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மார்கலிக ²த :
ஸுஸம்ʼவாத³ :

Ⅰ ஈஸ்²வரபுத்ரஸ்ய யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய
ஸுஸம்ʼவாதா³ரம்ப⁴ :|

Ⅱ ப⁴வஷ்யத்³வாத ³நாம்ʼ க்³ரந்ேத²ஷ
லிப ரித்த²மாஸ்ேத, பஸ்²ய ஸ்வகீயதூ³தந்து
தவாக்³ேர ப்ேரஷயாம்யஹம்| க³த்வா
த்வதீ³யபந்தா²நம்ʼஸஹ பரிஷ்கரிஷ்யத |

Ⅲ "பரேமஸ²ஸ்ய பந்தா²நம்ʼ பரிஷ்குருத
ஸர்வ்வத :| தஸ்ய ராஜபத²ஞ்ைசவ ஸமாநம்ʼ
குருதாது⁴நா| " இத்ேயதத் ப்ராந்தேர வாக்யம்ʼ
வத³த : கஸ்யச த்³ரவ :||

Ⅳ ஸஏவ ேயாஹந் ப்ராந்தேர
மஜ்ஜிதவாந் ததா² பாபமார்ஜநந மித்தம்ʼ
மேநாவ்யாவர்த்தகமஜ்ஜநஸ்ய கதா²ஞ்ச
ப்ரசாரிதவாந்|

Ⅴதேதாயஹூதா³ேத³ஸ²யரூஸா²லம்நக³ரநவாஸிந :
ஸர்வ்ேவ ேலாகா ப³ஹ ர்பூ⁴த்வா
தஸ்ய ஸமீபமாக³த்ய ஸ்வாந ஸ்வாந
பாபாந்யங்கீ³க்ருʼத்ய யர்த்³த³நநத்³யாம்ʼ ேதந
மஜ்ஜிதா ப³பூ⁴வு :|

Ⅵ அஸ்ய ேயாஹந : பரிேத⁴யாந
க்ரேமலகேலாமஜாந , தஸ்ய கடிப³ந்த⁴நம்ʼ
சர்ம்மஜாதம்,தஸ்யப⁴ யாணி சஸூ²ககீடா
வந்யமதூ⁴ந சாஸந்|
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Ⅶ ஸ ப்ரசாரயந் கத²யாஞ்சக்ேர, அஹம்ʼ
நம்ரீபூ⁴ய யஸ்ய பாது³காப³ந்த⁴நம்ʼ
ேமாசயதுமப ந ேயாக்³ேயாஸ்மி,
தாத்³ருʼேஸா² மத்ேதா கு³ருதர ஏக : புருேஷா
மத்பஸ்²சாதா³க³ச்ச²த |

Ⅷ அஹம்ʼ யுஷ்மாந் ஜேல மஜ்ஜிதவாந்
க ந்துஸபவத்ரஆத்மாந ஸம்ʼமஜ்ஜயஷ்யத |

Ⅸ அபரஞ்ச தஸ்மிந்ேநவ காேல
கா³லீல்ப்ரேத³ஸ²ஸ்ய நாஸரத்³க்³ராமாத்³
யீஸு²ராக³த்ய ேயாஹநா யர்த்³த³நநத்³யாம்ʼ
மஜ்ஜிேதா(அ)பூ⁴த்|

Ⅹ ஸ ஜலாது³த்த ²தமாத்ேரா ேமக⁴த்³வாரம்ʼ
முக்தம்ʼ கேபாதவத் ஸ்வஸ்ேயாபரி
அவேராஹந்தமாத்மாநஞ்சத்³ருʼஷ்டவாந்|

Ⅺ த்வம்ʼ மம ப்ரிய : புத்ரஸ்த்வய்ேயவ
மமமஹாஸந்ேதாஷ இயமாகாஸீ²யா வாணீ
ப³பூ⁴வ|

Ⅻ தஸ்மிந் காேல ஆத்மா தம்ʼ
ப்ராந்தரமத்⁴யம்ʼ ந நாய|

ⅩⅢ அத² ஸ சத்வாரிம்ʼஸ²த்³த ³நாந
தஸ்மிந் ஸ்தா²ேந வந்யபஸு²ப ⁴ : ஸஹ
தஷ்ட²ந் ைஸ²தாநா பரீக்ஷத :; பஸ்²சாத்
ஸ்வர்கீ³யதூ³தாஸ்தம்ʼஸிேஷவேர|

ⅩⅣ அநந்தரம்ʼ ேயாஹந ப³ந்த⁴நாலேய
ப³த்³ேத⁴ஸத யீஸு²ர்கா³லீல்ப்ரேத³ஸ²மாக³த்ய
ஈஸ்²வரராஜ்யஸ்யஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ ப்ரசாரயந்
கத²யாமாஸ,
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ⅩⅤ கால : ஸம்பூர்ண ஈஸ்²வரராஜ்யஞ்ச
ஸமீபமாக³தம்ʼ; அேதாேஹேதா ர்யூயம்ʼ
மநாம்ʼஸிவ்யாவர்த்தயத்⁴வம்ʼஸுஸம்ʼவாேத³
சவஸ்²வாஸித|

ⅩⅥ தத³நந்தரம்ʼ ஸ கா³லீலீயஸமுத்³ரஸ்ய
தீேர க³ச்ச²ந் ஸி²ேமாந் தஸ்ய ப்⁴ராதா
அந்த்³ரியநாமா ச இெமௗ த்³ெவௗ ஜெநௗ
மத்ஸ்யதா⁴ரிெணௗ ஸாக³ரமத்⁴ேய ஜாலம்ʼ
ப்ரக்ஷபந்ெதௗத்³ருʼஷ்ட்வா தாவவத³த்,

ⅩⅦ யுவாம்ʼ மம பஸ்²சாதா³க³ச்ச²தம்ʼ,
யுவாமஹம்ʼமநுஷ்யதா⁴ரிெணௗகரிஷ்யாமி|

ⅩⅧ ததஸ்ெதௗ தத்க்ஷணேமவ ஜாலாந
பரித்யஜ்யதஸ்யபஸ்²சாத்ஜக்³மது :|

ⅩⅨ தத : பரம்ʼ தத்ஸ்தா²நாத் கஞ்ச த்³
தூ³ரம்ʼ க³த்வா ஸ ஸிவதீ³புத்ரயாகூப்³
தத்³ப்⁴ராத்ருʼேயாஹந்சஇெமௗெநௗகாயாம்ʼ
ஜாலாநாம்ʼ ஜீர்ணமுத்³தா⁴ரயந்ெதௗ
த்³ருʼஷ்ட்வா தாவாஹூயத்|

ⅩⅩ ததஸ்ெதௗ ெநௗகாயாம்ʼ ேவதநபு⁴க்³ப ⁴ :
ஸஹதம்ʼ ஸ்வபதரம்ʼ வஹாய
தத்பஸ்²சாதீ³யது :|

ⅩⅪ தத : பரம்ʼ கப²ர்நாஹூம்நாமகம்ʼ
நக³ரமுபஸ்தா²ய ஸ வஸ்²ராமத ³வேஸ
ப⁴ஜநக்³ரஹம்ʼ ப்ரவஸ்²யஸமுபத ³ேத³ஸ²|

ⅩⅫ தஸ்ேயாபேத³ஸா²ல்ேலாகா
ஆஸ்²சர்ய்யம்ʼ ேமந ேர யத :
ேஸாத்⁴யாபகாஇவ ேநாபத ³ஸ²ந்
ப்ரபா⁴வவாநவப்ேராபத ³ேத³ஸ²|
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ⅩⅩⅢ அபரஞ்ச தஸ்மிந் ப⁴ஜநக்³ருʼேஹ
அபவத்ரபூ⁴ேதந க்³ரஸ்த ஏேகா மாநுஷ
ஆஸீத்| ஸ சீத்ஸ²ப்³த³ம்ʼ க்ருʼத்வா
கத²யாஞ்சேக

ⅩⅩⅣ ேபா⁴ நாஸரதீய யீேஸா² த்வமஸ்மாந்
த்யஜ, த்வயா ஸஹாஸ்மாகம்ʼ க : ஸம்ப³ந்த⁴ :?
த்வம்ʼ க மஸ்மாந் நாஸ²யதும்ʼ ஸமாக³த :?
த்வமீஸ்²வரஸ்ய பவத்ரேலாக இத்யஹம்ʼ
ஜாநாமி|

ⅩⅩⅤ ததா³ யீஸு²ஸ்தம்ʼ தர்ஜய த்வா ஜகா³த³
தூஷ்ணீம்ʼ ப⁴வஇேதா ப³ஹர்ப⁴வச|

ⅩⅩⅥ தத : ேஸா(அ)பவ த்ரபூ⁴தஸ்தம்ʼ
ஸம்பீட்³யஅத்யுைசஸ்²சீத்க்ருʼத்யந ர்ஜகா³ம|

ⅩⅩⅦ ேதைநவ ஸர்வ்ேவ சமத்க்ருʼத்ய
பரஸ்பரம்ʼ கத²யாஞ்சக்ரிேர, அேஹா
கமித³ம்ʼ? கீத்³ருʼேஸா²(அ)யம்ʼ
நவ்ய உபேத³ஸ² :? அேநந
ப்ரபா⁴ேவநாபவ த்ரபூ⁴ேதஷ்வாஜ்ஞாப ேதஷ
ேதததா³ஜ்ஞாநுவர்த்த ேநா ப⁴வந்த |

ⅩⅩⅧ ததா³ தஸ்ய யேஸா²
கா³லீலஸ்²சதுர்த ³க்ஸ்த²ஸர்வ்வேத³ஸா²ந்
வ்யாப்ேநாத்|

ⅩⅩⅨ அபரஞ்ச ேத ப⁴ஜநக்³ருʼஹாத்³ ப³ஹ
ர்பூ⁴த்வா யாகூப்³ேயாஹந்ப்⁴யாம்ʼ ஸஹ
ஸி²ேமாந ஆந்த்³ரியஸ்ய ச ந ேவஸ²நம்ʼ
ப்ரவவஸு² :|
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ⅩⅩⅩ ததா³ ப தரஸ்ய ஸ்²வஸ்²ரூர்ஜ்வரபீடி³தா
ஸ²ய்யாயாமாஸ்த இத ேத தம்ʼ ஜ²டித
வஜ்ஞாபயாஞ்சக்ரு :|

ⅩⅩⅪ தத : ஸ ஆக³த்ய தஸ்யா ஹஸ்தம்ʼ
த்⁴ருʼத்வா தாமுத³ஸ்தா²பயத்; தைத³வ தாம்ʼ
ஜ்வேரா(அ)த்யா த் தத : பரம்ʼ ஸா தாந்
ஸிேஷேவ|

ⅩⅩⅫ அதா²ஸ்தம்ʼ க³ேத ரெவௗ
ஸந்த்⁴யாகாேல ஸத ேலாகாஸ்தத்ஸமீபம்ʼ
ஸர்வ்வாந் ேராக ³ேணா பூ⁴தத்⁴ருʼதாம்ʼஸ்²ச
ஸமாந ந்யு :|

ⅩⅩⅩⅢ ஸர்வ்ேவ நாக³ரிகா ேலாகா த்³வாரி
ஸம்ʼமிலிதாஸ்²ச|

ⅩⅩⅩⅣ தத : ஸ நாநாவ த⁴ேராக ³ேணா
ப³ஹூந் மநுஜாநேராக ³ணஸ்²சகார ததா²
ப³ஹூந் பூ⁴தாந் த்யாஜயாஞ்சகார தாந்
பூ⁴தாந் க மப வாக்யம்ʼ வக்தும்ʼ நஷேஷத⁴
சயேதாேஹேதாஸ்ேததமஜாநந்|

ⅩⅩⅩⅤ அபரஞ்ச ேஸா(அ)த ப்ரத்யூேஷ
வஸ்துதஸ்து ராத்ரிேஸ²ேஷ ஸமுத்தா²ய
ப³ஹர்பூ⁴ய ந ர்ஜநம்ʼ ஸ்தா²நம்ʼ க³த்வா தத்ர
ப்ரார்த²யாஞ்சக்ேர|

ⅩⅩⅩⅥ அநந்தரம்ʼ ஸி²ேமாந் தத்ஸங்க ³நஸ்²ச
தஸ்யபஸ்²சாத்³ க³தவந்த :|

ⅩⅩⅩⅦ தது³த்³ேத³ஸ²ம்ʼ ப்ராப்ய தமவத³ந்
ஸர்வ்ேவ ேலாகாஸ்த்வாம்ʼம்ருʼக³யந்ேத|

ⅩⅩⅩⅧ ததா³ ேஸா(அ)கத²யத் ஆக³ச்ச²த
வயம்ʼ ஸமீபஸ்தா²ந நக³ராணி யாம :,
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யேதா(அ)ஹம்ʼ தத்ர கதா²ம்ʼ ப்ரசாரயதும்ʼ
ப³ஹராக³மம்|

ⅩⅩⅩⅨஅத²ஸேதஷாம்ʼகா³லீல்ப்ரேத³ஸ²ஸ்ய
ஸர்வ்ேவஷ ப⁴ஜநக்³ருʼேஹஷ கதா² :
ப்ரசாரயாஞ்சக்ேர பூ⁴தாநத்யாஜயஞ்ச|

ⅩⅬ அநந்தரேமக : குஷ்டீ² ஸமாக³த்ய
தத்ஸம்முேக²ஜாநுபாதம்ʼவநயஞ்ச க்ருʼத்வா
கத ²தவாந் யத ³ ப⁴வாந் இச்ச²த தர்ஹ மாம்ʼ
பரிஷ்கர்த்தும்ʼஸ²க்ேநாத |

ⅩⅬⅠதத : க்ருʼபாலுர்யீஸு² : கெரௗப்ரஸார்ய்ய
தம்ʼஸ்பஷ்ட்வா கத²யாமாஸ

ⅩⅬⅡமேமச்சா²வத்³யேதத்வம்ʼபரிஷ்க்ருʼேதா
ப⁴வ| ஏதத்கதா²யா : கத²நமாத்ராத் ஸ குஷ்டீ²
ேராகா³ந்முக்த : பரிஷ்க்ருʼேதா(அ)ப⁴வத்|

ⅩⅬⅢததா³ஸதம்ʼவஸ்ருʼஜந்கா³ட⁴மாத ³ஸ்²ய
ஜகா³த³

ⅩⅬⅣ ஸாவதா⁴ேநா ப⁴வ கதா²மிமாம்ʼ
கமப மா வத³; ஸ்வாத்மாநம்ʼ யாஜகம்ʼ
த³ர்ஸ²ய, ேலாேகப்⁴ய : ஸ்வபரிஷ்க்ருʼேத :
ப்ரமாணதா³நாயமூஸாந ர்ணீதம்ʼயத்³தா³நம்ʼ
தது³த்ஸ்ருʼஜஸ்வச|

ⅩⅬⅤ க ந்து ஸ க³த்வா தத் கர்ம்ம இத்த²ம்ʼ
வஸ்தார்ய்ய ப்ரசாரயதும்ʼ ப்ராேரேப⁴
ேதைநவ யீஸு² : புந : ஸப்ரகாஸ²ம்ʼ
நக³ரம்ʼ ப்ரேவஷ்டும்ʼ நாஸ²க்ேநாத்
தேதாேஹேதார்ப³ஹ  : காநநஸ்தா²ேந
தஸ்ெயௗ; ததா²ப சதுர்த்³த ³க்³ப்⁴ேயா
ேலாகாஸ்தஸ்யஸமீபமாயயு :|
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Ⅱ
Ⅰ தத³நந்தரம்ʼ யீைஸ² கத பயத ³நாந
வலம்ப்³ய புந : கப²ர்நாஹூம்நக³ரம்ʼ
ப்ரவஷ்ேட ஸ க்³ருʼஹ ஆஸ்த இத
கம்ʼவத³ந்த்யா தத்க்ஷணம்ʼ தத்ஸமீபம்ʼ
ப³ஹேவா ேலாகாஆக³த்யஸமுபதஸ்து² :,

Ⅱ தஸ்மாத்³ க்³ருʼஹமத்⁴ேய ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ
க்ருʼேத ஸ்தா²நம்ʼ நாப⁴வத்³ த்³வாரஸ்ய
சதுர்த ³ வப நாப⁴வத், தத்காேல ஸ தாந்
ப்ரத கதா²ம்ʼ ப்ரசாரயாஞ்சக்ேர|

Ⅲ தத : பரம்ʼ ேலாகாஸ்²சதுர்ப ⁴
ர்மாநைவேரகம்ʼ பக்ஷாகா⁴த நம்ʼ
வாஹயத்வா தத்ஸமீபம்ஆந ந்யு :|

Ⅳ க ந்து ஜநாநாம்ʼ ப³ஹுத்வாத்
தம்ʼ யீேஸா² : ஸம்முக²மாேநதும்ʼ ந
ஸ²க்நுவந்ேதா யஸ்மிந் ஸ்தா²ேந ஸ ஆஸ்ேத
தது³பரிக்³ருʼஹப்ருʼஷ்ட²ம்ʼ க²ந த்வா ச ²த்³ரம்ʼ
க்ருʼத்வா ேதந மார்ேக³ண ஸஸ²ய்யம்ʼ
பக்ஷாகா⁴த நம்அவேராஹயாமாஸு :|

Ⅴ தேதா யீஸு²ஸ்ேதஷாம்ʼ வஸ்²வாஸம்ʼ
த்³ருʼஷ்ட்வா தம்ʼ பக்ஷாகா⁴த நம்ʼ ப³பா⁴ேஷ
ேஹவத்ஸதவபாபாநாம்ʼமார்ஜநம்ʼ ப⁴வது|

Ⅵததா³கயந்ேதா(அ)த்⁴யாபகாஸ்தத்ேராபவஸ²ந்ேதா
மேநாப ⁴ ர்வ தர்கயாஞ்சக்ரு :, ஏஷ மநுஷ்ய
ஏதாத்³ருʼஸீ²மீஸ்²வரந ந்தா³ம்ʼ கதா²ம்ʼ குத :
கத²யத ?

Ⅶஈஸ்²வரம்ʼவநாபாபாந மார்ஷ்டும்ʼகஸ்ய
ஸாமர்த்²யம்ஆஸ்ேத?
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Ⅷ இத்த²ம்ʼ ேத வ தர்கயந்த
யீஸு²ஸ்தத்க்ஷணம்ʼ மநஸா தத்³ பு³த்³வ்வா
தாநவத³த்³ யூயமந்த :கரைண : குத ஏதாந
வ தர்கயத²?

Ⅸ தத³நந்தரம்ʼ யீஸு²ஸ்தத்ஸ்தா²நாத்
புந : ஸமுத்³ரதடம்ʼ யெயௗ; ேலாகநவேஹ
தத்ஸமீபமாக³ேதஸதாந்ஸமுபத ³ேத³ஸ²|

Ⅹ க ந்து ப்ருʼத ²வ்யாம்ʼ பாபாந மார்ஷ்டும்ʼ
மநுஷ்யபுத்ரஸ்ய ஸாமர்த்²யமஸ்த , ஏதத்³
யுஷ்மாந் ஜ்ஞாபயதும்ʼ (ஸ தஸ்ைம
பக்ஷாகா⁴த ேந கத²யாமாஸ)

Ⅺ உத்தஷ்ட² தவ ஸ²ய்யாம்ʼ க்³ருʼஹீத்வா
ஸ்வக்³ருʼஹம்ʼ யாஹ , அஹம்ʼ த்வாமித³ம்
ஆஜ்ஞாபயாமி|

Ⅻ தத : ஸ தத்க்ஷணம் உத்தா²ய ஸ²ய்யாம்ʼ
க்³ருʼஹீத்வா ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ ஸாக்ஷாத்
ஜகா³ம; ஸர்வ்ேவ வஸ்மிதா ஏதாத்³ருʼஸ²ம்ʼ
கர்ம்ம வயம் கதா³ப நாபஸ்²யாம, இமாம்ʼ
கதா²ம்ʼ கத²யத்ேவஸ்²வரம்ʼ த⁴ந்யமப்³ருவந்|

ⅩⅢ தத³நந்தரம்ʼ யீஸு²ஸ்தத்ஸ்தா²நாத்
புந : ஸமுத்³ரதடம்ʼ யெயௗ; ேலாகநவேஹ
தத்ஸமீபமாக³ேதஸதாந்ஸமுபத ³ேத³ஸ²|

ⅩⅣ அத² க³ச்ச²ந் கரஸஞ்சயக்³ருʼஹ
உபவஷ்டம் ஆல்பீ²யபுத்ரம்ʼ ேலவம்ʼ
த்³ருʼஷ்ட்வா தமாஹூய கத ²தவாந்
மத்பஸ்²சாத் த்வாமாமச்ச² தத : ஸ உத்தா²ய
தத்பஸ்²சாத்³யெயௗ|
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ⅩⅤ அநந்தரம்ʼ யீெஸௗ² தஸ்ய
க்³ருʼேஹ ேபா⁴க்தும் உபவஷ்ேட
ப³ஹவ : கரமஞ்சாய ந : பாப நஸ்²ச ேதந
தச்ச ²ஷ்ையஸ்²ச ஸேஹாபவவஸு² :, யேதா
ப³ஹவஸ்தத்பஸ்²சாதா³ஜக்³மு :|

ⅩⅥ ததா³ ஸ கரமஞ்சாய ப ⁴ : பாப ப ⁴ஸ்²ச
ஸஹ கா²த³த , தத்³ த்³ருʼஷ்ட்வாத்⁴யாபகா :
ப ²ரூஸி²நஸ்²ச தஸ்ய ஸி²ஷ்யாநூசு :
கரமஞ்சாய ப ⁴ : பாப ப ⁴ஸ்²ச ஸஹாயம்ʼ
குேதா பு⁴ம்ʼக்ேத பவத ச?

ⅩⅦ தத்³வாக்யம்ʼ ஸ்²ருத்வா யீஸு² :
ப்ரத்யுவாச,அேராக ³ேலாகாநாம்ʼச க த்ஸேகந
ப்ரேயாஜநம்ʼ நாஸ்த , க ந்து ேராக ³ணாேமவ;
அஹம்ʼ தா⁴ர்ம்மிகாநாஹ்வாதும்ʼ நாக³த :
க ந்துமேநாவ்யாவர்த்தயதும்ʼ பாப ந ஏவ|

ⅩⅧ தத : பரம்ʼ ேயாஹந :
ப ²ரூஸி²நாஞ்ேசாபவாஸாசாரிஸி²ஷ்யா
யீேஸா² : ஸமீபம் ஆக³த்ய கத²யாமாஸு :,
ேயாஹந : ப ²ரூஸி²நாஞ்ச ஸி²ஷ்யா
உபவஸந்த க ந்து ப⁴வத : ஸி²ஷ்யா
ேநாபவஸந்த க ம்ʼ காரணமஸ்ய?

ⅩⅨ ததா³ யீஸு²ஸ்தாந் ப³பா⁴ேஷ
யாவத் காலம்ʼ ஸக ²ப ⁴ : ஸஹ கந்யாயா
வரஸ்தஷ்ட²த தாவத்காலம்ʼ ேத
கமுபவஸ்தும்ʼ ஸ²க்நுவந்த ? யாவத்காலம்ʼ
வரஸ்ைத : ஸஹ தஷ்ட²த தாவத்காலம்ʼ த
உபவஸ்தும்ʼ நஸ²க்நுவந்த |
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ⅩⅩ யஸ்மிந் காேல ேதப்⁴ய : ஸகாஸா²த்³
வேரா ேநஷ்யேதஸ காலஆக³ச்ச²த , தஸ்மிந்
காேல ேதஜநாஉபவத்ஸ்யந்த |

ⅩⅪ ேகாப ஜந : புராதநவஸ்த்ேர
நூதநவஸ்த்ரம்ʼ ந ஸீவ்யத , யேதா
நூதநவஸ்த்ேரண ஸஹ ேஸவேந க்ருʼேத
ஜீர்ணம்ʼ வஸ்த்ரம்ʼ ச ²த்³யேத தஸ்மாத் புந
ர்மஹத்ச ²த்³ரம்ʼஜாயேத|

ⅩⅫ ேகாப ஜந : புராதநகுதூஷ நூதநம்ʼ
த்³ராக்ஷாரஸம்ʼ ந ஸ்தா²பயத , யேதா
நூதநத்³ராக்ஷாரஸஸ்யேதஜஸாதா :குத்ேவா
வ தீ³ர்ய்யந்ேத தேதா த்³ராக்ஷாரஸஸ்²ச
பதத குத்வஸ்²ச நஸ்²யந்த , அதஏவ
நூதநத்³ராக்ஷாரேஸா நூதநகுதூஷ
ஸ்தா²பநீய :|

ⅩⅩⅢ தத³நந்தரம்ʼ யீஸு² ர்யதா³
வஸ்²ராமவாேர ஸ²ஸ்யேக்ஷத்ேரண
க³ச்ச²த ததா³ தஸ்ய ஸி²ஷ்யா க³ச்ச²ந்த :
ஸ²ஸ்யமஞ்ஜரீஸ்²ேச²த்தும்ʼ ப்ரவ்ருʼத்தா :|

ⅩⅩⅣ அத : ப ²ரூஸி²ேநா யீஸ²ேவ
கத²யாமாஸு : பஸ்²யது வஸ்²ராமவாஸேர
யத் கர்ம்ம ந கர்த்தவ்யம்ʼ தத்³ இேம குத :
குர்வ்வந்த ?

ⅩⅩⅤ ததா³ ஸ ேதப்⁴ேயா(அ)கத²யத் தா³யூத்³
தத்ஸம்ʼங்க ³நஸ்²ச ப⁴ யாபா⁴வாத்
க்ஷ த ⁴தா : ஸந்ேதா யத் கர்ம்ம
க்ருʼதவந்தஸ்தத்க ம்ʼயுஷ்மாப ⁴ ர்ந படி²தம்?
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ⅩⅩⅥ அப ³யாத²ர்நாமேக மஹாயாஜகதாம்ʼ
குர்வ்வத ஸ கத²மீஸ்²வரஸ்யாவாஸம்ʼ
ப்ரவஸ்²ய ேய த³ர்ஸ²நீயபூபா யாஜகாந்
வ நாந்யஸ்ய கஸ்யாப ந ப⁴ யாஸ்தாேநவ
பு³பு⁴ேஜஸங்க ³ேலாேகப்⁴ேயா(அ)ப த³ெதௗ³|

ⅩⅩⅦ ேஸா(அ)பரமப ஜகா³த³,
வஸ்²ராமவாேரா மநுஷ்யார்த²ேமவ
நரூப ேதா(அ)ஸ்த க ந்து மநுஷ்ேயா
வஸ்²ராமவாரார்த²ம்ʼைநவ|

ⅩⅩⅧ மநுஷ்யபுத்ேரா வஸ்²ராமவாரஸ்யாப
ப்ரபு⁴ராஸ்ேத|

Ⅲ
Ⅰ அநந்தரம்ʼ யீஸு² : புந ர்ப⁴ஜநக்³ருʼஹம்ʼ
ப்ரவஷ்டஸ்தஸ்மிந் ஸ்தா²ேந ஸு²ஷ்கஹஸ்த
ஏேகா மாநவஆஸீத்|

Ⅱ ஸ வஸ்²ராமவாேர தமேராக ³ணம்ʼ
கரிஷ்யத நேவத்யத்ர ப³ஹவஸ்தம்
அபவத ³தும்ʼ ச ²த்³ரமேபக்ஷதவந்த :|

Ⅲததா³ஸதம்ʼஸு²ஷ்கஹஸ்தம்ʼ மநுஷ்யம்ʼ
ஜகா³த³மத்⁴யஸ்தா²ேந த்வமுத்தஷ்ட²|

Ⅳதத : பரம்ʼஸதாந் பப்ரச்ச²வஸ்²ராமவாேர
ஹதமஹதம்ʼ ததா² ஹ ப்ராணரக்ஷா வா
ப்ராணநாஸ² ஏஷாம்ʼ மத்⁴ேய க ம்ʼ கரணீயம்ʼ ?
க ந்துேத ந  :ஸ²ப்³தா³ஸ்தஸ்து² :|

Ⅴ ததா³ ஸ ேதஷாமந்த :கரணாநாம்ʼ
காடி²ந்யாத்³ேத⁴ேதா ர்து³ :க ²த : க்ேராதா⁴த்
சர்துि◌த³ேஸா² த்³ருʼஷ்டவாந் தம்ʼ
மாநுஷம்ʼ க³த ³தவாந் தம்ʼ ஹஸ்தம்ʼ
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வஸ்தாரய, ததஸ்ேதந ஹஸ்ேத வஸ்த்ருʼேத
தத்³த⁴ஸ்ேதா(அ)ந்யஹஸ்தவத்³ அேராேகா³
ஜாத :|

Ⅵ அத² ப ²ரூஸி²ந : ப்ரஸ்தா²ய தம்ʼ
நாஸ²யதும்ʼ ேஹேராதீ³ைய : ஸஹ
மந்த்ரயதுமாேரப ⁴ேர|

Ⅶஅதஏவ யீஸு²ஸ்தத்ஸ்தா²நம்ʼ பரித்யஜ்ய
ஸி²ஷ்ைய :ஸஹபுந :ஸாக³ரஸமீபம்ʼ க³த :;

Ⅷ தேதா கா³லீல்யஹூதா³-யரூஸா²லம்-
இேதா³ம்-யர்த³ந்நதீ³பாரஸ்தா²ேநப்⁴ேயா
ேலாகஸமூஹஸ்தஸ்ய பஸ்²சாத்³
க³த :; தத³ந்ய : ேஸாரஸீத³ேநா :
ஸமீபவாஸிேலாகஸமூஹஸ்²ச தஸ்ய
மஹாகர்ம்மணாம்ʼ வார்த்தம்ʼ ஸ்²ருத்வா
தஸ்யஸந்ந த ⁴மாக³த :|

Ⅸ ததா³ ேலாகஸமூஹஸ்²ேசத் தஸ்ேயாபரி
பதத இத்யாஸ²ங்க்ய ஸ நாவேமகாம்ʼ ந கேட
ஸ்தா²பயதும்ʼஸி²ஷ்யாநாத ³ஷ்டவாந்|

Ⅹயேதா(அ)ேநகமநுஷ்யாணாமாேராக்³யகரணாத்³
வ்யாத ⁴க்³ரஸ்தா : ஸர்வ்ேவ தம்ʼ ஸ்ப்ரஷ்டும்ʼ
பரஸ்பரம்ʼ ப³ேலநயத்நவந்த :|

Ⅺ அபரஞ்ச அபவத்ரபூ⁴தாஸ்தம்ʼ
த்³ருʼஷ்ட்வாதச்சரணேயா : பத த்வாப்ேராைச :
ப்ேராசு :, த்வமீஸ்²வரஸ்யபுத்ர :|

Ⅻக ந்துஸதாந்த்³ருʼட⁴ம்ஆஜ்ஞாப்யஸ்வம்ʼ
பரிசாயதும்ʼ நஷத்³த⁴வாந்|
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ⅩⅢ அநந்தரம்ʼ ஸ பர்வ்வதமாருஹ்ய யம்ʼ
யம்ʼ ப்ரத ச்சா² தம்ʼ தமாஹூதவாந் ததஸ்ேத
தத்ஸமீபமாக³தா :|

ⅩⅣததா³ஸ த்³வாத³ஸ²ஜநாந் ஸ்ேவநஸஹ
ஸ்தா²தும்ʼ ஸுஸம்ʼவாத³ப்ரசாராய ப்ேரரிதா
ப⁴வதும்ʼ

ⅩⅤ ஸர்வ்வப்ரகாரவ்யாதீ⁴நாம்ʼ
ஸ²மநகரணாய ப்ரபா⁴வம்ʼ ப்ராப்தும்ʼ பூ⁴தாந்
த்யாஜயதுஞ்சநயுக்தவாந்|

ⅩⅥ ேதஷாம்ʼ நாமாநீமாந , ஸி²ேமாந்
ஸிவத ³புத்ேரா

ⅩⅦ யாகூப்³ தஸ்ய ப்⁴ராதா ேயாஹந் ச
ஆந்த்³ரிய : ப ²லிேபா ப³ர்த²லமய :,

ⅩⅧ மதீ² ேதா²மா ச ஆல்பீ²யபுத்ேரா
யாகூப்³ த²த்³தீ³ய : க நாநீய : ஸி²ேமாந்
யஸ்தம்ʼ பரஹஸ்ேதஷ்வர்பயஷ்யத ஸ
ஈஷ்கரிேயாதீயயஹூதா³ஸ்²ச|

ⅩⅨஸஸி²ேமாேந ப தரஇத்யுபநாம த³ெதௗ³
யாகூப்³ேயாஹந்ப்⁴யாம்ʼ ச ப ³ேநரிக ³ஸ்²
அர்த²ேதா ேமக⁴நாத³புத்ராவ த்யுபநாம
த³ெதௗ³|

ⅩⅩ அநந்தரம்ʼ ேத ந ேவஸ²நம்ʼ க³தா :,
க ந்து தத்ராப புநர்மஹாந் ஜநஸமாக³ேமா
(அ)ப⁴வத்தஸ்மாத்ேத ேபா⁴க்துமப்யவகாஸ²ம்ʼ
ந ப்ராப்தா :|

ⅩⅪ ததஸ்தஸ்ய ஸுஹ்ருʼல்ேலாகா இமாம்ʼ
வார்த்தாம்ʼ ப்ராப்ய ஸ ஹதஜ்ஞாேநாபூ⁴த்³
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இத கதா²ம்ʼ கத²யத்வா தம்ʼ த்⁴ருʼத்வாேநதும்ʼ
க³தா :|

ⅩⅫ அபரஞ்ச யரூஸா²லம ஆக³தா ேய
ேய(அ)த்⁴யாபகாஸ்ேத ஜக³து³ரயம்ʼ புருேஷா
பூ⁴தபத்யாப ³ஷ்டஸ்ேதந பூ⁴தபத நா பூ⁴தாந்
த்யாஜயத |

ⅩⅩⅢ ததஸ்தாநாஹூய யீஸு²
ர்த்³ருʼஷ்டாந்ைத : கதா²ம்ʼ கத ²தவாந்
ைஸ²தாந் கத²ம்ʼ ைஸ²தாநம்ʼ த்யாஜயதும்ʼ
ஸ²க்ேநாத ?

ⅩⅩⅣ கஞ்சந ராஜ்யம்ʼ யத ³ ஸ்வவேராேத⁴ந
ப்ருʼத²க்³ ப⁴வத தர்ஹ தத்³ ராஜ்யம்ʼ ஸ்த ²ரம்ʼ
ஸ்தா²தும்ʼ நஸ²க்ேநாத |

ⅩⅩⅤ ததா² கஸ்யாப பரிவாேரா யத ³
பரஸ்பரம்ʼ வேராதீ⁴ ப⁴வத தர்ஹ ேஸாப
பரிவார :ஸ்த ²ரம்ʼஸ்தா²தும்ʼ நஸ²க்ேநாத |

ⅩⅩⅥ தத்³வத் ைஸ²தாந் யத ³
ஸ்வவபக்ஷதயா உத்தஷ்ட²ந் ப ⁴ந்ேநா
ப⁴வத தர்ஹ ேஸாப ஸ்த ²ரம்ʼ ஸ்தா²தும்ʼ ந
ஸ²க்ேநாத க ந்தூச்ச ²ந்ேநா ப⁴வத |

ⅩⅩⅦ அபரஞ்ச ப்ரப³லம்ʼ ஜநம்ʼ ப்ரத²மம்ʼ ந
ப³த்³தா⁴ ேகாப தஸ்ய க்³ருʼஹம்ʼ ப்ரவஸ்²ய
த்³ரவ்யாணிலுண்ட²யதும்ʼ நஸ²க்ேநாத , தம்ʼ
ப³த்³வ்ைவவ தஸ்ய க்³ருʼஹஸ்ய த்³ரவ்யாணி
லுண்ட²யதும்ʼஸ²க்ேநாத |

ⅩⅩⅧ அேதாேஹேதா ர்யுஷ்மப்⁴யமஹம்ʼ
ஸத்யம்ʼ கத²யாமி மநுஷ்யாணாம்ʼ ஸந்தாநா
யாந யாந பாபாநீஸ்²வரந ந்தா³ஞ்ச
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குர்வ்வந்த ேதஷாம்ʼதத்ஸர்வ்ேவஷாமபராதா⁴நாம்ʼ
க்ஷமாப⁴வதும்ʼஸ²க்ேநாத ,

ⅩⅩⅨ க ந்து ய : கஸ்²ச த் பவ த்ரமாத்மாநம்ʼ
ந ந்த³த தஸ்யாபராத⁴ஸ்ய க்ஷமா கதா³ப ந
ப⁴வஷ்யத ேஸாநந்தத³ண்ட³ஸ்யார்ேஹா
ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅩⅩ தஸ்யாபவத்ரபூ⁴ேதா(அ)ஸ்த
ேதஷாேமதத்கதா²ேஹேதா : ஸ இத்த²ம்ʼ
கத ²தவாந்|

ⅩⅩⅪஅத²தஸ்யமாதாப்⁴ராத்ருʼக³ணஸ்²சாக³த்ய
ப³ஹஸ்தஷ்ட²நேதா ேலாகாந் ப்ேரஷ்ய
தமாஹூதவந்த :|

ⅩⅩⅫ ததஸ்தத்ஸந்நெதௗ⁴ ஸமுபவஷ்டா
ேலாகாஸ்தம்ʼ ப³பா⁴ஷேர பஸ்²ய ப³ஹஸ்தவ
மாதா ப்⁴ராதரஸ்²ச த்வாம்அந்வ ச்ச²ந்த |

ⅩⅩⅩⅢ ததா³ ஸ தாந் ப்ரத்யுவாச மம மாதா
கா ப்⁴ராதேரா வா ேக? தத : பரம்ʼ ஸ
ஸ்வமீேபாபவஷ்டாந் ஸி²ஷ்யாந் ப்ரத
அவேலாகநம்ʼ க்ருʼத்வா கத²யாமாஸ

ⅩⅩⅩⅣபஸ்²யைதேதமமமாதா ப்⁴ராதரஸ்²ச|
ⅩⅩⅩⅤ ய : கஸ்²ச த்³ ஈஸ்²வரஸ்ேயஷ்டாம்ʼ
க்ரியாம்ʼ கேராத ஸ ஏவ மம ப்⁴ராதா ப⁴க ³நீ
மாதா ச|

Ⅳ
Ⅰ அநந்தரம்ʼ ஸ ஸமுத்³ரதேட
புநருபேத³ஷ்டும்ʼ ப்ராேரேப⁴, ததஸ்தத்ர
ப³ஹுஜநாநாம்ʼஸமாக³மாத்ஸஸாக³ேராபரி
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ெநௗகாமாருஹ்ய ஸமுபவஷ்ட :; ஸர்வ்ேவ
ேலாகா :ஸமுத்³ரகூேலதஸ்து² :|

Ⅱ ததா³ ஸ த்³ருʼஷ்டாந்தகதா²ப ⁴
ர்ப³ஹூபத ³ஷ்டவாந் உபத ³ஸ²ம்ʼஸ்²ச
கத ²தவாந்,

Ⅲ அவதா⁴நம்ʼ குருத, ஏேகா பீ³ஜவப்தா
பீ³ஜாந வப்தும்ʼ க³த :;

Ⅳ வபநகாேல கயந்த பீ³ஜாந
மார்க³பாஸ்²ேவ பத தாந , தத
ஆகாஸீ²யபக்ஷணஏத்யதாந சகா²து³ :|

Ⅴகயந்த பீ³ஜாந ஸ்வல்பம்ருʼத்த காவத்பாஷாணபூ⁴ெமௗ
பத தாந தாந ம்ருʼேதா³ல்பத்வாத்
ஸீ²க்⁴ரமங்குரிதாந ;

Ⅵ க ந்தூத ³ேத ஸூர்ய்ேய த³க்³தா⁴ந ததா²
மூலாேநா நாேதா⁴க³தத்வாத்ஸு²ஷ்காணி ச|

Ⅶ கயந்த பீ³ஜாந கண்டகவநமத்⁴ேய
பத தாந தத : கண்டகாந ஸம்ʼவ்ருʼத்³வ்யதாந
ஜக்³ரஸுஸ்தாந ந ச ப²லிதாந |

Ⅷ ததா² கயந்த பீ³ஜாந்யுத்தமபூ⁴ெமௗ
பத தாந தாந ஸம்ʼவ்ருʼத்³வ்ய
ப²லாந்யுத்பாத ³தாந கயந்த பீ³ஜாந
த்ரிம்ʼஸ²த்³கு³ணாந கயந்த ஷஷ்டிகு³ணாந
கயந்த ஸ²தகு³ணாந ப²லாந ப²லிதவந்த |

Ⅸ அத² ஸ தாநவத³த் யஸ்ய ஸ்²ேராதும்ʼ
கர்ெணௗஸ்த :ஸஸ்²ருʼேணாது|

Ⅹ தத³நந்தரம்ʼ ந ர்ஜநஸமேய
தத்ஸங்க ³ேநா த்³வாத³ஸ²ஸி²ஷ்யாஸ்²ச தம்ʼ
தத்³த்³ருʼஷ்டாந்தவாக்யஸ்யார்த²ம்ʼ பப்ரச்சு² :|
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Ⅺததா³ஸதாநுத ³தவாந்ஈஸ்²வரராஜ்யஸ்ய
நகூ³ட⁴வாக்யம்ʼ ேபா³த்³து⁴ம்ʼ
யுஷ்மாகமத ⁴காேரா(அ)ஸ்த ;

Ⅻ க ந்து ேய வஹர்பூ⁴தா : "ேத பஸ்²யந்த :
பஸ்²யந்த க ந்து ந ஜாநந்த , ஸ்²ருʼண்வந்த :
ஸ்²ருʼண்வந்த க ந்து ந பு³த்⁴யந்ேத,
ேசத்ைத ர்மந :ஸு கதா³ப பரிவர்த்த ேதஷ
ேதஷாம்ʼ பாபாந்யேமாசயஷ்யந்த,"
அேதாேஹேதாஸ்தாந் ப்ரத
த்³ருʼஷ்டாந்ைதேரவதாந மயா கத ²தாந |

ⅩⅢ அத² ஸ கத ²தவாந் யூயம்ʼ க ேமதத்³
த்³ருʼஷ்டாந்தவாக்யம்ʼ ந பு³த்⁴யத்⁴ேவ?
தர்ஹ கத²ம்ʼ ஸர்வ்வாந் த்³ருʼஷ்டாந்தாந
ேபா⁴த்ஸ்யத்⁴ேவ?

ⅩⅣபீ³ஜவப்தாவாக்யரூபாணிபீ³ஜாந வபத ;
ⅩⅤ தத்ர ேய ேய ேலாகா வாக்யம்ʼ
ஸ்²ருʼண்வந்த , க ந்து ஸ்²ருதமாத்ராத்
ைஸ²தாந் ஸீ²க்⁴ரமாக³த்ய ேதஷாம்ʼ
மந :ஸூப்தாந தாந வாக்யரூபாணி
பீ³ஜாந்யபநயத தஏவஉப்தபீ³ஜமார்க³பார்ஸ்²ேவஸ்வரூபா :|

ⅩⅥ ேய ஜநா வாக்யம்ʼ ஸ்²ருத்வா ஸஹஸா
பரமாநந்ேத³ந க்³ருʼஹ்லந்த , க ந்து ஹ்ருʼத ³
ஸ்ைத²ர்ய்யாபா⁴வாத் கஞ்ச த் காலமாத்ரம்ʼ
தஷ்ட²ந்த தத்பஸ்²சாத் தத்³வாக்யேஹேதா :

ⅩⅦ குத்ரச த் க்ேலேஸ² உபத்³ரேவ வா
ஸமுபஸ்த ²ேததைத³வவக்⁴நம்ʼப்ராப்நுவந்த
தஏவஉப்தபீ³ஜபாஷாணபூ⁴மிஸ்வரூபா :|
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ⅩⅧ ேய ஜநா : கதா²ம்ʼ ஸ்²ருʼண்வந்த
க ந்து ஸாம்ʼஸாரிகீ ச ந்தா த⁴நப்⁴ராந்த
ர்வஷயேலாப⁴ஸ்²ச ஏேத ஸர்வ்ேவ
உபஸ்தா²ய தாம்ʼ கதா²ம்ʼ க்³ரஸந்த தத : மா
வ ப²லா ப⁴வத

ⅩⅨதஏவஉப்தபீ³ஜஸகண்டகபூ⁴மிஸ்வரூபா :|
ⅩⅩ ேய ஜநா வாக்யம்ʼ ஸ்²ருத்வா
க்³ருʼஹ்லந்த ேதஷாம்ʼ கஸ்ய
வா த்ரிம்ʼஸ²த்³கு³ணாந கஸ்ய
வா ஷஷ்டிகு³ணாந கஸ்ய வா
ஸ²தகு³ணாந ப²லாந ப⁴வந்த தஏவ
உப்தபீ³ேஜார்வ்வரபூ⁴மிஸ்வரூபா :|

ⅩⅪ ததா³ ேஸா(அ)பரமப கத ²தவாந்
ேகாப ஜேநா தீ³பாதா⁴ரம்ʼ பரித்யஜ்ய
த்³ேராணஸ்யாத⁴ : க²ட்வாயா அேத⁴ வா
ஸ்தா²பயதும்ʼ தீ³பமாநயத க ம்ʼ?

ⅩⅫ அேதாேஹேதா ர்யந்ந
ப்ரகாஸ²யஷ்யேத தாத்³ருʼக்³ லுக்காய தம்ʼ
க மப வஸ்து நாஸ்த ; யத்³ வ்யக்தம்ʼ ந
ப⁴வஷ்யத தாத்³ருʼஸ²ம்ʼ கு³ப்தம்ʼ க மப
வஸ்துநாஸ்த |

ⅩⅩⅢ யஸ்ய ஸ்²ேராதும்ʼ கர்ெணௗ ஸ்த : ஸ
ஸ்²ருʼேணாது|

ⅩⅩⅣ அபரமப கத ²தவாந் யூயம்ʼ யத்³ யத்³
வாக்யம்ʼஸ்²ருʼணுத² தத்ர ஸாவதா⁴நா ப⁴வத,
யேதா யூயம்ʼ ேயந பரிமாேணந பரிமாத²
ேதைநவ பரிமாேணந யுஷ்மத³ர்த²மப
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பரிமாஸ்யேத; ஸ்²ேராதாேரா யூயம்ʼ
யுஷ்மப்⁴யமத ⁴கம்ʼ தா³ஸ்யேத|

ⅩⅩⅤ யஸ்யாஸ்²ரேய வர்த்³த⁴ேத தஸ்ைம
அபரமப தா³ஸ்யேத, க ந்து யஸ்யாஸ்²ரேய
ந வர்த்³த⁴ேத தஸ்ய யத் கஞ்ச த³ஸ்த தத³ப
தஸ்மாந் ேநஷ்யேத|

ⅩⅩⅥஅநந்தரம்ʼ ஸ கத ²தவாந் ஏேகா ேலாக :
ேக்ஷத்ேர பீ³ஜாந்யுப்த்வா

ⅩⅩⅦ ஜாக³ரணநத்³ராப்⁴யாம்ʼ
த ³வாநஸ²ம்ʼ க³மயத , பரந்து தத்³வீஜம்ʼ
தஸ்யாஜ்ஞாதரூேபணாங்குரயத வர்த்³த⁴ேத
ச;

ⅩⅩⅧ யேதாேஹேதா : ப்ரத²மத : பத்ராணி
தத : பரம்ʼ கணிஸா²ந தத்பஸ்²சாத்
கணிஸ²பூர்ணாந ஸ²ஸ்யாந பூ⁴மி :
ஸ்வயமுத்பாத³யத ;

ⅩⅩⅨ க ந்து ப²ேலஷ பக்ேகஷ
ஸ²ஸ்யச்ேச²த³நகாலம்ʼ ஜ்ஞாத்வா ஸ
தத்க்ஷணம்ʼ ஸ²ஸ்யாந ச ²நத்த , அேநந
துல்யமீஸ்²வரராஜ்யம்ʼ|

ⅩⅩⅩ புந : ேஸா(அ)கத²யத்³ ஈஸ்²வரராஜ்யம்ʼ
ேகந ஸமம்ʼ? ேகந வஸ்துநா ஸஹ வா
தது³பமாஸ்யாமி?

ⅩⅩⅪ தத் ஸர்ஷைபேகந துல்யம்ʼ
யேதா ம்ருʼத ³ வபநகாேல ஸர்ஷபபீ³ஜம்ʼ
ஸர்வ்வப்ருʼத ²வீஸ்த²பீ³ஜாத்க்ஷ த்³ரம்ʼ

ⅩⅩⅫ க ந்து வபநாத் பரம் அங்குரய த்வா
ஸர்வ்வஸா²காத்³ ப்³ருʼஹத்³ ப⁴வத , தஸ்ய
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ப்³ருʼஹத்ய : ஸா²கா²ஸ்²ச ஜாயந்ேத
ததஸ்தச்சா²யாம்ʼ பக்ஷணஆஸ்²ரயந்ேத|

ⅩⅩⅩⅢ இத்த²ம்ʼ ேதஷாம்ʼ ேபா³தா⁴நுரூபம்ʼ
ேஸா(அ)ேநகத்³ருʼஷ்டாந்ைதஸ்தாநுபத ³ஷ்டவாந்,

ⅩⅩⅩⅣ த்³ருʼஷ்டாந்தம்ʼ வநா காமப கதா²ம்ʼ
ேதப்⁴ேயா ந கத ²தவாந் பஸ்²சாந் ந ர்ஜேந
ஸ ஸி²ஷ்யாந் ஸர்வ்வத்³ருʼஷ்டாந்தார்த²ம்ʼ
ேபா³த ⁴தவாந்|

ⅩⅩⅩⅤ தத்³த ³நஸ்ய ஸந்த்⁴யாயாம்ʼ ஸ
ேதப்⁴ேயா(அ)கத²யத்³ ஆக³ச்ச²த வயம்ʼ பாரம்ʼ
யாம|

ⅩⅩⅩⅥ ததா³ ேத ேலாகாந் வஸ்ருʼஜ்ய
தமவலம்ப³ம்ʼ க்³ருʼஹீத்வா ெநௗகயா
ப்ரதஸ்த ²ேர; அபரா அப நாவஸ்தயா ஸஹ
ஸ்த ²தா :|

ⅩⅩⅩⅦ தத : பரம்ʼ மஹாஜ²ஞ்ப்⁴ஸ²க³மாத்
ெநௗ ர்ேதா³லாயமாநா தரங்ேக³ண ஜைல :
பூர்ணாப⁴வச்ச|

ⅩⅩⅩⅧ ததா³ ஸ ெநௗகாசஸ்²சாத்³பா⁴ேக³
உபதா⁴ேந ஸி²ேரா ந தா⁴ய ந த்³ரித ஆஸீத்
ததஸ்ேத தம்ʼ ஜாக³ரய த்வா ஜக³து³ :, ேஹ
ப்ரேபா⁴, அஸ்மாகம்ʼ ப்ராணா யாந்த க மத்ர
ப⁴வதஸ்²ச ந்தா நாஸ்த ?

ⅩⅩⅩⅨ ததா³ ஸ உத்தா²ய வாயும்ʼ
தர்ஜிதவாந் ஸமுத்³ரஞ்ேசாக்தவாந் ஸா²ந்த :
ஸுஸ்த ²ரஸ்²ச ப⁴வ; தேதா வாெயௗ
நவ்ருʼத்ேத(அ)ப்³த ⁴ர்நஸ்தரங்ேகா³பூ⁴த்|
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ⅩⅬ ததா³ ஸ தாநுவாச யூயம்ʼ குத
ஏதாத்³ருʼக்ஸ²ங்காகுலா ப⁴வத? க ம்ʼ ேவா
வஸ்²வாேஸா நாஸ்த ?

ⅩⅬⅠ தஸ்மாத்ேத(அ)தீவபீ⁴தா : பரஸ்பரம்ʼ
வக்துமாேரப ⁴ேர, அேஹா வாயு :
ஸிந்து⁴ஸ்²சாஸ்ய ந ேத³ஸ²க்³ராஹெணௗ
கீத்³ருʼக³யம்ʼமநுஜ :|

Ⅴ
Ⅰ அத² தூ ஸிந்து⁴பாரம்ʼ க³த்வா
க ³ேத³ரீயப்ரேத³ஸ²உபதஸ்து² :|

Ⅱ ெநௗகாேதா ந ர்க³தமாத்ராத்³
அபவத்ரபூ⁴தக்³ரஸ்த ஏக : ஸ்²மஸா²நாேத³த்ய
தம்ʼஸாக்ஷாச் சகார|

Ⅲ ஸ ஸ்²மஸா²ேந(அ)வாத்ஸீத் ேகாப தம்ʼ
ஸ்²ருʼங்க²ேலந ப³த்³வ்வா ஸ்தா²பயதும்ʼ
நாஸ²க்ேநாத்|

Ⅳ ஜைநர்வாரம்ʼ ந க³ைட³ :
ஸ்²ருʼங்க²ைலஸ்²ச ஸ ப³த்³ேதா⁴ப
ஸ்²ருʼங்க²லாந்யாக்ருʼஷ்ய ேமாச தவாந்
ந க³டா³ந ச ப⁴ம்ʼக்த்வா க²ண்ட³ம்ʼ க²ண்ட³ம்ʼ
க்ருʼதவாந் ேகாப தம்ʼ வஸீ²கர்த்தும்ʼ ந
ஸ²ஸ²க|

Ⅴ த ³வாநஸ²ம்ʼ ஸதா³ பர்வ்வதம்ʼ
ஸ்²மஸா²நஞ்ச ப்⁴ரமித்வா சீத்ஸ²ப்³த³ம்ʼ
க்ருʼதவாந் க்³ராவப ⁴ஸ்²ச ஸ்வயம்ʼ ஸ்வம்ʼ
க்ருʼதவாந்|

Ⅵ ஸ யீஸு²ம்ʼ தூ³ராத் பஸ்²யந்ேநவ தா⁴வந்
தம்ʼ ப்ரணநாமஉைசருவம்ʼஸ்²ேசாவாச,
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Ⅶ ேஹ ஸர்வ்ேவாபரிஸ்ேத²ஸ்²வரபுத்ர
யீேஸா² ப⁴வதா ஸஹ ேம க : ஸம்ப³ந்த⁴ :?
அஹம்ʼ த்வாமீஸ்²வேரண ஸா²பேய மாம்ʼ மா
யாதய|

Ⅷ யேதா யீஸு²ஸ்தம்ʼ கத ²தவாந்
ேர அபவத்ரபூ⁴த, அஸ்மாந்நராத்³
ப³ஹர்ந ர்க³ச்ச²|

Ⅸ அத² ஸ தம்ʼ ப்ருʼஷ்டவாந் க ந்ேத
நாம? ேதந ப்ரத்யுக்தம்ʼ வயமேநேக
(அ)ஸ்மஸ்தேதா(அ)ஸ்மந்நாம பா³ஹநீ|

Ⅹ தேதாஸ்மாந் ேத³ஸா²ந்ந ப்ேரஷேயத ேத
தம்ʼ ப்ரார்த²யந்த|

Ⅺ ததா³நீம்ʼ பர்வ்வதம்ʼ ந கஷா ப்³ருʼஹந்
வராஹவ்ரஜஸ்²சரந்நாஸீத்|

Ⅻ தஸ்மாத்³ பூ⁴தா வ நேயந ஜக³து³ :,
அமும்ʼ வராஹவ்ரஜம் ஆஸ்²ரயதும் அஸ்மாந்
ப்ரஹணு|

ⅩⅢயீஸு²நாநுஜ்ஞாதாஸ்ேத(அ)பவ த்ரபூ⁴தா
ப³ஹர்ந ர்யாய வராஹவ்ரஜம்ʼ ப்ராவஸ²ந்
தத : ஸர்வ்ேவ வராஹா வஸ்துதஸ்து
ப்ராேயாத்³வஸஹஸ்ரஸம்ʼங்க்²யகா : கடேகந
மஹாஜவாத்³ தா⁴வந்த : ஸிந்ெதௗ⁴ ப்ராணாந்
ஜஹு :|

ⅩⅣ தஸ்மாத்³ வராஹபாலகா : பலாயமாநா :
புேர க்³ராேம ச தத்³வார்த்தம்ʼ கத²யாஞ்சக்ரு :|
ததா³ ேலாகா க⁴டிதம்ʼ தத்கார்ய்யம்ʼ த்³ரஷ்டும்ʼ
ப³ஹர்ஜக்³மு :

ⅩⅤ யீேஸா² : ஸந்ந த ⁴ம்ʼ க³த்வா தம்ʼ
பூ⁴தக்³ரஸ்தம்அர்தா²த்³பா³ஹநீபூ⁴தக்³ரஸ்தம்ʼ
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நரம்ʼஸவஸ்த்ரம்ʼஸேசதநம்ʼஸமுபவஷ்டஞ்ச
த்³ருʼ◌ஷृ்ட்வா ப ³ப்⁴யு :|

ⅩⅥதேதாத்³ருʼஷ்டதத்கார்ய்யேலாகாஸ்தஸ்ய
பூ⁴தக்³ரஸ்தநரஸ்யவராஹவ்ரஜஸ்யாப தாம்ʼ
த⁴டநாம்ʼவர்ணயாமாஸு :|

ⅩⅦ ததஸ்ேத ஸ்வஸீமாேதா ப³ஹர்க³ந்தும்ʼ
யீஸு²ம்ʼவேநதுமாேரப ⁴ேர|

ⅩⅧஅத² தஸ்ய ெநௗகாேராஹணகாேல ஸ
பூ⁴தமுக்ேதா நா யீஸு²நா ஸஹ ஸ்தா²தும்ʼ
ப்ரார்த²யேத;

ⅩⅨ க ந்து ஸ தமநநுமத்ய கத ²தவாந் த்வம்ʼ
நஜாத்மீயாநாம்ʼ ஸமீபம்ʼ க்³ருʼஹஞ்ச க³ச்ச²
ப்ரபு⁴ஸ்த்வய க்ருʼபாம்ʼ க்ருʼத்வா யாந
கர்ம்மாணி க்ருʼதவாந் தாந தாந்ஜ்ஞாபய|

ⅩⅩ அத : ஸ ப்ரஸ்தா²ய யீஸு²நா
க்ருʼதம்ʼ தத்ஸர்வ்வாஸ்²சர்ய்யம்ʼ
கர்ம்ம த ³காபலிேத³ேஸ² ப்ரசாரயதும்ʼ
ப்ராரப்³த⁴வாந் தத : ஸர்வ்ேவ ேலாகா
ஆஸ்²சர்ய்யம்ʼ ேமந ேர|

ⅩⅪ அநந்தரம்ʼ யீெஸௗ² நாவா புநரந்யபார
உத்தீர்ேண ஸிந்து⁴தேட ச தஷ்ட²த
ஸத தத்ஸமீேப ப³ஹுேலாகாநாம்ʼ
ஸமாக³ேமா(அ)பூ⁴த்|

ⅩⅫ அபரம்ʼ யாயீர் நாம்நா கஸ்²ச த்³
ப⁴ஜநக்³ருʼஹஸ்யாத ⁴ப ஆக³த்ய தம்ʼ
த்³ருʼஷ்ட்ைவவ சரணேயா : பத த்வா ப³ஹு
ந ேவத்³யகத ²தவாந்;
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ⅩⅩⅢ மம கந்யா ம்ருʼதப்ராயாபூ⁴த்³ அேதா
ப⁴வாேநத்ய ததா³ேராக்³யாய தஸ்யா கா³த்ேர
ஹஸ்தம்அர்பயதுேதைநவஸாஜீவஷ்யத |

ⅩⅩⅣ ததா³ யீஸு²ஸ்ேதந ஸஹ சலித : க ந்து
தத்பஸ்²சாத்³ ப³ஹுேலாகாஸ்²சலித்வா
தாத்³கா³த்ேர பத தா :|

ⅩⅩⅤ அத² த்³வாத³ஸ²வர்ஷாணி
ப்ரத³ரேராேக³ண

ⅩⅩⅥ ஸீ²ர்ணா ச க த்ஸகாநாம்ʼ
நாநாச க த்ஸாப ⁴ஸ்²ச து³ :க²ம்ʼ பு⁴க்தவதீ ச
ஸர்வ்வஸ்வம்ʼ வ்யயத்வாப நாேராக்³யம்ʼ
ப்ராப்தா ச புநரப பீடி³தாஸீச்ச

ⅩⅩⅦ யா ஸ்த்ரீ ஸா யீேஸா² ர்வார்த்தாம்ʼ
ப்ராப்ய மநஸாகத²யத் யத்³யஹம்ʼ தஸ்ய
வஸ்த்ரமாத்ர ஸ்ப்ரஷ்டும்ʼ லேப⁴யம்ʼ ததா³
ேராக³ஹீநாப⁴வஷ்யாமி|

ⅩⅩⅧ அேதாேஹேதா : ஸா
ேலாகாரண்யமத்⁴ேய தத்பஸ்²சாதா³க³த்ய
தஸ்யவஸ்த்ரம்ʼ பஸ்பர்ஸ²|

ⅩⅩⅨ ேதைநவ தத்க்ஷணம்ʼ தஸ்யா
ரக்தஸ்ேராத : ஸு²ஷ்கம்ʼ ஸ்வயம்ʼ தஸ்மாத்³
ேராகா³ந்முக்தாஇத்யப ேத³ேஹ(அ)நுபூ⁴தா|

ⅩⅩⅩ அத² ஸ்வஸ்மாத் ஸ²க்த ர்ந ர்க³தா
யீஸு²ேரதந்மநஸாஜ்ஞாத்வாேலாகநவஹம்ʼ
ப்ரத முக²ம்ʼ வ்யாவ்ருʼத்ய ப்ருʼஷ்டவாந் ேகந
மத்³வஸ்த்ரம்ʼஸ்ப்ருʼஷ்டம்ʼ?

ⅩⅩⅪ ததஸ்தஸ்ய ஸி²ஷ்யா ஊசு :
ப⁴வேதா வபுஷ ேலாகா : ஸம்ʼக⁴ர்ஷந்த
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தத்³ த்³ருʼஷ்ட்வா ேகந மத்³வஸ்த்ரம்ʼ
ஸ்ப்ருʼஷ்டமித குத : கத²யத ?

ⅩⅩⅫ க ந்து ேகந தத் கர்ம்ம க்ருʼதம்ʼ
தத்³ த்³ரஷ்டும்ʼ யீஸு²ஸ்²சதுர்த ³ேஸா²
த்³ருʼஷ்டவாந்|

ⅩⅩⅩⅢ தத : ஸா ஸ்த்ரீ பீ⁴தா கம்ப தா ச
ஸதீ ஸ்வஸ்யா ருக்ப்ரத க்ரியா ஜாேதத
ஜ்ஞாத்வாக³த்ய தத்ஸம்முேக² பத த்வா
ஸர்வ்வவ்ருʼத்தாந்தம்ʼ ஸத்யம்ʼ தஸ்ைம
கத²யாமாஸ|

ⅩⅩⅩⅣ ததா³நீம்ʼ யீஸு²ஸ்தாம்ʼ க³த ³தவாந்,
ேஹ கந்ேய தவ ப்ரதீதஸ்த்வாம்
அேராகா³மகேராத் த்வம்ʼ ேக்ஷேமண வ்ரஜ
ஸ்வேராகா³ந்முக்தா ச தஷ்ட²|

ⅩⅩⅩⅤ இதவாக்யவத³நகாேல
ப⁴ஜநக்³ருʼஹாத ⁴பஸ்ய ந ேவஸ²நால் ேலாகா
ஏத்யாத ⁴பம்ʼ ப³பா⁴ஷேர தவ கந்யா ம்ருʼதா
தஸ்மாத்³கு³ரும்ʼ புந : குத : க்லிஸ்²நாஸி?

ⅩⅩⅩⅥ க ந்து யீஸு²ஸ்தத்³ வாக்யம்ʼ
ஸ்²ருத்ைவவ ப⁴ஜநக்³ருʼஹாத ⁴பம்ʼ
க³த ³தவாந் மா ைப⁴ஷீ : ேகவலம்ʼ
வஸ்²வாஸிஹ |

ⅩⅩⅩⅦ அத² ப தேரா யாகூப்³ தத்³ப்⁴ராதா
ேயாஹந் ச ஏதாந் வ நா கமப ஸ்வபஸ்²சாத்³
யாதும்ʼ நாந்வமந்யத|

ⅩⅩⅩⅧ தஸ்ய ப⁴ஜநக்³ருʼஹாத ⁴பஸ்ய
ந ேவஸ²நஸமீபம் ஆக³த்ய கலஹம்ʼ
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ப³ஹுேராத³நம்ʼ வலாபஞ்ச குர்வ்வேதா
ேலாகாந் த³த³ர்ஸ²|

ⅩⅩⅩⅨ தஸ்மாந் ந ேவஸ²நம்ʼ ப்ரவஸ்²ய
ப்ேராக்தவாந் யூயம்ʼ குத இத்த²ம்ʼ கலஹம்ʼ
ேராத³நஞ்சகுருத²? கந்யா ந ம்ருʼதா ந த்³ராத |

ⅩⅬ தஸ்மாத்ேத தமுபஜஹஸு : க ந்து
யீஸு² : ஸர்வ்வாந ப³ஹஷ்க்ருʼத்ய கந்யாயா :
ப தெரௗஸ்வஸங்க ³நஸ்²சக்³ருʼஹீத்வாயத்ர
கந்யாஸீத்தத்ஸ்தா²நம்ʼ ப்ரவஷ்டவாந்|

ⅩⅬⅠ அத² ஸ தஸ்யா : கந்யாயா ஹஸ்ெதௗ
த்⁴ருʼத்வா தாம்ʼ ப³பா⁴ேஷ டாலீதா² கூமீ,
அர்த²ேதா ேஹ கந்ேய த்வமுத்தஷ்ட²
இத்யாஜ்ஞாபயாமி|

ⅩⅬⅡ துைநவ தத்க்ஷணம்ʼ ஸா
த்³வாத³ஸ²வர்ஷவயஸ்கா கந்யா
ேபாத்தா²ய சலிதுமாேரேப⁴, இத : ஸர்வ்ேவ
மஹாவஸ்மயம்ʼ க³தா :|

ⅩⅬⅢ தத ஏதஸ்ைய கஞ்ச த் கா²த்³யம்ʼ
த³த்ேதத கத²யத்வா ஏதத்கர்ம்ம கமப ந
ஜ்ஞாபயேதத த்³ருʼட⁴மாத ³ஷ்டவாந்|

Ⅵ
Ⅰ அநந்தரம்ʼ ஸ தத்ஸ்தா²நாத் ப்ரஸ்தா²ய
ஸ்வப்ரேத³ஸ²மாக³த : ஸி²ஷ்யாஸ்²ச
தத்பஸ்²சாத்³ க³தா :|

Ⅱ அத² வஸ்²ராமவாேர ஸத ஸ
ப⁴ஜநக்³ருʼேஹ உபேத³ஷ்டுமாரப்³த⁴வாந்
தேதா(அ)ேநேக ேலாகாஸ்தத்கதா²ம்ʼ
ஸ்²ருத்வா வஸ்மித்ய ஜக³து³ :, அஸ்ய
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மநுஜஸ்ய ஈத்³ருʼஸீ² ஆஸ்²சர்ய்யக்ரியா
கஸ்மாஜ் ஜாதா? ததா² ஸ்வகராப்⁴யாம்
இத்த²மத்³பு⁴தம்ʼ கர்ம்ம கர்த்தா◌மु் ஏதஸ்ைம
கத²ம்ʼஜ்ஞாநம்ʼ த³த்தம்?

Ⅲ க மயம்ʼ மரியம : புத்ரஸ்தஜ்ஞா
ேநா? க மயம்ʼ யாகூப்³-ேயாஸி-யஹுதா³-
ஸி²ேமாநாம்ʼ ப்⁴ராதா ேநா? அஸ்ய ப⁴க ³ந்ய :
க மிஹாஸ்மாப ⁴ : ஸஹ ேநா? இத்த²ம்ʼ ேத
தத³ர்ேத² ப்ரத்யூஹம்ʼ க³தா :|

Ⅳ ததா³ யீஸு²ஸ்ேதப்⁴ேயா(அ)கத²யத்
ஸ்வேத³ஸ²ம்ʼ ஸ்வகுடும்பா³ந்
ஸ்வபரிஜநாம்ʼஸ்²ச வ நா குத்ராப
ப⁴வஷ்யத்³வாதீ³அஸத்க்ருʼேதா ந ப⁴வத |

Ⅴ அபரஞ்ச ேதஷாமப்ரத்யயாத் ஸ
வஸ்மித : கயதாம்ʼ ேராக ³ணாம்ʼ
வபு :ஷ ஹஸ்தம் அர்பய த்வா ேகவலம்ʼ
ேதஷாமாேராக்³யகரணாத்³ அந்யத் க மப
ச த்ரகார்ய்யம்ʼ கர்த்தாம்ʼ நஸ²க்த :|

Ⅵ அத² ஸ சதுர்த ³க்ஸ்த² க்³ராமாந்
ப்⁴ரமித்வாஉபத ³ஷ்டவாந்

Ⅶ த்³வாத³ஸ²ஸி²ஷ்யாந் ஆஹூய
அேமத்⁴யபூ⁴தாந் வஸீ²கர்த்தாம்ʼ ஸ²க்த ம்ʼ
த³த்த்வா ேதஷாம்ʼ த்³ெவௗ த்³ெவௗ ஜேநா
ப்ேரஷதவாந்|

Ⅷ புநரித்யாத ³ஸ²த்³ யூயம் ஏைககாம்ʼ
யஷ்டிம்ʼவநாவஸ்த்ரஸம்ʼபுட : பூப : கடிப³ந்ேத⁴
தாம்ரக²ண்ட³ஞ்சஏஷாம்ʼக மப மாக்³ரஹ்லீத,
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Ⅸ மார்க³யாத்ராைய பாேத³ஷ பாநெஹௗ
த³த்த்வா த்³ேவஉத்தரீேயமா பரித⁴த்³வ்வம்ʼ|

Ⅹ அபரமப்யுக்தம்ʼ ேதந யூயம்ʼ யஸ்யாம்ʼ
புர்ய்யாம்ʼ யஸ்ய ந ேவஸ²நம்ʼ ப்ரேவ யத²
தாம்ʼ புரீம்ʼ யாவந்ந த்ய யத² தாவத்
தந்ந ேவஸ²ேநஸ்தா²ஸ்யத²|

Ⅺ தத்ர யத ³ ேகப யுஷ்மாகமாத த்²யம்ʼ
ந வ த³த⁴த யுஷ்மாகம்ʼ கதா²ஸ்²ச ந
ஸ்²ருʼண்வந்த தர்ஹ தத்ஸ்தா²நாத்
ப்ரஸ்தா²நஸமேய ேதஷாம்ʼ வருத்³த⁴ம்ʼ
ஸா யம்ʼ தா³தும்ʼ ஸ்வபாதா³நாஸ்பா²ல்ய
ரஜ :ஸம்பாதயத;அஹம்ʼயுஷ்மாந்யதா²ர்த²ம்ʼ
வச்மி வ சாரத ³ேந தந்நக³ரஸ்யாவஸ்தா²த :
ஸிேதா³மாேமாரேயா ர்நக³ரேயாரவஸ்தா²
ஸஹ்யதரா ப⁴வஷ்யத |

Ⅻ அத² ேத க³த்வா ேலாகாநாம்ʼ
மந :பராவர்த்தநீ : கதா² ப்ரசாரிதவந்த :|

ⅩⅢ ஏவமேநகாந் பூ⁴தாம்ʼஸ்²ச
த்யாஜிதவந்தஸ்ததா² ைதேலந
மர்த்³த³யத்வாப³ஹூந்ஜநாநேராகா³நகார்ஷ  :|

ⅩⅣஇத்த²ம்ʼதஸ்யஸுக்²யாதஸ்²சதுர்த ³ேஸா²
வ்யாப்தா ததா³ ேஹேராத்³ ராஜா தந்நஸ²ம்ய
கத ²தவாந், ேயாஹந் மஜ்ஜக : ஸ்²மஸா²நாத்³
உத்த ²தஅேதாேஹேதாஸ்ேதநஸர்வ்வா ஏதா
அத்³பு⁴தக்ரியா : ப்ரகாஸ²ந்ேத|

ⅩⅤ அந்ேய(அ)கத²யந் அயம் ஏலிய :, ேகப
கத ²தவந்த ஏஷ ப⁴வஷ்யத்³வாதீ³ யத்³வா
ப⁴வஷ்யத்³வாத ³நாம்ʼஸத்³ருʼஸ² ஏேகாயம்|
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ⅩⅥ க ந்து ேஹேராத்³ இத்யாகர்ண்ய
பா⁴ஷதவாந் யஸ்யாஹம்ʼ ஸி²ரஸ்²ச ²ந்நவாந்
ஸஏவேயாஹநயம்ʼஸஸ்²மஸா²நாது³த³தஷ்ட²த்|

ⅩⅦ பூர்வ்வம்ʼ ஸ்வப்⁴ராது : ப ²லிபஸ்ய
பத்ந்யா உத்³வாஹம்ʼ க்ருʼதவந்தம்ʼ
ேஹேராத³ம்ʼ ேயாஹநவாதீ³த்
ஸ்வபா⁴த்ருʼவதூ⁴ ர்நவவாஹ்யா|

ⅩⅧ அத : காரணாத் ேஹேராத்³
ேலாகம்ʼ ப்ரஹத்ய ேயாஹநம்ʼ த்⁴ருʼத்வா
ப³ந்த⁴நாலேய ப³த்³த⁴வாந்|

ⅩⅨ ேஹேராத ³யா தஸ்ைம ேயாஹேந
ப்ரகுப்யதம்ʼஹந்தும்ஐச்ச²த்க ந்துநஸ²க்தா,

ⅩⅩ யஸ்மாத்³ ேஹேராத்³ தம்ʼ தா⁴ர்ம்மிகம்ʼ
ஸத்புருஷஞ்ச ஜ்ஞாத்வா ஸம்மந்ய
ரக்ஷதவாந்; தத்கதா²ம்ʼ ஸ்²ருத்வா
தத³நுஸாேரண ப³ஹூந கர்ம்மாணி
க்ருʼதவாந் ஹ்ருʼஷ்டமநாஸ்தது³பேத³ஸ²ம்ʼ
ஸ்²ருதவாம்ʼஸ்²ச|

ⅩⅪ க ந்து ேஹேராத்³ யதா³ ஸ்வஜந்மத ³ேந
ப்ரதா⁴நேலாேகப்⁴ய : ேஸநாநீப்⁴யஸ்²ச
கா³லீல்ப்ரேத³ஸீ²யஸ்²ேரஷ்ட²ேலாேகப்⁴யஸ்²ச
ராத்ெரௗ ேபா⁴ஜ்யேமகம்ʼ க்ருʼதவாந்

ⅩⅫ தஸ்மிந் ஸு²ப⁴த ³ேந ேஹேராத ³யாயா :
கந்யா ஸேமத்ய ேதஷாம்ʼ ஸமக்ஷம்ʼ
ஸம்ʼந்ருʼத்ய ேஹேராத³ஸ்ேதந
ஸேஹாபவஷ்டாநாஞ்ச ேதாஷமஜீஜநத் ததா
ந்ருʼப : கந்யாமாஹஸ்மமத்ேதா யத்³யாசேஸ
தேத³வதுப்⁴யம்ʼ தா³ஸ்ேய|
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ⅩⅩⅢ ஸ²பத²ம்ʼ க்ருʼத்வாகத²யத் ேசத்³
ராஜ்யார்த்³த⁴மப யாசேஸ தத³ப துப்⁴யம்ʼ
தா³ஸ்ேய|

ⅩⅩⅣ தத : ஸா ப³ஹ ர்க³த்வா ஸ்வமாதரம்ʼ
பப்ரச்ச² க மஹம்ʼ யாசஷ்ேய? ததா³
ஸாகத²யத் ேயாஹேநா மஜ்ஜகஸ்யஸி²ர :|

ⅩⅩⅤ அத² தூர்ணம்ʼ பூ⁴பஸமீபம் ஏத்ய
யாசமாநாவத³த் க்ஷேணஸ்மிந் ேயாஹேநா
மஜ்ஜகஸ்ய ஸி²ர : பாத்ேர ந தா⁴ய ேத³ஹ ,
ஏதத்³யாேச(அ)ஹம்ʼ|

ⅩⅩⅥ தஸ்மாத் பூ⁴ேபா(அ)தது³ :க ²த :, ததா²ப
ஸ்வஸ²பத²ஸ்யஸஹேபா⁴ஜிநாஞ்சாநுேராதா⁴த்
தத³நங்கீ³கர்த்தும்ʼ நஸ²க்த :|

ⅩⅩⅦ தத்க்ஷணம்ʼ ராஜா கா⁴தகம்ʼ ப்ேரஷ்ய
தஸ்யஸி²ரஆேநதுமாத ³ஷ்டவாந்|

ⅩⅩⅧ தத : ஸ காராகா³ரம்ʼ க³த்வா
தச்ச ²ரஸ்²ச ²த்வா பாத்ேர ந தா⁴யாநீய
தஸ்ைய கந்யாைய த³த்தவாந் கந்யா ச
ஸ்வமாத்ேர த³ெதௗ³|

ⅩⅩⅨஅநநதரம்ʼேயாஹந :ஸி²ஷ்யாஸ்தத்³வார்த்தாம்ʼ
ப்ராப்யாக³த்ய தஸ்ய குணபம்ʼ
ஸ்²மஸா²ேந(அ)ஸ்தா²பயந்|

ⅩⅩⅩ அத² ப்ேரஷதா யீேஸா² : ஸந்நெதௗ⁴
மிலிதா யத்³ யச் சக்ரு : ஸி²க்ஷயாமாஸுஸ்²ச
தத்ஸர்வ்வவார்த்தாஸ்தஸ்ைமகத ²தவந்த :|

ⅩⅩⅪ ஸ தாநுவாச யூயம்ʼ வஜநஸ்தா²நம்ʼ
க³த்வா வஸ்²ராம்யத யதஸ்தத்ஸந்நெதௗ⁴
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ப³ஹுேலாகாநாம்ʼஸமாக³மாத்ேதேபா⁴க்தும்ʼ
நாவகாஸ²ம்ʼ ப்ராப்தா :|

ⅩⅩⅫ ததஸ்ேத நாவா வஜநஸ்தா²நம்ʼ
கு³ப்தம்ʼ க³க்³மு :|

ⅩⅩⅩⅢ தேதா ேலாகநவஹஸ்ேதஷாம்ʼ
ஸ்தா²நாந்தரயாநம்ʼ த³த³ர்ஸ², அேநேக தம்ʼ
பரிச த்ய நாநாபுேரப்⁴ய : பைத³ர்வ்ரஜித்வா
ஜேவந ைதஷாமக்³ேர யீேஸா² : ஸமீப
உபதஸ்து² :|

ⅩⅩⅩⅣ ததா³ யீஸு² ர்நாேவா
ப³ஹர்க³த்ய ேலாகாரண்யாநீம்ʼ
த்³ருʼஷ்ட்வா ேதஷ கருணாம்ʼ க்ருʼதவாந்
யதஸ்ேத(அ)ரக்ஷகேமஷா இவாஸந் ததா³
ஸதாந நாநாப்ரஸங்கா³ந்உபத ³ஷ்டவாந்|

ⅩⅩⅩⅤ அத² த ³வாந்ேத ஸத ஸி²ஷ்யா
ஏத்ய யீஸு²மூச ேர, இத³ம்ʼ வஜநஸ்தா²நம்ʼ
த ³நஞ்சாவஸந்நம்ʼ|

ⅩⅩⅩⅥ ேலாகாநாம்ʼ க மப கா²த்³யம்ʼ நாஸ்த ,
அதஸ்²சதுர்த ³க்ஷ க்³ராமாந் க³ந்தும்ʼ
ேபா⁴ஜ்யத்³ரவ்யாணி க்ேரதுஞ்ச ப⁴வாந் தாந்
வஸ்ருʼஜது|

ⅩⅩⅩⅦ ததா³ ஸ தாநுவாச யூயேமவ தாந்
ேபா⁴ஜயத; ததஸ்ேத ஜக³து³ ர்வயம்ʼ க³த்வா
த்³வஸ²தஸம்ʼக்²யைக ர்முத்³ராபாைத³ : பூபாந்
க்ரீத்வா க ம்ʼ தாந் ேபா⁴ஜயஷ்யாம :?

ⅩⅩⅩⅧ ததா³ ஸ தாந் ப்ருʼஷ்ட²வாந்
யுஷ்மாகம்ʼ ஸந்நெதௗ⁴ கத பூபா ஆஸேத?
க³த்வா பஸ்²யத; ததஸ்ேத த்³ருʼஷ்ட்வா



Mark Ⅵ:ⅩⅩⅩⅨ xxxii Mark Ⅵ:ⅩⅬⅥ

தமவத³ந் பஞ்ச பூபா த்³ெவௗ மத்ஸ்ெயௗ ச
ஸந்த |

ⅩⅩⅩⅨ ததா³ ஸ ேலாகாந் ஸ²ஸ்ேபாபரி
பம்ʼக்த ப ⁴ருபேவஸ²யதும்ஆத ³ஷ்டவாந்,

ⅩⅬததஸ்ேதஸ²தம்ʼஸ²தம்ʼஜநா : பஞ்சாஸ²த்
பஞ்சாஸ²ஜ்ஜநாஸ்²ச பம்ʼக்த ப ⁴ ர்பு⁴வ
ஸமுபவவஸு² :|

ⅩⅬⅠ அத² ஸ தாந் பஞ்சபூபாந்
மத்ஸ்யத்³வயஞ்ச த்⁴ருʼத்வா ஸ்வர்க³ம்ʼ
பஸ்²யந் ஈஸ்²வரகு³ணாந் அந்வகீர்த்தயத்
தாந் பூபாந் ப⁴ம்ʼக்த்வா ேலாேகப்⁴ய :
பரிேவஷயதும்ʼ ஸி²ஷ்ேயப்⁴ேயா த³த்தவாந்
த்³வா மத்ஸ்ெயௗ ச வ ப⁴ஜ்யஸர்வ்ேவப்⁴ேயா
த³த்தவாந்|

ⅩⅬⅡதத :ஸர்வ்ேவபு⁴க்த்வாத்ருʼப்யந்|
ⅩⅬⅢ அநந்தரம்ʼ ஸி²ஷ்யா அவஸி²ஷ்ைட :
பூைப ர்மத்ஸ்ையஸ்²ச பூர்ணாந் த்³வத³ஸ²
ட³ல்லகாந்ஜக்³ருʼஹு :|

ⅩⅬⅣ ேத ேபா⁴க்தார : ப்ராய : பஞ்ச
ஸஹஸ்ராணி புருஷாஆஸந்|

ⅩⅬⅤ அத² ஸ ேலாகாந் வஸ்ருʼஜந்ேநவ
நாவமாேராடு⁴ம்ʼ ஸ்வஸ்மாத³க்³ேர பாேர
ைப³த்ைஸதா³புரம்ʼ யாதுஞ்ச ஸ்²ஷ்ய ◌ाந்
வாட⁴மாத ³ஷ்டவாந்|

ⅩⅬⅥ ததா³ ஸ ஸர்வ்வாந் வஸ்ருʼஜ்ய
ப்ரார்த²யதும்ʼ பர்வ்வதம்ʼ க³த :|
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ⅩⅬⅦ தத : ஸந்த்⁴யாயாம்ʼ ஸத்யாம்ʼ ெநௗ :
ஸிந்து⁴மத்⁴ய உபஸ்த ²தா க ந்து ஸ ஏகாகீ
ஸ்த²ேலஸ்த ²த :|

ⅩⅬⅧ அத² ஸம்முக²வாதவஹநாத் ஸி²ஷ்யா
நாவம்ʼ வாஹயத்வா பரிஸ்²ராந்தா இத
ஜ்ஞாத்வாஸநஸா²சதுர்த²யாேமஸிந்தூ⁴பரி
பத்³ப்⁴யாம்ʼ வ்ரஜந் ேதஷாம்ʼ ஸமீபேமத்ய
ேதஷாமக்³ேர யாதும்உத்³யத :|

ⅩⅬⅨ க ந்து ஸி²ஷ்யா : ஸிந்தூ⁴பரி தம்ʼ
வ்ரஜந்தம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வாபூ⁴தமநுமாயருருவு :,

Ⅼ யத : ஸர்வ்ேவ தம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா
வ்யாகுலிதா :| அதஏவ யீஸு²ஸ்தத்க்ஷணம்ʼ
ைத : ஸஹாலப்ய கத ²தவாந், ஸுஸ்த ²ரா
பூ⁴த,அயமஹம்ʼமாைப⁴ஷ்ட|

ⅬⅠஅத² ெநௗகாமாருஹ்ய தஸ்மிந் ேதஷாம்ʼ
ஸந்ந த ⁴ம்ʼ க³ேத வாேதா நவ்ருʼத்த :;
தஸ்மாத்ேத மந :ஸு வஸ்மிதா ஆஸ்²சர்ய்யம்ʼ
ேமந ேர|

ⅬⅡயதஸ்ேதமநஸாம்ʼகாடி²ந்யாத்தத்பூபீயம்
ஆஸ்²சர்ய்யம்ʼ கர்ம்ம நவவக்தவந்த :|

ⅬⅢ அத² ேத பாரம்ʼ க³த்வா
க ³ேநஷரத்ப்ரேத³ஸ²ேமத்யதடஉபஸ்த ²தா :|

ⅬⅣ ேதஷ ெநௗகாேதா ப³ஹர்க³ேதஷ
தத்ப்ரேத³ஸீ²யா ேலாகாஸ்தம்ʼ பரிச த்ய

ⅬⅤ சதுர்த ³க்ஷ தா⁴வந்ேதா யத்ர யத்ர
ேராக ³ேணா நரா ஆஸந் தாந் ஸர்வ்வாந
க²ட்ேவாபரி ந தா⁴ய யத்ர குத்ரச த்
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தத்³வார்த்தாம்ʼ ப்ராபு : தத் ஸ்தா²நம் ஆேநதும்
ஆேரப ⁴ேர|

ⅬⅥ ததா² யத்ர யத்ர க்³ராேம யத்ர யத்ர
புேர யத்ர யத்ர பல்ல்யாஞ்ச ேதந ப்ரேவஸ² :
க்ருʼதஸ்தத்³வர்த்மமத்⁴ேய ேலாகா : பீடி³தாந்
ஸ்தா²பய த்வா தஸ்ய ேசலக்³ரந்த ²மாத்ரம்ʼ
ஸ்ப்ரஷ்டும் ேதஷாமர்ேத² தத³நுஜ்ஞாம்ʼ
ப்ரார்த²யந்த : யாவந்ேதா ேலாகா :
பஸ்ப்ருʼஸு²ஸ்தாவந்த ஏவக³தா³ந்முக்தா :|

Ⅶ
Ⅰ அநந்தரம்ʼ யரூஸா²லம ஆக³தா :
ப ²ரூஸி²ேநா(அ)த்⁴யாபகாஸ்²ச யீேஸா² :
ஸமீபம்ஆக³தா :|

Ⅱ ேத தஸ்ய கயத : ஸி²ஷ்யாந்
அஸு²ச கைரரர்தா²த³அப்ரக்ஷாலிதஹஸ்ைத
ர்பு⁴ஞ்ஜேதா த்³ருʼஷ்ட்வா தாநதூ³ஷயந்|

Ⅲயத : ப ²ரூஸி²ந : ஸர்வ்வயஹூதீ³யாஸ்²ச
ப்ராசாம்ʼ பரம்பராக³தவாக்யம்ʼ ஸம்மந்ய
ப்ரதேலந ஹஸ்தாந் அப்ரக்ஷால்ய ந
பு⁴ஞ்ஜேத|

Ⅳ ஆபநாதா³க³த்ய மஜ்ஜநம்ʼ வநா
ந கா²த³ந்த ; ததா² பாநபாத்ராணாம்ʼ
ஜலபாத்ராணாம்ʼ ப த்தலபாத்ராணாம்
ஆஸநாநாஞ்ச ஜேல மஜ்ஜநம்
இத்யாத³ேயாந்ேயப ப³ஹவஸ்ேதஷாமாசாரா :
ஸந்த |

Ⅴ ேத ப ²ரூஸி²ேநா(அ)த்⁴யாபகாஸ்²ச
யீஸு²ம்ʼ பப்ரச்சு² :, தவ ஸி²ஷ்யா :
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ப்ராசாம்ʼ பரம்பராக³தவாக்யாநுஸாேரண
நாசரந்ேதா(அ)ப்ரக்ஷாலிதகைர : குேதா
பு⁴ஜம்ʼேத?

Ⅵ தத : ஸ ப்ரத்யுவாச கபடிேநா யுஷ்மாந்
உத்³த ³ஸ்²ய யஸ²யயப⁴வஷ்யத்³வாதீ³
யுக்தமவாதீ³த்| யதா² ஸ்வகீையரத⁴ைரேரேத
ஸம்மந்யநேத ஸைத³வ மாம்ʼ| க ந்து மத்ேதா
வ ப்ரகர்ேஷஸந்த ேதஷாம்ʼமநாம்ʼஸிச|

Ⅶஸி²க்ஷயந்ேதாப ³தீ⁴ந்ந்நாஜ்ஞாப⁴ஜந்ேத
மாம்ʼமுைத⁴வேத|

Ⅷ யூயம்ʼ ஜலபாத்ரபாநபாத்ராதீ³ந
மஜ்ஜயந்ேதா மநுஜபரம்பராக³தவாக்யம்ʼ
ரக்ஷத² க ந்து ஈஸ்²வராஜ்ஞாம்ʼ லம்ʼக⁴த்⁴ேவ;
அபரா ஈத்³ருʼஸ்²ேயாேநகா : க்ரியா அப
குருத்⁴ேவ|

Ⅸ அந்யஞ்சாகத²யத் யூயம்ʼ
ஸ்வபரம்பராக³தவாக்யஸ்ய ரக்ஷார்த²ம்ʼ
ஸ்பஷ்டரூேபணஈஸ்²வராஜ்ஞாம்ʼ ேலாபயத²|

Ⅹ யேதா மூஸாத்³வாரா ப்ேராக்தமஸ்த
ஸ்வபதெரௗ ஸம்மந்யத்⁴வம்ʼ யஸ்து மாதரம்ʼ
ப தரம்ʼவாது³ர்வ்வாக்யம்ʼவக்த ஸநதாந்தம்ʼ
ஹந்யதாம்ʼ|

Ⅺ க ந்து மதீ³ேயந ேயந த்³ரவ்ேயண
தேவாபகாேராப⁴வத் தத் கர்ப்³பா³ணமர்தா²த்³
ஈஸ்²வராய ந ேவத ³தம் இத³ம்ʼ வாக்யம்ʼ யத ³
ேகாப ப தரம்ʼமாதரம்ʼவாவக்த

Ⅻ தர்ஹ யூயம்ʼ மாது : பது ர்ேவாபகாரம்ʼ
கர்த்தாம்ʼ தம்ʼவாரயத²|
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ⅩⅢஇத்த²ம்ʼஸ்வப்ரசாரிதபரம்பராக³தவாக்ேயந
யூயம் ஈஸ்²வராஜ்ஞாம்ʼ முதா⁴ வத⁴த்³வ்ேவ,
ஈத்³ருʼஸா²ந்யந்யாந்யேநகாந கர்ம்மாணி
குருத்⁴ேவ|

ⅩⅣ அத² ஸ ேலாகாநாஹூய ப³பா⁴ேஷ
யூயம்ʼ ஸர்வ்ேவ மத்³வாக்யம்ʼ ஸ்²ருʼணுத
பு³த்⁴யத்⁴வஞ்ச|

ⅩⅤ பா³ஹ்யாத³ந்தரம்ʼ ப்ரவஸ்²ய
நரமேமத்⁴யம்ʼ கர்த்தாம்ʼ ஸ²க்ேநாத
ஈத்³ருʼஸ²ம்ʼ க மப வஸ்து நாஸ்த , வரம்
அந்தராத்³ப³ஹர்க³தம்ʼயத்³வஸ்துதந்மநுஜம்
அேமத்⁴யம்ʼ கேராத |

ⅩⅥ யஸ்ய ஸ்²ேராதும்ʼ ஸ்²ேராத்ேர ஸ்த : ஸ
ஸ்²ருʼேணாது|

ⅩⅦ தத : ஸ ேலாகாந் ஹத்வா
க்³ருʼஹமத்⁴யம்ʼ ப்ரவஷ்டஸ்ததா³
ஸி²ஷ்யாஸ்தத்³ருʼஷ்டாந்தவாக்யார்த²ம்ʼ
பப்ரச்சு² :|

ⅩⅧ தஸ்மாத் ஸ தாந் ஜகா³த³ யூயமப
க ேமதாத்³ருʼக³ேபா³தா⁴ :? க மப த்³ரவ்யம்ʼ
பா³ஹ்யாத³ந்தரம்ʼ ப்ரவஸ்²ய நரமேமத்⁴யம்ʼ
கர்த்தாம்ʼ ந ஸ²க்ேநாத கதா²மிமாம்ʼ க ம்ʼ ந
பு³த்⁴யத்⁴ேவ?

ⅩⅨ தத் தத³ந்தர்ந ப்ரவஸ²த க ந்து
குக்ஷமத்⁴யம்ʼ ப்ரவஸ²த ேஸ²ேஷ
ஸர்வ்வபு⁴க்தவஸ்துக்³ராஹணி
ப³ஹர்ேத³ேஸ² ந ர்யாத |
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ⅩⅩ அபரமப்யவாதீ³த்³ யந்நராந்ந ேரத
தேத³வநரமேமத்⁴யம்ʼ கேராத |

ⅩⅪ யேதா(அ)ந்தராத்³ அர்தா²ந் மாநவாநாம்ʼ
மேநாப்⁴ய : குச ந்தா பரஸ்த்ரீேவஸ்²யாக³மநம்ʼ

ⅩⅫ நரவத⁴ஸ்²ெசௗர்ய்யம்ʼ ேலாேபா⁴
து³ஷ்டதா ப்ரவஞ்சநா காமுகதா
குத்³ருʼஷ்டிரீஸ்²வரந ந்தா³ க³ர்வ்வஸ்தம
இத்யாதீ³ந ந ர்க³ச்ச²ந்த |

ⅩⅩⅢஏதாந ஸர்வ்வாணிது³ரிதாந்யந்தராேத³த்ய
நரமேமத்⁴யம்ʼகுர்வ்வந்த |

ⅩⅩⅣ அத² ஸ உத்தா²ய தத்ஸ்தா²நாத்
ேஸாரஸீேதா³ந்புரப்ரேத³ஸ²ம்ʼ ஜகா³ம
தத்ர க மப ந ேவஸ²நம்ʼ ப்ரவஸ்²ய
ஸர்வ்ைவரஜ்ஞாத : ஸ்தா²தும்ʼ மதஞ்சக்ேர
க ந்துகு³ப்த :ஸ்தா²தும்ʼ நஸ²ஸா²க|

ⅩⅩⅤயத :ஸுரைப²ந கீேத³ஸீ²யயூநாநீவம்ʼேஸா²த்³ப⁴வஸ்த்ரியா :
கந்யா பூ⁴தக்³ரஸ்தாஸீத்| ஸா ஸ்த்ரீ
தத்³வார்த்தாம்ʼ ப்ராப்ய தத்ஸமீபமாக³த்ய
தச்சரணேயா : பத த்வா

ⅩⅩⅥ ஸ்வகந்யாேதா பூ⁴தம்ʼ ந ராகர்த்தாம்ʼ
தஸ்மிந்வ நயம்ʼ க்ருʼதவதீ|

ⅩⅩⅦ க ந்து யீஸு²ஸ்தாமவத³த் ப்ரத²மம்ʼ
பா³லகாஸ்த்ருʼப்யந்து யேதா பா³லகாநாம்ʼ
கா²த்³யம்ʼ க்³ருʼஹீத்வா குக்குேரப்⁴ேயா
ந ேக்ஷேபா(அ)நுச த :|

ⅩⅩⅧ ததா³ ஸா ஸ்த்ரீ தமவாதீ³த்
ேபா⁴ : ப்ரேபா⁴ தத் ஸத்யம்ʼ ததா²ப
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மஞ்சாத⁴ :ஸ்தா² : குக்குரா பா³லாநாம்ʼ
கரபத தாந கா²த்³யக²ண்டா³ந கா²த³ந்த |

ⅩⅩⅨ தத : ேஸா(அ)கத²யத்³
ஏதத்கதா²ேஹேதா : ஸகுஸ²லா யாஹ தவ
கந்யாம்ʼ த்யக்த்வாபூ⁴ேதா க³த :|

ⅩⅩⅩ அத² ஸா ஸ்த்ரீ க்³ருʼஹம்ʼ க³த்வா
கந்யாம்ʼ பூ⁴தத்யக்தாம்ʼ ஸ²ய்யாஸ்த ²தாம்ʼ
த³த³ர்ஸ²|

ⅩⅩⅪபுநஸ்²சஸேஸாரஸீேதா³ந்புரப்ரேத³ஸா²த்
ப்ரஸ்தா²ய த ³காபலிேத³ஸ²ஸ்ய
ப்ராந்தரபா⁴ேக³ந கா³லீல்ஜலேத⁴ : ஸமீபம்ʼ
க³தவாந்|

ⅩⅩⅫ ததா³ ேலாைகேரகம்ʼ ப³த ⁴ரம்ʼ
கத்³வத³ஞ்ச நரம்ʼ தந்ந கடமாநீய தஸ்ய
கா³த்ேரஹஸ்தமர்பயதும்ʼவநய : க்ருʼத :|

ⅩⅩⅩⅢ தேதா யீஸு² ர்ேலாகாரண்யாத்
தம்ʼ ந ர்ஜநமாநீய தஸ்ய கர்ணேயாங்கு³லீ
ர்த³ெதௗ³ நஷ்டீ²வம்ʼ த³த்த்வா ச
தஜ்ஜிஹ்வாம்ʼ பஸ்பர்ஸ²|

ⅩⅩⅩⅣஅநந்தரம்ʼஸ்வர்க³ம்ʼ ந ரீ ய தீ³ர்க⁴ம்ʼ
நஸ்²வஸ்ய தமவத³த் இதப²த : அர்தா²ந்
முக்ேதாபூ⁴யாத்|

ⅩⅩⅩⅤ ததஸ்தத்க்ஷணம்ʼ தஸ்ய கர்ெணௗ
முக்ெதௗ ஜிஹ்வாயாஸ்²ச ஜாட்³யாபக³மாத்
ஸஸுஸ்பஷ்டவாக்யமகத²யத்|

ⅩⅩⅩⅥ அத² ஸ தாந் வாட⁴மித்யாத ³ேத³ஸ²
யூயமிமாம்ʼ கதா²ம்ʼ கஸ்ைமச த³ப மா
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கத²யத, க ந்து ஸ யத ந்யேஷத⁴த் ேத தத
பா³ஹுல்ேயந ப்ராசாரயந்;

ⅩⅩⅩⅦ ேத(அ)த சமத்க்ருʼத்ய பரஸ்பரம்ʼ
கத²யாமாஸு :ஸப³த ⁴ராயஸ்²ரவணஸ²க்த ம்ʼ
மூகாய ச கத²நஸ²க்த ம்ʼ த³த்த்வா ஸர்வ்வம்ʼ
கர்ம்ேமாத்தமரூேபணசகார|

Ⅷ
Ⅰ ததா³ தத்ஸமீபம்ʼ ப³ஹேவா
ேலாகா ஆயாதா அதஸ்ேதஷாம்ʼ
ேபா⁴ஜ்யத்³ரவ்யாபா⁴வாத்³ யீஸு² :
ஸி²ஷ்யாநாஹூயஜகா³த³,|

Ⅱ ேலாகநவேஹ மம க்ருʼபா ஜாயேத ேத
த ³நத்ரயம்ʼ மயா ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ஸந்த ேதஷாம்ʼ
ேபா⁴ஜ்யம்ʼ க மப நாஸ்த |

Ⅲ ேதஷாம்ʼ மத்⁴ேய(அ)ேநேக தூ³ராத்³
ஆக³தா :, அபு⁴க்ேதஷ ேதஷ மயா
ஸ்வக்³ருʼஹமப ⁴ப்ரஹேதஷ ேத பத ²
க்லமிஷ்யந்த |

Ⅳ ஸி²ஷ்யா அவாத ³ஷ  :, ஏதாவேதா
ேலாகாந் தர்பயதும் அத்ர ப்ரந்தேர பூபாந்
ப்ராப்தும்ʼ ேகநஸ²க்யேத?

Ⅴதத : ஸதாந் பப்ரச்ச² யுஷ்மாகம்ʼ கத பூபா :
ஸந்த ? ேத(அ)கத²யந்ஸப்த|

Ⅵ தத : ஸ தால்ேலாகாந் பு⁴வ
ஸமுபேவஷ்டும் ஆத ³ஸ்²ய தாந் ஸப்த
பூபாந் த்⁴ருʼத்வா ஈஸ்²வரகு³ணாந்
அநுகீர்த்தயாமாஸ, ப⁴ம்ʼக்த்வா



Mark Ⅷ:Ⅶ xl Mark Ⅷ:ⅩⅣ

பரிேவஷயதும்ʼ ஸி²ஷ்யாந் ப்ரத த³ெதௗ³,
ததஸ்ேத ேலாேகப்⁴ய : பரிேவஷயாமாஸு :|

Ⅶ ததா² ேதஷாம்ʼ ஸமீேப ேய
க்ஷ த்³ரமத்ஸ்யா ஆஸந் தாநப்யாதா³ய
ஈஸ்²வரகு³ணாந் ஸம்ʼகீர்த்ய பரிேவஷயதும்
ஆத ³ஷ்டவாந்|

Ⅷ தேதா ேலாகா பு⁴க்த்வா த்ருʼப்த ம்ʼ
க³தா அவஸி²ஷ்டகா²த்³ைய : பூர்ணா :
ஸப்தட³ல்லகா க்³ருʼஹீதாஸ்²ச|

Ⅸ ஏேத ேபா⁴க்தார : ப்ராயஸ்²சது :
ஸஹஸ்ரபுருஷா ஆஸந் தத : ஸ தாந்
வஸஸர்ஜ|

Ⅹ அத² ஸ ஸி²ஷ்ய : ஸஹ நாவமாருஹ்ய
த³ல்மாநூதா²ஸீமாமாக³த :|

Ⅺ தத : பரம்ʼ ப ²ரூஸி²ந ஆக³த்ய ேதந
ஸஹ வவத³மாநாஸ்தஸ்ய பரீக்ஷார்த²ம்
ஆகாஸீ²யசஹ்நம்ʼ த்³ரஷ்டும்ʼயாச தவந்த :|

Ⅻ ததா³ ேஸா(அ)ந்தர்தீ³ர்க⁴ம்ʼ
நஸ்²வஸ்யாகத²யத், ஏேத வ த்³யமாநநரா :
குதஸ்²ச ந்ஹம்ʼ ம்ருʼக³யந்ேத? யுஷ்மாநஹம்ʼ
யதா²ர்த²ம்ʼ ப்³ரவீமி ேலாகாேநதாந் க மப
சஹ்நம்ʼ ந த³ர்ஸ²யஷ்யேத|

ⅩⅢஅத² தாந்ஹத்வா புந ர்நாவம்ஆருஹ்ய
பாரமகா³த்|

ⅩⅣ ஏதர்ஹ ஸி²ஷ்ைய : பூேபஷ
வஸ்ம்ருʼேதஷ நாவ ேதஷாம்ʼ ஸந்நெதௗ⁴
பூப ஏகஏவஸ்த ²த :|
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ⅩⅤ ததா³நீம்ʼ யீஸு²ஸ்தாந் ஆத ³ஷ்டவாந்
ப ²ரூஸி²நாம்ʼ ேஹேராத³ஸ்²ச கண்வம்ʼ ப்ரத
ஸதர்கா :ஸாவதா⁴நாஸ்²ச ப⁴வத|

ⅩⅥ ததஸ்ேத(அ)ந்ேயாந்யம்ʼ வேவசநம்ʼ
கர்தும் ஆேரப ⁴ேர, அஸ்மாகம்ʼ ஸந்நெதௗ⁴
பூேபா நாஸ்தீத ேஹேதாரித³ம்ʼ கத²யத |

ⅩⅦதத்³பு³த்³வ்வாயீஸு²ஸ்ேதப்⁴ேயா(அ)கத²யத்
யுஷ்மாகம்ʼ ஸ்தா²ேந பூபாபா⁴வாத் குத
இத்த²ம்ʼ வதர்கயத²? யூயம்ʼ க மத்³யாப
க மப ந ஜாநீத²? ேபா³த்³து⁴ஞ்ச ந ஸ²க்நுத²?
யாவத³த்³ய கம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ மநாம்ʼஸி
கடி²நாந ஸந்த ?

ⅩⅧ ஸத்ஸு ேநத்ேரஷ கம்ʼ ந பஸ்²யத²?
ஸத்ஸு கர்ேணஷ கம்ʼ ந ஸ்²ருʼணுத²? ந
ஸ்மரத² ச?

ⅩⅨ யதா³ஹம்ʼ பஞ்சபூபாந்
பஞ்சஸஹஸ்ராணாம்ʼ புருஷாணாம்ʼ
மத்⁴ேய ப⁴ம்ʼக்த்வா த³த்தவாந் ததா³நீம்ʼ
யூயம் அவஸி²ஷ்டபூைப : பூர்ணாந் கத
ட³ல்லகாந் க்³ருʼஹீதவந்த :? ேத(அ)கத²யந்
த்³வாத³ஸ²ட³ல்லகாந்|

ⅩⅩ அபரஞ்ச யதா³ சது :ஸஹஸ்ராணாம்ʼ
புருஷாணாம்ʼ மத்⁴ேய பூபாந்
ப⁴ம்ʼக்த்வாத³தா³ம்ʼ ததா³ யூயம்
அத ரிக்தபூபாநாம்ʼ கத ட³ல்லகாந்
க்³ருʼஹீதவந்த :? ேத கத²யாமாஸு :
ஸப்தட³ல்லகாந்|
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ⅩⅪ ததா³ ஸ கத ²தவாந் தர்ஹ யூயம்
அது⁴நாப குேதா ேபா³த்³வ்வும்ʼ நஸ²க்நுத²?

ⅩⅫஅநந்தரம்ʼ தஸ்மிந் ைப³த்ைஸதா³நக³ேர
ப்ராப்ேத ேலாகா அந்த⁴ேமகம்ʼ நரம்ʼ
தத்ஸமீபமாநீய தம்ʼ ஸ்ப்ரஷ்டும்ʼ தம்ʼ
ப்ரார்த²யாஞ்சக்ரிேர|

ⅩⅩⅢ ததா³ தஸ்யாந்த⁴ஸ்ய கெரௗ
க்³ருʼஹீத்வா நக³ராத்³ ப³ஹர்ேத³ஸ²ம்ʼ தம்ʼ
நீதவாந்; தந்ேநத்ேர நஷ்டீ²வம்ʼ த³த்த்வா
தத்³கா³த்ேரஹஸ்தாவர்பய த்வா தம்ʼ பப்ரச்ச²,
க மப பஸ்²யஸி?

ⅩⅩⅣ ஸ ேநத்ேர உந்மீல்ய ஜகா³த³,
வ்ருʼக்ஷவத்மநுஜாந் க³ச்ச²ேதா ந ரீேக்ஷ|

ⅩⅩⅤ தேதா யீஸு² : புநஸ்தஸ்ய நயநேயா
ர்ஹஸ்தாவர்பய த்வா தஸ்ய ேநத்ேர
உந்மீலயாமாஸ; தஸ்மாத் ஸ ஸ்வஸ்ேதா²
பூ⁴த்வா ஸ்பஷ்டரூபம்ʼ ஸர்வ்வேலாகாந்
த³த³ர்ஸ²|

ⅩⅩⅥ தத : பரம்ʼ த்வம்ʼ க்³ராமம்ʼ மா க³ச்ச²
க்³ராமஸ்த²ம்ʼ கமப ச க மப்யநுக்த்வா
நஜக்³ருʼஹம்ʼ யாஹீத்யாத ³ஸ்²ய
யீஸு²ஸ்தம்ʼ நஜக்³ருʼஹம்ʼ ப்ரஹதவாந்|

ⅩⅩⅦ அநந்தரம்ʼ ஸி²ஷ்ைய : ஸஹேதா
யீஸு² : ைகஸரீயாப ²லிபபுரம்ʼ ஜகா³ம, பத ²
க³ச்ச²ந் தாநப்ருʼச்ச²த் ேகா(அ)ஹம் அத்ர
ேலாகா : க ம்ʼவத³ந்த ?

ⅩⅩⅧ ேத ப்ரத்யூசு : த்வாம்ʼ ேயாஹநம்ʼ
மஜ்ஜகம்ʼ வத³ந்த க ந்து ேகப ேகப
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ஏலியம்ʼ வத³ந்த ; அபேர ேகப ேகப
ப⁴வஷ்யத்³வாத ³நாம்ஏேகாஜநஇத வத³ந்த |

ⅩⅩⅨஅத² ஸ தாநப்ருʼச்ச²த் க ந்து ேகாஹம்?
இத்யத்ர யூயம்ʼ க ம்ʼ வத³த²? ததா³ ப தர :
ப்ரத்யவத³த் ப⁴வாந்அப ⁴ஷக்தஸ்த்ராதா|

ⅩⅩⅩதத : ஸதாந் கா³ட⁴மாத ³ஸ²த்³யூயம்ʼ மம
கதா² கஸ்ைமச த³ப மா கத²யத|

ⅩⅩⅪ மநுஷ்யபுத்ேரணாவஸ்²யம்ʼ ப³ஹேவா
யாதநா ேபா⁴க்தவ்யா : ப்ராசீநேலாைக :
ப்ரதா⁴நயாஜைகரத்⁴யாபைகஸ்²ச
ஸ ந ந்த ³த : ஸந் கா⁴தயஷ்யேத
த்ருʼதீயத ³ேந உத்தா²ஸ்யத ச, யீஸு² :
ஸி²ஷ்யாநுபேத³ஷ்டுமாரப்⁴ய கதா²மிமாம்ʼ
ஸ்பஷ்டமாசஷ்ட|

ⅩⅩⅫ தஸ்மாத் ப தரஸ்தஸ்ய ஹஸ்ெதௗ
த்⁴ருʼத்வா தம்ʼ தர்ஜ்ஜிதவாந்|

ⅩⅩⅩⅢ க ந்து ஸ முக²ம்ʼ பராவர்த்ய
ஸி²ஷ்யக³ணம்ʼ ந ரீ ய ப தரம்ʼ
தர்ஜய த்வாவாதீ³த்³ தூ³ரீப⁴வ வக்⁴நகாரிந்
ஈஸ்²வரீயகார்ய்யாத³ப மநுஷ்யகார்ய்யம்ʼ
துப்⁴யம்ʼ ேராசததராம்ʼ|

ⅩⅩⅩⅣஅத²ஸேலாகாந்ஸி²ஷ்யாம்ʼஸ்²சாஹூய
ஜகா³த³ ய : கஸ்²ச ந் மாமநுக³ந்தும் இச்ச²த
ஸ ஆத்மாநம்ʼ தா³ம்யது, ஸ்வக்ருஸ²ம்ʼ
க்³ருʼஹீத்வாமத்பஸ்²சாத்³ஆயாது|

ⅩⅩⅩⅤ யேதா ய : கஸ்²ச த் ஸ்வப்ராணம்ʼ
ரக்ஷதுமிச்ச²த ஸ தம்ʼ ஹாரயஷ்யத , க ந்து
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ய : கஸ்²ச ந் மத³ர்த²ம்ʼ ஸுஸம்ʼவாதா³ர்த²ஞ்ச
ப்ராணம்ʼஹாரயத ஸதம்ʼ ரக்ஷஷ்யத |

ⅩⅩⅩⅥ அபரஞ்ச மநுஜ : ஸர்வ்வம்ʼ ஜக³த்
ப்ராப்ய யத ³ ஸ்வப்ராணம்ʼ ஹாரயத தர்ஹ
தஸ்யேகாலாப⁴ :?

ⅩⅩⅩⅦ நர : ஸ்வப்ராணவநமேயந க ம்ʼ
தா³தும்ʼஸ²க்ேநாத ?

ⅩⅩⅩⅧ ஏேதஷாம்ʼ வ்யப ⁴சாரிணாம்ʼ
பாப நாஞ்ச ேலாகாநாம்ʼ ஸாக்ஷாத்³
யத ³ ேகாப மாம்ʼ மத்கதா²ஞ்ச
லஜ்ஜாஸ்பத³ம்ʼ ஜாநாத தர்ஹ மநுஜபுத்ேரா
யதா³ த⁴ர்ம்மதூ³ைத : ஸஹ பது :
ப்ரபா⁴ேவணாக³மிஷ்யத ததா³ ேஸாப தம்ʼ
லஜ்ஜாஸ்பத³ம்ʼஜ்ஞாஸ்யத |

Ⅸ
Ⅰ அத² ஸ தாநவாதீ³த் யுஷ்மப்⁴யமஹம்ʼ
யதா²ர்த²ம்ʼ கத²யாமி, ஈஸ்²வரராஜ்யம்ʼ
பராக்ரேமேணாபஸ்த ²தம்ʼ ந த்³ருʼஷ்ட்வா
ம்ருʼத்யும்ʼ நாஸ்வாத ³ஷ்யந்ேத, அத்ர
த³ண்டா³யமாநாநாம்ʼ மத்⁴ேயப தாத்³ருʼஸா²
ேலாகா :ஸந்த |

Ⅱ அத² ஷட்³த ³ேநப்⁴ய : பரம்ʼ யீஸு² :
ப தரம்ʼ யாகூப³ம்ʼ ேயாஹநஞ்ச க்³ருʼஹீத்வா
க ³ேரருச்சஸ்ய ந ர்ஜநஸ்தா²நம்ʼ க³த்வா
ேதஷாம்ʼ ப்ரத்யேக்ஷமூர்த்யந்தரம்ʼ த³தா⁴ர|

Ⅲ ததஸ்தஸ்ய பரிேத⁴யம் ஈத்³ருʼஸ²ம்
உஜ்ஜ்வலஹமபாணட³ரம்ʼ ஜாதம்ʼ யத்³
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ஜக³த ேகாப ரஜேகா ந தாத்³ருʼக் பாணட³ரம்ʼ
கர்த்தாம்ʼஸ²க்ேநாத |

Ⅳ அபரஞ்ச ஏலிேயா மூஸாஸ்²ச ேதப்⁴ேயா
த³ர்ஸ²நம்ʼ த³த்த்வா யீஸு²நா ஸஹ கத²நம்ʼ
கர்த்துமாேரபா⁴ேத|

Ⅴ ததா³ ப தேரா யீஸு²மவாதீ³த் ேஹ
கு³ேரா(அ)ஸ்மாகமத்ரஸ்த ²தருத்தமா,ததஏவ
வயம்ʼத்வத்க்ருʼேதஏகாம்ʼமூஸாக்ருʼேதஏகாம்
ஏலியக்ருʼேத ைசகாம்ʼ, ஏதாஸ்தஸ்ர : குடீ
ர்ந ர்ம்மாம|

Ⅵ க ந்து ஸ யது³க்தவாந் தத் ஸ்வயம்ʼ ந
பு³பு³ேத⁴ தத :ஸர்வ்ேவப ³ப⁴யாஞ்சக்ரு :|

Ⅶ ஏதர்ஹ பேயாத³ஸ்தாந் சா²த³யாமாஸ,
மமயாம்ʼ ப்ரிய : புத்ர : கதா²ஸு தஸ்ய
மநாம்ʼஸி நேவஸ²யேதத நேபா⁴வாணீ
தந்ேமத்³யாந்ந ர்யெயௗ|

Ⅷ அத² ஹடா²த்ேத சதுர்த ³ேஸா²
த்³ருʼஷ்ட்வா யீஸு²ம்ʼ வநா ஸ்ைவ : ஸஹதம்ʼ
கமப ந த³த்³ருʼஸு² :|

Ⅸ தத : பரம்ʼ க ³ேரரவேராஹணகாேல
ஸ தாந் கா³ட⁴ம் தூ³த்யாத ³ேத³ஸ²
யாவந்நரஸூேநா : ஸ்²மஸா²நாது³த்தா²நம்ʼ
ந ப⁴வத , தாவத் த³ர்ஸ²நஸ்யாஸ்ய வார்த்தா
யுஷ்மாப ⁴ : கஸ்ைமச த³ப நவக்தவ்யா|

Ⅹ ததா³ ஸ்²மஸா²நாது³த்தா²நஸ்ய
ேகாப ⁴ப்ராய இத வ சார்ய்ய ேத தத்³வாக்யம்ʼ
ஸ்ேவஷ ேகா³பாயாஞ்சக்ரிேர|
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Ⅺ அத² ேத யீஸு²ம்ʼ பப்ரச்சு² : ப்ரத²மத
ஏலிேயநாக³ந்தவ்யம் இத வாக்யம்ʼ குத
உபாத்⁴யாயாஆஹு :?

Ⅻததா³ஸப்ரத்யுவாச , ஏலிய : ப்ரத²மேமத்ய
ஸர்வ்வகார்ய்யாணிஸாத⁴யஷ்யத ; நரபுத்ேர
ச லிப ர்யதா²ஸ்ேத தைத²வ ேஸாப
ப³ஹுது³ :க²ம்ʼ ப்ராப்யாவஜ்ஞாஸ்யேத|

ⅩⅢ க ந்த்வஹம்ʼ யுஷ்மாந் வதா³மி ,
ஏலியார்ேத² லிப ர்யதா²ஸ்ேத தைத²வ ஸ
ஏத்ய யெயௗ, ேலாகா: ஸ்ேவச்சா²நுரூபம்ʼ
தமப ⁴வ்யவஹரந்த ஸ்ம|

ⅩⅣ அநந்தரம்ʼ ஸ ஸி²ஷ்யஸமீபேமத்ய
ேதஷாம்ʼ சது :பார்ஸ்²ேவ ைத :
ஸஹ ப³ஹுஜநாந் வவத³மாநாந்
அத்⁴யாபகாம்ʼஸ்²ச த்³ருʼஷ்டவாந்;

ⅩⅤ க ந்து ஸர்வ்வேலாகாஸ்தம்ʼ
த்³ருʼஷ்ட்ைவவ சமத்க்ருʼத்ய ததா³ஸந்நம்ʼ
தா⁴வந்தஸ்தம்ʼ ப்ரேணமு :|

ⅩⅥததா³ யீஸு²ரத்⁴யாபகாநப்ரா த்³ ஏைத :
ஸஹயூயம்ʼ க ம்ʼவவத³த்⁴ேவ?

ⅩⅦ தேதா ேலாகாநாம்ʼ கஸ்²ச ேத³க :
ப்ரத்யவாதீ³த் ேஹகு³ேரா மம ஸூநும்ʼ மூகம்ʼ
பூ⁴தத்⁴ருʼதஞ்ச ப⁴வதா³ஸந்நம்ஆநயம்ʼ|

ⅩⅧ யதா³ெஸௗ பூ⁴தஸ்தமாக்ரமேத
தைத³வ பாதஸத ததா² ஸ ேப²ணாயேத,
த³ந்ைதர்த³ந்தாந் க⁴ர்ஷத ேணா ப⁴வத
ச; தேதா ேஹேதாஸ்தம்ʼ பூ⁴தம்ʼ த்யாஜயதும்ʼ
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ப⁴வச்ச ²ஷ்யாந் ந ேவத ³தவாந் க ந்து ேத ந
ேஸ²கு :|

ⅩⅨ ததா³ ஸ தமவாதீ³த், ேர அவஸ்²வாஸிந :
ஸந்தாநா யுஷ்மாப ⁴ : ஸஹகத காலாநஹம்ʼ
ஸ்தா²ஸ்யாமி? அபராந் கத காலாந்
வா வ ஆசாராந் ஸஹஷ்ேய? தம்ʼ
மதா³ஸந்நமாநயத|

ⅩⅩததஸ்தத்ஸந்ந த ⁴ம்ʼஸஆநீயதக ந்துதம்ʼ
த்³ருʼஷ்ட்ைவவ பூ⁴ேதா பா³லகம்ʼ த்⁴ருʼதவாந்;
ஸ ச பூ⁴ெமௗ பத த்வா ேப²ணாயமாேநா
லுேலாட²|

ⅩⅪ ததா³ ஸ தத்ப தரம்ʼ பப்ரச்ச²,
அஸ்ேயத்³ருʼஸீ² த³ஸா² கத த ³நாந பூ⁴தா?
தத : ேஸாவாதீ³த் பா³ல்யகாலாத்|

ⅩⅫ பூ⁴ேதாயம்ʼ தம்ʼ நாஸ²யதும்ʼ
ப³ஹுவாராந் வஹ்ெநௗ ஜேல ச ந்யக்ஷபத்
க ந்துயத ³ப⁴வாநக மப கர்த்தாம்ʼஸ²க்ேநாத
தர்ஹ த³யாம்ʼ க்ருʼத்வாஸ்மாந்உபகேராது|

ⅩⅩⅢ ததா³ யீஸு²ஸ்தமவத³த் யத ³
ப்ரத்ேயதும்ʼ ஸ²க்ேநாஷ தர்ஹ ப்ரத்யய ேந
ஜநாயஸர்வ்வம்ʼஸாத்⁴யம்|

ⅩⅩⅣ ததஸ்தத்க்ஷணம்ʼ தத்³பா³லகஸ்ய ப தா
ப்ேராச்ைச ரூவந் ஸாஸ்²ருேநத்ர : ப்ேராவாச,
ப்ரேபா⁴ ப்ரத்ேயமி மமாப்ரத்யயம்ʼ ப்ரதகுரு|

ⅩⅩⅤ அத² யீஸு² ர்ேலாகஸங்க⁴ம்ʼ
தா⁴வத்வாயாந்தம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா தமபூதபூ⁴தம்ʼ
தர்ஜய த்வா ஜகா³த³, ேர ப³த ⁴ர மூக பூ⁴த
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த்வேமதஸ்மாத்³ ப³ஹர்ப⁴வ புந : கதா³ப
மாஸ்²ரையநம்ʼ த்வாமஹம்இத்யாத ³ஸா²மி|

ⅩⅩⅥ ததா³ ஸ பூ⁴தஸ்²சீத்ஸ²ப்³த³ம்ʼ
க்ருʼத்வா தமாபீட்³ய ப³ஹர்ஜஜாம, தேதா
பா³லேகா ம்ருʼதகல்ேபா ப³பூ⁴வ தஸ்மாத³யம்ʼ
ம்ருʼதஇத்யேநேக கத²யாமாஸு :|

ⅩⅩⅦ க ந்து கரம்ʼ த்⁴ருʼத்வா
யீஸு²ேநாத்தா²ப த :ஸஉத்தஸ்ெதௗ²|

ⅩⅩⅧ அத² யீெஸௗ² க்³ருʼஹம்ʼ ப்ரவஷ்ேட
ஸி²ஷ்யா கு³ப்தம்ʼ தம்ʼ பப்ரச்சு² :, வயேமநம்ʼ
பூ⁴தம்ʼ த்யாஜயதும்ʼகுேதா நஸ²க்தா :?

ⅩⅩⅨஸஉவாச, ப்ரார்த²ேநாபவாெஸௗவநா
ேகநாப்யந்ேயந கர்ம்மணா பூ⁴தமீத்³ருʼஸ²ம்ʼ
த்யாஜயதும்ʼ நஸ²க்யம்ʼ|

ⅩⅩⅩ அநந்தரம்ʼ ஸ தத்ஸ்தா²நாத ³த்வா
கா³லீல்மத்⁴ேயந யெயௗ, க ந்து தத் ேகாப
ஜாநீயாத ³த ஸைநச்ச²த்|

ⅩⅩⅪ அபரஞ்ச ஸ ஸி²ஷ்யாநுபத ³ஸ²ந்
ப³பா⁴ேஷ, நரபுத்ேரா நரஹஸ்ேதஷ
ஸமர்பயஷ்யேத ேத ச தம்ʼ ஹநஷ்யந்த
ைதஸ்தஸ்மிந் ஹேத த்ருʼதீயத ³ேந ஸ
உத்தா²ஸ்யதீத |

ⅩⅩⅫ க ந்து தத்கதா²ம்ʼ ேத நாபு³த்⁴யந்த
ப்ரஷ்டுஞ்சப ³ப்⁴ய :|

ⅩⅩⅩⅢஅத² யீஸு² : கப²ர்நாஹூம்புரமாக³த்ய
மத்⁴ேயக்³ருʼஹஞ்ேசத்ய தாநப்ருʼச்ச²த்³
வர்த்மமத்⁴ேய யூயமந்ேயாந்யம்ʼ க ம்ʼ
வவத³த்⁴ேவஸ்ம?
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ⅩⅩⅩⅣ க ந்து ேத நருத்தராஸ்தஸ்து²
ர்யஸ்மாத்ேதஷாம்ʼ ேகாமுக்²யஇத வர்த்மாந
ேத(அ)ந்ேயாந்யம்ʼவ்யவத³ந்த|

ⅩⅩⅩⅤ தத : ஸ உபவஸ்²ய
த்³வாத³ஸ²ஸி²ஷ்யாந் ஆஹூய ப³பா⁴ேஷ
ய : கஸ்²ச த் முக்²ேயா ப⁴வதுமிச்ச²த ஸ
ஸர்வ்ேவப்⁴ேயா ெகௗ³ண : ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ
ேஸவகஸ்²ச ப⁴வது|

ⅩⅩⅩⅥ ததா³ ஸ பா³லகேமகம்ʼ க்³ருʼஹீத்வா
மத்⁴ேய ஸமுபாேவஸ²யத் ததஸ்தம்ʼ க்ேராேட³
க்ருʼத்வா தாநவாதா³த்

ⅩⅩⅩⅦ ய : கஸ்²ச தீ³த்³ருʼஸ²ஸ்ய கஸ்யாப
பா³லஸ்யாத த்²யம்ʼ கேராத ஸ மமாத த்²யம்ʼ
கேராத ; ய : கஸ்²ச ந்மமாத த்²யம்ʼ கேராத
ஸ ேகவலம் மமாத த்²யம்ʼ கேராத தந்ந
மத்ப்ேரரகஸ்யாப்யாத த்²யம்ʼ கேராத |

ⅩⅩⅩⅧஅத² ேயாஹந்தமப்³ரவீத் ேஹகு³ேரா,
அஸ்மாகமநநுகா³மிநம் ஏகம்ʼ த்வாந்நாம்நா
பூ⁴தாந் த்யாஜயந்தம்ʼ வயம்ʼ த்³ருʼஷ்டவந்த :,
அஸ்மாகமபஸ்²சாத்³கா³மித்வாச்ச தம்ʼ
ந்யேஷதா⁴ம|

ⅩⅩⅩⅨக ந்து யீஸு²ரவத³த் தம்ʼ மா ந ேஷத⁴த்,
யேதா ய : கஸ்²ச ந் மந்நாம்நா ச த்ரம்ʼ கர்ம்ம
கேராத ஸ ஸஹஸா மாம்ʼ ந ந்த ³தும்ʼ ந
ஸ²க்ேநாத |

ⅩⅬ ததா² ய : கஸ்²ச த்³ யுஷ்மாகம்ʼ
வபக்ஷதாம்ʼ ந கேராத ஸ யுஷ்மாகேமவ
ஸபக்ஷ :|
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ⅩⅬⅠய : கஸ்²ச த்³ யுஷ்மாந் க்²ரீஷ்டஸி²ஷ்யாந்
ஜ்ஞாத்வா மந்நாம்நா கம்ʼைஸேகந பாநீயம்ʼ
பாதும்ʼ த³தா³த , யுஷ்மாநஹம்ʼ யதா²ர்த²ம்ʼ
வச்மி,ஸப²ேலநவஞ்ச ேதா ந ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅬⅡ க ந்து யத ³ கஸ்²ச ந் மய
வஸ்²வாஸிநாேமஷாம்ʼ க்ஷ த்³ரப்ராணிநாம்
ஏகஸ்யாப வக்⁴நம்ʼ ஜநயத ,
தர்ஹ தஸ்ையதத்கர்ம்ம கரணாத்
கண்ட²ப³த்³த⁴ேபஷணீகஸ்ய தஸ்ய
ஸாக³ராகா³த⁴ஜலமஜ்ஜநம்ʼ ப⁴த்³ரம்ʼ|

ⅩⅬⅢ அத : ஸ்வகேரா யத ³ த்வாம்ʼ பா³த⁴ேத
தர்ஹ தம்ʼ ச ²ந்த ⁴;

ⅩⅬⅣ யஸ்மாத் யத்ர கீடா ந ம்ரியந்ேத
வஹ்நஸ்²ச ந ந ர்வ்வாத , தஸ்மிந்
அந ர்வ்வாணாநலநரேக கரத்³வயவஸ்தவ
க³மநாத் கரஹீநஸ்ய ஸ்வர்க³ப்ரேவஸ²ஸ்தவ
ேக்ஷமம்ʼ|

ⅩⅬⅤயத ³தவபாேதா³வக்⁴நம்ʼஜநயத தர்ஹ
தம்ʼ ச ²ந்த ⁴,

ⅩⅬⅥ யேதா யத்ர கீடா ந ம்ரியந்ேத
வஹ்நஸ்²ச ந ந ர்வ்வாத , தஸ்மிந்
(அ)ந ர்வ்வாணவஹ்ெநௗ நரேக
த்³வபாத³வதஸ்தவ ந ேக்ஷபாத்
பாத³ஹீநஸ்ய ஸ்வர்க³ப்ரேவஸ²ஸ்தவ
ேக்ஷமம்ʼ|

ⅩⅬⅦ ஸ்வேநத்ரம்ʼ யத ³ த்வாம்ʼ பா³த⁴ேத
தர்ஹ தத³ப்யுத்பாடய, யேதா யத்ர கீடா ந
ம்ரியந்ேதவஹ்நஸ்²ச ந ந ர்வ்வாத ,
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ⅩⅬⅧ தஸ்மிந (அ)ந ர்வ்வாணவஹ்ெநௗ
நரேக த்³வேநத்ரஸ்ய தவ ந ேக்ஷபாத்³
ஏகேநத்ரவத ஈஸ்²வரராஜ்ேய ப்ரேவஸ²ஸ்தவ
ேக்ஷமம்ʼ|

ⅩⅬⅨ யதா² ஸர்வ்ேவா ப³லி ர்லவணாக்த :
க்ரியேத ததா² ஸர்வ்ேவா ஜேநா
வஹ்நரூேபணலவணாக்த : காரிஷ்யேத|

Ⅼ லவணம்ʼ ப⁴த்³ரம்ʼ க ந்து யத ³ லவேண
ஸ்வாது³தா ந தஷ்ட²த , தர்ஹ கத²ம்
ஆஸ்வாத்³யுக்தம்ʼ கரிஷ்யத²? யூயம்ʼ
லவணயுக்தா ப⁴வதபரஸ்பரம்ʼ ப்ேரமகுருத|

Ⅹ
Ⅰ அநந்தரம்ʼ ஸ தத்ஸ்தா²நாத் ப்ரஸ்தா²ய
யர்த்³த³நநத்³யா : பாேர யஹூதா³ப்ரேத³ஸ²
உபஸ்த ²தவாந், தத்ர தத³ந்த ேக ேலாகாநாம்ʼ
ஸமாக³ேம ஜாேத ஸ நஜரீத்யநுஸாேரண
புநஸ்தாந்உபத ³ேத³ஸ²|

Ⅱ ததா³ ப ²ரூஸி²நஸ்தத்ஸமீபம் ஏத்ய தம்ʼ
பரீக்ஷதும்ʼ பப்ரச்ச² : ஸ்வஜாயா மநுஜாநாம்ʼ
த்யஜ்யா ந ேவத ?

Ⅲ தத : ஸ ப்ரத்யவாதீ³த், அத்ர கார்ய்ேய
மூஸாயுஷ்மாந் ப்ரத க மாஜ்ஞாபயத்?

Ⅳ த ஊசு : த்யாக³பத்ரம்ʼ ேலக ²தும்ʼ
ஸ்வபத்நீம்ʼ த்யக்துஞ்சமூஸா(அ)நுமந்யேத|

Ⅴ ததா³ யீஸு² : ப்ரத்யுவாச, யுஷ்மாகம்ʼ
மநஸாம்ʼ காடி²ந்யாத்³ேத⁴ேதா ர்மூஸா
ந ேத³ஸ²மிமம்அலிக²த்|
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Ⅵ க ந்து ஸ்ருʼஷ்ேடராெதௗ³ ஈஸ்²வேரா
நராந் பும்ʼரூேபணஸ்த்ரீரூேபணசஸஸர்ஜ|

Ⅶ "தத : காரணாத் புமாந் ப தரம்ʼ மாதரஞ்ச
த்யக்த்வா ஸ்வஜாயாயாம் ஆஸக்ேதா
ப⁴வஷ்யத ,

Ⅷ ெதௗ த்³வாவ் ஏகாங்ெகௗ³ ப⁴வஷ்யத :|
" தஸ்மாத் தத்காலமாரப்⁴ய ெதௗ ந த்³வாவ்
ஏகாங்ெகௗ³|

Ⅸஅத : காரணாத்³ ஈஸ்²வேரா யத³ேயாஜயத்
ேகாப நரஸ்தந்நவ ேயஜேயத்|

Ⅹ அத² யீஸு² ர்க்³ருʼஹம்ʼ ப்ரவஷ்டஸ்ததா³
ஸி²ஷ்யா : புநஸ்தத்கதா²ம்ʼ தம்ʼ பப்ரச்சு² :|

Ⅺ தத : ேஸாவத³த் கஸ்²ச த்³ யத ³
ஸ்வபா⁴ர்ய்யாம்ʼ த்யக்தவாந்யாம் உத்³வஹத
தர்ஹ ஸ ஸ்வபா⁴ர்ய்யாயா : ப்ராதகூல்ேயந
வ்யப ⁴சாரீ ப⁴வத |

Ⅻ காச ந்நாரீ யத ³ ஸ்வபதம்ʼ
ஹத்வாந்யபும்ʼஸா வவாஹதா ப⁴வத
தர்ஹ ஸாப வ்யப ⁴சாரிணீப⁴வத |

ⅩⅢ அத² ஸ யதா² ஸி²ஸூ²ந் ஸ்ப்ருʼேஸ²த்,
தத³ர்த²ம்ʼ ேலாைகஸ்தத³ந்த கம்ʼ ஸி²ஸ²வ
ஆநீயந்த,க ந்துஸி²ஷ்யாஸ்தாநாநீதவதஸ்தர்ஜயாமாஸு :|

ⅩⅣ யீஸு²ஸ்தத்³ த்³ருʼஷ்ட்வா க்ருத்⁴யந்
ஜகா³த³, மந்ந கடம் ஆக³ந்தும்ʼ ஸி²ஸூ²ந்
மா வாரயத, யத ஏதாத்³ருʼஸா²
ஈஸ்²வரராஜ்யாத ⁴காரிண :|

ⅩⅤ யுஷ்மாநஹம்ʼ யதா²ர்த²ம்ʼ வச்மி,
ய : கஸ்²ச த் ஸி²ஸு²வத்³ பூ⁴த்வா
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ராஜ்யமீஸ்²வரஸ்ய ந க்³ருʼஹ்லீயாத் ஸ
கதா³ப தத்³ராஜ்யம்ʼ ப்ரேவஷ்டும்ʼ ந
ஸ²க்ேநாத |

ⅩⅥ அநநதரம்ʼ ஸ ஸி²ஸூ²நங்ேக
ந தா⁴ய ேதஷாம்ʼ கா³த்ேரஷ ஹஸ்ெதௗ
த³த்த்வாஸி²ஷம்ʼ ப³பா⁴ேஷ|

ⅩⅦ அத² ஸ வர்த்மநா யாத , ஏதர்ஹ ஜந
ஏேகா தா⁴வந் ஆக³த்ய தத்ஸம்முேக² ஜாநுநீ
பாதய த்வா ப்ருʼஷ்டவாந், ேபா⁴ : பரமகு³ேரா,
அநந்தாயு : ப்ராப்தேயமயா க ம்ʼ கர்த்தவ்யம்ʼ?

ⅩⅧ ததா³ யீஸு²ருவாச, மாம்ʼ பரமம்ʼ குேதா
வத³ஸி? வேநஸ்²வரம்ʼ ேகாப பரேமா ந
ப⁴வத |

ⅩⅨ பரஸ்த்ரீம்ʼ நாப ⁴க³ச்ச²; நரம்ʼ மா கா⁴தய;
ஸ்ேதயம்ʼ மா குரு; ம்ருʼஷாஸா யம்ʼ மா
ேத³ஹ ; ஹம்ʼஸாஞ்ச மா குரு; ப தெரௗ
ஸம்மந்யஸ்வ; ந ேத³ஸா² ஏேத த்வயா
ஜ்ஞாதா :|

ⅩⅩ ததஸ்தந ப்ரத்யுக்தம்ʼ, ேஹ கு³ேரா
பா³ல்யகாலாத³ஹம்ʼ ஸர்வ்வாேநதாந்
ஆசராமி|

ⅩⅪததா³யீஸு²ஸ்தம்ʼவேலாக்யஸ்ேநேஹந
ப³பா⁴ேஷ, தைவகஸ்யாபா⁴வ ஆஸ்ேத;
த்வம்ʼ க³த்வா ஸர்வ்வஸ்வம்ʼ வக்ரீய
த³ரித்³ேரப்⁴ேயா வஸ்²ராணய, தத : ஸ்வர்ேக³
த⁴நம்ʼ ப்ராப்ஸ்யஸி; தத : பரம் ஏத்ய க்ருஸ²ம்ʼ
வஹந்மத³நுவர்த்தீ ப⁴வ|
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ⅩⅫக ந்துதஸ்யப³ஹுஸம்பத்³வத்³யமாநத்வாத்
ஸ இமாம்ʼ கதா²மாகர்ண்ய வஷேணா
து³ :க ²தஸ்²சஸந்ஜகா³ம|

ⅩⅩⅢ அத² யீஸு²ஸ்²சதுர்த ³ேஸா² ந ரீ ய
ஸி²ஷ்யாந் அவாதீ³த், த⁴ந ேலாகாநாம்
ஈஸ்²வரராஜ்யப்ரேவஸ² : கீத்³ருʼக்³து³ஷ்கர :|

ⅩⅩⅣ தஸ்ய கதா²த : ஸி²ஷ்யாஸ்²சமச்சக்ரு :,
க ந்து ஸ புநரவத³த், ேஹ பா³லகா
ேய த⁴ேந வஸ்²வஸந்த ேதஷாம்
ஈஸ்²வரராஜ்யப்ரேவஸ² : கீத்³ருʼக்³து³ஷ்கர :|

ⅩⅩⅤ ஈஸ்²வரராஜ்ேய த⁴ந நாம்ʼ ப்ரேவஸா²த்
ஸூச ரந்த்⁴ேரண மஹாங்க³ஸ்ய
க³மநாக³மநம்ʼஸுகரம்ʼ|

ⅩⅩⅥ ததா³ ஸி²ஷ்யா அதீவ வஸ்மிதா :
பரஸ்பரம்ʼ ப்ேராசு :, தர்ஹ க : பரித்ராணம்ʼ
ப்ராப்தும்ʼஸ²க்ேநாத ?

ⅩⅩⅦ தேதா யீஸு²ஸ்தாந் வ ேலாக்ய
ப³பா⁴ேஷ, தந் நரஸ்யாஸாத்⁴யம்ʼ க ந்து
ேநஸ்²வரஸ்ய, யேதா ேஹேதாரீஸ்²வரஸ்ய
ஸர்வ்வம்ʼஸாத்⁴யம்|

ⅩⅩⅧ ததா³ ப தர உவாச, பஸ்²ய வயம்ʼ
ஸர்வ்வம்ʼ பரித்யஜ்ய ப⁴வேதாநுகா³மிேநா
ஜாதா :|

ⅩⅩⅨ தேதா யீஸு² : ப்ரத்யவத³த்,
யுஷ்மாநஹம்ʼ யதா²ர்த²ம்ʼ வதா³மி, மத³ர்த²ம்ʼ
ஸுஸம்ʼவாதா³ர்த²ம்ʼ வா ேயா ஜந : ஸத³நம்ʼ
ப்⁴ராதரம்ʼ ப⁴க ³நீம்ʼ ப தரம்ʼ மாதரம்ʼ ஜாயாம்ʼ
ஸந்தாநாந்பூ⁴மி வா த்யக்த்வா
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ⅩⅩⅩக்³ருʼஹப்⁴ராத்ருʼப⁴க ³நீப த்ருʼமாத்ருʼபத்நீஸந்தாநபூ⁴மீநாமிஹ
ஸ²தகு³ணாந் ப்ேரத்யாநந்தாயுஸ்²ச ந
ப்ராப்ேநாத தாத்³ருʼஸ² : ேகாப நாஸ்த |

ⅩⅩⅪ க ந்த்வக்³ரீயா அேநேக ேலாகா :
ேஸ²ஷா :, ேஸ²ஷீயா அேநேக
ேலாகாஸ்²சாக்³ரா ப⁴வஷ்யந்த |

ⅩⅩⅫ அத² யரூஸா²லம்யாநகாேல
யீஸு²ஸ்ேதஷாம் அக்³ரகா³மீ ப³பூ⁴வ,
தஸ்மாத்ேத ச த்ரம்ʼ ஜ்ஞாத்வா
பஸ்²சாத்³கா³மிேநா பூ⁴த்வா ப ³ப்⁴யு :| ததா³
ஸ புந ர்த்³வாத³ஸ²ஸி²ஷ்யாந் க்³ருʼஹீத்வா
ஸ்வீயம்ʼ யத்³யத்³ க⁴டிஷ்யேத தத்தத் ேதப்⁴ய :
கத²யதும்ʼ ப்ராேரேப⁴;

ⅩⅩⅩⅢ பஸ்²யத வயம்ʼ யரூஸா²லம்புரம்ʼ
யாம :, தத்ர மநுஷ்யபுத்ர : ப்ரதா⁴நயாஜகாநாம்
உபாத்⁴யாயாநாஞ்ச கேரஷ
ஸமர்பயஷ்யேத; ேத ச வத⁴த³ண்டா³ஜ்ஞாம்ʼ
தா³பய த்வா பரேத³ஸீ²யாநாம்ʼ கேரஷ தம்ʼ
ஸமர்பயஷ்யந்த |

ⅩⅩⅩⅣ ேத தமுபஹஸ்ய கஸ²யா ப்ரஹ்ருʼத்ய
தத்³வபுஷ நஷ்டீ²வம்ʼ நக்ஷப்ய தம்ʼ
ஹநஷ்யந்த , தத : ஸ த்ருʼதீயத ³ேந
ப்ேராத்தா²ஸ்யத |

ⅩⅩⅩⅤ தத : ஸிவேத³ : புத்ெரௗ
யாகூப்³ேயாஹெநௗ தத³ந்த கம் ஏத்ய
ப்ேராசது :, ேஹ கு³ேரா யத்³ ஆவாப்⁴யாம்ʼ
யாசஷ்யேத தத³ஸ்மத³ர்த²ம்ʼ ப⁴வாந் கேராது
ந ேவத³நமித³மாவேயா :|
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ⅩⅩⅩⅥதத :ஸகத ²தவாந்,யுவாம்ʼ க மிச்ச²த² :?
க ம்ʼமயாயுஷ்மத³ர்த²ம்ʼ கரணீயம்ʼ?

ⅩⅩⅩⅦ ததா³ ெதௗ ப்ேராசது :,ஆவேயாேரகம்ʼ
த³க்ஷணபார்ஸ்²ேவ வாமபார்ஸ்²ேவ ைசகம்ʼ
தைவஸ்²வர்ய்யபேத³ ஸமுபேவஷ்டும்
ஆஜ்ஞாபய|

ⅩⅩⅩⅧ க ந்து யீஸு² : ப்ரத்யுவாச
யுவாமஜ்ஞாத்ேவத³ம்ʼ ப்ரார்த²ேயேத²,
ேயந கம்ʼேஸநாஹம்ʼ பாஸ்யாமி ேதந
யுவாப்⁴யாம்ʼ க ம்ʼ பாதும்ʼ ஸ² யேத?
யஸ்மிந் மஜ்ஜேநநாஹம்ʼ மஜ்ஜிஷ்ேய
தந்மஜ்ஜேந மஜ்ஜயதும்ʼ க ம்ʼ யுவாப்⁴யாம்ʼ
ஸ² யேத? ெதௗப்ரத்யூசது :ஸ² யேத|

ⅩⅩⅩⅨ ததா³ யீஸு²ரவத³த் ேயந
கம்ʼேஸநாஹம்ʼ பாஸ்யாமி ேதநாவஸ்²யம்ʼ
யுவாமப பாஸ்யத² :, ேயந மஜ்ஜேநந சாஹம்ʼ
மஜ்ஜிய்ேயதத்ரயுவாமப மஜ்ஜிஷ்ேயேத²|

ⅩⅬ க ந்து ேயஷாமர்த²ம் இத³ம்ʼ
நரூப தம்ʼ, தாந் வஹாயாந்யம்ʼ கமப மம
த³க்ஷணபார்ஸ்²ேவ வாமபார்ஸ்²ேவ வா
ஸமுபேவஸ²யதும்ʼமமாத ⁴காேரா நாஸ்த |

ⅩⅬⅠ அதா²ந்யத³ஸ²ஸி²ஷ்யா இமாம்ʼ கதா²ம்ʼ
ஸ்²ருத்வாயாகூப்³ேயாஹந்ப்⁴யாம்ʼசுகுபு :|

ⅩⅬⅡ க ந்து யீஸு²ஸ்தாந் ஸமாஹூய
ப³பா⁴ேஷ, அந்யேத³ஸீ²யாநாம்ʼ ராஜத்வம்ʼ
ேய குர்வ்வந்த ேத ேதஷாேமவ ப்ரபு⁴த்வம்ʼ
குர்வ்வந்த , ததா² ேய மஹாேலாகாஸ்ேத
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ேதஷாம் அத ⁴பத த்வம்ʼ குர்வ்வந்தீத யூயம்ʼ
ஜாநீத²|

ⅩⅬⅢ க ந்து யுஷ்மாகம்ʼ மத்⁴ேய ந ததா²
ப⁴வஷ்யத , யுஷ்மாகம்ʼ மத்⁴ேய ய :
ப்ராதா⁴ந்யம்ʼ வாஞ்ச²த ஸ யுஷ்மாகம்ʼ
ேஸவேகா ப⁴வஷ்யத ,

ⅩⅬⅣயுஷ்மாகம்ʼ ேயா மஹாந் ப⁴வதுமிச்ச²த
ஸஸர்வ்ேவஷாம்ʼ கங்கேரா ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅬⅤயேதாமநுஷ்யபுத்ர : ேஸவ்ேயாப⁴வதும்ʼ
நாக³த : ேஸவாம்ʼ கர்த்தாம்ʼ ததா²ேநேகஷாம்ʼ
பரித்ராணஸ்ய மூல்யரூபஸ்வப்ராணம்ʼ
தா³துஞ்சாக³த :|

ⅩⅬⅥ அத² ேத ய ரீேஹாநக³ரம்ʼ
ப்ராப்தாஸ்தஸ்மாத்ஸி²ஷ்ைய ர்ேலாைகஸ்²ச
ஸஹ யீேஸா² ர்க³மநகாேல டீமயஸ்ய புத்ேரா
ப³ர்டீமயநாமா அந்த⁴ஸ்தந்மார்க³பார்ஸ்²ேவ
ப ⁴க்ஷார்த²ம்உபவஷ்ட :|

ⅩⅬⅦஸநாஸரதீயஸ்யயீேஸா²ராக³மநவார்த்தாம்ʼ
ப்ராப்ய ப்ேராைச ர்வக்துமாேரேப⁴, ேஹ
யீேஸா² தா³யூத³ :ஸந்தாந மாம்ʼ த³யஸ்வ|

ⅩⅬⅧ தேதாேநேக ேலாகா ெமௗநீப⁴ேவத
தம்ʼ தர்ஜயாமாஸு :, க ந்துஸபுநரத ⁴கமுச்ைச
ர்ஜகா³த³, ேஹ யீேஸா² தா³யூத³ : ஸந்தாந
மாம்ʼ த³யஸ்வ|

ⅩⅬⅨ ததா³ யீஸு² : ஸ்த ²த்வா
தமாஹ்வாதும்ʼ ஸமாத ³ேத³ஸ², தேதா
ேலாகாஸ்தமந்த⁴மாஹூய ப³பா⁴ஷேர,
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ேஹ நர, ஸ்த ²ேரா ப⁴வ, உத்தஷ்ட², ஸ
த்வாமாஹ்வயத |

Ⅼ ததா³ ஸ உத்தரீயவஸ்த்ரம்ʼ நக்ஷப்ய
ப்ேராத்தா²யயீேஸா² :ஸமீபம்ʼ க³த :|

ⅬⅠ தேதா யீஸு²ஸ்தமவத³த் த்வயா க ம்ʼ
ப்ரார்த்²யேத? துப்⁴யமஹம்ʼ க ம்ʼ கரிஷ்யாமீ?
ததா³ேஸாந்த⁴ஸ்தமுவாச, ேஹகு³ேராமதீ³யா
த்³ருʼஷ்டிர்ப⁴ேவத்|

ⅬⅡ தேதா யீஸு²ஸ்தமுவாச யாஹ தவ
வஸ்²வாஸஸ்த்வாம்ʼ ஸ்வஸ்த²மகார்ஷீத்,
தஸ்மாத் தத்க்ஷணம்ʼ ஸ த்³ருʼஷ்டிம்ʼ ப்ராப்ய
பதா²யீேஸா² : பஸ்²சாத்³யெயௗ|

Ⅺ
Ⅰ அநந்தரம்ʼ ேதஷ யரூஸா²லம :
ஸமீபஸ்த²ேயார்ைப³த்ப²கீ³ைப³த²நீயபுரேயாரந்த கஸ்த²ம்ʼ
ைஜதுநநாமாத்³ரிமாக³ேதஷ யீஸு² :
ப்ேரஷணகாேல த்³ெவௗ ஸி²ஷ்யாவத³ம்ʼ
வாக்யம்ʼஜகா³த³,

Ⅱ யுவாமமும்ʼ ஸம்முக²ஸ்த²ம்ʼ க்³ராமம்ʼ
யாதம்ʼ, தத்ர ப்ரவஸ்²ய ேயா நரம்ʼ நாவஹத்
தம்ʼ க³ர்த்³த³ப⁴ஸா²வகம்ʼ த்³ர யத²ஸ்தம்ʼ
ேமாசய த்வாநயதம்ʼ|

Ⅲ க ந்து யுவாம்ʼ கர்ம்ேமத³ம்ʼ குத : குருத² :?
கதா²மிமாம்ʼ யத ³ ேகாப ப்ருʼச்ச²த தர்ஹ
ப்ரேபா⁴ரத்ர ப்ரேயாஜநமஸ்தீத கத ²ேத ஸ
ஸீ²க்⁴ரம்ʼ தமத்ர ப்ேரஷயஷ்யத |
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Ⅳ ததஸ்ெதௗ க³த்வா த்³வமார்க³ேமலேந
கஸ்யச த்³ த்³வாரஸ்ய பார்ஸ்²ேவ தம்ʼ
க³ர்த்³த³ப⁴ஸா²வகம்ʼ ப்ராப்ய ேமாசயத :,

Ⅴ ஏதர்ஹ தத்ேராபஸ்த ²தேலாகாநாம்ʼ
கஸ்²ச த்³ அப்ருʼச்ச²த், க³ர்த்³த³ப⁴ஸி²ஸு²ம்ʼ
குேதா ேமாசயத² :?

Ⅵ ததா³ யீேஸா²ராஜ்ஞாநுஸாேரண ேதப்⁴ய :
ப்ரத்யுத ³ேத தத்க்ஷணம்ʼ தமாதா³தும்ʼ
ேத(அ)நுஜஜ்ஞு :|

Ⅶ அத² ெதௗ யீேஸா² : ஸந்ந த ⁴ம்ʼ
க³ர்த்³த³ப⁴ஸி²ஸு²ம் ஆநீய தது³பரி
ஸ்வவஸ்த்ராணி பாதயாமாஸது :; தத : ஸ
தது³பரிஸமுபவஷ்ட :|

Ⅷ ததா³ேநேக பத ² ஸ்வவாஸாம்ʼஸி
பாதயாமாஸு :,பைரஸ்²சதருஸா²கா²ஸ்²ச ²தவா
மார்ேக³வகீர்ணா :|

Ⅸஅபரஞ்சபஸ்²சாத்³கா³மிேநா(அ)க்³ரகா³மிநஸ்²ச
ஸர்வ்ேவ ஜநா உைச :ஸ்வேரண
வக்துமாேரப ⁴ேர, ஜய ஜய ய :
பரேமஸ்²வரஸ்ய நாம்நாக³ச்ச²த ஸ த⁴ந்ய
இத |

Ⅹ ததா²ஸ்மாகமம்ʼ பூர்வ்வபுருஷஸ்ய
தா³யூேதா³யத்³ராஜ்யம்ʼபரேமஸ்²வரநாம்நாயாத
தத³ப த⁴ந்யம்ʼ, ஸர்வ்வஸ்மாது³ச்ச்²ராேய
ஸ்வர்ேக³ ஈஸ்²வரஸ்யஜேயா ப⁴ேவத்|

Ⅺ இத்த²ம்ʼ யீஸு² ர்யரூஸா²லமி மந்த ³ரம்ʼ
ப்ரவஸ்²ய சதுர்த ³க்ஸ்தா²ந ஸர்வ்வாணி
வஸ்தூந த்³ருʼஷ்டவாந்; அத² ஸாயம்ʼகால
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உபஸ்த ²ேத த்³வாத³ஸ²ஸி²ஷ்யஸஹேதா
ைப³த²நயம்ʼஜகா³ம|

Ⅻ அபேரஹந ைப³த²நயாத்³
ஆக³மநஸமேயக்ஷ தா⁴ர்த்ேதா ப³பூ⁴வ|

ⅩⅢ தேதா தூ³ேர ஸபத்ரமுடு³ம்ப³ரபாத³பம்ʼ
வேலாக்ய தத்ர கஞ்ச த் ப²லம்ʼ ப்ராப்தும்ʼ
தஸ்ய ஸந்ந க்ருʼஷ்டம்ʼ யெயௗ, ததா³நீம்ʼ
ப²லபாதநஸ்ய ஸமேயா நாக³ச்ச²த |
ததஸ்தத்ேராபஸ்த ²த : பத்ராணி வ நா
க மப்யபரம்ʼ ந ப்ராப்யஸகத ²தவாந்,

ⅩⅣ அத்³யாரப்⁴ய ேகாப மாநவஸ்த்வத்த :
ப²லம்ʼ ந பு⁴ஞ்ஜீத; இமாம்ʼ கதா²ம்ʼ தஸ்ய
ஸி²ஷ்யா :ஸு²ஸ்²ருவு :|

ⅩⅤதத³நந்தரம்ʼேதஷ யரூஸா²லமமாயாேதஷ
யீஸு² ர்மந்த ³ரம்ʼ க³த்வா தத்ரஸ்தா²நாம்ʼ
ப³ணிஜாம்ʼமுத்³ராஸநாந பாராவதவக்ேரத்ருʼணாம்
ஆஸநாந ச ந்யுப்³ஜயாஞ்சகார ஸர்வ்வாந்
க்ேரத்ருʼந்வ க்ேரத்ரும்ʼʼஸ்²ச ப³ஹஸ்²சகார|

ⅩⅥ அபரம்ʼ மந்த ³ரமத்⁴ேயந க மப பாத்ரம்ʼ
ேவாடு⁴ம்ʼஸர்வ்வஜநம்ʼ நவாரயாமாஸ|

ⅩⅦ ேலாகாநுபத ³ஸ²ந் ஜகா³த³,
மம க்³ருʼஹம்ʼ ஸர்வ்வஜாதீயாநாம்ʼ
ப்ரார்த²நாக்³ருʼஹம் இத நாம்நா ப்ரத ²தம்ʼ
ப⁴வஷ்யத ஏதத் க ம்ʼ ஸா²ஸ்த்ேர லிக ²தம்ʼ
நாஸ்த ? க ந்து யூயம்ʼ தேத³வ ேசாராணாம்ʼ
க³ஹ்வரம்ʼகுருத²|

ⅩⅧ இமாம்ʼ வாணீம்ʼ ஸ்²ருத்வாத்⁴யாபகா :
ப்ரதா⁴நயாஜகாஸ்²ச தம்ʼ யதா²
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நாஸ²யதும்ʼ ஸ²க்நுவந்த தேதா◌²◌ेபாயம்ʼ
ம்ருʼக³யாமாஸு :, க ந்து தஸ்ேயாபேத³ஸா²த்
ஸர்வ்ேவ ேலாகா வஸ்மயம்ʼ க³தா அதஸ்ேத
தஸ்மாத்³ ப ³ப்⁴யு :|

ⅩⅨ அத² ஸாயம்ʼஸமய உபஸ்த ²ேத
யீஸு²ர்நக³ராத்³ ப³ஹர்வவ்ராஜ|

ⅩⅩ அநந்தரம்ʼ ப்ராத :காேல ேத ேதந
மார்ேக³ணக³ச்ச²ந்தஸ்தமுடு³ம்ப³ரமஹீருஹம்ʼ
ஸமூலம்ʼஸு²ஷ்கம்ʼ த³த்³ருʼஸு² :|

ⅩⅪ தத : ப தர : பூர்வ்வவாக்யம்ʼ ஸ்மரந்
யீஸு²ம்ʼ ப³பா⁴ஷம்ʼ, ேஹ கு³ேரா பஸ்²யது ய
உடு³ம்ப³ரவ டபீ ப⁴வதா ஸ²ப்த : ஸஸு²ஷ்ேகா
ப³பூ⁴வ|

ⅩⅫ தேதா யீஸு² : ப்ரத்யவாதீ³த்,
யூயமீஸ்²வேரவஸ்²வஸித|

ⅩⅩⅢ யுஷ்மாநஹம்ʼ யதா²ர்த²ம்ʼ வதா³மி
ேகாப யத்³ேயதத்³க ³ரிம்ʼவத³த , த்வமுத்தா²ய
க³த்வா ஜலெதௗ⁴ பத, ப்ேராக்தமித³ம்ʼ
வாக்யமவஸ்²யம்ʼ க⁴டிஷ்யேத, மநஸா க மப
நஸந்த ³ஹ்ய ேசத ³த³ம்ʼவஸ்²வேஸத் தர்ஹ
தஸ்யவாக்யாநுஸாேரணதத்³ க⁴டிஷ்யேத|

ⅩⅩⅣ அேதா ேஹேதாரஹம்ʼ யுஷ்மாந் வச்மி,
ப்ரார்த²நாகாேலயத்³யதா³காம்ʼக்ஷஷ்யத்⁴ேவ
தத்தத³வஸ்²யம்ʼ ப்ராப்ஸ்யத², இத்த²ம்ʼ
வஸ்²வஸித, தத : ப்ராப்ஸ்யத²|

ⅩⅩⅤ அபரஞ்ச யுஷ்மாஸு ப்ரார்த²யதும்ʼ
ஸமுத்த ²ேதஷ யத ³ ேகாப யுஷ்மாகம்
அபராதீ⁴ தஷ்ட²த , தர்ஹ தம்ʼ க்ஷமத்⁴வம்ʼ,
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ததா²க்ருʼேதயுஷ்மாகம்ʼஸ்வர்க³ஸ்த² : ப தாப
யுஷ்மாகமாகா³ம்ʼமிக்ஷமிஷ்யேத|

ⅩⅩⅥ க ந்து யத ³ ந க்ஷமத்⁴ேவ தர்ஹ வ :
ஸ்வர்க³ஸ்த² : ப தாப யுஷ்மாகமாகா³ம்ʼஸி ந
க்ஷமிஷ்யேத|

ⅩⅩⅦ அநந்தரம்ʼ ேத புந ர்யரூஸா²லமம்ʼ
ப்ரவவஸு² :, யீஸு² ர்யதா³ மத்⁴ேயமந்த ³ரம்
இதஸ்தேதா க³ச்ச²த , ததா³நீம்ʼ
ப்ரதா⁴நயாஜகா உபாத்⁴யாயா : ப்ராஞ்சஸ்²ச
தத³ந்த கேமத்யகதா²மிமாம்ʼ பப்ரச்சு² :,

ⅩⅩⅧ த்வம்ʼ ேகநாேத³ேஸ²ந
கர்ம்மாண்ேயதாந கேராஷ ? தைத²தாந
கர்ம்மாணி கர்த்தாம்ʼ ேகநாத ³ஷ்ேடாஸி?

ⅩⅩⅨதேதா யீஸு² : ப்ரத க³த ³தவாந்அஹமப
யுஷ்மாந் ஏககதா²ம்ʼ ப்ருʼச்சா²மி, யத ³
யூயம்ʼ தஸ்யா உத்தரம்ʼ குருத², தர்ஹ
கயாஜ்ஞயாஹம்ʼ கர்ம்மாண்ேயதாந கேராமி
தத்³யுஷ்மப்⁴யம்ʼ கத²யஷ்யாமி|

ⅩⅩⅩ ேயாஹேநா மஜ்ஜநம் ஈஸ்²வராத் ஜாதம்ʼ
க ம்ʼமாநவாத்? தந்மஹ்யம்ʼ கத²யத|

ⅩⅩⅪ ேத பரஸ்பரம்ʼ வேவக்தும்ʼ ப்ராேரப ⁴ேர,
தத்³ ஈஸ்²வராத்³ ப³பூ⁴ேவத ேசத்³
வதா³மஸ்தர்ஹ குதஸ்தம்ʼ ந ப்ரத்ையத?
கத²ேமதாம்ʼ கத²யஷ்யத |

ⅩⅩⅫ மாநவாத்³ அப⁴வத ³த ேசத்³
வதா³மஸ்தர்ஹ ேலாேகப்⁴ேயா ப⁴யமஸ்த
யேதா ேஹேதா : ஸர்வ்ேவ ேயாஹநம்ʼ
ஸத்யம்ʼ ப⁴வஷ்யத்³வாத ³நம்ʼமந்யந்ேத|
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ⅩⅩⅩⅢ அதஏவ ேத யீஸு²ம்ʼ ப்ரத்யவாத ³ஷ
ர்வயம்ʼதத்³வக்தும்ʼநஸ²க்நும :|யீஸு²ருவாச,
தர்ஹ ேயநாேத³ேஸ²ந கர்ம்மாண்ேயதாந
கேராமி, அஹமப யுஷ்மப்⁴யம்ʼ தந்ந
கத²யஷ்யாமி|

Ⅻ
Ⅰ அநந்தரம்ʼ யீஸு² ர்த்³ருʼஷ்டாந்ேதந
ேதப்⁴ய : கத²யதுமாேரேப⁴, கஸ்²ச ேத³ேகா
த்³ராக்ஷாேக்ஷத்ரம்ʼ வதா⁴ய தச்சதுர்த ³க்ஷ
வாரணீம்ʼ க்ருʼத்வா தந்மத்⁴ேய
த்³ராக்ஷாேபஷணகுண்ட³ம் அக²நத்,
ததா² தஸ்ய க³ட³மப ந ர்ம்மிதவாந்
ததஸ்தத்ேக்ஷத்ரம்ʼ க்ருʼஷீவேலஷ ஸமர்ப்ய
தூ³ரேத³ஸ²ம்ʼஜகா³ம|

Ⅱதத³நந்தரம்ʼ ப²லகாேல க்ருʼஷீவேலப்⁴ேயா
த்³ராக்ஷாேக்ஷத்ரப²லாந ப்ராப்தும்ʼ ேதஷாம்ʼ
ஸவேத⁴ ப்⁴ருʼத்யம்ஏகம்ʼ ப்ராஹேணாத்|

Ⅲ க ந்து க்ருʼஷீவலாஸ்தம்ʼ த்⁴ருʼத்வா
ப்ரஹ்ருʼத்ய ரிக்தஹஸ்தம்ʼவஸஸ்ருʼஜு :|

Ⅳ தத : ஸ புநரந்யேமகம்ʼ ப்⁴ருʼத்யம்ʼ
ப்ரஷயாமாஸ, க ந்து ேத க்ருʼஷீவலா :
பாஷாணாகா⁴ைதஸ்தஸ்ய ஸி²ேரா
ப⁴ங்க்த்வாஸாபமாநம்ʼ தம்ʼவ்யஸர்ஜந்|

Ⅴ தத : பரம்ʼ ேஸாபரம்ʼ தா³ஸம்ʼ
ப்ராஹேணாத் ததா³ ேத தம்ʼ ஜக்⁴நு :, ஏவம்
அேநேகஷாம்ʼ கஸ்யச த் ப்ரஹார : கஸ்யச த்³
வத⁴ஸ்²சைத : க்ருʼத :|
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Ⅵ தத : பரம்ʼ மயா ஸ்வபுத்ேர ப்ரஹேத
ேத தமவஸ்²யம்ʼ ஸம்மம்ʼஸ்யந்ேத,
இத்யுக்த்வாவேஸ²ேஷ ேதஷாம்ʼ
ஸந்நெதௗ⁴ நஜப்ரியம் அத்³வதீயம்ʼ புத்ரம்ʼ
ப்ேரஷயாமாஸ|

Ⅶ க ந்து க்ருʼஷீவலா : பரஸ்பரம்ʼ ஜக³து³ :,
ஏஷ உத்தராத ⁴காரீ, ஆக³ச்ச²த வயேமநம்ʼ
ஹந்மஸ்ததா² க்ருʼேத (அ)த ⁴காேராயம்
அஸ்மாகம்ʼ ப⁴வஷ்யத |

Ⅷ ததஸ்தம்ʼ த்⁴ருʼத்வா ஹத்வா
த்³ராக்ஷாேக்ஷத்ராத்³ ப³ஹ  : ப்ராக்ஷபந்|

Ⅸ அேநநாெஸௗ த்³ராக்ஷாேக்ஷத்ரபத  :
க ம்ʼ கரிஷ்யத ? ஸ ஏத்ய தாந் க்ருʼஷீவலாந்
ஸம்ʼஹத்ய தத்ேக்ஷத்ரம் அந்ேயஷ
க்ருʼஷீவேலஷ ஸமர்பயஷ்யத |

Ⅹ அபரஞ்ச, "ஸ்த²பதய : கரிஷ்யந்த
க்³ராவாணம்ʼ யந்து துச்ச²கம்ʼ|
ப்ராதா⁴நப்ரஸ்தர : ேகாேண ஸ ஏவ
ஸம்ʼப⁴வஷ்யத |

Ⅺ ஏதத் கர்ம்ம பேரஸ²ஸ்யாம்ʼத்³பு⁴தம்ʼ ேநா
த்³ருʼஷ்டிேதாப⁴ேவத்|| "இமாம்ʼஸா²ஸ்த்ரீயாம்ʼ
லிபம்ʼயூயம்ʼ க ம்ʼ நாபாடி²ஷ்ட?

Ⅻ ததா³நீம்ʼ ஸ தாநுத்³த ³ஸ்²ய தாம்ʼ
த்³ருʼஷ்டாந்தகதா²ம்ʼ கத ²தவாந், த இத்த²ம்ʼ
பு³த்³வ்வா தம்ʼ த⁴ர்த்தாமுத்³யதா :, க ந்து
ேலாேகப்⁴ேயா ப ³ப்⁴யு :, தத³நந்தரம்ʼ ேத தம்ʼ
வஹாயவவ்ரஜு :|
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ⅩⅢ அபரஞ்ச ேத தஸ்ய வாக்யேதா³ஷம்ʼ
த⁴ர்த்தாம்ʼ கத பயாந் ப ²ரூஸி²ேநா
ேஹேராதீ³யாம்ʼஸ்²ச ேலாகாந் தத³ந்த கம்ʼ
ப்ேரஷயாமாஸு :|

ⅩⅣ த ஆக³த்ய தமவத³ந், ேஹ கு³ேரா
ப⁴வாந் தத்²யபா⁴ஷீ கஸ்யாப்யநுேராத⁴ம்ʼ ந
மந்யேத, பக்ஷபாதஞ்ச ந கேராத , யதா²ர்த²த
ஈஸ்²வரீயம்ʼ மார்க³ம்ʼ த³ர்ஸ²யத வயேமதத்
ப்ரஜாநீம :,ைகஸராய கேரா ேத³ேயா ந வாம்ʼ?
வயம்ʼ தா³ஸ்யாேமா நவா?

ⅩⅤ க ந்து ஸ ேதஷாம்ʼ கபடம்ʼ ஜ்ஞாத்வா
ஜகா³த³, குேதா மாம்ʼ பரீக்ஷத்⁴ேவ? ஏகம்ʼ
முத்³ராபாத³ம்ʼஸமாநீயமாம்ʼ த³ர்ஸ²யத|

ⅩⅥ ததா³ ைதேரகஸ்மிந் முத்³ராபாேத³
ஸமாநீேத ஸ தாந் பப்ரச்ச², அத்ர லிக ²தம்ʼ
நாம மூர்த்த ர்வா கஸ்ய? ேத ப்ரத்யூசு :,
ைகஸரஸ்ய|

ⅩⅦ ததா³ யீஸு²ரவத³த் தர்ஹ ைகஸரஸ்ய
த்³ரவ்யாணி ைகஸராய த³த்த, ஈஸ்²வரஸ்ய
த்³ரவ்யாணி து ஈஸ்²வராய த³த்த; ததஸ்ேத
வஸ்மயம்ʼ ேமந ேர|

ⅩⅧ அத² ம்ருʼதாநாமுத்தா²நம்ʼ ேய ந
மந்யந்ேத ேத ஸிதூ³க ேநா யீேஸா² :
ஸமீபமாக³த்யதம்ʼ பப்ரச்சு² :;

ⅩⅨ ேஹ கு³ேரா கஸ்²ச ஜ்ஜேநா
யத ³ ந  :ஸந்தத  : ஸந் பா⁴ர்ய்யாயாம்ʼ
ஸத்யாம்ʼ ம்ரியேத தர்ஹ தஸ்ய
ப்⁴ராதா தஸ்ய பா⁴ர்ய்யாம்ʼ க்³ருʼஹீத்வா
ப்⁴ராது ர்வம்ʼேஸா²த்பத்த ம்ʼ கரிஷ்யத ,
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வ்யவஸ்தா²மிமாம்ʼ மூஸா அஸ்மாந் ப்ரத
வ்யலிக²த்|

ⅩⅩ க ந்து ேகச த் ஸப்த ப்⁴ராதர ஆஸந்,
ததஸ்ேதஷாம்ʼ ஜ்ேயஷ்ட²ப்⁴ராதா வவஹ்ய
ந  :ஸந்தத  :ஸந்அம்ரியத|

ⅩⅪ தேதா த்³வதீேயா ப்⁴ராதா தாம்ʼ
ஸ்த்ரியமக்³ருʼஹணத் கந்து ேஸாப
ந  :ஸந்தத  : ஸந் அம்ரியத; அத² த்ருʼதீேயாப
ப்⁴ராதா தாத்³ருʼேஸா²ப⁴வத்|

ⅩⅫ இத்த²ம்ʼ ஸப்ைதவ ப்⁴ராதரஸ்தாம்ʼ
ஸ்த்ரியம்ʼ க்³ருʼஹீத்வா ந  :ஸந்தாநா :
ஸந்ேதா(அ)ம்ரியந்த, ஸர்வ்வேஸ²ேஷ ஸாப
ஸ்த்ரீம்ரியேதஸ்ம|

ⅩⅩⅢ அத² ம்ருʼதாநாமுத்தா²நகாேல யதா³
த உத்தா²ஸ்யந்த ததா³ ேதஷாம்ʼ கஸ்ய
பா⁴ர்ய்யா ஸா ப⁴வஷ்யத ? யதஸ்ேத
ஸப்ைதவதாம்ʼவ்யவஹந்|

ⅩⅩⅣ தேதா யீஸு² : ப்ரத்யுவாச ஸா²ஸ்த்ரம்
ஈஸ்²வரஸ²க்தஞ்ச யூயமஜ்ஞாத்வா
க மப்⁴ராம்யத ந?

ⅩⅩⅤ ம்ருʼதேலாகாநாமுத்தா²நம்ʼ ஸத ேத ந
வவஹந்த வாக்³த³த்தாஅப நப⁴வந்த ,க ந்து
ஸ்வர்கீ³யதூ³தாநாம்ʼஸத்³ருʼஸா² ப⁴வந்த |

ⅩⅩⅥ புநஸ்²ச "அஹம் இப்³ராஹீம ஈஸ்²வர
இஸ்ஹாக ஈஸ்²வேரா யாகூப³ஸ்²ேசஸ்²வர :"
யாமிமாம்ʼ கதா²ம்ʼ ஸ்தம்ப³மத்⁴ேய
தஷ்ட²ந் ஈஸ்²வேரா மூஸாமவாதீ³த்
ம்ருʼதாநாமுத்தா²நார்ேத² ஸா கதா²
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மூஸாலிக ²ேத புஸ்தேக க ம்ʼ யுஷ்மாப ⁴
ர்நாபாடி²?

ⅩⅩⅦ ஈஸ்²வேரா ஜீவதாம்ʼ ப்ரபு⁴ : க ந்து
ம்ருʼதாநாம்ʼ ப்ரபு⁴ ர்ந ப⁴வத , தஸ்மாத்³ேத⁴ேதா
ர்யூயம்ʼமஹாப்⁴ரேமணதஷ்ட²த²|

ⅩⅩⅧ ஏதர்ஹ ஏேகாத்⁴யாபக ஏத்ய
ேதஷாமித்த²ம்ʼ வசாரம்ʼ ஸு²ஸ்²ராவ;
யீஸு²ஸ்ேதஷாம்ʼ வாக்யஸ்ய ஸது³த்தரம்ʼ
த³த்தவாந் இத பு³த்³வ்வா தம்ʼ ப்ருʼஷ்டவாந்
ஸர்வ்வாஸாம் ஆஜ்ஞாநாம்ʼ கா ஸ்²ேரஷ்டா²?
தேதாயீஸு² : ப்ரத்யுவாச,

ⅩⅩⅨ "ேஹ இஸ்ராேயல்ேலாகா அவத⁴த்த,
அஸ்மாகம்ʼ ப்ரபு⁴ : பரேமஸ்²வர ஏக ஏவ,

ⅩⅩⅩ யூயம்ʼ ஸர்வ்வந்த :கரைண :
ஸர்வ்வப்ராைண : ஸர்வ்வச த்ைத :
ஸர்வ்வஸ²க்த ப ⁴ஸ்²ச தஸ்மிந் ப்ரெபௗ⁴
பரேமஸ்²வேர ப்ரீயத்⁴வம்ʼ," இத்யாஜ்ஞா
ஸ்²ேரஷ்டா²|

ⅩⅩⅪ ததா² "ஸ்வப்ரதவாஸிந ஸ்வவத்
ப்ேரம குருத்⁴வம்ʼ," ஏஷா யா த்³வதீயாஜ்ஞா
ஸா தாத்³ருʼஸீ²; ஏதாப்⁴யாம்ʼ த்³வாப்⁴யாம்
ஆஜ்ஞாப்⁴யாம் அந்யா காப்யாஜ்ஞா
ஸ்²ேரஷ்டா² நாஸ்த |

ⅩⅩⅫ ததா³ ேஸாத்⁴யாபகஸ்தமவத³த்,
ேஹ கு³ேரா ஸத்யம்ʼ ப⁴வாந் யதா²ர்த²ம்ʼ
ப்ேராக்தவாந் யத ஏகஸ்மாத்³ ஈஸ்²வராத்³
அந்ேயா த்³வதீய ஈஸ்²வேரா நாஸ்த ;
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ⅩⅩⅩⅢ அபரம்ʼ ஸர்வ்வாந்த :கரைண :
ஸர்வ்வப்ராைண : ஸர்வ்வச த்ைத :
ஸர்வ்வஸ²க்த ப ⁴ஸ்²ச ஈஸ்²வேர
ப்ேரமகரணம்ʼ ததா² ஸ்வமீபவாஸிந
ஸ்வவத் ப்ேரமகரணஞ்ச ஸர்வ்ேவப்⁴ேயா
ேஹாமப³லிதா³நாத ³ப்⁴ய :ஸ்²ரஷ்ட²ம்ʼ ப⁴வத |

ⅩⅩⅩⅣ தேதா யீஸு² : ஸுபு³த்³ேத⁴ரிவ
தஸ்ேயத³ம் உத்தரம்ʼ ஸ்²ருத்வா தம்ʼ
பா⁴ஷதவாந் த்வமீஸ்²வரஸ்ய ராஜ்யாந்ந
தூ³ேராஸி| இத : பரம்ʼ ேதந ஸஹ கஸ்யாப
வாக்யஸ்ய வசாரம்ʼ கர்த்தாம்ʼ கஸ்யாப
ப்ரக³ல்ப⁴தா நஜாதா|

ⅩⅩⅩⅤஅநந்தரம்ʼ மத்⁴ேயமந்த ³ரம் உபத ³ஸ²ந்
யீஸு²ரிமம்ʼ ப்ரஸ்²நம்ʼ சகார, அத்⁴யாபகா
அப ⁴ஷக்தம்ʼ (தாரகம்ʼ) குேதா தா³யூத³ :
ஸந்தாநம்ʼவத³ந்த ?

ⅩⅩⅩⅥ ஸ்வயம்ʼ தா³யூத்³ பவ த்ரஸ்யாத்மந
ஆேவேஸ²ேநத³ம்ʼ கத²யாமாஸ| யதா²| "மம
ப்ரபு⁴மித³ம்ʼ வாக்யவத³த் பரேமஸ்²வர :| தவ
ஸ²த்ரூநஹம்ʼ யாவத் பாத³பீட²ம்ʼ கேராமி ந|
தாவத் காலம்ʼ மதீ³ேய த்வம்ʼ த³க்ஷபார்ஸ்²வ்
உபாவஸ²| "

ⅩⅩⅩⅦ யத ³ தா³யூத்³ தம்ʼ ப்ரபூ⁴ம்ʼ வத³த
தர்ஹ கத²ம்ʼ ஸ தஸ்ய ஸந்தாேநா
ப⁴வதுமர்ஹத ? இதேர ேலாகாஸ்தத்கதா²ம்ʼ
ஸ்²ருத்வாநநந்து³ :|

ⅩⅩⅩⅧததா³நீம்ʼஸதாநுபத ³ஸ்²யகத ²தவாந்
ேயநரா தீ³ர்க⁴பரிேத⁴யாந ஹட்ேடவ பெநௗச
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ⅩⅩⅩⅨ ேலாகக்ருʼதநமஸ்காராந்
ப⁴ஜநக்³ருʼேஹ ப்ரதா⁴நாஸநாந
ேபா⁴ஜநகாேல ப்ரதா⁴நஸ்தா²நாந ச
காங்க்ஷந்ேத;

ⅩⅬ வத⁴வாநாம்ʼ ஸர்வ்வஸ்வம்ʼ க்³ரஸித்வா
ச²லாத்³ தீ³ர்க⁴காலம்ʼ ப்ரார்த²யந்ேத ேதப்⁴ய
உபாத்⁴யாேயப்⁴ய : ஸாவதா⁴நா ப⁴வத;
ேத(அ)த ⁴கதராந் த³ண்டா³ந் ப்ராப்ஸ்யந்த |

ⅩⅬⅠ தத³நந்தரம்ʼ ேலாகா பா⁴ண்டா³கா³ேர
முத்³ரா யதா² நக்ஷபந்த பா⁴ண்டா³கா³ரஸ்ய
ஸம்முேக²ஸமுபவஸ்²யயீஸு²ஸ்தத³வலுேலாக;
ததா³நீம்ʼ ப³ஹேவா த⁴ந நஸ்தஸ்ய மத்⁴ேய
ப³ஹூந த⁴நாந ந ரக்ஷபந்|

ⅩⅬⅡ பஸ்²சாத்³ ஏகா த³ரித்³ரா வ த⁴வா
ஸமாக³த்ய த்³வபணமூல்யாம்ʼ முத்³ைரகாம்ʼ
தத்ர ந ரக்ஷபத்|

ⅩⅬⅢ ததா³ யீஸு² : ஸி²ஷ்யாந் ஆஹூய
கத ²தவாந் யுஷ்மாநஹம்ʼ யதா²ர்த²ம்ʼ வதா³மி
ேய ேய பா⁴ண்டா³கா³ேர(அ)ஸ்மிந த⁴நாந
ந  :க்ஷபந்த ஸ்ம ேதப்⁴ய :ஸர்வ்ேவப்⁴யஇயம்ʼ
வத⁴வா த³ரித்³ராத ⁴கம் ந  :க்ஷபத ஸ்ம|

ⅩⅬⅣ யதஸ்ேத ப்ரபூ⁴தத⁴நஸ்ய
கஞ்ச த் ந ரக்ஷபந் க ந்து தீ³ேநயம்ʼ
ஸ்வத ³நயாபநேயாக்³யம்ʼ கஞ்ச த³ப ந
ஸ்தா²பய த்வாஸர்வ்வஸ்வம்ʼ ந ரக்ஷபத்|

ⅩⅢ
Ⅰ அநந்தரம்ʼ மந்த ³ராத்³ ப³ஹர்க³மநகாேல
தஸ்ய ஸி²ஷ்யாணாேமகஸ்தம்ʼ
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வ்யாஹ்ருʼதவாந் ேஹ கு³ேரா பஸ்²யது
கீத்³ருʼஸா² : பாஷாணா : கீத்³ருʼக் ச ந சயநம்ʼ|

Ⅱ ததா³ யீஸு²ஸ்தம் அவத³த்
த்வம்ʼ க ேமதத்³ ப்³ருʼஹந்ந சயநம்ʼ
பஸ்²யஸி? அஸ்ையகபாஷாேணாப
த்³வதீயபாஷாேணாபரி ந ஸ்தா²ஸ்யத
ஸர்வ்ேவ (அ)த⁴ :ேக்ஷப்ஸ்யந்ேத|

Ⅲ அத² யஸ்மிந் காேல ைஜதுந்க ³ெரௗ
மந்த ³ரஸ்யஸம்முேக²ஸஸமுபவஷ்டஸ்தஸ்மிந்
காேல ப தேரா யாகூப்³ ேயாஹந்
ஆந்த்³ரியஸ்²ைசேத தம்ʼ ரஹஸிபப்ரச்சு² :,

Ⅳ ஏதா க⁴டநா : கதா³ ப⁴வஷ்யந்த ?
தைத²தத்ஸர்வ்வாஸாம்ʼ ஸித்³த்⁴யுபக்ரமஸ்ய
வா க ம்ʼ சஹ்நம்ʼ? தத³ஸ்மப்⁴யம்ʼ கத²யது
ப⁴வாந்|

Ⅴ தேதா யாஸு²ஸ்தாந் வக்துமாேரேப⁴,
ேகாப யதா² யுஷ்மாந் ந ப்⁴ராமயத ததா²த்ர
யூயம்ʼஸாவதா⁴நா ப⁴வத|

Ⅵ யத : க்²ரீஷ்ேடாஹமித கத²யத்வா மம
நாம்நாேநேகஸமாக³த்ய ேலாகாநாம்ʼ ப்⁴ரமம்ʼ
ஜநயஷ்யந்த ;

Ⅶ க ந்து யூயம்ʼ ரணஸ்ய வார்த்தாம்ʼ
ரணாட³ம்ப³ரஞ்ச ஸ்²ருத்வா மா வ்யாகுலா
ப⁴வத, க⁴டநா ஏதா அவஸ்²யம்மாவ ந்ய :;
க ந்த்வாபாதேதா நயுகா³ந்ேதா ப⁴வஷ்யத |

Ⅷ ேத³ஸ²ஸ்ய வபக்ஷதயா
ேத³ேஸா² ராஜ்யஸ்ய வபக்ஷதயா ச
ராஜ்யமுத்தா²ஸ்யத , ததா²ஸ்தா²ேநஸ்தா²ேந
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பூ⁴மிகம்ேபாது³ர்ப ⁴க்ஷம்ʼமஹாக்ேலஸா²ஸ்²ச
ஸமுபஸ்தா²ஸ்யந்த , ஸர்வ்வ ஏேத
து³ :க²ஸ்யாரம்பா⁴ :|

Ⅸ க ந்து யூயம் ஆத்மார்ேத²
ஸாவதா⁴நாஸ்தஷ்ட²த, யேதா ேலாகா
ராஜஸபா⁴யாம்ʼ யுஷ்மாந் ஸமர்பயஷ்யந்த ,
ததா² ப⁴ஜநக்³ருʼேஹ ப்ரஹரிஷ்யந்த ; யூயம்ʼ
மத³ர்ேத² ேத³ஸா²த ⁴பாந் பூ⁴பாம்ʼஸ்²ச ப்ரத
ஸா யதா³நாய ேதஷாம்ʼ ஸம்முேக²
உபஸ்தா²பயஷ்யத்⁴ேவ|

Ⅹ ேஸ²ஷீப⁴வநாத் பூர்வ்வம்ʼ ஸர்வ்வாந்
ேத³ஸீ²யாந் ப்ரத ஸுஸம்ʼவாத³ :
ப்ரசாரயஷ்யேத|

Ⅺ க ந்து யதா³ ேத யுஷ்மாந் த்⁴ருʼத்வா
ஸமர்பயஷ்யந்த ததா³ யூயம்ʼ யத்³யத்³
உத்தரம்ʼதா³ஸ்யத²,தத³க்³ர தஸ்யவ ேவசநம்ʼ
மா குருத தத³ர்த²ம்ʼ கஞ்ச த³ப மா ச ந்தயத ச,
ததா³நீம்ʼயுஷ்மாகம்ʼமந :ஸுயத்³யத்³வாக்யம்
உபஸ்தா²பயஷ்யேத தேத³வ வத ³ஷ்யத²,
யேதா யூயம்ʼ ந தத்³வக்தார : க ந்து பவத்ர
ஆத்மா தஸ்யவக்தா|

Ⅻ ததா³ ப்⁴ராதா ப்⁴ராதரம்ʼ ப தா
புத்ரம்ʼ கா⁴தநார்த²ம்ʼ பரஹஸ்ேதஷ
ஸமர்பயஷ்யேத, ததா² பத்யாந மாதாப த்ேரா
ர்வ பக்ஷதயாெதௗகா⁴தயஷ்யந்த |

ⅩⅢ மம நாமேஹேதா : ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ
ஸவேத⁴ யூயம்ʼ ஜுகு³ப்ஸிதா ப⁴வஷ்யத²,
க ந்து ய : கஸ்²ச த் ேஸ²ஷபர்ய்யந்தம்ʼ
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ைத⁴ர்ய்யம் ஆலம்ப ³ஷ்யேத ஸஏவ
பரித்ராஸ்யேத|

ⅩⅣ தா³ந ேயல்ப⁴வஷ்யத்³வாத ³நா
ப்ேராக்தம்ʼ ஸர்வ்வநாஸி² ஜுகு³ப்ஸிதஞ்ச
வஸ்து யதா³ த்வேயாக்³யஸ்தா²ேந
வ த்³யமாநம்ʼ த்³ரக்ஷத² (ேயா ஜந : பட²த ஸ
பு³த்⁴யதாம்ʼ) ததா³ ேய யஹூதீ³யேத³ேஸ²
தஷ்ட²ந்த ேத மஹீத்⁴ரம்ʼ ப்ரத பலாயந்தாம்ʼ;

ⅩⅤ ததா² ேயா நேரா க்³ருʼேஹாபரி தஷ்ட²த
ஸ க்³ருʼஹமத்⁴யம்ʼ நாவேராஹது, ததா²
க மப வஸ்து க்³ரஹீதும்ʼ மத்⁴ேயக்³ருʼஹம்ʼ
ந ப்ரவஸ²து;

ⅩⅥ ததா² ச ேயா நர : ேக்ஷத்ேர தஷ்ட²த
ேஸாப ஸ்வவஸ்த்ரம்ʼக்³ரஹீதும்ʼ பராவ்ருʼத்ய
நவ்ரஜது|

ⅩⅦ ததா³நீம்ʼ க³ர்ப்³ப⁴வதீநாம்ʼ
ஸ்தந்யதா³த்ரீணாஞ்ச ேயாஷதாம்ʼ து³ர்க³த
ர்ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅧயுஷ்மாகம்ʼ பலாயநம்ʼஸீ²தகாேல யதா²
ந ப⁴வத தத³ர்த²ம்ʼ ப்ரார்த²யத்⁴வம்ʼ|

ⅩⅨ யதஸ்ததா³ யாத்³ருʼஸீ² து³ர்க⁴டநா
க⁴டிஷ்யேத தாத்³ருʼஸீ² து³ர்க⁴டநா
ஈஸ்²வரஸ்ருʼஷ்ேட : ப்ரத²மமாரப்⁴யாத்³ய
யாவத்கதா³ப நஜாதா நஜநஷ்யேத ச|

ⅩⅩ அபரஞ்ச பரேமஸ்²வேரா யத ³ தஸ்ய
ஸமயஸ்ய ஸம்ʼேக்ஷபம்ʼ ந கேராத
தர்ஹ கஸ்யாப ப்ராணப்⁴ருʼேதா ரக்ஷா
ப⁴வதும்ʼ ந ஸ² யத , க ந்து யாந்
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ஜநாந் மேநாநீதாந் அகேராத் ேதஷாம்ʼ
ஸ்வமேநாநீதாநாம்ʼ ேஹேதா : ஸ
தத³ேநஹஸம்ʼஸம்ʼேக்ஷப்ஸ்யத |

ⅩⅪஅந்யச்ச பஸ்²யத க்²ரீஷ்ேடாத்ர ஸ்தா²ேந
வா தத்ர ஸ்தா²ேந வ த்³யேத, தஸ்மிந்காேல
யத ³ கஸ்²ச த்³ யுஷ்மாந் ஏதாத்³ருʼஸ²ம்ʼ
வாக்யம்ʼவ்யாஹரத , தர்ஹ தஸ்மிந் வாக்ேய
ைப⁴வவஸ்²வஸித|

ⅩⅫ யேதாேநேக மித்²யாக்²ரீஷ்டா
மித்²யாப⁴வஷ்யத்³வாத ³நஸ்²ச
ஸமுபஸ்தா²ய ப³ஹூந சஹ்நாந்யத்³பு⁴தாந
கர்ம்மாணி ச த³ர்ஸ²யஷ்யந்த ; ததா² யத ³
ஸம்ப⁴வத தர்ஹ மேநாநீதேலாகாநாமப
மித்²யாமத ம்ʼஜநயஷ்யந்த |

ⅩⅩⅢ பஸ்²யத க⁴டநாத : பூர்வ்வம்ʼ
ஸர்வ்வகார்ய்யஸ்ய வார்த்தாம்ʼ
யுஷ்மப்⁴யமதா³ம்,யூயம்ʼஸாவதா⁴நாஸ்தஷ்ட²த|

ⅩⅩⅣஅபரஞ்சதஸ்யக்ேலஸ²காலஸ்யாவ்யவஹேத
பரகாேலபா⁴ஸ்கர :ஸாந்த⁴காேரா ப⁴வஷ்யத
தைத²வசந்த்³ரஸ்²சந்த்³ரிகாம்ʼ ந தா³ஸ்யத |

ⅩⅩⅤ நப⁴ :ஸ்தா²ந நக்ஷத்ராணி பதஷ்யந்த ,
வ்ேயாமமண்ட³லஸ்தா² க்³ரஹாஸ்²ச
வ சலிஷ்யந்த |

ⅩⅩⅥ ததா³நீம்ʼ மஹாபராக்ரேமண
மைஹஸ்²வர்ய்ேயண ச ேமக⁴மாருஹ்ய
ஸமாயாந்தம்ʼ மாநவஸுதம்ʼ மாநவா :
ஸமீக்ஷஷ்யந்ேத|
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ⅩⅩⅦ அந்யச்ச ஸ நஜதூ³தாந்
ப்ரஹத்ய நேபா⁴பூ⁴ம்ேயா : ஸீமாம்ʼ
யாவத்³ ஜக³தஸ்²சதுர்த ³க்³ப்⁴ய :
ஸ்வமேநாநீதேலாகாந்ஸம்ʼக்³ரஹீஷ்யத |

ⅩⅩⅧ உடு³ம்ப³ரதேரா ர்த்³ருʼஷ்டாந்தம்ʼ
ஸி²க்ஷத்⁴வம்ʼ யேதா³டு³ம்ப³ரஸ்ய தேரா
ர்நவீநா : ஸா²கா² ஜாயந்ேத பல்லவாதீ³ந ச
ர்ந க³ச்ச²ந்த , ததா³ ந தா³க⁴கால : ஸவேதா⁴
ப⁴வதீத யூயம்ʼஜ்ஞாதும்ʼஸ²க்நுத²|

ⅩⅩⅨ தத்³வத்³ ஏதா க⁴டநா த்³ருʼஷ்ட்வா ஸ
காேலா த்³வார்ய்யுபஸ்த ²தஇத ஜாநீத|

ⅩⅩⅩ யுஷ்மாநஹம்ʼ யதா²ர்த²ம்ʼ வதா³மி,
ஆது⁴ந கேலாகாநாம்ʼ க³மநாத் பூர்வ்வம்ʼ தாந
ஸர்வ்வாணி க⁴டிஷ்யந்ேத|

ⅩⅩⅪ த்³யாவாப்ருʼத ²வ்ேயா ர்வ சலிதேயா :
ஸத்ேயா ர்மதீ³யாவாணீநவசலிஷ்யத |

ⅩⅩⅫஅபரஞ்சஸ்வர்க³ஸ்த²தூ³தக³ேணாவா
புத்ேரா வா தாதாத³ந்ய : ேகாப தம்ʼ த ³வஸம்ʼ
தம்ʼ த³ண்ட³ம்ʼவா நஜ்ஞாபயத |

ⅩⅩⅩⅢ அத : ஸ ஸமய : கதா³
ப⁴வஷ்யத , ஏதஜ்ஜ்ஞாநாபா⁴வாத்³ யூயம்ʼ
ஸாவதா⁴நாஸ்தஷ்ட²த, ஸதர்காஸ்²ச பூ⁴த்வா
ப்ரார்த²யத்⁴வம்ʼ;

ⅩⅩⅩⅣ யத்³வத் கஸ்²ச த் புமாந்
ஸ்வந ேவஸ²நாத்³ தூ³ரேத³ஸ²ம்ʼ
ப்ரத யாத்ராகரணகாேல தா³ேஸஷ
ஸ்வகார்ய்யஸ்ய பா⁴ரமர்பய த்வா ஸர்வ்வாந்
ஸ்ேவ ஸ்ேவ கர்ம்மணி ந ேயாஜயத ; அபரம்ʼ
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ெதௗ³வாரிகம்ʼ ஜாக³ரிதும்ʼ ஸமாத ³ஸ்²ய
யாத , தத்³வந்நரபுத்ர :|

ⅩⅩⅩⅤ க்³ருʼஹபத  : ஸாயம்ʼகாேல நஸீ²ேத²
வா த்ருʼதீயயாேம வா ப்ராத :காேல வா
கதா³க³மிஷ்யத தத்³யூயம்ʼ நஜாநீத²;

ⅩⅩⅩⅥ ஸ ஹடா²தா³க³த்ய யதா² யுஷ்மாந்
ந த்³ரிதாந் ந பஸ்²யத , தத³ர்த²ம்ʼ
ஜாக³ரிதாஸ்தஷ்ட²த|

ⅩⅩⅩⅦ யுஷ்மாநஹம்ʼ யத்³ வதா³மி தேத³வ
ஸர்வ்வாந்வதா³மி,ஜாக³ரிதாஸ்தஷ்ட²ேதத |

ⅩⅣ
Ⅰததா³நஸ்தாேராத்ஸவகண்வஹீநபூேபாத்ஸவேயாராரம்ப⁴ஸ்ய
த ³நத்³வேய (அ)வஸி²ஷ்ேட ப்ரதா⁴நயாஜகா
அத்⁴யாபகாஸ்²ச ேகநாப ச²ேலந யீஸு²ம்ʼ
த⁴ர்த்தாம்ʼஹந்துஞ்சம்ருʼக³யாஞ்சக்ரிேர;

Ⅱ க ந்து ேலாகாநாம்ʼ கலஹப⁴யாதூ³ச ேர,
நேசாத்ஸவகாலஉச தேமதத ³த |

Ⅲ அநந்தரம்ʼ ைப³த²நயாபு◌ேुர
ஸி²ேமாநகுஷ்டி²ேநா க்³ருʼேஹ ேயாெஸௗ²
ேபா⁴த்குமுபவஷ்ேட ஸத காச த்³ ேயாஷத்
பாண்ட³ரபாஷாணஸ்ய ஸம்புடேகந
மஹார்க்⁴ேயாத்தமைதலம் ஆநீய
ஸம்புடகம்ʼ ப⁴ம்ʼக்த்வா தஸ்ேயாத்தமாங்ேக³
ைதலதா⁴ராம்ʼ பாதயாஞ்சக்ேர|

Ⅳ தஸ்மாத் ேகச த் ஸ்வாந்ேத குப்யந்த :
கத ²தவம்ʼந்த : குேதாயம்ʼைதலாபவ்யய :?

Ⅴ யத்³ேயதத் ைதல வ்யக்ேரஷ்யத தர்ஹ
முத்³ராபாத³ஸ²தத்ரயாத³ப்யத ⁴கம்ʼ தஸ்ய
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ப்ராப்தமூல்யம்ʼ த³ரித்³ரேலாேகப்⁴ேயா
தா³துமஸ² யத, கதா²ேமதாம்ʼ கத²யத்வா
தயா ேயாஷதாஸாகம்ʼவாசாயுஹ்யந்|

Ⅵ க ந்து யீஸு²ருவாச, குத ஏதஸ்ைய
க்ருʼச்ச்²ரம்ʼ த³தா³ஸி? மஹ்யமியம்ʼ
கர்ம்ேமாத்தமம்ʼ க்ருʼதவதீ|

Ⅶ த³ரித்³ரா : ஸர்வ்வதா³ யுஷ்மாப ⁴ : ஸஹ
தஷ்ட²ந்த , தஸ்மாத்³ யூயம்ʼ யேத³ச்ச²த²
தைத³வ தாநுபகர்த்தாம்ʼ ஸ²க்நுத²,
க ந்த்வஹம்ʼ யுபா⁴ப ⁴ : ஸஹ நரந்தரம்ʼ ந
தஷ்டா²மி|

Ⅷ அஸ்யா யதா²ஸாத்⁴யம்ʼ
தைத²வாகேராத ³யம்ʼ, ஸ்²மஸா²நயாபநாத்
பூர்வ்வம்ʼ ஸேமத்ய மத்³வபுஷ ைதலம்
அமர்த்³த³யத்|

Ⅸ அஹம்ʼ யுஷ்மப்⁴யம்ʼ யதா²ர்த²ம்ʼ
கத²யாமி, ஜக³தாம்ʼ மத்⁴ேய யத்ர யத்ர
ஸுஸம்ʼவாேதா³யம்ʼ ப்ரசாரயஷ்யேத தத்ர
தத்ர ேயாஷத ஏதஸ்யா : ஸ்மரணார்த²ம்ʼ
தத்க்ருʼதகர்ம்ைமதத் ப்ரசாரயஷ்யேத|

Ⅹ தத : பரம்ʼ த்³வாத³ஸா²நாம்ʼ
ஸி²ஷ்யாணாேமகஈஷ்கரிேயாதீயயஹூதா³க்²ேயா
யீஸு²ம்ʼ பரகேரஷ ஸமர்பயதும்ʼ
ப்ரதா⁴நயாஜகாநாம்ʼஸமீபமியாய|

Ⅺ ேத தஸ்ய வாக்யம்ʼ ஸமாகர்ண்ய
ஸந்துஷ்டா : ஸந்தஸ்தஸ்ைம முத்³ரா
தா³தும்ʼ ப்ரத்யஜாநத; தஸ்மாத் ஸ தம்ʼ
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ேதஷாம்ʼ கேரஷ ஸமர்பணாேயாபாயம்ʼ
ம்ருʼக³யாமாஸ|

Ⅻஅநந்தரம்ʼகண்வஸூ²ந்யபூேபாத்ஸவஸ்ய
ப்ரத²ேம(அ)ஹந நஸ்தாேராத்மவார்த²ம்ʼ
ேமஷமாரணாஸமேய ஸி²ஷ்யாஸ்தம்ʼ
பப்ரச்ச² : குத்ர க³த்வா வயம்ʼ
நஸ்தாேராத்ஸவஸ்யேபா⁴ஜ்யமாஸாத³யஷ்யாம :?
க மிச்ச²த ப⁴வாந்?

ⅩⅢ ததா³நீம்ʼ ஸ ேதஷாம்ʼ த்³வயம்ʼ ப்ேரரயந்
ப³பா⁴ேஷ யுவேயா : புரமத்⁴யம்ʼ க³தேயா :
ஸேதா ர்ேயா ஜந : ஸஜலகும்ப⁴ம்ʼ வஹந்
யுவாம்ʼ ஸாக்ஷாத் கரிஷ்யத தஸ்ையவ
பஸ்²சாத்³யாதம்ʼ;

ⅩⅣ ஸ யத் ஸத³நம்ʼ ப்ரேவ யத
தத்³ப⁴வநபத ம்ʼ வத³தம்ʼ, கு³ருராஹ யத்ர
ஸஸி²ஷ்ேயாஹம்ʼ நஸ்தாேராத்ஸவீயம்ʼ
ேபா⁴ஜநம்ʼ கரிஷ்யாமி, ஸா ேபா⁴ஜநஸா²லா
குத்ராஸ்த ?

ⅩⅤ தத : ஸ பரிஷ்க்ருʼதாம்ʼ ஸுஸஜ்ஜிதாம்ʼ
ப்³ருʼஹதீசஞ்ச யாம்ʼ ஸா²லாம்ʼ
த³ர்ஸ²யஷ்யத தஸ்யாமஸ்மத³ர்த²ம்ʼ
ேபா⁴ஜ்யத்³ரவ்யாண்யாஸாத³யதம்ʼ|

ⅩⅥ தத : ஸி²ஷ்ெயௗ ப்ரஸ்தா²ய புரம்ʼ
ப்ரவஸ்²யஸயேதா²க்தவாந் தைத²வ ப்ராப்ய
நஸ்தாேராத்ஸவஸ்ய ேபா⁴ஜ்யத்³ரவ்யாணி
ஸமாஸாத³ேயதாம்|

ⅩⅦ அநந்தரம்ʼ யீஸு² : ஸாயம்ʼகாேல
த்³வாத³ஸ²ப ⁴ : ஸி²ஷ்ைய : ஸார்த்³த⁴ம்ʼ
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ஜகா³ம;
ⅩⅧ ஸர்வ்ேவஷ ேபா⁴ஜநாய
ப்ேராபவஷ்ேடஷ ஸ தாநுத ³தவாந்
யுஷ்மாநஹம்ʼ யதா²ர்த²ம்ʼ வ்யாஹராமி, அத்ர
யுஷ்மாகேமேகா ஜேநா ேயா மயா ஸஹ
பு⁴ம்ʼக்ேத மாம்ʼ பரேகேரஷ ஸமர்பயஷ்யேத|

ⅩⅨ ததா³நீம்ʼ ேத து³ :க ²தா : ஸந்த
ஏைககஸ²ஸ்தம்ʼ ப்ரஷ்டுமாரப்³த⁴வந்த : ஸ
கமஹம்ʼ? பஸ்²சாத்³ அந்ய ஏேகாப ⁴த³ேத⁴ ஸ
கமஹம்ʼ?

ⅩⅩ தத : ஸ ப்ரத்யவத³த்³ ஏேதஷாம்ʼ
த்³வாத³ஸா²நாம்ʼ ேயா ஜேநா மயா ஸமம்ʼ
ேபா⁴ஜநாபாத்ேர பாணிம்ʼ மஜ்ஜயஷ்யத ஸ
ஏவ|

ⅩⅪ மநுஜதநயமத ⁴ யாத்³ருʼஸ²ம்ʼ
லிக ²தமாஸ்ேத தத³நுரூபா க³தஸ்தஸ்ய
ப⁴வஷ்யத , க ந்து ேயா ஜேநா மாநவஸுதம்ʼ
ஸமர்பயஷ்யேத ஹந்த தஸ்ய ஜந்மாபா⁴ேவ
ஸத ப⁴த்³ரமப⁴வஷ்யத்|

ⅩⅫ அபரஞ்ச ேதஷாம்ʼ ேபா⁴ஜநஸமேய
யீஸு² : பூபம்ʼ க்³ருʼஹீத்ேவஸ்²வரகு³ணாந்
அநுகீர்த்ய ப⁴ங்க்த்வா ேதப்⁴ேயா த³த்த்வா
ப³பா⁴ேஷ, ஏதத்³ க்³ருʼஹீத்வா பு⁴ஞ்ஜீத்⁴வம்
ஏதந்மமவக்³ரஹரூபம்ʼ|

ⅩⅩⅢ அநந்தரம்ʼ ஸ கம்ʼஸம்ʼ
க்³ருʼஹீத்ேவஸ்²வரஸ்ய கு³ணாந்
கீர்த்தய த்வா ேதப்⁴ேயா த³ெதௗ³, ததஸ்ேத
ஸர்வ்ேவபபு :|
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ⅩⅩⅣ அபரம்ʼ ஸ தாநவாதீ³த்³ ப³ஹூநாம்ʼ
ந மித்தம்ʼ பாத தம்ʼ மம நவீநநயமரூபம்ʼ
ேஸா²ணிதேமதத்|

ⅩⅩⅤ யுஷ்மாநஹம்ʼ யதா²ர்த²ம்ʼ வதா³மி,
ஈஸ்²வரஸ்ய ராஜ்ேய யாவத் ஸத்³ேயாஜாதம்ʼ
த்³ராக்ஷாரஸம்ʼ ந பாஸ்யாமி,தாவத³ஹம்ʼ
த்³ராக்ஷாப²லரஸம்ʼ புந ர்ந பாஸ்யாமி|

ⅩⅩⅥ தத³நந்தரம்ʼ ேத கீ³தேமகம்ʼ ஸம்ʼகீ³ய
ப³ஹ ர்ைஜதுநம்ʼஸி²க²ரிணம்ʼயயு :

ⅩⅩⅦ அத² யீஸு²ஸ்தாநுவாச
நஸா²யாமஸ்யாம்ʼ மய யுஷ்மாகம்ʼ
ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ ப்ரத்யூேஹா ப⁴வஷ்யத
யேதா லிக ²தமாஸ்ேத யதா², ேமஷாணாம்ʼ
ரக்ஷகஞ்சாஹம்ʼ ப்ரஹரிஷ்யாமி ைவ தத :|
ேமஷாணாம்ʼ நவேஹாநூநம்ʼ ப்ரவ கீர்ேணா
ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅩⅧ கந்து மது³த்தா²ேந ஜாேத
யுஷ்மாகமக்³ேர(அ)ஹம்ʼ கா³லீலம்ʼ
வ்ரஜிஷ்யாமி|

ⅩⅩⅨ ததா³ ப தர : ப்ரத ப³பா⁴ேஷ, யத்³யப
ஸர்வ்ேவஷாம்ʼப்ரத்யூேஹாப⁴வத ததா²ப மம
ைநவப⁴வஷ்யத |

ⅩⅩⅩதேதாயீஸு²ருக்தாவாந்அஹம்ʼதுப்⁴யம்ʼ
தத்²யம்ʼ கத²யாமி, க்ஷணாதா³யாமத்³ய
குக்குடஸ்ய த்³வதீயவாரரவணாத் பூர்வ்வம்ʼ
த்வம்ʼவாரத்ரயம்ʼமாமபஹ்ேநாஷ்யேஸ|

ⅩⅩⅪ க ந்து ஸ கா³ட⁴ம்ʼ வ்யாஹரத்³ யத்³யப
த்வயா ஸார்த்³த⁴ம்ʼ மம ப்ராேணா யாத
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ததா²ப கத²மப த்வாம்ʼ நாபஹ்ேநாஷ்ேய;
ஸர்வ்ேவ(அ)பீதேர தைத²வப³பா⁴ஷேர|

ⅩⅩⅫ அபரஞ்ச ேதஷ ேக³த்ஸி²மாநீநாமகம்ʼ
ஸ்தா²ந க³ேதஷ ஸ ஸி²ஷ்யாந் ஜகா³த³,
யாவத³ஹம்ʼ ப்ரார்த²ேய தாவத³த்ர ஸ்தா²ேந
யூயம்ʼஸமுபவஸ²த|

ⅩⅩⅩⅢஅத²ஸபதரம்ʼயாகூப³ம்ʼ ேயாஹநஞ்ச
க்³ருʼஹீத்வாவவ்ராஜ;அத்யந்தம்ʼத்ராஸிேதா
வ்யாகுலிதஸ்²ச ேதப்⁴ய : கத²யாமாஸ,

ⅩⅩⅩⅣ ந த⁴நகாலவத் ப்ராேணா ேம(அ)தீவ
த³ :க²ேமத , யூயம்ʼ ஜாக்³ரேதாத்ர ஸ்தா²ேந
தஷ்ட²த|

ⅩⅩⅩⅤ தத : ஸ கஞ்சத்³தூ³ரம்ʼ
க³த்வா பூ⁴மாவேதா⁴முக² : பத த்வா
ப்ரார்த ²தவாேநதத், யத ³ ப⁴வதும்ʼ ஸ²க்யம்ʼ
தர்ஹ து³ :க²ஸமேயாயம்ʼமத்ேதாதூ³ரீப⁴வது|

ⅩⅩⅩⅥ அபரமுத ³தவாந் ேஹ பத ர்ேஹ
பத : ஸர்வ்ேவம்ʼ த்வயா ஸாத்⁴யம்ʼ, தேதா
ேஹேதாரிமம்ʼ கம்ʼஸம்ʼ மத்ேதா தூ³ரீகுரு,
க ந்து தந் மேமச்சா²ேதா ந தேவச்சா²ேதா
ப⁴வது|

ⅩⅩⅩⅦ தத : பரம்ʼ ஸ ஏத்ய தாந் ந த்³ரிதாந்
ந ரீ ய ப தரம்ʼ ப்ேராவாச, ஸி²ேமாந்
த்வம்ʼ க ம்ʼ ந த்³ராஸி? க⁴டிகாேமகாம் அப
ஜாக³ரிதும்ʼ நஸ²க்ேநாஷ ?

ⅩⅩⅩⅧ பரீக்ஷாயாம்ʼ யதா² ந பதத² தத³ர்த²ம்ʼ
ஸேசதநா : ஸந்த : ப்ரார்த²யத்⁴வம்ʼ; மந
உத்³யுக்தமித ஸத்யம்ʼக ந்துவபுரஸ²க்த கம்ʼ|
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ⅩⅩⅩⅨ அத² ஸ புநர்வ்ரஜித்வா பூர்வ்வவத்
ப்ரார்த²யாஞ்சக்ேர|

ⅩⅬபராவ்ருʼத்யாக³த்யபுநரப தாந்ந த்³ரிதாந்
த³த³ர்ஸ² ததா³ ேதஷாம்ʼ ேலாசநாந ந த்³ரயா
பூர்ணாந , தஸ்மாத்தஸ்ைம கா கதா²
கத²யதவ்யா த ஏதத்³ ேபா³த்³து⁴ம்ʼ ந ேஸ²கு :|

ⅩⅬⅠ தத :பரம்ʼ த்ருʼதீயவாரம்ʼ ஆக³த்ய
ேதப்⁴ேயா (அ)கத²யத்³ இதா³நீமப ஸ²யத்வா
வஸ்²ராம்யத²? யேத²ஷ்டம்ʼ ஜாதம்ʼ,
ஸமயஸ்²ேசாபஸ்த ²த : பஸ்²யத மாநவதநய :
பாப ேலாகாநாம்ʼ பாணிஷ ஸமர்ப்யேத|

ⅩⅬⅡ உத்தஷ்ட²த, வயம்ʼ வ்ரஜாேமா ேயா
ஜேநா மாம்ʼ பரபாணிஷ ஸமர்பயஷ்யேத
பஸ்²யதஸஸமீபமாயாத :|

ⅩⅬⅢ இமாம்ʼ கதா²ம்ʼ கத²யத ஸ,
ஏதர்ஹத்³வாத³ஸா²நாேமேகா யஹூதா³
நாமா ஸி²ஷ்ய : ப்ரதா⁴நயாஜகாநாம்
உபாத்⁴யாயாநாம்ʼ ப்ராசீநேலாகாநாஞ்ச
ஸந்ந ேத⁴ : க²ங்க³லகு³ட³தா⁴ரிேணா
ப³ஹுேலாகாந் க்³ருʼஹீத்வா தஸ்ய ஸமீப
உபஸ்த ²தவாந்|

ⅩⅬⅣ அபரஞ்சாெஸௗ பரபாணிஷ
ஸமர்பய தா பூர்வ்வமித ஸங்ேகதம்ʼ
க்ருʼதவாந் யமஹம்ʼ சும்ப ³ஷ்யாமி ஸ
ஏவாெஸௗ தேமவ த்⁴ருʼத்வா ஸாவதா⁴நம்ʼ
நயத|

ⅩⅬⅤ அேதா ேஹேதா : ஸ ஆக³த்ையவ
ேயாேஸா² : ஸவத⁴ம்ʼ க³த்வா ேஹ கு³ேரா
ேஹகு³ேரா,இத்யுக்த்வா தம்ʼசுசும்ப³|
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ⅩⅬⅥததா³ ேத தது³பரி பாணீநர்பய த்வா தம்ʼ
த³த்⁴நு :|

ⅩⅬⅦ ததஸ்தஸ்ய பார்ஸ்²வஸ்தா²நாம்ʼ
ேலாகாநாேமக : க²ங்க³ம்ʼ நஷ்ேகாஷயந்
மஹாயாஜகஸ்ய தா³ஸேமகம்ʼ ப்ரஹ்ருʼத்ய
தஸ்யகர்ணம்ʼ ச ச்ேச²த³|

ⅩⅬⅧ பஸ்²சாத்³ யீஸு²ஸ்தாந் வ்யாஜஹார
க²ங்கா³ந் லகு³டா³ம்ʼஸ்²ச க்³ருʼஹீத்வா மாம்ʼ
க ம்ʼெசௗரம்ʼ த⁴ர்த்தாம்ʼஸமாயாதா :?

ⅩⅬⅨ மத்⁴ேயமந்த ³ரம்ʼ ஸமுபத ³ஸ²ந்
ப்ரத்யஹம்ʼ யுஷ்மாப ⁴ : ஸஹ
ஸ்த ²தவாநதஹம்ʼ, தஸ்மிந் காேல யூயம்ʼ
மாம்ʼ நாதீ³த⁴ரத, க ந்த்வேநந ஸா²ஸ்த்ரீயம்ʼ
வசநம்ʼ ேஸத⁴நீயம்ʼ|

Ⅼததா³ஸர்வ்ேவஸி²ஷ்யாஸ்தம்ʼ பரித்யஜ்ய
பலாயாஞ்சக்ரிேர|

ⅬⅠ அைத²ேகா யுவா மாநேவா நக்³நகாேய
வஸ்த்ரேமகம்ʼந தா⁴யதஸ்யபஸ்²சாத்³வ்ரஜந்
யுவேலாைக ர்த்⁴ருʼேதா

ⅬⅡ வஸ்த்ரம்ʼ வஹாய நக்³ந :
பலாயாஞ்சக்ேர|

ⅬⅢ அபரஞ்ச யஸ்மிந் ஸ்தா²ேந
ப்ரதா⁴நயாஜகா உபாத்⁴யாயா :
ப்ராசீநேலாகாஸ்²ச மஹாயாஜேகந ஸஹ
ஸத³ஸி ஸ்த ²தாஸ்தஸ்மிந் ஸ்தா²ேந
மஹாயாஜகஸ்யஸமீபம்ʼயீஸு²ம்ʼ ந ந்யு :|

ⅬⅣ ப தேரா தூ³ேர தத்பஸ்²சாத்³ இத்வா
மஹாயாஜகஸ்யாட்டாலிகாம்ʼ ப்ரவஸ்²ய
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கங்கைர : ஸேஹாபவஸ்²ய வஹ்நதாபம்ʼ
ஜக்³ராஹ|

ⅬⅤ ததா³நீம்ʼ ப்ரதா⁴நயாஜகா மந்த்ரிணஸ்²ச
யீஸு²ம்ʼ கா⁴தயதும்ʼ தத்ப்ராதகூல்ேயந
ஸாக்ஷேணா ம்ருʼக³யாஞ்சக்ரிேர, க ந்து ந
ப்ராப்தா :|

ⅬⅥ அேநைகஸ்தத்³வருத்³த⁴ம்ʼ
ம்ருʼஷாஸா ேய த³த்ேதப ேதஷாம்ʼ
வாக்யாந நஸமக³ச்ச²ந்த|

ⅬⅦஸர்வ்வேஸ²ேஷகயந்தஉத்தா²ய தஸ்ய
ப்ராதகூல்ேயந ம்ருʼஷாஸா யம்ʼ த³த்த்வா
கத²யாமாஸு :,

ⅬⅧ இத³ம்ʼ கரக்ருʼதமந்த ³ரம்ʼ வநாஸ்²ய
த ³நத்ரயமத்⁴ேய புநரபரம் அகரக்ருʼதம்ʼ
மந்த ³ரம்ʼ ந ர்ம்மாஸ்யாமி, இத வாக்யம்
அஸ்யமுகா²த்ஸ்²ருதமஸ்மாப ⁴ரித |

ⅬⅨக ந்து தத்ராப ேதஷாம்ʼஸா யகதா² ந
ஸங்கா³தா :|

ⅬⅩ அத² மஹாயாஜேகா மத்⁴ேயஸப⁴ம்
உத்தா²ய யீஸு²ம்ʼ வ்யாஜஹார, ஏேத
ஜநாஸ்த்வய யத்ஸா யமது³ : த்வேமதஸ்ய
கமப்யுத்தரம்ʼ க ம்ʼ ந தா³ஸ்யஸி?

ⅬⅪ க ந்து ஸ கமப்யுத்தரம்ʼ ந
த³த்வா ெமௗநீபூ⁴ய தஸ்ெயௗ; தேதா
மஹாயாஜக : புநரப தம்ʼ ப்ருʼஷ்டாவாந்
த்வம்ʼ ஸச்ச தா³நந்த³ஸ்ய தநேயா
(அ)ப ⁴ஷக்தஸ்த்ரதா?
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ⅬⅫ ததா³ யீஸு²ஸ்தம்ʼ ப்ேராவாச
ப⁴வாம்யஹம் யூயஞ்ச ஸர்வ்வஸ²க்த மேதா
த³ ணபார்ஸ்²ேவ ஸமுபவஸ²ந்தம்ʼ ேமக⁴
மாருஹ்ய ஸமாயாந்தஞ்ச மநுஷ்யபுத்ரம்ʼ
ஸந்த்³ர யத²|

ⅬⅩⅢ ததா³ மஹாயாஜக : ஸ்வம்ʼ வமநம்ʼ
ச ²த்வாவ்யாவஹரத்

ⅬⅩⅣ க மஸ்மாகம்ʼ ஸாக்ஷப ⁴ : ப்ரேயாஜநம்?
ஈஸ்²வரந ந்தா³வாக்யம்ʼ யுஷ்மாப ⁴ரஸ்²ராவ
க ம்ʼ வசாரயத²? ததா³நீம்ʼ ஸர்வ்ேவ
ஜக³து³ரயம்ʼ ந த⁴நத³ண்ட³மர்ஹத |

ⅬⅩⅤ தத : கஸ்²ச த் கஸ்²ச த்
தத்³வபுஷ நஷ்டீ²வம்ʼ ந ச ேக்ஷப ததா²
தந்முக²மாச்சா²த்³ய சேபேடந ஹத்வா
க³த ³தவாந் க³ணயத்வா வத³, அநுசராஸ்²ச
சேபைடஸ்தமாஜக்⁴நு :

ⅬⅩⅥதத : பரம்ʼப தேர(அ)ட்டாலிகாத⁴ :ேகாஷ்ேட²
தஷ்ட²த மஹாயாஜகஸ்ையகா தா³ஸீ
ஸேமத்ய

ⅬⅩⅦ தம்ʼ வஹ்நதாபம்ʼ க்³ருʼஹ்லந்தம்ʼ
வேலாக்யதம்ʼஸுந ரீ ய ப³பா⁴ேஷத்வமப
நாஸரதீயயீேஸா² : ஸங்க ³நாம் ஏேகா ஜந
ஆஸீ :|

ⅬⅩⅧக ந்துேஸாபஹ்நுத்யஜகா³த³தமஹம்ʼ
ந வத்³மி த்வம்ʼ யத் கத²யமி தத³ப்யஹம்ʼ ந
பு³த்³த்⁴ேய| ததா³நீம்ʼ ப தேர சத்வரம்ʼ க³தவத
கு◌கे்குேடாருராவ|
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ⅬⅩⅨ அதா²ந்யா தா³ஸீ பதரம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா
ஸமீபஸ்தா²ந் ஜநாந் ஜகா³த³ அயம்ʼ
ேதஷாேமேகாஜந :|

ⅬⅩⅩ தத : ஸ த்³வதீயவாரம் அபஹ்நுதவாந்
பஸ்²சாத் தத்ரஸ்தா² ேலாகா : ப தரம்ʼ
ப்ேராசுஸ்த்வமவஸ்²யம்ʼ ேதஷாேமேகா
ஜந : யதஸ்த்வம்ʼ கா³லீலீேயா நர இத
தேவாச்சாரணம்ʼ ப்ரகாஸ²யத |

ⅬⅩⅪ ததா³ ஸ ஸ²பதா²ப ⁴ஸா²ெபௗ க்ருʼத்வா
ப்ேராவாச யூயம்ʼ கதா²ம்ʼ கத²யத² தம்ʼ நரம்ʼ ந
ஜாேந(அ)ஹம்ʼ|

ⅬⅩⅫ ததா³நீம்ʼ த்³வதீயவாரம்ʼ குக்குேடா
(அ)ராவீத்| குக்குடஸ்ய த்³வதீயரவாத்
பூர்வ்வம்ʼ த்வம்ʼ மாம்ʼ வாரத்ரயம்
அபஹ்ேநாஷ்யஸி, இத யத்³வாக்யம்ʼ
யீஸு²நா ஸமுத ³தம்ʼ தத் ததா³ஸம்ʼஸ்ம்ருʼத்ய
ப தேரா ேராத ³தும்ஆரப⁴த|

ⅩⅤ
Ⅰ அத² ப்ரபா⁴ேத ஸத ப்ரதா⁴நயாஜகா :
ப்ராஞ்ச உபாத்⁴யாயா : ஸர்வ்ேவ
மந்த்ரிணஸ்²ச ஸபா⁴ம்ʼ க்ருʼத்வா யீஸு◌²◌ृம்ʼ
ப³ந்த⁴யத்வ பீலாதாக்²யஸ்ய ேத³ஸா²த ⁴பேத :
ஸவத⁴ம்ʼ நீத்வாஸமர்பயாமாஸு :|

Ⅱ ததா³ பீலாதஸ்தம்ʼ ப்ருʼஷ்டவாந் த்வம்ʼ
க ம்ʼ யஹூதீ³யேலாகாநாம்ʼ ராஜா? தத : ஸ
ப்ரத்யுக்தவாந்ஸத்யம்ʼவத³ஸி|
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Ⅲஅபரம்ʼப்ரதா⁴நயாஜகாஸ்தஸ்யப³ஹுஷ
வாக்ேயஷ ேதா³ஷமாேராபயாஞ்சக்ரு : க ந்து
ஸகமப ந ப்ரத்யுவாச|

Ⅳ ததா³நீம்ʼ பீலாதஸ்தம்ʼ புந : பப்ரச்ச²
த்வம்ʼ க ம்ʼ ேநாத்தரயஸி? பஸ்²ையேத
த்வத்³வருத்³த⁴ம்ʼ கதஷ ஸாத்⁴ேயஷ
ஸாக்ஷம்ʼ த³த³த |

Ⅴ கந்து யீஸு²ஸ்ததா³ப ேநாத்தரம்ʼ த³ெதௗ³
தத : பீலாதஆஸ்²சர்ய்யம்ʼஜகா³ம|

Ⅵ அபரஞ்ச காராப³த்³ேத⁴ கஸ்தம்ʼஸ்²ச த்
ஜேந தந்மேஹாத்ஸவகாேல ேலாைக
ர்யாச ேத ேத³ஸா²த ⁴பதஸ்தம்ʼ ேமாசயத |

Ⅶேயசபூர்வ்வமுபப்லவமகார்ஷ ருபப்லேவ
வத⁴மப க்ருʼதவந்தஸ்ேதஷாம்ʼ மத்⁴ேய
ததா³ேநாம்ʼ ப³ரப்³பா³நாமக ஏேகா ப³த்³த⁴
ஆஸீத்|

Ⅷ அேதா ேஹேதா : பூர்வ்வாபரீயாம்ʼ
ரீத கதா²ம்ʼகத²யத்வா ேலாகாஉச்ைசருவந்த :
பீலாதஸ்யஸமக்ஷம்ʼ ந ேவத³யாமாஸு :|

Ⅸ ததா³ பீலாதஸ்தாநாசக்²ெயௗ தர்ஹ கம்ʼ
யஹூதீ³யாநாம்ʼ ராஜாநம்ʼ ேமாசயஷ்யாமி?
யுஷ்மாப ⁴ : க மிஷ்யேத?

Ⅹ யத : ப்ரதா⁴நயாஜகா ஈர்ஷ்யாத ஏவ
யீஸு²ம்ʼஸமார்பயந்ந த ஸவேவத³|

Ⅺ க ந்து யதா² ப³ரப்³பா³ம்ʼ ேமாசயத ததா²
ப்ரார்த²யதும்ʼ ப்ரதா⁴நயாஜகா ேலாகாந்
ப்ரவர்த்தயாமாஸு :|
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Ⅻஅத² பீலாத : புந : ப்ருʼஷ்டவாந் தர்ஹ யம்ʼ
யஹூதீ³யாநாம்ʼ ராேஜத வத³த² தஸ்ய கம்ʼ
கரிஷ்யாமி யுஷ்மாப ⁴ : க மிஷ்யேத?

ⅩⅢததா³ ேதபுநரப ப்ேராச்ைச : ப்ேராசுஸ்தம்ʼ
க்ருேஸ² ேவத⁴ய|

ⅩⅣ தஸ்மாத் பீலாத : கத ²தவாந் குத :?
ஸ கம்ʼ குகர்ம்ம க்ருʼதவாந்? க ந்து ேத
புநஸ்²சருவந்ேதாவ்யாஜஹ்ருஸ்தம்ʼக்ருேஸ²
ேவத⁴ய|

ⅩⅤ ததா³ பீலாத : ஸர்வ்வால்ேலாகாந்
ேதாஷயதுமிச்ச²ந் ப³ரப்³பா³ம்ʼ ேமாசய த்வா
யீஸு²ம்ʼ கஸா²ப ⁴ : ப்ரஹ்ருʼத்ய க்ருேஸ²
ேவத்³து⁴ம்ʼ தம்ʼஸமர்பயாம்ப³பூ⁴வ|

ⅩⅥஅநந்தரம்ʼைஸந்யக³ேணா(அ)ட்டாலிகாம்
அர்தா²த்³ அத ⁴பேத ர்க்³ருʼஹம்ʼ யீஸு²ம்ʼ
நீத்வா ேஸநாநவஹம்ʼஸமாஹுயத்|

ⅩⅦபஸ்²சாத் ேத தம்ʼதூ⁴மலவர்ணவஸ்த்ரம்ʼ
பரிதா⁴ப்ய கண்டகமுகுடம்ʼ ரசய த்வாஸி²ரஸி
ஸமாேராப்ய

ⅩⅧேஹயஹூதீ³யாநாம்ʼ ராஜந் நமஸ்கார
இத்யுக்த்வா தம்ʼ நமஸ்கர்த்தாமாேரப ⁴ேர|

ⅩⅨ தஸ்ேயாத்தமாங்ேக³ ேவத்ராகா⁴தம்ʼ
சக்ருஸ்தத்³கா³த்ேர நஷ்டீ²வஞ்ச ந சக்ஷபு :,
ததா² தஸ்ய ஸம்முேக² ஜாநுபாதம்ʼ
ப்ரேணாமு :

ⅩⅩ இத்த²முபஹஸ்ய தூ⁴ம்ரவர்ணவஸ்த்ரம்
உத்தார்ய்ய தஸ்ய வஸ்த்ரம்ʼ தம்ʼ
பர்ய்யதா⁴பயந் க்ருேஸ² ேவத்³து⁴ம்ʼ
ப³ஹர்நந்யுஸ்²ச|
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ⅩⅪ தத : பரம்ʼ ேஸகந்த³ரஸ்ய ருப²ஸ்ய ச
ப தா ஸி²ேமாந்நாமா குரீணீயேலாக ஏக :
குதஸ்²ச த்³ க்³ராமாேத³த்ய பத ² யாத தம்ʼ ேத
யீேஸா² : க்ருஸ²ம்ʼ ேவாடு⁴ம்ʼ ப³லாத்³ த³த்⁴நு :|

ⅩⅫ அத² கு³ல்க³ல்தா அர்தா²த்
ஸி²ர :கபாலநாமகம்ʼஸ்தா²நம்ʼயீஸு²மாநீய

ⅩⅩⅢேதக³ந்த⁴ரஸமிஸ்²ரிதம்ʼத்³ராக்ஷாரஸம்ʼ
பாதும்ʼ தஸ்ைமத³து³ : க ந்துஸநஜக்³ராஹ|

ⅩⅩⅣ தஸ்மிந் க்ருேஸ² வத்³ேத⁴ ஸத
ேதஷாேமைககஸ² : க ம்ʼ ப்ராப்ஸ்யதீத
ந ர்ணயாய

ⅩⅩⅤ தஸ்ய பரிேத⁴யாநாம்ʼ வபா⁴கா³ர்த²ம்ʼ
கு³டிகாபாதம்ʼ சக்ரு :|

ⅩⅩⅥ அபரம் ஏஷ யஹூதீ³யாநாம்ʼ
ராேஜத லிக ²தம்ʼ ேதா³ஷபத்ரம்ʼ தஸ்ய
ஸி²ரஊர்த்³வ்வம்ஆேராபயாஞ்சக்ரு :|

ⅩⅩⅦ தஸ்ய வாமத³க்ஷணேயா ர்த்³ெவௗ
ெசௗெரௗக்ருஸ²ேயா ர்வவதா⁴ேத|

ⅩⅩⅧ ேதைநவ "அபராத ⁴ஜைந :
ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ஸ க³ணிேதா ப⁴வஷ்யத ," இத
ஸா²ஸ்த்ேராக்தம்ʼவசநம்ʼஸித்³த⁴மபூ⁴த|

ⅩⅩⅨ அநந்தரம்ʼ மார்ேக³ ேய ேய ேலாகா
க³மநாக³மேந சக்ருஸ்ேத ஸர்வ்வ ஏவ
ஸி²ராம்ʼஸ்யாந்ேதா³ல்ய ந ந்த³ந்ேதா ஜக³து³ :,
ேர மந்த ³ரநாஸ²க ேர த ³நத்ரயமத்⁴ேய
தந்ந ர்ம்மாயக,

ⅩⅩⅩ அது⁴நாத்மாநம் அவத்வா
க்ருஸா²த³வேராஹ|
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ⅩⅩⅪ கஞ்ச ப்ரதா⁴நயாஜகா அத்⁴யாபகாஸ்²ச
தத்³வத் த ரஸ்க்ருʼத்ய பரஸ்பரம்ʼ சசக்ஷேர
ஏஷ பராநாவத் க ந்து ஸ்வமவதும்ʼ ந
ஸ²க்ேநாத |

ⅩⅩⅫயதீ³ஸ்ராேயேலாராஜாப ⁴ஷக்தஸ்த்ராதா
ப⁴வத தர்ஹ்யது⁴ைநந க்ருஸா²த³வேராஹது
வயம்ʼ தத்³ த்³ருʼஷ்ட்வா வஸ்²வஸிஷ்யாம :;
கஞ்ச ெயௗ ேலாெகௗ ேதந ஸார்த்³த⁴ம்ʼ
க்ருேஸ² (அ)வத்⁴ேயதாம்ʼ தாவப தம்ʼ
ந ர்ப⁴ர்த்ஸயாமாஸது :|

ⅩⅩⅩⅢ அத² த்³வதீயயாமாத் த்ருʼதீயயாமம்ʼ
யாவத்ஸர்வ்ேவா ேத³ஸ² :ஸாந்த⁴காேராபூ⁴த்|

ⅩⅩⅩⅣ ததஸ்த்ருʼதீயப்ரஹேர
யீஸு²ருச்ைசரவத³த்ஏலீஏலீலாமாஸி²வக்தநீ
அர்தா²த்³ "ேஹ மதீ³ஸ² மதீ³ஸ² த்வம்ʼ
பர்ய்யத்யா  : குேதாஹ மாம்ʼ?"

ⅩⅩⅩⅤ ததா³ ஸமீபஸ்த²ேலாகாநாம்ʼ ேகச த்
தத்³வாக்யம்ʼ நஸ²ம்யாசக்²யு : பஸ்²ையஷ
ஏலியம்ஆஹூயத |

ⅩⅩⅩⅥ தத ஏேகா ஜேநா தா⁴வத்வாக³த்ய
ஸ்பஞ்ேஜ (அ)ம்லரஸம்ʼ பூரய த்வா
தம்ʼ நடா³க்³ேர ந தா⁴ய பாதும்ʼ
தஸ்ைம த³த்த்வாவத³த் தஷ்ட² ஏலிய
ஏநமவேராஹயதும்ஏத ந ேவத பஸ்²யாமி|

ⅩⅩⅩⅦ அத² யீஸு²ருச்ைச : ஸமாஹூய
ப்ராணாந்ஜெஹௗ|

ⅩⅩⅩⅧததா³மந்த ³ரஸ்யஜவந ேகார்த்³வ்வாத³த⁴ :ர்ய்யந்தா
வ தீ³ர்ணாத்³வக²ண்டா³பூ⁴த்|
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ⅩⅩⅩⅨ கஞ்ச இத்த²முச்ைசராஹூய
ப்ராணாந் த்யஜந்தம்ʼ தம்ʼ த்³ருʼஷ்த்³வா
தத்³ரக்ஷணாயநயுக்ேதாய : ேஸநாபத ராஸீத்
ேஸாவத³த் நேராயம் ஈஸ்²வரபுத்ர இத
ஸத்யம்|

ⅩⅬ ததா³நீம்ʼ மக்³த³லீநீ மரிஸம்
கநஷ்ட²யாகூேபா³ ேயாேஸஸ்²ச
மாதாந்யமரியம்ஸா²ேலாமீ சயா :ஸ்த்ரிேயா

ⅩⅬⅠ கா³லீல்ப்ரேத³ேஸ² யீஸு²ம்ʼ ேஸவத்வா
தத³நுகா³மிந்ேயா ஜாதா இமாஸ்தத³ந்யாஸ்²ச
யா அேநகா நார்ேயா யீஸு²நா ஸார்த்³த⁴ம்ʼ
யரூஸா²லமமாயாதாஸ்தாஸ்²ச தூ³ராத் தாந
த³த்³ருʼஸு² :|

ⅩⅬⅡ அதா²ஸாத³நத ³நஸ்யார்தா²த்³
வஸ்²ராமவாராத் பூர்வ்வத ³நஸ்ய
ஸாயம்ʼகாலஆக³த

ⅩⅬⅢஈஸ்²வரராஜ்யாேப யரிமதீ²யயூஷப²நாமா
மாந்யமந்த்ரீ ஸேமத்ய பீலாதஸவத⁴ம்ʼ
ந ர்ப⁴ேயா க³த்வாயீேஸா²ர்ேத³ஹம்ʼயயாேச|

ⅩⅬⅣ க ந்து ஸ இதா³நீம்ʼ ம்ருʼத :
பீலாத இத்யஸம்ப⁴வம்ʼ மத்வா
ஸ²தேஸநாபத மாஹூய ஸ கதா³ ம்ருʼத இத
பப்ரச்ச²|

ⅩⅬⅤ ஸ²தேஸமநாபதமுகா²த் தஜ்ஜ்ஞாத்வா
யூஷேப²யீேஸா²ர்ேத³ஹம்ʼ த³ெதௗ³|

ⅩⅬⅥபஸ்²சாத் ஸஸூ மம்ʼவாஸ : க்ரீத்வா
யீேஸா² : காயமவேராஹ்ய ேதந வாஸஸா
ேவஷ்டாய த்வா க ³ெரௗ கா²தஸ்²மஸா²ேந
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ஸ்தா²ப தவாந் பாஷாணம்ʼ ேலாட²யத்வா
த்³வாரி ந த³ேத⁴|

ⅩⅬⅦ க ந்து யத்ர ேஸாஸ்தா²ப்யத தத
மக்³த³லீநீ மரியம் ேயாஸிமாத்ருʼமரியம் ச
த³த்³ருʼஸ²த்ருʼ :|

ⅩⅥ
Ⅰ அத² வஸ்²ராமவாேர க³ேத
மக்³த³லீநீ மரியம் யாகூப³மாதா மரியம்
ஸா²ேலாமீ ேசமாஸ்தம்ʼ மர்த்³த³யதும்ʼ
ஸுக³ந்த ⁴த்³ரவ்யாணி க்ரீத்வா

Ⅱ ஸப்தாஹப்ரத²மத ³ேந(அ)த ப்ரத்யூேஷ
ஸூர்ய்ேயாத³யகாேலஸ்²மஸா²நமுபக³தா :|

Ⅲக ந்துஸ்²மஸா²நத்³வாரபாஷாேணா(அ)த ப்³ருʼஹந்
தம்ʼ ேகா(அ)பஸாரயஷ்யதீத தா : பரஸ்பரம்ʼ
க³த³ந்த !

Ⅳ ஏதர்ஹ ந ரீ ய பாஷாேணா த்³வாேரா
(அ)பஸாரிதஇத த³த்³ருʼஸு² :|

Ⅴ பஸ்²சாத்தா : ஸ்²மஸா²நம்ʼ ப்ரவஸ்²ய
ஸு²க்லவர்ணதீ³ர்க⁴பரிச்ச²தா³வ்ருʼதேமகம்ʼ
யுவாநம்ʼ ஸ்²மஸா²நத³க்ஷணபார்ஸ்²வ
உபவஷ்டம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா சமச்சக்ரு :|

Ⅵேஸா(அ)வத³த்,மாைப⁴ஷ்டயூயம்ʼக்ருேஸ²
ஹதம்ʼ நாஸரதீயயீஸு²ம்ʼ க³ேவஷயத²
ேஸாத்ர நாஸ்த ஸ்²மஸா²நாது³த³ஸ்தா²த்;
ைத ர்யத்ர ஸ ஸ்தா²ப த : ஸ்தா²நம்ʼ தத ³த³ம்ʼ
பஸ்²யத|

Ⅶ க ந்து ேதந யேதா²க்தம்ʼ ததா²
யுஷ்மாகமக்³ேர கா³லீலம்ʼ யாஸ்யேத தத்ர
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ஸ யுஷ்மாந் ஸாக்ஷாத் கரிஷ்யேத யூயம்ʼ
க³த்வா தஸ்ய ஸி²ஷ்ேயப்⁴ய : ப தராய ச
வார்த்தாமிமாம்ʼ கத²யத|

Ⅷ தா : கம்ப தா வஸ்ததாஸ்²ச தூர்ணம்ʼ
ஸ்²மஸா²நாத்³ ப³ஹர்க³த்வா பலாயந்த
ப⁴யாத் கமப க மப நாவத³ம்ʼஸ்²ச|

Ⅸ அபரம்ʼ யீஸு² : ஸப்தாஹப்ரத²மத ³ேந
ப்ரத்யூேஷ ஸ்²மஸா²நாது³த்தா²ய யஸ்யா :
ஸப்தபூ⁴தாஸ்த்யாஜிதாஸ்தஸ்ைய
மக்³த³லீநீமரியேம ப்ரத²மம்ʼ த³ர்ஸ²நம்ʼ
த³ெதௗ³|

Ⅹதத :ஸாக³த்வாேஸா²கேராத³நக்ருʼத்³ப்⁴ேயா(அ)நுக³தேலாேகப்⁴யஸ்தாம்ʼ
வார்த்தாம்ʼ கத²யாமாஸ|

Ⅺ க ந்து யீஸு² : புநர்ஜீவந் தஸ்ைய
த³ர்ஸ²நம்ʼ த³த்தவாந த ஸ்²ருத்வா ேத ந
ப்ரத்யயந்|

Ⅻ பஸ்²சாத் ேதஷாம்ʼ த்³வாேயா
ர்க்³ராமயாநகாேல யீஸு²ரந்யேவஸ²ம்ʼ
த்⁴ருʼத்வா தாப்⁴யாம்ʼ த³ர்ஸ²ந த³ெதௗ³!

ⅩⅢ தாவப க³த்வாந்யஸி²ஷ்ேயப்⁴யஸ்தாம்ʼ
கதா²ம்ʼ கத²யாஞ்சக்ரது : க ந்து தேயா :
கதா²மப ேத ந ப்ரத்யயந்|

ⅩⅣ ேஸ²ஷத ஏகாத³ஸ²ஸி²ஷ்ேயஷ
ேபா⁴ஜேநாபவஷ்ேடஷ யீஸு²ஸ்ேதப்⁴ேயா
த³ர்ஸ²நம்ʼ த³ெதௗ³ தேதா²த்தா²நாத்
பரம்ʼ தத்³த³ர்ஸ²நப்ராப்தேலாகாநாம்ʼ
கதா²யாமவஸ்²வாஸகரணாத்
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ேதஷாமவஸ்²வாஸமந :காடி²ந்யாப்⁴யாம்ʼ
ேஹதுப்⁴யாம்ʼஸதாம்ʼஸ்தர்ஜிதவாந்|

ⅩⅤஅத²தாநாசக்²ெயௗயூயம்ʼஸர்வ்வஜக³த்³
க³த்வா ஸர்வ்வஜநாந் ப்ரத ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ
ப்ரசாரயத|

ⅩⅥதத்ரய : கஸ்²ச த்³வஸ்²வஸ்யமஜ்ஜிேதா
ப⁴ேவத் ஸ பரித்ராஸ்யேத க ந்து ேயா ந
வஸ்²வஸிஷ்யத ஸத³ண்ட³யஷ்யேத|

ⅩⅦ கஞ்ச ேய ப்ரத்ேயஷ்யந்த ைதரீத்³ருʼக்³
ஆஸ்²சர்ய்யம்ʼ கர்ம்ம ப்ரகாஸ²யஷ்யேத ேத
மந்நாம்நா பூ⁴தாந் த்யாஜயஷ்யந்த பா⁴ஷா
அந்யாஸ்²சவத ³ஷ்யந்த |

ⅩⅧ அபரம்ʼ ைத : ஸர்ேபஷ த்⁴ருʼேதஷ
ப்ராணநாஸ²கவஸ்துந பீேத ச ேதஷாம்ʼ
காப க்ஷத ர்ந ப⁴வஷ்யத ; ேராக ³ணாம்ʼ
கா³த்ேரஷ கரார்ப ேத ேத(அ)ேராகா³
ப⁴வஷ்யந்த ச|

ⅩⅨஅத² ப்ரபு⁴ஸ்தாந த்யாத ³ஸ்²யஸ்வர்க³ம்ʼ
நீத : ஸந் பரேமஸ்²வரஸ்ய த³க்ஷண
உபவேவஸ²|

ⅩⅩ ததஸ்ேத ப்ரஸ்தா²ய ஸர்வ்வத்ர
ஸுஸம்ʼவாதீ³யகதா²ம்ʼ ப்ரசாரயதுமாேரப ⁴ேர
ப்ரபு⁴ஸ்து ேதஷாம்ʼ ஸஹாய : ஸந்
ப்ரகாஸி²தாஸ்²சர்ய்யக்ரியாப ⁴ஸ்தாம்ʼ
கதா²ம்ʼ ப்ரமாணவதீம்ʼ சகார|இத |
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