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ேராமிண : பத்ரம்ʼ
Ⅰ ஈஸ்²வேரா நஜபுத்ரமத ⁴ யம்ʼ
ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ ப⁴வஷ்யத்³வாத ³ப ⁴
ர்த⁴ர்ம்மக்³ரந்ேத² ப்ரதஸ்²ருதவாந்
தம்ʼ ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ ப்ரசாரயதும்ʼ
ப்ருʼத²க்க்ருʼத ஆஹூத : ப்ேரரிதஸ்²ச ப்ரேபா⁴
ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யேஸவேகாய : ெபௗல :

Ⅱ ஸ ேராமாநக³ரஸ்தா²ந் ஈஸ்²வரப்ரியாந்
ஆஹூதாம்ʼஸ்²ச பவ த்ரேலாகாந் ப்ரத பத்ரம்ʼ
லிக²த |

Ⅲ அஸ்மாகம்ʼ ஸ ப்ரபு⁴ ர்யீஸு² :
க்²ரீஷ்ட : ஸா²ரீரிகஸம்ப³ந்ேத⁴ந தா³யூேதா³
வம்ʼேஸா²த்³ப⁴வ :

Ⅳ பவ த்ரஸ்யாத்மந : ஸம்ப³ந்ேத⁴ந
ேசஸ்²வரஸ்ய ப்ரபா⁴வவாந் புத்ர இத
ஸ்²மஸா²நாத் தஸ்ேயாத்தா²ேநந ப்ரத பந்நம்ʼ|

Ⅴ அபரம்ʼ ேயஷாம்ʼ மத்⁴ேய யீஸு²நா
க்²ரீஷ்ேடந யூயமப்யாஹூதாஸ்ேத
(அ)ந்யேத³ஸீ²யேலாகாஸ்தஸ்ய நாம்ந
வஸ்²வஸ்ய ந ேத³ஸ²க்³ராஹேணா யதா²
ப⁴வந்த

Ⅵ தத³ப ⁴ப்ராேயண வயம்ʼ தஸ்மாத்³
அநுக்³ரஹம்ʼ ப்ேரரிதத்வபத³ஞ்சப்ராப்தா :|

Ⅶ தாேதநாஸ்மாகம் ஈஸ்²வேரண ப்ரபு⁴ணா
யீஸு²க்²ரீஷ்ேடந ச யுஷ்மப்⁴யம் அநுக்³ரஹ :
ஸா²ந்தஸ்²ச ப்ரதீ³ேயதாம்ʼ|
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Ⅷ ப்ரத²மத : ஸர்வ்வஸ்மிந் ஜக³த
யுஷ்மாகம்ʼவஸ்²வாஸஸ்யப்ரகாஸி²தத்வாத்³
அஹம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ ந மித்தம்ʼ
யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய நாம க்³ருʼஹ்லந்
ஈஸ்²வரஸ்யத⁴ந்யவாத³ம்ʼ கேராமி|

Ⅸ அபரம் ஈஸ்²வரஸ்ய ப்ரஸாதா³த்³
ப³ஹுகாலாத் பரம்ʼ ஸாம்ப்ரதம்ʼ
யுஷ்மாகம்ʼ ஸமீபம்ʼ யாதும்ʼ கத²மப யத்
ஸுேயாக³ம்ʼ ப்ராப்ேநாமி, ஏதத³ர்த²ம்ʼ
ந ரந்தரம்ʼ நாமாந்யுச்சாரயந் நஜாஸு
ஸர்வ்வப்ரார்த²நாஸு ஸர்வ்வதா³
ந ேவத³யாமி,

Ⅹஏதஸ்மிந்யமஹம்ʼதத்புத்ரீயஸுஸம்ʼவாத³ப்ரசாரேணந
மநஸா பரிசராமி ஸ ஈஸ்²வேரா மம ஸா
வத்³யேத|

Ⅺ யேதா யுஷ்மாகம்ʼ மம ச வஸ்²வாேஸந
வயம் உப⁴ேய யதா² ஸா²ந்தயுக்தா ப⁴வாம
இத காரணாத்³

Ⅻ யுஷ்மாகம்ʼ ஸ்ைத²ர்ய்யகரணார்த²ம்ʼ
யுஷ்மப்⁴யம்ʼ கஞ்ச த்பரமார்த²தா³நதா³நாய
யுஷ்மாந்ஸாக்ஷாத்கர்த்தும்ʼமதீ³யாவாஞ்சா²|

ⅩⅢேஹப்⁴ராத்ருʼக³ணப ⁴ந்நேத³ஸீ²யேலாகாநாம்ʼ
மத்⁴ேயயத்³வத் தத்³வத்³யுஷ்மாகம்ʼ மத்⁴ேயப
யதா² ப²லம்ʼ பு⁴ஞ்ேஜ தத³ப ⁴ப்ராேயண
முஹுர்முஹு ர்யுஷ்மாகம்ʼ ஸமீபம்ʼ க³ந்தும்
உத்³யேதா(அ)ஹம்ʼ க ந்து யாவத்³ அத்³ய
தஸ்மிந் க³மேந மமவக்⁴ேநா ஜாதஇத யூயம்ʼ
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யத்³ அஜ்ஞாதாஸ்தஷ்ட²த² தத³ஹம் உசதம்ʼ
ந பு³த்⁴ேய|

ⅩⅣ அஹம்ʼ ஸப்⁴யாஸப்⁴யாநாம்ʼ
வத்³வத³வத்³வதாஞ்ச ஸர்வ்ேவஷாம் ருʼணீ
வத்³ேய|

ⅩⅤ அதஏவ ேராமாநவாஸிநாம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ
ஸமீேப(அ)ப யதா²ஸ²க்த ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ
ப்ரசாரயதும்அஹம்உத்³யேதாஸ்மி|

ⅩⅥ யத : க்²ரீஷ்டஸ்ய ஸுஸம்ʼவாேதா³
மம லஜ்ஜாஸ்பத³ம்ʼ நஹ ஸ ஈஸ்²வரஸ்ய
ஸ²க்தஸ்வரூப : ஸந் ஆ யஹூதீ³ேயப்⁴ேயா
(அ)ந்யஜாதீயாந் யாவத் ஸர்வ்வஜாதீயாநாம்ʼ
மத்⁴ேய ய : கஸ்²ச த்³ தத்ர வஸ்²வஸித
தஸ்ையவத்ராணம்ʼஜநயத |

ⅩⅦ யத : ப்ரத்யயஸ்ய ஸமபரிமாணம்
ஈஸ்²வரத³த்தம்ʼ புண்யம்ʼ தத்ஸுஸம்ʼவாேத³
ப்ரகாஸ²ேத| தத³த ⁴ த⁴ர்ம்மபுஸ்தேகப
லிக ²தமித³ம்ʼ "புண்யவாந் ஜேநா
வஸ்²வாேஸநஜீவஷ்யத "|

ⅩⅧ அதஏவ ேய மாநவா : பாபகர்ம்மணா
ஸத்யதாம்ʼ ருந்த⁴ந்த ேதஷாம்ʼ ஸர்வ்வஸ்ய
து³ராசரணஸ்யாத⁴ர்ம்மஸ்ய ச வருத்³த⁴ம்ʼ
ஸ்வர்கா³த்³ ஈஸ்²வரஸ்யேகாப : ப்ரகாஸ²ேத|

ⅩⅨயத ஈஸ்²வரமத ⁴ யத்³யத்³ ஜ்ேஞயம்ʼ தத்³
ஈஸ்²வர : ஸ்வயம்ʼ தாந் ப்ரத ப்ரகாஸி²தவாந்
தஸ்மாத் ேதஷாம்அேகா³சரம்ʼ நஹ |

ⅩⅩப²லதஸ்தஸ்யாநந்தஸ²க்தீஸ்²வரத்வாதீ³ந்யத்³ருʼஸ்²யாந்யப
ஸ்ருʼஷ்டிகாலம் ஆரப்⁴ய கர்ம்மஸு
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ப்ரகாஸ²மாநாந த்³ருʼஸ்²யந்ேத தஸ்மாத்
ேதஷாம்ʼ ேதா³ஷப்ரக்ஷாலநஸ்ய பந்தா²
நாஸ்த |

ⅩⅪ அபரம் ஈஸ்²வரம்ʼ ஜ்ஞாத்வாப ேத தம்
ஈஸ்²வரஜ்ஞாேநந நாத்³ரியந்த க்ருʼதஜ்ஞா
வா ந ஜாதா :; தஸ்மாத் ேதஷாம்ʼ ஸர்வ்ேவ
தர்கா வ ப²லீபூ⁴தா :, அபரஞ்ச ேதஷாம்ʼ
வேவகஸூ²ந்யாந மநாம்ʼஸி தமிேர
மக்³நாந |

ⅩⅫ ேத ஸ்வாந் ஜ்ஞாந ேநா ஜ்ஞாத்வா
ஜ்ஞாநஹீநாஅப⁴வந்

ⅩⅩⅢ அநஸ்²வரஸ்ேயஸ்²வரஸ்ய ெகௗ³ரவம்ʼ
வஹாயநஸ்²வரமநுஷ்யபஸு²ப யுேராகா³மிப்ரப்⁴ருʼேதராக்ருʼதவஸி²ஷ்டப்ரத மாஸ்ைதராஸ்²ரிதா :|

ⅩⅩⅣ இத்த²ம்ʼ த ஈஸ்²வரஸ்ய ஸத்யதாம்ʼ
வஹாய ம்ருʼஷாமதம் ஆஸ்²ரிதவந்த :
ஸச்ச தா³நந்த³ம்ʼ ஸ்ருʼஷ்டிகர்த்தாரம்ʼ
த்யக்த்வா ஸ்ருʼஷ்டவஸ்துந : பூஜாம்ʼ
ேஸவாஞ்சக்ருʼதவந்த :;

ⅩⅩⅤ இத ேஹேதாரீஸ்²வரஸ்தாந்
குக்ரியாயாம்ʼஸமர்ப்யநஜநஜகுச ந்தாப ⁴லாஷாப்⁴யாம்ʼ
ஸ்வம்ʼஸ்வம்ʼஸ²ரீரம்ʼ பரஸ்பரம் அபமாந தம்ʼ
கர்த்தும்அத³தா³த்|

ⅩⅩⅥ ஈஸ்²வேரண ேதஷ க்வப ⁴லாேஷ
ஸமர்ப ேதஷ ேதஷாம்ʼ ேயாஷத :
ஸ்வாபா⁴வகாசரணம் அபஹாய
வபரீதக்ருʼத்ேய ப்ராவர்த்தந்த;

ⅩⅩⅦததா²புருஷாஅப ஸ்வாபா⁴வகேயாஷத்ஸங்க³மம்ʼ
வஹாய பரஸ்பரம்ʼ காமக்ருʼஸா²நுநா
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த³க்³தா⁴ : ஸந்த : புமாம்ʼஸ : பும்ʼப ⁴ : ஸாகம்ʼ
குக்ருʼத்ேய ஸமாஸஜ்ய நஜநஜப்⁴ராந்ேத :
ஸமுசதம்ʼ ப²லம்அலப⁴ந்த|

ⅩⅩⅧ ேத ஸ்ேவஷாம்ʼ மந :ஸ்வீஸ்²வராய
ஸ்தா²நம்ʼ தா³தும் அந ச்சு²காஸ்தேதா
ேஹேதாரீஸ்²வரஸ்தாந் ப்ரத
து³ஷ்டமநஸ்கத்வம் அவஹதக்ரியத்வஞ்ச
த³த்தவாந்|

ⅩⅩⅨ அதஏவ ேத ஸர்வ்ேவ (அ)ந்யாேயா
வ்யப ⁴சாேரா து³ஷ்டத்வம்ʼ ேலாேபா⁴
ஜிகா⁴ம்ʼஸாஈர்ஷ்யாவேதா⁴வவாத³ஸ்²சாதுரீ
குமத ரித்யாத ³ப ⁴ ர்து³ஷ்கர்ம்மப ⁴ :
பரிபூர்ணா :ஸந்த :

ⅩⅩⅩ கர்ேணஜபா அபவாத ³ந
ஈஸ்²வரத்³ேவஷகா ஹம்ʼஸகா
அஹங்காரிண ஆத்மஸ்²லாக ⁴ந :
குகர்ம்ேமாத்பாத³கா : ப த்ேராராஜ்ஞாலங்க⁴கா

ⅩⅩⅪ அவசாரகா ந யமலங்க ⁴ந :
ஸ்ேநஹரஹதா அத த்³ேவஷேணா
ந ர்த³யாஸ்²சஜாதா :|

ⅩⅩⅫ ேய ஜநா ஏதாத்³ருʼஸ²ம்ʼ கர்ம்ம
குர்வ்வந்த தஏவ ம்ருʼத ேயாக்³யா
ஈஸ்²வரஸ்ய வசாரமீத்³ருʼஸ²ம்ʼ ஜ்ஞாத்வாப
த ஏதாத்³ருʼஸ²ம்ʼ கர்ம்ம ஸ்வயம்ʼ
குர்வ்வந்த ேகவலமித நஹ கந்து
தாத்³ருʼஸ²கர்ம்மகாரிஷ ேலாேகஷ்வப
ப்ரீயந்ேத|
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Ⅱ
Ⅰ ேஹ பரதூ³ஷக மநுஷ்ய ய : கஸ்²சந த்வம்ʼ
ப⁴வஸி தேவாத்தரதா³நாய பந்தா² நாஸ்த
யேதா யஸ்மாத் கர்ம்மண : பரஸ்த்வயா
தூ³ஷ்யேத தஸ்மாத் த்வமப தூ³ஷ்யேஸ,
யதஸ்தம்ʼ தூ³ஷயந்நப த்வம்ʼ தத்³வத்³
ஆசரஸி|

Ⅱ க ந்த்ேவதாத்³ருʼகா³சாரிப்⁴ேயா யம்ʼ
த³ண்ட³ம் ஈஸ்²வேரா நஸ்²ச ேநாத ஸ
யதா²ர்த²இத வயம்ʼஜாநீம :|

Ⅲ அதஏவ ேஹ மாநுஷ த்வம்ʼ
யாத்³ருʼகா³சாரிேணா தூ³ஷயஸி ஸ்வயம்ʼ
யத ³ தாத்³ருʼகா³சரஸி தர்ஹ த்வம்
ஈஸ்²வரத³ண்டா³த் பலாயதும்ʼ ஸ² யஸீத
கம்ʼ பு³த்⁴யேஸ?

Ⅳ அபரம்ʼ தவ மநஸ : பரிவர்த்தநம்ʼ
கர்த்தும் இஸ்²வரஸ்யாநுக்³ரேஹா
ப⁴வத தந்ந பு³த்³த்⁴வா த்வம்ʼ க ம்ʼ
ததீ³யாநுக்³ரஹக்ஷமாச ரஸஹஷ்ணுத்வநத ⁴ம்ʼ
துச்சீ²கேராஷ ?

Ⅴ ததா² ஸ்வாந்த :கரணஸ்ய கேடா²ரத்வாத்
ேக²த³ராஹத்யாச்ேசஸ்²வரஸ்ய
ந்யாய்யவ சாரப்ரகாஸ²நஸ்ய க்ேராத⁴ஸ்ய
ச த ³நம்ʼ யாவத் க ம்ʼ ஸ்வார்த²ம்ʼ ேகாபம்ʼ
ஸஞ்ச ேநாஷ ?

Ⅵ க ந்து ஸ ஏைககமநுஜாய
தத்கர்ம்மாநுஸாேரணப்ரத ப²லம்ʼ தா³ஸ்யத ;

Ⅶ வஸ்துதஸ்து ேய ஜநா ைத⁴ர்ய்யம்ʼ
த்⁴ருʼத்வா ஸத்கர்ம்ம குர்வ்வந்ேதா மஹமா
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ஸத்காேரா(அ)மரத்வஞ்ைசதாந ம்ருʼக³யந்ேத
ேதப்⁴ேயா(அ)நந்தாயு ர்தா³ஸ்யத |

Ⅷ அபரம்ʼ ேய ஜநா : ஸத்யத⁴ர்ம்மம்
அக்³ருʼஹீத்வா வ பரீதத⁴ர்ம்மம் க்³ருʼஹ்லந்த
தாத்³ருʼஸா² வேராத ⁴ஜநா : ேகாபம்ʼ
க்ேராத⁴ஞ்சேபா⁴ யந்ேத|

Ⅸ ஆ யஹூத ³ேநா(அ)ந்யேத³ஸி²ந :
பர்ய்யந்தம்ʼ யாவந்த : குகர்ம்மகாரிண :
ப்ராணிந : ஸந்த ேத ஸர்வ்ேவ து³ :க²ம்ʼ
யாதநாஞ்சக³மிஷ்யந்த ;

Ⅹ க ந்து ஆ யஹூத ³ேநா
ப ⁴ந்நேத³ஸி²பர்ய்யந்தா யாவந்த :
ஸத்கர்ம்மகாரிேணா ேலாகா : ஸந்த தாந்
ப்ரத மஹமா ஸத்கார : ஸா²ந்தஸ்²ச
ப⁴வஷ்யந்த |

Ⅺஈஸ்²வரஸ்யவசாேர பக்ஷபாேதா நாஸ்த |
Ⅻ அலப்³த⁴வ்யவஸ்தா²ஸா²ஸ்த்ைர ர்ைய :
பாபாந க்ருʼதாந வ்யவஸ்தா²ஸா²ஸ்த்ராலப்³த⁴த்வாநுரூபஸ்ேதஷாம்ʼ
வநாேஸா² ப⁴வஷ்யத ; க ந்து
லப்³த⁴வ்யவஸ்தா²ஸா²ஸ்த்ரா ேய
பாபாந்யகுர்வ்வந் வ்யவஸ்தா²நுஸாராேத³வ
ேதஷாம்ʼவசாேரா ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅢ வ்யவஸ்தா²ஸ்²ேராதார ஈஸ்²வரஸ்ய
ஸமீேப நஷ்பாபா ப⁴வஷ்யந்தீத நஹ
கந்து வ்யவஸ்தா²சாரிண ஏவ ஸபுண்யா
ப⁴வஷ்யந்த |

ⅩⅣ யேதா (அ)லப்³த⁴வ்யவஸ்தா²ஸா²ஸ்த்ரா
ப ⁴ந்நேத³ஸீ²யேலாகா யத ³ ஸ்வபா⁴வேதா
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வ்யவஸ்தா²நுரூபாந் ஆசாராந் குர்வ்வந்த
தர்ஹ்யலப்³த⁴ஸா²ஸ்த்ரா : ஸந்ேதா(அ)ப
ேத ஸ்ேவஷாம்ʼ வ்யவஸ்தா²ஸா²ஸ்த்ரமிவ
ஸ்வயேமவப⁴வந்த |

ⅩⅤ ேதஷாம்ʼ மநஸி ஸாக்ஷஸ்வரூேப
ஸத ேதஷாம்ʼ வதர்ேகஷ ச கதா³ தாந்
ேதா³ஷண : கதா³ வா ந ர்ேதா³ஷாந்
க்ருʼதவத்ஸு ேத ஸ்வாந்தர்லிக ²தஸ்ய
வ்யவஸ்தா²ஸா²ஸ்த்ரஸ்ய ப்ரமாணம்ʼ
ஸ்வயேமவத³த³த |

ⅩⅥ யஸ்மிந் த ³ேந மயா ப்ரகாஸி²தஸ்ய
ஸுஸம்ʼவாத³ஸ்யாநுஸாராத்³ ஈஸ்²வேரா
யீஸு²க்²ரீஷ்ேடந மாநுஷாணாம்
அந்த :கரணாநாம்ʼ கூ³டா⁴ப ⁴ப்ராயாந்
த்⁴ருʼத்வா வ சாரயஷ்யத தஸ்மிந்
வ சாரத ³ேந தத் ப்ரகாஸி²ஷ்யேத|

ⅩⅦ பஸ்²ய த்வம்ʼ ஸ்வயம்ʼ யஹூதீ³த
வக்²யாேதா வ்யவஸ்ேதா²பரி வஸ்²வாஸம்ʼ
கேராஷ ,

ⅩⅧ ஈஸ்²வரமுத்³த ³ஸ்²ய ஸ்வம்ʼ
ஸ்²லாக⁴ேஸ, ததா² வ்யவஸ்த²யா
ஸி²க்ஷேதா பூ⁴த்வா தஸ்யாப ⁴மதம்ʼ
ஜாநாஸி, ஸர்வ்வாஸாம்ʼ கதா²நாம்ʼ ஸாரம்ʼ
வவம்ʼேக்ஷ,

ⅩⅨஅபரம்ʼஜ்ஞாநஸ்யஸத்யதாயாஸ்²சாகரஸ்வரூபம்ʼ
ஸா²ஸ்த்ரம்ʼ மம ஸமீேப வத்³யத அேதா
(அ)ந்த⁴ேலாகாநாம்ʼமார்க³த³ர்ஸ²யதா
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ⅩⅩ த மிரஸ்த ²தேலாகாநாம்ʼ மத்⁴ேய
தீ³ப்தஸ்வரூேபா(அ)ஜ்ஞாநேலாேகப்⁴ேயா
ஜ்ஞாநதா³தாஸி²ஸூ²நாம்ʼஸி²க்ஷயதாஹேமேவத
மந்யேஸ|

ⅩⅪ பராந் ஸி²க்ஷயந் ஸ்வயம்ʼ
ஸ்வம்ʼ க ம்ʼ ந ஸி²க்ஷயஸி?
வஸ்துதஸ்²ெசௗர்ய்யந ேஷத⁴வ்யவஸ்தா²ம்ʼ
ப்ரசாரயந் த்வம்ʼ க ம்ʼஸ்வயேமவேசாரயஸி?

ⅩⅫ ததா² பரதா³ரக³மநம்ʼ ப்ரத ேஷத⁴ந்
ஸ்வயம்ʼ க ம்ʼ பரதா³ராந் க³ச்ச²ஸி? ததா²
த்வம்ʼ ஸ்வயம்ʼ ப்ரத மாத்³ேவஷீ ஸந் கம்ʼ
மந்த ³ரஸ்யத்³ரவ்யாணிஹரஸி?

ⅩⅩⅢ யஸ்த்வம்ʼ வ்யவஸ்தா²ம்ʼ ஸ்²லாக⁴ேஸ
ஸ த்வம்ʼ க ம்ʼ வ்யவஸ்தா²ம் அவமத்ய
ேநஸ்²வரம்ʼஸம்மந்யேஸ?

ⅩⅩⅣ ஸா²ஸ்த்ேர யதா² லிக²த
"ப ⁴ந்நேத³ஸி²நாம்ʼ ஸமீேப யுஷ்மாகம்ʼ
ேதா³ஷாத்³ ஈஸ்²வரஸ்ய நாம்ேநா ந ந்தா³
ப⁴வத | "

ⅩⅩⅤ யத ³ வ்யவஸ்தா²ம்ʼ பாலயஸி தர்ஹ
தவ த்வக்ேச²த³க்ரியா ஸப²லா ப⁴வத ;
யத வ்யவஸ்தா²ம்ʼ லங்க⁴ேஸ தர்ஹ தவ
த்வக்ேச²ேதா³(அ)த்வக்ேச²ேதா³ ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅩⅥயேதாவ்யவஸ்தா²ஸா²ஸ்த்ராத ³ஷ்டத⁴ர்ம்மகர்ம்மாசாரீ
புமாந் அத்வக்ேச²தீ³ ஸந்நப க ம்ʼ
த்வக்ேச²த ³நாம்ʼமத்⁴ேய ந க³ணயஷ்யேத?

ⅩⅩⅦ க ந்து லப்³த⁴ஸா²ஸ்த்ரஸ்²ச ²ந்நத்வக்
ச த்வம்ʼ யத ³ வ்யவஸ்தா²லங்க⁴நம்ʼ
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கேராஷ தர்ஹ வ்யவஸ்தா²பாலகா :
ஸ்வாபா⁴வகாச்ச ²ந்நத்வேசா
ேலாகாஸ்த்வாம்ʼ க ம்ʼ நதூ³ஷயஷ்யந்த ?

ⅩⅩⅧ தஸ்மாத்³ ேயா பா³ஹ்ேய யஹூதீ³ ஸ
யஹூதீ³நஹ ததா²ங்க³ஸ்யயஸ்த்வக்ேச²த³ :
ஸத்வக்ேச²ேதா³ நஹ ;

ⅩⅩⅨ க ந்து ேயா ஜந ஆந்தரிேகா யஹூதீ³
ஸ ஏவ யஹூதீ³ அபரஞ்ச ேகவலலிக ²தயா
வ்யவஸ்த²யா ந க ந்து மாநஸிேகா
யஸ்த்வக்ேச²ேதா³ யஸ்ய ச ப்ரஸ²ம்ʼஸா
மநுஷ்ேயப்⁴ேயா ந பூ⁴த்வா ஈஸ்²வராத்³ ப⁴வத
ஸஏவத்வக்ேச²த³ :|

Ⅲ
Ⅰ அபரஞ்ச யஹூத ³ந : க ம்ʼ
ஸ்²ேரஷ்ட²த்வம்ʼ? ததா² த்வக்ேச²த³ஸ்ய வா
க ம்ʼ ப²லம்ʼ?

Ⅱ ஸர்வ்வதா² ப³ஹூந ப²லாந ஸந்த ,
வேஸ²ஷத ஈஸ்²வரஸ்ய ஸா²ஸ்த்ரம்ʼ
ேதப்⁴ேயா(அ)தீ³யத|

Ⅲ ைகஸ்²ச த்³ அவஸ்²வஸேந க்ருʼேத
ேதஷாம் அவஸ்²வஸநாத் க ம் ஈஸ்²வரஸ்ய
வஸ்²வாஸ்யதாயாஹாநருத்பத்ஸ்யேத?

Ⅳ ேகநாப ப்ரகாேரண நஹ |
யத்³யப ஸர்வ்ேவ மநுஷ்யா
மித்²யாவாத ³நஸ்ததா²பீஸ்²வர : ஸத்யவாதீ³|
ஸா²ஸ்த்ேர யதா² லிக ²தமாஸ்ேத,
அதஸ்த்வந்து ஸ்வவாக்ேயந ந ர்த்³ேதா³ேஷா
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ஹ ப⁴வஷ்யஸி| வசாேர ைசவ நஷ்பாேபா
ப⁴வஷ்யஸிநஸம்ʼஸ²ய :|

Ⅴ அஸ்மாகம் அந்யாேயந யதீ³ஸ்²வரஸ்ய
ந்யாய : ப்ரகாஸ²ேத தர்ஹ கம்ʼவத ³ஷ்யாம :?
அஹம்ʼ மாநுஷாணாம்ʼ கதா²மிவ கதா²ம்ʼ
கத²யாமி, ஈஸ்²வர : ஸமுசதம்ʼ த³ண்ட³ம்ʼ
த³த்த்வா க ம்அந்யாயீ ப⁴வஷ்யத ?

Ⅵஇத்த²ம்ʼ ந ப⁴வது, ததா²ஸதீஸ்²வர : கத²ம்ʼ
ஜக³ேதாவ சாரய தா ப⁴வஷ்யத ?

Ⅶ மம மித்²யாவாக்யவத³நாத்³
யதீ³ஸ்²வரஸ்ய ஸத்யத்ேவந தஸ்ய
மஹமா வர்த்³த⁴ேத தர்ஹ கஸ்மாத³ஹம்ʼ
வசாேர(அ)பராத ⁴த்ேவநக³ண்ேயா ப⁴வாமி?

Ⅷ மங்க³லார்த²ம்ʼ பாபமப கரணீயமித
வாக்யம்ʼ த்வயா குேதா ேநாச்யேத? க ந்து
ையருச்யேத ேத ந தாந்தம்ʼ த³ண்ட³ஸ்ய
பாத்ராணி ப⁴வந்த ; ததா²ப தத்³வாக்யம்
அஸ்மாப ⁴ரப்யுச்யத இத்யஸ்மாகம்ʼ க்³லாந ம்ʼ
குர்வ்வந்த : கயந்ேதா ேலாகாவத³ந்த |

Ⅸ அந்யேலாேகப்⁴ேயா வயம்ʼ க ம்ʼ
ஸ்²ேரஷ்டா² :? கதா³சந நஹ யேதா
யஹூத ³ேநா (அ)ந்யேத³ஸி²நஸ்²ச
ஸர்வ்வஏவ பாபஸ்யாயத்தா இத்யஸ்ய
ப்ரமாணம்ʼவயம்ʼபூர்வ்வம்அத³தா³ம|

Ⅹலிப ர்யதா²ஸ்ேத, ைநேகாப தா⁴ர்ம்மிேகா
ஜந :|

Ⅺததா² ஜ்ஞாநீஸ்²வரஜ்ஞாநீ மாநவ : ேகாப
நாஸ்த ஹ |
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Ⅻ வமார்க³கா³மிந : ஸர்வ்ேவ ஸர்வ்ேவ
து³ஷ்கர்ம்மகாரிண :| ஏேகா ஜேநாப ேநா
ேதஷாம்ʼஸாது⁴கர்ம்ம கேராத ச|

ⅩⅢ ததா² ேதஷாந்து ைவ கண்டா²
அநாவ்ருʼதஸ்²மஸா²நவத்| ஸ்துதவாத³ம்ʼ
ப்ரகுர்வ்வந்த ஜிஹ்வாப ⁴ஸ்ேத து ேகவலம்ʼ|
ேதஷாேமாஷ்ட²ஸ்ய நம்ேந து வஷம்ʼ
தஷ்ட²த ஸர்ப்பவத்|

ⅩⅣமுக²ம்ʼ ேதஷாம்ʼ ஹ ஸா²ேபந கபேடந ச
பூர்ய்யேத|

ⅩⅤ ரக்தபாதாய ேதஷாம்ʼ து பதா³ந
க்ஷப்ரகா³ந ச|

ⅩⅥ பத ² ேதஷாம்ʼ மநுஷ்யாணாம்ʼ நாஸ² :
க்ேலஸ²ஸ்²ச ேகவல :|

ⅩⅦ ேத ஜநா நஹ ஜாநந்த பந்தா²நம்ʼ
ஸுக²தா³யநம்ʼ|

ⅩⅧ பரேமஸா²த்³ ப⁴யம்ʼ யத்தத்
தச்சக்ஷ ேஷாரேகா³சரம்ʼ|

ⅩⅨ வ்யவஸ்தா²யாம்ʼ யத்³யல்லிக²த
தத்³ வ்யவஸ்தா²தீ⁴நாந் ேலாகாந்
உத்³த ³ஸ்²ய லிக²தீத வயம்ʼ ஜாநீம :| தேதா
மநுஷ்யமாத்ேரா நருத்தர : ஸந் ஈஸ்²வரஸ்ய
ஸாக்ஷாத்³அபராதீ⁴ ப⁴வத |

ⅩⅩ அதஏவ வ்யவஸ்தா²நுரூைப : கர்ம்மப ⁴ :
கஸ்²ச த³ப ப்ராணீஸ்²வரஸ்ய ஸாக்ஷாத்
ஸபுண்யீக்ருʼேதா ப⁴வதும்ʼ ந ஸ² யத
யேதா வ்யவஸ்த²யா பாபஜ்ஞாநமாத்ரம்ʼ
ஜாயேத|
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ⅩⅪ க ந்து வ்யவஸ்தா²யா : ப்ருʼத²க்³
ஈஸ்²வேரண ேத³யம்ʼ யத் புண்யம்ʼ தத்³
வ்யவஸ்தா²யா ப⁴வஷ்யத்³வாத ³க³ணஸ்ய
ச வசைந : ப்ரமாணீக்ருʼதம்ʼ ஸத்³ இதா³நீம்ʼ
ப்ரகாஸ²ேத|

ⅩⅫ யீஸு²க்²ரீஷ்ேட வஸ்²வாஸகரணாத்³
ஈஸ்²வேரண த³த்தம்ʼ தத் புண்யம்ʼ ஸகேலஷ
ப்ரகாஸி²தம்ʼ ஸத் ஸர்வ்வாந் வஸ்²வாஸிந :
ப்ரத வர்த்தேத|

ⅩⅩⅢ ேதஷாம்ʼ ேகாப ப்ரேப⁴ேதா³
நாஸ்த , யத : ஸர்வ்வஏவ பாப ந
ஈஸ்²வரீயேதேஜாஹீநாஸ்²சஜாதா :|

ⅩⅩⅣ த ஈஸ்²வரஸ்யாநுக்³ரஹாத்³ மூல்யம்ʼ
வநா க்²ரீஷ்டக்ருʼேதந பரித்ராேணந
ஸபுண்யீக்ருʼதா ப⁴வந்த |

ⅩⅩⅤ யஸ்மாத் ஸ்வேஸா²ணிேதந
வஸ்²வாஸாத் பாபநாஸ²ேகா ப³லீ ப⁴வதும்ʼ
ஸ ஏவ பூர்வ்வம் ஈஸ்²வேரண நஸ்²ச த :,
இத்த²ம் ஈஸ்²வரீயஸஹஷ்ணுத்வாத்
புராக்ருʼதபாபாநாம்ʼ மார்ஜ்ஜநகரேண
ஸ்வீயயாதா²ர்த்²யம்ʼ ேதந ப்ரகாஸ்²யேத,

ⅩⅩⅥவர்த்தமாநகாலீயமப ஸ்வயாதா²ர்த்²யம்ʼ
ேதந ப்ரகாஸ்²யேத, அபரம்ʼ யீெஸௗ²
வஸ்²வாஸிநம்ʼ ஸபுண்யீகுர்வ்வந்நப ஸ
யாதா²ர்த ²கஸ்தஷ்ட²த |

ⅩⅩⅦ தர்ஹ குத்ராத்மஸ்²லாகா⁴? ஸா
தூ³ரீக்ருʼதா; கயா வ்யவஸ்த²யா? க ம்ʼ
க்ரியாரூபவ்யவஸ்த²யா? இத்த²ம்ʼ நஹ
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க ந்து தத் ேகவலவஸ்²வாஸரூபயா
வ்யவஸ்த²ையவப⁴வத |

ⅩⅩⅧ அதஏவ வ்யவஸ்தா²நுரூபா : க்ரியா
வ நா ேகவேலந வஸ்²வாேஸந மாநவ :
ஸபுண்யீக்ருʼேதாப⁴வதும்ʼஸ²க்ேநாதீத்யஸ்ய
ராத்³தா⁴ந்தம்ʼ த³ர்ஸ²யாம :|

ⅩⅩⅨ ஸ கம்ʼ ேகவலயஹூத ³நாம்
ஈஸ்²வேரா ப⁴வத ? ப ⁴ந்நேத³ஸி²நாம்
ஈஸ்²வேரா ந ப⁴வத ? ப ⁴ந்நேத³ஸி²நாமப
ப⁴வத ;

ⅩⅩⅩ யஸ்மாத்³ ஏக ஈஸ்²வேரா
வஸ்²வாஸாத் த்வக்ேச²த ³ேநா
வஸ்²வாேஸநாத்வக்ேச²த ³நஸ்²ச
ஸபுண்யீகரிஷ்யத |

ⅩⅩⅪ தர்ஹ வஸ்²வாேஸந வயம்ʼ க ம்ʼ
வ்யவஸ்தா²ம்ʼ லும்பாம? இத்த²ம்ʼ ந ப⁴வது
வயம்ʼவ்யவஸ்தா²ம்ʼஸம்ʼஸ்தா²பயாம ஏவ|

Ⅳ
Ⅰ அஸ்மாகம்ʼ பூர்வ்வபுருஷ இப்³ராஹீம்
காய கக்ரியயா க ம்ʼ லப்³த⁴வாந் ஏதத³த ⁴ க ம்ʼ
வத ³ஷ்யாம :?

Ⅱ ஸ யத ³ நஜக்ரியாப்⁴ய : ஸபுண்ேயா
ப⁴ேவத் தர்ஹ தஸ்யாத்மஸ்²லாகா⁴ம்ʼ
கர்த்தும்ʼ பந்தா² ப⁴ேவத ³த ஸத்யம்ʼ,
க ந்த்வீஸ்²வரஸ்யஸமீேப நஹ |

Ⅲ ஸா²ஸ்த்ேர க ம்ʼ லிக²த ?
இப்³ராஹீம் ஈஸ்²வேர வஸ்²வஸநாத்
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ஸ வஸ்²வாஸஸ்தஸ்ைம புண்யார்த²ம்ʼ
க³ணிேதா ப³பூ⁴வ|

Ⅳ கர்ம்மகாரிேணா யத்³ ேவதநம்ʼ
தத்³ அநுக்³ரஹஸ்ய ப²லம்ʼ நஹ கந்து
ேதேநாபார்ஜிதம்ʼமந்தவ்யம்|

Ⅴ க ந்து ய : பாப நம்ʼ ஸபுண்யீகேராத
தஸ்மிந் வஸ்²வாஸிந : கர்ம்மஹீநஸ்ய
ஜநஸ்ய ேயா வஸ்²வாஸ : ஸ புண்யார்த²ம்ʼ
க³ண்ேயா ப⁴வத |

Ⅵ அபரம்ʼ யம்ʼ க்ரியாஹீநம் ஈஸ்²வர :
ஸபுண்யீகேராத தஸ்ய த⁴ந்யவாத³ம்ʼ தா³யூத்³
வர்ணயாமாஸ,யதா²,

Ⅶ ஸ த⁴ந்ேயா(அ)கா⁴ந ம்ருʼஷ்டாந
யஸ்யாகா³ம்ʼஸ்யாவ்ருʼதாந ச|

Ⅷ ஸ ச த⁴ந்ய : பேரேஸ²ந பாபம்ʼ யஸ்ய ந
க³ண்யேத|

Ⅸ ஏஷ த⁴ந்யவாத³ஸ்த்வக்ேச²த ³நம்
அத்வக்ேச²த ³நம்ʼ வா கம்ʼ ப்ரத ப⁴வத ?
இப்³ராஹீேமா வஸ்²வாஸ : புண்யார்த²ம்ʼ
க³ணிதஇத வயம்ʼவதா³ம :|

Ⅹஸவஸ்²வாஸஸ்தஸ்யத்வக்ேச²த ³த்வாவஸ்தா²யாம்ʼ
க ம் அத்வக்ேச²த ³த்வாவஸ்தா²யாம்ʼ
கஸ்மிந் ஸமேய புண்யமிவ க³ணித :?
த்வக்ேச²த ³த்வாவஸ்தா²யாம்ʼ நஹ
கந்த்வத்வக்ேச²த ³த்வாவஸ்தா²யாம்ʼ|

Ⅺ அபரஞ்ச ஸ யத் ஸர்வ்ேவஷாம்
அத்வக்ேச²த ³நாம்ʼ வஸ்²வாஸிநாம்
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ஆத ³புருேஷா ப⁴ேவத், ேத ச புண்யவத்த்ேவந
க³ண்ேயரந்;

Ⅻ ேய ச ேலாகா : ேகவலம்ʼ ச ²ந்நத்வேசா
ந ஸந்ேதா (அ)ஸ்மத்பூர்வ்வபுருஷ
இப்³ராஹீம் அச ²ந்நத்வக் ஸந் ேயந
வஸ்²வாஸமார்ேக³ண க³தவாந் ேதைநவ
தஸ்ய பாத³சஹ்ேநந க³ச்ச²ந்த ேதஷாம்ʼ
த்வக்ேச²த ³நாமப்யாத ³புருேஷா ப⁴ேவத்
தத³ர்த²ம் அத்வக்ேச²த ³ேநா மாநவஸ்ய
வஸ்²வாஸாத் புண்யம் உத்பத்³யத இத
ப்ரமாணஸ்வரூபம்ʼ த்வக்ேச²த³சஹ்நம்ʼ ஸ
ப்ராப்ேநாத்|

ⅩⅢ இப்³ராஹீம் ஜக³ேதா(அ)த ⁴காரீ
ப⁴வஷ்யத ையஷா ப்ரதஜ்ஞா தம்ʼ தஸ்ய
வம்ʼஸ²ஞ்ச ப்ரத பூர்வ்வம் அக்ரியத
ஸா வ்யவஸ்தா²மூலிகா நஹ கந்து
வஸ்²வாஸஜந்யபுண்யமூலிகா|

ⅩⅣ யேதா வ்யவஸ்தா²வலம்ப ³ேநா
யத்³யத ⁴காரிேணா ப⁴வந்த தர்ஹ
வஸ்²வாேஸா வ ப²ேலா ஜாயேத ஸா
ப்ரதஜ்ஞாப லுப்ைதவ|

ⅩⅤ அத ⁴கந்து வ்யவஸ்தா² ேகாபம்ʼ ஜநயத
யேதா (அ)வத்³யமாநாயாம்ʼ வ்யவஸ்தா²யாம்
ஆஜ்ஞாலங்க⁴நம்ʼ நஸம்ப⁴வத |

ⅩⅥ அதஏவ ஸா ப்ரதஜ்ஞா யத்³
அநுக்³ரஹஸ்ய ப²லம்ʼ ப⁴ேவத் தத³ர்த²ம்ʼ
வஸ்²வாஸமூலிகா யதஸ்ததா²த்ேவ
தத்³வம்ʼஸ²ஸமுதா³யம்ʼ ப்ரத அர்த²ேதா
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ேய வ்யவஸ்த²யா தத்³வம்ʼஸ²ஸம்ப⁴வா :
ேகவலம்ʼ தாந் ப்ரத நஹ கந்து
ய இப்³ராஹீமீயவஸ்²வாேஸந
தத்ஸம்ப⁴வாஸ்தாநப ப்ரத ஸா ப்ரதஜ்ஞா
ஸ்தா²ஸ்நுர்ப⁴வத |

ⅩⅦ ேயா ந ர்ஜீவாந் ஸஜீவாந்
அவத்³யமாநாந வஸ்தூந ச
வத்³யமாநாந கேராத இப்³ராஹீேமா
வஸ்²வாஸபூ⁴ேமஸ்தஸ்ேயஸ்²வரஸ்ய
ஸாக்ஷாத் ேஸா(அ)ஸ்மாகம்ʼ ஸர்வ்ேவஷாம்
ஆத ³புருஷ ஆஸ்ேத, யதா² லிக ²தம்ʼ
வத்³யேத, அஹம்ʼ த்வாம்ʼ ப³ஹுஜாதீநாம்
ஆத ³புருஷம்ʼ க்ருʼத்வா நயுக்தவாந்|

ⅩⅧ த்வதீ³யஸ்தாத்³ருʼேஸா²
வம்ʼேஸா² ஜநஷ்யேத யத ³த³ம்ʼ
வாக்யம்ʼ ப்ரதஸ்²ருதம்ʼ தத³நுஸாராத்³
இப்³ராஹீம் ப³ஹுேத³ஸீ²யேலாகாநாம்
ஆத ³புருேஷா யத்³ ப⁴வத தத³ர்த²ம்ʼ
ேஸா(அ)நேபக்ஷதவ்யமப்யேபக்ஷமாேணா
வஸ்²வாஸம்ʼ க்ருʼதவாந்|

ⅩⅨஅபரஞ்ச ணவஸ்²வாேஸா ந பூ⁴த்வா
ஸ²தவத்ஸரவயஸ்கத்வாத் ஸ்வஸ²ரீரஸ்ய
ஜராம்ʼ ஸாராநாம்ந : ஸ்வபா⁴ர்ய்யாயா
ரேஜாநவ்ருʼத்தஞ்சத்ருʼணாயந ேமேந|

ⅩⅩ அபரம் அவஸ்²வாஸாத்³ ஈஸ்²வரஸ்ய
ப்ரதஜ்ஞாவசேந கமப ஸம்ʼஸ²யம்ʼ ந சகார;

ⅩⅪ க ந்த்வீஸ்²வேரண யத் ப்ரதஸ்²ருதம்ʼ
தத் ஸாத⁴யதும்ʼ ஸ²க்யத இத நஸ்²ச தம்ʼ
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வஜ்ஞாய த்³ருʼட⁴வஸ்²வாஸ : ஸந்
ஈஸ்²வரஸ்யமஹமாநம்ʼ ப்ரகாஸ²யாஞ்சகார|

ⅩⅫ இத ேஹேதாஸ்தஸ்ய ஸ
வஸ்²வாஸஸ்ததீ³யபுண்யமிவ
க³ணயாஞ்சக்ேர|

ⅩⅩⅢ புண்யமிவாக³ண்யத தத் ேகவலஸ்ய
தஸ்ய நமித்தம்ʼ லிக ²தம்ʼ நஹ , அஸ்மாகம்ʼ
ந மித்தமப ,

ⅩⅩⅣ யேதா(அ)ஸ்மாகம்ʼ பாபநாஸா²ர்த²ம்ʼ
ஸமர்ப ேதா(அ)ஸ்மாகம்ʼபுண்யப்ராப்த்யர்த²ஞ்ேசாத்தா²ப ேதா(அ)ப⁴வத்
ேயா(அ)ஸ்மாகம்ʼப்ரபு⁴ர்யீஸு²ஸ்தஸ்ேயாத்தா²பய தரீஸ்²வேர

ⅩⅩⅤயத ³வயம்ʼவஸ்²வஸாமஸ்தர்ஹ்யஸ்மாகமப
ஸஏவ வஸ்²வாஸ : புண்யமிவ
க³ணயஷ்யேத|

Ⅴ
Ⅰ வஸ்²வாேஸந ஸபுண்யீக்ருʼதா வயம்
ஈஸ்²வேரண ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ப்ரபு⁴ணாஸ்மாகம்ʼ
யீஸு²க்²ரீஷ்ேடந ேமலநம்ʼ ப்ராப்தா :|

Ⅱஅபரம்ʼவயம்ʼயஸ்மிந்அநுக்³ரஹாஸ்²ரேய
தஷ்டா²மஸ்தந்மத்⁴யம்ʼவஸ்²வாஸமார்ேக³ண
ேதைநவாநீதாவயம்ஈஸ்²வரீயவப⁴வப்ராப்த ப்ரத்யாஸ²யா
ஸமாநந்தா³ம :|

Ⅲ தத் ேகவலம்ʼ நஹ கந்து
க்ேலஸ²ேபா⁴ேக³(அ)ப்யாநந்தா³ேமா யத :
க்ேலஸா◌²◌ाத்³ைத⁴ர்ய்யம்ʼஜாயதஇத வயம்ʼ
ஜாநீம :,

Ⅳ ைத⁴ர்ய்யாச்ச பரீக்ஷதத்வம்ʼ ஜாயேத,
பரீக்ஷதத்வாத் ப்ரத்யாஸா²ஜாயேத,
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Ⅴ ப்ரத்யாஸா²ேதா வ்ரீடி³தத்வம்ʼ
ந ஜாயேத, யஸ்மாத்³ அஸ்மப்⁴யம்ʼ
த³த்ேதந பவ த்ேரணாத்மநாஸ்மாகம்
அந்த :கரணாநீஸ்²வரஸ்ய ப்ேரமவாரிணா
ஸிக்தாந |

Ⅵஅஸ்மாஸு நருபாேயஷ ஸத்ஸு க்²ரீஷ்ட
உபயுக்ேத ஸமேய பாப நாம்ʼ ந மித்தம்ʼ
ஸ்வீயாந் ப்ரணாந்அத்யஜத்|

Ⅶ ஹதகாரிேணா ஜநஸ்ய க்ருʼேத ேகாப
ப்ரணாந் த்யக்தும்ʼ ஸாஹஸம்ʼ கர்த்தும்ʼ
ஸ²க்ேநாத , க ந்து தா⁴ர்ம்மிகஸ்ய க்ருʼேத
ப்ராேயணேகாப ப்ராணாந் ந த்யஜத |

Ⅷ க ந்த்வஸ்மாஸு பாபஷ ஸத்ஸ்வப
ந மித்தமஸ்மாகம்ʼ க்²ரீஷ்ட : ஸ்வப்ராணாந்
த்யக்தவாந்,தத ஈஸ்²வேராஸ்மாந்ப்ரத நஜம்ʼ
பரமப்ேரமாணம்ʼ த³ர்ஸி²தவாந்|

Ⅸ அதஏவ தஸ்ய ரக்தபாேதந
ஸபுண்யீக்ருʼதா வயம்ʼ ந தாந்தம்ʼ ேதந
ேகாபாத்³உத்³தா⁴ரிஷ்யாமேஹ|

Ⅹ ப²லேதா வயம்ʼ யதா³ ரிபவ ஆஸ்ம
தேத³ஸ்²வரஸ்ய புத்ரஸ்ய மரேணந ேதந
ஸார்த்³த⁴ம்ʼ யத்³யஸ்மாகம்ʼ ேமலநம்ʼ ஜாதம்ʼ
தர்ஹ ேமலநப்ராப்தா : ஸந்ேதா(அ)வஸ்²யம்ʼ
தஸ்யஜீவேநந ரக்ஷாம்ʼலப்ஸ்யாமேஹ|

Ⅺ தத் ேகவலம்ʼ நஹ கந்து ேயந ேமலநம்
அலபா⁴மஹ ேதநாஸ்மாகம்ʼ ப்ரபு⁴ணா
யீஸு²க்²ரீஷ்ேடந ஸாம்ப்ரதம் ஈஸ்²வேர
ஸமாநந்தா³மஸ்²ச|
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Ⅻ ததா² ஸத , ஏேகந மாநுேஷண பாபம்ʼ
பாேபந ச மரணம்ʼஜக³தீம்ʼ ப்ராவஸ²த்அபரம்ʼ
ஸர்வ்ேவஷாம்ʼபாப த்வாத்ஸர்வ்ேவமாநுஷா
ம்ருʼேத ர்ந க்⁴நாஅப⁴வத்|

ⅩⅢ யேதா வ்யவஸ்தா²தா³நஸமயம்ʼ யாவத்
ஜக³த பாபம் ஆஸீத் க ந்து யத்ர வ்யவஸ்தா²
ந வ த்³யேத தத்ர பாபஸ்யாப க³ணநா ந
வத்³யேத|

ⅩⅣ ததா²ப்யாத³மா யாத்³ருʼஸ²ம்ʼ
பாபம்ʼ க்ருʼதம்ʼ தாத்³ருʼஸ²ம்ʼ பாபம்ʼ
ைய ர்நாகாரி ஆத³மம் ஆரப்⁴ய மூஸாம்ʼ
யாவத் ேதஷாமப்யுபரி ம்ருʼத்யூ ராஜத்வம்
அகேராத் ஸ ஆத³ம் பா⁴வ்யாத³ேமா
ந த³ர்ஸ²நேமவாஸ்ேத|

ⅩⅤ க ந்து பாபகர்ம்மேணா யாத்³ருʼேஸா²
பா⁴வஸ்தாத்³ருʼக்³ தா³நகர்ம்மேணா பா⁴ேவா
ந ப⁴வத யத ஏகஸ்ய ஜநஸ்யாபராேத⁴ந
யத ³ ப³ஹூநாம்ʼ மரணம் அக⁴டத
ததா²பீஸ்²வராநுக்³ரஹஸ்தத³நுக்³ரஹமூலகம்ʼ
தா³நஞ்ைசேகந ஜேநநார்தா²த்³
யீஸு²நா க்²ரீஷ்ேடந ப³ஹுஷ
பா³ஹுல்யாத பா³ஹுல்ேயந ப²லத |

ⅩⅥ அபரம் ஏகஸ்ய ஜநஸ்ய பாபகர்ம்ம
யாத்³ருʼக் ப²லயுக்தம்ʼ தா³நகர்ம்ம தாத்³ருʼக்
ந ப⁴வத யேதா வ சாரகர்ம்ைமகம்ʼ
பாபம் ஆரப்⁴ய த³ண்ட³ஜநகம்ʼ ப³பூ⁴வ,
க ந்து தா³நகர்ம்ம ப³ஹுபாபாந்யாரப்⁴ய
புண்யஜநகம்ʼ ப³பூ⁴வ|
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ⅩⅦயதஏகஸ்யஜநஸ்யபாபகர்ம்மதஸ்ேதைநேகந
யத ³ மரணஸ்ய ராஜத்வம்ʼ ஜாதம்ʼ தர்ஹ
ேய ஜநா அநுக்³ரஹஸ்ய பா³ஹுல்யம்ʼ
புண்யதா³நஞ்ச ப்ராப்நுவந்த த ஏேகநஜேநந,
அர்தா²த் யீஸு²க்²ரீஷ்ேடந, ஜீவேந ராஜத்வம்
அவஸ்²யம்ʼ கரிஷ்யந்த |

ⅩⅧ ஏேகா(அ)பராேதா⁴ யத்³வத்
ஸர்வ்வமாநவாநாம்ʼ த³ண்ட³கா³மீ மார்ேகா³
(அ)ப⁴வத் தத்³வத்³ ஏகம்ʼ புண்யதா³நம்ʼ
ஸர்வ்வமாநவாநாம்ʼ ஜீவநயுக்தபுண்யகா³மீ
மார்க³ ஏவ|

ⅩⅨஅபரம்ஏகஸ்யஜநஸ்யாஜ்ஞாலங்க⁴நாத்³
யதா² ப³ஹேவா (அ)பராத ⁴ேநா
ஜாதாஸ்தத்³வத்³ ஏகஸ்யாஜ்ஞாசரணாத்³
ப³ஹவ :ஸபுண்யீக்ருʼதா ப⁴வந்த |

ⅩⅩ அத ⁴கந்து வ்யவஸ்தா²க³மநாத்³
அபராத⁴ஸ்யபா³ஹுல்யம்ʼஜாதம்ʼக ந்துயத்ர
பாபஸ்ய பா³ஹுல்யம்ʼ தத்ைரவ தஸ்மாத்³
அநுக்³ரஹஸ்யபா³ஹுல்யம்அப⁴வத்|

ⅩⅪ ேதந ம்ருʼத்யுநா யத்³வத் பாபஸ்ய
ராஜத்வம் அப⁴வத் தத்³வத்³ அஸ்மாகம்ʼ
ப்ரபு⁴யீஸு²க்²ரீஷ்டத்³வாராநந்தஜீவநதா³ய புண்ேயநாநுக்³ரஹஸ்ய
ராஜத்வம்ʼ ப⁴வத |

Ⅵ
Ⅰ ப்ரபூ⁴தரூேபண யத்³ அநுக்³ரஹ :
ப்ரகாஸ²ேத தத³ர்த²ம்ʼ பாேப தஷ்டா²ம இத
வாக்யம்ʼ க ம்ʼ வயம்ʼ வத ³ஷ்யாம :? தந்ந
ப⁴வது|
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Ⅱ பாபம்ʼ ப்ரத ம்ருʼதா வயம்ʼ புநஸ்தஸ்மிந்
கத²ம்ஜீவஷ்யாம :?

Ⅲவயம்ʼ யாவந்ேதா ேலாகா யீஸு²க்²ரீஷ்ேட
மஜ்ஜிதாஅப⁴வாமதாவந்தஏவதஸ்யமரேண
மஜ்ஜிதாஇத க ம்ʼயூயம்ʼ நஜாநீத²?

Ⅳ தேதா யதா² பது : பராக்ரேமண
ஸ்²மஸா²நாத் க்²ரீஷ்ட உத்தா²ப தஸ்ததா²
வயமப யத்நூதநஜீவநஇவாசராமஸ்தத³ர்த²ம்ʼ
மஜ்ஜேநந ேதந ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ம்ருʼத்யுரூேப
ஸ்²மஸா²ேநஸம்ʼஸ்தா²ப தா :|

Ⅴஅபரம்ʼவயம்ʼயத ³ேதநஸம்ʼயுக்தா :ஸந்த :
ஸ இவ மரணபா⁴க ³ேநா ஜாதாஸ்தர்ஹ ஸ
இேவாத்தா²நபா⁴க ³ேநா(அ)ப ப⁴வஷ்யாம :|

Ⅵ வயம்ʼ யத் பாபஸ்ய தா³ஸா : புந
ர்ந ப⁴வாமஸ்தத³ர்த²ம் அஸ்மாகம்ʼ
பாபரூபஸ²ரீரஸ்ய வநாஸா²ர்த²ம்
அஸ்மாகம்ʼ புராதநபுருஷஸ்ேதந ஸாகம்ʼ
க்ருேஸ²(அ)ஹந்யேதத வயம்ʼஜாநீம :|

Ⅶேயாஹத :ஸபாபாத்முக்த ஏவ|
Ⅷ அதஏவ யத ³ வயம்ʼ க்²ரீஷ்ேடந
ஸார்த்³த⁴ம் அஹந்யாமஹ தர்ஹ புநரப
ேதநஸஹதாஜீவஷ்யாமஇத்யத்ராஸ்மாகம்ʼ
வஸ்²வாேஸாவத்³யேத|

Ⅸயத :ஸ்²மஸா²நாத்³உத்தா²ப த : க்²ரீஷ்ேடா
புந ர்ந ம்ரியத இத வயம்ʼ ஜாநீம :| தஸ்மிந்
ேகாப்யத ⁴காேரா ம்ருʼத்ேயா ர்நாஸ்த |
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Ⅹ அபரஞ்ச ஸ யத்³ அம்ரியத ேதைநகதா³
பாபம் உத்³த ³ஸ்²யாம்ரியத, யச்ச ஜீவத
ேதேநஸ்²வரம்உத்³த ³ஸ்²யஜீவத ;

Ⅺ தத்³வத்³ யூயமப ஸ்வாந் பாபம்
உத்³த ³ஸ்²ய ம்ருʼதாந் அஸ்மாகம்ʼ ப்ரபு⁴ணா
யீஸு²க்²ரீஷ்ேடேநஸ்²வரம் உத்³த ³ஸ்²ய
ஜீவந்ேதாஜாநீத|

Ⅻ அபரஞ்ச குத்ஸிதாப ⁴லாஷா◌ाந்
பூரயதும்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ மர்த்யேத³ேஹஷ
பாபம்ஆத ⁴பத்யம்ʼ ந கேராது|

ⅩⅢ அபரம்ʼ ஸ்வம்ʼ ஸ்வம் அங்க³ம்
அத⁴ர்ம்மஸ்யாஸ்த்ரம்ʼ க்ருʼத்வா
பாபேஸவாயாம்ʼ ந ஸமர்பயத, க ந்து
ஸ்²மஸா²நாத்³ உத்த ²தாநவ ஸ்வாந்
ஈஸ்²வேர ஸமர்பயத ஸ்வாந்யங்கா³ந
ச த⁴ர்ம்மாஸ்த்ரஸ்வரூபாணீஸ்²வரம்
உத்³த ³ஸ்²யஸமர்பயத|

ⅩⅣ யுஷ்மாகம் உபரி பாபஸ்யாத ⁴பத்யம்ʼ
புந ர்ந ப⁴வஷ்யத , யஸ்மாத்³ யூயம்ʼ
வ்யவஸ்தா²யா அநாயத்தா அநுக்³ரஹஸ்ய
சாயத்தாஅப⁴வத|

ⅩⅤ க ந்து வயம்ʼ வ்யவஸ்தா²யா அநாயத்தா
அநுக்³ரஹஸ்ய சாயத்தா அப⁴வாம, இத
காரணாத் க ம்ʼ பாபம்ʼ கரிஷ்யாம :? தந்ந
ப⁴வது|

ⅩⅥ யேதா ம்ருʼதஜநகம்ʼ பாபம்ʼ
புண்யஜநகம்ʼந ேத³ஸா²சரணஞ்ைசதேயார்த்³வேயா
ர்யஸ்மிந் ஆஜ்ஞாபாலநார்த²ம்ʼ ப்⁴ருʼத்யாநவ
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ஸ்வாந் ஸமர்பயத², தஸ்ையவ ப்⁴ருʼத்யா
ப⁴வத², ஏதத் க ம்ʼயூயம்ʼ நஜாநீத²?

ⅩⅦ அபரஞ்ச பூர்வ்வம்ʼ யூயம்ʼ பாபஸ்ய
ப்⁴ருʼத்யா ஆஸ்ேதத ஸத்யம்ʼ க ந்து யஸ்யாம்ʼ
ஸி²க்ஷாரூபாயாம்ʼ மூஷாயாம்ʼ நக்ஷப்தா
அப⁴வத தஸ்யா ஆக்ருʼத ம்ʼ மேநாப ⁴
ர்லப்³த⁴வந்த இத காரணாத்³ ஈஸ்²வரஸ்ய
த⁴ந்யவாேதா³ ப⁴வது|

ⅩⅧஇத்த²ம்ʼ யூயம்ʼ பாபேஸவாேதா முக்தா :
ஸந்ேதா த⁴ர்ம்மஸ்யப்⁴ருʼத்யாஜாதா :|

ⅩⅨயுஷ்மாகம்ʼஸா²ரீரிக்யாது³ர்ப்³ப³லதாயா
ேஹேதா ர்மாநவவத்³ அஹம் ஏதத்³ ப்³ரவீமி;
புந : புநரத⁴ர்ம்மகரணார்த²ம்ʼ யத்³வத்
பூர்வ்வம்ʼ பாபாேமத்⁴யேயா ர்ப்⁴ருʼத்யத்ேவ
நஜாங்கா³ந ஸமார்பயத தத்³வத்³ இதா³நீம்ʼ
ஸாது⁴கர்ம்மகரணார்த²ம்ʼ த⁴ர்ம்மஸ்ய
ப்⁴ருʼத்யத்ேவநஜாங்கா³ந ஸமர்பயத|

ⅩⅩ யதா³ யூயம்ʼ பாபஸ்ய ப்⁴ருʼத்யா ஆஸ்த
ததா³ த⁴ர்ம்மஸ்யநாயத்தாஆஸ்த|

ⅩⅪதர்ஹ யாந கர்ம்மாணி யூயம் இதா³நீம்ʼ
லஜ்ஜாஜநகாந பு³த்⁴யத்⁴ேவ பூர்வ்வம்ʼ ைத
ர்யுஷ்மாகம்ʼ ேகா லாப⁴ ஆஸீத்? ேதஷாம்ʼ
கர்ம்மணாம்ʼ ப²லம்ʼமரணேமவ|

ⅩⅫ க ந்து ஸாம்ப்ரதம்ʼ யூயம்ʼ
பாபேஸவாேதா முக்தா : ஸந்த ஈஸ்²வரஸ்ய
ப்⁴ருʼத்யா(அ)ப⁴வத தஸ்மாத்³ யுஷ்மாகம்ʼ
பவ த்ரத்வரூபம்ʼ லப்⁴யம் அநந்தஜீவநரூபஞ்ச
ப²லம்ஆஸ்ேத|
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ⅩⅩⅢ யத : பாபஸ்ய ேவதநம்ʼ
மரணம்ʼ க ந்த்வஸ்மாகம்ʼ ப்ரபு⁴ணா
யீஸு²க்²ரீஷ்ேடநாநந்தஜீவநம் ஈஸ்²வரத³த்தம்ʼ
பாரிேதாஷகம்ஆஸ்ேத|

Ⅶ
Ⅰ ேஹ ப்⁴ராத்ருʼக³ண வ்யவஸ்தா²வத³ :
ப்ரத மேமத³ம்ʼ ந ேவத³நம்ʼ| வத ⁴ : ேகவலம்ʼ
யாவஜ்ஜீவம்ʼ மாநேவாபர்ய்யத ⁴பத த்வம்ʼ
கேராதீத யூயம்ʼ க ம்ʼ நஜாநீத²?

Ⅱ யாவத்காலம்ʼ பத ர்ஜீவத தாவத்காலம்
ஊடா⁴ பா⁴ர்ய்யா வ்யவஸ்த²யா தஸ்மிந்
ப³த்³தா⁴ தஷ்ட²த க ந்து யத ³ பத ர்ம்ரியேத
தர்ஹ ஸா நாரீ பத்யு ர்வ்யவஸ்தா²ேதா
முச்யேத|

Ⅲ ஏதத்காரணாத் பத்யுர்ஜீவநகாேல நாரீ
யத்³யந்யம்ʼ புருஷம்ʼ வவஹத தர்ஹ ஸா
வ்யப ⁴சாரிணீ ப⁴வத க ந்து யத ³ ஸ பத
ர்ம்ரியேத தர்ஹ ஸா தஸ்யா வ்யவஸ்தா²யா
முக்தா ஸதீ புருஷாந்தேரண வ்யூடா⁴ப
வ்யப ⁴சாரிணீநப⁴வத |

Ⅳேஹமம ப்⁴ராத்ருʼக³ண, ஈஸ்²வரந மித்தம்ʼ
யத³ஸ்மாகம்ʼ ப²லம்ʼ ஜாயேத தத³ர்த²ம்ʼ
ஸ்²மஸா²நாத்³உத்தா²ப ேதநபுருேஷணஸஹ
யுஷ்மாகம்ʼவவாேஹாயத்³ ப⁴ேவத் தத³ர்த²ம்ʼ
க்²ரீஷ்டஸ்ய ஸ²ரீேரண யூயம்ʼ வ்யவஸ்தா²ம்ʼ
ப்ரத ம்ருʼதவந்த :|

Ⅴயேதா(அ)ஸ்மாகம்ʼஸா²ரீரிகாசரணஸமேய
மரணநமித்தம்ʼ ப²லம் உத்பாத³யதும்ʼ
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வ்யவஸ்த²யாதூ³ஷத : பாபாப ⁴லாேஷா(அ)ஸ்மாகம்
அங்ேக³ஷ ஜீவந்ஆஸீத்|

Ⅵ க ந்து ததா³ யஸ்யா வ்யவஸ்தா²யா
வேஸ² ஆஸ்மஹ ஸாம்ப்ரதம்ʼ தாம்ʼ ப்ரத
ம்ருʼதத்வாத்³ வயம்ʼ தஸ்யா அதீ⁴நத்வாத்
முக்தா இத ேஹேதாரீஸ்²வேரா(அ)ஸ்மாப ⁴ :
புராதநலிக ²தாநுஸாராத் ந ேஸவதவ்ய :
க ந்துநவீநஸ்வபா⁴ேவைநவேஸவதவ்ய :

Ⅶ தர்ஹ வயம்ʼ க ம்ʼ ப்³ரூம :? வ்யவஸ்தா²
க ம்ʼ பாபஜந கா ப⁴வத ? ேநத்த²ம்ʼ ப⁴வது|
வ்யவஸ்தா²ம் அவத்³யமாநாயாம்ʼ பாபம்ʼ
க ம் இத்யஹம்ʼ நாேவத³ம்ʼ; கஞ்ச ேலாப⁴ம்ʼ
மா கார்ஷீரித ேசத்³ வ்யவஸ்தா²க்³ரந்ேத²
லிக ²தம்ʼ நாப⁴வஷ்யத் தர்ஹ ேலாப⁴ :
க ம்பூ⁴தஸ்தத³ஹம்ʼ நாஜ்ஞாஸ்யம்ʼ|

Ⅷ க ந்து வ்யவஸ்த²யா பாபம்ʼ ச ²த்³ரம்ʼ
ப்ராப்யாஸ்மாகம் அந்த : ஸர்வ்வவத⁴ம்ʼ
குத்ஸிதாப ⁴லாஷம் அஜநயத்; யேதா
வ்யவஸ்தா²யாம் அவத்³யமாநாயாம்ʼ பாபம்ʼ
ம்ருʼதம்ʼ|

Ⅸ அபரம்ʼ பூர்வ்வம்ʼ வ்யவஸ்தா²யாம்
அவத்³யமாநாயாம்அஹம்அஜீவம்ʼ தத : பரம்
ஆஜ்ஞாயாம் உபஸ்த ²தாயாம் பாபம் அஜீவத்
ததா³ஹம்அம்ரிேய|

Ⅹஇத்த²ம்ʼஸத ஜீவநந மித்தா யாஜ்ஞாஸா
மமம்ருʼத்யுஜந காப⁴வத்|

Ⅺ யத : பாபம்ʼ ச ²த்³ரம்ʼ ப்ராப்ய
வ்யவஸ்த ²தாேத³ேஸ²ந மாம்ʼ வஞ்சயத்வா
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ேதந மாம்அஹந்|
Ⅻ அதஏவ வ்யவஸ்தா² பவ த்ரா,
ஆேத³ஸ²ஸ்²ச பவ த்ேரா ந்யாய்ேயாஹதகாரீ
ச ப⁴வத |

ⅩⅢ தர்ஹ யத் ஸ்வயம்ʼ ஹதக்ருʼத் தத் க ம்ʼ
மம ம்ருʼத்யுஜநகம் அப⁴வத்? ேநத்த²ம்ʼ ப⁴வது;
க ந்து பாபம்ʼ யத் பாதகமிவ ப்ரகாஸ²ேத
ததா² ந ேத³ேஸ²ந பாபம்ʼ யத³தீவ பாதகமிவ
ப்ரகாஸ²ேத தத³ர்த²ம்ʼ ஹேதாபாேயந மம
மரணம்அஜநயத்|

ⅩⅣ வ்யவஸ்தா²த்மேபா³த ⁴ேகத வயம்ʼ
ஜாநீம : க ந்த்வஹம்ʼ ஸா²ரீரதாசாரீ பாபஸ்ய
க்ரீதகங்கேராவ த்³ேய|

ⅩⅤ யேதா யத் கர்ம்ம கேராமி தத் மம
மேநா(அ)ப ⁴மதம்ʼ நஹ ; அபரம்ʼ யந் மம
மேநா(அ)ப ⁴மதம்ʼ தந்ந கேராமி க ந்து யத்³
ருʼதீேயதத் கேராமி|

ⅩⅥ ததா²த்ேவ யந் மமாநப ⁴மதம்ʼ தத்³ யத ³
கேராமி தர்ஹ வ்யவஸ்தா² ஸூத்தேமத
ஸ்வீகேராமி|

ⅩⅦஅதஏவஸம்ப்ரத தத் கர்ம்ம மயா க்ரியத
இத நஹ கந்துமமஸ²ரீரஸ்ேத²நபாேபைநவ
க்ரியேத|

ⅩⅧ யேதா மய , அர்த²ேதா மம
ஸ²ரீேர, க மப்யுத்தமம்ʼ ந வஸத , ஏதத்³
அஹம்ʼ ஜாநாமி; மேமச்சு²கதாயாம்ʼ
தஷ்ட²ந்த்யாமப்யஹம்உத்தமகர்ம்மஸாத⁴ேந
ஸமர்ேதா² ந ப⁴வாமி|
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ⅩⅨ யேதா யாமுத்தமாம்ʼ க்ரியாம்ʼ
கர்த்துமஹம்ʼ வாஞ்சா²மி தாம்ʼ ந கேராமி
க ந்து யத் குத்ஸிதம்ʼ கர்ம்ம கர்த்தும்
அந ச்சு²ேகா(அ)ஸ்மி தேத³வகேராமி|

ⅩⅩஅதஏவயத்³யத்கர்ம்மகர்த்தும்ʼமேமச்சா²
ந ப⁴வத தத்³ யத ³ கேராமி தர்ஹ தத் மயா
ந க்ரியேத, மமாந்தர்வர்த்த நா பாேபைநவ
க்ரியேத|

ⅩⅪ ப⁴த்³ரம்ʼ கர்த்தும் இச்சு²கம்ʼ மாம்ʼ
ேயா (அ)ப⁴த்³ரம்ʼ கர்த்தும்ʼ ப்ரவர்த்தயத
தாத்³ருʼஸ²ம்ʼஸ்வபா⁴வேமகம்ʼமய பஸ்²யாமி|

ⅩⅫஅஹம்ஆந்தரிகபுருேஷேணஸ்²வரவ்யவஸ்தா²யாம்ʼ
ஸந்துஷ்டஆேஸ;

ⅩⅩⅢ க ந்து தத்³வபரீதம்ʼ யுத்⁴யந்தம்ʼ
தத³ந்யேமகம்ʼஸ்வபா⁴வம்ʼமதீ³யாங்க³ஸ்த ²தம்ʼ
ப்ரபஸ்²யாமி,ஸமதீ³யாங்க³ஸ்த ²தபாபஸ்வபா⁴வஸ்யாயத்தம்ʼ
மாம்ʼ கர்த்தும்ʼ ேசஷ்டேத|

ⅩⅩⅣ ஹா ஹா ேயா(அ)ஹம்ʼ து³ர்பா⁴க்³ேயா
மநுஜஸ்தம்ʼ மாம் ஏதஸ்மாந் ம்ருʼதாச்ச²ரீராத்
ேகா நஸ்தாரயஷ்யத ?

ⅩⅩⅤ அஸ்மாகம்ʼ ப்ரபு⁴ணா யீஸு²க்²ரீஷ்ேடந
நஸ்தாரய தாரம் ஈஸ்²வரம்ʼ த⁴ந்யம்ʼ வதா³மி|
அதஏவஸ²ரீேரணபாபவ்யவஸ்தா²யாமநஸா
துஈஸ்²வரவ்யவஸ்தா²யா : ேஸவநம்ʼ கேராமி|

Ⅷ
Ⅰ ேய ஜநா : க்²ரீஷ்டம்ʼ யீஸு²ம் ஆஸ்²ரித்ய
ஸா²ரீரிகம்ʼ நாசரந்த ஆத்மிகமாசரந்த
ேத(அ)து⁴நா த³ண்டா³ர்ஹாந ப⁴வந்த |
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Ⅱ ஜீவநதா³யகஸ்யாத்மேநா வ்யவஸ்தா²
க்²ரீஷ்டயீஸு²நா பாபமரணேயா
ர்வ்யவஸ்தா²ேதா மாமேமாசயத்|

Ⅲ யஸ்மாச்சா²ரீரஸ்ய து³ர்ப்³ப³லத்வாத்³
வ்யவஸ்த²யா யத் கர்ம்மாஸாத்⁴யம்
ஈஸ்²வேரா நஜபுத்ரம்ʼ பாபஸ²ரீரரூபம்ʼ
பாபநாஸ²கப³லிரூபஞ்ச ப்ேரஷ்ய தஸ்ய
ஸ²ரீேர பாபஸ்யத³ண்ட³ம்ʼகுர்வ்வந்தத்கர்ம்ம
ஸாத ⁴தவாந்|

Ⅳதத :ஸா²ரீரிகம்ʼநாசரித்வாஸ்மாப ⁴ராத்மிகம்
ஆசரத்³ப ⁴ர்வ்யவஸ்தா²க்³ரந்ேத²
ந ர்த்³த ³ஷ்டாந புண்யகர்ம்மாணி
ஸர்வ்வாணிஸாத்⁴யந்ேத|

Ⅴ ேய ஸா²ரீரிகாசாரிணஸ்ேத
ஸா²ரீரிகாந் வஷயாந் பா⁴வயந்த ேய
சாத்மிகாசாரிணஸ்ேத ஆத்மேநா வஷயாந்
பா⁴வயந்த |

Ⅵ ஸா²ரீரிகபா⁴வஸ்ய ப²லம்ʼ ம்ருʼத்யு :
கஞ்சாத்மிகபா⁴வஸ்ய ப²ேல ஜீவநம்ʼ
ஸா²ந்தஸ்²ச|

Ⅶ யத : ஸா²ரீரிகபா⁴வ ஈஸ்²வரஸ்ய
வருத்³த⁴ : ஸ²த்ருதாபா⁴வ ஏவஸ ஈஸ்²வரஸ்ய
வ்யவஸ்தா²யா அதீ⁴ேநா ந ப⁴வத ப⁴வதுஞ்ச
நஸ²க்ேநாத |

Ⅷ ஏதஸ்மாத் ஸா²ரீரிகாசாரிஷ ேதாஷ்டும்
ஈஸ்²வேரணநஸ²க்யம்ʼ|

Ⅸ க ந்த்வீஸ்²வரஸ்யாத்மா யத ³
யுஷ்மாகம்ʼ மத்⁴ேய வஸத தர்ஹ
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யூயம்ʼ ஸா²ரீரிகாசாரிேணா ந ஸந்த
ஆத்மிகாசாரிேணா ப⁴வத² :| யஸ்மிந்
து க்²ரீஷ்டஸ்யாத்மா ந வ த்³யேத ஸ
தத்ஸம்ப⁴ேவா நஹ |

Ⅹ யத ³ க்²ரீஷ்ேடா யுஷ்மாந் அத ⁴தஷ்ட²த
தர்ஹ பாபம் உத்³த ³ஸ்²ய ஸ²ரீரம்ʼ ம்ருʼதம்ʼ
க ந்துபுண்யமுத்³த ³ஸ்²யாத்மாஜீவத |

Ⅺம்ருʼதக³ணாத்³யீஸு²ர்ேயேநாத்தா²ப தஸ்தஸ்யாத்மா
யத ³ யுஷ்மந்மத்⁴ேய வஸத தர்ஹ
ம்ருʼதக³ணாத் க்²ரீஷ்டஸ்ய ஸ உத்தா²பய தா
யுஷ்மந்மத்⁴யவாஸிநா ஸ்வகீயாத்மநா
யுஷ்மாகம்ʼ ம்ருʼதேத³ஹாநப புந
ர்ஜீவயஷ்யத |

Ⅻ ேஹ ப்⁴ராத்ருʼக³ண ஸ²ரீரஸ்ய
வயமத⁴மர்ணா ந ப⁴வாேமா(அ)த :
ஸா²ரீரிகாசாேரா(அ)ஸ்மாப ⁴ ர்ந கர்த்தவ்ய :|

ⅩⅢ யத ³ யூயம்ʼ ஸ²ரீரிகாசாரிேணா
ப⁴ேவத தர்ஹ யுஷ்மாப ⁴ ர்மர்த்தவ்யேமவ
க ந்த்வாத்மநா யத ³ ஸ²ரீரகர்ம்மாணி
கா⁴தேயததர்ஹ ஜீவஷ்யத²|

ⅩⅣ யேதா யாவந்ேதா ேலாகா
ஈஸ்²வரஸ்யாத்மநாக்ருʼஷ்யந்ேத ேத ஸர்வ்வ
ஈஸ்²வரஸ்யஸந்தாநா ப⁴வந்த |

ⅩⅤயூயம்ʼ புநரப ப⁴யஜநகம்ʼ தா³ஸ்யபா⁴வம்ʼ
ந ப்ராப்தா : க ந்து ேயந பா⁴ேவேநஸ்²வரம்ʼ
ப த : ப தரித ப்ேராச்ய ஸம்ேபா³த⁴யத²
தாத்³ருʼஸ²ம்ʼ த³த்தகபுத்ரத்வபா⁴வம்ப்ராப்நுத|
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ⅩⅥ அபரஞ்ச வயம் ஈஸ்²வரஸ்ய ஸந்தாநா
ஏதஸ்மிந் பவ த்ர ஆத்மா ஸ்வயம் அஸ்மாகம்
ஆத்மாப ⁴ :ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ப்ரமாணம்ʼ த³தா³த |

ⅩⅦஅதஏவவயம்ʼயத ³ஸந்தாநாஸ்தர்ஹ்யத ⁴காரிண :,
அர்தா²த்³ ஈஸ்²வரஸ்ய ஸ்வத்த்வாத ⁴காரிண :
க்²ரீஷ்ேடந ஸஹாத ⁴காரிணஸ்²ச ப⁴வாம :;
அபரம்ʼ ேதநஸார்த்³த⁴ம்ʼயத ³து³ :க²பா⁴க ³ேநா
ப⁴வாமஸ்தர்ஹ தஸ்ய வப⁴வஸ்யாப
பா⁴க ³ேநா ப⁴வஷ்யாம :|

ⅩⅧ க ந்த்வஸ்மாஸு ேயா பா⁴வீவப⁴வ :
ப்ரகாஸி²ஷ்யேத தஸ்ய ஸமீேப
வர்த்தமாநகாலீநம்ʼ து³ :க²மஹம்ʼ த்ருʼணாய
மந்ேய|

ⅩⅨ யத : ப்ராணிக³ண ஈஸ்²வரஸ்ய
ஸந்தாநாநாம்ʼ வப⁴வப்ராப்த ம் ஆகாங்க்ஷந்
நதாந்தம்அேபக்ஷேத|

ⅩⅩ அபரஞ்ச ப்ராணிக³ண : ஸ்ைவரம்
அலீகதாயாவஸீ²க்ருʼேதா நாப⁴வத்

ⅩⅪ க ந்து ப்ராணிக³ேணா(அ)ப
நஸ்²வரதாதீ⁴நத்வாத் முக்த : ஸந்
ஈஸ்²வரஸ்ய ஸந்தாநாநாம்ʼ பரமமுக்த ம்ʼ
ப்ராப்ஸ்யதீத்யப ⁴ப்ராேயண வஸீ²கர்த்ரா
வஸீ²சக்ேர|

ⅩⅫ அபரஞ்ச ப்ரஸூயமாநாவத்³ வ்யத ²த :
ஸந்இதா³நீம்ʼயாவத்க்ருʼத்ஸ்ந : ப்ராணிக³ண
ஆர்த்தஸ்வரம்ʼ கேராதீத வயம்ʼஜாநீம :|

ⅩⅩⅢ ேகவல : ஸ இத நஹ கந்து
ப்ரத²மஜாதப²லஸ்வரூபம்ஆத்மாநம்ʼப்ராப்தா
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வயமப த³த்தகபுத்ரத்வபத³ப்ராப்த ம் அர்தா²த்
ஸ²ரீரஸ்ய முக்த ம்ʼ ப்ரதீக்ஷமாணாஸ்தத்³வத்³
அந்தரார்த்தராவம்ʼகுர்ம்ம :|

ⅩⅩⅣ வயம்ʼ ப்ரத்யாஸ²யா த்ராணம்
அலபா⁴மஹ கந்து ப்ரத்யக்ஷவஸ்துேநா
யா ப்ரத்யாஸா² ஸா ப்ரத்யாஸா² நஹ ,
யேதா மநுஷ்ேயா யத் ஸமீக்ஷேத தஸ்ய
ப்ரத்யாஸா²ம்ʼகுத : கரிஷ்யத ?

ⅩⅩⅤயத்³அப்ரத்யக்ஷம்ʼ தஸ்ய ப்ரத்யாஸா²ம்ʼ
யத ³ வயம்ʼ குர்வ்வீமஹ தர்ஹ ைத⁴ர்ய்யம்
அவலம்ப்³யப்ரதீக்ஷாமேஹ|

ⅩⅩⅥ தத ஆத்மாப ஸ்வயம் அஸ்மாகம்ʼ
து³ர்ப்³ப³லதாயா : ஸஹாயத்வம்ʼ
கேராத ; யத : க ம்ʼ ப்ரார்த ²தவ்யம்ʼ
தத்³ ேபா³த்³து⁴ம்ʼ வயம்ʼ ந ஸ²க்நும :,
க ந்த்வஸ்பஷ்ைடரார்த்தராைவராத்மா
ஸ்வயம்அஸ்மந்ந மித்தம்ʼ ந ேவத³யத |

ⅩⅩⅦ அபரம் ஈஸ்²வராப ⁴மதரூேபண
பவத்ரேலாகாநாம்ʼ க்ருʼேத ந ேவத³யத ய
ஆத்மா தஸ்யாப ⁴ப்ராேயா(அ)ந்தர்ய்யாமிநா
ஜ்ஞாயேத|

ⅩⅩⅧஅபரம்ஈஸ்²வரீயநரூபணாநுஸாேரணாஹூதா :
ஸந்ேதா ேய தஸ்மிந் ப்ரீயந்ேத ஸர்வ்வாணி
மிலித்வா ேதஷாம்ʼ மங்க³லம்ʼ ஸாத⁴யந்த ,
ஏதத்³வயம்ʼஜாநீம :|

ⅩⅩⅨ யத ஈஸ்²வேரா ப³ஹுப்⁴ராத்ருʼணாம்ʼ
மத்⁴ேய ஸ்வபுத்ரம்ʼ ஜ்ேயஷ்ட²ம்ʼ
கர்த்தும் இச்ச²ந் யாந் பூர்வ்வம்ʼ
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ல யீக்ருʼதவாந் தாந் தஸ்ய ப்ரதமூர்த்யா :
ஸாத்³ருʼஸ்²யப்ராப்த்யர்த²ம்ʼ ந்யயும்ʼக்த|

ⅩⅩⅩ அபரஞ்ச ேதந ேய நயுக்தாஸ்த
ஆஹூதா அப ேய ச ேதநாஹூதாஸ்ேத
ஸபுண்யீக்ருʼதா :, ேய ச ேதந
ஸபுண்யீக்ருʼதாஸ்ேதவ ப⁴வயுக்தா :|

ⅩⅩⅪஇத்யத்ர வயம்ʼ க ம்ʼ ப்³ரூம :? ஈஸ்²வேரா
யத்³யஸ்மாகம்ʼ ஸபேக்ஷா ப⁴வத தர்ஹ ேகா
வ பேக்ஷா(அ)ஸ்மாகம்ʼ?

ⅩⅩⅫ ஆத்மபுத்ரம்ʼ ந ரக்ஷத்வா
ேயா(அ)ஸ்மாகம்ʼ ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ க்ருʼேத தம்ʼ
ப்ரத³த்தவாந் ஸ கம்ʼ ேதந ஸஹாஸ்மப்⁴யம்
அந்யாந ஸர்வ்வாணி ந தா³ஸ்யத ?

ⅩⅩⅩⅢ ஈஸ்²வரஸ்யாப ⁴ருச ேதஷ ேகந
ேதா³ஷஆேராபயஷ்யேத? ய ஈஸ்²வரஸ்தாந்
புண்யவதஇவக³ணயத கம்ʼ ேதந?

ⅩⅩⅩⅣ அபரம்ʼ ேதப்⁴ேயா த³ண்ட³தா³நாஜ்ஞா
வா ேகந கரிஷ்யேத? ேயா(அ)ஸ்மந்ந மித்தம்ʼ
ப்ராணாந் த்யக்தவாந் ேகவலம்ʼ தந்ந க ந்து
ம்ருʼதக³ணமத்⁴யாத்³ உத்த ²தவாந், அப
ேசஸ்²வரஸ்ய த³க்ஷேண பார்ஸ்²ேவ தஷ்ட²ந்
அத்³யாப்யஸ்மாகம்ʼ ந மித்தம்ʼ ப்ரார்த²த
ஏவம்பூ⁴ேதாய : க்²ரீஷ்ட : க ம்ʼ ேதந?

ⅩⅩⅩⅤ அஸ்மாப ⁴ : ஸஹ க்²ரீஷ்டஸ்ய
ப்ேரமவ ச்ேச²த³ம்ʼ ஜநயதும்ʼ க : ஸ²க்ேநாத ?
க்ேலேஸா² வ்யஸநம்ʼ வா தாட³நா வா
து³ர்ப ⁴க்ஷம்ʼ வா வஸ்த்ரஹீநத்வம்ʼ வா
ப்ராணஸம்ʼஸ²ேயா வா க²ங்ேகா³ வா
க ேமதாந ஸ²க்நுவந்த ?
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ⅩⅩⅩⅥ க ந்து லிக ²தம் ஆஸ்ேத,
யதா², வயம்ʼ தவ ந மித்தம்ʼ ஸ்ேமா
ம்ருʼத்யுவக்த்ேர(அ)க ²லம்ʼ த ³நம்ʼ|
ப³லிர்ேத³ேயா யதா² ேமேஷா வயம்ʼ
க³ண்யாமேஹததா²|

ⅩⅩⅩⅦ அபரம்ʼ ேயா(அ)ஸ்மாஸு ப்ரீயேத
ேதைநதாஸு வ பத்ஸு வயம்ʼ ஸம்யக்³
வஜயாமேஹ|

ⅩⅩⅩⅧ யேதா(அ)ஸ்மாகம்ʼ ப்ரபு⁴நா
யீஸு²க்²ரீஷ்ேடேநஸ்²வரஸ்ய யத் ப்ேரம
தஸ்மாத்³ அஸ்மாகம்ʼ வச்ேச²த³ம்ʼ ஜநயதும்ʼ
ம்ருʼத்யு ர்ஜீவநம்ʼ வா த ³வ்யதூ³தா வா
ப³லவந்ேதா முக்²யதூ³தா வா வர்த்தமாேநா
வா ப⁴வஷ்யந் காேலா வா உச்சபத³ம்ʼ வா
நீசபத³ம்ʼவாபரம்ʼ க மப ஸ்ருʼஷ்டவஸ்து

ⅩⅩⅩⅨ ைவேதஷாம்ʼ ேகநாப ந
ஸ²க்யமித்யஸ்மிந் த்³ருʼட⁴வஸ்²வாேஸா
மமாஸ்ேத|

Ⅸ
Ⅰ அஹம்ʼ காஞ்ச த்³ கல்ப தாம்ʼ கதா²ம்ʼ ந
கத²யாமி, க்²ரீஷ்டஸ்ய ஸாக்ஷாத் ஸத்யேமவ
ப்³ரவீமி பவ த்ரஸ்யாத்மந : ஸாக்ஷாந் மதீ³யம்ʼ
மந ஏதத்ஸா யம்ʼ த³தா³த |

Ⅱ மமாந்தரதஸ²யது³ :க²ம்ʼ ந ரந்தரம்ʼ
ேக²த³ஸ்²ச

Ⅲதஸ்மாத்³அஹம்ʼஸ்வஜாதீயப்⁴ராத்ருʼணாம்ʼ
ந மித்தாத்ஸ்வயம்ʼக்²ரீஷ்டாச்சா²பாக்ராந்ேதா
ப⁴வதும்ஐச்ச²ம்|



Romans Ⅸ:Ⅳ xxxv Romans Ⅸ:Ⅹ

Ⅳ யதஸ்த இஸ்ராேயலஸ்ய வம்ʼஸா²
அப ச த³த்தகபுத்ரத்வம்ʼ ேதேஜா ந யேமா
வ்யவஸ்தா²தா³நம்ʼ மந்த ³ேர ப⁴ஜநம்ʼ
ப்ரதஜ்ஞா : ப த்ருʼபுருஷக³ணஸ்²ைசேதஷ
ஸர்வ்ேவஷ ேதஷாம்அத ⁴காேரா(அ)ஸ்த |

Ⅴதத்ேகவலம்ʼநஹ கந்துஸர்வ்வாத்⁴யக்ஷ :
ஸர்வ்வதா³ ஸச்ச தா³நந்த³ ஈஸ்²வேரா ய :
க்²ரீஷ்ட : ேஸா(அ)ப ஸா²ரீரிகஸம்ப³ந்ேத⁴ந
ேதஷாம்ʼவம்ʼஸ²ஸம்ப⁴வ :|

Ⅵ ஈஸ்²வரஸ்ய வாக்யம்ʼ வப²லம்ʼ ஜாதம்
இத நஹ யத்காரணாத்³ இஸ்ராேயேலா
வம்ʼேஸ² ேய ஜாதாஸ்ேத ஸர்வ்ேவ வஸ்துத
இஸ்ராேயலீயா ந ப⁴வந்த |

Ⅶ அபரம் இப்³ராஹீேமா வம்ʼேஸ² ஜாதா
அப ஸர்வ்ேவதஸ்ையவஸந்தாநா ந ப⁴வந்த
க ந்து இஸ்ஹாேகா நாம்நா தவ வம்ʼேஸா²
வக்²யாேதா ப⁴வஷ்யத |

Ⅷ அர்தா²த் ஸா²ரீரிகஸம்ʼஸர்கா³த் ஜாதா :
ஸந்தாநா யாவந்தஸ்தாவந்த ஏேவஸ்²வரஸ்ய
ஸந்தாநா ந ப⁴வந்த க ந்து ப்ரதஸ்²ரவணாத்³
ேய ஜாயந்ேத தஏேவஸ்²வரவம்ʼேஸா²
க³ண்யேத|

Ⅸ யதஸ்தத்ப்ரதஸ்²ருேத ர்வாக்யேமதத்,
ஏதாத்³ருʼேஸ² ஸமேய (அ)ஹம்ʼ
புநராக³மிஷ்யாமி தத்பூர்வ்வம்ʼ ஸாராயா :
புத்ர ஏேகாஜநஷ்யேத|

Ⅹஅபரமப வதா³மி ஸ்வமேநா(அ)ப ⁴லாஷத
ஈஸ்²வேரண யந்நரூப தம்ʼ தத் கர்ம்மேதா
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நஹ கந்த்வாஹ்வயது ர்ஜாதேமதத்³ யதா²
ஸித்³த்⁴யத

Ⅺ தத³ர்த²ம்ʼ ரிப்³காநாமிகயா ேயாஷதா
ஜைநகஸ்மாத்³ அர்தா²த்³ அஸ்மாகம்
இஸ்ஹாக : பூர்வ்வபுருஷாத்³ க³ர்ேப⁴ த்⁴ருʼேத
தஸ்யா : ஸந்தாநேயா : ப்ரஸவாத் பூர்வ்வம்ʼ
கஞ்ச தேயா : ஸு²பா⁴ஸு²ப⁴கர்ம்மண :
கரணாத்பூர்வ்வம்ʼ

Ⅻ தாம்ʼ ப்ரதீத³ம்ʼ வாக்யம் உக்தம்ʼ,
ஜ்ேயஷ்ட² : கநஷ்ட²ம்ʼ ேஸவஷ்யேத,

ⅩⅢயதா²லிக ²தம்ஆஸ்ேத, ததா²ப்ேயஷாவ
ந ப்ரீத்வாயாகூப ³ ப்ரீதவாந்அஹம்ʼ|

ⅩⅣதர்ஹ வயம்ʼ க ம்ʼ ப்³ரூம :? ஈஸ்²வர : க ம்
அந்யாயகாரீ? ததா² ந ப⁴வது|

ⅩⅤ யத : ஸ ஸ்வயம்ʼ மூஸாம் அவத³த்;
அஹம்ʼ யஸ்மிந் அநுக்³ரஹம்ʼ ச கீர்ஷாமி
தேமவாநுக்³ருʼஹ்லாமி, யஞ்ச த³யதும்
இச்சா²மி தேமவத³ேய|

ⅩⅥ அதஏேவச்ச²தா யதமாேநந
வா மாநேவந தந்ந ஸாத்⁴யேத
த³யாகாரிேணஸ்²வேரைணவஸாத்⁴யேத|

ⅩⅦ ப ²ெரௗணி ஸா²ஸ்த்ேர லிக²த ,
அஹம்ʼ த்வத்³த்³வாரா மத்பராக்ரமம்ʼ
த³ர்ஸ²யதும்ʼ ஸர்வ்வப்ருʼத ²வ்யாம்ʼ நஜநாம
ப்ரகாஸ²யதுஞ்சத்வாம்ʼஸ்தா²ப தவாந்|

ⅩⅧ அத : ஸ யம் அநுக்³ரஹீதும் இச்ச²த
தேமவாநுக்³ருʼஹ்லாத , யஞ்ச ந க்³ரஹீதும்
இச்ச²த தம்ʼ ந க்³ருʼஹ்லாத |
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ⅩⅨ யத ³ வத³ஸி தர்ஹ ஸ ேதா³ஷம்ʼ
குேதா க்³ருʼஹ்லாத ? ததீ³ேயச்சா²யா :
ப்ரத ப³ந்த⁴கத்வம்ʼ கர்த்தம்ʼ கஸ்ய
ஸாமர்த்²யம்ʼவத்³யேத?

ⅩⅩேஹ ஈஸ்²வரஸ்ய ப்ரத பக்ஷமர்த்ய த்வம்ʼ
க :? ஏதாத்³ருʼஸ²ம்ʼ மாம்ʼ குத : ஸ்ருʼஷ்டவாந்?
இத கதா²ம்ʼ ஸ்ருʼஷ்டவஸ்து ஸ்ரஷ்ட்ேர க ம்ʼ
கத²யஷ்யத ?

ⅩⅪ ஏகஸ்மாந் ம்ருʼத்பண்டா³த்³
உத்க்ருʼஷ்டாபக்ருʼஷ்ெடௗ த்³வவெதௗ⁴
கலெஸௗ² கர்த்தும்ʼ க ம்ʼ குலாலஸ்ய
ஸாமர்த்²யம்ʼ நாஸ்த ?

ⅩⅫ ஈஸ்²வர : ேகாபம்ʼ ப்ரகாஸ²யதும்ʼ
நஜஸ²க்த ம்ʼ ஜ்ஞாபயதுஞ்ேசச்ச²ந் யத ³
வநாஸ²ஸ்ய ேயாக்³யாந க்ேராத⁴பா⁴ஜநாந
ப்ரத ப³ஹுகாலம்ʼ தீ³ர்க⁴ஸஹஷ்ணுதாம்
ஆஸ்²ரயத ;

ⅩⅩⅢ அபரஞ்ச வ ப⁴வப்ராப்த்யர்த²ம்ʼ
பூர்வ்வம்ʼ நயுக்தாந்யநுக்³ரஹபாத்ராணி
ப்ரத நஜவப⁴வஸ்ய பா³ஹுல்யம்ʼ
ப்ரகாஸ²யதும்ʼ ேகவலயஹூத ³நாம்ʼ நஹ
ப ⁴ந்நேத³ஸி²நாமப மத்⁴யாத்³

ⅩⅩⅣ அஸ்மாநவ தாந்யாஹ்வயத தத்ர தவ
க ம்ʼ?

ⅩⅩⅤ ேஹாேஸ²யக்³ரந்ேத² யதா²
லிக ²தம் ஆஸ்ேத, ேயா ேலாேகா மம
நாஸீத் தம்ʼ வத ³ஷ்யாமி மதீ³யகம்ʼ|
யா ஜாத ர்ேம(அ)ப்ரியா சாஸீத் தாம்ʼ
வத ³ஷ்யாம்யஹம்ʼ ப்ரியாம்ʼ|
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ⅩⅩⅥ யூயம்ʼ மதீ³யேலாகா ந யத்ேரத
வாக்யெமௗச்யத| அமேரஸ²ஸ்ய ஸந்தாநா
இத க்²யாஸ்யந்த தத்ர ேத|

ⅩⅩⅦ இஸ்ராேயலீயேலாேகஷ
யஸா²ய ேயா(அ)ப வாசேமதாம்ʼ
ப்ராசாரயத், இஸ்ராேயலீயவம்ʼஸா²நாம்ʼ
யா ஸம்ʼக்²யா ஸா து நஸ்²ச தம்ʼ|
ஸமுத்³ரஸிகதாஸம்ʼக்²யாஸமாநா
யத ³ ஜாயேத| ததா²ப ேகவலம்ʼ
ேலாைகரல்ைபஸ்த்ராணம்ʼவ்ரஜிஷ்யேத|

ⅩⅩⅧ யேதா ந்யாேயந ஸ்வம்ʼ கர்ம்ம
பேரஸ² : ஸாத⁴யஷ்யத | ேத³ேஸ² ஸஏவ
ஸம்ʼேக்ஷபாந்நஜம்ʼ கர்ம்ம கரிஷ்யத |

ⅩⅩⅨ யஸா²ய ேயா(அ)பரமப கத²யாமாஸ,
ைஸந்யாத்⁴யக்ஷபேரேஸ²ந ேசத்
கஞ்ச ந்ேநாத³ஸி²ஷ்யத| ததா³ வயம்ʼ
ஸிேதா³ேமவாப⁴வஷ்யாம வ நஸ்²ச தம்ʼ|
யத்³வா வயம் அேமாராயா அக³மிஷ்யாம
துல்யதாம்ʼ|

ⅩⅩⅩ தர்ஹ வயம்ʼ க ம்ʼ வ யாம :?
இதரேத³ஸீ²யா ேலாகா அப புண்யார்த²ம்
அயதமாநாவஸ்²வாேஸநபுண்யம்அலப⁴ந்த;

ⅩⅩⅪ க ந்த்வஸ்ராேயல்ேலாகா
வ்யவஸ்தா²பாலேநந புண்யார்த²ம்ʼ
யதமாநாஸ்தந் நாலப⁴ந்த|

ⅩⅩⅫ தஸ்ய கம்ʼ காரணம்ʼ? ேத
வஸ்²வாேஸந நஹ கந்து வ்யவஸ்தா²யா :
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க்ரியயா ேசஷ்டித்வா தஸ்மிந் ஸ்க²லநஜநேக
பாஷாேணபாத³ஸ்க²லநம்ʼ ப்ராப்தா :|

ⅩⅩⅩⅢ லிக ²தம்ʼ யாத்³ருʼஸ²ம் ஆஸ்ேத,
பஸ்²ய பாத³ஸ்க²லார்த²ம்ʼ ஹ ஸீேயாந
ப்ரஸ்தரந்ததா²| பா³தா⁴காரஞ்ச பாஷாணம்ʼ
பரிஸ்தா²ப தவாநஹம்| வஸ்²வஸிஷ்யத
யஸ்தத்ரஸஜேநா ந த்ரபஷ்யேத|

Ⅹ
Ⅰ ேஹ ப்⁴ராதர இஸ்ராேயலீயேலாகா
யத் பரித்ராணம்ʼ ப்ராப்நுவந்த தத³ஹம்ʼ
மநஸாப ⁴லஷந் ஈஸ்²வரஸ்ய ஸமீேப
ப்ரார்த²ேய|

Ⅱ யத ஈஸ்²வேர ேதஷாம்ʼ ேசஷ்டா வ த்³யத
இத்யத்ராஹம்ʼஸா யஸ்மி;க ந்துேதஷாம்ʼ
ஸாேசஷ்டாஸஜ்ஞாநா நஹ ,

Ⅲ யதஸ்த ஈஸ்²வரத³த்தம்ʼ புண்யம்
அவஜ்ஞாய ஸ்வக்ருʼதபுண்யம்ʼ
ஸ்தா²பயதும் ேசஷ்டமாநா ஈஸ்²வரத³த்தஸ்ய
புண்யஸ்யநக்⁴நத்வம்ʼ நஸ்வீகுர்வ்வந்த |

Ⅳ க்²ரீஷ்ட ஏைககவஸ்²வாஸிஜநாய
புண்யம்ʼ தா³தும்ʼ வ்யவஸ்தா²யா :
ப²லஸ்வரூேபா ப⁴வத |

Ⅴ வ்யவஸ்தா²பாலேநந யத் புண்யம்ʼ தத்
மூஸா வர்ணயாமாஸ, யதா², ேயா ஜநஸ்தாம்ʼ
பாலயஷ்யத ஸதத்³த்³வாராஜீவஷ்யத |

Ⅵ க ந்து ப்ரத்யேயந யத் புண்யம்ʼ தத்³
ஏதாத்³ருʼஸ²ம்ʼ வாக்யம்ʼ வத³த , க : ஸ்வர்க³ம்
ஆருஹ்யக்²ரீஷ்டம்அவேராஹயஷ்யத ?
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Ⅶ ேகா வா ப்ேரதேலாகம் அவருஹ்ய
க்²ரீஷ்டம்ʼ ம்ருʼதக³ணமத்⁴யாத்³ ஆேநஷ்யதீத
வாக்மநஸித்வயா ந க³த ³தவ்யா|

Ⅷ தர்ஹ கம்ʼ ப்³ரவீத ? தத்³ வாக்யம்ʼ
தவ ஸமீபஸ்த²ம் அர்தா²த் தவ வத³ேந
மநஸி சாஸ்ேத, தச்ச வாக்யம் அஸ்மாப ⁴ :
ப்ரசார்ய்யமாணம்ʼ வஸ்²வாஸஸ்ய
வாக்யேமவ|

Ⅸ வஸ்துத : ப்ரபு⁴ம்ʼ யீஸு²ம்ʼ யத ³
வத³ேநந ஸ்வீகேராஷ , தேத²ஸ்²வரஸ்தம்ʼ
ஸ்²மஸா²நாத்³ உத³ஸ்தா²பயத்³ இத
யத்³யந்த :கரேணந வஸ்²வஸிஷ தர்ஹ
பரித்ராணம்ʼலப்ஸ்யேஸ|

Ⅹ யஸ்மாத் புண்யப்ராப்த்யர்த²ம்
அந்த :கரேணந வஸ்²வஸிதவ்யம்ʼ
பரித்ராணார்த²ஞ்ச வத³ேநந
ஸ்வீகர்த்தவ்யம்ʼ|

Ⅺ ஸா²ஸ்த்ேர யாத்³ருʼஸ²ம்ʼ லிக²த
வஸ்²வஸிஷ்யத யஸ்தத்ர ஸ ஜேநா ந
த்ரபஷ்யேத|

Ⅻ இத்யத்ர யஹூத ³ந தத³ந்யேலாேக
ச ேகாப வ ேஸ²ேஷா நாஸ்த யஸ்மாத்³
ய : ஸர்வ்ேவஷாம் அத்³வதீய : ப்ரபு⁴ : ஸ
நஜயாசகாந ஸர்வ்வாந் ப்ரத வதா³ந்ேயா
ப⁴வத |

ⅩⅢ யத :, ய : கஸ்²ச த் பரேமஸ²ஸ்ய நாம்நா
ஹ ப்ரார்த²யஷ்யேத| ஸ ஏவ மநுேஜாநூநம்ʼ
பரித்ராேதா ப⁴வஷ்யத |
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ⅩⅣ யம்ʼ ேய ஜநா ந ப்ரத்யாயந் ேத
தமுத்³த ³ஸ்²ய கத²ம்ʼ ப்ரார்த²யஷ்யந்ேத?
ேய வா யஸ்யாக்²யாநம்ʼ கதா³ப ந
ஸ்²ருதவந்தஸ்ேத தம்ʼ கத²ம்ʼ ப்ரத்ேயஷ்யந்த ?
அபரம்ʼ யத ³ ப்ரசாரய தாேரா ந தஷ்ட²ந்த
ததா³ கத²ம்ʼ ேதஸ்²ேராஷ்யந்த ?

ⅩⅤ யத ³ வா ப்ேரரிதா ந ப⁴வந்த ததா³
கத²ம்ʼ ப்ரசாரயஷ்யந்த ? யாத்³ருʼஸ²ம்ʼ
லிக ²தம் ஆஸ்ேத, யதா², மாங்க³லிகம்ʼ
ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ த³த³த்யாநீய ேய நரா :|
ப்ரசாரயந்த ஸா²ந்ேதஸ்²ச ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ
ஜநாஸ்து ேய| ேதஷாம்ʼ சரணபத்³மாந
கீத்³ருʼக் ேஸா²பா⁴ந்வ தாந ஹ |

ⅩⅥ க ந்து ேத ஸர்வ்ேவ தம்ʼ ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ
ந க்³ருʼஹீதவந்த :| யஸா²ய ேயா யதா²
லிக ²தவாந்| அஸ்மத்ப்ரசாரிேத வாக்ேய
வஸ்²வாஸமகேராத்³த ⁴ க :|

ⅩⅦ அதஏவ ஸ்²ரவணாத்³ வஸ்²வாஸ
ஐஸ்²வரவாக்யப்ரசாராத்ஸ்²ரவணஞ்சப⁴வத |

ⅩⅧ தர்ஹ்யஹம்ʼ ப்³ரவீமி ைத : க ம்ʼ
நாஸ்²ராவ ? அவஸ்²யம் அஸ்²ராவ , யஸ்மாத்
ேதஷாம்ʼ ஸ²ப்³ேதா³ மஹீம்ʼ வ்யாப்ேநாத்³
வாக்யஞ்சந க ²லம்ʼஜக³த்|

ⅩⅨஅபரமப வதா³மி,இஸ்ராேயலீயேலாகா :
க ம் ஏதாம்ʼ கதா²ம்ʼ ந பு³த்⁴யந்ேத?
ப்ரத²மேதா மூஸா இத³ம்ʼ வாக்யம்ʼ
ப்ேராவாச, அஹமுத்தாபயஷ்ேய தாந்
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அக³ண்யமாநைவரப | க்ேல யாமி ஜாத ம்
ஏதாஞ்ச ப்ேராந்மத்தப ⁴ந்நஜாத ப ⁴ :|

ⅩⅩஅபரஞ்சயஸா²ய ேயா(அ)தஸ²யாேக்ஷாேப⁴ண
கத²யாமாஸ, யதா², அத ⁴ மாம்ʼ ையஸ்து
நாேசஷ்டி ஸம்ப்ராப்தஸ்ைத ர்ஜைநரஹம்ʼ|
அத ⁴ மாம்ʼ ைய ர்ந ஸம்ப்ருʼஷ்டம்ʼ
வஜ்ஞாதஸ்ைத ர்ஜைநரஹம்ʼ||

ⅩⅪ க ந்த்வஸ்ராேயலீயேலாகாந் அத ⁴
கத²யாஞ்சகார, ையராஜ்ஞாலங்க ⁴ப ⁴
ர்ேலாைக ர்வருத்³த⁴ம்ʼ வாக்யமுச்யேத| தாந்
ப்ரத்ேயவ த ³நம்ʼ க்ருʼத்ஸ்நம்ʼ ஹஸ்ெதௗ
வஸ்தாரயாம்யஹம்ʼ||

Ⅺ
Ⅰ ஈஸ்²வேரண ஸ்வீகீயேலாகா அபஸாரிதா
அஹம்ʼ க ம் ஈத்³ருʼஸ²ம்ʼ வாக்யம்ʼ
ப்³ரவீமி? தந்ந ப⁴வது யேதா(அ)ஹமப
ப ³ந்யாமீநேகா³த்ரீய இப்³ராஹீமவம்ʼஸீ²ய
இஸ்ராேயலீயேலாேகா(அ)ஸ்மி|

Ⅱ ஈஸ்²வேரண பூர்வ்வம்ʼ ேய
ப்ரத்³ருʼஷ்டாஸ்ேத ஸ்வகீயேலாகா
அபஸாரிதா இத நஹ | அபரம்
ஏலிேயாபாக்²யாேந ஸா²ஸ்த்ேர யல்லிக ²தம்
ஆஸ்ேததத்³யூயம்ʼ க ம்ʼ நஜாநீத²?

Ⅲ ேஹ பரேமஸ்²வர ேலாகாஸ்த்வதீ³யா :
ஸர்வ்வா யஜ்ஞேவதீ³ரப⁴ஞ்ஜந் ததா² தவ
ப⁴வஷ்யத்³வாத ³ந : ஸர்வ்வாந் அக்⁴நந்
ேகவல ஏேகா(அ)ஹம் அவஸி²ஷ்ட ஆேஸ ேத
மமாப ப்ராணாந் நாஸ²யதும்ʼ ேசஷ்டநேத,
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ஏதாம்ʼ கதா²ம் இஸ்ராேயலீயேலாகாநாம்ʼ
வருத்³த⁴ம்ஏலியஈஸ்²வராயந ேவத³யாமாஸ|

Ⅳ ததஸ்தம்ʼ ப்ரதீஸ்²வரஸ்ேயாத்தரம்ʼ க ம்ʼ
ஜாதம்ʼ? பா³ல்நாம்ேநா ேத³வஸ்ய ஸாக்ஷாத்
ைய ர்ஜாநூந ந பாத தாந தாத்³ருʼஸா² :ஸப்த
ஸஹஸ்ராணி ேலாகாஅவேஸ²ஷதாமயா|

Ⅴ தத்³வத்³ ஏதஸ்மிந் வர்த்தமாநகாேல(அ)ப
அநுக்³ரேஹணாப ⁴ருச தாஸ்ேதஷாம்
அவஸி²ஷ்டா : கத பயா ேலாகா :ஸந்த |

Ⅵ அதஏவ தத்³ யத்³யநுக்³ரேஹண ப⁴வத
தர்ஹ க்ரியயா ந ப⁴வத ேநா ேசத்³
அநுக்³ரேஹா(அ)நநுக்³ரஹ ஏவ, யத ³ வா
க்ரியயாப⁴வத தர்ஹ்யநுக்³ரேஹணநப⁴வத
ேநா ேசத் க்ரியா க்ரிையவந ப⁴வத |

Ⅶ தர்ஹ கம்ʼ? இஸ்ராேயலீயேலாகா
யத்³ அம்ருʼக³யந்த தந்ந ப்ராபு :|
க ந்த்வப ⁴ருச தேலாகாஸ்தத்
ப்ராபுஸ்தத³ந்ேயஸர்வ்வஅந்தீ⁴பூ⁴தா :|

Ⅷ யதா² லிக ²தம் ஆஸ்ேத,
ேகா⁴ரந த்³ராலுதாபா⁴வம்ʼ த்³ருʼஷ்டிஹீேந
ச ேலாசேந| கர்ெணௗ ஸ்²ருதவஹீெநௗ ச
ப்ரத³ெதௗ³ ேதப்⁴யஈஸ்²வர :||

Ⅸ ஏேதஸ்மிந் தா³யூத³ப லிக ²தவாந் யதா²,
அேதா பு⁴க்த்யாஸநம்ʼ ேதஷாம் உந்மாத²வத்³
ப⁴வஷ்யத | வா வம்ʼஸ²யந்த்ரவத்³ பா³தா⁴
த³ண்ட³வத்³வா ப⁴வஷ்யத ||
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Ⅹ ப⁴வஷ்யந்த ததா²ந்தா⁴ஸ்ேத ேநத்ைர :
பஸ்²யந்த ேநா யதா²| ேவபது² : கடிேத³ஸ²ஸ்ய
ேதஷாம்ʼ ந த்யம்ʼ ப⁴வஷ்யத ||

Ⅺ பதநார்த²ம்ʼ ேத ஸ்க²லிதவந்த இத
வாசம்ʼ க மஹம்ʼ வதா³மி? தந்ந ப⁴வது
க ந்து தாந் உத்³ேயாக ³ந : கர்த்தும்ʼ ேதஷாம்ʼ
பதநாத்³ இதரேத³ஸீ²யேலாைக : பரித்ராணம்ʼ
ப்ராப்தம்ʼ|

Ⅻ ேதஷாம்ʼ பதநம்ʼ யத ³ ஜக³ேதா
ேலாகாநாம்ʼ லாப⁴ஜநகம் அப⁴வத் ேதஷாம்ʼ
ஹ்ராேஸா(அ)ப யத ³ ப ⁴ந்நேத³ஸி²நாம்ʼ
லாப⁴ஜநேகா(அ)ப⁴வத் தர்ஹ ேதஷாம்ʼ
வ்ருʼத்³த ⁴ : கத லாப⁴ஜந கா ப⁴வஷ்யத ?

ⅩⅢ அேதா ேஹ அந்யேத³ஸி²ேநா
யுஷ்மாந் ஸம்ேபா³த்⁴ய கத²யாமி ந ஜாநாம்ʼ
ஜ்ஞாத ப³ந்தூ⁴நாம்ʼ மந :ஸூத்³ேயாக³ம்ʼ
ஜநயந் ேதஷாம்ʼ மத்⁴ேய கயதாம்ʼ
ேலாகாநாம்ʼயதா² பரித்ராணம்ʼஸாத⁴யாமி

ⅩⅣ தந்ந மித்தம் அந்யேத³ஸி²நாம்ʼ
ந கேட ப்ேரரித : ஸந் அஹம்ʼ ஸ்வபத³ஸ்ய
மஹமாநம்ʼ ப்ரகாஸ²யாமி|

ⅩⅤ ேதஷாம்ʼ ந க்³ரேஹண யதீ³ஸ்²வேரண
ஸஹ ஜக³ேதா ஜநாநாம்ʼ ேமலநம்ʼ ஜாதம்ʼ
தர்ஹ ேதஷாம் அநுக்³ருʼஹீதத்வம்ʼ
ம்ருʼதேத³ேஹ யதா² ஜீவநலாப⁴ஸ்தத்³வத்
க ம்ʼ ந ப⁴வஷ்யத ?

ⅩⅥ அபரம்ʼ ப்ரத²மஜாதம்ʼ ப²லம்ʼ யத ³
பவ த்ரம்ʼ ப⁴வத தர்ஹ ஸர்வ்வேமவ ப²லம்ʼ



Romans Ⅺ:ⅩⅦ xlv Romans Ⅺ:ⅩⅫ

பவ த்ரம்ʼ ப⁴வஷ்யத ; ததா² மூலம்ʼ யத ³
பவ த்ரம்ʼ ப⁴வத தர்ஹ ஸா²கா² அப தைத²வ
ப⁴வஷ்யந்த |

ⅩⅦகயதீநாம்ʼஸா²கா²நாம்ʼேச²த³ேநக்ருʼேத
த்வம்ʼ வந்யஜிதவ்ருʼக்ஷஸ்ய ஸா²கா² பூ⁴த்வா
யத ³ தச்சா²கா²நாம்ʼ ஸ்தா²ேந ேராப தா ஸத
ஜிதவ்ருʼ யமூலஸ்யரஸம்ʼ பு⁴ம்ʼேக்ஷ,

ⅩⅧ தர்ஹ தாஸாம்ʼ ப ⁴ந்நஸா²கா²நாம்ʼ
வருத்³த⁴ம்ʼ மாம்ʼ க³ர்வ்வீ :; யத ³ க³ர்வ்வஸி
தர்ஹ த்வம்ʼ மூலம்ʼ யந்ந தா⁴ரயஸி கந்து
மூலம்ʼ த்வாம்ʼ தா⁴ரயதீத ஸம்ʼஸ்மர|

ⅩⅨஅபரஞ்ச யத ³ வத³ஸிமாம்ʼ ேராபயதும்ʼ
தா :ஸா²கா²வப⁴ந்நாஅப⁴வந்;

ⅩⅩ ப⁴த்³ரம், அப்ரத்யயகாரணாத் ேத
வ ப ⁴ந்நாஜாதாஸ்ததா²வஸ்²வாஸகாரணாத்
த்வம்ʼ ேராப ேதா ஜாதஸ்தஸ்மாத்³
அஹங்காரம் அக்ருʼத்வா ஸஸாத்⁴வேஸா
ப⁴வ|

ⅩⅪ யத ஈஸ்²வேரா யத ³ ஸ்வாபா⁴வகீ :
ஸா²கா² ந ரக்ஷத தர்ஹ ஸாவதா⁴ேநா ப⁴வ
ேசத் த்வாமப நஸ்தா²பயத |

ⅩⅫ இத்யத்ேரஸ்²வரஸ்ய யாத்³ருʼஸீ²
க்ருʼபா தாத்³ருʼஸ²ம்ʼ ப⁴யாநகத்வமப த்வயா
த்³ருʼஸ்²யதாம்ʼ; ேய பத தாஸ்தாந் ப்ரத தஸ்ய
ப⁴யாநகத்வம்ʼ த்³ருʼஸ்²யதாம்ʼ, த்வஞ்ச யத ³
தத்க்ருʼபாஸ்²ரிதஸ்தஷ்ட²ஸி தர்ஹ த்வாம்ʼ
ப்ரத க்ருʼபா த்³ர யேத; ேநா ேசத் த்வமப
தத்³வத் ச ²ந்ேநா ப⁴வஷ்யஸி|
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ⅩⅩⅢ அபரஞ்ச ேத யத்³யப்ரத்யேய ந
தஷ்ட²ந்த தர்ஹ புநரப ேராபயஷ்யந்ேத
யஸ்மாத் தாந் புநரப ேராபயதும்
இஸ்²வரஸ்யஸ²க்த ராஸ்ேத|

ⅩⅩⅣ வந்யஜிதவ்ருʼக்ஷஸ்ய ஸா²கா²
ஸந் த்வம்ʼ யத ³ ததஸ்²ச ²ந்ேநா
ரீதவ்யத்யேயேநாத்தமஜிதவ்ருʼேக்ஷ
ேரா◌ेेப ேதா(அ)ப⁴வஸ்தர்ஹ தஸ்ய
வ்ருʼக்ஷஸ்ய ஸ்வீயா யா : ஸா²கா²ஸ்தா :
க ம்ʼ புந : ஸ்வவ்ருʼேக்ஷ ஸம்ʼலக ³தும்ʼ ந
ஸ²க்நுவந்த ?

ⅩⅩⅤ ேஹ ப்⁴ராதேரா யுஷ்மாகம்
ஆத்மாப ⁴மாேநா யந்ந ஜாயேத தத³ர்த²ம்ʼ
மேமத்³ருʼஸீ² வாஞ்சா² ப⁴வத யூயம்ʼ
ஏதந்நகூ³ட⁴தத்த்வம் அஜாநந்ேதா யந்ந
தஷ்ட²த²; வஸ்துேதா யாவத்காலம்ʼ
ஸம்பூர்ணரூேபண ப ⁴ந்நேத³ஸி²நாம்ʼ
ஸம்ʼக்³ரேஹா ந ப⁴வஷ்யத தாவத்காலம்
அம்ʼஸ²த்ேவந இஸ்ராேயலீயேலாகாநாம்
அந்த⁴தாஸ்தா²ஸ்யத ;

ⅩⅩⅥபஸ்²சாத் ேதஸர்வ்ேவ பரித்ராஸ்யந்ேத;
ஏதாத்³ருʼஸ²ம்ʼ லிக ²தமப்யாஸ்ேத,
ஆக³மிஷ்யத ஸீேயாநாத்³ ஏேகா
யஸ்த்ராணதா³யக :| அத⁴ர்ம்மம்ʼ யாகுேபா³
வம்ʼஸா²த்ஸதுதூ³ரீகரிஷ்யத |

ⅩⅩⅦ ததா² தூ³ரீகரிஷ்யாமி ேதஷாம்ʼ
பாபாந்யஹம்ʼ யதா³| ததா³ ைதேரவ
ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ேம நயேமா(அ)யம்ʼ ப⁴வஷ்யத |
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ⅩⅩⅧ ஸுஸம்ʼவாதா³த் ேத யுஷ்மாகம்ʼ
வபக்ஷா அப⁴வந் க ந்த்வப ⁴ருச தத்வாத் ேத
ப த்ருʼேலாகாநாம்ʼ க்ருʼேத ப்ரியபாத்ராணி
ப⁴வந்த |

ⅩⅩⅨ யத ஈஸ்²வரஸ்ய தா³நாத்³
ஆஹ்வாநாஞ்ச பஸ்²சாத்தாேபா ந ப⁴வத |

ⅩⅩⅩஅதஏவபூர்வ்வம்ஈஸ்²வேர(அ)வஸ்²வாஸிந :
ஸந்ேதா(அ)ப யூயம்ʼ யத்³வத் ஸம்ப்ரத
ேதஷாம் அவஸ்²வாஸகாரணாத்³
ஈஸ்²வரஸ்ய க்ருʼபாபாத்ராணி
ஜாதாஸ்தத்³வத்³

ⅩⅩⅪ இதா³நீம்ʼ ேத(அ)வஸ்²வாஸிந : ஸந்த
க ந்து யுஷ்மாப ⁴ ர்லப்³த⁴க்ருʼபாகாரணாத்
ைதரப க்ருʼபாலப்ஸ்யேத|

ⅩⅩⅫ ஈஸ்²வர : ஸர்வ்வாந் ப்ரத
க்ருʼபாம்ʼ ப்ரகாஸ²யதும்ʼ ஸர்வ்வாந்
அவஸ்²வாஸித்ேவநக³ணயத |

ⅩⅩⅩⅢ அேஹா ஈஸ்²வரஸ்ய
ஜ்ஞாநபு³த்³த ⁴ரூபேயா ர்த⁴நேயா : கீத்³ருʼக்
ப்ராசுர்ய்யம்ʼ| தஸ்ய ராஜஸா²ஸநஸ்ய
தத்த்வம்ʼ கீத்³ருʼக்³ அப்ராப்யம்ʼ| தஸ்ய
மார்கா³ஸ்²ச கீத்³ருʼக்³அநுபல யா :|

ⅩⅩⅩⅣ பரேமஸ்²வரஸ்ய ஸங்கல்பம்ʼ ேகா
ஜ்ஞாதவாந்? தஸ்யமந்த்ரீவா ேகா(அ)ப⁴வத்?

ⅩⅩⅩⅤ ேகா வா தஸ்ேயாபகாரீ ப்⁴ருʼத்வா
தத்க்ருʼேத ேதந ப்ரத்யுபகர்த்தவ்ய :?
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ⅩⅩⅩⅥ யேதா வஸ்துமாத்ரேமவ தஸ்மாத்
ேதந தஸ்ைம சாப⁴வத் ததீ³ேயா மஹமா
ஸர்வ்வதா³ ப்ரகாஸி²ேதா ப⁴வது|இத |

Ⅻ
Ⅰ ேஹ ப்⁴ராதர ஈஸ்²வரஸ்ய க்ருʼபயாஹம்ʼ
யுஷ்மாந் வ நேய யூயம்ʼ ஸ்வம்ʼ ஸ்வம்ʼ
ஸ²ரீரம்ʼஸஜீவம்ʼ பவ த்ரம்ʼ க்³ராஹ்யம்ʼ ப³லிம்
ஈஸ்²வரமுத்³த ³ஸ்²ய ஸமுத்ஸ்ருʼஜத, ஏஷா
ேஸவாயுஷ்மாகம்ʼ ேயாக்³யா|

Ⅱ அபரம்ʼ யூயம்ʼ ஸாம்ʼஸாரிகா இவ
மாசரத, க ந்து ஸ்வம்ʼ ஸ்வம்ʼ ஸ்வபா⁴வம்ʼ
பராவர்த்ய நூதநாசாரிேணா ப⁴வத,
தத ஈஸ்²வரஸ்ய ந ேத³ஸ² : கீத்³ருʼக்³
உத்தேமா க்³ரஹணீய : ஸம்பூர்ணஸ்²ேசத
யுஷ்மாப ⁴ரநுபா⁴வஷ்யேத|

Ⅲ கஸ்²ச த³ப ஜேநா ேயாக்³யத்வாத³த ⁴கம்ʼ
ஸ்வம்ʼ ந மந்யதாம்ʼ க ந்து ஈஸ்²வேரா
யஸ்ைம ப்ரத்யயஸ்ய யத்பரிமாணம்
அத³தா³த் ஸ தத³நுஸாரேதா ேயாக்³யரூபம்ʼ
ஸ்வம்ʼ மநுதாம், ஈஸ்²வராத்³ அநுக்³ரஹம்ʼ
ப்ராப்த : ஸந் யுஷ்மாகம் ஏைககம்ʼ ஜநம்
இத்யாஜ்ஞாபயாமி|

Ⅳ யேதா யத்³வத³ஸ்மாகம் ஏகஸ்மிந்
ஸ²ரீேர ப³ஹூந்யங்கா³ந ஸந்த க ந்து
ஸர்வ்ேவஷாமங்கா³நாம்ʼ கார்ய்யம்ʼ ஸமாநம்ʼ
நஹ ;
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Ⅴ தத்³வத³ஸ்மாகம்ʼ ப³ஹுத்ேவ(அ)ப
ஸர்வ்ேவ வயம்ʼ க்²ரீஷ்ேட ஏகஸ²ரீரா :
பரஸ்பரம்அங்க³ப்ரத்யங்க³த்ேவந ப⁴வாம :|

Ⅵ அஸ்மாத்³ ஈஸ்²வராநுக்³ரேஹண
வேஸ²ஷம்ʼ வேஸ²ஷம்ʼ தா³நம் அஸ்மாஸு
ப்ராப்ேதஷ ஸத்ஸு ேகாப யத ³
ப⁴வஷ்யத்³வாக்யம்ʼ வத³த தர்ஹ
ப்ரத்யயஸ்ய பரிமாணாநுஸாரத : ஸ தத்³
வத³து;

Ⅶயத்³வா யத ³ கஸ்²ச த் ேஸவநகாரீ ப⁴வத
தர்ஹ ஸ தத்ேஸவநம்ʼ கேராது; அத²வா
யத ³ கஸ்²ச த்³ அத்⁴யாபய தா ப⁴வத தர்ஹ
ேஸா(அ)த்⁴யாபயது;

Ⅷ ததா² ய உபேத³ஷ்டா ப⁴வத
ஸ உபத ³ஸ²து யஸ்²ச தா³தா ஸ
ஸரலதயா த³தா³து யஸ்த்வத ⁴பத  : ஸ
யத்ேநநாத ⁴பத த்வம்ʼ கேராது யஸ்²ச த³யாலு :
ஸஹ்ருʼஷ்டமநஸாத³யதாம்|

Ⅸ அபரஞ்ச யுஷ்மாகம்ʼ ப்ேரம
காபட்யவர்ஜிதம்ʼ ப⁴வது யத்³ அப⁴த்³ரம்ʼ
தத்³ ருʼதீயத்⁴வம்ʼ யச்ச ப⁴த்³ரம்ʼ தஸ்மிந்
அநுரஜ்யத்⁴வம்|

Ⅹ அபரம்ʼ ப்⁴ராத்ருʼத்வப்ேரம்நா பரஸ்பரம்ʼ
ப்ரீயத்⁴வம்ʼ ஸமாத³ராத்³ ஏேகா(அ)பரஜநம்ʼ
ஸ்²ேரஷ்ட²ம்ʼஜாநீத்⁴வம்|

Ⅺ ததா² கார்ய்ேய ந ராலஸ்யா மநஸி ச
ேஸாத்³ேயாகா³ :ஸந்த : ப்ரபு⁴ம்ʼ ேஸவத்⁴வம்|
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Ⅻ அபரம்ʼ ப்ரத்யாஸா²யாம் ஆநந்த ³தா
து³ :க²ஸமேய ச ைத⁴ர்ய்யயுக்தா ப⁴வத;
ப்ரார்த²நாயாம்ʼஸததம்ʼ ப்ரவர்த்தத்⁴வம்ʼ|

ⅩⅢ பவ த்ராணாம்ʼ தீ³நதாம்ʼ தூ³ரீகுருத்⁴வம்
அதத ²ேஸவாயாம்அநுரஜ்யத்⁴வம்|

ⅩⅣ ேய ஜநா யுஷ்மாந் தாட³யந்த தாந்
ஆஸி²ஷம்ʼ வத³த ஸா²பம் அத³த்த்வா
த³த்³த்⁴வமாஸி²ஷம்|

ⅩⅤ ேய ஜநா ஆநந்த³ந்த ைத : ஸார்த்³த⁴ம்
ஆநந்த³த ேய சருத³ந்த ைத :ஸஹருத ³த|

ⅩⅥஅபரஞ்ச யுஷ்மாகம்ʼ மநஸாம்ʼ பரஸ்பரம்
ஏேகாபா⁴ேவா ப⁴வது; அபரம் உச்சபத³ம்
அநாகாங் ய நீசேலாைக : ஸஹாப
மார்த³வம் ஆசரத; ஸ்வாந் ஜ்ஞாந ேநா ந
மந்யத்⁴வம்ʼ|

ⅩⅦ பரஸ்மாத்³ அபகாரம்ʼ ப்ராப்யாப பரம்ʼ
நாபகுருத| ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ த்³ருʼஷ்டிேதா யத்
கர்ம்ேமாத்தமம்ʼ தேத³வகுருத|

ⅩⅧ யத ³ ப⁴வதும்ʼ ஸ²க்யேத தர்ஹ
யதா²ஸ²க்த ஸர்வ்வேலாைக : ஸஹ
நர்வ்வ ேராேத⁴ந காலம்ʼயாபயத|

ⅩⅨ ேஹ ப்ரியப³ந்த⁴வ :, கஸ்ைமச த்³
அபகாரஸ்ய ஸமுசதம்ʼ த³ண்ட³ம்ʼ ஸ்வயம்ʼ
ந த³த்³த்⁴வம்ʼ, க ந்த்வீஸ்²வரீயக்ேராதா⁴ய
ஸ்தா²நம்ʼ த³த்த யேதா லிக ²தமாஸ்ேத
பரேமஸ்²வர : கத²யத , தா³நம்ʼ ப²லஸ்ய
மத்கர்ம்மஸூச தம்ʼ ப்ரத³தா³ம்யஹம்ʼ|
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ⅩⅩ இதகாரணாத்³ ரிபு ர்யத ³
க்ஷ தா⁴ர்த்தஸ்ேத தர்ஹ தம்ʼ த்வம்ʼ
ப்ரேபா⁴ஜய| ததா² யத ³ த்ருʼஷார்த்த : ஸ்யாத்
தர்ஹ தம்ʼ பரிபாயய| ேதந த்வம்ʼ மஸ்தேக
தஸ்யஜ்வலத³க்³ந ம்ʼ ந தா⁴ஸ்யஸி|

ⅩⅪ குக்ரியயா பராஜிதா ந ஸந்த
உத்தமக்ரியயாகுக்ரியாம்ʼ பராஜயத|

ⅩⅢ
Ⅰ யுஷ்மாகம் ஏைககஜந : ஸா²ஸநபத³ஸ்ய
நக்⁴ேநா ப⁴வது யேதா யாந ஸா²ஸநபதா³ந
ஸந்த தாந ஸர்வ்வாணீஸ்²வேரண
ஸ்தா²ப தாந ; ஈஸ்²வரம்ʼவநா பத³ஸ்தா²பநம்ʼ
ந ப⁴வத |

Ⅱ இத ேஹேதா : ஸா²ஸநபத³ஸ்ய யத்
ப்ராதகூல்யம்ʼ தத்³ ஈஸ்²வரீயநரூபணஸ்ய
ப்ராதகூல்யேமவ; அபரம்ʼ ேய ப்ராதகூல்யம்
ஆசரந்த ேதஸ்ேவஷாம்ʼஸமுசதம்ʼத³ண்ட³ம்ʼ
ஸ்வயேமவக⁴டயந்ேத|

Ⅲ ஸா²ஸ்தா ஸதா³சாரிணாம்ʼ ப⁴யப்ரேதா³
நஹ து³ராசாரிணாேமவ ப⁴யப்ரேதா³ ப⁴வத ;
த்வம்ʼ க ம்ʼ தஸ்மாந் ந ர்ப⁴ேயா ப⁴வதும்
இச்ச²ஸி? தர்ஹ ஸத்கர்ம்மாசர, தஸ்மாத்³
யேஸா²லப்ஸ்யேஸ,

Ⅳ யதஸ்தவ ஸதா³சரணாய ஸ
ஈஸ்²வரஸ்ய ப்⁴ருʼத்ேயா(அ)ஸ்த | க ந்து யத ³
குகர்ம்மாசரஸி தர்ஹ த்வம்ʼ ஸ²ங்கஸ்வ
யத : ஸ ந ரர்த²கம்ʼ க²ங்க³ம்ʼ ந தா⁴ரயத ;
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குகர்ம்மாசாரிணம்ʼ ஸமுசதம்ʼ த³ண்ட³யதும்
ஸஈஸ்²வரஸ்யத³ண்ட³த³ப்⁴ருʼத்யஏவ|

Ⅴ அதஏவ ேகவலத³ண்ட³ப⁴யாந்நஹ கந்து
ஸத³ஸத்³ேபா³தா⁴த³ப தஸ்ய வஸ்²ேயந
ப⁴வதவ்யம்ʼ|

Ⅵஏதஸ்மாத்³யுஷ்மாகம்ʼராஜகரதா³நமப்யுச தம்ʼ
யஸ்மாத்³ ேய கரம்ʼ க்³ருʼஹ்லந்த த
ஈஸ்²வரஸ்ய கங்கரா பூ⁴த்வா ஸததம்
ஏதஸ்மிந் கர்ம்மணி நவஷ்டாஸ்தஷ்ட²ந்த |

Ⅶ அஸ்மாத் கரக்³ராஹேண கரம்ʼ த³த்த,
ததா² ஸு²ல்கக்³ராஹேண ஸு²ல்கம்ʼ த³த்த,
அபரம்ʼயஸ்மாத்³ேப⁴தவ்யம்ʼதஸ்மாத்³ப ³பீ⁴த,
யஸ்²ச ஸமாத³ரணீயஸ்தம்ʼஸமாத்³ரியத்⁴வம்;
இத்த²ம்ʼ யஸ்ய யத் ப்ராப்யம்ʼ தத் தஸ்ைம
த³த்த|

Ⅷ யுஷ்மாகம்ʼ பரஸ்பரம்ʼ ப்ேரம வ நா
(அ)ந்யத் க மப ேத³யம் ருʼணம்ʼ ந ப⁴வது,
யேதா ய : பரஸ்மிந் ப்ேரம கேராத ேதந
வ்யவஸ்தா²ஸித்⁴யத |

Ⅸ வஸ்துத : பரதா³ராந் மா க³ச்ச²,
நரஹத்யாம்ʼ மா கார்ஷீ :, ைசர்ய்யம்ʼ மா
கார்ஷீ :, மித்²யாஸா யம்ʼ மா ேத³ஹ ,
ேலாப⁴ம்ʼ மா கார்ஷீ :, ஏதா : ஸர்வ்வா ஆஜ்ஞா
ஏதாப்⁴ேயா ப ⁴ந்நா யா காச த்³ ஆஜ்ஞாஸ்த
ஸாப ஸ்வஸமீபவாஸிந ஸ்வவத் ப்ேரம
குர்வ்வத்யேநநவசேநந ேவத ³தா|

Ⅹ யத : ப்ேரம ஸமீபவாஸிேநா(அ)ஸு²ப⁴ம்ʼ
ந ஜநயத தஸ்மாத் ப்ேரம்நா ஸர்வ்வா
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வ்யவஸ்தா² பால்யேத|
Ⅺ ப்ரத்யயீப⁴வநகாேல(அ)ஸ்மாகம்ʼ
பரித்ராணஸ்ய ஸாமீப்யாத்³ இதா³நீம்ʼ தஸ்ய
ஸாமீப்யம் அவ்யவஹதம்ʼ; அத : ஸமயம்ʼ
வவச்யாஸ்மாப ⁴ : ஸாம்ப்ரதம்அவஸ்²யேமவ
ந த்³ராேதாஜாக³ர்த்தவ்யம்ʼ|

Ⅻ ப³ஹுதரா யாமிநீ க³தா ப்ரபா⁴தம்ʼ
ஸந்ந த ⁴ம்ʼ ப்ராப்தம்ʼ தஸ்மாத் தாமஸீயா :
க்ரியா : பரித்யஜ்யாஸ்மாப ⁴ ர்வாஸரீயா
ஸஜ்ஜா பரிதா⁴தவ்யா|

ⅩⅢஅேதா ேஹேதா ர்வயம்ʼ த ³வாவஹதம்ʼ
ஸதா³சரணம் ஆசரிஷ்யாம :| ரங்க³ரேஸா
மத்தத்வம்ʼ லம்படத்வம்ʼ காமுகத்வம்ʼ வவாத³
ஈர்ஷ்யாைசதாந பரித்ய யாம :|

ⅩⅣ யூயம்ʼ ப்ரபு⁴யீஸு²க்²ரீஷ்டரூபம்ʼ
பரிச்ச²த³ம்ʼபரித⁴த்³த்⁴வம்ʼஸுகா²ப ⁴லாஷபூரணாய
ஸா²ரீரிகாசரணம்ʼமாசரத|

ⅩⅣ
Ⅰ ேயா ஜேநா(அ)த்³ருʼட⁴வஸ்²வாஸஸ்தம்ʼ
யுஷ்மாகம்ʼ ஸங்க ³நம்ʼ குருத க ந்து
ஸந்ேத³ஹவசாரார்த²ம்ʼ நஹ |

Ⅱ யேதா நஷத்³த⁴ம்ʼ க மப
கா²த்³யத்³ரவ்யம்ʼ நாஸ்த , கஸ்யசஜ்ஜநஸ்ய
ப்ரத்யய ஏதாத்³ருʼேஸா² வத்³யேத
க ந்த்வத்³ருʼட⁴வஸ்²வாஸ : கஸ்²ச த³பேராஜந :
ேகவலம்ʼஸா²கம்ʼ பு⁴ங்க்தம்ʼ|

Ⅲ தர்ஹ ேயா ஜந : ஸாதா⁴ரணம்ʼ த்³ரவ்யம்ʼ
பு⁴ங்க்ேத ஸ வேஸ²ஷத்³ரவ்யேபா⁴க்தாரம்ʼ
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நாவஜாநீயாத்ததா²வேஸ²ஷத்³ரவ்யேபா⁴க்தாப
ஸாதா⁴ரணத்³ரவ்யேபா⁴க்தாரம்ʼ ேதா³ஷணம்ʼ
ந குர்ய்யாத், யஸ்மாத்³ ஈஸ்²வரஸ்தம்
அக்³ருʼஹ்லாத்|

Ⅳ ேஹ பரதா³ஸஸ்ய தூ³ஷயதஸ்த்வம்ʼ
க :? நஜப்ரேபா⁴ : ஸமீேப ேதந பத³ஸ்ேத²ந
பத³ச்யுேதந வா ப⁴வதவ்யம்ʼ ஸ ச பத³ஸ்த²
ஏவ ப⁴வஷ்யத யத ஈஸ்²வரஸ்தம்ʼ பத³ஸ்த²ம்ʼ
கர்த்தும்ʼஸ²க்ேநாத |

Ⅴ அபரஞ்ச கஸ்²ச ஜ்ஜேநா த ³நாத்³
த ³நம்ʼ வேஸ²ஷம்ʼ மந்யேத கஸ்²ச த்து◌ु
ஸர்வ்வாணி த ³நாந ஸமாநாந மந்யேத,
ஏைகேகா ஜந : ஸ்வீயமநஸி வவச்ய
நஸ்²ச ேநாது|

Ⅵ ேயா ஜந : கஞ்சந த ³நம்ʼ வேஸ²ஷம்ʼ
மந்யேத ஸ ப்ரபு⁴ப⁴க்த்யா தந் மந்யேத, யஸ்²ச
ஜந : க மப த ³நம்ʼ வேஸ²ஷம்ʼ ந மந்யேத
ேஸா(அ)ப ப்ரபு⁴ப⁴க்த்யா தந்ந மந்யேத;
அபரஞ்சய :ஸர்வ்வாணி ப⁴ யத்³ரவ்யாணி
பு⁴ங்க்ேத ஸ ப்ரபு⁴ப⁴க்தயா தாந பு⁴ங்க்ேத
யத : ஸ ஈஸ்²வரம்ʼ த⁴ந்யம்ʼ வக்த , யஸ்²ச
ந பு⁴ங்க்ேத ேஸா(அ)ப ப்ரபு⁴ப⁴க்த்ையவ ந
பு⁴ஞ்ஜாந ஈஸ்²வரம்ʼ த⁴ந்யம்ʼ ப்³ரூேத|

Ⅶஅபரம்அஸ்மாகம்ʼகஸ்²ச த் நஜந மித்தம்ʼ
ப்ராணாந்தா⁴ரயத நஜந மித்தம்ʼம்ரியேதவா
தந்ந;

Ⅷ க ந்து யத ³ வயம்ʼ ப்ராணாந்
தா⁴ரயாமஸ்தர்ஹ ப்ரபு⁴ந மித்தம்ʼ தா⁴ரயாம :,
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யத ³ ச ப்ராணாந் த்யஜாமஸ்தர்ஹ்யப
ப்ரபு⁴ந மித்தம்ʼ த்யஜாம :, அதஏவ ஜீவேந
மரேணவாவயம்ʼ ப்ரேபா⁴ேரவாஸ்மேஹ|

Ⅸயேதாஜீவந்ேதாம்ருʼதாஸ்²ேசத்யுப⁴ேயஷாம்ʼ
ேலாகாநாம்ʼ ப்ரபு⁴த்வப்ராப்த்யர்த²ம்ʼ
க்²ரீஷ்ேடா ம்ருʼதஉத்த ²த : புநர்ஜீவதஸ்²ச|

Ⅹ க ந்து த்வம்ʼ நஜம்ʼ ப்⁴ராதரம்ʼ குேதா
தூ³ஷயஸி? ததா² த்வம்ʼ நஜம்ʼ ப்⁴ராதரம்ʼ
குதஸ்துச்ச²ம்ʼ ஜாநாஸி? க்²ரீஷ்டஸ்ய
வசாரஸிம்ʼஹாஸநஸ்ய ஸம்முேக²
ஸர்வ்ைவரஸ்மாப ⁴ருபஸ்தா²தவ்யம்ʼ;

Ⅺ யாத்³ருʼஸ²ம்ʼ லிக ²தம் ஆஸ்ேத, பேரஸ² :
ஸ²பத²ம்ʼ குர்வ்வந் வாக்யேமதத் புராவத³த்|
ஸர்வ்ேவா ஜந : ஸமீேப ேம ஜாநுபாதம்ʼ
கரிஷ்யத | ஜிஹ்ைவைககா தேத²ஸ²ஸ்ய
நக்⁴நத்வம்ʼஸ்வீகரிஷ்யத |

Ⅻ அதஏவ ஈஸ்²வரஸமீேப(அ)ஸ்மாகம்
ஏைககஜேநந நஜா கதா² கத²யதவ்யா|

ⅩⅢ இத்த²ம்ʼ ஸத வயம் அத்³யாரப்⁴ய
பரஸ்பரம்ʼ ந தூ³ஷயந்த : ஸ்வப்⁴ராது
ர்வ க்⁴ேநா வ்யாகா⁴ேதா வா யந்ந ஜாேயத
தாத்³ருʼஸீ²மீஹாம்ʼகுர்ம்மேஹ|

ⅩⅣ க மப வஸ்து ஸ்வபா⁴வேதா நாஸு²ச
ப⁴வதீத்யஹம்ʼ ஜாேந ததா² ப்ரபு⁴நா
யீஸு²க்²ரீஷ்ேடநாப நஸ்²ச தம்ʼ ஜாேந, க ந்து
ேயாஜேநா யத்³ த்³ரவ்யம்அபவத்ரம்ʼஜாநீேத
தஸ்யக்ருʼேத தத்³அபவத்ரம்ஆஸ்ேத|
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ⅩⅤ அதஏவ தவ ப⁴ யத்³ரவ்ேயண தவ
ப்⁴ராதா ேஸா²காந்வ ேதா ப⁴வத தர்ஹ த்வம்ʼ
ப்⁴ராதரம்ʼ ப்ரத ப்ேரம்நா நாசரஸி| க்²ரீஷ்ேடா
யஸ்ய க்ருʼேத ஸ்வப்ராணாந் வ்யயதவாந்
த்வம்ʼ ந ேஜந ப⁴ யத்³ரவ்ேயண தம்ʼ ந
நாஸ²ய|

ⅩⅥ அபரம்ʼ யுஷ்மாகம் உத்தமம்ʼ கர்ம்ம
ந ந்த ³தம்ʼ ந ப⁴வது|

ⅩⅦ ப⁴ யம்ʼ ேபயஞ்ேசஸ்²வரராஜ்யஸ்ய
ஸாேரா நஹ , க ந்து புண்யம்ʼ ஸா²ந்தஸ்²ச
பவ த்ேரணாத்மநாஜாதஆநந்த³ஸ்²ச|

ⅩⅧஏைத ர்ேயா ஜந : க்²ரீஷ்டம்ʼ ேஸவேத,ஸ
ஏேவஸ்²வரஸ்ய துஷ்டிகேரா மநுஷ்ையஸ்²ச
ஸுக்²யாத :|

ⅩⅨ அதஏவ ேயநாஸ்மாகம்ʼ ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ
பரஸ்பரம் ஐக்யம்ʼ நஷ்டா² ச ஜாயேத
தேத³வாஸ்மாப ⁴ ர்யத தவ்யம்ʼ|

ⅩⅩ ப⁴ யார்த²ம் ஈஸ்²வரஸ்ய கர்ம்மேணா
ஹாந ம்ʼ மா ஜநயத; ஸர்வ்வம்ʼ வஸ்து
பவத்ரமித ஸத்யம்ʼ ததா²ப ேயா ஜேநா
யத்³ பு⁴க்த்வா வ க்⁴நம்ʼ லப⁴ேத தத³ர்த²ம்ʼ தத்³
ப⁴த்³ரம்ʼ நஹ |

ⅩⅪ தவ மாம்ʼஸப⁴க்ஷணஸுராபாநாத ³ப ⁴ :
க்ரியாப ⁴ ர்யத ³ தவ ப்⁴ராது : பாத³ஸ்க²லநம்ʼ
வக்⁴ேநா வா சாஞ்சல்யம்ʼவா ஜாயேத தர்ஹ
தத்³ேபா⁴ஜநபாநேயாஸ்த்யாேகா³ ப⁴த்³ர :|

ⅩⅫ யத ³ தவ ப்ரத்யயஸ்தஷ்ட²த
தர்ஹீஸ்²வரஸ்ய ேகா³சேர ஸ்வாந்தேர தம்ʼ
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ேகா³பய; ேயா ஜந : ஸ்வமேதந ஸ்வம்ʼ
ேதா³ஷணம்ʼ ந கேராத ஸஏவத⁴ந்ய :|

ⅩⅩⅢ க ந்து ய : கஸ்²ச த் ஸம்ʼஸ²ய்ய
பு⁴ங்க்ேத(அ)ர்தா²த் ந ப்ரதீத்ய பு⁴ங்க்ேத, ஸ
ஏவாவஸ்²யம்ʼ த³ண்டா³ர்ேஹா ப⁴வஷ்யத ,
யேதா யத் ப்ரத்யயஜம்ʼ நஹ தேத³வ
பாபமயம்ʼ ப⁴வத |

ⅩⅤ
Ⅰ ப³லவத்³ப ⁴ரஸ்மாப ⁴ ர்து³ர்ப்³ப³லாநாம்ʼ
ெதௗ³ர்ப்³ப³ல்யம்ʼ ேஸாட⁴வ்யம்ʼ ந ச
ஸ்ேவஷாம்இஷ்டாசாரஆசரிதவ்ய :|

Ⅱ அஸ்மாகம் ஏைகேகா ஜந :
ஸ்வஸமீபவாஸிேநா ஹதார்த²ம்ʼ
நஷ்டா²ர்த²ஞ்ச தஸ்ையேவஷ்டாசாரம்
ஆசரது|

Ⅲ யத : க்²ரீஷ்ேடா(அ)ப ந ேஜஷ்டாசாரம்ʼ
நாசரிதவாந், யதா² லிக ²தம் ஆஸ்ேத,
த்வந்ந ந்த³கக³ணஸ்ையவ ந ந்தா³ப ⁴
ர்ந ந்த ³ேதா(அ)ஸ்ம்யஹம்ʼ|

Ⅳஅபரஞ்சவயம்ʼயத்ஸஹஷ்ணுதாஸாந்த்வநேயா
ர்ஜநேகந ஸா²ஸ்த்ேரண ப்ரத்யாஸா²ம்ʼ
லேப⁴மஹ தந்ந மித்தம்ʼ பூர்வ்வகாேல
லிக ²தாந ஸர்வ்வவசநாந்யஸ்மாகம்
உபேத³ஸா²ர்த²ேமவலிலிக ²ேர|

Ⅴ ஸஹஷ்ணுதாஸாந்த்வநேயாராகேரா
ய ஈஸ்²வர : ஸ ஏவம்ʼ கேராது யத்
ப்ரபு⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்ட இவ யுஷ்மாகம்
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ஏகஜேநா(அ)ந்யஜேநந ஸார்த்³த⁴ம்ʼ மநஸ
ஐக்யம்ஆசேரத்;

Ⅵ யூயஞ்ச ஸர்வ்வ ஏகச த்தா பூ⁴த்வா
முைக²ேகேநவாஸ்மத்ப்ரபு⁴யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய
பதுரீஸ்²வரஸ்யகு³ணாந்கீர்த்தேயத|

Ⅶ அபரம் ஈஸ்²வரஸ்ய மஹம்ந :
ப்ரகாஸா²ர்த²ம்ʼ க்²ரீஷ்ேடா யதா² யுஷ்மாந்
ப்ரத்யக்³ருʼஹ்லாத் ததா² யுஷ்மாகமப்ேயேகா
ஜேநா(அ)ந்யஜநம்ʼ ப்ரத க்³ருʼஹ்லாது|

Ⅷ யதா² லிக ²தம் ஆஸ்ேத,
அேதா(அ)ஹம்ʼ ஸம்முேக² தஷ்ட²ந்
ப ⁴ந்நேத³ஸ²நவாஸிநாம்ʼ|ஸ்துவம்ʼஸ்த்வாம்ʼ
பரிகா³ஸ்யாமி தவ நாம்ந பேரஸ்²வர||

Ⅸ தஸ்ய த³யாலுத்வாச்ச ப ⁴ந்நஜாதீயா யத்³
ஈஸ்²வரஸ்ய கு³ணாந் கீர்த்தேயயுஸ்தத³ர்த²ம்ʼ
யீஸு² : க்²ரீஷ்டஸ்த்வக்ேச²த³நயமஸ்ய
ந க்⁴ேநா(அ)ப⁴வத்³ இத்யஹம்ʼ வதா³மி| யதா²
லிக ²தம் ஆஸ்ேத, அேதா(அ)ஹம்ʼ ஸம்முேக²
தஷ்ட²ந் ப ⁴ந்நேத³ஸ²நவாஸிநாம்ʼ|
ஸ்துவம்ʼஸ்த்வாம்ʼ பரிகா³ஸ்யாமி தவ நாம்ந
பேரஸ்²வர||

Ⅹ அபரமப லிக ²தம் ஆஸ்ேத, ேஹ
அந்யஜாதேயா யூயம்ʼ ஸமம்ʼ நந்த³த
தஜ்ஜைந :|

Ⅺ புநஸ்²ச லிக ²தம் ஆஸ்ேத, ேஹ
ஸர்வ்வேத³ஸி²ேநா யூயம்ʼ த⁴ந்யம்ʼ ப்³ரூத
பேரஸ்²வரம்ʼ| ேஹ ததீ³யநரா யூயம்ʼ
குருத்⁴வம்ʼ தத்ப்ரஸ²ம்ʼஸநம்ʼ||
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Ⅻ அபர யீஸா²ய ேயா(அ)ப லிேலக²,
யீஸ²யஸ்யதுயத்மூலம்ʼதத்ப்ரகாஸி²ஷ்யேத
ததா³| ஸர்வ்வஜாதீயந்ருʼணாஞ்ச ஸா²ஸக :
ஸமுேத³ஷ்யத | தத்ராந்யேத³ஸி²ேலாைகஸ்²ச
ப்ரத்யாஸா² ப்ரகரிஷ்யேத||

ⅩⅢ அதஏவ யூயம்ʼ பவ த்ரஸ்யாத்மந :
ப்ரபா⁴வாத்³ யத் ஸம்பூர்ணாம்ʼ ப்ரத்யாஸா²ம்ʼ
லப்ஸ்யத்⁴ேவ தத³ர்த²ம்ʼ தத்ப்ரத்யாஸா²ஜநக
ஈஸ்²வர : ப்ரத்யேயந யுஷ்மாந்
ஸா²ந்த்யாநந்தா³ப்⁴யாம்ʼ ஸம்பூர்ணாந்
கேராது|

ⅩⅣ ேஹ ப்⁴ராதேரா யூயம்ʼ ஸத்³பா⁴வயுக்தா :
ஸர்வ்வப்ரகாேரண ஜ்ஞாேநந ச ஸம்பூர்ணா :
பரஸ்பேராபேத³ேஸ² ச தத்பரா இத்யஹம்ʼ
நஸ்²ச தம்ʼஜாநாமி,

ⅩⅤ ததா²ப்யஹம்ʼ யத் ப்ரக³ல்ப⁴தேரா
ப⁴வந் யுஷ்மாந் ப்ரேபா³த⁴யாமி தஸ்ையகம்ʼ
காரணமித³ம்ʼ|

ⅩⅥ ப ⁴ந்நஜாதீயா : பவ த்ேரணாத்மநா
பாவ தைநேவத்³யரூபா பூ⁴த்வா யத்³
க்³ராஹ்யா ப⁴ேவயுஸ்தந்ந மித்தமஹம்
ஈஸ்²வரஸ்ய ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ ப்ரசாரயதும்ʼ
ப ⁴ந்நஜாதீயாநாம்ʼ மத்⁴ேய யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய
ேஸவகத்வம்ʼ தா³நம்ʼ ஈஸ்²வராத்
லப்³த⁴வாநஸ்மி|

ⅩⅦ ஈஸ்²வரம்ʼ ப்ரத யீஸு²க்²ரீஷ்ேடந மம
ஸ்²லாகா⁴கரணஸ்யகாரணம்ஆஸ்ேத|
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ⅩⅧ ப ⁴ந்நேத³ஸி²ந ஆஜ்ஞாக்³ராஹண :
கர்த்தும்ʼ க்²ரீஷ்ேடா வாக்ேயந க்ரியயா ச,
ஆஸ்²சர்ய்யலக்ஷைணஸ்²ச த்ரக்ரியாப ⁴ :
பவ த்ரஸ்யாத்மந : ப்ரபா⁴ேவந ச யாந
கர்ம்மாணி மயாஸாத ⁴தவாந்,

ⅩⅨ ேகவலம்ʼ தாந்ேயவ வநாந்யஸ்ய
கஸ்யச த் கர்ம்மேணா வர்ணநாம்ʼ கர்த்தும்ʼ
ப்ரக³ல்ேபா⁴ ந ப⁴வாமி| தஸ்மாத் ஆ
யரூஸா²லம இல்லூரிகம்ʼ யாவத் ஸர்வ்வத்ர
க்²ரீஷ்டஸ்யஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ ப்ராசாரயம்ʼ|

ⅩⅩ அந்ேயந ந ச தாயாம்ʼ ப ⁴த்தாவஹம்ʼ
யந்ந ந ச ேநாமி தந்ந மித்தம்ʼ யத்ர யத்ர
ஸ்தா²ேந க்²ரீஷ்டஸ்ய நாம கதா³ப ேகநாப
ந ஜ்ஞாப தம்ʼ தத்ர தத்ர ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ
ப்ரசாரயதும்அஹம்ʼயேத|

ⅩⅪ யாத்³ருʼஸ²ம்ʼ லிக ²தம் ஆஸ்ேத, ைய
ர்வார்த்தா தஸ்ய ந ப்ராப்தா த³ர்ஸ²நம்ʼ
ைதஸ்துலப்ஸ்யேத|ையஸ்²சைநவஸ்²ருதம்ʼ
கஞ்ச த் ேபா³த்³து⁴ம்ʼஸ² யந்த ேதஜநா :||

ⅩⅫதஸ்மாத்³யுஷ்மத்ஸமீபக³மநாத்³அஹம்ʼ
முஹுர்முஹு ர்நவாரிேதா(அ)ப⁴வம்ʼ|

ⅩⅩⅢ க ந்த்வதா³நீம் அத்ர ப்ரேத³ேஸ²ஷ
மயா ந க³தம்ʼ ஸ்தா²நம்ʼ க மப
நாவஸி²ஷ்யேத யுஷ்மத்ஸமீபம்ʼ க³ந்தும்ʼ
ப³ஹுவத்ஸராநாரப்⁴ய மாமகீநாகாங்க்ஷா
சவத்³யதஇத ேஹேதா :

ⅩⅩⅣ ஸ்பாநயாேத³ஸ²க³மநகாேல(அ)ஹம்ʼ
யுஷ்மந்மத்⁴ேயந க³ச்ச²ந் யுஷ்மாந்
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ஆேலாகஷ்ேய, தத : பரம்ʼ
யுஷ்மத்ஸம்பா⁴ஷேணந த்ருʼப்த ம்ʼ
பரிலப்⁴ய தத்³ேத³ஸ²க³மநார்த²ம்ʼ யுஷ்மாப ⁴
ர்வஸர்ஜயஷ்ேய, ஈத்³ருʼஸீ² மதீ³யா
ப்ரத்யாஸா²வத்³யேத|

ⅩⅩⅤ க ந்து ஸாம்ப்ரதம்ʼ பவ த்ரேலாகாநாம்ʼ
ேஸவநாயயரூஸா²லம்நக³ரம்ʼவ்ரஜாமி|

ⅩⅩⅥயேதாயரூஸா²லமஸ்த²பவ த்ரேலாகாநாம்ʼ
மத்⁴ேய ேய த³ரித்³ரா அர்த²வஸ்²ராணேநந
தாநுபகர்த்தும்ʼ மாக த³நயாேத³ஸீ²யா
ஆகா²யாேத³ஸீ²யாஸ்²ச ேலாகாஐச்ச²ந்|

ⅩⅩⅦ ஏஷா ேதஷாம்ʼ ஸத ³ச்சா²
யதஸ்ேத ேதஷாம் ருʼணிந : ஸந்த
யேதா ேஹேதா ர்ப ⁴ந்நஜாதீயா
ேயஷாம்ʼ பரமார்த²ஸ்யாம்ʼஸி²ேநா ஜாதா
ஐஹகவஷேய ேதஷாமுபகாரஸ்ைத :
கர்த்தவ்ய :|

ⅩⅩⅧ அேதா மயா தத் கர்ம்ம ஸாத⁴யத்வா
தஸ்மிந் ப²ேல ேதப்⁴ய : ஸமர்ப ேத
யுஷ்மந்மத்⁴ேயந ஸ்பாந யாேத³ேஸா²
க³மிஷ்யேத|

ⅩⅩⅨ யுஷ்மத்ஸமீேப மமாக³மநஸமேய
க்²ரீஷ்டஸ்ய ஸுஸம்ʼவாத³ஸ்ய பூர்ணவேரண
ஸம்ப³லித : ஸந் அஹம் ஆக³மிஷ்யாமி இத
மயாஜ்ஞாயேத|

ⅩⅩⅩ ேஹ ப்⁴ராத்ருʼக³ண ப்ரேபா⁴
ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யநாம்நாபவ த்ரஸ்யாத்மாந :
ப்ேரம்நா சவ நேய(அ)ஹம்ʼ
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ⅩⅩⅪ யஹூதா³ேத³ஸ²ஸ்தா²நாம்
அவஸ்²வாஸிேலாகாநாம்ʼ கேரப்⁴ேயா
யத³ஹம்ʼ ரக்ஷாம்ʼ லேப⁴ய மதீ³ையேதந
ேஸவநகர்ம்மணா ச யத்³ யரூஸா²லமஸ்தா² :
பவ த்ரேலாகாஸ்துஷ்ேயயு :,

ⅩⅩⅫ தத³ர்த²ம்ʼ யூயம்ʼ மத்க்ருʼத ஈஸ்²வராய
ப்ரார்த²யமாணா யதத்⁴வம்ʼ ேதநாஹம்
ஈஸ்²வேரச்ச²யா ஸாநந்த³ம்ʼ யுஷ்மத்ஸமீபம்ʼ
க³த்வா யுஷ்மாப ⁴ : ஸஹத : ப்ராணாந்
ஆப்யாயதும்ʼ பாரயஷ்யாமி|

ⅩⅩⅩⅢ ஸா²ந்த தா³யக ஈஸ்²வேரா யுஷ்மாகம்ʼ
ஸர்வ்ேவஷாம்ʼஸங்கீ³பூ⁴யாத்|இத |

ⅩⅥ
Ⅰ க ம்ʼக்ரீயாநக³ரீயத⁴ர்ம்மஸமாஜஸ்ய
பரிசாரிகா யா ைப²பீ³நாமிகாஸ்மாகம்ʼ
த⁴ர்ம்மப⁴க ³நீ தஸ்யா : க்ருʼேத(அ)ஹம்ʼ
யுஷ்மாந் ந ேவத³யாமி,

Ⅱ யூயம்ʼ தாம்ʼ ப்ரபு⁴மாஸ்²ரிதாம்ʼ வஜ்ஞாய
தஸ்யா ஆதத்²யம்ʼ பவ த்ரேலாகார்ஹம்ʼ
குருத்⁴வம்ʼ, யுஷ்மத்தஸ்தஸ்யா ய உபகாேரா
ப⁴வதும்ʼஸ²க்ேநாத தம்ʼகுருத்⁴வம்ʼ,யஸ்மாத்
தயா ப³ஹூநாம்ʼமம ேசாபகார : க்ருʼத :|

Ⅲஅபரஞ்ச க்²ரீஷ்டஸ்ய யீேஸா² : கர்ம்மணி
மமஸஹகாரிெணௗமமப்ராணரக்ஷார்த²ஞ்ச
ஸ்வப்ராணாந் பணீக்ருʼதவந்ெதௗ ெயௗ
ப்ரிஷ்கல்லாக்க ெலௗ ெதௗ மம நமஸ்காரம்ʼ
ஜ்ஞாபயத்⁴வம்ʼ|
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Ⅳ தாப்⁴யாம் உபகாராப்த  : ேகவலம்ʼ மயா
ஸ்வீகர்த்தவ்ேயத நஹ ப ⁴ந்நேத³ஸீ²ைய :
ஸர்வ்வத⁴ர்ம்மஸமாைஜரப |

Ⅴ அபரஞ்ச தேயா ர்க்³ருʼேஹ ஸ்த ²தாந்
த⁴ர்ம்மஸமாஜேலாகாந் மம நமஸ்காரம்ʼ
ஜ்ஞாபயத்⁴வம்ʼ| தத்³வத் ஆஸி²யாேத³ேஸ²
க்²ரீஷ்டஸ்யபேக்ஷப்ரத²மஜாதப²லஸ்வரூேபா
ய இேபந தநாமா மம ப்ரியப³ந்து⁴ஸ்தமப மம
நமஸ்காரம்ʼஜ்ஞாபயத்⁴வம்ʼ|

Ⅵ அபரம்ʼ ப³ஹுஸ்²ரேமணாஸ்மாந்
அேஸவத யா மரியம் தாமப நமஸ்காரம்ʼ
ஜ்ஞாபயத்⁴வம்ʼ|

Ⅶ அபரஞ்ச ப்ேரரிேதஷ க்²யாதகீர்த்தீ
மத³க்³ேர க்²ரீஷ்டாஸ்²ரிெதௗ மம
ஸ்வஜாதீெயௗ ஸஹப³ந்த ³ெநௗ ச
யாவாந்த்³ரநீகயூநெயௗ ெதௗ மம
நமஸ்காரம்ʼஜ்ஞாபயத்⁴வம்ʼ|

Ⅷ ததா² ப்ரெபௗ⁴ மத்ப்ரியதமம்
ஆம்ப்லியமப மம நமஸ்காரம்ʼ
ஜ்ஞாபயத்⁴வம்ʼ|

Ⅸ அபரம்ʼ க்²ரீஷ்டேஸவாயாம்ʼ மம
ஸஹகாரிணம்ஊர்ப்³பா³ணம்ʼமமப்ரியதமம்ʼ
ஸ்தாகு²ஞ்சமமநமஸ்காரம்ʼஜ்ஞாபயத்⁴வம்ʼ|

Ⅹ அபரம்ʼ க்²ரீஷ்ேடந பரீக்ஷதம்
ஆபல்லிம்ʼ மம நமஸ்காரம்ʼ வத³த,
ஆரிஷ்டபூ³லஸ்ய பரிஜநாம்ʼஸ்²ச மம
நமஸ்காரம்ʼஜ்ஞாபயத்⁴வம்ʼ|
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Ⅺஅபரம்ʼ மம ஜ்ஞாத ம்ʼ ேஹேராத ³ேயாநம்ʼ
மம நமஸ்காரம்ʼ வத³த, ததா²
நார்கஸஸ்ய பரிவாராணாம்ʼ மத்⁴ேய ேய
ப்ரபு⁴மாஸ்²ரிதாஸ்தாந் மம நமஸ்காரம்ʼவத³த|

Ⅻ அபரம்ʼ ப்ரேபா⁴ : ேஸவாயாம்ʼ
பரிஸ்²ரமகாரிண்ெயௗத்ருேப²நாத்ருேபா²ேஷ
மம நமஸ்காரம்ʼ வத³த, ததா² ப்ரேபா⁴ :
ேஸவாயாம் அத்யந்தம்ʼ பரிஸ்²ரமகாரிணீ
யா ப்ரியா பர்ஷஸ்தாம்ʼ நமஸ்காரம்ʼ
ஜ்ஞாபயத்⁴வம்ʼ|

ⅩⅢ அபரம்ʼ ப்ரேபா⁴ரப ⁴ருச தம்ʼ ரூப²ம்ʼ
மம த⁴ர்ம்மமாதா யா தஸ்ய மாதா தாமப
நமஸ்காரம்ʼவத³த|

ⅩⅣ அபரம் அஸும்ʼக்ருʼதம்ʼ ப்²லிேகா³நம்ʼ
ஹர்ம்மம்ʼ பாத்ரப³ம்ʼ ஹர்ம்மிம் ஏேதஷாம்ʼ
ஸங்க ³ப்⁴ராத்ருʼக³ணஞ்ச நமஸ்காரம்ʼ
ஜ்ஞாபயத்⁴வம்ʼ|

ⅩⅤஅபரம்ʼப ²லலேகா³யூலியாநீரியஸ்தஸ்ய
ப⁴க ³ந்யலும்பா ைசதாந் ஏைத : ஸார்த்³த⁴ம்ʼ
யாவந்த : பவ த்ரேலாகா ஆஸேத தாநப
நமஸ்காரம்ʼஜ்ஞாபயத்⁴வம்ʼ|

ⅩⅥ யூயம்ʼ பரஸ்பரம்ʼ பவ த்ரசும்ப³ேநந
நமஸ்குருத்⁴வம்ʼ| க்²ரீஷ்டஸ்ய
த⁴ர்ம்மஸமாஜக³ேணாயுஷ்மாந்நமஸ்குருேத|

ⅩⅦ ேஹ ப்⁴ராதேரா யுஷ்மாந்
வ நேய(அ)ஹம்ʼ யுஷ்மாப ⁴ ர்யா ஸி²க்ஷா
லப்³தா⁴ தாம் அத க்ரம்ய ேய வ ச்ேச²தா³ந்
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வக்⁴நாம்ʼஸ்²ச குர்வ்வந்த தாந் நஸ்²சநுத
ேதஷாம்ʼஸங்க³ம்ʼவர்ஜயத ச|

ⅩⅧ யதஸ்தாத்³ருʼஸா² ேலாகா அஸ்மாகம்ʼ
ப்ரேபா⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய தா³ஸா இத
நஹ கந்து ஸ்ேவாத³ரஸ்ையவ தா³ஸா :;
அபரம்ʼ ப்ரணயவசைந ர்மது⁴ரவாக்ையஸ்²ச
ஸரலேலாகாநாம்ʼமநாம்ʼஸிேமாஹயந்த |

ⅩⅨ யுஷ்மாகம் ஆஜ்ஞாக்³ராஹத்வம்ʼ
ஸர்வ்வத்ர ஸர்வ்ைவ ர்ஜ்ஞாதம்ʼ
தேதா(அ)ஹம்ʼயுஷ்மாஸுஸாநந்ேதா³(அ)ப⁴வம்ʼ
ததா²ப யூயம்ʼ யத் ஸத்ஜ்ஞாேநந ஜ்ஞாந ந :
குஜ்ஞாேந◌े சாதத்பரா ப⁴ேவேதத
மமாப ⁴லாஷ :|

ⅩⅩ அத ⁴கந்து ஸா²ந்த தா³யக ஈஸ்²வர :
ைஸ²தாநம் அவலம்ப³ம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ
பதா³நாம் அேதா⁴ மர்த்³த ³ஷ்யத | அஸ்மாகம்ʼ
ப்ரபு⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்ேடா யுஷ்மாஸு ப்ரஸாத³ம்ʼ
க்ரியாத்|இத |

ⅩⅪமமஸஹகாரீதீமத ²ேயாமமஜ்ஞாதேயா
லூக ேயா யாேஸாந் ேஸாஸிபாத்ரஸ்²ேசேம
யுஷ்மாந் நமஸ்குர்வ்வந்ேத|

ⅩⅫஅபரம்ஏதத்பத்ரேலக²கஸ்தர்த்தயநாமாஹமப
ப்ரேபா⁴ ர்நாம்நாயுஷ்மாந் நமஸ்கேராமி|

ⅩⅩⅢ ததா² க்ருʼத்ஸ்நத⁴ர்ம்மஸமாஜஸ்ய மம
சாத த்²யகாரீ கா³ேயா யுஷ்மாந் நமஸ்கேராத |
அபரம் ஏதந்நக³ரஸ்ய த⁴நரக்ஷக இராஸ்த :
க்கார்த்தநாமகஸ்²ைசேகா ப்⁴ராதா தாவப
யுஷ்மாந் நமஸ்குருத :|
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ⅩⅩⅣ அஸ்மாகம்ʼ ப்ரபு⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டா
யுஷ்மாஸு ஸர்வ்ேவஷ ப்ரஸாத³ம்ʼ க்ரியாத்|
இத |

ⅩⅩⅤ பூர்வ்வகாலிகயுேக³ஷ ப்ரச்ச²ந்நா
யா மந்த்ரணாது⁴நா ப்ரகாஸி²தா பூ⁴த்வா
ப⁴வஷ்யத்³வாத ³லிக ²தக்³ரந்த²க³ணஸ்ய
ப்ரமாணாத்³ வஸ்²வாேஸந க்³ரஹணார்த²ம்ʼ
ஸதா³தநஸ்ேயஸ்²வரஸ்யாஜ்ஞயா
ஸர்வ்வேத³ஸீ²யேலாகாந்ஜ்ஞாப்யேத,

ⅩⅩⅥ தஸ்யா மந்த்ரணாயா ஜ்ஞாநம்ʼ
லப்³த்⁴வா மயா ய : ஸுஸம்ʼவாேதா³
யீஸு²க்²ரீஷ்டமத ⁴ ப்ரசார்ய்யேத,
தத³நுஸாராத்³யுஷ்மாந்த⁴ர்ம்ேமஸுஸ்த ²ராந்
கர்த்தும்ʼஸமர்ேதா² ேயா(அ)த்³வதீய :

ⅩⅩⅦ ஸர்வ்வஜ்ஞ ஈஸ்²வரஸ்தஸ்ய
த⁴ந்யவாேதா³ யீஸு²க்²ரீஷ்ேடந ஸந்ததம்ʼ
பூ⁴யாத்|இத |
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