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ப்ரகாஸி²தம்ʼ
ப⁴வஷ்யத்³வாக்யம்ʼ

Ⅰ யத் ப்ரகாஸி²தம்ʼ வாக்யம்
ஈஸ்²வர : ஸ்வதா³ஸாநாம்ʼ ந கடம்ʼ
ஸீ²க்⁴ரமுபஸ்தா²ஸ்யந்தீநாம்ʼ க⁴டநாநாம்ʼ
த³ர்ஸ²நார்த²ம்ʼ யீஸு²க்²ரீஷ்ேட ஸமர்ப தவாந்
தத் ஸ ஸ்வீயதூ³தம்ʼ ப்ேரஷ்ய நஜேஸவகம்ʼ
ேயாஹநம்ʼஜ்ஞாப தவாந்|

Ⅱ ஸ ேசஸ்²வரஸ்ய வாக்ேய க்²ரீஷ்டஸ்ய
ஸா ேய ச யத்³யத்³ த்³ருʼஷ்டவாந் தஸ்ய
ப்ரமாணம்ʼ த³த்தவாந்|

Ⅲ ஏதஸ்ய ப⁴வஷ்யத்³வக்த்ருʼக்³ரந்த²ஸ்ய
வாக்யாநாம்ʼ பாட²க : ஸ்²ேராதாரஸ்²ச
தந்மத்⁴ேய லிக ²தாஜ்ஞாக்³ராஹணஸ்²ச
த⁴ந்யாயத :ஸகால :ஸந்ந கட :|

Ⅳ ேயாஹந் ஆஸி²யாேத³ஸ²ஸ்தா² :
ஸப்த ஸமிதீ : ப்ரத பத்ரம்ʼ லிக²த | ேயா
வர்த்தமாேநா பூ⁴ேதா ப⁴வஷ்யம்ʼஸ்²ச ேய
ச ஸப்தாத்மாநஸ்தஸ்ய ஸிம்ʼஹாஸநஸ்ய
ஸம்முேக◌²◌े தஷ்ட²ந்த

Ⅴ யஸ்²ச யீஸு²க்²ரீஷ்ேடா வஸ்²வஸ்த :
ஸா ம்ருʼதாநாம்ʼ மத்⁴ேய ப்ரத²மஜாேதா
பூ⁴மண்ட³லஸ்த²ராஜாநாம் அத ⁴பதஸ்²ச
ப⁴வத , ஏேதப்⁴ேயா (அ)நுக்³ரஹ : ஸா²ந்தஸ்²ச
யுஷ்மாஸுவர்த்ததாம்ʼ|
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Ⅵ ேயா (அ)ஸ்மாஸு ப்ரீதவாந்
ஸ்வருத ⁴ேரணாஸ்மாந் ஸ்வபாேபப்⁴ய :
ப்ரக்ஷாலிதவாந் தஸ்ய பதுரீஸ்²வரஸ்ய
யாஜகாந் க்ருʼத்வாஸ்மாந் ராஜவர்ேக³
நயுக்தவாம்ʼஸ்²ச தஸ்மிந் மஹமா
பராக்ரமஸ்²சாநந்தகாலம்ʼ யாவத்³
வர்த்ததாம்ʼ|ஆேமந்|

Ⅶ பஸ்²யத ஸ ேமைக⁴ராக³ச்ச²த
ேதைநைககஸ்ய சக்ஷ ஸ்தம்ʼ த்³ர யத
ேய ச தம்ʼ வத்³த⁴வந்தஸ்ேத (அ)ப
தம்ʼ வேலாகஷ்யந்ேத தஸ்ய க்ருʼேத
ப்ருʼத ²வீஸ்தா² : ஸர்வ்ேவ வம்ʼஸா²
வலபஷ்யந்த |ஸத்யம்ஆேமந்|

Ⅷ வர்த்தமாேநா பூ⁴ேதா ப⁴வஷ்யம்ʼஸ்²ச
ய : ஸர்வ்வஸ²க்த மாந் ப்ரபு⁴ : பரேமஸ்²வர :
ஸ க³த³த , அஹேமவ க : க்ஷஸ்²சார்த²த
ஆத ³ரந்தஸ்²ச|

Ⅸ யுஷ்மாகம்ʼ ப்⁴ராதா யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய
க்ேலஸ²ராஜ்யத தக்ஷாணாம்ʼ ஸஹபா⁴கீ³
சாஹம்ʼ ேயாஹந் ஈஸ்²வரஸ்ய
வாக்யேஹேதா ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய
ஸா யேஹேதாஸ்²ச பாத்மநாமக உபத்³வீப
ஆஸம்ʼ|

Ⅹ தத்ர ப்ரேபா⁴ ர்த ³ேந ஆத்மநாவஷ்ேடா
(அ)ஹம்ʼ ஸ்வபஸ்²சாத் தூரீத்⁴வநவத்
மஹாரவம்அஸ்²ெரௗஷம்ʼ,

Ⅺ ேதேநாக்தம், அஹம்ʼ க : க்ஷஸ்²சார்த²த
ஆத ³ரந்தஸ்²ச| த்வம்ʼ யத்³ த்³ர யஸி தத்³
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க்³ரந்ேத² லிக ²த்வாஸி²யாேத³ஸ²ஸ்தா²நாம்ʼ
ஸப்த ஸமிதீநாம்ʼ ஸமீபம் இப ²ஷம்ʼ
ஸ்முர்ணாம்ʼ து²யாதீராம்ʼ ஸார்த்³த ³ம்ʼ
ப ²லாத ³ல்ப ²யாம்ʼலாயதீ³ேகயாஞ்சப்ேரஷய|

Ⅻ தேதா மயா ஸம்பா⁴ஷமாணஸ்ய கஸ்ய
ரவ : ஸ்²ரூயேத தத்³த³ர்ஸ²நார்த²ம்ʼ முக²ம்ʼ
பராவர்த்த தம்ʼ தத் பராவர்த்ய ஸ்வர்ணமயா :
ஸப்ததீ³பவ்ருʼக்ஷாத்³ருʼஷ்டா :|

ⅩⅢ ேதஷாம்ʼ ஸப்த தீ³பவ்ருʼக்ஷாணாம்ʼ
மத்⁴ேய தீ³ர்க⁴பரிச்ச²த³பரிஹத :
ஸுவர்ணஸ்²ருʼங்க²ேலந ேவஷ்டிதவக்ஷஸ்²ச
மநுஷ்யபுத்ராக்ருʼத ேரேகாஜநஸ்தஷ்ட²த ,

ⅩⅣ தஸ்ய ஸி²ர : ேகஸ²ஸ்²ச
ஸ்²ேவதேமஷேலாமாநீவ ஹமவத்
ஸ்²ேரெதௗ ேலாசேநவஹ்நஸி²கா²ஸேம

ⅩⅤசரெணௗவஹ்நகுண்ேட³தாப தஸுப த்தலஸத்³ருʼெஸௗ²
ரவஸ்²ச ப³ஹுேதாயாநாம்ʼ ரவதுல்ய :|

ⅩⅥ தஸ்ய த³க்ஷணஹஸ்ேத ஸப்த தாரா
வ த்³யந்ேத வக்த்ராச்ச தீ ேணா த்³வதா⁴ர :
க²ங்ேகா³ ந ர்க³ச்ச²த முக²மண்ட³லஞ்ச
ஸ்வேதஜஸா ேத³தீ³ப்யமாநஸ்ய
ஸூர்ய்யஸ்யஸத்³ருʼஸ²ம்ʼ|

ⅩⅦ தம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வாஹம்ʼ
ம்ருʼதகல்பஸ்தச்சரேண பத தஸ்தத :
ஸ்வத³க்ஷணகரம்ʼ மய ந தா⁴ய ேதேநாக்தம்
மாைப⁴ஷீ :;அஹம்ஆத ³ரந்தஸ்²ச|

ⅩⅧஅஹம்அமரஸ்ததா²ப ம்ருʼதவாந் க ந்து
பஸ்²யாஹம் அநந்தகாலம்ʼ யாவத் ஜீவாமி|
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ஆேமந்| ம்ருʼத்ேயா : பரேலாகஸ்ய ச குஞ்ஜிகா
மமஹஸ்தக³தா :|

ⅩⅨ அேதா யத்³ ப⁴வத யச்ேசத : பரம்ʼ
ப⁴வஷ்யத த்வயா த்³ருʼஷ்டம்ʼ தத் ஸர்வ்வம்ʼ
லிக்²யதாம்ʼ|

ⅩⅩ மம த³க்ஷணஹஸ்ேத ஸ்த ²தா
யா : ஸப்த தாரா ேய ச ஸ்வர்ணமயா :
ஸப்த தீ³பவ்ருʼக்ஷாஸ்த்வயா
த்³ருʼஷ்டாஸ்தத்தாத்பர்ய்யமித³ம்ʼ தா :
ஸப்த தாரா : ஸப்த ஸமிதீநாம்ʼ தூ³தா :
ஸுவர்ணமயா : ஸப்த தீ³பவ்ருʼக்ஷாஸ்²ச
ஸப்தஸமிதய :ஸந்த |

Ⅱ
Ⅰ இப ²ஷஸ்த²ஸமிேத ர்தூ³தம்ʼ ப்ரத
த்வம் இத³ம்ʼ லிக²; ேயா த³க்ஷணகேரண
ஸப்த தாரா தா⁴ரயத ஸப்தாநாம்ʼ
ஸுவர்ணதீ³பவ்ருʼக்ஷாணாம்ʼ மத்⁴ேய
க³மநாக³மேந கேராத ச ேதேநத³ம்உச்யேத|

Ⅱ தவ க்ரியா : ஸ்²ரம : ஸஹஷ்ணுதா ச
மம ேகா³சரா :, த்வம்ʼ து³ஷ்டாந் ேஸாடு⁴ம்ʼ ந
ஸ²க்ேநாஷ ேய ச ப்ேரரிதா ந ஸந்த : ஸ்வாந்
ப்ேரரிதாந் வத³ந்த த்வம்ʼ தாந் பரீ ய
ம்ருʼஷாபா⁴ஷேணாவஜ்ஞாதவாந்,

Ⅲஅபரம்ʼ த்வம்ʼ த தக்ஷாம்ʼ வத³தா⁴ஸி மம
நாமார்த²ம்ʼ ப³ஹு ேஸாட⁴வாநஸி ததா²ப ந
பர்ய்யக்லாம்யஸ்தத³ப ஜாநாமி|
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Ⅳ கஞ்ச தவ வருத்³த⁴ம்ʼ மையதத்
வக்தவ்யம்ʼ யத் தவ ப்ரத²மம்ʼ ப்ேரம த்வயா
வ்யஹீயத|

Ⅴஅத : குத : பத ேதா (அ)ஸிதத் ஸ்ம்ருʼத்வா
மந : பராவர்த்த்ய பூர்வ்வீயக்ரியா : குரு
ந ேசத் த்வயா மநஸி ந பரிவர்த்த ேத
(அ)ஹம்ʼதூர்ணம்ஆக³த்யதவதீ³பவ்ருʼக்ஷம்ʼ
ஸ்வஸ்தா²நாத்³அபஸாரயஷ்யாமி|

Ⅵ ததா²ப தேவஷ கு³ேணா வத்³யேத யத்
நீகலாயதீயேலாகாநாம்ʼ யா : க்ரியா அஹம்
ருʼதீேயதாஸ்த்வமப ருʼதீயேம|

Ⅶ யஸ்ய ஸ்²ேராத்ரம்ʼ வத்³யேத ஸ
ஸமிதீ : ப்ரத்யுச்யமாநாம் ஆத்மந : கதா²ம்ʼ
ஸ்²ருʼேணாது| ேயா ஜேநா ஜயத தஸ்மா
அஹம் ஈஸ்²வரஸ்யாராமஸ்த²ஜீவநதேரா :
ப²லம்ʼ ேபா⁴க்தும்ʼ தா³ஸ்யாமி|

Ⅷ அபரம்ʼ ஸ்முர்ணாஸ்த²ஸமிேத ர்தூ³தம்ʼ
ப்ரதீத³ம்ʼ லிக²; ய ஆத ³ரந்தஸ்²ச ேயா
ம்ருʼதவாந் புநர்ஜீவதவாம்ʼஸ்²ச ேதேநத³ம்
உச்யேத,

Ⅸ தவ க்ரியா : க்ேலேஸா² ைத³ந்யஞ்ச மம
ேகா³சரா : க ந்து த்வம்ʼ த⁴நவாநஸி ேய ச
யஹூதீ³யாநஸந்த :ஸ²யதாநஸ்யஸமாஜா :
ஸந்த ததா²ப ஸ்வாந் யஹூதீ³யாந் வத³ந்த
ேதஷாம்ʼ ந ந்தா³மப்யஹம்ʼஜாநாமி|

Ⅹ த்வயா ேயா ய : க்ேலஸ² :
ேஸாட⁴வ்யஸ்தஸ்மாத் மா ைப⁴ஷீ : பஸ்²ய
ஸ²யதாேநா யுஷ்மாகம்ʼ பரீக்ஷார்த²ம்ʼ
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காம்ʼஸ்²ச த் காராயாம்ʼ ந ேக்ஷப்ஸ்யத
த³ஸ² த ³நாந யாவத் க்ேலேஸா² யுஷ்மாஸு
வர்த்தஷ்யேத ச| த்வம்ʼ ம்ருʼத்யுபர்ய்யந்தம்ʼ
வஸ்²வாஸ்ேயா ப⁴வ ேதநாஹம்ʼ ஜீவநக ரீடம்ʼ
துப்⁴யம்ʼ தா³ஸ்யாமி|

Ⅺ யஸ்ய ஸ்²ேராத்ரம்ʼ வத்³யேத ஸ
ஸமிதீ : ப்ரத்யுச்யமாநாம் ஆத்மந :
கதா²ம்ʼ ஸ்²ருʼேணாது| ேயா ஜயத ஸ
த்³வதீயம்ருʼத்யுநா நஹம்ʼஸிஷ்யேத|

Ⅻ அபரம்ʼ பர்கா³மஸ்த²ஸமிேத ர்தூ³தம்ʼ
ப்ரதீத³ம்ʼ லிக², யஸ்தீ ணம்ʼ த்³வதா⁴ரம்ʼ
க²ங்க³ம்ʼ தா⁴ரயத ஸஏவபா⁴ஷேத|

ⅩⅢ தவ க்ரியா மம ேகா³சரா :, யத்ர
ஸ²யதாநஸ்ய ஸிம்ʼஹாஸநம்ʼ தத்ைரவ
த்வம்ʼ வஸஸி தத³ப ஜாநாமி| த்வம்ʼ மம
நாம தா⁴ரயஸி மத்³ப⁴க்ேதரஸ்வீகாரஸ்த்வயா
ந க்ருʼேதா மம வஸ்²வாஸ்யஸாக்ஷண
ஆந்த பா : ஸமேய (அ)ப ந க்ருʼத :|
ஸ து யுஷ்மந்மத்⁴ேய (அ)கா⁴ந யத :
ஸ²யதாநஸ்தத்ைரவநவஸத |

ⅩⅣ ததா²ப தவ வருத்³த⁴ம்ʼ மம கஞ்ச த்³
வக்தவ்யம்ʼ யேதா ேத³வப்ரஸாதா³த³நாய
பரதா³ரக³மநாய ேசஸ்ராேயல :ஸந்தாநாநாம்ʼ
ஸம்முக² உந்மாத²ம்ʼ ஸ்தா²பயதும்ʼ
பா³லாக் ேயநாஸி² யத தஸ்ய ப ³லியம :
ஸி²க்ஷாவலம்ப ³நஸ்தவ ேகச த் ஜநாஸ்தத்ர
ஸந்த |
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ⅩⅤ ததா² நீகலாயதீயாநாம்ʼ
ஸி²க்ஷாவலம்ப ³நஸ்தவ ேகச த் ஜநா அப
ஸந்த தேத³வாஹம்ருʼதீேய|

ⅩⅥஅேதா ேஹேதாஸ்த்வம்ʼமந : பரிவர்த்தய
ந ேசத³ஹம்ʼ த்வரயா தவ ஸமீபமுபஸ்தா²ய
மத்³வக்தஸ்த²க²ங்ேக³ந ைத : ஸஹ
ேயாத்ஸ்யாமி|

ⅩⅦ யஸ்ய ஸ்²ேராத்ரம்ʼ வத்³யேத
ஸ ஸமிதீ : ப்ரத்யுச்யமாநாம் ஆத்மந :
கதா²ம்ʼ ஸ்²ருʼேணாது| ேயா ஜேநா ஜயத
தஸ்மா அஹம்ʼ கு³ப்தமாந்நாம்ʼ ேபா⁴க்தும்ʼ
தா³ஸ்யாமி ஸு²ப்⁴ரப்ரஸ்தரமப தஸ்ைம
தா³ஸ்யாமி தத்ர ப்ரஸ்தேர நூதநம்ʼ நாம
லிக ²தம்ʼ தச்ச க்³ரஹீதாரம்ʼ வநா நாந்ேயந
ேகநாப்யவக³ம்யேத|

ⅩⅧ அபரம்ʼ து²யாதீராஸ்த²ஸமிேத
ர்தூ³தம்ʼ ப்ரதீத³ம்ʼ லிக²| யஸ்ய ேலாசேந
வஹ்நஸி²கா²ஸத்³ருʼேஸ² சரெணௗ ச
ஸுப த்தலஸங்காெஸௗ² ஸ ஈஸ்²வரபுத்ேரா
பா⁴ஷேத,

ⅩⅨ தவ க்ரியா : ப்ேரம வஸ்²வாஸ :
பரிசர்ய்யா ஸஹஷ்ணுதா ச மம ேகா³சரா :,
தவ ப்ரத²மக்ரியாப்⁴ய : ேஸ²ஷக்ரியா :
ஸ்²ேரஷ்டா²ஸ்தத³ப ஜாநாமி|

ⅩⅩ ததா²ப தவ வருத்³த⁴ம்ʼ மயா
கஞ்ச த்³ வக்தவ்யம்ʼ யேதா யா
ஈேஷப³ல்நாமிகா ேயாஷத் ஸ்வாம்ʼ
ப⁴வஷ்யத்³வாத ³நீம்ʼ மந்யேத
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ேவஸ்²யாக³மநாய ேத³வப்ரஸாதா³ஸ²நாய
ச மம தா³ஸாந் ஸி²க்ஷயத ப்⁴ராமயத ச ஸா
த்வயா ந நவார்ய்யேத|

ⅩⅪ அஹம்ʼ மந :பரிவர்த்தநாய
தஸ்ைய ஸமயம்ʼ த³த்தவாந் க ந்து
ஸா ஸ்வீயேவஸ்²யாக்ரியாேதா
மந :பரிவர்த்தயதும்ʼ நாப ⁴லஷத |

ⅩⅫ பஸ்²யாஹம்ʼ தாம்ʼ ஸ²ய்யாயாம்ʼ
ந ேக்ஷப்ஸ்யாமி, ேய தயா ஸார்த்³த⁴ம்ʼ
வ்யப ⁴சாரம்ʼ குர்வ்வந்த ேத யத ³
ஸ்வக்ரியாப்⁴ேயா மநாம்ʼஸி ந
பராவர்த்தயந்த தர்ஹ தாநப மஹாக்ேலேஸ²
ந ேக்ஷப்ஸ்யாமி

ⅩⅩⅢ தஸ்யா : ஸந்தாநாம்ʼஸ்²ச ம்ருʼத்யுநா
ஹநஷ்யாமி| ேதநாஹம் அந்த :கரணாநாம்ʼ
மநஸாஞ்சாநுஸந்தா⁴நகாரீயுஷ்மாகேமைககஸ்ைம
சஸ்வக்ரியாணாம்ʼ ப²லம்ʼ மயா தா³தவ்யமித
ஸர்வ்வா :ஸமிதேயாஜ்ஞாஸ்யந்த |

ⅩⅩⅣ அபரம் அவஸி²ஷ்டாந்
து²யாதீரஸ்த²ேலாகாந் அர்த²ேதா
யாவந்தஸ்தாம்ʼ ஸி²க்ஷாம்ʼ ந தா⁴ரயந்த ேய
ச ைகஸ்²ச த் ஸ²யதாநஸ்ய க³ம்பீ⁴ரார்தா²
உச்யந்ேத தாந் ேய நாவக³தவந்தஸ்தாநஹம்ʼ
வதா³மி யுஷ்மாஸு கமப்யபரம்ʼ பா⁴ரம்ʼ
நாேராபயஷ்யாமி;

ⅩⅩⅤ க ந்து யத்³ யுஷ்மாகம்ʼ வத்³யேத தத்
மமாக³மநம்ʼயாவத்³ தா⁴ரயத|
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ⅩⅩⅥ ேயா ஜேநா ஜயத ேஸ²ஷபர்ய்யந்தம்ʼ
மம க்ரியா : பாலயத ச தஸ்மா அஹம்
அந்யஜாதீயாநாம்ஆத ⁴பத்யம்ʼ தா³ஸ்யாமி;

ⅩⅩⅦ ப த்ருʼேதா மயா யத்³வத்
கர்த்ருʼத்வம்ʼ லப்³த⁴ம்ʼ தத்³வத் ேஸா (அ)ப
ெலௗஹத³ண்ேட³ந தாந் சாரயஷ்யத ேதந
ம்ருʼத்³பா⁴ஜநாநீவ ேதசூர்ணாப⁴வஷ்யந்த |

ⅩⅩⅧ அபரம் அஹம்ʼ தஸ்ைம
ப்ரபா⁴தீயதாராம்அப தா³ஸ்யாமி|

ⅩⅩⅨ யஸ்ய ஸ்²ேராத்ரம்ʼ வத்³யேத ஸ
ஸமிதீ : ப்ரத்யுச்யமாநாம் ஆத்மந : கதா²ம்ʼ
ஸ்²ருʼேணாது|

Ⅲ
Ⅰ அபரம்ʼ ஸார்த்³த ³ஸ்த²ஸமிேத ர்தூ³தம்ʼ
ப்ரதீத³ம்ʼ லிக², ேயா ஜந ஈஸ்²வரஸ்ய
ஸப்தாத்மந : ஸப்த தாராஸ்²ச தா⁴ரயத ஸ
ஏவ பா⁴ஷேத, தவ க்ரியா மம ேகா³சரா :, த்வம்ʼ
ஜீவதா³க்²ேயா (அ)ஸிததா²ப ம்ருʼேதா (அ)ஸி
தத³ப ஜாநாமி|

Ⅱ ப்ரபு³த்³ேதா⁴ ப⁴வ, அவஸி²ஷ்டம்ʼ
யத்³யத் ம்ருʼதகல்பம்ʼ தத³ப ஸப³லீகுரு யத
ஈஸ்²வரஸ்ய ஸாக்ஷாத் தவ கர்ம்மாணி ந
ஸித்³தா⁴நீத ப்ரமாணம்ʼமயா ப்ராப்தம்ʼ|

Ⅲ அத : கீத்³ருʼஸீ²ம்ʼ ஸி²க்ஷாம்ʼ லப்³த⁴வாந்
ஸ்²ருதவாஸ்²சாஸி தத் ஸ்மரந் தாம்ʼ பாலய
ஸ்வமந : பரிவர்த்தய ச| ேசத் ப்ரபு³த்³ேதா⁴ ந
ப⁴ேவஸ்தர்ஹ்யஹம்ʼஸ்ேதநஇவதவஸமீபம்
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உபஸ்தா²ஸ்யாமி கஞ்ச கஸ்மிந் த³ண்ேட³
உபஸ்தா²ஸ்யாமி தந்நஜ்ஞாஸ்யஸி|

Ⅳ ததா²ப ைய : ஸ்வவாஸாம்ʼஸி ந
கலங்கதாந தாத்³ருʼஸா² : கத பயேலாகா :
ஸார்த்³த ³நக³ேர (அ)ப தவ வத்³யந்ேத
ேத ஸு²ப்⁴ரபரிச்ச²ைத³ ர்மம ஸங்ேக³
க³மநாக³மேந கரிஷ்யந்த யதஸ்ேத
ேயாக்³யா :|

Ⅴ ேயா ஜேநா ஜயத ஸ ஸு²ப்⁴ரபரிச்ச²த³ம்ʼ
பரிதா⁴பயஷ்யந்ேத, அஹஞ்ச
ஜீவநக்³ரந்தா²த் தஸ்ய நாம
நாந்தர்தா⁴பயஷ்யாமி க ந்து மத்பது :
ஸாக்ஷாத் தஸ்ய தூ³தாநாம்ʼ ஸாக்ஷாச்ச
தஸ்யநாமஸ்வீகரிஷ்யாமி|

Ⅵ யஸ்ய ஸ்²ேராத்ரம்ʼ வத்³யேத ஸ
ஸமிதீ : ப்ரத்யுச்யமாநாம் ஆத்மந : கதா²ம்ʼ
ஸ்²ருʼேணாது|

Ⅶ அபரஞ்ச ப ²லாத ³ல்ப ²யாஸ்த²ஸமிேத
ர்தூ³தம்ʼ ப்ரதீத³ம்ʼ லிக², ய : பவ த்ர :
ஸத்யமயஸ்²சாஸ்த தா³யூத³ : குஞ்ஜிகாம்ʼ
தா⁴ரயத ச ேயந ேமாச ேத (அ)பர : ேகா(அ)ப
ந ருணத்³த ⁴ ருத்³ேத⁴ சாபர : ேகா(அ)ப ந
ேமாசயத ஸஏவபா⁴ஷேத|

Ⅷ தவ க்ரியா மம ேகா³சரா : பஸ்²ய
தவ ஸமீேப (அ)ஹம்ʼ முக்தம்ʼ த்³வாரம்ʼ
ஸ்தா²ப தவாந் தத் ேகநாப ேராத்³து⁴ம்ʼ ந
ஸ²க்யேத யதஸ்தவால்பம்ʼ ப³லமாஸ்ேத
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ததா²ப த்வம்ʼ மம வாக்யம்ʼ பாலிதவாந் மம
நாம்ேநா (அ)ஸ்வீகாரம்ʼ ந க்ருʼதவாம்ʼஸ்²ச|

Ⅸ பஸ்²ய யஹூதீ³யா ந ஸந்ேதா ேய
ம்ருʼஷாவாத ³ந : ஸ்வாந் யஹூதீ³யாந்
வத³ந்த ேதஷாம்ʼ ஸ²யதாநஸமாஜீயாநாம்ʼ
காம்ʼஸ்²ச த்³ அஹம் ஆேநஷ்யாமி பஸ்²ய
ேத மதா³ஜ்ஞாத ஆக³த்ய தவ சரணேயா :
ப்ரணம்ʼஸ்யந்த த்வஞ்ச மம ப்ரிேயா (அ)ஸீத
ஜ்ஞாஸ்யந்த |

Ⅹ த்வம்ʼ மம ஸஹஷ்ணுதாஸூசகம்ʼ
வாக்யம்ʼ ரக்ஷதவாநஸி தத்காரணாத்
ப்ருʼத ²வீநவாஸிநாம்ʼ பரீக்ஷார்த²ம்ʼ
க்ருʼத்ஸ்நம்ʼஜக³த்³ேயநாகா³மிபரீக்ஷாத ³ேநநாக்ரமிஷ்யேத
தஸ்மாத்³அஹமப த்வாம்ʼ ரக்ஷஷ்யாமி|

Ⅺ பஸ்²ய மயா ஸீ²க்⁴ரம் ஆக³ந்தவ்யம்ʼ தவ
யத³ஸ்த தத் தா⁴ரய ேகா (அ)ப தவ க ரீடம்ʼ
நாபஹரது|

Ⅻ ேயா ஜேநா ஜயத தமஹம்ʼ
மதீ³ேயஸ்²வரஸ்ய மந்த ³ேர ஸ்தம்ப⁴ம்ʼ
க்ருʼத்வா ஸ்தா²பயஸ்யாமி ஸ புந
ர்ந ந ர்க³மிஷ்யத | அபரஞ்ச தஸ்மிந்
மதீ³ேயஸ்²வரஸ்ய நாம மதீ³ேயஸ்²வரஸ்ய
புர்ய்யா அப நாம அர்த²ேதா யா நவீநா
யரூஸா²நம் புரீஸ்வர்கா³த் மதீ³ேயஸ்²வரஸ்ய
ஸமீபாத்³அவேரா யத தஸ்யா நாம மமாப
நூதநம்ʼ நாம ேலக ²ஷ்யாமி|

ⅩⅢ யஸ்ய ஸ்²ேராத்ரம்ʼ வத்³யேத ஸ
ஸமிதீ : ப்ரத்யுச்யமாநாம் ஆத்மந : கதா²ம்ʼ
ஸ்²ருʼேணாது|
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ⅩⅣ அபரஞ்ச லாயத ³ேகயாஸ்த²ஸமிேத
ர்தூ³தம்ʼ ப்ரதீத³ம்ʼ லிக², ய ஆேமந் அர்த²ேதா
வஸ்²வாஸ்ய : ஸத்யமயஸ்²ச ஸா ,
ஈஸ்²வரஸ்ய ஸ்ருʼஷ்ேடராத ³ஸ்²சாஸ்த ஸ
ஏவபா⁴ஷேத|

ⅩⅤ தவ க்ரியா மம ேகா³சரா : த்வம்ʼ ஸீ²ேதா
நாஸிதப்ேதா (அ)ப நாஸீத ஜாநாமி|

ⅩⅥ தவ ஸீ²தத்வம்ʼ தப்தத்வம்ʼ வா வரம்ʼ
ப⁴ேவத், ஸீ²ேதா ந பூ⁴த்வா தப்ேதா (அ)ப ந
பூ⁴த்வா த்வேமவம்பூ⁴த : கதூ³ஷ்ேணா (அ)ஸி
தத்காரணாத்³ அஹம்ʼ ஸ்வமுகா²த் த்வாம்
உத்³வமிஷ்யாமி|

ⅩⅦ அஹம்ʼ த⁴நீ ஸம்ருʼத்³த⁴ஸ்²சாஸ்மி மம
கஸ்யாப்யபா⁴ேவா ந ப⁴வதீத த்வம்ʼ வத³ஸி
கந்து த்வேமவ து³ :கா²ர்த்ேதா து³ர்க³ேதா
த³ரித்³ேரா (அ)ந்ேதா⁴நக்³நஸ்²சாஸிதத்த்வயா
நாவக³ம்யேத|

ⅩⅧ த்வம்ʼ யத்³ த⁴நீ ப⁴ேவஸ்தத³ர்த²ம்ʼ
மத்ேதா வஹ்ெநௗ தாப தம்ʼ ஸுவர்ணம்ʼ
க்ரீணீஹ நக்³நத்வாத் தவ லஜ்ஜா யந்ந
ப்ரகாேஸ²த தத³ர்த²ம்ʼ பரிதா⁴நாய மத்த :
ஸு²ப்⁴ரவாஸாம்ʼஸி க்ரீணீஹ யச்ச தவ
த்³ருʼஷ்டி : ப்ரஸந்நா ப⁴ேவத் தத³ர்த²ம்ʼ
சக்ஷ ர்ேலபநாயாஞ்ஜநம்ʼ மத்த : க்ரீணீஹீத
மமமந்த்ரணா|

ⅩⅨ ேயஷ்வஹம்ʼ ப்ரீேய தாந் ஸர்வ்வாந்
ப⁴ர்த்ஸயாமி ஸா²ஸ்மி ச, அதஸ்த்வம்
உத்³யமம்ʼவதா⁴யமந : பரிவர்த்தய|
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ⅩⅩ பஸ்²யாஹம்ʼ த்³வாரி தஷ்ட²ந் தத்³
ஆஹந்மி யத ³ கஸ்²ச த் மம ரவம்ʼ ஸ்²ருத்வா
த்³வாரம்ʼ ேமாசயத தர்ஹ்யஹம்ʼ தஸ்ய
ஸந்ந த ⁴ம்ʼ ப்ரவஸ்²ய ேதந ஸார்த்³த⁴ம்ʼ
ேபா⁴ ேய ேஸா (அ)ப மயா ஸார்த்³த⁴ம்ʼ
ேபா⁴ யேத|

ⅩⅪ அபரமஹம்ʼ யதா² ஜிதவாந் மம
ப த்ரா ச ஸஹ தஸ்ய ஸிம்ʼஹாஸந
உபவஷ்டஸ்²சாஸ்மி, ததா² ேயா ஜேநா ஜயத
தமஹம்ʼ மயா ஸார்த்³த⁴ம்ʼ மத்ஸிம்ʼஹாஸந
உபேவஸ²யஷ்யாமி|

ⅩⅫ யஸ்ய ஸ்²ேராத்ரம்ʼ வத்³யேத ஸ
ஸமிதீ : ப்ரத்யுச்யமாநம் ஆத்மந : கதா²ம்ʼ
ஸ்²ருʼேணாது|

Ⅳ
Ⅰ தத : பரம்ʼ மயா த்³ருʼஷ்டிபாதம்ʼ க்ருʼத்வா
ஸ்வர்ேக³ முக்தம்ʼ த்³வாரம் ஏகம்ʼ த்³ருʼஷ்டம்ʼ
மயா ஸஹபா⁴ஷமாணஸ்ய ச யஸ்ய
தூரீவாத்³யதுல்ேயா ரவ : பூர்வ்வம்ʼ ஸ்²ருத :
ஸமாம் அேவாசத்ஸ்தா²நேமதத்³ஆேராஹய,
இத : பரம்ʼ ேயந ேயந ப⁴வதவ்யம்ʼ தத³ஹம்ʼ
த்வாம்ʼ த³ர்ஸ²யஷ்ேய|

Ⅱ ேதநாஹம்ʼ தத்க்ஷணாத்³ ஆத்மாவஷ்ேடா
பூ⁴த்வா (அ)பஸ்²யம்ʼ ஸ்வர்ேக³
ஸிம்ʼஹாஸநேமகம்ʼ ஸ்தா²ப தம்ʼ தத்ர
ஸிம்ʼஹாஸேந ஏேகா ஜந உபவஷ்ேடா
(அ)ஸ்த |
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Ⅲ ஸிம்ʼஹாஸேந உபவஷ்டஸ்ய தஸ்ய
ஜநஸ்ய ரூபம்ʼ ஸூர்ய்யகாந்தமேண :
ப்ரவாலஸ்ய ச துல்யம்ʼ தத் ஸிம்ʼஹாஸநஞ்ச
மரகதமணிவத்³ரூபவஸி²ஷ்ேடந
ேமக⁴த⁴நுஷா ேவஷ்டிதம்ʼ|

Ⅳ தஸ்ய ஸிம்ʼஹாஸேந சதுர்த ³க்ஷ
சதுர்வம்ʼஸ²தஸிம்ʼஹாஸநாந தஷ்ட²ந்த
ேதஷ ஸிம்ʼஹாஸேநஷ சதுர்வம்ʼஸ²த
ப்ராசீநேலாகா உபவஷ்டாஸ்ேத
ஸு²ப்⁴ரவாஸ :பரிஹதாஸ்ேதஷாம்ʼ
ஸி²ராம்ʼஸிசஸுவர்ணக ரீைட ர்பூ⁴ஷதாந |

Ⅴ தஸ்ய ஸிம்ʼஹாஸநஸ்ய மத்⁴யாத்
தடி³ேதா ரவா : ஸ்தநதாந ச ந ர்க³ச்ச²ந்த
ஸிம்ʼஹாஸநஸ்யாந்த ேக ச ஸப்த தீ³பா
ஜ்வலந்த த ஈஸ்²வரஸ்யஸப்தாத்மாந :|

Ⅵ அபரம்ʼ ஸிம்ʼஹாஸநஸ்யாந்த ேக
ஸ்ப²டிகதுல்ய : காசமேயா ஜலாஸ²ேயா
வ த்³யேத, அபரம் அக்³ரத : பஸ்²சாச்ச
ப³ஹுசக்ஷ ஷ்மந்தஸ்²சத்வார : ப்ராணிந :
ஸிம்ʼஹஸநஸ்ய மத்⁴ேய சதுர்த ³க்ஷ ச
வத்³யந்ேத|

Ⅶ ேதஷாம்ʼ ப்ரத²ம : ப்ராணீ
ஸிம்ʼஹாகாேரா த்³வதீய : ப்ராணீ
ேகா³வாத்ஸாகாரஸ்த்ருʼதீய : ப்ராணீ
மநுஷ்யவத்³வத³நவஸி²ஷ்டஸ்²சதுர்த²ஸ்²ச
ப்ராணீஉட்³டீ³யமாநகுரேராபம :|

Ⅷ ேதஷாம்ʼ சதுர்ணாம் ஏைககஸ்ய
ப்ராணிந : ஷட் பக்ஷா : ஸந்த ேத
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ச ஸர்வ்வாங்ேக³ஷ்வப்⁴யந்தேர ச
ப³ஹுசக்ஷ ர்வஸி²ஷ்டா :, ேத த ³வாநஸ²ம்ʼ ந
வஸ்²ராம்ய க³த³ந்த பவ த்ர : பவ த்ர : பவ த்ர :
ஸர்வ்வஸ²க்த மாந் வர்த்தமாேநா பூ⁴ேதா
ப⁴வஷ்யம்ʼஸ்²ச ப்ரபு⁴ : பரேமஸ்²வர :|

Ⅸஇத்த²ம்ʼைத : ப்ராணிப ⁴ஸ்தஸ்யாநந்தஜீவந :
ஸிம்ʼஹாஸேநாபவஷ்டஸ்ய ஜநஸ்ய
ப்ரபா⁴ேவ ெகௗ³ரேவ த⁴ந்யவாேத³ ச
ப்ரகீர்த்த ேத

Ⅹ ேத சதுர்வம்ʼஸ²த ப்ராசீநா அப தஸ்ய
ஸிம்ʼஹாஸேநாபவஷ்டஸ்யாந்த ேக
ப்ரணிநத்ய தம் அநந்தஜீவநம்ʼ ப்ரணமந்த
ஸ்வீயக ரீடாம்ʼஸ்²சஸிம்ʼஹாஸநஸ்யாந்த ேக
நக்ஷப்யவத³ந்த ,

Ⅺேஹப்ரேபா⁴ஈஸ்²வராஸ்மாகம்ʼப்ரபா⁴வம்ʼ
ெகௗ³ரவம்ʼ ப³லம்ʼ| த்வேமவார்ஹஸி
ஸம்ப்ராப்தும்ʼ யத் ஸர்வ்வம்ʼ ஸஸ்ருʼேஜ
த்வயா| தவாப ⁴லாஷதஸ்²ைசவ ஸர்வ்வம்ʼ
ஸம்பூ⁴யந ர்ம்மேம||

Ⅴ
Ⅰஅநந்தரம்ʼதஸ்யஸிஹாஸேநாபவஷ்டஜநஸ்ய
த³க்ஷணஸ்ேத (அ)ந்த ர்ப³ஹஸ்²ச
லிக ²தம்ʼ பத்ரேமகம்ʼ மயா த்³ருʼஷ்டம்ʼ தத்
ஸப்தமுத்³ராப ⁴ரங்க தம்ʼ|

Ⅱ தத்பஸ்²சாத்³ ஏேகா ப³லவாந் தூ³ேதா
த்³ருʼஷ்ட : ஸ உச்ைச : ஸ்வேரண வாசமிமாம்ʼ
ேகா⁴ஷயத க : பத்ரேமதத்³ வவரீதும்ʼ
தம்முத்³ரா ேமாசயதுஞ்சார்ஹத ?
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Ⅲ க ந்து ஸ்வர்க³மர்த்த்யபாதாேலஷ தத்
பத்ரம்ʼ வவரீதும்ʼ ந ரீக்ஷதுஞ்ச கஸ்யாப
ஸாமர்த்²யம்ʼ நாப⁴வத்|

Ⅳ அேதா யஸ்தத் பத்ரம்ʼ வவரீதும்ʼ
ந ரீக்ஷதுஞ்சார்ஹத தாத்³ருʼஸ²ஜநஸ்யாபா⁴வாத்³
அஹம்ʼ ப³ஹுேராத ³தவாந்|

Ⅴ க ந்து ேதஷாம்ʼ ப்ராசீநாநாம் ஏேகா
ஜேநா மாமவத³த் மா ேராதீ³ : பஸ்²ய ேயா
யஹூதா³வம்ʼஸீ²ய : ஸிம்ʼேஹா தா³யூேதா³
மூலஸ்வரூபஸ்²சாஸ்த ஸ பத்ரஸ்ய தஸ்ய
ஸப்தமுத்³ராணாஞ்ச ேமாசநாய ப்ரமூதவாந்|

Ⅵ அபரம்ʼ ஸிம்ʼஹாஸநஸ்ய சதுர்ணாம்ʼ
ப்ராணிநாம்ʼ ப்ராசீநவர்க³ஸ்ய ச மத்⁴ய
ஏேகா ேமஷஸா²வேகா மயா த்³ருʼஷ்ட : ஸ
ேச²த ³த இவ தஸ்ய ஸப்தஸ்²ருʼங்கா³ணி
ஸப்தேலாசநாந ச ஸந்த தாந க்ருʼத்ஸ்நாம்ʼ
ப்ருʼத ²வீம்ʼ ப்ேரஷதா ஈஸ்²வரஸ்ய
ஸப்தாத்மாந :|

Ⅶஸஉபாக³த்யதஸ்யஸிம்ʼஹாஸேநாபவஷ்டஜநஸ்ய
த³க்ஷணகராத் தத் பத்ரம்ʼ க்³ருʼஹீதவாந்|

Ⅷ பத்ேர க்³ருʼஹீேத சத்வார :
ப்ராணிநஸ்²சதுர்வம்ம்ʼʼஸ²த ப்ராசீநாஸ்²ச
தஸ்ய ேமஷஸா²வகஸ்யாந்த ேக
ப்ரணிபதந்த ேதஷாம் ஏைககஸ்ய கரேயா
ர்வீணாம்ʼ ஸுக³ந்த ⁴த்³ரவ்ைய : பரிபூர்ணம்ʼ
ஸ்வர்ணமயபாத்ரஞ்ச தஷ்ட²த தாந
பவ த்ரேலாகாநாம்ʼ ப்ரார்த²நாஸ்வரூபாணி|
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Ⅸ அபரம்ʼ ேத நூதநேமகம்ʼ கீ³தமகா³யந்,
யதா², க்³ரஹீதும்ʼ பத்ரிகாம்ʼ தஸ்ய முத்³ரா
ேமாசயதும்ʼ ததா²| த்வேமவார்ஹஸி
யஸ்மாத் த்வம்ʼ ப³லிவத் ேச²த³நம்ʼ
க³த :| ஸர்வ்வாப்⁴ேயா ஜாத பா⁴ஷாப்⁴ய :
ஸர்வ்வஸ்மாத்³ வம்ʼஸ²ேத³ஸ²த :|
ஈஸ்²வரஸ்ய க்ருʼேத (அ)ஸ்மாந் த்வம்ʼ
ஸ்வீயரக்ேதந க்ரீதவாந்|

Ⅹஅஸ்மதீ³ஸ்²வரபேக்ஷ (அ)ஸ்மாந் ந்ருʼபதீந்
யாஜகாநப | க்ருʼதவாம்ʼஸ்ேதந ராஜத்வம்ʼ
கரிஷ்யாேமா மஹீதேல||

Ⅺ அபரம்ʼ ந ரீக்ஷமாேணந மயா
ஸிம்ʼஹாஸநஸ்ய ப்ராணிசதுஷ்டயஸ்ய
ப்ராசீநவர்க³ஸ்ய ச பரிேதா ப³ஹூநாம்ʼ
தூ³தாநாம்ʼ ரவ : ஸ்²ருத :, ேதஷாம்ʼ ஸம்ʼக்²யா
அயுதாயுதாந ஸஹஸ்ரஸஹஸ்த்ராணி ச|

Ⅻ ைதருச்ைசரித³ம் உக்தம்ʼ, பராக்ரமம்ʼ
த⁴நம்ʼ ஜ்ஞாநம்ʼ ஸ²க்த ம்ʼ ெகௗ³ரவமாத³ரம்ʼ|
ப்ரஸ²ம்ʼஸாஞ்சார்ஹத ப்ராப்தும்ʼ ேச²த ³ேதா
ேமஷஸா²வக :||

ⅩⅢஅபரம்ʼஸ்வர்க³மர்த்த்யபாதாலஸாக³ேரஷ
யாந வத்³யந்ேத ேதஷாம்ʼ ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ
ஸ்ருʼஷ்டவஸ்தூநாம்ʼ வாக ³யம்ʼ மயா
ஸ்²ருதா, ப்ரஸ²ம்ʼஸாம்ʼ ெகௗ³ரவம்ʼ
ெஸௗ²ர்ய்யம் ஆத ⁴பத்யம்ʼ ஸநாதநம்ʼ|
ஸிம்ʼஹஸேநாபவஷ்டஸ்²ச ேமஷவத்ஸஸ்²ச
க³ச்ச²தாம்ʼ|
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ⅩⅣ அபரம்ʼ ேத சத்வார : ப்ராணிந :
கத ²தவந்தஸ்ததா²ஸ்து,ததஸ்²சதுர்வம்ʼஸ²த ப்ராசீநா
அப ப்ரணிபத்ய தம் அநந்தகாலஜீவநம்ʼ
ப்ராணமந்|

Ⅵ
Ⅰ அநந்தரம்ʼ மய ந ரீக்ஷமாேண
ேமஷஸா²வேகந தாஸாம்ʼ ஸப்தமுத்³ராணாம்
ஏகாமுத்³ராமுக்தா ததஸ்ேதஷாம்ʼ சதுர்ணாம்
ஏகஸ்யப்ராணிநஆக³த்ய பஸ்²ேயதவாசேகா
ேமக⁴க³ர்ஜநதுல்ேயா ரேவா மயாஸ்²ருத :|

Ⅱ தத : பரம் ஏக : ஸு²க்லாஸ்²ேசா த்³ருʼஷ்ட :,
ததா³ரூேடா⁴ ஜேநா த⁴நு ர்தா⁴ரயத தஸ்ைம
ச க ரீடேமகம் அதா³ய தத : ஸ ப்ரப⁴வந்
ப்ரப⁴வஷ்யம்ʼஸ்²ச ந ர்க³தவாந்|

Ⅲ அபரம்ʼ த்³வதீயமுத்³ராயாம்ʼ ேதந
ேமாச தாயாம்ʼத்³வதீயஸ்யப்ராணிநஆக³த்ய
பஸ்²ேயத வாக் மயாஸ்²ருதா|

Ⅳ தேதா (அ)ருணவர்ேணா (அ)பர ஏேகா
(அ)ஸ்²ேவா ந ர்க³தவாந் ததா³ேராஹணி
ப்ருʼத ²வீத : ஸா²ந்த்யபஹரணஸ்ய
ேலாகாநாம்ʼ மத்⁴ேய பரஸ்பரம்ʼ
ப்ரத கா⁴ேதாத்பாத³நஸ்ய ச ஸாமர்த்²யம்ʼ
ஸமர்ப தம், ஏேகா ப்³ருʼஹத்க²ங்ேகா³ (அ)ப
தஸ்மாஅதா³ய |

Ⅴ அபரம்ʼ த்ருʼதீயமுத்³ராயாம்ʼ தந
ேமாச தாயாம்ʼ த்ருʼதீயஸ்ய ப்ராணிந
ஆக³த்ய பஸ்²ேயத வாக் மயா ஸ்²ருதா, தத :
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காலவர்ண ஏேகா (அ)ஸ்²ேவா மயா த்³ருʼஷ்ட :,
ததா³ேராஹேணாஹஸ்ேததுலா தஷ்ட²த

Ⅵஅநந்தரம்ʼப்ராணிசதுஷ்டயஸ்யமத்⁴யாத்³
வாக ³யம்ʼ ஸ்²ருதா ேகா³தூ⁴மாநாேமக :
ேஸடேகா முத்³ராபாைத³கமூல்ய :, யவாநாஞ்ச
ேஸடகத்ரயம்ʼ முத்³ராபாைத³கமூல்யம்ʼ
ைதலத்³ராக்ஷாரஸாஸ்²ச த்வயா மா
ஹம்ʼஸிதவ்யா :|

Ⅶ அநந்தரம்ʼ சதுர்த²முத்³ராயாம்ʼ ேதந
ேமாச தாயாம்ʼ சதுர்த²ஸ்ய ப்ராணிந ஆக³த்ய
பஸ்²ேயத வாக் மயாஸ்²ருதா|

Ⅷ தத : பாண்டு³ரவர்ண ஏேகா (அ)ஸ்²ேவா
மயா த்³ருʼஷ்ட :, ததா³ேராஹேணா நாம
ம்ருʼத்யுரித பரேலாகஸ்²ச தம் அநுசரத
க²ங்ேக³ந து³ர்ப ⁴ேக்ஷண மஹாமார்ய்யா
வந்யபஸு²ப ⁴ஸ்²ச ேலாகாநாம்ʼ ப³தா⁴ய
ப்ருʼத ²வ்யாஸ்²சதுர்தா²ம்ʼஸ²ஸ்யாத ⁴பத்யம்ʼ
தஸ்மாஅதா³ய |

Ⅸ அநந்தரம்ʼ பஞ்சமமுத்³ராயாம்ʼ ேதந
ேமாச தாயாம் ஈஸ்²வரவாக்யேஹேதாஸ்தத்ர
ஸா யதா³நாச்ச ேச²த ³தாநாம்ʼ
ேலாகாநாம்ʼ ேத³ஹேநா ேவத்³யா அேதா⁴
மயாத்³ருʼஸ்²யந்த|

Ⅹ த உச்ைசரித³ம்ʼ க³த³ந்த , ேஹ பவத்ர
ஸத்யமய ப்ரேபா⁴ அஸ்மாகம்ʼ ரக்தபாேத
ப்ருʼத ²வீநவாஸிப ⁴ ர்வவத ³தும்ʼ தஸ்ய ப²ல
தா³துஞ்சகத காலம்ʼவலம்ப³ேஸ?
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Ⅺ ததஸ்ேதஷாம் ஏைககஸ்ைம ஸு²ப்⁴ர :
பரிச்ச²ேதா³ (அ)தா³ய வாக ³யஞ்சாகத்²யத
யூயமல்பகாலம் அர்த²ேதா யுஷ்மாகம்ʼ
ேய ஸஹாதா³ஸா ப்⁴ராதேரா யூயமிவ
கா⁴நஷ்யந்ேத ேதஷாம்ʼ ஸம்ʼக்²யா யாவத்
ஸம்பூர்ணதாம்ʼ ந க³ச்ச²த தாவத்³வ ரமத|

Ⅻஅநந்தரம்ʼயதா³ஸஷஷ்ட²முத்³ராமேமாசயத்
ததா³ மய ந ரீக்ஷமாேண மஹாந்
பூ⁴கம்ேபா (அ)ப⁴வத் ஸூர்ய்யஸ்²ச
உஷ்ட்ரேலாமஜவஸ்த்ரவத்க்ருʼஷ்ணவர்ணஸ்²சந்த்³ரமாஸ்²ச
ரக்தஸங்காேஸா² (அ)ப⁴வத்

ⅩⅢ க³க³நஸ்த²தாராஸ்²ச ப்ரப³லவாயுநா
சாலிதாத்³ உடு³ம்ப³ரவ்ருʼக்ஷாத்
ந பாத தாந்யபக்கப²லாநீவபூ⁴தேலந்யபதந்|

ⅩⅣஆகாஸ²மண்ட³லஞ்சஸங்குச்யமாநக்³ரந்த²இவாந்தர்தா⁴நம்
அக³மத் க ³ரய உபத்³வீபாஸ்²ச ஸர்வ்ேவ
ஸ்தா²நாந்தரம்ʼ சாலிதா :

ⅩⅤ ப்ருʼத ²வீஸ்தா² பூ⁴பாலா மஹால்ேலாகா :
ஸஹஸ்த்ரபதேயா த⁴ந ந : பராக்ரமிணஸ்²ச
ேலாகா தா³ஸா முக்தாஸ்²ச ஸர்வ்ேவ (அ)ப
கு³ஹாஸு க ³ரிஸ்த²ைஸ²ேலஷ ச ஸ்வாந்
ப்ராச்சா²த³யந்|

ⅩⅥ ேத ச க ³ரீந் ைஸ²லாம்ʼஸ்²ச
வத³ந்த யூயம் அஸ்மது³பரி பத த்வா
ஸிம்ʼஹாஸேநாபவஷ்டஜநஸ்யத்³ருʼஷ்டிேதா
ேமஷஸா²வகஸ்ய ேகாபாச்சாஸ்மாந்
ேகா³பாயத;
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ⅩⅦ யதஸ்தஸ்ய க்ேராத⁴ஸ்ய மஹாத ³நம்
உபஸ்த ²தம்ʼ க :ஸ்தா²தும்ʼஸ²க்ேநாத ?

Ⅶ
Ⅰ அநந்தரம்ʼ சத்வாேரா த ³வ்யதூ³தா மயா
த்³ருʼஷ்டா :, ேத ப்ருʼத ²வ்யாஸ்²சதுர்ஷ
ேகாேணஷ தஷ்ட²நத : ப்ருʼத ²வ்யாம்ʼ
ஸமுத்³ேர வ்ருʼேக்ஷஷ ச வாயு ர்யதா² ந
வேஹத் ததா² ப்ருʼத ²வ்யாஸ்²சதுேரா வாயூந்
தா⁴ரயந்த |

Ⅱ அநந்தரம்ʼ ஸூர்ய்ேயாத³யஸ்தா²நாத்³
உத்³யந் அபர ஏேகா தூ³ேதா மயா
த்³ருʼஷ்ட : ேஸா(அ)மேரஸ்²வரஸ்ய முத்³ராம்ʼ
தா⁴ரயத , ேயஷ சர்துஷ தூ³ேதஷ
ப்ருʼத ²வீஸமுத்³ரேயா ர்ஹம்ʼஸநஸ்ய பா⁴ேரா
த³த்தஸ்தாந்ஸஉச்ைசரித³ம்ʼஅவத³த்|

Ⅲ ஈஸ்²வரஸ்ய தா³ஸா யாவத்³ அஸ்மாப ⁴
ர்பா⁴ேலஷ முத்³ரயாங்க தா ந ப⁴வஷ்யந்த
தாவத் ப்ருʼத ²வீ ஸமுத்³ேரா தரவஸ்²ச
யுஷ்மாப ⁴ ர்நஹம்ʼஸ்யந்தாம்ʼ|

Ⅳ தத : பரம்ʼ முத்³ராங்க தேலாகாநாம்ʼ
ஸம்ʼக்²யா மயாஸ்²ராவ | இஸ்ராேயல :
ஸர்வ்வவம்ʼஸா◌²◌ीயாஸ்²சதுஸ்²சத்வாரிம்ʼஸ²த்ஸஹஸ்ராத ⁴கலக்ஷேலாகா
முத்³ரயாங்க தாஅப⁴வந்,

Ⅴ அர்த²ேதா யஹூதா³வம்ʼேஸ²
த்³வாத³ஸ²ஸஹஸ்ராணி ரூேப³ணவம்ʼேஸ²
த்³வாத³ஸ²ஸஹஸ்ராணி கா³த³வம்ʼேஸ²
த்³வாத³ஸ²ஸஹஸ்ராணி,
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Ⅵஆேஸ²ரவம்ʼேஸ²த்³வாத³ஸ²ஸஹஸ்ராணி
நப்தாலிவம்ʼேஸ² த்³வாத³ஸ²ஸஹஸ்ராணி
மிநஸி²வம்ʼேஸ² த்³வாத³ஸ²ஸஹஸ்ராணி,

Ⅶஸி²மிேயாநவம்ʼேஸ²த்³வாத³ஸ²ஸஹஸ்ராணி
ேலவவம்ʼேஸ² த்³வாத³ஸ²ஸஹஸ்ராணி
இஷாக²ரவம்ʼேஸ² த்³வாத³ஸ²ஸஹஸ்ராணி,

Ⅷஸிபூ³லூநவம்ʼேஸ²த்³வாத³ஸ²ஸஹஸ்ராணி
யூஷப²வம்ʼேஸ² த்³வாத³ஸ²ஸஹஸ்ராணி
ப ³ந்யாமீநவம்ʼேஸ²சத்³வாத³ஸ²ஸஹஸ்ராணி
ேலாகாமுத்³ராங்க தா :|

Ⅸ தத : பரம்ʼ ஸர்வ்வஜாதீயாநாம்ʼ
ஸர்வ்வவம்ʼஸீ²யாநாம்ʼஸர்வ்வேத³ஸீ²யாநாம்ʼ
ஸர்வ்வபா⁴ஷாவாத ³நாஞ்சமஹாேலாகாரண்யம்ʼ
மயா த்³ருʼஷ்டம்ʼ, தாந் க³ணயதும்ʼ ேகநாப ந
ஸ²க்யம்ʼ, ேத ச ஸு²ப்⁴ரபரிச்ச²த³பரிஹதா :
ஸந்த : கைரஸ்²ச தாலவ்ருʼந்தாந வஹந்த :
ஸிம்ʼஹாஸநஸ்ய ேமஷஸா²வகஸ்ய
சாந்த ேக தஷ்ட²ந்த ,

Ⅹ உச்ைச :ஸ்வைரரித³ம்ʼ கத²யந்த ச,
ஸிம்ʼஹாஸேநாபவஷ்டஸ்ய பரேமஸ²ஸ்ய
ந : ஸ்தவ :| ஸ்தவஸ்²ச ேமஷவத்ஸஸ்ய
ஸம்பூ⁴யாத் த்ராணகாரணாத்|

Ⅺ தத : ஸர்வ்ேவ தூ³தா : ஸிம்ʼஹாஸநஸ்ய
ப்ராசீநவர்க³ஸ்ய ப்ராணிசதுஷ்டயஸ்ய ச
பரிதஸ்தஷ்ட²ந்த : ஸிம்ʼஹாஸநஸ்யாந்த ேக
ந்யூப்³ஜீபூ⁴ேயஸ்²வரம்ʼ ப்ரணம்யவத³ந்த ,

Ⅻ ததா²ஸ்து த⁴ந்யவாத³ஸ்²ச ேதேஜா
ஜ்ஞாநம்ʼ ப்ரஸ²ம்ʼஸநம்ʼ| ெஸௗ²ர்ய்யம்ʼ
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பராக்ரமஸ்²சாப ஸ²க்தஸ்²ச ஸர்வ்வேமவ
தத்| வர்த்ததாமீஸ்²வேர(அ)ஸ்மாகம்ʼ ந த்யம்ʼ
ந த்யம்ʼ ததா²ஸ்த்வத |

ⅩⅢ தத : பரம்ʼ ேதஷாம்ʼ ப்ராசீநாநாம்
ஏேகா ஜேநா மாம்ʼ ஸம்பா⁴ஷ்ய ஜகா³த³
ஸு²ப்⁴ரபரிச்ச²த³பரிஹதா இேம ேக? குேதா
வாக³தா :?

ⅩⅣ தேதா மேயாக்தம்ʼ ேஹ மேஹச்ச²
ப⁴வாேநவ தத் ஜாநாத | ேதந கத ²தம்ʼ,
இேம மஹாக்ேலஸ²மத்⁴யாத்³ ஆக³த்ய
ேம◌ेஷஸா²வகஸ்ய ருத ⁴ேரண
ஸ்வீயபரிச்ச²தா³ந் ப்ரக்ஷாலிதவந்த :
ஸு²க்லீக்ருʼதவந்தஸ்²ச|

ⅩⅤ தத்காரணாத் த ஈஸ்²வரஸ்ய
ஸிம்ʼஹாஸநஸ்யாந்த ேக தஷ்ட²ந்ேதா
த ³வாராத்ரம்ʼ தஸ்ய மந்த ³ேர தம்ʼ ேஸவந்ேத
ஸிம்ʼஹாஸேநாபவஷ்ேடா ஜநஸ்²ச தாந்
அத ⁴ஸ்தா²ஸ்யத |

ⅩⅥ ேதஷாம்ʼ க்ஷ தா⁴ ப பாஸா வா புந ர்ந
ப⁴வஷ்யத ெரௗத்³ரம்ʼ ேகாப்யுத்தாேபா வா
ேதஷ நந பதஷ்யத ,

ⅩⅦ யத : ஸிம்ʼஹாஸநாத ⁴ஷ்டா²நகாரீ
ேமஷஸா²வகஸ்தாந் சாரயஷ்யத ,
அம்ருʼதேதாயாநாம்ʼ ப்ரஸ்ரவணாநாம்ʼ
ஸந்ந த ⁴ம்ʼ தாந் க³மயஷ்யத ச,
ஈஸ்²வேரா(அ)ப ேதஷாம்ʼ நயநப்⁴ய :
ஸர்வ்வமஸ்²ருப்ரமார் யத |
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Ⅷ
Ⅰ அநந்தரம்ʼ ஸப்தமமுத்³ராயாம்ʼ ேதந
ேமாச தாயாம்ʼ ஸார்த்³த⁴த³ண்ட³காலம்ʼ
ஸ்வர்ேகா³ ந  :ஸ²ப்³ேதா³(அ)ப⁴வத்|

Ⅱ அபரம் அஹம் ஈஸ்²வரஸ்யாந்த ேக
தஷ்ட²த : ஸப்ததூ³தாந் அபஸ்²யம்ʼ ேதப்⁴ய :
ஸப்ததூர்ய்ேயா(அ)தீ³யந்த|

Ⅲ தத : பரம் அந்ய ஏேகா தூ³த
ஆக³த : ஸ ஸ்வர்ணதூ⁴பாதா⁴ரம்ʼ
க்³ருʼஹீத்வா ேவத ³முபாதஷ்ட²த் ஸ ச
யத் ஸிம்ʼஹாஸநஸ்யாந்த ேக ஸ்த ²தாயா :
ஸுவர்ணேவத்³யா உபரி ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ
பவ த்ரேலாகாநாம்ʼ ப்ரார்த²நாஸு தூ⁴பாந்
ேயாஜேயத் தத³ர்த²ம்ʼ ப்ரசுரதூ⁴பாஸ்தஸ்ைம
த³த்தா :|

Ⅳ ததஸ்தஸ்ய தூ³தஸ்ய கராத்
பவ த்ரேலாகாநாம்ʼ ப்ரார்த²நாப ⁴ :
ஸம்ʼயுக்ததூ⁴பாநாம்ʼ தூ⁴ம ஈஸ்²வரஸ்ய
ஸமக்ஷம்ʼஉத³தஷ்ட²த்|

Ⅴ பஸ்²சாத் ஸ தூ³ேதா தூ⁴பாதா⁴ரம்ʼ
க்³ருʼஹீத்வா ேவத்³யா வஹ்நநா
பூரய த்வா ப்ருʼத ²வ்யாம்ʼ நக்ஷப்தவாந்
ேதந ரவா ேமக⁴க³ர்ஜ்ஜநாந வ த்³யுேதா
பூ⁴மிகம்பஸ்²சாப⁴வந்|

Ⅵ தத : பரம்ʼ ஸப்ததூரீ ர்தா⁴ரயந்த :
ஸப்ததூ³தாஸ்தூரீ ர்வாத³யதும் உத்³யதா
அப⁴வந்|

Ⅶ ப்ரத²ேமந தூர்ய்யாம்ʼ வாத ³தாயாம்ʼ
ரக்தமிஸ்²ரிெதௗ ஸி²லாவஹ்நீ ஸம்பூ⁴ய
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ப்ருʼத ²வ்யாம்ʼ நக்ஷப்ெதௗ ேதந
ப்ருʼத ²வ்யாஸ்த்ருʼதீயாம்ʼேஸா² த³க்³த⁴ :,
தரூணாமப த்ருʼதீயாம்ʼேஸா² த³க்³த⁴ :,
ஹரித்³வர்ணத்ருʼணாந ச ஸர்வ்வாணி
த³க்³தா⁴ந |

Ⅷ அநந்தரம்ʼ த்³வதீயதூ³ேதந தூர்ய்யாம்ʼ
வாத ³தாயாம்ʼ வஹ்நநா ப்ரஜ்வலிேதா
மஹாபர்வ்வத : ஸாக³ேர நக்ஷப்தஸ்ேதந
ஸாக³ரஸ்யத்ருʼதீயாம்ʼேஸா² ரக்தீபூ⁴த :

Ⅸ ஸாக³ேர ஸ்த ²தாநாம்ʼ ஸப்ராணாநாம்ʼ
ஸ்ருʼஷ்டவஸ்தூநாம்ʼத்ருʼதீயாம்ʼேஸா²ம்ருʼத :,
அர்ணவயாநாநாம் அப த்ருʼதீயாம்ʼேஸா²
நஷ்ட :|

Ⅹ அபரம்ʼ த்ருʼதீயதூ³ேதந தூர்ய்யாம்ʼ
வாத ³தாயாம்ʼ தீ³ப இவ ஜ்வலந்தீ ஏகா
மஹதீ தாரா க³க³ணாத் ந பத்ய நதீ³நாம்ʼ
ஜலப்ரஸ்ரவணாநாஞ்ேசாபர்ய்யாவதீர்ணா|

Ⅺ தஸ்யாஸ்தாராயா நாம நாக³த³மநகமித ,
ேதந ேதாயாநாம்ʼ த்ருʼதீயாம்ʼேஸ²
நாக³த³மநகீபூ⁴ேத ேதாயாநாம்ʼ த க்தத்வாத்
ப³ஹேவாமாநவா ம்ருʼதா :|

Ⅻ அபரம்ʼ சதுர்த²தூ³ேதந தூர்ய்யாம்ʼ
வாத ³தாயாம்ʼ ஸூர்ய்யஸ்ய
த்ருʼதீயாம்ʼஸ²ஸ்²சந்த்³ரஸ்ய த்ருʼதீயாம்ʼேஸா²
நக்ஷத்ராணாஞ்ச த்ருʼதீயாம்ʼஸ² :
ப்ரஹ்ருʼத :, ேதந ேதஷாம்ʼ த்ருʼதீயாம்ʼேஸ²
(அ)ந்த⁴காரீபூ⁴ேதத ³வஸஸ்த்ருʼதீயாம்ʼஸ²காலம்ʼ
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யாவத் ேதேஜாஹீேநா ப⁴வத நஸா²ப
தாேமவாவஸ்தா²ம்ʼ க³ச்ச²த |

ⅩⅢததா³ந ரீக்ஷமாேணநமயாகாஸ²மத்⁴ேயநாப ⁴பதத
ஏகஸ்ய தூ³தஸ்ய ரவ : ஸ்²ருத :
ஸ உச்ைச ர்க³த³த , அபைர
ர்ையஸ்த்ரிப ⁴ ர்தூ³ைதஸ்தூர்ய்ேயா
வாத ³தவ்யாஸ்ேதஷாம்அவஸி²ஷ்டதூரீத்⁴வந த :
ப்ருʼத ²வீநவாஸிநாம்ʼ ஸந்தாப : ஸந்தாப :
ஸந்தாபஸ்²சஸம்ப⁴வஷ்யத |

Ⅸ
Ⅰ தத : பரம்ʼ ஸப்தமதூ³ேதந தூர்ய்யாம்ʼ
வாத ³தாயாம்ʼக³க³நாத்ப்ருʼத ²வ்யாம்ʼந பத த
ஏகஸ்தாரேகா மயா த்³ருʼஷ்ட :, தஸ்ைம
ரஸாதலகூபஸ்யகுஞ்ஜிகாதா³ய |

Ⅱ ேதந ரஸாதலகூேப முக்ேத
மஹாக்³நகுண்ட³ஸ்ய தூ⁴ம இவ
தூ⁴மஸ்தஸ்மாத் கூபாத்³ உத்³க³த :|
தஸ்மாத் கூபதூ⁴மாத் ஸூர்ய்யாகாெஸௗ²
த மிராவ்ருʼெதௗ|

Ⅲ தஸ்மாத்³ தூ⁴மாத் பதங்ேக³ஷ
ப்ருʼத ²வ்யாம்ʼந ர்க³ேதஷ நரேலாகஸ்த²வ்ருʼஸ்²ச கவத்
ப³லம்ʼ ேதப்⁴ேயா(அ)தா³ய |

Ⅳ அபரம்ʼ ப்ருʼத ²வ்யாஸ்த்ருʼணாந
ஹரித்³வர்ணஸா²காத³ேயா வ்ருʼக்ஷாஸ்²ச
ைத ர்ந ஸிம்ʼஹதவ்யா : க ந்து ேயஷாம்ʼ
பா⁴ேலஷ்வீஸ்²வரஸ்ய முத்³ராயா அங்ேகா
நாஸ்த ேகவலம்ʼ ேத மாநவாஸ்ைத
ர்ஹம்ʼஸிதவ்யாஇத³ம்ʼ தஆத ³ஷ்டா :|
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Ⅴ பரந்து ேதஷாம்ʼ ப³தா⁴ய நஹ ேகவலம்ʼ
பஞ்ச மாஸாந் யாவத்யாதநாதா³நாய ேதப்⁴ய :
ஸாமர்த்²யமதா³ய | வ்ருʼஸ்²ச ேகந த³ஷ்டஸ்ய
மாநவஸ்ய யாத்³ருʼஸீ² யாதநா ஜாயேத
ைதரப தாத்³ருʼஸீ²யாதநா ப்ரதீ³யேத|

Ⅵ தஸ்மிந் ஸமேய மாநவா ம்ருʼத்யும்ʼ
ம்ருʼக³யஷ்யந்ேத க ந்து ப்ராப்தும்ʼ ந
ஸ² யந்த , ேத ப்ராணாந் த்யக்தும்
அப ⁴லஷஷ்யந்த க ந்து ம்ருʼத்யுஸ்ேதப்⁴ேயா
தூ³ரம்ʼ பலாயஷ்யேத|

Ⅶ ேதஷாம்ʼ பதங்கா³நாம் ஆகாேரா
யுத்³தா⁴ர்த²ம்ʼ ஸுஸஜ்ஜிதாநாம் அஸ்²வாநாம்
ஆகாரஸ்ய துல்ய :, ேதஷாம்ʼ ஸி²ர :ஸு
ஸுவர்ணக ரீடாநீவ க ரீடாந வ த்³யந்ேத,
முக²மண்ட³லாந ச மாநுஷகமுக²துல்யாந ,

Ⅷ ேகஸா²ஸ்²ச ேயாஷதாம்ʼ
ேகஸா²நாம்ʼ ஸத்³ருʼஸா² :, த³ந்தாஸ்²ச
ஸிம்ʼஹத³ந்ததுல்யா :,

Ⅸ ெலௗஹகவசவத் ேதஷாம்ʼ கவசாந
ஸந்த , ேதஷாம்ʼ பக்ஷாணாம்ʼ ஸ²ப்³ேதா³
ரணாய தா⁴வதாமஸ்²வரதா²நாம்ʼ
ஸமூஹஸ்யஸ²ப்³த³துல்ய :|

Ⅹ வ்ருʼஸ்²ச காநாமிவ ேதஷாம்ʼ
லாங்கூ³லாந ஸந்த , ேதஷ லாங்கூ³ேலஷ
கண்டகாந வ த்³யந்ேத,அபரம்ʼ பஞ்ச மாஸாந்
யாவத் மாநவாநாம்ʼ ஹம்ʼஸநாய ேத
ஸாமர்த்²யப்ராப்தா :|
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Ⅺ ேதஷாம்ʼ ராஜா ச ரஸாதலஸ்ய
தூ³தஸ்தஸ்ய நாம இப்³ரீயபா⁴ஷயா
அப³த்³ேதா³ந் யூநாநீயபா⁴ஷயா ச
அபல்லுேயாந்அர்த²ேதாவ நாஸ²கஇத |

Ⅻ ப்ரத²ம : ஸந்தாேபா க³தவாந் பஸ்²ய
இத : பரமப த்³வாப்⁴யாம்ʼ ஸந்தாபாப்⁴யாம்
உபஸ்தா²தவ்யம்ʼ|

ⅩⅢ தத : பரம்ʼ ஷஷ்ட²தூ³ேதந தூர்ய்யாம்ʼ
வாத ³தாயாம் ஈஸ்²வரஸ்யாந்த ேக
ஸ்த ²தாயா :ஸுவர்ணேவத்³யாஸ்²சதுஸ்²சூடா³த :
கஸ்யச த்³ ரேவா மயாஸ்²ராவ |

ⅩⅣஸதூரீதா⁴ரிணம்ʼஷஷ்ட²தூ³தம்அவத³த்,
ப²ராதாக்²ேயமஹாநேத³ேயசத்வாேராதூ³தா
ப³த்³தா⁴ :ஸந்த தாந் ேமாசய|

ⅩⅤ ததஸ்தத்³த³ண்ட³ஸ்ய தத்³த ³நஸ்ய
தந்மாஸஸ்ய தத்³வத்ஸரஸ்ய ச க்ருʼேத
நரூப தாஸ்ேத சத்வாேராதூ³தா மாநவாநாம்ʼ
த்ருʼதீயாம்ʼஸ²ஸ்யப³தா⁴ர்த²ம்ʼ ேமாச தா :|

ⅩⅥ அபரம் அஸ்²வாேராஹைஸந்யாநாம்ʼ
ஸம்ʼக்²யா மயாஸ்²ராவ , ேத வம்ʼஸ²த ேகாடய
ஆஸந்|

ⅩⅦமயாேய (அ)ஸ்²வாஅஸ்²வாேராஹணஸ்²ச
த்³ருʼஷ்டாஸ்த ஏதாத்³ருʼஸா² :,
ேதஷாம்ʼ வஹ்நஸ்வரூபாணி
நீலப்ரஸ்தரஸ்வரூபாணிக³ந்த⁴கஸ்வரூபாணி
ச வர்ம்மாண்யாஸந், வாஜிநாஞ்ச
ஸிம்ʼஹமூர்த்³த⁴ஸத்³ருʼஸா² மூர்த்³தா⁴ந :,
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ேதஷாம்ʼ முேக²ப்⁴ேயா வஹ்நதூ⁴மக³ந்த⁴கா
ந ர்க³ச்ச²ந்த |

ⅩⅧஏைதஸ்த்ரிப ⁴ர்த³ண்ைட³ரர்த²தஸ்ேதஷாம்ʼ
முேக²ப்⁴ேயாந ர்க³ச்ச²த்³ப ⁴ர்வஹ்நதூ⁴மக³ந்த⁴ைக
ர்மாநுஷாணாம்ʼதுதீயாம்ʼேஸா² (அ)கா⁴ந |

ⅩⅨ ேதஷாம்ʼ வாஜிநாம்ʼ ப³லம்ʼ
முேக²ஷ லாங்கூ³ேலஷ ச ஸ்த ²தம்ʼ,
யதஸ்ேதஷாம்ʼலாங்கூ³லாந ஸர்பாகாராணி
மஸ்தகவஸி²ஷ்டாந ச ைதேரவ ேத
ஹம்ʼஸந்த |

ⅩⅩ அபரம் அவஸி²ஷ்டா ேய மாநவா
ைத ர்த³ண்ைட³ ர்ந ஹதாஸ்ேத யதா²
த்³ருʼஷ்டிஸ்²ரவணக³மநஸ²க்தஹீநாந்
ஸ்வர்ணெரௗப்யப த்தலப்ரஸ்தரகாஷ்ட²மயாந்
வ க்³ரஹாந் பூ⁴தாம்ʼஸ்²ச ந பூஜயஷ்யந்த
ததா² ஸ்வஹஸ்தாநாம்ʼ க்ரியாப்⁴ய :
ஸ்வமநாம்ʼஸிநபராவர்த்த தவந்த :

ⅩⅪஸ்வப³த⁴குஹகவ்யப ⁴சாரெசௗர்ய்ேயாப்⁴ேயா
(அ)ப மநாம்ʼஸிநபராவர்த்த தவந்த :|

Ⅹ
Ⅰ அநந்தரம்ʼ ஸ்வர்கா³த்³ அவேராஹந்
அபர ஏேகா மஹாப³ேலா தூ³ேதா மயா
த்³ருʼஷ்ட :, ஸ பரிஹதேமக⁴ஸ்தஸ்ய
ஸி²ரஸ்²ச ேமக⁴த⁴நுஷா பூ⁴ஷதம்ʼ
முக²மண்ட³லஞ்ச ஸூர்ய்யதுல்யம்ʼ சரெணௗ
சவஹ்நஸ்தம்ப⁴ஸெமௗ|

Ⅱ ஸ ஸ்வகேரண வஸ்தீர்ணேமகம்ʼ
க்ஷ த்³ரக்³ரந்த²ம்ʼ தா⁴ரயத ,
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த³க்ஷணசரேணந ஸமுத்³ேர வாமசரேணந
சஸ்த²ேலதஷ்ட²த |

Ⅲஸஸிம்ʼஹக³ர்ஜநவத்³ உச்ைச :ஸ்வேரண
ந்யநத³த் ந நாேத³ க்ருʼேத ஸப்த ஸ்தந தாந
ஸ்வகீயாந்ஸ்வநாந் ப்ராகாஸ²யந்|

Ⅳ ைத : ஸப்த ஸ்தநைத ர்வாக்ேய கத ²ேத
(அ)ஹம்ʼ தத் ேலக ²தும் உத்³யத ஆஸம்ʼ
க ந்து ஸ்வர்கா³த்³ வாக ³யம்ʼ மயா ஸ்²ருதா
ஸப்த ஸ்தநைத ர்யத்³ யத்³ உக்தம்ʼ தத்
முத்³ரயாங்கயமாலிக²|

Ⅴ அபரம்ʼ ஸமுத்³ரேமத ³ந்ேயாஸ்தஷ்ட²ந்
ேயாதூ³ேதா மயா த்³ருʼஷ்ட : ஸக³க³நம்ʼ ப்ரத
ஸ்வத³க்ஷணகரமுத்தா²ப்ய

Ⅵ அபரம்ʼ ஸ்வர்கா³த்³ யஸ்ய
ரேவா மயாஸ்²ராவ ஸ புந ர்மாம்ʼ
ஸம்பா⁴வ்யாவத³த் த்வம்ʼ க³த்வா
ஸமுத்³ரேமத ³ந்ேயாஸ்தஷ்ட²ேதா தூ³தஸ்ய
கராத் தம்ʼ வஸ்தீர்ண க்ஷ த்³ரக்³ரந்த²ம்ʼ
க்³ருʼஹாண, ேதந மயா தூ³தஸமீபம்ʼ க³த்வா
கத ²தம்ʼ க்³ரந்ேதா² (அ)ெஸௗதீ³யதாம்ʼ|

Ⅶ க ந்து தூரீம்ʼ வாத ³ஷ்யத :
ஸப்தமதூ³தஸ்ய தூரீவாத³நஸமய
ஈஸ்²வரஸ்ய கு³ப்தா மந்த்ரணா தஸ்ய
தா³ஸாந் ப⁴வஷ்யத்³வாத ³ந : ப்ரத ேதந
ஸுஸம்ʼவாேத³ யதா² ப்ரகாஸி²தா தைத²வ
ஸித்³தா⁴ ப⁴வஷ்யத |

Ⅷ அபரம்ʼ ஸ்வர்கா³த்³ யஸ்ய
ரேவா மயாஸ்²ராவ ஸ புந ர்மாம்ʼ
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ஸம்பா⁴ஷ்யாவத³த் த்வம்ʼ க³த்வா
ஸமுத்³ரேமத ³ந்ேயாஸ்தஷ்ட²ேதா தூ³தஸ்ய
கராத் தம்ʼ வஸ்தீர்ணம்ʼ க்ஷ த்³ரக்³ரந்த²ம்ʼ
க்³ருʼஹாண,

Ⅸ ேதந மயா தூ³தஸமீபம்ʼ க³த்வா கத ²தம்ʼ
க்³ரந்ேதா² (அ)ெஸௗ தீ³யதாம்ʼ| ஸ மாம்
அவத³த்தம்ʼக்³ருʼஹீத்வாக ³ல,தேவாத³ேரஸ
த க்தரேஸா ப⁴வஷ்யத க ந்து முேக² மது⁴வத்
ஸ்வாது³ ர்ப⁴வஷ்யத |

Ⅹ ேதந மயா தூ³தஸ்ய கராத்³ க்³ரந்ேதா²
க்³ருʼஹீேதா க ³லிதஸ்²ச| ஸ து மம முேக²
மது⁴வத் ஸ்வாது³ராஸீத் க ந்த்வத³நாத் பரம்ʼ
மேமாத³ரஸ்த க்ததாம்ʼ க³த :|

Ⅺ தத : ஸ மாம் அவத³த் ப³ஹூந்
ஜாதவம்ʼஸ²பா⁴ஷாவத ³ராஜாந் அத ⁴ த்வயா
புந ர்ப⁴வஷ்யத்³வாக்யம்ʼவக்தவ்யம்ʼ|

Ⅺ
Ⅰ அநந்தரம்ʼ பரிமாணத³ண்ட³வத்³ ஏேகா
நேலா மஹ்யமதா³ய , ஸ ச தூ³த உபதஷ்ட²ந்
மாம் அவத³த்,உத்தா²ேயஸ்²வரஸ்ய மந்த ³ரம்ʼ
ேவதீ³ம்ʼ தத்ரத்யேஸவகாம்ʼஸ்²ச மிமீஷ்வ|

Ⅱ க ந்து மந்த ³ரஸ்ய ப³ஹ  :ப்ராங்க³ணம்ʼ
த்யஜ ந மிமீஷ்வ யதஸ்தத்³
அந்யஜாதீேயப்⁴ேயா த³த்தம்ʼ, பவ த்ரம்ʼ
நக³ரஞ்ச த்³வசத்வாரிம்ʼஸ²ந்மாஸாந் யாவத்
ேதஷாம்ʼ சரைணர்மர்த்³த ³ஷ்யேத|

Ⅲபஸ்²சாத் மமத்³வாப்⁴யாம்ʼஸாக்ஷப்⁴யாம்ʼ
மயா ஸாமர்த்²யம்ʼ தா³யஷ்யேத
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தாவுஷ்ட்ரேலாமஜவஸ்த்ரபரிஹெதௗ
ஷஷ்ட்²யத ⁴கத்³வஸ²தாத ⁴கஸஹஸ்ரத ³நாந
யாவத்³ ப⁴வஷ்யத்³வாக்யாந வத ³ஷ்யத :|

Ⅳ தாேவவ ஜக³தீ³ஸ்²வரஸ்யாந்த ேக
தஷ்ட²ந்ெதௗ ஜிதவ்ருʼெக்ஷௗ
தீ³பவ்ருʼெக்ஷௗச|

Ⅴயத ³ேகச த்ெதௗஹம்ʼஸிதும்ʼேசஷ்டந்ேத
தர்ஹ தேயா ர்வத³நாப்⁴யாம் அக்³ந
ர்ந ர்க³த்ய தேயா : ஸ²த்ரூந் ப⁴ஸ்மீகரிஷ்யத |
ய : கஸ்²ச த் ெதௗ ஹம்ʼஸிதும்ʼ ேசஷ்டேத
ேதைநவேமவவநஷ்டவ்யம்ʼ|

Ⅵ தேயா ர்ப⁴வஷ்யத்³வாக்யகத²நத ³ேநஷ
யதா² வ்ருʼஷ்டி ர்ந ஜாயேத ததா² க³க³நம்ʼ
ேராத்³து⁴ம்ʼ தேயா : ஸாமர்த்²யம் அஸ்த ,
அபரம்ʼ ேதாயாந ேஸா²ணிதரூபாணி
கர்த்தும்ʼ நஜாப ⁴லாஷாத் முஹுர்முஹு :
ஸர்வ்வவத⁴த³ண்ைட³ : ப்ருʼத ²வீம்
ஆஹந்துஞ்சதேயா :ஸாமர்த்²யமஸ்த |

Ⅶ அபரம்ʼ தேயா : ஸா ேய ஸமாப்ேத
ஸத ரஸாதலாத்³ ேயேநாத்த ²தவ்யம்ʼ ஸ
பஸு²ஸ்தாப்⁴யாம்ʼ ஸஹ யுத்³த்⁴வா ெதௗ
ேஜஷ்யத ஹநஷ்யத ச|

Ⅷ ததஸ்தேயா : ப்ரபு⁴ரப யஸ்யாம்ʼ
மஹாபுர்ய்யாம்ʼ க்ருேஸ² ஹேதா (அ)ர்த²ேதா
யஸ்யா : பாரமார்த ²கநாமநீ ஸிேதா³மம்ʼ
மிஸரஸ்²ேசத தஸ்யா மஹாபுர்ய்யாம்ʼ :
ஸந்ந ேவேஸ² தேயா : குணேபஸ்தா²ஸ்யத :|
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Ⅸ தேதா நாநாஜாதீயா நாநாவம்ʼஸீ²யா
நாநாபா⁴ஷாவாத ³ேநா நாநாேத³ஸீ²யாஸ்²ச
ப³ஹேவா மாநவா : ஸார்த்³த⁴த ³நத்ரயம்ʼ
தேயா : குணேப ந ரீக்ஷஷ்யந்ேத, தேயா :
குணபேயா : ஸ்²மஸா²ேந ஸ்தா²பநம்ʼ
நாநுஜ்ஞாஸ்யந்த |

Ⅹ ப்ருʼத ²வீநவாஸிநஸ்²ச தேயா
ர்ேஹேதாராநந்த ³ஷ்யந்த ஸுக²ேபா⁴க³ம்ʼ
குர்வ்வந்த : பரஸ்பரம்ʼ தா³நாந
ப்ேரஷயஷ்யந்த ச யதஸ்தாப்⁴யாம்ʼ
ப⁴வஷ்யத்³வாத ³ப்⁴யாம்ʼப்ருʼத ²வீநவாஸிேநா
யாதநாம்ʼ ப்ராப்தா :|

Ⅺ தஸ்மாத் ஸார்த்³த⁴த ³நத்ரயாத் பரம்
ஈஸ்²வராத் ஜீவநதா³யக ஆத்மந ெதௗ
ப்ரவஷ்ேட ெதௗ சரைணருத³தஷ்ட²தாம்ʼ,
ேதந யாவந்தஸ்தாவபஸ்²யந் ேத (அ)தீவ
த்ராஸயுக்தாஅப⁴வந்|

Ⅻதத : பரம்ʼெதௗஸ்வர்கா³த்³உச்ைசரித³ம்ʼ
கத²யந்தம்ʼ ரவம் அஸ்²ருʼணுதாம்ʼ யுவாம்ʼ
ஸ்தா²நம் ஏதத்³ ஆேராஹதாம்ʼ ததஸ்தேயா :
ஸ²த்ருஷ ந ரீக்ஷமாேணஷ ெதௗ ேமேக⁴ந
ஸ்வர்க³ம்ஆரூட⁴வந்ெதௗ|

ⅩⅢ தத்³த³ண்ேட³ மஹாபூ⁴மிகம்ேப
ஜாேத புர்ய்யா த³ஸ²மாம்ʼஸ² : பத த :
ஸப்தஸஹஸ்ராணி மாநுஷாஸ்²ச ேதந
பூ⁴மிகம்ேபந ஹதா :, அவஸி²ஷ்டாஸ்²ச ப⁴யம்ʼ
க³த்வா ஸ்வர்கீ³ேயஸ்²வரஸ்ய ப்ரஸ²ம்ʼஸாம்
அகீர்த்தயந்|
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ⅩⅣ த்³வதீய : ஸந்தாேபா க³த : பஸ்²ய
த்ருʼதீய :ஸந்தாபஸ்தூர்ணம்ஆக³ச்ச²த |

ⅩⅤ அநந்தரம்ʼ ஸப்ததூ³ேதந தூர்ய்யாம்ʼ
வாத ³தாயாம்ʼ ஸ்வர்க³ உச்ைச :
ஸ்வைரர்வாக ³யம்ʼ கீர்த்த தா, ராஜத்வம்ʼ
ஜக³ேதா யத்³யத்³ ராஜ்யம்ʼ தத³து⁴நாப⁴வத்|
அஸ்மத்ப்ரேபா⁴ஸ்ததீ³யாப ⁴ஷக்தஸ்ய
தாரகஸ்ய ச| ேதந சாநந்தகாலீயம்ʼ ராஜத்வம்ʼ
ப்ரகரிஷ்யேத||

ⅩⅥ அபரம் ஈஸ்²வரஸ்யாந்த ேக
ஸ்வகீயஸிம்ʼஹாஸேநஷ பவஷ்டாஸ்²சதுர்வம்ʼஸ²த ப்ராசீநா
பு⁴வ ந்யங்பூ⁴கா² பூ⁴த்ேவஸ்²வரம்ʼ
ப்ரணம்யாவத³ந்,

ⅩⅦேஹபூ⁴தவர்த்தமாநாப ப⁴வஷ்யம்ʼஸ்²ச
பேரஸ்²வர| ேஹ ஸர்வ்வஸ²க்த மந் ஸ்வாமிந்
வயம்ʼ ேத குர்ம்மேஹ ஸ்தவம்ʼ| யத்
த்வயா க்ரியேத ராஜ்யம்ʼ க்³ருʼஹீத்வா ேத
மஹாப³லம்ʼ|

ⅩⅧவஜாதீேயஷ குப்யத்ஸு ப்ராது³ர்பூ⁴தா
தவ க்ருதா⁴| ம்ருʼதாநாமப காேலா (அ)ெஸௗ
வசாேரா ப⁴வதா யதா³| ப்⁴ருʼத்யாஸ்²ச தவ
யாவந்ேதா ப⁴வஷ்யத்³வாத ³ஸாத⁴வ :| ேய ச
க்ஷ த்³ரா மஹாந்ேதா வா நாமதஸ்ேத ஹ
ப ³ப்⁴யத | யதா³ ஸர்வ்ேவப்⁴ய ஏேதப்⁴ேயா
ேவதநம்ʼ வதரிஷ்யேத| க³ந்தவ்யஸ்²ச யதா³
நாேஸா²வஸுதா⁴யாவ நாஸ²ைக :||

ⅩⅨ அநந்தரம் ஈஸ்²வரஸ்ய
ஸ்வர்க³ஸ்த²மந்த ³ரஸ்ய த்³வாரம்ʼ முக்தம்ʼ
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தந்மந்த ³ரமத்⁴ேய ச நயமமஞ்ஜூஷா
த்³ருʼஸ்²யாப⁴வத், ேதந தடி³ேதா
ரவா : ஸ்தநதாந பூ⁴மிகம்ேபா
கு³ருதரஸி²லாவ்ருʼஷ்டிஸ்²ைசதாந ஸமப⁴வந்|

Ⅻ
Ⅰ தத : பரம்ʼ ஸ்வர்ேக³ மஹாச த்ரம்ʼ
த்³ருʼஷ்டம்ʼ ேயாஷேத³காஸீத் ஸா
பரிஹதஸூர்ய்யா சந்த்³ரஸ்²ச
தஸ்யாஸ்²சரணேயாரேதா⁴த்³வாத³ஸ²தாராணாம்ʼ
க ரீடஞ்சஸி²ரஸ்யாஸீத்|

Ⅱ ஸா க³ர்ப⁴வதீ ஸதீ ப்ரஸவேவத³நயா
வ்யத ²தார்த்தராவம்அகேராத்|

Ⅲ தத : ஸ்வர்ேக³ (அ)பரம் ஏகம்ʼ ச த்ரம்ʼ
த்³ருʼஷ்டம்ʼ மஹாநாக³ ஏக உபாதஷ்ட²த் ஸ
ேலாஹதவர்ணஸ்தஸ்ய ஸப்த ஸி²ராம்ʼஸி
ஸப்த ஸ்²ருʼங்கா³ணி ஸி²ர :ஸு ச ஸப்த
க ரீடாந்யாஸந்|

Ⅳஸஸ்வலாங்கூ³ேலநக³க³நஸ்த²நக்ஷத்ராணாம்ʼ
த்ருʼதீயாம்ʼஸ²ம் அவம்ருʼஜ்ய ப்ருʼத ²வ்யாம்ʼ
ந்யபாதயத்| ஸ ஏவ நாேகா³ நவஜாதம்ʼ
ஸந்தாநம்ʼ க்³ரஸிதும் உத்³யதஸ்தஸ்யா :
ப்ரஸவஷ்யமாணாயா ேயாஷேதா
(அ)ந்த ேக (அ)தஷ்ட²த்|

Ⅴ ஸா து பும்ʼஸந்தாநம்ʼ ப்ரஸூதா
ஸ ஏவ ெலௗஹமயராஜத³ண்ேட³ந
ஸர்வ்வஜாதீஸ்²சாரயஷ்யத , கஞ்ச
தஸ்யா : ஸந்தாந ஈஸ்²வரஸ்ய ஸமீபம்ʼ
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ததீ³யஸிம்ʼஹாஸநஸ்ய ச ஸந்ந த ⁴ம்
உத்³த்⁴ருʼத :|

Ⅵ ஸா ச ேயாஷத் ப்ராந்தரம்ʼ பலாய தா
யதஸ்தத்ேரஸ்²வேரண ந ர்ம்மித ஆஸ்²ரேம
ஷஷ்ட்²யத ⁴கஸ²தத்³வயாத ⁴கஸஹஸ்ரத ³நாந
தஸ்யா : பாலேநந ப⁴வதவ்யம்ʼ|

Ⅶ தத : பரம்ʼ ஸ்வர்ேக³ ஸம்ʼக்³ராம
உபாபஷ்ட²த் மீகா²ேயலஸ்தஸ்ய தூ³தாஸ்²ச
ேதந நாேக³ந ஸஹாயுத்⁴யந் ததா² ஸ
நாக³ஸ்தஸ்ய தூ³தாஸ்²ச ஸம்ʼக்³ராமம்
அகுர்வ்வந், க ந்துப்ரப⁴வதும்ʼ நாஸ²க்நுவந்

Ⅷ யத : ஸ்வர்ேக³ ேதஷாம்ʼ ஸ்தா²நம்ʼ புந
ர்நாவ த்³யத|

Ⅸ அபரம்ʼ ஸ மஹாநாேகா³ (அ)ர்த²ேதா
த ³யாவல : (அபவாத³க :) ஸ²யதாநஸ்²ச
(வபக்ஷ :) இத நாம்நா வ க்²யாேதா ய :
புராதந : ஸர்ப : க்ருʼத்ஸ்நம்ʼ நரேலாகம்ʼ
ப்⁴ராமயத ஸ ப்ருʼத ²வ்யாம்ʼ ந பாத தஸ்ேதந
ஸார்த்³த⁴ம்ʼ தஸ்ய தூ³தா அப தத்ர
ந பாத தா :|

Ⅹ தத : பரம்ʼ ஸ்வர்ேக³ உச்ைச
ர்பா⁴ஷமாேணா ரேவா (அ)யம்ʼ
மயாஸ்²ராவ , த்ராணம்ʼ ஸ²க்தஸ்²ச
ராஜத்வமது⁴ைநேவஸ்²வரஸ்ய ந :| ததா²
ேதநாப ⁴ஷக்தஸ்ய த்ராது : பராக்ரேமா
(அ)ப⁴வத்ம்ʼ|| யேதா ந பாத ேதா (அ)ஸ்மாகம்ʼ
ப்⁴ராத்ருʼணாம்ʼ ேஸா (அ)ப ⁴ேயாஜக :|
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ேயேநஸ்²வரஸ்ய ந : ஸாக்ஷாத் ேத
(அ)தூ³ஷ்யந்தத ³வாநஸ²ம்ʼ||

Ⅺ ேமஷவத்ஸஸ்ய ரக்ேதந
ஸ்வஸா யவசேநந ச| ேத து
ந ர்ஜிதவந்தஸ்தம்ʼந சஸ்ேநஹம்அகுர்வ்வத|
ப்ராேணாஷ்வப ஸ்வகீேயஷ மரணஸ்ையவ
ஸங்கேட|

Ⅻ தஸ்மாத்³ ஆநந்த³து ஸ்வர்ேகா³
ஹ்ருʼஷ்யந்தாம்ʼ தந்நவாமிந :|
ஹா பூ⁴மிஸாக³ெரௗ தாேபா
யுவாேமவாக்ரமிஷ்யத | யுவேயாரவதீர்ேணா
யத் ைஸ²தாேநா (அ)தீவ காபந :|அல்ேபா ேம
ஸமேயா (அ)ஸ்த்ேயதச்சாப ேதநாவக³ம்யேத||

ⅩⅢஅநந்தரம்ʼஸநாக³ : ப்ருʼத ²வ்யாம்ʼஸ்வம்ʼ
நக்ஷப்தம்ʼ வேலாக்ய தாம்ʼ புத்ரப்ரஸூதாம்ʼ
ேயாஷதம்உபாத்³ரவத்|

ⅩⅣ தத : ஸா ேயாஷத் யத் ஸ்வகீயம்ʼ
ப்ராந்தரஸ்தா²ஸ்²ரமம்ʼ ப்ரத்யுத்பததும்ʼ
ஸ²க்நுயாத் தத³ர்த²ம்ʼ மஹாகுரரஸ்ய
பக்ஷத்³வயம்ʼ தஸ்ைவ த³த்தம்ʼ, ஸா து தத்ர
நாக³ேதா தூ³ேர காைலகம்ʼ காலத்³வயம்ʼ
காலார்த்³த⁴ஞ்சயாவத் பால்யேத|

ⅩⅤ கஞ்ச ஸ நாக³ஸ்தாம்ʼ ேயாஷதம்ʼ
ஸ்ேராதஸாப்லாவயதும்ʼஸ்வமுகா²த்நதீ³வத்
ேதாயாந தஸ்யா : பஸ்²சாத் ப்ராக்ஷபத்|

ⅩⅥ க ந்து ேமத ³நீ ேயாஷதம் உபகுர்வ்வதீ
நஜவத³நம்ʼ வ்யாதா³ய நாக³முகா²த்³
உத்³கீ³ர்ணாம்ʼ நதீ³ம்அபவத்|
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ⅩⅦ தேதா நாேகா³ ேயாஷேத க்ருத்³த்⁴வா
தத்³வம்ʼஸ²ஸ்யாவஸி²ஷ்டேலாைகரர்த²ேதா
ய ஈஸ்²வரஸ்யாஜ்ஞா : பாலயந்த யீேஸா² :
ஸா யம்ʼ தா⁴ரயந்த ச ைத : ஸஹ
ேயாத்³து⁴ம்ʼ ந ர்க³தவாந்|

ⅩⅧ []

ⅩⅢ
Ⅰ தத : பரமஹம்ʼ ஸாக³ரீயஸிகதாயாம்ʼ
தஷ்ட²ந் ஸாக³ராத்³ உத்³க³ச்ச²ந்தம் ஏகம்ʼ
பஸு²ம்ʼ த்³ருʼஷ்டவாந் தஸ்ய த³ஸ²
ஸ்²ருʼங்கா³ணி ஸப்த ஸி²ராம்ʼஸி ச த³ஸ²
ஸ்²ருʼங்ேக³ஷ த³ஸ² க ரீடாந ஸி²ர :ஸு
ேசஸ்²வரந ந்தா³ஸூசகாந நாமாந
வ த்³யந்ேத|

Ⅱமயாத்³ருʼஷ்ட :ஸபஸு²ஸ்²ச த்ரவ்யாக்⁴ரஸத்³ருʼஸ² :
க ந்து தஸ்ய சரெணௗ ப⁴ல்லூகஸ்ேயவ
வத³நஞ்சஸிம்ʼஹவத³நமிவ|நாக³ேநதஸ்ைம
ஸ்வீயபராக்ரம : ஸ்வீயம்ʼ ஸிம்ʼஹாஸநம்ʼ
மஹாத ⁴பத்யஞ்சாதா³ய |

Ⅲமய ந ரீக்ஷமாேணதஸ்யஸி²ரஸாம் ஏகம்
அந்தகாகா⁴ேதந ேச²த ³தமிவாத்³ருʼஸ்²யத,
க ந்து தஸ்யாந்தகக்ஷதஸ்ய ப்ரதீகாேரா
(அ)க்ரியத தத : க்ருʼத்ஸ்ேநா நரேலாகஸ்தம்ʼ
பஸு²மத ⁴ சமத்காரம்ʼ க³த :,

Ⅳ யஸ்²ச நாக³ஸ்தஸ்ைம பஸ²ேவ
ஸாமர்த்²யம்ʼ த³த்தவாந் ஸர்வ்ேவ தம்ʼ
ப்ராணமந்பஸு²மப ப்ரணமந்ேதா (அ)கத²யந்,
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ேகா வ த்³யேத பேஸா²ஸ்துல்யஸ்ேதந ேகா
ேயாத்³து⁴மர்ஹத |

Ⅴஅநந்தரம்ʼதஸ்ைமத³ர்பவாக்ேயஸ்²வரந ந்தா³வாத ³
வத³நம்ʼ த்³வசத்வாரிம்ʼஸ²ந்மாஸாந் யாவத்³
அவஸ்த ²ேத :ஸாமர்த்²யஞ்சாதா³ய |

Ⅵ தத : ஸ ஈஸ்²வரந ந்த³நார்த²ம்ʼ முக²ம்ʼ
வ்யாதா³ய தஸ்ய நாம தஸ்யாவாஸம்ʼ
ஸ்வர்க³நவாஸிநஸ்²ச ந ந்த ³தும்ஆரப⁴த|

Ⅶ அபரம்ʼ தா⁴ர்ம்மிைக : ஸஹ
ேயாத⁴நஸ்ய ேதஷாம்ʼ பராஜயஸ்ய சாநுமத  :
ஸர்வ்வஜாதீயாநாம்ʼ ஸர்வ்வவம்ʼஸீ²யாநாம்ʼ
ஸர்வ்வபா⁴ஷாவாத ³நாம்ʼஸர்வ்வேத³ஸீ²யாநாஞ்சாத ⁴பத்யமப
தஸ்மாஅதா³ய |

Ⅷ தேதா ஜக³த : ஸ்ருʼஷ்டிகாலாத்
ேச²த ³தஸ்ய ேமஷவத்ஸஸ்ய ஜீவநபுஸ்தேக
யாவதாம்ʼ நாமாந லிக ²தாந ந வ த்³யந்ேத
ேத ப்ருʼத ²வீநவாஸிந : ஸர்வ்ேவ தம்ʼ பஸு²ம்ʼ
ப்ரணம்ʼஸ்யந்த |

Ⅸ யஸ்ய ஸ்²ேராத்ரம்ʼ வத்³யேத ஸ
ஸ்²ருʼேணாது|

Ⅹ ேயா ஜேநா (அ)பராந் வந்தீ³க்ருʼத்ய
நயத ஸ ஸ்வயம்ʼ வந்தீ³பூ⁴ய ஸ்தா²நாந்தரம்ʼ
க³மிஷ்யத , யஸ்²ச க²ங்ேக³ந ஹந்த ஸ
ஸ்வயம்ʼ க²ங்ேக³ந கா⁴நஷ்யேத| அத்ர
பவ த்ரேலாகாநாம்ʼ ஸஹஷ்ணுதயா
வஸ்²வாேஸந ச ப்ரகாஸி²தவ்யம்ʼ|

Ⅺ அநந்தரம்ʼ ப்ருʼத ²வீத உத்³க³ச்ச²ந்
அபர ஏக : பஸு² ர்மயா த்³ருʼஷ்ட : ஸ



Revelation ⅩⅢ:Ⅻ xl Revelation ⅩⅢ:ⅩⅦ

ேமஷஸா²வகவத் ஸ்²ருʼங்க³த்³வயவஸி²ஷ்ட
ஆஸீத்நாக³வச்சாபா⁴ஷத|

Ⅻஸப்ரத²மபேஸா²ரந்த ேகதஸ்யஸர்வ்வம்ʼ
பராக்ரமம்ʼ வ்யவஹரத வ ேஸ²ஷேதா யஸ்ய
ப்ரத²மபேஸா²ரந்த கக்ஷதம்ʼ ப்ரதீகாரம்ʼ க³தம்ʼ
தஸ்ய பூஜாம்ʼ ப்ருʼத ²வீம்ʼ தந்நவாஸிநஸ்²ச
காரயத |

ⅩⅢ அபரம்ʼ மாநவாநாம்ʼ ஸாக்ஷாத்³
ஆகாஸ²ேதா பு⁴வ வஹ்நவர்ஷணாதீ³ந
மஹாச த்ராணி கேராத |

ⅩⅣ தஸ்ய பேஸா² : ஸாக்ஷாத்³ ேயஷாம்ʼ
ச த்ரகர்ம்மணாம்ʼ ஸாத⁴நாய ஸாமர்த்²யம்ʼ
தஸ்ைமத³த்தம்ʼைத :ஸப்ருʼத ²வீநவாஸிேநா
ப்⁴ராமயத ,வேஸ²ஷேதா ய : பஸு² : க²ங்ேக³ந
க்ஷதயுக்ேதா பூ⁴த்வாப்யஜீவத் தஸ்ய
ப்ரத மாந ர்ம்மாணம்ʼ ப்ருʼத ²வீநவாஸிந
ஆத ³ஸ²த |

ⅩⅤ அபரம்ʼ தஸ்ய பேஸா² : ப்ரத மா யதா²
பா⁴ஷேத யாவந்தஸ்²ச மாநவாஸ்தாம்ʼ
பஸு²ப்ரத மாம்ʼ ந பூஜயந்த ேத யதா²
ஹந்யந்ேத ததா² பஸு²ப்ரத மாயா :
ப்ராணப்ரதஷ்டா²ர்த²ம்ʼ ஸாமர்த்²யம்ʼ தஸ்மா
அதா³ய |

ⅩⅥஅபரம்ʼக்ஷ த்³ரமஹத்³த⁴ந த³ரித்³ரமுக்ததா³ஸாந்
ஸர்வ்வாந்த³க்ஷணகேரபா⁴ேலவாகலங்கம்ʼ
க்³ராஹயத |

ⅩⅦ தஸ்மாத்³ ேய தம்ʼ கலங்கமர்த²த :
பேஸா² ர்நாம தஸ்ய நாம்ந : ஸம்ʼக்²யாங்கம்ʼ
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வா தா⁴ரயந்த தாந் வ நா பேரண ேகநாப
க்ரயவக்ரேயகர்த்தும்ʼ நஸ²க்ேயேத|

ⅩⅧ அத்ர ஜ்ஞாேநந ப்ரகாஸி²தவ்யம்ʼ|
ேயா பு³த்³த ⁴வஸி²ஷ்ட : ஸ பேஸா² :
ஸம்ʼக்²யாம்ʼ க³ணயது யத : ஸா மாநவஸ்ய
ஸம்ʼக்²யா ப⁴வத | ஸா ச ஸம்ʼக்²யா
ஷட்ஷஷ்ட்யத ⁴கஷட்ஸ²தாந |

ⅩⅣ
Ⅰ தத : பரம்ʼ ந ரீக்ஷமாேணந மயா
ேமஷஸா²வேகா த்³ருʼஷ்ட : ஸ
ஸிேயாநபர்வ்வதஸ்ேயாபர்ய்யதஷ்ட²த்,
அபரம்ʼ ேயஷாம்ʼ பா⁴ேலஷ தஸ்ய
நாம தத்பதுஸ்²ச நாம லிக ²தமாஸ்ேத
தாத்³ருʼஸா²ஸ்²சதுஸ்²சத்வாரிம்ʼஸ²த்ஸஹஸ்ராத ⁴கா
லக்ஷேலாகாஸ்ேதநஸார்த்³த⁴ம்ஆஸந்|

Ⅱ அநந்தரம்ʼ ப³ஹுேதாயாநாம்ʼ ரவ இவ
கு³ருதரஸ்தந தஸ்ய ச ரவ இவ ஏேகா ரவ :
ஸ்வர்கா³த் மயாஸ்²ராவ | மயா ஸ்²ருத : ஸ
ரேவா வீணாவாத³காநாம்ʼ வீணாவாத³நஸ்ய
ஸத்³ருʼஸ² :|

Ⅲ ஸிம்ʼஹஸநஸ்யாந்த ேக
ப்ராணிசதுஷ்டயஸ்ய ப்ராசீநவர்க³ஸ்ய
சாந்த ேக (அ)ப ேத நவீநேமகம்ʼ கீ³தம்
அகா³யந் க ந்து த⁴ரணீத : பரிக்ரீதாந் தாந்
சதுஸ்²சத்வாரிம்ʼஸ²த்யஹஸ்ராத ⁴கலக்ஷேலாகாந்
வ நா நாபேரண ேகநாப தத்³ கீ³தம்ʼ
ஸி²க்ஷதும்ʼஸ²க்யேத|
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Ⅳ இேம ேயாஷதாம்ʼ ஸங்ேக³ந ந
கலங்க தா யதஸ்ேத (அ)ைமது²நா
ேமஷஸா²வேகா யத் க மப ஸ்தா²நம்ʼ
க³ச்ேச²த் தத்ஸர்வ்வஸ்மிந் ஸ்தா²ேந தம்
அநுக³ச்ச²ந்த யதஸ்ேத மநுஷ்யாணாம்ʼ
மத்⁴யத : ப்ரத²மப²லாநீேவஸ்²வரஸ்ய
ேமஷஸா²வகஸ்யசக்ருʼேத பரிக்ரீதா :|

Ⅴ ேதஷாம்ʼ வத³ேநஷ சாந்ருʼதம்ʼ க மப
ந வத்³யேத யதஸ்ேத ந ர்த்³ேதா³ஷா
ஈஸ்²வரஸிம்ʼஹாஸநஸ்யாந்த ேக தஷ்ட²ந்த |

Ⅵஅநந்தரம்ஆகாஸ²மத்⁴ேயேநாட்³டீ³யமாேநா
(அ)பர ஏேகா தூ³ேதா மயா த்³ருʼஷ்ட : ேஸா
(அ)நந்தகாலீயம்ʼ ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ தா⁴ரயத
ஸ ச ஸுஸம்ʼவாத³ : ஸர்வ்வஜாதீயாந்
ஸர்வ்வவம்ʼஸீ²யாந் ஸர்வ்வபா⁴ஷாவாத ³ந :
ஸர்வ்வேத³ஸீ²யாம்ʼஸ்²ச ப்ருʼத ²வீநவாஸிந :
ப்ரத ேதந ேகா⁴ஷதவ்ய :|

Ⅶ ஸ உச்ைச :ஸ்வேரேணத³ம்ʼ க³த³த
யூயமீஸ்²வராத்³ப ³பீ⁴ததஸ்யஸ்தவம்ʼகுருதச
யதஸ்ததீ³யவ சாரஸ்ய த³ண்ட³ உபாதஷ்ட²த்
தஸ்மாத்³ ஆகாஸ²மண்ட³லஸ்ய ப்ருʼத ²வ்யா :
ஸமுத்³ரஸ்ய ேதாயப்ரஸ்ரவணாநாஞ்ச
ஸ்ரஷ்டாயுஷ்மாப ⁴ : ப்ரணம்யதாம்ʼ|

Ⅷ தத்பஸ்²சாத்³ த்³வதீய ஏேகா தூ³த
உபஸ்தா²யாவத³த் பத தா பத தா ஸா
மஹாபா³ப ³ல் யா ஸர்வ்வஜாதீயாந்
ஸ்வகீயம்ʼ வ்யப ⁴சாரரூபம்ʼ க்ேராத⁴மத³ம்
அபாயயத்|
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Ⅸ தத்பஸ்²சாத்³ த்ருʼதீேயா தூ³த
உபஸ்தா²ேயாச்ைசரவத³த், ய : கஸ்²ச த
தம்ʼ ஸ²ஸு²ம்ʼ தஸ்ய ப்ரத மாஞ்ச ப்ரணமத
ஸ்வபா⁴ேல ஸ்வகேர வா கலங்கம்ʼ
க்³ருʼஹ்லாத ச

Ⅹ ேஸா (அ)பீஸ்²வரஸ்ய க்ேராத⁴பாத்ேர
ஸ்த ²தம் அமிஸ்²ரிதம்ʼ மத³த் அர்த²த
ஈஸ்²வரஸ்ய க்ேராத⁴மத³ம்ʼ பாஸ்யத
பவத்ரதூ³தாநாம்ʼ ேமஷஸா²வகஸ்ய ச
ஸாக்ஷாத்³ வஹ்நக³ந்த⁴கேயா ர்யாதநாம்ʼ
லப்ஸ்யேத ச|

Ⅺ ேதஷாம்ʼ யாதநாயா தூ⁴ேமா
(அ)நந்தகாலம்ʼ யாவத்³ உத்³க³மிஷ்யத
ேய ச பஸு²ம்ʼ தஸ்ய ப்ரத மாஞ்ச பூஜயந்த
தஸ்ய நாம்ேநா (அ)ங்கம்ʼ வா க்³ருʼஹ்லந்த
ேத த ³வாநஸ²ம்ʼ கஞ்சந வ ராமம்ʼ ந
ப்ராப்ஸ்யந்த |

Ⅻ ேய மாநவா ஈஸ்²வரஸ்யாஜ்ஞா
யீெஸௗ² வஸ்²வாஸஞ்ச பாலயந்த ேதஷாம்ʼ
பவ த்ரேலாகாநாம்ʼ ஸஹஷ்ணுதயாத்ர
ப்ரகாஸி²தவ்யம்ʼ|

ⅩⅢ அபரம்ʼ ஸ்வர்கா³த் மயா ஸஹ
ஸம்பா⁴ஷமாண ஏேகா ரேவா மயாஸ்²ராவ
ேதேநாக்தம்ʼ த்வம்ʼ லிக², இதா³நீமாரப்⁴ய
ேய ப்ரெபௗ⁴ ம்ரியந்ேத ேத ம்ருʼதா
த⁴ந்யா இத ; ஆத்மா பா⁴ஷேத ஸத்யம்ʼ
ஸ்வஸ்²ரேமப்⁴யஸ்ைத ர்வ ராம : ப்ராப்தவ்ய :
ேதஷாம்ʼ கர்ம்மாணி ச தாந்அநுக³ச்ச²ந்த |
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ⅩⅣ தத³நந்தரம்ʼ ந ரீக்ஷமாேணந
மயா ஸ்²ேவதவர்ண ஏேகா ேமேகா⁴
த்³ருʼஷ்டஸ்தந்ேமகா⁴ரூேடா⁴ ஜேநா
மாநவபுத்ராக்ருʼத ரஸ்த தஸ்ய ஸி²ரஸி
ஸுவர்ணக ரீடம்ʼ கேர ச தீ ணம்ʼ தா³த்ரம்ʼ
தஷ்ட²த |

ⅩⅤ தத : பரம் அந்ய ஏேகா தூ³ேதா
மந்த ³ராத் ந ர்க³த்ேயாச்ைச :ஸ்வேரண தம்ʼ
ேமகா⁴ரூட⁴ம்ʼ ஸம்பா⁴ஷ்யாவத³த் த்வயா
தா³த்ரம்ʼ ப்ரஸார்ய்ய ஸ²ஸ்யச்ேச²த³நம்ʼ
க்ரியதாம்ʼ ஸ²ஸ்யச்ேச²த³நஸ்ய ஸமய
உபஸ்த ²ேதா யேதா ேமத ³ந்யா : ஸ²ஸ்யாந
பரிபக்காந |

ⅩⅥ ததஸ்ேதந ேமகா⁴ரூேட⁴ந ப்ருʼத ²வ்யாம்ʼ
தா³த்ரம்ʼ ப்ரஸார்ய்ய ப்ருʼத ²வ்யா :
ஸ²ஸ்யச்ேச²த³நம்ʼ க்ருʼதம்ʼ|

ⅩⅦ அநந்தரம் அபர ஏேகா தூ³த :
ஸ்வர்க³ஸ்த²மந்த ³ராத் ந ர்க³த : ேஸா (அ)ப
தீ ணம்ʼ தா³த்ரம்ʼ தா⁴ரயத |

ⅩⅧ அபரம் அந்ய ஏேகா தூ³ேதா
ேவத ³ேதா ந ர்க³த : ஸ வஹ்ேநரத ⁴பத  : ஸ
உச்ைச :ஸ்வேரணதம்ʼதீ ணதா³த்ரதா⁴ரிணம்ʼ
ஸம்பா⁴ஷ்யாவத³த் த்வயா ஸ்வம்ʼ
தீ ணம்ʼ தா³த்ரம்ʼ ப்ரஸார்ய்ய ேமத ³ந்யா
த்³ராக்ஷாகு³ச்ச²ச்ேச²த³நம்ʼ க்ரியதாம்ʼ
யதஸ்தத்ப²லாந பரிணதாந |

ⅩⅨ தத : ஸ தூ³த : ப்ருʼத ²வ்யாம்ʼ
ஸ்வதா³த்ரம்ʼ ப்ரஸார்ய்ய ப்ருʼத ²வ்யா
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த்³ராக்ஷாப²லச்ேச²த³நம் அகேராத் தத்ப²லாந
ேசஸ்²வரஸ்ய க்ேராத⁴ஸ்வரூபஸ்ய
மஹாகுண்ட³ஸ்யமத்⁴யம்ʼ ந ரக்ஷபத்|

ⅩⅩ தத்குண்ட³ஸ்த²ப²லாந ச ப³ஹ
ர்மர்த்³த ³தாந தத : குண்ட³மத்⁴யாத் ந ர்க³தம்ʼ
ரக்தம்ʼக்ேராஸ²ஸ²தபர்ய்யந்தம்அஸ்²வாநாம்ʼ
க²லீநாந்யாவத்³வ்யாப்ேநாத்|

ⅩⅤ
Ⅰ தத : பரம் அஹம்ʼ ஸ்வர்ேக³ (அ)பரம் ஏகம்
அத்³பு⁴தம்ʼ மஹாசஹ்நம்ʼ த்³ருʼஷ்டவாந்
அர்த²ேதா ைய ர்த³ண்ைட³ரீஸ்²வரஸ்ய ேகாப :
ஸமாப்த ம்ʼ க³மிஷ்யத தாந் த³ண்டா³ந்
தா⁴ரயந்த :ஸப்ததூ³தா மயா த்³ருʼஷ்டா :|

Ⅱ வஹ்நமிஸ்²ரிதஸ்ய காசமயஸ்ய
ஜலாஸ²யஸ்யாக்ருʼத ரப த்³ருʼஷ்டா ேய
ச பேஸா²ஸ்தத்ப்ரத மாயாஸ்தந்நாம்ேநா
(அ)ங்கஸ்ய ச ப்ரபூ⁴தவந்தஸ்ேத தஸ்ய
காசமயஜலாஸ²யஸ்ய தீேர தஷ்ட²ந்த
ஈஸ்²வரீயவீணாதா⁴ரயந்த ,

Ⅲ ஈஸ்²வரதா³ஸஸ்ய மூஸேஸா
கீ³தம்ʼ ேமஷஸா²வகஸ்ய ச கீ³தம்ʼ
கா³யந்ேதா வத³ந்த , யதா²,
ஸர்வ்வஸ²க்தவஸி²ஷ்டஸ்த்வம்ʼ ேஹ
ப்ரேபா⁴பரேமஸ்²வர|த்வதீ³யஸர்வ்வகர்ம்மாணி
மஹாந்த சாத்³பு⁴தாந ச|ஸர்வ்வபுண்யவதாம்ʼ
ராஜந்மார்கா³ ந்யாய்யாருʼதாஸ்²ச ேத|

Ⅳ ேஹ ப்ரேபா⁴ நாமேத⁴யாத்ேத ேகா ந
பீ⁴த ம்ʼக³மிஷ்யத | ேகாவாத்வதீ³யநாம்நஸ்²ச
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ப்ரஸ²ம்ʼஸாம்ʼ ந கரிஷ்யத | ேகவலஸ்த்வம்ʼ
பவ த்ேரா (அ)ஸி ஸர்வ்வஜாதீயமாநவா :|
த்வாேமவாப ⁴ப்ரணம்ʼஸ்யந்த ஸமாக³த்ய
த்வத³ந்த கம்ʼ| யஸ்மாத்தவ வ சாராஜ்ஞா :
ப்ராது³ர்பா⁴வம்ʼ க³தா : கல||

Ⅴ தத³நந்தரம்ʼ மய ந ரீக்ஷமாேண ஸத
ஸ்வர்ேக³ ஸா யாவாஸஸ்ய மந்த ³ரஸ்ய
த்³வாரம்ʼமுக்தம்ʼ|

Ⅵ ேய ச ஸப்த தூ³தா : ஸப்த
த³ண்டா³ந் தா⁴ரயந்த ேத தஸ்மாத்
மந்த ³ராத் ந ரக³ச்ச²ந்| ேதஷாம்ʼ பரிச்ச²தா³
ந ர்ம்மலஸ்²ருʼப்⁴ரவர்ணவஸ்த்ரந ர்ம்மிதா
வக்ஷாம்ʼஸி ச ஸுவர்ணஸ்²ருʼங்க²ைல
ர்ேவஷ்டிதாந்யாஸந்|

Ⅶ அபரம்ʼ சதுர்ணாம்ʼ ப்ராணிநாம்
ஏகஸ்ேதப்⁴ய : ஸப்ததூ³ேதப்⁴ய :
ஸப்தஸுவர்ணகம்ʼஸாந்அத³தா³த்|

Ⅷ அநந்தரம் ஈஸ்²வரஸ்ய
ேதஜ :ப்ரபா⁴வகாரணாத் மந்த ³ரம்ʼ தூ⁴ேமந
பரிபூர்ணம்ʼ தஸ்மாத் ைத : ஸப்ததூ³ைத :
ஸப்தத³ண்டா³நாம்ʼ ஸமாப்த ம்ʼ யாவத்
மந்த ³ரம்ʼ ேகநாப ப்ரேவஷ்டும்ʼ நாஸ²க்யத|

ⅩⅥ
Ⅰ தத : பரம்ʼ மந்த ³ராத் தாந் ஸப்ததூ³தாந்
ஸம்பா⁴ஷமாண ஏஷ மஹாரேவா
மயாஸ்²ராவ , யூயம்ʼ க³த்வா ேதப்⁴ய :
ஸப்தகம்ʼேஸப்⁴ய ஈஸ்²வரஸ்ய க்ேராத⁴ம்ʼ
ப்ருʼத ²வ்யாம்ʼஸ்ராவயத|
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Ⅱ தத : ப்ரத²ேமா தூ³ேதா க³த்வா
ஸ்வகம்ʼேஸ யத்³யத்³ அவத்³யத தத்
ப்ருʼத ²வ்யாம் அஸ்ராவயத் தஸ்மாத் பேஸா² :
கலங்கதா⁴ரிணாம்ʼ தத்ப்ரத மாபூஜகாநாம்ʼ
மாநவாநாம்ʼ ஸ²ரீேரஷ வ்யதா²ஜநகா
து³ஷ்டவ்ரணாஅப⁴வந்|

Ⅲ தத : பரம்ʼ த்³வதீேயா தூ³த :
ஸ்வகம்ʼேஸ யத்³யத்³ அவத்³யத தத்
ஸமுத்³ேர (அ)ஸ்ராவயத் ேதந ஸ
குணபஸ்த²ேஸா²ணிதரூப்யப⁴வத் ஸமுத்³ேர
ஸ்த ²தாஸ்²ச ஸர்வ்ேவ ப்ராணிேநா ம்ருʼத்யும்ʼ
க³தா :|

Ⅳ அபரம்ʼ த்ருʼதீேயா தூ³த : ஸ்வகம்ʼேஸ
யத்³யத்³ அவத்³யத தத் ஸர்வ்வம்ʼ நதீ³ஷ
ஜலப்ரஸ்ரவேணஷ சாஸ்ராவயத் ததஸ்தாந
ரக்தமயாந்யப⁴வந்| அபரம்ʼ ேதாயாநாம்
அத ⁴பஸ்யதூ³தஸ்யவாக ³யம்ʼமயாஸ்²ருதா|

Ⅴ வர்த்தமாநஸ்²ச பூ⁴தஸ்²ச ப⁴வஷ்யம்ʼஸ்²ச
பரேமஸ்²வர :| த்வேமவ ந்யாய்யகாரீ யத்³
ஏதாத்³ருʼக் த்வம்ʼவ்யசாரய :|

Ⅵ ப⁴வஷ்யத்³வாத ³ஸாதூ⁴நாம்ʼ ரக்தம்ʼ
ைதேரவ பாத தம்ʼ| ேஸா²ணிதம்ʼ த்வந்து
ேதப்⁴ேயா (அ)தா³ஸ்தத்பாநம்ʼ ேதஷ
யுஜ்யேத||

Ⅶ அநந்தரம்ʼ ேவதீ³ேதா பா⁴ஷமாணஸ்ய
கஸ்யச த்³ அயம்ʼ ரேவா மயா ஸ்²ருத :, ேஹ
பரஸ்²வர ஸத்யம்ʼ தத் ேஹஸர்வ்வஸ²க்த மந்
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ப்ரேபா⁴|ஸத்யா ந்யாய்யாஸ்²ச ஸர்வ்வாஹ
வசாராஜ்ஞாஸ்த்வதீ³யகா :||

Ⅷஅநந்தரம்ʼ சதுர்ேதா² தூ³த : ஸ்வகம்ʼேஸ
யத்³யத்³ அவத்³யத தத் ஸர்வ்வம்ʼ ஸூர்ய்ேய
(அ)ஸ்ராவயத் தஸ்ைம ச வஹ்நநா மாநவாந்
த³க்³து⁴ம்ʼஸாமர்த்²யம்அதா³ய |

Ⅸ ேதந மநுஷ்யா மஹாதாேபந
தாப தாஸ்ேதஷாம்ʼ த³ண்டா³நாம்
ஆத ⁴பத்யவஸி²ஷ்டஸ்ேயஸ்²வரஸ்ய
நாமாந ந்த³ந் தத்ப்ரஸ²ம்ʼஸார்த²ஞ்ச
மந :பரிவர்த்தநம்ʼ நாகுர்வ்வந்|

Ⅹ தத : பரம்ʼ பஞ்சேமா தூ³த : ஸ்வகம்ʼேஸ
யத்³யத்³ அவத்³யத தத் ஸர்வ்வம்ʼ பேஸா² :
ஸிம்ʼஹாஸேந (அ)ஸ்ராவயத் ேதந
தஸ்ய ராஷ்ட்ரம்ʼ த மிராச்ச²ந்நம் அப⁴வத்
ேலாகாஸ்²ச ேவத³நாகாரணாத் ஸ்வரஸநா
அத³ம்ʼத³ஸ்²யத|

Ⅺ ஸ்வகீயவ்யதா²வ்ரணகாரணாச்ச
ஸ்வர்க³ஸ்த²ம் அந ந்த³ந் ஸ்வக்ரியாப்⁴யஸ்²ச
மநாம்ʼஸிநபராவர்த்தயந்|

Ⅻ தத : பரம்ʼ ஷஷ்ேடா² தூ³த : ஸ்வகம்ʼேஸ
யத்³யத்³ அவத்³யத தத் ஸர்வ்வம்ʼ
ப²ராதாக்²ேயா மஹாநேத³ (அ)ஸ்ராவயத்
ேதந ஸூர்ய்ேயாத³யத ³ஸ² ஆக³மிஷ்யதாம்ʼ
ராஜ்ஞாம்ʼ மார்க³ஸுக³மார்த²ம்ʼ தஸ்ய
ேதாயாந பர்ய்யஸு²ஷ்யந்|

ⅩⅢ அநந்தரம்ʼ நாக³ஸ்ய வத³நாத் பேஸா²
ர்வத³நாத் மித்²யாப⁴வஷ்யத்³வாத ³நஸ்²ச
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வத³நாத் ந ர்க³ச்ச²ந்தஸ்த்ரேயா (அ)ஸு²சய
ஆத்மாேநா மயா த்³ருʼஷ்டாஸ்ேத
மண்டூ³காகாரா :|

ⅩⅣ த ஆஸ்²சர்ய்யகர்ம்மகாரிேணா
பூ⁴தாநாம் ஆத்மாந : ஸந்த ஸர்வ்வஸ²க்த மத
ஈஸ்²வரஸ்ய மஹாத ³ேந ேயந யுத்³ேத⁴ந
ப⁴வதவ்யம்ʼ தத்க்ருʼேத க்ருʼத்ஸ்ரஜக³ேதா
ராஜ்ஞா :ஸம்ʼக்³ரஹீதும்ʼ ேதஷாம்ʼஸந்ந த ⁴ம்ʼ
ந ர்க³ச்ச²ந்த |

ⅩⅤ அபரம் இப்³ரிபா⁴ஷயா
ஹர்ம்மக ³த்³ேதா³நாமகஸ்த²ேந ேத
ஸங்க்³ருʼஹீதா :|

ⅩⅥ பஸ்²யாஹம்ʼ ைசரவத்³ ஆக³ச்சா²மி ேயா
ஜந : ப்ரபு³த்³த⁴ஸ்தஷ்ட²த யதா² ச நக்³ந : ஸந்
நபர்ய்யடத தஸ்யலஜ்ஜா சயதா²த்³ருʼஸ்²யா
ந ப⁴வத ததா² ஸ்வவாஸாம்ʼஸி ரக்ஷத ஸ
த⁴ந்ய :|

ⅩⅦ தத : பரம்ʼ ஸப்தேமா தூ³த :
ஸ்வகம்ʼேஸ யத்³யத்³ அவத்³யத தத்
ஸர்வ்வம் ஆகாேஸ² (அ)ஸ்ராவயத் ேதந
ஸ்வர்கீ³யமந்த ³ரமத்⁴யஸ்த²ஸிம்ʼஹாஸநாத்
மஹாரேவா (அ)யம்ʼ ந ர்க³த :
ஸமாப்த ரப⁴வத ³த |

ⅩⅧ தத³நந்தரம்ʼ தடி³ேதா ரவா : ஸ்தநதாந
சாப⁴வந், யஸ்மிந் காேல ச ப்ருʼத ²வ்யாம்ʼ
மநுஷ்யா : ஸ்ருʼஷ்டாஸ்தம் ஆரப்⁴ய
யாத்³ருʼங்மஹாபூ⁴மிகம்ப : கதா³ப நாப⁴வத்
தாத்³ருʼக்³பூ⁴கம்ேபா (அ)ப⁴வத்|
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ⅩⅨ ததா³நீம்ʼ மஹாநக³ரீ த்ரிக²ண்டா³
ஜாதா ப ⁴ந்நஜாதீயாநாம்ʼ நக³ராணி ச
ந்யபதந் மஹாபா³ப ³ல் ேசஸ்²வேரண
ஸ்வகீயப்ரசண்ட³ேகாபமத ³ராபாத்ரதா³நார்த²ம்ʼ
ஸம்ʼஸ்ம்ருʼதா|

ⅩⅩத்³வீபாஸ்²சபலாய தாக ³ரயஸ்²சாந்தஹதா :|
ⅩⅪ க³க³நமண்ட³லாச்ச மநுஷ்யாணாம்
உபர்ய்ேயைககத்³ேராணபரிமிதஸி²லாநாம்ʼ
மஹாவ்ருʼஷ்டிரப⁴வத் தச்ச ²லாவ்ருʼஷ்ேட :
க்ேலஸா²த் மநுஷ்யா ஈஸ்²வரம் அந ந்த³ம்
யதஸ்தஜ்ஜாத : க்ேலேஸா² (அ)தீவமஹாந்|

ⅩⅦ
Ⅰதத³நந்தரம்ʼேதஷாம்ʼஸப்தகம்ʼஸதா⁴ரிணாம்ʼ
ஸப்ததூ³தாநாம் ஏக ஆக³த்ய மாம்ʼ
ஸம்பா⁴ஷ்யாவத³த், அத்ராக³ச்ச², ேமத ³ந்யா
நரபதேயா யயா ேவஸ்²யயா ஸார்த்³த⁴ம்ʼ
வ்யப ⁴சாரகர்ம்ம க்ருʼதவந்த :,

Ⅱ யஸ்யா வ்யப ⁴சாரமேத³ந ச
ப்ருʼத ²வீநவாஸிேநா மத்தா அப⁴வந்
தஸ்யா ப³ஹுேதாேயஷ பவஷ்டாயா
மஹாேவஸ்²யாயா த³ண்ட³ம் அஹம்ʼ த்வாம்ʼ
த³ர்ஸ²யாமி|

Ⅲ தேதா (அ)ஹம் ஆத்மநாவஷ்டஸ்ேதந
தூ³ேதந ப்ராந்தரம்ʼ நீதஸ்தத்ர
ந ந்தா³நாமப ⁴ : பரிபூர்ணம்ʼ ஸப்தஸி²ேராப ⁴
ர்த³ஸ²ஸ்²ருʼங்ைக³ஸ்²ச வஸி²ஷ்டம்ʼ
ஸிந்தூ³ரவர்ணம்ʼ பஸு²முபவஷ்டா
ேயாஷேத³கா மயா த்³ருʼஷ்டா|
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Ⅳ ஸா நாரீ க்ருʼஷ்ணேலாஹதவர்ணம்ʼ
ஸிந்தூ³ரவர்ணஞ்ச பரிச்ச²த³ம்ʼ தா⁴ரயத
ஸ்வர்ணமணிமுக்தாப ⁴ஸ்²ச வபூ⁴ஷதாஸ்த
தஸ்யா : கேர க்⁴ருʼணார்ஹத்³ரவ்ைய :
ஸ்வவ்யப ⁴சாரஜாதமைலஸ்²ச பரிபூர்ண ஏக :
ஸுவர்ணமய : கம்ʼேஸாவத்³யேத|

Ⅴ தஸ்யா பா⁴ேல நகூ³ட⁴வாக்யமித³ம்ʼ
ப்ருʼத ²வீஸ்த²ேவஸ்²யாநாம்ʼக்⁴ருʼண்யக்ரியாணாஞ்ச
மாதாமஹாபா³ப ³லித நாமலிக ²தம்ஆஸ்ேத|

Ⅵ மம த்³ருʼஷ்டிேகா³சரஸ்தா² ஸா
நாரீ பவ த்ரேலாகாநாம்ʼ ருத ⁴ேரண
யீேஸா² : ஸாக்ஷணாம்ʼ ருத ⁴ேரண ச
மத்தாஸீத் தஸ்யா த³ர்ஸ²நாத் மமாதஸ²யம்
ஆஸ்²சர்ய்யஜ்ஞாநம்ʼஜாதம்ʼ|

Ⅶ தத : ஸ தூ³ேதா மாம் அவத³த்
குதஸ்தவாஸ்²சர்ய்யஜ்ஞாநம்ʼ ஜாயேத?
அஸ்யா ேயாஷதஸ்தத்³வாஹநஸ்ய
ஸப்தஸி²ேராப ⁴ ர்த³ஸ²ஸ்²ருʼங்ைக³ஸ்²ச
யுக்தஸ்ய பேஸா²ஸ்²ச நகூ³ட⁴பா⁴வம் அஹம்ʼ
த்வாம்ʼஜ்ஞாபயாமி|

Ⅷ த்வயா த்³ருʼஷ்ேடா (அ)ெஸௗ
பஸு²ராஸீத் ேநதா³நீம்ʼ வர்த்தேத
க ந்து ரஸாதலாத் ேதேநாேத³தவ்யம்ʼ
வநாஸ²ஸ்²ச க³ந்தவ்ய :| தேதா ேயஷாம்ʼ
நாமாந ஜக³த : ஸ்ருʼஷ்டிகாலம்
ஆரப்⁴ய ஜீவநபுஸ்தேக லிக ²தாந ந
வ த்³யந்ேத ேத ப்ருʼத ²வீநவாஸிேநா பூ⁴தம்
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அவர்த்தமாநமுபஸ்தா²ஸ்யந்தஞ்ச தம்ʼ
பஸு²ம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வாஸ்²சர்ய்யம்ʼமம்ʼஸ்யந்ேத|

Ⅸ அத்ர ஜ்ஞாநயுக்தயா பு³த்³த்⁴யா
ப்ரகாஸி²தவ்யம்ʼ| தாந ஸப்தஸி²ராம்ʼஸி
தஸ்யாேயாஷதஉபேவஸ²நஸ்தா²நஸ்வரூபா :
ஸப்தக ³ரய :ஸப்த ராஜாநஸ்²சஸந்த |

Ⅹேதஷாம்ʼ பஞ்ச பத தா ஏகஸ்²ச வர்த்தமாந :
ேஸ²ஷஸ்²சாத்³யாப்யநுபஸ்த ²த : ஸ
யேதா³பஸ்தா²ஸ்யத ததா³ப ேதநால்பகாலம்ʼ
ஸ்தா²தவ்யம்ʼ|

Ⅺ ய : பஸு²ராஸீத் க ந்த்வதா³நீம்ʼ ந
வர்த்தேதஸஏவாஷ்டம :,ஸஸப்தாநாம் ஏேகா
(அ)ஸ்த வநாஸ²ம்ʼ க³மிஷ்யத ச|

Ⅻத்வயாத்³ருʼஷ்டாந த³ஸ²ஸ்²ருʼங்கா³ண்யப
த³ஸ² ராஜாந : ஸந்த  :, அத்³யாப ைத
ராஜ்யம்ʼ ந ப்ராப்தம்ʼ க ந்துமுஹூர்த்தேமகம்ʼ
யாவத் பஸு²நா ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ேத ராஜாந இவ
ப்ரபு⁴த்வம்ʼ ப்ராப்ஸ்யந்த |

ⅩⅢ த ஏகமந்த்ரணா ப⁴வஷ்யந்த
ஸ்வகீயஸ²க்த ப்ரபா⁴ெவௗ பஸ²ேவ
தா³ஸ்யந்த ச|

ⅩⅣ ேத ேமஷஸா²வேகந ஸார்த்³த⁴ம்ʼ
ேயாத்ஸ்யந்த , க ந்து ேமஷஸா²வகஸ்தாந்
ேஜஷ்யத யத : ஸ ப்ரபூ⁴நாம்ʼ ப்ரபூ⁴
ராஜ்ஞாம்ʼ ராஜா சாஸ்த தஸ்ய
ஸங்க ³ேநா (அ)ப்யாஹூதா அப ⁴ருச தா
வஸ்²வாஸ்யாஸ்²ச|

ⅩⅤ அபரம்ʼ ஸ மாம் அவத³த் ஸா ேவஸ்²யா
யத்ேராபவஸ²த தாந ேதாயாந ேலாகா
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ஜநதா ஜாதேயா நாநாபா⁴ஷாவாத ³நஸ்²ச
ஸந்த |

ⅩⅥத்வயா த்³ருʼஷ்டாந த³ஸ²ஸ்²ருʼங்கா³ணி
பஸு²ஸ்²ேசேம தாம்ʼ ேவஸ்²யாம்
ருʼதீயஷ்யந்ேததீ³நாம்ʼநக்³நாஞ்சகரிஷ்யந்த
தஸ்யா மாம்ʼஸாந ேபா⁴ யந்ேத வஹ்நநா
தாம்ʼ தா³ஹயஷ்யந்த ச|

ⅩⅦ யத ஈஸ்²வரஸ்ய வாக்யாந யாவத்
ஸித்³த ⁴ம்ʼ ந க³மிஷ்யந்த தாவத்³
ஈஸ்²வரஸ்ய மேநாக³தம்ʼ ஸாத⁴யதும் ஏகாம்ʼ
மந்த்ரணாம்ʼ க்ருʼத்வா தஸ்ைம பஸ²ேவ
ஸ்ேவஷாம்ʼ ராஜ்யம்ʼ தா³துஞ்ச ேதஷாம்ʼ
மநாம்ʼஸீஸ்²வேரணப்ரவர்த்த தாந |

ⅩⅧஅபரம்ʼ த்வயா த்³ருʼஷ்டா ேயாஷத் ஸா
மஹாநக³ரீ யா ப்ருʼத ²வ்யா ராஜ்ஞாம் உபரி
ராஜத்வம்ʼகுருேத|

ⅩⅧ
Ⅰ தத³நந்தரம்ʼ ஸ்வர்கா³த்³ அவேராஹந்
அபர ஏேகா தூ³ேதா மயா த்³ருʼஷ்ட : ஸ
மஹாபராக்ரமவஸி²ஷ்டஸ்தஸ்ய ேதஜஸா
ச ப்ருʼத ²வீதீ³ப்தா|

Ⅱ ஸ ப³லவதா ஸ்வேரண வாசமிமாம்
அேகா⁴ஷயத் பத தா பத தா மஹாபா³ப ³ல்,
ஸா பூ⁴தாநாம்ʼ வஸத  : ஸர்வ்ேவஷாம்
அஸு²ச்யாத்மநாம்ʼ காரா ஸர்வ்ேவஷாம்
அஸு²சீநாம்ʼ க்⁴ருʼண்யாநாஞ்ச பக்ஷணாம்ʼ
பஞ்ஜரஸ்²சாப⁴வத்|
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Ⅲ யத : ஸர்வ்வஜாதீயாஸ்தஸ்யா
வ்யப ⁴சாரஜாதாம்ʼ ேகாபமத ³ராம்ʼ
பீதவந்த : ப்ருʼத ²வ்யா ராஜாநஸ்²ச
தயா ஸஹ வ்யப ⁴சாரம்ʼ க்ருʼதவந்த :
ப்ருʼத ²வ்யா வணிஜஸ்²ச தஸ்யா :
ஸுக²ேபா⁴க³பா³ஹுல்யாத்³ த⁴நாட்⁴யதாம்ʼ
க³தவந்த :|

Ⅳ தத : பரம்ʼ ஸ்வர்கா³த் மயாபர ஏஷ
ரவ : ஸ்²ருத :, ேஹ மம ப்ரஜா :, யூயம்ʼ யத்
தஸ்யா : பாபாநாம் அம்ʼஸி²ேநா ந ப⁴வத
தஸ்யா த³ண்ைட³ஸ்²ச த³ண்ட³யுக்தா ந ப⁴வத
தத³ர்த²ம்ʼ தேதா ந ர்க³ச்ச²த|

Ⅴயதஸ்தஸ்யா : பாபாந க³க³நஸ்பர்ஸா²ந்யப⁴வந்
தஸ்யா அத⁴ர்ம்மக்ரியாஸ்²ேசஸ்²வேரண
ஸம்ʼஸ்ம்ருʼதா :|

Ⅵ பராந் ப்ரத தயா யத்³வத்³ வ்யவஹ்ருʼதம்ʼ
தத்³வத் தாம்ʼ ப்ரத வ்யவஹரத, தஸ்யா :
கர்ம்மணாம்ʼ த்³வகு³ணப²லாந தஸ்ைய
த³த்த, யஸ்மிந் கம்ʼேஸ ஸா பராந் மத்³யம்
அபாயயத் தேமவ தஸ்யா : பாநார்த²ம்ʼ
த்³வகு³ணமத்³ேயநபூரயத|

Ⅶ தயா யாத்மஸ்²லாகா⁴ யஸ்²ச
ஸுக²ேபா⁴க³ : க்ருʼதஸ்தேயா ர்த்³வகு³ெணௗ
யாதநாேஸா²ெகௗ தஸ்ைய த³த்த, யத : ஸா
ஸ்வகீயாந்த :கரேண வத³த , ராஜ்ஞீவத்³
உபவஷ்டாஹம்ʼ நாநாதா² ந ச ேஸா²கவத்|

Ⅷ தஸ்மாத்³ த ³வஸ ஏகஸ்மிந்
மாரீது³ர்ப ⁴க்ஷேஸா²சைந :, ஸா
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ஸமாப்ேலாஷ்யேத நாரீ த்⁴ய யேத
வஹ்நநா ச ஸா; யத்³ வசாராத ⁴பஸ்தஸ்யா
ப³லவாந் ப்ரபு⁴ரீஸ்²வர :,

Ⅸ வ்யப ⁴சாரஸ்தயா ஸார்த்³த⁴ம்ʼ
ஸுக²ேபா⁴க³ஸ்²ச ைய : க்ருʼத :, ேத ஸர்வ்வ
ஏவ ராஜாநஸ்தத்³தா³ஹதூ⁴மத³ர்ஸ²நாத்,
ப்ரேராத ³ஷ்யந்த வக்ஷாம்ʼஸி
சாஹநஷ்யந்த பா³ஹுப ⁴ :|

Ⅹ தஸ்யாஸ்ைத ர்யாதநாபீ⁴ேத ர்தூ³ேர
ஸ்த ²த்ேவத³முச்யேத, ஹா ஹா பா³ப ³ல்
மஹாஸ்தா²ந ஹா ப்ரபா⁴வாந்வ ேத புரி,
ஏகஸ்மிந் ஆக³தா த³ண்ேட³ வசாராஜ்ஞா
த்வதீ³யகா|

Ⅺ ேமத ³ந்யா வணிஜஸ்²ச தஸ்யா : க்ருʼேத
ருத³ந்த ேஸா²சந்த ச யதஸ்ேதஷாம்ʼ
பண்யத்³ரவ்யாணி ேகநாப ந க்ரீயந்ேத|

Ⅻ ப²லத : ஸுவர்ணெரௗப்யமணிமுக்தா :
ஸூ மவஸ்த்ராணிக்ருʼஷ்ணேலாஹதவாஸாம்ʼஸி
பட்டவஸ்த்ராணி ஸிந்தூ³ரவர்ணவாஸாம்ʼஸி
சந்த³நாத ³காஷ்டா²ந க³ஜத³ந்ேதந
மஹார்க⁴காஷ்ேட²ந ப த்தலெலௗஹாப்⁴யாம்ʼ
மர்ம்மரப்ரஸ்தேரண வா ந ர்ம்மிதாந
ஸர்வ்வவத⁴பாத்ராணி

ⅩⅢ த்வேக³லா தூ⁴ப : ஸுக³ந்த ⁴த்³ரவ்யம்ʼ
க³ந்த⁴ரேஸா த்³ராக்ஷாரஸஸ்ைதலம்ʼ
ஸ²ஸ்யசூர்ணம்ʼ ேகா³தூ⁴ேமா
கா³ேவா ேமஷா அஸ்²வா ரதா²
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தா³ேஸயா மநுஷ்யப்ராணாஸ்²ைசதாந
பண்யத்³ரவ்யாணி ேகநாப ந க்ரீயந்ேத|

ⅩⅣ தவ மேநா(அ)ப ⁴லாஷஸ்ய ப²லாநாம்ʼ
ஸமேயா க³த :, த்வத்ேதா தூ³ரீக்ருʼதம்ʼ
யத்³யத் ேஸா²ப⁴நம்ʼ பூ⁴ஷணம்ʼ தவ, கதா³சந
தது³த்³ேத³ேஸா² ந புந ர்லப்ஸ்யேதத்வயா|

ⅩⅤ தத்³வக்ேரதாேரா ேய வணிஜஸ்தயா
த⁴ந ேநா ஜாதாஸ்ேத தஸ்யா யாதநாயா
ப⁴யாத்³ தூ³ேர தஷ்ட²நேதா ேராத ³ஷ்யந்த
ேஸா²சந்தஸ்²ேசத³ம்ʼ க³த ³ஷ்யந்த

ⅩⅥ ஹா ஹா மஹாபுரி, த்வம்ʼ
ஸூ மவஸ்த்ைர : க்ருʼஷ்ணேலாஹதவஸ்த்ைர :
ஸிந்தூ³ரவர்ணவாேஸாப ⁴ஸ்²சாச்சா²த ³தா
ஸ்வர்ணமணிமுக்தாப ⁴ரலங்க்ருʼதா சாஸீ :,

ⅩⅦ க ந்த்ேவகஸ்மிந் த³ண்ேட³ ஸா
மஹாஸம்பத்³ லுப்தா| அபரம்ʼ ேபாதாநாம்ʼ
கர்ணதா⁴ரா : ஸமூ◌ूஹேலாகா நாவ கா :
ஸமுத்³ரவ்யவஸாய நஸ்²சஸர்வ்ேவ

ⅩⅧ தூ³ேர தஷ்ட²ந்தஸ்தஸ்யா தா³ஹஸ்ய
தூ⁴மம்ʼ ந ரீக்ஷமாணா உச்ைச :ஸ்வேரண
வத³ந்த தஸ்யா மஹாநக³ர்ய்யா : க ம்ʼ
துல்யம்ʼ?

ⅩⅨ அபரம்ʼ ஸ்வஸி²ர :ஸு ம்ருʼத்த காம்ʼ
நக்ஷப்யேதருத³ந்த : ேஸா²சந்தஸ்²ேசாச்ைச :ஸ்வேரேணத³ம்ʼ
வத³ந்த ஹா ஹா யஸ்யா
மஹாபுர்ய்யா பா³ஹுல்யத⁴நகாரணாத்,
ஸம்பத்த  : ஸஞ்சதா ஸர்வ்ைவ :
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ஸாமுத்³ரேபாதநாயைக :, ஏகஸ்மிந்ேநவ
த³ண்ேட³ஸாஸம்பூர்ேணாச்ச ²ந்நதாம்ʼ க³தா|

ⅩⅩ ேஹஸ்வர்க³வாஸிந : ஸர்வ்ேவ பவத்ரா :
ப்ேரரிதாஸ்²ச ேஹ| ேஹ பா⁴வவாத ³ேநா
யூயம்ʼக்ருʼேததஸ்யா : ப்ரஹர்ஷத|யுஷ்மாகம்ʼ
யத்தயாஸார்த்³த⁴ம்ʼ ேயாவவாத³ : புராப⁴வத்|
த³ண்ட³ம்ʼ ஸமுசதம்ʼ தஸ்ய தஸ்ைய
வ்யதரதீ³ஸ்²வர :||

ⅩⅪ அநந்தரம் ஏேகா ப³லவாந் தூ³ேதா
ப்³ருʼஹத்ேபஷணீப்ரஸ்தரதுல்யம்ʼ
பாஷாணேமகம்ʼ க்³ருʼஹீத்வா
ஸமுத்³ேர நக்ஷப்ய கத ²தவாந்,
ஈத்³ருʼக்³ப³லப்ரகாேஸ²ந பா³ப ³ல் மஹாநக³ரீ
ந பாதயஷ்யேதததஸ்தஸ்யாஉத்³ேத³ஸ² : புந
ர்நலப்ஸ்யேத|

ⅩⅫ வல்லகீவாத ³நாம்ʼ ஸ²ப்³த³ம்ʼ புந ர்ந
ஸ்²ேராஷ்யேத த்வய | கா³தா²காநாஞ்ச
ஸ²ப்³ேதா³வாவம்ʼஸீ²தூர்ய்யாத ³வாத ³நாம்ʼ|
ஸி²ல்பகர்ம்மகர : ேகா (அ)ப புந ர்ந
த்³ர யேத த்வய | ேபஷணீப்ரஸ்தரத்⁴வாந :
புந ர்நஸ்²ேராஷ்யேதத்வய |

ⅩⅩⅢ தீ³பஸ்யாப ப்ரபா⁴ தத்³வத் புந ர்ந
த்³ர யேத த்வய | ந கந்யாவரேயா :
ஸ²ப்³த³ : புந : ஸம்ʼஸ்²ேராஷ்யேத த்வய |
யஸ்மாந்முக்²யா : ப்ருʼத ²வ்யா ேய
வணிஜஸ்ேத(அ)ப⁴வந் தவ|யஸ்மாச்ச ஜாதய :
ஸர்வ்வா ேமாஹதாஸ்தவமாயயா|
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ⅩⅩⅣ பா⁴வவாத ³பவ த்ராணாம்ʼ
யாவந்தஸ்²ச ஹதா பு⁴வ | ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ
ேஸா²ணிதம்ʼ ேதஷாம்ʼ ப்ராப்தம்ʼ ஸர்வ்வம்ʼ
தவாந்தேர||

ⅩⅨ
Ⅰ தத : பரம்ʼ ஸ்வர்க³ஸ்தா²நாம்ʼ
மஹாஜநதாயா மஹாஸ²ப்³ேதா³ (அ)யம்ʼ
மயா ஸ்²ரூத :, ப்³ரூத பேரஸ்²வரம்ʼ த⁴ந்யம்
அஸ்மதீ³ேயா ய ஈஸ்²வர :| தஸ்யாப⁴வத்
பரித்ராணாம்ʼ ப்ரபா⁴வஸ்²ச பராக்ரம :|

Ⅱ வசாராஜ்ஞாஸ்²ச தஸ்ையவ
ஸத்யா ந்யாய்யா ப⁴வந்த ச| யா
ஸ்வேவஸ்²யாக்ரியாப ⁴ஸ்²ச வ்யகேராத்
க்ருʼத்ஸ்நேமத ³நீம்ʼ| தாம்ʼ ஸ த³ண்டி³தவாந்
ேவஸ்²யாம்ʼ தஸ்யாஸ்²ச கரதஸ்ததா²|
ேஸா²ணிதஸ்ய ஸ்வதா³ஸாநாம்ʼ
ஸம்ʼேஸா²த⁴ம்ʼஸக்³ருʼஹீதவாந்||

Ⅲ புநரப ைதரித³முக்தம்ʼ யதா², ப்³ரூத
பேரஸ்²வரம்ʼ த⁴ந்யம்ʼ யந்ந த்யம்ʼ ந த்யேமவ
ச| தஸ்யா தா³ஹஸ்ய தூ⁴ேமா (அ)ெஸௗ
த ³ஸ²மூர்த்³த்⁴வமுேத³ஷ்யத ||

Ⅳதத : பரம்ʼசதுர்வ்வம்ʼஸ²த ப்ராசீநாஸ்²சத்வார :
ப்ராணிநஸ்²சப்ரணிபத்யஸிம்ʼஹாஸேநாபவஷ்டம்
ஈஸ்²வரம்ʼ ப்ரணம்யாவத³ந், ததா²ஸ்து
பரேமஸ²ஸ்²ச ஸர்வ்ைவேரவ
ப்ரஸ²ஸ்யதாம்ʼ||

Ⅴ அநந்தரம்ʼ ஸிம்ʼஹாஸநமத்⁴யாத்³ ஏஷ
ரேவா ந ர்க³ேதா, யதா², ேஹ ஈஸ்²வரஸ்ய
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தா³ேஸயாஸ்தத்³ப⁴க்தா : ஸகலா நரா :|யூயம்ʼ
க்ஷ த்³ரா மஹாந்தஸ்²ச ப்ரஸ²ம்ʼஸத வ
ஈஸ்²வரம்ʼ||

Ⅵ தத : பரம்ʼ மஹாஜநதாயா : ஸ²ப்³த³
இவ ப³ஹுேதாயாநாஞ்ச ஸ²ப்³த³ இவ
க்³ருʼருதரஸ்தந தாநாஞ்ச ஸ²ப்³த³ இவ
ஸ²ப்³ேதா³ (அ)யம்ʼ மயா ஸ்²ருத :, ப்³ரூத
பேரஸ்²வரம்ʼ த⁴ந்யம்ʼ ராஜத்வம்ʼ ப்ராப்தவாந்
யத :| ஸ பரேமஸ்²வேரா (அ)ஸ்மாகம்ʼ ய :
ஸர்வ்வஸ²க்த மாந் ப்ரபு⁴ :|

Ⅶ கீர்த்தயாம : ஸ்தவம்ʼ தஸ்ய
ஹ்ருʼஷ்டாஸ்²ேசால்லாஸிதா வயம்ʼ|
யந்ேமஷஸா²வகஸ்ையவ வவாஹஸமேயா
(அ)ப⁴வத்| வாக்³த³த்தா சாப⁴வத் தஸ்ைம யா
கந்யாஸாஸுஸஜ்ஜிதா|

Ⅷ பரிதா⁴நாய தஸ்ைய ச த³த்த : ஸு²ப்⁴ர :
ஸுேசலக :||

Ⅸ ஸ ஸுேசலக : பவ த்ரேலாகாநாம்ʼ
புண்யாந | தத : ஸ மாம் உக்தவாந் த்வமித³ம்ʼ
லிக² ேமஷஸா²வகஸ்ய வவாஹேபா⁴ஜ்யாய
ேய ந மந்த்ரிதாஸ்ேத த⁴ந்யா இத | புநரப
மாம் அவத³த், இமாநீஸ்²வரஸ்ய ஸத்யாந
வாக்யாந |

Ⅹ அநந்தரம்ʼ அஹம்ʼ தஸ்ய
சரணேயாரந்த ேக ந பத்ய தம்ʼ
ப்ரணந்துமுத்³யத :| தத : ஸ மாம்
உக்தவாந் ஸாவதா⁴நஸ்தஷ்ட² ைமவம்ʼ
குரு யீேஸா² : ஸா யவஸி²ஷ்ைடஸ்தவ
ப்⁴ராத்ருʼப ⁴ஸ்த்வயா ச ஸஹதா³ேஸா
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(அ)ஹம்ʼ| ஈஸ்²வரேமவ ப்ரணம யஸ்மாத்³
யீேஸா² : ஸா யம்ʼ ப⁴வஷ்யத்³வாக்யஸ்ய
ஸாரம்ʼ|

Ⅺ அநந்தரம்ʼ மயா முக்த : ஸ்வர்ேகா³
த்³ருʼஷ்ட :, ஏக : ஸ்²ேவதவர்ேணா (அ)ஸ்²ேவா
(அ)ப த்³ருʼஷ்டஸ்ததா³ரூேடா⁴ ஜேநா
வஸ்²வாஸ்ய : ஸத்யமயஸ்²ேசத நாம்நா
க்²யாத :ஸயாதா²ர்த்²ேயநவ சாரம்ʼயுத்³த⁴ஞ்ச
கேராத |

Ⅻ தஸ்ய ேநத்ேர (அ)க்³நஸி²கா²துல்ேய
ஸி²ரஸி ச ப³ஹுக ரீடாந வ த்³யந்ேத தத்ர
தஸ்ய நாம லிக ²தமஸ்த தேமவ வநா நாபர :
ேகா (அ)ப தந்நாமஜாநாத |

ⅩⅢஸ ருத ⁴ரமக்³ேநந பரிச்ச²ேத³நாச்சா²த ³த
ஈஸ்²வரவாத³இத நாம்நாப ⁴தீ⁴யேத ச|

ⅩⅣ அபரம்ʼ ஸ்வர்க³ஸ்த²ைஸந்யாந
ஸ்²ேவதாஸ்²வாரூடா⁴ந பரிஹதந ர்ம்மலஸ்²ேவதஸூ மவஸ்த்ராணி
சபூ⁴த்வா தமநுக³ச்ச²ந்த |

ⅩⅤ தஸ்ய வக்த்ராத்³ ஏகஸ்தீக்ஷண :
க²ங்ேகா³ ந ர்க³ச்ச²த ேதந க²ங்ேக³ந
ஸர்வ்வஜாதீயாஸ்ேதநாகா⁴த தவ்யா :
ஸ ச ெலௗஹத³ண்ேட³ந தாந்
சாரயஷ்யத ஸர்வ்வஸ²க்த மத ஈஸ்²வரஸ்ய
ப்ரசண்ட³ேகாபரேஸாத்பாத³கத்³ராக்ஷாகுண்ேட³
யத்³யத் தஷ்ட²த தத் ஸர்வ்வம்ʼ ஸ ஏவ
பதா³ப்⁴யாம்ʼ ப நஷ்டி|

ⅩⅥ அபரம்ʼ தஸ்ய பரிச்ச²த³ உரஸி ச
ராஜ்ஞாம்ʼ ராஜா ப்ரபூ⁴நாம்ʼ ப்ரபு⁴ஸ்²ேசத நாம
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ந க ²தமஸ்த |
ⅩⅦ அநந்தரம்ʼ ஸூர்ய்ேய தஷ்ட²ந் ஏேகா
தூ³ேதா மயா த்³ருʼஷ்ட :, ஆகாஸ²மத்⁴ய
உட்³டீ³யமாநாந் ஸர்வ்வாந் பக்ஷண : ப்ரத
ஸ உச்ைச :ஸ்வேரேணத³ம்ʼ ேகா⁴ஷயத ,
அத்ராக³ச்ச²த|

ⅩⅧ ஈஸ்²வரஸ்ய மஹாேபா⁴ஜ்ேய
மிலத, ராஜ்ஞாம்ʼ க்ரவ்யாணி
ேஸநாபதீநாம்ʼ க்ரவ்யாணி வீராணாம்ʼ
க்ரவ்யாண்யஸ்²வாநாம்ʼ ததா³ரூடா⁴நாஞ்ச
க்ரவ்யாணி தா³ஸமுக்தாநாம்ʼ
க்ஷ த்³ரமஹதாம்ʼ ஸர்வ்ேவஷாேமவ
க்ரவ்யாணி சயுஷ்மாப ⁴ ர்ப⁴க்ஷதவ்யாந |

ⅩⅨ தத : பரம்ʼ ேதநாஸ்²வாரூட⁴ஜேநந
ததீ³யைஸந்ையஸ்²ச ஸார்த்³த⁴ம்ʼ யுத்³த⁴ம்ʼ
கர்த்தும்ʼ ஸ பஸு² : ப்ருʼத ²வ்யா
ராஜாநஸ்ேதஷாம்ʼ ைஸந்யாந ச
ஸமாக³ச்ச²ந்தீத மயா த்³ருʼஷ்டம்ʼ|

ⅩⅩ தத : ஸ பஸு² ர்த்⁴ருʼேதா யஸ்²ச
மித்²யாப⁴வஷ்யத்³வக்தா தஸ்யாந்த ேக
ச த்ரகர்ம்மாணி குர்வ்வந் ைதேரவ
பஸ்²வங்கதா⁴ரிணஸ்தத்ப்ரத மாபூஜகாம்ʼஸ்²ச
ப்⁴ரமிதவாந் ேஸா (அ)ப ேதந
ஸார்த்³த⁴ம்ʼ த்⁴ருʼத :| ெதௗ ச
வஹ்நக³ந்த⁴கஜ்வலிதஹ்ரேத³ ஜீவந்ெதௗ
நக்ஷப்ெதௗ|

ⅩⅪஅவஸி²ஷ்டாஸ்²ச தஸ்யாஸ்²வாரூட⁴ஸ்ய
வக்த்ரந ர்க³தக²ங்ேக³ந ஹதா :, ேதஷாம்ʼ
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க்ரவ்ையஸ்²ச பக்ஷண : ஸர்வ்ேவ த்ருʼப்த ம்ʼ
க³தா :|

ⅩⅩ
Ⅰ தத : பரம்ʼ ஸ்வர்கா³த்³ அவேராஹந்
ஏேகா தூ³ேதா மயா த்³ருʼஷ்டஸ்தஸ்ய
கேர ரமாதலஸ்ய குஞ்ஜிகா
மஹாஸ்²ருʼங்க²லஞ்ைசகம்ʼ தஷ்ட²த :|

Ⅱ அபரம்ʼ நாேகா³ (அ)ர்த²த : ேயா வ்ருʼத்³த⁴ :
ஸர்ேபா (அ)பவாத³க : ஸ²யதாநஸ்²சாஸ்த
தேமவ த்⁴ருʼத்வா வர்ஷஸஹஸ்ரம்ʼ யாவத்³
ப³த்³த⁴வாந்|

Ⅲ அபரம்ʼ ரஸாதேல தம்ʼ நக்ஷப்ய தது³பரி
த்³வாரம்ʼ ருத்³த்⁴வா முத்³ராங்க தவாந்
யஸ்மாத் தத்³ வர்ஷஸஹஸ்ரம்ʼ
யாவத் ஸம்பூர்ணம்ʼ ந ப⁴ேவத் தாவத்³
ப ⁴ந்நஜாதீயாஸ்ேதந புந ர்ந ப்⁴ரமிதவ்யா :|
தத : பரம் அல்பகாலார்த²ம்ʼ தஸ்ய ேமாசேநந
ப⁴வதவ்யம்ʼ|

Ⅳ அநந்தரம்ʼ மயா ஸிம்ʼஹாஸநாந
த்³ருʼஷ்டாந தத்ர ேய ஜநா உபாவஸ²ந்
ேதப்⁴ேயா வ சாரபா⁴ேரா (அ)தீ³யத;
அநந்தரம்ʼ யீேஸா² : ஸா யஸ்ய
காரணாத்³ ஈஸ்²வரவாக்யஸ்ய காரணாச்ச
ேயஷாம்ʼ ஸி²ரஸ்²ேச²த³நம்ʼ க்ருʼதம்ʼ
பேஸா²ஸ்ததீ³யப்ரத மாயா வா பூஜா
ைய ர்ந க்ருʼதா பா⁴ேல கேர வா
கலங்ேகா (அ)ப ந த்⁴ருʼதஸ்ேதஷாம்
ஆத்மாேநா (அ)ப மயா த்³ருʼஷ்டா :, ேத
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ப்ராப்தஜீவநாஸ்தத்³வர்ஷஸஹஸ்ரம்ʼ யாவத்
க்²ரீஷ்ேடநஸார்த்³த⁴ம்ʼ ராஜத்வமகுர்வ்வந்|

Ⅴ க ந்த்வவஸி²ஷ்டா ம்ருʼதஜநாஸ்தஸ்ய
வர்ஷஸஹஸ்ரஸ்ய ஸமாப்ேத : பூர்வ்வம்ʼ
ஜீவநம்ʼ ந ப்ராபந்|

Ⅵ ஏஷா ப்ரத²ேமாத்த ²த  :| ய : கஸ்²ச த்
ப்ரத²மாயா உத்த ²ேதரம்ʼஸீ² ஸ த⁴ந்ய :
பவ த்ரஸ்²ச| ேதஷ த்³வதீயம்ருʼத்ேயா : ேகா
(அ)ப்யத ⁴காேரா நாஸ்த த ஈஸ்²வரஸ்ய
க்²ரீஷ்டஸ்ய ச யாஜகா ப⁴வஷ்யந்த
வர்ஷஸஹஸ்ரம்ʼ யாவத் ேதந ஸஹ
ராஜத்வம்ʼ கரிஷ்யந்த ச|

Ⅶ வர்ஷஸஹஸ்ேர ஸமாப்ேத ஸ²யதாந :
ஸ்வகாராேதா ேமா யேத|

Ⅷ தத : ஸ ப்ருʼத ²வ்யாஸ்²சதுர்த ³க்ஷ
ஸ்த ²தாந் ஸர்வ்வஜாதீயாந் வ ேஸ²ஷேதா
ஜூஜாக்²யாந் மாஜூஜாக்²யாம்ʼஸ்²ச
ஸாமுத்³ரஸிகதாவத்³ ப³ஹுஸம்ʼக்²யகாந்
ஜநாந் ப்⁴ரமய த்வா யுத்³தா⁴ர்த²ம்ʼ
ஸம்ʼக்³ரஹீதும்ʼ ந ர்க³மிஷ்யத |

Ⅸ ததஸ்ேத ேம◌ेத ³ந்யா : ப்ரஸ்ேத²நாக³த்ய
பவத்ரேலாகாநாம்ʼ து³ர்க³ம்ʼ ப்ரியதமாம்ʼ
நக³ரீஞ்ச ேவஷ்டிதவந்த : க ந்த்வீஸ்²வேரண
நக்ஷப்ேதா (அ)க்³ந ராகாஸா²த் பத த்வா தாந்
கா²த ³தவாந்|

Ⅹ ேதஷாம்ʼ ப்⁴ரமய தா ச ஸ²யதாேநா
வஹ்நக³ந்த⁴கேயா ர்ஹ்ரேத³ (அ)ர்த²த :
பஸு² ர்மித்²யாப⁴வஷ்யத்³வாதீ³ ச
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யத்ர தஷ்ட²தஸ்தத்ைரவ நக்ஷப்த :,
தத்ராநந்தகாலம்ʼ யாவத் ேத த ³வாநஸ²ம்ʼ
யாதநாம்ʼ ேபா⁴ யந்ேத|

Ⅺதத :ஸு²க்லம்ஏகம்ʼமஹாஸிம்ʼஹாஸநம்ʼ
மயா த்³ருʼஷ்டம்ʼ தது³பவஷ்ேடா (அ)ப
த்³ருʼஷ்டஸ்தஸ்ய வத³நாந்த காத்³
பூ⁴நேபா⁴மண்ட³ேல பலாேயதாம்ʼ
புநஸ்தாப்⁴யாம்ʼஸ்தா²நம்ʼ நலப்³த⁴ம்ʼ|

Ⅻ அபரம்ʼ க்ஷ த்³ரா மஹாந்தஸ்²ச
ஸர்வ்ேவ ம்ருʼதா மயா த்³ருʼஷ்டா :, ேத
ஸிம்ʼஹாஸநஸ்யாந்த ேக (அ)தஷ்ட²ந்
க்³ரந்தா²ஸ்²ச வ்யஸ்தீர்ய்யந்த
ஜீவநபுஸ்தகாக்²யம் அபரம் ஏகம்ʼ புஸ்தகமப
வஸ்தீர்ணம்ʼ| தத்ர க்³ரந்ேத²ஷ யத்³யத்
லிக ²தம்ʼ தஸ்மாத் ம்ருʼதாநாம் ஏைககஸ்ய
ஸ்வக்ரியாநுயாயீவ சார : க்ருʼத :|

ⅩⅢ ததா³நீம்ʼ ஸமுத்³ேரண
ஸ்வாந்தரஸ்தா² ம்ருʼதஜநா :
ஸமர்ப தா :, ம்ருʼத்யுபரேலாகாப்⁴யாமப
ஸ்வாந்தரஸ்தா² ம்ருʼதஜநா : ஸர்மிபதா :,
ேதஷாஞ்ைசைககஸ்ய ஸ்வக்ரியாநுயாயீ
வ சார : க்ருʼத :|

ⅩⅣ அபரம்ʼ ம்ருʼத்யுபரேலாெகௗ
வஹ்நஹ்ரேத³ நக்ஷப்ெதௗ, ஏஷ ஏவ
த்³வதீேயா ம்ருʼத்யு :|

ⅩⅤ யஸ்ய கஸ்யச த் நாம ஜீவநபுஸ்தேக
லிக ²தம்ʼ நாவ த்³யத ஸ ஏவ தஸ்மிந்
வஹ்நஹ்ரேத³ ந்யக்ஷப்யத|
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ⅩⅪ
Ⅰ அநந்தரம்ʼ நவீநம் ஆகாஸ²மண்ட³லம்ʼ
நவீநா ப்ருʼத ²வீ ச மயா த்³ருʼஷ்ேட யத :
ப்ரத²மம்ஆகாஸ²மண்ட³லம்ʼப்ரத²மாப்ருʼத ²வீ
ச ேலாபம்ʼ க³ேதஸமுத்³ேரா (அ)ப தத : பரம்ʼ ந
வ த்³யேத|

Ⅱஅபரம்ʼஸ்வர்கா³த்³அவேராஹந்தீபவத்ரா
நக³ரீ, அர்த²ேதா நவீநா யரூஸா²லமபுரீ மயா
த்³ருʼஷ்டா, ஸா வராய வபூ⁴ஷதா கந்ேயவ
ஸுஸஜ்ஜிதாஸீத்|

Ⅲ அநந்தரம்ʼ ஸ்வர்கா³த்³ ஏஷ மஹாரேவா
மயா ஸ்²ருத : பஸ்²யாயம்ʼ மாநைவ :
ஸார்த்³த⁴ம் ஈஸ்²வரஸ்யாவாஸ :, ஸ ைத :
ஸார்த்³த⁴ம்ʼ வத்ஸ்யத ேத ச தஸ்ய ப்ரஜா
ப⁴வஷ்யந்த , ஈஸ்²வரஸ்²ச ஸ்வயம்ʼ ேதஷாம்
ஈஸ்²வேரா பூ⁴த்வா ைத : ஸார்த்³த⁴ம்ʼ
ஸ்தா²ஸ்யத |

Ⅳ ேதஷாம்ʼ ேநத்ேரப்⁴யஸ்²சாஸ்²ரூணி
ஸர்வ்வாணீஸ்²வேரண ப்ரமார் யந்ேத
ம்ருʼத்யுரப புந ர்ந ப⁴வஷ்யத
ேஸா²கவலாபக்ேலஸா² அப புந ர்ந
ப⁴வஷ்யந்த , யத : ப்ரத²மாந ஸர்வ்வாணி
வ்யதீத ந |

Ⅴ அபரம்ʼ ஸிம்ʼஹாஸேநாபவஷ்ேடா
ஜேநா(அ)வத³த் பஸ்²யாஹம்ʼ ஸர்வ்வாணி
நூதநீகேராமி| புநரவத³த் லிக² யத இமாந
வாக்யாந ஸத்யாந வஸ்²வாஸ்யாந சஸந்த |

Ⅵ பந ர்மாம் அவத³த் ஸமாப்தம்ʼ, அஹம்ʼ க :
க்ஷஸ்²ச, அஹம் ஆத ³ரந்தஸ்²ச ய : ப பாஸத
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தஸ்மா அஹம்ʼ ஜீவநதா³ய ப்ரஸ்ரவணஸ்ய
ேதாயம்ʼவநாமூல்யம்ʼ தா³ஸ்யாமி|

Ⅶ ேயா ஜயத ஸ ஸர்வ்ேவஷாம் அத ⁴காரீ
ப⁴வஷ்யத , அஹஞ்ச தஸ்ேயஸ்²வேரா
ப⁴வஷ்யாமிஸ சமம புத்ேரா ப⁴வஷ்யத |

Ⅷ க ந்து பீ⁴தாநாம் அவஸ்²வாஸிநாம்ʼ
க்⁴ருʼண்யாநாம்ʼ நரஹந்த்ருʼணாம்ʼ
ேவஸ்²யாகா³மிநாம்ʼ ேமாஹகாநாம்ʼ
ேத³வபூஜகாநாம்ʼ ஸர்வ்ேவஷாம்
அந்ருʼதவாத ³நாஞ்சாம்ʼேஸா²
வஹ்நக³ந்த⁴கஜ்வலிதஹ்ரேத³ ப⁴வஷ்யத ,
ஏஷஏவத்³வதீேயா ம்ருʼத்யு :|

Ⅸ அநந்தரம்ʼ ேஸ²ஷஸப்தத³ண்ைட³ :
பரிபூர்ணா : ஸப்த கம்ʼஸா ேயஷாம்ʼ
ஸப்ததூ³தாநாம்ʼ கேரஷ்வாஸந் ேதஷாேமக
ஆக³த்ய மாம்ʼ ஸம்பா⁴ஷ்யாவத³த்,
ஆக³ச்சா²ஹம்ʼ தாம்ʼ கந்யாம் அர்த²ேதா
ேமஷஸா²வகஸ்ய பா⁴வபா⁴ர்ய்யாம்ʼ த்வாம்ʼ
த³ர்ஸ²யாமி|

Ⅹ தத : ஸ ஆத்மாவஷ்டம்ʼ மாம் அத்யுச்சம்ʼ
மஹாபர்வ்வதேமம்ʼக நீத்ேவஸ்²வரஸ்ய
ஸந்ந த ⁴த : ஸ்வர்கா³த்³ அவேராஹந்தீம்ʼ
யரூஸா²லமாக்²யாம்ʼ பவ த்ராம்ʼ நக³ரீம்ʼ
த³ர்ஸி²தவாந்|

Ⅺ ஸா ஈஸ்²வரீயப்ரதாபவஸி²ஷ்டா
தஸ்யாஸ்ேதேஜா மஹார்க⁴ரத்நவத்³ அர்த²த :
ஸூர்ய்யகாந்தமணிேதஜஸ்துல்யம்ʼ|
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Ⅻ தஸ்யா : ப்ராசீரம்ʼ ப்³ருʼஹத்³ உச்சஞ்ச
தத்ர த்³வாத³ஸ² ேகா³புராணி ஸந்த
தத்³ேகா³புேராபரி த்³வாத³ஸ² ஸ்வர்க³தூ³தா
வ த்³யந்ேத தத்ர ச த்³வாத³ஸ² நாமாந்யர்த²த
இஸ்ராேயலீயாநாம்ʼ த்³வாத³ஸ²வம்ʼஸா²நாம்ʼ
நாமாந லிக ²தாந |

ⅩⅢ பூர்வ்வத ³ஸி² த்ரீணி ேகா³புராணி
உத்தரத ³ஸி² த்ரீணி ேகா³புராணி
த³க்ஷணத ³ஷ த்ரீணி ேகா³புராணி
பஸ்²சீமத ³ஸி² ச த்ரீணி ேகா³புராணிஸந்த |

ⅩⅣ நக³ர்ய்யா : ப்ராசீரஸ்ய த்³வாத³ஸ²
மூலாந ஸந்த தத்ர ேமஷாஸா²வாகஸ்ய
த்³வாத³ஸ²ப்ேரரிதாநாம்ʼ த்³வாத³ஸ² நாமாந
லிக ²தாந |

ⅩⅤஅநரம்ʼநக³ர்ய்யாஸ்ததீ³யேகா³புராணாம்ʼ
தத்ப்ராசீரஸ்ய ச மாபநார்த²ம்ʼ மயா
ஸம்பா⁴ஷமாணஸ்ய தூ³தஸ்ய கேர
ஸ்வர்ணமயஏக : பரிமாணத³ண்ட³ஆஸீத்|

ⅩⅥ நக³ர்ய்யா ஆக்ருʼதஸ்²சதுரஸ்ரா
தஸ்யா ைத³ர்க்⁴யப்ரஸ்ேத² ஸேம| தத :
பரம்ʼ ஸ ேதக³ பரிமாணத³ண்ேட³ந தாம்ʼ
நக³ரீம்ʼ பரிமிதவாந் தஸ்யா : பரிமாணம்ʼ
த்³வாத³ஸ²ஸஹஸ்ரநல்வா :| தஸ்யா
ைத³ர்க்⁴யம்ʼ ப்ரஸ்த²ம்உச்சத்வஞ்சஸமாநாந |

ⅩⅦ அபரம்ʼ ஸ தஸ்யா : ப்ராசீரம்ʼ
பரிமிதவாந் தஸ்ய மாநவாஸ்யார்த²ேதா
தூ³தஸ்ய பரிமாணாநுஸாரதஸ்தத்
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சதுஸ்²சத்வாரிம்ʼஸ²த³த ⁴காஸ²தஹஸ்தபரிமிதம்ʼ
|

ⅩⅧ தஸ்ய ப்ராசீரஸ்ய ந ர்ம்மித  :
ஸூர்ய்யகாந்தமணிப ⁴ ர்நக³ரீ ச
ந ர்ம்மலகாசதுல்ேயந ஸு²த்³த⁴ஸுவர்ேணந
ந ர்ம்மிதா|

ⅩⅨ நக³ர்ய்யா : ப்ராசீரஸ்ய மூலாந ச
ஸர்வ்வவத⁴மஹார்க⁴மணிப ⁴ ர்பூ⁴ஷதாந |
ேதஷாம்ʼ ப்ரத²மம்ʼ ப ⁴த்தமூலம்ʼ
ஸூர்ய்யகாந்தஸ்ய, த்³வதீயம்ʼ நீலஸ்ய,
த்ருʼதீயம்ʼ தாம்ரமேண :, சதுர்த²ம்ʼமரகதஸ்ய,

ⅩⅩ பஞ்சமம்ʼ ைவதூ³ர்ய்யஸ்ய,
ஷஷ்ட²ம்ʼ ேஸா²ணரத்நஸ்ய, ஸப்தமம்ʼ
சந்த்³ரகாந்தஸ்ய,அஷ்டமம்ʼ ேகா³ேமத³ஸ்ய,
நவமம்ʼ பத்³மராக³ஸ்ய, த³ஸ²மம்ʼ
லஸூ²நீயஸ்ய, ஏகாத³ஸ²ம்ʼ ேஷேராஜஸ்ய,
த்³வாத³ஸ²ம்ʼமர்டீஷ்மேணஸ்²சாஸ்த |

ⅩⅪ த்³வாத³ஸ²ேகா³புராணி
த்³வாத³ஸ²முக்தாப ⁴ ர்ந ர்ம்மிதாந , ஏைககம்ʼ
ேகா³புரம் ஏைககயா முக்தயா க்ருʼதம்ʼ
நக³ர்ய்யா மஹாமார்க³ஸ்²சாச்ச²காசவத்
ந ர்ம்மலஸுவர்ேணநந ர்ம்மிதம்ʼ|

ⅩⅫ தஸ்யா அந்தர ஏகமப மந்த ³ரம்ʼ மயா
ந த்³ருʼஷ்டம்ʼ ஸத : ஸர்வ்வஸ²க்த மாந் ப்ரபு⁴ :
பரேமஸ்²வேரா ேமஷஸா²வகஸ்²ச ஸ்வயம்ʼ
தஸ்யமந்த ³ரம்ʼ|

ⅩⅩⅢ தஸ்ைய நக³ர்ய்ைய தீ³ப்த தா³நார்த²ம்ʼ
ஸூர்ய்யாசந்த்³ரமேஸா : ப்ரேயாஜநம்ʼநாஸ்த
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யத ஈஸ்²வரஸ்ய ப்ரதாபஸ்தாம்ʼ தீ³பயத
ேமஷஸா²வகஸ்²ச தஸ்யாஜ்ேயாத ரஸ்த |

ⅩⅩⅣ பரித்ராணப்ராப்தேலாகநவஹாஸ்²ச
தஸ்யா ஆேலாேக க³மநாக³மேந குர்வ்வந்த
ப்ருʼத ²வ்யா ராஜாநஸ்²ச ஸ்வகீயம்ʼ ப்ரதாபம்ʼ
ெகௗ³ரவஞ்சதந்மத்⁴யம்ஆநயந்த |

ⅩⅩⅤ தஸ்யா த்³வாராணி த ³வா கதா³ப ந
ேராத்ஸ்யந்ேத நஸா²ப தத்ர ந ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅩⅥ ஸர்வ்வஜாதீநாம்ʼ ெகௗ³ரவப்ரதாெபௗ
தந்மத்⁴யம்ஆேநஷ்ேயேத|

ⅩⅩⅦ பரந்த்வபவத்ரம்ʼ க்⁴ருʼண்யக்ருʼத்³
அந்ருʼதக்ருʼத்³ வா க மப தந்மத்⁴யம்ʼ
ந ப்ரேவ யத ேமஷஸா²வகஸ்ய
ஜீவநபுஸ்தேக ேயஷாம்ʼ நாமாந லிக ²தாந
ேகவலம்ʼ த ஏவப்ரேவ யந்த |

ⅩⅫ
Ⅰ அநந்தரம்ʼ ஸ ஸ்ப²டிகவத் ந ர்ம்மலம்
அம்ருʼதேதாயஸ்ய ஸ்ேராேதா மாம்
அஉர்ஸ²யத் தத்³ ஈஸ்²வரஸ்ய
ேமஷஸா²வகஸ்ய ச ஸிம்ʼஹாஸநாத்
ந ர்க³ச்ச²த |

Ⅱ நக³ர்ய்யா மார்க³மத்⁴ேய தஸ்யா
நத்³யா : பார்ஸ்²வேயாரம்ருʼதவ்ருʼக்ஷா
வத்³யந்ேத ேதஷாம்ʼ த்³வாத³ஸ²ப²லாந
ப⁴வந்த , ஏைகேகா வ்ருʼக்ஷ : ப்ரத மாஸம்ʼ
ஸ்வப²லம்ʼ ப²லத தத்³வ்ருʼக்ஷபத்ராணி
சாந்யஜாதீயாநாம்ஆேராக்³யஜநகாந |
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Ⅲ அபரம்ʼ க மப ஸா²பக்³ரஸ்தம்ʼ புந ர்ந
ப⁴வஷ்யத தஸ்யா மத்⁴ய ஈஸ்²வரஸ்ய
ேமஷஸா²வகஸ்ய ச ஸிம்ʼஹாஸநம்ʼ
ஸ்தா²ஸ்யத தஸ்ய தா³ஸாஸ்²ச தம்ʼ
ேஸவஷ்யந்ேத|

Ⅳ தஸ்ய வத³நத³ர்ஸ²நம்ʼ ப்ராப்ஸ்யந்த
பா⁴ேலஷ சதஸ்யநாமலிக ²தம்ʼ ப⁴வஷ்யத |

Ⅴ ததா³நீம்ʼ ராத்ரி : புந ர்ந ப⁴வஷ்யத யத :
ப்ரபு⁴ : பரேமஸ்²வரஸ்தாந் தீ³பயஷ்யத
ேத சாநந்தகாலம்ʼ யாவத்³ ராஜத்வம்ʼ
கரிஷ்யந்ேத|

Ⅵ அநந்தரம்ʼ ஸ மாம் அவத³த்,
வாக்யாநீமாந வஸ்²வாஸ்யாந ஸத்யாந
ச, அச ராத்³ ைய ர்ப⁴வதவ்யம்ʼ
தாந ஸ்வதா³ஸாந் ஜ்ஞாபயதும்ʼ
பவ த்ரப⁴வஷ்யத்³வாத ³நாம்ʼ ப்ரபு⁴ :
பரேமஸ்²வர :ஸ்வதூ³தம்ʼ ப்ேரஷதவாந்|

Ⅶ பஸ்²யாஹம்ʼ தூர்ணம் ஆக³ச்சா²மி,
ஏதத்³க்³ரந்த²ஸ்ய ப⁴வஷ்யத்³வாக்யாந ய :
பாலயத ஸஏவத⁴ந்ய :|

Ⅷ ேயாஹநஹம் ஏதாந ஸ்²ருதவாந்
த்³ருʼஷ்டவாம்ʼஸ்²சாஸ்மி ஸ்²ருத்வா
த்³ருʼஷ்ட்வா ச தத்³த³ர்ஸ²கதூ³தஸ்ய
ப்ரணாமார்த²ம்ʼ தச்சரணேயாரந்த ேக
(அ)பதம்ʼ|

Ⅸ தத : ஸ மாம் அவத³த் ஸாவதா⁴ேநா
ப⁴வ ைமவம்ʼ க்ருʼரு, த்வயா தவ ப்⁴ராத்ருʼப ⁴
ர்ப⁴வஷ்யத்³வாத ³ப ⁴ேரதத்³க்³ரந்த²ஸ்த²வாக்யபாலநகாரிப ⁴ஸ்²ச
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ஸஹதா³ேஸா (அ)ஹம்ʼ| த்வம் ஈஸ்²வரம்ʼ
ப்ரணம|

Ⅹ ஸ புந ர்மாம் அவத³த்,
ஏதத்³க்³ரந்த²ஸ்த²ப⁴வஷ்யத்³வாக்யாந
த்வயா நமுத்³ராங்கய தவ்யாந யத : ஸமேயா
ந கடவர்த்தீ|

Ⅺ அத⁴ர்ம்மாசார இத : பரமப்யத⁴ர்ம்மம்
ஆசரது, அேமத்⁴யாசார இத : பரமப்யேமத்⁴யம்
ஆசரது த⁴ர்ம்மாசார இத : பரமப த⁴ர்ம்மம்
ஆசரது பவத்ராசாரஸ்²ேசத : பரமப பவ த்ரம்
ஆசரது|

Ⅻ பஸ்²யாஹம்ʼ தூர்ணம் ஆக³ச்சா²மி,
ஏைககஸ்ைமஸ்வக்ரியாநுயாய ப²லதா³நார்த²ம்ʼ
மத்³தா³தவ்யப²லம்ʼமமஸமவர்த்த |

ⅩⅢ அஹம்ʼ க : க்ஷஸ்²ச ப்ரத²ம :
ேஸ²ஷஸ்²சாத ³ரந்தஸ்²ச|

ⅩⅣஅமுதவ்ருʼக்ஷஸ்யாத ⁴காரப்ராப்த்யர்த²ம்ʼ
த்³வாைர ர்நக³ரப்ரேவஸா²ர்த²ஞ்ச ேய
தஸ்யாஜ்ஞா : பாலயந்த த ஏவத⁴ந்யா :|

ⅩⅤ குக்குைர ர்மாயாவ ப ⁴ :
புங்கா³மிப ⁴ ர்நரஹந்த்ருʼ◌பृ ⁴
ர்ேத³வார்ச்சைக : ஸர்வ்ைவரந்ருʼேத
ப்ரீயமாைணரந்ருʼதாசாரிப ⁴ஸ்²ச ப³ஹ  :
ஸ்தா²தவ்யம்ʼ|

ⅩⅥ மண்ட³லீஷ யுஷ்மப்⁴யேமேதஷாம்ʼ
ஸா யதா³நார்த²ம்ʼ யீஸு²ரஹம்ʼ
ஸ்வதூ³தம்ʼ ப்ேரஷதவாந், அஹேமவ
தா³யூேதா³ மூலம்ʼ வம்ʼஸ²ஸ்²ச, அஹம்ʼ
ேதேஜாமயப்ரபா⁴தீயதாராஸ்வரூப :|
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ⅩⅦ ஆத்மா கந்யா ச கத²யத :,
த்வயாக³ம்யதாம்ʼ| ஸ்²ேராதாப வத³து,
ஆக³ம்யதாமித | யஸ்²ச த்ருʼஷார்த்த : ஸ
ஆக³ச்ச²து யஸ்²ேசச்ச²த ஸ வநா மூல்யம்ʼ
ஜீவநதா³ய ஜலம்ʼ க்³ருʼஹ்லாது|

ⅩⅧய : கஸ்²ச த்³ஏதத்³க்³ரந்த²ஸ்த²ப⁴வஷ்யத்³வாக்யாந
ஸ்²ருʼேணாத தஸ்மா அஹம்ʼஸா யமித³ம்ʼ
த³தா³மி, கஸ்²ச த்³ யத்³யபரம்ʼ க மப்ேயேதஷ
ேயாஜயத தர்ஹீஸ்²வேராக்³ரந்ேத²(அ)ஸ்மிந்
லிக ²தாந் த³ண்டா³ந் தஸ்மிந்ேநவ
ேயாஜயஷ்யத |

ⅩⅨயத ³சகஸ்²ச த்³ஏதத்³க்³ரந்த²ஸ்த²ப⁴வஷ்யத்³வாக்ேயப்⁴ய :
க மப்யபஹரத தர்ஹீஸ்²வேரா க்³ரந்ேத²
(அ)ஸ்மிந் லிக ²தாத் ஜீவநவ்ருʼக்ஷாத்
பவத்ரநக³ராச்ச தஸ்யாம்ʼஸ²மபஹரிஷ்யத |

ⅩⅩ ஏதத் ஸா யம்ʼ ேயா த³தா³த ஸ ஏவ
வக்த ஸத்யம் அஹம்ʼ தூர்ணம் ஆக³ச்சா²மி|
ததா²ஸ்து| ப்ரேபா⁴ யீேஸா◌²◌,े ஆக³ம்யதாம்ʼ
ப⁴வதா|

ⅩⅪஅஸ்மாகம்ʼப்ரேபா⁴ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யாநுக்³ரஹ :
ஸர்வ்ேவஷ யுஷ்மாஸுவர்த்ததாம்ʼ|ஆேமந்|
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