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Matthew Ⅰ:Ⅰ 1 Matthew Ⅰ:ⅩⅧ

மத ²லிக ²த : ஸுஸம்ʼவாத³ :
Ⅰ இப்³ராஹீம : ஸந்தாேநா தா³யூத்³ தஸ்ய ஸந்தாேநா
யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்தஸ்யபூர்வ்வபுருஷவம்ʼஸ²ஸ்²ேரணீ|

Ⅱ இப்³ராஹீம : புத்ர இஸ்ஹாக் தஸ்ய புத்ேரா யாகூப்³ தஸ்ய
புத்ேரா யஹூதா³ஸ்தஸ்யப்⁴ராதரஸ்²ச|

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

Ⅳதஸ்ய புத்ேரா (அ)ம்மீநாத³ப்³ தஸ்ய புத்ேரா நஹேஸா²ந் தஸ்ய
புத்ர : ஸல்ேமாந்|

Ⅴதஸ்மாத்³ ராஹேபா³ க³ர்ேப⁴ ேபா³யம்ஜஜ்ேஞ, தஸ்மாத்³ரூேதா
க³ர்ேப⁴ஓேப³த்³ஜஜ்ேஞ, தஸ்யபுத்ேரா யஸ²ய :|

Ⅵ தஸ்ய புத்ேரா தா³யூத்³ ராஜ : தஸ்மாத்³ ம்ருʼேதாரியஸ்ய
ஜாயாயாம்ʼஸுேலமாந்ஜஜ்ேஞ|

Ⅶதஸ்யபுத்ேரா ரிஹப ³யாம், தஸ்யபுத்ேரா(அ)ப ³ய :, தஸ்யபுத்ர
ஆஸா:|

Ⅷ தஸ்ய ஸுேதா ய ேஹாஸா²ப²ட் தஸ்ய ஸுேதா ய ேஹாராம
தஸ்யஸுதஉஷய :|

Ⅸ தஸ்ய ஸுேதா ேயாத²ம் தஸ்ய ஸுத ஆஹம் தஸ்ய ஸுேதா
ஹஷ்கய :|

Ⅹ தஸ்ய ஸுேதா மிநஸி² :, தஸ்ய ஸுத ஆேமாந் தஸ்ய ஸுேதா
ேயாஸி²ய :|

Ⅺ பா³ப ³ல்நக³ேர ப்ரவஸநாத் பூர்வ்வம்ʼ ஸ ேயாஸி²ேயா
ய க²நயம்ʼ தஸ்யப்⁴ராத்ரும்ʼʼஸ்²சஜநயாமாஸ|

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

ⅩⅢ தஸ்ய ஸுேதா (அ)ேபா³ஹுத்³ தஸ்ய ஸுத இலீயாகீம் தஸ்ய
ஸுேதா(அ)ேஸார்|

ⅩⅣ அேஸார : ஸுத : ஸாேதா³க் தஸ்ய ஸுத ஆகீ²ம் தஸ்ய ஸுத
இலீஹூத்³|

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

ⅩⅦ இத்த²ம் இப்³ராஹீேமா தா³யூத³ம்ʼ யாவத் ஸாகல்ேயந
சதுர்த³ஸ²புருஷா :; ஆ தா³யூத³ : காலாத்³ பா³ப ³லி ப்ரவஸநகாலம்ʼ
யாவத் சதுர்த³ஸ²புருஷா ப⁴வந்த | பா³ப ³லி ப்ரவாஸநகாலாத்
க்²ரீஷ்டஸ்யகாலம்ʼயாவத் சதுர்த³ஸ²புருஷா ப⁴வந்த |

ⅩⅧ யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய ஜந்ம கத்²த²ேத| மரியம் நாமிகா கந்யா
யூஷேப² வாக்³த³த்தாஸீத், ததா³ தேயா : ஸங்க³மாத் ப்ராக் ஸா
கந்யா  பவ த்ேரணாத்மநா க³ர்ப⁴வதீப³பூ⁴வ|
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ⅩⅨதத்ர தஸ்யா : பத ர்யூஷப்² ெஸௗஜந்யாத் தஸ்யா : கலங்க³ம்ʼ
ப்ரகாஸ²யதும் அந ச்ச²ந் ேகா³பேநேந தாம்ʼ பாரித்யக்தும்ʼ
மநஸ்²சக்ேர|

ⅩⅩ ஸ தைத²வ பா⁴வயத , ததா³நீம்ʼ பரேமஸ்²வரஸ்ய
தூ³த : ஸ்வப்ேநதம்ʼத³ர்ஸ²நம்ʼத³த்த்வாவ்யாஜஹார,ேஹதா³யூத³ 
: ஸந்தாந யூஷப்² த்வம்ʼ நஜாம்ʼ ஜாயாம்ʼ மரியமம் ஆதா³தும்ʼ மா
ைப⁴ஷீ :|

ⅩⅪ யதஸ்தஸ்யா க³ர்ப⁴ : பவ த்ராதா³த்மேநா(அ)ப⁴வத், ஸா ச
புத்ரம்ʼ ப்ரஸவஷ்யேத, ததா³ த்வம்ʼ தஸ்ய நாம யீஸு²ம் (அர்தா²த்
த்ராதாரம்ʼ) கரீஷ்யேஸ, யஸ்மாத் ஸ நஜமநுஜாந் ேதஷாம்ʼ
கலுேஷப்⁴யஉத்³த⁴ரிஷ்யத |

ⅩⅫஇத்த²ம்ʼஸத ,பஸ்²யக³ர்ப⁴வதீகந்யாதநயம்ʼப்ரஸவஷ்யேத|
இம்மாநூேயல் ததீ³யஞ்ச நாமேத⁴யம்ʼ ப⁴வஷ்யத ||இம்மாநூேயல்
அஸ்மாகம்ʼஸங்கீ³ஸ்²வரஇத்யர்த² :|

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

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

ⅩⅩⅤக ந்து யாவத்ஸா நஜம்ʼ ப்ரத²மஸுதம்ʼஅஸுஷ ேவ, தாவத்
தாம்ʼ ேநாபாக³ச்ச²த், தத : ஸுதஸ்யநாமயீஸு²ம்ʼ சக்ேர|

Ⅱ
Ⅰ அநந்தரம்ʼ ேஹேராத்³ ஸம்ʼஜ்ஞேக ராஜ்ஞ ராஜ்யம்ʼ
ஸா²ஸத யஹூதீ³யேத³ஸ²ஸ்ய ைப³த்ேலஹமி நக³ேர யீெஸௗ²
ஜாதவத ச, கத பயா ஜ்ேயாத ர்வ்வுத³ : பூர்வ்வஸ்யா த ³ேஸா²
யரூஸா²லம்நக³ரம்ʼஸேமத்யகத²யமாஸு :,

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

Ⅲ ததா³ ேஹேராத்³ ராஜா கதா²ேமதாம்ʼ நஸ²ம்ய
யரூஸா²லம்நக³ரஸ்த ²ைத : ஸர்வ்வமாநைவ : ஸார்த்³த⁴ம்
உத்³வஜ்ய

Ⅳ ஸர்வ்வாந் ப்ரதா⁴நயாஜகாந் அத்⁴யாபகாம்ʼஸ்²ச
ஸமாஹூயாநீயபப்ரச்ச², க்²ரீஷ்ட : குத்ரஜநஷ்யேத?

Ⅴததா³ ேத கத²யாமாஸு :, யஹூதீ³யேத³ஸ²ஸ்யைப³த்ேலஹமி
நக³ேர,யேதா ப⁴வஷ்யத்³வாத ³நாஇத்த²ம்ʼலிக ²தமாஸ்ேத,

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

Ⅶததா³நீம்ʼ ேஹேராத்³ ராஜா தாந் ஜ்ேயாத ர்வ்வ ேதா³ ேகா³பநம்
ஆஹூயஸாதாரகாகதா³த்³ருʼஷ்டாப⁴வத் ,தத்³வநஸ்²சயாமாஸ|
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Ⅷ அபரம்ʼ தாந் ைப³த்ேலஹமம்ʼ ப்ரஹீத்ய க³த ³தவாந், யூயம்ʼ
யாத, யத்நாத் தம்ʼ ஸி²ஸு²ம் அந்வஷ்ய தது³த்³ேத³ேஸ² ப்ராப்ேத
மஹ்யம்ʼ வார்த்தாம்ʼ தா³ஸ்யத², தேதா மயாப க³த்வா ஸ
ப்ரணம்ʼஸ்யேத|

Ⅸ ததா³நீம்ʼ ராஜ்ஞ ஏதாத்³ருʼஸீ²ம் ஆஜ்ஞாம்ʼ ப்ராப்ய ேத
ப்ரதஸ்த ²ேர, தத : பூர்வ்வர்ஸ்யாம்ʼ த ³ஸி² ஸ்த ²ைதஸ்ைத ர்யா
தாரகா த்³ருʼஷ்டாஸா தாரகா ேதஷாமக்³ேர க³த்வா யத்ரஸ்தா²ேந
ஸி²ஸூ²ராஸ்ேத, தஸ்யஸ்தா²நஸ்ேயாபரிஸ்த²க ³தா தஸ்ெயௗ|

Ⅹதத்³ த்³ருʼஷ்ட்வா ேத மஹாநந்த ³தா ப³பூ⁴வு :,
Ⅺ தேதா ேக³ஹமத்⁴ய ப்ரவஸ்²ய தஸ்ய மாத்ரா மரியமா
ஸாத்³த⁴ம்ʼ தம்ʼஸி²ஸு²ம்ʼ ந ரீக்ஷய த³ண்ட³வத்³ பூ⁴த்வா ப்ரேணமு :,
அபரம்ʼ ஸ்ேவஷாம்ʼ க⁴நஸம்பத்த ம்ʼ ேமாசய த்வா ஸுவர்ணம்ʼ
குந்து³ரும்ʼ க³ந்த⁴ரமஞ்சதஸ்ைமத³ர்ஸ²நீயம்ʼ த³த்தவந்த :|

Ⅻபஸ்²சாத்³ ேஹேராத்³ ராஜஸ்யஸமீபம்ʼபுநரப க³ந்தும்ʼஸ்வப்ந
ஈஸ்²வேரணநஷத்³தா⁴ :ஸந்ேதா (அ)ந்ேயநபதா² ேதநஜேத³ஸ²ம்ʼ
ப்ரத ப்ரதஸ்த ²ேர|

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

ⅩⅣ ததா³நீம்ʼ யூஷப்² உத்தா²ய ரஜந்யாம்ʼ ஸி²ஸு²ம்ʼ தந்மாதரஞ்ச
க்³ருʼஹீத்வாமிஸர்ேத³ஸ²ம்ʼ ப்ரத ப்ரதஸ்ேத²,

ⅩⅤ க³த்வா ச ேஹேராேதா³ ந்ருʼபேத ர்மரணபர்ய்யந்தம்ʼ
தத்ர ேத³ேஸ² ந்யுவாஸ, ேதந மிஸர்ேத³ஸா²த³ஹம்ʼ புத்ரம்ʼ
ஸ்வகீயம்ʼ ஸமுபாஹூயம்| யேத³தத்³வசநம் ஈஸ்²வேரண
ப⁴வஷ்யத்³வாத ³நா கத ²தம்ʼ தத்ஸப²லமபூ⁴த்|

ⅩⅥ அநந்தரம்ʼ ேஹேராத்³ ஜ்ேயாத ர்வ த்³ப ⁴ராத்மாநம்ʼ
ப்ரவஞ்ச தம்ʼ வஜ்ஞாய ப்⁴ருʼஸ²ம்ʼ சுேகாப; அபரம்ʼ
ஜ்ேயாத ர்வ்வத்³ப்⁴யஸ்ேதந வ நஸ்²ச தம்ʼ யத்³ த ³நம்ʼ தத்³த ³நாத்³
க³ணயத்வா த்³வதீயவத்ஸரம்ʼ ப்ரவஷ்டா யாவந்ேதா பா³லகா
அஸ்மிந் ைப³த்ேலஹம்நக³ேர தத்ஸீமமத்⁴ேய சாஸந், ேலாகாந்
ப்ரஹத்யதாந்ஸர்வ்வாந் கா⁴தயாமாஸ|

ⅩⅦ அத : அேநகஸ்ய வலாபஸ்ய ந நாத³: க்ரந்த³நஸ்ய ச|
ேஸா²ேகந க்ருʼதஸ²ப்³த³ஸ்²ச ராமாயாம்ʼ ஸம்ʼநஸ²ம்யேத|
ஸ்வபா³லக³ணேஹேதார்ைவராேஹல்நாரீதுேராத ³நீ|நமந்யேத
ப்ரேபா³த⁴ந்துயதஸ்ேதைநவமந்த ஹ ||

ⅩⅧயேத³தத்³வசநம்ʼய ரீமியநாமகப⁴வஷ்யத்³வாத ³நா கத ²தம்ʼ
தத் ததா³நீம்ʼஸப²லம்அபூ⁴த்|

ⅩⅨ தத³நந்தரம்ʼ ேஹேரத ³ ராஜந ம்ருʼேத பரேமஸ்²வரஸ்ய
தூ³ேதா மிஸர்ேத³ேஸ² ஸ்வப்ேந த³ர்ஸ²நம்ʼ த³த்த்வா யூஷேப²
கத ²தவாந்
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ⅩⅩ த்வம் உத்தா²ய ஸி²ஸு²ம்ʼ தந்மாதரஞ்ச க்³ருʼஹீத்வா
புநரபீஸ்ராேயேலா ேத³ஸ²ம்ʼ யாஹீ, ேய ஜநா : ஸி²ஸு²ம்ʼ
நாஸ²யதும்அம்ருʼக³யந்த, ேத ம்ருʼதவந்த :|

ⅩⅪ ததா³நீம்ʼ ஸ உத்தா²ய ஸி²ஸு²ம்ʼ தந்மாதரஞ்ச க்³ருʼஹ்லந்
இஸ்ராேயல்ேத³ஸ²ம்ஆஜகா³ம|

ⅩⅫ க ந்து யஹூதீ³யேத³ேஸ² அர்க ²லாயநாம ராஜகுமாேரா
நஜபது ர்ேஹேராத³ : பத³ம்ʼ ப்ராப்ய ராஜத்வம்ʼ கேராதீத நஸ²ம்ய
தத் ஸ்தா²நம்ʼ யாதும்ʼ ஸ²ங்கதவாந், பஸ்²சாத் ஸ்வப்ந ஈஸ்²வராத்
ப்ரேபா³த⁴ம்ʼப்ராப்யகா³லீல்ேத³ஸ²ஸ்யப்ரேத³ைஸ²கம்ʼப்ரஸ்தா²ய
நாஸரந்நாம நக³ரம்ʼ க³த்வா தத்ர ந்யுஷதவாந்,

ⅩⅩⅢ ேதந தம்ʼ நாஸரதீயம்ʼ கத²யஷ்யந்த , யேத³தத்³வாக்யம்ʼ
ப⁴வஷ்யத்³வாத ³ப ⁴ருக்த்தம்ʼ தத்ஸப²லமப⁴வத்|

Ⅲ
Ⅰ ததா³ேநாம்ʼ ேயாஹ்ந்நாமா மஜ்ஜயதா யஹூதீ³யேத³ஸ²ஸ்ய
ப்ராந்தரம்உபஸ்தா²யப்ரசாரயந் கத²யாமாஸ,

Ⅱமநாம்ʼஸிபராவர்த்தயத,ஸ்வர்கீ³யராஜத்வம்ʼஸமீபமாக³தம்|
Ⅲ பரேமஸ²ஸ்ய பந்தா²நம்ʼ பரிஷ்குருத ஸர்வ்வத :| தஸ்ய
ராஜபதா²ம்ʼஸ்²ைசவ ஸமீகுருத ஸர்வ்வதா²| இத்ேயதத் ப்ராந்தேர
வாக்யம்ʼவத³த : கஸ்யச த்³ ரவ :||

Ⅳ ஏதத்³வசநம்ʼ யஸ²யயப⁴வஷ்யத்³வாத ³நா
ேயாஹநமுத்³த ³ஸ்²ய பா⁴ஷதம்| ேயாஹேநா வஸநம்ʼ
மஹாங்க³ேராமஜம்ʼ தஸ்ய கெடௗ சர்ம்மகடிப³ந்த⁴நம்ʼ; ஸ ச
ஸூ²ககீடாந் மது⁴ ச பு⁴க்தவாந்|

Ⅴ ததா³நீம்ʼ யரூஸா²லம்நக³ரநவாஸிந : ஸர்வ்ேவ
யஹூத ³ேத³ஸீ²யாயர்த்³த³ந்தடிந்யாஉப⁴யதடஸ்தா²ஸ்²ச மாநவா
ப³ஹராக³த்யதஸ்யஸமீேப

Ⅵஸ்வீயம்ʼ ஸ்வீயம்ʼ து³ரிதம் அங்கீ³க்ருʼத்ய தஸ்யாம்ʼ யர்த்³த³ந
ேதந மஜ்ஜிதா ப³பூ⁴வு :|

Ⅶஅபரம்ʼப³ஹூந்ப ²ரூஸி²ந :ஸிதூ³க நஸ்²சமநுஜாந்மம்ʼக்தும்ʼ
ஸ்வஸமீபம் ஆக³ச்ச்²ேதா வ ேலாக்ய ஸ தாந் அப ⁴த³ெதௗ⁴, ேர
ேர பு⁴ஜக³வம்ʼஸா² ஆகா³மீந : ேகாபாத் பலாயதும்ʼ யுஷ்மாந்
கஸ்²ேசத தவாந்?

Ⅷமந :பராவர்த்தநஸ்யஸமுசதம்ʼ ப²லம்ʼ ப²லத|
Ⅸ க ந்த்வஸ்மாகம்ʼ தாத இப்³ராஹீம் அஸ்தீத ஸ்ேவஷ மந :ஸு
சீந்தயந்ேதா மா வ்யாஹரத| யேதா யுஷ்மாந் அஹம்ʼ வதா³மி,
ஈஸ்²வர ஏேதப்⁴ய : பாஷாேணப்⁴ய இப்³ராஹீம : ஸந்தாநாந்
உத்பாத³யதும்ʼஸ²க்ேநாத |

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

Ⅺஅபரம் அஹம்ʼ மந :பராவர்த்தநஸூசேகந மஜ்ஜேநந யுஷ்மாந்
மஜ்ஜயாமீத ஸத்யம்ʼ, க ந்து மம பஸ்²சாத்³ ய ஆக³ச்ச²த , ஸ
மத்ேதாப மஹாந், அஹம்ʼ ததீ³ேயாபாநெஹௗ ேவாடு⁴மப நஹ
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ேயாக்³ேயாஸ்மி, ஸ யுஷ்மாந் வஹ்நரூேப பவத்ர ஆத்மந
ஸம்ʼமஜ்ஜயஷ்யத |

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

ⅩⅢ அநந்தரம்ʼ யீஸு² ர்ேயாஹநா மஜ்ஜிேதா ப⁴வதும்ʼ
கா³லீல்ப்ரேத³ஸா²த்³யர்த்³த³ந தஸ்யஸமீபம்ஆஜகா³ம|

ⅩⅣ க ந்து ேயாஹந் தம்ʼ நஷத்⁴ய ப³பா⁴ேஷ, த்வம்ʼ க ம்ʼ மம
ஸமீபம் ஆக³ச்ச²ஸி? வரம்ʼ த்வயா மஜ்ஜநம்ʼ மம ப்ரேயாஜநம்
ஆஸ்ேத|

ⅩⅤ ததா³நீம்ʼ யீஸு² : ப்ரத்யேவாசத்; ஈதா³நீம் அநுமந்யஸ்வ,
யதஇத்த²ம்ʼஸர்வ்வத⁴ர்ம்மஸாத⁴நம்அஸ்மாகம்ʼ கர்த்தவ்யம்ʼ, தத :
ேஸா(அ)ந்வமந்யத|

ⅩⅥ அநந்தரம்ʼ யீஸு²ரம்மஸி மஜ்ஜிது : ஸந் தத்க்ஷணாத்
ேதாயமத்⁴யாத்³ உத்தா²ய ஜகா³ம, ததா³ ஜீமூதத்³வாேர முக்ேத
ஜாேத, ஸ ஈஸ்²வரஸ்யாத்மாநம்ʼ கேபாதவத்³ அவருஹ்ய
ஸ்ேவாபர்ய்யாக³ச்ச²ந்தம்ʼவீக்ஷாஞ்சக்ேர|

ⅩⅦ அபரம் ஏஷ மம ப்ரிய : புத்ர ஏதஸ்மிந்ேநவ மம
மஹாஸந்ேதாஷஏதாத்³ருʼஸீ²வ்ேயாமஜாவாக்³ ப³பூ⁴வ|

Ⅳ
Ⅰ தத : பரம்ʼ யீஸு² : ப்ரதாரேகண பரீக்ஷேதா ப⁴வதும் ஆத்மநா
ப்ராந்தரம்ஆக்ருʼஷ்ட :

Ⅱ ஸந் சத்வாரிம்ʼஸ²த³ேஹாராத்ராந் அநாஹாரஸ்தஷ்ட²ந்
க்ஷ த ⁴ேதா ப³பூ⁴வ|

Ⅲததா³நீம்ʼ பரீக்ஷதாதத்ஸமீபம்ஆக³த்யவ்யாஹ்ருʼதவாந்,யத ³
த்வமீஸ்²வராத்மேஜா ப⁴ேவஸ்தர்ஹ்யாஜ்ஞயா பாஷாணாேநதாந்
பூபாந்வ ேத⁴ஹ |

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

Ⅴ ததா³ ப்ரதாரகஸ்தம்ʼ புண்யநக³ரம்ʼ நீத்வா மந்த ³ரஸ்ய
சூேடா³பரி ந தா⁴யக³த ³தவாந்,

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

Ⅶததா³நீம்ʼயீஸு²ஸ்தஸ்ைமகத ²தவாந் ஏதத³ப லிக ²தமாஸ்ேத,
"த்வம்ʼ நஜப்ரபு⁴ம்ʼ பரேமஸ்²வரம்ʼமா பரீக்ஷஸ்வ| "

Ⅷஅநந்தரம்ʼப்ரதாரக : புநரப தம்அத்யுஞ்சத⁴ராத⁴ேராபரி நீத்வா
ஜக³த : ஸகலராஜ்யாந தைத³ஸ்²வர்ய்யாணி ச த³ர்ஸ²யாஸ்²சகார
கத²யாஞ்சகார ச,
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Ⅸ யத ³ த்வம்ʼ த³ண்ட³வத்³ ப⁴வந் மாம்ʼ ப்ரணேமஸ்தர்ஹ்யஹம்
ஏதாந துப்⁴யம்ʼ ப்ரதா³ஸ்யாமி|

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

Ⅺ தத : ப்ரதாரேகண ஸ பர்ய்யத்யாஜி, ததா³
ஸ்வர்கீ³யதூ³ைதராக³த்யஸஸிேஷேவ|

Ⅻ தத³நந்தரம்ʼ ேயாஹந் காராயாம்ʼ ப³ப³ந்ேத⁴, தத்³வார்த்தாம்ʼ
நஸ²ம்யயீஸு²நா கா³லீல்ப்ராஸ்தீ²யத|

ⅩⅢ தத : பரம்ʼ ஸ நாஸரந்நக³ரம்ʼ வஹாய ஜலேக⁴ஸ்தேட
ஸிபூ³லூந்நப்தாலீ ஏதேயாருவப⁴ேயா : ப்ரேத³ஸ²ேயா :
ஸீம்ேநார்மத்⁴யவர்த்தீ ய: கப²ர்நாஹூம் தந்நக³ரம் இத்வா
ந்யவஸத்|

ⅩⅣதஸ்மாத்,அந்யாேத³ஸீ²யகா³லீலியர்த்³த³ந்பாேர(அ)ப்³த ⁴ேராத⁴ஸி|
நப்தாலிஸிபூ³லூந்ேத³ெஸௗ²யத்ரஸ்தா²ேநஸ்த ²ெதௗபுரா|

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

ⅩⅥ யேத³தத்³வசநம்ʼ யஸ²யயப⁴வஷ்யத்³வாத ³நா ப்ேராக்தம்ʼ,
தத் ததா³ஸப²லம்அபூ⁴த்|

ⅩⅦஅநந்தரம்ʼ யீஸு² : ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ ப்ரசாரயந் ஏதாம்ʼ கதா²ம்ʼ
கத²யதும்ஆேரேப⁴, மநாம்ʼஸிபராவர்த்தயத, ஸ்வர்கீ³யராஜத்வம்ʼ
ஸவத⁴மப⁴வத்|

ⅩⅧதத : பரம்ʼயீஸு² ர்கா³லீேலா ஜலேத⁴ஸ்தேடந க³ச்ச²ந் க³ச்ச²ந்
ஆந்த்³ரியஸ்தஸ்ய ப்⁴ராதா ஸி²ேமாந் அர்த²ேதா யம்ʼ ப தரம்ʼ
வத³ந்த ஏதாவுெபௗ⁴ ஜலெகௗ⁴ ஜாலம்ʼ க்ஷபந்ெதௗ த³த³ர்ஸ²,
யதஸ்ெதௗமீநதா⁴ரிணாவாஸ்தாம்|

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

ⅩⅩேதைநவெதௗஜாலம்ʼவஹாயதஸ்யபஸ்²சாத்ஆக³ச்ச²தாம்|
ⅩⅪஅநந்தரம்ʼ தஸ்மாத் ஸ்தா²நாத் வ்ரஜந் வ்ரஜந் ஸிவத ³யஸ்ய
ஸுெதௗ யாகூப்³ ேயாஹந்நாமாெநௗ த்³ெவௗ ஸஹெஜௗ
தாேதந ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ெநௗேகாபரி ஜாலஸ்ய ஜீர்ேணாத்³தா⁴ரம்ʼ
குர்வ்வந்ெதௗவீ யதாவாஹூதவாந்|

ⅩⅫ தத்க்ஷணாத் ெதௗ நாவம்ʼ ஸ்வதாதஞ்ச வஹாய தஸ்ய
பஸ்²சாத்³கா³மிெநௗப³பூ⁴வது :|

ⅩⅩⅢ அநந்தரம்ʼ ப⁴ஜநப⁴வேந ஸமுபத ³ஸ²ந் ராஜ்யஸ்ய
ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ ப்ரசாரயந் மநுஜாநாம்ʼ ஸர்வ்வப்ரகாராந்
ேராகா³ந் ஸர்வ்வப்ரகாரபீடா³ஸ்²ச ஸ²மயந் யீஸு² : க்ருʼத்ஸ்நம்ʼ
கா³லீல்ேத³ஸ²ம்ʼ ப்⁴ரமிதும்ஆரப⁴த|

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

ⅩⅩⅤஏேதநகா³லீல்-த ³காபந -யரூஸா²லம்-யஹூதீ³யேத³ேஸ²ப்⁴ேயா
யர்த்³த³ந : பாராஞ்சப³ஹேவாமநுஜாஸ்தஸ்யபஸ்²சாத்³ஆக³ச்ச²ந்|

Ⅴ
Ⅰ அநந்தரம்ʼ ஸ ஜநநவஹம்ʼ ந ரீ ய பூ⁴த⁴ேராபரி வ்ரஜித்வா
ஸமுபவ ேவஸ²|

Ⅱ ததா³நீம்ʼ ஸி²ஷ்ேயஷ தஸ்ய ஸமீபமாக³ேதஷ ேதந ேதப்⁴ய
ஏஷாகதா² கத்²யாஞ்சக்ேர|

Ⅲ அப ⁴மாநஹீநா ஜநா த⁴ந்யா :, யதஸ்ேத ஸ்வர்கீ³யராஜ்யம்
அத ⁴கரிஷ்யந்த |

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

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

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

Ⅶ க்ருʼபாலேவா மாநவா த⁴ந்யா :, யஸ்மாத் ேத க்ருʼபாம்ʼ
ப்ராப்ஸ்யந்த |

Ⅷந ர்ம்மலஹ்ருʼத³யாமநுஜாஸ்²சத⁴ந்யா :,யஸ்மாத்தஈஸ்²சரம்ʼ
த்³ர யந்த |

Ⅸ ேமலயதாேரா மாநவா த⁴ந்யா :, யஸ்மாத் த ஈஸ்²சரஸ்ய
ஸந்தாநத்ேவநவக்²யாஸ்யந்த |

Ⅹ த⁴ர்ம்மகாரணாத் தாடி³தா மநுஜா த⁴ந்யா, யஸ்மாத்
ஸ்வர்கீ³யராஜ்ேய ேதஷாமத ⁴கேராவ த்³யேத|

Ⅺ யதா³ மநுஜா மம நாமக்ருʼேத யுஷ்மாந் ந ந்த³ந்த தாட³யந்த
ம்ருʼஷாநாநாது³ர்வ்வாக்யாந வத³ந்த ச, ததா³யுயம்ʼ த⁴ந்யா :|

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

ⅩⅢ யுயம்ʼ ேமத ³ந்யாம்ʼ லவணரூபா :, க ந்து யத ³ லவணஸ்ய
லவணத்வம்அபயாத ,தர்ஹ தத்ேகநப்ரகாேரணஸ்வாது³யுக்தம்ʼ
ப⁴வஷ்யத ? தத் கஸ்யாப கார்ய்யஸ்யாேயாக்³யத்வாத் ேகவலம்ʼ
ப³ஹ  : ப்ரேக்ஷப்தும்ʼநராணாம்ʼபத³தேலநத³லயதுஞ்சேயாக்³யம்ʼ
ப⁴வத |

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

ⅩⅤ அபரம்ʼ மநுஜா : ப்ரதீ³பாந் ப்ரஜ்வால்ய த்³ேராணாேதா⁴ ந
ஸ்தா²பயந்த , க ந்து தீ³பாதா⁴ேராபர்ய்ேயவஸ்தா²பயந்த , ேதந ேத
தீ³பா ேக³ஹஸ்த ²தாந்ஸகலாந் ப்ரகாஸ²யந்த |

ⅩⅥ ேயந மாநவா யுஷ்மாகம்ʼ ஸத்கர்ம்மாணி வ ேலாக்ய
யுஷ்மாகம்ʼ ஸ்வர்க³ஸ்த²ம்ʼ ப தரம்ʼ த⁴ந்யம்ʼ வத³ந்த , ேதஷாம்ʼ
ஸமக்ஷம்ʼயுஷ்மாகம்ʼ தீ³ப்தஸ்தாத்³ருʼக் ப்ரகாஸ²தாம்|
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ⅩⅦ அஹம்ʼ வ்யவஸ்தா²ம்ʼ ப⁴வஷ்யத்³வாக்யஞ்ச ேலாப்தும்
ஆக³தவாந்,இத்த²ம்ʼ மாநுப⁴வத, ேத த்³ேவ ேலாப்தும்ʼ நாக³தவாந்,
க ந்துஸப²ேலகர்த்தும்ஆக³ேதாஸ்மி|

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

ⅩⅨ தஸ்மாத் ேயா ஜந ஏதாஸாம் ஆஜ்ஞாநாம் அதக்ஷ த்³ராம்
ஏகாஜ்ஞாமபீ லம்ʼக⁴ேத மநுஜாம்ʼஞ்ச தைத²வ ஸி²க்ஷயத , ஸ
ஸ்வர்கீ³யராஜ்ேய ஸர்வ்ேவப்⁴ய : க்ஷ த்³ரத்ேவந வக்²யாஸ்யேத,
க ந்து ேயா ஜநஸ்தாம்ʼ பாலயத , தைத²வ ஸி²க்ஷயத ச, ஸ
ஸ்வர்கீ³யராஜ்ேய ப்ரதா⁴நத்ேவநவக்²யாஸ்யேத|

ⅩⅩஅபரம்ʼயுஷ்மாந்அஹம்ʼவதா³மி,அத்⁴யாபகப ²ரூஸி²மாநவாநாம்ʼ
த⁴ர்ம்மாநுஷ்டா²நாத் யுஷ்மாகம்ʼ த⁴ர்ம்மாநுஷ்டா²ேந ேநாத்தேம
ஜாேதயூயம் ஈஸ்²வரீயராஜ்யம்ʼ ப்ரேவஷ்டும்ʼ நஸ² யத²|

ⅩⅪ அபரஞ்ச த்வம்ʼ நரம்ʼ மா வதீ⁴ :, யஸ்மாத் ேயா நரம்ʼ
ஹந்த , ஸ வசாரஸபா⁴யாம்ʼ த³ண்டா³ர்ேஹா ப⁴வஷ்யத ,
பூர்வ்வகாலீநஜேநப்⁴யஇத கத ²தமாஸீத்,யுஷ்மாப ⁴ரஸ்²ராவ |

ⅩⅫ க ந்த்வஹம்ʼ யுஷ்மாந் வதா³மி, ய : கஸ்²ச த் காரணம்ʼ
வநா நஜப்⁴ராத்ேர குப்யத , ஸ வசாரஸபா⁴யாம்ʼ த³ண்டா³ர்ேஹா
ப⁴வஷ்யத ; ய : கஸ்²ச ச்ச ஸ்வீயஸஹஜம்ʼ ந ர்ப்³ேபா³த⁴ம்ʼ வத³த ,
ஸ மஹாஸபா⁴யாம்ʼ த³ண்டா³ர்ேஹா ப⁴வஷ்யத ; புநஸ்²ச த்வம்ʼ
மூட⁴ இத வாக்யம்ʼ யத ³ கஸ்²ச த் ஸ்வீயப்⁴ராதரம்ʼ வக்த , தர்ஹ
நரகாக்³ெநௗஸத³ண்டா³ர்ேஹாப⁴வஷ்யத |

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

ⅩⅩⅣ தர்ஹ தஸ்யா ேவத்³யா : ஸமீேப நஜைநைவத்³யம்ʼ ந தா⁴ய
தைத³வக³த்வாபூர்வ்வம்ʼ ேதநஸார்த்³த⁴ம்ʼமில, பஸ்²சாத்ஆக³த்ய
நஜைநேவத்³யம்ʼ ந ேவத³ய|

ⅩⅩⅤஅந்யஞ்சயாவத்வவாத ³நாஸார்த்³த⁴ம்ʼவர்த்மந தஷ்ட²ஸி,
தாவத் ேதந ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ேமலநம்ʼ குரு; ேநா ேசத் வவாதீ³
வசாரயது : ஸமீேப த்வாம்ʼ ஸமர்பயத வ சாரய தா ச ரக்ஷண :
ஸந்நெதௗ⁴ஸமர்பயத ததா³ த்வம்ʼ காராயாம்ʼ ப³த்⁴ேயதா² :|

ⅩⅩⅥ தர்ஹ த்வாமஹம்ʼ தத்²த²ம்ʼ ப்³ரவீமி, ேஸ²ஷகபர்த³ேக(அ)ப
ந பரிேஸா²த ⁴ேத தஸ்மாத் ஸ்தா²நாத் கதா³ப ப³ஹராக³ந்தும்ʼ ந
ஸ² யஸி|

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

ⅩⅩⅧ க ந்த்வஹம்ʼ யுஷ்மாந் வதா³மி, யத ³ கஸ்²ச த் காமத :
காஞ்சந ேயாஷதம்ʼ பஸ்²யத , தர்ஹ ஸ மநஸா தைத³வ
வ்யப ⁴சரிதவாந்|

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

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

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

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

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

ⅩⅩⅩⅣக ந்த்வஹம்ʼயுஷ்மாந்வதா³மி, கமப ஸ²பத²ம்ʼ மா கார்ஷ்ட,
அர்த²த : ஸ்வர்க³நாம்நா ந,யத : ஸஈஸ்²வரஸ்யஸிம்ʼஹாஸநம்ʼ;

ⅩⅩⅩⅤ ப்ருʼத ²வ்யா நாம்நாப ந, யத : ஸா தஸ்ய பாத³பீட²ம்ʼ;
யரூஸா²லேமா நாம்நாப ந,யத : ஸாமஹாராஜஸ்யபுரீ;

ⅩⅩⅩⅥநஜஸி²ேராநாம்நாப ந,யஸ்மாத்தஸ்ையகம்ʼகசமப ஸிதம்
அஸிதம்ʼவாகர்த்தும்ʼ த்வயா நஸ²க்யேத|

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

ⅩⅩⅩⅧ அபரம்ʼ ேலாசநஸ்ய வநமேயந ேலாசநம்ʼ த³ந்தஸ்ய
வநமேயந த³ந்த : பூர்வ்வக்தமித³ம்ʼவசநஞ்சயுஷ்மாப ⁴ரஸ்²ரூயத|

ⅩⅩⅩⅨக ந்த்வஹம்ʼ யுஷ்மாந் வதா³மி யூயம்ʼஹம்ʼஸகம்ʼ நரம்ʼ மா
வ்யாகா⁴தயத|க ந்துேகநச த்தவத³க்ஷணகேபாேலசேபடாகா⁴ேத
க்ருʼேத தம்ʼ ப்ரத வாமம்ʼ கேபாலஞ்சவ்யாேகா⁴டய|

ⅩⅬ அபரம்ʼ ேகநச த் த்வயா ஸார்த்⁴த³ம்ʼ வவாத³ம்ʼ க்ருʼத்வா தவ
பரிேத⁴யவஸேநஜிக்⁴ருʼத ேத தஸ்மாயுத்தரீயவஸநமப ேத³ஹ |

ⅩⅬⅠ யத ³ கஸ்²ச த் த்வாம்ʼ க்ேராஸ²ேமகம்ʼ நயநார்த²ம்ʼ
அந்யாயேதா த⁴ரத , ததா³ ேதந ஸார்த்⁴த³ம்ʼ க்ேராஸ²த்³வயம்ʼ
யாஹ |

ⅩⅬⅡ யஸ்²ச மாநவஸ்த்வாம்ʼ யாசேத, தஸ்ைம ேத³ஹ , யத ³
கஸ்²ச த் துப்⁴யம்ʼ தா⁴ரயதும் இச்ச²த , தர்ஹ தம்ʼ ப்ரத
பராம்ʼமுேகா²மாபூ⁴ :|

ⅩⅬⅢநஜஸமீபவஸிந ப்ேரமகுரு,க ந்துஸ²த்ரும்ʼ ப்ரத த்³ேவஷம்ʼ
குரு,யேத³தத் புேராக்தம்ʼவசநம்ʼ ஏதத³ப யூயம்ʼஸ்²ருதவந்த :|

ⅩⅬⅣக ந்த்வஹம்ʼயுஷ்மாந்வதா³மி,யூயம்ʼ ரிபுவ்வப ப்ேரமகுருத,
ேய ச யுஷ்மாந் ஸ²பந்ேத, தாந, ஆஸி²ஷம்ʼ வத³த, ேய ச யுஷ்மாந்
ருʼ◌ृதீயந்ேத, ேதஷாம்ʼ மங்க³லம்ʼகுருத, ேய ச யுஷ்மாந் ந ந்த³ந்த ,
தாட³யந்த ச, ேதஷாம்ʼ க்ருʼேத ப்ரார்த²யத்⁴வம்ʼ|

ⅩⅬⅤ தத்ர ய : ஸதாமஸதாஞ்ேசாபரி ப்ரபா⁴கரம் உதா³யயத ,
ததா² தா⁴ர்ம்மிகாநாமதா⁴ர்ம்மிகாநாஞ்ேசாபரி நீரம்ʼ வர்ஷயத
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தாத்³ருʼேஸா² ேயா யுஷ்மாகம்ʼ ஸ்வர்க³ஸ்த² : ப தா, யூயம்ʼ
தஸ்ையவஸந்தாநா ப⁴வஷ்யத²|

ⅩⅬⅥ ேய யுஷ்மாஸு ப்ேரம குர்வ்வந்த , யூயம்ʼ யத ³ ேகவலம்ʼ
ேதவ்ேவவப்ேரமகுருத²,தர்ஹ யுஷ்மாகம்ʼக ம்ʼப²லம்ʼப⁴வஷ்யத ?
சண்டா³லாஅப தாத்³ருʼஸ²ம்ʼ க ம்ʼ நகுர்வ்வந்த ?

ⅩⅬⅦ அபரம்ʼ யூயம்ʼ யத ³ ேகவலம்ʼ ஸ்வீயப்⁴ராத்ருʼத்ேவந நமத,
தர்ஹ கம்ʼமஹத்கர்ம்மகுருத²? சண்டா³லாஅப தாத்³ருʼஸ²ம்ʼக ம்ʼ
நகுர்வ்வந்த ?

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

Ⅵ
Ⅰ ஸாவதா⁴நா ப⁴வத, மநுஜாந் த³ர்ஸ²யதும்ʼ ேதஷாம்ʼ ேகா³சேர
த⁴ர்ம்மகர்ம்மமாகுருத,ததா²க்ருʼேதயுஷ்மாகம்ʼஸ்வர்க³ஸ்த²பது :
ஸகாஸா²த் கஞ்சந ப²லம்ʼ ந ப்ராப்ஸ்யத²|

Ⅱ த்வம்ʼ யதா³ த³தா³ஸி ததா³ கபடிேநா ஜநா யதா² மநுேஜப்⁴ய :
ப்ரஸ²ம்ʼஸாம்ʼ ப்ராப்தும்ʼ ப⁴ஜநப⁴வேந ராஜமார்ேக³ ச தூரீம்ʼ
வாத³யந்த , ததா² மா குரி◌,ुஅஹம்ʼதுப்⁴யம்ʼ யதா²ர்த²ம்ʼ கத²யாமி,
ேதஸ்வகாயம்ʼ ப²லம்அலப⁴ந்த|

Ⅲ க ந்து த்வம்ʼ யதா³ த³தா³ஸி, ததா³ நஜத³க்ஷணகேரா யத்
கேராத , தத்³வாமகரம்ʼமாஜ்ஞாபய|

Ⅳ ேதந தவ தா³நம்ʼ கு³ப்தம்ʼ ப⁴வஷ்யத யஸ்து தவ ப தா
கு³ப்தத³ர்ஸீ²,ஸப்ரகாஸ்²யதுப்⁴யம்ʼ ப²லம்ʼ தா³ஸ்யத |

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

Ⅵ தஸ்மாத் ப்ரார்த²நாகாேல அந்தராகா³ரம்ʼ ப்ரவஸ்²ய த்³வாரம்ʼ
ருத்³வ்வாகு³ப்தம்ʼ பஸ்²யதஸ்தவபது : ஸமீேப ப்ரார்த²யஸ்வ; ேதந
தவய : ப தாகு³ப்தத³ர்ஸீ²,ஸப்ரகாஸ்²யதுப்⁴யம்ʼ ப²லம்ʼதா³ஸ்யத l

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

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

Ⅸ அதஏவ யூயம ஈத்³ருʼக் ப்ரார்த²யத்⁴வம்ʼ, ேஹ அஸ்மாகம்ʼ
ஸ்வர்க³ஸ்த²ப த :, தவநாமபூஜ்யம்ʼ ப⁴வது|

Ⅹ தவ ராஜத்வம்ʼ ப⁴வது; தேவச்சா² ஸ்வர்ேக³ யதா² தைத²வ
ேமத ³ந்யாமப ஸப²லா ப⁴வது|

Ⅺஅஸ்மாகம்ʼ ப்ரேயாஜநீயம்ஆஹாரம்அத்³யேத³ஹ |
Ⅻ வயம்ʼ யதா² நஜாபராத ⁴ந : க்ஷமாமேஹ, தைத²வாஸ்மாகம்
அபராதா⁴ந்க்ஷமஸ்வ|
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ⅩⅢ அஸ்மாந் பரீக்ஷாம்ʼ மாநய, க ந்து பாபாத்மேநா ரக்ஷ;
ராஜத்வம்ʼ ெகௗ³ரவம்ʼ பராக்ரம : ஏேத ஸர்வ்ேவ ஸர்வ்வதா³ தவ;
ததா²ஸ்து|

ⅩⅣ யத ³ யூயம் அந்ேயஷாம் அபராதா⁴ந் க்ஷமத்⁴ேவ தர்ஹ
யுஷ்மாகம்ʼஸ்வர்க³ஸ்த²ப தாப யுஷ்மாந்க்ஷமிஷ்யேத;

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

ⅩⅥஅபரம் உபவாஸகாேல கபடிேநா ஜநா மாநுஷாந் உபவாஸம்ʼ
ஜ்ஞாபயதும்ʼ ஸ்ேவஷாம்ʼ வத³நாந ம்லாநாந குர்வ்வந்த , யூயம்ʼ
தஇவவஷணவத³நா மா ப⁴வத;அஹம்ʼயுஷ்மாந்தத்²யம்ʼவதா³மி
ேதஸ்வகீயப²லம்அலப⁴ந்த|

ⅩⅦ யதா³ த்வம் உபவஸஸி, ததா³ யதா² ேலாைகஸ்த்வம்ʼ
உபவாஸீவ ந த்³ருʼஸ்²யேஸ, க ந்து தவ ேயா(அ)ேகா³சர : ப தா
ேதைநவ த்³ருʼஸ்²யேஸ, தத்க்ருʼேத நஜஸி²ரஸி ைதலம்ʼ மர்த்³த³ய
வத³நஞ்ச ப்ரக்ஷாலய;

ⅩⅧேதந தவய : ப தா கு³ப்தத³ர்ஸீ²ஸப்ரகாஸ்²யதுப்⁴யம்ʼ ப²லம்ʼ
தா³ஸ்யத |

ⅩⅨ அபரம்ʼ யத்ர ஸ்தா²ேந கீடா : கலங்காஸ்²ச க்ஷயம்ʼ நயந்த ,
ெசௗராஸ்²ச ஸந்த ⁴ம்ʼ கர்த்தய த்வா ேசாரயதும்ʼ ஸ²க்நுவந்த ,
தாத்³ருʼஸ்²யாம்ʼ ேமத ³ந்யாம்ʼஸ்வார்த²ம்ʼ த⁴நம்ʼமாஸம்ʼசநுத|

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

ⅩⅪ யஸ்மாத் யத்ர ஸ்தா²ேந யுஷ்மாம்ʼக த⁴நம்ʼ தத்ைரவ கா²ேந
யுஷ்மாகம்ʼமநாம்ʼஸி|

ⅩⅫேலாசநம்ʼேத³ஹஸ்யப்ரதீ³பகம்ʼ,தஸ்மாத்யத ³தவேலாசநம்ʼ
ப்ரஸந்நம்ʼ ப⁴வத , தர்ஹ தவ க்ருʼத்ஸ்நம்ʼ வபு ர்தீ³ப்தயுக்தம்ʼ
ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅩⅢ க ந்து ேலாசேந(அ)ப்ரஸந்ேந தவ க்ருʼத்ஸ்நம்ʼ வபு :
தமிஸ்ரயுக்தம்ʼ ப⁴வஷ்யத | அதஏவ யா தீ³ப்தஸ்த்வய வத்³யேத,
ஸாயத ³ தமிஸ்ரயுக்தா ப⁴வத , தர்ஹ தத்தமிஸ்ரம்ʼ கயந்மஹத்|

ⅩⅩⅣ ேகாப மநுேஜா த்³ெவௗ ப்ரபூ⁴ ேஸவதும்ʼ ந ஸ²க்ேநாத ,
யஸ்மாத்³ ஏகம்ʼ ஸம்ʼமந்ய தத³ந்யம்ʼ ந ஸம்மந்யேத, யத்³வா
ஏகத்ர மேநா ந தா⁴ய தத³ந்யம் அவமந்யேத; ததா²யூயமபீஸ்²வரம்ʼ
ல மீஞ்ேசத்யுேப⁴ ேஸவதும்ʼ நஸ²க்நுத²|

ⅩⅩⅤ அபரம் அஹம்ʼ யுஷ்மப்⁴யம்ʼ தத்²யம்ʼ கத²யாமி, க ம்ʼ
ப⁴க்ஷஷ்யாம :? க ம்ʼ பாஸ்யாம :? இத ப்ராணதா⁴ரணாய மா
ச ந்தயத; க ம்ʼ பரிதா⁴ஸ்யாம :? இத காயரக்ஷணாய ந ச ந்தயத;
ப⁴ யாத் ப்ராணா வஸநாஞ்ச வபூம்ʼஷ கம்ʼ ஸ்²ேரஷ்டா²ணி ந
ஹ ?

ⅩⅩⅥவஹாயேஸா வஹங்க³மாந் வ ேலாகயத; ைத ர்ேநாப்யேத
ந க்ருʼத்யேத பா⁴ண்டா³கா³ேர ந ஸஞ்சீயேத(அ)ப ; ததா²ப
யுஷ்மாகம்ʼஸ்வர்க³ஸ்த² : ப தா ேதப்⁴யஆஹாரம்ʼவதரத |
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ⅩⅩⅦ யூயம்ʼ ேதப்⁴ய : க ம்ʼ ஸ்²ேரஷ்டா² ந ப⁴வத²? யுஷ்மாகம்ʼ
கஸ்²ச த் மநுஜ : ச ந்தயந் நஜாயுஷ : க்ஷணமப வர்த்³த⁴யதும்ʼ
ஸ²க்ேநாத ?

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

ⅩⅩⅨ ததா²ப்யஹம்ʼ யுஷ்மாந் வதா³மி, ஸுேலமாந் தாத்³ருʼக்³
ஐஸ்²வர்ய்யவாநப தத்புஷ்பமிவவபூ⁴ஷேதா நாஸீத்|

ⅩⅩⅩ தஸ்மாத் க்ஷத்³ய வத்³யமாநம்ʼ ஸ்²ச : சுல்ல்யாம்ʼ
ந ேக்ஷப்ஸ்யேத தாத்³ருʼஸ²ம்ʼ யத் ேக்ஷத்ரஸ்த ²தம்ʼ குஸுமம்ʼ தத்
யதீ³ஸ்²சர இத்த²ம்ʼ ப ³பூ⁴ஷயத , தர்ஹ ேஹஸ்ேதாகப்ரத்யய ேநா
யுஷ்மாந் க ம்ʼ ந பரிதா⁴பயஷ்யத ?

ⅩⅩⅪதஸ்மாத்அஸ்மாப ⁴ : க மத்ஸ்யேத? கஞ்ச பாயஷ்யேத? க ம்ʼ
வா பரிதா⁴யஷ்யேத,இத ந ச ந்தயத|

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

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

ⅩⅩⅩⅣ ஸ்²வ : க்ருʼேத மா ச ந்தயத, ஸ்²வஏவ ஸ்வயம்ʼ
ஸ்வமுத்³த ³ஸ்²ய ச ந்தயஷ்யத ; அத்³யதநீ யா ச ந்தா
ஸாத்³யக்ருʼேத ப்ரசுரதரா|

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

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

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

Ⅳ தவ நஜேலாசேந நாஸாயாம்ʼ வத்³யமாநாயாம்ʼ, ேஹ ப்⁴ராத :,
தவ நயநாத் த்ருʼணம்ʼ ப³ஹஷ்யர்தும்ʼஅநுஜாநீஹ , கதா²ேமதாம்ʼ
நஜஸஹஜாயகத²ம்ʼ கத²யதும்ʼஸ²க்ேநாஷ ?

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

Ⅵ அந்யஞ்ச ஸாரேமேயப்⁴ய : பவ த்ரவஸ்தூந மா வ தரத,
வராஹாணாம்ʼ ஸமக்ஷஞ்ச முக்தா மா நக்ஷபத; ந ேக்ஷபணாத்
ேத தா : ஸர்வ்வா : பைத³ ர்த³லயஷ்யந்த , பராவ்ருʼத்ய யுஷ்மாநப
வ தா³ரயஷ்யந்த |
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Ⅶ யாசத்⁴வம்ʼ தேதா யுஷ்மப்⁴யம்ʼ தா³யஷ்யேத; ம்ருʼக³யத்⁴வம்ʼ
தத உத்³ேத³ஸ²ம்ʼ லப்ஸ்யத்⁴ேவ; த்³வாரம் ஆஹத, தேதா
யுஷ்மத்க்ருʼேதமுக்தம்ʼ ப⁴வஷ்யத |

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

Ⅸ ஆத்மேஜந பூேப ப்ரார்த ²ேத தஸ்ைம பாஷாணம்ʼ
வஸ்²ராணயத ,

Ⅹ மீேந யாச ேத ச தஸ்ைம பு⁴ஜக³ம்ʼ வதரத , ஏதாத்³ருʼஸ² : ப தா
யுஷ்மாகம்ʼமத்⁴ேய கஆஸ்ேத?

Ⅺதஸ்மாத்³யூயம்அப⁴த்³ரா :ஸந்ேதா(அ)ப யத ³நஜபா³லேகப்⁴ய
உத்தமம்ʼ த்³ரவ்யம்ʼ தா³தும்ʼ ஜாநீத², தர்ஹ யுஷ்மாகம்ʼ
ஸ்வர்க³ஸ்த² : ப தா ஸ்வீயயாசேகப்⁴ய : கமுத்தமாந வஸ்தூந
நதா³ஸ்யத ?

Ⅻ யூஷ்மாந் ப்ரதீதேரஷாம்ʼ யாத்³ருʼேஸா² வ்யவஹாேரா
யுஷ்மாகம்ʼ ப்ரிய :, யூயம்ʼ தாந் ப்ரத தாத்³ருʼஸா²ேநவ
வ்யவஹாராந்வ த⁴த்த;யஸ்மாத்³வ்யவஸ்தா²ப⁴வஷ்யத்³வாத ³நாம்ʼ
வசநாநாம்இத ஸாரம்|

ⅩⅢ ஸங்கீர்ணத்³வாேரண ப்ரவஸ²த; யேதா நரகக³மநாய யத்³
த்³வாரம்ʼதத்³வஸ்தீர்ணம்ʼயச்சவர்த்மதத்³ப்³ருʼஹத்ேதநப³ஹவ :
ப்ரவஸ²ந்த |

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

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

ⅩⅥ மநுஜா : க ம்ʼ கண்டக ேநா வ்ருʼக்ஷாத்³ த்³ராக்ஷாப²லாந
ஸ்²ருʼகா³லேகாலிதஸ்²சஉடு³ம்ப³ரப²லாந ஸா²தயந்த ?

ⅩⅦ தத்³வத்³ உத்தம ஏவ பாத³ப உத்தமப²லாந ஜநயத ,
அத⁴மபாத³பஏவாத⁴மப²லாந ஜநயத |

ⅩⅧ க ந்தூத்தமபாத³ப : கதா³ப்யத⁴மப²லாந ஜநயதும்ʼ ந
ஸ²க்ேநாத , ததா²த⁴ேமாப பாத³ப உத்தமப²லாந ஜநயதும்ʼ ந
ஸ²க்ேநாத |

ⅩⅨஅபரம்ʼ ேய ேய பாத³பா அத⁴மப²லாந ஜநயந்த , ேத க்ருʼத்தா
வஹ்ெநௗக்ஷப்யந்ேத|

ⅩⅩஅதஏவயூயம்ʼ ப²ேலந தாந் பரிேசஷ்யத²|
ⅩⅪேயஜநா மாம்ʼ ப்ரபு⁴ம்ʼவத³ந்த , ேதஸர்வ்ேவஸ்வர்க³ராஜ்யம்ʼ
ப்ரேவ யந்த தந்ந, க ந்து ேயா மாநேவா மம ஸ்வர்க³ஸ்த²ஸ்ய
பதுரிஷ்டம்ʼ கர்ம்ம கேராத ஸஏவப்ரேவ யத |

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

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

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

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

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

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

ⅩⅩⅧ யீஸு²ைநேதஷ வாக்ேயஷ ஸமாப ேதஷ
மாநவாஸ்ததீ³ேயாபேத³ஸ²ம்ஆஸ்²சர்ய்யம்ʼ ேமந ேர|

ⅩⅩⅨ யஸ்மாத் ஸ உபாத்⁴யாயா இவ தாந் ேநாபத ³ேத³ஸ² க ந்து
ஸமர்த²புருஷஇவஸமுபத ³ேத³ஸ²|

Ⅷ
Ⅰ யதா³ ஸ பர்வ்வதாத்³ அவாேராஹத் ததா³ ப³ஹேவா
மாநவாஸ்தத்பஸ்²சாத்³வவ்ரஜு :|

Ⅱ ஏக : குஷ்ட²வாந் ஆக³த்ய தம்ʼ ப்ரணம்ய ப³பா⁴ேஷ, ேஹ
ப்ரேபா⁴,யத ³ப⁴வாந்ஸம்ʼமந்யேத,தர்ஹ மாம்ʼந ராமயம்ʼகர்த்தும்ʼ
ஸ²க்ேநாத |

Ⅲ தேதா யீஸு² : கரம்ʼ ப்ரஸார்ய்ய தஸ்யாங்க³ம்ʼ ஸ்ப்ருʼஸ²ந்
வ்யாஜஹார, ஸம்மந்ேய(அ)ஹம்ʼ த்வம்ʼ ந ராமேயா ப⁴வ; ேதந ஸ
தத்க்ஷணாத்குஷ்ேட²நாேமாச |

Ⅳ தேதா யீஸு²ஸ்தம்ʼ ஜகா³த³, அவேத⁴ஹ கதா²ேமதாம்ʼ
கஸ்²ச த³ப மா ப்³ரூஹ , க ந்து யாஜகஸ்ய ஸந்ந த ⁴ம்ʼ க³த்வா
ஸ்வாத்மாநம்ʼ த³ர்ஸ²ய மநுேஜப்⁴ேயா நஜந ராமயத்வம்ʼ
ப்ரமாணயதும்ʼமூஸாநரூப தம்ʼ த்³ரவ்யம்உத்ஸ்ருʼஜச|

Ⅴ தத³நந்தரம்ʼ யீஸு²நா கப²ர்நாஹூம்நாமந நக³ேர ப்ரவஷ்ேட
கஸ்²ச த்ஸ²தேஸநாபதஸ்தத்ஸமீபம்ஆக³த்யவநீயப³பா⁴ேஷ,

Ⅵ ேஹ ப்ரேபா⁴, மதீ³ய ஏேகா தா³ஸ : பக்ஷாகா⁴தவ்யாத ⁴நா
ப்⁴ருʼஸ²ம்ʼவ்யத ²த :,ஸதுஸ²யநீயஆஸ்ேத|

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

Ⅷ தத : ஸ ஸ²தேஸநாபத  : ப்ரத்யவத³த், ேஹ ப்ரேபா⁴, ப⁴வாந்
யத் மம ேக³ஹமத்⁴யம்ʼ யாத தத்³ேயாக்³யபா⁴ஜநம்ʼ நாஹமஸ்மி;
வாங்மாத்ரம் ஆத ³ஸ²து, ேதைநவ மம தா³ேஸா ந ராமேயா
ப⁴வஷ்யத |
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Ⅸ யேதா மய பரந த்⁴ேந(அ)ப மம ந ேத³ஸ²வஸ்²யா : கத கத
ேஸநா :ஸந்த ,ததஏகஸ்மிந்யாஹீத்யுக்ேதஸயாத ,தத³ந்யஸ்மிந்
ஏஹீத்யுக்ேத ஸ ஆயாத , ததா² மம நஜதா³ேஸ கர்ம்ைமதத்
குர்வ்வத்யுக்ேதஸதத்கேராத |

Ⅹ ததா³நீம்ʼ யீஸு²ஸ்தஸ்ையதத் வேசா நஸ²ம்ய
வஸ்மயாபந்ேநா(அ)பூ⁴த்; நஜபஸ்²சாத்³கா³மிேநா மாநவாந்
அேவாச்ச, யுஷ்மாந் தத்²யம்ʼ வச்மி, இஸ்ராேயலீயேலாகாநாம்ʼ
மத்⁴ேய(அ)ப ைநதாத்³ருʼேஸா²வஸ்²வாேஸாமயா ப்ராப்த :|

Ⅺ அந்யச்சாஹம்ʼ யுஷ்மாந் வதா³மி, ப³ஹவ : பூர்வ்வஸ்யா :
பஸ்²ச மாயாஸ்²ச த ³ஸ² ஆக³த்ய இப்³ராஹீமா இஸ்ஹாகா
யாகூபா³ சஸாகம்மிலித்வாஸமுபேவ யந்த ;

Ⅻக ந்துயத்ரஸ்தா²ேந ேராத³நத³ந்தக⁴ர்ஷேணப⁴வதஸ்தஸ்மிந்
ப³ஹர்பூ⁴ததமிஸ்ேர ராஜ்யஸ்யஸந்தாநா ந ேக்ஷஸ்யந்ேத|

ⅩⅢதத : பரம்ʼ யீஸு²ஸ்தம்ʼஸ²தேஸநாபத ம்ʼஜகா³த³, யாஹ , தவ
ப்ரதீத்யநுஸாரேதாமங்க³லம்ʼபூ⁴யாத்;ததா³தஸ்மிந்ேநவத³ண்ேட³
ததீ³யதா³ேஸா ந ராமேயா ப³பூ⁴வ|

ⅩⅣ அநந்தரம்ʼ யீஸு² : ப தரஸ்ய ேக³ஹமுபஸ்தா²ய ஜ்வேரண
பீடி³தாம்ʼஸ²யநீயஸ்த ²தாம்ʼ தஸ்யஸ்²வஸ்²ரூம்ʼவீக்ஷாஞ்சக்ேர|

ⅩⅤ ததஸ்ேதந தஸ்யா : கரஸ்ய ஸ்ப்ருʼஷ்டதவாத் ஜ்வரஸ்தாம்ʼ
தத்யாஜ, ததா³ஸாஸமுத்தா²யதாந்ஸிேஷேவ|

ⅩⅥ அநந்தரம்ʼ ஸந்த்⁴யாயாம்ʼ ஸத்யாம்ʼ ப³ஹுேஸா²
பூ⁴தக்³ரஸ்தமநுஜாந்தஸ்யஸமீபம்ஆந ந்யு :ஸசவாக்ேயநபூ⁴தாந்
த்யாஜயாமாஸ,ஸர்வ்வப்ரகாரபீடி³தஜநாம்ʼஸ்²ச ந ராமயாந் சகார;

ⅩⅦ தஸ்மாத், ஸர்வ்வா து³ர்ப்³ப³லதாஸ்மாகம்ʼ ேதைநவ
பரிதா⁴ரிதா| அஸ்மாகம்ʼ ஸகலம்ʼ வ்யாத ⁴ம்ʼ ஸஏவ
ஸம்ʼக்³ருʼஹீதவாந்|யேத³தத்³வசநம்ʼயஸ²யயப⁴வஷ்யத்³வாத ³ேநாக்தமாஸீத்,
தத்ததா³ஸப²லமப⁴வத்|

ⅩⅧ அநந்தரம்ʼ யீஸு²ஸ்²சதுர்த ³க்ஷ ஜநநவஹம்ʼ வேலாக்ய
தடிந்யா : பாரம்ʼயாதும்ʼஸி²ஷ்யாந்ஆத ³ேத³ஸ²|

ⅩⅨ ததா³நீம் ஏக உபாத்⁴யாய ஆக³த்ய கத ²தவாந், ேஹ கு³ேரா,
ப⁴வாந்யத்ரயாஸ்யத தத்ராஹமப ப⁴வத : பஸ்²சாத்³யாஸ்யாமி|

ⅩⅩ தேதா யீஸு² ர்ஜகா³த³, க்ேராஷ்டு : ஸ்தா²தும்ʼ ஸ்தா²நம்ʼ
வத்³யேத,வஹாயேஸாவஹங்க³மாநாம்ʼ நீடா³ந சஸந்த ; க ந்து
மநுஷ்யபுத்ரஸ்யஸி²ர : ஸ்தா²பயதும்ʼஸ்தா²நம்ʼ நவ த்³யேத|

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

ⅩⅫதேதாயீஸு²ருக்தவாந்ம்ருʼதாம்ருʼதாந்ஸ்²மஸா²ேநந த³த⁴து,
த்வம்ʼமம பஸ்²சாத்³ஆக³ச்ச²|

ⅩⅩⅢ அநந்தரம்ʼ தஸ்மிந் நாவமாரூேட⁴ தஸ்ய
ஸி²ஷ்யாஸ்தத்பஸ்²சாத்ஜக்³மு :|

ⅩⅩⅣ பஸ்²சாத் ஸாக³ரஸ்ய மத்⁴யம்ʼ ேதஷ க³ேதஷ தாத்³ருʼஸ² 
: ப்ரப³ேலா ஜ²ஞ்ப்⁴ஸ²நல உத³தஷ்ட²த், ேயந மஹாதரங்க³
உத்தா²யதரணிம்ʼ சா²த ³தவாந், க ந்துஸநத்³ரிதஆஸீத்|
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ⅩⅩⅤ ததா³ ஸி²ஷ்யா ஆக³த்ய தஸ்ய ந த்³ராப⁴ங்க³ம்ʼ க்ருʼத்வா
கத²யாமாஸு :, ேஹ ப்ரேபா⁴, வயம்ʼ ம்ரியாமேஹ, ப⁴வாந்
அஸ்மாகம்ʼ ப்ராணாந் ரக்ஷது|

ⅩⅩⅥ ததா³ ஸ தாந் உக்தவாந், ேஹ அல்பவஸ்²வாஸிேநா யூயம்ʼ
குேதா வ பீ⁴த²? தத : ஸஉத்தா²யவாதம்ʼஸாக³ரஞ்ச தர்ஜயாமாஸ,
தேதா ந ர்வ்வாதமப⁴வத்|

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

ⅩⅩⅧ அநந்தரம்ʼ ஸ பாரம்ʼ க³த்வா க ³ேத³ரீயேத³ஸ²ம்
உபஸ்த ²தவாந்; ததா³ த்³ெவௗ பூ⁴தக்³ரஸ்தமநுெஜௗ
ஸ்²மஸா²நஸ்தா²நாத்³ ப³ஹ ர்பூ⁴த்வா தம்ʼ ஸாக்ஷாத்
க்ருʼதவந்ெதௗ, தாேவதாத்³ருʼெஸௗ² ப்ரசண்டா³வாஸ்தாம்ʼ யத்
ேதநஸ்தா²ேநந ேகாப யாதும்ʼ நாஸ²க்ேநாத்|

ⅩⅩⅨதாவுைச : கத²யாமாஸது :,ேஹஈஸ்²வரஸ்யஸூேநாயீேஸா²,
த்வயாஸாகம்ஆவேயா : க : ஸம்ப³ந்த⁴ :? நரூப தகாலாத் ப்ராேக³வ
கமாவாப்⁴யாம்ʼயாதநாம்ʼ தா³தும்அத்ராக³ேதாஸி?

ⅩⅩⅩ ததா³நீம்ʼ தாப்⁴யாம்ʼ கஞ்ச த்³ தூ³ேர வராஹாணாம் ஏேகா
மஹாவ்ரேஜா(அ)சரத்|

ⅩⅩⅪ தேதா பூ⁴ெதௗ ெதௗ தஸ்யாந்த ேக வ நீய கத²யாமாஸது :,
யத்³யாவாம்ʼ த்யாஜயஸி, தர்ஹ வராஹாணாம்ʼ மத்⁴ேயவ்ரஜம்
ஆவாம்ʼ ப்ேரரய|

ⅩⅩⅫததா³யீஸு²ரவத³த் யாதம்ʼ,அநந்தரம்ʼ ெதௗயதா³ மநுெஜௗ
வஹாய வராஹாந் ஆஸ்²ரிதவந்ெதௗ, ததா³ ேத ஸர்வ்ேவ
வராஹா உச்சஸ்தா²நாத் மஹாஜேவந தா⁴வந்த : ஸாக³ரீயேதாேய
மஜ்ஜந்ேதா மம்ரு :|

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

ⅩⅩⅩⅣ தேதா நாக³ரிகா : ஸர்வ்ேவ மநுஜா யீஸு²ம்ʼ ஸாக்ஷாத்
கர்த்தும்ʼ ப³ஹராயாதா : தஞ்ச வ ேலாக்ய ப்ரார்த²யாஞ்சக்ரிேர
ப⁴வாந்அஸ்மாகம்ʼஸீமாேதாயாது|

Ⅸ
Ⅰ அநந்தரம்ʼ யீஸு² ர்ெநௗகாமாருஹ்ய புந : பாரமாக³த்ய
நஜக்³ராமம்ஆயெயௗ|

Ⅱ தத : கத பயா ஜநா ஏகம்ʼ பக்ஷாகா⁴த நம்ʼ ஸ்வட்ேடாபரி
ஸா²யயத்வாதத்ஸமீபம்ஆநயந்;தேதாயீஸு²ஸ்ேதஷாம்ʼப்ரதீத ம்ʼ
வஜ்ஞாய தம்ʼ பக்ஷாகா⁴த நம்ʼ ஜகா³த³, ேஹ புத்ர, ஸுஸ்த ²ேரா
ப⁴வ, தவகலுஷஸ்யமர்ஷணம்ʼஜாதம்|

Ⅲ தாம்ʼ கதா²ம்ʼ நஸ²ம்ய கயந்த உபாத்⁴யாயா மந :ஸு
ச ந்த தவந்த ஏஷமநுஜஈஸ்²வரம்ʼ ந ந்த³த |

Ⅳதத : ஸேதஷாம்ஏதாத்³ருʼஸீ²ம்ʼ ச ந்தாம்ʼவஜ்ஞாயகத ²தவாந்,
யூயம்ʼமந :ஸுக்ருʼத ஏதாத்³ருʼஸீ²ம்ʼகுச ந்தாம்ʼகுருத²?
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Ⅴ தவ பாபமர்ஷணம்ʼ ஜாதம்ʼ, யத்³வா த்வமுத்தா²ய க³ச்ச²,
த்³வேயாரநேயா ர்வாக்யேயா : க ம்ʼவாக்யம்ʼவக்தும்ʼஸுக³மம்ʼ?

Ⅵ க ந்து ேமத ³ந்யாம்ʼ கலுஷம்ʼ க்ஷமிதும்ʼ மநுஜஸுதஸ்ய
ஸாமர்த்²யமஸ்தீத யூயம்ʼ யதா² ஜாநீத², தத³ர்த²ம்ʼ ஸ தம்ʼ
பக்ஷாகா⁴த நம்ʼ க³த ³தவாந், உத்தஷ்ட², நஜஸ²யநீயம்ʼ ஆதா³ய
ேக³ஹம்ʼ க³ச்ச²|

Ⅶதத : ஸதத்க்ஷணாத்³உத்தா²யநஜேக³ஹம்ʼ ப்ரஸ்த ²தவாந்|
Ⅷமாநவா இத்த²ம்ʼவேலாக்ய வஸ்மயம்ʼ ேமந ேர, ஈஸ்²வேரண
மாநவாய ஸாமர்த்²யம் ஈத்³ருʼஸ²ம்ʼ த³த்தம்ʼ இத காரணாத் தம்ʼ
த⁴ந்யம்ʼ ப³பா⁴ஷேர ச|

Ⅸ அநந்தரம்ʼ யீஸு²ஸ்தத்ஸ்தா²நாத்³ க³ச்ச²ந் க³ச்ச²ந்
கரஸம்ʼக்³ரஹஸ்தா²ேநஸமுபவஷ்டம்ʼமத ²நாமாநம்ஏகம்ʼமநுஜம்ʼ
வேலாக்ய தம்ʼ ப³பா⁴ேஷ, மம பஸ்²சாத்³ஆக³ச்ச², தத : ஸஉத்தா²ய
தஸ்யபஸ்²சாத்³வவ்ராஜ|

Ⅹ தத : பரம்ʼ யீெஸௗ² க்³ருʼேஹ ேபா⁴க்தும் உபவஷ்ேட ப³ஹவ :
கரஸம்ʼக்³ராஹண : கலுஷணஸ்²ச மாநவாஆக³த்ய ேதநஸாகம்ʼ
தஸ்யஸி²ஷ்ையஸ்²சஸாகம்உபவவஸு² :|

Ⅺ ப ²ரூஸி²நஸ்தத்³ த்³ருʼஷ்ட்வா தஸ்ய ஸி²ஷ்யாந் ப³பா⁴ஷேர,
யுஷ்மாகம்ʼகு³ரு : க ம்ʼந மித்தம்ʼகரஸம்ʼக்³ராஹப ⁴ : கலுஷப ⁴ஸ்²ச
ஸாகம்ʼ பு⁴ம்ʼக்ேத?

Ⅻயீஸு²ஸ்தத்ஸ்²ருத்வா தாந் ப்ரத்யவத³த், ந ராமயேலாகாநாம்ʼ
ச க த்ஸேகந ப்ரேயாஜநம்ʼ நாஸ்த , க ந்து ஸாமயேலாகாநாம்ʼ
ப்ரேயாஜநமாஸ்ேத|

ⅩⅢ அேதா யூயம்ʼ யாத்வா வசநஸ்யாஸ்யார்த²ம்ʼ ஸி²க்ஷத்⁴வம்,
த³யாயாம்ʼேமயதா²ப்ரீத ர்நததா²யஜ்ஞகர்ம்மணி|யேதா(அ)ஹம்ʼ
தா⁴ர்ம்மிகாந் ஆஹ்வாதும்ʼ நாக³ேதா(அ)ஸ்மி க ந்து மந :
பரிவர்த்தயதும்ʼ பாப நஆஹ்வாதும்ஆக³ேதா(அ)ஸ்மி|

ⅩⅣ அநந்தரம்ʼ ேயாஹந : ஸி²ஷ்யாஸ்தஸ்ய ஸமீபம் ஆக³த்ய
கத²யாமாஸு :,ப ²ரூஸி²ேநாவயஞ்சபுந : புநருபவஸாம :,க ந்துதவ
ஸி²ஷ்யா ேநாபவஸந்த ,குத :?

ⅩⅤ ததா³ யீஸு²ஸ்தாந் அேவாசத் யாவத் ஸகீ²நாம்ʼ ஸம்ʼங்ேக³
கந்யாயா வரஸ்தஷ்ட²த , தாவத் க ம்ʼ ேத வலாபம்ʼ கர்த்தும்ʼ
ஸ²க்லுவந்த ? க ந்து யதா³ ேதஷாம்ʼ ஸம்ʼங்கா³த்³ வரம்ʼ நயந்த ,
தாத்³ருʼஸ² : ஸமயஆக³மிஷ்யத , ததா³ ேதஉபவத்ஸ்யந்த |

ⅩⅥ புராதநவஸேந ேகாப நவீநவஸ்த்ரம்ʼ ந ேயாஜயத ,
யஸ்மாத் ேதந ேயாஜிேதந புராதநவஸநம்ʼ ச ²நத்த தச்ச ²த்³ரஞ்ச
ப³ஹுகுத்ஸிதம்ʼ த்³ருʼஸ்²யேத|

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

ⅩⅧ அபரம்ʼ ேதைநதத்கதா²கத²நகாேல ஏேகா(அ)த ⁴பதஸ்தம்ʼ
ப்ரணம்ய ப³பா⁴ேஷ, மம து³ஹதா ப்ராேயைணதாவத்காேல
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ம்ருʼதா, தஸ்மாத்³ ப⁴வாநாக³த்ய தஸ்யா கா³த்ேர ஹஸ்தமர்பயது,
ேதநஸாஜீவஷ்யத |

ⅩⅨததா³நீம்ʼயீஸு² :ஸி²ஷ்ைய :ஸாகம்உத்தா²யதஸ்யபஸ்²சாத்³
வவ்ராஜ|

ⅩⅩ இத்யநந்தேர த்³வாத³ஸ²வத்ஸராந் யாவத் ப்ரத³ராமேயந
ஸீ²ர்ைணகா நாரீ தஸ்ய பஸ்²சாத்³ ஆக³த்ய தஸ்ய வஸநஸ்ய
க்³ரந்த ²ம்ʼ பஸ்பர்ஸ²;

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

ⅩⅫ தேதா யீஸு²ர்வத³நம்ʼ பராவர்த்த்ய தாம்ʼ ஜகா³த³, ேஹ
கந்ேய, த்வம்ʼ ஸுஸ்த ²ரா ப⁴வ, தவ வஸ்²வாஸஸ்த்வாம்ʼ
ஸ்வஸ்தா²மகார்ஷீத்| ஏதத்³வாக்ேய க³த ³தஏவ ஸா ேயாஷத்
ஸ்வஸ்தா²பூ⁴த்|

ⅩⅩⅢ அபரம்ʼ யீஸு²ஸ்தஸ்யாத்⁴யக்ஷஸ்ய ேக³ஹம்ʼ க³த்வா
வாத³கப்ரப்⁴ருʼதீந் ப³ஹூந் ேலாகாந்ஸ²ப்³தா³யமாநாந் வ ேலாக்ய
தாந்அவத³த்,

ⅩⅩⅣ பந்தா²நம்ʼ த்யஜ, கந்ேயயம்ʼ நாம்ரியத ந த்³ரிதாஸ்ேத;
கதா²ேமதாம்ʼஸ்²ருத்வா ேத தமுபஜஹஸு :|

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

ⅩⅩⅥ ததஸ்தத்கர்ம்மேணா யஸ² : க்ருʼத்ஸ்நம்ʼ தம்ʼ ேத³ஸ²ம்ʼ
வ்யாப்தவத்|

ⅩⅩⅦ தத : பரம்ʼ யீஸு²ஸ்தஸ்மாத் ஸ்தா²நாத்³ யாத்ராம்ʼ சகார;
ததா³ ேஹ தா³யூத³ : ஸந்தாந, அஸ்மாந் த³யஸ்வ, இத வத³ந்ெதௗ
த்³ெவௗ ஜநாவந்ெதௗ⁴ ப்ேராைசராஹூயந்ெதௗ தத்பஸ்²சாத்³
வவ்ரஜது :|

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

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

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

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

ⅩⅩⅫ அபரம்ʼ ெதௗ ப³ஹர்யாத ஏதஸ்மிந்நந்தேர மநுஜா ஏகம்ʼ
பூ⁴தக்³ரஸ்தமூகம்ʼ தஸ்யஸமீபம்ஆநீதவந்த :|

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

ⅩⅩⅩⅣக ந்து ப ²ரூஸி²ந : கத²யாஞ்சக்ரு : பூ⁴தாத ⁴பத நாஸ பூ⁴தாந்
த்யாஜயத |
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ⅩⅩⅩⅤ தத : பரம்ʼ யீஸு²ஸ்ேதஷாம்ʼ ப⁴ஜநப⁴வந உபத ³ஸ²ந்
ராஜ்யஸ்ய ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ ப்ரசாரயந் ேலாகாநாம்ʼ யஸ்ய ய
ஆமேயா யா ச பீடா³ஸீத், தாந் ஸ²மயந்ஸ²மயம்ʼஸ்²ச ஸர்வ்வாணி
நக³ராணி க்³ராமாம்ʼஸ்²ச ப³ப்⁴ராம|

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

ⅩⅩⅩⅦஸ²ஸ்யாந ப்ரசுராணிஸந்த , க ந்துேச²த்தார : ஸ்ேதாகா :|
ⅩⅩⅩⅧ ேக்ஷத்ரம்ʼ ப்ரத்யபராந் ேச²த³காந் ப்ரேஹதும்ʼ
ஸ²ஸ்யஸ்வாமிநம்ʼ ப்ரார்த²யத்⁴வம்|

Ⅹ
Ⅰஅநந்தரம்ʼயீஸு²ர்த்³வாத³ஸ²ஸி²ஷ்யாந்ஆஹூயாேமத்⁴யபூ⁴தாந்
த்யாஜயதும்ʼ ஸர்வ்வப்ரகாரேராகா³ந் பீடா³ஸ்²ச ஸ²மயதும்ʼ
ேதப்⁴ய : ஸாமர்த்²யமதா³த்|

Ⅱ ேதஷாம்ʼ த்³வாத³ஸ²ப்ேரஷ்யாணாம்ʼ நாமாந்ேயதாந | ப்ரத²மம்ʼ
ஸி²ேமாந்யம்ʼப தரம்ʼவத³ந்த ,தத : பரம்ʼதஸ்யஸஹஜஆந்த்³ரிய :,
ஸிவத ³யஸ்யபுத்ேரா யாகூப்³

Ⅲ தஸ்ய ஸஹேஜா ேயாஹந்; ப ²லிப் ப³ர்த²லமய் ேதா²மா :
கரஸம்ʼக்³ராஹீமத ² :,ஆல்ேப²யபுத்ேரா யாகூப்³,

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

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

Ⅵ இஸ்ராேயல்ேகா³த்ரஸ்ய ஹாரிதா ேய ேய
ேமஷாஸ்ேதஷாேமவஸமீபம்ʼயாத|

Ⅶக³த்வா க³த்வாஸ்வர்க³ஸ்ய ராஜத்வம்ʼஸவத⁴மப⁴வத், ஏதாம்ʼ
கதா²ம்ʼ ப்ரசாரயத|

Ⅷ ஆமயக்³ரஸ்தாந் ஸ்வஸ்தா²ந் குருத, குஷ்டி²ந : பரிஷ்குருத,
ம்ருʼதேலாகாந் ஜீவயத, பூ⁴தாந் த்யாஜயத, வநா மூல்யம்ʼ யூயம்
அலப⁴த்⁴வம்ʼவைநவமூல்யம்ʼவஸ்²ராணயத|

Ⅸக ந்துஸ்ேவஷாம்ʼ கடிப³ந்ேத⁴ஷ ஸ்வர்ணரூப்யதாம்ராணாம்ʼ
க மப ந க்³ருʼஹ்லீத|

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

Ⅺ அபரம்ʼ யூயம்ʼ யத் புரம்ʼ யஞ்ச க்³ராமம்ʼ ப்ரவஸ²த², தத்ர
ேயா ஜேநா ேயாக்³யபாத்ரம்ʼ தமவக³த்ய யாநகாலம்ʼ யாவத் தத்ர
தஷ்ட²த|

Ⅻ யதா³ யூயம்ʼ தத்³ேக³ஹம்ʼ ப்ரவஸ²த², ததா³ தமாஸி²ஷம்ʼ
வத³த|

ⅩⅢ யத ³ ஸ ேயாக்³யபாத்ரம்ʼ ப⁴வத , தர்ஹ தத்கல்யாணம்ʼ
தஸ்ைமப⁴வஷ்யத , ேநாேசத்ஸாஸீ²ர்யுஷ்மப்⁴யேமவப⁴வஷ்யத |
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ⅩⅣ க ந்து ேய ஜநா யுஷ்மாகமாத த்²யம்ʼ ந வ த³த⁴த யுஷ்மாகம்ʼ
கதா²ஞ்ச ந ஸ்²ருʼண்வந்த ேதஷாம்ʼ ேக³ஹாத் புராத்³வா
ப்ரஸ்தா²நகாேலஸ்வபதூ³லீ : பாதயத|

ⅩⅤயுஷ்மாநஹம்ʼ தத்²யம்ʼவச்மி வ சாரத ³ேந தத்புரஸ்யத³ஸா²த :
ஸிேதா³மேமாராபுரேயார்த³ஸா²ஸஹ்யதரா ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅥ பஸ்²யத, வ்ருʼகயூத²மத்⁴ேய ேமஷ : யதா²வஸ்ததா²
யுஷ்மாந ப்ரஹேணாமி, தஸ்மாத்³ யூயம் அஹரிவ ஸதர்கா :
கேபாதாஇவாஹம்ʼஸகா ப⁴வத|

ⅩⅦ ந்ருʼப்⁴ய : ஸாவதா⁴நா ப⁴வத; யதஸ்ைத ர்யூயம்ʼ
ராஜஸம்ʼஸத ³ ஸமர்பஷ்யத்⁴ேவ ேதஷாம்ʼ ப⁴ஜநேக³ேஹ
ப்ரஹாரிஷ்யத்⁴ேவ|

ⅩⅧ யூயம்ʼ மந்நாமேஹேதா : ஸா²ஸ்த்ருʼணாம்ʼ
ராஜ்ஞாஞ்ச ஸமக்ஷம்ʼ தாநந்யேத³ஸி²நஸ்²சாத ⁴
ஸாக்ஷத்வார்த²மாேநஷ்யத்⁴ேவ|

ⅩⅨ க ந்த்வத்த²ம்ʼ ஸமர்ப தா யூயம்ʼ கத²ம்ʼ கமுத்தரம்ʼ வ யத²
தத்ர மா ச ந்தயத, யதஸ்ததா³ யுஷ்மாப ⁴ ர்யத்³ வக்தவ்யம்ʼ தத்
தத்³த³ண்ேட³யுஷ்மந்மந : ஸுஸமுபஸ்தா²ஸ்யத |

ⅩⅩ யஸ்மாத் ததா³ ேயா வ யத ஸ ந யூயம்ʼ க ந்து
யுஷ்மாகமந்தரஸ்த² : ப த்ராத்மா|

ⅩⅪஸஹஜ : ஸஹஜம்ʼ தாத : ஸுதஞ்ச ம்ருʼெதௗஸமர்பயஷ்யத ,
அபத்யாக ³ஸ்வஸ்வபத்ேரா◌े ர்வ ப பூ⁴யெதௗகா⁴தயஷ்யந்த |

ⅩⅫ மந்நமேஹேதா : ஸர்வ்ேவ ஜநா யுஷ்மாந் ருʼ◌தृீயஷ்யந்ேத,
க ந்துய : ேஸ²ஷம்ʼயாவத்³ைத⁴ர்ய்யம்ʼ க்⁴ருʼத்வாஸ்தா²ஸ்யத ,ஸ
த்ராயஷ்யேத|

ⅩⅩⅢ ைத ர்யதா³ யூயேமகபுேர தாடி³ஷ்யத்⁴ேவ,
ததா³ யூயமந்யபுரம்ʼ பலாயத்⁴வம்ʼ யுஷ்மாநஹம்ʼ
தத்²யம்ʼ வச்மி யாவந்மநுஜஸுேதா ைநத தாவத்³
இஸ்ராேயல்ேத³ஸீ²யஸர்வ்வநக³ரப்⁴ரமணம்ʼ ஸமாபயதும்ʼ ந
ஸ² யத²|

ⅩⅩⅣகு³ேரா : ஸி²ஷ்ேயா ந மஹாந், ப்ரேபா⁴ர்தா³ேஸா ந மஹாந்|
ⅩⅩⅤ யத ³ ஸி²ஷ்ேயா நஜகு³ேரா ர்தா³ஸஸ்²ச
ஸ்வப்ரேபா⁴ : ஸமாேநா ப⁴வத தர்ஹ தத்³ யேத²ஷ்டம்ʼ|
ேசத்ைதர்க்³ருʼஹபத ர்பூ⁴தராஜ உச்யேத, தர்ஹ பரிவாரா : க ம்ʼ
ததா² நவ யந்ேத?

ⅩⅩⅥ க ந்து ேதப்⁴ேயா யூயம்ʼ மா ப ³பீ⁴த, யேதா யந்ந
ப்ரகாஸி²ஷ்யேத, தாத்³ருʼக் சா²த ³தம்ʼ க மப நாஸ்த , யச்ச ந
வ்யஞ்சஷ்யேத, தாத்³ருʼக்³கு³ப்தம்ʼ க மப நாஸ்த |

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

ⅩⅩⅧ ேய காயம்ʼ ஹந்தும்ʼ ஸ²க்நுவந்த நாத்மாநம்ʼ, ேதப்⁴ேயா
மா ைப⁴ஷ்ட; ய : காயாத்மாெநௗ ந ரேய நாஸ²யதும்ʼ, ஸ²க்ேநாத ,
தேதா ப ³பீ⁴த|
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ⅩⅩⅨ த்³ெவௗ சடெகௗ க ேமகதாம்ரமுத்³ரயா ந வ க்ரீேயேத?
ததா²ப யுஷ்மத்தாதாநுமத ம்ʼவநா ேதஷாேமேகாப பு⁴வ நபதத |

ⅩⅩⅩயுஷ்மச்ச ²ரஸாம்ʼஸர்வ்வகசா க³ணிதாம்ʼ : ஸந்த |
ⅩⅩⅪஅேதா மா ப ³பீ⁴த,யூயம்ʼ ப³ஹுசடேகப்⁴ேயா ப³ஹுமூல்யா :|
ⅩⅩⅫ ேயா மநுஜஸாக்ஷாந்மாமங்கீ³குருேத தமஹம்ʼ
ஸ்வர்க³ஸ்த²தாதஸாக்ஷாத³ங்கீ³கரிஷ்ேய|

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

ⅩⅩⅩⅣ ப த்ருʼமாத்ருʼஸ்²சஸ்²ரூப ⁴ : ஸாகம்ʼ ஸுதஸுதாப³தூ⁴
ர்வ ேராத⁴யதுஞ்சாக³ேத◌ाஸ்மி|

ⅩⅩⅩⅤதத : ஸ்வஸ்வபரிவாரஏவந்ருʼஸ²த்ரு ர்ப⁴வதா|
ⅩⅩⅩⅥய : ப தரி மாதரி வா மத்ேதாத ⁴கம்ʼ ப்ரீயேத,ஸநமத³ர்ஹ :;
ⅩⅩⅩⅦ யஸ்²ச ஸுேத ஸுதாயாம்ʼ வா மத்ேதாத ⁴கம்ʼ ப்ரீயேத,
ேஸ◌ाப ந மத³ர்ஹ :|

ⅩⅩⅩⅧய :ஸ்வக்ருஸ²ம்ʼக்³ருʼஹ்லந்மத்பஸ்²சாந்ைநத , ேஸ◌ाப ந
மத³ர்ஹ :|

ⅩⅩⅩⅨ ய : ஸ்வப்ராணாநவத , ஸ தாந் ஹாரயஷ்யேத, யஸ்து
மத்க்ருʼேதஸ்வப்ராணாந்ஹாரயத ,ஸதாநவத |

ⅩⅬ ேயா யுஷ்மாகமாத த்²யம்ʼ வத³தா⁴த , ஸ மமாத த்²யம்ʼ
வத³தா⁴த , யஸ்²ச மமாத த்²யம்ʼ வத³தா⁴த , ஸ
மத்ப்ேரரகஸ்யாத த்²யம்ʼவத³தா⁴த |

ⅩⅬⅠேயாப⁴வஷ்யத்³வாதீ³த ஜ்ஞாத்வாதஸ்யாத த்²யம்ʼவத⁴த்ேத,
ஸ ப⁴வஷ்யத்³வாத ³ந : ப²லம்ʼ லப்ஸ்யேத, யஸ்²ச தா⁴ர்ம்மிக இத
வத ³த்வா தஸ்யாத த்²யம்ʼ வத⁴த்ேத ஸ தா⁴ர்ம்மிகமாநவஸ்ய
ப²லம்ʼ ப்ராப்ஸ்யத |

ⅩⅬⅡ யஸ்²ச கஸ்²ச த் ஏேதஷாம்ʼ க்ஷ த்³ரநராணாம் யம்ʼ
கஞ்சைநகம்ʼஸி²ஷ்யஇத வத ³த்வாகம்ʼைஸகம்ʼஸீ²தலஸலிலம்ʼ
தஸ்ைம த³த்ேத, யுஷ்மாநஹம்ʼ தத்²யம்ʼ வதா³மி, ஸ ேகநாப
ப்ரகாேரணப²ேலந நவஞ்சஷ்யேத|

Ⅺ
Ⅰ இத்த²ம்ʼ யீஸு² : ஸ்வத்³வாத³ஸ²ஸி²ஷ்யாணாமாஜ்ஞாபநம்ʼ
ஸமாப்ய புேர புர உபேத³ஷ்டும்ʼ ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ ப்ரசாரயதும்ʼ
தத்ஸ்தா²நாத் ப்ரதஸ்ேத²|

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

Ⅲஏதத் ப்ரஷ்டும்ʼ ந ெஜௗத்³ெவௗஸி²ஷ்ெயௗப்ராஹேணாத்|
Ⅳ யீஸு² : ப்ரத்யேவாசத், அந்தா⁴ ேநத்ராணி லப⁴ந்ேத,
க²ஞ்சா க³ச்ச²ந்த , குஷ்டி²ந : ஸ்வஸ்தா² ப⁴வந்த , ப³த ⁴ரா :
ஸ்²ருʼண்வந்த , ம்ருʼதா ஜீவந்த உத்தஷ்ட²ந்த , த³ரித்³ராணாம்ʼ
ஸமீேபஸுஸம்ʼவாத³ : ப்ரசார்ய்யத,

Ⅴ ஏதாந யத்³யத்³ யுவாம்ʼ ஸ்²ருʼணுத² : பஸ்²யத²ஸ்²ச க³த்வா
தத்³வார்த்தாம்ʼ ேயாஹநம்ʼ க³த³தம்ʼ|
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Ⅵயஸ்யாஹம்ʼ நவ க்⁴நீப⁴வாமி,ஸஏவத⁴ந்ய :|
Ⅶ அநந்தரம்ʼ தேயா : ப்ரஸ்த ²தேயா ர்யீஸு² ர்ேயாஹநம்
உத்³த ³ஸ்²ய ஜநாந் ஜகா³த³, யூயம்ʼ க ம்ʼ த்³ரஷ்டும்ʼ
வஹர்மத்⁴ேயப்ராந்தரம்அக³ச்ச²த? க ம்ʼவாேதந கம்ப தம்ʼ நலம்ʼ?

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

Ⅸ தர்ஹ யூயம்ʼ க ம்ʼ த்³ரஷ்டும்ʼ ப³ஹரக³மத, க ேமகம்ʼ
ப⁴வஷ்யத்³வாத ³நம்ʼ? தேத³வ ஸத்யம்ʼ| யுஷ்மாநஹம்ʼ வதா³மி,
ஸப⁴வஷ்யத்³வாத ³ேநாப மஹாந்;

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

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

Ⅻ அபரஞ்ச ஆ ேயாஹேநா(அ)த்³ய யாவத் ஸ்வர்க³ராஜ்யம்ʼ
ப³லாதா³க்ராந்தம்ʼ ப⁴வத ஆக்ரமிநஸ்²ச ஜநா ப³ேலந
தத³த ⁴குர்வ்வந்த |

ⅩⅢ யேதா ேயாஹநம்ʼ யாவத் ஸர்வ்வப⁴வஷ்யத்³வாத ³ப ⁴
ர்வ்யவஸ்த²யா சஉபேத³ஸ² : ப்ராகாஸ்²யத|

ⅩⅣ யத ³ யூயமித³ம்ʼ வாக்யம்ʼ க்³ரஹீதும்ʼ ஸ²க்நுத², தர்ஹ
ஸ்²ேரய :,யஸ்யாக³மநஸ்யவசநமாஸ்ேத ேஸா(அ)யம்ஏலிய :|

ⅩⅤயஸ்யஸ்²ேராதும்ʼ கர்ெணௗஸ்த : ஸஸ்²ருʼேணாது|
ⅩⅥ ஏேத வ த்³யமாநஜநா : ைக ர்மேயாபமீயந்ேத? ேய பா³லகா
ஹட்டஉபவஸ்²யஸ்வம்ʼஸ்வம்ʼ ப³ந்து⁴மாஹூயவத³ந்த ,

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

ⅩⅧயேதா ேயாஹந்ஆக³த்ய ந பு⁴க்தவாந் ந பீதவாம்ʼஸ்²ச, ேதந
ேலாகாவத³ந்த ,ஸபூ⁴தக்³ரஸ்தஇத |

ⅩⅨ மநுஜஸுத ஆக³த்ய பு⁴க்தவாந் பீதவாம்ʼஸ்²ச, ேதந ேலாகா
வத³ந்த , பஸ்²யத ஏஷ ேபா⁴க்தா மத்³யபாதா சண்டா³லபாப நாம்ʼ
ப³ந்த⁴ஸ்²ச, க ந்து ஜ்ஞாந ேநா ஜ்ஞாநவ்யவஹாரம்ʼ ந ர்ேதா³ஷம்ʼ
ஜாநந்த |

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

ⅩⅪ ஹா ேகாராஸீந், ஹா ைப³த்ைஸேத³, யுஷ்மந்மத்⁴ேய
யத்³யதா³ஸ்²சர்ய்யம்ʼகர்ம்மக்ருʼதம்ʼயத ³தத் ேஸாரஸீேதா³ந்நக³ர
அகாரிஷ்யத, தர்ஹ பூர்வ்வேமவ தந்நவாஸிந : ஸா²ணவஸேந
ப⁴ஸ்மந ேசாபவஸ²ந்ேதா மநாம்ʼஸிபராவர்த்தஷ்யந்த|
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ⅩⅫ தஸ்மாத³ஹம்ʼ யுஷ்மாந் வதா³மி, வசாரத ³ேந யுஷ்மாகம்ʼ
த³ஸா²த : ேஸாரஸீேதா³ேநா ர்த³ஸா²ஸஹ்யதரா ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅩⅢ அபரஞ்ச ப³த கப²ர்நாஹூம், த்வம்ʼ ஸ்வர்க³ம்ʼ
யாவது³ந்நேதாஸி, க ந்து நரேக ந ேக்ஷப்ஸ்யேஸ, யஸ்மாத்
த்வய யாந்யாஸ்²சர்ய்யாணி கர்ம்மண்யகாரிஷத, யத ³ தாந
ஸிேதா³ம்நக³ரஅகாரிஷ்யந்த, தர்ஹ தத³த்³யயாவத³ஸ்தா²ஸ்யத்|

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

ⅩⅩⅤ ஏதஸ்மிந்ேநவ ஸமேய யீஸு² : புநருவாச, ேஹ
ஸ்வர்க³ப்ருʼத ²வ்ேயாேரகாத ⁴பேத ப தஸ்த்வம்ʼ ஜ்ஞாநவேதா
வது³ஷஸ்²ச ேலாகாந் ப்ரத்ேயதாந ந ப்ரகாஸ்²ய பா³லகாந் ப்ரத
ப்ரகாஸி²தவாந்,இத ேஹேதாஸ்த்வாம்ʼ த⁴ந்யம்ʼவதா³மி|

ⅩⅩⅥ ேஹ பத :, இத்த²ம்ʼ ப⁴ேவத் யத இத³ம்ʼ
த்வத்³ருʼஷ்டாவுத்தமம்ʼ|

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

ⅩⅩⅧ ேஹ பரிஸ்²ராந்தா பா⁴ராக்ராந்தாஸ்²ச ேலாகா யூயம்ʼ
மத்ஸந்ந த ⁴ம்ஆக³ச்ச²த,அஹம்ʼயுஷ்மாந்வஸ்²ரமயஷ்யாமி|

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

ⅩⅩⅩயேதா மமயுக³ம்அநாயாஸம்ʼமம பா⁴ரஸ்²சலகு⁴ :|

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

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

Ⅲ ஸ தாந் ப்ரத்யாவத³த, தா³யூத்³ தத்ஸங்க ³நஸ்²ச பு³பு⁴க்ஷதா :
ஸந்ேதாயத் கர்ம்மாகுர்வ்வந்தத் க ம்ʼயுஷ்மாப ⁴ ர்நாபாடி²?

Ⅳ ேய த³ர்ஸ²நீயா : பூபா : யாஜகாந் வ நா தஸ்ய
தத்ஸங்க ³மநுஜாநாஞ்சாேபா⁴ஜநீயாஸ்த ஈஸ்²வராவாஸம்ʼ
ப்ரவஷ்ேடந ேதந பு⁴க்தா :|

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

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

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



Matthew Ⅻ:Ⅷ 24 Matthew Ⅻ:ⅩⅩⅤ

Ⅷஅந்யச்ச மநுஜஸுேதாவஸ்²ராமவாரஸ்யாப பத ராஸ்ேத|
Ⅸஅநந்தரம்ʼஸதத்ஸ்தா²நாத் ப்ரஸ்தா²ய ேதஷாம்ʼ ப⁴ஜநப⁴வநம்ʼ
ப்ரவஷ்டவாந், ததா³நீம் ஏக : ஸு²ஷ்ககராமயவாந்உபஸ்த ²தவாந்|

Ⅹதேதாயீஸு²ம்அபவத ³தும்ʼமாநுஷா : பப்ரச்சு² :,வஸ்²ராமவாேர
ந ராமயத்வம்ʼ கரணீயம்ʼ நவா?

Ⅺ ேதந ஸ ப்ரத்யுவாச, வஸ்²ராமவாேர யத ³ கஸ்யச த்³
அவ ர்க³ர்த்ேத பதத , தர்ஹ யஸ்தம்ʼ க்⁴ருʼத்வா ந ேதாலயத ,
ஏதாத்³ருʼேஸா²மநுேஜாயுஷ்மாகம்ʼமத்⁴ேய கஆஸ்ேத?

Ⅻஅேவ ர்மாநவ : க ம்ʼ நஹ ஸ்²ேரயாந்? அேதா வஸ்²ராமவாேர
ஹதகர்ம்ம கர்த்தவ்யம்ʼ|

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

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

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

ⅩⅥயூயம்ʼமாம்ʼ ந பரிசாயயத|
ⅩⅦ தஸ்மாத் மம ப்ரீேயா மேநாநீேதா மநஸஸ்துஷ்டிகாரக :|
மதீ³ய : ேஸவேகா யஸ்து வத்³யேத தம்ʼ ஸமீக்ஷதாம்ʼ|
தஸ்ேயாபரி ஸ்வகீயாத்மா மயா ஸம்ʼஸ்தா²பயஷ்யேத|
ேதநாந்யேத³ஸ²ஜாேதஷ வ்யவஸ்தா²ஸம்ʼப்ரகாஸ்²யேத|

ⅩⅧேகநாப நவ ேராத⁴ம்ʼஸவவாத³ஞ்சகரிஷ்யத |நசராஜபேத²
ேதநவசநம்ʼஸ்²ராவயஷ்யேத|

ⅩⅨ வ்யவஸ்தா² சலிதா யாவத் நஹ ேதந கரிஷ்யேத| தாவத்
நேலா வ தீ³ர்ேணா(அ)ப ப⁴ம்ʼ யேத நஹ ேதந ச| ததா²
ஸதூ⁴மவர்த்தஞ்ச நஸந ர்வ்வாபயஷ்யேத|

ⅩⅩப்ரத்யாஸா²ஞ்சகரிஷ்யந்த தந்நாம்ந ப ⁴ந்நேத³ஸ²ஜா :|
ⅩⅪ யாந்ேயதாந வசநாந யஸ²யயப⁴வஷ்யத்³வாத ³நா
ப்ேராக்தாந்யாஸந், தாந ஸப²லாந்யப⁴வந்|

ⅩⅫ அநந்தரம்ʼ ேலாைக ஸ்தத்ஸமீபம் ஆநீேதா
பூ⁴தக்³ரஸ்தாந்த⁴மூைககமநுஜஸ்ேதந ஸ்வஸ்தீ²க்ருʼத :, தத :
ேஸா(அ)ந்ேதா⁴மூேகா த்³ரஷ்டும்ʼவக்துஞ்சாரப்³த⁴வாந்|

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

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

ⅩⅩⅤ ததா³நீம்ʼ யீஸு²ஸ்ேதஷாம் இத மாநஸம்ʼ வஜ்ஞாய தாந்
அவத³த் கஞ்சந ராஜ்யம்ʼ யத ³ ஸ்வவபக்ஷாத்³ ப ⁴த்³யேத,
தர்ஹ தத் உச்ச ²த்³யேத; யச்ச கஞ்சந நக³ரம்ʼ வா க்³ருʼஹம்ʼ
ஸ்வவபக்ஷாத்³வப ⁴த்³யேத, தத்ஸ்தா²தும்ʼ நஸ²க்ேநாத |
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ⅩⅩⅥ தத்³வத் ஸ²யதாேநா யத ³ ஸ²யதாநம்ʼ ப³ஹ  : க்ருʼத்வா
ஸ்வவபக்ஷாத்ப்ருʼத²க்ப்ருʼத²க்ப⁴வத ,தர்ஹ தஸ்யராஜ்யம்ʼேகந
ப்ரகாேரணஸ்தா²ஸ்யத ?

ⅩⅩⅦ அஹஞ்ச யத ³ பா³ல்ஸிபூ³பா³ பூ⁴தாந் த்யாஜயாமி, தர்ஹ
யுஷ்மாகம்ʼ ஸந்தாநா : ேகந பூ⁴தாந் த்யாஜயந்த ? தஸ்மாத்³
யுஷ்மாகம் ஏதத்³வசாரய தாரஸ்தஏவப⁴வஷ்யந்த |

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

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

ⅩⅩⅩ ய : கஸ்²ச த் மம ஸ்வப ேயா நஹ ஸ வப ய ஆஸ்ேத,
யஸ்²ச மயாஸாகம்ʼ நஸம்ʼக்³ருʼஹ்லாத ,ஸவக ரத |

ⅩⅩⅪ அதஏவ யுஷ்மாநஹம்ʼ வதா³மி, மநுஜாநாம்ʼ
ஸர்வ்வப்ரகாரபாபாநாம்ʼ ந ந்தா³யாஸ்²ச மர்ஷணம்ʼ ப⁴வதும்ʼ
ஸ²க்ேநாத , க ந்து பவத்ரஸ்யாத்மேநா வருத்³த⁴ந ந்தா³யா
மர்ஷணம்ʼ ப⁴வதும்ʼ நஸ²க்ேநாத |

ⅩⅩⅫ ேயா மநுஜஸுதஸ்ய வருத்³தா⁴ம்ʼ கதா²ம்ʼ கத²யத ,
தஸ்யாபராத⁴ஸ்யக்ஷமா ப⁴வதும்ʼ ஸ²க்ேநாத , க ந்து ய : கஸ்²ச த்
பவ த்ரஸ்யாத்மேநா வருத்³தா⁴ம்ʼ கதா²ம்ʼ கத²யத ேநஹேலாேக ந
ப்ேரத்யதஸ்யாபராத⁴ஸ்யக்ஷமாப⁴வதும்ʼஸ²க்ேநாத |

ⅩⅩⅩⅢபாத³பம்ʼ யத ³ ப⁴த்³ரம்ʼவத³த², தர்ஹ தஸ்ய ப²லமப ஸாது⁴
வக்தவ்யம்ʼ, யத ³ ச பாத³பம்ʼ அஸாது⁴ம்ʼ வத³த², தர்ஹ தஸ்ய
ப²லமப்யஸாது⁴ வக்தவ்யம்ʼ; யத : ஸ்வீயஸ்வீயப²ேலந பாத³ப :
பரிசீயேத|

ⅩⅩⅩⅣ ேர பு⁴ஜக³வம்ʼஸா² யூயமஸாத⁴வ : ஸந்த : கத²ம்ʼ ஸாது⁴
வாக்யம்ʼ வக்தும்ʼ ஸ² யத²? யஸ்மாத்³ அந்த :கரணஸ்ய
பூர்ணபா⁴வாநுஸாராத்³வத³நாத்³வேசா ந ர்க³ச்ச²த |

ⅩⅩⅩⅤ ேதந ஸாது⁴ர்மாநேவா(அ)ந்த :கரணரூபாத்
ஸாது⁴பா⁴ண்டா³கா³ராத் ஸாது⁴ த்³ரவ்யம்ʼ ந ர்க³மயத ,
அஸாது⁴ர்மாநுஷஸ்த்வஸாது⁴பா⁴ண்டா³கா³ராத்³அஸாது⁴வஸ்தூந
ந ர்க³மயத |

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

ⅩⅩⅩⅦ யதஸ்த்வம்ʼ ஸ்வீயவேசாப ⁴ ர்ந ரபராத⁴ :
ஸ்வீயவேசாப ⁴ஸ்²சஸாபராேதா⁴ க³ணிஷ்யேஸ|

ⅩⅩⅩⅧ ததா³நீம்ʼ கத பயா உபாத்⁴யாயா : ப ²ரூஸி²நஸ்²ச ஜக³து³ :,
ேஹகு³ேராவயம்ʼ ப⁴வத்த : கஞ்சநல மத ³த்³ருʼக்ஷாம :|

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

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

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

ⅩⅬⅢ அபரம்ʼ மநுஜாத்³ ப³ஹர்க³ேதா (அ)பவ த்ரபூ⁴த :
ஸு²ஷ்கஸ்தா²ேநந க³த்வா வஸ்²ராமம்ʼ க³ேவஷயத , க ந்து
தத³லப⁴மாந : ஸ வக்த , யஸ்மா; ந ேகதநாத்³ ஆக³மம்ʼ, தேத³வ
ேவஸ்²ம பகாவ்ருʼத்யயாமி|

ⅩⅬⅣ பஸ்²சாத் ஸ தத் ஸ்தா²நம் உபஸ்தா²ய தத் ஸூ²ந்யம்ʼ
மார்ஜ்ஜிதம்ʼ ேஸா²ப ⁴தஞ்ச வ ேலாக்ய வ்ரஜந் ஸ்வேதாப
து³ஷ்டதராந்அந்யஸப்தபூ⁴தாந்ஸங்க ³ந : கேராத |

ⅩⅬⅤ ததஸ்ேத தத் ஸ்தா²நம்ʼ ப்ரவஸ்²ய நவஸந்த , ேதந தஸ்ய
மநுஜஸ்ய ேஸ²ஷத³ஸா² பூர்வ்வத³ஸா²ேதாதீவாஸு²பா⁴ ப⁴வத ,
ஏேதஷாம்ʼது³ஷ்டவம்ʼஸ்²யாநாமப தைத²வக⁴டிஷ்யேத|

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

ⅩⅬⅦ தத : கஸ்²ச த் தஸ்ைம கத ²தவாந், பஸ்²ய தவ ஜநநீ
ஸஹஜாஸ்²ச த்வயா ஸாகம்ʼ காஞ்சந கதா²ம்ʼ கத²யதும்ʼ
காமயமாநா ப³ஹஸ்தஷ்ட²ந்த |

ⅩⅬⅧ க ந்து ஸ தம்ʼ ப்ரத்யவத³த், மம கா ஜநநீ? ேக வா மம
ஸஹஜா :?

ⅩⅬⅨ பஸ்²சாத் ஸி²ஷ்யாந் ப்ரத கரம்ʼ ப்ரஸார்ய்ய கத ²தவாந்,
பஸ்²யமமஜநநீமமஸஹஜாஸ்²ைசேத;

Ⅼ ய : கஸ்²ச த் மம ஸ்வர்க³ஸ்த²ஸ்ய பதுரிஷ்டம்ʼ கர்ம்ம குருேத,
ஸஏவமமப்⁴ராதா ப⁴க ³நீஜநநீ ச|

ⅩⅢ
Ⅰ அபரஞ்ச தஸ்மிந் த ³ேந யீஸு² : ஸத்³மேநா க³த்வா ஸரித்பேத
ேராத⁴ஸிஸமுபவேவஸ²|

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

Ⅲ ததா³நீம்ʼ ஸ த்³ருʼஷ்டாந்ைதஸ்தாந் இத்த²ம்ʼ ப³ஹுஸ²
உபத ³ஷ்டவாந்| பஸ்²யத, கஸ்²ச த் க்ருʼஷீவேலா பீ³ஜாந வப்தும்ʼ
ப³ஹர்ஜகா³ம,
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Ⅳ தஸ்ய வபநகாேல கத பயபீ³ேஜஷ மார்க³பார்ஸ்²ேவ
பத ேதஷ வஹகா³ஸ்தாந ப⁴க்ஷதவந்த :|

Ⅴ அபரம்ʼ கத பயபீ³ேஜஷ ஸ்ேதாகம்ருʼத்³யுக்தபாஷாேண
பத ேதஷ ம்ருʼத³ல்பத்வாத் தத்க்ஷணாத்தாந்யங்குரிதாந ,

Ⅵ க ந்து ரவாவுத ³ேத த³க்³தா⁴ந ேதஷாம்ʼ மூலாப்ரவஷ்டத்வாத்
ஸு²ஷ்கதாம்ʼ க³தாந ச|

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

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

Ⅸஸ்²ேராதும்ʼயஸ்யஸ்²ருதீஆஸாேதஸஸ்²ருʼணுயாத்|
Ⅹ அநந்தரம்ʼ ஸி²ஷ்ையராக³த்ய ேஸா(அ)ப்ருʼச்ச்²யத, ப⁴வதா
ேதப்⁴ய : குேதா த்³ருʼஷ்டாந்தகதா² கத்²யேத?

Ⅺ தத : ஸ ப்ரத்யவத³த், ஸ்வர்க³ராஜ்யஸ்ய நகூ³டா⁴ம்ʼ கதா²ம்ʼ
ேவத ³தும்ʼ யுஷ்மப்⁴யம்ʼ ஸாமர்த்²யமதா³ய , க ந்து ேதப்⁴ேயா
நாதா³ய |

Ⅻ யஸ்மாத்³ யஸ்யாந்த ேக வர்த்³த⁴ேத, தஸ்மாேயவ
தா³யஷ்யேத, தஸ்மாத் தஸ்ய பா³ஹுல்யம்ʼ ப⁴வஷ்யத , க ந்து
யஸ்யாந்த ேக ந வர்த்³த⁴ேத, தஸ்ய யத் கஞ்சநாஸ்ேத, தத³ப
தஸ்மாத்³ஆதா³யஷ்யேத|

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

ⅩⅣ யதா² கர்ைண : ஸ்²ேராஷ்யத² யூயம்ʼ ைவ கந்து யூயம்ʼ
ந ேபா⁴த்ஸ்யத²| ேநத்ைரர்த்³ர யத² யூயஞ்ச பரிஜ்ஞாதும்ʼ ந
ஸ² யத²| ேத மாநுஷா யதா² ைநவ பரிபஸ்²யந்த ேலாசைந :|
கர்ைண ர்யதா² ந ஸ்²ருʼண்வந்த ந பு³த்⁴யந்ேத ச மாநைஸ :|
வ்யாவர்த்த ேதஷ ச த்ேதஷ காேல குத்ராப ைதர்ஜைந :|
மத்தஸ்ேத மநுஜா : ஸ்வஸ்தா² யதா² ைநவ ப⁴வந்த ச|
ததா² ேதஷாம்ʼ மநுஷ்யாணாம்ʼ க்ரியந்ேத ஸ்தூ²லபு³த்³த⁴ய :|
ப³த ⁴ரீபூ⁴தகர்ணாஸ்²சஜாதாஸ்²சமுத்³ரிதா த்³ருʼஸ² :|

ⅩⅤ யேத³தாந வசநாந யஸ²யயப⁴வஷ்யத்³வாத ³நா
ப்ேராக்தாந ேதஷ தாந ப²லந்த |

ⅩⅥ க ந்து யுஷ்மாகம்ʼ நயநாந த⁴ந்யாந , யஸ்மாத் தாந
வீக்ஷந்ேத; த⁴ந்யாஸ்²ச யுஷ்மாகம்ʼ ஸ²ப்³த³க்³ரஹா :, யஸ்மாத்
ைதராகர்ண்யேத|

ⅩⅦமயா யூயம்ʼ தத்²யம்ʼ வசாமி யுஷ்மாப ⁴ ர்யத்³யத்³ வீ யேத,
தத்³ ப³ஹேவா ப⁴வஷ்யத்³வாத ³ேநா தா⁴ர்ம்மிகாஸ்²ச மாநவா
த ³த்³ருʼக்ஷந்ேதாப த்³ரஷ்டும்ʼ நாலப⁴ந்த, புநஸ்²ச யூயம்ʼ யத்³யத்
ஸ்²ருʼணுத²,தத்ேதஸு²ஸ்²ரூஷமாணாஅப ஸ்²ேராதும்ʼநாலப⁴ந்த|

ⅩⅧக்ருʼஷீவலீயத்³ருʼஷ்டாந்தஸ்யார்த²ம்ʼஸ்²ருʼணுத|
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ⅩⅨ மார்க³பார்ஸ்²ேவ பீ³ஜாந்யுப்தாந தஸ்யார்த² ஏஷ :, யதா³
கஸ்²ச த் ராஜ்யஸ்ய கதா²ம்ʼ நஸ²ம்ய ந பு³த்⁴யேத, ததா³
பாபாத்மாக³த்யததீ³யமநஸஉப்தாம்ʼ கதா²ம்ʼஹரந்நயத |

ⅩⅩ அபரம்ʼ பாஷாணஸ்த²ேல பீ³ஜாந்யுப்தாந தஸ்யார்த² ஏஷ :;
கஸ்²ச த் கதா²ம்ʼஸ்²ருத்ைவவஹர்ஷசத்ேதந க்³ருʼஹ்லாத ,

ⅩⅪ க ந்து தஸ்ய மநஸி மூலாப்ரவஷ்டத்வாத் ஸ
கஞ்ச த்காலமாத்ரம்ʼ ஸ்த ²ரஸ்தஷ்ட²த ; பஸ்²சாத
தத்கதா²காரணாத் ேகாப க்ேலஸ்தாட³நாவா ேசத்ஜாயேத, தர்ஹ
ஸதத்க்ஷணாத்³வக்⁴நேமத |

ⅩⅫ அபரம்ʼ கண்டகாநாம்ʼ மத்⁴ேய பீ³ஜாந்யுப்தாந தத³ர்த²
ஏஷ :; ேகநச த் கதா²யாம்ʼ ஸ்²ருதாயாம்ʼ ஸாம்ʼஸாரிகச ந்தாப ⁴
ர்ப்⁴ராந்த ப ⁴ஸ்²சஸா க்³ரஸ்யேத, ேதநஸாமாவ ப²லா ப⁴வத |

ⅩⅩⅢ அபரம் உர்வ்வராயாம்ʼ பீ³ஜாந்யுப்தாந தத³ர்த² ஏஷ :; ேய
தாம்ʼ கதா²ம்ʼ ஸ்²ருத்வா வுத்⁴யந்ேத, ேத ப²லிதா : ஸந்த : ேகச த்
ஸ²தகு³ணாந ேகச தஷஷ்டிகு³ணாந ேகச ச்சத்ரிம்ʼஸ²த்³கு³ணாந
ப²லாந ஜநயந்த |

ⅩⅩⅣஅநந்தரம்ʼ ேஸாபராேமகாம்ʼ த்³ருʼஷ்டாந்தகதா²முபஸ்தா²ப்ய
ேதப்⁴ய : கத²யாமாஸ; ஸ்வர்கீ³யராஜ்யம்ʼ தாத்³ருʼேஸ²ந
ேகநச த்³ க்³ருʼஹஸ்ேத²ேநாபமீயேத, ேயந ஸ்வீயேக்ஷத்ேர
ப்ரஸ²ஸ்தபீ³ஜாந்ெயௗப்யந்த|

ⅩⅩⅤ க ந்து க்ஷணதா³யாம்ʼ ஸகலேலாேகஷ ஸுப்ேதஷ
தஸ்ய ரிபுராக³த்ய ேதஷாம்ʼ ேகா³தூ⁴மபீ³ஜாநாம்ʼ மத்⁴ேய
வந்யயவமபீ³ஜாந்யுப்த்வாவவ்ராஜ|

ⅩⅩⅥ தேதா யதா³ பீ³ேஜப்⁴ேயா(அ)ங்கரா ஜாயமாநா : கணிஸா²ந
க்⁴ருʼதவந்த :; ததா³வந்யயவஸாந்யப த்³ருʼஸ்²யமாநாந்யப⁴வந்|

ⅩⅩⅦ தேதா க்³ருʼஹஸ்த²ஸ்ய தா³ேஸயா ஆக³ம்ய தஸ்ைம
கத²யாஞ்சக்ரு :,ேஹமேஹச்ச²,ப⁴வதாக ம்ʼேக்ஷத்ேரப⁴த்³ரபீ³ஜாந
ெநௗப்யந்த? ததா²த்ேவவந்யயவஸாந க்ருʼதஆயந்?

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

ⅩⅩⅨேதநாவாத ³,நஹ ,ஸ²ங்ேக(அ)ஹம்ʼவந்யயவேஸாத்பாடநகாேல
யுஷ்மாப ⁴ஸ்ைத : ஸாகம்ʼ ேகா³தூ⁴மாஅப்யுத்பாடிஷ்யந்ேத|

ⅩⅩⅩ அத : ஸ்²ஸ்யகர்த்தநகாலம்ʼ யாவத்³ உப⁴யாந்யப ஸஹ
வர்த்³த⁴ந்தாம்ʼ, பஸ்²சாத் கர்த்தநகாேல கர்த்தகாந் வ யாமி,
யூயமாெதௗ³ வந்யயவஸாந ஸம்ʼக்³ருʼஹ்ய தா³ஹயதும்ʼ வீடிகா
ப³த்³வ்வா ஸ்தா²பயத; க ந்து ஸர்வ்ேவ ேகா³தூ⁴மா யுஷ்மாப ⁴
ர்பா⁴ண்டா³கா³ரம்ʼ நீத்வாஸ்தா²ப்யந்தாம்|

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

ⅩⅩⅫ ஸர்ஷபபீ³ஜம்ʼ ஸர்வ்வஸ்மாத்³ பீ³ஜாத் க்ஷ த்³ரமப
ஸத³ங்குரிதம்ʼ ஸர்வ்வஸ்மாத் ஸா²காத் ப்³ருʼஹத்³ ப⁴வத ; ஸ
தாத்³ருʼஸ²ஸ்தருர்ப⁴வத ,யஸ்யஸா²கா²ஸுநப⁴ஸ : க²கா³ஆக³த்ய
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நவஸந்த ; ஸ்வர்கீ³யராஜ்யம்ʼ தாத்³ருʼஸ²ஸ்ய ஸர்ஷைபகஸ்ய
ஸமம்|

ⅩⅩⅩⅢ புநரப ஸ உபமாகதா²ேமகாம்ʼ ேதப்⁴ய :
கத²யாஞ்சகார; காசந ேயாஷத் யத் கண்வமாதா³ய
த்³ேராணத்ரயமிதேகா³தூ⁴மசூர்ணாநாம்ʼ மத்⁴ேய ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ
மிஶ்ரீப⁴வநபர்ய்யந்தம்ʼ ஸமாச்சா²த்³ய ந த⁴த்தவதீ, தத்கண்வமிவ
ஸ்வர்க³ராஜ்யம்ʼ|

ⅩⅩⅩⅣஇத்த²ம்ʼயீஸு²ர்மநுஜநவஹாநாம்ʼஸந்ந தா⁴வுபமாகதா²ப ⁴ேரதாந்யாக்²யாநாந
கத ²தவாந்உபமாம்ʼவநா ேதப்⁴ய : க மப கதா²ம்ʼ நாகத²யத்|

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

ⅩⅩⅩⅥ ஸர்வ்வாந் மநுஜாந் வஸ்ருʼஜ்ய யீெஸௗ² க்³ருʼஹம்ʼ
ப்ரவஷ்ேட தச்ச ²ஷ்யா ஆக³த்ய யீஸ²ேவ கத ²தவந்த :,
ேக்ஷத்ரஸ்ய வந்யயவஸீயத்³ருʼஷ்டாந்தகதா²ம் ப⁴வாந அஸ்மாந்
ஸ்பஷ்டீக்ருʼத்யவத³து|

ⅩⅩⅩⅦ தத : ஸ ப்ரத்யுவாச, ேயந ப⁴த்³ரபீ³ஜாந்யுப்யந்ேத ஸ
மநுஜபுத்ர :,

ⅩⅩⅩⅧேக்ஷத்ரம்ʼஜக³த், ப⁴த்³ரபீ³ஜாநீ ராஜ்யஸ்யஸந்தாநா :,
ⅩⅩⅩⅨ வந்யயவஸாந பாபாத்மந : ஸந்தாநா :| ேயந ரிபுணா
தாந்யுப்தாந ஸ ஸ²யதாந :, கர்த்தநஸமயஸ்²ச ஜக³த : ேஸ²ஷ :,
கர்த்தகா : ஸ்வர்கீ³யதூ³தா :|

ⅩⅬ யதா² வந்யயவஸாந ஸம்ʼக்³ருʼஹ்ய தா³ஹ்யந்ேத, ததா²
ஜக³த : ேஸ²ேஷப⁴வஷ்யத ;

ⅩⅬⅠஅர்தா²த் மநுஜஸுத : ஸ்வாம்ʼயதூ³தாந் ப்ேரஷயஷ்யத , ேதந
ேதசதஸ்யராஜ்யாத்ஸர்வ்வாந்வக்⁴நகாரிேணா(அ)தா⁴ர்ம்மிகேலாகாம்ʼஸ்²ச
ஸம்ʼக்³ருʼஹ்ய

ⅩⅬⅡயத்ர ேராத³நம்ʼ த³ந்தக⁴ர்ஷணஞ்ச ப⁴வத , தத்ராக்³நகுண்ேட³
ந ேக்ஷப்ஸ்யந்த |

ⅩⅬⅢ ததா³நீம்ʼ தா⁴ர்ம்மிகேலாகா : ஸ்ேவஷாம்ʼ பதூ ராஜ்ேய
பா⁴ஸ்கரஇவ ேதஜஸ்வேநா ப⁴வஷ்யந்த | ஸ்²ேராதும்ʼ யஸ்ய
ஸ்²ருதீஆஸாேத,மஸ்²ருʼணுயாத்|

ⅩⅬⅣ அபரஞ்ச ேக்ஷத்ரமத்⁴ேய ந த ⁴ம்ʼ பஸ்²யந் ேயா ேகா³பயத ,
தத : பரம்ʼ ஸாநந்ேதா³ க³த்வா ஸ்வீயஸர்வ்வஸ்வம்ʼ வக்ரீய
த்தேக்ஷத்ரம்ʼ க்ரீணாத ,ஸஇவஸ்வர்க³ராஜ்யம்ʼ|

ⅩⅬⅤஅந்யஞ்ச ேயாவணிக்உத்தமாம்ʼமுக்தாம்ʼ க³ேவஷயந்
ⅩⅬⅥமஹார்கா⁴ம்ʼமுக்தாம்ʼவேலாக்ய நஜஸர்வ்வஸ்வம்ʼவக்ரீய
தாம்ʼ க்ரீணாத ,ஸஇவஸ்வர்க³ராஜ்யம்ʼ|

ⅩⅬⅦபுநஸ்²சஸமுத்³ேராநக்ஷப்த :ஸர்வ்வப்ரகாரமீநஸம்ʼக்³ராஹ்யாநாயஇவ
ஸ்வர்க³ராஜ்யம்ʼ|

ⅩⅬⅧ தஸ்மிந் ஆநாேய பூர்ேண ஜநா யதா² ேராத⁴ஸ்யுத்ேதால்ய
ஸமுபவஸ்²ய ப்ரஸ²ஸ்தமீநாந் ஸம்ʼக்³ரஹ்ய பா⁴ஜேநஷ
நத³த⁴ேத,குத்ஸிதாந் நக்ஷபந்த ;
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ⅩⅬⅨதைத²வஜக³த : ேஸ²ேஷப⁴வஷ்யத ,ப²லத :ஸ்வர்கீ³யதூ³தா
ஆக³த்ய புண்யவஜ்ஜநாநாம்ʼ மத்⁴யாத் பாப ந : ப்ருʼத²க் க்ருʼத்வா
வஹ்நகுண்ேட³ ந ேக்ஷப்ஸ்யந்த ,

Ⅼதத்ர ேராத³நம்ʼ த³ந்ைத ர்த³ந்தக⁴ர்ஷணஞ்சப⁴வஷ்யத :|
ⅬⅠயீஸு²நாேதப்ருʼஷ்டாயுஷ்மாப ⁴ : க ேமதாந்யாக்²யாநாந்யபு³த்⁴யந்த?
ததா³ ேத ப்ரத்யவத³ந்,ஸத்யம்ʼ ப்ரேபா⁴|

ⅬⅡததா³நீம்ʼஸகத ²தவாந், நஜபா⁴ண்டா³கா³ராத் நவீநபுராதநாந
வஸ்தூந ந ர்க³மயத ேயா க்³ருʼஹஸ்த² : ஸ இவ
ஸ்வர்க³ராஜ்யமத ⁴ஸி²க்ஷதா : ஸ்வர்வஉபேத³ஷ்டார :|

ⅬⅢஅநந்தரம்ʼயீஸு²ேரதா : ஸர்வ்வாத்³ருʼஷ்டாந்தகதா² : ஸமாப்ய
தஸ்மாத்ஸ்தா²நாத் ப்ரதஸ்ேத²|அபரம்ʼஸ்வேத³ஸ²மாக³த்யஜநாந்
ப⁴ஜநப⁴வநஉபத ³ஷ்டவாந்;

ⅬⅣ ேத வஸ்மயம்ʼ க³த்வா கத ²தவந்த ஏதஸ்ையதாத்³ருʼஸ²ம்ʼ
ஜ்ஞாநம்ஆஸ்²சர்ய்யம்ʼ கர்ம்ம ச கஸ்மாத்³அஜாயத?

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

ⅬⅥ ஏதஸ்ய ப⁴க ³ந்யஸ்²ச க மஸ்மாகம்ʼ மத்⁴ேய ந ஸந்த ? தர்ஹ
கஸ்மாத³யேமதாந லப்³த⁴வாந்?இத்த²ம்ʼஸேதஷாம்ʼவக்⁴நரூேபா
ப³பூ⁴வ;

ⅬⅦ தேதா யீஸு²நா ந க³த ³தம்ʼ ஸ்வேத³ஸீ²யஜநாநாம்ʼ மத்⁴யம்ʼ
வநா ப⁴வஷ்யத்³வாதீ³குத்ராப்யந்யத்ர நாஸம்மாந்ேயா ப⁴வதீ|

ⅬⅧ ேதஷாமவஸ்²வாஸேஹேதா : ஸ தத்ர ஸ்தா²ேந
ப³ஹ்வாஸ்²சர்ய்யகர்ம்மாணி ந க்ருʼதவாந்|

ⅩⅣ
Ⅰ ததா³நீம்ʼ ராஜா ேஹேராத்³ யீேஸா² ர்யஸ² : ஸ்²ருத்வா
நஜதா³ேஸயாந்ஜகா³த்³,

Ⅱ ஏஷ மஜ்ஜயதா ேயாஹந், ப்ரமிேதப⁴யஸ்தஸ்ேயாத்தா²நாத்
ேதேநத்த²மத்³பு⁴தம்ʼ கர்ம்ம ப்ரகாஸ்²யேத|

Ⅲ புரா ேஹேராத்³ நஜப்⁴ராது: ப ²லிேபா ஜாயாயா
ேஹேராதீ³யாயா அநுேராதா⁴த்³ ேயாஹநம்ʼ தா⁴ரய த்வா ப³த்³தா⁴
காராயாம்ʼஸ்தா²ப தவாந்|

Ⅳயேதா ேயாஹந் உக்தவாந், ஏத்ஸயா : ஸம்ʼக்³ரேஹா ப⁴வேதா
ேநாச த :|

Ⅴ தஸ்மாத் ந்ருʼபதஸ்தம்ʼ ஹந்துமிச்ச²ந்நப ேலாேகப்⁴ேயா
வ ப⁴யாஞ்சகார; யத : ஸர்வ்ேவ ேயாஹநம்ʼ ப⁴வஷ்யத்³வாத ³நம்ʼ
ேமந ேர|

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

Ⅶ தஸ்மாத் பூ⁴பத  : ஸ²பத²ம்ʼ குர்வ்வந் இத ப்ரத்யஜ்ஞாஸீத்,
த்வயாயத்³யாச்யேத, தேத³வாஹம்ʼ தா³ஸ்யாமி|



Matthew ⅩⅣ:Ⅷ 31 Matthew ⅩⅣ:ⅩⅩⅣ

Ⅷ ஸா குமாரீ ஸ்வீயமாது : ஸி²க்ஷாம்ʼ லப்³தா⁴ ப³பா⁴ேஷ,
மஜ்ஜயதுர்ேயாஹந உத்தமாங்க³ம்ʼ பா⁴ஜேந ஸமாநீய மஹ்யம்ʼ
வஸ்²ராணய|

Ⅸ தேதா ராஜா ஸு²ேஸா²ச, க ந்து ேபா⁴ஜநாேயாபவஸ²தாம்ʼ
ஸங்க ³நாம்ʼ ஸ்வக்ருʼதஸ²பத²ஸ்ய சாநுேராதா⁴த் தத் ப்ரதா³தும
ஆத ³ேத³ஸ²|

Ⅹபஸ்²சாத்காராம்ʼ ப்ரத நரம்ʼ ப்ரஹத்யேயாஹநஉத்தமாங்க³ம்ʼ
ச ²த்த்வா

Ⅺ தத் பா⁴ஜந ஆநாய்ய தஸ்ைய குமார்ய்ைய வ்யஸ்²ராணயத்,
தத : ஸாஸ்வஜநந்யா : ஸமீபம்ʼ தந்ந நாய|

Ⅻ பஸ்²சாத் ேயாஹந : ஸி²ஷ்யா ஆக³த்ய காயம்ʼ நீத்வா
ஸ்²மஸா²ேந ஸ்தா²பயாமாஸுஸ்தேதா யீேஸா² : ஸந்ந த ⁴ம்ʼ
வ்ரஜித்வா தத்³வார்த்தாம்ʼ ப³பா⁴ஷேர|

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

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

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

ⅩⅥ க ந்து யீஸு²ஸ்தாநவாதீ³த், ேதஷாம்ʼ க³மேந ப்ரேயாஜநம்ʼ
நாஸ்த ,யூயேமவதாந் ேபா⁴ஜயத|

ⅩⅦ ததா³ ேத ப்ரத்யவத³ந், அஸ்மாகமத்ர பூபபஞ்சகம்ʼ
மீநத்³வயஞ்சாஸ்ேத|

ⅩⅧததா³நீம்ʼ ேதேநாக்தம்ʼ தாந மத³ந்த கமாநயத|
ⅩⅨ அநந்தரம்ʼ ஸ மநுஜாந் யவேஸாபர்ய்யுபேவஷ்டும்
ஆஜ்ஞாபயாமாஸ;அபரதத்பூபபஞ்சகம்ʼமீநத்³வயஞ்சக்³ருʼஹ்லந்
ஸ்வர்க³ம்ʼ ப்ரத ந ரீ ேயஸ்²வரீயகு³ணாந் அநூத்³ய ப⁴ம்ʼக்த்வா
ஸி²ஷ்ேயப்⁴ேயா த³த்தவாந்,ஸி²ஷ்யாஸ்²ச ேலாேகப்⁴ேயா த³து³ :|

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

ⅩⅪ ேத ேபா⁴க்தார : ஸ்த்ரீர்பா³லகாம்ʼஸ்²ச வஹாய ப்ராேயண
பஞ்சஸஹஸ்ராணி புமாம்ʼஸஆஸந்|

ⅩⅫதத³நந்தரம்ʼயீஸு² ர்ேலாகாநாம்ʼவஸர்ஜநகாேலஸி²ஷ்யாந்
தரணிமாேராடு⁴ம்ʼஸ்வாக்³ேர பாரம்ʼயாதுஞ்சகா³ட⁴மாத ³ஷ்டவாந்|

ⅩⅩⅢ தேதா ேலாேகஷ வஸ்ருʼஷ்ேடஷ ஸ வவக்ேத
ப்ரார்த²யதும்ʼ க ³ரிேமகம்ʼ க³த்வா ஸந்த்⁴யாம்ʼ யாவத் தத்ைரகாகீ
ஸ்த ²தவாந்|

ⅩⅩⅣ க ந்து ததா³நீம்ʼ ஸம்முக²வாதத்வாத் ஸரித்பேத ர்மத்⁴ேய
தரங்ைக³ஸ்தரணிர்ேதா³லாயமாநாப⁴வத்|
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ⅩⅩⅤ ததா³ ஸ யாமிந்யாஸ்²சதுர்த²ப்ரஹேர பத்³ப்⁴யாம்ʼ வ்ரஜந்
ேதஷாமந்த கம்ʼ க³தவாந்|

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

ⅩⅩⅦதைத³வயீஸு²ஸ்தாநவத³த்,ஸுஸ்த ²ரா ப⁴வத,மாைப⁴ஷ்ட,
ஏேஷா(அ)ஹம்|

ⅩⅩⅧ தத : ப தர இத்யுக்தவாந், ேஹ ப்ரேபா⁴, யத ³ ப⁴வாேநவ,
தர்ஹ மாம்ʼ ப⁴வத்ஸமீபம்ʼயாதுமாஜ்ஞாபயது|

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

ⅩⅩⅩ க ந்து ப்ரசண்ட³ம்ʼ பவநம்ʼ வேலாக்ய ப⁴யாத் ேதாேய
மம்ʼக்தும்ஆேரேப⁴, தஸ்மாத்³உச்ைச : ஸ²ப்³தா³யமாந : கத ²தவாந்,
ேஹப்ரேபா⁴,மாமவது|

ⅩⅩⅪயீஸு²ஸ்தத்க்ஷணாத்கரம்ʼ ப்ரஸார்ய்ய தம்ʼ த⁴ரந்உக்தவாந்,
ஹஸ்ேதாகப்ரத்யய ந்த்வம்ʼகுத : ஸமேஸ²தா² :?

ⅩⅩⅫஅநந்தரம்ʼ தேயாஸ்தரணிமாரூட⁴ேயா : பவேநா நவவ்ருʼேத|
ⅩⅩⅩⅢ ததா³நீம்ʼ ேய தரண்யாமாஸந், த ஆக³த்ய தம்ʼ ப்ரணப்⁴ய
கத ²தவந்த :,யதா²ர்த²ஸ்த்வேமேவஸ்²வரஸுத :|

ⅩⅩⅩⅣ அநந்தரம்ʼ பாரம்ʼ ப்ராப்ய ேத க ³ேநஷரந்நாமகம்ʼ
நக³ரமுபதஸ்து² :,

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

ⅩⅩⅩⅥஅபரம்ʼ ததீ³யவஸநஸ்யக்³ரந்த ²மாத்ரம்ʼஸ்ப்ரஷ்டும்ʼவநீய
யாவந்ேதாஜநாஸ்தத்ஸ்பர்ஸ²ம்ʼசக்ரிேர,ேதஸர்வ்வஏவந ராமயா
ப³பூ⁴வு :|

ⅩⅤ
Ⅰ அபரம்ʼ யரூஸா²லம்நக³ரீயா : கத பயா அத்⁴யாபகா :
ப ²ரூஸி²நஸ்²சயீேஸா² : ஸமீபமாக³த்யகத²யாமாஸு :,

Ⅱ தவ ஸி²ஷ்யா : க மர்த²ம் அப்ரக்ஷாலிதகைர ர்ப⁴க்ஷத்வா
பரம்பராக³தம்ʼ ப்ராசீநாநாம்ʼவ்யவஹாரம்ʼலங்வந்ேத?

Ⅲ தேதா யீஸு² : ப்ரத்யுவாச, யூயம்ʼ பரம்பராக³தாசாேரண குத
ஈஸ்²வராஜ்ஞாம்ʼலங்வத்⁴ேவ|

Ⅳஈஸ்²வரஇத்யாஜ்ஞாபயத், த்வம்ʼ நஜப தெரௗஸம்ʼமந்ேயதா² :,
ேயந ச நஜப தெரௗந ந்த்³ேயேத,ஸநஸ்²ச தம்ʼம்ரிேயத;

Ⅴ க ந்து யூயம்ʼ வத³த², ய : ஸ்வஜநகம்ʼ ஸ்வஜநநீம்ʼ வா
வாக்யமித³ம்ʼ வத³த , யுவாம்ʼ மத்ேதா யல்லேப⁴ேத², தத்
ந்யவத்³யத,

Ⅵ ஸ நஜப தெரௗ புந ர்ந ஸம்ʼமம்ʼஸ்யேத| இத்த²ம்ʼ யூயம்ʼ
பரம்பராக³ேதநஸ்ேவஷாமாசாேரேணஸ்²வரீயாஜ்ஞாம்ʼலும்பத²|

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



Matthew ⅩⅤ:Ⅷ 33 Matthew ⅩⅤ:ⅩⅩⅥ

Ⅷ வத³ைந ர்மநுஜா ஏேத ஸமாயாந்த மத³ந்த கம்ʼ| ததா²த⁴ைர
ர்மதீ³யஞ்சமாநம்ʼகுர்வ்வந்த ேத நரா :|

Ⅸ க ந்து ேதஷாம்ʼ மேநா மத்ேதா வதூ³ரஏவ தஷ்ட²த |
ஸி²க்ஷயந்ேதாவ தீ⁴ந் ந்ராஜ்ஞா ப⁴ஜந்ேதமாம்ʼமுைத⁴வேத|

Ⅹ தேதா யீஸு² ர்ேலாகாந் ஆஹூய ப்ேராக்தவாந், யூயம்ʼ
ஸ்²ருத்வா பு³த்⁴யத்⁴ப³ம்ʼ|

Ⅺயந்முக²ம்ʼ ப்ரவஸ²த , தத்மநுஜம்அேமத்⁴யம்ʼ ந கேராத , க ந்து
யதா³ஸ்யாத் ந ர்க³ச்ச²த , தேத³வமாநுஷமேமத்⁴யீகேராதீ|

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

ⅩⅢஸ ப்ரத்யவத³த், மம ஸ்வர்க³ஸ்த² : ப தா யம்ʼ கஞ்ச த³ங்குரம்ʼ
நாேராபயத்,ஸஉத்பாவ்த்³யேத|

ⅩⅣ ேத தஷ்ட²ந்து, ேத அந்த⁴மநுஜாநாம் அந்த⁴மார்க³த³ர்ஸ²கா
ஏவ; யத்³யந்ேதா⁴(அ)ந்த⁴ம்ʼ பந்தா²நம்ʼ த³ர்ஸ²யத , தர்ஹ்யுெபௗ⁴
க³ர்த்ேத பதத :|

ⅩⅤ ததா³ ப தரஸ்தம்ʼ ப்ரத்யவத³த், த்³ருʼஷ்டாந்தமிமமஸ்மாந்
ேபா³த⁴யது|

ⅩⅥயீஸு²நா ப்ேராக்தம்ʼ,யூயமத்³யயாவத்க மேபா³தா⁴ : ஸ்த²?
ⅩⅦ கதா²மிமாம்ʼ க ம்ʼ ந பு³த்⁴யத்⁴ேப³ ? யதா³ஸ்யம்ʼ ப்ேரவஸ²த ,
தத்³உத³ேர பதந் ப³ஹர்ந ர்யாத ,

ⅩⅧ க ந்த்வாஸ்யாத்³ யந்ந ர்யாத , தத்³ அந்த :கரணாத்
ந ர்யாதத்வாத்மநுஜமேமத்⁴யம்ʼ கேராத |

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

ⅩⅩஏதாந மநுஷ்யமபவத்ரீகுர்வ்வந்த க ந்த்வப்ரக்ஷாலிதகேரண
ேபா⁴ஜநம்ʼமநுஜமேமத்⁴யம்ʼ ந கேராத |

ⅩⅪ அநந்தரம்ʼ யீஸு²ஸ்தஸ்மாத் ஸ்தா²நாத் ப்ரஸ்தா²ய
ேஸாரஸீேதா³ந்நக³ரேயா : ஸீமாமுபதஸ்ெயௗ|

ⅩⅫ ததா³ தத்ஸீமாத : காச த் க நாநீயா ேயாஷத்³ ஆக³த்ய
தமுச்ைசருவாச, ேஹ ப்ரேபா⁴ தா³யூத³ : ஸந்தாந, மைமகா
து³ஹதாஸ்ேதஸாபூ⁴தக்³ரஸ்தாஸதீமஹாக்ேலஸ²ம்ʼப்ராப்ேநாத
மம த³யஸ்வ|

ⅩⅩⅢ க ந்து யீஸு²ஸ்தாம்ʼ க மப ேநாக்தவாந், தத : ஸி²ஷ்யா
ஆக³த்ய தம்ʼ ந ேவத³யாமாஸு :, ஏஷா ேயாஷத்³ அஸ்மாகம்ʼ
பஸ்²சாத்³உச்ைசராஹூயாக³ச்ச²த , ஏநாம்ʼவஸ்ருʼஜது|

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

ⅩⅩⅤதத : ஸா நாரீஸமாக³த்ய தம்ʼ ப்ரணம்யஜகா³த³, ேஹப்ரேபா⁴
மாமுபகுரு|

ⅩⅩⅥ ஸ உக்தவாந், பா³லகாநாம்ʼ ப⁴ யமாதா³ய
ஸாரேமேயப்⁴ேயா தா³நம்ʼ ேநாச தம்ʼ|
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ⅩⅩⅦ ததா³ ஸா ப³பா⁴ேஷ, ேஹ ப்ரேபா⁴, தத் ஸத்யம்ʼ, ததா²ப
ப்ரேபா⁴ர்ப⁴ஞ்சாத்³யது³ச்ச ²ஷ்டம்ʼபதத ,தத்ஸாரேமயா : கா²த³ந்த |

ⅩⅩⅧ தேதா யீஸு² : ப்ரத்யவத³த், ேஹ ேயாஷத், தவ
வஸ்²வாேஸா மஹாந் தஸ்மாத் தவ மேநாப ⁴லஷதம்ʼஸித்³ய்யது,
ேதந தஸ்யா : கந்யா தஸ்மிந்ேநவத³ண்ேட³ ந ராமயாப⁴வத்|

ⅩⅩⅨ அநந்தரம்ʼ யீஸ²ஸ்தஸ்மாத் ஸ்தா²நாத் ப்ரஸ்தா²ய
கா³லீல்ஸாக³ரஸ்ய ஸந்ந த ⁴மாக³த்ய த⁴ராத⁴ரமாருஹ்ய
தத்ேராபவ ேவஸ²|

ⅩⅩⅩபஸ்²சாத்ஜநநவேஹாப³ஹூந்க²ஞ்சாந்த⁴மூகஸு²ஷ்ககரமாநுஷாந்
ஆதா³ய யீேஸா² : ஸமீபமாக³த்ய தச்சரணாந்த ேக
ஸ்தா²பயாமாஸு :, தத : ஸாதாந் ந ராமயாந்அகேராத்|

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

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

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

ⅩⅩⅩⅣ யீஸு²ரப்ருʼச்ச²த், யுஷ்மாகம்ʼ ந கேட கத பூபா ஆஸேத? த
ஊசு :,ஸப்தபூபாஅல்பா : க்ஷ த்³ரமீநாஸ்²சஸந்த |

ⅩⅩⅩⅤததா³நீம்ʼஸேலாகநவஹம்ʼபூ⁴மாவுபேவஷ்டும்ஆத ³ஸ்²ய
ⅩⅩⅩⅥதாந்ஸப்தபூபாந்மீநாம்ʼஸ்²சக்³ருʼஹ்லந்ஈஸ்²வரீயகு³ணாந்
அநூத்³ய ப⁴ம்ʼக்த்வா ஸி²ஷ்ேயப்⁴ேயா த³ெதௗ³, ஸி²ஷ்யா
ேலாேகப்⁴ேயா த³து³ :|

ⅩⅩⅩⅦ தத : ஸர்வ்ேவ பு⁴க்த்வா த்ருʼப்தவந்த :;
தத³வஸி²ஷ்டப⁴ ேயண ஸப்தட³லகாந் பரிபூர்ய்ய
ஸம்ʼஜக்³ருʼஹு :|

ⅩⅩⅩⅧ ேத ேபா⁴க்தாேரா ேயாஷேதா பா³லகாம்ʼஸ்²ச வஹாய
ப்ராேயணசது :ஸஹஸ்ராணி புருஷாஆஸந்|

ⅩⅩⅩⅨ தத : பரம்ʼ ஸ ஜநநவஹம்ʼ வஸ்ருʼஜ்ய தரிமாருஹ்ய
மக்³த³லாப்ரேத³ஸ²ம்ʼ க³தவாந்|

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

Ⅱ தத : ஸஉக்தவாந், ஸந்த்⁴யாயாம்ʼ நப⁴ேஸா ரக்தத்வாத்³ யூயம்ʼ
வத³த²,ஸ்²ேவா ந ர்ம்மலம்ʼ த ³நம்ʼ ப⁴வஷ்யத ;

Ⅲ ப்ராத :காேல ச நப⁴ேஸா ரக்தத்வாத் மலிநத்வாஞ்ச
வத³த², ஜ²ஞ்ப்⁴ஸ²த்³ய ப⁴வஷ்யத | ேஹ கபடிேநா யத ³
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யூயம் அந்தரீக்ஷஸ்ய ல ம ேபா³த்³து⁴ம்ʼ ஸ²க்நுத², தர்ஹ
காலஸ்ையதஸ்யல மகத²ம்ʼ ேபா³த்³து⁴ம்ʼ நஸ²க்நுத²?

Ⅳ ஏதத்காலஸ்ய து³ஷ்ேடா வ்யப ⁴சாரீ ச வம்ʼேஸா² ல ம
க³ேவஷயத , க ந்து யூநேஸா ப⁴வஷ்யத்³வாத ³ேநா ல ம
வ நாந்யத் க மப ல ம தாந் ந த³ர்ஸ²யய்யேத| ததா³நீம்ʼ ஸ
தாந்வஹாயப்ரதஸ்ேத²|

Ⅴ அநந்தரமந்யபாரக³மநகாேல தஸ்ய ஸி²ஷ்யா : பூபமாேநதும்ʼ
வஸ்ம்ருʼதவந்த :|

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

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

Ⅷ க ந்து யீஸு²ஸ்தத்³வஜ்ஞாய தாநேவாசத், ேஹ
ஸ்ேதாகவஸ்²வாஸிேநா யூயம்ʼ பூபாநாநயநமத ⁴ குத :
பரஸ்பரேமதத்³வவம்ʼக்ய?

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

Ⅹததா²ஸப்தப ⁴ : பூைபஸ்²சது :ஸஹஸ்ரபுருேஷஷ ேப⁴ஜிேதஷ
கத ட³லகாந்ஸமக்³ருʼஹ்லீத, தத் க ம்ʼயுஷ்மாப ⁴ர்நஸ்மர்ய்யேத?

Ⅺ தஸ்மாத் ப ²ரூஸி²நாம்ʼ ஸிதூ³க நாஞ்ச கண்வம்ʼ ப்ரத
ஸாவதா⁴நாஸ்தஷ்ட²த, கதா²மிமாம் அஹம்ʼ பூபாநத ⁴ நாகத²யம்ʼ,
ஏதத்³யூயம்ʼகுேதா ந பு³த்⁴யத்⁴ேவ?

Ⅻ ததா³நீம்ʼ பூபகண்வம்ʼ ப்ரத ஸாவதா⁴நாஸ்தஷ்ட²ேதத
ேநாக்த்வா ப ²ரூஸி²நாம்ʼ ஸிதூ³க நாஞ்ச உபேத³ஸ²ம்ʼ ப்ரத
ஸாவதா⁴நாஸ்தஷ்ட²ேதத கத ²தவாந்,இத ைதரேபா³த ⁴|

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

ⅩⅣ ததா³நீம்ʼ ேத கத ²தவந்த :, ேகச த்³ வத³ந்த த்வம்ʼ மஜ்ஜயதா
ேயாஹந், ேகச த்³வத³ந்த , த்வம் ஏலிய :, ேகச ச்ச வத³ந்த , த்வம்ʼ
ய ரிமிேயாவா கஸ்²ச த்³ ப⁴வஷ்யத்³வாதீ³த |

ⅩⅤ பஸ்²சாத் ஸ தாந் பப்ரச்ச², யூயம்ʼ மாம்ʼ கம்ʼ வத³த²? தத :
ஸி²ேமாந் ப தரஉவாச,

ⅩⅥத்வமமேரஸ்²வரஸ்யாப ⁴ஷக்தபுத்ர :|
ⅩⅦ தேதா யீஸு² : கத ²தவாந், ேஹயூநஸ : புத்ர ஸி²ேமாந் த்வம்ʼ
த⁴ந்ய :; யத : ேகாப அநுஜஸ்த்வய்ேயதஜ்ஜ்ஞாநம்ʼ ேநாத³பாத³யத்,
க ந்துமமஸ்வர்க³ஸ்ய : ப ேதாத³பாத³யத்|

ⅩⅧ அேதா(அ)ஹம்ʼ த்வாம்ʼ வதா³மி, த்வம்ʼ ப தர :
(ப்ரஸ்தர :) அஹஞ்ச தஸ்ய ப்ரஸ்தரஸ்ேயாபரி ஸ்வமண்ட³லீம்ʼ
ந ர்ம்மாஸ்யாமி, ேதந ந ரேயா ப³லாத் தாம்ʼ பராேஜதும்ʼ ந
ஸ² யத |

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

ⅩⅩபஸ்²சாத்ஸஸி²ஷ்யாநாத ³ஸ²த்,அஹமப ⁴ஷக்ேதாயீஸு²ரித
கதா²ம்ʼ கஸ்ைமச த³ப யூயம்ʼமா கத²யத|

ⅩⅪ அந்யஞ்ச யரூஸா²லம்நக³ரம்ʼ க³த்வா ப்ராசீநேலாேகப்⁴ய :
ப்ரதா⁴நயாஜேகப்⁴ய உபாத்⁴யாேயப்⁴யஸ்²ச ப³ஹுது³ 
:க²ேபா⁴க³ஸ்ைத ர்ஹதத்வம்ʼ த்ருʼதீயத ³ேந புநருத்தா²நஞ்ச
மமாவஸ்²யகம் ஏதா : கதா² யீஸு²ஸ்தத்காலமாரப்⁴ய ஸி²ஷ்யாந்
ஜ்ஞாபயதும்ஆரப்³த⁴வாந்|

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

ⅩⅩⅢ க ந்து ஸ வத³நம்ʼ பராவர்த்ய ப தரம்ʼ ஜகா³த³, ேஹ
வக்⁴நகாரிந், மத்ஸம்முகா²த்³ தூ³ரீப⁴வ, த்வம்ʼ மாம்ʼ பா³த⁴ேஸ,
ஈஸ்²வரீயகார்ய்யாத் மாநுஷீயகார்ய்யம்ʼதுப்⁴யம்ʼ ேராசேத|

ⅩⅩⅣஅநந்தரம்ʼ யீஸு² : ஸ்வீயஸி²ஷ்யாந் உக்தவாந் ய : கஸ்²ச த்
மம பஸ்²சாத்³கா³மீ ப⁴வதும் இச்ச²த , ஸ ஸ்வம்ʼ தா³ம்யது, ததா²
ஸ்வக்ருஸ²ம்ʼ க்³ருʼஹ்லந்மத்பஸ்²சாதா³யாது|

ⅩⅩⅤயேதா ய : ப்ராணாந் ரக்ஷதுமிச்ச²த ,ஸதாந்ஹாரயஷ்யத ,
க ந்துேயாமத³ர்த²ம்ʼநஜப்ராணாந்ஹாரயத ,ஸதாந்ப்ராப்ஸ்யத |

ⅩⅩⅥ மாநுேஷா யத ³ ஸர்வ்வம்ʼ ஜக³த் லப⁴ேத நஜப்ரணாந்
ஹாரயத , தர்ஹ தஸ்ய ேகா லாப⁴ :? மநுேஜா நஜப்ராணாநாம்ʼ
வநமேயநவா க ம்ʼ தா³தும்ʼஸ²க்ேநாத ?

ⅩⅩⅦ மநுஜஸுத : ஸ்வதூ³ைத : ஸாகம்ʼ பது :
ப்ரபா⁴ேவணாக³மிஷ்யத ;ததா³ப்ரத மநுஜம்ʼஸ்வஸ்வகர்ம்மாநுஸாராத்
ப²லம்ʼ தா³ஸ்யத |

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

ⅩⅦ
Ⅰ அநந்தரம்ʼ ஷட்³த ³ேநப்⁴ய : பரம்ʼ யீஸு² : ப தரம்ʼ
யாகூப³ம்ʼ தத்ஸஹஜம்ʼ ேயாஹநஞ்ச க்³ருʼஹ்லந் உச்சாத்³ேர
ர்வவக்தஸ்தா²நம்ஆக³த்யேதஷாம்ʼஸமக்ஷம்ʼரூபமந்யத்த³தா⁴ர|

Ⅱ ேதந ததா³ஸ்யம்ʼ ேதஜஸ்வ , ததா³ப⁴ரணம் ஆேலாகவத்
பாண்ட³ரமப⁴வத்|

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

Ⅳ ததா³நீம்ʼ ப தேரா யீஸு²ம்ʼ ஜகா³த³, ேஹ ப்ரேபா⁴
ஸ்த ²த ரத்ராஸ்மாகம்ʼ ஸு²பா⁴, யத ³ ப⁴வதாநுமந்யேத, தர்ஹ
ப⁴வத³ர்த²ேமகம்ʼமூஸார்த²ேமகம் ஏலியார்த²ஞ்ைசகம் இத த்ரீணி
தூ³ஷ்யாணி ந ர்ம்மம|

Ⅴஏதத்கத²நகால ஏகஉஜ்ஜவல : பேயாத³ஸ்ேதஷாமுபரி சா²யாம்ʼ
க்ருʼதவாந், வாரிதா³த்³ ஏஷா நப⁴ஸீயா வாக்³ ப³பூ⁴வ, மமாயம்ʼ
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ப்ரிய : புத்ர :,அஸ்மிந் மமமஹாஸந்ேதாஷஏதஸ்யவாக்யம்ʼயூயம்ʼ
நஸா²மயத|

Ⅵ க ந்து வாசேமதாம்ʼ ஸ்²ருʼண்வந்தஏவ ஸி²ஷ்யா ம்ருʼஸ²ம்ʼ
ஸ²ங்கமாநா ந்யுப்³ஜா ந்யபதந்|

Ⅶ ததா³ யீஸு²ராக³த்ய ேதஷாம்ʼ கா³த்ராணி ஸ்ப்ருʼஸ²ந் உவாச,
உத்தஷ்ட²த,மாைப⁴ஷ்ட|

Ⅷ ததா³நீம்ʼ ேநத்ராண்யுந்மீல்ய யீஸு²ம்ʼ வநா கமப ந
த³த்³ருʼஸு² :|

Ⅸ தத : பரம் அத்³ேரரவேராஹணகாேல யீஸு²ஸ்தாந்
இத்யாத ³ேத³ஸ², மநுஜஸுதஸ்ய ம்ருʼதாநாம்ʼ மத்⁴யாது³த்தா²நம்ʼ
யாவந்நஜாயேத,தாவத்யுஷ்மாப ⁴ேரதத்³த³ர்ஸ²நம்ʼகஸ்ைமச த³ப
ந கத²யதவ்யம்ʼ|

Ⅹ ததா³ ஸி²ஷ்யாஸ்தம்ʼ பப்ரச்சு² :, ப்ரத²மம் ஏலிய ஆயாஸ்யதீத
குதஉபாத்⁴யாையருச்யேத?

Ⅺ தேதா யீஸு² : ப்ரத்யவாதீ³த், ஏலிய : ப்ராேக³த்ய ஸர்வ்வாணி
ஸாத⁴யஷ்யதீத ஸத்யம்ʼ,

Ⅻ க ந்த்வஹம்ʼ யுஷ்மாந் வச்மி, ஏலிய ஏத்ய க³த :, ேத
தமபரிச த்ய தஸ்மிந் யேத²ச்ச²ம்ʼ வ்யவஜஹு :; மநுஜஸுேதநாப
ேதஷாமந்த ேக தாத்³ருʼக்³து³ :க²ம்ʼ ேபா⁴க்தவ்யம்ʼ|

ⅩⅢ ததா³நீம்ʼ ஸ மஜ்ஜயதாரம்ʼ ேயாஹநமத ⁴ கதா²ேமதாம்ʼ
வ்யாஹ்ருʼதவாந்,இத்த²ம்ʼ தச்ச ²ஷ்யாபு³பு³த ⁴ேர|

ⅩⅣ பஸ்²சாத் ேதஷ ஜநநவஹஸ்யாந்த கமாக³ேதஷ கஸ்²ச த்
மநுஜஸ்தத³ந்த கேமத்யஜாநூநீபாதய த்வா கத ²தவாந்,

ⅩⅤ ேஹ ப்ரேபா⁴, மத்புத்ரம்ʼ ப்ரத க்ருʼபாம்ʼ வத³தா⁴து,
ேஸாபஸ்மாராமேயந ப்⁴ருʼஸ²ம்ʼவ்யத ²த : ஸந்புந : புந ர்வஹ்ெநௗ
முஹு ர்ஜலமத்⁴ேய பதத |

ⅩⅥதஸ்மாத்³ ப⁴வத : ஸி²ஷ்யாணாம்ʼஸமீேப தமாநயம்ʼ க ந்து ேத
தம்ʼஸ்வாஸ்த²ம்ʼ கர்த்தும்ʼ நஸ²க்தா :|

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

ⅩⅧ பஸ்²சாத்³ யீஸு²நா தர்ஜதஏவ ஸ பூ⁴தஸ்தம்ʼ வஹாய
க³தவாந், தத்³த³ண்ட³ஏவஸபா³லேகா ந ராமேயா(அ)பூ⁴த்|

ⅩⅨ தத : ஸி²ஷ்யா கு³ப்தம்ʼ யீஸு²முபாக³த்ய ப³பா⁴ஷேர, குேதா
வயம்ʼ தம்ʼபூ⁴தம்ʼ த்யாஜயதும்ʼ நஸ²க்தா :?

ⅩⅩயீஸு²நா ேத ப்ேராக்தா :,யுஷ்மாகமப்ரத்யயாத்;
ⅩⅪ யுஷ்மாநஹம்ʼ தத்²யம்ʼ வச்மி யத ³ யுஷ்மாகம்ʼ
ஸர்ஷைபகமாத்ேராப வஸ்²வாேஸா ஜாயேத, தர்ஹ
யுஷ்மாப ⁴ரஸ்மிந் ைஸ²ேல த்வமித : ஸ்தா²நாத் தத்
ஸ்தா²நம்ʼ யாஹீத ப்³ரூேத ஸ தைத³வ சலிஷ்யத ,
யுஷ்மாகம்ʼ க மப்யஸாத்⁴யஞ்ச கர்ம்ம ந ஸ்தா²ஸ்யாத | க ந்து
ப்ரார்த²ேநாபவாெஸௗவைநதாத்³ருʼேஸா²பூ⁴ேதா ந த்யாஜ்ேயத|
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ⅩⅫஅபரம்ʼ ேதஷாம்ʼ கா³லீல்ப்ரேத³ேஸ² ப்⁴ரமணகாேல யீஸு²நா
ேதக³த ³தா :,மநுஜஸுேதாஜநாநாம்ʼகேரஷ ஸமர்பயஷ்யேதைத
ர்ஹநஷ்யேத ச,

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

ⅩⅩⅣ தத³நந்தரம்ʼ ேதஷ கப²ர்நாஹூம்நக³ரமாக³ேதஷ
கரஸம்ʼக்³ராஹண : ப தராந்த கமாக³த்ய பப்ரச்சு² :, யுஷ்மாகம்ʼ
கு³ரு : க ம்ʼ மந்த ³ரார்த²ம்ʼ கரம்ʼ ந த³தா³த ? தத : ப தர : கத ²தவாந்
த³தா³த |

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

ⅩⅩⅥததா³யீஸு²ருக்தவாந், தர்ஹ ஸந்தாநாமுக்தா : ஸந்த |
ⅩⅩⅦ ததா²ப யதா²ஸ்மாப ⁴ஸ்ேதஷாமந்தராேயா ந ஜந்யேத,
தத்க்ருʼேத ஜலேத⁴ஸ்தீரம்ʼ க³த்வா வடி³ஸ²ம்ʼ க்ஷப, ேதநாெதௗ³
ேயா மீந உத்தா²ஸ்யத , தம்ʼ க்⁴ருʼத்வா தந்முேக² ேமாச ேத
ேதாலைககம்ʼ ரூப்யம்ʼ ப்ராப்ஸ்யஸி, தத்³ க்³ருʼஹீத்வா தவ மம
ச க்ருʼேத ேதப்⁴ேயா ேத³ஹ |

ⅩⅧ
Ⅰ ததா³நீம்ʼ ஸி²ஷ்யா யீேஸா² : ஸமீபமாக³த்ய ப்ருʼஷ்டவந்த :
ஸ்வர்க³ராஜ்ேயக : ஸ்²ேரஷ்ட² :?

Ⅱ தேதா யீஸு² : க்ஷ த்³ரேமகம்ʼ பா³லகம்ʼ ஸ்வஸமீபமாநீய
ேதஷாம்ʼமத்⁴ேய ந தா⁴யஜகா³த³,

Ⅲ யுஷ்மாநஹம்ʼ ஸத்யம்ʼ ப்³ரவீமி, யூயம்ʼ மேநாவ ந மேயந
க்ஷ த்³ரபா³லவத் ந ஸந்த : ஸ்வர்க³ராஜ்யம்ʼ ப்ரேவஷ்டும்ʼ ந
ஸ²க்நுத²|

Ⅳ ய : கஸ்²ச த்³ ஏதஸ்ய க்ஷ த்³ரபா³லகஸ்ய ஸமமாத்மாநம்ʼ
நம்ரீகேராத ,ஸஏவஸ்வர்க³ராஜேயஸ்²ேரஷ்ட² :|

Ⅴ ய : கஸ்²ச த்³ ஏதாத்³ருʼஸ²ம்ʼ க்ஷ த்³ரபா³லகேமகம்ʼ மம நாம்ந
க்³ருʼஹ்லாத ,ஸமாேமவக்³ருʼஹ்லாத |

Ⅵ க ந்து ேயா ஜேநா மய க்ருʼதவஸ்²வாஸாநாேமேதஷாம்ʼ
க்ஷ த்³ரப்ராணிநாம் ஏகஸ்யாப வத்⁴ந ம்ʼ ஜநயத ,
கண்ட²ப³த்³த⁴ேபஷணீகஸ்ய தஸ்ய ஸாக³ராகா³த⁴ஜேல மஜ்ஜநம்ʼ
ஸ்²ேரய :|

Ⅶ வக்⁴நாத் ஜக³த : ஸந்தாேபா ப⁴வஷ்யத ,
வக்⁴ேநா(அ)வஸ்²யம்ʼஜநயஷ்யேத,க ந்துேயநமநுேஜநவக்⁴ேநா
ஜநஷ்யேததஸ்ையவஸந்தாேபா ப⁴வஷ்யத |

Ⅷ தஸ்மாத் தவ கரஸ்²சரேணா வா யத ³ த்வாம்ʼ பா³த⁴ேத,
தர்ஹ தம்ʼ ச ²த்த்வா நக்ஷப, த்³வகரஸ்ய த்³வபத³ஸ்ய வா
தவாநப்தவஹ்ெநௗந ேக்ஷபாத், க²ஞ்ஜஸ்யவா ச ²ந்நஹஸ்தஸ்ய
தவஜீவேந ப்ரேவேஸா²வரம்ʼ|
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Ⅸ அபரம்ʼ தவ ேநத்ரம்ʼ யத ³ த்வாம்ʼ பா³த⁴ேத, தர்ஹ
தத³ப்யுத்பாவ்ய நக்ஷப, த்³வேநத்ரஸ்ய நரகாக்³ெநௗ ந ேக்ஷபாத்
காணஸ்யதவஜீவேந ப்ரேவேஸா²வரம்ʼ|

Ⅹதஸ்மாத³வத⁴த்³த⁴ம்ʼ,ஏேதஷாம்ʼக்ஷ த்³ரப்ராணிநாம்ஏகமப மா
துச்சீ²குருத,

Ⅺ யேதா யுஷ்மாநஹம்ʼ தத்²யம்ʼ ப்³ரவீமி, ஸ்வர்ேக³ ேதஷாம்ʼ
தூ³தாமமஸ்வர்க³ஸ்த²ஸ்யபதுராஸ்யம்ʼந த்யம்ʼபஸ்²யந்த |ஏவம்ʼ
ேய ேயஹாரிதாஸ்தாந் ரக்ஷதும்ʼமநுஜபுத்ரஆக³ச்ச²த்|

Ⅻயூயமத்ர க ம்ʼவவம்ʼக்³க்⁴ேவ? கஸ்யச த்³யத ³ஸ²தம்ʼ ேமஷா :
ஸந்த , ேதஷாேமேகா ஹார்ய்யேத ச, தர்ஹ ஸ ஏேகாநஸ²தம்ʼ
ேமஷாந் வஹாய பர்வ்வதம்ʼ க³த்வா தம்ʼ ஹாரிதேமகம்ʼ க ம்ʼ ந
ம்ருʼக³யேத?

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

ⅩⅣ தத்³வத்³ ஏேதஷாம்ʼ க்ஷ த்³ரப்ராஏि◌நாம் ஏேகாப நஸ்²யதீத
யுஷ்மாகம்ʼஸ்வர்க³ஸ்த²பது ர்நாப ⁴மதம்|

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

ⅩⅥ க ந்து யத ³ ந ஸ்²ருʼேணாத , தர்ஹ த்³வாப்⁴யாம்ʼ த்ரிப ⁴ ர்வா
ஸா ப ⁴ :ஸர்வ்வம்ʼவாக்யம்ʼயதா²நஸ்²ச தம்ʼஜாயேத,தத³ர்த²ம்
ஏகம்ʼ த்³ெவௗவாஸாக்ஷெணௗக்³ருʼஹீத்வாயாஹ |

ⅩⅦ ேதந ஸ யத ³ தேயா ர்வாக்யம்ʼ ந மாந்யேத, தர்ஹ
ஸமாஜம்ʼ தஜ்ஜ்ஞாபய, க ந்து யத ³ ஸமாஜஸ்யாப வாக்யம்ʼ ந
மாந்யேத,தர்ஹ ஸ தவ ஸமீேப ேத³வபூஜகஇவ சண்டா³லஇவ ச
ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅧஅஹம்ʼயுஷ்மாந்ஸத்யம்ʼவதா³மி,யுஷ்மாப ⁴ : ப்ருʼத ²வ்யாம்ʼ
யத்³ ப³த்⁴யேத தத் ஸ்வர்ேக³ ப⁴ம்ʼத்ஸ்யேத; ேமத ³ந்யாம்ʼ யத்
ேபா⁴ச்யேத,ஸ்வர்ேக³(அ)ப தத் ேமா யேத|

ⅩⅨ புநரஹம்ʼ யுஷ்மாந் வதா³மி, ேமத ³ந்யாம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ
யத ³ த்³வாேவகவாக்யீபூ⁴ய கஞ்ச த் ப்ரார்த²ேயேத, தர்ஹ மம
ஸ்வர்க³ஸ்த²ப த்ரா தத் தேயா : க்ருʼேதஸம்பந்நம்ʼ ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅩ யேதா யத்ர த்³ெவௗ த்ரேயா வா மம நாந்ந மிலந்த ,
தத்ைரவாஹம்ʼ ேதஷாம்ʼமத்⁴ேய(அ)ஸ்மி|

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

ⅩⅫ க ம்ʼ ஸப்தக்ருʼத்வ :? யீஸு²ஸ்தம்ʼ ஜகா³த³, த்வாம்ʼ ேகவலம்ʼ
ஸப்தக்ருʼத்ேவா யாவத் ந வதா³மி, க ந்து ஸப்தத்யா கு³ணிதம்ʼ
ஸப்தக்ருʼத்ேவாயாவத்|
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ⅩⅩⅢஅபரம்ʼ நஜதா³ைஸ : ஸஹஜிக³ணயஷ  : கஸ்²ச த்³ ராேஜவ
ஸ்வர்க³ராஜயம்ʼ|

ⅩⅩⅣஆரப்³ேத⁴தஸ்மிந்க³ணேநஸார்த்³த⁴ஸஹஸ்ரமுத்³ராபூரிதாநாம்ʼ
த³ஸ²ஸஹஸ்ரபுடகாநாம் ஏேகா(அ)க⁴மர்ணஸ்தத்ஸமக்ஷமாநாய |

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

ⅩⅩⅥேதநஸதா³ஸஸ்தஸ்யபாத³ேயா : பதந் ப்ரணம்யகத ²தவாந்
, ேஹ ப்ரேபா⁴ ப⁴வதா ைக⁴ர்ய்ேய க்ருʼேத மயா ஸர்வ்வம்ʼ
பரிேஸா²த ⁴ஷ்யேத|

ⅩⅩⅦ ததா³நீம்ʼ தா³ஸஸ்ய ப்ரபு⁴ : ஸகருண : ஸந் ஸகலர்ணம்ʼ
க்ஷமித்வா தம்ʼ தத்யாஜ|

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

ⅩⅩⅨ ததா³ தஸ்ய ஸஹதா³ஸஸ்தத்பாத³ேயா : பத த்வா
வ நீய ப³பா⁴ேஷ, த்வயா ைத⁴ர்ய்ேய க்ருʼேத மயா ஸர்வ்வம்ʼ
பரிேஸா²த ⁴ஷ்யேத|

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

ⅩⅩⅪ ததா³ தஸ்ய ஸஹதா³ஸாஸ்தஸ்ையதாத்³ருʼக்³ ஆசரணம்ʼ
வேலாக்ய ப்ரேபா⁴ : ஸமீபம்ʼ க³த்வா ஸர்வ்வம்ʼ வ்ருʼத்தாந்தம்ʼ
ந ேவத³யாமாஸு :|

ⅩⅩⅫ ததா³ தஸ்ய ப்ரபு⁴ஸ்தமாஹூய ஜகா³த³, ேர து³ஷ்ட தா³ஸ,
த்வயா மத்ஸந்நெதௗ⁴ ப்ரார்த ²ேத மயா தவ ஸர்வ்வம்ருʼணம்ʼ
த்யக்தம்ʼ;

ⅩⅩⅩⅢ யதா² சாஹம்ʼ த்வய கருணாம்ʼ க்ருʼதவாந், தைத²வ
த்வத்ஸஹதா³ேஸகருணாகரணம்ʼ க ம்ʼ தவ ேநாச தம்ʼ?

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

ⅩⅩⅩⅤ யத ³ யூயம்ʼ ஸ்வாந்த :கரைண : ஸ்வஸ்வஸஹஜாநாம்
அபராதா⁴ந்நக்ஷமத்⁴ேவ,தர்ஹ மமஸ்வர்க³ஸ்ய : ப தாப யுஷ்மாந்
ப்ரதீத்த²ம்ʼ கரிஷ்யத |

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

Ⅱ ததா³ தத்பஸ்²சாத் ஜநநவேஹ க³ேத ஸ தத்ர தாந் ந ராமயாந்
அகேராத்|

Ⅲ தத³நந்தரம்ʼ ப ²ரூஸி²நஸ்தத்ஸமீபமாக³த்ய பாரீக்ஷதும்ʼ தம்ʼ
பப்ரச்சு² :,கஸ்மாத³ப காரணாத்நேரணஸ்வஜாயாபரித்யாஜ்யாந
வா?
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Ⅳ ஸ ப்ரத்யுவாச, ப்ரத²மம் ஈஸ்²வேரா நரத்ேவந நாரீத்ேவந ச
மநுஜாந்ஸஸர்ஜ, தஸ்மாத் கத ²தவாந்,

Ⅴமாநுஷ : ஸ்வபதெரௗ பரித்யஜ்யஸ்வபத்ந்யாம்ஆஸ யேத,
ெதௗத்³ெவௗஜநாேவகாங்ெகௗ³ப⁴வஷ்யத :,க ேமதத்³யுஷ்மாப ⁴
ர்ந படி²தம்?

Ⅵ அதஸ்ெதௗ புந ர்ந த்³ெவௗ தேயாேரகாங்க³த்வம்ʼ ஜாதம்ʼ,
ஈஸ்²வேரணயச்சஸமயுஜ்யத,மநுேஜா ந தத்³ ப ⁴ந்த்³யாத்|

Ⅶ ததா³நீம்ʼ ேத தம்ʼ ப்ரத்யவத³ந், ததா²த்ேவ த்யாஜ்யபத்ரம்ʼ
த³த்த்வாஸ்வாம்ʼஸ்வாம்ʼஜாயாம்ʼத்யக்தும்ʼவ்யவஸ்தா²ம்ʼமூஸா :
கத²ம்ʼலிேலக²?

Ⅷதத :ஸகத ²தவாந்,யுஷ்மாகம்ʼமநஸாம்ʼகாடி²ந்யாத்³யுஷ்மாந்
ஸ்வாம்ʼ ஸ்வாம்ʼ ஜாயாம்ʼ த்யக்தும் அந்வமந்யத க ந்து ப்ரத²மாத்³
ஏேஷாவத ⁴ர்நாஸீத்|

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

Ⅹ ததா³ தஸ்ய ஸி²ஷ்யாஸ்தம்ʼ ப³பா⁴ஷேர, யத ³ ஸ்வஜாயயா
ஸாகம்ʼ பும்ʼஸ ஏதாத்³ருʼக் ஸம்ப³ந்ேதா⁴ ஜாயேத, தர்ஹ
வவஹநேமவந ப⁴த்³ரம்ʼ|

Ⅺ தத : ஸ உக்தவாந், ேயப்⁴யஸ்தத்ஸாமர்த்²யம்ʼ ஆதா³ய , தாந்
வ நாந்ய : ேகாப மநுஜஏதந்மதம்ʼ க்³ரஹீதும்ʼ நஸ²க்ேநாத |

Ⅻ கத பயா ஜநநக்லீப³ : கத பயா நரக்ருʼதக்லீப³ :
ஸ்வர்க³ராஜ்யாய கத பயா : ஸ்வக்ருʼதக்லீபா³ஸ்²ச ஸந்த , ேய
க்³ரஹீதும்ʼஸ²க்நுவந்த ேத க்³ருʼஹ்லந்து|

ⅩⅢ அபரம் யதா² ஸ ஸி²ஸூ²நாம்ʼ கா³த்ேரஷ ஹஸ்தம்ʼ த³த்வா
ப்ரார்த²யேத, தத³ர்த²ம்ʼ தத்ஸமீம்ʼபம்ʼ ஸி²ஸ²வ ஆநீயந்த, தத
ஆநயத்ருʼந்ஸி²ஷ்யாஸ்த ரஸ்க்ருʼதவந்த :|

ⅩⅣக ந்துயீஸு²ருவாச,ஸி²ஸ²ேவா மத³ந்த கம்ஆக³ச்ச²ந்து, தாந்
மாவாரயத, ஏதாத்³ருʼஸா²ம்ʼஸி²ஸூ²நாேமவஸ்வர்க³ராஜ்யம்ʼ|

ⅩⅤ தத : ஸ ேதஷாம்ʼ கா³த்ேரஷ ஹஸ்தம்ʼ த³த்வா தஸ்மாத்
ஸ்தா²நாத் ப்ரதஸ்ேத²|

ⅩⅥஅபரம் ஏகஆக³த்ய தம்ʼ பப்ரச்ச², ேஹ பரமகு³ேரா,அநந்தாயு :
ப்ராப்தும்ʼமயா க ம்ʼ க ம்ʼஸத்கர்ம்ம கர்த்தவ்யம்ʼ?

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

ⅩⅧ ததா³ ஸ ப்ருʼஷ்டவாந், கா : கா ஆஜ்ஞா :? தேதா யீஸு² :
கத ²தவாந், நரம்ʼமாஹந்யா :, பரதா³ராந் மா க³ச்ேச² :,மா ேசாரேய :,
ம்ருʼஷாஸா யம்ʼமா த³த்³யா :,

ⅩⅨ நஜப தெரௗ ஸம்ʼமந்யஸ்வ, ஸ்வஸமீபவாஸிந ஸ்வவத்
ப்ேரமகுரு|

ⅩⅩஸயுவா கத ²தவாந்,ஆபா³ல்யாத்³ ஏதா : பாலயாமி,இதா³நீம்ʼ
க ம்ʼ ந்யூநமாஸ்ேத?
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ⅩⅪ தேதா யீஸு²ரவத³த், யத ³ ஸித்³ேதா⁴ ப⁴வதும்ʼ வாஞ்ச²ஸி,
தர்ஹ க³த்வா நஜஸர்வ்வஸ்வம்ʼ வக்ரீய த³ரித்³ேரப்⁴ேயா வ தர,
தத : ஸ்வர்ேக³வத்தம்ʼலப்ஸ்யேஸ;ஆக³ச்ச²,மத்பஸ்²சாத்³வர்த்தீ ச
ப⁴வ|

ⅩⅫ ஏதாம்ʼ வாசம்ʼ ஸ்²ருத்வா ஸ யுவா ஸ்வீயப³ஹுஸம்பத்ேத
ர்வஷண : ஸந்சலிதவாந்|

ⅩⅩⅢ ததா³ யீஸு² : ஸ்வஸி²ஷ்யாந் அவத³த், த⁴ந நாம்ʼ
ஸ்வர்க³ராஜ்யப்ரேவேஸா² மஹாது³ஷ்கர இத யுஷ்மாநஹம்ʼ
தத்²யம்ʼவதா³மி|

ⅩⅩⅣ புநரப யுஷ்மாநஹம்ʼ வதா³மி, த⁴ந நாம்ʼ
ஸ்வர்க³ராஜ்யப்ரேவஸா²த் ஸூசீச ²த்³ேரண மஹாங்க³க³மநம்ʼ
ஸுகரம்ʼ|

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

ⅩⅩⅥ ததா³ ஸ தாந் த்³ருʼஷ்த்³வா கத²யாமாஸ, தத்
மாநுஷாணாமஸ²க்யம்ʼ ப⁴வத , க ந்த்வீஸ்²வரஸ்ய ஸர்வ்வம்ʼ
ஸ²க்யம்|

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

ⅩⅩⅧ தேதா யீஸு² : கத ²தவாந், யுஷ்மாநஹம்ʼ
தத்²யம்ʼ வதா³மி, யூயம்ʼ மம பஸ்²சாத்³வர்த்த ேநா
ஜாதா இத காரணாத் நவீநஸ்ருʼஷ்டிகாேல யதா³
மநுஜஸுத : ஸ்வீையஸ்²சர்ய்யஸிம்ʼஹாஸந உபேவ யத ,
ததா³ யூயமப த்³வாத³ஸ²ஸிம்ʼஹாஸேநஷ பவஸ்²ய
இஸ்ராேயலீயத்³வாத³ஸ²வம்ʼஸா²நாம்ʼவசாரம்ʼ கரிஷ்யத²|

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

ⅩⅩⅩ க ந்து அக்³ரீயா அேநேக ஜநா : பஸ்²சாத்,
பஸ்²சாதீயாஸ்²சாேநேக ேலாகாஅக்³ேர ப⁴வஷ்யந்த |

ⅩⅩ
Ⅰ ஸ்வர்க³ராஜ்யம் ஏதாத்³ருʼஸா² ேகநச த்³ க்³ருʼஹஸ்ேயந
ஸமம்ʼ, ேயா(அ)த ப்ரபா⁴ேத நஜத்³ராக்ஷாேக்ஷத்ேர க்ருʼஷகாந்
ந ேயாக்தும்ʼ க³தவாந்|

Ⅱபஸ்²சாத்ைத : ஸாகம்ʼ த ³ைநகப்⁴ருʼத ம்ʼமுத்³ராசதுர்தா²ம்ʼஸ²ம்ʼ
நரூப்யதாந் த்³ராக்ஷாேக்ஷத்ரம்ʼ ப்ேரரயாமாஸ|

Ⅲ அநந்தரம்ʼ ப்ரஹைரகேவலாயாம்ʼ க³த்வா ஹட்ேட கத பயாந்
நஷ்கர்ம்மகாந்வ ேலாக்யதாநவத³த்,

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

Ⅴ புநஸ்²ச ஸ த்³வதீயத்ருʼதீயேயா : ப்ரஹரேயா ர்ப³ஹ ர்க³த்வா
தைத²வக்ருʼதவாந்|
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Ⅵ தேதா த³ண்ட³த்³வயாவஸி²ஷ்டாயாம்ʼ ேவலாயாம்ʼ ப³ஹ
ர்க³த்வாபராந் கத பயஜநாந் நஷ்கர்ம்மகாந் வ ேலாக்ய
ப்ருʼஷ்டவாந், யூயம்ʼ க மர்த²ம் அத்ர ஸர்வ்வம்ʼ த ³நம்ʼ
நஷ்கர்ம்மாணஸ்தஷ்ட²த²?

Ⅶ ேத ப்ரத்யவத³ந், அஸ்மாந் ந ேகாப கர்மமணி ந யும்ʼக்ேத|
ததா³நீம்ʼஸகத ²தவாந்,யூயமப மமத்³ராக்ஷாேக்ஷத்ரம்ʼயாத,ேதந
ேயாக்³யாம்ʼ ப்⁴ருʼத ம்ʼலப்ஸ்யத²|

Ⅷ தத³நந்தரம்ʼ ஸந்த்⁴யாயாம்ʼ ஸத்யாம்ʼ ஸஏவ
த்³ராக்ஷாேக்ஷத்ரபத ரத்⁴யக்ஷம்ʼ க³த ³வாந், க்ருʼஷகாந் ஆஹூய
ேஸ²ஷஜநமாரப்⁴யப்ரத²மம்ʼயாவத் ேதப்⁴ேயா ப்⁴ருʼத ம்ʼ ேத³ஹ |

Ⅸ ேதந ேய த³ண்ட³த்³வயாவஸ்த ²ேத ஸமாயாதாஸ்ேதஷாம்
ஏைகேகாஜேநாமுத்³ராசதுர்தா²ம்ʼஸ²ம்ʼ ப்ராப்ேநாத்|

Ⅹ ததா³நீம்ʼ ப்ரத²மநயுக்தா ஜநா ஆக³த்யாநுமிதவந்ேதா
வயமத ⁴கம்ʼப்ரப்ஸ்யாம :,க ந்துைதரப முத்³ராசதுர்தா²ம்ʼேஸா²(அ)லாப ⁴|

Ⅺ ததஸ்ேத தம்ʼ க்³ருʼஹீத்வா ேதந ேக்ஷத்ரபத நா ஸாகம்ʼ
வாக்³யுத்³த⁴ம்ʼகுர்வ்வந்த : கத²யாமாஸு :,

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

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

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

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

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

ⅩⅦ தத³நந்தரம்ʼ யீஸு² ர்யரூஸா²லம்நக³ரம்ʼ க³ச்ச²ந்
மார்க³மத்⁴ேயஸி²ஷ்யாந் ஏகாந்ேதவபா⁴ேஷ,

ⅩⅧ பஸ்²ய வயம்ʼ யரூஸா²லம்நக³ரம்ʼ யாம :, தத்ர
ப்ரதா⁴நயாஜகாத்⁴யாபகாநாம்ʼ கேரஷ மநுஷ்யபுத்ர :
ஸமர்பஷ்யேத;

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

ⅩⅩ ததா³நீம்ʼ ஸிவதீ³யஸ்ய நாரீ ஸ்வபுத்ராவாதா³ய யீேஸா² :
ஸமீபம்ஏத்யப்ரணம்யகஞ்சநாநுக்³ரஹம்ʼ தம்ʼயயாேச|

ⅩⅪ ததா³ யீஸு²ஸ்தாம்ʼ ப்ேராக்தவாந், த்வம்ʼ க ம்ʼ யாசேஸ? தத :
ஸா ப³பா⁴ேஷ, ப⁴வேதா ராஜத்ேவ மமாநேயா : ஸுதேயாேரகம்ʼ
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ப⁴வத்³த³க்ஷணபார்ஸ்²ேவத்³வதீயம்ʼவாமபார்ஸ்²வஉபேவஷ்டும்
ஆஜ்ஞாபயது|

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

ⅩⅩⅢததா³ஸஉக்தவாந்,யுவாம்ʼமமகம்ʼேஸநாவஸ்²யம்ʼபாஸ்யத² 
:, மம மஜ்ஜேநந ச யுவாமப மஜ்ஜிஷ்ேயேத², க ந்து ேயஷாம்ʼ
க்ருʼேத மத்தாேதந நரூப தம் இத³ம்ʼ தாந் வஹாயாந்யம்ʼ கமப
மத்³த³க்ஷணபார்ஸ்²ேவ வாமபார்ஸ்²ேவ ச ஸமுபேவஸ²யதும்ʼ
மமாத ⁴காேரா நாஸ்த |

ⅩⅩⅣ ஏதாம்ʼ கதா²ம்ʼ ஸ்²ருத்வாந்ேய த³ஸ²ஸி²ஷ்யாஸ்ெதௗ
ப்⁴ராதெரௗப்ரத சுகுபு :|

ⅩⅩⅤ க ந்து யீஸு² : ஸ்வஸமீபம்ʼ தாநாஹூய ஜகா³த³,
அந்யேத³ஸீ²யேலாகாநாம்ʼ நரபதயஸ்தாந் அத ⁴குர்வ்வந்த , ேய
துமஹாந்தஸ்ேததாந்ஸா²ஸத ,இத யூயம்ʼஜாநீத²|

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

ⅩⅩⅦயஸ்²சயுஷ்மாகம்ʼமத்⁴ேயமுக்²ேயாபு³பூ⁴ஷத ,ஸயுஷ்மாகம்ʼ
தா³ேஸா ப⁴ேவத்|

ⅩⅩⅧ இத்த²ம்ʼ மநுஜபுத்ர : ேஸவ்ேயா ப⁴வதும்ʼ நஹ , க ந்து
ேஸவதும்ʼ ப³ஹூநாம்ʼ பரித்ராணமூல்யார்த²ம்ʼ ஸ்வப்ராணாந்
தா³துஞ்சாக³த :|

ⅩⅩⅨ அநந்தரம்ʼ ய ரீேஹாநக³ராத் ேதஷாம்ʼ ப³ஹர்க³மநஸமேய
தஸ்யபஸ்²சாத்³ ப³ஹேவா ேலாகாவவ்ரஜு :|

ⅩⅩⅩஅபரம்ʼவர்த்மபார்ஸ்²வஉபவஸ²ந்ெதௗத்³வாவந்ெதௗ⁴ ேதந
மார்ேக³ணயீேஸா² ர்க³மநம்ʼ நஸ²ம்ய ப்ேராச்ைச : கத²யாமாஸது :,
ேஹப்ரேபா⁴ தா³யூத³ : ஸந்தாந,ஆவேயா ர்த³யாம்ʼவேத⁴ஹ |

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

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

ⅩⅩⅩⅢ ததா³ தாவுக்தவந்ெதௗ, ப்ரேபா⁴ ேநத்ராணி ெநௗ
ப்ரஸந்நாந ப⁴ேவயு :|

ⅩⅩⅩⅣ ததா³நீம்ʼ யீஸு²ஸ்ெதௗ ப்ரத ப்ரமந்ந : ஸந் தேயா
ர்ேநத்ராணி பஸ்பர்ஸ², ேதைநவ ெதௗ ஸுவீக்ஷாஞ்சக்ராேத
தத்பஸ்²சாத்ஜக்³முதுஸ்²ச|
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ⅩⅪ
Ⅰ அநந்தரம்ʼ ேதஷ யரூஸா²லம்நக³ரஸ்ய ஸமீபேவர்த்த ேநா
ைஜதுநநாமகத⁴ராத⁴ரஸ்ய ஸமீபஸ்த்²த ம்ʼ ைப³த்ப²க ³க்³ராமம்
ஆக³ேதஷ ,யீஸு² : ஸி²ஷ்யத்³வயம்ʼ ப்ேரஷயந்ஜகா³த³,

Ⅱ யுவாம்ʼ ஸம்முக²ஸ்த²க்³ராமம்ʼ க³த்வா ப³த்³தா⁴ம்ʼ யாம்ʼ
ஸவத்ஸாம்ʼ க³ர்த்³த³பீ⁴ம்ʼஹடா²த் ப்ராப்ஸ்யத² :, தாம்ʼ ேமாசய த்வா
மத³ந்த கம்ஆநயதம்ʼ|

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

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

Ⅴப⁴வஷ்யத்³வாத ³ேநாக்தம்ʼவசநமித³ம்ʼ ததா³ஸப²லமபூ⁴த்|
Ⅵ அநந்தரம்ʼ ெதௗ ஸ்²ஷ்ய ◌ौ யீேஸா² ர்யதா²ந ேத³ஸ²ம்ʼ தம்ʼ
க்³ராமம்ʼ க³த்வா

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

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

Ⅸ அக்³ரகா³மிந : பஸ்²சாத்³கா³மிநஸ்²ச மநுஜா உச்ைசர்ஜய ஜய
தா³யூத³ : ஸந்தாேநத ஜக³து³ : பரேமஸ்²வரஸ்ய நாம்நா யஆயாத
ஸத⁴ந்ய :,ஸர்வ்ேவாபரிஸ்த²ஸ்வர்ேக³ப ஜயத |

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

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

Ⅻஅநந்தரம்ʼயீஸு²ரீஸ்²வரஸ்யமந்த ³ரம்ʼ ப்ரவஸ்²யதந்மத்⁴யாத்
க்ரயவக்ரய ேணா வஹஸ்²சகார; வணிஜாம்ʼ முத்³ராஸநாநீ
கேபாதவ க்ரயணாஞ்சஸநாநீ ச ந்யுவ்ஜயாமாஸ|

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

ⅩⅣ தத³நந்தரம் அந்த⁴க²ஞ்சேலாகாஸ்தஸ்ய ஸமீபமாக³தா :, ஸ
தாந் ந ராமயாந் க்ருʼதவாந்|

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

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

ⅩⅦததஸ்தாந் வஹாயஸ நக³ராத்³ைப³த²நயாக்³ராமம்ʼ க³த்வா
தத்ர ரஜநீம்ʼயாபயாமாஸ|

ⅩⅧ அநந்தரம்ʼ ப்ரபா⁴ேத ஸத யீஸு² : புநரப நக³ரமாக³ச்ச²ந்
க்ஷ தா⁴ர்த்ேதா ப³பூ⁴வ|

ⅩⅨ தேதா மார்க³பார்ஸ்²வ உடு³ம்ப³ரவ்ருʼக்ஷேமகம்ʼ வேலாக்ய
தத்ஸமீபம்ʼ க³த்வா பத்ராணி வ நா க மப ந ப்ராப்ய தம்ʼ பாத³பம்ʼ
ப்ேராவாச, அத்³யாரப்⁴ய கதா³ப த்வய ப²லம்ʼ ந ப⁴வது; ேதந
தத்க்ஷணாத்ஸஉடு³ம்ப³ரமாஹீருஹ : ஸு²ஷ்கதாம்ʼ க³த :|

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

ⅩⅪ தேதா யீஸு²ஸ்தாநுவாச, யுஷ்மாநஹம்ʼ ஸத்யம்ʼ
வதா³மி, யத ³ யூயமஸந்த ³க்³தா⁴ : ப்ரதீத², தர்ஹ யூயமப
ேகவேலாடு³ம்வரபாத³பம்ʼ ப்ரதீத்த²ம்ʼ கர்த்தும்ʼ ஸ² யத², தந்ந,
த்வம்ʼ சலித்வா ஸாக³ேர பேதத வாக்யம்ʼ யுஷ்மாப ⁴ரஸ்மிந
ைஸ²ேல ப்ேராக்ேதப தைத³வதத்³ க⁴டிஷ்யேத|

ⅩⅫ ததா² வஸ்²வஸ்ய ப்ரார்த்²ய யுஷ்மாப ⁴ ர்யத்³ யாசஷ்யேத,
தேத³வப்ராப்ஸ்யேத|

ⅩⅩⅢ அநந்தரம்ʼ மந்த ³ரம்ʼ ப்ரவஸ்²ேயாபேத³ஸ²நஸமேய
தத்ஸமீபம்ʼ ப்ரதா⁴நயாஜகா : ப்ராசீநேலாகாஸ்²சாக³த்ய பப்ரச்சு² 
:, த்வயா ேகநஸாமர்த்²யைநதாந கர்ம்மாணி க்ரியந்ேத? ேகந வா
துப்⁴யேமதாந ஸாமர்த்²யாந த³த்தாந ?

ⅩⅩⅣ தேதா யீஸு² : ப்ரத்யவத³த், அஹமப யுஷ்மாந் வாசேமகாம்ʼ
ப்ருʼச்சா²மி, யத ³ யூயம்ʼ தது³த்தரம்ʼ தா³தும்ʼ ஸ² யத², ததா³
ேகநஸாமர்த்²ேயந கர்ம்மாண்ேயதாந கேராமி, தத³ஹம்ʼயுஷ்மாந்
வ யாமி|

ⅩⅩⅤ ேயாஹேநா மஜ்ஜநம்ʼ கஸ்யாஜ்ஞயாப⁴வத்? க மீஸ்²வரஸ்ய
மநுஷ்யஸ்ய வா? ததஸ்ேத பரஸ்பரம்ʼ வவச்ய கத²யாமாஸு :,
யதீ³ஸ்²வரஸ்ேயத வதா³மஸ்தர்ஹ யூயம்ʼதம்ʼகுேதாநப்ரத்ையத?
வாசேமதாம்ʼவ யத |

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

ⅩⅩⅦ தஸ்மாத் ேத யீஸு²ம்ʼ ப்ரத்யவத³ந், தத்³ வயம்ʼ ந
வ த்³ம :| ததா³ ஸ தாநுக்தவாந், தர்ஹ ேகந ஸாமரத்²ேயந
கர்ம்மாண்ேயதாந்யஹம்ʼ கேராமி, தத³ப்யஹம்ʼ யுஷ்மாந் ந
வ யாமி|

ⅩⅩⅧ கஸ்யசஜ்ஜநஸ்ய த்³ெவௗ ஸுதாவாஸ்தாம்ʼ ஸ ஏகஸ்ய
ஸுதஸ்ய ஸமீபம்ʼ க³த்வா ஜகா³த³, ேஹ ஸுத, த்வமத்³ய மம
த்³ராக்ஷாேக்ஷத்ேர கர்ம்ம கர்தும்ʼவ்ரஜ|

ⅩⅩⅨ தத : ஸ உக்தவாந், ந யாஸ்யாமி, க ந்து ேஸ²ேஷ(அ)நுதப்ய
ஜகா³ம|
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ⅩⅩⅩ அநந்தரம்ʼ ேஸாந்யஸுதஸ்ய ஸமீபம்ʼ க³த்வா தைத²வ
கத்²தவாந்; தத : ஸப்ரத்யுவாச,மேஹச்ச²யாமி, க ந்துநக³த :|

ⅩⅩⅪ ஏதேயா : புத்ரேயா ர்மத்⁴ேய பதுரப ⁴மதம்ʼ ேகந பாலிதம்ʼ?
யுஷ்மாப ⁴ : க ம்ʼ பு³த்⁴யேத? ததஸ்ேத ப்ரத்யூசு :, ப்ரத²ேமந
பு◌ुத்ேரண| ததா³நீம்ʼ யீஸு²ஸ்தாநுவாச, அஹம்ʼ யுஷ்மாந் தத்²யம்ʼ
வதா³மி, சண்டா³லா க³ணிகாஸ்²ச யுஷ்மாகமக்³ரத ஈஸ்²வரஸ்ய
ராஜ்யம்ʼ ப்ரவஸ²ந்த |

ⅩⅩⅫ யேதா யுஷ்மாகம்ʼ ஸமீபம்ʼ ேயாஹந த⁴ர்ம்மபேத²நாக³ேத
யூயம்ʼ தம்ʼ ந ப்ரதீத², க ந்து சண்டா³லா க³ணிகாஸ்²ச தம்ʼ
ப்ரத்யாயந்,தத்³வேலாக்யாப யூயம்ʼப்ரத்ேயதும்ʼநாக ²த்³யத்⁴வம்ʼ|

ⅩⅩⅩⅢ அபரேமகம்ʼ த்³ருʼஷ்டாந்தம்ʼ ஸ்²ருʼணுத, கஸ்²ச த்³
க்³ருʼஹஸ்த² : ேக்ஷத்ேர த்³ராக்ஷாலதா ேராபய த்வா
தச்சதுர்த ³க்ஷ வாரணீம்ʼ வதா⁴ய தந்மத்⁴ேய த்³ராக்ஷாயந்த்ரம்ʼ
ஸ்தா²ப தவாந், மாஞ்சஞ்ச ந ர்ம்மிதவாந், தத : க்ருʼஷேகஷ தத்
ேக்ஷத்ரம்ʼஸமர்ப்யஸ்வயம்ʼதூ³ரேத³ஸ²ம்ʼஜகா³ம|

ⅩⅩⅩⅣ தத³நந்தரம்ʼ ப²லஸமய உபஸ்த ²ேத ஸ ப²லாந ப்ராப்தும்ʼ
க்ருʼஷீவலாநாம்ʼஸமீபம்ʼ நஜதா³ஸாந் ப்ேரஷயாமாஸ|

ⅩⅩⅩⅤ க ந்து க்ருʼஷீவலாஸ்தஸ்ய தாந் தா³ேஸயாந் த்⁴ருʼத்வா
கஞ்சநப்ரஹ்ருʼதவந்த :,கஞ்சநபாஷாைணராஹதவந்த :,கஞ்சநச
ஹதவந்த :|

ⅩⅩⅩⅥ புநரப ஸ ப்ரபு⁴ : ப்ரத²மேதா(அ)த ⁴கதா³ேஸயாந்
ப்ேரஷயாமாஸ, க ந்துேத தாந் ப்ரத்யப தைத²வசக்ரு :|

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

ⅩⅩⅩⅧ க ந்து ேத க்ருʼஷீவலா : ஸுதம்ʼ வீ ய பரஸ்பரம்
இத மந்த்ரயதும் ஆேரப ⁴ேர, அயமுத்தராத ⁴காரீ வயேமநம்ʼ
நஹத்யாஸ்யாத ⁴காரம்ʼஸ்வவஸீ²கரிஷ்யாம :|

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

ⅩⅬ யதா³ ஸ த்³ராக்ஷாேக்ஷத்ரபத ராக³மிஷ்யத , ததா³ தாந்
க்ருʼஷீவலாந் க ம்ʼ கரிஷ்யத ?

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

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

ⅩⅬⅢ தஸ்மாத³ஹம்ʼ யுஷ்மாந் வதா³மி, யுஷ்மத்த
ஈஸ்²வரீயராஜ்யமபநீய ப²ேலாத்பாத³யத்ரந்யஜாதேய
தா³யஷ்யேத|
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ⅩⅬⅣ ேயா ஜந ஏதத்பாஷாேணாபரி பதஷ்யத , தம்ʼ ஸ
ப⁴ம்ʼ யேத, க ந்த்வயம்ʼ பாஷாேணா யஸ்ேயாபரி பதஷ்யத ,
தம்ʼஸதூ⁴லிவத்சூர்ணீகரிஷ்யத |

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

ⅩⅬⅥ க ந்து ேலாேகப்⁴ேயா ப ³ப்⁴யு :, யேதா ேலாைக : ஸ
ப⁴வஷ்யத்³வாதீ³த்யஜ்ஞாய |

ⅩⅫ
Ⅰஅநந்தரம்ʼயீஸு² : புநரப த்³ருʼஷ்டாந்ேதந தாந்அவாதீ³த்,
Ⅱஸ்வர்கீ³யராஜ்யம் ஏதாத்³ருʼஸ²ஸ்ய ந்ருʼபேத : ஸமம்ʼ, ேயா நஜ
புத்ரம்ʼவவாஹயந்ஸர்வ்வாந்ந மந்த்ரிதாந்ஆேநதும்ʼதா³ேஸயாந்
ப்ரஹதவாந்,

Ⅲக ந்துேதஸமாக³ந்தும்ʼ ேநஷ்டவந்த :|
Ⅳ தேதா ராஜா புநரப தா³ஸாநந்யாந் இத்யுக்த்வா
ப்ேரஷயாமாஸ, ந மந்த்ரிதாந் வத³த, பஸ்²யத, மம
ேப⁴ஜ்யமாஸாத ³தமாஸ்ேத, நஜவ்டஷாத ³புஷ்டஜந்தூந்
மாரய த்வா ஸர்வ்வம்ʼ கா²த்³யத்³ரவ்யமாஸாத ³தவாந், யூயம்ʼ
வவாஹமாக³ச்ச²த|

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

Ⅵஅந்ேயேலாகாஸ்தஸ்யதா³ேஸயாந்த்⁴ருʼத்வாெதௗ³ராத்ம்யம்ʼ
வ்யவஹ்ருʼத்யதாநவத ⁴ஷ  :|

Ⅶஅநந்தரம்ʼஸ ந்ருʼபதஸ்தாம்ʼவார்த்தாம்ʼஸ்²ருத்வா க்ருத்⁴யந்
ைஸந்யாந ப்ரஹத்ய தாந் கா⁴தகாந் ஹத்வா ேதஷாம்ʼ நக³ரம்ʼ
தா³ஹயாமாஸ|

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

Ⅸ தஸ்மாத்³ யூயம்ʼ ராஜமார்க³ம்ʼ க³த்வா யாவேதா மநுஜாந்
பஸ்²யத, தாவதஏவவவாஹீயேபா⁴ஜ்யாயந மந்த்ரயத|

Ⅹ ததா³ ேத தா³ேஸயா ராஜமார்க³ம்ʼ க³த்வா ப⁴த்³ராந் அப⁴த்³ராந்
வா யாவேதா ஜநாந் த³த்³ருʼஸு² :, தாவதஏவ ஸம்ʼக்³ருʼஹ்யாநயந்;
தேதா(அ)ப்⁴யாக³தமநுைஜர்வவாஹக்³ருʼஹம்அபூர்ய்யத|

Ⅺ ததா³நீம்ʼ ஸ ராஜா ஸர்வ்வாநப்⁴யாக³தாந் த்³ரஷ்டும்
அப்⁴யந்தரமாக³தவாந்; ததா³ தத்ர வவாஹீயவஸநஹீநேமகம்ʼ
ஜநம்ʼவீ யதம்ʼஜகா³த்³,

Ⅻ ேஹ மித்ர,த்வம்ʼ வவாஹீயவஸநம்ʼ வநா கத²மத்ர
ப்ரவஷ்டவாந்? ேதநஸநருத்தேரா ப³பூ⁴வ|

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

ⅩⅣஇத்த²ம்ʼ ப³ஹவஆஹூதாஅல்ேபமேநாப ⁴மதா :|
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ⅩⅤ அநந்தரம்ʼ ப ²ரூஸி²ந : ப்ரக³த்ய யதா² ஸம்ʼலாேபந தம்
உந்மாேத² பாதேயயுஸ்ததா²மந்த்ரய த்வா

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

ⅩⅦ அத : ைகஸரபூ⁴பாய கேரா(அ)ஸ்மாகம்ʼ தா³தவ்ேயா ந வா?
அத்ர ப⁴வதா க ம்ʼ பு³த்⁴யேத? தத்³அஸ்மாந்வத³து|

ⅩⅧ தேதா யீஸு²ஸ்ேதஷாம்ʼ க²லதாம்ʼ வஜ்ஞாய கத ²தவாந், ேர
கபடிந : யுயம்ʼகுேதா மாம்ʼ பரிக்ஷத்⁴ேவ?

ⅩⅨ தத்கரதா³நஸ்ய முத்³ராம்ʼ மாம்ʼ த³ர்ஸ²யத| ததா³நீம்ʼ
ைதஸ்தஸ்யஸமீபம்ʼமுத்³ராசதுர்த²பா⁴க³ஆநீேத

ⅩⅩஸதாந் பப்ரச்ச²,அத்ர கஸ்ேயயம்ʼமூர்த்த ர்நாம சாஸ்ேத? ேத
ஜக³து³ :,ைகஸரபூ⁴பஸ்ய|

ⅩⅪ தத : ஸ உக்தவாந, ைகஸரஸ்ய யத் தத் ைகஸராய த³த்த,
ஈஸ்²வரஸ்யயத்தத்³ ஈஸ்²வராயத³த்த|

ⅩⅫஇத வாக்யம்ʼநஸ²ம்யேதவஸ்மயம்ʼவஜ்ஞாயதம்ʼவஹாய
சலிதவந்த :|

ⅩⅩⅢ தஸ்மிந்நஹந ஸிதூ³க ேநா(அ)ர்தா²த் ஸ்²மஸா²நாத்
ேநாத்தா²ஸ்யந்தீத வாக்யம்ʼ ேய வத³ந்த , ேத யீேஸ◌²◌ाரந்த கம்
ஆக³த்யபப்ரச்சு² :,

ⅩⅩⅣ ேஹ கு³ேரா, கஸ்²ச ந்மநுஜஸ்²ேசத் ந  :ஸந்தாந : ஸந்
ப்ராணாந் த்யஜத , தர்ஹ தஸ்ய ப்⁴ராதா தஸ்ய ஜாயாம்ʼவ்யுஹ்ய
ப்⁴ராது : ஸந்தாநம்உத்பாத³யஷ்யதீத மூஸாஆத ³ஷ்டவாந்|

ⅩⅩⅤ க ந்த்வஸ்மாகமத்ர ேக(அ)ப ஜநா : ஸப்தஸேஹாத³ரா
ஆஸந், ேதஷாம்ʼ ஜ்ேயஷ்ட² ஏகாம்ʼ கந்யாம்ʼ வ்யவஹாத், அபரம்ʼ
ப்ராணத்யாக³காேல ஸ்வயம்ʼ ந  :ஸந்தாந : ஸந் தாம்ʼ ஸ்த்ரியம்ʼ
ஸ்வப்⁴ராதரிஸமர்ப தவாந்,

ⅩⅩⅥதேதா த்³வதீயாத ³ஸப்தமாந்தாஸ்²ச தைத²வசக்ரு :|
ⅩⅩⅦேஸ²ேஷஸாபீ நாரீ மமார|
ⅩⅩⅧ ம்ருʼதாநாம் உத்தா²நஸமேய ேதஷாம்ʼ ஸப்தாநாம்ʼ மத்⁴ேய
ஸா நாரீ கஸ்ய பா⁴ர்ய்யா ப⁴வஷ்யத ? யஸ்மாத் ஸர்வ்வஏவ தாம்ʼ
வ்யவஹந்|

ⅩⅩⅨ தேதா யீஸு² : ப்ரத்யவாதீ³த், யூயம்ʼ த⁴ர்ம்மபுஸ்தகம்
ஈஸ்²வரீயாம்ʼஸ²க்தஞ்ச நவஜ்ஞாயப்⁴ராந்த மந்த :|

ⅩⅩⅩஉத்தா²நப்ராப்தா ேலாகா ந வவஹந்த , ந ச வாசா தீ³யந்ேத,
க ந்த்வீஸ்²வரஸ்யஸ்வர்க³ஸ்த²தூ³தாநாம்ʼஸத்³ருʼஸா² ப⁴வந்த |

ⅩⅩⅪ அபரம்ʼ ம்ருʼதாநாமுத்தா²நமத ⁴ யுஷ்மாந்
ப்ரதீயமீஸ்²வேராக்த  :,

ⅩⅩⅫ "அஹமிப்³ராஹீம ஈஸ்²வர இஸ்ஹாக ஈஸ்²வேரா யாகூப³
ஈஸ்²வர"இத கம்ʼயுஷ்மாப ⁴ ர்நாபாடி²? க ந்த்வீஸ்²வேரா ஜீவதாம்
ஈஸ்²வர:,ஸம்ருʼதாநாமீஸ்²வேரா நஹ |

ⅩⅩⅩⅢ இத ஸ்²ருத்வா ஸர்வ்ேவ ேலாகாஸ்தஸ்ேயாபேத³ஸா²த்³
வஸ்மயம்ʼ க³தா :|
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ⅩⅩⅩⅣ அநந்தரம்ʼ ஸிதூ³க நாம் நருத்தரத்வவார்தாம்ʼ நஸ²ம்ய
ப ²ரூஸி²ந ஏகத்ர மிலிதவந்த :,

ⅩⅩⅩⅤ ேதஷாேமேகா வ்யவஸ்தா²பேகா யீஸு²ம்ʼ பரீக்ஷதும்ʼ
பபச்ச²,

ⅩⅩⅩⅥ ேஹ கு³ேரா வ்யவஸ்தா²ஸா²ஸ்த்ரமத்⁴ேய காஜ்ஞா
ஸ்²ேரஷ்டா²?

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

ⅩⅩⅩⅧ ஏஷா ப்ரத²மமஹாஜ்ஞா| தஸ்யா : ஸத்³ருʼஸீ²
த்³வதீயாஜ்ைஞஷா,

ⅩⅩⅩⅨதவஸமீபவாஸிந ஸ்வாத்மநீவப்ேரமகுரு|
ⅩⅬ அநேயா ர்த்³வேயாராஜ்ஞேயா : க்ருʼத்ஸ்நவ்யவஸ்தா²யா
ப⁴வஷ்யத்³வக்த்ருʼக்³ரந்த²ஸ்யசபா⁴ரஸ்தஷ்ட²த |

ⅩⅬⅠ அநந்தரம்ʼ ப ²ரூஸி²நாம் ஏகத்ர ஸ்த ²த காேல யீஸு²ஸ்தாந்
பப்ரச்ச²,

ⅩⅬⅡக்²ரீஷ்டமத ⁴யுஷ்மாகம்ʼகீத்³ருʼக்³ேபா³ேதா⁴ஜாயேத?ஸகஸ்ய
ஸந்தாந :? ததஸ்ேத ப்ரத்யவத³ந், தா³யூத³ : ஸந்தாந :|

ⅩⅬⅢ ததா³ ஸ உக்தவாந், தர்ஹ தா³யூத்³ கத²ம்
ஆத்மாத ⁴ஷ்டா²ேநந தம்ʼ ப்ரபு⁴ம்ʼவத³த ?

ⅩⅬⅣயதா² மம ப்ரபு⁴மித³ம்ʼ வாக்யமவத³த் பரேமஸ்²வர :| தவாரீந்
பாத³பீட²ம்ʼ ேத யாவந்நஹ கேராம்யஹம்ʼ| தாவத் காலம்ʼ மதீ³ேய
த்வம்ʼ த³க்ஷபார்ஸ்²வ உபாவஸ²|அேதா யத ³ தா³யூத்³ தம்ʼ ப்ரபு⁴ம்ʼ
வத³த , ர்தஹஸகத²ம்ʼ தஸ்யஸந்தாேநா ப⁴வத ?

ⅩⅬⅤ ததா³நீம்ʼ ேதஷாம்ʼ ேகாப தத்³வாக்யஸ்ய கமப்யுத்தரம்ʼ
தா³தும்ʼ நாஸ²க்ேநாத்;

ⅩⅬⅥ தத்³த ³நமாரப்⁴ய தம்ʼ க மப வாக்யம்ʼ ப்ரஷ்டும்ʼ கஸ்யாப
ஸாஹேஸாநாப⁴வத்|

ⅩⅩⅢ
Ⅰஅநந்தரம்ʼயீஸு² ர்ஜநநவஹம்ʼஸி²ஷ்யாம்ʼஸ்²சாவத³த்,
Ⅱஅத்⁴யாபகா : ப ²ரூஸி²நஸ்²சமூஸாஸேநஉபவஸ²ந்த ,
Ⅲ அதஸ்ேத யுஷ்மாந் யத்³யத் மந்தும் ஆஜ்ஞாபயந்த , தத்
மந்யத்⁴வம்ʼ பாலயத்⁴வஞ்ச, க ந்து ேதஷாம்ʼ கர்ம்மாநுரூபம்ʼ கர்ம்ம
ந குருத்⁴வம்ʼ; யதஸ்ேதஷாம்ʼ வாக்யமாத்ரம்ʼ ஸாரம்ʼ கார்ய்ேய
க மப நாஸ்த |

Ⅳ ேத து³ர்வ்வஹாந் கு³ருதராந் பா⁴ராந் ப³த்³வ்வா
மநுஷ்யாணாம்ʼ ஸ்கந்ேத⁴பரி ஸமர்பயந்த , க ந்து
ஸ்வயமங்கு³ல்ையகயாப ந சாலயந்த |

Ⅴ ேகவலம்ʼ ேலாகத³ர்ஸ²நாய ஸர்வ்வகர்ம்மாணி குர்வ்வந்த ;
ப²லத : பட்டப³ந்தா⁴ந் ப்ரஸார்ய்ய தா⁴ரயந்த , ஸ்வவஸ்த்ேரஷ ச
தீ³ர்க⁴க்³ரந்தீ²ந் தா⁴ரயந்த ;

Ⅵேபா⁴ஜநப⁴வநஉச்சஸ்தா²நம்ʼ, ப⁴ஜநப⁴வேந ப்ரதா⁴நமாஸநம்ʼ,
Ⅶ ஹட்ேட² நமஸ்காரம்ʼ கு³ருரித ஸம்ேபா³த⁴நஞ்ைசதாந
ஸர்வ்வாணிவாஞ்ச²ந்த |
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Ⅷ க ந்து யூயம்ʼ கு³ரவ இத ஸம்ேபா³த⁴நீயா மா ப⁴வத, யேதா
யுஷ்மாகம் ஏக : க்²ரீஷ்டஏவகு³ரு

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

Ⅹயூயம்ʼ நாயேகத ஸம்பா⁴ஷதா மா ப⁴வத,யேதா யுஷ்மாகேமக :
க்²ரீஷ்டஏவநாயக :|

Ⅺஅபரம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ மத்⁴ேய ய : புமாந் ஸ்²ேரஷ்ட² : ஸ யுஷ்மாந்
ேஸவஷ்யேத|

Ⅻயேதா ய : ஸ்வமுந்நமத ,ஸநத : கரிஷ்யேத; க ந்துய : கஸ்²ச த்
ஸ்வமவநதம்ʼ கேராத ,ஸஉந்நத : கரிஷ்யேத|

ⅩⅢ ஹந்த கபடிந உபாத்⁴யாயா : ப ²ரூஸி²நஸ்²ச, யூயம்ʼ
மநுஜாநாம்ʼ ஸமக்ஷம்ʼ ஸ்வர்க³த்³வாரம்ʼ ருந்த⁴, யூயம்ʼ
ஸ்வயம்ʼ ேதந ந ப்ரவஸ²த², ப்ரவவக்ஷ நப வாரயத²| வத
கபடிந உபாத்⁴யாயா : ப ²ரூஸி²நஸ்²ச யூயம்ʼ ச²லாத்³ தீ³ர்க⁴ம்ʼ
ப்ரார்த்²ய வத⁴வாநாம்ʼ ஸர்வ்வஸ்வம்ʼ க்³ரஸத², யுஷ்மாகம்ʼ
ேகா⁴ரதரத³ண்ேடா³ ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅣ ஹந்த கபடிந உபாத்⁴யாயா : ப ²ரூஸி²நஸ்²ச, யூயேமகம்ʼ
ஸ்வத⁴ர்ம்மாவலம்ப ³நம்ʼ கர்த்தும்ʼ ஸாக³ரம்ʼ பூ⁴மண்ட³லஞ்ச
ப்ரத³க்ஷணீகுருத²,

ⅩⅤகஞ்சந ப்ராப்யஸ்வேதா த்³வகு³ணநரகபா⁴ஜநம்ʼ தம்ʼகுருத²|
ⅩⅥவதஅந்த⁴பத²த³ர்ஸ²கா : ஸர்வ்ேவ,யூயம்ʼவத³த², மந்த ³ரஸ்ய
ஸ²பத²கரணாத்க மப ந ேத³யம்ʼ; க ந்துமந்த ³ரஸ்த²ஸுவர்ணஸ்ய
ஸ²பத²கரணாத்³ ேத³யம்ʼ|

ⅩⅦ ேஹ மூடா⁴ ேஹ அந்தா⁴ : ஸுவர்ணம்ʼ
தத்ஸுவர்ணபாவகமந்த ³ரம் ஏதேயாருப⁴ேயா ர்மத்⁴ேய க ம்ʼ
ஸ்²ேரய :?

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

ⅩⅨ ேஹ மூடா⁴ ேஹ அந்தா⁴ :, ைநேவத்³யம்ʼ
தந்ைநேவத்³யபாவகேவத ³ேரதேயாருப⁴ேயா ர்மத்⁴ேய க ம்ʼ
ஸ்²ேரய :?

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

ⅩⅪ ேகநச த் மந்த ³ரஸ்யஸ²பேத² க்ருʼேத மந்த ³ரதந்நவாஸிேநா :
ஸ²பத² : க்ரியேத|

ⅩⅫேகநச த்ஸ்வர்க³ஸ்யஸ²பேத²க்ருʼேதஈஸ்²வரீயஸிம்ʼஹாஸநதது³பர்ய்யுபவஷ்டேயா :
ஸ²பத² : க்ரியேத|

ⅩⅩⅢ ஹந்த கபடிந உபாத்⁴யாயா : ப ²ரூஸி²நஸ்²ச, யூயம்ʼ
ேபாத ³நாயா : ஸிதச்ச²த்ராயா ஜீரகஸ்ய ச த³ஸ²மாம்ʼஸா²ந் த³த்த²,
க ந்து வ்யவஸ்தா²யா கு³ருதராந் ந்யாயத³யாவஸ்²வாஸாந்
பரித்யஜத²;இேமயுஷ்மாப ⁴ராசரணீயாஅமீ ச நலம்ʼக⁴நீயா :|
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ⅩⅩⅣ ேஹ அந்த⁴பத²த³ர்ஸ²கா யூயம்ʼ மஸ²காந் அபஸாரயத²,
க ந்துமஹாங்கா³ந் க்³ரஸத²|

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

ⅩⅩⅥ ேஹ அந்தா⁴ : ப ²ரூஸி²ேலாகா ஆெதௗ³ பாநபாத்ராணாம்ʼ
ேபா⁴ஜநபாத்ராணாஞ்சாப்⁴யந்தரம்ʼ பரிஷ்குருத, ேதந ேதஷாம்ʼ
ப³ஹரப பரிஷ்காரிஷ்யேத|

ⅩⅩⅦ ஹந்த கபடிந உபாத்⁴யாயா : ப ²ரூஸி²நஸ்²ச,
யூயம்ʼ ஸு²க்லீக்ருʼதஸ்²மஸா²நஸ்வரூபா ப⁴வத², யதா²
ஸ்²மஸா²நப⁴வநஸ்ய ப³ஹஸ்²சாரு, க ந்த்வப்⁴யந்தரம்ʼ
ம்ருʼதேலாகாநாம்ʼ கீகைஸ² : ஸர்வ்வப்ரகாரமேலந ச பரிபூர்ணம்;

ⅩⅩⅧதைத²வயூயமப ேலாகாநாம்ʼஸமக்ஷம்ʼப³ஹர்தா⁴ர்ம்மிகா :
க ந்த்வந்த :கரேணஷ ேகவலகாபட்யாத⁴ர்ம்மாப்⁴யாம்ʼ
பரிபூர்ணா :|

ⅩⅩⅨ ஹா ஹா கபடிந உபாத்⁴யாயா : ப ²ரூஸி²நஸ்²ச, யூயம்ʼ
ப⁴வஷ்யத்³வாத ³நாம்ʼஸ்²மஸா²நேக³ஹம்ʼந ர்ம்மாத²,ஸாதூ⁴நாம்ʼ
ஸ்²மஸா²நந ேகதநம்ʼ ேஸா²ப⁴யத²

ⅩⅩⅩவத³த² ச யத ³ வயம்ʼ ஸ்ேவஷாம்ʼ பூர்வ்வபுருஷாணாம்ʼ கால
அஸ்தா²ஸ்யாம, தர்ஹ ப⁴வஷ்யத்³வாத ³நாம்ʼ ேஸா²ணிதபாதேந
ேதஷாம்ʼஸஹபா⁴க ³ேநா நாப⁴வஷ்யாம|

ⅩⅩⅪஅேதா யூயம்ʼ ப⁴வஷ்யத்³வாத ³கா⁴தகாநாம்ʼ ஸந்தாநா இத
ஸ்வயேமவஸ்ேவஷாம்ʼஸா யம்ʼ த³த்த²|

ⅩⅩⅫ அேதா யூயம்ʼ நஜபூர்வ்வபுருஷாணாம்ʼ பரிமாணபாத்ரம்ʼ
பரிபூரயத|

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

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

ⅩⅩⅩⅤ ேதந ஸத்புருஷஸ்ய ஹாப ³ேலா ரக்தபாதமாரப்⁴ய
ேப³ரிக ²ய : புத்ரம்ʼ யம்ʼ ஸிக²ரியம்ʼ யூயம்ʼ மந்த ³ரயஜ்ஞேவத்³ேயா
ர்மத்⁴ேய ஹதவந்த :, ததீ³யேஸா²ணிதபாதம்ʼ யாவத்³ அஸ்மிந்
ேத³ேஸ² யாவதாம்ʼ ஸாது⁴புருஷாணாம்ʼ ேஸா²ணிதபாேதா
(அ)ப⁴வத் தத் ஸர்வ்ேவஷாமாக³ஸாம்ʼ த³ண்டா³ யுஷ்மாஸு
வர்த்தஷ்யந்ேத|

ⅩⅩⅩⅥஅஹம்ʼ யுஷ்மாந்த தத்²யம்ʼவதா³மி,வத்³யமாேந(அ)ஸ்மிந்
புருேஷஸர்வ்ேவவர்த்தஷ்யந்ேத|

ⅩⅩⅩⅦ ேஹ யரூஸா²லம் ேஹ யரூஸா²லம் நக³ரி த்வம்ʼ
ப⁴வஷ்யத்³வாத ³ேநா ஹதவதீ, தவ ஸமீபம்ʼ ப்ேரரிதாம்ʼஸ்²ச
பாஷாைணராஹதவதீ, யதா² குக்குடீ ஸா²வகாந் பக்ஷாத⁴ :



Matthew ⅩⅩⅢ:ⅩⅩⅩⅧ 53 Matthew ⅩⅩⅣ:ⅩⅢ

ஸம்ʼக்³ருʼஹ்லாத , ததா² தவ ஸந்தாநாந் ஸம்ʼக்³ரஹீதும்ʼ அஹம்ʼ
ப³ஹுவாரம்ஐச்ச²ம்ʼ; க ந்துத்வம்ʼ நஸமமந்யதா² :|

ⅩⅩⅩⅧ பஸ்²யத யஷ்மாகம்ʼ வாஸஸ்தா²நம் உச்ச ²ந்நம்ʼ
த்ய யேத|

ⅩⅩⅩⅨ அஹம்ʼ யுஷ்மாந் தத்²யம்ʼ வதா³மி, ய : பரேமஸ்²வரஸ்ய
நாம்நாக³ச்ச²த ,ஸத⁴ந்யஇத வாணீம்ʼயாவந்நவத ³ஷ்யத²,தாவத்
மாம்ʼ புந ர்ந த்³ர யத²|

ⅩⅩⅣ
Ⅰ அநந்தரம்ʼ யீஸு² ர்யதா³ மந்த ³ராத்³ ப³ஹ ர்க³ச்ச²த , ததா³நீம்ʼ
ஸி²ஷ்யாஸ்தம்ʼமந்த ³ரந ர்ம்மாணம்ʼ த³ர்ஸ²யதுமாக³தா :|

Ⅱ தேதா யீஸு²ஸ்தாநுவாச, யூயம்ʼ க ேமதாந ந
பஸ்²யத²? யுஷ்மாநஹம்ʼ ஸத்யம்ʼ வதா³மி, ஏதந்ந சயநஸ்ய
பாஷாைணகமப்யந்யபாஷாேண◌ाபரி ந ஸ்தா²ஸ்யத
ஸர்வ்வாணிபூ⁴மிஸாத் காரிஷ்யந்ேத|

Ⅲ அநந்தரம்ʼ தஸ்மிந் ைஜதுநபர்வ்வேதாபரி ஸமுபவஷ்ேட
ஸி²ஷ்யாஸ்தஸ்ய ஸமீபமாக³த்ய கு³ப்தம்ʼ பப்ரச்சு² :, ஏதா க⁴டநா :
கதா³ ப⁴வஷ்யந்த ? ப⁴வத ஆக³மநஸ்ய யுகா³ந்தஸ்ய ச க ம்ʼ
ல ம? தத³ஸ்மாந்வத³து|

Ⅳததா³நீம்ʼயீஸு²ஸ்தாநேவாசத்,அவத⁴த்³வ்வம்ʼ, ேகாப யுஷ்மாந்
ந ப்⁴ரமேயத்|

Ⅴ ப³ஹேவா மம நாம க்³ருʼஹ்லந்த ஆக³மிஷ்யந்த ,
க்²ரீஷ்ேடா(அ)ஹேமேவத வாசம்ʼ வத³ந்ேதா ப³ஹூந்
ப்⁴ரமயஷ்யந்த |

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

Ⅶஅபரம்ʼ ேத³ஸ²ஸ்யவபேக்ஷாேத³ேஸா² ராஜ்யஸ்யவபேக்ஷா
ராஜ்யம்ʼ ப⁴வஷ்யத ,ஸ்தா²ேநஸ்தா²ேந ச து³ர்ப ⁴க்ஷம்ʼ மஹாமாரீ
பூ⁴கம்பஸ்²ச ப⁴வஷ்யந்த ,

Ⅷஏதாந து³ :ேகா²பக்ரமா :|
Ⅸ ததா³நீம்ʼ ேலாகா து³ :க²ம்ʼ ேபா⁴ஜயதும்ʼ யுஷ்மாந் பரகேரஷ
ஸமர்பயஷ்யந்த ஹநஷ்யந்த ச, ததா² மம நாமகாரணாத்³யூயம்ʼ
ஸர்வ்வேத³ஸீ²யமநுஜாநாம்ʼஸமீேப க்⁴ருʼணார்ஹாப⁴வஷ்யத²|

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

Ⅺ ததா² ப³ஹேவா ம்ருʼஷாப⁴வஷ்யத்³வாத ³ந உபஸ்தா²ய
ப³ஹூந்ப்⁴ரமயஷ்யந்த |

Ⅻ து³ஷ்கர்ம்மணாம்ʼ பா³ஹுல்யாஞ்ச ப³ஹூநாம்ʼ ப்ேரம
ஸீ²தலம்ʼ ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅢ க ந்து ய : கஸ்²ச த் ேஸ²ஷம்ʼ யாவத்³ ைத⁴ர்ய்யமாஸ்²ரயேத,
ஸஏவபரித்ராயஷ்யேத|
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ⅩⅣ அபரம்ʼ ஸர்வ்வேத³ஸீ²யேலாகாந் ப்ரத மா ப⁴வதும்ʼ
ராஜஸ்ய ஸு²ப⁴ஸமாசார : ஸர்வ்வஜக³த ப்ரசாரிஷ்யேத,
ஏதாத்³ருʼஸி²ஸத யுகா³ந்தஉபஸ்தா²ஸ்யத |

ⅩⅤ அேதா யத் ஸர்வ்வநாஸ²க்ருʼத்³க்⁴ருʼணார்ஹம்ʼ வஸ்து
தா³ந ேயல்ப⁴வஷ்யத்³வத ³நா ப்ேராக்தம்ʼ தத்³ யதா³
புண்யஸ்தா²ேநஸ்தா²ப தம்ʼ த்³ர யத², (ய : பட²த ,ஸபு³த்⁴யதாம்ʼ)

ⅩⅥததா³நீம்ʼேயயஹூதீ³யேத³ேஸ²தஷ்ட²ந்த , ேதபர்வ்வேதஷ
பலாயந்தாம்ʼ|

ⅩⅦய : கஸ்²ச த்³க்³ருʼஹப்ருʼஷ்ேட²தஷ்ட²த ,ஸக்³ருʼஹாத்கமப
வஸ்த்வாேநதும்அேத◌⁴◌ा நாவேராேஹத்|

ⅩⅧ யஸ்²ச ேக்ஷத்ேர தஷ்ட²த , ேஸாப வஸ்த்ரமாேநதும்ʼ
பராவ்ருʼத்யநயாயாத்|

ⅩⅨ ததா³நீம்ʼ க³ர்ப ⁴ணீஸ்தந்யபாயய த்ரீணாம்ʼ து³ர்க³த
ர்ப⁴வஷ்யத |

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

ⅩⅪ ஆ ஜக³தா³ரம்பா⁴த்³ ஏதத்காலபர்ய்யநந்தம்ʼ யாத்³ருʼஸ² 
: கதா³ப நாப⁴வத் ந ச ப⁴வஷ்யத தாத்³ருʼேஸா²
மஹாக்ேலஸ²ஸ்ததா³நீம்உபஸ்தா²ஸ்யத |

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

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

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

ⅩⅩⅤ பஸ்²யத, க⁴டநாத : பூர்வ்வம்ʼ யுஷ்மாந் வார்த்தாம்
அவாத ³ஷம்|

ⅩⅩⅥஅத : பஸ்²யத, ஸ ப்ராந்தேர வ த்³யத இத வாக்ேய ேகநச த்
கத ²ேதப ப³ஹ ர்மாக³ச்ச²த,வா பஸ்²யத, ேஸாந்த :புேரவ த்³யேத,
ஏதத்³வாக்யஉக்ேதப மா ப்ரதீத|

ⅩⅩⅦ யேதா யதா² வத்³யுத் பூர்வ்வத ³ேஸா² ந ர்க³த்ய
பஸ்²ச மத ³ஸ²ம்ʼயாவத்ப்ரகாஸ²ேத,ததா²மாநுஷபுத்ரஸ்யாப்யாக³மநம்ʼ
ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅩⅧயத்ரஸ²வஸ்தஷ்ட²த , தத்ேரவக்³ருʼத்⁴ரா மிலந்த |
ⅩⅩⅨ அபரம்ʼ தஸ்ய க்ேலஸ²ஸமயஸ்யாவ்யவஹதபரத்ர
ஸூர்ய்யஸ்ய ேதேஜா ேலாப்ஸ்யேத, சந்த்³ரமா ஜ்ேயாஸ்நாம்ʼ
ந கரிஷ்யத , நப⁴ேஸா நக்ஷத்ராணி பதஷ்யந்த , க³க³ணீயா
க்³ரஹாஸ்²சவ சலிஷ்யந்த |

ⅩⅩⅩ ததா³நீம் ஆகாஸ²மத்⁴ேய மநுஜஸுதஸ்ய ல ம
த³ர்ஸி²ஷ்யேத, தேதா நஜபராக்ரேமண மஹாேதஜஸா ச
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ேமகா⁴ரூட⁴ம்ʼ மநுஜஸுதம்ʼ நப⁴ஸாக³ச்ச²ந்தம்ʼ வேலாக்ய
ப்ருʼத ²வ்யா : ஸர்வ்வவம்ʼஸீ²யாவலபஷ்யந்த |

ⅩⅩⅪ ததா³நீம்ʼ ஸ மஹாஸ²ப்³தா³யமாநதூர்ய்யா
வாத³காந் நஜதூ³தாந் ப்ரேஹஷ்யத , ேத வ்ேயாம்ந
ஏகஸீமாேதா(அ)பரஸீமாம்ʼ யாவத் சதுர்த ³ஸ²ஸ்தஸ்ய
மேநாநீதஜநாந்ஆநீய ேமலயஷ்யந்த |

ⅩⅩⅫ உடு³ம்ப³ரபாத³பஸ்ய த்³ருʼஷ்டாந்தம்ʼ ஸி²க்ஷத்⁴வம்ʼ; யதா³
தஸ்ய நவீநா : ஸா²கா² ஜாயந்ேத, பல்லவாத ³ஸ்²ச ந ர்க³ச்ச²த ,
ததா³ ந தா³க⁴கால : ஸவேதா⁴ ப⁴வதீத யூயம்ʼஜாநீத²;

ⅩⅩⅩⅢ தத்³வத்³ ஏதா க⁴டநா த்³ருʼஷ்ட்வா ஸ ஸமேயா த்³வார
உபாஸ்தா²த்³இத ஜாநீத|

ⅩⅩⅩⅣ யுஷ்மாநஹம்ʼ தத்²யம்ʼ வதா³மி, இதா³நீந்தநஜநாநாம்ʼ
க³மநாத்பூர்வ்வேமவதாந ஸர்வ்வாணி க⁴டிஷ்யந்ேத|

ⅩⅩⅩⅤ நேபா⁴ேமத ³ந்ேயா ர்லுப்தேயாரப மம வாக் கதா³ப ந
ேலாப்ஸ்யேத|

ⅩⅩⅩⅥஅபரம்ʼ மம தாதம்ʼ வநா மாநுஷ : ஸ்வர்க³ஸ்ேதா² தூ³ேதா
வா ேகாப தத்³த ³நம்ʼ தத்³த³ண்ட³ஞ்சநஜ்ஞாபயத |

ⅩⅩⅩⅦ அபரம்ʼ ேநாேஹ வத்³யமாேந யாத்³ருʼஸ²மப⁴வத்
தாத்³ருʼஸ²ம்ʼமநுஜஸுதஸ்யாக³மநகாேலப ப⁴வஷ்யத |

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

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

ⅩⅬ ததா³ ேக்ஷத்ரஸ்த ²தேயார்த்³வேயாேரேகா தா⁴ரிஷ்யேத,
அபரஸ்த்யாஜிஷ்யேத|

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

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

ⅩⅬⅢ குத்ர யாேம ஸ்ேதந ஆக³மிஷ்யதீத ேசத்³ க்³ருʼஹஸ்ேதா²
ஜ்ஞாதும்அஸ² யத்,தர்ஹ ஜாக³ரித்வாதம்ʼஸந்த ⁴ம்ʼகர்த்ததும்
அவாரயஷ்யத்தத்³ஜாநீத|

ⅩⅬⅣயுஷ்மாப ⁴ரவதீ⁴யதாம்ʼ, யேதா யுஷ்மாப ⁴ ர்யத்ர ந பு³த்⁴யேத,
தத்ைரவத³ண்ேட³மநுஜஸுதஆயாஸ்யத |

ⅩⅬⅤப்ரபு⁴ ர்ந ஜபரிவாராந்யதா²காலம்ʼ ேபா⁴ஜயதும்ʼயம்ʼதா³ஸம்
அத்⁴ய க்ருʼத்ய ஸ்தா²பயத , தாத்³ருʼேஸா² வஸ்²வாஸ்ேயா
தீ⁴மாந் தா³ஸ : க :?

ⅩⅬⅥ ப்ரபு⁴ராக³த்ய யம்ʼ தா³ஸம்ʼ ததா²சரந்தம்ʼ வீக்ஷேத, ஸஏவ
த⁴ந்ய :|

ⅩⅬⅦ யுஷ்மாநஹம்ʼ ஸத்யம்ʼ வதா³மி, ஸ தம்ʼ
நஜஸர்வ்வஸ்வஸ்யாத ⁴பம்ʼ கரிஷ்யத |
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ⅩⅬⅧ க ந்து ப்ரபு⁴ராக³ந்தும்ʼ வலம்ப³த இத மநஸி ச ந்தய த்வா
ேயாது³ஷ்ேடா தா³ேஸா

ⅩⅬⅨ (அ)பரதா³ஸாந் ப்ரஹர்த்தும்ʼ மத்தாநாம்ʼஸங்ேக³ ேபா⁴க்தும்ʼ
பாதுஞ்சப்ரவர்த்தேத,

Ⅼ ஸ தா³ேஸா யதா³ நாேபக்ஷேத, யஞ்ச த³ண்ட³ம்ʼ ந ஜாநாத ,
தத்காலஏவதத்ப்ரபு⁴ருபஸ்தா²ஸ்யத |

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

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

Ⅱ தாஸாம்ʼ கந்யாநாம்ʼ மத்⁴ேய பஞ்ச ஸுத ⁴ய : பஞ்ச து³ர்த ⁴ய
ஆஸந்|

Ⅲயா து³ர்த ⁴யஸ்தா : ப்ரதீ³பாந் ஸங்ேக³ க்³ருʼஹீத்வா ைதலம்ʼ ந
ஜக்³ருʼஹு :,

Ⅳக ந்துஸுத ⁴ய : ப்ரதீ³பாந் பாத்ேரணைதலஞ்சஜக்³ருʼஹு :|
Ⅴ அநந்தரம்ʼ வேர வலம்ப ³ேத தா : ஸர்வ்வா ந த்³ராவஷ்டா
ந த்³ராம்ʼஜக்³மு :|

Ⅵ அநந்தரம் அர்த்³த⁴ராத்ேர பஸ்²யத வர ஆக³ச்ச²த , தம்ʼ
ஸாக்ஷாத்கர்த்தும்ʼ ப³ஹர்யாேதத ஜநரவாத்

Ⅶ தா : ஸர்வ்வா : கந்யா உத்தா²ய ப்ரதீ³பாந் ஆஸாத³யதும்ʼ
ஆரப⁴ந்த|

Ⅷதேதாது³ர்த ⁴ய :ஸுத ⁴யஊசு :,கஞ்ச த்ைதலம்ʼத³த்த,ப்ரதீ³பா
அஸ்மாகம்ʼ ந ர்வ்வாணா :|

Ⅸக ந்துஸுத ⁴ய : ப்ரத்யவத³ந்,த³த்ேதயுஷ்மாநஸ்மாம்ʼஸ்²சப்ரத
ைதலம்ʼ ந்யூநீப⁴ேவத், தஸ்மாத்³ வக்ேரத்ருʼணாம்ʼ ஸமீபம்ʼ க³த்வா
ஸ்வார்த²ம்ʼைதலம்ʼ க்ரீணீத|

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

Ⅺ அநந்தரம்ʼ த்³வாேர ருத்³ேத⁴ அபரா : கந்யா ஆக³த்ய ஜக³து³ :,
ேஹப்ரேபா⁴, ேஹப்ரேபா⁴,அஸ்மாந் ப்ரத த்³வாரம்ʼ ேமாசய|

Ⅻக ந்துஸஉக்தவாந்,தத்²யம்ʼவதா³மி,யுஷ்மாநஹம்ʼநேவத்³மி|
ⅩⅢஅேதா ஜாக்³ரத : ஸந்தஸ்தஷ்ட²த, மநுஜஸுத : கஸ்மிந் த ³ேந
கஸ்மிந் த³ண்ேட³வாக³மிஷ்யத , தத்³யுஷ்மாப ⁴ ர்நஜ்ஞாயேத|

ⅩⅣ அபரம்ʼ ஸ ஏதாத்³ருʼஸ² : கஸ்யச த் பும்ʼஸஸ்துல்ய :, ேயா
தூ³ரேத³ஸ²ம்ʼ ப்ரத யாத்ராகாேல நஜதா³ஸாந்ஆஹூய ேதஷாம்ʼ
ஸ்வஸ்வஸாமர்த்²யாநுரூபம்

ⅩⅤ ஏகஸ்மிந் முத்³ராணாம்ʼ பஞ்ச ேபாடலிகா : அந்யஸ்மிம்ʼஸ்²ச
த்³ேவ ேபாடலிேக அபரஸ்மிம்ʼஸ்²ச ேபாடலிைககாம் இத்த²ம்ʼ
ப்ரதஜநம்ʼஸமர்ப்யஸ்வயம்ʼ ப்ரவாஸம்ʼ க³தவாந்|



Matthew ⅩⅩⅤ:ⅩⅥ 57 Matthew ⅩⅩⅤ:ⅩⅩⅩ

ⅩⅥ அநந்தரம்ʼ ேயா தா³ஸ : பஞ்ச ேபாடலிகா : லப்³த⁴வாந், ஸ
க³த்வாவாணிஜ்யம்ʼவதா⁴யதா த்³வகு³ணீசகார|

ⅩⅦயஸ்²சதா³ேஸாத்³ேவேபாடலிேகஅலப⁴த, ேஸாப தாமுத்³ரா
த்³வகு³ணீசகார|

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

ⅩⅨ தத³நந்தரம்ʼ ப³ஹுத ேத² காேல க³ேத ேதஷாம்ʼ தா³ஸாநாம்ʼ
ப்ரபு⁴ராக³த்யைதர்தா³ைஸ : ஸமம்ʼ க³ணயாஞ்சகார|

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

ⅩⅪ ததா³நீம்ʼ தஸ்ய ப்ரபு⁴ஸ்தமுவாச, ேஹ உத்தம வஸ்²வாஸ்ய
தா³ஸ, த்வம்ʼ த⁴ந்ேயாஸி, ஸ்ேதாேகந வஸ்²வாஸ்ேயா ஜாத :,
தஸ்மாத் த்வாம்ʼ ப³ஹுவத்தாத ⁴பம்ʼ கேராமி, த்வம்ʼ ஸ்வப்ரேபா⁴ :
ஸுக²ஸ்யபா⁴கீ³ ப⁴வ|

ⅩⅫ தேதா ேயந த்³ேவ ேபாடலிேக லப்³ேத⁴ ேஸாப்யாக³த்ய
ஜகா³த³, ேஹ ப்ரேபா⁴, ப⁴வதா மய த்³ேவ ேபாடலிேக ஸமர்ப ேத,
பஸ்²யதுேதமயா த்³வகு³ணீக்ருʼேத|

ⅩⅩⅢ ேதந தஸ்ய ப்ரபு⁴ஸ்தமேவாசத், ேஹ உத்தம வஸ்²வாஸ்ய
தா³ஸ, த்வம்ʼ த⁴ந்ேயாஸி, ஸ்ேதாேகந வஸ்²வாஸ்ேயா ஜாத :,
தஸ்மாத்த்வாம்ʼப³ஹுத்³ரவணாத ⁴பம்ʼகேராமி,த்வம்ʼநஜப்ரேபா⁴ 
: ஸுக²ஸ்யபா⁴கீ³ ப⁴வ|

ⅩⅩⅣ அநந்தரம்ʼ ய ஏகாம்ʼ ேபாடலிகாம்ʼ லப்³த⁴வாந், ஸ ஏத்ய
கத ²தவாந், ேஹ ப்ரேபா⁴, த்வாம்ʼ கடி²நநரம்ʼ ஜ்ஞாதவாந், த்வயா
யத்ர ேநாப்தம்ʼ, தத்ைரவ க்ருʼத்யேத, யத்ர ச ந கீர்ணம்ʼ, தத்ைரவ
ஸம்ʼக்³ருʼஹ்யேத|

ⅩⅩⅤ அேதாஹம்ʼ ஸஸ²ங்க : ஸந் க³த்வா தவ முத்³ரா பூ⁴மத்⁴ேய
ஸம்ʼேகா³ப்யஸ்தா²ப தவாந், பஸ்²ய, தவயத்தேத³வக்³ருʼஹாண|

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

ⅩⅩⅦ வணிக்ஷ மம வத்தார்பணம்ʼ தேவாச தமாஸீத்,
ேயநாஹமாக³த்யவ்ருʼத்³வ்யாஸாகம்ʼமூலமுத்³ரா : ப்ராப்ஸ்யம்|

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

ⅩⅩⅨ ேயந வர்த்³வ்யேத தஸ்மிந்ைநவார்பஷ்யேத, தஸ்ையவ
ச பா³ஹுல்யம்ʼ ப⁴வஷ்யத , க ந்து ேயந ந வர்த்³வ்யேத,
தஸ்யாந்த ேகயத்கஞ்சந தஷ்ட²த , தத³ப புநர்ேநஷ்யேத|

ⅩⅩⅩ அபரம்ʼ யூயம்ʼ தமகர்ம்மண்யம்ʼ தா³ஸம்ʼ நீத்வா யத்ர
ஸ்தா²ேந க்ரந்த³நம்ʼ த³ந்தக⁴ர்ஷணஞ்ச வத்³ேயேத, தஸ்மிந்
ப³ஹர்பூ⁴ததமஸிநக்ஷபத|
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ⅩⅩⅪ யதா³ மநுஜஸுத : பவ த்ரதூ³தாந் ஸங்க ³ந : க்ருʼத்வா
நஜப்ரபா⁴ேவநாக³த்ய நஜேதேஜாமேய ஸிம்ʼஹாஸேந
ந ேவ யத ,

ⅩⅩⅫததா³தத்ஸம்முேக²ஸர்வ்வஜாதீயாஜநாஸம்ʼேமலிஷ்யந்த |
தேதா ேமஷபாலேகா யதா² சா²ேக³ப்⁴ேயா(அ)வீந் ப்ருʼத²க் கேராத
ததா² ேஸாப்ேயகஸ்மாத³ந்யம்இத்த²ம்ʼ தாந் ப்ருʼத²க க்ருʼத்வாவீந்

ⅩⅩⅩⅢத³க்ஷேணசா²கா³ம்ʼஸ்²சவாேமஸ்தா²பயஷ்யத |
ⅩⅩⅩⅣ தத : பரம்ʼ ராஜா த³க்ஷணஸ்த ²தாந் மாநவாந் வத ³ஷ்யத ,
ஆக³ச்ச²த மத்தாதஸ்யாநுக்³ரஹபா⁴ஜநாந , யுஷ்மத்க்ருʼத ஆ
ஜக³தா³ரம்ப⁴த்யத்³ ராஜ்யம்ஆஸாத ³தம்ʼ தத³த ⁴குருத|

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

ⅩⅩⅩⅥவஸ்த்ரஹீநம்ʼ மாம்ʼ வஸநம்ʼ பர்ய்யதா⁴பயத, பீடீ³தம்ʼ மாம்ʼ
த்³ரஷ்டுமாக³ச்ச²த, காராஸ்த²ஞ்சமாம்ʼவீக்ஷதுமஆக³ச்ச²த|

ⅩⅩⅩⅦ ததா³ தா⁴ர்ம்மிகா : ப்ரதவத ³ஷ்யந்த , ேஹ ப்ரேபா⁴, கதா³
த்வாம்ʼ க்ஷ த ⁴தம்ʼ வீ ய வயமேபா⁴ஜயாம? வா ப பாஸிதம்ʼ
வீ யஅபாயயாம?

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

ⅩⅩⅩⅨ கதா³ வா த்வாம்ʼ பீடி³தம்ʼ காராஸ்த²ஞ்ச வீ ய
த்வத³ந்த கமக³ச்சா²ம?

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

ⅩⅬⅠ பஸ்²சாத் ஸ வாமஸ்த ²தாந் ஜநாந் வத ³ஷ்யத , ேர
ஸா²பக்³ரஸ்தா : ஸர்வ்ேவ, ைஸ²தாேந தஸ்ய தூ³ேதப்⁴யஸ்²ச
ேயா(அ)நந்தவஹ்ந ராஸாத ³த ஆஸ்ேத, யூயம்ʼ மத³ந்த காத்
தமக்³ந ம்ʼ க³ச்ச²த|

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

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

ⅩⅬⅣ ததா³ ேத ப்ரதவத ³ஷ்யந்த , ேஹ ப்ரேபா⁴, கதா³ த்வாம்ʼ
க்ஷ த ⁴தம்ʼ வா ப பாஸிதம்ʼ வா வ ேத³ஸி²நம்ʼ வா நக்³நம்ʼ வா
பீடி³தம்ʼவாகாராஸ்த²ம்ʼவீ யத்வாம்ʼ நாேஸவாமஹ ?

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

ⅩⅬⅥ பஸ்²சாத³ம்யநந்தஸா²ஸ்தம்ʼ க ந்து தா⁴ர்ம்மிகா
அநந்தாயுஷம்ʼ ேபா⁴க்தும்ʼயாஸ்யந்த |
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ⅩⅩⅥ
Ⅰயீஸு²ேரதாந் ப்ரஸ்தாவாந்ஸமாப்யஸி²ஷ்யாநூேச,
Ⅱ யுஷ்மாப ⁴ ர்ஜ்ஞாதம்ʼ த ³நத்³வயாத் பரம்ʼ நஸ்தாரமஹ
உபஸ்தா²ஸ்யத , தத்ர மநுஜஸுத : க்ருேஸ²ந ஹந்தும்ʼ பரகேரஷ
ஸமர்பஷ்யேத|

Ⅲ தத : பரம்ʼ ப்ரதா⁴நயாஜகாத்⁴யாபகப்ராஞ்ச : கயபா²நாம்ேநா
மஹாயாஜகஸ்யாட்டாலிகாயாம்ʼமிலித்வா

Ⅳ ேகேநாபாேயந யீஸு²ம்ʼ த்⁴ருʼத்வா ஹந்தும்ʼ ஸ²க்நுயுரித
மந்த்ரயாஞ்சக்ரு :|

Ⅴக ந்துைதருக்தம்ʼமஹகாேலநத⁴ர்த்தவ்ய :,த்⁴ருʼேதப்ரஜாநாம்ʼ
கலேஹநப⁴வதும்ʼஸ²க்யேத|

Ⅵ தேதா ைப³த²நயாபுேர ஸி²ேமாநாக்²யஸ்ய குஷ்டி²ேநா
ேவஸ்²மந யீெஸௗ² தஷ்ட²த

Ⅶ காசந ேயாஷா ஸ்²ேவேதாபலபா⁴ஜேநந மஹார்க்⁴யம்ʼ
ஸுக³ந்த ⁴ ைதலமாநீய ேபா⁴ஜநாேயாபவஸ²தஸ்தஸ்ய
ஸி²ேராப்⁴யேஷசத்|

Ⅷ க ந்து ததா³ேலாக்ய தச்ச ²ஷ்ைய : குபைதருக்தம்ʼ, குத
இத்த²மபவ்யயேத?

Ⅸ ேசத ³த³ம்ʼ வ்யக்ேரஷ்யத, தர்ஹ பூ⁴ரிமூல்யம்ʼ ப்ராப்ய
த³ரித்³ேரப்⁴ேயாவ்யதாரிஷ்யத|

Ⅹயீஸு²நாதத³வக³த்யேதஸமுத ³தா :,ேயாஷாேமநாம்ʼகுேதாது³ 
:க ²நீம்ʼகுருத²,ஸாமாம்ʼ ப்ரத ஸாது⁴ கர்ம்மாகார்ஷீத்|

Ⅺ யுஷ்மாகமம்ʼ ஸமீேப த³ரித்³ரா : ஸததேமவாஸேத, க ந்து
யுஷ்மாகமந்த ேகஹம்ʼ நாேஸஸததம்ʼ|

Ⅻ ஸா மம காேயாபரி ஸுக³ந்த ⁴ைதலம்ʼ ஸிக்த்வா மம
ஸ்²மஸா²நதா³நகர்ம்மாகார்ஷீத்|

ⅩⅢ அேதாஹம்ʼ யுஷ்மாந் தத்²யம்ʼ வதா³மி ஸர்வ்வஸ்மிந் ஜக³த
யத்ர யத்ைரஷ ஸுஸமாசார : ப்ரசாரிஷ்யேத, தத்ர தத்ைரதஸ்யா
நார்ய்யா : ஸ்மரணார்த²ம்கர்ம்ேமத³ம்ʼ ப்ரசாரிஷ்யேத|

ⅩⅣதேதாத்³வாத³ஸ²ஸி²ஷ்யாணாம்ஈஷ்கரிேயாதீயயஹூதா³நாமக
ஏக : ஸி²ஷ்ய : ப்ரதா⁴நயாஜகாநாமந்த கம்ʼ க³த்வா கத ²தவாந்,

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

ⅩⅥ ஸ ததா³ரப்⁴ய தம்ʼ பரகேரஷ ஸமர்பயதும்ʼ ஸுேயாக³ம்ʼ
ேசஷ்டிதவாந்|

ⅩⅦ அநந்தரம்ʼ கண்வஸூ²ந்யபூபபர்வ்வண : ப்ரத²ேமஹ்ந
ஸி²ஷ்யா யீஸு²ம் உபக³த்ய பப்ரச்சு² : ப⁴வத்க்ருʼேத குத்ர வயம்ʼ
நஸ்தாரமஹேபா⁴ஜ்யம்ஆேயாஜயஷ்யாம :? ப⁴வத : ேகச்சா²?

ⅩⅧ ததா³ ஸ க³த ³தவாந், மத்⁴ேயநக³ரமமுகபும்ʼஸ : ஸமீபம்ʼ
வ்ரஜித்வா வத³த, கு³ரு ர்க³த ³தவாந், மத்கால : ஸவத⁴ :, ஸஹ
ஸி²ஷ்ையஸ்த்வதா³லேயநஸ்தாரமஹேபா⁴ஜ்யம்ʼ ேபா⁴ ேய|

ⅩⅨ ததா³ ஸி²ஷ்யா யீேஸா²ஸ்தாத்³ருʼஸ²ந ேத³ஸா²நுரூபகர்ம்ம
வதா⁴யதத்ர நஸ்தாரமஹேபா⁴ஜ்யமாஸாத³யாமாஸு :|
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ⅩⅩ தத : ஸந்த்⁴யாயாம்ʼ ஸத்யாம்ʼ த்³வாத³ஸ²ப ⁴ : ஸி²ஷ்ைய :
ஸாகம்ʼஸந்யவஸ²த்|

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

ⅩⅫததா³ேத(அ)தீவது³ :க ²தாஏைககேஸா²வக்துமாேரப ⁴ேர,ேஹ
ப்ரேபா⁴,ஸகமஹம்ʼ?

ⅩⅩⅢ தத : ஸ ஜகா³த³, மயா ஸாகம்ʼ ேயா ஜேநா ேபா⁴ஜநபாத்ேர
கரம்ʼஸம்ʼக்ஷபத ,ஸஏவமாம்ʼ பரகேரஷ ஸமர்பயஷ்யத |

ⅩⅩⅣ மநுஜஸுதமத ⁴ யாத்³ருʼஸ²ம்ʼ லிக ²தமாஸ்ேத, தத³நுரூபா
தத்³க³த ர்ப⁴வஷ்யத ; க ந்து ேயந பும்ʼஸா ஸ பரகேரஷ
ஸமர்பயஷ்யேத, ஹா ஹா ேசத் ஸ நாஜநஷ்யத, ததா³ தஸ்ய
ேக்ஷமமப⁴வஷ்யத்|

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

ⅩⅩⅥஅநந்தரம்ʼேதஷாமஸ²நகாேலயீஸு² : பூபமாதா³ேயஸ்²வரீயகு³ணாநநூத்³ய
ப⁴ம்ʼக்த்வாஸி²ஷ்ேயப்⁴ய : ப்ரதா³யஜகா³த³, மத்³வபு :ஸ்வரூபமிமம்ʼ
க்³ருʼஹீத்வாகா²த³த|

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

ⅩⅩⅧ யஸ்மாத³ேநேகஷாம்ʼ பாபமர்ஷணாய பாத தம்ʼ
யந்மந்நூத்நநயமரூபேஸா²ணிதம்ʼ தேத³தத்|

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

ⅩⅩⅩ பஸ்²சாத் ேத கீ³தேமகம்ʼ ஸம்ʼகீ³ய ைஜதுநாக்²யக ³ரிம்ʼ
க³தவந்த :|

ⅩⅩⅪ ததா³நீம்ʼ யீஸு²ஸ்தாநேவாசத், அஸ்யாம்ʼ ரஜந்யாமஹம்ʼ
யுஷ்மாகம்ʼ ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ வக்⁴நரூேபா ப⁴வஷ்யாமி,
யேதா லிக ²தமாஸ்ேத, "ேமஷாணாம்ʼ ரக்ஷேகா யஸ்தம்ʼ
ப்ரஹரிஷ்யாம்யஹம்ʼ தத :| ேமஷாணாம்ʼ நவேஹா நூநம்ʼ
ப்ரவ கீர்ேணாப⁴வஷ்யத "||

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

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

ⅩⅩⅩⅣ தேதா யீஸு²நா ஸ உக்த :, துப்⁴யமஹம்ʼ தத்²யம்ʼ கத²யாமி,
யாமிந்யாமஸ்யாம்ʼ சரணாயுத⁴ஸ்ய ரவாத் பூர்வ்வம்ʼ த்வம்ʼ மாம்ʼ
த்ரி ர்நாங்கீ³கரிஷ்யஸி|

ⅩⅩⅩⅤ தத : ப தர உத ³தவாந், யத்³யப த்வயா ஸமம்ʼ மர்த்தவ்யம்ʼ,
ததா²ப கதா³ப த்வாம்ʼ ந நாங்கீ³கரிஷ்யாமி; தைத²வ ஸர்வ்ேவ
ஸி²ஷ்யாஸ்²ேசாசு :|
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ⅩⅩⅩⅥஅநந்தரம்ʼயீஸு² :ஸி²ஷ்ைய :ஸாகம்ʼ ேக³த்ஸி²மாநீநாமகம்ʼ
ஸ்தா²நம்ʼ ப்ரஸ்தா²ய ேதப்⁴ய : கத ²தவாந், அத³ : ஸ்தா²நம்ʼ க³த்வா
யாவத³ஹம்ʼ ப்ரார்த²யஷ்ேயதாவத்³யூயமத்ேராபவஸ²த|

ⅩⅩⅩⅦ பஸ்²சாத் ஸ ப தரம்ʼ ஸிவத ³யஸுெதௗ ச ஸங்க ³ந :
க்ருʼத்வா க³தவாந், ேஸா²காகுேலா(அ)தீவவ்யத ²தஸ்²ச ப³பூ⁴வ|

ⅩⅩⅩⅧ தாநவாதீ³ச்ச ம்ருʼதயாதேநவ மத்ப்ராணாநாம்ʼ யாதநா
ஜாயேத,யூயமத்ர மயாஸார்த்³த⁴ம்ʼஜாக்³ருʼத|

ⅩⅩⅩⅨ தத : ஸ கஞ்சத்³தூ³ரம்ʼ க³த்வாேதா⁴முக² : பதந்
ப்ரார்த²யாஞ்சக்ேர, ேஹமத்ப தர்யத ³ ப⁴வதும்ʼஸ²க்ேநாத , தர்ஹ
கம்ʼேஸா(அ)யம்ʼமத்ேதாதூ³ரம்ʼயாது;க ந்துமத ³ச்சா²வத்நப⁴வது,
த்வத ³ச்சா²வத்³ ப⁴வது|

ⅩⅬ தத : ஸ ஸி²ஷ்யாநுேபத்ய தாந் ந த்³ரேதா ந ரீ ய ப தராய
கத²யாமாஸ, யூயம்ʼ மயா ஸாகம்ʼ த³ண்ட³ேமகமப ஜாக³ரிதும்ʼ
நாஸ²ந்குத?

ⅩⅬⅠ பரீக்ஷாயாம்ʼ ந பததும்ʼ ஜாக்³ருʼத ப்ரார்த²யத்⁴வஞ்ச; ஆத்மா
ஸமுத்³யேதாஸ்த , க ந்துவபு ர்து³ர்ப்³ப³லம்ʼ|

ⅩⅬⅡஸ த்³வதீயவாரம்ʼ ப்ரார்த²யாஞ்சக்ேர, ேஹ மத்தாத, ந பீேத
யத ³ கம்ʼஸமித³ம்ʼ மத்ேதா தூ³ரம்ʼ யாதும்ʼ ந ஸ²க்ேநாத , தர்ஹ
த்வத ³ச்சா²வத்³ ப⁴வது|

ⅩⅬⅢ ஸ புநேரத்ய தாந் ந த்³ரேதா த³த³ர்ஸ², யதஸ்ேதஷாம்ʼ
ேநத்ராணி ந த்³ரயாபூர்ணாந்யாஸந்|

ⅩⅬⅣ பஸ்²சாத் ஸ தாந் வஹாய வ்ரஜித்வா த்ருʼதீயவாரம்ʼ
பூர்வ்வவத்கத²யந் ப்ரார்த ²தவாந்|

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

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

ⅩⅬⅦ ஏதத்கதா²கத²நகாேல த்³வாத³ஸ²ஸி²ஷ்யாணாேமேகா
யஹூதா³நாமேகா முக்²யயாஜகேலாகப்ராசீைந : ப்ரஹதாந்
அஸிதா⁴ரியஷ்டிதா⁴ரிேணா மநுஜாந் க்³ருʼஹீத்வா
தத்ஸமீபமுபதஸ்ெதௗ²|

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

ⅩⅬⅨ ததா³ ஸ ஸபத ³ யீஸு²முபாக³த்ய ேஹ கு³ேரா,
ப்ரணமாமீத்யுக்த்வா தம்ʼசுசும்ேப³|

Ⅼததா³யீஸு²ஸ்தமுவாச, ேஹமித்ரம்ʼ க மர்த²மாக³ேதாஸி? ததா³
ைதராக³த்யயீஸு²ராக்ரம்யத³க்⁴ேர|

ⅬⅠ தேதா யீேஸா² : ஸங்க ³நாேமக : கரம்ʼ ப்ரஸார்ய்ய
ேகாஷாத³ஸிம்ʼ ப³ஹஷ்க்ருʼத்ய மஹாயாஜகஸ்ய
தா³ஸேமகமாஹத்யதஸ்யகர்ணம்ʼ ச ச்ேச²த³|

ⅬⅡதேதாயீஸு²ஸ்தம்ʼஜகா³த³,க²ட்³க³ம்ʼஸ்வஸ்தா²ேந◌े ந ேத⁴ஹ
யேதா ேய ேயஜநாஅஸிம்ʼ தா⁴ரயந்த , தஏவாஸிநாவ நஸ்²யந்த |
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ⅬⅢ அபரம்ʼ ப தா யதா² மத³ந்த கம்ʼ ஸ்வர்கீ³யதூ³தாநாம்ʼ
த்³வாத³ஸ²வாஹநீேதா(அ)த ⁴கம்ʼ ப்ரஹணுயாத் மயா
தமுத்³த ³ஸ்²ேயதா³நீேமவ ததா² ப்ரார்த²யதும்ʼ நஸ²க்யேத, த்வயா
க மித்த²ம்ʼஜ்ஞாயேத?

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

ⅬⅤ ததா³நீம்ʼ யீஸு² ர்ஜநநவஹம்ʼ ஜகா³த³, யூயம்ʼ க²ட்³க³யஷ்டீந்
ஆதா³ய மாம்ʼ க ம்ʼ ெசௗரம்ʼ த⁴ர்த்துமாயாதா :? அஹம்ʼ ப்ரத்யஹம்ʼ
யுஷ்மாப ⁴ : ஸாகமுபவஸ்²யஸமுபாத ³ஸ²ம்ʼ, ததா³மாம்ʼ நாத⁴ரத;

ⅬⅥ க ந்து ப⁴வஷ்யத்³வாத ³நாம்ʼ வாக்யாநாம்ʼ ஸம்ʼஸித்³த⁴ேய
ஸர்வ்வேமதத³பூ⁴த்| ததா³ ஸர்வ்ேவ ஸி²ஷ்யாஸ்தம்ʼ வஹாய
பலாயந்த|

ⅬⅦ அநந்தரம்ʼ ேத மநுஜா யீஸு²ம்ʼ த்⁴ருʼத்வா
யத்ராத்⁴யாபகப்ராஞ்ச : பரிஷத³ம்ʼ குர்வ்வந்த உபாவஸ²ந் தத்ர
க யபா²நா◌ाமகமஹாயாஜகஸ்யாந்த கம்ʼ ந ந்யு :|

ⅬⅧ க ந்து ேஸ²ேஷ கம்ʼ ப⁴வஷ்யதீத ேவத்தும்ʼ ப தேரா தூ³ேர
தத்பஸ்²சாத்³ வ்ரஜித்வா மஹாயாஜகஸ்யாட்டாலிகாம்ʼ ப்ரவஸ்²ய
தா³ைஸ : ஸஹதஉபாவஸ²த்|

ⅬⅨ ததா³நீம்ʼ ப்ரதா⁴நயாஜகப்ராசீநமந்த்ரிண : ஸர்வ்ேவ யீஸு²ம்ʼ
ஹந்தும்ʼம்ருʼஷாஸா யம்அலிப்ஸந்த,

ⅬⅩக ந்துநேலப ⁴ேர|அேநேகஷ ம்ருʼஷாஸாக்ஷஷ்வாக³ேதஷ்வப
தந்ந ப்ராபு :|

ⅬⅪ ேஸ²ேஷ த்³ெவௗ ம்ருʼஷாஸாக்ஷணாவாக³த்ய
ஜக³த³து :, புமாநயமகத²யத், அஹமீஸ்²வரமந்த ³ரம்ʼ ப⁴ம்ʼக்த்வா
த ³நத்ரயமத்⁴ேய தந்ந ர்ம்மாதும்ʼஸ²க்ேநாமி|

ⅬⅫததா³மஹாயாஜகஉத்தா²யயீஸு²ம்அவாதீ³த்|த்வம்ʼக மப ந
ப்ரதவத³ஸி? த்வாமத ⁴ க ேமேதஸா யம்ʼவத³ந்த ?

ⅬⅩⅢ க ந்து யீஸு² ர்ெமௗநீபூ⁴ய தஸ்ெயௗ| தேதா மஹாயாஜக
உக்தவாந்,த்வாம்அமேரஸ்²வரநாம்நாஸ²பயாமி,த்வமீஸ்²வரஸ்ய
புத்ேரா(அ)ப ⁴ஷக்ேதா ப⁴வஸிநேவத வத³|

ⅬⅩⅣ யீஸு² : ப்ரத்யவத³த், த்வம்ʼ ஸத்யமுக்தவாந்;
அஹம்ʼ யுஷ்மாந் தத்²யம்ʼ வதா³மி, இத :பரம்ʼ மநுஜஸுதம்ʼ
ஸர்வ்வஸ²க்த மேதா த³க்ஷணபார்ஸ்²ேவ ஸ்தா²தும்ʼ
க³க³ணஸ்த²ம்ʼஜலத⁴ராநாருஹ்யாயாந்தம்ʼவீக்ஷத்⁴ேவ|

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

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

ⅬⅩⅦ தேதா ேலாைகஸ்ததா³ஸ்ேய நஷ்டீ²வதம்ʼ ேகச த்
ப்ரதலமாஹத்யேகச ச்ச சேபடமாஹத்யப³பா⁴ஷேர,

ⅬⅩⅧ ேஹ க்²ரீஷ்ட த்வாம்ʼ கஸ்²சேபடமாஹதவாந்? இத
க³ணயத்வாவதா³ஸ்மாந்|
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ⅬⅩⅨ ப தேரா ப³ஹரங்க³ந உபவஸ²த , ததா³நீேமகா தா³ஸீ
தமுபாக³த்யப³பா⁴ேஷ, த்வம்ʼ கா³லீலீயயீேஸா² : ஸஹசரஏக :|

ⅬⅩⅩ க ந்து ஸ ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ ஸமக்ஷம் அநங்கீ³க்ருʼத்யாவாதீ³த்,
த்வயாயது³ச்யேத, தத³ர்த²மஹம்ʼ ந ேவத்³மி|

ⅬⅩⅪ ததா³ தஸ்மிந் ப³ஹர்த்³வாரம்ʼ க³ேத (அ)ந்யா தா³ஸீ
தம்ʼ ந ரீ ய தத்ரத்யஜநாநவத³த், அயமப நாஸரதீயயீஸு²நா
ஸார்த்³த⁴ம்ஆஸீத்|

ⅬⅩⅫதத : ஸஸ²பேத²ந புநரநங்கீ³க்ருʼத்ய கத ²தவாந், தம்ʼ நரம்ʼ ந
பரிச ேநாமி|

ⅬⅩⅩⅢ க்ஷணாத் பரம்ʼ தஷ்ட²ந்ேதா ஜநா ஏத்ய ப தரம் அவத³ந்,
த்வமவஸ்²யம்ʼ ேதஷாேமகஇத த்வது³ச்சாரணேமவத்³ேயாதயத |

ⅬⅩⅩⅣ க ந்து ேஸா(அ)ப ⁴ஸ²ப்ய கத ²தவாந், தம்ʼ ஜநம்ʼ நாஹம்ʼ
பரிச ேநாமி, ததா³ஸபத ³குக்குேடாருராவ|

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

ⅩⅩⅦ
Ⅰப்ரபா⁴ேதஜாேதப்ரதா⁴நயாஜகேலாகப்ராசீநாயீஸு²ம்ʼஹந்தும்ʼ
தத்ப்ரதகூலம்ʼமந்த்ரய த்வா

Ⅱ தம்ʼ ப³த்³வ்வா நீத்வா பந்தீயபீலாதாக்²யாத ⁴ேப
ஸமர்பயாமாஸு :|

Ⅲதேதாயீேஸா² : பரகேரவ்வர்பய தாயஹூதா³ஸ்தத்ப்ராணாத³ண்டா³ஜ்ஞாம்ʼ
வத ³த்வா ஸந்தப்தமநா : ப்ரதா⁴நயாஜகேலாகப்ராசீநாநாம்ʼ
ஸமக்ஷம்ʼ தாஸ்த்ரீம்ʼஸ²ந்முத்³ரா : ப்ரத தா³யாவாதீ³த்,

Ⅳ ஏதந்ந ராேகா³நரப்ராணபரகரார்பணாத் கலுஷம்ʼ
க்ருʼதவாநஹம்ʼ|ததா³தஉத ³தவந்த :, ேதநாஸ்மாகம்ʼக ம்ʼ? த்வயா
தத்³ பு³த்⁴யதாம்|

Ⅴ தேதா யஹூதா³ மந்த ³ரமத்⁴ேய தா முத்³ரா நக்ஷப்ய
ப்ரஸ்த ²தவாந்இத்வா சஸ்வயமாத்மாநமுத்³ப³ப³ந்த⁴|

Ⅵ பஸ்²சாத் ப்ரதா⁴நயாஜகாஸ்தா முத்³ரா ஆதா³ய கத ²தவந்த :,
ஏதா முத்³ரா : ேஸா²ணிதமூல்யம்ʼ தஸ்மாத்³ பா⁴ண்டா³கா³ேர ந
ந தா⁴தவ்யா :|

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

Ⅷஅேதா(அ)த்³யாப தத்ஸ்தா²நம்ʼ ரக்தேக்ஷத்ரம்ʼவத³ந்த |
Ⅸ இத்த²ம்ʼ ஸத இஸ்ராேயலீயஸந்தாைந ர்யஸ்ய மூல்யம்ʼ
நருப தம்ʼ, தஸ்யத்ரிம்ʼஸ²ந்முத்³ராமாநம்ʼமூல்யம்ʼ

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

Ⅺ அநந்தரம்ʼ யீெஸௗ² தத³த ⁴பேத : ஸம்முக² உபதஷ்ட²த
ஸ தம்ʼ பப்ரச்ச², த்வம்ʼ க ம்ʼ யஹூதீ³யாநாம்ʼ ராஜா? ததா³
யீஸு²ஸ்தமவத³த், த்வம்ʼஸத்யமுக்தவாந்|
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Ⅻ க ந்து ப்ரதா⁴நயாஜகப்ராசீைநரப ⁴யுக்ேதந ேதந க மப ந
ப்ரத்யவாத ³|

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

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

ⅩⅤ அந்யச்ச தந்மஹகாேல(அ)த ⁴பேதேரதாத்³ருʼஸீ² ராத ராஸீத்,
ப்ரஜாயம்ʼ கஞ்சந ப³ந்த ⁴நம்ʼயாசந்ேத, தேமவஸேமாசயதீத |

ⅩⅥததா³நீம்ʼ ப³ரப்³பா³நாமா கஸ்²ச த் க்²யாதப³ந்த்⁴யாஸீத்|
ⅩⅦ தத : பீலாதஸ்தத்ர மிலிதாந் ேலாகாந் அப்ருʼச்ச²த், ஏஷ
ப³ரப்³பா³ ப³ந்தீ⁴ க்²ரீஷ்டவக்²யாேதா யீஸு²ஸ்²ைசதேயா : கம்ʼ
ேமாசயஷ்யாமி? யுஷ்மாகம்ʼ க மீப்ஸிதம்ʼ?

ⅩⅧைதரீர்ஷ்யயாஸஸமர்ப தஇத ஸஜ்ஞாதவாந்|
ⅩⅨ அபரம்ʼ வசாராஸேநாபேவஸ²நகாேல பீலாதஸ்ய
பத்நீ ப்⁴ருʼத்யம்ʼ ப்ரஹத்ய தஸ்ைம கத²யாமாஸ, தம்ʼ
தா⁴ர்ம்மிகமநுஜம்ʼ ப்ரத த்வயா க மப ந கர்த்தவ்யம்ʼ; யஸ்மாத்
தத்க்ருʼேத(அ)த்³யாஹம்ʼஸ்வப்ேந ப்ரபூ⁴தகஷ்டமலேப⁴|

ⅩⅩ அநந்தரம்ʼ ப்ரதா⁴நயாஜகப்ராசீநா ப³ரப்³பா³ம்ʼ
யாச த்வாதா³தும்ʼ யீஸு²ஞ்ச ஹந்தும்ʼ ஸகலேலாகாந்
ப்ராவர்த்தயந்|

ⅩⅪ தேதா(அ)த ⁴பதஸ்தாந் ப்ருʼஷ்டவாந், ஏதேயா : கமஹம்ʼ
ேமாசயஷ்யாமி? யுஷ்மாகம்ʼ ேகச்சா²? ேத ப்ேராசு ர்ப³ரப்³பா³ம்ʼ|

ⅩⅫ ததா³ பீலாத : பப்ரச்ச², தர்ஹ யம்ʼ க்²ரீஷ்டம்ʼ வத³ந்த , தம்ʼ
யீஸு²ம்ʼ க ம்ʼ கரிஷ்யாமி? ஸர்வ்ேவ கத²யாமாஸு :, ஸ க்ருேஸ²ந
வ த்⁴யதாம்ʼ|

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

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

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

ⅩⅩⅥதத :ஸேதஷாம்ʼஸமீேபப³ரப்³பா³ம்ʼேமாசயாமாஸயீஸு²ந்து
கஷாப ⁴ராஹத்யக்ருேஸ²ந ேவத ⁴தும்ʼஸமர்பயாமாஸ|

ⅩⅩⅦ அநந்தரம் அத ⁴பேத : ேஸநா அத ⁴பேத ர்க்³ருʼஹம்ʼ
யீஸு²மாநீயதஸ்யஸமீேப ேஸநாஸமூஹம்ʼஸம்ʼஜக்³ருʼஹு :|

ⅩⅩⅧததஸ்ேததஸ்யவஸநம்ʼேமாசய த்வாக்ருʼஷ்ணேலாஹதவர்ணவஸநம்ʼ
பரிதா⁴பயாமாஸு :

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

ⅩⅩⅩததஸ்தஸ்யகா³த்ேரநஷ்டீ²வம்ʼத³த்வாேதநேவத்ேரணஸி²ர
ஆஜக்⁴நு :|

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

ⅩⅩⅫ பஸ்²சாத்ேத ப³ஹர்பூ⁴ய குரீணீயம்ʼ ஸி²ேமாந்நாமகேமகம்ʼ
வேலாக்யக்ருஸ²ம்ʼ ேவாடு⁴ம்ʼ தமாத³த ³ேர|

ⅩⅩⅩⅢஅநந்தரம்ʼகு³ல்க³ல்தாம்அர்தா²த்ஸி²ரஸ்கபாலநாமகஸ்தா²நமு
பஸ்தா²யேதயீஸ²ேவ ப த்தமிஸ்²ரிதாம்லரஸம்ʼ பாதும்ʼ த³து³ :,

ⅩⅩⅩⅣக ந்துஸதமாஸ்வாத்³யந பெபௗ|
ⅩⅩⅩⅤ ததா³நீம்ʼ ேத தம்ʼ க்ருேஸ²ந ஸம்ʼவத்⁴ய தஸ்ய
வஸநாந கு³டிகாபாேதந வ ப⁴ஜ்ய ஜக்³ருʼஹு :, தஸ்மாத்,
வப⁴ஜந்ேத(அ)த⁴ரீயம்ʼ ேம ேத மநுஷ்யா : பரஸ்பரம்ʼ|
மது³த்தரீயவஸ்த்ரார்த²ம்ʼ கு³டிகாம்ʼ பாதயந்த ச|| யேத³தத்³வசநம்ʼ
ப⁴வஷ்யத்³வாத ³ப ⁴ருக்தமாஸீத், ததா³ தத்³அஸித்⁴யத்,

ⅩⅩⅩⅥ பஸ்²சாத் ேத தத்ேராபவஸ்²ய தத்³ரக்ஷணகர்வ்வணி
நயுக்தாஸ்தஸ்து² :|

ⅩⅩⅩⅦஅபரம்ஏஷயஹூதீ³யாநாம்ʼராஜாயீஸு²ரித்யபவாத³லிபபத்ரம்ʼ
தச்ச ²ரஸஊர்த்³வ்ேவேயாஜயாமாஸு :|

ⅩⅩⅩⅧ ததஸ்தஸ்ய வாேம த³க்ஷேண ச த்³ெவௗ ைசெரௗ ேதந
ஸாகம்ʼ க்ருேஸ²நவவது⁴ :|

ⅩⅩⅩⅨ ததா³ பாந்தா² நஜஸி²ேரா லாட³யத்வா தம்ʼ ந ந்த³ந்ேதா
ஜக³து³ :,

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

ⅩⅬⅠ ப்ரதா⁴நயாஜகாத்⁴யாபகப்ராசீநாஸ்²ச ததா² த ரஸ்க்ருʼத்ய
ஜக³து³ :,

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

ⅩⅬⅢ ஸ ஈஸ்²வேர ப்ரத்யாஸா²மகேராத், யதீ³ஸ்²வரஸ்தஸ்மிந்
ஸந்துஷ்டஸ்தர்ஹீதா³நீேமவ தமேவத், யத : ஸ உக்தவாந்
அஹமீஸ்²வரஸுத :|

ⅩⅬⅣ ெயௗ ஸ்ேதெநௗ ஸாகம்ʼ ேதந க்ருேஸ²ந வ த்³ெதௗ⁴ ெதௗ
தத்³வேத³வதம்ʼ ந ந ந்த³து :|

ⅩⅬⅤததா³ த்³வதீயயாமாத் த்ருʼதீயயாமம்ʼயாவத்ஸர்வ்வேத³ேஸ²
தமிரம்ʼ ப³பூ⁴வ,

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

ⅩⅬⅦததா³ தத்ரஸ்த ²தா : ேகச த் தத்ஸ்²ருத்வா ப³பா⁴ஷேர,அயம்
ஏலியமாஹூயத |
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ⅩⅬⅧ ேதஷாம்ʼ மத்⁴யாத்³ ஏக : ஸீ²க்⁴ரம்ʼ க³த்வா ஸ்பஞ்ஜம்ʼ
க்³ருʼஹீத்வா தத்ராம்லரஸம்ʼ த³த்த்வா நேலந பாதும்ʼ தஸ்ைம
த³ெதௗ³|

ⅩⅬⅨ இதேர(அ)கத²யந் தஷ்ட²த, தம்ʼ ரக்ஷதும் ஏலிய ஆயாத
நேவத பஸ்²யாம :|

Ⅼயீஸு² : புநருைசராஹூயப்ராணாந்ஜெஹௗ|
ⅬⅠதேதாமந்த ³ரஸ்யவ ச்ேச²த³வஸநம்ஊர்த்³வ்வாத³ேதா⁴யாவத்
ச ²த்³யமாநம்ʼ த்³வதா⁴ப⁴வத்,

ⅬⅡ பூ⁴மிஸ்²சகம்ேப பூ⁴த⁴ேராவ்யதீ³ர்ய்யத ச| ஸ்²மஸா²ேந முக்ேத
பூ⁴ரிபுண்யவதாம்ʼஸுப்தேத³ஹாஉத³தஷ்ட²ந்,

ⅬⅢ ஸ்²மஸா²நாத்³ வஹர்பூ⁴ய தது³த்தா²நாத் பரம்ʼ புண்யபுரம்ʼ
க³த்வா ப³ஹுஜநாந் த³ர்ஸ²யாமாஸு :|

ⅬⅣயீஸு²ரக்ஷணாய நயுக்த : ஸ²தேஸநாபதஸ்தத்ஸங்க ³நஸ்²ச
தாத்³ருʼஸீ²ம்ʼ பூ⁴கம்பாத ³க⁴டநாம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா பீ⁴தா அவத³ந், ஏஷ
ஈஸ்²வரபுத்ேரா ப⁴வத |

ⅬⅤ யா ப³ஹுேயாஷேதா யீஸு²ம்ʼ ேஸவமாநா
கா³லீலஸ்தத்பஸ்²சாதா³க³தாஸ்தாஸாம்ʼமத்⁴ேய

ⅬⅥ மக்³த³லீநீ மரியம் யாகூப்³ேயாஸ்²ேயா ர்மாதா யா மரியம்
ஸிப³த ³யபுத்ரேயா ர்மாதா ச ேயாஷத ஏதா தூ³ேர தஷ்ட²ந்த்ேயா
த³த்³ருʼஸு² :|

ⅬⅦ ஸந்த்⁴யாயாம்ʼ ஸத்யம் அரிமத ²யாநக³ரஸ்ய யூஷப்²நாமா
த⁴நீ மநுேஜாயீேஸா² : ஸி²ஷ்யத்வாத்

ⅬⅧ பீலாதஸ்ய ஸமீபம்ʼ க³த்வா யீேஸா² : காயம்ʼ யயாேச, ேதந
பீலாத : காயம்ʼ தா³தும்ஆத ³ேத³ஸ²|

ⅬⅨயூஷப்² தத்காயம்ʼ நீத்வாஸு²சவஸ்த்ேரணாச்சா²த்³ய
ⅬⅩ ஸ்வார்த²ம்ʼ ைஸ²ேல யத் ஸ்²மஸா²நம்ʼ சகா²ந, தந்மத்⁴ேய
தத்காயம்ʼ ந தா⁴யதஸ்யத்³வாரி வ்ருʼஹத்பாஷாணம்ʼ த³ெதௗ³|

ⅬⅪ க ந்து மக்³த³லீநீ மரியம் அந்யமரியம் ஏேத ஸ்த்ரிெயௗ தத்ர
ஸ்²மஸா²நஸம்முக²உபவவஸ²து :|

ⅬⅫ தத³நந்தரம்ʼ நஸ்தாேராத்ஸவஸ்யாேயாஜநத ³நாத்
பேர(அ)ஹந ப்ரதா⁴நயாஜகா : ப ²ரூஸி²நஸ்²ச மிலித்வா
பீலாதமுபாக³த்யாகத²யந்,

ⅬⅩⅢ ேஹ மேஹச்ச² ஸ ப்ரதாரேகா ஜீவந அகத²யத், த ³நத்ரயாத்
பரம்ʼஸ்²மஸா²நாது³த்தா²ஸ்யாமி தத்³வாக்யம்ʼஸ்மராேமாவயம்ʼ;

ⅬⅩⅣ தஸ்மாத் த்ருʼதீயத ³நம்ʼ யாவத் தத் ஸ்²மஸா²நம்ʼ
ரக்ஷதுமாத ³ஸ²து, ேநாேசத் தச்ச ²ஷ்யா யாமிந்யாமாக³த்ய தம்ʼ
ஹ்ருʼத்வா ேலாகாந் வத ³ஷ்யந்த , ஸ ஸ்²மஸா²நாது³த³தஷ்ட²த்,
ததா²ஸத ப்ரத²மப்⁴ராந்ேத : ேஸ²ஷீயப்⁴ராந்த ர்மஹதீப⁴வஷ்யத |

ⅬⅩⅤததா³பீலாதஅவாதீ³த்,யுஷ்மாகம்ʼஸமீேபரக்ஷக³ணஆஸ்ேத,
யூயம்ʼ க³த்வாயதா²ஸாத்⁴யம்ʼ ரக்ஷயத|

ⅬⅩⅥ ததஸ்ேத க³த்வா தத்³தூ◌³◌ाரபாஷாணம்ʼ முத்³ராங்க தம்ʼ
க்ருʼத்வா ரக்ஷக³ணம்ʼ ந ேயாஜ்யஸ்²மஸா²நம்ʼ ரக்ஷயாமாஸு :|
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ⅩⅩⅧ
Ⅰதத : பரம்ʼவஸ்²ராமவாரஸ்யேஸ²ேஷஸப்தாஹப்ரத²மத ³நஸ்ய
ப்ரேபா⁴ேத ஜாேத மக்³த³லீநீ மரியம் அந்யமரியம் ச ஸ்²மஸா²நம்ʼ
த்³ரஷ்டுமாக³தா|

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

Ⅲ தத்³வத³நம்ʼ வத்³யுத்³வத் ேதேஜாமயம்ʼ வஸநம்ʼ
ஹமஸு²ப்⁴ரஞ்ச|

Ⅳததா³நீம்ʼ ரக்ஷணஸ்தத்³ப⁴யாத் கம்ப தா ம்ருʼதவத்³ ப³பூ⁴வ :|
Ⅴ ஸ தூ³ேதா ேயாஷேதா ஜகா³த³, யூயம்ʼ மா ைப⁴ஷ்ட,
க்ருஸ²ஹதயீஸு²ம்ʼம்ருʼக³யத்⁴ேவதத³ஹம்ʼ ேவத்³மி|

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

Ⅶதூர்ணம்ʼ க³த்வா தச்ச ²ஷ்யாந் இத வத³த, ஸஸ்²மஸா²நாத்³
உத³தஷ்ட²த், யுஷ்மாகமக்³ேர கா³லீலம்ʼ யாஸ்யத யூயம்ʼ
தத்ர தம்ʼ வீக்ஷஷ்யத்⁴ேவ, பஸ்²யதாஹம்ʼ வார்த்தாமிமாம்ʼ
யுஷ்மாநவாத ³ஷம்ʼ|

Ⅷ ததஸ்தா ப⁴யாத் மஹாநந்தா³ஞ்ச ஸ்²மஸா²நாத் தூர்ணம்ʼ
ப³ஹர்பூ⁴யதச்ச ²ஷ்யாந்வார்த்தாம்ʼவக்தும்ʼதா⁴வதவத்ய :|க ந்து
ஸி²ஷ்யாந் வார்த்தாம்ʼ வக்தும்ʼ யாந்த , ததா³ யீஸு² ர்த³ர்ஸ²நம்ʼ
த³த்த்வா தாஜகா³த³,

Ⅸ யுஷ்மாகம்ʼ கல்யாணம்ʼ பூ⁴யாத், ததஸ்தா ஆக³த்ய
தத்பாத³ேயா : பத த்வா ப்ரேணமு :|

Ⅹயீஸு²ஸ்தா அவாதீ³த், மா ப ³பீ⁴த, யூயம்ʼ க³த்வா மம ப்⁴ராத்ருʼந்
கா³லீலம்ʼயாதும்ʼவத³த, தத்ர ேத மாம்ʼ த்³ர யந்த |

Ⅺ ஸ்த்ரிேயா க³ச்ச²ந்த , ததா³ ரக்ஷணாம்ʼ ேகச த் புரம்ʼ க³த்வா
யத்³யத்³ க⁴டிதம்ʼ தத்ஸர்வ்வம்ʼ ப்ரதா⁴நயாஜகாந்ஜ்ஞாப தவந்த :|

Ⅻ ேத ப்ராசீைந : ஸமம்ʼ ஸம்ʼஸத³ம்ʼ க்ருʼத்வா மந்த்ரயந்ேதா
ப³ஹுமுத்³ரா : ேஸநாப்⁴ேயா த³த்த்வாவத³ந்,

ⅩⅢ அஸ்மாஸு ந த்³ரிேதஷ தச்ச ²ஷ்யா யாமிந்யாமாக³த்ய தம்ʼ
ஹ்ருʼத்வாநயந்,இத யூயம்ʼ ப்ரசாரயத|

ⅩⅣ யத்³ேயதத³த ⁴பேத : ஸ்²ேராத்ரேகா³சரீப⁴ேவத், தர்ஹ தம்ʼ
ேபா³த⁴யத்வாயுஷ்மாநவஷ்யாம :|

ⅩⅤ ததஸ்ேத முத்³ரா க்³ருʼஹீத்வா ஸி²க்ஷாநுரூபம்ʼ கர்ம்ம சக்ரு :,
யஹூதீ³யாநாம்ʼமத்⁴ேய தஸ்யாத்³யாப க ம்ʼவத³ந்தீவத்³யேத|

ⅩⅥ ஏகாத³ஸ² ஸி²ஷ்யா யீஸு²நரூப தாகா³லீலஸ்யாத்³ரிம்ʼ
க³த்வா

ⅩⅦ தத்ர தம்ʼ ஸம்ʼவீ ய ப்ரேணமு :, க ந்து ேகச த்
ஸந்த ³க்³த⁴வந்த :|

ⅩⅧ யீஸு²ஸ்ேதஷாம்ʼ ஸமீபமாக³த்ய வ்யாஹ்ருʼதவாந்,
ஸ்வர்க³ேமத ³ந்ேயா : ஸர்வ்வாத ⁴பத த்வபா⁴ேரா மய்யர்ப த
ஆஸ்ேத|
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ⅩⅨ அேதா யூயம்ʼ ப்ரயாய ஸர்வ்வேத³ஸீ²யாந் ஸி²ஷ்யாந்
க்ருʼத்வா பது : புத்ரஸ்ய பவத்ரஸ்யாத்மநஸ்²ச நாம்நா
தாநவகா³ஹயத; அஹம்ʼ யுஷ்மாந் யத்³யதா³த ³ஸ²ம்ʼ தத³ப
பாலயதும்ʼ தாநுபாத ³ஸ²த|

ⅩⅩ பஸ்²யத, ஜக³த³ந்தம்ʼ யாவத் ஸதா³ஹம்ʼ யுஷ்மாப ⁴ : ஸாகம்ʼ
தஷ்டா²மி|இத |
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மார்கலிக ²த : ஸுஸம்ʼவாத³ :
Ⅰஈஸ்²வரபுத்ரஸ்யயீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யஸுஸம்ʼவாதா³ரம்ப⁴ :|
Ⅱ ப⁴வஷ்யத்³வாத ³நாம்ʼ க்³ரந்ேத²ஷ லிப ரித்த²மாஸ்ேத,
பஸ்²ய ஸ்வகீயதூ³தந்து தவாக்³ேர ப்ேரஷயாம்யஹம்| க³த்வா
த்வதீ³யபந்தா²நம்ʼஸஹ பரிஷ்கரிஷ்யத |

Ⅲ "பரேமஸ²ஸ்ய பந்தா²நம்ʼ பரிஷ்குருத ஸர்வ்வத :| தஸ்ய
ராஜபத²ஞ்ைசவ ஸமாநம்ʼ குருதாது⁴நா| " இத்ேயதத் ப்ராந்தேர
வாக்யம்ʼவத³த : கஸ்யச த்³ரவ :||

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

Ⅴ தேதா யஹூதா³ேத³ஸ²யரூஸா²லம்நக³ரநவாஸிந : ஸர்வ்ேவ
ேலாகா ப³ஹ ர்பூ⁴த்வா தஸ்ய ஸமீபமாக³த்ய ஸ்வாந ஸ்வாந
பாபாந்யங்கீ³க்ருʼத்யயர்த்³த³நநத்³யாம்ʼ ேதந மஜ்ஜிதா ப³பூ⁴வு :|

Ⅵ அஸ்ய ேயாஹந : பரிேத⁴யாந க்ரேமலகேலாமஜாந , தஸ்ய
கடிப³ந்த⁴நம்ʼ சர்ம்மஜாதம், தஸ்ய ப⁴ யாணி ச ஸூ²ககீடா
வந்யமதூ⁴ந சாஸந்|

Ⅶ ஸ ப்ரசாரயந் கத²யாஞ்சக்ேர, அஹம்ʼ நம்ரீபூ⁴ய யஸ்ய
பாது³காப³ந்த⁴நம்ʼ ேமாசயதுமப ந ேயாக்³ேயாஸ்மி, தாத்³ருʼேஸா²
மத்ேதாகு³ருதர ஏக : புருேஷாமத்பஸ்²சாதா³க³ச்ச²த |

Ⅷ அஹம்ʼ யுஷ்மாந் ஜேல மஜ்ஜிதவாந் க ந்து ஸ பவத்ர
ஆத்மாந ஸம்ʼமஜ்ஜயஷ்யத |

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

Ⅹ ஸ ஜலாது³த்த ²தமாத்ேரா ேமக⁴த்³வாரம்ʼ முக்தம்ʼ கேபாதவத்
ஸ்வஸ்ேயாபரி அவேராஹந்தமாத்மாநஞ்சத்³ருʼஷ்டவாந்|

Ⅺ த்வம்ʼ மம ப்ரிய : புத்ரஸ்த்வய்ேயவ மமமஹாஸந்ேதாஷ
இயமாகாஸீ²யாவாணீப³பூ⁴வ|

Ⅻதஸ்மிந் காேலஆத்மா தம்ʼ ப்ராந்தரமத்⁴யம்ʼ ந நாய|
ⅩⅢ அத² ஸ சத்வாரிம்ʼஸ²த்³த ³நாந தஸ்மிந் ஸ்தா²ேந
வந்யபஸு²ப ⁴ : ஸஹ தஷ்ட²ந் ைஸ²தாநா பரீக்ஷத :; பஸ்²சாத்
ஸ்வர்கீ³யதூ³தாஸ்தம்ʼஸிேஷவேர|

ⅩⅣ அநந்தரம்ʼ ேயாஹந ப³ந்த⁴நாலேய ப³த்³ேத⁴ ஸத யீஸு²
ர்கா³லீல்ப்ரேத³ஸ²மாக³த்ய ஈஸ்²வரராஜ்யஸ்ய ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ
ப்ரசாரயந் கத²யாமாஸ,

ⅩⅤ கால : ஸம்பூர்ண ஈஸ்²வரராஜ்யஞ்ச ஸமீபமாக³தம்ʼ;
அேதாேஹேதா ர்யூயம்ʼ மநாம்ʼஸி வ்யாவர்த்தயத்⁴வம்ʼ
ஸுஸம்ʼவாேத³ சவஸ்²வாஸித|

ⅩⅥ தத³நந்தரம்ʼ ஸ கா³லீலீயஸமுத்³ரஸ்ய தீேர க³ச்ச²ந்ஸி²ேமாந்
தஸ்ய ப்⁴ராதா அந்த்³ரியநாமா ச இெமௗ த்³ெவௗ ஜெநௗ
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மத்ஸ்யதா⁴ரிெணௗ ஸாக³ரமத்⁴ேய ஜாலம்ʼ ப்ரக்ஷபந்ெதௗ
த்³ருʼஷ்ட்வா தாவவத³த்,

ⅩⅦ யுவாம்ʼ மம பஸ்²சாதா³க³ச்ச²தம்ʼ, யுவாமஹம்ʼ
மநுஷ்யதா⁴ரிெணௗகரிஷ்யாமி|

ⅩⅧ ததஸ்ெதௗ தத்க்ஷணேமவ ஜாலாந பரித்யஜ்ய தஸ்ய
பஸ்²சாத்ஜக்³மது :|

ⅩⅨ தத : பரம்ʼ தத்ஸ்தா²நாத் கஞ்ச த்³ தூ³ரம்ʼ க³த்வா ஸ
ஸிவதீ³புத்ரயாகூப்³ தத்³ப்⁴ராத்ருʼேயாஹந் சஇெமௗெநௗகாயாம்ʼ
ஜாலாநாம்ʼஜீர்ணமுத்³தா⁴ரயந்ெதௗத்³ருʼஷ்ட்வா தாவாஹூயத்|

ⅩⅩ ததஸ்ெதௗ ெநௗகாயாம்ʼ ேவதநபு⁴க்³ப ⁴ : ஸஹதம்ʼ
ஸ்வபதரம்ʼவஹாயதத்பஸ்²சாதீ³யது :|

ⅩⅪ தத : பரம்ʼ கப²ர்நாஹூம்நாமகம்ʼ நக³ரமுபஸ்தா²ய ஸ
வஸ்²ராமத ³வேஸப⁴ஜநக்³ரஹம்ʼ ப்ரவஸ்²யஸமுபத ³ேத³ஸ²|

ⅩⅫ தஸ்ேயாபேத³ஸா²ல்ேலாகா ஆஸ்²சர்ய்யம்ʼ ேமந ேர யத :
ேஸாத்⁴யாபகாஇவேநாபத ³ஸ²ந்ப்ரபா⁴வவாநவப்ேராபத ³ேத³ஸ²|

ⅩⅩⅢ அபரஞ்ச தஸ்மிந் ப⁴ஜநக்³ருʼேஹ அபவத்ரபூ⁴ேதந க்³ரஸ்த
ஏேகா மாநுஷஆஸீத்|ஸசீத்ஸ²ப்³த³ம்ʼ க்ருʼத்வா கத²யாஞ்சேக

ⅩⅩⅣ ேபா⁴ நாஸரதீய யீேஸா² த்வமஸ்மாந் த்யஜ, த்வயா
ஸஹாஸ்மாகம்ʼ க : ஸம்ப³ந்த⁴ :? த்வம்ʼ க மஸ்மாந் நாஸ²யதும்ʼ
ஸமாக³த :? த்வமீஸ்²வரஸ்யபவத்ரேலாகஇத்யஹம்ʼஜாநாமி|

ⅩⅩⅤ ததா³ யீஸு²ஸ்தம்ʼ தர்ஜய த்வா ஜகா³த³ தூஷ்ணீம்ʼ ப⁴வ
இேதா ப³ஹர்ப⁴வச|

ⅩⅩⅥ தத : ேஸா(அ)பவ த்ரபூ⁴தஸ்தம்ʼ ஸம்பீட்³ய
அத்யுைசஸ்²சீத்க்ருʼத்யந ர்ஜகா³ம|

ⅩⅩⅦேதைநவஸர்வ்ேவசமத்க்ருʼத்யபரஸ்பரம்ʼகத²யாஞ்சக்ரிேர,
அேஹா கமித³ம்ʼ? கீத்³ருʼேஸா²(அ)யம்ʼ நவ்ய உபேத³ஸ² 
:? அேநந ப்ரபா⁴ேவநாபவ த்ரபூ⁴ேதஷ்வாஜ்ஞாப ேதஷ ேத
ததா³ஜ்ஞாநுவர்த்த ேநா ப⁴வந்த |

ⅩⅩⅧததா³தஸ்யயேஸா²கா³லீலஸ்²சதுர்த ³க்ஸ்த²ஸர்வ்வேத³ஸா²ந்
வ்யாப்ேநாத்|

ⅩⅩⅨ அபரஞ்ச ேத ப⁴ஜநக்³ருʼஹாத்³ ப³ஹ ர்பூ⁴த்வா
யாகூப்³ேயாஹந்ப்⁴யாம்ʼ ஸஹ ஸி²ேமாந ஆந்த்³ரியஸ்ய ச
ந ேவஸ²நம்ʼ ப்ரவவஸு² :|

ⅩⅩⅩ ததா³ ப தரஸ்ய ஸ்²வஸ்²ரூர்ஜ்வரபீடி³தா ஸ²ய்யாயாமாஸ்த
இத ேத தம்ʼஜ²டித வஜ்ஞாபயாஞ்சக்ரு :|

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

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

ⅩⅩⅩⅢஸர்வ்ேவநாக³ரிகா ேலாகா த்³வாரிஸம்ʼமிலிதாஸ்²ச|
ⅩⅩⅩⅣ தத : ஸ நாநாவ த⁴ேராக ³ேணா ப³ஹூந்
மநுஜாநேராக ³ணஸ்²சகார ததா² ப³ஹூந் பூ⁴தாந்
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த்யாஜயாஞ்சகார தாந்பூ⁴தாந் க மப வாக்யம்ʼவக்தும்ʼ நஷேஷத⁴
சயேதாேஹேதாஸ்ேததமஜாநந்|

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

ⅩⅩⅩⅥ அநந்தரம்ʼ ஸி²ேமாந் தத்ஸங்க ³நஸ்²ச தஸ்ய பஸ்²சாத்³
க³தவந்த :|

ⅩⅩⅩⅦ தது³த்³ேத³ஸ²ம்ʼ ப்ராப்ய தமவத³ந் ஸர்வ்ேவ
ேலாகாஸ்த்வாம்ʼம்ருʼக³யந்ேத|

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

ⅩⅩⅩⅨ அத² ஸ ேதஷாம்ʼ கா³லீல்ப்ரேத³ஸ²ஸ்ய ஸர்வ்ேவஷ
ப⁴ஜநக்³ருʼேஹஷ கதா² : ப்ரசாரயாஞ்சக்ேர பூ⁴தாநத்யாஜயஞ்ச|

ⅩⅬ அநந்தரேமக : குஷ்டீ² ஸமாக³த்ய தத்ஸம்முேக² ஜாநுபாதம்ʼ
வநயஞ்ச க்ருʼத்வா கத ²தவாந் யத ³ ப⁴வாந் இச்ச²த தர்ஹ மாம்ʼ
பரிஷ்கர்த்தும்ʼஸ²க்ேநாத |

ⅩⅬⅠ தத : க்ருʼபாலு ர்யீஸு² : கெரௗ ப்ரஸார்ய்ய தம்ʼ ஸ்பஷ்ட்வா
கத²யாமாஸ

ⅩⅬⅡமேமச்சா² வத்³யேத த்வம்ʼ பரிஷ்க்ருʼேதா ப⁴வ| ஏதத்கதா²யா :
கத²நமாத்ராத்ஸகுஷ்டீ² ேராகா³ந்முக்த : பரிஷ்க்ருʼேதா(அ)ப⁴வத்|

ⅩⅬⅢததா³ஸதம்ʼவஸ்ருʼஜந்கா³ட⁴மாத ³ஸ்²யஜகா³த³
ⅩⅬⅣ ஸாவதா⁴ேநா ப⁴வ கதா²மிமாம்ʼ கமப மா வத³;
ஸ்வாத்மாநம்ʼ யாஜகம்ʼ த³ர்ஸ²ய, ேலாேகப்⁴ய : ஸ்வபரிஷ்க்ருʼேத :
ப்ரமாணதா³நாயமூஸாந ர்ணீதம்ʼயத்³தா³நம்ʼ தது³த்ஸ்ருʼஜஸ்வச|

ⅩⅬⅤ க ந்து ஸ க³த்வா தத் கர்ம்ம இத்த²ம்ʼ வஸ்தார்ய்ய
ப்ரசாரயதும்ʼப்ராேரேப⁴ேதைநவயீஸு² : புந :ஸப்ரகாஸ²ம்ʼநக³ரம்ʼ
ப்ரேவஷ்டும்ʼ நாஸ²க்ேநாத் தேதாேஹேதார்ப³ஹ  : காநநஸ்தா²ேந
தஸ்ெயௗ; ததா²ப சதுர்த்³த ³க்³ப்⁴ேயா ேலாகாஸ்தஸ்ய
ஸமீபமாயயு :|

Ⅱ
Ⅰ தத³நந்தரம்ʼ யீைஸ² கத பயத ³நாந வலம்ப்³ய புந :
கப²ர்நாஹூம்நக³ரம்ʼ ப்ரவஷ்ேட ஸ க்³ருʼஹ ஆஸ்த இத
கம்ʼவத³ந்த்யாதத்க்ஷணம்ʼதத்ஸமீபம்ʼப³ஹேவாேலாகாஆக³த்ய
ஸமுபதஸ்து² :,

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

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

Ⅳ க ந்து ஜநாநாம்ʼ ப³ஹுத்வாத் தம்ʼ யீேஸா² :
ஸம்முக²மாேநதும்ʼ நஸ²க்நுவந்ேதா யஸ்மிந்ஸ்தா²ேநஸஆஸ்ேத
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தது³பரிக்³ருʼஹப்ருʼஷ்ட²ம்ʼ க²ந த்வா ச ²த்³ரம்ʼ க்ருʼத்வா ேதந
மார்ேக³ணஸஸ²ய்யம்ʼ பக்ஷாகா⁴த நம்அவேராஹயாமாஸு :|

Ⅴ தேதா யீஸு²ஸ்ேதஷாம்ʼ வஸ்²வாஸம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா தம்ʼ
பக்ஷாகா⁴த நம்ʼ ப³பா⁴ேஷ ேஹ வத்ஸ தவ பாபாநாம்ʼ மார்ஜநம்ʼ
ப⁴வது|

Ⅵ ததா³ கயந்ேதா(அ)த்⁴யாபகாஸ்தத்ேராபவஸ²ந்ேதா மேநாப ⁴
ர்வ தர்கயாஞ்சக்ரு :, ஏஷ மநுஷ்ய ஏதாத்³ருʼஸீ²மீஸ்²வரந ந்தா³ம்ʼ
கதா²ம்ʼகுத : கத²யத ?

Ⅶ ஈஸ்²வரம்ʼ வநா பாபாந மார்ஷ்டும்ʼ கஸ்ய ஸாமர்த்²யம்
ஆஸ்ேத?

Ⅷ இத்த²ம்ʼ ேத வ தர்கயந்த யீஸு²ஸ்தத்க்ஷணம்ʼ மநஸா தத்³
பு³த்³வ்வாதாநவத³த்³யூயமந்த :கரைண : குதஏதாந வ தர்கயத²?

Ⅸதத³நந்தரம்ʼ யீஸு²ஸ்தத்ஸ்தா²நாத் புந : ஸமுத்³ரதடம்ʼ யெயௗ;
ேலாகநவேஹதத்ஸமீபமாக³ேதஸதாந்ஸமுபத ³ேத³ஸ²|

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

Ⅺஉத்தஷ்ட² தவஸ²ய்யாம்ʼ க்³ருʼஹீத்வாஸ்வக்³ருʼஹம்ʼ யாஹ ,
அஹம்ʼ த்வாமித³ம்ஆஜ்ஞாபயாமி|

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

ⅩⅢதத³நந்தரம்ʼயீஸு²ஸ்தத்ஸ்தா²நாத் புந : ஸமுத்³ரதடம்ʼயெயௗ;
ேலாகநவேஹதத்ஸமீபமாக³ேதஸதாந்ஸமுபத ³ேத³ஸ²|

ⅩⅣ அத² க³ச்ச²ந் கரஸஞ்சயக்³ருʼஹ உபவஷ்டம் ஆல்பீ²யபுத்ரம்ʼ
ேலவம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா தமாஹூய கத ²தவாந் மத்பஸ்²சாத்
த்வாமாமச்ச² தத : ஸஉத்தா²யதத்பஸ்²சாத்³யெயௗ|

ⅩⅤ அநந்தரம்ʼ யீெஸௗ² தஸ்ய க்³ருʼேஹ ேபா⁴க்தும் உபவஷ்ேட
ப³ஹவ : கரமஞ்சாய ந : பாப நஸ்²ச ேதந தச்ச ²ஷ்ையஸ்²ச
ஸேஹாபவவஸு² :,யேதா ப³ஹவஸ்தத்பஸ்²சாதா³ஜக்³மு :|

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

ⅩⅦதத்³வாக்யம்ʼஸ்²ருத்வாயீஸு² : ப்ரத்யுவாச,அேராக ³ேலாகாநாம்ʼ
ச க த்ஸேகநப்ரேயாஜநம்ʼநாஸ்த ,க ந்துேராக ³ணாேமவ;அஹம்ʼ
தா⁴ர்ம்மிகாநாஹ்வாதும்ʼ நாக³த : க ந்து மேநா வ்யாவர்த்தயதும்ʼ
பாப ந ஏவ|

ⅩⅧதத : பரம்ʼ ேயாஹந : ப ²ரூஸி²நாஞ்ேசாபவாஸாசாரிஸி²ஷ்யா
யீேஸா² :ஸமீபம்ஆக³த்யகத²யாமாஸு :, ேயாஹந : ப ²ரூஸி²நாஞ்ச
ஸி²ஷ்யா உபவஸந்த க ந்து ப⁴வத : ஸி²ஷ்யா ேநாபவஸந்த க ம்ʼ
காரணமஸ்ய?
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ⅩⅨ ததா³ யீஸு²ஸ்தாந் ப³பா⁴ேஷ யாவத் காலம்ʼ ஸக ²ப ⁴ :
ஸஹ கந்யாயா வரஸ்தஷ்ட²த தாவத்காலம்ʼ ேத கமுபவஸ்தும்ʼ
ஸ²க்நுவந்த ? யாவத்காலம்ʼ வரஸ்ைத : ஸஹ தஷ்ட²த
தாவத்காலம்ʼ தஉபவஸ்தும்ʼ நஸ²க்நுவந்த |

ⅩⅩயஸ்மிந் காேல ேதப்⁴ய : ஸகாஸா²த்³வேரா ேநஷ்யேதஸகால
ஆக³ச்ச²த , தஸ்மிந் காேல ேதஜநாஉபவத்ஸ்யந்த |

ⅩⅪ ேகாப ஜந : புராதநவஸ்த்ேர நூதநவஸ்த்ரம்ʼ ந ஸீவ்யத ,
யேதாநூதநவஸ்த்ேரணஸஹேஸவேநக்ருʼேதஜீர்ணம்ʼவஸ்த்ரம்ʼ
ச ²த்³யேத தஸ்மாத் புந ர்மஹத்ச ²த்³ரம்ʼஜாயேத|

ⅩⅫ ேகாப ஜந : புராதநகுதூஷ நூதநம்ʼ த்³ராக்ஷாரஸம்ʼ
ந ஸ்தா²பயத , யேதா நூதநத்³ராக்ஷாரஸஸ்ய ேதஜஸா தா :
குத்ேவா வ தீ³ர்ய்யந்ேத தேதா த்³ராக்ஷாரஸஸ்²ச பதத குத்வஸ்²ச
நஸ்²யந்த , அதஏவ நூதநத்³ராக்ஷாரேஸா நூதநகுதூஷ
ஸ்தா²பநீய :|

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

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

ⅩⅩⅤ ததா³ ஸ ேதப்⁴ேயா(அ)கத²யத் தா³யூத்³ தத்ஸம்ʼங்க ³நஸ்²ச
ப⁴ யாபா⁴வாத்க்ஷ த ⁴தா : ஸந்ேதா யத் கர்ம்ம க்ருʼதவந்தஸ்தத்
க ம்ʼயுஷ்மாப ⁴ ர்ந படி²தம்?

ⅩⅩⅥ அப ³யாத²ர்நாமேக மஹாயாஜகதாம்ʼ குர்வ்வத ஸ
கத²மீஸ்²வரஸ்யாவாஸம்ʼ ப்ரவஸ்²ய ேய த³ர்ஸ²நீயபூபா
யாஜகாந் வ நாந்யஸ்ய கஸ்யாப ந ப⁴ யாஸ்தாேநவ பு³பு⁴ேஜ
ஸங்க ³ேலாேகப்⁴ேயா(அ)ப த³ெதௗ³|

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

ⅩⅩⅧமநுஷ்யபுத்ேராவஸ்²ராமவாரஸ்யாப ப்ரபு⁴ராஸ்ேத|

Ⅲ
Ⅰ அநந்தரம்ʼ யீஸு² : புந ர்ப⁴ஜநக்³ருʼஹம்ʼ ப்ரவஷ்டஸ்தஸ்மிந்
ஸ்தா²ேநஸு²ஷ்கஹஸ்தஏேகா மாநவஆஸீத்|

Ⅱ ஸ வஸ்²ராமவாேர தமேராக ³ணம்ʼ கரிஷ்யத நேவத்யத்ர
ப³ஹவஸ்தம்அபவத ³தும்ʼ ச ²த்³ரமேபக்ஷதவந்த :|

Ⅲ ததா³ ஸ தம்ʼ ஸு²ஷ்கஹஸ்தம்ʼ மநுஷ்யம்ʼ ஜகா³த³
மத்⁴யஸ்தா²ேந த்வமுத்தஷ்ட²|

Ⅳதத : பரம்ʼஸதாந்பப்ரச்ச²வஸ்²ராமவாேரஹதமஹதம்ʼததா²
ஹ ப்ராணரக்ஷாவா ப்ராணநாஸ² ஏஷாம்ʼ மத்⁴ேய க ம்ʼ கரணீயம்ʼ
? க ந்துேத ந  :ஸ²ப்³தா³ஸ்தஸ்து² :|

Ⅴ ததா³ ஸ ேதஷாமந்த :கரணாநாம்ʼ காடி²ந்யாத்³ேத⁴ேதா ர்து³ 
:க ²த : க்ேராதா⁴த் சர்துि◌த³ேஸா² த்³ருʼஷ்டவாந் தம்ʼ மாநுஷம்ʼ



Mark Ⅲ:Ⅵ 74 Mark Ⅲ:ⅩⅫ

க³த ³தவாந் தம்ʼ ஹஸ்தம்ʼ வஸ்தாரய, ததஸ்ேதந ஹஸ்ேத
வஸ்த்ருʼேத தத்³த⁴ஸ்ேதா(அ)ந்யஹஸ்தவத்³அேராேகா³ஜாத :|

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

Ⅶஅதஏவயீஸு²ஸ்தத்ஸ்தா²நம்ʼபரித்யஜ்யஸி²ஷ்ைய :ஸஹபுந :
ஸாக³ரஸமீபம்ʼ க³த :;

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

Ⅸததா³ ேலாகஸமூஹஸ்²ேசத் தஸ்ேயாபரி பதத இத்யாஸ²ங்க்ய
ஸநாவேமகாம்ʼ ந கேடஸ்தா²பயதும்ʼஸி²ஷ்யாநாத ³ஷ்டவாந்|

Ⅹ யேதா(அ)ேநகமநுஷ்யாணாமாேராக்³யகரணாத்³
வ்யாத ⁴க்³ரஸ்தா : ஸர்வ்ேவ தம்ʼ ஸ்ப்ரஷ்டும்ʼ பரஸ்பரம்ʼ ப³ேலந
யத்நவந்த :|

Ⅺ அபரஞ்ச அபவத்ரபூ⁴தாஸ்தம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா தச்சரணேயா :
பத த்வா ப்ேராைச : ப்ேராசு :, த்வமீஸ்²வரஸ்யபுத்ர :|

Ⅻ க ந்து ஸ தாந் த்³ருʼட⁴ம் ஆஜ்ஞாப்ய ஸ்வம்ʼ பரிசாயதும்ʼ
நஷத்³த⁴வாந்|

ⅩⅢ அநந்தரம்ʼ ஸ பர்வ்வதமாருஹ்ய யம்ʼ யம்ʼ ப்ரத ச்சா² தம்ʼ
தமாஹூதவாந் ததஸ்ேததத்ஸமீபமாக³தா :|

ⅩⅣ ததா³ ஸ த்³வாத³ஸ²ஜநாந் ஸ்ேவந ஸஹ ஸ்தா²தும்ʼ
ஸுஸம்ʼவாத³ப்ரசாராய ப்ேரரிதா ப⁴வதும்ʼ

ⅩⅤ ஸர்வ்வப்ரகாரவ்யாதீ⁴நாம்ʼ ஸ²மநகரணாய ப்ரபா⁴வம்ʼ
ப்ராப்தும்ʼபூ⁴தாந் த்யாஜயதுஞ்சநயுக்தவாந்|

ⅩⅥேதஷாம்ʼ நாமாநீமாந ,ஸி²ேமாந்ஸிவத ³புத்ேரா
ⅩⅦ யாகூப்³ தஸ்ய ப்⁴ராதா ேயாஹந் ச ஆந்த்³ரிய : ப ²லிேபா
ப³ர்த²லமய :,

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

ⅩⅨ ஸ ஸி²ேமாேந ப தர இத்யுபநாம த³ெதௗ³
யாகூப்³ேயாஹந்ப்⁴யாம்ʼ ச ப ³ேநரிக ³ஸ்² அர்த²ேதா
ேமக⁴நாத³புத்ராவ த்யுபநாம த³ெதௗ³|

ⅩⅩஅநந்தரம்ʼ ேத ந ேவஸ²நம்ʼ க³தா :, க ந்து தத்ராப புநர்மஹாந்
ஜநஸமாக³ேமா (அ)ப⁴வத் தஸ்மாத்ேத ேபா⁴க்துமப்யவகாஸ²ம்ʼ ந
ப்ராப்தா :|

ⅩⅪததஸ்தஸ்யஸுஹ்ருʼல்ேலாகாஇமாம்ʼவார்த்தாம்ʼ ப்ராப்யஸ
ஹதஜ்ஞாேநாபூ⁴த்³ இத கதா²ம்ʼ கத²யத்வா தம்ʼ த்⁴ருʼத்வாேநதும்ʼ
க³தா :|

ⅩⅫ அபரஞ்ச யரூஸா²லம ஆக³தா ேய ேய(அ)த்⁴யாபகாஸ்ேத
ஜக³து³ரயம்ʼ புருேஷா பூ⁴தபத்யாப ³ஷ்டஸ்ேதந பூ⁴தபத நா பூ⁴தாந்
த்யாஜயத |
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ⅩⅩⅢ ததஸ்தாநாஹூய யீஸு² ர்த்³ருʼஷ்டாந்ைத : கதா²ம்ʼ
கத ²தவாந்ைஸ²தாந்கத²ம்ʼைஸ²தாநம்ʼத்யாஜயதும்ʼஸ²க்ேநாத ?

ⅩⅩⅣ கஞ்சந ராஜ்யம்ʼ யத ³ ஸ்வவேராேத⁴ந ப்ருʼத²க்³ ப⁴வத
தர்ஹ தத்³ ராஜ்யம்ʼஸ்த ²ரம்ʼஸ்தா²தும்ʼ நஸ²க்ேநாத |

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

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

ⅩⅩⅦஅபரஞ்ச ப்ரப³லம்ʼ ஜநம்ʼ ப்ரத²மம்ʼ ந ப³த்³தா⁴ ேகாப தஸ்ய
க்³ருʼஹம்ʼ ப்ரவஸ்²ய த்³ரவ்யாணி லுண்ட²யதும்ʼ ந ஸ²க்ேநாத ,
தம்ʼ ப³த்³வ்ைவவ தஸ்ய க்³ருʼஹஸ்ய த்³ரவ்யாணி லுண்ட²யதும்ʼ
ஸ²க்ேநாத |

ⅩⅩⅧ அேதாேஹேதா ர்யுஷ்மப்⁴யமஹம்ʼ ஸத்யம்ʼ கத²யாமி
மநுஷ்யாணாம்ʼ ஸந்தாநா யாந யாந பாபாநீஸ்²வரந ந்தா³ஞ்ச
குர்வ்வந்த ேதஷாம்ʼ தத்ஸர்வ்ேவஷாமபராதா⁴நாம்ʼ க்ஷமா
ப⁴வதும்ʼஸ²க்ேநாத ,

ⅩⅩⅨ க ந்து ய : கஸ்²ச த் பவ த்ரமாத்மாநம்ʼ ந ந்த³த
தஸ்யாபராத⁴ஸ்ய க்ஷமா கதா³ப ந ப⁴வஷ்யத
ேஸாநந்தத³ண்ட³ஸ்யார்ேஹாப⁴வஷ்யத |

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

ⅩⅩⅪ அத² தஸ்ய மாதா ப்⁴ராத்ருʼக³ணஸ்²சாக³த்ய
ப³ஹஸ்தஷ்ட²நேதா ேலாகாந் ப்ேரஷ்யதமாஹூதவந்த :|

ⅩⅩⅫ ததஸ்தத்ஸந்நெதௗ⁴ ஸமுபவஷ்டா ேலாகாஸ்தம்ʼ
ப³பா⁴ஷேர பஸ்²ய ப³ஹஸ்தவ மாதா ப்⁴ராதரஸ்²ச த்வாம்
அந்வ ச்ச²ந்த |

ⅩⅩⅩⅢ ததா³ ஸ தாந் ப்ரத்யுவாச மம மாதா கா ப்⁴ராதேரா வா ேக?
தத : பரம்ʼஸஸ்வமீேபாபவஷ்டாந்ஸி²ஷ்யாந் ப்ரத அவேலாகநம்ʼ
க்ருʼத்வா கத²யாமாஸ

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

Ⅳ
Ⅰ அநந்தரம்ʼ ஸ ஸமுத்³ரதேட புநருபேத³ஷ்டும்ʼ ப்ராேரேப⁴,
ததஸ்தத்ர ப³ஹுஜநாநாம்ʼ ஸமாக³மாத் ஸ ஸாக³ேராபரி
ெநௗகாமாருஹ்யஸமுபவஷ்ட :;ஸர்வ்ேவ ேலாகா : ஸமுத்³ரகூேல
தஸ்து² :|

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

Ⅲஅவதா⁴நம்ʼகுருத, ஏேகா பீ³ஜவப்தா பீ³ஜாந வப்தும்ʼ க³த :;
Ⅳ வபநகாேல கயந்த பீ³ஜாந மார்க³பாஸ்²ேவ பத தாந , தத
ஆகாஸீ²யபக்ஷணஏத்யதாந சகா²து³ :|
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Ⅴ கயந்த பீ³ஜாந ஸ்வல்பம்ருʼத்த காவத்பாஷாணபூ⁴ெமௗ
பத தாந தாந ம்ருʼேதா³ல்பத்வாத்ஸீ²க்⁴ரமங்குரிதாந ;

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

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

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

Ⅸ அத² ஸ தாநவத³த் யஸ்ய ஸ்²ேராதும்ʼ கர்ெணௗ ஸ்த : ஸ
ஸ்²ருʼேணாது|

Ⅹதத³நந்தரம்ʼந ர்ஜநஸமேயதத்ஸங்க ³ேநாத்³வாத³ஸ²ஸி²ஷ்யாஸ்²ச
தம்ʼ தத்³த்³ருʼஷ்டாந்தவாக்யஸ்யார்த²ம்ʼ பப்ரச்சு² :|

Ⅺ ததா³ ஸ தாநுத ³தவாந் ஈஸ்²வரராஜ்யஸ்ய நகூ³ட⁴வாக்யம்ʼ
ேபா³த்³து⁴ம்ʼயுஷ்மாகமத ⁴காேரா(அ)ஸ்த ;

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

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

ⅩⅣபீ³ஜவப்தாவாக்யரூபாணி பீ³ஜாந வபத ;
ⅩⅤ தத்ர ேய ேய ேலாகா வாக்யம்ʼ ஸ்²ருʼண்வந்த ,
க ந்து ஸ்²ருதமாத்ராத் ைஸ²தாந் ஸீ²க்⁴ரமாக³த்ய ேதஷாம்ʼ
மந :ஸூப்தாந தாந வாக்யரூபாணி பீ³ஜாந்யபநயத தஏவ
உப்தபீ³ஜமார்க³பார்ஸ்²ேவஸ்வரூபா :|

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

ⅩⅦ குத்ரச த் க்ேலேஸ² உபத்³ரேவ வா ஸமுபஸ்த ²ேத தைத³வ
வக்⁴நம்ʼ ப்ராப்நுவந்த தஏவஉப்தபீ³ஜபாஷாணபூ⁴மிஸ்வரூபா :|

ⅩⅧ ேய ஜநா : கதா²ம்ʼ ஸ்²ருʼண்வந்த க ந்து ஸாம்ʼஸாரிகீ ச ந்தா
த⁴நப்⁴ராந்த ர்வஷயேலாப⁴ஸ்²ச ஏேத ஸர்வ்ேவ உபஸ்தா²ய தாம்ʼ
கதா²ம்ʼ க்³ரஸந்த தத : மாவ ப²லா ப⁴வத

ⅩⅨதஏவஉப்தபீ³ஜஸகண்டகபூ⁴மிஸ்வரூபா :|
ⅩⅩ ேய ஜநா வாக்யம்ʼ ஸ்²ருத்வா க்³ருʼஹ்லந்த ேதஷாம்ʼ
கஸ்ய வா த்ரிம்ʼஸ²த்³கு³ணாந கஸ்ய வா ஷஷ்டிகு³ணாந
கஸ்ய வா ஸ²தகு³ணாந ப²லாந ப⁴வந்த தஏவ
உப்தபீ³ேஜார்வ்வரபூ⁴மிஸ்வரூபா :|
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ⅩⅪ ததா³ ேஸா(அ)பரமப கத ²தவாந் ேகாப ஜேநா தீ³பாதா⁴ரம்ʼ
பரித்யஜ்ய த்³ேராணஸ்யாத⁴ : க²ட்வாயா அேத⁴ வா ஸ்தா²பயதும்ʼ
தீ³பமாநயத க ம்ʼ?

ⅩⅫ அேதாேஹேதா ர்யந்ந ப்ரகாஸ²யஷ்யேத தாத்³ருʼக்³
லுக்காய தம்ʼ க மப வஸ்து நாஸ்த ; யத்³ வ்யக்தம்ʼ ந ப⁴வஷ்யத
தாத்³ருʼஸ²ம்ʼகு³ப்தம்ʼ க மப வஸ்துநாஸ்த |

ⅩⅩⅢயஸ்யஸ்²ேராதும்ʼ கர்ெணௗஸ்த : ஸஸ்²ருʼேணாது|
ⅩⅩⅣ அபரமப கத ²தவாந் யூயம்ʼ யத்³ யத்³ வாக்யம்ʼ ஸ்²ருʼணுத²
தத்ர ஸாவதா⁴நா ப⁴வத, யேதா யூயம்ʼ ேயந பரிமாேணந
பரிமாத² ேதைநவ பரிமாேணந யுஷ்மத³ர்த²மப பரிமாஸ்யேத;
ஸ்²ேராதாேராயூயம்ʼயுஷ்மப்⁴யமத ⁴கம்ʼ தா³ஸ்யேத|

ⅩⅩⅤ யஸ்யாஸ்²ரேய வர்த்³த⁴ேத தஸ்ைம அபரமப தா³ஸ்யேத,
க ந்துயஸ்யாஸ்²ரேய ந வர்த்³த⁴ேத தஸ்யயத் கஞ்ச த³ஸ்த தத³ப
தஸ்மாந் ேநஷ்யேத|

ⅩⅩⅥ அநந்தரம்ʼ ஸ கத ²தவாந் ஏேகா ேலாக : ேக்ஷத்ேர
பீ³ஜாந்யுப்த்வா

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

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

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

ⅩⅩⅩ புந : ேஸா(அ)கத²யத்³ ஈஸ்²வரராஜ்யம்ʼ ேகந ஸமம்ʼ? ேகந
வஸ்துநாஸஹவாதது³பமாஸ்யாமி?

ⅩⅩⅪ தத் ஸர்ஷைபேகந துல்யம்ʼ யேதா ம்ருʼத ³ வபநகாேல
ஸர்ஷபபீ³ஜம்ʼஸர்வ்வப்ருʼத ²வீஸ்த²பீ³ஜாத்க்ஷ த்³ரம்ʼ

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

ⅩⅩⅩⅢஇத்த²ம்ʼேதஷாம்ʼேபா³தா⁴நுரூபம்ʼேஸா(அ)ேநகத்³ருʼஷ்டாந்ைதஸ்தாநுபத ³ஷ்டவாந்,
ⅩⅩⅩⅣத்³ருʼஷ்டாந்தம்ʼவநாகாமப கதா²ம்ʼேதப்⁴ேயாநகத ²தவாந்
பஸ்²சாந் ந ர்ஜேந ஸ ஸி²ஷ்யாந் ஸர்வ்வத்³ருʼஷ்டாந்தார்த²ம்ʼ
ேபா³த ⁴தவாந்|

ⅩⅩⅩⅤ தத்³த ³நஸ்ய ஸந்த்⁴யாயாம்ʼ ஸ ேதப்⁴ேயா(அ)கத²யத்³
ஆக³ச்ச²தவயம்ʼ பாரம்ʼயாம|

ⅩⅩⅩⅥ ததா³ ேத ேலாகாந் வஸ்ருʼஜ்ய தமவலம்ப³ம்ʼ க்³ருʼஹீத்வா
ெநௗகயா ப்ரதஸ்த ²ேர;அபராஅப நாவஸ்தயாஸஹஸ்த ²தா :|

ⅩⅩⅩⅦ தத : பரம்ʼ மஹாஜ²ஞ்ப்⁴ஸ²க³மாத் ெநௗ ர்ேதா³லாயமாநா
தரங்ேக³ணஜைல : பூர்ணாப⁴வச்ச|

ⅩⅩⅩⅧ ததா³ ஸ ெநௗகாசஸ்²சாத்³பா⁴ேக³ உபதா⁴ேந ஸி²ேரா
ந தா⁴ய ந த்³ரித ஆஸீத் ததஸ்ேத தம்ʼ ஜாக³ரய த்வா ஜக³து³ :,



Mark Ⅳ:ⅩⅩⅩⅨ 78 Mark Ⅴ:ⅩⅤ

ேஹ ப்ரேபா⁴, அஸ்மாகம்ʼ ப்ராணா யாந்த க மத்ர ப⁴வதஸ்²ச ந்தா
நாஸ்த ?

ⅩⅩⅩⅨ ததா³ ஸ உத்தா²ய வாயும்ʼ தர்ஜிதவாந்
ஸமுத்³ரஞ்ேசாக்தவாந் ஸா²ந்த : ஸுஸ்த ²ரஸ்²ச ப⁴வ; தேதா
வாெயௗநவ்ருʼத்ேத(அ)ப்³த ⁴ர்நஸ்தரங்ேகா³பூ⁴த்|

ⅩⅬததா³ஸ தாநுவாச யூயம்ʼ குத ஏதாத்³ருʼக்ஸ²ங்காகுலா ப⁴வத?
க ம்ʼ ேவாவஸ்²வாேஸா நாஸ்த ?

ⅩⅬⅠதஸ்மாத்ேத(அ)தீவபீ⁴தா : பரஸ்பரம்ʼவக்துமாேரப ⁴ேர,அேஹா
வாயு : ஸிந்து⁴ஸ்²சாஸ்ய ந ேத³ஸ²க்³ராஹெணௗ கீத்³ருʼக³யம்ʼ
மநுஜ :|

Ⅴ
Ⅰஅத²தூஸிந்து⁴பாரம்ʼ க³த்வா க ³ேத³ரீயப்ரேத³ஸ²உபதஸ்து² :|
Ⅱ ெநௗகாேதா ந ர்க³தமாத்ராத்³ அபவத்ரபூ⁴தக்³ரஸ்த ஏக :
ஸ்²மஸா²நாேத³த்யதம்ʼஸாக்ஷாச் சகார|

Ⅲ ஸ ஸ்²மஸா²ேந(அ)வாத்ஸீத் ேகாப தம்ʼ ஸ்²ருʼங்க²ேலந
ப³த்³வ்வாஸ்தா²பயதும்ʼ நாஸ²க்ேநாத்|

Ⅳ ஜைநர்வாரம்ʼ ந க³ைட³ : ஸ்²ருʼங்க²ைலஸ்²ச ஸ ப³த்³ேதா⁴ப
ஸ்²ருʼங்க²லாந்யாக்ருʼஷ்ய ேமாச தவாந் ந க³டா³ந ச ப⁴ம்ʼக்த்வா
க²ண்ட³ம்ʼக²ண்ட³ம்ʼக்ருʼதவாந்ேகாப தம்ʼவஸீ²கர்த்தும்ʼநஸ²ஸ²க|

Ⅴ த ³வாநஸ²ம்ʼ ஸதா³ பர்வ்வதம்ʼ ஸ்²மஸா²நஞ்ச ப்⁴ரமித்வா
சீத்ஸ²ப்³த³ம்ʼ க்ருʼதவாந் க்³ராவப ⁴ஸ்²சஸ்வயம்ʼஸ்வம்ʼ க்ருʼதவாந்|

Ⅵ ஸ யீஸு²ம்ʼ தூ³ராத் பஸ்²யந்ேநவ தா⁴வந் தம்ʼ ப்ரணநாம
உைசருவம்ʼஸ்²ேசாவாச,

Ⅶேஹஸர்வ்ேவாபரிஸ்ேத²ஸ்²வரபுத்ர யீேஸா² ப⁴வதாஸஹேம
க :ஸம்ப³ந்த⁴ :?அஹம்ʼத்வாமீஸ்²வேரணஸா²பேயமாம்ʼமாயாதய|

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

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

Ⅹதேதாஸ்மாந் ேத³ஸா²ந்ந ப்ேரஷேயத ேத தம்ʼ ப்ரார்த²யந்த|
Ⅺததா³நீம்ʼபர்வ்வதம்ʼந கஷாப்³ருʼஹந்வராஹவ்ரஜஸ்²சரந்நாஸீத்|
Ⅻ தஸ்மாத்³ பூ⁴தா வ நேயந ஜக³து³ :, அமும்ʼ வராஹவ்ரஜம்
ஆஸ்²ரயதும்அஸ்மாந் ப்ரஹணு|

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

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

ⅩⅤ யீேஸா² : ஸந்ந த ⁴ம்ʼ க³த்வா தம்ʼ பூ⁴தக்³ரஸ்தம்
அர்தா²த்³ பா³ஹநீபூ⁴தக்³ரஸ்தம்ʼ நரம்ʼ ஸவஸ்த்ரம்ʼ ஸேசதநம்ʼ
ஸமுபவஷ்டஞ்சத்³ருʼ◌ृஷ்ட்வா ப ³ப்⁴யு :|
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ⅩⅥதேதாத்³ருʼஷ்டதத்கார்ய்யேலாகாஸ்தஸ்யபூ⁴தக்³ரஸ்தநரஸ்ய
வராஹவ்ரஜஸ்யாப தாம்ʼ த⁴டநாம்ʼவர்ணயாமாஸு :|

ⅩⅦ ததஸ்ேத ஸ்வஸீமாேதா ப³ஹர்க³ந்தும்ʼ யீஸு²ம்ʼ
வேநதுமாேரப ⁴ேர|

ⅩⅧ அத² தஸ்ய ெநௗகாேராஹணகாேல ஸ பூ⁴தமுக்ேதா நா
யீஸு²நாஸஹஸ்தா²தும்ʼ ப்ரார்த²யேத;

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

ⅩⅩஅத : ஸ ப்ரஸ்தா²ய யீஸு²நா க்ருʼதம்ʼ தத்ஸர்வ்வாஸ்²சர்ய்யம்ʼ
கர்ம்ம த ³காபலிேத³ேஸ² ப்ரசாரயதும்ʼ ப்ராரப்³த⁴வாந் தத :
ஸர்வ்ேவேலாகாஆஸ்²சர்ய்யம்ʼ ேமந ேர|

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

ⅩⅫ அபரம்ʼ யாயீர் நாம்நா கஸ்²ச த்³ ப⁴ஜநக்³ருʼஹஸ்யாத ⁴ப
ஆக³த்ய தம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்ைவவ சரணேயா : பத த்வா ப³ஹுந ேவத்³ய
கத ²தவாந்;

ⅩⅩⅢ மம கந்யா ம்ருʼதப்ராயாபூ⁴த்³ அேதா ப⁴வாேநத்ய
ததா³ேராக்³யாய தஸ்யா கா³த்ேரஹஸ்தம் அர்பயது ேதைநவ ஸா
ஜீவஷ்யத |

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

ⅩⅩⅤஅத² த்³வாத³ஸ²வர்ஷாணி ப்ரத³ரேராேக³ண
ⅩⅩⅥ ஸீ²ர்ணா ச க த்ஸகாநாம்ʼ நாநாச க த்ஸாப ⁴ஸ்²ச து³ :க²ம்ʼ
பு⁴க்தவதீ ச ஸர்வ்வஸ்வம்ʼ வ்யயத்வாப நாேராக்³யம்ʼ ப்ராப்தா ச
புநரப பீடி³தாஸீச்ச

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

ⅩⅩⅧ அேதாேஹேதா : ஸா ேலாகாரண்யமத்⁴ேய
தத்பஸ்²சாதா³க³த்யதஸ்யவஸ்த்ரம்ʼ பஸ்பர்ஸ²|

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

ⅩⅩⅩ அத² ஸ்வஸ்மாத் ஸ²க்த ர்ந ர்க³தா யீஸு²ேரதந்மநஸா
ஜ்ஞாத்வா ேலாகநவஹம்ʼ ப்ரத முக²ம்ʼவ்யாவ்ருʼத்ய ப்ருʼஷ்டவாந்
ேகந மத்³வஸ்த்ரம்ʼஸ்ப்ருʼஷ்டம்ʼ?

ⅩⅩⅪ ததஸ்தஸ்ய ஸி²ஷ்யா ஊசு : ப⁴வேதா வபுஷ ேலாகா :
ஸம்ʼக⁴ர்ஷந்த தத்³ த்³ருʼஷ்ட்வா ேகந மத்³வஸ்த்ரம்ʼஸ்ப்ருʼஷ்டமித
குத : கத²யத ?

ⅩⅩⅫ க ந்து ேகந தத் கர்ம்ம க்ருʼதம்ʼ தத்³ த்³ரஷ்டும்ʼ
யீஸு²ஸ்²சதுர்த ³ேஸா² த்³ருʼஷ்டவாந்|
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ⅩⅩⅩⅢ தத : ஸா ஸ்த்ரீ பீ⁴தா கம்ப தா ச ஸதீ ஸ்வஸ்யா
ருக்ப்ரத க்ரியா ஜாேதத ஜ்ஞாத்வாக³த்ய தத்ஸம்முேக² பத த்வா
ஸர்வ்வவ்ருʼத்தாந்தம்ʼஸத்யம்ʼ தஸ்ைமகத²யாமாஸ|

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

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

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

ⅩⅩⅩⅦஅத² ப தேரா யாகூப்³ தத்³ப்⁴ராதா ேயாஹந் ச ஏதாந் வ நா
கமப ஸ்வபஸ்²சாத்³யாதும்ʼ நாந்வமந்யத|

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

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

ⅩⅬ தஸ்மாத்ேத தமுபஜஹஸு : க ந்து யீஸு² : ஸர்வ்வாந
ப³ஹஷ்க்ருʼத்ய கந்யாயா : ப தெரௗ ஸ்வஸங்க ³நஸ்²ச
க்³ருʼஹீத்வாயத்ர கந்யாஸீத்தத்ஸ்தா²நம்ʼ ப்ரவஷ்டவாந்|

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

ⅩⅬⅡ துைநவ தத்க்ஷணம்ʼ ஸா த்³வாத³ஸ²வர்ஷவயஸ்கா கந்யா
ேபாத்தா²யசலிதுமாேரேப⁴,இத :ஸர்வ்ேவமஹாவஸ்மயம்ʼக³தா :|

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

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

Ⅱ அத² வஸ்²ராமவாேர ஸத ஸ ப⁴ஜநக்³ருʼேஹ
உபேத³ஷ்டுமாரப்³த⁴வாந் தேதா(அ)ேநேக ேலாகாஸ்தத்கதா²ம்ʼ
ஸ்²ருத்வா வஸ்மித்ய ஜக³து³ :, அஸ்ய மநுஜஸ்ய ஈத்³ருʼஸீ²
ஆஸ்²சர்ய்யக்ரியா கஸ்மாஜ் ஜாதா? ததா² ஸ்வகராப்⁴யாம்
இத்த²மத்³பு⁴தம்ʼ கர்ம்ம கர்த்தா◌மु் ஏதஸ்ைம கத²ம்ʼ ஜ்ஞாநம்ʼ
த³த்தம்?

Ⅲ க மயம்ʼ மரியம : புத்ரஸ்தஜ்ஞா ேநா? க மயம்ʼ யாகூப்³-
ேயாஸி-யஹுதா³-ஸி²ேமாநாம்ʼ ப்⁴ராதா ேநா? அஸ்ய ப⁴க ³ந்ய :
க மிஹாஸ்மாப ⁴ : ஸஹ ேநா? இத்த²ம்ʼ ேத தத³ர்ேத² ப்ரத்யூஹம்ʼ
க³தா :|
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Ⅳ ததா³ யீஸு²ஸ்ேதப்⁴ேயா(அ)கத²யத் ஸ்வேத³ஸ²ம்ʼ
ஸ்வகுடும்பா³ந் ஸ்வபரிஜநாம்ʼஸ்²ச வ நா குத்ராப
ப⁴வஷ்யத்³வாதீ³அஸத்க்ருʼேதா ந ப⁴வத |

Ⅴ அபரஞ்ச ேதஷாமப்ரத்யயாத் ஸ வஸ்மித : கயதாம்ʼ
ேராக ³ணாம்ʼ வபு :ஷ ஹஸ்தம் அர்பய த்வா ேகவலம்ʼ
ேதஷாமாேராக்³யகரணாத்³அந்யத்க மப ச த்ரகார்ய்யம்ʼகர்த்தாம்ʼ
நஸ²க்த :|

Ⅵஅத²ஸசதுர்த ³க்ஸ்த² க்³ராமாந் ப்⁴ரமித்வாஉபத ³ஷ்டவாந்
Ⅶ த்³வாத³ஸ²ஸி²ஷ்யாந் ஆஹூய அேமத்⁴யபூ⁴தாந்
வஸீ²கர்த்தாம்ʼஸ²க்த ம்ʼத³த்த்வாேதஷாம்ʼத்³ெவௗத்³ெவௗஜேநா
ப்ேரஷதவாந்|

Ⅷ புநரித்யாத ³ஸ²த்³ யூயம் ஏைககாம்ʼ யஷ்டிம்ʼ வநா
வஸ்த்ரஸம்ʼபுட : பூப : கடிப³ந்ேத⁴ தாம்ரக²ண்ட³ஞ்ச ஏஷாம்ʼ க மப
மா க்³ரஹ்லீத,

Ⅸ மார்க³யாத்ராைய பாேத³ஷ பாநெஹௗ த³த்த்வா த்³ேவ
உத்தரீேயமா பரித⁴த்³வ்வம்ʼ|

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

Ⅺ தத்ர யத ³ ேகப யுஷ்மாகமாத த்²யம்ʼ ந வ த³த⁴த யுஷ்மாகம்ʼ
கதா²ஸ்²ச நஸ்²ருʼண்வந்த தர்ஹ தத்ஸ்தா²நாத் ப்ரஸ்தா²நஸமேய
ேதஷாம்ʼ வருத்³த⁴ம்ʼ ஸா யம்ʼ தா³தும்ʼ ஸ்வபாதா³நாஸ்பா²ல்ய
ரஜ : ஸம்பாதயத; அஹம்ʼ யுஷ்மாந் யதா²ர்த²ம்ʼ வச்மி
வ சாரத ³ேந தந்நக³ரஸ்யாவஸ்தா²த : ஸிேதா³மாேமாரேயா
ர்நக³ரேயாரவஸ்தா²ஸஹ்யதரா ப⁴வஷ்யத |

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

ⅩⅢ ஏவமேநகாந் பூ⁴தாம்ʼஸ்²ச த்யாஜிதவந்தஸ்ததா² ைதேலந
மர்த்³த³யத்வா ப³ஹூந்ஜநாநேராகா³நகார்ஷ  :|

ⅩⅣ இத்த²ம்ʼ தஸ்ய ஸுக்²யாதஸ்²சதுர்த ³ேஸா² வ்யாப்தா ததா³
ேஹேராத்³ ராஜா தந்நஸ²ம்ய கத ²தவாந், ேயாஹந் மஜ்ஜக :
ஸ்²மஸா²நாத்³ உத்த ²த அேதாேஹேதாஸ்ேதந ஸர்வ்வா ஏதா
அத்³பு⁴தக்ரியா : ப்ரகாஸ²ந்ேத|

ⅩⅤ அந்ேய(அ)கத²யந் அயம் ஏலிய :, ேகப கத ²தவந்த ஏஷ
ப⁴வஷ்யத்³வாதீ³ யத்³வா ப⁴வஷ்யத்³வாத ³நாம்ʼ ஸத்³ருʼஸ²
ஏேகாயம்|

ⅩⅥ க ந்து ேஹேராத்³ இத்யாகர்ண்ய பா⁴ஷதவாந்
யஸ்யாஹம்ʼ ஸி²ரஸ்²ச ²ந்நவாந் ஸ ஏவ ேயாஹநயம்ʼ ஸ
ஸ்²மஸா²நாது³த³தஷ்ட²த்|

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

ⅩⅧ அத : காரணாத் ேஹேராத்³ ேலாகம்ʼ ப்ரஹத்ய ேயாஹநம்ʼ
த்⁴ருʼத்வா ப³ந்த⁴நாலேய ப³த்³த⁴வாந்|
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ⅩⅨ ேஹேராத ³யா தஸ்ைம ேயாஹேந ப்ரகுப்ய தம்ʼ ஹந்தும்
ஐச்ச²த் க ந்துநஸ²க்தா,

ⅩⅩ யஸ்மாத்³ ேஹேராத்³ தம்ʼ தா⁴ர்ம்மிகம்ʼ ஸத்புருஷஞ்ச
ஜ்ஞாத்வா ஸம்மந்ய ரக்ஷதவாந்; தத்கதா²ம்ʼ ஸ்²ருத்வா
தத³நுஸாேரண ப³ஹூந கர்ம்மாணி க்ருʼதவாந்
ஹ்ருʼஷ்டமநாஸ்தது³பேத³ஸ²ம்ʼஸ்²ருதவாம்ʼஸ்²ச|

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

ⅩⅫ தஸ்மிந் ஸு²ப⁴த ³ேந ேஹேராத ³யாயா : கந்யா
ஸேமத்ய ேதஷாம்ʼ ஸமக்ஷம்ʼ ஸம்ʼந்ருʼத்ய ேஹேராத³ஸ்ேதந
ஸேஹாபவஷ்டாநாஞ்ச ேதாஷமஜீஜநத் ததா ந்ருʼப : கந்யாமாஹ
ஸ்மமத்ேதாயத்³யாசேஸதேத³வதுப்⁴யம்ʼ தா³ஸ்ேய|

ⅩⅩⅢ ஸ²பத²ம்ʼ க்ருʼத்வாகத²யத் ேசத்³ ராஜ்யார்த்³த⁴மப யாசேஸ
தத³ப துப்⁴யம்ʼ தா³ஸ்ேய|

ⅩⅩⅣ தத : ஸா ப³ஹ ர்க³த்வா ஸ்வமாதரம்ʼ பப்ரச்ச² க மஹம்ʼ
யாசஷ்ேய? ததா³ஸாகத²யத் ேயாஹேநா மஜ்ஜகஸ்யஸி²ர :|

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

ⅩⅩⅥ தஸ்மாத் பூ⁴ேபா(அ)தது³ :க ²த :, ததா²ப ஸ்வஸ²பத²ஸ்ய
ஸஹேபா⁴ஜிநாஞ்சாநுேராதா⁴த் தத³நங்கீ³கர்த்தும்ʼ நஸ²க்த :|

ⅩⅩⅦ தத்க்ஷணம்ʼ ராஜா கா⁴தகம்ʼ ப்ேரஷ்ய தஸ்ய ஸி²ர
ஆேநதுமாத ³ஷ்டவாந்|

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

ⅩⅩⅨ அநநதரம்ʼ ேயாஹந : ஸி²ஷ்யாஸ்தத்³வார்த்தாம்ʼ
ப்ராப்யாக³த்யதஸ்யகுணபம்ʼஸ்²மஸா²ேந(அ)ஸ்தா²பயந்|

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

ⅩⅩⅪ ஸ தாநுவாச யூயம்ʼ வஜநஸ்தா²நம்ʼ க³த்வா வஸ்²ராம்யத
யதஸ்தத்ஸந்நெதௗ⁴ ப³ஹுேலாகாநாம்ʼ ஸமாக³மாத் ேத
ேபா⁴க்தும்ʼ நாவகாஸ²ம்ʼ ப்ராப்தா :|

ⅩⅩⅫததஸ்ேத நாவாவஜநஸ்தா²நம்ʼகு³ப்தம்ʼ க³க்³மு :|
ⅩⅩⅩⅢ தேதா ேலாகநவஹஸ்ேதஷாம்ʼ ஸ்தா²நாந்தரயாநம்ʼ
த³த³ர்ஸ², அேநேக தம்ʼ பரிச த்ய நாநாபுேரப்⁴ய : பைத³ர்வ்ரஜித்வா
ஜேவநைதஷாமக்³ேர யீேஸா² : ஸமீபஉபதஸ்து² :|

ⅩⅩⅩⅣ ததா³ யீஸு² ர்நாேவா ப³ஹர்க³த்ய ேலாகாரண்யாநீம்ʼ
த்³ருʼஷ்ட்வாேதஷ கருணாம்ʼக்ருʼதவாந்யதஸ்ேத(அ)ரக்ஷகேமஷா
இவாஸந்ததா³ஸதாந நாநாப்ரஸங்கா³ந்உபத ³ஷ்டவாந்|

ⅩⅩⅩⅤ அத² த ³வாந்ேத ஸத ஸி²ஷ்யா ஏத்ய யீஸு²மூச ேர, இத³ம்ʼ
வஜநஸ்தா²நம்ʼ த ³நஞ்சாவஸந்நம்ʼ|
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ⅩⅩⅩⅥ ேலாகாநாம்ʼ க மப கா²த்³யம்ʼ நாஸ்த , அதஸ்²சதுர்த ³க்ஷ
க்³ராமாந் க³ந்தும்ʼ ேபா⁴ஜ்யத்³ரவ்யாணி க்ேரதுஞ்ச ப⁴வாந் தாந்
வஸ்ருʼஜது|

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

ⅩⅩⅩⅧ ததா³ ஸ தாந் ப்ருʼஷ்ட²வாந் யுஷ்மாகம்ʼ ஸந்நெதௗ⁴ கத
பூபா ஆஸேத? க³த்வா பஸ்²யத; ததஸ்ேத த்³ருʼஷ்ட்வா தமவத³ந்
பஞ்சபூபா த்³ெவௗமத்ஸ்ெயௗசஸந்த |

ⅩⅩⅩⅨததா³ ஸ ேலாகாந் ஸ²ஸ்ேபாபரி பம்ʼக்த ப ⁴ருபேவஸ²யதும்
ஆத ³ஷ்டவாந்,

ⅩⅬ ததஸ்ேத ஸ²தம்ʼ ஸ²தம்ʼ ஜநா : பஞ்சாஸ²த்
பஞ்சாஸ²ஜ்ஜநாஸ்²ச பம்ʼக்த ப ⁴ ர்பு⁴வ ஸமுபவவஸு² :|

ⅩⅬⅠ அத² ஸ தாந் பஞ்சபூபாந் மத்ஸ்யத்³வயஞ்ச த்⁴ருʼத்வா
ஸ்வர்க³ம்ʼ பஸ்²யந் ஈஸ்²வரகு³ணாந் அந்வகீர்த்தயத் தாந் பூபாந்
ப⁴ம்ʼக்த்வா ேலாேகப்⁴ய : பரிேவஷயதும்ʼ ஸி²ஷ்ேயப்⁴ேயா
த³த்தவாந் த்³வா மத்ஸ்ெயௗ ச வ ப⁴ஜ்ய ஸர்வ்ேவப்⁴ேயா
த³த்தவாந்|

ⅩⅬⅡதத : ஸர்வ்ேவபு⁴க்த்வாத்ருʼப்யந்|
ⅩⅬⅢ அநந்தரம்ʼ ஸி²ஷ்யா அவஸி²ஷ்ைட : பூைப ர்மத்ஸ்ையஸ்²ச
பூர்ணாந்த்³வத³ஸ² ட³ல்லகாந்ஜக்³ருʼஹு :|

ⅩⅬⅣேத ேபா⁴க்தார : ப்ராய : பஞ்சஸஹஸ்ராணி புருஷாஆஸந்|
ⅩⅬⅤ அத² ஸ ேலாகாந் வஸ்ருʼஜந்ேநவ நாவமாேராடு⁴ம்ʼ
ஸ்வஸ்மாத³க்³ேர பாேர ைப³த்ைஸதா³புரம்ʼ யாதுஞ்ச ஸ்²ஷ்ய ◌ाந்
வாட⁴மாத ³ஷ்டவாந்|

ⅩⅬⅥ ததா³ ஸ ஸர்வ்வாந் வஸ்ருʼஜ்ய ப்ரார்த²யதும்ʼ பர்வ்வதம்ʼ
க³த :|

ⅩⅬⅦ தத : ஸந்த்⁴யாயாம்ʼ ஸத்யாம்ʼ ெநௗ : ஸிந்து⁴மத்⁴ய
உபஸ்த ²தா க ந்துஸஏகாகீஸ்த²ேலஸ்த ²த :|

ⅩⅬⅧஅத²ஸம்முக²வாதவஹநாத்ஸி²ஷ்யாநாவம்ʼவாஹயத்வா
பரிஸ்²ராந்தா இத ஜ்ஞாத்வா ஸ நஸா²சதுர்த²யாேம ஸிந்தூ⁴பரி
பத்³ப்⁴யாம்ʼ வ்ரஜந் ேதஷாம்ʼ ஸமீபேமத்ய ேதஷாமக்³ேர யாதும்
உத்³யத :|

ⅩⅬⅨ க ந்து ஸி²ஷ்யா : ஸிந்தூ⁴பரி தம்ʼ வ்ரஜந்தம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா
பூ⁴தமநுமாயருருவு :,

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

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

ⅬⅡ யதஸ்ேத மநஸாம்ʼ காடி²ந்யாத் தத் பூபீயம் ஆஸ்²சர்ய்யம்ʼ
கர்ம்ம நவவக்தவந்த :|
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ⅬⅢ அத² ேத பாரம்ʼ க³த்வா க ³ேநஷரத்ப்ரேத³ஸ²ேமத்ய தட
உபஸ்த ²தா :|

ⅬⅣ ேதஷ ெநௗகாேதா ப³ஹர்க³ேதஷ தத்ப்ரேத³ஸீ²யா
ேலாகாஸ்தம்ʼ பரிச த்ய

ⅬⅤ சதுர்த ³க்ஷ தா⁴வந்ேதா யத்ர யத்ர ேராக ³ேணா நரா ஆஸந்
தாந் ஸர்வ்வாந க²ட்ேவாபரி ந தா⁴ய யத்ர குத்ரச த் தத்³வார்த்தாம்ʼ
ப்ராபு : தத்ஸ்தா²நம்ஆேநதும்ஆேரப ⁴ேர|

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

Ⅶ
Ⅰஅநந்தரம்ʼயரூஸா²லமஆக³தா : ப ²ரூஸி²ேநா(அ)த்⁴யாபகாஸ்²ச
யீேஸா² : ஸமீபம்ஆக³தா :|

Ⅱ ேத தஸ்ய கயத : ஸி²ஷ்யாந் அஸு²ச கைரரர்தா²த³
அப்ரக்ஷாலிதஹஸ்ைதர்பு⁴ஞ்ஜேதா த்³ருʼஷ்ட்வா தாநதூ³ஷயந்|

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

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

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

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

Ⅶஸி²க்ஷயந்ேதா ப ³தீ⁴ந் ந்நாஜ்ஞா ப⁴ஜந்ேதமாம்ʼமுைத⁴வேத|
Ⅷ யூயம்ʼ ஜலபாத்ரபாநபாத்ராதீ³ந மஜ்ஜயந்ேதா
மநுஜபரம்பராக³தவாக்யம்ʼ ரக்ஷத² க ந்து ஈஸ்²வராஜ்ஞாம்ʼ
லம்ʼக⁴த்⁴ேவ;அபரா ஈத்³ருʼஸ்²ேயாேநகா : க்ரியாஅப குருத்⁴ேவ|

Ⅸ அந்யஞ்சாகத²யத் யூயம்ʼ ஸ்வபரம்பராக³தவாக்யஸ்ய
ரக்ஷார்த²ம்ʼஸ்பஷ்டரூேபணஈஸ்²வராஜ்ஞாம்ʼ ேலாபயத²|

Ⅹ யேதா மூஸாத்³வாரா ப்ேராக்தமஸ்த ஸ்வபதெரௗ
ஸம்மந்யத்⁴வம்ʼ யஸ்து மாதரம்ʼ ப தரம்ʼ வா து³ர்வ்வாக்யம்ʼ வக்த
ஸநதாந்தம்ʼஹந்யதாம்ʼ|

Ⅺ க ந்து மதீ³ேயந ேயந த்³ரவ்ேயண தேவாபகாேராப⁴வத் தத்
கர்ப்³பா³ணமர்தா²த்³ ஈஸ்²வராய ந ேவத ³தம் இத³ம்ʼ வாக்யம்ʼ யத ³
ேகாப ப தரம்ʼமாதரம்ʼவாவக்த
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Ⅻதர்ஹ யூயம்ʼமாது : பதுர்ேவாபகாரம்ʼகர்த்தாம்ʼதம்ʼவாரயத²|
ⅩⅢ இத்த²ம்ʼ ஸ்வப்ரசாரிதபரம்பராக³தவாக்ேயந யூயம்
ஈஸ்²வராஜ்ஞாம்ʼமுதா⁴வத⁴த்³வ்ேவ,ஈத்³ருʼஸா²ந்யந்யாந்யேநகாந
கர்ம்மாணிகுருத்⁴ேவ|

ⅩⅣ அத² ஸ ேலாகாநாஹூய ப³பா⁴ேஷ யூயம்ʼ ஸர்வ்ேவ
மத்³வாக்யம்ʼஸ்²ருʼணுதபு³த்⁴யத்⁴வஞ்ச|

ⅩⅤ பா³ஹ்யாத³ந்தரம்ʼ ப்ரவஸ்²ய நரமேமத்⁴யம்ʼ கர்த்தாம்ʼ
ஸ²க்ேநாத ஈத்³ருʼஸ²ம்ʼ க மப வஸ்து நாஸ்த , வரம் அந்தராத்³
ப³ஹர்க³தம்ʼயத்³வஸ்துதந்மநுஜம்அேமத்⁴யம்ʼ கேராத |

ⅩⅥயஸ்யஸ்²ேராதும்ʼஸ்²ேராத்ேரஸ்த : ஸஸ்²ருʼேணாது|
ⅩⅦ தத : ஸ ேலாகாந்ஹத்வா க்³ருʼஹமத்⁴யம்ʼ ப்ரவஷ்டஸ்ததா³
ஸி²ஷ்யாஸ்தத்³ருʼஷ்டாந்தவாக்யார்த²ம்ʼ பப்ரச்சு² :|

ⅩⅧ தஸ்மாத் ஸ தாந் ஜகா³த³ யூயமப க ேமதாத்³ருʼக³ேபா³தா⁴ 
:? க மப த்³ரவ்யம்ʼ பா³ஹ்யாத³ந்தரம்ʼ ப்ரவஸ்²ய நரமேமத்⁴யம்ʼ
கர்த்தாம்ʼ நஸ²க்ேநாத கதா²மிமாம்ʼ க ம்ʼ ந பு³த்⁴யத்⁴ேவ?

ⅩⅨ தத் தத³ந்தர்ந ப்ரவஸ²த க ந்து குக்ஷமத்⁴யம்ʼ ப்ரவஸ²த
ேஸ²ேஷஸர்வ்வபு⁴க்தவஸ்துக்³ராஹணிப³ஹர்ேத³ேஸ²ந ர்யாத |

ⅩⅩ அபரமப்யவாதீ³த்³ யந்நராந்ந ேரத தேத³வ நரமேமத்⁴யம்ʼ
கேராத |

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

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

ⅩⅩⅢ ஏதாந ஸர்வ்வாணி து³ரிதாந்யந்தராேத³த்ய நரமேமத்⁴யம்ʼ
குர்வ்வந்த |

ⅩⅩⅣஅத²ஸஉத்தா²யதத்ஸ்தா²நாத்ேஸாரஸீேதா³ந்புரப்ரேத³ஸ²ம்ʼ
ஜகா³ம தத்ர க மப ந ேவஸ²நம்ʼ ப்ரவஸ்²ய ஸர்வ்ைவரஜ்ஞாத :
ஸ்தா²தும்ʼமதஞ்சக்ேர க ந்துகு³ப்த : ஸ்தா²தும்ʼ நஸ²ஸா²க|

ⅩⅩⅤ யத : ஸுரைப²ந கீேத³ஸீ²யயூநாநீவம்ʼேஸா²த்³ப⁴வஸ்த்ரியா :
கந்யா பூ⁴தக்³ரஸ்தாஸீத்| ஸா ஸ்த்ரீ தத்³வார்த்தாம்ʼ ப்ராப்ய
தத்ஸமீபமாக³த்யதச்சரணேயா : பத த்வா

ⅩⅩⅥ ஸ்வகந்யாேதா பூ⁴தம்ʼ ந ராகர்த்தாம்ʼ தஸ்மிந் வ நயம்ʼ
க்ருʼதவதீ|

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

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

ⅩⅩⅨதத : ேஸா(அ)கத²யத்³ ஏதத்கதா²ேஹேதா : ஸகுஸ²லாயாஹ
தவகந்யாம்ʼ த்யக்த்வாபூ⁴ேதா க³த :|

ⅩⅩⅩ அத² ஸா ஸ்த்ரீ க்³ருʼஹம்ʼ க³த்வா கந்யாம்ʼ பூ⁴தத்யக்தாம்ʼ
ஸ²ய்யாஸ்த ²தாம்ʼ த³த³ர்ஸ²|
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ⅩⅩⅪ புநஸ்²ச ஸ ேஸாரஸீேதா³ந்புரப்ரேத³ஸா²த் ப்ரஸ்தா²ய
த ³காபலிேத³ஸ²ஸ்ய ப்ராந்தரபா⁴ேக³ந கா³லீல்ஜலேத⁴ : ஸமீபம்ʼ
க³தவாந்|

ⅩⅩⅫ ததா³ ேலாைகேரகம்ʼ ப³த ⁴ரம்ʼ கத்³வத³ஞ்ச நரம்ʼ
தந்ந கடமாநீயதஸ்யகா³த்ேரஹஸ்தமர்பயதும்ʼவநய : க்ருʼத :|

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

ⅩⅩⅩⅣ அநந்தரம்ʼ ஸ்வர்க³ம்ʼ ந ரீ ய தீ³ர்க⁴ம்ʼ நஸ்²வஸ்ய
தமவத³த்இதப²த : அர்தா²ந்முக்ேதாபூ⁴யாத்|

ⅩⅩⅩⅤ ததஸ்தத்க்ஷணம்ʼ தஸ்ய கர்ெணௗ முக்ெதௗ
ஜிஹ்வாயாஸ்²சஜாட்³யாபக³மாத்ஸஸுஸ்பஷ்டவாக்யமகத²யத்|

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

ⅩⅩⅩⅦேத(அ)த சமத்க்ருʼத்யபரஸ்பரம்ʼகத²யாமாஸு :ஸப³த ⁴ராய
ஸ்²ரவணஸ²க்த ம்ʼ மூகாய ச கத²நஸ²க்த ம்ʼ த³த்த்வா ஸர்வ்வம்ʼ
கர்ம்ேமாத்தமரூேபணசகார|

Ⅷ
Ⅰ ததா³ தத்ஸமீபம்ʼ ப³ஹேவா ேலாகா ஆயாதா அதஸ்ேதஷாம்ʼ
ேபா⁴ஜ்யத்³ரவ்யாபா⁴வாத்³யீஸு² : ஸி²ஷ்யாநாஹூயஜகா³த³,|

Ⅱ ேலாகநவேஹ மம க்ருʼபா ஜாயேத ேத த ³நத்ரயம்ʼ மயா
ஸார்த்³த⁴ம்ʼஸந்த ேதஷாம்ʼ ேபா⁴ஜ்யம்ʼ க மப நாஸ்த |

Ⅲ ேதஷாம்ʼ மத்⁴ேய(அ)ேநேக தூ³ராத்³ ஆக³தா :, அபு⁴க்ேதஷ
ேதஷ மயாஸ்வக்³ருʼஹமப ⁴ப்ரஹேதஷ ேத பத ² க்லமிஷ்யந்த |

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

Ⅴதத :ஸதாந்பப்ரச்ச²யுஷ்மாகம்ʼகத பூபா :ஸந்த ? ேத(அ)கத²யந்
ஸப்த|

Ⅵ தத : ஸ தால்ேலாகாந் பு⁴வ ஸமுபேவஷ்டும் ஆத ³ஸ்²ய தாந்
ஸப்த பூபாந் த்⁴ருʼத்வா ஈஸ்²வரகு³ணாந் அநுகீர்த்தயாமாஸ,
ப⁴ம்ʼக்த்வா பரிேவஷயதும்ʼ ஸி²ஷ்யாந் ப்ரத த³ெதௗ³, ததஸ்ேத
ேலாேகப்⁴ய : பரிேவஷயாமாஸு :|

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

Ⅷதேதாேலாகாபு⁴க்த்வாத்ருʼப்த ம்ʼக³தாஅவஸி²ஷ்டகா²த்³ைய :
பூர்ணா : ஸப்தட³ல்லகா க்³ருʼஹீதாஸ்²ச|

Ⅸஏேத ேபா⁴க்தார : ப்ராயஸ்²சது : ஸஹஸ்ரபுருஷாஆஸந்தத : ஸ
தாந்வஸஸர்ஜ|

Ⅹஅத²ஸஸி²ஷ்ய :ஸஹநாவமாருஹ்யத³ல்மாநூதா²ஸீமாமாக³த :|
Ⅺதத : பரம்ʼ ப ²ரூஸி²நஆக³த்ய ேதநஸஹவவத³மாநாஸ்தஸ்ய
பரீக்ஷார்த²ம்ஆகாஸீ²யசஹ்நம்ʼ த்³ரஷ்டும்ʼயாச தவந்த :|
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Ⅻ ததா³ ேஸா(அ)ந்தர்தீ³ர்க⁴ம்ʼ நஸ்²வஸ்யாகத²யத், ஏேத
வ த்³யமாநநரா : குதஸ்²ச ந்ஹம்ʼ ம்ருʼக³யந்ேத? யுஷ்மாநஹம்ʼ
யதா²ர்த²ம்ʼ ப்³ரவீமி ேலாகாேநதாந் க மப சஹ்நம்ʼ ந
த³ர்ஸ²யஷ்யேத|

ⅩⅢஅத² தாந்ஹத்வா புந ர்நாவம்ஆருஹ்யபாரமகா³த்|
ⅩⅣ ஏதர்ஹ ஸி²ஷ்ைய : பூேபஷ வஸ்ம்ருʼேதஷ நாவ ேதஷாம்ʼ
ஸந்நெதௗ⁴பூப ஏகஏவஸ்த ²த :|

ⅩⅤ ததா³நீம்ʼ யீஸு²ஸ்தாந் ஆத ³ஷ்டவாந் ப ²ரூஸி²நாம்ʼ
ேஹேராத³ஸ்²ச கண்வம்ʼ ப்ரத ஸதர்கா : ஸாவதா⁴நாஸ்²ச ப⁴வத|

ⅩⅥ ததஸ்ேத(அ)ந்ேயாந்யம்ʼ வேவசநம்ʼ கர்தும் ஆேரப ⁴ேர,
அஸ்மாகம்ʼஸந்நெதௗ⁴பூேபா நாஸ்தீத ேஹேதாரித³ம்ʼ கத²யத |

ⅩⅦ தத்³ பு³த்³வ்வா யீஸு²ஸ்ேதப்⁴ேயா(அ)கத²யத் யுஷ்மாகம்ʼ
ஸ்தா²ேநபூபாபா⁴வாத்குதஇத்த²ம்ʼவதர்கயத²?யூயம்ʼக மத்³யாப
க மப ந ஜாநீத²? ேபா³த்³து⁴ஞ்ச ந ஸ²க்நுத²? யாவத³த்³ய கம்ʼ
யுஷ்மாகம்ʼமநாம்ʼஸிகடி²நாந ஸந்த ?

ⅩⅧஸத்ஸு ேநத்ேரஷ கம்ʼநபஸ்²யத²? ஸத்ஸுகர்ேணஷ கம்ʼ
நஸ்²ருʼணுத²? நஸ்மரத² ச?

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

ⅩⅩ அபரஞ்ச யதா³ சது :ஸஹஸ்ராணாம்ʼ புருஷாணாம்ʼ மத்⁴ேய
பூபாந் ப⁴ம்ʼக்த்வாத³தா³ம்ʼ ததா³ யூயம் அத ரிக்தபூபாநாம்ʼ கத
ட³ல்லகாந் க்³ருʼஹீதவந்த :? ேத கத²யாமாஸு : ஸப்தட³ல்லகாந்|

ⅩⅪ ததா³ ஸ கத ²தவாந் தர்ஹ யூயம் அது⁴நாப குேதா
ேபா³த்³வ்வும்ʼ நஸ²க்நுத²?

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

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

ⅩⅩⅣஸேநத்ேரஉந்மீல்யஜகா³த³,வ்ருʼக்ஷவத்மநுஜாந்க³ச்ச²ேதா
ந ரீேக்ஷ|

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

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

ⅩⅩⅦ அநந்தரம்ʼ ஸி²ஷ்ைய : ஸஹேதா யீஸு² :
ைகஸரீயாப ²லிபபுரம்ʼ ஜகா³ம, பத ² க³ச்ச²ந் தாநப்ருʼச்ச²த்
ேகா(அ)ஹம்அத்ர ேலாகா : க ம்ʼவத³ந்த ?
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ⅩⅩⅧ ேத ப்ரத்யூசு : த்வாம்ʼ ேயாஹநம்ʼ மஜ்ஜகம்ʼ வத³ந்த
க ந்து ேகப ேகப ஏலியம்ʼ வத³ந்த ; அபேர ேகப ேகப
ப⁴வஷ்யத்³வாத ³நாம் ஏேகாஜநஇத வத³ந்த |

ⅩⅩⅨஅத²ஸதாநப்ருʼச்ச²த் க ந்து ேகாஹம்? இத்யத்ர யூயம்ʼ க ம்ʼ
வத³த²? ததா³ ப தர : ப்ரத்யவத³த் ப⁴வாந்அப ⁴ஷக்தஸ்த்ராதா|

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

ⅩⅩⅪமநுஷ்யபுத்ேரணாவஸ்²யம்ʼப³ஹேவாயாதநாேபா⁴க்தவ்யா :
ப்ராசீநேலாைக : ப்ரதா⁴நயாஜைகரத்⁴யாபைகஸ்²ச ஸ ந ந்த ³த :
ஸந் கா⁴தயஷ்யேத த்ருʼதீயத ³ேந உத்தா²ஸ்யத ச, யீஸு² :
ஸி²ஷ்யாநுபேத³ஷ்டுமாரப்⁴யகதா²மிமாம்ʼஸ்பஷ்டமாசஷ்ட|

ⅩⅩⅫ தஸ்மாத் ப தரஸ்தஸ்ய ஹஸ்ெதௗ த்⁴ருʼத்வா தம்ʼ
தர்ஜ்ஜிதவாந்|

ⅩⅩⅩⅢக ந்துஸமுக²ம்ʼபராவர்த்யஸி²ஷ்யக³ணம்ʼந ரீ யப தரம்ʼ
தர்ஜய த்வாவாதீ³த்³தூ³ரீப⁴வவக்⁴நகாரிந் ஈஸ்²வரீயகார்ய்யாத³ப
மநுஷ்யகார்ய்யம்ʼதுப்⁴யம்ʼ ேராசததராம்ʼ|

ⅩⅩⅩⅣ அத² ஸ ேலாகாந் ஸி²ஷ்யாம்ʼஸ்²சாஹூய ஜகா³த³
ய : கஸ்²ச ந் மாமநுக³ந்தும் இச்ச²த ஸ ஆத்மாநம்ʼ தா³ம்யது,
ஸ்வக்ருஸ²ம்ʼ க்³ருʼஹீத்வாமத்பஸ்²சாத்³ஆயாது|

ⅩⅩⅩⅤ யேதா ய : கஸ்²ச த் ஸ்வப்ராணம்ʼ ரக்ஷதுமிச்ச²த ஸ தம்ʼ
ஹாரயஷ்யத , க ந்துய : கஸ்²ச ந் மத³ர்த²ம்ʼஸுஸம்ʼவாதா³ர்த²ஞ்ச
ப்ராணம்ʼஹாரயத ஸதம்ʼ ரக்ஷஷ்யத |

ⅩⅩⅩⅥஅபரஞ்சமநுஜ :ஸர்வ்வம்ʼஜக³த்ப்ராப்யயத ³ஸ்வப்ராணம்ʼ
ஹாரயத தர்ஹ தஸ்யேகாலாப⁴ :?

ⅩⅩⅩⅦநர : ஸ்வப்ராணவநமேயந க ம்ʼ தா³தும்ʼஸ²க்ேநாத ?
ⅩⅩⅩⅧ ஏேதஷாம்ʼ வ்யப ⁴சாரிணாம்ʼ பாப நாஞ்ச ேலாகாநாம்ʼ
ஸாக்ஷாத்³ யத ³ ேகாப மாம்ʼ மத்கதா²ஞ்ச லஜ்ஜாஸ்பத³ம்ʼ
ஜாநாத தர்ஹ மநுஜபுத்ேரா யதா³ த⁴ர்ம்மதூ³ைத : ஸஹ பது :
ப்ரபா⁴ேவணாக³மிஷ்யத ததா³ ேஸாப தம்ʼ லஜ்ஜாஸ்பத³ம்ʼ
ஜ்ஞாஸ்யத |

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

Ⅱ அத² ஷட்³த ³ேநப்⁴ய : பரம்ʼ யீஸு² : ப தரம்ʼ யாகூப³ம்ʼ
ேயாஹநஞ்சக்³ருʼஹீத்வாக ³ேரருச்சஸ்யந ர்ஜநஸ்தா²நம்ʼக³த்வா
ேதஷாம்ʼ ப்ரத்யேக்ஷமூர்த்யந்தரம்ʼ த³தா⁴ர|

Ⅲ ததஸ்தஸ்ய பரிேத⁴யம் ஈத்³ருʼஸ²ம் உஜ்ஜ்வலஹமபாணட³ரம்ʼ
ஜாதம்ʼயத்³ஜக³த ேகாப ரஜேகாநதாத்³ருʼக்பாணட³ரம்ʼகர்த்தாம்ʼ
ஸ²க்ேநாத |

Ⅳ அபரஞ்ச ஏலிேயா மூஸாஸ்²ச ேதப்⁴ேயா த³ர்ஸ²நம்ʼ த³த்த்வா
யீஸு²நாஸஹகத²நம்ʼ கர்த்துமாேரபா⁴ேத|
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Ⅴ ததா³ ப தேரா யீஸு²மவாதீ³த் ேஹ கு³ேரா(அ)ஸ்மாகமத்ர
ஸ்த ²தருத்தமா, ததஏவ வயம்ʼ த்வத்க்ருʼேத ஏகாம்ʼ மூஸாக்ருʼேத
ஏகாம் ஏலியக்ருʼேதைசகாம்ʼ, ஏதாஸ்தஸ்ர : குடீ ர்ந ர்ம்மாம|

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

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

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

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

Ⅹ ததா³ ஸ்²மஸா²நாது³த்தா²நஸ்ய ேகாப ⁴ப்ராய இத வ சார்ய்ய
ேத தத்³வாக்யம்ʼஸ்ேவஷ ேகா³பாயாஞ்சக்ரிேர|

Ⅺஅத² ேத யீஸு²ம்ʼ பப்ரச்சு² : ப்ரத²மத ஏலிேயநாக³ந்தவ்யம் இத
வாக்யம்ʼகுதஉபாத்⁴யாயாஆஹு :?

Ⅻததா³ஸப்ரத்யுவாச ,ஏலிய : ப்ரத²மேமத்யஸர்வ்வகார்ய்யாணி
ஸாத⁴யஷ்யத ; நரபுத்ேர ச லிப ர்யதா²ஸ்ேத தைத²வ ேஸாப
ப³ஹுது³ :க²ம்ʼ ப்ராப்யாவஜ்ஞாஸ்யேத|

ⅩⅢ க ந்த்வஹம்ʼ யுஷ்மாந் வதா³மி , ஏலியார்ேத² லிப
ர்யதா²ஸ்ேத தைத²வஸஏத்யயெயௗ, ேலாகா: ஸ்ேவச்சா²நுரூபம்ʼ
தமப ⁴வ்யவஹரந்த ஸ்ம|

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

ⅩⅤ க ந்து ஸர்வ்வேலாகாஸ்தம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்ைவவ சமத்க்ருʼத்ய
ததா³ஸந்நம்ʼ தா⁴வந்தஸ்தம்ʼ ப்ரேணமு :|

ⅩⅥ ததா³ யீஸு²ரத்⁴யாபகாநப்ரா த்³ ஏைத : ஸஹ யூயம்ʼ க ம்ʼ
வவத³த்⁴ேவ?

ⅩⅦ தேதா ேலாகாநாம்ʼ கஸ்²ச ேத³க : ப்ரத்யவாதீ³த் ேஹ கு³ேரா
மமஸூநும்ʼமூகம்ʼபூ⁴தத்⁴ருʼதஞ்ச ப⁴வதா³ஸந்நம்ஆநயம்ʼ|

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

ⅩⅨததா³ஸதமவாதீ³த், ேரஅவஸ்²வாஸிந : ஸந்தாநா யுஷ்மாப ⁴ :
ஸஹகத காலாநஹம்ʼஸ்தா²ஸ்யாமி? அபராந் கத காலாந்வாவ
ஆசாராந்ஸஹஷ்ேய? தம்ʼமதா³ஸந்நமாநயத|

ⅩⅩ ததஸ்தத்ஸந்ந த ⁴ம்ʼ ஸ ஆநீயத க ந்து தம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்ைவவ
பூ⁴ேதா பா³லகம்ʼ த்⁴ருʼதவாந்; ஸ ச பூ⁴ெமௗ பத த்வா
ேப²ணாயமாேநாலுேலாட²|
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ⅩⅪ ததா³ ஸ தத்ப தரம்ʼ பப்ரச்ச², அஸ்ேயத்³ருʼஸீ² த³ஸா² கத
த ³நாந பூ⁴தா? தத : ேஸாவாதீ³த் பா³ல்யகாலாத்|

ⅩⅫபூ⁴ேதாயம்ʼதம்ʼநாஸ²யதும்ʼப³ஹுவாராந்வஹ்ெநௗஜேலச
ந்யக்ஷபத் க ந்து யத ³ ப⁴வாந க மப கர்த்தாம்ʼ ஸ²க்ேநாத தர்ஹ
த³யாம்ʼ க்ருʼத்வாஸ்மாந்உபகேராது|

ⅩⅩⅢததா³யீஸு²ஸ்தமவத³த்யத ³ப்ரத்ேயதும்ʼஸ²க்ேநாஷ தர்ஹ
ப்ரத்யய ேநஜநாயஸர்வ்வம்ʼஸாத்⁴யம்|

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

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

ⅩⅩⅥ ததா³ ஸ பூ⁴தஸ்²சீத்ஸ²ப்³த³ம்ʼ க்ருʼத்வா தமாபீட்³ய
ப³ஹர்ஜஜாம, தேதா பா³லேகா ம்ருʼதகல்ேபா ப³பூ⁴வதஸ்மாத³யம்ʼ
ம்ருʼதஇத்யேநேக கத²யாமாஸு :|

ⅩⅩⅦக ந்துகரம்ʼ த்⁴ருʼத்வாயீஸு²ேநாத்தா²ப த : ஸஉத்தஸ்ெதௗ²|
ⅩⅩⅧஅத² யீெஸௗ² க்³ருʼஹம்ʼ ப்ரவஷ்ேடஸி²ஷ்யா கு³ப்தம்ʼ தம்ʼ
பப்ரச்சு² :,வயேமநம்ʼபூ⁴தம்ʼ த்யாஜயதும்ʼகுேதா நஸ²க்தா :?

ⅩⅩⅨ ஸ உவாச, ப்ரார்த²ேநாபவாெஸௗ வநா ேகநாப்யந்ேயந
கர்ம்மணாபூ⁴தமீத்³ருʼஸ²ம்ʼ த்யாஜயதும்ʼ நஸ²க்யம்ʼ|

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

ⅩⅩⅪ அபரஞ்ச ஸ ஸி²ஷ்யாநுபத ³ஸ²ந் ப³பா⁴ேஷ, நரபுத்ேரா
நரஹஸ்ேதஷ ஸமர்பயஷ்யேத ேத ச தம்ʼ ஹநஷ்யந்த
ைதஸ்தஸ்மிந்ஹேதத்ருʼதீயத ³ேநஸஉத்தா²ஸ்யதீத |

ⅩⅩⅫக ந்துதத்கதா²ம்ʼ ேத நாபு³த்⁴யந்த ப்ரஷ்டுஞ்சப ³ப்⁴ய :|
ⅩⅩⅩⅢ அத² யீஸு² : கப²ர்நாஹூம்புரமாக³த்ய
மத்⁴ேயக்³ருʼஹஞ்ேசத்ய தாநப்ருʼச்ச²த்³ வர்த்மமத்⁴ேய
யூயமந்ேயாந்யம்ʼ க ம்ʼவவத³த்⁴ேவஸ்ம?

ⅩⅩⅩⅣ க ந்து ேத நருத்தராஸ்தஸ்து² ர்யஸ்மாத்ேதஷாம்ʼ ேகா
முக்²யஇத வர்த்மாந ேத(அ)ந்ேயாந்யம்ʼவ்யவத³ந்த|

ⅩⅩⅩⅤ தத : ஸ உபவஸ்²ய த்³வாத³ஸ²ஸி²ஷ்யாந் ஆஹூய
ப³பா⁴ேஷய : கஸ்²ச த்முக்²ேயா ப⁴வதுமிச்ச²த ஸஸர்வ்ேவப்⁴ேயா
ெகௗ³ண : ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ ேஸவகஸ்²ச ப⁴வது|

ⅩⅩⅩⅥ ததா³ ஸ பா³லகேமகம்ʼ க்³ருʼஹீத்வா மத்⁴ேய
ஸமுபாேவஸ²யத்ததஸ்தம்ʼ க்ேராேட³ க்ருʼத்வா தாநவாதா³த்

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

ⅩⅩⅩⅧ அத² ேயாஹந் தமப்³ரவீத் ேஹ கு³ேரா,
அஸ்மாகமநநுகா³மிநம் ஏகம்ʼ த்வாந்நாம்நா பூ⁴தாந் த்யாஜயந்தம்ʼ
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வயம்ʼ த்³ருʼஷ்டவந்த :, அஸ்மாகமபஸ்²சாத்³கா³மித்வாச்ச தம்ʼ
ந்யேஷதா⁴ம|

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

ⅩⅬ ததா² ய : கஸ்²ச த்³ யுஷ்மாகம்ʼ வபக்ஷதாம்ʼ ந கேராத ஸ
யுஷ்மாகேமவஸபக்ஷ :|

ⅩⅬⅠ ய : கஸ்²ச த்³ யுஷ்மாந் க்²ரீஷ்டஸி²ஷ்யாந் ஜ்ஞாத்வா
மந்நாம்நா கம்ʼைஸேகந பாநீயம்ʼ பாதும்ʼ த³தா³த , யுஷ்மாநஹம்ʼ
யதா²ர்த²ம்ʼவச்மி,ஸப²ேலநவஞ்ச ேதா ந ப⁴வஷ்யத |

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

ⅩⅬⅢஅத : ஸ்வகேரா யத ³ த்வாம்ʼ பா³த⁴ேத தர்ஹ தம்ʼ ச ²ந்த ⁴;
ⅩⅬⅣ யஸ்மாத் யத்ர கீடா ந ம்ரியந்ேத வஹ்நஸ்²ச ந ந ர்வ்வாத ,
தஸ்மிந் அந ர்வ்வாணாநலநரேக கரத்³வயவஸ்தவ க³மநாத்
கரஹீநஸ்யஸ்வர்க³ப்ரேவஸ²ஸ்தவேக்ஷமம்ʼ|

ⅩⅬⅤயத ³ தவபாேதா³வக்⁴நம்ʼஜநயத தர்ஹ தம்ʼ ச ²ந்த ⁴,
ⅩⅬⅥ யேதா யத்ர கீடா ந ம்ரியந்ேத வஹ்நஸ்²ச ந ந ர்வ்வாத ,
தஸ்மிந் (அ)ந ர்வ்வாணவஹ்ெநௗ நரேக த்³வபாத³வதஸ்தவ
ந ேக்ஷபாத் பாத³ஹீநஸ்யஸ்வர்க³ப்ரேவஸ²ஸ்தவேக்ஷமம்ʼ|

ⅩⅬⅦ ஸ்வேநத்ரம்ʼ யத ³ த்வாம்ʼ பா³த⁴ேத தர்ஹ தத³ப்யுத்பாடய,
யேதாயத்ர கீடா ந ம்ரியந்ேதவஹ்நஸ்²ச ந ந ர்வ்வாத ,

ⅩⅬⅧ தஸ்மிந (அ)ந ர்வ்வாணவஹ்ெநௗ நரேக த்³வேநத்ரஸ்ய
தவ ந ேக்ஷபாத்³ ஏகேநத்ரவத ஈஸ்²வரராஜ்ேய ப்ரேவஸ²ஸ்தவ
ேக்ஷமம்ʼ|

ⅩⅬⅨயதா²ஸர்வ்ேவாப³லிர்லவணாக்த : க்ரியேதததா²ஸர்வ்ேவா
ஜேநாவஹ்நரூேபணலவணாக்த : காரிஷ்யேத|

Ⅼலவணம்ʼ ப⁴த்³ரம்ʼ க ந்து யத ³லவேணஸ்வாது³தா ந தஷ்ட²த ,
தர்ஹ கத²ம் ஆஸ்வாத்³யுக்தம்ʼ கரிஷ்யத²? யூயம்ʼ லவணயுக்தா
ப⁴வதபரஸ்பரம்ʼ ப்ேரமகுருத|

Ⅹ
Ⅰஅநந்தரம்ʼ ஸ தத்ஸ்தா²நாத் ப்ரஸ்தா²ய யர்த்³த³நநத்³யா : பாேர
யஹூதா³ப்ரேத³ஸ²உபஸ்த ²தவாந், தத்ர தத³ந்த ேக ேலாகாநாம்ʼ
ஸமாக³ேமஜாேதஸநஜரீத்யநுஸாேரணபுநஸ்தாந்உபத ³ேத³ஸ²|

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

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

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

Ⅴ ததா³ யீஸு² : ப்ரத்யுவாச, யுஷ்மாகம்ʼ மநஸாம்ʼ
காடி²ந்யாத்³ேத⁴ேதா ர்மூஸாந ேத³ஸ²மிமம்அலிக²த்|
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Ⅵ க ந்து ஸ்ருʼஷ்ேடராெதௗ³ ஈஸ்²வேரா நராந் பும்ʼரூேபண
ஸ்த்ரீரூேபணசஸஸர்ஜ|

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

Ⅷ ெதௗ த்³வாவ் ஏகாங்ெகௗ³ ப⁴வஷ்யத :| " தஸ்மாத்
தத்காலமாரப்⁴யெதௗநத்³வாவ்ஏகாங்ெகௗ³|

Ⅸ அத : காரணாத்³ ஈஸ்²வேரா யத³ேயாஜயத் ேகாப நரஸ்தந்ந
வ ேயஜேயத்|

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

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

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

ⅩⅢ அத² ஸ யதா² ஸி²ஸூ²ந் ஸ்ப்ருʼேஸ²த், தத³ர்த²ம்ʼ
ேலாைகஸ்தத³ந்த கம்ʼ ஸி²ஸ²வ ஆநீயந்த, க ந்து
ஸி²ஷ்யாஸ்தாநாநீதவதஸ்தர்ஜயாமாஸு :|

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

ⅩⅤ யுஷ்மாநஹம்ʼ யதா²ர்த²ம்ʼ வச்மி, ய : கஸ்²ச த் ஸி²ஸு²வத்³
பூ⁴த்வா ராஜ்யமீஸ்²வரஸ்ய ந க்³ருʼஹ்லீயாத் ஸ கதா³ப
தத்³ராஜ்யம்ʼ ப்ரேவஷ்டும்ʼ நஸ²க்ேநாத |

ⅩⅥ அநநதரம்ʼ ஸ ஸி²ஸூ²நங்ேக ந தா⁴ய ேதஷாம்ʼ கா³த்ேரஷ
ஹஸ்ெதௗத³த்த்வாஸி²ஷம்ʼ ப³பா⁴ேஷ|

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

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

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

ⅩⅩ ததஸ்தந ப்ரத்யுக்தம்ʼ, ேஹ கு³ேரா பா³ல்யகாலாத³ஹம்ʼ
ஸர்வ்வாேநதாந்ஆசராமி|

ⅩⅪ ததா³ யீஸு²ஸ்தம்ʼ வேலாக்ய ஸ்ேநேஹந ப³பா⁴ேஷ,
தைவகஸ்யாபா⁴வ ஆஸ்ேத; த்வம்ʼ க³த்வா ஸர்வ்வஸ்வம்ʼ வக்ரீய
த³ரித்³ேரப்⁴ேயா வஸ்²ராணய, தத : ஸ்வர்ேக³ த⁴நம்ʼ ப்ராப்ஸ்யஸி;
தத : பரம் ஏத்யக்ருஸ²ம்ʼவஹந்மத³நுவர்த்தீ ப⁴வ|

ⅩⅫ க ந்து தஸ்ய ப³ஹுஸம்பத்³வத்³யமாநத்வாத் ஸ இமாம்ʼ
கதா²மாகர்ண்யவஷேணாது³ :க ²தஸ்²சஸந்ஜகா³ம|

ⅩⅩⅢ அத² யீஸு²ஸ்²சதுர்த ³ேஸா² ந ரீ ய ஸி²ஷ்யாந் அவாதீ³த்,
த⁴ந ேலாகாநாம் ஈஸ்²வரராஜ்யப்ரேவஸ² : கீத்³ருʼக்³து³ஷ்கர :|
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ⅩⅩⅣ தஸ்ய கதா²த : ஸி²ஷ்யாஸ்²சமச்சக்ரு :, க ந்து ஸ
புநரவத³த், ேஹ பா³லகா ேய த⁴ேந வஸ்²வஸந்த ேதஷாம்
ஈஸ்²வரராஜ்யப்ரேவஸ² : கீத்³ருʼக்³து³ஷ்கர :|

ⅩⅩⅤ ஈஸ்²வரராஜ்ேய த⁴ந நாம்ʼ ப்ரேவஸா²த் ஸூச ரந்த்⁴ேரண
மஹாங்க³ஸ்யக³மநாக³மநம்ʼஸுகரம்ʼ|

ⅩⅩⅥததா³ஸி²ஷ்யா அதீவ வஸ்மிதா : பரஸ்பரம்ʼ ப்ேராசு :, தர்ஹ
க : பரித்ராணம்ʼ ப்ராப்தும்ʼஸ²க்ேநாத ?

ⅩⅩⅦ தேதா யீஸு²ஸ்தாந் வ ேலாக்ய ப³பா⁴ேஷ,
தந் நரஸ்யாஸாத்⁴யம்ʼ க ந்து ேநஸ்²வரஸ்ய, யேதா
ேஹேதாரீஸ்²வரஸ்யஸர்வ்வம்ʼஸாத்⁴யம்|

ⅩⅩⅧ ததா³ ப தர உவாச, பஸ்²ய வயம்ʼ ஸர்வ்வம்ʼ பரித்யஜ்ய
ப⁴வேதாநுகா³மிேநாஜாதா :|

ⅩⅩⅨ தேதா யீஸு² : ப்ரத்யவத³த், யுஷ்மாநஹம்ʼ யதா²ர்த²ம்ʼ
வதா³மி, மத³ர்த²ம்ʼ ஸுஸம்ʼவாதா³ர்த²ம்ʼ வா ேயா ஜந : ஸத³நம்ʼ
ப்⁴ராதரம்ʼ ப⁴க ³நீம்ʼ ப தரம்ʼ மாதரம்ʼ ஜாயாம்ʼ ஸந்தாநாந் பூ⁴மி வா
த்யக்த்வா

ⅩⅩⅩக்³ருʼஹப்⁴ராத்ருʼப⁴க ³நீப த்ருʼமாத்ருʼபத்நீஸந்தாநபூ⁴மீநாமிஹ
ஸ²தகு³ணாந் ப்ேரத்யாநந்தாயுஸ்²ச ந ப்ராப்ேநாத தாத்³ருʼஸ² :
ேகாப நாஸ்த |

ⅩⅩⅪக ந்த்வக்³ரீயாஅேநேகேலாகா : ேஸ²ஷா :,ேஸ²ஷீயாஅேநேக
ேலாகாஸ்²சாக்³ரா ப⁴வஷ்யந்த |

ⅩⅩⅫ அத² யரூஸா²லம்யாநகாேல யீஸு²ஸ்ேதஷாம் அக்³ரகா³மீ
ப³பூ⁴வ, தஸ்மாத்ேத ச த்ரம்ʼஜ்ஞாத்வா பஸ்²சாத்³கா³மிேநா பூ⁴த்வா
ப ³ப்⁴யு :|ததா³ஸபுநர்த்³வாத³ஸ²ஸி²ஷ்யாந்க்³ருʼஹீத்வாஸ்வீயம்ʼ
யத்³யத்³ க⁴டிஷ்யேததத்தத் ேதப்⁴ய : கத²யதும்ʼ ப்ராேரேப⁴;

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

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

ⅩⅩⅩⅤ தத : ஸிவேத³ : புத்ெரௗ யாகூப்³ேயாஹெநௗ தத³ந்த கம்
ஏத்ய ப்ேராசது :, ேஹ கு³ேரா யத்³ ஆவாப்⁴யாம்ʼ யாசஷ்யேத
தத³ஸ்மத³ர்த²ம்ʼ ப⁴வாந் கேராதுந ேவத³நமித³மாவேயா :|

ⅩⅩⅩⅥ தத : ஸ கத ²தவாந், யுவாம்ʼ க மிச்ச²த² :? க ம்ʼ மயா
யுஷ்மத³ர்த²ம்ʼ கரணீயம்ʼ?

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

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

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

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

ⅩⅬⅠ அதா²ந்யத³ஸ²ஸி²ஷ்யா இமாம்ʼ கதா²ம்ʼ ஸ்²ருத்வா
யாகூப்³ேயாஹந்ப்⁴யாம்ʼசுகுபு :|

ⅩⅬⅡ க ந்து யீஸு²ஸ்தாந் ஸமாஹூய ப³பா⁴ேஷ,
அந்யேத³ஸீ²யாநாம்ʼ ராஜத்வம்ʼ ேய குர்வ்வந்த ேத ேதஷாேமவ
ப்ரபு⁴த்வம்ʼ குர்வ்வந்த , ததா² ேய மஹாேலாகாஸ்ேத ேதஷாம்
அத ⁴பத த்வம்ʼகுர்வ்வந்தீத யூயம்ʼஜாநீத²|

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

ⅩⅬⅣ யுஷ்மாகம்ʼ ேயா மஹாந் ப⁴வதுமிச்ச²த ஸ ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ
கங்கேரா ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅬⅤ யேதா மநுஷ்யபுத்ர : ேஸவ்ேயா ப⁴வதும்ʼ நாக³த :
ேஸவாம்ʼ கர்த்தாம்ʼ ததா²ேநேகஷாம்ʼ பரித்ராணஸ்ய
மூல்யரூபஸ்வப்ராணம்ʼ தா³துஞ்சாக³த :|

ⅩⅬⅥ அத² ேத ய ரீேஹாநக³ரம்ʼ ப்ராப்தாஸ்தஸ்மாத் ஸி²ஷ்ைய
ர்ேலாைகஸ்²ச ஸஹ யீேஸா² ர்க³மநகாேல டீமயஸ்ய புத்ேரா
ப³ர்டீமயநாமா அந்த⁴ஸ்தந்மார்க³பார்ஸ்²ேவ ப ⁴க்ஷார்த²ம்
உபவஷ்ட :|

ⅩⅬⅦ ஸ நாஸரதீயஸ்ய யீேஸா²ராக³மநவார்த்தாம்ʼ ப்ராப்ய
ப்ேராைச ர்வக்துமாேரேப⁴, ேஹ யீேஸா² தா³யூத³ : ஸந்தாந மாம்ʼ
த³யஸ்வ|

ⅩⅬⅧ தேதாேநேக ேலாகா ெமௗநீப⁴ேவத தம்ʼ தர்ஜயாமாஸு :,
க ந்துஸபுநரத ⁴கமுச்ைசர்ஜகா³த³,ேஹயீேஸா²தா³யூத³ :ஸந்தாந
மாம்ʼ த³யஸ்வ|

ⅩⅬⅨததா³யீஸு² :ஸ்த ²த்வாதமாஹ்வாதும்ʼஸமாத ³ேத³ஸ²,தேதா
ேலாகாஸ்தமந்த⁴மாஹூய ப³பா⁴ஷேர, ேஹ நர, ஸ்த ²ேரா ப⁴வ,
உத்தஷ்ட²,ஸத்வாமாஹ்வயத |

Ⅼ ததா³ ஸ உத்தரீயவஸ்த்ரம்ʼ நக்ஷப்ய ப்ேராத்தா²ய யீேஸா² :
ஸமீபம்ʼ க³த :|

ⅬⅠ தேதா யீஸு²ஸ்தமவத³த் த்வயா க ம்ʼ ப்ரார்த்²யேத?
துப்⁴யமஹம்ʼ க ம்ʼ கரிஷ்யாமீ? ததா³ ேஸாந்த⁴ஸ்தமுவாச, ேஹ
கு³ேரா மதீ³யா த்³ருʼஷ்டிர்ப⁴ேவத்|

ⅬⅡ தேதா யீஸு²ஸ்தமுவாச யாஹ தவ வஸ்²வாஸஸ்த்வாம்ʼ
ஸ்வஸ்த²மகார்ஷீத், தஸ்மாத் தத்க்ஷணம்ʼ ஸ த்³ருʼஷ்டிம்ʼ ப்ராப்ய
பதா²யீேஸா² : பஸ்²சாத்³யெயௗ|
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Ⅺ
Ⅰ அநந்தரம்ʼ ேதஷ யரூஸா²லம : ஸமீபஸ்த²ேயா
ர்ைப³த்ப²கீ³ைப³த²நீயபுரேயாரந்த கஸ்த²ம்ʼைஜதுநநாமாத்³ரிமாக³ேதஷ
யீஸு² : ப்ேரஷணகாேல த்³ெவௗ ஸி²ஷ்யாவத³ம்ʼ வாக்யம்ʼ
ஜகா³த³,

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

Ⅲ க ந்து யுவாம்ʼ கர்ம்ேமத³ம்ʼ குத : குருத² :? கதா²மிமாம்ʼ யத ³
ேகாப ப்ருʼச்ச²த தர்ஹ ப்ரேபா⁴ரத்ர ப்ரேயாஜநமஸ்தீத கத ²ேதஸ
ஸீ²க்⁴ரம்ʼ தமத்ர ப்ேரஷயஷ்யத |

Ⅳ ததஸ்ெதௗ க³த்வா த்³வமார்க³ேமலேந கஸ்யச த்³ த்³வாரஸ்ய
பார்ஸ்²ேவதம்ʼ க³ர்த்³த³ப⁴ஸா²வகம்ʼ ப்ராப்ய ேமாசயத :,

Ⅴ ஏதர்ஹ தத்ேராபஸ்த ²தேலாகாநாம்ʼ கஸ்²ச த்³ அப்ருʼச்ச²த்,
க³ர்த்³த³ப⁴ஸி²ஸு²ம்ʼகுேதா ேமாசயத² :?

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

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

Ⅷ ததா³ேநேக பத ² ஸ்வவாஸாம்ʼஸி பாதயாமாஸு :, பைரஸ்²ச
தருஸா²கா²ஸ்²ச ²தவா மார்ேக³வகீர்ணா :|

Ⅸஅபரஞ்சபஸ்²சாத்³கா³மிேநா(அ)க்³ரகா³மிநஸ்²சஸர்வ்ேவஜநா
உைச :ஸ்வேரண வக்துமாேரப ⁴ேர, ஜய ஜய ய : பரேமஸ்²வரஸ்ய
நாம்நாக³ச்ச²த ஸத⁴ந்யஇத |

Ⅹ ததா²ஸ்மாகமம்ʼ பூர்வ்வபுருஷஸ்ய தா³யூேதா³ யத்³ராஜ்யம்ʼ
பரேமஸ்²வரநாம்நாயாத தத³ப த⁴ந்யம்ʼ,ஸர்வ்வஸ்மாது³ச்ச்²ராேய
ஸ்வர்ேக³ ஈஸ்²வரஸ்யஜேயா ப⁴ேவத்|

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

Ⅻ அபேரஹந ைப³த²நயாத்³ ஆக³மநஸமேய க்ஷ தா⁴ர்த்ேதா
ப³பூ⁴வ|

ⅩⅢ தேதா தூ³ேர ஸபத்ரமுடு³ம்ப³ரபாத³பம்ʼ வேலாக்ய தத்ர
கஞ்ச த்ப²லம்ʼப்ராப்தும்ʼதஸ்யஸந்ந க்ருʼஷ்டம்ʼயெயௗ,ததா³நீம்ʼ
ப²லபாதநஸ்ய ஸமேயா நாக³ச்ச²த | ததஸ்தத்ேராபஸ்த ²த :
பத்ராணிவ நா க மப்யபரம்ʼ ந ப்ராப்யஸகத ²தவாந்,

ⅩⅣ அத்³யாரப்⁴ய ேகாப மாநவஸ்த்வத்த : ப²லம்ʼ ந பு⁴ஞ்ஜீத;
இமாம்ʼ கதா²ம்ʼ தஸ்யஸி²ஷ்யா : ஸு²ஸ்²ருவு :|

ⅩⅤ தத³நந்தரம்ʼ ேதஷ யரூஸா²லமமாயாேதஷ யீஸு²
ர்மந்த ³ரம்ʼ க³த்வா தத்ரஸ்தா²நாம்ʼ ப³ணிஜாம்ʼ முத்³ராஸநாந
பாராவதவக்ேரத்ருʼணாம் ஆஸநாந ச ந்யுப்³ஜயாஞ்சகார
ஸர்வ்வாந் க்ேரத்ருʼந்வ க்ேரத்ரும்ʼʼஸ்²ச ப³ஹஸ்²சகார|
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ⅩⅥஅபரம்ʼமந்த ³ரமத்⁴ேயநக மப பாத்ரம்ʼேவாடு⁴ம்ʼஸர்வ்வஜநம்ʼ
நவாரயாமாஸ|

ⅩⅦ ேலாகாநுபத ³ஸ²ந் ஜகா³த³, மம க்³ருʼஹம்ʼ
ஸர்வ்வஜாதீயாநாம்ʼ ப்ரார்த²நாக்³ருʼஹம் இத நாம்நா ப்ரத ²தம்ʼ
ப⁴வஷ்யத ஏதத் க ம்ʼ ஸா²ஸ்த்ேர லிக ²தம்ʼ நாஸ்த ? க ந்து யூயம்ʼ
தேத³வேசாராணாம்ʼ க³ஹ்வரம்ʼகுருத²|

ⅩⅧ இமாம்ʼ வாணீம்ʼ ஸ்²ருத்வாத்⁴யாபகா : ப்ரதா⁴நயாஜகாஸ்²ச
தம்ʼ யதா² நாஸ²யதும்ʼ ஸ²க்நுவந்த தேதா◌²◌ेபாயம்ʼ
ம்ருʼக³யாமாஸு :, க ந்து தஸ்ேயாபேத³ஸா²த் ஸர்வ்ேவ ேலாகா
வஸ்மயம்ʼ க³தாஅதஸ்ேததஸ்மாத்³ ப ³ப்⁴யு :|

ⅩⅨ அத² ஸாயம்ʼஸமய உபஸ்த ²ேத யீஸு²ர்நக³ராத்³
ப³ஹர்வவ்ராஜ|

ⅩⅩ அநந்தரம்ʼ ப்ராத :காேல ேத ேதந மார்ேக³ண
க³ச்ச²ந்தஸ்தமுடு³ம்ப³ரமஹீருஹம்ʼ ஸமூலம்ʼ ஸு²ஷ்கம்ʼ
த³த்³ருʼஸு² :|

ⅩⅪ தத : ப தர : பூர்வ்வவாக்யம்ʼ ஸ்மரந் யீஸு²ம்ʼ ப³பா⁴ஷம்ʼ, ேஹ
கு³ேரா பஸ்²யது ய உடு³ம்ப³ரவ டபீ ப⁴வதா ஸ²ப்த : ஸ ஸு²ஷ்ேகா
ப³பூ⁴வ|

ⅩⅫதேதாயீஸு² : ப்ரத்யவாதீ³த்,யூயமீஸ்²வேரவஸ்²வஸித|
ⅩⅩⅢயுஷ்மாநஹம்ʼ யதா²ர்த²ம்ʼ வதா³மி ேகாப யத்³ேயதத்³க ³ரிம்ʼ
வத³த , த்வமுத்தா²ய க³த்வா ஜலெதௗ⁴ பத, ப்ேராக்தமித³ம்ʼ
வாக்யமவஸ்²யம்ʼ க⁴டிஷ்யேத, மநஸா க மப ந ஸந்த ³ஹ்ய
ேசத ³த³ம்ʼ வஸ்²வேஸத் தர்ஹ தஸ்ய வாக்யாநுஸாேரண தத்³
க⁴டிஷ்யேத|

ⅩⅩⅣ அேதா ேஹேதாரஹம்ʼ யுஷ்மாந் வச்மி, ப்ரார்த²நாகாேல
யத்³யதா³காம்ʼக்ஷஷ்யத்⁴ேவ தத்தத³வஸ்²யம்ʼ ப்ராப்ஸ்யத²,
இத்த²ம்ʼவஸ்²வஸித, தத : ப்ராப்ஸ்யத²|

ⅩⅩⅤ அபரஞ்ச யுஷ்மாஸு ப்ரார்த²யதும்ʼ ஸமுத்த ²ேதஷ யத ³
ேகாப யுஷ்மாகம் அபராதீ⁴ தஷ்ட²த , தர்ஹ தம்ʼ க்ஷமத்⁴வம்ʼ,
ததா² க்ருʼேத யுஷ்மாகம்ʼஸ்வர்க³ஸ்த² : ப தாப யுஷ்மாகமாகா³ம்ʼமி
க்ஷமிஷ்யேத|

ⅩⅩⅥ க ந்து யத ³ ந க்ஷமத்⁴ேவ தர்ஹ வ : ஸ்வர்க³ஸ்த² : ப தாப
யுஷ்மாகமாகா³ம்ʼஸிநக்ஷமிஷ்யேத|

ⅩⅩⅦ அநந்தரம்ʼ ேத புந ர்யரூஸா²லமம்ʼ ப்ரவவஸு² :,
யீஸு² ர்யதா³ மத்⁴ேயமந்த ³ரம் இதஸ்தேதா க³ச்ச²த , ததா³நீம்ʼ
ப்ரதா⁴நயாஜகா உபாத்⁴யாயா : ப்ராஞ்சஸ்²ச தத³ந்த கேமத்ய
கதா²மிமாம்ʼ பப்ரச்சு² :,

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

ⅩⅩⅨ தேதா யீஸு² : ப்ரத க³த ³தவாந் அஹமப யுஷ்மாந்
ஏககதா²ம்ʼ ப்ருʼச்சா²மி, யத ³யூயம்ʼ தஸ்யா உத்தரம்ʼகுருத², தர்ஹ
கயாஜ்ஞயாஹம்ʼ கர்ம்மாண்ேயதாந கேராமி தத்³ யுஷ்மப்⁴யம்ʼ
கத²யஷ்யாமி|
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ⅩⅩⅩ ேயாஹேநா மஜ்ஜநம் ஈஸ்²வராத் ஜாதம்ʼ க ம்ʼ மாநவாத்?
தந்மஹ்யம்ʼ கத²யத|

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

ⅩⅩⅫமாநவாத்³அப⁴வத ³த ேசத்³வதா³மஸ்தர்ஹ ேலாேகப்⁴ேயா
ப⁴யமஸ்த யேதா ேஹேதா : ஸர்வ்ேவ ேயாஹநம்ʼ ஸத்யம்ʼ
ப⁴வஷ்யத்³வாத ³நம்ʼமந்யந்ேத|

ⅩⅩⅩⅢ அதஏவ ேத யீஸு²ம்ʼ ப்ரத்யவாத ³ஷ ர்வயம்ʼ தத்³
வக்தும்ʼ ந ஸ²க்நும :| யீஸு²ருவாச, தர்ஹ ேயநாேத³ேஸ²ந
கர்ம்மாண்ேயதாந கேராமி, அஹமப யுஷ்மப்⁴யம்ʼ தந்ந
கத²யஷ்யாமி|

Ⅻ
Ⅰ அநந்தரம்ʼ யீஸு² ர்த்³ருʼஷ்டாந்ேதந ேதப்⁴ய : கத²யதுமாேரேப⁴,
கஸ்²ச ேத³ேகா த்³ராக்ஷாேக்ஷத்ரம்ʼ வதா⁴ய தச்சதுர்த ³க்ஷ
வாரணீம்ʼ க்ருʼத்வா தந்மத்⁴ேய த்³ராக்ஷாேபஷணகுண்ட³ம்
அக²நத், ததா² தஸ்ய க³ட³மப ந ர்ம்மிதவாந் ததஸ்தத்ேக்ஷத்ரம்ʼ
க்ருʼஷீவேலஷ ஸமர்ப்யதூ³ரேத³ஸ²ம்ʼஜகா³ம|

Ⅱதத³நந்தரம்ʼப²லகாேலக்ருʼஷீவேலப்⁴ேயாத்³ராக்ஷாேக்ஷத்ரப²லாந
ப்ராப்தும்ʼ ேதஷாம்ʼஸவேத⁴ ப்⁴ருʼத்யம்ஏகம்ʼ ப்ராஹேணாத்|

Ⅲக ந்து க்ருʼஷீவலாஸ்தம்ʼ த்⁴ருʼத்வா ப்ரஹ்ருʼத்ய ரிக்தஹஸ்தம்ʼ
வஸஸ்ருʼஜு :|

Ⅳ தத : ஸ புநரந்யேமகம்ʼ ப்⁴ருʼத்யம்ʼ ப்ரஷயாமாஸ, க ந்து ேத
க்ருʼஷீவலா : பாஷாணாகா⁴ைதஸ்தஸ்ய ஸி²ேரா ப⁴ங்க்த்வா
ஸாபமாநம்ʼ தம்ʼவ்யஸர்ஜந்|

Ⅴ தத : பரம்ʼ ேஸாபரம்ʼ தா³ஸம்ʼ ப்ராஹேணாத் ததா³ ேத தம்ʼ
ஜக்⁴நு :, ஏவம் அேநேகஷாம்ʼ கஸ்யச த் ப்ரஹார : கஸ்யச த்³
வத⁴ஸ்²சைத : க்ருʼத :|

Ⅵ தத : பரம்ʼ மயா ஸ்வபுத்ேர ப்ரஹேத ேத தமவஸ்²யம்ʼ
ஸம்மம்ʼஸ்யந்ேத, இத்யுக்த்வாவேஸ²ேஷ ேதஷாம்ʼ ஸந்நெதௗ⁴
நஜப்ரியம்அத்³வதீயம்ʼ புத்ரம்ʼ ப்ேரஷயாமாஸ|

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

Ⅷ ததஸ்தம்ʼ த்⁴ருʼத்வா ஹத்வா த்³ராக்ஷாேக்ஷத்ராத்³ ப³ஹ  :
ப்ராக்ஷபந்|

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

Ⅹ அபரஞ்ச, "ஸ்த²பதய : கரிஷ்யந்த க்³ராவாணம்ʼ யந்து
துச்ச²கம்ʼ| ப்ராதா⁴நப்ரஸ்தர : ேகாேணஸஏவஸம்ʼப⁴வஷ்யத |

Ⅺஏதத் கர்ம்ம பேரஸ²ஸ்யாம்ʼத்³பு⁴தம்ʼ ேநா த்³ருʼஷ்டிேதா ப⁴ேவத்||
"இமாம்ʼஸா²ஸ்த்ரீயாம்ʼலிபம்ʼயூயம்ʼ க ம்ʼ நாபாடி²ஷ்ட?
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Ⅻ ததா³நீம்ʼ ஸ தாநுத்³த ³ஸ்²ய தாம்ʼ த்³ருʼஷ்டாந்தகதா²ம்ʼ
கத ²தவாந், த இத்த²ம்ʼ பு³த்³வ்வா தம்ʼ த⁴ர்த்தாமுத்³யதா :, க ந்து
ேலாேகப்⁴ேயா ப ³ப்⁴யு :, தத³நந்தரம்ʼ ேத தம்ʼவஹாயவவ்ரஜு :|

ⅩⅢ அபரஞ்ச ேத தஸ்ய வாக்யேதா³ஷம்ʼ த⁴ர்த்தாம்ʼ கத பயாந்
ப ²ரூஸி²ேநா ேஹேராதீ³யாம்ʼஸ்²ச ேலாகாந் தத³ந்த கம்ʼ
ப்ேரஷயாமாஸு :|

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

ⅩⅤ க ந்து ஸ ேதஷாம்ʼ கபடம்ʼ ஜ்ஞாத்வா ஜகா³த³, குேதா மாம்ʼ
பரீக்ஷத்⁴ேவ? ஏகம்ʼமுத்³ராபாத³ம்ʼஸமாநீயமாம்ʼ த³ர்ஸ²யத|

ⅩⅥததா³ைதேரகஸ்மிந்முத்³ராபாேத³ஸமாநீேதஸதாந் பப்ரச்ச²,
அத்ரலிக ²தம்ʼ நாமமூர்த்த ர்வா கஸ்ய? ேத ப்ரத்யூசு :,ைகஸரஸ்ய|

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

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

ⅩⅨ ேஹ கு³ேரா கஸ்²ச ஜ்ஜேநா யத ³ ந  :ஸந்தத  : ஸந்
பா⁴ர்ய்யாயாம்ʼ ஸத்யாம்ʼ ம்ரியேத தர்ஹ தஸ்ய ப்⁴ராதா தஸ்ய
பா⁴ர்ய்யாம்ʼ க்³ருʼஹீத்வா ப்⁴ராது ர்வம்ʼேஸா²த்பத்த ம்ʼ கரிஷ்யத ,
வ்யவஸ்தா²மிமாம்ʼமூஸாஅஸ்மாந் ப்ரத வ்யலிக²த்|

ⅩⅩ க ந்து ேகச த் ஸப்த ப்⁴ராதர ஆஸந், ததஸ்ேதஷாம்ʼ
ஜ்ேயஷ்ட²ப்⁴ராதாவவஹ்யந  :ஸந்தத  : ஸந்அம்ரியத|

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

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

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

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

ⅩⅩⅤ ம்ருʼதேலாகாநாமுத்தா²நம்ʼ ஸத ேத ந வவஹந்த
வாக்³த³த்தா அப ந ப⁴வந்த , க ந்து ஸ்வர்கீ³யதூ³தாநாம்ʼ
ஸத்³ருʼஸா² ப⁴வந்த |

ⅩⅩⅥ புநஸ்²ச "அஹம் இப்³ராஹீம ஈஸ்²வர இஸ்ஹாக ஈஸ்²வேரா
யாகூப³ஸ்²ேசஸ்²வர :" யாமிமாம்ʼ கதா²ம்ʼ ஸ்தம்ப³மத்⁴ேய தஷ்ட²ந்
ஈஸ்²வேரா மூஸாமவாதீ³த் ம்ருʼதாநாமுத்தா²நார்ேத² ஸா கதா²
மூஸாலிக ²ேத புஸ்தேக க ம்ʼயுஷ்மாப ⁴ ர்நாபாடி²?
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ⅩⅩⅦ ஈஸ்²வேரா ஜீவதாம்ʼ ப்ரபு⁴ : க ந்து ம்ருʼதாநாம்ʼ ப்ரபு⁴ ர்ந
ப⁴வத , தஸ்மாத்³ேத⁴ேதா ர்யூயம்ʼமஹாப்⁴ரேமணதஷ்ட²த²|

ⅩⅩⅧ ஏதர்ஹ ஏேகாத்⁴யாபக ஏத்ய ேதஷாமித்த²ம்ʼ வசாரம்ʼ
ஸு²ஸ்²ராவ; யீஸு²ஸ்ேதஷாம்ʼ வாக்யஸ்யஸது³த்தரம்ʼ த³த்தவாந்
இத பு³த்³வ்வா தம்ʼ ப்ருʼஷ்டவாந் ஸர்வ்வாஸாம் ஆஜ்ஞாநாம்ʼ கா
ஸ்²ேரஷ்டா²? தேதாயீஸு² : ப்ரத்யுவாச,

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

ⅩⅩⅩ யூயம்ʼ ஸர்வ்வந்த :கரைண : ஸர்வ்வப்ராைண :
ஸர்வ்வச த்ைத : ஸர்வ்வஸ²க்த ப ⁴ஸ்²ச தஸ்மிந் ப்ரெபௗ⁴
பரேமஸ்²வேர ப்ரீயத்⁴வம்ʼ,"இத்யாஜ்ஞாஸ்²ேரஷ்டா²|

ⅩⅩⅪ ததா² "ஸ்வப்ரதவாஸிந ஸ்வவத் ப்ேரம குருத்⁴வம்ʼ," ஏஷா
யா த்³வதீயாஜ்ஞா ஸா தாத்³ருʼஸீ²; ஏதாப்⁴யாம்ʼ த்³வாப்⁴யாம்
ஆஜ்ஞாப்⁴யாம்அந்யா காப்யாஜ்ஞாஸ்²ேரஷ்டா² நாஸ்த |

ⅩⅩⅫததா³ ேஸாத்⁴யாபகஸ்தமவத³த், ேஹகு³ேராஸத்யம்ʼப⁴வாந்
யதா²ர்த²ம்ʼ ப்ேராக்தவாந் யத ஏகஸ்மாத்³ ஈஸ்²வராத்³ அந்ேயா
த்³வதீய ஈஸ்²வேரா நாஸ்த ;

ⅩⅩⅩⅢ அபரம்ʼ ஸர்வ்வாந்த :கரைண : ஸர்வ்வப்ராைண :
ஸர்வ்வச த்ைத : ஸர்வ்வஸ²க்த ப ⁴ஸ்²ச ஈஸ்²வேர ப்ேரமகரணம்ʼ
ததா² ஸ்வமீபவாஸிந ஸ்வவத் ப்ேரமகரணஞ்ச ஸர்வ்ேவப்⁴ேயா
ேஹாமப³லிதா³நாத ³ப்⁴ய : ஸ்²ரஷ்ட²ம்ʼ ப⁴வத |

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

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

ⅩⅩⅩⅥ ஸ்வயம்ʼ தா³யூத்³ பவ த்ரஸ்யாத்மந ஆேவேஸ²ேநத³ம்ʼ
கத²யாமாஸ| யதா²| "மம ப்ரபு⁴மித³ம்ʼ வாக்யவத³த் பரேமஸ்²வர :|
தவ ஸ²த்ரூநஹம்ʼ யாவத் பாத³பீட²ம்ʼ கேராமி ந| தாவத் காலம்ʼ
மதீ³ேயத்வம்ʼ த³க்ஷபார்ஸ்²வ்உபாவஸ²| "

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

ⅩⅩⅩⅧ ததா³நீம்ʼ ஸ தாநுபத ³ஸ்²ய கத ²தவாந் ேய நரா
தீ³ர்க⁴பரிேத⁴யாந ஹட்ேடவ பெநௗச

ⅩⅩⅩⅨ ேலாகக்ருʼதநமஸ்காராந் ப⁴ஜநக்³ருʼேஹ ப்ரதா⁴நாஸநாந
ேபா⁴ஜநகாேல ப்ரதா⁴நஸ்தா²நாந ச காங்க்ஷந்ேத;

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

ⅩⅬⅠ தத³நந்தரம்ʼ ேலாகா பா⁴ண்டா³கா³ேர முத்³ரா யதா²
நக்ஷபந்த பா⁴ண்டா³கா³ரஸ்ய ஸம்முேக² ஸமுபவஸ்²ய
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யீஸு²ஸ்தத³வலுேலாக;ததா³நீம்ʼ ப³ஹேவாத⁴ந நஸ்தஸ்யமத்⁴ேய
ப³ஹூந த⁴நாந ந ரக்ஷபந்|

ⅩⅬⅡ பஸ்²சாத்³ ஏகா த³ரித்³ரா வ த⁴வா ஸமாக³த்ய
த்³வபணமூல்யாம்ʼமுத்³ைரகாம்ʼ தத்ர ந ரக்ஷபத்|

ⅩⅬⅢததா³ யீஸு² : ஸி²ஷ்யாந்ஆஹூய கத ²தவாந் யுஷ்மாநஹம்ʼ
யதா²ர்த²ம்ʼ வதா³மி ேய ேய பா⁴ண்டா³கா³ேர(அ)ஸ்மிந த⁴நாந
ந  :க்ஷபந்த ஸ்ம ேதப்⁴ய : ஸர்வ்ேவப்⁴ய இயம்ʼ வத⁴வா
த³ரித்³ராத ⁴கம் ந  :க்ஷபத ஸ்ம|

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

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

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

Ⅲ அத² யஸ்மிந் காேல ைஜதுந்க ³ெரௗ மந்த ³ரஸ்ய ஸம்முேக²
ஸ ஸமுபவஷ்டஸ்தஸ்மிந் காேல ப தேரா யாகூப்³ ேயாஹந்
ஆந்த்³ரியஸ்²ைசேத தம்ʼ ரஹஸிபப்ரச்சு² :,

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

Ⅴ தேதா யாஸு²ஸ்தாந் வக்துமாேரேப⁴, ேகாப யதா² யுஷ்மாந் ந
ப்⁴ராமயத ததா²த்ரயூயம்ʼஸாவதா⁴நா ப⁴வத|

Ⅵ யத : க்²ரீஷ்ேடாஹமித கத²யத்வா மம நாம்நாேநேக
ஸமாக³த்ய ேலாகாநாம்ʼ ப்⁴ரமம்ʼஜநயஷ்யந்த ;

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

Ⅷ ேத³ஸ²ஸ்ய வபக்ஷதயா ேத³ேஸா² ராஜ்யஸ்ய வபக்ஷதயா
ச ராஜ்யமுத்தா²ஸ்யத , ததா² ஸ்தா²ேந ஸ்தா²ேந பூ⁴மிகம்ேபா
து³ர்ப ⁴க்ஷம்ʼ மஹாக்ேலஸா²ஸ்²ச ஸமுபஸ்தா²ஸ்யந்த , ஸர்வ்வ
ஏேதது³ :க²ஸ்யாரம்பா⁴ :|

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

Ⅹ ேஸ²ஷீப⁴வநாத் பூர்வ்வம்ʼ ஸர்வ்வாந் ேத³ஸீ²யாந் ப்ரத
ஸுஸம்ʼவாத³ : ப்ரசாரயஷ்யேத|
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Ⅺ க ந்து யதா³ ேத யுஷ்மாந் த்⁴ருʼத்வா ஸமர்பயஷ்யந்த ததா³
யூயம்ʼ யத்³யத்³ உத்தரம்ʼ தா³ஸ்யத², தத³க்³ர தஸ்ய வ ேவசநம்ʼ
மா குருத தத³ர்த²ம்ʼ கஞ்ச த³ப மா ச ந்தயத ச, ததா³நீம்ʼ
யுஷ்மாகம்ʼ மந :ஸுயத்³யத்³வாக்யம்உபஸ்தா²பயஷ்யேத தேத³வ
வத ³ஷ்யத², யேதா யூயம்ʼ ந தத்³வக்தார : க ந்து பவத்ர ஆத்மா
தஸ்யவக்தா|

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

ⅩⅢ மம நாமேஹேதா : ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ ஸவேத⁴ யூயம்ʼ
ஜுகு³ப்ஸிதா ப⁴வஷ்யத², க ந்து ய : கஸ்²ச த் ேஸ²ஷபர்ய்யந்தம்ʼ
ைத⁴ர்ய்யம்ஆலம்ப ³ஷ்யேதஸஏவபரித்ராஸ்யேத|

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

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

ⅩⅥ ததா² ச ேயா நர : ேக்ஷத்ேர தஷ்ட²த ேஸாப ஸ்வவஸ்த்ரம்ʼ
க்³ரஹீதும்ʼ பராவ்ருʼத்யநவ்ரஜது|

ⅩⅦ ததா³நீம்ʼ க³ர்ப்³ப⁴வதீநாம்ʼ ஸ்தந்யதா³த்ரீணாஞ்ச
ேயாஷதாம்ʼது³ர்க³த ர்ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅧ யுஷ்மாகம்ʼ பலாயநம்ʼ ஸீ²தகாேல யதா² ந ப⁴வத தத³ர்த²ம்ʼ
ப்ரார்த²யத்⁴வம்ʼ|

ⅩⅨ யதஸ்ததா³ யாத்³ருʼஸீ² து³ர்க⁴டநா க⁴டிஷ்யேத தாத்³ருʼஸீ²
து³ர்க⁴டநா ஈஸ்²வரஸ்ருʼஷ்ேட : ப்ரத²மமாரப்⁴யாத்³ய யாவத் கதா³ப
நஜாதா நஜநஷ்யேத ச|

ⅩⅩஅபரஞ்ச பரேமஸ்²வேரா யத ³ தஸ்யஸமயஸ்யஸம்ʼேக்ஷபம்ʼ
ந கேராத தர்ஹ கஸ்யாப ப்ராணப்⁴ருʼேதா ரக்ஷா ப⁴வதும்ʼ
ந ஸ² யத , க ந்து யாந் ஜநாந் மேநாநீதாந் அகேராத்
ேதஷாம்ʼ ஸ்வமேநாநீதாநாம்ʼ ேஹேதா : ஸ தத³ேநஹஸம்ʼ
ஸம்ʼேக்ஷப்ஸ்யத |

ⅩⅪ அந்யச்ச பஸ்²யத க்²ரீஷ்ேடாத்ர ஸ்தா²ேந வா தத்ர ஸ்தா²ேந
வ த்³யேத, தஸ்மிந்காேல யத ³ கஸ்²ச த்³ யுஷ்மாந் ஏதாத்³ருʼஸ²ம்ʼ
வாக்யம்ʼவ்யாஹரத , தர்ஹ தஸ்மிந்வாக்ேயைப⁴வவஸ்²வஸித|

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

ⅩⅩⅢ பஸ்²யத க⁴டநாத : பூர்வ்வம்ʼ ஸர்வ்வகார்ய்யஸ்ய வார்த்தாம்ʼ
யுஷ்மப்⁴யமதா³ம்,யூயம்ʼஸாவதா⁴நாஸ்தஷ்ட²த|
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ⅩⅩⅣ அபரஞ்ச தஸ்ய க்ேலஸ²காலஸ்யாவ்யவஹேத
பரகாேல பா⁴ஸ்கர : ஸாந்த⁴காேரா ப⁴வஷ்யத தைத²வ
சந்த்³ரஸ்²சந்த்³ரிகாம்ʼ ந தா³ஸ்யத |

ⅩⅩⅤநப⁴ :ஸ்தா²ந நக்ஷத்ராணிபதஷ்யந்த ,வ்ேயாமமண்ட³லஸ்தா²
க்³ரஹாஸ்²சவ சலிஷ்யந்த |

ⅩⅩⅥ ததா³நீம்ʼ மஹாபராக்ரேமண மைஹஸ்²வர்ய்ேயண
ச ேமக⁴மாருஹ்ய ஸமாயாந்தம்ʼ மாநவஸுதம்ʼ மாநவா :
ஸமீக்ஷஷ்யந்ேத|

ⅩⅩⅦ அந்யச்ச ஸ நஜதூ³தாந் ப்ரஹத்ய நேபா⁴பூ⁴ம்ேயா :
ஸீமாம்ʼ யாவத்³ ஜக³தஸ்²சதுர்த ³க்³ப்⁴ய : ஸ்வமேநாநீதேலாகாந்
ஸம்ʼக்³ரஹீஷ்யத |

ⅩⅩⅧ உடு³ம்ப³ரதேரா ர்த்³ருʼஷ்டாந்தம்ʼ ஸி²க்ஷத்⁴வம்ʼ
யேதா³டு³ம்ப³ரஸ்யதேரா ர்நவீநா : ஸா²கா²ஜாயந்ேத பல்லவாதீ³ந
ச ர்ந க³ச்ச²ந்த , ததா³ ந தா³க⁴கால : ஸவேதா⁴ ப⁴வதீத யூயம்ʼ
ஜ்ஞாதும்ʼஸ²க்நுத²|

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

ⅩⅩⅩ யுஷ்மாநஹம்ʼ யதா²ர்த²ம்ʼ வதா³மி, ஆது⁴ந கேலாகாநாம்ʼ
க³மநாத்பூர்வ்வம்ʼ தாந ஸர்வ்வாணி க⁴டிஷ்யந்ேத|

ⅩⅩⅪ த்³யாவாப்ருʼத ²வ்ேயா ர்வ சலிதேயா : ஸத்ேயா ர்மதீ³யா
வாணீநவசலிஷ்யத |

ⅩⅩⅫ அபரஞ்ச ஸ்வர்க³ஸ்த²தூ³தக³ேணா வா புத்ேரா வா
தாதாத³ந்ய : ேகாப தம்ʼ த ³வஸம்ʼ தம்ʼ த³ண்ட³ம்ʼவா நஜ்ஞாபயத |

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

ⅩⅩⅩⅣ யத்³வத் கஸ்²ச த் புமாந் ஸ்வந ேவஸ²நாத்³ தூ³ரேத³ஸ²ம்ʼ
ப்ரத யாத்ராகரணகாேல தா³ேஸஷ ஸ்வகார்ய்யஸ்ய
பா⁴ரமர்பய த்வா ஸர்வ்வாந் ஸ்ேவ ஸ்ேவ கர்ம்மணி ந ேயாஜயத ;
அபரம்ʼ ெதௗ³வாரிகம்ʼ ஜாக³ரிதும்ʼ ஸமாத ³ஸ்²ய யாத , தத்³வந்
நரபுத்ர :|

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

ⅩⅩⅩⅥ ஸஹடா²தா³க³த்ய யதா² யுஷ்மாந் ந த்³ரிதாந் ந பஸ்²யத ,
தத³ர்த²ம்ʼஜாக³ரிதாஸ்தஷ்ட²த|

ⅩⅩⅩⅦ யுஷ்மாநஹம்ʼ யத்³ வதா³மி தேத³வ ஸர்வ்வாந் வதா³மி,
ஜாக³ரிதாஸ்தஷ்ட²ேதத |

ⅩⅣ
Ⅰததா³நஸ்தாேராத்ஸவகண்வஹீநபூேபாத்ஸவேயாராரம்ப⁴ஸ்ய
த ³நத்³வேய (அ)வஸி²ஷ்ேட ப்ரதா⁴நயாஜகா அத்⁴யாபகாஸ்²ச
ேகநாப ச²ேலநயீஸு²ம்ʼ த⁴ர்த்தாம்ʼஹந்துஞ்சம்ருʼக³யாஞ்சக்ரிேர;

Ⅱ க ந்து ேலாகாநாம்ʼ கலஹப⁴யாதூ³ச ேர, நேசாத்ஸவகால
உச தேமதத ³த |
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Ⅲ அநந்தரம்ʼ ைப³த²நயாபு◌ुேர ஸி²ேமாநகுஷ்டி²ேநா க்³ருʼேஹ
ேயாெஸௗ² ேபா⁴த்குமுபவஷ்ேட ஸத காச த்³ ேயாஷத்
பாண்ட³ரபாஷாணஸ்ய ஸம்புடேகந மஹார்க்⁴ேயாத்தமைதலம்
ஆநீய ஸம்புடகம்ʼ ப⁴ம்ʼக்த்வா தஸ்ேயாத்தமாங்ேக³ ைதலதா⁴ராம்ʼ
பாதயாஞ்சக்ேர|

Ⅳதஸ்மாத் ேகச த்ஸ்வாந்ேத குப்யந்த : கத ²தவம்ʼந்த : குேதாயம்ʼ
ைதலாபவ்யய :?

Ⅴயத்³ேயதத்ைதலவ்யக்ேரஷ்யததர்ஹ முத்³ராபாத³ஸ²தத்ரயாத³ப்யத ⁴கம்ʼ
தஸ்ய ப்ராப்தமூல்யம்ʼ த³ரித்³ரேலாேகப்⁴ேயா தா³துமஸ² யத,
கதா²ேமதாம்ʼ கத²யத்வா தயா ேயாஷதாஸாகம்ʼவாசாயுஹ்யந்|

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

Ⅶ த³ரித்³ரா : ஸர்வ்வதா³ யுஷ்மாப ⁴ : ஸஹ தஷ்ட²ந்த , தஸ்மாத்³
யூயம்ʼயேத³ச்ச²த²தைத³வதாநுபகர்த்தாம்ʼஸ²க்நுத²,க ந்த்வஹம்ʼ
யுபா⁴ப ⁴ : ஸஹநரந்தரம்ʼ ந தஷ்டா²மி|

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

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

Ⅹ தத : பரம்ʼ த்³வாத³ஸா²நாம்ʼ ஸி²ஷ்யாணாேமக
ஈஷ்கரிேயாதீயயஹூதா³க்²ேயா யீஸு²ம்ʼ பரகேரஷ
ஸமர்பயதும்ʼ ப்ரதா⁴நயாஜகாநாம்ʼஸமீபமியாய|

Ⅺேத தஸ்யவாக்யம்ʼஸமாகர்ண்யஸந்துஷ்டா : ஸந்தஸ்தஸ்ைம
முத்³ரா தா³தும்ʼ ப்ரத்யஜாநத; தஸ்மாத் ஸ தம்ʼ ேதஷாம்ʼ கேரஷ
ஸமர்பணாேயாபாயம்ʼம்ருʼக³யாமாஸ|

Ⅻ அநந்தரம்ʼ கண்வஸூ²ந்யபூேபாத்ஸவஸ்ய ப்ரத²ேம(அ)ஹந
நஸ்தாேராத்மவார்த²ம்ʼ ேமஷமாரணாஸமேய ஸி²ஷ்யாஸ்தம்ʼ
பப்ரச்ச² : குத்ர க³த்வா வயம்ʼ நஸ்தாேராத்ஸவஸ்ய
ேபா⁴ஜ்யமாஸாத³யஷ்யாம :? க மிச்ச²த ப⁴வாந்?

ⅩⅢ ததா³நீம்ʼ ஸ ேதஷாம்ʼ த்³வயம்ʼ ப்ேரரயந் ப³பா⁴ேஷ யுவேயா :
புரமத்⁴யம்ʼ க³தேயா : ஸேதா ர்ேயா ஜந : ஸஜலகும்ப⁴ம்ʼ வஹந்
யுவாம்ʼஸாக்ஷாத்கரிஷ்யத தஸ்ையவபஸ்²சாத்³யாதம்ʼ;

ⅩⅣ ஸ யத் ஸத³நம்ʼ ப்ரேவ யத தத்³ப⁴வநபத ம்ʼ வத³தம்ʼ,
கு³ருராஹ யத்ர ஸஸி²ஷ்ேயாஹம்ʼ நஸ்தாேராத்ஸவீயம்ʼ
ேபா⁴ஜநம்ʼ கரிஷ்யாமி,ஸாேபா⁴ஜநஸா²லாகுத்ராஸ்த ?

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

ⅩⅥ தத : ஸி²ஷ்ெயௗ ப்ரஸ்தா²ய புரம்ʼ ப்ரவஸ்²ய ஸ
யேதா²க்தவாந் தைத²வ ப்ராப்ய நஸ்தாேராத்ஸவஸ்ய
ேபா⁴ஜ்யத்³ரவ்யாணிஸமாஸாத³ேயதாம்|
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ⅩⅦஅநந்தரம்ʼ யீஸு² : ஸாயம்ʼகாேல த்³வாத³ஸ²ப ⁴ : ஸி²ஷ்ைய :
ஸார்த்³த⁴ம்ʼஜகா³ம;

ⅩⅧ ஸர்வ்ேவஷ ேபா⁴ஜநாய ப்ேராபவஷ்ேடஷ ஸ
தாநுத ³தவாந் யுஷ்மாநஹம்ʼ யதா²ர்த²ம்ʼ வ்யாஹராமி, அத்ர
யுஷ்மாகேமேகாஜேநாேயாமயாஸஹபு⁴ம்ʼக்ேதமாம்ʼபரேகேரஷ
ஸமர்பயஷ்யேத|

ⅩⅨ ததா³நீம்ʼ ேத து³ :க ²தா : ஸந்த ஏைககஸ²ஸ்தம்ʼ
ப்ரஷ்டுமாரப்³த⁴வந்த :ஸகமஹம்ʼ? பஸ்²சாத்³அந்யஏேகாப ⁴த³ேத⁴
ஸகமஹம்ʼ?

ⅩⅩதத : ஸ ப்ரத்யவத³த்³ ஏேதஷாம்ʼ த்³வாத³ஸா²நாம்ʼ ேயா ஜேநா
மயாஸமம்ʼ ேபா⁴ஜநாபாத்ேர பாணிம்ʼமஜ்ஜயஷ்யத ஸஏவ|

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

ⅩⅫ அபரஞ்ச ேதஷாம்ʼ ேபா⁴ஜநஸமேய யீஸு² : பூபம்ʼ
க்³ருʼஹீத்ேவஸ்²வரகு³ணாந் அநுகீர்த்ய ப⁴ங்க்த்வா ேதப்⁴ேயா
த³த்த்வா ப³பா⁴ேஷ, ஏதத்³ க்³ருʼஹீத்வா பு⁴ஞ்ஜீத்⁴வம் ஏதந்மம
வக்³ரஹரூபம்ʼ|

ⅩⅩⅢ அநந்தரம்ʼ ஸ கம்ʼஸம்ʼ க்³ருʼஹீத்ேவஸ்²வரஸ்ய கு³ணாந்
கீர்த்தய த்வா ேதப்⁴ேயா த³ெதௗ³, ததஸ்ேதஸர்வ்ேவபபு :|

ⅩⅩⅣஅபரம்ʼ ஸ தாநவாதீ³த்³ ப³ஹூநாம்ʼ ந மித்தம்ʼ பாத தம்ʼ மம
நவீநநயமரூபம்ʼ ேஸா²ணிதேமதத்|

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

ⅩⅩⅥ தத³நந்தரம்ʼ ேத கீ³தேமகம்ʼ ஸம்ʼகீ³ய ப³ஹ ர்ைஜதுநம்ʼ
ஸி²க²ரிணம்ʼயயு :

ⅩⅩⅦஅத² யீஸு²ஸ்தாநுவாச நஸா²யாமஸ்யாம்ʼ மய யுஷ்மாகம்ʼ
ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ ப்ரத்யூேஹா ப⁴வஷ்யத யேதா லிக ²தமாஸ்ேத
யதா², ேமஷாணாம்ʼ ரக்ஷகஞ்சாஹம்ʼ ப்ரஹரிஷ்யாமி ைவ தத :|
ேமஷாணாம்ʼ நவேஹாநூநம்ʼ ப்ரவ கீர்ேணாப⁴வஷ்யத |

ⅩⅩⅧ கந்து மது³த்தா²ேந ஜாேத யுஷ்மாகமக்³ேர(அ)ஹம்ʼ
கா³லீலம்ʼவ்ரஜிஷ்யாமி|

ⅩⅩⅨ ததா³ ப தர : ப்ரத ப³பா⁴ேஷ, யத்³யப ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ
ப்ரத்யூேஹாப⁴வத ததா²ப மமைநவப⁴வஷ்யத |

ⅩⅩⅩ தேதா யீஸு²ருக்தாவாந் அஹம்ʼ துப்⁴யம்ʼ தத்²யம்ʼ கத²யாமி,
க்ஷணாதா³யாமத்³ய குக்குடஸ்ய த்³வதீயவாரரவணாத் பூர்வ்வம்ʼ
த்வம்ʼவாரத்ரயம்ʼமாமபஹ்ேநாஷ்யேஸ|

ⅩⅩⅪ க ந்து ஸ கா³ட⁴ம்ʼ வ்யாஹரத்³ யத்³யப த்வயா ஸார்த்³த⁴ம்ʼ
மம ப்ராேணா யாத ததா²ப கத²மப த்வாம்ʼ நாபஹ்ேநாஷ்ேய;
ஸர்வ்ேவ(அ)பீதேர தைத²வப³பா⁴ஷேர|
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ⅩⅩⅫஅபரஞ்ச ேதஷ ேக³த்ஸி²மாநீநாமகம்ʼ ஸ்தா²ந க³ேதஷ ஸ
ஸி²ஷ்யாந் ஜகா³த³, யாவத³ஹம்ʼ ப்ரார்த²ேய தாவத³த்ர ஸ்தா²ேந
யூயம்ʼஸமுபவஸ²த|

ⅩⅩⅩⅢ அத² ஸ பதரம்ʼ யாகூப³ம்ʼ ேயாஹநஞ்ச க்³ருʼஹீத்வா
வவ்ராஜ; அத்யந்தம்ʼ த்ராஸிேதா வ்யாகுலிதஸ்²ச ேதப்⁴ய :
கத²யாமாஸ,

ⅩⅩⅩⅣ ந த⁴நகாலவத் ப்ராேணா ேம(அ)தீவ த³ :க²ேமத , யூயம்ʼ
ஜாக்³ரேதாத்ரஸ்தா²ேந தஷ்ட²த|

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

ⅩⅩⅩⅥ அபரமுத ³தவாந் ேஹ பத ர்ேஹ பத : ஸர்வ்ேவம்ʼ த்வயா
ஸாத்⁴யம்ʼ, தேதா ேஹேதாரிமம்ʼ கம்ʼஸம்ʼ மத்ேதா தூ³ரீகுரு, க ந்து
தந்மேமச்சா²ேதா ந தேவச்சா²ேதா ப⁴வது|

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

ⅩⅩⅩⅧ பரீக்ஷாயாம்ʼ யதா² ந பதத² தத³ர்த²ம்ʼ ஸேசதநா : ஸந்த :
ப்ரார்த²யத்⁴வம்ʼ;மநஉத்³யுக்தமித ஸத்யம்ʼக ந்துவபுரஸ²க்த கம்ʼ|

ⅩⅩⅩⅨஅத²ஸபுநர்வ்ரஜித்வாபூர்வ்வவத்ப்ரார்த²யாஞ்சக்ேர|
ⅩⅬ பராவ்ருʼத்யாக³த்ய புநரப தாந் ந த்³ரிதாந் த³த³ர்ஸ² ததா³
ேதஷாம்ʼ ேலாசநாந ந த்³ரயாபூர்ணாந ,தஸ்மாத்தஸ்ைமகாகதா²
கத²யதவ்யா த ஏதத்³ ேபா³த்³து⁴ம்ʼ ந ேஸ²கு :|

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

ⅩⅬⅡஉத்தஷ்ட²த,வயம்ʼவ்ரஜாேமா ேயாஜேநாமாம்ʼபரபாணிஷ
ஸமர்பயஷ்யேத பஸ்²யதஸஸமீபமாயாத :|

ⅩⅬⅢ இமாம்ʼ கதா²ம்ʼ கத²யத ஸ, ஏதர்ஹத்³வாத³ஸா²நாேமேகா
யஹூதா³ நாமாஸி²ஷ்ய : ப்ரதா⁴நயாஜகாநாம்உபாத்⁴யாயாநாம்ʼ
ப்ராசீநேலாகாநாஞ்ச ஸந்ந ேத⁴ : க²ங்க³லகு³ட³தா⁴ரிேணா
ப³ஹுேலாகாந் க்³ருʼஹீத்வாதஸ்யஸமீபஉபஸ்த ²தவாந்|

ⅩⅬⅣ அபரஞ்சாெஸௗ பரபாணிஷ ஸமர்பய தா பூர்வ்வமித
ஸங்ேகதம்ʼ க்ருʼதவாந் யமஹம்ʼ சும்ப ³ஷ்யாமி ஸ ஏவாெஸௗ
தேமவத்⁴ருʼத்வாஸாவதா⁴நம்ʼ நயத|

ⅩⅬⅤ அேதா ேஹேதா : ஸ ஆக³த்ையவ ேயாேஸா² : ஸவத⁴ம்ʼ
க³த்வா ேஹகு³ேரா ேஹகு³ேரா,இத்யுக்த்வா தம்ʼசுசும்ப³|

ⅩⅬⅥததா³ ேத தது³பரி பாணீநர்பய த்வா தம்ʼ த³த்⁴நு :|
ⅩⅬⅦ ததஸ்தஸ்ய பார்ஸ்²வஸ்தா²நாம்ʼ ேலாகாநாேமக : க²ங்க³ம்ʼ
நஷ்ேகாஷயந் மஹாயாஜகஸ்ய தா³ஸேமகம்ʼ ப்ரஹ்ருʼத்ய தஸ்ய
கர்ணம்ʼ ச ச்ேச²த³|
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ⅩⅬⅧ பஸ்²சாத்³ யீஸு²ஸ்தாந் வ்யாஜஹார க²ங்கா³ந்
லகு³டா³ம்ʼஸ்²ச க்³ருʼஹீத்வா மாம்ʼ க ம்ʼ ெசௗரம்ʼ த⁴ர்த்தாம்ʼ
ஸமாயாதா :?

ⅩⅬⅨ மத்⁴ேயமந்த ³ரம்ʼ ஸமுபத ³ஸ²ந் ப்ரத்யஹம்ʼ யுஷ்மாப ⁴ :
ஸஹ ஸ்த ²தவாநதஹம்ʼ, தஸ்மிந் காேல யூயம்ʼ மாம்ʼ நாதீ³த⁴ரத,
க ந்த்வேநநஸா²ஸ்த்ரீயம்ʼவசநம்ʼ ேஸத⁴நீயம்ʼ|

Ⅼததா³ஸர்வ்ேவஸி²ஷ்யாஸ்தம்ʼ பரித்யஜ்யபலாயாஞ்சக்ரிேர|
ⅬⅠஅைத²ேகா யுவா மாநேவா நக்³நகாேய வஸ்த்ரேமகம்ʼ ந தா⁴ய
தஸ்யபஸ்²சாத்³வ்ரஜந்யுவேலாைக ர்த்⁴ருʼேதா

ⅬⅡவஸ்த்ரம்ʼவஹாயநக்³ந : பலாயாஞ்சக்ேர|
ⅬⅢ அபரஞ்ச யஸ்மிந் ஸ்தா²ேந ப்ரதா⁴நயாஜகா உபாத்⁴யாயா :
ப்ராசீநேலாகாஸ்²ச மஹாயாஜேகந ஸஹ ஸத³ஸி
ஸ்த ²தாஸ்தஸ்மிந் ஸ்தா²ேந மஹாயாஜகஸ்ய ஸமீபம்ʼ யீஸு²ம்ʼ
ந ந்யு :|

ⅬⅣப தேராதூ³ேரதத்பஸ்²சாத்³இத்வாமஹாயாஜகஸ்யாட்டாலிகாம்ʼ
ப்ரவஸ்²யகங்கைர : ஸேஹாபவஸ்²யவஹ்நதாபம்ʼஜக்³ராஹ|

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

ⅬⅥ அேநைகஸ்தத்³வருத்³த⁴ம்ʼ ம்ருʼஷாஸா ேய த³த்ேதப
ேதஷாம்ʼவாக்யாந நஸமக³ச்ச²ந்த|

ⅬⅦ ஸர்வ்வேஸ²ேஷ கயந்த உத்தா²ய தஸ்ய ப்ராதகூல்ேயந
ம்ருʼஷாஸா யம்ʼ த³த்த்வா கத²யாமாஸு :,

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

ⅬⅨக ந்துதத்ராப ேதஷாம்ʼஸா யகதா² நஸங்கா³தா :|
ⅬⅩ அத² மஹாயாஜேகா மத்⁴ேயஸப⁴ம் உத்தா²ய யீஸு²ம்ʼ
வ்யாஜஹார, ஏேத ஜநாஸ்த்வய யத் ஸா யமது³ : த்வேமதஸ்ய
கமப்யுத்தரம்ʼ க ம்ʼ ந தா³ஸ்யஸி?

ⅬⅪக ந்துஸகமப்யுத்தரம்ʼநத³த்வாெமௗநீபூ⁴யதஸ்ெயௗ;தேதா
மஹாயாஜக : புநரப தம்ʼ ப்ருʼஷ்டாவாந் த்வம்ʼ ஸச்ச தா³நந்த³ஸ்ய
தநேயா (அ)ப ⁴ஷக்தஸ்த்ரதா?

ⅬⅫ ததா³ யீஸு²ஸ்தம்ʼ ப்ேராவாச ப⁴வாம்யஹம் யூயஞ்ச
ஸர்வ்வஸ²க்த மேதா த³ ணபார்ஸ்²ேவ ஸமுபவஸ²ந்தம்ʼ ேமக⁴
மாருஹ்யஸமாயாந்தஞ்சமநுஷ்யபுத்ரம்ʼஸந்த்³ர யத²|

ⅬⅩⅢததா³மஹாயாஜக : ஸ்வம்ʼவமநம்ʼ ச ²த்வாவ்யாவஹரத்
ⅬⅩⅣ க மஸ்மாகம்ʼ ஸாக்ஷப ⁴ : ப்ரேயாஜநம்?
ஈஸ்²வரந ந்தா³வாக்யம்ʼ யுஷ்மாப ⁴ரஸ்²ராவ க ம்ʼ வசாரயத²?
ததா³நீம்ʼஸர்வ்ேவஜக³து³ரயம்ʼ ந த⁴நத³ண்ட³மர்ஹத |

ⅬⅩⅤதத : கஸ்²ச த்கஸ்²ச த்தத்³வபுஷ நஷ்டீ²வம்ʼந ச ேக்ஷபததா²
தந்முக²மாச்சா²த்³ய சேபேடந ஹத்வா க³த ³தவாந் க³ணயத்வா
வத³,அநுசராஸ்²ச சேபைடஸ்தமாஜக்⁴நு :
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ⅬⅩⅥ தத : பரம்ʼ ப தேர(அ)ட்டாலிகாத⁴ :ேகாஷ்ேட² தஷ்ட²த
மஹாயாஜகஸ்ையகா தா³ஸீஸேமத்ய

ⅬⅩⅦ தம்ʼ வஹ்நதாபம்ʼ க்³ருʼஹ்லந்தம்ʼ வேலாக்ய தம்ʼ
ஸுந ரீ ய ப³பா⁴ேஷ த்வமப நாஸரதீயயீேஸா² : ஸங்க ³நாம்
ஏேகாஜநஆஸீ :|

ⅬⅩⅧ க ந்து ேஸாபஹ்நுத்ய ஜகா³த³ தமஹம்ʼ ந வத்³மி த்வம்ʼ
யத் கத²யமி தத³ப்யஹம்ʼ ந பு³த்³த்⁴ேய| ததா³நீம்ʼ ப தேர சத்வரம்ʼ
க³தவத கு◌ेக்குேடாருராவ|

ⅬⅩⅨ அதா²ந்யா தா³ஸீ பதரம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா ஸமீபஸ்தா²ந் ஜநாந்
ஜகா³த³அயம்ʼ ேதஷாேமேகாஜந :|

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

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

ⅬⅩⅫ ததா³நீம்ʼ த்³வதீயவாரம்ʼ குக்குேடா (அ)ராவீத்|
குக்குடஸ்ய த்³வதீயரவாத் பூர்வ்வம்ʼ த்வம்ʼ மாம்ʼ வாரத்ரயம்
அபஹ்ேநாஷ்யஸி, இத யத்³வாக்யம்ʼ யீஸு²நா ஸமுத ³தம்ʼ தத்
ததா³ஸம்ʼஸ்ம்ருʼத்யப தேரா ேராத ³தும்ஆரப⁴த|

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

Ⅱ ததா³ பீலாதஸ்தம்ʼ ப்ருʼஷ்டவாந் த்வம்ʼ க ம்ʼ
யஹூதீ³யேலாகாநாம்ʼ ராஜா? தத : ஸ ப்ரத்யுக்தவாந் ஸத்யம்ʼ
வத³ஸி|

Ⅲ அபரம்ʼ ப்ரதா⁴நயாஜகாஸ்தஸ்ய ப³ஹுஷ வாக்ேயஷ
ேதா³ஷமாேராபயாஞ்சக்ரு : க ந்துஸகமப ந ப்ரத்யுவாச|

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

Ⅴ கந்து யீஸு²ஸ்ததா³ப ேநாத்தரம்ʼ த³ெதௗ³ தத : பீலாத
ஆஸ்²சர்ய்யம்ʼஜகா³ம|

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

Ⅶ ேய ச பூர்வ்வமுபப்லவமகார்ஷ ருபப்லேவ வத⁴மப
க்ருʼதவந்தஸ்ேதஷாம்ʼ மத்⁴ேய ததா³ேநாம்ʼ ப³ரப்³பா³நாமக ஏேகா
ப³த்³த⁴ஆஸீத்|

Ⅷ அேதா ேஹேதா : பூர்வ்வாபரீயாம்ʼ ரீத கதா²ம்ʼ கத²யத்வா
ேலாகாஉச்ைசருவந்த : பீலாதஸ்யஸமக்ஷம்ʼ ந ேவத³யாமாஸு :|
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Ⅸ ததா³ பீலாதஸ்தாநாசக்²ெயௗ தர்ஹ கம்ʼ யஹூதீ³யாநாம்ʼ
ராஜாநம்ʼ ேமாசயஷ்யாமி? யுஷ்மாப ⁴ : க மிஷ்யேத?

Ⅹயத : ப்ரதா⁴நயாஜகா ஈர்ஷ்யாதஏவயீஸு²ம்ʼஸமார்பயந்ந த ஸ
வேவத³|

Ⅺ க ந்து யதா² ப³ரப்³பா³ம்ʼ ேமாசயத ததா² ப்ரார்த²யதும்ʼ
ப்ரதா⁴நயாஜகா ேலாகாந் ப்ரவர்த்தயாமாஸு :|

Ⅻஅத² பீலாத : புந : ப்ருʼஷ்டவாந் தர்ஹ யம்ʼ யஹூதீ³யாநாம்ʼ
ராேஜத வத³த² தஸ்யகம்ʼ கரிஷ்யாமி யுஷ்மாப ⁴ : க மிஷ்யேத?

ⅩⅢததா³ ேத புநரப ப்ேராச்ைச : ப்ேராசுஸ்தம்ʼ க்ருேஸ² ேவத⁴ய|
ⅩⅣதஸ்மாத்பீலாத : கத ²தவாந்குத :?ஸகம்ʼகுகர்ம்மக்ருʼதவாந்?
க ந்துேத புநஸ்²சருவந்ேதாவ்யாஜஹ்ருஸ்தம்ʼ க்ருேஸ² ேவத⁴ய|

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

ⅩⅥஅநந்தரம்ʼைஸந்யக³ேணா(அ)ட்டாலிகாம்அர்தா²த்³அத ⁴பேத
ர்க்³ருʼஹம்ʼயீஸு²ம்ʼ நீத்வா ேஸநாநவஹம்ʼஸமாஹுயத்|

ⅩⅦ பஸ்²சாத் ேத தம்ʼ தூ⁴மலவர்ணவஸ்த்ரம்ʼ பரிதா⁴ப்ய
கண்டகமுகுடம்ʼ ரசய த்வாஸி²ரஸிஸமாேராப்ய

ⅩⅧ ேஹ யஹூதீ³யாநாம்ʼ ராஜந் நமஸ்கார இத்யுக்த்வா தம்ʼ
நமஸ்கர்த்தாமாேரப ⁴ேர|

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

ⅩⅩ இத்த²முபஹஸ்ய தூ⁴ம்ரவர்ணவஸ்த்ரம் உத்தார்ய்ய
தஸ்ய வஸ்த்ரம்ʼ தம்ʼ பர்ய்யதா⁴பயந் க்ருேஸ² ேவத்³து⁴ம்ʼ
ப³ஹர்நந்யுஸ்²ச|

ⅩⅪ தத : பரம்ʼ ேஸகந்த³ரஸ்ய ருப²ஸ்ய ச ப தா ஸி²ேமாந்நாமா
குரீணீயேலாக ஏக : குதஸ்²ச த்³ க்³ராமாேத³த்ய பத ² யாத தம்ʼ ேத
யீேஸா² : க்ருஸ²ம்ʼ ேவாடு⁴ம்ʼ ப³லாத்³ த³த்⁴நு :|

ⅩⅫ அத² கு³ல்க³ல்தா அர்தா²த் ஸி²ர :கபாலநாமகம்ʼ ஸ்தா²நம்ʼ
யீஸு²மாநீய

ⅩⅩⅢ ேத க³ந்த⁴ரஸமிஸ்²ரிதம்ʼ த்³ராக்ஷாரஸம்ʼ பாதும்ʼ தஸ்ைம
த³து³ : க ந்துஸநஜக்³ராஹ|

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

ⅩⅩⅤதஸ்யபரிேத⁴யாநாம்ʼவபா⁴கா³ர்த²ம்ʼகு³டிகாபாதம்ʼ சக்ரு :|
ⅩⅩⅥ அபரம் ஏஷ யஹூதீ³யாநாம்ʼ ராேஜத லிக ²தம்ʼ
ேதா³ஷபத்ரம்ʼ தஸ்யஸி²ரஊர்த்³வ்வம்ஆேராபயாஞ்சக்ரு :|

ⅩⅩⅦ தஸ்ய வாமத³க்ஷணேயா ர்த்³ெவௗ ெசௗெரௗ க்ருஸ²ேயா
ர்வவதா⁴ேத|

ⅩⅩⅧ ேதைநவ "அபராத ⁴ஜைந : ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ஸ க³ணிேதா
ப⁴வஷ்யத ,"இத ஸா²ஸ்த்ேராக்தம்ʼவசநம்ʼஸித்³த⁴மபூ⁴த|
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ⅩⅩⅨஅநந்தரம்ʼ மார்ேக³ ேய ேய ேலாகா க³மநாக³மேந சக்ருஸ்ேத
ஸர்வ்வ ஏவ ஸி²ராம்ʼஸ்யாந்ேதா³ல்ய ந ந்த³ந்ேதா ஜக³து³ :, ேர
மந்த ³ரநாஸ²க ேர த ³நத்ரயமத்⁴ேய தந்ந ர்ம்மாயக,

ⅩⅩⅩஅது⁴நாத்மாநம்அவத்வா க்ருஸா²த³வேராஹ|
ⅩⅩⅪ கஞ்ச ப்ரதா⁴நயாஜகா அத்⁴யாபகாஸ்²ச தத்³வத்
த ரஸ்க்ருʼத்ய பரஸ்பரம்ʼ சசக்ஷேர ஏஷ பராநாவத் க ந்து
ஸ்வமவதும்ʼ நஸ²க்ேநாத |

ⅩⅩⅫ யதீ³ஸ்ராேயேலா ராஜாப ⁴ஷக்தஸ்த்ராதா ப⁴வத
தர்ஹ்யது⁴ைநந க்ருஸா²த³வேராஹது வயம்ʼ தத்³ த்³ருʼஷ்ட்வா
வஸ்²வஸிஷ்யாம :; கஞ்ச ெயௗ ேலாெகௗ ேதந ஸார்த்³த⁴ம்ʼ
க்ருேஸ² (அ)வத்⁴ேயதாம்ʼ தாவப தம்ʼ ந ர்ப⁴ர்த்ஸயாமாஸது :|

ⅩⅩⅩⅢ அத² த்³வதீயயாமாத் த்ருʼதீயயாமம்ʼ யாவத் ஸர்வ்ேவா
ேத³ஸ² : ஸாந்த⁴காேராபூ⁴த்|

ⅩⅩⅩⅣ ததஸ்த்ருʼதீயப்ரஹேர யீஸு²ருச்ைசரவத³த் ஏலீ ஏலீ லாமா
ஸி²வக்தநீ அர்தா²த்³ "ேஹ மதீ³ஸ² மதீ³ஸ² த்வம்ʼ பர்ய்யத்யா  :
குேதாஹ மாம்ʼ?"

ⅩⅩⅩⅤ ததா³ ஸமீபஸ்த²ேலாகாநாம்ʼ ேகச த் தத்³வாக்யம்ʼ
நஸ²ம்யாசக்²யு : பஸ்²ையஷஏலியம்ஆஹூயத |

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

ⅩⅩⅩⅦஅத²யீஸு²ருச்ைச : ஸமாஹூயப்ராணாந்ஜெஹௗ|
ⅩⅩⅩⅧ ததா³ மந்த ³ரஸ்ய ஜவந ேகார்த்³வ்வாத³த⁴ :ர்ய்யந்தா
வ தீ³ர்ணாத்³வக²ண்டா³பூ⁴த்|

ⅩⅩⅩⅨ கஞ்ச இத்த²முச்ைசராஹூய ப்ராணாந் த்யஜந்தம்ʼ தம்ʼ
த்³ருʼஷ்த்³வா தத்³ரக்ஷணாய நயுக்ேதா ய : ேஸநாபத ராஸீத்
ேஸாவத³த் நேராயம் ஈஸ்²வரபுத்ரஇத ஸத்யம்|

ⅩⅬ ததா³நீம்ʼ மக்³த³லீநீ மரிஸம் கநஷ்ட²யாகூேபா³ ேயாேஸஸ்²ச
மாதாந்யமரியம்ஸா²ேலாமீ சயா : ஸ்த்ரிேயா

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

ⅩⅬⅡ அதா²ஸாத³நத ³நஸ்யார்தா²த்³ வஸ்²ராமவாராத்
பூர்வ்வத ³நஸ்யஸாயம்ʼகாலஆக³த

ⅩⅬⅢ ஈஸ்²வரராஜ்யாேப யரிமதீ²யயூஷப²நாமா மாந்யமந்த்ரீ
ஸேமத்ய பீலாதஸவத⁴ம்ʼ ந ர்ப⁴ேயா க³த்வா யீேஸா²ர்ேத³ஹம்ʼ
யயாேச|

ⅩⅬⅣ க ந்து ஸ இதா³நீம்ʼ ம்ருʼத : பீலாத இத்யஸம்ப⁴வம்ʼ மத்வா
ஸ²தேஸநாபத மாஹூயஸகதா³ம்ருʼதஇத பப்ரச்ச²|

ⅩⅬⅤ ஸ²தேஸமநாபதமுகா²த் தஜ்ஜ்ஞாத்வா யூஷேப²
யீேஸா²ர்ேத³ஹம்ʼ த³ெதௗ³|

ⅩⅬⅥ பஸ்²சாத் ஸ ஸூ மம்ʼ வாஸ : க்ரீத்வா யீேஸா² :
காயமவேராஹ்ய ேதந வாஸஸா ேவஷ்டாய த்வா க ³ெரௗ
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கா²தஸ்²மஸா²ேந ஸ்தா²ப தவாந் பாஷாணம்ʼ ேலாட²யத்வா
த்³வாரி ந த³ேத⁴|

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

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

Ⅱ ஸப்தாஹப்ரத²மத ³ேந(அ)த ப்ரத்யூேஷ ஸூர்ய்ேயாத³யகாேல
ஸ்²மஸா²நமுபக³தா :|

Ⅲ க ந்து ஸ்²மஸா²நத்³வாரபாஷாேணா(அ)த ப்³ருʼஹந் தம்ʼ
ேகா(அ)பஸாரயஷ்யதீத தா : பரஸ்பரம்ʼ க³த³ந்த !

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

Ⅴபஸ்²சாத்தா :ஸ்²மஸா²நம்ʼப்ரவஸ்²யஸு²க்லவர்ணதீ³ர்க⁴பரிச்ச²தா³வ்ருʼதேமகம்ʼ
யுவாநம்ʼ ஸ்²மஸா²நத³க்ஷணபார்ஸ்²வ உபவஷ்டம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா
சமச்சக்ரு :|

Ⅵ ேஸா(அ)வத³த், மாைப⁴ஷ்ட யூயம்ʼ க்ருேஸ² ஹதம்ʼ
நாஸரதீயயீஸு²ம்ʼ க³ேவஷயத² ேஸாத்ர நாஸ்த
ஸ்²மஸா²நாது³த³ஸ்தா²த்; ைத ர்யத்ர ஸ ஸ்தா²ப த : ஸ்தா²நம்ʼ
தத ³த³ம்ʼ பஸ்²யத|

Ⅶ க ந்து ேதந யேதா²க்தம்ʼ ததா² யுஷ்மாகமக்³ேர கா³லீலம்ʼ
யாஸ்யேத தத்ர ஸ யுஷ்மாந் ஸாக்ஷாத் கரிஷ்யேத யூயம்ʼ க³த்வா
தஸ்யஸி²ஷ்ேயப்⁴ய : ப தராய சவார்த்தாமிமாம்ʼ கத²யத|

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

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

Ⅹதத :ஸாக³த்வாேஸா²கேராத³நக்ருʼத்³ப்⁴ேயா(அ)நுக³தேலாேகப்⁴யஸ்தாம்ʼ
வார்த்தாம்ʼ கத²யாமாஸ|

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

Ⅻ பஸ்²சாத் ேதஷாம்ʼ த்³வாேயா ர்க்³ராமயாநகாேல
யீஸு²ரந்யேவஸ²ம்ʼ த்⁴ருʼத்வா தாப்⁴யாம்ʼ த³ர்ஸ²ந த³ெதௗ³!

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

ⅩⅣ ேஸ²ஷத ஏகாத³ஸ²ஸி²ஷ்ேயஷ ேபா⁴ஜேநாபவஷ்ேடஷ
யீஸு²ஸ்ேதப்⁴ேயா த³ர்ஸ²நம்ʼ த³ெதௗ³ தேதா²த்தா²நாத் பரம்ʼ
தத்³த³ர்ஸ²நப்ராப்தேலாகாநாம்ʼ கதா²யாமவஸ்²வாஸகரணாத்
ேதஷாமவஸ்²வாஸமந :காடி²ந்யாப்⁴யாம்ʼ ேஹதுப்⁴யாம்ʼ ஸ
தாம்ʼஸ்தர்ஜிதவாந்|
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ⅩⅤ அத² தாநாசக்²ெயௗ யூயம்ʼ ஸர்வ்வஜக³த்³ க³த்வா
ஸர்வ்வஜநாந் ப்ரத ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ ப்ரசாரயத|

ⅩⅥ தத்ர ய : கஸ்²ச த்³ வஸ்²வஸ்ய மஜ்ஜிேதா ப⁴ேவத்
ஸ பரித்ராஸ்யேத க ந்து ேயா ந வஸ்²வஸிஷ்யத ஸ
த³ண்ட³யஷ்யேத|

ⅩⅦகஞ்ச ேய ப்ரத்ேயஷ்யந்த ைதரீத்³ருʼக்³ஆஸ்²சர்ய்யம்ʼ கர்ம்ம
ப்ரகாஸ²யஷ்யேதேதமந்நாம்நாபூ⁴தாந்த்யாஜயஷ்யந்த பா⁴ஷா
அந்யாஸ்²சவத ³ஷ்யந்த |

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

ⅩⅨ அத² ப்ரபு⁴ஸ்தாந த்யாத ³ஸ்²ய ஸ்வர்க³ம்ʼ நீத : ஸந்
பரேமஸ்²வரஸ்யத³க்ஷணஉபவேவஸ²|

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



Luke Ⅰ:Ⅰ 112 Luke Ⅰ:ⅩⅦ

லூகலிக ²த : ஸுஸம்ʼவாத³ :
Ⅰ ப்ரத²மேதா ேய ஸாக்ஷேணா வாக்யப்ரசாரகாஸ்²சாஸந்
ேத(அ)ஸ்மாகம்ʼ மத்⁴ேய யத்³யத் ஸப்ரமாணம்ʼ வாக்யமர்பயந்த
ஸ்ம

Ⅱ தத³நுஸாரேதா(அ)ந்ேயப ப³ஹவஸ்தத்³வ்ருʼத்தாந்தம்ʼ
ரசயதும்ʼ ப்ரவ்ருʼத்தா :|

Ⅲ அதஏவ ேஹ மஹாமஹமத ²யப ²ல் த்வம்ʼ யா யா : கதா²
அஸி² யதா²ஸ்தாஸாம்ʼ த்³ருʼட⁴ப்ரமாணாந யதா² ப்ராப்ேநாஷ

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

Ⅴ யஹூதா³ேத³ஸீ²யேஹேராத்³நாமேக ராஜத்வம்ʼ குர்வ்வத
அபீ³யயாஜகஸ்ய பர்ய்யாயாத ⁴காரீ ஸிக²ரியநாமக ஏேகா
யாஜேகாஹாேராணவம்ʼேஸா²த்³ப⁴வாஇலீேஸ²வாக்²யா

Ⅵ தஸ்ய ஜாயா த்³வாவெமௗ ந ர்ேதா³ெஷௗ ப்ரேபா⁴ :
ஸர்வ்வாஜ்ஞா வ்யவஸ்தா²ஸ்²ச ஸம்ʼமந்ய ஈஸ்²வரத்³ருʼஷ்ெடௗ
தா⁴ர்ம்மிகாவாஸ்தாம்|

Ⅶ தேயா : ஸந்தாந ஏேகாப நாஸீத், யத இலீேஸ²வா ப³ந்த்⁴யா
ெதௗத்³வாேவவவ்ருʼத்³தா⁴வப⁴வதாம்|

Ⅷ யதா³ ஸ்வபர்ய்யாநுக்ரேமண ஸிக²ரிய ஈஸ்²வாஸ்ய
ஸமக்ஷம்ʼயாஜகீயம்ʼ கர்ம்ம கேராத

Ⅸ ததா³ யஜ்ஞஸ்ய த ³நபரிபாய்யா பரேமஸ்²வரஸ்ய மந்த ³ேர
ப்ரேவஸ²காேலதூ⁴பஜ்வாலநம்ʼ கர்ம்ம தஸ்யகரணீயமாஸீத்|

Ⅹ தத்³தூ⁴பஜ்வாலநகாேல ேலாகநவேஹ ப்ரார்த²நாம்ʼ கர்தும்ʼ
ப³ஹஸ்தஷ்ட²த

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

Ⅻதம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வாஸிக²ரியஉத்³வவேஜஸ²ஸ²ங்ேக ச|
ⅩⅢ ததா³ ஸதூ³தஸ்தம்ʼ ப³பா⁴ேஷ ேஹஸிக²ரிய மா ைப⁴ஸ்தவ
ப்ரார்த²நா க்³ராஹ்யா ஜாதா தவ பா⁴ர்ய்யா இலீேஸ²வா புத்ரம்ʼ
ப்ரேஸாஷ்யேததஸ்யநாம ேயா◌ेஹந்இத கரிஷ்யஸி|

ⅩⅣ கஞ்ச த்வம்ʼ ஸாநந்த³ : ஸஹர்ஷஸ்²ச ப⁴வஷ்யஸி தஸ்ய
ஜந்மந ப³ஹவஆநந்த ³ஷ்யந்த ச|

ⅩⅤ யேதா ேஹேதா : ஸ பரேமஸ்²வரஸ்ய ேகா³சேர மஹாந்
ப⁴வஷ்யத ததா² த்³ராக்ஷாரஸம்ʼ ஸுராம்ʼ வா க மப ந பாஸ்யத ,
அபரம்ʼஜந்மாரப்⁴யபவத்ேரணாத்மநா பரிபூர்ண :

ⅩⅥ ஸந் இஸ்ராேயல்வம்ʼஸீ²யாந் அேநகாந் ப்ரேபா⁴ :
பரேமஸ்²வரஸ்யமார்க³மாேநஷ்யத |

ⅩⅦ ஸந்தாநாந் ப்ரத ப த்ருʼணாம்ʼ மநாம்ʼஸி த⁴ர்ம்மஜ்ஞாநம்ʼ
ப்ரத்யநாஜ்ஞாக்³ராஹணஸ்²ச பராவர்த்தயதும்ʼ, ப்ரேபா⁴ :
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பரேமஸ்²வரஸ்ய ேஸவார்த²ம் ஏகாம்ʼஸஜ்ஜிதஜாத ம்ʼவதா⁴துஞ்ச
ஸஏலியரூபாத்மஸ²க்த ப்ராப்தஸ்தஸ்யாக்³ேர க³மிஷ்யத |

ⅩⅧ ததா³ ஸிக²ரிேயா தூ³தமவாதீ³த் கத²ேமதத்³ ேவத்ஸ்யாமி?
யேதாஹம்ʼவ்ருʼத்³ேதா⁴மம பா⁴ர்ய்யா சவ்ருʼத்³தா⁴|

ⅩⅨதேதாதூ³த : ப்ரத்யுவாச பஸ்²ேயஸ்²வரஸ்யஸாக்ஷாத்³வர்த்தீ
ஜிப்³ராேயல்நாமா தூ³ேதாஹம்ʼ த்வயா ஸஹ கதா²ம்ʼ க³த ³தும்ʼ
துப்⁴யமிமாம்ʼஸு²ப⁴வார்த்தாம்ʼ தா³துஞ்சப்ேரஷத :|

ⅩⅩ க ந்து மதீ³யம்ʼ வாக்யம்ʼ காேல ப²லிஷ்யத தத் த்வயா ந
ப்ரதீதம் அத : காரணாத்³ யாவேத³வ தாந ந ேஸத்ஸ்யந்த தாவத்
த்வம்ʼவக்தும்ʼமஸ²க்ேதாமூேகா ப⁴வ|

ⅩⅪ ததா³நீம்ʼ ேய ேய ேலாகா : ஸிக²ரியமைபக்ஷந்த ேத
மத்⁴ேயமந்த ³ரம்ʼ தஸ்யப³ஹுவலம்பா³த்³ஆஸ்²சர்ய்யம்ʼ ேமந ேர|

ⅩⅫ ஸ ப³ஹராக³ேதா யதா³ க மப வாக்யம்ʼ வக்துமஸ²க்த :
ஸங்ேகதம்ʼக்ருʼத்வாந  :ஸ²ப்³த³ஸ்தஸ்ெயௗததா³மத்⁴ேயமந்த ³ரம்ʼ
கஸ்யச த்³ த³ர்ஸ²நம்ʼ ேதந ப்ராப்தம்இத ஸர்வ்ேவபு³பு³த ⁴ேர|

ⅩⅩⅢ அநந்தரம்ʼ தஸ்ய ேஸவநபர்ய்யாேய ஸம்பூர்ேண ஸத ஸ
நஜேக³ஹம்ʼஜகா³ம|

ⅩⅩⅣ கத பயத ³ேநஷ க³ேதஷ தஸ்ய பா⁴ர்ய்யா இலீேஸ²வா
க³ர்ப்³ப⁴வதீப³பூ⁴வ

ⅩⅩⅤ பஸ்²சாத் ஸா பஞ்சமாஸாந் ஸம்ʼேகா³ப்யாகத²யத்
ேலாகாநாம்ʼஸமக்ஷம்ʼமமாபமாநம்ʼக²ண்ட³யதும்ʼ பரேமஸ்²வேரா
மய த்³ருʼஷ்டிம்ʼ பாதய த்வா கர்ம்ேமத்³ருʼஸ²ம்ʼ க்ருʼதவாந்|

ⅩⅩⅥ அபரஞ்ச தஸ்யா க³ர்ப்³ப⁴ஸ்ய ஷஷ்ேட² மாேஸ ஜாேத
கா³லீல்ப்ரேத³ஸீ²யநாஸரத்புேர

ⅩⅩⅦ தா³யூேதா³ வம்ʼஸீ²யாய யூஷப்²நாம்ேந புருஷாய யா
மரியம்நாமகுமாரீ வாக்³த³த்தாஸீத் தஸ்யா : ஸமீபம்ʼ ஜிப்³ராேயல்
தூ³த ஈஸ்²வேரணப்ரஹத :|

ⅩⅩⅧ ஸ க³த்வா ஜகா³த³ ேஹ ஈஸ்²வராநுக்³ருʼஹீதகந்ேய தவ
ஸு²ப⁴ம்ʼ பூ⁴யாத் ப்ரபு⁴ : பரேமஸ்²வரஸ்தவ ஸஹாேயாஸ்த
நாரீணாம்ʼமத்⁴ேய த்வேமவத⁴ந்யா|

ⅩⅩⅨ ததா³நீம்ʼ ஸா தம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா தஸ்ய வாக்யத உத்³வஜ்ய
கீத்³ருʼஸ²ம்ʼ பா⁴ஷணமித³ம்இத மநஸா ச ந்தயாமாஸ|

ⅩⅩⅩதேதாதூ³ேதா(அ)வத³த் ேஹமரியம் ப⁴யம்ʼமாகார்ஷீ :, த்வய
பரேமஸ்²வரஸ்யாநுக்³ரேஹாஸ்த |

ⅩⅩⅪ பஸ்²ய த்வம்ʼ க³ர்ப்³ப⁴ம்ʼ த்⁴ருʼத்வா புத்ரம்ʼ ப்ரேஸாஷ்யேஸ
தஸ்யநாமயீஸு²ரித கரிஷ்யஸி|

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

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

ⅩⅩⅩⅣததா³ மரியம் தம்ʼதூ³தம்ʼ ப³பா⁴ேஷநாஹம்ʼ புருஷஸங்க³ம்ʼ
கேராமி தர்ஹ கத²ேமதத்ஸம்ப⁴வஷ்யத ?
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ⅩⅩⅩⅤ தேதா தூ³ேதா(அ)கத²யத் பவத்ர ஆத்மா
த்வாமாஸ்²ராயஷ்யத ததா² ஸர்வ்வஸ்²ேரஷ்ட²ஸ்ய
ஸ²க்தஸ்தேவாபரி சா²யாம்ʼ கரிஷ்யத தேதா ேஹேதாஸ்தவ
க³ர்ப்³பா⁴த்³ ய : பவ த்ரபா³லேகா ஜநஷ்யேத ஸ ஈஸ்²வரபுத்ர இத
க்²யாத ம்ʼ ப்ராப்ஸ்யத |

ⅩⅩⅩⅥ அபரஞ்ச பஸ்²ய தவ ஜ்ஞாத ரிலீேஸ²வா யாம்ʼ ஸர்வ்ேவ
ப³ந்த்⁴யாமவத³ந் இதா³நீம்ʼ ஸா வார்த்³த⁴க்ேய ஸந்தாநேமகம்ʼ
க³ர்ப்³ேப⁴(அ)தா⁴ரயத் தஸ்யஷஷ்ட²மாேஸாபூ⁴த்|

ⅩⅩⅩⅦக மப கர்ம்ம நாஸாத்⁴யம் ஈஸ்²வரஸ்ய|
ⅩⅩⅩⅧததா³ மரியம் ஜகா³த³, பஸ்²ய ப்ரேப⁴ரஹம்ʼ தா³ஸீமஹ்யம்ʼ
தவ வாக்யாநுஸாேரண ஸர்வ்வேமதத்³ க⁴டதாம்; அநநதரம்ʼ
தூ³தஸ்தஸ்யா : ஸமீபாத் ப்ரதஸ்ேத²|

ⅩⅩⅩⅨ அத² கத பயத ³நாத் பரம்ʼ மரியம் தஸ்மாத்
பர்வ்வதமயப்ரேத³ஸீ²யயஹூதா³யா நக³ரேமகம்ʼ ஸீ²க்⁴ரம்ʼ
க³த்வா

ⅩⅬ ஸிக²ரியயாஜகஸ்ய க்³ருʼஹம்ʼ ப்ரவஸ்²ய தஸ்ய ஜாயாம்
இலீேஸ²வாம்ʼஸம்ேபா³த்⁴யாவத³த்|

ⅩⅬⅠ தேதா மரியம : ஸம்ேபா³த⁴நவாக்ேய இலீேஸ²வாயா :
கர்ணேயா : ப்ரவஷ்டமாத்ேர ஸத தஸ்யா க³ர்ப்³ப⁴ஸ்த²பா³லேகா
நநர்த்த| ததஇலீேஸ²வா பவத்ேரணாத்மநா பரிபூர்ணாஸதீ

ⅩⅬⅡ ப்ேராச்ைசர்க³த ³துமாேரேப⁴, ேயாஷதாம்ʼ மத்⁴ேய த்வேமவ
த⁴ந்யா, தவக³ர்ப்³ப⁴ஸ்த² : ஸி²ஸு²ஸ்²ச த⁴ந்ய :|

ⅩⅬⅢ த்வம்ʼ ப்ரேபா⁴ர்மாதா, மம ந ேவஸ²ேந த்வயா
சரணாவர்ப ெதௗ,மமாத்³யெஸௗபா⁴க்³யேமதத்|

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

ⅩⅬⅤ யா ஸ்த்ரீ வ்யஸ்²வஸீத் ஸா த⁴ந்யா, யேதா ேஹேதாஸ்தாம்ʼ
ப்ரத பரேமஸ்²வேராக்தம்ʼ வாக்யம்ʼ ஸர்வ்வம்ʼ ஸித்³த⁴ம்ʼ
ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅬⅥ ததா³நீம்ʼ மரியம் ஜகா³த³| த⁴ந்யவாத³ம்ʼ பேரஸ²ஸ்ய கேராத
மாமகம்ʼமந :|

ⅩⅬⅦமமாத்மா தாரேகேஸ² சஸமுல்லாஸம்ʼ ப்ரக³ச்ச²த |
ⅩⅬⅧஅகேராத்ஸப்ரபு⁴ ர்து³ஷ்டிம்ʼஸ்வதா³ஸ்யாது³ர்க³த ம்ʼ ப்ரத |
பஸ்²யாத்³யாரப்⁴யமாம்ʼ த⁴ந்யாம்ʼவ யந்த புருஷா : ஸதா³|

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

Ⅼ ேய ப ³ப்⁴யத ஜநாஸ்தஸ்மாத் ேதஷாம்ʼ ஸந்தாநபம்ʼக்தஷ |
அநுகம்பா ததீ³யா சஸர்வ்வைத³வஸுதஷ்ட²த |

ⅬⅠ ஸ்வபா³ஹுப³லதஸ்ேதந ப்ராகாஸ்²யத பராக்ரம :|
மந :குமந்த்ரணாஸார்த்³த⁴ம்ʼவகீர்ய்யந்ேத(அ)ப ⁴மாந ந :|

ⅬⅡ ஸிம்ʼஹாஸநக³தால்ேலாகாந் ப³லிநஸ்²சாவேராஹ்ய ஸ :|
பேத³ஷ ச்ேசஷ ேலாகாம்ʼஸ்துக்ஷ த்³ராந்ஸம்ʼஸ்தா²பயத்யப |

ⅬⅢ க்ஷ த ⁴தாந் மாநவாந் த்³ரவ்ையருத்தைம : பரிதர்ப்ய ஸ :|
ஸகலாந் த⁴ந ேநா ேலாகாந்வஸ்ருʼேஜத்³ ரிக்தஹஸ்தகாந்|
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ⅬⅣ இப்³ராஹீமி ச தத்³வம்ʼேஸ² யா த³யாஸ்த ஸைத³வ தாம்ʼ|
ஸ்ம்ருʼத்வா புரா ப த்ருʼணாம்ʼ ேநா யதா²ஸாக்ஷாத்ப்ரதஸ்²ருதம்ʼ|

ⅬⅤஇஸ்ராேயல்ேஸவகஸ்ேதந தேதா²பக்ரியேதஸ்வயம்ʼ||
ⅬⅥ அநந்தரம்ʼ மரியம் ப்ராேயண மாஸத்ரயம் இலீேஸ²வயா
ஸேஹாஷத்வாவ்யாகு⁴ய்யநஜந ேவஸ²நம்ʼயெயௗ|

ⅬⅦ தத³நந்தரம் இலீேஸ²வாயா : ப்ரஸவகால உபஸ்த ²ேத ஸத
ஸா புத்ரம்ʼ ப்ராேஸாஷ்ட|

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

ⅬⅨ ததா²ஷ்டேம த ³ேந ேத பா³லகஸ்ய த்வசம்ʼ ேச²த்தும் ஏத்ய
தஸ்யப த்ருʼநாமாநுரூபம்ʼ தந்நாமஸிக²ரியஇத கர்த்துமீஷ  :|

ⅬⅩ க ந்து தஸ்ய மாதாகத²யத் தந்ந, நாமாஸ்ய ேயாஹந் இத
கர்த்தவ்யம்|

ⅬⅪ ததா³ ேத வ்யாஹரந் தவ வம்ʼஸ²மத்⁴ேய நாேமத்³ருʼஸ²ம்ʼ
கஸ்யாப நாஸ்த |

ⅬⅫதத : பரம்ʼ தஸ்யப தரம்ʼஸிக²ரியம்ʼ ப்ரத ஸங்ேகத்யபப்ரச்சு² :
ஸி²ேஸா² : க ம்ʼ நாம காரிஷ்யேத?

ⅬⅩⅢதத : ஸப²லகேமகம்ʼயாச த்வாலிேலக² தஸ்யநாம ேயாஹந்
ப⁴வஷ்யத | தஸ்மாத்ஸர்வ்ேவஆஸ்²சர்ய்யம்ʼ ேமந ேர|

ⅬⅩⅣ தத்க்ஷணம்ʼ ஸிக²ரியஸ்ய ஜிஹ்வாஜாட்³ேய(அ)பக³ேத
ஸ முக²ம்ʼ வ்யாதா³ய ஸ்பஷ்டவர்ணமுச்சார்ய்ய ஈஸ்²வரஸ்ய
கு³ணாநுவாத³ம்ʼ சகார|

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

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

ⅬⅩⅦ ததா³ ேயாஹந : ப தா ஸிக²ரிய : பவ த்ேரணாத்மநா
பரிபூர்ண : ஸந்ஏதாத்³ருʼஸ²ம்ʼ ப⁴வஷ்யத்³வாக்யம்ʼ கத²யாமாஸ|

ⅬⅩⅧ இஸ்ராேயல : ப்ரபு⁴ ர்யஸ்து ஸ த⁴ந்ய : பரேமஸ்²வர :|
அநுக்³ருʼஹ்யநஜால்ேலாகாந்ஸஏவபரிேமாசேயத்|

ⅬⅩⅨ வபக்ஷஜநஹஸ்ேதப்⁴ேயா யதா² ேமாச்யாமேஹ வயம்ʼ|
யாவஜ்ஜீவஞ்சத⁴ர்ம்ேமணஸாரல்ேயந ச ந ர்ப⁴யா :|

ⅬⅩⅩ ேஸவாமைஹ தேமைவகம் ஏதத்காரணேமவ ச| ஸ்வகீயம்ʼ
ஸுபவத்ரஞ்சஸம்ʼஸ்ம்ருʼத்யநயமம்ʼஸதா³|

ⅬⅩⅪ க்ருʼபயா புருஷாந் பூர்வ்வாந் ந கஷார்தா²த்து ந : பது :|
இப்³ராஹீம : ஸமீேபயம்ʼஸ²பத²ம்ʼ க்ருʼதவாந் புரா|

ⅬⅩⅫ தேமவ ஸப²லம்ʼ கர்த்தம்ʼ ததா² ஸ²த்ருக³ணஸ்ய ச|
ருʼ◌ृதீயாகாரிணஸ்²ைசவகேரப்⁴ேயா ரக்ஷணாயந :|

ⅬⅩⅩⅢஸ்ருʼஷ்ேட : ப்ரத²மத : ஸ்வீைய : பவ த்ைர ர்பா⁴வவாத ³ப ⁴ :|
ⅬⅩⅩⅣயேதா²க்தவாந் ததா²ஸ்வஸ்யதா³யூத³ : ேஸவகஸ்யது|
ⅬⅩⅩⅤவம்ʼேஸ² த்ராதாரேமகம்ʼஸஸமுத்பாத ³தவாந்ஸ்வயம்|
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ⅬⅩⅩⅥ அேதா ேஹ பா³லக த்வந்து ஸர்வ்ேவப்⁴ய : ஸ்²ேரஷ்ட²
ஏவ ய :| தஸ்ையவ பா⁴வவாதீ³த ப்ரவ க்²யாேதா ப⁴வஷ்யஸி|
அஸ்மாகம்ʼ சரணாந் ேக்ஷேம மார்ேக³ சாலயதும்ʼ ஸதா³| ஏவம்ʼ
த்⁴வாந்ேத(அ)ர்த²ேதா ம்ருʼத்ேயாஸ்²சா²யாயாம்ʼ ேயதுமாநவா :|

ⅬⅩⅩⅦஉபவஷ்டாஸ்து தாேநவ ப்ரகாஸ²யதுேமவ ஹ | க்ருʼத்வா
மஹாநுகம்பாம்ʼஹ யாேமவபரேமஸ்²வர :|

ⅬⅩⅩⅧ ஊர்த்³வ்வாத் ஸூர்ய்யமுதா³ய்ையவாஸ்மப்⁴யம்ʼ
ப்ராதா³த்து த³ர்ஸ²நம்ʼ| தயாநுகம்பயா ஸ்வஸ்ய ேலாகாநாம்ʼ
பாபேமாசேந|

ⅬⅩⅩⅨ பரித்ராணஸ்ய ேதப்⁴ேயா ஹ ஜ்ஞாநவஸ்²ராணநாய ச|
ப்ரேபா⁴ ர்மார்க³ம்ʼ பரிஷ்கர்த்தும்ʼ தஸ்யாக்³ராயீ ப⁴வஷ்யஸி||

ⅬⅩⅩⅩ அத² பா³லக : ஸ²ரீேரண பு³த்³த்⁴யா ச வர்த்³த ⁴துமாேரேப⁴;
அபரஞ்சஸஇஸ்ராேயேலாவம்ʼஸீ²யேலாகாநாம்ʼஸமீேபயாவந்ந
ப்ரகடீபூ⁴தஸ்தாஸ்தாவத் ப்ராந்தேர ந்யவஸத்|

Ⅱ
Ⅰஅபரஞ்சதஸ்மிந்காேலராஜ்யஸ்யஸர்வ்ேவஷாம்ʼேலாகாநாம்ʼ
நாமாந ேலக²யதும்அக³ஸ்தைகஸரஆஜ்ஞாபயாமாஸ|

Ⅱதத³நுஸாேரணகுரீணியநாமந ஸுரியாேத³ஸ²ஸ்யஸா²ஸேக
ஸத நாமேலக²நம்ʼ ப்ராேரேப⁴|

Ⅲ அேதா ேஹேதா ர்நாம ேலக ²தும்ʼ ஸர்வ்ேவ ஜநா : ஸ்வீயம்ʼ
ஸ்வீயம்ʼ நக³ரம்ʼஜக்³மு :|

Ⅳ ததா³நீம்ʼ யூஷப்² நாம ேலக ²தும்ʼ வாக்³த³த்தயா
ஸ்வபா⁴ர்ய்யயா க³ர்ப்³ப⁴வத்யா மரியமா ஸஹ ஸ்வயம்ʼ
தா³யூத³ : ஸஜாதவம்ʼஸ² இத காரணாத்³ கா³லீல்ப்ரேத³ஸ²ஸ்ய
நாஸரத்நக³ராத்³

Ⅴயஹூதா³ப்ரேத³ஸ²ஸ்யைப³த்ேலஹமாக்²யம்ʼ தா³யூத்³நக³ரம்ʼ
ஜகா³ம|

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

Ⅶ ஸா தம்ʼ ப்ரத²மஸுதம்ʼ ப்ராேஸாஷ்ட க ந்து தஸ்மிந்
வாஸக்³ருʼேஹ ஸ்தா²நாபா⁴வாத்³ பா³லகம்ʼ வஸ்த்ேரண
ேவஷ்டயத்வா ேகா³ஸா²லாயாம்ʼஸ்தா²பயாமாஸ|

Ⅷஅநந்தரம்ʼேயகயந்ேதாேமஷபாலகா :ஸ்வேமஷவ்ரஜரக்ஷாைய
தத்ப்ரேத³ேஸ² ஸ்த ²த்வா ரஜந்யாம்ʼ ப்ராந்தேர ப்ரஹரிண : கர்ம்ம
குர்வ்வந்த ,

Ⅸேதஷாம்ʼஸமீபம்ʼபரேமஸ்²வரஸ்யதூ³தஆக³த்ேயாபதஸ்ெதௗ²;
ததா³ சதுஷ்பார்ஸ்²ேவபரேமஸ்²வரஸ்யேதஜஸ : ப்ரகாஸி²தத்வாத்
ேத(அ)தஸ²ஸ²ங்க ேர|

Ⅹததா³ஸதூ³த உவாச மா ைப⁴ஷ்ட பஸ்²யதாத்³ய தா³யூத³ : புேர
யுஷ்மந்ந மித்தம்ʼ த்ராதா ப்ரபு⁴ : க்²ரீஷ்ேடா(அ)ஜநஷ்ட,

Ⅺ ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ ேலாகாநாம்ʼ மஹாநந்த³ஜநகம் இமம்ʼ
மங்க³லவ்ருʼத்தாந்தம்ʼயுஷ்மாந்ஜ்ஞாபயாமி|
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Ⅻயூயம்ʼ (தத்ஸ்தா²நம்ʼ க³த்வா)வஸ்த்ரேவஷ்டிதம்ʼ தம்ʼ பா³லகம்ʼ
ேகா³ஸா²லாயாம்ʼஸ²யநம்ʼத்³ர யத²யுஷ்மாந்ப்ரதீத³ம்ʼசஹ்நம்ʼ
ப⁴வஷ்யத |

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

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

ⅩⅤ தத : பரம்ʼ ேதஷாம்ʼ ஸந்ந ேத⁴ ர்தூ³தக³ேண ஸ்வர்க³ம்ʼ க³ேத
ேமஷபாலகா : பரஸ்பரம் அேவசந்ஆக³ச்ச²த ப்ரபு⁴ : பரேமஸ்²வேரா
யாம்ʼ க⁴டநாம்ʼ ஜ்ஞாப தவாந் தஸ்யா யாத²ர்யம்ʼ ஜ்ஞாதும்ʼ
வயமது⁴நாைப³த்ேலஹம்புரம்ʼயாம :|

ⅩⅥ பஸ்²சாத் ேத தூர்ணம்ʼ வ்ரஜித்வா மரியமம்ʼ யூஷப²ம்ʼ
ேகா³ஸா²லாயாம்ʼஸ²யநம்ʼ பா³லகஞ்சத³த்³ருʼஸு² :|

ⅩⅦ இத்த²ம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா பா³லகஸ்யார்ேத² ப்ேராக்தாம்ʼ
ஸர்வ்வகதா²ம்ʼ ேத ப்ராசாரயாஞ்சக்ரு :|

ⅩⅧ தேதா ேய ேலாகா ேமஷரக்ஷகாணாம்ʼ வத³ேநப்⁴யஸ்தாம்ʼ
வார்த்தாம்ʼஸு²ஸ்²ருவுஸ்ேதமஹாஸ்²சர்ய்யம்ʼ ேமந ேர|

ⅩⅨ க ந்து மரியம் ஏதத்ஸர்வ்வக⁴டநாநாம்ʼ தாத்பர்ய்யம்ʼ வவச்ய
மநஸிஸ்தா²பயாமாஸ|

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

ⅩⅪ அத² பா³லகஸ்ய த்வக்ேச²த³நகாேல(அ)ஷ்டமத ³வேஸ
ஸமுபஸ்த ²ேததஸ்யக³ர்ப்³ப⁴ஸ்த ²ேத : புர்வ்வம்ʼஸ்வர்கீ³யதூ³ேதா
யதா²ஜ்ஞாபயத்தத³நுரூபம்ʼேததந்நாமேத⁴யம்ʼயீஸு²ரித சக்ரிேர|

ⅩⅫதத : பரம்ʼமூஸாலிக ²தவ்யவஸ்தா²யாஅநுஸாேரணமரியம :
ஸு²ச த்வகாலஉபஸ்த ²ேத,

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

ⅩⅩⅣயீஸு²ம்ʼபரேமஸ்²வேரஸமர்பயதும்ஸா²ஸ்த்ரீயவத்⁴யுக்தம்ʼ
கேபாதத்³வயம்ʼ பாராவதஸா²வகத்³வயம்ʼ வா ப³லிம்ʼ தா³தும்ʼ ேத
தம்ʼ க்³ருʼஹீத்வாயரூஸா²லமம்ஆயயு :|

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

ⅩⅩⅥ அபரம்ʼ ப்ரபு⁴ணா பரேமஸ்²வேரணாப ⁴ஷக்ேத த்ராதரி
த்வயா ந த்³ருʼஷ்ேட த்வம்ʼ ந மரிஷ்யஸீத வாக்யம்ʼ பவ த்ேரண
ஆத்மநா தஸ்மப்ராகத்²யத|

ⅩⅩⅦ அபரஞ்ச யதா³ யீேஸா² : ப தா மாதா ச தத³ர்த²ம்ʼ
வ்யவஸ்தா²நுரூபம்ʼ கர்ம்ம கர்த்தும்ʼ தம்ʼ மந்த ³ரம்
ஆந ந்யதுஸ்ததா³
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ⅩⅩⅧ ஸி²மிேயாந் ஆத்மந ஆகர்ஷேணந மந்த ³ரமாக³த்ய தம்ʼ
க்ேராேட³ந தா⁴யஈஸ்²வரஸ்யத⁴ந்யவாத³ம்ʼக்ருʼத்வாகத²யாமாஸ,
யதா²,

ⅩⅩⅨ ேஹ ப்ரேபா⁴ தவ தா³ேஸாயம்ʼ நஜவாக்யாநுஸாரத :|
இதா³நீந்துஸகல்யாேணாப⁴வதாஸம்ʼவஸ்ருʼஜ்யதாம்|

ⅩⅩⅩயத : ஸகலேத³ஸ²ஸ்யதீ³ப்தேயதீ³ப்தரூபகம்ʼ|
ⅩⅩⅪஇஸ்ராேயலீயேலாகஸ்யமஹாெகௗ³ரவரூபகம்ʼ|
ⅩⅩⅫ யம்ʼ த்ராயகம்ʼ ஜநாநாந்து ஸம்முேக² த்வமஜீஜந :| ஸஏவ
வத்³யேத(அ)ஸ்மாகம்ʼ த்⁴ரவம்ʼ நயநநேகா³சேர||

ⅩⅩⅩⅢததா³நீம்ʼ ேதேநாக்தா ஏதா : ஸகலா : கதா² : ஸ்²ருத்வா தஸ்ய
மாதாயூஷப்² சவஸ்மயம்ʼ ேமநாேத|

ⅩⅩⅩⅣ தத : பரம்ʼ ஸி²மிேயாந் ேதப்⁴ய ஆஸி²ஷம்ʼ த³த்த்வா
தந்மாதரம்ʼ மரியமம்உவாச, பஸ்²யஇஸ்ராேயேலா வம்ʼஸ²மத்⁴ேய
ப³ஹூநாம்ʼ பாதநாேயாத்தா²பநாய ச ததா² வேராத⁴பாத்ரம்ʼ
ப⁴வதும்ʼ, ப³ஹூநாம்ʼ கு³ப்தமேநாக³தாநாம்ʼ ப்ரகடீகரணாய
பா³லேகாயம்ʼ நயுக்ேதாஸ்த |

ⅩⅩⅩⅤதஸ்மாத் தவாப ப்ராணா : ஸூ²ேலநவ்யத்ஸ்யந்ேத|
ⅩⅩⅩⅥ அபரஞ்ச ஆேஸ²ரஸ்ய வம்ʼஸீ²யப ²நூேயேலா து³ஹதா
ஹந்நாக்²யா அதஜரதீ ப⁴வஷ்யத்³வாத ³ந்ேயகா யா வவாஹாத்
பரம்ʼ ஸப்த வத்ஸராந் பத்யா ஸஹ ந்யவஸத் தேதா வ த⁴வா
பூ⁴த்வா சதுரஸீ²தவர்ஷவய :பர்ய்யநதம்ʼ

ⅩⅩⅩⅦ மந்த ³ேர ஸ்த ²த்வா ப்ரார்த²ேநாபவாைஸர்த ³வாநஸ²ம்
ஈஸ்²வரம்அேஸவதஸாப ஸ்த்ரீ தஸ்மிந்ஸமேயமந்த ³ரமாக³த்ய

ⅩⅩⅩⅧபரேமஸ்²வரஸ்யத⁴ந்யவாத³ம்ʼசகார,யரூஸா²லம்புரவாஸிேநா
யாவந்ேதா ேலாகா முக்த மேப ய ஸ்த ²தாஸ்தாந்
யீேஸா²ர்வ்ருʼத்தாந்தம்ʼஜ்ஞாபயாமாஸ|

ⅩⅩⅩⅨ இத்த²ம்ʼ பரேமஸ்²வரஸ்ய வ்யவஸ்தா²நுஸாேரண
ஸர்வ்ேவஷ கர்ம்மஸு க்ருʼேதஷ ெதௗ புநஸ்²ச கா³லீேலா
நாஸரத்நாமகம்ʼ நஜநக³ரம்ʼ ப்ரதஸ்தா²ேத|

ⅩⅬ தத்பஸ்²சாத்³ பா³லக : ஸ²ரீேரண வ்ருʼத்³த ⁴ேமத்ய ஜ்ஞாேநந
பரிபூர்ணஆத்மநாஸ²க்த மாம்ʼஸ்²சப⁴வதுமாேரேப⁴ததா²தஸ்மிந்
ஈஸ்²வராநுக்³ரேஹாப³பூ⁴வ|

ⅩⅬⅠ தஸ்ய ப தா மாதா ச ப்ரதவர்ஷம்ʼ நஸ்தாேராத்ஸவஸமேய
யரூஸா²லமம்அக³ச்ச²தாம்|

ⅩⅬⅡ அபரஞ்ச யீெஸௗ² த்³வாத³ஸ²வர்ஷவயஸ்ேக ஸத ெதௗ
பர்வ்வஸமயஸ்யரீத்யநுஸாேரணயரூஸா²லமம்ʼ க³த்வா

ⅩⅬⅢ பார்வ்வணம்ʼ ஸம்பாத்³ய புநரப வ்யாகு⁴ய்ய யாத : க ந்து
யீஸு²ர்பா³லேகா யரூஸா²லமி தஷ்ட²த | யூஷப்² தந்மாதா ச தத்³
அவத ³த்வா

ⅩⅬⅣ ஸ ஸங்க ³ப ⁴ : ஸஹ வத்³யத ஏதச்ச பு³த்³வ்வா
த ³ைநகக³ம்யமார்க³ம்ʼ ஜக்³மது :| க ந்து ேஸ²ேஷ
ஜ்ஞாத ப³ந்தூ⁴நாம்ʼஸமீேபம்ருʼக³யத்வாதது³த்³ேத◌³◌ेஸ²மப்ராப்ய

ⅩⅬⅤ ெதௗ புநரப யரூஸா²லமம் பராவ்ருʼத்யாக³த்ய தம்ʼ
ம்ருʼக³யாஞ்சக்ரது :|
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ⅩⅬⅥஅத²த ³நத்ரயாத் பரம்ʼ பண்டி³தாநாம்ʼமத்⁴ேய ேதஷாம்ʼகதா² 
: ஸ்²ருʼண்வந் தத்த்வம்ʼ ப்ருʼச்ச²ம்ʼஸ்²ச மந்த ³ேர ஸமுபவஷ்ட : ஸ
தாப்⁴யாம்ʼ த்³ருʼஷ்ட :|

ⅩⅬⅦ ததா³ தஸ்ய பு³த்³த்⁴யா ப்ரத்யுத்தைரஸ்²ச ஸர்வ்ேவ
ஸ்²ேராதாேராவஸ்மயமாபத்³யந்ேத|

ⅩⅬⅧதாத்³ருʼஸ²ம்ʼத்³ருʼஷ்ட்வாதஸ்யஜநேகாஜநநீ ச சமச்சக்ரது :
கஞ்ச தஸ்ய மாதா தமவத³த், ேஹ புத்ர, கத²மாவாம்ʼ ப்ரதீத்த²ம்ʼ
ஸமாசரஸ்த்வம்? பஸ்²ய தவ ப தாஹஞ்ச ேஸா²காகுெலௗ
ஸந்ெதௗத்வாமந்வ ச்சா²வ : ஸ்ம|

ⅩⅬⅨதத : ேஸாவத³த் குேதா மாம் அந்ைவச்ச²தம்ʼ? பதுர்க்³ருʼேஹ
மயாஸ்தா²தவ்யம்ஏதத் க ம்ʼயுவாப்⁴யாம்ʼ நஜ்ஞாயேத?

Ⅼ க ந்து ெதௗ தஸ்ையதத்³வாக்யஸ்ய தாத்பர்ய்யம்ʼ ேபா³த்³து⁴ம்ʼ
நாஸ²க்நுதாம்ʼ|

ⅬⅠ தத : பரம்ʼ ஸ தாப்⁴யாம்ʼ ஸஹ நாஸரதம்ʼ க³த்வா
தேயார்வஸீ²பூ⁴தஸ்தஸ்ெதௗ² க ந்து ஸர்வ்வா ஏதா : கதா²ஸ்தஸ்ய
மாதா மநஸிஸ்தா²பயாமாஸ|

ⅬⅡ அத² யீேஸா² ர்பு³த்³த ⁴ : ஸ²ரீரஞ்ச ததா² தஸ்மிந் ஈஸ்²வரஸ்ய
மாநவாநாஞ்சாநுக்³ரேஹாவர்த்³த ⁴தும்ஆேரேப⁴|

Ⅲ
Ⅰ அநந்தரம்ʼ த ப ³ரியைகஸரஸ்ய ராஜத்வஸ்ய பஞ்சத³ேஸ²
வத்ஸேர ஸத யதா³ பந்தீயபீலாேதா யஹூதா³ேத³ஸா²த ⁴பத
ர்ேஹேராத்³ து கா³லீல்ப்ரேத³ஸ²ஸ்ய ராஜா ப ²லிபநாமா தஸ்ய
ப்⁴ராதா து யதூரியாயாஸ்த்ராேகா²நீதயாப்ரேத³ஸ²ஸ்ய ச
ராஜாஸீத்லுஷாநீயநாமாஅவலீநீேத³ஸ²ஸ்யராஜாஸீத்

Ⅱ ஹாநந் கயபா²ஸ்²ேசெமௗ ப்ரதா⁴நயாஜாகாவாஸ்தாம்ʼ
ததா³நீம்ʼ ஸிக²ரியஸ்ய புத்ராய ேயாஹேந மத்⁴ேயப்ராந்தரம்
ஈஸ்²வரஸ்யவாக்ேய ப்ரகாஸி²ேதஸத

Ⅲஸயர்த்³த³நஉப⁴யதடப்ரேத³ஸா²ந்ஸேமத்யபாபேமாசநார்த²ம்ʼ
மந :பராவர்த்தநஸ்ய சஹ்நரூபம்ʼ யந்மஜ்ஜநம்ʼ ததீ³யா : கதா² :
ஸர்வ்வத்ர ப்ரசாரயதுமாேரேப⁴|

Ⅳயஸ²யயப⁴வஷ்யத்³வக்த்ருʼக்³ரந்ேத²யாத்³ருʼஸீ²லிப ராஸ்ேத
யதா², பரேமஸ²ஸ்ய பந்தா²நம்ʼ பரிஷ்குருத ஸர்வ்வத :| தஸ்ய
ராஜபத²ஞ்ைசவஸமாநம்ʼகுருதாது⁴நா|

Ⅴ காரிஷ்யந்ேத ஸமுச்ச்²ராயா : ஸகலா ந ம்நபூ⁴மய :|
காரிஷ்யந்ேத நதா : ஸர்வ்ேவ பர்வ்வதாஸ்²ேசாபபர்வ்வதா :|
காரிஷ்யந்ேத ச யா வக்ராஸ்தா : ஸர்வ்வா : ஸரலா பு⁴வ :|
காரிஷ்யந்ேதஸமாநாஸ்தாயாஉச்சநீசபூ⁴மய :|

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

Ⅶ ேய ேய ேலாகா மஜ்ஜநார்த²ம்ʼ ப³ஹராயயுஸ்தாந் ேஸாவத³த்
ேர ேர ஸர்பவம்ʼஸா² ஆகா³மிந : ேகாபாத் பலாயதும்ʼ யுஷ்மாந்
கஸ்²ேசதயாமாஸ?
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Ⅷ தஸ்மாத்³ இப்³ராஹீம் அஸ்மாகம்ʼ ப தா கதா²மீத்³ருʼஸீ²ம்ʼ
மேநாப ⁴ ர்ந கத²யத்வா யூயம்ʼ மந :பரிவர்த்தநேயாக்³யம்ʼ ப²லம்ʼ
ப²லத; யுஷ்மாநஹம்ʼ யதா²ர்த²ம்ʼவதா³மி பாஷாேணப்⁴ய ஏேதப்⁴ய
ஈஸ்²வரஇப்³ராஹீம : ஸந்தாேநாத்பாத³ேநஸமர்த² :|

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

Ⅹ ததா³நீம்ʼ ேலாகாஸ்தம்ʼ பப்ரச்சு²ஸ்தர்ஹ கம்ʼ
கர்த்தவ்யமஸ்மாப ⁴ :?

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

Ⅻ தத : பரம்ʼ கரஸஞ்சாய ேநா மஜ்ஜநார்த²ம் ஆக³த்ய பப்ரச்சு² :
ேஹகு³ேரா க ம்ʼ கர்த்தவ்யமஸ்மாப ⁴ :?

ⅩⅢதத : ேஸாகத²யத்நரூப தாத³த ⁴கம்ʼ ந க்³ருʼஹ்லித|
ⅩⅣ அநந்தரம்ʼ ேஸநாக³ண ஏத்ய பப்ரச்ச² க மஸ்மாப ⁴ ர்வா
கர்த்தவ்யம்? தத : ேஸாப ⁴த³ேத⁴கஸ்யகாமப ஹாந ம்ʼமா கார்ஷ்ட
ததா² ம்ருʼஷாபவாத³ம்ʼ மா குருத நஜேவதேநந ச ஸந்துஷ்ய
தஷ்ட²த|

ⅩⅤஅபரஞ்சேலாகாஅேபக்ஷயாஸ்த ²த்வாஸர்வ்ேவபீத மேநாப ⁴
ர்வ தர்கயாஞ்சக்ரு :, ேயாஹநயம்அப ⁴ஷக்தஸ்த்ராதா ந ேவத ?

ⅩⅥ ததா³ ேயாஹந் ஸர்வ்வாந் வ்யாஜஹார, ஜேல(அ)ஹம்ʼ
யுஷ்மாந் மஜ்ஜயாமி ஸத்யம்ʼ க ந்து யஸ்ய பாது³காப³ந்த⁴நம்ʼ
ேமாசயதுமப ந ேயாக்³ேயாஸ்மி தாத்³ருʼஸ² ஏேகா மத்ேதா
கு³ருதர : புமாந் ஏத , ஸ யுஷ்மாந் வஹ்நரூேப பவத்ர ஆத்மந
மஜ்ஜயஷ்யத |

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

ⅩⅧ ேயாஹந் உபேத³ேஸ²ேநத்த²ம்ʼ நாநாகதா² ேலாகாநாம்ʼ
ஸமக்ஷம்ʼ ப்ரசாரயாமாஸ|

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

ⅩⅩ ேயாஹநா த ரஸ்க்ருʼேதா பூ⁴த்வா காராகா³ேர தஸ்ய
ப³ந்த⁴நாத்³அபரமப குகர்ம்ம சகார|

ⅩⅪ இத : பூர்வ்வம்ʼ யஸ்மிந் ஸமேய ஸர்வ்ேவ ேயாஹநா
மஜ்ஜிதாஸ்ததா³நீம்ʼயீஸு²ரப்யாக³த்யமஜ்ஜித :|

ⅩⅫ தத³நந்தரம்ʼ ேதந ப்ரார்த ²ேத ேமக⁴த்³வாரம்ʼ முக்தம்ʼ
தஸ்மாச்ச பவ த்ர ஆத்மா மூர்த்த மாந் பூ⁴த்வா கேபாதவத்
தது³பர்ய்யவருேராஹ; ததா³ த்வம்ʼ மம ப்ரிய : புத்ரஸ்த்வய மம
பரம : ஸந்ேதாஷஇத்யாகாஸ²வாணீப³பூ⁴வ|



Luke Ⅲ:ⅩⅩⅢ 121 Luke Ⅲ:ⅩⅩⅩⅧ

ⅩⅩⅢததா³நீம்ʼயீஸு² : ப்ராேயணத்ரிம்ʼஸ²த்³வர்ஷவயஸ்கஆஸீத்|
ெலௗக கஜ்ஞாேநதுஸயூஷப² : புத்ர :,

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

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

ⅩⅩⅥ நக ³ர்மாட : புத்ர :, மாட் மத்தத ²யஸ்ய புத்ர :, மத்தத ²ய :
ஸி²மிேய : புத்ர :,ஸி²மிய ர்யூஷப² : புத்ர :,யூஷப்²யஹூதா³ : புத்ர :|

ⅩⅩⅦ யஹூதா³ ேயாஹாநா : புத்ர :, ேயாஹாநா ரீஷா : புத்ர :,
ரீஷா : ஸிருப்³பா³ப ³ல : புத்ர :, ஸிருப்³பா³ப ³ல் ஸ²ல்தீேயல : புத்ர :,
ஸ²ல்தீேயல்ேநேர : புத்ர :|

ⅩⅩⅧ ேநரிர்மல்ேக : புத்ர :, மல்க  : அத்³ய : புத்ர :, அத்³தீ³ ேகாஷம :
புத்ர :, ேகாஷம்இல்ேமாத³த³ : புத்ர :,இல்ேமாத³த்³ ஏர : புத்ர :|

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

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

ⅩⅩⅪஇலியாகீம் : மிேலயா : புத்ர :, மிேலயா ைமநந : புத்ர :,ைமநந்
மத்தத்தஸ்யபுத்ர :,மத்தத்ேதா நாத²ந : புத்ர :,நாத²ந்தா³யூத³ : புத்ர :|

ⅩⅩⅫ தா³யூத்³ யஸ²ய : புத்ர :, யஸ²ய ஓேப³த³ : புத்ர, ஓேப³த்³
ேபா³யஸ : புத்ர :, ேபா³யஸ் ஸல்ேமாந : புத்ர :, ஸல்ேமாந்
நஹேஸா²ந : புத்ர :|

ⅩⅩⅩⅢநஹேஸா²ந்அம்மீநாத³ப³ : புத்ர :,அம்மீநாத³ப்³அராம : புத்ர :,
அராம் ஹஷ்ேராண : புத்ர :, ஹஷ்ேராண் ேபரஸ : புத்ர :, ேபரஸ்
யஹூதா³ : புத்ர :|

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

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

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

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

ⅩⅩⅩⅧ ைகநந் இேநாஸ² : புத்ர :, இேநாஸ்² ேஸ²த : புத்ர :, ேஸ²த்
ஆத³ம : புத்ர,ஆத³ம் ஈஸ்²வரஸ்யபுத்ர :|
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Ⅳ
Ⅰ தத : பரம்ʼ யீஸு² : பவ த்ேரணாத்மநா பூர்ண : ஸந்
யர்த்³த³நநத்³யா : பராவ்ருʼத்யாத்மநா ப்ராந்தரம்ʼ நீத : ஸந்
சத்வாரிம்ʼஸ²த்³த ³நாந யாவத்ைஸ²தாநா பரீக்ஷேதா(அ)பூ⁴த்,

Ⅱ கஞ்ச தாந ஸர்வ்வத ³நாந ேபா⁴ஜநம்ʼ வநா ஸ்த ²தத்வாத்
காேலபூர்ேணஸக்ஷ த ⁴தவாந்|

Ⅲ தத : ைஸ²தாநாக³த்ய தமவத³த் த்வம்ʼ ேசதீ³ஸ்²வரஸ்ய
புத்ரஸ்தர்ஹ ப்ரஸ்தராேநதாந்ஆஜ்ஞயாபூபாந்குரு|

Ⅳ ததா³ யீஸு²ருவாச, லிப ரீத்³ருʼஸீ² வத்³யேத மநுஜ : ேகவேலந
பூேபந நஜீவத க ந்த்வீஸ்²வரஸ்யஸர்வ்வாப ⁴ராஜ்ஞாப ⁴ ர்ஜீவத |

Ⅴ ததா³ ைஸ²தாந் தமுச்சம்ʼ பர்வ்வதம்ʼ நீத்வா ந மிைஷகமத்⁴ேய
ஜக³த : ஸர்வ்வராஜ்யாந த³ர்ஸி²தவாந்|

Ⅵ பஸ்²சாத் தமவாதீ³த் ஸர்வ்வம் ஏதத்³ வப⁴வம்ʼ ப்ரதாபஞ்ச
துப்⁴யம்ʼதா³ஸ்யாமி தந்மய ஸமர்ப தமாஸ்ேதயம்ʼ ப்ரத மேமச்சா²
ஜாயேத தஸ்ைமதா³தும்ʼஸ²க்ேநாமி,

Ⅶ த்வம்ʼ ேசந்மாம்ʼ ப⁴ஜேஸ தர்ஹ ஸர்வ்வேமதத் தைவவ
ப⁴வஷ்யத |

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

Ⅸஅத²ைஸ²தாந்தம்ʼயரூஸா²லமம்ʼநீத்வாமந்த ³ரஸ்யசூடா³யா
உபரி ஸமுபேவஸ்²ய ஜகா³த³ த்வம்ʼ ேசதீ³ஸ்²வரஸ்ய புத்ரஸ்தர்ஹ
ஸ்தா²நாத ³ேதாலம்ப ²த்வாத⁴ :

Ⅹ பத யேதா லிப ராஸ்ேத, ஆஜ்ஞாபயஷ்யத ஸ்வீயாந் தூ³தாந்
ஸபரேமஸ்²வர :|

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

Ⅻ ததா³ யீஸு²நா ப்ரத்யுக்தம் இத³மப்யுக்தமஸ்த த்வம்ʼ
ஸ்வப்ரபு⁴ம்ʼ பேரஸ²ம்ʼமா பரீக்ஷஸ்வ|

ⅩⅢ பஸ்²சாத் ைஸ²தாந் ஸர்வ்வபரீக்ஷாம்ʼ ஸமாப்யக்ஷணாத்தம்ʼ
த்யக்த்வாயெயௗ|

ⅩⅣ ததா³ யீஸு²ராத்மப்ரபா⁴வாத் புநர்கா³லீல்ப்ரேத³ஸ²ம்ʼ
க³தஸ்ததா³ தத்ஸுக்²யாதஸ்²சதுர்த ³ஸ²ம்ʼவ்யாநேஸ²|

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

ⅩⅥ அத² ஸ ஸ்வபாலநஸ்தா²நம்ʼ நாஸரத்புரேமத்ய
வஸ்²ராமவாேர ஸ்வாசாராத்³ ப⁴ஜநேக³ஹம்ʼ ப்ரவஸ்²ய
படி²துமுத்தஸ்ெதௗ²|

ⅩⅦ தேதா யஸ²யயப⁴வஷ்யத்³வாத ³ந : புஸ்தேக தஸ்ய
கரத³த்ேத ஸத ஸ தத் புஸ்தகம்ʼ வஸ்தார்ய்ய யத்ர
வ யமாணாந வசநாந ஸந்த தத்ஸ்தா²நம்ʼ ப்ராப்ய பபாட²|

ⅩⅧ ஆத்மா து பரேமஸ²ஸ்ய மதீ³ேயாபரி வ த்³யேத|
த³ரித்³ேரஷ ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ வக்தும்ʼ மாம்ʼ ேஸாப ⁴ஷக்தவாந்|
ப⁴க்³நாந்த : கரணால்ேலாகாந் ஸுஸ்வஸ்தா²ந் கர்த்துேமவ



Luke Ⅳ:ⅩⅨ 123 Luke Ⅳ:ⅩⅩⅩⅢ

ச| ப³ந்தீ³க்ருʼேதஷ ேலாேகஷ முக்ேத ர்ேகா⁴ஷயதும்ʼ வச :|
ேநத்ராணி தா³துமந்ேத⁴ப்⁴யஸ்த்ராதும்ʼ ப³த்³த⁴ஜநாநப |

ⅩⅨ பேரஸா²நுக்³ரேஹ காலம்ʼ ப்ரசாரயதுேமவ ச|
ஸர்வ்ைவதத்கரணார்தா²யமாேமவப்ரஹேணாத ஸ :||

ⅩⅩ தத : புஸ்தகம்ʼ ப³த்³வ்வா பரிசாரகஸ்ய ஹஸ்ேத ஸமர்ப்ய
சாஸேந ஸமுபவஷ்ட :, தேதா ப⁴ஜநக்³ருʼேஹ யாவந்ேதா ேலாகா
ஆஸந்ேதஸர்வ்ேவ(அ)நந்யத்³ருʼஷ்ட்யா தம்ʼவலுேலாக ேர|

ⅩⅪ அநந்தரம் அத்³ையதாந ஸர்வ்வாணி லிக ²தவசநாந
யுஷ்மாகம்ʼ மத்⁴ேய ஸித்³தா⁴ந ஸ இமாம்ʼ கதா²ம்ʼ ேதப்⁴ய :
கத²யதுமாேரேப⁴|

ⅩⅫ தத : ஸர்வ்ேவ தஸ்மிந் அந்வரஜ்யந்த, கஞ்ச தஸ்ய
முகா²ந்ந ர்க³தாப ⁴ரநுக்³ரஹஸ்ய கதா²ப ⁴ஸ்²சமத்க்ருʼத்ய
கத²யாமாஸு : க மயம்ʼயூஷப² : புத்ேரா ந?

ⅩⅩⅢததா³ ேஸா(அ)வாதீ³த்³ ேஹ சக த்ஸகஸ்வேமவஸ்வஸ்த²ம்ʼ
குரு கப²ர்நாஹூமி யத்³யத் க்ருʼதவாந் தத³ஸ்²ெரௗஷ்ம
தா : ஸர்வா : க்ரியா அத்ர ஸ்வேத³ேஸ² குரு கதா²ேமதாம்ʼ
யூயேமவாவஸ்²யம்ʼமாம்ʼவத ³ஷ்யத²|

ⅩⅩⅣ புந : ேஸாவாதீ³த்³ யுஷ்மாநஹம்ʼ யதா²ர்த²ம்ʼ வதா³மி, ேகாப
ப⁴வஷ்யத்³வாதீ³ஸ்வேத³ேஸ²ஸத்காரம்ʼ ந ப்ராப்ேநாத |

ⅩⅩⅤ அபரஞ்ச யதா²ர்த²ம்ʼ வச்மி, ஏலியஸ்ய ஜீவநகாேல
யதா³ ஸார்த்³த⁴த்ரிதயவர்ஷாணி யாவத் ஜலத³ப்ரத ப³ந்தா⁴த்
ஸர்வ்வஸ்மிந் ேத³ேஸ² மஹாது³ர்ப ⁴க்ஷம் அஜநஷ்ட ததா³நீம்
இஸ்ராேயேலா ேத³ஸ²ஸ்யமத்⁴ேய ப³ஹ்வ்ேயாவத⁴வாஆஸந்,

ⅩⅩⅥ க ந்து ஸீேதா³ந்ப்ரேத³ஸீ²யஸாரிப²த்புரநவாஸிநீம் ஏகாம்ʼ
வத⁴வாம்ʼவநாகஸ்யாஸ்²ச த³ப ஸமீேபஏலிய : ப்ேரரிேதாநாபூ⁴த்|

ⅩⅩⅦ அபரஞ்ச இலீஸா²யப⁴வஷ்யத்³வாத ³வத்³யமாநதாகாேல
இஸ்ராேயல்ேத³ேஸ² ப³ஹவ : குஷ்டி²ந ஆஸந் க ந்து
ஸுரீயேத³ஸீ²யம்ʼ நாமாந்குஷ்டி²நம்ʼ வநா ேகாப்யந்ய :
பரிஷ்க்ருʼேதா நாபூ⁴த்|

ⅩⅩⅧ இமாம்ʼ கதா²ம்ʼ ஸ்²ருத்வா ப⁴ஜநேக³ஹஸ்த ²தா ேலாகா :
ஸக்ேராத⁴ம்உத்தா²ய

ⅩⅩⅨ நக³ராத்தம்ʼ ப³ஹஷ்க்ருʼத்ய யஸ்ய ஸி²க²ரிண உபரி
ேதஷாம்ʼ நக³ரம்ʼ ஸ்தா²ப தமாஸ்ேத தஸ்மாந்ந ேக்ஷப்தும்ʼ தஸ்ய
ஸி²க²ரம்ʼ தம்ʼ ந ந்யு :

ⅩⅩⅩ க ந்து ஸ ேதஷாம்ʼ மத்⁴யாத³பஸ்ருʼத்ய ஸ்தா²நாந்தரம்ʼ
ஜகா³ம|

ⅩⅩⅪ தத : பரம்ʼ யீஸு²ர்கா³லீல்ப்ரேத³ஸீ²யகப²ர்நாஹூம்நக³ர
உபஸ்தா²யவஸ்²ராமவாேர ேலாகாநுபேத³ஷ்டும்ஆரப்³த⁴வாந்|

ⅩⅩⅫ தது³பேத³ஸா²த் ஸர்வ்ேவ சமச்சக்ரு ர்யதஸ்தஸ்ய கதா²
கு³ருதராஆஸந்|

ⅩⅩⅩⅢ ததா³நீம்ʼ தத்³ப⁴ஜநேக³ஹஸ்த ²ேதா(அ)ேமத்⁴யபூ⁴தக்³ரஸ்த
ஏேகாஜநஉச்ைச : கத²யாமாஸ,
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ⅩⅩⅩⅣ ேஹ நாஸரதீயயீேஸா²(அ)ஸ்மாந் த்யஜ, த்வயா
ஸஹாஸ்மாகம்ʼ க : ஸம்ப³ந்த⁴ :? க மஸ்மாந்வ நாஸ²யதுமாயாஸி?
த்வமீஸ்²வரஸ்யபவத்ேராஜந ஏதத³ஹம்ʼஜாநாமி|

ⅩⅩⅩⅤ ததா³ யீஸு²ஸ்தம்ʼ தர்ஜய த்வாவத³த் ெமௗநீ ப⁴வ
இேதா ப³ஹர்ப⁴வ; தத : ேஸாேமத்⁴யபூ⁴தஸ்தம்ʼ மத்⁴யஸ்தா²ேந
பாதய த்வா கஞ்ச த³ப்யஹம்ʼஸித்வாதஸ்மாத்³ ப³ஹர்க³தவாந்|

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

ⅩⅩⅩⅦ அநந்தரம்ʼ சதுர்த ³க்ஸ்த²ேத³ஸா²ந் தஸ்ய
ஸுக்²யாத ர்வ்யாப்ேநாத்|

ⅩⅩⅩⅧ தத³நந்தரம்ʼ ஸ ப⁴ஜநேக³ஹாத்³ ப³ஹராக³த்ய
ஸி²ேமாேநா ந ேவஸ²நம்ʼ ப்ரவ ேவஸ² ததா³ தஸ்ய
ஸ்²வஸ்²ரூர்ஜ்வேரணாத்யந்தம்ʼ பீடி³தாஸீத் ஸி²ஷ்யாஸ்தத³ர்த²ம்ʼ
தஸ்மிந்வ நயம்ʼ சக்ரு :|

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

ⅩⅬ அத² ஸூர்ய்யாஸ்தகாேல ஸ்ேவஷாம்ʼ ேய ேய ஜநா
நாநாேராைக³ : பீடி³தா ஆஸந் ேலாகாஸ்தாந் யீேஸா² : ஸமீபம்
ஆந ந்யு :,ததா³ஸஏைககஸ்யகா³த்ேரகரமர்பய த்வாதாநேராகா³ந்
சகார|

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

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

ⅩⅬⅢக ந்துஸ தாந் ஜகா³த³, ஈஸ்²வரீயராஜ்யஸ்யஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ
ப்ரசாரயதும் அந்யாந புராண்யப மயா யாதவ்யாந
யதஸ்தத³ர்த²ேமவப்ேரரிேதாஹம்ʼ|

ⅩⅬⅣஅத² கா³லீேலா ப⁴ஜநேக³ேஹஷ ஸஉபத ³ேத³ஸ²|

Ⅴ
Ⅰ அநந்தரம்ʼ யீஸு²ேரகதா³ க ³ேநஷரத்²த³ஸ்ய தீர உத்தஷ்ட²த ,
ததா³ ேலாகா ஈஸ்²வரீயகதா²ம்ʼஸ்²ேராதும்ʼ தது³பரி ப்ரபத தா :|

Ⅱததா³நீம்ʼஸஹ்த³ஸ்யதீரஸமீேப ெநௗத்³வயம்ʼ த³த³ர்ஸ² கஞ்ச
மத்ஸ்ேயாபஜீவ ேநா நாவம்ʼவஹாயஜாலம்ʼ ப்ரக்ஷாலயந்த |

Ⅲ ததஸ்தேயார்த்³வேயா ர்மத்⁴ேய ஸி²ேமாேநா நாவமாருஹ்ய
தீராத் கஞ்ச த்³தூ³ரம்ʼ யாதும்ʼ தஸ்மிந் வ நயம்ʼ க்ருʼத்வா
ெநௗகாயாமுபவஸ்²யேலாகாந் ப்ேராபத ³ஷ்டவாந்|
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Ⅳ பஸ்²சாத் தம்ʼ ப்ரஸ்தாவம்ʼ ஸமாப்ய ஸ ஸி²ேமாநம்ʼ
வ்யாஜஹார, க³பீ⁴ரம்ʼ ஜலம்ʼ க³த்வா மத்ஸ்யாந் த⁴ர்த்தும்ʼ ஜாலம்ʼ
நக்ஷப|

Ⅴ தத : ஸி²ேமாந ப³பா⁴ேஷ, ேஹ கு³ேரா யத்³யப வயம்ʼ
க்ருʼத்ஸ்நாம்ʼ யாமிநீம்ʼ பரிஸ்²ரம்ய மத்ஸ்ையகமப ந
ப்ராப்தாஸ்ததா²ப ப⁴வேதா ந ேத³ஸ²ேதாஜாலம்ʼக்ஷபாம :|

Ⅵ அத² ஜாேல க்ஷப்ேத ப³ஹுமத்ஸ்யபதநாத்³ ஆநாய :
ப்ரச்ச ²ந்ந :|

Ⅶ தஸ்மாத்³ உபகர்த்தும் அந்யெநௗஸ்தா²ந் ஸங்க ³ந
ஆயாதும் இங்க ³ேதந ஸமாஹ்வயந் ததஸ்த ஆக³த்ய மத்ஸ்ைய
ர்ெநௗத்³வயம்ʼ ப்ரபூரயாமாஸு ர்ைய ர்ெநௗத்³வயம்ʼ ப்ரமக்³நம்|

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

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

Ⅹததா³ யீஸு² : ஸி²ேமாநம்ʼஜகா³த³ மா ைப⁴ஷீரத்³யாரப்⁴ய த்வம்ʼ
மநுஷ்யத⁴ேரா ப⁴வஷ்யஸி|

Ⅺ அநந்தரம்ʼ ஸர்வ்வாஸு ெநௗஸு தீரம் ஆநீதாஸு ேத
ஸர்வ்வாந் பரித்யஜ்யதஸ்யபஸ்²சாத்³கா³மிேநா ப³பூ⁴வு :|

Ⅻ தத : பரம்ʼ யீெஸௗ² கஸ்மிம்ʼஸ்²ச த் புேர தஷ்ட²த ஜந
ஏக : ஸர்வ்வாங்க³குஷ்ட²ஸ்தம்ʼ வேலாக்ய தஸ்ய ஸமீேப
ந்யுப்³ஜ : பத த்வா ஸவநயம்ʼ வக்துமாேரேப⁴, ேஹ ப்ரேபா⁴ யத ³
ப⁴வாந ச்ச²த தர்ஹ மாம்ʼ பரிஷ்கர்த்தும்ʼஸ²க்ேநாத |

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

ⅩⅣ பஸ்²சாத் ஸ தமாஜ்ஞாபயாமாஸ கதா²மிமாம்ʼ கஸ்ைமச த்³
அகத²யத்வா யாஜகஸ்ய ஸமீபஞ்ச க³த்வா ஸ்வம்ʼ த³ர்ஸ²ய,
ேலாேகப்⁴ேயா நஜபரிஷ்க்ருʼதத்வஸ்ய ப்ரமாணதா³நாய
மூஸாஜ்ஞாநுஸாேரணத்³ரவ்யமுத்ம்ருʼஜஸ்வச|

ⅩⅤ ததா²ப யீேஸா² : ஸுக்²யாத ர்ப³ஹு வ்யாப்துமாேரேப⁴
கஞ்ச தஸ்ய கதா²ம்ʼஸ்²ேராதும்ʼஸ்வீயேராேக³ப்⁴ேயா ேமாக்துஞ்ச
ேலாகாஆஜக்³மு :|

ⅩⅥஅத²ஸப்ராந்தரம்ʼ க³த்வா ப்ரார்த²யாஞ்சக்ேர|
ⅩⅦ அபரஞ்ச ஏகதா³ யீஸு²ருபத ³ஸ²த , ஏதர்ஹ
கா³லீல்யஹூதா³ப்ரேத³ஸ²ேயா : ஸர்வ்வநக³ேரப்⁴ேயா
யரூஸா²லமஸ்²ச க யந்த : ப ²ரூஸி²ேலாகா வ்யவஸ்தா²பகாஸ்²ச
ஸமாக³த்ய தத³ந்த ேக ஸமுபவவஸு² :, தஸ்மிந் காேல
ேலாகாநாமாேராக்³யகாரணாத் ப்ரேபா⁴ : ப்ரபா⁴வ : ப்ரசகாேஸ²|
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ⅩⅧ பஸ்²சாத் கயந்ேதா ேலாகா ஏகம்ʼ பக்ஷாகா⁴த நம்ʼ
க²ட்வாயாம்ʼ ந தா⁴ய யீேஸா² : ஸமீபமாேநதும்ʼ ஸம்முேக²
ஸ்தா²பயதுஞ்சவ்யாப்ரியந்த|

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

ⅩⅩ ததா³ யீஸு²ஸ்ேதஷாம் ஈத்³ருʼஸ²ம்ʼ வஸ்²வாஸம்ʼ வேலாக்ய
தம்ʼ பக்ஷாகா⁴த நம்ʼவ்யாஜஹார, ேஹமாநவதவபாபமக்ஷம்யத|

ⅩⅪ தஸ்மாத்³ அத்⁴யாபகா : ப ²ரூஸி²நஸ்²ச ச த்ைதரித்த²ம்ʼ
ப்ரச ந்த தவந்த :, ஏஷ ஜந ஈஸ்²வரம்ʼ ந ந்த³த ேகாயம்ʼ?
ேகவலமீஸ்²வரம்ʼவநா பாபம்ʼக்ஷந்தும்ʼ க : ஸ²க்ேநாத ?

ⅩⅫ ததா³ யீஸு²ஸ்ேதஷாம் இத்த²ம்ʼ ச ந்தநம்ʼ வத ³த்வா
ேதப்⁴ேயாகத²யத்³யூயம்ʼமேநாப ⁴ : குேதாவ தர்கயத²?

ⅩⅩⅢ தவ பாபக்ஷமா ஜாதா யத்³வா த்வமுத்தா²ய வ்ரஜ ஏதேயா
ர்மத்⁴ேய கா கதா²ஸுகத்²யா?

ⅩⅩⅣ க ந்து ப்ருʼத ²வ்யாம்ʼ பாபம்ʼ க்ஷந்தும்ʼ மாநவஸுதஸ்ய
ஸாமர்த்²யமஸ்தீத யதா² யூயம்ʼ ஜ்ஞாதும்ʼ ஸ²க்நுத² தத³ர்த²ம்ʼ
(ஸ தம்ʼ பக்ஷாகா⁴த நம்ʼ ஜகா³த³) உத்தஷ்ட² ஸ்வஸ²ய்யாம்ʼ
க்³ருʼஹீத்வாக்³ருʼஹம்ʼயாஹீத த்வாமாத ³ஸா²மி|

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

ⅩⅩⅥ தஸ்மாத் ஸர்வ்ேவ வஸ்மய ப்ராப்தா மந :ஸு பீ⁴தாஸ்²ச
வயமத்³யாஸம்ப⁴வகார்ய்யாண்யத³ர்ஸா²ம இத்யுக்த்வா
பரேமஸ்²வரம்ʼ த⁴ந்யம்ʼ ப்ேராத ³தா :|

ⅩⅩⅦ தத : பரம்ʼ ப³ஹர்க³ச்ச²ந் கரஸஞ்சயஸ்தா²ேந
ேலவநாமாநம்ʼ கரஸஞ்சாயகம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா யீஸு²ஸ்தமப ⁴த³ேத⁴
மம பஸ்²சாேத³ஹ |

ⅩⅩⅧ தஸ்மாத் ஸ தத்க்ஷணாத் ஸர்வ்வம்ʼ பரித்யஜ்ய தஸ்ய
பஸ்²சாத ³யாய|

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

ⅩⅩⅩ தஸ்மாத் காரணாத் சண்டா³லாநாம்ʼ பாப ேலாகாநாஞ்ச
ஸங்ேக³ யூயம்ʼ குேதா ப⁴ம்ʼக்³த்⁴ேவ பவத² ேசத கதா²ம்ʼ
கத²யத்வா ப ²ரூஸி²ேநா(அ)த்⁴யாபகாஸ்²ச தஸ்ய ஸி²ஷ்ைய :
ஸஹவாக்³யுத்³த⁴ம்ʼ கர்த்துமாேரப ⁴ேர|

ⅩⅩⅪ தஸ்மாத்³ யீஸு²ஸ்தாந் ப்ரத்யேவாசத்³ அேராக³ேலாகாநாம்ʼ
ச க த்ஸேகந ப்ரேயாஜநம்ʼ நாஸ்த க ந்துஸேராகா³ணாேமவ|

ⅩⅩⅫஅஹம்ʼதா⁴ர்ம்மிகாந்ஆஹ்வாதும்ʼநாக³ேதாஸ்மி க ந்துமந :
பராவர்த்தயதும்ʼ பாப ந ஏவ|
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ⅩⅩⅩⅢ ததஸ்ேத ப்ேராசு :, ேயாஹந : ப ²ரூஸி²நாஞ்ச ஸி²ஷ்யா
வாரம்ʼவாரம் உபவஸந்த ப்ரார்த²யந்ேத ச க ந்து தவ ஸி²ஷ்யா :
குேதா பு⁴ஞ்ஜேத பவந்த ச?

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

ⅩⅩⅩⅤ க ந்து யதா³ ேதஷாம்ʼ ந கடாத்³ வேரா ேநஷ்யேத ததா³ ேத
ஸமுபவத்ஸ்யந்த |

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

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

ⅩⅩⅩⅧ தேதா ேஹேதா ர்நூதந்யாம்ʼ குத்வாம்ʼ நவீநத்³ராக்ஷாரஸ :
ந தா⁴தவ்யஸ்ேதேநாப⁴யஸ்யரக்ஷாப⁴வத |

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

Ⅵ
Ⅰ அசரஞ்ச பர்வ்வேணா த்³வதீயத ³நாத் பரம்ʼ
ப்ரத²மவஸ்²ராமவாேர ஸ²ஸ்யேக்ஷத்ேரண யீேஸா²ர்க³மநகாேல
தஸ்ய ஸி²ஷ்யா : கணிஸ²ம்ʼ ச ²த்த்வா கேரஷ மர்த்³த³யத்வா
கா²த ³துமாேரப ⁴ேர|

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

Ⅲயீஸு² : ப்ரத்யுவாச தா³யூத்³ தஸ்யஸங்க ³நஸ்²சக்ஷ தா⁴ர்த்தா :
க ம்ʼ சக்ரு : ஸகத²ம் ஈஸ்²வரஸ்யமந்த ³ரம்ʼ ப்ரவஸ்²ய

Ⅳ ேய த³ர்ஸ²நீயா : பூபா யாஜகாந் வ நாந்யஸ்ய
கஸ்யாப்யேபா⁴ஜநீயாஸ்தாநாநீய ஸ்வயம்ʼ பு³ப⁴ேஜ
ஸங்க ³ப்⁴ேயாப த³ெதௗ³ தத் க ம்ʼயுஷ்மாப ⁴ : கதா³ப நாபாடி²?

Ⅴ பஸ்²சாத் ஸ தாநவத³த் மநுஜஸுேதா வஸ்²ராமவாரஸ்யாப
ப்ரபு⁴ ர்ப⁴வத |

Ⅵஅநந்தரம் அந்யவஸ்²ராமவாேர ஸ ப⁴ஜநேக³ஹம்ʼ ப்ரவஸ்²ய
ஸமுபத ³ஸ²த | ததா³ தத்ஸ்தா²ேந ஸு²ஷ்கத³க்ஷணகர ஏக : புமாந்
உபதஸ்த ²வாந்|

Ⅶ தஸ்மாத்³ அத்⁴யாபகா : ப ²ரூஸி²நஸ்²ச தஸ்மிந்
ேதா³ஷமாேராபயதும்ʼ ஸ வஸ்²ராமவாேர தஸ்ய ஸ்வாஸ்த்²யம்ʼ
கேராத நேவத ப்ரதீக்ஷதுமாேரப ⁴ேர|

Ⅷததா³யீஸு²ஸ்ேதஷாம்ʼ ச ந்தாம்ʼவத ³த்வா தம்ʼஸு²ஷ்ககரம்ʼ
புமாம்ʼஸம்ʼ ப்ேராவாச, த்வமுத்தா²யமத்⁴யஸ்தா²ேந தஷ்ட²|

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

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

Ⅺதஸ்மாத்ேதப்ரசண்ட³ேகாபாந்வ தாயீஸு²ம்ʼக ம்ʼகரிஷ்யந்தீத
பரஸ்பரம்ʼ ப்ரமந்த்ரிதா :|

Ⅻ தத : பரம்ʼ ஸ பர்வ்வதமாருஹ்ேயஸ்²வரமுத்³த ³ஸ்²ய
ப்ரார்த²யமாந : க்ருʼத்ஸ்நாம்ʼ ராத்ரிம்ʼயாப தவாந்|

ⅩⅢ அத² த ³ேந ஸத ஸ ஸர்வ்வாந் ஸி²ஷ்யாந் ஆஹூதவாந்
ேதஷாம்ʼமத்⁴ேய

ⅩⅣ ப தரநாம்நா க்²யாத : ஸி²ேமாந் தஸ்ய ப்⁴ராதா ஆந்த்³ரியஸ்²ச
யாகூப்³ ேயாஹந்ச ப ²லிப்ப³ர்த²லமயஸ்²ச

ⅩⅤ மத ² : ேதா²மா ஆல்பீ²யஸ்ய புத்ேரா யாகூப்³ ஜ்வலந்தநாம்நா
க்²யாத : ஸி²ேமாந்

ⅩⅥ ச யாகூேபா³ ப்⁴ராதா யஹூதா³ஸ்²ச தம்ʼ ய : பரகேரஷ
ஸமர்பயஷ்யத ஸ ஈஷ்கரீேயாதீயயஹூதா³ஸ்²ைசதாந்
த்³வாத³ஸ²ஜநாந்மேநாநீதாந்க்ருʼத்வாஸஜக்³ராஹததா²ப்ேரரித
இத ேதஷாம்ʼ நாம சகார|

ⅩⅦதத : பரம்ʼஸைத :ஸஹபர்வ்வதாத³வருஹ்யஉபத்யகாயாம்ʼ
தஸ்ெதௗ² ததஸ்தஸ்ய ஸி²ஷ்யஸங்ேகா⁴ யஹூதா³ேத³ஸா²த்³
யரூஸா²லமஸ்²ச ேஸார : ஸீேதா³நஸ்²ச ஜலேத⁴ ேராத⁴ேஸா
ஜநநஹாஸ்²ச ஏத்ய தஸ்ய கதா²ஸ்²ரவணார்த²ம்ʼ
ேராக³முக்த்யர்த²ஞ்சதஸ்யஸமீேப தஸ்து² :|

ⅩⅧ அேமத்⁴யபூ⁴தக்³ரஸ்தாஸ்²ச தந்ந கடமாக³த்ய ஸ்வாஸ்த்²யம்ʼ
ப்ராபு :|

ⅩⅨ ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ ஸ்வாஸ்த்²யகரணப்ரபா⁴வஸ்ய
ப்ரகாஸி²தத்வாத்ஸர்வ்ேவ ேலாகா ஏத்யதம்ʼஸ்ப்ரஷ்டும்ʼ ேயத ேர|

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

ⅩⅪ ேஹ அது⁴நா க்ஷ த ⁴தேலாகா யூயம்ʼ த⁴ந்யா யேதா யூயம்ʼ
தர்ப்ஸ்யத²; ேஹஇஹேராத ³ேநாஜநாயூயம்ʼத⁴ந்யாயேதாயூயம்ʼ
ஹஸிஷ்யத²|

ⅩⅫ யதா³ ேலாகா மநுஷ்யஸூேநா ர்நாமேஹேதா ர்யுஷ்மாந்
ருʼ◌ृதீயஷ்யந்ேத ப்ருʼத²க் க்ருʼத்வா ந ந்த ³ஷ்யந்த , அத⁴மாநவ
யுஷ்மாந்ஸ்வஸமீபாத்³தூ³ரீகரிஷ்யந்த ச ததா³யூயம்ʼ த⁴ந்யா :|

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

ⅩⅩⅣக ந்துஹாஹா த⁴நவந்ேதாயூயம்ʼஸுக²ம்ʼ ப்ராப்நுத|ஹந்த
பரித்ருʼப்தாயூயம்ʼக்ஷ த ⁴தா ப⁴வஷ்யத²;
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ⅩⅩⅤ இஹ ஹஸந்ேதா யூயம்ʼ வத யுஷ்மாப ⁴ : ேஸா²ச தவ்யம்ʼ
ேராத ³தவ்யஞ்ச|

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

ⅩⅩⅦ ேஹ ஸ்²ேராதாேரா யுஷ்மப்⁴யமஹம்ʼ கத²யாமி, யூயம்ʼ
ஸ²த்ருஷ ப்ரீயத்⁴வம்ʼ ேய ச யுஷ்மாந் த்³வஷந்த ேதஷாமப
ஹதம்ʼகுருத|

ⅩⅩⅧ ேய ச யுஷ்மாந் ஸ²பந்த ேதப்⁴ய ஆஸி²ஷம்ʼ த³த்த ேய ச
யுஷ்மாந்அவமந்யந்ேத ேதஷாம்ʼமங்க³லம்ʼ ப்ரார்த²யத்⁴வம்ʼ|

ⅩⅩⅨ யத ³ கஸ்²ச த் தவ கேபாேல சேபடாகா⁴தம்ʼ கேராத
தர்ஹ தம்ʼ ப்ரத கேபாலம் அந்யம்ʼ பராவர்த்த்ய ஸம்முகீ²குரு
புநஸ்²ச யத ³ கஸ்²ச த் தவ கா³த்ரீயவஸ்த்ரம்ʼ ஹரத தர்ஹ தம்ʼ
பரிேத⁴யவஸ்த்ரம்அப க்³ரஹீதும்ʼமாவாரய|

ⅩⅩⅩயஸ்த்வாம்ʼ யாசேத தஸ்ைம ேத³ஹ , யஸ்²ச தவஸம்பத்த ம்ʼ
ஹரத தம்ʼமாயாசஸ்வ|

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

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

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

ⅩⅩⅩⅣ ேயப்⁴ய ருʼணபரிேஸா²த⁴ஸ்ய ப்ராப்த ப்ரத்யாஸா²ஸ்ேத
ேகவலம்ʼ ேதஷ ருʼேண ஸமர்ப ேத யுஷ்மாகம்ʼ க ம்ʼ ப²லம்ʼ? புந :
ப்ராப்த்யாஸ²யாபாபீேலாகாஅப பாபஜேநஷ ருʼணம்அர்பயந்த |

ⅩⅩⅩⅤ அேதா யூயம்ʼ ரிபுஷ்வப ப்ரீயத்⁴வம்ʼ, பரஹதம்ʼ குருத ச;
புந : ப்ராப்த்யாஸா²ம்ʼ த்யக்த்வா ருʼணமர்பயத, ததா² க்ருʼேத
யுஷ்மாகம்ʼ மஹாப²லம்ʼ ப⁴வஷ்யத , யூயஞ்ச ஸர்வ்வப்ரதா⁴நஸ்ய
ஸந்தாநா இத க்²யாத ம்ʼ ப்ராப்ஸ்யத², யேதா யுஷ்மாகம்ʼ ப தா
க்ருʼதக்⁴நாநாம்ʼது³ர்வ்டத்தாநாஞ்சஹதமாசரத |

ⅩⅩⅩⅥஅதஏவஸயதா²த³யாலுர்யூயமப தாத்³ருʼஸா²த³யாலேவா
ப⁴வத|

ⅩⅩⅩⅦ அபரஞ்ச பராந் ேதா³ஷேணா மா குருத தஸ்மாத்³ யூயம்ʼ
ேதா³ஷீக்ருʼதா ந ப⁴வஷ்யத²; அத³ண்ட்³யாந் மா த³ண்ட³யத
தஸ்மாத்³ யூயமப த³ண்ட³ம்ʼ ந ப்ராப்ஸ்யத²; பேரஷாம்ʼ ேதா³ஷாந்
க்ஷமத்⁴வம்ʼ தஸ்மாத்³யுஷ்மாகமப ேதா³ஷா : க்ஷமிஷ்யந்ேத|

ⅩⅩⅩⅧ தா³நாந த³த்த தஸ்மாத்³ யூயம்ʼ தா³நாந ப்ராப்ஸ்யத²,
வரஞ்ச ேலாகா : பரிமாணபாத்ரம்ʼ ப்ரத³லய்ய ஸஞ்சால்ய
ப்ேராஞ்சால்ய பரிபூர்ய்ய யுஷ்மாகம்ʼ க்ேராேட³ஷ
ஸமர்பயஷ்யந்த ; யூயம்ʼ ேயந பரிமாேணந பரிமாத² ேதைநவ
பரிமாேணநயுஷ்மத்க்ருʼேத பரிமாஸ்யேத|
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ⅩⅩⅩⅨஅத²ஸேதப்⁴ேயாத்³ருʼஷ்டாந்தகதா²மகத²யத்,அந்ேதா⁴ஜந :
க மந்த⁴ம்ʼபந்தா²நம்ʼத³ர்ஸ²யதும்ʼஸ²க்ேநாத ? தஸ்மாத்³உபா⁴வப
க ம்ʼ க³ர்த்ேத ந பதஷ்யத :?

ⅩⅬ கு³ேரா : ஸி²ஷ்ேயா ந ஸ்²ேரஷ்ட² : க ந்து ஸி²ஷ்ேய ஸித்³ேத⁴
ஸத ஸகு³ருதுல்ேயா ப⁴வதும்ʼஸ²க்ேநாத |

ⅩⅬⅠ அபரஞ்ச த்வம்ʼ ஸ்வசக்ஷ ◌ஷु நாஸாம் அத்³ருʼஷ்ட்வா தவ
ப்⁴ராதுஸ்²சக்ஷ ஷ யத்த்ருʼணமஸ்த தேத³வகுத : பஸ்²யமி?

ⅩⅬⅡ ஸ்வசக்ஷ ஷ யா நாஸா வத்³யேத தாம் அஜ்ஞாத்வா,
ப்⁴ராதஸ்தவ ேநத்ராத் த்ருʼணம்ʼ ப³ஹ  : கேராமீத வாக்யம்ʼ
ப்⁴ராதரம்ʼ கத²ம்ʼ வக்தும்ʼ ஸ²க்ேநாஷ ? ேஹ கபடிந்
பூர்வ்வம்ʼ ஸ்வநயநாத் நாஸாம்ʼ ப³ஹ  : குரு தேதா
ப்⁴ராதுஸ்²சக்ஷ ஷஸ்த்ருʼணம்ʼ ப³ஹ  : கர்த்தும்ʼ ஸுத்³ருʼஷ்டிம்ʼ
ப்ராப்ஸ்யஸி|

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

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

ⅩⅬⅤ தத்³வத் ஸாது⁴ேலாேகா(அ)ந்த :கரணரூபாத்
ஸுபா⁴ண்டா³கா³ராத்³ உத்தமாந த்³ரவ்யாணி ப³ஹ  : கேராத ,
து³ஷ்ேடா ேலாகஸ்²சாந்த :கரணரூபாத் குபா⁴ண்டா³கா³ராத்
குத்ஸிதாந த்³ரவ்யாணி ந ர்க³மயத யேதா(அ)ந்த :கரணாநாம்ʼ
பூர்ணபா⁴வாநுரூபாணிவசாம்ʼஸிமுகா²ந்ந ர்க³ச்ச²ந்த |

ⅩⅬⅥஅபரஞ்ச மமாஜ்ஞாநுரூபம்ʼ நாசரித்வா குேதா மாம்ʼ ப்ரேபா⁴
ப்ரேபா⁴இத வத³த²?

ⅩⅬⅦ ய : கஸ்²ச ந் மம ந கடம் ஆக³த்ய மம கதா² நஸ²ம்ய
தத³நுரூபம்ʼகர்ம்மகேராத ஸகஸ்யஸத்³ருʼேஸா² ப⁴வத தத³ஹம்ʼ
யுஷ்மாந்ஜ்ஞா◌ाபயாமி|

ⅩⅬⅧ ேயா ஜேநா க³பீ⁴ரம்ʼ க²ந த்வா பாஷாணஸ்த²ேல ப ⁴த்த ம்ʼ
ந ர்ம்மாய ஸ்வக்³ருʼஹம்ʼ ரசயத ேதந ஸஹ தஸ்ேயாபமா
ப⁴வத ; யத ஆப்லாவஜலேமத்ய தஸ்ய மூேல ேவேக³ந வஹத³ப
தத்³ேக³ஹம்ʼ லாட³யதும்ʼ ந ஸ²க்ேநாத யதஸ்தஸ்ய ப ⁴த்த  :
பாஷாேணாபரி தஷ்ட²த |

ⅩⅬⅨக ந்து ய : கஸ்²ச ந் மம கதா² : ஸ்²ருத்வா தத³நுரூபம்ʼ நாசரத
ஸ ப ⁴த்த ம்ʼ வநா ம்ருʼ◌ृது³பரி க்³ருʼஹநர்ம்மாத்ரா ஸமாேநா
ப⁴வத ; யத ஆப்லாவஜலமாக³த்ய ேவேக³ந யதா³ வஹத ததா³
தத்³க்³ருʼஹம்ʼ பதத தஸ்யமஹத்பதநம்ʼஜாயேத|

Ⅶ
Ⅰ தத : பரம்ʼ ஸ ேலாகாநாம்ʼ கர்ணேகா³சேர தாந் ஸர்வ்வாந்
உபேத³ஸா²ந்ஸமாப்யயதா³ கப²ர்நாஹூம்புரம்ʼ ப்ரவஸ²த

Ⅱ ததா³ ஸ²தேஸநாபேத : ப்ரியதா³ஸ ஏேகா ம்ருʼதகல்ப : பீடி³த
ஆஸீத்|
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Ⅲ அத : ேஸநாபத ர்யீேஸா² ர்வார்த்தாம்ʼ நஸ²ம்ய
தா³ஸஸ்யாேராக்³யகரணாய தஸ்யாக³மநார்த²ம்ʼ வநயகரணாய
யஹூதீ³யாந் கயத : ப்ராச : ப்ேரஷயாமாஸ|

Ⅳேதயீேஸா²ரந்த கம்ʼக³த்வாவ நயாதஸ²யம்ʼவக்துமாேரப ⁴ேர,
ஸேஸநாபத ர்ப⁴வேதாநுக்³ரஹம்ʼ ப்ராப்தும்அர்ஹத |

Ⅴ யத : ேஸாஸ்மஜ்ஜாதீேயஷ ேலாேகஷ ப்ரீயேத
ததா²ஸ்மத்க்ருʼேத ப⁴ஜநேக³ஹம்ʼ ந ர்ம்மிதவாந்|

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

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

Ⅷயஸ்மாத்³ அஹம்ʼ பராதீ⁴ேநாப மமாதீ⁴நா யா : ேஸநா : ஸந்த
தாஸாம்ஏகஜநம்ʼப்ரத யாஹீத மயாப்ேராக்ேதஸயாத ;தத³ந்யம்ʼ
ப்ரத ஆயாஹீத ப்ேராக்ேத ஸ ஆயாத ; ததா² நஜதா³ஸம்ʼ ப்ரத
ஏதத்குர்வ்வத ப்ேராக்ேதஸதேத³வகேராத |

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

Ⅹ ததஸ்ேத ப்ேரஷதா க்³ருʼஹம்ʼ க³த்வா தம்ʼ பீடி³தம்ʼ தா³ஸம்ʼ
ஸ்வஸ்த²ம்ʼ த³த்³ருʼஸு² :|

Ⅺ பேர(அ)ஹந ஸ நாயீநாக்²யம்ʼ நக³ரம்ʼ ஜகா³ம தஸ்யாேநேக
ஸி²ஷ்யாஅந்ேய ச ேலாகாஸ்ேதநஸார்த்³த⁴ம்ʼயயு :|

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

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

ⅩⅣததா³ஸஉவாச ேஹயுவமநுஷ்ய த்வமுத்தஷ்ட², த்வாமஹம்
ஆஜ்ஞாபயாமி|

ⅩⅤ தஸ்மாத் ஸ ம்ருʼேதா ஜநஸ்தத்க்ஷணமுத்தா²ய கதா²ம்ʼ
ப்ரகத ²த :; தேதாயீஸு²ஸ்தஸ்யமாதரி தம்ʼஸமர்பயாமாஸ|

ⅩⅥ தஸ்மாத் ஸர்வ்ேவ ேலாகா : ஸ²ஸ²ங்க ேர; ஏேகா
மஹாப⁴வஷ்யத்³வாதீ³ மத்⁴ேய(அ)ஸ்மாகம் ஸமுைத³த்,
ஈஸ்²வரஸ்²ச ஸ்வேலாகாநந்வக்³ருʼஹ்லாத் கதா²மிமாம்ʼ
கத²யத்வா ஈஸ்²வரம்ʼ த⁴ந்யம்ʼஜக³து³ :|

ⅩⅦ தத : பரம்ʼ ஸமஸ்தம்ʼ யஹூதா³ேத³ஸ²ம்ʼ தஸ்ய
சதுர்த ³க்ஸ்த²ேத³ஸ²ஞ்சதஸ்ையதத்கீர்த்த ர்வ்யாநேஸ²|



Luke Ⅶ:ⅩⅧ 132 Luke Ⅶ:ⅩⅩⅪ

ⅩⅧ தத : பரம்ʼ ேயாஹந : ஸி²ஷ்ேயஷ தம்ʼ தத்³வ்ருʼத்தாந்தம்ʼ
ஜ்ஞாப தவத்ஸு

ⅩⅨஸஸ்வஸி²ஷ்யாணாம்ʼத்³ெவௗஜநாவாஹூயயீஸு²ம்ʼப்ரத
வ யமாணம்ʼ வாக்யம்ʼ வக்தும்ʼ ப்ேரஷயாமாஸ, யஸ்யாக³மநம்
அேப ய தஷ்டா²ேமா வயம்ʼ க ம்ʼ ஸ ஏவ ஜநஸ்த்வம்ʼ? க ம்ʼ
வயமந்யமேப யஸ்தா²ஸ்யாம :?

ⅩⅩ பஸ்²சாத்ெதௗ மாநெவௗ க³த்வா கத²யாமாஸது :,
யஸ்யாக³மநம் அேப ய தஷ்டா²ேமா வயம்ʼ, க ம்ʼ ஸஏவ
ஜநஸ்த்வம்ʼ? க ம்ʼவயமந்யமேப யஸ்தா²ஸ்யாம :? கதா²மிமாம்ʼ
துப்⁴யம்ʼ கத²யதும்ʼ ேயாஹந்மஜ்ஜகஆவாம்ʼ ப்ேரஷதவாந்|

ⅩⅪ தஸ்மிந் த³ண்ேட³ யீஸூ²ேராக ³ேணா மஹாவ்யாத ⁴மேதா
து³ஷ்டபூ⁴தக்³ரஸ்தாம்ʼஸ்²ச ப³ஹூந் ஸ்வஸ்தா²ந் க்ருʼத்வா,
அேநகாந்ேத⁴ப்⁴யஸ்²சக்ஷ ம்ʼஷ த³த்த்வா ப்ரத்யுவாச,

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

ⅩⅩⅢ ஏதாந யாந பஸ்²யத² : ஸ்²ருʼணுத²ஸ்²ச தாந ேயாஹநம்ʼ
ஜ்ஞாபயதம்|

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

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

ⅩⅩⅥ தர்ஹ யூயம்ʼ க ம்ʼ த்³ரஷ்டும்ʼ ந ரக³மத? க ேமகம்ʼ
ப⁴வஷ்யத்³வாத ³நம்ʼ? தேத³வ ஸத்யம்ʼ க ந்து ஸ புமாந்
ப⁴வஷ்யத்³வாத ³ேநாப ஸ்²ேரஷ்ட²இத்யஹம்ʼயுஷ்மாந்வதா³மி;

ⅩⅩⅦ பஸ்²ய ஸ்வகீயதூ³தந்து தவாக்³ர ப்ேரஷயாம்யஹம்ʼ|
க³த்வா த்வதீ³யமார்க³ந்து ஸ ஹ பரிஷ்கரிஷ்யத | யத³ர்ேத²
லிப ரியம்ஆஸ்ேதஸஏவேயாஹந்|

ⅩⅩⅧஅேதா யுஷ்மாநஹம்ʼ வதா³மி ஸ்த்ரியா க³ர்ப்³ப⁴ஜாதாநாம்ʼ
ப⁴வஷ்யத்³வாத ³நாம்ʼ மத்⁴ேய ேயாஹேநா மஜ்ஜகாத் ஸ்²ேரஷ்ட² :
ேகாப நாஸ்த , தத்ராப ஈஸ்²வரஸ்ய ராஜ்ேய ய : ஸர்வ்வஸ்மாத்
க்ஷ த்³ர : ஸேயாஹேநாப ஸ்²ேரஷ்ட² :|

ⅩⅩⅨ அபரஞ்ச ஸர்வ்ேவ ேலாகா : கரமஞ்சாய நஸ்²ச தஸ்ய
வாக்யாந ஸ்²ருத்வா ேயாஹநா மஜ்ஜேநந மஜ்ஜிதா :
பரேமஸ்²வரம்ʼ ந ர்ேதா³ஷம்ʼ ேமந ேர|

ⅩⅩⅩ க ந்து ப ²ரூஸி²ேநா வ்யவஸ்தா²பகாஸ்²ச ேதந ந மஜ்ஜிதா :
ஸ்வாந் ப்ரதீஸ்²வரஸ்ேயாபேத³ஸ²ம்ʼ நஷ்ப²லம்அகுர்வ்வந்|

ⅩⅩⅪஅத² ப்ரபு⁴ : கத²யாமாஸ, இதா³நீந்தநஜநாந் ேகேநாபமாமி?
ேத கஸ்யஸத்³ருʼஸா² :?
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ⅩⅩⅫ ேய பா³லகா வ பண்யாம் உபவஸ்²ய பரஸ்பரம்
ஆஹூய வாக்யமித³ம்ʼ வத³ந்த , வயம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ ந கேட
வம்ʼஸீ²ரவாத ³ஷ்ம, க ந்து யூயம்ʼ நாநர்த்தஷ்ட, வயம்ʼ
யுஷ்மாகம்ʼ ந கட அேராத ³ஷ்ம, க ந்து யுயம்ʼ ந வ்யலபஷ்ட,
பா³லைகேரதாத்³ருʼைஸ²ஸ்ேதஷாம்உபமா ப⁴வத |

ⅩⅩⅩⅢ யேதா ேயாஹந் மஜ்ஜக ஆக³த்ய பூபம்ʼ நாகா²த³த்
த்³ராக்ஷாரஸஞ்ச நாபவத் தஸ்மாத்³ யூயம்ʼ வத³த²,
பூ⁴தக்³ரஸ்ேதாயம்|

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

ⅩⅩⅩⅤக ந்துஜ்ஞாந ேநாஜ்ஞாநம்ʼ ந ர்ேதா³ஷம்ʼவது³ :|
ⅩⅩⅩⅥ பஸ்²சாேத³க : ப ²ரூஸீ² யீஸு²ம்ʼ ேபா⁴ஜநாய ந்யமந்த்ரயத்
தத : ஸதஸ்யக்³ருʼஹம்ʼ க³த்வா ேபா⁴க்துமுபவஷ்ட :|

ⅩⅩⅩⅦ ஏதர்ஹ தத்ப ²ரூஸி²ேநா க்³ருʼேஹ யீஸு² ர்ேப⁴க்தும்
உபாேவ த் தச்ச்²ருத்வா தந்நக³ரவாஸிநீ காப து³ஷ்டா நாரீ
பாண்ட³ரப்ரஸ்தரஸ்யஸம்புடேகஸுக³ந்த ⁴ைதலம்ஆநீய

ⅩⅩⅩⅧதஸ்ய பஸ்²சாத் பாத³ேயா : ஸந்நெதௗ⁴ தஸ்ெயௗருத³தீ ச
ேநத்ராம்பு³ப ⁴ஸ்தஸ்ய சரெணௗ ப்ரக்ஷால்ய நஜகைசரமார் த்,
ததஸ்தஸ்யசரெணௗசும்ப ³த்வா ேதநஸுக³ந்த ⁴ைதேலநமமர்த³|

ⅩⅩⅩⅨ தஸ்மாத் ஸ நமந்த்ரய தா ப ²ரூஸீ² மநஸா ச ந்தயாமாஸ,
யத்³யயம்ʼ ப⁴வஷ்யத்³வாதீ³ ப⁴ேவத் தர்ஹ ஏநம்ʼ ஸ்ப்ருʼஸ²த யா
ஸ்த்ரீ ஸா கா கீத்³ருʼஸீ² ேசத ஜ்ஞாதும்ʼ ஸ²க்நுயாத் யத : ஸா
து³ஷ்டா|

ⅩⅬ ததா³ யாஸு²ஸ்தம்ʼ ஜகா³த³, ேஹஸி²ேமாந் த்வாம்ʼ ப்ரத மம
கஞ்ச த்³ வக்தவ்யமஸ்த ; தஸ்மாத் ஸ ப³பா⁴ேஷ, ேஹ கு³ேரா தத்³
வத³து|

ⅩⅬⅠ ஏேகாத்தமர்ணஸ்ய த்³வாவத⁴மர்ணாவாஸ்தாம்ʼ, தேயாேரக :
பஞ்சஸ²தாந முத்³ராபாதா³ந் அபரஸ்²ச பஞ்சாஸ²த் முத்³ராபாதா³ந்
தா⁴ரயாமாஸ|

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

ⅩⅬⅢஸி²ேமாந் ப்ரத்யுவாச, மயா பு³த்⁴யேத யஸ்யாத ⁴கம் ருʼணம்ʼ
சக்ஷேமஸஇத ;தேதாயீஸு²ஸ்தம்ʼவ்யாஜஹார,த்வம்ʼயதா²ர்த²ம்ʼ
வ்யசாரய :|

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

ⅩⅬⅤ த்வம்ʼ மாம்ʼ நாசும்பீ³ : க ந்து ேயாஷேத³ஷா
ஸ்வீயாக³மநாதா³ரப்⁴யமதீ³யபாெதௗ³சும்ப ³தும்ʼ நவ்யரம்ʼஸ்த|

ⅩⅬⅥ த்வஞ்ச மதீ³ேயாத்தமாங்ேக³ கஞ்ச த³ப ைதலம்ʼ நாமர்தீ³ :
க ந்துேயாஷேத³ஷாமம சரெணௗஸுக³ந்த ⁴ைதேலநாமர்த்³தீ³த்|
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ⅩⅬⅦஅதஸ்த்வாம்ʼ வ்யாஹராமி, ஏதஸ்யா ப³ஹு பாபமக்ஷம்யத
தேதா ப³ஹு ப்ரீயேத க ந்து யஸ்யால்பபாபம்ʼ க்ஷம்யேத
ேஸால்பம்ʼ ப்ரீயேத|

ⅩⅬⅧதத : பரம்ʼஸதாம்ʼ ப³பா⁴ேஷ, த்வதீ³யம்ʼ பாபமக்ஷம்யத|
ⅩⅬⅨ ததா³ ேதந ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ேய ேபா⁴க்தும் உபவவஸு²ஸ்ேத
பரஸ்பரம்ʼவக்துமாேரப ⁴ேர,அயம்ʼ பாபம்ʼக்ஷமேதகஏஷ :?

Ⅼ க ந்து ஸ தாம்ʼ நாரீம்ʼ ஜகா³த³, தவ வஸ்²வாஸஸ்த்வாம்ʼ
பர்ய்யத்ராஸ்தத்வம்ʼ ேக்ஷேமணவ்ரஜ|

Ⅷ
Ⅰ அபரஞ்ச யீஸு² ர்த்³வாத³ஸ²ப ⁴ : ஸி²ஷ்ைய : ஸார்த்³த⁴ம்ʼ
நாநாநக³ேரஷ நாநாக்³ராேமஷ சக³ச்ச²ந்இஸ்²வரீயராஜத்வஸ்ய
ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ ப்ரசாரயதும்ʼ ப்ராேரேப⁴|

Ⅱ ததா³ யஸ்யா : ஸப்த பூ⁴தா ந ரக³ச்ச²ந் ஸா மக்³த³லீநீத
வக்²யாதாமரியம்ேஹேராத்³ராஜஸ்யக்³ருʼஹாத ⁴பேத : ேஹாேஷ
ர்பா⁴ர்ய்யா ேயாஹநாஸூ²ஸா²நா

Ⅲ ப்ரப்⁴ருʼதேயா யா ப³ஹ்வ்ய : ஸ்த்ரிய : து³ஷ்டபூ⁴ேதப்⁴ேயா
ேராேக³ப்⁴யஸ்²ச முக்தா : ஸத்ேயா நஜவபூ⁴தீ ர்வ்யயத்வா
தமேஸவந்த, தா : ஸர்வ்வாஸ்ேதநஸார்த்³த⁴ம்ஆஸந்|

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

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

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

Ⅶ கத பயாந பீ³ஜாந கண்டகவநமத்⁴ேய பத தாந தத :
கண்டகவநாந ஸம்ʼவ்ருʼத்³த்⁴யதாந ஜக்³ரஸு :|

Ⅷ தத³ந்யாந கத பயபீ³ஜாந ச பூ⁴ம்யாமுத்தமாயாம்ʼ
ேபதுஸ்ததஸ்தாந்யங்குரய த்வாஸ²தகு³ணாந ப²லாந ேப²லு :|ஸ
இமா கதா²ம்ʼ கத²யத்வா ப்ேராச்ைச : ப்ேராவாச,யஸ்யஸ்²ேராதும்ʼ
ஸ்²ேராத்ேரஸ்த : ஸஸ்²ருʼேணாது|

Ⅸதத : பரம்ʼஸி²ஷ்யாஸ்தம்ʼ பப்ரச்சு²ரஸ்யத்³ருʼஷ்டாந்தஸ்யகம்ʼ
தாத்பர்ய்யம்ʼ?

Ⅹ தத : ஸ வ்யாஜஹார, ஈஸ்²வரீயராஜ்யஸ்ய கு³ஹ்யாந
ஜ்ஞாதும்ʼ யுஷ்மப்⁴யமத ⁴காேரா தீ³யேத க ந்த்வந்ேய யதா²
த்³ருʼஷ்ட்வாப ந பஸ்²யந்த ஸ்²ருத்வாப ம பு³த்⁴யந்ேத ச தத³ர்த²ம்ʼ
ேதஷாம்ʼபுரஸ்தாத்தா :ஸர்வ்வா : கதா²த்³ருʼஷ்டாந்ேதநகத்²யந்ேத|

Ⅺ த்³ருʼஷ்டாந்தஸ்யாஸ்யாப ⁴ப்ராய :, ஈஸ்²வரீயகதா²
பீ³ஜஸ்வரூபா|

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

ⅩⅢ ேய கத²ம்ʼ ஸ்²ருத்வா ஸாநந்த³ம்ʼ க்³ருʼஹ்லந்த
க ந்த்வப³த்³த⁴மூலத்வாத் ஸ்வல்பகாலமாத்ரம்ʼ ப்ரதீத்ய
பரீக்ஷாகாேல ப்⁴ரஸ்²யந்த தஏவபாஷாணபூ⁴மிஸ்வரூபா :|

ⅩⅣ ேய கதா²ம்ʼ ஸ்²ருத்வா யாந்த வஷயச ந்தாயாம்ʼ
த⁴நேலாேப⁴ந ஏ◌ेஹகஸுேக² ச மஜ்ஜந்த உபயுக்தப²லாந ந
ப²லந்த த ஏேவாப்தபீ³ஜகண்டகபூ⁴ஸ்வரூபா :|

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

ⅩⅥஅபரஞ்சப்ரதீ³பம்ʼப்ரஜ்வால்யேகாப பாத்ேரணநாச்சா²த³யத
ததா² க²ட்வாேதா⁴ப ந ஸ்தா²பயத , க ந்து தீ³பாதா⁴ேராபர்ய்ேயவ
ஸ்தா²பயத , தஸ்மாத் ப்ரேவஸ²கா தீ³ப்த ம்ʼ பஸ்²யந்த |

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

ⅩⅧஅேதா யூயம்ʼ ேகந ப்ரகாேரணஸ்²ருʼணுத² தத்ரஸாவதா⁴நா
ப⁴வத, யஸ்ய ஸமீேப ப³ர்த்³த⁴ேத தஸ்ைம புநர்தா³ஸ்யேத க ந்து
யஸ்யாஸ்²ரேய ந ப³ர்த்³த⁴ேத தஸ்ய யத்³யத³ஸ்த தத³ப தஸ்மாத்
ேநஷ்யேத|

ⅩⅨ அபரஞ்ச யீேஸா² ர்மாதா ப்⁴ராதரஸ்²ச தஸ்ய ஸமீபம்ʼ
ஜிக³மிஷவ :

ⅩⅩக ந்துஜநதாஸம்பா³தா⁴த் தத்ஸந்ந த ⁴ம்ʼ ப்ராப்தும்ʼ ந ேஸ²கு :|
தத்பஸ்²சாத்தவமாதாப்⁴ராதரஸ்²சத்வாம்ʼஸாக்ஷாத்ச கீர்ஷந்ேதா
ப³ஹஸ்தஷ்ட²நதீத வார்த்தாயாம்ʼ தஸ்ைமகத ²தாயாம்ʼ

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

ⅩⅫ அநந்தரம்ʼ ஏகதா³ யீஸு² : ஸி²ஷ்ைய : ஸார்த்³த⁴ம்ʼ
நாவமாருஹ்ய ஜகா³த³, ஆயாத வயம்ʼ ஹ்ரத³ஸ்ய பாரம்ʼ யாம :,
ததஸ்ேதஜக்³மு :|

ⅩⅩⅢேதஷ ெநௗகாம்ʼவாஹயத்ஸுஸந த³த்³ெரௗ;
ⅩⅩⅣ அதா²கஸ்மாத் ப்ரப³லஜ²ஞ்ப்⁴ஸ²க³மாத்³ ஹ்ரேத³
ெநௗகாயாம்ʼ தரங்ைக³ராச்ச²ந்நாயாம்ʼ வபத் தாந் ஜக்³ராஸ|
தஸ்மாத்³ யீேஸா²ரந்த கம்ʼ க³த்வா ேஹ கு³ேரா ேஹ கு³ேரா
ப்ராணா ேநா யாந்தீத க³த ³த்வா தம்ʼ ஜாக³ரயாம்ப³பூ⁴வு :| ததா³
ஸஉத்தா²யவாயும்ʼ தரங்கா³ம்ʼஸ்²ச தர்ஜயாமாஸ தஸ்மாது³ெபௗ⁴
நவ்ருʼத்யஸ்த ²ெரௗப³பூ⁴வது :|

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

ⅩⅩⅥதத : பரம்ʼகா³லீல்ப்ரேத³ஸ²ஸ்யஸம்முக²ஸ்த²க ³ேத³ரீயப்ரேத³ேஸ²
ெநௗகாயாம்ʼலக³ந்த்யாம்ʼ தேட(அ)வேராஹமாவாத்³
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ⅩⅩⅦ ப³ஹுதத²காலம்ʼ பூ⁴தக்³ரஸ்த ஏேகா மாநுஷ : புராதா³க³த்ய
தம்ʼஸாக்ஷாச்சகார|ஸமநுேஷா வாேஸா ந பரித³த⁴த் க்³ருʼேஹ ச
நவஸந்ேகவலம்ʼஸ்²மஸா²நம்அத்⁴யுவாஸ|

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

ⅩⅩⅨ யத : ஸ தம்ʼ மாநுஷம்ʼ த்யக்த்வா யாதும் அேமத்⁴யபூ⁴தம்
ஆத ³ேத³ஸ²; ஸ பூ⁴தஸ்தம்ʼ மாநுஷம் அஸக்ருʼத்³ த³தா⁴ர
தஸ்மால்ேலாகா : ஸ்²ருʼங்க²ேலந ந க³ேட³ந ச ப³ப³ந்து⁴ :; ஸ தத்³
ப⁴ம்ʼக்த்வாபூ⁴தவஸ²த்வாத்மத்⁴ேயப்ராந்தரம்ʼயெயௗ|

ⅩⅩⅩஅநந்தரம்ʼ யீஸு²ஸ்தம்ʼ பப்ரச்ச² தவ க ந்நாம? ஸஉவாச, மம
நாம பா³ஹேநாயேதா ப³ஹேவாபூ⁴தாஸ்தமாஸி²ஸ்²ரியு :|

ⅩⅩⅪ அத² பூ⁴தா வ நேயந ஜக³து³ :, க³பீ⁴ரம்ʼ க³ர்த்தம்ʼ க³ந்தும்ʼ
மாஜ்ஞாபயாஸ்மாந்|

ⅩⅩⅫ ததா³ பர்வ்வேதாபரி வராஹவ்ரஜஸ்²சரத தஸ்மாத்³ பூ⁴தா
வ நேயந ப்ேராசு :, அமும்ʼ வராஹவ்ரஜம் ஆஸ்²ரயதும் அஸ்மாந்
அநுஜாநீஹ ; தத : ேஸாநுஜஜ்ெஞௗ|

ⅩⅩⅩⅢ தத : பரம்ʼ பூ⁴தாஸ்தம்ʼ மாநுஷம்ʼ வஹாய வராஹவ்ரஜம்
ஆஸி²ஸ்²ரியு : வராஹவ்ரஜாஸ்²ச தத்க்ஷணாத்கடேகந தா⁴வந்ேதா
ஹ்ரேத³ ப்ராணாந்வஜ்ருʼஹு :|

ⅩⅩⅩⅣ தத்³ த்³ருʼஷ்ட்வா ஸூ²கரரக்ஷகா : பலாயமாநா நக³ரம்ʼ
க்³ராமஞ்சக³த்வா தத்ஸர்வ்வவ்ருʼத்தாந்தம்ʼ கத²யாமாஸு :|

ⅩⅩⅩⅤ தத : க ம்ʼ வ்ருʼத்தம் ஏதத்³த³ர்ஸ²நார்த²ம்ʼ ேலாகா
ந ர்க³த்ய யீேஸா² : ஸமீபம்ʼ யயு :, தம்ʼ மாநுஷம்ʼ
த்யக்தபூ⁴தம்ʼ பரிஹதவஸ்த்ரம்ʼ ஸ்வஸ்த²மாநுஷவத்³
யீேஸா²ஸ்²சரணஸந்நெதௗ⁴ஸூபவஸ²ந்தம்ʼவேலாக்யப ³ப்⁴யு :|

ⅩⅩⅩⅥ ேய ேலாகாஸ்தஸ்ய பூ⁴தக்³ரஸ்தஸ்ய ஸ்வாஸ்த்²யகரணம்ʼ
த³த்³ருʼஸு²ஸ்ேத ேதப்⁴ய : ஸர்வ்வவ்ருʼத்தாந்தம்ʼ கத²யாமாஸு :|

ⅩⅩⅩⅦதத³நந்தரம்ʼ தஸ்ய க ³ேத³ரீயப்ரேத³ஸ²ஸ்ய சதுர்த ³க்ஸ்தா²
ப³ஹேவா ஜநா அத த்ரஸ்தா வ நேயந தம்ʼ ஜக³து³ :, ப⁴வாந்
அஸ்மாகம்ʼ ந கடாத்³ வ்ரஜது தஸ்மாத் ஸ நாவமாருஹ்ய தேதா
வ்யாகு⁴ட்யஜகா³ம|

ⅩⅩⅩⅧ ததா³நீம்ʼ த்யக்தபூ⁴தமநுஜஸ்ேதந ஸஹ ஸ்தா²தும்ʼ
ப்ரார்த²யாஞ்சக்ேர

ⅩⅩⅩⅨ க ந்து தத³ர்த²ம் ஈஸ்²வர : கீத்³ருʼங்மஹாகர்ம்ம க்ருʼதவாந்
இத ந ேவஸ²நம்ʼ க³த்வா வஜ்ஞாபய, யீஸு² : கதா²ேமதாம்ʼ
கத²யத்வா தம்ʼ வஸஸர்ஜ| தத : ஸ வ்ரஜித்வா யீஸு²ஸ்தத³ர்த²ம்ʼ
யந்மஹாகர்ம்ம சகார தத் புரஸ்ய ஸர்வ்வத்ர ப்ரகாஸ²யதும்ʼ
ப்ராேரேப⁴|

ⅩⅬ அத² யீெஸௗ² பராவ்ருʼத்யாக³ேத ேலாகாஸ்தம்ʼ ஆத³ேரண
ஜக்³ருʼஹுர்யஸ்மாத்ேதஸர்வ்ேவதமேபக்ஷாஞ்சக்ரிேர|
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ⅩⅬⅠ தத³நந்தரம்ʼ யாயீர்நாம்ேநா ப⁴ஜநேக³ஹஸ்ையேகாத ⁴ப
ஆக³த்யயீேஸா²ஸ்²சரணேயா : பத த்வாஸ்வந ேவஸ²நாக³மநார்த²ம்ʼ
தஸ்மிந்வ நயம்ʼ சகார,

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

ⅩⅬⅢ த்³வாத³ஸ²வர்ஷாணி ப்ரத³ரேராக³க்³ரஸ்தா நாநா
ைவத்³ையஸ்²ச க த்ஸிதா ஸர்வ்வஸ்வம்ʼ வ்யயத்வாப
ஸ்வாஸ்த்²யம்ʼ ந ப்ராப்தா யா ேயாஷத் ஸா யீேஸா² :
பஸ்²சாதா³க³த்யதஸ்யவஸ்த்ரக்³ரந்த ²ம்ʼ பஸ்பர்ஸ²|

ⅩⅬⅣதஸ்மாத் தத்க்ஷணாத்தஸ்யா ரக்தஸ்ராேவாருத்³த⁴ :|
ⅩⅬⅤ ததா³நீம்ʼ யீஸு²ரவத³த் ேகநாஹம்ʼ ஸ்ப்ருʼஷ்ட :?
தேதா(அ)ேநைகரநங்கீ³க்ருʼேத ப தரஸ்தஸ்யஸங்க ³நஸ்²சாவத³ந்,
ேஹகு³ேரா ேலாகா ந கடஸ்தா² : ஸந்தஸ்தவ ேத³ேஹக⁴ர்ஷயந்த ,
ததா²ப ேகநாஹம்ʼஸ்ப்ருʼஷ்டஇத ப⁴வாந்குத : ப்ருʼச்ச²த ?

ⅩⅬⅥ யீஸு² : கத²யாமாஸ, ேகநாப்யஹம்ʼ ஸ்ப்ருʼஷ்ேடா, யேதா
மத்த : ஸ²க்த ர்ந ர்க³ேதத மயா நஸ்²ச தமஜ்ஞாய |

ⅩⅬⅦ ததா³ ஸா நாரீ ஸ்வயம்ʼ ந கு³ப்ேதத வத ³த்வா கம்பமாநா
ஸதீ தஸ்ய ஸம்முேக² பபாத; ேயந ந மித்ேதந தம்ʼ பஸ்பர்ஸ²
ஸ்பர்ஸ²மாத்ராச்சேயநப்ரகாேரணஸ்வஸ்தா²ப⁴வத்தத்ஸர்வ்வம்ʼ
தஸ்யஸாக்ஷாதா³சக்²ெயௗ|

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

ⅩⅬⅨ யீேஸா²ேரதத்³வாக்யவத³நகாேல தஸ்யாத ⁴பேத
ர்ந ேவஸ²நாத் கஸ்²ச ல்ேலாக ஆக³த்ய தம்ʼ ப³பா⁴ேஷ, தவ கந்யா
ம்ருʼதாகு³ரும்ʼமா க்லிஸா²ந|

Ⅼக ந்துயீஸு²ஸ்ததா³கர்ண்யாத ⁴பத ம்ʼவ்யாஜஹார,மாைப⁴ஷீ :
ேகவலம்ʼவஸ்²வஸிஹ தஸ்மாத்ஸாஜீவஷ்யத |

ⅬⅠ அத² தஸ்ய ந ேவஸ²ேந ப்ராப்ேத ஸ ப தரம்ʼ ேயாஹநம்ʼ
யாகூப³ஞ்ச கந்யாயா மாதரம்ʼ ப தரஞ்ச வ நா, அந்யம்ʼ கஞ்சந
ப்ரேவஷ்டும்ʼவாரயாமாஸ|

ⅬⅡ அபரஞ்ச ேய ருத³ந்த வலபந்த ச தாந் ஸர்வ்வாந் ஜநாந்
உவாச,யூயம்ʼமா ேராத ³ஷ்டகந்யா ந ம்ருʼதா ந த்³ராத |

ⅬⅢக ந்துஸாநஸ்²ச தம்ʼம்ருʼேதத ஜ்ஞாத்வாேததமுபஜஹஸு :|
ⅬⅣ பஸ்²சாத் ஸ ஸர்வ்வாந் ப³ஹ  : க்ருʼத்வா கந்யாயா : கெரௗ
த்⁴ருʼத்வாஜுஹுேவ, ேஹகந்ேயத்வமுத்தஷ்ட²,

ⅬⅤ தஸ்மாத் தஸ்யா : ப்ராேணஷ புநராக³ேதஷ ஸா
தத்க்ஷணாத்³உத்தஸ்ெயௗ| ததா³நீம்ʼ தஸ்ைய கஞ்ச த்³ ப⁴ யம்ʼ
தா³தும்ஆத ³ேத³ஸ²|

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



Luke Ⅸ:Ⅰ 138 Luke Ⅸ:ⅩⅤ

Ⅸ
Ⅰதத : பரம்ʼஸத்³வாத³ஸ²ஸி²ஷ்யாநாஹூயபூ⁴தாந்த்யாஜயதும்ʼ
ேராகா³ந் ப்ரத கர்த்துஞ்ச ேதப்⁴ய : ஸ²க்த மாத ⁴பத்யஞ்சத³ெதௗ³|

Ⅱ அபரஞ்ச ஈஸ்²வரீயராஜ்யஸ்ய ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ ப்ரகாஸ²யதும்
ேராக ³ணாமாேராக்³யம்ʼ கர்த்துஞ்சப்ேரரணகாேலதாந்ஜகா³த³|

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

Ⅳ யூயஞ்ச யந்ந ேவஸ²நம்ʼ ப்ரவஸ²த² நக³ரத்யாக³பர்ய்யநதம்ʼ
தந்ந ேவஸ²ேந தஷ்ட²த|

Ⅴ தத்ர யத ³ கஸ்யச த் புரஸ்ய ேலாகா யுஷ்மாகமாத த்²யம்ʼ
ந குர்வ்வந்த தர்ஹ தஸ்மாந்நக³ராத்³ க³மநகாேல ேதஷாம்ʼ
வருத்³த⁴ம்ʼஸா யார்த²ம்ʼயுஷ்மாகம்ʼ பத³தூ⁴லீ : ஸம்பாதயத|

Ⅵ அத² ேத ப்ரஸ்தா²ய ஸர்வ்வத்ர ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ ப்ரசாரயதும்ʼ
பீடி³தாந் ஸ்வஸ்தா²ந் கர்த்துஞ்ச க்³ராேமஷ ப்⁴ரமிதும்ʼ
ப்ராேரப ⁴ேர|

Ⅶ ஏதர்ஹ ேஹேராத்³ ராஜா யீேஸா² : ஸர்வ்வகர்ம்மணாம்ʼ
வார்த்தாம்ʼஸ்²ருத்வா ப்⁴ருʼஸ²முத்³வவேஜ

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

Ⅸ க ந்து ேஹேராது³வாச ேயாஹந : ஸி²ேரா(அ)ஹமச ²நத³ம்
இதா³நீம்ʼ யஸ்ேயத்³ருʼக்கர்ம்மணாம்ʼ வார்த்தாம்ʼ ப்ராப்ேநாமி ஸ
க :? அத²ஸதம்ʼ த்³ரஷ்டும்ஐச்ச²த்|

Ⅹ அநந்தரம்ʼ ப்ேரரிதா : ப்ரத்யாக³த்ய யாந யாந கர்ம்மாணி
சக்ருஸ்தாந யீஸ²ேவ கத²யாமாஸு : தத : ஸ தாந்
ைப³த்ைஸதா³நாமகநக³ரஸ்ய வஜநம்ʼ ஸ்தா²நம்ʼ நீத்வா கு³ப்தம்ʼ
ஜகா³ம|

Ⅺ பஸ்²சால் ேலாகாஸ்தத்³ வத ³த்வா தஸ்ய பஸ்²சாத்³ யயு :; தத :
ஸ தாந் நயந் ஈஸ்²வரீயராஜ்யஸ்ய ப்ரஸங்க³முக்தவாந், ேயஷாம்ʼ
ச க த்ஸயா ப்ரேயாஜநம்ஆஸீத்தாந்ஸ்வஸ்தா²ந் சகார ச|

Ⅻ அபரஞ்ச த ³வாவஸந்ேந ஸத த்³வாத³ஸ²ஸி²ஷ்யா
யீேஸா²ரந்த கம் ஏத்ய கத²யாமாஸு :, வயமத்ர ப்ராந்தரஸ்தா²ேந
தஷ்டா²ம :, தேதா நக³ராணி க்³ராமாணி க³த்வா வாஸஸ்தா²நாந
ப்ராப்ய ப⁴ யத்³ரவ்யாணி க்ேரதும்ʼ ஜநநவஹம்ʼ ப⁴வாந்
வஸ்ருʼஜது|

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

ⅩⅣதத்ர ப்ராேயணபஞ்சஸஹஸ்ராணி புருஷாஆஸந்|
ⅩⅤ ததா³ ஸ ஸி²ஷ்யாந் ஜகா³த³ பஞ்சாஸ²த் பஞ்சாஸ²ஜ்ஜைந :
பம்ʼக்தீக்ருʼத்ய தாநுபேவஸ²யத, தஸ்மாத் ேத தத³நுஸாேரண
ஸர்வ்வேலாகாநுபேவஸ²யாபாஸு :|
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ⅩⅥ தத : ஸ தாந் பஞ்ச பூபாந் மீநத்³வயஞ்ச க்³ருʼஹீத்வா
ஸ்வர்க³ம்ʼவேலாக்ேயஸ்²வரகு³ணாந்கீர்த்தயாஞ்சக்ேரப⁴ங்க்தாச
ேலாேகப்⁴ய : பரிேவஷணார்த²ம்ʼஸி²ஷ்ேயஷ ஸமர்பயாம்ப³பூ⁴வ|

ⅩⅦ தத : ஸர்வ்ேவ பு⁴க்த்வா த்ருʼப்த ம்ʼ க³தா அவஸி²ஷ்டாநாஞ்ச
த்³வாத³ஸ² ட³ல்லகாந்ஸம்ʼஜக்³ருʼஹு :|

ⅩⅧஅைத²கதா³ந ர்ஜேநஸி²ஷ்ைய :ஸஹப்ரார்த²நாகாேலதாந்
பப்ரச்ச², ேலாகா மாம்ʼ கம்ʼவத³ந்த ?

ⅩⅨ ததஸ்ேத ப்ராசு :, த்வாம்ʼ ேயாஹந்மஜ்ஜகம்ʼ வத³ந்த ; ேகச த்
த்வாம்ஏலியம்ʼவத³ந்த ,பூர்வ்வகாலிக : கஸ்²ச த்³ப⁴வஷ்யத்³வாதீ³
ஸ்²மஸா²நாத்³உத³தஷ்ட²த்³இத்யப ேகச த்³வத³ந்த |

ⅩⅩததா³ஸஉவாச,யூயம்ʼ மாம்ʼ கம்ʼவத³த²? தத : ப தர உக்தவாந்
த்வம் ஈஸ்²வராப ⁴ஷக்த : புருஷ :|

ⅩⅪததா³ஸதாந்த்³ருʼட⁴மாத ³ேத³ஸ²,கதா²ேமதாம்ʼகஸ்ைமச த³ப
மா கத²யத|

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

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

ⅩⅩⅣ யேதா ய : கஸ்²ச த் ஸ்வப்ராணாந் ரிரக்ஷஷத ஸ தாந்
ஹாரயஷ்யத ,ய : கஸ்²ச ந் மத³ர்த²ம்ʼ ப்ராணாந்ஹாரயஷ்யத ஸ
தாந் ரக்ஷஷ்யத |

ⅩⅩⅤ கஸ்²ச த்³ யத ³ ஸர்வ்வம்ʼ ஜக³த் ப்ராப்ேநாத க ந்து
ஸ்வப்ராணாந் ஹாரயத ஸ்வயம்ʼ வநஸ்²யத ச தர்ஹ தஸ்ய
ேகாலாப⁴ :?

ⅩⅩⅥ புந ர்ய : கஸ்²ச ந் மாம்ʼ மம வாக்யம்ʼ வா லஜ்ஜாஸ்பத³ம்ʼ
ஜாநாத மநுஷ்யபுத்ேரா யதா³ ஸ்வஸ்ய பதுஸ்²ச பவ த்ராணாம்ʼ
தூ³தாநாஞ்ச ேதேஜாப ⁴ : பரிேவஷ்டித ஆக³மிஷ்யத ததா³ ேஸாப
தம்ʼலஜ்ஜாஸ்பத³ம்ʼஜ்ஞாஸ்யத |

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

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

ⅩⅩⅨ அத² தஸ்ய ப்ரார்த²நகாேல தஸ்ய முகா²க்ருʼத ரந்யரூபா
ஜாதா, ததீ³யம்ʼவஸ்த்ரமுஜ்ஜ்வலஸு²க்லம்ʼஜாதம்ʼ|

ⅩⅩⅩ அபரஞ்ச மூஸா ஏலியஸ்²ேசாெபௗ⁴ ேதஜஸ்வெநௗ
த்³ருʼஷ்ெடௗ

ⅩⅩⅪ ெதௗ ேதந யரூஸா²லம்புேர ேயா ம்ருʼத்யு : ஸாத ⁴ஷ்யேத
ததீ³யாம்ʼ கதா²ம்ʼ ேதநஸார்த்³த⁴ம்ʼ கத²யதும்ஆேரபா⁴ேத|
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ⅩⅩⅫ ததா³ ப தராத³ய : ஸ்வஸ்ய ஸங்க ³ேநா ந த்³ரயாக்ருʼஷ்டா
ஆஸந் க ந்து ஜாக³ரித்வா தஸ்ய ேதஜஸ்ேதந ஸார்த்³த⁴ம்
உத்தஷ்ட²ந்ெதௗஜெநௗசத³த்³ருʼஸு² :|

ⅩⅩⅩⅢ அத² தேயாருப⁴ேயா ர்க³மநகாேல ப தேரா யீஸு²ம்ʼ
ப³பா⁴ேஷ, ேஹ கு³ேரா(அ)ஸ்மாகம்ʼ ஸ்தா²ேந(அ)ஸ்மிந் ஸ்த ²த  :
ஸு²பா⁴, தத ஏகா த்வத³ர்தா², ஏகா மூஸார்தா², ஏகா ஏலியார்தா²,
இத தஸ்ர : குட்ேயாஸ்மாப ⁴ ர்ந ர்ம்மீயந்தாம்ʼ,இமாம்ʼ கதா²ம்ʼஸந
வவச்யகத²யாமாஸ|

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

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

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

ⅩⅩⅩⅦ பேர(அ)ஹந ேதஷ தஸ்மாச்ைச²லாத்³ அவரூேட⁴ஷ தம்ʼ
ஸாக்ஷாத்கர்த்தும்ʼ ப³ஹேவா ேலாகாஆஜக்³மு :|

ⅩⅩⅩⅧ ேதஷாம்ʼ மத்⁴யாத்³ ஏேகா ஜந உச்ைசருவாச, ேஹ கு³ேரா
அஹம்ʼவநயம்ʼகேராமிமமபுத்ரம்ʼப்ரத க்ருʼபாத்³ருʼஷ்டிம்ʼகேராது,
மமஸஏைவக : புத்ர :|

ⅩⅩⅩⅨ பூ⁴ேதந த்⁴ருʼத : ஸந் ஸம்ʼ ப்ரஸப⁴ம்ʼ சீச்ச²ப்³த³ம்ʼ கேராத
தந்முகா²த் ேப²ணா ந ர்க³ச்ச²ந்த ச, பூ⁴த இத்த²ம்ʼ வதா³ர்ய்ய
க்லிஷ்ட்வா ப்ராயஸ²ஸ்தம்ʼ ந த்யஜத |

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

ⅩⅬⅠததா³யீஸு²ரவாதீ³த்,ேரஆவஸ்²வாஸிந்வபத²கா³மிந்வம்ʼஸ²
கத காலாந் யுஷ்மாப ⁴ : ஸஹ ஸ்தா²ஸ்யாம்யஹம்ʼ யுஷ்மாகம்
ஆசரணாந சஸஹஷ்ேய? தவபுத்ரமிஹாநய|

ⅩⅬⅡ ததஸ்தஸ்மிந்நாக³தமாத்ேர பூ⁴தஸ்தம்ʼ பூ⁴ெமௗ பாதய த்வா
வ த³தா³ர;ததா³யீஸு²ஸ்தமேமத்⁴யம்ʼபூ⁴தம்ʼதர்ஜய த்வாபா³லகம்ʼ
ஸ்வஸ்த²ம்ʼ க்ருʼத்வா தஸ்யப தரிஸமர்பயாமாஸ|

ⅩⅬⅢ ஈஸ்²வரஸ்ய மஹாஸ²க்த ம் இமாம்ʼ வேலாக்ய ஸர்வ்ேவ
சமச்சக்ரு :; இத்த²ம்ʼ யீேஸா² : ஸர்வ்வாப ⁴ : க்ரியாப ⁴ :
ஸர்வ்ைவர்ேலாைகராஸ்²சர்ய்ேய மந்யமாேந ஸத ஸ ஸி²ஷ்யாந்
ப³பா⁴ேஷ,

ⅩⅬⅣகேத²யம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ கர்ேணஷ ப்ரவஸ²து, மநுஷ்யபுத்ேரா
மநுஷ்யாணாம்ʼ கேரஷ ஸமர்பயஷ்யேத|

ⅩⅬⅤ க ந்து ேத தாம்ʼ கதா²ம்ʼ ந பு³பு³த ⁴ேர, ஸ்பஷ்டத்வாபா⁴வாத்
தஸ்யா அப ⁴ப்ராயஸ்ேதஷாம்ʼ ேபா³த⁴க³ம்ேயா ந ப³பூ⁴வ; தஸ்யா
ஆஸ²ய : கஇத்யப ேத ப⁴யாத் ப்ரஷ்டும்ʼ ந ேஸ²கு :|

ⅩⅬⅥ தத³நந்தரம்ʼ ேதஷாம்ʼ மத்⁴ேய க : ஸ்²ேரஷ்ட² : கதா²ேமதாம்ʼ
க்³ருʼஹீத்வா ேதமிேதா²வவாத³ம்ʼ சக்ரு :|
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ⅩⅬⅦ தேதா யீஸு²ஸ்ேதஷாம்ʼ மேநாப ⁴ப்ராயம்ʼ வத ³த்வா
பா³லகேமகம்ʼ க்³ருʼஹீத்வா ஸ்வஸ்ய நகேட ஸ்தா²பய த்வா தாந்
ஜகா³த³,

ⅩⅬⅧேயாஜேநா மம நாம்நாஸ்யபா³லாஸ்யாத த்²யம்ʼவத³தா⁴த
ஸ மமாத த்²யம்ʼ வத³தா⁴த , யஸ்²ச மமாத த்²யம்ʼ வத³தா⁴த ஸ
மம ப்ேரரகஸ்யாத த்²யம்ʼவத³தா⁴த , யுஷ்மாகம்ʼ மத்⁴ேயய : ஸ்வம்ʼ
ஸர்வ்வஸ்மாத்க்ஷ த்³ரம்ʼஜாநீேதஸஏவஸ்²ேரஷ்ேடா²ப⁴வஷ்யத |

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

Ⅼ தம்ʼ மா ந ேஷத⁴த, யேதா ேயா ஜேநாஸ்மாகம்ʼ ந வ பக்ஷ : ஸ
ஏவாஸ்மாகம்ʼஸபேக்ஷாப⁴வத |

ⅬⅠஅநந்தரம்ʼதஸ்யாேராஹணஸமயஉபஸ்த ²ேதஸஸ்த ²ரேசதா
யரூஸா²லமம்ʼ ப்ரத யாத்ராம்ʼ கர்த்தும்ʼ நஸ்²ச த்யாக்³ேர தூ³தாந்
ப்ேரஷயாமாஸ|

ⅬⅡ தஸ்மாத் ேத க³த்வா தஸ்ய ப்ரேயாஜநீயத்³ரவ்யாணி
ஸம்ʼக்³ரஹீதும்ʼ ேஸா²மிேராணீயாநாம்ʼ க்³ராமம்ʼ ப்ரவவஸு² :|

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

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

ⅬⅤ க ந்து ஸ முக²ம்ʼ பராவர்த்ய தாந் தர்ஜய த்வா க³த ³தவாந்
யுஷ்மாகம்ʼமேநாபா⁴வ : க :,இத யூயம்ʼ நஜாநீத²|

ⅬⅥமநுஜஸுேதா மநுஜாநாம்ʼ ப்ராணாந் நாஸ²யதும்ʼ நாக³ச்ச²த்,
க ந்து ரக்ஷதும்ஆக³ச்ச²த்| பஸ்²சாத்³இதரக்³ராமம்ʼ ேதயயு :|

ⅬⅦ தத³நந்தரம்ʼ பத ² க³மநகாேல ஜந ஏகஸ்தம்ʼ ப³பா⁴ேஷ, ேஹ
ப்ரேபா⁴ ப⁴வாந்யத்ரயாத ப⁴வதாஸஹாஹமப தத்ரயாஸ்யாமி|

ⅬⅧ ததா³நீம்ʼ யீஸு²ஸ்தமுவாச, ேகா³மாயூநாம்ʼ க³ர்த்தா
ஆஸேத, வஹாயஸீயவஹகா◌³◌ाநாம்ʼ நீடா³ந ச ஸந்த , க ந்து
மாநவதநயஸ்யஸி²ர : ஸ்தா²பயதும்ʼஸ்தா²நம்ʼ நாஸ்த |

ⅬⅨ தத : பரம்ʼ ஸ இதரஜநம்ʼ ஜகா³த³, த்வம்ʼ மம பஸ்²சாத்³
ஏஹ ; தத : ஸ உவாச, ேஹ ப்ரேபா⁴ பூர்வ்வம்ʼ ப தரம்ʼ ஸ்²மஸா²ேந
ஸ்தா²பயதும்ʼமாமாத ³ஸ²து|

ⅬⅩததா³யீஸு²ருவாச,ம்ருʼதா ம்ருʼதாந்ஸ்²மஸா²ேநஸ்தா²பயந்து
க ந்துத்வம்ʼ க³த்ேவஸ்²வரீயராஜ்யஸ்யகதா²ம்ʼ ப்ரசாரய|

ⅬⅪதேதாந்ய : கத²யாமாஸ, ேஹப்ரேபா⁴ மயாப ப⁴வத : பஸ்²சாத்³
க³ம்ʼஸ்யேத, க ந்து பூர்வ்வம்ʼ மம ந ேவஸ²நஸ்ய பரிஜநாநாம்
அநுமத ம்ʼ க்³ரஹீதும்அஹமாத ³ஸ்²ையப⁴வதா|

ⅬⅫ ததா³நீம்ʼ யீஸு²ஸ்தம்ʼ ப்ேராக்தவாந், ேயா ஜேநா லாங்க³ேல
கரமர்பய த்வா பஸ்²சாத் பஸ்²யத ஸஈஸ்²வரீயராஜ்யம்ʼ நார்ஹத |
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Ⅹ
Ⅰதத : பரம்ʼப்ரபு⁴ரபராந்ஸப்ததஸி²ஷ்யாந்நயுஜ்யஸ்வயம்ʼயாந
நக³ராணி யாந ஸ்தா²நாந ச க³மிஷ்யத தாந நக³ராணி தாந
ஸ்தா²நாந ச ப்ரத த்³ெவௗத்³ெவௗஜெநௗப்ரஹதவாந்|

Ⅱ ேதப்⁴ய : கத²யாமாஸ ச ஸ²ஸ்யாந ப³ஹூநீத ஸத்யம்ʼ க ந்து
ேச²த³கா அல்ேப; தஸ்மாத்³ேத⁴ேதா : ஸ²ஸ்யேக்ஷத்ேர ேச²த³காந்
அபராநப ப்ேரஷயதும்ʼ ேக்ஷத்ரஸ்வாமிநம்ʼ ப்ரார்த²யத்⁴வம்ʼ|

Ⅲயூயம்ʼயாத,பஸ்²யத,வ்ருʼகாணாம்ʼமத்⁴ேயேமஷஸா²வகாநவ
யுஷ்மாந் ப்ரஹேணாமி|

Ⅳயூயம்ʼக்ஷ த்³ரம்ʼமஹத்³வாவஸநஸம்புடகம்ʼபாது³காஸ்²சமா
க்³ருʼஹ்லீத,மார்க³மத்⁴ேய கமப மா நமத ச|

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

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

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

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

Ⅸ தந்நக³ரஸ்தா²ந் ேராக ³ண : ஸ்வஸ்தா²ந் கரிஷ்யத²,
ஈஸ்²வரீயம்ʼ ராஜ்யம்ʼ யுஷ்மாகம் அந்த கம்ஆக³மத் கதா²ேமதாஞ்ச
ப்ரசாரயஷ்யத²|

Ⅹ க ந்து க மப புரம்ʼ யுஷ்மாஸு ப்ரவஷ்ேடஷ ேலாகா யத ³
யுஷ்மாகம் ஆதத்²யம்ʼ ந கரிஷ்யந்த , தர்ஹ தஸ்ய நக³ரஸ்ய
பந்தா²நம்ʼ க³த்வா கதா²ேமதாம்ʼவத ³ஷ்யத²,

Ⅺ யுஷ்மாகம்ʼ நக³ரீயா யா தூ⁴ல்ேயா(அ)ஸ்மாஸு ஸமலக³ந் தா
அப யுஷ்மாகம்ʼ ப்ராதகூல்ேயந ஸா யார்த²ம்ʼ ஸம்பாதயாம :;
ததா²பீஸ்²வரராஜ்யம்ʼயுஷ்மாகம்ʼஸமீபம்ஆக³தம்இத நஸ்²ச தம்ʼ
ஜாநீத|

Ⅻஅஹம்ʼ யுஷ்மப்⁴யம்ʼ யதா²ர்த²ம்ʼ கத²யாமி, வசாரத ³ேந தஸ்ய
நக³ரஸ்யத³ஸா²த : ஸிேதா³ேமா த³ஸா²ஸஹ்யாப⁴வஷ்யத |

ⅩⅢ ஹா ஹா ேகாராஸீந் நக³ர, ஹா ஹா ைப³த்ைஸதா³நக³ர
யுவேயார்மத்⁴ேய யாத்³ருʼஸா²ந ஆஸ்²சர்ய்யாணி
கர்ம்மாண்யக்ரியந்த, தாந கர்ம்மாணி யத ³ ேஸாரஸீேதா³ேநா
ர்நக³ரேயாரகாரிஷ்யந்த, ததா³ இேதா ப³ஹுத ³நபூர்வ்வம்ʼ
தந்நவாஸிந : ஸ²ணவஸ்த்ராணி பரிதா⁴ய கா³த்ேரஷ ப⁴ஸ்ம
வலிப்யஸமுபவஸ்²யஸமேக²த்ஸ்யந்த|

ⅩⅣ அேதா வ சாரத ³வேஸ யுஷ்மாகம்ʼ த³ஸா²த :
ேஸாரஸீேதா³ந்நவாஸிநாம்ʼ த³ஸா²ஸஹ்யாப⁴வஷ்யத |
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ⅩⅤ ேஹ கப²ர்நாஹூம், த்வம்ʼ ஸ்வர்க³ம்ʼ யாவத்³ உந்நதா க ந்து
நரகம்ʼயாவத்ந்யக்³ப⁴வஷ்யஸி|

ⅩⅥ ேயா ஜேநா யுஷ்மாகம்ʼ வாக்யம்ʼ க்³ருʼஹ்லாத ஸ மைமவ
வாக்யம்ʼ க்³ருʼஹ்லாத ; கஞ்ச ேயா ஜேநா யுஷ்மாகம் அவஜ்ஞாம்ʼ
கேராத ஸ மைமவாவஜ்ஞாம்ʼ கேராத ; ேயா ஜேநா மமாவஜ்ஞாம்ʼ
கேராத சஸமத்ப்ேரரகஸ்ையவாவஜ்ஞாம்ʼ கேராத |

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

ⅩⅧ ததா³நீம்ʼ ஸ தாந் ஜகா³த³, வத்³யுதமிவ ஸ்வர்கா³த் பதந்தம்ʼ
ைஸ²தாநம்அத³ர்ஸ²ம்|

ⅩⅨபஸ்²யதஸர்பாந்வ்ருʼஸ்²ச காந்ரிேபா :ஸர்வ்வபராக்ரமாம்ʼஸ்²ச
பத³தைல ர்த³லயதும்ʼ யுஷ்மப்⁴யம்ʼ ஸ²க்த ம்ʼ த³தா³மி தஸ்மாத்³
யுஷ்மாகம்ʼ காப ஹாந ர்ந ப⁴வஷ்யத |

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

ⅩⅪ தத்³க⁴டிகாயாம்ʼ யீஸு² ர்மநஸி ஜாதாஹ்லாத³ : கத²யாமாஸ
ேஹஸ்வர்க³ப்ருʼத ²வ்ேயாேரகாத ⁴பேதப தஸ்த்வம்ʼஜ்ஞாநவதாம்ʼ
வது³ஷாஞ்ச ேலாகாநாம்ʼ புரஸ்தாத் ஸர்வ்வேமதத்³ அப்ரகாஸ்²ய
பா³லகாநாம்ʼ புரஸ்தாத் ப்ராகாஸ²ய ஏதஸ்மாத்³ேத⁴ேதாஸ்த்வாம்ʼ
த⁴ந்யம்ʼவதா³மி, ேஹபதரித்த²ம்ʼப⁴வதுயத்³ஏதேத³வதவேகா³சர
உத்தமம்|

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

ⅩⅩⅢ தப : பரம்ʼ ஸஸி²ஷ்யாந் ப்ரத பராவ்ருʼத்ய கு³ப்தம்ʼ ஜகா³த³,
யூயேமதாந ஸர்வ்வாணி பஸ்²யத² தேதா யுஷ்மாகம்ʼ சக்ஷ ம்ʼஷ
த⁴ந்யாந |

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

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

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

ⅩⅩⅦ தத : ேஸாவத³த், த்வம்ʼ ஸர்வ்வாந்த :கரைண :
ஸர்வ்வப்ராைண :ஸர்வ்வஸ²க்த ப ⁴ :ஸர்வ்வச த்ைதஸ்²சப்ரெபௗ⁴
பரேமஸ்²வேர ப்ேரமகுரு,ஸமீபவாஸிந ஸ்வவத்ப்ேரமகுருச|

ⅩⅩⅧ ததா³ ஸ கத²யாமாஸ, த்வம்ʼ யதா²ர்த²ம்ʼ ப்ரத்யேவாச :,
இத்த²ம்ஆசர ேதைநவஜீவஷ்யஸி|
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ⅩⅩⅨக ந்துஸஜந : ஸ்வம்ʼ ந ர்த்³ேதா³ஷம்ʼஜ்ஞாபயதும்ʼ யீஸு²ம்ʼ
பப்ரச்ச²,மமஸமீபவாஸீக :? தேதாயீஸு² : ப்ரத்யுவாச,

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

ⅩⅩⅪ அகஸ்மாத்³ ஏேகா யாஜகஸ்ேதந மார்ேக³ண க³ச்ச²ந் தம்ʼ
த்³ருʼஷ்ட்வாமார்கா³ந்யபார்ஸ்²ேவநஜகா³ம|

ⅩⅩⅫ இத்த²ம் ஏேகா ேலவீயஸ்தத்ஸ்தா²நம்ʼ ப்ராப்ய
தஸ்யாந்த கம்ʼ க³த்வா தம்ʼவேலாக்யாந்ேயந பார்ஸ்²ேவநஜகா³ம|

ⅩⅩⅩⅢ க ந்த்ேவக : ேஸா²மிேராணீேயா க³ச்ச²ந் தத்ஸ்தா²நம்ʼ
ப்ராப்யதம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வாத³யத|

ⅩⅩⅩⅣ தஸ்யாந்த கம்ʼ க³த்வா தஸ்ய க்ஷேதஷ ைதலம்ʼ
த்³ராக்ஷாரஸஞ்ச ப்ரக்ஷப்யக்ஷதாந ப³த்³த்⁴வா நஜவாஹேநாபரி
தமுபேவஸ்²யப்ரவாஸீயக்³ருʼஹம்ஆநீயதம்ʼஸிேஷேவ|

ⅩⅩⅩⅤபரஸ்மிந் த ³வேஸநஜக³மநகாேலத்³ெவௗமுத்³ராபாெதௗ³
தத்³க்³ருʼஹஸ்வாமிேந த³த்த்வாவத³த் ஜநேமநம்ʼ ேஸவஸ்வ தத்ர
ேயா(அ)த ⁴ேகா வ்யேயா ப⁴வஷ்யத தமஹம்ʼ புநராக³மநகாேல
பரிேஸா²த்ஸ்யாமி|

ⅩⅩⅩⅥஏஷாம்ʼ த்ரயாணாம்ʼமத்⁴ேய தஸ்யத³ஸ்யுஹஸ்தபத தஸ்ய
ஜநஸ்யஸமீபவாஸீக :? த்வயா க ம்ʼ பு³த்⁴யேத?

ⅩⅩⅩⅦ தத : ஸவ்யவஸ்தா²பக : கத²யாமாஸ யஸ்தஸ்மிந் த³யாம்ʼ
சகார| ததா³யீஸு² : கத²யாமாஸத்வமப க³த்வா ததா²சர|

ⅩⅩⅩⅧ தத : பரம்ʼ ேத க³ச்ச²ந்த ஏகம்ʼ க்³ராமம்ʼ ப்ரவவஸு² :; ததா³
மர்தா²நாமாஸ்த்ரீஸ்வக்³ருʼேஹதஸ்யாத த்²யம்ʼ சகார|

ⅩⅩⅩⅨ தஸ்மாத் மரியம் நாமேத⁴யா தஸ்யா ப⁴க ³நீ யீேஸா² :
பத³ஸமீபஉவவஸ்²யதஸ்ேயாபேத³ஸ²கதா²ம்ʼஸ்²ேராதுமாேரேப⁴|

ⅩⅬ க ந்து மர்தா² நாநாபரிசர்ய்யாயாம்ʼ வ்யக்³ரா ப³பூ⁴வ
தஸ்மாத்³ேத⁴ேதாஸ்தஸ்ய ஸமீபமாக³த்ய ப³பா⁴ேஷ; ேஹ ப்ரேபா⁴
மம ப⁴க ³நீ ேகவலம்ʼ மேமாபரி ஸர்வ்வகர்ம்மணாம்ʼ பா⁴ரம்
அர்ப தவதீ தத்ர ப⁴வதா கஞ்ச த³ப ந மேநா ந தீ⁴யேத க ம்? மம
ஸாஹாய்யம்ʼ கர்த்தும்ʼ ப⁴வாந் தாமாத ³ஸ²து|

ⅩⅬⅠ தேதா யீஸு² : ப்ரத்யுவாச ேஹ மர்ேத² ேஹ மர்ேத², த்வம்ʼ
நாநாகார்ய்ேயஷ ச ந்த தவதீவ்யக்³ரா சாஸி,

ⅩⅬⅡக ந்துப்ரேயாஜநீயம்ஏகமாத்ரம்ஆஸ்ேத|அபரஞ்சயமுத்தமம்ʼ
பா⁴க³ம்ʼ ேகாப ஹர்த்தும்ʼ நஸ²க்ேநாத ஸஏவமரியமாவ்ருʼத :|

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

Ⅱ தஸ்மாத் ஸ கத²யாமாஸ, ப்ரார்த²நகாேல யூயம் இத்த²ம்ʼ
கத²யத்⁴வம்ʼ, ேஹஅஸ்மாகம்ʼஸ்வர்க³ஸ்த²ப தஸ்தவநாமபூஜ்யம்ʼ
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ப⁴வது;தவராஜத்வம்ʼப⁴வது;ஸ்வர்ேக³யதா²ததா²ப்ருʼத ²வ்யாமப
தேவச்ச²யாஸர்வ்வம்ʼ ப⁴வது|

Ⅲப்ரத்யஹம்அஸ்மாகம்ʼ ப்ரேயாஜநீயம்ʼ ேபா⁴ஜ்யம்ʼ ேத³ஹ |
Ⅳயதா²வயம்ʼஸர்வ்வாந்அபராத ⁴ந : க்ஷமாமேஹததா² த்வமப
பாபாந்யஸ்மாகம்ʼ க்ஷமஸ்வ| அஸ்மாந் பரீக்ஷாம்ʼ மாநய க ந்து
பாபாத்மேநா ரக்ஷ|

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

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

Ⅶததா³ஸயத ³க்³ருʼஹமத்⁴யாத்ப்ரதவத³த மாம்ʼமாக்லிஸா²ந,
இதா³நீம்ʼ த்³வாரம்ʼ ருத்³த⁴ம்ʼ ஸ²யேந மயா ஸஹ பா³லகாஸ்²ச
தஷ்ட²ந்த துப்⁴யம்ʼ தா³தும்உத்தா²தும்ʼ நஸ²க்ேநாமி,

Ⅷ தர்ஹ யுஷ்மாநஹம்ʼ வதா³மி, ஸ யத ³ மித்ரதயா தஸ்ைம
கமப தா³தும்ʼ ேநாத்தஷ்ட²த ததா²ப வாரம்ʼ வாரம்ʼ ப்ரார்த²நாத
உத்தா²ப த : ஸந்யஸ்மிந் தஸ்யப்ரேயாஜநம்ʼ தேத³வதா³ஸ்யத |

Ⅸ அத : காரணாத் கத²யாமி, யாசத்⁴வம்ʼ தேதா யுஷ்மப்⁴யம்ʼ
தா³ஸ்யேத,ம்ருʼக³யத்⁴வம்ʼததஉத்³ேத³ஸ²ம்ʼப்ராப்ஸ்யத²,த்³வாரம்
ஆஹததேதாயுஷ்மப்⁴யம்ʼ த்³வாரம்ʼ ேமா யேத|

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

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

Ⅻ வா அண்ேட³ யாச ேத தஸ்ைம வ்ருʼஸ்²ச கம்ʼ த³தா³த
யுஷ்மாகம்ʼமத்⁴ேய க ஏதாத்³ருʼஸ² : ப தாஸ்ேத?

ⅩⅢ தஸ்மாேத³வ யூயமப⁴த்³ரா அப யத ³ ஸ்வஸ்வபா³லேகப்⁴ய
உத்தமாந த்³ரவ்யாணி தா³தும்ʼ ஜாநீத² தர்ஹ்யஸ்மாகம்ʼ
ஸ்வர்க³ஸ்த² : ப தா நஜயாசேகப்⁴ய : க ம்ʼ பவ த்ரம் ஆத்மாநம்ʼ ந
தா³ஸ்யத ?

ⅩⅣ அநந்தரம்ʼ யீஸு²நா கஸ்மாச்ச த்³ ஏகஸ்மிந் மூகபூ⁴ேத
த்யாஜிேத ஸத ஸ பூ⁴தத்யக்ேதா மாநுேஷா வாக்யம்ʼ வக்தும்
ஆேரேப⁴; தேதா ேலாகா : ஸகலாஆஸ்²சர்ய்யம்ʼ ேமந ேர|

ⅩⅤக ந்துேதஷாம்ʼேகசதூ³சுர்ஜேநாயம்ʼபா³லஸிபூ³பா³அர்தா²த்³
பூ⁴தராேஜநபூ⁴தாந் த்யாஜயத |

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

ⅩⅦ ததா³ ஸ ேதஷாம்ʼ மந :கல்பநாம்ʼ ஜ்ஞாத்வா கத²யாமாஸ,
கஸ்யச த்³ ராஜ்யஸ்ய ேலாகா யத ³ பரஸ்பரம்ʼ வருந்த⁴ந்த தர்ஹ
தத்³ ராஜ்யம் நஸ்²யத ; ேகச த்³ க்³ருʼஹஸ்தா² யத ³ பரஸ்பரம்ʼ
வருந்த⁴ந்த தர்ஹ ேதப நஸ்²யந்த |
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ⅩⅧ தைத²வ ைஸ²தாநப ஸ்வேலாகாந் யத ³ வருணத்³த ⁴ ததா³
தஸ்ய ராஜ்யம்ʼ கத²ம்ʼ ஸ்தா²ஸ்யத ? பா³லஸிபூ³பா³ஹம்ʼ பூ⁴தாந்
த்யாஜயாமியூயமித வத³த²|

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

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

ⅩⅪப³லவாந்புமாந்ஸுஸஜ்ஜமாேநாயத காலம்ʼநஜாட்டாலிகாம்ʼ
ரக்ஷத தத காலம்ʼ தஸ்யத்³ரவ்யம்ʼ நருபத்³ரவம்ʼ தஷ்ட²த |

ⅩⅫக ந்து தஸ்மாத்³அத ⁴கப³ல : கஸ்²ச தா³க³த்ய யத ³ தம்ʼஜயத
தர்ஹ ேயஷ ஸ²ஸ்த்ராஸ்த்ேரஷ தஸ்யவஸ்²வாஸஆஸீத் தாந
ஸர்வ்வாணிஹ்ருʼத்வா தஸ்யத்³ரவ்யாணி க்³ருʼஹ்லாத |

ⅩⅩⅢஅத : காரணாத்³ ேயா மமஸபேக்ஷாநஸவபக்ஷ :, ேயா மயா
ஸஹநஸம்ʼக்³ருʼஹ்லாத ஸவக ரத |

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

ⅩⅩⅤ தேதா க³த்வா தத்³ க்³ருʼஹம்ʼ மார்ஜிதம்ʼ ேஸா²ப ⁴தஞ்ச
த்³ருʼஷ்ட்வா

ⅩⅩⅥ தத்க்ஷணம் அபக³த்ய ஸ்வஸ்மாத³ப து³ர்ம்மதீந் அபராந்
ஸப்தபூ⁴தாந்ஸஹாநயத ேத சதத்³க்³ருʼஹம்ʼபவஸ்²யநவஸந்த |
தஸ்மாத் தஸ்ய மநுஷ்யஸ்ய ப்ரத²மத³ஸா²த : ேஸ²ஷத³ஸா² து³ 
:க²தரா ப⁴வத |

ⅩⅩⅦ அஸ்யா : கதா²யா : கத²நகாேல ஜநதாமத்⁴யஸ்தா²
காச ந்நாரீ தமுச்ைச :ஸ்வரம்ʼ ப்ேராவாச, யா ேயாஷத் த்வாம்ʼ
க³ர்ப்³ேப⁴(அ)தா⁴ரயத்ஸ்தந்யமபாயயச்சைஸவத⁴ந்யா|

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

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

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

ⅩⅩⅪ வசாரஸமேய இதா³நீந்தநேலாகாநாம்ʼ ப்ராதகூல்ேயந
த³க்ஷணேத³ஸீ²யா ராஜ்ஞீ ப்ேராத்தா²ய தாந் ேதா³ஷண :
கரிஷ்யத , யத : ஸா ராஜ்ஞீ ஸுேலமாந உபேத³ஸ²கதா²ம்ʼ
ஸ்²ேராதும்ʼ ப்ருʼத ²வ்யா : ஸீமாத ஆக³ச்ச²த் க ந்து பஸ்²யத
ஸுேலமாேநாப கு³ருதர ஏேகா ஜேநா(அ)ஸ்மிந் ஸ்தா²ேந
வ த்³யேத|
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ⅩⅩⅫ அபரஞ்ச வ சாரஸமேய நீநவீயேலாகா அப
வர்த்தமாநகாலிகாநாம்ʼ ேலாகாநாம்ʼ ைவபரீத்ேயந ப்ேராத்தா²ய
தாந் ேதா³ஷண : கரிஷ்யந்த , யேதா ேஹேதாஸ்ேத யூநேஸா
வாக்யாத் ச த்தாந பரிவர்த்தயாமாஸு : க ந்து பஸ்²யத
யூநேஸாதகு³ருதர ஏேகாஜேநா(அ)ஸ்மிந்ஸ்தா²ேநவ த்³யேத|

ⅩⅩⅩⅢ ப்ரதீ³பம்ʼ ப்ரஜ்வால்ய த்³ேராணஸ்யாத⁴ : குத்ராப
கு³ப்தஸ்தா²ேந வா ேகாப ந ஸ்தா²பயத க ந்து
க்³ருʼஹப்ரேவஸி²ப்⁴ேயா தீ³ப்த ம்ʼ தா³தம்ʼ தீ³பாதா⁴ேராபர்ய்ேயவ
ஸ்தா²பயத |

ⅩⅩⅩⅣ ேத³ஹஸ்ய ப்ரதீ³பஸ்²சக்ஷ ஸ்தஸ்மாேத³வ சக்ஷ ர்யத ³
ப்ரஸந்நம்ʼப⁴வத தர்ஹ தவஸர்வ்வஸ²ரீரம்ʼதீ³ப்த மத்³ப⁴வஷ்யத
க ந்து சக்ஷ ர்யத ³ மலீமஸம்ʼ தஷ்ட²த தர்ஹ ஸர்வ்வஸ²ரீரம்ʼ
ஸாந்த⁴காரம்ʼஸ்தா²ஸ்யத |

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

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

ⅩⅩⅩⅦ ஏதத்கதா²யா : கத²நகாேல ப ²ருஸ்²ேயேகா ேப⁴ஜநாய தம்ʼ
ந மந்த்ரயாமாஸ, தத : ஸக³த்வா ேபா⁴க்தும்உபவ ேவஸ²|

ⅩⅩⅩⅧ க ந்து ேபா⁴ஜநாத் பூர்வ்வம்ʼ நாமாங் த் ஏதத்³
த்³ருʼஷ்ட்வாஸப ²ருஸ்²யாஸ்²சர்ய்யம்ʼ ேமேந|

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

ⅩⅬேஹஸர்வ்ேவந ர்ேபா³தா⁴ ேயா ப³ஹ  :ஸஸர்ஜஸஏவகமந்த
ர்நஸஸர்ஜ?

ⅩⅬⅠ தத ஏவ யுஷ்மாப ⁴ரந்த :கரணம்ʼ (ஈஸ்²வராய) ந ேவத்³யதாம்ʼ
தஸ்மிந் க்ருʼேதயுஷ்மாகம்ʼஸர்வ்வாணிஸு²ச தாம்ʼயாஸ்யந்த |

ⅩⅬⅡ க ந்து ஹந்த ப ²ரூஸி²க³ணா யூயம்ʼ ந்யாயம் ஈஸ்²வேர
ப்ேரம ச பரித்யஜ்ய ேபாத ³நாயா அருதா³தீ³நாம்ʼ ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ
ஸா²காநாஞ்ச த³ஸ²மாம்ʼஸா²ந் த³த்த² க ந்து ப்ரத²மம்ʼ பாலய த்வா
ேஸ²ஷஸ்யாலங்க⁴நம்ʼயுஷ்மாகம்உச தமாஸீத்|

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

ⅩⅬⅣ வத கபடிேநா(அ)த்⁴யாபகா : ப ²ரூஸி²நஸ்²ச ேலாகாயத்
ஸ்²மஸா²நம் அநுபலப்⁴ய தது³பரி க³ச்ச²ந்த யூயம்
தாத்³ருʼக³ப்ரகாஸி²தஸ்²மஸா²நவாத்³ ப⁴வத²|

ⅩⅬⅤ ததா³நீம்ʼ வ்யவஸ்தா²பகாநாம் ஏகா யீஸு²மவத³த், ேஹ
உபேத³ஸ²க வாக்ேயேநத்³ருʼேஸ²நாஸ்மாஸ்வப ேதா³ஷம்
ஆேராபயஸி|
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ⅩⅬⅥ தத : ஸ உவாச, ஹா ஹா வ்யவஸ்தா²பகா யூயம்
மாநுஷாணாம் உபரி து³ :ஸஹ்யாந் பா⁴ராந் ந்யஸ்யத² க ந்து
ஸ்வயம்ஏகாங்கு◌³◌ुல்யாப தாந் பா⁴ராந் நஸ்ப்ருʼஸ²த²|

ⅩⅬⅦஹந்தயுஷ்மாகம்ʼபூர்வ்வபுருஷாயாந்ப⁴வஷ்யத்³வாத ³ேநா(அ)வத ⁴ஷ ஸ்ேதஷாம்ʼ
ஸ்²மஸா²நாந யூயம்ʼ ந ர்ம்மாத²|

ⅩⅬⅧ ேதைநவ யூயம்ʼ ஸ்வபூர்வ்வபுருஷாணாம்ʼ கர்ம்மாணி
ஸம்ʼமந்யத்⁴ேவ தேத³வ ஸப்ரமாணம்ʼ குருத² ச, யதஸ்ேத
தாநவத ⁴ஷ  : யூயம்ʼ ேதஷாம்ʼஸ்²மஸா²நாந ந ர்ம்மாத²|

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

Ⅼ ஏதஸ்மாத் காரணாத் ஹாப ³ல : ேஸா²ணிதபாதமாரப்⁴ய
மந்த ³ரயஜ்ஞேவத்³ேயா ர்மத்⁴ேய ஹதஸ்ய ஸிக²ரியஸ்ய
ரக்தபாதபர்ய்யந்தம்ʼ

ⅬⅠஜக³த : ஸ்ருʼஷ்டிமாரப்⁴ய ப்ருʼத ²வ்யாம்ʼ ப⁴வஷ்யத்³வாத ³நாம்ʼ
யத ரக்தபாதா ஜாதாஸ்ததீநாம் அபராத⁴த³ண்டா³ ஏஷாம்ʼ
வர்த்தமாநேலாகாநாம்ʼ ப⁴வஷ்யந்த , யுஷ்மாநஹம்ʼ நஸ்²ச தம்ʼ
வதா³மிஸர்வ்ேவத³ண்டா³வம்ʼஸ²ஸ்யாஸ்யப⁴வஷ்யந்த |

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

ⅬⅢஇத்த²ம்ʼ கதா²கத²நாத்³அத்⁴யாபகா : ப ²ரூஸி²நஸ்²சஸதர்கா :
ⅬⅣ ஸந்தஸ்தமபவத ³தும்ʼ தஸ்ய கதா²யா ேதா³ஷம்ʼ
த⁴ர்த்தமிச்ச²ந்ேதா நாநாக்²யாநகத²நாய தம்ʼ ப்ரவர்த்தயதும்ʼ
ேகாபயதுஞ்சப்ராேரப ⁴ேர|

Ⅻ
Ⅰ ததா³நீம்ʼ ேலாகா : ஸஹஸ்ரம்ʼ ஸஹஸ்ரம் ஆக³த்ய
ஸமுபஸ்த ²தாஸ்தத ஏைகேகா (அ)ந்ேயஷாமுபரி பததும்
உபசக்ரேம; ததா³ யீஸு² : ஸி²ஷ்யாந் ப³பா⁴ேஷ,
யூயம்ʼ ப ²ரூஸி²நாம்ʼ கண்வரூபகாபட்ேய வ ேஸ²ேஷண
ஸாவதா⁴நாஸ்தஷ்ட²த|

Ⅱ யேதா யந்ந ப்ரகாஸ²யஷ்யேத ததா³ச்ச²ந்நம்ʼ வஸ்து கமப
நாஸ்த ;ததா²யந்நஜ்ஞாஸ்யேததத்³கு³ப்தம்ʼவஸ்துகமப நாஸ்த |

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

Ⅳேஹப³ந்த⁴ேவா யுஷ்மாநஹம்ʼவதா³மி, ேயஸ²ரீரஸ்யநாஸ²ம்ʼ
வநா க மப்யபரம்ʼ கர்த்தும்ʼ நஸ²க்ருவந்த ேதப்⁴ேயா மாைப⁴ஷ்ட|

Ⅴ தர்ஹ கஸ்மாத்³ ேப⁴தவ்யம் இத்யஹம்ʼ வதா³மி, ய : ஸ²ரீரம்ʼ
நாஸ²யத்வா நரகம்ʼ ந ேக்ஷப்தும்ʼ ஸ²க்ேநாத தஸ்மாேத³வ ப⁴யம்ʼ
குருத, புநரப வதா³மி தஸ்மாேத³வப⁴யம்ʼகுருத|
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Ⅵபஞ்சசடகபக்ஷண : க ம்ʼத்³வாப்⁴யாம்ʼதாம்ரக²ண்டா³ப்⁴யாம்ʼந
வ க்ரீயந்ேத? ததா²பீஸ்²வரஸ்ேதஷாம்ஏகமப நவஸ்மரத |

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

Ⅷ அபரம்ʼ யுஷ்மப்⁴யம்ʼ கத²யாமி ய : கஸ்²ச ந் மாநுஷாணாம்ʼ
ஸாக்ஷாந் மாம்ʼ ஸ்வீகேராத மநுஷ்யபுத்ர ஈஸ்²வரதூ³தாநாம்ʼ
ஸாக்ஷாத்தம்ʼஸ்வீகரிஷ்யத |

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

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

Ⅺயதா³ேலாகாயுஷ்மாந்ப⁴ஜநேக³ஹம்ʼவசாரகர்த்ருʼராஜ்யகர்த்ருʼணாம்ʼ
ஸம்முக²ஞ்ச ேநஷ்யந்த ததா³ ேகந ப்ரகாேரண கமுத்தரம்ʼ
வத ³ஷ்யத² க ம்ʼ கத²யஷ்யத² ேசத்யத்ர மா ச ந்தயத;

Ⅻயேதா யுஷ்மாப ⁴ர்யத்³ யத்³வக்தவ்யம்ʼ தத் தஸ்மிந் ஸமயஏவ
பவத்ரஆத்மாயுஷ்மாந்ஸி²க்ஷயஷ்யத |

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

ⅩⅣ க ந்து ஸ தமவத³த் ேஹ மநுஷ்ய யுவேயா ர்வ சாரம்ʼ
வபா⁴க³ஞ்சகர்த்தும்ʼமாம்ʼ ேகா ந யுக்தவாந்?

ⅩⅤ அநந்தரம்ʼ ஸ ேலாகாநவத³த் ேலாேப⁴ ஸாவதா⁴நா :
ஸதர்காஸ்²ச தஷ்ட²த, யேதா ப³ஹுஸம்பத்த ப்ராப்த்யா
மநுஷ்யஸ்யாயு ர்ந ப⁴வத |

ⅩⅥ பஸ்²சாத்³ த்³ருʼஷ்டாந்தகதா²முத்தா²ப்ய கத²யாமாஸ, ஏகஸ்ய
த⁴ந ேநா பூ⁴ெமௗப³ஹூந ஸ²ஸ்யாந ஜாதாந |

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

ⅩⅧதேதாவத³த்³இத்த²ம்ʼகரிஷ்யாமி,மமஸர்வ்வபா⁴ண்டா³கா³ராணி
ப⁴ங்க்த்வா ப்³ருʼஹத்³பா⁴ண்டா³கா³ராணி ந ர்ம்மாய தந்மத்⁴ேய
ஸர்வ்வப²லாந த்³ரவ்யாணி சஸ்தா²பயஷ்யாமி|

ⅩⅨ அபரம்ʼ நஜமேநா வத ³ஷ்யாமி, ேஹ மேநா
ப³ஹுவத்ஸரார்த²ம்ʼ நாநாத்³ரவ்யாணி ஸஞ்ச தாந ஸந்த
வஸ்²ராமம்ʼ குரு பு⁴க்த்வா பீத்வா ெகௗதுகஞ்ச குரு|
க ந்த்வீஸ்²வரஸ்தம்அவத³த்,

ⅩⅩ ேர ந ர்ேபா³த⁴ அத்³ய ராத்ெரௗ தவ ப்ராணாஸ்த்வத்ேதா
ேநஷ்யந்ேத தத ஏதாந யாந த்³ரவ்யாணி த்வயாஸாத ³தாந தாந
கஸ்யப⁴வஷ்யந்த ?
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ⅩⅪ அதஏவ ய : கஸ்²ச த்³ ஈஸ்²வரஸ்ய ஸமீேப
த⁴நஸஞ்சயமக்ருʼத்வா ேகவலம்ʼ ஸ்வநகேட ஸஞ்சயம்ʼ கேராத
ேஸாப தாத்³ருʼஸ² :|

ⅩⅫஅத² ஸஸி²ஷ்ேயப்⁴ய : கத²யாமாஸ, யுஷ்மாநஹம்ʼ வதா³மி,
க ம்ʼ கா²த ³ஷ்யாம :? க ம்ʼ பரிதா⁴ஸ்யாம :? இத்யுக்த்வா ஜீவநஸ்ய
ஸ²ரீரஸ்யசார்த²ம்ʼ ச ந்தாம்ʼமா கார்ஷ்ட|

ⅩⅩⅢப⁴ யாஜ்ஜீவநம்ʼபூ⁴ஷணாச்ச²ரீரஞ்சஸ்²ேரஷ்ட²ம்ʼ ப⁴வத |
ⅩⅩⅣ காகபக்ஷணாம்ʼ கார்ய்யம்ʼ வசாரயத, ேத ந வபந்த
ஸ²ஸ்யாந ச ந ச ²ந்த³ந்த , ேதஷாம்ʼ பா⁴ண்டா³கா³ராணி ந ஸந்த
ேகாஷாஸ்²ச ந ஸந்த , ததா²பீஸ்²வரஸ்ேதப்⁴ேயா ப⁴ யாணி
த³தா³த ,யூயம்ʼ பக்ஷப்⁴ய : ஸ்²ேரஷ்ட²தரா ந க ம்ʼ?

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

ⅩⅩⅥஅதஏவக்ஷ த்³ரம்ʼ கார்ய்யம்ʼ ஸாத⁴யதும் அஸமர்தா² யூயம்
அந்யஸ்மிந் கார்ய்ேயகுேதா பா⁴வயத²?

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

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

ⅩⅩⅨஅதஏவகம்ʼகா²த ³ஷ்யாம :? க ம்ʼபரிதா⁴ஸ்யாம :? ஏதத³ர்த²ம்ʼ
மா ேசஷ்டத்⁴வம்ʼமாஸம்ʼத ³க்³த்⁴வஞ்ச|

ⅩⅩⅩஜக³ேதா ேத³வார்ச்சகாஏதாந ஸர்வ்வாணிேசஷ்டநேத;ஏஷ
வஸ்துஷ யுஷ்மாகம்ʼ ப்ரேயாஜநமாஸ்ேத இத யுஷ்மாகம்ʼ ப தா
ஜாநாத |

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

ⅩⅩⅫ ேஹ க்ஷ த்³ரேமஷவ்ரஜ யூயம்ʼ மா ைப⁴ஷ்ட யுஷ்மப்⁴யம்ʼ
ராஜ்யம்ʼ தா³தும்ʼயுஷ்மாகம்ʼ பது : ஸம்மத ரஸ்த |

ⅩⅩⅩⅢ அதஏவ யுஷ்மாகம்ʼ யா யா ஸம்பத்த ரஸ்த தாம்ʼ தாம்ʼ
வக்ரீய வதரத, யத் ஸ்தா²நம்ʼ ெசௗரா நாக³ச்ச²ந்த , கீடாஸ்²ச ந
க்ஷாயயந்த தாத்³ருʼேஸ² ஸ்வர்ேக³ நஜார்த²ம் அஜேர ஸம்புடேக
(அ)க்ஷயம்ʼ த⁴நம்ʼஸஞ்சநுத ச;

ⅩⅩⅩⅣயேதாயத்ரயுஷ்மாகம்ʼத⁴நம்ʼவர்த்தேததத்ேரவயுஷ்மாகம்ʼ
மந :|

ⅩⅩⅩⅤ அபரஞ்ச யூயம்ʼ ப்ரதீ³பம்ʼ ஜ்வாலயத்வா
ப³த்³த⁴கடயஸ்தஷ்ட²த;
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ⅩⅩⅩⅥ ப்ரபு⁴ ர்வவாஹாதா³க³த்ய யைத³வ த்³வாரமாஹந்த
தைத³வ த்³வாரம்ʼ ேமாசயதும்ʼ யதா² ப்⁴ருʼத்யா அேப ய
தஷ்ட²ந்த ததா²யூயமப தஷ்ட²த|

ⅩⅩⅩⅦ யத : ப்ரபு⁴ராக³த்ய யாந் தா³ஸாந் ஸேசதநாந் தஷ்ட²ேதா
த்³ர யத தஏவ த⁴ந்யா :; அஹம்ʼ யுஷ்மாந் யதா²ர்த²ம்ʼ வதா³மி
ப்ரபு⁴ஸ்தாந் ேபா⁴ஜநார்த²ம் உபேவஸ்²ய ஸ்வயம்ʼ ப³த்³த⁴கடி :
ஸமீபேமத்யபரிேவஷயஷ்யத |

ⅩⅩⅩⅧயத ³ த்³வதீேய த்ருʼதீேயவா ப்ரஹேரஸமாக³த்ய தைத²வ
பஸ்²யத , தர்ஹ தஏவதா³ஸாத⁴ந்யா :|

ⅩⅩⅩⅨ அபரஞ்ச கஸ்மிந் க்ஷேண ெசௗரா ஆக³மிஷ்யந்த இத
யத ³ க்³ருʼஹபத ர்ஜ்ஞாதும்ʼ ஸ²க்ேநாத ததா³வஸ்²யம்ʼ ஜாக்³ரந்
நஜக்³ருʼேஹஸந்த ⁴ம்ʼ கர்த்தயதும்ʼவாரயத யூயேமதத்³வத்த|

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

ⅩⅬⅠ ததா³ ப தர : பப்ரச்ச², ேஹ ப்ரேபா⁴ ப⁴வாந் க மஸ்மாந்
உத்³த ³ஸ்²யகம்ʼஸர்வ்வாந்உத்³த ³ஸ்²யத்³ருʼஷ்டாந்தகதா²மிமாம்ʼ
வத³த ?

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

ⅩⅬⅢ ப்ரபு⁴ராக³த்ய யம் ஏதாத்³ருʼேஸ² கர்ம்மணி ப்ரவ்ருʼத்தம்ʼ
த்³ர யத ஸஏவதா³ேஸா த⁴ந்ய :|

ⅩⅬⅣ அஹம்ʼ யுஷ்மாந் யதா²ர்த²ம்ʼ வதா³மி ஸ தம்ʼ
நஜஸர்வ்வஸ்வஸ்யாத ⁴பத ம்ʼ கரிஷ்யத |

ⅩⅬⅤ க ந்து ப்ரபு⁴ர்வலம்ேப³நாக³மிஷ்யத , இத வ ச ந்த்ய ஸ
தா³ேஸா யத ³ தத³ந்யதா³ஸீதா³ஸாந் ப்ரஹர்த்தும் ேபா⁴க்தும்ʼ
பாதும்ʼமத ³துஞ்சப்ராரப⁴ேத,

ⅩⅬⅥ தர்ஹ யதா³ ப்ரபு⁴ம்ʼ நாேபக்ஷஷ்யேத யஸ்மிந் க்ஷேண
ேஸா(அ)ேசதநஸ்²ச ஸ்தா²ஸ்யத தஸ்மிந்ேநவ க்ஷேண தஸ்ய
ப்ரபு⁴ராக³த்யதம்ʼபத³ப்⁴ரஷ்டம்ʼக்ருʼத்வாவஸ்²வாஸஹீைந :ஸஹ
தஸ்யஅம்ʼஸ²ம்ʼ நரூபயஷ்யத |

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

ⅩⅬⅧ க ந்து ேயா ஜேநா(அ)ஜ்ஞாத்வா ப்ரஹாரார்ஹம்ʼ கர்ம்ம
கேராத ேஸால்பப்ரஹாராந் ப்ராப்ஸ்யத | யேதா யஸ்ைம
பா³ஹுல்ேயந த³த்தம்ʼ தஸ்மாேத³வ பா³ஹுல்ேயந க்³ரஹீஷ்யேத,
மாநுஷா யஸ்ய ந கேட ப³ஹு ஸமர்பயந்த தஸ்மாத்³ ப³ஹு
யாசந்ேத|

ⅩⅬⅨ அஹம்ʼ ப்ருʼத ²வ்யாம் அைநக்யரூபம்ʼ வஹ்ந ந ேக்ஷப்தும்
ஆக³ேதாஸ்மி,ஸேசத்³இதா³நீேமவப்ரஜ்வலத தத்ரமமகாச ந்தா?
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Ⅼ க ந்து ேயந மஜ்ஜேநநாஹம்ʼ மக்³ேநா ப⁴வஷ்யாமி
யாவத்காலம்ʼ தஸ்ய ஸித்³த ⁴ ர்ந ப⁴வஷ்யத தாவத³ஹம்ʼ
கத கஷ்டம்ʼ ப்ராப்ஸ்யாமி|

ⅬⅠ ேமலநம்ʼ கர்த்தும்ʼ ஜக³த்³ ஆக³ேதாஸ்மி யூயம்ʼ க மித்த²ம்ʼ
ேபா³த⁴த்⁴ேவ? யுஷ்மாந் வதா³மி ந ததா², க ந்த்வஹம்ʼ
ேமலநாபா⁴வம்ʼ கர்த்தும்ʼம்ஆக³ேதாஸ்மி|

ⅬⅡ யஸ்மாேத³தத்காலமாரப்⁴ய ஏகத்ரஸ்த²பரிஜநாநாம்ʼ மத்⁴ேய
பஞ்சஜநா : ப்ருʼத²க்³ பூ⁴த்வா த்ரேயா ஜநா த்³வேயார்ஜநேயா :
ப்ரதகூலாத்³ெவௗஜெநௗசத்ரயாணாம்ʼஜநாநாம்ʼ ப்ரதகூெலௗ
ப⁴வஷ்யந்த |

ⅬⅢப தா புத்ரஸ்யவபக்ஷ : புத்ரஸ்²ச பது ர்வ பேக்ஷாப⁴வஷ்யத
மாதா கந்யாயா வ பக்ஷா கந்யா ச மாது ர்வ பக்ஷா ப⁴வஷ்யத ,
ததா² ஸ்²வஸ்²ரூர்ப³த்⁴வா வ பக்ஷா ப³தூ⁴ஸ்²ச ஸ்²வஸ்²ர்வா
வ பக்ஷாப⁴வஷ்யத |

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

ⅬⅤஅபரம்ʼ த³க்ஷணேதா வாெயௗ வாத ஸத வத³த² ந தா³ேகா⁴
ப⁴வஷ்யத தத : ேஸாப ஜாயேத|

ⅬⅥேரேரகபடிநஆகாஸ²ஸ்யபூ⁴ம்யாஸ்²சலக்ஷணம்ʼேபா³த்³து⁴ம்ʼ
ஸ²க்நுத²,

ⅬⅦ க ந்து காலஸ்யாஸ்ய லக்ஷணம்ʼ குேதா ேபா³த்³து⁴ம்ʼ ந
ஸ²க்நுத²? யூயஞ்சஸ்வயம்ʼகுேதா ந ந்யாஷ்யம்ʼவசாரயத²?

ⅬⅧஅபரஞ்சவவாத ³நாஸார்த்³த⁴ம்ʼவசாரயது :ஸமீபம்ʼக³ச்ச²ந்
பத ² தஸ்மாது³த்³தா⁴ரம்ʼ ப்ராப்தும்ʼ யதஸ்வ ேநாேசத் ஸ த்வாம்ʼ
த்⁴ருʼத்வா வ சாரயது : ஸமீபம்ʼ நயத | வசாரய தா யத ³ த்வாம்ʼ
ப்ரஹர்த்து : ஸமீபம்ʼ ஸமர்பயத ப்ரஹர்த்தா த்வாம்ʼ காராயாம்ʼ
ப³த்⁴நாத

ⅬⅨதர்ஹ த்வாமஹம்ʼவதா³மி த்வயா ந  :ேஸ²ஷம்ʼ கபர்த³ேகஷ
நபரிேஸா²த ⁴ேதஷ த்வம்ʼதேதாமுக்த ம்ʼப்ராப்தும்ʼநஸ² யஸி|

ⅩⅢ
Ⅰஅபரஞ்ச பீலாேதா ேயஷாம்ʼ கா³லீலீயாநாம்ʼ ரக்தாந ப³லீநாம்ʼ
ரக்ைத : ஸஹாமிஸ்²ரயத் ேதஷாம்ʼ கா³லீலீயாநாம்ʼ வ்ருʼத்தாந்தம்ʼ
கத பயஜநாஉபஸ்தா²ப்யயீஸ²ேவகத²யாமாஸு :|

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

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

Ⅳ அபரஞ்ச ஸீ²ேலாஹநாம்ந உச்சக்³ருʼஹஸ்ய பதநாத்³
ேய(அ)ஷ்டாத³ஸ²ஜநா ம்ருʼதாஸ்ேத யரூஸா²லமி
ந வாஸிஸர்வ்வேலாேகப்⁴ேயா(அ)த ⁴காபராத ⁴ந : க ம்ʼயூயமித்யம்ʼ
ேபா³த⁴த்⁴ேவ?
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Ⅴயுஷ்மாநஹம்ʼவதா³மிததா²நக ந்துமந :ஸுநபரிவர்த்த ேதஷ
யூயமப ததா² நம்ʼ யத²|

Ⅵஅநந்தரம்ʼஸஇமாம்ʼத்³ருʼஷ்டாந்தகதா²மகத²யத்³ஏேகாஜேநா
த்³ராக்ஷாேக்ஷத்ரமத்⁴ய ஏகமுடு³ம்ப³ரவ்ருʼக்ஷம்ʼ ேராப தவாந்|
பஸ்²சாத்ஸஆக³த்யதஸ்மிந் ப²லாந க³ேவஷயாமாஸ,

Ⅶ க ந்து ப²லாப்ராப்ேத : காரணாத்³ உத்³யாநகாரம்ʼ
ப்⁴ருʼத்யம்ʼ ஜகா³த³, பஸ்²ய வத்ஸரத்ரயம்ʼ யாவதா³க³த்ய
ஏதஸ்மிந்நுடு³ம்ப³ரதெரௗ க்ஷலாந்யந்வ ச்சா²மி, க ந்து ைநகமப
ப்ரப்ேநாமி தருரயம்ʼ குேதா வ்ருʼதா² ஸ்தா²நம்ʼ வ்யாப்ய தஷ்ட²த ?
ஏநம்ʼ ச ²ந்த ⁴|

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

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

Ⅹஅத²வஸ்²ராமவாேர ப⁴ஜநேக³ேஹயீஸு²ருபத ³ஸ²த
Ⅺதஸ்மித்ஸமேயபூ⁴தக்³ரஸ்தத்வாத்குப்³ஜீபூ⁴யாஷ்டாத³ஸ²வர்ஷாணி
யாவத் ேகநாப்யுபாேயந ருʼஜு ர்ப⁴வதும்ʼ ந ஸ²க்ேநாத யா
து³ர்ப்³ப³லாஸ்த்ரீ,

Ⅻ தாம்ʼ தத்ேராபஸ்த ²தாம்ʼ வேலாக்ய யீஸு²ஸ்தாமாஹூய
கத ²தவாந் ேஹநாரி தவெதௗ³ர்ப்³ப³ல்யாத் த்வம்ʼமுக்தா ப⁴வ|

ⅩⅢ தத : பரம்ʼ தஸ்யா கா³த்ேர ஹஸ்தார்பணமாத்ராத் ஸா
ருʼஜுர்பூ⁴த்ேவஸ்²வரஸ்யத⁴ந்யவாத³ம்ʼ கர்த்துமாேரேப⁴|

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

ⅩⅤ ததா³ பபு⁴ : ப்ரத்யுவாச ேர கபடிேநா யுஷ்மாகம் ஏைகேகா
ஜேநாவஸ்²ராமவாேரஸ்வீயம்ʼஸ்வீயம்ʼவ்ருʼஷப⁴ம்ʼக³ர்த³ப⁴ம்ʼவா
ப³ந்த⁴நாந்ேமாசய த்வாஜலம்ʼ பாயயதும்ʼ க ம்ʼ ந நயத ?

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

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

ⅩⅧ அநந்தரம்ʼ ேஸாவத³த்³ ஈஸ்²வரஸ்ய ராஜ்யம்ʼ கஸ்ய
ஸத்³ருʼஸ²ம்ʼ? ேகந தது³பமாஸ்யாமி?

ⅩⅨ யத் ஸர்ஷபபீ³ஜம்ʼ க்³ருʼஹீத்வா கஸ்²ச ஜ்ஜந உத்³யாந
உப்தவாந் தத்³ பீ³ஜமங்குரிதம்ʼ ஸத் மஹாவ்ருʼேக்ஷா(அ)ஜாயத,
ததஸ்தஸ்ய ஸா²கா²ஸு வஹாயஸீயவஹகா³ ஆக³த்ய ந்யூஷ  :,
தத்³ராஜ்யம்ʼ தாத்³ருʼேஸ²நஸர்ஷபபீ³ேஜநதுல்யம்ʼ|
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ⅩⅩ புந : கத²யாமாஸ, ஈஸ்²வரஸ்ய ராஜ்யம்ʼ கஸ்ய ஸத்³ருʼஸ²ம்ʼ
வத ³ஷ்யாமி? யத் கண்வம்ʼ காச த் ஸ்த்ரீ க்³ருʼஹீத்வா
த்³ேராணத்ரயபரிமிதேகா³தூ⁴மசூர்ேணஷ ஸ்தா²பயாமாஸ,

ⅩⅪ தத : க்ரேமண தத் ஸர்வ்வேகா³தூ⁴மசூர்ணம்ʼ வ்யாப்ேநாத ,
தஸ்யகண்வஸ்யதுல்யம் ஈஸ்²வரஸ்ய ராஜ்யம்ʼ|

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

ⅩⅩⅢததா³ கஸ்²ச ஜ்ஜநஸ்தம்ʼ பப்ரச்ச², ேஹப்ரேபா⁴ க ம்ʼ ேகவலம்
அல்ேப ேலாகா : பரித்ராஸ்யந்ேத?

ⅩⅩⅣதத : ஸேலாகாந்உவாச,ஸம்ʼகீர்ணத்³வாேரணப்ரேவஷ்டும்ʼ
யதக்⁴வம்ʼ, யேதாஹம்ʼ யுஷ்மாந் வதா³மி, ப³ஹவ : ப்ரேவஷ்டும்ʼ
ேசஷ்டிஷ்யந்ேத க ந்துநஸ² யந்த |

ⅩⅩⅤ க்³ருʼஹபத ேநாத்தா²ய த்³வாேர ருத்³ேத⁴ ஸத யத ³ யூயம்ʼ
ப³ஹ  : ஸ்த ²த்வா த்³வாரமாஹத்ய வத³த², ேஹ ப்ரேபா⁴ ேஹ
ப்ரேபா⁴ அஸ்மத்காரணாத்³ த்³வாரம்ʼ ேமாசயது, தத : ஸ இத
ப்ரதவ யத ,யூயம்ʼகுத்ரத்யா ேலாகாஇத்யஹம்ʼ நஜாநாமி|

ⅩⅩⅥததா³யூயம்ʼவத ³ஷ்யத², தவஸாக்ஷாத்³வயம்ʼ ேப◌⁴◌ाஜநம்ʼ
பாநஞ்ச க்ருʼதவந்த :, த்வஞ்சாஸ்மாகம்ʼ நக³ரஸ்ய பத ²
ஸமுபத ³ஷ்டவாந்|

ⅩⅩⅦக ந்துஸவ யத ,யுஷ்மாநஹம்ʼவதா³மி,யூயம்ʼகுத்ரத்யா
ேலாகாஇத்யஹம்ʼ நஜாநாமி; ேஹது³ராசாரிேணாயூயம்ʼமத்ேதா
தூ³ரீப⁴வத|

ⅩⅩⅧ ததா³ இப்³ராஹீமம்ʼ இஸ்ஹாகம்ʼ யாகூப³ஞ்ச
ஸர்வ்வப⁴வஷ்யத்³வாத ³நஸ்²ச ஈஸ்²வரஸ்ய ராஜ்யம்ʼ ப்ராப்தாந்
ஸ்வாம்ʼஸ்²ச ப³ஹஷ்க்ருʼதாந் த்³ருʼஷ்ட்வா யூயம்ʼ ேராத³நம்ʼ
த³ந்ைதர்த³ந்தக⁴ர்ஷணஞ்சகரிஷ்யத²|

ⅩⅩⅨ அபரஞ்ச பூர்வ்வபஸ்²ச மத³க்ஷேணாத்தரத ³க்³ப்⁴ேயா
ேலாகாஆக³த்ய ஈஸ்²வரஸ்ய ராஜ்ேயநவத்ஸ்யந்த |

ⅩⅩⅩ பஸ்²யேதத்த²ம்ʼ ேஸ²ஷீயா ேலாகா அக்³ரா ப⁴வஷ்யந்த ,
அக்³ரீயா ேலாகாஸ்²ச ேஸ²ஷாப⁴வஷ்யந்த |

ⅩⅩⅪஅபரஞ்ச தஸ்மிந் த ³ேந கயந்த : ப ²ரூஸி²நஆக³த்யயீஸு²ம்ʼ
ப்ேராசு :, ப³ஹர்க³ச்ச², ஸ்தா²நாத³ஸ்மாத் ப்ரஸ்தா²நம்ʼ குரு,
ேஹேராத்³ த்வாம்ʼஜிகா⁴ம்ʼஸத |

ⅩⅩⅫ தத : ஸ ப்ரத்யேவாசத் பஸ்²யதாத்³ய ஸ்²வஸ்²ச பூ⁴தாந்
வஹாப்ய ேராக ³ேணா(அ)ேராக ³ண : க்ருʼத்வா த்ருʼதீேயஹ்ந
ேஸத்ஸ்யாமி, கதா²ேமதாம்ʼயூயமித்வா தம்ʼபூ⁴ரிமாயம்ʼவத³த|

ⅩⅩⅩⅢ தத்ராப்யத்³ய ஸ்²வ : பரஸ்²வஸ்²ச மயா க³மநாக³மேந
கர்த்தவ்ேய, யேதா ேஹேதா ர்யரூஸா²லேமா ப³ஹ  : குத்ராப
ேகாப ப⁴வஷ்யத்³வாதீ³ ந கா⁴நஷ்யேத|

ⅩⅩⅩⅣ ேஹ யரூஸா²லம் ேஹ யரூஸா²லம் த்வம்ʼ
ப⁴வஷ்யத்³வாத ³ேநா ஹம்ʼஸி தவாந்த ேக ப்ேரரிதாந்
ப்ரஸ்தைரர்மாரயஸி ச, யதா² குக்குடீ நஜபக்ஷாத⁴ :
ஸ்வஸா²வகாந் ஸம்ʼக்³ருʼஹ்லாத , ததா²ஹமப தவ ஸி²ஸூ²ந்
ஸம்ʼக்³ரஹீதும்ʼ கதவாராந்ஐச்ச²ம்ʼ க ந்துத்வம்ʼைநச்ச² :|
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ⅩⅩⅩⅤ பஸ்²யத யுஷ்மாகம்ʼ வாஸஸ்தா²நாந ப்ேராச்ச ²த்³யமாநாந
பரித்யக்தாந ச ப⁴வஷ்யந்த ; யுஷ்மாநஹம்ʼ யதா²ர்த²ம்ʼ வதா³மி,
ய : ப்ரேபா⁴ ர்நாம்நாக³ச்ச²த ஸ த⁴ந்ய இத வாசம்ʼ யாவத்காலம்ʼ ந
வத ³ஷ்யத², தாவத்காலம்ʼயூயம்ʼமாம்ʼ ந த்³ர யத²|

ⅩⅣ
Ⅰஅநந்தரம்ʼ வஸ்²ராமவாேர யீெஸௗ² ப்ரதா⁴நஸ்ய ப ²ரூஸி²ேநா
க்³ருʼேஹேபா⁴க்தும்ʼ க³தவத ேத தம்ʼவீக்ஷதும்ஆேரப ⁴ேர|

Ⅱததா³ஜேலாத³ரீ தஸ்யஸம்முேக²ஸ்த ²த :|
Ⅲ தத : ஸ வ்யவஸ்தா²பகாந் ப ²ரூஸி²நஸ்²ச பப்ரச்ச²,
வஸ்²ராமவாேரஸ்வாஸ்த்²யம்ʼ கர்த்தவ்யம்ʼ நவா? ததஸ்ேத க மப
ந ப்ரத்யூசு :|

Ⅳததா³ஸதம்ʼ ேராக ³ணம்ʼஸ்வஸ்த²ம்ʼ க்ருʼத்வாவஸஸர்ஜ;
Ⅴதாநுவாசசயுஷ்மாகம்ʼகஸ்யச த்³க³ர்த்³த³ேபா⁴வ்ருʼஷேபா⁴வா
ேசத்³க³ர்த்ேதபதத தர்ஹ வஸ்²ராமவாேரதத்க்ஷணம்ʼஸகம்ʼதம்ʼ
ேநாத்தா²பயஷ்யத ?

Ⅵததஸ்ேதகதா²யா ஏதஸ்யா : க மப ப்ரதவக்தும்ʼ ந ேஸ²கு :|
Ⅶ அபரஞ்ச ப்ரதா⁴நஸ்தா²நமேநாநீதத்வகரணம்ʼ வேலாக்ய ஸ
நமந்த்ரிதாந் ஏதது³பேத³ஸ²கதா²ம்ʼஜகா³த³,

Ⅷ த்வம்ʼ வவாஹாத ³ேபா⁴ஜ்ேயஷ நமந்த்ரித :
ஸந் ப்ரதா⁴நஸ்தா²ேந ேமாபாேவ  :| த்வத்ேதா
ெகௗ³ரவாந்வ தந மந்த்ரிதஜநஆயாேத

Ⅸ ந மந்த்ரய தாக³த்ய மநுஷ்யாையதஸ்ைம ஸ்தா²நம்ʼ ேத³ஹீத
வாக்யம்ʼ ேசத்³ வ யத தர்ஹ த்வம்ʼ ஸங்குச ேதா பூ⁴த்வா
ஸ்தா²நஇதரஸ்மிந்உபேவஷ்டும்உத்³யம்ʼஸ்யஸி|

Ⅹ அஸ்மாத் காரணாேத³வ த்வம்ʼ ந மந்த்ரிேதா
க³த்வா(அ)ப்ரதா⁴நஸ்தா²ந உபவஸ², தேதா ந மந்த்ரய தாக³த்ய
வத ³ஷ்யத , ேஹ ப³ந்ேதா⁴ ப்ேராச்சஸ்தா²நம்ʼ க³த்ேவாபவஸ²,
ததா²ஸத ேபா⁴ஜேநாபவஷ்டாநாம்ʼஸகலாநாம்ʼஸாக்ஷாத் த்வம்ʼ
மாந்ேயா ப⁴வஷ்யஸி|

Ⅺய : கஸ்²ச த்ஸ்வமுந்நமயத ஸநமயஷ்யேத,க ந்துய : கஸ்²ச த்
ஸ்வம்ʼ நமயத ஸஉந்நமயஷ்யேத|

Ⅻ ததா³ ஸ நமந்த்ரய தாரம்ʼ ஜநமப ஜகா³த³, மத்⁴யாஹ்ேந
ராத்ெரௗ வா ேபா⁴ஜ்ேய க்ருʼேத நஜப³ந்து⁴க³ேணா வா
ப்⁴ராத்ருʼ◌ृக³ேணா வா ஜ்ஞாத க³ேணா வா த⁴ந க³ேணா வா
ஸமீபவாஸிக³ேணா வா ஏதாந் ந ந மந்த்ரய, ததா² க்ருʼேத ேசத்
ேத த்வாம்ʼ ந மந்த்ரயஷ்யந்த , தர்ஹ பரிேஸா²ேதா⁴ ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅢக ந்துயதா³ேப⁴ஜ்யம்ʼகேராஷ ததா³த³ரித்³ரஸு²ஷ்ககரக²ஞ்ஜாந்தா⁴ந்
ந மந்த்ரய,

ⅩⅣ தத ஆஸி²ஷம்ʼ லப்ஸ்யேஸ, ேதஷ பரிேஸா²த⁴ம்ʼ
கர்த்துமஸ²க்நுவத்ஸுஸ்²மஸா²நாத்³தா⁴ர்ம்மிகாநாமுத்தா²நகாேல
த்வம்ʼ ப²லாம்ʼலப்ஸ்யேஸ|



Luke ⅩⅣ:ⅩⅤ 156 Luke ⅩⅣ:ⅩⅩⅩ

ⅩⅤஅநந்தரம்ʼதாம்ʼகதா²ம்ʼநஸ²ம்யேபா⁴ஜேநாபவஷ்ட : கஸ்²ச த்
கத²யாமாஸ, ேயா ஜந ஈஸ்²வரஸ்ய ராஜ்ேய ேபா⁴க்தும்ʼலப்ஸ்யேத
ஸஏவத⁴ந்ய :|

ⅩⅥ தத : ஸ உவாச, கஸ்²ச த் ஜேநா ராத்ெரௗ ேப◌⁴◌ाஜ்யம்ʼ
க்ருʼத்வா ப³ஹூந்நமந்த்ரயாமாஸ|

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

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

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

ⅩⅩ அபர : கத²யாமாஸ, வ்யூட⁴வாநஹம்ʼ தஸ்மாத் காரணாத்³
யாதும்ʼ நஸ²க்ேநாமி|

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

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

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

ⅩⅩⅣஅஹம்ʼயுஷ்மப்⁴யம்ʼகத²யாமி,பூர்வ்வந மந்த்ரிதாநேமேகாப
மமாஸ்ய ராத்ரிேபா⁴ஜ்யஸ்யாஸ்வாத³ம்ʼ ந ப்ராப்ஸ்யத |

ⅩⅩⅤ அநந்தரம்ʼ ப³ஹுஷ ேலாேகஷ யீேஸா² : பஸ்²சாத்³
வ்ரஜிேதஷ ஸத்ஸுஸவ்யாகு⁴ட்ய ேதப்⁴ய : கத²யாமாஸ,

ⅩⅩⅥ ய : கஸ்²ச ந் மம ஸமீபம் ஆக³த்ய ஸ்வஸ்ய மாதா ப தா
பத்நீ ஸந்தாநா ப்⁴ராதேரா ப⁴க ³ம்ேயா நஜப்ராணாஸ்²ச, ஏேதப்⁴ய :
ஸர்வ்ேவப்⁴ேயா மய்யத ⁴கம்ʼ ப்ேரம ந கேராத , ஸ மம ஸி²ஷ்ேயா
ப⁴வதும்ʼ நஸ² யத |

ⅩⅩⅦ ய : கஸ்²ச த் ஸ்வீயம்ʼ க்ருஸ²ம்ʼ வஹந் மம பஸ்²சாந்ந
க³ச்ச²த , ேஸாப மமஸி²ஷ்ேயா ப⁴வதும்ʼ நஸ² யத |

ⅩⅩⅧ து³ர்க³ந ர்ம்மாேண கதவ்யேயா ப⁴வஷ்யத , ததா² தஸ்ய
ஸமாப்த கரணார்த²ம்ʼ ஸம்பத்த ரஸ்த ந வா, ப்ரத²மமுபவஸ்²ய
ஏதந்ந க³ணயத ,யுஷ்மாகம்ʼமத்⁴யஏதாத்³ருʼஸ² : ேகாஸ்த ?

ⅩⅩⅨ ேநாேசத்³ ப ⁴த்த ம்ʼ க்ருʼத்வா ேஸ²ேஷ யத ³ ஸமாபயதும்ʼ ந
ஸ² யத ,

ⅩⅩⅩ தர்ஹ மாநுேஷாயம்ʼ ந ேசதும் ஆரப⁴த ஸமாபயதும்ʼ
நாஸ²க்ேநாத்,இத வ்யாஹ்ருʼத்யஸர்வ்ேவதமுபஹஸிஷ்யந்த |
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ⅩⅩⅪ அபரஞ்ச ப ⁴ந்நபூ⁴பத நா ஸஹ யுத்³த⁴ம்ʼ கர்த்தும்
உத்³யம்ய த³ஸ²ஸஹஸ்ராணி ைஸந்யாந க்³ருʼஹீத்வா
வம்ʼஸ²தஸஹஸ்ேர : ைஸந்ைய : ஸஹதஸ்ய ஸமீபவாஸிந :
ஸம்முக²ம்ʼ யாதும்ʼ ஸ² யாமி ந ேவத ப்ரத²மம்ʼ உபவஸ்²ய ந
வ சாரயத ஏதாத்³ருʼேஸா²பூ⁴மிபத  : க :?

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

ⅩⅩⅩⅢ தத்³வத்³ யுஷ்மாகம்ʼ மத்⁴ேய ய : கஸ்²ச ந் மத³ர்த²ம்ʼ
ஸர்வ்வஸ்வம்ʼ ஹாதும்ʼ ந ஸ²க்ேநாத ஸ மமஸி²ஷ்ேயா ப⁴வதும்ʼ
நஸ² யத |

ⅩⅩⅩⅣ லவணம் உத்தமம் இத ஸத்யம்ʼ, க ந்து யத ³ லவணஸ்ய
லவணத்வம் அபக³ச்ச²த தர்ஹ தத் கத²ம்ʼ ஸ்வாது³யுக்தம்ʼ
ப⁴வஷ்யத ?

ⅩⅩⅩⅤ தத³ பூ⁴ம்யர்த²ம் ஆலவாலராஸ்²யர்த²மப ப⁴த்³ரம்ʼ ந ப⁴வத ;
ேலாகாஸ்தத்³ப³ஹ  :க்ஷபந்த |யஸ்யஸ்²ேராதும்ʼஸ்²ேராத்ேரஸ்த :
ஸஸ்²ருʼேணாது|

ⅩⅤ
Ⅰ ததா³ கரஸஞ்சாய ந : பாப நஸ்²ச ேலாகா உபேத³ஸ்²கதா²ம்ʼ
ஸ்²ேராதும்ʼயீேஸா² : ஸமீபம்ஆக³ச்ச²ந்|

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

Ⅲததா³ஸேதப்⁴யஇமாம்ʼ த்³ருʼஷ்டாந்தகதா²ம்ʼ கத ²தவாந்,
Ⅳ கஸ்யச த் ஸ²தேமேஷஷ தஷ்ட²த்மு ேதஷாேமகம்ʼ ஸ யத ³
ஹாரயத தர்ஹ மத்⁴ேயப்ராந்தரம் ஏேகாநஸ²தேமஷாந் வஹாய
ஹாரிதேமஷஸ்ய உத்³ேத³ஸ²ப்ராப்த பர்ய்யநதம்ʼ ந க³ேவஷயத ,
ஏதாத்³ருʼேஸா² ேலாேகாயுஷ்மாகம்ʼமத்⁴ேயகஆஸ்ேத?

Ⅴ தஸ்ேயாத்³ேத³ஸ²ம்ʼ ப்ராப்ய ஹ்ருʼஷ்டமநாஸ்தம்ʼ ஸ்கந்ேத⁴
ந தா⁴ய ஸ்வஸ்தா²நம் ஆநீய ப³ந்து⁴பா³ந்த⁴வஸமீபவாஸிந
ஆஹூயவக்த ,

Ⅵ ஹாரிதம்ʼ ேமஷம்ʼ ப்ராப்ேதாஹம் அேதா ேஹேதா ர்மயா
ஸார்த்³த⁴ம்ஆநந்த³த|

Ⅶதத்³வத³ஹம்ʼயுஷ்மாந்வதா³மி,ேயஷாம்ʼமந :பராவர்த்தநஸ்ய
ப்ரேயாஜநம்ʼநாஸ்த ,தாத்³ருʼைஸ²ேகாநஸ²ததா⁴ர்ம்மிககாரணாத்³
யஆநந்த³ஸ்தஸ்மாத்³ ஏகஸ்ய மந :பரிவர்த்த ந : பாப ந : காரணாத்
ஸ்வர்ேக³ (அ)த ⁴காநந்ேதா³ஜாயேத|

Ⅷ அபரஞ்ச த³ஸா²நாம்ʼ ரூப்யக²ண்டா³நாம் ஏகக²ண்ேட³
ஹாரிேத ப்ரதீ³பம்ʼ ப்ரஜ்வால்ய க்³ருʼஹம்ʼ ஸம்மார்ஜ்ய தஸ்ய
ப்ராப்த ம்ʼ யாவத்³ யத்ேநந ந க³ேவஷயத , ஏதாத்³ருʼஸீ² ேயாஷத்
காஸ்ேத?

Ⅸ ப்ராப்ேத ஸத ப³ந்து⁴பா³ந்த⁴வஸமீபவாஸிநீராஹூய கத²யத ,
ஹாரிதம்ʼ ரூப்யக²ண்ட³ம்ʼ ப்ராப்தாஹம்ʼ தஸ்மாேத³வ மயா
ஸார்த்³த⁴ம்ஆநந்த³த|
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Ⅹ தத்³வத³ஹம்ʼ யுஷ்மாந் வ்யாஹராமி, ஏேகந பாப நா மநஸி
பரிவர்த்த ேத, ஈஸ்²வரஸ்ய தூ³தாநாம்ʼ மத்⁴ேயப்யாநந்ேதா³
ஜாயேத|

Ⅺஅபரஞ்சஸகத²யாமாஸ, கஸ்யச த்³ த்³ெவௗபுத்ராவாஸ்தாம்ʼ,
Ⅻ தேயா : கநஷ்ட² : புத்ர : ப த்ேர கத²யாமாஸ, ேஹ பதஸ்தவ
ஸம்பத்த்யா யமம்ʼஸ²ம்ʼ ப்ராப்ஸ்யாம்யஹம்ʼவப⁴ஜ்ய தம்ʼ ேத³ஹ ,
தத : ப தா நஜாம்ʼஸம்பத்த ம்ʼவப⁴ஜ்யதாப்⁴யாம்ʼ த³ெதௗ³|

ⅩⅢ கத பயாத் காலாத் பரம்ʼ ஸ கநஷ்ட²புத்ர : ஸமஸ்தம்ʼ த⁴நம்ʼ
ஸம்ʼக்³ருʼஹ்யதூ³ரேத³ஸ²ம்ʼ க³த்வா து³ஷ்டாசரேணந ஸர்வ்வாம்ʼ
ஸம்பத்த ம்ʼ நாஸ²யாமாஸ|

ⅩⅣ தஸ்ய ஸர்வ்வத⁴ேந வ்யயம்ʼ க³ேத தத்³ேத³ேஸ²
மஹாது³ர்ப ⁴க்ஷம்ʼ ப³பூ⁴வ, ததஸ்தஸ்ய ைத³ந்யத³ஸா² ப⁴வதும்
ஆேரேப⁴|

ⅩⅤ தத : பரம்ʼ ஸ க³த்வா தத்³ேத³ஸீ²யம்ʼ க்³ருʼஹஸ்த²ேமகம்
ஆஸ்²ரயத; தத : ஸதம்ʼ ஸூ²கரவ்ரஜம்ʼ சாரயதும்ʼ ப்ராந்தரம்ʼ
ப்ேரஷயாமாஸ|

ⅩⅥ ேகநாப தஸ்ைம ப⁴ யாதா³நாத் ஸ ஸூ²கரப²லவல்கேலந
ப சண்ட³பூரணாம்ʼவவாஞ்ச²|

ⅩⅦ ேஸ²ேஷ ஸ மநஸி ேசதநாம்ʼ ப்ராப்ய கத²யாமாஸ, ஹா
மம பது : ஸமீேப கத கத ேவதநபு⁴ேஜா தா³ஸா யேத²ஷ்டம்ʼ
தேதாத ⁴கஞ்ச ப⁴ யம்ʼ ப்ராப்நுவந்த க ந்த்வஹம்ʼ க்ஷ தா⁴
முமூர்ஷ  :|

ⅩⅧ அஹமுத்தா²ய பது : ஸமீபம்ʼ க³த்வா கதா²ேமதாம்ʼ
வத ³ஷ்யாமி, ேஹ பதர் ஈஸ்²வரஸ்ய தவ ச வருத்³த⁴ம்ʼ
பாபமகரவம்

ⅩⅨதவபுத்ரஇத வக்²யாேதாப⁴வதும்ʼநேயாக்³ேயாஸ்மி ச,மாம்ʼ
தவைவதந கம்ʼ தா³ஸம்ʼ க்ருʼத்வாஸ்தா²பய|

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

ⅩⅪ ததா³ புத்ர உவாச, ேஹ பதர் ஈஸ்²வரஸ்ய தவ ச
வருத்³த⁴ம்ʼ பாபமகரவம்ʼ, தவ புத்ரஇத வக்²யாேதா ப⁴வதும்ʼ ந
ேயாக்³ேயாஸ்மி ச|

ⅩⅫ க ந்து தஸ்ய ப தா நஜதா³ஸாந் ஆத ³ேத³ஸ²,
ஸர்வ்ேவாத்தமவஸ்த்ராண்யாநீய பரிதா⁴பயைதநம்ʼ ஹஸ்ேத
சாங்கு³ரீயகம்அர்பயத பாத³ேயாஸ்²ேசாபாநெஹௗஸமர்பயத;

ⅩⅩⅢ புஷ்டம்ʼ ேகா³வத்ஸம் ஆநீய மாரயத ச தம்ʼ பு⁴க்த்வா வயம்
ஆநந்தா³ம|

ⅩⅩⅣ யேதா மம புத்ேராயம் அம்ரியத புநரஜீவீத்³ ஹாரிதஸ்²ச
லப்³ேதா⁴பூ⁴த் ததஸ்தஆநந்த ³தும்ஆேரப ⁴ேர|

ⅩⅩⅤ தத்காேல தஸ்ய ஜ்ேயஷ்ட² : புத்ர : ேக்ஷத்ர ஆஸீத்| அத²
ஸ நேவஸ²நஸ்ய ந கடம்ʼஆக³ச்ச²ந் ந்ருʼத்யாநாம்ʼ வாத்³யாநாஞ்ச
ஸ²ப்³த³ம்ʼஸ்²ருத்வா

ⅩⅩⅥதா³ஸாநாம் ஏகம்ஆஹூயபப்ரச்ச², க ம்ʼ காரணமஸ்ய?
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ⅩⅩⅦ தத : ேஸாவாதீ³த், தவ ப்⁴ராதாக³மத், தவ தாதஸ்²ச தம்ʼ
ஸுஸ²ரீரம்ʼ ப்ராப்ய புஷ்டம்ʼ ேகா³வத்ஸம்ʼமாரிதவாந்|

ⅩⅩⅧதத : ஸப்ரகுப்ய ந ேவஸ²நாந்த : ப்ரேவஷ்டும்ʼ நஸம்ேமேந;
ததஸ்தஸ்யப தா ப³ஹராக³த்யதம்ʼஸாத⁴யாமாஸ|

ⅩⅩⅨதத : ஸபதரம்ʼ ப்ரத்யுவாச, பஸ்²யதவகாஞ்ச த³ப்யாஜ்ஞாம்ʼ
ந வலம்ʼக்⁴ய ப³ஹூந் வத்ஸராந் அஹம்ʼ த்வாம்ʼ ேஸேவ ததா²ப
மித்ைர : ஸார்த்³த⁴ம் உத்ஸவம்ʼ கர்த்தும்ʼ கதா³ப சா²க³ேமகமப
மஹ்யம்ʼ நாத³தா³ :;

ⅩⅩⅩக ந்துதவய : புத்ேரா ேவஸ்²யாக³மநாத ³ப ⁴ஸ்தவஸம்பத்த ம்
அபவ்யயதவாந் தஸ்மிந்நாக³தமாத்ேர தஸ்ையவ நமித்தம்ʼ
புஷ்டம்ʼ ேகா³வத்ஸம்ʼமாரிதவாந்|

ⅩⅩⅪ ததா³ தஸ்ய ப தாேவாசத், ேஹ புத்ர த்வம்ʼ ஸர்வ்வதா³ மயா
ஸஹாஸிதஸ்மாந் மமயத்³யதா³ஸ்ேததத்ஸர்வ்வம்ʼ தவ|

ⅩⅩⅫ க ந்து தவாயம்ʼ ப்⁴ராதா ம்ருʼத : புநரஜீவீத்³ ஹாரிதஸ்²ச
பூ⁴த்வா ப்ராப்ேதாபூ⁴த், ஏதஸ்மாத் காரணாத்³ உத்ஸவாநந்ெதௗ³
கர்த்தும்உச தமஸ்மாகம்|

ⅩⅥ
Ⅰ அபரஞ்ச யீஸு² : ஸி²ஷ்ேயப்⁴ேயாந்யாேமகாம்ʼ
கதா²ம்ʼ கத²யாமாஸ கஸ்யச த்³ த⁴நவேதா மநுஷ்யஸ்ய
க்³ருʼஹகார்ய்யாதீ⁴ேஸ²ஸம்பத்ேதரபவ்யேய(அ)பவாத ³ேதஸத

Ⅱ தஸ்ய ப்ரபு⁴ஸ்தம் ஆஹூய ஜகா³த³, த்வய
யாமிமாம்ʼ கதா²ம்ʼ ஸ்²ருʼேணாமி ஸா கீத்³ருʼஸீ²? த்வம்ʼ
க்³ருʼஹகார்ய்யாதீ⁴ஸ²கர்ம்மேணா க³ணநாம்ʼ த³ர்ஸ²ய
க்³ருʼஹகார்ய்யாதீ⁴ஸ²பேத³ த்வம்ʼ நஸ்தா²ஸ்யஸி|

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

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

Ⅴ பஸ்²சாத் ஸ ஸ்வப்ரேபா⁴ேரைககம் அத⁴மர்ணம் ஆஹூய
ப்ரத²மம்ʼ பப்ரச்ச², த்வத்ேதா ேம ப்ரபு⁴ணாகத ப்ராப்யம்?

Ⅵ தத : ஸ உவாச, ஏகஸ²தாட⁴கைதலாந ; ததா³
க்³ருʼஹகார்ய்யாதீ⁴ஸ² : ப்ேராவாச, தவ பத்ரமாநீய
ஸீ²க்⁴ரமுபவஸ்²யதத்ர பஞ்சாஸ²தம்ʼலிக²|

Ⅶ பஸ்²சாத³ந்யேமகம்ʼ பப்ரச்ச², த்வத்ேதா ேம ப்ரபு⁴ணா கத
ப்ராப்யம்? தத : ேஸாவாதீ³த்³ ஏகஸ²தாட⁴கேகா³தூ⁴மா :; ததா³ ஸ
கத²யாமாஸ, தவபத்ரமாநீயஅஸீ²த ம்ʼலிக²|

Ⅷ ேதைநவ ப்ரபு⁴ஸ்தமயதா²ர்த²க்ருʼதம் அதீ⁴ஸ²ம்ʼ
தத்³பு³த்³த ⁴ைநபுண்யாத் ப்ரஸ²ஸ²ம்ʼஸ; இத்த²ம்ʼ
தீ³ப்தரூபஸந்தாேநப்⁴ய ஏதத்ஸம்ʼஸாரஸ்ய ஸந்தாநா
வர்த்தமாநகாேல(அ)த ⁴கபு³த்³த ⁴மந்ேதா ப⁴வந்த |
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Ⅸ அேதா வதா³மி யூயமப்யயதா²ர்ேத²ந த⁴ேநந மித்ராணி
லப⁴த்⁴வம்ʼ தேதா யுஷ்மாஸு பத³ப்⁴ரஷ்ேடஷ்வப தாந ச ரகாலம்
ஆஸ்²ரயம்ʼ தா³ஸ்யந்த |

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

Ⅺ அதஏவ அயதா²ர்ேத²ந த⁴ேநந யத ³ யூயமவஸ்²வாஸ்யா
ஜாதாஸ்தர்ஹ ஸத்யம்ʼ த⁴நம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ கேரஷ க :
ஸமர்பயஷ்யத ?

Ⅻ யத ³ ச பரத⁴ேநந யூயம் அவஸ்²வாஸ்யா ப⁴வத² தர்ஹ
யுஷ்மாகம்ʼஸ்வகீயத⁴நம்ʼயுஷ்மப்⁴யம்ʼ ேகா தா³ஸ்யத ?

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

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

ⅩⅤ தத : ஸ உவாச, யூயம்ʼ மநுஷ்யாணாம்ʼ ந கேட
ஸ்வாந் ந ர்ேதா³ஷாந் த³ர்ஸ²யத² க ந்து யுஷ்மாகம்
அந்த :கரணாநீஸ்²வேரா ஜாநாத , யத் மநுஷ்யாணாம் அத
ப்ரஸ²ம்ʼஸ்யம்ʼ தத்³ ஈஸ்²வரஸ்யக்⁴ருʼண்யம்ʼ|

ⅩⅥ ேயாஹந ஆக³மநபர்ய்யநதம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ ஸமீேப
வ்யவஸ்தா²ப⁴வஷ்யத்³வாத ³நாம்ʼ ேலக²நாந சாஸந் தத :
ப்ரப்⁴ருʼத ஈஸ்²வரராஜ்யஸ்ய ஸுஸம்ʼவாத³ : ப்ரசரத , ஏைகேகா
ேலாகஸ்தந்மத்⁴யம்ʼயத்ேநந ப்ரவஸ²த ச|

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

ⅩⅧய : கஸ்²ச த்ஸ்வீயாம்ʼ பா⁴ர்ய்யாம்ʼவஹாயஸ்த்ரியமந்யாம்ʼ
வவஹத ஸ பரதா³ராந் க³ச்ச²த , யஸ்²ச தா த்யக்தாம்ʼ நாரீம்ʼ
வவஹத ேஸாப பரதா³ராந க³ச்ச²த |

ⅩⅨ ஏேகா த⁴நீ மநுஷ்ய : ஸு²க்லாந ஸூ மாணி வஸ்த்ராணி
பர்ய்யத³தா⁴த் ப்ரத த ³நம்ʼ பரிேதாஷரூேபணாபு⁴ம்ʼக்தாபவச்ச|

ⅩⅩ ஸர்வ்வாங்ேக³ க்ஷதயுக்த இலியாஸரநாமா கஸ்²ச த்³
த³ரித்³ரஸ்தஸ்ய த⁴நவேதா ேபா⁴ஜநபாத்ராத் பத தம் உச்ச ²ஷ்டம்ʼ
ேபா⁴க்தும்ʼவாஞ்ச²ந் தஸ்யத்³வாேர பத த்வாதஷ்ட²த்;

ⅩⅪஅத²ஸ்²வாநஆக³த்யதஸ்யக்ஷதாந்யலிஹந்|
ⅩⅫ கயத்காலாத்பரம்ʼ ஸ த³ரித்³ர : ப்ராணாந் ஜெஹௗ;
தத : ஸ்வர்கீ³யதூ³தாஸ்தம்ʼ நீத்வா இப்³ராஹீம : க்ேராட³
உபேவஸ²யாமாஸு :|

ⅩⅩⅢ பஸ்²சாத் ஸ த⁴நவாநப மமார, தம்ʼ ஸ்²மஸா²ேந
ஸ்தா²பயாமாஸுஸ்²ச; க ந்து பரேலாேக ஸ ேவத³நாகுல : ஸந்
ஊர்த்³த்⁴வாம்ʼ ந ரீ ய ப³ஹுதூ³ராத்³ இப்³ராஹீமம்ʼ தத்க்ேராட³
இலியாஸரஞ்சவ ேலாக்யருவந்நுவாச;
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ⅩⅩⅣ ேஹ பதர் இப்³ராஹீம் அநுக்³ருʼஹ்யஅங்கு³ல்யக்³ரபா⁴க³ம்ʼ
ஜேல மஜ்ஜயத்வா மம ஜிஹ்வாம்ʼ ஸீ²தலாம்ʼ கர்த்தும்
இலியாஸரம்ʼ ப்ேரரய, யேதா வஹ்நஸி²கா²ேதாஹம்ʼ
வ்யத ²ேதாஸ்மி|

ⅩⅩⅤததா³இப்³ராஹீம்ப³பா⁴ேஷ, ேஹபுத்ரத்வம்ʼஜீவந்ஸம்பத³ம்ʼ
ப்ராப்தவாந் இலியாஸரஸ்து வபத³ம்ʼ ப்ராப்தவாந் ஏதத் ஸ்மர,
க ந்துஸம்ப்ரத தஸ்யஸுக²ம்ʼ தவ சது³ :க²ம்ʼ ப⁴வத |

ⅩⅩⅥ அபரமப யுஷ்மாகம் அஸ்மாகஞ்ச ஸ்தா²நேயா ர்மத்⁴ேய
மஹத்³வச்ேச²ேதா³(அ)ஸ்த தத ஏதத்ஸ்தா²நஸ்ய ேலாகாஸ்தத்
ஸ்தா²நம்ʼ யாதும்ʼ யத்³வா தத்ஸ்தா²நஸ்ய ேலாகா ஏதத்
ஸ்தா²நமாயாதும்ʼ நஸ²க்நுவந்த |

ⅩⅩⅦததா³ஸஉக்தவாந், ேஹ பதஸ்தர்ஹ த்வாம்ʼ ந ேவத³யாமி
மம பது ர்ேக³ேஹேயமம பஞ்ச ப்⁴ராதர : ஸந்த

ⅩⅩⅧ ேத யைத²தத்³ யாதநாஸ்தா²நம்ʼ நாயாஸ்யந்த ததா²
மந்த்ரணாம்ʼ தா³தும்ʼ ேதஷாம்ʼஸமீபம்இலியாஸரம்ʼ ப்ேரரய|

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

ⅩⅩⅩ ததா³ ஸ நேவத³யாமாஸ, ேஹ பதர் இப்³ராஹீம் ந ததா²,
க ந்து யத ³ ம்ருʼதேலாகாநாம்ʼ கஸ்²ச த் ேதஷாம்ʼ ஸமீபம்ʼ யாத
தர்ஹ ேதமநாம்ʼஸிவ்யாேகா⁴டயஷ்யந்த |

ⅩⅩⅪததஇப்³ராஹீம்ஜகா³த³,ேதயத ³மூஸாப⁴வஷ்யத்³வாத ³நாஞ்ச
வசநாந ந மந்யந்ேத தர்ஹ ம்ருʼதேலாகாநாம்ʼ கஸ்மிம்ʼஸ்²ச த்³
உத்த ²ேதப ேத தஸ்யமந்த்ரணாம்ʼ ந மம்ʼஸ்யந்ேத|

ⅩⅦ
Ⅰ இத : பரம்ʼ யீஸு² : ஸி²ஷ்யாந் உவாச, வக்⁴ைநரவஸ்²யம்
ஆக³ந்தவ்யம்ʼ க ந்து வக்⁴நா ேயந க⁴டிஷ்யந்ேத தஸ்ய து³ர்க³த
ர்ப⁴வஷ்யத |

Ⅱ ஏேதஷாம்ʼ க்ஷ த்³ரப்ராணிநாம் ஏகஸ்யாப வக்⁴நஜநநாத்
கண்ட²ப³த்³த⁴ேபஷணீகஸ்ய தஸ்ய ஸாக³ராகா³த⁴ஜேல மஜ்ஜநம்ʼ
ப⁴த்³ரம்ʼ|

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

Ⅳ புநேரகத ³நமத்⁴ேய யத ³ ஸ தவஸப்தக்ருʼத்ேவா(அ)பராத்⁴யத
க ந்து ஸப்தக்ருʼத்வ ஆக³த்ய மந : பரிவர்த்ய மயாபராத்³த⁴ம் இத
வத³த தர்ஹ தம்ʼக்ஷமஸ்வ|

Ⅴ ததா³ ப்ேரரிதா : ப்ரபு⁴ம் அவத³ந் அஸ்மாகம்ʼ வஸ்²வாஸம்ʼ
வர்த்³த⁴ய|

Ⅵ ப்ரபு⁴ருவாச, யத ³ யுஷ்மாகம்ʼ ஸர்ஷைபகப்ரமாேணா
வஸ்²வாேஸாஸ்த தர்ஹ த்வம்ʼ ஸமூலமுத்பாடிேதா பூ⁴த்வா
ஸமுத்³ேர ேராப ேதா ப⁴வ கதா²யாம் ஏதஸ்யாம் ஏதது³டு³ம்ப³ராய
கத ²தாயாம்ʼஸயுஷ்மாகமாஜ்ஞாவேஹாப⁴வஷ்யத |
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Ⅶ அபரம்ʼ ஸ்வதா³ேஸ ஹலம்ʼ வாஹயத்வா வா பஸூ²ந்
சாரய த்வா ேக்ஷத்ராத்³ ஆக³ேத ஸத தம்ʼ வத³த , ஏஹ
ேபா⁴க்துமுபவஸ²,யுஷ்மாகம் ஏதாத்³ருʼஸ² : ேகாஸ்த ?

Ⅷ வரஞ்ச பூர்வ்வம்ʼ மம கா²த்³யமாஸாத்³ய யாவத்³ பு⁴ஞ்ேஜ
பவாமி சதாவத்³ப³த்³த⁴கடி : பரிசரபஸ்²சாத்த்வமப ேபா⁴ யேஸ
பாஸ்யஸிசகதா²மீத்³ருʼஸீ²ம்ʼ க ம்ʼ நவ யத ?

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

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

Ⅺஸயரூஸா²லமியாத்ராம்ʼகுர்வ்வந்ேஸா²மிேராண்கா³லீல்ப்ரேத³ஸ²மத்⁴ேயந
க³ச்ச²த ,

Ⅻ ஏதர்ஹ குத்ரச த்³ க்³ராேம ப்ரேவஸ²மாத்ேர
த³ஸ²குஷ்டி²நஸ்தம்ʼஸாக்ஷாத்க்ருʼத்வா

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

ⅩⅣதத : ஸதாந் த்³ருʼஷ்ட்வாஜகா³த³,யூயம்ʼயாஜகாநாம்ʼஸமீேப
ஸ்வாந் த³ர்ஸ²யத, ததஸ்ேதக³ச்ச²ந்ேதா ேராகா³த் பரிஷ்க்ருʼதா :|

ⅩⅤ ததா³ ேதஷாேமக : ஸ்வம்ʼ ஸ்வஸ்த²ம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா
ப்ேராச்ைசரீஸ்²வரம்ʼ த⁴ந்யம்ʼ வத³ந் வ்யாகு⁴ட்யாயாேதா யீேஸா²
ர்கு³ணாநநுவத³ந் தச்சரணாேதா⁴பூ⁴ெமௗபபாத;

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

ⅩⅧ ஈஸ்²வரம்ʼ த⁴ந்யம்ʼ வத³ந்தம் ஏநம்ʼ வேத³ஸி²நம்ʼ வநா
ேகாப்யந்ேயா ந ப்ராப்யத|

ⅩⅨ ததா³ ஸ தமுவாச, த்வமுத்தா²ய யாஹ வஸ்²வாஸஸ்ேத
த்வாம்ʼஸ்வஸ்த²ம்ʼ க்ருʼதவாந்|

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

ⅩⅪ அத ஏதஸ்மிந் பஸ்²ய தஸ்மிந் வா பஸ்²ய, இத வாக்யம்ʼ
ேலாகா வக்தும்ʼ நஸ² யந்த , ஈஸ்²வரஸ்ய ராஜத்வம்ʼயுஷ்மாகம்
அந்தேரவாஸ்ேத|

ⅩⅫதத : ஸஸி²ஷ்யாந்ஜகா³த³,யதா³யுஷ்மாப ⁴ ர்மநுஜஸுதஸ்ய
த ³நேமகம்ʼ த்³ரஷ்டும் வாஞ்ச ²ஷ்யேத க ந்து ந த³ர்ஸி²ஷ்யேத,
ஈத்³ருʼக்காலஆயாத |

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

ⅩⅩⅣ யதஸ்தடி³த்³ யதா²காைஸ²கத ³ஸ்²யுத ³ய தத³ந்யாமப
த ³ஸ²ம்ʼ வ்யாப்ய ப்ரகாஸ²ேத தத்³வத் நஜத ³ேந மநுஜஸூநு :
ப்ரகாஸி²ஷ்யேத|
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ⅩⅩⅤ க ந்து தத்பூர்வ்வம்ʼ ேதநாேநகாந து³ :கா²ந
ேபா⁴க்தவ்யாந்ேயதத்³வர்த்தமாநேலாைகஸ்²சேஸா(அ)வஜ்ஞாதவ்ய :|

ⅩⅩⅥ ேநாஹஸ்ய வத்³யமாநகாேல யதா²ப⁴வத் மநுஷ்யஸூேநா :
காேலப ததா² ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅩⅦ யாவத்காலம்ʼ ேநாேஹா மஹாேபாதம்ʼ நாேராஹத்³
ஆப்லாவவார்ய்ேயத்ய ஸர்வ்வம்ʼ நாநாஸ²யச்ச தாவத்காலம்ʼ
யதா² ேலாகாஅபு⁴ஞ்ஜதாபவந்வ்யவஹந்வ்யவாஹயம்ʼஸ்²ச;

ⅩⅩⅧ இத்த²ம்ʼ ேலாேடா வர்த்தமாநகாேலப யதா² ேலாகா
ேபா⁴ஜநபாநக்ரயவக்ரயேராபணக்³ருʼஹநர்ம்மாணகர்ம்மஸு
ப்ராவர்த்தந்த,

ⅩⅩⅨ க ந்து யதா³ ேலாட் ஸிேதா³ேமா ந ர்ஜகா³ம ததா³ நப⁴ஸ :
ஸக³ந்த⁴காக்³நவ்ருʼஷ்டிர்பூ⁴த்வாஸர்வ்வம்ʼவ்யநாஸ²யத்

ⅩⅩⅩதத்³வந்மாநவபுத்ரப்ரகாஸ²த ³ேநப ப⁴வஷ்யத |
ⅩⅩⅪ ததா³ யத ³ கஸ்²ச த்³ க்³ருʼேஹாபரி தஷ்ட²த தர்ஹ ஸ
க்³ருʼஹமத்⁴யாத்க மப த்³ரவ்யமாேநதும்அவருஹ்யைநது;யஸ்²ச
ேக்ஷத்ேர தஷ்ட²த ேஸாப வ்யாகு⁴ட்ய நாயாது|

ⅩⅩⅫேலாட : பத்நீம்ʼஸ்மரத|
ⅩⅩⅩⅢ ய : ப்ராணாந் ரக்ஷதும்ʼ ேசஷ்டிஷ்யேத ஸ ப்ராணாந்
ஹாரயஷ்யத யஸ்து ப்ராணாந் ஹாரயஷ்யத ஸஏவ ப்ராணாந்
ரக்ஷஷ்யத |

ⅩⅩⅩⅣயுஷ்மாநஹம்ʼவச்மிதஸ்யாம்ʼ ராத்ெரௗஸ²ய்ையகக³தேயா
ர்ேலாகேயாேரேகா தா⁴ரிஷ்யேத பரஸ்த்ய யேத|

ⅩⅩⅩⅤஸ்த்ரிெயௗயுக³பத்ேபஷணீம்ʼவ்யாவர்த்தயஷ்யதஸ்தேயாேரகா
தா⁴ரிஷ்யேத பராத்ய யேத|

ⅩⅩⅩⅥ புருெஷௗ ேக்ஷத்ேர ஸ்தா²ஸ்யதஸ்தேயாேரேகா
தா⁴ரிஷ்யேத பரஸ்த்ய யேத|

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

ⅩⅧ
Ⅰ அபரஞ்ச ேலாைகரக்லாந்ைத ர்ந ரந்தரம்ʼ ப்ரார்த²யதவ்யம்
இத்யாஸ²ேயநயீஸு²நா த்³ருʼஷ்டாந்த ஏக : கத ²த :|

Ⅱ குத்ரச ந்நக³ேர கஸ்²ச த் ப்ராட்³வவாக ஆஸீத் ஸ
ஈஸ்²வராந்நாப ³ேப⁴த்மாநுஷாம்ʼஸ்²ச நாமந்யத|

Ⅲஅத² தத்புரவாஸிநீகாச த்³வத⁴வாதத்ஸமீபேமத்யவவாத ³நா
ஸஹமமவவாத³ம்ʼ பரிஷ்குர்வ்வத ந ேவத³யாமாஸ|

Ⅳ தத : ஸ ப்ராட்³வவாக : கயத்³த ³நாந ந தத³ங்கீ³க்ருʼதவாந்
பஸ்²சாச்ச த்ேத ச ந்தயாமாஸ, யத்³யபீஸ்²வராந்ந ப ³ேப⁴மி
மநுஷ்யாநப ந மந்ேய

Ⅴ ததா²ப்ேயஷா வத⁴வா மாம்ʼ க்லிஸ்²நாத தஸ்மாத³ஸ்யா
வவாத³ம்ʼ பரிஷ்கரிஷ்யாமி ேநாேசத் ஸா ஸதா³க³த்ய மாம்ʼ
வ்யக்³ரம்ʼ கரிஷ்யத |

Ⅵபஸ்²சாத்ப்ரபு⁴ரவத³த்³அஸாவந்யாயப்ராட்³வவாேகாயதா³ஹ
தத்ரமேநா ந த⁴த்⁴வம்ʼ|
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Ⅶ ஈஸ்²வரஸ்ய ேய (அ)ப ⁴ருச தேலாகா த ³வாநஸ²ம்ʼ
ப்ரார்த²யந்ேதஸப³ஹுத ³நாந வலம்ப்³யாப ேதஷாம்ʼவவாதா³ந்
க ம்ʼ ந பரிஷ்கரிஷ்யத ?

Ⅷயுஷ்மாநஹம்ʼ வதா³மி த்வரயா பரிஷ்கரிஷ்யத , க ந்து யதா³
மநுஷ்யபுத்ர ஆக³மிஷ்யத ததா³ ப்ருʼத ²வ்யாம்ʼ க மீத்³ருʼஸ²ம்ʼ
வஸ்²வாஸம்ʼ ப்ராப்ஸ்யத ?

Ⅸ ேய ஸ்வாந் தா⁴ர்ம்மிகாந் ஜ்ஞாத்வா பராந் துச்சீ²குர்வ்வந்த
ஏதாத்³ருʼக்³ப்⁴ய :, கயத்³ப்⁴யஇமம்ʼ த்³ருʼஷ்டாந்தம்ʼ கத²யாமாஸ|

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

Ⅺதேதா(அ)ெஸௗப ²ரூஸ்²ேயகபார்ஸ்²ேவ தஷ்ட²ந் ேஹஈஸ்²வர
அஹமந்யேலாகவத் ேலாட²யதாந்யாயீ பாரதா³ரிகஸ்²ச ந ப⁴வாமி
அஸ்ய கரஸஞ்சாய நஸ்துல்யஸ்²ச ந, தஸ்மாத்த்வாம்ʼ த⁴ந்யம்ʼ
வதா³மி|

Ⅻ ஸப்தஸு த ³ேநஷ த ³நத்³வயமுபவஸாமி ஸர்வ்வஸம்பத்ேத
ர்த³ஸ²மாம்ʼஸ²ம்ʼ த³தா³மி ச, ஏதத்கதா²ம்ʼ கத²யந் ப்ரார்த²யாமாஸ|

ⅩⅢ க ந்து ஸ கரஸஞ்சாய தூ³ேர தஷ்ட²ந் ஸ்வர்க³ம்ʼ த்³ரஷ்டும்ʼ
ேநச்ச²ந் வக்ஷஸி கராகா⁴தம்ʼ குர்வ்வந் ேஹ ஈஸ்²வர பாபஷ்ட²ம்ʼ
மாம்ʼ த³யஸ்வ,இத்த²ம்ʼ ப்ரார்த²யாமாஸ|

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

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

ⅩⅥ க ந்து யீஸு²ஸ்தாநாஹூய ஜகா³த³, மந்ந கடம் ஆக³ந்தும்ʼ
ஸி²ஸூ²ந் அநுஜாநீத்⁴வம்ʼ தாம்ʼஸ்²ச மா வாரயத; யத
ஈஸ்²வரராஜ்யாத ⁴காரிணஏஷாம்ʼஸத்³ருʼஸா² :|

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

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

ⅩⅨ யீஸு²ருவாச, மாம்ʼ குத : பரமம்ʼ வத³ஸி? ஈஸ்²வரம்ʼ வநா
ேகாப பரேமா ந ப⁴வத |

ⅩⅩ பரதா³ராந் மா க³ச்ச², நரம்ʼ மா ஜஹ , மா ேசாரய,
மித்²யாஸா யம்ʼ மா ேத³ஹ , மாதரம்ʼ ப தரஞ்ச ஸம்ʼமந்யஸ்வ,
ஏதாயாஆஜ்ஞா : ஸந்த தாஸ்த்வம்ʼஜாநாஸி|

ⅩⅪததா³ஸஉவாச, பா³ல்யகாலாத்ஸர்வ்வா ஏதாஆசராமி|
ⅩⅫஇத கதா²ம்ʼ ஸ்²ருத்வா யீஸு²ஸ்தமவத³த், ததா²ப தைவகம்ʼ
கர்ம்மந்யூநமாஸ்ேத,நஜம்ʼஸர்வ்வஸ்வம்ʼவக்ரீயத³ரித்³ேரப்⁴ேயா
வ தர, தஸ்மாத் ஸ்வர்ேக³ த⁴நம்ʼ ப்ராப்ஸ்யஸி; தத ஆக³த்ய
மமாநுகா³மீ ப⁴வ|
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ⅩⅩⅢ க ந்த்ேவதாம்ʼ கதா²ம்ʼ ஸ்²ருத்வா ேஸாத ⁴பத  : ஸு²ேஸா²ச,
யதஸ்தஸ்யப³ஹுத⁴நமாஸீத்|

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

ⅩⅩⅤ ஈஸ்²வரராஜ்ேய த⁴ந ந : ப்ரேவஸா²த் ஸூேசஸ்²ச ²த்³ேரண
மஹாங்க³ஸ்யக³மநாக³மேநஸுகேர|

ⅩⅩⅥ ஸ்²ேராதார : பப்ரச்சு²ஸ்தர்ஹ ேகந பரித்ராணம்ʼ
ப்ராப்ஸ்யேத?

ⅩⅩⅦஸ உக்தவாந், யந் மாநுேஷணாஸ²க்யம்ʼ தத்³ ஈஸ்²வேரண
ஸ²க்யம்ʼ|

ⅩⅩⅧ ததா³ ப தர உவாச, பஸ்²ய வயம்ʼ ஸர்வ்வஸ்வம்ʼ பரித்யஜ்ய
தவபஸ்²சாத்³கா³மிேநா(அ)ப⁴வாம|

ⅩⅩⅨ தத : ஸ உவாச, யுஷ்மாநஹம்ʼ யதா²ர்த²ம்ʼ வதா³மி,
ஈஸ்²வரராஜ்யார்த²ம்ʼக்³ருʼஹம்ʼப தெரௗப்⁴ராத்ருʼக³ணம்ʼஜாயாம்ʼ
ஸந்தாநாம்ʼஸ்²ச த்யக்தவா

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

ⅩⅩⅪ அநந்தரம்ʼ ஸ த்³வாத³ஸ²ஸி²ஷ்யாநாஹூய ப³பா⁴ேஷ,
பஸ்²யத வயம்ʼ யரூஸா²லம்நக³ரம்ʼ யாம :, தஸ்மாத் மநுஷ்யபுத்ேர
ப⁴வஷ்யத்³வாத ³ப ⁴ருக்தம்ʼ யத³ஸ்த தத³நுரூபம்ʼ தம்ʼ ப்ரத
க⁴டிஷ்யேத;

ⅩⅩⅫ வஸ்துதஸ்து ேஸா(அ)ந்யேத³ஸீ²யாநாம்ʼ ஹஸ்ேதஷ
ஸமர்பயஷ்யேத, ேத தமுபஹஸிஷ்யந்த , அந்யாயமாசரிஷ்யந்த
தத்³வபுஷ நஷ்டீ²வம்ʼந ேக்ஷப்ஸ்யந்த ,கஸா²ப ⁴ : ப்ரஹ்ருʼத்யதம்ʼ
ஹநஷ்யந்த ச,

ⅩⅩⅩⅢக ந்துத்ருʼதீயத ³ேநஸஸ்²மஸா²நாத்³உத்தா²ஸ்யத |
ⅩⅩⅩⅣஏதஸ்யா : கதா²யாஅப ⁴ப்ராயம்ʼ கஞ்ச த³ப ேத ேபா³த்³து⁴ம்ʼ
ந ேஸ²கு : ேதஷாம்ʼ ந கேட(அ)ஸ்பஷ்டதவாத் தஸ்ையதாஸாம்ʼ
கதா²நாம்ஆஸ²யம்ʼ ேதஜ்ஞாதும்ʼ ந ேஸ²குஸ்²ச|

ⅩⅩⅩⅤ அத² தஸ்மிந் ய ரீேஹா : புரஸ்யாந்த கம்ʼ ப்ராப்ேத
கஸ்²ச த³ந்த⁴ : பத² : பார்ஸ்²வஉபவஸ்²யப ⁴க்ஷாம்அகேராத்

ⅩⅩⅩⅥ ஸ ேலாகஸமூஹஸ்ய க³மநஸ²ப்³த³ம்ʼ ஸ்²ருத்வா
தத்காரணம்ʼ ப்ருʼஷ்டவாந்|

ⅩⅩⅩⅦ நாஸரதீயயீஸு²ர்யாதீத ேலாைகருக்ேத ஸ
உச்ைசர்வக்துமாேரேப⁴,

ⅩⅩⅩⅧேஹதா³யூத³ : ஸந்தாநயீேஸா²மாம்ʼ த³யஸ்வ|
ⅩⅩⅩⅨ தேதாக்³ரகா³மிநஸ்தம்ʼ ெமௗநீ தஷ்ேட²த தர்ஜயாமாஸு :
க ந்துஸபுநாருவந்உவாச, ேஹதா³யூத³ : ஸந்தாந மாம்ʼ த³யஸ்வ|

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

ⅩⅬⅠ தத : ஸ தஸ்யாந்த கம் ஆக³மத், ததா³ ஸ தம்ʼ பப்ரச்ச², த்வம்ʼ
க மிச்ச²ஸி? த்வத³ர்த²மஹம்ʼ க ம்ʼ கரிஷ்யாமி? ஸஉக்தவாந், ேஹ
ப்ரேபா⁴(அ)ஹம்ʼ த்³ரஷ்டும்ʼலைப⁴|
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ⅩⅬⅡ ததா³ யீஸு²ருவாச, த்³ருʼஷ்டிஸ²க்த ம்ʼ க்³ருʼஹாண தவ
ப்ரத்யயஸ்த்வாம்ʼஸ்வஸ்த²ம்ʼ க்ருʼதவாந்|

ⅩⅬⅢ ததஸ்தத்க்ஷணாத் தஸ்ய சக்ஷ ஷீ ப்ரஸந்ேந; தஸ்மாத் ஸ
ஈஸ்²வரம்ʼ த⁴ந்யம்ʼ வத³ந் தத்பஸ்²சாத்³ யெயௗ, ததா³ேலாக்ய
ஸர்வ்ேவ ேலாகா ஈஸ்²வரம்ʼ ப்ரஸ²ம்ʼஸிதும்ஆேரப ⁴ேர|

ⅩⅨ
Ⅰ யதா³ யீஸு² ர்ய ரீேஹாபுரம்ʼ ப்ரவஸ்²ய தந்மத்⁴ேயந
க³ச்ச²ம்ʼஸ்ததா³

Ⅱஸக்ேகயநாமா கரஸஞ்சாய நாம்ʼ ப்ரதா⁴ேநா த⁴நவாேநேகா
Ⅲ யீஸு² : கீத்³ருʼக ³த த்³ரஷ்டும்ʼ ேசஷ்டிதவாந் க ந்து
க²ர்வ்வத்வால்ேலாகஸம்ʼக⁴மத்⁴ேய தத்³த³ர்ஸ²நமப்ராப்ய

Ⅳ ேயந பதா² ஸ யாஸ்யத தத்பேத²(அ)க்³ேர தா⁴வத்வா தம்ʼ
த்³ரஷ்டும்உடு³ம்ப³ரதருமாருேராஹ|

Ⅴபஸ்²சாத்³யீஸு²ஸ்தத்ஸ்தா²நம்இத்வாஊர்த்³த்⁴வம்ʼவேலாக்ய
தம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வாவாதீ³த், ேஹ ஸக்ேகய த்வம்ʼ ஸீ²க்⁴ரமவேராஹ
மயாத்³யத்வத்³ேக³ேஹவஸ்தவ்யம்ʼ|

Ⅵதத : ஸஸீ²க்⁴ரமவருஹ்யஸாஹ்லாத³ம்ʼ தம்ʼஜக்³ராஹ|
Ⅶ தத்³ த்³ருʼஷ்ட்வா ஸர்வ்ேவ வவத³மாநா வக்துமாேரப ⁴ேர,
ேஸாத த ²த்ேவநது³ஷ்டேலாகக்³ருʼஹம்ʼ க³ச்ச²த |

Ⅷ க ந்து ஸக்ேகேயா த³ண்டா³யமாேநா வக்துமாேரேப⁴, ேஹ
ப்ரேபா⁴பஸ்²யமமயாஸம்பத்த ரஸ்த தத³ர்த்³த⁴ம்ʼத³ரித்³ேரப்⁴ேயா
த³ேத³, அபரம் அந்யாயம்ʼ க்ருʼத்வா கஸ்மாத³ப யத ³ கதா³ப
கஞ்ச த்மயா க்³ருʼஹீதம்ʼ தர்ஹ தச்சதுர்கு³ணம்ʼ த³தா³மி|

Ⅸ ததா³ யீஸு²ஸ்தமுக்தவாந் அயமப இப்³ராஹீம :
ஸந்தாேநா(அ)த : காரணாத்³ அத்³யாஸ்ய க்³ருʼேஹ
த்ராணமுபஸ்த ²தம்ʼ|

Ⅹ யத்³ ஹாரிதம்ʼ தத் ம்ருʼக³யதும்ʼ ரக்ஷதுஞ்ச மநுஷ்யபுத்ர
ஆக³தவாந்|

Ⅺ அத² ஸ யரூஸா²லம : ஸமீப உபாதஷ்ட²த்³
ஈஸ்²வரராஜத்வஸ்யாநுஷ்டா²நம்ʼ தைத³வ ப⁴வஷ்யதீத
ேலாைகரந்வபூ⁴யத, தஸ்மாத் ஸ ஸ்²ேராத்ருʼப்⁴ய :
புநர்த்³ருʼஷ்டாந்தகதா²ம்உத்தா²ப்யகத²யாமாஸ|

Ⅻ ேகாப மஹால்ேலாேகா நஜார்த²ம்ʼ ராஜத்வபத³ம்ʼ
க்³ருʼஹீத்வா புநராக³ந்தும்ʼதூ³ரேத³ஸ²ம்ʼஜகா³ம|

ⅩⅢ யாத்ராகாேல நஜாந் த³ஸ²தா³ஸாந் ஆஹூய
த³ஸ²ஸ்வர்ணமுத்³ராத³த்த்வாமமாக³மநபர்ய்யந்தம்ʼவாணிஜ்யம்ʼ
குருேதத்யாத ³ேத³ஸ²|

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

ⅩⅤ அத² ஸ ராஜத்வபத³ம்ʼ ப்ராப்யாக³தவாந் ஏைகேகா ஜேநா
பா³ணிஜ்ேயந க ம்ʼ லப்³த⁴வாந் இத ஜ்ஞாதும்ʼ ேயஷ தா³ேஸஷ
முத்³ராஅர்பயத்தாந்ஆஹூயாேநதும்ஆத ³ேத³ஸ²|
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ⅩⅥததா³ ப்ரத²மஆக³த்யகத ²தவாந், ேஹப்ரேபா⁴தவதையகயா
முத்³ரயா த³ஸ²முத்³ரா லப்³தா⁴ :|

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

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

ⅩⅨதத : ஸஉவாச, த்வம்ʼ பஞ்சாநாம்ʼ நக³ராணாமத ⁴பத ர்ப⁴வ|
ⅩⅩ தேதாந்ய ஆக³த்ய கத²யாமாஸ, ேஹ ப்ரேபா⁴ பஸ்²ய தவ யா
முத்³ராஅஹம்ʼவஸ்த்ேர ப³த்³த்⁴வாஸ்தா²பயம்ʼ ேஸயம்ʼ|

ⅩⅪ த்வம்ʼ க்ருʼபேணா யந்நாஸ்தா²பயஸ்தத³ப க்³ருʼஹ்லாஸி,
யந்நாவபஸ்தேத³வச ச ²நத்ஸிதேதாஹம்ʼ த்வத்ேதா பீ⁴த :|

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

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

ⅩⅩⅣ பஸ்²சாத் ஸ ஸமீபஸ்தா²ந் ஜநாந் ஆஜ்ஞாபயத் அஸ்மாத்
முத்³ராஆநீயயஸ்யத³ஸ²முத்³ரா : ஸந்த தஸ்ைமத³த்த|

ⅩⅩⅤேத ப்ேராசு : ப்ரேபா⁴(அ)ஸ்யத³ஸ²முத்³ரா : ஸந்த |
ⅩⅩⅥ யுஷ்மாநஹம்ʼ வதா³மி யஸ்யாஸ்²ரேய வத்³த⁴ேத (அ)த ⁴கம்ʼ
தஸ்ைம தா³யஷ்யேத, க ந்து யஸ்யாஸ்²ரேய ந வர்த்³த⁴ேத தஸ்ய
யத்³யத³ஸ்த தத³ப தஸ்மாந் நாயஷ்யேத|

ⅩⅩⅦ க ந்து மமாத ⁴பத த்வஸ்ய வஸ²த்ேவ ஸ்தா²தும்
அஸம்மந்யமாநா ேய மம ரிபவஸ்தாநாநீய மம ஸமக்ஷம்ʼ
ஸம்ʼஹரத|

ⅩⅩⅧ இத்யுபேத³ஸ²கதா²ம்ʼ கத²யத்வா ேஸாக்³ரக³ : ஸந்
யரூஸா²லமபுரம்ʼயெயௗ|

ⅩⅩⅨ தேதா ைப³த்ப²கீ³ைப³த²நீயாக்³ராமேயா : ஸமீேப
ைஜதுநாத்³ேரரந்த கம் இத்வா ஸி²ஷ்யத்³வயம் இத்யுக்த்வா
ப்ேரஷயாமாஸ,

ⅩⅩⅩயுவாமமும்ʼஸம்முக²ஸ்த²க்³ராமம்ʼ ப்ரவஸ்²ையவயம்ʼ ேகாப
மாநுஷ : கதா³ப நாேராஹத் தம்ʼ க³ர்த்³த³ப⁴ஸா²வகம்ʼ ப³த்³த⁴ம்ʼ
த்³ர யத²ஸ்தம்ʼ ேமாசய த்வாநயதம்ʼ|

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

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

ⅩⅩⅩⅢ க³ர்த³ப⁴ஸா²வகேமாசநகாேல தத்வாமிந ஊசு :,
க³ர்த³ப⁴ஸா²வகம்ʼகுேதா ேமாசயத² :?

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

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

ⅩⅩⅩⅦ அபரம்ʼ ைஜதுநாத்³ேரருபத்யகாம் இத்வா ஸி²ஷ்யஸம்ʼக⁴ :
பூர்வ்வத்³ருʼஷ்டாந மஹாகர்ம்மாணிஸ்ம்ருʼத்வா,

ⅩⅩⅩⅧ ேயா ராஜா ப்ரேபா⁴ ர்நாம்நாயாத ஸ த⁴ந்ய : ஸ்வர்ேக³
குஸ²லம்ʼ ஸர்வ்ேவாச்ேச ஜயத்⁴வந ர்ப⁴வது, கதா²ேமதாம்ʼ
கத²யத்வாஸாநந்த³ம்உைசரீஸ்²வரம்ʼ த⁴ந்யம்ʼவக்துமாேரேப⁴|

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

ⅩⅬஸஉவாச, யுஷ்மாநஹம்ʼ வதா³மி யத்³யமீ நீரவாஸ்தஷ்ட²ந்த
தர்ஹ பாஷாணாஉைச : கதா² : கத²யஷ்யந்த |

ⅩⅬⅠ பஸ்²சாத் தத்புராந்த கேமத்ய தத³வேலாக்ய ஸாஸ்²ருபாதம்ʼ
ஜகா³த³,

ⅩⅬⅡஹாஹா ேசத் த்வமக்³ேர(அ)ஜ்ஞாஸ்யதா² :, தவாஸ்மிந்ேநவ
த ³ேந வா யத ³ ஸ்வமங்க³லம் உபாலப்ஸ்யதா² :, தர்ஹ்யுத்தமம்
அப⁴வஷ்யத், க ந்து க்ஷேணஸ்மிந் தத்தவ த்³ருʼஷ்ேடரேகா³சரம்
ப⁴வத |

ⅩⅬⅢ த்வம்ʼ ஸ்வத்ராணகாேல ந மேநா ந்யத⁴த்தா² இத
ேஹேதா ர்யத்காேல தவ ரிபவஸ்த்வாம்ʼ சதுர்த ³க்ஷ ப்ராசீேரண
ேவஷ்டயத்வா ேராத்ஸ்யந்த

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

ⅩⅬⅤ அத² மத்⁴ேயமந்த ³ரம்ʼ ப்ரவஸ்²ய தத்ரத்யாந்
க்ரயவக்ரய ேணாப³ஹஷ்குர்வ்வந்

ⅩⅬⅥ அவத³த் மத்³க்³ருʼஹம்ʼ ப்ரார்த²நாக்³ருʼஹமித லிப ராஸ்ேத
க ந்துயூயம்ʼ தேத³வைசராணாம்ʼ க³ஹ்வரம்ʼகுருத²|

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

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

ⅩⅩ
Ⅰ அைத²கதா³ யீஸு² ர்மந த³ேர ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ ப்ரசாரயந்
ேலாகாநுபத ³ஸ²த , ஏதர்ஹ ப்ரதா⁴நயாஜகா அத்⁴யாபகா :
ப்ராஞ்சஸ்²ச தந்ந கடமாக³த்யபப்ரச்சு² :

Ⅱ கயாஜ்ஞயா த்வம்ʼ கர்ம்மாண்ேயதாந கேராஷ ? ேகா வா
த்வாமாஜ்ஞாபயத்? தத³ஸ்மாந்வத³|
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Ⅲ ஸ ப்ரத்யுவாச, தர்ஹ யுஷ்மாநப கதா²ேமகாம்ʼ ப்ருʼச்சா²மி
தஸ்ேயாத்தரம்ʼவத³த|

Ⅳ ேயாஹேநா மஜ்ஜநம் ஈஸ்²வரஸ்ய மாநுஷாணாம்ʼ
வாஜ்ஞாேதாஜாதம்ʼ?

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

Ⅵ யத ³ மநுஷ்யஸ்ேயத வதா³மஸ்தர்ஹ ஸர்வ்ேவ ேலாகா
அஸ்மாந் பாஷாைண ர்ஹநஷ்யந்த யேதா ேயாஹந்
ப⁴வஷ்யத்³வாதீ³த ஸர்வ்ேவத்³ருʼட⁴ம்ʼஜாநந்த |

Ⅶ அதஏவ ேத ப்ரத்யூசு : கஸ்யாஜ்ஞயா ஜாதம் இத வக்தும்ʼ ந
ஸ²க்நும :|

Ⅷ ததா³ யீஸு²ரவத³த் தர்ஹ கயாஜ்ஞயா கர்ம்மாண்ேயதாத
கேராமீத சயுஷ்மாந் நவ யாமி|

Ⅸ அத² ேலாகாநாம்ʼ ஸாக்ஷாத் ஸ இமாம்ʼ த்³ருʼஷ்டாந்தகதா²ம்ʼ
வக்துமாேரேப⁴, கஸ்²ச த்³ த்³ராக்ஷாேக்ஷத்ரம்ʼ க்ருʼத்வா
தத் ேக்ஷத்ரம்ʼ க்ருʼஷீவலாநாம்ʼ ஹஸ்ேதஷ ஸமர்ப்ய
ப³ஹுகாலார்த²ம்ʼதூ³ரேத³ஸ²ம்ʼஜகா³ம|

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

Ⅺதத : ேஸாத ⁴பத  : புநரந்யம்ʼ தா³ஸம்ʼ ப்ேரஷயாமாஸ, ேத தமப
ப்ரஹ்ருʼத்யகுவ்யவஹ்ருʼத்ய ரிக்தஹஸ்தம்ʼவஸஸ்ருʼஜு :|

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

ⅩⅢ ததா³ ேக்ஷத்ரபத ர்வ சாரயாமாஸ, மேமதா³நீம்ʼ க ம்ʼ
கர்த்தவ்யம்ʼ? மம ப்ரிேய புத்ேர ப்ரஹேத ேத தமவஸ்²யம்ʼ
த்³ருʼஷ்ட்வாஸமாத³ரிஷ்யந்ேத|

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

ⅩⅤததஸ்ேததம்ʼேக்ஷத்ராத்³ப³ஹ ர்ந பாத்யஜக்⁴நுஸ்தஸ்மாத்ஸ
ேக்ஷத்ரபதஸ்தாந் ப்ரத க ம்ʼ கரிஷ்யத ?

ⅩⅥ ஸ ஆக³த்ய தாந் க்ருʼஷீவலாந் ஹத்வா பேரஷாம்ʼ
ஹஸ்ேதஷ தத்ேக்ஷத்ரம்ʼஸமர்பயஷ்யத ;இத கதா²ம்ʼஸ்²ருத்வா
ேத (அ)வத³ந் ஏதாத்³ருʼஸீ² க⁴டநா ந ப⁴வது|

ⅩⅦ க ந்து யீஸு²ஸ்தாநவேலாக்ய ஜகா³த³, தர்ஹ , ஸ்த²பதய :
கரிஷ்யந்த க்³ராவாணம்ʼ யந்து துச்ச²கம்ʼ| ப்ரதா⁴நப்ரஸ்தர :
ேகாேண ஸ ஏவ ஹ ப⁴வஷ்யத | ஏதஸ்ய ஸா²ஸ்த்ரீயவசநஸ்ய
கம்ʼ தாத்பர்ய்யம்ʼ?

ⅩⅧ அபரம்ʼ தத்பாஷாேணாபரி ய : பதஷ்யத ஸ ப⁴ம்ʼ யேத
க ந்து யஸ்ேயாபரி ஸ பாஷாண : பதஷ்யத ஸ ேதந தூ⁴லிவச்
சூர்ணீப⁴வஷ்யத |
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ⅩⅨேஸாஸ்மாகம்ʼவருத்³த⁴ம்ʼத்³ருʼஷ்டாந்தமிமம்ʼகத ²தவாந்இத
ஜ்ஞாத்வா ப்ரதா⁴நயாஜகா அத்⁴யாபகாஸ்²ச தைத³வ தம்ʼ த⁴ர்தும்ʼ
வவாஞ்சு² : க ந்துேலாேகப்⁴ேயா ப ³ப்⁴யு :|

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

ⅩⅪ ததா³ ேத தம்ʼ பப்ரச்சு² :, ேஹ உபேத³ஸ²க ப⁴வாந் யதா²ர்த²ம்ʼ
கத²யந் உபத ³ஸ²த , கமப்யநேப ய ஸத்யத்ேவைநஸ்²வரம்ʼ
மார்க³முபத ³ஸ²த ,வயேமதஜ்ஜாநீம :|

ⅩⅫைகஸரராஜாயகேராஸ்மாப ⁴ ர்ேத³ேயா நவா?
ⅩⅩⅢ ஸ ேதஷாம்ʼ வஞ்சநம்ʼ ஜ்ஞாத்வாவத³த் குேதா மாம்ʼ
பரீக்ஷத்⁴ேவ? மாம்ʼமுத்³ராேமகம்ʼ த³ர்ஸ²யத|

ⅩⅩⅣ இஹ லிக ²தா மூர்த ரியம்ʼ நாம ச கஸ்ய? ேத(அ)வத³ந்
ைகஸரஸ்ய|

ⅩⅩⅤ ததா³ ஸ உவாச, தர்ஹ ைகஸரஸ்ய த்³ரவ்யம்ʼ ைகஸராய
த³த்த; ஈஸ்²வரஸ்யதுத்³ரவ்யமீஸ்²வராயத³த்த|

ⅩⅩⅥதஸ்மால்ேலாகாநாம்ʼஸாக்ஷாத்தத்கதா²யா : கமப ேதா³ஷம்ʼ
த⁴ர்துமப்ராப்ய ேத தஸ்ேயாத்தராத்³ ஆஸ்²சர்ய்யம்ʼ மந்யமாநா
ெமௗந நஸ்தஸ்து² :|

ⅩⅩⅦ அபரஞ்ச ஸ்²மஸா²நாது³த்தா²நாநங்கீ³காரிணாம்ʼ
ஸிதூ³க நாம்ʼ கயந்ேதாஜநாஆக³த்யதம்ʼ பப்ரச்சு² :,

ⅩⅩⅧ ேஹ உபேத³ஸ²க ஸா²ஸ்த்ேர மூஸா அஸ்மாந் ப்ரதீத
லிேலக² யஸ்ய ப்⁴ராதா பா⁴ர்ய்யாயாம்ʼ ஸத்யாம்ʼ ந  :ஸந்தாேநா
ம்ரியேதஸதஜ்ஜாயாம்ʼவவஹ்யதத்³வம்ʼஸ²ம்உத்பாத³யஷ்யத |

ⅩⅩⅨ ததா²ச ேகச த் ஸப்த ப்⁴ராதர ஆஸந் ேதஷாம்ʼ ஜ்ேயஷ்ேடா²
ப்⁴ராதாவவஹ்யந ரபத்ய : ப்ராணாந்ஜெஹௗ|

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

ⅩⅩⅪ இத்த²ம்ʼ ஸப்த ப்⁴ராதரஸ்தாேமவ வவஹ்ய ந ரபத்யா :
ஸந்ேதா மம்ரு :|

ⅩⅩⅫேஸ²ேஷஸாஸ்த்ரீ ச மமார|
ⅩⅩⅩⅢ அதஏவ ஸ்²மஸா²நாது³த்தா²நகாேல ேதஷாம்ʼ
ஸப்தஜநாநாம்ʼ கஸ்ய ஸா பா⁴ர்ய்யா ப⁴வஷ்யத ? யத : ஸா
ேதஷாம்ʼஸப்தாநாேமவபா⁴ர்ய்யாஸீத்|

ⅩⅩⅩⅣ ததா³ யீஸு² : ப்ரத்யுவாச, ஏதஸ்ய ஜக³ேதா ேலாகா
வவஹந்த வாக்³த³த்தாஸ்²ச ப⁴வந்த

ⅩⅩⅩⅤ க ந்து ேய தஜ்ஜக³த்ப்ராப்த ேயாக்³யத்ேவந க³ணிதாம்ʼ
ப⁴வஷ்யந்த ஸ்²மஸா²நாச்ேசாத்தா²ஸ்யந்த ேத ந வவஹந்த
வாக்³த³த்தாஸ்²ச ந ப⁴வந்த ,

ⅩⅩⅩⅥேத புந ர்ந ம்ரியந்ேத க ந்துஸ்²மஸா²நாது³த்தா²ப தா : ஸந்த
ஈஸ்²வரஸ்ய ஸந்தாநா : ஸ்வர்கீ³யதூ³தாநாம்ʼ ஸத்³ருʼஸா²ஸ்²ச
ப⁴வந்த |

ⅩⅩⅩⅦ அத ⁴கந்து மூஸா : ஸ்தம்ேபா³பாக்²யாேந பரேமஸ்²வர
ஈப்³ராஹீம ஈஸ்²வர இஸ்ஹாக ஈஸ்²வேரா யாகூப³ஸ்²ேசஸ்²வர
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இத்யுக்த்வா ம்ருʼதாநாம்ʼ ஸ்²மஸா²நாத்³ உத்தா²நஸ்ய ப்ரமாணம்ʼ
லிேலக²|

ⅩⅩⅩⅧ அதஏவ ய ஈஸ்²வர : ஸ ம்ருʼதாநாம்ʼ ப்ரபு⁴ ர்ந க ந்து
ஜீவதாேமவப்ரபு⁴ :, தந்ந கேடஸர்வ்ேவஜீவந்த : ஸந்த |

ⅩⅩⅩⅨஇத ஸ்²ருத்வா கயந்ேதாத்⁴யாபகாஊசு :, ேஹஉபேத³ஸ²க
ப⁴வாந் ப⁴த்³ரம்ʼ ப்ரத்யுக்தவாந்|

ⅩⅬஇத : பரம்ʼ தம்ʼ க மப ப்ரஷ்டம்ʼ ேதஷாம்ʼ ப்ரக³ல்ப⁴தா நாபூ⁴த்|
ⅩⅬⅠ பஸ்²சாத் ஸ தாந் உவாச, ய : க்²ரீஷ்ட : ஸ தா³யூத³ : ஸந்தாந
ஏதாம்ʼ கதா²ம்ʼ ேலாகா : கத²ம்ʼ கத²யந்த ?

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

ⅩⅬⅢஇத கதா²ம்ʼ தா³யூத்³ஸ்வயம்ʼ கீ³தக்³ரந்ேத²(அ)வத³த்|
ⅩⅬⅣ அதஏவ யத ³ தா³யூத்³ தம்ʼ ப்ரபு⁴ம்ʼ வத³த , தர்ஹ ஸ கத²ம்ʼ
தஸ்யஸந்தாேநா ப⁴வத ?

ⅩⅬⅤ பஸ்²சாத்³ யீஸு² : ஸர்வ்வஜநாநாம்ʼ கர்ணேகா³சேர
ஸி²ஷ்யாநுவாச,

ⅩⅬⅥ ேய(அ)த்⁴யாபகா தீ³ர்க⁴பரிச்ச²த³ம்ʼ பரிதா⁴ய ப்⁴ரமந்த ,
ஹட்டாபணேயா ர்நமஸ்காேர ப⁴ஜநேக³ஹஸ்ய ப்ேராச்சாஸேந
ேபா⁴ஜநக்³ருʼஹஸ்யப்ரதா⁴நஸ்தா²ேந ச ப்ரீயந்ேத

ⅩⅬⅦவத⁴வாநாம்ʼஸர்வ்வஸ்வம்ʼக்³ரஸித்வாச²ேலநதீ³ர்க⁴காலம்ʼ
ப்ரார்த²யந்ேத ச ேதஷ ஸாவதா⁴நா ப⁴வத, ேதஷாமுக்³ரத³ண்ேடா³
ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅪ
Ⅰஅத² த⁴ந ேலாகா பா⁴ண்டா³கா³ேர த⁴நம்ʼ நக்ஷபந்த ஸ தேத³வ
பஸ்²யத ,

Ⅱ ஏதர்ஹ காச த்³தீ³நா வ த⁴வா பணத்³வயம்ʼ நக்ஷபத தத்³
த³த³ர்ஸ²|

Ⅲ தேதா யீஸு²ருவாச யுஷ்மாநஹம்ʼ யதா²ர்த²ம்ʼ வதா³மி,
த³ரித்³ேரயம்ʼவத⁴வாஸர்வ்ேவப்⁴ேயாத ⁴கம்ʼ ந்யேக்ஷப்ஸீத்,

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

Ⅴ அபரஞ்ச உத்தமப்ரஸ்தைரருத்ஸ்ருʼஷ்டவ்ையஸ்²ச மந்த ³ரம்ʼ
ஸுேஸா²ப⁴ேததராம்ʼைகஸ்²ச த ³த்யுக்ேதஸப்ரத்யுவாச

Ⅵ யூயம்ʼ யத ³த³ம்ʼ ந சயநம்ʼ பஸ்²யத², அஸ்ய
பாஷாைணேகாப்யந்யபாஷாேணாபரி ந ஸ்தா²ஸ்யத , ஸர்வ்ேவ
பூ⁴ஸாத்³ப⁴வஷ்யந்த காேலாயமாயாத |

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

Ⅷததா³ஸஜகா³த³,ஸாவதா⁴நா ப⁴வதயதா²யுஷ்மாகம்ʼ ப்⁴ரமம்ʼ
ேகாப ந ஜநயத , கீ²ஷ்ேடாஹமித்யுக்த்வா மம நாம்ரா ப³ஹவ
உபஸ்தா²ஸ்யந்த ஸ கால : ப்ராேயேணாபஸ்த ²த :, ேதஷாம்ʼ
பஸ்²சாந்மா க³ச்ச²த|
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Ⅸ யுத்³த⁴ஸ்ேயாபப்லவஸ்ய ச வார்த்தாம்ʼ ஸ்²ருத்வா மா
ஸ²ங்கத்⁴வம்ʼ, யத : ப்ரத²மம் ஏதா க⁴டநா அவஸ்²யம்ʼ ப⁴வஷ்யந்த
க ந்துநாபாேதயுகா³ந்ேதா ப⁴வஷ்யத |

Ⅹ அபரஞ்ச கத²யாமாஸ, ததா³ ேத³ஸ²ஸ்ய வபக்ஷத்ேவந
ேத³ேஸா² ராஜ்யஸ்யவபக்ஷத்ேவந ராஜ்யம்உத்தா²ஸ்யத ,

Ⅺ நாநாஸ்தா²ேநஷ மஹாபூ⁴கம்ேபா து³ர்ப ⁴க்ஷம்ʼ
மாரீ ச ப⁴வஷ்யந்த , ததா² வ்ேயாமமண்ட³லஸ்ய
ப⁴யங்கரத³ர்ஸ²நாந்யஸ்²சர்ய்யலக்ஷணாந சப்ரகாஸ²யஷ்யந்ேத|

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

ⅩⅢஸா யார்த²ம் ஏதாந யுஷ்மாந் ப்ரத க⁴டிஷ்யந்ேத|
ⅩⅣ ததா³ கமுத்தரம்ʼ வக்தவ்யம் ஏதத் ந ச ந்தயஷ்யாம இத
மந :ஸுநஸ்²ச தநுத|

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

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

ⅩⅦ மம நாம்ந : காரணாத் ஸர்வ்ைவ ர்மநுஷ்ைய ர்யூயம்
ருʼதீயஷ்யத்⁴ேவ|

ⅩⅧக ந்துயுஷ்மாகம்ʼஸி²ர :ேகைஸ²ேகாப நவ நம்ʼ யத ,
ⅩⅨதஸ்மாேத³வைத⁴ர்ய்யமவலம்ப்³யஸ்வஸ்வப்ராணாந்ரக்ஷத|
ⅩⅩ அபரஞ்ச யரூஸா²லம்புரம்ʼ ைஸந்யேவஷ்டிதம்ʼ வேலாக்ய
தஸ்ேயாச்ச ²ந்நதாயா : ஸமய : ஸமீபஇத்யவக³மிஷ்யத²|

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

ⅩⅫ யதஸ்ததா³ ஸமுசதத³ண்ட³நாய த⁴ர்ம்மபுஸ்தேக யாந
ஸர்வ்வாணிலிக ²தாந தாந ஸப²லாந ப⁴வஷ்யந்த |

ⅩⅩⅢ க ந்து யா யாஸ்ததா³ க³ர்ப⁴வத்ய : ஸ்தந்யதா³வ்யஸ்²ச
தாமாம்ʼ து³ர்க³த ர்ப⁴வஷ்யத , யத ஏதால்ேலாகாந் ப்ரத ேகாேபா
ேத³ேஸ² சவஷமது³ர்க³த ர்க⁴டிஷ்யேத|

ⅩⅩⅣ வஸ்துதஸ்து ேத க²ங்க³தா⁴ரபரிவ்வங்க³ம்ʼ லப்ஸ்யந்ேத
ப³த்³தா⁴ : ஸந்த : ஸர்வ்வேத³ேஸ²ஷ நாயஷ்யந்ேத ச
கஞ்சாந்யேத³ஸீ²யாநாம்ʼ ஸமேயாபஸ்த ²த பர்ய்யந்தம்ʼ
யரூஸா²லம்புரம்ʼைத : பத³தைல ர்த³லயஷ்யேத|

ⅩⅩⅤ ஸூர்ய்யசந்த்³ரநக்ஷத்ேரஷ லக்ஷணாத ³ ப⁴வஷ்யந்த ,
பு⁴வ ஸர்வ்வேத³ஸீ²யாநாம்ʼ து³ :க²ம்ʼ ச ந்தா ச ஸிந்ெதௗ⁴ வீசீநாம்ʼ
தர்ஜநம்ʼ க³ர்ஜநஞ்ச ப⁴வஷ்யந்த |
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ⅩⅩⅥ பூ⁴ெபௗ⁴ பா⁴வக⁴டநாம்ʼ ச ந்தய த்வா மநுஜா
ப ⁴யாம்ருʼதகல்பா ப⁴வஷ்யந்த , யேதா வ்ேயாமமண்ட³ேல
ேதஜஸ்வேநா ேதா³லாயமாநா ப⁴வஷ்யந்த |

ⅩⅩⅦ ததா³ பராக்ரேமணா மஹாேதஜஸா ச ேமகா⁴ரூட⁴ம்ʼ
மநுஷ்யபுத்ரம்ஆயாந்தம்ʼ த்³ர யந்த |

ⅩⅩⅧ க ந்த்ேவதாஸாம்ʼ க⁴டநாநாமாரம்ேப⁴ ஸத யூயம்ʼ
மஸ்தகாந்யுத்ேதால்யஊர்த³த்⁴வம்ʼ த்³ர யத², யேதா யுஷ்மாகம்ʼ
முக்ேத : கால : ஸவேதா⁴ ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅩⅨ ததஸ்ேதைநதத்³ருʼஷ்டாந்தகதா² கத ²தா, பஸ்²யத
உடு³ம்ப³ராத ³வ்ருʼக்ஷாணாம்ʼ

ⅩⅩⅩநவீநபத்ராணிஜாதாநீத த்³ருʼஷ்ட்வாந தா³வகாலஉபஸ்த ²த
இத யதா²யூயம்ʼஜ்ஞாதும்ʼஸ²க்நுத²,

ⅩⅩⅪ ததா² ஸர்வ்வாஸாமாஸாம்ʼ க⁴டநாநாம் ஆரம்ேப⁴ த்³ருʼஷ்ேட
ஸதீஸ்²வரஸ்ய ராஜத்வம்ʼ ந கடம்இத்யப ஜ்ஞாஸ்யத²|

ⅩⅩⅫயுஷ்மாநஹம்ʼயதா²ர்த²ம்ʼவதா³மி,வத்³யமாநேலாகாநாேமஷாம்ʼ
க³மநாத்பூர்வ்வம்ஏதாந க⁴டிஷ்யந்ேத|

ⅩⅩⅩⅢ நேபா⁴பு⁴ேவார்ேலாேபா ப⁴வஷ்யத மம வாக் து கதா³ப
லுப்தா ந ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅩⅩⅣஅதஏவவஷமாஸ²ேநநபாேநநசஸாம்ʼமாரிகச ந்தாப ⁴ஸ்²ச
யுஷ்மாகம்ʼ ச த்ேதஷ மத்ேதஷ தத்³த ³நம் அகஸ்மாத்³
யுஷ்மாந் ப்ரத யதா² ேநாபதஷ்ட²த தத³ர்த²ம்ʼ ஸ்ேவஷ
ஸாவதா⁴நாஸ்தஷ்ட²த|

ⅩⅩⅩⅤப்ருʼத ²வீஸ்த²ஸர்வ்வேலாகாந்ப்ரத தத்³த ³நம்உந்மாத²இவ
உபஸ்தா²ஸ்யத |

ⅩⅩⅩⅥயதா²யூயம் ஏதத்³பா⁴வக⁴டநா உத்தர்த்தும்ʼ மநுஜஸுதஸ்ய
ஸம்முேக² ஸம்ʼஸ்தா²துஞ்ச ேயாக்³யா ப⁴வத² காரணாத³ஸ்மாத்
ஸாவதா⁴நா : ஸந்ேதா ந ரந்தரம்ʼ ப்ரார்த²யத்⁴வம்ʼ|

ⅩⅩⅩⅦ அபரஞ்ச ஸ த ³வா மந்த ³ர உபத ³ஸ்²ய ராைச
ைஜதுநாத்³ரிம்ʼ க³த்வாதஷ்ட²த்|

ⅩⅩⅩⅧ தத : ப்ரத்யூேஷ லாகாஸ்தத்கதா²ம்ʼ ஸ்²ேராதும்ʼ மந்த ³ேர
தத³ந்த கம்ஆக³ச்ச²ந்|

ⅩⅫ
Ⅰஅபரஞ்சகண்வஸூ²ந்யபூேபாத்ஸவஸ்யகாலஉபஸ்த ²ேத
Ⅱ ப்ரதா⁴நயாஜகா அத்⁴யாயகாஸ்²ச யதா² தம்ʼ ஹந்தும்ʼ
ஸ²க்நுவந்த தேதா²பாயாம் அேசஷ்டந்த க ந்து ேலாேகப்⁴ேயா
ப ³ப்⁴யு :|

Ⅲ ஏதஸ்த ந் ஸமேய த்³வாத³ஸ²ஸி²ஷ்ேயஷ க³ணித
ஈஷ்கரிேயாதீயரூடி⁴மாந் ேயா யஹூதா³ஸ்தஸ்யாந்த :கரணம்ʼ
ைஸ²தாநாஸ்²ரிதத்வாத்

Ⅳ ஸ க³த்வா யதா² யீஸு²ம்ʼ ேதஷாம்ʼ கேரஷ ஸமர்பயதும்ʼ
ஸ²க்ேநாத ததா²மந்த்ரணாம்ʼ ப்ரதா⁴நயாஜைக : ேஸநாபத ப ⁴ஸ்²ச
ஸஹசகார|

Ⅴேதந ேததுஷ்டாஸ்தஸ்ைமமுத்³ராம்ʼ தா³தும்ʼ பணம்ʼ சக்ரு :|
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Ⅵ தத : ேஸாங்கீ³க்ருʼத்ய யதா² ேலாகாநாமேகா³சேர
தம்ʼ பரகேரஷ ஸமர்பயதும்ʼ ஸ²க்ேநாத ததா²வகாஸ²ம்ʼ
ேசஷ்டிதுமாேரேப⁴|

Ⅶஅத²கண்வஸூ²ந்யபூேபாத்மவத ³ேந,அர்தா²த்யஸ்மிந் த ³ேந
நஸ்தாேராத்ஸவஸ்யேமேஷாஹந்தவ்யஸ்தஸ்மிந் த ³ேந

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

Ⅸததா³ெதௗபப்ரச்ச²து : குசாஸாத³யாேவா ப⁴வத : ேகச்சா²?
Ⅹததா³ேஸாவாதீ³த்,நக³ேரப்ரவஷ்ேடகஸ்²ச ஜ்ஜலகும்ப⁴மாதா³ய
யுவாம்ʼ ஸாக்ஷாத் கரிஷ்யத ஸ யந்ந ேவஸ²நம்ʼ ப்ரவஸ²த
யுவாமப தந்ந ேவஸ²நம்ʼ தத்பஸ்²சாத ³த்வா ந ேவஸ²நபத ம் இத
வாக்யம்ʼவத³தம்ʼ,

Ⅺ யத்ராஹம்ʼ நஸ்தாேராத்ஸவஸ்ய ேபா⁴ஜ்யம்ʼ ஸி²ஷ்ைய :
ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ேபா⁴க்தும்ʼ ஸ²க்ேநாமி ஸாத த ²ஸா²லா◌ा குத்ர?
கதா²மிமாம்ʼ ப்ரபு⁴ஸ்த்வாம்ʼ ப்ருʼச்ச²த |

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

ⅩⅢ ததஸ்ெதௗ க³த்வா தத்³வாக்யாநுஸாேரண
ஸர்வ்வம்ʼ த்³ருʼஷ்த்³வா தத்ர நஸ்தாேராத்ஸவீயம்ʼ
ேபா⁴ஜ்யமாஸாத³யாமாஸது :|

ⅩⅣஅத²காலஉபஸ்த ²ேதயீஸு²ர்த்³வாத³ஸ²ப ⁴ : ப்ேரரிைத :ஸஹ
ேபா⁴க்துமுபவஸ்²யகத ²தவாந்

ⅩⅤ மம து³ :க²ேபா⁴கா³த் பூர்வ்வம்ʼ யுபா⁴ப ⁴ : ஸஹ
நஸ்தாேராத்ஸவஸ்ையதஸ்ய ேபா⁴ஜ்யம்ʼ ேபா⁴க்தும்ʼ
மயாதவாஞ்சா² க்ருʼதா|

ⅩⅥயுஷ்மாந் வதா³மி, யாவத்காலம் ஈஸ்²வரராஜ்ேய ேபா⁴ஜநம்ʼ ந
கரிஷ்ேயதாவத்காலம்இத³ம்ʼ ந ேபா⁴ ேய|

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

ⅩⅧ யுஷ்மாந் வதா³மி யாவத்காலம் ஈஸ்²வரராஜத்வஸ்ய
ஸம்ʼஸ்தா²பநம்ʼ ந ப⁴வத தாவத்³ த்³ராக்ஷாப²லரஸம்ʼ ந பாஸ்யாமி|

ⅩⅨ தத : பூபம்ʼ க்³ருʼஹீத்வா ஈஸ்²வரகு³ணாந் கீர்த்தய த்வா
ப⁴ங்க்தாேதப்⁴ேயாத³த்வாவத³த்,யுஷ்மத³ர்த²ம்ʼஸமர்ப தம்ʼயந்மம
வபுஸ்தத ³த³ம்ʼ, ஏதத் கர்ம்மமமஸ்மரணார்த²ம்ʼகுருத்⁴வம்ʼ|

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

ⅩⅪபஸ்²யத ேயா மாம்ʼ பரகேரஷ ஸமர்பயஷ்யத ஸமயாஸஹ
ேபா⁴ஜநாஸநஉபவஸ²த |

ⅩⅫ யதா² நரூப தமாஸ்ேத தத³நுஸாேரணா மநுஷ்யபு◌தु்ரஸ்ய
க³த ர்ப⁴வஷ்யத க ந்துயஸ்தம்ʼபரகேரஷ ஸமர்பயஷ்யத தஸ்ய
ஸந்தாேபா ப⁴வஷ்யத |
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ⅩⅩⅢ ததா³ ேதஷாம்ʼ ேகா ஜந ஏதத் கர்ம்ம கரிஷ்யத தத் ேத
பரஸ்பரம்ʼ ப்ரஷ்டுமாேரப ⁴ேர|

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

ⅩⅩⅤ அஸ்மாத் காரணாத் ேஸாவத³த், அந்யேத³ஸீ²யாநாம்ʼ
ராஜாந : ப்ரஜாநாமுபரி ப்ரபு⁴த்வம்ʼகுர்வ்வந்த தா³ருணஸா²ஸநம்ʼ
க்ருʼத்வாப ேதபூ⁴பத த்ேவநவக்²யாதா ப⁴வந்த ச|

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

ⅩⅩⅦ ேபா⁴ஜேநாபவஷ்டபரிசாரகேயா : க : ஸ்²ேரஷ்ட² :? ேயா
ேபா⁴ஜநாேயாபவஸ²த ஸ கம்ʼ ஸ்²ேரஷ்ேடா² ந ப⁴வத ? க ந்து
யுஷ்மாகம்ʼமத்⁴ேய(அ)ஹம்ʼ பரிசாரகஇவாஸ்மி|

ⅩⅩⅧஅபரஞ்சயுயம்ʼமமபரீக்ஷாகாேலப்ரத²மமாரப்⁴யமயாஸஹ
ஸ்த ²தா

ⅩⅩⅨ ஏதத்காரணாத் ப த்ரா யதா² மத³ர்த²ம்ʼ ராஜ்யேமகம்ʼ
நரூப தம்ʼ ததா²ஹமப யுஷ்மத³ர்த²ம்ʼ ராஜ்யம்ʼ நரூபயாமி|

ⅩⅩⅩ தஸ்மாந் மம ராஜ்ேய ேபா⁴ஜநாஸேந ச ேபா⁴ஜநபாேந
கரிஷ்யத்⁴ேவ ஸிம்ʼஹாஸேநஷ பவஸ்²ய ேசஸ்ராேயலீயாநாம்ʼ
த்³வாத³ஸ²வம்ʼஸா²நாம்ʼவசாரம்ʼ கரிஷ்யத்⁴ேவ|

ⅩⅩⅪ அபரம்ʼ ப்ரபு⁴ருவாச, ேஹ ஸி²ேமாந் பஸ்²ய த தஉநா
தா⁴ந்யாநீவயுஷ்மாந்ைஸ²தாந் சாலயதும்ஐச்ச²த்,

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

ⅩⅩⅩⅢ ததா³ ேஸாவத³த், ேஹ ப்ரேபா⁴ஹம்ʼ த்வயா ஸார்த்³த⁴ம்ʼ
காராம்ʼம்ருʼதஞ்சயாதும்ʼமஜ்ஜிேதாஸ்மி|

ⅩⅩⅩⅣ தத : ஸ உவாச, ேஹ பதர த்வாம்ʼ வதா³மி, அத்³ய
குக்குடரவாத் பூர்வ்வம்ʼ த்வம்ʼ மத்பரிசயம்ʼ வாரத்ரயம்
அபஹ்ேவாஷ்யேஸ|

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

ⅩⅩⅩⅥ ததா³ ேஸாவத³த் க ந்த்வதா³நீம்ʼ முத்³ராஸம்புடம்ʼ
கா²த்³யபாத்ரம்ʼ வா யஸ்யாஸ்த ேதந தத்³க்³ரஹீதவ்யம்ʼ, யஸ்ய
சக்ருʼபாேணா◌ेநாஸ்த ேதநஸ்வவஸ்த்ரம்ʼவக்ரீயஸக்ேரதவ்ய :|

ⅩⅩⅩⅦயேதா யுஷ்மாநஹம்ʼ வதா³மி, அபராத ⁴ஜைந : ஸார்த்³த⁴ம்ʼ
க³ணித : ஸ ப⁴வஷ்யத | இத³ம்ʼ யச்சா²ஸ்த்ரீயம்ʼ வசநம்ʼ
லிக ²தமஸ்த தந்மய ப²லிஷ்யத யேதா மம ஸம்ப³ந்தீ⁴யம்ʼ
ஸர்வ்வம்ʼ ேஸத்ஸ்யத |

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

ⅩⅩⅩⅨ அத² ஸ தஸ்மாத்³வஹ ர்க³த்வா ஸ்வாசாராநுஸாேரண
ைஜதுநநாமாத்³ரிம்ʼஜகா³மஸி²ஷ்யாஸ்²ச தத்பஸ்²சாத்³யயு :|
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ⅩⅬ தத்ேராபஸ்தா²ய ஸ தாநுவாச, யதா² பரீக்ஷாயாம்ʼ ந பதத²
தத³ர்த²ம்ʼ ப்ரார்த²யத்⁴வம்ʼ|

ⅩⅬⅠபஸ்²சாத்ஸதஸ்மாத்³ஏகஸ²ரேக்ஷபாத்³ப³ஹ ர்க³த்வாஜாநுநீ
பாதய த்வா ஏதத் ப்ரார்த²யாஞ்சக்ேர,

ⅩⅬⅡ ேஹ பத ர்யத ³ ப⁴வாந் ஸம்மந்யேத தர்ஹ கம்ʼஸேமநம்ʼ
மமாந்த காத்³தூ³ரய க ந்துமத ³ச்சா²நுரூபம்ʼ ந த்வத ³ச்சா²நுரூபம்ʼ
ப⁴வது|

ⅩⅬⅢததா³தஸ்ைமஸ²க்த ம்ʼதா³தும்ʼஸ்வர்கீ³யதூ³ேதா த³ர்ஸ²நம்ʼ
த³ெதௗ³|

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

ⅩⅬⅤஅத² ப்ரார்த²நாதஉத்தா²யஸி²ஷ்யாணாம்ʼஸமீபேமத்ய தாந்
மேநாது³ :க ²ேநா ந த்³ரிதாந் த்³ருʼஷ்ட்வாவத³த்

ⅩⅬⅥகுேதா ந த்³ராத²? பரீக்ஷாயாம்அபதநார்த²ம்ʼ ப்ரர்த²யத்⁴வம்ʼ|
ⅩⅬⅦ ஏதத்கதா²யா : கத²நகாேல த்³வாத³ஸ²ஸி²ஷ்யாணாம்ʼ
மத்⁴ேய க³ணிேதா யஹூதா³நாமா ஜநதாஸஹதஸ்ேதஷாம்
அக்³ேர சலித்வாயீேஸா²ஸ்²சும்ப³நார்த²ம்ʼ தத³ந்த கம்ஆயெயௗ|

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

ⅩⅬⅨததா³யத்³யத்³க⁴டிஷ்யேததத³நுமாயஸங்க ³ப ⁴ருக்தம்ʼ, ேஹ
ப்ரேபா⁴வயம்ʼ க க²ங்ேக³ந கா⁴தயஷ்யாம :?

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

ⅬⅠ அதூ⁴நா நவர்த்தஸ்வ இத்யுக்த்வா யீஸு²ஸ்தஸ்ய ஸ்²ருதம்ʼ
ஸ்ப்ருʼஷ்ட்வாஸ்வஸ்யம்ʼ சகார|

ⅬⅡ பஸ்²சாத்³ யீஸு² : ஸமீபஸ்தா²ந் ப்ரதா⁴நயாஜகாந் மந்த ³ரஸ்ய
ேஸநாபதீந் ப்ராசீநாம்ʼஸ்²ச ஜகா³த³, யூயம்ʼ க்ருʼபாணாந்
யஷ்டீம்ʼஸ்²ச க்³ருʼஹீத்வாமாம்ʼ க ம்ʼ ேசாரம்ʼ த⁴ர்த்துமாயாதா :?

ⅬⅢயதா³ஹம்ʼயுஷ்மாப ⁴ : ஸஹப்ரத த ³நம்ʼமந்த ³ேர(அ)தஷ்ட²ம்ʼ
ததா³ மாம்ʼ த⁴ர்த்தம்ʼ ந ப்ரவ்ருʼத்தா :, க ந்த்வதா³நீம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ
ஸமேயாந்த⁴காரஸ்யசாத ⁴பத்யமஸ்த |

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

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

ⅬⅥ அத² வஹ்நஸந்நெதௗ⁴ ஸமுபேவஸ²காேல காச த்³தா³ஸீ
மேநா நவஸ்²ய தம்ʼ ந ரீ யாவத³த் புமாநயம்ʼ தஸ்ய
ஸங்ேக³(அ)ஸ்தா²த்|

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



Luke ⅩⅫ:ⅬⅧ 177 Luke ⅩⅩⅢ:Ⅳ

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

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

ⅬⅩ ததா³ ப தர உவாச ேஹ நர த்வம்ʼ யத்³ வத³மி தத³ஹம்ʼ
ேபா³த்³து⁴ம்ʼ ந ஸ²க்ேநாமி, இத வாக்ேய கத ²தமாத்ேர குக்குேடா
ருராவ|

ⅬⅪததா³ப்ரபு⁴ணாவ்யாது⁴ட்யப தேரந ரீக்ஷேதக்ருʼகவாகுரவாத்
பூர்வ்வம்ʼ மாம்ʼ த்ரிரபஹ்ேநாஷ்யேஸ இத பூர்வ்ேவாக்தம்ʼ தஸ்ய
வாக்யம்ʼ ப தர : ஸ்ம்ருʼத்வா

ⅬⅫப³ஹர்க³த்வா மஹாேக²ேத³ந சக்ரந்த³|
ⅬⅩⅢ ததா³ ைய ர்யீஸு²ர்த்⁴ருʼதஸ்ேத தமுபஹஸ்ய
ப்ரஹர்த்துமாேரப ⁴ேர|

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

ⅬⅩⅤ தத³ந்யத் தத்³வருத்³த⁴ம்ʼ ப³ஹுந ந்தா³வாக்யம்ʼ
வக்துமாேரப ⁴ேர|

ⅬⅩⅥ அத² ப்ரபா⁴ேத ஸத ேலாகப்ராஞ்ச : ப்ரதா⁴நயாஜகா
அத்⁴யாபகாஸ்²ச ஸபா⁴ம்ʼ க்ருʼத்வா மத்⁴ேயஸப⁴ம்ʼ யீஸு²மாநீய
பப்ரச்சு² :, த்வம்அப ⁴ஷகேதாஸிநவாஸ்மாந்வத³|

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

ⅬⅩⅧ கஸ்மிம்ʼஸ்²ச த்³வாக்ேய யுஷ்மாந் ப்ருʼஷ்ேட(அ)ப மாம்ʼ ந
தது³த்தரம்ʼவ யத² ந மாம்ʼ த்ய யத² ச|

ⅬⅩⅨ க ந்த்வத : பரம்ʼ மநுஜஸுத : ஸர்வ்வஸ²க்த மத ஈஸ்²வரஸ்ய
த³க்ஷேணபார்ஸ்²ேவஸமுபேவ யத |

ⅬⅩⅩ ததஸ்ேத பப்ரச்சு² :, ர்தஹ த்வமீஸ்²வரஸ்ய புத்ர :? ஸ
கத²யாமாஸ,யூயம்ʼயதா²ர்த²ம்ʼவத³த²ஸஏவாஹம்ʼ|

ⅬⅩⅪ ததா³ ேத ஸர்வ்ேவ கத²யாமாஸு :, ர்தஹ
ஸா ேய(அ)ந்ஸஸ்மிந் அஸ்மாகம்ʼ க ம்ʼ ப்ரேயாஜநம்ʼ? அஸ்ய
ஸ்வமுகா²ேத³வஸா யம்ʼ ப்ராப்தம்|

ⅩⅩⅢ
Ⅰ தத : ஸபா⁴ஸ்தா² : ஸர்வ்வேலாகா உத்தா²ய தம்ʼ
பீலாதஸம்முக²ம்ʼ நீத்வாப்ேராத்³யவக்துமாேரப ⁴ேர,

Ⅱஸ்வமப ⁴ஷக்தம்ʼ ராஜாநம்ʼவத³ந்தம்ʼைகமரராஜாயகரதா³நம்ʼ
ந ேஷத⁴ந்தம்ʼ ராஜ்யவபர்ய்யயம்ʼ குர்த்தும்ʼ ப்ரவர்த்தமாநம் ஏந
ப்ராப்தாவயம்ʼ|

Ⅲ ததா³ பீலாதஸ்தம்ʼ ப்ருʼஷ்டவாந் த்வம்ʼ க ம்ʼ யஹூதீ³யாநாம்ʼ
ராஜா? ஸப்ரத்யுவாச த்வம்ʼஸத்யமுக்தவாந்|

Ⅳ ததா³ பீலாத : ப்ரதா⁴நயாஜகாத ³ேலாகாந் ஜகா³த்³,
அஹேமதஸ்யகமப்யபராத⁴ம்ʼ நாப்தவாந்|
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Ⅴ ததஸ்ேத புந : ஸாஹமிேநா பூ⁴த்வாவத³ந், ஏஷ கா³லீல
ஏதத்ஸ்தா²நபர்ய்யந்ேத ஸர்வ்வஸ்மிந் யஹூதா³ேத³ேஸ²
ஸர்வ்வால்ேலாகாநுபத ³ஸ்²யகுப்ரவ்ருʼத்த ம்ʼ க்³ராஹீதவாந்|

Ⅵ ததா³ பீலாேதா கா³லீலப்ரேத³ஸ²ஸ்ய நாம ஸ்²ருத்வா பப்ரச்ச²,
க மயம்ʼ கா³லீலீேயா ேலாக :?

Ⅶ தத : ஸ கா³லீல்ப்ரேத³ஸீ²யேஹேராத்³ராஜஸ்ய ததா³
ஸ்த ²ேதஸ்தஸ்யஸமீேபயீஸு²ம்ʼ ப்ேரஷயாமாஸ|

Ⅷ ததா³ ேஹேராத்³ யீஸு²ம்ʼ வேலாக்ய ஸந்துேதாஷ,
யத : ஸ தஸ்ய ப³ஹுவ்ருʼத்தாந்தஸ்²ரவணாத் தஸ்ய
கஞ ◌्சதா³ஸ்²சர்ய்யகர்ம்ம பஸ்²யத இத்யாஸா²ம்ʼ க்ருʼத்வா
ப³ஹுகாலமாரப்⁴யதம்ʼ த்³ரஷ்டும்ʼ ப்ரயாஸம்ʼ க்ருʼதவாந்|

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

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

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

Ⅻபூர்வ்வம்ʼ ேஹேராத்³பீலாதேயா : பரஸ்பரம்ʼைவரபா⁴வஆஸீத்
க ந்துதத்³த ³ேந த்³வேயா ர்ேமலநம்ʼஜாதம்|

ⅩⅢபஸ்²சாத் பீலாத : ப்ரதா⁴நயாஜகாந்ஸா²ஸகாந் ேலாகாம்ʼஸ்²ச
யுக³பதா³ஹூயப³பா⁴ேஷ,

ⅩⅣ ராஜ்யவபர்ய்யயகாரேகாயம் இத்யுக்த்வா மநுஷ்யேமநம்ʼ
மம ந கடமாைநஷ்ட க ந்து பஸ்²யத யுஷ்மாகம்ʼ ஸமக்ஷம்
அஸ்ய வசாரம்ʼ க்ருʼத்வாப ப்ேராக்தாபவாதா³நுரூேபணாஸ்ய
ேகாப்யபராத⁴ : ஸப்ரமாேணாநஜாத :,

ⅩⅤ யூயஞ்ச ேஹேராத³ : ஸந்நெதௗ⁴ ப்ேரஷதா மயா
தத்ராஸ்ய ேகாப்யபராத⁴ஸ்ேதநாப ந ப்ராப்த :| பஸ்²யதாேநந
வத⁴ேஹ◌தेுகம்ʼ க மப நாபராத்³த⁴ம்ʼ|

ⅩⅥதஸ்மாேத³நம்ʼ தாட³யத்வாவஹாஸ்யாமி|
ⅩⅦதத்ேராத்ஸேவேதஷாேமேகா ேமாசய தவ்ய :|
ⅩⅧ இத ேஹேதாஸ்ேத ப்ேராச்ைசேரகதா³ ப்ேராசு :, ஏநம்ʼ
தூ³ரீக்ருʼத்யப³ரப்³பா³நாமாநம்ʼ ேமாசய|

ⅩⅨ ஸ ப³ரப்³பா³ நக³ர உபப்லவவதா⁴பராதா⁴ப்⁴யாம்ʼ காராயாம்ʼ
ப³த்³த⁴ஆஸீத்|

ⅩⅩ க ந்து பீலாேதா யீஸு²ம்ʼ ேமாசயதும்ʼ வாஞ்ச²ந்
புநஸ்தாநுவாச|

ⅩⅪததா²ப்ேயநம்ʼக்ருேஸ²வ்யத⁴க்ருேஸ²வ்யேத⁴த வத³ந்தஸ்ேத
ருருவு :|

ⅩⅫ தத : ஸ த்ருʼதீயவாரம்ʼ ஜகா³த³ குத :? ஸ கம்ʼ கர்ம்ம
க்ருʼதவாந்? நாஹமஸ்ய கமப வதா⁴பராத⁴ம்ʼ ப்ராப்த : ேகவலம்ʼ
தாட³யத்வாமும்ʼ த்யஜாமி|

ⅩⅩⅢ ததா²ப ேத புநேரநம்ʼ க்ருேஸ² வ்யத⁴ இத்யுக்த்வா
ப்ேராச்ைசர்த்³ருʼட⁴ம்ʼ ப்ரார்த²யாஞ்சக்ரிேர;
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ⅩⅩⅣதத : ப்ரதா⁴நயாஜகாதீ³நாம்ʼ கலரேவ ப்ரப³ேலஸத ேதஷாம்ʼ
ப்ரார்த²நாரூபம்ʼ கர்த்தும்ʼ பீலாதஆத ³ேத³ஸ²|

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

ⅩⅩⅥ அத² ேத யீஸு²ம்ʼ க்³ருʼஹீத்வா யாந்த , ஏதர்ஹ
க்³ராமாதா³க³தம்ʼ ஸி²ேமாநநாமாநம்ʼ குரீணீயம்ʼ ஜநம்ʼ த்⁴ருʼத்வா
யீேஸா² : பஸ்²சாந்ேநதும்ʼ தஸ்யஸ்கந்ேத⁴ க்ருஸ²மர்பயாமாஸு :|

ⅩⅩⅦ தேதா ேலா◌ाகாரண்யமத்⁴ேய ப³ஹுஸ்த்ரிேயா ருத³த்ேயா
வலபந்த்யஸ்²சயீேஸா² : பஸ்²சாத்³யயு :|

ⅩⅩⅧ க ந்து ஸ வ்யாகு⁴ட்ய தா உவாச, ேஹ யரூஸா²லேமா
நார்ய்ேயா யுயம்ʼ மத³ர்த²ம்ʼ ந ருத ³த்வா ஸ்வார்த²ம்ʼ
ஸ்வாபத்யார்த²ஞ்சருத ³த ;

ⅩⅩⅨ பஸ்²யத ய : கதா³ப க³ர்ப⁴வத்ேயா நாப⁴வந் ஸ்தந்யஞ்ச
நாபாயயந்தாத்³ருʼஸீ² ர்வந்த்⁴யாயதா³த⁴ந்யாவ யந்த ஸகால
ஆயாத |

ⅩⅩⅩ ததா³ ேஹ ைஸ²லா அஸ்மாகமுபரி பதத, ேஹ உபைஸ²லா
அஸ்மாநாச்சா²த³யதகதா²மீத்³ருʼஸீ²ம்ʼ ேலாகாவ யந்த |

ⅩⅩⅪ யத : ஸேதஜஸி ஸா²க ²ந ேசேத³தத்³ க⁴டேத தர்ஹ
ஸு²ஷ்கஸா²க ²ந க ம்ʼ ந க⁴டிஷ்யேத?

ⅩⅩⅫ ததா³ ேத ஹந்தும்ʼ த்³வாவபராத ⁴ெநௗ ேதந ஸார்த்³த⁴ம்ʼ
ந ந்யு :|

ⅩⅩⅩⅢ அபரம்ʼ ஸி²ர :கபாலநாமகஸ்தா²நம்ʼ ப்ராப்ய தம்ʼ க்ருேஸ²
வவது⁴ :; தத்³த்³வேயாரபராத ⁴ேநாேரகம்ʼ தஸ்ய த³க்ஷேணா
தத³ந்யம்ʼவாேம க்ருேஸ²வவது⁴ :|

ⅩⅩⅩⅣ ததா³ யீஸு²ரகத²யத், ேஹ பதேரதாந் க்ஷமஸ்வ யத ஏேத
யத் கர்ம்ம குர்வ்வந்த தந் ந வது³ :; பஸ்²சாத்ேத கு³டிகாபாதம்ʼ
க்ருʼத்வா தஸ்யவஸ்த்ராணிவ ப⁴ஜ்யஜக்³ருʼஹு :|

ⅩⅩⅩⅤ தத்ர ேலாகஸம்ʼக⁴ஸ்தஷ்ட²ந் த³த³ர்ஸ²; ேத ேதஷாம்ʼ
ஸா²ஸகாஸ்²ச தமுபஹஸ்ய ஜக³து³ :, ஏஷ இதராந் ரக்ஷதவாந்
யதீ³ஸ்²வேரணாப ⁴ருச ேதா (அ)ப ⁴ஷக்தஸ்த்ராதா ப⁴வத தர்ஹ
ஸ்வமது⁴நா ரக்ஷது|

ⅩⅩⅩⅥ தத³ந்ய : ேஸநாக³ணா ஏத்ய தஸ்ைம அம்லரஸம்ʼ த³த்வா
பரிஹஸ்யப்ேராவாச,

ⅩⅩⅩⅦேசத்த்வம்ʼயஹூதீ³யாநாம்ʼ ராஜாஸிதர்ஹ ஸ்வம்ʼ ரக்ஷ|
ⅩⅩⅩⅧயஹூதீ³யாநாம்ʼராேஜத வாக்யம்ʼயூநாநீயேராமீேயப்³ரீயாக்ஷைர
ர்லிக ²தம்ʼ தச்ச ²ரஸஊர்த்³த்⁴ேவ(அ)ஸ்தா²ப்யத|

ⅩⅩⅩⅨ தேதா³ப⁴யபார்ஸ்²வேயா ர்வ த்³ெதௗ⁴ யாவபராத ⁴ெநௗ
தேயாேரகஸ்தம்ʼவந ந்த்³ய ப³பா⁴ேஷ, ேசத்த்வம்அப ⁴ஷக்ேதாஸி
தர்ஹ ஸ்வமாவாஞ்ச ரக்ஷ|

ⅩⅬக ந்த்வந்யஸ்தம்ʼதர்ஜய த்வாவத³த்,ஈஸ்²வராத்தவகஞ்ச த³ப
ப⁴யம்ʼ நாஸ்த க ம்ʼ? த்வமப ஸமாநத³ண்ேடா³ஸி,

ⅩⅬⅠேயாக்³யபாத்ேரஆவாம்ʼஸ்வஸ்வகர்ம்மணாம்ʼஸமுசதப²லம்ʼ
ப்ராப்நுவ : க ந்த்வேநந க மப நாபராத்³த⁴ம்ʼ|



Luke ⅩⅩⅢ:ⅩⅬⅡ 180 Luke ⅩⅩⅣ:Ⅵ

ⅩⅬⅡ அத² ஸ யீஸு²ம்ʼ ஜகா³த³ ேஹ ப்ரேப⁴ ப⁴வாந்
ஸ்வராஜ்யப்ரேவஸ²காேலமாம்ʼஸ்மரது|

ⅩⅬⅢ ததா³ யீஸு² : கத ²தவாந் த்வாம்ʼ யதா²ர்த²ம்ʼ வதா³மி
த்வமத்³ையவ மயா ஸார்த்³த⁴ம்ʼ பரேலாகஸ்ய ஸுக²ஸ்தா²நம்ʼ
ப்ராப்ஸ்யஸி|

ⅩⅬⅣ அபரஞ்ச த்³வதீயயாமாத் த்ருʼதீயயாமபர்ய்யந்தம்ʼ
ரேவஸ்ேதஜேஸாந்தர்ஹதத்வாத்ஸர்வ்வேத³ேஸா²(அ)ந்த⁴காேரணாவ்ருʼேதா

ⅩⅬⅤமந்த ³ரஸ்யயவந கா ச ச ²த்³யமாநா த்³வதா⁴ ப³பூ⁴வ|
ⅩⅬⅥதேதா யீஸு²ருச்ைசருவாச, ேஹ பத ர்மமாத்மாநம்ʼ தவ கேர
ஸமர்பேய,இத்யுக்த்வாஸப்ராணாந்ஜெஹௗ|

ⅩⅬⅦ தைத³தா க⁴டநா த்³ருʼஷ்ட்வா ஸ²தேஸநாபத ரீஸ்²வரம்ʼ
த⁴ந்யமுக்த்வா கத ²தவாந்அயம்ʼ ந தாந்தம்ʼஸாது⁴மநுஷ்யஆஸீத்|

ⅩⅬⅧஅத² யாவந்ேதா ேலாகா த்³ரஷ்டும் ஆக³தாஸ்ேத தா க⁴டநா
த்³ருʼஷ்ட்வாவக்ஷ :ஸுகராகா⁴தம்ʼ க்ருʼத்வாவ்யாசுட்யக³தா :|

ⅩⅬⅨ யீேஸா² ர்ஜ்ஞாதேயா யா யா ேயாஷதஸ்²ச கா³லீலஸ்ேதந
ஸார்த்³த⁴மாயாதாஸ்தா அப தூ³ேர ஸ்த ²த்வா தத் ஸர்வ்வம்ʼ
த³த்³ருʼஸு² :|

Ⅼ ததா³ யஹூதீ³யாநாம்ʼ மந்த்ரணாம்ʼ க்ரியாஞ்சாஸம்மந்யமாந
ஈஸ்²வரஸ்ய ராஜத்வம்அேபக்ஷமாேணா

ⅬⅠயஹூத ³ேத³ஸீ²ேயா (அ)ரிமதீ²யநக³ரீேயாயூஷப்²நாமாமந்த்ரீ
ப⁴த்³ேரா தா⁴ர்ம்மிகஸ்²ச புமாந்

ⅬⅡபீலாதாந்த கம்ʼ க³த்வாயீேஸா² ர்ேத³ஹம்ʼயயாேச|
ⅬⅢ பஸ்²சாத்³ வபுரவேராஹ்ய வாஸஸா ஸம்ʼேவஷ்ட்ய யத்ர
ேகாப மாநுேஷா நாஸ்தா²ப்யத தஸ்மிந் ைஸ²ேல ஸ்வாேத
ஸ்²மஸா²ேந தத³ஸ்தா²பயத்|

ⅬⅣதத்³த ³நமாேயாஜநீயம்ʼ த ³நம்ʼவஸ்²ராமவாரஸ்²சஸமீப :|
ⅬⅤ அபரம்ʼ யீஸு²நா ஸார்த்³த⁴ம்ʼ கா³லீல ஆக³தா ேயாஷத :
பஸ்²சாத ³த்வா ஸ்²மஸா²ேந தத்ர யதா² வபு : ஸ்தா²ப தம்ʼ தச்ச
த்³ருʼஷ்ட்வா

ⅬⅥ வ்யாகு⁴ட்ய ஸுக³ந்த ⁴த்³ரவ்யைதலாந க்ருʼத்வா வ த ⁴வத்³
வஸ்²ராமவாேரவஸ்²ராமம்ʼ சக்ரு :|

ⅩⅩⅣ
Ⅰ அத² ஸப்தாஹப்ரத²மத ³ேந(அ)த ப்ரத்யூேஷ தா ேயாஷத :
ஸம்பாத ³தம்ʼ ஸுக³ந்த ⁴த்³ரவ்யம்ʼ க்³ருʼஹீத்வா தத³ந்யாப ⁴ :
கயதீப ⁴ : ஸ்த்ரீப ⁴ : ஸஹஸ்²மஸா²நம்ʼயயு :|

Ⅱக ந்துஸ்²மஸா²நத்³வாராத் பாஷாணமபஸாரிதம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா
Ⅲதா : ப்ரவஸ்²யப்ரேபா⁴ ர்ேத³ஹமப்ராப்ய
Ⅳ வ்யாகுலா ப⁴வந்த ஏதர்ஹ ேதேஜாமயவஸ்த்ராந்வெதௗ
த்³ெவௗபுருெஷௗதாஸாம்ʼஸமீேபஸமுபஸ்த ²ெதௗ

Ⅴ தஸ்மாத்தா : ஸ²ங்காயுக்தா பூ⁴மாவேதா⁴முக்²யஸ்யஸ்து² :|
ததா³ ெதௗ தா ஊசது ர்ம்ருʼதாநாம்ʼ மத்⁴ேய ஜீவந்தம்ʼ குேதா
ம்ருʼக³யத²?

Ⅵேஸாத்ர நாஸ்த ஸஉத³ஸ்தா²த்|
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Ⅶ பாப நாம்ʼ கேரஷ ஸமர்ப ேதந க்ருேஸ² ஹேதந ச
மநுஷ்யபுத்ேரணத்ருʼதீயத ³வேஸஸ்²மஸா²நாது³த்தா²தவ்யம்இத
கதா²ம்ʼஸக³லீலிதஷ்ட²ந்யுஷ்மப்⁴யம்ʼ கத ²தவாந் தாம்ʼஸ்மரத|

Ⅷததா³ தஸ்யஸாகதா² தாஸாம்ʼமந :ஸுஜாதா|
Ⅸஅநந்தரம்ʼஸ்²மஸா²நாத்³க³த்வாதாஏகாத³ஸ²ஸி²ஷ்யாத ³ப்⁴ய :
ஸர்வ்ேவப்⁴யஸ்தாம்ʼவார்த்தாம்ʼ கத²யாமாஸு :|

Ⅹமக்³த³லீநீமரியம், ேயாஹநா,யாகூேபா³மாதாமரியம்தத³ந்யா :
ஸங்க ³ந்ேயாேயாஷதஸ்²சப்ேரரிேதப்⁴யஏதா :ஸர்வ்வாவார்த்தா :
கத²யாமாஸு :

Ⅺ க ந்து தாஸாம்ʼ கதா²ம் அநர்த²காக்²யாநமாத்ரம்ʼ பு³த்³த்⁴வா
ேகாப ந ப்ரத்ையத்|

Ⅻ ததா³ ப தர உத்தா²ய ஸ்²மஸா²நாந்த கம்ʼ த³தா⁴வ, தத்ர ச
ப்ரஹ்ேவா பூ⁴த்வா பார்ஸ்²ைவகஸ்தா²ப தம்ʼ ேகவலம்ʼ வஸ்த்ரம்ʼ
த³த³ர்ஸ²; தஸ்மாதா³ஸ்²சர்ய்யம்ʼ மந்யமாேநா யத³க⁴டத தந்மநஸி
வசாரயந் ப்ரதஸ்ேத²|

ⅩⅢதஸ்மிந்ேநவத ³ேநத்³ெவௗஸி²ய்ெயௗயரூஸா²லமஸ்²சதுஷ்க்ேராஸா²ந்தரிதம்
இம்மாயுக்³ராமம்ʼ க³ச்ச²ந்ெதௗ

ⅩⅣதாஸாம்ʼ க⁴டநாநாம்ʼ கதா²மகத²யதாம்ʼ
ⅩⅤ தேயாராலாபவ சாரேயா : காேல யீஸு²ராக³த்ய தாப்⁴யாம்ʼ
ஸஹஜகா³ம

ⅩⅥ க ந்து யதா² ெதௗ தம்ʼ ந பரிச நுதஸ்தத³ர்த²ம்ʼ தேயா
ர்த்³ருʼஷ்டி : ஸம்ʼருத்³தா⁴|

ⅩⅦ ஸ ெதௗ ப்ருʼஷ்டவாந் யுவாம்ʼ வஷண்ெணௗ கம்ʼ
வசாரயந்ெதௗக³ச்ச²த² :?

ⅩⅧ ததஸ்தேயா : க்லியபாநாமா ப்ரத்யுவாச
யரூஸா²லமபுேர(அ)து⁴நா யாந்யக⁴டந்த த்வம்ʼ ேகவலவ ேத³ஸீ²
க ம்ʼ தத்³வ்ருʼத்தாந்தம்ʼ நஜாநாஸி?

ⅩⅨ ஸ பப்ரச்ச² கா க⁴டநா :? ததா³ ெதௗ வக்துமாேரபா⁴ேத
யீஸு²நாமா ேயா நாஸரதீேயா ப⁴வஷ்யத்³வாதீ³ ஈஸ்²வரஸ்ய
மாநுஷாணாஞ்சஸாக்ஷாத்வாக்ேயகர்ம்மணி சஸ²க்த மாநாஸீத்

ⅩⅩ தம் அஸ்மாகம்ʼ ப்ரதா⁴நயாஜகா வ சாரகாஸ்²ச ேகநாப
ப்ரகாேரண க்ருேஸ² வத்³த்⁴வா தஸ்ய ப்ராணாநநாஸ²யந் ததீ³யா
க⁴டநா :;

ⅩⅪ க ந்து ய இஸ்ராேயலீயேலாகாந் உத்³தா⁴ரயஷ்யத ஸ
ஏவாயம் இத்யாஸா²ஸ்மாப ⁴ : க்ருʼதா| தத்³யதா² ததா²ஸ்து தஸ்யா
க⁴டநாயாஅத்³யத ³நத்ரயம்ʼ க³தம்ʼ|

ⅩⅫ அத ⁴கந்த்வஸ்மாகம்ʼ ஸங்க ³நீநாம்ʼ கயத்ஸ்த்ரீணாம்ʼ
முேக²ப்⁴ேயா(அ)ஸம்ப⁴வவாக்யமித³ம்ʼஸ்²ருதம்ʼ;

ⅩⅩⅢ தா : ப்ரத்யூேஷ ஸ்²மஸா²நம்ʼ க³த்வா தத்ர தஸ்ய ேத³ஹம்
அப்ராப்ய வ்யாகு⁴ட்ேயத்வா ப்ேராக்தவத்ய : ஸ்வர்கீ³ஸதூ³ெதௗ
த்³ருʼஷ்டாவஸ்மாப ⁴ஸ்ெதௗசாவாத ³ஷ்டாம்ʼஸஜீவதவாந்|

ⅩⅩⅣ தேதாஸ்மாகம்ʼ ைகஸ்²ச த் ஸ்²மஸா²நமக³ம்யத ேத(அ)ப
ஸ்த்ரீணாம்ʼவாக்யாநுரூபம்ʼ த்³ருʼஷ்டவந்த : க ந்துதம்ʼ நாபஸ்²யந்|
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ⅩⅩⅤ ததா³ ஸ தாவுவாச, ேஹ அேபா³ெதௗ⁴ ேஹ
ப⁴வஷ்யத்³வாத ³ப ⁴ருக்தவாக்யம்ʼ ப்ரத்ேயதும்ʼவலம்ப³மாெநௗ;

ⅩⅩⅥ ஏதத்ஸர்வ்வது³ :க²ம்ʼ பு⁴க்த்வா ஸ்வபூ⁴த ப்ராப்த  : க ம்ʼ
க்²ரீஷ்டஸ்யநந்யாய்யா?

ⅩⅩⅦதத :ஸமூஸாக்³ரந்த²மாரப்⁴யஸர்வ்வப⁴வஷ்யத்³வாத ³நாம்ʼ
ஸர்வ்வஸா²ஸ்த்ேர ஸ்வஸ்மிந் லிக ²தாக்²யாநாப ⁴ப்ராயம்ʼ
ேபா³த⁴யாமாஸ|

ⅩⅩⅧ அத² க³ம்யக்³ராமாப்⁴யர்ணம்ʼ ப்ராப்ய ேதநாக்³ேர
க³மநலக்ஷேணத³ர்ஸி²ேத

ⅩⅩⅨெதௗஸாத⁴யத்வாவத³தாம்ʼஸஹாவாப்⁴யாம்ʼ தஷ்ட² த ³ேந
க³ேத ஸத ராத்ரிரபூ⁴த்; தத : ஸ தாப்⁴யாம்ʼ ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ஸ்தா²தும்ʼ
க்³ருʼஹம்ʼயெயௗ|

ⅩⅩⅩ பஸ்²சாத்³ேபா⁴ஜேநாபேவஸ²காேல ஸ பூபம்ʼ க்³ருʼஹீத்வா
ஈஸ்²வரகு³ணாந்ஜகா³த³ தஞ்ச ப⁴ம்ʼக்த்வா தாப்⁴யாம்ʼ த³ெதௗ³|

ⅩⅩⅪ ததா³ தேயா ர்த்³ருʼஷ்ெடௗ ப்ரஸந்நாயாம்ʼ தம்ʼ
ப்ரத்யப ⁴ஜ்ஞது : க ந்துஸதேயா : ஸாக்ஷாத³ந்தர்த³ேத⁴|

ⅩⅩⅫ ததஸ்ெதௗ மிேதா²ப ⁴தா⁴தும்ஆரப்³த⁴வந்ெதௗ க³மநகாேல
யதா³ கதா²மகத²யத் ஸா²ஸ்த்ரார்த²ஞ்சேபா³த⁴யத் ததா³வேயா
ர்பு³த்³த ⁴ : க ம்ʼ ந ப்ராஜ்வலத்?

ⅩⅩⅩⅢ ெதௗ தத்க்ஷணாது³த்தா²ய யரூஸா²லமபுரம்ʼ
ப்ரத்யாயயது :, தத்ஸ்தா²ேந ஸி²ஷ்யாணாம் ஏகாத³ஸா²நாம்ʼ
ஸங்க ³நாஞ்சத³ர்ஸ²நம்ʼஜாதம்ʼ|

ⅩⅩⅩⅣ ேத ப்ேராசு : ப்ரபு⁴ருத³தஷ்ட²த்³ இத ஸத்யம்ʼ ஸி²ேமாேந
த³ர்ஸ²நமதா³ச்ச|

ⅩⅩⅩⅤதத : பத² : ஸர்வ்வக⁴டநாயா : பூபப⁴ஞ்ஜேநந தத்பரிசயஸ்ய ச
ஸர்வ்வவ்ருʼத்தாந்தம்ʼெதௗவக்துமாேரபா⁴ேத|

ⅩⅩⅩⅥஇத்த²ம்ʼ ேத பரஸ்பரம்ʼ வத³ந்த தத்காேல யீஸு² : ஸ்வயம்ʼ
ேதஷாம்ʼ மத்⁴ய ப்ேராத்த²ய யுஷ்மாகம்ʼ கல்யாணம்ʼ பூ⁴யாத்³
இத்யுவாச,

ⅩⅩⅩⅦ க ந்து பூ⁴தம்ʼ பஸ்²யாம இத்யநுமாய ேத ஸமுத்³வவஜிேர
த்ேரஷ ஸ்²ச|

ⅩⅩⅩⅧ ஸ உவாச, குேதா து³ :க ²தா ப⁴வத²? யுஷ்மாகம்ʼ மந :ஸு
ஸந்ேத³ஹஉேத³த சகுத :?

ⅩⅩⅩⅨ ஏேஷாஹம்ʼ, மம கெரௗ பஸ்²யத வரம்ʼ ஸ்ப்ருʼஷ்ட்வா
பஸ்²யத, மம யாத்³ருʼஸா²ந பஸ்²யத² தாத்³ருʼஸா²ந பூ⁴தஸ்ய
மாம்ʼஸாஸ்தீ²ந நஸந்த |

ⅩⅬஇத்யுக்த்வாஸஹஸ்தபாதா³ந் த³ர்ஸ²யாமாஸ|
ⅩⅬⅠ ேத(அ)ஸம்ப⁴வம்ʼ ஜ்ஞாத்வா ஸாநந்தா³ ந ப்ரத்யயந்| தத : ஸ
தாந் பப்ரச்ச²,அத்ரயுஷ்மாகம்ʼஸமீேப கா²த்³யம்ʼ கஞ்ச த³ஸ்த ?

ⅩⅬⅡததஸ்ேதகயத்³த³க்³த⁴மத்ஸ்யம்ʼமது⁴ ச த³து³ :
ⅩⅬⅢஸததா³தா³யேதஷாம்ʼஸாக்ஷாத்³ பு³பு⁴ேஜ
ⅩⅬⅣகத²யாமாஸசமூஸாவ்யவஸ்தா²யாம்ʼப⁴வஷ்யத்³வாத ³நாம்ʼ
க்³ரந்ேத²ஷ கீ³தபுஸ்தேக ச மய யாந ஸர்வ்வாணி வசநாந
லிக ²தாந தத³நுரூபாணி க⁴டிஷ்யந்ேத யுஷ்மாப ⁴ : ஸார்த்³த⁴ம்ʼ



Luke ⅩⅩⅣ:ⅩⅬⅤ 183 Luke ⅩⅩⅣ:ⅬⅢ

ஸ்த ²த்வாஹம்ʼ யேத³தத்³வாக்யம் அவத³ம்ʼ தத ³தா³நீம்ʼ
ப்ரத்யக்ஷமபூ⁴த்|

ⅩⅬⅤஅத² ேதப்⁴ய : ஸா²ஸ்த்ரேபா³தா⁴த ⁴காரம்ʼ த³த்வாவத³த்,
ⅩⅬⅥ க்²ரீஷ்ேடேநத்த²ம்ʼ ம்ருʼதயாதநா ேபா⁴க்தவ்யா த்ருʼதீயத ³ேந
சஸ்²மஸா²நாது³த்தா²தவ்யஞ்ேசத லிப ரஸ்த ;

ⅩⅬⅦ தந்நாம்நா யரூஸா²லமமாரப்⁴ய ஸர்வ்வேத³ேஸ²
மந :பராவர்த்தநஸ்ய பாபேமாசநஸ்ய ச ஸுஸம்ʼவாத³ :
ப்ரசாரய தவ்ய :,

ⅩⅬⅧஏஷ ஸர்வ்ேவஷ யூயம்ʼஸாக்ஷண :|
ⅩⅬⅨ அபரஞ்ச பஸ்²யத ப த்ரா யத் ப்ரதஜ்ஞாதம்ʼ தத்
ப்ேரஷயஷ்யாமி, அதஏவ யாவத்காலம்ʼ யூயம்ʼ ஸ்வர்கீ³யாம்ʼ
ஸ²க்த ம்ʼநப்ராப்ஸ்யத²தாவத்காலம்ʼயரூஸா²லம்நக³ேரதஷ்ட²த|

Ⅼ அத² ஸ தாந் ைப³த²நீயாபர்ய்யந்தம்ʼ நீத்வா
ஹஸ்தாவுத்ேதால்யஆஸி²ஷவக்துமாேரேப⁴

ⅬⅠஆஸி²ஷம்ʼ வத³ந்ேநவ ச ேதப்⁴ய : ப்ருʼத²க்³ பூ⁴த்வா ஸ்வர்கா³ய
நீேதா(அ)ப⁴வத்|

ⅬⅡ ததா³ ேத தம்ʼ ப⁴ஜமாநா மஹாநந்ேத³ந யரூஸா²லமம்ʼ
ப்ரத்யாஜக்³மு :|

ⅬⅢ தேதா ந ரந்தரம்ʼ மந்த ³ேர தஷ்ட²ந்த ஈஸ்²வரஸ்ய
ப்ரஸ²ம்ʼஸாம்ʼ த⁴ந்யவாத³ஞ்சகர்த்தம்ஆேரப ⁴ேர|இத ||
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ேயாஹநலிக ²த : ஸுஸம்ʼவாத³ :
Ⅰஆெதௗ³வாத³ஆஸீத்ஸசவாத³ ஈஸ்²வேரணஸார்த⁴மாஸீத்ஸ
வாத³ : ஸ்வயமீஸ்²வர ஏவ|

Ⅱஸஆதா³வீஸ்²வேரணஸஹாஸீத்|
Ⅲ ேதந ஸர்வ்வம்ʼ வஸ்து ஸஸ்ருʼேஜ ஸர்வ்ேவஷ
ஸ்ருʼஷ்டவஸ்துஷ கமப வஸ்துேதநாஸ்ருʼஷ்டம்ʼ நாஸ்த |

Ⅳஸஜீவநஸ்யாகார :, தச்சஜீவநம்ʼமநுஷ்யாணாம்ʼஜ்ேயாத  :
Ⅴ தஜ்ஜ்ேயாத ரந்த⁴காேர ப்ரசகாேஸ² க ந்த்வந்த⁴காரஸ்தந்ந
ஜக்³ராஹ|

Ⅵேயாஹந்நாமக ஏேகா மநுஜஈஸ்²வேரணப்ேரஷயாஞ்சக்ேர|
Ⅶ தத்³வாரா யதா² ஸர்வ்ேவ வஸ்²வஸந்த தத³ர்த²ம்ʼ
ஸ தஜ்ஜ்ேயாதஷ ப்ரமாணம்ʼ தா³தும்ʼ ஸாக்ஷஸ்வரூேபா
பூ⁴த்வாக³மத்,

Ⅷஸஸ்வயம்ʼதஜ்ஜ்ேயாத ர்ந க ந்துதஜ்ஜ்ேயாதஷ ப்ரமாணம்ʼ
தா³துமாக³மத்|

Ⅸ ஜக³த்யாக³த்ய ய : ஸர்வ்வமநுேஜப்⁴ேயா தீ³ப்த ம்ʼ த³தா³த
தேத³வஸத்யஜ்ேயாத  :|

Ⅹஸ யஜ்ஜக³த³ஸ்ருʼஜத் தந்மத்³ய ஏவ ஸஆஸீத் க ந்து ஜக³ேதா
ேலாகாஸ்தம்ʼ நாஜாநந்|

Ⅺநஜாத ⁴காரம்ʼஸஆக³ச்ச²த் க ந்துப்ரஜாஸ்தம்ʼ நாக்³ருʼஹ்லந்|
Ⅻ ததா²ப ேய ேய தமக்³ருʼஹ்லந் அர்தா²த் தஸ்ய நாம்ந
வ்யஸ்²வஸந் ேதப்⁴ய ஈஸ்²வரஸ்ய புத்ரா ப⁴வதும் அத ⁴காரம்
அத³தா³த்|

ⅩⅢ ேதஷாம்ʼ ஜந  : ேஸா²ணிதாந்ந ஸா²ரீரிகாப ⁴லாஷாந்ந
மாநவாநாமிச்சா²ேதா ந க ந்த்வீஸ்²வராத³ப⁴வத்|

ⅩⅣஸவாேதா³மநுஷ்யரூேபணாவதீர்ய்யஸத்யதாநுக்³ரஹாப்⁴யாம்ʼ
பரிபூர்ண : ஸந் ஸார்த⁴ம் அஸ்மாப ⁴ ர்ந்யவஸத் தத :
பதுரத்³வதீயபுத்ரஸ்ய ேயாக்³ேயா ேயா மஹமா தம்ʼ மஹமாநம்ʼ
தஸ்யாபஸ்²யாம|

ⅩⅤ தேதா ேயாஹநப ப்ரசார்ய்ய ஸா யமித³ம்ʼ த³த்தவாந்
ேயா மம பஸ்²சாத்³ ஆக³மிஷ்யத ஸ மத்ேதா கு³ருதர :;
யேதா மத்பூர்வ்வம்ʼ ஸ வத்³யமாந ஆஸீத்; யத³ர்த²ம் அஹம்ʼ
ஸா யமித³ம்அதா³ம்ʼஸஏஷ :|

ⅩⅥ அபரஞ்ச தஸ்ய பூர்ணதாயா வயம்ʼ ஸர்வ்ேவ க்ரமஸ² :
க்ரமேஸா²நுக்³ரஹம்ʼ ப்ராப்தா :|

ⅩⅦ மூஸாத்³வாரா வ்யவஸ்தா² த³த்தா க ந்த்வநுக்³ரஹ :
ஸத்யத்வஞ்சயீஸு²க்²ரீஷ்டத்³வாராஸமுபாதஷ்ட²தாம்ʼ|

ⅩⅧ ேகாப மநுஜ ஈஸ்²வரம்ʼ கதா³ப நாபஸ்²யத் க ந்து பது :
க்ேராட³ஸ்ேதா²(அ)த்³வதீய : புத்ரஸ்தம்ʼ ப்ரகாஸ²யத்|
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ⅩⅨத்வம்ʼ க :? இத வாக்யம்ʼ ப்ேரஷ்டும்ʼ யதா³ யஹூதீ³யேலாகா
யாஜகாந் ேலவ ேலாகாம்ʼஸ்²ச யரூஸா²லேமா ேயாஹந : ஸமீேப
ப்ேரஷயாமாஸு :,

ⅩⅩததா³ஸஸ்வீக்ருʼதவாந் நாபஹ்நூதவாந் நாஹம்அப ⁴ஷக்த
இத்யங்கீ³க்ருʼதவாந்|

ⅩⅪ ததா³ ேத(அ)ப்ருʼச்ச²ந் தர்ஹ ேகா ப⁴வாந்? க ம்ʼ ஏலிய :?
ேஸாவத³த் ந; ததஸ்ேத(அ)ப்ருʼச்ச²ந் தர்ஹ ப⁴வாந் ஸ
ப⁴வஷ்யத்³வாதீ³? ேஸாவத³த் நாஹம்ʼஸ :|

ⅩⅫ ததா³ ேத(அ)ப்ருʼச்ச²ந் தர்ஹ ப⁴வாந் க :? வயம்ʼ க³த்வா
ப்ேரரகாந் த்வய க ம்ʼவ யாம :? ஸ்வஸ்மிந் க ம்ʼவத³ஸி?

ⅩⅩⅢ ததா³ ேஸாவத³த்| பரேமஸ²ஸ்ய பந்தா²நம்ʼ பரிஷ்குருத
ஸர்வ்வத :| இதீத³ம்ʼ ப்ராந்தேர வாக்யம்ʼ வத³த : கஸ்யச த்³ரவ :|
கதா²மிமாம்ʼ யஸ்மிந் யஸ²ய ேயா ப⁴வஷ்யத்³வாதீ³ லிக ²தவாந்
ேஸாஹம்|

ⅩⅩⅣேய ப்ேரஷதாஸ்ேத ப ²ரூஸி²ேலாகா :|
ⅩⅩⅤததா³ேத(அ)ப்ருʼச்ச²ந்யத ³நாப ⁴ஷக்ேதாஸிஏலிேயாஸிநஸ
ப⁴வஷ்யத்³வாத்³யப நாஸிச, தர்ஹ ேலாகாந் மஜ்ஜயஸிகுத :?

ⅩⅩⅥதேதாேயாஹந்ப்ரத்யேவாசத், ேதாேய(அ)ஹம்ʼமஜ்ஜயாமீத
ஸத்யம்ʼ க ந்து யம்ʼ யூயம்ʼ ந ஜாநீத² தாத்³ருʼஸ² ஏேகா ஜேநா
யுஷ்மாகம்ʼமத்⁴யஉபதஷ்ட²த |

ⅩⅩⅦஸமத்பஸ்²சாத்³ஆக³ேதாப மத்பூர்வ்வம்ʼவர்த்தமாநஆஸீத்
தஸ்யபாது³காப³ந்த⁴நம்ʼ ேமாசயதுமப நாஹம்ʼ ேயாக்³ேயாஸ்மி|

ⅩⅩⅧ யர்த்³த³நநத்³யா : பாரஸ்த²ைப³த²பா³ராயாம்ʼ
யஸ்மிந்ஸ்தா²ேந ேயாஹநமஜ்ஜயத் தஸ்மிந ஸ்தா²ேந
ஸர்வ்வேமதத்³அக⁴டத|

ⅩⅩⅨ பேர(அ)ஹந ேயாஹந் ஸ்வநகடமாக³ச்ச²ந்தம்ʼ யஸு²ம்ʼ
வேலாக்ய ப்ராேவாசத் ஜக³த : பாபேமாசகம் ஈஸ்²வரஸ்ய
ேமஷஸா²வகம்ʼ பஸ்²யத|

ⅩⅩⅩ ேயா மம பஸ்²சாதா³க³மிஷ்யத ஸ மத்ேதா கு³ருதர :,
யேதா ேஹேதார்மத்பூர்வ்வம்ʼ ேஸா(அ)வர்த்தத யஸ்மிந்நஹம்ʼ
கதா²மிமாம்ʼ கத ²தவாந்ஸஏவாயம்ʼ|

ⅩⅩⅪ அபரம்ʼ நாஹேமநம்ʼ ப்ரத்யப ⁴ஜ்ஞாதவாந்
க ந்து இஸ்ராேயல்ேலாகா ஏநம்ʼ யதா² பரிச ந்வந்த
தத³ப ⁴ப்ராேயணாஹம்ʼஜேலமஜ்ஜயதுமாக³ச்ச²ம்|

ⅩⅩⅫ புநஸ்²ச ேயாஹநபரேமகம்ʼ ப்ரமாணம்ʼ த³த்வா
கத ²தவாந் வஹாயஸ : கேபாதவத்³ அவதரந்தமாத்மாநம்
அஸ்ேயாபர்ய்யவதஷ்ட²ந்தம்ʼ ச த்³ருʼஷ்டவாநஹம்|

ⅩⅩⅩⅢநாஹேமநம்ʼ ப்ரத்யப ⁴ஜ்ஞாதவாந்இத ஸத்யம்ʼ க ந்து ேயா
ஜேல மஜ்ஜயதும்ʼ மாம்ʼ ப்ைரரயத் ஸ ஏேவமாம்ʼ கதா²மகத²யத்
யஸ்ேயாபர்ய்யாத்மாநம் அவதரந்தம் அவதஷ்ட²ந்தஞ்ச
த்³ரக்ஷயஸிஸஏவபவத்ேரஆத்மந மஜ்ஜயஷ்யத |

ⅩⅩⅩⅣஅவஸ்தந்ந ரீ யாயம் ஈஸ்²வரஸ்ய தநய இத ப்ரமாணம்ʼ
த³தா³மி|
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ⅩⅩⅩⅤ பேர(அ)ஹந ேயாஹந் த்³வாப்⁴யாம்ʼ ஸி²ஷ்யாப்⁴யாம்ʼ
ஸார்த்³ேத⁴ம்ʼ தஷ்ட²ந்

ⅩⅩⅩⅥ யஸு²ம்ʼ க³ச்ச²ந்தம்ʼ வேலாக்ய க³த ³தவாந், ஈஸ்²வரஸ்ய
ேமஷஸா²வகம்ʼ பஸ்²யதம்ʼ|

ⅩⅩⅩⅦ இமாம்ʼ கதா²ம்ʼ ஸ்²ருத்வா த்³ெவௗ ஸி²ஷ்ெயௗ யீேஸா² :
பஸ்²சாத்³ ஈயது :|

ⅩⅩⅩⅧதேதா யீஸு² : பராவ்ருʼத்ய ெதௗ பஸ்²சாத்³ஆக³ச்ச²ந்ெதௗ
த்³ருʼஷ்ட்வா ப்ருʼஷ்டவாந் யுவாம்ʼ க ம்ʼ க³ேவஸ²யத² :?
தாவப்ருʼச்ச²தாம்ʼ ேஹ ரப்³ப ³ அர்தா²த் ேஹ கு³ேரா ப⁴வாந் குத்ர
தஷ்ட²த ?

ⅩⅩⅩⅨ தத : ேஸாவாத ³த் ஏத்ய பஸ்²யதம்ʼ| தேதா த ³வஸஸ்ய
த்ருʼதீயப்ரஹரஸ்ய க³தத்வாத் ெதௗ தத்³த ³நம்ʼ தஸ்ய
ஸங்ேக³(அ)ஸ்தா²தாம்ʼ|

ⅩⅬ ெயௗ த்³ெவௗ ேயாஹேநா வாக்யம்ʼ ஸ்²ருத்வா ய ேஸா² 
: பஸ்²சாத்³ ஆக³மதாம்ʼ தேயா : ஸி²ேமாந்ப தரஸ்ய ப்⁴ராதா
ஆந்த்³ரிய :

ⅩⅬⅠ ஸ இத்வா ப்ரத²மம்ʼ நஜேஸாத³ரம்ʼ ஸி²ேமாநம்ʼ
ஸாக்ஷாத்ப்ராப்ய கத ²தவாந் வயம்ʼ க்²ரீஷ்டம் அர்தா²த்
அப ⁴ஷக்தபுருஷம்ʼஸாக்ஷாத்க்ருʼதவந்த :|

ⅩⅬⅡ பஸ்²சாத் ஸ தம்ʼ ய ேஸா² : ஸமீபம் ஆநயத்| ததா³
யீஸு²ஸ்தம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வாவத³த் த்வம்ʼ யூநஸ : புத்ர : ஸி²ேமாந்
க ந்து த்வந்நாமேத⁴யம்ʼ ைகபா² : வா ப தர : அர்தா²த் ப்ரஸ்தேரா
ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅬⅢ பேர(அ)ஹந யீெஸௗ² கா³லீலம்ʼ க³ந்தும்ʼ நஸ்²ச தேசதஸி
ஸத ப ²லிபநாமாநம்ʼ ஜநம்ʼ ஸாக்ஷாத்ப்ராப்யாேவாசத் மம
பஸ்²சாத்³ஆக³ச்ச²|

ⅩⅬⅣைப³த்ைஸதா³நாம்ந யஸ்மிந்க்³ராேமப தராந்த்³ரியேயார்வாஸ
ஆஸீத்தஸ்மிந் க்³ராேம தஸ்யப ²லிபஸ்யவஸத ராஸீத்|

ⅩⅬⅤ பஸ்²சாத் ப ²லிேபா ந த²ேநலம்ʼ ஸாக்ஷாத்ப்ராப்யாவத³த்
மூஸா வ்யவஸ்தா² க்³ரந்ேத² ப⁴வஷ்யத்³வாத ³நாம்ʼ க்³ரந்ேத²ஷ ச
யஸ்யாக்²யாநம்ʼ லிக ²தமாஸ்ேத தம்ʼ யூஷப² : புத்ரம்ʼ நாஸரதீயம்ʼ
யீஸு²ம்ʼஸாக்ஷாத்³அகார்ஷ்மவயம்ʼ|

ⅩⅬⅥ ததா³ ந த²ேநல் கத ²தவாந் நாஸரந்நக³ராத க ம்ʼ
கஸ்²சது³த்தம உத்பந்தும்ʼ ஸ²க்ேநாத ? தத : ப ²லிேபா (அ)ேவாசத்
ஏத்ய பஸ்²ய|

ⅩⅬⅦ அபரஞ்ச யீஸு² : ஸ்வஸ்ய ஸமீபம்ʼ தம் ஆக³ச்ச²ந்தம்ʼ
த்³ருʼஷ்ட்வா வ்யாஹ்ருʼதவாந், பஸ்²யாயம்ʼ நஷ்கபட : ஸத்ய
இஸ்ராேயல்ேலாக :|

ⅩⅬⅧ தத : ேஸாவத³த்³, ப⁴வாந் மாம்ʼ கத²ம்ʼ ப்ரத்யப ⁴ஜாநாத ?
யீஸு²ரவாதீ³த் ப ²லிபஸ்ய ஆஹ்வாநாத் பூர்வ்வம்ʼ யதா³
த்வமுடு³ம்ப³ரஸ்யதேரார்மூேல(அ)ஸ்தா²ஸ்ததா³ த்வாமத³ர்ஸ²ம்|

ⅩⅬⅨ ந த²ேநல் அசகத²த், ேஹ கு³ேரா ப⁴வாந் ந தாந்தம்
ஈஸ்²வரஸ்யபுத்ேராஸி, ப⁴வாந்இஸ்ராேயல்வம்ʼஸ²ஸ்யராஜா|
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Ⅼ தேதா யீஸு² ர்வ்யாஹரத், த்வாமுடு³ம்ப³ரஸ்ய பாத³பஸ்ய
மூேல த்³ருʼஷ்டவாநாஹம்ʼ மைமதஸ்மாத்³வாக்யாத் க ம்ʼ த்வம்ʼ
வ்யஸ்²வஸீ :? ஏதஸ்மாத³ப்யாஸ்²சர்ய்யாணி கார்ய்யாணி
த்³ர யஸி|

ⅬⅠ அந்யச்சாவாதீ³த்³ யுஷ்மாநஹம்ʼ யதா²ர்த²ம்ʼ வதா³மி, இத :
பரம்ʼ ேமாச ேத ேமக⁴த்³வாேர தஸ்மாந்மநுஜஸூநுநா ஈஸ்²வரஸ்ய
தூ³தக³ணம்அவேராஹந்தமாேராஹந்தஞ்சத்³ர யத²|

Ⅱ
Ⅰஅநந்தரம்ʼ த்ருதீயத ³வேஸகா³லீல் ப்ரேத³ஸி²ேய காந்நாநாம்ந
நக³ேரவவாஹஆஸீத்தத்ர சயீேஸா²ர்மாதா தஷ்ட²த்|

Ⅱதஸ்ைமவவாஹாய யீஸு²ஸ்தஸ்யஸி²ஷ்யாஸ்²ச ந மந்த்ரிதா
ஆஸந்|

Ⅲ தத³நந்தரம்ʼ த்³ராக்ஷாரஸஸ்ய ந்யூநத்வாத்³ யீேஸா²ர்மாதா
தமவத³த் ஏேதஷாம்ʼ த்³ராக்ஷாரேஸா நாஸ்த |

Ⅳததா³ஸதாமேவாசத்ேஹநாரி மயாஸஹதவகம்ʼகார்ய்யம்ʼ?
மமஸமயஇதா³நீம்ʼ ேநாபதஷ்ட²த |

Ⅴ ததஸ்தஸ்ய மாதா தா³ஸாநேவாசத்³ அயம்ʼ யத்³ வத³த தேத³வ
குருத|

Ⅵதஸ்மிந்ஸ்தா²ேநயஹூதீ³யாநாம்ʼஸு²ச த்வகரணவ்யவஹாராநுஸாேரணாட⁴ைககஜலத⁴ராணி
பாஷாணமயாந ஷட்³வ்ருʼஹத்பாத்ராணிஆஸந்|

Ⅶ ததா³ யீஸு²ஸ்தாந் ஸர்வ்வகலஸா²ந் ஜைல : பூரயதும்ʼ
தாநாஜ்ஞாபயத், ததஸ்ேத ஸர்வ்வாந் கும்பா⁴நாகர்ணம்ʼ ஜைல :
பர்ய்யபூரயந்|

Ⅷ அத² ேதப்⁴ய : கஞ்சது³த்தார்ய்ய ேபா⁴ஜ்யாத ⁴பாேத :ஸமீபம்ʼ
ேநதும்ʼஸதாநாத ³ஸ²த், ேத தத³நயந்|

Ⅸ அபரஞ்ச தஜ்ஜலம்ʼ கத²ம்ʼ த்³ராக்ஷாரேஸா(அ)ப⁴வத்
தஜ்ஜலவாஹகாதா³ஸா ஜ்ஞாதும்ʼ ஸ²க்தா : க ந்து
தத்³ேபா⁴ஜ்யாத ⁴ேபா ஜ்ஞாதும்ʼ நாஸ²க்ேநாத் தத³வலிஹ்ய வரம்ʼ
ஸம்ʼம்ேபா³த்³யாவத³த,

Ⅹ ேலாகா : ப்ரத²மம்ʼ உத்தமத்³ராக்ஷாரஸம்ʼ த³த³த தஷ
யேத²ஷ்டம்ʼ ப தவத்ஸு தஸ்மா கஞ்ச த³நுத்தமஞ்ச த³த³த க ந்து
த்வமிதா³நீம்ʼயாவத்உத்தமத்³ராக்ஷாரஸம்ʼஸ்தா²பயஸி|

Ⅺ இத்த²ம்ʼ யீஸு²ர்கா³லீலப்ரேத³ேஸ² ஆஸ்²சர்ய்யகார்ம்ம
ப்ராரம்ப⁴ நஜமஹமாநம்ʼ ப்ராகாஸ²யத் தத : ஸி²ஷ்யாஸ்தஸ்மிந்
வ்யஸ்²வஸந்|

Ⅻ தத : பரம் ஸ நஜமாத்ருப்⁴ராத்ருஸ்ஸி²ஷ்ைய : ஸார்த்³த்⁴ம்ʼ
கப²ர்நாஹூமம்ஆக³மத் க ந்துதத்ர ப³ஹூத ³நாந ஆதஷ்ட²த்|

ⅩⅢ தத³நந்தரம்ʼ யஹூத ³யாநாம்ʼ நஸ்தாேராத்ஸேவ
ந கடமாக³ேதயீஸு² ர்யரூஸா²லம்நக³ரம்ஆக³ச்ச²த்|

ⅩⅣ தேதா மந்த ³ரஸ்ய மத்⁴ேய ேகா³ேமஷபாராவதவக்ரய ேணா
வாணிஜ ேசாபவஷ்டாந்வ ேலாக்ய

ⅩⅤ ரஜ்ஜுப ⁴ : கஸா²ம்ʼ ந ர்ம்மாய ஸர்வ்வேகா³ேமஷாத ³ப ⁴ :
ஸார்த்³த⁴ம்ʼ தாந் மந்த ³ராத்³தூ³ரீக்ருʼதவாந்|
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ⅩⅥ வணிஜாம்ʼ முத்³ராத ³ வகீர்ய்ய ஆஸநாந ந்யூப்³ஜீக்ருʼத்ய
பாராவதவக்ரய ப்⁴ேயா(அ)கத²யத்³ அஸ்மாத் ஸ்தா²நாத்
ஸர்வாண்ேயதாந நயத, மம பதுக்³ருʼஹம்ʼ வாணிஜ்யக்³ருʼஹம்ʼ
மா கார்ஷ்ட|

ⅩⅦ தஸ்மாத் தந்மந்த ³ரார்த² உத்³ேயாேகா³ யஸ்து ஸ க்³ரஸதீவ
மாம்|இமாம்ʼஸா²ஸ்த்ரீயலிபம்ʼஸி²ஷ்யா :ஸமஸ்மரந்|

ⅩⅧ தத : பரம் யஹூதீ³யேலாகா யீஷமவத³ந்
தவமித்³ருʼஸ²கர்ம்மகரணாத்க ம்ʼ சஹ்நமஸ்மாந் த³ர்ஸ²யஸி?

ⅩⅨ தேதா யீஸு²ஸ்தாநேவாசத்³ யுஷ்மாப ⁴ேர தஸ்மிந் மந்த ³ேர
நாஸி²ேத த ³நத்ரயமத்⁴ேய(அ)ஹம்ʼ தத்³உத்தா²பயஷ்யாமி|

ⅩⅩ ததா³ யஹூத ³யா வ்யாஹார்ஷ  :, ஏதஸ்ய மந்த ³ரஸ
ந ர்ம்மாேணந ஷட்சத்வாரிம்ʼஸ²த்³ வத்ஸரா க³தா :, த்வம்ʼ க ம்ʼ
த ³நத்ரயமத்⁴ேய தத்³உத்தா²பயஷ்யஸி?

ⅩⅪக ந்துஸநஜேத³ஹரூபமந்த ³ேர கதா²மிமாம்ʼ கத ²தவாந்|
ⅩⅫ ஸ யேத³தாத்³ருʼஸ²ம்ʼ க³த ³தவாந் தச்ச ²ஷ்யா :
ஸ்²மஸா²நாத் ததீ³ேயாத்தா²ேந ஸத ஸ்ம்ருʼத்வா த⁴ர்ம்மக்³ரந்ேத²
யீஸு²ேநாக்தகதா²யாம்ʼ சவ்யஸ்²வஸிஷ  :|

ⅩⅩⅢ அநந்தரம்ʼ நஸ்தாேராத்ஸவஸ்ய ேபா⁴ஜ்யஸமேய
யரூஸா²லம் நக³ேர தத்க்ருதாஸ்²சர்ய்யகர்ம்மாணி வ ேலாக்ய
ப³ஹுப ⁴ஸ்தஸ்யநாமந வஸ்²வஸிதம்ʼ|

ⅩⅩⅣ க ந்து ஸ ேதஷாம்ʼ கேரஷ ஸ்வம்ʼ ந ஸமர்பயத், யத : ஸ
ஸர்வ்வாநைவத்|

ⅩⅩⅤ ஸ மாநேவஷ கஸ்யச த் ப்ரமாணம்ʼ நாேபக்ஷத யேதா
மநுஜாநாம்ʼமத்⁴ேயயத்³யத³ஸ்த தத்தத் ேஸாஜாநாத்|

Ⅲ
Ⅰ ந கத ³மநாமா யஹூதீ³யாநாம் அத ⁴பத  : ப ²ரூஸீ²
க்ஷணதா³யாம்ʼ

Ⅱ யீெஸௗ²ரப்⁴யர்ணம் ஆவ்ரஜ்ய வ்யாஹார்ஷீத், ேஹ
கு³ேரா ப⁴வாந் ஈஸ்²வராத்³ ஆக³த் ஏக உபேத³ஷ்டா, ஏதத்³
அஸ்மாப ⁴ர்ஜ்ஞாயேத;யேதா ப⁴வதாயாந்யாஸ்²சர்ய்யகர்ம்மாணி
க்ரியந்ேத பரேமஸ்²வரஸ்ய ஸாஹாய்யம்ʼ வநா ேகநாப
தத்தத்கர்ம்மாணி கர்த்தும்ʼ நஸ²க்யந்ேத|

Ⅲ ததா³ யீஸு²ருத்தரம்ʼ த³த்தவாந் தவாஹம்ʼ யதா²ர்த²தரம்ʼ
வ்யாஹராமி புநர்ஜந்மந ந ஸத ேகாப மாநவ ஈஸ்²வரஸ்ய
ராஜ்யம்ʼ த்³ரஷ்டும்ʼ நஸ²க்ேநாத |

Ⅳ தேதா ந கதீ³ம : ப்ரத்யேவாசத் மநுேஜா வ்ருʼத்³ேதா⁴ பூ⁴த்வா
கத²ம்ʼ ஜநஷ்யேத? ஸ கம்ʼ புந ர்மாத்ருʼர்ஜட²ரம்ʼ ப்ரவஸ்²ய
ஜநதும்ʼஸ²க்ேநாத ?

Ⅴ யீஸு²ரவாதீ³த்³ யதா²ர்த²தரம் அஹம்ʼ கத²யாமி மநுேஜ
ேதாயாத்மப்⁴யாம்ʼ புந ர்ந ஜாேத ஸ ஈஸ்²வரஸ்ய ராஜ்யம்ʼ
ப்ரேவஷ்டும்ʼ நஸ²க்ேநாத |

Ⅵ மாம்ʼஸாத்³ யத் ஜாயேத தந் மாம்ʼஸேமவ ததா²த்மேநா ேயா
ஜாயேதஸஆத்ைமவ|



John Ⅲ:Ⅶ 189 John Ⅲ:ⅩⅩⅣ

Ⅶ யுஷ்மாப ⁴ : புந ர்ஜந தவ்யம்ʼ மைமதஸ்யாம்ʼ கதா²யாம்
ஆஸ்²சர்யம்ʼமா மம்ʼஸ்தா² :|

Ⅷ ஸதா³க³த ர்யாம்ʼ த ³ஸ²மிச்ச²த தஸ்யாேமவ த ³ஸி² வாத ,
த்வம்ʼ தஸ்ய ஸ்வநம்ʼ ஸு²ேணாஷ கந்து ஸ குத ஆயாத குத்ர
யாத வா க மப ந ஜாநாஸி தத்³வாத்³ ஆத்மந : ஸகாஸா²த்
ஸர்வ்ேவஷாம்ʼமநுஜாநாம்ʼஜந்ம ப⁴வத |

Ⅸததா³ ந கதீ³ம : ப்ருʼஷ்டவாந் ஏதத் கத²ம்ʼ ப⁴வதும்ʼஸ²க்ேநாத ?
Ⅹ யீஸு² : ப்ரத்யக்தவாந் த்வமிஸ்ராேயேலா கு³ருர்பூ⁴த்வாப
க ேமதாம்ʼ கதா²ம்ʼ ந ேவத்ஸி?

Ⅺ துப்⁴யம்ʼ யதா²ர்த²ம்ʼ கத²யாமி, வயம்ʼ யத்³ வத்³மஸ்தத்³
வச்ம : யம்ʼச்ச பஸ்²யாமஸ்தஸ்ையவ ஸா யம்ʼ த³த்³ம : க ந்து
யுஷ்மாப ⁴ரஸ்மாகம்ʼஸாக்ஷத்வம்ʼ ந க்³ருʼஹ்யேத|

Ⅻ ஏதஸ்ய ஸம்ʼஸாரஸ்ய கதா²யாம்ʼ கத ²தாயாம்ʼ யத ³ யூயம்ʼ
ந வஸ்²வஸித² தர்ஹ ஸ்வர்கீ³யாயாம்ʼ கதா²யாம்ʼ கத²ம்ʼ
வஸ்²வஸிஷ்யத²?

ⅩⅢ ய : ஸ்வர்ேக³(அ)ஸ்த யம்ʼ ச ஸ்வர்கா³த்³ அவாேராஹத் தம்ʼ
மாநவதநயம்ʼவநா ேகாப ஸ்வர்க³ம்ʼ நாேராஹத்|

ⅩⅣ அபரஞ்ச மூஸா யதா² ப்ராந்தேர ஸர்பம்ʼ ப்ேராத்தா²ப தவாந்
மநுஷ்யபுத்ேரா(அ)ப தைத²ேவாத்தா²ப தவ்ய :;

ⅩⅤ தஸ்மாத்³ ய : கஸ்²ச த் தஸ்மிந் வஸ்²வஸிஷ்யத
ேஸா(அ)வநாஸ்²ய : ஸந்அநந்தாயு : ப்ராப்ஸ்யத |

ⅩⅥ ஈஸ்²வர இத்த²ம்ʼ ஜக³த³த³யத யத் ஸ்வமத்³வதீயம்ʼ தநயம்ʼ
ப்ராத³தா³த் தேதா ய : கஸ்²ச த் தஸ்மிந் வஸ்²வஸிஷ்யத
ேஸா(அ)வநாஸ்²ய : ஸந்அநந்தாயு : ப்ராப்ஸ்யத |

ⅩⅦ ஈஸ்²வேரா ஜக³ேதா ேலாகாந் த³ண்ட³யதும்ʼ ஸ்வபுத்ரம்ʼ ந
ப்ேரஷ்யதாந் பரித்ராதும்ʼ ப்ேரஷதவாந்|

ⅩⅧஅதஏவய : கஸ்²ச த்தஸ்மிந்வஸ்²வஸித ஸத³ண்டா³ர்ேஹா
நப⁴வத க ந்துய : கஸ்²ச த்தஸ்மிந் நவஸ்²வஸித ஸஇதா³நீேமவ
த³ண்டா³ர்ேஹா ப⁴வத ,யத : ஸ ஈஸ்²வரஸ்யாத்³வதீயபுத்ரஸ்ய
நாமந ப்ரத்யயம்ʼ ந கேராத |

ⅩⅨஜக³ேதா மத்⁴ேயஜ்ேயாத  : ப்ராகாஸ²த க ந்துமநுஷ்யாணாம்ʼ
கர்ம்மணாம்ʼ த்³ருʼஷ்டத்வாத் ேத ஜ்ேயாத ேஷாப த மிேர ப்ரீயந்ேத
ஏதேத³வத³ண்ட³ஸ்யகாரணாம்ʼ ப⁴வத |

ⅩⅩ ய : குகர்ம்ம கேராத தஸ்யாசாரஸ்ய த்³ருʼஷ்டத்வாத் ஸ
ஜ்ேயாத ர்ரூʼதீய த்வா தந்ந கடம்ʼ நாயாத ;

ⅩⅪ க ந்து ய : ஸத்கர்ம்ம கேராத தஸ்ய ஸர்வ்வாணி
கர்ம்மாணீஸ்²வேரண க்ருʼதாநீத ஸதா² ப்ரகாஸ²ேத
தத³ப ⁴ப்ராேயணஸஜ்ேயாதஷ : ஸந்ந த ⁴ம்ஆயாத |

ⅩⅫதத : பரம்யீஸு² : ஸி²ஷ்ைய : ஸார்த்³த⁴ம்ʼயஹூதீ³யேத³ஸ²ம்ʼ
க³த்வா தத்ரஸ்த ²த்வா மஜ்ஜயதும்ஆரப⁴த|

ⅩⅩⅢ ததா³ ஸா²லம் நக³ரஸ்ய ஸமீபஸ்தா²யந ஐநந் க்³ராேம
ப³ஹுதரேதாயஸ்த ²ேதஸ்தத்ர ேயாஹந் அமஜ்ஜயத் ததா² ச
ேலாகாஆக³த்ய ேதந மஜ்ஜிதாஅப⁴வந்|

ⅩⅩⅣததா³ ேயாஹந்காராயாம்ʼ ந ப³த்³த⁴ :|
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ⅩⅩⅤ அபரஞ்ச ஸா²சகர்ம்மணி ேயாஹாந : ஸி²ஷ்ைய : ஸஹ
யஹூதீ³யேலாகாநாம்ʼ வவாேத³ ஜாேத, ேத ேயாஹந :
ஸம்ʼந்ந த ⁴ம்ʼ க³த்வாகத²யந்,

ⅩⅩⅥ ேஹ கு³ேரா யர்த்³த³நநத்³யா : பாேர ப⁴வதா ஸார்த்³த⁴ம்ʼ
ய ஆஸீத் யஸ்மிம்ʼஸ்²ச ப⁴வாந் ஸா யம்ʼ ப்ரத³தா³த் பஸ்²யது
ேஸாப மஜ்ஜயத ஸர்வ்ேவதஸ்யஸமீபம்ʼயாந்த ச|

ⅩⅩⅦததா³ ேயாஹந் ப்ரத்யேவாசத்³ ஈஸ்²வேரணந த³த்ேத ேகாப
மநுஜ : க மப ப்ராப்தும்ʼ நஸ²க்ேநாத |

ⅩⅩⅧ அஹம்ʼ அப ⁴ஷக்ேதா ந ப⁴வாமி க ந்து தத³க்³ேர
ப்ேரஷ ேதாஸ்மி யாமிமாம்ʼ கதா²ம்ʼ கத ²தவாநாஹம்ʼ தத்ர யூயம்ʼ
ஸர்வ்ேவஸாக்ஷண : ஸ்த²|

ⅩⅩⅨ ேயா ஜந : கந்யாம்ʼ லப⁴ேத ஸ ஏவ வர : க ந்து வரஸ்ய
ஸந்நெதௗ⁴ த³ண்டா³யமாநம்ʼ தஸ்ய யந்மித்ரம்ʼ ேதந வரஸ்ய
ஸ²ப்³ேத³ ஸ்²ருேத(அ)தீவாஹ்லாத்³யேத மமாப தத்³வத்³
ஆநந்த³ஸித்³த ⁴ர்ஜாதா|

ⅩⅩⅩேதந க்ரமேஸா²வர்த்³த ⁴தவ்யம்ʼ க ந்துமயாஹ்ஸிதவ்யம்ʼ|
ⅩⅩⅪ ய ஊர்த்⁴வாதா³க³ச்ச²த் ஸ ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ முக்²ேயா யஸ்²ச
ஸம்ʼஸாராத்³ உத³பத்³யத ஸ ஸாம்ʼஸாரிக : ஸம்ʼஸாரீயாம்ʼ
கதா²ஞ்ச கத²யத யஸ்து ஸ்வர்கா³தா³க³ச்ச²த் ஸ ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ
முக்²ய :|

ⅩⅩⅫ ஸ யத³பஸ்²யத³ஸ்²ருʼேணாச்ச தஸ்மிந்ேநவ ஸா யம்ʼ
த³தா³த ததா²ப ப்ராயஸ² : கஸ்²ச த் தஸ்ய ஸா யம்ʼ ந
க்³ருʼஹ்லாத ;

ⅩⅩⅩⅢக ந்து ேயா க்³ருʼஹ்லாத ஸ ஈஸ்²வரஸ்யஸத்யவாத ³த்வம்ʼ
முத்³ராங்க ³தம்ʼ கேராத |

ⅩⅩⅩⅣ ஈஸ்²வேரண ய : ப்ேரரித : ஸஏவ ஈஸ்²வரீயகதா²ம்ʼ கத²யத
யத ஈஸ்²வரஆத்மாநம்ʼ தஸ்ைமஅபரிமிதம்அத³தா³த்|

ⅩⅩⅩⅤ ப தா புத்ேர ஸ்ேநஹம்ʼ க்ருʼத்வா தஸ்ய ஹஸ்ேத
ஸர்வ்வாணிஸமர்ப தவாந்|

ⅩⅩⅩⅥ ய : கஸ்²ச த் புத்ேர வஸ்²வஸித ஸ ஏவாநந்தம் பரமாயு :
ப்ராப்ேநாத க ந்து ய : கஸ்²ச த் புத்ேர ந வஸ்²வஸித ஸ
பரமாயுேஷா த³ர்ஸ²நம்ʼ ந ப்ராப்ேநாத க ந்த்வீஸ்²வரஸ்ய
ேகாபபா⁴ஜநம்ʼபூ⁴த்வா தஷ்ட²த |

Ⅳ
Ⅰ யீஸு² : ஸ்வயம்ʼ நாமஜ்ஜயத் ேகவலம்ʼ தஸ்ய ஸி²ஷ்யா
அமஜ்ஜயத் க ந்து ேயாஹேநா(அ)த ⁴கஸி²ஷ்யாந் ஸ கேராத
மஜ்ஜயத ச,

Ⅱப ²ரூஸி²நஇமாம்ʼவார்த்தாமஸ்²ருʼண்வந்இத ப்ரபு⁴ரவக³த்ய
Ⅲயஹூதீ³யேத³ஸ²ம்ʼவஹாயபுந ர்கா³லீலம்ஆக³த்|
Ⅳ தத : ேஸா²மிேராணப்ரேத³ஸ²ஸ்ய மத்³ேயந ேதந க³ந்தவ்ேய
ஸத
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Ⅴ யாகூப்³ நஜபுத்ராய யூஷேப² யாம்ʼ பூ⁴மிம் அத³தா³த்
தத்ஸமீபஸ்தா²ய ேஸா²மிேராணப்ரேத³ஸ²ஸ்ய ஸுகா²ர் நாம்நா
வ க்²யாதஸ்யநக³ரஸ்யஸந்ந தா⁴வுபாஸ்தா²த்|

Ⅵ தத்ர யாகூப³ : ப்ரஹராஸீத்; ததா³ த்³வதீயயாமேவலாயாம்ʼ
ஜாதாயாம்ʼ ஸ மார்ேக³ ஸ்²ரமாபந்நஸ்தஸ்ய ப்ரேஹ : பார்ஸ்²ேவ
உபாவஸ²த்|

Ⅶ ஏதர்ஹ காச த் ேஸா²மிேராணீயா ேயாஷத்
ேதாேயாத்ேதாலநார்த²ம்தத்ராக³மத்

Ⅷ ததா³ ஸி²ஷ்யா : கா²த்³யத்³ரவ்யாணி க்ேரதும்ʼ நக³ரம்
அக³ச்ச²ந்|

Ⅸ யீஸு² : ேஸா²மிேராணீயாம்ʼ தாம்ʼ ேயாஷதம்
வ்யாஹார்ஷீத் மஹ்யம்ʼ கஞ்ச த் பாநீயம்ʼ பாதும்ʼ ேத³ஹ | க ந்து
ேஸா²மிேராணீைய : ஸாகம்ʼ யஹூதீ³யேலாகா ந வ்யவாஹரந்
தஸ்மாத்³ேத⁴ேதா : ஸாகத²யத் ேஸா²மிேராணீயா ேயாஷதத³ஹம்ʼ
த்வம்ʼயஹூதீ³ேயாஸிகத²ம்ʼமத்த : பாநீயம்ʼ பாதும்இச்ச²ஸி?

Ⅹ தேதா யீஸு²ரவத³த்³ ஈஸ்²வரஸ்ய யத்³தா³நம்ʼ தத்கீத்³ருʼக்
பாநீயம்ʼ பாதும்ʼ மஹ்யம்ʼ ேத³ஹ ய இத்த²ம்ʼ த்வாம்ʼ யாசேத ஸ
வா க இத ேசத³ஜ்ஞாஸ்யதா²ஸ்தர்ஹ தமயாசஷ்யதா² : ஸ ச
துப்⁴யமம்ருʼதம்ʼ ேதாயமதா³ஸ்யத்|

Ⅺ ததா³ ஸா ஸீமந்த நீ பா⁴ஷதவத , ேஹ மேஹச்ச²
ப்ரஹர்க³ம்பீ⁴ேரா ப⁴வேதா நீேராத்ேதாலநபாத்ரம்ʼ நாஸ்தீ ச
தஸ்மாத் தத³ம்ருʼதம்ʼ கீலாலம்ʼகுத : ப்ராப்ஸ்யஸி?

Ⅻ ேயாஸ்மப்⁴யம் இமமந்தூ⁴ம்ʼ த³ெதௗ³, யஸ்ய ச பரிஜநா
ேகா³ேமஷாத³யஸ்²ச ஸர்வ்ேவ(அ)ஸ்ய ப்ரேஹ : பாநீயம்ʼ
பபுேரதாத்³ருʼேஸா² ேயாஸ்மாகம்ʼ பூர்வ்வபுருேஷா யாகூப்³
தஸ்மாத³ப ப⁴வாந்மஹாந்க ம்ʼ?

ⅩⅢ தேதா யீஸு²ரகத²யத்³ இத³ம்ʼ பாநீயம்ʼ ஸ : பவத ஸ
புநஸ்த்ருʼஷார்த்ேதா ப⁴வஷ்யத ,

ⅩⅣ க ந்து மயா த³த்தம்ʼ பாநீயம்ʼ ய : பவத ஸ புந : கதா³ப
த்ருʼஷார்த்ேதா ந ப⁴வஷ்யத | மயா த³த்தம் இத³ம்ʼ ேதாயம்ʼ
தஸ்யாந்த : ப்ரஸ்ரவணரூபம்ʼ பூ⁴த்வா அநந்தாயுர்யாவத்
ஸ்ேராஷ்யத |

ⅩⅤ ததா³ ஸா வந தாகத²யத் ேஹ மேஹச்ச² தர்ஹ மம புந :
பீபாஸாயதா² நஜாயேத ேதாேயாத்ேதாலநாயயதா²த்ராக³மநம்ʼ ந
ப⁴வத ச தத³ர்த²ம்ʼமஹ்யம்ʼ தத்ேதாயம்ʼ ேத³ஹீ|

ⅩⅥ தேதா யீஸூ²ரவத³த்³யாஹ தவ பத மாஹூய
ஸ்தா²ேந(அ)த்ராக³ச்ச²|

ⅩⅦ ஸா வாமாவத³த் மம பத ர்நாஸ்த | யீஸு²ரவத³த் மம
பத ர்நாஸ்தீத வாக்யம்ʼ ப⁴த்³ரமேவாச :|

ⅩⅧயதஸ்தவ பஞ்ச பதேயாப⁴வந்அது⁴நா து த்வயாஸார்த்³த⁴ம்ʼ
யஸ்தஷ்ட²த ஸதவப⁴ர்த்தா நவாக்யமித³ம்ʼஸத்யமவாத ³ :|

ⅩⅨ ததா³ ஸா மஹலா க³த ³தவத ேஹ மேஹச்ச² ப⁴வாந் ஏேகா
ப⁴வஷ்யத்³வாதீ³த பு³த்³த⁴ம்ʼமயா|
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ⅩⅩஅஸ்மாகம்ʼ ப த்ருʼேலாகா ஏதஸ்மிந்ஸி²ேலாச்சேய(அ)ப⁴ஜந்த,
க ந்து ப⁴வத்³ப ⁴ருச்யேத யரூஸா²லம் நக³ேர ப⁴ஜநேயாக்³யம்ʼ
ஸ்தா²நமாஸ்ேத|

ⅩⅪ யீஸு²ரேவாசத் ேஹ ேயாஷத் மம வாக்ேய வஸ்²வஸிஹ
யதா³ யூயம்ʼ ேகவலைஸ²ேல(அ)ஸ்மிந் வா யரூஸா²லம் நக³ேர
பதுர்ப⁴ஜநம்ʼ ந கரிஷ்யத்⁴ேவகாலஏதாத்³ருʼஸ²ஆயாத |

ⅩⅫ யூயம்ʼ யம்ʼ ப⁴ஜத்⁴ேவ தம்ʼ ந ஜாநீத², க ந்து வயம்ʼ யம்ʼ
ப⁴ஜாமேஹ தம்ʼ ஜாநீமேஹ, யேதா யஹூதீ³யேலாகாநாம்ʼ
மத்⁴யாத் பரித்ராணம்ʼஜாயேத|

ⅩⅩⅢ க ந்து யதா³ ஸத்யப⁴க்தா ஆத்மநா ஸத்யரூேபண ச
பதுர்ப⁴ஜநம்ʼ கரிஷ்யந்ேத ஸமய ஏதாத்³ருʼஸ² ஆயாத , வரம்
இதா³நீமப வத்³யேத ;யதஏதாத்³ருʼேஸா²ப⁴த்காந் ப தா ேசஷ்டேத|

ⅩⅩⅣ ஈஸ்²வர ஆத்மா; ததஸ்தஸ்ய ேய ப⁴க்தாஸ்ைத : ஸஆத்மநா
ஸத்யரூேபணசப⁴ஜநீய :|

ⅩⅩⅤ ததா³ ஸா மஹலாவாதீ³த் க்²ரீஷ்டநாம்நா
வ க்²யாேதா(அ)ப ⁴ஷக்த : புருஷ ஆக³மிஷ்யதீத ஜாநாமி ஸ ச
ஸர்வ்வா : கதா²அஸ்மாந்ஜ்ஞாபயஷ்யத |

ⅩⅩⅥ தேதா யீஸு²ரவத³த் த்வயா ஸார்த்³த⁴ம்ʼ கத²நம்ʼ கேராமி
ேயா(அ)ஹம்அஹேமவஸபுருஷ :|

ⅩⅩⅦ ஏதஸ்மிந் ஸமேய ஸி²ஷ்யா ஆக³த்ய ததா² ஸ்த்ரியா
ஸார்த்³த⁴ம்ʼ தஸ்ய கேதா²பகத²ேந மஹாஸ்²சர்ய்யம் அமந்யந்த
ததா²ப ப⁴வாந் க மிச்ச²த ? யத்³வா க மர்த²ம் ஏதயா ஸார்த்³த⁴ம்ʼ
கதா²ம்ʼ கத²யத ? இத ேகாப நாப்ருʼச்ச²த்|

ⅩⅩⅧ தத : பரம்ʼ ஸா நாரீ கலஸ²ம்ʼ ஸ்தா²பய த்வா நக³ரமத்⁴யம்ʼ
க³த்வா ேலாேகப்⁴ேயாகதா²யத்³

ⅩⅩⅨ அஹம்ʼ யத்³யத் கர்ம்மாகரவம்ʼ தத்ஸர்வ்வம்ʼ
மஹ்யமகத²யத்³ ஏதாத்³ருʼஸ²ம்ʼ மாநவேமகம் ஆக³த்ய பஸ்²யத
ருகம்அப ⁴ஷக்ேதா ந ப⁴வத ?

ⅩⅩⅩததஸ்ேத நக³ராத்³ ப³ஹராக³த்யதாதஸ்யஸமீபம்ஆயந்|
ⅩⅩⅪ ஏதர்ஹ ஸி²ஷ்யா : ஸாத⁴யத்வா தம்ʼ வ்யாஹார்ஷ  : ேஹ
கு³ேரா ப⁴வாந் கஞ்ச த்³பூ⁴க்தாம்ʼ|

ⅩⅩⅫ தத : ேஸாவத³த்³ யுஷ்மாப ⁴ர்யந்ந ஜ்ஞாயேத தாத்³ருʼஸ²ம்ʼ
ப⁴ யம்ʼமமாஸ்ேத|

ⅩⅩⅩⅢததா³ஸி²ஷ்யா : பரஸ்பரம்ʼ ப்ரஷ்டும்ஆரம்ப⁴ந்த, க மஸ்ைம
ேகாப க மப ப⁴ யமாநீயத³த்தவாந்?

ⅩⅩⅩⅣ யீஸு²ரேவாசத் மத்ப்ேரரகஸ்யாப ⁴மதாநுரூபகரணம்ʼ
தஸ்ையவகர்ம்மஸித்³த ⁴காரணஞ்சமம ப⁴ யம்ʼ|

ⅩⅩⅩⅤ மாஸசதுஷ்டேய ஜாேத ஸ²ஸ்யகர்த்தநஸமேயா
ப⁴வஷ்யதீத வாக்யம்ʼ யுஷ்மாப ⁴ : க ம்ʼ ேநாத்³யேத? க ந்த்வஹம்ʼ
வதா³மி, ஸி²ர உத்ேதால்ய ேக்ஷத்ராணி ப்ரத ந ரீ ய பஸ்²யத,
இதா³நீம்ʼ கர்த்தநேயாக்³யாந ஸு²க்லவர்ணாந்யப⁴வந்|

ⅩⅩⅩⅥ யஸ்²ச ²நத்த ஸ ேவதநம்ʼ லப⁴ேத அநந்தாயு :ஸ்வரூபம்ʼ
ஸ²ஸ்யம்ʼ ஸ க்³ருʼஹ்லாத ச, ேதைநவ வப்தா ேச²த்தா ச யுக³பத்³
ஆநந்த³த :|
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ⅩⅩⅩⅦ இத்த²ம்ʼ ஸத வபத்ேயகஸ்²ச ²நத்யந்ய இத வசநம்ʼ
ஸித்³த்⁴யத |

ⅩⅩⅩⅧ யத்ர யூயம்ʼ ந பர்ய்யஸ்²ராம்யத தாத்³ருʼஸ²ம்ʼ ஸ²ஸ்யம்ʼ
ேச²த்தும்ʼயுஷ்மாந்ப்ைரரயம்அந்ேயஜநா :பர்ய்யஸ்²ராம்யந்யூயம்ʼ
ேதஷாம்ʼஸ்²ரக³ஸ்யப²லம்அலப⁴த்⁴வம்|

ⅩⅩⅩⅨ யஸ்மிந் காேல யத்³யத் கர்ம்மாகார்ஷம்ʼ தத்ஸர்வ்வம்ʼ ஸ
மஹ்யம் அகத²யத் தஸ்யா வந தாயா இத³ம்ʼ ஸா யவாக்யம்ʼ
ஸ்²ருத்வா தந்நக³ரநவாஸிேநா ப³ஹவ : ேஸா²மிேராணீயேலாகா
வ்யஸ்²வஸந்|

ⅩⅬததா² ச தஸ்யாந்த ேகஸமுபஸ்தா²யஸ்ேவஷாம்ʼஸந்நெதௗ⁴
கத ச த்³ த ³நாந ஸ்தா²தும்ʼ தஸ்மிந் வ நயம் அகுர்வ்வாந தஸ்மாத்
ஸத ³நத்³வயம்ʼ தத்ஸ்தா²ேந ந்யவஷ்டத்

ⅩⅬⅠததஸ்தஸ்ேயாபேத³ேஸ²ந ப³ஹேவா(அ)பேரவஸ்²வஸ்ய
ⅩⅬⅡ தாம்ʼ ேயாஷாமவத³ந் ேகவலம்ʼ தவ வாக்ேயந ப்ரதீம இத
ந, க ந்து ஸ ஜக³ேதா(அ)ப ⁴ஷக்தஸ்த்ராேதத தஸ்ய கதா²ம்ʼ
ஸ்²ருத்வாவயம்ʼஸ்வயேமவாஜ்ஞாஸமஹ |

ⅩⅬⅢஸ்வேத³ேஸ²ப⁴வஷ்யத்³வக்து :ஸத்காேராநாஸ்தீத யத்³யப
யீஸு² : ப்ரமாணம்ʼ த³த்வாகத²யத்

ⅩⅬⅣ ததா²ப த ³வஸத்³வயாத் பரம்ʼ ஸ தஸ்மாத் ஸ்தா²நாத்³
கா³லீலம்ʼ க³தவாந்|

ⅩⅬⅤ அநந்தரம்ʼ ேய கா³லீலீ லியேலாகா உத்ஸேவ க³தா
உத்ஸவஸமேய யரூஸ²லம் நக³ேர தஸ்ய ஸர்வ்வா : க்ரியா
அபஸ்²யந் ேத கா³லீலம்ஆக³தம்ʼ தம்ஆக்³ருʼஹ்லந்|

ⅩⅬⅥ தத : பரம் யீஸு² ர்யஸ்மிந் காந்நாநக³ேர ஜலம்ʼ
த்³ராக்ஷாரஸம் ஆகேராத் தத் ஸ்தா²நம்ʼ புநரகா³த்| தஸ்மிந்ேநவ
ஸமேய கஸ்யச த்³ ராஜஸபா⁴ஸ்தாரஸ்ய புத்ர : கப²ர்நாஹூமபுரீ
ேராக³க்³ரஸ்தஆஸீத்|

ⅩⅬⅦஸேயஹூதீ³யேத³ஸா²த்³யீேஸா²ர்கா³லீலாக³மநவார்த்தாம்ʼ
நஸ²ம்ய தஸ்ய ஸமீபம்ʼ க³த்வா ப்ரார்த்²ய வ்யாஹ்ருʼதவாந் மம
புத்ரஸ்யப்ராேயணகாலஆஸந்ந : ப⁴வாந்ஆக³த்யதம்ʼஸ்வஸ்த²ம்ʼ
கேராது|

ⅩⅬⅧததா³யீஸு²ரகத²யத்³ஆஸ்²சர்ய்யம்ʼ கர்ம்ம ச த்ரம்ʼ சஹ்நம்ʼ
ச ந த்³ருʼஷ்டாயூயம்ʼ ந ப்ரத்ேயஷ்யத²|

ⅩⅬⅨதத : ஸஸபா⁴ஸத³வத³த் ேஹமேஹச்ச² மம புத்ேர ந ம்ருʼேத
ப⁴வாநாக³ச்ச²து|

Ⅼ யீஸு²ஸ்தமவத³த்³ க³ச்ச² தவ புத்ேரா(அ)ஜீவீத் ததா³
யீஸு²ேநாக்தவாக்ேயஸவஸ்²வஸ்யக³தவாந்|

ⅬⅠக³மநகாேலமார்க³மத்⁴ேயதா³ஸாஸ்தம்ʼஸாக்ஷாத்ப்ராப்யாவத³ந்
ப⁴வத : புத்ேரா(அ)ஜீவீத்|

ⅬⅡ தத : கம்ʼ காலமாரப்⁴ய ேராக³ப்ரதீகாராரம்ேபா⁴ ஜாதா இத
ப்ருʼஷ்ேடைதருக்தம்ʼஹ்ய :ஸார்த்³த⁴த³ண்ட³த்³வயாத ⁴கத்³வதீயயாேம
தஸ்யஜ்வரத்யாேகா³(அ)ப⁴வத்|

ⅬⅢ ததா³ யீஸு²ஸ்தஸ்மிந் க்ஷேண ப்ேராக்தவாந் தவ
புத்ேரா(அ)ஜீவீத்ப தா தத்³பு³த்³த்⁴வாஸபரிவாேராவ்யஸ்²வஸீத்|
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ⅬⅣ யஹூதீ³யேத³ஸா²த்³ ஆக³த்ய கா³லீலி யீஸு²ேரதத்³
த்³வதீயம்ஆஸ்²சர்ய்யகர்ம்மாகேராத்|

Ⅴ
Ⅰ தத : பரம்ʼ யஹூதீ³யாநாம் உத்ஸவ உபஸ்த ²ேத யீஸு²
ர்யரூஸா²லமம்ʼ க³தவாந்|

Ⅱ தஸ்மிந்நக³ேர ேமஷநாம்ேநா த்³வாரஸ்ய ஸமீேப
இப்³ரீயபா⁴ஷயா ைப³ேத²ஸ்தா³ நாம்நா பஷ்கரிணீ
பஞ்சக⁴ட்டயுக்தாஸீத்|

Ⅲ தஸ்யாஸ்ேதஷ க⁴ட்ேடஷ கலாலகம்பநம் அேப ய
அந்த⁴க²ஞ்சஸு²ஷ்காங்கா³த³ேயா ப³ஹேவா ேராக ³ண :
பதந்தஸ்தஷ்ட²ந்த ஸ்ம|

Ⅳ யேதா வ ேஸ²ஷகாேல தஸ்ய ஸரேஸா வாரி ஸ்வர்கீ³யதூ³த
ஏத்யாகம்பயத் தத்கீலாலகம்பநாத் பரம்ʼ ய : கஸ்²ச த்³
ேராகீ³ ப்ரத²மம்ʼ பாநீயமவாேராஹத் ஸ ஏவ தத்க்ஷணாத்³
ேராக³முக்ேதா(அ)ப⁴வத்|

Ⅴ ததா³ஷ்டாத்ரிம்ʼஸ²த்³வர்ஷாணி யாவத்³ ேராக³க்³ரஸ்த
ஏகஜநஸ்தஸ்மிந்ஸ்தா²ேநஸ்த ²தவாந்|

Ⅵ யீஸு²ஸ்தம்ʼ ஸ²யதம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா ப³ஹுகாலிகேராகீ³த
ஜ்ஞாத்வாவ்யாஹ்ருʼதவாந் த்வம்ʼ க ம்ʼஸ்வஸ்ேதா² பு³பூ⁴ஷஸி?

Ⅶ தேதா ேராகீ³ கத ²தவாந் ேஹ மேஹச்ச² யதா³ கீலாலம்ʼ
கம்பேத ததா³ மாம்ʼ புஷ்கரிணீம் அவேராஹயதும்ʼ மம ேகாப
நாஸ்த , தஸ்மாந் மம க³மநகாேலகஸ்²ச த³ந்ேயா(அ)க்³ேரா க³த்வா
அவேராஹத |

Ⅷ ததா³ யீஸு²ரகத²யத்³ உத்தஷ்ட², தவ ஸ²ய்யாமுத்ேதால்ய
க்³ருʼஹீத்வாயாஹ |

Ⅸஸதத்க்ஷணாத்ஸ்வஸ்ேதா²பூ⁴த்வாஸ²ய்யாமுத்ேதால்யாதா³ய
க³தவாந் க ந்துதத்³த ³நம்ʼவஸ்²ராமவார :|

Ⅹ தஸ்மாத்³ யஹூதீ³யா : ஸ்வஸ்த²ம்ʼ நரம்ʼ வ்யாஹரந் அத்³ய
வஸ்²ராமவாேரஸ²யநீயமாதா³யநயாதவ்யம்|

Ⅺ தத : ஸ ப்ரத்யேவாசத்³ ேயா மாம்ʼ ஸ்வஸ்த²ம் அகார்ஷீத்
ஸ²யநீயம்உத்ேதால்யாதா³யயாதும்ʼமாம்ʼஸஏவாத ³ஸ²த்|

Ⅻ ததா³ ேத(அ)ப்ருʼச்ச²ந் ஸ²யநீயம் உத்ேதால்யாதா³ய யாதும்ʼ ய
ஆஜ்ஞாபயத்ஸக :?

ⅩⅢ க ந்து ஸ க இத ஸ்வஸ்தீ²பூ⁴ேதா நாஜாநாத்³ யதஸ்தஸ்மிந்
ஸ்தா²ேநஜநதாஸத்த்வாத்³யீஸு² : ஸ்தா²நாந்தரம்ஆக³மத்|

ⅩⅣ தத : பரம்ʼ ேயஸு² ர்மந்த ³ேர தம்ʼ நரம்ʼ
ஸாக்ஷாத்ப்ராப்யாகத²யத் பஸ்²ேயதா³நீம் அநாமேயா ஜாேதாஸி
யதா²த ⁴கா து³ர்த³ஸா² ந க⁴டேத தத்³ேத⁴ேதா : பாபம்ʼ கர்ம்ம
புநர்மாகார்ஷீ :|

ⅩⅤ தத : ஸ க³த்வா யஹூதீ³யாந் அவத³த்³ யீஸு² ர்மாம்
அேராக ³ணம்அகார்ஷீத்|
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ⅩⅥ தேதா யீஸு² ர்வஸ்²ராமவாேர கர்ம்ேமத்³ருʼஸ²ம்ʼ க்ருʼதவாந்
இத ேஹேதா ர்யஹூதீ³யாஸ்தம்ʼ தாட³யத்வா ஹந்தும்
அேசஷ்டந்த|

ⅩⅦ யீஸு²ஸ்தாநாக்²யத் மம ப தா யத் கார்ய்யம்ʼ கேராத
தத³நுரூபம்அஹமப கேராத |

ⅩⅧ தேதா யஹூதீ³யாஸ்தம்ʼ ஹந்தும்ʼ புநரயதந்த யேதா
வஸ்²ராமவாரம்ʼ நாமந்யத தேத³வ ேகவலம்ʼ ந அத ⁴கந்து
ஈஸ்²வரம்ʼஸ்வபதரம்ʼ ப்ேராச்யஸ்வமபீஸ்²வரதுல்யம்ʼ க்ருʼதவாந்|

ⅩⅨபஸ்²சாத்³யீஸு²ரவத³த்³யுஷ்மாநஹம்ʼயதா²ர்த²தரம்ʼவதா³மி
புத்ர : ப தரம்ʼ யத்³யத் கர்ம்ம குர்வ்வந்தம்ʼ பஸ்²யத தத³த ரிக்தம்ʼ
ஸ்ேவச்சா²த : க மப கர்ம்மகர்த்தும்ʼநஸ²க்ேநாத |ப தாயத்கேராத
புத்ேராப தேத³வகேராத |

ⅩⅩ ப தா புத்ேர ஸ்ேநஹம்ʼ கேராத தஸ்மாத் ஸ்வயம்ʼ யத்³யத்
கர்ம்மகேராத தத்ஸர்வ்வம்ʼபுத்ரம்ʼத³ர்ஸ²யத ;யதா² சயுஷ்மாகம்ʼ
ஆஸ்²சர்ய்யஜ்ஞாநம்ʼ ஜநஷ்யேத தத³ர்த²ம் இேதாப மஹாகர்ம்ம
தம்ʼ த³ர்ஸ²யஷ்யத |

ⅩⅪ வஸ்துதஸ்து பதா யதா² ப்ரமிதாந் உத்தா²ப்ய ஸஜிவாந்
கேராத தத்³வத் புத்ேராப யம்ʼ யம்ʼ இச்ச²த தம்ʼ தம்ʼ ஸஜீவம்ʼ
கேராத |

ⅩⅫ ஸர்வ்ேவ ப தரம்ʼ யதா² ஸத்குர்வ்வந்த ததா² புத்ரமப
ஸத்காரயதும்ʼ ப தா ஸ்வயம்ʼ கஸ்யாப வ சாரமக்ருʼத்வா
ஸர்வ்வவ சாராணாம்ʼ பா⁴ரம்ʼ புத்ேரஸமர்ப தவாந்|

ⅩⅩⅢய : புத்ரம்ʼஸத்கேராத ஸதஸ்யப்ேரரகமப ஸத்கேராத |
ⅩⅩⅣ யுஷ்மாநாஹம்ʼ யதா²ர்த²தரம்ʼ வதா³மி ேயா ஜேநா மம
வாக்யம்ʼ ஸ்²ருத்வா மத்ப்ேரரேக வஸ்²வஸித ேஸாநந்தாயு :
ப்ராப்ேநாத கதா³ப த³ண்ட³பா³ஜநம்ʼ ந ப⁴வத ந த⁴நாது³த்தா²ய
பரமாயு : ப்ராப்ேநாத |

ⅩⅩⅤ அஹம்ʼ யுஷ்மாநதயதா²ர்த²ம்ʼ வதா³மி யதா³ ம்ருʼதா
ஈஸ்²வரபுத்ரஸ்ய ந நாத³ம்ʼ ஸ்²ேராஷ்யந்த ேய ச ஸ்²ேராஷ்யந்த
ேத ஸஜீவா ப⁴வஷ்யந்த ஸமய ஏதாத்³ருʼஸ² ஆயாத வரம்
இதா³நீமப்யுபதஷ்ட²த |

ⅩⅩⅥ ப தா யதா² ஸ்வயஞ்ஜீவீ ததா² புத்ராய
ஸ்வயஞ்ஜீவத்வாத ⁴காரம்ʼ த³த்தவாந்|

ⅩⅩⅦ ஸ மநுஷ்யபுத்ர : ஏதஸ்மாத் காரணாத் ப தா
த³ண்ட³கரணாத ⁴காரமப தஸ்மிந்ஸமர்ப தவாந்|

ⅩⅩⅧ ஏதத³ர்ேத² யூயம் ஆஸ்²சர்ய்யம்ʼ ந மந்யத்⁴வம்ʼ யேதா
யஸ்மிந் ஸமேய தஸ்ய ந நாத³ம்ʼ ஸ்²ருத்வா ஸ்²மஸா²நஸ்தா² 
: ஸர்வ்ேவ ப³ஹராக³மிஷ்யந்த ஸமய ஏதாத்³ருʼஸ²
உபஸ்தா²ஸ்யத |

ⅩⅩⅨதஸ்மாத்³ ேயஸத்கர்ம்மாணி க்ருʼதவந்தஸ்தஉத்தா²யஆயு :
ப்ராப்ஸ்யந்த ேயசகுகர்மாணிக்ருʼதவந்தஸ்தஉத்தா²யத³ண்ட³ம்ʼ
ப்ராப்ஸ்யந்த |
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ⅩⅩⅩ அஹம்ʼ ஸ்வயம்ʼ க மப கர்த்தும்ʼ ந ஸ²க்ேநாமி யதா²
ஸு²ேணாமி ததா²வசாரயாமி மமவ சாரஞ்சந்யாய்ய : யேதாஹம்ʼ
ஸ்வீயாபீ⁴ஷ்டம்ʼ ேநஹத்வாமத்ப்ேரரயது : பதுரிஷ்டம் ஈேஹ|

ⅩⅩⅪ யத ³ ஸ்வஸ்மிந் ஸ்வயம்ʼ ஸா யம்ʼ த³தா³மி தர்ஹ
தத்ஸா யம்ஆக்³ராஹ்யம்ʼ ப⁴வத ;

ⅩⅩⅫ க ந்து மத³ர்ேத²(அ)பேரா ஜந : ஸா யம்ʼ த³தா³த மத³ர்ேத²
தஸ்யயத்ஸா யம்ʼ தத்ஸத்யம்ஏதத³ப்யஹம்ʼஜாநாமி|

ⅩⅩⅩⅢ யுஷ்மாப ⁴ ர்ேயாஹநம்ʼ ப்ரத ேலாேகஷ ப்ேரரிேதஷ ஸ
ஸத்யகதா²யாம்ʼஸா யமத³தா³த்|

ⅩⅩⅩⅣ மாநுஷாத³ஹம்ʼ ஸா யம்ʼ ேநாேபேக்ஷ ததா²ப யூயம்ʼ
யதா² பரித்ரயத்⁴ேவதத³ர்த²ம்இத³ம்ʼவாக்யம்ʼவதா³மி|

ⅩⅩⅩⅤ ேயாஹந் ேத³தீ³ப்யமாேநா தீ³ப இவ ேதஜஸ்வீ ஸ்த ²தவாந்
யூயம்அல்பகாலம்ʼ தஸ்யதீ³ப்த்யாநந்த ³தும்ʼஸமமந்யத்⁴வம்ʼ|

ⅩⅩⅩⅥக ந்துதத்ப்ரமாணாத³ப மமகு³ருதரம்ʼப்ரமாணம்ʼவத்³யேத
ப தாமாம்ʼப்ேரஷ்யயத்³யத்கர்ம்மஸமாபயதும்ʼஸ²க்த்த மத³தா³த்
மயா க்ருʼதம்ʼ தத்தத் கர்ம்மமத³ர்ேத² ப்ரமாணம்ʼ த³தா³த |

ⅩⅩⅩⅦ ய : ப தா மாம்ʼ ப்ேரரிதவாந் ேமாப மத³ர்ேத² ப்ரமாணம்ʼ
த³தா³த | தஸ்ய வாக்யம்ʼ யுஷ்மாப ⁴ : கதா³ப ந ஸ்²ருதம்ʼ தஸ்ய
ரூபஞ்சநத்³ருʼஷ்டம்ʼ

ⅩⅩⅩⅧ தஸ்ய வாக்யஞ்ச யுஷ்மாகம் அந்த : கதா³ப ஸ்தா²நம்ʼ
நாப்ேநாத யத : ஸ யம்ʼ ப்ேரஷதவாந் யூயம்ʼ தஸ்மிந் ந
வஸ்²வஸித²|

ⅩⅩⅩⅨ த⁴ர்ம்மபுஸ்தகாந யூயம் ஆேலாசயத்⁴வம்ʼ ைத
ர்வாக்ையரநந்தாயு : ப்ராப்ஸ்யாம இத யூயம்ʼ பு³த்⁴யத்⁴ேவ
தத்³த⁴ர்ம்மபுஸ்தகாந மத³ர்ேத² ப்ரமாணம்ʼ த³த³த |

ⅩⅬ ததா²ப யூயம்ʼ பரமாயு :ப்ராப்தேய மம ஸம்ʼந த ⁴ம் ந
ஜிக³மிஷத²|

ⅩⅬⅠஅஹம்ʼமாநுேஷப்⁴ய : ஸத்காரம்ʼ ந க்³ருʼஹ்லாமி|
ⅩⅬⅡ அஹம்ʼ யுஷ்மாந் ஜாநாமி; யுஷ்மாகமந்தர ஈஸ்²வரப்ேரம
நாஸ்த |

ⅩⅬⅢ அஹம்ʼ நஜபது ர்நாம்நாக³ேதாஸ்மி ததா²ப மாம்ʼ ந
க்³ருʼஹ்லீத² க ந்து கஸ்²ச த்³ யத ³ ஸ்வநாம்நா ஸமாக³மிஷ்யத
தர்ஹ தம்ʼ க்³ரஹீஷ்யத²|

ⅩⅬⅣ யூயம் ஈஸ்²வராத் ஸத்காரம்ʼ ந சஷ்டத்வா ேகவலம்ʼ
பரஸ்பரம்ʼ ஸத்காரம் ேசத்³ ஆத³த்⁴வ்ேவ தர்ஹ கத²ம்ʼ
வஸ்²வஸிதும்ʼஸ²க்நுத²?

ⅩⅬⅤபுது :ஸமீேப(அ)ஹம்ʼயுஷ்மாந்அபவத ³ஷ்யாமீத மாச ந்தயத
யஸ்மிந் , யஸ்மிந் யுஷ்மாகம்ʼ வஸ்²வஸ : ஸஏவ மூஸா யுஷ்மாந்
அபவத³த |

ⅩⅬⅥ யத ³ யூயம்ʼ தஸ்மிந் வ்யஸ்²வஸிஷ்யத தர்ஹ மய்யப
வ்யஸ்²வஸிஷ்யத,யத்ஸமய லிக ²தவாந்|

ⅩⅬⅦதேதாயத ³ ேதநலிக ²தவாந ந ப்ரத த²தர்ஹ மமவாக்யாந
கத²ம்ʼ ப்ரத்ேயஷ்யத²?
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Ⅵ
Ⅰ தத : பரம்ʼ யீஸு² ர்கா³லீல் ப்ரேத³ஸீ²யஸ்ய தவ ரியாநாம்ந :
ஸிந்ேதா⁴ : பாரம்ʼ க³தவாந்|

Ⅱ தேதா வ்யாத ⁴மல்ேலாகஸ்வாஸ்த்²யகரணரூபாணி
தஸ்யாஸ்²சர்ய்யாணி கர்ம்மாணி த்³ருʼஷ்ட்வா ப³ஹேவா
ஜநாஸ்தத்பஸ்²சாத்³அக³ச்ச²ந்|

Ⅲதேதாயீஸு² : பர்வ்வதமாருஹ்யதத்ரஸி²ஷ்ைய : ஸாகம்|
Ⅳ தஸ்மிந் ஸமய நஸ்தாேராத்ஸவநாம்ந யஹூதீ³யாநாம
உத்ஸவஉபஸ்த ²ேத

Ⅴயீஸு² ர்ேநத்ேர உத்ேதால்ய ப³ஹுேலாகாந் ஸ்வஸமீபாக³தாந்
வ ேலாக்ய ப ²லிபம்ʼ ப்ருʼஷ்டவாந் ஏேதஷாம்ʼ ேபா⁴ஜநாய
ேபா⁴ஜத்³ரவ்யாணிவயம்ʼகுத்ர க்ேரதும்ʼஸ²க்ரும :?

Ⅵ வாக்யமித³ம்ʼ தஸ்ய பரீக்ஷார்த²ம் அவாதீ³த் க ந்து யத்
கரிஷ்யத தத்ஸ்வயம்அஜாநாத்|

Ⅶ ப ²லிப : ப்ரத்யேவாசத் ஏேதஷாம் ஏைகேகா யத்³யல்பம்
அல்பம்ʼ ப்ராப்ேநாத தர்ஹ முத்³ராபாத³த்³வஸ²ேதந க்ரீதபூபா
அப ந்யூநா ப⁴வஷ்யந்த |

Ⅷ ஸி²ேமாந் ப தரஸ்ய ப்⁴ராதா ஆந்த்³ரியாக்²ய :
ஸி²ஷ்யாணாேமேகாவ்யாஹ்ருʼதவாந்

Ⅸ அத்ர கஸ்யச த்³ பா³லகஸ்ய ஸமீேப பஞ்ச யாவபூபா :
க்ஷ த்³ரமத்ஸ்யத்³வயஞ்ச ஸந்த க ந்து ேலாகாநாம்ʼ ஏதாவாதாம்ʼ
மத்⁴ேயைத : க ம்ʼ ப⁴வஷ்யத ?

Ⅹ பஸ்²சாத்³ யீஸு²ரவத³த் ேலாகாநுபேவஸ²யத தத்ர
ப³ஹுயவஸஸத்த்வாத் பஞ்சஸஹஸ்த்ேரப்⁴ேயா ந்யூநா அத ⁴கா
வா புருஷாபூ⁴ம்யாம்உபாவஸ²ந்|

Ⅺ தேதா யீஸு²ஸ்தாந் பூபாநாதா³ய ஈஸ்²வரஸ்ய கு³ணாந்
கீர்த்தய த்வா ஸி²ஷ்ேயஷ ஸமார்பயத் ததஸ்ேத ேதப்⁴ய
உபவஷ்டேலாேகப்⁴ய : பூபாந்யேத²ஷ்டமத்ஸ்யஞ்சப்ராது³ :|

Ⅻ ேதஷ த்ருʼப்ேதஷ ஸ தாநேவாசத்³ ஏேதஷாம்ʼ
கஞ்ச த³ப யதா² நாபசீயேத ததா² ஸர்வ்வாண்யவஸி²ஷ்டாந
ஸம்ʼக்³ருʼஹ்லீத|

ⅩⅢதத :ஸர்வ்ேவஷாம்ʼேபா⁴ஜநாத்பரம்ʼேதேதஷாம்ʼபஞ்சாநாம்ʼ
யாவபூபாநாம்ʼ அவஸி²ஷ்டாந்யக ²லாந ஸம்ʼக்³ருʼஹ்ய
த்³வாத³ஸ²ட³ல்லகாந்அபூரயந்|

ⅩⅣ அபரம்ʼ யீேஸா²ேரதாத்³ருʼஸீ²ம் ஆஸ்²சர்ய்யக்ரியாம்ʼ
த்³ருʼஷ்ட்வா ேலாகா மிேதா² வக்துமாேரப ⁴ேர ஜக³த
யஸ்யாக³மநம்ʼ ப⁴வஷ்யத ஸ ஏவாயம் அவஸ்²யம்ʼ
ப⁴வஷ்யத்³வக்த்தா|

ⅩⅤ அதஏவ ேலாகா ஆக³த்ய தமாக்ரம்ய ராஜாநம்ʼ கரிஷ்யந்த
யீஸு²ஸ்ேதஷாம் ஈத்³ருʼஸ²ம்ʼ மாநஸம்ʼ வஜ்ஞாய புநஸ்²ச
பர்வ்வதம்ஏகாகீ க³தவாந்|

ⅩⅥ ஸாயம்ʼகால உபஸ்த ²ேத ஸி²ஷ்யா ஜலத ⁴தடம்ʼ வ்ரஜித்வா
நாவமாருஹ்யநக³ரத ³ஸி²ஸிந்ெதௗ⁴வாஹயத்வாக³மந்|
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ⅩⅦ தஸ்மிந் ஸமேய த மிர உபாதஷ்ட²த் க ந்து யீஷ ஸ்ேதஷாம்ʼ
ஸமீபம்ʼ நாக³ச்ச²த்|

ⅩⅧ ததா³ ப்ரப³லபவநவஹநாத் ஸாக³ேர மஹாதரங்ேகா³
ப⁴வதும்ஆேரேப⁴|

ⅩⅨ ததஸ்ேத வாஹயத்வா த்³வத்ராந் க்ேராஸா²ந் க³தா :
பஸ்²சாத்³ யீஸு²ம்ʼ ஜலேத⁴ருபரி பத்³ப்⁴யாம்ʼ வ்ரஜந்தம்ʼ
ெநௗகாந்த கம்ஆக³ச்ச²ந்தம்ʼவேலாக்யத்ராஸயுக்தாஅப⁴வந்

ⅩⅩக ந்துஸதாநுக்த்தவாந்அயமஹம்ʼமாைப⁴ஷ்ட|
ⅩⅪ ததா³ ேத தம்ʼ ஸ்ைவரம்ʼ நாவ க்³ருʼஹீதவந்த : ததா³
தத்க்ஷணாத்³உத்³த ³ஷ்டஸ்தா²ேந ெநௗருபாஸ்தா²த்|

ⅩⅫ யயா நாவா ஸி²ஷ்யா அக³ச்ச²ந் தத³ந்யா காப ெநௗகா
தஸ்மிந்ஸ்தா²ேநநாஸீத்தேதாயீஸு² :ஸி²ஷ்ைய :ஸாகம்ʼநாக³மத்
ேகவலா : ஸி²ஷ்யாஅக³மந் ஏதத் பாரஸ்தா² ேலாகாஜ்ஞாதவந்த :|

ⅩⅩⅢ க ந்து தத : பரம்ʼ ப்ரபு⁴ ர்யத்ர ஈஸ்²வரஸ்ய கு³ணாந்
அநுகீர்த்த்ய ேலாகாந் பூபாந் அேபா⁴ஜயத் தத்ஸ்தா²நஸ்ய
ஸமீபஸ்த²தவ ரியாயாஅபராஸ்தரணயஆக³மந்|

ⅩⅩⅣயீஸு²ஸ்தத்ர நாஸ்த ஸி²ஷ்யா அப தத்ர நா ஸந்த ேலாகா
இத வஜ்ஞாய யீஸு²ம்ʼ க³ேவஷயதும்ʼ தரணிப ⁴ : கப²ர்நாஹூம்
புரம்ʼ க³தா :|

ⅩⅩⅤததஸ்ேதஸரித்பேத : பாேரதம்ʼஸாக்ஷாத்ப்ராப்யப்ராேவாசந்
ேஹகு³ேரா ப⁴வாந்அத்ரஸ்தா²ேந கதா³க³மத்?

ⅩⅩⅥ ததா³ யீஸு²ஸ்தாந் ப்ரத்யவாதீ³த்³ யுஷ்மாநஹம்ʼ
யதா²ர்த²தரம்ʼ வதா³மி ஆஸ்²சர்ய்யகர்ம்மத³ர்ஸ²நாத்³ேத⁴ேதா ர்ந
க ந்துபூபேபா⁴ஜநாத் ேதந த்ருʼப்தத்வாஞ்சமாம்ʼ க³ேவஷயத²|

ⅩⅩⅦ க்ஷயணீயப⁴ யார்த²ம்ʼ மா ஸ்²ராமிஷ்ட
க ந்த்வந்தாயுர்ப⁴ யார்த²ம்ʼ ஸ்²ராம்யத, தஸ்மாத் தாத்³ருʼஸ²ம்ʼ
ப⁴ யம்ʼ மநுஜபுத்ேரா யுஷ்மாப்⁴யம்ʼ தா³ஸ்யத ; தஸ்மிந் தாத
ஈஸ்²வர : ப்ரமாணம்ʼ ப்ராதா³த்|

ⅩⅩⅧ ததா³ ேத(அ)ப்ருʼச்ச²ந் ஈஸ்²வராப ⁴மதம்ʼ கர்ம்ம கர்த்தும்
அஸ்மாப ⁴ : க ம்ʼ கர்த்தவ்யம்ʼ?

ⅩⅩⅨ தேதா யீஸு²ரவத³த்³ ஈஸ்²வேரா யம்ʼ ப்ைரரயத் தஸ்மிந்
வஸ்²வஸநம் ஈஸ்²வராப ⁴மதம்ʼ கர்ம்ம|

ⅩⅩⅩ ததா³ ேத வ்யாஹரந் ப⁴வதா க ம்ʼ லக்ஷணம்ʼ த³ர்ஸி²தம்ʼ
யத்³த்³ருʼஷ்ட்வா ப⁴வத வஸ்²வஸிஷ்யாம :? த்வயா க ம்ʼ கர்ம்ம
க்ருʼதம்ʼ?

ⅩⅩⅪ அஸ்மாகம்ʼ பூர்வ்வபுருஷா மஹாப்ராந்தேர மாந்நாம்ʼ
ேபா⁴க்த்தும்ʼ ப்ராபு : யதா² லிப ராஸ்ேத| ஸ்வர்கீ³யாணி து
ப⁴ யாணி ப்ரத³ெதௗ³ பரேமஸ்²வர :|

ⅩⅩⅫ ததா³ யீஸு²ரவத³த்³ அஹம்ʼ யுஷ்மாநதயதா²ர்த²ம்ʼ வதா³மி
மூஸாயுஷ்மாப்⁴யம்ʼஸ்வர்கீ³யம்ʼப⁴ யம்ʼநாதா³த்க ந்துமமப தா
யுஷ்மாப்⁴யம்ʼஸ்வர்கீ³யம்ʼ பரமம்ʼ ப⁴ யம்ʼ த³தா³த |

ⅩⅩⅩⅢ ய : ஸ்வர்கா³த³வருஹ்ய ஜக³ேத ஜீவநம்ʼ த³தா³த ஸ
ஈஸ்²வரத³த்தப⁴ யரூப :|
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ⅩⅩⅩⅣ ததா³ ேத ப்ராேவாசந் ேஹ ப்ரேபா⁴ ப⁴ யமித³ம்ʼ
ந த்யமஸ்மப்⁴யம்ʼ த³தா³து|

ⅩⅩⅩⅤயீஸு²ரவத³த்³அஹேமவ ஜீவநரூபம்ʼ ப⁴ யம்ʼ ேயா ஜேநா
மம ஸந்ந த ⁴ம் ஆக³ச்ச²த ஸ ஜாதுக்ஷ தா⁴ர்த்ேதா ந ப⁴வஷ்யத ,
ததா² ேயா ஜேநா மாம்ʼ ப்ரத்ேயத ஸ ஜாது த்ருʼஷார்த்ேதா ந
ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅩⅩⅥ மாம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வாப யூயம்ʼ ந வஸ்²வஸித² யுஷ்மாநஹம்
இத்யேவாசம்ʼ|

ⅩⅩⅩⅦ ப தா மஹ்யம்ʼ யாவேதா ேலாகாநத³தா³த் ேத ஸர்வ்வ
ஏவ மமாந்த கம் ஆக³மிஷ்யந்த ய : கஸ்²ச ச்ச மம ஸந்ந த ⁴ம்
ஆயாஸ்யத தம்ʼ ேகநாப ப்ரகாேரணநதூ³ரீகரிஷ்யாமி|

ⅩⅩⅩⅧநஜாப ⁴மதம்ʼஸாத⁴யதும்ʼநஹ கந்துப்ேரரயதுரப ⁴மதம்ʼ
ஸாத⁴யதும்ʼஸ்வர்கா³த்³ஆக³ேதாஸ்மி|

ⅩⅩⅩⅨ ஸ யாந் யாந் ேலாகாந் மஹ்யமத³தா³த் ேதஷாேமகமப ந
ஹாரய த்வா ேஸ²ஷத ³ேந ஸர்வ்வாநஹம் உத்தா²பயாமி இத³ம்ʼ
மத்ப்ேரரயது : பதுரப ⁴மதம்ʼ|

ⅩⅬ ய : கஸ்²ச ந் மாநவஸுதம்ʼ வேலாக்ய வஸ்²வஸித ஸ
ேஸ²ஷத ³ேந மேயாத்தா²ப த : ஸந் அநந்தாயு : ப்ராப்ஸ்யத இத
மத்ப்ேரரகஸ்யாப ⁴மதம்ʼ|

ⅩⅬⅠததா³ஸ்வர்கா³த்³ யத்³ ப⁴ யம் அவாேராஹத் தத்³ ப⁴ யம்
அஹேமவயஹூதீ³யேலாகாஸ்தஸ்ையதத்³வாக்ேயவவத³மாநா
வக்த்துமாேரப ⁴ேர

ⅩⅬⅡயூஷப² : புத்ேரா யீஸு² ர்யஸ்ய மாதாப தெரௗ வயம்ʼ ஜாநீம
ஏஷகம்ʼஸஏவந? தர்ஹ ஸ்வர்கா³த்³அவாேராஹம்இத வாக்யம்ʼ
கத²ம்ʼவக்த்த ?

ⅩⅬⅢததா³யீஸு²ஸ்தாந் ப்ரத்யவத³த் பரஸ்பரம்ʼமாவவத³த்⁴வம்ʼ
ⅩⅬⅣமத்ப்ேரரேகண பத்ரா நாக்ருʼஷ்ட : ேகாப ஜேநா மமாந்த கம்
ஆயாதும்ʼ ந ஸ²க்ேநாத க ந்த்வாக³தம்ʼ ஜநம்ʼ சரேம(அ)ஹ்ந
ப்ேராத்தா²பயஷ்யாமி|

ⅩⅬⅤ ேத ஸர்வ்வ ஈஸ்²வேரண ஸி²க்ஷதா ப⁴வஷ்யந்த
ப⁴வஷ்யத்³வாத ³நாம்ʼ க்³ரந்ேத²ஷ லிப ரித்த²மாஸ்ேத அேதா ய :
கஸ்²ச த் பது : ஸகாஸா²த்ஸ்²ருத்வாஸி²க்ஷேதஸஏவமமஸமீபம்
ஆக³மிஷ்யத |

ⅩⅬⅥய ஈஸ்²வராத்³அஜாயத தம்ʼ வநா ேகாப மநுஷ்ேயா ஜநகம்ʼ
நாத³ர்ஸ²த் ேகவல : ஸஏவதாதம்அத்³ரா த்|

ⅩⅬⅦ அஹம்ʼ யுஷ்மாந் யதா²ர்த²தரம்ʼ வதா³மி ேயா ஜேநா மய
வஸ்²வாஸம்ʼ கேராத ேஸாநந்தாயு : ப்ராப்ேநாத |

ⅩⅬⅧஅஹேமவதஜ்ஜீவநப⁴ யம்ʼ|
ⅩⅬⅨ யுஷ்மாகம்ʼ பூர்வ்வபுருஷா மஹாப்ராந்தேர மந்நாப⁴ யம்ʼ
பூ⁴க்த்தாப ம்ருʼதா :

Ⅼ க ந்து யத்³ப⁴ யம்ʼ ஸ்வர்கா³தா³க³ச்ச²த் தத்³ யத ³ கஸ்²ச த்³
பு⁴ங்க்த்ேத தர்ஹ ஸநம்ரியேத|

ⅬⅠ யஜ்ஜீவநப⁴ யம்ʼ ஸ்வர்கா³தா³க³ச்ச²த் ேஸாஹேமவ இத³ம்ʼ
ப⁴ யம்ʼ ேயாஜேநா பு⁴ங்க்த்ேதஸந த்யஜீவீப⁴வஷ்யத | புநஸ்²ச
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ஜக³ேதா ஜீவநார்த²மஹம்ʼ யத் ஸ்வகீயபஸி²தம்ʼ தா³ஸ்யாமி
தேத³வமயாவ தரிதம்ʼ ப⁴ யம்|

ⅬⅡ தஸ்மாத்³ யஹூதீ³யா : பரஸ்பரம்ʼ வவத³மாநா
வக்த்துமாேரப ⁴ேர ஏஷ ேபா⁴ஜநார்த²ம்ʼ ஸ்வீயம்ʼ பலலம்ʼ கத²ம்
அஸ்மப்⁴யம்ʼ தா³ஸ்யத ?

ⅬⅢ ததா³ யீஸு²ஸ்தாந் ஆேவாசத்³ யுஷ்மாநஹம்ʼ யதா²ர்த²தரம்ʼ
வதா³மி மநுஷ்யபுத்ரஸ்யாமிேஷ யுஷ்மாப ⁴ ர்ந பு⁴க்த்ேத தஸ்ய
ருத ⁴ேர ச ந பீேத ஜீவேநந ஸார்த்³த⁴ம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ ஸம்ப³ந்ேதா⁴
நாஸ்த |

ⅬⅣ ேயா மமாமிஷம்ʼ ஸ்வாத³த மம ஸுத ⁴ரஞ்ச பவத
ேஸாநந்தாயு : ப்ராப்ேநாத தத : ேஸ²ேஷ(அ)ஹ்ந தமஹம்
உத்தா²பயஷ்யாமி|

ⅬⅤ யேதா மதீ³யமாமிஷம்ʼ பரமம்ʼ ப⁴ யம்ʼ ததா² மதீ³யம்ʼ
ேஸா²ணிதம்ʼ பரமம்ʼ ேபயம்ʼ|

ⅬⅥ ேயா ஜேநா மதீ³யம்ʼ பலலம்ʼ ஸ்வாத³த மதீ³யம்ʼ ருத ⁴ரஞ்ச
பவத ஸமய வஸத தஸ்மிந்நஹஞ்சவஸாமி|

ⅬⅦமத்ப்ேரரய த்ராஜீவதாதாேதநயதா²ஹம்ʼஜீவாமிதத்³வத்³ய :
கஸ்²ச ந் மாமத்த ேஸாப மயாஜீவஷ்யத |

ⅬⅧ யத்³ப⁴ யம்ʼ ஸ்வர்கா³தா³க³ச்ச²த் தத ³த³ம்ʼ யந்மாந்நாம்ʼ
ஸ்வாத ³த்வா யுஷ்மாகம்ʼ ப தேரா(அ)ம்ரியந்த தாத்³ருʼஸ²ம் இத³ம்ʼ
ப⁴ யம்ʼ ந ப⁴வத இத³ம்ʼ ப⁴ யம்ʼ ேயா ப⁴க்ஷத ஸ நத்யம்ʼ
ஜீவஷ்யத |

ⅬⅨ யதா³ கப²ர்நாஹூம் புர்ய்யாம்ʼ ப⁴ஜநேக³ேஹ உபாத ³ஸ²த்
ததா³ கதா² ஏதாஅகத²யத்|

ⅬⅩ தேத³த்த²ம்ʼ ஸ்²ருத்வா தஸ்ய ஸி²ஷ்யாணாம் அேநேக
பரஸ்பரம் அகத²யந் இத³ம்ʼ கா³ட⁴ம்ʼ வாக்யம்ʼ வாக்யமீத்³ருʼஸ²ம்ʼ
க : ஸ்²ேராதும்ʼஸ²க்ருயாத்?

ⅬⅪ க ந்து யீஸு² : ஸி²ஷ்யாணாம் இத்த²ம்ʼ வவாத³ம்ʼ ஸ்வசத்ேத
வஜ்ஞாய கத ²தவாந் இத³ம்ʼ வாக்யம்ʼ க ம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ வக்⁴நம்ʼ
ஜநயத ?

ⅬⅫ யத ³ மநுஜஸுதம்ʼ பூர்வ்வவாஸஸ்தா²நம் ஊர்த்³வ்வம்ʼ
க³ச்ச²ந்தம்ʼ பஸ்²யத² தர்ஹ கம்ʼ ப⁴வஷ்யத ?

ⅬⅩⅢ ஆத்ைமவ ஜீவநதா³யக : வபு ர்நஷ்ப²லம்ʼ யுஷ்மப்⁴யமஹம்ʼ
யாந வசாம்ʼஸிகத²யாமி தாந்யாத்மாஜீவநஞ்ச|

ⅬⅩⅣ க ந்து யுஷ்மாகம்ʼ மத்⁴ேய ேகசந அவஸ்²வாஸிந : ஸந்த ேக
ேக ந வஸ்²வஸந்த ேகா வா தம்ʼ பரகேரஷ ஸமர்பயஷ்யத தாந்
யீஸு²ராப்ரத²மாத்³ ேவத்த |

ⅬⅩⅤ அபரமப கத ²தவாந் அஸ்மாத் காரணாத்³ அகத²யம்ʼ பது :
ஸகாஸா²த் ஸ²க்த்த மப்ராப்ய ேகாப மமாந்த கம் ஆக³ந்தும்ʼ ந
ஸ²க்ேநாத |

ⅬⅩⅥதத்காேல(அ)ேநேகஸி²ஷ்யாவ்யாகு⁴ட்யேதநஸார்த்³த⁴ம்ʼபுந
ர்நாக³ச்ச²ந்|

ⅬⅩⅦததா³யீஸு²ர்த்³வாத³ஸ²ஸி²ஷ்யாந்உக்த்தவாந்யூயமப க ம்ʼ
யாஸ்யத²?
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ⅬⅩⅧ தத : ஸி²ேமாந் ப தர : ப்ரத்யேவாசத் ேஹ ப்ரேபா⁴
கஸ்யாப்⁴யர்ணம்ʼ க³மிஷ்யாம :?

ⅬⅩⅨ அநந்தஜீவநதா³யந்ேயா யா : கதா²ஸ்தாஸ்தைவவ| ப⁴வாந்
அமேரஸ்²வரஸ்யாப ⁴ஷக்த்தபுத்ர இத வஸ்²வஸ்ய நஸ்²ச தம்ʼ
ஜாநீம :|

ⅬⅩⅩ ததா³ யீஸு²ரவத³த் க மஹம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ த்³வாத³ஸ²ஜநாந்
மேநாநீதாந் ந க்ருʼதவாந்? க ந்து யுஷ்மாகம்ʼ மத்⁴ேயப
கஸ்²ச ேத³ேகாவ க்⁴நகாரீவ த்³யேத|

ⅬⅩⅪ இமாம்ʼ கத²ம்ʼ ஸ ஸி²ேமாந : புத்ரம் ஈஷ்கரீேயாதீயம்ʼ
யஹூதா³ம் உத்³த ³ஸ்²ய கத ²தவாந் யேதா த்³வாத³ஸா²நாம்ʼ
மத்⁴ேயக³ணித : ஸதம்ʼ பரகேரஷ ஸமர்பயஷ்யத |

Ⅶ
Ⅰ தத : பரம்ʼ யஹூதீ³யேலாகாஸ்தம்ʼ ஹந்தும்ʼ ஸைமஹந்த
தஸ்மாத்³ யீஸு² ர்யஹூதா³ப்ரேத³ேஸ² பர்ய்யடிதும்ʼ ேநச்ச²ந்
கா³லீல்ப்ரேத³ேஸ² பர்ய்யடிதும்ʼ ப்ராரப⁴த|

Ⅱக ந்துதஸ்மிந்ஸமேயயஹூதீ³யாநாம்ʼதூ³ஷ்யவாஸநாேமாத்ஸவ
உபஸ்த ²ேத

Ⅲதஸ்யப்⁴ராதரஸ்தம்அவத³ந்யாந கர்ம்மாணித்வயாக்ரியந்ேத
தாந யதா²தவஸி²ஷ்யா : பஸ்²யந்த தத³ர்த²ம்ʼத்வமித :ஸ்தா²நாத்³
யஹூதீ³யேத³ஸ²ம்ʼவ்ரஜ|

Ⅳய : கஸ்²ச த்ஸ்வயம்ʼப்ரச காஸி²ஷத ஸகதா³ப கு³ப்தம்ʼகர்ம்ம
ந கேராத யதீ³த்³ருʼஸ²ம்ʼ கர்ம்ம கேராஷ தர்ஹ ஜக³த நஜம்ʼ
பரிசாயய|

Ⅴயதஸ்தஸ்யப்⁴ராதேராப தம்ʼ நவஸ்²வஸந்த |
Ⅵ ததா³ யீஸு²ஸ்தாந் அேவாசத் மம ஸமய இதா³நீம்ʼ
ேநாபதஷ்ட²த க ந்துயுஷ்மாகம்ʼஸமய : ஸததம்உபதஷ்ட²த |

Ⅶ ஜக³ேதா ேலாகா யுஷ்மாந் ருʼதீயதும்ʼ ந ஸ²க்ருவந்த க ந்து
மாேமவ ருʼதீயந்ேத யதஸ்ேதஷாம்ʼ கர்மாணி து³ஷ்டாந தத்ர
ஸா யமித³ம்அஹம்ʼ த³தா³மி|

Ⅷ அதஏவ யூயம் உத்ஸேவ(அ)ஸ்மிந் யாத நாஹம் இதா³நீம்
அஸ்மிந்நுத்ஸேவயாமி யேதா மமஸமயஇதா³நீம்ʼ நஸம்பூர்ண :|

Ⅸஇத வாக்யம்உக்த்த்வாஸகா³லீலிஸ்த ²தவாந்
Ⅹ க ந்து தஸ்ய ப்⁴ராத்ருʼஷ தத்ர ப்ரஸ்த ²ேதஷ ஸத்ஸு
ேஸா(அ)ப்ரகடஉத்ஸவம்அக³ச்ச²த்|

Ⅺ அநந்தரம் உத்ஸவம் உபஸ்த ²தா யஹூதீ³யாஸ்தம்ʼ
ம்ருʼக³யத்வாப்ருʼச்ச²ந்ஸகுத்ர?

Ⅻ தேதா ேலாகாநாம்ʼ மத்⁴ேய தஸ்மிந் நாநாவ தா⁴ வவாதா³
ப⁴வதும் ஆரப்³த⁴வந்த :| ேகச த்³ அேவாசந் ஸ உத்தம : புருஷ :
ேகச த்³அேவாசந் ந ததா²வரம்ʼ ேலாகாநாம்ʼ ப்⁴ரமம்ʼஜநயத |

ⅩⅢக ந்துயஹூதீ³யாநாம்ʼப⁴யாத்ேகாப தஸ்யபேக்ஷஸ்பஷ்டம்ʼ
நாகத²யத்|

ⅩⅣதத : பரம்உத்ஸவஸ்யமத்⁴யஸமேயயீஸு² ர்மந்த ³ரம்ʼக³த்வா
ஸமுபத ³ஸ²த ஸ்ம|
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ⅩⅤ தேதா யஹூதீ³யா ேலாகா ஆஸ்²சர்ய்யம்ʼ ஜ்ஞாத்வாகத²யந்
ஏஷாமாநுேஷா நாதீ⁴த்யா கத²ம் ஏதாத்³ருʼேஸா²வத்³வாநபூ⁴த்?

ⅩⅥததா³யீஸு² : ப்ரத்யேவாசத்³உபேத³ேஸா²யம்ʼநமமக ந்துேயா
மாம்ʼ ப்ேரஷதவாந் தஸ்ய|

ⅩⅦேயாஜேநா ந ேத³ஸ²ம்ʼ தஸ்யக்³ரஹீஷ்யத மேமாபேத³ேஸா²
மத்ேதா ப⁴வத க ம் ஈஸ்²வராத்³ ப⁴வத ஸ க³நஸ்தஜ்ஜ்ஞாதும்ʼ
ஸ² யத |

ⅩⅧ ேயா ஜந : ஸ்வத : கத²யத ஸ ஸ்வீயம்ʼ ெகௗ³ரவம் ஈஹேத
க ந்து ய : ப்ேரரயது ர்ெகௗ³ரவம் ஈஹேத ஸ ஸத்யவாதீ³ தஸ்மிந்
ேகாப்யத⁴ர்ம்ேமா நாஸ்த |

ⅩⅨ மூஸா யுஷ்மப்⁴யம்ʼ வ்யவஸ்தா²க்³ரந்த²ம்ʼ க ம்ʼ நாத³தா³த்?
க ந்து யுஷ்மாகம்ʼ ேகாப தாம்ʼ வ்யவஸ்தா²ம்ʼ ந ஸமாசரத | மாம்ʼ
ஹந்தும்ʼகுேதாயதத்⁴ேவ?

ⅩⅩ ததா³ ேலாகா அவத³ந் த்வம்ʼ பூ⁴தக்³ரஸ்தஸ்த்வாம்ʼ ஹந்தும்ʼ
ேகாயதேத?

ⅩⅪதேதா யீஸு²ரேவாசத்³ ஏகம்ʼ கர்ம்ம மயாகாரி தஸ்மாத்³யூயம்ʼ
ஸர்வ்வமஹாஸ்²சர்ய்யம்ʼமந்யத்⁴ேவ|

ⅩⅫ மூஸா யுஷ்மப்⁴யம்ʼ த்வக்ேச²த³வத ⁴ம்ʼ ப்ரத³ெதௗ³ ஸ
மூஸாேதா ந ஜாத : க ந்து ப த்ருʼபுருேஷப்⁴ேயா ஜாத : ேதந
வஸ்²ராமவாேர(அ)ப மாநுஷாணாம்ʼ த்வக்ேச²த³ம்ʼகுருத²|

ⅩⅩⅢ அதஏவ வஸ்²ராமவாேர மநுஷ்யாணாம்ʼ த்வக்ேச²ேத³
க்ருʼேத யத ³ மூஸாவ்யவஸ்தா²மங்க³நம்ʼ ந ப⁴வத தர்ஹ மயா
வஸ்²ராமவாேர மாநுஷ : ஸம்பூர்ணரூேபண ஸ்வஸ்ேதா²(அ)காரி
தத்காரணாத்³யூயம்ʼ க ம்ʼமஹ்யம்ʼகுப்யத²?

ⅩⅩⅣஸபக்ஷபாதம்ʼவசாரமக்ருʼத்வா ந்யாய்யம்ʼவசாரம்ʼகுருத|
ⅩⅩⅤ ததா³ யரூஸா²லம் நவாஸிந : கத பயஜநா அகத²யந் இேம
யம்ʼஹந்தும்ʼ ேசஷ்டந்ேதஸஏவாயம்ʼ க ம்ʼ ந?

ⅩⅩⅥ க ந்து பஸ்²யத ந ர்ப⁴ய : ஸந் கதா²ம்ʼ கத²யத ததா²ப க மப
அ வத³ந்த்ேயேத அயேமவாப ⁴ஷக்த்ேதா ப⁴வதீத நஸ்²ச தம்ʼ
க மத ⁴பதேயாஜாநந்த ?

ⅩⅩⅦ மநுேஜாயம்ʼ கஸ்மாதா³க³மத்³ இத வயம்ʼ ஜாேநாம :
க ந்த்வப ⁴ஷக்த்த ஆக³ேத ஸ கஸ்மாதா³க³தவாந் இத ேகாப
ஜ்ஞாதும்ʼ நஸ² யத |

ⅩⅩⅧ ததா³ யீஸு² ர்மத்⁴ேயமந்த ³ரம் உபத ³ஸ²ந் உச்ைச :காரம்
உக்த்தவாந்யூயம்ʼக ம்ʼமாம்ʼஜாநீத²? கஸ்மாச்சாக³ேதாஸ்மி தத³ப
க ம்ʼ ஜாநீத²? நாஹம்ʼ ஸ்வத ஆக³ேதாஸ்மி க ந்து ய : ஸத்யவாதீ³
ஸஏவமாம்ʼ ப்ேரஷதவாந்யூயம்ʼ தம்ʼ நஜாநீத²|

ⅩⅩⅨதமஹம்ʼஜாேந ேதநாஹம்ʼ ப்ேரரிதஅக³ேதாஸ்மி|
ⅩⅩⅩ தஸ்மாத்³ யஹூதீ³யாஸ்தம்ʼ த⁴ர்த்தும் உத்³யதாஸ்ததா²ப
ேகாப தஸ்ய கா³த்ேர ஹஸ்தம்ʼ நார்பயத்³ யேதா ேஹேதாஸ்ததா³
தஸ்யஸமேயா ேநாபதஷ்ட²த |

ⅩⅩⅪ க ந்து ப³ஹேவா ேலாகாஸ்தஸ்மிந் வஸ்²வஸ்ய
கத ²தவாந்ேதா(அ)ப ⁴ஷக்த்தபுருஷ ஆக³த்ய மாநுஷஸ்யாஸ்ய
க்ரியாப்⁴ய : க ம்அத ⁴காஆஸ்²சர்ய்யா : க்ரியா : கரிஷ்யத ?
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ⅩⅩⅫதத : பரம்ʼ ேலாகாஸ்தஸ்மிந்இத்த²ம்ʼவவத³ந்ேத ப ²ரூஸி²ந :
ப்ரதா⁴நயாஜகாஞ்ேசத ஸ்²ருதவந்தஸ்தம்ʼ த்⁴ருʼத்வா ேநதும்ʼ
பதா³த க³ணம்ʼ ப்ேரஷயாமாஸு :|

ⅩⅩⅩⅢ தேதா யீஸு²ரவத³த்³ அஹம் அல்பத ³நாந யுஷ்மாப ⁴ :
ஸார்த்³த⁴ம்ʼஸ்த ²த்வா மத்ப்ேரரயது : ஸமீபம்ʼயாஸ்யாமி|

ⅩⅩⅩⅣமாம்ʼ ம்ருʼக³யஷ்யத்⁴ேவ க ந்தூத்³ேத³ஸ²ம்ʼ ந லப்ஸ்யத்⁴ேவ
ரத்ரஸ்தா²ஸ்யாமி தத்ரயூயம்ʼ க³ந்தும்ʼ நஸ² யத²|

ⅩⅩⅩⅤ ததா³ யஹூதீ³யா : பரஸ்பரம்ʼ வக்த்துமாேரப ⁴ேர
அஸ்ேயாத்³ேத³ஸ²ம்ʼ ந ப்ராப்ஸ்யாம ஏதாத்³ருʼஸ²ம்ʼ க ம்ʼஸ்தா²நம்ʼ
யாஸ்யத ? ப ⁴ந்நேத³ேஸ² வகீர்ணாநாம்ʼ யஹூதீ³யாநாம்ʼ
ஸந்ந த ⁴ம் ஏஷக³த்வா தாந்உபேத³ யத க ம்ʼ?

ⅩⅩⅩⅥ ேநா ேசத் மாம்ʼ க³ேவஷயஷ்யத² க ந்தூத்³ேத³ஸ²ம்ʼ ந
ப்ராப்ஸ்யத² ஏஷேகாத்³ருʼஸ²ம்ʼவாக்யமித³ம்ʼவத³த ?

ⅩⅩⅩⅦ அநந்தரம் உத்ஸவஸ்ய சரேம(அ)ஹந அர்தா²த்
ப்ரதா⁴நத ³ேந யீஸு²ருத்தஷ்ட²ந் உச்ைச :காரம் ஆஹ்வயந்
உத ³தவாந்யத ³கஸ்²ச த்த்ருʼஷார்த்ேதாப⁴வத தர்ஹ மமாந்த கம்
ஆக³த்யபவது|

ⅩⅩⅩⅧ ய : கஸ்²ச ந்மய வஸ்²வஸித த⁴ர்ம்மக்³ரந்த²ஸ்ய
வசநாநுஸாேரண தஸ்யாப்⁴யந்தரேதா(அ)ம்ருʼதேதாயஸ்ய
ஸ்ேராதாம்ʼஸிநர்க³மிஷ்யந்த |

ⅩⅩⅩⅨ ேய தஸ்மிந் வஸ்²வஸந்த த ஆத்மாநம்ʼ
ப்ராப்ஸ்யந்தீத்யர்ேத² ஸ இத³ம்ʼ வாக்யம்ʼ வ்யாஹ்ருʼதவாந்
ஏதத்காலம்ʼ யாவத்³ யீஸு² ர்வ ப⁴வம்ʼ ந ப்ராப்தஸ்தஸ்மாத் பவ த்ர
ஆத்மா நாதீ³யத|

ⅩⅬ ஏதாம்ʼ வாணீம்ʼ ஸ்²ருத்வா ப³ஹேவா ேலாகா அவத³ந்
அயேமவநஸ்²ச தம்ʼஸப⁴வஷ்யத்³வாதீ³|

ⅩⅬⅠ ேகச த்³ அகத²யந் ஏஷஏவ ேஸாப ⁴ஷக்த்த : க ந்து ேகச த்³
அவத³ந் ேஸாப ⁴ஷக்த்த : க ம்ʼ கா³லீல்ப்ரேத³ேஸ²ஜநஷ்யேத?

ⅩⅬⅡ ேஸாப ⁴ஷக்த்ேதா தா³யூேதா³ வம்ʼேஸ² தா³யூேதா³
ஜந்மஸ்தா²ேந ைப³த்ேலஹமி பத்தேந ஜநஷ்யேத த⁴ர்ம்மக்³ரந்ேத²
க மித்த²ம்ʼலிக ²தம்ʼ நாஸ்த ?

ⅩⅬⅢஇத்த²ம்ʼ தஸ்மிந் ேலாகாநாம்ʼ ப ⁴ந்நவாக்யதாஜாதா|
ⅩⅬⅣ கத பயேலாகாஸ்தம்ʼ த⁴ர்த்தும் ஐச்ச²ந் ததா²ப தத்³வபுஷ
ேகாப ஹஸ்தம்ʼ நார்பயத்|

ⅩⅬⅤ அநந்தரம்ʼ பாதா³த க³ேண ப்ரதா⁴நயாஜகாநாம்ʼ
ப ²ரூஸி²நாஞ்ச ஸமீபமாக³தவத ேத தாந் அப்ருʼச்ச²ந் குேதா
ேஹேதாஸ்தம்ʼ நாநயத?

ⅩⅬⅥ ததா³ பதா³தய : ப்ரத்யவத³ந் ஸ மாநவ இவ ேகாப கதா³ப
ேநாபாத ³ஸ²த்|

ⅩⅬⅦதத : ப ²ரூஸி²ந : ப்ராேவாசந்யூயமப க மப்⁴ராமிஷ்ட?
ⅩⅬⅧ அத ⁴பதீநாம்ʼ ப ²ரூஸி²நாஞ்ச ேகாப க ம்ʼ தஸ்மிந்
வ்யஸ்²வஸீத்?

ⅩⅬⅨ ேய ஸா²ஸ்த்ரம்ʼ ந ஜாநந்த த இேம(அ)த⁴மேலாகாஏவ
ஸா²பக்³ரஸ்தா :|
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Ⅼததா³ ந கதீ³மநாமா ேதஷாேமேகா ய : க்ஷணதா³யாம்ʼ யீேஸா² :
ஸந்ந த ⁴ம்அகா³த்ஸஉக்த்தவாந்

ⅬⅠதஸ்யவாக்ேய நஸ்²ருேத கர்ம்மணி ச ந வ த ³ேத (அ)ஸ்மாகம்ʼ
வ்யவஸ்தா² க ம்ʼ கஞ்சநமநுஜம்ʼ ேதா³ஷீகேராத ?

ⅬⅡ ததஸ்ேத வ்யாஹரந் த்வமப க ம்ʼ கா³லீலீயேலாக :? வவச்ய
பஸ்²யக³லீலிேகாப ப⁴வஷ்யத்³வாதீ³ ேநாத்பத்³யேத|

ⅬⅢ தத : பரம்ʼ ஸர்வ்ேவ ஸ்வம்ʼ ஸ்வம்ʼ க்³ருʼஹம்ʼ க³தா : க ந்து
யீஸு² ர்ைஜதுநநாமாநம்ʼஸி²ேலாச்சயம்ʼ க³தவாந்|

Ⅷ
Ⅰப்ரத்யூேஷயீஸு² : பநர்மந்த ³ரம்ஆக³ச்ச²த்
Ⅱ தத : ஸர்வ்ேவஷ ேலாேகஷ தஸ்ய ஸமீப ஆக³ேதஷ ஸ
உபவஸ்²யதாந்உபேத³ஷ்டும்ஆரப⁴த|

Ⅲததா³அத்⁴யாபகா : ப ²ரூஸி²நஞ்சவ்யப ⁴சாரகர்ம்மணித்⁴ருʼதம்ʼ
ஸ்த்ரியேமகாம் ஆநய ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ மத்⁴ேய ஸ்தா²பய த்வா
வ்யாஹரந்

Ⅳ ேஹ கு³ேரா ேயாஷதம் இமாம்ʼ வ்யப ⁴சாரகர்ம்ம
குர்வ்வாணாம்ʼ ேலாகா த்⁴ருʼதவந்த :|

Ⅴ ஏதாத்³ருʼஸ²ேலாகா : பாஷாணாகா⁴ேதந ஹந்தவ்யா இத
வத ⁴ர்மூஸாவ்யவஸ்தா²க்³ரந்ேத² லிக ²ேதாஸ்த க ந்து ப⁴வாந்
க மாத ³ஸ²த ?

Ⅵ ேத தமபவத ³தும்ʼ பரீக்ஷாப ⁴ப்ராேயண வாக்யமித³ம்
அப்ருʼச்ச²ந் க ந்து ஸ ப்ரஹ்வீபூ⁴ய பூ⁴மாவங்க³ல்யா ேலக ²தும்
ஆரப⁴த|

Ⅶ ததஸ்ைத : புந : புந : ப்ருʼஷ்ட உத்தா²ய கத ²தவாந்
யுஷ்மாகம்ʼ மத்⁴ேய ேயா ஜேநா ந ரபராதீ⁴ ஸஏவ ப்ரத²மம் ஏநாம்ʼ
பாஷாேணநாஹந்து|

Ⅷபஸ்²சாத்ஸபுநஸ்²ச ப்ரஹ்வீபூ⁴யபூ⁴ெமௗேலக ²தும்ஆரப⁴த|
Ⅸதாம்ʼ கத²ம்ʼஸ்²ருத்வா ேதஸ்வஸ்வமநஸிப்ரேபா³த⁴ம்ʼ ப்ராப்ய
ஜ்ேயஷ்டா²நுக்ரமம்ʼ ஏைககஸ² : ஸர்வ்ேவ ப³ஹரக³ச்ச²ந் தேதா
யீஸு²ேரகாகீ தயக்த்ேதாப⁴வத் மத்⁴யஸ்தா²ேந த³ண்டா³யமாநா
ஸா ேயாஷா சஸ்த ²தா|

Ⅹதத்பஸ்²சாத்³யீஸு²ருத்தா²யதாம்ʼவந தாம்ʼவநாகமப்யபரம்ʼந
வ ேலாக்ய ப்ருʼஷ்டவாந் ேஹவாேம தவாபவாத³கா : குத்ர? ேகாப
த்வாம்ʼ க ம்ʼ ந த³ண்ட³யத ?

Ⅺ ஸாவத³த் ேஹ மேஹச்ச² ேகாப ந ததா³ யீஸு²ரேவாசத்
நாஹமப த³ண்ட³யாமி யாஹ புந : பாபம்ʼமாகார்ஷீ :|

Ⅻ தேதா யீஸு² : புநரப ேலாேகப்⁴ய இத்த²ம்ʼ கத²யதும் ஆரப⁴த
ஜக³ேதாஹம்ʼ ஜ்ேயாத  :ஸ்வரூேபா ய : கஸ்²ச ந் மத்பஸ்²சாத³
க³ச்ச²த ஸதமிேர ந ப்⁴ரமித்வாஜீவநரூபாம்ʼதீ³ப்த ம்ʼ ப்ராப்ஸ்யத |

ⅩⅢ தத : ப ²ரூஸி²ேநா(அ)வாத ³ஷ ஸ்த்வம்ʼ ஸ்வார்ேத² ஸ்வயம்ʼ
ஸா யம்ʼ த³தா³ஸி தஸ்மாத் தவ ஸா யம்ʼ க்³ராஹ்யம்ʼ ந
ப⁴வத |
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ⅩⅣ ததா³ யீஸு² : ப்ரத்யுத ³தவாந் யத்³யப ஸ்வார்ேத²(அ)ஹம்ʼ
ஸ்வயம்ʼ ஸா யம்ʼ த³தா³மி ததா²ப மத் ஸா யம்ʼ க்³ராஹ்யம்ʼ
யஸ்மாத்³அஹம்ʼகுதஆக³ேதாஸ்மி க்வயாமி ச தத³ஹம்ʼஜாநாமி
க ந்துகுதஆக³ேதாஸ்மி குத்ர க³ச்சா²மி ச தத்³யூயம்ʼ நஜாநீத²|

ⅩⅤயூயம்ʼெலௗக கம்ʼவசாரயத² நாஹம்ʼ க மப வ சாரயாமி|
ⅩⅥ க ந்து யத ³ வசாரயாமி தர்ஹ மம வ சாேரா க்³ரஹீதவ்ேயா
யேதாஹம்ஏகாகீ நாஸ்மி ப்ேரரய தா ப தா மயாஸஹவத்³யேத|

ⅩⅦ த்³வேயா ர்ஜநேயா : ஸா யம்ʼ க்³ரஹணீயம்ʼ ப⁴வதீத
யுஷ்மாகம்ʼவ்யவஸ்தா²க்³ரந்ேத²லிக ²தமஸ்த |

ⅩⅧஅஹம்ʼஸ்வார்ேத²ஸ்வயம்ʼஸாக்ஷத்வம்ʼத³தா³மியஸ்²சமம
தாேதா மாம்ʼ ப்ேரரிதவாந் ேஸாப மத³ர்ேத²ஸா யம்ʼ த³தா³த |

ⅩⅨ ததா³ ேத(அ)ப்ருʼச்ச²ந் தவ தாத : குத்ர? தேதா யீஸு² :
ப்ரத்யவாதீ³த்³ யூயம்ʼ மாம்ʼ ந ஜாநீத² மத்ப தரஞ்ச ந ஜாநீத² யத ³
மாம்அக்ஷாஸ்யததர்ஹ மமதாதமப்யக்ஷாஸ்யத|

ⅩⅩ யீஸு² ர்மந்த ³ர உபத ³ஸ்²ய ப⁴ண்டா³கா³ேர கதா² ஏதா
அகத²யத்ததா²ப தம்ʼ ப்ரத ேகாப கரம்ʼ ேநாத³ேதாலயத்|

ⅩⅪ தத : பரம்ʼ யீஸு² : புநருத ³தவாந் அது⁴நாஹம்ʼ க³ச்சா²மி
யூயம்ʼ மாம்ʼ க³ேவஷயஷ்யத² க ந்து நைஜ : பாைப ர்மரிஷ்யத²
யத் ஸ்தா²நம் அஹம்ʼ யாஸ்யாமி தத் ஸ்தா²நம் யூயம்ʼ யாதும்ʼ ந
ஸ² யத²|

ⅩⅫ ததா³ யஹூதீ³யா : ப்ராேவாசந் க மயம் ஆத்மகா⁴தம்ʼ
கரிஷ்யத ? யேதா யத் ஸ்தா²நம் அஹம்ʼ யாஸ்யாமி தத் ஸ்தா²நம்
யூயம்ʼயாதும்ʼ நஸ² யத²இத வாக்யம்ʼ ப்³ரவீத |

ⅩⅩⅢ தேதா யீஸு²ஸ்ேதப்⁴ய : கத ²தவாந் யூயம் அத⁴ 
:ஸ்தா²நீயா ேலாகா அஹம் ஊர்த்³வ்வஸ்தா²நீய : யூயம்
ஏதஜ்ஜக³த்ஸம்ப³ந்தீ⁴யாஅஹம்ஏதஜ்ஜக³த்ஸம்ப³ந்தீ⁴ேயா ந|

ⅩⅩⅣ தஸ்மாத் கத ²தவாந் யூயம்ʼ நைஜ : பாைப ர்மரிஷ்யத²
யேதாஹம்ʼ ஸ புமாந் இத யத ³ ந வஸ்²வஸித² தர்ஹ நைஜ :
பாைப ர்மரிஷ்யத²|

ⅩⅩⅤ ததா³ ேத (அ)ப்ருʼச்ச²ந் கஸ்த்வம்ʼ? தேதா யீஸு² : கத ²தவாந்
யுஷ்மாகம்ʼ ஸந்நெதௗ⁴ யஸ்ய ப்ரஸ்தாவம் ஆ ப்ரத²மாத் கேராமி
ஸஏவபுருேஷாஹம்ʼ|

ⅩⅩⅥ யுஷ்மாஸு மயா ப³ஹுவாக்யம்ʼ வக்த்தவ்யம்ʼ
வசாரய தவ்யஞ்ச க ந்து மத்ப்ேரரய தா ஸத்யவாதீ³ தஸ்யஸமீேப
யத³ஹம்ʼஸ்²ருதவாந் தேத³வஜக³ேத கத²யாமி|

ⅩⅩⅦ க ந்து ஸ ஜநேக வாக்யமித³ம்ʼ ப்ேராக்த்தவாந் இத ேத
நாபு³த்⁴யந்த|

ⅩⅩⅧ தேதா யீஸு²ரகத²யத்³ யதா³ மநுஷ்யபுத்ரம் ஊர்த்³வ்வ
உத்தா²பயஷ்யத² ததா³ஹம்ʼ ஸ புமாந் ேகவல : ஸ்வயம்ʼ க மப
கர்ம்ம ந கேராமி க ந்து தாேதா யதா² ஸி²க்ஷயத தத³நுஸாேரண
வாக்யமித³ம்ʼவதா³மீத சயூயம்ʼஜ்ஞாதும்ʼஸ² யத²|

ⅩⅩⅨ மத்ப்ேரரய தா ப தா மாம் ஏகாக நம்ʼ ந த்யஜத ஸ மயா
ஸார்த்³த⁴ம்ʼதஷ்ட²த யேதாஹம்ʼதத³ப ⁴மதம்ʼகர்ம்மஸதா³கேராமி|
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ⅩⅩⅩததா³ தஸ்ையதாந வாக்யாந ஸ்²ருத்வா ப³ஹுவஸ்தாஸ்மிந்
வ்யஸ்²வஸந்|

ⅩⅩⅪேயயஹூதீ³யாவ்யஸ்²வஸந்யீஸு²ஸ்ேதப்⁴ேயா(அ)கத²யத்
ⅩⅩⅫ மம வாக்ேய யத ³ யூயம் ஆஸ்தா²ம்ʼ குருத² தர்ஹ மம
ஸி²ஷ்யா பூ⁴த்வா ஸத்யத்வம்ʼ ஜ்ஞாஸ்யத² தத : ஸத்யதயா
யுஷ்மாகம்ʼ ேமாேக்ஷாப⁴வஷ்யத |

ⅩⅩⅩⅢ ததா³ ேத ப்ரத்யவாத ³ஷ  : வயம் இப்³ராஹீேமா வம்ʼஸ² 
: கதா³ப கஸ்யாப தா³ஸா ந ஜாதாஸ்தர்ஹ யுஷ்மாகம்ʼ முக்த்த
ர்ப⁴வஷ்யதீத வாக்யம்ʼ கத²ம்ʼ ப்³ரவீஷ ?

ⅩⅩⅩⅣ ததா³ யீஸு² : ப்ரத்யவத³த்³ யுஷ்மாநஹம்ʼ யதா²ர்த²தரம்ʼ
வதா³மி ய : பாபம்ʼ கேராத ஸபாபஸ்யதா³ஸ :|

ⅩⅩⅩⅤ தா³ஸஸ்²ச ந ரந்தரம்ʼ ந ேவஸ²ேந ந தஷ்ட²த க ந்து புத்ேரா
ந ரந்தரம்ʼ தஷ்ட²த |

ⅩⅩⅩⅥஅத : புத்ேரா யத ³ யுஷ்மாந் ேமாசயத தர்ஹ நதாந்தேமவ
முக்த்தா ப⁴வஷ்யத²|

ⅩⅩⅩⅦ யுயம் இப்³ராஹீேமா வம்ʼஸ² இத்யஹம்ʼ ஜாநாமி க ந்து
மம கதா² யுஷ்மாகம் அந்த :கரேணஷ ஸ்தா²நம்ʼ ந ப்ராப்நுவந்த
தஸ்மாத்³ேத⁴ேதா ர்மாம்ʼஹந்தும்ஈஹத்⁴ேவ|

ⅩⅩⅩⅧ அஹம்ʼ ஸ்வபது : ஸமீேப யத³பஸ்²யம்ʼ தேத³வ கத²யாமி
ததா²யூயமப ஸ்வபது : ஸமீேபயத³பஸ்²யததேத³வகுருத்⁴ேவ|

ⅩⅩⅩⅨததா³ ேத ப்ரத்யேவாசந்இப்³ராஹீம்அஸ்மாகம்ʼ ப தா தேதா
யீஸு²ரகத²யத்³ யத ³ யூயம் இப்³ராஹீம : ஸந்தாநா அப⁴வஷ்யத
தர்ஹ இப்³ராஹீமஆசாரணவத்³ஆசரிஷ்யத|

ⅩⅬ ஈஸ்²வரஸ்ய முகா²த் ஸத்யம்ʼ வாக்யம்ʼ ஸ்²ருத்வா யுஷ்மாந்
ஜ்ஞாபயாமி ேயாஹம்ʼ தம்ʼ மாம்ʼ ஹந்தும்ʼ ேசஷ்டத்⁴ேவ
இப்³ராஹீம்ஏதாத்³ருʼஸ²ம்ʼ கர்ம்ம ந சகார|

ⅩⅬⅠயூயம்ʼஸ்வஸ்வபது : கர்ம்மாணி குருத² ததா³ைதருக்த்தம்ʼ ந
வயம்ʼஜாரஜாதாஅஸ்மாகம் ஏகஏவப தாஸ்த ஸஏேவஸ்²வர :

ⅩⅬⅡ தேதா யீஸு²நா கத ²தம் ஈஸ்²வேரா யத ³ யுஷ்மாகம்ʼ
தாேதாப⁴வஷ்யத் தர்ஹ யூயம்ʼ மய ப்ேரமாகரிஷ்யத யேதாஹம்
ஈஸ்²வராந்ந ர்க³த்யாக³ேதாஸ்மி ஸ்வேதா நாக³ேதாஹம்ʼ ஸ மாம்ʼ
ப்ராஹேணாத்|

ⅩⅬⅢயூயம்ʼ மம வாக்யமித³ம்ʼ ந பு³த்⁴யத்⁴ேவ குத :? யேதா யூயம்ʼ
மேமாபேத³ஸ²ம்ʼ ேஸாடு⁴ம்ʼ நஸ²க்நுத²|

ⅩⅬⅣ யூயம்ʼ ைஸ²தாந் பது : ஸந்தாநா ஏதஸ்மாத்³ யுஷ்மாகம்ʼ
பதுரப ⁴லாஷம்ʼ பூரயத² ஸ ஆ ப்ரத²மாத் நரகா⁴தீ தத³ந்த :
ஸத்யத்வஸ்ய ேலேஸா²ப நாஸ்த காரணாத³த : ஸ
ஸத்யதாயாம்ʼ நாதஷ்ட²த் ஸ யதா³ ம்ருʼஷா கத²யத ததா³
நஜஸ்வபா⁴வாநுஸாேரைணவ கத²யத யேதா ஸ ம்ருʼஷாபா⁴ஷீ
ம்ருʼேஷாத்பாத³கஸ்²ச|

ⅩⅬⅤ அஹம்ʼ தத்²யவாக்யம்ʼ வதா³மி காரணாத³ஸ்மாத்³ யூயம்ʼ
மாம்ʼ ந ப்ரதீத²|
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ⅩⅬⅥ மய பாபமஸ்தீத ப்ரமாணம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ ேகா தா³தும்ʼ
ஸ²க்ேநாத ? யத்³யஹம்ʼ தத்²யவாக்யம்ʼ வதா³மி தர்ஹ குேதா
மாம்ʼ ந ப்ரத த²?

ⅩⅬⅦ ய : கஸ்²சந ஈஸ்²வரீேயா ேலாக : ஸ ஈஸ்²வரீயகதா²யாம்ʼ
மேநாந த⁴த்ேதயூயம்ஈஸ்²வரீயேலாகாநப⁴வத²தந்ந தா³நாத்தத்ர
ந மநாம்ʼஸிநத⁴த்³ேவ|

ⅩⅬⅧ ததா³ யஹூதீ³யா : ப்ரத்யவாத ³ஷ  : த்வேமக :
ேஸா²மிேராணீேயா பூ⁴தக்³ரஸ்தஸ்²ச வயம்ʼ க மித³ம்ʼ ப⁴த்³ரம்ʼ
நாவாத ³ஷ்ம?

ⅩⅬⅨ தேதா யீஸு² : ப்ரத்யவாதீ³த் நாஹம்ʼ பூ⁴தக்³ரஸ்த : க ந்து
நஜதாதம்ʼஸம்மந்ேயதஸ்மாத்³யூயம்ʼமாம்அபமந்யத்⁴ேவ|

Ⅼ அஹம்ʼ ஸ்வஸுக்²யாத ம்ʼ ந ேசஷ்ேட க ந்து ேசஷ்டிதா
வ சாரய தா சாபர ஏகஆஸ்ேத|

ⅬⅠ அஹம்ʼ யுஷ்மப்⁴யம் அதீவ யதா²ர்த²ம்ʼ கத²யாமி ேயா நேரா
மதீ³யம்ʼவாசம்ʼமந்யேதஸகதா³சந ந த⁴நம்ʼ ந த்³ர யத |

ⅬⅡ யஹூதீ³யாஸ்தமவத³ந் த்வம்ʼ பூ⁴தக்³ரஸ்த இதீதா³நீம்
அைவஷ்ம| இப்³ராஹீம் ப⁴வஷ்யத்³வாத ³நஞ்ச ஸர்வ்ேவ ம்ருʼதா :
க ந்து த்வம்ʼ பா⁴ஷேஸ ேயா நேரா மம பா⁴ரதீம்ʼ க்³ருʼஹ்லாத ஸ
ஜாதுந தா⁴நாஸ்வாத³ம்ʼ நலப்ஸ்யேத|

ⅬⅢ தர்ஹ த்வம்ʼ க ம் அஸ்மாகம்ʼ பூர்வ்வபுருஷாத்³
இப்³ராஹீேமாப மஹாந்? யஸ்மாத் ேஸாப ம்ருʼத :
ப⁴வஷ்யத்³வாத ³ேநாப ம்ருʼதா : த்வம்ʼ ஸ்வம்ʼ கம்ʼ புமாம்ʼஸம்ʼ
மநுேஷ?

ⅬⅣயீஸு² : ப்ரத்யேவாசத்³யத்³யஹம்ʼஸ்வம்ʼஸ்வயம்ʼஸம்மந்ேய
தர்ஹ மம தத் ஸம்மநநம்ʼ க மப ந க ந்து மம தாேதா யம்ʼ யூயம்ʼ
ஸ்வீயம்ஈஸ்²வரம்ʼ பா⁴ஷத்⁴ேவஸஏவமாம்ʼஸம்மநுேத|

ⅬⅤ யூயம்ʼ தம்ʼ நாவக³ச்ச²த² க ந்த்வஹம்ʼ தமவக³ச்சா²மி
தம்ʼ நாவக³ச்சா²மீத வாக்யம்ʼ யத ³ வதா³மி தர்ஹ யூயமிவ
ம்ருʼஷாபா⁴ஷீ ப⁴வாமி க ந்த்வஹம்ʼ தமவக³ச்சா²மி ததா³க்ஷாமப
க்³ருʼஹ்லாமி|

ⅬⅥயுஷ்மாகம்ʼ பூர்வ்வபுருஷ இப்³ராஹீம் மம ஸமயம்ʼ த்³ரஷ்டும்
அதீவாவாஞ்ச²த் தந்ந ரீ யாநந்த³ச்ச|

ⅬⅦததா³யஹூதீ³யாஅப்ருʼச்ச²ந் தவவய : பஞ்சாஸ²த்³வத்ஸரா
ந த்வம்ʼ க ம்இப்³ராஹீமம்அத்³ரா  :?

ⅬⅧ யீஸு² : ப்ரத்யவாதீ³த்³ யுஷ்மாநஹம்ʼ யதா²ர்த²தரம்ʼ வதா³மி
இப்³ராஹீேமாஜந்மந : பூர்வ்வகாலமாரப்⁴யாஹம்ʼவத்³ேய|

ⅬⅨ ததா³ ேத பாஷாணாந் உத்ேதால்ய தமாஹந்தும் உத³யச்ச²ந்
க ந்து யீஸு² ர்கு³ப்ேதா மந்த ராத்³ ப³ஹர்க³த்ய ேதஷாம்ʼ மத்⁴ேயந
ப்ரஸ்த ²தவாந்|

Ⅸ
Ⅰ தத : பரம்ʼ யீஸு²ர்க³ச்ச²ந் மார்க³மத்⁴ேய ஜந்மாந்த⁴ம்ʼ நரம்
அபஸ்²யத்|
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Ⅱ தத : ஸி²ஷ்யாஸ்தம் அப்ருʼச்ச²ந் ேஹ கு³ேரா நேராயம்ʼ
ஸ்வபாேபநவாஸ்வப த்ரா : பாேபநாந்ேதா⁴(அ)ஜாயத?

Ⅲ தத : ஸ ப்ரத்யுத ³தவாந் ஏதஸ்ய வாஸ்ய ப த்ேரா : பாபாத்³
ஏதாத்³ருʼேஸா²பூ⁴த³இத நஹ கந்த்வேநநயேத²ஸ்²வரஸ்யகர்ம்ம
ப்ரகாஸ்²யேத தத்³ேத⁴ேதாேரவ|

Ⅳ த ³ேந தஷ்ட²த மத்ப்ேரரயது : கர்ம்ம மயா கர்த்தவ்யம்ʼ யதா³
க மப கர்ம்ம ந க்ரியேத தாத்³ருʼஸீ² நஸா²க³ச்ச²த |

Ⅴஅஹம்ʼ யாவத்காலம்ʼஜக³த தஷ்டா²மி தாவத்காலம்ʼஜக³ேதா
ஜ்ேயாத  :ஸ்வரூேபாஸ்மி|

Ⅵ இத்யுக்த்தா பூ⁴ெமௗ நஷ்டீ²வம்ʼ நக்ஷப்ய ேதந பங்கம்ʼ
க்ருʼதவாந்

Ⅶ பஸ்²சாத் தத்பங்ேகந தஸ்யாந்த⁴ஸ்ய ேநத்ேர ப்ரலிப்ய
தமித்யாத ³ஸ²த் க³த்வா ஸி²ேலாேஹ (அ)ர்தா²த் ப்ேரரிதநாம்ந
ஸரஸிஸ்நாஹ |தேதாந்ேதா⁴க³த்வாதத்ராஸ்நாத்தத : ப்ரந்நசக்ஷ
ர்பூ⁴த்வாவ்யாகு⁴ட்யாகா³த்|

Ⅷ அபரஞ்ச ஸமீபவாஸிேநா ேலாகா ேய ச தம்ʼ பூர்வ்வமந்த⁴ம்
அபஸ்²யந் ேத ப³க்த்தும் ஆரப⁴ந்த ேயாந்த⁴ேலாேகா
வர்த்மந்யுபவஸ்²யாப ⁴க்ஷதஸஏவாயம்ʼஜந : க ம்ʼ ந ப⁴வத ?

Ⅸேகச த³வத³ந்ஸஏவேகச த³ேவாசந்தாத்³ருʼேஸா²ப⁴வத க ந்து
ஸஸ்வயமப்³ரவீத்ஸஏவாஹம்ʼ ப⁴வாமி|

Ⅹஅதஏவேத (அ)ப்ருʼச்ச²ந் த்வம்ʼ கத²ம்ʼ த்³ருʼஷ்டிம்ʼ பாப்தவாந்?
Ⅺ தத : ேஸாவத³த்³ யீஸ²நாமக ஏேகா ஜேநா மம நயேந பங்ேகந
ப்ரலிப்ய இத்யாஜ்ஞாபயத் ஸி²ேலாஹகாஸாரம்ʼ க³த்வா தத்ர
ஸ்நாஹ | ததஸ்தத்ர க³த்வா மய ஸ்நாேத த்³ருʼஷ்டிமஹம்ʼ
லப்³த⁴வாந்|

Ⅻ ததா³ ேத (அ)வத³ந் ஸ புமாந் குத்ர? ேதேநாக்த்தம்ʼ நாஹம்ʼ
ஜாநாமி|

ⅩⅢ அபரம்ʼ தஸ்மிந் பூர்வ்வாந்ேத⁴ ஜேந ப ²ரூஸி²நாம்ʼ ந கடம்
ஆநீேத ஸத ப ²ரூஸி²ேநாப தமப்ருʼச்ச²ந் கத²ம்ʼ த்³ருʼஷ்டிம்ʼ
ப்ராப்ேதாஸி?

ⅩⅣ தத : ஸ கத ²தவாந் ஸ பங்ேகந மம ேநத்ேர (அ)லிம்பத்
பஸ்²சாத்³ஸ்நாத்வா த்³ருʼஷ்டிமலேப⁴|

ⅩⅤ க ந்து யீஸு² ர்வஸ்²ராமவாேர கர்த்³த³மம்ʼ க்ருʼத்வா
தஸ்ய நயேந ப்ரஸந்ேந(அ)கேராத்³ இதகாரணாத்
கத பயப ²ரூஸி²ேநா(அ)வத³ந்

ⅩⅥ ஸ புமாந் ஈஸ்²வராந்ந யத : ஸ வஸ்²ராமவாரம்ʼ ந மந்யேத|
தேதாந்ேய ேகச த் ப்ரத்யவத³ந் பாபீ புமாந் க ம் ஏதாத்³ருʼஸ²ம்
ஆஸ்²சர்ய்யம்ʼ கர்ம்ம கர்த்தும்ʼஸ²க்ேநாத ?

ⅩⅦ இத்த²ம்ʼ ேதஷாம்ʼ பரஸ்பரம்ʼ ப ⁴ந்நவாக்யத்வம் அப⁴வத்|
பஸ்²சாத் ேத புநரப தம்ʼ பூர்வ்வாந்த⁴ம்ʼ மாநுஷம் அப்ராக்ஷ  :
ேயா ஜநஸ்தவ சக்ஷ ஷீ ப்ரஸந்ேந க்ருʼதவாந் தஸ்மிந் த்வம்ʼ க ம்ʼ
வத³ஸி? ஸஉக்த்தவாந்ஸப⁴வஸ²த்³வாதீ³|
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ⅩⅧ ஸ த்³ருʼஷ்டிம் ஆப்தவாந் இத யஹூதீ³யாஸ்தஸ்ய
த்³ருʼஷ்டிம்ʼ ப்ராப்தஸ்ய ஜநஸ்ய ப த்ேரா ர்முகா²த்³ அஸ்²ருத்வா
ந ப்ரத்யயந்|

ⅩⅨஅதஏவ ேத தாவப்ருʼச்ச²ந் யுவேயா ர்யம்ʼ புத்ரம்ʼ ஜந்மாந்த⁴ம்ʼ
வத³த² : ஸகமயம்ʼ? தர்ஹீதா³நீம்ʼ கத²ம்ʼ த்³ரஷ்டும்ʼஸ²க்ேநாத ?

ⅩⅩ ததஸ்தஸ்ய ப தெரௗ ப்ரத்யேவாசதாம் அயம் ஆவேயா : புத்ர
ஆஜேநரந்த⁴ஸ்²ச தத³ப்யாவாம்ʼஜாநீவ :

ⅩⅪ க ந்த்வது⁴நா கத²ம்ʼ த்³ருʼஷ்டிம்ʼ ப்ராப்தவாந் ததா³வாம்ʼ ந்
ஜாநீவ : ேகாஸ்ய சக்ஷ ஷீ ப்ரஸந்ேந க்ருʼதவாந் தத³ப ந ஜாநீவ
ஏஷவய :ப்ராப்த ஏநம்ʼ ப்ருʼச்ச²தஸ்வகதா²ம்ʼஸ்வயம்ʼவ யத |

ⅩⅫ யஹூதீ³யாநாம்ʼ ப⁴யாத் தஸ்ய ப தெரௗ வாக்யமித³ம்
அவத³தாம்ʼ யத : ேகாப மநுஷ்ேயா யத ³ யீஸு²ம் அப ⁴ஷக்தம்ʼ
வத³த தர்ஹ ஸ ப⁴ஜநக்³ருʼஹாத்³ தூ³ரீகாரிஷ்யேத யஹூதீ³யா
இத மந்த்ரணாம்அகுர்வ்வந்

ⅩⅩⅢஅதஸ்தஸ்ய ப தெரௗ வ்யாஹரதாம் ஏஷ வய :ப்ராப்த ஏநம்ʼ
ப்ருʼச்ச²த|

ⅩⅩⅣ ததா³ ேத புநஸ்²ச தம்ʼ பூர்வ்வாந்த⁴ம் ஆஹூய வ்யாஹரந்
ஈஸ்²வரஸ்யகு³ணாந்வத³ ஏஷமநுஷ்ய : பாபீத வயம்ʼஜாநீம :|

ⅩⅩⅤ ததா³ ஸ உக்த்தவாந் ஸ பாபீ ந ேவத நாஹம்ʼ ஜாேந
பூர்வாமந்த⁴ஆஸமஹம்அது⁴நா பஸ்²யாமீத மாத்ரம்ʼஜாநாமி|

ⅩⅩⅥ ேத புநரப்ருʼச்ச²ந்ஸ த்வாம்ʼ ப்ரத க மகேராத்? கத²ம்ʼ ேநத்ேர
ப்ரஸந்ேந (அ)கேராத்?

ⅩⅩⅦதத : ேஸாவாதீ³த்³ஏகக்ருʼத்ேவாகத²யம்ʼயூயம்ʼ நஸ்²ருʼணுத²
தர்ஹ குத : புந : ஸ்²ேராதும்இச்ச²த²? யூயமப க ம்ʼ தஸ்யஸி²ஷ்யா
ப⁴வதும்இச்ச²த²?

ⅩⅩⅧ ததா³ ேத தம்ʼ த ரஸ்க்ருʼத்ய வ்யாஹரந் த்வம்ʼ தஸ்ய
ஸி²ஷ்ேயாவயம்ʼமூஸா : ஸி²ஷ்யா :|

ⅩⅩⅨமூஸாவக்த்ேரேணஸ்²வேரா ஜகா³த³ தஜ்ஜாநீம : க ந்த்ேவஷ
குத்ரத்யேலாகஇத நஜாநீம :|

ⅩⅩⅩ ேஸாவத³த்³ ஏஷ மம ேலாசேந ப்ரஸந்ேந (அ)கேராத் ததா²ப
குத்ரத்யேலாகஇத யூயம்ʼ நஜாநீத² ஏதத்³ஆஸ்²சர்ய்யம்ʼ ப⁴வத |

ⅩⅩⅪ ஈஸ்²வர : பாப நாம்ʼ கதா²ம்ʼ ந ஸ்²ருʼேணாத க ந்து ேயா
ஜநஸ்தஸ்மிந் ப⁴க்த ம்ʼ க்ருʼத்வா தத ³ஷ்டக்ரியாம்ʼ கேராத
தஸ்ையவகதா²ம்ʼஸ்²ருʼேணாத ஏதத்³வயம்ʼஜாநீம :|

ⅩⅩⅫ ேகாப மநுஷ்ேயா ஜந்மாந்தா⁴ய சக்ஷ ஷீ அத³தா³த்
ஜக³தா³ரம்பா⁴த்³ ஏதாத்³ருʼஸீ²ம்ʼ கதா²ம்ʼ ேகாப கதா³ப
நாஸ்²ருʼேணாத்|

ⅩⅩⅩⅢ அஸ்மாத்³ ஏஷ மநுஷ்ேயா யதீ³ஸ்²வராந்நாஜாயத தர்ஹ
கஞ்ச த³பீத்³ருʼஸ²ம்ʼ கர்ம்ம கர்த்தும்ʼ நாஸ²க்ேநாத்|

ⅩⅩⅩⅣேதவ்யாஹரந் த்வம்ʼ பாபாத்³அஜாயதா² : க மஸ்மாந் த்வம்ʼ
ஸி²க்ஷயஸி? பஸ்²சாத்ேத தம்ʼ ப³ஹரகுர்வ்வந்|

ⅩⅩⅩⅤ தத³நந்தரம்ʼ யஹூதீ³ைய : ஸ ப³ஹரக்ரியத யீஸு²ரித
வார்த்தாம்ʼ ஸ்²ருத்வா தம்ʼ ஸாக்ஷாத் ப்ராப்ய ப்ருʼஷ்டவாந்
ஈஸ்²வரஸ்யபுத்ேர த்வம்ʼவஸ்²வஸிஷ ?
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ⅩⅩⅩⅥ ததா³ ஸ ப்ரத்யேவாசத் ேஹ ப்ரேபா⁴ ஸ ேகா யத்
தஸ்மிந்நஹம்ʼவஸ்²வஸிமி?

ⅩⅩⅩⅦ தேதா யீஸு² : கத ²தவாந் த்வம்ʼ தம்ʼ த்³ருʼஷ்டவாந் த்வயா
ஸாகம்ʼய : கத²ம்ʼ கத²யத ஸஏவஸ :|

ⅩⅩⅩⅧ ததா³ ேஹ ப்ரேபா⁴ வஸ்²வஸிமீத்யுக்த்வா ஸ தம்ʼ
ப்ரணாமத்|

ⅩⅩⅩⅨ பஸ்²சாத்³ யீஸு² : கத ²தவாந் நயநஹீநா நயநாந
ப்ராப்நுவந்த நயநவந்தஸ்²சாந்தா⁴ ப⁴வந்தீத்யப ⁴ப்ராேயண
ஜக³தா³ஹம்ஆக³ச்ச²ம்|

ⅩⅬஏதத்ஸ்²ருத்வாந கடஸ்தா² : கத பயா : ப ²ரூஸி²ேநாவ்யாஹரந்
வயமப க மந்தா⁴ :?

ⅩⅬⅠ ததா³ யீஸு²ரவாதீ³த்³ யத்³யந்தா⁴ அப⁴வத தர்ஹ பாபாந
நாதஷ்ட²ந் க ந்து பஸ்²யாமீத வாக்யவத³நாத்³ யுஷ்மாகம்ʼ பாபாந
தஷ்ட²ந்த |

Ⅹ
Ⅰஅஹம்ʼ யுஷ்மாநதயதா²ர்த²ம்ʼ வதா³மி, ேயா ஜேநா த்³வாேரண
ந ப்ரவஸ்²ய ேகநாப்யந்ேயந ேமஷக்³ருʼஹம்ʼ ப்ரவஸ²த ஸ ஏவ
ஸ்ேதேநா த³ஸ்யுஸ்²ச|

Ⅱேயா த்³வாேரணப்ரவஸ²த ஸஏவேமஷபாலக :|
Ⅲ ெதௗ³வாரிகஸ்தஸ்ைம த்³வாரம்ʼ ேமாசயத ேமஷக³ணஸ்²ச
தஸ்ய வாக்யம்ʼ ஸ்²ருʼேணாத ஸ நஜாந் ேமஷாந்
ஸ்வஸ்வநாம்நாஹூயப³ஹ  : க்ருʼத்வா நயத |

Ⅳ ததா² நஜாந் ேமஷாந் ப³ஹ  : க்ருʼத்வா ஸ்வயம்ʼ ேதஷாம்
அக்³ேர க³ச்ச²த , தேதா ேமஷாஸ்தஸ்ய ஸ²ப்³த³ம்ʼ பு³த்⁴யந்ேத,
தஸ்மாத் தஸ்யபஸ்²சாத்³வ்ரஜந்த |

Ⅴக ந்துபரஸ்யஸ²ப்³த³ம்ʼ ந பு³த்⁴யந்ேத தஸ்மாத் தஸ்யபஸ்²சாத்³
வ்ரஜிஷ்யந்த வரம்ʼ தஸ்யஸமீபாத் பலாயஷ்யந்ேத|

Ⅵ யீஸு²ஸ்ேதப்⁴ய இமாம்ʼ த்³ருʼஷ்டாந்தகதா²ம் அகத²யத் க ந்து
ேதந கத ²தகதா²யாஸ்தாத்பர்ய்யம்ʼ ேத நாபு³த்⁴யந்த|

Ⅶ அேதா யீஸு² : புநரகத²யத், யுஷ்மாநாஹம்ʼ யதா²ர்த²தரம்ʼ
வ்யாஹராமி, ேமஷக்³ருʼஹஸ்யத்³வாரம்அஹேமவ|

Ⅷ மயா ந ப்ரவஸ்²ய ய ஆக³ச்ச²ந் ேத ஸ்ேதநா த³ஸ்யவஸ்²ச
க ந்து ேமஷாஸ்ேதஷாம்ʼ கதா² நாஸ்²ருʼண்வந்|

Ⅸ அஹேமவ த்³வாரஸ்வரூப :, மயா ய : கஸ்²ச த ப்ரவஸ²த ஸ
ரக்ஷாம்ʼ ப்ராப்ஸ்யத ததா² ப³ஹரந்தஸ்²ச க³மநாக³மேந க்ருʼத்வா
சரணஸ்தா²நம்ʼ ப்ராப்ஸ்யத |

Ⅹ ேயா ஜநஸ்ேதந : ஸ ேகவலம்ʼ ஸ்ைதந்யப³த⁴வநாஸா²ந்
கர்த்துேமவ ஸமாயாத க ந்த்வஹம் ஆயு ர்தா³தும் அர்தா²த்
பா³ஹூல்ேயநதேத³வதா³தும்ஆக³ச்ச²ம்|

Ⅺஅஹேமவ ஸத்யேமஷபாலேகா யஸ்து ஸத்ேயா ேமஷபாலக :
ஸேமஷார்த²ம்ʼ ப்ராணத்யாக³ம்ʼ கேராத ;

Ⅻ க ந்து ேயா ஜேநா ேமஷபாலேகா ந, அர்தா²த்³ யஸ்ய ேமஷா
நஜா ந ப⁴வந்த , ய ஏதாத்³ருʼேஸா² ைவதந க : ஸ வ்ருʼகம்
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ஆக³ச்ச²ந்தம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா ேமஜவ்ரஜம்ʼ வஹாய பலாயேத,
தஸ்மாத்³வ்ருʼகஸ்தம்ʼவ்ரஜம்ʼ த்⁴ருʼத்வாவ க ரத |

ⅩⅢ ைவதந க : பலாயேத யத : ஸ ேவதநார்தீ² ேமஷார்த²ம்ʼ ந
ச ந்தயத |

ⅩⅣஅஹேமவ ஸத்ேயா ேமஷபாலக :, ப தா மாம்ʼ யதா² ஜாநாத ,
அஹஞ்சயதா² ப தரம்ʼஜாநாமி,

ⅩⅤததா² நஜாந் ேமஷாநப ஜாநாமி, ேமஷாஸ்²ச மாம்ʼஜாநாந்த ,
அஹஞ்சேமஷார்த²ம்ʼ ப்ராணத்யாக³ம்ʼ கேராமி|

ⅩⅥ அபரஞ்ச ஏதத்³ க்³ருʼஹீய ேமேஷப்⁴ேயா ப ⁴ந்நா அப
ேமஷா மம ஸந்த ேத ஸகலா ஆநயதவ்யா :; ேத மம ஸ²ப்³த³ம்ʼ
ஸ்²ேராஷ்யந்த தத ஏேகாவ்ரஜஏேகா ரக்ஷேகா ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅦ ப்ராணாநஹம்ʼ த்யக்த்வா புந : ப்ராணாந் க்³ரஹீஷ்யாமி,
தஸ்மாத் ப தா மய ஸ்ேநஹம்ʼ கேராத |

ⅩⅧ கஸ்²ச ஜ்ஜேநா மம ப்ராணாந்ஹந்தும்ʼ ந ஸ²க்ேநாத க ந்து
ஸ்வயம்ʼதாந்ஸமர்பயாமி தாந்ஸமர்பயதும்ʼபுநர்க்³ரஹீதுஞ்சமம
ஸ²க்த ராஸ்ேத பா⁴ரமிமம்ʼஸ்வபது : ஸகாஸா²த் ப்ராப்ேதாஹம்|

ⅩⅨ அஸ்மாது³பேத³ஸா²த் புநஸ்²ச யஹூதீ³யாநாம்ʼ மத்⁴ேய
ப ⁴ந்நவாக்யதாஜாதா|

ⅩⅩ தேதா ப³ஹேவா வ்யாஹரந் ஏஷ பூ⁴தக்³ரஸ்த உந்மத்தஸ்²ச,
குதஏதஸ்யகதா²ம்ʼஸ்²ருʼணுத²?

ⅩⅪ ேகச த்³ அவத³ந் ஏதஸ்ய கதா² பூ⁴தக்³ரஸ்தஸ்ய கதா²வந்ந
ப⁴வந்த ,பூ⁴த : க ம்அந்தா⁴யசக்ஷ ஷீதா³தும்ʼஸ²க்ேநாத ?

ⅩⅫஸீ²தகாேலயரூஸா²லமிமந்த ³ேராத்ஸர்க³பர்வ்வண்யுபஸ்த ²ேத
ⅩⅩⅢயீஸு² : ஸுேலமாேநா ந  :ஸாேரணக³மநாக³மேந கேராத ,
ⅩⅩⅣ ஏதஸ்மிந் ஸமேய யஹூதீ³யாஸ்தம்ʼ ேவஷ்டயத்வா
வ்யாஹரந் கத காலாந் அஸ்மாகம்ʼ வச க த்ஸாம்ʼ
ஸ்தா²பயஷ்யாமி? யத்³யப ⁴ஷக்ேதா ப⁴வத தர்ஹ தத்ஸ்பஷ்டம்ʼ
வத³|

ⅩⅩⅤ ததா³ யீஸு² : ப்ரத்யவத³த்³ அஹம் அசகத²ம்ʼ க ந்து யூயம்ʼ
ந ப்ரதீத², நஜபது ர்நாம்நா யாம்ʼ யாம்ʼ க்ரியாம்ʼ கேராமி ஸா
க்ரிையவமமஸாக்ஷஸ்வரூபா|

ⅩⅩⅥ க ந்த்வஹம்ʼ பூர்வ்வமகத²யம்ʼ யூயம்ʼ மம ேமஷா ந ப⁴வத²,
காரணாத³ஸ்மாந் நவஸ்²வஸித²|

ⅩⅩⅦமம ேமஷா மமஸ²ப்³த³ம்ʼஸ்²ருʼண்வந்த தாநஹம்ʼ ஜாநாமி
ேத ச மம பஸ்²சாத்³ க³ச்ச²ந்த |

ⅩⅩⅧ அஹம்ʼ ேதப்⁴ேயா(அ)நந்தாயு ர்த³தா³மி, ேத கதா³ப ந
நம்ʼ யந்த ேகாப மம கராத் தாந்ஹர்த்தும்ʼ நஸ² யத |

ⅩⅩⅨ ேயா மம ப தா தாந் மஹ்யம்ʼ த³த்தவாந் ஸ ஸர்வ்வஸ்மாத்
மஹாந், ேகாப மம பது : கராத் தாந்ஹர்த்தும்ʼ நஸ² யத |

ⅩⅩⅩஅஹம்ʼ ப தா ச த்³வேயாேரகத்வம்|
ⅩⅩⅪ தேதா யஹூதீ³யா : புநரப தம்ʼ ஹந்தும்ʼ பாஷாணாந்
உத³ேதாலயந்|

ⅩⅩⅫ யீஸு² : கத ²தவாந் பது : ஸகாஸா²த்³
ப³ஹூந்யுத்தமகர்ம்மாணி யுஷ்மாகம்ʼ ப்ராகாஸ²யம்ʼ ேதஷாம்ʼ
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கஸ்யகர்ம்மண : காரணாந்மாம்ʼபாஷாைணராஹந்தும்உத்³யதா :
ஸ்த²?

ⅩⅩⅩⅢ யஹூதீ³யா : ப்ரத்யவத³ந் ப்ரஸ²ஸ்தகர்ம்மேஹேதா ர்ந
க ந்து த்வம்ʼ மாநுஷ : ஸ்வமீஸ்²வரம் உக்த்ேவஸ்²வரம்ʼ ந ந்த³ஸி
காரணாத³ஸ்மாத் த்வாம்ʼ பாஷாைணர்ஹந்ம :|

ⅩⅩⅩⅣ ததா³ யீஸு² : ப்ரத்யுக்தவாந் மயா கத ²தம்ʼ யூயம் ஈஸ்²வரா
ஏதத்³வசநம்ʼயுஷ்மாகம்ʼஸா²ஸ்த்ேரலிக ²தம்ʼ நாஸ்த க ம்ʼ?

ⅩⅩⅩⅤ தஸ்மாத்³ ேயஷாம் உத்³ேத³ேஸ² ஈஸ்²வரஸ்ய கதா² கத ²தா
ேத யதீ³ஸ்²வரக³ணா உச்யந்ேத த⁴ர்ம்மக்³ரந்த²ஸ்யாப்யந்யதா²
ப⁴வதும்ʼ நஸ²க்யம்ʼ,

ⅩⅩⅩⅥ தர்ஹ்யாஹம் ஈஸ்²வரஸ்ய புத்ர இத வாக்யஸ்ய கத²நாத்
யூயம்ʼ ப த்ராப ⁴ஷக்தம்ʼ ஜக³த ப்ேரரிதஞ்ச புமாம்ʼஸம்ʼ கத²ம்
ஈஸ்²வரந ந்த³கம்ʼவாத³ய?

ⅩⅩⅩⅦயத்³யஹம்ʼ பது : கர்ம்ம ந கேராமி தர்ஹ மாம்ʼ ந ப்ரதீத;
ⅩⅩⅩⅧ க ந்து யத ³ கேராமி தர்ஹ மய யுஷ்மாப ⁴ : ப்ரத்யேய ந
க்ருʼேத(அ)ப கார்ய்ேய ப்ரத்யய : க்ரியதாம்ʼ, தேதா மய ப தாஸ்தீத
ப தர்ய்யஹம்அஸ்மீத சக்ஷாத்வாவஸ்²வஸிஷ்யத²|

ⅩⅩⅩⅨ ததா³ ேத புநரப தம்ʼ த⁴ர்த்தும் அேசஷ்டந்த க ந்து ஸ
ேதஷாம்ʼ கேரப்⁴ேயா நஸ்தீர்ய்ய

ⅩⅬ புந ர்யர்த்³த³ந் அத்³யாஸ்தேட யத்ர புர்வ்வம்ʼ ேயாஹந்
அமஜ்ஜயத்தத்ராக³த்யந்யவஸத்|

ⅩⅬⅠ தேதா ப³ஹேவா ேலாகாஸ்தத்ஸமீபம் ஆக³த்ய வ்யாஹரந்
ேயாஹந் கமப்யாஸ்²சர்ய்யம்ʼ கர்ம்ம நாகேராத் க ந்த்வஸ்மிந்
மநுஷ்ேயயாய : கதா²அகத²யத்தா : ஸர்வ்வா : ஸத்யா :;

ⅩⅬⅡதத்ர ச ப³ஹேவா ேலாகாஸ்தஸ்மிந்வ்யஸ்²வஸந்|

Ⅺ
Ⅰ அநந்தரம்ʼ மரியம் தஸ்யா ப⁴க ³நீ மர்தா² ச யஸ்மிந்
ைவத²நீயாக்³ராேம வஸதஸ்தஸ்மிந் க்³ராேம இலியாஸர் நாமா
பீடி³த ஏகஆஸீத்|

Ⅱ யா மரியம் ப்ரபு⁴ம்ʼ ஸுக³ந்த ⁴ேதைலந மர்த்³த³யத்வா
ஸ்வேகைஸ²ஸ்தஸ்ய சரெணௗ ஸமமார்ஜத் தஸ்யா ப்⁴ராதா ஸ
இலியாஸர் ேராகீ³|

Ⅲ அபரஞ்ச ேஹ ப்ரேபா⁴ ப⁴வாந் யஸ்மிந் ப்ரீயேத ஸ
ஏவ பீடி³ேதாஸ்தீத கதா²ம்ʼ கத²யத்வா தஸ்ய ப⁴க ³ந்ெயௗ
ப்ேரஷதவத்ெயௗ|

Ⅳ ததா³ யீஸு²ரிமாம்ʼ வார்த்தாம்ʼ ஸ்²ருத்வாகத²யத பீேட³யம்ʼ
மரணார்த²ம்ʼ ந க ந்த்வீஸ்²வரஸ்ய மஹமார்த²ம் ஈஸ்²வரபுத்ரஸ்ய
மஹமப்ரகாஸா²ர்த²ஞ்சஜாதா|

Ⅴ யீஸு² ர்யத்³யப மர்தா²யாம்ʼ தத்³ப⁴க ³ந்யாம் இலியாஸரி
சாப்ரீயத,

Ⅵ ததா²ப இலியாஸர : பீடா³யா : கத²ம்ʼ ஸ்²ருத்வா யத்ர ஆஸீத்
தத்ைரவத ³நத்³வயமதஷ்ட²த்|
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Ⅶ தத : பரம் ஸ ஸி²ஷ்யாநகத²யத்³ வயம்ʼ புந
ர்யஹூதீ³யப்ரேத³ஸ²ம்ʼயாம :|

Ⅷ ததஸ்ேத ப்ரத்யவத³ந், ேஹ கு³ேரா ஸ்வல்பத ³நாந க³தாந
யஹூதீ³யாஸ்த்வாம்ʼ பாஷாைண ர்ஹந்தும் உத்³யதாஸ்ததா²ப
க ம்ʼ புநஸ்தத்ரயாஸ்யஸி?

Ⅸயீஸு² : ப்ரத்யவத³த், ஏகஸ்மிந் த ³ேந க ம்ʼ த்³வாத³ஸ²க⁴டிகா ந
ப⁴வந்த ? ேகாப த ³வா க³ச்ச²ந் ந ஸ்க²லத யத : ஸ ஏதஜ்ஜக³ேதா
தீ³ப்த ம்ʼ ப்ராப்ேநாத |

Ⅹக ந்து ராத்ெரௗ க³ச்ச²ந்ஸ்க²லத யேதா ேஹேதாஸ்தத்ர தீ³ப்த
ர்நாஸ்த |

Ⅺஇமாம்ʼ கதா²ம்ʼ கத²யத்வா ஸ தாநவத³த்³, அஸ்மாகம்ʼ ப³ந்து⁴ :
இலியாஸர்ந த்³ரிேதாபூ⁴த்³இதா³நீம்ʼதம்ʼந த்³ராேதாஜாக³ரயதும்ʼ
க³ச்சா²மி|

Ⅻ யீஸு² ர்ம்ருʼெதௗ கதா²மிமாம்ʼ கத ²தவாந் க ந்து
வஸ்²ராமார்த²ம்ʼந த்³ராயாம்ʼகத ²தவாந்இத ஜ்ஞாத்வாஸி²ஷ்யா
அகத²யந்,

ⅩⅢேஹகு³ேராஸயத ³ ந த்³ராத தர்ஹ ப⁴த்³ரேமவ|
ⅩⅣ ததா³ யீஸு² : ஸ்பஷ்டம்ʼ தாந் வ்யாஹரத், இலியாஸர்
அம்ரியத;

ⅩⅤ க ந்து யூயம்ʼ யதா² ப்ரதீத² தத³ர்த²மஹம்ʼ தத்ர ந ஸ்த ²தவாந்
இத்யஸ்மாத்³ யுஷ்மந்ந மித்தம் ஆஹ்லாத ³ேதாஹம்ʼ, ததா²ப
தஸ்யஸமீேபயாம|

ⅩⅥததா³ ேதா²மா யம்ʼ த ³து³மம்ʼவத³ந்த ஸஸங்க ³ந : ஸி²ஷ்யாந்
அவத³த்³வயமப க³த்வா ேதநஸார்த்³த⁴ம்ʼம்ரியாமைஹ|

ⅩⅦ யீஸு²ஸ்தத்ேராபஸ்தா²ய இலியாஸர : ஸ்²மஸா²ேந
ஸ்தா²பநாத் சத்வாரி த ³நாந க³தாநீத வார்த்தாம்ʼஸ்²ருதவாந்|

ⅩⅧைவத²நீயாயரூஸா²லம :ஸமீபஸ்தா²க்ேராைஸ²கமாத்ராந்தரிதா;
ⅩⅨ தஸ்மாத்³ ப³ஹேவா யஹூதீ³யா மர்தா²ம்ʼ மரியமஞ்ச
ப்⁴யாத்ருʼேஸா²காபந்நாம்ʼ ஸாந்த்வயதும்ʼ தேயா : ஸமீபம்
ஆக³ச்ச²ந்|

ⅩⅩமர்தா² யீேஸா²ராக³மநவார்தாம்ʼஸ்²ருத்ைவவ தம்ʼஸாக்ஷாத்³
அகேராத் க ந்துமரியம் ேக³ஹஉபவஸ்²யஸ்த ²தா|

ⅩⅪ ததா³ மர்தா² யீஸு²மவாத³த், ேஹ ப்ரேபா⁴ யத ³ ப⁴வாந்
அத்ராஸ்தா²ஸ்யத்தர்ஹ மமப்⁴ராதா நாமரிஷ்யத்|

ⅩⅫ க ந்த்வதா³நீமப யத்³ ஈஸ்²வேர ப்ரார்த²யஷ்யேத
ஈஸ்²வரஸ்தத்³ தா³ஸ்யதீத ஜாேந(அ)ஹம்ʼ|

ⅩⅩⅢயீஸு²ரவாதீ³த் தவப்⁴ராதாஸமுத்தா²ஸ்யத |
ⅩⅩⅣ மர்தா² வ்யாஹரத் ேஸ²ஷத ³வேஸ ஸ உத்தா²நஸமேய
ப்ேராத்தா²ஸ்யதீத ஜாேந(அ)ஹம்ʼ|

ⅩⅩⅤததா³யீஸு² : கத ²தவாந்அஹேமவஉத்தா²பய தாஜீவயதாச
ய : கஸ்²சந மய வஸ்²வஸித ஸம்ருʼத்வாப ஜீவஷ்யத ;

ⅩⅩⅥய : கஸ்²சநசஜீவந்மய வஸ்²வஸித ஸகதா³ப நமரிஷ்யத ,
அஸ்யாம்ʼ கதா²யாம்ʼ க ம்ʼவஸ்²வஸிஷ ?
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ⅩⅩⅦ ஸாவத³த் ப்ரேபா⁴ யஸ்யாவதரணாேபக்ஷாஸ்த ப⁴வாந்
ஸஏவாப ⁴ஷக்த்த ஈஸ்²வரபுத்ரஇத வஸ்²வஸிமி|

ⅩⅩⅧ இத கதா²ம்ʼ கத²யத்வா ஸா க³த்வா ஸ்வாம்ʼ ப⁴க ³நீம்ʼ
மரியமம்ʼ கு³ப்தமாஹூய வ்யாஹரத் கு³ருருபதஷ்ட²த
த்வாமாஹூயத ச|

ⅩⅩⅨகதா²மிமாம்ʼஸ்²ருத்வாஸாதூர்ணம்உத்தா²யதஸ்யஸமீபம்
அக³ச்ச²த்|

ⅩⅩⅩ யீஸு² ர்க்³ராமமத்⁴யம்ʼ ந ப்ரவஸ்²ய யத்ர மர்தா² தம்ʼ
ஸாக்ஷாத்³அகேராத் தத்ரஸ்த ²தவாந்|

ⅩⅩⅪேயயஹூதீ³யாமரியமாஸாகம்ʼக்³ருʼேஹதஷ்ட²ந்தஸ்தாம்
அஸாந்த்வயந ேத தாம்ʼக்ஷப்ரம் உத்தா²ய க³ச்ச²ந்த ம்ʼவேலாக்ய
வ்யாஹரந், ஸ ஸ்²மஸா²ேந ேராத ³தும்ʼ யாத , இத்யுக்த்வா ேத
தஸ்யா : பஸ்²சாத்³அக³ச்ச²ந்|

ⅩⅩⅫ யத்ர யீஸு²ரதஷ்ட²த் தத்ர மரியம் உபஸ்தா²ய தம்ʼ
த்³ருʼஷ்ட்வா தஸ்ய சரணேயா : பத த்வா வ்யாஹரத் ேஹ ப்ரேபா⁴
யத ³ ப⁴வாந்அத்ராஸ்தா²ஸ்யத்தர்ஹ மமப்⁴ராதா நாமரிஷ்யத்|

ⅩⅩⅩⅢ யீஸு²ஸ்தாம்ʼ தஸ்யா : ஸங்க ³ேநா யஹூதீ³யாம்ʼஸ்²ச
ருத³ேதா வ ேலாக்ய ேஸா²கார்த்த : ஸந் தீ³ர்க⁴ம்ʼ நஸ்²வஸ்ய
கத ²தவாந் தம்ʼகுத்ராஸ்தா²பயத?

ⅩⅩⅩⅣேதவ்யாஹரந், ேஹப்ரேபா⁴ ப⁴வாந்ஆக³த்யபஸ்²யது|
ⅩⅩⅩⅤயீஸு²நா க்ரந்த ³தம்ʼ|
ⅩⅩⅩⅥ அதஏவ யஹூதீ³யா அவத³ந், பஸ்²யதாயம்ʼ தஸ்மிந்
க த்³ருʼக்³அப்ரியத|

ⅩⅩⅩⅦ ேதஷாம்ʼ ேகச த்³ அவத³ந் ேயாந்தா⁴ய சக்ஷ ஷீ த³த்தவாந்
ஸகம்அஸ்யம்ருʼத்யும்ʼ நவாரயதும்ʼ நாஸ²க்ேநாத்?

ⅩⅩⅩⅧ தேதா யீஸு² : புநரந்தர்தீ³ர்க⁴ம்ʼ நஸ்²வஸ்ய
ஸ்²மஸா²நாந்த கம் அக³ச்ச²த்| தத் ஸ்²மஸா²நம் ஏகம்ʼ க³ஹ்வரம்ʼ
தந்முேக² பாஷாணஏகஆஸீத்|

ⅩⅩⅩⅨ ததா³ யீஸு²ரவத³த்³ ஏநம்ʼ பாஷாணம் அபஸாரயத, தத :
ப்ரமீதஸ்ய ப⁴க ³நீ மர்தா²வத³த் ப்ரேபா⁴, அது⁴நா தத்ர து³ர்க³ந்ேதா⁴
ஜாத :,யேதாத்³யசத்வாரி த ³நாந ஸ்²மஸா²ேநஸதஷ்ட²த |

ⅩⅬ ததா³ யீஸு²ரவாதீ³த், யத ³ வஸ்²வஸிஷ தர்ஹீஸ்²வரஸ்ய
மஹமப்ரகாஸ²ம்ʼ த்³ர யஸி கதா²மிமாம்ʼ க ம்ʼ துப்⁴யம்ʼ
நாகத²யம்ʼ?

ⅩⅬⅠ ததா³ ம்ருʼதஸ்ய ஸ்²மஸா²நாத் பாஷாேணா(அ)பஸாரிேத
யீஸு²ரூர்த்³வ்வம்ʼ பஸ்²யந் அகத²யத், ேஹ பத ர்மம ேநேவஸநம்
அஸ்²ருʼேணா : காரணாத³ஸ்மாத்த்வாம்ʼ த⁴ந்யம்ʼவதா³மி|

ⅩⅬⅡ த்வம்ʼ ஸததம்ʼ ஸ்²ருʼேணாஷ தத³ப்யஹம்ʼ ஜாநாமி, க ந்து
த்வம்ʼ மாம்ʼ யத் ப்ைரரயஸ்தத்³ யதா²ஸ்மிந் ஸ்தா²ேந ஸ்த ²தா
ேலாகாவஸ்²வஸந்த தத³ர்த²ம்இத³ம்ʼவாக்யம்ʼவதா³மி|

ⅩⅬⅢ இமாம்ʼ கதா²ம்ʼ கத²யத்வா ஸ ப்ேராச்ைசராஹ்வயத், ேஹ
இலியாஸர் ப³ஹராக³ச்ச²|
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ⅩⅬⅣ தத : ஸ ப்ரமீத : ஸ்²மஸா²நவஸ்த்ைர ர்ப³த்³த⁴ஹஸ்தபாேதா³
கா³த்ரமார்ஜநவாஸஸா ப³த்³த⁴முக²ஸ்²ச ப³ஹராக³ச்ச²த்|
யீஸு²ருத ³தவாந் ப³ந்த⁴நாந ேமாசய த்வா த்யஜைதநம்ʼ|

ⅩⅬⅤ மரியம : ஸமீபம் ஆக³தா ேய யஹூதீ³யேலாகாஸ்ததா³
யீேஸா²ேரதத் கர்ம்மாபஸ்²யந் ேதஷாம்ʼ ப³ஹேவாவ்யஸ்²வஸந்,

ⅩⅬⅥ க ந்து ேகச த³ந்ேய ப ²ரூஸி²நாம்ʼ ஸமீபம்ʼ க³த்வா
யீேஸா²ேரதஸ்யகர்ம்மேணாவார்த்தாம்அவத³ந்|

ⅩⅬⅦ தத : பரம்ʼ ப்ரதா⁴நயாஜகா : ப ²ரூஸி²நாஸ்²ச ஸபா⁴ம்ʼ
க்ருʼத்வா வ்யாஹரந் வயம்ʼ க ம்ʼ குர்ம்ம :? ஏஷ மாநேவா
ப³ஹூந்யாஸ்²சர்ய்யகர்ம்மாணி கேராத |

ⅩⅬⅧ யதீ³த்³ருʼஸ²ம்ʼ கர்ம்ம கர்த்தும்ʼ ந வாரயாமஸ்தர்ஹ
ஸர்வ்ேவ ேலாகாஸ்தஸ்மிந் வஸ்²வஸிஷ்யந்த
ேராமிேலாகாஸ்²சாக³த்யாஸ்மாகம் அநயா ராஜதா⁴ந்யா
ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ராஜ்யம்ஆேச²த்ஸ்யந்த |

ⅩⅬⅨ ததா³ ேதஷாம்ʼ கயபா²நாமா யஸ்தஸ்மிந் வத்ஸேர
மஹாயாஜகபேத³ ந்யயுஜ்யத ஸ ப்ரத்யவத³த்³ யூயம்ʼ க மப ந
ஜாநீத²;

Ⅼ ஸமக்³ரேத³ஸ²ஸ்ய வநாஸ²ேதாப ஸர்வ்வேலாகார்த²ம்
ஏகஸ்ய ஜநஸ்ய மரணம் அஸ்மாகம்ʼ மங்க³லேஹதுகம் ஏதஸ்ய
வேவசநாமப நகுருத²|

ⅬⅠஏதாம்ʼ கதா²ம்ʼஸநஜபு³த்³த்⁴யாவ்யாஹரத்³இத ந,
ⅬⅡ க ந்து யீஸூ²ஸ்தத்³ேத³ஸீ²யாநாம்ʼ காரணாத் ப்ராணாந்
த்ய யத , த ³ஸி² த ³ஸி² வகீர்ணாந் ஈஸ்²வரஸ்ய ஸந்தாநாந்
ஸம்ʼக்³ருʼஹ்ையகஜாத ம்ʼ கரிஷ்யத ச, தஸ்மிந் வத்ஸேர கயபா²
மஹாயாஜகத்வபேத³ நயுக்த : ஸந் இத³ம்ʼ ப⁴வஷ்யத்³வாக்யம்ʼ
கத ²தவாந்|

ⅬⅢ தத்³த ³நமாரப்⁴ய ேத கத²ம்ʼ தம்ʼ ஹந்தும்ʼ ஸ²க்நுவந்தீத
மந்த்ரணாம்ʼ கர்த்தும்ʼ ப்ராேரப ⁴ேர|

ⅬⅣ அதஏவ யஹூதீ³யாநாம்ʼ மத்⁴ேய யீஸு² : ஸப்ரகாஸ²ம்ʼ
க³மநாக³மேந அக்ருʼத்வா தஸ்மாத்³ க³த்வா ப்ராந்தரஸ்ய
ஸமீபஸ்தா²ய ப்ரேத³ஸ²ஸ்ேயப்²ராய ம் நாம்ந நக³ேர ஸி²ஷ்ைய :
ஸாகம்ʼ காலம்ʼயாபயதும்ʼ ப்ராேரேப⁴|

ⅬⅤஅநந்தரம்ʼயஹூதீ³யாநாம்ʼநஸ்தாேராத்ஸேவந கடவர்த்த ந
ஸத தது³த்ஸவாத் பூர்வ்வம்ʼ ஸ்வாந் ஸு²சீந் கர்த்தும்ʼ ப³ஹேவா
ஜநா க்³ராேமப்⁴ேயாயரூஸா²லம்நக³ரம்ஆக³ச்ச²ந்,

ⅬⅥ யீேஸா²ரந்ேவஷணம்ʼ க்ருʼத்வா மந்த ³ேர த³ண்டா³யமாநா :
ஸந்த : பரஸ்பரம்ʼ வ்யாஹரந், யுஷ்மாகம்ʼ கீத்³ருʼேஸா² ேபா³ேதா⁴
ஜாயேத? ஸகம்உத்ஸேவ(அ)ஸ்மிந்அத்ராக³மிஷ்யத ?

ⅬⅦ ஸ ச குத்ராஸ்த யத்³ேயதத் கஸ்²ச த்³ ேவத்த தர்ஹ
த³ர்ஸ²யதுப்ரதா⁴நயாஜகா : ப ²ரூஸி²நஸ்²ச தம்ʼத⁴ர்த்தும்ʼபூர்வ்வம்
இமாம்ஆஜ்ஞாம்ʼ ப்ராசாரயந்|
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Ⅻ
Ⅰ நஸ்தாேராத்ஸவாத் பூர்வ்வம்ʼ த ³நஷட்ேக ஸ்த ²ேத யீஸு²
ர்யம்ʼ ப்ரமீதம் இலியாஸரம்ʼ ஸ்²மஸா²நாத்³ உத³ஸ்தா²பரத் தஸ்ய
நவாஸஸ்தா²நம்ʼைப³த²நயாக்³ராமம்ஆக³ச்ச²த்|

Ⅱ தத்ர தத³ர்த²ம்ʼ ரஜந்யாம்ʼ ேபா⁴ஜ்ேய க்ருʼேத மர்தா²
பர்ய்யேவஷயத்³ இலியாஸர் ச தஸ்ய ஸங்க ³ப ⁴ : ஸார்த்³த⁴ம்ʼ
ேபா⁴ஜநாஸநஉபாவஸ²த்|

Ⅲததா³ மரியம் அர்த்³த⁴ேஸடகம்ʼ ப³ஹுமூல்யம்ʼஜடாமாம்ʼஸீயம்ʼ
ைதலம் ஆநீய யீேஸா²ஸ்²சரணேயா ர்மர்த்³த³யத்வா நஜேகஸ²
ர்மார்ஷ்டும் ஆரப⁴த; ததா³ ைதலஸ்ய பரிமேலந க்³ருʼஹம்
ஆேமாத ³தம்அப⁴வத்|

Ⅳய :ஸி²ேமாந : புத்ரரிஷ்கரிேயாதீேயாயஹூதா³நாமாயீஸு²ம்ʼ
பரகேரஷ ஸமர்பயஷ்யத ஸஸி²ஷ்யஸ்ததா³ கத ²தவாந்,

Ⅴ ஏதத்ைதலம்ʼ த்ரிப ⁴ : ஸ²ைத ர்முத்³ராபைத³ ர்வ க்ரீதம்ʼ ஸத்³
த³ரித்³ேரப்⁴ய : குேதா நாதீ³யத?

Ⅵ ஸ த³ரித்³ரேலாகார்த²ம் அச ந்தயத்³ இத ந, க ந்து ஸ ெசௗர
ஏவம்ʼ தந்ந கேட முத்³ராஸம்புடகஸ்த ²த்யா தந்மத்⁴ேய யத³தஷ்ட²த்
தத³பாஹரத்தஸ்மாத் காரணாத்³இமாம்ʼ கதா²மகத²யத்|

Ⅶ ததா³ யீஸு²ரகத²யத்³ ஏநாம்ʼ மா வாரய ஸா மம
ஸ்²மஸா²நஸ்தா²பநத ³நார்த²ம்ʼ தத³ரக்ஷயத்|

Ⅷ த³ரித்³ரா யுஷ்மாகம்ʼ ஸந்நெதௗ⁴ ஸர்வ்வதா³ தஷ்ட²ந்த
க ந்த்வஹம்ʼஸர்வ்வதா³யுஷ்மாகம்ʼஸந்நெதௗ⁴ ந தஷ்டா²மி|

Ⅸ தத : பரம்ʼ யீஸு²ஸ்தத்ராஸ்தீத வார்த்தாம்ʼ ஸ்²ருத்வா
ப³ஹேவா யஹூதீ³யாஸ்தம்ʼ ஸ்²மஸா²நாது³த்தா²ப தம்
இலியாஸரஞ்சத்³ரஷ்டும்ʼ தத்ஸ்தா²நம்ஆக³ச்ச²ந|

Ⅹ ததா³ ப்ரதா⁴நயாஜகாஸ்தம் இலியாஸரமப ஸம்ʼஹர்த்தும்
அமந்த்ரயந் ;

Ⅺ யதஸ்ேதந ப³ஹேவா யஹூதீ³யா க³த்வா யீெஸௗ²
வ்யஸ்²வஸந்|

Ⅻஅநந்தரம்ʼயீஸு²ர்யரூஸா²லம்நக³ரம்ஆக³ச்ச²தீத வார்த்தாம்ʼ
ஸ்²ருத்வா பேர(அ)ஹந உத்ஸவாக³தா ப³ஹேவா ேலாகா :

ⅩⅢ க²ர்ஜ்ஜூரபத்ராத்³யாநீய தம்ʼ ஸாக்ஷாத் கர்த்தும்ʼ
ப³ஹராக³த்ய ஜய ஜேயத வாசம்ʼ ப்ேராச்ைச ர்வக்தும் ஆரப⁴ந்த,
இஸ்ராேயேலா ேயா ராஜா பரேமஸ்²வரஸ்ய நாம்நாக³ச்ச²த ஸ
த⁴ந்ய :|

ⅩⅣ ததா³ "ேஹ ஸிேயாந : கந்ேய மா ைப⁴ஷீ : பஸ்²யாயம்ʼ தவ
ராஜா க³ர்த்³த³ப⁴ஸா²வகம்ஆருஹ்யாக³ச்ச²த "

ⅩⅤ இத ஸா²ஸ்த்ரீயவசநாநுஸாேரண யீஸு²ேரகம்ʼ
யுவக³ர்த்³த³ப⁴ம்ʼ ப்ராப்யதது³பர்ய்யாேராஹத்|

ⅩⅥ அஸ்யா : க⁴டநாயாஸ்தாத்பர்ய்யம்ʼ ஸி²ஷ்யா : ப்ரத²மம்ʼ
நாபு³த்⁴யந்த, க ந்து யீெஸௗ² மஹமாநம்ʼ ப்ராப்ேத ஸத
வாக்யமித³ம்ʼ தஸ்மிந அகத்²யத ேலாகாஸ்²ச தம்ப்ரதீத்த²ம்
அகுர்வ்வந்இத ேதஸ்ம்ருʼதவந்த :|
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ⅩⅦ ஸ இலியாஸரம்ʼ ஸ்²மஸா²நாத்³ ஆக³ந்தும் ஆஹ்வதவாந்
ஸ்²மஸா²நாஞ்ச உத³ஸ்தா²பயத்³ ேய ேய ேலாகாஸ்தத்கர்ம்ய
ஸாக்ஷாத்³அபஸ்²யந் ேத ப்ரமாணம்ʼ தா³தும்ஆரப⁴ந்த|

ⅩⅧஸஏதாத்³ருʼஸ²ம்அத்³பு⁴தம்ʼ கர்ம்மகேராத் தஸ்யஜநஸ்²ருேத
ர்ேலாகாஸ்தம்ʼஸாக்ஷாத்கர்த்தும்ஆக³ச்ச²ந்|

ⅩⅨ தத : ப ²ரூஸி²ந : பரஸ்பரம்ʼ வக்தும் ஆரப⁴ந்த யுஷ்மாகம்ʼ
ஸர்வ்வாஸ்²ேசஷ்டா வ்ருʼதா² ஜாதா :, இத கம்ʼ யூயம்ʼ
ந பு³த்⁴யத்⁴ேவ? பஸ்²யத ஸர்வ்ேவ ேலாகாஸ்தஸ்ய
பஸ்²சாத்³வர்த்த ேநாப⁴வந்|

ⅩⅩ ப⁴ஜநம்ʼ கர்த்தும் உத்ஸவாக³தாநாம்ʼ ேலாகாநாம்ʼ கத பயா
ஜநாஅந்யேத³ஸீ²யாஆஸந் ,

ⅩⅪ ேத கா³லீலீயைப³த்ைஸதா³நவாஸிந : ப ²லிபஸ்ய ஸமீபம்
ஆக³த்ய வ்யாஹரந் ேஹ மேஹச்ச² வயம்ʼ யீஸு²ம்ʼ த்³ரஷ்டும்
இச்சா²ம :|

ⅩⅫ தத : ப ²லிேபா க³த்வா ஆந்த்³ரியம் அவத³த் பஸ்²சாத்³
ஆந்த்³ரியப ²லிெபௗயீஸ²ேவவார்த்தாம்அகத²யதாம்ʼ|

ⅩⅩⅢ ததா³ யீஸு² : ப்ரத்யுத ³தவாந் மாநவஸுதஸ்ய
மஹமப்ராப்தஸமயஉபஸ்த ²த :|

ⅩⅩⅣ அஹம்ʼ யுஷ்மாநதயதா²ர்த²ம்ʼ வதா³மி, தா⁴ந்யபீ³ஜம்ʼ
ம்ருʼத்த காயாம்ʼ பத த்வா யத ³ ந ம்ருʼயேத தர்ஹ்ேயகாகீ தஷ்ட²த
க ந்துயத ³ம்ருʼயேத தர்ஹ ப³ஹுகு³ணம்ʼ ப²லம்ʼ ப²லத |

ⅩⅩⅤ ேயா ஜேந◌ा நஜப்ராணாந் ப்ரியாந் ஜாநாத ஸ தாந்
ஹாரயஷ்யத க ந்து ேய◌ा ஜந இஹேலாேக நஜப்ராணாந்
அப்ரியாந்ஜாநாத ேஸ◌ाநந்தாயு : ப்ராப்தும்ʼ தாந் ரக்ஷஷ்யத |

ⅩⅩⅥ கஸ்²ச த்³ யத ³ மம ேஸவேகா ப⁴வதும்ʼ வாஞ்ச²த தர்ஹ ஸ
மம பஸ்²சாத்³கா³மீ ப⁴வது, தஸ்மாத்³ அஹம்ʼ யத்ர தஷ்டா²மி மம
ேஸவேக◌ाப தத்ர ஸ்தா²ஸ்யத ; ேயா ஜேநா மாம்ʼ ேஸவேத மம
ப தாப தம்ʼஸம்மம்ʼஸ்யேத|

ⅩⅩⅦ ஸாம்ப்ரதம்ʼ மம ப்ராணா வ்யாகுலா ப⁴வந்த , தஸ்மாத்³
ேஹ பதர ஏதஸ்மாத் ஸமயாந் மாம்ʼ ரக்ஷ, இத்யஹம்ʼ க ம்ʼ
ப்ரார்த²யஷ்ேய? க ந்த்வஹம்ஏதத்ஸமயார்த²ம்அவதீர்ணவாந்|

ⅩⅩⅧ ேஹ பத: ஸ்வநாம்ேநா மஹமாநம்ʼ ப்ரகாஸ²ய;
தைநவ ஸ்வநாம்ேநா மஹமாநம் அஹம்ʼ ப்ராகாஸ²யம்ʼ
புநரப ப்ரகாஸ²யஷ்யாமி, ஏஷா க³க³ணீயா வாணீ தஸ்மிந்
ஸமேய(அ)ஜாயத|

ⅩⅩⅨ தச்ஸ்²ருத்வா ஸமீபஸ்த²ேலாகாநாம்ʼ ேகச த்³ அவத³ந்
ேமேகா⁴(அ)க³ர்ஜீத், ேகச த்³ அவத³ந் ஸ்வர்கீ³யதூ³ேதா(அ)ேநந
ஸஹகதா²மசகத²த்|

ⅩⅩⅩ ததா³ யீஸு² : ப்ரத்யவாதீ³த், மத³ர்த²ம்ʼ ஸ²ப்³ேதா³யம்ʼ நாபூ⁴த்
யுஷ்மத³ர்த²ேமவாபூ⁴த்|

ⅩⅩⅪ அது⁴நா ஜக³ேதாஸ்ய வ சார: ஸம்பத்ஸ்யேத, அது⁴நாஸ்ய
ஜக³த: பதீ ராஜ்யாத் ச்ேயாஷ்யத |

ⅩⅩⅫ யத்³யஈ ப்ருʼத ²வ்யா ஊர்த்³வ்ேவ ப்ேராத்தா²ப ேதாஸ்மி
தர்ஹ ஸர்வ்வாந்மாநவாந்ஸ்வஸமீபம்ஆகர்ஷஷ்யாமி|
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ⅩⅩⅩⅢ கத²ம்ʼ தஸ்ய ம்ருʼத ர்ப⁴வஷ்யத , ஏதத்³ ேபா³த⁴யதும்ʼ ஸ
இமாம்ʼ கதா²ம்அகத²யத்|

ⅩⅩⅩⅣ ததா³ ேலாகா அகத²யந் ேஸாப ⁴ஷக்த : ஸர்வ்வதா³
தஷ்ட²தீத வ்யவஸ்தா²க்³ரந்ேத² ஸ்²ருதம் அஸ்மாப ⁴ :, தர்ஹ
மநுஷ்யபுத்ர : ப்ேராத்தா²ப ேதா ப⁴வஷ்யதீத வாக்யம்ʼ கத²ம்ʼ
வத³ஸி? மநுஷ்யபுத்ேராயம்ʼ க :?

ⅩⅩⅩⅤ ததா³ யீஸு²ரகதா²யத்³ யுஷ்மாப ⁴ : ஸார்த்³த⁴ம்
அல்பத ³நாந ஜ்ேயாத ராஸ்ேத, யதா² யுஷ்மாந் அந்த⁴காேரா
நாச்சா²த³யத தத³ர்த²ம்ʼ யாவத்காலம்ʼ யுஷ்மாப ⁴ :
ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ஜ்ேயாதஸ்தஷ்ட²த தாவத்காலம்ʼ க³ச்ச²த; ேயா
ஜேநா(அ)ந்த⁴காேர க³ச்ச²த ஸகுத்ரயாதீத நஜாநாத |

ⅩⅩⅩⅥ அதஏவ யாவத்காலம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ ந கேட ஜ்ேயாத ராஸ்ேத
தாவத்காலம்ʼ ஜ்ேயாதீரூபஸந்தாநா ப⁴வதும்ʼ ஜ்ேயாதஷ
வஸ்²வஸித;இமாம்ʼகதா²ம்ʼகத²யத்வாயீஸு² : ப்ரஸ்தா²யேதப்⁴ய :
ஸ்வம்ʼகு³ப்தவாந்|

ⅩⅩⅩⅦயத்³யப யீஸு²ஸ்ேதஷாம்ʼஸமக்ஷம்ஏதாவதா³ஸ்²சர்ய்யகர்ம்மாணி
க்ருʼதவாந் ததா²ப ேத தஸ்மிந் நவ்யஸ்²வஸந்|

ⅩⅩⅩⅧ அதஏவ க : ப்ரத்ேயத ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ பேரஸா²ஸ்மத்
ப்ரசாரிதம்ʼ? ப்ரகாஸ²ேத பேரஸ²ஸ்ய ஹஸ்த : கஸ்ய ச
ஸந்நெதௗ⁴? யஸ²யயப⁴வஷ்யத்³வாத ³நா யேத³தத்³
வாக்யமுக்தம்ʼ தத்ஸப²லம்அப⁴வத்|

ⅩⅩⅩⅨேதப்ரத்ேயதும்ʼநாஸ²ந்குவந்தஸ்மிந்யஸ²யயப⁴வஷ்யத்³வாத ³
புநரவாதீ³த்³,

ⅩⅬயதா³, "ேத நயைந ர்ந பஸ்²யந்த பு³த்³த ⁴ப ⁴ஸ்²ச ந பு³த்⁴யந்ேத
ைத ர்மந :ஸு பரிவர்த்த ேதஷ ச தாநஹம்ʼ யதா² ஸ்வஸ்தா²ந்
ந கேராமி ததா² ஸ ேதஷாம்ʼ ேலாசநாந்யந்தா⁴ந க்ருʼத்வா
ேதஷாமந்த :கரணாந கா³டா⁴ந கரிஷ்யத | "

ⅩⅬⅠயஸ²ய ேயா யதா³ யீேஸா² ர்மஹமாநம்ʼ வேலாக்ய தஸ்மிந்
கதா²மகத²யத்ததா³ ப⁴வஷ்யத்³வாக்யம் ஈத்³ருʼஸ²ம்ʼ ப்ரகாஸ²யத்|

ⅩⅬⅡ ததா²ப்யத ⁴பத நாம்ʼ ப³ஹவஸ்தஸ்மிந் ப்ரத்யாயந்| க ந்து
ப ²ரூஸி²நஸ்தாந் ப⁴ஜநக்³ருʼஹாத்³ தூ³ரீகுர்வ்வந்தீத ப⁴யாத் ேத
தம்ʼ நஸ்வீக்ருʼதவந்த :|

ⅩⅬⅢ யத ஈஸ்²வரஸ்ய ப்ரஸ²ம்ʼஸாேதா மாநவாநாம்ʼ
ப்ரஸ²ம்ʼஸாயாம்ʼ ேத(அ)ப்ரியந்த|

ⅩⅬⅣ ததா³ யீஸு²ருச்ைச :காரம் அகத²யத்³ ேயா ஜேநா
மய வஸ்²வஸித ஸ ேகவேல மய வஸ்²வஸிதீத ந, ஸ
மத்ப்ேரரேக(அ)ப வஸ்²வஸித |

ⅩⅬⅤேயாஜேநா மாம்ʼ பஸ்²யத ஸமத்ப்ேரரகமப பஸ்²யத |
ⅩⅬⅥ ேயா ஜேநா மாம்ʼ ப்ரத்ேயத ஸ யதா²ந்த⁴காேர ந தஷ்ட²த
தத³ர்த²ம் அஹம்ʼ ஜ்ேயாத  :ஸ்வரூேபா பூ⁴த்வா ஜக³த்யஸ்மிந்
அவதீர்ணவாந்|

ⅩⅬⅦ மம கதா²ம்ʼ ஸ்²ருத்வா யத ³ கஸ்²ச ந் ந வஸ்²வஸித தர்ஹ
தமஹம்ʼ ேதா³ஷணம்ʼ ந கேராமி, யேதா ேஹேதா ர்ஜக³ேதா
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ஜநாநாம்ʼ ேதா³ஷாந் நஸ்²ச தாந் கர்த்தும்ʼ நாக³த்ய தாந் பரிசாதும்
ஆக³ேதாஸ்மி|

ⅩⅬⅧய : கஸ்²ச ந் மாம்ʼ ந ஸ்²ரத்³தா⁴ய மம கத²ம்ʼ ந க்³ருʼஹ்லாத ,
அந்யஸ்தம்ʼ ேதா³ஷணம்ʼ கரிஷ்யத வஸ்துதஸ்து யாம்ʼ
கதா²மஹம் அசகத²ம்ʼ ஸா கதா² சரேம(அ)ந்ஹ தம்ʼ ேதா³ஷணம்ʼ
கரிஷ்யத |

ⅩⅬⅨ யேதா ேஹேதாரஹம்ʼ ஸ்வத : க மப ந கத²யாமி, க ம்ʼ க ம்ʼ
மயா கத²யதவ்யம்ʼ க ம்ʼஸமுபேத³ஷ்டவ்யஞ்ச இத மத்ப்ேரரய தா
ப தா மாமாஜ்ஞாபயத்|

Ⅼ தஸ்ய ஸாஜ்ஞா அநந்தாயுரித்யஹம்ʼ ஜாநாமி, அதஏவாஹம்ʼ
யத்கத²யாமி தத் ப தாயதா²ஜ்ஞாபயத்தைத²வகத²யாம்யஹம்|

ⅩⅢ
Ⅰ நஸ்தாேராத்ஸவஸ்ய கஞ்ச த்காலாத் பூர்வ்வம்ʼ ப்ருʼத ²வ்யா :
பது : ஸமீபக³மநஸ்ய ஸமய : ஸந்ந கர்ேஷாபூ⁴த்³ இத ஜ்ஞாத்வா
யீஸு²ராப்ரத²மாத்³ ேயஷ ஜக³த்ப்ரவாஸிஷ்வாத்மீயேலாேகஷ
ப்ேரம கேராத ஸ்ம ேதஷ ேஸ²ஷம்ʼயாவத் ப்ேரம க்ருʼதவாந்|

Ⅱ ப தா தஸ்ய ஹஸ்ேத ஸர்வ்வம்ʼ ஸமர்ப தவாந் ஸ்வயம்
ஈஸ்²வரஸ்யஸமீபாத்³ஆக³ச்ச²த்³ ஈஸ்²வரஸ்யஸமீபம்ʼயாஸ்யத ச,
ஸர்வ்வாண்ேயதாந ஜ்ஞாத்வா ரஜந்யாம்ʼ ேபா⁴ஜேந ஸம்பூர்ேண
ஸத ,

Ⅲ யதா³ ைஸ²தாந் தம்ʼ பரஹஸ்ேதஷ ஸமர்பயதும்ʼ ஸி²ேமாந :
புத்ரஸ்ய ஈஷ்காரிேயாத யஸ்ய யஹூதா³ அந்த :கரேண
குப்ரவ்ருʼத்த ம்ʼஸமார்பயத்,

Ⅳ ததா³ யீஸு² ர்ேபா⁴ஜநாஸநாத்³ உத்தா²ய கா³த்ரவஸ்த்ரம்ʼ
ேமாசய த்வா கா³த்ரமார்ஜநவஸ்த்ரம்ʼ க்³ருʼஹீத்வா ேதந ஸ்வகடிம்
அப³த்⁴நாத்,

Ⅴபஸ்²சாத்³ ஏகபாத்ேரஜலம்அப ⁴ஷச்யஸி²ஷ்யாணாம்ʼ பாதா³ந்
ப்ரக்ஷால்ய ேதந கடிப³த்³த⁴கா³த்ரமார்ஜநவாஸஸா மார்ஷ்டும்ʼ
ப்ராரப⁴த|

Ⅵ தத : ஸி²ேமாந்ப தரஸ்ய ஸமீபமாக³ேத ஸ உக்தவாந் ேஹ
ப்ரேபா⁴ ப⁴வாந் க ம்ʼமம பாெதௗ³ ப்ரக்ஷாலயஷ்யத ?

Ⅶயீஸு²ருத ³தவாந்அஹம்ʼயத்கேராமி தத்ஸம்ப்ரத நஜாநாஸி
கந்துபஸ்²சாஜ்ஜ்ஞாஸ்யஸி|

Ⅷ தத : ப தர : கத ²தவாந் ப⁴வாந் கதா³ப மம பாெதௗ³ ந
ப்ரக்ஷாலயஷ்யத | யீஸு²ரகத²யத்³ யத ³ த்வாம்ʼ ந ப்ரக்ஷாலேய
தர்ஹ மய தவேகாப்யம்ʼேஸா² நாஸ்த |

Ⅸ ததா³ ஸி²ேமாந்ப தர : கத ²தவாந் ேஹ ப்ரேபா⁴ தர்ஹ
ேகவலபாெதௗ³ ந,மமஹஸ்ெதௗஸி²ரஸ்²ச ப்ரக்ஷாலயது|

Ⅹ தேதா யீஸு²ரவத³த்³ ேயா ஜேநா ெதௗ⁴தஸ்தஸ்ய
ஸர்வ்வாங்க³பரிஷ்க்ருʼதத்வாத் பாெதௗ³ வநாந்யாங்க³ஸ்ய
ப்ரக்ஷாலநாேபக்ஷா நாஸ்த | யூயம்ʼ பரிஷ்க்ருʼதா இத ஸத்யம்ʼ
க ந்துநஸர்வ்ேவ,
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Ⅺ யேதா ேயா ஜநஸ்தம்ʼ பரகேரஷ ஸமர்பயஷ்யத தம்ʼ ஸ
ஜ்ஞாதவாந; அதஏவ யூயம்ʼ ஸர்வ்ேவ ந பரிஷ்க்ருʼதா இமாம்ʼ
கதா²ம்ʼ கத ²தவாந்|

Ⅻ இத்த²ம்ʼ யீஸு²ஸ்ேதஷாம்ʼ பாதா³ந் ப்ரக்ஷால்ய வஸ்த்ரம்ʼ
பரிதா⁴யாஸேந ஸமுபவஸ்²ய கத ²தவாந் அஹம்ʼ யுஷ்மாந் ப்ரத
க ம்ʼ கர்ம்மாகார்ஷம்ʼஜாநீத²?

ⅩⅢ யூயம்ʼ மாம்ʼ கு³ரும்ʼ ப்ரபு⁴ஞ்ச வத³த² தத் ஸத்யேமவ வத³த²
யேதாஹம்ʼஸஏவப⁴வாமி|

ⅩⅣ யத்³யஹம்ʼ ப்ரபு⁴ ர்கு³ருஸ்²ச ஸந் யுஷ்மாகம்ʼ பாதா³ந்
ப்ரக்ஷாலிதவாந் தர்ஹ யுஷ்மாகமப பரஸ்பரம்ʼ பாத³ப்ரக்ஷாலநம்
உச தம்|

ⅩⅤ அஹம்ʼ யுஷ்மாந் ப்ரத யதா² வ்யவாஹரம்ʼ யுஷ்மாந் ததா²
வ்யவஹர்த்தும்ஏகம்ʼ பந்தா²நம்ʼ த³ர்ஸி²தவாந்|

ⅩⅥஅஹம்ʼ யுஷ்மாநதயதா²ர்த²ம்ʼ வதா³மி, ப்ரேபா⁴ ர்தா³ேஸா ந
மஹாந் ப்ேரரகாச்ச ப்ேரரிேதா ந மஹாந்|

ⅩⅦ இமாம்ʼ கதா²ம்ʼ வத ³த்வா யத ³ தத³நுஸாரத : கர்ம்மாணி
குருத² தர்ஹ யூயம்ʼ த⁴ந்யா ப⁴வஷ்யத²|

ⅩⅧ ஸர்வ்ேவஷ யுஷ்மாஸு கதா²மிமாம்ʼ கத²யாமி இத ந,
ேய மம மேநாநீதாஸ்தாநஹம்ʼ ஜாநாமி, க ந்து மம ப⁴ யாணி
ேயா பு⁴ங்க்ேத மத்ப்ராணப்ராதகூல்யத :| உத்தா²பயத பாத³ஸ்ய
மூலம்ʼ ஸ ஏஷ மாநவ :| யேத³தத்³ த⁴ர்ம்மபுஸ்தகஸ்ய வசநம்ʼ
தத³நுஸாேரணாவஸ்²யம்ʼ க⁴டிஷ்யேத|

ⅩⅨ அஹம்ʼ ஸ ஜந இத்யத்ர யதா² யுஷ்மாகம்ʼ வஸ்²வாேஸா
ஜாயேத தத³ர்த²ம்ʼ ஏதாத்³ருʼஸ²க⁴டநாத் பூர்வ்வம் அஹமிதா³நீம்ʼ
யுஷ்மப்⁴யமகத²யம்|

ⅩⅩ அஹம்ʼ யுஷ்மாநதீவ யதா²ர்த²ம்ʼ வதா³மி, மயா ப்ேரரிதம்ʼ
ஜநம்ʼ ேயா க்³ருʼஹ்லாத ஸ மாேமவ க்³ருʼஹ்லாத யஸ்²ச மாம்ʼ
க்³ருʼஹ்லாத ஸமத்ப்ேரரகம்ʼ க்³ருʼஹ்லாத |

ⅩⅪ ஏதாம்ʼ கதா²ம்ʼ கத²யத்வா யீஸு² ர்து³ :கீ² ஸந் ப்ரமாணம்ʼ
த³த்த்வா கத ²தவாந் அஹம்ʼ யுஷ்மாநதயதா²ர்த²ம்ʼ வதா³மி
யுஷ்மாகம் ஏேகாஜேநா மாம்ʼ பரகேரஷ ஸமர்பயஷ்யத |

ⅩⅫ தத : ஸ கமுத்³த ³ஸ்²ய கதா²ேமதாம்ʼ கத ²தவாந் இத்யத்ர
ஸந்த ³க்³தா⁴ : ஸி²ஷ்யா : பரஸ்பரம்ʼ முக²மாேலாகயதும்ʼ
ப்ராரப⁴ந்த|

ⅩⅩⅢ தஸ்மிந் ஸமேய யீஸு² ர்யஸ்மிந் அப்ரீயத ஸ
ஸி²ஷ்யஸ்தஸ்யவக்ஷ :ஸ்த²லம்அவாலம்ப³த|

ⅩⅩⅣ ஸி²ேமாந்ப தரஸ்தம்ʼ ஸங்ேகேதநாவத³த், அயம்ʼ
கமுத்³த ³ஸ்²யகதா²ேமதாம் கத²யதீத ப்ருʼச்ச²|

ⅩⅩⅤ ததா³ ஸயீேஸா² ர்வக்ஷ :ஸ்த²லம் அவலம்ப்³ய ப்ருʼஷ்ட²வாந்,
ேஹப்ரேபா⁴ஸஜந : க :?

ⅩⅩⅥதேதா யீஸு² : ப்ரத்யவத³த்³ ஏகக²ண்ட³ம்ʼ பூபம்ʼ மஜ்ஜயத்வா
யஸ்ைம தா³ஸ்யாமி ஸஏவ ஸ :; பஸ்²சாத் பூபக²ண்ட³ேமகம்ʼ
மஜ்ஜயத்வா ஸி²ேமாந : புத்ராய ஈஷ்கரிேயாதீயாய யஹூைத³
த³த்தவாந்|
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ⅩⅩⅦ தஸ்மிந் த³த்ேத ஸத ைஸ²தாந் தமாஸ்²ரயத்; ததா³
யீஸு²ஸ்தம்அவத³த் த்வம்ʼயத்கரிஷ்யஸிதத்க்ஷப்ரம்ʼகுரு|

ⅩⅩⅧ க ந்து ஸ ேயநாஸ²ேயந தாம்ʼ கதா²மகதா²யத் தம்
உபவஷ்டேலாகாநாம்ʼ ேகாப நாபு³த்⁴யத;

ⅩⅩⅨ க ந்து யஹூதா³ : ஸமீேப முத்³ராஸம்புடகஸ்த ²ேத : ேகச த்³
இத்த²ம் அபு³த்⁴யந்த பார்வ்வணாஸாத³நார்த²ம்ʼ க மப த்³ரவ்யம்ʼ
க்ேரதும்ʼவாத³ரித்³ேரப்⁴ய : கஞ்ச த்³வதரிதும்ʼ கத ²தவாந்|

ⅩⅩⅩ ததா³ பூபக²ண்ட³க்³ரஹணாத் பரம்ʼ ஸ தூர்ணம்ʼ
ப³ஹரக³ச்ச²த்; ராத்ரிஸ்²சஸமுபஸ்யதா|

ⅩⅩⅪ யஹூேத³ ப³ஹர்க³ேத யீஸு²ரகத²யத்³ இதா³நீம்ʼ
மாநவஸுதஸ்யமஹமாப்ரகாஸ²ேதேதேநஸ்²வரஸ்யாப மஹமா
ப்ரகாஸ²ேத|

ⅩⅩⅫ யத ³ ேதேநஸ்²வரஸ்ய மஹமா ப்ரகாஸ²ேத
தர்ஹீஸ்²வேராப ஸ்ேவந தஸ்ய மஹமாநம்ʼ ப்ரகாஸ²யஷ்யத
தூர்ணேமவப்ரகாஸ²யஷ்யத |

ⅩⅩⅩⅢ ேஹ வத்ஸா அஹம்ʼ யுஷ்மாப ⁴ : ஸார்த்³த⁴ம்ʼ
கஞ்ச த்காலமாத்ரம் ஆேஸ, தத : பரம்ʼ மாம்ʼ ம்ருʼக³யஷ்யத்⁴ேவ
க ந்த்வஹம்ʼ யத்ஸ்தா²நம்ʼ யாமி தத்ஸ்தா²நம்ʼ யூயம்ʼ க³ந்தும்ʼ
ந ஸ² யத², யாமிமாம்ʼ கதா²ம்ʼ யஹூதீ³ேயப்⁴ய : கத ²தவாந்
ததா²து⁴நாயுஷ்மப்⁴யமப கத²யாமி|

ⅩⅩⅩⅣயூயம்ʼபரஸ்பரம்ʼப்ரீயத்⁴வம்அஹம்ʼயுஷ்மாஸுயதா²ப்ரீேய
யூயமப பரஸ்பரம் தைத²வ ப்ரீயத்⁴வம்ʼ, யுஷ்மாந் இமாம்ʼ நவீநாம்
ஆஜ்ஞாம்ஆத ³ஸா²மி|

ⅩⅩⅩⅤ ேதைநவ யத ³ பரஸ்பரம்ʼ ப்ரீயத்⁴ேவ தர்ஹ
லக்ஷேணநாேநந யூயம்ʼ மம ஸி²ஷ்யா இத ஸர்வ்ேவ ஜ்ஞாதும்ʼ
ஸ² யந்த |

ⅩⅩⅩⅥ ஸி²ேமாநப தர : ப்ருʼஷ்ட²வாந் ேஹ ப்ரேபா⁴ ப⁴வாந் குத்ர
யாஸ்யத ? தேதா யீஸு² : ப்ரத்யவத³த், அஹம்ʼ யத்ஸ்தா²நம்ʼ யாமி
தத்ஸ்தா²நம்ʼ ஸாம்ப்ரதம்ʼ மம பஸ்²சாத்³ க³ந்தும்ʼ ந ஸ²க்ேநாஷ
க ந்துபஸ்²சாத்³ க³மிஷ்யஸி|

ⅩⅩⅩⅦ ததா³ ப தர : ப்ரத்யுத ³தவாந், ேஹ ப்ரேபா⁴ ஸாம்ப்ரதம்ʼ
குேதா ேஹேதாஸ்தவ பஸ்²சாத்³ க³ந்தும்ʼ ந ஸ²க்ேநாமி?
த்வத³ர்த²ம்ʼ ப்ராணாந்தா³தும்ʼஸ²க்ேநாமி|

ⅩⅩⅩⅧ தேதா யீஸு² : ப்ரத்யுக்தவாந் மந்ந மித்தம்ʼ க ம்ʼ
ப்ராணாந் தா³தும்ʼ ஸ²க்ேநாஷ ? த்வாமஹம்ʼ யதா²ர்த²ம்ʼ வதா³மி,
குக்குடரவணாத்பூர்வ்வம்ʼ த்வம்ʼ த்ரி ர்மாம்அபஹ்ேநாஷ்யேஸ|

ⅩⅣ
Ⅰ மேநாது³ :க ²ேநா மா பூ⁴த; ஈஸ்²வேர வஸ்²வஸித மய ச
வஸ்²வஸித|

Ⅱ மம பது க்³ருʼேஹ ப³ஹூந வாஸஸ்தா²ந ஸந்த ேநா ேசத்
பூர்வ்வம்ʼ யுஷ்மாந் அஜ்ஞாபயஷ்யம்ʼ யுஷ்மத³ர்த²ம்ʼ ஸ்தா²நம்ʼ
ஸஜ்ஜயதும்ʼ க³ச்சா²மி|
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Ⅲ யத ³ க³த்வாஹம்ʼ யுஷ்மந்ந மித்தம்ʼ ஸ்தா²நம்ʼ ஸஜ்ஜயாமி
தர்ஹ பநராக³த்ய யுஷ்மாந் ஸ்வஸமீபம்ʼ ேநஷ்யாமி, தேதா
யத்ராஹம்ʼ தஷ்டா²மி தத்ரயூயமப ஸ்தா²ஸ்யத²|

Ⅳ அஹம்ʼ யத்ஸ்தா²நம்ʼ ப்³ரஜாமி தத்ஸ்தா²நம்ʼ யூயம்ʼ ஜாநீத²
தஸ்யபந்தா²நமப ஜாநீத²|

Ⅴ ததா³ ேதா²மா அவத³த், ேஹ ப்ரேபா⁴ ப⁴வாந் குத்ர யாத
தத்³வயம்ʼ நஜாநீம :, தர்ஹ கத²ம்ʼ பந்தா²நம்ʼஜ்ஞாதும்ʼஸ²க்நும :?

Ⅵ யீஸு²ரகத²யத்³ அஹேமவ ஸத்யஜீவநரூபபேதா² மயா ந
க³ந்தா ேகாப பது : ஸமீபம்ʼ க³ந்தும்ʼ நஸ²க்ேநாத |

Ⅶ யத ³ மாம் அஜ்ஞாஸ்யத தர்ஹ மம ப தரமப்யஜ்ஞாஸ்யத
க ந்த்வது⁴நாதஸ்தம்ʼஜாநீத² பஸ்²யத² ச|

Ⅷ ததா³ ப ²லிப : கத ²தவாந், ேஹ ப்ரேபா⁴ ப தரம்ʼ த³ர்ஸ²ய
தஸ்மாத³ஸ்மாகம்ʼயேத²ஷ்டம்ʼ ப⁴வஷ்யத |

Ⅸ தேதா யீஸு² : ப்ரத்யாவாதீ³த், ேஹ ப ²லிப யுஷ்மாப ⁴ 
: ஸார்த்³த⁴ம் ஏதாவத்³த ³நாந ஸ்த ²தமப மாம்ʼ க ம்ʼ ந
ப்ரத்யப ⁴ஜாநாஸி? ேயா ஜேநா மாம் அபஸ்²யத் ஸ
பதரமப்யபஸ்²யத் தர்ஹ பதரம் அஸ்மாந் த³ர்ஸ²ேயத கதா²ம்ʼ
கத²ம்ʼ கத²யஸி?

Ⅹ அஹம்ʼ ப தரி தஷ்டா²மி ப தா மய தஷ்ட²தீத க ம்ʼ த்வம்ʼ ந
ப்ரத்யஷ ? அஹம்ʼ யத்³வாக்யம்ʼ வதா³மி தத் ஸ்வேதா ந வதா³மி
க ந்துய : ப தா மய வ ராஜேதஸஏவஸர்வ்வகர்ம்மாணி கராத |

Ⅺ அதஏவ ப தர்ய்யஹம்ʼ தஷ்டா²மி ப தா ச மய தஷ்ட²த
மமாஸ்யாம்ʼகதா²யாம்ʼப்ரத்யயம்ʼகுருத, ேநா ேசத்கர்ம்மேஹேதா :
ப்ரத்யயம்ʼகுருத|

Ⅻ அஹம்ʼ யுஷ்மாநதயதா²ர்த²ம்ʼ வதா³மி, ேயா ஜேநா மய
வஸ்²வஸித ேஸாஹமிவ கர்ம்மாணி கரிஷ்யத வரம்ʼ தேதாப
மஹாகர்ம்மாணி கரிஷ்யத யேதா ேஹேதாரஹம்ʼ பது : ஸமீபம்ʼ
க³ச்சா²மி|

ⅩⅢயதா² புத்ேரண பது ர்மஹமா ப்ரகாஸ²ேத தத³ர்த²ம்ʼ மம நாம
ப்ேராச்யயத் ப்ரார்த²யஷ்யத்⁴ேவதத்ஸப²லம்ʼ கரிஷ்யாமி|

ⅩⅣ யத ³ மம நாம்நா யத் கஞ்ச த்³ யாசத்⁴ேவ தர்ஹ தத³ஹம்ʼ
ஸாத⁴யஷ்யாமி|

ⅩⅤயத ³மய ப்ரீயத்⁴ேவதர்ஹ மமாஜ்ஞா : ஸமாசரத|
ⅩⅥ தேதா மயா பது : ஸமீேப ப்ரார்த ²ேத ப தா ந ரந்தரம்ʼ
யுஷ்மாப ⁴ : ஸார்த்³த⁴ம்ʼஸ்தா²தும்இதரேமகம்ʼஸஹாயம்அர்தா²த்
ஸத்யமயம்ஆத்மாநம்ʼயுஷ்மாகம்ʼ ந கடம்ʼ ப்ேரஷயஷ்யத |

ⅩⅦ ஏதஜ்ஜக³ேதா ேலாகாஸ்தம்ʼ க்³ரஹீதும்ʼ ந ஸ²க்நுவந்த
யதஸ்ேத தம்ʼ நாபஸ்²யந் நாஜநம்ʼஸ்²ச க ந்து யூயம்ʼ ஜாநீத²
யேதா ேஹேதா : ஸ யுஷ்மாகமந்த ர்நவஸத யுஷ்மாகம்ʼ மத்⁴ேய
ஸ்தா²ஸ்யத ச|

ⅩⅧ அஹம்ʼ யுஷ்மாந் அநாதா²ந் க்ருʼத்வா ந யாஸ்யாமி புநரப
யுஷ்மாகம்ʼஸமீபம்ஆக³மிஷ்யாமி|
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ⅩⅨ கயத்காலரத் பரம் அஸ்ய ஜக³ேதா ேலாகா மாம்ʼ புந ர்ந
த்³ர யந்த க ந்து யூயம்ʼ த்³ர யத²;அஹம்ʼ ஜீவஷ்யாமி
தஸ்மாத் காரணாத்³யூயமப ஜீவஷ்யத²|

ⅩⅩ ப தர்ய்யஹமஸ்மி மய ச யூயம்ʼ ஸ்த², ததா²ஹம்ʼ
யுஷ்மாஸ்வஸ்மி தத³ப ததா³ஜ்ஞாஸ்யத²|

ⅩⅪ ேயா ஜேநா மமாஜ்ஞா க்³ருʼஹீத்வா தா ஆசரத ஸஏவ மய
ப்ரீயேத; ேயா ஜநஸ்²ச மய ப்ரீயேத ஸஏவ மம பது : ப்ரியபாத்ரம்ʼ
ப⁴வஷ்யத , ததா²ஹமப தஸ்மிந் ப்ரீத்வா தஸ்ைம ஸ்வம்ʼ
ப்ரகாஸ²யஷ்யாமி|

ⅩⅫ ததா³ ஈஷ்கரிேயாதீயாத்³ அந்ேயா யஹூதா³ஸ்தமவத³த்,
ேஹ ப்ரேபா⁴ ப⁴வாந் ஜக³ேதா ேலாகாநாம்ʼ ஸந்நெதௗ⁴
ப்ரகாஸி²ேதா ந பூ⁴த்வாஸ்மாகம்ʼ ஸந்நெதௗ⁴ குத : ப்ரகாஸி²ேதா
ப⁴வஷ்யத ?

ⅩⅩⅢ தேதா யீஸு² : ப்ரத்யுத ³தவாந், ேயா ஜேநா மய ப்ரீயேத ஸ
மமாஜ்ஞாஅப க்³ருʼஹ்லாத ,ேதநமமப தாப தஸ்மிந்ப்ேரஷ்யேத,
ஆவாஞ்சதந்ந கடமாக³த்ய ேதநஸஹநவத்ஸ்யாவ :|

ⅩⅩⅣ ேயா ஜேநா மய ந ப்ரீயேதஸ மம கதா²அப ந க்³ருʼஹ்லாத
புநஸ்²சயாமிமாம்ʼகதா²ம்ʼயூயம்ʼஸ்²ருʼணுத²ஸாகதா²ேகவலஸ்ய
மமநக ந்துமம ப்ேரரேகா ய : ப தா தஸ்யாப கதா²|

ⅩⅩⅤஇதா³நீம்ʼயுஷ்மாகம்ʼந கேடவ த்³யமாேநாஹம்ஏதா :ஸகலா :
கதா² : கத²யாமி|

ⅩⅩⅥ க ந்த்வத : பரம்ʼ ப த்ரா ய : ஸஹாேயா(அ)ர்தா²த் பவத்ர
ஆத்மா மம நாம்ந ப்ேரரயஷ்யத ஸ ஸர்வ்வம்ʼ ஸி²க்ஷயத்வா
மேயாக்தா : ஸமஸ்தா : கதா²யுஷ்மாந்ஸ்மாரயஷ்யத |

ⅩⅩⅦஅஹம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ ந கேட ஸா²ந்த ம்ʼ ஸ்தா²பய த்வா யாமி,
நஜாம்ʼ ஸா²ந்த ம்ʼ யுஷ்மப்⁴யம்ʼ த³தா³மி, ஜக³ேதா ேலாகா யதா²
த³தா³த ததா²ஹம்ʼ ந த³தா³மி; யுஷ்மாகம் அந்த :கரணாந து³ 
:க ²தாந பீ⁴தாந ச ந ப⁴வந்து|

ⅩⅩⅧ அஹம்ʼ க³த்வா புநரப யுஷ்மாகம்ʼ ஸமீபம் ஆக³மிஷ்யாமி
மேயாக்தம்ʼ வாக்யமித³ம்ʼ யூயம் அஸ்²ெரௗஷ்ட; யத ³
மய்யப்ேரஷ்யத்⁴வம்ʼ தர்ஹ்யஹம்ʼ பது : ஸமீபம்ʼ க³ச்சா²மி
மமாஸ்யாம்ʼ கதா²யாம்ʼ யூயம் அஹ்லாத ³ஷ்யத்⁴வம்ʼ யேதா மம
ப தா மத்ேதாப மஹாந்|

ⅩⅩⅨ தஸ்யா க⁴டநாயா : ஸமேய யதா² யுஷ்மாகம்ʼ ஸ்²ரத்³தா⁴
ஜாயேத தத³ர்த²ம் அஹம்ʼ தஸ்யா க⁴டநாயா : பூர்வ்வம் இதா³நீம்ʼ
யுஷ்மாந் ஏதாம்ʼவார்த்தாம்ʼவதா³மி|

ⅩⅩⅩ இத : பரம்ʼ யுஷ்மாப ⁴ : ஸஹ மம ப³ஹவ ஆலாபா ந
ப⁴வஷ்யந்த யத : காரணாத்³ ஏதஸ்ய ஜக³த : பத ராக³ச்ச²த க ந்து
மயாஸஹதஸ்யேகாப ஸம்ப³ந்ேதா⁴ நாஸ்த |

ⅩⅩⅪஅஹம்ʼப தரி ப்ேரமகேராமி ததா²பதுர்வ த ⁴வத்கர்ம்மாணி
கேராமீத ேயந ஜக³ேதா ேலாகா ஜாநந்த தத³ர்த²ம் உத்தஷ்ட²த
வயம்ʼஸ்தா²நாத³ஸ்மாத்³ க³ச்சா²ம|
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ⅩⅤ
Ⅰ அஹம்ʼ ஸத்யத்³ராக்ஷாலதாஸ்வரூேபா மம ப தா
தூத்³யாநபரிசாரகஸ்வரூபஞ்ச|

Ⅱ மம யாஸு ஸா²கா²ஸு ப²லாந ந ப⁴வந்த தா : ஸ ச ²நத்த
ததா² ப²லவத்ய : ஸா²கா² யதா²த ⁴கப²லாந ப²லந்த தத³ர்த²ம்ʼ தா :
பரிஷ்கேராத |

Ⅲஇதா³நீம்ʼமேயாக்ேதாபேத³ேஸ²நயூயம்ʼ பரிஷ்க்ருʼதா :|
Ⅳ அத : காரணாத் மய தஷ்ட²த ேதநாஹமப யுஷ்மாஸு
தஷ்டா²மி, யேதா ேஹேதா ர்த்³ராக்ஷாலதாயாம் அஸம்ʼலக்³நா
ஸா²கா² யதா² ப²லவதீ ப⁴வதும்ʼ ந ஸ²க்ேநாத ததா² யூயமப
மய்யதஷ்ட²ந்த : ப²லவந்ேதா ப⁴வதும்ʼ நஸ²க்நுத²|

Ⅴஅஹம்ʼ த்³ராக்ஷாலதாஸ்வரூேபா யூயஞ்சஸா²கா²ஸ்வரூேபா :;
ேயாஜேநாமய தஷ்ட²த யத்ரசாஹம்ʼதஷ்டா²மி,ஸப்ரசூரப²ைல :
ப²லவாந் ப⁴வத , க ந்து மாம்ʼ வநா யூயம்ʼ க மப கர்த்தும்ʼ ந
ஸ²க்நுத²|

Ⅵ ய : கஸ்²ச ந் மய ந தஷ்ட²த ஸ ஸு²ஷ்கஸா²ேக²வ ப³ஹ
ர்நக்ஷப்யேத ேலாகாஸ்²ச தா ஆஹ்ருʼத்ய வஹ்ெநௗ நக்ஷப்ய
தா³ஹயந்த |

Ⅶ யத ³ யூயம்ʼ மய தஷ்ட²த² மம கதா² ச யுஷ்மாஸு தஷ்ட²த
தர்ஹ யத்³ வாஞ்ச ²த்வா யாசஷ்யத்⁴ேவ யுஷ்மாகம்ʼ தேத³வ
ஸப²லம்ʼ ப⁴வஷ்யத |

Ⅷ யத ³ யூயம்ʼ ப்ரசூரப²லவந்ேதா ப⁴வத² தர்ஹ தத்³வாரா மம
பது ர்மஹமா ப்ரகாஸி²ஷ்யேத ததா² யூயம்ʼ மம ஸி²ஷ்யா இத
பரிக்ஷாயஷ்யத்⁴ேவ|

Ⅸப தா யதா² மய ப்ரீதவாந் அஹமப யுஷ்மாஸு ததா² ப்ரீதவாந்
அேதா ேஹேதா ர்யூயம்ʼ ந ரந்தரம்ʼ மம ப்ேரமபாத்ராணி பூ⁴த்வா
தஷ்ட²த|

Ⅹஅஹம்ʼ யதா² பதுராஜ்ஞா க்³ருʼஹீத்வா தஸ்ய ப்ேரமபா⁴ஜநம்ʼ
தஷ்டா²மி தைத²வ யூயமப யத ³ மமாஜ்ஞா கு³ஹ்லீத² தர்ஹ மம
ப்ேரமபா⁴ஜநாந ஸ்தா²ஸ்யத²|

Ⅺயுஷ்மந்ந மித்தம்ʼ மம ய ஆஹ்லாத³ : ஸ யதா² ச ரம்ʼ தஷ்ட²த
யுஷ்மாகம் ஆநந்த³ஸ்²ச யதா² பூர்ய்யேத தத³ர்த²ம்ʼ யுஷ்மப்⁴யம்
ஏதா : கதா²அத்ரகத²ம்|

Ⅻ அஹம்ʼ யுஷ்மாஸு யதா² ப்ரீேய யூயமப பரஸ்பரம்ʼ ததா²
ப்ரீயத்⁴வம்ஏஷாமமாஜ்ஞா|

ⅩⅢ மித்ராணாம்ʼ காரணாத் ஸ்வப்ராணதா³நபர்ய்யந்தம்ʼ யத்
ப்ேரம தஸ்மாந் மஹாப்ேரம கஸ்யாப நாஸ்த |

ⅩⅣ அஹம்ʼ யத்³யத்³ ஆத ³ஸா²மி தத்தேத³வ யத ³ யூயம் ஆசரத
தர்ஹ யூயேமவமமமித்ராணி|

ⅩⅤ அத்³யாரப்⁴ய யுஷ்மாந் தா³ஸாந் ந வத ³ஷ்யாமி யத் ப்ரபு⁴
ர்யத் கேராத தா³ஸஸ்தத்³ ந ஜாநாத ; க ந்து பது : ஸமீேப
யத்³யத்³ அஸ்²ருʼணவம்ʼ தத் ஸர்வ்வம்ʼ யூஷ்மாந் அஜ்ஞாபயம்
தத்காரணாத்³யுஷ்மாந் மித்ராணி ப்ேராக்தவாந்|
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ⅩⅥ யூயம்ʼ மாம்ʼ ேராச தவந்த இத ந, க ந்த்வஹேமவ யுஷ்மாந்
ேராச தவாந்யூயம்ʼ க³த்வாயதா² ப²லாந்யுத்பாத³யத² தாந ப²லாந
சாக்ஷயாணி ப⁴வந்த , தத³ர்த²ம்ʼ யுஷ்மாந் ந்யஜுநஜம்ʼ தஸ்மாந்
மம நாம ப்ேராச்ய ப தரம்ʼ யத் கஞ்ச த்³ யாசஷ்யத்⁴ேவ தேத³வஸ
யுஷ்மப்⁴யம்ʼ தா³ஸ்யத |

ⅩⅦயூயம்ʼ பரஸ்பரம்ʼ ப்ரீயத்⁴வம்அஹம்இத்யாஜ்ஞாபயாமி|
ⅩⅧ ஜக³ேதா ேலாைக ர்யுஷ்மாஸு ருʼதீய ேதஷ ேத பூர்வ்வம்ʼ
மாேமவார்த்தீயந்தஇத யூயம்ʼஜாநீத²|

ⅩⅨ யத ³ யூயம்ʼ ஜக³ேதா ேலாகா அப⁴வஷ்யத தர்ஹ
ஜக³ேதா ேலாகா யுஷ்மாந் ஆத்மீயாந் பு³த்³த்⁴வாப்ேரஷ்யந்த;
க ந்து யூயம்ʼ ஜக³ேதா ேலாகா ந ப⁴வத², அஹம்ʼ யுஷ்மாந்
அஸ்மாஜ்ஜக³ேதா(அ)ேராசயம் ஏதஸ்மாத் காரணாஜ்ஜக³ேதா
ேலாகாயுஷ்மாந்ருʼதீயந்ேத|

ⅩⅩ தா³ஸ : ப்ரேபா⁴ ர்மஹாந் ந ப⁴வத மைமதத் பூர்வ்வீயம்ʼ
வாக்யம்ʼ ஸ்மரத; ேத யத ³ மாேமவாதாட³யந் தர்ஹ யுஷ்மாநப
தாட³யஷ்யந்த , யத ³ மம வாக்யம்ʼ க்³ருʼஹ்லந்த தர்ஹ
யுஷ்மாகமப வாக்யம்ʼ க்³ரஹீஷ்யந்த |

ⅩⅪ க ந்து ேத மம நாமகாரணாத்³ யுஷ்மாந் ப்ரத தாத்³ருʼஸ²ம்ʼ
வ்யவஹரிஷ்யந்த யேதா ேயா மாம்ʼ ப்ேரரிதவாந் தம்ʼ ேத ந
ஜாநந்த |

ⅩⅫ ேதஷாம்ʼ ஸந்ந த ⁴ம் ஆக³த்ய யத்³யஹம்ʼ நாகத²யஷ்யம்ʼ
தர்ஹ ேதஷாம்ʼ பாபம்ʼ நாப⁴வஷ்யத் க ந்த்வது⁴நா ேதஷாம்ʼ
பாபமாச்சா²த³யதும்உபாேயா நாஸ்த |

ⅩⅩⅢேயாஜேநா மாம்ருʼதீயேதஸமமப தரமப ருʼதீயேத|
ⅩⅩⅣ யாத்³ருʼஸா²ந கர்ம்மாணி ேகநாப கதா³ப நாக்ரியந்த
தாத்³ருʼஸா²ந கர்ம்மாணி யத ³ ேதஷாம்ʼ ஸாக்ஷாத்³ அஹம்ʼ
நாகரிஷ்யம்ʼ தர்ஹ ேதஷாம்ʼ பாபம்ʼ நாப⁴வஷ்யத் க ந்த்வது⁴நா
ேத த்³ருʼஷ்ட்வாப மாம்ʼமம ப தரஞ்சார்த்தீயந்த|

ⅩⅩⅤ தஸ்மாத் ேத(அ)காரணம்ʼ மாம் ருʼதீயந்ேத யேத³தத்³ வசநம்ʼ
ேதஷாம்ʼஸா²ஸ்த்ேரலிக ²தமாஸ்ேததத்ஸப²லம்அப⁴வத்|

ⅩⅩⅥ க ந்து பது ர்ந ர்க³தம்ʼ யம்ʼ ஸஹாயமர்தா²த் ஸத்யமயம்
ஆத்மாநம்ʼ பது : ஸமீபாத்³யுஷ்மாகம்ʼஸமீேப ப்ேரஷயஷ்யாமி ஸ
ஆக³த்யமய ப்ரமாணம்ʼ தா³ஸ்யத |

ⅩⅩⅦ யூயம்ʼ ப்ரத²மமாரப்⁴ய மயா ஸார்த்³த⁴ம்ʼ தஷ்ட²த²
தஸ்மாத்³ேத⁴ேதா ர்யூயமப ப்ரமாணம்ʼ தா³ஸ்யத²|

ⅩⅥ
Ⅰ யுஷ்மாகம்ʼ யதா² வாதா⁴ ந ஜாயேத தத³ர்த²ம்ʼ யுஷ்மாந் ஏதாந
ஸர்வ்வவாக்யாந வ்யாஹரம்ʼ|

Ⅱ ேலாகா யுஷ்மாந் ப⁴ஜநக்³ருʼேஹப்⁴ேயா தூ³ரீகரிஷ்யந்த ததா²
யஸ்மிந் ஸமேய யுஷ்மாந் ஹத்வா ஈஸ்²வரஸ்ய துஷ்டி ஜநகம்ʼ
கர்ம்மாகுர்ம்மஇத மம்ʼஸ்யந்ேதஸஸமயஆக³ச்ச²ந்த |

Ⅲேதப தரம்ʼமாஞ்சநஜாநந்த ,தஸ்மாத்³யுஷ்மாந்ப்ரதீத்³ருʼஸ²ம்
ஆசரிஷ்யந்த |
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Ⅳ அேதா ேஹதா : ஸமேய ஸமுபஸ்த ²ேத யதா² மம கதா²
யுஷ்மாகம்ʼ மந :ஸு : ஸமுபதஷ்ட²த தத³ர்த²ம்ʼயுஷ்மாப்⁴யம் ஏதாம்ʼ
கதா²ம்ʼ கத²யாமி யுஷ்மாப ⁴ : ஸார்த்³த⁴ம்அஹம்ʼ தஷ்ட²ந் ப்ரத²மம்ʼ
தாம்ʼயுஷ்மப்⁴யம்ʼ நாகத²யம்ʼ|

Ⅴ ஸாம்ப்ரதம்ʼ ஸ்வஸ்ய ப்ேரரயது : ஸமீபம்ʼ க³ச்சா²மி ததா²ப
த்வம்ʼ க்க க³ச்ச²ஸி கதா²ேமதாம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ ேகாப மாம்ʼ ந
ப்ருʼச்ச²த |

Ⅵக ந்துமேயாக்தாப ⁴ராப ⁴ : கதா²ப ⁴ ர்யூஷ்மாகம்அந்த :கரணாந
து³ :ேக²நபூர்ணாந்யப⁴வந்|

Ⅶ ததா²ப்யஹம்ʼ யதா²ர்த²ம்ʼ கத²யாமி மம க³மநம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ
ஹதார்த²ேமவ, யேதா ேஹேதா ர்க³மேந ந க்ருʼேத ஸஹாேயா
யுஷ்மாகம்ʼ ஸமீபம்ʼ நாக³மிஷ்யத க ந்து யத ³ க³ச்சா²மி தர்ஹ
யுஷ்மாகம்ʼஸமீேப தம்ʼ ப்ேரஷயஷ்யாமி|

Ⅷதத :ஸஆக³த்யபாபபுண்யத³ண்ேட³ஷ ஜக³ேதாேலாகாநாம்ʼ
ப்ரேபா³த⁴ம்ʼஜநயஷ்யத |

Ⅸ ேத மய ந வஸ்²வஸந்த தஸ்மாத்³ேத⁴ேதா : பாபப்ரேபா³த⁴ம்ʼ
ஜநயஷ்யத |

Ⅹ யுஷ்மாகம் அத்³ருʼஸ்²ய : ஸந்நஹம்ʼ பது : ஸமீபம்ʼ க³ச்சா²மி
தஸ்மாத்³ புண்ேயப்ரேபா³த⁴ம்ʼஜநயஷ்யத |

Ⅺ ஏதஜ்ஜக³ேதா(அ)த ⁴பத ர்த³ண்டா³ஜ்ஞாம்ʼ ப்ராப்ேநாத
தஸ்மாத்³ த³ண்ேட³ ப்ரேபா³த⁴ம்ʼஜநயஷ்யத |

Ⅻயுஷ்மப்⁴யம்ʼ கத²யதும்ʼ மமாேநகா : கதா² ஆஸேத, தா : கதா²
இதா³நீம்ʼயூயம்ʼ ேஸாடு⁴ம்ʼ நஸ²க்நுத²;

ⅩⅢ க ந்து ஸத்யமய ஆத்மா யதா³ ஸமாக³மிஷ்யத ததா³
ஸர்வ்வம்ʼ ஸத்யம்ʼ யுஷ்மாந் ேநஷ்யத , ஸ ஸ்வத : க மப
ந வத ³ஷ்யத க ந்து யச்ச்²ேராஷ்யத தேத³வ கத²யத்வா
பா⁴வகார்ய்யம்ʼயுஷ்மாந்ஜ்ஞாபயஷ்யத |

ⅩⅣ மம மஹமாநம்ʼ ப்ரகாஸ²யஷ்யத யேதா மதீ³யாம்ʼ கதா²ம்ʼ
க்³ருʼஹீத்வாயுஷ்மாந் ேபா³த⁴யஷ்யத |

ⅩⅤபது ர்யத்³யத்³ஆஸ்ேததத்ஸர்வ்வம்ʼமமதஸ்மாத்³காரணாத்³
அவாத ³ஷம்ʼ ஸ மதீ³யாம்ʼ கதா²ம்ʼ க்³ருʼஹீத்வா யுஷ்மாந்
ேபா³த⁴யஷ்யத |

ⅩⅥ கயத்காலாத் பரம்ʼ யூயம்ʼ மாம்ʼ த்³ரஷ்டும்ʼ ந லப்ஸ்யத்⁴ேவ
க ந்துகயத்காலாத்பரம்ʼபுந ர்த்³ரஷ்டும்ʼலப்ஸ்யத்⁴ேவயேதாஹம்ʼ
பது : ஸமீபம்ʼ க³ச்சா²மி|

ⅩⅦ தத : ஸி²ஷ்யாணாம்ʼ கயந்ேதா ஜநா : பரஸ்பரம்ʼ வத ³தும்
ஆரப⁴ந்த, கயத்காலாத் பரம்ʼ மாம்ʼ த்³ரஷ்டும்ʼ ந லப்ஸ்யத்⁴ேவ
க ந்துகயத்காலாத்பரம்ʼபுந ர்த்³ரஷ்டும்ʼலப்ஸ்யத்⁴ேவயேதாஹம்ʼ
பது : ஸமீபம்ʼ க³ச்சா²மி,இத யத்³வாக்யம்அயம்ʼவத³த தத் க ம்ʼ?

ⅩⅧ தத : கயத்காலாத் பரம் இத தஸ்ய வாக்யம்ʼ க ம்ʼ? தஸ்ய
வாக்யஸ்யாப ⁴ப்ராயம்ʼவயம்ʼ ேபா³த்³து⁴ம்ʼ நஸ²க்நுமஸ்ைதரித

ⅩⅨ ந க³த ³ேத யீஸு²ஸ்ேதஷாம்ʼ ப்ரஸ்²ேநச்சா²ம்ʼ ஜ்ஞாத்வா
ேதப்⁴ேயா(அ)கத²யத் கயத்காலாத் பரம்ʼ மாம்ʼ த்³ரஷ்டும்ʼ ந
லப்ஸ்யத்⁴ேவ, க ந்து கயத்காலாத் பரம்ʼ பூந ர்த்³ரஷ்டும்ʼ



John ⅩⅥ:ⅩⅩ 227 John ⅩⅥ:ⅩⅩⅩⅢ

லப்ஸ்யத்⁴ேவ, யாமிமாம்ʼ கதா²மகத²யம்ʼ தஸ்யா அப ⁴ப்ராயம்ʼ
க ம்ʼயூயம்ʼ பரஸ்பரம்ʼம்ருʼக³யத்⁴ேவ?

ⅩⅩ யுஷ்மாநஹம் அதயதா²ர்த²ம்ʼ வதா³மி யூயம்ʼ க்ரந்த ³ஷ்யத²
வலபஷ்யத² ச, க ந்து ஜக³ேதா ேலாகா ஆநந்த ³ஷ்யந்த ; யூயம்ʼ
ேஸா²காகுலா ப⁴வஷ்யத² க ந்து ேஸா²காத் பரம்ʼ ஆநந்த³யுக்தா
ப⁴வஷ்யத²|

ⅩⅪ ப்ரஸவகால உபஸ்த ²ேத நாரீ யதா² ப்ரஸவேவத³நயா
வ்யாகுலா ப⁴வத க ந்து புத்ேர பூ⁴மிஷ்ேட² ஸத
மநுஷ்ையேகா ஜந்மநா நரேலாேக ப்ரவஷ்ட இத்யாநந்தா³த்
தஸ்யாஸ்தத்ஸர்வ்வம்ʼது³ :க²ம்ʼமநஸிநதஷ்ட²த ,

ⅩⅫ ததா² யூயமப ஸாம்ப்ரதம்ʼ ேஸா²காகுலா ப⁴வத² க ந்து
புநரப யுஷ்மப்⁴யம்ʼ த³ர்ஸ²நம்ʼ தா³ஸ்யாமி ேதந யுஷ்மாகம்
அந்த :கரணாந ஸாநந்தா³ந ப⁴வஷ்யந்த , யுஷ்மாகம்ʼ தம்
ஆநந்த³ஞ்சேகாப ஹர்த்தும்ʼ நஸ² யத |

ⅩⅩⅢ தஸ்மிந் த ³வேஸ காமப கதா²ம்ʼ மாம்ʼ ந ப்ர யத²|
யுஷ்மாநஹம் அதயதா²ர்த²ம்ʼ வதா³மி, மம நாம்நா யத் கஞ்ச த்³
ப தரம்ʼயாசஷ்யத்⁴ேவதேத³வஸதா³ஸ்யத |

ⅩⅩⅣ பூர்வ்ேவ மம நாம்நா க மப நாயாசத்⁴வம்ʼ, யாசத்⁴வம்ʼ தத :
ப்ராப்ஸ்யத²தஸ்மாத்³யுஷ்மாகம்ʼஸம்பூர்ணாநந்ேதா³ஜநஷ்யேத|

ⅩⅩⅤஉபமாகதா²ப ⁴ : ஸர்வ்வாண்ேயதாந யுஷ்மாந் ஜ்ஞாப தவாந்
க ந்துயஸ்மிந்ஸமேயஉபமயா ேநாக்த்வாபது : கதா²ம்ʼஸ்பஷ்டம்ʼ
ஜ்ஞாபயஷ்யாமிஸமயஏதாத்³ருʼஸ²ஆக³ச்ச²த |

ⅩⅩⅥ ததா³ மம நாம்நா ப்ரார்த²யஷ்யத்⁴ேவ (அ)ஹம்ʼ
யுஷ்மந்ந மித்தம்ʼ ப தரம்ʼவேநஷ்ேயகதா²மிமாம்ʼ நவதா³மி;

ⅩⅩⅦ யேதா யூயம்ʼ மய ப்ேரம குருத², ததா²ஹம் ஈஸ்²வரஸ்ய
ஸமீபாத்³ ஆக³தவாந் இத்யப ப்ரதீத², தஸ்மாத்³ காரணாத்
காரணாத் ப தாஸ்வயம்ʼயுஷ்மாஸு ப்ரீயேத|

ⅩⅩⅧ பது : ஸமீபாஜ்ஜஜத்³ ஆக³ேதாஸ்மி ஜக³த் பரித்யஜ்ய ச
புநரப பது : ஸமீபம்ʼ க³ச்சா²மி|

ⅩⅩⅨ ததா³ ஸி²ஷ்யா அவத³ந், ேஹ ப்ரேபா⁴ ப⁴வாந் உபமயா
ேநாக்த்வாது⁴நாஸ்பஷ்டம்ʼவத³த |

ⅩⅩⅩ ப⁴வாந் ஸர்வ்வஜ்ஞ : ேகநச த் ப்ருʼஷ்ேடா ப⁴வதுமப ப⁴வத :
ப்ரேயாஜநம்ʼ நாஸ்தீத்யது⁴நாஸ்மாகம்ʼ ஸ்த ²ரஜ்ஞாநம்ʼ ஜாதம்ʼ
தஸ்மாத்³ப⁴வாந்ஈஸ்²வரஸ்யஸமீபாத்³ஆக³தவாந்இத்யத்ரவயம்ʼ
வஸ்²வஸிம :|

ⅩⅩⅪ தேதா யீஸு² : ப்ரத்யவாதீ³த்³ இதா³நீம்ʼ க ம்ʼ யூயம்ʼ
வஸ்²வஸித²?

ⅩⅩⅫபஸ்²யதஸர்வ்ேவயூயம்ʼவகீர்ணா :ஸந்ேதாமாம்ஏகாக நம்ʼ
பீரத்யஜ்ய ஸ்வம்ʼ ஸ்வம்ʼ ஸ்தா²நம்ʼ க³மிஷ்யத², ஏதாத்³ருʼஸ² :
ஸமய ஆக³ச்ச²த வரம்ʼ ப்ராேயேணாபஸ்த ²தவாந்; ததா²ப்யஹம்ʼ
ைநகாகீ ப⁴வாமி யத : ப தா மயாஸார்த்³த⁴ம்ஆஸ்ேத|

ⅩⅩⅩⅢ யதா² மயா யுஷ்மாகம்ʼ ஸா²ந்த ர்ஜாயேத தத³ர்த²ம் ஏதா :
கதா²யுஷ்மப்⁴யம்அசகத²ம்ʼ;அஸ்மிந்ஜக³த யுஷ்மாகம்ʼக்ேலேஸா²
க⁴டிஷ்யேதக ந்த்வேக்ஷாபா⁴ ப⁴வதயேதா மயாஜக³ஜ்ஜிதம்ʼ|
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ⅩⅦ
Ⅰ தத : பரம்ʼ யீஸு²ேரதா : கதா² : கத²யத்வா ஸ்வர்க³ம்ʼ
வேலாக்ையதத் ப்ரார்த²யத், ேஹ பத : ஸமய உபஸ்த ²தவாந்;
யதா² தவ புத்ரஸ்தவ மஹமாநம்ʼ ப்ரகாஸ²யத தத³ர்த²ம்ʼ த்வம்ʼ
நஜபுத்ரஸ்யமஹமாநம்ʼ ப்ரகாஸ²ய|

Ⅱ த்வம்ʼ ேயால்ேலாகாந் தஸ்ய ஹஸ்ேத ஸமர்ப தவாந்
ஸ யதா² ேதப்⁴ேயா(அ)நந்தாயு ர்த³தா³த தத³ர்த²ம்ʼ த்வம்ʼ
ப்ராணிமாத்ராணாம்அத ⁴பத த்வபா⁴ரம்ʼ தஸ்ைமத³த்தவாந்|

Ⅲ யஸ்த்வம் அத்³வதீய : ஸத்ய ஈஸ்²வரஸ்த்வயா ப்ேரரிதஸ்²ச
யீஸு² : க்²ரீஷ்ட ஏதேயாருப⁴ேயா : பரிசேய ப்ராப்ேத(அ)நந்தாயு
ர்ப⁴வத |

Ⅳ த்வம்ʼ யஸ்ய கர்ம்மேணா பா⁴ரம்ʼ மஹ்யம்ʼ த³த்தவாந்,
தத் ஸம்பந்நம்ʼ க்ருʼத்வா ஜக³த்யஸ்மிந் தவ மஹமாநம்ʼ
ப்ராகாஸ²யம்ʼ|

Ⅴ அதஏவ ேஹ பத ர்ஜக³த்யவத்³யமாேந த்வயா ஸஹ
தஷ்ட²ேதா மம ேயா மஹமாஸீத் ஸம்ப்ரத தவ ஸமீேப மாம்ʼ தம்ʼ
மஹமாநம்ʼ ப்ராபய|

Ⅵஅந்யச்ச த்வம் ஏதஜ்ஜக³ேதா யால்ேலாகாந் மஹ்யம் அத³தா³
அஹம்ʼ ேதப்⁴யஸ்தவ நாம்நஸ்தத்த்வஜ்ஞாநம் அத³தா³ம்ʼ,
ேத தைவவாஸந், த்வம்ʼ தாந் மஹ்யமத³தா³ :, தஸ்மாத்ேத
தேவாபேத³ஸ²ம்அக்³ருʼஹ்லந்|

Ⅶத்வம்ʼமஹ்யம்ʼயத்கஞ்ச த்³அத³தா³ஸ்தத்ஸர்வ்வம்ʼத்வத்ேதா
ஜாயேதஇத்யது⁴நாஜாநந்|

Ⅷ மஹ்யம்ʼ யமுபேத³ஸ²ம் அத³தா³ அஹமப
ேதப்⁴யஸ்தமுபேத³ஸ²ம் அத³தா³ம்ʼ ேதப தமக்³ருʼஹ்லந்
த்வத்ேதாஹம்ʼ ந ர்க³த்ய த்வயா ப்ேரரிேதாப⁴வம் அத்ர ச
வ்யஸ்²வஸந்|

Ⅸ ேதஷாேமவ ந மித்தம்ʼ ப்ரார்த²ேய(அ)ஹம்ʼ ஜக³ேதா
ேலாகந மித்தம்ʼ ந ப்ரார்த²ேய க ந்து யால்ேலாகாந் மஹ்யம்
அத³தா³ஸ்ேதஷாேமவ ந மித்தம்ʼ ப்ரார்த²ேய(அ)ஹம்ʼ யதஸ்ேத
தைவவாஸேத|

Ⅹ ேய மம ேத தவ ேய ச தவ ேத மம ததா² ைத ர்மம மஹமா
ப்ரகாஸ்²யேத|

Ⅺ ஸாம்ப்ரதம் அஸ்மிந் ஜக³த மமாவஸ்த ²ேத : ேஸ²ஷம்
அப⁴வத் அஹம்ʼ தவ ஸமீபம்ʼ க³ச்சா²மி க ந்து ேத ஜக³த
ஸ்தா²ஸ்யந்த ; ேஹ பவத்ர ப தராவேயா ர்யைத²கத்வமாஸ்ேத
ததா²ேதஷாமப்ேயகத்வம்ʼப⁴வத தத³ர்த²ம்ʼயால்ேலாகாந்மஹ்யம்
அத³தா³ஸ்தாந்ஸ்வநாம்நா ரக்ஷ|

Ⅻ யாவந்த த ³நாந ஜக³த்யஸ்மிந் ைத : ஸஹாஹமாஸம்ʼ
தாவந்த த ³நாந தாந் தவ நாம்நாஹம்ʼ ரக்ஷதவாந்;
யால்ேலாகாந் மஹ்யம் அத³தா³ஸ்தாந் ஸர்வ்வாந் அஹமரக்ஷம்ʼ,
ேதஷாம்ʼ மத்⁴ேய ேகவலம்ʼ வநாஸ²பாத்ரம்ʼ ஹாரிதம்ʼ ேதந
த⁴ர்ம்மபுஸ்தகஸ்யவசநம்ʼ ப்ரத்யக்ஷம்ʼ ப⁴வத |
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ⅩⅢ க ந்த்வது⁴நா தவ ஸந்ந த ⁴ம்ʼ க³ச்சா²மி மயா யதா² ேதஷாம்ʼ
ஸம்பூர்ணாநந்ேதா³ ப⁴வத தத³ர்த²மஹம்ʼ ஜக³த தஷ்ட²ந் ஏதா :
கதா²அகத²யம்|

ⅩⅣ தேவாபேத³ஸ²ம்ʼ ேதப்⁴ேயா(அ)த³தா³ம்ʼ ஜக³தா ஸஹ
யதா² மம ஸம்ப³ந்ேதா⁴ நாஸ்த ததா² ஜஜதா ஸஹ ேதஷாமப
ஸம்ப³ந்தா⁴பா⁴வாஜ்ஜக³ேதா ேலாகாஸ்தாந்ருʼதீயந்ேத|

ⅩⅤ த்வம்ʼ ஜக³தஸ்தாந் க்³ருʼஹாேணத ந ப்ரார்த²ேய
க ந்த்வஸு²பா⁴த்³ ரேக்ஷத ப்ரார்த²ேயஹம்|

ⅩⅥ அஹம்ʼ யதா² ஜக³த்ஸம்ப³ந்தீ⁴ேயா ந ப⁴வாமி ததா² ேதப
ஜக³த்ஸம்ப³ந்தீ⁴யா ந ப⁴வந்த |

ⅩⅦதவஸத்யகத²யா தாந் பவ த்ரீகுருதவவாக்யேமவஸத்யம்ʼ|
ⅩⅧத்வம்ʼ யதா² மாம்ʼ ஜக³த ப்ைரரயஸ்ததா²ஹமப தாந் ஜக³த
ப்ைரரயம்ʼ|

ⅩⅨ ேதஷாம்ʼஹதார்த²ம்ʼ யதா²ஹம்ʼஸ்வம்ʼ பவ த்ரீகேராமி ததா²
ஸத்யகத²யா ேதப பவ த்ரீப⁴வந்து|

ⅩⅩ ேகவலம்ʼ ஏேதஷாமர்ேத² ப்ரார்த²ேய(அ)ஹம் இத ந
க ந்த்ேவேதஷாமுபேத³ேஸ²ந ேய ஜநா மய வஸ்²வஸிஷ்யந்த
ேதஷாமப்யர்ேத² ப்ரார்ேத²ேய(அ)ஹம்|

ⅩⅪ ேஹ பதஸ்ேதஷாம்ʼ ஸர்வ்ேவஷாம் ஏகத்வம்ʼ ப⁴வது
தவ யதா² மய மம ச யதா² த்வய்ேயகத்வம்ʼ ததா²
ேதஷாமப்யாவேயாேரகத்வம்ʼப⁴வதுேதநத்வம்ʼமாம்ʼப்ேரரிதவாந்
இத ஜக³ேதா ேலாகா : ப்ரத யந்து|

ⅩⅫ யதா²வேயாேரகத்வம்ʼ ததா² ேதஷாமப்ேயகத்வம்ʼ ப⁴வது
ேதஷ்வஹம்ʼ மய ச த்வம் இத்த²ம்ʼ ேதஷாம்ʼ ஸம்பூர்ணேமகத்வம்ʼ
ப⁴வது, த்வம்ʼ ப்ேரரிதவாந் த்வம்ʼ மய யதா² ப்ரீயேஸ ச ததா²
ேதஷ்வப ப்ரீதவாந் ஏதத்³யதா²ஜக³ேதா ேலாகாஜாநந்த

ⅩⅩⅢ தத³ர்த²ம்ʼ த்வம்ʼ யம்ʼ மஹமாநம்ʼ மஹ்யம் அத³தா³ஸ்தம்ʼ
மஹமாநம்அஹமப ேதப்⁴ேயா த³த்தவாந்|

ⅩⅩⅣ ேஹ பத ர்ஜக³ேதா ந ர்ம்மாணாத் பூர்வ்வம்ʼ மய ஸ்ேநஹம்ʼ
க்ருʼத்வா யம்ʼ மஹமாநம்ʼ த³த்தவாந் மம தம்ʼ மஹமாநம்ʼ யதா²
ேதபஸ்²யந்த தத³ர்த²ம்ʼயால்ேலாகாந்மஹ்யம்ʼத³த்தவாந்அஹம்ʼ
யத்ர தஷ்டா²மி ேதப யதா² தத்ர தஷ்ட²ந்த மைமஷாவாஞ்சா²|

ⅩⅩⅤ ேஹயதா²ர்த ²க ப த ர்ஜக³ேதா ேலாைகஸ்த்வய்யஜ்ஞாேதப
த்வாமஹம்ʼ ஜாேந த்வம்ʼ மாம்ʼ ப்ேரரிதவாந் இதீேம ஸி²ஷ்யா
ஜாநந்த |

ⅩⅩⅥ யதா²ஹம்ʼ ேதஷ தஷ்டா²மி ததா² மய ேயந ப்ேரம்நா
ப்ேரமாகேராஸ்தத் ேதஷ தஷ்ட²த தத³ர்த²ம்ʼ தவ நாமாஹம்ʼ தாந்
ஜ்ஞாப தவாந் புநரப ஜ்ஞாபயஷ்யாமி|

ⅩⅧ
Ⅰ தா : கதா² : கத²யத்வா யீஸு² : ஸி²ஷ்யாநாதா³ய
க த்³ேராந்நாமகம்ʼ ஸ்ேராத உத்தீர்ய்ய ஸி²ஷ்ைய : ஸஹ
தத்ரத்ேயாத்³யாநம்ʼ ப்ராவஸ²த்|
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Ⅱ க ந்து வஸ்²வாஸகா⁴தயஹூதா³ஸ்தத் ஸ்தா²நம்ʼ பரிசீயேத
யேதா யீஸு² : ஸி²ஷ்ைய : ஸார்த்³த⁴ம்ʼ கதா³ச த் தத் ஸ்தா²நம்
அக³ச்ச²த்|

Ⅲ ததா³ ஸ யஹூதா³ : ைஸந்யக³ணம்ʼ ப்ரதா⁴நயாஜகாநாம்ʼ
ப ²ரூஸி²நாஞ்ச பதா³த க³ணஞ்ச க்³ருʼஹீத்வா ப்ரதீ³பாந் உல்காந்
அஸ்த்ராணி சாதா³யதஸ்மிந்ஸ்தா²நஉபஸ்த ²தவாந்|

Ⅳஸ்வம்ʼ ப்ரத யத்³ க⁴டிஷ்யேத தஜ் ஜ்ஞாத்வா யீஸு²ரக்³ேரஸர :
ஸந்தாநப்ருʼச்ச²த் கம்ʼ க³ேவஷயத²?

Ⅴ ேத ப்ரத்யவத³ந், நாஸரதீயம்ʼ யீஸு²ம்ʼ; தேதா
யீஸு²ரவாதீ³த்³ அஹேமவ ஸ :; ைத : ஸஹ வஸ்²வாஸகா⁴தீ
யஹூதா³ஸ்²சாதஷ்ட²த்|

Ⅵ ததா³ஹேமவ ஸ தஸ்ையதாம்ʼ கதா²ம்ʼ ஸ்²ருத்ைவவ ேத
பஸ்²சாேத³த்யபூ⁴ெமௗபத தா :|

Ⅶதேதா யீஸு² : புநரப ப்ருʼஷ்ட²வாந் கம்ʼ க³ேவஷயத²? ததஸ்ேத
ப்ரத்யவத³ந் நாஸரதீயம்ʼயீஸு²ம்ʼ|

Ⅷ ததா³ யீஸு² : ப்ரத்யுத ³தவாந் அஹேமவ ஸ இமாம்ʼ
கதா²மசகத²ம்;யத ³மாமந்வ ச்ச²த²தர்ஹீமாந்க³ந்தும்ʼமாவாரயத|

Ⅸ இத்த²ம்ʼ பூ⁴ேத மஹ்யம்ʼ யால்ேலாகாந் அத³தா³ஸ்ேதஷாம்
ஏகமப நாஹாரயம் இமாம்ʼ யாம்ʼ கதா²ம்ʼ ஸ ஸ்வயமகத²யத் ஸா
கதா²ஸப²லாஜாதா|

Ⅹ ததா³ ஸி²ேமாந்ப தரஸ்ய ந கேட க²ங்க³ல்ஸ்த ²ேத : ஸ தம்ʼ
நஷ்ேகாஷம்ʼக்ருʼத்வாமஹாயாஜகஸ்யமால்க²நாமாநம்ʼதா³ஸம்
ஆஹத்யதஸ்யத³க்ஷணகர்ணம்ʼ ச ²ந்நவாந்|

Ⅺதேதா யீஸு² : ப தரம் அவத³த், க²ங்க³ம்ʼ ேகாேஷஸ்தா²பய மம
ப தா மஹ்யம்ʼ பாதும்ʼ யம்ʼ கம்ʼஸம் அத³தா³த் ேதநாஹம்ʼ க ம்ʼ ந
பாஸ்யாமி?

Ⅻ ததா³ ைஸந்யக³ண : ேஸநாபத ர்யஹூதீ³யாநாம்ʼ
பதா³தயஸ்²ச யீஸு²ம்ʼ க்⁴ருʼத்வா ப³த்³த்⁴வாஹாநந்நாம்ந : கயபா² :
ஸ்²வஸு²ரஸ்யஸமீபம்ʼ ப்ரத²மம்அநயந்|

ⅩⅢஸகயபா²ஸ்தஸ்மிந்வத்ஸேர மஹாயாஜத்வபேத³ நயுக்த :
ⅩⅣ ஸந் ஸாதா⁴ரணேலாகாநாம்ʼ மங்க³லார்த²ம் ஏகஜநஸ்ய
மரணமுசதம்இத யஹூதீ³ைய : ஸார்த்³த⁴ம்அமந்த்ரயத்|

ⅩⅤ ததா³ ஸி²ேமாந்ப தேரா(அ)ந்ையகஸி²ஷ்யஸ்²ச யீேஸா² :
பஸ்²சாத்³ அக³ச்ச²தாம்ʼ தஸ்யாந்யஸி²ஷ்யஸ்ய மஹாயாஜேகந
பரிச தத்வாத் ஸ யீஸு²நா ஸஹ மஹாயாஜகஸ்யாட்டாலிகாம்ʼ
ப்ராவஸ²த்|

ⅩⅥ க ந்து ப தேரா ப³ஹர்த்³வாரஸ்ய ஸமீேப(அ)தஷ்ட²த்³
அதஏவ மஹாயாஜேகந பரிச த : ஸ ஸி²ஷ்ய : புநர்ப³ஹர்க³த்வா
ெதௗ³வாய காையகத²யத்வா ப தரம்அப்⁴யந்தரம்ஆநயத்|

ⅩⅦ ததா³ ஸ த்³வாரரக்ஷகா ப தரம் அவத³த் த்வம்ʼ க ம்ʼ ந தஸ்ய
மாநவஸ்யஸி²ஷ்ய :? தத : ேஸாவத³த்³அஹம்ʼ ந ப⁴வாமி|

ⅩⅧ தத : பரம்ʼ யத்ஸ்தா²ேந தா³ஸா : பதா³தயஸ்²ச
ஸீ²தேஹேதாரங்கா³ைர ர்வஹ்நம்ʼ ப்ரஜ்வால்ய தாபம்ʼ
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ேஸவதவந்தஸ்தத்ஸ்தா²ேந ப தரஸ்தஷ்ட²ந் ைத : ஸஹ
வஹ்நதாபம்ʼ ேஸவதும்ஆரப⁴த|

ⅩⅨ ததா³ ஸி²ஷ்ேயஷ பேத³ேஸ² ச மஹாயாஜேகந யீஸு² :
ப்ருʼஷ்ட :

ⅩⅩ ஸந் ப்ரத்யுக்தவாந் ஸர்வ்வேலாகாநாம்ʼ ஸமக்ஷம்ʼ
கதா²மகத²யம்ʼகு³ப்தம்ʼ காமப கதா²ம்ʼ ந கத²யத்வா யத்ஸ்தா²நம்ʼ
யஹூதீ³யா : ஸததம்ʼ க³ச்ச²ந்த தத்ர ப⁴ஜநேக³ேஹ மந்த ³ேர
சாஸி²க்ஷயம்ʼ|

ⅩⅪமத்த :குத : ப்ருʼச்ச²ஸி? ேயஜநாமது³பேத³ஸ²ம்அஸ்²ருʼண்வந்
தாேநவப்ருʼச்ச²யத்³யத்³அவத³ம்ʼ ேத தத்ஜாந ந்த|

ⅩⅫ தேத³த்த²ம்ʼ ப்ரத்யுத ³தத்வாத் ந கடஸ்த²பதா³த ர்யீஸு²ம்ʼ
சேபேடநாஹத்யவ்யாஹரத்மஹாயாஜகம் ஏவம்ʼ ப்ரதவத³ஸி?

ⅩⅩⅢ தேதா யீஸு² : ப்ரத க³த ³தவாந் யத்³யயதா²ர்த²ம் அசகத²ம்ʼ
தர்ஹ தஸ்யாயதா²ர்த²ஸ்ய ப்ரமாணம்ʼ ேத³ஹ , க ந்து யத ³
யதா²ர்த²ம்ʼ தர்ஹ குேதா ேஹேதா ர்மாம்அதாட³ய :?

ⅩⅩⅣபூர்வ்வம்ʼ ஹாநந் ஸப³ந்த⁴நம்ʼ தம்ʼ கயபா²மஹாயாஜகஸ்ய
ஸமீபம்ʼ ப்ைரஷயத்|

ⅩⅩⅤஸி²ேமாந்ப தரஸ்தஷ்ட²ந் வஹ்நதாபம்ʼ ேஸவேத, ஏதஸ்மிந்
ஸமேய கயந்தஸ்தம் அப்ருʼச்ச²ந் த்வம்ʼ க ம் ஏதஸ்ய ஜநஸ்ய
ஸி²ஷ்ேயா ந? தத : ேஸாபஹ்நுத்யாப்³ரவீத்³அஹம்ʼ ந ப⁴வாமி|

ⅩⅩⅥ ததா³ மஹாயாஜகஸ்ய யஸ்ய தா³ஸஸ்ய பதர :
கர்ணமச்ச ²நத் தஸ்ய குடும்ப³ : ப்ரத்யுத ³தவாந் உத்³யாேந ேதந
ஸஹதஷ்ட²ந்தம்ʼ த்வாம்ʼ க ம்ʼ நாபஸ்²யம்ʼ?

ⅩⅩⅦ க ந்து ப தர : புநரபஹ்நுத்ய கத ²தவாந்; ததா³நீம்ʼ
குக்குேடா(அ)ெரௗத்|

ⅩⅩⅧ தத³நந்தரம்ʼ ப்ரத்யூேஷ ேத கயபா²க்³ருʼஹாத்³ அத ⁴பேத
ர்க்³ருʼஹம்ʼ யீஸு²ம் அநயந் க ந்து யஸ்மிந் அஸு²ச த்ேவ ஜாேத
ைத ர்நஸ்தாேராத்ஸேவ ந ேபா⁴க்தவ்யம்ʼ, தஸ்ய ப⁴யாத்³
யஹூதீ³யாஸ்தத்³க்³ருʼஹம்ʼ நாவஸ²ந்|

ⅩⅩⅨ அபரம்ʼ பீலாேதா ப³ஹராக³த்ய தாந் ப்ருʼஷ்ட²வாந் ஏதஸ்ய
மநுஷ்யஸ்யகம்ʼ ேதா³ஷம்ʼவத³த²?

ⅩⅩⅩ ததா³ ேத ேபத்யவத³ந் து³ஷ்கர்ம்மகாரிணி ந ஸத ப⁴வத :
ஸமீேபைநநம்ʼஸமார்பயஷ்யாம :|

ⅩⅩⅪதத : பீலாேதா(அ)வத³த்³யூயேமநம்ʼக்³ருʼஹீத்வாஸ்ேவஷாம்ʼ
வ்யவஸ்த²யா வ சாரயத| ததா³ யஹூதீ³யா : ப்ரத்யவத³ந்
கஸ்யாப மநுஷ்யஸ்ய ப்ராணத³ண்ட³ம்ʼ கர்த்தும்ʼ நாஸ்மாகம்
அத ⁴காேரா(அ)ஸ்த |

ⅩⅩⅫ ஏவம்ʼ ஸத யீஸு² : ஸ்வஸ்ய ம்ருʼத்ெயௗ யாம்ʼ கதா²ம்ʼ
கத ²தவாந்ஸாஸப²லாப⁴வத்|

ⅩⅩⅩⅢ தத³நந்தரம்ʼ பீலாத : புநரப தத்³ ராஜக்³ருʼஹம்ʼ க³த்வா
யீஸு²மாஹூயப்ருʼஷ்டவாந் த்வம்ʼ க ம்ʼயஹூதீ³யாநாம்ʼ ராஜா?

ⅩⅩⅩⅣயீஸு² : ப்ரத்யவத³த் த்வம் ஏதாம்ʼ கதா²ம்ʼ ஸ்வத : கத²யஸி
கமந்ய : கஸ்²ச ந் மய கத ²தவாந்?
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ⅩⅩⅩⅤ பீலாேதா(அ)வத³த்³ அஹம்ʼ க ம்ʼ யஹூதீ³ய :? தவ
ஸ்வேத³ஸீ²யா வ ேஸ²ஷத : ப்ரதா⁴நயாஜகா மம ந கேட த்வாம்ʼ
ஸமார்பயந, த்வம்ʼ க ம்ʼ க்ருʼதவாந்?

ⅩⅩⅩⅥயீஸு² : ப்ரத்யவத³த் மம ராஜ்யம் ஏதஜ்ஜக³த்ஸம்ப³ந்தீ⁴யம்ʼ
ந ப⁴வத யத ³ மம ராஜ்யம்ʼ ஜக³த்ஸம்ப³ந்தீ⁴யம் அப⁴வஷ்யத்
தர்ஹ யஹூதீ³யாநாம்ʼ ஹஸ்ேதஷ யதா² ஸமர்ப ேதா நாப⁴வம்ʼ
தத³ர்த²ம்ʼமம ேஸவகாஅேயாத்ஸ்யந்க ந்துமம ராஜ்யம்ஐஹகம்ʼ
ந|

ⅩⅩⅩⅦ ததா³ பீலாத : கத ²தவாந், தர்ஹ த்வம்ʼ ராஜா
ப⁴வஸி? யீஸு² : ப்ரத்யுக்தவாந் த்வம்ʼ ஸத்யம்ʼ கத²யஸி,
ராஜாஹம்ʼ ப⁴வாமி; ஸத்யதாயாம்ʼ ஸா யம்ʼ தா³தும்ʼ
ஜநம்ʼ க்³ருʼஹீத்வா ஜக³த்யஸ்மிந் அவதீர்ணவாந், தஸ்மாத்
ஸத்யத⁴ர்ம்மபக்ஷபாத ேநா மம கதா²ம்ʼஸ்²ருʼண்வந்த |

ⅩⅩⅩⅧ ததா³ ஸத்யம்ʼ க ம்ʼ? ஏதாம்ʼ கதா²ம்ʼ பஷ்ட்வா பீலாத :
புநரப ப³ஹர்க³த்வா யஹூதீ³யாந் அபா⁴ஷத, அஹம்ʼ தஸ்ய
கமப்யபராத⁴ம்ʼ ந ப்ராப்ேநாமி|

ⅩⅩⅩⅨ நஸ்தாேராத்ஸவஸமேய யுஷ்மாப ⁴ரப ⁴ருச த ஏேகா ஜேநா
மயா ேமாசய தவ்யஏஷாயுஷ்மாகம்ʼ ரீத ரஸ்த ,அதஏவயுஷ்மாகம்ʼ
ந கேட யஹூதீ³யாநாம்ʼ ராஜாநம்ʼ க ம்ʼ ேமாசயாமி, யுஷ்மாகம்
இச்சா² கா?

ⅩⅬததா³ ேதஸர்வ்ேவருவந்ேதாவ்யாஹரந்ஏநம்ʼமாநுஷம்ʼநஹ
ப³ரப்³பா³ம்ʼ ேமாசய| க ந்துஸப³ரப்³பா³ த³ஸ்யுராஸீத்|

ⅩⅨ
Ⅰபீலாேதாயீஸு²ம்ஆநீயகஸ²யா ப்ராஹாரயத்|
Ⅱ பஸ்²சாத் ேஸநாக³ண : கண்டகந ர்ம்மிதம்ʼ முகுடம்ʼ தஸ்ய
மஸ்தேகஸமர்ப்யவார்த்தாகீவர்ணம்ʼ ராஜபரிச்ச²த³ம்ʼ பரிதா⁴ப்ய,

Ⅲ ேஹ யஹூதீ³யாநாம்ʼ ராஜந் நமஸ்கார இத்யுக்த்வா தம்ʼ
சேபேடநாஹந்தும்ஆரப⁴த|

Ⅳ ததா³ பீலாத : புநரப ப³ஹர்க³த்வா ேலாகாந் அவத³த்,
அஸ்ய கமப்யபராத⁴ம்ʼ ந லேப⁴(அ)ஹம்ʼ, பஸ்²யத தத்³ யுஷ்மாந்
ஜ்ஞாபயதும்ʼயுஷ்மாகம்ʼஸந்நெதௗ⁴ ப³ஹேரநம்ஆநயாமி|

Ⅴதத : பரம்ʼயீஸு² : கண்டகமுகுடவாந்வார்த்தாகீவர்ணவஸநவாம்ʼஸ்²ச
ப³ஹராக³ச்ச²த்| தத : பீலாதஉக்தவாந் ஏநம்ʼமநுஷ்யம்ʼ பஸ்²யத|

Ⅵ ததா³ ப்ரதா⁴நயாஜகா : பதா³தயஸ்²ச தம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா, ஏநம்ʼ
க்ருேஸ²வத⁴, ஏநம்ʼ க்ருேஸ²வத⁴,இத்யுக்த்வா ரவதும்ʼஆரப⁴ந்த|
தத : பீலாத : கத ²தவாந்யூயம்ʼஸ்வயம்ஏநம்ʼநீத்வாக்ருேஸ²வத⁴த,
அஹம்ஏதஸ்யகமப்யபராத⁴ம்ʼ ந ப்ராப்தவாந்|

Ⅶ யஹூதீ³யா : ப்ரத்யவத³ந் அஸ்மாகம்ʼ யா வ்யவஸ்தா²ஸ்ேத
தத³நுஸாேரணாஸ்ய ப்ராணஹநநம் உச தம்ʼ யேதாயம்ʼ ஸ்வம்
ஈஸ்²வரஸ்யபுத்ரமவத³த்|

Ⅷபீலாதஇமாம்ʼ கதா²ம்ʼஸ்²ருத்வாமஹாத்ராஸயுக்த :
Ⅸஸந் புநரப ராஜக்³ருʼஹஆக³த்ய யீஸு²ம்ʼ ப்ருʼஷ்டவாந் த்வம்ʼ
குத்ரத்ேயா ேலாக :? க ந்து யீஸ²ஸ்தஸ்ய கமப ப்ரத்யுத்தரம்ʼ
நாவத³த்|
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Ⅹ 1॰ தத : பீலாத் கத ²தவாந த்வம்ʼ க ம்ʼ மயா ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ந
ஸம்ʼலபஷ்யஸி ? த்வாம்ʼ க்ருேஸ² ேவத ⁴தும்ʼ வா ேமாசயதும்ʼ
ஸ²க்த ர்மமாஸ்ேத இத க ம்ʼ த்வம்ʼ ந ஜாநாஸி ? ததா³
யீஸு² : ப்ரத்யவத³த்³ ஈஸ்²வேரணாத³Ÿाம்ʼ மேமாபரி தவ
க மப்யத ⁴பத த்வம்ʼ ந வ த்³யேத, ததா²ப ேயா ஜேநா மாம்ʼ தவ
ஹஸ்ேதஸமார்பயத் தஸ்யமஹாபாதகம்ʼஜாதம்|

Ⅺததா³ யீஸு² : ப்ரத்யவத³த்³ ஈஸ்²வேரணாத³த்தம்ʼ மேமாபரி தவ
க மப்யத ⁴பத த்வம்ʼ ந வ த்³யேத, ததா²ப ேயா ஜேநா மாம்ʼ தவ
ஹஸ்ேதஸமார்பயத் தஸ்யமஹாபாதகம்ʼஜாதம்|

Ⅻ ததா³ரப்⁴ய பீலாதஸ்தம்ʼ ேமாசயதும்ʼ ேசஷ்டிதவாந் க ந்து
யஹூதீ³யா ருவந்ேதா வ்யாஹரந் யதீ³மம்ʼ மாநவம்ʼ த்யஜஸி
தர்ஹ த்வம்ʼ ைகஸரஸ்ய மித்ரம்ʼ ந ப⁴வஸி, ேயா ஜந : ஸ்வம்ʼ
ராஜாநம்ʼவக்த ஸஏவைகமரஸ்யவருத்³தா⁴ம்ʼ கதா²ம்ʼ கத²யத |

ⅩⅢ ஏதாம்ʼ கதா²ம்ʼ ஸ்²ருத்வா பீலாேதா யீஸு²ம்ʼ ப³ஹராநீய
நஸ்தாேராத்ஸவஸ்ய ஆஸாத³நத ³நஸ்ய த்³வதீயப்ரஹராத்
பூர்வ்வம்ʼ ப்ரஸ்தரப³ந்த⁴நநாம்ந ஸ்தா²ேந (அ)ர்தா²த்
இப்³ரீயபா⁴ஷயா யத்³ க³ப்³ப ³தா² கத்²யேத தஸ்மிந் ஸ்தா²ேந
வ சாராஸநஉபாவஸ²த்|

ⅩⅣ அநந்தரம்ʼ பீலாேதா யஹூதீ³யாந் அவத³த், யுஷ்மாகம்ʼ
ராஜாநம்ʼ பஸ்²யத|

ⅩⅤக ந்துஏநம்ʼதூ³ரீகுரு,ஏநம்ʼதூ³ரீகுரு,ஏநம்ʼக்ருேஸ²வத⁴,இத
கதா²ம்ʼ கத²யத்வா ேத ரவதும்ஆரப⁴ந்த; ததா³ பீலாத : கத ²தவாந்
யுஷ்மாகம்ʼ ராஜாநம்ʼக ம்ʼக்ருேஸ² ேவத ⁴ஷ்யாமி? ப்ரதா⁴நயாஜகா
உத்தரம்அவத³ந்ைகஸரம்ʼவநா ேகாப ராஜாஸ்மாகம்ʼ நாஸ்த |

ⅩⅥ தத : பீலாேதா யீஸு²ம்ʼ க்ருேஸ² ேவத ⁴தும்ʼ ேதஷாம்ʼ
ஹஸ்ேதஷ ஸமார்பயத், ததஸ்ேததம்ʼ த்⁴ருʼத்வா நீதவந்த :|

ⅩⅦ தத : பரம்ʼ யீஸு² : க்ருஸ²ம்ʼ வஹந் ஸி²ர :கபாலம் அர்தா²த்³
யத்³ இப்³ரீயபா⁴ஷயா கு³ல்க³ல்தாம்ʼ வத³ந்த தஸ்மிந் ஸ்தா²ந
உபஸ்த ²த :|

ⅩⅧ ததஸ்ேத மத்⁴யஸ்தா²ேந தம்ʼ தஸ்ேயாப⁴யபார்ஸ்²ேவ
த்³வாவபெரௗக்ருேஸ²(அ)வத⁴ந்|

ⅩⅨ அபரம் ஏஷ யஹூதீ³யாநாம்ʼ ராஜா நாஸரதீயயீஸு² 
:, இத வஜ்ஞாபநம்ʼ லிக ²த்வா பீலாதஸ்தஸ்ய க்ருேஸா²பரி
ஸமேயாஜயத்|

ⅩⅩஸாலிப  :இப்³ரீயயூநாநீயேராமீயபா⁴ஷாப ⁴ர்லிக ²தா;யீேஸா² 
: க்ருஸ²ேவத⁴நஸ்தா²நம்ʼ நக³ரஸ்ய ஸமீபம்ʼ, தஸ்மாத்³ ப³ஹேவா
யஹூதீ³யாஸ்தாம்ʼ படி²தும்ஆரப⁴ந்த|

ⅩⅪ யஹூதீ³யாநாம்ʼ ப்ரதா⁴நயாஜகா : பீலாதமித ந்யேவத³யந்
யஹூதீ³யாநாம்ʼ ராேஜத வாக்யம்ʼ ந க ந்து ஏஷ ஸ்வம்ʼ
யஹூதீ³யாநாம்ʼ ராஜாநம்அவத³த்³இத்த²ம்ʼலிக²து|

ⅩⅫ தத : பீலாத உத்தரம்ʼ த³த்தவாந் யல்ேலக²நீயம்ʼ
தல்லிக ²தவாந்|

ⅩⅩⅢ இத்த²ம்ʼ ேஸநாக³ேணா யீஸு²ம்ʼ க்ருேஸ²
வத ⁴த்வா தஸ்ய பரிேத⁴யவஸ்த்ரம்ʼ சதுேரா பா⁴கா³ந்
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க்ருʼத்வா ஏைககேஸநா ஏைககபா⁴க³ம் அக்³ருʼஹ்லத்
தஸ்ேயாத்தரீயவஸ்த்ரஞ்சாக்³ருʼஹ்லத்| க ந்தூத்தரீயவஸ்த்ரம்ʼ
ஸூச ேஸவநம்ʼவநாஸர்வ்வம்ஊதம்ʼ|

ⅩⅩⅣ தஸ்மாத்ேத வ்யாஹரந் ஏதத் க : ப்ராப்ஸ்யத ? தந்ந
க²ண்ட³யத்வா தத்ர கு³டிகாபாதம்ʼ கரவாம| வப⁴ஜந்ேத(அ)த⁴ரீயம்ʼ
ேம வஸநம்ʼ ேத பரஸ்பரம்ʼ| மேமாத்தரீயவஸ்த்ரார்த²ம்ʼ கு³டிகாம்ʼ
பாதயந்த ச|இத யத்³வாக்யம்ʼ த⁴ர்ம்மபுஸ்தேகலிக ²தமாஸ்ேததத்
ேஸநாக³ேணேநத்த²ம்ʼவ்யவஹரணாத்ஸித்³த⁴மப⁴வத்|

ⅩⅩⅤ ததா³நீம்ʼ யீேஸா² ர்மாதா மாது ர்ப⁴க ³நீ ச யா க்லியபா
பா⁴ர்ய்யா மரியம் மக்³த³லீநீ மரியம் ச ஏதாஸ்தஸ்ய க்ருஸ²ஸ்ய
ஸந்நெதௗ⁴ஸமதஷ்ட²ந்|

ⅩⅩⅥ தேதா யீஸு² : ஸ்வமாதரம்ʼ ப்ரியதமஸி²ஷ்யஞ்ச ஸமீேப
த³ண்டா³யமாெநௗ வ ேலாக்ய மாதரம் அவத³த், ேஹ ேயாஷத்³
ஏநம்ʼ தவபுத்ரம்ʼ பஸ்²ய,

ⅩⅩⅦ ஸி²ஷ்யந்த்வவத³த், ஏநாம்ʼ தவ மாதரம்ʼ பஸ்²ய| தத : ஸ
ஸி²ஷ்யஸ்தத்³க⁴டிகாயாம்ʼ தாம்ʼ நஜக்³ருʼஹம்ʼ நீதவாந்|

ⅩⅩⅧஅநந்தரம்ʼஸர்வ்வம்ʼகர்ம்மாது⁴நாஸம்பந்நமபூ⁴த்யீஸு²ரித
ஜ்ஞாத்வா த⁴ர்ம்மபுஸ்தகஸ்ய வசநம்ʼ யதா² ஸித்³த⁴ம்ʼ ப⁴வத
தத³ர்த²ம்அகத²யத்மம ப பாஸாஜாதா|

ⅩⅩⅨ ததஸ்தஸ்மிந் ஸ்தா²ேந அம்லரேஸந பூர்ணபாத்ரஸ்த ²த்யா
ேதஸ்பஞ்ஜேமகம்ʼ தத³ம்லரேஸநார்த்³ரீக்ருʼத்ய ஏேஸாப்³நேல தத்³
ேயாஜயத்வா தஸ்யமுக²ஸ்யஸந்ந தா⁴வஸ்தா²பயந்|

ⅩⅩⅩததா³யீஸு²ரம்லரஸம்ʼக்³ருʼஹீத்வாஸர்வ்வம்ʼஸித்³த⁴ம்இத
கதா²ம்ʼ கத²யத்வா மஸ்தகம்ʼ நமயந் ப்ராணாந் பர்ய்யத்யஜத்|

ⅩⅩⅪ தத்³வநம் ஆஸாத³நத ³நம்ʼ தஸ்மாத் பேர(அ)ஹந
வஸ்²ராமவாேர ேத³ஹா யதா² க்ருேஸா²பரி ந தஷ்ட²ந்த ,
யத : ஸ வஸ்²ராமவாேரா மஹாத ³நமாஸீத், தஸ்மாத்³
யஹூதீ³யா : பீலாதந கடம்ʼ க³த்வா ேதஷாம்ʼ பாத³ப⁴ஞ்ஜநஸ்ய
ஸ்தா²நாந்தரநயநஸ்யசாநுமத ம்ʼ ப்ரார்த²யந்த|

ⅩⅩⅫ அத : ேஸநா ஆக³த்ய யீஸு²நா ஸஹ க்ருேஸ² ஹதேயா :
ப்ரத²மத்³வதீயேசாரேயா : பாதா³ந்அப⁴ஞ்ஜந்;

ⅩⅩⅩⅢ க ந்து யீேஸா² : ஸந்ந த ⁴ம்ʼ க³த்வா ஸ ம்ருʼத இத
த்³ருʼஷ்ட்வா தஸ்யபாெதௗ³ நாப⁴ஞ்ஜந்|

ⅩⅩⅩⅣ பஸ்²சாத்³ ஏேகா ேயாத்³தா⁴ ஸூ²லாகா⁴ேதந தஸ்ய குக்ஷம்
அவத⁴த் தத்க்ஷணாத்தஸ்மாத்³ ரக்தம்ʼஜலஞ்சந ரக³ச்ச²த்|

ⅩⅩⅩⅤ ேயா ஜேநா(அ)ஸ்ய ஸா யம்ʼ த³தா³த ஸ ஸ்வயம்ʼ
த்³ருʼஷ்டவாந் தஸ்ேயத³ம்ʼ ஸா யம்ʼ ஸத்யம்ʼ தஸ்ய கதா²
யுஷ்மாகம்ʼவஸ்²வாஸம்ʼஜநயதும்ʼ ேயாக்³யா தத்ஸஜாநாத |

ⅩⅩⅩⅥதஸ்ையகம்அஸ்த்⁴யப ந ப⁴ம்ʼ யேத,
ⅩⅩⅩⅦ தத்³வத்³ அந்யஸா²ஸ்த்ேரப லிக்²யேத, யதா²,

"த்³ருʼஷ்டிபாதம்ʼ கரிஷ்யந்த ேத(அ)வத⁴ந்யந்துதம்ப்ரத | "
ⅩⅩⅩⅧ அரிமதீ²யநக³ரஸ்ய யூஷப்²நாமா ஸி²ஷ்ய ஏக ஆஸீத்
க ந்து யஹூதீ³ேயப்⁴ேயா ப⁴யாத் ப்ரகாஸி²ேதா ந ப⁴வத ; ஸ
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யீேஸா² ர்ேத³ஹம்ʼ ேநதும்ʼ பீலாதஸ்யாநுமத ம்ʼ ப்ரார்த²யத, தத :
பீலாேதநாநுமேதஸத ஸக³த்வாயீேஸா² ர்ேத³ஹம்அநயத்|

ⅩⅩⅩⅨ அபரம்ʼ ேயா ந கதீ³ேமா ராத்ெரௗ யீேஸா² : ஸமீபம்
அக³ச்ச²த் ேஸாப க³ந்த⁴ரேஸந மிஸ்²ரிதம்ʼ ப்ராேயண
பஞ்சாஸ²த்ேஸடகமகு³ரும்ʼ க்³ருʼஹீத்வாக³ச்ச²த்|

ⅩⅬததஸ்ேதயஹூதீ³யாநாம்ʼஸ்²மஸா²ேநஸ்தா²பநரீத்யநுஸாேரண
தத்ஸுக³ந்த ⁴த்³ரவ்ேயண ஸஹதம்ʼ தஸ்ய ேத³ஹம்ʼ
வஸ்த்ேரணாேவஷ்டயந்|

ⅩⅬⅠ அபரஞ்ச யத்ர ஸ்தா²ேந தம்ʼ க்ருேஸ²(அ)வத⁴ந் தஸ்ய
ந கடஸ்ேதா²த்³யாேந யத்ர க மப ம்ருʼதேத³ஹம்ʼ கதா³ப
நாஸ்தா²ப்யததாத்³ருʼஸ²ம் ஏகம்ʼநூதநம்ʼஸ்²மஸா²நம்ஆஸீத்|

ⅩⅬⅡ யஹூதீ³யாநாம் ஆஸாத³நத ³நாக³மநாத் ேத தஸ்மிந்
ஸமீபஸ்த²ஸ்²மஸா²ேநயீஸு²ம்அஸா²யயந்|

ⅩⅩ
Ⅰ அநந்தரம்ʼ ஸப்தாஹஸ்ய ப்ரத²மத ³ேந (அ)த ப்ரத்யூேஷ

(அ)ந்த⁴காேர தஷ்ட²த மக்³த³லீநீ மரியம் தஸ்ய ஸ்²மஸா²நஸ்ய
ந கடம்ʼ க³த்வா ஸ்²மஸா²நஸ்ய முகா²த் ப்ரஸ்தரமபஸாரிதம்
அபஸ்²யத்|

Ⅱ பஸ்²சாத்³ தா⁴வத்வா ஸி²ேமாந்ப தராய யீேஸா² :
ப்ரியதமஸி²ஷ்யாய ேசத³ம் அகத²யத், ேலாகா : ஸ்²மஸா²நாத்
ப்ரபு⁴ம்ʼ நீத்வாகுத்ராஸ்தா²பயந் தத்³வக்தும்ʼ நஸ²க்ேநாமி|

Ⅲ அத : ப தர : ேஸாந்யஸி²ஷ்யஸ்²ச ப³ர்ஹ ர்பு⁴த்வா
ஸ்²மஸா²நஸ்தா²நம்ʼ க³ந்தும்ஆரேப⁴தாம்ʼ|

Ⅳ உப⁴ேயார்தா⁴வேதா : ேஸாந்யஸி²ஷ்ய : ப தரம்ʼ பஸ்²சாத்
த்யக்த்வாபூர்வ்வம்ʼஸ்²மஸா²நஸ்தா²நஉபஸ்த ²தவாந்|

Ⅴததா³ப்ரஹ்வீபூ⁴யஸ்தா²ப தவஸ்த்ராணித்³ருʼஷ்டவாந்க ந்துந
ப்ராவஸ²த்|

Ⅵஅபரம்ʼஸி²ேமாந்ப தரஆக³த்யஸ்²மஸா²நஸ்தா²நம்ʼப்ரவஸ்²ய
Ⅶ ஸ்தா²ப தவஸ்த்ராணி மஸ்தகஸ்ய வஸ்த்ரஞ்ச ப்ருʼத²க்
ஸ்தா²நாந்தேரஸ்தா²ப தம்ʼ த்³ருʼஷ்டவாந்|

Ⅷதத : ஸ்²மஸா²நஸ்தா²நம்ʼபூர்வ்வம்ஆக³ேதா ேயாந்யஸி²ஷ்ய :
ேஸாப ப்ரவஸ்²யதாத்³ருʼஸ²ம்ʼ த்³ருʼஷ்டாவ்யஸ்²வஸீத்|

Ⅸ யத : ஸ்²மஸா²நாத் ஸ உத்தா²பய தவ்ய ஏதஸ்ய
த⁴ர்ம்மபுஸ்தகவசநஸ்ய பா⁴வம்ʼ ேத ததா³ ேவாத்³து⁴ம்ʼ
நாஸ²ந்குவந்|

Ⅹஅநந்தரம்ʼ ெதௗ த்³ெவௗஸி²ஷ்ெயௗஸ்வம்ʼஸ்வம்ʼ க்³ருʼஹம்ʼ
பராவ்ருʼத்யாக³ச்ச²தாம்|

Ⅺ தத : பரம்ʼ மரியம் ஸ்²மஸா²நத்³வாரஸ்ய ப³ஹ  : ஸ்த ²த்வா
ேராத ³தும் ஆரப⁴த தேதா ருத³தீ ப்ரஹ்வீபூ⁴ய ஸ்²மஸா²நம்ʼ
வேலாக்ய

Ⅻ யீேஸா² : ஸ²யநஸ்தா²நஸ்ய ஸி²ர :ஸ்தா²ேந பத³தேல ச
த்³வேயா ர்த ³ேஸா² த்³ெவௗ ஸ்வர்கீ³யதூ³தாவுபவஷ்ெடௗ
ஸமபஸ்²யத்|
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ⅩⅢெதௗப்ருʼஷ்டவந்ெதௗேஹநாரி குேதா ேராத ³ஷ ? ஸாவத³த்
ேலாகா மம ப்ரபு⁴ம்ʼ நீத்வாகுத்ராஸ்தா²பயந்இத நஜாநாமி|

ⅩⅣ இத்யுக்த்வா முக²ம்ʼ பராவ்ருʼத்ய யீஸு²ம்ʼ த³ண்டா³யமாநம்
அபஸ்²யத்க ந்துஸயீஸு²ரித ஸாஜ்ஞாதும்ʼ நாஸ²க்ேநாத்|

ⅩⅤ ததா³ யீஸு²ஸ்தாம் அப்ருʼச்ச²த் ேஹ நாரி குேதா ேராத ³ஷ ?
கம்ʼ வா ம்ருʼக³யேஸ? தத : ஸா தம் உத்³யாநேஸவகம்ʼ ஜ்ஞாத்வா
வ்யாஹரத், ேஹ மேஹச்ச² த்வம்ʼ யதீ³த : ஸ்தா²நாத் தம்ʼ நீதவாந்
தர்ஹ குத்ராஸ்தா²பயஸ்தத்³வத³ தத்ஸ்தா²நாத் தம்ஆநயாமி|

ⅩⅥததா³யீஸு²ஸ்தாம்அவத³த்ேஹமரியம்|தத :ஸாபராவ்ருʼத்ய
ப்ரத்யவத³த் ேஹரப்³பூ³நீஅர்தா²த் ேஹகு³ேரா|

ⅩⅦ ததா³ யீஸு²ரவத³த் மாம்ʼ மா த⁴ர, இதா³நீம்ʼ பது : ஸமீேப
ஊர்த்³த்⁴வக³மநம்ʼ ந கேராமி க ந்து ேயா மம யுஷ்மாகஞ்ச ப தா
மமயுஷ்மாகஞ்ேசஸ்²வரஸ்தஸ்யந கடஊர்த்³த்⁴வக³மநம்ʼ கர்த்தும்
உத்³யேதாஸ்மி,இமாம்ʼ கதா²ம்ʼ த்வம்ʼ க³த்வா மம ப்⁴ராத்ருʼக³ணம்ʼ
ஜ்ஞாபய|

ⅩⅧ தேதா மக்³த³லீநீமரியம் தத்க்ஷணாத்³ க³த்வா
ப்ரபு⁴ஸ்தஸ்ைய த³ர்ஸ²நம்ʼ த³த்த்வா கதா² ஏதா அகத²யத்³ இத
வார்த்தாம்ʼஸி²ஷ்ேயப்⁴ேயா(அ)கத²யத்|

ⅩⅨ தத : பரம்ʼ ஸப்தாஹஸ்ய ப்ரத²மத ³நஸ்ய ஸந்த்⁴யாஸமேய
ஸி²ஷ்யா ஏகத்ர மிலித்வா யஹூதீ³ேயப்⁴ேயா ப ⁴யா
த்³வாரருத்³த⁴ம் அகுர்வ்வந், ஏதஸ்மிந் காேல யீஸு²ஸ்ேதஷாம்ʼ
மத்⁴யஸ்தா²ேநதஷ்ட²ந்அகத²யத்³யுஷ்மாகம்ʼகல்யாணம்ʼபூ⁴யாத்|

ⅩⅩ இத்யுக்த்வா நஜஹஸ்தம்ʼ குக்ஷஞ்ச த³ர்ஸி²தவாந், தத :
ஸி²ஷ்யா : ப்ரபு⁴ம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வாஹ்ருʼஷ்டாஅப⁴வந்|

ⅩⅪயீஸு² : புநரவத³த்³யுஷ்மாகம்ʼ கல்யாணம்ʼபூ⁴யாத் ப தாயதா²
மாம்ʼ ப்ைரஷயத்ததா²ஹமப யுஷ்மாந் ப்ேரஷயாமி|

ⅩⅫ இத்யுக்த்வா ஸ ேதஷாமுபரி தீ³ர்க⁴ப்ரஸ்²வாஸம்ʼ த³த்த்வா
கத ²தவாந் பவ த்ரம்ஆத்மாநம்ʼ க்³ருʼஹ்லீத|

ⅩⅩⅢயூயம்ʼேயஷாம்ʼபாபாந ேமாசயஷ்யத²ேதேமாசயஷ்யந்ேத
ேயஷாஞ்சபாபாத ந ேமாசயஷ்யத² ேத ந ேமாசயஷ்யந்ேத|

ⅩⅩⅣ த்³வாத³ஸ²மத்⁴ேய க³ணிேதா யமேஜா ேதா²மாநாமா
ஸி²ஷ்ேயாயீேஸா²ராக³மநகாைலைத : ஸார்த்³த⁴ம்ʼ நாஸீத்|

ⅩⅩⅤஅேதாவயம்ʼப்ரபூ⁴ம்அபஸ்²யாேமத வாக்ேய(அ)ந்யஸி²ஷ்ையருக்ேத
ேஸாவத³த், தஸ்ய ஹஸ்தேயா ர்ெலௗஹகீலகாநாம்ʼ சஹ்நம்ʼ
ந வ ேலாக்ய தச்சஹ்நம் அங்கு³ல்யா ந ஸ்ப்ருʼஷ்ட்வா தஸ்ய
குெக்ஷௗஹஸ்தம்ʼ நாேராப்ய சாஹம்ʼ நவஸ்²வஸிஷ்யாமி|

ⅩⅩⅥ அபரம் அஷ்டேம(அ)ஹ்ந க³ேத ஸத ேதா²மாஸஹத :
ஸி²ஷ்யக³ணஏகத்ரமிலித்வா த்³வாரம்ʼருத்³த்⁴வாப்⁴யந்தரஆஸீத்,
ஏதர்ஹ யீஸு²ஸ்ேதஷாம்ʼ மத்⁴யஸ்தா²ேந தஷ்ட²ந் அகத²யத்,
யுஷ்மாகம்ʼகுஸ²லம்ʼபூ⁴யாத்|

ⅩⅩⅦ பஸ்²சாத் தா²ைம கத ²தவாந் த்வம் அங்கு³லீம்
அத்ரார்பய த்வா மம கெரௗ பஸ்²ய கரம்ʼ ப்ரஸார்ய்ய மம
குக்ஷாவர்பயநாவஸ்²வஸ்ய|

ⅩⅩⅧததா³ ேதா²மாஅவத³த், ேஹமமப்ரேபா⁴ ேஹமதீ³ஸ்²வர|
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ⅩⅩⅨ யீஸு²ரகத²யத், ேஹ ேதா²மா மாம்ʼ ந ரீ ய வஸ்²வஸிஷ
ேயநத்³ருʼஷ்ட்வாவஸ்²வஸந்த தஏவத⁴ந்யா :|

ⅩⅩⅩ ஏதத³ந்யாந புஸ்தேக(அ)ஸ்மிந் அலிக ²தாந
ப³ஹூந்யாஸ்²சர்ய்யகர்ம்மாணி யீஸு² : ஸி²ஷ்யாணாம்ʼ
புரஸ்தாத்³அகேராத்|

ⅩⅩⅪ க ந்து யீஸு²ரீஸ்²வரஸ்யாப ⁴ஷக்த : ஸுத ஏேவத யதா²
யூயம்ʼ வஸ்²வஸித² வஸ்²வஸ்ய ச தஸ்ய நாம்நா பரமாயு :
ப்ராப்நுத² தத³ர்த²ம் ஏதாந ஸர்வ்வாண்யலிக்²யந்த|

ⅩⅪ
Ⅰ தத : பரம்ʼ த ப ³ரியாஜலேத⁴ஸ்தேட யீஸு² : புநரப
ஸி²ஷ்ேயப்⁴ேயா த³ர்ஸ²நம்ʼ த³த்தவாந் த³ர்ஸ²நஸ்யாக்²யாநமித³ம்|

Ⅱ ஸி²ேமாந்ப தர : யமஜேதா²மா கா³லீலீயகாந்நாநக³ரநவாஸீ
ந த²ேநல் ஸிவேத³ : புத்ராவந்ெயௗ த்³ெவௗ ஸி²ஷ்ெயௗ
ைசேதஷ்ேவகத்ர மிலிேதஷ ஸி²ேமாந்ப தேரா(அ)கத²யத்
மத்ஸ்யாந் த⁴ர்தும்ʼயாமி|

Ⅲ ததஸ்ேத வ்யாஹரந் தர்ஹ வயமப த்வயா ஸார்த்³த⁴ம்ʼ யாம :
ததா³ ேத ப³ஹர்க³தா : ஸந்த : க்ஷப்ரம்ʼ நாவம் ஆேராஹந் க ந்து
தஸ்யாம்ʼ ரஜந்யாம் ஏகமப ந ப்ராப்நுவந்|

Ⅳ ப்ரபா⁴ேத ஸத யீஸு²ஸ்தேட ஸ்த ²தவாந் க ந்து ஸ யீஸு²ரித
ஸி²ஷ்யாஜ்ஞாதும்ʼ நாஸ²க்நுவந்|

Ⅴ ததா³ யீஸு²ரப்ருʼச்ச²த், ேஹ வத்ஸா ஸந்நெதௗ⁴ கஞ்ச த்
கா²த்³யத்³ரவ்யம்ஆஸ்ேத? ேத(அ)வத³ந் க மப நாஸ்த |

Ⅵ ததா³ ேஸா(அ)வத³த் ெநௗகாயா த³க்ஷணபார்ஸ்²ேவ ஜாலம்ʼ
நக்ஷபத தேதா லப்ஸ்யத்⁴ேவ, தஸ்மாத் ைத ர்நக்ஷப்ேத
ஜாேல மத்ஸ்யா ஏதாவந்ேதா(அ)பதந் ேயந ேத ஜாலமாக்ருʼஷ்ய
ேநாத்ேதாலயதும்ʼஸ²க்தா :|

Ⅶ தஸ்மாத்³ யீேஸா² : ப்ரியதமஸி²ஷ்ய : ப தராயாகத²யத் ஏஷ
ப்ரபு⁴ ர்ப⁴ேவத், ஏஷ ப்ரபு⁴ரித வாசம்ʼ ஸ்²ருத்ைவவ ஸி²ேமாந்
நக்³நதாேஹேதா ர்மத்ஸ்யதா⁴ரிண உத்தரீயவஸ்த்ரம்ʼ பரிதா⁴ய
ஹ்ரத³ம்ʼ ப்ரத்யுத³லம்ப²யத்|

Ⅷஅபேர ஸி²ஷ்யா மத்ஸ்ைய : ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ஜாலம் ஆகர்ஷந்த :
க்ஷ த்³ரெநௗகாம்ʼ வாஹயத்வா கூலமாநயந் ேத கூலாத்³
அததூ³ேர நாஸந் த்³வஸ²தஹஸ்ேதப்⁴ேயா தூ³ர ஆஸந்
இத்யநுமீயேத|

Ⅸ தீரம்ʼ ப்ராப்ைதஸ்ைதஸ்தத்ர ப்ரஜ்வலிதாக்³நஸ்தது³பரி
மத்ஸ்யா : பூபாஸ்²ச த்³ருʼஷ்டா :|

Ⅹ தேதா யீஸு²ரகத²யத்³ யாந் மத்ஸ்யாந் அத⁴ரத ேதஷாம்ʼ
கத பயாந்ஆநயத|

Ⅺ அத : ஸி²ேமாந்ப தர : பராவ்ருʼத்ய க³த்வா
ப்³ருʼஹத்³ப ⁴ஸ்த்ரிபஞ்சாஸ²த³த ⁴கஸ²தமத்ஸ்ைய : பரிபூர்ணம்ʼ
தஜ்ஜாலம் ஆக்ருʼஷ்ேயாத³ேதாலயத் க ந்த்ேவதாவத்³ப ⁴
ர்மத்ஸ்ையரப ஜாலம்ʼ நாச ²த்³யத|
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Ⅻஅநந்தரம்ʼ யீஸு²ஸ்தாந் அவாதீ³த் யூயமாக³த்ய பு⁴ம்ʼக்³த்⁴வம்ʼ;
ததா³ ஸஏவ ப்ரபு⁴ரித ஜ்ஞாதத்வாத் த்வம்ʼ க :? இத ப்ரஷ்டும்ʼ
ஸி²ஷ்யாணாம்ʼ கஸ்யாப ப்ரக³ல்ப⁴தா நாப⁴வத்|

ⅩⅢ தேதா யீஸு²ராக³த்ய பூபாந் மத்ஸ்யாம்ʼஸ்²ச க்³ருʼஹீத்வா
ேதப்⁴ய : பர்ய்யேவஷயத்|

ⅩⅣ இத்த²ம்ʼ ஸ்²மஸா²நாது³த்தா²நாத் பரம்ʼ யீஸு² :
ஸி²ஷ்ேயப்⁴யஸ்த்ருʼதீயவாரம்ʼ த³ர்ஸ²நம்ʼ த³த்தவாந்|

ⅩⅤ ேபா⁴ஜேந ஸமாப்ேத ஸத யீஸு² : ஸி²ேமாந்ப தரம்ʼ
ப்ருʼஷ்டவாந், ேஹ யூநஸ : புத்ர ஸி²ேமாந் த்வம்ʼ க ம்
ஏேதப்⁴ேயாத ⁴கம்ʼ மய ப்ரீயேஸ? தத : ஸ உத ³தவாந் ஸத்யம்ʼ
ப்ரேபா⁴ த்வய ப்ரீேய(அ)ஹம்ʼ தத்³ ப⁴வாந் ஜாநாத ; ததா³
யீஸு²ரகத²யத்தர்ஹ மம ேமஷஸா²வகக³ணம்ʼ பாலய|

ⅩⅥ தத : ஸ த்³வதீயவாரம்ʼ ப்ருʼஷ்டவாந் ேஹ யூநஸ : புத்ர
ஸி²ேமாந் த்வம்ʼ க ம்ʼ மய ப்ரீயேஸ? தத : ஸ உக்தவாந் ஸத்யம்ʼ
ப்ரேபா⁴ த்வய ப்ரீேய(அ)ஹம்ʼ தத்³ ப⁴வாந் ஜாநாத ; ததா³
யீஸு²ரகத²யததர்ஹ மம ேமஷக³ணம்ʼ பாலய|

ⅩⅦ பஸ்²சாத் ஸ த்ருʼதீயவாரம்ʼ ப்ருʼஷ்டவாந், ேஹ யூநஸ : புத்ர
ஸி²ேமாந் த்வம்ʼ க ம்ʼ மய ப்ரீயேஸ? ஏதத்³வாக்யம்ʼ த்ருʼதீயவாரம்ʼ
ப்ருʼஷ்டவாந் தஸ்மாத் ப தேரா து³ :க ²ேதா பூ⁴த்வா(அ)கத²யத் ேஹ
ப்ரேபா⁴ ப⁴வத : க மப்யேகா³சரம்ʼ நாஸ்த த்வய்யஹம்ʼ ப்ரீேய தத்³
ப⁴வாந் ஜாநாத ; தேதா யீஸு²ரவத³த் தர்ஹ மம ேமஷக³ணம்ʼ
பாலய|

ⅩⅧ அஹம்ʼ துப்⁴யம்ʼ யதா²ர்த²ம்ʼ கத²யாமி ெயௗவநகாேல
ஸ்வயம்ʼ ப³த்³த⁴கடி ர்யத்ேரச்சா² தத்ர யாதவாந் க ந்த்வத :
பரம்ʼ வ்ருʼத்³ேத⁴ வயஸி ஹஸ்தம்ʼ வஸ்தாரயஷ்யஸி,
அந்யஜநஸ்த்வாம்ʼ ப³த்³த்⁴வா யத்ர க³ந்தும்ʼ தேவச்சா² ந ப⁴வத
த்வாம்ʼ த்⁴ருʼத்வா தத்ர ேநஷ்யத |

ⅩⅨ ப²லத : கீத்³ருʼேஸ²ந மரேணந ஸ ஈஸ்²வரஸ்ய மஹமாநம்ʼ
ப்ரகாஸ²யஷ்யத தத்³ ேபா³த⁴யதும்ʼ ஸ இத வாக்யம்ʼ
ப்ேராக்தவாந்| இத்யுக்ேத ஸத ஸ தமேவாசத் மம பஸ்²சாத்³
ஆக³ச்ச²|

ⅩⅩ ேயா ஜேநா ராத்ரிகாேல யீேஸா² ர்வேக்ஷா(அ)வலம்ப்³ய,
ேஹ ப்ரேபா⁴ ேகா ப⁴வந்தம்ʼ பரகேரஷ ஸமர்பயஷ்யதீத
வாக்யம்ʼ ப்ருʼஷ்டவாந், தம்ʼ யீேஸா² : ப்ரியதமஸி²ஷ்யம்ʼ பஸ்²சாத்³
ஆக³ச்ச²ந்தம்ʼ

ⅩⅪப தேராமுக²ம்ʼ பராவர்த்த்யவ ேலாக்யயீஸு²ம்ʼ ப்ருʼஷ்டவாந்,
ேஹப்ரேபா⁴ ஏதஸ்யமாநவஸ்யகீத்³ருʼஸீ² க³த ர்ப⁴வஷ்யத ?

ⅩⅫ ஸ ப்ரத்யவத³த், மம புநராக³மநபர்ய்யந்தம்ʼ யத ³ தம்ʼ
ஸ்தா²பயதும் இச்சா²மி தத்ர தவ க ம்ʼ? த்வம்ʼ மம பஸ்²சாத்³
ஆக³ச்ச²|

ⅩⅩⅢ தஸ்மாத் ஸஸி²ஷ்ேயா ந மரிஷ்யதீத ப்⁴ராத்ருʼக³ணமத்⁴ேய
க ம்ʼவத³ந்தீ ஜாதா க ந்து ஸ ந மரிஷ்யதீத வாக்யம்ʼ யீஸு²
ர்நாவத³த் ேகவலம்ʼ மம புநராக³மநபர்ய்யந்தம்ʼ யத ³ தம்ʼ
ஸ்தா²பயதும்இச்சா²மி தத்ர தவக ம்ʼ? இத வாக்யம்உக்தவாந்|
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ⅩⅩⅣேயாஜந ஏதாந ஸர்வ்வாணிலிக ²தவாந்அத்ரஸா யஞ்ச
த³த்தவாந் ஸஏவ ஸ ஸி²ஷ்ய :, தஸ்ய ஸா யம்ʼ ப்ரமாணமித
வயம்ʼஜாநீம :|

ⅩⅩⅤ யீஸு²ேரேதப்⁴ேயா(அ)பராண்யப ப³ஹூந கர்ம்மாணி
க்ருʼதவாந் தாந ஸர்வ்வாணி யத்³ேயைககம்ʼ க்ருʼத்வாலிக்²யந்ேத
தர்ஹ க்³ரந்தா² ஏதாவந்ேதா ப⁴வந்த ேதஷாம்ʼ தா⁴ரேண
ப்ருʼத ²வ்யாம்ʼஸ்தா²நம்ʼ ந ப⁴வத |இத ||
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ப்ேரரிதாநாம்ʼகர்ம்மணாமாக்²யாநம்ʼ
Ⅰ ேஹ த ²யப ²ல, யீஸு² : ஸ்வமேநாநீதாந் ப்ேரரிதாந்
பவ த்ேரணாத்மநா ஸமாத ³ஸ்²ய யஸ்மிந் த ³ேந
ஸ்வர்க³மாேராஹத் யாம்ʼ யாம்ʼ க்ரியாமகேராத் யத்³யத்³
உபாத ³ஸ²ச்ச தாந ஸர்வ்வாணிபூர்வ்வம்ʼமயாலிக ²தாந |

Ⅱஸஸ்வநத⁴நது³ :க²ேபா⁴கா³த்பரம்அேநகப்ரத்யயக்ஷப்ரமாெணௗ :
ஸ்வம்ʼஸஜீவம்ʼ த³ர்ஸ²யத்வா

Ⅲ சத்வாரிம்ʼஸ²த்³த ³நாந யாவத் ேதப்⁴ய : ப்ேரரிேதப்⁴ேயா
த³ர்ஸ²நம்ʼ த³த்த்ேவஸ்²வரீயராஜ்யஸ்யவர்ணநமஅகேராத்|

Ⅳ அநந்தரம்ʼ ேதஷாம்ʼ ஸபா⁴ம்ʼ க்ருʼத்வா இத்யாஜ்ஞாபயத்,
யூயம்ʼ யரூஸா²லேமா(அ)ந்யத்ர க³மநமக்ருʼத்வா யஸ்த ந்
ப த்ராங்கீ³க்ருʼேத மம வத³நாத் கதா² அஸ்²ருʼணுத தத்ப்ராப்த ம்
அேப யதஷ்ட²த|

Ⅴ ேயாஹந் ஜேல மஜ்ஜிதாவாந் க ந்த்வல்பத ³நமத்⁴ேய யூயம்ʼ
பவ த்ரஆத்மந மஜ்ஜிதா ப⁴வஷ்யத²|

Ⅵ பஸ்²சாத் ேத ஸர்வ்ேவ மிலித்வா தம் அப்ருʼச்ச²ந் ேஹ ப்ரேபா⁴
ப⁴வாந் க மிதா³நீம்ʼ புநரப ராஜ்யம் இஸ்ராேயலீயேலாகாநாம்ʼ
கேரஷ ஸமர்பயஷ்யத ?

Ⅶ தத : ேஸாவத³த் யாந் ஸர்வ்வாந் காலாந் ஸமயாம்ʼஸ்²ச ப தா
ஸ்வவேஸ²(அ)ஸ்தா²பயத்தாந்ஜ்ஞாத்ரும்ʼʼயுஷ்மாகம்அத ⁴காேரா
நஜாயேத|

Ⅷக ந்து யுஷ்மாஸு பவ த்ரஸ்யாத்மநஆவ ர்பா⁴ேவஸத யூயம்ʼ
ஸ²க்த ம்ʼப்ராப்யயரூஸா²லமிஸமஸ்தயஹூதா³ேஸா²மிேராணேத³ஸ²ேயா :
ப்ருʼத ²வ்யா : ஸீமாம்ʼ யாவத்³ யாவந்ேதா ேத³ஸா²ஸ்ேதஷ
யர்வ்ேவஷ சமய ஸா யம்ʼ தா³ஸ்யத²|

Ⅸ இத வாக்யமுக்த்வா ஸ ேதஷாம்ʼ ஸமக்ஷம்ʼ
ஸ்வர்க³ம்ʼ நீேதா(அ)ப⁴வத், தேதா ேமக⁴மாருஹ்ய ேதஷாம்ʼ
த்³ருʼஷ்ேடரேகா³சேரா(அ)ப⁴வத்|

Ⅹ யஸ்மிந் ஸமேய ேத வஹாயஸம்ʼ ப்ரத்யநந்யத்³ருʼஷ்ட்யா
தஸ்ய தாத்³ருʼஸ²ம் ஊர்த்³வ்வக³மநம் அபஸ்²யந் தஸ்மிந்ேநவ
ஸமேயஸு²க்லவஸ்த்ெரௗ த்³ெவௗஜெநௗ ேதஷாம்ʼஸந்நெதௗ⁴
த³ண்டா³யமாெநௗகத ²தவந்ெதௗ,

Ⅺ ேஹ கா³லீலீயேலாகா யூயம்ʼ க மர்த²ம்ʼ க³க³ணம்ʼ ப்ரத
ந ரீ ய த³ண்டா³யமாநாஸ்தஷ்ட²த²? யுஷ்மாகம்ʼ ஸமீபாத்
ஸ்வர்க³ம்ʼ நீேதா ேயா யீஸு²ஸ்தம்ʼ யூயம்ʼ யதா² ஸ்வர்க³ம்
ஆேராஹந்தம்அத³ர்ஸ²ம்ததா²ஸபுநஸ்²சாக³மிஷ்யத |

Ⅻ தத : பரம்ʼ ேத ைஜதுநநாம்ந : பர்வ்வதாத்³ வஸ்²ராமவாரஸ்ய
பத² : பரிமாணம் அர்தா²த் ப்ராேயணார்த்³த⁴க்ேராஸ²ம்ʼ து³ரஸ்த²ம்ʼ
யரூஸா²லம்நக³ரம்ʼ பராவ்ருʼத்யாக³ச்ச²ந்|

ⅩⅢ நக³ரம்ʼ ப்ரவஸ்²ய ப தேரா யாகூப்³ ேயாஹந் ஆந்த்³ரிய :
ப ²லிப : ேதா²மா ப³ர்த²ஜமேயா மத ²ரால்பீ²யபுத்ேரா யாகூப்³
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உத்³ேயாகா◌³◌ी ஸி²ேமாந் யாகூேபா³ ப்⁴ராதா யஹூதா³ ஏேத
ஸர்வ்ேவயத்ரஸ்தா²ேந ப்ரவஸந்த தஸ்மிந்உபரிதநப்ரேகாஷ்ேட²
ப்ராவஸ²ந்|

ⅩⅣ பஸ்²சாத்³இேம கயத்ய : ஸ்த்ரியஸ்²ச யீேஸா² ர்மாதா மரியம்
தஸ்ய ப்⁴ராதரஸ்²ைசேத ஸர்வ்வ ஏகச த்தீபூ⁴த ஸததம்ʼ வநேயந
வ நேயந ப்ரார்த²யந்த|

ⅩⅤ தஸ்மிந் ஸமேய தத்ர ஸ்தா²ேந ஸாகல்ேயந
வம்ʼஸ²த்யத ⁴கஸ²தம்ʼ ஸி²ஷ்யா ஆஸந்| தத : ப தரஸ்ேதஷாம்ʼ
மத்⁴ேயதஷ்ட²ந்உக்தவாந்

ⅩⅥ ேஹ ப்⁴ராத்ருʼக³ண யீஸு²தா⁴ரிணாம்ʼ ேலாகாநாம்ʼ
பத²த³ர்ஸ²ேகா ேயா யஹூதா³ஸ்தஸ்மிந் தா³யூதா³
பவ த்ர ஆத்மா யாம்ʼ கதா²ம்ʼ கத²யாமாஸ தஸ்யா :
ப்ரத்ய ப⁴வநஸ்யாவஸ்²யகத்வம்ஆஸீத்|

ⅩⅦஸ ஜேநா(அ)ஸ்மாகம்ʼ மத்⁴யவர்த்தீ ஸந் அஸ்யா : ேஸவாயா
அம்ʼஸ²ம்அலப⁴த|

ⅩⅧ தத³நந்தரம்ʼ குகர்ம்மணா லப்³த⁴ம்ʼ யந்மூல்யம்ʼ ேதந
ேக்ஷத்ரேமகம்ʼ க்ரீதம் அபரம்ʼ தஸ்மிந் அேதா⁴முேக² ப்⁴ருʼெமௗ
பத ேத ஸத தஸ்ேயாத³ரஸ்ய வதீ³ர்ணத்வாத் ஸர்வ்வா நாட்³ேயா
ந ரக³ச்ச²ந்|

ⅩⅨ ஏதாம்ʼ கதா²ம்ʼ யரூஸா²லம்நவாஸிந : ஸர்வ்ேவ ேலாகா
வ தா³ந்த ; ேதஷாம்ʼ நஜபா⁴ஷயா தத்ேக்ஷத்ரஞ்ச ஹகல்தா³மா,
அர்தா²த் ரக்தேக்ஷத்ரமித வ க்²யாதமாஸ்ேத|

ⅩⅩ அந்யச்ச, ந ேகதநம்ʼ ததீ³யந்து ஸு²ந்யேமவ ப⁴வஷ்யத |
தஸ்ய தூ³ஷ்ேய நவாஸார்த²ம்ʼ ேகாப ஸ்தா²ஸ்யத ைநவ ஹ |
அந்ய ஏவ ஜநஸ்தஸ்ய பத³ம்ʼ ஸம்ʼப்ராப்ஸ்யத த்⁴ருவம்ʼ| இத்த²ம்ʼ
கீ³தபுஸ்தேகலிக ²தமாஸ்ேத|

ⅩⅪ அேதா ேயாஹேநா மஜ்ஜநம் ஆரப்⁴யாஸ்மாகம்ʼ ஸமீபாத்
ப்ரேபா⁴ ர்யீேஸா² : ஸ்வர்கா³ேராஹணத ³நம்ʼயாவத்ேஸாஸ்மாகம்ʼ
மத்⁴ேயயாவந்த த ³நாந யாப தவாந்

ⅩⅫ தாவந்த த ³நாந ேய மாநவா அஸ்மாப ⁴ : ஸார்த்³த⁴ம்ʼ
தஷ்ட²ந்த ேதஷாம் ஏேகந ஜேநநாஸ்மாப ⁴ : ஸார்த்³த⁴ம்ʼ
யீேஸா²ருத்தா²ேநஸாக்ஷணாப⁴வதவ்யம்ʼ|

ⅩⅩⅢஅேதாயஸ்யரூடி⁴ர்யுஷ்ேடாயம்ʼப³ர்ஸ²ப்³ேப³த்யுக்த்வாஹூயந்த
ஸ யூஷப்² மதத ²ஸ்²ச த்³வாேவெதௗ ப்ருʼத²க் க்ருʼத்வா த
ஈஸ்²வரஸ்யஸந்நெதௗ⁴ ப்ரார்ய்யகத ²தவந்த :,

ⅩⅩⅣ ேஹ ஸர்வ்வாந்தர்ய்யாமிந் பரேமஸ்²வர, யஹூதா³ :
ேஸவநப்ேரரிதத்வபத³ச்யுத :

ⅩⅩⅤ ஸந் நஜஸ்தா²நம் அக³ச்ச²த், தத்பத³ம்ʼ லப்³து⁴ம் ஏநேயா
ர்ஜநேயா ர்மத்⁴ேய ப⁴வதா ேகா(அ)ப ⁴ருச தஸ்தத³ஸ்மாந்
த³ர்ஸ்²யதாம்ʼ|

ⅩⅩⅥ தேதா கு³டிகாபாேட க்ருʼேத மதத ²ர்ந ரசீயத தஸ்மாத்
ேஸாந்ேயஷாம் ஏகாத³ஸா²நாம்ʼ ப்ரரிதாநாம்ʼ மத்⁴ேய
க³ணிேதாப⁴வத்|
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Ⅱ
Ⅰ அபரஞ்ச நஸ்தாேராத்ஸவாத் பரம்ʼ பஞ்சாஸ²த்தேம த ³ேந
ஸமுபஸ்த ²ேத ஸத ேதஸர்வ்ேவ ஏகாச த்தீபூ⁴யஸ்தா²ந ஏகஸ்மிந்
மிலிதாஆஸந்|

Ⅱ ஏதஸ்மிந்ேநவ ஸமேய(அ)கஸ்மாத்³ ஆகாஸா²த்
ப்ரசண்டா³த்யுக்³ரவாேயா : ஸ²ப்³த³வத்³ ஏக : ஸ²ப்³த³ ஆக³த்ய
யஸ்மிந் க்³ருʼேஹ த உபாவஸ²ந் தத்³ க்³ருʼஹம்ʼ ஸமஸ்தம்ʼ
வ்யாப்ேநாத்|

Ⅲ தத : பரம்ʼ வஹ்நஸி²கா²ஸ்வரூபா ஜிஹ்வா : ப்ரத்ய பூ⁴ய
வப⁴க்தா : ஸத்ய : ப்ரதஜேநார்த்³த்⁴ேவஸ்த²க ³தாஅபூ⁴வந்|

Ⅳ தஸ்மாத் ஸர்வ்ேவ பவத்ேரணாத்மநா பரிபூர்ணா : ஸந்த
ஆத்மா யதா² வாச தவாந் தத³நுஸாேரணாந்யேத³ஸீ²யாநாம்ʼ
பா⁴ஷாஉக்தவந்த :|

Ⅴ தஸ்மிந் ஸமேய ப்ருʼத ²வீஸ்த²ஸர்வ்வேத³ேஸ²ப்⁴ேயா
யஹூதீ³யமதாவலம்ப ³ேநா ப⁴க்தேலாகா யரூஸா²லமி
ப்ராவஸந்;

Ⅵ தஸ்யா : கதா²யா : க ம்ʼவத³ந்த்யா ஜாதத்வாத் ஸர்வ்ேவ
ேலாகா மிலித்வா நஜநஜபா⁴ஷயா ஸி²ஷ்யாணாம்ʼ கதா²கத²நம்ʼ
ஸ்²ருத்வாஸமுத்³வக்³நாஅப⁴வந்|

Ⅶ ஸர்வ்வஏவ வஸ்மயாபந்நா ஆஸ்²சர்ய்யாந்வ தாஸ்²ச ஸந்த :
பரஸ்பரம்ʼஉக்தவந்த : பஸ்²யத ேய கதா²ம்ʼ கத²யந்த ேதஸர்வ்ேவ
கா³லீலீயேலாகா : க ம்ʼ ந ப⁴வந்த ?

Ⅷதர்ஹ வயம்ʼ ப்ரத்ேயகஸ² : ஸ்வஸ்வஜந்மேத³ஸீ²யபா⁴ஷாப ⁴ :
கதா² ஏேதஷாம்ʼஸ்²ருʼணும : க மித³ம்ʼ?

Ⅸபார்தீ²-மாதீ³-அராம்நஹரயம்ேத³ஸ²நவாஸிமேநா யஹூதா³-
கப்பத³கயா-பந்த-ஆஸி²யா-

Ⅹப்²ருக ³யா-பம்பு²லியா-மிஸரநவாஸிந :குரீணீநகடவர்த்தலூபீ³யப்ரேத³ஸ²நவாஸிேநா
ேராமநக³ராத்³ஆக³தாயஹூதீ³யேலாகாயஹூதீ³யமதக்³ராஹண :
க்ரீதீயாஅராபீ³யாத³ேயா ேலாகாஸ்²ச ேயவயம்

Ⅺஅஸ்மாகம்ʼநஜநஜபா⁴ஷாப ⁴ேரேதஷாம்ஈஸ்²வரீயமஹாகர்ம்மவ்யாக்²யாநம்ʼ
ஸ்²ருʼணும :|

Ⅻ இத்த²ம்ʼ ேத ஸர்வ்வஏவ வஸ்மயாபந்நா : ஸந்த ³க்³த⁴ச த்தா :
ஸந்த : பரஸ்பரமூசு :,அஸ்யேகா பா⁴வ :?

ⅩⅢ அபேர ேகச த் பரிஹஸ்ய கத ²தவந்த ஏேத
நவீநத்³ராக்ஷாரேஸநமத்தாஅப⁴வந்|

ⅩⅣ ததா³ ப தர ஏகாத³ஸ²ப ⁴ ர்ஜைந : ஸாகம்ʼ தஷ்ட²ந்
தால்ேலாகாந் உச்ைச :காரம் அவத³த், ேஹ யஹூதீ³யா
ேஹ யரூஸா²லம்நவாஸிந : ஸர்வ்ேவ, அவதா⁴நம்ʼ க்ருʼத்வா
மதீ³யவாக்யம்ʼ பு³த்⁴யத்⁴வம்ʼ|

ⅩⅤஇதா³நீம் ஏகயாமாத்³அத ⁴கா ேவலா நாஸ்த தஸ்மாத்³யூயம்ʼ
யத்³அநுமாத²மாநவாஇேமமத்³யபாேநந மத்தாஸ்தந்ந|

ⅩⅥக ந்துேயாேயல்ப⁴வஷ்யத்³வக்த்ைரதத்³வாக்யமுக்தம்ʼயதா²,
ⅩⅦ ஈஸ்²வர : கத²யாமாஸ யுகா³ந்தஸமேய த்வஹம்|
வர்ஷஷ்யாமி ஸ்வமாத்மாநம்ʼ ஸர்வ்வப்ராண்யுபரி த்⁴ருவம்|
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பா⁴வவாக்யம்ʼ வத ³ஷ்யந்த கந்யா : புத்ராஸ்²ச வஸ்துத :|
ப்ரத்யாேத³ஸ²ஞ்ச ப்ராப்ஸ்யந்த யுஷ்மாகம்ʼ யுவமாநவா :| ததா²
ப்ராசீநேலாகாஸ்துஸ்வப்நாந் த்³ர யந்த நஸ்²ச தம்ʼ|

ⅩⅧவர்ஷஷ்யாமிததா³த்மாநம்ʼதா³ஸதா³ஸீஜேநாப ரி|ேதைநவ
பா⁴வவாக்யம்ʼ ேதவத ³ஷ்யந்த ஹ ஸர்வ்வஸ² :|

ⅩⅨ ஊர்த்³த்⁴வஸ்ேத² க³க³ேண ைசவ நீசஸ்ேத² ப்ருʼத ²வீதேல|
ேஸா²ணிதாந ப்³ருʼஹத்³பா⁴நூந் க⁴நதூ⁴மாத ³காந ச| சஹ்நாந
த³ர்ஸ²யஷ்யாமி மஹாஸ்²சர்ய்யக்ரியாஸ்ததா²|

ⅩⅩ மஹாப⁴யாநகஸ்ையவ தத்³த ³நஸ்ய பேரஸி²து :| புராக³மாத்³
ரவ  : க்ருʼஷ்ேணா ரக்தஸ்²சந்த்³ேரா ப⁴வஷ்யத :|

ⅩⅪ க ந்து ய : பரேமஸ²ஸ்ய நாம்ந ஸம்ப்ரார்த²யஷ்யேத| ஸஏவ
மநுேஜாநூநம்ʼ பரித்ராேதா ப⁴வஷ்யத ||

ⅩⅫ அேதா ேஹ இஸ்ராேயல்வம்ʼஸீ²யேலாகா :
ஸர்வ்ேவ கதா²யாேமதஸ்யாம் மேநா ந த⁴த்³த்⁴வம்ʼ
நாஸரதீேயா யீஸு²ரீஸ்²வரஸ்ய மேநாநீத : புமாந்
ஏதத்³ ஈஸ்²வரஸ்தத்க்ருʼைதராஸ்²சர்ய்யாத்³பு⁴தகர்ம்மப ⁴
ர்லக்ஷைணஸ்²ச யுஷ்மாகம்ʼ ஸாக்ஷாேத³வ ப்ரத பாத ³தவாந் இத
யூயம்ʼஜாநீத²|

ⅩⅩⅢதஸ்மிந்யீெஸௗ²ஈஸ்²வரஸ்யபூர்வ்வநஸ்²ச தமந்த்ரணாநரூபணாநுஸாேரண
ம்ருʼத்ெயௗ ஸமர்ப ேத ஸத யூயம்ʼ தம்ʼ த்⁴ருʼத்வா
து³ஷ்டேலாகாநாம்ʼஹஸ்ைத : க்ருேஸ²வத ⁴த்வாஹத|

ⅩⅩⅣ க ந்த்வீஸ்²வரஸ்தம்ʼ ந த⁴நஸ்ய ப³ந்த⁴நாந்ேமாசய த்வா
உத³ஸ்தா²பயத் யத : ஸ ம்ருʼத்யுநா ப³த்³த⁴ஸ்தஷ்ட²தீத ந
ஸம்ப⁴வத |

ⅩⅩⅤ ஏதஸ்த ந் தா³யூத³ப கத ²தவாந் யதா², ஸர்வ்வதா³ மம
ஸாக்ஷாத்தம்ʼ ஸ்தா²பய பரேமஸ்²வரம்ʼ| ஸ்த ²ேத மத்³த³க்ஷேண
தஸ்மிந்ஸ்க²லிஷ்யாமி த்வஹம்ʼ நஹ |

ⅩⅩⅥ ஆநந்த ³ஷ்யத தத்³ேத⁴ேதா ர்மாமகீநம்ʼ மநஸ்து ைவ|
ஆஹ்லாத ³ஷ்யத ஜிஹ்வாப மதீ³யா து தைத²வ ச| ப்ரத்யாஸ²யா
ஸ²ரீரந்துமதீ³யம்ʼைவஸ²யஷ்யேத|

ⅩⅩⅦ பரேலாேக யேதா ேஹேதாஸ்த்வம்ʼ மாம்ʼ ைநவ ஹ
த்ய யஸி| ஸ்வகீயம்ʼ புண்யவந்தம்ʼ த்வம்ʼ க்ஷயதும்ʼ ைநவ
தா³ஸ்யஸி| ஏவம்ʼஜீவநமார்க³ம்ʼ த்வம்ʼமாேமவத³ர்ஸ²யஷ்யஸி|

ⅩⅩⅧ ஸ்வஸம்முேக² ய ஆநந்ேதா³ த³க்ஷேண ஸ்வஸ்ய யத்
ஸுக²ம்ʼ|அநந்தம்ʼ ேதந மாம்ʼபூர்ணம்ʼ கரிஷ்யஸிநஸம்ʼஸ²ய :||

ⅩⅩⅨ ேஹ ப்⁴ராதேரா(அ)ஸ்மாகம்ʼ தஸ்ய பூர்வ்வபுருஷஸ்ய
தா³யூத³ : கதா²ம்ʼ ஸ்பஷ்டம்ʼ கத²யதும்ʼ மாம் அநுமந்யத்⁴வம்ʼ, ஸ
ப்ராணாந் த்யக்த்வா ஸ்²மஸா²ேந ஸ்தா²ப ேதாப⁴வத்³ அத்³யாப
தத்ஸ்²மஸா²நம்அஸ்மாகம்ʼஸந்நெதௗ⁴வத்³யேத|

ⅩⅩⅩ ப²லேதா ெலௗக கபா⁴ேவந தா³யூேதா³ வம்ʼேஸ² க்²ரீஷ்டம்ʼ
ஜந்ம க்³ராஹயத்வா தஸ்ையவ ஸிம்ʼஹாஸேந ஸமுேவஷ்டும்ʼ
தமுத்தா²பயஷ்யத பரேமஸ்²வர : ஸ²பத²ம்ʼகுத்வா தா³யூத³ : ஸமீப
இமம்அங்கீ³காரம்ʼ க்ருʼதவாந்,
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ⅩⅩⅪ இத ஜ்ஞாத்வா தா³யூத்³ ப⁴வஷ்யத்³வாதீ³ ஸந்
ப⁴வஷ்யத்காலீயஜ்ஞாேநந க்²ரீஷ்ேடாத்தா²ேந கதா²மிமாம்ʼ
கத²யாமாஸ யதா² தஸ்யாத்மா பரேலாேக ந த்ய யேத தஸ்ய
ஸ²ரீரஞ்ச ந ேக்ஷஷ்யத ;

ⅩⅩⅫ அத : பரேமஸ்²வர ஏநம்ʼ யீஸு²ம்ʼ ஸ்²மஸா²நாத்³
உத³ஸ்தா²பயத்தத்ரவயம்ʼஸர்வ்ேவஸாக்ஷணஆஸ்மேஹ|

ⅩⅩⅩⅢஸ ஈஸ்²வரஸ்ய த³க்ஷணகேரேணாந்நத ம்ʼ ப்ராப்ய பவத்ர
ஆத்மிந ப தா யமங்கீ³காரம்ʼ க்ருʼதவாந் தஸ்ய ப²லம்ʼ ப்ராப்ய யத்
பஸ்²யத²ஸ்²ருʼணுத² ச தத³வர்ஷத்|

ⅩⅩⅩⅣ யேதா தா³யூத்³ ஸ்வர்க³ம்ʼ நாருேராஹ கந்து ஸ்வயம்
இமாம்ʼ கதா²ம் அகத²யத்³ யதா², மம ப்ரபு⁴மித³ம்ʼ வாக்யமவத³த்
பரேமஸ்²வர :|

ⅩⅩⅩⅤ தவ ஸ²த்ரூநஹம்ʼ யாவத் பாத³பீட²ம்ʼ கேராமி ந| தாவத்
காலம்ʼமதீ³ேய த்வம்ʼ த³க்ஷவார்ஸ்²வஉபாவஸ²|

ⅩⅩⅩⅥ அேதா யம்ʼ யீஸு²ம்ʼ யூயம்ʼ க்ருேஸ²(அ)ஹத
பரேமஸ்²வரஸ்தம்ʼ ப்ரபு⁴த்வாப ⁴ஷக்தத்வபேத³ ந்யயும்ʼக்ேதத
இஸ்ராேயலீயா ேலாகா நஸ்²ச தம்ʼஜாநந்து|

ⅩⅩⅩⅦஏதாத்³ருʼஸீ²ம்ʼ கதா²ம்ʼஸ்²ருத்வா ேதஷாம்ʼஹ்ருʼத³யாநாம்ʼ
வதீ³ர்ணத்வாத் ேத ப தராய தத³ந்யப்ேரரிேதப்⁴யஸ்²ச கத ²தவந்த :,
ேஹப்⁴ராத்ருʼக³ணவயம்ʼ க ம்ʼ கரிஷ்யாம :?

ⅩⅩⅩⅧ தத : ப தர : ப்ரத்யவத³த்³ யூயம்ʼ ஸர்வ்ேவ ஸ்வம்ʼ ஸ்வம்ʼ
மந : பரிவர்த்தயத்⁴வம்ʼ ததா² பாபேமாசநார்த²ம்ʼ யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய
நாம்நா மஜ்ஜிதாஸ்²ச ப⁴வத, தஸ்மாத்³ தா³நரூபம்ʼ பரித்ரம்
ஆத்மாநம்ʼலப்ஸ்யத²|

ⅩⅩⅩⅨ யேதா யுஷ்மாகம்ʼ யுஷ்மத்ஸந்தாநாநாஞ்ச
தூ³ரஸ்த²ஸர்வ்வேலாகாநாஞ்ச ந மித்தம் அர்தா²த்³ அஸ்மாகம்ʼ
ப்ரபு⁴ : பரேமஸ்²வேரா யாவேதா லாகாந் ஆஹ்வாஸ்யத ேதஷாம்ʼ
ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ ந மித்தம்அயமங்கீ³காரஆஸ்ேத|

ⅩⅬ ஏதத³ந்யாப ⁴ ர்ப³ஹுகதா²ப ⁴ : ப்ரமாணம்ʼ த³த்வாகத²யத்
ஏேதப்⁴ேயா வ பத²கா³மிப்⁴ேயா வர்த்தமாநேலாேகப்⁴ய : ஸ்வாந்
ரக்ஷத|

ⅩⅬⅠ தத : பரம்ʼ ேய ஸாநந்தா³ஸ்தாம்ʼ கதா²ம் அக்³ருʼஹ்லந்
ேத மஜ்ஜிதா அப⁴வந்| தஸ்மிந் த ³வேஸ ப்ராேயண த்ரீணி
ஸஹஸ்ராணி ேலாகாஸ்ேதஷாம்ʼஸபக்ஷா : ஸந்த :

ⅩⅬⅡ ப்ேரரிதாநாம் உபேத³ேஸ² ஸங்க³ெதௗ பூபப⁴ஞ்ஜேந
ப்ரார்த²நாஸு ச மந :ஸம்ʼேயாக³ம்ʼ க்ருʼத்வாதஷ்ட²ந்|

ⅩⅬⅢப்ேரரிைதர்நாநாப்ரகாரலக்ஷேணஷ மஹாஸ்²சர்ய்யகர்மமஸு
ச த³ர்ஸி²ேதஷ ஸர்வ்வேலாகாநாம்ʼ ப⁴யமுபஸ்த ²தம்ʼ|

ⅩⅬⅣவஸ்²வாஸகாரிண :ஸர்வ்வசஸஹதஷ்ட²நத :|ஸ்ேவஷாம்ʼ
ஸர்வ்வா : ஸம்பத்தீ : ஸாதா⁴ரண்ேயநஸ்தா²பய த்வாபு⁴ஞ்ஜத|

ⅩⅬⅤ ப²லேதா க்³ருʼஹாணி த்³ரவ்யாணி ச ஸர்வ்வாணி வ க்ரீய
ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ ஸ்வஸ்வப்ரேயாஜநாநுஸாேரண வப⁴ஜ்ய
ஸர்வ்ேவப்⁴ேயா(அ)த³த³ந்|
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ⅩⅬⅥஸர்வ்வ ஏகச த்தீபூ⁴ய த ³ேந த ³ேந மந்த ³ேர ஸந்தஷ்ட²மாநா
க்³ருʼேஹ க்³ருʼேஹ ச பூபாநப⁴ஞ்ஜந்த ஈஸ்²வரஸ்ய த⁴ந்யவாத³ம்ʼ
குர்வ்வந்ேதா ேலாைக : ஸமாத்³ருʼதா : பரமாநந்ேத³ந
ஸரலாந்த :கரேணநேபா⁴ஜநம்ʼ பாநஞ்சகுர்வ்வந்|

ⅩⅬⅦபரேமஸ்²வேராத ³ேநத ³ேநபரித்ராணபா⁴ஜைநர்மண்ட³லீம்
அவர்த்³த⁴யத்|

Ⅲ
Ⅰ த்ருʼதீயயாமேவலாயாம்ʼ ஸத்யாம்ʼ ப்ரார்த²நாயா : ஸமேய
ப தரேயாஹெநௗஸம்பூ⁴யமந்த ³ரம்ʼ க³ச்ச²த :|

Ⅱ தஸ்மிந்ேநவ ஸமேய மந்த ³ரப்ரேவஸ²காநாம்ʼ ஸமீேப
ப ⁴க்ஷாரணார்த²ம்ʼ யம்ʼ ஜந்மக²ஞ்ஜமாநுஷம்ʼ ேலாகா மந்த ³ரஸ்ய
ஸுந்த³ரநாம்ந த்³வாேர ப்ரத த ³நம் அஸ்தா²பயந் தம்ʼ
வஹந்தஸ்தத்³வாரம்ʼஆநயந்|

Ⅲ ததா³ ப தரேயாஹெநௗ மந்த ரம்ʼ ப்ரேவஷ்டும் உத்³யெதௗ
வ ேலாக்யஸக²ஞ்ஜஸ்ெதௗகஞ்ச த்³ ப ⁴க்ஷதவாந்|

Ⅳ தஸ்மாத்³ ேயாஹநா ஸஹத : ப தரஸ்தம் அநந்யத்³ருʼஷ்ட்யா
ந ரீ ய ப்ேராக்தவாந்ஆவாம்ʼ ப்ரத த்³ருʼஷ்டிம்ʼகுரு|

Ⅴ தத : ஸ கஞ்சத் ப்ராப்த்யாஸ²யா ெதௗ ப்ரத த்³ருʼஷ்டிம்ʼ
க்ருʼதவாந்|

Ⅵ ததா³ ப தேரா க³த ³தவாந் மம ந கேட ஸ்வர்ணரூப்யாத ³
க மப நாஸ்த க ந்து யதா³ஸ்ேத தத்³ த³தா³மி நாஸரதீயஸ்ய
யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யநாம்நா த்வமுத்தா²யக³மநாக³மேநகுரு|

Ⅶதத : பரம்ʼஸதஸ்யத³க்ஷணகரம்ʼத்⁴ருʼத்வாதம்உத³ேதாலயத்;
ேதந தத்க்ஷணாத் தஸ்ய ஜநஸ்ய பாத³கு³ல்ப²ேயா : ஸப³லத்வாத்
ஸஉல்லம்ப்²யப்ேராத்தா²யக³மநாக³மேந (அ)கேராத்|

Ⅷ தேதா க³மநாக³மேந குர்வ்வந் உல்லம்ப²ந் ஈஸ்²வரம்ʼ த⁴ந்யம்ʼ
வத³ந் தாப்⁴யாம்ʼஸார்த்³த⁴ம்ʼமந்த ³ரம்ʼ ப்ராவஸ²த்|

Ⅸ தத : ஸர்வ்ேவ ேலாகாஸ்தம்ʼ க³மநாக³மேந குர்வ்வந்தம்
ஈஸ்²வரம்ʼ த⁴ந்யம்ʼவத³ந்தஞ்சவ ேலாக்ய

Ⅹ மந்த ³ரஸ்ய ஸுந்த³ேர த்³வாேர ய உபவஸ்²ய ப ⁴க்ஷதவாந்
ஸஏவாயம் இத ஜ்ஞாத்வா தம்ʼ ப்ரத தயா க⁴டநயா சமத்க்ருʼதா
வஸ்மயாபந்நாஸ்²சாப⁴வந்|

Ⅺ ய : க²ஞ்ஜ : ஸ்வஸ்ேதா²ப⁴வத் ேதந ப தரேயாஹேநா :
கரேயார்த்⁴டதேயா :ஸேதா :ஸர்வ்ேவேலாகாஸந்ந த ⁴ம்ஆக³ச்ச²ந்|

Ⅻ தத்³ த்³ருʼஷ்ட்வா ப தரஸ்ேதப்⁴ேயா(அ)கத²யத், ேஹ
இஸ்ராேயலீயேலாகா யூயம்ʼ குேதா (அ)ேநநாஸ்²சர்ய்யம்ʼ
மந்யத்⁴ேவ? ஆவாம்ʼ நஜஸ²க்த்யா யத்³வா நஜபுண்ேயந
க²ஞ்ஜமநுஷ்யேமநம்ʼ க³மிதவந்தாவ த ச ந்தய த்வாஆவாம்ʼ ப்ரத
குேதா(அ)நந்யத்³ருʼஷ்டிம்ʼகுருத²?

ⅩⅢ யம்ʼ யீஸு²ம்ʼ யூயம்ʼ பரகேரஷ ஸமார்பயத
தேதா யம்ʼ பீலாேதா ேமாசயதும் ஏ◌சै்ச²த் ததா²ப
யூயம்ʼ தஸ்ய ஸாக்ஷாந் நாங்கீ³க்ருʼதவந்த இப்³ராஹீம
இஸ்ஹாேகா யாகூப³ஸ்²ேசஸ்²வேரா(அ)ர்தா²த்³ அஸ்மாகம்ʼ
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பூர்வ்வபுருஷாணாம் ஈஸ்²வர : ஸ்வபுத்ரஸ்ய தஸ்ய யீேஸா²
ர்மஹமாநம்ʼ ப்ராகாஸ²யத்|

ⅩⅣ க ந்து யூயம்ʼ தம்ʼ பவ த்ரம்ʼ தா⁴ர்ம்மிகம்ʼ புமாம்ʼஸம்ʼ
நாங்கீ³க்ருʼத்ய ஹத்யாகாரிணேமகம்ʼ ஸ்ேவப்⁴ேயா தா³தும்
அயாசத்⁴வம்ʼ|

ⅩⅤ பஸ்²சாத் தம்ʼ ஜீவநஸ்யாத ⁴பத ம் அஹத க ந்த்வீஸ்²வர :
ஸ்²மஸா²நாத் தம் உத³ஸ்தா²பயத தத்ர வயம்ʼ ஸாக்ஷண
ஆஸ்மேஹ|

ⅩⅥ இமம்ʼ யம்ʼ மாநுஷம்ʼ யூயம்ʼ பஸ்²யத² பரிச நுத² ச ஸ தஸ்ய
நாம்ந வஸ்²வாஸகரணாத் சலநஸ²க்த ம்ʼ லப்³த⁴வாந் தஸ்மிந்
தஸ்ய ேயா வஸ்²வாஸ : ஸ தம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ
ஸாக்ஷாத்ஸம்பூர்ணரூேபணஸ்வஸ்த²ம்அகார்ஷீத்|

ⅩⅦேஹப்⁴ராதேராயூயம்ʼயுஷ்மாகம்அத ⁴பதயஸ்²சஅஜ்ஞாத்வா
கர்ம்மாண்ேயதாந க்ருʼதவந்த இதா³நீம்ʼ மைமஷ ேபா³ேதா⁴
ஜாயேத|

ⅩⅧ க ந்த்வீஸ்²வர : க்²ரீஷ்டஸ்ய து³ :க²ேபா⁴ேக³
ப⁴வஷ்யத்³வாத ³நாம்ʼ முேக²ப்⁴ேயா யாம்ʼ யாம்ʼ கதா²ம்ʼ
பூர்வ்வமகத²யத்தா : கதா²இத்த²ம்ʼஸித்³தா⁴அகேராத்|

ⅩⅨ அத : ஸ்ேவஷாம்ʼ பாபேமாசநார்த²ம்ʼ ேக²த³ம்ʼ
க்ருʼத்வா மநாம்ʼஸி பரிவர்த்தயத்⁴வம்ʼ, தஸ்மாத்³ ஈஸ்²வராத்
ஸாந்த்வநாப்ராப்ேத : ஸமயஉபஸ்தா²ஸ்யத ;

ⅩⅩ புநஸ்²ச பூர்வ்வகாலம் ஆரப்⁴ய ப்ரசாரிேதா ேயா
யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்தம் ஈஸ்²வேரா யுஷ்மாந் ப்ரத ப்ேரஷயஷ்யத |

ⅩⅪ க ந்து ஜக³த : ஸ்ருʼஷ்டிமாரப்⁴ய ஈஸ்²வேரா
நஜபவத்ரப⁴வஷ்யத்³வாத ³க³ேணாந யதா² கத ²தவாந்
தத³நுஸாேரண ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ கார்ய்யாணாம்ʼ
ஸித்³த ⁴பர்ய்யந்தம்ʼ ேதநஸ்வர்ேக³வாஸ : கர்த்தவ்ய :|

ⅩⅫ யுஷ்மாகம்ʼ ப்ரபு⁴ : பரேமஸ்²வேரா யுஷ்மாகம்ʼ
ப்⁴ராத்ருʼக³ணமத்⁴யாத் மத்ஸத்³ருʼஸ²ம்ʼ ப⁴வஷ்யத்³வக்தாரம்
உத்பாத³யஷ்யத , தத : ஸ யத் கஞ்ச த் கத²யஷ்யத தத்ர யூயம்ʼ
மநாம்ʼஸிநத⁴த்³த்⁴வம்ʼ|

ⅩⅩⅢக ந்துய : கஸ்²ச த் ப்ராணீதஸ்யப⁴வஷ்யத்³வாத ³ந : கதா²ம்ʼ
ந க்³ரஹீஷ்யத ஸ நஜேலாகாநாம்ʼ மத்⁴யாத்³ உச்ேச²த்ஸ்யேத,"
இமாம்ʼ கதா²ம் அஸ்மாகம்ʼ பூர்வ்வபுருேஷப்⁴ய : ேகவேலா மூஸா :
கத²யாமாஸஇத நஹ ,

ⅩⅩⅣ ஸி²மூேயல்ப⁴வஷ்யத்³வாத ³நம் ஆரப்⁴ய யாவந்ேதா
ப⁴வஷ்யத்³வாக்யம் அகத²யந் ேத ஸர்வ்வஏவ ஸமயஸ்ையதஸ்ய
கதா²ம்அகத²யந்|

ⅩⅩⅤ யூயமப ேதஷாம்ʼ ப⁴வஷ்யத்³வாத ³நாம்ʼ ஸந்தாநா :, "தவ
வம்ʼேஸா²த்³ப⁴வபும்ʼஸா ஸர்வ்வேத³ஸீ²யா ேலாகா ஆஸி²ஷம்ʼ
ப்ராப்தா ப⁴வஷ்யந்த ", இப்³ராஹீேம கதா²ேமதாம்ʼ கத²யத்வா
ஈஸ்²வேராஸ்மாகம்ʼ பூர்வ்வபுருைஷ : ஸார்த்³த⁴ம்ʼ யம்ʼ நயமம்ʼ
ஸ்த ²ரீக்ருʼதவாந் தஸ்யநயமஸ்யாத ⁴காரிேணாப யூயம்ʼ ப⁴வத²|
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ⅩⅩⅥ அத ஈஸ்²வேரா நஜபுத்ரம்ʼ யீஸு²ம் உத்தா²ப்ய யுஷ்மாகம்ʼ
ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ ஸ்வஸ்வபாபாத் பராவர்த்த்ய யுஷ்மப்⁴யம்
ஆஸி²ஷம்ʼ தா³தும்ʼ ப்ரத²மதஸ்தம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ ந கடம்ʼ
ப்ேரஷதவாந்|

Ⅳ
Ⅰ யஸ்மிந் ஸமேய ப தரேயாஹெநௗ ேலாகாந்
உபத ³ஸ²தஸ்தஸ்மிந் ஸமேய யாஜகா மந்த ³ரஸ்ய ேஸநாபதய :
ஸிதூ³கீக³ணஸ்²ச

Ⅱ தேயார் உபேத³ஸ²கரேண க்²ரீஷ்டஸ்ேயாத்தா²நம் உபல ய
ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ ம்ருʼதாநாம் உத்தா²நப்ரஸ்தாேவ ச வ்யக்³ரா :
ஸந்தஸ்தாவுபாக³மந்|

Ⅲ ெதௗ த்⁴ருʼத்வா த ³நாவஸாநகாரணாத் பரத ³நபர்ய்யநந்தம்ʼ
ருத்³த்⁴வாஸ்தா²ப தவந்த :|

Ⅳ ததா²ப ேய ேலாகாஸ்தேயாருபேத³ஸ²ம் அஸ்²ருʼண்வந்
ேதஷாம்ʼ ப்ராேயணபஞ்சஸஹஸ்ராணிஜநாவ்யஸ்²வஸந்|

Ⅴ பேர(அ)ஹந அத ⁴பதய : ப்ராசீநா அத்⁴யாபகாஸ்²ச
ஹாநநநாமா மஹாயாஜக :

Ⅵ கயபா² ேயாஹந் ஸிகந்த³ர இத்யாத³ேயா மஹாயாஜகஸ்ய
ஜ்ஞாதய : ஸர்வ்ேவயரூஸா²லம்நக³ேர மிலிதா :|

Ⅶஅநந்தரம்ʼப்ேரரிெதௗமத்⁴ேயஸ்தா²பய த்வாப்ருʼச்ச²ந்யுவாம்ʼ
கயாஸ²க்தயாவா ேகந நாம்நா கர்ம்மாண்ேயதாந குருத² :?

Ⅷததா³ ப தர : பவ த்ேரணாத்மநா பரிபூர்ண : ஸந் ப்ரத்யவாதீ³த்,
ேஹேலாகாநாம்அத ⁴பத க³ணேஹஇஸ்ராேயலீயப்ராசீநா :,

Ⅸ ஏதஸ்ய து³ர்ப்³ப³லமாநுஷஸ்ய ஹதம்ʼ யத் கர்ம்மாக்ரியத,
அர்தா²த், ஸ ேயந ப்ரகாேரண ஸ்வஸ்ேதா²ப⁴வத் தச்ேசத்³
அத்³யாவாம்ʼ ப்ருʼச்ச²த²,

Ⅹ தர்ஹ ஸர்வ்வ இஸ்ராேய◌லेீயேலாகா யூயம்ʼ ஜாநீத
நாஸரதீேயா ேயா யீஸு²க்²ரீஷ்ட : க்ருேஸ² யுஷ்மாப ⁴ரவ த்⁴யத
யஸ்²ேசஸ்²வேரண ஸ்²மஸா²நாத்³ உத்தா²ப த :, தஸ்ய நாம்நா
ஜேநாயம்ʼஸ்வஸ்த² : ஸந்யுஷ்மாகம்ʼஸம்முேக² ப்ேராத்தஷ்ட²த |

Ⅺந ேசத்ருʼப ⁴ர்யுஷ்மாப ⁴ரயம்ʼய : ப்ரஸ்தேரா(அ)வஜ்ஞாேதா(அ)ப⁴வத்
ஸப்ரதா⁴நேகாணஸ்யப்ரஸ்தேரா(அ)ப⁴வத்|

Ⅻ தத்³ப ⁴ந்நாத³பராத் கஸ்மாத³ப பரித்ராணம்ʼ ப⁴வதும்ʼ ந
ஸ²க்ேநாத ,ேயநத்ராணம்ʼப்ராப்ேயதபூ⁴மண்ட³லஸ்யேலாகாநாம்ʼ
மத்⁴ேயதாத்³ருʼஸ²ம்ʼ க மப நாம நாஸ்த |

ⅩⅢ ததா³ ப தரேயாஹேநாேரதாத்³ருʼஸீ²ம் அேக்ஷப⁴தாம்ʼ
த்³ருʼஷ்ட்வா தாவவத்³வாம்ʼெஸௗ நீசேலாகாவ த பு³த்³த்⁴வா
ஆஸ்²சர்ய்யம்அமந்யந்தெதௗசயீேஸா² : ஸங்க ³ெநௗஜாதாவ த
ஜ்ஞாதும்அஸ²க்நுவந்|

ⅩⅣ க ந்து தாப்⁴யாம்ʼ ஸார்த்³த⁴ம்ʼ தம்ʼ ஸ்வஸ்த²மாநுஷம்ʼ
தஷ்ட²ந்தம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா ேத காமப்யபராம் ஆபத்த ம்ʼ கர்த்தம்ʼ
நாஸ²க்நுந்|

ⅩⅤ ததா³ ேத ஸபா⁴த : ஸ்தா²நாந்தரம்ʼ க³ந்தும்ʼ தாந் ஆஜ்ஞாப்ய
ஸ்வயம்ʼ பரஸ்பரம்இத மந்த்ரணாமகுர்வ்வந்
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ⅩⅥ ெதௗ மாநெவௗ ப்ரத க ம்ʼ கர்த்தவ்யம்ʼ? தாேவகம்ʼ
ப்ரஸித்³த⁴ம் ஆஸ்²சர்ய்யம்ʼ கர்ம்ம க்ருʼதவந்ெதௗ தத்³
யரூஸா²லம்நவாஸிநாம்ʼ ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ ேலாகாநாம்ʼ ஸமீேப
ப்ராகாஸ²த தச்சவயமபஹ்ேநாதும்ʼ நஸ²க்நும :|

ⅩⅦ க ந்து ேலாகாநாம்ʼ மத்⁴யம் ஏதத்³ யதா² ந வ்யாப்ேநாத
தத³ர்த²ம்ʼ ெதௗ ப⁴யம்ʼ ப்ரத³ர்ஸ்²ய ேதந நாம்நா கமப மநுஷ்யம்ʼ
ேநாபத ³ஸ²தம்இத த்³ருʼட⁴ம்ʼ ந ேஷதா⁴ம :|

ⅩⅧ ததஸ்ேத ப்ேரரிதாவாஹூய ஏததா³ஜ்ஞாபயந் இத : பரம்ʼ
யீேஸா² ர்நாம்நா கதா³ப காமப கதா²ம்ʼ மா கத²யதம்ʼ க மப
ேநாபத ³ஸ²ஞ்ச|

ⅩⅨதத : ப தரேயாஹெநௗப்ரத்யவத³தாம்ஈஸ்²வரஸ்யாஜ்ஞாக்³ரஹணம்ʼ
வா யுஷ்மாகம் ஆஜ்ஞாக்³ரஹணம் ஏதேயா ர்மத்⁴ேய ஈஸ்²வரஸ்ய
ேகா³சேர க ம்ʼவஹதம்ʼ? யூயம்ʼ தஸ்யவ ேவசநாம்ʼகுருத|

ⅩⅩவயம்ʼயத்³அபஸ்²யாமயத³ஸ்²ருʼணுமசதந்நப்ரசாரயஷ்யாம
ஏதத் கதா³ப ப⁴வதும்ʼ நஸ²க்ேநாத |

ⅩⅪ யத³க⁴டத தத்³ த்³ருʼஷ்டா ஸர்வ்ேவ ேலாகா ஈஸ்²வரஸ்ய
கு³ணாந் அந்வவத³ந் தஸ்மாத் ேலாகப⁴யாத் ெதௗ த³ண்ட³யதும்ʼ
கமப்யுபாயம்ʼ ந ப்ராப்ய ேத புநரப தர்ஜய த்வா தாவத்யஜந்|

ⅩⅫயஸ்ய மாநுஷஸ்ையதத் ஸ்வாஸ்த்²யகரணம் ஆஸ்²சர்ய்யம்ʼ
கர்ம்மாக்ரியத தஸ்யவயஸ்²சத்வாரிம்ʼஸ²த்³வத்ஸராவ்யதீதா :|

ⅩⅩⅢ தத : பரம்ʼ ெதௗ வஸ்ருʼஷ்ெடௗ ஸந்ெதௗ ஸ்வஸங்க ³நாம்ʼ
ஸந்ந த ⁴ம்ʼ க³த்வா ப்ரதா⁴நயாஜைக : ப்ராசீநேலாைகஸ்²ச
ப்ேராக்தா : ஸர்வ்வா : கதா²ஜ்ஞாப தவந்ெதௗ|

ⅩⅩⅣ தச்ச்²ருத்வா ஸர்வ்வ ஏகச த்தீபூ⁴ய ஈஸ்²வரமுத்³த ³ஸ்²ய
ப்ேராச்ைசேரதத்ப்ரார்த²யந்த,ேஹப்ரேபா⁴க³க³ணப்ருʼத ²வீபேயாதீ⁴நாம்ʼ
ேதஷ சயத்³யத்³ஆஸ்ேத ேதஷாம்ʼஸ்ரஷ்ேடஸ்²வரஸ்த்வம்ʼ|

ⅩⅩⅤ த்வம்ʼ நஜேஸவேகந தா³யூதா³ வாக்யமித³ம் உவச த²,
மநுஷ்யா அந்யேத³ஸீ²யா : குர்வ்வந்த கலஹம்ʼ குத :| ேலாகா :
ஸர்வ்ேவகமர்த²ம்ʼவா ச ந்தாம்ʼகுர்வ்வந்த நஷ்ப²லாம்ʼ|

ⅩⅩⅥ பரேமஸ²ஸ்ய ேதைநவாப ⁴ஷக்தஸ்ய ஜநஸ்ய ச|
வருத்³த⁴மப ⁴தஷ்ட²ந்த ப்ருʼத ²வ்யா : பதய : குத :||

ⅩⅩⅦ ப²லதஸ்தவ ஹஸ்ேதந மந்த்ரணயா ச பூர்வ்வ யத்³யத்
ஸ்த ²ரீக்ருʼதம்ʼ தத்³ யதா² ஸித்³த⁴ம்ʼ ப⁴வத தத³ர்த²ம்ʼ த்வம்ʼ யம்
அத ²ஷக்தவாந் ஸ ஏவ பவத்ேரா யீஸு²ஸ்தஸ்ய ப்ராதகூல்ேயந
ேஹேராத்³ பந்தீயபீலாேதா

ⅩⅩⅧ (அ)ந்யேத³ஸீ²யேலாகா இஸ்ராேயல்ேலாகாஸ்²ச ஸர்வ்வ
ஏேதஸபா⁴யாம்அதஷ்ட²ந்|

ⅩⅩⅨ ேஹ பரேமஸ்²வர அது⁴நா ேதஷாம்ʼ தர்ஜநம்ʼ க³ர்ஜநஞ்ச
ஸ்²ருʼணு;

ⅩⅩⅩததா²ஸ்வாஸ்த்²யகரணகர்ம்மணாதவபா³ஹுப³லப்ரகாஸ²பூர்வ்வகம்ʼ
தவ ேஸவகாந் ந ர்ப⁴ேயந தவ வாக்யம்ʼ ப்ரசாரயதும்ʼ தவ
பவத்ரபுத்ரஸ்ய யீேஸா² ர்நாம்நா ஆஸ்²சர்ய்யாண்யஸம்ப⁴வாந
ச கர்ம்மாணி கர்த்துஞ்சாஜ்ஞாபய|
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ⅩⅩⅪஇத்த²ம்ʼப்ரார்த²நயாயத்ரஸ்தா²ேநேதஸபா⁴யாம்ஆஸந்தத்
ஸ்தா²நம்ʼப்ராகம்பத;தத :ஸர்வ்ேவபவத்ேரணாத்மநாபரிபூர்ணா :
ஸந்த ஈஸ்²வரஸ்யகதா²ம்அேக்ஷாேப⁴ணப்ராசாரயந்|

ⅩⅩⅫஅபரஞ்சப்ரத்யயகாரிேலாகஸமூஹாஏகமநஸஏகச த்தீபூ⁴ய
ஸ்த ²தா :| ேதஷாம்ʼ ேகப நஜஸம்பத்த ம்ʼ ஸ்வீயாம்ʼ நாஜாநந்
க ந்து ேதஷாம்ʼஸர்வ்வா : ஸம்பத்த்ய : ஸாதா⁴ரண்ேயநஸ்த ²தா :|

ⅩⅩⅩⅢஅந்யச்ச ப்ேரரிதா மஹாஸ²க்த ப்ரகாஸ²பூர்வ்வகம்ʼ ப்ரேபா⁴
ர்யீேஸா²ருத்தா²ேந ஸா யம் அத³து³ :, ேதஷ ஸர்வ்ேவஷ
மஹாநுக்³ரேஹா(அ)ப⁴வச்ச|

ⅩⅩⅩⅣ ேதஷாம்ʼ மத்⁴ேய கஸ்யாப த்³ரவ்யந்யூநதா நாப⁴வத்³
யதஸ்ேதஷாம்ʼ க்³ருʼஹபூ⁴ம்யாத்³யா யா : ஸம்பத்தய ஆஸந் தா
வ க்ரீய

ⅩⅩⅩⅤதந்மூல்யமாநீய ப்ேரரிதாநாம்ʼ சரேணஷ ைத : ஸ்தா²ப தம்ʼ;
தத : ப்ரத்ேயகஸ² : ப்ரேயாஜநாநுஸாேரணத³த்தமப⁴வத்|

ⅩⅩⅩⅥ வேஸ²ஷத : குப்ேராபத்³வீபீேயா ேயாஸிநாமேகா
ேலவவம்ʼஸ²ஜாத ஏேகா ஜேநா பூ⁴ம்யத ⁴காரீ, யம்ʼ ப்ேரரிதா
ப³ர்ணப்³பா³ அர்தா²த் ஸாந்த்வநாதா³யக இத்யுக்த்வா
ஸமாஹூயந்,

ⅩⅩⅩⅦஸஜேநாநஜபூ⁴மிம்ʼவக்ரீயதந்மூல்யமாநீயப்ேரரிதாநாம்ʼ
சரேணஷ ஸ்தா²ப தவாந்|

Ⅴ
Ⅰ ததா³ அநாநயநாமக ஏேகா ஜேநா யஸ்ய பா⁴ர்ய்யாயா நாம
ஸபீ²ராஸஸ்வாத ⁴காரம்ʼவக்ரீய

Ⅱ ஸ்வபா⁴ர்ய்யாம்ʼ ஜ்ஞாபய த்வா தந்மூல்யஸ்ையகாம்ʼஸ²ம்ʼ
ஸங்ேகா³ப்ய ஸ்தா²பய த்வா தத³ந்யாம்ʼஸ²மாத்ரமாநீய
ப்ேரரிதாநாம்ʼ சரேணஷ ஸமர்ப தவாந்|

Ⅲதஸ்மாத்ப தேராகத²யத்ேஹஅநாநயபூ⁴ேமர்மூல்யம்ʼகஞ்ச த்
ஸங்ேகா³ப்ய ஸ்தா²பயதும்ʼ பவ த்ரஸ்யாத்மந : ஸந்நெதௗ⁴
ம்ருʼஷாவாக்யம்ʼ கத²யதுஞ்ச ைஸ²தாந் குதஸ்தவாந்த :கரேண
ப்ரவ்ருʼத்த மஜநயத்?

Ⅳ ஸா பூ⁴மி ர்யதா³ தவ ஹஸ்தக³தா ததா³ க ம்ʼ தவ ஸ்வீயா
நாஸீத்? தர்ஹ ஸ்வாந்த :கரேண குத ஏதாத்³ருʼஸீ² குகல்பநா
த்வயா க்ருʼதா? த்வம்ʼ ேகவலமநுஷ்யஸ்யநகேட ம்ருʼஷாவாக்யம்ʼ
நாவாதீ³ : க ந்த்வீஸ்²வரஸ்யந கேட(அ)ப |

Ⅴ ஏதாம்ʼ கதா²ம்ʼ ஸ்²ருத்ைவவ ேஸா(அ)நாந ேயா பூ⁴ெமௗ
பதந் ப்ராணாந் அத்யஜத், தத்³வ்ருʼத்தாந்தம்ʼ யாவந்ேதா ேலாகா
அஸ்²ருʼண்வந்ேதஷாம்ʼஸர்வ்ேவஷாம்ʼமஹாப⁴யம்அஜாயத்|

Ⅵ ததா³ யுவேலாகாஸ்தம்ʼ வஸ்த்ேரணாச்சா²த்³ய ப³ஹ ர்நீத்வா
ஸ்²மஸா²ேந(அ)ஸ்தா²பயந்|

Ⅶ தத : ப்ரஹைரகாநந்தரம்ʼ க ம்ʼ வ்ருʼத்தம்ʼ தந்நாவக³த்ய தஸ்ய
பா⁴ர்ய்யாப தத்ரஸமுபஸ்த ²தா|

Ⅷ தத : ப தரஸ்தாம் அப்ருʼச்ச²த், யுவாப்⁴யாம்
ஏதாவந்முத்³ராப்⁴ேயா பூ⁴மி ர்வ க்ரீதா ந வா? ஏதத்வம்ʼ வத³; ததா³
ஸாப்ரத்யவாதீ³த்ஸத்யம்ஏதாவத்³ப்⁴ேயாமுத்³ராப்⁴யஏவ|
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Ⅸ தத : ப தேராகத²யத் யுவாம்ʼ கத²ம்ʼ பரேமஸ்²வரஸ்யாத்மாநம்ʼ
பரீக்ஷதும் ஏகமந்த்ரணாவப⁴வதாம்ʼ? பஸ்²ய ேய தவ
பத ம்ʼ ஸ்²மஸா²ேந ஸ்தா²ப தவந்தஸ்ேத த்³வாரஸ்ய ஸமீேப
ஸமுபதஷ்ட²ந்த த்வாமப ப³ஹர்ேநஷ்யந்த |

Ⅹ தத : ஸாப தஸ்ய சரணஸந்நெதௗ⁴ பத த்வா ப்ராணாந்
அத்யா த்| பஸ்²சாத் ேத யுவாேநா(அ)ப்⁴யந்தரம் ஆக³த்ய தாமப
ம்ருʼதாம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா ப³ஹ ர்நீத்வா தஸ்யா : பத்யு : பார்ஸ்²ேவ
ஸ்²மஸா²ேநஸ்தா²ப தவந்த :|

Ⅺ தஸ்மாத் மண்ட³ல்யா : ஸர்வ்ேவ ேலாகா அந்யேலாகாஸ்²ச
தாம்ʼவார்த்தாம்ʼஸ்²ருத்வாஸாத்⁴வஸம்ʼ க³தா :|

Ⅻ தத : பரம்ʼ ப்ேரரிதாநாம்ʼ ஹஸ்ைத ர்ேலாகாநாம்ʼ மத்⁴ேய
ப³ஹ்வாஸ்²சர்ய்யாண்யத்³பு⁴தாந கர்ம்மாண்யக்ரியந்த; ததா³
ஸி²ஷ்யா : ஸர்வ்வ ஏகச த்தீபூ⁴ய ஸுேலமாேநா (அ)லிந்ேத³
ஸம்பூ⁴யாஸந்|

ⅩⅢ ேதஷாம்ʼ ஸங்கா⁴ந்தர்ேகா³ ப⁴வதும்ʼ ேகாப ப்ரக³ல்ப⁴தாம்ʼ
நாக³மத்க ந்துேலாகாஸ்தாந்ஸமாத்³ரியந்த|

ⅩⅣஸ்த்ரிய : புருஷாஸ்²ச ப³ஹேவா ேலாகாவஸ்²வாஸ்யப்ரபு⁴ம்ʼ
ஸ²ரணமாபந்நா :|

ⅩⅤ ப தரஸ்ய க³மநாக³மநாப்⁴யாம்ʼ ேகநாப ப்ரகாேரண தஸ்ய
சா²யா கஸ்மிம்ʼஸ்²ச ஜ்ஜேந லக ³ஷ்யதீத்யாஸ²யா ேலாகா
ேராக ³ண : ஸி²வகயா க²ட்வயா சாநீய பத ² பத ²ஸ்தா²ப தவந்த :|

ⅩⅥ சதுர்த ³க்ஸ்த²நக³ேரப்⁴ேயா ப³ஹேவா ேலாகா : ஸம்பூ⁴ய
ேராக ³ேணா(அ)பவ த்ரபு⁴தக்³ரஸ்தாம்ʼஸ்²ச யரூஸா²லமம் ஆநயந்
தத : ஸர்வ்ேவஸ்வஸ்தா²அக்ரியந்த|

ⅩⅦஅநந்தரம்ʼமஹாயாஜக :ஸிதூ³க நாம்ʼமதக்³ராஹணஸ்ேதஷாம்ʼ
ஸஹசராஸ்²ச

ⅩⅧ மஹாக்ேராதா⁴ந்த்வதா : ஸந்த : ப்ேரரிதாந் த்⁴ருʼத்வா
நீசேலாகாநாம்ʼ காராயாம்ʼ ப³த்³த்⁴வாஸ்தா²ப தவந்த :|

ⅩⅨ க ந்து ராத்ெரௗ பரேமஸ்²வரஸ்ய தூ³த : காராயா த்³வாரம்ʼ
ேமாசய த்வா தாந் ப³ஹராநீயாகத²யத்,

ⅩⅩ யூயம்ʼ க³த்வா மந்த ³ேர த³ண்டா³யமாநா : ஸந்ேதா ேலாகாந்
ப்ரதீமாம்ʼஜீவநதா³யகாம்ʼஸர்வ்வாம்ʼ கதா²ம்ʼ ப்ரசாரயத|

ⅩⅪ இத ஸ்²ருத்வா ேத ப்ரத்யூேஷ மந்த ³ர உபஸ்தா²ய
உபத ³ஷ்டவந்த :| ததா³ ஸஹசரக³ேணந ஸஹேதா மஹாயாஜக
ஆக³த்ய மந்த்ரிக³ணம் இஸ்ராேயல்வம்ʼஸ²ஸ்ய ஸர்வ்வாந்
ராஜஸபா⁴ஸத³ : ஸபா⁴ஸ்தா²ந் க்ருʼத்வா காராயாஸ்தாந்
ஆபயதும்ʼ பதா³த க³ணம்ʼ ப்ேரரிதவாந்|

ⅩⅫததஸ்ேதக³த்வாகாராயாம்ʼதாந்அப்ராப்யப்ரத்யாக³த்யஇத
வார்த்தாம்அவாத ³ஷ  :,

ⅩⅩⅢவயம்ʼதத்ரக³த்வாந ர்வ்வக்⁴நம்ʼகாராயாத்³வாரம்ʼருத்³த⁴ம்ʼ
ரக்ஷகாம்ʼஸ்²ச த்³வாரஸ்ய ப³ஹர்த³ண்டா³யமாநாந் அத³ர்ஸா²ம
ஏவ க ந்து த்³வாரம்ʼ ேமாசய த்வா தந்மத்⁴ேய கமப த்³ரஷ்டும்ʼ ந
ப்ராப்தா :|
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ⅩⅩⅣ ஏதாம்ʼ கதா²ம்ʼ ஸ்²ருத்வா மஹாயாஜேகா மந்த ³ரஸ்ய
ேஸநாபத  : ப்ரதா⁴நயாஜகாஸ்²ச, இத பரம்ʼ க மபரம்ʼ ப⁴வஷ்யதீத
ச ந்தய த்வாஸந்த ³க்³த⁴ச த்தாஅப⁴வந்|

ⅩⅩⅤஏதஸ்மிந்ேநவஸமேயகஸ்²ச த்ஜநஆக³த்யவார்த்தாேமதாம்
அவத³த்பஸ்²யதயூயம்ʼயாந்மாநவாந்காராயாம்அஸ்தா²பயதேத
மந்த ³ேர தஷ்ட²ந்ேதா ேலாகாந்உபத ³ஸ²ந்த |

ⅩⅩⅥ ததா³ மந்த ³ரஸ்ய ேஸநாபத  : பதா³தயஸ்²ச தத்ர க³த்வா
ேசல்ேலாகா : பாஷாணாந் நக்ஷப்யாஸ்மாந் மாரயந்தீத ப ⁴யா
வ நத்யாசாரம்ʼ தாந்ஆநயந்|

ⅩⅩⅦ ேத மஹாஸபா⁴யா மத்⁴ேய தாந் அஸ்தா²பயந் தத : பரம்ʼ
மஹாயாஜகஸ்தாந்அப்ருʼச்ச²த்,

ⅩⅩⅧ அேநந நாம்நா ஸமுபேத³ஷ்டும்ʼ வயம்ʼ க ம்ʼ த்³ருʼட⁴ம்ʼ
ந ந்யேஷதா⁴ம? ததா²ப பஸ்²யத யூயம்ʼ ஸ்ேவஷாம்ʼ
ேதேநாபேத³ேஸ²ேந யரூஸா²லமம்ʼ பரிபூர்ணம்ʼ க்ருʼத்வா
தஸ்ய ஜநஸ்ய ரக்தபாதஜந தாபராத⁴ம் அஸ்மாந் ப்ரத்யாேநதும்ʼ
ேசஷ்டத்⁴ேவ|

ⅩⅩⅨ தத : ப தேராந்யப்ேரரிதாஸ்²ச ப்ரத்யவத³ந்
மாநுஷஸ்யாஜ்ஞாக்³ரஹணாத்³ ஈஸ்²வரஸ்யாஜ்ஞாக்³ரஹணம்
அஸ்மாகமுச தம்|

ⅩⅩⅩயம்ʼ யீஸு²ம்ʼயூயம்ʼ க்ருேஸ² ேவத ⁴த்வாஹத தம்அஸ்மாகம்ʼ
ைபத்ருʼக ஈஸ்²வரஉத்தா²ப்ய

ⅩⅩⅪ இஸ்ராேயல்வம்ʼஸா²நாம்ʼ மந :பரிவர்த்தநம்ʼ
பாபக்ஷமாஞ்ச கர்த்தும்ʼ ராஜாநம்ʼ பரித்ராதாரஞ்ச க்ருʼத்வா
ஸ்வத³க்ஷணபார்ஸ்²ேவதஸ்யாந்நத ம்அகேராத்|

ⅩⅩⅫ ஏதஸ்மிந் வயமப ஸாக்ஷண ஆஸ்மேஹ, தத் ேகவலம்ʼ
நஹ , ஈஸ்²வர ஆஜ்ஞாக்³ராஹப்⁴ேயா யம்ʼ பவ த்ரம் ஆத்மநம்ʼ
த³த்தவாந் ேஸாப ஸா யஸ்த |

ⅩⅩⅩⅢ ஏதத்³வாக்ேய ஸ்²ருேத ேதஷாம்ʼ ஹ்ருʼத³யாந
வ த்³தா⁴ந்யப⁴வந்ததஸ்ேததாந்ஹந்தும்ʼமந்த்ரிதவந்த :|

ⅩⅩⅩⅣ ஏதஸ்மிந்ேநவ ஸமேய தத்ஸபா⁴ஸ்தா²நாம்ʼ
ஸர்வ்வேலாகாநாம்ʼ மத்⁴ேய ஸுக்²யாேதா க³மிலீேயல்நாமக
ஏேகா ஜேநா வ்யவஸ்தா²பக : ப ²ரூஸி²ேலாக உத்தா²ய ப்ேரரிதாந்
க்ஷணார்த²ம்ʼஸ்தா²நாந்தரம்ʼ க³ந்தும்ஆத ³ஸ்²யகத ²தவாந்,

ⅩⅩⅩⅤ ேஹ இஸ்ராேயல்வம்ʼஸீ²யா : ஸர்வ்ேவ யூயம் ஏதாந்
மாநுஷாந் ப்ரத யத் கர்த்தும் உத்³யதாஸ்தஸ்மிந் ஸாவதா⁴நா
ப⁴வத|

ⅩⅩⅩⅥ இத : பூர்வ்வம்ʼ தூ²தா³நாைமேகா ஜந உபஸ்தா²ய
ஸ்வம்ʼ கமப மஹாபுருஷம் அவத³த், தத : ப்ராேயண
சது :ஸ²தேலாகாஸ்தஸ்ய மதக்³ராஹேணாப⁴வந் பஸ்²சாத் ஸ
ஹேதாப⁴வத் தஸ்யாஜ்ஞாக்³ராஹேணா யாவந்ேதா ேலாகாஸ்ேத
ஸர்வ்ேவவ ர்கீர்ணா : ஸந்ேதா (அ)க்ருʼதகார்ய்யாஅப⁴வந்|

ⅩⅩⅩⅦ தஸ்மாஜ்ஜநாத் பரம்ʼ நாமேலக²நஸமேய
கா³லீலீயயஹூதா³நாைமேகா ஜந உபஸ்தா²ய ப³ஹூல்ேலாகாந்
ஸ்வமதம்ʼ க்³ராஹீதவாந் தத : ேஸாப வ்யநஸ்²யத்
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தஸ்யாஜ்ஞாக்³ராஹேணாயாவந்ேதாேலாகாஆஸந்ேதஸர்வ்ேவ
வகீர்ணாஅப⁴வந்|

ⅩⅩⅩⅧ அது⁴நா வதா³மி, யூயம் ஏதாந் மநுஷ்யாந் ப்ரத க மப ந
க்ருʼத்வாக்ஷாந்தா ப⁴வத, யத ஏஷ ஸங்கல்ப ஏதத் கர்ம்ம ச யத ³
மநுஷ்யாத³ப⁴வத்தர்ஹ வப²லம்ʼ ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅩⅩⅨயதீ³ஸ்²வராத³ப⁴வத்தர்ஹ யூயம்ʼதஸ்யாந்யதா²கர்த்தும்ʼந
ஸ² யத²,வரம் ஈஸ்²வரேராத⁴கா ப⁴வஷ்யத²|

ⅩⅬததா³ தஸ்யமந்த்ரணாம்ʼஸ்வீக்ருʼத்ய ேத ப்ேரரிதாந்ஆஹூய
ப்ரஹ்ருʼத்ய யீேஸா² ர்நாம்நா காமப கதா²ம்ʼ கத²யதும்ʼ நஷத்⁴ய
வ்யஸர்ஜந்|

ⅩⅬⅠ க ந்து தஸ்ய நாமார்த²ம்ʼ வயம்ʼ லஜ்ஜாேபா⁴க³ஸ்ய
ேயாக்³யத்ேவந க³ணிதா இத்யத்ர ேத ஸாநந்தா³ : ஸந்த :
ஸபா⁴ஸ்தா²நாம்ʼஸாக்ஷாத்³அக³ச்ச²ந்|

ⅩⅬⅡ தத : பரம்ʼ ப்ரத த ³நம்ʼ மந்த ³ேர க்³ருʼேஹ க்³ருʼேஹ
சாவஸ்²ராமம் உபத ³ஸ்²ய யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ
ப்ரசாரிதவந்த :|

Ⅵ
Ⅰ தஸ்மிந் ஸமேய ஸி²ஷ்யாணாம்ʼ பா³ஹுல்யாத்
ப்ராத்யஹகதா³நஸ்ய வஸ்²ராணைந ர்ப ⁴ந்நேத³ஸீ²யாநாம்ʼ
வத⁴வாஸ்த்ரீக³ண உேபக்ஷேத ஸத இப்³ரீயேலாைக :
ஸஹாந்யேத³ஸீ²யாநாம்ʼவவாத³உபாதஷ்ட²த்|

Ⅱ ததா³ த்³வாத³ஸ²ப்ேரரிதா : ஸர்வ்வாந் ஸி²ஷ்யாந்
ஸம்ʼக்³ருʼஹ்யாகத²யந் ஈஸ்²வரஸ்ய கதா²ப்ரசாரம்ʼ பரித்யஜ்ய
ேபா⁴ஜநக³ேவஷணம்அஸ்மாகம்உச தம்ʼ நஹ |

Ⅲ அேதா ேஹ ப்⁴ராத்ருʼக³ண வயம் ஏதத்கர்ம்மேணா பா⁴ரம்ʼ
ேயப்⁴ேயா தா³தும்ʼ ஸ²க்நும ஏதாத்³ருʼஸா²ந் ஸுக்²யாத்யாபந்நாந்
பவ த்ேரணாத்மநா ஜ்ஞாேநந ச பூர்ணாந் ஸப்ப்ரஜநாந் யூயம்ʼ
ஸ்ேவஷாம்ʼமத்⁴ேயமேநாநீதாந்குருத,

Ⅳ க ந்து வயம்ʼ ப்ரார்த²நாயாம்ʼ கதா²ப்ரசாரகர்ம்மணி ச
ந த்யப்ரவ்ருʼத்தா : ஸ்தா²ஸ்யாம :|

Ⅴ ஏதஸ்யாம்ʼ கதா²யாம்ʼ ஸர்வ்ேவ ேலாகா : ஸந்துஷ்டா : ஸந்த :
ஸ்ேவஷாம்ʼ மத்⁴யாத்ஸ்த பா²ந : ப ²லிப : ப்ரக²ேரா ந காேநார் தீமந்
பர்ம்மிணா யஹூத ³மதக்³ராஹீ-ஆந்தயக ²யாநக³ரீேயா ந கலா
ஏதாந் பரமப⁴க்தாந் பவ த்ேரணாத்மநா பரிபூர்ணாந்ஸப்தஜநாந்

Ⅵ ப்ேரரிதாநாம்ʼ ஸமக்ஷம் ஆநயந், ததஸ்ேத ப்ரார்த²நாம்ʼ
க்ருʼத்வா ேதஷாம்ʼஸி²ர :ஸுஹஸ்தாந்ஆர்பயந்|

Ⅶ அபரஞ்ச ஈஸ்²வரஸ்ய கதா² ேத³ஸ²ம்ʼ வ்யாப்ேநாத்
வ ேஸ²ஷேதா யரூஸா²லமி நக³ேர ஸி²ஷ்யாணாம்ʼ ஸம்ʼக்²யா
ப்ரபூ⁴தரூேபணாவர்த்³த⁴த யாஜகாநாம்ʼ மத்⁴ேயப ப³ஹவ :
க்²ரீஷ்டமதக்³ராஹேணா(அ)ப⁴வந்|

Ⅷ ஸ்தபா²ேநா◌े வஸ்²வாேஸந பராக்ரேமண ச பரிபூர்ண :
ஸந் ேலாகாநாம்ʼ மத்⁴ேய ப³ஹுவத⁴ம் அத்³பு⁴தம் ஆஸ்²சர்ய்யம்ʼ
கர்ம்மாகேராத்|
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Ⅸ ேதந லிப³ர்த்த நீயநாம்நா வ க்²யாதஸங்க⁴ஸ்ய கத பயஜநா :
குரீணீயஸிகந்த³ரீய-கலிகீயாஸீ²யாேத³ஸீ²யா : கயந்ேதா
ஜநாஸ்²ேசாத்தா²யஸ்தபா²ேநநஸார்த்³த⁴ம்ʼவ்யவத³ந்த|

Ⅹக ந்துஸ்தபா²ேநா ஜ்ஞாேநந பவ த்ேரணாத்மநா ச ஈத்³ருʼஸீ²ம்ʼ
கதா²ம்ʼ கத ²தவாந்யஸ்யாஸ்ேதஆபத்த ம்ʼ கர்த்தும்ʼ நாஸ²க்நுவந்|

Ⅺபஸ்²சாத்ைதர்ேலாப ⁴தா : கத பயஜநா : கதா²ேமநாம்அகத²யந்,
வயம்ʼ தஸ்ய முக²ேதா மூஸா ஈஸ்²வரஸ்ய ச ந ந்தா³வாக்யம்
அஸ்²ெரௗஷ்ம|

Ⅻ ேத ேலாகாநாம்ʼ ேலாகப்ராசீநாநாம் அத்⁴யாபகாநாஞ்ச
ப்ரவ்ருʼத்த ம்ʼ ஜநயத்வா ஸ்த பா²நஸ்ய ஸந்ந த ⁴ம் ஆக³த்ய தம்ʼ
த்⁴ருʼத்வா மஹாஸபா⁴மத்⁴யம்ஆநயந்|

ⅩⅢதத³நந்தரம்ʼகத பயஜேநஷ மித்²யாஸாக்ஷஷ ஸமாநீேதஷ
ேத(அ)கத²யந் ஏஷ ஜந ஏதத்புண்யஸ்தா²நவ்யவஸ்த²ேயா
ர்ந ந்தா³த : கதா³ப ந நவர்த்தேத|

ⅩⅣ ப²லேதா நாஸரதீயயீஸு² : ஸ்தா²நேமதத்³ உச்ச ²ந்நம்ʼ
கரிஷ்யத மூஸாஸமர்ப தம் அஸ்மாகம்ʼ வ்யவஹரணம்
அந்யரூபம்ʼ கரிஷ்யத தஸ்ையதாத்³ருʼஸீ²ம்ʼ கதா²ம்ʼ வயம்
அஸ்²ருʼணும|

ⅩⅤ ததா³ மஹாஸபா⁴ஸ்தா² : ஸர்வ்ேவ தம்ʼ ப்ரத ஸ்த ²ராம்ʼ
த்³ருʼஷ்டிம்ʼ க்ருʼத்வா ஸ்வர்க³தூ³தமுக²ஸத்³ருʼஸ²ம்ʼ தஸ்ய முக²ம்
அபஸ்²யந்|

Ⅶ
Ⅰதத : பரம்ʼமஹாயாஜக : ப்ருʼஷ்டவாந்,ஏஷாகதா²ம்ʼக ம்ʼஸத்யா?
Ⅱ தத : ஸ ப்ரத்யவத³த், ேஹ பதேரா ேஹ ப்⁴ராதர : ஸர்வ்ேவ
லாகா மநாம்ʼஸி நத⁴த்³த்⁴வம்ʼ| அஸ்மாகம்ʼ பூர்வ்வபுருஷ
இப்³ராஹீம்ஹாரண்நக³ேர வாஸகரணாத்பூர்வ்வம்ʼயதா³அராம்-
நஹரயமேத³ேஸ² ஆஸீத் ததா³ ேதேஜாமய ஈஸ்²வேரா த³ர்ஸ²நம்ʼ
த³த்வா

Ⅲ தமவத³த் த்வம்ʼ ஸ்வேத³ஸ²ஜ்ஞாத மித்ராணி பரித்யஜ்ய யம்ʼ
ேத³ஸ²மஹம்ʼ த³ர்ஸ²யஷ்யாமி தம்ʼ ேத³ஸ²ம்ʼவ்ரஜ|

Ⅳஅத : ஸ கஸ்தீ³யேத³ஸ²ம்ʼ வஹாயஹாரண்நக³ேர ந்யவஸத்,
தத³நந்தரம்ʼ தஸ்ய ப தரி ம்ருʼேத யத்ர ேத³ேஸ²யூயம்ʼ நவஸத²ஸ
ஏநம்ʼ ேத³ஸ²மாக³ச்ச²த்|

Ⅴ க ந்த்வீஸ்²வரஸ்தஸ்ைம கமப்யத ⁴காரம் அர்தா²த்³
ஏகபத³பரிமிதாம்ʼ பூ⁴மிமப நாத³தா³த்; ததா³ தஸ்ய ேகாப
ஸந்தாேநா நாஸீத் ததா²ப ஸந்தாைந : ஸார்த்³த⁴ம் ஏதஸ்ய
ேத³ஸ²ஸ்யாத ⁴காரீ த்வம்ʼ ப⁴வஷ்யஸீத தம்ப்ரத்யங்கீ³க்ருʼதவாந்|

Ⅵ ஈஸ்²வர இத்த²ம் அபரமப கத ²தவாந் தவ ஸந்தாநா :
பரேத³ேஸ²நவத்ஸ்யந்த ததஸ்தத்³ேத³ஸீ²யேலாகாஸ்²சது :ஸ²தவத்ஸராந்
யாவத் தாந் தா³ஸத்ேவஸ்தா²பய த்வா தாந் ப்ரத குவ்யவஹாரம்ʼ
கரிஷ்யந்த |

Ⅶ அபரம் ஈஸ்²வர ஏநாம்ʼ கதா²மப கத ²தவாந், ேய
ேலாகாஸ்தாந் தா³ஸத்ேவ ஸ்தா²பயஷ்யந்த தால்ேலாகாந்
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அஹம்ʼ த³ண்ட³யஷ்யாமி, தத : பரம்ʼ ேத ப³ஹர்க³தா : ஸந்ேதா
மாம்அத்ரஸ்தா²ேந ேஸவஷ்யந்ேத|

Ⅷ பஸ்²சாத் ஸ தஸ்ைம த்வக்ேச²த³ஸ்ய நயமம்ʼ த³த்தவாந்,
அத இஸ்ஹாகநாம்ந இப்³ராஹீம ஏகபுத்ேர ஜாேத, அஷ்டமத ³ேந
தஸ்ய த்வக்ேச²த³ம் அகேராத்| தஸ்ய இஸ்ஹாக : புத்ேரா யாகூப்³,
ததஸ்தஸ்ய யாகூேபா³(அ)ஸ்மாகம்ʼ த்³வாத³ஸ² பூர்வ்வபுருஷா
அஜாயந்த|

Ⅸ ேத பூர்வ்வபுருஷா ஈர்ஷ்யயா பரிபூர்ணா மிஸரேத³ஸ²ம்ʼ
ப்ேரஷயதும்ʼயூஷப²ம்ʼவ்யக்ரீணந்|

Ⅹ க ந்த்வீஸ்²வரஸ்தஸ்ய ஸஹாேயா பூ⁴த்வா ஸர்வ்வஸ்யா
து³ர்க³ேத ரக்ஷத்வா தஸ்ைம பு³த்³த ⁴ம்ʼ த³த்த்வா மிஸரேத³ஸ²ஸ்ய
ராஜ்ஞ : ப ²ெரௗண : ப்ரியபாத்ரம்ʼ க்ருʼதவாந் தேதா ராஜா
மிஸரேத³ஸ²ஸ்ய ஸ்வீயஸர்வ்வபரிவாரஸ்ய ச ஸா²ஸநபத³ம்ʼ
தஸ்ைமத³த்தவாந்|

Ⅺதஸ்மிந்ஸமேயமிஸர-க நாநேத³ஸ²ேயார்து³ர்ப ⁴க்ஷேஹேதாரத க்லிஷ்டத்வாத்
ந : பூர்வ்வபுருஷாப⁴ யத்³ரவ்யம்ʼ நாலப⁴ந்த|

Ⅻ க ந்து மிஸரேத³ேஸ² ஸ²ஸ்யாந ஸந்த , யாகூப்³ இமாம்ʼ
வார்த்தாம்ʼ ஸ்²ருத்வா ப்ரத²மம் அஸ்மாகம்ʼ பூர்வ்வபுருஷாந்
மிஸரம்ʼ ப்ேரஷதவாந்|

ⅩⅢ தேதா த்³வதீயவாரக³மேந யூஷப்² ஸ்வப்⁴ராத்ருʼப ⁴ :
பரிச ேதா(அ)ப⁴வத்;யூஷேபா² ப்⁴ராதர : ப ²ெரௗண்ராேஜநபரிச தா
அப⁴வந்|

ⅩⅣ அநந்தரம்ʼ யூஷப்² ப்⁴ராத்ருʼக³ணம்ʼ ப்ேரஷ்ய
நஜப தரம்ʼ யாகூப³ம்ʼ நஜாந் பஞ்சாத ⁴கஸப்ததஸம்ʼக்²யகாந்
ஜ்ஞாதஜநாம்ʼஸ்²சஸமாஹூதவாந்|

ⅩⅤதஸ்மாத்³ யாகூப்³ மிஸரேத³ஸ²ம்ʼ க³த்வாஸ்வயம்அஸ்மாகம்ʼ
பூர்வ்வபுருஷாஸ்²ச தஸ்மிந்ஸ்தா²ேந(அ)ம்ரியந்த|

ⅩⅥ ததஸ்ேத ஸி²க ²மம்ʼ நீதா யத் ஸ்²மஸா²நம் இப்³ராஹீம்
முத்³ராத³த்வா ஸி²க ²ம : பது ர்ஹேமார : புத்ேரப்⁴ய : க்ரீதவாந்
தத்ஸ்²மஸா²ேநஸ்தா²பயாஞ்சக்ரிேர|

ⅩⅦ தத : பரம் ஈஸ்²வர இப்³ராஹீம : ஸந்நெதௗ⁴ ஸ²பத²ம்ʼ
க்ருʼத்வா யாம்ʼ ப்ரதஜ்ஞாம்ʼ க்ருʼதவாந் தஸ்யா : ப்ரதஜ்ஞாயா :
ப²லநஸமேய ந கேட ஸத இஸ்ராேயல்ேலாகா ஸிமரேத³ேஸ²
வர்த்³த⁴மாநா ப³ஹுஸம்ʼக்²யாஅப⁴வந்|

ⅩⅧ ேஸ²ேஷ யூஷப²ம்ʼ ேயா ந பரிச ேநாத தாத்³ருʼஸ² ஏேகா
நரபதருபஸ்தா²ய

ⅩⅨ அஸ்மாகம்ʼ ஜ்ஞாத ப ⁴ : ஸார்த்³த⁴ம்ʼ தூ⁴ர்த்ததாம்ʼ வதா⁴ய
பூர்வ்வபுருஷாந் ப்ரத குவ்யவஹரணபூர்வ்வகம்ʼ ேதஷாம்ʼ
வம்ʼஸ²நாஸ²நாய ேதஷாம்ʼ நவஜாதாந் ஸி²ஸூ²ந் ப³ஹ
ர்ந ரேக்ஷபயத்|

ⅩⅩ ஏதஸ்மிந் ஸமேய மூஸா ஜஜ்ேஞ, ஸ து
பரமஸுந்த³ேரா(அ)ப⁴வத் ததா² ப த்ருʼக்³ருʼேஹ
மாஸத்ரயபர்ய்யந்தம்ʼ பாலிேதா(அ)ப⁴வத்|
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ⅩⅪ க ந்து தஸ்மிந் ப³ஹர்நக்ஷப்ேத ஸத ப ²ெரௗணராஜஸ்ய
கந்யா தம்உத்ேதால்யநீத்வா த³த்தகபுத்ரம்ʼ க்ருʼத்வா பாலிதவதீ|

ⅩⅫ தஸ்மாத் ஸ மூஸா மிஸரேத³ஸீ²யாயா : ஸர்வ்வவத்³யாயா :
பாரத்³ருʼஷ்வாஸந்வாக்ேயக்ரியாயாஞ்சஸ²க்த மாந்அப⁴வத்|

ⅩⅩⅢ ஸ ஸம்பூர்ணசத்வாரிம்ʼஸ²த்³வத்ஸரவயஸ்ேகா பூ⁴த்வா
இஸ்ராேயலீயவம்ʼஸ²நஜப்⁴ராத்ருʼந் ஸாக்ஷாத் கர்தும்ʼ மத ம்ʼ
சக்ேர|

ⅩⅩⅣேதஷாம்ʼஜநேமகம்ʼஹம்ʼஸிதம்ʼத்³ருʼஷ்ட்வாதஸ்யஸபக்ஷ :
ஸந்ஹம்ʼஸிதஜநம்உபக்ருʼத்யமிஸரீயஜநம்ʼஜகா⁴ந|

ⅩⅩⅤ தஸ்ய ஹஸ்ேதேநஸ்²வரஸ்தாந் உத்³த⁴ரிஷ்யத தஸ்ய
ப்⁴ராத்ருʼக³ண இத ஜ்ஞாஸ்யத ஸ இத்யநுமாநம்ʼ சகார, க ந்து
ேத ந பு³பு³த ⁴ேர|

ⅩⅩⅥ தத்பேர (அ)ஹந ேதஷாம் உப⁴ேயா ர்ஜநேயா ர்வாக்கலஹ
உபஸ்த ²ேத ஸத மூஸா : ஸமீபம்ʼ க³த்வா தேயா ர்ேமலநம்ʼ
கர்த்தும்ʼமத ம்ʼக்ருʼத்வாகத²யாமாஸ, ேஹமஹாஸ²ெயௗயுவாம்ʼ
ப்⁴ராதெரௗபரஸ்பரம்அந்யாயம்ʼகுத : குருத² :?

ⅩⅩⅦ தத : ஸமீபவாஸிநம்ʼ ப்ரத ேயா ஜேநா(அ)ந்யாயம்ʼ
சகார ஸ தம்ʼ தூ³ரீக்ருʼத்ய கத²யாமாஸ, அஸ்மாகமுபரி
ஸா²ஸ்த்ருʼத்வவ சாரய த்ருʼத்வபத³ேயா : கஸ்த்வாம்ʼ நயுக்தவாந்?

ⅩⅩⅧ ஹ்ேயா யதா² மிஸரீயம்ʼ ஹதவாந் ததா² க ம்ʼ மாமப
ஹநஷ்யஸி?

ⅩⅩⅨ ததா³ மூஸா ஏதாத்³ருʼஸீ²ம்ʼ கதா²ம்ʼ ஸ்²ருத்வா பலாயநம்ʼ
சக்ேர, தேதா மித ³யநேத³ஸ²ம்ʼ க³த்வா ப்ரவாஸீ ஸந் தஸ்ெதௗ²,
ததஸ்தத்ர த்³ெவௗபுத்ெரௗஜஜ்ஞாேத|

ⅩⅩⅩ அநந்தரம்ʼ சத்வாரிம்ʼஸ²த்³வத்ஸேரஷ க³ேதஷ
ஸீநயபர்வ்வதஸ்ய ப்ராந்தேர ப்ரஜ்வலிதஸ்தம்ப³ஸ்ய
வஹ்நஸி²கா²யாம்ʼ பரேமஸ்²வரதூ³தஸ்தஸ்ைம த³ர்ஸ²நம்ʼ
த³ெதௗ³|

ⅩⅩⅪ மூஸாஸ்தஸ்மிந் த³ர்ஸ²ேந வஸ்மயம்ʼ மத்வா வ ேஸ²ஷம்ʼ
ஜ்ஞாதும்ʼ ந கடம்ʼ க³ச்ச²த ,

ⅩⅩⅫ ஏதஸ்மிந் ஸமேய, அஹம்ʼ தவ பூர்வ்வபுருஷாணாம்
ஈஸ்²வேரா(அ)ர்தா²த்³ இப்³ராஹீம ஈஸ்²வர இஸ்ஹாக
ஈஸ்²வேரா யாகூப³ ஈஸ்²வரஸ்²ச, மூஸாமுத்³த ³ஸ்²ய
பரேமஸ்²வரஸ்ையதாத்³ருʼஸீ² வஹாயஸீயா வாணீ ப³பூ⁴வ, தத :
ஸகம்பாந்வ த : ஸந்புந ர்ந ரீக்ஷதும்ʼ ப்ரக³ல்ேபா⁴ ந ப³பூ⁴வ|

ⅩⅩⅩⅢபரேமஸ்²வரஸ்தம்ʼஜகா³த³,தவபாத³ேயா : பாது³ேக ேமாசய
யத்ர தஷ்ட²ஸிஸாபவத்ரபூ⁴மி :|

ⅩⅩⅩⅣ அஹம்ʼ மிஸரேத³ஸ²ஸ்தா²நாம்ʼ நஜேலாகாநாம்ʼ
து³ர்த்³த³ஸா²ம்ʼந தாந்தம்அபஸ்²யம்ʼ,ேதஷாம்ʼகாதர்ய்ேயாக்தஞ்ச
ஸ்²ருதவாந் தஸ்மாத் தாந் உத்³த⁴ர்த்தும் அவருஹ்யாக³மம்;
இதா³நீம்ஆக³ச்ச²மிஸரேத³ஸ²ம்ʼ த்வாம்ʼ ப்ேரஷயாமி|

ⅩⅩⅩⅤ கஸ்த்வாம்ʼ ஸா²ஸ்த்ருʼத்வவ சாரய த்ருʼத்வபத³ேயா
ர்ந யுக்தவாந், இத வாக்யமுக்த்வா ைத ர்ேயா மூஸா
அவஜ்ஞாதஸ்தேமவ ஈஸ்²வர : ஸ்தம்ப³மத்⁴ேய த³ர்ஸ²நதா³த்ரா
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ேதந தூ³ேதந ஸா²ஸ்தாரம்ʼ முக்த தா³தாரஞ்ச க்ருʼத்வா
ப்ேரஷயாமாஸ|

ⅩⅩⅩⅥ ஸ ச மிஸரேத³ேஸ² ஸூப்²நாம்ந ஸமுத்³ேர ச
பஸ்²சாத் சத்வாரிம்ʼஸ²த்³வத்ஸராந் யாவத் மஹாப்ராந்தேர
நாநாப்ரகாராண்யத்³பு⁴தாந கர்ம்மாணி லக்ஷணாந ச
த³ர்ஸ²யத்வா தாந் ப³ஹ  : க்ருʼத்வாஸமாந நாய|

ⅩⅩⅩⅦ ப்ரபு⁴ : பரேமஸ்²வேரா யுஷ்மாகம்ʼ ப்⁴ராத்ருʼக³ணஸ்ய
மத்⁴ேய மாத்³ருʼஸ²ம் ஏகம்ʼ ப⁴வஷ்யத்³வக்தாரம் உத்பாத³யஷ்யத
தஸ்யகதா²யாம்ʼயூயம்ʼ மேநா ந தா⁴ஸ்யத², ேயாஜநஇஸ்ராேயல :
ஸந்தாேநப்⁴யஏநாம்ʼ கதா²ம்ʼ கத²யாமாஸஸஏஷமூஸா :|

ⅩⅩⅩⅧ மஹாப்ராந்தரஸ்த²மண்ட³லீமத்⁴ேய(அ)ப ஸ ஏவ
ஸீநயபர்வ்வேதாபரி ேதந ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ஸம்ʼலாப ேநா தூ³தஸ்ய
சாஸ்மத்ப த்ருʼக³ணஸ்யமத்⁴யஸ்த² : ஸந்அஸ்மப்⁴யம்ʼ தா³தவ்யந
ஜீவநதா³யகாந வாக்யாந ேலேப⁴|

ⅩⅩⅩⅨ அஸ்மாகம்ʼ பூர்வ்வபுருஷாஸ்தம் அமாந்யம்ʼ கத்வா
ஸ்ேவப்⁴ேயா தூ³ரீக்ருʼத்ய மிஸரேத³ஸ²ம்ʼ பராவ்ருʼத்ய க³ந்தும்ʼ
மேநாப ⁴ரப ⁴லஷ்யஹாேராணம்ʼஜக³து³ :,

ⅩⅬ அஸ்மாகம் அக்³ேர(அ)க்³ேர க³ந்து◌மु் அஸ்மத³ர்த²ம்ʼ
ேத³வக³ணம்ʼ ந ர்ம்மாஹ யேதா ேயா மூஸா அஸ்மாந்
மிஸரேத³ஸா²த்³ ப³ஹ  : க்ருʼத்வாநீதவாந் தஸ்ய கம்ʼ ஜாதம்ʼ
தத³ஸ்மாப ⁴ ர்நஜ்ஞாயேத|

ⅩⅬⅠ தஸ்மிந் ஸமேய ேத ேகா³வத்ஸாக்ருʼத ம்ʼ ப்ரத மாம்ʼ
ந ர்ம்மாய தாமுத்³த ³ஸ்²ய ைநேவத்³யமுத்ம்ருʼஜ்ய
ஸ்வஹஸ்தக்ருʼதவஸ்துநாஆநந்த ³தவந்த :|

ⅩⅬⅡ தஸ்மாத்³ ஈஸ்²வரஸ்ேதஷாம்ʼ ப்ரத வமுக² : ஸந்
ஆகாஸ²ஸ்த²ம்ʼஜ்ேயாத ர்க³ணம்ʼபூஜயதும்ʼ ேதப்⁴ேயா(அ)நுமதம்ʼ
த³ெதௗ³, யாத்³ருʼஸ²ம்ʼ ப⁴வஷ்யத்³வாத ³நாம்ʼ க்³ரந்ேத²ஷ
லிக ²தமாஸ்ேத, யதா², இஸ்ராேயலீயவம்ʼஸா² ேர
சத்வாரிம்ʼஸ²த்ஸமாந் புரா| மஹத ப்ராந்தேர ஸம்ʼஸ்தா² யூயந்து
யாந ச| ப³லிேஹாமாத ³கர்ம்மாணி க்ருʼதவந்தஸ்து தாந க ம்ʼ|
மாம்ʼஸமுத்³த ³ஸ்²யயுஷ்மாப ⁴ : ப்ரக்ருʼதாநீத ைநவச|

ⅩⅬⅢ க ந்து ேவா ேமாலகாக்²யஸ்ய ேத³வஸ்ய தூ³ஷ்யேமவ
ச| யுஷ்மாகம்ʼ ரிம்ப²நாக்²யாயா ேத³வதாயாஸ்²ச தாரகா|
ஏதேயாருப⁴ேயா ர்மூர்தீ யுஷ்மாப ⁴ : பரிபூஜிேத| அேதா
யுஷ்மாம்ʼஸ்துபா³ேப³ல : பாரம்ʼ ேநஷ்யாமி நஸ்²ச தம்ʼ|

ⅩⅬⅣ அபரஞ்ச யந்ந த³ர்ஸ²நம் அபஸ்²யஸ்தத³நுஸாேரண
தூ³ஷ்யம்ʼ ந ர்ம்மாஹ யஸ்மிந் ஈஸ்²வேரா மூஸாம் ஏதத்³வாக்யம்ʼ
ப³பா⁴ேஷ தத் தஸ்ய நரூப தம்ʼ ஸா யஸ்வரூபம்ʼ தூ³ஷ்யம்
அஸ்மாகம்ʼபூர்வ்வபுருைஷ : ஸஹப்ராந்தேர தஸ்ெதௗ²|

ⅩⅬⅤ பஸ்²சாத் ய ேஹாஸூ²ேயந ஸஹைதஸ்ேதஷாம்ʼ
வம்ʼஸ²ஜாைதரஸ்மத்பூர்வ்வபுருைஷ : ஸ்ேவஷாம்ʼ
ஸம்முகா²த்³ ஈஸ்²வேரண தூ³ரீக்ருʼதாநாம் அந்யேத³ஸீ²யாநாம்ʼ
ேத³ஸா²த ⁴க்ருʼத காேல ஸமாநீதம்ʼ தத்³ தூ³ஷ்யம்ʼ
தா³யூேதா³த ⁴காரம்ʼயாவத்தத்ரஸ்தா²நஆஸீத்|
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ⅩⅬⅥ ஸ தா³யூத்³ பரேமஸ்²வரஸ்யாநுக்³ரஹம்ʼ ப்ராப்ய யாகூப்³
ஈஸ்²வரார்த²ம் ஏகம்ʼதூ³ஷ்யம்ʼ ந ர்ம்மாதும்ʼவவாஞ்ச²;

ⅩⅬⅦக ந்துஸுேலமாந் தத³ர்த²ம்ʼமந்த ³ரம் ஏகம்ʼ ந ர்ம்மிதவாந்|
ⅩⅬⅧ ததா²ப ய : ஸர்வ்ேவாபரிஸ்த² : ஸ கஸ்மிம்ʼஸ்²ச த்³
ஹஸ்தக்ருʼேத மந்த ³ேர நவஸதீத நஹ , ப⁴வஷ்யத்³வாதீ³
கதா²ேமதாம்ʼ கத²யத ,யதா²,

ⅩⅬⅨ பேரேஸா² வத³த ஸ்வர்ேகா³ ராஜஸிம்ʼஹாஸநம்ʼ மம|
மதீ³யம்ʼ பாத³பீட²ஞ்ச ப்ருʼத ²வீ ப⁴வத த்⁴ருவம்ʼ| தர்ஹ யூயம்ʼ
க்ருʼேத ேமக ம்ʼ ப்ரந ர்ம்மாஸ்யத²மந்த ³ரம்ʼ|வஸ்²ராமாயமதீ³யம்ʼ
வாஸ்தா²நம்ʼ க ம்ʼவத்³யேத த்வஹ|

Ⅼஸர்வ்வாண்ேயதாந வஸ்தூந கம்ʼ ேமஹஸ்தக்ருʼதாந ந||
ⅬⅠ ேஹ அநாஜ்ஞாக்³ராஹகா அந்த :கரேண ஸ்²ரவேண
சாபவ த்ரேலாகா : யூயம் அநவரதம்ʼ பவ த்ரஸ்யாத்மந :
ப்ராதகூல்யம் ஆசரத², யுஷ்மாகம்ʼ பூர்வ்வபுருஷா யாத்³ருʼஸா²
யூயமப தாத்³ருʼஸா² :|

ⅬⅡ யுஷ்மாகம்ʼ பூர்வ்வபுருஷா : கம்ʼ ப⁴வஷ்யத்³வாத ³நம்ʼ
நாதாட³யந்? ேய தஸ்ய தா⁴ர்ம்மிகஸ்ய ஜநஸ்யாக³மநகதா²ம்ʼ
கத ²தவந்தஸ்தாந் அக்⁴நந் யூயம் அதூ⁴நா வஸ்²வாஸகா⁴த ேநா
பூ⁴த்வா தம்ʼ தா⁴ர்ம்மிகம்ʼஜநம்அஹத|

ⅬⅢயூயம்ʼஸ்வர்கீ³யதூ³தக³ேணநவ்யவஸ்தா²ம்ʼப்ராப்யாப தாம்ʼ
நாசரத²|

ⅬⅣஇமாம்ʼ கதா²ம்ʼ ஸ்²ருத்வா ேத மந :ஸு ப ³த்³தா⁴ : ஸந்தஸ்தம்ʼ
ப்ரத த³ந்தக⁴ர்ஷணம்அகுர்வ்வந்|

ⅬⅤ க ந்து ஸ்தபா²ந : பவ த்ேரணாத்மநா பூர்ேணா பூ⁴த்வா
க³க³ணம்ʼப்ரத ஸ்த ²ரத்³ருʼஷ்டிம்ʼக்ருʼத்வாஈஸ்²வரஸ்யத³க்ஷேண
த³ண்டா³யமாநம்ʼயீஸு²ஞ்சவ ேலாக்யகத ²தவாந்;

ⅬⅥ பஸ்²ய,ேமக⁴த்³வாரம்ʼ முக்தம் ஈஸ்²வரஸ்ய த³க்ஷேண
ஸ்த ²தம்ʼமாநவஸுதஞ்ச பஸ்²யாமி|

ⅬⅦ ததா³ ேத ப்ேராச்ைச : ஸ²ப்³த³ம்ʼ க்ருʼத்வா கர்ேணஷ்வங்கு³லீ
ர்ந தா⁴யஏகச த்தீபூ⁴யதம்ஆக்ரமந்|

ⅬⅧ பஸ்²சாத் தம்ʼ நக³ராத்³ ப³ஹ  : க்ருʼத்வா ப்ரஸ்தைரராக்⁴நந்
ஸாக்ஷேணா லாகா : ெஸௗ²லநாம்ேநா யூநஸ்²சரணஸந்நெதௗ⁴
நஜவஸ்த்ராணிஸ்தா²ப தவந்த :|

ⅬⅨஅநந்தரம்ʼ ேஹ ப்ரேபா⁴ யீேஸ² மதீ³யமாத்மாநம்ʼ க்³ருʼஹாண
ஸ்தபா²நஸ்ேயத ப்ரார்த²நவாக்யவத³நஸமேய ேத தம்ʼ
ப்ரஸ்தைரராக்⁴நந்|

ⅬⅩ தஸ்மாத் ஸ ஜாநுநீ பாதய த்வா ப்ேராச்ைச : ஸ²ப்³த³ம்ʼ
க்ருʼத்வா, ேஹ ப்ரேப⁴ பாபேமதத்³ ஏேதஷ மா ஸ்தா²பய,
இத்யுக்த்வா மஹாந த்³ராம்ʼ ப்ராப்ேநாத்|

Ⅷ
Ⅰ தஸ்ய ஹத்யாகரணம்ʼ ெஸௗ²ேலாப ஸமமந்யத|
தஸ்மிந் ஸமேய யரூஸா²லம்நக³ரஸ்தா²ம்ʼ மண்ட³லீம்ʼ ப்ரத
மஹாதாட³நாயாம்ʼ ஜாதாயாம்ʼ ப்ேரரிதேலாகாந் ஹத்வா



Acts Ⅷ:Ⅱ 258 Acts Ⅷ:ⅩⅦ

ஸர்வ்ேவ(அ)பேர யஹூதா³ேஸா²மிேராணேத³ஸ²ேயா
ர்நாநாஸ்தா²ேநவ கீர்ணா : ஸந்ேதா க³தா :|

Ⅱ அந்யச்ச ப⁴க்தேலாகாஸ்தம்ʼ ஸ்தபா²நம்ʼ ஸ்²மஸா²ேந
ஸ்தா²பய த்வா ப³ஹுவ்யலபந்|

Ⅲ க ந்து ெஸௗ²ேலா க்³ருʼேஹ க்³ருʼேஹ ப்⁴ரமித்வா ஸ்த்ரிய :
புருஷாம்ʼஸ்²ச த்⁴ருʼத்வா காராயாம்ʼ ப³த்³த்⁴வா மண்ட³ல்யா
மேஹாத்பாதம்ʼ க்ருʼதவாந்|

Ⅳ அந்யச்ச ேய வகீர்ணா அப⁴வந் ேத ஸர்வ்வத்ர ப்⁴ரமித்வா
ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ ப்ராசாரயந்|

Ⅴ ததா³ ப ²லிப : ேஸா²மிேராண்நக³ரம்ʼ க³த்வா க்²ரீஷ்டாக்²யாநம்ʼ
ப்ராசாரயத்;

Ⅵ தேதா(அ)ஸு²ச -ப்⁴ருʼதக்³ரஸ்தேலாேகப்⁴ேயா
பூ⁴தாஸ்²சீத்க்ருʼத்யாக³ச்ச²ந் ததா² ப³ஹவ : பக்ஷாகா⁴த ந : க²ஞ்ஜா
ேலாகாஸ்²சஸ்வஸ்தா²அப⁴வந்|

Ⅶ தஸ்மாத் லாகா ஈத்³ருʼஸ²ம்ʼ தஸ்யாஸ்²சர்ய்யம்ʼ கர்ம்ம
வ ேலாக்ய நஸ²ம்ய ச ஸர்வ்வ ஏகச த்தீபூ⁴ய ேதேநாக்தாக்²யாேந
மநாம்ʼஸிந்யத³து⁴ :|

Ⅷதஸ்மிந்நக³ேர மஹாநந்த³ஸ்²சாப⁴வத்|
Ⅸ தத : பூர்வ்வம்ʼ தஸ்மிந்நக³ேர ஸி²ேமாந்நாமா கஸ்²ச ஜ்ஜேநா
ப³ஹ்வீ ர்மாயாக்ரியா : க்ருʼத்வா ஸ்வம்ʼ கஞ்சந மஹாபுருஷம்ʼ
ப்ேராச்ய ேஸா²மிேராணீயாநாம்ʼ ேமாஹம்ʼஜநயாமாஸ|

Ⅹ தஸ்மாத் ஸ மாநுஷ ஈஸ்²வரஸ்ய மஹாஸ²க்தஸ்வரூப
இத்யுக்த்வா பா³லவ்ருʼத்³த⁴வந தா : ஸர்வ்ேவ லாகாஸ்தஸ்மிந்
மநாம்ʼஸிந்யத³து⁴ :|

Ⅺ ஸ ப³ஹுகாலாந் மாயாவ க்ரியயா ஸர்வ்வாந் அதீவ
ேமாஹயாஞ்சகார, தஸ்மாத் ேத தம்ʼ ேமந ேர|

Ⅻ க ந்த்வீஸ்²வரஸ்ய ராஜ்யஸ்ய யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய
நாம்நஸ்²சாக்²யாநப்ரசாரிண : ப ²லிபஸ்ய கதா²யாம்ʼ வஸ்²வஸ்ய
ேதஷாம்ʼஸ்த்ரீபுருேஷாப⁴யேலாகா மஜ்ஜிதாஅப⁴வந்|

ⅩⅢ ேஸ²ேஷ ஸ ஸி²ேமாநப ஸ்வயம்ʼ ப்ரத்ையத் தேதா மஜ்ஜித :
ஸந் ப ²லிேபந க்ருʼதாம் ஆஸ்²சர்ய்யக்ரியாம்ʼ லக்ஷணஞ்ச
வேலாக்யாஸம்ப⁴வம்ʼமந்யமாநஸ்ேதநஸஹஸ்த ²தவாந்|

ⅩⅣஇத்த²ம்ʼ ேஸா²மிேராண்ேத³ஸீ²யேலாகா ஈஸ்²வரஸ்ய கதா²ம்
அக்³ருʼஹ்லந் இத வார்த்தாம்ʼ யரூஸா²லம்நக³ரஸ்த²ப்ேரரிதா :
ப்ராப்ய ப தரம்ʼ ேயாஹநஞ்ச ேதஷாம்ʼ ந கேட ப்ேரஷதவந்த :|

ⅩⅤ ததஸ்ெதௗ தத் ஸ்தா²நம் உபஸ்தா²ய ேலாகா யதா² பவ த்ரம்
ஆத்மாநம்ʼ ப்ராப்நுவந்த தத³ர்த²ம்ʼ ப்ரார்த²ேயதாம்ʼ|

ⅩⅥ யதஸ்ேத புரா ேகவலப்ரபு⁴யீேஸா² ர்நாம்நா மஜ்ஜிதமாத்ரா
அப⁴வந், ந து ேதஷாம்ʼ மத்⁴ேய கமப ப்ரத பவ த்ரஸ்யாத்மந
ஆவ ர்பா⁴ேவாஜாத :|

ⅩⅦ க ந்து ப்ேரரிதாப்⁴யாம்ʼ ேதஷாம்ʼ கா³த்ேரஷ
கேரஷ்வர்ப ேதஷ ஸத்ஸு ேத பவ த்ரம்ஆத்மாநம் ப்ராப்நுவந்|
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ⅩⅧஇத்த²ம்ʼ ேலாகாநாம்ʼ கா³த்ேரஷ ப்ேரரிதேயா : கரார்பேணந
தாந் பவ த்ரம் ஆத்மாநம்ʼ ப்ராப்தாந் த்³ருʼஷ்ட்வா ஸ ஸி²ேமாந்
தேயா : ஸமீேபமுத்³ராஆநீயகத ²தவாந்;

ⅩⅨ அஹம்ʼ யஸ்ய கா³த்ேர ஹஸ்தம் அர்பயஷ்யாமி தஸ்யாப
யேத²த்த²ம்ʼ பவ த்ராத்மப்ராப்த ர்ப⁴வத தாத்³ருʼஸீ²ம்ʼ ஸ²க்த ம்ʼ
மஹ்யம்ʼ த³த்தம்ʼ|

ⅩⅩ க ந்து ப தரஸ்தம்ʼ ப்ரத்யவத³த் தவ முத்³ராஸ்த்வயா
வ நஸ்²யந்து யத ஈஸ்²வரஸ்ய தா³நம்ʼ முத்³ராப ⁴ : க்ரீயேத
த்வமித்த²ம்ʼ பு³த்³த⁴வாந்;

ⅩⅪ ஈஸ்²வராய தாவந்த :கரணம்ʼ ஸரலம்ʼ நஹ , தஸ்மாத்³ அத்ர
தவாம்ʼேஸா²(அ)த ⁴காரஸ்²ச ேகாப நாஸ்த |

ⅩⅫ அத ஏதத்பாபேஹேதா : ேக²தா³ந்வ த : ஸந் ேகநாப
ப்ரகாேரண தவ மநஸ ஏதஸ்யா : குகல்பநாயா : க்ஷமா ப⁴வத ,
ஏதத³ர்த²ம் ஈஸ்²வேர ப்ரார்த²நாம்ʼகுரு;

ⅩⅩⅢயதஸ்த்வம்ʼத க்தப த்ேதபாபஸ்யப³ந்த⁴ேநசயத³ஸிதந்மயா
பு³த்³த⁴ம்|

ⅩⅩⅣ ததா³ ஸி²ேமாந் அகத²யத் தர்ஹ யுவாப்⁴யாமுத ³தா கதா²
மய யதா² ந ப²லத தத³ர்த²ம்ʼ யுவாம்ʼ மந்ந மித்தம்ʼ ப்ரெபௗ⁴
ப்ரார்த²நாம்ʼகுருதம்ʼ|

ⅩⅩⅤ அேநந ப்ரகாேரண ெதௗ ஸா யம்ʼ த³த்த்வா ப்ரேபா⁴ :
கதா²ம்ʼ ப்ரசாரயந்ெதௗ ேஸா²மிேராணீயாநாம் அேநகக்³ராேமஷ
ஸுஸம்ʼவாத³ஞ்சப்ரசாரயந்ெதௗயரூஸா²லம்நக³ரம்ʼபராவ்ருʼத்ய
க³ெதௗ|

ⅩⅩⅥ தத : பரம் ஈஸ்²வரஸ்ய தூ³த : ப ²லிபம் இத்யாத ³ஸ²த்,
த்வமுத்தா²ய த³க்ஷணஸ்யாம்ʼ த ³ஸி² ேயா மார்ேகா³ ப்ராந்தரஸ்ய
மத்⁴ேயநயரூஸா²லேமா (அ)ஸாநக³ரம்ʼயாத தம்ʼமார்க³ம்ʼ க³ச்ச²|

ⅩⅩⅦ தத : ஸ உத்தா²ய க³தவாந்; ததா³ கந்தா³கீநாம்ந :
கூஸ்²ேலாகாநாம்ʼ ராஜ்ஞ்யா : ஸர்வ்வஸம்பத்ேதரதீ⁴ஸ² :
கூஸ²ேத³ஸீ²ய ஏக : ஷண்ேடா³ ப⁴ஜநார்த²ம்ʼ யரூஸா²லம்நக³ரம்
ஆக³த்ய

ⅩⅩⅧ புநரப ரத²மாருஹ்ய யஸ²யயநாம்ேநா
ப⁴வஷ்யத்³வாத ³ேநா க்³ரந்த²ம்ʼ பட²ந் ப்ரத்யாக³ச்ச²த |

ⅩⅩⅨ ஏதஸ்மிந் ஸமேய ஆத்மா ப ²லிபம் அவத³த், த்வம் ரத²ஸ்ய
ஸமீபம்ʼ க³த்வா ேதநஸார்த்³த⁴ம்ʼமில|

ⅩⅩⅩ தஸ்மாத் ஸ தா⁴வந் தஸ்ய ஸந்ந தா⁴வுபஸ்தா²ய ேதந
பட்²யமாநம்ʼ யஸ²யயத²வஷ்யத்³வாத ³ேநா வாக்யம்ʼ ஸ்²ருத்வா
ப்ருʼஷ்டவாந்யத் பட²ஸிதத்கம்ʼ பு³த்⁴யேஸ?

ⅩⅩⅪ தத : ஸ கத ²தவாந் ேகநச ந்ந ேபா³த ⁴ேதாஹம்ʼ கத²ம்ʼ
பு³த்⁴ேயய? தத : ஸ ப ²லிபம்ʼ ரத²மாேராடு⁴ம்ʼ ஸ்ேவந ஸார்த்³த⁴ம்
உபேவஷ்டுஞ்சந்யேவத³யத்|

ⅩⅩⅫஸஸா²ஸ்த்ரஸ்ேயதத்³வாக்யம்ʼ படி²தவாந் யதா²,ஸமாநீயத
கா⁴தாய ஸ யதா² ேமஷஸா²வக :| ேலாமச்ேச²த³கஸாக்ஷாச்ச
ேமஷஸ்²ச நீரேவா யதா²| ஆப³த்⁴ய வத³நம்ʼ ஸ்வீயம்ʼ ததா² ஸ
ஸமதஷ்ட²த|
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ⅩⅩⅩⅢ அந்யாேயந வ சாேரண ஸ உச்ச ²ந்ேநா (அ)ப⁴வத் ததா³|
தத்காலீநமநுஷ்யாந் ேகா ஜேநா வர்ணயதும்ʼ க்ஷம :| யேதா
ஜீவந்ந்ருʼணாம்ʼ ேத³ஸா²த்ஸஉச்ச ²ந்ேநா (அ)ப⁴வத்த்⁴ருவம்ʼ|

ⅩⅩⅩⅣ அநந்தரம்ʼ ஸ ப ²லிபம் அவத³த் ந ேவத³யாமி,
ப⁴வஷ்யத்³வாதீ³ யாமிமாம்ʼ கதா²ம்ʼ கத²யாமாஸ ஸ கம்ʼ
ஸ்வஸ்மிந்வா கஸ்மிம்ʼஸ்²ச த்³அந்யஸ்மிந்?

ⅩⅩⅩⅤ தத : ப ²லிபஸ்தத்ப்ரகரணம் ஆரப்⁴ய யீேஸா²ருபாக்²யாநம்ʼ
தஸ்யாக்³ேர ப்ராஸ்ெதௗத்|

ⅩⅩⅩⅥ இத்த²ம்ʼ மார்ேக³ண க³ச்ச²ந்ெதௗ ஜலாஸ²யஸ்ய ஸமீப
உபஸ்த ²ெதௗ; ததா³ க்லீேபா³(அ)வாதீ³த் பஸ்²யாத்ர ஸ்தா²ேந
ஜலமாஸ்ேதமமமஜ்ஜேந கா பா³தா⁴?

ⅩⅩⅩⅦ தத : ப ²லிப உத்தரம்ʼ வ்யாஹரத் ஸ்வாந்த :கரேணந
ஸாகம்ʼ யத ³ ப்ரத்ேயஷ தர்ஹ பா³தா⁴ நாஸ்த | தத : ஸகத ²தவாந்
யீஸு²க்²ரீஷ்ட ஈஸ்²வரஸ்யபுத்ரஇத்யஹம்ʼ ப்ரத்ேயமி|

ⅩⅩⅩⅧ ததா³ ரத²ம்ʼ ஸ்த²க ³தம்ʼ கர்த்தும் ஆத ³ஷ்ேட
ப ²லிபக்லீெபௗ³த்³ெவௗஜலம்அவாருஹதாம்ʼ;ததா³ப ²லிபஸ்தம்
மஜ்ஜயாமாஸ|

ⅩⅩⅩⅨ தத்பஸ்²சாத் ஜலமத்⁴யாத்³ உத்த ²தேயா : ஸேதா :
பரேமஸ்²வரஸ்யாத்மா ப ²லிபம்ʼ ஹ்ருʼத்வா நீதவாந், தஸ்மாத்
க்லீப³ : புநஸ்தம்ʼ ந த்³ருʼஷ்டவாந் ததா²ப ஹ்ருʼஷ்டச த்த : ஸந்
ஸ்வமார்ேக³ணக³தவாந்|

ⅩⅬ ப ²லிபஸ்²சாஸ்ேதா³த்³நக³ரம் உபஸ்தா²ய தஸ்மாத்
ைகஸரியாநக³ர உபஸ்த ²த காலபர்ய்யநதம்ʼ ஸர்வ்வஸ்மிந்நக³ேர
ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ ப்ரசாரயந் க³தவாந்|

Ⅸ
Ⅰ தத்காலபர்ய்யநதம்ʼ ெஸௗ²ல : ப்ரேபா⁴ : ஸி²ஷ்யாணாம்ʼ
ப்ராதகூல்ேயந தாட³நாப³த⁴ேயா : கதா²ம்ʼ ந  :ஸாரயந்
மஹாயாஜகஸ்யஸந்ந த ⁴ம்ʼ க³த்வா

Ⅱஸ்த்ரியம்ʼ புருஷஞ்சதந்மதக்³ராஹணம்ʼயம்ʼகஞ்ச த்பஸ்²யத
தாந் த்⁴ருʼத்வா ப³த்³த்⁴வா யரூஸா²லமம் ஆநயதீத்யாஸ²ேயந
த³ம்ேமஷக்நக³ரீயம்ʼ த⁴ர்ம்மஸமாஜாந் ப்ரத பத்ரம்ʼயாச தவாந்|

Ⅲ க³ச்ச²ந் து த³ம்ேமஷக்நக³ரந கட உபஸ்த ²தவாந்;
தேதா(அ)கஸ்மாத்³ ஆகாஸா²த் தஸ்ய சதுர்த ³க்ஷ ேதஜஸ :
ப்ரகாஸ²நாத்ஸபூ⁴மாவபதத்|

Ⅳபஸ்²சாத் ேஹெஸௗ²ல ேஹெஸௗ²லகுேதா மாம்ʼ தாட³யஸி?
ஸ்வம்ʼ ப்ரத ப்ேராக்தம் ஏதம்ʼஸ²ப்³த³ம்ʼஸ்²ருத்வா

Ⅴஸ ப்ருʼஷ்டவாந், ேஹ ப்ரேபா⁴ ப⁴வாந் க :? ததா³ ப்ரபு⁴ரகத²யத்
யம்ʼ யீஸு²ம்ʼ த்வம்ʼ தாட³யஸி ஸ ஏவாஹம்ʼ; கண்டகஸ்ய முேக²
பதா³கா⁴தகரணம்ʼ தவகஷ்டம்|

Ⅵததா³ கம்பமாேநா வஸ்மயாபந்நஸ்²ச ேஸாவத³த் ேஹப்ரேபா⁴
மயா க ம்ʼ கர்த்தவ்யம்ʼ? ப⁴வதஇச்சா² கா? தத : ப்ரபு⁴ராஜ்ஞாபயத்³
உத்தா²ய நக³ரம்ʼ க³ச்ச² தத்ர த்வயா யத் கர்த்தவ்யம்ʼ தத்³
வத ³ஷ்யேத|
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Ⅶ தஸ்ய ஸங்க ³ேநா ேலாகா அப தம்ʼ ஸ²ப்³த³ம்ʼ ஸ்²ருதவந்த :
க ந்துகமப ந த்³ருʼஷ்ட்வாஸ்தப்³தா⁴ : ஸந்த : ஸ்த ²தவந்த :|

Ⅷ அநந்தரம்ʼ ெஸௗ²ேலா பூ⁴மித உத்தா²ய சக்ஷ ஷீ உந்மீல்ய
கமப ந த்³ருʼஷ்டவாந்| ததா³ ேலாகாஸ்தஸ்யஹஸ்ெதௗ த்⁴ருʼத்வா
த³ம்ேமஷக்நக³ரம்ஆநயந்|

Ⅸ தத : ஸ த ³நத்ரயம்ʼ யாவத்³ அந்ேதா⁴ பூ⁴த்வா ந பு⁴க்தவாந்
பீதவாம்ʼஸ்²ச|

Ⅹ தத³நந்தரம்ʼ ப்ரபு⁴ஸ்தத்³த³ம்ேமஷக்நக³ரவாஸிந ஏகஸ்ைம
ஸி²ஷ்யாய த³ர்ஸ²நம்ʼ த³த்வாஆஹூதவாந் ேஹஅநநய| தத : ஸ
ப்ரத்யவாதீ³த், ேஹப்ரேபா⁴ பஸ்²யஸ்²ருʼேணாமி|

Ⅺ ததா³ ப்ரபு⁴ஸ்தமாஜ்ஞாபயத் த்வமுத்தா²ய ஸரலநாமாநம்ʼ
மார்க³ம்ʼ க³த்வா யஹூதா³ந ேவஸ²ேந தார்ஷநக³ரீயம்ʼ
ெஸௗ²லநாமாநம்ʼஜநம்ʼ க³ேவஷயந்ப்ருʼச்ச²;

Ⅻபஸ்²யஸப்ரார்த²யேத,ததா²அநநயநாமகஏேகாஜநஸ்தஸ்ய
ஸமீபம் ஆக³த்ய தஸ்ய கா³த்ேர ஹஸ்தார்பணம்ʼ க்ருʼத்வா
த்³ருʼஷ்டிம்ʼ த³தா³தீத்த²ம்ʼஸ்வப்ேந த்³ருʼஷ்டவாந்|

ⅩⅢ தஸ்மாத்³ அநநய : ப்ரத்யவத³த் ேஹ ப்ரேபா⁴ யரூஸா²லமி
பவ த்ரேலாகாந் ப்ரத ேஸா(அ)ேநகஹம்ʼஸாம்ʼ க்ருʼதவாந்;

ⅩⅣஅத்ரஸ்தா²ேநசேயேலாகாஸ்தவநாம்ந ப்ரார்த²யந்த தாநப
ப³த்³து⁴ம்ʼ ஸ ப்ரதா⁴நயாஜேகப்⁴ய : ஸ²க்த ம்ʼ ப்ராப்தவாந், இமாம்ʼ
கதா²ம்அஹம்அேநேகஷாம்ʼமுேக²ப்⁴ய : ஸ்²ருதவாந்|

ⅩⅤ க ந்து ப்ரபு⁴ரகத²யத், யாஹ ப ⁴ந்நேத³ஸீ²யேலாகாநாம்ʼ
பூ⁴பதீநாம்இஸ்ராேயல்ேலாகாநாஞ்சந கேடமமநாமப்ரசாரயதும்ʼ
ஸஜேநா மமமேநாநீதபாத்ரமாஸ்ேத|

ⅩⅥ மம நாமந மித்தஞ்ச ேதந கயாந் மஹாந் க்ேலேஸா²
ேபா⁴க்தவ்யஏதத் தம்ʼ த³ர்ஸ²யஷ்யாமி|

ⅩⅦ தேதா (அ)நந ேயா க³த்வா க்³ருʼஹம்ʼ ப்ரவஸ்²ய தஸ்ய
கா³த்ேர ஹஸ்தார்ப்ரணம்ʼ க்ருʼத்வா கத ²தவாந், ேஹ ப்⁴ராத :
ெஸௗ²ல த்வம்ʼ யதா² த்³ருʼஷ்டிம்ʼ ப்ராப்ேநாஷ பவத்ேரணாத்மநா
பரிபூர்ேணா ப⁴வஸி ச, தத³ர்த²ம்ʼ தவாக³மநகாேல ய :
ப்ரபு⁴யீஸு²ஸ்துப்⁴யம்ʼ த³ர்ஸ²நம்அத³தா³த்ஸமாம்ʼ ப்ேரஷதவாந்|

ⅩⅧ இத்யுக்தமாத்ேர தஸ்ய சக்ஷ ர்ப்⁴யாம் மீநஸ²ல்கவத்³
வஸ்துந ந ர்க³ேத தத்க்ஷணாத் ஸ ப்ரஸந்நசக்ஷ ர்பூ⁴த்வா
ப்ேராத்தா²யமஜ்ஜிேதா(அ)ப⁴வத்பு⁴க்த்வா பீத்வாஸப³ேலாப⁴வச்ச|

ⅩⅨ தத : பரம்ʼ ெஸௗ²ல : ஸி²ஷ்ைய : ஸஹ கதபயத ³வஸாந்
தஸ்மிந் த³ம்ேமஷகநக³ேரஸ்த ²த்வா(அ)வலம்ப³ம்ʼ

ⅩⅩஸர்வ்வப⁴ஜநப⁴வநாந க³த்வா யீஸு²ரீஸ்²வரஸ்யபுத்ரஇமாம்ʼ
கதா²ம்ʼ ப்ராசாரயத்|

ⅩⅪ தஸ்மாத் ஸர்வ்ேவ ஸ்²ேராதாரஸ்²சமத்க்ருʼத்ய கத ²தவந்ேதா
ேயா யரூஸா²லம்நக³ர ஏதந்நாம்நா ப்ரார்த²யத்ருʼேலாகாந்
வ நாஸி²தவாந் ஏவம் ஏதாத்³ருʼஸ²ேலாகாந் ப³த்³த்⁴வா
ப்ரதா⁴நயாஜகந கடம்ʼ நயதீத்யாஸ²யா ஏதத்ஸ்தா²நமப்யாக³ச்ச²த்
ஸஏவகமயம்ʼ ந ப⁴வத ?
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ⅩⅫ க ந்து ெஸௗ²ல : க்ரமஸ² உத்ஸாஹவாந் பூ⁴த்வா
யீஸு²ரீஸ்²வேரணாப ⁴ஷக்ேதா ஜந ஏதஸ்மிந் ப்ரமாணம்ʼ த³த்வா
த³ம்ேமஷக்-நவாஸியஹூதீ³யேலாகாந் நருத்தராந்அகேராத்|

ⅩⅩⅢஇத்த²ம்ʼ ப³ஹுத ேத² காேல க³ேத யஹூதீ³யேலாகாஸ்தம்ʼ
ஹந்தும்ʼமந்த்ரயாமாஸு :

ⅩⅩⅣ க ந்து ெஸௗ²லஸ்ேதஷாேமதஸ்யா மந்த்ரணாயா
வார்த்தாம்ʼ ப்ராப்தவாந்| ேத தம்ʼஹந்தும்ʼதுத ³வாநஸ²ம்ʼகு³ப்தா :
ஸந்ேதா நக³ரஸ்யத்³வாேர(அ)தஷ்ட²ந்;

ⅩⅩⅤ தஸ்மாத் ஸி²ஷ்யாஸ்தம்ʼ நீத்வா ராத்ெரௗ ப டேக ந தா⁴ய
ப்ராசீேரணாவாேராஹயந்|

ⅩⅩⅥ தத : பரம்ʼ ெஸௗ²ேலா யரூஸா²லமம்ʼ க³த்வா
ஸி²ஷ்யக³ேணந ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ஸ்தா²தும் ஐஹத், க ந்து ஸர்வ்ேவ
தஸ்மாத³ப ³ப⁴யு : ஸஸி²ஷ்யஇத ச ந ப்ரத்யயந்|

ⅩⅩⅦ ஏதஸ்மாத்³ ப³ர்ணப்³பா³ஸ்தம்ʼ க்³ருʼஹீத்வா ப்ேரரிதாநாம்ʼ
ஸமீபமாநீய மார்க³மத்⁴ேய ப்ரபு⁴ : கத²ம்ʼ தஸ்ைம த³ர்ஸ²நம்ʼ
த³த்தவாந் யா : கதா²ஸ்²ச கத ²தவாந் ஸ ச யதா²ேக்ஷாப⁴ 
: ஸந் த³ம்ேமஷக்நக³ேர யீேஸா² ர்நாம ப்ராசாரயத் ஏதாந்
ஸர்வ்வவ்ருʼத்தாந்தாந் தாந்ஜ்ஞாப தவாந்|

ⅩⅩⅧ தத : ெஸௗ²லஸ்ைத : ஸஹ யரூஸா²லமி காலம்ʼ யாபயந்
ந ர்ப⁴யம்ʼ ப்ரேபா⁴ ர்யீேஸா² ர்நாம ப்ராசாரயத்|

ⅩⅩⅨ தஸ்மாத்³ அந்யேத³ஸீ²யேலாைக : ஸார்த்³த⁴ம்ʼ
வவாத³ஸ்ேயாபஸ்த ²தத்வாத் ேத தம்ʼஹந்தும்அேசஷ்டந்த|

ⅩⅩⅩக ந்து ப்⁴ராத்ருʼக³ணஸ்தஜ்ஜ்ஞாத்வா தம்ʼைகஸரியாநக³ரம்ʼ
நீத்வா தார்ஷநக³ரம்ʼ ப்ேரஷதவாந்|

ⅩⅩⅪஇத்த²ம்ʼஸத யஹூத ³யாகா³லீல்ேஸா²மிேராணேத³ஸீ²யா :
ஸர்வ்வா மண்ட³ல்ேயா வஸ்²ராமம்ʼ ப்ராப்தாஸ்ததஸ்தாஸாம்ʼ
நஷ்டா²ப⁴வத் ப்ரேபா⁴ ர்ப ⁴யா பவ த்ரஸ்யாத்மந : ஸாந்த்வநயா ச
காலம்ʼ ேக்ஷபயத்வா ப³ஹுஸம்ʼக்²யாஅப⁴வந்|

ⅩⅩⅫ தத : பரம்ʼ ப தர : ஸ்தா²ேந ஸ்தா²ேந ப்⁴ரமித்வா ேஸ²ேஷ
ேலாத்³நக³ரநவாஸிபவத்ரேலாகாநாம்ʼஸமீேபஸ்த ²தவாந்|

ⅩⅩⅩⅢ ததா³ தத்ர பக்ஷாகா⁴தவ்யாத ⁴நாஷ்ெடௗ வத்ஸராந்
ஸ²ய்யாக³தம் ஐேநயநாமாநம்ʼ மநுஷ்யம்ʼ ஸாக்ஷத் ப்ராப்ய
தமவத³த்,

ⅩⅩⅩⅣ ேஹஐேநய யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்த்வாம்ʼஸ்வஸ்த²ம் அகார்ஷீத்,
த்வமுத்தா²ய ஸ்வஸ²ய்யாம்ʼ நக்ஷப, இத்யுக்தமாத்ேர ஸ
உத³தஷ்ட²த்|

ⅩⅩⅩⅤ ஏதாத்³ருʼஸ²ம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா ேலாத்³ஸா²ேராணநவாஸிேநா
ேலாகா : ப்ரபு⁴ம்ʼ ப்ரத பராவர்த்தந்த|

ⅩⅩⅩⅥ அபரஞ்ச ப ⁴க்ஷாதா³நாத ³ஷ நாநக்ரியாஸு ந த்யம்ʼ
ப்ரவ்ருʼத்தா யா யாேபா²நக³ரநவாஸிநீ டாப ³தா²நாமா ஸி²ஷ்யா
யாம்ʼ த³ர்க்காம்ʼஅர்தா²த்³ஹரிணீமயுக்த்வாஆஹ்வயந்ஸா நாரீ

ⅩⅩⅩⅦ தஸ்மிந் ஸமேய ருக்³நா ஸதீ ப்ராணாந் அத்யஜத்,
தேதா ேலாகாஸ்தாம்ʼ ப்ரக்ஷால்ேயாபரிஸ்த²ப்ரேகாஷ்ேட²
ஸா²யயத்வாஸ்தா²பயந்|
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ⅩⅩⅩⅧ ேலாத்³நக³ரம்ʼ யாேபா²நக³ரஸ்ய ஸமீபஸ்த²ம்ʼ
தஸ்மாத்தத்ர ப தர ஆஸ்ேத, இத வார்த்தாம்ʼ ஸ்²ருத்வா தூர்ணம்ʼ
தஸ்யாக³மநார்த²ம்ʼ தஸ்மிந் வ நயமுக்த்வா ஸி²ஷ்யக³ேணா
த்³ெவௗமநுெஜௗப்ேரஷதவாந்|

ⅩⅩⅩⅨ தஸ்மாத் ப தர உத்தா²ய தாப்⁴யாம்ʼ ஸார்த்³த⁴ம் ஆக³ச்ச²த்,
தத்ர தஸ்மிந் உபஸ்த ²த உபரிஸ்த²ப்ரேகாஷ்ட²ம்ʼ ஸமாநீேத ச
வ த⁴வா : ஸ்வாப ⁴ : ஸஹ ஸ்த ²த காேல த³ர்க்கயா க்ருʼதாந
யாந்யுத்தரீயாணி பரிேத⁴யாந ச தாந ஸர்வ்வாணி தம்ʼ
த³ர்ஸ²யத்வாருத³த்யஸ்²சதஸ்ருʼஷ த ³ வதஷ்ட²ந்|

ⅩⅬ க ந்து ப தரஸ்தா : ஸர்வ்வா ப³ஹ  : க்ருʼத்வா ஜாநுநீ
பாதய த்வா ப்ரார்த ²தவாந்; பஸ்²சாத் ஸ²வம்ʼ ப்ரத த்³ருʼஷ்டிம்ʼ
க்ருʼத்வா கத ²தவாந், ேஹ டாபீ³ேத² த்வமுத்தஷ்ட², இத
வாக்ய உக்ேத ஸா ஸ்த்ரீ சக்ஷ ஷீ ப்ேராந்மீல்ய ப தரம்
அவேலாக்ேயாத்தா²ேயாபாவஸ²த்|

ⅩⅬⅠ தத : ப தரஸ்தஸ்யா : கெரௗ த்⁴ருʼத்வா உத்ேதால்ய
பவத்ரேலாகாந் வ த⁴வாஸ்²சாஹூய ேதஷாம்ʼ ந கேட ஸஜீவாம்ʼ
தாம்ʼஸமார்பயத்|

ⅩⅬⅡ ஏஷா கதா² ஸமஸ்தயாேபா²நக³ரம்ʼ வ்யாப்தா தஸ்மாத்³
அேநேக ேலாகா : ப்ரெபௗ⁴வ்யஸ்²வஸந்|

ⅩⅬⅢ அபரஞ்ச ப தரஸ்தத்³யாேபா²நக³ரீயஸ்ய கஸ்யச த்
ஸி²ேமாந்நாம்நஸ்²சர்ம்மகாரஸ்ய க்³ருʼேஹ ப³ஹுத ³நாந
ந்யவஸத்|

Ⅹ
Ⅰ ைகஸரியாநக³ர இதாலியாக்²யைஸந்யாந்தர்க³த :
கர்ணீலியநாமா ேஸநாபத ராஸீத்

Ⅱ ஸ ஸபரிவாேரா ப⁴க்த ஈஸ்²வரபராயணஸ்²சாஸீத்;
ேலாேகப்⁴ேயா ப³ஹூந தா³நாதீ³ந த³த்வா ந ரந்தரம் ஈஸ்²வேர
ப்ரார்த²யாஞ்சக்ேர|

Ⅲ ஏகதா³ த்ருʼதீயப்ரஹரேவலாயாம்ʼ ஸ த்³ருʼஷ்டவாந்
ஈஸ்²வரஸ்ையேகா தூ³த : ஸப்ரகாஸ²ம்ʼ தத்ஸமீபம் ஆக³த்ய
கத ²தவாந், ேஹகர்ணீலிய|

Ⅳ க ந்து ஸ தம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா பீ⁴ேதா(அ)கத²யத், ேஹ ப்ரேபா⁴
க ம்ʼ? ததா³ தமவத³த் தவ ப்ரார்த²நா தா³நாத ³ சஸாக்ஷஸ்வரூபம்ʼ
பூ⁴த்ேவஸ்²வரஸ்யேகா³சரமப⁴வத்|

Ⅴஇதா³நீம்ʼ யாேபா²நக³ரம்ʼ ப்ரத ேலாகாந் ப்ேரஷ்யஸமுத்³ரதீேர
ஸி²ேமாந்நாம்நஸ்²சர்ம்மகாரஸ்ய க்³ருʼேஹ ப்ரவாஸகாரீ
ப தரநாம்நாவ க்²யாேதாய : ஸி²ேமாந் தம்ஆஹ்வாயய;

Ⅵதஸ்மாத் த்வயாயத்³யத்கர்த்தவ்யம்ʼ தத்தத்ஸவத ³ஷ்யத |
Ⅶ இத்யுபத ³ஸ்²ய தூ³ேத ப்ரஸ்த ²ேத ஸத கர்ணீலிய :
ஸ்வக்³ருʼஹஸ்தா²நாம்ʼ தா³ஸாநாம்ʼ த்³ெவௗ ஜெநௗ ந த்யம்ʼ
ஸ்வஸங்க ³நாம்ʼைஸந்யாநாம் ஏகாம்ʼ ப⁴க்தேஸநாஞ்சாஹூய

Ⅷஸகலேமதம்ʼ வ்ருʼத்தாந்தம்ʼ வஜ்ஞாப்ய யாேபா²நக³ரம்ʼ தாந்
ப்ராஹேணாத்|
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Ⅸ பரஸ்மிந் த ³ேந ேத யாத்ராம்ʼ க்ருʼத்வா யதா³ நக³ரஸ்ய
ஸமீப உபாதஷ்ட²ந், ததா³ ப தேரா த்³வதீயப்ரஹரேவலாயாம்ʼ
ப்ரார்த²யதும்ʼ க்³ருʼஹப்ருʼஷ்ட²ம்ஆேராஹத்|

Ⅹஏதஸ்மிந்ஸமேயக்ஷ தா⁴ர்த்த :ஸந்கஞ்ச த்³ேபா⁴க்தும்ஐச்ச²த்
க ந்துேதஷாம்அந்நாஸாத³நஸமேயஸமூர்ச்ச ²த : ஸந்நபதத்|

Ⅺ தேதா ேமக⁴த்³வாரம்ʼ முக்தம்ʼ சதுர்ப ⁴ : ேகாைண ர்லம்ப ³தம்ʼ
ப்³ருʼஹத்³வஸ்த்ரமிவ கஞ்சந பா⁴ஜநம் ஆகாஸா²த் ப்ருʼத ²வீம்
அவாேராஹதீத த்³ருʼஷ்டவாந்|

Ⅻ தந்மத்⁴ேய நாநப்ரகாரா க்³ராம்யவந்யபஸ²வ :
ேக²சேராேராகா³மிப்ரப்⁴ருʼதேயாஜந்தவஸ்²சாஸந்|

ⅩⅢஅநந்தரம்ʼ ேஹபதரஉத்தா²யஹத்வாபு⁴ம்ʼ வதம்ப்ரதீயம்ʼ
க³க³ணீயாவாணீஜாதா|

ⅩⅣததா³ ப தர : ப்ரத்யவத³த், ேஹ ப்ரேபா⁴ ஈத்³ருʼஸ²ம்ʼ மா ப⁴வது,
அஹம் ஏதத் காலம்ʼ யாவத் நஷத்³த⁴ம் அஸு²ச வா த்³ரவ்யம்ʼ
கஞ்ச த³ப ந பு⁴க்தவாந்|

ⅩⅤ தத : புநரப தாத்³ருʼஸீ² வஹயஸீயா வாணீ ஜாதா யத்³
ஈஸ்²வர : ஸு²ச க்ருʼதவாந் தத் த்வம்ʼ நஷத்³த⁴ம்ʼ நஜாநீஹ |

ⅩⅥ இத்த²ம்ʼ த்ரி : ஸத தத் பாத்ரம்ʼ புநராக்ருʼஷ்டம்ʼ ஆகாஸ²ம்
அக³ச்ச²த்|

ⅩⅦ தத : பரம்ʼ யத்³ த³ர்ஸ²நம்ʼ ப்ராப்தவாந் தஸ்ய ேகா
பா⁴வ இத்யத்ர ப தேரா மநஸா ஸந்ேத³க்³த ⁴, ஏதஸ்மிந்
ஸமேய கர்ணீலியஸ்ய ேத ப்ேரஷதா மநுஷ்யா த்³வாரஸ்ய
ஸந்ந தா⁴வுபஸ்தா²ய,

ⅩⅧ ஸி²ேமாேநா க்³ருʼஹமந்வச்ச²ந்த : ஸம்ப்ருʼச்²யாஹூய
கத ²தவந்த : ப தரநாம்நா வ க்²யாேதா ய : ஸி²ேமாந் ஸ கமத்ர
ப்ரவஸத ?

ⅩⅨ யதா³ ப தரஸ்தத்³த³ர்ஸ²நஸ்ய பா⁴வம்ʼ மநஸாந்ேதா³லயத
ததா³த்மா தமவத³த், பஸ்²யத்ரேயாஜநாஸ்த்வாம்ʼம்ருʼக³யந்ேத|

ⅩⅩ த்வம் உத்தா²யாவருஹ்ய ந  :ஸந்ேத³ஹம்ʼ ைத : ஸஹ க³ச்ச²
மையவேத ப்ேரஷதா :|

ⅩⅪ தஸ்மாத் ப தேரா(அ)வருஹ்ய கர்ணீலியப்ேரரிதேலாகாநாம்ʼ
ந கடமாக³த்ய கத ²தவாந் பஸ்²யத யூயம்ʼ யம்ʼ ம்ருʼக³யத்⁴ேவ ஸ
ஜேநாஹம்ʼ,யூயம்ʼ க ந்ந மித்தம்ஆக³தா :?

ⅩⅫ ததஸ்ேத ப்ரத்யவத³ந் கர்ணீலியநாமா ஸு²த்³த⁴ஸத்த்வ
ஈஸ்²வரபராயேணா யஹூதீ³யேத³ஸ²ஸ்தா²நாம்ʼ ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ
ஸந்நெதௗ⁴ ஸுக்²யாத்யாபந்ந ஏக : ேஸநாபத ர்நஜக்³ருʼஹம்ʼ
த்வாமாஹூய ேநதும்ʼ த்வத்த : கதா² ஸ்²ேராதுஞ்ச பவத்ரதூ³ேதந
ஸமாத ³ஷ்ட :|

ⅩⅩⅢ ததா³ ப தரஸ்தாநப்⁴யந்தரம்ʼ நீத்வா ேதஷாமாத த்²யம்ʼ
க்ருʼதவாந், பேர(அ)ஹந ைத : ஸார்த்³த⁴ம்ʼ யாத்ராமகேராத்,
யாேபா²நவாஸிநாம்ʼ ப்⁴ராத்ருʼணாம்ʼ கயந்ேதா ஜநாஸ்²ச ேதந
ஸஹக³தா :|
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ⅩⅩⅣ பரஸ்மிந் த ³வேஸ ைகஸரியாநக³ரமத்⁴யப்ரேவஸ²ஸமேய
கர்ணீலிேயா ஜ்ஞாத ப³ந்தூ⁴ந் ஆஹூயாநீய தாந் அேப ய
ஸ்த ²த :|

ⅩⅩⅤ ப தேர க்³ருʼஹ உபஸ்த ²ேத கர்ணீலியஸ்தம்ʼ
ஸாக்ஷாத்க்ருʼத்ய சரணேயா : பத த்வா ப்ராணமத்|

ⅩⅩⅥப தரஸ்தமுத்தா²ப்யகத ²தவாந்,உத்தஷ்டா²ஹமப மாநுஷ :|
ⅩⅩⅦ ததா³ கர்ணீலிேயந ஸாகம் ஆலபந் க்³ருʼஹம்ʼ ப்ராவஸ²த்
தந்மத்⁴ேய ச ப³ஹுேலாகாநாம்ʼ ஸமாக³மம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா தாந்
அவத³த்,

ⅩⅩⅧ அந்யஜாதீயேலாைக : மஹாலபநம்ʼ வா ேதஷாம்ʼ
க்³ருʼஹமத்⁴ேய ப்ரேவஸ²நம்ʼ யஹூதீ³யாநாம்ʼ நஷத்³த⁴ம்
அஸ்தீத யூயம் அவக³ச்ச²த²; க ந்து கமப மாநுஷம்
அவ்யவஹார்ய்யம் அஸு²ச ம்ʼ வா ஜ்ஞாதும்ʼ மம ேநாச தம் இத
பரேமஸ்²வேரா மாம்ʼஜ்ஞாப தவாந்|

ⅩⅩⅨஇத ேஹேதாராஹ்வாநஸ்²ரவணமாத்ராத் காஞ்சநாபத்த ம்
அக்ருʼத்வா யுஷ்மாகம்ʼ ஸமீபம் ஆக³ேதாஸ்மி; ப்ருʼச்சா²மி யூயம்ʼ
க ந்ந மித்தம்ʼமாம்ஆஹூயத?

ⅩⅩⅩ ததா³ கர்ணீலிய : கத ²தவாந், அத்³ய சத்வாரி த ³நாந
ஜாதாந ஏதாவத்³ேவலாம்ʼ யாவத்³ அஹம் அநாஹார ஆஸந்
ததஸ்த்ருʼதீயப்ரஹேர ஸத க்³ருʼேஹ ப்ரார்த²நஸமேய
ேதேஜாமயவஸ்த்ரப்⁴ருʼத்³ ஏேகா ஜேநா மம ஸமக்ஷம்ʼ தஷ்ட²ந்
ஏதாம்ʼ கதா²ம்அகத²யத்,

ⅩⅩⅪ ேஹ கர்ணீலிய த்வதீ³யா ப்ரார்த²நா ஈஸ்²வரஸ்ய
கர்ணேகா³சரீபூ⁴தா தவ தா³நாத ³ ச ஸாக்ஷஸ்வரூபம்ʼ பூ⁴த்வா
தஸ்யத்³ருʼஷ்டிேகா³சரமப⁴வத்|

ⅩⅩⅫ அேதா யாேபா²நக³ரம்ʼ ப்ரத ேலாகாந் ப்ரஹத்ய
தத்ர ஸமுத்³ரதீேர ஸி²ேமாந்நாம்ந : கஸ்யச ச்சர்ம்மகாரஸ்ய
க்³ருʼேஹ ப்ரவாஸகாரீ ப தரநாம்நா வ க்²யாேதா ய : ஸி²ேமாந்
தமாஹூ◌ाயய; தத : ஸஆக³த்யத்வாம்உபேத³ யத |

ⅩⅩⅩⅢ இத காரணாத் தத்க்ஷணாத் தவ ந கேட ேலாகாந்
ப்ேரஷதவாந், த்வமாக³தவாந் இத ப⁴த்³ரம்ʼ க்ருʼதவாந்| ஈஸ்²வேரா
யாந்யாக்²யாநாந கத²யதும் ஆத ³ஸ²த் தாந ஸ்²ேராதும்ʼ வயம்ʼ
ஸர்வ்ேவஸாம்ப்ரதம் ஈஸ்²வரஸ்யஸாக்ஷாத்³உபஸ்த ²தா : ஸ்ம :|

ⅩⅩⅩⅣ ததா³ ப தர இமாம்ʼ கதா²ம்ʼ கத²யதும் ஆரப்³த⁴வாந்,
ஈஸ்²வேரா மநுஷ்யாணாம்அபக்ஷபாதீஸந்

ⅩⅩⅩⅤயஸ்யகஸ்யச த்³ேத³ஸ²ஸ்யேயாேலாகாஸ்தஸ்மாத்³பீ⁴த்வா
ஸத்கர்ம்மகேராத ஸதஸ்யக்³ராஹ்ேயாப⁴வத ,ஏதஸ்யநஸ்²சயம்
உபலப்³த⁴வாநஹம்|

ⅩⅩⅩⅥ ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ ப்ரபு⁴ ர்ேயா யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ேதந ஈஸ்²வர
இஸ்ராேயல்வம்ʼஸா²நாம்ʼ ந கேட ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ ப்ேரஷ்ய
ஸம்ேமலநஸ்ய யம்ʼ ஸம்ʼவாத³ம்ʼ ப்ராசாரயத் தம்ʼ ஸம்ʼவாத³ம்ʼ
யூயம்ʼஸ்²ருதவந்த :|

ⅩⅩⅩⅦ யேதா ேயாஹநா மஜ்ஜேந ப்ரசாரிேத ஸத ஸ
கா³லீலேத³ஸ²மாரப்⁴யஸமஸ்தயஹூதீ³யேத³ஸ²ம்ʼவ்யாப்ேநாத்;
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ⅩⅩⅩⅧ ப²லத ஈஸ்²வேரண பவத்ேரணாத்மநா ஸ²க்த்யா
சாப ⁴ஷக்ேதா நாஸரதீயயீஸு² : ஸ்தா²ேந ஸ்தா²ேந ப்⁴ரமந்
ஸுக்ரியாம்ʼ குர்வ்வந் ைஸ²தாநா க்லிஷ்டாந் ஸர்வ்வேலாகாந்
ஸ்வஸ்தா²ந்அகேராத்,யத ஈஸ்²வரஸ்தஸ்யஸஹாயஆஸீத்;

ⅩⅩⅩⅨ வயஞ்ச யஹூதீ³யேத³ேஸ² யரூஸா²லம்நக³ேர ச ேதந
க்ருʼதாநாம்ʼ ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ கர்ம்மணாம்ʼ ஸாக்ஷேணா ப⁴வாம :|
ேலாகாஸ்தம்ʼ க்ருேஸ²வத்³த்⁴வாஹதவந்த :,

ⅩⅬ க ந்து த்ருʼதீயத ³வேஸ ஈஸ்²வரஸ்தமுத்தா²ப்ய ஸப்ரகாஸ²ம்
அத³ர்ஸ²யத்|

ⅩⅬⅠ ஸர்வ்வேலாகாநாம்ʼ ந கட இத ந ஹ , க ந்து தஸ்மிந்
ஸ்²மஸா²நாது³த்த ²ேத ஸத ேதந ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ேபா⁴ஜநம்ʼ பாநஞ்ச
க்ருʼதவந்த ஏதாத்³ருʼஸா² ஈஸ்²வரஸ்ய மேநாநீதா : ஸாக்ஷேணா
ேயவயம்அஸ்மாகம்ʼ ந கேட தமத³ர்ஸ²யத்|

ⅩⅬⅡஜீவதம்ருʼேதாப⁴யேலாகாநாம்ʼ வசாரம்ʼ கர்த்தும் ஈஸ்²வேரா
யம்ʼ நயுக்தவாந் ஸ ஏவ ஸ ஜந :, இமாம்ʼ கதா²ம்ʼ ப்ரசாரயதும்ʼ
தஸ்மிந் ப்ரமாணம்ʼ தா³துஞ்ச ேஸா(அ)ஸ்மாந்ஆஜ்ஞாபயத்|

ⅩⅬⅢயஸ்தஸ்மிந் வஸ்²வஸித ஸ தஸ்ய நாம்நா பாபாந்முக்ேதா
ப⁴வஷ்யத தஸ்மிந் ஸர்வ்ேவ ப⁴வஷ்யத்³வாத ³ேநாப
ஏதாத்³ருʼஸ²ம்ʼஸா யம்ʼ த³த³த |

ⅩⅬⅣ ப தரஸ்ையதத்கதா²கத²நகாேல ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ
ஸ்²ேராத்ருʼணாமுபரி பவ த்ரஆத்மாவாேராஹத்|

ⅩⅬⅤ தத : ப தேரண ஸார்த்³த⁴ம் ஆக³தாஸ்த்வக்ேச²த ³ேநா
வஸ்²வாஸிேநா ேலாகா அந்யேத³ஸீ²ேயப்⁴ய : பவ த்ர ஆத்மந
த³த்ேதஸத

ⅩⅬⅥ ேத நாநாஜாதீயபா⁴ஷாப ⁴ : கதா²ம்ʼ கத²யந்த ஈஸ்²வரம்ʼ
ப்ரஸ²ம்ʼஸந்த , இத த்³ருʼஷ்ட்வா ஸ்²ருத்வா ச வஸ்மயம்
ஆபத்³யந்த|

ⅩⅬⅦ ததா³ ப தர : கத ²தவாந், வயமிவ ேய பவத்ரம் ஆத்மாநம்ʼ
ப்ராப்தாஸ்ேதஷாம்ʼ ஜலமஜ்ஜநம்ʼ க ம்ʼ ேகாப ந ேஷத்³து⁴ம்ʼ
ஸ²க்ேநாத ?

ⅩⅬⅧ தத : ப்ரேபா⁴ ர்நாம்நா மஜ்ஜிதா ப⁴வேதத தாநாஜ்ஞாபயத்|
அநந்தரம்ʼ ேத ஸ்ைவ : ஸார்த்³த⁴ம்ʼ கத பயத ³நாந ஸ்தா²தும்ʼ
ப்ரார்த²யந்த|

Ⅺ
Ⅰ இத்த²ம்ʼ ப ⁴ந்நேத³ஸீ²யேலாகா அபீஸ்²வரஸ்ய வாக்யம்
அக்³ருʼஹ்லந் இமாம்ʼ வார்த்தாம்ʼ யஹூதீ³யேத³ஸ²ஸ்த²ப்ேரரிதா
ப்⁴ராத்ருʼக³ணஸ்²சஸ்²ருதவந்த :|

Ⅱ தத : ப தேர யரூஸா²லம்நக³ரம்ʼ க³தவத த்வக்ேச²த ³ேநா
ேலாகாஸ்ேதநஸஹவவத³மாநாஅவத³ந்,

Ⅲ த்வம் அத்வக்ேச²த ³ேலாகாநாம்ʼ க்³ருʼஹம்ʼ க³த்வா ைத :
ஸார்த்³த⁴ம்ʼ பு⁴க்தவாந்|

Ⅳ தத : ப தர ஆத ³த : க்ரமஸ²ஸ்தத்கார்ய்யஸ்ய
ஸர்வ்வவ்ருʼத்தாந்தமாக்²யாதும்ஆரப்³த⁴வாந்|
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Ⅴ யாேபா²நக³ர ஏகதா³ஹம்ʼ ப்ரார்த²யமாேநா மூர்ச்ச ²த :
ஸந் த³ர்ஸ²ேநந சதுர்ஷ ேகாேணஷ லம்ப³நமாநம்ʼ
வ்ருʼஹத்³வஸ்த்ரமிவ பாத்ரேமகம் ஆகாஸ²த³வருஹ்ய மந்ந கடம்
ஆக³ச்ச²த்³அபஸ்²யம்|

Ⅵ பஸ்²சாத் தத்³ அநந்யத்³ருʼஷ்ட்யா த்³ருʼஷ்ட்வா வவ ச்ய
தஸ்ய மத்⁴ேய நாநாப்ரகாராந் க்³ராம்யவந்யபஸூ²ந்
உேராகா³மிேக²சராம்ʼஸ்²ச த்³ருʼஷ்டவாந்;

Ⅶ ேஹ பதர த்வமுத்தா²ய க³த்வா பு⁴ம்ʼ வ மாம்ʼ ஸம்ேபா³த்⁴ய
கத²யந்தம்ʼஸ²ப்³த³ேமகம்ʼஸ்²ருதவாம்ʼஸ்²ச|

Ⅷ தேதாஹம்ʼ ப்ரத்யவத³ம்ʼ, ேஹ ப்ரேபா⁴ ேநத்த²ம்ʼ ப⁴வது, யத :
கஞ்சநநஷத்³த⁴ம்அஸு²ச த்³ரவ்யம்ʼவாமமமுக²மத்⁴யம்ʼகதா³ப
ந ப்ராவஸ²த்|

Ⅸ அபரம் ஈஸ்²வேரா யத் ஸு²ச க்ருʼதவாந் தந்நஷத்³த⁴ம்ʼ ந
ஜாநீஹ த்³வ ர்மாம்ப்ரதீத்³ருʼஸீ²வஹாயஸீயாவாணீஜாதா|

Ⅹத்ரிரித்த²ம்ʼஸத தத்ஸர்வ்வம்ʼ புநராகாஸ²ம்ஆக்ருʼஷ்டம்ʼ|
Ⅺ பஸ்²சாத் ைகஸரியாநக³ராத் த்ரேயா ஜநா மந்ந கடம்ʼ
ப்ேரஷதா யத்ர ந ேவஸ²ேந ஸ்த ²ேதாஹம்ʼ தஸ்மிந் ஸமேய
தத்ேராபாதஷ்ட²ந்|

Ⅻ ததா³ ந  :ஸந்ேத³ஹம்ʼ ைத : ஸார்த்³த⁴ம்ʼ யாதும் ஆத்மா
மாமாத ³ஷ்டவாந்; தத : பரம்ʼ மயாஸைஹேதஷ ஷட்³ப்⁴ராத்ருʼஷ
க³ேதஷ வயம்ʼ தஸ்யமநுஜஸ்யக்³ருʼஹம்ʼ ப்ராவஸா²ம|

ⅩⅢ ேஸாஸ்மாகம்ʼ ந கேட கதா²ேமதாம் அகத²யத் ஏகதா³
தூ³த ஏக : ப்ரத்ய பூ⁴ய மம க்³ருʼஹமத்⁴ேய தஷ்டந்
மாமித்யாஜ்ஞாப தவாந், யாேபா²நக³ரம்ʼ ப்ரத ேலாகாந் ப்ரஹத்ய
ப தரநாம்நாவ க்²யாதம்ʼஸி²ேமாநம்ஆஹூயய;

ⅩⅣ ததஸ்தவ த்வதீ³யபரிவாராணாஞ்ச ேயந பரித்ராணம்ʼ
ப⁴வஷ்யத தத்ஸஉபேத³ யத |

ⅩⅤ அஹம்ʼ தாம்ʼ கதா²முத்தா²ப்ய கத ²தவாந் ேதந ப்ரத²மம்
அஸ்மாகம் உபரி யதா² பவ த்ர ஆத்மாவரூட⁴வாந் ததா²
ேதஷாமப்யுபரிஸமவரூட⁴வாந்|

ⅩⅥ ேதந ேயாஹந் ஜேல மஜ்ஜிதவாந் இத ஸத்யம்ʼ க ந்து
யூயம்ʼ பவ த்ர ஆத்மந மஜ்ஜிதா ப⁴வஷ்யத², இத யத்³வாக்யம்ʼ
ப்ரபு⁴ருத ³தவாந் தத் ததா³மயாஸ்ம்ருʼதம்|

ⅩⅦ அத : ப்ரபா⁴ யீஸு²க்²ரீஷ்ேட ப்ரத்யயகாரிேணா ேய
வயம் அஸ்மப்⁴யம் ஈஸ்²வேரா யத்³ த³த்தவாந் தத் ேதப்⁴ேயா
ேலாேகப்⁴ேயாப த³த்தவாந் தத : ேகாஹம்ʼ? க மஹம் ஈஸ்²வரம்ʼ
வாரயதும்ʼஸ²க்ேநாமி?

ⅩⅧ கதா²ேமதாம்ʼ ஸ்²ருவா ேத க்ஷாந்தா ஈஸ்²வரஸ்ய கு³ணாந்
அநுகீர்த்த்ய கத ²தவந்த :, தர்ஹ பரமாயு :ப்ராப்த ந மித்தம்
ஈஸ்²வேராந்யேத³ஸீ²யேலாேகப்⁴ேயாப மந :பரிவர்த்தநரூபம்ʼ
தா³நம்அதா³த்|

ⅩⅨ ஸ்தபா²நம்ʼ ப்ரத உபத்³ரேவ க⁴டிேத ேய வகீர்ணா
அப⁴வந் ைத ைப²நீகீகுப்ராந்த யக ²யாஸு ப்⁴ரமித்வா
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ேகவலயஹூதீ³யேலாகாந் வ நா கஸ்யாப்யந்யஸ்ய ஸமீப
ஈஸ்²வரஸ்யகதா²ம்ʼ ந ப்ராசாரயந்|

ⅩⅩ அபரம்ʼ ேதஷாம்ʼ குப்ரீயா : குரீநீயாஸ்²ச க யந்ேதா ஜநா
ஆந்தயக ²யாநக³ரம்ʼ க³த்வா யூநாநீயேலாகாநாம்ʼ ஸமீேபப
ப்ரேபா⁴ர்யீேஸா² : கதா²ம்ʼ ப்ராசாரயந்|

ⅩⅪ ப்ரேபா⁴ : கரஸ்ேதஷாம்ʼ ஸஹாய ஆஸீத் தஸ்மாத்³ அேநேக
ேலாகாவஸ்²வஸ்யப்ரபு⁴ம்ʼ ப்ரத பராவர்த்தந்த|

ⅩⅫஇத வார்த்தாயாம்ʼ யரூஸா²லமஸ்த²மண்ட³லீயேலாகாநாம்ʼ
கர்ணேகா³சரீபூ⁴தாயாம் ஆந்தயக ²யாநக³ரம்ʼ க³ந்து ேத
ப³ர்ணப்³பா³ம்ʼ ப்ைரரயந்|

ⅩⅩⅢ தேதா ப³ர்ணப்³பா³ஸ்தத்ர உபஸ்த ²த : ஸந்
ஈஸ்²வரஸ்யாநுக்³ரஹஸ்யப²லம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வாஸாநந்ேதா³ஜாத :,

ⅩⅩⅣ ஸ ஸ்வயம்ʼ ஸாது⁴ ர்வஸ்²வாேஸந பவத்ேரணாத்மநா
ச பரிபூர்ண : ஸந் க³ேநாநஷ்டயா ப்ரபா⁴வாஸ்தா²ம்ʼ கர்த்தும்ʼ
ஸர்வ்வாந் உபத ³ஷ்டவாந் ேதந ப்ரேபா⁴ : ஸி²ஷ்யா அேநேக
ப³பூ⁴வு :|

ⅩⅩⅤேஸ²ேஷெஸௗ²லம்ʼம்ருʼக³யதும்ʼப³ர்ணப்³பா³ஸ்தார்ஷநக³ரம்ʼ
ப்ரஸ்த ²தவாந்| தத்ர தஸ்ேயாத்³ேத³ஸ²ம்ʼ ப்ராப்ய தம்
ஆந்தயக ²யாநக³ரம்ஆநயத்;

ⅩⅩⅥ ததஸ்ெதௗ மண்ட³லீஸ்த²ேலாைக : ஸபா⁴ம்ʼ க்ருʼத்வா
ஸம்ʼவத்ஸரேமகம்ʼ யாவத்³ ப³ஹுேலாகாந் உபாத ³ஸ²தாம்ʼ;
தஸ்மிந்ஆந்தயக ²யாநக³ேரஸி²ஷ்யா : ப்ரத²மம்ʼக்²ரீஷ்டீயநாம்நா
வ க்²யாதாஅப⁴வந்|

ⅩⅩⅦ தத : பரம்ʼ ப⁴வஷ்யத்³வாத ³க³ேண யரூஸா²லம
ஆந்தயக ²யாநக³ரம்ஆக³ேதஸத

ⅩⅩⅧ ஆகா³ப³நாமா ேதஷாேமக உத்தா²ய ஆத்மந : ஸி²க்ஷயா
ஸர்வ்வேத³ேஸ² து³ர்ப ⁴க்ஷம்ʼ ப⁴வஷ்யதீத ஜ்ஞாப தவாந்; தத :
க்ெலௗத ³யைகஸரஸ்யாத ⁴காேரஸத தத் ப்ரத்யக்ஷம்அப⁴வத்|

ⅩⅩⅨதஸ்மாத்ஸி²ஷ்யா ஏைககஸ² : ஸ்வஸ்வஸ²க்த்யநுஸாரேதா
யஹூதீ³யேத³ஸ²நவாஸிநாம்ʼ ப்⁴ரத்ருʼணாம்ʼ த ³நயாபநார்த²ம்ʼ
த⁴நம்ʼ ப்ேரஷயதும்ʼ நஸ்²ச த்ய

ⅩⅩⅩ ப³ர்ணப்³பா³ெஸௗ²லேயா ர்த்³வாரா ப்ராசீநேலாகாநாம்ʼ
ஸமீபம்ʼ தத் ப்ேரஷதவந்த :|

Ⅻ
Ⅰ தஸ்மிந் ஸமேய ேஹேராத்³ ராேஜா மண்ட³ல்யா :
கயஜ்ஜேநப்⁴ேயாது³ :க²ம்ʼ தா³தும்ʼ ப்ராரப⁴த்|

Ⅱ வேஸ²ஷேதா ேயாஹந : ேஸாத³ரம்ʼ யாகூப³ம்ʼ
கரவாலாகா⁴ேதந்ஹதவாந்|

Ⅲதஸ்மாத்³யஹூதீ³யா : ஸந்துஷ்டாஅப⁴வந்இத வஜ்ஞாயஸ
பதரமப த⁴ர்த்தும்ʼ க³தவாந்|

Ⅳ ததா³ கண்வஸூ²ந்யபூேபாத்ஸவஸமய உபாதஷ்டத்;
அத உத்ஸேவ க³ேத ஸத ேலாகாநாம்ʼ ஸமக்ஷம்ʼ தம்ʼ
ப³ஹராேநய்யாமீத மநஸி ஸ்த ²ரீக்ருʼத்ய ஸ தம்ʼ தா⁴ரய த்வா
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ர ணார்த²ம் ேயஷாம் ஏைககஸம்ʼேக⁴ சத்வாேரா ஜநா : ஸந்த
ேதஷாம்ʼ சதுர்ணாம்ʼ ரக்ஷகஸம்ʼகா⁴நாம்ʼ ஸமீேப தம்ʼ ஸமர்ப்ய
காராயாம்ʼஸ்தா²ப தவாந்|

Ⅴ க ந்தும்ʼ ப தரஸ்ய காராஸ்த ²த காரணாத் மண்ட³ல்யா ேலாகா
அவஸ்²ராமம் ஈஸ்²வரஸ்யஸமீேப ப்ரார்த²யந்த|

Ⅵ அநந்தரம்ʼ ேஹேராத ³ தம்ʼ ப³ஹராநாயதும்ʼ உத்³யேத
ஸத தஸ்யாம்ʼ ராத்ெரௗ ப தேரா ரக்ஷகத்³வயமத்⁴யஸ்தா²ேந
ஸ்²ருʼங்க²லத்³வேயந ப³த்³த்⁴வ : ஸந் ந த்³ரித ஆஸீத்,
ெதௗ³வாரிகாஸ்²ச காராயா : ஸம்முேக² தஷ்ட²நேதா த்³வாரம்
அரக்ஷஷ  :|

Ⅶஏதஸ்மிந்ஸமேயபரேமஸ்²வரஸ்யதூ³ேதஸமுபஸ்த ²ேதகாரா
தீ³ப்த மதீஜாதா;தத :ஸதூ³த : ப தரஸ்யகுக்ஷாவாவாதம்ʼக்ருʼத்வா
தம்ʼ ஜாக³ரய த்வா பா⁴ஷதவாந் தூர்ணமுத்தஷ்ட²; ததஸ்தஸ்ய
ஹஸ்தஸ்த²ஸ்²ருʼங்க²லத்³வயம்ʼ க³லத்பத தம்ʼ|

Ⅷ ஸ தூ³தஸ்தமவத³த், ப³த்³த⁴கடி : ஸந் பாத³ேயா : பாது³ேக
அர்பய; ேதந ததா² க்ருʼேத ஸத தூ³தஸ்தம் உக்தவாந்
கா³த்ரீயவஸ்த்ரம்ʼ கா³த்ேர ந தா⁴யமம பஸ்²சாத்³ ஏஹ |

Ⅸ தத : ப தரஸ்தஸ்ய பஸ்²சாத்³ வ்ரஜந ப³ஹரக³ச்ச²த்,
க ந்து தூ³ேதந கர்ம்ைமதத் க்ருʼதமித ஸத்யமஜ்ஞாத்வா
ஸ்வப்நத³ர்ஸ²நம்ʼஜ்ஞாதவாந்|

Ⅹ இத்த²ம்ʼ ெதௗ ப்ரத²மாம்ʼ த்³வதீயாஞ்ச காராம்ʼ லங்க ⁴த்வா
ேயந ெலௗஹந ர்ம்மிதத்³வாேரண நக³ரம்ʼ க³ம்யேத தத்ஸமீபம்ʼ
ப்ராப்நுதாம்ʼ; ததஸ்தஸ்ய கவாடம்ʼ ஸ்வயம்ʼ முக்தமப⁴வத்
ததஸ்ெதௗ தத்ஸ்தா²நாத்³ ப³ஹ ர்பூ⁴த்வா மார்ைக³கஸ்ய ஸீமாம்ʼ
யாவத்³ க³ெதௗ; தேதா(அ)கஸ்மாத்ஸதூ³த : ப தரம்ʼ த்யக்தவாந்|

Ⅺ ததா³ ஸ ேசதநாம்ʼ ப்ராப்ய கத ²தவாந் நஜதூ³தம்ʼ ப்ரஹத்ய
பரேமஸ்²வேரா ேஹேராேதா³ ஹஸ்தாத்³ யஹூதீ³யேலாகாநாம்ʼ
ஸர்வ்வாஸா²யாஸ்²ச மாம்ʼ ஸமுத்³த்⁴ருʼதவாந் இத்யஹம்ʼ
நஸ்²சயம்ʼஜ்ஞாதவாந்|

Ⅻ ஸ வவச்ய மார்கநாம்ரா வ க்²யாதஸ்ய ேயாஹேநா மாது
ர்மரியேமா யஸ்மிந் க்³ருʼேஹ ப³ஹவ : ஸம்பூ⁴ய ப்ரார்த²யந்த
தந்ந ேவஸ²நம்ʼ க³த :|

ⅩⅢப தேரணப³ஹர்த்³வாரஆஹேதஸத ேராதா³நாமா பா³லிகா
த்³ரஷ்டும்ʼ க³தா|

ⅩⅣ தத : ப தரஸ்ய ஸ்வரம்ʼ ஸ்²ருவா ஸா ஹர்ஷயுக்தா ஸதீ
த்³வாரம்ʼ ந ேமாசய த்வா ப தேரா த்³வாேர தஷ்ட²தீத வார்த்தாம்ʼ
வக்தும்அப்⁴யந்தரம்ʼ தா⁴வத்வா க³தவதீ|

ⅩⅤ ேத ப்ராேவாசந் த்வமுந்மத்தா ஜாதாஸி கந்து ஸா
முஹுர்முஹுருக்தவதீஸத்யேமைவதத்|

ⅩⅥததா³ ேத கத ²தவந்தஸ்தர்ஹ தஸ்யதூ³ேதா ப⁴ேவத்|
ⅩⅦ ப தேரா த்³வாரமாஹதவாந் ஏதஸ்மிந்நந்தேர த்³வாரம்ʼ
ேமாசய த்வா ப தரம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வாவஸ்மயம்ʼ ப்ராப்தா :|

ⅩⅧ தத : ப தேரா ந  :ஸ²ப்³த³ம்ʼ ஸ்தா²தும்ʼ தாந் ப்ரத ஹஸ்ேதந
ஸங்ேகதம்ʼக்ருʼத்வாபரேமஸ்²வேராேயநப்ரகாேரணதம்ʼகாராயா
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உத்³த்⁴ருʼத்யாநீதவாந் தஸ்ய வ்ருʼத்தாந்தம்ʼ தாநஜ்ஞாபயத்,
யூயம்ʼ க³த்வா யாகுப³ம்ʼ ப்⁴ராத்ருʼக³ணஞ்ச வார்த்தாேமதாம்ʼ
வத³ேதத்யுக்தாஸ்தா²நாந்தரம்ʼ ப்ரஸ்த ²தவாந்|

ⅩⅨப்ரபா⁴ேதஸத ப தர : க்வ க³தஇத்யத்ர ரக்ஷகாணாம்ʼ மத்⁴ேய
மஹாந்கலேஹாஜாத :|

ⅩⅩேஹேராத்³ப³ஹும்ருʼக³யத்வாதஸ்ேயாத்³ேத³ேஸ²நப்ராப்ேத
ஸத ரக்ஷகாந் ஸம்ʼப்ருʼச்ச்²ய ேதஷாம்ʼ ப்ராணாந் ஹந்தும்
ஆத ³ஷ்டவாந்|

ⅩⅪ பஸ்²சாத் ஸ யஹூதீ³யப்ரேத³ஸா²த் ைகஸரியாநக³ரம்ʼ
க³த்வா தத்ராவாதஷ்ட²த்|

ⅩⅫ ேஸாரஸீேதா³நேத³ஸ²ேயா ர்ேலாேகப்⁴ேயா ேஹேராத ³
யுயுத்ெஸௗஸத ேத ஸர்வ்வ ஏகமந்த்ரணா : ஸந்தஸ்தஸ்ய ஸமீப
உபஸ்தா²ய ல்வாஸ்தநாமாநம்ʼ தஸ்ய வஸ்த்ரக்³ருʼஹாதீ⁴ஸ²ம்ʼ
ஸஹாயம்ʼ க்ருʼத்வா ேஹேராதா³ ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ஸந்த ⁴ம்ʼ
ப்ரார்த²யந்த யதஸ்தஸ்ய ராஜ்ேஞா ேத³ேஸ²ந ேதஷாம்ʼ
ேத³ஸீ²யாநாம்ʼ ப⁴ரணம்அப⁴வத்ம்ʼ

ⅩⅩⅢஅத :குத்ரச ந்நருப தத ³ேநேஹேராத்³ராஜகீயம்ʼபரிச்ச²த³ம்ʼ
பரிதா⁴ய ஸிம்ʼஹாஸேந ஸமுபவஸ்²ய தாந் ப்ரத கதா²ம்
உக்தவாந்|

ⅩⅩⅣதேதா ேலாகாஉச்ைச :காரம்ʼ ப்ரத்யவத³ந்,ஏஷமநுஜரேவா ந
ஹ , ஈஸ்²வரீயரவ :|

ⅩⅩⅤ ததா³ ேஹேராத்³ ஈஸ்²வரஸ்ய ஸம்மாநம்ʼ நாகேராத்;
தஸ்மாத்³ேத⁴ேதா : பரேமஸ்²வரஸ்ய தூ³ேதா ஹடா²த் தம்ʼ
ப்ராஹரத் ேதைநவ ஸ கீைட : ண : ஸந் ப்ராணாந் அஜஹாத்|
க ந்த்வீஸ்²வரஸ்ய கதா² ேத³ஸ²ம்ʼ வ்யாப்ய ப்ரப³லாப⁴வத்|
தத : பரம்ʼ ப³ர்ணப்³பா³ெஸௗ²ெலௗ யஸ்ய கர்ம்மேணா
பா⁴ரம்ʼ ப்ராப்நுதாம்ʼ தாப்⁴யாம்ʼ தஸ்மிந் ஸம்பாத ³ேத ஸத
மார்கநாம்நா வ க்²யாேதா ேயா ேயாஹந் தம்ʼஸங்க ³நம்ʼ க்ருʼத்வா
யரூஸா²லம்நக³ராத் ப்ரத்யாக³ெதௗ|

ⅩⅢ
Ⅰ அபரஞ்ச ப³ர்ணப்³பா³ :, ஸி²ேமாந் யம்ʼ ந க்³ரம்ʼ
வத³ந்த , குரீநீயலூகேயா ேஹேராதா³ ராஜ்ஞா ஸஹ
க்ருʼதவத்³யா◌ाப்⁴யாேஸா மிநேஹம், ெஸௗ²லஸ்²ைசேத ேய
கயந்ேதாஜநாப⁴வஷ்யத்³வாத ³நஉபேத³ஷ்டாரஸ்²சாந்த யக ²யாநக³ரஸ்த²மண்ட³ல்யாம்
ஆஸந்,

Ⅱ ேத யேதா³பவாஸம்ʼ க்ருʼத்ேவஸ்²வரம் அேஸவந்த தஸ்மிந்
ஸமேய பவத்ர ஆத்மா கத ²தவாந் அஹம்ʼ யஸ்மிந் கர்ம்மணி
ப³ர்ணப்³பா³ைஸ²ெலௗ நயுக்தவாந் தத்கர்ம்ம கர்த்தும்ʼ ெதௗ
ப்ருʼத²க்குருத|

Ⅲ ததஸ்ைதருபவாஸப்ரார்த²நேயா : க்ருʼதேயா : ஸேதாஸ்ேத
தேயா ர்கா³த்ரேயா ர்ஹஸ்தார்பணம்ʼ க்ருʼத்வாெதௗவ்யஸ்ருʼஜந்|
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Ⅳ தத : பரம்ʼ ெதௗ பவத்ேரணாத்மநா ப்ேரரிெதௗ ஸந்ெதௗ
ஸிலூகயாநக³ரம் உபஸ்தா²ய ஸமுத்³ரபேத²ந குப்ேராபத்³வீபம்
அக³ச்ச²தாம்ʼ|

Ⅴ தத : ஸாலாமீநக³ரம் உபஸ்தா²ய தத்ர யஹூதீ³யாநாம்ʼ
ப⁴ஜநப⁴வநாந க³த்ேவஸ்²வரஸ்ய கதா²ம்ʼ ப்ராசாரயதாம்ʼ;
ேயாஹநப தத்ஸஹசேரா(அ)ப⁴வத்|

Ⅵ இத்த²ம்ʼ ேத தஸ்ேயாபத்³வீபஸ்ய ஸர்வ்வத்ர
ப்⁴ரமந்த : பாப²நக³ரம் உபஸ்த ²தா :; தத்ர ஸுவ ேவசேகந
ஸர்ஜியெபௗலநாம்நா தத்³ேத³ஸா²த ⁴பத நா ஸஹ
ப⁴வஷ்யத்³வாத ³ேநா ேவஸ²தா⁴ரீ ப³ர்யீஸு²நாமா ேயா மாயாவீ
யஹூதீ³ஆஸீத்தம்ʼஸாக்ஷாத்ப்ராப்தவத :|

Ⅶ தத்³ேத³ஸா²த ⁴ப ஈஸ்²வரஸ்ய கதா²ம்ʼ ஸ்²ேராதும்ʼ வாஞ்ச²ந்
ெபௗலப³ர்ணப்³ெபௗ³ ந்யமந்த்ரயத்|

Ⅷ க ந்த்வலுமா யம்ʼ மாயாவ நம்ʼ வத³ந்த ஸ ேத³ஸா²த ⁴பத ம்ʼ
த⁴ர்ம்மமார்கா³த்³ ப³ஹர்பூ⁴தம்ʼ கர்த்தும்அயதத|

Ⅸ தஸ்மாத் ேஸா²ேலா(அ)ர்தா²த் ெபௗல : பவ த்ேரணாத்மநா
பரிபூர்ண : ஸந் தம்ʼ மாயாவ நம்ʼ ப்ரத்யநந்யத்³ருʼஷ்டிம்ʼ
க்ருʼத்வாகத²யத்,

Ⅹேஹநரக ந் த⁴ர்ம்மத்³ேவஷந் ெகௗடில்யது³ஷ்கர்ம்மபரிபூர்ண,
த்வம்ʼ க ம்ʼ ப்ரேபா⁴ : ஸத்யபத²ஸ்ய வபர்ய்யயகரணாத் கதா³ப ந
நவர்த்தஷ்யேஸ?

Ⅺ அது⁴நா பரேமஸ்²வரஸ்தவ ஸமுசதம்ʼ கரிஷ்யத ேதந
கத பயத ³நாந த்வம் அந்த⁴ : ஸந் ஸூர்ய்யமப ந த்³ர யஸி|
தத்க்ஷணாத்³ ராத்ரிவத்³ அந்த⁴காரஸ்தஸ்ய த்³ருʼஷ்டிம்
ஆச்சா²த ³தவாந்; தஸ்மாத் தஸ்ய ஹஸ்தம்ʼ த⁴ர்த்தும்ʼ ஸ
ேலாகமந்வ ச்ச²ந்இதஸ்தேதா ப்⁴ரமணம்ʼ க்ருʼதவாந்|

Ⅻ ஏநாம்ʼ க⁴டநாம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா ஸ ேத³ஸா²த ⁴பத  :
ப்ரபூ⁴பேத³ஸா²த்³வஸ்மித்யவஸ்²வாஸம்ʼ க்ருʼதவாந்|

ⅩⅢ தத³நந்தரம்ʼ ெபௗலஸ்தத்ஸங்க ³ெநௗ ச பாப²நக³ராத்
ப்ேராதம்ʼ சாலய த்வா பம்பு²லியாேத³ஸ²ஸ்ய பர்கீ³நக³ரம்
அக³ச்ச²ந் க ந்து ேயாஹந் தேயா : ஸமீபாத்³ ஏத்ய யரூஸா²லமம்ʼ
ப்ரத்யாக³ச்ச²த்|

ⅩⅣ பஸ்²சாத் ெதௗ பர்கீ³ேதா யாத்ராம்ʼ க்ருʼத்வா
பஸித ³யாேத³ஸ²ஸ்ய ஆந்தயக ²யாநக³ரம் உபஸ்தா²ய
வஸ்²ராமவாேர ப⁴ஜநப⁴வநம்ʼ ப்ரவஸ்²யஸமுபாவஸ²தாம்ʼ|

ⅩⅤ வ்யவஸ்தா²ப⁴வஷ்யத்³வாக்யேயா : படி²தேயா : ஸேதா
ர்ேஹ ப்⁴ராதெரௗ ேலாகாந் ப்ரத யுவேயா : காச த்³
உபேத³ஸ²கதா²யத்³யஸ்த தர்ஹ தாம்ʼவத³தம்ʼ ெதௗ ப்ரத தஸ்ய
ப⁴ஜநப⁴வநஸ்யாத ⁴பதய : கதா²ம் ஏதாம்ʼ கத²யத்வா ப்ைரஷயந்|

ⅩⅥ அத : ெபௗல உத்தஷ்ட²ந் ஹஸ்ேதந ஸங்ேகதம்ʼ குர்வ்வந்
கத ²தவாந் ேஹ இஸ்ராேயலீயமநுஷ்யா ஈஸ்²வரபராயணா :
ஸர்வ்ேவேலாகாயூயம்அவத⁴த்³த⁴ம்ʼ|

ⅩⅦ ஏேதஷாமிஸ்ராேயல்ேலாகாநாம் ஈஸ்²வேரா(அ)ஸ்மாகம்ʼ
பூர்வ்வபருஷாந் மேநாநீதாந் கத்வா க்³ருʼஹீதவாந் தேதா மிஸரி
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ேத³ேஸ² ப்ரவஸநகாேல ேதஷாமுந்நத ம்ʼ க்ருʼத்வா தஸ்மாத்
ஸ்வீயபா³ஹுப³ேலந தாந் ப³ஹ  : க்ருʼத்வாஸமாநயத்|

ⅩⅧசத்வாரிம்ʼஸ²த்³வத்ஸராந்யாவச்ச மஹாப்ராந்தேர ேதஷாம்ʼ
ப⁴ரணம்ʼ க்ருʼத்வா

ⅩⅨக நாந்ேத³ஸா²ந்தர்வ்வர்த்தீணி ஸப்தராஜ்யாந நாஸ²யத்வா
கு³டிகாபாேதந ேதஷ ஸர்வ்வேத³ேஸ²ஷ ேதப்⁴ேயா(அ)த ⁴காரம்ʼ
த³த்தவாந்|

ⅩⅩ பஞ்சாஸ²த³த ⁴கசது :ஸ²ேதஷ வத்ஸேரஷ க³ேதஷ
ச ஸி²மூேயல்ப⁴வஷ்யத்³வாத ³பர்ய்யந்தம்ʼ ேதஷாமுபரி
வ சாரய த்ருʼந் நயுக்தவாந்|

ⅩⅪ ைதஸ்²ச ராஜ்ஞ ப்ரார்த ²ேத, ஈஸ்²வேரா ப ³ந்யாமீேநா
வம்ʼஸ²ஜாதஸ்யகீஸ² : புத்ரம்ʼெஸௗ²லம்ʼசத்வாரிம்ʼஸ²த்³வர்ஷபர்ய்யந்தம்ʼ
ேதஷாமுபரி ராஜாநம்ʼ க்ருʼதவாந்|

ⅩⅫ பஸ்²சாத் தம்ʼ பத³ச்யுதம்ʼ க்ருʼத்வா ேயா மத ³ஷ்டக்ரியா :
ஸர்வ்வா : கரிஷ்யத தாத்³ருʼஸ²ம்ʼ மம மேநாப ⁴மதம் ஏகம்ʼ ஜநம்ʼ
யஸ²ய : புத்ரம்ʼ தா³யூத³ம்ʼ ப்ராப்தவாந் இத³ம்ʼ ப்ரமாணம்ʼ யஸ்மிந்
தா³யூத ³ ஸ த³த்தவாந் தம்ʼ தா³யூத³ம்ʼ ேதஷாமுபரி ராஜத்வம்ʼ
கர்த்தும்உத்பாத ³தவாந|

ⅩⅩⅢ தஸ்ய ஸ்வப்ரதஸ்²ருதஸ்ய வாக்யஸ்யாநுஸாேரண
இஸ்ராேயல்ேலாகாநாம்ʼ ந மித்தம்ʼ ேதஷாம்ʼ மநுஷ்யாணாம்ʼ
வம்ʼஸா²த்³ ஈஸ்²வர ஏகம்ʼயீஸு²ம்ʼ (த்ராதாரம்)உத³பாத³யத்|

ⅩⅩⅣ தஸ்ய ப்ரகாஸ²நாத் பூர்வ்வம்ʼ ேயாஹந்
இஸ்ராேயல்ேலாகாநாம்ʼ ஸந்நெதௗ⁴ மந :பராவர்த்தநரூபம்ʼ
மஜ்ஜநம்ʼ ப்ராசாரயத்|

ⅩⅩⅤ யஸ்ய ச கர்ம்மேணா◌े பா⁴ரம்ʼ ப்ரப்தவாந் ேயாஹந் தந்
நஷ்பாத³யந் ஏதாம்ʼ கதா²ம்ʼ கத ²தவாந், யூயம்ʼ மாம்ʼ கம்ʼ ஜநம்ʼ
ஜாநீத²? அஹம் அப ⁴ஷக்தத்ராதா நஹ , க ந்து பஸ்²யத யஸ்ய
பாத³ேயா : பாது³கேயா ர்ப³ந்த⁴ேந ேமாசயதுமப ேயாக்³ேயா ந
ப⁴வாமி தாத்³ருʼஸ² ஏேகாஜேநா மம பஸ்²சாத்³உபதஷ்ட²த |

ⅩⅩⅥ ேஹ இப்³ராஹீேமா வம்ʼஸ²ஜாதா ப்⁴ராதேரா ேஹ
ஈஸ்²வரபீ⁴தா : ஸர்வ்வேலாகா யுஷ்மாந் ப்ரத பரித்ராணஸ்ய
கைத²ஷாப்ேரரிதா|

ⅩⅩⅦ யரூஸா²லம்நவாஸிநஸ்ேதஷாம் அத ⁴பதயஸ்²ச தஸ்ய
யீேஸா² : பரிசயம்ʼ ந ப்ராப்ய ப்ரதவஸ்²ராமவாரம்ʼ பட்²யமாநாநாம்ʼ
ப⁴வஷ்யத்³வாத ³கதா²நாம் அப ⁴ப்ராயம் அபு³த்³த்⁴வா ச தஸ்ய
வேத⁴ந தா : கதா² : ஸப²லாஅகுர்வ்வந்|

ⅩⅩⅧ ப்ராணஹநநஸ்ய கமப ேஹதும் அப்ராப்யாப பீலாதஸ்ய
ந கேட தஸ்யவத⁴ம்ʼ ப்ரார்த²யந்த|

ⅩⅩⅨ தஸ்மிந் யா : கதா² லிக ²தா : ஸந்த தத³நுஸாேரண
கர்ம்ம ஸம்பாத்³ய தம்ʼ க்ருஸா²த்³ அவதார்ய்ய ஸ்²மஸா²ேந
ஸா²யதவந்த :|

ⅩⅩⅩக ந்த்வீஸ்²வர : ஸ்²மஸா²நாத் தமுத³ஸ்தா²பயத்,
ⅩⅩⅪ புநஸ்²ச கா³லீலப்ரேத³ஸா²த்³ யரூஸா²லமநக³ரம்ʼ ேதந
ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ேய ேலாகா ஆக³ச்ச²ந் ஸ ப³ஹுத ³நாந ேதப்⁴ேயா
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த³ர்ஸ²நம்ʼ த³த்தவாந், அதஸ்த இதா³நீம்ʼ ேலாகாந் ப்ரத தஸ்ய
ஸாக்ஷண : ஸந்த |

ⅩⅩⅫ அஸ்மாகம்ʼ பூர்வ்வபுருஷாணாம்ʼ ஸமக்ஷம் ஈஸ்²வேரா
யஸ்மிந்ப்ரதஜ்ஞாதவாந்யதா²,த்வம்ʼேமபுத்ேராஸிசாத்³யத்வாம்ʼ
ஸமுத்தா²ப தவாநஹம்|

ⅩⅩⅩⅢ இத³ம்ʼ யத்³வசநம்ʼ த்³வதீயகீ³ேத லிக ²தமாஸ்ேத தத்³
யீேஸா²ருத்தா²ேநந ேதஷாம்ʼ ஸந்தாநா ேய வயம் அஸ்மாகம்ʼ
ஸந்நெதௗ⁴ ேதந ப்ரத்ய க்ருʼதம்ʼ, யுஷ்மாந் இமம்ʼ
ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼஜ்ஞாபயாமி|

ⅩⅩⅩⅣ பரேமஸ்²வேரண ஸ்²மஸா²நாத்³ உத்தா²ப தம்ʼ ததீ³யம்ʼ
ஸ²ரீரம்ʼ கதா³ப ந ேக்ஷஷ்யேத, ஏதஸ்மிந் ஸ ஸ்வயம்ʼ கத ²தவாந்
யதா² தா³யூத³ம்ʼ ப்ரத ப்ரதஜ்ஞாேதா ேயா வரஸ்தமஹம்ʼதுப்⁴யம்ʼ
தா³ஸ்யாமி|

ⅩⅩⅩⅤ ஏதத³ந்யஸ்மிந் கீ³ேத(அ)ப கத ²தவாந்| ஸ்வகீயம்ʼ
புண்யவந்தம்ʼ த்வம்ʼக்ஷயதும்ʼ ந ச தா³ஸ்யஸி|

ⅩⅩⅩⅥ தா³யூதா³ ஈஸ்²வராப ⁴மதேஸவாைய நஜாயுஷ வ்யய ேத
ஸத ஸ மஹாந த்³ராம்ʼ ப்ராப்ய நைஜ : பூர்வ்வபுருைஷ : ஸஹ
மிலித : ஸந்அ யத;

ⅩⅩⅩⅦ க ந்து யமீஸ்²வர : ஸ்²மஸா²நாத்³ உத³ஸ்தா²பயத் ஸ
நா யத|

ⅩⅩⅩⅧஅேதா ேஹ ப்⁴ராதர :,அேநந ஜேநந பாபேமாசநம்ʼ ப⁴வதீத
யுஷ்மாந் ப்ரத ப்ரசாரிதம்ஆஸ்ேத|

ⅩⅩⅩⅨ ப²லேதா மூஸாவ்யவஸ்த²யா யூயம்ʼ ேயப்⁴ேயா
ேதா³ேஷப்⁴ேயா முக்தா ப⁴வதும்ʼ ந ஸ² யத² ேதப்⁴ய :
ஸர்வ்வேதா³ேஷப்⁴ய ஏதஸ்மிந் ஜேந வஸ்²வாஸிந : ஸர்வ்ேவ
முக்தா ப⁴வஷ்யந்தீத யுஷ்மாப ⁴ ர்ஜ்ஞாயதாம்ʼ|

ⅩⅬ அபரஞ்ச| அவஜ்ஞாகாரிேணா ேலாகாஸ்²சக்ஷ ருந்மீல்ய
பஸ்²யத| தைத²வாஸம்ப⁴வம்ʼ ஜ்ஞாத்வா ஸ்யாத யூயம்ʼ
வலஜ்ஜிதா :| யேதா யுஷ்மாஸு தஷ்ட²த்ஸு கரிஷ்ேய கர்ம்ம
தாத்³ருʼஸ²ம்ʼ| ேயைநவ தஸ்ய வ்ருʼத்தாந்ேத யுஷ்மப்⁴யம்ʼ
கத ²ேத(அ)ப ஹ | யூயம்ʼ ந தந்து வ்ருʼத்தாந்தம்ʼ ப்ரத்ேயஷ்யத²
கதா³சந||

ⅩⅬⅠ ேயயம்ʼ கதா² ப⁴வஷ்யத்³வாத ³நாம்ʼ க்³ரந்ேத²ஷ
லிக ²தாஸ்ேத ஸாவதா⁴நா ப⁴வத ஸ கதா² யதா² யுஷ்மாந் ப்ரத
ந க⁴டேத|

ⅩⅬⅡ யஹூதீ³யப⁴ஜநப⁴வநாந் ந ர்க³தேயாஸ்தேயா
ர்ப ⁴ந்நேத³ஸீ²ைய ர்வ யமாணா ப்ரார்த²நா க்ருʼதா, ஆகா³மிந
வஸ்²ராமவாேர(அ)ப கேத²யம் அஸ்மாந் ப்ரத ப்ரசாரிதா
ப⁴வத்வத |

ⅩⅬⅢ ஸபா⁴யா ப⁴ங்ேக³ ஸத ப³ஹேவா யஹூதீ³யேலாகா
யஹூதீ³யமதக்³ராஹேணாப⁴க்தேலாகாஸ்²சப³ர்ணப்³பா³ெபௗலேயா :
பஸ்²சாத்³ ஆக³ச்ச²ந், ேதந ெதௗ ைத : ஸஹ நாநாகதா² 
: கத²யத்ேவஸ்²வராநுக்³ரஹாஸ்²ரேய ஸ்தா²தும்ʼ தாந்
ப்ராவர்த்தயதாம்ʼ|
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ⅩⅬⅣ பரவஸ்²ராமவாேர நக³ரஸ்ய ப்ராேயண ஸர்வ்ேவ லாகா
ஈஸ்²வரீயாம்ʼ கதா²ம்ʼஸ்²ேராதும்ʼமிலிதா :,

ⅩⅬⅤக ந்துயஹூதீ³யேலாகா ஜநநவஹம்ʼவேலாக்ய ஈர்ஷ்யயா
பரிபூர்ணா : ஸந்ேதா வ பரீதகதா²கத²ேநேநஸ்²வரந ந்த³யா ச
ெபௗேலேநாக்தாம்ʼ கதா²ம்ʼ க²ண்ட³யதும்ʼ ேசஷ்டிதவந்த :|

ⅩⅬⅥ தத : ெபௗ◌ैலப³ர்ணப்³பா³வேக்ஷாெபௗ⁴ கத ²தவந்ெதௗ
ப்ரத²மம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ ஸந்ந தா⁴வீஸ்²வரீயகதா²யா : ப்ரசாரணம்
உச தமாஸீத் க ந்தும்ʼ தத³க்³ராஹ்யத்வகரேணந யூயம்ʼ ஸ்வாந்
அநந்தாயுேஷா(அ)ேயாக்³யாந் த³ர்ஸ²யத², ஏதத்காரணாத்³ வயம்
அந்யேத³ஸீ²யேலாகாநாம்ʼஸமீபம்ʼ க³ச்சா²ம :|

ⅩⅬⅦ ப்ரபு⁴ரஸ்மாந் இத்த²ம் ஆத ³ஷ்டவாந் யதா², யாவச்ச ஜக³த :
ஸீமாம்ʼ ேலாகாநாம்ʼ த்ராணகாரணாத்| மயாந்யேத³ஸ²மத்⁴ேய
த்வம்ʼஸ்தா²ப ேதா பூ⁴ : ப்ரதீ³பவத்||

ⅩⅬⅧ ததா³ கதா²மீத்³ருʼஸீ²ம்ʼ ஸ்²ருத்வா ப ⁴ந்நேத³ஸீ²யா
ஆஹ்லாத ³தா :ஸந்த : ப்ரேபா⁴ : கதா²ம்ʼத⁴ந்யாம்ʼத⁴ந்யாம்அவத³ந்,
யாவந்ேதாேலாகாஸ்²சபரமாயு : ப்ராப்த ந மித்தம்ʼநரூப தாஆஸந்
ேத◌ेவ்யஸ்²வஸந்|

ⅩⅬⅨஇத்த²ம்ʼ ப்ரேபா⁴ : கதா²ஸர்வ்ேவேத³ஸ²ம்ʼவ்யாப்ேநாத்|
Ⅼ க ந்து யஹூதீ³யா நக³ரஸ்ய ப்ரதா⁴நபுருஷாந் ஸம்மாந்யா :
கத ²பயா ப⁴க்தா ேயாஷதஸ்²ச குப்ரவ்ருʼத்த ம்ʼ க்³ராஹயத்வா
ெபௗலப³ர்ணப்³ெபௗ³ தாட³யத்வா தஸ்மாத் ப்ரேத³ஸா²த்³
தூ³ரீக்ருʼதவந்த :|

ⅬⅠஅத : காரணாத்ெதௗநஜபத³தூ⁴லீஸ்ேதஷாம்ʼப்ராதகூல்ேயந
பாதய த்ேவ◌கेந யம்ʼ நக³ரம்ʼ க³ெதௗ|

ⅬⅡ தத : ஸி²ஷ்யக³ண ஆநந்ேத³ந பவ த்ேரணாத்மநா ச
பரிபூர்ேணாப⁴வத்|

ⅩⅣ
Ⅰெதௗத்³ெவௗஜெநௗயுக³பத்³இகநயநக³ரஸ்த²யஹூதீ³யாநாம்ʼ
ப⁴ஜநப⁴வநம்ʼ க³த்வா யதா² ப³ஹேவா யஹூதீ³யா
அந்யேத◌³◌ेஸீ²யேலாகாஸ்²ச வ்யஸ்²வஸந் தாத்³ருʼஸீ²ம்ʼ கதா²ம்ʼ
கத ²தவந்ெதௗ|

Ⅱ க ந்து வஸ்²வாஸஹீநா யஹூதீ³யா அந்யேத³ஸீ²யேலாகாந்
குப்ரவ்ருʼத்த ம்ʼ க்³ராஹயத்வா ப்⁴ராத்ருʼக³ணம்ʼ ப்ரத ேதஷாம்ʼ
ைவரம்ʼஜந தவந்த :|

Ⅲ அத : ஸ்வாநுக்³ரஹகதா²யா : ப்ரமாணம்ʼ த³த்வா தேயா
ர்ஹஸ்ைத ர்ப³ஹுலக்ஷணம் அத்³பு⁴தகர்ம்ம ச ப்ராகாஸ²யத்³
ய : ப்ரபு⁴ஸ்தஸ்ய கதா² அேக்ஷாேப⁴ந ப்ரசார்ய்ய ெதௗ தத்ர
ப³ஹுத ³நாந ஸமவாதஷ்ேட²தாம்ʼ|

Ⅳ க ந்து கயந்ேதா ேலாகா யஹூதீ³யாநாம்ʼ ஸபக்ஷா :
கயந்ேதா ேலாகா : ப்ேரரிதாநாம்ʼ ஸபக்ஷா ஜாதா :, அேதா
நாக³ரிகஜநநவஹமத்⁴ேய ப ⁴ந்நவாக்யத்வம்அப⁴வத்|

Ⅴ அந்யேத³ஸீ²யா யஹூதீ³யாஸ்ேதஷாம் அத ⁴பதயஸ்²ச
ெதௗ³ராத்ம்யம்ʼகுத்வாெதௗப்ரஸ்தைரராஹந்தும்உத்³யதா :|
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Ⅵ ெதௗ தத்³வார்த்தாம்ʼ ப்ராப்ய பலாய த்வா
லுகாயநயாேத³ஸ²ஸ்யாந்தர்வ்வர்த்தலுஸ்த்ராத³ர்ப்³ேபா³

Ⅶ தத்ஸமீபஸ்த²ேத³ஸ²ஞ்ச க³த்வா தத்ர ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ
ப்ரசாரயதாம்ʼ|

Ⅷ தத்ேராப⁴யபாத³ேயாஸ்²சலநஸ²க்தஹீேநா ஜந்மாரப்⁴ய
க²ஞ்ஜ : கதா³ப க³மநம்ʼ நாகேராத் ஏதாத்³ருʼஸ² ஏேகா மாநுேஷா
லுஸ்த்ராநக³ரஉபவஸ்²யெபௗலஸ்யகதா²ம்ʼஸ்²ருதவாந்|

Ⅸ ஏதஸ்மிந் ஸமேய ெபௗலஸ்தம்ப்ரத த்³ருʼஷ்டிம்ʼ க்ருʼத்வா
தஸ்ய ஸ்வாஸ்த்²ேய வஸ்²வாஸம்ʼ வத ³த்வா ப்ேராச்ைச :
கத ²தவாந்

Ⅹபத்³ப்⁴யாமுத்தஷ்ட²ந்ருʼஜு ர்ப⁴வ|தத :ஸஉல்லம்ப²ம்ʼக்ருʼத்வா
க³மநாக³மேநகுதவாந்|

Ⅺ ததா³ ேலாகா : ெபௗலஸ்ய தத் கார்ய்யம்ʼ வேலாக்ய
லுகாயநீயபா⁴ஷயா ப்ேராச்ைச : கதா²ேமதாம்ʼ கத ²தவந்த :, ேத³வா
மநுஷ்யரூபம்ʼ த்⁴ருʼத்வாஸ்மாகம்ʼஸமீபம்அவாேராஹந்|

Ⅻ ேத ப³ர்ணப்³பா³ம்ʼ யூபதரம் அவத³ந் ெபௗலஸ்²ச முக்²ேயா
வக்தா தஸ்மாத் தம்ʼமர்குரியம்அவத³ந்|

ⅩⅢ தஸ்ய நக³ரஸ்ய ஸம்முேக² ஸ்தா²ப தஸ்ய
யூபதரவ க்³ரஹஸ்ய யாஜேகா வ்ருʼஷாந் புஷ்பமாலாஸ்²ச
த்³வாரஸமீபம் ஆநீய ேலாைக : ஸர்த்³த⁴ம்ʼ தாவுத்³த ³ஸ்²ய
ஸமுத்ஸ்ருʼஜ்யதா³தும்உத்³யத :|

ⅩⅣ தத்³வார்த்தாம்ʼ ஸ்²ருத்வா ப³ர்ணப்³பா³ெபௗெலௗ
ஸ்வீயவஸ்த்ராணி ச ²த்வா ேலாகாநாம்ʼ மத்⁴யம்ʼ ேவேக³ந
ப்ரவஸ்²யப்ேராச்ைச : கத ²தவந்ெதௗ,

ⅩⅤ ேஹ மேஹச்சா² : குத ஏதாத்³ருʼஸ²ம்ʼ கர்ம்ம குருத²?
ஆவாமப யுஷ்மாத்³ருʼெஸௗ² ஸுக²து³ :க²ேபா⁴க ³ெநௗ
மநுஷ்ெயௗ, யுயம் ஏதா : ஸர்வ்வா வ்ருʼதா²கல்பநா : பரித்யஜ்ய
யதா² க³க³ணவஸுந்த⁴ராஜலந தீ⁴நாம்ʼ தந்மத்⁴யஸ்தா²நாம்ʼ
ஸர்வ்ேவஷாஞ்சஸ்ரஷ்டாரமமரம்ஈஸ்²வரம்ʼப்ரத பராவர்த்தத்⁴ேவ
தத³ர்த²ம் ஆவாம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ ஸந்நெதௗ⁴ ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ
ப்ரசாரயாவ :|

ⅩⅥ ஸ ஈஸ்²வர : பூர்வ்வகாேல ஸர்வ்வேத³ஸீ²யேலாகாந்
ஸ்வஸ்வமார்ேக³ சலிதுமநுமத ம்ʼ த³த்தவாந்,

ⅩⅦததா²ப ஆகாஸா²த்ேதாயவர்ஷேணநநாநாப்ரகாரஸ²ஸ்ேயாத்பத்யா
ச யுஷ்மாகம்ʼ ஹைதஷீ ஸந் ப⁴ ையராநநேத³ந ச யுஷ்மாகம்
அந்த :கரணாந தர்பயந் தாந தா³நாந நஜஸாக்ஷஸ்வரூபாணி
ஸ்த²ப தவாந்|

ⅩⅧ க ந்து தாத்³ருʼஸா²யாம்ʼ கதா²யாம்ʼ கத ²தாயாமப தேயா :
ஸமீப உத்ஸர்ஜநாத் ேலாகநவஹம்ʼ ப்ராேயண நவர்த்தயதும்ʼ
நாஸ²க்நுதாம்|

ⅩⅨஆந்தயக ²யா-இகநயநக³ராப்⁴யாம்ʼகத பயயஹூதீ³யேலாகா
ஆக³த்ய ேலாகாந் ப்ராவர்த்தயந்த தஸ்மாத் ைத ெபௗலம்ʼ
ப்ரஸ்தைரராக்⁴நந் ேதந ஸ ம்ருʼத இத வஜ்ஞாய நக³ரஸ்ய
ப³ஹஸ்தம்ஆக்ருʼஷ்யநீதவந்த :|
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ⅩⅩ க ந்து ஸி²ஷ்யக³ேண தஸ்ய சதுர்த ³ஸி² தஷ்ட²த ஸத ஸ
ஸ்வயம்உத்தா²யபுநரப நக³ரமத்⁴யம்ʼப்ராவஸ²த்தத்பேர(அ)ஹந
ப³ர்ணப்³பா³ஸஹேதா த³ர்ப்³பீ³நக³ரம்ʼ க³தவாந்|

ⅩⅪ தத்ர ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ ப்ரசார்ய்ய ப³ஹுேலாகாந் ஸி²ஷ்யாந்
க்ருʼத்வா ெதௗ லுஸ்த்ராம் இகநயம் ஆந்தயக ²யாஞ்ச
பராவ்ருʼத்யக³ெதௗ|

ⅩⅫ ப³ஹுது³ :கா²ந பு⁴க்த்வாபீஸ்²வரராஜ்யம்ʼ ப்ரேவஷ்டவ்யம்
இத காரணாத்³ த⁴ர்ம்மமார்ேக³ ஸ்தா²தும்ʼ வநயம்ʼ க்ருʼத்வா
ஸி²ஷ்யக³ணஸ்யமந :ஸ்ைத²ர்ய்யம்அகுருதாம்ʼ|

ⅩⅩⅢமண்ட³லீநாம்ʼப்ராசீநவர்கா³ந்நயுஜ்யப்ரார்த²ேநாபவாெஸௗ
க்ருʼத்வா யத்ப்ரெபௗ⁴ ேத வ்யஸ்²வஸந் தஸ்ய ஹஸ்ேத தாந்
ஸமர்ப்ய

ⅩⅩⅣபஸித ³யாமத்⁴ேயந பாம்பு²லியாேத³ஸ²ம்ʼ க³தவந்ெதௗ|
ⅩⅩⅤ பஸ்²சாத் பர்கா³நக³ரம்ʼ க³த்வா ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ ப்ரசார்ய்ய
அத்தாலியாநக³ரம்ʼ ப்ரஸ்த ²தவந்ெதௗ|

ⅩⅩⅥ தஸ்மாத் ஸமுத்³ரபேத²ந க³த்வா தாப்⁴யாம்ʼ யத்
கர்ம்ம ஸம்பந்நம்ʼ தத்கர்ம்ம ஸாத⁴யதும்ʼ யந்நக³ேர
த³யாேலாரீஸ்²வரஸ்ய ஹஸ்ேத ஸமர்ப ெதௗ ஜாெதௗ தத்³
ஆந்தயக ²யாநக³ரம்ʼ க³தவந்தா|

ⅩⅩⅦ தத்ேராபஸ்தா²ய தந்நக³ரஸ்த²மண்ட³லீம்ʼ ஸம்ʼக்³ருʼஹ்ய
ஸ்வாப்⁴யாம ஈஸ்²வேரா யத்³யத் கர்ம்மகேராத் ததா² ேயந
ப்ரகாேரண ப ⁴ந்நேத³ஸீ²யேலாகாந் ப்ரத வஸ்²வாஸரூபத்³வாரம்
அேமாசயத்³ ஏதாந்ஸர்வ்வவ்ருʼத்தாந்தாந் தாந்ஜ்ஞாப தவந்ெதௗ|

ⅩⅩⅧ ததஸ்ெதௗ ஸி²ர்ய்ைய : ஸார்த்³த⁴ம்ʼ தத்ர ப³ஹுத ³நாந
ந்யவஸதாம்|

ⅩⅤ
Ⅰ யஹூதா³ேத³ஸா²த் கயந்ேதா ஜநா ஆக³த்ய
ப்⁴ராத்ருʼக³ணமித்த²ம்ʼஸி²க்ஷதவந்ேதா மூஸாவ்யவஸ்த²யா யத ³
யுஷ்மாகம்ʼ த்வக்ேச²ேதா³ ந ப⁴வத தர்ஹ யூயம்ʼ பரித்ராணம்ʼ
ப்ராப்தும்ʼ நஸ² யத²|

Ⅱ ெபௗலப³ர்ணப்³ெபௗ³ ைத : ஸஹ ப³ஹூந் வசாராந்
வவாதா³ம்ʼஸ்²ச க்ருʼதவந்ெதௗ, தேதா மண்ட³லீயேநாகா
ஏதஸ்யா : கதா²யாஸ்தத்த்வம்ʼஜ்ஞாதும்ʼயரூஸா²லம்நக³ரஸ்தா²ந்
ப்ேரரிதாந் ப்ராசீநாம்ʼஸ்²ச ப்ரத ெபௗலப³ர்ணப்³பா³ப்ரப்⁴ருʼதீந்
கத பயஜநாந் ப்ேரஷயதும்ʼ நஸ்²சயம்ʼ க்ருʼதவந்த :|

Ⅲேதமண்ட³ல்யாப்ேரரிதா :ஸந்த :ைப²ணீகீேஸா²மிேராந்ேத³ஸா²ப்⁴யாம்ʼ
க³த்வா ப ⁴ந்நேத³ஸீ²யாநாம்ʼ மந :பரிவர்த்தநஸ்ய வார்த்தயா
ப்⁴ராத்ருʼணாம்ʼ பரமாஹ்லாத³ம்அஜநயந்|

Ⅳயரூஸா²லம்யுபஸ்தா²யப்ேரரிதக³ேணநேலாகப்ராசீநக³ேணந
ஸமாேஜந ச ஸமுபக்³ருʼஹீதா : ஸந்த : ஸ்ைவரீஸ்²வேரா யாந
கர்ம்மாணி க்ருʼதவாந் ேதஷாம்ʼ ஸர்வ்வவ்ருʼத்தாந்தாந் ேதஷாம்ʼ
ஸமக்ஷம்அகத²யந்|

Ⅴ க ந்து வஸ்²வாஸிந : கயந்த : ப ²ரூஸி²மதக்³ராஹேணா
ேலாகாஉத்தா²யகதா²ேமதாம்ʼகத ²தவந்ேதா ப ⁴ந்நேத³ஸீ²யாநாம்ʼ
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த்வக்ேச²த³ம்ʼ கர்த்தும்ʼ மூஸாவ்யவஸ்தா²ம்ʼ பாலயதுஞ்ச
ஸமாேத³ஷ்டவ்யம்|

Ⅵதத : ப்ேரரிதா ேலாகப்ராசீநாஸ்²ச தஸ்ய வ ேவசநாம்ʼ கர்த்தும்ʼ
ஸபா⁴யாம்ʼஸ்த ²தவந்த :|

Ⅶ ப³ஹுவசாேரஷ ஜாதஷ பதர உத்தா²ய கத ²தவாந், ேஹ
ப்⁴ராதேராயதா² ப ⁴ந்நேத³ஸீ²யேலாகா மமமுகா²த்ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ
ஸ்²ருத்வா வஸ்²வஸந்த தத³ர்த²ம்ʼ ப³ஹுத ³நாத் பூர்வ்வம்
ஈஸ்²வேராஸ்மாகம்ʼமத்⁴ேயமாம்ʼவ்ருʼத்வா நயுக்தவாந்|

Ⅷ அந்தர்ய்யாமீஸ்²வேரா யதா²ஸ்மப்⁴யம்ʼ ததா²
ப ⁴ந்நேத³ஸீ²ேயப்⁴ய : பவ த்ரமாத்மாநம்ʼ ப்ரதா³ய வஸ்²வாேஸந
ேதஷாம்அந்த :கரணாந பவத்ராணி க்ருʼத்வா

Ⅸ ேதஷாம் அஸ்மாகஞ்ச மத்⁴ேய க மப வ ேஸ²ஷம்ʼ ந
ஸ்தா²பய த்வா தாநத ⁴ஸ்வயம்ʼ ப்ரமாணம்ʼ த³த்தவாந் இத யூயம்ʼ
ஜாநீத²|

Ⅹஅதஏவாஸ்மாகம்ʼபூர்வ்வபுருஷாவயஞ்சஸ்வயம்ʼயத்³யுக³ஸ்ய
பா⁴ரம்ʼ ேஸாடு⁴ம்ʼ ந ஸ²க்தா : ஸம்ப்ரத தம்ʼ ஸி²ஷ்யக³ணஸ்ய
ஸ்கந்ேத⁴ஷ ந்யஸிதும்ʼகுத ஈஸ்²வரஸ்யபரீக்ஷாம்ʼ கரிஷ்யத²?

Ⅺ ப்ரேபா⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யாநுக்³ரேஹண ேத யதா² வயமப
ததா² பரித்ராணம்ʼ ப்ராப்தும்ஆஸா²ம்ʼகுர்ம்ம :|

Ⅻ அநந்தரம்ʼ ப³ர்ணப்³பா³ெபௗலாப்⁴யாம் ஈஸ்²வேரா
ப ⁴ந்நேத³ஸீ²யாநாம்ʼ மத்⁴ேய யத்³யத்³ ஆஸ்²சர்ய்யம் அத்³பு⁴தஞ்ச
கர்ம்ம க்ருʼதவாந் தத்³வ்ருʼத்தாந்தம்ʼ ெதௗ ஸ்வமுகா²ப்⁴யாம்
அவர்ணயதாம்ʼ ஸபா⁴ஸ்தா² : ஸர்வ்ேவ நீரவா : ஸந்த :
ஸ்²ருதவந்த :|

ⅩⅢதேயா : கதா²யாம்ʼஸமாப்தாயாம்ʼஸத்யாம்ʼயாகூப்³கத²யதும்
ஆரப்³த⁴வாந்

ⅩⅣ ேஹ ப்⁴ராதேரா மம கதா²யாம் மேநா ந த⁴த்த| ஈஸ்²வர :
ஸ்வநாமார்த²ம்ʼ ப ⁴ந்நேத³ஸீ²யேலாகாநாம் மத்⁴யாத்³ ஏகம்ʼ
ேலாகஸம்ʼக⁴ம்ʼ க்³ரஹீதும்ʼ மத ம்ʼ க்ருʼத்வா ேயந ப்ரகாேரண
ப்ரத²மம்ʼ தாந் ப்ரத க்ருʼபாவேலகநம்ʼ க்ருʼதவாந் தம்ʼ ஸி²ேமாந்
வர்ணிதவாந்|

ⅩⅤப⁴வஷ்யத்³வாத ³ப ⁴ருக்தாந யாந வாக்யாந ைத :ஸார்த்³த⁴ம்
ஏதஸ்ையக்யம்ʼ ப⁴வத யதா²லிக ²தமாஸ்ேத|

ⅩⅥ ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ கர்ம்மணாம்ʼ யஸ்து ஸாத⁴க : பரேமஸ்²வர :|
ஸ ஏேவத³ம்ʼ வேத³த்³வாக்யம்ʼ ேஸ²ஷா : ஸகலமாநவா :|
ப ⁴ந்நேத³ஸீ²யேலாகாஸ்²ச யாவந்ேதா மம நாமத :| ப⁴வந்த ஹ
ஸுவக்²யாதாஸ்ேதயதா² பரேமஸி²து :|

ⅩⅦ தத்வம்ʼ ஸம்யக் ஸமீஹந்ேத தந்ந மித்தமஹம்ʼ
கல| பராவ்ருʼத்ய ஸமாக³த்ய தா³யூத³ : பத தம்ʼ புந :|
தூ³ஷ்யமுத்தா²பயஷ்யாமி ததீ³யம்ʼ ஸர்வ்வவஸ்து ச| பத தம்ʼ
புநருதா²ப்யஸஜ்ஜயஷ்யாமிஸர்வ்வதா²||

ⅩⅧஆப்ரத²மாத்³ஈஸ்²வர :ஸ்வீயாந ஸர்வ்வகர்ம்மாணிஜாநாத |
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ⅩⅨ அதஏவ மம ந ேவத³நமித³ம்ʼ ப ⁴ந்நேத³ஸீ²யேலாகாநாம்ʼ
மத்⁴ேய ேய ஜநா ஈஸ்²வரம்ʼ ப்ரத பராவர்த்தந்த ேதஷாமுபரி
அந்யம்ʼ கமப பா⁴ரம்ʼ ந ந்யஸ்ய

ⅩⅩ ேத³வதாப்ரஸாதா³ஸு²ச ப⁴ யம்ʼ வ்யப ⁴சாரகர்ம்ம
கண்ட²ஸம்பீட³நமாரிதப்ராணிப⁴ யம்ʼ ரக்தப⁴ யஞ்ச ஏதாந
பரித்யக்தும்ʼலிகா²ம :|

ⅩⅪயத : பூர்வ்வகாலேதா மூஸாவ்யவஸ்தா²ப்ரசாரிேணா ேலாகா
நக³ேர நக³ேர ஸந்த ப்ரதவஸ்²ராமவாரஞ்ச ப⁴ஜநப⁴வேந தஸ்யா :
பாேடா² ப⁴வத |

ⅩⅫ தத : பரம்ʼ ப்ேரரிதக³ேணா ேலாகப்ராசீநக³ண : ஸர்வ்வா
மண்ட³லீ ச ஸ்ேவஷாம்ʼ மத்⁴ேய ப³ர்ஸ²ப்³பா³ நாம்நா வ க்²யாேதா
மேநாநீெதௗ க்ருʼத்வா ெபௗலப³ர்ணப்³பா³ப்⁴யாம்ʼ ஸார்த்³த⁴ம்
ஆந்தயக ²யாநக³ரம்ʼ ப்ரத ப்ேரஷணம் உச தம்ʼ பு³த்³த்⁴வா
தாப்⁴யாம்ʼ பத்ரம்ʼ ப்ைரஷயந்|

ⅩⅩⅢ தஸ்மிந் பத்ேர லிக ²தமிம்ʼத³, ஆந்தயக ²யா-ஸுரியா-
கலிகயாேத³ஸ²ஸ்த²ப ⁴ந்நேத³ஸீ²யப்⁴ராத்ருʼக³ணாய
ப்ேரரிதக³ணஸ்ய ேலாகப்ராசீநக³ணஸ்ய ப்⁴ராத்ருʼக³ணஸ்ய ச
நமஸ்கார :|

ⅩⅩⅣவேஸ²ஷேதா(அ)ஸ்மாகம்ஆஜ்ஞாம்அப்ராப்யாப கயந்ேதா
ஜநாஅஸ்மாகம்ʼமத்⁴யாத்³க³த்வாத்வக்ேச²ேதா³மூஸாவ்யவஸ்தா²
ச பாலய தவ்யாவத யுஷ்மாந் ஸி²க்ஷயத்வா யுஷ்மாகம்ʼ
மநஸாமஸ்ைத²ர்ய்யம்ʼ க்ருʼத்வா யுஷ்மாந் ஸஸந்ேத³ஹாந்
அகுர்வ்வந்ஏதாம்ʼ கதா²ம்ʼவயம்அஸ்²ருʼந்ம|

ⅩⅩⅤ தத்காரணாத்³ வயம் ஏகமந்த்ரணா : ஸந்த : ஸபா⁴யாம்ʼ
ஸ்த ²த்வா ப்ரேபா⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய நாமந மித்தம்ʼ
ம்ருʼத்யுமுக²க³தாப்⁴யாமஸ்மாகம்ʼ

ⅩⅩⅥ ப்ரியப³ர்ணப்³பா³ெபௗலாப்⁴யாம்ʼ ஸார்த்³த⁴ம்ʼ
மேநாநீதேலாகாநாம்ʼ ேகஷாஞ்ச த்³ யுஷ்மாகம்ʼ ஸந்நெதௗ⁴
ப்ேரஷணம்உச தம்ʼ பு³த்³த⁴வந்த :|

ⅩⅩⅦ அேதா யஹூதா³ஸீெலௗ யுஷ்மாந் ப்ரத ப்ேரஷதவந்த :,
ஏதேயா ர்முகா²ப்⁴யாம்ʼஸர்வ்வாம்ʼ கதா²ம்ʼஜ்ஞாஸ்யத²|

ⅩⅩⅧ ேத³வதாப்ரஸாத³ப⁴ யம்ʼ ரக்தப⁴ யம்ʼ
க³லபீட³நமாரிதப்ராணிப⁴ யம்ʼ வ்யப ⁴சாரகர்ம்ம
ேசமாந ஸர்வ்வாணி யுஷ்மாப ⁴ஸ்த்யாஜ்யாந ;
ஏதத்ப்ரேயாஜநீயாஜ்ஞாவ்யத ேரேகந யுஷ்மாகம் உபரி
பா⁴ரமந்யம்ʼ ந ந்யஸிதும்ʼ பவ த்ரஸ்யாத்மேநா(அ)ஸ்மாகஞ்ச
உச தஜ்ஞாநம்அப⁴வத்|

ⅩⅩⅨஅதஏவ ேதப்⁴ய : ஸர்வ்ேவப்⁴ய : ஸ்ேவஷ ரக்ஷேதஷ யூயம்ʼ
ப⁴த்³ரம்ʼ கர்ம்ம கரிஷ்யத²|யுஷ்மாகம்ʼமங்க³லம்ʼபூ⁴யாத்|

ⅩⅩⅩ ேத◌े வஸ்ருʼஷ்டா : ஸந்த ஆந்தயக ²யாநக³ர உபஸ்தா²ய
ேலாகநவஹம்ʼஸம்ʼக்³ருʼஹ்யபத்ரம்அத³த³ந்|

ⅩⅩⅪ ததஸ்ேத தத்பத்ரம்ʼ படி²த்வா ஸாந்த்வநாம்ʼ ப்ராப்ய
ஸாநந்தா³அப⁴வந்|
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ⅩⅩⅫ யஹூதா³ஸீெலௗ ச ஸ்வயம்ʼ ப்ரசாரெகௗ பூ⁴த்வா
ப்⁴ராத்ருʼக³ணம்ʼ நாேநாபத ³ஸ்²யதாந்ஸுஸ்த ²ராந்அகுருதாம்|

ⅩⅩⅩⅢஇத்த²ம்ʼெதௗதத்ரைத :ஸாகம்ʼகத பயத ³நாந யாபய த்வா
பஸ்²சாத் ப்ேரரிதாநாம்ʼ ஸமீேப ப்ரத்யாக³மநார்த²ம்ʼ ேதஷாம்ʼ
ஸந்ந ேத⁴ : கல்யாேணநவஸ்ருʼஷ்டாவப⁴வதாம்ʼ|

ⅩⅩⅩⅣக ந்துஸீலஸ்தத்ரஸ்தா²தும்ʼவாஞ்ச ²தவாந்|
ⅩⅩⅩⅤ அபரம்ʼ ெபௗலப³ர்ணப்³ெபௗ³ ப³ஹவ : ஸி²ஷ்யாஸ்²ச
ேலாகாந் உபத ³ஸ்²ய ப்ரேபா⁴ : ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ ப்ரசாரயந்த
ஆந்தயக ²யாயாம்ʼ காலம்ʼயாப தவந்த :|

ⅩⅩⅩⅥகத பயத ³ேநஷ க³ேதஷ ெபௗேலாப³ர்ணப்³பா³ம்அவத³த்
ஆக³ச்சா²வாம்ʼ ேயஷ நக³ேரஷ்வீஸ்²வரஸ்ய ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ
ப்ரசாரிதவந்ெதௗ தாந ஸர்வ்வநக³ராணி புநர்க³த்வா ப்⁴ராதர :
கீத்³ருʼஸா² : ஸந்தீத த்³ரஷ்டும்ʼ தாந்ஸாக்ஷாத்குர்வ்வ :|

ⅩⅩⅩⅦ ேதந மார்கநாம்நா வ க்²யாதம்ʼ ேயாஹநம்ʼ ஸங்க ³நம்ʼ
கர்த்தும்ʼ ப³ர்ணப்³பா³மத மகேராத்,

ⅩⅩⅩⅧ க ந்து ஸ பூர்வ்வம்ʼ தாப்⁴யாம்ʼ ஸஹ கார்ய்யார்த²ம்ʼ ந
க³த்வா பாம்பூ²லியாேத³ேஸ² ெதௗ த்யக்தவாந் தத்காரணாத்
ெபௗலஸ்தம்ʼஸங்க ³நம்ʼ கர்த்தும்அநுச தம்ʼஜ்ஞாதவாந்|

ⅩⅩⅩⅨ இத்த²ம்ʼ தேயாரதஸ²யவ ேராத⁴ஸ்ேயாபஸ்த ²தத்வாத்
ெதௗ பரஸ்பரம்ʼ ப்ருʼத²க³ப⁴வதாம்ʼ தேதா ப³ர்ணப்³பா³ மார்கம்ʼ
க்³ருʼஹீத்வா ேபாேதநகுப்ேராபத்³வீபம்ʼ க³தவாந்;

ⅩⅬ க ந்து ெபௗல : ஸீலம்ʼ மேநாநீதம்ʼ க்ருʼத்வா
ப்⁴ராத்ருʼப ⁴ரீஸ்²வராநுக்³ரேஹஸமர்ப த : ஸந்ப்ரஸ்தா²ய

ⅩⅬⅠ ஸுரியாகலிகயாேத³ஸா²ப்⁴யாம்ʼ மண்ட³லீ : ஸ்த ²ரீகுர்வ்வந்
அக³ச்ச²த்|

ⅩⅥ
Ⅰ ெபௗேலா த³ர்ப்³பீ³லுஸ்த்ராநக³ரேயாருபஸ்த ²ேதாப⁴வத்
தத்ர தீமத ²யநாமா ஸி²ஷ்ய ஏக ஆஸீத்; ஸ வஸ்²வாஸிந்யா
யஹூதீ³யாயா ேயாஷேதா க³ர்ப்³ப⁴ஜாத : க ந்து தஸ்ய
ப தாந்யேத³ஸீ²யேலாக :|

Ⅱ ஸ ஜேநா லுஸ்த்ரா-இகநயநக³ரஸ்தா²நாம்ʼ ப்⁴ராத்ருʼணாம்ʼ
ஸமீேபப ஸுக்²யாத மாந்ஆஸீத்|

Ⅲ ெபௗலஸ்தம்ʼ ஸ்வஸங்க ³நம்ʼ கர்த்தும்ʼ மத ம்ʼ க்ருʼத்வா
தம்ʼ க்³ருʼஹீத்வா தத்³ேத³ஸ²நவாஸிநாம்ʼ யஹூதீ³யாநாம்
அநுேராதா⁴த் தஸ்ய த்வக்ேச²த³ம்ʼ க்ருʼதவாந் யதஸ்தஸ்ய ப தா
ப ⁴ந்நேத³ஸீ²யேலாகஇத ஸர்வ்ைவரஜ்ஞாயத|

Ⅳ தத : பரம்ʼ ேத நக³ேர நக³ேர ப்⁴ரமித்வா யரூஸா²லமஸ்ைத² :
ப்ேரரிைத ர்ேலாகப்ராசீைநஸ்²ச நரூப தம்ʼயத்³வ்யவஸ்தா²பத்ரம்ʼ
தத³நுஸாேரணாசரிதும்ʼ ேலாேகப்⁴யஸ்தத்³ த³த்தவந்த :|

Ⅴ ேதைநவ ஸர்வ்ேவ த⁴ர்ம்மஸமாஜா : க்²ரீஷ்டத⁴ர்ம்ேம
ஸுஸ்த ²ரா : ஸந்த : ப்ரத த ³நம்ʼவர்த்³த ⁴தாஅப⁴வந்|
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Ⅵேதஷ ப்²ருக ³யாகா³லாதயாேத³ஸ²மத்⁴ேயநக³ேதஷ ஸத்ஸு
பவத்ர ஆத்மா தாந் ஆஸி²யாேத³ேஸ² கதா²ம்ʼ ப்ரகாஸ²யதும்ʼ
ப்ரதஷத்³த⁴வாந்|

Ⅶ ததா² முஸியாேத³ஸ² உபஸ்தா²ய ப ³து²நயாம்ʼ க³ந்தும்ʼ
ைதருத்³ேயாேக³ க்ருʼேதஆத்மா தாந் நாந்வமந்யத|

Ⅷ தஸ்மாத் ேத முஸியாேத³ஸ²ம்ʼ பரித்யஜ்ய த்ேராயாநக³ரம்ʼ
க³த்வாஸமுபஸ்த ²தா :|

Ⅸ ராத்ெரௗ ெபௗல : ஸ்வப்ேந த்³ருʼஷ்டவாந் ஏேகா
மாக த³நயேலாகஸ்தஷ்ட²ந் வ நயம்ʼ க்ருʼத்வா தஸ்ைம கத²யத ,
மாக த³நயாேத³ஸ²ம்ஆக³த்யாஸ்மாந்உபகுர்வ்வத |

Ⅹ தஸ்ேயத்த²ம்ʼ ஸ்வப்நத³ர்ஸ²நாத் ப்ரபு⁴ஸ்தத்³ேத³ஸீ²யேலாகாந்
ப்ரத ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ ப்ரசாரயதும் அஸ்மாந் ஆஹூயதீத
நஸ்²ச தம்ʼ பு³த்³த்⁴வா வயம்ʼ தூர்ணம்ʼ மாக த³நயாேத³ஸ²ம்ʼ
க³ந்தும்உத்³ேயாக³ம்அகுர்ம்ம|

Ⅺதத : பரம்ʼவயம்ʼ த்ேராயாநக³ராத்³ ப்ரஸ்தா²யருʼஜுமார்ேக³ண
ஸாமத்²ராக ேயாபத்³வீேபந க³த்வா பேர(அ)ஹந நயாபலிநக³ர
உபஸ்த ²தா :|

Ⅻ தஸ்மாத்³ க³த்வா மாக த³நயாந்தர்வ்வர்த்த
ேராமீயவஸதஸ்தா²நம்ʼ யத் ப ²லிபீநாமப்ரதா⁴நநக³ரம்ʼ
தத்ேராபஸ்தா²யகத பயத ³நாந தத்ரஸ்த ²தவந்த :|

ⅩⅢ வஸ்²ராமவாேர நக³ராத்³ ப³ஹ ர்க³த்வா நதீ³தேட யத்ர
ப்ரார்த²நாசார ஆஸீத் தத்ேராபவஸ்²ய ஸமாக³தா நாரீ : ப்ரத
கதா²ம்ʼ ப்ராசாரயாம|

ⅩⅣ தத : து²யாதீராநக³ரீயா தூ⁴ஷராம்ப³ரவ க்ராயணீ
லுத ³யாநாமிகா யா ஈஸ்²வரேஸவகா ேயாஷத் ஸ்²ேராத்ரீணாம்ʼ
மத்⁴ய ஆஸீத் தயா ெபௗேலாக்தவாக்யாந யத்³ க்³ருʼஹ்யந்ேத
தத³ர்த²ம்ʼ ப்ரபு⁴ஸ்தஸ்யாமேநாத்³வாரம்ʼமுக்தவாந்|

ⅩⅤ அத : ஸா ேயாஷத் ஸபரிவாரா மஜ்ஜிதா ஸதீ வநயம்ʼ
க்ருʼத்வா கத ²தவதீ, யுஷ்மாகம்ʼ வசாராத்³ யத ³ ப்ரெபௗ⁴
வஸ்²வாஸிநீ ஜாதாஹம்ʼ தர்ஹ மம க்³ருʼஹம் ஆக³த்ய தஷ்ட²த|
இத்த²ம்ʼஸாயத்ேநநாஸ்மாந்அஸ்தா²பயத்|

ⅩⅥ யஸ்யா க³ணநயா தத³த ⁴பதீநாம்ʼ ப³ஹுத⁴ேநாபார்ஜநம்ʼ
ஜாதம்ʼ தாத்³ருʼஸீ² க³ணகபூ⁴தக்³ரஸ்தா காசந தா³ஸீ
ப்ரார்த²நாஸ்தா²நக³மநகாலஆக³த்யாஸ்மாந்ஸாக்ஷாத்க்ருʼதவதீ|

ⅩⅦ ஸாஸ்மாகம்ʼ ெபௗலஸ்ய ச பஸ்²சாத்³ ஏத்ய
ப்ேராச்ைச : கதா²மிமாம்ʼ கத ²தவதீ, மநுஷ்யா ஏேத
ஸர்வ்ேவாபரிஸ்த²ஸ்ேயஸ்²வரஸ்ய ேஸவகா : ஸந்ேதா(அ)ஸ்மாந்
ப்ரத பரித்ராணஸ்யமார்க³ம்ʼ ப்ரகாஸ²யந்த |

ⅩⅧ ஸா கந்யா ப³ஹுத ³நாந தாத்³ருʼஸ²ம் அகேராத் தஸ்மாத்
ெபௗேலா து³ :க ²த : ஸந் முக²ம்ʼ பராவர்த்ய தம்ʼ பூ⁴தமவத³த்³,
அஹம்ʼயீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யநாம்நா த்வாமாஜ்ஞாபயாமி த்வமஸ்யா
ப³ஹர்க³ச்ச²; ேதைநவதத்க்ஷணாத்ஸபூ⁴தஸ்தஸ்யாப³ஹர்க³த :|
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ⅩⅨ தத : ஸ்ேவஷாம்ʼ லாப⁴ஸ்ய ப்ரத்யாஸா² வப²லா ஜாேதத
வ ேலாக்ய தஸ்யா : ப்ரப⁴வ : ெபௗலம்ʼ ஸீலஞ்ச த்⁴ருʼத்வாக்ருʼஷ்ய
வசாரஸ்தா²ேந(அ)த ⁴பதீநாம்ʼஸமீபம்ஆநயந்|

ⅩⅩ தத : ஸா²ஸகாநாம்ʼ ந கடம்ʼ நீத்வா ேராமிேலாகா வயம்
அஸ்மாகம்ʼ யத்³ வ்யவஹரணம்ʼ க்³ரஹீதும் ஆசரிதுஞ்ச
நஷத்³த⁴ம்ʼ,

ⅩⅪ இேம யஹூதீ³யேலாகா : ஸந்ேதாப தேத³வ ஸி²க்ஷயத்வா
நக³ேர(அ)ஸ்மாகம்அதீவகலஹம்ʼகுர்வ்வந்த ,

ⅩⅫ இத கத ²ேத ஸத ேலாகநவஹஸ்தேயா :
ப்ராதகூல்ேயேநாத³தஷ்ட²த் ததா² ஸா²ஸகாஸ்தேயா
ர்வஸ்த்ராணி ச ²த்வா ேவத்ராகா⁴தம்ʼ கர்த்தும்ஆஜ்ஞாபயந்|

ⅩⅩⅢ அபரம்ʼ ேத ெதௗ ப³ஹு ப்ரஹார்ய்ய த்வேமெதௗ காராம்ʼ
நீத்வாஸாவதா⁴நம்ʼ ரக்ஷேயத காராரக்ஷகம்ஆத ³ஸ²ந்|

ⅩⅩⅣ இத்த²ம் ஆஜ்ஞாம்ʼ ப்ராப்ய ஸ தாவப்⁴யந்தரஸ்த²காராம்ʼ
நீத்வா பாேத³ஷ பாத³பாஸீ²ப ⁴ ர்ப³த்³த்⁴வாஸ்தா²ப தாவாந்|

ⅩⅩⅤ அத² நஸீ²த²ஸமேய ெபௗலஸீலாவீஸ்²வரமுத்³த ³ஸ்²ய
ப்ராத²நாம்ʼ கா³நஞ்ச க்ருʼதவந்ெதௗ, காராஸ்த ²தா ேலாகாஸ்²ச
தத³ஸ்²ருʼண்வந்

ⅩⅩⅥ ததா³கஸ்மாத் மஹாந் பூ⁴மிகம்ேபா(அ)ப⁴வத் ேதந
ப ⁴த்தமூேலநஸஹகாரா கம்ப தாபூ⁴த் தத்க்ஷணாத்ஸர்வ்வாணி
த்³வாராணி முக்தாந ஜாதாந ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ ப³ந்த⁴நாந ச
முக்தாந |

ⅩⅩⅦ அதஏவ காராரக்ஷேகா ந த்³ராேதா ஜாக³ரித்வா காராயா
த்³வாராணி முக்தாந த்³ருʼஷ்ட்வா ப³ந்த ³ேலாகா : பலாய தா
இத்யநுமாய ேகாஷாத் க²ங்க³ம்ʼ ப³ஹ  : க்ருʼத்வாத்மகா⁴தம்ʼ
கர்த்தும்உத்³யத :|

ⅩⅩⅧ க ந்து ெபௗல : ப்ேராச்ைசஸ்தமாஹூய கத ²தவாந் பஸ்²ய
வயம்ʼ ஸர்வ்ேவ(அ)த்ராஸ்மேஹ, த்வம்ʼ நஜப்ராணஹம்ʼஸாம்ʼ
மாகார்ஷீ :|

ⅩⅩⅨ ததா³ ப்ரதீ³பம் ஆேநதும் உக்த்வா ஸ கம்பமாந : ஸந்
உல்லம்ப்யாப்⁴யந்தரம் ஆக³த்ய ெபௗலஸீலேயா : பாேத³ஷ
பததவாந்|

ⅩⅩⅩ பஸ்²சாத் ஸ ெதௗ ப³ஹராநீய ப்ருʼஷ்டவாந் ேஹ
மேஹச்ெசௗ² பரித்ராணம்ʼ ப்ராப்தும்ʼமயா க ம்ʼ கர்த்தவ்யம்ʼ?

ⅩⅩⅪ பஸ்²சாத் ெதௗ ஸ்வக்³ருʼஹமாநீய தேயா : ஸம்முேக²
கா²த்³யத்³ரவ்யாணி ஸ்தா²ப தவாந் ததா² ஸ ஸ்வயம்ʼ ததீ³யா :
ஸர்வ்ேவ பரிவாராஸ்²ேசஸ்²வேர வஸ்²வஸந்த : ஸாநந்த ³தா
அப⁴வந்|

ⅩⅩⅫ தஸ்ைம தஸ்ய க்³ருʼஹஸ்த ²தஸர்வ்வேலாேகப்⁴யஸ்²ச
ப்ரேபா⁴ : கதா²ம்ʼ கத ²தவந்ெதௗ|

ⅩⅩⅩⅢததா² ராத்ேரஸ்தஸ்மிந்ேநவத³ண்ேட³ஸெதௗக்³ருʼஹீத்வா
தேயா : ப்ரஹாராணாம்ʼக்ஷதாந ப்ரக்ஷாலிதவாந்தத : ஸஸ்வயம்ʼ
தஸ்யஸர்வ்ேவபரிஜநாஸ்²ச மஜ்ஜிதாஅப⁴வந்|
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ⅩⅩⅩⅣ பஸ்²சாத் ெதௗ ஸ்வக்³ருʼஹமாநீய தேயா : ஸம்முேக²
கா²த்³யத்³ரவ்யாணி ஸ்தா²ப தவாந் ததா² ஸ ஸ்வயம்ʼ ததீ³யா :
ஸர்வ்ேவ பரிவாராஸ்²ேசஸ்²வேர வஸ்²வஸந்த : ஸாநந்த ³தா
அப⁴வந்|

ⅩⅩⅩⅤ த ³ந உபஸ்த ²ேத ெதௗ ேலாெகௗ ேமாசேயத கதா²ம்ʼ
கத²யதும்ʼஸா²ஸகா : பதா³த க³ணம்ʼ ப்ேரஷதவந்த :|

ⅩⅩⅩⅥ தத : காராரக்ஷக : ெபௗலாய தாம்ʼ வார்த்தாம்ʼ கத ²தவாந்
யுவாம்ʼ த்யாஜயதும்ʼஸா²ஸகா ேலாகாந ப்ேரஷதவந்த இதா³நீம்ʼ
யுவாம்ʼ ப³ஹ ர்பூ⁴த்வாகுஸ²ேலந ப்ரதஷ்ேட²தாம்ʼ|

ⅩⅩⅩⅦ க ந்து ெபௗலஸ்தாந் அவத³த் ேராமிேலாகேயாராவேயா :
கமப ேதா³ஷம் ந நஸ்²ச த்ய ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ ஸமக்ஷம் ஆவாம்ʼ
கஸ²யா தாட³யத்வா காராயாம்ʼ ப³த்³த⁴வந்த இதா³நீம்ʼ க மாவாம்ʼ
கு³ப்தம்ʼவஸ்த்ர யந்த ? தந்நப⁴வஷ்யத ,ஸ்வயமாக³த்யாவாம்ʼ
ப³ஹ  : க்ருʼத்வா நயந்து|

ⅩⅩⅩⅧ ததா³ பதா³த ப ⁴ : ஸா²ஸேகப்⁴ய ஏதத்³வார்த்தாயாம்ʼ
கத ²தாயாம்ʼெதௗேராமிேலாகாவ த கதா²ம்ʼஸ்²ருத்வா ேத பீ⁴தா :

ⅩⅩⅩⅨ ஸந்தஸ்தேயா : ஸந்ந த ⁴மாக³த்ய வநயம் அகுர்வ்வந்
அபரம்ʼ ப³ஹ  : க்ருʼத்வா நக³ராத் ப்ரஸ்தா²தும்ʼ ப்ரார்த ²தவந்த :|

ⅩⅬ ததஸ்ெதௗ காராயா ந ர்க³த்ய லுத ³யாயா க்³ருʼஹம்ʼ
க³தவந்ெதௗ தத்ர ப்⁴ராத்ருʼக³ணம்ʼ ஸாக்ஷாத்க்ருʼத்ய தாந்
ஸாந்த்வயத்வா தஸ்மாத்ஸ்தா²நாத் ப்ரஸ்த ²ெதௗ|

ⅩⅦ
Ⅰ ெபௗலஸீெலௗ ஆம்ப ²பல்யாபல்ேலாந யாநக³ராப்⁴யாம்ʼ
க³த்வா யத்ர யஹூதீ³யாநாம்ʼ ப⁴ஜநப⁴வநேமகம் ஆஸ்ேத தத்ர
த ²ஷலநீகீநக³ரஉபஸ்த ²ெதௗ|

Ⅱததா³ ெபௗல : ஸ்வாசாராநுஸாேரணேதஷாம்ʼஸமீபம்ʼ க³த்வா
வஸ்²ராமவாரத்ரேய ைத : ஸார்த்³த⁴ம்ʼ த⁴ர்ம்மபுஸ்தகீயகதா²யா
வ சாரம்ʼ க்ருʼதவாந்|

Ⅲ ப²லத : க்²ரீஷ்ேடந து³ :க²ேபா⁴க³ : கர்த்தவ்ய :
ஸ்²மஸா²நது³த்தா²நஞ்ச கர்த்தவ்யம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ ஸந்நெதௗ⁴
யஸ்ய யீேஸா² : ப்ரஸ்தாவம்ʼ கேராமி ஸ ஈஸ்²வேரணாப ⁴ஷக்த :
ஸஏதா : கதா² : ப்ரகாஸ்²யப்ரமாணம்ʼ த³த்வாஸ்த ²ரீக்ருʼதவாந்|

Ⅳ தஸ்மாத் ேதஷாம்ʼ கத பயஜநா அந்யேத³ஸீ²யா ப³ஹேவா
ப⁴க்தேலாகா ப³ஹ்ய : ப்ரதா⁴நநார்ய்யஸ்²ச வஸ்²வஸ்ய
ெபௗலஸீலேயா : பஸ்²சாத்³கா³மிேநாஜாதா :|

Ⅴ க ந்து வஸ்²வாஸஹீநா யஹூதீ³யேலாகா ஈர்ஷ்யயா
பரிபூர்ணா : ஸந்ேதா ஹடட்ஸ்ய கத நயலம்படேலாகாந்
ஸங்க ³ந : க்ருʼத்வா ஜநதயா நக³ரமத்⁴ேய மஹாகலஹம்ʼ
க்ருʼத்வா யாேஸாேநா க்³ருʼஹம் ஆக்ரம்ய ப்ேரரிதாந் த்⁴ருʼத்வா
ேலாகநவஹஸ்யஸமீபம்ஆேநதும்ʼ ேசஷ்டிதவந்த :|

Ⅵ ேதஷாமுத்³ேத³ஸ²ம் அப்ராப்ய ச யாேஸாநம்ʼ கத பயாந்
ப்⁴ராத்ரும்ʼʼஸ்²ச த்⁴ருʼத்வா நக³ராத ⁴பதீநாம்ʼ ந கடமாநீய
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ப்ேராச்ைச : கத ²தவந்ேதாேயமநுஷ்யாஜக³து³த்³வாடிதவந்தஸ்ேத
(அ)த்ராப்யுபஸ்த ²தா : ஸந்த ,

Ⅶ ஏஷ யாேஸாந் ஆதத்²யம்ʼ க்ருʼத்வா தாந்
க்³ருʼஹீதவாந்| யீஸு²நாமக ஏேகா ராஜஸ்தீத கத²யந்தஸ்ேத
ைகஸரஸ்யாஜ்ஞாவருத்³த⁴ம்ʼ கர்ம்மகுர்வ்வத |

Ⅷ ேதஷாம்ʼ கதா²மிமாம்ʼ ஸ்²ருத்வா ேலாகநவேஹா
நக³ராத ⁴பதயஸ்²சஸமுத்³வக்³நாஅப⁴வந்|

Ⅸ ததா³ யாேஸாநஸ்தத³ந்ேயஷாஞ்ச த⁴நத³ண்ட³ம்ʼ க்³ருʼஹீத்வா
தாந் பரித்யக்தவந்த :|

Ⅹ தத : பரம்ʼ ப்⁴ராத்ருʼக³ேணா ரஜந்யாம்ʼ ெபௗலஸீெலௗ
ஸீ²க்⁴ரம்ʼ ப ³ரயாநக³ரம்ʼ ப்ேரஷதவாந் ெதௗ தத்ேராபஸ்தா²ய
யஹூதீ³யாநாம்ʼ ப⁴ஜநப⁴வநம்ʼ க³தவந்ெதௗ|

Ⅺதத்ரஸ்தா² ேலாகா : த ²ஷலநீகீஸ்த²ேலாேகப்⁴ேயா மஹாத்மாந
ஆஸந் யத இத்த²ம்ʼ ப⁴வத ந ேவத ஜ்ஞாதும்ʼ த ³ேந த ³ேந
த⁴ர்ம்மக்³ரந்த²ஸ்யாேலாசநாம்ʼ க்ருʼத்வா ஸ்ைவரம்ʼ கதா²ம்
அக்³ருʼஹ்லந்|

Ⅻ தஸ்மாத்³ அேநேக யஹூதீ³யா அந்யேத³ஸீ²யாநாம்ʼ மாந்யா
ஸ்த்ரிய : புருஷாஸ்²சாேநேகவ்யஸ்²வஸந்|

ⅩⅢ க ந்து ப ³ரயாநக³ேர ெபௗேலேநஸ்²வரீயா கதா²
ப்ரசார்ய்யத இத த ²ஷலநீகீஸ்தா² யஹூதீ³யா ஜ்ஞாத்வா
தத்ஸ்தா²நமப்யாக³த்ய ேலாகாநாம்ʼகுப்ரவ்ருʼத்த ம்அஜநயந்|

ⅩⅣ அதஏவ தஸ்மாத் ஸ்தா²நாத் ஸமுத்³ேரண யாந்தீத
த³ர்ஸ²யத்வா ப்⁴ராதர : க்ஷப்ரம்ʼ ெபௗலம்ʼ ப்ராஹண்வந் க ந்து
ஸீலதீமத ²ெயௗதத்ரஸ்த ²தவந்ெதௗ|

ⅩⅤ தத : பரம்ʼ ெபௗலஸ்ய மார்க³த³ர்ஸ²காஸ்தம் ஆதீ²நீநக³ர
உபஸ்தா²பயந் பஸ்²சாத்³ யுவாம்ʼ தூர்ணம் ஏதத் ஸ்தா²நம்ʼ
ஆக³மிஷ்யத² : ஸீலதீமத ²ெயௗ ப்ரதீமாம் ஆஜ்ஞாம்ʼ ப்ராப்ய ேத
ப்ரத்யாக³தா :|

ⅩⅥ ெபௗல ஆதீ²நீநக³ேர தாவேப ய தஷ்ட²ந் தந்நக³ரம்ʼ
ப்ரத மாப ⁴ : பரிபூர்ணம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா ஸந்தப்தஹ்ருʼத³ேயா
(அ)ப⁴வத்|

ⅩⅦதத : ஸப⁴ஜநப⁴வேந யாந் யஹூதீ³யாந் ப⁴க்தேலாகாம்ʼஸ்²ச
ஹட்ேட சயாந்அபஸ்²யத்ைத : ஸஹப்ரத த ³நம்ʼவசாரிதவாந்|

ⅩⅧக ந்த்வ பகூரீயமதக்³ரஹண :ஸ்ேதாய கீயமதக்³ராஹணஸ்²ச
க யந்ேதா ஜநாஸ்ேதந ஸார்த்³த⁴ம்ʼ வ்யவத³ந்த| தத்ர ேகச த்³
அகத²யந் ஏஷ வாசால : க ம்ʼ வக்தும் இச்ச²த ? அபேர ேகச த்³ ஏஷ
ஜந : ேகஷாஞ்ச த்³வேத³ஸீ²யேத³வாநாம்ʼ ப்ரசாரக இத்யநுமீயேத
யத : ஸயீஸு²ம்உத்த ²தஞ்ச ப்ரசாரயத்|

ⅩⅨ ேத தம் அேரயபாக³நாம வ சாரஸ்தா²நம் ஆநீய ப்ராேவாசந்
இத³ம்ʼ யந்நவீநம்ʼ மதம்ʼ த்வம்ʼ ப்ராசீகஸ²இத³ம்ʼ கீத்³ருʼஸ²ம்ʼ ஏதத்³
அஸ்மாந்ஸ்²ராவய;

ⅩⅩயாமிமாம்அஸம்ப⁴வகதா²ம்அஸ்மாகம்ʼகர்ணேகா³சரீக்ருʼதவாந்
அஸ்யா பா⁴வார்த² : கஇத வயம்ʼஜ்ஞாதும்இச்சா²ம :|
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ⅩⅪ ததா³தீ²நீநவாஸிநஸ்தந்நக³ரப்ரவாஸிநஸ்²ச ேகவலம்ʼ
கஸ்யாஸ்²சந நவீநகதா²யா : ஸ்²ரவேணந ப்ரசாரேணந ச காலம்
அயாபயந்|

ⅩⅫ ெபௗேலா(அ)ேரயபாக³ஸ்ய மத்⁴ேய தஷ்ட²ந் ஏதாம்ʼ
கதா²ம்ʼ ப்ரசாரிதவாந், ேஹ ஆதீ²நீயேலாகா யூயம்ʼ ஸர்வ்வதா²
ேத³வபூஜாயாம்ஆஸக்தாஇத்யஹப்ரத்யக்ஷம்ʼ பஸ்²யாமி|

ⅩⅩⅢ யத : பர்ய்யடநகாேல யுஷ்மாகம்ʼ பூஜநீயாந பஸ்²யந்
‘அவஜ்ஞாேதஸ்²வராய’ ஏதல்லிபயுக்தாம்ʼ யஜ்ஞேவதீ³ேமகாம்ʼ
த்³ருʼஷ்டவாந்; அேதா ந வ த ³த்வா யம்ʼ பூஜயத்⁴ேவ தஸ்ையவ
தத்வம்ʼயுஷ்மாந் ப்ரத ப்ரசாரயாமி|

ⅩⅩⅣ ஜக³ேதா ஜக³த்ஸ்தா²நாம்ʼ ஸர்வ்வவஸ்தூநாஞ்ச ஸ்ரஷ்டா
ய ஈஸ்²வர : ஸ ஸ்வர்க³ப்ருʼத ²வ்ேயாேரகாத ⁴பத  : ஸந்
கரந ர்ம்மிதமந்த ³ேரஷ நநவஸத ;

ⅩⅩⅤ ஸ ஏவ ஸர்வ்ேவப்⁴ேயா ஜீவநம்ʼ ப்ராணாந்
ஸர்வ்வஸாமக்³ரீஸ்²ச ப்ரத³தா³த ; அதஏவ ஸ கஸ்யாஸ்²ச த்
ஸாமக்³ய்ரா அபா⁴வேஹேதா ர்மநுஷ்யாணாம்ʼ ஹஸ்ைத :
ேஸவ ேதா ப⁴வதீத ந|

ⅩⅩⅥ ஸ பூ⁴மண்ட³ேல நவாஸார்த²ம் ஏகஸ்மாத்
ேஸா²ணிதாத் ஸர்வ்வாந் மநுஷ்யாந் ஸ்ருʼஷ்ட்வா ேதஷாம்ʼ
பூர்வ்வநரூப தஸமயம்ʼவஸதஸீமாஞ்ச ந ரச ேநாத்;

ⅩⅩⅦ தஸ்மாத் ேலாைக : ேகநாப ப்ரகாேரண ம்ருʼக³யத்வா
பரேமஸ்²வரஸ்யதத்வம்ʼ ப்ராப்தும்ʼதஸ்யக³ேவஷணம்ʼகரணீயம்|

ⅩⅩⅧ க ந்து ேஸா(அ)ஸ்மாகம்ʼ கஸ்மாச்ச த³ப தூ³ேர தஷ்ட²தீத
நஹ ,வயம்ʼேதநநஸ்²வஸநப்ரஸ்²வஸநக³மநாக³மநப்ராணதா⁴ரணாந
குர்ம்ம :, பு◌நुஸ்²ச யுஷ்மாகேமவ கத பயா : கவய : கத²யந்த ‘தஸ்ய
வம்ʼஸா²வயம்ʼஸ்ேமாஹ ’இத |

ⅩⅩⅨ அதஏவ யத ³ வயம் ஈஸ்²வரஸ்ய வம்ʼஸா² ப⁴வாமஸ்தர்ஹ
மநுஷ்ைய ர்வத்³யயா ெகௗஸ²ேலந ச தக்ஷதம்ʼ ஸ்வர்ணம்ʼ
ரூப்யம்ʼ த்³ருʼஷத்³ ைவேதஷாமீஸ்²வரத்வம் அஸ்மாப ⁴ ர்ந
ஜ்ஞாதவ்யம்ʼ|

ⅩⅩⅩ ேதஷாம்ʼ பூர்வ்வீயேலாகாநாம் அஜ்ஞாநதாம்ʼ ப்ரதீஸ்²வேரா
யத்³யப நாவாத⁴த்த ததா²பீதா³நீம்ʼ ஸர்வ்வத்ர ஸர்வ்வாந் மந :
பரிவர்த்தயதும்ஆஜ்ஞாபயத ,

ⅩⅩⅪயத : ஸ்வநயுக்ேதந புருேஷணயதா³ஸப்ருʼத ²வீஸ்தா²நாம்ʼ
ஸர்வ்வேலாகாநாம்ʼ வசாரம்ʼ கரிஷ்யத தத்³த ³நம்ʼ ந்யரூபயத்;
தஸ்யஸ்²மஸா²ேநாத்தா²பேநந தஸ்மிந் ஸர்வ்ேவப்⁴ய : ப்ரமாணம்ʼ
ப்ராதா³த்|

ⅩⅩⅫ ததா³ ஸ்²மஸா²நாத்³ உத்தா²நஸ்ய கதா²ம்ʼ ஸ்²ருத்வா
ேகச த்³ உபாஹமந், ேகச த³வத³ந் ஏநாம்ʼ கதா²ம்ʼ புநரப த்வத்த :
ஸ்²ேராஷ்யாம :|

ⅩⅩⅩⅢதத : ெபௗலஸ்ேதஷாம்ʼஸமீபாத் ப்ரஸ்த ◌²◌ाதவாந்|
ⅩⅩⅩⅣ ததா²ப ேகசல்ேலாகாஸ்ேதந ஸார்த்³த⁴ம்ʼ மிலித்வா
வ்யஸ்²வஸந் ேதஷாம்ʼ மத்⁴ேய (அ)ேரயபாகீ³யத ³யநுஸிேயா
தா³மாரீநாமா காச ந்நாரீ க யந்ேதா நராஸ்²சாஸந்|
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ⅩⅧ
Ⅰ தத்³க⁴டநாத : பரம்ʼ ெபௗல ஆதீ²நீநக³ராத்³ யாத்ராம்ʼ க்ருʼத்வா
கரிந்த²நக³ரம்ஆக³ச்ச²த்|

Ⅱ தஸ்மிந் ஸமேய க்ெலௗத ³ய : ஸர்வ்வாந் யஹூதீ³யாந்
ேராமாநக³ரம்ʼ வஹாய க³ந்தும் ஆஜ்ஞாபயத், தஸ்மாத்
ப்ரிஸ்கல்லாநாம்நா ஜாயயா ஸார்த்³த⁴ம் இதாலியாேத³ஸா²த்
கஞ்ச த்பூர்வ்வம் ஆக³மத் ய : பந்தேத³ேஸ² ஜாத ஆக்கலநாமா
யஹூதீ³யேலாக : ெபௗலஸ்தம்ʼ ஸாக்ஷாத் ப்ராப்ய தேயா :
ஸமீபமிதவாந்|

Ⅲ ெதௗ தூ³ஷ்யந ர்ம்மாணஜீவெநௗ, தஸ்மாத் பரஸ்பரம்
ஏகவ்ருʼத்த கத்வாத் ஸ தாப்⁴யாம்ʼ ஸஹ உஷத்வா தத்
கர்ம்மாகேராத்|

Ⅳ ெபௗல : ப்ரதவஸ்²ராமவாரம்ʼ ப⁴ஜநப⁴வநம்ʼ க³த்வா வ சாரம்ʼ
க்ருʼத்வா யஹூதீ³யாந் அந்யேத³ஸீ²யாம்ʼஸ்²ச ப்ரவ்ருʼத்த ம்ʼ
க்³ராஹதவாந்|

Ⅴஸீலதீமத ²யேயா ர்மாக த³நயாேத³ஸா²த் ஸேமதேயா : ஸேதா :
ெபௗல உத்தப்தமநா பூ⁴த்வா யீஸு²ரீஸ்²வேரணாப ⁴ஷக்ேதா
ப⁴வதீத ப்ரமாணம்ʼயஹூதீ³யாநாம்ʼஸமீேப ப்ராதா³த்|

Ⅵ க ந்து ேத (அ)தீவ வ ேராத⁴ம்ʼ வதா⁴ய பாஷண்டீ³யகதா²ம்ʼ
கத ²தவந்தஸ்தத : ெபௗேலா வஸ்த்ரம்ʼ து⁴ந்வந் ஏதாம்ʼ கதா²ம்ʼ
கத ²தவாந், யுஷ்மாகம்ʼ ேஸா²ணிதபாதாபராேதா⁴ யுஷ்மாந்
ப்ரத்ேயவ ப⁴வது, ேதநாஹம்ʼ ந ரபராேதா⁴ (அ)த்³யாரப்⁴ய
ப ⁴ந்நேத³ஸீ²யாநாம்ʼஸமீபம்ʼயாமி|

Ⅶஸதஸ்மாத்ப்ரஸ்தா²யப⁴ஜநப⁴வநஸமீபஸ்த²ஸ்யயுஸ்தநாம்ந
ஈஸ்²வரப⁴க்தஸ்யப ⁴ந்நேத³ஸீ²யஸ்யந ேவஸ²நம்ʼ ப்ராவஸ²த்|

Ⅷ தத : க்ரீஷ்பநாமா ப⁴ஜநப⁴வநாத ⁴பத  : ஸபரிவார : ப்ரெபௗ⁴
வ்யஸ்²வஸீத்,கரிந்த²நக³ரீயாப³ஹேவாேலாகாஸ்²சஸமாகர்ண்ய
வஸ்²வஸ்யமஜ்ஜிதாஅப⁴வந்|

Ⅸ க்ஷணதா³யாம்ʼ ப்ரபு⁴ : ெபௗலம்ʼ த³ர்ஸ²நம்ʼ த³த்வா
பா⁴ஷதவாந்,மாைப⁴ஷீ :,மா ந ரஸீ : கதா²ம்ʼ ப்ரசாரய|

Ⅹஅஹம்ʼ த்வயா ஸார்த்³த⁴ம்ஆஸஹம்ʼஸார்த²ம்ʼ ேகாப த்வாம்ʼ
ஸ்ப்ரஷ்டும்ʼ நஸ² யத நக³ேர(அ)ஸ்மிந் மதீ³யா ேலாகா ப³ஹவ
ஆஸேத|

Ⅺதஸ்மாத்ெபௗலஸ்தந்நக³ேரப்ராேயணஸார்த்³த⁴வத்ஸரபர்ய்யந்தம்ʼ
ஸம்ʼஸ்தா²ேயஸ்²வரஸ்யகதா²ம்உபாத ³ஸ²த்|

Ⅻ கா³ல்லியநாமா கஸ்²ச த்³ ஆகா²யாேத³ஸ²ஸ்ய ப்ராட்³வவாக :
ஸமப⁴வத், தேதா யஹூதீ³யா ஏகவாக்யா : ஸந்த : ெபௗலம்
ஆக்ரம்யவ சாரஸ்தா²நம்ʼ நீத்வா

ⅩⅢ மாநுஷ ஏஷ வ்யவஸ்தா²ய வருத்³த⁴ம் ஈஸ்²வரப⁴ஜநம்ʼ
கர்த்தும்ʼ ேலாகாந்குப்ரவ்ருʼத்த ம்ʼ க்³ராஹயதீத ந ேவத ³தவந்த :|

ⅩⅣதத : ெபௗேல ப்ரத்யுத்தரம்ʼ தா³தும்உத்³யேதஸத கா³ல்லியா
யஹூதீ³யாந் வ்யாஹரத், யத ³ கஸ்யச த்³ அந்யாயஸ்ய
வாதஸ²யது³ஷ்டதாசரணஸ்ய வசாேரா(அ)ப⁴வஷ்யத் தர்ஹ
யுஷ்மாகம்ʼ கதா²மயாஸஹநீயாப⁴வஷ்யத்|
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ⅩⅤ க ந்து யத ³ ேகவலம்ʼ கதா²யா வா நாம்ேநா வா யுஷ்மாகம்ʼ
வ்யவஸ்தா²யா வவாேதா³ ப⁴வத தர்ஹ தஸ்ய வசாரமஹம்ʼ ந
கரிஷ்யாமி,யூயம்ʼ தஸ்யமீமாம்ʼஸாம்ʼகுருத|

ⅩⅥதத : ஸதாந்வ சாரஸ்தா²நாத்³தூ³ரீக்ருʼதவாந்|
ⅩⅦததா³ப ⁴ந்நேத³ஸீ²யா : ேஸாஸ்த ²ந நாமாநம்ʼப⁴ஜநப⁴வநஸ்ய
ப்ரதா⁴நாத ⁴பத ம்ʼ த்⁴ருʼத்வா வ சாரஸ்தா²நஸ்ய ஸம்முேக²
ப்ராஹரந் ததா²ப கா³ல்லியா ேதஷ ஸர்வ்வகர்ம்மஸு ந மேநா
ந்யத³தா⁴த்|

ⅩⅧ ெபௗலஸ்தத்ர புநர்ப³ஹுத ³நாந ந்யவஸத், தேதா
ப்⁴ராத்ருʼக³ணாத்³ வஸர்ஜநம்ʼ ப்ராப்ய கஞ்சநவ்ரதந மித்தம்ʼ
க ம்ʼக்ரியாநக³ேரஸி²ேராமுண்ட³யத்வாப்ரிஸ்கல்லாக்கலாப்⁴யாம்ʼ
ஸஹேதாஜலபேத²நஸுரியாேத³ஸ²ம்ʼ க³தவாந்|

ⅩⅨதத இப ²ஷநக³ர உபஸ்தா²ய தத்ர ெதௗ வஸ்ருʼஜ்யஸ்வயம்ʼ
ப⁴ஜநப்⁴வநம்ʼ ப்ரவஸ்²யயஹூதீ³ைய : ஸஹவசாரிதவாந்|

ⅩⅩ ேத ஸ்ைவ : ஸார்த்³த⁴ம்ʼ புந : கத பயத ³நாந ஸ்தா²தும்ʼ தம்ʼ
வ்யநயந்,ஸதத³நுரரீக்ருʼத்யகதா²ேமதாம்ʼ கத ²தவாந்,

ⅩⅪ யரூஸா²லமி ஆகா³ம்யுத்ஸவபாலநார்த²ம்ʼ மயா க³மநீயம்ʼ;
பஸ்²சாத்³ ஈஸ்²வேரச்சா²யாம்ʼ ஜாதாயாம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ ஸமீபம்ʼ
ப்ரத்யாக³மிஷ்யாமி| தத : பரம்ʼ ஸ ைத ர்வஸ்ருʼஷ்ட : ஸந்
ஜலபேத²நஇப ²ஷநக³ராத் ப்ரஸ்த ²தவாந்|

ⅩⅫ தத : ைகஸரியாம் உபஸ்த ²த : ஸந் நக³ரம்ʼ க³த்வா ஸமாஜம்ʼ
நமஸ்க்ருʼத்யதஸ்மாத்³ஆந்தயக ²யாநக³ரம்ʼ ப்ரஸ்த ²தவாந்|

ⅩⅩⅢ தத்ர க யத்காலம்ʼ யாபய த்வா தஸ்மாத் ப்ரஸ்தா²ய
ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ ஸி²ஷ்யாணாம்ʼ மநாம்ʼஸி ஸுஸ்த ²ராணி
க்ருʼத்வா க்ரமேஸா² க³லாதயாப்²ருக ³யாேத³ஸ²ேயா ர்ப்⁴ரமித்வா
க³தவாந்|

ⅩⅩⅣ தஸ்மிந்ேநவ ஸமேய ஸிகந்த³ரியாநக³ேர ஜாத
ஆபல்ேலாநாமா ஸா²ஸ்த்ரவத் ஸுவக்தா யஹூதீ³ய ஏேகா ஜந
இப ²ஷநக³ரம்ஆக³தவாந்|

ⅩⅩⅤ ஸ ஸி²க்ஷதப்ரபு⁴மார்ேகா³ மநேஸாத்³ேயாகீ³ ச ஸந்
ேயாஹேநா மஜ்ஜநமாத்ரம்ʼ ஜ்ஞாத்வா யதா²ர்த²தயா ப்ரேபா⁴ :
கதா²ம்ʼ கத²யந்ஸமுபாத ³ஸ²த்|

ⅩⅩⅥ ஏஷ ஜேநா ந ர்ப⁴யத்ேவந ப⁴ஜநப⁴வேந
கத²யதும் ஆரப்³த⁴வாந், தத : ப்ரிஸ்கல்லாக்க ெலௗ
தஸ்ேயாபேத³ஸ²கதா²ம்ʼ நஸ²ம்ய தம்ʼ ஸ்வேயா : ஸமீபம் ஆநீய
ஸு²த்³த⁴ரூேபேணஸ்²வரஸ்யகதா²ம்அேபா³த⁴யதாம்|

ⅩⅩⅦ பஸ்²சாத் ஸ ஆகா²யாேத³ஸ²ம்ʼ க³ந்தும்ʼ மத ம்ʼ க்ருʼதவாந்,
ததா³ தத்ரத்ய : ஸி²ஷ்யக³ேணா யதா² தம்ʼ க்³ருʼஹ்லாத
தத³ர்த²ம்ʼ ப்⁴ராத்ருʼக³ேணந ஸமாஸ்²வஸ்ய பத்ேர லிக ²ேத ஸத ,
ஆபல்லாஸ்தத்ேராபஸ்த ²த : ஸந் அநுக்³ரேஹண ப்ரத்யய நாம்ʼ
ப³ஹூபகாராந்அகேராத்,

ⅩⅩⅧ ப²லேதா யீஸு²ரப ⁴ஷக்தஸ்த்ராேதத ஸா²ஸ்த்ரப்ரமாணம்ʼ
த³த்வா ப்ரகாஸ²ரூேபண ப்ரத பந்நம்ʼ க்ருʼத்வா யஹூதீ³யாந்
நருத்தராந் க்ருʼதவாந்|
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ⅩⅨ
Ⅰ கரிந்த²நக³ர ஆபல்லஸ : ஸ்த ²த காேல ெபௗல
உத்தரப்ரேத³ைஸ²ராக³ச்ச²ந் இப ²ஷநக³ரம் உபஸ்த ²தவாந்| தத்ர
கத பயஸி²ஷ்யாந்ஸாக்ஷத்ப்ராப்யதாந்அப்ருʼச்ச²த்,

Ⅱயூயம்ʼவஸ்²வஸ்யபவத்ரமாத்மாநம்ʼ ப்ராப்தா நவா? ததஸ்ேத
ப்ரத்யவத³ந் பவ த்ர ஆத்மா தீ³யேத இத்யஸ்மாப ⁴ : ஸ்²ருதமப
நஹ |

Ⅲ ததா³ ஸா(அ)வத³த் தர்ஹ யூயம்ʼ ேகந மஜ்ஜிதா அப⁴வத?
ேத(அ)கத²யந் ேயாஹேநா மஜ்ஜேநந|

Ⅳததா³ ெபௗலஉக்தவாந்இத : பரம்ʼயஉபஸ்தா²ஸ்யத தஸ்மிந்
அர்த²த யீஸு²க்²ரீஷ்ேட வஸ்²வஸிதவ்யமித்யுக்த்வா ேயாஹந்
மந :பரிவர்த்தநஸூசேகந மஜ்ஜேநநஜேல ேலாகாந்அமஜ்ஜயத்|

Ⅴதாத்³ருʼஸீ²ம்ʼ கதா²ம்ʼஸ்²ருத்வா ேத ப்ரேபா⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய
நாம்நா மஜ்ஜிதாஅப⁴வந்|

Ⅵ தத : ெபௗேலந ேதஷாம்ʼ கா³த்ேரஷ கேர(அ)ர்ப ேத
ேதஷாமுபரி பவ த்ர ஆத்மாவரூட⁴வாந், தஸ்மாத் ேத
நாநாேத³ஸீ²யா பா⁴ஷாப⁴வஷ்யத்கதா²ஸ்²ச கத ²தவந்த :|

Ⅶேத ப்ராேயணத்³வாத³ஸ²ஜநாஆஸந்|
Ⅷ ெபௗேலா ப⁴ஜநப⁴வநம்ʼ க³த்வா ப்ராேயண மாஸத்ரயம்
ஈஸ்²வரஸ்ய ராஜ்யஸ்ய வசாரம்ʼ க்ருʼத்வா ேலாகாந் ப்ரவர்த்ய
ஸாஹேஸநகதா²மகத²யத்|

Ⅸ க ந்து கடி²நாந்த :கரணத்வாத் கயந்ேதா ஜநா ந வஸ்²வஸ்ய
ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ ஸமக்ஷம் ஏதத்பத²ஸ்ய ந ந்தா³ம்ʼ கர்த்தும்ʼ
ப்ரவ்ருʼத்தா :, அத : ெபௗலஸ்ேதஷாம்ʼ ஸமீபாத் ப்ரஸ்தா²ய
ஸி²ஷ்யக³ணம்ʼ ப்ருʼத²க்க்ருʼத்வா ப்ரத்யஹம்ʼ துராந்நநாம்ந :
கஸ்யச த்ஜநஸ்யபாட²ஸா²லாயாம்ʼவசாரம்ʼ க்ருʼதவாந்|

Ⅹஇத்த²ம்ʼவத்ஸரத்³வயம்ʼக³தம்ʼதஸ்மாத்³ஆஸி²யாேத³ஸ²நவாஸிந :
ஸர்வ்ேவ யஹூதீ³யா அந்யேத³ஸீ²யேலாகாஸ்²ச ப்ரேபா⁴
ர்யீேஸா² : கதா²ம்அஸ்²ெரௗஷந்|

Ⅺ ெபௗேலந ச ஈஸ்²வர ஏதாத்³ருʼஸா²ந்யத்³பு⁴தாந கர்ம்மாணி
க்ருʼதவாந்

Ⅻ யத் பரிேத⁴ேய கா³த்ரமார்ஜநவஸ்த்ேர வா தஸ்ய ேத³ஹாத்
பீடி³தேலாகாநாம் ஸமீபம் ஆநீேத ேத ந ராமயா ஜாதா அபவத்ரா
பூ⁴தாஸ்²ச ேதப்⁴ேயா ப³ஹர்க³தவந்த :|

ⅩⅢ ததா³ ேத³ஸா²டநகாரிண : கயந்ேதா யஹூதீ³யா
பூ⁴தாபஸாரிேணா பூ⁴தக்³ரஸ்தேநாகாநாம்ʼ ஸந்நெதௗ⁴ ப்ரேப⁴
ர்யீேஸா² ர்நாம ஜப்த்வா வாக்யமித³ம் அவத³ந், யஸ்ய
கதா²ம்ʼ ெபௗல : ப்ரசாரயத தஸ்ய யீேஸா² ர்நாம்நா யுஷ்மாந்
ஆஜ்ஞாபயாம :|

ⅩⅣ ஸ்கவநாம்ேநா யஹூதீ³யாநாம்ʼ ப்ரதா⁴நயாஜகஸ்ய
ஸப்தப ⁴ : புத்ைதஸ்ததா² க்ருʼேதஸத

ⅩⅤ கஸ்²ச த்³ அபவத்ேரா பூ⁴த : ப்ரத்யுத ³தவாந், யீஸு²ம்ʼ ஜாநாமி
ெபௗலஞ்சபரிச ேநாமி க ந்து ேகயூயம்ʼ?
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ⅩⅥ இத்யுக்த்வா ேஸாபவத்ரபூ⁴தக்³ரஸ்ேதா மநுஷ்ேயா லம்ப²ம்ʼ
க்ருʼத்வா ேதஷாமுபரி பத த்வா ப³ேலந தாந் ஜிதவாந், தஸ்மாத்ேத
நக்³நா : க்ஷதாங்கா³ஸ்²சஸந்தஸ்தஸ்மாத்³ ேக³ஹாத்பலாயந்த|

ⅩⅦ ஸா வாக்³ இப ²ஷநக³ரநவாஸிநஸம்ʼ ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ
யஹூதீ³யாநாம்ʼ ப ⁴ந்நேத³ஸீ²யாநாம்ʼ ேலாகாநாஞ்ச
ஸ்²ரேவாேகா³சரீபூ⁴தா; தத : ஸர்வ்ேவ ப⁴யம்ʼ க³தா : ப்ரேபா⁴
ர்யீேஸா² ர்நாம்ேநா யேஸா² (அ)வர்த்³த⁴த|

ⅩⅧ ேயஷாமேநேகஷாம்ʼ ேலாகாநாம்ʼ ப்ரதீத ரஜாயத த ஆக³த்ய
ஸ்ைவ : க்ருʼதா : க்ரியா : ப்ரகாஸ²ரூேபணாங்கீ³க்ருʼதவந்த :|

ⅩⅨ ப³ஹேவா மாயாகர்ம்மகாரிண : ஸ்வஸ்வக்³ரந்தா²ந்
ஆநீய ராஸீ²க்ருʼத்ய ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ ஸமக்ஷம்
அதா³ஹயந், தேதா க³ணநாம்ʼ க்ருʼத்வாபு³த்⁴யந்த
பஞ்சாயுதரூப்யமுத்³ராமூல்யபுஸ்தகாந த³க்³தா⁴ந |

ⅩⅩ இத்த²ம்ʼ ப்ரேபா⁴ : கதா² ஸர்வ்வேத³ஸ²ம்ʼ வ்யாப்ய ப்ரப³லா
ஜாதா|

ⅩⅪ ஸர்வ்ேவஷ்ேவேதஷ கர்ம்மஸு ஸம்பந்ேநஷ ஸத்ஸு
ெபௗேலா மாக த³நயாகா²யாேத³ஸா²ப்⁴யாம்ʼ யரூஸா²லமம்ʼ
க³ந்தும்ʼ மத ம்ʼ க்ருʼத்வா கத ²தவாந் தத்ஸ்தா²நம்ʼ யாத்ராயாம்ʼ
க்ருʼதாயாம்ʼஸத்யாம்ʼமயா ேராமாநக³ரம்ʼ த்³ரஷ்டவ்யம்ʼ|

ⅩⅫஸ்வாநுக³தேலாகாநாம்ʼதீமத ²ேயராஸ்ெதௗத்³ெவௗஜெநௗ
மாக த³நயாேத³ஸ²ம்ʼ ப்ரத ப்ரஹத்ய ஸ்வயம் ஆஸி²யாேத³ேஸ²
கத பயத ³நாந ஸ்த ²தவாந்|

ⅩⅩⅢக ந்துதஸ்மிந்ஸமேயமேத(அ)ஸ்மிந் கலேஹாஜாத :|
ⅩⅩⅣதத்காரணமித³ம்ʼ,அர்த்த மீேத³வ்யாரூப்யமந்த ³ரந ர்ம்மாேணந
ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ ஸி²ல்ப நாம்ʼ யேத²ஷ்டலாப⁴ம் அஜநயத் ேயா
தீ³மீத்ரியநாமா நாடீ³ந்த⁴ம :

ⅩⅩⅤ ஸ தாந் தத்கர்ம்மஜீவந : ஸர்வ்வேலாகாம்ʼஸ்²ச
ஸமாஹூய பா⁴ஷதவாந் ேஹ மேஹச்சா² ஏேதந
மந்த ³ரந ர்ம்மாேணநாஸ்மாகம்ʼ ஜீவகா ப⁴வத , ஏதத்³ யூயம்ʼ
வத்த²;

ⅩⅩⅥ க ந்து ஹஸ்தந ர்ம்மிேதஸ்²வரா ஈஸ்²வரா நஹ
ெபௗலநாம்நா ேகநசஜ்ஜேநந கதா²மிமாம்ʼ வ்யாஹ்ருʼத்ய
ேகவேலப ²ஷநக³ேர நஹ ப்ராேயண ஸர்வ்வஸ்மிந்
ஆஸி²யாேத³ேஸ² ப்ரவ்ருʼத்த ம்ʼ க்³ராஹயத்வா ப³ஹுேலாகாநாம்ʼ
ேஸ²முஷீபராவர்த்த தா, ஏதத்³யுஷ்மாப ⁴ ர்த்³ருʼஸ்²யேதஸ்²ரூயேத
ச|

ⅩⅩⅦ ேதநாஸ்மாகம்ʼ வாணிஜ்யஸ்ய ஸர்வ்வதா² ஹாேந :
ஸம்ப⁴வநம்ʼ ேகவலமித நஹ , ஆஸி²யாேத³ஸ²ஸ்ைத² ர்வா
ஸர்வ்வஜக³த்ஸ்ைத² ர்ேலாைக : பூஜ்யா யார்த மீ மஹாேத³வீ
தஸ்யா மந்த ³ரஸ்யாவஜ்ஞாநஸ்ய தஸ்யா ஐஸ்²வர்ய்யஸ்ய
நாஸ²ஸ்யசஸம்பா⁴வநாவ த்³யேத◌े|

ⅩⅩⅧஏதாத்³ருʼஸீ²ம்ʼ கதா²ம்ʼஸ்²ருத்வா ேத மஹாக்ேராதா⁴ந்வ தா :
ஸந்த உச்ைச :காரம்ʼ கத ²தவந்த இப ²ஷீயாநாம் அர்த்த மீ ேத³வீ
மஹதீப⁴வத |
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ⅩⅩⅨ தத : ஸர்வ்வநக³ரம்ʼ கலேஹந பரிபூர்ணமப⁴வத், தத :
பரம்ʼ ேத மாக த³நீயகா³யாரிஸ்தார்க²நாமாெநௗ ெபௗலஸ்ய
த்³ெவௗ ஸஹசெரௗ த்⁴ருʼத்ைவகச த்தா ரங்க³பூ⁴மிம்ʼ ஜேவந
தா⁴வதவந்த :|

ⅩⅩⅩ தத : ெபௗேலா ேலாகாநாம்ʼ ஸந்ந த ⁴ம்ʼ யாதும் உத்³யதவாந்
க ந்துஸி²ஷ்யக³ணஸ்தம்ʼவாரிதவாந்|

ⅩⅩⅪ ெபௗலஸ்யத்மீயா ஆஸி²யாேத³ஸ²ஸ்தா² : கத பயா :
ப்ரதா⁴நேலாகாஸ்தஸ்ய ஸமீபம்ʼ நரேமகம்ʼ ப்ேரஷ்ய த்வம்ʼ
ரங்க³பூ⁴மிம்ʼமாகா³இத ந்யேவத³யந்|

ⅩⅩⅫ தேதா நாநாேலாகாநாம்ʼ நாநாகதா²கத²நாத் ஸபா⁴
வ்யாகுலா ஜாதா க ம்ʼ காரணாத்³ ஏதாவதீ ஜநதாப⁴வத் ஏதத்³
அத ⁴ைக ர்ேலாைக ர்நாஜ்ஞாய |

ⅩⅩⅩⅢ தத : பரம்ʼ ஜநதாமத்⁴யாத்³ யஹூதீ³ையர்ப³ஹஷ்க்ருʼத :
ஸிகந்த³ேராஹஸ்ேதநஸங்ேகதம்ʼ க்ருʼத்வா ேலாேகப்⁴யஉத்தரம்ʼ
தா³துமுத்³யதவாந்,

ⅩⅩⅩⅣ க ந்து ஸ யஹூதீ³யேலாக இத நஸ்²ச ேத ஸத
இப ²ஷீயாநாம்அர்த்த மீ ேத³வீமஹதீத வாக்யம்ʼ ப்ராேயணபஞ்ச
த³ண்டா³ந்யாவத்³ ஏகஸ்வேரணேலாகநவைஹ : ப்ேராக்தம்ʼ|

ⅩⅩⅩⅤ தேதா நக³ராத ⁴பதஸ்தாந் ஸ்த ²ராந் க்ருʼத்வா
கத ²தவாந் ேஹ இப ²ஷாயா : ஸர்வ்ேவ ேலாகா
ஆகர்ணயத, அர்த மீமஹாேத³வ்யா மஹாேத³வாத்
பத தாயாஸ்தத்ப்ரத மாயாஸ்²ச பூஜநம இப ²ஷநக³ரஸ்தா² :
ஸர்வ்ேவேலாகா : குர்வ்வந்த , ஏதத் ேக நஜாநந்த ?

ⅩⅩⅩⅥதஸ்மாத்³ ஏதத்ப்ரதகூலம்ʼ ேகப கத²யதும்ʼ ந ஸ²க்நுவந்த ,
இத ஜ்ஞாத்வா யுஷ்மாப ⁴ : ஸுஸ்த ²ரத்ேவந ஸ்தா²தவ்யம்
அவவச்யக மப கர்ம்ம ந கர்த்தவ்யஞ்ச|

ⅩⅩⅩⅦ யாந் ஏதாந் மநுஷ்யாந் யூயமத்ர ஸமாநயத ேத
மந்த ³ரத்³ரவ்யாபஹாரகா யுஷ்மாகம்ʼ ேத³வ்யா ந ந்த³காஸ்²ச ந
ப⁴வந்த |

ⅩⅩⅩⅧ யத ³ கஞ்சந ப்ரத தீ³மீத்ரியஸ்ய தஸ்ய ஸஹாயாநாஞ்ச
காச த்³ ஆபத்த ர்வ த்³யேத தர்ஹ ப்ரத ந த ⁴ேலாகா
வ சாரஸ்தா²நஞ்ச ஸந்த , ேத தத் ஸ்தா²நம்ʼ க³த்வா
உத்தரப்ரத்யுத்தேரகுர்வ்வந்து|

ⅩⅩⅩⅨ க ந்து யுஷ்மாகம்ʼ காச த³பரா கதா² யத ³ தஷ்ட²த தர்ஹ
நயமிதாயாம்ʼஸபா⁴யாம்ʼ தஸ்யா நஷ்பத்த ர்ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅬ க ந்த்ேவதஸ்ய வேராத⁴ஸ்ேயாத்தரம்ʼ ேயந தா³தும்ʼ
ஸ²க்நும் ஏதாத்³ருʼஸ²ஸ்ய கஸ்யச த் காரணஸ்யாபா⁴வாத்³
அத்³யதநக⁴டநாேஹேதா ராஜத்³ேராஹணாமிவாஸ்மாகம்
அப ⁴ேயாேகா³ ப⁴வஷ்யதீத ஸ²ங்காவ த்³யேத|

ⅩⅬⅠஇத கத²யத்வாஸஸபா⁴ஸ்த²ேலாகாந்வஸ்ருʼஷ்டவாந்|
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ⅩⅩ
Ⅰ இத்த²ம்ʼ கலேஹ நவ்ருʼத்ேத ஸத ெபௗல : ஸி²ஷ்யக³ணம்
ஆஹூய வஸர்ஜநம்ʼ ப்ராப்ய மாக த³நயாேத³ஸ²ம்ʼ
ப்ரஸ்த ²தவாந்|

Ⅱ ேதந ஸ்தா²ேநந க³ச்ச²ந் தத்³ேத³ஸீ²யாந் ஸி²ஷ்யாந்
ப³ஹூபத ³ஸ்²யயூநாநீயேத³ஸ²ம்உபஸ்த ²தவாந்|

Ⅲதத்ர மாஸத்ரயம்ʼஸ்த ²த்வா தஸ்மாத்ஸுரியாேத³ஸ²ம்ʼயாதும்
உத்³யத :, க ந்து யஹூதீ³யாஸ்தம்ʼ ஹந்தும்ʼ கு³ப்தா அதஷ்ட²ந்
தஸ்மாத் ஸ புநரப மாக த³நயாமார்ேக³ண ப்ரத்யாக³ந்தும்ʼ மத ம்ʼ
க்ருʼதவாந்|

Ⅳப ³ரயாநக³ரீயேஸாபாத்ர : த ²ஷலநீகீயாரிஸ்தார்க²ஸிகுந்ெதௗ³
த³ர்ப்³ேபா³நக³ரீயகா³யதீமத ²ெயௗஆஸி²யாேத³ஸீ²யதுக ²கத்ரப ²ெமௗ
ச ேதநஸார்த்³த⁴ம்ʼஆஸி²யாேத³ஸ²ம்ʼயாவத்³ க³தவந்த :|

Ⅴ ஏேத ஸர்வ்ேவ (அ)க்³ரஸரா : ஸந்ேதா (அ)ஸ்மாந் அேப ய
த்ேராயாநக³ேரஸ்த ²தவந்த :|

Ⅵ கண்வஸூ²ந்யபூேபாத்ஸவத ³ேந ச க³ேத ஸத
வயம்ʼ ப ²லிபீநக³ராத் ேதாயபேத²ந க³த்வா பஞ்சப ⁴
ர்த ³ைநஸ்த்ேராயாநக³ரம்உபஸ்தா²யதத்ரஸப்தத ³நாந்யவாதஷ்டா²ம|

Ⅶ ஸப்தாஹஸ்ய ப்ரத²மத ³ேந பூபாந் ப⁴ம்ʼக்து ஸி²ஷ்ேயஷ
மிலிேதஷ ெபௗல : பரத ³ேந தஸ்மாத் ப்ரஸ்தா²தும் உத்³யத :
ஸந் தத³ஹ்ந ப்ராேயண க்ஷபாயா யாமத்³வயம்ʼ யாவத்
ஸி²ஷ்ேயப்⁴ேயா த⁴ர்ம்மகதா²ம்அகத²யத்|

Ⅷஉபரிஸ்ேத² யஸ்மிந் ப்ரேகாஷ்ேட²ஸபா⁴ம்ʼ க்ருʼத்வாஸந் தத்ர
ப³ஹவ : ப்ரதீ³பா : ப்ராஜ்வலந்|

Ⅸ உதுக²நாமா கஸ்²சந யுவா ச வாதாயந உபவஸ²ந்
ேகா⁴ரதரந த்³ராக்³ரஸ்ேதா (அ)பூ⁴த்ததா³ெபௗேலநப³ஹுக்ஷணம்ʼ
கதா²யாம்ʼ ப்ரசாரிதாயாம்ʼ ந த்³ராமக்³ந : ஸ தஸ்மாத்³
உபரிஸ்த²த்ருʼதீயப்ரேகாஷ்டா²த்³ அபதத், தேதா ேலாகாஸ்தம்ʼ
ம்ருʼதகல்பம்ʼ த்⁴ருʼத்ேவாத³ேதாலயந்|

Ⅹ தத : ெபௗேலா(அ)வருஹ்ய தஸ்ய கா³த்ேர பத த்வா தம்ʼ
க்ேராேட³ ந தா⁴ய கத ²தவாந், யூயம்ʼ வ்யாகுலா மா பூ⁴த நாயம்ʼ
ப்ராைணர்வயுக்த :|

Ⅺபஸ்²சாத்ஸபுநஸ்²ேசாபரி க³த்வாபூபாந் ப⁴ம்ʼக்த்வா ப்ரபா⁴தம்ʼ
யாவத்கேதா²பகத²ேந க்ருʼத்வா ப்ரஸ்த ²தவாந்|

Ⅻ ேத ச தம்ʼ ஜீவந்தம்ʼ யுவாநம்ʼ க்³ருʼஹீத்வா க³த்வா
பரமாப்யாய தாஜாதா :|

ⅩⅢ அநந்தரம்ʼ வயம்ʼ ேபாேதநாக்³ரஸரா பூ⁴த்வாஸ்மநக³ரம்
உத்தீர்ய்ய ெபௗலம்ʼ க்³ரஹீதும்ʼ மத ம் அகுர்ம்ம யத : ஸ தத்ர
பத்³ப்⁴யாம்ʼவ்ரஜிதும்ʼமத ம்ʼ க்ருʼத்ேவத நரூப தவாந்|

ⅩⅣ தஸ்மாத் தத்ராஸ்மாப ⁴ : ஸார்த்³த⁴ம்ʼ தஸ்மிந் மிலிேத ஸத
வயம்ʼ தம்ʼ நீத்வா மிதுலீந்யுபத்³வீபம்ʼ ப்ராப்தவந்த :|

ⅩⅤ தஸ்மாத் ேபாதம்ʼ ேமாசய த்வா பேர(அ)ஹந
கீ²ேயாபத்³வீபஸ்ய ஸம்முக²ம்ʼ லப்³த⁴வந்தஸ்தஸ்மாத்³
ஏேகநாஹ்நா ஸாேமாபத்³வீபம்ʼ க³த்வா ேபாதம்ʼ லாக³யத்வா
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த்ேராகு³ல்லிேய ஸ்த ²த்வா பரஸ்மிந் த ³வேஸ◌े மிலீதநக³ரம்
உபாதஷ்டா²ம|

ⅩⅥயத : ெபௗலஆஸி²யாேத³ேஸ² காலம்ʼயாபயதும் நாப ⁴லஷந்
இப ²ஷநக³ரம்ʼ த்யக்த்வா யாதும்ʼ மந்த்ரணாம்ʼ ஸ்த ²ரீக்ருʼதவாந்;
யஸ்மாத்³ யத ³ ஸாத்⁴யம்ʼ ப⁴வத தர்ஹ நஸ்தாேராத்ஸவஸ்ய
பஞ்சாஸ²த்தமத ³ேந ஸ யரூஸா²லம்யுபஸ்தா²தும்ʼ மத ம்ʼ
க்ருʼதவாந்|

ⅩⅦ ெபௗேலா மிலீதாத்³ இப ²ஷம்ʼ ப்ரத ேலாகம்ʼ ப்ரஹத்ய
ஸமாஜஸ்யப்ராசீநாந்ஆஹூயாநீதவாந்|

ⅩⅧ ேதஷ தஸ்ய ஸமீபம் உபஸ்த ²ேதஷ ஸ ேதப்⁴ய இமாம்ʼ
கதா²ம்ʼ கத ²தவாந், அஹம் ஆஸி²யாேத³ேஸ² ப்ரத²மாக³மநம்
ஆரப்⁴யாத்³ய யாவத்³ யுஷ்மாகம்ʼ ஸந்நெதௗ⁴ ஸ்த ²த்வா
ஸர்வ்வஸமேயயதா²சரிதவாந் தத்³யூயம்ʼஜாநீத²;

ⅩⅨ ப²லத : ஸர்வ்வதா² நம்ரமநா : ஸந் ப³ஹுஸ்²ருபாேதந
யஹுதீ³யாநாம் குமந்த்ரணாஜாதநாநாபரீக்ஷாப ⁴ : ப்ரேபா⁴ :
ேஸவாமகரவம்ʼ|

ⅩⅩ காமப ஹதகதா◌²◌ाம்ʼ ந ேகா³பாய தவாந் தாம்ʼ ப்ரசார்ய்ய
ஸப்ரகாஸ²ம்ʼ க்³ருʼேஹ க்³ருʼேஹ ஸமுபத ³ஸ்²ேயஸ்²வரம்ʼ ப்ரத
மந : பராவர்த்தநீயம்ʼ ப்ரெபௗ⁴யீஸு²க்²ரீஷ்ேடவஸ்²வஸநீயம்ʼ

ⅩⅪ யஹூதீ³யாநாம் அந்யேத³ஸீ²யேலாகாநாஞ்ச ஸமீப
ஏதாத்³ருʼஸ²ம்ʼஸா யம்ʼ த³தா³மி|

ⅩⅫ பஸ்²யத ஸாம்ப்ரதம் ஆத்மநாக்ருʼஷ்ட : ஸந்
யரூஸா²லம்நக³ேர யாத்ராம்ʼ கேராமி, தத்ர மாம்ப்ரத யத்³யத்³
க⁴டிஷ்யேததாந்யஹம்ʼ நஜாநாமி;

ⅩⅩⅢக ந்து மயா ப³ந்த⁴நம்ʼ க்ேலஸ²ஸ்²ச ேபா⁴க்தவ்ய இத பவத்ர
ஆத்மா நக³ேர நக³ேர ப்ரமாணம்ʼ த³தா³த |

ⅩⅩⅣ ததா²ப தம்ʼ க்ேலஸ²மஹம்ʼ த்ருʼணாய ந மந்ேய;
ஈஸ்²வரஸ்யாநுக்³ரஹவஷயகஸ்ய ஸுஸம்ʼவாத³ஸ்ய ப்ரமாணம்ʼ
தா³தும்ʼ,ப்ரேபா⁴ர்யீேஸா² :ஸகாஸா²த³யஸ்யா : ேஸவாயா : பா⁴ரம்ʼ
ப்ராப்நவம்ʼ தாம்ʼ ேஸவாம்ʼ ஸாத⁴யதும்ʼ ஸாநந்த³ம்ʼ ஸ்வமார்க³ம்ʼ
ஸமாபயது◌ஞु்ச நஜப்ராணாநப ப்ரியாந் ந மந்ேய|

ⅩⅩⅤ அது⁴நா பஸ்²யத ேயஷாம்ʼ ஸமீேப(அ)ஹம்
ஈஸ்²வரீயராஜ்யஸ்ய ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ ப்ரசார்ய்ய ப்⁴ரமணம்ʼ
க்ருʼதவாந் ஏதாத்³ருʼஸா² யூயம்ʼ மம வத³நம்ʼ புந ர்த்³ரஷ்டும்ʼ ந
ப்ராப்ஸ்யத² ஏதத³ப்யஹம்ʼஜாநாமி|

ⅩⅩⅥ யுஷ்மப்⁴யம் அஹம் ஈஸ்²வரஸ்ய ஸர்வ்வாந் ஆேத³ஸா²ந்
ப்ரகாஸ²யதும்ʼ ந ந்யவர்த்ேத|

ⅩⅩⅦ அஹம்ʼ ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ ேலாகாநாம்ʼ ரக்தபாதேதா³ஷாத்³
யந்ந ர்ேதா³ஷஆேஸதஸ்யாத்³யயுஷ்மாந்ஸாக்ஷண : கேராமி|

ⅩⅩⅧ யூயம்ʼ ஸ்ேவஷ ததா² யஸ்ய வ்ரஜஸ்யாத்⁴யக்ஷந் ஆத்மா
யுஷ்மாந்வ தா⁴ய ந்யயுங்க்த தத்ஸர்வ்வஸ்மிந்ஸாவதா⁴நா ப⁴வத,
யஸமாஜஞ்சப்ரபு⁴ ர்ந ஜரக்தமூல்ேயநக்ரீதவாந தம்அவத,

ⅩⅩⅨ யேதா மயா க³மேந க்ருʼதஏவ து³ர்ஜயா வ்ருʼகா யுஷ்மாகம்ʼ
மத்⁴யம்ʼ ப்ரவஸ்²யவ்ரஜம்ʼ ப்ரத ந ர்த³யதாம்ஆசரிஷ்யந்த ,
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ⅩⅩⅩ யுஷ்மாகேமவ மத்⁴யாத³ப ேலாகா உத்தா²ய ஸி²ஷ்யக³ணம்
அபஹந்தும்ʼவபரீதம்உபேத³ யந்தீத்யஹம்ʼஜாநாமி|

ⅩⅩⅪ இத ேஹேதா ர்யூயம்ʼ ஸைசதந்யா : ஸந்தஸ்தஷ்டத,
அஹஞ்ச ஸாஸ்²ருபாத : ஸந் வத்ஸரத்ரயம்ʼ யாவத்³ த ³வாநஸ²ம்ʼ
ப்ரதஜநம்ʼ ேபா³த⁴யதும்ʼ ந ந்யவர்த்ேத தத³ப ஸ்மரத|

ⅩⅩⅫ இதா³நீம்ʼ ேஹ ப்⁴ராதேரா யுஷ்மாகம்ʼ நஷ்டா²ம்ʼ ஜநயதும்ʼ
பவ த்ரீக்ருʼதேலாகாநாம்ʼ மத்⁴ேய(அ)த ⁴காரஞ்ச தா³தும்ʼஸமர்ேதா²
ய ஈஸ்²வரஸ்தஸ்யாநுக்³ரஹஸ்ய ேயா வாத³ஸ்²ச தேயாருப⁴ேயா
ர்யுஷ்மாந்ஸமார்பயம்|

ⅩⅩⅩⅢ கஸ்யாப ஸ்வர்ணம்ʼ ரூப்யம்ʼ வஸ்த்ரம்ʼ வா ப்ரத மயா
ேலாேபா⁴ ந க்ருʼத :|

ⅩⅩⅩⅣ க ந்து மம மத்ஸஹசரேலாகாநாஞ்சாவஸ்²யகவ்யயாய
மதீ³யமித³ம்ʼ கரத்³வயம்அஸ்²ராம்யத்³ ஏதத்³யூயம்ʼஜாநீத²|

ⅩⅩⅩⅤ அேநந ப்ரகாேரண க்³ரஹணத்³ தா³நம்ʼ ப⁴த்³ரமித
யத்³வாக்யம்ʼ ப்ரபு⁴ ர்யீஸு² : கத ²தவாந் தத் ஸ்மர்த்தும்ʼ
த³ரித்³ரேலாகாநாமுபகாரார்த²ம்ʼ ஸ்²ரமம்ʼ கர்த்துஞ்ச யுஷ்மாகம்
உச தம் ஏதத்ஸர்வ்வம்ʼயுஷ்மாநஹம்உபத ³ஷ்டவாந்|

ⅩⅩⅩⅥ ஏதாம்ʼ கதா²ம்ʼ கத²யத்வா ஸ ஜாநுநீ பாதய த்வா ஸர்ைவ :
ஸஹப்ரார்த²யத|

ⅩⅩⅩⅦேதந ேத க்ரந்த்³ரந்த :
ⅩⅩⅩⅧ புந ர்மம முக²ம்ʼ ந த்³ர யத² வேஸ²ஷத ஏஷா யா கதா²
ேதநாகத ² தத்காரணாத் ேஸா²கம்ʼ வலாபஞ்ச க்ருʼத்வா கண்ட²ம்ʼ
த்⁴ருʼத்வா சும்ப ³தவந்த :| பஸ்²சாத் ேத தம்ʼ ேபாதம்ʼ நீதவந்த :|

ⅩⅪ
Ⅰ ைத ர்வஸ்ருʼஷ்டா : ஸந்ேதா வயம்ʼ ேபாதம்ʼ பா³ஹயத்வா
ருʼஜுமார்ேக³ண ேகாஷம் உபத்³வீபம் ஆக³த்ய பேர(அ)ஹந
ேராத ³ேயாபத்³வீபம் ஆக³ச்சா²ம ததஸ்தஸ்மாத் பாதாராயாம்
உபாதஷ்டா²ம|

Ⅱ தத்ர ைப²நீகயாேத³ஸ²கா³மிநம் ேபாதேமகம்ʼ ப்ராப்ய
தமாருஹ்யக³தவந்த :|

Ⅲகுப்ேராபத்³வீபம்ʼத்³ருʼஷ்ட்வாதம்ʼஸவ்யத ³ஸி²ஸ்தா²பய த்வா
ஸுரியாேத³ஸ²ம்ʼ க³த்வா ேபாதஸ்த²த்³ரவ்யாண்யவேராஹயதும்ʼ
ேஸாரநக³ேரலாக ³தவந்த :|

Ⅳ தத்ர ஸி²ஷ்யக³ணஸ்ய ஸாக்ஷாத்கரணாய வயம்ʼ தத்ர
ஸப்தத ³நாந ஸ்த ²தவந்த : பஸ்²சாத்ேத பவ த்ேரணாத்மநா
ெபௗலம்ʼவ்யாஹரந்த்வம்ʼயரூஸா²லம்நக³ரம்ʼமா க³ம :|

Ⅴ ததஸ்ேதஷ ஸப்தஸு த ³ேநஷ யாப ேதஷ ஸத்ஸு
வயம்ʼ தஸ்மாத் ஸ்தா²நாத் நஜவர்த்மநா க³தவந்த :, தஸ்மாத்
ேத ஸபா³லவ்ருʼத்³த⁴வந தா அஸ்மாப ⁴ : ஸஹ நக³ரஸ்ய
பரிஸரபர்ய்யந்தம் ஆக³தா : பஸ்²சாத்³வயம்ʼ ஜலத ⁴தேட
ஜாநுபாதம்ʼ ப்ரார்த²யாமஹ |

Ⅵ தத : பரஸ்பரம்ʼ வஸ்ருʼஷ்டா : ஸந்ேதா வயம்ʼ ேபாதம்ʼ
க³தாஸ்ேததுஸ்வஸ்வக்³ருʼஹம்ʼ ப்ரத்யாக³தவந்த :|
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Ⅶ வயம்ʼ ேஸாரநக³ராத் நாவா ப்ரஸ்தா²ய தலிமாய நக³ரம்
உபாதஷ்டா²மதத்ராஸ்மாகம்ʼஸமுத்³ரீயமார்க³ஸ்யாந்ேதா(அ)ப⁴வத்
தத்ர ப்⁴ராத்ருʼக³ணம்ʼ நமஸ்க்ருʼத்ய த ³நேமகம்ʼ ைத : ஸார்த்³த⁴ம்
உஷதவந்த :|

Ⅷ பேர (அ)ஹந ெபௗலஸ்தஸ்ய ஸங்க ³ேநா
வயஞ்ச ப்ரதஷ்ட²மாநா : ைகஸரியாநக³ரம் ஆக³த்ய
ஸுஸம்ʼவாத³ப்ரசாரகாநாம்ʼ ஸப்தஜநாநாம்ʼ ப ²லிபநாம்ந ஏகஸ்ய
க்³ருʼஹம்ʼ ப்ரவஸ்²யாவதஷ்டா²ம|

Ⅸ தஸ்ய சதஸ்ேரா து³ஹதேரா(அ)நூடா⁴ ப⁴வஷ்யத்³வாத ³ந்ய
ஆஸந்|

Ⅹ தத்ராஸ்மாஸு ப³ஹுத ³நாந ப்ேராஷ ேதஷ
யஹூதீ³யேத³ஸா²த்³ ஆக³த்யாகா³ப³நாமா ப⁴வஷ்யத்³வாதீ³
ஸமுபஸ்த ²தவாந்|

Ⅺ ேஸாஸ்மாகம்ʼ ஸமீபேமத்ய ெபௗலஸ்ய கடிப³ந்த⁴நம்ʼ
க்³ருʼஹீத்வா நஜஹஸ்தாபாதா³ந் ப³த்³த்⁴வா பா⁴ஷதவாந்
யஸ்ேயத³ம்ʼ கடிப³ந்த⁴நம்ʼ தம்ʼ யஹூதீ³யேலாகா
யரூஸா²லமநக³ரஇத்த²ம்ʼப³த்³த்⁴வாப ⁴ந்நேத³ஸீ²யாநாம்ʼகேரஷ
ஸமர்பயஷ்யந்தீத வாக்யம்ʼ பவ த்ரஆத்மா கத²யத |

Ⅻ ஏதாத்³ருʼஸீ²ம்ʼ கதா²ம்ʼ ஸ்²ருத்வா வயம்ʼ தந்நக³ரவாஸிேநா
ப்⁴ராதரஸ்²சயரூஸா²லமம்ʼ நயாதும்ʼெபௗலம்ʼவ்யநயாமஹ ;

ⅩⅢக ந்துஸ ப்ரத்யாவாதீ³த்,யூயம்ʼ க ம்ʼகுருத²? க ம்ʼ க்ரந்த³ேநந
மமாந்த :கரணம்ʼ வதீ³ர்ணம்ʼ கரிஷ்யத²? ப்ரேபா⁴ ர்யீேஸா²
ர்நாம்ேநா ந மித்தம்ʼயரூஸா²லமி ப³த்³ேதா⁴ ப⁴வதும்ʼ ேகவலதந்ந
ப்ராணாந்தா³துமப ஸஸஜ்ேஜாஸ்மி|

ⅩⅣ ேதநாஸ்மாகம்ʼ கதா²யாம் அக்³ருʼஹீதாயாம் ஈஸ்²வரஸ்ய
யேத²ச்சா² தைத²வப⁴வத்வத்யுக்த்வாவயம்ʼ ந ரஸ்யாம|

ⅩⅤ பேர(அ)ஹந பாேத²யத்³ரவ்யாணி க்³ருʼஹீத்வா
யரூஸா²லமம்ʼ ப்ரத யாத்ராம்அகுர்ம்ம|

ⅩⅥ தத : ைகஸரியாநக³ரநவாஸிந : கத பயா : ஸி²ஷ்யா
அஸ்மாப ⁴ : ஸார்த்³த⁴ம் இத்வா க்ருʼப்ரீேயந ம்நாஸந்நாம்நா ேயந
ப்ராசீநஸி²ஷ்ேயந ஸார்த்³த⁴ம் அஸ்மாப ⁴ ர்வஸ்தவ்யம்ʼ தஸ்ய
ஸமீபம்அஸ்மாந் நீதவந்த :|

ⅩⅦஅஸ்மாஸுயரூஸா²லம்யுபஸ்த ²ேதஷ தத்ரஸ்த²ப்⁴ராத்ருʼக³ேணா(அ)ஸ்மாந்
ஆஹ்லாேத³ந க்³ருʼஹீதவாந்|

ⅩⅧ பரஸ்மிந் த ³வேஸ ெபௗேல(அ)ஸ்மாப ⁴ : ஸஹ யாகூேபா³
க்³ருʼஹம்ʼ ப்ரவஷ்ேட ேலாகப்ராசீநா : ஸர்வ்ேவ தத்ர பரிஷத ³
ஸம்ʼஸ்த ²தா :|

ⅩⅨ அநந்தரம்ʼ ஸ தாந் நத்வா ஸ்வீயப்ரசாரேணந
ப ⁴ந்நேத³ஸீ²யாந் ப்ரதீஸ்²வேரா யாந கர்ம்மாணி ஸாத ⁴தவாந்
ததீ³யாம்ʼ கதா²ம்அநுக்ரமாத் கத ²தவாந்|

ⅩⅩ இத ஸ்²ருத்வா ேத ப்ரபு⁴ம்ʼ த⁴ந்யம்ʼ ப்ேராச்ய வாக்யமித³ம்
அபா⁴ஷந்த, ேஹ ப்⁴ராத ர்யஹூதீ³யாநாம்ʼ மத்⁴ேய
ப³ஹுஸஹஸ்ராணி ேலாகா வஸ்²வாஸிந ஆஸேத க ந்து ேத
ஸர்வ்ேவவ்யவஸ்தா²மதாசாரிணஏதத் ப்ரத்யக்ஷம்ʼ பஸ்²யஸி|
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ⅩⅪ ஸி²ஸூ²நாம்ʼ த்வக்ேச²த³நாத்³யாசரணம்ʼ ப்ரதஷத்⁴ய த்வம்ʼ
ப ⁴ந்நேத³ஸ²நவாஸிேநா யஹூதீ³யேலாகாந் மூஸாவாக்யம்
அஸ்²ரத்³தா⁴தும்உபத ³ஸ²ஸீத ைத : ஸ்²ருதமஸ்த |

ⅩⅫ த்வமத்ராக³ேதாஸீத வார்த்தாம்ʼ ஸமாகர்ண்ய ஜநநவேஹா
மிலித்வாவஸ்²யேமவாக³மிஷ்யத ; அதஏவ கம்ʼ கரணீயம்? அத்ர
வயம்ʼமந்த்ரய த்வாஸமுபாயம்ʼ த்வாம்ʼவதா³மஸ்தம்ʼ த்வமாசர|

ⅩⅩⅢவ்ரதம்ʼகர்த்தும்ʼக்ருʼதஸங்கல்பாேய(அ)ஸ்மாம்ʼகசத்வாேரா
மாநவா : ஸந்த

ⅩⅩⅣ தாந் க்³ருʼஹீத்வா ைத : ஸஹத : ஸ்வம்ʼ ஸு²ச ம்ʼ குரு ததா²
ேதஷாம்ʼஸி²ேராமுண்ட³ேநேயாவ்யேயாப⁴வத தம்ʼத்வம்ʼேத³ஹ |
ததா² க்ருʼேத த்வதீ³யாசாேர யா ஜநஸ்²ருத ர்ஜாயேத ஸாலீகா
க ந்து த்வம்ʼ வத ⁴ம்ʼ பாலயந் வ்யவஸ்தா²நுஸாேரேணவாசரஸீத
ேத ேபா⁴த்ஸந்ேத|

ⅩⅩⅤ ப ⁴ந்நேத³ஸீ²யாநாம்ʼ வஸ்²வாஸிேலாகாநாம்ʼ
ந கேட வயம்ʼ பத்ரம்ʼ லிக ²த்ேவத்த²ம்ʼ ஸ்த ²ரீக்ருʼதவந்த :,
ேத³வப்ரஸாத³ேபா⁴ஜநம்ʼ ரக்தம்ʼக³லபீட³நமாரிதப்ராணிேபா⁴ஜநம்ʼ
வ்யப ⁴சாரஸ்²ைசேதப்⁴ய : ஸ்வரக்ஷணவ்யத ேரேகண
ேதஷாமந்யவத ⁴பாலநம்ʼ கரணீயம்ʼ ந|

ⅩⅩⅥ தத : ெபௗலஸ்தாந் மாநுஷாநாதா³ய பரஸ்மிந்
த ³வேஸ ைத : ஸஹ ஸு²ச ர்பூ⁴த்வா மந்த ³ரம்ʼ க³த்வா
ெஸௗ²சகர்ம்மேணா த ³ேநஷ ஸம்பூர்ேணஷ ேதஷாம்
ஏைககார்த²ம்ʼ ைநேவத்³யாத்³யுத்ஸர்ேகா³ ப⁴வஷ்யதீத
ஜ்ஞாப தவாந்|

ⅩⅩⅦ ேதஷ ஸப்தஸு த ³ேநஷ ஸமாப்தகல்ேபஷ
ஆஸி²யாேத³ஸ²நவாஸிேநா யஹூதீ³யாஸ்தம்ʼ மத்⁴ேயமந்த ³ரம்ʼ
வேலாக்ய ஜநநவஹஸ்ய மந :ஸு குப்ரவ்ருʼத்த ம்ʼ ஜநயத்வா தம்ʼ
த்⁴ருʼத்வா

ⅩⅩⅧ ப்ேராச்ைச : ப்ராேவாசந், ேஹ இஸ்ராேயல்ேலாகா :
ஸர்வ்ேவஸாஹாய்யம்ʼகுருத| ேயா மநுஜ ஏேதஷாம்ʼ ேலாகாநாம்ʼ
மூஸாவ்யவஸ்தா²யா ஏதஸ்ய ஸ்தா²நஸ்யாப வ பரீதம்ʼ
ஸர்வ்வத்ர ஸர்வ்வாந் ஸி²க்ஷயத ஸ ஏஷ :; வேஸ²ஷத : ஸ
ப ⁴ந்நேத³ஸீ²யேலாகாந் மந்த ³ரம் ஆநீய பவத்ரஸ்தா²நேமதத்³
அபவத்ரமகேராத்|

ⅩⅩⅨ பூர்வ்வம்ʼ ேத மத்⁴ேயநக³ரம் இப ²ஷநக³ரீயம்ʼ த்ரப ²மம்ʼ
ெபௗேலந ஸஹதம்ʼ த்³ருʼஷ்டவந்த ஏதஸ்மாத் ெபௗலஸ்தம்ʼ
மந்த ³ரமத்⁴யம்ஆநயத்³இத்யந்வமிமத|

ⅩⅩⅩ அதஏவ ஸர்வ்வஸ்மிந் நக³ேர கலேஹாத்பந்நத்வாத்
தா⁴வந்ேதா ேலாகா ஆக³த்ய ெபௗலம்ʼ த்⁴ருʼத்வா மந்த ³ரஸ்ய
ப³ஹராக்ருʼஷ்யாநயந் தத்க்ஷணாத்³ த்³வாராணி ஸர்வ்வாணி
சருத்³தா⁴ந |

ⅩⅩⅪ ேதஷ தம்ʼ ஹந்துமுத்³யேத◌ஷे யரூஸா²லம்நக³ேர
மஹாநுபத்³ரேவா ஜாத இத வார்த்தாயாம்ʼ ஸஹஸ்ரேஸநாபேத :
கர்ணேகா³சரீபூ⁴தாயாம்ʼ ஸத்யாம்ʼ ஸ தத்க்ஷணாத் ைஸந்யாந
ேஸநாபத க³ணஞ்சக்³ருʼஹீத்வாஜேவநாக³தவாந்|
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ⅩⅩⅫ தேதா ேலாகா : ேஸநாக³ேணந ஸஹஸஹஸ்ரேஸநாபத ம்
ஆக³ச்ச²ந்தம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வாெபௗலதாட³நாேதா ந்யவர்த்தந்த|

ⅩⅩⅩⅢ ஸ ஸஹஸ்ரேஸநாபத  : ஸந்ந தா⁴வாக³ம்ய ெபௗலம்ʼ
த்⁴ருʼத்வா ஸ்²ருʼங்க²லத்³வேயந ப³த்³த⁴ம் ஆத ³ஸ்²ய தாந்
ப்ருʼஷ்டவாந் ஏஷக :? க ம்ʼ கர்ம்ம சாயம்ʼ க்ருʼதவாந்?

ⅩⅩⅩⅣ தேதா ஜநஸமூஹஸ்ய கஸ்²ச த்³ ஏகப்ரகாரம்ʼ கஸ்²ச த்³
அந்யப்ரகாரம்ʼ வாக்யம் அெரௗத் ஸ தத்ர ஸத்யம்ʼ ஜ்ஞாதும்
கலஹகாரணாத்³அஸ²க்த :ஸந்தம்ʼது³ர்க³ம்ʼ ேநதும்ஆஜ்ஞாபயத்|

ⅩⅩⅩⅤ ேதஷ ேஸாபாநஸ்ேயாபரி ப்ராப்ேதஷ ேலாகாநாம்ʼ
ஸாஹஸகாரணாத் ேஸநாக³ண : ெபௗலமுத்ேதால்யநீதவாந்|

ⅩⅩⅩⅥ தத : ஸர்வ்ேவ ேலாகா : பஸ்²சாத்³கா³மிந : ஸந்த ஏநம்ʼ
து³ரீகுருேதத வாக்யம்உச்ைசரவத³ந்|

ⅩⅩⅩⅦ ெபௗலஸ்ய து³ர்கா³நயநஸமேய ஸ தஸ்ைம
ஸஹஸ்ரேஸநாபதேய கத ²தவாந், ப⁴வத : புரஸ்தாத் கதா²ம்ʼ
கத²யதும்ʼ க ம் அநுமந்யேத? ஸ தமப்ருʼச்ச²த் த்வம்ʼ க ம்ʼ
யூநாநீயாம்ʼ பா⁴ஷாம்ʼஜாநாஸி?

ⅩⅩⅩⅧ ேயா மிஸரீேயா ஜந : பூர்வ்வம்ʼ வேராத⁴ம்ʼ க்ருʼத்வா
சத்வாரி ஸஹஸ்ராணி கா⁴தகாந் ஸங்க ³ந : க்ருʼத்வா வ ப நம்ʼ
க³தவாந் த்வம்ʼ க ம்ʼஸஏவநப⁴வஸி?

ⅩⅩⅩⅨ ததா³ ெபௗேலா(அ)கத²யத் அஹம்ʼ கலிகயாேத³ஸ²ஸ்ய
தார்ஷநக³ரீேயா யஹூதீ³ேயா, நாஹம்ʼ ஸாமாந்யநக³ரீேயா
மாநவ :; அதஏவ வநேய(அ)ஹம்ʼ லாகாநாம்ʼ ஸமக்ஷம்ʼ கதா²ம்ʼ
கத²யதும்ʼமாமநுஜாநீஷ்வ|

ⅩⅬ ேதநாநுஜ்ஞாத : ெபௗல : ேஸாபாேநாபரி தஷ்ட²ந்
ஹஸ்ேதேநங்க ³தம்ʼ க்ருʼதவாந், தஸ்மாத் ஸர்வ்ேவ ஸுஸ்த ²ரா
அப⁴வந்| ததா³ெபௗலஇப்³ரீயபா⁴ஷயாகத²யதும்ஆரப⁴த,

ⅩⅫ
Ⅰ ேஹ பத்ருʼக³ணா ேஹ ப்⁴ராத்ருʼக³ணா :, இதா³நீம்ʼ மம
ந ேவத³ேநஸமவத⁴த்த|

Ⅱததா³ஸஇப்³ரீயபா⁴ஷயாகதா²ம்ʼகத²யதீத ஸ்²ருத்வாஸர்வ்ேவ
ேலாகாஅதீவந  :ஸ²ப்³தா³ஸந்ேதா(அ)தஷ்ட²ந்|

Ⅲ பஸ்²சாத் ேஸா(அ)கத²யத்³ அஹம்ʼ யஹூதீ³ய
இத நஸ்²சய : கலிகயாேத³ஸ²ஸ்ய தார்ஷநக³ரம்ʼ மம
ஜந்மபூ⁴மி :,ஏதந்நக³ரீயஸ்ய க³மிலீேயலநாம்ேநா(அ)த்⁴யாபகஸ்ய
ஸி²ஷ்ேயாபூ⁴த்வாபூர்வ்வபுருஷாணாம்ʼவத ⁴வ்யவஸ்தா²நுஸாேரண
ஸம்பூர்ணரூேபண ஸி²க்ஷேதா(அ)ப⁴வம் இதா³நீந்தநா யூயம்ʼ
யாத்³ருʼஸா² ப⁴வத² தாத்³ருʼேஸா²(அ)ஹமபீஸ்²வரேஸவாயாம்
உத்³ேயாகீ³ஜாத :|

Ⅳ மதேமதத்³ த்³வஷ்ட்வா தத்³க்³ராஹநாரீபுருஷாந் காராயாம்ʼ
ப³த்³த்⁴வா ேதஷாம்ʼ ப்ராணநாஸ²பர்ய்யந்தாம்ʼ வபக்ஷதாம்
அகரவம்|

Ⅴ மஹாயாஜக : ஸபா⁴ஸத³ : ப்ராசீநேலாகாஸ்²ச மைமதஸ்யா :
கதா²யா : ப்ரமாணம்ʼ தா³தும்ʼ ஸ²க்நுவந்த , யஸ்மாத் ேதஷாம்ʼ
ஸமீபாத்³ த³ம்ேமஷகநக³ரநவாஸிப்⁴ராத்ருʼக³ணார்த²ம்
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ஆஜ்ஞாபத்ராணி க்³ருʼஹீத்வா ேய தத்ர ஸ்த ²தாஸ்தாந்
த³ண்ட³யதும்ʼ யரூஸா²லமம் ஆநயநார்த²ம்ʼ த³ம்ேமஷகநக³ரம்ʼ
க³ேதாஸ்மி|

Ⅵ க ந்து க³ச்ச²ந் தந்நக³ரஸ்ய ஸமீபம்ʼ ப்ராப்தவாந்
ததா³ த்³வதீயப்ரஹரேவலாயாம்ʼ ஸத்யாம் அகஸ்மாத்³
க³க³ணாந்ந ர்க³த்யமஹதீதீ³ப்த ர்மம சதுர்த ³ஸி² ப்ரகாஸி²தவதீ|

Ⅶதேதாமய பூ⁴ெமௗ◌ैபத ேதஸத ,ேஹெஸௗ²லேஹெஸௗ²ல
குேதா மாம்ʼ தாட³யஸி? மாம்ப்ரத பா⁴ஷத ஏதாத்³ருʼஸ² ஏேகா
ரேவாப மயாஸ்²ருத :|

Ⅷ ததா³ஹம்ʼ ப்ரத்யவத³ம்ʼ, ேஹ ப்ரேப⁴ ேகா ப⁴வாந்? தத :
ேஸா(அ)வாதீ³த்யம்ʼத்வம்ʼதாட³யஸிஸநாஸரதீேயாயீஸு²ரஹம்ʼ|

Ⅸ மம ஸங்க ³ேநா ேலாகாஸ்தாம்ʼ தீ³ப்த ம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா ப ⁴யம்ʼ
ப்ராப்தா :, க ந்துமாம்ப்ரத்யுத ³தம்ʼ தத்³வாக்யம்ʼ ேத◌े நாபு³த்⁴யந்த|

Ⅹ தத : பரம்ʼ ப்ருʼஷ்டவாநஹம்ʼ, ேஹ ப்ரேபா⁴ மயா க ம்ʼ
கர்த்தவ்யம்ʼ? தத : ப்ரபு⁴ரகத²யத், உத்தா²ய த³ம்ேமஷகநக³ரம்ʼ
யாஹ த்வயாயத்³யத்கர்த்தவ்யம்ʼநரூப தமாஸ்ேததத்தத்ரத்வம்ʼ
ஜ்ஞாபயஷ்யேஸ|

Ⅺ அநந்தரம்ʼ தஸ்யா : க²ரதரதீ³ப்ேத : காரணாத் க மப
ந த்³ருʼஷ்ட்வா ஸங்க ³க³ேணந த்⁴ருʼதஹஸ்த : ஸந்
த³ம்ேமஷகநக³ரம்ʼவ்ரஜிதவாந்|

Ⅻ தந்நக³ரநவாஸிநாம்ʼ ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ யஹூதீ³யாநாம்ʼ
மாந்ேயாவ்யவஸ்தா²நுஸாேரணப⁴க்தஸ்²சஹநாநீயநாமாமாநவ
ஏேகா

ⅩⅢ மம ஸந்ந த ⁴ம் ஏத்ய தஷ்ட²ந் அகத²யத், ேஹ ப்⁴ராத :
ெஸௗ²ல ஸுத்³ருʼஷ்டி ர்ப⁴வ தஸ்மிந் த³ண்ேட³(அ)ஹம்ʼ ஸம்யக்
தம்ʼ த்³ருʼஷ்டவாந்|

ⅩⅣ தத : ஸ மஹ்யம்ʼ கத ²தவாந் யதா² த்வம்
ஈஸ்²வரஸ்யாப ⁴ப்ராயம்ʼ ேவத்ஸி தஸ்ய ஸு²த்³த⁴ஸத்த்வஜநஸ்ய
த³ர்ஸ²நம்ʼ ப்ராப்ய தஸ்ய ஶ்ரீமுக²ஸ்ய வாக்யம்ʼ ஸ்²ருʼேணாஷ
தந்ந மித்தம் அஸ்மாகம்ʼ பூர்வ்வபுருஷாணாம் ஈஸ்²வரஸ்த்வாம்ʼ
மேநாநீதம்ʼ க்ருʼதவாநம்ʼ|

ⅩⅤ யேதா யத்³யத்³ அத்³ரா ரஸ்²ெரௗஷீஸ்²ச ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ
மாநவாநாம்ʼஸமீேப த்வம்ʼ ேதஷாம்ʼஸா ப⁴வஷ்யஸி|

ⅩⅥ அதஏவ குேதா வலம்ப³ேஸ? ப்ரேபா⁴ ர்நாம்நா ப்ரார்த்²ய
நஜபாபப்ரக்ஷாலநார்த²ம்ʼமஜ்ஜநாயஸமுத்தஷ்ட²|

ⅩⅦதத : பரம்ʼயரூஸா²லம்நக³ரம்ʼப்ரத்யாக³த்யமந்த ³ேர(அ)ஹம்
ஏகதா³ ப்ரார்த²ேய, தஸ்மிந்ஸமேய(அ)ஹம்அப ⁴பூ⁴த : ஸந்ப்ரபூ⁴ம்ʼ
ஸாக்ஷாத்பஸ்²யந்,

ⅩⅧ த்வம்ʼ த்வரயா யரூஸா²லம : ப்ரதஷ்ட²ஸ்வ யேதா
ேலாகாமய தவ ஸா யம்ʼ ந க்³ரஹீஷ்யந்த , மாம்ப்ரத்யுத ³தம்ʼ
தஸ்ேயத³ம்ʼவாக்யம்அஸ்²ெரௗஷம்|

ⅩⅨ தேதாஹம்ʼ ப்ரத்யவாத ³ஷம் ேஹ ப்ரேபா⁴ ப்ரத ப⁴ஜநப⁴வநம்ʼ
த்வய வஸ்²வாஸிேநா ேலாகாந் ப³த்³த்⁴வா ப்ரஹ்ருʼதவாந்,
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ⅩⅩததா² தவஸாக்ஷண : ஸ்தபா²நஸ்ய ரக்தபாதநஸமேய தஸ்ய
வநாஸ²ம்ʼ ஸம்மந்ய ஸந்நெதௗ⁴ தஷ்ட²ந் ஹந்த்ருʼேலாகாநாம்ʼ
வாஸாம்ʼஸிரக்ஷதவாந், ஏதத் ேதவது³ :|

ⅩⅪ தத : ேஸா(அ)கத²யத் ப்ரதஷ்ட²ஸ்வ த்வாம்ʼ
தூ³ரஸ்த²ப ⁴ந்நேத³ஸீ²யாநாம்ʼஸமீபம்ʼ ப்ேரஷயஷ்ேய|

ⅩⅫ ததா³ ேலாகா ஏதாவத்பர்ய்யந்தாம்ʼ ததீ³யாம்ʼ கதா²ம்ʼ
ஸ்²ருத்வா ப்ேராச்ைசரகத²யந், ஏநம்ʼ பூ⁴மண்ட³லாத்³ தூ³ரீகுருத,
ஏதாத்³ருʼஸ²ஜநஸ்யஜீவநம்ʼ ேநாச தம்|

ⅩⅩⅢஇத்யுச்ைச : கத²யத்வாவஸநாந பரித்யஜ்யக³க³ணம்ʼ ப்ரத
தூ⁴லீரக்ஷபந்

ⅩⅩⅣதத : ஸஹஸ்ரேஸநாபத  : ெபௗலம்ʼது³ர்கா³ப்⁴யந்தர ேநதும்ʼ
ஸமாத ³ஸ²த்| ஏதஸ்ய ப்ரதகூலா : ஸந்ேதா ேலாகா : க ந்ந மித்தம்
ஏதாவது³ச்ைச :ஸ்வரம் அகுர்வ்வந், ஏதத்³ ேவத்தும்ʼ தம்ʼ கஸ²யா
ப்ரஹ்ருʼத்யதஸ்யபரீக்ஷாம்ʼ கர்த்துமாத ³ஸ²த்|

ⅩⅩⅤ பதா³தயஸ்²சர்ம்மந ர்ம்மிதரஜ்ஜுப ⁴ஸ்தஸ்ய ப³ந்த⁴நம்ʼ
கர்த்துமுத்³யதாஸ்தாஸ்ததா³நீம்ʼ ெபௗல : ஸம்முக²ஸ்த ²தம்ʼ
ஸ²தேஸநாபத ம் உக்தவாந் த³ண்டா³ஜ்ஞாயாம் அப்ராப்தாயாம்ʼ
க ம்ʼ ேராமிேலாகம்ʼ ப்ரஹர்த்தும்ʼயுஷ்மாகம்அத ⁴காேராஸ்த ?

ⅩⅩⅥ ஏநாம்ʼ கதா²ம்ʼ ஸ்²ருத்வா ஸ ஸஹஸ்ரேஸநாபேத :
ஸந்ந த ⁴ம்ʼ க³த்வா தாம்ʼ வார்த்தாமவத³த் ஸ ேராமிேலாக
ஏதஸ்மாத்ஸாவதா⁴ந : ஸந்கர்ம்மகுரு|

ⅩⅩⅦ தஸ்மாத் ஸஹஸ்ரேஸநாபத ர்க³த்வா தமப்ரா த் த்வம்ʼ
க ம்ʼ ேராமிேலாக :? இத மாம்ʼ ப்³ரூஹ | ேஸா(அ)கத²யத்ஸத்யம்|

ⅩⅩⅧ தத : ஸஹஸ்ரேஸநாபத  : கத ²தவாந் ப³ஹுத்³ரவணம்ʼ
த³த்த்வாஹம்ʼ தத் ெபௗரஸக்²யம்ʼ ப்ராப்தவாந்; க ந்து ெபௗல :
கத ²தவாந்அஹம்ʼஜநுநா தத் ப்ராப்ேதா(அ)ஸ்மி|

ⅩⅩⅨ இத்த²ம்ʼ ஸத ேய ப்ரஹாேரண தம்ʼ பரீக்ஷதும்ʼ
ஸமுத்³யதா ஆஸந் ேத தஸ்ய ஸமீபாத் ப்ராதஷ்ட²ந்த;
ஸஹஸ்ரேஸநாபதஸ்தம்ʼ ேராமிேலாகம்ʼ வஜ்ஞாய ஸ்வயம்ʼ யத்
தஸ்யப³ந்த⁴நம்அகார்ஷீத்தத்காரணாத்³அப ³ேப⁴த்|

ⅩⅩⅩ யஹூதீ³யேலாகா : ெபௗலம்ʼ குேதா(அ)பவத³ந்ேத
தஸ்ய வ்ருʼத்தாந்தம்ʼ ஜ்ஞாதும்ʼ வாஞ்ச²ந் ஸஹஸ்ரேஸநாபத  :
பேர(அ)ஹந ெபௗலம்ʼ ப³ந்த⁴நாத் ேமாசய த்வா ப்ரதா⁴நயாஜகாந்
மஹாஸபா⁴யா : ஸர்வ்வேலாகாஸ்²ச ஸமுபஸ்தா²தும் ஆத ³ஸ்²ய
ேதஷாம்ʼஸந்நெதௗ⁴ெபௗலம்அவேராஹ்யஸ்தா²ப தவாந்|

ⅩⅩⅢ
Ⅰ ஸபா⁴ஸத்³ேலாகாந் ப்ரத ெபௗேலா(அ)நந்யத்³ருʼஷ்ட்யா
பஸ்²யந் அகத²யத், ேஹ ப்⁴ராத்ருʼக³ணா அத்³ய யாவத் ஸரேலந
ஸர்வ்வாந்த :கரேணேநஸ்²வரஸ்யஸாக்ஷாத்³ஆசராமி|

Ⅱ அேநந ஹநாநீயநாமா மஹாயாஜகஸ்தம்ʼ கேபாேல
சேபேடநாஹந்தும்ʼஸமீபஸ்த²ேலாகாந்ஆத ³ஷ்டவாந்|

Ⅲ ததா³ ெபௗலஸ்தமவத³த், ேஹ ப³ஹஷ்பரிஷ்க்ருʼத,
ஈஸ்²வரஸ்த்வாம்ʼ ப்ரஹர்த்தும் உத்³யேதாஸ்த , யேதா
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வ்யவஸ்தா²நுஸாேரண வசாரயதும் உபவஸ்²ய வ்யவஸ்தா²ம்ʼ
லங்க ⁴த்வா மாம்ʼ ப்ரஹர்த்தும்ஆஜ்ஞாபயஸி|

Ⅳ தேதா ந கடஸ்தா² ேலாகா அகத²யந், த்வம்ʼ க ம் ஈஸ்²வரஸ்ய
மஹாயாஜகம்ʼ ந ந்த³ஸி?

Ⅴ தத : ெபௗல : ப்ரத பா⁴ஷதவாந் ேஹ ப்⁴ராத்ருʼக³ண
மஹாயாஜகஏஷஇத நபு³த்³த⁴ம்ʼமயாதத³ந்யச்சஸ்வேலாகாநாம்
அத ⁴பத ம்ʼ ப்ரத து³ர்வ்வாக்யம்ʼமா கத²ய, ஏதாத்³ருʼஸீ²லிப ரஸ்த |

Ⅵ அநந்தரம்ʼ ெபௗலஸ்ேதஷாம் அர்த்³த⁴ம்ʼ ஸிதூ³க ேலாகா
அர்த்³த⁴ம்ʼ ப ²ரூஸி²ேலாகா இத த்³ருʼஷ்ட்வா ப்ேராச்ைச :
ஸபா⁴ஸ்த²ேலாகாந் அவத³த் ேஹ ப்⁴ராத்ருʼக³ண அஹம்ʼ
ப ²ரூஸி²மதாவலம்பீ³ ப ²ரூஸி²ந : ஸத்நாநஸ்²ச, ம்ருʼதேலாகாநாம்
உத்தா²ேந ப்ரத்யாஸா²கரணாத்³அஹமபவாத ³ேதாஸ்மி|

Ⅶஇத கதா²யாம்ʼ கத ²தாயாம்ʼ ப ²ரூஸி²ஸிதூ³க ேநா : பரஸ்பரம்ʼ
ப ⁴ந்நவாக்யத்வாத்ஸபா⁴யா மத்⁴ேய த்³ெவௗஸம்ʼெகௗ⁴ஜாெதௗ|

Ⅷ யத : ஸிதூ³க ேலாகா உத்தா²நம்ʼ ஸ்வர்கீ³யதூ³தா
ஆத்மாநஸ்²ச ஸர்வ்ேவஷாம் ஏேதஷாம்ʼ கமப ந மந்யந்ேத, க ந்து
ப ²ரூஸி²ந : ஸர்வ்வம்அங்கீ³குர்வ்வந்த |

Ⅸ தத : பரஸ்பரம் அதஸ²யேகாலாஹேல ஸமுபஸ்த ²ேத
ப ²ரூஸி²நாம்ʼ ப யா : ஸபா⁴ஸ்தா² அத்⁴யாபகா : ப்ரத பக்ஷா
உத்தஷ்ட²ந்ேதா (அ)கத²யந், ஏதஸ்ய மாநவஸ்ய கமப ேதா³ஷம்ʼ
ந பஸ்²யாம :; யத ³ கஸ்²ச த்³ ஆத்மா வா கஸ்²ச த்³ தூ³த ஏநம்ʼ
ப்ரத்யாத ³ஸ²த் தர்ஹ வயம் ஈஸ்²வரஸ்ய ப்ராதகூல்ேயந ந
ேயாத்ஸ்யாம :|

Ⅹதஸ்மாத்³அதீவ ப ⁴ந்நவாக்யத்ேவஸத ேத ெபௗலம்ʼ க²ண்ட³ம்ʼ
க²ண்ட³ம்ʼ கரிஷ்யந்தீத்யாஸ²ங்கயா ஸஹஸ்ரேஸநாபத  :
ேஸநாக³ணம்ʼ தத்ஸ்தா²நம்ʼ யாதும்ʼ ஸபா⁴ேதா ப³லாத் ெபௗலம்ʼ
த்⁴ருʼத்வாது³ர்க³ம்ʼ ேநதஞ்சாஜ்ஞாபயத்|

Ⅺ ராத்ேரா ப்ரபு⁴ஸ்தஸ்ய ஸமீேப தஷ்ட²ந் கத ²தவாந் ேஹ
ெபௗல ந ர்ப⁴ேயா ப⁴வ யதா² யரூஸா²லம்நக³ேர மய ஸா யம்ʼ
த³த்தவாந் ததா² ேராமாநக³ேரப த்வயா தா³தவ்யம்|

Ⅻ த ³ேந ஸமுபஸ்த ²ேத ஸத கயந்ேதா யஹூதீ³யேலாகா
ஏகமந்த்ரணா : ஸந்த : ெபௗலம்ʼ ந ஹத்வா ேபா⁴ஜநபாேந
கரிஷ்யாமஇத ஸ²பேத²நஸ்வாந்அப³த்⁴நந்|

ⅩⅢ சத்வாரிம்ʼஸ²ஜ்ஜேநப்⁴ேயா(அ)த ⁴கா ேலாகா இத பணம்
அகுர்வ்வந்|

ⅩⅣ ேத மஹாயாஜகாநாம்ʼ ப்ராசீநேலாகாநாஞ்ச ஸமீபம்ʼ க³த்வா
கத²யந், வயம்ʼ ெபௗலம்ʼ ந ஹத்வா க மப ந ேபா⁴ யாமேஹ
த்³ருʼேட⁴நாேநநஸ²பேத²ந ப³த்³த்⁴வாஅப⁴வாம|

ⅩⅤஅதஏவஸாம்ப்ரதம்ʼஸபா⁴ஸத்³ேலாைக : ஸஹவயம்ʼ தஸ்மிந்
கஞ்ச த்³வேஸ²ஷவசாரம்ʼகரிஷ்யாமஸ்தத³ர்த²ம்ʼ ப⁴வாந்ஸ்²ேவா
(அ)ஸ்மாகம்ʼ ஸமீபம்ʼ தம் ஆநயத்வத ஸஹஸ்ரேஸநாபதேய
ந ேவத³நம்ʼகுருத ேதந யுஷ்மாகம்ʼஸமீபம்ʼஉபஸ்த ²ேத : பூர்வ்வம்ʼ
வயம்ʼ தம்ʼஹந்துஸஜ்ஜிஷ்யாம|
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ⅩⅥ ததா³ ெபௗலஸ்ய பா⁴க ³ேநயஸ்ேதஷாமித மந்த்ரணாம்ʼ
வஜ்ஞாயது³ர்க³ம்ʼ க³த்வா தாம்ʼவார்த்தாம்ʼெபௗலம்உக்தவாந்|

ⅩⅦ தஸ்மாத் ெபௗல ஏகம்ʼ ஸ²தேஸநாபத ம் ஆஹூய
வாக்யமித³ம் பா⁴ஷதவாந் ஸஹஸ்ரேஸநாபேத : ஸமீேப(அ)ஸ்ய
யுவமநுஷ்யஸ்ய கஞ்ச ந்ந ேவத³நம் ஆஸ்ேத, தஸ்மாத்
தத்ஸவத⁴ம் ஏநம்ʼ நய|

ⅩⅧதத : ஸதமாதா³யஸஹஸ்ரேஸநாபேத : ஸமீபம் உபஸ்தா²ய
கத ²தவாந், ப⁴வத : ஸமீேப(அ)ஸ்ய கமப ந ேவத³நமாஸ்ேத
தஸ்மாத் ப³ந்த ³ : ெபௗேலா மாமாஹூய ப⁴வத : ஸமீபம் ஏநம்
ஆேநதும்ʼ ப்ரார்த ²தவாந்|

ⅩⅨ ததா³ ஸஹஸ்ரேஸநாபதஸ்தஸ்ய ஹஸ்தம்ʼ த்⁴ருʼத்வா
ந ர்ஜநஸ்தா²நம்ʼ நீத்வா ப்ருʼஷ்ட²வாந் தவ க ம்ʼ ந ேவத³நம்ʼ? தத்
கத²ய|

ⅩⅩ தத : ேஸாகத²யத், யஹூதீ³யலாகா : ெபௗேல கமப
வ ேஸ²ஷவசாரம்ʼ ச²லம்ʼ க்ருʼத்வா தம்ʼ ஸபா⁴ம்ʼ ேநதும்ʼ ப⁴வத :
ஸமீேப ந ேவத³யதும்ʼஅமந்த்ரயந்|

ⅩⅪ க ந்து மவதா தந்ந ஸ்வீகர்த்தவ்யம்ʼ யதஸ்ேதஷாம்ʼ
மத்⁴ேயவர்த்த நஸ்²சத்வாரிம்ʼஸ²ஜ்ஜேநப்⁴ேயா (அ)த ⁴கேலாகா
ஏகமந்த்ரணா பூ⁴த்வா ெபௗலம்ʼ ந ஹத்வா ேபா⁴ஜநம்ʼ பாநஞ்ச
ந கரிஷ்யாம இத ஸ²பேத²ந ப³த்³தா⁴ : ஸந்ேதா கா⁴தகா இவ
ஸஜ்ஜிதாஇதா³நீம்ʼ ேகவலம்ʼ ப⁴வேதா (அ)நுமதம்அேபக்ஷந்ேத|

ⅩⅫயாமிமாம்ʼ கதா²ம்ʼ த்வம்ʼ ந ேவத ³தவாந் தாம்ʼ கஸ்ைமச த³ப
மா கத²ேயத்யுக்த்வா ஸஹஸ்ரேஸநாபதஸ்தம்ʼ யுவாநம்ʼ
வஸ்ருʼஷ்டவாந்|

ⅩⅩⅢ அநந்தரம்ʼ ஸஹஸ்ரேஸநாபத ர்த்³ெவௗ
ஸ²தேஸநாபதீ ஆஹூேயத³ம் ஆத ³ஸ²த், யுவாம்ʼ ராத்ெரௗ
ப்ரஹைரகாவஸி²ஷ்டாயாம்ʼ ஸத்யாம்ʼ ைகஸரியாநக³ரம்ʼ யாதும்ʼ
பதா³தைஸந்யாநாம்ʼத்³ேவஸ²ேத ேகா⁴டகாேராஹைஸந்யாநாம்ʼ
ஸப்தத ம்ʼ ஸ²க்த தா⁴ரிைஸந்யாநாம்ʼ த்³ேவ ஸ²ேத ச ஜநாந்
ஸஜ்ஜிதாந்குருதம்ʼ|

ⅩⅩⅣ ெபௗலம் ஆேராஹயதும்ʼ பீ²லிக்ஷாத ⁴பேத : ஸமீபம்ʼ
ந ர்வ்வக்⁴நம்ʼ ேநதுஞ்சவாஹநாந ஸமுபஸ்தா²பயதம்ʼ|

ⅩⅩⅤஅபரம்ʼஸபத்ரம்ʼலிக ²த்வா த³த்தவாந் தல்லிக ²தேமதத்,
ⅩⅩⅥமஹாமஹமஶ்ரீயுக்தபீ²லிக்ஷாத ⁴பதேயக்ெலௗத ³யலுஷயஸ்ய
நமஸ்கார :|

ⅩⅩⅦ யஹூதீ³யேலாகா : பூர்வ்வம் ஏநம்ʼ மாநவம்ʼ
த்⁴ருʼத்வா ஸ்வஹஸ்ைத ர்ஹந்தும் உத்³யதா ஏதஸ்மிந்நந்தேர
ஸைஸந்ேயாஹம்ʼ தத்ேராபஸ்தா²ய ஏஷ ஜேநா ேராமீய இத
வஜ்ஞாயதம்ʼ ரக்ஷதவாந்|

ⅩⅩⅧ க ந்ந மித்தம்ʼ ேத தமபவத³ந்ேத தஜ்ஜ்ஞாதும்ʼ ேதஷா
ஸபா⁴ம்ʼ தமாநாய தவாந்|

ⅩⅩⅨ ததஸ்ேதஷாம்ʼ வ்யவஸ்தா²யா வருத்³த⁴யா
கயாசந கத²யா ேஸா(அ)பவாத ³ேதா(அ)ப⁴வத், க ந்து ஸ
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ஸ்²ருʼங்க²லப³ந்த⁴நார்ேஹா வா ப்ராணநாஸா²ர்ேஹா
ப⁴வதீத்³ருʼஸ² : ேகாப்யபராேதா⁴மயாஸ்யநத்³ருʼஷ்ட :|

ⅩⅩⅩ ததா²ப மநுஷ்யஸ்யாஸ்ய வதா⁴ர்த²ம்ʼ யஹூதீ³யா
கா⁴தகாஇவஸஜ்ஜிதா ஏதாம்ʼ வார்த்தாம்ʼ ஸ்²ருத்வா தத்க்ஷணாத்
தவ ஸமீபேமநம்ʼ ப்ேரஷதவாந் அஸ்யாபவாத³காம்ʼஸ்²ச தவ
ஸமீபம்ʼ க³த்வாபவத ³தும்ஆஜ்ஞாபயம்| ப⁴வத : குஸ²லம்ʼபூ⁴யாத்|

ⅩⅩⅪ ைஸந்யக³ண ஆஜ்ஞாநுஸாேரண ெபௗலம்ʼ க்³ருʼஹீத்வா
தஸ்யாம்ʼ ரஜந்யாம்ஆந்த பாத்ரிநக³ரம்ஆநயத்|

ⅩⅩⅫபேர(அ)ஹந ேதநஸஹயாதும்ʼேகா⁴டகாரூட⁴ைஸந்யக³ணம்ʼ
ஸ்தா²பய த்வா பராவ்ருʼத்யது³ர்க³ம்ʼ க³தவாந்|

ⅩⅩⅩⅢதத : பேர ேகா⁴டகாேராஹைஸந்யக³ண : ைகஸரியாநக³ரம்
உபஸ்தா²ய தத்பத்ரம் அத ⁴பேத : கேர ஸமர்ப்ய தஸ்ய ஸமீேப
ெபௗலம்உபஸ்தா²ப தவாந்|

ⅩⅩⅩⅣ ததா³த ⁴பதஸ்தத்பத்ரம்ʼ படி²த்வா ப்ருʼஷ்ட²வாந் ஏஷ
கம்ப்ரேத³ஸீ²ேயா ஜந :? ஸ கலிகயாப்ரேத³ஸீ²ய ஏேகா ஜந இத
ஜ்ஞாத்வா கத ²தவாந்,

ⅩⅩⅩⅤ தவாபவாத³கக³ண ஆக³ேத தவ கதா²ம்ʼ ஸ்²ேராஷ்யாமி|
ேஹேராத்³ராஜக்³ருʼேஹதம்ʼஸ்தா²பயதும்ஆத ³ஷ்டவாந்|

ⅩⅩⅣ
Ⅰ பஞ்சப்⁴ேயா த ³ேநப்⁴ய : பரம்ʼ ஹநாநீயநாமா
மஹாயாஜேகா(அ)த ⁴பேத : ஸமக்ஷம்ʼ ெபௗலஸ்யப்ராதகூல்ேயந
ந ேவத³யதும்ʼ தர்துல்லநாமாநம்ʼ கஞ்சந வக்தாரம்ʼ
ப்ராசீநஜநாம்ʼஸ்²ச ஸங்க ³ந : க்ருʼத்வா ைகஸரியாநக³ரம்
ஆக³ச்ச²த்|

Ⅱதத : ெபௗேலஸமாநீேதஸத தர்துல்லஸ்தஸ்யாபவாத³கதா²ம்ʼ
கத²யதும் ஆரப⁴த ேஹ மஹாமஹமபீ²லிக்ஷ ப⁴வேதா
வயம் அத ந ர்வ்வக்⁴நம்ʼ காலம்ʼ யாபயாேமா ப⁴வத :
பரிணாமத³ர்ஸி²தயா ஏதத்³ேத³ஸீ²யாநாம்ʼ ப³ஹூந மங்க³லாந
க⁴டிதாந ,

Ⅲ இத ேஹேதா ர்வயமத க்ருʼதஜ்ஞா : ஸந்த : ஸர்வ்வத்ர
ஸர்வ்வதா³ ப⁴வேதாகு³ணாந்கா³யம :|

Ⅳ க ந்து ப³ஹுப ⁴ : கதா²ப ⁴ ர்ப⁴வந்தம்ʼ ேயந ந வ ரஞ்ஜயாமி
தஸ்மாத்³வநேயப⁴வாந் ப³நுகம்ப்யமத³ல்பகதா²ம்ʼஸ்²ருʼேணாது|

Ⅴ ஏஷ மஹாமாரீஸ்வரூேபா நாஸரதீயமதக்³ராஹஸம்ʼகா⁴தஸ்ய
முக்²ேயா பூ⁴த்வா ஸர்வ்வேத³ேஸ²ஷ ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ
யஹூதீ³யாநாம்ʼ ராஜத்³ேராஹாசரணப்ரவ்ருʼத்த ம்ʼ
ஜநயதீத்யஸ்மாப ⁴ ர்நஸ்²ச தம்ʼ|

Ⅵஸமந்த ³ரமப அஸு²ச கர்த்தும்ʼ ேசஷ்டிதவாந்;இத காரணாத்³
வயம் ஏநம்ʼ த்⁴ருʼத்வா ஸ்வவ்யவஸ்தா²நுஸாேரண வசாரயதும்ʼ
ப்ராவர்த்தாமஹ ;

Ⅶ க ந்து லுஷய : ஸஹஸ்ரேஸநாபத ராக³த்ய ப³லாத்³
அஸ்மாகம்ʼ கேரப்⁴யஏநம்ʼ க்³ருʼஹீத்வா
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Ⅷ ஏதஸ்யாபவாத³காந் ப⁴வத : ஸமீபம் ஆக³ந்தும் ஆஜ்ஞாபயத்|
வயம்ʼ யஸ்மிந் தமபவாதா³ேமா ப⁴வதா பத³பவாத³கதா²யாம்ʼ
வசாரிதாயாம்ʼ ஸத்யாம்ʼ ஸர்வ்வம்ʼ வ்ருʼத்தாந்தம்ʼ ேவத ³தும்ʼ
ஸ² யேத|

Ⅸ தேதா யஹூதீ³யா அப ஸ்வீக்ருʼத்ய கத ²தவந்த ஏஷா கதா²
ப்ரமாணம்|

Ⅹ அத ⁴பெதௗ கதா²ம்ʼ கத²யதும்ʼ ெபௗலம்ʼ ப்ரதீங்க ³தம்ʼ
க்ருʼதவத ஸ கத ²தவாந் ப⁴வாந் ப³ஹூந் வத்ஸராந் யாவத்³
ஏதத்³ேத³ஸ²ஸ்ய ஸா²ஸநம்ʼ கேராதீத வஜ்ஞாய ப்ரத்யுத்தரம்ʼ
தா³தும்அேக்ஷாேபா⁴(அ)ப⁴வம்|

Ⅺ அத்³ய ேகவலம்ʼ த்³வாத³ஸ² த ³நாந யாதாந , அஹம்
ஆராத⁴நாம்ʼ கர்த்தும்ʼ யரூஸா²லமநக³ரம்ʼ க³தவாந் ஏஷா கதா²
ப⁴வதாஜ்ஞாதும்ʼஸ²க்யேத;

Ⅻக ந்த்வ ேப⁴மாம்ʼமத்⁴ேயமந்த ³ரம்ʼ ேகநாப ஸஹவதண்டா³ம்ʼ
குர்வ்வந்தம்ʼ குத்ராப ப⁴ஜநப⁴வேந நக³ேர வா ேலாகாந்
குப்ரவ்ருʼத்த ம்ʼஜநயந்தும்ʼ ந த்³ருʼஷ்டவந்த :|

ⅩⅢ இதா³நீம்ʼ யஸ்மிந் யஸ்மிந் மாம் அபவத³ந்ேத தஸ்ய கமப
ப்ரமாணம்ʼ தா³தும்ʼ நஸ²க்நுவந்த |

ⅩⅣ க ந்து ப⁴வஷ்யத்³வாக்யக்³ரந்ேத² வ்யவஸ்தா²க்³ரந்ேத² ச
யா யா கதா² லிக ²தாஸ்ேத தாஸு ஸர்வ்வாஸு வஸ்²வஸ்ய
யந்மதம் இேம வத⁴ர்ம்மம்ʼ ஜாநந்த தந்மதாநுஸாேரணாஹம்ʼ
நஜப த்ருʼபுருஷாணாம் ஈஸ்²வரம் ஆராத⁴யாமீத்யஹம்ʼ ப⁴வத :
ஸமக்ஷம்அங்கீ³கேராமி|

ⅩⅤதா⁴ர்ம்மிகாணாம்அதா⁴ர்ம்மிகாணாஞ்சப்ரமீதேலாகாநாேமேவாத்தா²நம்ʼ
ப⁴வஷ்யதீத கதா²மிேம ஸ்வீகுர்வ்வந்த ததா²ஹமப தஸ்மிந்
ஈஸ்²வேர ப்ரத்யாஸா²ம்ʼ கேராமி;

ⅩⅥ ஈஸ்²வரஸ்ய மாநவாநாஞ்ச ஸமீேப யதா² ந ர்ேதா³ேஷா
ப⁴வாமி தத³ர்த²ம்ʼஸததம்ʼயத்நவாந்அஸ்மி|

ⅩⅦ ப³ஹுஷ வத்ஸேரஷ க³ேதஷ ஸ்வேத³ஸீ²யேலாகாநாம்ʼ
ந மித்தம்ʼ தா³நீயத்³ரவ்யாணி ைநேவத்³யாந ச ஸமாதா³ய
புநராக³மநம்ʼ க்ருʼதவாந்|

ⅩⅧ தேதாஹம்ʼ ஸு²ச ர்பூ⁴த்வா ேலாகாநாம்ʼ ஸமாக³மம்ʼ
கலஹம்ʼ வா ந காரிதவாந் ததா²ப்யாஸி²யாேத³ஸீ²யா : கயந்ேதா
யஹுதீ³யேலாகா மத்⁴ேயமந்த ³ரம்ʼமாம்ʼ த்⁴ருʼதவந்த :|

ⅩⅨமேமாபரி யத ³ காச த³பவாத³கதா²ஸ்த தர்ஹ ப⁴வத : ஸமீபம்
உபஸ்தா²யேதஷாேமவஸா யதா³நம்உச தம்|

ⅩⅩ ேநாேசத் பூர்வ்ேவ மஹாஸபா⁴ஸ்தா²நாம்ʼ ேலாகாநாம்ʼ
ஸந்நெதௗ⁴ மம த³ண்டா³யமாநத்வஸமேய, அஹமத்³ய
ம்ருʼதாநாமுத்தா²ேநயுஷ்மாப ⁴ ர்வ சாரிேதாஸ்மி,

ⅩⅪ ேதஷாம்ʼ மத்⁴ேய தஷ்ட²ந்நஹம்ʼ யாமிமாம்ʼ கதா²முச்ைச :
ஸ்வேரணகத ²தவாந்தத³ந்ேயாமமேகாப ேதா³ேஷா(அ)லப்⁴யதந
ேவத வரம் ஏேதஸமுபஸ்த ²தேலாகாவத³ந்து|

ⅩⅫ ததா³ பீ²லிக்ஷ ஏதாம்ʼ கதா²ம்ʼ ஸ்²ருத்வா தந்மதஸ்ய
வேஸ²ஷவ்ருʼத்தாந்தம்ʼ வஜ்ஞாதும்ʼ வசாரம்ʼ ஸ்த²க ³தம்ʼ
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க்ருʼத்வா கத ²தவாந்லுஷேயஸஹஸ்ரேஸநாபெதௗஸமாயாேத
ஸத யுஷ்மாகம்ʼவசாரம்அஹம்ʼ நஷ்பாத³யஷ்யாமி|

ⅩⅩⅢ அநந்தரம்ʼ ப³ந்த⁴நம்ʼ வநா ெபௗலம்ʼ ரக்ஷதும்ʼ தஸ்ய
ேஸவநாய ஸாக்ஷாத்கரணாய வா ததீ³யாத்மீயப³ந்து⁴ஜநாந் ந
வாரயதுஞ்சஸ²மேஸநாபத ம்ஆத ³ஷ்டவாந்|

ⅩⅩⅣஅல்பத ³நாத்பரம்ʼபீ²லிேக்ஷா(அ)த ⁴பத ர்த்³ருஷல்லாநாம்நா
யஹூதீ³யயா ஸ்வபா⁴ர்ய்யயா ஸஹாக³த்ய ெபௗலமாஹூய
தஸ்யமுகா²த் க்²ரீஷ்டத⁴ர்ம்மஸ்யவ்ருʼத்தாந்தம்அஸ்²ெரௗஷீத்|

ⅩⅩⅤ ெபௗேலந ந்யாயஸ்ய பரிமிதேபா⁴க³ஸ்ய சரமவ சாரஸ்ய
ச கதா²யாம்ʼ கத ²தாயாம்ʼ ஸத்யாம்ʼ பீ²லிக்ஷ : கம்பமாந : ஸந்
வ்யாஹரத்³ இதா³நீம்ʼ யாஹ , அஹம் அவகாஸ²ம்ʼ ப்ராப்ய த்வாம்
ஆஹூஸ்யாமி|

ⅩⅩⅥமுக்த ப்ரப்த்யர்த²ம்ʼ ெபௗேலந மஹ்யம்ʼ முத்³ராதா³ஸ்யந்ேத
இத பத்யாஸா²ம்ʼ க்ருʼத்வா ஸ புந : புநஸ்தமாஹூய ேதந ஸாகம்ʼ
கேதா²பகத²நம்ʼ க்ருʼதவாந்|

ⅩⅩⅦ க ந்து வத்ஸரத்³வயாத் பரம்ʼ பர்க யபீ²ஷ்ட பா²லிக்ஷஸ்ய
பத³ம்ʼ ப்ராப்ேத ஸத பீ²லிேக்ஷா யஹூதீ³யாந் ஸந்துஷ்டாந்
ச கீர்ஷந்ெபௗலம்ʼ ப³த்³த⁴ம்ʼஸம்ʼஸ்தா²ப்யக³தவாந்|

ⅩⅩⅤ
Ⅰ அநந்தரம்ʼ பீ²ஷ்ேடா நஜராஜ்யம் ஆக³த்ய த ³நத்ரயாத் பரம்ʼ
ைகஸரியாேதாயரூஸா²லம்நக³ரம்ஆக³மத்|

Ⅱ ததா³ மஹாயாஜேகா யஹூதீ³யாநாம்ʼ ப்ரதா⁴நேலாகாஸ்²ச
தஸ்யஸமக்ஷம்ʼெபௗலம்அபாவத³ந்த|

Ⅲ ப⁴வாந் தம்ʼ யரூஸா²லமம் ஆேநதும் ஆஜ்ஞாபயத்வத வநீய
ேத தஸ்மாத்³அநுக்³ரஹம்ʼவாஞ்ச ²தவந்த :|

Ⅳயத : பத ²மத்⁴ேய ேகா³பேநந ெபௗலம்ʼஹந்தும்ʼைத ர்கா⁴தகா
ந யுக்தா :| பீ²ஷ்ட உத்தரம்ʼ த³த்தவாந் ெபௗல : ைகஸரியாயாம்ʼ
ஸ்தா²ஸ்யத புநரல்பத ³நாத் பரம்அஹம்ʼ தத்ரயாஸ்யாமி|

Ⅴ ததஸ்தஸ்ய மாநுஷஸ்ய யத ³ கஸ்²ச த்³ அபராத⁴ஸ்தஷ்ட²த
தர்ஹ யுஷ்மாகம்ʼ ேய ஸ²க்நுவந்த ேத மயா ஸஹ தத்ர க³த்வா
தமபவத³ந்துஸஏதாம்ʼ கதா²ம்ʼ கத ²தவாந்|

Ⅵ த³ஸ²த ³வேஸப்⁴ேயா(அ)த ⁴கம்ʼ வலம்ப்³ய பீ²ஷ்டஸ்தஸ்மாத்
ைகஸரியாநக³ரம்ʼ க³த்வா பரஸ்மிந் த ³வேஸ வசாராஸந
உபத ³ஸ்²யெபௗலம்ஆேநதும்ஆஜ்ஞாபயத்|

Ⅶ ெபௗேல ஸமுபஸ்த ²ேத ஸத யரூஸா²லம்நக³ராத்³ ஆக³தா
யஹூதீ³யேலாகாஸ்தம்ʼ சதுர்த ³ஸி² ஸம்ʼேவஷ்ட்ய தஸ்ய
வருத்³த⁴ம்ʼ ப³ஹூந் மஹாேதா³ஷாந் உத்தா²ப தவந்த : க ந்து
ேதஷாம்ʼ க மப ப்ரமாணம்ʼ தா³தும்ʼ நஸ²க்நுவந்த :|

Ⅷ தத : ெபௗல : ஸ்வஸ்மிந் உத்தரமித³ம் உத ³தவாந்,
யஹூதீ³யாநாம்ʼ வ்யவஸ்தா²யா மந்த ³ரஸ்ய ைகஸரஸ்ய வா
ப்ரதகூலம்ʼ க மப கர்ம்ம நாஹம்ʼ க்ருʼதவாந்|

Ⅸ க ந்து பீ²ஷ்ேடா யஹூதீ³யாந் ஸந்துஷ்டாந் கர்த்தும்
அப ⁴லஷந் ெபௗலம் அபா⁴ஷத த்வம்ʼ க ம்ʼ யரூஸா²லமம்ʼ



Acts ⅩⅩⅤ:Ⅹ 303 Acts ⅩⅩⅤ:ⅩⅪ

க³த்வாஸ்மிந் அப ⁴ேயாேக³ மம ஸாக்ஷாத்³ வசாரிேதா
ப⁴வஷ்யஸி?

Ⅹதத : ெபௗலஉத்தரம்ʼப்ேராக்தவாந்,யத்ரமமவ சாேராப⁴வதும்ʼ
ேயாக்³ய : ைகஸரஸ்ய தத்ர வ சாராஸந ஏவ ஸமுபஸ்த ²ேதாஸ்மி;
அஹம்ʼயஹூதீ³யாநாம்ʼ காமப ஹாந ம்ʼ நாகார்ஷம்இத ப⁴வாந்
யதா²ர்த²ேதாவஜாநாத |

Ⅺ கஞ்ச த³பராத⁴ம்ʼ கஞ்சந வதா⁴ர்ஹம்ʼ கர்ம்ம வா யத்³யஹம்
அகரிஷ்யம்ʼ தர்ஹ ப்ராணஹநநத³ண்ட³மப ேபா⁴க்தும்
உத்³யேதா(அ)ப⁴வஷ்யம்ʼ, க ந்து ேத மம ஸமபவாத³ம்ʼ குர்வ்வந்த
ஸ யத ³ கல்ப தமாத்ேரா ப⁴வத தர்ஹ ேதஷாம்ʼ கேரஷ மாம்ʼ
ஸமர்பயதும்ʼகஸ்யாப்யத ⁴காேரா நாஸ்த ,ைகஸரஸ்யந கேட மம
வ சாேரா ப⁴வது|

Ⅻததா³ பீ²ஷ்ேடா மந்த்ரிப ⁴ : ஸார்த்³த⁴ம்ʼஸம்ʼமந்த்ர்ய ெபௗலாய
கத ²தவாந், ைகஸரஸ்ய ந கேட க ம்ʼ தவ வ சாேரா ப⁴வஷ்யத ?
ைகஸரஸ்யஸமீபம்ʼ க³மிஷ்யஸி|

ⅩⅢ கயத்³த ³ேநப்⁴ய : பரம் ஆக்³ரிப்பராஜா ப³ர்ணீகீ ச பீ²ஷ்டம்ʼ
ஸாக்ஷாத்கர்த்தும்ʼைகஸரியாநக³ரம்ஆக³தவந்ெதௗ|

ⅩⅣ ததா³ ெதௗ ப³ஹுத ³நாந தத்ர ஸ்த ²ெதௗ தத : பீ²ஷ்டஸ்தம்ʼ
ராஜாநம்ʼ ெபௗலஸ்ய கதா²ம்ʼ வஜ்ஞாப்ய கத²யதும் ஆரப⁴த
ெபௗலநாமாநம் ஏகம்ʼ ப³ந்த ³ பீ²லிேக்ஷா ப³த்³த⁴ம்ʼ ஸம்ʼஸ்தா²ப்ய
க³தவாந்|

ⅩⅤ யரூஸா²லமி மம ஸ்த ²த காேல மஹாயாஜேகா
யஹூதீ³யாநாம்ʼ ப்ராசீநேலாகாஸ்²ச தம் அேபாத்³ய தம்ப்ரத
த³ண்டா³ஜ்ஞாம்ʼ ப்ரார்த²யந்த|

ⅩⅥ தேதாஹம் இத்யுத்தரம் அவத³ம்ʼ யாவத்³ அேபாத ³ேதா
ஜந : ஸ்வாபவாத³காந் ஸாக்ஷாத் க்ருʼத்வா ஸ்வஸ்மிந்
ேயா(அ)பராத⁴ ஆேராப தஸ்தஸ்ய ப்ரத்யுத்தரம்ʼ தா³தும்ʼ
ஸுேயாக³ம்ʼ ந ப்ராப்ேநாத , தாவத்காலம்ʼ கஸ்யாப மாநுஷஸ்ய
ப்ராணநாஸா²ஜ்ஞாபநம்ʼ ேராமிேலாகாநாம்ʼ ரீத ர்நஹ |

ⅩⅦ ததஸ்ேதஷ்வத்ராக³ேதஷ பரஸ்மிந் த ³வேஸ(அ)ஹம்
அவலம்ப³ம்ʼ வசாராஸந உபவஸ்²ய தம்ʼ மாநுஷம் ஆேநதும்
ஆஜ்ஞாபயம்|

ⅩⅧ தத³நந்தரம்ʼ தஸ்யாபவாத³கா உபஸ்தா²ய யாத்³ருʼஸ²ம்
அஹம்ʼ ச ந்த தவாந் தாத்³ருʼஸ²ம்ʼ கஞ்சந மஹாபவாத³ம்ʼ
ேநாத்தா²ப்ய

ⅩⅨஸ்ேவஷாம்ʼமேதததா²ெபௗேலாயம்ʼஸஜீவம்ʼவத³த தஸ்மிந்
யீஸு²நாமந ம்ருʼதஜேந ச தஸ்யவருத்³த⁴ம்ʼ கத ²தவந்த :|

ⅩⅩ தேதாஹம்ʼ தாத்³ருʼக்³வசாேர ஸம்ʼஸ²யாந : ஸந் கத ²தவாந்
த்வம்ʼ யரூஸா²லமம்ʼ க³த்வா க ம்ʼ தத்ர வ சாரிேதா ப⁴வதும்
இச்ச²ஸி?

ⅩⅪ ததா³ ெபௗேலா மஹாராஜஸ்ய ந கேட வ சாரிேதா ப⁴வதும்ʼ
ப்ரார்த²யத, தஸ்மாத்³ யாவத்காலம்ʼ தம்ʼ ைகஸரஸ்ய ஸமீபம்ʼ
ப்ேரஷயதும்ʼ ந ஸ²க்ேநாமி தாவத்காலம்ʼ தமத்ர ஸ்தா²பயதும்
ஆத ³ஷ்டவாந்|



Acts ⅩⅩⅤ:ⅩⅫ 304 Acts ⅩⅩⅥ:Ⅴ

ⅩⅫ தத ஆக்³ரிப்ப : பீ²ஷ்டம் உக்தவாந், அஹமப தஸ்ய
மாநுஷஸ்ய கதா²ம்ʼ ஸ்²ேராதும் அப ⁴லஷாமி| ததா³ பீ²ஷ்ேடா
வ்யாஹரத்ஸ்²வஸ்ததீ³யாம்ʼ கதா²ம்ʼ த்வம்ʼஸ்²ேராஷ்யஸி|

ⅩⅩⅢபரஸ்மிந் த ³வேஸஆக்³ரிப்ேபா ப³ர்ணீகீ ச மஹாஸமாக³மம்ʼ
க்ருʼத்வா ப்ரதா⁴நவாஹநீபத ப ⁴ ர்நக³ரஸ்த²ப்ரதா⁴நேலாைகஸ்²ச
ஸஹ மிலித்வா ராஜக்³ருʼஹமாக³த்ய ஸமுபஸ்த ²ெதௗ ததா³
பீ²ஷ்டஸ்யாஜ்ஞயாெபௗலஆநீேதா(அ)ப⁴வத்|

ⅩⅩⅣ ததா³ பீ²ஷ்ட : கத ²தவாந் ேஹ ராஜந் ஆக்³ரிப்ப
ேஹ உபஸ்த ²தா : ஸர்வ்ேவ ேலாகா யரூஸா²லம்நக³ேர
யஹூதீ³யேலாகஸமூேஹா யஸ்மிந் மாநுேஷ மம ஸமீேப
ந ேவத³நம்ʼ க்ருʼத்வா ப்ேராச்ைச : கதா²மிமாம்ʼ கத ²தவாந்
புநரல்பகாலமப தஸ்ய ஜீவநம்ʼ ேநாச தம்ʼ தேமதம்ʼ மாநுஷம்ʼ
பஸ்²யத|

ⅩⅩⅤ க ந்த்ேவஷ ஜந : ப்ராணநாஸ²ர்ஹம்ʼ க மப கர்ம்ம ந
க்ருʼதவாந் இத்யஜாநாம்ʼ ததா²ப ஸ மஹாராஜஸ்ய ஸந்நெதௗ⁴
வசாரிேதா ப⁴வதும்ʼ ப்ரார்த²யத தஸ்மாத் தஸ்ய ஸமீபம்ʼ தம்ʼ
ப்ேரஷயதும்ʼமத மகரவம்|

ⅩⅩⅥ க ந்து ஶ்ரீயுக்தஸ்ய ஸமீபம் ஏதஸ்மிந் க ம்ʼ ேலக²நீயம்
இத்யஸ்ய கஸ்யச ந் ந ர்ணயஸ்ய ந ஜாதத்வாத்³ ஏதஸ்ய வசாேர
ஸத யதா²ஹம்ʼ ேலக ²தும்ʼ கஞ்சந நஸ்²ச தம்ʼ ப்ராப்ேநாமி
தத³ர்த²ம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼஸமக்ஷம்ʼவேஸ²ஷேதா ேஹஆக்³ரிப்பராஜ
ப⁴வத : ஸமக்ஷம்ஏதம்ஆநேய|

ⅩⅩⅦ யேதா ப³ந்த ³ப்ேரஷணஸமேய தஸ்யாப ⁴ேயாக³ஸ்ய
கஞ்ச த³ேலக²நம்அஹம்அயுக்தம்ʼஜாநாமி|

ⅩⅩⅥ
Ⅰ தத ஆக்³ரிப்ப : ெபௗலம் அவாதீ³த், நஜாம்ʼ கதா²ம்ʼ கத²யதும்ʼ
துப்⁴யம் அநுமத ர்தீ³யேத| தஸ்மாத் ெபௗல : கரம்ʼ ப்ரஸார்ய்ய
ஸ்வஸ்மிந்உத்தரம்அவாதீ³த்|

Ⅱேஹஆக்³ரிப்பராஜயத்காரணாத³ஹம்ʼயஹூதீ³ையரபவாத ³ேதா
(அ)ப⁴வம்ʼ தஸ்ய வ்ருʼத்தாந்தம் அத்³ய ப⁴வத : ஸாக்ஷாந்
ந ேவத³யதுமநுமேதாஹம் இத³ம்ʼ ஸ்வீயம்ʼ பரமம்ʼ பா⁴க்³யம்ʼ
மந்ேய;

Ⅲ யேதா யஹூதீ³யேலாகாநாம்ʼ மத்⁴ேய யா யா ரீத  :
ஸூ மவ சாராஸ்²ச ஸந்த ேதஷ ப⁴வாந் வஜ்ஞதம :; அதஏவ
ப்ரார்த²ேயைத⁴ர்ய்யமவலம்ப்³யமமந ேவத³நம்ʼஸ்²ருʼேணாது|

Ⅳஅஹம்ʼ யரூஸா²லம்நக³ேர ஸ்வேத³ஸீ²யேலாகாநாம்ʼ மத்⁴ேய
தஷ்ட²ந் ஆ ெயௗவநகாலாத்³ யத்³ரூபம் ஆசரிதவாந் தத்³
யஹூதீ³யேலாகா : ஸர்வ்ேவவத³ந்த |

Ⅴ அஸ்மாகம்ʼ ஸர்வ்ேவப்⁴ய : ஸு²த்³த⁴தமம்ʼ யத் ப ²ரூஸீ²யமதம்ʼ
தத³வலம்பீ³ பூ⁴த்வாஹம்ʼ காலம்ʼ யாப தவாந் ேய ஜநா ஆ
பா³ல்யகாலாந் மாம்ʼஜாநாந்த ேத ஏதாத்³ருʼஸ²ம்ʼஸா யம்ʼயத ³
த³தா³த தர்ஹ தா³தும்ʼஸ²க்நுவந்த |
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Ⅵ க ந்து ேஹ ஆக்³ரிப்பராஜ ஈஸ்²வேரா(அ)ஸ்மாகம்ʼ
பூர்வ்வபுருஷாணாம்ʼ ந கேட யத்³ அங்கீ³க்ருʼதவாந் தஸ்ய
ப்ரத்யாஸா²ேஹேதாரஹம் இதா³நீம்ʼ வசாரஸ்தா²ேந
த³ண்டா³யமாேநாஸ்மி|

Ⅶ தஸ்யாங்கீ³காரஸ்ய ப²லம்ʼ ப்ராப்தும் அஸ்மாகம்ʼ
த்³வாத³ஸ²வம்ʼஸா²த ³வாநஸ²ம்ʼமஹாயத்நாத்³ஈஸ்²வரேஸவநம்ʼ
க்ருʼத்வா யாம்ʼ ப்ரத்யாஸா²ம்ʼ குர்வ்வந்த தஸ்யா : ப்ரத்யாஸா²யா
ேஹேதாரஹம்ʼயஹூதீ³ையரபவாத ³ேதா(அ)ப⁴வம்|

Ⅷ ஈஸ்²வேரா ம்ருʼதாந் உத்தா²பயஷ்யதீத வாக்யம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ
ந கேட(அ)ஸம்ப⁴வம்ʼகுேதா ப⁴ேவத்?

Ⅸநாஸரதீயயீேஸா²ர்நாம்ேநாவருத்³த⁴ம்ʼநாநாப்ரகாரப்ரதகூலாசரணம்
உச தம்இத்யஹம்ʼமநஸியதா²ர்த²ம்ʼவஜ்ஞாய

Ⅹ யரூஸா²லமநக³ேர தத³கரவம்ʼ ப²லத : ப்ரதா⁴நயாஜகஸ்ய
ந கடாத் க்ஷமதாம்ʼ ப்ராப்ய ப³ஹூந் பவத்ரேலாகாந் காராயாம்ʼ
ப³த்³த⁴வாந் வ ேஸ²ஷதஸ்ேதஷாம்ʼ ஹநநஸமேய ேதஷாம்ʼ
வருத்³தா⁴ம்ʼ நஜாம்ʼஸம்மதம்ʼ ப்ரகாஸி²தவாந்|

Ⅺ வாரம்ʼ வாரம்ʼ ப⁴ஜநப⁴வேநஷ ேதப்⁴ேயா த³ண்ட³ம்ʼ
ப்ரத³த்தவாந் ப³லாத் தம்ʼ த⁴ர்ம்மம்ʼ ந ந்த³யதவாம்ʼஸ்²ச புநஸ்²ச
தாந் ப்ரத மஹாக்ேராதா⁴த்³ உந்மத்த : ஸந் வேத³ஸீ²யநக³ராணி
யாவத்தாந் தாடி³தவாந்|

Ⅻ இத்த²ம்ʼ ப்ரதா⁴நயாஜகஸ்ய ஸமீபாத் ஸ²க்த ம்
ஆஜ்ஞாபத்ரஞ்சலப்³த்⁴வாத³ம்ேமஷக்நக³ரம்ʼ க³தவாந்|

ⅩⅢ ததா³ஹம்ʼ ேஹ ராஜந் மார்க³மத்⁴ேய மத்⁴யாஹ்நகாேல
மம மதீ³யஸங்க ³நாம்ʼ ேலாகாநாஞ்ச சதஸ்ருʼஷ த ³க்ஷ
க³க³ணாத் ப்ரகாஸ²மாநாம்ʼ பா⁴ஸ்கரேதாப ேதஜஸ்வதீம்ʼ தீ³ப்த ம்ʼ
த்³ருʼஷ்டவாந்|

ⅩⅣ தஸ்மாத்³ அஸ்மாஸு ஸர்வ்ேவஷ பூ⁴ெமௗ பத ேதஷ
ஸத்ஸு ேஹ ெஸௗ²ல ைஹ ெஸௗ²ல குேதா மாம்ʼ தாட³யஸி?
கண்டகாநாம்ʼ முேக² பாதா³ஹநநம்ʼ தவ து³ :ஸாத்⁴யம்
இப்³ரீயபா⁴ஷயாக³த ³த ஏதாத்³ருʼஸ² ஏக : ஸ²ப்³ேதா³மயாஸ்²ருத :|

ⅩⅤ ததா³ஹம்ʼ ப்ருʼஷ்டவாந் ேஹ ப்ரேபா⁴ ேகா ப⁴வாந்? தத : ஸ
கத ²தவாந்யம்ʼயீஸு²ம்ʼ த்வம்ʼ தாட³யஸிேஸாஹம்ʼ,

ⅩⅥ க ந்து ஸமுத்தஷ்ட² த்வம்ʼ யத்³ த்³ருʼஷ்டவாந் இத : புநஞ்ச
யத்³யத் த்வாம்ʼ த³ர்ஸ²யஷ்யாமி ேதஷாம்ʼ ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ
கார்ய்யாணாம்ʼ த்வாம்ʼ ஸாக்ஷணம்ʼ மம ேஸவகஞ்ச கர்த்தும்
த³ர்ஸ²நம்அதா³ம்|

ⅩⅦவேஸ²ஷேதாயஹூதீ³யேலாேகப்⁴ேயாப ⁴ந்நஜாதீேயப்⁴யஸ்²ச
த்வாம்ʼமேநாநீதம்ʼ க்ருʼத்வா ேதஷாம்ʼயதா² பாபேமாசநம்ʼ ப⁴வத

ⅩⅧ யதா² ேத மய வஸ்²வஸ்ய பவத்ரீக்ருʼதாநாம்ʼ
மத்⁴ேய பா⁴க³ம்ʼ ப்ராப்நுவந்த தத³ப ⁴ப்ராேயண ேதஷாம்ʼ
ஜ்ஞாநசக்ஷ ம்ʼஷ ப்ரஸந்நாந கர்த்தும்ʼ ததா²ந்த⁴காராத்³ தீ³ப்த ம்ʼ
ப்ரத ைஸ²தாநாத ⁴காராச்ச ஈஸ்²வரம்ʼ ப்ரத மதீ : பராவர்த்தயதும்ʼ
ேதஷாம்ʼஸமீபம்ʼ த்வாம்ʼ ப்ேரஷ்யாமி|
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ⅩⅨ ேஹஆக்³ரிப்பராஜ ஏதாத்³ருʼஸ²ம்ʼஸ்வர்கீ³யப்ரத்யாேத³ஸ²ம்ʼ
அக்³ராஹ்யம்அக்ருʼத்வாஹம்ʼ

ⅩⅩ ப்ரத²மேதா த³ம்ேமஷக்நக³ேர தேதா யரூஸா²லமி
ஸர்வ்வஸ்மிந்யஹூதீ³யேத³ேஸ²அந்ேயஷ ேத³ேஸ²ஷ சேய◌நे
ேலாகா மத ம்ʼ பராவர்த்த்ய ஈஸ்²வரம்ʼ ப்ரத பராவர்த்தயந்ேத,
மந :பராவர்த்தநேயாக்³யாந கர்ம்மாணி ச குர்வ்வந்த தாத்³ருʼஸ²ம்
உபேத³ஸ²ம்ʼ ப்ரசாரிதவாந்|

ⅩⅪஏதத்காரணாத்³யஹூதீ³யாமத்⁴ேயமந்த ³ரம்ʼமாம்ʼத்⁴ருʼத்வா
ஹந்தும்உத்³யதா :|

ⅩⅫததா²ப க்²ரீஷ்ேடாது³ :க²ம்ʼ பு⁴க்த்வாஸர்வ்ேவஷாம்ʼபூர்வ்வம்ʼ
ஸ்²மஸா²நாத்³உத்தா²ய நஜேத³ஸீ²யாநாம்ʼ ப ⁴ந்நேத³ஸீ²யாநாஞ்ச
ஸமீேப தீ³ப்த ம்ʼ ப்ரகாஸ²யஷ்யத

ⅩⅩⅢ ப⁴வஷ்யத்³வாத ³க³ேணா மூஸாஸ்²ச பா⁴வகார்ய்யஸ்ய
யத ³த³ம்ʼ ப்ரமாணம் அத³து³ேரதத்³ வநாந்யாம்ʼ கதா²ம்ʼ ந
கத²யத்வா ஈஸ்²வராத்³ அநுக்³ரஹம்ʼ லப்³த்⁴வா மஹதாம்ʼ
க்ஷ த்³ராணாஞ்சஸர்வ்ேவஷாம்ʼஸமீேப ப்ரமாணம்ʼ த³த்த்வாத்³ய
யாவத்தஷ்டா²மி|

ⅩⅩⅣ தஸ்யமாம்ʼ கதா²ம்ʼ நஸ²ம்ய பீ²ஷ்ட உச்ைச :
ஸ்வேரண கத ²தவாந் ேஹ ெபௗல த்வம் உந்மத்ேதாஸி
ப³ஹுவத்³யாப்⁴யாேஸநத்வம்ʼஹதஜ்ஞாேநாஜாத :|

ⅩⅩⅤ ஸ உக்தவாந் ேஹ மஹாமஹம பீ²ஷ்ட நாஹம் உந்மத்த :
க ந்துஸத்யம்ʼவேவசநீயஞ்சவாக்யம்ʼ ப்ரஸ்ெதௗமி|

ⅩⅩⅥயஸ்யஸாக்ஷாத்³அேக்ஷாப⁴ :ஸந்கதா²ம்ʼகத²யாமிஸராஜா
தத்³வ்ருʼத்தாந்தம்ʼஜாநாத தஸ்யஸமீேபக மப கு³ப்தம்ʼேநத மயா
நஸ்²ச தம்ʼ பு³த்⁴யேதயதஸ்தத்³வஜேந ந க்ருʼதம்ʼ|

ⅩⅩⅦேஹஆக்³ரிப்பராஜப⁴வாந்க ம்ʼப⁴வஷ்யத்³வாத ³க³ேணாக்தாந
வாக்யாந ப்ரத்ேயத ? ப⁴வாந் ப்ரத்ேயத தத³ஹம்ʼஜாநாமி|

ⅩⅩⅧததஆக்³ரிப்ப : ெபௗலம்அப ⁴ஹதவாந் த்வம்ʼ ப்ரவ்ருʼத்த ம்ʼ
ஜநயத்வா ப்ராேயணமாமப க்²ரீஷ்டீயம்ʼ கேராஷ |

ⅩⅩⅨ தத : ேஸா(அ)வாதீ³த் ப⁴வாந் ேய ேய ேலாகாஸ்²ச மம
கதா²ம் அத்³ய ஸ்²ருʼண்வந்த ப்ராேயண இத நஹ கந்த்ேவதத்
ஸ்²ருʼங்க²லப³ந்த⁴நம்ʼ வநா ஸர்வ்வதா² ேத ஸர்வ்ேவ மாத்³ருʼஸா²
ப⁴வந்த்வதீஸ்²வஸ்யஸமீேப ப்ரார்த²ேய(அ)ஹம்|

ⅩⅩⅩ ஏதஸ்யாம்ʼ கதா²யாம்ʼ கத ²தாயாம்ʼ ஸ ராஜா ேஸா(அ)த ⁴பத
ர்ப³ர்ணீகீஸபா⁴ஸ்தா² ேலாகாஸ்²ச தஸ்மாத்³உத்தா²ய

ⅩⅩⅪ ேகா³பேந பரஸ்பரம்ʼ வவச்ய கத ²தவந்த ஏஷ ஜேநா
ப³ந்த⁴நார்ஹம்ʼ ப்ராணஹநநார்ஹம்ʼவாக மப கர்ம்ம நாகேராத்|

ⅩⅩⅫ தத ஆக்³ரிப்ப : பீ²ஷ்டம் அவத³த், யத்³ேயஷ மாநுஷ :
ைகஸரஸ்ய ந கேட வ சாரிேதா ப⁴வதும்ʼ ந ப்ரார்த²யஷ்யத் தர்ஹ
முக்ேதா ப⁴வதும்அஸ² யத்|

ⅩⅩⅦ
Ⅰ ஜலபேத²நாஸ்மாகம் இேதாலியாேத³ஸ²ம்ʼ ப்ரத யாத்ராயாம்ʼ
நஸ்²ச தாயாம்ʼ ஸத்யாம்ʼ ேத யூலியநாம்ேநா மஹாராஜஸ்ய



Acts ⅩⅩⅦ:Ⅱ 307 Acts ⅩⅩⅦ:ⅩⅤ

ஸம்ʼகா⁴தாந்தர்க³தஸ்ய ேஸநாபேத : ஸமீேப ெபௗலம்ʼ தத³ந்யாந்
கத நயஜநாம்ʼஸ்²சஸமார்பயந்|

Ⅱ வயம் ஆத்³ராமுத்தீயம்ʼ ேபாதேமகம் ஆருஹ்ய
ஆஸி²யாேத³ஸ²ஸ்ய தடஸமீேபந யாதும்ʼ மத ம்ʼ
க்ருʼத்வா லங்க³ரம் உத்தா²ப்ய ேபாதம் அேமாசயாம;
மாக த³நயாேத³ஸ²ஸ்த²த ²ஷலநீகீநவாஸ்யாரிஸ்தார்க²நாமா
கஸ்²ச த்³ஜேநா(அ)ஸ்மாப ⁴ : ஸார்த்³த⁴ம்ஆஸீத்|

Ⅲ பரஸ்மிந் த ³வேஸ (அ)ஸ்மாப ⁴ : ஸீேதா³ந்நக³ேர ேபாேத
லாக ³ேத தத்ர யூலிய : ேஸநாபத  : ெபௗலம்ʼ ப்ரத ெஸௗஜந்யம்ʼ
ப்ரத³ர்த்²ய ஸாந்த்வநார்த²ம்ʼ ப³ந்து⁴பா³ந்த⁴வாந் உபயாதும்
அநுஜஜ்ெஞௗ|

Ⅳதஸ்மாத் ேபாேத ேமாச ேத ஸத ஸம்முக²வாேயா : ஸம்ப⁴வாத்³
வயம்ʼகுப்ேராபத்³வீபஸ்யதீரஸமீேபந க³தவந்த :|

Ⅴகலிகயாயா : பாம்பூ²லியாயாஸ்²ச ஸமுத்³ரஸ்ய பாரம்ʼ க³த்வா
லூகயாேத³ஸா²ந்தர்க³தம்ʼமுராநக³ரம்உபாதஷ்டா²ம|

Ⅵ தத்ஸ்தா²நாத்³ இதாலியாேத³ஸ²ம்ʼ க³ச்ச²த ய :
ஸிகந்த³ரியாநக³ரஸ்ய ேபாதஸ்தம்ʼ தத்ர ப்ராப்ய
ஸ²தேஸநாபதஸ்தம்ʼ ேபாதம்அஸ்மாந்ஆேராஹயத்|

Ⅶ தத : பரம்ʼ ப³ஹூந த ³நாந ஸ²ைந : ஸ²ைந : ர்க³த்வா
க்நீத³பார்ஸ்²ேவாபஸ்த்²த ◌े : பூர்வ்வம்ʼ ப்ரதகூேலந பவேநந
வயம்ʼ ஸல்ேமாந்யா : ஸம்முக²ம் உபஸ்தா²ய க்ரீத்யுபத்³வீபஸ்ய
தீரஸமீேபந க³தவந்த :|

Ⅷ கஷ்ேடந தமுத்தீர்ய்ய லாேஸயாநக³ரஸ்யாத⁴ :
ஸுந்த³ரநாமகம்ʼ கா²தம்உபாதஷ்டா²ம|

Ⅸஇத்த²ம்ʼ ப³ஹுதத² : காேலா யாப த உபவாஸத ³நஞ்சாதீதம்ʼ,
தத்காரணாத் ெநௗவர்த்மந ப⁴யங்கேர ஸத ெபௗேலா வ நேயந
கத ²தவாந்,

Ⅹ ேஹ மேஹச்சா² அஹம்ʼ நஸ்²சயம்ʼ ஜாநாமி
யாத்ராயாமஸ்யாம் அஸ்மாகம்ʼ க்ேலஸா² ப³ஹூநாமபசயாஸ்²ச
ப⁴வஷ்யந்த , ேத ேகவலம்ʼ ேபாதஸாமக்³ர்ேயாரித நஹ ,
க ந்த்வஸ்மாகம்ʼ ப்ராணாநாமப |

Ⅺ ததா³ ஸ²தேஸநாபத  : ெபௗ◌ैேेலாக்தவாக்யேதாப
கர்ணதா⁴ரஸ்யேபாதவணிஜஸ்²சவாக்யம்ʼ ப³ஹுமம்ʼஸ்த|

Ⅻ தத் கா²தம்ʼ ஸீ²தகாேல வாஸார்ஹஸ்தா²நம்ʼ ந தஸ்மாத்³
அவாசீப்ரதீேசார்த ³ேஸா² : க்ரீத்யா : ைப²நீகயகா²தம்ʼ யாதும்ʼ
யத ³ஸ²க்நுவந்தஸ்தர்ஹ தத்ரஸீ²தகாலம்ʼயாபயதும்ʼப்ராேயண
ஸர்வ்ேவமந்த்ரயாமாஸு :|

ⅩⅢ தத : பரம்ʼ த³க்ஷணவாயு ர்மந்த³ம்ʼ வஹதீத வ ேலாக்ய
நஜாப ⁴ப்ராயஸ்ய ஸித்³ேத⁴ : ஸுேயாேகா³ ப⁴வதீத பு³த்³த்⁴வா
ேபாதம்ʼ ேமாசய த்வா க்ரீத்யுபத்³வீபஸ்யதீரஸமீேபந சலிதவந்த :|

ⅩⅣ க ந்த்வல்பக்ஷணாத் பரேமவ உரக்லுேதா³ந்நாமா ப்ரதகூல :
ப்ரசண்ேடா³வாயு ர்வஹந்ேபாேத(அ)லகீ³த்

ⅩⅤ தஸ்யாப ⁴முக²ம்ʼ க³ந்தும் ேபாதஸ்யாஸ²க்தத்வாத்³ வயம்ʼ
வாயுநாஸ்வயம்ʼ நீதா :|



Acts ⅩⅩⅦ:ⅩⅥ 308 Acts ⅩⅩⅦ:ⅩⅩⅨ

ⅩⅥ அநந்தரம்ʼ க்ெலௗதீ³நாம்ந உபத்³வீபஸ்ய கூலஸமீேபந
ேபாதம்ʼ க³மய த்வா ப³ஹுநா கஷ்ேடநக்ஷ த்³ரநாவம்அரக்ஷாம|

ⅩⅦ ேத தாமாருஹ்ய ரஜ்ஜ்சா ேபாதஸ்யாேதா⁴பா⁴க³ம்
அப³த்⁴நந் தத³நந்தரம்ʼ ேசத் ேபாேதா ைஸகேத லக³தீத ப⁴யாத்³
வாதவஸநாந்யேமாசயந் தத : ேபாேதாவாயுநா சாலித :|

ⅩⅧ க ந்து க்ரமேஸா² வாேயா : ப்ரப³லத்வாத் ேபாேதா
ேதா³லாயமாேநா(அ)ப⁴வத் பரஸ்மிந் த ³வேஸ ேபாதஸ்தா²ந
கத பயாந த்³ரவ்யாணி ேதாேய நக்ஷப்தாந |

ⅩⅨத்ருʼதீயத ³வேஸவயம்ʼஸ்வஹஸ்ைத : ேபாதஸஜ்ஜநத்³ரவ்யாணி
நக்ஷப்தவந்த :|

ⅩⅩ தேதா ப³ஹுத ³நாந யாவத் ஸூர்ய்யநக்ஷத்ராதீ³ந
ஸமாச்ச²ந்நாந தேதா (அ)தீவ வாத்யாக³மாத்³ அஸ்மாகம்ʼ
ப்ராணரக்ஷாயா : காப ப்ரத்யாஸா² நாதஷ்ட²த்|

ⅩⅪ ப³ஹுத ³ேநஷ ேலாைகரநாஹாேரண யாப ேதஷ
ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ ஸாக்ஷத் ெபௗலஸ்தஷ்ட²ந் அகத²யத், ேஹ
மேஹச்சா² : க்ரீத்யுபத்³வீபாத் ேபாதம்ʼ ந ேமாசயதும் அஹம்ʼ
பூர்வ்வம்ʼ யத்³ அவத³ம்ʼ தத்³க்³ரஹணம்ʼ யுஷ்மாகம் உச தம்
ஆஸீத் ததா² க்ருʼேத யுஷ்மாகம் ஏஷா வ பத்³ ஏேஷா(அ)பசயஸ்²ச
நாக⁴டிஷ்ேயதாம்|

ⅩⅫ க ந்து ஸாம்ப்ரதம்ʼ யுஷ்மாந் வ நீய ப்³ரவீம்யஹம்ʼ, யூயம்ʼ
ந க்ஷ ப்⁴யத யுஷ்மாகம் ஏகஸ்யாப ப்ராணிேநா ஹாந ர்ந
ப⁴வஷ்யத , ேகவலஸ்யேபாதஸ்யஹாந ர்ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅩⅢ யேதா யஸ்ேயஸ்²வரஸ்ய ேலாேகா(அ)ஹம்ʼ யஞ்சாஹம்ʼ
பரிசராமி ததீ³ய ஏேகா தூ³ேதா ஹ்ேயா ராத்ெரௗ மமாந்த ேக
தஷ்ட²ந் கத ²தவாந்,

ⅩⅩⅣ ேஹ ெபௗல மா ைப⁴ஷீ : ைகஸரஸ்ய ஸம்முேக²
த்வேயாபஸ்தா²தவ்யம்ʼ; தைவதாந் ஸங்க ³ேநா ேலாகாந்
ஈஸ்²வரஸ்துப்⁴யம்ʼ த³த்தவாந்|

ⅩⅩⅤ அதஏவ ேஹ மேஹச்சா² யூயம்ʼ ஸ்த ²ரமநேஸா ப⁴வத
மஹ்யம்ʼ யா கதா²கத ² ஸாவஸ்²யம்ʼ க⁴டிஷ்யேத மைமதாத்³ருʼஸீ²
வஸ்²வாஸஈஸ்²வேரவ த்³யேத,

ⅩⅩⅥ க ந்து கஸ்யச த்³ உபத்³வீபஸ்ேயாபரி பத தவ்யம் அஸ்மாப ⁴ 
:|

ⅩⅩⅦ தத : பரம் ஆத்³ரியாஸமுத்³ேர ேபாதஸ்தைத²வ
ேதா³லாயமாந : ஸந் இதஸ்தேதா க³ச்ச²ந் சதுர்த³ஸ²த ³வஸஸ்ய
ராத்ேர ர்த்³வதீயப்ரஹரஸமேய கஸ்யச த் ஸ்த²லஸ்ய
ஸமீபமுபதஷ்ட²தீத ேபாதீயேலாகாஅந்வமந்யந்த|

ⅩⅩⅧததஸ்ேத ஜலம்ʼ பரிமாய தத்ர வ ம்ʼஸ²த ர்வ்யாமா ஜலாநீத
ஜ்ஞாதவந்த :| கஞ்ச த்³தூ³ரம்ʼ க³த்வா புநரப ஜலம்ʼ பரிமிதவந்த :|
தத்ர பஞ்சத³ஸ²வ்யாமாஜலாந த்³ருʼஷ்ட்வா

ⅩⅩⅨ ேசத் பாஷாேண லக³தீத ப⁴யாத் ேபாதஸ்ய
பஸ்²சாத்³பா⁴க³தஸ்²சதுேரா லங்க³ராந் நக்ஷப்ய த ³வாகரம்
அேப யஸர்வ்ேவஸ்த ²தவந்த :|
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ⅩⅩⅩ க ந்து ேபாதீயேலாகா : ேபாதாக்³ரபா⁴ேக³ லங்க³ரந ேக்ஷபம்ʼ
ச²லம்ʼக்ருʼத்வாஜலெதௗ⁴க்ஷ த்³ரநாவம்அவேராஹ்யபலாயதும்
அேசஷ்டந்த|

ⅩⅩⅪ தத : ெபௗல : ேஸநாபதேய ைஸந்யக³ணாய ச கத ²தவாந்,
ஏேத யத ³ ேபாதமத்⁴ேய ந தஷ்ட²ந்த தர்ஹ யுஷ்மாகம்ʼ ரக்ஷணம்ʼ
நஸ²க்யம்ʼ|

ⅩⅩⅫததா³ ேஸநாக³ேணா ரஜ்ஜூந் ச ²த்வா நாவம்ʼ ஜேல பததும்
அத³தா³த்|

ⅩⅩⅩⅢ ப்ரபா⁴தஸமேய ெபௗல : ஸர்வ்வாந் ஜநாந் ேபா⁴ஜநார்த²ம்ʼ
ப்ரார்த்²ய வ்யாஹரத், அத்³ய சதுர்த³ஸ²த ³நாந யாவத்³
யூயம் அேபக்ஷமாநா அநாஹாரா : காலம் அயாபயத க மப
நாபு⁴ம்ʼக்³த⁴ம்ʼ|

ⅩⅩⅩⅣ அேதா வ நேய◌े(அ)ஹம்ʼ ப⁴ யம்ʼ பு⁴ஜ்யதாம்ʼ தேதா
யுஷ்மாகம்ʼ மங்க³லம்ʼ ப⁴வஷ்யத , யுஷ்மாகம்ʼ கஸ்யசஜ்ஜநஸ்ய
ஸி²ரஸ : ேகைஸ²ேகாப ந நம்ʼ யத |

ⅩⅩⅩⅤ இத வ்யாஹ்ருʼத்ய ெபௗலம்ʼ பூபம்ʼ க்³ருʼஹீத்ேவஸ்²வரம்ʼ
த⁴ந்யம்ʼ பா⁴ஷமாணஸ்தம்ʼ ப⁴ம்ʼக்த்வா ேபா⁴க்தும்ஆரப்³த⁴வாந்|

ⅩⅩⅩⅥ அநந்தரம்ʼ ஸர்வ்ேவ ச ஸுஸ்த ²ரா : ஸந்த : கா²த்³யாந
பர்ப்யக்³ருʼஹ்லந்|

ⅩⅩⅩⅦ அஸ்மாகம்ʼ ேபாேத ஷட்ஸப்தத்யத ⁴கஸ²தத்³வயேலாகா
ஆஸந்|

ⅩⅩⅩⅧ ஸர்வ்ேவஷ ேலாேகஷ யேத²ஷ்டம்ʼ பு⁴க்தவத்ஸு
ேபாதஸ்த²ந் ேகா³தூ⁴மாந் ஜலெதௗ⁴ நக்ஷப்ய ைத : ேபாதஸ்ய
பா⁴ேராலகூ⁴க்ருʼத :|

ⅩⅩⅩⅨ த ³ேந ஜாேத(அ)ப ஸ ேகா ேத³ஸ² இத ததா³ ந
பர்ய்யசீயத; க ந்து தத்ர ஸமதடம் ஏகம்ʼ கா²தம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா யத ³
ஸ²க்நுமஸ்தர்ஹ வயம்ʼ தஸ்யாப்⁴யந்தரம்ʼ ேபாதம்ʼ க³மயாம இத
மத ம்ʼ க்ருʼத்வா ேதலங்க³ராந் ச ²த்த்வாஜலெதௗ⁴ த்யக்தவந்த :|

ⅩⅬ ததா² கர்ணப³ந்த⁴நம்ʼ ேமாசய த்வா ப்ரதா⁴நம்ʼ வாதவஸநம்
உத்ேதால்யதீரஸமீபம்ʼ க³தவந்த :|

ⅩⅬⅠ க ந்து த்³வேயா : ஸமுத்³ரேயா : ஸங்க³மஸ்தா²ேந
ைஸகேதாபரி ேபாேத நக்ஷப்ேத (அ)க்³ரபா⁴ேக³ பா³த ⁴ேத
பஸ்²சாத்³பா⁴ேக³ ப்ரப³லதரங்ேகா³(அ)லக³த் ேதந ேபாேதா ப⁴க்³ந :|

ⅩⅬⅡ தஸ்மாத்³ ப³ந்த³யஸ்²ேசத்³ பா³ஹுப ⁴ஸ்தரந்த : பலாயந்ேத
இத்யாஸ²ங்கயா ேஸநாக³ணஸ்தாந்ஹந்தும்அமந்த்ரயத்;

ⅩⅬⅢ க ந்து ஸ²தேஸநாபத  : ெபௗலம்ʼ ரக்ஷதும்ʼ ப்ரயத்நம்ʼ
க்ருʼத்வா தாந் தச்ேசஷ்டாயா நவர்த்ய இத்யாத ³ஷ்டவாந், ேய
பா³ஹுதரணம்ʼ ஜாநந்த ேத(அ)க்³ேர ப்ேரால்லம்ப்ய ஸமுத்³ேர
பத த்வா பா³ஹுப ⁴ஸ்தீர்த்த்வாகூலம்ʼயாந்து|

ⅩⅬⅣ அபரம் அவஸி²ஷ்டா ஜநா : காஷ்ட²ம்ʼ ேபாதீயம்ʼ த்³ரவ்யம்ʼ
வா ேயந யத் ப்ராப்யேத தத³வலம்ப்³ய யாந்து; இத்த²ம்ʼ ஸர்வ்ேவ
பூ⁴மிம்ʼ ப்ராப்ய ப்ராைணர்ஜீவதா :|
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ⅩⅩⅧ
Ⅰ இத்த²ம்ʼ ஸர்வ்ேவஷ ரக்ஷாம்ʼ ப்ராப்ேதஷ
தத்ரத்ேயாபத்³வீபஸ்யநாமமிலீேதத ேதஜ்ஞாதவந்த :|

Ⅱ அஸப்⁴யேலாகா யேத²ஷ்டம் அநுகம்பாம்ʼ க்ருʼத்வா
வர்த்தமாநவ்ருʼஷ்ேட : ஸீ²தாச்ச வஹ்நம்ʼ ப்ரஜ்ஜ்வால்யாஸ்மாகம்
ஆதத்²யம்அகுர்வ்வந்|

Ⅲ க ந்து ெபௗல இந்த⁴நாந ஸம்ʼக்³ருʼஹ்ய யதா³ தஸ்மிந்
அக்³ெரௗ ந ரக்ஷபத், ததா³ வஹ்ேந : ப்ரதாபாத் ஏக :
க்ருʼஷ்ணஸர்ேபா ந ர்க³த்யதஸ்யஹஸ்ேதத்³ரஷ்டவாந்|

Ⅳ ேத(அ)ஸப்⁴யேலாகாஸ்தஸ்ய ஹஸ்ேத ஸர்பம்
அவலம்ப³மாநம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா பரஸ்பரம் உக்தவந்த ஏஷ
ஜேநா(அ)வஸ்²யம்ʼ நரஹா ப⁴வஷ்யத , யேதா யத்³யப ஜலேத⁴
ரக்ஷாம்ʼ ப்ராப்தவாந் ததா²ப ப்ரத ப²லதா³யக ஏநம்ʼ ஜீவதும்ʼ ந
த³தா³த |

Ⅴ க ந்து ஸ ஹஸ்தம்ʼ வது⁴ந்வந் தம்ʼ ஸர்பம் அக்³ந மத்⁴ேய
நக்ஷப்யகாமப பீடா³ம்ʼ நாப்தவாந்|

Ⅵ தேதா வஷஜ்வாலயா ஏதஸ்ய ஸ²ரீரம்ʼ ஸ்பீ²தம்ʼ ப⁴வஷ்யத
யத்³வா ஹடா²த³யம்ʼ ப்ராணாந் த்ய யதீத நஸ்²ச த்ய ேலாகா
ப³ஹுக்ஷணாந யாவத் தத்³ த்³ரஷ்டும்ʼ ஸ்த ²தவந்த : க ந்து தஸ்ய
கஸ்யாஸ்²ச த்³ வபேதா³(அ)க⁴டநாத் ேத தத்³வபரீதம்ʼ வஜ்ஞாய
பா⁴ஷதவந்தஏஷகஸ்²ச த்³ ேத³ேவா ப⁴ேவத்|

Ⅶ புப்³லியநாமா ஜந ஏகஸ்தஸ்ேயாபத்³வீபஸ்யாத ⁴பத ராஸீத்
தத்ர தஸ்ய பூ⁴ம்யாத ³ ச ஸ்த ²தம்ʼ| ஸ ஜேநா(அ)ஸ்மாந்
நஜக்³ருʼஹம்ʼ நீத்வாெஸௗஜந்யம்ʼ ப்ரகாஸ்²யத ³நத்ரயம்ʼயாவத்³
அஸ்மாகம்ʼஆதத்²யம்அகேராத்|

Ⅷ ததா³ தஸ்ய புப்³லியஸ்ய பதா ஜ்வராதஸாேரண பீட்³யமாந :
ஸந் ஸ²ய்யாயாம் ஆஸீத்; தத : ெபௗலஸ்தஸ்ய ஸமீபம்ʼ க³த்வா
ப்ரார்த²நாம்ʼ க்ருʼத்வா தஸ்ய கா³த்ேர ஹஸ்தம்ʼ ஸமர்ப்ய தம்ʼ
ஸ்வஸ்த²ம்ʼ க்ருʼதவாந்|

Ⅸ இத்த²ம்ʼ பூ⁴ேத தத்³வீபநவாஸிந இதேரப ேராக ³ேலாகா
ஆக³த்யந ராமயாஅப⁴வந்|

Ⅹ தஸ்மாத்ேத(அ)ஸ்மாகம் அதீவ ஸத்காரம்ʼ க்ருʼதவந்த :,
வேஸ²ஷத : ப்ரஸ்தா²நஸமேய ப்ரேயாஜநீயாந நாநத்³ரவ்யாணி
த³த்தவந்த :|

Ⅺ இத்த²ம்ʼ தத்ர த்ரிஷ மாேஸஷ க³ேதஷ யஸ்ய சஹ்நம்ʼ
த ³யஸ்கூரீ தாத்³ருʼஸ² ஏக : ஸிகந்த³ரீயநக³ரஸ்ய ேபாத :
ஸீ²தகாலம்ʼ யாபயந் தஸ்மிந் உபத்³வீேப (அ)தஷ்ட²த் தேமவ
ேபாதம்ʼவயம்ஆருஹ்யயாத்ராம்அகுர்ம்ம|

Ⅻ தத : ப்ரத²மத : ஸுராகூஸநக³ரம் உபஸ்தா²ய தத்ர த்ரீணி
த ³நாந ஸ்த ²தவந்த :|

ⅩⅢ தஸ்மாத்³ ஆவ்ருʼத்ய ரீக ³யநக³ரம் உபஸ்த ²தா :
த ³ைநகஸ்மாத் பரம்ʼ த³க்ஷணவெயௗ ஸாநுகூல்ேய ஸத
பரஸ்மிந் த ³வேஸபதயலீநக³ரம்உபாதஷ்டா²ம|
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ⅩⅣ தேதா(அ)ஸ்மாஸு தத்ரத்யம்ʼ ப்⁴ராத்ருʼக³ணம்ʼ ப்ராப்ேதஷ
ேத ஸ்ைவ : ஸார்த்³த⁴ம் அஸ்மாந் ஸப்த த ³நாந ஸ்தா²பயதும்
அயதந்த,இத்த²ம்ʼவயம்ʼ ேராமாநக³ரம் ப்ரத்யக³ச்சா²ம|

ⅩⅤதஸ்மாத் தத்ரத்யா : ப்⁴ராதேரா(அ)ஸ்மாகம்ஆக³மநவார்த்தாம்ʼ
ஸ்²ருத்வா ஆப்பயப²ரம்ʼ த்ரிஷ்டாவர்ணீஞ்ச யாவத்³ அக்³ேரஸரா :
ஸந்ேதாஸ்மாந் ஸாக்ஷாத் கர்த்தும் ஆக³மந்; ேதஷாம்ʼ த³ர்ஸ²நாத்
ெபௗலஈஸ்²வரம்ʼ த⁴ந்யம்ʼவத³ந்ஆஸ்²வாஸம்ஆப்தவாந்|

ⅩⅥ அஸ்மாஸு ேராமாநக³ரம்ʼ க³ேதஷ ஸ²தேஸநாபத  :
ஸர்வ்வாந் ப³ந்தீ³ந் ப்ரதா⁴நேஸநாபேத : ஸமீேப ஸமார்பயத் க ந்து
ெபௗலாயஸ்வரக்ஷகபதா³த நாஸஹப்ருʼத²க்³வஸ்தும்அநுமதம்ʼ
த³த்தவாந்|

ⅩⅦ த ³நத்ரயாத் பரம்ʼ ெபௗலஸ்தத்³ேத³ஸ²ஸ்தா²ந்
ப்ரதா⁴நயஹூத ³ந ஆஹூதவாந் ததஸ்ேதஷ ஸமுபஸ்த ²ேதஷ
ஸ கத ²தவாந், ேஹ ப்⁴ராத்ருʼக³ண நஜேலாகாநாம்ʼ
பூர்வ்வபுருஷாணாம்ʼ வா ரீேத ர்வ பரீதம்ʼ கஞ்சந கர்ம்மாஹம்ʼ
நாகரவம்ʼ ததா²ப யரூஸா²லமநவாஸிேநா ேலாகா மாம்ʼ ப³ந்த ³ம்ʼ
க்ருʼத்வா ேராமிேலாகாநாம்ʼஹஸ்ேதஷ ஸமர்ப தவந்த :|

ⅩⅧ ேராமிேலாகா வ சார்ய்ய மம ப்ராணஹநநார்ஹம்ʼ க மப
காரணம்ʼ ந ப்ராப்யமாம்ʼ ேமாசயதும்ஐச்ச²ந்;

ⅩⅨக ந்துயஹூத ³ேலாகாநாம்ஆபத்த்யாமயாைகஸரராஜஸ்ய
ஸமீேப வ சாரஸ்ய ப்ரார்த²நா கர்த்தவ்யா ஜாதா ேநாேசத்
நஜேத³ஸீ²யேலாகாந் ப்ரத மம ேகாப்யப ⁴ேயாேகா³ நாஸ்த |

ⅩⅩ ஏதத்காரணாத்³ அஹம்ʼ யுஷ்மாந் த்³ரஷ்டும்ʼ
ஸம்ʼலபதுஞ்சாஹூயம் இஸ்ராேயல்வஸீ²யாநாம்ʼ
ப்ரத்யாஸா²ேஹேதாஹம்ஏேதநஸு²ங்க²ேலந ப³த்³ேதா⁴(அ)ப⁴வம்|

ⅩⅪ ததா³ ேத தம் அவாத ³ஷ  :, யஹூதீ³யேத³ஸா²த்³
வயம்ʼ த்வாமத ⁴ க மப பத்ரம்ʼ ந ப்ராப்தா ேய ப்⁴ராதர :
ஸமாயாதாஸ்ேதஷாம்ʼ ேகாப தவ காமப வார்த்தாம்ʼ நாவத³த்
அப⁴த்³ரமப நாகத²யச்ச|

ⅩⅫ தவ மதம்ʼ க மித வயம்ʼ த்வத்த : ஸ்²ேராதுமிச்சா²ம :| யத்³
இத³ம்ʼ நவீநம்ʼ மதமுத்த ²தம்ʼ தத்ஸர்வ்வத்ரஸர்வ்ேவஷாம்ʼ ந கேட
ந ந்த ³தம்ʼஜாதமஇத வயம்ʼஜாநீம :|

ⅩⅩⅢ ைதஸ்தத³ர்த²ம் ஏகஸ்மிந் த ³ேந நரூப ேத தஸ்மிந்
த ³ேந ப³ஹவ ஏகத்ர மிலித்வா ெபௗலஸ்ய வாஸக்³ருʼஹம்
ஆக³ச்ச²ந் தஸ்மாத் ெபௗல ஆ ப்ராத :காலாத் ஸந்த்⁴யாகாலம்ʼ
யாவந் மூஸாவ்யவஸ்தா²க்³ரந்தா²த்³ ப⁴வஷ்யத்³வாத ³நாம்ʼ
க்³ரந்ேத²ப்⁴யஸ்²ச யீேஸா² : கதா²ம்உத்தா²ப்ய ஈஸ்²வரஸ்ய ராஜ்ேய
ப்ரமாணம்ʼத³த்வாேதஷாம்ʼப்ரவ்ருʼத்த ம்ʼஜநயதும்ʼேசஷ்டிதவாந்|

ⅩⅩⅣேகச த்துதஸ்யகதா²ம்ʼ ப்ரத்யாயந் ேகச த்துந ப்ரத்யாயந்;
ⅩⅩⅤ ஏதத்காரணாத் ேதஷாம்ʼ பரஸ்பரம் அைநக்யாத் ஸர்வ்ேவ
சலிதவந்த :;ததா²ப ெபௗலஏதாம்ʼகதா²ேமகாம்ʼகத ²தவாந்பவ த்ர
ஆத்மா யஸ²யயஸ்ய ப⁴வஷ்யத்³வக்து ர்வத³நாத்³ அஸ்மாகம்ʼ
ப த்ருʼபுருேஷப்⁴யஏதாம்ʼ கதா²ம்ʼ ப⁴த்³ரம்ʼ கத²யாமாஸ,யதா²,
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ⅩⅩⅥ "உபக³த்ய ஜநாேநதாந் த்வம்ʼ பா⁴ஷஸ்வ வசஸ்த்வத³ம்ʼ|
கர்ைண : ஸ்²ேராஷ்யத² யூயம்ʼ ஹ கந்து யூயம்ʼ ந ேபா⁴த்ஸ்யத²|
ேநத்ைர ர்த்³ர யத²யூயஞ்சஜ்ஞாதும்ʼயூயம்ʼ நஸ² யத²|

ⅩⅩⅦ ேத மாநுஷா யதா² ேநத்ைர : பரிபஸ்²யந்த ைநவ ஹ |
கர்ைண : ர்யதா² ந ஸ்²ருʼண்வந்த பு³த்⁴யந்ேத ந ச மாநைஸ :|
வ்யாவர்த்தயத்ஸு ச த்தாந காேல குத்ராப ேதஷ ைவ|
மத்தஸ்ேத மநுஜா : ஸ்வஸ்தா² யதா² ைநவ ப⁴வந்த ச| ததா²
ேதஷாம்ʼ மநுஷ்யாணாம்ʼ ஸந்த ஸ்தூ²லா ஹ பு³த்³த⁴ய :|
ப³த ⁴ரீபூ⁴தகர்ணாஸ்²சஜாதாஸ்²சமுத்³ரிதா த்³ருʼஸ² :||

ⅩⅩⅧ அத ஈஸ்²வராத்³ யத் பரித்ராணம்ʼ தஸ்ய வார்த்தா
ப ⁴ந்நேத³ஸீ²யாநாம்ʼ ஸமீபம்ʼ ப்ேரஷதா தஏவ தாம்ʼ
க்³ரஹீஷ்யந்தீத யூயம்ʼஜாநீத|

ⅩⅩⅨ ஏதாத்³ருʼஸ்²யாம்ʼ கதா²யாம்ʼ கத ²தாயாம்ʼ ஸத்யாம்ʼ
யஹூத ³ந : பரஸ்பரம்ʼ ப³ஹுவசாரம்ʼகுர்வ்வந்ேதா க³தவந்த :|

ⅩⅩⅩ இத்த²ம்ʼ ெபௗல : ஸம்பூர்ணம்ʼ வத்ஸரத்³வயம்ʼ யாவத்³
பா⁴டகீேய வாஸக்³ருʼேஹ வஸந் ேய ேலாகாஸ்தஸ்ய ஸந்ந த ⁴ம்
ஆக³ச்ச²ந்த தாந்ஸர்வ்வாேநவபரிக்³ருʼஹ்லந்,

ⅩⅩⅪ ந ர்வ க்⁴நம் அதஸ²யந  :ேக்ஷாப⁴ம் ஈஸ்²வரீயராஜத்வஸ்ய
கதா²ம்ʼ ப்ரசாரயந் ப்ரெபௗ⁴ யீெஸௗ² க்²ரீஷ்ேட கதா² :
ஸமுபாத ³ஸ²த்|இத ||
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ேராமிண : பத்ரம்ʼ
Ⅰ ஈஸ்²வேரா நஜபுத்ரமத ⁴ யம்ʼ ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ
ப⁴வஷ்யத்³வாத ³ப ⁴ ர்த⁴ர்ம்மக்³ரந்ேத² ப்ரதஸ்²ருதவாந் தம்ʼ
ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼப்ரசாரயதும்ʼப்ருʼத²க்க்ருʼதஆஹூத : ப்ேரரிதஸ்²ச
ப்ரேபா⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யேஸவேகாய : ெபௗல :

Ⅱ ஸ ேராமாநக³ரஸ்தா²ந் ஈஸ்²வரப்ரியாந் ஆஹூதாம்ʼஸ்²ச
பவ த்ரேலாகாந் ப்ரத பத்ரம்ʼலிக²த |

Ⅲ அஸ்மாகம்ʼ ஸ ப்ரபு⁴ ர்யீஸு² : க்²ரீஷ்ட : ஸா²ரீரிகஸம்ப³ந்ேத⁴ந
தா³யூேதா³வம்ʼேஸா²த்³ப⁴வ :

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

Ⅴ அபரம்ʼ ேயஷாம்ʼ மத்⁴ேய யீஸு²நா க்²ரீஷ்ேடந
யூயமப்யாஹூதாஸ்ேத (அ)ந்யேத³ஸீ²யேலாகாஸ்தஸ்ய நாம்ந
வஸ்²வஸ்யந ேத³ஸ²க்³ராஹேணாயதா² ப⁴வந்த

Ⅵ தத³ப ⁴ப்ராேயண வயம்ʼ தஸ்மாத்³ அநுக்³ரஹம்ʼ
ப்ேரரிதத்வபத³ஞ்சப்ராப்தா :|

Ⅶ தாேதநாஸ்மாகம் ஈஸ்²வேரண ப்ரபு⁴ணா யீஸு²க்²ரீஷ்ேடந ச
யுஷ்மப்⁴யம்அநுக்³ரஹ : ஸா²ந்தஸ்²ச ப்ரதீ³ேயதாம்ʼ|

Ⅷ ப்ரத²மத : ஸர்வ்வஸ்மிந் ஜக³த யுஷ்மாகம்ʼ வஸ்²வாஸஸ்ய
ப்ரகாஸி²தத்வாத்³ அஹம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ ந மித்தம்ʼ
யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய நாம க்³ருʼஹ்லந் ஈஸ்²வரஸ்ய த⁴ந்யவாத³ம்ʼ
கேராமி|

Ⅸ அபரம் ஈஸ்²வரஸ்ய ப்ரஸாதா³த்³ ப³ஹுகாலாத் பரம்ʼ
ஸாம்ப்ரதம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ ஸமீபம்ʼ யாதும்ʼ கத²மப யத் ஸுேயாக³ம்ʼ
ப்ராப்ேநாமி, ஏதத³ர்த²ம்ʼ ந ரந்தரம்ʼ நாமாந்யுச்சாரயந் நஜாஸு
ஸர்வ்வப்ரார்த²நாஸுஸர்வ்வதா³ ந ேவத³யாமி,

Ⅹஏதஸ்மிந்யமஹம்ʼதத்புத்ரீயஸுஸம்ʼவாத³ப்ரசாரேணநமநஸா
பரிசராமிஸ ஈஸ்²வேரா மமஸா வத்³யேத|

Ⅺ யேதா யுஷ்மாகம்ʼ மம ச வஸ்²வாேஸந வயம் உப⁴ேய யதா²
ஸா²ந்தயுக்தா ப⁴வாமஇத காரணாத்³

Ⅻ யுஷ்மாகம்ʼ ஸ்ைத²ர்ய்யகரணார்த²ம்ʼ யுஷ்மப்⁴யம்ʼ
கஞ்ச த்பரமார்த²தா³நதா³நாய யுஷ்மாந் ஸாக்ஷாத் கர்த்தும்ʼ
மதீ³யாவாஞ்சா²|

ⅩⅢ ேஹ ப்⁴ராத்ருʼக³ண ப ⁴ந்நேத³ஸீ²யேலாகாநாம்ʼ மத்⁴ேய
யத்³வத் தத்³வத்³ யுஷ்மாகம்ʼ மத்⁴ேயப யதா² ப²லம்ʼ பு⁴ஞ்ேஜ
தத³ப ⁴ப்ராேயண முஹுர்முஹு ர்யுஷ்மாகம்ʼ ஸமீபம்ʼ க³ந்தும்
உத்³யேதா(அ)ஹம்ʼ க ந்து யாவத்³ அத்³ய தஸ்மிந் க³மேந மம
வக்⁴ேநா ஜாத இத யூயம்ʼ யத்³ அஜ்ஞாதாஸ்தஷ்ட²த² தத³ஹம்
உசதம்ʼ ந பு³த்⁴ேய|

ⅩⅣ அஹம்ʼ ஸப்⁴யாஸப்⁴யாநாம்ʼ வத்³வத³வத்³வதாஞ்ச
ஸர்வ்ேவஷாம்ருʼணீவத்³ேய|
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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
தத்ரவஸ்²வஸித தஸ்ையவத்ராணம்ʼஜநயத |

ⅩⅦ யத : ப்ரத்யயஸ்ய ஸமபரிமாணம் ஈஸ்²வரத³த்தம்ʼ புண்யம்ʼ
தத்ஸுஸம்ʼவாேத³ ப்ரகாஸ²ேத| தத³த ⁴ த⁴ர்ம்மபுஸ்தேகப
லிக ²தமித³ம்ʼ "புண்யவாந்ஜேநாவஸ்²வாேஸநஜீவஷ்யத "|

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

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

ⅩⅩ ப²லதஸ்தஸ்யாநந்தஸ²க்தீஸ்²வரத்வாதீ³ந்யத்³ருʼஸ்²யாந்யப
ஸ்ருʼஷ்டிகாலம்ஆரப்⁴யகர்ம்மஸு ப்ரகாஸ²மாநாந த்³ருʼஸ்²யந்ேத
தஸ்மாத் ேதஷாம்ʼ ேதா³ஷப்ரக்ஷாலநஸ்யபந்தா² நாஸ்த |

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

ⅩⅫேதஸ்வாந்ஜ்ஞாந ேநாஜ்ஞாத்வாஜ்ஞாநஹீநாஅப⁴வந்
ⅩⅩⅢ அநஸ்²வரஸ்ேயஸ்²வரஸ்ய ெகௗ³ரவம்ʼ வஹாய
நஸ்²வரமநுஷ்யபஸு²ப யுேராகா³மிப்ரப்⁴ருʼேதராக்ருʼதவஸி²ஷ்டப்ரத மாஸ்ைதராஸ்²ரிதா :|

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

ⅩⅩⅤ இத ேஹேதாரீஸ்²வரஸ்தாந் குக்ரியாயாம்ʼ ஸமர்ப்ய
நஜநஜகுச ந்தாப ⁴லாஷாப்⁴யாம்ʼஸ்வம்ʼஸ்வம்ʼஸ²ரீரம்ʼபரஸ்பரம்
அபமாந தம்ʼ கர்த்தும்அத³தா³த்|

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

ⅩⅩⅦ ததா² புருஷா அப ஸ்வாபா⁴வகேயாஷத்ஸங்க³மம்ʼ
வஹாய பரஸ்பரம்ʼ காமக்ருʼஸா²நுநா த³க்³தா⁴ : ஸந்த : புமாம்ʼஸ :
பும்ʼப ⁴ : ஸாகம்ʼ குக்ருʼத்ேய ஸமாஸஜ்ய நஜநஜப்⁴ராந்ேத :
ஸமுசதம்ʼ ப²லம்அலப⁴ந்த|

ⅩⅩⅧ ேத ஸ்ேவஷாம்ʼ மந :ஸ்வீஸ்²வராய ஸ்தா²நம்ʼ
தா³தும் அந ச்சு²காஸ்தேதா ேஹேதாரீஸ்²வரஸ்தாந் ப்ரத
து³ஷ்டமநஸ்கத்வம்அவஹதக்ரியத்வஞ்சத³த்தவாந்|

ⅩⅩⅨஅதஏவேதஸர்வ்ேவ (அ)ந்யாேயாவ்யப ⁴சாேராது³ஷ்டத்வம்ʼ
ேலாேபா⁴ ஜிகா⁴ம்ʼஸா ஈர்ஷ்யா வேதா⁴ வவாத³ஸ்²சாதுரீ
குமத ரித்யாத ³ப ⁴ ர்து³ஷ்கர்ம்மப ⁴ : பரிபூர்ணா : ஸந்த :
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ⅩⅩⅩ கர்ேணஜபா அபவாத ³ந ஈஸ்²வரத்³ேவஷகா ஹம்ʼஸகா
அஹங்காரிண ஆத்மஸ்²லாக ⁴ந : குகர்ம்ேமாத்பாத³கா :
ப த்ேராராஜ்ஞாலங்க⁴கா

ⅩⅩⅪ அவசாரகா ந யமலங்க ⁴ந : ஸ்ேநஹரஹதா
அத த்³ேவஷேணாந ர்த³யாஸ்²சஜாதா :|

ⅩⅩⅫ ேய ஜநா ஏதாத்³ருʼஸ²ம்ʼ கர்ம்ம குர்வ்வந்த தஏவ
ம்ருʼத ேயாக்³யா ஈஸ்²வரஸ்ய வசாரமீத்³ருʼஸ²ம்ʼ ஜ்ஞாத்வாப த
ஏதாத்³ருʼஸ²ம்ʼ கர்ம்மஸ்வயம்ʼகுர்வ்வந்த ேகவலமித நஹ கந்து
தாத்³ருʼஸ²கர்ம்மகாரிஷ ேலாேகஷ்வப ப்ரீயந்ேத|

Ⅱ
Ⅰ ேஹ பரதூ³ஷக மநுஷ்ய ய : கஸ்²சந த்வம்ʼ ப⁴வஸி
தேவாத்தரதா³நாய பந்தா² நாஸ்த யேதா யஸ்மாத் கர்ம்மண :
பரஸ்த்வயா தூ³ஷ்யேத தஸ்மாத் த்வமப தூ³ஷ்யேஸ, யதஸ்தம்ʼ
தூ³ஷயந்நப த்வம்ʼ தத்³வத்³ஆசரஸி|

Ⅱ க ந்த்ேவதாத்³ருʼகா³சாரிப்⁴ேயா யம்ʼ த³ண்ட³ம் ஈஸ்²வேரா
நஸ்²ச ேநாத ஸயதா²ர்த²இத வயம்ʼஜாநீம :|

Ⅲஅதஏவ ேஹ மாநுஷ த்வம்ʼ யாத்³ருʼகா³சாரிேணா தூ³ஷயஸி
ஸ்வயம்ʼ யத ³ தாத்³ருʼகா³சரஸி தர்ஹ த்வம் ஈஸ்²வரத³ண்டா³த்
பலாயதும்ʼஸ² யஸீத கம்ʼ பு³த்⁴யேஸ?

Ⅳ அபரம்ʼ தவ மநஸ : பரிவர்த்தநம்ʼ கர்த்தும்
இஸ்²வரஸ்யாநுக்³ரேஹா ப⁴வத தந்ந பு³த்³த்⁴வா த்வம்ʼ க ம்ʼ
ததீ³யாநுக்³ரஹக்ஷமாச ரஸஹஷ்ணுத்வநத ⁴ம்ʼதுச்சீ²கேராஷ ?

Ⅴததா²ஸ்வாந்த :கரணஸ்யகேடா²ரத்வாத்ேக²த³ராஹத்யாச்ேசஸ்²வரஸ்ய
ந்யாய்யவ சாரப்ரகாஸ²நஸ்ய க்ேராத⁴ஸ்ய ச த ³நம்ʼ யாவத் க ம்ʼ
ஸ்வார்த²ம்ʼ ேகாபம்ʼஸஞ்ச ேநாஷ ?

Ⅵ க ந்து ஸ ஏைககமநுஜாய தத்கர்ம்மாநுஸாேரண ப்ரத ப²லம்ʼ
தா³ஸ்யத ;

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

Ⅷ அபரம்ʼ ேய ஜநா : ஸத்யத⁴ர்ம்மம் அக்³ருʼஹீத்வா
வ பரீதத⁴ர்ம்மம் க்³ருʼஹ்லந்த தாத்³ருʼஸா²வேராத 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
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பாபாந்யகுர்வ்வந் வ்யவஸ்தா²நுஸாராேத³வ ேதஷாம்ʼ வசாேரா
ப⁴வஷ்யத |

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

ⅩⅣயேதா (அ)லப்³த⁴வ்யவஸ்தா²ஸா²ஸ்த்ராப ⁴ந்நேத³ஸீ²யேலாகா
யத ³ ஸ்வபா⁴வேதா வ்யவஸ்தா²நுரூபாந் ஆசாராந் குர்வ்வந்த
தர்ஹ்யலப்³த⁴ஸா²ஸ்த்ரா : ஸந்ேதா(அ)ப ேத ஸ்ேவஷாம்ʼ
வ்யவஸ்தா²ஸா²ஸ்த்ரமிவஸ்வயேமவப⁴வந்த |

ⅩⅤ ேதஷாம்ʼ மநஸிஸாக்ஷஸ்வரூேபஸத ேதஷாம்ʼவதர்ேகஷ
ச கதா³ தாந் ேதா³ஷண : கதா³ வா ந ர்ேதா³ஷாந் க்ருʼதவத்ஸு
ேத ஸ்வாந்தர்லிக ²தஸ்ய வ்யவஸ்தா²ஸா²ஸ்த்ரஸ்ய ப்ரமாணம்ʼ
ஸ்வயேமவத³த³த |

ⅩⅥயஸ்மிந்த ³ேநமயாப்ரகாஸி²தஸ்யஸுஸம்ʼவாத³ஸ்யாநுஸாராத்³
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 ,

ⅩⅧஈஸ்²வரமுத்³த ³ஸ்²யஸ்வம்ʼஸ்²லாக⁴ேஸ,ததா²வ்யவஸ்த²யா
ஸி²க்ஷேதா பூ⁴த்வா தஸ்யாப ⁴மதம்ʼ ஜாநாஸி, ஸர்வ்வாஸாம்ʼ
கதா²நாம்ʼஸாரம்ʼவவம்ʼேக்ஷ,

ⅩⅨ அபரம்ʼ ஜ்ஞாநஸ்ய ஸத்யதாயாஸ்²சாகரஸ்வரூபம்ʼ
ஸா²ஸ்த்ரம்ʼ மம ஸமீேப வத்³யத அேதா (அ)ந்த⁴ேலாகாநாம்ʼ
மார்க³த³ர்ஸ²யதா

ⅩⅩத மிரஸ்த ²தேலாகாநாம்ʼமத்⁴ேயதீ³ப்தஸ்வரூேபா(அ)ஜ்ஞாநேலாேகப்⁴ேயா
ஜ்ஞாநதா³தாஸி²ஸூ²நாம்ʼஸி²க்ஷயதாஹேமேவத மந்யேஸ|

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

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
வ்யவஸ்தா²ம்அவமத்ய ேநஸ்²வரம்ʼஸம்மந்யேஸ?

ⅩⅩⅣ ஸா²ஸ்த்ேர யதா² லிக²த "ப ⁴ந்நேத³ஸி²நாம்ʼ ஸமீேப
யுஷ்மாகம்ʼ ேதா³ஷாத்³ ஈஸ்²வரஸ்யநாம்ேநா ந ந்தா³ ப⁴வத | "

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

ⅩⅩⅥ யேதா வ்யவஸ்தா²ஸா²ஸ்த்ராத ³ஷ்டத⁴ர்ம்மகர்ம்மாசாரீ
புமாந் அத்வக்ேச²தீ³ ஸந்நப க ம்ʼ த்வக்ேச²த ³நாம்ʼ மத்⁴ேய ந
க³ணயஷ்யேத?
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ⅩⅩⅦ க ந்து லப்³த⁴ஸா²ஸ்த்ரஸ்²ச ²ந்நத்வக் ச த்வம்ʼ யத ³
வ்யவஸ்தா²லங்க⁴நம்ʼ கேராஷ தர்ஹ வ்யவஸ்தா²பாலகா :
ஸ்வாபா⁴வகாச்ச ²ந்நத்வேசா ேலாகாஸ்த்வாம்ʼ க ம்ʼ ந
தூ³ஷயஷ்யந்த ?

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

ⅩⅩⅨ க ந்து ேயா ஜந ஆந்தரிேகா யஹூதீ³ ஸ ஏவ யஹூதீ³
அபரஞ்ச ேகவலலிக ²தயா வ்யவஸ்த²யா ந க ந்து மாநஸிேகா
யஸ்த்வக்ேச²ேதா³யஸ்யச ப்ரஸ²ம்ʼஸாமநுஷ்ேயப்⁴ேயா ந பூ⁴த்வா
ஈஸ்²வராத்³ ப⁴வத ஸஏவத்வக்ேச²த³ :|

Ⅲ
Ⅰ அபரஞ்ச யஹூத ³ந : க ம்ʼ ஸ்²ேரஷ்ட²த்வம்ʼ? ததா²
த்வக்ேச²த³ஸ்யவாக ம்ʼ ப²லம்ʼ?

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

Ⅲைகஸ்²ச த்³ அவஸ்²வஸேந க்ருʼேத ேதஷாம் அவஸ்²வஸநாத்
க ம் ஈஸ்²வரஸ்யவஸ்²வாஸ்யதாயாஹாநருத்பத்ஸ்யேத?

Ⅳ ேகநாப ப்ரகாேரண நஹ | யத்³யப ஸர்வ்ேவ மநுஷ்யா
மித்²யாவாத ³நஸ்ததா²பீஸ்²வர : ஸத்யவாதீ³| ஸா²ஸ்த்ேர யதா²
லிக ²தமாஸ்ேத, அதஸ்த்வந்து ஸ்வவாக்ேயந ந ர்த்³ேதா³ேஷாஹ
ப⁴வஷ்யஸி|வசாேரைசவநஷ்பாேபா ப⁴வஷ்யஸிநஸம்ʼஸ²ய :|

Ⅴ அஸ்மாகம் அந்யாேயந யதீ³ஸ்²வரஸ்ய ந்யாய : ப்ரகாஸ²ேத
தர்ஹ கம்ʼ வத ³ஷ்யாம :? அஹம்ʼ மாநுஷாணாம்ʼ கதா²மிவ
கதா²ம்ʼ கத²யாமி, ஈஸ்²வர : ஸமுசதம்ʼ த³ண்ட³ம்ʼ த³த்த்வா க ம்
அந்யாயீ ப⁴வஷ்யத ?

Ⅵஇத்த²ம்ʼநப⁴வது,ததா²ஸதீஸ்²வர : கத²ம்ʼஜக³ேதாவ 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 ம்ʼகுர்வ்வந்த : கயந்ேதா ேலாகாவத³ந்த |

Ⅸ அந்யேலாேகப்⁴ேயா வயம்ʼ க ம்ʼ ஸ்²ேரஷ்டா² :? கதா³சந
நஹ யேதா யஹூத ³ேநா (அ)ந்யேத³ஸி²நஸ்²ச ஸர்வ்வஏவ
பாபஸ்யாயத்தாஇத்யஸ்யப்ரமாணம்ʼவயம்ʼபூர்வ்வம்அத³தா³ம|

Ⅹலிப ர்யதா²ஸ்ேத,ைநேகாப தா⁴ர்ம்மிேகாஜந :|
Ⅺததா²ஜ்ஞாநீஸ்²வரஜ்ஞாநீமாநவ : ேகாப நாஸ்த ஹ |
Ⅻ வமார்க³கா³மிந : ஸர்வ்ேவ ஸர்வ்ேவ து³ஷ்கர்ம்மகாரிண :|
ஏேகாஜேநாப ேநா ேதஷாம்ʼஸாது⁴கர்ம்ம கேராத ச|
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ⅩⅢ ததா² ேதஷாந்து ைவ கண்டா² அநாவ்ருʼதஸ்²மஸா²நவத்|
ஸ்துதவாத³ம்ʼ ப்ரகுர்வ்வந்த ஜிஹ்வாப ⁴ஸ்ேத து ேகவலம்ʼ|
ேதஷாேமாஷ்ட²ஸ்யநம்ேநதுவஷம்ʼ தஷ்ட²த ஸர்ப்பவத்|

ⅩⅣமுக²ம்ʼ ேதஷாம்ʼஹ ஸா²ேபந கபேடந சபூர்ய்யேத|
ⅩⅤரக்தபாதாய ேதஷாம்ʼதுபதா³ந க்ஷப்ரகா³ந ச|
ⅩⅥபத ² ேதஷாம்ʼமநுஷ்யாணாம்ʼ நாஸ² : க்ேலஸ²ஸ்²ச ேகவல :|
ⅩⅦேதஜநா நஹ ஜாநந்த பந்தா²நம்ʼஸுக²தா³யநம்ʼ|
ⅩⅧபரேமஸா²த்³ ப⁴யம்ʼயத்தத் தச்சக்ஷ ேஷாரேகா³சரம்ʼ|
ⅩⅨ வ்யவஸ்தா²யாம்ʼ யத்³யல்லிக²த தத்³ வ்யவஸ்தா²தீ⁴நாந்
ேலாகாந் உத்³த ³ஸ்²ய லிக²தீத வயம்ʼ ஜாநீம :| தேதா
மநுஷ்யமாத்ேரா நருத்தர : ஸந் ஈஸ்²வரஸ்ய ஸாக்ஷாத்³ அபராதீ⁴
ப⁴வத |

ⅩⅩ அதஏவ வ்யவஸ்தா²நுரூைப : கர்ம்மப ⁴ : கஸ்²ச த³ப
ப்ராணீஸ்²வரஸ்ய ஸாக்ஷாத் ஸபுண்யீக்ருʼேதா ப⁴வதும்ʼ ந
ஸ² யத யேதாவ்யவஸ்த²யா பாபஜ்ஞாநமாத்ரம்ʼஜாயேத|

ⅩⅪ க ந்து வ்யவஸ்தா²யா : ப்ருʼத²க்³ ஈஸ்²வேரண ேத³யம்ʼ யத்
புண்யம்ʼதத்³வ்யவஸ்தா²யாப⁴வஷ்யத்³வாத ³க³ணஸ்யசவசைந :
ப்ரமாணீக்ருʼதம்ʼஸத்³இதா³நீம்ʼ ப்ரகாஸ²ேத|

ⅩⅫயீஸு²க்²ரீஷ்ேடவஸ்²வாஸகரணாத்³ஈஸ்²வேரணத³த்தம்ʼதத்
புண்யம்ʼ ஸகேலஷ ப்ரகாஸி²தம்ʼ ஸத் ஸர்வ்வாந் வஸ்²வாஸிந :
ப்ரத வர்த்தேத|

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

ⅩⅩⅣ த ஈஸ்²வரஸ்யாநுக்³ரஹாத்³ மூல்யம்ʼ வநா க்²ரீஷ்டக்ருʼேதந
பரித்ராேணநஸபுண்யீக்ருʼதா ப⁴வந்த |

ⅩⅩⅤ யஸ்மாத் ஸ்வேஸா²ணிேதந வஸ்²வாஸாத் பாபநாஸ²ேகா
ப³லீ ப⁴வதும்ʼ ஸ ஏவ பூர்வ்வம் ஈஸ்²வேரண நஸ்²ச த :,
இத்த²ம் ஈஸ்²வரீயஸஹஷ்ணுத்வாத் புராக்ருʼதபாபாநாம்ʼ
மார்ஜ்ஜநகரேணஸ்வீயயாதா²ர்த்²யம்ʼ ேதந ப்ரகாஸ்²யேத,

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

ⅩⅩⅦ தர்ஹ குத்ராத்மஸ்²லாகா⁴? ஸா தூ³ரீக்ருʼதா; கயா
வ்யவஸ்த²யா? க ம்ʼக்ரியாரூபவ்யவஸ்த²யா? இத்த²ம்ʼ நஹ கந்து
தத் ேகவலவஸ்²வாஸரூபயாவ்யவஸ்த²ையவப⁴வத |

ⅩⅩⅧ அதஏவ வ்யவஸ்தா²நுரூபா : க்ரியா வ நா ேகவேலந
வஸ்²வாேஸந மாநவ : ஸபுண்யீக்ருʼேதா ப⁴வதும்ʼ
ஸ²க்ேநாதீத்யஸ்யராத்³தா⁴ந்தம்ʼ த³ர்ஸ²யாம :|

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

ⅩⅩⅩ யஸ்மாத்³ ஏக ஈஸ்²வேரா வஸ்²வாஸாத் த்வக்ேச²த ³ேநா
வஸ்²வாேஸநாத்வக்ேச²த ³நஸ்²சஸபுண்யீகரிஷ்யத |

ⅩⅩⅪ தர்ஹ வஸ்²வாேஸந வயம்ʼ க ம்ʼ வ்யவஸ்தா²ம்ʼ லும்பாம?
இத்த²ம்ʼ ந ப⁴வதுவயம்ʼவ்யவஸ்தா²ம்ʼஸம்ʼஸ்தா²பயாம ஏவ|
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Ⅳ
Ⅰ அஸ்மாகம்ʼ பூர்வ்வபுருஷ இப்³ராஹீம் காய கக்ரியயா க ம்ʼ
லப்³த⁴வாந் ஏதத³த ⁴ க ம்ʼவத ³ஷ்யாம :?

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

Ⅲஸா²ஸ்த்ேர க ம்ʼலிக²த ? இப்³ராஹீம் ஈஸ்²வேர வஸ்²வஸநாத்
ஸவஸ்²வாஸஸ்தஸ்ைமபுண்யார்த²ம்ʼ க³ணிேதா ப³பூ⁴வ|

Ⅳ கர்ம்மகாரிேணா யத்³ ேவதநம்ʼ தத்³ அநுக்³ரஹஸ்ய ப²லம்ʼ
நஹ கந்துேதேநாபார்ஜிதம்ʼமந்தவ்யம்|

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 தா³யூத்³வர்ணயாமாஸ,யதா²,

Ⅶஸ த⁴ந்ேயா(அ)கா⁴ந ம்ருʼஷ்டாந யஸ்யாகா³ம்ʼஸ்யாவ்ருʼதாந
ச|

Ⅷஸசத⁴ந்ய : பேரேஸ²ந பாபம்ʼயஸ்யநக³ண்யேத|
Ⅸ ஏஷ த⁴ந்யவாத³ஸ்த்வக்ேச²த ³நம் அத்வக்ேச²த ³நம்ʼ வா கம்ʼ
ப்ரத ப⁴வத ? இப்³ராஹீேமா வஸ்²வாஸ : புண்யார்த²ம்ʼ க³ணித
இத வயம்ʼவதா³ம :|

Ⅹ ஸ வஸ்²வாஸஸ்தஸ்ய த்வக்ேச²த ³த்வாவஸ்தா²யாம்ʼ
க ம் அத்வக்ேச²த ³த்வாவஸ்தா²யாம்ʼ கஸ்மிந் ஸமேய
புண்யமிவ க³ணித :? த்வக்ேச²த ³த்வாவஸ்தா²யாம்ʼ நஹ
கந்த்வத்வக்ேச²த ³த்வாவஸ்தா²யாம்ʼ|

Ⅺ அபரஞ்ச ஸ யத் ஸர்வ்ேவஷாம் அத்வக்ேச²த ³நாம்ʼ
வஸ்²வாஸிநாம் 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 கந்துவஸ்²வாஸஜந்யபுண்யமூலிகா|

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 ந
ஸம்ப⁴வத |
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ⅩⅥ அதஏவ ஸா ப்ரதஜ்ஞா யத்³ அநுக்³ரஹஸ்ய ப²லம்ʼ
ப⁴ேவத் தத³ர்த²ம்ʼ வஸ்²வாஸமூலிகா யதஸ்ததா²த்ேவ
தத்³வம்ʼஸ²ஸமுதா³யம்ʼ ப்ரத அர்த²ேதா ேய வ்யவஸ்த²யா
தத்³வம்ʼஸ²ஸம்ப⁴வா : ேகவலம்ʼ தாந் ப்ரத நஹ கந்து ய
இப்³ராஹீமீயவஸ்²வாேஸந தத்ஸம்ப⁴வாஸ்தாநப ப்ரத ஸா
ப்ரதஜ்ஞாஸ்தா²ஸ்நுர்ப⁴வத |

ⅩⅦ ேயா ந ர்ஜீவாந் ஸஜீவாந் அவத்³யமாநாந
வஸ்தூந ச வத்³யமாநாந கேராத இப்³ராஹீேமா
வஸ்²வாஸபூ⁴ேமஸ்தஸ்ேயஸ்²வரஸ்ய ஸாக்ஷாத்
ேஸா(அ)ஸ்மாகம்ʼ ஸர்வ்ேவஷாம் ஆத ³புருஷ ஆஸ்ேத, யதா²
லிக ²தம்ʼவத்³யேத, அஹம்ʼ த்வாம்ʼ ப³ஹுஜாதீநாம்ஆத ³புருஷம்ʼ
க்ருʼத்வா நயுக்தவாந்|

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

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

ⅩⅩஅபரம் அவஸ்²வாஸாத்³ ஈஸ்²வரஸ்ய ப்ரதஜ்ஞாவசேந கமப
ஸம்ʼஸ²யம்ʼ ந சகார;

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

ⅩⅫ இத ேஹேதாஸ்தஸ்ய ஸ வஸ்²வாஸஸ்ததீ³யபுண்யமிவ
க³ணயாஞ்சக்ேர|

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

ⅩⅩⅣயேதா(அ)ஸ்மாகம்ʼபாபநாஸா²ர்த²ம்ʼஸமர்ப ேதா(அ)ஸ்மாகம்ʼ
புண்யப்ராப்த்யர்த²ஞ்ேசாத்தா²ப ேதா(அ)ப⁴வத் ேயா(அ)ஸ்மாகம்ʼ
ப்ரபு⁴ ர்யீஸு²ஸ்தஸ்ேயாத்தா²பய தரீஸ்²வேர

ⅩⅩⅤ யத ³ வயம்ʼ வஸ்²வஸாமஸ்தர்ஹ்யஸ்மாகமப ஸஏவ
வஸ்²வாஸ : புண்யமிவ க³ணயஷ்யேத|

Ⅴ
Ⅰவஸ்²வாேஸந ஸபுண்யீக்ருʼதா வயம் ஈஸ்²வேரணஸார்த்³த⁴ம்ʼ
ப்ரபு⁴ணாஸ்மாகம்ʼயீஸு²க்²ரீஷ்ேடந ேமலநம்ʼ ப்ராப்தா :|

Ⅱ அபரம்ʼ வயம்ʼ யஸ்மிந் அநுக்³ரஹாஸ்²ரேய
தஷ்டா²மஸ்தந்மத்⁴யம்ʼ வஸ்²வாஸமார்ேக³ண ேதைநவாநீதா
வயம் ஈஸ்²வரீயவப⁴வப்ராப்த ப்ரத்யாஸ²யாஸமாநந்தா³ம :|

Ⅲ தத் ேகவலம்ʼ நஹ கந்து க்ேலஸ²ேபா⁴ேக³(அ)ப்யாநந்தா³ேமா
யத : க்ேலஸா◌²◌ाத்³ைத⁴ர்ய்யம்ʼஜாயதஇத வயம்ʼஜாநீம :,
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Ⅳ ைத⁴ர்ய்யாச்ச பரீக்ஷதத்வம்ʼ ஜாயேத, பரீக்ஷதத்வாத்
ப்ரத்யாஸா²ஜாயேத,

Ⅴ ப்ரத்யாஸா²ேதா வ்ரீடி³தத்வம்ʼ ந ஜாயேத, யஸ்மாத்³
அஸ்மப்⁴யம்ʼ த³த்ேதந பவ த்ேரணாத்மநாஸ்மாகம்
அந்த :கரணாநீஸ்²வரஸ்யப்ேரமவாரிணாஸிக்தாந |

Ⅵ அஸ்மாஸு நருபாேயஷ ஸத்ஸு க்²ரீஷ்ட உபயுக்ேத ஸமேய
பாப நாம்ʼ ந மித்தம்ʼஸ்வீயாந் 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 ஈஸ்²வேராஸ்மாந் ப்ரத
நஜம்ʼ பரமப்ேரமாணம்ʼ த³ர்ஸி²தவாந்|

Ⅸ அதஏவ தஸ்ய ரக்தபாேதந ஸபுண்யீக்ருʼதா வயம்ʼ ந தாந்தம்ʼ
ேதந ேகாபாத்³உத்³தா⁴ரிஷ்யாமேஹ|

Ⅹ ப²லேதா வயம்ʼ யதா³ ரிபவ ஆஸ்ம தேத³ஸ்²வரஸ்ய புத்ரஸ்ய
மரேணந ேதநஸார்த்³த⁴ம்ʼ யத்³யஸ்மாகம்ʼ ேமலநம்ʼஜாதம்ʼ தர்ஹ
ேமலநப்ராப்தா : ஸந்ேதா(அ)வஸ்²யம்ʼ தஸ்ய ஜீவேநந ரக்ஷாம்ʼ
லப்ஸ்யாமேஹ|

Ⅺ தத் ேகவலம்ʼ நஹ கந்து ேயந ேமலநம் அலபா⁴மஹ
ேதநாஸ்மாகம்ʼ ப்ரபு⁴ணா யீஸு²க்²ரீஷ்ேடந ஸாம்ப்ரதம் ஈஸ்²வேர
ஸமாநந்தா³மஸ்²ச|

Ⅻ ததா² ஸத , ஏேகந மாநுேஷண பாபம்ʼ பாேபந ச மரணம்ʼ
ஜக³தீம்ʼ ப்ராவஸ²த் அபரம்ʼ ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ பாப த்வாத் ஸர்வ்ேவ
மாநுஷாம்ருʼேத ர்ந க்⁴நாஅப⁴வத்|

ⅩⅢயேதா 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
ஜேநநார்தா²த்³யீஸு²நாக்²ரீஷ்ேடநப³ஹுஷ பா³ஹுல்யாத பா³ஹுல்ேயந
ப²லத |

ⅩⅥ அபரம் ஏகஸ்ய ஜநஸ்ய பாபகர்ம்ம யாத்³ருʼக் ப²லயுக்தம்ʼ
தா³நகர்ம்ம தாத்³ருʼக் ந ப⁴வத யேதா வ சாரகர்ம்ைமகம்ʼ
பாபம் ஆரப்⁴ய த³ண்ட³ஜநகம்ʼ ப³பூ⁴வ, க ந்து தா³நகர்ம்ம
ப³ஹுபாபாந்யாரப்⁴யபுண்யஜநகம்ʼ ப³பூ⁴வ|

ⅩⅦ யத ஏகஸ்ய ஜநஸ்ய பாபகர்ம்மதஸ்ேதைநேகந யத ³
மரணஸ்ய ராஜத்வம்ʼ ஜாதம்ʼ தர்ஹ ேய ஜநா அநுக்³ரஹஸ்ய
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பா³ஹுல்யம்ʼ புண்யதா³நஞ்ச ப்ராப்நுவந்த த ஏேகந ஜேநந,
அர்தா²த் யீஸு²க்²ரீஷ்ேடந, ஜீவேந ராஜத்வம் அவஸ்²யம்ʼ
கரிஷ்யந்த |

ⅩⅧ ஏேகா(அ)பராேதா⁴ யத்³வத் ஸர்வ்வமாநவாநாம்ʼ
த³ண்ட³கா³மீ மார்ேகா³ (அ)ப⁴வத் தத்³வத்³ ஏகம்ʼ புண்யதா³நம்ʼ
ஸர்வ்வமாநவாநாம்ʼஜீவநயுக்தபுண்யகா³மீமார்க³ ஏவ|

ⅩⅨ அபரம் ஏகஸ்ய ஜநஸ்யாஜ்ஞாலங்க⁴நாத்³ யதா² ப³ஹேவா
(அ)பராத ⁴ேநா ஜாதாஸ்தத்³வத்³ ஏகஸ்யாஜ்ஞாசரணாத்³ ப³ஹவ :
ஸபுண்யீக்ருʼதா ப⁴வந்த |

ⅩⅩ அத ⁴கந்து வ்யவஸ்தா²க³மநாத்³ அபராத⁴ஸ்ய பா³ஹுல்யம்ʼ
ஜாதம்ʼ க ந்து யத்ர பாபஸ்ய பா³ஹுல்யம்ʼ தத்ைரவ தஸ்மாத்³
அநுக்³ரஹஸ்யபா³ஹுல்யம்அப⁴வத்|

ⅩⅪேதந ம்ருʼத்யுநா யத்³வத் பாபஸ்ய ராஜத்வம்அப⁴வத் தத்³வத்³
அஸ்மாகம்ʼப்ரபு⁴யீஸு²க்²ரீஷ்டத்³வாராநந்தஜீவநதா³ய புண்ேயநாநுக்³ரஹஸ்ய
ராஜத்வம்ʼ ப⁴வத |

Ⅵ
Ⅰ ப்ரபூ⁴தரூேபண யத்³ அநுக்³ரஹ : ப்ரகாஸ²ேத தத³ர்த²ம்ʼ பாேப
தஷ்டா²மஇத வாக்யம்ʼ க ம்ʼவயம்ʼவத ³ஷ்யாம :? தந்ந ப⁴வது|

Ⅱபாபம்ʼ ப்ரத ம்ருʼதாவயம்ʼ புநஸ்தஸ்மிந் கத²ம்ஜீவஷ்யாம :?
Ⅲ வயம்ʼ யாவந்ேதா ேலாகா யீஸு²க்²ரீஷ்ேட மஜ்ஜிதா அப⁴வாம
தாவந்த ஏவதஸ்யமரேணமஜ்ஜிதாஇத க ம்ʼயூயம்ʼ நஜாநீத²?

Ⅳ தேதா யதா² பது : பராக்ரேமண ஸ்²மஸா²நாத் க்²ரீஷ்ட
உத்தா²ப தஸ்ததா²வயமப யத்நூதநஜீவநஇவாசராமஸ்தத³ர்த²ம்ʼ
மஜ்ஜேநந ேதந ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ம்ருʼத்யுரூேப ஸ்²மஸா²ேந
ஸம்ʼஸ்தா²ப தா :|

Ⅴ அபரம்ʼ வயம்ʼ யத ³ ேதந ஸம்ʼயுக்தா : 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 வயம்ʼ
ஜாநீம :|

Ⅶேயாஹத : ஸபாபாத்முக்த ஏவ|
Ⅷ அதஏவ யத ³ வயம்ʼ க்²ரீஷ்ேடந ஸார்த்³த⁴ம் அஹந்யாமஹ
தர்ஹ புநரப ேதந ஸஹதா ஜீவஷ்யாம இத்யத்ராஸ்மாகம்ʼ
வஸ்²வாேஸாவத்³யேத|

Ⅸயத : ஸ்²மஸா²நாத்³ உத்தா²ப த : க்²ரீஷ்ேடா புந ர்ந ம்ரியத இத
வயம்ʼஜாநீம :| தஸ்மிந் ேகாப்யத ⁴காேரா ம்ருʼத்ேயா ர்நாஸ்த |

Ⅹ அபரஞ்ச ஸ யத்³ அம்ரியத ேதைநகதா³ பாபம்
உத்³த ³ஸ்²யாம்ரியத, யச்ச ஜீவத ேதேநஸ்²வரம் உத்³த ³ஸ்²ய
ஜீவத ;
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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
த⁴ர்ம்மாஸ்த்ரஸ்வரூபாணீஸ்²வரம்உத்³த 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 புண்யஜநகம்ʼ
ந ேத³ஸா²சரணஞ்ைசதேயார்த்³வேயா ர்யஸ்மிந்
ஆஜ்ஞாபாலநார்த²ம்ʼ ப்⁴ருʼத்யாநவஸ்வாந்ஸமர்பயத²,தஸ்ையவ
ப்⁴ருʼத்யா ப⁴வத², ஏதத் க ம்ʼயூயம்ʼ நஜாநீத²?

ⅩⅦ அபரஞ்ச பூர்வ்வம்ʼ யூயம்ʼ பாபஸ்ய ப்⁴ருʼத்யா ஆஸ்ேதத
ஸத்யம்ʼ க ந்து யஸ்யாம்ʼ ஸி²க்ஷாரூபாயாம்ʼ மூஷாயாம்ʼ
நக்ஷப்தா அப⁴வத தஸ்யாஆக்ருʼத ம்ʼ மேநாப ⁴ ர்லப்³த⁴வந்தஇத
காரணாத்³ ஈஸ்²வரஸ்யத⁴ந்யவாேதா³ ப⁴வது|

ⅩⅧஇத்த²ம்ʼயூயம்ʼ பாபேஸவாேதா முக்தா : ஸந்ேதா த⁴ர்ம்மஸ்ய
ப்⁴ருʼத்யாஜாதா :|

ⅩⅨ யுஷ்மாகம்ʼ ஸா²ரீரிக்யா து³ர்ப்³ப³லதாயா ேஹேதா
ர்மாநவவத்³ அஹம் ஏதத்³ ப்³ரவீமி; புந : புநரத⁴ர்ம்மகரணார்த²ம்ʼ
யத்³வத் பூர்வ்வம்ʼ பாபாேமத்⁴யேயா ர்ப்⁴ருʼத்யத்ேவ நஜாங்கா³ந
ஸமார்பயத தத்³வத்³ இதா³நீம்ʼ ஸாது⁴கர்ம்மகரணார்த²ம்ʼ
த⁴ர்ம்மஸ்யப்⁴ருʼத்யத்ேவநஜாங்கா³ந ஸமர்பயத|

ⅩⅩ யதா³ யூயம்ʼ பாபஸ்ய ப்⁴ருʼத்யா ஆஸ்த ததா³ த⁴ர்ம்மஸ்ய
நாயத்தாஆஸ்த|

ⅩⅪ தர்ஹ 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 த்ரத்வரூபம்ʼலப்⁴யம்அநந்தஜீவநரூபஞ்ச ப²லம்ஆஸ்ேத|

ⅩⅩⅢ யத : பாபஸ்ய ேவதநம்ʼ மரணம்ʼ க ந்த்வஸ்மாகம்ʼ ப்ரபு⁴ணா
யீஸு²க்²ரீஷ்ேடநாநந்தஜீவநம் ஈஸ்²வரத³த்தம்ʼ பாரிேதாஷகம்
ஆஸ்ேத|
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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 ந்துயத ³ பத ர்ம்ரியேத
தர்ஹ ஸாநாரீ பத்யு ர்வ்யவஸ்தா²ேதாமுச்யேத|

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
புருஷாந்தேரணவ்யூடா⁴ப வ்யப ⁴சாரிணீநப⁴வத |

Ⅳ ேஹ மம ப்⁴ராத்ருʼக³ண, ஈஸ்²வரந மித்தம்ʼ யத³ஸ்மாகம்ʼ
ப²லம்ʼ ஜாயேத தத³ர்த²ம்ʼ ஸ்²மஸா²நாத்³ உத்தா²ப ேதந புருேஷண
ஸஹ யுஷ்மாகம்ʼ வவாேஹா யத்³ ப⁴ேவத் தத³ர்த²ம்ʼ க்²ரீஷ்டஸ்ய
ஸ²ரீேரணயூயம்ʼவ்யவஸ்தா²ம்ʼ ப்ரத ம்ருʼதவந்த :|

Ⅴ யேதா(அ)ஸ்மாகம்ʼ ஸா²ரீரிகாசரணஸமேய மரணநமித்தம்ʼ
ப²லம்உத்பாத³யதும்ʼவ்யவஸ்த²யாதூ³ஷத : 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 ந்து
நவீநஸ்வபா⁴ேவைநவேஸவதவ்ய :

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
வ்யவஸ்தா²யாம்அவத்³யமாநாயாம்ʼ பாபம்ʼம்ருʼதம்ʼ|

Ⅸஅபரம்ʼ பூர்வ்வம்ʼவ்யவஸ்தா²யாம் அவத்³யமாநாயாம் அஹம்
அஜீவம்ʼ தத : பரம் ஆஜ்ஞாயாம் உபஸ்த ²தாயாம் பாபம் அஜீவத்
ததா³ஹம்அம்ரிேய|

Ⅹ இத்த²ம்ʼ ஸத ஜீவநந மித்தா யாஜ்ஞா ஸா மம
ம்ருʼத்யுஜந காப⁴வத்|

Ⅺ யத : பாபம்ʼ ச ²த்³ரம்ʼ ப்ராப்ய வ்யவஸ்த ²தாேத³ேஸ²ந மாம்ʼ
வஞ்சயத்வா ே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 ந்துபாபம்ʼயத் பாதகமிவ ப்ரகாஸ²ேத
ததா² ந ேத³ேஸ²ந பாபம்ʼ யத³தீவ பாதகமிவ ப்ரகாஸ²ேத தத³ர்த²ம்ʼ
ஹேதாபாேயநமமமரணம்அஜநயத்|
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ⅩⅣ வ்யவஸ்தா²த்மேபா³த ⁴ேகத வயம்ʼ ஜாநீம : க ந்த்வஹம்ʼ
ஸா²ரீரதாசாரீ பாபஸ்யக்ரீதகங்கேராவ த்³ேய|

ⅩⅤ யேதா யத் கர்ம்ம கேராமி தத் மம மேநா(அ)ப ⁴மதம்ʼ நஹ ;
அபரம்ʼ யந் மம மேநா(அ)ப ⁴மதம்ʼ தந்ந கேராமி க ந்து யத்³ருʼதீேய
தத் கேராமி|

ⅩⅥ ததா²த்ேவ யந் மமாநப ⁴மதம்ʼ தத்³ யத ³ கேராமி தர்ஹ
வ்யவஸ்தா²ஸூத்தேமத ஸ்வீகேராமி|

ⅩⅦஅதஏவஸம்ப்ரத தத்கர்ம்மமயாக்ரியதஇத நஹ கந்துமம
ஸ²ரீரஸ்ேத²ந பாேபைநவக்ரியேத|

ⅩⅧயேதா மய , அர்த²ேதா மம ஸ²ரீேர, க மப்யுத்தமம்ʼ ந வஸத ,
ஏதத்³ அஹம்ʼ ஜாநாமி; மேமச்சு²கதாயாம்ʼ தஷ்ட²ந்த்யாமப்யஹம்
உத்தமகர்ம்மஸாத⁴ேநஸமர்ேதா² ந ப⁴வாமி|

ⅩⅨ யேதா யாமுத்தமாம்ʼ க்ரியாம்ʼ கர்த்துமஹம்ʼ வாஞ்சா²மி
தாம்ʼ ந கேராமி க ந்து யத் குத்ஸிதம்ʼ கர்ம்ம கர்த்தும்
அந ச்சு²ேகா(அ)ஸ்மி தேத³வகேராமி|

ⅩⅩஅதஏவ யத்³யத் கர்ம்ம கர்த்தும்ʼ மேமச்சா² ந ப⁴வத தத்³ யத ³
கேராமி தர்ஹ தத்மயாநக்ரியேத,மமாந்தர்வர்த்த நாபாேபைநவ
க்ரியேத|

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

ⅩⅫ அஹம் ஆந்தரிகபுருேஷேணஸ்²வரவ்யவஸ்தா²யாம்ʼ
ஸந்துஷ்டஆேஸ;

ⅩⅩⅢ க ந்து தத்³வபரீதம்ʼ யுத்⁴யந்தம்ʼ தத³ந்யேமகம்ʼ
ஸ்வபா⁴வம்ʼ மதீ³யாங்க³ஸ்த ²தம்ʼ ப்ரபஸ்²யாமி, ஸ
மதீ³யாங்க³ஸ்த ²தபாபஸ்வபா⁴வஸ்யாயத்தம்ʼ மாம்ʼ கர்த்தும்ʼ
ேசஷ்டேத|

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

ⅩⅩⅤ அஸ்மாகம்ʼ ப்ரபு⁴ணா யீஸு²க்²ரீஷ்ேடந நஸ்தாரய தாரம்
ஈஸ்²வரம்ʼ த⁴ந்யம்ʼவதா³மி|அதஏவஸ²ரீேரண பாபவ்யவஸ்தா²யா
மநஸாதுஈஸ்²வரவ்யவஸ்தா²யா : ேஸவநம்ʼ கேராமி|

Ⅷ
Ⅰ ேய ஜநா : க்²ரீஷ்டம்ʼ யீஸு²ம் ஆஸ்²ரித்ய ஸா²ரீரிகம்ʼ நாசரந்த
ஆத்மிகமாசரந்த ேத(அ)து⁴நா த³ண்டா³ர்ஹாந ப⁴வந்த |

Ⅱ ஜீவநதா³யகஸ்யாத்மேநா வ்யவஸ்தா² க்²ரீஷ்டயீஸு²நா
பாபமரணேயா ர்வ்யவஸ்தா²ேதா மாமேமாசயத்|

Ⅲ யஸ்மாச்சா²ரீரஸ்ய து³ர்ப்³ப³லத்வாத்³ வ்யவஸ்த²யா யத்
கர்ம்மாஸாத்⁴யம் ஈஸ்²வேரா நஜபுத்ரம்ʼ பாபஸ²ரீரரூபம்ʼ
பாபநாஸ²கப³லிரூபஞ்சப்ேரஷ்யதஸ்யஸ²ரீேரபாபஸ்யத³ண்ட³ம்ʼ
குர்வ்வந்தத்கர்ம்மஸாத ⁴தவாந்|

Ⅳ தத : ஸா²ரீரிகம்ʼ நாசரித்வாஸ்மாப ⁴ராத்மிகம்
ஆசரத்³ப ⁴ர்வ்யவஸ்தா²க்³ரந்ேத²ந ர்த்³த ³ஷ்டாந புண்யகர்ம்மாணி
ஸர்வ்வாணிஸாத்⁴யந்ேத|
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Ⅴ ேய ஸா²ரீரிகாசாரிணஸ்ேத ஸா²ரீரிகாந் வஷயாந் பா⁴வயந்த
ேய சாத்மிகாசாரிணஸ்ேதஆத்மேநாவஷயாந் பா⁴வயந்த |

Ⅵ ஸா²ரீரிகபா⁴வஸ்ய ப²லம்ʼ ம்ருʼத்யு : கஞ்சாத்மிகபா⁴வஸ்ய
ப²ேலஜீவநம்ʼஸா²ந்தஸ்²ச|

Ⅶ யத : ஸா²ரீரிகபா⁴வ ஈஸ்²வரஸ்ய வருத்³த⁴ : ஸ²த்ருதாபா⁴வ
ஏவஸஈஸ்²வரஸ்யவ்யவஸ்தா²யாஅதீ⁴ேநா ந ப⁴வத ப⁴வதுஞ்சந
ஸ²க்ேநாத |

Ⅷ ஏதஸ்மாத் ஸா²ரீரிகாசாரிஷ ேதாஷ்டும் ஈஸ்²வேரண ந
ஸ²க்யம்ʼ|

Ⅸக ந்த்வீஸ்²வரஸ்யாத்மாயத ³யுஷ்மாகம்ʼமத்⁴ேயவஸத தர்ஹ
யூயம்ʼ ஸா²ரீரிகாசாரிேணா ந ஸந்த ஆத்மிகாசாரிேணா ப⁴வத² :|
யஸ்மிந்துக்²ரீஷ்டஸ்யாத்மா நவ த்³யேதஸதத்ஸம்ப⁴ேவா நஹ |

Ⅹ யத ³ க்²ரீஷ்ேடா யுஷ்மாந் அத ⁴தஷ்ட²த தர்ஹ பாபம்
உத்³த ³ஸ்²ய ஸ²ரீரம்ʼ ம்ருʼதம்ʼ க ந்து புண்யமுத்³த ³ஸ்²யாத்மா
ஜீவத |

Ⅺ ம்ருʼதக³ணாத்³ யீஸு² ர்ேயேநாத்தா²ப 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 கா⁴தேயத
தர்ஹ ஜீவஷ்யத²|

ⅩⅣ யேதா யாவந்ேதா ேலாகா ஈஸ்²வரஸ்யாத்மநாக்ருʼஷ்யந்ேத
ேதஸர்வ்வஈஸ்²வரஸ்யஸந்தாநா ப⁴வந்த |

ⅩⅤ யூயம்ʼ புநரப ப⁴யஜநகம்ʼ தா³ஸ்யபா⁴வம்ʼ ந ப்ராப்தா : க ந்து
ேயந பா⁴ேவேநஸ்²வரம்ʼ ப த : ப தரித ப்ேராச்ய ஸம்ேபா³த⁴யத²
தாத்³ருʼஸ²ம்ʼ த³த்தகபுத்ரத்வபா⁴வம்ப்ராப்நுத|

ⅩⅥ அபரஞ்ச வயம் ஈஸ்²வரஸ்ய ஸந்தாநா ஏதஸ்மிந் பவ த்ர
ஆத்மா ஸ்வயம் அஸ்மாகம் ஆத்மாப ⁴ : ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ப்ரமாணம்ʼ
த³தா³த |

ⅩⅦ அதஏவ வயம்ʼ யத ³ ஸந்தாநாஸ்தர்ஹ்யத ⁴காரிண :,
அர்தா²த்³ ஈஸ்²வரஸ்ய ஸ்வத்த்வாத ⁴காரிண : க்²ரீஷ்ேடந
ஸஹாத ⁴காரிணஸ்²ச ப⁴வாம :; அபரம்ʼ ேதந ஸார்த்³த⁴ம்ʼ யத ³ து³ 
:க²பா⁴க ³ேநா ப⁴வாமஸ்தர்ஹ தஸ்ய வப⁴வஸ்யாப பா⁴க ³ேநா
ப⁴வஷ்யாம :|

ⅩⅧ க ந்த்வஸ்மாஸு ேயா பா⁴வீவப⁴வ : ப்ரகாஸி²ஷ்யேத தஸ்ய
ஸமீேபவர்த்தமாநகாலீநம்ʼது³ :க²மஹம்ʼ த்ருʼணாயமந்ேய|

ⅩⅨ யத : ப்ராணிக³ண ஈஸ்²வரஸ்ய ஸந்தாநாநாம்ʼ
வப⁴வப்ராப்த ம்ஆகாங்க்ஷந்நதாந்தம்அேபக்ஷேத|

ⅩⅩஅபரஞ்ச ப்ராணிக³ண : ஸ்ைவரம் அலீகதாயா வஸீ²க்ருʼேதா
நாப⁴வத்
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ⅩⅪ க ந்து ப்ராணிக³ேணா(அ)ப நஸ்²வரதாதீ⁴நத்வாத்
முக்த : ஸந் ஈஸ்²வரஸ்ய ஸந்தாநாநாம்ʼ பரமமுக்த ம்ʼ
ப்ராப்ஸ்யதீத்யப ⁴ப்ராேயணவஸீ²கர்த்ராவஸீ²சக்ேர|

ⅩⅫஅபரஞ்ச ப்ரஸூயமாநாவத்³ வ்யத ²த : ஸந் இதா³நீம்ʼ யாவத்
க்ருʼத்ஸ்ந : ப்ராணிக³ணஆர்த்தஸ்வரம்ʼ கேராதீத வயம்ʼஜாநீம :|

ⅩⅩⅢ ேகவல : ஸ இத நஹ கந்து ப்ரத²மஜாதப²லஸ்வரூபம்
ஆத்மாநம்ʼ ப்ராப்தா வயமப த³த்தகபுத்ரத்வபத³ப்ராப்த ம் அர்தா²த்
ஸ²ரீரஸ்ய முக்த ம்ʼ ப்ரதீக்ஷமாணாஸ்தத்³வத்³ அந்தரார்த்தராவம்ʼ
குர்ம்ம :|

ⅩⅩⅣ வயம்ʼ ப்ரத்யாஸ²யா த்ராணம் அலபா⁴மஹ கந்து
ப்ரத்யக்ஷவஸ்துேநாயா ப்ரத்யாஸா²ஸாப்ரத்யாஸா²நஹ ,யேதா
மநுஷ்ேயாயத்ஸமீக்ஷேததஸ்யப்ரத்யாஸா²ம்ʼகுத : கரிஷ்யத ?

ⅩⅩⅤ யத்³ அப்ரத்யக்ஷம்ʼ தஸ்ய ப்ரத்யாஸா²ம்ʼ யத ³ வயம்ʼ
குர்வ்வீமஹ தர்ஹ ைத⁴ர்ய்யம்அவலம்ப்³யப்ரதீக்ஷாமேஹ|

ⅩⅩⅥ தத ஆத்மாப ஸ்வயம் அஸ்மாகம்ʼ து³ர்ப்³ப³லதாயா :
ஸஹாயத்வம்ʼ கேராத ; யத : க ம்ʼ ப்ரார்த ²தவ்யம்ʼ தத்³ ேபா³த்³து⁴ம்ʼ
வயம்ʼ நஸ²க்நும :, க ந்த்வஸ்பஷ்ைடரார்த்தராைவராத்மாஸ்வயம்
அஸ்மந்ந மித்தம்ʼ ந ேவத³யத |

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

ⅩⅩⅧ அபரம் ஈஸ்²வரீயநரூபணாநுஸாேரணாஹூதா : ஸந்ேதா
ேய தஸ்மிந் ப்ரீயந்ேத ஸர்வ்வாணி மிலித்வா ேதஷாம்ʼ மங்க³லம்ʼ
ஸாத⁴யந்த , ஏதத்³வயம்ʼஜாநீம :|

ⅩⅩⅨ யத ஈஸ்²வேரா ப³ஹுப்⁴ராத்ருʼணாம்ʼ மத்⁴ேய ஸ்வபுத்ரம்ʼ
ஜ்ேயஷ்ட²ம்ʼகர்த்தும்இச்ச²ந்யாந்பூர்வ்வம்ʼல யீக்ருʼதவாந்தாந்
தஸ்யப்ரதமூர்த்யா : ஸாத்³ருʼஸ்²யப்ராப்த்யர்த²ம்ʼ ந்யயும்ʼக்த|

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

ⅩⅩⅪ இத்யத்ர வயம்ʼ க ம்ʼ ப்³ரூம :? ஈஸ்²வேரா யத்³யஸ்மாகம்ʼ
ஸபேக்ஷாப⁴வத தர்ஹ ேகாவ பேக்ஷா(அ)ஸ்மாகம்ʼ?

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

ⅩⅩⅩⅢஈஸ்²வரஸ்யாப ⁴ருச ேதஷ ேகந ேதா³ஷஆேராபயஷ்யேத?
யஈஸ்²வரஸ்தாந் புண்யவதஇவக³ணயத கம்ʼ ேதந?

ⅩⅩⅩⅣஅபரம்ʼ ே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?

ⅩⅩⅩⅤஅஸ்மாப ⁴ : ஸஹக்²ரீஷ்டஸ்ய ப்ேரமவ ச்ேச²த³ம்ʼ ஜநயதும்ʼ
க : ஸ²க்ேநாத ? க்ேலேஸா²வ்யஸநம்ʼவா தாட³நா வாது³ர்ப ⁴க்ஷம்ʼ



Romans Ⅷ:ⅩⅩⅩⅥ 328 Romans Ⅸ:Ⅹ

வா வஸ்த்ரஹீநத்வம்ʼ வா ப்ராணஸம்ʼஸ²ேயா வா க²ங்ேகா³ வா
க ேமதாந ஸ²க்நுவந்த ?

ⅩⅩⅩⅥக ந்துலிக ²தம்ஆஸ்ேத, யதா²,வயம்ʼ தவ ந மித்தம்ʼஸ்ேமா
ம்ருʼத்யுவக்த்ேர(அ)க ²லம்ʼ த ³நம்ʼ| ப³லிர்ேத³ேயா யதா² ேமேஷா
வயம்ʼ க³ண்யாமேஹததா²|

ⅩⅩⅩⅦ அபரம்ʼ ேயா(அ)ஸ்மாஸு ப்ரீயேத ேதைநதாஸு வ பத்ஸு
வயம்ʼஸம்யக்³வஜயாமேஹ|

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 நீசபத³ம்ʼ
வாபரம்ʼ க மப ஸ்ருʼஷ்டவஸ்து

ⅩⅩⅩⅨ ைவேதஷாம்ʼ ேகநாப ந ஸ²க்யமித்யஸ்மிந்
த்³ருʼட⁴வஸ்²வாேஸாமமாஸ்ேத|

Ⅸ
Ⅰ அஹம்ʼ காஞ்ச த்³ கல்ப தாம்ʼ கதா²ம்ʼ ந கத²யாமி, க்²ரீஷ்டஸ்ய
ஸாக்ஷாத் ஸத்யேமவ ப்³ரவீமி பவ த்ரஸ்யாத்மந : ஸாக்ஷாந்
மதீ³யம்ʼமந ஏதத்ஸா யம்ʼ த³தா³த |

Ⅱமமாந்தரதஸ²யது³ :க²ம்ʼ ந ரந்தரம்ʼ ேக²த³ஸ்²ச
Ⅲ தஸ்மாத்³ அஹம்ʼ ஸ்வஜாதீயப்⁴ராத்ருʼணாம்ʼ ந மித்தாத்
ஸ்வயம்ʼ க்²ரீஷ்டாச்சா²பாக்ராந்ேதா ப⁴வதும்ஐச்ச²ம்|

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

Ⅴ தத் ேகவலம்ʼ நஹ கந்து ஸர்வ்வாத்⁴யக்ஷ : ஸர்வ்வதா³
ஸச்ச தா³நந்த³ ஈஸ்²வேரா ய : க்²ரீஷ்ட : ேஸா(அ)ப
ஸா²ரீரிகஸம்ப³ந்ேத⁴ந ேதஷாம்ʼவம்ʼஸ²ஸம்ப⁴வ :|

Ⅵஈஸ்²வரஸ்யவாக்யம்ʼவப²லம்ʼஜாதம்இத நஹ யத்காரணாத்³
இஸ்ராேயேலா வம்ʼேஸ² ேய ஜாதாஸ்ேத ஸர்வ்ேவ வஸ்துத
இஸ்ராேயலீயா ந ப⁴வந்த |

Ⅶஅபரம்இப்³ராஹீேமாவம்ʼேஸ²ஜாதாஅப ஸர்வ்ேவதஸ்ையவ
ஸந்தாநா ந ப⁴வந்த க ந்து இஸ்ஹாேகா நாம்நா தவ வம்ʼேஸா²
வக்²யாேதா ப⁴வஷ்யத |

Ⅷ அர்தா²த் ஸா²ரீரிகஸம்ʼஸர்கா³த் ஜாதா : ஸந்தாநா
யாவந்தஸ்தாவந்த ஏேவஸ்²வரஸ்ய ஸந்தாநா ந ப⁴வந்த க ந்து
ப்ரதஸ்²ரவணாத்³ேயஜாயந்ேததஏேவஸ்²வரவம்ʼேஸா²க³ண்யேத|

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

Ⅹ அபரமப வதா³மி ஸ்வமேநா(அ)ப ⁴லாஷத ஈஸ்²வேரண
யந்நரூப தம்ʼதத்கர்ம்மேதாநஹ கந்த்வாஹ்வயதுர்ஜாதேமதத்³
யதா²ஸித்³த்⁴யத
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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,

ⅩⅢ யதா² லிக ²தம் ஆஸ்ேத, ததா²ப்ேயஷாவ ந ப்ரீத்வா யாகூப ³
ப்ரீதவாந்அஹம்ʼ|

ⅩⅣதர்ஹ வயம்ʼக ம்ʼப்³ரூம :? ஈஸ்²வர : க ம்அந்யாயகாரீ? ததா²ந
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|

ⅩⅧஅத : ஸயம்அநுக்³ரஹீதும்இச்ச²த தேமவாநுக்³ருʼஹ்லாத ,
யஞ்சந க்³ரஹீதும்இச்ச²த தம்ʼ ந க்³ருʼஹ்லாத |

ⅩⅨ யத ³ வத³ஸி தர்ஹ ஸ ேதா³ஷம்ʼ குேதா க்³ருʼஹ்லாத ?
ததீ³ேயச்சா²யா : ப்ரத ப³ந்த⁴கத்வம்ʼ கர்த்தம்ʼ கஸ்ய ஸாமர்த்²யம்ʼ
வத்³யேத?

ⅩⅩ ேஹ ஈஸ்²வரஸ்ய ப்ரத பக்ஷ மர்த்ய த்வம்ʼ க :? ஏதாத்³ருʼஸ²ம்ʼ
மாம்ʼ குத : ஸ்ருʼஷ்டவாந்? இத கதா²ம்ʼ ஸ்ருʼஷ்டவஸ்துஸ்ரஷ்ட்ேர
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
நயுக்தாந்யநுக்³ரஹபாத்ராணிப்ரத நஜவப⁴வஸ்யபா³ஹுல்யம்ʼ
ப்ரகாஸ²யதும்ʼ ேகவலயஹூத ³நாம்ʼ நஹ ப ⁴ந்நேத³ஸி²நாமப
மத்⁴யாத்³

ⅩⅩⅣஅஸ்மாநவதாந்யாஹ்வயத தத்ர தவக ம்ʼ?
ⅩⅩⅤ ேஹாேஸ²யக்³ரந்ேத² யதா² லிக ²தம் ஆஸ்ேத, ேயா ேலாேகா
மம நாஸீத் தம்ʼ வத ³ஷ்யாமி மதீ³யகம்ʼ| யா ஜாத ர்ேம(அ)ப்ரியா
சாஸீத்தாம்ʼவத ³ஷ்யாம்யஹம்ʼ ப்ரியாம்ʼ|

ⅩⅩⅥ யூயம்ʼ மதீ³யேலாகா ந யத்ேரத வாக்யெமௗச்யத|
அமேரஸ²ஸ்யஸந்தாநாஇத க்²யாஸ்யந்த தத்ர ேத|
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ⅩⅩⅦஇஸ்ராேயலீயேலாேகஷ 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 |
ேத³ேஸ²ஸஏவஸம்ʼேக்ஷபாந்நஜம்ʼ கர்ம்ம கரிஷ்யத |

ⅩⅩⅨயஸா²ய ேயா(அ)பரமப கத²யாமாஸ,ைஸந்யாத்⁴யக்ஷபேரேஸ²ந
ேசத்கஞ்ச ந்ேநாத³ஸி²ஷ்யத|ததா³வயம்ʼஸிேதா³ேமவாப⁴வஷ்யாம
வ நஸ்²ச தம்ʼ| யத்³வா வயம் அேமாராயா அக³மிஷ்யாம
துல்யதாம்ʼ|

ⅩⅩⅩ தர்ஹ வயம்ʼ க ம்ʼ வ யாம :? இதரேத³ஸீ²யா ேலாகா அப
புண்யார்த²ம்அயதமாநாவஸ்²வாேஸநபுண்யம்அலப⁴ந்த;

ⅩⅩⅪ க ந்த்வஸ்ராேயல்ேலாகா வ்யவஸ்தா²பாலேநந
புண்யார்த²ம்ʼயதமாநாஸ்தந் நாலப⁴ந்த|

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

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

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

Ⅱ யத ஈஸ்²வேர ேதஷாம்ʼ ேசஷ்டா வ த்³யத இத்யத்ராஹம்ʼ
ஸா யஸ்மி; க ந்துேதஷாம்ʼஸாேசஷ்டாஸஜ்ஞாநா நஹ ,

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

Ⅳ க்²ரீஷ்ட ஏைககவஸ்²வாஸிஜநாய புண்யம்ʼ தா³தும்ʼ
வ்யவஸ்தா²யா : ப²லஸ்வரூேபா ப⁴வத |

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

Ⅵ க ந்து ப்ரத்யேயந யத் புண்யம்ʼ தத்³ ஏதாத்³ருʼஸ²ம்ʼ வாக்யம்ʼ
வத³த , க : ஸ்வர்க³ம்ஆருஹ்யக்²ரீஷ்டம்அவேராஹயஷ்யத ?

Ⅶ ேகா வா ப்ேரதேலாகம் அவருஹ்ய க்²ரீஷ்டம்ʼ
ம்ருʼதக³ணமத்⁴யாத்³ ஆேநஷ்யதீத வாக் மநஸி த்வயா ந
க³த ³தவ்யா|

Ⅷ தர்ஹ கம்ʼ ப்³ரவீத ? தத்³ வாக்யம்ʼ தவ ஸமீபஸ்த²ம்
அர்தா²த் தவ வத³ேந மநஸி சாஸ்ேத, தச்ச வாக்யம் அஸ்மாப ⁴ :
ப்ரசார்ய்யமாணம்ʼவஸ்²வாஸஸ்யவாக்யேமவ|
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Ⅸ வஸ்துத : ப்ரபு⁴ம்ʼ யீஸு²ம்ʼ யத ³ வத³ேநந ஸ்வீகேராஷ ,
தேத²ஸ்²வரஸ்தம்ʼ ஸ்²மஸா²நாத்³ உத³ஸ்தா²பயத்³ இத
யத்³யந்த :கரேணநவஸ்²வஸிஷ தர்ஹ பரித்ராணம்ʼலப்ஸ்யேஸ|

Ⅹ யஸ்மாத் புண்யப்ராப்த்யர்த²ம் அந்த :கரேணந
வஸ்²வஸிதவ்யம்ʼ பரித்ராணார்த²ஞ்சவத³ேநநஸ்வீகர்த்தவ்யம்ʼ|

Ⅺஸா²ஸ்த்ேரயாத்³ருʼஸ²ம்ʼலிக²த வஸ்²வஸிஷ்யத யஸ்தத்ரஸ
ஜேநா ந த்ரபஷ்யேத|

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

ⅩⅢயத :, ய : கஸ்²ச த் பரேமஸ²ஸ்யநாம்நாஹ ப்ரார்த²யஷ்யேத|
ஸஏவமநுேஜாநூநம்ʼ பரித்ராேதா ப⁴வஷ்யத |

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 ஐஸ்²வரவாக்யப்ரசாராத்
ஸ்²ரவணஞ்சப⁴வத |

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 அக³ண்யமாநைவரப | க்ேல யாமி
ஜாத ம் ஏதாஞ்ச ப்ேராந்மத்தப ⁴ந்நஜாத ப ⁴ :|

ⅩⅩஅபரஞ்சயஸா²ய ேயா(அ)தஸ²யாேக்ஷாேப⁴ணகத²யாமாஸ,
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 ர்வருத்³த⁴ம்ʼவாக்யமுச்யேத| தாந்
ப்ரத்ேயவத ³நம்ʼ க்ருʼத்ஸ்நம்ʼஹஸ்ெதௗவஸ்தாரயாம்யஹம்ʼ||

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

Ⅱ ஈஸ்²வேரண பூர்வ்வம்ʼ ேய ப்ரத்³ருʼஷ்டாஸ்ேத ஸ்வகீயேலாகா
அபஸாரிதா இத நஹ | அபரம் ஏலிேயாபாக்²யாேந ஸா²ஸ்த்ேர
யல்லிக ²தம்ஆஸ்ேததத்³யூயம்ʼ 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, ஏதாம்ʼ கதா²ம்
இஸ்ராேயலீயேலாகாநாம்ʼ வருத்³த⁴ம் ஏலிய ஈஸ்²வராய
ந ேவத³யாமாஸ|

Ⅳததஸ்தம்ʼ ப்ரதீஸ்²வரஸ்ேயாத்தரம்ʼ க ம்ʼஜாதம்ʼ? பா³ல்நாம்ேநா
ேத³வஸ்யஸாக்ஷாத்ையர்ஜாநூந நபாத தாந தாத்³ருʼஸா² :ஸப்த
ஸஹஸ்ராணி ேலாகாஅவேஸ²ஷதாமயா|

Ⅴதத்³வத்³ஏதஸ்மிந்வர்த்தமாநகாேல(அ)ப அநுக்³ரேஹணாப ⁴ருச தாஸ்ேதஷாம்
அவஸி²ஷ்டா : கத பயா ேலாகா : ஸந்த |

Ⅵஅதஏவதத்³யத்³யநுக்³ரேஹணப⁴வத தர்ஹ க்ரியயாநப⁴வத
ேநாேசத்³அநுக்³ரேஹா(அ)நநுக்³ரஹஏவ,யத ³வாக்ரியயாப⁴வத
தர்ஹ்யநுக்³ரேஹணநப⁴வத ேநா ேசத்க்ரியா க்ரிையவநப⁴வத |

Ⅶ தர்ஹ கம்ʼ? இஸ்ராேயலீயேலாகா யத்³ அம்ருʼக³யந்த தந்ந
ப்ராபு :| க ந்த்வப ⁴ருச தேலாகாஸ்தத் ப்ராபுஸ்தத³ந்ேய ஸர்வ்வ
அந்தீ⁴பூ⁴தா :|

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

Ⅸஏேதஸ்மிந் தா³யூத³ப லிக ²தவாந்யதா²,அேதா பு⁴க்த்யாஸநம்ʼ
ேதஷாம் உந்மாத²வத்³ ப⁴வஷ்யத | வா வம்ʼஸ²யந்த்ரவத்³ பா³தா⁴
த³ண்ட³வத்³வா ப⁴வஷ்யத ||

Ⅹ ப⁴வஷ்யந்த ததா²ந்தா⁴ஸ்ேத ேநத்ைர : பஸ்²யந்த ேநா யதா²|
ேவபது² : கடிேத³ஸ²ஸ்யேதஷாம்ʼ 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 பரித்ராணம்ʼ
ஸாத⁴யாமி

ⅩⅣ தந்ந மித்தம் அந்யேத³ஸி²நாம்ʼ ந கேட ப்ேரரித : ஸந் அஹம்ʼ
ஸ்வபத³ஸ்யமஹமாநம்ʼ ப்ரகாஸ²யாமி|
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ⅩⅤ ேதஷாம்ʼ ந க்³ரேஹண யதீ³ஸ்²வேரண ஸஹ ஜக³ேதா
ஜநாநாம்ʼ ேமலநம்ʼ ஜாதம்ʼ தர்ஹ ேதஷாம் அநுக்³ருʼஹீதத்வம்ʼ
ம்ருʼதேத³ேஹயதா²ஜீவநலாப⁴ஸ்தத்³வத்க ம்ʼ ந ப⁴வஷ்யத ?

ⅩⅥ அபரம்ʼ ப்ரத²மஜாதம்ʼ ப²லம்ʼ யத ³ பவ த்ரம்ʼ ப⁴வத தர்ஹ
ஸர்வ்வேமவ ப²லம்ʼ பவ த்ரம்ʼ ப⁴வஷ்யத ; ததா² மூலம்ʼ யத ³
பவ த்ரம்ʼ ப⁴வத தர்ஹ ஸா²கா²அப தைத²வப⁴வஷ்யந்த |

ⅩⅦ கயதீநாம்ʼ ஸா²கா²நாம்ʼ ேச²த³ேந க்ருʼேத த்வம்ʼ
வந்யஜிதவ்ருʼக்ஷஸ்ய ஸா²கா² பூ⁴த்வா யத ³ தச்சா²கா²நாம்ʼ
ஸ்தா²ேந ேராப தாஸத ஜிதவ்ருʼ யமூலஸ்யரஸம்ʼ பு⁴ம்ʼேக்ஷ,

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

ⅩⅨஅபரஞ்சயத ³வத³ஸிமாம்ʼேராபயதும்ʼதா :ஸா²கா²வப⁴ந்நா
அப⁴வந்;

ⅩⅩ ப⁴த்³ரம், அப்ரத்யயகாரணாத் ேத வ ப ⁴ந்நா ஜாதாஸ்ததா²
வஸ்²வாஸகாரணாத் த்வம்ʼ ேராப ேதா ஜாதஸ்தஸ்மாத்³
அஹங்காரம்அக்ருʼத்வாஸஸாத்⁴வேஸா ப⁴வ|

ⅩⅪயத ஈஸ்²வேரா யத ³ ஸ்வாபா⁴வகீ : ஸா²கா² ந ரக்ஷத தர்ஹ
ஸாவதா⁴ேநா ப⁴வேசத் 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|

ⅩⅩⅢ அபரஞ்ச ேத யத்³யப்ரத்யேய ந தஷ்ட²ந்த தர்ஹ புநரப
ேராபயஷ்யந்ேத யஸ்மாத் தாந் புநரப ேராபயதும் இஸ்²வரஸ்ய
ஸ²க்த ராஸ்ேத|

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

ⅩⅩⅤ ேஹ ப்⁴ராதேரா யுஷ்மாகம் ஆத்மாப ⁴மாேநா யந்ந ஜாயேத
தத³ர்த²ம்ʼமேமத்³ருʼஸீ²வாஞ்சா²ப⁴வத யூயம்ʼஏதந்நகூ³ட⁴தத்த்வம்
அஜாநந்ேதா யந்ந தஷ்ட²த²; வஸ்துேதா யாவத்காலம்ʼ
ஸம்பூர்ணரூேபண ப ⁴ந்நேத³ஸி²நாம்ʼஸம்ʼக்³ரேஹா ந ப⁴வஷ்யத
தாவத்காலம் அம்ʼஸ²த்ேவந இஸ்ராேயலீயேலாகாநாம் அந்த⁴தா
ஸ்தா²ஸ்யத ;

ⅩⅩⅥ பஸ்²சாத் ேத ஸர்வ்ேவ பரித்ராஸ்யந்ேத; ஏதாத்³ருʼஸ²ம்ʼ
லிக ²தமப்யாஸ்ேத, ஆக³மிஷ்யத ஸீேயாநாத்³ ஏேகா
யஸ்த்ராணதா³யக :| அத⁴ர்ம்மம்ʼ யாகுேபா³ வம்ʼஸா²த் ஸ து
தூ³ரீகரிஷ்யத |

ⅩⅩⅦ ததா² தூ³ரீகரிஷ்யாமி ேதஷாம்ʼ பாபாந்யஹம்ʼ யதா³| ததா³
ைதேரவஸார்த்³த⁴ம்ʼ ே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 |

ⅩⅩⅨயத ஈஸ்²வரஸ்யதா³நாத்³ஆஹ்வாநாஞ்ச பஸ்²சாத்தாேபா ந
ப⁴வத |

ⅩⅩⅩ அதஏவ பூர்வ்வம் ஈஸ்²வேர(அ)வஸ்²வாஸிந : ஸந்ேதா(அ)ப
யூயம்ʼ யத்³வத் ஸம்ப்ரத ேதஷாம் அவஸ்²வாஸகாரணாத்³
ஈஸ்²வரஸ்யக்ருʼபாபாத்ராணிஜாதாஸ்தத்³வத்³

ⅩⅩⅪ இதா³நீம்ʼ ேத(அ)வஸ்²வாஸிந : ஸந்த க ந்து யுஷ்மாப ⁴
ர்லப்³த⁴க்ருʼபாகாரணாத்ைதரப க்ருʼபாலப்ஸ்யேத|

ⅩⅩⅫ ஈஸ்²வர : ஸர்வ்வாந் ப்ரத க்ருʼபாம்ʼ ப்ரகாஸ²யதும்ʼ
ஸர்வ்வாந்அவஸ்²வாஸித்ேவநக³ணயத |

ⅩⅩⅩⅢ அேஹா ஈஸ்²வரஸ்ய ஜ்ஞாநபு³த்³த ⁴ரூபேயா ர்த⁴நேயா :
கீத்³ருʼக் ப்ராசுர்ய்யம்ʼ| தஸ்ய ராஜஸா²ஸநஸ்ய தத்த்வம்ʼ கீத்³ருʼக்³
அப்ராப்யம்ʼ| தஸ்யமார்கா³ஸ்²ச கீத்³ருʼக்³அநுபல யா :|

ⅩⅩⅩⅣ பரேமஸ்²வரஸ்ய ஸங்கல்பம்ʼ ேகா ஜ்ஞாதவாந்? தஸ்ய
மந்த்ரீவா ேகா(அ)ப⁴வத்?

ⅩⅩⅩⅤ ேகா வா தஸ்ேயாபகாரீ ப்⁴ருʼத்வா தத்க்ருʼேத ேதந
ப்ரத்யுபகர்த்தவ்ய :?

ⅩⅩⅩⅥ யேதா வஸ்துமாத்ரேமவ தஸ்மாத் ேதந தஸ்ைம சாப⁴வத்
ததீ³ேயா மஹமாஸர்வ்வதா³ ப்ரகாஸி²ேதா ப⁴வது|இத |

Ⅻ
Ⅰேஹப்⁴ராதர ஈஸ்²வரஸ்யக்ருʼபயாஹம்ʼயுஷ்மாந்வ நேயயூயம்ʼ
ஸ்வம்ʼ ஸ்வம்ʼ ஸ²ரீரம்ʼ ஸஜீவம்ʼ பவ த்ரம்ʼ க்³ராஹ்யம்ʼ ப³லிம்
ஈஸ்²வரமுத்³த ³ஸ்²ய ஸமுத்ஸ்ருʼஜத, ஏஷா ேஸவா யுஷ்மாகம்ʼ
ேயாக்³யா|

Ⅱஅபரம்ʼயூயம்ʼஸாம்ʼஸாரிகா இவ மாசரத, க ந்துஸ்வம்ʼஸ்வம்ʼ
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 ந்துஸர்வ்ேவஷாமங்கா³நாம்ʼ கார்ய்யம்ʼஸமாநம்ʼ நஹ ;

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 : ஸதத்³வத³து;



Romans Ⅻ:Ⅶ 335 Romans ⅩⅢ:Ⅱ

Ⅶ யத்³வா யத ³ கஸ்²ச த் ேஸவநகாரீ ப⁴வத தர்ஹ ஸ
தத்ேஸவநம்ʼ கேராது;அத²வாயத ³ கஸ்²ச த்³அத்⁴யாபய 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
கேராதுயஸ்²ச த³யாலு : ஸஹ்ருʼஷ்டமநஸாத³யதாம்|

Ⅸ அபரஞ்ச யுஷ்மாகம்ʼ ப்ேரம காபட்யவர்ஜிதம்ʼ ப⁴வது யத்³
அப⁴த்³ரம்ʼ தத்³ருʼதீயத்⁴வம்ʼயச்ச ப⁴த்³ரம்ʼ தஸ்மிந்அநுரஜ்யத்⁴வம்|

Ⅹ அபரம்ʼ ப்⁴ராத்ருʼத்வப்ேரம்நா பரஸ்பரம்ʼ ப்ரீயத்⁴வம்ʼ
ஸமாத³ராத்³ ஏேகா(அ)பரஜநம்ʼஸ்²ேரஷ்ட²ம்ʼஜாநீத்⁴வம்|

Ⅺ ததா² கார்ய்ேய ந ராலஸ்யா மநஸி ச ேஸாத்³ேயாகா³ : ஸந்த :
ப்ரபு⁴ம்ʼ ேஸவத்⁴வம்|

Ⅻ அபரம்ʼ ப்ரத்யாஸா²யாம் ஆநந்த ³தா து³ :க²ஸமேய ச
ைத⁴ர்ய்யயுக்தா ப⁴வத; ப்ரார்த²நாயாம்ʼஸததம்ʼ ப்ரவர்த்தத்⁴வம்ʼ|

ⅩⅢ பவ த்ராணாம்ʼ தீ³நதாம்ʼ தூ³ரீகுருத்⁴வம் அதத ²ேஸவாயாம்
அநுரஜ்யத்⁴வம்|

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

ⅩⅤேயஜநாஆநந்த³ந்த ைத : ஸார்த்³த⁴ம்ஆநந்த³த ேய சருத³ந்த
ைத : ஸஹருத ³த|

ⅩⅥஅபரஞ்சயுஷ்மாகம்ʼமநஸாம்ʼபரஸ்பரம்ஏேகாபா⁴ேவாப⁴வது;
அபரம்உச்சபத³ம்அநாகாங் யநீசேலாைக :ஸஹாப மார்த³வம்
ஆசரத;ஸ்வாந்ஜ்ஞாந ேநா ந மந்யத்⁴வம்ʼ|

ⅩⅦ பரஸ்மாத்³ அபகாரம்ʼ ப்ராப்யாப பரம்ʼ நாபகுருத|
ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ த்³ருʼஷ்டிேதாயத் கர்ம்ேமாத்தமம்ʼ தேத³வகுருத|

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

ⅩⅨ ேஹ ப்ரியப³ந்த⁴வ :, கஸ்ைமச த்³ அபகாரஸ்ய ஸமுசதம்ʼ
த³ண்ட³ம்ʼ ஸ்வயம்ʼ ந த³த்³த்⁴வம்ʼ, க ந்த்வீஸ்²வரீயக்ேராதா⁴ய
ஸ்தா²நம்ʼ த³த்த யேதா லிக ²தமாஸ்ேத பரேமஸ்²வர : கத²யத ,
தா³நம்ʼ ப²லஸ்யமத்கர்ம்மஸூச தம்ʼ ப்ரத³தா³ம்யஹம்ʼ|

ⅩⅩஇதகாரணாத்³ ரிபு ர்யத ³க்ஷ தா⁴ர்த்தஸ்ேத தர்ஹ தம்ʼ த்வம்ʼ
ப்ரேபா⁴ஜய| ததா²யத ³ த்ருʼஷார்த்த : ஸ்யாத் தர்ஹ தம்ʼ பரிபாயய|
ேதந த்வம்ʼமஸ்தேக தஸ்யஜ்வலத³க்³ந ம்ʼ ந தா⁴ஸ்யஸி|

ⅩⅪ குக்ரியயா பராஜிதா ந ஸந்த உத்தமக்ரியயா குக்ரியாம்ʼ
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 ேத ஸ்ேவஷாம்ʼ ஸமுசதம்ʼ த³ண்ட³ம்ʼ
ஸ்வயேமவக⁴டயந்ேத|
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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 ; குகர்ம்மாசாரிணம்ʼ ஸமுசதம்ʼ
த³ண்ட³யதும்ஸஈஸ்²வரஸ்யத³ண்ட³த³ப்⁴ருʼத்யஏவ|

Ⅴஅதஏவேகவலத³ண்ட³ப⁴யாந்நஹ கந்துஸத³ஸத்³ேபா³தா⁴த³ப
தஸ்யவஸ்²ேயந ப⁴வதவ்யம்ʼ|

Ⅵ ஏதஸ்மாத்³ யுஷ்மாகம்ʼ ராஜகரதா³நமப்யுச தம்ʼ யஸ்மாத்³
ேய கரம்ʼ க்³ருʼஹ்லந்த த ஈஸ்²வரஸ்ய கங்கரா பூ⁴த்வா ஸததம்
ஏதஸ்மிந் கர்ம்மணி நவஷ்டாஸ்தஷ்ட²ந்த |

Ⅶ அஸ்மாத் கரக்³ராஹேண கரம்ʼ த³த்த, ததா²
ஸு²ல்கக்³ராஹேண ஸு²ல்கம்ʼ த³த்த, அபரம்ʼ யஸ்மாத்³
ேப⁴தவ்யம்ʼ தஸ்மாத்³ ப ³பீ⁴த, யஸ்²ச ஸமாத³ரணீயஸ்தம்ʼ
ஸமாத்³ரியத்⁴வம்;இத்த²ம்ʼயஸ்யயத்ப்ராப்யம்ʼ தத் தஸ்ைமத³த்த|

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
ப்ேரம்நாஸர்வ்வாவ்யவஸ்தா² பால்யேத|

Ⅺ ப்ரத்யயீப⁴வநகாேல(அ)ஸ்மாகம்ʼ பரித்ராணஸ்ய ஸாமீப்யாத்³
இதா³நீம்ʼ தஸ்ய ஸாமீப்யம் அவ்யவஹதம்ʼ; அத : ஸமயம்ʼ
வவச்யாஸ்மாப ⁴ : ஸாம்ப்ரதம் அவஸ்²யேமவ ந த்³ராேதா
ஜாக³ர்த்தவ்யம்ʼ|

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

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

ⅩⅣ யூயம்ʼ ப்ரபு⁴யீஸு²க்²ரீஷ்டரூபம்ʼ பரிச்ச²த³ம்ʼ பரித⁴த்³த்⁴வம்ʼ
ஸுகா²ப ⁴லாஷபூரணாயஸா²ரீரிகாசரணம்ʼமாசரத|

ⅩⅣ
Ⅰ ேயா ஜேநா(அ)த்³ருʼட⁴வஸ்²வாஸஸ்தம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ ஸங்க ³நம்ʼ
குருதக ந்துஸந்ேத³ஹவசாரார்த²ம்ʼ நஹ |

Ⅱ யேதா நஷத்³த⁴ம்ʼ க மப கா²த்³யத்³ரவ்யம்ʼ நாஸ்த ,
கஸ்யசஜ்ஜநஸ்ய ப்ரத்யய ஏதாத்³ருʼேஸா² வத்³யேத
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க ந்த்வத்³ருʼட⁴வஸ்²வாஸ : கஸ்²ச த³பேரா ஜந : ேகவலம்ʼ ஸா²கம்ʼ
பு⁴ங்க்தம்ʼ|

Ⅲ தர்ஹ ேயா ஜந : ஸாதா⁴ரணம்ʼ த்³ரவ்யம்ʼ பு⁴ங்க்ேத
ஸ வேஸ²ஷத்³ரவ்யேபா⁴க்தாரம்ʼ நாவஜாநீயாத் ததா²
வேஸ²ஷத்³ரவ்யேபா⁴க்தாப ஸாதா⁴ரணத்³ரவ்யேபா⁴க்தாரம்ʼ
ேதா³ஷணம்ʼநகுர்ய்யாத்,யஸ்மாத்³ ஈஸ்²வரஸ்தம்அக்³ருʼஹ்லாத்|

Ⅳேஹபரதா³ஸஸ்யதூ³ஷயதஸ்த்வம்ʼ 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 : ஸ்வீயமநஸிவவச்யநஸ்²ச ேநாது|

Ⅵேயாஜந : கஞ்சநத ³நம்ʼவேஸ²ஷம்ʼமந்யேதஸப்ரபு⁴ப⁴க்த்யா
தந் மந்யேத, யஸ்²ச ஜந : க மப த ³நம்ʼ வேஸ²ஷம்ʼ ந மந்யேத
ேஸா(அ)ப ப்ரபு⁴ப⁴க்த்யா தந்ந மந்யேத; அபரஞ்ச ய : ஸர்வ்வாணி
ப⁴ யத்³ரவ்யாணி பு⁴ங்க்ேத ஸ ப்ரபு⁴ப⁴க்தயா தாந பு⁴ங்க்ேத
யத : ஸ ஈஸ்²வரம்ʼ த⁴ந்யம்ʼ வக்த , யஸ்²ச ந பு⁴ங்க்ேத ேஸா(அ)ப
ப்ரபு⁴ப⁴க்த்ையவநபு⁴ஞ்ஜாந ஈஸ்²வரம்ʼ த⁴ந்யம்ʼ ப்³ரூேத|

Ⅶஅபரம்அஸ்மாகம்ʼ கஸ்²ச த் நஜந மித்தம்ʼ ப்ராணாந் தா⁴ரயத
நஜந மித்தம்ʼம்ரியேதவா தந்ந;

Ⅷக ந்துயத ³வயம்ʼப்ராணாந்தா⁴ரயாமஸ்தர்ஹ ப்ரபு⁴ந மித்தம்ʼ
தா⁴ரயாம :, யத ³ ச ப்ராணாந் த்யஜாமஸ்தர்ஹ்யப ப்ரபு⁴ந மித்தம்ʼ
த்யஜாம :,அதஏவஜீவேநமரேணவாவயம்ʼப்ரேபா⁴ேரவாஸ்மேஹ|

Ⅸ யேதா ஜீவந்ேதா ம்ருʼதாஸ்²ேசத்யுப⁴ேயஷாம்ʼ ே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 நக்⁴நத்வம்ʼ
ஸ்வீகரிஷ்யத |

Ⅻஅதஏவ 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 ேயா
ஜேநா யத்³ த்³ரவ்யம் அபவத்ரம்ʼ ஜாநீேத தஸ்ய க்ருʼேத தத்³
அபவத்ரம்ஆஸ்ேத|

ⅩⅤஅதஏவதவப⁴ யத்³ரவ்ேயணதவப்⁴ராதா ேஸா²காந்வ ேதா
ப⁴வத தர்ஹ த்வம்ʼ ப்⁴ராதரம்ʼ ப்ரத ப்ேரம்நா நாசரஸி| க்²ரீஷ்ேடா
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யஸ்ய க்ருʼேத ஸ்வப்ராணாந் வ்யயதவாந் த்வம்ʼ ந ேஜந
ப⁴ யத்³ரவ்ேயணதம்ʼ ந நாஸ²ய|

ⅩⅥஅபரம்ʼயுஷ்மாகம்உத்தமம்ʼ கர்ம்ம ந ந்த ³தம்ʼ ந ப⁴வது|
ⅩⅦ ப⁴ யம்ʼ ேபயஞ்ேசஸ்²வரராஜ்யஸ்ய ஸாேரா நஹ , க ந்து
புண்யம்ʼஸா²ந்தஸ்²ச பவ த்ேரணாத்மநாஜாதஆநந்த³ஸ்²ச|

ⅩⅧ ஏைத ர்ேயா ஜந : க்²ரீஷ்டம்ʼ ேஸவேத, ஸ ஏேவஸ்²வரஸ்ய
துஷ்டிகேரா மநுஷ்ையஸ்²சஸுக்²யாத :|

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

ⅩⅩ ப⁴ யார்த²ம் ஈஸ்²வரஸ்ய கர்ம்மேணா ஹாந ம்ʼ மா ஜநயத;
ஸர்வ்வம்ʼ வஸ்து பவத்ரமித ஸத்யம்ʼ ததா²ப ேயா ஜேநா யத்³
பு⁴க்த்வாவ க்⁴நம்ʼலப⁴ேத தத³ர்த²ம்ʼ தத்³ ப⁴த்³ரம்ʼ நஹ |

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

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

ⅩⅩⅢக ந்து ய : கஸ்²ச த்ஸம்ʼஸ²ய்ய பு⁴ங்க்ேத(அ)ர்தா²த் ந ப்ரதீத்ய
பு⁴ங்க்ேத,ஸஏவாவஸ்²யம்ʼத³ண்டா³ர்ேஹாப⁴வஷ்யத ,யேதாயத்
ப்ரத்யயஜம்ʼ நஹ தேத³வபாபமயம்ʼ ப⁴வத |

ⅩⅤ
Ⅰ ப³லவத்³ப ⁴ரஸ்மாப ⁴ ர்து³ர்ப்³ப³லாநாம்ʼ ெதௗ³ர்ப்³ப³ல்யம்ʼ
ேஸாட⁴வ்யம்ʼ ந சஸ்ேவஷாம்இஷ்டாசாரஆசரிதவ்ய :|

Ⅱ அஸ்மாகம் ஏைகேகா ஜந : ஸ்வஸமீபவாஸிேநா ஹதார்த²ம்ʼ
நஷ்டா²ர்த²ஞ்சதஸ்ையேவஷ்டாசாரம்ஆசரது|

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

Ⅳ அபரஞ்ச வயம்ʼ யத் ஸஹஷ்ணுதாஸாந்த்வநேயா
ர்ஜநேகந ஸா²ஸ்த்ேரண ப்ரத்யாஸா²ம்ʼ லேப⁴மஹ தந்ந மித்தம்ʼ
பூர்வ்வகாேல லிக ²தாந ஸர்வ்வவசநாந்யஸ்மாகம்
உபேத³ஸா²ர்த²ேமவலிலிக ²ேர|

Ⅴ ஸஹஷ்ணுதாஸாந்த்வநேயாராகேரா ய ஈஸ்²வர : ஸ
ஏவம்ʼ கேராது யத் ப்ரபு⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்ட இவ யுஷ்மாகம்
ஏகஜேநா(அ)ந்யஜேநநஸார்த்³த⁴ம்ʼமநஸஐக்யம்ஆசேரத்;

Ⅵயூயஞ்சஸர்வ்வஏகச த்தாபூ⁴த்வாமுைக²ேகேநவாஸ்மத்ப்ரபு⁴யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய
பதுரீஸ்²வரஸ்யகு³ணாந்கீர்த்தேயத|

Ⅶ அபரம் ஈஸ்²வரஸ்ய மஹம்ந : ப்ரகாஸா²ர்த²ம்ʼ க்²ரீஷ்ேடா
யதா² யுஷ்மாந் ப்ரத்யக்³ருʼஹ்லாத் ததா² யுஷ்மாகமப்ேயேகா
ஜேநா(அ)ந்யஜநம்ʼ ப்ரத க்³ருʼஹ்லாது|
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Ⅷ யதா² லிக ²தம் ஆஸ்ேத, அேதா(அ)ஹம்ʼ ஸம்முேக² தஷ்ட²ந்
ப ⁴ந்நேத³ஸ²நவாஸிநாம்ʼ| ஸ்துவம்ʼஸ்த்வாம்ʼ பரிகா³ஸ்யாமி தவ
நாம்ந பேரஸ்²வர||

Ⅸதஸ்யத³யாலுத்வாச்சப ⁴ந்நஜாதீயாயத்³ஈஸ்²வரஸ்யகு³ணாந்
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||

Ⅹஅபரமப 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||

Ⅻ அபர யீஸா²ய ேயா(அ)ப லிேலக², யீஸ²யஸ்ய து யத் மூலம்ʼ
தத் ப்ரகாஸி²ஷ்யேத ததா³| ஸர்வ்வஜாதீயந்ருʼணாஞ்ச ஸா²ஸக :
ஸமுேத³ஷ்யத | தத்ராந்யேத³ஸி²ேலாைகஸ்²ச ப்ரத்யாஸா²
ப்ரகரிஷ்யேத||

ⅩⅢ அதஏவ யூயம்ʼ பவ த்ரஸ்யாத்மந : ப்ரபா⁴வாத்³ யத்
ஸம்பூர்ணாம்ʼ ப்ரத்யாஸா²ம்ʼ லப்ஸ்யத்⁴ேவ தத³ர்த²ம்ʼ
தத்ப்ரத்யாஸா²ஜநக ஈஸ்²வர : ப்ரத்யேயந யுஷ்மாந்
ஸா²ந்த்யாநந்தா³ப்⁴யாம்ʼஸம்பூர்ணாந்கேராது|

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 ஸ்²லாகா⁴கரணஸ்ய
காரணம்ஆஸ்ேத|

ⅩⅧ ப ⁴ந்நேத³ஸி²ந ஆஜ்ஞாக்³ராஹண : கர்த்தும்ʼ க்²ரீஷ்ேடா
வாக்ேயந க்ரியயா ச, ஆஸ்²சர்ய்யலக்ஷைணஸ்²ச த்ரக்ரியாப ⁴ 
: பவ த்ரஸ்யாத்மந : ப்ரபா⁴ேவந ச யாந கர்ம்மாணி மயா
ஸாத ⁴தவாந்,

ⅩⅨ ேகவலம்ʼ தாந்ேயவ வநாந்யஸ்ய கஸ்யச த் கர்ம்மேணா
வர்ணநாம்ʼ கர்த்தும்ʼ ப்ரக³ல்ேபா⁴ ந ப⁴வாமி| தஸ்மாத் ஆ
யரூஸா²லம இல்லூரிகம்ʼ யாவத் ஸர்வ்வத்ர க்²ரீஷ்டஸ்ய
ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ ப்ராசாரயம்ʼ|

ⅩⅩ அந்ேயந ந ச தாயாம்ʼ ப ⁴த்தாவஹம்ʼ யந்ந ந ச ேநாமி
தந்ந மித்தம்ʼயத்ரயத்ரஸ்தா²ேந க்²ரீஷ்டஸ்யநாமகதா³ப ேகநாப
நஜ்ஞாப தம்ʼதத்ரதத்ரஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼப்ரசாரயதும்அஹம்ʼயேத|
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ⅩⅪ யாத்³ருʼஸ²ம்ʼ லிக ²தம் ஆஸ்ேத, ைய ர்வார்த்தா தஸ்ய ந
ப்ராப்தா த³ர்ஸ²நம்ʼ ைதஸ்து லப்ஸ்யேத| ையஸ்²ச ைநவஸ்²ருதம்ʼ
கஞ்ச த் ேபா³த்³து⁴ம்ʼஸ² யந்த ேதஜநா :||

ⅩⅫ தஸ்மாத்³ யுஷ்மத்ஸமீபக³மநாத்³ அஹம்ʼ முஹுர்முஹு
ர்நவாரிேதா(அ)ப⁴வம்ʼ|

ⅩⅩⅢ க ந்த்வதா³நீம் அத்ர ப்ரேத³ேஸ²ஷ மயா ந க³தம்ʼ
ஸ்தா²நம்ʼ க மப நாவஸி²ஷ்யேத யுஷ்மத்ஸமீபம்ʼ க³ந்தும்ʼ
ப³ஹுவத்ஸராநாரப்⁴ய மாமகீநாகாங்க்ஷா ச வத்³யத இத
ேஹேதா :

ⅩⅩⅣ ஸ்பாநயாேத³ஸ²க³மநகாேல(அ)ஹம்ʼ யுஷ்மந்மத்⁴ேயந
க³ச்ச²ந்யுஷ்மாந்ஆேலாகஷ்ேய,தத : பரம்ʼயுஷ்மத்ஸம்பா⁴ஷேணந
த்ருʼப்த ம்ʼ பரிலப்⁴ய தத்³ேத³ஸ²க³மநார்த²ம்ʼ யுஷ்மாப ⁴
ர்வஸர்ஜயஷ்ேய, ஈத்³ருʼஸீ²மதீ³யா ப்ரத்யாஸா²வத்³யேத|

ⅩⅩⅤ க ந்து ஸாம்ப்ரதம்ʼ பவ த்ரேலாகாநாம்ʼ ேஸவநாய
யரூஸா²லம்நக³ரம்ʼவ்ரஜாமி|

ⅩⅩⅥ யேதா யரூஸா²லமஸ்த²பவ த்ரேலாகாநாம்ʼ மத்⁴ேய
ேய த³ரித்³ரா அர்த²வஸ்²ராணேநந தாநுபகர்த்தும்ʼ
மாக த³நயாேத³ஸீ²யாஆகா²யாேத³ஸீ²யாஸ்²ச ேலாகாஐச்ச²ந்|

ⅩⅩⅦஏஷாேதஷாம்ʼஸத ³ச்சா²யதஸ்ேதேதஷாம்ருʼணிந :ஸந்த
யேதா ேஹேதா ர்ப ⁴ந்நஜாதீயா ேயஷாம்ʼ பரமார்த²ஸ்யாம்ʼஸி²ேநா
ஜாதாஐஹகவஷேயேதஷாமுபகாரஸ்ைத : கர்த்தவ்ய :|

ⅩⅩⅧஅேதா மயா தத் கர்ம்மஸாத⁴யத்வா தஸ்மிந் ப²ேல ேதப்⁴ய :
ஸமர்ப ேதயுஷ்மந்மத்⁴ேயநஸ்பாந யாேத³ேஸா² க³மிஷ்யேத|

ⅩⅩⅨ யுஷ்மத்ஸமீேப மமாக³மநஸமேய க்²ரீஷ்டஸ்ய
ஸுஸம்ʼவாத³ஸ்ய பூர்ணவேரண ஸம்ப³லித : ஸந் அஹம்
ஆக³மிஷ்யாமிஇத மயாஜ்ஞாயேத|

ⅩⅩⅩ ேஹ ப்⁴ராத்ருʼக³ண ப்ரேபா⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய நாம்நா
பவ த்ரஸ்யாத்மாந : ப்ேரம்நா சவ நேய(அ)ஹம்ʼ

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 ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ
ஸங்கீ³பூ⁴யாத்|இத |

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



Romans ⅩⅥ:Ⅱ 341 Romans ⅩⅥ:ⅩⅦ

Ⅱ யூயம்ʼ தாம்ʼ ப்ரபு⁴மாஸ்²ரிதாம்ʼ வஜ்ஞாய தஸ்யா ஆதத்²யம்ʼ
பவ த்ரேலாகார்ஹம்ʼ குருத்⁴வம்ʼ, யுஷ்மத்தஸ்தஸ்யா ய உபகாேரா
ப⁴வதும்ʼஸ²க்ேநாத தம்ʼகுருத்⁴வம்ʼ,யஸ்மாத்தயாப³ஹூநாம்ʼமம
ேசாபகார : க்ருʼத :|

Ⅲஅபரஞ்சக்²ரீஷ்டஸ்யயீேஸா² : கர்ம்மணி மமஸஹகாரிெணௗ
மம ப்ராணரக்ஷார்த²ஞ்சஸ்வப்ராணாந் பணீக்ருʼதவந்ெதௗ ெயௗ
ப்ரிஷ்கல்லாக்க ெலௗெதௗமமநமஸ்காரம்ʼஜ்ஞாபயத்⁴வம்ʼ|

Ⅳ தாப்⁴யாம் உபகாராப்த  : ேகவலம்ʼ மயா ஸ்வீகர்த்தவ்ேயத
நஹ ப ⁴ந்நேத³ஸீ²ைய : ஸர்வ்வத⁴ர்ம்மஸமாைஜரப |

Ⅴ அபரஞ்ச தேயா ர்க்³ருʼேஹ ஸ்த ²தாந் த⁴ர்ம்மஸமாஜேலாகாந்
மம நமஸ்காரம்ʼ ஜ்ஞாபயத்⁴வம்ʼ| தத்³வத் ஆஸி²யாேத³ேஸ²
க்²ரீஷ்டஸ்ய பேக்ஷ ப்ரத²மஜாதப²லஸ்வரூேபா ய இேபந தநாமா
மம ப்ரியப³ந்து⁴ஸ்தமப மம நமஸ்காரம்ʼஜ்ஞாபயத்⁴வம்ʼ|

Ⅵஅபரம்ʼ ப³ஹுஸ்²ரேமணாஸ்மாந் அேஸவத யா மரியம் தாமப
நமஸ்காரம்ʼஜ்ஞாபயத்⁴வம்ʼ|

Ⅶ அபரஞ்ச ப்ேரரிேதஷ க்²யாதகீர்த்தீ மத³க்³ேர
க்²ரீஷ்டாஸ்²ரிெதௗ மம ஸ்வஜாதீெயௗ ஸஹப³ந்த ³ெநௗ ச
யாவாந்த்³ரநீகயூநெயௗெதௗமமநமஸ்காரம்ʼஜ்ஞாபயத்⁴வம்ʼ|

Ⅷ ததா² ப்ரெபௗ⁴ மத்ப்ரியதமம் ஆம்ப்லியமப மம நமஸ்காரம்ʼ
ஜ்ஞாபயத்⁴வம்ʼ|

Ⅸஅபரம்ʼக்²ரீஷ்டேஸவாயாம்ʼமமஸஹகாரிணம்ஊர்ப்³பா³ணம்ʼ
மம ப்ரியதமம்ʼஸ்தாகு²ஞ்சமமநமஸ்காரம்ʼஜ்ஞாபயத்⁴வம்ʼ|

Ⅹஅபரம்ʼக்²ரீஷ்ேடநபரீக்ஷதம்ஆபல்லிம்ʼமமநமஸ்காரம்ʼவத³த,
ஆரிஷ்டபூ³லஸ்யபரிஜநாம்ʼஸ்²ச மம நமஸ்காரம்ʼஜ்ஞாபயத்⁴வம்ʼ|

Ⅺ அபரம்ʼ மம ஜ்ஞாத ம்ʼ ேஹேராத ³ேயாநம்ʼ மம நமஸ்காரம்ʼ
வத³த, ததா² நார்கஸஸ்ய பரிவாராணாம்ʼ மத்⁴ேய ேய
ப்ரபு⁴மாஸ்²ரிதாஸ்தாந் மம நமஸ்காரம்ʼவத³த|

Ⅻ அபரம்ʼ ப்ரேபா⁴ : ேஸவாயாம்ʼ பரிஸ்²ரமகாரிண்ெயௗ
த்ருேப²நாத்ருேபா²ேஷ மம நமஸ்காரம்ʼ வத³த, ததா² ப்ரேபா⁴ :
ேஸவாயாம்அத்யந்தம்ʼ பரிஸ்²ரமகாரிணீயா ப்ரியா பர்ஷஸ்தாம்ʼ
நமஸ்காரம்ʼஜ்ஞாபயத்⁴வம்ʼ|

ⅩⅢஅபரம்ʼ ப்ரேபா⁴ரப ⁴ருச தம்ʼரூப²ம்ʼ மம த⁴ர்ம்மமாதா யா தஸ்ய
மாதா தாமப நமஸ்காரம்ʼவத³த|

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

ⅩⅤ அபரம்ʼ ப ²லலேகா³ யூலியா நீரியஸ்தஸ்ய ப⁴க ³ந்யலும்பா
ைசதாந்ஏைத :ஸார்த்³த⁴ம்ʼயாவந்த : பவ த்ரேலாகாஆஸேததாநப
நமஸ்காரம்ʼஜ்ஞாபயத்⁴வம்ʼ|

ⅩⅥ யூயம்ʼ பரஸ்பரம்ʼ பவ த்ரசும்ப³ேநந நமஸ்குருத்⁴வம்ʼ|
க்²ரீஷ்டஸ்யத⁴ர்ம்மஸமாஜக³ேணாயுஷ்மாந் நமஸ்குருேத|

ⅩⅦ ேஹ ப்⁴ராதேரா யுஷ்மாந் வ நேய(அ)ஹம்ʼ யுஷ்மாப ⁴ ர்யா
ஸி²க்ஷா லப்³தா⁴ தாம் அத க்ரம்ய ேய வ ச்ேச²தா³ந் வ க்⁴நாம்ʼஸ்²ச
குர்வ்வந்த தாந் நஸ்²சநுத ேதஷாம்ʼஸங்க³ம்ʼவர்ஜயத ச|
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ⅩⅧ யதஸ்தாத்³ருʼஸா² ேலாகா அஸ்மாகம்ʼ ப்ரேபா⁴
ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய தா³ஸா இத நஹ கந்து ஸ்ேவாத³ரஸ்ையவ
தா³ஸா :; அபரம்ʼ ப்ரணயவசைந ர்மது⁴ரவாக்ையஸ்²ச
ஸரலேலாகாநாம்ʼமநாம்ʼஸிேமாஹயந்த |

ⅩⅨ யுஷ்மாகம் ஆஜ்ஞாக்³ராஹத்வம்ʼ ஸர்வ்வத்ர ஸர்வ்ைவ
ர்ஜ்ஞாதம்ʼதேதா(அ)ஹம்ʼயுஷ்மாஸுஸாநந்ேதா³(அ)ப⁴வம்ʼததா²ப
யூயம்ʼ யத் ஸத்ஜ்ஞாேநந ஜ்ஞாந ந : குஜ்ஞாேந◌े சாதத்பரா
ப⁴ேவேதத மமாப ⁴லாஷ :|

ⅩⅩஅத ⁴கந்து ஸா²ந்த தா³யக ஈஸ்²வர : ைஸ²தாநம் அவலம்ப³ம்ʼ
யுஷ்மாகம்ʼ பதா³நாம் அேதா⁴ மர்த்³த ³ஷ்யத | அஸ்மாகம்ʼ ப்ரபு⁴
ர்யீஸு²க்²ரீஷ்ேடாயுஷ்மாஸு ப்ரஸாத³ம்ʼ க்ரியாத்|இத |

ⅩⅪமமஸஹகாரீதீமத ²ேயாமமஜ்ஞாதேயாலூக ேயாயாேஸாந்
ேஸாஸிபாத்ரஸ்²ேசேமயுஷ்மாந் நமஸ்குர்வ்வந்ேத|

ⅩⅫ அபரம் ஏதத்பத்ரேலக²கஸ்தர்த்தயநாமாஹமப ப்ரேபா⁴
ர்நாம்நாயுஷ்மாந் நமஸ்கேராமி|

ⅩⅩⅢததா²க்ருʼத்ஸ்நத⁴ர்ம்மஸமாஜஸ்யமம சாத த்²யகாரீ கா³ேயா
யுஷ்மாந் நமஸ்கேராத |அபரம் ஏதந்நக³ரஸ்ய த⁴நரக்ஷகஇராஸ்த :
க்கார்த்தநாமகஸ்²ைசேகா ப்⁴ராதா தாவப யுஷ்மாந் நமஸ்குருத :|

ⅩⅩⅣ அஸ்மாகம்ʼ ப்ரபு⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டா யுஷ்மாஸு ஸர்வ்ேவஷ
ப்ரஸாத³ம்ʼ க்ரியாத்|இத |

ⅩⅩⅤ பூர்வ்வகாலிகயுேக³ஷ ப்ரச்ச²ந்நா யா மந்த்ரணாது⁴நா
ப்ரகாஸி²தா பூ⁴த்வா ப⁴வஷ்யத்³வாத ³லிக ²தக்³ரந்த²க³ணஸ்ய
ப்ரமாணாத்³வஸ்²வாேஸநக்³ரஹணார்த²ம்ʼஸதா³தநஸ்ேயஸ்²வரஸ்யாஜ்ஞயா
ஸர்வ்வேத³ஸீ²யேலாகாந்ஜ்ஞாப்யேத,

ⅩⅩⅥ தஸ்யா மந்த்ரணாயா ஜ்ஞாநம்ʼ லப்³த்⁴வா மயா
ய : ஸுஸம்ʼவாேதா³ யீஸு²க்²ரீஷ்டமத ⁴ ப்ரசார்ய்யேத,
தத³நுஸாராத்³யுஷ்மாந் த⁴ர்ம்ேமஸுஸ்த ²ராந் கர்த்தும்ʼஸமர்ேதா²
ேயா(அ)த்³வதீய :

ⅩⅩⅦ ஸர்வ்வஜ்ஞ ஈஸ்²வரஸ்தஸ்ய த⁴ந்யவாேதா³
யீஸு²க்²ரீஷ்ேடநஸந்ததம்ʼபூ⁴யாத்|இத |
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1கரிந்த ²ந : பத்ரம்ʼ
Ⅰ யாவந்த : பவ த்ரா ேலாகா : ஸ்ேவஷாம் அஸ்மாகஞ்ச
வஸதஸ்தா²ேநஷ்வஸ்மாகம்ʼ ப்ரேபா⁴ ர்யீேஸா² : க்²ரீஷ்டஸ்ய
நாம்நா ப்ரார்த²யந்ேத ைத : ஸஹாஹூதாநாம்ʼ
க்²ரீஷ்ேடந யீஸு²நா பவ த்ரீக்ருʼதாநாம்ʼ ேலாகாநாம்ʼ ய
ஈஸ்²வரீயத⁴ர்ம்மஸமாஜ : கரிந்த²நக³ேரவ த்³யேத

Ⅱ தம்ʼ ப்ரதீஸ்²வரஸ்ேயச்ச²யாஹூேதா யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய
ப்ேரரித : ெபௗல : ேஸாஸ்த ²ந நாமா ப்⁴ராதா ச பத்ரம்ʼலிக²த |

Ⅲ அஸ்மாகம்ʼ ப த்ேரஸ்²வேரண ப்ரபு⁴நா யீஸு²க்²ரீஷ்ேடந ச
ப்ரஸாத³ : ஸா²ந்தஸ்²சயுஷ்மப்⁴யம்ʼ தீ³யதாம்ʼ|

Ⅳ ஈஸ்²வேரா யீஸு²க்²ரீஷ்ேடந யுஷ்மாந் ப்ரத ப்ரஸாத³ம்ʼ
ப்ரகாஸி²தவாந், தஸ்மாத³ஹம்ʼ யுஷ்மந்ந மித்தம்ʼ ஸர்வ்வதா³
மதீ³ேயஸ்²வரம்ʼ த⁴ந்யம்ʼவதா³மி|

Ⅴ க்²ரீஷ்டஸம்ப³ந்தீ⁴யம்ʼ ஸா யம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ மத்⁴ேய ேயந
ப்ரகாேரணஸப்ரமாணம்அப⁴வத்

Ⅵ ேதந யூயம்ʼ க்²ரீஷ்டாத் ஸர்வ்வவத⁴வக்த்ருʼதாஜ்ஞாநாதீ³ந
ஸர்வ்வத⁴நாந லப்³த⁴வந்த :|

Ⅶ தேதா(அ)ஸ்மத்ப்ரேபா⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய புநராக³மநம்ʼ
ப்ரதீக்ஷமாணாநாம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ கஸ்யாப வரஸ்யாபா⁴ேவா ந
ப⁴வத |

Ⅷஅபரம்அஸ்மாகம்ʼப்ரேபா⁴ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யத ³வேஸயூயம்ʼ
யந்ந ர்த்³ேதா³ஷா ப⁴ேவத தத³ர்த²ம்ʼ ஸஏவ யாவத³ந்தம்ʼ யுஷ்மாந்
ஸுஸ்த ²ராந் கரிஷ்யத |

Ⅸயஈஸ்²வர :ஸ்வபுத்ரஸ்யாஸ்மத்ப்ரேபா⁴ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யாம்ʼஸி²ந :
கர்த்தும்ʼயுஷ்மாந்ஆஹூதவாந்ஸவஸ்²வஸநீய :|

Ⅹ ேஹ ப்⁴ராதர :, அஸ்மாகம்ʼ ப்ரபு⁴யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய நாம்நா
யுஷ்மாந் வ நேய(அ)ஹம்ʼ ஸர்வ்ைவ ர்யுஷ்மாப ⁴ேரகரூபாணி
வாக்யாந கத்²யந்தாம்ʼயுஷ்மந்மத்⁴ேய ப ⁴ந்நஸங்கா⁴தா ந ப⁴வந்து
மேநாவ சாரேயாைரக்ேயநயுஷ்மாகம்ʼஸித்³த⁴த்வம்ʼ ப⁴வது|

Ⅺ ேஹ மம ப்⁴ராதேரா யுஷ்மந்மத்⁴ேய வவாதா³ ஜாதா இத
வார்த்தாமஹம்ʼ க்ேலாய்யா : பரிஜைந ர்ஜ்ஞாப த :|

Ⅻ மமாப ⁴ப்ேரதமித³ம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ கஸ்²ச த் கஸ்²ச த்³ வத³த
ெபௗலஸ்ய ஸி²ஷ்ேயா(அ)ஹம் ஆபல்ேலா : ஸி²ஷ்ேயா(அ)ஹம்ʼ
ைகபா² : ஸி²ஷ்ேயா(அ)ஹம்ʼ க்²ரீஷ்டஸ்யஸி²ஷ்ேயா(அ)ஹமித ச|

ⅩⅢ க்²ரீஷ்டஸ்ய கம்ʼ வேப⁴த³ : க்ருʼத :? ெபௗல : க ம்ʼ
யுஷ்மத்க்ருʼேத க்ருேஸ² ஹத :? ெபௗலஸ்ய நாம்நா வா யூயம்ʼ
க ம்ʼமஜ்ஜிதா :?

ⅩⅣ க்ரிஷ்பகா³ெயௗ வநா யுஷ்மாகம்ʼ மத்⁴ேய(அ)ந்ய : ேகா(அ)ப
மயா ந மஜ்ஜிதஇத ேஹேதாரஹம்ஈஸ்²வரம்ʼ த⁴ந்யம்ʼவதா³மி|

ⅩⅤஏேதநமமநாம்நாமாநவாமயாமஜ்ஜிதாஇத வக்தும்ʼேகநாப
நஸ²க்யேத|
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ⅩⅥ அபரம்ʼ ஸ்தபா²நஸ்ய பரிஜநா மயா மஜ்ஜிதாஸ்தத³ந்ய :
கஸ்²ச த்³யந்மயா மஜ்ஜிதஸ்தத³ஹம்ʼ ந ேவத்³மி|

ⅩⅦ க்²ரீஷ்ேடநாஹம்ʼ மஜ்ஜநார்த²ம்ʼ ந ப்ேரரித : க ந்து
ஸுஸம்ʼவாத³ஸ்ய ப்ரசாரார்த²ேமவ; ேஸா(அ)ப வாக்படுதயா
மயா ந ப்ரசாரிதவ்ய :, யதஸ்ததா² ப்ரசாரிேத க்²ரீஷ்டஸ்ய க்ருேஸ²
ம்ருʼத்யு : ப²லஹீேநா ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅧ யேதா ேஹேதா ர்ேய வ நஸ்²யந்த ேத தாம்ʼ க்ருஸ²ஸ்ய
வார்த்தாம்ʼ ப்ரலாபமிவ மந்யந்ேத கஞ்ச பரித்ராணம்ʼ
லப⁴மாேநஷ்வஸ்மாஸுஸா ஈஸ்²வரீயஸ²க்தஸ்வரூபா|

ⅩⅨ தஸ்மாத ³த்த²ம்ʼ லிக ²தமாஸ்ேத, ஜ்ஞாநவதாந்து யத்
ஜ்ஞாநம்ʼ தந்மயா நாஸ²யஷ்யேத| வேலாபயஷ்யேத தத்³வத்³
பு³த்³த ⁴ ர்ப³த்³த ⁴மதாம்ʼமயா||

ⅩⅩ ஜ்ஞாநீ குத்ர? ஸா²ஸ்த்ரீ வா குத்ர? இஹேலாகஸ்ய
வசாரதத்பேரா வா குத்ர? இஹேலாகஸ்ய ஜ்ஞாநம்ʼ
க மீஸ்²வேரணேமாஹீக்ருʼதம்ʼ நஹ ?

ⅩⅪ ஈஸ்²வரஸ்ய ஜ்ஞாநாத்³ இஹேலாகஸ்ய மாநவா :
ஸ்வஜ்ஞாேநேநஸ்²வரஸ்யதத்த்வேபா³த⁴ம்ʼநப்ராப்தவந்தஸ்தஸ்மாத்³
ஈஸ்²வர : ப்ரசாரரூபணா ப்ரலாேபந வஸ்²வாஸிந : பரித்ராதும்ʼ
ேராச தவாந்|

ⅩⅫ யஹூதீ³யேலாகா லக்ஷணாந த ³த்³ருʼக்ஷந்த
ப ⁴ந்நேத³ஸீ²யேலாகாஸ்துவத்³யாம்ʼம்ருʼக³யந்ேத,

ⅩⅩⅢ வயஞ்ச க்ருேஸ² ஹதம்ʼ க்²ரீஷ்டம்ʼ ப்ரசாரயாம :| தஸ்ய
ப்ரசாேரா யஹூதீ³ையர்வக்⁴நஇவப ⁴ந்நேத³ஸீ²ையஸ்²ச ப்ரலாப
இவமந்யேத,

ⅩⅩⅣ க ந்து யஹூதீ³யாநாம்ʼ ப ⁴ந்நேத³ஸீ²யாநாஞ்ச மத்⁴ேய ேய
ஆஹூதாஸ்ேதஷ ஸக்²ரீஷ்டஈஸ்²வரீயஸ²க்த ரிேவஸ்²வரீயஜ்ஞாநமிவ
ச ப்ரகாஸ²ேத|

ⅩⅩⅤ யத ஈஸ்²வேர ய : ப்ரலாப ஆேராப்யேத ஸ மாநவாத ரிக்தம்ʼ
ஜ்ஞாநேமவ யச்ச ெதௗ³ர்ப்³ப³ல்யம் ஈஸ்²வர ஆேராப்யேத தத்
மாநவாத ரிக்தம்ʼ ப³லேமவ|

ⅩⅩⅥ ேஹ ப்⁴ராதர :, ஆஹூதயுஷ்மத்³க³ேணா
யஷ்மாப ⁴ராேலாக்யதாம்ʼ தந்மத்⁴ேய ஸாம்ʼஸாரிகஜ்ஞாேநந
ஜ்ஞாநவந்த : பராக்ரமிேணா வா குலீநா வா ப³ஹேவா ந
வத்³யந்ேத|

ⅩⅩⅦ யத ஈஸ்²வேரா ஜ்ஞாநவதஸ்த்ரபயதும்ʼ மூர்க²ேலாகாந்
ேராச தவாந் ப³லாந ச த்ரபயதும் ஈஸ்²வேரா து³ர்ப்³ப³லாந்
ேராச தவாந்|

ⅩⅩⅧ ததா² வர்த்தமாநேலாகாந் ஸம்ʼஸ்த ²த ப்⁴ரஷ்டாந்
கர்த்தும் ஈஸ்²வேரா ஜக³ேதா(அ)பக்ருʼஷ்டாந் ேஹயாந்
அவர்த்தமாநாம்ʼஸ்²சாப ⁴ேராச தவாந்|

ⅩⅩⅨ தத ஈஸ்²வரஸ்ய ஸாக்ஷாத் ேகநாப்யாத்மஸ்²லாகா⁴ ந
கர்த்தவ்யா|
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ⅩⅩⅩ யூயஞ்ச தஸ்மாத் க்²ரீஷ்ேட யீெஸௗ² ஸம்ʼஸ்த ²த ம்ʼ
ப்ராப்தவந்த : ஸ ஈஸ்²வராத்³ யுஷ்மாகம்ʼ ஜ்ஞாநம்ʼ புண்யம்ʼ
பவ த்ரத்வம்ʼமுக்தஸ்²சஜாதா|

ⅩⅩⅪ அதஏவ யத்³வத்³ லிக ²தமாஸ்ேத தத்³வத், ய : கஸ்²ச த்
ஸ்²லாக⁴மாந : ஸ்யாத்ஸ்²லாக⁴தாம்ʼ ப்ரபு⁴நாஸஹ |

Ⅱ
Ⅰ ேஹ ப்⁴ராதேரா யுஷ்மத்ஸமீேப மமாக³மநகாேல(அ)ஹம்ʼ
வக்த்ருʼதாயா வ த்³யாயா வா ைநபுண்ேயேநஸ்²வரஸ்ய
ஸா யம்ʼ ப்ரசாரிதவாந் தந்நஹ ;

Ⅱ யேதா யீஸு²க்²ரீஷ்டம்ʼ தஸ்ய க்ருேஸ² ஹதத்வஞ்ச வநா
நாந்யத்க மப யுஷ்மந்மத்⁴ேயஜ்ஞாபயதும்ʼவஹதம்ʼபு³த்³த⁴வாந்|

Ⅲ அபரஞ்சாதீவ ெதௗ³ர்ப்³ப³ல்யபீ⁴த கம்பயுக்ேதா யுஷ்மாப ⁴ :
ஸார்த்³த⁴மாஸம்ʼ|

Ⅳ அபரம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ வஸ்²வாேஸா யத் மாநுஷகஜ்ஞாநஸ்ய
ப²லம்ʼ ந ப⁴ேவத்க ந்த்வீஸ்²வரீயஸ²க்ேத : ப²லம்ʼ ப⁴ேவத்,

Ⅴ தத³ர்த²ம்ʼ மம வக்த்ருʼதா மதீ³யப்ரசாரஸ்²ச
மாநுஷகஜ்ஞாநஸ்ய மது⁴ரவாக்யஸம்ப³லிெதௗ நாஸ்தாம்ʼ
க ந்த்வாத்மந : ஸ²க்ேதஸ்²ச ப்ரமாணயுக்தாவாஸ்தாம்ʼ|

Ⅵ வயம்ʼ ஜ்ஞாநம்ʼ பா⁴ஷாமேஹ தச்ச ஸித்³த⁴ேலாைக
ர்ஜ்ஞாநமிவ மந்யேத, தத ³ஹேலாகஸ்ய ஜ்ஞாநம்ʼ நஹ ,
இஹேலாகஸ்யநஸ்²வராணாம்அத ⁴பதீநாம்ʼவாஜ்ஞாநம்ʼ நஹ ;

Ⅶ க ந்து காலாவஸ்தா²யா : பூர்வ்வஸ்மாத்³ யத் ஜ்ஞாநம்
அஸ்மாகம்ʼ வப⁴வார்த²ம் ஈஸ்²வேரண நஸ்²ச த்ய ப்ரச்ச²ந்நம்ʼ
தந்நகூ³ட⁴ம் ஈஸ்²வரீயஜ்ஞாநம்ʼ ப்ரபா⁴ஷாமேஹ|

Ⅷ இஹேலாகஸ்யாத ⁴பதீநாம்ʼ ேகநாப தத் ஜ்ஞாநம்ʼ ந
லப்³த⁴ம்ʼ, லப்³ேத⁴ ஸத ேத ப்ரபா⁴வவஸி²ஷ்டம்ʼ ப்ரபு⁴ம்ʼ க்ருேஸ²
நாஹநஷ்யந்|

Ⅸ தத்³வல்லிக ²தமாஸ்ேத, ேநத்ேரண க்காப ேநா த்³ருʼஷ்டம்ʼ
கர்ேணநாப ச ந ஸ்²ருதம்ʼ| மேநாமத்⁴ேய து கஸ்யாப ந
ப்ரவஷ்டம்ʼ கதா³ப யத்| ஈஸ்²வேர ப்ரீயமாணாநாம்ʼ க்ருʼேத தத்
ேதநஸஞ்சதம்ʼ|

Ⅹ அபரமீஸ்²வர : ஸ்வாத்மநா தத³ஸ்மாகம்ʼ ஸாக்ஷாத்
ப்ராகாஸ²யத்; யத ஆத்மா ஸர்வ்வேமவாநுஸந்த⁴த்ேத ேதந
ேசஸ்²வரஸ்யமர்ம்மதத்த்வமப பு³த்⁴யேத|

Ⅺ மநுஜஸ்யாந்த :ஸ்த²மாத்மாநம்ʼ வநா ேகந மநுேஜந தஸ்ய
மநுஜஸ்ய தத்த்வம்ʼ பு³த்⁴யேத? தத்³வதீ³ஸ்²வரஸ்யாத்மாநம்ʼ வநா
ேகநாபீஸ்²வரஸ்யதத்த்வம்ʼ ந பு³த்⁴யேத|

Ⅻ வயஞ்ேசஹேலாகஸ்யாத்மாநம்ʼ லப்³த⁴வந்தஸ்தந்நஹ
கந்த்வீஸ்²வரஸ்ையவாத்மாநம்ʼ லப்³த⁴வந்த :, தேதா
ேஹேதாரீஸ்²வேரண ஸ்வப்ரஸாதா³த்³ அஸ்மப்⁴யம்ʼ யத்³ யத்³
த³த்தம்ʼ தத்ஸர்வ்வம்அஸ்மாப ⁴ ர்ஜ்ஞாதும்ʼஸ²க்யேத|
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ⅩⅢதச்சாஸ்மாப ⁴ ர்மாநுஷகஜ்ஞாநஸ்ய வாக்யாந ஸி²க்ஷத்வா
கத்²யதஇத நஹ கந்த்வாத்மேதாவாக்யாந ஸி²க்ஷத்வாத்மிைக
ர்வாக்ையராத்மிகம்ʼ பா⁴வம்ʼ ப்ரகாஸ²யத்³ப ⁴ : கத்²யேத|

ⅩⅣ ப்ராணீ மநுஷ்ய ஈஸ்²வரீயாத்மந : ஸி²க்ஷாம்ʼ ந க்³ருʼஹ்லாத
யத ஆத்மிகவ சாேரண ஸா வ சார்ய்ேயத ேஹேதா : ஸ தாம்ʼ
ப்ரலாபமிவ மந்யேத ேபா³த்³து⁴ஞ்சநஸ²க்ேநாத |

ⅩⅤ ஆத்மிேகா மாநவ : ஸர்வ்வாணி வ சாரயத க ந்து ஸ்வயம்ʼ
ேகநாப நவ சார்ய்யேத|

ⅩⅥ யத ஈஸ்²வரஸ்ய மேநா ஜ்ஞாத்வா தமுபேத³ஷ்டும்ʼ க :
ஸ²க்ேநாத ? க ந்துக்²ரீஷ்டஸ்யமேநா(அ)ஸ்மாப ⁴ ர்லப்³த⁴ம்ʼ|

Ⅲ
Ⅰ ேஹ ப்⁴ராதர :, அஹமாத்மிைகரிவ யுஷ்மாப ⁴ : ஸமம்ʼ
ஸம்பா⁴ஷதும்ʼ நாஸ²க்நவம்ʼ க ந்து ஸா²ரீரிகாசாரிப ⁴ :
க்²ரீஷ்டத⁴ர்ம்ேம ஸி²ஸு²துல்ையஸ்²ச ஜைநரிவ யுஷ்மாப ⁴ : ஸஹ
ஸமபா⁴ேஷ|

Ⅱ யுஷ்மாந் கடி²நப⁴ யம்ʼ ந ேபா⁴ஜயந் து³க்³த⁴ம் அபாயயம்ʼ
யேதா யூயம்ʼ ப⁴ யம்ʼ க்³ரஹீதும்ʼ ததா³ நாஸ²க்நுதஇதா³நீமப ந
ஸ²க்நுத²,யேதா ேஹேதாரது⁴நாப ஸா²ரீரிகாசாரிணஆத்⁴ேவ|

Ⅲ யுஷ்மந்மத்⁴ேய மாத்ஸர்ய்யவவாத³ேப⁴தா³ ப⁴வந்த தத : க ம்ʼ
ஸா²ரீரிகாசாரிேணாநாத்⁴ேவமாநுஷகமார்ேக³ணசநசரத²?

Ⅳ ெபௗலஸ்யாஹமித்யாபல்ேலாரஹமித வா யத்³வாக்யம்ʼ
யுஷ்மாகம்ʼ ைகஸ்²ச த் ைகஸ்²ச த் கத்²யேத தஸ்மாத்³ யூயம்ʼ
ஸா²ரீரிகாசாரிணநப⁴வத²?

Ⅴ ெபௗல : க :? ஆபல்ேலா ர்வா க :? ெதௗ பரிசாரகமாத்ெரௗ
தேயாேரைககஸ்ைம ச ப்ரபு⁴ ர்யாத்³ருʼக் ப²லமத³தா³த் தத்³வத்
தேயார்த்³வாராயூயம்ʼவஸ்²வாஸிேநாஜாதா :|

Ⅵ அஹம்ʼ ேராப தவாந் ஆபல்ேலாஸ்²ச நஷக்தவாந்
ஈஸ்²வரஸ்²சாவர்த்³த⁴யத்|

Ⅶஅேதா ேராபய த்ருʼேஸக்தாராவஸாெரௗ வர்த்³த⁴ய ேதஸ்²வர
ஏவஸார :|

Ⅷ ேராபய த்ருʼேஸக்தாெரௗ ச ஸெமௗ தேயாேரைககஸ்²ச
ஸ்வஸ்²ரமேயாக்³யம்ʼஸ்வேவதநம்ʼலப்ஸ்யேத|

Ⅸ ஆவாமீஸ்²வேரண ஸஹ கர்ம்மகாரிெணௗ, ஈஸ்²வரஸ்ய யத்
ேக்ஷத்ரம் ஈஸ்²வரஸ்யயா ந ர்ம்மித  : ஸாயூயேமவ|

Ⅹ ஈஸ்²வரஸ்ய ப்ரஸாதா³த் மயா யத் பத³ம்ʼ லப்³த⁴ம்ʼ தஸ்மாத்
ஜ்ஞாந நா க்³ருʼஹகாரிேணவ மயா ப ⁴த்தமூலம்ʼ ஸ்தா²ப தம்ʼ
தது³பரி சாந்ேயந ந சீயேத| க ந்து ேயந யந்ந சீயேத தத் ேதந
வவ ச்யதாம்ʼ|

Ⅺ யேதா யீஸு²க்²ரீஷ்டரூபம்ʼ யத்³ ப ⁴த்தமூலம்ʼ ஸ்தா²ப தம்ʼ
தத³ந்யத்க மப ப ⁴த்தமூலம்ʼஸ்தா²பயதும்ʼ ேகநாப நஸ²க்யேத|

Ⅻஏதத்³ப ⁴த்தமூலஸ்ேயாபரியத ³ேகச த்ஸ்வர்ணரூப்யமணிகாஷ்ட²த்ருʼணநலாந்
ந ச ந்வந்த ,

ⅩⅢ தர்ஹ்ேயைககஸ்ய கர்ம்ம ப்ரகாஸி²ஷ்யேத யத :
ஸ த ³வஸஸ்தத் ப்ரகாஸ²யஷ்யத | யேதா ஹேதாஸ்தந
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த ³வேஸந வஹ்நமேயேநாேத³தவ்யம்ʼ தத ஏைககஸ்ய கர்ம்ம
கீத்³ருʼஸ²ேமதஸ்யபரீக்ஷாப³ஹ்நநா ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅣயஸ்யந சயநரூபம்ʼகர்ம்மஸ்தா²ஸ்நுப⁴வஷ்யத ஸேவதநம்ʼ
லப்ஸ்யேத|

ⅩⅤ யஸ்ய ச கர்ம்ம த⁴ யேத தஸ்ய க்ஷத ர்ப⁴வஷ்யத க ந்து
வஹ்ேந ர்ந ர்க³தஜநஇவஸஸ்வயம்ʼ பரித்ராணம்ʼ ப்ராப்ஸ்யத |

ⅩⅥ யூயம் ஈஸ்²வரஸ்ய மந்த ³ரம்ʼ யுஷ்மந்மத்⁴ேய
ேசஸ்²வரஸ்யாத்மா நவஸதீத க ம்ʼ நஜாநீத²?

ⅩⅦ ஈஸ்²வரஸ்ய மந்த ³ரம்ʼ ேயந வ நாஸ்²யேத
ேஸா(அ)பீஸ்²வேரண வநாஸ²யஷ்யேத யத ஈஸ்²வரஸ்ய
மந்த ³ரம்ʼ பவ த்ரேமவயூயம்ʼதுதந்மந்த ³ரம்ஆத்⁴ேவ|

ⅩⅧ ேகாப ஸ்வம்ʼ ந வஞ்சயதாம்ʼ| யுஷ்மாகம்ʼ கஸ்²சந
ேசத ³ஹேலாகஸ்ய ஜ்ஞாேநந ஜ்ஞாநவாநஹமித பு³த்⁴யேத
தர்ஹ ஸயத்ஜ்ஞாநீ ப⁴ேவத்தத³ர்த²ம்ʼமூேடா⁴ ப⁴வது|

ⅩⅨ யஸ்மாத ³ஹேலாகஸ்ய ஜ்ஞாநம் ஈஸ்²வரஸ்ய ஸாக்ஷாத்
மூட⁴த்வேமவ| ஏதஸ்மிந் லிக ²தமப்யாஸ்ேத, தீ ணா யா
ஜ்ஞாந நாம்ʼ பு³த்³த ⁴ஸ்தயா தாந் த⁴ரதீஸ்²வர :|

ⅩⅩபுநஸ்²ச|ஜ்ஞாந நாம்ʼ கல்பநா ேவத்த பரேமேஸா² ந ரர்த²கா :|
ⅩⅪ அதஏவ ேகா(அ)ப மநுைஜராத்மாநம்ʼ ந ஸ்²லாக⁴தாம்ʼ யத :
ஸர்வ்வாணியுஷ்மாகேமவ,

ⅩⅫ ெபௗல வா ஆபல்ேலா ர்வா ைகபா² வா ஜக³த்³ வா ஜீவநம்ʼ
வாமரணம்ʼவாவர்த்தமாநம்ʼவாப⁴வஷ்யத்³வாஸர்வ்வாண்ேயவ
யுஷ்மாகம்ʼ,

ⅩⅩⅢயூயஞ்சக்²ரீஷ்டஸ்ய, க்²ரீஷ்டஸ்²ேசஸ்²வரஸ்ய|

Ⅳ
Ⅰ ேலாகா அஸ்மாந் க்²ரீஷ்டஸ்ய பரிசாரகாந் ஈஸ்²வரஸ்ய
நகூ³ட²வாக்யத⁴நஸ்யாத்⁴யக்ஷாம்ʼஸ்²ச மந்யந்தாம்ʼ|

Ⅱகஞ்ச த⁴நாத்⁴யேக்ஷணவஸ்²வஸநீேயந ப⁴வதவ்யேமதேத³வ
ேலாைக ர்யாச்யேத|

Ⅲ அேதா வ சாரயத்³ப ⁴ ர்யுஷ்மாப ⁴ரந்ைய : ைகஸ்²ச ந் மநுைஜ
ர்வா மம பரீக்ஷணம்ʼ மயாதீவ லகு⁴ மந்யேத (அ)ஹமப்யாத்மாநம்ʼ
நவ சாரயாமி|

Ⅳ மயா க மப்யபராத்³த⁴மித்யஹம்ʼ ந ேவத்³மி க ந்த்ேவேதந மம
ந ரபராத⁴த்வம்ʼ ந நஸ்²சீயேத ப்ரபு⁴ேரவமமவ சாரய தாஸ்த |

Ⅴ அத உபயுக்தஸமயாத் பூர்வ்வம் அர்த²த : ப்ரேபா⁴ராக³மநாத்
பூர்வ்வம்ʼ யுஷ்மாப ⁴ ர்வ சாேரா ந க்ரியதாம்ʼ| ப்ரபு⁴ராக³த்ய
த மிேரண ப்ரச்ச²ந்நாந ஸர்வ்வாணி தீ³பயஷ்யத மநஸாம்ʼ
மந்த்ரணாஸ்²ச ப்ரகாஸ²யஷ்யத தஸ்மிந் ஸமய ஈஸ்²வராத்³
ஏைககஸ்யப்ரஸ²ம்ʼஸாப⁴வஷ்யத |

Ⅵ ேஹ ப்⁴ராதர : ஸர்வ்வாண்ேயதாந மயாத்மாநம்
ஆபல்லவஞ்ேசாத்³த ³ஸ்²ய கத ²தாந தஸ்ையதத் காரணம்ʼ யுயம்ʼ
யதா² ஸா²ஸ்த்ரீயவத ⁴மத க்ரம்ய மாநவம் அதீவ நாத³ரிஷ்யத்⁴ப³
ஈத்த²ஞ்ைசேகந ைவபரீத்யாத்³ அபேரண ந ஸ்²லாக ⁴ஷ்யத்⁴ப³
ஏதாத்³ருʼஸீ²ம்ʼஸி²க்ஷாமாவேயார்த்³ருʼஷ்டாந்தாத்லப்ஸ்யத்⁴ேவ|
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Ⅶ அபராத் கஸ்த்வாம்ʼ வேஸ²ஷயத ? துப்⁴யம்ʼ யந்ந த³த்த
தாத்³ருʼஸ²ம்ʼக ம்ʼதா⁴ரயஸி?அத³த்ேதேநவத³த்ேதநவஸ்துநாகுத :
ஸ்²லாக⁴ேஸ?

Ⅷ இதா³நீேமவ யூயம்ʼ க ம்ʼ த்ருʼப்தா லப்³த⁴த⁴நா வா?
அஸ்மாஸ்வவத்³யமாேநஷ யூயம்ʼ க ம்ʼ ராஜத்வபத³ம்ʼ ப்ராப்தா :?
யுஷ்மாகம்ʼ ராஜத்வம்ʼ மயாப ⁴லஷதம்ʼ யதஸ்ேதந யுஷ்மாப ⁴ :
ஸஹவயமப ராஜ்யாம்ʼஸி²ேநா ப⁴வஷ்யாம :|

Ⅸ ப்ேரரிதா வயம்ʼ ேஸ²ஷா ஹந்தவ்யாஸ்²ேசேவஸ்²வேரண
நத³ர்ஸி²தா :| யேதா வயம்ʼ ஸர்வ்வேலாகாநாம் அர்த²த :
ஸ்வர்கீ³யதூ³தாநாம்ʼமாநவாநாஞ்செகௗதுகாஸ்பதா³ந ஜாதா :|

Ⅹ க்²ரீஷ்டஸ்ய க்ருʼேத வயம்ʼ மூடா⁴ : க ந்து யூயம்ʼ க்²ரீஷ்ேடந
ஜ்ஞாந ந :,வயம்ʼது³ர்ப்³ப³லாயூயஞ்சஸப³லா :,யூயம்ʼஸம்மாந தா
வயஞ்சாபமாந தா :|

Ⅺ வயமத்³யாப க்ஷ தா⁴ர்த்தாஸ்த்ருʼஷ்ணார்த்தா
வஸ்த்ரஹீநாஸ்தாடி³தாஆஸ்²ரமரஹதாஸ்²சஸந்த :

Ⅻ கர்ம்மணி ஸ்வகராந் வ்யாபாரயந்தஸ்²ச து³ :ைக² : காலம்ʼ
யாபயாம :| க³ர்ஹைதரஸ்மாப ⁴ராஸீ² : கத்²யேத தூ³ரீக்ருʼைத :
ஸஹ்யேதந ந்த ³ைத : ப்ரஸாத்³யேத|

ⅩⅢ வயமத்³யாப ஜக³த : ஸம்மார்ஜநீேயாக்³யா அவகரா இவ
ஸர்வ்ைவர்மந்யாமேஹ|

ⅩⅣ யுஷ்மாந் த்ரபயதுமஹேமதாந லிகா²மீத நஹ கந்து
ப்ரியாத்மஜாநவயுஷ்மாந் ப்ரேபா³த⁴யாமி|

ⅩⅤயத : க்²ரீஷ்டத⁴ர்ம்ேம யத்³யப யுஷ்மாகம்ʼ த³ஸ²ஸஹஸ்ராணி
வ ேநதாேரா ப⁴வந்த ததா²ப ப³ஹேவா ஜநகா ந ப⁴வந்த
யேதா(அ)ஹேமவ ஸுஸம்ʼவாேத³ந யீஸு²க்²ரீஷ்ேட யுஷ்மாந்
அஜநயம்ʼ|

ⅩⅥ அேதா யுஷ்மாந் வ நேய(அ)ஹம்ʼ யூயம்ʼ மத³நுகா³மிேநா
ப⁴வத|

ⅩⅦ இத்யர்த²ம்ʼ ஸர்வ்ேவஷ த⁴ர்ம்மஸமாேஜஷ ஸர்வ்வத்ர
க்²ரீஷ்டத⁴ர்ம்மேயாக்³யா ேய வத⁴ேயா மேயாபத ³ஸ்²யந்ேத தாந்
ேயா யுஷ்மாந் ஸ்மாரயஷ்யத்ேயவம்பூ⁴தம்ʼ ப்ரேபா⁴ : க்ருʼேத
ப்ரியம்ʼ வஸ்²வாஸிநஞ்ச மதீ³யதநயம்ʼ தீமத ²யம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ
ஸமீபம்ʼ ப்ேரஷதவாநஹம்ʼ|

ⅩⅧஅபரமஹம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ ஸமீபம்ʼ ந க³மிஷ்யாமீத பு³த்³த்⁴வா
யுஷ்மாகம்ʼ கயந்ேதா ேலாகா க³ர்வ்வந்த |

ⅩⅨ க ந்து யத ³ ப்ரேப⁴ரிச்சா² ப⁴வத தர்ஹ்யஹமவலம்ப³ம்ʼ
யுஷ்மத்ஸமீபமுபஸ்தா²ய ேதஷாம்ʼ த³ர்பத்⁴மாதாநாம்ʼ ேலாகாநாம்ʼ
வாசம்ʼஜ்ஞாஸ்யாமீத நஹ ஸாமர்த்²யேமவஜ்ஞாஸ்யாமி|

ⅩⅩ யஸ்மாதீ³ஸ்²வரஸ்ய ராஜத்வம்ʼ வாக்³யுக்தம்ʼ நஹ கந்து
ஸாமர்த்²யயுக்தம்ʼ|

ⅩⅪ யுஷ்மாகம்ʼ கா வாஞ்சா²? யுஷ்மத்ஸமீேப மயா க ம்ʼ
த³ண்ட³பாணிநா க³ந்தவ்யமுதப்ேரமநம்ரதாத்மயுக்ேதநவா?
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Ⅴ
Ⅰ அபரம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ மத்⁴ேய வ்யப ⁴சாேரா வ த்³யேத ஸ ச
வ்யப ⁴சாரஸ்தாத்³ருʼேஸா² யத்³ ேத³வபூஜகாநாம்ʼ மத்⁴ேய(அ)ப
தத்துல்ேயா ந வ த்³யேத ப²லேதா யுஷ்மாகேமேகா ஜேநா
வ மாத்ருʼக³மநம்ʼ க்ருʼருதஇத வார்த்தாஸர்வ்வத்ரவ்யாப்தா|

Ⅱததா²சயூயம்ʼத³ர்பத்⁴மாதாஆத்⁴ேப³,தத்கர்ம்மேயநக்ருʼதம்ʼஸ
யதா²யுஷ்மந்மத்⁴யாத்³தூ³ரீக்ரியேதததா²ேஸா²ேகாயுஷ்மாப ⁴ ர்ந
க்ரியேத க ம் ஏதத்?

Ⅲ அவத்³யமாேந மதீ³யஸ²ரீேர மமாத்மா யுஷ்மந்மத்⁴ேய
வத்³யேத அேதா(அ)ஹம்ʼ வத்³யமாந இவ தத்கர்ம்மகாரிேணா
வ சாரம்ʼ நஸ்²ச தவாந்,

Ⅳ அஸ்மத்ப்ரேபா⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய நாம்நா யுஷ்மாகம்ʼ
மதீ³யாத்மநஸ்²ச மிலேந ஜாேத (அ)ஸ்மத்ப்ரேபா⁴
ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யஸ²க்ேத : ஸாஹாய்ேயந

Ⅴ ஸ நர : ஸ²ரீரநாஸா²ர்த²மஸ்மாப ⁴ : ஸ²யதாேநா ஹஸ்ேத
ஸமர்பய தவ்யஸ்தேதா(அ)ஸ்மாகம்ʼ ப்ரேபா⁴ ர்யீேஸா² ர்த ³வேஸ
தஸ்யாத்மா ரக்ஷாம்ʼ க³ந்தும்ʼஸ² யத |

Ⅵயுஷ்மாகம்ʼ த³ர்ேபா ந ப⁴த்³ராயயூயம்ʼ க ேமதந்நஜாநீத²,யதா²,
வகார : க்ருʼத்ஸ்நஸ²க்தூநாம்ʼஸ்வல்பகண்ேவநஜாயேத|

Ⅶ யூயம்ʼ யத் நவீநஸ²க்துஸ்வரூபா ப⁴ேவத தத³ர்த²ம்ʼ
புராதநம்ʼ கண்வம் அவமார்ஜ்ஜத யேதா யுஷ்மாப ⁴ 
: கண்வஸூ²ந்ைய ர்ப⁴வதவ்யம்ʼ| அபரம் அஸ்மாகம்ʼ
நஸ்தாேராத்ஸவீயேமஷஸா²வேகா ய : க்²ரீஷ்ட :
ேஸா(அ)ஸ்மத³ர்த²ம்ʼ ப³லீக்ருʼேதா (அ)ப⁴வத்|

Ⅷஅத : புராதநகண்ேவநார்த²ேதாது³ஷ்டதாஜிகா⁴ம்ʼஸாரூேபண
கண்ேவந தந்நஹ கந்து ஸாரல்யஸத்யத்வரூபயா
கண்வஸூ²ந்யதயாஸ்மாப ⁴ருத்ஸவ : கர்த்தவ்ய :|

Ⅸவ்யாப ⁴சாரிணாம்ʼஸம்ʼஸர்ேகா³யுஷ்மாப ⁴ ர்வஹாதவ்யஇத
மயா பத்ேரலிக ²தம்ʼ|

Ⅹ க ந்த்ைவஹகேலாகாநாம்ʼ மத்⁴ேய ேய வ்யப ⁴சாரிேணா
ேலாப ⁴ந உபத்³ராவ ேணா ேத³வபூஜகா வா ேதஷாம்ʼ ஸம்ʼஸர்க³ :
ஸர்வ்வதா²வஹாதவ்யஇத நஹ ,வஹாதவ்ேயஸத யுஷ்மாப ⁴
ர்ஜக³ேதா ந ர்க³ந்தவ்யேமவ|

Ⅺ க ந்து ப்⁴ராத்ருʼத்ேவந வக்²யாத : கஸ்²ச ஜ்ஜேநா யத ³
வ்யப ⁴சாரீ ேலாபீ⁴ ேத³வபூஜேகா ந ந்த³ேகா மத்³யப உபத்³ராவீ வா
ப⁴ேவத் தர்ஹ தாத்³ருʼேஸ²ந மாநேவந ஸஹ ேபா⁴ஜநபாேந(அ)ப
யுஷ்மாப ⁴ ர்ந கர்த்தவ்ேயஇத்யது⁴நா மயாலிக ²தம்ʼ|

Ⅻ ஸமாஜப³ஹ  :ஸ்த ²தாநாம்ʼ ேலாகாநாம்ʼ வசாரகரேண மம
ேகா(அ)த ⁴கார :? க ந்து தத³ந்தர்க³தாநாம்ʼ வசாரணம்ʼ யுஷ்மாப ⁴ :
க ம்ʼ ந கர்த்தவ்யம்ʼ ப⁴ேவத்?

ⅩⅢ ப³ஹ  :ஸ்தா²நாம்ʼ து வசார ஈஸ்²வேரண காரிஷ்யேத| அேதா
யுஷ்மாப ⁴ : ஸபாதகீஸ்வமத்⁴யாத்³ ப³ஹஷ்க்ரியதாம்ʼ|
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Ⅵ
Ⅰ யுஷ்மாகேமகஸ்ய ஜநஸ்யாபேரண ஸஹ வவாேத³ ஜாேத
ஸ பவத்ரேலாைக ர்வ சாரமகாரயந் க ம் அதா⁴ர்ம்மிகேலாைக
ர்வ சாரயதும்ʼ ப்ேராத்ஸஹேத?

Ⅱ ஜக³ேதா(அ)ப வ சாரணம்ʼ பவ த்ரேலாைக : காரிஷ்யத
ஏதத்³ யூயம்ʼ க ம்ʼ ந ஜாநீத²? அேதா ஜக³த்³ யத ³ யுஷ்மாப ⁴
ர்வ சாரய தவ்யம்ʼ தர்ஹ க்ஷ த்³ரதமவ சாேரஷ யூயம்ʼ
க மஸமர்தா² :?

Ⅲதூ³தாஅப்யஸ்மாப ⁴ர்வ சாரயஷ்யந்தஇத க ம்ʼநஜாநீத²?அத
ஐஹகவஷயா : க ம்அஸ்மாப ⁴ ர்நவ சாரய தவ்யா ப⁴ேவயு :?

Ⅳஐஹகவஷயஸ்யவசாேரயுஷ்மாப ⁴ : கர்த்தவ்ேயேயேலாகா :
ஸமிெதௗக்ஷ த்³ரதமாஸ்தஏவநயுஜ்யந்தாம்ʼ|

Ⅴ அஹம்ʼ யுஷ்மாந் த்ரபயதுமிச்ச²ந் வதா³மி ய்ருʼஷ்மந்மத்⁴ேய
க ேமேகா(அ)ப மநுஷ்யஸ்தாத்³ருʼக்³ பு³த்³த ⁴மாந்நஹ ேயா
ப்⁴ராத்ருʼவவாத³வசாரேணஸமர்த² : ஸ்யாத்?

Ⅵ கஞ்ைசேகா ப்⁴ராதா ப்⁴ராத்ராந்ேயந க மவஸ்²வாஸிநாம்ʼ
வசாரகாணாம்ʼ ஸாக்ஷாத்³ வவத³ேத? யஷ்மந்மத்⁴ேய வவாதா³
வத்³யந்த ஏதத³ப யுஷ்மாகம்ʼ ேதா³ஷ :|

Ⅶ யூயம்ʼ குேதா(அ)ந்யாயஸஹநம்ʼ க்ஷதஸஹநம்ʼ வா
ஸ்²ேரேயா ந மந்யத்⁴ேவ?

Ⅷக ந்துயூயமப ப்⁴ராத்ருʼேநவ ப்ரத்யந்யாயம்ʼக்ஷதஞ்சகுருத²
க ேமதத்?

Ⅸஈஸ்²வரஸ்யராஜ்ேய(அ)ந்யாயகாரிணாம்ʼேலாகாநாமத ⁴காேரா
நாஸ்த்ேயதத்³ யூயம்ʼ க ம்ʼ ந ஜாநீத²? மா வஞ்ச்யத்⁴வம்ʼ, ேய
வ்யப ⁴சாரிேணா ேத³வார்ச்ச ந : பாரதா³ரிகா : ஸ்த்ரீவதா³சாரிண :
பும்ʼைமது²நகாரிணஸ்தஸ்கரா

Ⅹ ேலாப ⁴ேநா மத்³யபா ந ந்த³கா உபத்³ராவ ேணா வா த
ஈஸ்²வரஸ்ய ராஜ்யபா⁴க ³ேநா ந ப⁴வஷ்யந்த |

Ⅺ யூயஞ்ைசவம்ʼவதா⁴ ேலாகா ஆஸ்த க ந்து ப்ரேபா⁴ ர்யீேஸா²
ர்நாம்நாஸ்மதீ³ஸ்²வரஸ்யாத்மநா ச யூயம்ʼ ப்ரக்ஷாலிதா : பாவ தா :
ஸபுண்யீக்ருʼதாஸ்²ச|

Ⅻ மத³ர்த²ம்ʼ ஸர்வ்வம்ʼ த்³ரவ்யம் அப்ரதஷத்³த⁴ம்ʼ க ந்து ந
ஸர்வ்வம்ʼ ஹதஜநகம்ʼ| மத³ர்த²ம்ʼ ஸர்வ்வமப்ரதஷத்³த⁴ம்ʼ
ததா²ப்யஹம்ʼ கஸ்யாப த்³ரவ்யஸ்யவஸீ²க்ருʼேதா ந ப⁴வஷ்யாமி|

ⅩⅢ உத³ராய ப⁴ யாணி ப⁴ ேயப்⁴யஸ்²ேசாத³ரம்ʼ, க ந்து
ப⁴ ேயாத³ேர ஈஸ்²வேரணநாஸ²யஷ்ேயேத;அபரம்ʼ ேத³ேஹா ந
வ்யப ⁴சாராய க ந்துப்ரப⁴ேவ ப்ரபு⁴ஸ்²ச ேத³ஹாய|

ⅩⅣயஸ்²ேசஸ்²வர : ப்ரபு⁴முத்தா²ப தவாந்ஸஸ்வஸ²க்த்யாஸ்மாநப்யுத்தா²பயஷ்யத |
ⅩⅤ யுஷ்மாகம்ʼ யாந ஸ²ரீராணி தாந க்²ரீஷ்டஸ்யாங்கா³நீத
க ம்ʼ யூயம்ʼ ந ஜாநீத²? அத : க்²ரீஷ்டஸ்ய யாந்யங்கா³ந தாந
மயாபஹ்ருʼத்ய ேவஸ்²யாயா அங்கா³ந க ம்ʼ காரிஷ்யந்ேத? தந்ந
ப⁴வது|

ⅩⅥ ய : கஸ்²ச த்³ ேவஸ்²யாயாம் ஆஸஜ்யேத ஸ தயா
ஸைஹகேத³ேஹா ப⁴வத க ம்ʼ யூயேமதந்ந ஜாநீத²? யேதா



1 Corinthians Ⅵ:ⅩⅦ 351 1 Corinthians Ⅶ:Ⅺ

லிக ²தமாஸ்ேத, யதா², ெதௗ த்³ெவௗ ஜநாேவகாங்ெகௗ³
ப⁴வஷ்யத :|

ⅩⅦ மாநவா யாந்யந்யாந கலுஷாணி குர்வ்வேத தாந வபு
ர்ந ஸமாவஸ²ந்த க ந்து வ்யப ⁴சாரிணா ஸ்வவக்³ரஹஸ்ய
வருத்³த⁴ம்ʼ கல்மஷம்ʼ க்ரியேத|

ⅩⅧ மாநவா யாந்யந்யாந கலுஷாணி குர்வ்வேத தாந வபு
ர்ந ஸமாவஸ²ந்த க ந்து வ்யப ⁴சாரிணா ஸ்வவக்³ரஹஸ்ய
வருத்³த⁴ம்ʼ கல்மஷம்ʼ க்ரியேத|

ⅩⅨயுஷ்மாகம்ʼயாந வபூம்ʼஸிதாந யுஷ்மத³ந்த :ஸ்த ²தஸ்ேயஸ்²வரால்லப்³த⁴ஸ்ய
பவத்ரஸ்யாத்மேநாமந்த ³ராணியூயஞ்சஸ்ேவஷாம்ʼஸ்வாமிேநா
நாத்⁴ேவக ேமதத்³யுஷ்மாப ⁴ ர்நஜ்ஞாயேத?

ⅩⅩ யூயம்ʼ மூல்ேயந க்ரீதா அேதா வபுர்மேநாப்⁴யாம் ஈஸ்²வேரா
யுஷ்மாப ⁴ : பூஜ்யதாம்ʼயத ஈஸ்²வர ஏவதேயா : ஸ்வாமீ|

Ⅶ
Ⅰ அபரஞ்ச யுஷ்மாப ⁴ ர்மாம்ʼ ப்ரத யத் பத்ரமேலக ²
தஸ்ேயாத்தரேமதத், ேயாஷேதா(அ)ஸ்பர்ஸ²நம்ʼமநுஜஸ்யவரம்ʼ;

Ⅱக ந்து வ்யப ⁴சாரப⁴யாத்³ ஏைககஸ்ய பும்ʼஸ : ஸ்வகீயபா⁴ர்ய்யா
ப⁴வது தத்³வத்³ ஏைககஸ்யா ேயாஷேதா (அ)ப ஸ்வகீயப⁴ர்த்தா
ப⁴வது|

Ⅲபா⁴ர்ய்யாையப⁴ர்த்ராயத்³யத்³வதரணீயம்ʼதத்³வதீர்ய்யதாம்ʼ
தத்³வத்³ ப⁴ர்த்ேர(அ)ப பா⁴ர்ய்யயாவ தரணீயம்ʼவதீர்ய்யதாம்ʼ|

Ⅳ பா⁴ர்ய்யாயா : ஸ்வேத³ேஹ ஸ்வத்வம்ʼ நாஸ்த ப⁴ர்த்துேரவ,
தத்³வத்³ ப⁴ர்த்துரப ஸ்வேத³ேஹ ஸ்வத்வம்ʼ நாஸ்த பா⁴ர்ய்யாயா
ஏவ|

Ⅴ உேபாஷணப்ரார்த²நேயா : ேஸவநார்த²ம் ஏகமந்த்ரணாநாம்ʼ
யுஷ்மாகம்ʼ கயத்காலம்ʼ யாவத்³ யா ப்ருʼத²க்ஸ்த ²த ர்ப⁴வத
தத³ந்ேயா வ ச்ேச²ேதா³ யுஷ்மந்மத்⁴ேய ந ப⁴வது, தத : பரம்
இந்த்³ரியாணாம்அைத⁴ர்ய்யாத்ஸ²யதாந்யத்³யுஷ்மாந்பரீக்ஷாம்ʼ
ந நேயத்தத³ர்த²ம்ʼ புநேரகத்ர மிலத|

Ⅵஏதத்³ஆேத³ஸ²ேதா நஹ கந்த்வநுஜ்ஞாத ஏவமயா கத்²யேத,
Ⅶயேதா மமாவஸ்ேத²வஸர்வ்வமாநவாநாமவஸ்தா² ப⁴வத்வத
மம வாஞ்சா² க ந்த்வீஸ்²வராத்³ ஏேகைநேகா வேரா(அ)ந்ேயந
சாந்ேயாவரஇத்த²ேமைகேகநஸ்வகீயவேராலப்³த⁴ :|

Ⅷ அபரம் அக்ருʼதவவாஹாந் வத⁴வாஸ்²ச ப்ரத
மைமதந்ந ேவத³நம்ʼமேமவ ேதஷாமவஸ்த ²த ர்ப⁴த்³ரா;

Ⅸ கஞ்ச யத ³ ைதரிந்த்³ரியாணி ந யந்தும்ʼ ந ஸ²க்யந்ேத தர்ஹ
வவாஹ : க்ரியதாம்ʼயத : காமத³ஹநாத்³வ்யூட⁴த்வம்ʼ ப⁴த்³ரம்ʼ|

Ⅹ ேய ச க்ருʼதவவாஹாஸ்ேத மயா நஹ ப்ரபு⁴ைநைவதத்³
ஆஜ்ஞாப்யந்ேத|

Ⅺபா⁴ர்ய்யாப⁴ர்த்த்ருʼத : ப்ருʼத²க்நப⁴வது|யத ³வாப்ருʼத²க்³பூ⁴தா
ஸ்யாத் தர்ஹ ந ர்வவாஹா தஷ்ட²து ஸ்வீயபத நா வா
ஸந்த³தா⁴துப⁴ர்த்தாப பா⁴ர்ய்யாம்ʼ ந த்யஜது|
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Ⅻ இதராந் ஜநாந் ப்ரத ப்ரபு⁴ ர்ந ப்³ரவீத க ந்த்வஹம்ʼ ப்³ரவீமி;
கஸ்யச த்³ ப்⁴ராதுர்ேயாஷத்³ அவஸ்²வாஸிநீ ஸத்யப யத ³ ேதந
ஸஹவாேஸதுஷ்யத தர்ஹ ஸா ேதந ந த்யஜ்யதாம்ʼ|

ⅩⅢ தத்³வத் கஸ்யாஸ்²ச த்³ ேயாஷத : பத ரவஸ்²வாஸீ ஸந்நப
யத ³ தயாஸஹவாேஸதுஷ்யத தர்ஹ ஸதயா ந த்யஜ்யதாம்ʼ|

ⅩⅣ யேதா(அ)வஸ்²வாஸீ ப⁴ர்த்தா பா⁴ர்ய்யயா பவ த்ரீபூ⁴த :,
தத்³வத³வஸ்²வாஸிநீ பா⁴ர்ய்யா ப⁴ர்த்ரா பவ த்ரீபூ⁴தா; ேநாேசத்³
யுஷ்மாகமபத்யாந்யஸு²சீந்யப⁴வஷ்யந் க ந்த்வது⁴நா தாந
பவ த்ராணிஸந்த |

ⅩⅤ அவஸ்²வாஸீ ஜேநா யத ³ வா ப்ருʼத²க்³ ப⁴வத தர்ஹ
ப்ருʼத²க்³ ப⁴வது; ஏேதந ப்⁴ராதா ப⁴க ³நீ வா ந ந ப³த்⁴யேத ததா²ப
வயமீஸ்²வேரணஸா²ந்தேயஸமாஹூதா :|

ⅩⅥ ேஹ நாரி தவ ப⁴ர்த்து : பரித்ராணம்ʼ த்வத்ேதா ப⁴வஷ்யத ந
ேவத த்வயாக ம்ʼஜ்ஞாயேத? ேஹநரதவஜாயாயா : பரித்ராணம்ʼ
த்வத்ேத◌ा ப⁴வஷ்யத ந ேவத த்வயா க ம்ʼஜ்ஞாயேத?

ⅩⅦ ஏைகேகா ஜந : பரேமஸ்²வரால்லப்³த⁴ம்ʼ யத்³
ப⁴ஜேத யஸ்யாஞ்சாவஸ்தா²யாம் ஈஸ்²வேரணாஹ்வாய
தத³நுஸாேரைணவாசரது தத³ஹம்ʼ ஸர்வ்வஸமாஜஸ்தா²ந்
ஆத ³ஸா²மி|

ⅩⅧ ச ²ந்நத்வக்³ ப்⁴ருʼத்வா ய ஆஹூத : ஸ ப்ரக்ருʼஷ்டத்வக் ந
ப⁴வது, தத்³வத்³ அச ²ந்நத்வக்³ பூ⁴த்வா யஆஹூத : ஸ ச ²ந்நத்வக்
ந ப⁴வது|

ⅩⅨத்வக்ேச²த³ :ஸாேராநஹ தத்³வத³த்வக்ேச²ேதா³(அ)ப ஸாேரா
நஹ கந்த்வீஸ்²வரஸ்யாஜ்ஞாநாம்ʼ பாலநேமவ|

ⅩⅩ ேயா ஜேநா யஸ்யாமவஸ்தா²யாமாஹ்வாய ஸ
தஸ்யாேமவாவதஷ்ட²தாம்ʼ|

ⅩⅪதா³ஸ :ஸந்த்வம்ʼக மாஹூேதா(அ)ஸி? தந்மா ச ந்தய,ததா²ச
யத ³ஸ்வதந்த்ேரா ப⁴வதும்ʼஸ²க்நுயாஸ்தர்ஹ தேத³வவ்ருʼணு|

ⅩⅫயத : ப்ரபு⁴நாஹூேதா ேயா தா³ஸ : ஸப்ரேபா⁴ ர்ேமாச தஜந :|
தத்³வத்³ேதநாஹூத :ஸ்வதந்த்ேராஜேநா(அ)ப க்²ரீஷ்டஸ்யதா³ஸ
ஏவ|

ⅩⅩⅢயூயம்ʼமூல்ேயநக்ரீதாஅேதாேஹேதார்மாநவாநாம்ʼதா³ஸா
மா ப⁴வத|

ⅩⅩⅣேஹப்⁴ராதேராயஸ்யாமவஸ்தா²யாம்ʼயஸ்யாஹ்வாநமப⁴வத்
தயாஸஈஸ்²வரஸ்யஸாக்ஷாத்தஷ்ட²து|

ⅩⅩⅤ அபரம் அக்ருʼதவவாஹாந் ஜநாந் ப்ரத ப்ரேபா⁴ :
ேகா(அ)ப்யாேத³ேஸா² மயா ந லப்³த⁴ : க ந்து ப்ரேபா⁴ரநுகம்பயா
வஸ்²வாஸ்ேயாபூ⁴ேதா(அ)ஹம்ʼயத்³ ப⁴த்³ரம்ʼமந்ேயதத்³வதா³மி|

ⅩⅩⅥ வர்த்தமாநாத் க்ேலஸ²ஸமயாத் மநுஷ்யஸ்யாநூட⁴த்வம்ʼ
ப⁴த்³ரமித மயா பு³த்⁴யேத|

ⅩⅩⅦ த்வம்ʼ க ம்ʼ ேயாஷத ந ப³த்³ேதா⁴(அ)ஸி தர்ஹ ேமாசநம்ʼ
ப்ராப்தும்ʼமாயதஸ்வ|க ம்ʼவாேயாஷேதாமுக்ேதா(அ)ஸி? தர்ஹ
ஜாயாம்ʼமா க³ேவஷய|
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ⅩⅩⅧ வவாஹம்ʼ குர்வ்வதா த்வயா க மப நாபாராத்⁴யேத
தத்³வத்³ வ்யூஹ்யமாநயா யுவத்யாப க மப நாபராத்⁴யேத ததா²ச
தாத்³ருʼெஸௗ²த்³ெவௗஜெநௗஸா²ரீரிகம்ʼக்ேலஸ²ம்ʼலப்ஸ்ேயேத
க ந்துயுஷ்மாந் ப்ரத மம கருணாவத்³யேத|

ⅩⅩⅨ ேஹ ப்⁴ராதேரா(அ)ஹமித³ம்ʼ ப்³ரவீமி, இத : பரம்ʼ
ஸமேயா(அ)தீவஸம்ʼக்ஷப்த :,

ⅩⅩⅩஅத : க்ருʼததா³ைரரக்ருʼததா³ைரரிவருத³த்³ப ⁴ஸ்²சாருத³த்³ப ⁴ரிவ
ஸாநந்ைத³ஸ்²சந ராநந்ைத³ரிவக்ேரத்ருʼப ⁴ஸ்²சாபா⁴க ³ப ⁴ரிவாசரிதவ்யம்ʼ

ⅩⅩⅪ ேய ச ஸம்ʼஸாேர சரந்த ைத ர்நாத சரிதவ்யம்ʼ யத
இஹேல◌ाகஸ்யெகௗதுேகாவ சலத |

ⅩⅩⅫ க ந்து யூயம்ʼ யந்நஸ்²ச ந்தா ப⁴ேவேதத மம வாஞ்சா²|
அக்ருʼதவவாேஹா ஜேநா யதா² ப்ரபு⁴ம்ʼ பரிேதாஷேயத் ததா²
ப்ரபு⁴ம்ʼ ச ந்தயத ,

ⅩⅩⅩⅢ க ந்து க்ருʼதவவாேஹா ஜேநா யதா² பா⁴ர்ய்யாம்ʼ
பரிேதாஷேயத்ததா²ஸம்ʼஸாரம்ʼ ச ந்தயத |

ⅩⅩⅩⅣ தத்³வத்³ ஊட⁴ேயாஷேதா (அ)நூடா⁴ வஸி²ஷ்யேத|
யாநூடா⁴ ஸா யதா² காயமநேஸா : பவ த்ரா ப⁴ேவத் ததா² ப்ரபு⁴ம்ʼ
ச ந்தயத யா ேசாடா⁴ ஸா யதா² ப⁴ர்த்தாரம்ʼ பரிேதாஷேயத் ததா²
ஸம்ʼஸாரம்ʼ ச ந்தயத |

ⅩⅩⅩⅤ அஹம்ʼ யத்³ யுஷ்மாந் ம்ருʼக³ப³ந்த ⁴ந்யா பரிக்ஷேபயம்ʼ
தத³ர்த²ம்ʼ நஹ கந்து யூயம்ʼ யத³ந ந்த ³தா பூ⁴த்வா ப்ரேபா⁴ :
ேஸவேந(அ)பா³த⁴ம்ஆஸக்தாப⁴ேவததத³ர்த²ேமதாந ஸர்வ்வாணி
யுஷ்மாகம்ʼஹதாயமயா கத்²யந்ேத|

ⅩⅩⅩⅥ கஸ்யச த் கந்யாயாம்ʼ ெயௗவநப்ராப்தாயாம்ʼ யத ³ ஸ
தஸ்யா அநூட⁴த்வம்ʼ ந ந்த³நீயம்ʼ வவாஹஸ்²ச ஸாத⁴யதவ்ய
இத மந்யேத தர்ஹ யதா²ப ⁴லாஷம்ʼ கேராது, ஏேதந க மப
நாபராத்ஸ்யத வவாஹ : க்ரியதாம்ʼ|

ⅩⅩⅩⅦ க ந்து து³ :ேக²நாக்லிஷ்ட : கஸ்²ச த் ப தா யத ³
ஸ்த ²ரமேநாக³த : ஸ்வமேநா(அ)ப ⁴லாஷஸாத⁴ேந ஸமர்த²ஸ்²ச
ஸ்யாத் மம கந்யா மயா ரக்ஷதவ்ேயத மநஸி நஸ்²ச ேநாத ச
தர்ஹ ஸப⁴த்³ரம்ʼ கர்ம்ம கேராத |

ⅩⅩⅩⅧஅேதா ேயா வவாஹம்ʼ கேராத ஸ ப⁴த்³ரம்ʼ கர்ம்ம கேராத
யஸ்²சவவாஹம்ʼ ந கேராத ஸப⁴த்³ரதரம்ʼ கர்ம்ம கேராத |

ⅩⅩⅩⅨயாவத்காலம்ʼ பத ர்ஜீவத தாவத்³ பா⁴ர்ய்யா வ்யவஸ்த²யா
ந ப³த்³தா⁴ தஷ்ட²த க ந்து பத்ெயௗ மஹாந த்³ராம்ʼ க³ேத ஸா
முக்தீபூ⁴ய யமப ⁴லஷத ேதந ஸஹ தஸ்யா வவாேஹா ப⁴வதும்ʼ
ஸ²க்ேநாத , க ந்த்ேவதத் ேகவலம்ʼ ப்ரபு⁴ப⁴க்தாநாம்ʼமத்⁴ேய|

ⅩⅬததா²சஸாயத ³ நஷ்பத கா தஷ்ட²த தர்ஹ தஸ்யா : ேக்ஷமம்ʼ
ப⁴வஷ்யதீத மம பா⁴வ :| அபரம் ஈஸ்²வரஸ்யாத்மா மமாப்யந்த
ர்வ த்³யதஇத மயா பு³த்⁴யேத|
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Ⅷ
Ⅰ ேத³வப்ரஸாேத³ ஸர்வ்ேவஷாம் அஸ்மாகம்ʼ ஜ்ஞாநமாஸ்ேத
தத்³வயம்ʼ வத்³ம :| ததா²ப ஜ்ஞாநம்ʼ க³ர்வ்வம்ʼ ஜநயத க ந்து
ப்ேரமேதா நஷ்டா²ஜாயேத|

Ⅱ அத : கஸ்²சந யத ³ மந்யேத மம ஜ்ஞாநமாஸ்த இத தர்ஹ
ேதந யாத்³ருʼஸ²ம்ʼ ஜ்ஞாநம்ʼ ேசஷ்டிதவ்யம்ʼ தாத்³ருʼஸ²ம்ʼ க மப
ஜ்ஞாநமத்³யாப நலப்³த⁴ம்ʼ|

Ⅲக ந்துய ஈஸ்²வேர ப்ரீயேதஸஈஸ்²வேரணாப ஜ்ஞாயேத|
Ⅳ ேத³வதாப³லிப்ரஸாத³ப⁴க்ஷேண வயமித³ம்ʼ வத்³ேமா யத்
ஜக³ந்மத்⁴ேய ேகா(அ)ப ேத³ேவா ந வ த்³யேத, ஏகஸ்²ேசஸ்²வேரா
த்³வதீேயா நாஸ்தீத |

Ⅴஸ்வர்ேக³ ப்ருʼத ²வ்யாம்ʼ வா யத்³யப ேகஷ ச த்³ ஈஸ்²வர இத
நாமாேராப்யேத தாத்³ருʼஸா²ஸ்²ச ப³ஹவ ஈஸ்²வரா ப³ஹவஸ்²ச
ப்ரப⁴ேவாவ த்³யந்ேத

Ⅵ ததா²ப்யஸ்மாகமத்³வதீய ஈஸ்²வர : ஸ பதா யஸ்மாத்
ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ யத³ர்த²ஞ்சாஸ்மாகம்ʼ ஸ்ருʼஷ்டி ர்ஜாதா,
அஸ்மாகஞ்சாத்³வதீய : ப்ரபு⁴ : ஸ யீஸு² : க்²ரீஷ்ேடா ேயந
ஸர்வ்வவஸ்தூநாம்ʼ ேயநாஸ்மாகமப ஸ்ருʼஷ்டி : க்ருʼதா|

Ⅶ அத ⁴கந்து ஜ்ஞாநம்ʼ ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ நாஸ்த யத :
ேகச த³த்³யாப ேத³வதாம்ʼ ஸம்மந்ய ேத³வப்ரஸாத³மிவ தத்³
ப⁴ யம்ʼ பு⁴ஞ்ஜேத ேதந து³ர்ப்³ப³லதயா ேதஷாம்ʼ ஸ்வாந்தாந
மலீமஸாந ப⁴வந்த |

Ⅷ க ந்து ப⁴ யத்³ரவ்யாத்³ வயம் ஈஸ்²வேரண க்³ராஹ்யா
ப⁴வாமஸ்தந்நஹ யேதா பு⁴ங்க்த்வா வயமுத்க்ருʼஷ்டா ந
ப⁴வாமஸ்தத்³வத³பு⁴ங்க்த்வாப்யபக்ருʼஷ்டா ந ப⁴வாம :|

Ⅸ அேதா யுஷ்மாகம்ʼ யா க்ஷமதா ஸா து³ர்ப்³ப³லாநாம்
உந்மாத²ஸ்வரூபாயந்ந ப⁴ேவத்தத³ர்த²ம்ʼஸாவதா⁴நா ப⁴வத|

Ⅹயேதா ஜ்ஞாநவஸி²ஷ்டஸ்த்வம்ʼ யத ³ ேத³வாலேய உபவஷ்ட :
ேகநாப த்³ருʼஸ்²யேஸ தர்ஹ தஸ்ய து³ர்ப்³ப³லஸ்ய மநஸி கம்ʼ
ப்ரஸாத³ப⁴க்ஷணஉத்ஸாேஹாநஜநஷ்யேத?

Ⅺததா²ஸத யஸ்யக்ருʼேத க்²ரீஷ்ேடா மமார தவஸது³ர்ப்³ப³ேலா
ப்⁴ராதா தவஜ்ஞாநாத் க ம்ʼ நவ நம்ʼ யத ?

Ⅻ இத்யேநந ப்ரகாேரண ப்⁴ராத்ருʼணாம்ʼ வருத்³த⁴ம்
அபராத்⁴யத்³ப ⁴ஸ்ேதஷாம்ʼ து³ர்ப்³ப³லாந மநாம்ʼஸி
வ்யாகா⁴தயத்³ப ⁴ஸ்²ச யுஷ்மாப ⁴ : க்²ரீஷ்டஸ்ய
ைவபரீத்ேயநாபராத்⁴யேத|

ⅩⅢ அேதா ேஹேதா : பஸி²தாஸ²நம்ʼ யத ³ மம ப்⁴ராது
ர்வ க்⁴நஸ்வரூபம்ʼ ப⁴ேவத் தர்ஹ்யஹம்ʼ யத் ஸ்வப்⁴ராது
ர்வ க்⁴நஜநேகா ந ப⁴ேவயம்ʼ தத³ர்த²ம்ʼ யாவஜ்ஜீவநம்ʼ பஸி²தம்ʼ
ந ேபா⁴ ேய|

Ⅸ
Ⅰ அஹம்ʼ க ம் ஏக : ப்ேரரிேதா நாஸ்மி? க மஹம்ʼ ஸ்வதந்த்ேரா
நாஸ்மி? அஸ்மாகம்ʼ ப்ரபு⁴ ர்யீஸு² : க்²ரீஷ்ட : க ம்ʼ மயா நாத³ர்ஸி²?
யூயமப க ம்ʼ ப்ரபு⁴நா மதீ³யஸ்²ரமப²லஸ்வரூபா ந ப⁴வத²?
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Ⅱ அந்யேலாகாநாம்ʼ க்ருʼேத யத்³யப்யஹம்ʼ ப்ேரரிேதா ந
ப⁴ேவயம்ʼ ததா²ச யுஷ்மத்க்ருʼேத ப்ேரரிேதா(அ)ஸ்மி யத : ப்ரபு⁴நா
மம ப்ேரரிதத்வபத³ஸ்யமுத்³ராஸ்வரூபாயூயேமவாத்⁴ேவ|

Ⅲ ேய ேலாகா மய ேதா³ஷமாேராபயந்த தாந் ப்ரத மம
ப்ரத்யுத்தரேமதத்|

Ⅳேபா⁴ஜநபாநேயா : க மஸ்மாகம்ʼக்ஷமதா நாஸ்த ?
Ⅴ அந்ேய ப்ேரரிதா : ப்ரேபா⁴ ர்ப்⁴ராதெரௗ ைகபா²ஸ்²ச யத்
குர்வ்வந்த தத்³வத் காஞ்ச த் த⁴ர்ம்மப⁴க ³நீம்ʼ வ்யூஹ்ய தயா
ஸார்த்³த⁴ம்ʼ பர்ய்யடிதும்ʼவயம்ʼ க ம்ʼ நஸ²க்நும :?

Ⅵ ஸாம்ʼஸாரிகஸ்²ரமஸ்ய பரித்யாகா³த் க ம்ʼ ேகவலமஹம்ʼ
ப³ர்ணப்³பா³ஸ்²ச நவாரிெதௗ?

Ⅶ நஜத⁴நவ்யேயந க : ஸம்ʼக்³ராமம்ʼ கேராத ? ேகா வா
த்³ராக்ஷாேக்ஷத்ரம்ʼ க்ருʼத்வா தத்ப²லாந ந பு⁴ங்க்ேத? ேகா வா
பஸு²வ்ரஜம்ʼ பாலயந்தத்பேயா ந பவத ?

Ⅷ க மஹம்ʼ ேகவலாம்ʼ மாநுஷகாம்ʼ வாசம்ʼ வதா³மி?
வ்யவஸ்தா²யாம்ʼ க ேமதாத்³ருʼஸ²ம்ʼவசநம்ʼ நவ த்³யேத?

Ⅸ மூஸாவ்யவஸ்தா²க்³ரந்ேத² லிக ²தமாஸ்ேத, த்வம்ʼ
ஸ²ஸ்யமர்த்³த³கவ்ருʼஷஸ்யாஸ்யம்ʼ ந ப⁴ம்ʼத்ஸ்யஸீத |
ஈஸ்²வேரணப³லீவர்த்³தா³நாேமவ ச ந்தா க ம்ʼ க்ரியேத?

Ⅹக ம்ʼ வா ஸர்வ்வதா²ஸ்மாகம்ʼ க்ருʼேத தத்³வசநம்ʼ ேதேநாக்தம்ʼ?
அஸ்மாகேமவ க்ருʼேத தல்லிக ²தம்ʼ| ய : ேக்ஷத்ரம்ʼ கர்ஷத ேதந
ப்ரத்யாஸா²யுக்ேதந கர்ஷ்டவ்யம்ʼ, யஸ்²ச ஸ²ஸ்யாந மர்த்³த³யத
ேதநலாப⁴ப்ரத்யாஸா²யுக்ேதந மர்த்³த ³தவ்யம்ʼ|

Ⅺ யுஷ்மத்க்ருʼேத(அ)ஸ்மாப ⁴ : பாரத்ரிகாணி பீ³ஜாந
ேராப தாந ,அேதாயுஷ்மாகைமஹகப²லாநாம்ʼவயம்அம்ʼஸி²ேநா
ப⁴வஷ்யாம : க ேமதத்மஹத்கர்ம்ம?

Ⅻ யுஷ்மாஸு ேயா(அ)த ⁴காரஸ்தஸ்ய பா⁴க ³ேநா யத்³யந்ேய
ப⁴ேவயுஸ்தர்ஹ்யஸ்மாப ⁴ஸ்தேதா(அ)த ⁴கம்ʼ க ம்ʼ தஸ்ய பா⁴க ³ப ⁴
ர்ந ப⁴வதவ்யம்ʼ? அத ⁴கந்து வயம்ʼ ேதநாத ⁴காேரண ந
வ்யவஹ்ருʼதவந்த : க ந்து க்²ரீஷ்டீயஸுஸம்ʼவாத³ஸ்ய ேகா(அ)ப
வ்யாகா⁴ேதா(அ)ஸ்மாப ⁴ர்யந்ந ஜாேயத தத³ர்த²ம்ʼ ஸர்வ்வம்ʼ
ஸஹாமேஹ|

ⅩⅢ அபரம்ʼ ேய பவத்ரவஸ்தூநாம்ʼ பரிசர்ய்யாம்ʼ குர்வ்வந்த
ேத பவ த்ரவஸ்துேதா ப⁴ யாணி லப⁴ந்ேத, ேய ச ேவத்³யா :
பரிசர்ய்யாம்ʼ குர்வ்வந்த ேத ேவத ³ஸ்த²வஸ்தூநாம் அம்ʼஸி²ேநா
ப⁴வந்த்ேயதத்³யூயம்ʼ க ம்ʼ நவ த³?

ⅩⅣ தத்³வத்³ ேய ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ ேகா⁴ஷயந்த ைத :
ஸுஸம்ʼவாேத³நஜீவதவ்யமித ப்ரபு⁴நாத ³ஷ்டம்ʼ|

ⅩⅤ அஹேமேதஷாம்ʼ ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ க மப நாஸ்²ரிதவாந் மாம்ʼ
ப்ரத தத³நுஸாராத்ஆசரிதவ்யமித்யாஸ²ேயநாப பத்ரமித³ம்ʼ மயா
நலிக்²யேத யத : ேகநாப ஜேநந மம யஸ²ேஸாமுதா⁴கரணாத் மம
மரணம்ʼவரம்ʼ|
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ⅩⅥ ஸுஸம்ʼவாத³ேக⁴ஷணாத் மம யேஸா² ந ஜாயேத
யதஸ்தத்³ேகா⁴ஷணம்ʼ மமாவஸ்²யகம்ʼ யத்³யஹம்ʼ
ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ ந ேகா⁴ஷேயயம்ʼ தர்ஹ மாம்ʼ த ⁴க்|

ⅩⅦ இச்சு²ேகந தத் குர்வ்வதா மயா ப²லம்ʼ லப்ஸ்யேத
க ந்த்வந ச்சு²ேக(அ)ப மய தத்கர்ம்மேணாபா⁴ேரா(அ)ர்ப ேதா(அ)ஸ்த |

ⅩⅧ ஏேதந மயா லப்⁴யம்ʼ ப²லம்ʼ க ம்ʼ? ஸுஸம்ʼவாேத³ந
மம ேயா(அ)த ⁴கார ஆஸ்ேத தம்ʼ யத³ப⁴த்³ரபா⁴ேவந
நாசேரயம்ʼ தத³ர்த²ம்ʼ ஸுஸம்ʼவாத³ேகா⁴ஷணஸமேய தஸ்ய
க்²ரீஷ்டீயஸுஸம்ʼவாத³ஸ்யந ர்வ்யயீகரணேமவமம ப²லம்ʼ|

ⅩⅨஸர்வ்ேவஷாம்அநாயத்ேதா(அ)ஹம்ʼயத்³பூ⁴ரிேஸா²ேலாகாந்
ப்ரத பத்³ேய தத³ர்த²ம்ʼஸர்வ்ேவஷாம்ʼ தா³ஸத்வமங்கீ³க்ருʼதவாந்|

ⅩⅩ யஹூதீ³யாந் யத் ப்ரத பத்³ேய தத³ர்த²ம்ʼ யஹூதீ³யாநாம்ʼ
க்ருʼேத யஹூதீ³யஇவாப⁴வம்ʼ| ேய ச வ்யவஸ்தா²யத்தாஸ்தாந்
யத் ப்ரத பத்³ேய தத³ர்த²ம்ʼ வ்யவஸ்தா²நாயத்ேதா
ேயா(அ)ஹம்ʼ ேஸா(அ)ஹம்ʼ வ்யவஸ்தா²யத்தாநாம்ʼ க்ருʼேத
வ்யவஸ்தா²யத்தஇவாப⁴வம்ʼ|

ⅩⅪ ேய சாலப்³த⁴வ்யவஸ்தா²ஸ்தாந் யத் ப்ரத பத்³ேய தத³ர்த²ம்
ஈஸ்²வரஸ்ய ஸாக்ஷாத்³ அலப்³த⁴வ்யவஸ்ேதா² ந பூ⁴த்வா
க்²ரீஷ்ேடந லப்³த⁴வ்யவஸ்ேதா² ேயா(அ)ஹம்ʼ ேஸா(அ)ஹம்
அலப்³த⁴வ்யவஸ்தா²நாம்ʼ க்ருʼேத(அ)லப்³த⁴வ்யவஸ்த²
இவாப⁴வம்ʼ|

ⅩⅫது³ர்ப்³ப³லாந்யத்ப்ரத பத்³ேயதத³ர்த²மஹம்ʼது³ர்ப்³ப³லாநாம்ʼ
க்ருʼேத து³ர்ப்³ப³லஇவாப⁴வம்ʼ| இத்த²ம்ʼ ேகநாப ப்ரகாேரண
கத பயா ேலாகா யந்மயா பரித்ராணம்ʼ ப்ராப்நுயுஸ்தத³ர்த²ம்ʼ ேயா
யாத்³ருʼஸ²ஆஸீத்தஸ்யக்ருʼேத (அ)ஹம்ʼ தாத்³ருʼஸ²இவாப⁴வம்ʼ|

ⅩⅩⅢ இத்³ருʼஸ² ஆசார : ஸுஸம்ʼவாதா³ர்த²ம்ʼ மயா க்ரியேத
யேதா(அ)ஹம்ʼ தஸ்யப²லாநாம்ʼஸஹபா⁴கீ³ ப⁴வதுமிச்சா²மி|

ⅩⅩⅣ பண்யலாபா⁴ர்த²ம்ʼ ேய தா⁴வந்த தா⁴வதாம்ʼ ேதஷாம்ʼ
ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ ேகவலஏக : பண்யம்ʼலப⁴ேத யுஷ்மாப ⁴ : க ேமதந்ந
ஜ்ஞாயேத? அேதா யூயம்ʼ யதா² பண்யம்ʼ லப்ஸ்யத்⁴ேவ தைத²வ
தா⁴வத|

ⅩⅩⅤ மல்லா அப ஸர்வ்வேபா⁴ேக³ பரிமிதேபா⁴க ³ேநா ப⁴வந்த
ேத து ம்லாநாம்ʼ ஸ்ரஜம்ʼ லிப்ஸந்ேத க ந்து வயம் அம்லாநாம்ʼ
லிப்ஸாமேஹ|

ⅩⅩⅥ தஸ்மாத்³ அஹமப தா⁴வாமி க ந்து ல யமநுத்³த ³ஸ்²ய
தா⁴வாமி தந்நஹ | அஹம்ʼ மல்லஇவ யுத்⁴யாமி ச க ந்து
சா²யாமாகா⁴தயந்நவயுத்⁴யாமி தந்நஹ |

ⅩⅩⅦ இதராந் ப்ரத ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ ேகா⁴ஷயத்வாஹம்ʼ யத்
ஸ்வயமக்³ராஹ்ேயா ந ப⁴வாமி தத³ர்த²ம்ʼ ேத³ஹம் ஆஹந்மி
வஸீ²குர்வ்ேவச|
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Ⅹ
Ⅰ ேஹ ப்⁴ராதர :, அஸ்மத்ப த்ருʼபுருஷாநத ⁴ யூயம்ʼ யத³ஜ்ஞாதா ந
தஷ்ட²ேதத மம வாஞ்சா², ேத ஸர்வ்ேவ ேமகா⁴த⁴ :ஸ்த ²தா ப³பூ⁴வு :
ஸர்வ்ேவஸமுத்³ரமத்⁴ேயநவவ்ரஜு :,

Ⅱ ஸர்வ்ேவ மூஸாமுத்³த ³ஸ்²ய ேமக⁴ஸமுத்³ரேயா ர்மஜ்ஜிதா
ப³பூ⁴வு :

Ⅲ ஸர்வ்வ ஏகம் ஆத்மிகம்ʼ ப⁴ யம்ʼ பு³பு⁴ஜிர ஏகம் ஆத்மிகம்ʼ
ேபயம்ʼ பபுஸ்²ச

Ⅳயதஸ்ேத(அ)நுசரதஆத்மிகாத்³அசலாத் லப்³த⁴ம்ʼ ேதாயம்ʼ பபு :
ேஸா(அ)சல : க்²ரீஷ்டஏவ|

Ⅴ ததா² ஸத்யப ேதஷாம்ʼ மத்⁴ேய(அ)த ⁴ேகஷ
ேலாேகஷ்வீஸ்²வேரா ந ஸந்துேதாேஷத ேஹேதாஸ்ேத ப்ரந்தேர
ந பாத தா :|

Ⅵ ஏதஸ்மிந் ேத (அ)ஸ்மாகம்ʼ ந த³ர்ஸ²நஸ்வரூபா ப³பூ⁴வு :;
அதஸ்ேத யதா² குத்ஸிதாப ⁴லாஷேணா ப³பூ⁴வுரஸ்மாப ⁴ஸ்ததா²
குத்ஸிதாப ⁴லாஷப ⁴ ர்ந ப⁴வதவ்யம்ʼ|

Ⅶலிக ²தமாஸ்ேத,ேலாகாேபா⁴க்தும்ʼபாதுஞ்ேசாபவவஸு²ஸ்தத :
க்ரீடி³துமுத்த ²தா இதயேநந ப்ரகாேரண ேதஷாம்ʼ ைகஸ்²ச த்³
யத்³வத்³ ேத³வபூஜா க்ருʼதாயுஷ்மாப ⁴ஸ்தத்³வத்நக்ரியதாம்ʼ|

Ⅷ அபரம்ʼ ேதஷாம்ʼ ைகஸ்²ச த்³ யத்³வத்³ வ்யப ⁴சார :
க்ருʼதஸ்ேதந ைசகஸ்மிந் த ³ேந த்ரேயாவம்ʼஸ²தஸஹஸ்ராணி
ேலாகா ந பாத தாஸ்தத்³வத்³ அஸ்மாப ⁴ ர்வ்யப ⁴சாேரா ந
கர்த்தவ்ய :|

Ⅸ ேதஷாம்ʼ ேகச த்³ யத்³வத் க்²ரீஷ்டம்ʼ பரீக்ஷதவந்தஸ்தஸ்மாத்³
பு⁴ஜங்ைக³ ர்நஷ்டாஸ்²ச தத்³வத்³ அஸ்மாப ⁴ : க்²ரீஷ்ேடா ந
பரீக்ஷதவ்ய :|

Ⅹேதஷாம்ʼேகச த்³யதா²வாக்கலஹம்ʼக்ருʼதவந்தஸ்தத்காரணாத்
ஹந்த்ரா வ நாஸி²தாஸ்²ச யுஷ்மாப ⁴ஸ்தத்³வத்³ வாக்கலேஹா ந
க்ரியதாம்ʼ|

Ⅺதாந் ப்ரத யாந்ேயதாந ஜக⁴டிேர தாந்யஸ்மாகம்ʼ ந த³ர்ஸ²நாந
ஜக³த : ேஸ²ஷயுேக³ வர்த்தமாநாநாம் அஸ்மாகம்ʼ ஸி²க்ஷார்த²ம்ʼ
லிக ²தாந ச ப³பூ⁴வு :|

Ⅻஅதஏவ ய : கஸ்²ச த்³ ஸுஸ்த ²ரம்ʼமந்ய : ஸ யந்ந பேதத் தத்ர
ஸாவதா⁴ேநா ப⁴வது|

ⅩⅢ மாநுஷகபரீக்ஷாத ரிக்தா காப பரீக்ஷா யுஷ்மாந் நாக்ராமத்,
ஈஸ்²வரஸ்²ச வஸ்²வாஸ்ய : ேஸா(அ)தஸ²க்த்யாம்ʼ பரீக்ஷாயாம்ʼ
பதநாத் யுஷ்மாந் ரக்ஷஷ்யத , பரீக்ஷா ச யத்³ யுஷ்மாப ⁴ :
ேஸாடு⁴ம்ʼஸ²க்யேத தத³ர்த²ம்ʼ தயாஸஹநஸ்தாரஸ்ய பந்தா²நம்ʼ
நரூபயஷ்யத |

ⅩⅣேஹப்ரியப்⁴ராதர :, ேத³வபூஜாேதாதூ³ரம்அபஸரத|
ⅩⅤ அஹம்ʼ யுஷ்மாந் வஜ்ஞாந் மத்வா ப்ரபா⁴ேஷ மயா யத்
கத்²யேத தத்³யுஷ்மாப ⁴ ர்வவ ச்யதாம்ʼ|

ⅩⅥ யத்³ த⁴ந்யவாத³பாத்ரம் அஸ்மாப ⁴ ர்த⁴ந்யம்ʼ க³த்³யேத
தத் க ம்ʼ க்²ரீஷ்டஸ்ய ேஸா²ணிதஸ்ய ஸஹபா⁴க ³த்வம்ʼ நஹ ?
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யஸ்²ச பூேபா(அ)ஸ்மாப ⁴ ர்ப⁴ஜ்யேத ஸ கம்ʼ க்²ரீஷ்டஸ்ய வபுஷ :
ஸஹபா⁴க ³த்வம்ʼ நஹ ?

ⅩⅦ வயம்ʼ ப³ஹவ : ஸந்ேதா(அ)ப்ேயகபூபஸ்வரூபா
ஏகவபு :ஸ்வரூபாஸ்²ச ப⁴வாம :, யேதா வயம்ʼ ஸர்வ்வ ஏகபூபஸ்ய
ஸஹபா⁴க ³ந :|

ⅩⅧ யூயம்ʼ ஸா²ரீரிகம் இஸ்ராேயலீயவம்ʼஸ²ம்ʼ ந ரீக்ஷத்⁴வம்ʼ|
ேய ப³லீநாம்ʼ மாம்ʼஸாந பு⁴ஞ்ஜேத ேத க ம்ʼ யஜ்ஞேவத்³யா :
ஸஹபா⁴க ³ேநா ந ப⁴வந்த ?

ⅩⅨ இத்யேநந மயா க ம்ʼ கத்²யேத? ேத³வதா வாஸ்தவகீ
ேத³வதாையப³லிதா³நம்ʼவாவாஸ்தவகம்ʼ க ம்ʼ ப⁴ேவத்?

ⅩⅩ தந்நஹ கந்து ப ⁴ந்நஜாத ப ⁴ ர்ேய ப³லேயா தீ³யந்ேத த
ஈஸ்²வராய தந்நஹ பூ⁴ேதப்⁴யஏவ தீ³யந்ேத தஸ்மாத்³ யூயம்ʼ யத்³
பூ⁴தாநாம்ʼஸஹபா⁴க ³ேநா ப⁴வேத²த்யஹம்ʼ நாப ⁴லஷாமி|

ⅩⅪ ப்ரேபா⁴ : கம்ʼேஸந பூ⁴தாநாமப கம்ʼேஸந பாநம்ʼ
யுஷ்மாப ⁴ரஸாத்⁴யம்ʼ; யூயம்ʼ ப்ரேபா⁴ ர்ேபா⁴ஜ்யஸ்ய பூ⁴தாநாமப
ேபா⁴ஜ்யஸ்யஸஹபா⁴க ³ேநா ப⁴வதும்ʼ நஸ²க்நுத²|

ⅩⅫ வயம்ʼ க ம்ʼ ப்ரபு⁴ம்ʼ ஸ்பர்த்³த ⁴ஷ்யாமேஹ? வயம்ʼ க ம்ʼ
தஸ்மாத்³ ப³லவந்த :?

ⅩⅩⅢ மாம்ʼ ப்ரத ஸர்வ்வம்ʼ கர்ம்மாப்ரதஷத்³த⁴ம்ʼ க ந்து ந
ஸர்வ்வம்ʼ ஹதஜநகம்ʼ ஸர்வ்வம் அப்ரதஷத்³த⁴ம்ʼ க ந்து ந
ஸர்வ்வம்ʼ நஷ்டா²ஜநகம்ʼ|

ⅩⅩⅣ ஆத்மஹத : ேகநாப ந ேசஷ்டிதவ்ய : க ந்து ஸர்வ்ைவ :
பரஹதஸ்²ேசஷ்டிதவ்ய :|

ⅩⅩⅤஆபேணயத் க்ரய்யம்ʼ தத்³ யுஷ்மாப ⁴ : ஸம்ʼேவத³ஸ்யார்த²ம்ʼ
க மப ந ப்ருʼஷ்ட்வா பு⁴ஜ்யதாம்ʼ

ⅩⅩⅥயத : ப்ருʼத ²வீதந்மத்⁴யஸ்த²ஞ்சஸர்வ்வம்ʼ பரேமஸ்²வரஸ்ய|
ⅩⅩⅦ அபரம் அவஸ்²வாஸிேலாகாநாம்ʼ ேகநச த் ந மந்த்ரிதா
யூயம்ʼயத ³தத்ரஜிக³மிஷத²தர்ஹ ேதநயத்³யத்³உபஸ்தா²ப்யேத
தத்³ யுஷ்மாப ⁴ : ஸம்ʼேவத³ஸ்யார்த²ம்ʼ க மப ந ப்ருʼஷ்ட்வா
பு⁴ஜ்யதாம்ʼ|

ⅩⅩⅧ க ந்து தத்ர யத ³ கஸ்²ச த்³ யுஷ்மாந் வேத³த் ப⁴ யேமதத்³
ேத³வதாயா : ப்ரஸாத³ இத தர்ஹ தஸ்ய ஜ்ஞாபயதுரநுேராதா⁴த்
ஸம்ʼேவத³ஸ்யார்த²ஞ்சதத்³யுஷ்மாப ⁴ ர்நேபா⁴க்தவ்யம்ʼ|ப்ருʼத ²வீ
தந்மத்⁴யஸ்த²ஞ்சஸர்வ்வம்ʼ பரேமஸ்²வரஸ்ய,

ⅩⅩⅨஸத்யேமதத்,க ந்துமயாய :ஸம்ʼேவேதா³ந ர்த்³த ³ஸ்²யேதஸ
தவநஹ பரஸ்ையவ|

ⅩⅩⅩ அநுக்³ரஹபாத்ேரண மயா த⁴ந்யவாத³ம்ʼ க்ருʼத்வா யத்³
பு⁴ஜ்யேத தத்காரணாத்³அஹம்ʼகுேதா ந ந்த ³ஷ்ேய?

ⅩⅩⅪ தஸ்மாத்³ ேபா⁴ஜநம்ʼ பாநம் அந்யத்³வா கர்ம்ம குர்வ்வத்³ப ⁴
ர்யுஷ்மாப ⁴ : ஸர்வ்வேமேவஸ்²வரஸ்ய மஹம்ந : ப்ரகாஸா²ர்த²ம்ʼ
க்ரியதாம்ʼ|

ⅩⅩⅫ யஹூதீ³யாநாம்ʼ ப ⁴ந்நஜாதீயாநாம் ஈஸ்²வரஸ்ய
ஸமாஜஸ்யவாவக்⁴நஜநைக ர்யுஷ்மாப ⁴ ர்ந ப⁴வதவ்யம்ʼ|
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ⅩⅩⅩⅢ அஹமப்யாத்மஹதம் அேசஷ்டமாேநா ப³ஹூநாம்ʼ
பரித்ராணார்த²ம்ʼ ேதஷாம்ʼ ஹதம்ʼ ேசஷ்டமாந : ஸர்வ்வவஷேய
ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ துஷ்டிகேரா ப⁴வாமீத்யேநநாஹம்ʼ யத்³வத்
க்²ரீஷ்டஸ்யாநுகா³மீதத்³வத்³யூயம்ʼமமாநுகா³மிேநா ப⁴வத|

Ⅺ
Ⅰ ேஹ ப்⁴ராதர :, யூயம்ʼ ஸர்வ்வஸ்மிந் கார்ய்ேய மாம்ʼ ஸ்மரத²
மயா ச யாத்³ருʼகு³பத ³ஷ்டாஸ்தாத்³ருʼகா³சரைத²தத்காரணாத்
மயா ப்ரஸ²ம்ʼஸநீயாஆத்⁴ேப³|

Ⅱததா²ப மைமஷாவாஞ்சா²யத்³யூயமித³ம்அவக³தா ப⁴வத²,
Ⅲ ஏைககஸ்ய புருஷஸ்ேயாத்தமாங்க³ஸ்வரூப : க்²ரீஷ்ட :,
ேயாஷதஸ்²ேசாத்தமாங்க³ஸ்வரூப : புமாந், க்²ரீஷ்டஸ்ய
ேசாத்தமாங்க³ஸ்வரூபஈஸ்²வர :|

Ⅳ அபரம் ஆச்சா²த ³ேதாத்தமாங்ேக³ந ேயந பும்ʼஸா ப்ரார்த²நா
க்ரியத ஈஸ்²வரீயவாணீ கத்²யேத வா ேதந ஸ்வீேயாத்தமாங்க³ம்
அவஜ்ஞாயேத|

Ⅴ அநாச்சா²த ³ேதாத்தமாங்க³யா யயா ேயாஷதா ச ப்ரார்த²நா
க்ரியத ஈஸ்²வரீயவாணீகத்²யேதவா தயாப ஸ்வீேயாத்தமாங்க³ம்
அவஜ்ஞாயேதயத : ஸாமுண்டி³தஸி²ர :ஸத்³ருʼஸா²|

Ⅵ அநாச்சா²த ³தமஸ்தகா யா ேயாஷத் தஸ்யா : ஸி²ர :
முண்ட³நீயேமவ க ந்து ேயாஷத : ேகஸ²ச்ேச²த³நம்ʼ
ஸி²ேராமுண்ட³நம்ʼ வா யத ³ லஜ்ஜாஜநகம்ʼ ப⁴ேவத் தர்ஹ தயா
ஸ்வஸி²ரஆச்சா²த்³யதாம்ʼ|

Ⅶ புமாந் ஈஸ்²வரஸ்ய ப்ரதமூர்த்த  : ப்ரத ேதஜ :ஸ்வரூபஸ்²ச
தஸ்மாத் ேதந ஸி²ேரா நாச்சா²த³நீயம்ʼ க ந்து ஸீமந்த நீ பும்ʼஸ :
ப்ரத ப ³ம்ப³ஸ்வரூபா|

Ⅷயேதாேயாஷாத : புமாந்ேநாத³பாத ³க ந்துபும்ʼேஸாேயாஷத்³
உத³பாத ³|

Ⅸஅத ⁴கந்துேயாஷத : க்ருʼேத பும்ʼஸ : ஸ்ருʼஷ்டிர்ந ப³பூ⁴வக ந்து
பும்ʼஸ : க்ருʼேத ேயாஷத : ஸ்ருʼஷ்டிர்ப³பூ⁴வ|

Ⅹ இத ேஹேதா ர்தூ³தாநாம் ஆத³ராத்³ ேயாஷதா
ஸி²ரஸ்யதீ⁴நதாஸூசகம்ஆவரணம்ʼ த⁴ர்த்தவ்யம்ʼ|

Ⅺததா²ப ப்ரேபா⁴ ர்வ த ⁴நாபுமாம்ʼஸம்ʼவநாேயாஷந்நஜாயேத
ேயாஷதஞ்சவநா புமாந் நஜாயேத|

Ⅻ யேதா யதா² பும்ʼேஸா ேயாஷத்³ உத³பாத ³ ததா² ேயாஷத :
புமாந்ஜாயேத,ஸர்வ்வவஸ்தூந ேசஸ்²வராத்³உத்பத்³யந்ேத|

ⅩⅢயுஷ்மாப ⁴ேரைவதத்³வவச்யதாம்ʼ,அநாவ்ருʼதயா ேயாஷதா
ப்ரார்த²நம்ʼ க ம்ʼஸுத்³ருʼஸ்²யம்ʼ ப⁴ேவத்?

ⅩⅣ புருஷஸ்ய தீ³ர்க⁴ேகஸ²த்வம்ʼ தஸ்ய லஜ்ஜாஜநகம்ʼ, க ந்து
ேயாஷேதா தீ³ர்க⁴ேகஸ²த்வம்ʼ தஸ்யாெகௗ³ரவஜநகம்ʼ

ⅩⅤயதஆச்சா²த³நாயதஸ்ையேகஸா²த³த்தாஇத க ம்ʼயுஷ்மாப ⁴ 
: ஸ்வபா⁴வேதா நஸி² யேத?

ⅩⅥ அத்ர யத ³ கஸ்²ச த்³ வவத ³தும் இச்ேச²த் தர்ஹ்யஸ்மாகம்
ஈஸ்²வரீயஸமிதீநாஞ்சதாத்³ருʼஸீ² ரீத ர்நவ த்³யேத|
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ⅩⅦ யுஷ்மாப ⁴ ர்ந ப⁴த்³ராய க ந்து குத்ஸிதாய ஸமாக³ம்யேத
தஸ்மாத்³ ஏதாந பா⁴ஷமாேணநமயாயூயம்ʼ ந ப்ரஸ²ம்ʼஸநீயா :|

ⅩⅧ ப்ரத²மத : ஸமிெதௗ ஸமாக³தாநாம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ மத்⁴ேய
ேப⁴தா³ : ஸந்தீத வார்த்தா மயா ஸ்²ரூயேத தந்மத்⁴ேய கஞ்ச த்
ஸத்யம்ʼமந்யேத ச|

ⅩⅨ யேதா ேஹேதா ர்யுஷ்மந்மத்⁴ேய ேய பரீக்ஷதாஸ்ேத யத்
ப்ரகாஸ்²யந்ேத தத³ர்த²ம்ʼ ேப⁴ைத³ ர்ப⁴வதவ்யேமவ|

ⅩⅩ ஏகத்ர ஸமாக³ைத ர்யுஷ்மாப ⁴ : ப்ரபா⁴வம்ʼ ேப◌⁴◌ाஜ்யம்ʼ
பு⁴ஜ்யதஇத நஹ ;

ⅩⅪ யேதா ேபா⁴ஜநகாேல யுஷ்மாகேமைகேகந ஸ்வகீயம்ʼ
ப⁴ யம்ʼ தூர்ணம்ʼ க்³ரஸ்யேத தஸ்மாத்³ ஏேகா ஜேநா
பு³பு⁴க்ஷதஸ்தஷ்ட²த ,அந்யஸ்²ச பரித்ருʼப்ேதா ப⁴வத |

ⅩⅫ ேபா⁴ஜநபாநார்த²ம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ க ம்ʼ ேவஸ்²மாந ந ஸந்த ?
யுஷ்மாப ⁴ ர்வா க ம் ஈஸ்²வரஸ்ய ஸமித ம்ʼ துச்சீ²க்ருʼத்ய தீ³நா
ேலாகாஅவஜ்ஞாயந்ேத? இத்யேநந மயா க ம்ʼவக்தவ்யம்ʼ? யூயம்ʼ
க ம்ʼமயா ப்ரஸ²ம்ʼஸநீயா :? ஏதஸ்மிந்யூயம்ʼ ந ப்ரஸ²ம்ʼஸநீயா :|

ⅩⅩⅢ ப்ரபு⁴ேதா ய உபேத³ேஸா² மயா லப்³ேதா⁴ யுஷ்மாஸு
ஸமர்ப தஸ்²சஸஏஷ :|

ⅩⅩⅣ பரகரஸமர்பணக்ஷபாயாம்ʼ ப்ரபு⁴ ர்யீஸு² :
பூபமாதா³ேயஸ்²வரம்ʼ த⁴ந்யம்ʼ வ்யாஹ்ருʼத்ய தம்ʼ ப⁴ங்க்த்வா
பா⁴ஷதவாந் யுஷ்மாப ⁴ேரதத்³ க்³ருʼஹ்யதாம்ʼ பு⁴ஜ்யதாஞ்ச
தத்³ யுஷ்மத்க்ருʼேத ப⁴க்³நம்ʼ மம ஸ²ரீரம்ʼ; மம ஸ்மரணார்த²ம்ʼ
யுஷ்மாப ⁴ேரதத் க்ரியதாம்ʼ|

ⅩⅩⅤ புநஸ்²ச ேப⁴ஜநாத் பரம்ʼ தைத²வ கம்ʼஸம் ஆதா³ய
ேதேநாக்தம்ʼ கம்ʼேஸா(அ)யம்ʼ மம ேஸா²ணிேதந ஸ்தா²ப ேதா
நூதநநயம :; யதவாரம்ʼ யுஷ்மாப ⁴ேரதத் பீயேத ததவாரம்ʼ மம
ஸ்மரணார்த²ம்ʼ பீயதாம்ʼ|

ⅩⅩⅥ யதவாரம்ʼ யுஷ்மாப ⁴ேரஷ பூேபா பு⁴ஜ்யேத பா⁴ஜேநநாேநந
பீயேத ச ததவாரம்ʼ ப்ரேபா⁴ராக³மநம்ʼ யாவத் தஸ்ய ம்ருʼத்யு :
ப்ரகாஸ்²யேத|

ⅩⅩⅦ அபரஞ்ச ய : கஸ்²ச த்³ அேயாக்³யத்ேவந ப்ரேபா⁴ரிமம்ʼ
பூபம் அஸ்²நாத தஸ்யாேநந பா⁴ஜேநந பவத ச ஸ ப்ரேபா⁴ :
காயருத ⁴ரேயா ர்த³ண்ட³தா³யீப⁴வஷ்யத |

ⅩⅩⅧ தஸ்மாத் மாநேவநாக்³ர ஆத்மாந பரீ ய பஸ்²சாத்³ ஏஷ
பூேபா பு⁴ஜ்யதாம்ʼ கம்ʼேஸநாேநந ச பீயதாம்ʼ|

ⅩⅩⅨ ேயந சாநர்ஹத்ேவந பு⁴ஜ்யேத பீயேத ச ப்ரேபா⁴ : காயம்
அவம்ருʼஸ²தா ேதந த³ண்ட³ப்ராப்தேய பு⁴ஜ்யேத பீயேத ச|

ⅩⅩⅩ ஏதத்காரணாத்³ யுஷ்மாகம்ʼ பூ⁴ரிேஸா² ேலாகா து³ர்ப்³ப³லா
ேராக ³ணஸ்²சஸந்த ப³ஹவஸ்²ச மஹாந த்³ராம்ʼ க³தா :|

ⅩⅩⅪ அஸ்மாப ⁴ ர்யத்³யாத்மவ சாேரா(அ)காரிஷ்யத தர்ஹ
த³ண்ேடா³ நாலப்ஸ்யத;

ⅩⅩⅫ க ந்து யதா³ஸ்மாகம்ʼ வசாேரா ப⁴வத ததா³ வயம்ʼ ஜக³ேதா
ஜைந : ஸமம்ʼ யத்³ த³ண்ட³ம்ʼ ந லபா⁴மேஹ தத³ர்த²ம்ʼ ப்ரபு⁴நா
ஸா²ஸ்தம்ʼ பு⁴ம்ʼஜ்மேஹ|
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ⅩⅩⅩⅢ ேஹ மம ப்⁴ராதர :, ேபா⁴ஜநார்த²ம்ʼ மிலிதாநாம்ʼ யுஷ்மாகம்
ஏேகேநதேரா(அ)நுக்³ருʼஹ்யதாம்ʼ|

ⅩⅩⅩⅣ யஸ்²ச பு³பு⁴க்ஷத : ஸ ஸ்வக்³ருʼேஹ பு⁴ங்க்தாம்ʼ|
த³ண்ட³ப்ராப்தேய யுஷ்மாப ⁴ ர்ந ஸமாக³ம்யதாம்ʼ| ஏதத்³ப ⁴ந்நம்ʼ
யத்³ ஆேத³ஷ்டவ்யம்ʼ தத்³ யுஷ்மத்ஸமீபாக³மநகாேல
மயாேத³ யேத|

Ⅻ
Ⅰ ேஹ ப்⁴ராதர :, யூயம்ʼ யத்³ ஆத்மிகாந் தா³யாந்
அநவக³தாஸ்தஷ்ட²த² தத³ஹம்ʼ நாப ⁴லஷாமி|

Ⅱ பூர்வ்வம்ʼ ப ⁴ந்நஜாதீயா யூயம்ʼ யத்³வத்³ வநீதாஸ்தத்³வத்³
அவாக்ப்ரத மாநாம்அநுகா³மிநஆத்⁴ப³ம்இத ஜாநீத²|

Ⅲ இத ேஹேதாரஹம்ʼ யுஷ்மப்⁴யம்ʼ ந ேவத³யாமி,
ஈஸ்²வரஸ்யாத்மநா பா⁴ஷமாண : ேகா(அ)ப யீஸு²ம்ʼ ஸ²ப்த இத
ந வ்யாஹரத , புநஸ்²ச பவ த்ேரணாத்மநா வ நீதம்ʼ வநாந்ய :
ேகா(அ)ப யீஸு²ம்ʼ ப்ரபு⁴ரித வ்யாஹர்த்தும்ʼ நஸ²க்ேநாத |

Ⅳதா³யா ப³ஹுவதா⁴ : க ந்த்ேவகஆத்மா
Ⅴபரிசர்ய்யாஸ்²ச ப³ஹுவதா⁴ : க ந்த்ேவக : ப்ரபு⁴ :|
Ⅵஸாத⁴நாந ப³ஹுவதா⁴ந க ந்து ஸர்வ்ேவஷ ஸர்வ்வஸாத⁴க
ஈஸ்²வர ஏக :|

Ⅶ ஏைககஸ்ைம தஸ்யாத்மேநா த³ர்ஸ²நம்ʼ பரஹதார்த²ம்ʼ
தீ³யேத|

Ⅷ ஏகஸ்ைம ேதநாத்மநா ஜ்ஞாநவாக்யம்ʼ தீ³யேத, அந்யஸ்ைம
ேதைநவாத்மநாத ³ஷ்டம்ʼவத்³யாவாக்யம்,

Ⅸ அந்யஸ்ைம ேதைநவாத்மநா வஸ்²வாஸ :, அந்யஸ்ைம
ேதைநவாத்மநாஸ்வாஸ்த்²யதா³நஸ²க்த  :,

Ⅹ அந்யஸ்ைம து³ :ஸாத்⁴யஸாத⁴நஸ²க்த ரந்யஸ்ைம
ேசஸ்²வரீயாேத³ஸ² :, அந்யஸ்ைம சாத மாநுஷகஸ்யாேத³ஸ²ஸ்ய
வசாரஸாமர்த்²யம்,அந்யஸ்ைமபரபா⁴ஷாபா⁴ஷணஸ²க்த ரந்யஸ்ைம
ச பா⁴ஷார்த²பா⁴ஷணஸாமர்யம்ʼ தீ³யேத|

Ⅺ ஏேகநாத்³வதீேயநாத்மநா யதா²ப ⁴லாஷம் ஏைககஸ்ைம
ஜநாையைககம்ʼ தா³நம்ʼவதரதா தாந ஸர்வ்வாணிஸாத்⁴யந்ேத|

Ⅻ ேத³ஹ ஏக : ஸந்நப யத்³வத்³ ப³ஹ்வங்க³யுக்ேதா ப⁴வத ,
தஸ்ையகஸ்யவபுேஷா (அ)ங்கா³நாம்ʼ ப³ஹுத்ேவநயத்³வத்³ ஏகம்ʼ
வபு ர்ப⁴வத , தத்³வத்க்²ரீஷ்ட :|

ⅩⅢ யேதா ேஹேதா ர்யஹூத ³ப ⁴ந்நஜாதீயதா³ஸஸ்வதந்த்ரா
வயம்ʼ ஸர்வ்ேவ மஜ்ஜேநைநேகநாத்மைநகேத³ஹீக்ருʼதா :
ஸர்வ்ேவைசகாத்மபு⁴க்தாஅப⁴வாம|

ⅩⅣஏேகநாங்ேக³நவபு ர்ந ப⁴வத க ந்துப³ஹுப ⁴ :|
ⅩⅤ தத்ர சரணம்ʼ யத ³ வேத³த் நாஹம்ʼ ஹஸ்தஸ்தஸ்மாத்
ஸ²ரீரஸ்ய பா⁴ேகா³ நாஸ்மீத தர்ஹ்யேநந ஸ²ரீராத் தஸ்ய
வ ேயாேகா³ ந ப⁴வத |
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ⅩⅥ ஸ்²ேராத்ரம்ʼ வா யத ³ வேத³த் நாஹம்ʼ நயநம்ʼ தஸ்மாத்
ஸ²ரீரஸ்யாம்ʼேஸா² நாஸ்மீத தர்ஹ்யேநந ஸ²ரீராத் தஸ்ய
வ ேயாேகா³ ந ப⁴வத |

ⅩⅦ க்ருʼத்ஸ்நம்ʼ ஸ²ரீரம்ʼ யத ³ த³ர்ஸ²ேநந்த்³ரியம்ʼ ப⁴ேவத் தர்ஹ
ஸ்²ரவேணந்த்³ரியம்ʼ குத்ர ஸ்தா²ஸ்யத ? தத் க்ருʼத்ஸ்நம்ʼ யத ³
வா ஸ்²ரவேணந்த்³ரியம்ʼ ப⁴ேவத் தர்ஹ க்⁴ரேணந்த்³ரியம்ʼ குத்ர
ஸ்தா²ஸ்யத ?

ⅩⅧ க ந்த்வதா³நீம் ஈஸ்²வேரண யதா²ப ⁴லஷதம்ʼ
தைத²வாங்க³ப்ரத்யங்கா³நாம் ஏைககம்ʼஸ²ரீேரஸ்தா²ப தம்ʼ|

ⅩⅨ தத் க்ருʼத்ஸ்நம்ʼ யத்³ேயகாங்க³ரூப ப⁴ேவத் தர்ஹ ஸ²ரீேர
குத்ரஸ்தா²ஸ்யத ?

ⅩⅩதஸ்மாத்³அங்கா³ந ப³ஹூந ஸந்த ஸ²ரீரம்ʼ த்ேவகேமவ|
ⅩⅪ அதஏவ த்வயா மம ப்ரேயாஜநம்ʼ நாஸ்தீத வாசம்ʼ பாணிம்ʼ
வத ³தும்ʼநயநம்ʼநஸ²க்ேநாத ,ததா²யுவாப்⁴யாம்ʼமமப்ரேயாஜநம்ʼ
நாஸ்தீத மூர்த்³தா⁴ சரெணௗவத ³தும்ʼ நஸ²க்ேநாத  :;

ⅩⅫ வஸ்துதஸ்து வக்³ரஹஸ்ய யாந்யங்கா³ந்யஸ்மாப ⁴
ர்து³ர்ப்³ப³லாந பு³த்⁴யந்ேத தாந்ேயவஸப்ரேயாஜநாந ஸந்த |

ⅩⅩⅢ யாந ச ஸ²ரீரமத்⁴ேய(அ)வமந்யாந பு³த்⁴யேத
தாந்யஸ்மாப ⁴ரத ⁴கம்ʼ ேஸா²ப்⁴யந்ேத|யாந சகுத்³ருʼஸ்²யாந தாந
ஸுத்³ருʼஸ்²யதராணி க்ரியந்ேத

ⅩⅩⅣ க ந்து யாந ஸ்வயம்ʼ ஸுத்³ருʼஸ்²யாந ேதஷாம்ʼ ேஸா²ப⁴நம்
நஷ்ப்ரேயாஜநம்ʼ|

ⅩⅩⅤ ஸ²ரீரமத்⁴ேய யத்³ ேப⁴ேதா³ ந ப⁴ேவத் க ந்து
ஸர்வ்வாண்யங்கா³ந யத்³ ஐக்யபா⁴ேவந ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ ஹதம்ʼ
ச ந்தயந்த தத³ர்த²ம் ஈஸ்²வேரணாப்ரதா⁴நம் ஆத³ரணீயம்ʼ
க்ருʼத்வாஸ²ரீரம்ʼவ ரச தம்ʼ|

ⅩⅩⅥ தஸ்மாத்³ ஏகஸ்யாங்க³ஸ்ய பீடா³யாம்ʼ ஜாதாயாம்ʼ
ஸர்வ்வாண்யங்கா³ந ேதந ஸஹ பீட்³யந்ேத, ஏகஸ்ய ஸமாத³ேர
ஜாேத சஸர்வ்வாணி ேதநஸஹஸம்ʼஹ்ருʼஷ்யந்த |

ⅩⅩⅦ யூயஞ்ச க்²ரீஷ்டஸ்ய ஸ²ரீரம்ʼ, யுஷ்மாகம் ஏைககஸ்²ச
தஸ்ையைககம்அங்க³ம்ʼ|

ⅩⅩⅧ ேகச த் ேகச த் ஸமிதாவீஸ்²வேரண ப்ரத²மத :
ப்ேரரிதா த்³வதீயத ஈஸ்²வரீயாேத³ஸ²வக்தாரஸ்த்ருʼதீயத
உபேத³ஷ்டாேரா ந யுக்தா :, தத : பரம்ʼ ேகப்⁴ேயா(அ)ப
ச த்ரகார்ய்யஸாத⁴நஸாமர்த்²யம்அநாமயகரணஸ²க்தருபக்ருʼெதௗ
ேலாகஸா²ஸேநவாைநபுண்யம்ʼநாநாபா⁴ஷாபா⁴ஷணஸாமர்த்²யம்ʼ
வா ேதநவ்யதாரி|

ⅩⅩⅨ ஸர்வ்ேவ கம்ʼ ப்ேரரிதா :? ஸர்வ்ேவ கம்
ஈஸ்²வரீயாேத³ஸ²வக்தார :? ஸர்வ்ேவ கம் உபேத³ஷ்டார :?
ஸர்வ்ேவகம்ʼ ச த்ரகார்ய்யஸாத⁴கா :?

ⅩⅩⅩ ஸர்வ்ேவ கம் அநாமயகரணஸ²க்தயுக்தா :? ஸர்வ்ேவ கம்ʼ
பரபா⁴ஷாவாத ³ந :? ஸர்வ்ேவவா க ம்ʼ பரபா⁴ஷார்த²ப்ரகாஸ²கா :?

ⅩⅩⅪயூயம்ʼஸ்²ேரஷ்ட²தா³யாந்லப்³து⁴ம்ʼயதத்⁴வம்ʼ|அேநநயூயம்ʼ
மயாஸர்வ்ேவாத்தமமார்க³ம்ʼ த³ர்ஸ²யதவ்யா :|
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ⅩⅢ
Ⅰ மர்த்யஸ்வர்கீ³யாணாம்ʼ பா⁴ஷா பா⁴ஷமாேணா(அ)ஹம்ʼ
யத ³ ப்ேரமஹீேநா ப⁴ேவயம்ʼ தர்ஹ வாத³கதாலஸ்வரூேபா
ந நாத³காரிேப⁴ரீஸ்வரூபஸ்²ச ப⁴வாமி|

Ⅱ அபரஞ்ச யத்³யஹம் ஈஸ்²வரீயாேத³ஸா²ட்⁴ய : ஸ்யாம்ʼ
ஸர்வ்வாணி கு³ப்தவாக்யாந ஸர்வ்வவத்³யாஞ்ச ஜாநீயாம்ʼ
பூர்ணவஸ்²வாஸ : ஸந் ைஸ²லாந் ஸ்தா²நாந்தரீகர்த்தும்ʼ
ஸ²க்நுயாஞ்சக ந்துயத ³ப்ேரமஹீேநாப⁴ேவயம்ʼதர்ஹ்யக³ணநீய
ஏவப⁴வாமி|

Ⅲ அபரம்ʼ யத்³யஹம் அந்நதா³ேநந ஸர்வ்வஸ்வம்ʼ த்யேஜயம்ʼ
தா³ஹநாயஸ்வஸ²ரீரம்ʼஸமர்பேயயஞ்ச க ந்துயத ³ ப்ேரமஹீேநா
ப⁴ேவயம்ʼ தர்ஹ தத்ஸர்வ்வம்ʼமத³ர்த²ம்ʼ நஷ்ப²லம்ʼ ப⁴வத |

Ⅳ ப்ேரம ச ரஸஹஷ்ணு ஹைதஷ ச, ப்ேரம ந ர்த்³ேவஷம்
அஸ²ட²ம்ʼ ந ர்க³ர்வ்வஞ்ச|

Ⅴ அபரம்ʼ தத் குத்ஸிதம்ʼ நாசரத , ஆத்மேசஷ்டாம்ʼ ந குருேத
ஸஹஸாநக்ருத்⁴யத பராநஷ்டம்ʼ ந ச ந்தயத ,

Ⅵஅத⁴ர்ம்ேம நதுஷ்யத ஸத்யஏவஸந்துஷ்யத |
Ⅶதத் ஸர்வ்வம்ʼ த தக்ஷேதஸர்வ்வத்ர வஸ்²வஸித ஸர்வ்வத்ர
ப⁴த்³ரம்ʼ ப்ரதீக்ஷேதஸர்வ்வம்ʼஸஹேதச|

Ⅷ ப்ேரம்ேநா ேலாப : கதா³ப ந ப⁴வஷ்யத ,
ஈஸ்²வரீயாேத³ஸ²கத²நம்ʼ ேலாப்ஸ்யேத பரபா⁴ஷாபா⁴ஷணம்ʼ
நவர்த்தஷ்யேதஜ்ஞாநமப ேலாபம்ʼயாஸ்யத |

Ⅸ யேதா(அ)ஸ்மாகம்ʼ ஜ்ஞாநம்ʼ க²ண்ட³மாத்ரம்
ஈஸ்²வரீயாேத³ஸ²கத²நமப க²ண்ட³மாத்ரம்ʼ|

Ⅹக ந்த்வஸ்மாஸுஸித்³த⁴தாம்ʼக³ேதஷ தாந க²ண்ட³மாத்ராணி
ேலாபம்ʼயாஸ்யந்ேத|

Ⅺ பா³ல்யகாேல(அ)ஹம்ʼ பா³ல இவாபா⁴ேஷ பா³ல
இவாச ந்தயஞ்ச க ந்து ெயௗவேந ஜாேத தத்ஸர்வ்வம்ʼ
பா³ல்யாசரணம்ʼ பரித்யக்தவாந்|

Ⅻ இதா³நீம் அப்⁴ரமத்⁴ேயநாஸ்பஷ்டம்ʼ த³ர்ஸ²நம் அஸ்மாப ⁴
ர்லப்⁴யேத க ந்து ததா³ ஸாக்ஷாத் த³ர்ஸ²நம்ʼ லப்ஸ்யேத|
அது⁴நா மம ஜ்ஞாநம் அல்பஷ்ட²ம்ʼ க ந்து ததா³ஹம்ʼ
யதா²வக³ம்யஸ்தைத²வாவக³ேதா ப⁴வஷ்யாமி|

ⅩⅢ இதா³நீம்ʼ ப்ரத்யய : ப்ரத்யாஸா² ப்ேரம ச த்ரீண்ேயதாந
தஷ்ட²ந்த ேதஷாம்ʼமத்⁴ேய ச ப்ேரமஸ்²ேரஷ்ட²ம்ʼ|

ⅩⅣ
Ⅰ யூயம்ʼ ப்ேரமாசரேண ப்ரயதத்⁴வம் ஆத்மிகாந் தா³யாநப
வ ேஸ²ஷத ஈஸ்²வரீயாேத³ஸ²கத²நஸாமர்த்²யம்ʼ ப்ராப்தும்ʼ
ேசஷ்டத்⁴வம்ʼ|

Ⅱ ேயா ஜந : பரபா⁴ஷாம்ʼ பா⁴ஷேதஸ மாநுஷாந் ந ஸம்பா⁴ஷேத
க ந்த்வீஸ்²வரேமவ யத : ேகநாப க மப ந பு³த்⁴யேத ஸ சாத்மநா
நகூ³ட⁴வாக்யாந கத²யத ;

Ⅲ க ந்து ேயா ஜந ஈஸ்²வரீயாேத³ஸ²ம்ʼ கத²யத ஸ பேரஷாம்ʼ
நஷ்டா²ையஹேதாபேத³ஸா²யஸாந்த்வநாையச பா⁴ஷேத|
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Ⅳ பரபா⁴ஷாவாத்³யாத்மந ஏவ நஷ்டா²ம்ʼ ஜநயத
க ந்த்வீஸ்²வரீயாேத³ஸ²வாதீ³ஸமிேத ர்நஷ்டா²ம்ʼஜநயத |

Ⅴ யுஷ்மாகம்ʼ ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ பரபா⁴ஷாபா⁴ஷணம்
இச்சா²ம்யஹம்ʼ க ந்த்வீஸ்²வரீயாேத³ஸ²கத²நம் அத ⁴கமபீச்சா²மி|
யத : ஸமிேத ர்நஷ்டா²ைய ேயந ஸ்வவாக்யாநாம் அர்ேதா²
ந க்ரியேத தஸ்மாத் பரபா⁴ஷாவாத ³த ஈஸ்²வரீயாேத³ஸ²வாதீ³
ஸ்²ேரயாந்|

Ⅵ ேஹ ப்⁴ராதர :, இதா³நீம்ʼ மயா யத ³ யுஷ்மத்ஸமீபம்ʼ க³ம்யேத
தர்ஹீஸ்²வரீயத³ர்ஸ²நஸ்ய ஜ்ஞாநஸ்ய ேவஸ்²வரீயாேத³ஸ²ஸ்ய
வா ஸி²க்ஷாயா வா வாக்யாந ந பா⁴ஷத்வா பரபா⁴ஷாம்ʼ
பா⁴ஷமாேணநமயாயூயம்ʼ கமுபகாரிஷ்யத்⁴ேவ?

Ⅶ அபரம்ʼ வம்ʼஸீ²வல்லக்யாத ³ஷ நஷ்ப்ராணிஷ
வாத்³யயந்த்ேரஷ வாத ³ேதஷ யத ³ க்கணா ந வஸி²ஷ்யந்ேத
தர்ஹ கம்ʼவாத்³யம்ʼ க ம்ʼவா கா³நம்ʼ ப⁴வத தத் ேகந ேபா³த்³து⁴ம்ʼ
ஸ²க்யேத?

Ⅷ அபரம்ʼ ரணதூர்ய்யா நஸ்வேணா யத்³யவ்யக்ேதா ப⁴ேவத்
தர்ஹ யுத்³தா⁴யக : ஸஜ்ஜிஷ்யேத?

Ⅸ தத்³வத் ஜிஹ்வாப ⁴ ர்யத ³ ஸுக³ம்யா வாக் யுஷ்மாப ⁴ ர்ந
க³த்³ேயததர்ஹ யத்³க³த்³யேததத்ேகநேபா⁴த்ஸ்யேத? வஸ்துேதா
யூயம்ʼ த ³கா³லாப நஇவப⁴வஷ்யத²|

Ⅹ ஜக³த கத ப்ரகாரா உக்தேயா வ த்³யந்ேத? தாஸாேமகாப
ந ரர்த ²கா நஹ ;

Ⅺக ந்தூக்ேதரர்ேதா²யத ³மயாநபு³த்⁴யேததர்ஹ்யஹம்ʼவக்த்ரா
ம்ேலச்ச²இவமம்ʼஸ்ேயவக்தாப மயா ம்ேலச்ச²இவமம்ʼஸ்யேத|

Ⅻ தஸ்மாத்³ ஆத்மிகதா³யலிப்ஸேவா யூயம்ʼ ஸமிேத
ர்நஷ்டா²ர்த²ம்ʼ ப்ராப்தப³ஹுவரா ப⁴வதும்ʼயதத்⁴வம்ʼ,

ⅩⅢ அதஏவ பரபா⁴ஷாவாதீ³ யத்³ அர்த²கேரா(அ)ப ப⁴ேவத் தத்
ப்ரார்த²யதாம்ʼ|

ⅩⅣயத்³யஹம்ʼ பரபா⁴ஷயா ப்ரர்த²நாம்ʼ குர்ய்யாம்ʼ தர்ஹ மதீ³ய
ஆத்மா ப்ரார்த²யேத, க ந்துமம பு³த்³த ⁴ ர்நஷ்ப²லா தஷ்ட²த |

ⅩⅤஇத்யேநந க ம்ʼ கரணீயம்ʼ? அஹம் ஆத்மநா ப்ரார்த²யஷ்ேய
பு³த்³த்⁴யாப ப்ரார்த²யஷ்ேய; அபரம்ʼ ஆத்மநா கா³ஸ்யாமி
பு³த்³த்⁴யாப கா³ஸ்யாமி|

ⅩⅥ த்வம்ʼ யதா³த்மநா த⁴ந்யவாத³ம்ʼ கேராஷ ததா³ யத்³ வத³ஸி
தத்³யத ³ஸி²ஷ்ேயேநேவாபஸ்த ²ேதநஜேநநநபு³த்³த்⁴யேததர்ஹ
தவ த⁴ந்யவாத³ஸ்யாந்ேத ததா²ஸ்த்வத ேதந வக்தம்ʼ கத²ம்ʼ
ஸ²க்யேத?

ⅩⅦ த்வம்ʼ ஸம்யக்³ ஈஸ்²வரம்ʼ த⁴ந்யம்ʼ வத³ஸீத ஸத்யம்ʼ ததா²ப
தத்ர பரஸ்யநஷ்டா² ந ப⁴வத |

ⅩⅧ யுஷ்மாகம்ʼ ஸர்வ்ேவப்⁴ேயா(அ)ஹம்ʼ பரபா⁴ஷாபா⁴ஷேண
ஸமர்ேதா²(அ)ஸ்மீத காரணாத்³ ஈஸ்²வரம்ʼ த⁴ந்யம்ʼவதா³மி;

ⅩⅨ ததா²ப ஸமிெதௗ பேராபேத³ஸா²ர்த²ம்ʼ மயா கத ²தாந பஞ்ச
வாக்யாந வரம்ʼ ந சலக்ஷம்ʼ பரபா⁴ஷீயாந வாக்யாந |
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ⅩⅩ ேஹ ப்⁴ராதர :,யூயம்ʼ பு³த்³த்⁴யா பா³லகாஇவ மா பூ⁴த பரந்து
து³ஷ்டதயாஸி²ஸ²வஇவபூ⁴த்வா பு³த்³த்⁴யாஸித்³தா⁴ ப⁴வத|

ⅩⅪ ஸா²ஸ்த்ர இத³ம்ʼ லிக ²தமாஸ்ேத, யதா², இத்யேவாசத்
பேரேஸா²(அ)ஹம் ஆபா⁴ஷஷ்ய இமாந் ஜநாந்| பா⁴ஷாப ⁴ 
: பரகீயாப ⁴ ர்வக்த்ைரஸ்²ச பரேத³ஸி²ப ⁴ :| ததா² மயா
க்ருʼேத(அ)பீேம ந க்³ரஹீஷ்யந்த மத்³வச :||

ⅩⅫ அதஏவ தத் பரபா⁴ஷாபா⁴ஷணம்ʼ அவஸ்²சாஸிந :
ப்ரத சஹ்நரூபம்ʼ ப⁴வத ந ச வஸ்²வாஸிந : ப்ரத ;
க ந்த்வீஸ்²வரீயாேத³ஸ²கத²நம்ʼ நாவஸ்²வாஸிந : ப்ரத தத்³
வஸ்²வாஸிந : ப்ரத்ேயவ|

ⅩⅩⅢ ஸமித பு⁴க்ேதஷ ஸர்வ்ேவஷ ஏகஸ்மிந்
ஸ்தா²ேந மிலித்வா பரபா⁴ஷாம்ʼ பா⁴ஷமாேணஷ
யத ³ ஜ்ஞாநாகாங்க்ஷேணா(அ)வஸ்²வாஸிேநா வா
தத்ராக³ச்ேச²யுஸ்தர்ஹ யுஷ்மாந்உந்மத்தாந்க ம்ʼநவத ³ஷ்யந்த ?

ⅩⅩⅣ க ந்து ஸர்வ்ேவஷ்வீஸ்²வரீயாேத³ஸ²ம்ʼ ப்ரகாஸ²யத்ஸு
யத்³யவஸ்²வாஸீ ஜ்ஞாநாகாங் வா கஸ்²ச த் தத்ராக³ச்ச²த
தர்ஹ ஸர்வ்ைவேரவதஸ்யபாபஜ்ஞாநம்ʼ பரீக்ஷாசஜாயேத,

ⅩⅩⅤ ததஸ்தஸ்யாந்த :கரணஸ்ய கு³ப்தகல்பநாஸு
வ்யக்தீபூ⁴தாஸு ேஸா(அ)ேதா⁴முக² : பதந் ஈஸ்²வரமாராத்⁴ய
யுஷ்மந்மத்⁴ய ஈஸ்²வேரா வ த்³யேத இத ஸத்யம்ʼ கதா²ேமதாம்ʼ
கத²யஷ்யத |

ⅩⅩⅥ ேஹ ப்⁴ராதர :, ஸம்மிலிதாநாம்ʼ யுஷ்மாகம் ஏேகந
கீ³தம் அந்ேயேநாபேத³ேஸா²(அ)ந்ேயந பரபா⁴ஷாந்ேயந
ஐஸ்²வரிகத³ர்ஸ²நம் அந்ேயநார்த²ேபா³த⁴கம்ʼ வாக்யம்ʼ லப்⁴யேத
க ேமதத்? ஸர்வ்வேமவபரநஷ்டா²ர்த²ம்ʼயுஷ்மாப ⁴ : க்ரியதாம்ʼ|

ⅩⅩⅦ யத ³ கஸ்²ச த்³ பா⁴ஷாந்தரம்ʼ வவக்ஷத தர்ஹ்ேயகஸ்மிந்
த ³ேந த்³வஜேநந த்ரிஜேநந வா பரபா◌⁴◌ाஷா கத்²யதாம்ʼ
தத³த ⁴ைகர்ந கத்²யதாம்ʼ ைதரப பர்ய்யாயாநுஸாராத் கத்²யதாம்ʼ,
ஏேகந ச தத³ர்ேதா² ேபா³த்⁴யதாம்ʼ|

ⅩⅩⅧ க ந்த்வர்தா²ப ⁴தா⁴யக : ேகா(அ)ப யத ³ ந வ த்³யேத தர்ஹ
ஸ ஸமிெதௗ வாசம்ʼயம : ஸ்த ²த்ேவஸ்²வராயாத்மேந ச கதா²ம்ʼ
கத²யது|

ⅩⅩⅨஅபரம்ʼ த்³ெவௗ த்ரேயா ேவஸ்²வரீயாேத³ஸ²வக்தார : ஸ்வம்ʼ
ஸ்வமாேத³ஸ²ம்ʼ கத²யந்துதத³ந்ேய ச தம்ʼவசாரயந்து|

ⅩⅩⅩ க ந்து தத்ராபேரண ேகநச த் ஜேநேநஸ்²வரீயாேத³ேஸ²
லப்³ேத⁴ ப்ரத²ேமந கத²நாத் நவர்த்த தவ்யம்ʼ|

ⅩⅩⅪஸர்வ்ேவ யத்ஸி²க்ஷாம்ʼஸாந்த்வநாஞ்ச லப⁴ந்ேத தத³ர்த²ம்ʼ
யூயம்ʼ ஸர்வ்ேவ பர்ய்யாேயேணஸ்²வரீயாேத³ஸ²ம்ʼ கத²யதும்ʼ
ஸ²க்நுத²|

ⅩⅩⅫ ஈஸ்²வரீயாேத³ஸ²வக்த்ருʼணாம்ʼ மநாம்ʼஸி ேதஷாம்
அதீ⁴நாந ப⁴வந்த |

ⅩⅩⅩⅢ யத ஈஸ்²வர : குஸா²ஸநஜநேகா நஹ ஸுஸா²ஸநஜநக
ஏேவத பவத்ரேலாகாநாம்ʼஸர்வ்வஸமிதஷ ப்ரகாஸ²ேத|



1 Corinthians ⅩⅣ:ⅩⅩⅩⅣ 366 1 Corinthians ⅩⅤ:Ⅸ

ⅩⅩⅩⅣ அபரஞ்ச யுஷ்மாகம்ʼ வந தா : ஸமிதஷ
தூஷ்ணீம்பூ⁴தாஸ்தஷ்ட²ந்துயத : ஸா²ஸ்த்ரலிக ²ேதநவ த ⁴நா தா :
கதா²ப்ரசாரணாத் நவாரிதாஸ்தாப ⁴ ர்ந க்⁴ராப ⁴ ர்ப⁴வதவ்யம்ʼ|

ⅩⅩⅩⅤ அதஸ்தா யத ³ க மப ஜிஜ்ஞாஸந்ேத தர்ஹ ேக³ேஹஷ
பதீந் ப்ருʼச்ச²ந்து யத : ஸமித மத்⁴ேய ேயாஷதாம்ʼ கதா²கத²நம்ʼ
ந ந்த³நீயம்ʼ|

ⅩⅩⅩⅥ ஐஸ்²வரம்ʼ வச : க ம்ʼ யுஷ்மத்ேதா ந ரக³மத? ேகவலம்ʼ
யுஷ்மாந்வா தத் க ம்உபாக³தம்ʼ?

ⅩⅩⅩⅦ ய : கஸ்²ச த்³ ஆத்மாநம் ஈஸ்²வரீயாேத³ஸ²வக்தாரம்
ஆத்மநாவஷ்டம்ʼ வா மந்யேத ஸ யுஷ்மாந் ப்ரத மயா யத்³ யத்
லிக்²யேத தத்ப்ரபு⁴நாஜ்ஞாப தம் ஈத்யுரரீ கேராது|

ⅩⅩⅩⅧ க ந்து ய : கஸ்²ச த் அஜ்ேஞா ப⁴வத ேஸா(அ)ஜ்ஞ ஏவ
தஷ்ட²து|

ⅩⅩⅩⅨஅதஏவேஹப்⁴ராதர :,யூயம்ஈஸ்²வரீயாேத³ஸ²கத²நஸாமர்த்²யம்ʼ
லப்³து⁴ம்ʼ யதத்⁴வம்ʼ பரபா⁴ஷாபா⁴ஷணமப யுஷ்மாப ⁴ ர்ந
நவார்ய்யதாம்ʼ|

ⅩⅬ ஸர்வ்வகர்ம்மாணி ச வ த்⁴யநுஸாரத : ஸுபரிபாட்யா
க்ரியந்தாம்ʼ|

ⅩⅤ
Ⅰ ேஹ ப்⁴ராதர :, ய : ஸுஸம்ʼவாேதா³ மயா யுஷ்மத்ஸமீேப
ந ேவத ³ேதா யூயஞ்ச யம்ʼ க்³ருʼஹீதவந்த ஆஸ்²ரிதவந்தஸ்²ச தம்ʼ
புந ர்யுஷ்மாந்வஜ்ஞாபயாமி|

Ⅱ யுஷ்மாகம்ʼ வஸ்²வாேஸா யத ³ வதேதா² ந ப⁴ேவத் தர்ஹ
ஸுஸம்ʼவாத³யுக்தாந மம வாக்யாந ஸ்மரதாம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ ேதந
ஸுஸம்ʼவாேத³ந பரித்ராணம்ʼஜாயேத|

Ⅲ யேதா(அ)ஹம்ʼ யத்³ யத் ஜ்ஞாப தஸ்தத³நுஸாராத்
யுஷ்மாஸு முக்²யாம்ʼ யாம்ʼ ஸி²க்ஷாம்ʼ ஸமார்பயம்ʼ ேஸயம்ʼ,
ஸா²ஸ்த்ராநுஸாராத் க்²ரீஷ்ேடா(அ)ஸ்மாகம்ʼ பாபேமாசநார்த²ம்ʼ
ப்ராணாந்த்யக்தவாந்,

Ⅳஸ்²மஸா²ேநஸ்தா²ப தஸ்²ச த்ருʼதீயத ³ேநஸா²ஸ்த்ராநுஸாராத்
புநருத்தா²ப த :|

Ⅴ ஸ சாக்³ேர ைகைப² தத : பரம்ʼ த்³வாத³ஸ²ஸி²ஷ்ேயப்⁴ேயா
த³ர்ஸ²நம்ʼ த³த்தவாந்|

Ⅵ தத : பரம்ʼ பஞ்சஸ²தாத ⁴கஸம்ʼக்²யேகப்⁴ேயா ப்⁴ராத்ருʼப்⁴ேயா
யுக³பத்³ த³ர்ஸ²நம்ʼ த³த்தவாந் ேதஷாம்ʼ ேகச த் மஹாந த்³ராம்ʼ
க³தா ப³ஹுதராஸ்²சாத்³யாப வர்த்தந்ேத|

Ⅶ தத³நந்தரம்ʼ யாகூபா³ய தத்பஸ்²சாத் ஸர்வ்ேவப்⁴ய :
ப்ேரரிேதப்⁴ேயா த³ர்ஸ²நம்ʼ த³த்தவாந்|

Ⅷ ஸர்வ்வேஸ²ேஷ(அ)காலஜாததுல்ேயா ேயா(அ)ஹம்ʼ,
ேஸா(அ)ஹமப தஸ்யத³ர்ஸ²நம்ʼ ப்ராப்தவாந்|

Ⅸ ஈஸ்²வரஸ்ய ஸமித ம்ʼ ப்ரத ெதௗ³ராத்ம்யாசரணாத்³ அஹம்ʼ
ப்ேரரிதநாம த⁴ர்த்தும்அேயாக்³யஸ்தஸ்மாத் ப்ேரரிதாநாம்ʼ மத்⁴ேய
க்ஷ த்³ரதமஸ்²சாஸ்மி|
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Ⅹயாத்³ருʼேஸா²(அ)ஸ்மிதாத்³ருʼஸ²ஈஸ்²வரஸ்யாநுக்³ரேஹைணவாஸ்மி;
அபரம்ʼ மாம்ʼ ப்ரத தஸ்யாநுக்³ரேஹா நஷ்ப²ேலா
நாப⁴வத், அந்ேயப்⁴ய : ஸர்வ்ேவப்⁴ேயா மயாத ⁴க :
ஸ்²ரம : க்ருʼத :, க ந்து ஸ மயா க்ருʼதஸ்தந்நஹ
மத்ஸஹகாரிேணஸ்²வரஸ்யாநுக்³ரேஹைணவ|

Ⅺஅதஏவ மயா ப⁴ேவத்ைத ர்வா ப⁴ேவத்அஸ்மாப ⁴ஸ்தாத்³ருʼஸீ²
வார்த்தா ேகா⁴ஷ்யேத ைஸவ ச யுஷ்மாப ⁴ ர்வஸ்²வாேஸந
க்³ருʼஹீதா|

Ⅻம்ருʼத்யுத³ஸா²த : க்²ரீஷ்டஉத்தா²ப தஇத வார்த்தாயத ³தமத ⁴
ேகா⁴ஷ்யேத தர்ஹ ம்ருʼதேலாகாநாம் உத்த ²த ர்நாஸ்தீத வாக்³
யுஷ்மாகம்ʼமத்⁴ேயைகஸ்²ச த்குத : கத்²யேத?

ⅩⅢ ம்ருʼதாநாம் உத்த ²த ர்யத ³ ந ப⁴ேவத் தர்ஹ க்²ரீஷ்ேடா(அ)ப
ேநாத்தா²ப த :

ⅩⅣ க்²ரீஷ்டஸ்²ச யத்³யநுத்தா²ப த : ஸ்யாத் தர்ஹ்யஸ்மாகம்ʼ
ேகா⁴ஷணம்ʼவதத²ம்ʼயுஷ்மாகம்ʼவஸ்²வாேஸா(அ)ப வ தத² :|

ⅩⅤ வயஞ்ேசஸ்²வரஸ்ய ம்ருʼஷாஸாக்ஷேணா ப⁴வாம :, யத :
க்²ரீஷ்டஸ்ேதேநாத்தா²ப த :இத ஸா யம்அஸ்மாப ⁴ரீஸ்²வரமத ⁴
த³த்தம்ʼ க ந்து ம்ருʼதாநாமுத்த ²த ர்யத ³ ந ப⁴ேவத் தர்ஹ ஸ ேதந
ேநாத்தா²ப த :|

ⅩⅥ யேதா ம்ருʼதாநாமுத்த ²த ர்யத ந ப⁴ேவத் தர்ஹ
க்²ரீஷ்ேடா(அ)ப்யுத்தா²ப தத்வம்ʼ ந க³த :|

ⅩⅦ க்²ரீஷ்டஸ்ய யத்³யநுத்தா²ப த : ஸ்யாத் தர்ஹ யுஷ்மாகம்ʼ
வஸ்²வாேஸா வதத² :, யூயம் அத்³யாப ஸ்வபாேபஷ
மக்³நாஸ்தஷ்ட²த²|

ⅩⅧ அபரம்ʼ க்²ரீஷ்டாஸ்²ரிதா ேய மாநவா மஹாந த்³ராம்ʼ
க³தாஸ்ேத(அ)ப நாஸ²ம்ʼ க³தா :|

ⅩⅨ க்²ரீஷ்ேடா யத ³ ேகவலமிஹேலாேக (அ)ஸ்மாகம்ʼ
ப்ரத்யாஸா²பூ⁴மி : ஸ்யாத் தர்ஹ ஸர்வ்வமர்த்ேயப்⁴ேயா வயேமவ
து³ர்பா⁴க்³யா :|

ⅩⅩ இதா³நீம்ʼ க்²ரீஷ்ேடா ம்ருʼத்யுத³ஸா²த உத்தா²ப ேதா
மஹாந த்³ராக³தாநாம்ʼமத்⁴ேய ப்ரத²மப²லஸ்வரூேபாஜாதஸ்²ச|

ⅩⅪயேதாயத்³வத்மாநுஷத்³வாராம்ருʼத்யு : ப்ராது³ர்பூ⁴தஸ்தத்³வத்
மாநுஷத்³வாரா ம்ருʼதாநாம்ʼ புநருத்த ²த ரப ப்ரது³ர்பூ⁴தா|

ⅩⅫஆத³மாயதா²ஸர்வ்ேவமரணாதீ⁴நாஜாதாஸ்ததா²க்²ரீஷ்ேடந
ஸர்வ்ேவஜீவயஷ்யந்ேத|

ⅩⅩⅢ க ந்த்ேவைகேகந ஜேநந ந ேஜ ந ேஜ பர்ய்யாய
உத்தா²தவ்யம்ʼ ப்ரத²மத : ப்ரத²மஜாதப²லஸ்வரூேபந க்²ரீஷ்ேடந,
த்³வதீயதஸ்தஸ்யாக³மநஸமேயக்²ரீஷ்டஸ்யேலாைக :|

ⅩⅩⅣ தத : பரம் அந்ேதா ப⁴வஷ்யத ததா³நீம்ʼ ஸ ஸர்வ்வம்ʼ
ஸா²ஸநம் அத ⁴பத த்வம்ʼ பராக்ரமஞ்ச லுப்த்வா ஸ்வப தரீஸ்²வேர
ராஜத்வம்ʼஸமர்பயஷ்யத |

ⅩⅩⅤ யத : க்²ரீஷ்டஸ்ய ரிபவ : ஸர்வ்ேவ யாவத் ேதந
ஸ்வபாத³ேயாரேதா⁴ ந ந பாதயஷ்யந்ேத தாவத் ேதைநவ
ராஜத்வம்ʼ கர்த்தவ்யம்ʼ|
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ⅩⅩⅥேதநவ ேஜதவ்ேயாய : ேஸ²ஷரிபு : ஸம்ருʼத்யுேரவ|
ⅩⅩⅦ லிக ²தமாஸ்ேத ஸர்வ்வாணி தஸ்ய பாத³ேயா
ர்வஸீ²க்ருʼதாந | க ந்து ஸர்வ்வாண்ேயவ தஸ்ய
வஸீ²க்ருʼதாநீத்யுக்ேத ஸத ஸர்வ்வாணி ேயந தஸ்ய
வஸீ²க்ருʼதாந ஸ ஸ்வயம்ʼ தஸ்ய வஸீ²பூ⁴ேதா ந ஜாத இத
வ்யக்தம்ʼ|

ⅩⅩⅧ ஸர்வ்ேவஷ தஸ்ய வஸீ²பூ⁴ேதஷ ஸர்வ்வாணி ேயந
புத்ரஸ்ய வஸீ²க்ருʼதாந ஸ்வயம்ʼ புத்ேரா(அ)ப தஸ்ய வஸீ²பூ⁴ேதா
ப⁴வஷ்யத தத ஈஸ்²வர : ஸர்வ்ேவஷ ஸர்வ்வஏவப⁴வஷ்யத |

ⅩⅩⅨஅபரம்ʼ பேரதேலாகாநாம்ʼ வநமேயந ேய மஜ்ஜ்யந்ேத ைத :
க ம்ʼ லப்ஸ்யேத? ேயஷாம்ʼ பேரதேலாகாநாம் உத்த ²த  : ேகநாப
ப்ரகாேரண ந ப⁴வஷ்யத ேதஷாம்ʼ வநமேயந குேதா மஜ்ஜநமப
ைதரங்கீ³க்ரியேத?

ⅩⅩⅩவயமப குத : ப்ரத த³ண்ட³ம்ʼ ப்ராணபீ⁴த ம்அங்கீ³குர்ம்மேஹ?
ⅩⅩⅪ அஸ்மத்ப்ரபு⁴நா யீஸு²க்²ரீஷ்ேடந யுஷ்மத்ேதா மம யா
ஸ்²லாகா⁴ஸ்ேத தஸ்யா : ஸ²பத²ம்ʼ க்ருʼத்வா கத²யாமி த ³ேந
த ³ேந(அ)ஹம்ʼம்ருʼத்யும்ʼ க³ச்சா²மி|

ⅩⅩⅫ இப ²ஷநக³ேர வந்யபஸு²ப ⁴ : ஸார்த்³த⁴ம்ʼ யத ³
ெலௗக கபா⁴வாத் மயா யுத்³த⁴ம்ʼ க்ருʼதம்ʼ தர்ஹ ேதந மம ேகா
லாப⁴ :? ம்ருʼதாநாம் உத்த ²த ர்யத ³ ந ப⁴ேவத் தர்ஹ , குர்ம்ேமா
ேபா⁴ஜநபாேந(அ)த்³யஸ்²வஸ்தும்ருʼத்யு ர்ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅩⅩⅢஇத்யேநந த⁴ர்ம்மாத் மா ப்⁴ரம்ʼஸ²த்⁴வம்ʼ| குஸம்ʼஸர்ேக³ண
ேலாகாநாம்ʼஸதா³சாேராவ நஸ்²யத |

ⅩⅩⅩⅣ யூயம்ʼ யேதா²ச தம்ʼ ஸைசதந்யாஸ்தஷ்ட²த, பாபம்ʼ மா
குருத்⁴வம்ʼ, யேதா யுஷ்மாகம்ʼ மத்⁴ய ஈஸ்²வரீயஜ்ஞாநஹீநா :
ேக(அ)ப வ த்³யந்ேதயுஷ்மாகம்ʼ த்ரபாையமேயத³ம்ʼ க³த்³யேத|

ⅩⅩⅩⅤஅபரம்ʼம்ருʼதேலாகா : கத²ம்உத்தா²ஸ்யந்த ? கீத்³ருʼஸ²ம்ʼவா
ஸ²ரீரம்ʼலப்³த்⁴வா புநேரஷ்யந்தீத வாக்யம்ʼ கஸ்²ச த் ப்ர யத |

ⅩⅩⅩⅥேஹஅஜ்ஞத்வயாயத்³பீ³ஜம்உப்யேததத்³யத ³நம்ரிேயத
தர்ஹ நஜீவயஷ்யேத|

ⅩⅩⅩⅦ யயா மூர்த்த்யா ந ர்க³ந்தவ்யம்ʼ ஸா த்வயா ேநாப்யேத
க ந்து ஸு²ஷ்கம்ʼ பீ³ஜேமவ; தச்ச ேகா³தூ⁴மாதீ³நாம்ʼ க மப பீ³ஜம்ʼ
ப⁴வதும்ʼஸ²க்ேநாத |

ⅩⅩⅩⅧஈஸ்²வேரேணவயதா²ப ⁴லாஷம்ʼதஸ்ைமமூர்த்த ர்தீ³யேத,
ஏைககஸ்ைமபீ³ஜாயஸ்வாஸ்வாமூர்த்த ேரவதீ³யேத|

ⅩⅩⅩⅨ ஸர்வ்வாணி பலலாந ைநகவதா⁴ந ஸந்த ,
மநுஷ்யபஸு²பக்ஷமத்ஸ்யாதீ³நாம்ʼ ப ⁴ந்நரூபாணி பலலாந
ஸந்த |

ⅩⅬ அபரம்ʼ ஸ்வர்கீ³யா மூர்த்தய : பார்த ²வா மூர்த்தயஸ்²ச
வ த்³யந்ேதக ந்துஸ்வர்கீ³யாநாம்ஏகரூபம்ʼேதஜ : பார்த ²வாநாஞ்ச
தத³ந்யரூபம்ʼ ேதேஜா(அ)ஸ்த |

ⅩⅬⅠ ஸூர்ய்யஸ்ய ேதஜ ஏகவத⁴ம்ʼ சந்த்³ரஸ்ய
ேதஜஸ்தத³ந்யவத⁴ம்ʼ தாராணாஞ்ச ேதேஜா(அ)ந்யவத⁴ம்ʼ,
தாராணாம்ʼமத்⁴ேய(அ)ப ேதஜஸஸ்தாரதம்யம்ʼவத்³யேத|
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ⅩⅬⅡ தத்ர லிக ²தமாஸ்ேத யதா², ‘ஆத ³புருஷஆத³ம் ஜீவத்ப்ராணீ
ப³பூ⁴வ,’ க ந்த்வந்த ம ஆத³ம் (க்²ரீஷ்ேடா) ஜீவநதா³யக ஆத்மா
ப³பூ⁴வ|

ⅩⅬⅢ யத்³ உப்யேத தத் துச்ச²ம்ʼ யச்ேசாத்தா²ஸ்யத
தத்³ ெகௗ³ரவாந்வ தம்ʼ; யத்³ உப்யேத தந்ந ர்ப்³ப³லம்ʼ
யச்ேசாத்தா²ஸ்யத தத்ஸ²க்தயுக்தம்ʼ|

ⅩⅬⅣயத் ஸ²ரீரம் உப்யேத தத் ப்ராணாநாம்ʼ ஸத்³ம, யச்ச ஸ²ரீரம்
உத்தா²ஸ்யத தத்³ ஆத்மந : ஸத்³ம| ப்ராணஸத்³மஸ்வரூபம்ʼ
ஸ²ரீரம்ʼவத்³யேத,ஆத்மஸத்³மஸ்வரூபமப ஸ²ரீரம்ʼவத்³யேத|

ⅩⅬⅤ தத்ர லிக ²தமாஸ்ேத யதா², ஆத ³புருஷ ஆத³ம் ஜீவத்ப்ராணீ
ப³பூ⁴வ, க ந்த்வந்த ம ஆத³ம் (க்²ரீஷ்ேடா) ஜீவநதா³யக ஆத்மா
ப³பூ⁴வ|

ⅩⅬⅥ ஆத்மஸத்³ம ந ப்ரத²மம்ʼ க ந்து ப்ராணஸத்³ைமவ
தத்பஸ்²சாத்³ஆத்மஸத்³ம|

ⅩⅬⅦ ஆத்³ய : புருேஷ ம்ருʼத³ உத்பந்நத்வாத் ம்ருʼண்மேயா
த்³வதீயஸ்²ச புருஷ : ஸ்வர்கா³த்³ஆக³த : ப்ரபு⁴ :|

ⅩⅬⅧ ம்ருʼண்மேயா யாத்³ருʼஸ² ஆஸீத் ம்ருʼண்மயா : ஸர்வ்ேவ
தாத்³ருʼஸா² ப⁴வந்த ஸ்வர்கீ³யஸ்²ச யாத்³ருʼேஸா²(அ)ஸ்த
ஸ்வர்கீ³யா : ஸர்வ்ேவதாத்³ருʼஸா² ப⁴வந்த |

ⅩⅬⅨம்ருʼண்மயஸ்யரூபம்ʼயத்³வத்³அஸ்மாப ⁴ ர்தா⁴ரிதம்ʼ தத்³வத்
ஸ்வர்கீ³யஸ்யரூபமப தா⁴ரயஷ்யேத|

Ⅼேஹப்⁴ராதர :,யுஷ்மாந்ப்ரத வ்யாஹராமி,ஈஸ்²வரஸ்யராஜ்ேய
ரக்தமாம்ʼஸேயாரத ⁴காேரா ப⁴வதும்ʼ நஸ²க்ேநாத ,அக்ஷயத்ேவ ச
க்ஷயஸ்யாத ⁴காேரா ந ப⁴வஷ்யத |

ⅬⅠபஸ்²யதாஹம்ʼயுஷ்மப்⁴யம்ʼ நகூ³டா⁴ம்ʼ கதா²ம்ʼ ந ேவத³யாமி|
ⅬⅡ ஸர்வ்ைவரஸ்மாப ⁴ ர்மஹாந த்³ரா ந க³மிஷ்யேத
க ந்த்வந்த மத ³ேந தூர்ய்யாம்ʼ வாத ³தாயாம் ஏகஸ்மிந் வ பேல
ந மிைஷகமத்⁴ேய ஸர்வ்ைவ ரூபாந்தரம்ʼ க³மிஷ்யேத, யதஸ்தூரீ
வாத ³ஷ்யேத, ம்ருʼதேலாகாஸ்²சாக்ஷயீபூ⁴தா உத்தா²ஸ்யந்த
வயஞ்சரூபாந்தரம்ʼ க³மிஷ்யாம :|

ⅬⅢ யத : க்ஷயணீேயைநேதந ஸ²ரீேரணாக்ஷயத்வம்ʼ
பரிஹதவ்யம்ʼ, மரணாதீ⁴ேநைநேதந ேத³ேஹந சாமரத்வம்ʼ
பரிஹதவ்யம்ʼ|

ⅬⅣஏதஸ்மிந்க்ஷயணீேயஸ²ரீேர (அ)க்ஷயத்வம்ʼ க³ேத, ஏதஸ்மந்
மரணாதீ⁴ேந ேத³ேஹ சாமரத்வம்ʼ க³ேத ஸா²ஸ்த்ேர லிக ²தம்ʼ
வசநமித³ம்ʼ ேஸத்ஸ்யத ,யதா²,ஜேயநக்³ரஸ்யேதம்ருʼத்யு :|

ⅬⅤம்ருʼத்ேயா ேத கண்டகம்ʼகுத்ர பரேலாகஜய : க்க ேத||
ⅬⅥம்ருʼத்ேயா : கண்டகம்ʼபாபேமவபாபஸ்யசப³லம்ʼவ்யவஸ்தா²|
ⅬⅦ ஈஸ்²வரஸ்²ச த⁴ந்ேயா ப⁴வது யத : ேஸா(அ)ஸ்மாகம்ʼ ப்ரபு⁴நா
யீஸு²க்²ரீஷ்ேடநாஸ்மாந்ஜயயுக்தாந்வ தா⁴பயத |

ⅬⅧ அேதா ேஹ மம ப்ரியப்⁴ராதர :; யூயம்ʼ ஸுஸ்த ²ரா
நஸ்²சலாஸ்²சப⁴வதப்ரேபா⁴ : ேஸவாயாம்ʼயுஷ்மாகம்ʼபரிஸ்²ரேமா
நஷ்ப²ேலா ந ப⁴வஷ்யதீத ஜ்ஞாத்வா ப்ரேபா⁴ : கார்ய்ேய ஸதா³
தத்பரா ப⁴வத|
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ⅩⅥ
Ⅰ பவ த்ரேலாகாநாம்ʼ க்ருʼேத ேயா(அ)ர்த²ஸம்ʼக்³ரஹஸ்தமத ⁴
கா³லாதீயேத³ஸ²ஸ்ய ஸமாஜா மயா யத்³ ஆத ³ஷ்டாஸ்தத்³
யுஷ்மாப ⁴ரப க்ரியதாம்ʼ|

Ⅱ மமாக³மநகாேல யத்³ அர்த²ஸம்ʼக்³ரேஹா ந ப⁴ேவத்
தந்ந மித்தம்ʼ யுஷ்மாகேமைகேகந ஸ்வஸம்பதா³நுஸாராத்
ஸஞ்சயம்ʼ க்ருʼத்வா ஸப்தாஹஸ்ய ப்ரத²மத ³வேஸ ஸ்வஸமீேப
கஞ்ச த் நக்ஷப்யதாம்ʼ|

Ⅲ தேதா மமாக³மநஸமேய யூயம்ʼ யாேநவ வஸ்²வாஸ்யா இத
ேவத ³ஷ்யத² ேதப்⁴ேயா(அ)ஹம்ʼ பத்ராணி த³த்த்வா யுஷ்மாகம்ʼ
தத்³தா³நஸ்யயரூஸா²லமம்ʼ நயநார்த²ம்ʼ தாந் ப்ேரஷயஷ்யாமி|

Ⅳக ந்துயத ³தத்ரமமாப க³மநம்உச தம்ʼப⁴ேவத்தர்ஹ ேதமயா
ஸஹயாஸ்யந்த |

Ⅴ ஸாம்ப்ரதம்ʼ மாக த³நயாேத³ஸ²மஹம்ʼ பர்ய்யடாமி தம்ʼ
பர்ய்யட்யயுஷ்மத்ஸமீபம்ஆக³மிஷ்யாமி|

Ⅵ அநந்தரம்ʼ க ம்ʼ ஜாநாமி யுஷ்மத்ஸந்ந த ⁴ம் அவஸ்தா²ஸ்ேய
ஸீ²தகாலமப யாபயஷ்யாமி ச பஸ்²சாத் மம யத் ஸ்தா²நம்ʼ
க³ந்தவ்யம்ʼ தத்ைரவயுஷ்மாப ⁴ரஹம்ʼ ப்ேரரய தவ்ய :|

Ⅶ யேதா(அ)ஹம்ʼ யாத்ராகாேல க்ஷணமாத்ரம்ʼ யுஷ்மாந்
த்³ரஷ்டும்ʼ ேநச்சா²மி க ந்து ப்ரபு⁴ ர்யத்³யநுஜாநீயாத் தர்ஹ
கஞ்ச த்³ தீ³ர்க⁴காலம்ʼயுஷ்மத்ஸமீேப ப்ரவஸ்தும்இச்சா²மி|

Ⅷ ததா²ப நஸ்தாேராத்ஸவாத் பரம்ʼ பஞ்சாஸ²த்தமத ³நம்ʼ
யாவத்³இப ²ஷபுர்ய்யாம்ʼஸ்தா²ஸ்யாமி|

Ⅸ யஸ்மாத்³ அத்ர கார்ய்யஸாத⁴நார்த²ம்ʼ மமாந்த ேக ப்³ருʼஹத்³
த்³வாரம்ʼமுக்தம்ʼ ப³ஹேவாவ பக்ஷாஅப வத்³யந்ேத|

Ⅹ த மத ² ர்யத ³ யுஷ்மாகம்ʼ ஸமீபம் ஆக³ச்ேச²த் தர்ஹ ேயந
ந ர்ப⁴யம்ʼ யுஷ்மந்மத்⁴ேய வர்த்ேதத தத்ர யுஷ்மாப ⁴ ர்மேநா
ந தீ⁴யதாம்ʼ யஸ்மாத்³ அஹம்ʼ யாத்³ருʼக் ேஸா(அ)ப தாத்³ருʼக்
ப்ரேபா⁴ : கர்ம்மேணயதேத|

Ⅺ ேகா(அ)ப தம்ʼ ப்ரத்யநாத³ரம்ʼ ந கேராது க ந்துஸ மமாந்த கம்ʼ
யத்³ ஆக³ந்தும்ʼ ஸ²க்நுயாத் தத³ர்த²ம்ʼ யுஷ்மாப ⁴ : ஸகுஸ²லம்ʼ
ப்ேரஷ்யதாம்ʼ| ப்⁴ராத்ருʼப ⁴ : ஸார்த்³த⁴மஹம்ʼ தம்ʼ ப்ரதீேக்ஷ|

Ⅻ ஆபல்லும்ʼ ப்⁴ராதரமத்⁴யஹம்ʼ ந ேவத³யாமி ப்⁴ராத்ருʼப ⁴ :
ஸாகம்ʼ ேஸா(அ)ப யத்³ யுஷ்மாகம்ʼ ஸமீபம்ʼ வ்ரேஜத் தத³ர்த²ம்ʼ
மயா ஸ புந : புநர்யாச த : க ந்த்வதா³நீம்ʼ க³மநம்ʼ ஸர்வ்வதா²
தஸ்ைமநாேராசத,இத :பரம்ʼஸுஸமயம்ʼ ப்ராப்யஸக³மிஷ்யத |

ⅩⅢயூயம்ʼ ஜாக்³ருʼத வஸ்²வாேஸஸுஸ்த ²ரா ப⁴வத ெபௗருஷம்ʼ
ப்ரகாஸ²யதப³லவந்ேதா ப⁴வத|

ⅩⅣ யுஷ்மாப ⁴ : ஸர்வ்வாணி கர்ம்மாணி ப்ேரம்நா
நஷ்பாத்³யந்தாம்ʼ|

ⅩⅤ ேஹ ப்⁴ராதர :, அஹம்ʼ யுஷ்மாந் இத³ம் அப ⁴யாேச
ஸ்த பா²நஸ்யபரிஜநாஆகா²யாேத³ஸ²ஸ்யப்ரத²மஜாதப²லஸ்வரூபா :,
பவ த்ரேலாகாநாம்ʼ பரிசர்ய்யாைய ச த ஆத்மேநா ந்யேவத³யந்
இத யுஷ்மாப ⁴ ர்ஜ்ஞாயேத|
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ⅩⅥஅேதாயூயமப தாத்³ருʼஸ²ேலாகாநாம்அஸ்மத்ஸஹாயாநாம்ʼ
ஸ்²ரமகாரிணாஞ்சஸர்வ்ேவஷாம்ʼவஸ்²யா ப⁴வத|

ⅩⅦ ஸ்தபா²ந : ப²ர்த்தூநாத ஆகா²யகஸ்²ச யத்³ அத்ராக³மந்
ேதநாஹம் ஆநந்தா³மி யேதா யுஷ்மாப ⁴ர்யத் ந்யூந தம்ʼ தத் ைத :
ஸம்பூரிதம்ʼ|

ⅩⅧ ைத ர்யுஷ்மாகம்ʼ மம ச மநாம்ʼஸ்யாப்யாய தாந | தஸ்மாத்
தாத்³ருʼஸா² ேலாகாயுஷ்மாப ⁴ : ஸம்மந்தவ்யா :|

ⅩⅨயுஷ்மப்⁴யம்ஆஸி²யாேத³ஸ²ஸ்த²ஸமாஜாநாம்ʼ நமஸ்க்ருʼத ம்
ஆக்கலப்ரிஸ்கல்லேயாஸ்தந்மண்ட³பஸ்த²ஸமிேதஸ்²ச
ப³ஹுநமஸ்க்ருʼத ம்ʼ ப்ரஜாநீத|

ⅩⅩ ஸர்வ்ேவ ப்⁴ராதேரா யுஷ்மாந் நமஸ்குர்வ்வந்ேத| யூயம்ʼ
பவ த்ரசும்ப³ேநந மிேதா² நமத|

ⅩⅪ ெபௗேலா(அ)ஹம்ʼ ஸ்வகரலிக ²தம்ʼ நமஸ்க்ருʼத ம்ʼ யுஷ்மாந்
ேவத³ேய|

ⅩⅫ யத ³ கஸ்²ச த்³ யீஸு²க்²ரீஷ்ேட ந ப்ரீயேத தர்ஹ ஸ
ஸா²பக்³ரஸ்ேதா ப⁴ேவத் ப்ரபு⁴ராயாத |

ⅩⅩⅢ அஸ்மாகம்ʼ ப்ரேபா⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யாநுக்³ரேஹா
யுஷ்மாந் ப்ரத பூ⁴யாத்|

ⅩⅩⅣ க்²ரீஷ்டம்ʼ யீஸு²ம் ஆஸ்²ரிதாந் யுஷ்மாந் ப்ரத மம ப்ேரம
தஷ்ட²து|இத ||
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2கரிந்த ²ந : பத்ரம்ʼ
Ⅰ ஈஸ்²வரஸ்ேயச்ச²யா யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய ப்ேரரித :
ெபௗலஸ்தமத ²ர்ப்⁴ராதா ச த்³வாேவெதௗ கரிந்த²நக³ரஸ்தா²ைய
ஈஸ்²வரீயஸமிதய ஆகா²யாேத³ஸ²ஸ்ேத²ப்⁴ய : ஸர்வ்ேவப்⁴ய :
பவ த்ரேலாேகப்⁴யஸ்²ச பத்ரம்ʼலிக²த :|

Ⅱ அஸ்மாகம்ʼ தாதஸ்ேயஸ்²வரஸ்ய ப்ரேபா⁴ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய
சாநுக்³ரஹ : ஸா²ந்தஸ்²சயுஷ்மாஸுவர்த்ததாம்ʼ|

Ⅲ க்ருʼபாலு : ப தா ஸர்வ்வஸாந்த்வநாகாரீஸ்²வரஸ்²ச
ேயா(அ)ஸ்மத்ப்ரேபா⁴ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யதாதஈஸ்²வர :ஸத⁴ந்ேயா
ப⁴வது|

Ⅳ யேதா வயம் ஈஸ்²வராத் ஸாந்த்வநாம்ʼ ப்ராப்ய தயா
ஸாந்த்வநயா யத் ஸர்வ்வவத⁴க்லிஷ்டாந் ேலாகாந்
ஸாந்த்வயதும்ʼ ஸ²க்நுயாம தத³ர்த²ம்ʼ ேஸா(அ)ஸ்மாகம்ʼ
ஸர்வ்வக்ேலஸ²ஸமேய(அ)ஸ்மாந்ஸாந்த்வயத |

Ⅴ யத : க்²ரீஷ்டஸ்ய க்ேலஸா² யத்³வத்³ பா³ஹுல்ேயநாஸ்மாஸு
வர்த்தந்ேத தத்³வத்³வயம்ʼ க்²ரீஷ்ேடந ப³ஹுஸாந்த்வநாட்⁴யா அப
ப⁴வாம :|

Ⅵ வயம்ʼ யத ³ க்லிஸ்²யாமேஹ தர்ஹ யுஷ்மாகம்ʼ
ஸாந்த்வநாபரித்ராணேயா : க்ருʼேத க்லிஸ்²யாமேஹ
யேதா(அ)ஸ்மாப ⁴ ர்யாத்³ருʼஸா²ந து³ :கா²ந ஸஹ்யந்ேத
யுஷ்மாகம்ʼ தாத்³ருʼஸ²து³ :கா²நாம்ʼ ஸஹேநந ெதௗ
ஸாத⁴யஷ்ேயேதஇத்யஸ்மிந்யுஷ்மாநத ⁴மமத்³ருʼடா⁴ப்ரத்யாஸா²
ப⁴வத |

Ⅶயத ³ வா வயம்ʼ ஸாந்த்வநாம்ʼ லபா⁴மேஹ தர்ஹ யுஷ்மாகம்ʼ
ஸாந்த்வநாபரித்ராணேயா : க்ருʼேத தாமப லபா⁴மேஹ| யேதா
யூயம்ʼ யாத்³ருʼக்³ து³ :கா²நாம்ʼ பா⁴க ³ேநா(அ)ப⁴வத தாத்³ருʼக்
ஸாந்த்வநாயாஅப பா⁴க ³ேநா ப⁴வஷ்யேத²த வயம்ʼஜாநீம :|

Ⅷ ேஹ ப்⁴ராதர :, ஆஸி²யாேத³ேஸ² ய : க்ேலேஸா²(அ)ஸ்மாந்
ஆக்ராம்யத்தம்ʼயூயம்ʼயத்³அநவக³தாஸ்தஷ்ட²ததந்மயாப⁴த்³ரம்ʼ
ந மந்யேத| ேதநாதஸ²க்த க்ேலேஸ²ந வயமதீவ பீடி³தாஸ்தஸ்மாத்
ஜீவநரக்ஷேணநருபாயாஜாதாஸ்²ச,

Ⅸ அேதா வயம்ʼ ஸ்ேவஷ ந வஸ்²வஸ்ய ம்ருʼதேலாகாநாம்
உத்தா²பய தரீஸ்²வேர யத்³ வஸ்²வாஸம்ʼ குர்ம்மஸ்தத³ர்த²ம்
அஸ்மாப ⁴ : ப்ராணத³ண்ேடா³ ேபா⁴க்தவ்ய இத ஸ்வமநஸி
நஸ்²ச தம்ʼ|

Ⅹ ஏதாத்³ருʼஸ²ப⁴யங்கராத் ம்ருʼத்ேயா ர்ேயா (அ)ஸ்மாந்
அத்ராயேததா³நீமப த்ராயேத ஸ இத : பரமப்யஸ்மாந் த்ராஸ்யேத
(அ)ஸ்மாகம் ஏதாத்³ருʼஸீ² ப்ரத்யாஸா²வத்³யேத|

Ⅺ ஏதத³ர்த²மஸ்மத்க்ருʼேத ப்ரார்த²நயா வயம்ʼ
யுஷ்மாப ⁴ருபகர்த்தவ்யாஸ்ததா² க்ருʼேத ப³ஹுப ⁴ ர்யாச ேதா
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ேயா(அ)நுக்³ரேஹா(அ)ஸ்மாஸு வர்த்தஷ்யேத தத்க்ருʼேத
ப³ஹுப ⁴ரீஸ்²வரஸ்யத⁴ந்யவாேதா³(அ)ப காரிஷ்யேத|

Ⅻ அபரஞ்ச ஸம்ʼஸாரமத்⁴ேய வ ேஸ²ஷேதா யுஷ்மந்மத்⁴ேய
வயம்ʼஸாம்ʼஸாரிக்யாத ⁴யாநஹ கந்த்வீஸ்²வரஸ்யாநுக்³ரேஹணாகுடிலதாம்
ஈஸ்²வரீயஸாரல்யஞ்சாசரிதவந்ேதா(அ)த்ராஸ்மாகம்ʼ மேநா யத்
ப்ரமாணம்ʼ த³தா³த ேதநவயம்ʼஸ்²லாகா⁴மேஹ|

ⅩⅢயுஷ்மாப ⁴ ர்யத்³ யத் பட்²யேத க்³ருʼஹ்யேத ச தத³ந்யத் க மப
யுஷ்மப்⁴யம்அஸ்மாப ⁴ ர்நலிக்²யேததச்சாந்தம்ʼயாவத்³யுஷ்மாப ⁴
ர்க்³ரஹீஷ்யதஇத்யஸ்மாகம்ஆஸா²|

ⅩⅣயூயமித : பூர்வ்வமப்யஸ்மாந்அம்ʼஸ²ேதாக்³ருʼஹீதவந்த :,யத :
ப்ரேபா⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய த ³ேந யத்³வத்³ யுஷ்மாஸ்வஸ்மாகம்ʼ
ஸ்²லாகா⁴ தத்³வத்³அஸ்மாஸுயுஷ்மாகமப ஸ்²லாகா⁴ ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅤ அபரம்ʼ யூயம்ʼ யத்³ த்³வதீயம்ʼ வரம்ʼ லப⁴த்⁴ேவ தத³ர்த²மித :
பூர்வ்வம்ʼ தயா ப்ரத்யாஸ²யாயுஷ்மத்ஸமீபம்ʼ க³மிஷ்யாமி

ⅩⅥ யுஷ்மத்³ேத³ேஸ²ந மாக த³நயாேத³ஸ²ம்ʼ வ்ரஜித்வா
புநஸ்தஸ்மாத் மாக த³நயாேத³ஸா²த் யுஷ்மத்ஸமீபம் ஏத்ய
யுஷ்மாப ⁴ ர்யஹூதா³ேத³ஸ²ம்ʼ ப்ேரஷயஷ்ேய ேசத மம
வாஞ்சா²ஸீத்|

ⅩⅦஏதாத்³ருʼஸீ² மந்த்ரணா மயா க ம்ʼ சாஞ்சல்ேயந க்ருʼதா? யத்³
யத்³ அஹம்ʼ மந்த்ரேய தத் க ம்ʼ வஷயேலாகஇவ மந்த்ரயாண
ஆெதௗ³ஸ்வீக்ருʼத்யபஸ்²சாத்³அஸ்வீகுர்வ்ேவ?

ⅩⅧயுஷ்மாந்ப்ரத மயாகத ²தாந வாக்யாந்யக்³ேரஸ்வீக்ருʼதாந
ேஸ²ேஷ(அ)ஸ்வீக்ருʼதாந நாப⁴வந் ஏேதேநஸ்²வரஸ்ய
வஸ்²வஸ்ததா ப்ரகாஸ²ேத|

ⅩⅨ மயா ஸில்வாேநந த மத ²நா ேசஸ்²வரஸ்ய புத்ேரா ேயா
யீஸு²க்²ரீஷ்ேடா யுஷ்மந்மத்⁴ேய ேகா⁴ஷத : ஸ ேதந ஸ்வீக்ருʼத :
புநரஸ்வீக்ருʼதஸ்²ச தந்நஹ கந்துஸதஸ்யஸ்வீகாரஸ்வரூபஏவ|

ⅩⅩ ஈஸ்²வரஸ்ய மஹமா யத்³ அஸ்மாப ⁴ : ப்ரகாேஸ²த தத³ர்த²ம்
ஈஸ்²வேரண யத்³ யத் ப்ரதஜ்ஞாதம்ʼ தத்ஸர்வ்வம்ʼ க்²ரீஷ்ேடந
ஸ்வீக்ருʼதம்ʼஸத்யீபூ⁴தஞ்ச|

ⅩⅪயுஷ்மாந் அஸ்மாம்ʼஸ்²சாப ⁴ஷச்ய ய : க்²ரீஷ்ேட ஸ்தா²ஸ்நூந்
கேராத ஸஈஸ்²வர ஏவ|

ⅩⅫ ஸ சாஸ்மாந் முத்³ராங்க தாந் அகார்ஷீத் ஸத்யாங்காரஸ்ய
பணக²ரூபம்ஆத்மாநம்ʼஅஸ்மாகம்அந்த :கரேணஷ ந ரக்ஷபச்ச|

ⅩⅩⅢ அபரம்ʼ யுஷ்மாஸு கருணாம்ʼ குர்வ்வந் அஹம்
ஏதாவத்காலம்ʼ யாவத் கரிந்த²நக³ரம்ʼ ந க³தவாந் இத
ஸத்யேமதஸ்மிந் ஈஸ்²வரம்ʼ ஸாக்ஷணம்ʼ க்ருʼத்வா மயா
ஸ்வப்ராணாநாம்ʼஸ²பத² : க்ரியேத|

ⅩⅩⅣ வயம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ வஸ்²வாஸஸ்ய நயந்தாேரா ந ப⁴வாம :
க ந்து யுஷ்மாகம் ஆநந்த³ஸ்ய ஸஹாயா ப⁴வாம :, யஸ்மாத்³
வஸ்²வாேஸயுஷ்மாகம்ʼஸ்த ²த ர்ப⁴வத |
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Ⅱ
Ⅰ அபரஞ்சாஹம்ʼ புந : ேஸா²காய யுஷ்மத்ஸந்ந த ⁴ம்ʼ ந
க³மிஷ்யாமீத மநஸிந ரைசஷம்ʼ|

Ⅱ யஸ்மாத்³ அஹம்ʼ யத ³ யுஷ்மாந் ேஸா²கயுக்தாந் கேராமி
தர்ஹ மயாய : ேஸா²கயுக்தீக்ருʼதஸ்தம்ʼவநா ேகநாபேரணாஹம்ʼ
ஹர்ஷயஷ்ேய?

Ⅲமம ேயாஹர்ஷ : ஸயுஷ்மாகம்ʼஸர்வ்ேவஷாம்ʼஹர்ஷஏேவத
நஸ்²ச தம்ʼ மயாேபா³த ⁴; அதஏவ ையரஹம்ʼ ஹர்ஷயதவ்யஸ்ைத
ர்மது³பஸ்த ²தஸமேய யந்மம ேஸா²ேகா ந ஜாேயத தத³ர்த²ேமவ
யுஷ்மப்⁴யம்ஏதாத்³ருʼஸ²ம்ʼ பத்ரம்ʼமயாலிக ²தம்ʼ|

Ⅳ வஸ்துதஸ்து ப³ஹுக்ேலஸ²ஸ்ய மந :பீடா³யாஸ்²ச
ஸமேய(அ)ஹம்ʼ ப³ஹ்வஸ்²ருபாேதந பத்ரேமகம்ʼ லிக ²தவாந்
யுஷ்மாகம்ʼ ேஸா²கார்த²ம்ʼ தந்நஹ கந்து யுஷ்மாஸு
மதீ³யப்ேரமபா³ஹுல்யஸ்யஜ்ஞாபநார்த²ம்ʼ|

Ⅴ ேயநாஹம்ʼ ேஸா²கயுக்தீக்ருʼதஸ்ேதந ேகவலமஹம்ʼ
ேஸா²கயுக்தீக்ருʼதஸ்தந்நஹ கந்த்வம்ʼஸ²ேதா யூயம்ʼ
ஸர்வ்ேவ(அ)ப யேதா(அ)ஹமத்ர கஸ்மிம்ʼஸ்²ச த்³
ேதா³ஷமாேராபயதும்ʼ ேநச்சா²மி|

Ⅵ ப³ஹூநாம்ʼ யத் தர்ஜ்ஜநம்ʼ ேதந ஜேநநாலம்ப ⁴ தத் தத³ர்த²ம்ʼ
ப்ரசுரம்ʼ|

Ⅶஅத :ஸது³ :க²ஸாக³ேரயந்நந மஜ்ஜத தத³ர்த²ம்ʼயுஷ்மாப ⁴ :ஸ
க்ஷந்தவ்ய : ஸாந்த்வயதவ்யஸ்²ச|

Ⅷஇத ேஹேதா : ப்ரர்த²ேய(அ)ஹம்ʼ யுஷ்மாப ⁴ஸ்தஸ்மிந் த³யா
க்ரியதாம்ʼ|

Ⅸ யூயம்ʼ ஸர்வ்வகர்ம்மணி மமாேத³ஸ²ம்ʼ க்³ருʼஹ்லீத² ந ேவத
பரீக்ஷதும்அஹம்ʼயுஷ்மாந் ப்ரத லிக ²தவாந்|

Ⅹ யஸ்ய ேயா ேதா³ேஷா யுஷ்மாப ⁴ : க்ஷம்யேத தஸ்ய ஸ
ேதா³ேஷா மயாப க்ஷம்யேத யஸ்²ச ேதா³ேஷா மயாக்ஷம்யேதஸ
யுஷ்மாகம்ʼ க்ருʼேத க்²ரீஷ்டஸ்யஸாக்ஷாத்க்ஷம்யேத|

Ⅺ ஸ²யதாந : கல்பநாஸ்மாப ⁴ரஜ்ஞாதா நஹ , அேதா வயம்ʼ
யத் ேதந ந வஞ்ச்யாமேஹ தத³ர்த²ம் அஸ்மாப ⁴ : ஸாவதா⁴ைந
ர்ப⁴வதவ்யம்ʼ|

Ⅻ அபரஞ்ச க்²ரீஷ்டஸ்ய ஸுஸம்ʼவாத³ேகா⁴ஷணார்த²ம்ʼ மய
த்ேராயாநக³ரமாக³ேத ப்ரேபா⁴ : கர்ம்மேண ச மத³ர்த²ம்ʼ த்³வாேர
முக்ேத

ⅩⅢ ஸத்யப ஸ்வப்⁴ராதுஸ்தீதஸ்யாவத்³யமாநத்வாத்
மதீ³யாத்மந : காப ஸா²ந்த ர்ந ப³பூ⁴வ, தஸ்மாத்³ அஹம்ʼ
தாந் வஸர்ஜ்ஜநம்ʼ யாச த்வா மாக த³நயாேத³ஸ²ம்ʼ க³ந்தும்ʼ
ப்ரஸ்தா²நம்அகரவம்ʼ|

ⅩⅣ ய ஈஸ்²வர : ஸர்வ்வதா³ க்²ரீஷ்ேடநாஸ்மாந் ஜய ந : கேராத
ஸர்வ்வத்ரசாஸ்மாப ⁴ஸ்ததீ³யஜ்ஞாநஸ்யக³ந்த⁴ம்ʼப்ரகாஸ²யத ஸ
த⁴ந்ய :|



2 Corinthians Ⅱ:ⅩⅤ 375 2 Corinthians Ⅲ:Ⅻ

ⅩⅤ யஸ்மாத்³ ேய த்ராணம்ʼ லப்ஸ்யந்ேத ேய ச வ நாஸ²ம்ʼ
க³மிஷ்யந்த தாந் ப்ரத வயம் ஈஸ்²வேரண க்²ரீஷ்டஸ்ய
ெஸௗக³ந்த்⁴யம்ʼ ப⁴வாம :|

ⅩⅥ வயம் ஏேகஷாம்ʼ ம்ருʼத்யேவ ம்ருʼத்யுக³ந்தா⁴ அபேரஷாஞ்ச
ஜீவநாயஜீவநக³ந்தா⁴ ப⁴வாம :, க ந்த்ேவதாத்³ருʼஸ²கர்ம்மஸாத⁴ேந
க : ஸமர்ேதா²(அ)ஸ்த ?

ⅩⅦ அந்ேய ப³ஹேவா ேலாகா யத்³வத்³ ஈஸ்²வரஸ்ய வாக்யம்ʼ
ம்ருʼஷாஸி²க்ஷயா மிஸ்²ரயந்த வயம்ʼ தத்³வத் தந்ந மிஸ்²ரயந்த :
ஸரலபா⁴ேவேநஸ்²வரஸ்ய ஸாக்ஷாத்³ ஈஸ்²வரஸ்யாேத³ஸா²த்
க்²ரீஷ்ேடந கதா²ம்ʼ பா⁴ஷாமேஹ|

Ⅲ
Ⅰ வயம்ʼ க ம் ஆத்மப்ரஸ²ம்ʼஸநம்ʼ புநராரபா⁴மேஹ? யுஷ்மாந்
ப்ரத யுஷ்மத்ேதா வா பேரஷாம்ʼ ேகஷாஞ்ச த்³ இவாஸ்மாகமப
க ம்ʼ ப்ரஸ²ம்ʼஸாபத்ேரஷ ப்ரேயாஜநம்ஆஸ்ேத?

Ⅱ யூயேமவாஸ்மாகம்ʼ ப்ரஸ²ம்ʼஸாபத்ரம்ʼ தச்சாஸ்மாகம்
அந்த :கரேணஷ லிக ²தம்ʼ ஸர்வ்வமாநைவஸ்²ச ஜ்ேஞயம்ʼ
பட²நீயஞ்ச|

Ⅲ யேதா (அ)ஸ்மாப ⁴ : ேஸவதம்ʼ க்²ரீஷ்டஸ்ய பத்ரம்ʼ
யூயேபவ, தச்ச ந மஸ்யா க ந்த்வமரஸ்ேயஸ்²வரஸ்யாத்மநா
லிக ²தம்ʼ பாஷாணபத்ேரஷ தந்நஹ கந்து க்ரவ்யமேயஷ
ஹ்ருʼத்பத்ேரஷ லிக ²தமித ஸுஸ்பஷ்டம்ʼ|

Ⅳ க்²ரீஷ்ேடேநஸ்²வரம்ʼ ப்ரத்யஸ்மாகம் ஈத்³ருʼேஸா²
த்³ருʼட⁴வஸ்²வாேஸாவத்³யேத;

Ⅴ வயம்ʼ நஜகு³ேணந கமப கல்பயதும்ʼ ஸமர்தா² இத நஹ
கந்த்வீஸ்²வராத³ஸ்மாகம்ʼஸாமர்த்²யம்ʼஜாயேத|

Ⅵேதந வயம்ʼநூதநநயமஸ்யார்த²ேதா (அ)க்ஷரஸம்ʼஸ்தா²நஸ்ய
தந்நஹ கந்த்வாத்மந ஏவ ேஸவநஸாமர்த்²யம்ʼ ப்ராப்தா :|
அக்ஷரஸம்ʼஸ்தா²நம்ʼம்ருʼத்யுஜநகம்ʼ க ந்த்வாத்மாஜீவநதா³யக :|

Ⅶ அக்ஷைர ர்வலிக ²தபாஷாணரூபணீ யா
ம்ருʼத்ேயா : ேஸவா ஸா யதீ³த்³ருʼக் ேதஜஸ்வநீ ஜாதா
யத்தஸ்யாச ரஸ்தா²யநஸ்ேதஜஸ : காரணாத் மூஸேஸா முக²ம்
இஸ்ராேயலீயேலாைக : ஸம்ʼத்³ரஷ்டும்ʼ நாஸ²க்யத,

Ⅷ தர்ஹ்யாத்மந : ேஸவா க ம்ʼ தேதா(அ)ப ப³ஹுேதஜஸ்வநீ ந
ப⁴ேவத்?

Ⅸ த³ண்ட³ஜந கா ேஸவா யத ³ ேதேஜாயுக்தா ப⁴ேவத் தர்ஹ
புண்யஜநகா ேஸவா தேதா(அ)த ⁴கம்ʼ ப³ஹுேதேஜாயுக்தா
ப⁴வஷ்யத |

Ⅹ உப⁴ேயாஸ்துலநாயாம்ʼ க்ருʼதாயாம் ஏகஸ்யாஸ்ேதேஜா
த்³வதீயாயா : ப்ரக²ரதேரணேதஜஸாஹீநேதேஜா ப⁴வத |

Ⅺ யஸ்மாத்³ யத் ேலாபநீயம்ʼ தத்³ யத ³ ேதேஜாயுக்தம்ʼ ப⁴ேவத்
தர்ஹ யத்ச ரஸ்தா²ய தத்³ப³ஹுதரேதேஜாயுக்தேமவப⁴வஷ்யத |

Ⅻ ஈத்³ருʼஸீ²ம்ʼ ப்ரத்யாஸா²ம்ʼ லப்³த்⁴வா வயம்ʼ மஹதீம்ʼ
ப்ரக³ல்ப⁴தாம்ʼ ப்ரகாஸ²யாம :|
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ⅩⅢ இஸ்ராேயலீயேலாகா யத் தஸ்ய ேலாபநீயஸ்ய ேதஜஸ :
ேஸ²ஷம்ʼ ந வ ேலாகேயயுஸ்தத³ர்த²ம்ʼ மூஸா யாத்³ருʼக்³
ஆவரேணநஸ்வமுக²ம்ஆச்சா²த³யத்வயம்ʼ தாத்³ருʼக் நகுர்ம்ம :|

ⅩⅣ ேதஷாம்ʼ மநாம்ʼஸி கடி²நீபூ⁴தாந யதஸ்ேதஷாம்ʼ
பட²நஸமேய ஸ புராதேநா ந யமஸ்ேதநாவரேணநாத்³யாப
ப்ரச்ச²ந்நஸ்தஷ்ட²த |

ⅩⅤ தச்ச ந தூ³ரீப⁴வத யத : க்²ரீஷ்ேடைநவ தத் லுப்யேத|
மூஸஸ :ஸா²ஸ்த்ரஸ்யபாட²ஸமேய(அ)த்³யாப ேதஷாம்ʼமநாம்ʼஸி
ேதநாவரேணநப்ரச்சா²த்³யந்ேத|

ⅩⅥ க ந்து ப்ரபு⁴ம்ʼ ப்ரத மநஸி பராவ்ருʼத்ேத தத்³ ஆவரணம்ʼ
தூ³ரீகாரிஷ்யேத|

ⅩⅦய : ப்ரபு⁴ : ஸ ஏவ ஸஆத்மா யத்ர ச ப்ரேபா⁴ராத்மா தத்ைரவ
முக்த  :|

ⅩⅧ வயஞ்ச ஸர்வ்ேவ(அ)நாச்சா²த ³ேதநாஸ்ேயந
ப்ரேபா⁴ஸ்ேதஜஸ : ப்ரத ப ³ம்ப³ம்ʼ க்³ருʼஹ்லந்த ஆத்மஸ்வரூேபண
ப்ரபு⁴நா ரூபாந்தரீக்ருʼதா வர்த்³த⁴மாநேதேஜாயுக்தாம்ʼ தாேமவ
ப்ரதமூர்த்த ம்ʼ ப்ராப்நும :|

Ⅳ
Ⅰ அபரஞ்ச வயம்ʼ கருணாபா⁴ேஜா பூ⁴த்வா யத்³ ஏதத்
பரிசாரகபத³ம்அலபா⁴மஹ நாத்ர க்லாம்யாம :,

Ⅱ க ந்து த்ரபாயுக்தாந ப்ரச்ச²ந்நகர்ம்மாணி வஹாய
குடிலதாசரணமகுர்வ்வந்தஈஸ்²வரீயவாக்யம்ʼமித்²யாவாக்ையரமிஸ்²ரயந்த :
ஸத்யத⁴ர்ம்மஸ்ய ப்ரகாஸ²ேநேநஸ்²வரஸ்ய ஸாக்ஷாத்
ஸர்வ்வமாநவாநாம்ʼ ஸம்ʼேவத³ேகா³சேர ஸ்வாந் ப்ரஸ²ம்ʼஸநீயாந்
த³ர்ஸ²யாம :|

Ⅲஅஸ்மாப ⁴ர்ேகா⁴ஷத :ஸுஸம்ʼவாேதா³யத ³ப்ரச்ச²ந்ந :;ஸ்யாத்
தர்ஹ ேயவநம்ʼ யந்த ேதஷாேமவத்³ருʼஷ்டித : ஸப்ரச்ச²ந்ந :;

Ⅳ யத ஈஸ்²வரஸ்ய ப்ரதமூர்த்த ர்ய : க்²ரீஷ்டஸ்தஸ்ய ேதஜஸ :
ஸுஸம்ʼவாத³ஸ்ய ப்ரபா⁴ யத் தாந் ந தீ³பேயத் தத³ர்த²ம்
இஹ ேலாகஸ்ய ேத³ேவா(அ)வஸ்²வாஸிநாம்ʼ ஜ்ஞாநநயநம்
அந்தீ⁴க்ருʼதவாந் ஏதஸ்ேயாதா³ஹரணம்ʼ ேத ப⁴வந்த |

Ⅴவயம்ʼஸ்வாந் ேகா⁴ஷயாமஇத நஹ கந்து க்²ரீஷ்டம்ʼயீஸு²ம்ʼ
ப்ரபு⁴ேமவாஸ்மாம்ʼஸ்²ச யீேஸா² : க்ருʼேத யுஷ்மாகம்ʼ பரிசாரகாந்
ேகா⁴ஷயாம :|

Ⅵ ய ஈஸ்²வேரா மத்⁴ேயத மிரம்ʼ ப்ரபா⁴ம்ʼ தீ³பநாயாத ³ஸ²த் ஸ
யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யாஸ்ய ஈஸ்²வரீயேதஜேஸா ஜ்ஞாநப்ரபா⁴யா
உத³யார்த²ம்அஸ்மாகம்அந்த :கரேணஷ தீ³ப தவாந்|

Ⅶ அபரம்ʼ தத்³ த⁴நம் அஸ்மாப ⁴ ர்ம்ருʼண்மேயஷ
பா⁴ஜேநஷ தா⁴ர்ய்யேத யத : ஸாத்³பு⁴தா ஸ²க்த ர்நாஸ்மாகம்ʼ
க ந்த்வீஸ்²வரஸ்ையேவத ஜ்ஞாதவ்யம்ʼ|

Ⅷ வயம்ʼ பேத³ பேத³ பீட்³யாமேஹ கந்து நாவஸீதா³ம :, வயம்ʼ
வ்யாகுலா : ஸந்ேதா(அ)ப நருபாயா ந ப⁴வாம :;
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Ⅸவயம்ʼ ப்ரத்³ராவ்யமாநா அப ந க்லாம்யாம :, ந பாத தா அப ந
வ நஸ்²யாம :|

Ⅹ அஸ்மாகம்ʼ ஸ²ரீேர க்²ரீஷ்டஸ்ய ஜீவநம்ʼ யத் ப்ரகாேஸ²த
தத³ர்த²ம்ʼ தஸ்மிந்ஸ²ரீேர யீேஸா² ர்மரணமப தா⁴ரயாம :|

Ⅺயீேஸா² ர்ஜீவநம்ʼயத்³அஸ்மாகம்ʼமர்த்த்யேத³ேஹப்ரகாேஸ²த
தத³ர்த²ம்ʼ ஜீவந்ேதா வயம்ʼ யீேஸா² : க்ருʼேத ந த்யம்ʼ ம்ருʼத்ெயௗ
ஸமர்ப்யாமேஹ|

Ⅻஇத்த²ம்ʼவயம்ʼம்ருʼத்யாக்ராந்தாயூயஞ்சஜீவநாக்ராந்தா :|
ⅩⅢ வஸ்²வாஸகாரணாேத³வ ஸமபா⁴ஷ மயா வச :| இத யதா²
ஸா²ஸ்த்ேர லிக ²தம்ʼ தைத²வாஸ்மாப ⁴ரப வஸ்²வாஸஜநகம்
ஆத்மாநம்ʼ ப்ராப்ய வஸ்²வாஸ : க்ரியேத தஸ்மாச்ச வசாம்ʼஸி
பா⁴ஷ்யந்ேத|

ⅩⅣப்ரபு⁴ர்யீஸு²ர்ேயேநாத்தா²ப த :ஸயீஸு²நாஸ்மாநப்யுத்தா²பயஷ்யத
யுஷ்மாப ⁴ : ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ஸ்வஸமீப உபஸ்தா²பயஷ்யத ச, வயம்
ஏதத்ஜாநீம :|

ⅩⅤ அதஏவ யுஷ்மாகம்ʼ ஹதாய ஸர்வ்வேமவ ப⁴வத தஸ்மாத்³
ப³ஹூநாம்ʼ ப்ரசுராநு◌கु்³ரஹப்ராப்ேத ர்ப³ஹுேலாகாநாம்ʼ
த⁴ந்யவாேத³ேநஸ்²வரஸ்யமஹமாஸம்யக்ப்ரகாஸி²ஷ்யேத|

ⅩⅥதேதாேஹேதார்வயம்ʼநக்லாம்யாம : க ந்துபா³ஹ்யபுருேஷா
யத்³யப யேத ததா²ப்யாந்தரிக : புருேஷா த ³ேந த ³ேந
நூதநாயேத|

ⅩⅦ க்ஷணமாத்ரஸ்தா²ய யேத³தத் லக ⁴ஷ்ட²ம்ʼ து³ :க²ம்ʼ தத்³
அதபா³ஹுல்ேயநாஸ்மாகம்அநந்தகாலஸ்தா²ய க³ரிஷ்ட²ஸுக²ம்ʼ
ஸாத⁴யத ,

ⅩⅧயேதாவயம்ʼப்ரத்யக்ஷாந்வஷயாந்அநுத்³த ³ஸ்²யாப்ரத்யக்ஷாந்
உத்³த ³ஸா²ம :| யேதா ேஹேதா : ப்ரத்யக்ஷவஷயா :
க்ஷணமாத்ரஸ்தா²யந : க ந்த்வப்ரத்யக்ஷாஅநந்தகாலஸ்தா²யந :|

Ⅴ
Ⅰஅபரம்அஸ்மாகம் ஏதஸ்மிந் பார்த ²ேவதூ³ஷ்யரூேப ேவஸ்²மந
ஜீர்ேண ஸதீஸ்²வேரண ந ர்ம்மிதம் அகரக்ருʼதம் அஸ்மாகம்
அநந்தகாலஸ்தா²ய ேவஸ்²ைமகம்ʼ ஸ்வர்ேக³ வத்³யத இத வயம்ʼ
ஜாநீம :|

Ⅱ யேதா ேஹேதாேரதஸ்மிந் ேவஸ்²மந தஷ்ட²ந்ேதா வயம்ʼ
தம்ʼ ஸ்வர்கீ³யம்ʼ வாஸம்ʼ பரிதா⁴தும் ஆகாங் யமாணா
ந  :ஸ்²வஸாம :|

Ⅲ ததா²பீதா³நீமப வயம்ʼ ேதந ந நக்³நா : க ந்து பரிஹதவஸநா
மந்யாமேஹ|

Ⅳ ஏதஸ்மிந் தூ³ஷ்ேய தஷ்ட²நேதா வயம்ʼ க்லிஸ்²யமாநா
ந  :ஸ்²வஸாம :, யேதா வயம்ʼ வாஸம்ʼ த்யக்தும் இச்சா²மஸ்தந்நஹ
கந்து தம்ʼ த்³வதீயம்ʼ வாஸம்ʼ பரிதா⁴தும் இச்சா²ம :, யதஸ்ததா²
க்ருʼேதஜீவேநந மர்த்யம்ʼ க்³ரஸிஷ்யேத|
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Ⅴ ஏதத³ர்த²ம்ʼ வயம்ʼ ேயந ஸ்ருʼஷ்டா : ஸ ஈஸ்²வர ஏவ ஸ
சாஸ்மப்⁴யம்ʼ ஸத்யங்காரஸ்ய பணஸ்வரூபம் ஆத்மாநம்ʼ
த³த்தவாந்|

Ⅵ அதஏவ வயம்ʼ ஸர்வ்வேதா³த்ஸுகா ப⁴வாம : கஞ்ச ஸ²ரீேர
யாவத்³அஸ்மாப ⁴ ர்ந்யுஷ்யேததாவத்ப்ரபு⁴ேதாதூ³ேர ப்ேராஷ்யத
இத ஜாநீம :,

Ⅶ யேதா வயம்ʼ த்³ருʼஷ்டிமார்ேக³ ந சராம : க ந்து
வஸ்²வாஸமார்ேக³|

Ⅷ அபரஞ்ச ஸ²ரீராத்³ தூ³ேர ப்ரவஸ்தும்ʼ ப்ரேபா⁴ : ஸந்நெதௗ⁴
நவஸ்துஞ்சாகாங் யமாணாஉத்ஸுகா ப⁴வாம :|

Ⅸ தஸ்மாேத³வ காரணாத்³ வயம்ʼ தஸ்ய ஸந்நெதௗ⁴
நவஸந்தஸ்தஸ்மாத்³ தூ³ேர ப்ரவஸந்ேதா வா தஸ்ைம ேராசதும்ʼ
யதாமேஹ|

Ⅹ யஸ்மாத் ஸ²ரீராவஸ்தா²யாம் ஏைகேகந க்ருʼதாநாம்ʼ
கர்ம்மணாம்ʼ ஸு²பா⁴ஸு²ப⁴ப²லப்ராப்தேய ஸர்வ்ைவஸ்மாப ⁴ :
க்²ரீஷ்டஸ்யவசாராஸநஸம்முக²உபஸ்தா²தவ்யம்ʼ|

Ⅺ அதஏவ ப்ரேபா⁴ ர்ப⁴யாநகத்வம்ʼ வஜ்ஞாய வயம்ʼ மநுஜாந்
அநுநயாம : கஞ்ேசஸ்²வரஸ்ய ேகா³சேர ஸப்ரகாஸா² ப⁴வாம :,
யுஷ்மாகம்ʼ ஸம்ʼேவத³ேகா³சேர(அ)ப ஸப்ரகாஸா² ப⁴வாம
இத்யாஸ²ம்ʼஸாமேஹ|

Ⅻ அேநந வயம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ ஸந்நெதௗ⁴ புந : ஸ்வாந்
ப்ரஸ²ம்ʼஸாம இத நஹ கந்து ேய மேநா வ நா முைக² :
ஸ்²லாக⁴ந்ேத ேதப்⁴ய : ப்ரத்யுத்தரதா³நாய யூயம்ʼ யதா²ஸ்மாப ⁴ 
: ஸ்²லாக ⁴தும்ʼ ஸ²க்நுத² தாத்³ருʼஸ²ம் உபாயம்ʼ யுஷ்மப்⁴யம்ʼ
வதராம :|

ⅩⅢ யத ³ வயம்ʼ ஹதஜ்ஞாநா ப⁴வாமஸ்தர்ஹ தத்³
ஈஸ்²வரார்த²கம்ʼ யத ³ ச ஸஜ்ஞாநா ப⁴வாமஸ்தர்ஹ தத்³
யுஷ்மத³ர்த²கம்ʼ|

ⅩⅣ வயம்ʼ க்²ரீஷ்டஸ்ய ப்ேரம்நா ஸமாக்ருʼஷ்யாமேஹ யத :
ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ வநமேயந யத்³ேயேகா ஜேநா(அ)ம்ரியத தர்ஹ
ேதஸர்வ்ேவம்ருʼதாஇத்யாஸ்மாப ⁴ ர்பு³த்⁴யேத|

ⅩⅤ அபரஞ்ச ேய ஜீவந்த ேத யத் ஸ்வார்த²ம்ʼ ந ஜீவந்த
க ந்து ேதஷாம்ʼ க்ருʼேத ேயா ஜேநா ம்ருʼத : புநருத்தா²ப தஸ்²ச
தமுத்³த ³ஸ்²ய யத் ஜீவந்த தத³ர்த²ேமவஸஸர்வ்ேவஷாம்ʼ க்ருʼேத
ம்ருʼதவாந்|

ⅩⅥ அேதா ேஹேதாரித : பரம்ʼ ேகா(அ)ப்யஸ்மாப ⁴
ர்ஜாத ேதா ந ப்ரதஜ்ஞாதவ்ய :| யத்³யப பூர்வ்வம்ʼ க்²ரீஷ்ேடா
ஜாத ேதா(அ)ஸ்மாப ⁴ : ப்ரதஜ்ஞாதஸ்ததா²பீதா³நீம்ʼ ஜாத த : புந
ர்ந ப்ரதஜ்ஞாயேத|

ⅩⅦ ேகநச த் க்²ரீஷ்ட ஆஸ்²ரிேத நூதநா ஸ்ருʼஷ்டி ர்ப⁴வத
புராதநாந லுப்யந்ேத பஸ்²யந க ²லாந நவீநாந ப⁴வந்த |

ⅩⅧ ஸர்வ்வஞ்ைசதத்³ ஈஸ்²வரஸ்ய கர்ம்ம யேதா
யீஸு²க்²ரீஷ்ேடந ஸ ஏவாஸ்மாந் ஸ்ேவந ஸார்த்³த⁴ம்ʼ
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ஸம்ʼஹதவாந் ஸந்தா⁴நஸம்ப³ந்தீ⁴யாம்ʼ பரிசர்ய்யாம் அஸ்மாஸு
ஸமர்ப தவாம்ʼஸ்²ச|

ⅩⅨ யத : ஈஸ்²வர : க்²ரீஷ்டம் அத ⁴ஷ்டா²ய ஜக³ேதா ஜநாநாம்
ஆகா³ம்ʼஸிேதஷாம்ருʼணமிவநக³ணயந்ஸ்ேவநஸார்த்³த⁴ம்ʼதாந்
ஸம்ʼஹதவாந்ஸந்த ⁴வார்த்தாம்அஸ்மாஸுஸமர்ப தவாம்ʼஸ்²ச|

ⅩⅩ அேதா வயம்ʼ க்²ரீஷ்டஸ்ய வநமேயந ெதௗ³த்யம்ʼ கர்ம்ம
ஸம்பாத³யாமேஹ, ஈஸ்²வரஸ்²சாஸ்மாப ⁴ ர்யுஷ்மாந் யாயாச்யேத
தத : க்²ரீஷ்டஸ்ய வநமேயந வயம்ʼ யுஷ்மாந் ப்ரார்த²யாமேஹ
யூயமீஸ்²வேரணஸந்த⁴த்த|

ⅩⅪயேதாவயம்ʼ ேதந யத்³ ஈஸ்²வரீயபுண்யம்ʼ ப⁴வாமஸ்தத³ர்த²ம்ʼ
பாேபந ஸஹ யஸ்ய ஜ்ஞாேதயம்ʼ நாஸீத் ஸ ஏவ ேதநாஸ்மாகம்ʼ
வநமேயந பாப : க்ருʼத :|

Ⅵ
Ⅰ தஸ்ய ஸஹாயா வயம்ʼ யுஷ்மாந் ப்ரார்த²யாமேஹ,
ஈஸ்²வரஸ்யாநுக்³ரேஹாயுஷ்மாப ⁴ ர்வ்ருʼதா² ந க்³ருʼஹ்யதாம்ʼ|

Ⅱ ேதேநாக்தேமதத், ஸம்ʼஸ்²ேராஷ்யாமி ஸு²ேப⁴ காேல
த்வதீ³யாம்ʼ ப்ரார்த²நாம் அஹம்ʼ| உபகாரம்ʼ கரிஷ்யாமி
பரித்ராணத ³ேந தவ| பஸ்²யதாயம்ʼ ஸு²ப⁴கால : பஸ்²யேதத³ம்ʼ
த்ராணத ³நம்ʼ|

Ⅲ அஸ்மாகம்ʼ பரிசர்ய்யா யந்நஷ்கலங்கா ப⁴ேவத் தத³ர்த²ம்ʼ
வயம்ʼகுத்ராப வ க்⁴நம்ʼ நஜநயாம :,

Ⅳ க ந்து ப்ரசுரஸஹஷ்ணுதா க்ேலேஸா² ைத³ந்யம்ʼ வபத்
தாட³நாகாராப³ந்த⁴நம்ʼநவாஸஹீநத்வம்ʼபரிஸ்²ரேமாஜாக³ரணம்
உபவஸநம்ʼ

Ⅴந ர்ம்மலத்வம்ʼஜ்ஞாநம்ʼம்ருʼது³ஸீ²லதாஹைதஷதா
Ⅵபவ த்ரஆத்மாநஷ்கபடம்ʼப்ேரமஸத்யாலாப ஈஸ்²வரீயஸ²க்த
Ⅶர்த³க்ஷணவாமாப்⁴யாம்ʼ கராப்⁴யாம்ʼ த⁴ர்ம்மாஸ்த்ரதா⁴ரணம்ʼ
Ⅷ மாநாபமாநேயாரக்²யாதஸுக்²யாத்ேயா ர்பா⁴க ³த்வம் ஏைத :
ஸர்வ்ைவரீஸ்²வரஸ்ய ப்ரஸ²ம்ʼஸ்யாந் பரிசாரகாந் ஸ்வாந்
ப்ரகாஸ²யாம :|

Ⅸ ப்⁴ரமகஸமா வயம்ʼ ஸத்யவாத ³ேநா ப⁴வாம :, அபரிச தஸமா
வயம்ʼ ஸுபரிச தா ப⁴வாம :, ம்ருʼதகல்பா வயம்ʼ ஜீவாம :,
த³ண்ட்³யமாநாவயம்ʼ நஹந்யாமேஹ,

Ⅹ ேஸா²கயுக்தாஸ்²ச வயம்ʼ ஸதா³நந்தா³ம :, த³ரித்³ரா வயம்ʼ
ப³ஹூந் த⁴ந ந : குர்ம்ம :, அகஞ்சநாஸ்²ச வயம்ʼ ஸர்வ்வம்ʼ
தா⁴ரயாம :|

Ⅺ ேஹ கரிந்த ²ந :, யுஷ்மாகம்ʼ ப்ரத மமாஸ்யம்ʼ முக்தம்ʼ
மமாந்த :கரணாஞ்சவகஸிதம்ʼ|

Ⅻ யூயம்ʼ மமாந்தேர ந ஸங்ேகாச தா : கஞ்ச யூயேமவ
ஸங்ேகாச தச த்தா :|

ⅩⅢ க ந்து மஹ்யம்ʼ ந்யாய்யப²லதா³நார்த²ம்ʼ யுஷ்மாப ⁴ரப
வ கஸிைத ர்ப⁴வதவ்யம் இத்யஹம்ʼ நஜபா³லகாநவ யுஷ்மாந்
வதா³மி|
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ⅩⅣ அபரம் அப்ரத்யய ப ⁴ : ஸார்த்³த⁴ம்ʼ யூயம் ஏகயுேக³ ப³த்³தா⁴
மா பூ⁴த, யஸ்மாத்³ த⁴ர்ம்மாத⁴ர்ம்மேயா : க : ஸம்ப³ந்ேதா⁴(அ)ஸ்த ?
த மிேரணஸர்த்³த⁴ம்ʼ ப்ரபா⁴யாவா காதுலநாஸ்த ?

ⅩⅤ ப ³லீயாலேத³ேவந ஸாகம்ʼ க்²ரீஷ்டஸ்ய வா கா ஸந்த ⁴ :?
அவஸ்²வாஸிநா ஸார்த்³த⁴ம்ʼ வா வஸ்²வாஸிேலாகஸ்யாம்ʼஸ² :
க :?

ⅩⅥ ஈஸ்²வரஸ்ய மந்த ³ேரண ஸஹ வா ேத³வப்ரத மாநாம்ʼ கா
துலநா? அமரஸ்ேயஸ்²வரஸ்ய மந்த ³ரம்ʼ யூயேமவ| ஈஸ்²வேரண
தது³க்தம்ʼ யதா², ேதஷாம்ʼ மத்⁴ேய(அ)ஹம்ʼ ஸ்வாவாஸம்ʼ
ந தா⁴ஸ்யாமி ேதஷாம்ʼ மத்⁴ேய ச யாதாயாதம்ʼ குர்வ்வந் ேதஷாம்
ஈஸ்²வேரா ப⁴வஷ்யாமி ேத ச மல்ேலாகா ப⁴வஷ்யந்த |

ⅩⅦ அேதா ேஹேதா : பரேமஸ்²வர : கத²யத யூயம்ʼ ேதஷாம்ʼ
மத்⁴யாத்³ ப³ஹர்பூ⁴ய ப்ருʼத²க்³ ப⁴வத, க மப்யேமத்⁴யம்ʼ ந
ஸ்ப்ருʼஸ²த; ேதநாஹம்ʼயுஷ்மாந் க்³ரஹீஷ்யாமி,

ⅩⅧ யுஷ்மாகம்ʼ ப தா ப⁴வஷ்யாமி ச, யூயஞ்ச மம கந்யாபுத்ரா
ப⁴வஷ்யேத²த ஸர்வ்வஸ²க்த மதா பரேமஸ்²வேரேணாக்தம்ʼ|

Ⅶ
Ⅰ அதஏவ ேஹ ப்ரியதமா :, ஏதாத்³ருʼஸீ² : ப்ரதஜ்ஞா :
ப்ராப்ைதரஸ்மாப ⁴ : ஸ²ரீராத்மேநா : ஸர்வ்வமாலிந்யம்
அபம்ருʼஜ்ேயஸ்²வரஸ்யப⁴க்த்யா பவ த்ராசார : ஸாத்⁴யதாம்ʼ|

Ⅱயூயம்அஸ்மாந் க்³ருʼஹ்லீத|அஸ்மாப ⁴ : கஸ்யாப்யந்யாேயா ந
க்ருʼத : ேகா(அ)ப நவஞ்ச த :|

Ⅲ யுஷ்மாந் ேதா³ஷண : கர்த்தமஹம்ʼ வாக்யேமதத்³ வதா³மீத
நஹ யுஷ்மாப ⁴ : ஸஹ ஜீவநாய மரணாய வா வயம்ʼ யுஷ்மாந்
ஸ்வாந்த :கரைணர்தா⁴ரயாமஇத பூர்வ்வம்ʼமேயாக்தம்ʼ|

Ⅳ யுஷ்மாந் ப்ரத மம மேஹத்ஸாேஹா ஜாயேத
யுஷ்மாந் அத்⁴யஹம்ʼ ப³ஹு ஸ்²லாேக⁴ ச ேதந
ஸர்வ்வக்ேலஸ²ஸமேய(அ)ஹம்ʼ ஸாந்த்வநயா பூர்ேணா
ஹர்ேஷணப்ரபு²ல்லிதஸ்²ச ப⁴வாமி|

Ⅴ அஸ்மாஸு மாக த³நயாேத³ஸ²ம் ஆக³ேதஷ்வஸ்மாகம்ʼ
ஸ²ரீரஸ்ய காச த³ப ஸா²ந்த ர்நாப⁴வத் க ந்து ஸர்வ்வேதா ப³ஹ
ர்வேராேத⁴நாந்தஸ்²ச பீ⁴த்யாவயம்அபீட்³யாமஹ |

Ⅵ க ந்து நம்ராணாம்ʼ ஸாந்த்வயதா ய ஈஸ்²வர : ஸ
தீதஸ்யாக³மேநநாஸ்மாந்அஸாந்த்வயத்|

Ⅶ ேகவலம்ʼ தஸ்யாக³மேநந தந்நஹ கந்து யுஷ்மத்ேதா
ஜாதயா தஸ்ய ஸாந்த்வநயாப , யேதா(அ)ஸ்மாஸு யுஷ்மாகம்ʼ
ஹார்த்³த³வலாபாஸக்தத்ேவஷ்வஸ்மாகம்ʼ ஸமீேப வர்ணிேதஷ
மமமஹாநந்ேதா³ஜாத :|

Ⅷ அஹம்ʼ பத்ேரண யுஷ்மாந் ேஸா²கயுக்தாந் க்ருʼதவாந்
இத்யஸ்மாத்³அந்வதப்ேயக ந்த்வது⁴நா நாநுதப்ேய| ேதநபத்ேரண
யூயம்ʼக்ஷணமாத்ரம்ʼ ேஸா²கயுக்தீபூ⁴தாஇத மயா த்³ருʼஸ்²யேத|

Ⅸ இத்யஸ்மிந் யுஷ்மாகம்ʼ ேஸா²ேகநாஹம்ʼ ஹ்ருʼஷ்யாமி
தந்நஹ கந்து மந :பரிவர்த்தநாய யுஷ்மாகம்ʼ ேஸா²ேகா(அ)ப⁴வத்³
இத்யேநந ஹ்ருʼஷ்யாமி யேதா(அ)ஸ்மத்ேதா யுஷ்மாகம்ʼ காப
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ஹாந ர்யந்நப⁴ேவத்தத³ர்த²ம்ʼயுஷ்மாகம்ஈஸ்²வரீய : ேஸா◌²◌ेேகா
ஜாத :|

Ⅹ ஸ ஈஸ்²வரீய : ேஸா²க : பரித்ராணஜநகம்ʼ ந ரநுதாபம்ʼ
மந :பரிவர்த்தநம்ʼ ஸாத⁴யத க ந்து ஸாம்ʼஸாரிக : ேஸா²ேகா
ம்ருʼத்யும்ʼஸாத⁴யத |

Ⅺ பஸ்²யத ேதேநஸ்²வரீேயண ேஸா²ேகந யுஷ்மாகம்ʼ க ம்ʼ ந
ஸாத ⁴தம்ʼ? யத்ேநா ேதா³ஷப்ரக்ஷாலநம் அஸந்துஷ்டத்வம்ʼ
ஹார்த்³த³ம் ஆஸக்தத்வம்ʼ ப²லதா³நஞ்ைசதாந ஸர்வ்வாணி|
தஸ்மிந் கர்ம்மணி யூயம்ʼ ந ர்ம்மலா இத ப்ரமாணம்ʼ ஸர்வ்ேவண
ப்ரகாேரணயுஷ்மாப ⁴ ர்த³த்தம்ʼ|

Ⅻ ேயநாபராத்³த⁴ம்ʼ தஸ்ய க்ருʼேத க ம்ʼவா யஸ்யாபராத்³த⁴ம்ʼ
தஸ்ய க்ருʼேத மயா பத்ரம் அேலக ² தந்நஹ கந்து
யுஷ்மாநத்⁴யஸ்மாகம்ʼ யத்ேநா யத்³ ஈஸ்²வரஸ்ய ஸாக்ஷாத்³
யுஷ்மத்ஸமீேப ப்ரகாேஸ²த தத³ர்த²ேமவ|

ⅩⅢ உக்தகாரணாத்³ வயம்ʼ ஸாந்த்வநாம்ʼ ப்ராப்தா :; தாஞ்ச
ஸாந்த்வநாம்ʼவநாவேராமஹாஹ்லாத³ஸ்தீதஸ்யாஹ்லாதா³த³ஸ்மாப ⁴
ர்லப்³த⁴ :,யதஸ்தஸ்யாத்மாஸர்வ்ைவர்யுஷ்மாப ⁴ஸ்த்ருʼப்த :|

ⅩⅣபூர்வ்வம்ʼ தஸ்யஸமீேப(அ)ஹம்ʼயுஷ்மாப ⁴ர்யத்³அஸ்²லாேக⁴
ேதநநாலஜ்ேஜக ந்துவயம்ʼயத்³வத்³யுஷ்மாந்ப்ரத ஸத்யபா⁴ேவந
ஸகலம் அபா⁴ஷாமஹ தத்³வத் தீதஸ்ய ஸமீேப(அ)ஸ்மாகம்ʼ
ஸ்²லாக⁴நமப ஸத்யம்ʼஜாதம்ʼ|

ⅩⅤ யூயம்ʼ கீத்³ருʼக் தஸ்யாஜ்ஞா அபாலயத ப⁴யகம்பாப்⁴யாம்ʼ
தம்ʼ க்³ருʼஹீதவந்தஸ்²ைசதஸ்ய ஸ்மரணாத்³ யுஷ்மாஸு தஸ்ய
ஸ்ேநேஹாபா³ஹுல்ேயநவர்த்தேத|

ⅩⅥ யுஷ்மாஸ்வஹம்ʼ ஸர்வ்வமாஸ²ம்ʼேஸ, இத்யஸ்மிந்
மமாஹ்லாேதா³ஜாயேத|

Ⅷ
Ⅰ ேஹ ப்⁴ராதர :, மாக த³நயாேத³ஸ²ஸ்தா²ஸு ஸமிதஷ
ப்ரகாஸி²ேதா ய ஈஸ்²வரஸ்யாநுக்³ரஹஸ்தமஹம்ʼ யுஷ்மாந்
ஜ்ஞாபயாமி|

Ⅱ வஸ்துேதா ப³ஹுக்ேலஸ²பரீக்ஷாஸமேய ேதஷாம்ʼ
மஹாநந்ேதா³(அ)தீவதீ³நதா ச வதா³ந்யதாயா : ப்ரசுரப²லம்
அப²லயதாம்ʼ|

Ⅲேதஸ்ேவச்ச²யாயதா²ஸ²க்த கஞ்சாதஸ²க்த தா³நஉத்³யுக்தா
அப⁴வந்இத மயா ப்ரமாணீக்ரியேத|

Ⅳ வயஞ்ச யத் பவத்ரேலாேகப்⁴யஸ்ேதஷாம்ʼ தா³நம்
உபகாரார்த²கம் அம்ʼஸ²நஞ்ச க்³ருʼஹ்லாமஸ்தத்³
ப³ஹுநுநேயநாஸ்மாந் ப்ரார்த ²தவந்த :|

Ⅴ வயம்ʼ யாத்³ருʼக் ப்ரத்ைய·க்ஷாமஹ தாத்³ருʼக்³ அக்ருʼத்வா
ேத(அ)க்³ேர ப்ரப⁴ேவ தத : பரம் ஈஸ்²வரஸ்ேயச்ச²யாஸ்மப்⁴யமப
ஸ்வாந் ந்யேவத³யந்|
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Ⅵஅேதா ேஹேதாஸ்த்வம்ʼயதா²ரப்³த⁴வாந்தைத²வகரிந்த ²நாம்ʼ
மத்⁴ேய(அ)ப தத்³ தா³நக்³ரஹணம்ʼ ஸாத⁴ேயத யுஷ்மாந் அத ⁴
வயம்ʼ தீதம்ʼ ப்ரார்த²யாமஹ |

Ⅶ அேதா வஸ்²வாேஸா வாக்படுதா ஜ்ஞாநம்ʼ
ஸர்வ்ேவாத்ஸாேஹா (அ)ஸ்மாஸு ப்ேரம ைசைத ர்கு³ைண
ர்யூயம்ʼ யதா²பராந் அத ேஸ²த்⁴ேவ தைத²ைவேதந
கு³ேணநாப்யத ேஸ²த்⁴வம்ʼ|

Ⅷ ஏதத்³ அஹம் ஆஜ்ஞயா கத²யாமீத நஹ கந்த்வந்ேயஷாம்
உத்ஸாஹகாரணாத்³ யுஷ்மாகமப ப்ேரம்ந : ஸாரல்யம்ʼ
பரீக்ஷதுமிச்ச²தா மையதத்கத்²யேத|

Ⅸயூயஞ்சாஸ்மத்ப்ரேபா⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யாநுக்³ரஹம்ʼ ஜாநீத²
யதஸ்தஸ்யந ர்த⁴நத்ேவநயூயம்ʼயத்³த⁴ந ேநா ப⁴வத²தத³ர்த²ம்ʼஸ
த⁴நீஸந்நப யுஷ்மத்க்ருʼேத ந ர்த⁴ேநா(அ)ப⁴வத்|

Ⅹ ஏதஸ்மிந் அஹம்ʼ யுஷ்மாந் ஸ்வவசாரம்ʼ ஜ்ஞாபயாமி| க³தம்ʼ
ஸம்ʼவத்ஸரம் ஆரப்⁴ய யூயம்ʼ ேகவலம்ʼ கர்ம்ம கர்த்தம்ʼ தந்நஹ
கந்த்வ ச்சு²கதாம்ʼ ப்ரகாஸ²யதுமப்யுபாக்ராப்⁴யத்⁴வம்ʼ தேதா
ேஹேதா ர்யுஷ்மத்க்ருʼேத மமமந்த்ரணாப⁴த்³ரா|

Ⅺ அேதா (அ)து⁴நா தத்கர்ம்மஸாத⁴நம்ʼ யுஷ்மாப ⁴ : க்ரியதாம்ʼ
ேதந யத்³வத்³ இச்சு²கதாயாம் உத்ஸாஹஸ்தத்³வத்³ ஏைககஸ்ய
ஸம்பத³நுஸாேரணகர்ம்மஸாத⁴நம்அப ஜநஷ்யேத|

Ⅻ யஸ்மிந் இச்சு²கதா வ த்³யேத ேதந யந்ந தா⁴ர்ய்யேத
தஸ்மாத் ேஸா(அ)நுக்³ருʼஹ்யத இத நஹ கந்து யத்³ தா⁴ர்ய்யேத
தஸ்மாேத³வ|

ⅩⅢ யத இதேரஷாம்ʼ வ ராேமண யுஷ்மாகஞ்ச க்ேலேஸ²ந
ப⁴வதவ்யம்ʼ தந்நஹ கந்துஸமதையவ|

ⅩⅣ வர்த்தமாநஸமேய யுஷ்மாகம்ʼ த⁴நாத ⁴க்ேயந ேதஷாம்ʼ
த⁴நந்யூநதா பூரய தவ்யா தஸ்மாத் ேதஷாமப்யாத ⁴க்ேயந
யுஷ்மாகம்ʼ ந்யூநதாபூரயஷ்யேத ேதநஸமதாஜநஷ்யேத|

ⅩⅤதேத³வஸா²ஸ்த்ேர(அ)ப லிக ²தம்ஆஸ்ேதயதா², ேயநாத ⁴கம்ʼ
ஸம்ʼக்³ருʼஹீதம்ʼ தஸ்யாத ⁴கம்ʼ நாப⁴வத் ேயந சால்பம்ʼ
ஸம்ʼக்³ருʼஹீதம்ʼ தஸ்யால்பம்ʼ நாப⁴வத்|

ⅩⅥ யுஷ்மாகம்ʼ ஹதாய தீதஸ்ய மநஸி ய ஈஸ்²வர இமம்
உத்³ேயாக³ம்ʼஜந தவாந்ஸத⁴ந்ேயா ப⁴வது|

ⅩⅦதீேதா(அ)ஸ்மாகம்ʼப்ரார்த²நாம்ʼக்³ருʼஹீதவாந்கஞ்சஸ்வயம்
உத்³யுக்த : ஸந்ஸ்ேவச்ச²யாயுஷ்மத்ஸமீபம்ʼ க³தவாந்|

ⅩⅧ ேதந ஸஹ ேயா(அ)பர ஏேகா ப்⁴ராதாஸ்மாப ⁴ : ப்ேரஷத :
ஸுஸம்ʼவாதா³த் தஸ்ய ஸுக்²யாத்யா ஸர்வ்வா : ஸமிதேயா
வ்யாப்தா :|

ⅩⅨ ப்ரேபா⁴ ர்ெகௗ³ரவாய யுஷ்மாகம் இச்சு²கதாைய ச ஸ
ஸமித ப ⁴ேரதஸ்ைய தா³நேஸவாைய அஸ்மாகம்ʼ ஸங்க ³த்ேவ
ந்யேயாஜ்யத|

ⅩⅩ யேதா யா மேஹாபாயநேஸவாஸ்மாப ⁴ ர்வ தீ⁴யேத தாமத ⁴
வயம்ʼயத் ேகநாப ந ந ந்த்³யாமேஹதத³ர்த²ம்ʼயதாமேஹ|
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ⅩⅪ யத : ேகவலம்ʼ ப்ரேபா⁴ : ஸாக்ஷாத் தந்நஹ கந்து
மாநவாநாமப ஸாக்ஷாத்ஸதா³சாரம்ʼ கர்த்தும்ஆேலாசாமேஹ|

ⅩⅫ தாப்⁴யாம்ʼ ஸஹாபர ஏேகா ேயா ப்⁴ராதாஸ்மாப ⁴ :
ப்ேரஷத : ேஸா(அ)ஸ்மாப ⁴ ர்ப³ஹுவஷேயஷ ப³ஹவாராந்
பரீக்ஷத உத்³ேயாகீ³வ ப்ரகாஸி²தஸ்²ச க ந்த்வது⁴நா யுஷ்மாஸு
த்³ருʼட⁴வஸ்²வாஸாத்தஸ்ேயாத்ஸாேஹாப³ஹுவவ்ருʼேத⁴|

ⅩⅩⅢ யத ³ கஸ்²ச த் தீதஸ்ய தத்த்வம்ʼ ஜிஜ்ஞாஸேத தர்ஹ
ஸ மம ஸஹபா⁴கீ³ யுஷ்மந்மத்⁴ேய ஸஹகாரீ ச, அபரேயா
ர்ப்⁴ராத்ேராஸ்தத்த்வம்ʼ வா யத ³ ஜிஜ்ஞாஸேத தர்ஹ ெதௗ
ஸமிதீநாம்ʼ தூ³ெதௗ க்²ரீஷ்டஸ்ய ப்ரத ப ³ம்ெபௗ³ ேசத ேதந
ஜ்ஞாயதாம்ʼ|

ⅩⅩⅣ அேதா ேஹேதா : ஸமிதீநாம்ʼ ஸமக்ஷம்ʼ
யுஷ்மத்ப்ேரம்ேநா(அ)ஸ்மாகம்ʼ ஸ்²லாகா⁴யாஸ்²ச ப்ராமாண்யம்ʼ
தாந் ப்ரத யுஷ்மாப ⁴ : ப்ரகாஸ²யதவ்யம்ʼ|

Ⅸ
Ⅰபவ த்ரேலாகாநாம்உபகாரார்த²கேஸவாமத ⁴யுஷ்மாந்ப்ரத மம
லிக²நம்ʼ நஷ்ப்ரேயாஜநம்ʼ|

Ⅱ யத ஆகா²யாேத³ஸ²ஸ்தா² ேலாகா க³தவர்ஷம்
ஆரப்⁴ய தத்கார்ய்ய உத்³யதா : ஸந்தீத வாக்ேயநாஹம்ʼ
மாக த³நீயேலாகாநாம்ʼ ஸமீேப யுஷ்மாகம்ʼ யாம் இச்சு²கதாமத ⁴
ஸ்²லாேக⁴ தாம் அவக³ேதா(அ)ஸ்மி யுஷ்மாகம்ʼ தஸ்மாத்³
உத்ஸாஹாச்சாபேரஷாம்ʼ ப³ஹூநாம்உத்³ேயாேகா³ஜாத :|

Ⅲ கஞ்ைசதஸ்மிந் யுஷ்மாந் அத்⁴யஸ்மாகம்ʼ ஸ்²லாகா⁴ யத்³
அதத்²யா ந ப⁴ேவத் யூயஞ்ச மம வாக்யாநுஸாராத்³ யத்³
உத்³யதாஸ்தஷ்ேட²த தத³ர்த²ேமவ ேத ப்⁴ராதேரா மயா ப்ேரஷதா :|

Ⅳயஸ்மாத்மயாஸார்த்³த⁴ம்ʼைகஸ்²ச த்மாக த³நீயப்⁴ராத்ருʼப ⁴ராக³த்ய
யூயமநுத்³யதா இத யத ³ த்³ருʼஸ்²யேத தர்ஹ தஸ்மாத்³
த்³ருʼட⁴வஸ்²வாஸாத்³யுஷ்மாகம்ʼலஜ்ஜாஜநஷ்யதஇத்யஸ்மாப ⁴
ர்நவக்தவ்யம்ʼ க ந்த்வஸ்மாகேமவலஜ்ஜாஜநஷ்யேத|

Ⅴ அத : ப்ராக் ப்ரதஜ்ஞாதம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ தா³நம்ʼ யத் ஸஞ்சதம்ʼ
ப⁴ேவத்தச்சயத்³க்³ராஹகதாயா : ப²லம்அபூ⁴த்வாதா³நஸீ²லதாயா
ஏவ ப²லம்ʼ ப⁴ேவத் தத³ர்த²ம்ʼ மமாக்³ேர க³மநாய தத்ஸஞ்சயநாய ச
தாந் ப்⁴ராத்ருʼந்ஆேத³ஷ்டுமஹம்ʼ ப்ரேயாஜநம்அமந்ேய|

Ⅵ அபரமப வ்யாஹராமி ேகநச த் க்ஷ த்³ரபா⁴ேவந
பீ³ேஜஷ ப்ேதஷ ஸ்வல்பாந ஸ²ஸ்யாந கர்த்தஷ்யந்ேத, கஞ்ச
ேகநச த்³ ப³ஹுத³ப⁴ேவந பீ³ேஜஷ ப்ேதஷ ப³ஹூந ஸ²ஸ்யாந
கர்த்தஷ்யந்ேத|

Ⅶ ஏைகேகந ஸ்வமநஸி யதா² நஸ்²சீயேத தைத²வ தீ³யதாம்ʼ
ேகநாப காதேரண பீ⁴ேதந வா ந தீ³யதாம்ʼ யத ஈஸ்²வேரா
ஹ்ருʼஷ்டமாநேஸதா³தரி ப்ரீயேத|

Ⅷஅபரம்ஈஸ்²வேராயுஷ்மாந்ப்ரத ஸர்வ்வவத⁴ம்ʼப³ஹுப்ரத³ம்ʼ
ப்ரஸாத³ம்ʼ ப்ரகாஸ²யதும் அர்ஹத ேதந யூயம்ʼ ஸர்வ்வவஷேய
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யேத²ஷ்டம்ʼப்ராப்யஸர்வ்ேவணஸத்கர்ம்மணாப³ஹுப²லவந்ேதா
ப⁴வஷ்யத²|

Ⅸ ஏதஸ்மிந் லிக ²தமாஸ்ேத, யதா², வ்யயேத ஸ ஜேநா ராயம்ʼ
து³ர்க³ேதப்⁴ேயா த³தா³த ச| ந த்யஸ்தா²யீசதத்³த⁴ர்ம்ம :

Ⅹ பீ³ஜம்ʼ ேப⁴ஜநீயம் அந்நஞ்ச வப்த்ேர ேயந வஸ்²ராண்யேத
ஸ யுஷ்மப்⁴யம் அப பீ³ஜம்ʼ வஸ்²ராண்ய ப³ஹுலீகரிஷ்யத
யுஷ்மாகம்ʼ த⁴ர்ம்மப²லாந வர்த்³த⁴யஷ்யத ச|

Ⅺ ேதந ஸர்வ்வவஷேய ஸத⁴நீபூ⁴ைத ர்யுஷ்மாப ⁴ 
: ஸர்வ்வவஷேய தா³நஸீ²லதாயாம்ʼ ப்ரகாஸி²தாயாம்
அஸ்மாப ⁴ரீஸ்²வரஸ்யத⁴ந்யவாத³ : ஸாத⁴யஷ்யேத|

Ⅻ ஏதேயாபகாரேஸவயா பவ த்ரேலாகாநாம் அர்தா²பா⁴வஸ்ய
ப்ரதீகாேரா ஜாயத இத ேகவலம்ʼ நஹ கந்த்வீஸ்²சரஸ்ய
த⁴ந்யவாேதா³(அ)ப பா³ஹுல்ேயேநாத்பாத்³யேத|

ⅩⅢ யத ஏதஸ்மாத்³ உபகாரகரணாத்³ யுஷ்மாகம்ʼ பரீக்ஷதத்வம்ʼ
பு³த்³த்⁴வா ப³ஹுப ⁴ : க்²ரீஷ்டஸுஸம்ʼவாதா³ங்கீ³கரேணயுஷ்மாகம்
ஆஜ்ஞாக்³ராஹத்வாத் தத்³பா⁴க ³த்ேவ ச தாந் அபராம்ʼஸ்²ச ப்ரத
யுஷ்மாகம்ʼ தா³த்ருʼத்வாத்³ ஈஸ்²வரஸ்யத⁴ந்யவாத³ : காரிஷ்யேத,

ⅩⅣயுஷ்மத³ர்த²ம்ʼப்ரார்த²நாம்ʼக்ருʼத்வாசயுஷ்மாஸ்வீஸ்²வரஸ்ய
க³ரிஷ்டா²நுக்³ரஹாத்³யுஷ்மாஸுைத : ப்ேரம காரிஷ்யேத|

ⅩⅤஅபரம் ஈஸ்²வரஸ்யாந ர்வ்வசநீயதா³நாத்ஸத⁴ந்ேயாபூ⁴யாத்|

Ⅹ
Ⅰ யுஷ்மத்ப்ரத்யேக்ஷ நம்ர : க ந்து பேராேக்ஷ ப்ரக³ல்ப⁴ :
ெபௗேலா(அ)ஹம்ʼ க்²ரீஷ்டஸ்ய க்ஷாந்த்யா வ நீத்யா ச யுஷ்மாந்
ப்ரார்த²ேய|

Ⅱ மம ப்ரார்த²நீயமித³ம்ʼ வயம்ʼ ைய : ஸா²ரீரிகாசாரிேணா
மந்யாமேஹ தாந் ப்ரத யாம்ʼ ப்ரக³ல்ப⁴தாம்ʼ ப்ரகாஸ²யதும்ʼ
நஸ்²ச ேநாமி ஸா ப்ரக³ல்ப⁴தா ஸமாக³ேதந மயாசரிதவ்யா ந
ப⁴வது|

Ⅲ யத : ஸ²ரீேர சரந்ேதா(அ)ப வயம்ʼ ஸா²ரீரிகம்ʼ யுத்³த⁴ம்ʼ ந
குர்ம்ம :|

Ⅳ அஸ்மாகம்ʼ யுத்³தா⁴ஸ்த்ராணி ச ந ஸா²ரீரிகாந
க ந்த்வீஸ்²வேரணது³ர்க³ப⁴ஞ்ஜநாய ப்ரப³லாந ப⁴வந்த ,

Ⅴ ைதஸ்²ச வயம்ʼ வதர்காந் ஈஸ்²வரீயதத்த்வஜ்ஞாநஸ்ய
ப்ரத ப³ந்த ⁴காம்ʼ ஸர்வ்வாம்ʼ ச த்தஸமுந்நதஞ்ச
ந பாதயாம : ஸர்வ்வஸங்கல்பஞ்ச ப³ந்த ³நம்ʼ க்ருʼத்வா
க்²ரீஷ்டஸ்யாஜ்ஞாக்³ராஹணம்ʼகுர்ம்ம :,

Ⅵ யுஷ்மாகம் ஆஜ்ஞாக்³ராஹத்ேவ ஸித்³ேத⁴ ஸத
ஸர்வ்வஸ்யாஜ்ஞாலங்க⁴நஸ்ய ப்ரதீகாரம்ʼ கர்த்தும் உத்³யதா
ஆஸ்மேஹச|

Ⅶ யத்³ த்³ருʼஷ்டிேகா³சரம்ʼ தத்³ யுஷ்மாப ⁴ ர்த்³ருʼஸ்²யதாம்ʼ|
அஹம்ʼ க்²ரீஷ்டஸ்ய ேலாக இத ஸ்வமநஸி ேயந வஜ்ஞாயேத
ஸ யதா² க்²ரீஷ்டஸ்ய ப⁴வத வயம் அப ததா² க்²ரீஷ்டஸ்ய ப⁴வாம
இத புநர்வவ ச்ய ேதந பு³த்⁴யதாம்ʼ|
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Ⅷ யுஷ்மாகம்ʼ ந பாதாய தந்நஹ கந்து நஷ்டா²ைய ப்ரபு⁴நா
த³த்தம்ʼயத³ஸ்மாகம்ʼஸாமர்த்²யம்ʼேதநயத்³யப கஞ்ச த்³அத ⁴கம்ʼ
ஸ்²லாேக⁴ ததா²ப தஸ்மாந்ந த்ரபஷ்ேய|

Ⅸ அஹம்ʼ பத்ைர ர்யுஷ்மாந் த்ராஸயாமி யுஷ்மாப ⁴ேரதந்ந
மந்யதாம்ʼ|

Ⅹ தஸ்ய பத்ராணி கு³ருதராணி ப்ரப³லாந ச ப⁴வந்த க ந்து
தஸ்ய ஸா²ரீரஸாக்ஷாத்காேரா து³ர்ப்³ப³ல ஆலாபஸ்²ச துச்ச²நீய
இத ைகஸ்²ச த்³உச்யேத|

Ⅺ க ந்து பேராேக்ஷ பத்ைர ர்பா⁴ஷமாணா வயம்ʼ யாத்³ருʼஸா² 
: ப்ரகாஸா²மேஹ ப்ரத்யேக்ஷ கர்ம்ம குர்வ்வந்ேதா(அ)ப
தாத்³ருʼஸா²ஏவப்ரகாஸி²ஷ்யாமேஹதத்தாத்³ருʼேஸ²நவாசாேலந
ஜ்ஞாயதாம்ʼ|

Ⅻ ஸ்வப்ரஸ²ம்ʼஸகாநாம்ʼ ேகஷாஞ்ச ந்மத்⁴ேய ஸ்வாந்
க³ணயதும்ʼ ைத : ஸ்வாந் உபமாதும்ʼ வா வயம்ʼ ப்ரக³ல்பா⁴ ந
ப⁴வாம :,யதஸ்ேதஸ்வபரிமாேணநஸ்வாந் பரிமிமேதஸ்ைவஸ்²ச
ஸ்வாந்உபமிப⁴ேத தஸ்மாத் ந ர்ப்³ேபா³தா⁴ ப⁴வந்த ச|

ⅩⅢவயம்அபரிமிேதந நஸ்²லாக ⁴ஷ்யாமேஹகந்த்வீஸ்²வேரண
ஸ்வரஜ்ஜ்வா யுஷ்மத்³ேத³ஸ²கா³மி யத் பரிமாணம் அஸ்மத³ர்த²ம்ʼ
நரூப தம்ʼ ேதைநவஸ்²லாக ⁴ஷ்யாமேஹ|

ⅩⅣ யுஷ்மாகம்ʼ ேத³ேஸா²(அ)ஸ்மாப ⁴ரக³ந்தவ்யஸ்தஸ்மாத்³
வயம்ʼ ஸ்வஸீமாம் உல்லங்கா⁴மேஹ தந்நஹ யத : க்²ரீஷ்டஸ்ய
ஸுஸம்ʼவாேத³நாபேரஷாம்ʼ ப்ராக்³ வயேமவ யுஷ்மாந்
ப்ராப்தவந்த :|

ⅩⅤ வயம்ʼ ஸ்வஸீமாம் உல்லங்க்⁴ய பரேக்ஷத்ேரண
ஸ்²லாகா⁴மேஹ தந்நஹ , கஞ்ச யுஷ்மாகம்ʼ வஸ்²வாேஸ
வ்ருʼத்³த ⁴ம்ʼ க³ேத யுஷ்மத்³ேத³ேஸ²(அ)ஸ்மாகம்ʼ ஸீமா
யுஷ்மாப ⁴ர்தீ³ர்க⁴ம்ʼவஸ்தாரயஷ்யேத,

ⅩⅥ ேதந வயம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ பஸ்²ச மத ³க்ஸ்ேத²ஷ ஸ்தா²ேநஷ
ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ ேகா⁴ஷயஷ்யாம :, இத்த²ம்ʼ பரஸீமாயாம்ʼ பேரண
யத்பரிஷ்க்ருʼதம்ʼ ேதந நஸ்²லாக ⁴ஷ்யாமேஹ|

ⅩⅦய : கஸ்²ச த் ஸ்²லாக⁴மாந : ஸ்யாத் ஸ்²லாக⁴தாம்ʼ ப்ரபு⁴நா ஸ
ஹ |

ⅩⅧ ஸ்ேவந ய : ப்ரஸ²ம்ʼஸ்யேத ஸ பரீக்ஷேதா நஹ கந்து
ப்ரபு⁴நாய : ப்ரஸ²ம்ʼஸ்யேதஸஏவபரீக்ஷத :|

Ⅺ
Ⅰ யூயம்ʼ மமாஜ்ஞாநதாம்ʼ க்ஷணம்ʼ யாவத் ேஸாடு⁴ம் அர்ஹத²,
அத : ஸாயுஷ்மாப ⁴ : ஸஹ்யதாம்ʼ|

Ⅱ ஈஸ்²வேர மமாஸக்தத்வாத்³ அஹம்ʼ யுஷ்மாநத ⁴ தேப யஸ்மாத்
ஸதீம்ʼ கந்யாமிவ யுஷ்மாந் ஏகஸ்மிந் வேர(அ)ர்த²த : க்²ரீஷ்ேட
ஸமர்பயதும்அஹம்ʼவாக்³தா³நம்அகார்ஷம்ʼ|

Ⅲக ந்துஸர்ேபணஸ்வக²லதயாயத்³வத்³ஹவாவஞ்சயாஞ்சேக
தத்³வத் க்²ரீஷ்டம்ʼ ப்ரத ஸதீத்வாத்³ யுஷ்மாகம்ʼ ப்⁴ரம்ʼஸ² :
ஸம்ப⁴வஷ்யதீத ப ³ேப⁴மி|
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Ⅳ அஸ்மாப ⁴ரநாக்²யாப ேதா(அ)பர : கஸ்²ச த்³ யீஸு² ர்யத ³
ேகநச த்³ ஆக³ந்துேகநாக்²யாப்யேத யுஷ்மாப ⁴ : ப்ராக³லப்³த⁴
ஆத்மா வா யத ³ லப்⁴யேத ப்ராக³க்³ருʼஹீத : ஸுஸம்ʼவாேதா³ வா
யத ³ க்³ருʼஹ்யேததர்ஹ மந்ேயயூயம்ʼஸம்யக்ஸஹஷ்யத்⁴ேவ|

Ⅴ க ந்து முக்²ேயப்⁴ய : ப்ேரரிேதப்⁴ேயா(அ)ஹம்ʼ ேகநச த்
ப்ரகாேரணந்யூேநா நாஸ்மீத பு³த்⁴ேய|

Ⅵமம வாக்படுதாயா ந்யூநத்ேவஸத்யப ஜ்ஞாநஸ்ய ந்யூநத்வம்ʼ
நாஸ்த க ந்து ஸர்வ்வவஷேய வயம்ʼ யுஷ்மத்³ேகா³சேர
ப்ரகாஸா²மேஹ|

Ⅶயுஷ்மாகம்உந்நத்ையமயாநம்ரதாம்ʼஸ்வீக்ருʼத்ேயஸ்²வரஸ்ய
ஸுஸம்ʼவாேதா³ வநா ேவதநம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ மத்⁴ேய யத்³
அேகா⁴ஷ்யதேதநமயா க ம்ʼ பாபம்அகாரி?

Ⅷ யுஷ்மாகம்ʼ ேஸவநாயாஹம் அந்யஸமித ப்⁴ேயா ப்⁴ருʼத
க்³ருʼஹ்லந்த⁴நமபஹ்ருʼதவாந்,

Ⅸ யதா³ ச யுஷ்மந்மத்⁴ேய(அ)வ(அ)ர்த்ேத ததா³ மமார்தா²பா⁴ேவ
ஜாேத யுஷ்மாகம்ʼ ேகா(அ)ப மயா ந பீடி³த :; யேதா மம
ேஸா(அ)ர்தா²பா⁴ேவா மாக த³நயாேத³ஸா²த்³ஆக³ைத ப்⁴ராத்ருʼப ⁴
ந்யவார்ய்யத, இத்த²மஹம்ʼ க்காப வஷேய யதா² யுஷ்மாஸு
பா⁴ேரா ந ப⁴வாமி ததா²மயாத்மரக்ஷாக்ருʼதா கர்த்தவ்யா ச|

Ⅹ க்²ரீஷ்டஸ்ய ஸத்யதா யத ³ மய தஷ்ட²த தர்ஹ மைமஷா
ஸ்²லாகா⁴ ந க ²லாகா²யாேத³ேஸ² ேகநாப ந ேராத்ஸ்யேத|

Ⅺ ஏதஸ்ய காரணம்ʼ க ம்ʼ? யுஷ்மாஸு மம ப்ேரம நாஸ்த்ேயதத்
க ம்ʼ தத்காரணம்ʼ? தத்³ ஈஸ்²வேரா ேவத்த |

Ⅻ ேய ச ²த்³ரமந்வஷ்யந்த ேத யத் க மப ச ²த்³ரம்ʼ ந லப⁴ந்ேத
தத³ர்த²ேமவ தத் கர்ம்ம மயா க்ரியேத காரிஷ்யேத ச தஸ்மாத் ேத
ேயநஸ்²லாக⁴ந்ேத ேதநாஸ்மாகம்ʼஸமாநா ப⁴வஷ்யந்த |

ⅩⅢ தாத்³ருʼஸா² பா⁴க்தப்ேரரிதா : ப்ரவஞ்சகா : காரேவா பூ⁴த்வா
க்²ரீஷ்டஸ்யப்ேரரிதாநாம்ʼ ேவஸ²ம்ʼ தா⁴ரயந்த |

ⅩⅣ தச்சாஸ்²சர்ய்யம்ʼ நஹ ; யத : ஸ்வயம்ʼ ஸ²யதாநப
ேதஜஸ்வதூ³தஸ்யேவஸ²ம்ʼ தா⁴ரயத ,

ⅩⅤ ததஸ்தஸ்ய பரிசாரகா அப த⁴ர்ம்மபரிசாரகாணாம்ʼ ேவஸ²ம்ʼ
தா⁴ரயந்தீத்யத்³பு⁴தம்ʼ நஹ ; க ந்து ேதஷாம்ʼ கர்ம்மாணி
யாத்³ருʼஸா²ந ப²லாந்யப தாத்³ருʼஸா²ந ப⁴வஷ்யந்த |

ⅩⅥ அஹம்ʼ புந ர்வதா³மி ேகா(அ)ப மாம்ʼ ந ர்ப்³ேபா³த⁴ம்ʼ ந
மந்யதாம்ʼ கஞ்ச யத்³யப ந ர்ப்³ேபா³ேதா⁴ ப⁴ேவயம்ʼ ததா²ப
யூயம்ʼ ந ர்ப்³ேபா³த⁴மிவ மாமநுக்³ருʼஹ்ய க்ஷைணகம்ʼ யாவத்
மமாத்மஸ்²லாகா⁴ம்அநுஜாநீத|

ⅩⅦ ஏதஸ்யா : ஸ்²லாகா⁴யா ந மித்தம்ʼ மயா யத் கத ²தவ்யம்ʼ தத்
ப்ரபு⁴நாத ³ஷ்ேடேநவகத்²யேத தந்நஹ கந்துந ர்ப்³ேபா³ேத⁴ேநவ|

ⅩⅧ அபேர ப³ஹவ : ஸா²ரீரிகஸ்²லாகா⁴ம்ʼ குர்வ்வேத தஸ்மாத்³
அஹமப ஸ்²லாக ⁴ஷ்ேய|

ⅩⅨ பு³த்³த ⁴மந்ேதா யூயம்ʼ ஸுேக²ந ந ர்ப்³ேபா³தா⁴நாம் ஆசாரம்ʼ
ஸஹத்⁴ேவ|
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ⅩⅩ ேகா(அ)ப யத ³ யுஷ்மாந் தா³ஸாந் கேராத யத ³ வா
யுஷ்மாகம்ʼஸர்வ்வஸ்வம்ʼ க்³ரஸத யத ³வா யுஷ்மாந்ஹரத யத ³
வாத்மாப ⁴மாநீ ப⁴வத யத ³ வா யுஷ்மாகம்ʼ கேபாலம் ஆஹந்த
தர்ஹ தத³ப யூயம்ʼஸஹத்⁴ேவ|

ⅩⅪ ெதௗ³ர்ப்³ப³ல்யாத்³ யுஷ்மாப ⁴ரவமாந தா இவ வயம்ʼ
பா⁴ஷாமேஹ,க ந்த்வபரஸ்யகஸ்யச த்³ ேயநப்ரக³ல்ப⁴தாஜாயேத
ேதந மமாப ப்ரக³ல்ப⁴தா ஜாயத இத ந ர்ப்³ேபா³ேத⁴ேநவ மயா
வக்தவ்யம்ʼ|

ⅩⅫேதக ம்இப்³ரிேலாகா :?அஹமபீப்³ரீ|ேதக ம்இஸ்ராேயலீயா :?
அஹமபீஸ்ராேயலீய :| ேத க ம் இப்³ராஹீேமா வம்ʼஸா² :?
அஹமபீப்³ராஹீேமாவம்ʼஸ² :|

ⅩⅩⅢ ேத க ம்ʼ க்²ரீஷ்டஸ்ய பரிசாரகா :? அஹம்ʼ ேதப்⁴ேயா(அ)ப
தஸ்ய மஹாபரிசாரக :; க ந்து ந ர்ப்³ேபா³த⁴ இவ பா⁴ேஷ,
ேதப்⁴ேயா(அ)ப்யஹம்ʼ ப³ஹுபரிஸ்²ரேம ப³ஹுப்ரஹாேர
ப³ஹுவாரம்ʼ காராயாம்ʼ ப³ஹுவாரம்ʼ ப்ராணநாஸ²ஸம்ʼஸ²ேய
ச பத தவாந்|

ⅩⅩⅣயஹூதீ³ையரஹம்ʼபஞ்சக்ருʼத்வஊநசத்வாரிம்ʼஸ²த்ப்ரஹாைரராஹதஸ்த்ரிர்ேவத்ராகா⁴தம்
ஏகக்ருʼத்வ : ப்ரஸ்தராகா⁴தஞ்ச ப்ரப்தவாந்|

ⅩⅩⅤ வாரத்ரயம்ʼ ேபாதப⁴ஞ்ஜேநந க்லிஷ்ேடா(அ)ஹம்
அகா³த⁴ஸலிேலத ³நேமகம்ʼ ராத்ரிேமகாஞ்சயாப தவாந்|

ⅩⅩⅥ ப³ஹுவாரம்ʼ யாத்ராப ⁴ ர்நதீ³நாம்ʼ ஸங்கைட ர்த³ஸ்யூநாம்ʼ
ஸங்கைட : ஸ்வஜாதீயாநாம்ʼ ஸங்கைட ர்ப ⁴ந்நஜாதீயாநாம்ʼ
ஸங்கைட ர்நக³ரஸ்யஸங்கைட ர்மருபூ⁴ேம : ஸங்கைடஸாக³ரஸ்ய
ஸங்கைட ர்பா⁴க்தப்⁴ராத்ருʼணாம்ʼஸங்கைடஸ்²ச

ⅩⅩⅦ பரிஸ்²ரமக்ேலஸா²ப்⁴யாம்ʼ வாரம்ʼ வாரம்ʼ ஜாக³ரேணந
க்ஷ தா⁴த்ருʼஷ்ணாப்⁴யாம்ʼ ப³ஹுவாரம்ʼ ந ராஹாேரண
ஸீ²தநக்³நதாப்⁴யாஞ்சாஹம்ʼ காலம்ʼயாப தவாந்|

ⅩⅩⅧ தாத்³ருʼஸ²ம்ʼ ைநமித்த கம்ʼ து³ :க²ம்ʼ வநாஹம்ʼ ப்ரத த ³நம்
ஆகுேலா ப⁴வாமி ஸர்வ்வாஸாம்ʼ ஸமிதீநாம்ʼ ச ந்தா ச மய
வர்த்தேத|

ⅩⅩⅨ ேயநாஹம்ʼ ந து³ர்ப்³ப³லீப⁴வாமி தாத்³ருʼஸ²ம்ʼ
ெதௗ³ர்ப்³ப³ல்யம்ʼ க : பாப்ேநாத ?

ⅩⅩⅩ யத ³ மயா ஸ்²லாக ⁴தவ்யம்ʼ தர்ஹ ஸ்வது³ர்ப்³ப³லதாமத ⁴
ஸ்²லாக ⁴ஷ்ேய|

ⅩⅩⅪ மயா ம்ருʼஷாவாக்யம்ʼ ந கத்²யத இத ந த்யம்ʼ
ப்ரஸ²ம்ʼஸநீேயா(அ)ஸ்மாகம்ʼ ப்ரேபா⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய தாத
ஈஸ்²வேராஜாநாத |

ⅩⅩⅫ த³ம்ேமஷகநக³ேர(அ)ரிதாராஜஸ்ய கார்ய்யாத்⁴யேக்ஷா
மாம்ʼ த⁴ர்த்தும் இச்ச²ந் யதா³ ைஸந்ையஸ்தத்³ த³ம்ேமஷகநக³ரம்
அரக்ஷயத்

ⅩⅩⅩⅢததா³ஹம்ʼேலாைக : ப டகமத்⁴ேயப்ராசீரக³வாேக்ஷணாவேராஹதஸ்தஸ்ய
கராத் த்ராணம்ʼ ப்ராபம்ʼ|
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Ⅻ
Ⅰ ஆத்மஸ்²லாகா⁴ மமாநுபயுக்தா க ந்த்வஹம்ʼ ப்ரேபா⁴
ர்த³ர்ஸ²நாேத³ஸா²நாம்ஆக்²யாநம்ʼ கத²யதும்ʼ ப்ரவர்த்ேத|

Ⅱ இதஸ்²சதுர்த³ஸ²வத்ஸேரப்⁴ய : பூர்வ்வம்ʼ மயா பரிச த ஏேகா
ஜநஸ்த்ருʼதீயம்ʼ ஸ்வர்க³மநீயத, ஸஸஸ²ரீேரண ந  :ஸ²ரீேரண வா
தத்ஸ்தா²நமநீயததத³ஹம்ʼ நஜாநாமி க ந்த்வீஸ்²வேராஜாநாத |

Ⅲஸமாநவ : ஸ்வர்க³ம்ʼ நீத : ஸந்அகத்²யாந மர்த்த்யவாக³தீதாந
சவாக்யாந ஸ்²ருதவாந்|

Ⅳ க ந்து ததா³நீம்ʼ ஸ ஸஸ²ரீேரா ந  :ஸ²ரீேரா வாஸீத் தந்மயா ந
ஜ்ஞாயேத தத்³ ஈஸ்²வேரைணவஜ்ஞாயேத|

Ⅴ தமத்⁴யஹம்ʼ ஸ்²லாக ⁴ஷ்ேய மாமத ⁴ நாந்ேயந ேகநச த்³
வஷேயண ஸ்²லாக ⁴ஷ்ேய ேகவலம்ʼ ஸ்வெதௗ³ர்ப்³ப³ல்ேயந
ஸ்²லாக ⁴ஷ்ேய|

Ⅵ யத்³யஹம் ஆத்மஸ்²லாகா⁴ம்ʼ கர்த்தும் இச்ேச²யம்ʼ ததா²ப
ந ர்ப்³ேபா³த⁴ இவ ந ப⁴வஷ்யாமி யத : ஸத்யேமவ கத²யஷ்யாமி,
க ந்து ேலாகா மாம்ʼ யாத்³ருʼஸ²ம்ʼ பஸ்²யந்த மம வாக்யம்ʼ
ஸ்²ருத்வா வா யாத்³ருʼஸ²ம்ʼ மாம்ʼ மந்யேத தஸ்மாத் ஸ்²ேரஷ்ட²ம்ʼ
மாம்ʼயந்ந க³ணயந்த தத³ர்த²மஹம்ʼ தேதாவ ரம்ʼஸ்யாமி|

Ⅶ அபரம் உத்க்ருʼஷ்டத³ர்ஸ²நப்ராப்த ேதா யத³ஹம்
ஆத்மாப ⁴மாநீ ந ப⁴வாமி தத³ர்த²ம்ʼ ஸ²ரீரேவத⁴கம் ஏகம்ʼ ஸூ²லம்ʼ
மஹ்யம் அதா³ய தத் மதீ³யாத்மாப ⁴மாநநவாரணார்த²ம்ʼ மம
தாட³யதாஸ²யதாேநாதூ³த :|

Ⅷ மத்தஸ்தஸ்ய ப்ரஸ்தா²நம்ʼ யாசதுமஹம்ʼ த்ரிஸ்தமத ⁴
ப்ரபு⁴முத்³த ³ஸ்²யப்ரார்த²நாம்ʼ க்ருʼதவாந்|

Ⅸ தத : ஸ மாமுக்தவாந் மமாநுக்³ரஹஸ்தவ ஸர்வ்வஸாத⁴க :,
யேதா ெதௗ³ர்ப்³ப³ல்யாத் மம ஸ²க்த  : பூர்ணதாம்ʼ க³ச்ச²தீத |
அத : க்²ரீஷ்டஸ்ய ஸ²க்த ர்யந்மாம் ஆஸ்²ரயத தத³ர்த²ம்ʼ
ஸ்வெதௗ³ர்ப்³ப³ல்ேயநமமஸ்²லாக⁴நம்ʼஸுக²த³ம்ʼ|

Ⅹதஸ்மாத்க்²ரீஷ்டேஹேதார்ெதௗ³ர்ப்³ப³ல்யந ந்தா³த³ரித்³ரதாவ பக்ஷதாகஷ்டாத ³ஷ
ஸந்துஷ்யாம்யஹம்ʼ| யதா³ஹம்ʼ து³ர்ப்³ப³ேலா(அ)ஸ்மி தைத³வ
ஸப³ேலா ப⁴வாமி|

Ⅺஏேதநாத்மஸ்²லாக⁴ேநநாஹம்ʼ ந ர்ப்³ேபா³த⁴இவாப⁴வம்ʼ க ந்து
யூயம்ʼ தஸ்ய காரணம்ʼ யேதா மம ப்ரஸ²ம்ʼஸா யுஷ்மாப ⁴ேரவ
கர்த்தவ்யாஸீத்| யத்³யப்யம் அக³ண்ேயா ப⁴ேவயம்ʼ ததா²ப
முக்²யதேமப்⁴ய : ப்ேரரிேதப்⁴ய : ேகநாப ப்ரகாேரண நாஹம்ʼ
ந்யூேநா(அ)ஸ்மி|

Ⅻ ஸர்வ்வதா²த்³பு⁴தக்ரியாஸ²க்தலக்ஷைண : ப்ேரரிதஸ்ய
சஹ்நாந யுஷ்மாகம்ʼமத்⁴ேயஸைத⁴ர்ய்யம்ʼமயா ப்ரகாஸி²தாந |

ⅩⅢ மம பாலநார்த²ம்ʼ யூயம்ʼ மயா பா⁴ராக்ராந்தா நாப⁴வைததத்³
ஏகம்ʼ ந்யூநத்வம்ʼ வநாபராப்⁴ய : ஸமித ப்⁴ேயா யுஷ்மாகம்ʼ க ம்ʼ
ந்யூநத்வம்ʼஜாதம்ʼ? அேநநமம ேதா³ஷம்ʼக்ஷமத்⁴வம்ʼ|

ⅩⅣபஸ்²யதத்ருʼதீயவாரம்ʼயு◌ஷु்மத்ஸமீபம்ʼக³ந்துமுத்³யேதா(அ)ஸ்மி
தத்ராப்யஹம்ʼயுஷ்மாந்பா⁴ராக்ராந்தாந் நகரிஷ்யாமி|யுஷ்மாகம்ʼ
ஸம்பத்த மஹம்ʼ ந ம்ருʼக³ேய க ந்து யுஷ்மாேநவ, யத : ப த்ேரா :
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க்ருʼேத ஸந்தாநாநாம்ʼ த⁴நஸஞ்சேயா(அ)நுபயுக்த : க ந்து
ஸந்தாநாநாம்ʼ க்ருʼேத ப த்ேரா ர்த⁴நஸஞ்சயஉபயுக்த :|

ⅩⅤ அபரஞ்ச யுஷ்மாஸு ப³ஹு ப்ரீயமாேணா(அ)ப்யஹம்ʼ
யத ³ யுஷ்மத்ேதா(அ)ல்பம்ʼ ப்ரம லேப⁴ ததா²ப யுஷ்மாகம்ʼ
ப்ராணரக்ஷார்த²ம்ʼ ஸாநந்த³ம்ʼ ப³ஹு வ்யயம்ʼ ஸர்வ்வவ்யயஞ்ச
கரிஷ்யாமி|

ⅩⅥ யூயம்ʼ மயா கஞ்ச த³ப ந பா⁴ராக்ராந்தா இத ஸத்யம்ʼ,
க ந்த்வஹம்ʼ தூ⁴ர்த்த : ஸந் ச²ேலந யுஷ்மாந் வஞ்ச தவாந் ஏதத்
க ம்ʼ ேகநச த்³வக்தவ்யம்ʼ?

ⅩⅦயுஷ்மத்ஸமீபம்ʼ மயா ேய ேலாகா : ப்ரஹதாஸ்ேதஷாேமேகந
க ம்ʼமம ேகா(அ)ப்யர்த²லாேபா⁴ஜாத :?

ⅩⅧ அஹம்ʼ தீதம்ʼ வநீய ேதந ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ப்⁴ராதரேமகம்ʼ
ப்ேரஷதவாந் யுஷ்மத்தஸ்தீேதந க ம் அர்ேதா² லப்³த⁴ :? ஏகஸ்மிந்
பா⁴வஏகஸ்யபத³சஹ்ேநஷ சாவாம்ʼ க ம்ʼ ந சரிதவந்ெதௗ?

ⅩⅨ யுஷ்மாகம்ʼ ஸமீேப வயம்ʼ புந ர்ேதா³ஷக்ஷாலநகதா²ம்ʼ
கத²யாம இத க ம்ʼ பு³த்⁴யத்⁴ேவ? ேஹ ப்ரியதமா :, யுஷ்மாகம்ʼ
நஷ்டா²ர்த²ம்ʼ வயமீஸ்²வரஸ்ய ஸமக்ஷம்ʼ க்²ரீஷ்ேடந
ஸர்வ்வாண்ேயதாந கத²யாம :|

ⅩⅩ அஹம்ʼ யதா³க³மிஷ்யாமி, ததா³ யுஷ்மாந் யாத்³ருʼஸா²ந்
த்³ரஷ்டும்ʼ ேநச்சா²மி தாத்³ருʼஸா²ந் த்³ர யாமி, யூயமப மாம்ʼ
யாத்³ருʼஸ²ம்ʼ த்³ரஷ்டும்ʼ ேநச்ச²த² தாத்³ருʼஸ²ம்ʼ த்³ர யத²,
யுஷ்மந்மத்⁴ேயவவாத³ ஈர்ஷ்யா க்ேராேதா⁴வபக்ஷதா பராபவாத³ 
: கர்ேணஜபநம்ʼ த³ர்ப : கலஹஸ்²ைசேத ப⁴வஷ்யந்த ;

ⅩⅪ ேதநாஹம்ʼ யுஷ்மத்ஸமீபம்ʼ புநராக³த்ய மதீ³ேயஸ்²வேரண
நமயஷ்ேய,பூர்வ்வம்ʼக்ருʼதபாபாந்ேலாகாந்ஸ்வீயாஸு²ச தாேவஸ்²யாக³மநலம்படதாசரணாத்³
அநுதாபம் அக்ருʼதவந்ேதா த்³ருʼஷ்ட்வா ச தாநத ⁴ மம ேஸா²ேகா
ஜநஷ்யதஇத ப ³ேப⁴மி|

ⅩⅢ
Ⅰ ஏதத்த்ருʼதீயவாரம் அஹம்ʼ யுஷ்மத்ஸமீபம்ʼ க³ச்சா²மி ேதந
ஸர்வ்வா கதா² த்³வேயாஸ்த்ரயாணாம்ʼவாஸாக்ஷணாம்ʼமுேக²ந
நஸ்²ேசஷ்யேத|

Ⅱ பூர்வ்வம்ʼ ேய க்ருʼதபாபாஸ்ேதப்⁴ேயா(அ)ந்ேயப்⁴யஸ்²ச
ஸர்வ்ேவப்⁴ேயா மயா பூர்வ்வம்ʼ கத ²தம்ʼ, புநரப
வ த்³யமாேநேநேவதா³நீம் அவத்³யமாேநந மயா கத்²யேத, யதா³
புநராக³மிஷ்யாமி ததா³ஹம்ʼ நக்ஷமிஷ்ேய|

Ⅲ க்²ரீஷ்ேடா மயா கதா²ம்ʼ கத²யத்ேயதஸ்ய ப்ரமாணம்ʼ யூயம்ʼ
ம்ருʼக³யத்⁴ேவ, ஸ து யுஷ்மாந் ப்ரத து³ர்ப்³ப³ேலா நஹ கந்து
ஸப³லஏவ|

Ⅳ யத்³யப ஸ து³ர்ப்³ப³லதயா க்ருஸ² ஆேராப்யத
ததா²பீஸ்²வரீயஸ²க்தயா ஜீவத ; வயமப தஸ்மிந் து³ர்ப்³ப³லா
ப⁴வாம :, ததா²ப யுஷ்மாந் ப்ரத ப்ரகாஸி²தேயஸ்²வரீயஸ²க்த்யா
ேதநஸஹஜீவஷ்யாம :|

Ⅴ அேதா யூயம்ʼ வஸ்²வாஸயுக்தா ஆத்⁴ேவ ந ேவத
ஜ்ஞாதுமாத்மபரீக்ஷாம்ʼகுருத்⁴வம்ʼஸ்வாேநவாநுஸந்த⁴த்த| யீஸு² 



2 Corinthians ⅩⅢ:Ⅵ 390 2 Corinthians ⅩⅢ:ⅩⅣ

: க்²ரீஷ்ேடா யுஷ்மந்மத்⁴ேய வத்³யேத ஸ்வாநத ⁴ தத் க ம்ʼ ந
ப்ரதஜாநீத²? தஸ்மிந்அவத்³யமாேநயூயம்ʼ நஷ்ப்ரமாணாப⁴வத²|

Ⅵ க ந்து வயம்ʼ நஷ்ப்ரமாணா ந ப⁴வாம இத யுஷ்மாப ⁴
ர்ேபா⁴த்ஸ்யேததத்ர மம ப்ரத்யாஸா²ஜாயேத|

Ⅶ யூயம்ʼ க மப குத்ஸிதம்ʼ கர்ம்ம யந்ந குருத² தத³ஹம்
ஈஸ்²வரமுத்³த ³ஸ்²ய ப்ரார்த²ேய| வயம்ʼ யத் ப்ராமாணிகா இவ
ப்ரகாஸா²மேஹ தத³ர்த²ம்ʼ தத் ப்ரார்த²யாமஹ இத நஹ , க ந்து
யூயம்ʼ யத் ஸதா³சாரம்ʼ குருத² வயஞ்ச நஷ்ப்ரமாணா இவ
ப⁴வாமஸ்தத³ர்த²ம்ʼ|

Ⅷ யத : ஸத்யதாயா வ பக்ஷதாம்ʼ கர்த்தும்ʼ வயம்ʼ ந ஸமர்தா² :
க ந்துஸத்யதாயா : ஸாஹாய்யம்ʼ கர்த்துேமவ|

Ⅸ வயம்ʼ யதா³ து³ர்ப்³ப³லா ப⁴வாமஸ்ததா³ யுஷ்மாந் ஸப³லாந்
த்³ருʼஷ்ட்வாநந்தா³ேமா யுஷ்மாகம்ʼஸித்³த⁴த்வம்ʼ ப்ரார்த²யாமேஹ
ச|

Ⅹ அேதா ேஹேதா : ப்ரபு⁴ ர்யுஷ்மாகம்ʼ வநாஸா²ய நஹ கந்து
நஷ்டா²ைய யத் ஸாமர்த்²யம் அஸ்மப்⁴யம்ʼ த³த்தவாந் ேதந யத்³
உபஸ்த ²த காேல காடி²ந்யம்ʼ மயாசரிதவ்யம்ʼ ந ப⁴ேவத் தத³ர்த²ம்
அநுபஸ்த ²ேதந மயாஸர்வ்வாண்ேயதாந லிக்²யந்ேத|

Ⅺேஹப்⁴ராதர :,ேஸ²ேஷவதா³மியூயம்ஆநந்த³தஸித்³தா⁴ப⁴வத
பரஸ்பரம்ʼ ப்ரேபா³த⁴யத, ஏகமநேஸா ப⁴வத ப்ரணயபா⁴வம்ஆசரத|
ப்ேரமஸா²ந்த்ேயாராகர ஈஸ்²வேரா யுஷ்மாகம்ʼஸஹாேயாபூ⁴யாத்|

Ⅻயூயம்ʼ பவ த்ரசும்ப³ேநந பரஸ்பரம்ʼ நமஸ்குருத்⁴வம்ʼ|
ⅩⅢபவ த்ரேலாகா : ஸர்வ்ேவயுஷ்மாந் நமந்த |
ⅩⅣ ப்ரேபா⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யாநுக்³ரஹ ஈஸ்²வரஸ்ய ப்ேரம
பவ த்ரஸ்யாத்மேநா பா⁴க ³த்வஞ்ச ஸர்வ்வாந் யுஷ்மாந் ப்ரத
பூ⁴யாத்| ததா²ஸ்து|
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கா³லாத ந : பத்ரம்ʼ
Ⅰ மநுஷ்ேயப்⁴ேயா நஹ மநுஷ்ையரப நஹ கந்து
யீஸு²க்²ரீஷ்ேடந ம்ருʼதக³ணமத்⁴யாத் தஸ்ேயாத்தா²பய த்ரா
ப த்ேரஸ்²வேரணசப்ேரரிேதாேயா(அ)ஹம்ʼெபௗல : ேஸா(அ)ஹம்ʼ

Ⅱமத்ஸஹவர்த்த ேநா ப்⁴ராதரஸ்²சவயம்ʼ கா³லாதீயேத³ஸ²ஸ்தா² 
: ஸமிதீ : ப்ரத பத்ரம்ʼலிகா²ம :|

Ⅲ ப த்ேரஸ்²வேரணாஸ்மாம்ʼக ப்ரபு⁴நா யீஸு²நா க்²ரீஷ்ேடந ச
யுஷ்மப்⁴யம்அநுக்³ரஹ : ஸா²ந்தஸ்²ச தீ³யதாம்ʼ|

Ⅳஅஸ்மாகம்ʼ தாேதஸ்²வேரஸ்ேயச்சா²நுஸாேரணவர்த்தமாநாத்
குத்ஸிதஸம்ʼஸாராத்³அஸ்மாந் நஸ்தாரயதும்ʼ ேயா

Ⅴயீஸு²ரஸ்மாகம்ʼ பாபேஹேதாராத்ேமாத்ஸர்க³ம்ʼ க்ருʼதவாந் ஸ
ஸர்வ்வதா³ த⁴ந்ேயாபூ⁴யாத்| ததா²ஸ்து|

Ⅵ க்²ரீஷ்டஸ்யாநுக்³ரேஹண ேயா யுஷ்மாந் ஆஹூதவாந்
தஸ்மாந்நவ்ருʼத்ய யூயம் அததூர்ணம் அந்யம்ʼ ஸுஸம்ʼவாத³ம்
அந்வவர்த்தத தத்ராஹம்ʼவஸ்மயம்ʼமந்ேய|

Ⅶ ேஸா(அ)ந்யஸுஸம்ʼவாத³ : ஸுஸம்ʼவாேதா³ நஹ
கந்து ேகச த் மாநவா யுஷ்மாந் சஞ்சலீகுர்வ்வந்த
க்²ரீஷ்டீயஸுஸம்ʼவாத³ஸ்ய வபர்ய்யயம்ʼ கர்த்தும்ʼ ேசஷ்டந்ேத
ச|

Ⅷ யுஷ்மாகம்ʼ ஸந்நெதௗ⁴ ய : ஸுஸம்ʼவாேதா³(அ)ஸ்மாப ⁴
ர்ேகா⁴ஷதஸ்தஸ்மாத்³ அந்ய : ஸுஸம்ʼவாேதா³(அ)ஸ்மாகம்ʼ
ஸ்வர்கீ³யதூ³தாநாம்ʼ வா மத்⁴ேய ேகநச த்³ யத ³ ேகா⁴ஷ்யேத
தர்ஹ ஸஸ²ப்ேதா ப⁴வது|

Ⅸ பூர்வ்வம்ʼ யத்³வத்³ அகத²யாம, இதா³நீமஹம்ʼ புநஸ்தத்³வத்
கத²யாமி யூயம்ʼ யம்ʼ ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ க்³ருʼஹீதவந்தஸ்தஸ்மாத்³
அந்ேயா ேயந ேகநச த்³ யுஷ்மத்ஸந்நெதௗ⁴ ேகா⁴ஷ்யேத ஸ
ஸ²ப்ேதா ப⁴வது|

Ⅹஸாம்ப்ரதம்ʼ கமஹம்அநுநயாமி? ஈஸ்²வரம்ʼ க ம்ʼவா மாநவாந்?
அஹம்ʼ க ம்ʼ மாநுேஷப்⁴ேயா ேராசதும்ʼ யேத? யத்³யஹம்
இதா³நீமப மாநுேஷப்⁴ேயா ருருச ேஷய தர்ஹ க்²ரீஷ்டஸ்ய
பரிசாரேகா ந ப⁴வாமி|

Ⅺ ேஹ ப்⁴ராதர :, மயா ய : ஸுஸம்ʼவாேதா³ ேகா⁴ஷத : ஸ
மாநுஷாந்நலப்³த⁴ஸ்தத³ஹம்ʼயுஷ்மாந்ஜ்ஞாபயாமி|

Ⅻ அஹம்ʼ கஸ்மாச்ச த் மநுஷ்யாத் தம்ʼ ந க்³ருʼஹீதவாந் ந வா
ஸி²க்ஷதவாந் ேகவலம்ʼயீேஸா² : க்²ரீஷ்டஸ்யப்ரகாஸ²நாேத³வ|

ⅩⅢ புரா யஹூத ³மதாசாரீ யதா³ஹம்ஆஸம்ʼ ததா³ யாத்³ருʼஸ²ம்
ஆசரணம் அகரவம் ஈஸ்²வரஸ்ய ஸமித ம்ʼ ப்ரத்யதீேவாபத்³ரவம்ʼ
குர்வ்வந் யாத்³ருʼக் தாம்ʼ வ்யநாஸ²யம்ʼ தத³வஸ்²யம்ʼ ஸ்²ருதம்ʼ
யுஷ்மாப ⁴ :|

ⅩⅣஅபரஞ்சபூர்வ்வபுருஷபரம்பராக³ேதஷ வாக்ேயஷ்வந்யாேபக்ஷாதீவாஸக்த :
ஸந் அஹம்ʼ யஹூத ³த⁴ர்ம்மேத மம ஸமவயஸ்காந் ப³ஹூந்
ஸ்வஜாதீயாந்அத்யஸ²ய |
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ⅩⅤகஞ்சயஈஸ்²வேராமாத்ருʼக³ர்ப⁴ஸ்த²ம்ʼமாம்ʼப்ருʼத²க்க்ருʼத்வா
ஸ்வீயாநுக்³ரேஹணாஹூதவாந்

ⅩⅥஸ யதா³ மய ஸ்வபுத்ரம்ʼ ப்ரகாஸி²தும்ʼ ப ⁴ந்நேத³ஸீ²யாநாம்ʼ
ஸமீேப ப⁴யா தம்ʼ ேகா⁴ஷயதுஞ்சாப்⁴யலஷத் ததா³ஹம்ʼ
க்ரவ்யேஸா²ணிதாப்⁴யாம்ʼஸஹநமந்த்ரய த்வா

ⅩⅦ பூர்வ்வநயுக்தாநாம்ʼ ப்ேரரிதாநாம்ʼ ஸமீபம்ʼ யரூஸா²லமம்ʼ
ந க³த்வாரவேத³ஸ²ம்ʼ க³தவாந் பஸ்²சாத் தத்ஸ்தா²நாத்³
த³ம்ேமஷகநக³ரம்ʼ பராவ்ருʼத்யாக³தவாந்|

ⅩⅧ தத : பரம்ʼ வர்ஷத்ரேய வ்யதீேத(அ)ஹம்ʼ ப தரம்ʼ
ஸம்பா⁴ஷதும்ʼ யரூஸா²லமம்ʼ க³த்வா பஞ்சத³ஸ²த ³நாந ேதந
ஸார்த்³த⁴ம்அதஷ்ட²ம்ʼ|

ⅩⅨக ந்துதம்ʼப்ரேபா⁴ ர்ப்⁴ராதரம்ʼயாகூப³ஞ்சவநாப்ேரரிதாநாம்ʼ
நாந்யம்ʼ கமப்யபஸ்²யம்ʼ|

ⅩⅩ யாந்ேயதாந வாக்யாந மயா லிக்²யந்ேத தாந்யந்ருʼதாந ந
ஸந்த தத்³ ஈஸ்²வேராஜாநாத |

ⅩⅪ தத : பரம் அஹம்ʼ ஸுரியாம்ʼ கலிகயாஞ்ச ேத³ெஸௗ²
க³தவாந்|

ⅩⅫ ததா³நீம்ʼ யஹூதா³ேத³ஸ²ஸ்தா²நாம்ʼ க்²ரீஷ்டஸ்ய
ஸமிதீநாம்ʼ ேலாகா : ஸாக்ஷாத் மம பரிசயமப்ராப்ய ேகவலம்ʼ
ஜநஸ்²ருதமிமாம்ʼலப்³த⁴வந்த :,

ⅩⅩⅢ ேயா ஜந : பூர்வ்வம்அஸ்மாந் ப்ரத்யுபத்³ரவமகேராத்ஸ ததா³
யம்ʼ த⁴ர்ம்மமநாஸ²யத்தேமேவதா³நீம்ʼ ப்ரசாரயதீத |

ⅩⅩⅣதஸ்மாத் ேத மாமதீ⁴ஸ்²வரம்ʼ த⁴ந்யமவத³ந்|

Ⅱ
Ⅰ அநந்தரம்ʼ சதுர்த³ஸ²ஸு வத்ஸேரஷ க³ேதஷ்வஹம்ʼ
ப³ர்ணப்³பா³ ஸஹ யரூஸா²லமநக³ரம்ʼ புநரக³ச்ச²ம்ʼ, ததா³ேநாம்ʼ
தீதமப ஸ்வஸங்க ³நம்அகரவம்ʼ|

Ⅱதத்காேல(அ)ஹம் ஈஸ்²வரத³ர்ஸ²நாத்³ யாத்ராம் அகரவம்ʼ மயா
ய : பரிஸ்²ரேமா(அ)காரி காரிஷ்யேத வா ஸ யந்நஷ்ப²ேலா ந
ப⁴ேவத் தத³ர்த²ம்ʼ ப ⁴ந்நஜாதீயாநாம்ʼ மத்⁴ேய மயா ேகா⁴ஷ்யமாண :
ஸுஸம்ʼவாத³ஸ்தத்ரத்ேயப்⁴ேயா ேலாேகப்⁴ேயா வ ேஸ²ஷேதா
மாந்ேயப்⁴ேயா நேரப்⁴ேயா மயா ந்யேவத்³யத|

Ⅲ தேதா மம ஸஹசரஸ்தீேதா யத்³யப யூநாநீய ஆஸீத் ததா²ப
தஸ்யத்வக்ேச²ேதா³(அ)ப்யாவஸ்²யேகா ந ப³பூ⁴வ|

Ⅳ யதஸ்²ச²ேலநாக³தா அஸ்மாந் தா³ஸாந் கர்த்தும் இச்ச²வ :
கத பயா பா⁴க்தப்⁴ராதர : க்²ரீஷ்ேடந யீஸு²நாஸ்மப்⁴யம்ʼ த³த்தம்ʼ
ஸ்வாதந்த்ர்யம்அநுஸந்தா⁴தும்ʼ சாராஇவஸமாஜம்ʼ ப்ராவஸ²ந்|

Ⅴ அத : ப்ரக்ருʼேத ஸுஸம்ʼவாேத³ யுஷ்மாகம் அத ⁴காேரா
யத் தஷ்ேட²த் தத³ர்த²ம்ʼ வயம்ʼ த³ண்ைட³கமப யாவத்³
ஆஜ்ஞாக்³ரஹேணநேதஷாம்ʼவஸ்²யா நாப⁴வாம|

Ⅵ பரந்து ேய ேலாகா மாந்யாஸ்ேத ேய ேகச த்³
ப⁴ேவயுஸ்தாநஹம்ʼ ந க³ணயாமி யத ஈஸ்²வர : கஸ்யாப
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மாநவஸ்ய பக்ஷபாதம்ʼ ந கேராத , ேய ச மாந்யாஸ்ேத மாம்ʼ க மப
நவீநம்ʼ நாஜ்ஞாபயந்|

Ⅶ க ந்து ச ²ந்நத்வசாம்ʼ மத்⁴ேய ஸுஸம்ʼவாத³ப்ரசாரணஸ்ய
பா⁴ர : ப தரி யதா² ஸமர்ப தஸ்தைத²வாச்ச ²ந்நத்வசாம்ʼ மத்⁴ேய
ஸுஸம்ʼவாத³ப்ரசாரணஸ்ய பா⁴ேரா மய ஸமர்ப த இத ைத
ர்பு³பு³ேத⁴|

Ⅷ யதஸ்²ச ²ந்நத்வசாம்ʼ மத்⁴ேய ப்ேரரிதத்வகர்ம்மேண
யஸ்ய யா ஸ²க்த  : ப தரமாஸ்²ரிதவதீ தஸ்ையவ ஸா
ஸ²க்த ர்ப ⁴ந்நஜாதீயாநாம்ʼ மத்⁴ேய தஸ்ைம கர்ம்மேண
மாமப்யாஸ்²ரிதவதீ|

Ⅸ அேதா மஹ்யம்ʼ த³த்தம் அநுக்³ரஹம்ʼ ப்ரதஜ்ஞாய
ஸ்தம்பா⁴ இவ க³ணிதா ேய யாகூப்³ ைகபா² ேயாஹந் ைசேத
ஸஹாயதாஸூசகம்ʼ த³க்ஷணஹஸ்தக்³ரஹம்ʼண வதா⁴ய மாம்ʼ
ப³ர்ணப்³பா³ஞ்ச ஜக³து³ :, யுவாம்ʼ ப ⁴ந்நஜாதீயாநாம்ʼ ஸந்ந த ⁴ம்ʼ
க³ச்ச²தம்ʼவயம்ʼ ச ²ந்நத்வசாஸந்ந த ⁴ம்ʼ க³ச்சா²ம :,

Ⅹேகவலம்ʼத³ரித்³ராயுவாப்⁴யாம்ʼஸ்மரணீயாஇத |அதஸ்தேத³வ
கர்த்தும்அஹம்ʼயேதஸ்ம|

Ⅺ அபரம் ஆந்தயக ²யாநக³ரம்ʼ ப தர ஆக³ேத(அ)ஹம்ʼ தஸ்ய
ேதா³ஷத்வாத்ஸமக்ஷம்ʼ தம்அப⁴ர்த்ஸயம்ʼ|

Ⅻயத : ஸபூர்வ்வம்அந்யஜாதீைய : ஸார்த்³த⁴ம்ஆஹாரமகேராத்
தத : பரம்ʼ யாகூப³ : ஸமீபாத் கத பயஜேநஷ்வாக³ேதஷ ஸ
ச ²ந்நத்வங்மநுஷ்ேயப்⁴ேயா ப⁴ேயந நவ்ருʼத்யப்ருʼத²க்³அப⁴வத்|

ⅩⅢதேதா(அ)பேர ஸர்வ்ேவ யஹூத ³ேநா(அ)ப ேதநஸார்த்³த⁴ம்ʼ
கபடாசாரம் அகுர்வ்வந் ப³ர்ணப்³பா³ அப ேதஷாம்ʼ காபட்ேயந
வ பத²கா³ம்யப⁴வத்|

ⅩⅣ ததஸ்ேத ப்ரக்ருʼதஸுஸம்ʼவாத³ரூேப ஸரலபேத² ந சரந்தீத
த்³ருʼஷ்ட்வாஹம்ʼ ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ ஸாக்ஷாத் ப தரம் உக்தவாந்
த்வம்ʼ யஹூதீ³ ஸந் யத ³ யஹூத ³மதம்ʼ வஹாய ப ⁴ந்நஜாதீய
இவாசரஸி தர்ஹ யஹூத ³மதாசரணாய ப ⁴ந்நஜாதீயாந் குத :
ப்ரவர்த்தயஸி?

ⅩⅤ ஆவாம்ʼ ஜந்மநா யஹூத ³ெநௗ ப⁴வாேவா ப ⁴ந்நஜாதீெயௗ
பாப ெநௗந ப⁴வாவ :

ⅩⅥ க ந்து வ்யவஸ்தா²பாலேநந மநுஷ்ய : ஸபுண்ேயா ந
ப⁴வத ேகவலம்ʼ யீெஸௗ² க்²ரீஷ்ேட ேயா வஸ்²வாஸஸ்ேதைநவ
ஸபுண்ேயா ப⁴வதீத பு³த்³த்⁴வாவாமப வ்யவஸ்தா²பாலநம்ʼ வநா
ேகவலம்ʼ க்²ரீஷ்ேட வஸ்²வாேஸந புண்யப்ராப்தேய க்²ரீஷ்ேட
யீெஸௗ² வ்யஸ்²வஸிவ யேதா வ்யவஸ்தா²பாலேநந ேகா(அ)ப
மாநவ : புண்யம்ʼ ப்ராப்தும்ʼ நஸ²க்ேநாத |

ⅩⅦபரந்து யீஸு²நா புண்யப்ராப்தேய யதமாநாவப்யாவாம்ʼயத ³
பாப ெநௗ ப⁴வாவஸ்தர்ஹ கம்ʼ வக்தவ்யம்ʼ? க்²ரீஷ்ட : பாபஸ்ய
பரிசாரகஇத ? தந்ந ப⁴வது|

ⅩⅧ மயா யத்³ ப⁴க்³நம்ʼ தத்³ யத ³ மயா புநர்ந ர்ம்மீயேத தர்ஹ
மையவாத்மேதா³ஷ : ப்ரகாஸ்²யேத|
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ⅩⅨ அஹம்ʼ யத்³ ஈஸ்²வராய ஜீவாமி தத³ர்த²ம்ʼ வ்யவஸ்த²யா
வ்யவஸ்தா²ையஅம்ரிேய|

ⅩⅩ க்²ரீஷ்ேடந ஸார்த்³த⁴ம்ʼ க்ருேஸ² ஹேதா(அ)ஸ்மி ததா²ப
ஜீவாமி க ந்த்வஹம்ʼ ஜீவாமீத நஹ க்²ரீஷ்ட ஏவ மத³ந்த ர்ஜீவத |
ஸாம்ப்ரதம்ʼ ஸஸ²ரீேரண மயா யஜ்ஜீவதம்ʼ தா⁴ர்ய்யேத தத் மம
த³யாகாரிணி மத³ர்த²ம்ʼ ஸ்வீயப்ராணத்யாக ³ந ேசஸ்²வரபுத்ேர
வஸ்²வஸதாமயா தா⁴ர்ய்யேத|

ⅩⅪ அஹமீஸ்²வரஸ்யாநுக்³ரஹம்ʼ நாவஜாநாமி யஸ்மாத்³
வ்யவஸ்த²யா யத ³ புண்யம்ʼ ப⁴வத தர்ஹ க்²ரீஷ்ேடா
ந ரர்த²கமம்ரியத|

Ⅲ
Ⅰ ேஹ ந ர்ப்³ேபா³தா⁴ கா³லாத ேலாகா :, யுஷ்மாகம்ʼ மத்⁴ேய
க்ருேஸ² ஹத இவ யீஸு² : க்²ரீஷ்ேடா யுஷ்மாகம்ʼ ஸமக்ஷம்ʼ
ப்ரகாஸி²த ஆஸீத் அேதா யூயம்ʼ யதா² ஸத்யம்ʼ வாக்யம்ʼ ந
க்³ருʼஹ்லீத² ததா² ேகநாமுஹ்யத?

Ⅱ அஹம்ʼ யுஷ்மத்த : கதா²ேமகாம்ʼ ஜிஜ்ஞாேஸ யூயம்
ஆத்மாநம்ʼ ேகநாலப⁴த்⁴வம்ʼ? வ்யவஸ்தா²பாலேநந க ம்ʼ வா
வஸ்²வாஸவாக்யஸ்யஸ்²ரவேணந?

Ⅲ யூயம்ʼ க ம் ஈத்³ருʼக்³ அேபா³தா⁴ யத்³ ஆத்மநா கர்ம்மாரப்⁴ய
ஸ²ரீேரணதத்ஸாத⁴யதும்ʼயதத்⁴ேவ?

Ⅳ தர்ஹ யுஷ்மாகம்ʼ கு³ருதேரா து³ :க²ேபா⁴க³ : க ம்ʼ நஷ்ப²ேலா
ப⁴வஷ்யத ? குப²லயுக்ேதாவா க ம்ʼ ப⁴வஷ்யத ?

Ⅴ ேயா யுஷ்மப்⁴யம் ஆத்மாநம்ʼ த³த்தவாந் யுஷ்மந்மத்⁴ய
ஆஸ்²சர்ய்யாணி கர்ம்மாணி ச ஸாத ⁴தவாந் ஸ கம்ʼ
வ்யவஸ்தா²பாலேநந வஸ்²வாஸவாக்யஸ்ய ஸ்²ரவேணந வா தத்
க்ருʼதவாந்?

Ⅵ லிக ²தமாஸ்ேத, இப்³ராஹீம ஈஸ்²வேர வ்யஸ்²வஸீத் ஸ ச
வஸ்²வாஸஸ்தஸ்ைமபுண்யார்த²ம்ʼ க³ணிேதா ப³பூ⁴வ,

Ⅶஅேதா ேயவஸ்²வாஸாஸ்²ரிதாஸ்த ஏேவப்³ராஹீம : ஸந்தாநா
இத யுஷ்மாப ⁴ ர்ஜ்ஞாயதாம்ʼ|

Ⅷ ஈஸ்²வேரா ப ⁴ந்நஜாதீயாந் வஸ்²வாேஸந
ஸபுண்யீகரிஷ்யதீத பூர்வ்வம்ʼ ஜ்ஞாத்வா ஸா²ஸ்த்ரதா³தா
பூர்வ்வம் இப்³ராஹீமம்ʼ ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ ஸ்²ராவயந ஜகா³த³,
த்வத்ேதா ப ⁴ந்நஜாதீயா : ஸர்வ்வஆஸி²ஷம்ʼ ப்ராப்ஸ்யந்தீத |

Ⅸஅேதாேயவஸ்²வாஸாஸ்²ரிதாஸ்ேதவஸ்²வாஸிேநப்³ராஹீமா
ஸார்த்³த⁴ம்ஆஸி²ஷம்ʼலப⁴ந்ேத|

Ⅹ யாவந்ேதா ேலாகா வ்யவஸ்தா²யா : கர்ம்மண்யாஸ்²ரயந்த
ேத ஸர்வ்ேவ ஸா²பாதீ⁴நா ப⁴வந்த யேதா லிக ²தமாஸ்ேத, யதா²,
"ய : கஸ்²ச த்³ ஏதஸ்ய வ்யவஸ்தா²க்³ரந்த²ஸ்ய ஸர்வ்வவாக்யாந
நஸ்²ச த்³ரம்ʼ ந பாலயத ஸஸ²ப்தஇத | "

Ⅺ ஈஸ்²வரஸ்ய ஸாக்ஷாத் ேகா(அ)ப வ்யவஸ்த²யா ஸபுண்ேயா
ந ப⁴வத தத³ வ்யக்தம்ʼ யத : "புண்யவாந் மாநேவா வஸ்²வாேஸந
ஜீவஷ்யதீத "ஸா²ஸ்த்ரீயம்ʼவச :|
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Ⅻவ்யவஸ்தா²துவஸ்²வாஸஸம்ப³ந்த ⁴நீநப⁴வத க ந்த்ேவதாந
ய : பாலயஷ்யத ஸஏவைத ர்ஜீவஷ்யதீத நயமஸம்ப³ந்த ⁴நீ|

ⅩⅢ க்²ரீஷ்ேடா(அ)ஸ்மாந் பரிக்ரீய வ்யவஸ்தா²யா : ஸா²பாத்
ேமாச தவாந் யேதா(அ)ஸ்மாகம்ʼ வநமேயந ஸ ஸ்வயம்ʼ
ஸா²பாஸ்பத³மப⁴வத் தத³த ⁴ லிக ²தமாஸ்ேத, யதா², "ய : கஸ்²ச த்
தராவுல்லம்ப்³யேத ேஸா(அ)ப ⁴ஸ²ப்தஇத | "

ⅩⅣ தஸ்மாத்³ க்²ரீஷ்ேடந யீஸு²ேநவ்ராஹீம ஆஸீ²
ர்ப ⁴ந்நஜாதீயேலாேகஷ வர்த்தேத ேதந வயம்ʼ ப்ரதஜ்ஞாதம்
ஆத்மாநம்ʼவஸ்²வாேஸநலப்³து⁴ம்ʼஸ²க்நும :|

ⅩⅤ ேஹ ப்⁴ராத்ருʼக³ண மாநுஷாணாம்ʼ ரீத்யநுஸாேரணாஹம்ʼ
கத²யாமி ேகநச த்மாநேவந ேயா ந யேமா ந ரசாய தஸ்யவக்ருʼத
ர்வ்ருʼத்³த ⁴ ர்வா ேகநாப ந க்ரியேத|

ⅩⅥ பரந்த்வ ப்³ராஹீேம தஸ்ய ஸந்தாநாய ச ப்ரதஜ்ஞா : ப்ரத
ஸு²ஸ்²ருவேரதத்ரஸந்தாநஸ²ப்³த³ம்ʼப³ஹுவசநாந்தம்அபூ⁴த்வா
தவஸந்தாநாேயத்ேயகவசநாந்தம்ʼ ப³பூ⁴வஸ சஸந்தாந : க்²ரீஷ்ட
ஏவ|

ⅩⅦ அதஏவாஹம்ʼ வதா³மி, ஈஸ்²வேரண ேயா
நயம : புரா க்²ரீஷ்டமத ⁴ ந ரசாய தத : பரம்ʼ
த்ரிம்ʼஸ²த³த ⁴கசது :ஸ²தவத்ஸேரஷ க³ேதஷ ஸ்தா²ப தா
வ்யவஸ்தா² தம்ʼ நயமம்ʼ ந ரர்த²கீக்ருʼத்ய ததீ³யப்ரதஜ்ஞா
ேலாப்தும்ʼ நஸ²க்ேநாத |

ⅩⅧயஸ்மாத்ஸம்பத³த ⁴காேராயத ³வ்யவஸ்த²யாப⁴வத தர்ஹ
ப்ரதஜ்ஞயாநப⁴வத க ந்த்வீஸ்²வர : ப்ரதஜ்ஞயாதத³த ⁴காரித்வம்
இப்³ராஹீேம (அ)த³தா³த்|

ⅩⅨ தர்ஹ வ்யவஸ்தா² க ம்பூ⁴தா? ப்ரதஜ்ஞா யஸ்ைம
ப்ரதஸ்²ருதா தஸ்ய ஸந்தாநஸ்யாக³மநம்ʼ யாவத்³
வ்யப ⁴சாரநவாரணார்த²ம்ʼ வ்யவஸ்தா²ப த³த்தா, ஸா ச
தூ³ைதராஜ்ஞாப தா மத்⁴யஸ்த²ஸ்யகேரஸமர்ப தா ச|

ⅩⅩைநகஸ்யமத்⁴யஸ்ேதா²வத்³யேத க ந்த்வீஸ்²வர ஏக ஏவ|
ⅩⅪ தர்ஹ வ்யவஸ்தா² க ம் ஈஸ்²வரஸ்ய ப்ரதஜ்ஞாநாம்ʼ
வருத்³தா⁴? தந்ந ப⁴வது| யஸ்மாத்³ யத ³ ஸா வ்யவஸ்தா²
ஜீவநதா³ேநஸமர்தா²ப⁴வஷ்யத் தர்ஹ வ்யவஸ்த²ையவ
புண்யலாேபா⁴(அ)ப⁴வஷ்யத்|

ⅩⅫ க ந்து யீஸு²க்²ரீஷ்ேட ேயா வஸ்²வாஸஸ்தத்ஸம்ப³ந்த ⁴யா :
ப்ரதஜ்ஞாயா : ப²லம்ʼ யத்³ வஸ்²வாஸிேலாேகப்⁴ேயா தீ³யேத
தத³ர்த²ம்ʼஸா²ஸ்த்ரதா³தாஸர்வ்வாந் பாபாதீ⁴நாந் க³ணயத |

ⅩⅩⅢ அதஏவ வஸ்²வாஸஸ்யாநாக³தஸமேய வயம்ʼ
வ்யவஸ்தா²தீ⁴நா : ஸந்ேதா வஸ்²வாஸஸ்ேயாத³யம்ʼ யாவத்³
ருத்³தா⁴இவார யாமேஹ|

ⅩⅩⅣஇத்த²ம்ʼவயம்ʼயத்³வஸ்²வாேஸநஸபுண்யீப⁴வாமஸ்தத³ர்த²ம்ʼ
க்²ரீஷ்டஸ்யஸமீபம்அஸ்மாந்ேநதும்ʼவ்யவஸ்தா²க்³ரேதா²(அ)ஸ்மாகம்ʼ
வேநதா ப³பூ⁴வ|

ⅩⅩⅤக ந்த்வது⁴நாக³ேதவஸ்²வாேஸவயம்ʼதஸ்யவ ேநதுரநதீ⁴நா
அப⁴வாம|
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ⅩⅩⅥ க்²ரீஷ்ேட யீெஸௗ² வஸ்²வஸநாத் ஸர்வ்ேவ யூயம்
ஈஸ்²வரஸ்யஸந்தாநாஜாதா :|

ⅩⅩⅦ யூயம்ʼ யாவந்ேதா ேலாகா : க்²ரீஷ்ேட மஜ்ஜிதா அப⁴வத
ஸர்வ்ேவக்²ரீஷ்டம்ʼ பரிஹதவந்த :|

ⅩⅩⅧ அேதா யுஷ்மந்மத்⁴ேய யஹூத ³யூநாந ேநா
ர்தா³ஸஸ்வதந்த்ரேயா ர்ேயாஷாபுருஷேயாஸ்²ச ேகா(அ)ப
வ ேஸ²ேஷா நாஸ்த ;ஸர்வ்ேவயூயம்ʼ க்²ரீஷ்ேடயீஸா²ேவக ஏவ|

ⅩⅩⅨ கஞ்ச யூயம்ʼ யத ³ க்²ரீஷ்டஸ்ய ப⁴வத² தர்ஹ
ஸுதராம் இப்³ராஹீம : ஸந்தாநா : ப்ரதஜ்ஞயா
ஸம்பத³த ⁴காரிணஸ்²சாத்⁴ேவ|

Ⅳ
Ⅰஅஹம்ʼவதா³மிஸம்பத³த ⁴காரீயாவத்³ பா³லஸ்தஷ்ட²த தாவத்
ஸர்வ்வஸ்வஸ்யாத ⁴பத  :ஸந்நப ஸதா³ஸாத்ேகநாப வஷேயண
நவஸி²ஷ்யேத

Ⅱ க ந்து ப த்ரா நரூப தம்ʼ ஸமயம்ʼ யாவத் பாலகாநாம்ʼ
த⁴நாத்⁴யக்ஷாணாஞ்சந க்⁴நஸ்தஷ்ட²த |

Ⅲ தத்³வத்³ வயமப பா³ல்யகாேல தா³ஸா இவ
ஸம்ʼஸாரஸ்யாக்ஷரமாலாயாஅதீ⁴நாஆஸ்மேஹ|

Ⅳ அநந்தரம்ʼ ஸமேய ஸம்பூர்ணதாம்ʼ க³தவத
வ்யவஸ்தா²தீ⁴நாநாம்ʼ ேமாசநார்த²ம்

Ⅴஅஸ்மாகம்ʼ புத்ரத்வப்ராப்த்யர்த²ஞ்ேசஸ்²வர : ஸ்த்ரியா ஜாதம்ʼ
வ்யவஸ்தா²யாஅத ⁴நீபூ⁴தஞ்சஸ்வபுத்ரம்ʼ ப்ேரஷதவாந்|

Ⅵ யூயம்ʼ ஸந்தாநா அப⁴வத தத்காரணாத்³ ஈஸ்²வர :
ஸ்வபுத்ரஸ்யாத்மாநாம்ʼ யுஷ்மாகம் அந்த :கரணாந ப்ரஹதவாந்
ஸசாத்மா ப த : ப தரித்யாஹ்வாநம்ʼ காரயத |

Ⅶஅதஇதா³நீம்ʼயூயம்ʼ ந தா³ஸா : க ந்து : ஸந்தாநா ஏவ தஸ்மாத்
ஸந்தாநத்வாச்சக்²ரீஷ்ேடேநஸ்²வரீயஸம்பத³த ⁴காரிேணா(அ)ப்யாத்⁴ேவ|

Ⅷ அபரஞ்ச பூர்வ்வம்ʼ யூயம் ஈஸ்²வரம்ʼ ந ஜ்ஞாத்வா ேய
ஸ்வபா⁴வேதா(அ)நீஸ்²வராஸ்ேதஷாம்ʼ தா³ஸத்ேவ(அ)தஷ்ட²த|

Ⅸ இதா³நீம் ஈஸ்²வரம்ʼ ஜ்ஞாத்வா யத ³ ேவஸ்²வேரண ஜ்ஞாதா
யூயம்ʼ கத²ம்ʼ புநஸ்தாந வ ப²லாந துச்சா²ந சாக்ஷராணி ப்ரத
பராவர்த்ததும்ʼ ஸ²க்நுத²? யூயம்ʼ க ம்ʼ புநஸ்ேதஷாம்ʼ தா³ஸா
ப⁴வதுமிச்ச²த²?

Ⅹ யூயம்ʼ த ³வஸாந் மாஸாந் த தீ²ந் ஸம்ʼவத்ஸராம்ʼஸ்²ச
ஸம்மந்யத்⁴ேவ|

Ⅺயுஷ்மத³ர்த²ம்ʼ மயா ய : பரிஸ்²ரேமா(அ)காரி ஸ வ ப²ேலா ஜாத
இத யுஷ்மாநத்⁴யஹம்ʼ ப ³ேப⁴மி|

Ⅻ ேஹ ப்⁴ராதர :, அஹம்ʼ யாத்³ருʼேஸா²(அ)ஸ்மி யூயமப
தாத்³ருʼஸா² ப⁴வேதத ப்ரார்த²ேய யேதா(அ)ஹமப
யுஷ்மத்துல்ேயா(அ)ப⁴வம்ʼயுஷ்மாப ⁴ ர்மம க மப நாபராத்³த⁴ம்ʼ|

ⅩⅢ பூர்வ்வமஹம்ʼ கேலவரஸ்ய ெதௗ³ர்ப்³ப³ல்ேயந யுஷ்மாந்
ஸுஸம்ʼவாத³ம்அஜ்ஞாபயமித யூயம்ʼஜாநீத²|
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ⅩⅣ ததா³நீம்ʼ மம பரீக்ஷகம்ʼ ஸா²ரீரக்ேலஸ²ம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா யூயம்ʼ
மாம் அவஜ்ஞாய ருʼதீய தவந்தஸ்தந்நஹ கந்த்வீஸ்²வரஸ்ய
தூ³தமிவஸாக்ஷாத்க்²ரீஷ்டயீஸு²மிவவா மாம்ʼ க்³ருʼஹீதவந்த :|

ⅩⅤஅதஸ்ததா³நீம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ யா த⁴ந்யதாப⁴வத் ஸா க்க க³தா?
ததா³நீம்ʼ யூயம்ʼ யத ³ ஸ்ேவஷாம்ʼ நயநாந்யுத்பாட்ய மஹ்யம்ʼ
தா³தும் அஸ² யத தர்ஹ தத³ப்யகரிஷ்யேதத ப்ரமாணம்
அஹம்ʼ த³தா³மி|

ⅩⅥ ஸாம்ப்ரதமஹம்ʼ ஸத்யவாத ³த்வாத் க ம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ ரிபு
ர்ஜாேதா(அ)ஸ்மி?

ⅩⅦ ேத யுஷ்மத்க்ருʼேத ஸ்பர்த்³த⁴ந்ேத க ந்து ஸா ஸ்பர்த்³தா⁴
குத்ஸிதா யேதா யூயம்ʼ தாநத ⁴ யத் ஸ்பர்த்³த⁴த்⁴வம்ʼ தத³ர்த²ம்ʼ ேத
யுஷ்மாந் ப்ருʼத²க் கர்த்தும்இச்ச²ந்த |

ⅩⅧ ேகவலம்ʼ யுஷ்மத்ஸமீேப மேமாபஸ்த ²தஸமேய தந்நஹ ,
க ந்துஸர்வ்வைத³வப⁴த்³ரமத ⁴ஸ்பர்த்³த⁴நம்ʼ ப⁴த்³ரம்ʼ|

ⅩⅨ ேஹ மம பா³லகா :, யுஷ்மத³ந்த ர்யாவத் க்²ரீஷ்ேடா மூர்த மாந்
ந ப⁴வத தாவத்³ யுஷ்மத்காரணாத் புந : ப்ரஸவேவத³ேநவ மம
ேவத³நாஜாயேத|

ⅩⅩஅஹமிதா³நீம்ʼயுஷ்மாகம்ʼஸந்ந த ⁴ம்ʼக³த்வாஸ்வராந்தேரண
யுஷ்மாந் ஸம்பா⁴ஷதும்ʼ காமேய யேதா யுஷ்மாநத ⁴
வ்யாகுேலா(அ)ஸ்மி|

ⅩⅪ ேஹ வ்யவஸ்தா²தீ⁴நதாகாங்க்ஷண : யூயம்ʼ க ம்ʼ
வ்யவஸ்தா²யாவசநம்ʼ ந க்³ருʼஹ்லீத²?

ⅩⅫ தந்மாம்ʼ வத³த| லிக ²தமாஸ்ேத, இப்³ராஹீேமா த்³ெவௗ
புத்ராவாஸாேத தேயாேரேகா தா³ஸ்யாம்ʼ த்³வதீயஸ்²ச பத்ந்யாம்ʼ
ஜாத :|

ⅩⅩⅢதேயா ர்ேயா தா³ஸ்யாம்ʼஜாத : ஸஸா²ரீரிகந யேமந ஜஜ்ேஞ
யஸ்²ச பத்ந்யாம்ʼஜாத : ஸப்ரதஜ்ஞயாஜஜ்ேஞ|

ⅩⅩⅣ இத³மாக்²யாநம்ʼ த்³ருʼஷ்டந்தஸ்வரூபம்ʼ| ேத த்³ேவ
ேயாஷதாவீஸ்²வரீயஸந்தீ⁴ தேயாேரகா ஸீநயபர்வ்வதாத்³
உத்பந்நா தா³ஸஜநயத்ரீ சஸாதுஹாஜிரா|

ⅩⅩⅤயஸ்மாத்³ஹாஜிராஸ²ப்³ேத³நாரவேத³ஸ²ஸ்த²ஸீநயபர்வ்வேதா
ேபா³த்⁴யேத, ஸா ச வர்த்தமாநாயா யரூஸா²லம்புர்ய்யா :
ஸத்³ருʼஸீ²|யத : ஸ்வபா³ைல : ஸஹதாஸாதா³ஸத்வஆஸ்ேத|

ⅩⅩⅥ க ந்து ஸ்வர்கீ³யா யரூஸா²லம்புரீ பத்நீ ஸர்வ்ேவஷாம்
அஸ்மாகம்ʼமாதா சாஸ்ேத|

ⅩⅩⅦ யாத்³ருʼஸ²ம்ʼ லிக ²தம் ஆஸ்ேத, "வந்த்⁴ேய ஸந்தாநஹீேந
த்வம்ʼ ஸ்வரம்ʼ ஜயஜயம்ʼ குரு| அப்ரஸூேத த்வேயால்லாேஸா
ஜயாஸ²ப்³த³ஸ்²ச கீ³யதாம்ʼ| யத ஏவ ஸநாதா²யா ேயாஷத :
ஸந்தேத ர்க³ணாத்| அநாதா² யா ப⁴ேவந்நாரீ தத³பத்யாந பூ⁴ரிஸ² 
:|| "

ⅩⅩⅧ ேஹ ப்⁴ராத்ருʼக³ண, இம்ஹாக் இவ வயம்ʼ ப்ரதஜ்ஞயா
ஜாதா : ஸந்தாநா :|

ⅩⅩⅨ க ந்து ததா³நீம்ʼ ஸா²ரீரிகந யேமந ஜாத : புத்ேரா யத்³வத்³
ஆத்மிகந யேமநஜாதம்ʼ புத்ரம்உபாத்³ரவத் ததா²து⁴நாப |
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ⅩⅩⅩ க ந்து ஸா²ஸ்த்ேர க ம்ʼ லிக ²தம்ʼ? "த்வம் இமாம்ʼ தா³ஸீம்ʼ
தஸ்யா : புத்ரஞ்சாபஸாரய யத ஏஷ தா³ஸீபுத்ர : பத்நீபுத்ேரண
ஸமம்ʼ ேநாத்தராத ⁴காரீ ப⁴வய்யதீத | "

ⅩⅩⅪஅதஏவ ேஹ ப்⁴ராதர :, வயம்ʼ தா³ஸ்யா : ஸந்தாநா ந பூ⁴த்வா
பாத்ந்யா : ஸந்தாநா ப⁴வாம :|

Ⅴ
Ⅰ க்²ரீஷ்ேடா(அ)ஸ்மப்⁴யம்ʼ யத் ஸ்வாதந்த்ர்யம்ʼ த³த்தவாந் யூயம்ʼ
தத்ரஸ்த ²ராஸ்தஷ்ட²த தா³ஸத்வயுேக³ந புந ர்ந ந ப³த்⁴யத்⁴வம்ʼ|

Ⅱ பஸ்²யதாஹம்ʼ ெபௗேலா யுஷ்மாந் வதா³மி யத ³ ச ²ந்நத்வேசா
ப⁴வத² தர்ஹ க்²ரீஷ்ேடந க மப ேநாபகாரிஷ்யத்⁴ேவ|

Ⅲ அபரம்ʼ ய : கஸ்²ச த் ச ²ந்நத்வக்³ ப⁴வத ஸ
க்ருʼத்ஸ்நவ்யவஸ்தா²யா : பாலநம் ஈஸ்²வராய தா⁴ரயதீத
ப்ரமாணம்ʼ த³தா³மி|

Ⅳ யுஷ்மாகம்ʼ யாவந்ேதா ேலாகா வ்யவஸ்த²யா
ஸபுண்யீப⁴வதும்ʼ ேசஷ்டந்ேத ேத ஸர்வ்ேவ க்²ரீஷ்டாத்³ ப்⁴ரஷ்டா
அநுக்³ரஹாத் பத தாஸ்²ச|

Ⅴயேதாவயம்ஆத்மநாவஸ்²வாஸாத்புண்யலாபா⁴ஸா²ஸித்³த⁴ம்ʼ
ப்ரதீக்ஷாமேஹ|

Ⅵக்²ரீஷ்ேடயீெஸௗ² த்வக்ேச²தா³த்வக்ேச²த³ேயா : க மப கு³ணம்ʼ
நாஸ்த க ந்துப்ேரம்நாஸப²ேலாவஸ்²வாஸஏவகு³ணயுக்த :|

Ⅶ பூர்வ்வம்ʼ யூயம்ʼ ஸுந்த³ரம் அதா⁴வத க ந்த்வதா³நீம்ʼ ேகந
பா³தா⁴ம்ʼ ப்ராப்யஸத்யதாம்ʼ ந க்³ருʼஹ்லீத²?

Ⅷ யுஷ்மாகம்ʼ ஸா மத ர்யுஷ்மதா³ஹ்வாநகாரிண ஈஸ்²வராந்ந
ஜாதா|

Ⅸவகார : க்ருʼத்ஸ்நஸ²க்தூநாம்ʼஸ்வல்பகண்ேவநஜஸயேத|
Ⅹ யுஷ்மாகம்ʼ மத ர்வ காரம்ʼ ந க³மிஷ்யதீத்யஹம்ʼ யுஷ்மாநத ⁴
ப்ரபு⁴நாஸ²ம்ʼேஸ;க ந்துேயாயுஷ்மாந்வ சாரலயத ஸய : கஸ்²ச த்³
ப⁴ேவத்ஸமுச தம்ʼ த³ண்ட³ம்ʼ ப்ராப்ஸ்யத |

Ⅺ பரந்து ேஹ ப்⁴ராதர :, யத்³யஹம் இதா³நீம் அப த்வக்ேச²த³ம்ʼ
ப்ரசாரேயயம்ʼ தர்ஹ குத உபத்³ரவம்ʼ பு⁴ஞ்ஜிய? தத்க்ருʼேத
க்ருஸ²ம்ʼ ந ர்ப்³பா³த⁴ம்அப⁴வஷ்யத்|

Ⅻ ேய ஜநா யுஷ்மாகம்ʼ சாஞ்சல்யம்ʼ ஜநயந்த ேதஷாம்ʼ
ேச²த³நேமவமயாப ⁴லஷ்யேத|

ⅩⅢ ேஹ ப்⁴ராதர :, யூயம்ʼஸ்வாதந்த்ர்யார்த²ம்ஆஹூதா ஆத்⁴ேவ
க ந்து தத்ஸ்வாதந்த்ர்யத்³வாேரண ஸா²ரீரிகபா⁴ேவா யுஷ்மாந் ந
ப்ரவஸ²து|யூயம்ʼ ப்ேரம்நா பரஸ்பரம்ʼ பரிசர்ய்யாம்ʼகுருத்⁴வம்ʼ|

ⅩⅣ யஸ்மாத் த்வம்ʼ ஸமீபவாஸிந ஸ்வவத் ப்ேரம குர்ய்யா
இத்ேயகாஜ்ஞாக்ருʼத்ஸ்நாயாவ்யவஸ்தா²யா : ஸாரஸம்ʼக்³ரஹ :|

ⅩⅤ க ந்து யூயம்ʼ யத ³ பரஸ்பரம்ʼ த³ம்ʼத³ஸ்²யத்⁴ேவ
(அ)ஸா²ஸ்²யத்⁴ேவ ச தர்ஹ யுஷ்மாகம் ஏேகா(அ)ந்ேயந யந்ந
க்³ரஸ்யேத தத்ரயுஷ்மாப ⁴ : ஸாவதா⁴ைந ர்ப⁴வதவ்யம்ʼ|

ⅩⅥ அஹம்ʼ ப்³ரவீமி யூயம் ஆத்மிகாசாரம்ʼ குருத
ஸா²ரீரிகாப ⁴லாஷம்ʼமாபூரயத|
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ⅩⅦ யத : ஸா²ரீரிகாப ⁴லாஷ ஆத்மேநா வ பரீத :,
ஆத்மிகாப ⁴லாஷஸ்²ச ஸ²ரீரஸ்ய வபரீத :, அநேயாருப⁴ேயா :
பரஸ்பரம்ʼ வேராேதா⁴ வத்³யேத ேதந யுஷ்மாப ⁴ ர்யத்³
அப ⁴லஷ்யேததந்ந கர்த்தவ்யம்ʼ|

ⅩⅧ யூயம்ʼ யத்³யாத்மநா வ நீயத்⁴ேவ தர்ஹ வ்யவஸ்தா²யா
அதீ⁴நா ந ப⁴வத²|

ⅩⅨஅபரம்ʼபரதா³ரக³மநம்ʼேவஸ்²யாக³மநம்அஸு²ச தாகாமுகதா
ப்ரத மாபூஜநம்

ⅩⅩ இந்த்³ரஜாலம்ʼ ஸ²த்ருத்வம்ʼ வவாேதா³(அ)ந்தர்ஜ்வலநம்ʼ
க்ேராத⁴ : கலேஹா(அ)ைநக்யம்ʼ

ⅩⅪபார்த²க்யம் ஈர்ஷ்யா வேதா⁴ மத்தத்வம்ʼலம்படத்வமித்யாதீ³ந
ஸ்பஷ்டத்ேவந ஸா²ரீரிகபா⁴வஸ்ய கர்ம்மாணி ஸந்த |
பூர்வ்வம்ʼ யத்³வத் மயா கத ²தம்ʼ தத்³வத் புநரப கத்²யேத ேய
ஜநா ஏதாத்³ருʼஸா²ந கர்ம்மாண்யாசரந்த ைதரீஸ்²வரஸ்ய
ராஜ்ேய(அ)த ⁴கார : கதா³ச நலப்ஸ்யேத|

ⅩⅫ கஞ்ச ப்ேரமாநந்த³ : ஸா²ந்தஸ்²ச ரஸஹஷ்ணுதா
ஹைதஷதா ப⁴த்³ரத்வம்ʼவஸ்²வாஸ்யதா த தக்ஷா

ⅩⅩⅢ பரிமிதேபா⁴ஜித்வமித்யாதீ³ந்யாத்மந : ப²லாந ஸந்த
ேதஷாம்ʼவருத்³தா⁴ காப வ்யவஸ்தா² நஹ |

ⅩⅩⅣ ேய து க்²ரீஷ்டஸ்ய ேலாகாஸ்ேத ரிபுப ⁴ரப ⁴லாைஷஸ்²ச
ஸஹதம்ʼஸா²ரீரிகபா⁴வம்ʼ க்ருேஸ² நஹதவந்த :|

ⅩⅩⅤயத ³வயம்ஆத்மநாஜீவாமஸ்தர்ஹ்யாத்மிகாசாேரா(அ)ஸ்மாப ⁴ 
: கர்த்தவ்ய :,

ⅩⅩⅥ த³ர்ப : பரஸ்பரம்ʼ ந ர்ப⁴ர்த்ஸநம்ʼ த்³ேவஷஸ்²சாஸ்மாப ⁴ ர்ந
கர்த்தவ்யாந |

Ⅵ
Ⅰ ேஹ ப்⁴ராதர :, யுஷ்மாகம்ʼ கஸ்²ச த்³ யத ³ கஸ்மிம்ʼஸ்²ச த் பாேப
பதத தர்ஹ்யாத்மிகபா⁴வயுக்ைத ர்யுஷ்மாப ⁴ஸ்ததக்ஷாபா⁴வம்ʼ
வதா⁴யஸபுநருத்தா²ப்யதாம்ʼயூயமப யதா²தாத்³ருʼக்பரீக்ஷாயாம்ʼ
ந பதத² ததா²ஸாவதா⁴நா ப⁴வத|

Ⅱ யுஷ்மாகம் ஏைகேகா ஜந : பரஸ்ய பா⁴ரம்ʼ வஹத்வேநந
ப்ரகாேரணக்²ரீஷ்டஸ்யவத ⁴ம்ʼ பாலயத|

Ⅲயத ³ கஸ்²சநக்ஷ த்³ர : ஸந்ஸ்வம்ʼ மஹாந்தம்ʼ மந்யேத தர்ஹ
தஸ்யாத்மவஞ்சநாஜாயேத|

Ⅳ அத ஏைகேகந ஜேநந ஸ்வகீயகர்ம்மண : பரீக்ஷா க்ரியதாம்ʼ
ேதந பரம்ʼ நாேலாக்ய ேகவலம் ஆத்மாேலாகநாத் தஸ்ய ஸ்²லகா⁴
ஸம்ப⁴வஷ்யத |

Ⅴயதஏைகேகா◌ेஜந : ஸ்வகீயம்ʼ பா⁴ரம்ʼவ யத |
Ⅵ ேயா ஜேநா த⁴ர்ம்ேமாபேத³ஸ²ம்ʼ லப⁴ேத ஸ உபேத³ஷ்டாரம்ʼ
ஸ்வீயஸர்வ்வஸம்பத்ேத ர்பா⁴க ³நம்ʼ கேராது|

Ⅶயுஷ்மாகம்ʼ ப்⁴ராந்த ர்ந ப⁴வது, ஈஸ்²வேரா ேநாபஹஸிதவ்ய :,
ேயநயத்³ பீ³ஜம்உப்யேத ேதந தஜ்ஜாதம்ʼஸ²ஸ்யம்ʼ கர்த்தஷ்யேத|
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Ⅷ ஸ்வஸ²ரீரார்த²ம்ʼ ேயந பீ³ஜம் உப்யேத ேதந ஸ²ரீராத்³
வநாஸ²ரூபம்ʼ ஸ²ஸ்யம்ʼ லப்ஸ்யேத க ந்த்வாத்மந : க்ருʼேத ேயந
பீ³ஜம் உப்யேத ேதநாத்மேதா(அ)நந்தஜீவதரூபம்ʼ ஸ²ஸ்யம்ʼ
லப்ஸ்யேத|

Ⅸ ஸத்கர்ம்மகரேண(அ)ஸ்மாப ⁴ரஸ்²ராந்ைத ர்ப⁴வதவ்யம்ʼ
யேதா(அ)க்லாந்ெதௗஸ்தஷ்ட²த்³ப ⁴ரஸ்மாப ⁴ருபயுக்தஸமேய தத்
ப²லாந லப்ஸ்யந்ேத|

Ⅹ அேதா யாவத் ஸமயஸ்தஷ்ட²த தாவத் ஸர்வ்வாந் ப்ரத
வ ேஸ²ஷேதா வஸ்²வாஸேவஸ்²மவாஸிந : ப்ரத்யஸ்மாப ⁴
ர்ஹதாசார : கர்த்தவ்ய :|

Ⅺ ேஹ ப்⁴ராதர :, அஹம்ʼ ஸ்வஹஸ்ேதந யுஷ்மாந்
ப்ரத கயத்³வ்ருʼஹத் பத்ரம்ʼ லிக ²தவாந் தத்³ யுஷ்மாப ⁴
ர்த்³ருʼஸ்²யதாம்ʼ|

Ⅻ ேய ஸா²ரீரிகவஷேய ஸுத்³ருʼஸ்²யா ப⁴வதுமிச்ச²ந்த ேத
யத் க்²ரீஷ்டஸ்ய க்ருஸ²ஸ்ய காரணாது³பத்³ரவஸ்ய பா⁴க ³ேநா ந
ப⁴வந்த ேகவலம்ʼ தத³ர்த²ம்ʼ த்வக்ேச²ேத³யுஷ்மாந் ப்ரவர்த்தயந்த |

ⅩⅢ ேத த்வக்ேச²த³க்³ராஹேணா(அ)ப வ்யவஸ்தா²ம்ʼ ந
பாலயந்த க ந்துயுஷ்மச்ச²ரீராத்ஸ்²லாகா⁴லாபா⁴ர்த²ம்ʼயுஷ்மாகம்ʼ
த்வக்ேச²த³ம்இச்ச²ந்த |

ⅩⅣ க ந்து ேயநாஹம்ʼ ஸம்ʼஸாராய ஹத : ஸம்ʼஸாேரா(அ)ப
மஹ்யம்ʼ ஹதஸ்தத³ஸ்மத்ப்ரேபா⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய க்ருஸ²ம்ʼ
வநாந்யத்ரகுத்ராப மமஸ்²லாக⁴நம்ʼ கதா³ப ந ப⁴வது|

ⅩⅤக்²ரீஷ்ேடயீெஸௗ²த்வக்ேச²தா³த்வக்ேச²த³ேயா : க மப கு³ணம்ʼ
நாஸ்த க ந்துநவீநாஸ்ருʼஷ்டிேரவகு³ணயுக்தா|

ⅩⅥ அபரம்ʼ யாவந்ேதா ேலாகா ஏதஸ்மிந் மார்ேக³ சரந்த
ேதஷாம் ஈஸ்²வரீயஸ்ய க்ருʼத்ஸ்நஸ்ேயஸ்ராேயலஸ்²ச ஸா²ந்த
ர்த³யாலாப⁴ஸ்²சபூ⁴யாத்|

ⅩⅦஇத : பரம்ʼ ேகா(அ)ப மாம்ʼ ந க்லிஸ்²நாது யஸ்மாத்³ அஹம்ʼ
ஸ்வகா³த்ேர ப்ரேபா⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யசஹ்நாந தா⁴ரேய|

ⅩⅧ ேஹ ப்⁴ராதர : அஸ்மாகம்ʼ ப்ரேபா⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய
ப்ரஸாேதா³யுஷ்மாகம்ஆத்மந ஸ்ேத²யாத்| ததா²ஸ்து|
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இப ²ஷண : பத்ரம்ʼ
Ⅰ ஈஸ்²வரஸ்ேயச்ச²யா யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய ப்ேரரித : ெபௗல
இப ²ஷநக³ரஸ்தா²ந் பவ த்ராந் க்²ரீஷ்டயீெஸௗ² வஸ்²வாஸிேநா
ேலாகாந் ப்ரத பத்ரம்ʼலிக²த |

Ⅱ அஸ்மாகம்ʼ தாதஸ்ேயஸ்²வரஸ்ய ப்ரேபா⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய
சாநுக்³ரஹ : ஸா²ந்தஸ்²சயுஷ்மாஸுவர்த்ததாம்ʼ|

Ⅲ அஸ்மாகம்ʼ ப்ரேபா⁴ ர்யீேஸா² : க்²ரீஷ்டஸ்ய தாத ஈஸ்²வேரா
த⁴ந்ேயா ப⁴வது; யத : ஸ க்²ரீஷ்ேடநாஸ்மப்⁴யம்ʼ ஸர்வ்வம்
ஆத்⁴யாத்மிகம்ʼஸ்வர்கீ³யவரம்ʼ த³த்தவாந்|

Ⅳவயம்ʼயத்தஸ்யஸமக்ஷம்ʼப்ேரம்நாபவ த்ராநஷ்கலங்காஸ்²ச
ப⁴வாமஸ்தத³ர்த²ம்ʼ ஸ ஜக³த : ஸ்ருʼஷ்ேட பூர்வ்வம்ʼ ேதநாஸ்மாந்
அப ⁴ேராச தவாந், நஜாப ⁴லஷதாநுேராதா⁴ச்ச

Ⅴயீஸு²நாக்²ரீஷ்ேடநஸ்வஸ்யநமித்தம்ʼபுத்ரத்வபேத³(அ)ஸ்மாந்
ஸ்வகீயாநுக்³ரஹஸ்ய மஹத்த்வஸ்ய ப்ரஸ²ம்ʼஸார்த²ம்ʼ பூர்வ்வம்ʼ
நயுக்தவாந்|

Ⅵதஸ்மாத்³ அநுக்³ரஹாத் ஸ ேயந ப்ரியதேமந புத்ேரணாஸ்மாந்
அநுக்³ருʼஹீதவாந்,

Ⅶ வயம்ʼ தஸ்ய ேஸா²ணிேதந முக்த ம் அர்த²த : பாபக்ஷமாம்ʼ
லப்³த⁴வந்த :|

Ⅷ தஸ்ய ய ஈத்³ருʼேஸா²(அ)நுக்³ரஹநத ⁴ஸ்தஸ்மாத்
ேஸா(அ)ஸ்மப்⁴யம்ʼ ஸர்வ்வவத⁴ம்ʼ ஜ்ஞாநம்ʼ பு³த்³த ⁴ஞ்ச
பா³ஹுல்யரூேபணவதரிதவாந்|

Ⅸ ஸ்வர்க³ப்ருʼத ²வ்ேயா ர்யத்³யத்³ வத்³யேத தத்ஸர்வ்வம்ʼ ஸ
க்²ரீஷ்ேடஸம்ʼக்³ரஹீஷ்யதீத ஹைதஷணா

Ⅹ ேதந க்ருʼேதா ேயா மேநாரத² : ஸம்பூர்ணதாம்ʼ க³தவத்ஸு
ஸமேயஷ ஸாத⁴யதவ்யஸ்தமத ⁴ ஸ ஸ்வகீயாப ⁴லாஷஸ்ய
நகூ³ட⁴ம்ʼ பா⁴வம்அஸ்மாந்ஜ்ஞாப தவாந்|

Ⅺபூர்வ்வம்ʼ க்²ரீஷ்ேடவஸ்²வாஸிேநா ேயவயம்அஸ்மத்ேதா யத்
தஸ்யமஹம்ந : ப்ரஸ²ம்ʼஸாஜாயேத,

Ⅻ தத³ர்த²ம்ʼ ய : ஸ்வகீேயச்சா²யா : மந்த்ரணாத : ஸர்வ்வாணி
ஸாத⁴யத தஸ்ய மேநாரதா²த்³ வயம்ʼ க்²ரீஷ்ேடந பூர்வ்வம்ʼ
நரூப தா : ஸந்ேதா(அ)த ⁴காரிேணாஜாதா :|

ⅩⅢ யூயமப ஸத்யம்ʼ வாக்யம் அர்த²ேதா யுஷ்மத்பரித்ராணஸ்ய
ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼநஸ²ம்யதஸ்மிந்ேநவக்²ரீஷ்ேடவஸ்²வஸிதவந்த :
ப்ரதஜ்ஞாேதந பவ த்ேரணாத்மநாமுத்³ரேயவாங்க தாஸ்²ச|

ⅩⅣ யதஸ்தஸ்ய மஹம்ந : ப்ரகாஸா²ய ேதந க்ரீதாநாம்ʼ
ேலாகாநாம்ʼமுக்த ர்யாவந்நப⁴வஷ்யத தாவத்ஸஆத்மாஸ்மாகம்
அத ⁴காரித்வஸ்யஸத்யங்காரஸ்யபணஸ்வரூேபா ப⁴வத |

ⅩⅤ ப்ரெபௗ⁴ யீெஸௗ² யுஷ்மாகம்ʼ வஸ்²வாஸ : ஸர்வ்ேவஷ
பவத்ரேலாேகஷ ப்ேரம சாஸ்தஇத வார்த்தாம்ʼஸ்²ருத்வாஹமப
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ⅩⅥ யுஷ்மாநத ⁴ ந ரந்தரம் ஈஸ்²வரம்ʼ த⁴ந்யம்ʼ வத³ந்
ப்ரார்த²நாஸமேய சயுஷ்மாந்ஸ்மரந்வரமிமம்ʼயாசாமி|

ⅩⅦ அஸ்மாகம்ʼ ப்ரேபா⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய தாேதா ய :
ப்ரபா⁴வாகர ஈஸ்²வர : ஸ ஸ்வகீயதத்த்வஜ்ஞாநாய யுஷ்மப்⁴யம்ʼ
ஜ்ஞாநஜநகம் ப்ரகாஸி²தவாக்யேபா³த⁴கஞ்சாத்மாநம்ʼ ேத³யாத்|

ⅩⅧ யுஷ்மாகம்ʼ ஜ்ஞாநசக்ஷ ம்ʼஷ ச தீ³ப்தயுக்தாந க்ருʼத்வா
தஸ்யாஹ்வாநம்ʼ கீத்³ருʼஸ்²யா ப்ரத்யாஸ²யா ஸம்ப³லிதம்ʼ
பவ த்ரேலாகாநாம்ʼ மத்⁴ேய ேதந த³த்ேதா(அ)த ⁴கார : கீத்³ருʼஸ² :
ப்ரபா⁴வந த ⁴ ர்வஸ்²வாஸிஷ சாஸ்மாஸு ப்ரகாஸ²மாநஸ்ய

ⅩⅨ ததீ³யமஹாபராக்ரமஸ்ய மஹத்வம்ʼ கீத்³ருʼக்³ அநுபமம்ʼ தத்
ஸர்வ்வம்ʼயுஷ்மாந்ஜ்ஞாபயது|

ⅩⅩயத : ஸ யஸ்யா : ஸ²க்ேத : ப்ரப³லதாம்ʼ க்²ரீஷ்ேட ப்ரகாஸ²யந்
ம்ருʼதக³ணமத்⁴யாத் தம்உத்தா²ப தவாந்,

ⅩⅪ அத ⁴பத த்வபத³ம்ʼ ஸா²ஸநபத³ம்ʼ பராக்ரேமா
ராஜத்வஞ்ேசத நாமாந யாவந்த பதா³நீஹ ேலாேக பரேலாேக
ச வ த்³யந்ேத ேதஷாம்ʼ ஸர்வ்ேவஷாம் ஊர்த்³த்⁴ேவ ஸ்வர்ேக³
நஜத³க்ஷணபார்ஸ்²ேவதம்உபேவஸி²தவாந்,

ⅩⅫ ஸர்வ்வாணி தஸ்ய சரணேயாரேதா⁴ நஹதவாந் யா
ஸமிதஸ்தஸ்ய ஸ²ரீரம்ʼ ஸர்வ்வத்ர ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ பூரயது :
பூரகஞ்ச ப⁴வத தம்ʼ தஸ்யாமூர்த்³தா⁴நம்ʼ க்ருʼத்வா

ⅩⅩⅢ ஸர்வ்ேவஷாம் உபர்ய்யுபரி ந யுக்தவாம்ʼஸ்²ச ைஸவ
ஸ²க்த ரஸ்மாஸ்வப ேதந ப்ரகாஸ்²யேத|

Ⅱ
Ⅰ புரா யூயம் அபராைத⁴ : பாைபஸ்²ச ம்ருʼதா :
ஸந்தஸ்தாந்யாசரந்தஇஹேலாகஸ்யஸம்ʼஸாராநுஸாேரணாகாஸ²ராஜ்யஸ்யாத ⁴பத ம்

Ⅱ அர்த²த : ஸாம்ப்ரதம் ஆஜ்ஞாலங்க ⁴வம்ʼேஸ²ஷ
கர்ம்மகாரிணம்ஆத்மாநம்அந்வவ்ரஜத|

Ⅲ ேதஷாம்ʼ மத்⁴ேய ஸர்வ்ேவ வயமப பூர்வ்வம்ʼ
ஸ²ரீரஸ்ய மநஸ்காமநாயாஞ்ேசஹாம்ʼ ஸாத⁴யந்த :
ஸ்வஸ²ரீரஸ்யாப ⁴லாஷாந் ஆசராம ஸர்வ்ேவ(அ)ந்ய இவ ச
ஸ்வபா⁴வத : க்ேராத⁴ப⁴ஜநாந்யப⁴வாம|

Ⅳ க ந்து கருணாந த ⁴ரீஸ்²வேரா ேயந மஹாப்ேரம்நாஸ்மாந்
த³யதவாந்

Ⅴ தஸ்ய ஸ்வப்ேரம்ேநா பா³ஹுல்யாத்³ அபராைத⁴
ர்ம்ருʼதாநப்யஸ்மாந் க்²ரீஷ்ேடந ஸஹ ஜீவதவாந்
யேதா(அ)நுக்³ரஹாத்³யூயம்ʼ பரித்ராணம்ʼ ப்ராப்தா :|

Ⅵ ஸ ச க்²ரீஷ்ேடந யீஸு²நாஸ்மாந் ேதந ஸார்த்³த⁴ம்
உத்தா²ப தவாந்ஸ்வர்க³உபேவஸி²தவாம்ʼஸ்²ச|

Ⅶ இத்த²ம்ʼ ஸ க்²ரீஷ்ேடந யீஸு²நாஸ்மாந் ப்ரத
ஸ்வஹைதஷதயாபா⁴வயுேக³ஷ ஸ்வகீயாநுக்³ரஹஸ்யாநுபமம்ʼ
ந த ⁴ம்ʼ ப்ரகாஸ²யதும்இச்ச²த |

Ⅷ யூயம் அநுக்³ரஹாத்³ வஸ்²வாேஸந பரித்ராணம்ʼ ப்ராப்தா :,
தச்சயுஷ்மந்மூலகம்ʼ நஹ கந்த்வீஸ்²வரஸ்ையவதா³நம்ʼ,
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Ⅸ தத் கர்ம்மணாம்ʼ ப²லம் அப நஹ , அத : ேகநாப ந
ஸ்²லாக ⁴தவ்யம்ʼ|

Ⅹயேதா வயம்ʼ தஸ்ய கார்ய்யம்ʼ ப்ராக்³ ஈஸ்²வேரண நரூபதாப ⁴ 
: ஸத்க்ரியாப ⁴ : காலயாபநாய க்²ரீஷ்ேட யீெஸௗ² ேதந
ம்ருʼஷ்டாஸ்²ச|

Ⅺ புரா ஜந்மநா ப ⁴ந்நஜாதீயா ஹஸ்தக்ருʼதம்ʼ த்வக்ேச²த³ம்ʼ
ப்ராப்ைத ர்ேலாைகஸ்²சாச்ச ²ந்நத்வச இத நாம்நா க்²யாதா ேய
யூயம்ʼைத ர்யுஷ்மாப ⁴ரித³ம்ʼஸ்மர்த்தவ்யம்ʼ

Ⅻ யத் தஸ்மிந் ஸமேய யூயம்ʼ க்²ரீஷ்டாத்³ ப ⁴ந்நா
இஸ்ராேயலேலாகாநாம்ʼ ஸஹவாஸாத்³ தூ³ரஸ்தா² :
ப்ரதஜ்ஞாஸம்ப³லிதநயமாநாம்ʼ ப³ஹ  : ஸ்த ²தா : ஸந்ேதா
ந ராஸா² ந ரீஸ்²வராஸ்²சஜக³த்யாத்⁴வம்இத |

ⅩⅢ க ந்த்வது⁴நா க்²ரீஷ்ேட யீஸா²வாஸ்²ரயம்ʼ ப்ராப்ய
புரா தூ³ரவர்த்த ேநா யூயம்ʼ க்²ரீஷ்டஸ்ய ேஸா²ணிேதந
ந கடவர்த்த ேநா(அ)ப⁴வத|

ⅩⅣ யத : ஸ ஏவாஸ்மாகம்ʼ ஸந்த ⁴ : ஸ த்³வயம் ஏகீக்ருʼதவாந்
ஸ²த்ருதாரூபணீம்ʼ மத்⁴யவர்த்த நீம்ʼ ப்ரேப⁴த³கப ⁴த்த ம்ʼ
ப⁴க்³நவாந் த³ண்டா³ஜ்ஞாயுக்தம்ʼவத ⁴ஸா²ஸ்த்ரம்ʼஸ்வஸ²ரீேரண
லுப்தவாம்ʼஸ்²ச|

ⅩⅤ யத : ஸ ஸந்த ⁴ம்ʼ வதா⁴ய ெதௗ த்³ெவௗ ஸ்வஸ்மிந் ஏகம்ʼ
நுதநம்ʼமாநவம்ʼ கர்த்தும்ʼ

ⅩⅥ ஸ்வகீயக்ருேஸ² ஸ²த்ருதாம்ʼ நஹத்ய ேதைநைவகஸ்மிந்
ஸ²ரீேர தேயா ர்த்³வேயாரீஸ்²வேரண ஸந்த ⁴ம்ʼ காரயதும்ʼ
நஸ்²சதவாந்|

ⅩⅦ ஸ சாக³த்ய தூ³ரவர்த்த ேநா யுஷ்மாந் ந கடவர்த்த ேநா
(அ)ஸ்மாம்ʼஸ்²சஸந்ேத⁴ ர்மங்க³லவார்த்தாம்ʼஜ்ஞாப தவாந்|

ⅩⅧ யதஸ்தஸ்மாத்³ உப⁴யப யா வயம் ஏேகநாத்மநா பது :
ஸமீபம்ʼ க³மநாயஸாமர்த்²யம்ʼ ப்ராப்தவந்த :|

ⅩⅨ அத இதா³நீம்ʼ யூயம் அஸம்பர்கீயா வ ேத³ஸி²நஸ்²ச
ந தஷ்ட²நத : பவ த்ரேலாைக : ஸஹவாஸிந ஈஸ்²வரஸ்ய
ேவஸ்²மவாஸிநஸ்²சாத்⁴ேவ|

ⅩⅩ அபரம்ʼ ப்ேரரிதா ப⁴வஷ்யத்³வாத ³நஸ்²ச யத்ர
ப ⁴த்தமூலஸ்வரூபாஸ்தத்ர யூயம்ʼ தஸ்மிந் மூேல ந சீயத்⁴ேவ தத்ர
சஸ்வயம்ʼயீஸு² : க்²ரீஷ்ட : ப்ரதா⁴ந : ேகாணஸ்த²ப்ரஸ்தர :|

ⅩⅪ ேதந க்ருʼத்ஸ்நா ந ர்ம்மித  : ஸம்ʼக்³ரத்²யமாநா ப்ரேபா⁴ :
பவ த்ரம்ʼமந்த ³ரம்ʼ ப⁴வதும்ʼவர்த்³த⁴ேத|

ⅩⅫ யூயமப தத்ர ஸம்ʼக்³ரத்²யமாநா ஆத்மேநஸ்²வரஸ்ய
வாஸஸ்தா²நம்ʼ ப⁴வத²|

Ⅲ
Ⅰ அேதா ேஹேதா ர்ப ⁴ந்நஜாதீயாநாம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ ந மித்தம்ʼ
யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யப³ந்தீ³ய : ேஸா(அ)ஹம்ʼெபௗேலா ப்³ரவீமி|

Ⅱ யுஷ்மத³ர்த²ம் ஈஸ்²வேரண மஹ்யம்ʼ த³த்தஸ்ய வரஸ்ய நயம :
கீத்³ருʼஸ²ஸ்தத்³யுஷ்மாப ⁴ரஸ்²ராவீத மந்ேய|
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Ⅲ அர்த²த : பூர்வ்வம்ʼ மயா ஸம்ʼேக்ஷேபண யதா² லிக ²தம்ʼ
ததா²ஹம்ʼ ப்ரகாஸி²தவாக்ேயேநஸ்²வரஸ்ய நகூ³ட⁴ம்ʼ பா⁴வம்ʼ
ஜ்ஞாப ேதா(அ)ப⁴வம்ʼ|

Ⅳஅேதா யுஷ்மாப ⁴ஸ்தத் படி²த்வா க்²ரீஷ்டமத ⁴ தஸ்மிந்நகூ³ேட⁴
பா⁴ேவமமஜ்ஞாநம்ʼ கீத்³ருʼஸ²ம்ʼ தத்³ ேபா⁴த்ஸ்யேத|

Ⅴ பூர்வ்வயுேக³ஷ மாநவஸந்தாநாஸ்தம்ʼ ஜ்ஞாப தா
நாஸந் க ந்த்வது⁴நா ஸ பா⁴வஸ்தஸ்ய பவத்ராந் ப்ேரரிதாந்
ப⁴வஷ்யத்³வாத ³நஸ்²ச ப்ரத்யாத்மநா ப்ரகாஸி²ேதா(அ)ப⁴வத்;

Ⅵஅர்த²த ஈஸ்²வரஸ்யஸ²க்ேத : ப்ரகாஸா²த்தஸ்யாநுக்³ரேஹண
ேயா வேரா மஹ்யம்அதா³ய ேதநாஹம்ʼ யஸ்யஸுஸம்ʼவாத³ஸ்ய
பரிசாரேகா(அ)ப⁴வம்ʼ,

Ⅶ தத்³வாரா க்²ரீஷ்ேடந ப ⁴ந்நஜாதீயா அந்ைய : ஸார்த்³த⁴ம்
ஏகாத ⁴காரா ஏகஸ²ரீரா ஏகஸ்யா : ப்ரதஜ்ஞாயா அம்ʼஸி²நஸ்²ச
ப⁴வஷ்யந்தீத |

Ⅷ ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ பவ த்ரேலாகாநாம்ʼ க்ஷ த்³ரதமாய
மஹ்யம்ʼ வேரா(அ)யம் அதா³ய யத்³ ப ⁴ந்நஜாதீயாநாம்ʼ மத்⁴ேய
ேபா³தா⁴க³யஸ்ய கு³ணநேத⁴ : க்²ரீஷ்டஸ்ய மங்க³லவார்த்தாம்ʼ
ப்ரசாரயாமி,

Ⅸ காலாவஸ்தா²த : பூர்வ்வஸ்மாச்ச ேயா நகூ³ட⁴பா⁴வ ஈஸ்²வேர
கு³ப்தஆஸீத்ததீ³யநயமம்ʼஸர்வ்வாந்ஜ்ஞாபயாமி|

Ⅹ யத ஈஸ்²வரஸ்ய நாநாரூபம்ʼ ஜ்ஞாநம்ʼ யத் ஸாம்ப்ரதம்ʼ
ஸமித்யா ஸ்வர்ேக³ ப்ராதா⁴ந்யபராக்ரமயுக்தாநாம்ʼ தூ³தாநாம்ʼ
ந கேடப்ரகாஸ்²யேததத³ர்த²ம்ʼஸயீஸு²நாக்²ரீஷ்ேடநஸர்வ்வாணி
ஸ்ருʼஷ்டவாந்|

Ⅺயேதாவயம்ʼயஸ்மிந்வஸ்²வஸ்யத்³ருʼட⁴ப⁴க்த்யா ந ர்ப⁴யதாம்
ஈஸ்²வரஸ்யஸமாக³ேமஸாமர்த்²யஞ்ச

Ⅻ ப்ராப்தவந்தஸ்தமஸ்மாகம்ʼ ப்ரபு⁴ம்ʼ யீஸு²ம்ʼ க்²ரீஷ்டமத ⁴ ஸ
காலாவஸ்தா²யா : பூர்வ்வம்ʼ தம்ʼமேநாரத²ம்ʼ க்ருʼதவாந்|

ⅩⅢஅேதா(அ)ஹம்ʼ யுஷ்மந்ந மித்தம்ʼ து³ :க²ேபா⁴ேக³ந க்லாந்த ம்ʼ
யந்ந க³ச்சா²மீத ப்ரார்த²ேயயதஸ்தேத³வயுஷ்மாகம்ʼெகௗ³ரவம்ʼ|

ⅩⅣஅேதா ேஹேதா : ஸ்வர்க³ப்ருʼத ²வ்ேயா : ஸ்த ²த : க்ருʼத்ஸ்ேநா
வம்ʼேஸா²யஸ்யநாம்நாவ க்²யாதஸ்தம்

ⅩⅤ அஸ்மத்ப்ரேபா⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய ப தரமுத்³த ³ஸ்²யாஹம்ʼ
ஜாநுநீ பாதய த்வா தஸ்யப்ரபா⁴வந த ⁴ேதாவரமிமம்ʼ ப்ரார்த²ேய|

ⅩⅥ தஸ்யாத்மநா யுஷ்மாகம் ஆந்தரிகபுருஷஸ்ய ஸ²க்ேத
ர்வ்ருʼத்³த ⁴ : க்ரியதாம்ʼ|

ⅩⅦ க்²ரீஷ்டஸ்து வஸ்²வாேஸந யுஷ்மாகம்ʼ ஹ்ருʼத³ேயஷ
நவஸது| ப்ேரமணியுஷ்மாகம்ʼ ப³த்³த⁴மூலத்வம்ʼஸுஸ்த ²ரத்வஞ்ச
ப⁴வது|

ⅩⅧ இத்த²ம்ʼ ப்ரஸ்த²தாயா தீ³ர்க⁴தாயா க³பீ⁴ரதாயா
உச்சதாயாஸ்²ச ேபா³தா⁴ய ஸர்வ்ைவ : பவ த்ரேலாைக : ப்ராப்யம்ʼ
ஸாமர்த்²யம்ʼயுஷ்மாப ⁴ ர்லப்⁴யதாம்ʼ,

ⅩⅨஜ்ஞாநாத ரிக்தம்ʼக்²ரீஷ்டஸ்யப்ேரமஜ்ஞாயதாம்ஈஸ்²வரஸ்ய
ஸம்பூர்ணவ்ருʼத்³த ⁴பர்ய்யந்தம்ʼயுஷ்மாகம்ʼவ்ருʼத்³த ⁴ ர்ப⁴வதுச|
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ⅩⅩ அஸ்மாகம் அந்தேர யா ஸ²க்த  : ப்ரகாஸ²ேத தயா
ஸர்வ்வாத ரிக்தம்ʼ கர்ம்ம குர்வ்வந் அஸ்மாகம்ʼ ப்ரார்த²நாம்ʼ
கல்பநாஞ்சாத க்ரமிதும்ʼய : ஸ²க்ேநாத

ⅩⅪ க்²ரீஷ்டயீஸு²நா ஸமிேத ர்மத்⁴ேய ஸர்வ்ேவஷ யுேக³ஷ
தஸ்யத⁴ந்யவாேதா³ ப⁴வது|இத |

Ⅳ
Ⅰஅேதா ப³ந்த ³ரஹம்ʼ ப்ரேபா⁴ ர்நாம்நா யுஷ்மாந் வ நேய யூயம்ʼ
ேயநாஹ்வாேநநாஹூதாஸ்தது³பயுக்தரூேபண

Ⅱஸர்வ்வதா²நம்ரதாம்ʼம்ருʼது³தாம்ʼத தக்ஷாம்ʼபரஸ்பரம்ʼப்ரம்நா
ஸஹஷ்ணுதாஞ்சாசரத|

Ⅲப்ரணயப³ந்த⁴ேநந சாத்மந ஏ◌ैக்யம்ʼ ரக்ஷதும்ʼயதத்⁴வம்ʼ|
Ⅳயூயம் ஏகஸ²ரீரா ஏகாத்மாநஸ்²ச தத்³வத்³ ஆஹ்வாேநந யூயம்
ஏகப்ரத்யாஸா²ப்ராப்தேயஸமாஹூதா :|

Ⅴ யுஷ்மாகம் ஏக : ப்ரபு⁴ேரேகா வஸ்²வாஸ ஏகம்ʼ மஜ்ஜநம்ʼ,
ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ தாத :

Ⅵஸர்வ்ேவாபரிஸ்த² : ஸர்வ்வவ்யாபீஸர்வ்ேவஷாம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ
மத்⁴யவர்த்தீைசக ஈஸ்²வரஆஸ்ேத|

Ⅶ க ந்து க்²ரீஷ்டஸ்ய தா³நபரிமாணாநுஸாராத்³ அஸ்மாகம்
ஏைககஸ்ைமவ ேஸ²ேஷாவேரா(அ)தா³ய |

Ⅷ யதா² லிக ²தம் ஆஸ்ேத, "ஊர்த்³த்⁴வம் ஆருஹ்ய ேஜத்ருʼந்
ஸ வஜித்ய ப³ந்த ³ேநா(அ)கேராத்| தத : ஸ மநுேஜப்⁴ேயா(அ)ப
ஸ்வீயாந்வ்யஸ்²ராணயத்³வராந்|| "

Ⅸ ஊர்த்³த்⁴வம் ஆருஹ்ேயதவாக்யஸ்யாயமர்த² : ஸ பூர்வ்வம்ʼ
ப்ருʼத ²வீரூபம்ʼஸர்வ்வாத⁴ :ஸ்த ²தம்ʼஸ்தா²நம்அவதீர்ணவாந்;

Ⅹ யஸ்²சாவதீர்ணவாந் ஸ ஏவ ஸ்வர்கா³ணாம்
உபர்ய்யுபர்ய்யாரூட⁴வாந்யத : ஸர்வ்வாணி ேதநபூரய தவ்யாந |

Ⅺ ஸ ஏவ ச காம்ʼஸ்²சந ப்ேரரிதாந் அபராந்
ப⁴வஷ்யத்³வாத ³ேநா(அ)பராந் ஸுஸம்ʼவாத³ப்ரசாரகாந் அபராந்
பாலகாந்உபேத³ஸ²காம்ʼஸ்²ச ந யுக்தவாந்|

Ⅻயாவத்³வயம்ʼஸர்வ்ேவவஸ்²வாஸஸ்ேயஸ்²வரபுத்ரவஷயகஸ்ய
தத்த்வஜ்ஞாநஸ்ய ைசக்யம்ʼ ஸம்பூர்ணம்ʼ புருஷர்த²ஞ்சார்த²த :
க்²ரீஷ்டஸ்ய ஸம்பூர்ணபரிமாணஸ்ய ஸமம்ʼ பரிமாணம்ʼ ந
ப்ராப்நுமஸ்தாவத்

ⅩⅢ ஸ பரிசர்ய்யாகர்ம்மஸாத⁴நாய க்²ரீஷ்டஸ்ய ஸ²ரீரஸ்ய
நஷ்டா²ைய ச பவத்ரேலாகாநாம்ʼ ஸித்³த⁴தாயாஸ்தாத்³ருʼஸ²ம்
உபாயம்ʼ நஸ்²ச தவாந்|

ⅩⅣஅதஏவமாநுஷாணாம்ʼசாதுரீேதாப்⁴ரமகதூ⁴ர்த்ததாயாஸ்²ச²லாச்ச
ஜாேதந ஸர்வ்ேவண ஸி²க்ஷாவாயுநா வயம்ʼ யத்³ பா³லகா இவ
ேதா³லாயமாநா ந ப்⁴ராம்யாமஇத்யஸ்மாப ⁴ ர்யத தவ்யம்ʼ,

ⅩⅤ ப்ேரம்நா ஸத்யதாம் ஆசரத்³ப ⁴ : ஸர்வ்வவஷேய க்²ரீஷ்டம்
உத்³த ³ஸ்²யவர்த்³த ⁴தவ்யஞ்ச,யத : ஸமூர்த்³தா⁴,

ⅩⅥதஸ்மாச்ைசைககஸ்யாங்க³ஸ்யஸ்வஸ்வபரிமாணாநுஸாேரண
ஸாஹாய்யகரணாத்³ உபகாரைக : ஸர்வ்ைவ : ஸந்த ⁴ப ⁴ :
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க்ருʼத்ஸ்நஸ்ய ஸ²ரீரஸ்ய ஸம்ʼேயாேக³ ஸம்மிலேந ச ஜாேத
ப்ேரம்நா நஷ்டா²ம்ʼ லப⁴மாநம்ʼ க்ருʼத்ஸ்நம்ʼ ஸ²ரீரம்ʼ வ்ருʼத்³த ⁴ம்ʼ
ப்ராப்ேநாத |

ⅩⅦயுஷ்மாந் அஹம்ʼ ப்ரபு⁴ேநத³ம்ʼ ப்³ரவீம்யாத ³ஸா²மி ச, அந்ேய
ப ⁴ந்நஜாதீயாஇவயூயம்ʼபூந ர்மாசரத|

ⅩⅧ யதஸ்ேத ஸ்வமேநாமாயாம் ஆசரந்த்யாந்தரிகாஜ்ஞாநாத்
மாநஸிககாடி²ந்யாச்ச த மிராவ்ருʼதபு³த்³த⁴ய ஈஸ்²வரீயஜீவநஸ்ய
ப³கீ³ர்பூ⁴தாஸ்²ச ப⁴வந்த ,

ⅩⅨ ஸ்வாந் ைசதந்யஸூ²ந்யாந் க்ருʼத்வா ச ேலாேப⁴ந
ஸர்வ்வவதா⁴ெஸௗ²சாசரணாய லம்படதாயாம்ʼ ஸ்வாந்
ஸமர்ப தவந்த :|

ⅩⅩக ந்துயூயம்ʼ க்²ரீஷ்டம்ʼ ந தாத்³ருʼஸ²ம்ʼ பரிச தவந்த :,
ⅩⅪ யேதா யூயம்ʼ தம்ʼ ஸ்²ருதவந்ேதா யா ஸத்யா ஸி²க்ஷா
யீஸு²ேதா லப்⁴யா தத³நுஸாராத் ததீ³ேயாபேத³ஸ²ம்ʼ
ப்ராப்தவந்தஸ்²ேசத மந்ேய|

ⅩⅫ தஸ்மாத் பூர்வ்வகாலிகாசாரகாரீ ய : புராதநபுருேஷா
மாயாப ⁴லாைஷ ர்நஸ்²யத தம்ʼ த்யக்த்வா யுஷ்மாப ⁴
ர்மாநஸிகபா⁴ேவாநூதநீகர்த்தவ்ய :,

ⅩⅩⅢ ேயா நவபுருஷ ஈஸ்²வராநுரூேபண புண்ேயந
ஸத்யதாஸஹேதந

ⅩⅩⅣதா⁴ர்ம்மிகத்ேவந சஸ்ருʼஷ்ட : ஸஏவபரிதா⁴தவ்யஸ்²ச|
ⅩⅩⅤ அேதா யூயம்ʼ ஸர்வ்ேவ மித்²யாகத²நம்ʼ பரித்யஜ்ய
ஸமீபவாஸிப ⁴ : ஸஹஸத்யாலாபம்ʼகுருதயேதாவயம்ʼ பரஸ்பரம்
அங்க³ப்ரத்யங்கா³ ப⁴வாம :|

ⅩⅩⅥ அபரம்ʼ க்ேராேத⁴ ஜாேத பாபம்ʼ மா குருத்⁴வம், அஸா²ந்ேத
யுஷ்மாகம்ʼ ேராேஷஸூர்ய்ேயா(அ)ஸ்தம்ʼ ந க³ச்ச²து|

ⅩⅩⅦஅபரம்ʼஸ²யதாேநஸ்தா²நம்ʼமா த³த்த|
ⅩⅩⅧ ேசார : புநஸ்²ைசர்ய்யம்ʼ ந கேராது க ந்து தீ³நாய
தா³ேந ஸாமர்த்²யம்ʼ யஜ்ஜாயேத தத³ர்த²ம்ʼ ஸ்வகராப்⁴யாம்ʼ
ஸத்³வ்ருʼத்த்யா பரிஸ்²ரமம்ʼ கேராது|

ⅩⅩⅨ அபரம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ வத³ேநப்⁴ய : ேகா(அ)ப கதா³லாேபா ந
ந ர்க³ச்ச²து, க ந்து ேயந ஸ்²ேராதுருபகாேரா ஜாயேத தாத்³ருʼஸ² :
ப்ரேயாஜநீயநஷ்டா²ையப²லதா³யகஆலாேபாயுஷ்மாகம்ʼ ப⁴வது|

ⅩⅩⅩ அபரஞ்ச யூயம்ʼ முக்த த ³நபர்ய்யந்தம் ஈஸ்²வரஸ்ய ேயந
பவத்ேரணாத்மநா முத்³ரயாங்க தா அப⁴வத தம்ʼ ேஸா²காந்வ தம்ʼ
மாகுருத|

ⅩⅩⅪ அபரம்ʼ கடுவாக்யம்ʼ ேராஷ : ேகாஷ : கலேஹா
ந ந்தா³ ஸர்வ்வவத⁴த்³ேவஷஸ்²ைசதாந யுஷ்மாகம்ʼ மத்⁴யாத்³
தூ³ரீப⁴வந்து|

ⅩⅩⅫ யூயம்ʼ பரஸ்பரம்ʼ ஹைதஷண : ேகாமலாந்த :கரணாஸ்²ச
ப⁴வத| அபரம் ஈஸ்²வர : க்²ரீஷ்ேடந யத்³வத்³ யுஷ்மாகம்ʼ ேதா³ஷாந்
க்ஷமிதவாந் தத்³வத்³யூயமப பரஸ்பரம்ʼக்ஷமத்⁴வம்ʼ|
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Ⅴ
Ⅰ அேதா யூயம்ʼ ப்ரியபா³லகா இேவஸ்²வரஸ்யாநுகாரிேணா
ப⁴வத,

Ⅱக்²ரீஷ்டஇவப்ேரமாசாரம்ʼகுருதச,யத : ேஸா(அ)ஸ்மாஸுப்ேரம
க்ருʼதவாந் அஸ்மாகம்ʼ வநமேயந சாத்மந ேவத³நம்ʼ க்ருʼத்வா
க்³ராஹ்யஸுக³ந்தா⁴ர்த²கம் உபஹாரம்ʼ ப³லிஞ்ேசஸ்²வராச
த³த்தவாந்|

Ⅲ க ந்து ேவஸ்²யாக³மநம்ʼ ஸர்வ்வவதா⁴ெஸௗ²சக்ரியா
ேலாப⁴ஸ்²ைசேதஷாம்உச்சாரணமப யுஷ்மாகம்ʼ மத்⁴ேய ந ப⁴வது,
ஏதேத³வபவத்ரேலாகாநாம்உச தம்ʼ|

Ⅳஅபரம்ʼ குத்ஸிதாலாப : ப்ரலாப : ஸ்²ேலேஷாக்தஸ்²ச ந ப⁴வது
யதஏதாந்யநுச தாந க ந்த்வீஸ்²வரஸ்யத⁴ந்யவாேதா³ ப⁴வது|

Ⅴ ேவஸ்²யாகா³ம்யெஸௗ²சாசாரீ ேத³வபூஜக இவ க³ண்ேயா
ேலாபீ⁴ ைசேதஷாம்ʼ ேகாஷ க்²ரீஷ்டஸ்ய ராஜ்ேய(அ)ர்த²த
ஈஸ்²வரஸ்ய ராஜ்ேய கமப்யத ⁴காரம்ʼ ந ப்ராப்ஸ்யதீத யுஷ்மாப ⁴ :
ஸம்யக்ஜ்ஞாயதாம்ʼ|

Ⅵ அநர்த²கவாக்ேயந ேகா(அ)ப யுஷ்மாந் ந வஞ்சயது
யதஸ்தாத்³ருʼகா³சாரேஹேதாரநாஜ்ஞாக்³ராஹஷ
ேலாேகஷ்வீஸ்²வரஸ்யேகாேபாவர்த்தேத|

Ⅶதஸ்மாத்³யூயம்ʼைத : ஸஹபா⁴க ³ேநா ந ப⁴வத|
Ⅷபூர்வ்வம்ʼயூயம்அந்த⁴காரஸ்வரூபாஆத்⁴வம்ʼ க ந்த்வதா³நீம்ʼ
ப்ரபு⁴நா தீ³ப்தஸ்வரூபா ப⁴வத² தஸ்மாத்³ தீ³ப்ேத : ஸந்தாநா இவ
ஸமாசரத|

Ⅸ தீ³ப்ேத ர்யத் ப²லம்ʼ தத் ஸர்வ்வவத⁴ஹைதஷதாயாம்ʼ
த⁴ர்ம்ேமஸத்யாலாேப ச ப்ரகாஸ²ேத|

Ⅹப்ரப⁴ேவயத்³ ேராசேத தத் பரீக்ஷத்⁴வம்ʼ|
Ⅺ யூயம்ʼ த மிரஸ்ய வப²லகர்ம்மணாம் அம்ʼஸி²ேநா ந பூ⁴த்வா
ேதஷாம்ʼ ேதா³ஷத்வம்ʼ ப்ரகாஸ²யத|

Ⅻயதஸ்ேதேலாகாரஹமியத்³யத்³ஆசரந்த தது³ச்சாரணம்அப
லஜ்ஜாஜநகம்ʼ|

ⅩⅢ யேதா தீ³ப்த்யா யத்³ யத் ப்ரகாஸ்²யேத தத் தயா சகாஸ்யேத
யச்ச சகாஸ்த தத்³ தீ³ப்தஸ்வரூபம்ʼ ப⁴வத |

ⅩⅣ ஏதத்காரணாத்³ உக்தம்ஆஸ்ேத, "ேஹ நத்³ரித ப்ரபு³த்⁴யஸ்வ
ம்ருʼேதப்⁴யஸ்²ேசாத்த ²த ம்ʼ குரு| தத்க்ருʼேத ஸூர்ய்யவத் க்²ரீஷ்ட :
ஸ்வயம்ʼ த்வாம்ʼ த்³ேயாதயஷ்யத | "

ⅩⅤ அத : ஸாவதா⁴நா ப⁴வத, அஜ்ஞாநா இவ மாசரத க ந்து
ஜ்ஞாந நஇவஸதர்கம்ஆசரத|

ⅩⅥஸமயம்ʼ ப³ஹுமூல்யம்ʼ க³ணயத்⁴வம்ʼயத : காலாஅப⁴த்³ரா :|
ⅩⅦ தஸ்மாத்³ யூயம் அஜ்ஞாநா ந ப⁴வத க ந்து ப்ரேபா⁴ரப ⁴மதம்ʼ
க ம்ʼ தத³வக³தா ப⁴வத|

ⅩⅧ ஸர்வ்வநாஸ²ஜநேகந ஸுராபாேநந மத்தா மா ப⁴வத
க ந்த்வாத்மநாபூர்ய்யத்⁴வம்ʼ|
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ⅩⅨஅபரம்ʼ கீ³ைத ர்கா³ைந : பாரமார்த ²ககீர்த்தைநஸ்²ச பரஸ்பரம்
ஆலபந்ேதா மநஸா ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ப்ரபு⁴ம் உத்³த ³ஸ்²ய கா³யத
வாத³யத ச|

ⅩⅩ ஸர்வ்வதா³ ஸர்வ்வவஷேய(அ)ஸ்மத்ப்ரேபா⁴ யீேஸா² :
க்²ரீஷ்டஸ்யநாம்நா தாதம் ஈஸ்²வரம்ʼ த⁴ந்யம்ʼவத³த|

ⅩⅪ யூயம் ஈஸ்²வராத்³ பீ⁴தா : ஸந்த அந்ேய(அ)பேரஷாம்ʼ
வஸீ²பூ⁴தா ப⁴வத|

ⅩⅫ ேஹ ேயாஷத :, யூயம்ʼ யதா² ப்ரேபா⁴ஸ்ததா²
ஸ்வஸ்வஸ்வாமிேநாவஸ²ங்க³தா ப⁴வத|

ⅩⅩⅢயத : க்²ரீஷ்ேடாயத்³வத்ஸமிேத ர்மூர்த்³தா⁴ஸ²ரீரஸ்யத்ராதா
ச ப⁴வத தத்³வத்ஸ்வாமீ ேயாஷேதாமூர்த்³தா⁴|

ⅩⅩⅣ அத : ஸமித ர்யத்³வத் க்²ரீஷ்டஸ்ய வஸீ²பூ⁴தா தத்³வத்³
ேயாஷத்³ப ⁴ரப ஸ்வஸ்வஸ்வாமிேநாவஸ²தாஸ்வீகர்த்தவ்யா|

ⅩⅩⅤ அபரஞ்ச ேஹ புருஷா :, யூயம்ʼ க்²ரீஷ்ட இவ
ஸ்வஸ்வேயாஷத்ஸு ப்ரீயத்⁴வம்ʼ|

ⅩⅩⅥ ஸ க்²ரீஷ்ேடா(அ)ப ஸமிெதௗ ப்ரீதவாந் தஸ்யா : க்ருʼேத ச
ஸ்வப்ராணாந் த்யக்தவாந் யத : ஸ வாக்ேய ஜலமஜ்ஜேநந தாம்ʼ
பரிஷ்க்ருʼத்யபாவயதும்

ⅩⅩⅦ அபரம்ʼ தலகவல்யாத ³வஹீநாம்ʼ பவ த்ராம்ʼ
நஷ்கலங்காஞ்ச தாம்ʼ ஸமித ம்ʼ ேதஜஸ்வநீம்ʼ க்ருʼத்வா
ஸ்வஹஸ்ேதஸமர்பயதுஞ்சாப ⁴லஷதவாந்|

ⅩⅩⅧ தஸ்மாத் ஸ்வதநுவத் ஸ்வேயாஷத ப்ேரமகரணம்ʼ
புருஷஸ்ேயாச தம்ʼ, ேயந ஸ்வேயாஷத ப்ேரம க்ரியேத
ேதநாத்மப்ேரம க்ரியேத|

ⅩⅩⅨ ேகா(அ)ப கதா³ப ந ஸ்வகீயாம்ʼ தநும் ருʼதீய தவாந் க ந்து
ஸர்வ்ேவ தாம்ʼ வப்⁴ரத புஷ்ணந்த ச| க்²ரீஷ்ேடா(அ)ப ஸமித ம்ʼ
ப்ரத தேத³வகேராத ,

ⅩⅩⅩ யேதா வயம்ʼ தஸ்ய ஸ²ரீரஸ்யாங்கா³ந மாம்ʼஸாஸ்தீ²ந ச
ப⁴வாம :|

ⅩⅩⅪ ஏதத³ர்த²ம்ʼ மாநவ : ஸ்வமாதாப தேரா◌ै பரித்யஜ்ய
ஸ்வபா⁴ர்ய்யாயாம் ஆஸம்ʼ யத ெதௗ த்³ெவௗ
ஜநாேவகாங்ெகௗ³ ப⁴வஷ்யத :|

ⅩⅩⅫ ஏதந்நகூ³ட⁴வாக்யம்ʼ கு³ருதரம்ʼ மயா ச க்²ரீஷ்டஸமிதீ அத ⁴
தத்³உச்யேத|

ⅩⅩⅩⅢஅதஏவ யுஷ்மாகம் ஏைகேகா ஜந ஆத்மவத் ஸ்வேயாஷத
ப்ரீயதாம்ʼ பா⁴ர்ய்யாப ஸ்வாமிநம்ʼஸமாத³ர்த்தும்ʼயததாம்ʼ|

Ⅵ
Ⅰ ேஹ பா³லகா :, யூயம்ʼ ப்ரபு⁴ம் உத்³த ³ஸ்²ய
ப த்ேராராஜ்ஞாக்³ராஹேணாப⁴வதயதஸ்தத்ந்யாய்யம்ʼ|

Ⅱ த்வம்ʼ நஜப தரம்ʼ மாதரஞ்ச ஸம்மந்யஸ்ேவத ேயா வ த ⁴ : ஸ
ப்ரதஜ்ஞாயுக்த : ப்ரத²ேமாவ த ⁴ :

Ⅲப²லதஸ்தஸ்மாத் தவ கல்யாணம்ʼ ேத³ேஸ² ச தீ³ர்க⁴காலம்ஆயு
ர்ப⁴வஷ்யதீத |
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Ⅳஅபரம்ʼ ேஹ பதர :, யூயம்ʼ ஸ்வபா³லகாந் மா ேராஷயத க ந்து
ப்ரேபா⁴ ர்வ நீத்யாேத³ஸா²ப்⁴யாம்ʼ தாந்வ நயத|

Ⅴ ேஹ தா³ஸா :, யூயம்ʼ க்²ரீஷ்டம் உத்³த ³ஸ்²ய ஸப⁴யா :
கம்பாந்வ தாஸ்²ச பூ⁴த்வா ஸரலாந்த :கரைணைரஹகப்ரபூ⁴நாம்
ஆஜ்ஞாக்³ராஹேணாப⁴வத|

Ⅵ த்³ருʼஷ்டிேகா³சரீயபரிசர்ய்யயா மாநுேஷப்⁴ேயா
ேராசதும்ʼ மா யதத்⁴வம்ʼ க ந்து க்²ரீஷ்டஸ்ய தா³ஸா இவ
நவஷ்டமேநாப ⁴ரீஸ்²சரஸ்ேயச்சா²ம்ʼஸாத⁴யத|

Ⅶமாநவாந் அநுத்³த ³ஸ்²ய ப்ரபு⁴ேமேவாத்³த ³ஸ்²யஸத்³பா⁴ேவந
தா³ஸ்யகர்ம்மகுருத்⁴வம்ʼ|

Ⅷ தா³ஸமுக்தேயா ர்ேயந யத் ஸத்கர்ம்ம க்ரியேத ேதந தஸ்ய
ப²லம்ʼ ப்ரபு⁴ேதாலப்ஸ்யதஇத ஜாநீத ச|

Ⅸ அபரம்ʼ ேஹ ப்ரப⁴வ :, யுஷ்மாப ⁴ ர்ப⁴ர்த்ஸநம்ʼ வஹாய தாந்
ப்ரத ந்யாய்யாசரணம்ʼ க்ரியதாம்ʼ யஸ்²ச கஸ்யாப பக்ஷபாதம்ʼ ந
கேராத யுஷ்மாகமப தாத்³ருʼஸ² ஏக : ப்ரபு⁴ : ஸ்வர்ேக³வத்³யதஇத
ஜ்ஞாயதாம்ʼ|

Ⅹ அத ⁴கந்து ேஹ ப்⁴ராதர :, யூயம்ʼ ப்ரபு⁴நா தஸ்ய
வக்ரமயுக்தஸ²க்த்யா ச ப³லவந்ேதா ப⁴வத|

Ⅺ யூயம்ʼ யத் ஸ²யதாநஸ்²ச²லாந நவாரயதும்ʼ ஸ²க்நுத²
தத³ர்த²ம் ஈஸ்²வரீயஸுஸஜ்ஜாம்ʼ பரித⁴த்³த்⁴வம்ʼ|

Ⅻ யத : ேகவலம்ʼ ரக்தமாம்ʼஸாப்⁴யாம் இத நஹ கந்து
கர்த்ருʼத்வபராக்ரமயுக்ைதஸ்தமிரராஜ்யஸ்ேயஹேலாகஸ்யாத ⁴பத ப ⁴ 
: ஸ்வர்ேகா³த்³ப⁴ைவ ர்து³ஷ்டாத்மப ⁴ேரவ ஸார்த்³த⁴ம் அஸ்மாப ⁴
ர்யுத்³த⁴ம்ʼ க்ரியேத|

ⅩⅢ அேதா ேஹேதா ர்யூயம்ʼ யயா ஸம்ʼகு◌ेேல
த ³ேந(அ)வஸ்தா²தும்ʼ ஸர்வ்வாணி பராஜித்ய த்³ருʼடா⁴ :
ஸ்தா²துஞ்சஸ² யத² தாம் ஈஸ்²வரீயஸுஸஜ்ஜாம்ʼ க்³ருʼஹ்லீத|

ⅩⅣ வஸ்துதஸ்து ஸத்யத்ேவந ஸ்²ருʼங்க²ேலந கடிம்ʼ ப³த்³த்⁴வா
புண்ேயநவர்ம்மணாவக்ஷஆச்சா²த்³ய

ⅩⅤஸா²ந்ேத :ஸுவார்த்தயாஜாதம்உத்ஸாஹம்ʼ பாது³காயுக³லம்ʼ
பேத³ஸமர்ப்யதஷ்ட²த|

ⅩⅥ ேயந ச து³ஷ்டாத்மேநா(அ)க்³ந பா³ணாந் ஸர்வ்வாந்
ந ர்வ்வாபயதும்ʼ ஸ² யத² தாத்³ருʼஸ²ம்ʼ ஸர்வ்வாச்சா²த³கம்ʼ
ப²லகம்ʼவஸ்²வாஸம்ʼ தா⁴ரயத|

ⅩⅦ ஸி²ரஸ்த்ரம்ʼ பரித்ராணம் ஆத்மந : க²ங்க³ஞ்ேசஸ்²வரஸ்ய
வாக்யம்ʼ தா⁴ரயத|

ⅩⅧ ஸர்வ்வஸமேய ஸர்வ்வயாசேநந ஸர்வ்வப்ரார்த²ேநந
சாத்மநா ப்ரார்த²நாம்ʼ குருத்⁴வம்ʼ தத³ர்த²ம்ʼ த்³ருʼடா⁴காங்க்ஷயா
ஜாக்³ரத : ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ பவ த்ரேலாகாநாம்ʼ க்ருʼேத ஸதா³
ப்ரார்த²நாம்ʼகுருத்⁴வம்ʼ|

ⅩⅨ அஹஞ்ச யஸ்ய ஸுஸம்ʼவாத³ஸ்ய ஸ்²ருʼங்க²லப³த்³த⁴ 
: ப்ரசாரகதூ³ேதா(அ)ஸ்மி தம் உபயுக்ேதேநாத்ஸாேஹந
ப்ரசாரயதும்ʼயதா²ஸ²க்நுயாம்ʼ
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ⅩⅩததா² ந ர்ப⁴ேயநஸ்வேரேணாத்ஸாேஹந சஸுஸம்ʼவாத³ஸ்ய
நகூ³ட⁴வாக்யப்ரசாராய வக்த்ருʼ◌ाதா யத் மஹ்யம்ʼ தீ³யேத
தத³ர்த²ம்ʼமமாப க்ருʼேத ப்ரார்த²நாம்ʼகுருத்⁴வம்ʼ|

ⅩⅪ அபரம்ʼ மம யாவஸ்தா²ஸ்த யச்ச மயா க்ரியேத தத்
ஸர்வ்வம்ʼ யத்³ யுஷ்மாப ⁴ ர்ஜ்ஞாயேத தத³ர்த²ம்ʼ ப்ரபு⁴நா
ப்ரியப்⁴ராதா வஸ்²வாஸ்ய : பரிசாரகஸ்²ச துக ²ேகா யுஷ்மாந் தத்
ஜ்ஞாபயஷ்யத |

ⅩⅫ யூயம்ʼ யத்³ அஸ்மாகம் அவஸ்தா²ம்ʼ ஜாநீத² யுஷ்மாகம்ʼ
மநாம்ʼஸி ச யத் ஸாந்த்வநாம்ʼ லப⁴ந்ேத தத³ர்த²ேமவாஹம்ʼ
யுஷ்மாகம்ʼஸந்ந த ⁴ம்ʼ தம்ʼ ப்ேரஷதவாந|

ⅩⅩⅢ அபரம் ஈஸ்²வர : ப்ரபு⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்²ச ஸர்வ்ேவப்⁴ேயா
ப்⁴ராத்ருʼப்⁴ய : ஸா²ந்த ம்ʼவஸ்²வாஸஸஹதம்ʼ ப்ேரம ச ேத³யாத்|

ⅩⅩⅣ ேய ேகச த் ப்ரெபௗ⁴ யீஸு²க்²ரீஷ்ேட(அ)க்ஷயம்ʼ ப்ேரம
குர்வ்வந்த தாந் ப்ரத ப்ரஸாேதா³பூ⁴யாத்| ததா²ஸ்து|
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ப ²லிப ந : பத்ரம்ʼ
Ⅰ ெபௗலதீமத ²நாமாெநௗ யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய தா³ெஸௗ
ப ²லிபநக³ரஸ்தா²ந் க்²ரீஷ்டயீேஸா² : ஸர்வ்வாந் பவ த்ரேலாகாந்
ஸமிேதரத்⁴யக்ஷாந்பரிசாரகாம்ʼஸ்²ச ப்ரத பத்ரம்ʼலிக²த :|

Ⅱஅஸ்மாகம்ʼதாதஈஸ்²வர : ப்ரபு⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்²சயுஷ்மப்⁴யம்ʼ
ப்ரஸாத³ஸ்யஸா²ந்ேதஸ்²ச ேபா⁴க³ம்ʼ ேத³யாஸ்தாம்ʼ|

Ⅲ அஹம்ʼ ந ரந்தரம்ʼ நஜஸர்வ்வப்ரார்த²நாஸு யுஷ்மாகம்ʼ
ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ க்ருʼேதஸாநந்த³ம்ʼ ப்ரார்த²நாம்ʼகுர்வ்வந்

Ⅳ யத வாராந் யுஷ்மாகம்ʼ ஸ்மராமி தத வாராந் ஆ ப்ரத²மாத்³
அத்³யயாவத்³

Ⅴ யுஷ்மாகம்ʼ ஸுஸம்ʼவாத³பா⁴க ³த்வகாரணாத்³ ஈஸ்²வரம்ʼ
த⁴ந்யம்ʼவதா³மி|

Ⅵ யுஷ்மந்மத்⁴ேய ேயேநாத்தமம்ʼ கர்ம்ம கர்த்தும் ஆரம்ப ⁴
ேதைநவ யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய த ³நம்ʼ யாவத் தத் ஸாத⁴யஷ்யத
இத்யஸ்மிந் த்³ருʼட⁴வஸ்²வாேஸாமமாஸ்ேத|

Ⅶ யுஷ்மாந் ஸர்வ்வாந் அத ⁴ மம தாத்³ருʼேஸா² பா⁴ேவா
யதா²ர்ேதா² யேதா(அ)ஹம்ʼ காராவஸ்தா²யாம்ʼ ப்ரத்யுத்தரகரேண
ஸுஸம்ʼவாத³ஸ்யப்ராமாண்யகரேணசயுஷ்மாந்ஸர்வ்வாந் மயா
ஸார்த்³த⁴ம் ஏகாநுக்³ரஹஸ்ய பா⁴க ³ேநா மத்வா ஸ்வஹ்ருʼத³ேய
தா⁴ரயாமி|

Ⅷ அபரம் அஹம்ʼ க்²ரீஷ்டயீேஸா² : ஸ்ேநஹவத் ஸ்ேநேஹந
யுஷ்மாந் கீத்³ருʼஸ²ம்ʼ காங்க்ஷாமி தத³தீ⁴ஸ்²வேரா மம ஸா
வத்³யேத|

Ⅸ மயா யத் ப்ரார்த்²யேத தத்³ இத³ம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ ப்ேரம ந த்யம்ʼ
வ்ருʼத்³த ⁴ம்ʼ க³த்வா

Ⅹ ஜ்ஞாநஸ்ய வஸி²ஷ்டாநாம்ʼ பரீக்ஷகாயாஸ்²ச
ஸர்வ்வவத⁴பு³த்³ேத⁴ ர்பா³ஹுல்யம்ʼ ப²லது,

Ⅺ க்²ரீஷ்டஸ்ய த ³நம்ʼ யாவத்³ யுஷ்மாகம்ʼ ஸாரல்யம்ʼ
ந ர்வ க்⁴நத்வஞ்சப⁴வது,ஈஸ்²வரஸ்யெகௗ³ரவாயப்ரஸ²ம்ʼஸாைய
ச யீஸு²நா க்²ரீஷ்ேடந புண்யப²லாநாம்ʼ பூர்ணதா யுஷ்மப்⁴யம்ʼ
தீ³யதாம்இத |

Ⅻ ேஹ ப்⁴ராதர :, மாம்ʼ ப்ரத யத்³ யத்³ க⁴டிதம்ʼ ேதந
ஸுஸம்ʼவாத³ப்ரசாரஸ்ய பா³தா⁴ நஹ கந்து வ்ருʼத்³த ⁴ேரவ ஜாதா
தத்³யுஷ்மாந்ஜ்ஞாபயதும்ʼ காமேய(அ)ஹம்ʼ|

ⅩⅢ அபரம் அஹம்ʼ க்²ரீஷ்டஸ்ய க்ருʼேத ப³த்³ேதா⁴(அ)ஸ்மீத
ராஜபுர்ய்யாம் அந்யஸ்தா²ேநஷ ச ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ ந கேட
ஸுஸ்பஷ்டம்அப⁴வத்,

ⅩⅣ ப்ரபு⁴ஸம்ப³ந்தீ⁴யா அேநேக ப்⁴ராதரஸ்²ச மம ப³ந்த⁴நாத்³
ஆஸ்²வாஸம்ʼ ப்ராப்ய வர்த்³த⁴மாேநேநாத்ஸாேஹந ந  :ேக்ஷாப⁴ம்ʼ
கதா²ம்ʼ ப்ரசாரயந்த |



Philippians Ⅰ:ⅩⅤ 412 Philippians Ⅰ:ⅩⅩⅨ

ⅩⅤ ேகச த்³ த்³ேவஷாத்³ வேராதா⁴ச்சாபேர ேகச ச்ச ஸத்³பா⁴வாத்
க்²ரீஷ்டம்ʼ ேகா⁴ஷயந்த ;

ⅩⅥ ேய வ ேராதா⁴த் க்²ரீஷ்டம்ʼ ேகா⁴ஷயந்த ேத பவ த்ரபா⁴வாத்
தந்ந குர்வ்வந்ேதா மம ப³ந்த⁴நாந ப³ஹுதரக்ேலாஸ²தா³யீந
கர்த்தும்இச்ச²ந்த |

ⅩⅦ ேய ச ப்ேரம்நா ேகா⁴ஷயந்த ேத ஸுஸம்ʼவாத³ஸ்ய
ப்ராமாண்யகரேண(அ)ஹம்ʼ நயுக்ேதா(அ)ஸ்மீத ஜ்ஞாத்வா தத்
குர்வ்வந்த |

ⅩⅧ க ம்ʼ ப³ஹுநா? காபட்யாத் ஸரலபா⁴வாத்³ வா ப⁴ேவத்,
ேயநேகநச த்ப்ரகாேரணக்²ரீஷ்டஸ்யேகா⁴ஷணாப⁴வதீத்யஸ்மிந்
அஹம்ஆநந்தா³ம்யாநந்த ³ஷ்யாமி ச|

ⅩⅨயுஷ்மாகம்ʼப்ரார்த²நயாயீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யாத்மநஸ்²ேசாபகாேரண
தத்மந்நஸ்தாரஜநகம்ʼ ப⁴வஷ்யதீத ஜாநாமி|

ⅩⅩ தத்ர ச மமாகாங்க்ஷா ப்ரத்யாஸா² ச ஸித்³த ⁴ம்ʼ க³மிஷ்யத
ப²லேதா(அ)ஹம்ʼ ேகநாப ப்ரகாேரண ந லஜ்ஜிஷ்ேய க ந்து
க³ேத ஸர்வ்வஸ்மிந் காேல யத்³வத் தத்³வத்³ இதா³நீமப
ஸம்பூர்ேணாத்ஸாஹத்³வாரா மமஸ²ரீேரண க்²ரீஷ்டஸ்ய மஹமா
ஜீவேநமரேணவா ப்ரகாஸி²ஷ்யேத|

ⅩⅪயேதா மமஜீவநம்ʼ க்²ரீஷ்டாயமரணஞ்சலாபா⁴ய|
ⅩⅫக ந்துயத ³ஸ²ரீேர மயாஜீவதவ்யம்ʼ தர்ஹ தத் கர்ம்மப²லம்ʼ
ப²லிஷ்யத தஸ்மாத் க ம்ʼவரிதவ்யம்ʼ தந்மயா நஜ்ஞாயேத|

ⅩⅩⅢ த்³வாப்⁴யாம் அஹம்ʼ ஸம்பீட்³ேய, ேத³ஹவாஸத்யஜநாய
க்²ரீஷ்ேடந ஸஹவாஸாய ச மமாப ⁴லாேஷா ப⁴வத யதஸ்தத்
ஸர்வ்ேவாத்தமம்ʼ|

ⅩⅩⅣ க ந்து ேத³ேஹ மமாவஸ்த ²த்யா யுஷ்மாகம்
அத ⁴கப்ரேயாஜநம்ʼ|

ⅩⅩⅤ அஹம் அவஸ்தா²ஸ்ேய யுஷ்மாப ⁴ : ஸர்வ்ைவ : ஸார்த்³த⁴ம்
அவஸ்த ²த ம்ʼ கரிஷ்ேய ச தயா ச வஸ்²வாேஸ யுஷ்மாகம்ʼ
வ்ருʼத்³த்⁴யாநந்ெதௗ³ஜநஷ்ேயேத தத³ஹம்ʼ நஸ்²ச தம்ʼஜாநாமி|

ⅩⅩⅥ ேதந ச மத்ேதா(அ)ர்த²ேதா யுஷ்மத்ஸமீேப மம
புநருபஸ்த ²தத்வாத் யூயம்ʼ க்²ரீஷ்ேடந யீஸு²நா ப³ஹுதரம்
ஆஹ்லாத³ம்ʼலப்ஸ்யத்⁴ேவ|

ⅩⅩⅦ யூயம்ʼ ஸாவதா⁴நா பூ⁴த்வா க்²ரீஷ்டஸ்ய
ஸுஸம்ʼவாத³ஸ்ேயாபயுக்தம் ஆசாரம்ʼ குருத்⁴வம்ʼ யேதா(அ)ஹம்ʼ
யுஷ்மாந் உபாக³த்ய ஸாக்ஷாத் குர்வ்வந் க ம்ʼ வா
தூ³ேர தஷ்ட²ந் யுஷ்மாகம்ʼ யாம்ʼ வார்த்தாம்ʼ ஸ்²ேராதும்
இச்சா²மி ேஸயம்ʼ யூயம் ஏகாத்மாநஸ்தஷ்ட²த², ஏகமநஸா
ஸுஸம்ʼவாத³ஸம்ப³ந்தீ⁴யவஸ்²வாஸஸ்ய பேக்ஷ யதத்⁴ேவ,
வபைக்ஷஸ்²ச ேகநாப ப்ரகாேரணநவ்யாகுலீக்ரியத்⁴வஇத |

ⅩⅩⅧதத்ேதஷாம்ʼவநாஸ²ஸ்யலக்ஷணம்ʼயுஷ்மாகஞ்ேசஸ்²வரத³த்தம்ʼ
பரித்ராணஸ்யலக்ஷணம்ʼ ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅩⅨ யேதா ேயந யுஷ்மாப ⁴ : க்²ரீஷ்ேட ேகவலவஸ்²வாஸ :
க்ரியேத தந்நஹ கந்து தஸ்யக்ருʼேத க்ேலேஸா²(அ)ப ஸஹ்யேத
தாத்³ருʼேஸா²வர : க்²ரீஷ்டஸ்யாநுேராதா⁴த்³யுஷ்மாப ⁴ : ப்ராப ,
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ⅩⅩⅩ தஸ்மாத் மம யாத்³ருʼஸ²ம்ʼ யுத்³த⁴ம்ʼ யுஷ்மாப ⁴ரத³ர்ஸி²
ஸாம்ப்ரதம்ʼ ஸ்²ரூயேத ச தாத்³ருʼஸ²ம்ʼ யுத்³த⁴ம்ʼ யுஷ்மாகம் அப
ப⁴வத |

Ⅱ
Ⅰ க்²ரீஷ்டாத்³ யத ³ க மப ஸாந்த்வநம்ʼ கஸ்²ச த் ப்ேரமஜாேதா
ஹர்ஷ : கஞ்ச த்³ ஆத்மந : ஸமபா⁴க ³த்வம்ʼ காச த்³ அநுகம்பா
க்ருʼபாவாஜாயேத தர்ஹ யூயம்ʼமமாஹ்லாத³ம்ʼபூரயந்த

Ⅱஏகபா⁴வா ஏகப்ேரமாணஏகமநஸஏகேசஷ்டாஸ்²ச ப⁴வத|
Ⅲ வேராதா⁴த்³ த³ர்பாத்³ வா க மப மா குருத க ந்து நம்ரதயா
ஸ்ேவப்⁴ேயா(அ)பராந்வஸி²ஷ்டாந் மந்யத்⁴வம்ʼ|

Ⅳ ேகவலம் ஆத்மஹதாய ந ேசஷ்டமாநா : பரஹதாயாப
ேசஷ்டத்⁴வம்ʼ|

Ⅴக்²ரீஷ்டஸ்யயீேஸா² ர்யாத்³ருʼஸ² : ஸ்வபா⁴ேவா யுஷ்மாகம்அப
தாத்³ருʼேஸா² ப⁴வது|

Ⅵ ஸ ஈஸ்²வரரூபீ ஸந் ஸ்வகீயாம் ஈஸ்²வரதுல்யதாம்ʼ
ஸ்²லாகா⁴ஸ்பத³ம்ʼ நாமந்யத,

Ⅶ க ந்து ஸ்வம்ʼ ஸூ²ந்யம்ʼ க்ருʼத்வா தா³ஸரூபீ ப³பூ⁴வ
நராக்ருʼத ம்ʼ ேலேப⁴ ச|

Ⅷ இத்த²ம்ʼ நரமூர்த்த ம் ஆஸ்²ரித்ய நம்ரதாம்ʼ
ஸ்வீக்ருʼத்ய ம்ருʼத்ேயாரர்த²த : க்ருஸீ²யம்ருʼத்ேயாேரவ
ேபா⁴கா³யாஜ்ஞாக்³ராஹீப³பூ⁴வ|

Ⅸ தத்காரணாத்³ ஈஸ்²வேரா(அ)ப தம்ʼ ஸர்வ்ேவாந்நதம்ʼ சகார
யச்ச நாம ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ நாம்நாம்ʼ ஸ்²ேரஷ்ட²ம்ʼ தேத³வ தஸ்ைம
த³ெதௗ³,

Ⅹ ததஸ்தஸ்ைம யீஸு²நாம்ேந ஸ்வர்க³மர்த்யபாதாலஸ்த ²ைத :
ஸர்வ்ைவர்ஜாநுபாத : கர்த்தவ்ய :,

Ⅺ தாதஸ்ேத²ஸ்²வரஸ்ய மஹம்ேந ச யீஸு²க்²ரீஷ்ட : ப்ரபு⁴ரித
ஜிஹ்வாப ⁴ : ஸ்வீகர்த்தவ்யம்ʼ|

Ⅻ அேதா ேஹ ப்ரியதமா :, யுஷ்மாப ⁴ ர்யத்³வத் ஸர்வ்வதா³
க்ரியேத தத்³வத் ேகவேல மேமாபஸ்த ²த காேல தந்நஹ
கந்த்வதா³நீம்அநுபஸ்த ²ேத(அ)ப மய ப³ஹுதரயத்ேநநாஜ்ஞாம்ʼ
க்³ருʼஹீத்வா ப⁴யகம்பாப்⁴யாம்ʼ ஸ்வஸ்வபரித்ராணம்ʼ
ஸாத்⁴யதாம்ʼ|

ⅩⅢ யத ஈஸ்²வர ஏவ ஸ்வகீயாநுேராதா⁴த்³ யுஷ்மந்மத்⁴ேய
மநஸ்காமநாம்ʼ கர்ம்மஸித்³த ⁴ஞ்சவத³தா⁴த |

ⅩⅣயூயம்ʼகலஹவவாத³ர்வஜதம்ஆசாரம்ʼகுர்வ்வந்ேதா(அ)ந ந்த³நீயா
அகுடிலா

ⅩⅤஈஸ்²வரஸ்யநஷ்கலங்காஸ்²சஸந்தாநாஇவவக்ரபா⁴வாநாம்ʼ
குடிலாசாரிணாஞ்ச ேலாகாநாம்ʼமத்⁴ேயதஷ்ட²த,

ⅩⅥ யதஸ்ேதஷாம்ʼ மத்⁴ேய யூயம்ʼ ஜீவநவாக்யம்ʼ தா⁴ரயந்ேதா
ஜக³ேதா தீ³பகா இவ தீ³ப்யத்⁴ேவ| யுஷ்மாப ⁴ஸ்ததா² க்ருʼேத மம
யத்ந : பரிஸ்²ரேமா வா ந நஷ்ப²ேலா ஜாத இத்யஹம்ʼ க்²ரீஷ்டஸ்ய
த ³ேநஸ்²லாகா⁴ம்ʼ கர்த்தும்ʼஸ² யாமி|
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ⅩⅦ யுஷ்மாகம்ʼ வஸ்²வாஸார்த²காய ப³லிதா³நாய ேஸவநாய ச
யத்³யப்யஹம்ʼ ந ேவத ³தவ்ேயா ப⁴ேவயம்ʼ ததா²ப ேதநாநந்தா³மி
ஸர்வ்ேவஷாம்ʼயுஷ்மாகம்ஆநந்த³ஸ்யாம்ʼஸீ² ப⁴வாமி ச|

ⅩⅧ தத்³வத்³ யூயமப்யாநந்த³த மதீ³யாநந்த³ஸ்யாம்ʼஸி²ேநா
ப⁴வத ச|

ⅩⅨயுஷ்மாகம் அவஸ்தா²ம் அவக³த்யாஹமப யத் ஸாந்த்வநாம்ʼ
ப்ராப்நுயாம்ʼ தத³ர்த²ம்ʼ தீமத ²யம்ʼ த்வரயா யுஷ்மத்ஸமீபம்ʼ
ப்ேரஷயஷ்யாமீத ப்ரெபௗ⁴ ப்ரத்யாஸா²ம்ʼகுர்வ்ேவ|

ⅩⅩ ய : ஸத்யரூேபண யுஷ்மாகம்ʼ ஹதம்ʼ ச ந்தயத தாத்³ருʼஸ²
ஏகபா⁴வஸ்தஸ்மாத³ந்ய : ேகா(அ)ப மமஸந்நெதௗ⁴ நாஸ்த |

ⅩⅪ யேதா(அ)பேர ஸர்வ்ேவ யீேஸா² : க்²ரீஷ்டஸ்ய வஷயாந் ந
ச ந்தயந்தஆத்மவஷயாந் ச ந்தயந்த |

ⅩⅫ க ந்து தஸ்ய பரீக்ஷதத்வம்ʼ யுஷ்மாப ⁴ ர்ஜ்ஞாயேத யத :
புத்ேராயாத்³ருʼக்பது :ஸஹகாரீப⁴வத தைத²வஸுஸம்ʼவாத³ஸ்ய
பரிசர்ய்யாயாம்ʼஸமமஸஹகாரீஜாத :|

ⅩⅩⅢ அதஏவ மம பா⁴வத³ஸா²ம்ʼ ஜ்ஞாத்வா தத்க்ஷணாத் தேமவ
ப்ேரஷயதும்ʼ ப்ரத்யாஸா²ம்ʼகுர்வ்ேவ

ⅩⅩⅣ ஸ்வயம் அஹமப தூர்ணம்ʼ யுஷ்மத்ஸமீபம்ʼ
க³மிஷ்யாமீத்யாஸா²ம்ʼ ப்ரபு⁴நாகுர்வ்ேவ|

ⅩⅩⅤ அபரம்ʼ ய இபாப்²ரதீ³ேதா மம ப்⁴ராதா கர்ம்மயுத்³தா⁴ப்⁴யாம்ʼ
மம ஸஹாயஸ்²ச யுஷ்மாகம்ʼ தூ³ேதா மதீ³ேயாபகாராய
ப்ரத ந த ⁴ஸ்²சாஸ்த யுஷ்மத்ஸமீேப தஸ்ய ப்ேரஷணம்
ஆவஸ்²யகம்அமந்ேய|

ⅩⅩⅥயத : ஸயுஷ்மாந்ஸர்வ்வாந்அகாங்க்ஷதயுஷ்மாப ⁴ஸ்தஸ்ய
ேராக³ஸ்யவார்த்தாஸ்²ராவீத பு³த்³த்⁴வா பர்ய்யேஸா²சச்ச|

ⅩⅩⅦ ஸ பீட³யா ம்ருʼதகல்ேபா(அ)ப⁴வத ³த ஸத்யம்ʼ
க ந்த்வீஸ்²வரஸ்தம்ʼ த³யதவாந் மம ச து³ :கா²த் பரம்ʼ புநர்து³ 
:க²ம்ʼ யந்ந ப⁴ேவத் தத³ர்த²ம்ʼ ேகவலம்ʼ தம்ʼ ந த³யத்வா மாமப
த³யதவாந்|

ⅩⅩⅧ அதஏவ யூயம்ʼ தம்ʼ வேலாக்ய யத் புநராநந்ேத³த மமாப
து³ :க²ஸ்ய ஹ்ராேஸா யத்³ ப⁴ேவத் தத³ர்த²ம் அஹம்ʼ த்வரயா தம்
அப்ேரஷயம்ʼ|

ⅩⅩⅨ அேதா யூயம்ʼ ப்ரேபா⁴ : க்ருʼேத ஸம்பூர்ேணநாநந்ேத³ந தம்ʼ
க்³ருʼஹ்லீததாத்³ருʼஸா²ந் ேலாகாம்ʼஸ்²சாத³ரணீயாந்மந்யத்⁴வம்ʼ|

ⅩⅩⅩ யேதா மம ேஸவேந யுஷ்மாகம்ʼ த்ருடிம்ʼ பூரயதும்ʼ
ஸ ப்ராணாந் பணீக்ருʼத்ய க்²ரீஷ்டஸ்ய கார்ய்யார்த²ம்ʼ
ம்ருʼதப்ராேய(அ)ப⁴வத்|

Ⅲ
Ⅰ ேஹ ப்⁴ராதர :, ேஸ²ேஷ வதா³மி யூயம்ʼ ப்ரபா⁴வாநந்த³த| புந :
புநேரகஸ்யவேசாேலக²நம்ʼமமக்ேலஸ²த³ம்ʼநஹ யுஷ்மத³ர்த²ஞ்ச
ப்⁴ரமநாஸ²கம்ʼ ப⁴வத |
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Ⅱ யூயம்ʼ குக்குேரப்⁴ய : ஸாவதா⁴நா ப⁴வத து³ஷ்கர்ம்மகாரிப்⁴ய :
ஸாவதா⁴நாப⁴வதச ²ந்நமூேலப்⁴ேயாேலாேகப்⁴யஸ்²சஸாவதா⁴நா
ப⁴வத|

Ⅲவயேமவ ச ²ந்நத்வேசா ேலாகா யேதா வயம்ஆத்மேநஸ்²வரம்ʼ
ேஸவாமேஹ க்²ரீஷ்ேடந யீஸு²நா ஸ்²லாகா⁴மேஹ ஸ²ரீேரண ச
ப்ரக³ல்ப⁴தாம்ʼ நகுர்வ்வாமேஹ|

Ⅳ க ந்து ஸ²ரீேர மம ப்ரக³ல்ப⁴தாயா : காரணம்ʼ வத்³யேத,
கஸ்²ச த்³யத ³ஸ²ரீேரணப்ரக³ல்ப⁴தாம்ʼ ச கீர்ஷத தர்ஹ தஸ்மாத்³
அப மம ப்ரக³ல்ப⁴தாயாகு³ருதரம்ʼ காரணம்ʼவத்³யேத|

Ⅴ யேதா(அ)ஹம் அஷ்டமத ³வேஸ த்வக்ேச²த³ப்ராப்த
இஸ்ராேயல்வம்ʼஸீ²ேயா ப ³ந்யாமீநேகா³ஷ்டீ²ய இப்³ரிகுலஜாத
இப்³ரிேயாவ்யவஸ்தா²சரேணப ²ரூஸீ²

Ⅵ த⁴ர்ம்ேமாத்ஸாஹகாரணாத் ஸமிேதருபத்³ரவகாரீ
வ்யவஸ்தா²ேதாலப்⁴ேய புண்ேயசாந ந்த³நீய :|

Ⅶ க ந்து மம யத்³யத் லப்⁴யம் ஆஸீத் தத் ஸர்வ்வம் அஹம்ʼ
க்²ரீஷ்டஸ்யாநுேராதா⁴த்க்ஷதம்அமந்ேய|

Ⅷ கஞ்சாது⁴நாப்யஹம்ʼ மத்ப்ரேபா⁴ : க்²ரீஷ்டஸ்ய யீேஸா²
ர்ஜ்ஞாநஸ்ேயாத்க்ருʼஷ்டதாம்ʼ பு³த்³த்⁴வா தத் ஸர்வ்வம்ʼ க்ஷதம்ʼ
மந்ேய|

Ⅸயேதா ேஹேதாரஹம்ʼ யத் க்²ரீஷ்டம்ʼ லேப⁴ய வ்யவஸ்தா²ேதா
ஜாதம்ʼ ஸ்வகீயபுண்யஞ்ச ந தா⁴ரயந் க ந்து க்²ரீஷ்ேட
வஸ்²வஸநாத் லப்⁴யம்ʼ யத் புண்யம் ஈஸ்²வேரண வஸ்²வாஸம்ʼ
த்³ருʼஷ்ட்வா தீ³யேத தேத³வ தா⁴ரயந் யத் க்²ரீஷ்ேட வ த்³ேயய
தத³ர்த²ம்ʼ தஸ்யாநுேராதா⁴த் ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ க்ஷதம்ʼ ஸ்வீக்ருʼத்ய
தாந ஸர்வ்வாண்யவகராநவமந்ேய|

Ⅹ யேதா ேஹேதாரஹம்ʼ க்²ரீஷ்டம்ʼ தஸ்ய புநருத்த ²ேத
ர்கு³ணம்ʼ தஸ்ய து³ :கா²நாம்ʼ பா⁴க ³த்வஞ்ச ஜ்ஞாத்வா தஸ்ய
ம்ருʼத்ேயாராக்ருʼதஞ்சக்³ருʼஹீத்வா

Ⅺேயந ேகநச த்ப்ரகாேரணம்ருʼதாநாம்ʼ புநருத்த ²த ம்ʼ ப்ராப்தும்ʼ
யேத|

Ⅻ மயா தத் ஸர்வ்வம் அது⁴நா ப்ராப ஸித்³த⁴தா வாலம்ப ⁴
தந்நஹ கந்து யத³ர்த²ம் அஹம்ʼ க்²ரீஷ்ேடந தா⁴ரிதஸ்தத்³
தா⁴ரயதும்ʼ தா⁴வாமி|

ⅩⅢ ேஹ ப்⁴ராதர :, மயா தத்³ தா⁴ரிதம் இத ந மந்யேத
க ந்த்ேவதைத³கமாத்ரம்ʼ வதா³மி யாந பஸ்²சாத் ஸ்த ²தாந தாந
வஸ்ம்ருʼத்யாஹம்அக்³ரஸ்த ²தாந்யுத்³த ³ஸ்²ய

ⅩⅣபூர்ணயத்ேநநல யம்ʼப்ரத தா⁴வந்க்²ரீஷ்டயீஸு²ேநார்த்³த்⁴வாத்
மாம்ஆஹ்வயத ஈஸ்²வராத் ேஜத்ருʼபணம்ʼ ப்ராப்தும்ʼ ேசஷ்ேட|

ⅩⅤ அஸ்மாகம்ʼ மத்⁴ேய ேய ஸித்³தா⁴ஸ்ைத : ஸர்வ்ைவஸ்தேத³வ
பா⁴வ்யதாம்ʼ, யத ³ ச கஞ்சந வஷயம் அத ⁴ யுஷ்மாகம்
அபேரா பா⁴ேவா ப⁴வத தர்ஹீஸ்²வரஸ்தமப யுஷ்மாகம்ʼ ப்ரத
ப்ரகாஸ²யஷ்யத |

ⅩⅥக ந்துவயம்ʼயத்³யத்³அவக³தாஆஸ்மஸ்தத்ராஸ்மாப ⁴ேரேகா
வ த ⁴ராசரிதவ்யஏகபா⁴ைவர்ப⁴வதவ்யஞ்ச|
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ⅩⅦ ேஹ ப்⁴ராதர :, யூயம்ʼ மமாநுகா³மிேநா ப⁴வத
வயஞ்ச யாத்³ருʼகா³சரணஸ்ய நத³ர்ஸ²நஸ்வரூபா
ப⁴வாமஸ்தாத்³ருʼகா³சாரிேணா ேலாகாந்ஆேலாகயத்⁴வம்ʼ|

ⅩⅧயேதா(அ)ேநேகவ பேத² சரந்த ேத ச க்²ரீஷ்டஸ்யக்ருஸ²ஸ்ய
ஸ²த்ரவ இத புரா மயா புந : புந : கத ²தம் அது⁴நாப ருத³தா மயா
கத்²யேத|

ⅩⅨ ேதஷாம்ʼ ேஸ²ஷத³ஸா² ஸர்வ்வநாஸ² உத³ரஸ்²ேசஸ்²வேரா
லஜ்ஜா சஸ்²லாகா⁴ ப்ருʼத ²வ்யாஞ்சலக்³நம்ʼமந :|

ⅩⅩ க ந்த்வஸ்மாகம்ʼ ஜநபத³ : ஸ்வர்ேக³ வத்³யேத
தஸ்மாச்சாக³மிஷ்யந்தம்ʼ த்ராதாரம்ʼ ப்ரபு⁴ம்ʼயீஸு²க்²ரீஷ்டம்ʼவயம்ʼ
ப்ரதீக்ஷாமேஹ|

ⅩⅪஸசயயாஸ²க்த்யாஸர்வ்வாண்ேயவஸ்வஸ்யவஸீ²கர்த்தும்ʼ
பாரயத தயாஸ்மாகம் அத⁴மம்ʼ ஸ²ரீரம்ʼ ரூபாந்தரீக்ருʼத்ய
ஸ்வகீயேதேஜாமயஸ²ரீரஸ்யஸமாகாரம்ʼ கரிஷ்யத |

Ⅳ
Ⅰ ேஹ மதீ³யாநந்த³முகுடஸ்வரூபா : ப்ரியதமா அபீ⁴ஷ்டதமா
ப்⁴ராதர :, ேஹ மம ஸ்ேநஹபாத்ரா :, யூயம் இத்த²ம்ʼ பெபௗ⁴
ஸ்த ²ராஸ்தஷ்ட²த|

Ⅱ ேஹ இவத ³ேய ேஹ ஸுந்துக ² யுவாம்ʼ ப்ரெபௗ⁴ ஏகபா⁴ேவ
ப⁴வதம்ஏதத்³அஹம்ʼ ப்ரார்த²ேய|

Ⅲ ேஹ மம ஸத்ய ஸஹகாரிந் த்வாமப வ நீய வதா³மி
ஏதேயாருபகாரஸ்த்வயா க்ரியதாம்ʼ யதஸ்ேத க்லீமிநாத ³ப ⁴ 
: ஸஹகாரிப ⁴ : ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ஸுஸம்ʼவாத³ப்ரசாரணாய
மம ஸாஹாய்யார்த²ம்ʼ பரிஸ்²ரமம் அகுர்வ்வதாம்ʼ ேதஷாம்ʼ
ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ நாமாந சஜீவநபுஸ்தேகலிக ²தாந வ த்³யந்ேத|

Ⅳ யூயம்ʼ ப்ரெபௗ⁴ ஸர்வ்வதா³நந்த³த| புந ர்வதா³மி யூயம்
ஆநந்த³த|

Ⅴ யுஷ்மாகம்ʼ வநீதத்வம்ʼ ஸர்வ்வமாநைவ ர்ஜ்ஞாயதாம்ʼ, ப்ரபு⁴ :
ஸந்நெதௗ⁴வத்³யேத|

Ⅵ யூயம்ʼ க மப ந ச ந்தயத க ந்து த⁴ந்யவாத³யுக்தாப்⁴யாம்ʼ
ப்ரார்த²நாயாஞ்சாப்⁴யாம்ʼ ஸர்வ்வவஷேய ஸ்வப்ரார்த²நீயம்
ஈஸ்²வராய ந ேவத³யத|

Ⅶ ததா² க்ருʼத ஈஸ்²வரீயா யா ஸா²ந்த  : ஸர்வ்வாம்ʼ பு³த்³த ⁴ம்
அத ேஸ²ேத ஸா யுஷ்மாகம்ʼ ச த்தாந மநாம்ʼஸி ச க்²ரீஷ்ேட
யீெஸௗ² ரக்ஷஷ்யத |

Ⅷேஹப்⁴ராதர :, ேஸ²ேஷவதா³மி யத்³யத்ஸத்யம்ஆத³ரணீயம்ʼ
ந்யாய்யம்ʼ ஸாது⁴ ப்ரியம்ʼ ஸுக்²யாதம் அந்ேயண ேயந ேகநச த்
ப்ரகாேரணவா கு³ணயுக்தம்ʼ ப்ரஸ²ம்ʼஸநீயம்ʼ வா ப⁴வத தத்ைரவ
மநாம்ʼஸிநத⁴த்⁴வம்ʼ|

Ⅸயூயம்ʼமாம்ʼத்³ருʼஷ்ட்வாஸ்²ருத்வாசயத்³யத்ஸி²க்ஷதவந்ேதா
க்³ருʼஹீதவந்தஸ்²ச தேத³வாசரத தஸ்மாத் ஸா²ந்த தா³யக
ஈஸ்²வேரா யுஷ்மாப ⁴ : ஸார்த்³த⁴ம்ʼஸ்தா²ஸ்யத |
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Ⅹ மேமாபகாராய யுஷ்மாகம்ʼ யா ச ந்தா பூர்வ்வம் ஆஸீத் க ந்து
கர்ம்மத்³வாரம்ʼநப்ராப்ேநாத்இதா³நீம்ʼஸாபுநரப²லத்இத்யஸ்மிந்
ப்ரெபௗ⁴மம பரமாஹ்லாேதா³(அ)ஜாயத|

Ⅺ அஹம்ʼ யத்³ ைத³ந்யகாரணாத்³ இத³ம்ʼ வதா³மி தந்நஹ
யேதா மம யா காச த்³ அவஸ்தா² ப⁴ேவத் தஸ்யாம்ʼ ஸந்ேதாஷ்டும்
அஸி²க்ஷயம்ʼ|

Ⅻ த³ரித்³ரதாம்ʼ ேபா⁴க்தும்ʼ ஸ²க்ேநாமி த⁴நாட்⁴யதாம் அப
ேபா⁴க்தும்ʼ ஸ²க்ேநாமி ஸர்வ்வதா² ஸர்வ்வவஷேயஷ
வநீேதா(அ)ஹம்ʼ ப்ரசுரதாம்ʼ க்ஷ தா⁴ஞ்ச த⁴நம்ʼ
ைத³ந்யஞ்சாவக³ேதா(அ)ஸ்மி|

ⅩⅢ மம ஸ²க்த தா³யேகந க்²ரீஷ்ேடந ஸர்வ்வேமவ மயா ஸ²க்யம்ʼ
ப⁴வத |

ⅩⅣ க ந்து யுஷ்மாப ⁴ ர்ைத³ந்யநவாரணாய மாம் உபக்ருʼத்ய
ஸத்கர்ம்மாகாரி|

ⅩⅤ ேஹ ப ²லிபீயேலாகா :, ஸுஸம்ʼவாத³ஸ்ேயாத³யகாேல
யதா³ஹம்ʼ மாக த³நயாேத³ஸா²த் ப்ரதஷ்ேட² ததா³ ேகவலாந்
யுஷ்மாந் வ நாபரயா கயாப ஸமித்யாஸஹதா³நாதா³நேயா ர்மம
ேகா(அ)ப ஸம்ப³ந்ேதா⁴ நாஸீத்³இத யூயமப ஜாநீத²|

ⅩⅥயேதாயுஷ்மாப ⁴ர்மமப்ரேயாஜநாயத ²ஷலநீகீநக³ரமப மாம்ʼ
ப்ரத புந : புநர்தா³நம்ʼ ப்ேரஷதம்ʼ|

ⅩⅦ அஹம்ʼ யத்³ தா³நம்ʼ ம்ருʼக³ேய தந்நஹ கந்து யுஷ்மாகம்ʼ
லாப⁴வர்த்³த⁴கம்ʼ ப²லம்ʼம்ருʼக³ேய|

ⅩⅧ க ந்து மம கஸ்யாப்யபா⁴ேவா நாஸ்த ஸர்வ்வம்ʼ
ப்ரசுரம் ஆஸ்ேத யத ஈஸ்²வரஸ்ய க்³ராஹ்யம்ʼ துஷ்டிஜநகம்ʼ
ஸுக³ந்த ⁴ைநேவத்³யஸ்வரூபம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ தா³நம்ʼ
இபாப்²ரத ³தாத்³ க்³ருʼஹீத்வாஹம்ʼ பரித்ருʼப்ேதா(அ)ஸ்மி|

ⅩⅨமேமஸ்²வேரா(அ)ப க்²ரீஷ்ேடநயீஸு²நாஸ்வகீயவப⁴வந த ⁴த :
ப்ரேயாஜநீயம்ʼ ஸர்வ்வவஷயம்ʼ பூர்ணரூபம்ʼ யுஷ்மப்⁴யம்ʼ
ேத³யாத்|

ⅩⅩ அஸ்மாகம்ʼ பதுரீஸ்²வரஸ்ய த⁴ந்யவாேதா³(அ)நந்தகாலம்ʼ
யாவத்³ ப⁴வது|ஆேமந்|

ⅩⅪயூயம்ʼ யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ையைககம்ʼ பவ த்ரஜநம்ʼ நமஸ்குருத|
மமஸங்க ³ப்⁴ராதேராயூஷ்மாந் நமஸ்குர்வ்வேத|

ⅩⅫ ஸர்வ்ேவ பவத்ரேலாகா வ ேஸ²ஷத : ைகஸரஸ்ய பரிஜநா
யுஷ்மாந் நமஸ்குர்வ்வேத|

ⅩⅩⅢஅஸ்மாகம்ʼ ப்ரேபா⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யப்ரஸாத³ : ஸர்வ்வாந்
யுஷ்மாந் ப்ரத பூ⁴யாத்|ஆேமந்|
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கலஸிந : பத்ரம்ʼ
Ⅰ ஈஸ்²வரஸ்ேயச்ச²யா யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய ப்ேரரித :
ெபௗலஸ்தீமத ²ேயா ப்⁴ராதா ச கலஸீநக³ரஸ்தா²ந் பவ த்ராந்
வஸ்²வஸ்தாந் க்²ரீஷ்டாஸ்²ரிதப்⁴ராத்ருʼந் ப்ரத பத்ரம்ʼலிக²த :|

Ⅱ அஸ்மாகம்ʼ தாத ஈஸ்²வர : ப்ரபு⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்²ச யுஷ்மாந்
ப்ரத ப்ரஸாத³ம்ʼஸா²ந்தஞ்சக்ரியாஸ்தாம்ʼ|

Ⅲ க்²ரீஷ்ேட யீெஸௗ² யுஷ்மாகம்ʼ வஸ்²வாஸஸ்ய ஸர்வ்வாந்
பவ த்ரேலாகாந் ப்ரத ப்ேரம்நஸ்²சவார்த்தாம்ʼஸ்²ருத்வா

Ⅳவயம்ʼஸதா³ யுஷ்மத³ர்த²ம்ʼ ப்ரார்த²நாம்ʼகுர்வ்வந்த : ஸ்வர்ேக³
நஹதாயா யுஷ்மாகம்ʼ பா⁴வஸம்பத³ : காரணாத்ஸ்வகீயப்ரேபா⁴
ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யதாதம் ஈஸ்²வரம்ʼ த⁴ந்யம்ʼவதா³ம :|

Ⅴ யூயம்ʼ தஸ்யா பா⁴வஸம்பேதா³ வார்த்தாம்ʼ யயா
ஸுஸம்ʼவாத³ரூபண்யாஸத்யவாண்யாஜ்ஞாப தா :

Ⅵ ஸா யத்³வத் க்ருʼஸ்நம்ʼ ஜக³த்³ அப ⁴க³ச்ச²த
தத்³வத்³ யுஷ்மாந் அப்யப்⁴யக³மத், யூயஞ்ச யத்³ த ³நம்
ஆரப்⁴ேயஸ்²வரஸ்யாநுக்³ரஹஸ்ய வார்த்தாம்ʼ ஸ்²ருத்வா
ஸத்யரூேபண ஜ்ஞாதவந்தஸ்ததா³ரப்⁴ய யுஷ்மாகம்ʼ மத்⁴ேய(அ)ப
ப²லத வர்த்³த⁴ேத ச|

Ⅶ அஸ்மாகம்ʼ ப்ரிய : ஸஹதா³ேஸா யுஷ்மாகம்ʼ க்ருʼேத ச
க்²ரீஷ்டஸ்யவஸ்²வஸ்தபரிசாரேகா யஇபப்²ராஸ்தத்³வாக்யம்ʼ

Ⅷ யுஷ்மாந் ஆத ³ஷ்டவாந் ஸ ஏவாஸ்மாந் ஆத்மநா ஜந தம்ʼ
யுஷ்மாகம்ʼ ப்ேரமஜ்ஞாப தவாந்|

Ⅸ வயம்ʼ யத்³ த ³நம் ஆரப்⁴ய தாம்ʼ வார்த்தாம்ʼ
ஸ்²ருதவந்தஸ்ததா³ரப்⁴ய ந ரந்தரம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ க்ருʼேத
ப்ரார்த²நாம்ʼ குர்ம்ம : ப²லேதா யூயம்ʼ யத் பூர்ணாப்⁴யாம்
ஆத்மிகஜ்ஞாநவுத்³த ⁴ப்⁴யாம் ஈஸ்²வரஸ்யாப ⁴தமம்ʼ
ஸம்பூர்ணரூேபணாவக³ச்ேச²த,

Ⅹ ப்ரேபா⁴ ர்ேயாக்³யம்ʼ ஸர்வ்வதா² ஸந்ேதாஷஜநகஞ்சாசாரம்ʼ
குர்ய்யாதார்த²த ஈஸ்²வரஜ்ஞாேந வர்த்³த⁴மாநா :
ஸர்வ்வஸத்கர்ம்மரூபம்ʼ ப²லம்ʼ ப²ேலத,

Ⅺ யதா² ேசஸ்²வரஸ்ய மஹமயுக்தயா ஸ²க்த்யா ஸாநந்ேத³ந
பூர்ணாம்ʼ ஸஹஷ்ணுதாம்ʼ த தக்ஷாஞ்சாசரிதும்ʼ ஸ² யத²
தாத்³ருʼேஸ²நபூர்ணப³ேலநயத்³ ப³லவந்ேதா ப⁴ேவத,

Ⅻ யஸ்²ச ப தா ேதேஜாவாஸிநாம்ʼ பவ த்ரேலாகாநாம்
அத ⁴காரஸ்யாம்ʼஸி²த்வாயாஸ்மாந் ேயாக்³யாந் க்ருʼதவாந் தம்ʼ
யத்³ த⁴ந்யம்ʼவேத³தவரம் ஏநம்ʼயாசாமேஹ|

ⅩⅢயத : ேஸா(அ)ஸ்மாந் த மிரஸ்ய கர்த்த்ருʼத்வாத்³ உத்³த்⁴ருʼத்ய
ஸ்வகீயஸ்யப்ரியபுத்ரஸ்ய ராஜ்ேயஸ்தா²ப தவாந்|

ⅩⅣ தஸ்மாத் புத்ராத்³ வயம்ʼ பரித்ராணம் அர்த²த : பாபேமாசநம்ʼ
ப்ராப்தவந்த :|
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ⅩⅤ ஸ சாத்³ருʼஸ்²யஸ்ேயஸ்²வரஸ்ய ப்ரதமூர்த  : க்ருʼத்ஸ்நாயா :
ஸ்ருʼஷ்ேடராத ³கர்த்தா ச|

ⅩⅥயத :ஸர்வ்வேமவேதநஸஸ்ருʼேஜஸிம்ʼஹாஸநராஜத்வபராக்ரமாதீ³ந
ஸ்வர்க³மர்த்த்யஸ்த ²தாந த்³ருʼஸ்²யாத்³ருʼஸ்²யாந வஸ்தூந
ஸர்வ்வாணி ேதைநவதஸ்ைமசஸஸ்ருʼஜிேர|

ⅩⅦஸஸர்வ்ேவஷாம்ஆத ³ : ஸர்வ்ேவஷாம்ʼஸ்த ²த காரகஸ்²ச|
ⅩⅧ ஸ ஏவ ஸமிதரூபாயாஸ்தேநா ர்மூர்த்³தா⁴ கஞ்ச
ஸர்வ்வவஷேய ஸ யத்³ அக்³ரிேயா ப⁴ேவத் தத³ர்த²ம்ʼ ஸ ஏவ
ம்ருʼதாநாம்ʼமத்⁴யாத் ப்ரத²மதஉத்த ²ேதா(அ)க்³ரஸ்²ச|

ⅩⅨயதஈஸ்²வரஸ்யக்ருʼத்ஸ்நம்ʼபூர்ணத்வம்ʼதேமவாவாஸயதும்ʼ
ⅩⅩ க்ருேஸ² பாத ேதந தஸ்ய ரக்ேதந ஸந்த ⁴ம்ʼ வதா⁴ய
ேதைநவ ஸ்வர்க³மர்த்த்யஸ்த ²தாந ஸர்வ்வாணி ஸ்ேவந ஸஹ
ஸந்தா⁴பயதுஞ்ேசஸ்²வேரணாப ⁴ேலேஷ|

ⅩⅪ பூர்வ்வம்ʼ தூ³ரஸ்தா² து³ஷ்க்ரியாரதமநஸ்கத்வாத் தஸ்ய
ரிபவஸ்²சாஸ்த ேய யூயம்ʼ தாந் யுஷ்மாந் அப ஸ இதா³நீம்ʼ தஸ்ய
மாம்ʼஸலஸ²ரீேர மரேணநஸ்ேவநஸஹஸந்தா⁴ப தவாந்|

ⅩⅫ யத : ஸ ஸ்வஸம்முேக² பவ த்ராந் நஷ்கலங்காந்
அந ந்த³நீயாம்ʼஸ்²சயுஷ்மாந்ஸ்தா²பயதும்இச்ச²த |

ⅩⅩⅢ க ந்த்ேவதத³ர்த²ம்ʼ யுஷ்மாப ⁴ ர்ப³த்³த⁴மூைல :
ஸுஸ்த ²ைரஸ்²ச ப⁴வதவ்யம், ஆகாஸ²மண்ட³லஸ்யாத⁴ 
:ஸ்த ²தாநாம்ʼ ஸர்வ்வேலாகாநாம்ʼ மத்⁴ேய ச கு⁴ஷ்யமாேணா
ய : ஸுஸம்ʼவாேதா³ யுஷ்மாப ⁴ரஸ்²ராவ தஜ்ஜாதாயாம்ʼ
ப்ரத்யாஸா²யாம்ʼயுஷ்மாப ⁴ரசைல ர்ப⁴வதவ்யம்ʼ|

ⅩⅩⅣ தஸ்ய ஸுஸம்ʼவாத³ஸ்ையக : பரிசாரேகா ேயா(அ)ஹம்ʼ
ெபௗல : ேஸா(அ)ஹம் இதா³நீம் ஆநந்ேத³ந யுஷ்மத³ர்த²ம்ʼ
து³ :கா²ந ஸேஹ க்²ரீஷ்டஸ்ய க்ேலஸ²ேபா⁴க³ஸ்ய
ேயாம்ʼேஸா²(அ)பூர்ணஸ்தேமவ தஸ்ய தேநா : ஸமிேத : க்ருʼேத
ஸ்வஸ²ரீேர பூரயாமி ச|

ⅩⅩⅤ யத ஈஸ்²வரஸ்ய மந்த்ரணயா யுஷ்மத³ர்த²ம்
ஈஸ்²வரீயவாக்யஸ்ய ப்ரசாரஸ்ய பா⁴ேரா மய ஸமப தஸ்தஸ்மாத்³
அஹம்ʼ தஸ்யா : ஸமிேத : பரிசாரேகா(அ)ப⁴வம்ʼ|

ⅩⅩⅥ தத் நகூ³ட⁴ம்ʼ வாக்யம்ʼ பூர்வ்வயுேக³ஷ பூர்வ்வபுருேஷப்⁴ய :
ப்ரச்ச²ந்நம் ஆஸீத் க ந்த்வதா³நீம்ʼ தஸ்ய பவத்ரேலாகாநாம்ʼ
ஸந்நெதௗ⁴ ேதந ப்ராகாஸ்²யத|

ⅩⅩⅦ யேதா ப ⁴ந்நஜாதீயாநாம்ʼ மத்⁴ேய தத் நகூ³ட⁴வாக்யம்ʼ
கீத்³ருʼக்³ெகௗ³ரவந த ⁴ஸம்ப³லிதம்ʼ தத் பவத்ரேலாகாந்
ஜ்ஞாபயதும் ஈஸ்²வேரா(அ)ப்⁴யலஷத்| யுஷ்மந்மத்⁴யவர்த்தீ
க்²ரீஷ்ட ஏவஸநத ⁴ ர்ைக³ரவாஸா²பூ⁴மிஸ்²ச|

ⅩⅩⅧ தஸ்மாத்³ வயம்ʼ தேமவ ேகா⁴ஷயந்ேதா யத்³ ஏைககம்ʼ
மாநவம்ʼ ஸித்³தீ⁴பூ⁴தம்ʼ க்²ரீஷ்ேட ஸ்தா²பேயம தத³ர்த²ேமைககம்ʼ
மாநவம்ʼ ப்ரேபா³த⁴யாம : பூர்ணஜ்ஞாேநந ைசைககம்ʼ மாநவம்ʼ
உபத ³ஸா²ம :|

ⅩⅩⅨ ஏதத³ர்த²ம்ʼ தஸ்ய யா ஸ²க்த  : ப்ரப³லரூேபண மம மத்⁴ேய
ப்ரகாஸ²ேத தயாஹம்ʼயதமாந : ஸ்²ராப்⁴யாமி|
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Ⅱ
Ⅰ யுஷ்மாகம்ʼ லாயத ³ேகயாஸ்த²ப்⁴ராத்ருʼணாஞ்ச
க்ருʼேத யாவந்ேதா ப்⁴ராதரஸ்²ச மம ஸா²ரீரிகமுக²ம்ʼ ந
த்³ருʼஷ்டவந்தஸ்ேதஷாம்ʼ க்ருʼேத மம கயாந் யத்ேநா ப⁴வத தத்³
யுஷ்மாந்ஜ்ஞாபயதும்இச்சா²மி|

Ⅱ ப²லத : பூர்ணபு³த்³த ⁴ரூபத⁴நேபா⁴கா³ய ப்ேரம்நா
ஸம்ʼயுக்தாநாம்ʼ ேதஷாம்ʼ மநாம்ʼஸி யத் பதுரீஸ்²வரஸ்ய
க்²ரீஷ்டஸ்ய ச நகூ³ட⁴வாக்யஸ்ய ஜ்ஞாநார்த²ம்ʼ ஸாந்த்வநாம்ʼ
ப்ராப்நுயுரித்யர்த²மஹம்ʼயேத|

Ⅲயேதா வ த்³யாஜ்ஞாநேயா : ஸர்வ்ேவ ந த⁴ய : க்²ரீஷ்ேட கு³ப்தா :
ஸந்த |

Ⅳேகா(அ)ப யுஷ்மாந் வ நயவாக்ேயந யந்ந வஞ்சேயத் தத³ர்த²ம்
ஏதாந மயா கத்²யந்ேத|

Ⅴயுஷ்மத்ஸந்நெதௗ⁴மமஸ²ரீேர(அ)வர்த்தமாேந(அ)ப மமாத்மா
வர்த்தேத ேதந யுஷ்மாகம்ʼ ஸுரீத ம்ʼ க்²ரீஷ்டவஸ்²வாேஸ
ஸ்த ²ரத்வஞ்சத்³ருʼஷ்ட்வாஹம்ஆநந்தா³மி|

Ⅵ அேதா யூயம்ʼ ப்ரபு⁴ம்ʼ யீஸு²க்²ரீஷ்டம்ʼ யாத்³ருʼக்³
க்³ருʼஹீதவந்தஸ்தாத்³ருʼக் தம்அநுசரத|

Ⅶ தஸ்மிந் ப³த்³த⁴மூலா : ஸ்தா²ப தாஸ்²ச ப⁴வத யா ச ஸி²க்ஷா
யுஷ்மாப ⁴ ர்லப்³தா⁴ தத³நுஸாராத்³ வஸ்²வாேஸ ஸுஸ்த ²ரா :
ஸந்தஸ்ேதைநவந த்யம்ʼ த⁴ந்யவாத³ம்ʼகுருத|

Ⅷ ஸாவதா⁴நா ப⁴வத மாநுஷகஸி²க்ஷாத இஹேலாகஸ்ய
வர்ணமாலாதஸ்²ேசாத்பந்நா க்²ரீஷ்டஸ்ய வபக்ஷா யா
த³ர்ஸ²நவ த்³யா மித்²யாப்ரதாரணா ச தயா ேகா(அ)ப யுஷ்மாகம்ʼ
க்ஷதம்ʼ நஜநயது|

Ⅸ யத ஈஸ்²வரஸ்ய க்ருʼத்ஸ்நா பூர்ணதா மூர்த்த மதீ க்²ரீஷ்ேட
வஸத |

Ⅹ யூயஞ்ச ேதந பூர்ணா ப⁴வத² யத : ஸ ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ
ராஜத்வகர்த்த்ருʼத்வபதா³நாம்ʼமூர்த்³தா⁴ஸ்த ,

Ⅺ ேதந ச யூயம் அஹஸ்தக்ருʼதத்வக்ேச²ேத³நார்த²ேதா
ேயந ஸா²ரீரபாபாநாம்ʼ வக்³ரஸத்யஜ்யேத ேதந க்²ரீஷ்டஸ்ய
த்வக்ேச²ேத³ந ச ²ந்நத்வேசாஜாதா

Ⅻ மஜ்ஜேந ச ேதந ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ஸ்²மஸா²நம்ʼ ப்ராப்தா : புந
ர்ம்ருʼதாநாம்ʼ மத்⁴யாத் தஸ்ேயாத்தா²பயதுரீஸ்²வரஸ்ய ஸ²க்ேத :
ப²லம்ʼ ேயா வஸ்²வாஸஸ்தத்³வாரா தஸ்மிந்ேநவ மஜ்ஜேந ேதந
ஸார்த்³த⁴ம்உத்தா²ப தாஅப⁴வத|

ⅩⅢஸசயுஷ்மாந்அபராைத⁴ :ஸா²ரீரிகாத்வக்ேச²ேத³நசம்ருʼதாந்
த்³ருʼஷ்ட்வா ேதந ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ஜீவதவாந் யுஷ்மாகம்ʼ ஸர்வ்வாந்
அபராதா⁴ந்க்ஷமிதவாந்,

ⅩⅣயச்ச த³ண்டா³ஜ்ஞாரூபம்ʼருʼணபத்ரம்அஸ்மாகம்ʼவருத்³த⁴ம்
ஆஸீத் தத் ப்ரமார்ஜ்ஜிதவாந் ஸ²லாகாப ⁴ : க்ருேஸ² ப³த்³த்⁴வா
தூ³ரீக்ருʼதவாம்ʼஸ்²ச|
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ⅩⅤ கஞ்ச ேதந ராஜத்வகர்த்த்ருʼத்வபதா³ந நஸ்ேதஜாம்ʼஸி
க்ருʼத்வா பராஜிதாந் ரிபூநவ ப்ரக³ல்ப⁴தயா ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ
த்³ருʼஷ்டிேகா³சேரஹ்ேரப தவாந்|

ⅩⅥ அேதா ேஹேதா : கா²த்³யாகா²த்³ேய ேபயாேபேய உத்ஸவ :
ப்ரத பத்³ வஸ்²ராமவாரஸ்²ைசேதஷ ஸர்வ்ேவஷ யுஷ்மாகம்ʼ
ந்யாயாத ⁴பதரூபம்ʼ கமப மா க்³ருʼஹ்லீத|

ⅩⅦ யத ஏதாந சா²யாஸ்வரூபாணி க ந்து ஸத்யா மூர்த்த  :
க்²ரீஷ்ட :|

ⅩⅧஅபரஞ்சநம்ரதாஸ்வர்க³தூ³தாநாம்ʼ ேஸவாைசதாத்³ருʼஸ²ம்
இஷ்டகர்ம்மாசரந் ய : கஸ்²ச த் பேராக்ஷவஷயாந் ப்ரவஸ²த
ஸ்வகீயஸா²ரீரிகபா⁴ேவந சமுதா⁴ க³ர்வ்வத : ஸந்

ⅩⅨ ஸந்த ⁴ப ⁴ : ஸி²ராப ⁴ஸ்²ேசாபக்ருʼதம்ʼ ஸம்ʼயுக்தஞ்ச
க்ருʼத்ஸ்நம்ʼ ஸ²ரீரம்ʼ யஸ்மாத் மூர்த்³த⁴த ஈஸ்²வரீயவ்ருʼத்³த ⁴ம்ʼ
ப்ராப்ேநாத தம்ʼமூர்த்³தா⁴நம்ʼநதா⁴ரயத ேதநமாநேவநயுஷ்மத்த :
ப²லாபஹரணம்ʼ நாநுஜாநீத|

ⅩⅩ யத ³ யூயம்ʼ க்²ரீஷ்ேடந ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ஸம்ʼஸாரஸ்ய
வர்ணமாலாைய ம்ருʼதா அப⁴வத தர்ஹ ைய◌ै ர்த்³ரவ்ைய
ர்ேபா⁴ேக³நக்ஷயம்ʼ க³ந்தவ்யம்ʼ

ⅩⅪ தாந மா ஸ்ப்ருʼஸ² மா பு⁴ம்ʼ வ மா க்³ருʼஹாேணத
மாநைவராத ³ஷ்டாந்ஸி²க்ஷதாம்ʼஸ்²சவ தீ⁴ந்

ⅩⅫஆசரந்ேதாயூயம்ʼகுத : ஸம்ʼஸாேரஜீவந்தஇவப⁴வத²?
ⅩⅩⅢ ேத வ த⁴ய : ஸ்ேவச்சா²ப⁴க்த்யா நம்ரதயா ஸ²ரீரக்ேலஸ²ேநந
ச ஜ்ஞாநவத ⁴வத் ப்ரகாஸ²ந்ேத ததா²ப ேத(அ)க³ண்யா :
ஸா²ரீரிகபா⁴வவர்த்³த⁴காஸ்²சஸந்த |

Ⅲ
Ⅰயத ³ யூயம்ʼ க்²ரீஷ்ேடந ஸார்த்³த⁴ம் உத்தா²ப தா அப⁴வத தர்ஹ
யஸ்மிந் ஸ்தா²ேந க்²ரீஷ்ட ஈஸ்²வரஸ்ய த³க்ஷணபார்ஸ்²ேவ
உபவஷ்ட ஆஸ்ேத தஸ்ேயார்த்³த்⁴வஸ்தா²நஸ்ய வஷயாந்
ேசஷ்டத்⁴வம்ʼ|

Ⅱ பார்த ²வவஷேயஷ ந யதமாநா ஊர்த்³த்⁴வஸ்த²வஷேயஷ
யதத்⁴வம்ʼ|

Ⅲ யேதா யூயம்ʼ ம்ருʼதவந்ேதா யுஷ்மாகம்ʼ ஜீவதஞ்ச க்²ரீஷ்ேடந
ஸார்த்³த⁴ம் ஈஸ்²வேரகு³ப்தம்அஸ்த |

Ⅳ அஸ்மாகம்ʼ ஜீவநஸ்வரூப : க்²ரீஷ்ேடா யதா³ ப்ரகாஸி²ஷ்யேத
ததா³ ேதநஸார்த்³த⁴ம்ʼயூயமப வ ப⁴ேவந ப்ரகாஸி²ஷ்யத்⁴ேவ|

Ⅴ அேதா ேவஸ்²யாக³மநம் அஸு²ச க்ரியா ராக³ :
குத்ஸிதாப ⁴லாேஷா ேத³வபூஜாதுல்ேயா ேலாப⁴ஸ்²ைசதாந
ர்பாि◌த²வபுருஷஸ்யாங்கா³ந யுஷ்மாப ⁴ ர்நஹந்யந்தாம்ʼ|

Ⅵ யத ஏேதப்⁴ய : கர்ம்மப்⁴ய ஆஜ்ஞாலங்க ⁴ேநா ேலாகாந்
ப்ரதீஸ்²வரஸ்யக்ேராேதா⁴வர்த்தேத|

Ⅶ பூர்வ்வம்ʼ யதா³ யூயம்ʼ தாந்யுபாஜீவத ததா³ யூயமப
தாந்ேயவாசரத;
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Ⅷ க ந்த்வதா³நீம்ʼ க்ேராேதா⁴ ேராேஷா ஜிஹம்ʼஸிஷா
து³ர்முக²தா வத³நந ர்க³தகதா³லபஸ்²ைசதாந ஸர்வ்வாணி
தூ³ரீகுருத்⁴வம்ʼ|

Ⅸ யூயம்ʼ பரஸ்பரம்ʼ ம்ருʼஷாகதா²ம்ʼ ந வத³த யேதா யூயம்ʼ
ஸ்வகர்ம்மஸஹதம்ʼ புராதநபுருஷம்ʼ த்யக்தவந்த :

Ⅹ ஸ்வஸ்ரஷ்டு : ப்ரதமூர்த்யா தத்த்வஜ்ஞாநாய நூதநீக்ருʼதம்ʼ
நவீநபுருஷம்ʼ பரிஹதவந்தஸ்²ச|

Ⅺேதநசயஹூத ³ப ⁴ந்நஜாதீயேயாஸ்²ச ²ந்நத்வக³ச்ச ²ந்நத்வேசா
ர்ம்ேலச்ச²ஸ்குதீ²யேயா ர்தா³ஸமுக்தேயாஸ்²ச ேகா(அ)ப
வ ேஸ²ேஷா நாஸ்த க ந்து ஸர்வ்ேவஷ ஸர்வ்வ : க்²ரீஷ்ட
ஏவாஸ்ேத|

Ⅻ அதஏவ யூயம் ஈஸ்²வரஸ்ய மேநாப ⁴லஷதா : பவ த்ரா :
ப்ரியாஸ்²ச ேலாகா இவ ஸ்ேநஹயுக்தாம் அநுகம்பாம்ʼ
ஹைதஷதாம்ʼ நம்ரதாம்ʼ த தக்ஷாம்ʼ ஸஹஷ்ணுதாஞ்ச
பரித⁴த்³த்⁴வம்ʼ|

ⅩⅢ யூயம் ஏைககஸ்யாசரணம்ʼ ஸஹத்⁴வம்ʼ ேயந ச யஸ்ய
கமப்யபராத்⁴யேத தஸ்ய தம்ʼ ேதா³ஷம்ʼ ஸக்ஷமதாம்ʼ, க்²ரீஷ்ேடா
யுஷ்மாகம்ʼ ேதா³ஷாந் யத்³வத்³ க்ஷமிதவாந் யூயமப தத்³வத்
குருத்⁴வம்ʼ|

ⅩⅣவேஸ²ஷத : ஸித்³த ⁴ஜநேகந ப்ேரமப³ந்த⁴ேநந ப³த்³தா⁴ ப⁴வத|
ⅩⅤ யஸ்யா : ப்ராப்தேய யூயம் ஏகஸ்மிந் ஸ²ரீேர ஸமாஹூதா
அப⁴வதேஸஸ்²வரீயாஸா²ந்த ர்யுஷ்மாகம்ʼமநாம்ʼஸ்யத ⁴தஷ்ட²து
யூயஞ்சக்ருʼதஜ்ஞா ப⁴வத|

ⅩⅥ க்²ரீஷ்டஸ்ய வாக்யம்ʼ ஸர்வ்வவத⁴ஜ்ஞாநாய
ஸம்பூர்ணரூேபண யுஷ்மத³ந்தேர நவமது, யூயஞ்ச கீ³ைத
ர்கா³ைந : பாரமார்த ²கஸங்கீர்த்தைநஸ்²ச பரஸ்பரம் ஆத ³ஸ²த
ப்ரேபா³த⁴யத ச, அநுக்³ருʼஹீதத்வாத் ப்ரபு⁴ம் உத்³த ³ஸ்²ய
ஸ்வமேநாப ⁴ ர்கா³யத ச|

ⅩⅦவாசா கர்ம்மணா வா யத்³ யத் குருத தத் ஸர்வ்வம்ʼ ப்ரேபா⁴
ர்யீேஸா² ர்நாம்நாகுருத ேதந ப தரம் ஈஸ்²வரம்ʼ த⁴ந்யம்ʼவத³த ச|

ⅩⅧ ேஹ ேயாஷத :, யூயம்ʼ ஸ்வாமிநாம்ʼ வஸ்²யா ப⁴வத
யதஸ்தேத³வப்ரப⁴ேவ ேராசேத|

ⅩⅨ ேஹ ஸ்வாமிந :, யூயம்ʼ பா⁴ர்ய்யாஸு ப்ரீயத்⁴வம்ʼ தா : ப்ரத
பருஷாலாபம்ʼமாகுருத்⁴வம்ʼ|

ⅩⅩேஹபா³லா :,யூயம்ʼஸர்வ்வவஷேயப த்ேராராஜ்ஞாக்³ராஹேணா
ப⁴வதயதஸ்தேத³வப்ரேபா⁴ : ஸந்ேதாஷஜநகம்ʼ|

ⅩⅪ ேஹ பதர :, யுஷ்மாகம்ʼ ஸந்தாநா யத் காதரா ந
ப⁴ேவயுஸ்தத³ர்த²ம்ʼ தாந் ப்ரத மா ேராஷயத|

ⅩⅫ ேஹ தா³ஸா :, யூயம்ʼ ஸர்வ்வவஷய ஐஹகப்ரபூ⁴நாம்
ஆஜ்ஞாக்³ராஹேணா ப⁴வத த்³ருʼஷ்டிேகா³சரீயேஸவயா
மாநேவப்⁴ேயா ேராசதும்ʼ மா யதத்⁴வம்ʼ க ந்துஸரலாந்த :கரைண :
ப்ரேபா⁴ ர்பா◌⁴◌ीத்யா கார்ய்யம்ʼகுருத்⁴வம்ʼ|

ⅩⅩⅢயச்சகுருத்⁴ேவதத்மாநுஷமநுத்³த ³ஸ்²யப்ரபு⁴ம்உத்³த ³ஸ்²ய
ப்ரபு²ல்லமநஸாகுருத்⁴வம்ʼ,
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ⅩⅩⅣ யேதா வயம்ʼ ப்ரபு⁴த : ஸ்வர்கா³த ⁴காரரூபம்ʼ ப²லம்ʼ
லப்ஸ்யாமஹ இத யூயம்ʼ ஜாநீத² யஸ்மாத்³ யூயம்ʼ ப்ரேபா⁴ :
க்²ரீஷ்டஸ்யதா³ஸாப⁴வத²|

ⅩⅩⅤ க ந்து ய : கஸ்²ச த்³ அநுச தம்ʼ கர்ம்ம கேராத ஸ
தஸ்யாநுச தகர்ம்மண : ப²லம்ʼ லப்ஸ்யேத தத்ர ேகா(அ)ப
பக்ஷபாேதா ந ப⁴வஷ்யத |

Ⅳ
Ⅰ அபரஞ்ச ேஹ அத ⁴பதய :, யூயம்ʼ தா³ஸாந் ப்ரத ந்யாய்யம்ʼ
யதா²ர்த²ஞ்சாசரணம்ʼ குருத்⁴வம்ʼ யுஷ்மாகமப்ேயேகா(அ)த ⁴பத  :
ஸ்வர்ேக³வத்³யதஇத ஜாநீத|

Ⅱ யூயம்ʼ ப்ரார்த²நாயாம்ʼ ந த்யம்ʼ ப்ரவர்த்தத்⁴வம்ʼ த⁴ந்யவாத³ம்ʼ
குர்வ்வந்தஸ்தத்ர ப்ரபு³த்³தா⁴ஸ்தஷ்ட²த ச|

Ⅲப்ரார்த²நாகாேலமமாப க்ருʼேத ப்ரார்த²நாம்ʼகுருத்⁴வம்ʼ,
Ⅳ ப²லத : க்²ரீஷ்டஸ்ய யந்நகூ³ட⁴வாக்யகாரணாத்³ அஹம்ʼ
ப³த்³ேதா⁴(அ)ப⁴வம்ʼ தத்ப்ரகாஸா²ேயஸ்²வேரா யத் மத³ர்த²ம்ʼ
வாக்³த்³வாரம்ʼ குர்ய்யாத், அஹஞ்ச யேதா²ச தம்ʼ தத்
ப்ரகாஸ²யதும்ʼஸ²க்நுயாம் ஏதத் ப்ரார்த²யத்⁴வம்ʼ|

Ⅴ யூயம்ʼ ஸமயம்ʼ ப³ஹுமூல்யம்ʼ ஜ்ஞாத்வா ப³ஹ  :ஸ்தா²ந்
ேலாகாந் ப்ரத ஜ்ஞாநாசாரம்ʼகுருத்⁴வம்ʼ|

Ⅵ யுஷ்மாகம் ஆலாப : ஸர்வ்வதா³நுக்³ரஹஸூசேகா லவேணந
ஸுஸ்வாது³ஸ்²ச ப⁴வது யஸ்ைம யது³த்தரம்ʼ தா³தவ்யம்ʼ தத்³
யுஷ்மாப ⁴ரவக³ம்யதாம்ʼ|

Ⅶ மம யா த³ஸா²க்த தாம்ʼ துக ²கநாமா ப்ரெபௗ⁴ ப்ரிேயா மம
ப்⁴ராதா வஸ்²வஸநீய : பரிசாரக : ஸஹதா³ஸஸ்²ச யுஷ்மாந்
ஜ்ஞாபயஷ்யத |

Ⅷஸ யத்³ யுஷ்மாகம்ʼ த³ஸா²ம்ʼ ஜாநீயாத் யுஷ்மாகம்ʼ மநாம்ʼஸி
ஸாந்த்வேயச்ச தத³ர்த²ேமவாஹம்ʼ

Ⅸ தம் ஓநீஷமநாமாநஞ்ச யுஷ்மத்³ேத³ஸீ²யம்ʼ வஸ்²வஸ்தம்ʼ
ப்ரியஞ்ச ப்⁴ராதரம்ʼ ப்ேரஷதவாந் ெதௗ யுஷ்மாந் அத்ரத்யாம்ʼ
ஸர்வ்வவார்த்தாம்ʼஜ்ஞாபயஷ்யத :|

Ⅹஆரிஷ்டார்க²நாமா மம ஸஹப³ந்தீ³ ப³ர்ணப்³பா³ பா⁴க ³ேநேயா
மார்ேகா யுஷ்டநாம்நா வ க்²யாேதா யீஸு²ஸ்²ைசேத ச ²ந்நத்வேசா
ப்⁴ராதேரா யுஷ்மாந் நமஸ்காரம்ʼ ஜ்ஞாபயந்த , ேதஷாம்ʼ மத்⁴ேய
மார்கமத ⁴ யூயம்ʼ பூர்வ்வம் ஆஜ்ஞாப தா : ஸ யத ³ யுஷ்மத்ஸமீபம்
உபதஷ்ேட²த் தர்ஹ யுஷ்மாப ⁴ ர்க்³ருʼஹ்யதாம்ʼ|

Ⅺ ேகவலேமத ஈஸ்²வரராஜ்ேய மம ஸாந்த்வநாஜநகா :
ஸஹகாரிேணா(அ)ப⁴வந்|

Ⅻ க்²ரீஷ்டஸ்ய தா³ேஸா ேயா யுஷ்மத்³ேத³ஸீ²ய இபப்²ரா :
ஸ யுஷ்மாந் நமஸ்காரம்ʼ ஜ்ஞாபயத யூயஞ்ேசஸ்²வரஸ்ய
ஸர்வ்வஸ்மிந் மேநா(அ)ப ⁴லாேஷ யத் ஸித்³தா⁴ : பூர்ணாஸ்²ச
ப⁴ேவத தத³ர்த²ம்ʼ ஸ நத்யம்ʼ ப்ரார்த²நயா யுஷ்மாகம்ʼ க்ருʼேத
யதேத|
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ⅩⅢயுஷ்மாகம்ʼலாயத ³ேகயாஸ்த ²தாநாம்ʼஹயராபலிஸ்த ²தாநாஞ்ச
ப்⁴ராத்ருʼணாம்ʼஹதாயேஸா(அ)தீவேசஷ்டதஇத்யஸ்மிந்அஹம்ʼ
தஸ்யஸா ப⁴வாமி|

ⅩⅣ லூகநாமா ப்ரியஸ்²ச க த்ஸேகா தீ³மாஸ்²ச யுஷ்மப்⁴யம்ʼ
நமஸ்குர்வ்வாேத|

ⅩⅤ யூயம்ʼ லாயத ³ேகயாஸ்தா²ந் ப்⁴ராத்ருʼந் நும்பா²ம்ʼ
தத்³க்³ருʼஹஸ்த ²தாம்ʼஸமிதஞ்சமம நமஸ்காரம்ʼஜ்ஞாபயத|

ⅩⅥ அபரம்ʼ யுஷ்மத்ஸந்நெதௗ⁴ பத்ரஸ்யாஸ்ய பாேட² க்ருʼேத
லாயத ³ேகயாஸ்த²ஸமிதாவப தஸ்ய பாேடா² யதா² ப⁴ேவத்
லாயத ³ேகயாஞ்ச யத் பத்ரம்ʼ மயா ப்ரஹதம்ʼ தத்³ யதா²
யுஷ்மாப ⁴ரப பட்²ேயத ததா² ேசஷ்டத்⁴வம்ʼ|

ⅩⅦ அபரம் ஆர்க ²ப்பம்ʼ வத³த ப்ரேபா⁴ ர்யத் பரிசர்ய்யாபத³ம்ʼ
த்வயாப்ராப தத்ஸாத⁴நாயஸாவதா⁴ேநா ப⁴வ|

ⅩⅧ அஹம்ʼ ெபௗல : ஸ்வஹஸ்தாக்ஷேரண யுஷ்மாந்
நமஸ்காரம்ʼ ஜ்ஞாபயாமி யூயம்ʼ மம ப³ந்த⁴நம்ʼ ஸ்மரத| யுஷ்மாந்
ப்ரத்யநுக்³ரேஹாபூ⁴யாத்|ஆேமந|
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1த ²ஷலநீக ந : பத்ரம்ʼ
Ⅰ ெபௗல : ஸில்வாநஸ்தீமத ²யஸ்²ச பதுரீஸ்²வரஸ்ய ப்ரேபா⁴
ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய சாஸ்²ரயம்ʼ ப்ராப்தா த ²ஷலநீகீயஸமித ம்ʼ
ப்ரத பத்ரம்ʼ லிக²ந்த | அஸ்மாகம்ʼ தாத ஈஸ்²வர : ப்ரபு⁴
ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்²ச யுஷ்மாந் ப்ரத்யநுக்³ரஹம்ʼ ஸா²ந்தஞ்ச
க்ரியாஸ்தாம்ʼ|

Ⅱ வயம்ʼ ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ க்ருʼேத ஈஸ்²வரம்ʼ த⁴ந்யம்ʼ
வதா³ம : ப்ரார்த²நாஸமேயயுஷ்மாகம்ʼ நாேமாச்சாரயாம :,

Ⅲ அஸ்மாகம்ʼ தாதஸ்ேயஸ்²வரஸ்ய ஸாக்ஷாத் ப்ரெபௗ⁴
யீஸு²க்²ரீஷ்ேட யுஷ்மாகம்ʼ வஸ்²வாேஸந யத் கார்ய்யம்ʼ ப்ேரம்நா
ய : பரிஸ்²ரம : ப்ரத்யாஸ²யா சயா த தக்ஷாஜாயேத

Ⅳதத்ஸர்வ்வம்ʼ ந ரந்தரம்ʼஸ்மராமஸ்²ச| ேஹபயப்⁴ராதர :,யூயம்
ஈஸ்²வேரணாப ⁴ருச தா ேலாகாஇத வயம்ʼஜாநீம :|

Ⅴ யேதா(அ)ஸ்மாகம்ʼ ஸுஸம்ʼவாத³ : ேகவலஸ²ப்³ேத³ந யுஷ்மாந்
ந ப்ரவஸ்²ய ஸ²க்த்யா பவ த்ேரணாத்மநா மேஹாத்ஸாேஹந ச
யுஷ்மாந் ப்ராவஸ²த்| வயந்து யுஷ்மாகம்ʼ க்ருʼேத யுஷ்மந்மத்⁴ேய
கீத்³ருʼஸா²அப⁴வாமதத்³யுஷ்மாப ⁴ ர்ஜ்ஞாயேத|

Ⅵ யூயமப ப³ஹுக்ேலஸ²ேபா⁴ேக³ந பவ த்ேரணாத்மநா
த³த்ேதநாநந்ேத³ந ச வாக்யம்ʼ க்³ருʼஹீத்வாஸ்மாகம்ʼ
ப்ரேபா⁴ஸ்²சாநுகா³மிேநா(அ)ப⁴வத|

Ⅶ ேதந மாக த³நயாகா²யாேத³ஸ²ேயா ர்யாவந்ேதா
வஸ்²வாஸிேநா ேலாகா : ஸந்த யூயம்ʼ ேதஷாம்ʼ ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ
ந த³ர்ஸ²நஸ்வரூபாஜாதா :|

Ⅷ யேதா யுஷ்மத்த : ப்ரத நாத ³தயா ப்ரேபா⁴ ர்வாண்யா
மாக த³நயாகா²யாேத³ெஸௗ² வ்யாப்ெதௗ ேகவலேமதந்நஹ
கந்த்வீஸ்²வேர யுஷ்மாகம்ʼ ேயா வஸ்²வாஸஸ்தஸ்ய வார்த்தா
ஸர்வ்வத்ராஸ்²ராவ , தஸ்மாத் தத்ர வாக்யகத²நம் அஸ்மாகம்ʼ
நஷ்ப்ரேயாஜநம்ʼ|

Ⅸயேதா யுஷ்மந்மத்⁴ேய வயம்ʼ கீத்³ருʼஸ²ம்ʼ ப்ரேவஸ²ம்ʼ ப்ராப்தா
யூயஞ்ச கத²ம்ʼ ப்ரத மா வஹாேயஸ்²வரம்ʼ ப்ரத்யாவர்த்தத்⁴வம்
அமரம்ʼஸத்யமீஸ்²வரம்ʼ ேஸவதும்ʼ

Ⅹ ம்ருʼதக³ணமத்⁴யாச்ச ேதேநாத்தா²ப தஸ்ய புத்ரஸ்யார்த²த
ஆகா³மிக்ேராதா⁴த்³ அஸ்மாகம்ʼ நஸ்தாரயது ர்யீேஸா² :
ஸ்வர்கா³த்³ ஆக³மநம்ʼ ப்ரதீக்ஷதும் ஆரப⁴த்⁴வம் ஏதத் ஸர்வ்வம்ʼ
ேத ேலாகா : ஸ்வயம்அஸ்மாந்ஜ்ஞாபயந்த |

Ⅱ
Ⅰ ேஹ ப்⁴ராதர :, யுஷ்மந்மத்⁴ேய (அ)ஸ்மாகம்ʼ ப்ரேவேஸா²
நஷ்ப²ேலா நஜாதஇத யூயம்ʼஸ்வயம்ʼஜாநீத²|

Ⅱஅபரம்ʼ யுஷ்மாப ⁴ ர்யதா²ஸ்²ராவ ததா² பூர்வ்வம்ʼ ப ²லிபீநக³ேர
க்லிஷ்டா ந ந்த ³தாஸ்²ச ஸந்ேதா(அ)ப வயம் ஈஸ்²வராத்³
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உத்ஸாஹம்ʼ லப்³த்⁴வா ப³ஹுயத்ேநந யுஷ்மாந் ஈஸ்²வரஸ்ய
ஸுஸம்ʼவாத³ம்அேபா³த⁴யாம|

Ⅲ யேதா(அ)ஸ்மாகம் ஆேத³ேஸா² ப்⁴ராந்ேதரஸு²ச பா⁴வாத்³
ேவாத்பந்ந : ப்ரவஞ்சநாயுக்ேதாவா ந ப⁴வத |

Ⅳ க ந்த்வீஸ்²வேரணாஸ்மாந் பரீ ய வஸ்²வஸநீயாந் மத்த்வா
சயத்³வத்ஸுஸம்ʼவாேதா³(அ)ஸ்மாஸுஸமார்ப்யததத்³வத்³வயம்ʼ
மாநேவப்⁴ேயா நருேராசஷமாணா : க ந்த்வஸ்மத³ந்த :கரணாநாம்ʼ
பரீக்ஷகாேயஸ்²வராயருேராசஷமாணாபா⁴ஷாமேஹ|

Ⅴ வயம்ʼ கதா³ப ஸ்துதவாத ³ேநா நாப⁴வாேமத யூயம்ʼ ஜாநீத²
கதா³ப ச²லவஸ்த்ேரண ேலாப⁴ம்ʼ நாச்சா²த³யாேமத்யஸ்மிந்
ஈஸ்²வர : ஸா வத்³யேத|

Ⅵ வயம்ʼ க்²ரீஷ்டஸ்ய ப்ேரரிதா இவ ெகௗ³ரவாந்வ தா ப⁴வதும்
அஸ² யாம க ந்து யுஷ்மத்த : பரஸ்மாத்³ வா கஸ்மாத³ப
மாநவாத்³ெகௗ³ரவம்ʼநலிப்ஸமாநாயுஷ்மந்மத்⁴ேயம்ருʼது³பா⁴வா
பூ⁴த்வாவர்த்தாமஹ |

Ⅶ யதா² காச ந்மாதா ஸ்வகீயஸி²ஸூ²ந் பாலயத ததா² வயமப
யுஷ்மாந் காங்க்ஷமாணா

Ⅷ யுஷ்மப்⁴யம்ʼ ேகவலம் ஈஸ்²வரஸ்ய ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ தந்நஹ
கந்துஸ்வகீயப்ராணாந்அப தா³தும்ʼமேநாப ⁴ரப்⁴யலஷாம,யேதா
யூயம்அஸ்மாகம்ʼஸ்ேநஹபாத்ராண்யப⁴வத|

Ⅸ ேஹ ப்⁴ராதர :, அஸ்மாகம்ʼ ஸ்²ரம : க்ேல◌ஸे²ஸ்²ச யுஷ்மாப ⁴ :
ஸ்மர்ய்யேத யுஷ்மாகம்ʼ ேகா(அ)ப யத்³ பா⁴ரக்³ரஸ்ேதா ந ப⁴ேவத்
தத³ர்த²ம்ʼ வயம்ʼ த ³வாநஸ²ம்ʼ பரிஸ்²ராம்யந்ேதா யுஷ்மந்மத்⁴ய
ஈஸ்²வரஸ்யஸுஸம்ʼவாத³மேகா⁴ஷயாம|

Ⅹ அபரஞ்ச வஸ்²வாஸிேநா யுஷ்மாந் ப்ரத வயம்ʼ கீத்³ருʼக்
பவத்ரத்வயதா²ர்த²த்வந ர்ேதா³ஷத்வாசாரிேணா(அ)ப⁴வாேமத்யஸ்மிந்
ஈஸ்²வேராயூயஞ்சஸாக்ஷணஆத்⁴ேவ|

Ⅺ அபரஞ்ச யத்³வத் ப தா ஸ்வபா³லகாந் தத்³வத்³ வயம்ʼ
யுஷ்மாகம் ஏைககம்ʼஜநம்உபத ³ஷ்டவந்த : ஸாந்த்வதவந்தஸ்²ச,

Ⅻ ய ஈஸ்²வர : ஸ்வீயராஜ்யாய வ ப⁴வாய ச
யுஷ்மாந் ஆஹூதவாந் தது³பயுக்தாசரணாய யுஷ்மாந்
ப்ரவர்த்த தவந்தஸ்²ேசத யூயம்ʼஜாநீத²|

ⅩⅢ யஸ்மிந் ஸமேய யூயம் அஸ்மாகம்ʼ முகா²த்³ ஈஸ்²வேரண
ப்ரதஸ்²ருதம்ʼ வாக்யம் அலப⁴த்⁴வம்ʼ தஸ்மிந் ஸமேய தத்
மாநுஷாணாம்ʼ வாக்யம்ʼ ந மத்த்ேவஸ்²வரஸ்ய வாக்யம்ʼ மத்த்வா
க்³ருʼஹீதவந்த இத காரணாத்³ வயம்ʼ ந ரந்தரம் ஈஸ்²வரம்ʼ
த⁴ந்யம்ʼ வதா³ம :, யதஸ்தத்³ ஈஸ்²வரஸ்ய வாக்யம் இத ஸத்யம்ʼ
வஸ்²வாஸிநாம்ʼயுஷ்மாகம்ʼமத்⁴ேய தஸ்யகு³ண : ப்ரகாஸ²ேத ச|

ⅩⅣ ேஹ ப்⁴ராதர :, க்²ரீஷ்டாஸ்²ரிதவத்ய ஈஸ்²வரஸ்ய
யா : ஸமித்ேயா யஹூதா³ேத³ேஸ² ஸந்த யூயம்ʼ
தாஸாம் அநுகாரிேணா(அ)ப⁴வத, தத்³பு⁴க்தா ேலாகாஸ்²ச
யத்³வத்³ யஹூத ³ேலாேகப்⁴யஸ்தத்³வத்³ யூயமப
ஸ்வஜாதீயேலாேகப்⁴ேயாது³ :க²ம்அலப⁴த்⁴வம்ʼ|
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ⅩⅤ ேத யஹூதீ³யா : ப்ரபு⁴ம்ʼ யீஸு²ம்ʼ ப⁴வஷ்யத்³வாத ³நஸ்²ச
ஹதவந்ேதா (அ)ஸ்மாந் தூ³ரீக்ருʼதவந்தஸ்²ச, த ஈஸ்²வராய ந
ேராசந்ேதஸர்வ்ேவஷாம்ʼமாநவாநாம்ʼவபக்ஷாப⁴வந்த ச;

ⅩⅥ அபரம்ʼ ப ⁴ந்நஜாதீயேலாகாநாம்ʼ பரித்ராணார்த²ம்ʼ ேதஷாம்ʼ
மத்⁴ேய ஸுஸம்ʼவாத³ேகா⁴ஷணாத்³ அஸ்மாந் ப்ரத ேஷத⁴ந்த
ேசத்த²ம்ʼ ஸ்வீயபாபாநாம்ʼ பரிமாணம் உத்தேராத்தரம்ʼ பூரயந்த ,
க ந்துேதஷாம்அந்தகாரீ க்ேராத⁴ஸ்தாந்உபக்ரமேத|

ⅩⅦ ேஹ ப்⁴ராதர : மநஸா நஹ கந்து வத³ேநந கயத்காலம்ʼ
யுஷ்மத்ேதா (அ)ஸ்மாகம்ʼ வச்ேச²ேத³ ஜாேத வயம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ
முகா²ந த்³ரஷ்டும்அத்யாகாங்க்ஷயாப³ஹுயத தவந்த :|

ⅩⅧ த்³வேரகக்ருʼத்ேவா வா யுஷ்மத்ஸமீபக³மநாயாஸ்மாகம்ʼ
வேஸ²ஷத : ெபௗலஸ்ய மமாப ⁴லாேஷா(அ)ப⁴வத் க ந்து
ஸ²யதாேநா (அ)ஸ்மாந் நவாரிதவாந்|

ⅩⅨ யேதா(அ)ஸ்மாகம்ʼ கா ப்ரத்யாஸா² ேகா வாநந்த³ 
: க ம்ʼ வா ஸ்²லாக்⁴யக ரீடம்ʼ? அஸ்மாகம்ʼ ப்ரேபா⁴
ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யாக³மநகாேல தத்ஸம்முக²ஸ்தா² யூயம்ʼ க ம்ʼ
தந்ந ப⁴வஷ்யத²?

ⅩⅩயூயம்ஏவாஸ்மாகம்ʼெகௗ³ரவாநந்த³ஸ்வரூபா ப⁴வத²|

Ⅲ
Ⅰஅேதா(அ)ஹம்ʼயதா³ஸந்ேத³ஹம்ʼபுந : ேஸாடு⁴ம்ʼநாஸ²க்நுவம்ʼ
ததா³நீம்ஆதீ²நீநக³ர ஏகாகீஸ்தா²தும்ʼ நஸ்²ச த்ய

Ⅱஸ்வப்⁴ராதரம்ʼக்²ரீஷ்டஸ்யஸுஸம்ʼவாேத³ஸஹகாரிணஞ்ேசஸ்²வரஸ்ய
பரிசாரகம்ʼ தீமத ²யம்ʼயுஷ்மத்ஸமீபம்அப்ேரஷயம்ʼ|

Ⅲ வர்த்தமாைந : க்ேலைஸ² : கஸ்யாப சாஞ்சல்யம்ʼ யதா² ந
ஜாயேத ததா² ேத த்வயா ஸ்த ²ரீக்ரியந்தாம்ʼ ஸ்வகீயத⁴ர்ம்மமத ⁴
ஸமாஸ்²வாஸ்யந்தாஞ்ேசத தம்ஆத ³ஸ²ம்ʼ|

Ⅳவயேமதாத்³ருʼேஸ² க்ேல◌ेேஸ² நயுக்தாஆஸ்மஹஇத யூயம்ʼ
ஸ்வயம்ʼஜாநீத²,யேதா(அ)ஸ்மாகம்ʼது³ர்க³த ர்ப⁴வஷ்யதீத வயம்ʼ
யுஷ்மாகம்ʼ ஸமீேப ஸ்த ²த காேல(அ)ப யுஷ்மாந் அேபா³த⁴யாம,
தாத்³ருʼஸ²ேமவ சாப⁴வத்தத³ப ஜாநீத²|

Ⅴ தஸ்மாத் பரீக்ஷேகண யுஷ்மாஸு பரீக்ஷேதஷ்வஸ்மாகம்ʼ
பரிஸ்²ரேமா வ ப²ேலா ப⁴வஷ்யதீத ப⁴யம்ʼ ேஸாடு⁴ம்ʼ
யதா³ஹம்ʼ நாஸ²க்நுவம்ʼ ததா³ யுஷ்மாகம்ʼ வஸ்²வாஸஸ்ய
தத்த்வாவதா⁴ரணாயதம்அப்ேரஷயம்ʼ|

Ⅵ க ந்த்வது⁴நா தீமத ²ேயா யுஷ்மத்ஸமீபாத்³ அஸ்மத்ஸந்ந த ⁴ம்
ஆக³த்ய யுஷ்மாகம்ʼ வஸ்²வாஸப்ேரமணீ அத்⁴யஸ்மாந்
ஸுவார்த்தாம்ʼ ஜ்ஞாப தவாந் வயஞ்ச யதா² யுஷ்மாந்
ஸ்மராமஸ்ததா² யூயமப்யஸ்மாந் ஸர்வ்வதா³ ப்ரணேயந ஸ்மரத²
த்³ரஷ்டும்ஆகாங்க்ஷத்⁴ேவ ேசத கத ²தவாந்|

Ⅶ ேஹ ப்⁴ராதர :, வார்த்தாமிமாம்ʼ ப்ராப்ய யுஷ்மாநத ⁴
வேஸ²ஷேதா யுஷ்மாகம்ʼ க்ேலஸ²து³ :கா²ந்யத ⁴ யுஷ்மாகம்ʼ
வஸ்²வாஸாத்³அஸ்மாகம்ʼஸாந்த்வநாஜாயத;
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Ⅷ யேதா யூயம்ʼ யத ³ ப்ரபா⁴வவதஷ்ட²த² தர்ஹ்யேநந வயம்
அது⁴நாஜீவாம :|

Ⅸ வயஞ்சாஸ்மதீ³ேயஸ்²வரஸ்ய ஸாக்ஷாத்³ யுஷ்மத்ேதா
ஜாேதந ேயநாநந்ேத³ந ப்ரபு²ல்லா ப⁴வாமஸ்தஸ்ய
க்ருʼத்ஸ்நஸ்யாநந்த³ஸ்ய ேயாக்³யரூேபேணஸ்²வரம்ʼ த⁴ந்யம்ʼ
வத ³தும்ʼ கத²ம்ʼஸ² யாம :?

Ⅹ வயம்ʼ ேயந யுஷ்மாகம்ʼ வத³நாந த்³ரஷ்டும்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ
வஸ்²வாேஸ யத்³ அஸித்³த⁴ம்ʼ வத்³யேத தத் ஸித்³தீ⁴கர்த்துஞ்ச
ஸ² யாமஸ்தாத்³ருʼஸ²ம்ʼவரம்ʼ த ³வாநஸ²ம்ʼ ப்ரார்த²யாமேஹ|

Ⅺ அஸ்மாகம்ʼ தாேதேநஸ்²வேரண ப்ரபு⁴நா யீஸு²க்²ரீஷ்ேடந ச
யுஷ்மத்ஸமீபக³மநாயாஸ்மாகம்ʼ பந்தா²ஸுக³ம : க்ரியதாம்ʼ|

Ⅻ பரஸ்பரம்ʼ ஸர்வ்வாம்ʼஸ்²ச ப்ரத யுஷ்மாகம்ʼ ப்ேரம யுஷ்மாந்
ப்ரத சாஸ்மாகம்ʼ ப்ேரம ப்ரபு⁴நா வர்த்³த்⁴யதாம்ʼ ப³ஹுப²லம்ʼ
க்ரியதாஞ்ச|

ⅩⅢ அபரமஸ்மாகம்ʼ ப்ரபு⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்ட : ஸ்வகீைய :
ஸர்வ்ைவ : பவ த்ரேலாைக : ஸார்த்³த⁴ம்ʼ யதா³க³மிஷ்யத
ததா³ யூயம்ʼ யதா²ஸ்மாகம்ʼ தாதஸ்ேயஸ்²வரஸ்ய ஸம்முேக²
பவ த்ரதயா ந ர்ேதா³ஷா ப⁴வஷ்யத² ததா² யுஷ்மாகம்ʼ மநாம்ʼஸி
ஸ்த ²ரீக்ரியந்தாம்ʼ|

Ⅳ
Ⅰ ேஹ ப்⁴ராதர :, யுஷ்மாப ⁴ : கீத்³ருʼக்³ ஆசரிதவ்யம்ʼ ஈஸ்²வராய
ேராச தவ்யஞ்ச தத³த்⁴யஸ்மத்ேதா யா ஸி²க்ஷா லப்³தா⁴
தத³நுஸாராத் புநரதஸ²யம்ʼ யத்ந : க்ரியதாமித வயம்ʼ
ப்ரபு⁴யீஸு²நாயுஷ்மாந்வ நீயாத ³ஸா²ம :|

Ⅱ யேதா வயம்ʼ ப்ரபு⁴யீஸு²நா கீத்³ருʼஸீ²ராஜ்ஞா யுஷ்மாஸு
ஸமர்ப தவந்தஸ்தத்³யூயம்ʼஜாநீத²|

Ⅲ ஈஸ்²வரஸ்யாயம் அப ⁴லாேஷா யத்³ யுஷ்மாகம்ʼ பவ த்ரதா
ப⁴ேவத்,யூயம்ʼவ்யப ⁴சாராத்³தூ³ேர தஷ்ட²த|

Ⅳயுஷ்மாகம் ஏைகேகா ஜந : ஸ்வகீயம்ʼ ப்ராணாதா⁴ரம்ʼ பவ த்ரம்ʼ
மாந்யஞ்ச ரக்ஷது,

Ⅴ ேய ச ப ⁴ந்நஜாதீயா ேலாகா ஈஸ்²வரம்ʼ ந ஜாநந்த த இவ தத்
காமாப ⁴லாஷஸ்யாதீ⁴நம்ʼ ந கேராது|

Ⅵ ஏதஸ்மிந் வஷேய ேகா(அ)ப்யத்யாசாரீ பூ⁴த்வா ஸ்வப்⁴ராதரம்ʼ
ந வஞ்சயது யேதா(அ)ஸ்மாப ⁴ : பூர்வ்வம்ʼ யேதா²க்தம்ʼ
ப்ரமாணீக்ருʼதஞ்ச தைத²வ ப்ரபு⁴ேரதாத்³ருʼஸா²நாம்ʼ கர்ம்மணாம்ʼ
ஸமுசதம்ʼ ப²லம்ʼ தா³ஸ்யத |

Ⅶயஸ்மாத்³ ஈஸ்²வேரா(அ)ஸ்மாந் அஸு²ச தாைய நாஹூதவாந்
க ந்துபவத்ரத்வாையவாஹூதவாந்|

Ⅷஅேதா ேஹேதா ர்ய : கஸ்²ச த்³வாக்யேமதந்நக்³ருʼஹ்லாத ஸ
மநுஷ்யம் அவஜாநாதீத நஹ ேயந ஸ்வகீயாத்மா யுஷ்மத³ந்தேர
ஸமர்ப தஸ்தம் ஈஸ்²வரம் ஏவாவஜாநாத |
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Ⅸ ப்⁴ராத்ருʼஷ ப்ேரமகரணமத ⁴ யுஷ்மாந் ப்ரத மம
லிக²நம்ʼ நஷ்ப்ரேயாஜநம்ʼ யேதா யூயம்ʼ பரஸ்பரம்ʼ
ப்ேரமகரணாேயஸ்²வரஸி²க்ஷதாேலாகாஆத்⁴ேவ|

Ⅹ க்ருʼத்ஸ்ேந மாக த³நயாேத³ேஸ² ச யாவந்ேதா ப்⁴ராதர : ஸந்த
தாந்ஸர்வ்வாந் ப்ரத யுஷ்மாப ⁴ஸ்தத் ப்ேரம ப்ரகாஸ்²யேத ததா²ப
ேஹப்⁴ராதர :,வயம்ʼயுஷ்மாந்வ நயாமேஹயூயம்ʼபுநர்ப³ஹுதரம்ʼ
ப்ேரம ப்ரகாஸ²யத|

Ⅺ அபரம்ʼ ேய ப³ஹ  :ஸ்த ²தாஸ்ேதஷாம்ʼ த்³ருʼஷ்டிேகா³சேர
யுஷ்மாகம் ஆசரணம்ʼ யத் மேநாரம்யம்ʼ ப⁴ேவத் கஸ்யாப
வஸ்துநஸ்²சாபா⁴ேவாயுஷ்மாகம்ʼயந்ந ப⁴ேவத்,

Ⅻ ஏதத³ர்த²ம்ʼ யூயம் அஸ்மத்ேதா யாத்³ருʼஸ²ம் ஆேத³ஸ²ம்ʼ
ப்ராப்தவந்தஸ்தாத்³ருʼஸ²ம்ʼ ந ர்வ ேராதா⁴சாரம்ʼ கர்த்தும்ʼ
ஸ்வஸ்வகர்ம்மணி மநாம்ʼமி ந தா⁴தும்ʼ நஜகைரஸ்²ச கார்ய்யம்ʼ
ஸாத⁴யதும்ʼயதத்⁴வம்ʼ|

ⅩⅢ ேஹ ப்⁴ராதர : ந ராஸா² அந்ேய ேலாகா இவ யூயம்ʼ யந்ந
ேஸா²ேசத்⁴வம்ʼ தத³ர்த²ம்ʼ மஹாந த்³ராக³தாந் ேலாகாநத ⁴
யுஷ்மாகம்அஜ்ஞாநதா மயா நாப ⁴லஷ்யேத|

ⅩⅣ யீஸு² ர்ம்ருʼதவாந் புநருத ²தவாம்ʼஸ்²ேசத யத ³ வயம்ʼ
வஸ்²வாஸமஸ்தர்ஹ யீஸு²ம்ஆஸ்²ரிதாந்மஹாந த்³ராப்ராப்தாந்
ேலாகாநபீஸ்²வேரா(அ)வஸ்²யம்ʼ ேதநஸார்த்³த⁴ம்ஆேநஷ்யத |

ⅩⅤ யேதா(அ)ஹம்ʼ ப்ரேபா⁴ ர்வாக்ேயந யுஷ்மாந் இத³ம்ʼ
ஜ்ஞாபயாமி; அஸ்மாகம்ʼ மத்⁴ேய ேய ஜநா : ப்ரேபா⁴ராக³மநம்ʼ
யாவத் ஜீவந்ேதா(அ)வேஸ² யந்ேத ேத மஹாந த்³ரிதாநாம்
அக்³ரகா³மிேநாந ந ப⁴வஷ்யந்த ;

ⅩⅥயத : ப்ரபு⁴ :ஸிம்ʼஹநாேத³நப்ரதா⁴நஸ்வர்க³தூ³தஸ்ேயாச்ைச :
ஸ²ப்³ேத³ேநஸ்²வரீயதூரீவாத்³ேயந ச ஸ்வயம்ʼ ஸ்வர்கா³த்³
அவேரா யத ேதந க்²ரீஷ்டாஸ்²ரிதா ம்ருʼதேலாகா : ப்ரத²மம்
உத்தா²ஸ்யாந்த |

ⅩⅦஅபரம்அஸ்மாகம்ʼ மத்⁴ேய ேயஜீவந்ேதா(அ)வேஸ² யந்ேத
த ஆகாேஸ² ப்ரேபா⁴ : ஸாக்ஷாத்கரணார்த²ம்ʼ ைத : ஸார்த்³த⁴ம்ʼ
ேமக⁴வாஹேநந ஹரிஷ்யந்ேத; இத்த²ஞ்ச வயம்ʼ ஸர்வ்வதா³
ப்ரபு⁴நாஸார்த்³த⁴ம்ʼஸ்தா²ஸ்யாம :|

ⅩⅧஅேதாயூயம்ஏதாப ⁴ : கதா²ப ⁴ : பரஸ்பரம்ʼஸாந்த்வயத|

Ⅴ
Ⅰ ேஹ ப்⁴ராதர :, காலாந் ஸமயாம்ʼஸ்²சாத ⁴ யுஷ்மாந் ப்ரத மம
லிக²நம்ʼ நஷ்ப்ரேயாஜநம்ʼ,

Ⅱ யேதா ராத்ெரௗ யாத்³ருʼக் தஸ்கரஸ்தாத்³ருʼக் ப்ரேபா⁴ ர்த ³நம்
உபஸ்தா²ஸ்யதீத யூயம்ʼஸ்வயேமவஸம்யக்³ஜாநீத²|

Ⅲ ஸா²ந்த ர்ந ர்வ்வ ந்க⁴த்வஞ்ச வத்³யத இத யதா³ மாநவா
வத ³ஷ்யந்த ததா³ ப்ரஸவேவத³நா யத்³வத்³ க³ர்ப்³ப ⁴நீம்
உபதஷ்ட²த தத்³வத்³அகஸ்மாத்³வநாஸ²ஸ்தாந் உபஸ்தா²ஸ்யத
ைதருத்³தா⁴ேரா நலப்ஸ்யேத|
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Ⅳ க ந்து ேஹ ப்⁴ராதர :, யூயம் அந்த⁴காேரணாவ்ருʼதா ந ப⁴வத²
தஸ்மாத் தத்³த ³நம்ʼ தஸ்கரஇவயுஷ்மாந் ந ப்ராப்ஸ்யத |

Ⅴ ஸர்வ்ேவ யூயம்ʼ தீ³ப்ேத : ஸந்தாநா த ³வாயாஸ்²ச ஸந்தாநா
ப⁴வத²வயம்ʼ நஸா²வம்ʼஸா²ஸ்தமிரவம்ʼஸா²வா ந ப⁴வாம :|

Ⅵஅேதா (அ)பேரயதா²ந த்³ராக³தா :ஸந்த தத்³வத்³அஸ்மாப ⁴ர்ந
ப⁴வதவ்யம்ʼ க ந்துஜாக³ரிதவ்யம்ʼஸேசதைநஸ்²ச ப⁴வதவ்யம்ʼ|

Ⅶ ேய ந த்³ராந்த ேத நஸா²யாேமவ ந த்³ராந்த ேத ச மத்தா
ப⁴வந்த ேத ரஜந்யாேமவமத்தா ப⁴வந்த |

Ⅷ க ந்து வயம்ʼ த ³வஸஸ்ய வம்ʼஸா² ப⁴வாம :; அேதா
(அ)ஸ்மாப ⁴ ர்வக்ஷஸி ப்ரத்யயப்ேரமரூபம்ʼ கவசம்ʼ ஸி²ரஸி
ச பரித்ராணாஸா²ரூபம்ʼ ஸி²ரஸ்த்ரம்ʼ பரிதா⁴ய ஸேசதைந
ர்ப⁴வதவ்யம்ʼ|

Ⅸ யத ஈஸ்²வேரா(அ)ஸ்மாந் க்ேராேத⁴ ந நயுஜ்யாஸ்மாகம்ʼ
ப்ரபு⁴நாயீஸு²க்²ரீஷ்ேடந பரித்ராணஸ்யாத ⁴காேர ந யு◌ुக்தவாந்,

Ⅹ ஜாக்³ரேதா ந த்³ராக³தா வா வயம்ʼ யத் ேதந ப்ரபு⁴நா
ஸஹ ஜீவாமஸ்தத³ர்த²ம்ʼ ேஸா(அ)ஸ்மாகம்ʼ க்ருʼேத ப்ராணாந்
த்யக்தவாந்|

Ⅺஅதஏவ யூயம்ʼ யத்³வத் குருத² தத்³வத் பரஸ்பரம்ʼ ஸாந்த்வயத
ஸுஸ்த ²ரீகுருத்⁴வஞ்ச|

Ⅻ ேஹ ப்⁴ராதர :, யுஷ்மாகம்ʼ மத்⁴ேய ேய ஜநா : பரிஸ்²ரமம்ʼ
குர்வ்வந்த ப்ரேபா⁴ ர்நாம்நாயுஷ்மாந்அத ⁴தஷ்ட²ந்த்யுபத ³ஸ²ந்த
ச தாந்யூயம்ʼஸம்மந்யத்⁴வம்ʼ|

ⅩⅢ ஸ்வகர்ம்மேஹதுநா ச ப்ேரம்நா தாந் அதீவாத்³ருʼயத்⁴வமித
மம ப்ரார்த²நா,யூயம்ʼ பரஸ்பரம்ʼ ந ர்வ்வ ேராதா⁴ ப⁴வத|

ⅩⅣ ேஹ ப்⁴ராதர :, யுஷ்மாந் வ நயாமேஹ யூயம்
அவஹதாசாரிேணா ேலாகாந் ப⁴ர்த்ஸயத்⁴வம்ʼ, க்ஷ த்³ரமநஸ :
ஸாந்த்வயத, து³ர்ப்³ப³லாந் உபகுருத, ஸர்வ்வாந் ப்ரத
ஸஹஷ்ணேவா ப⁴வத ச|

ⅩⅤஅபரம்ʼ கமப ப்ரத்யநஷ்டஸ்ய ப²லம்அநஷ்டம்ʼ ேகநாப யந்ந
க்ரிேயத தத³ர்த²ம்ʼஸாவதா⁴நா ப⁴வத, க ந்து பரஸ்பரம்ʼஸர்வ்வாந்
மாநவாம்ʼஸ்²ச ப்ரத ந த்யம்ʼஹதாசாரிேணா ப⁴வத|

ⅩⅥஸர்வ்வதா³நந்த³த|
ⅩⅦந ரந்தரம்ʼ ப்ரார்த²நாம்ʼகுருத்⁴வம்ʼ|
ⅩⅧஸர்வ்வவஷேயக்ருʼதஜ்ஞதாம்ʼஸ்வீகுருத்⁴வம்ʼயதஏதேத³வ
க்²ரீஷ்டயீஸு²நாயுஷ்மாந் ப்ரத ப்ரகாஸி²தம் ஈஸ்²வராப ⁴மதம்ʼ|

ⅩⅨபவ த்ரம்ஆத்மாநம்ʼ ந ந ர்வ்வாபயத|
ⅩⅩஈஸ்²வரீயாேத³ஸ²ம்ʼ நாவஜாநீத|
ⅩⅪஸர்வ்வாணி பரீ யயத்³ ப⁴த்³ரம்ʼ தேத³வதா⁴ரயத|
ⅩⅫயத்க மப பாபரூபம்ʼ ப⁴வத தஸ்மாத்³தூ³ரம்ʼ தஷ்ட²த|
ⅩⅩⅢ ஸா²ந்த தா³யக ஈஸ்²வர : ஸ்வயம்ʼ யுஷ்மாந்
ஸம்பூர்ணத்ேவந பவத்ராந் கேராது, அபரம் அஸ்மத்ப்ரேபா⁴
ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யாக³மநம்ʼயாவத்³யுஷ்மாகம்ஆத்மாந : ப்ராணா :
ஸ²ரீராணி ச ந க ²லாந ந ர்த்³ேதா³ஷத்ேவந ர யந்தாம்ʼ|
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ⅩⅩⅣ ேயா யுஷ்மாந் ஆஹ்வயத ஸ வஸ்²வஸநீேயா(அ)த : ஸ தத்
ஸாத⁴யஷ்யத |

ⅩⅩⅤேஹப்⁴ராதர :,அஸ்மாகம்ʼ க்ருʼேத ப்ரார்த²நாம்ʼகுருத்⁴வம்ʼ|
ⅩⅩⅥபவ த்ரசும்ப³ேநநஸர்வ்வாந்ப்⁴ராத்ருʼந்ப்ரத ஸத்குருத்⁴வம்ʼ|
ⅩⅩⅦ பத்ரமித³ம்ʼ ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ பவ த்ராணாம்ʼ ப்⁴ராத்ருʼணாம்ʼ
ஸ்²ருத ேகா³சேர யுஷ்மாப ⁴ : பட்²யதாமித ப்ரேபா⁴ ர்நாம்நா
யுஷ்மாந்ஸ²பயாமி|

ⅩⅩⅧ அஸ்மாகம்ʼ ப்ரேபா⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யாநுக்³ரேத
யுஷ்மாஸுபூ⁴யாத்|ஆேமந்|
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2த ²ஷலநீக ந : பத்ரம்ʼ
Ⅰ ெபௗல : ஸில்வாநஸ்தீமத ²யஸ்²ேசத நாமாேநா வயம்
அஸ்மதீ³யதாதம் ஈஸ்²வரம்ʼ ப்ரபு⁴ம்ʼ யீஸு²க்²ரீஷ்டஞ்சாஸ்²ரிதாம்ʼ
த ²ஷலநீக நாம்ʼஸமித ம்ʼ ப்ரத பத்ரம்ʼலிகா²ம :|

Ⅱ அஸ்மாகம்ʼ தாத ஈஸ்²வர : ப்ரபு⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்²ச
யுஷ்மாஸ்வநுக்³ரஹம்ʼஸா²ந்தஞ்சக்ரியாஸ்தாம்ʼ|

Ⅲ ேஹ ப்⁴ராதர :, யுஷ்மாகம்ʼ க்ருʼேத ஸர்வ்வதா³ யதா²ேயாக்³யம்
ஈஸ்²வரஸ்ய த⁴ந்யவாேதா³ (அ)ஸ்மாப ⁴ : கர்த்தவ்ய :, யேதா
ேஹேதா ர்யுஷ்மாகம்ʼ வஸ்²வாஸ உத்தேராத்தரம்ʼ வர்த்³த⁴ேத
பரஸ்பரம் ஏைககஸ்யப்ேரம ச ப³ஹுப²லம்ʼ ப⁴வத |

Ⅳ தஸ்மாத்³ யுஷ்மாப ⁴ ர்யாவந்த உபத்³ரவக்ேலஸா² :
ஸஹ்யந்ேத ேதஷ யத்³ ேத◌⁴◌ैர்ய்யம்ʼ யஸ்²ச வஸ்²வாஸ :
ப்ரகாஸ்²யேததத்காரணாத்³வயம் ஈஸ்²வரீயஸமிதஷ யுஷ்மாப ⁴ :
ஸ்²லாகா⁴மேஹ|

Ⅴ தச்ேசஸ்²வரஸ்ய ந்யாயவ சாரஸ்ய ப்ரமாணம்ʼ ப⁴வத
யேதா யூயம்ʼ யஸ்ய க்ருʼேத து³ :க²ம்ʼ ஸஹத்⁴வம்ʼ
தஸ்ேயஸ்²வரீயராஜ்யஸ்யேயாக்³யா ப⁴வத²|

Ⅵயத : ஸ்வகீயஸ்வர்க³தூ³தாநாம்ʼ ப³ைல : ஸஹதஸ்ய ப்ரேபா⁴
ர்யீேஸா² : ஸ்வர்கா³த்³ ஆக³மநகாேல யுஷ்மாகம்ʼ க்ேலஸ²ேகப்⁴ய :
க்ேலேஸ²ந ப²லதா³நம்ʼஸார்த்³த⁴மஸ்மாப ⁴ஸ்²ச

Ⅶ க்லிஸ்²யமாேநப்⁴ேயா யுஷ்மப்⁴யம்ʼ ஸா²ந்த தா³நம்
ஈஸ்²வேரணந்யாய்யம்ʼ ேபா⁴த்ஸ்யேத;

Ⅷ ததா³நீம் ஈஸ்²வராநப ⁴ஜ்ேஞப்⁴ேயா (அ)ஸ்மத்ப்ரேபா⁴
ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய ஸுஸம்ʼவாதா³க்³ராஹேகப்⁴யஸ்²ச
ேலாேகப்⁴ேயா ஜாஜ்வல்யமாேநந வஹ்நநா ஸமுச தம்ʼ ப²லம்ʼ
யீஸு²நா தா³ஸ்யேத;

Ⅸ ேத ச ப்ரேபா⁴ ர்வத³நாத் பராக்ரமயுக்தவ ப⁴வாச்ச
ஸதா³தநவ நாஸ²ரூபம்ʼ த³ண்ட³ம்ʼலப்ஸ்யந்ேத,

Ⅹ க ந்து தஸ்மிந் த ³ேந ஸ்வகீயபவத்ரேலாேகஷ வ ராஜிதும்ʼ
யுஷ்மாந் அபராம்ʼஸ்²ச ஸர்வ்வாந் வஸ்²வாஸிேலாகாந்
வஸ்மாபயதுஞ்சஸஆக³மிஷ்யத யேதா (அ)ஸ்மாகம்ʼ ப்ரமாேண
யுஷ்மாப ⁴ ர்வஸ்²வாேஸா(அ)காரி|

Ⅺ அேதா(அ)ஸ்மாகம் ஈஸ்²வேரா யுஷ்மாந் தஸ்யாஹ்வாநஸ்ய
ேயாக்³யாந் கேராது ெஸௗஜந்யஸ்யஸு²ப⁴ப²லம்ʼவஸ்²வாஸஸ்ய
கு³ணஞ்ச பராக்ரேமண ஸாத⁴யத்வத ப்ரார்த²நாஸ்மாப ⁴ :
ஸர்வ்வதா³யுஷ்மந்ந மித்தம்ʼ க்ரியேத,

Ⅻ யதஸ்ததா² ஸத்யஸ்மாகம் ஈஸ்²வரஸ்ய ப்ரேபா⁴
ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய சாநுக்³ரஹாத்³ அஸ்மத்ப்ரேபா⁴
ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய நாம்ேநா ெகௗ³ரவம்ʼ யுஷ்மாஸு யுஷ்மாகமப
ெகௗ³ரவம்ʼ தஸ்மிந் ப்ரகாஸி²ஷ்யேத|
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Ⅱ
Ⅰ ேஹ ப்⁴ராதர :, அஸ்மாகம்ʼ ப்ரேபா⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யாக³மநம்ʼ
தஸ்ய ஸமீேப (அ)ஸ்மாகம்ʼ ஸம்ʼஸ்த ²தஞ்சாத ⁴ வயம்ʼ யுஷ்மாந்
இத³ம்ʼ ப்ரார்த²யாமேஹ◌े,

Ⅱப்ரேப⁴ஸ்தத்³த ³நம்ʼப்ராேயேணாபஸ்த ²தம்இத யத ³கஸ்²ச த்³
ஆத்மநா வாசா வா பத்ேரண வாஸ்மாகம் ஆேத³ஸ²ம்ʼ கல்பயந்
யுஷ்மாந் க³த³த தர்ஹ யூயம்ʼ ேதந சஞ்சலமநஸஉத்³வக்³நாஸ்²ச
ந ப⁴வத|

Ⅲ ேகநாப ப்ரகாேரண ேகா(அ)ப யுஷ்மாந் ந வஞ்சயது
யதஸ்தஸ்மாத்³த ³நாத்பூர்வ்வம்ʼத⁴ர்ம்மேலாேபேநாபஸ்யாதவ்யம்ʼ,

Ⅳ யஸ்²ச ஜேநா வ பக்ஷதாம்ʼ குர்வ்வந் ஸர்வ்வஸ்மாத்³
ேத³வாத் பூஜநீயவஸ்துஸ்²ேசாந்நம்ʼஸ்யேத ஸ்வம் ஈஸ்²வரமிவ
த³ர்ஸ²யந் ஈஸ்²வரவத்³ ஈஸ்²வரஸ்ய மந்த ³ர உபேவ யத ச ேதந
வ நாஸ²பாத்ேரணபாபபுருேஷேணாேத³தவ்யம்ʼ|

Ⅴ யதா³ஹம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ ஸந்ந தா⁴வாஸம்ʼ ததா³நீம் ஏதத்³
அகத²யமித யூயம்ʼ க ம்ʼ நஸ்மரத²?

Ⅵ ஸாம்ப்ரதம்ʼ ஸ ேயந நவார்ய்யேத தத்³ யூயம்ʼ ஜாநீத², க ந்து
ஸ்வஸமேய ேதேநாேத³தவ்யம்ʼ|

Ⅶ வத⁴ர்ம்மஸ்ய நகூ³ேடா⁴ கு³ண இதா³நீமப ப²லத க ந்து
யஸ்தம்ʼ நவாரயத ேஸா(அ)த்³யாப தூ³ரீக்ருʼேதா நாப⁴வத்|

Ⅷ தஸ்மிந் தூ³ரீக்ருʼேத ஸ வத⁴ர்ம்ம்யுேத³ஷ்யத க ந்து
ப்ரபு⁴ ர்யீஸு² : ஸ்வமுக²பவேநந தம்ʼ வத்⁴வம்ʼஸயஷ்யத
ந ேஜாபஸ்த ²ேதஸ்ேதஜஸாவநாஸ²யஷ்யத ச|

Ⅸ ஸ²யதாநஸ்ய ஸ²க்த ப்ரகாஸ²நாத்³ வநாஸ்²யமாநாநாம்ʼ
மத்⁴ேய ஸர்வ்வவதா⁴ : பராக்ரமா ப்⁴ரமிகா ஆஸ்²சர்ய்யக்ரியா
லக்ஷணாந்யத⁴ர்ம்மஜாதா ஸர்வ்வவத⁴ப்ரதாரணா ச
தஸ்ேயாபஸ்த ²ேத : ப²லம்ʼ ப⁴வஷ்யத ;

Ⅹ யேதா ேஹேதாஸ்ேத பரித்ராணப்ராப்தேய
ஸத்யத⁴ர்ம்மஸ்யாநுராக³ம்ʼ ந க்³ருʼஹீதவந்தஸ்தஸ்மாத்
காரணாத்³

Ⅺ ஈஸ்²வேரண தாந் ப்ரத ப்⁴ராந்த கரமாயாயாம்ʼ ப்ேரஷதாயாம்ʼ
ேத ம்ருʼஷாவாக்ேயவஸ்²வஸிஷ்யந்த |

Ⅻ யேதா யாவந்ேதா மாநவா : ஸத்யத⁴ர்ம்ேம ந
வஸ்²வஸ்யாத⁴ர்ம்ேமண துஷ்யந்த ைத : ஸர்வ்ைவ
ர்த³ண்ட³பா⁴ஜைந ர்ப⁴வதவ்யம்ʼ|

ⅩⅢ ேஹ ப்ரேபா⁴ : ப்ரியா ப்⁴ராதர :, யுஷ்மாகம்ʼ க்ருʼத ஈஸ்²வரஸ்ய
த⁴ந்யவாேதா³(அ)ஸ்மாப ⁴ : ஸர்வ்வதா³ கர்த்தவ்ேயா யத ஈஸ்²வர
ஆ ப்ரத²மாத்³ ஆத்மந : பாவேநந ஸத்யத⁴ர்ம்ேம வஸ்²வாேஸந ச
பரித்ராணார்த²ம்ʼயுஷ்மாந்வரீதவாந்

ⅩⅣ தத³ர்த²ஞ்சாஸ்மாப ⁴ ர்ேகா⁴ஷேதந ஸுஸம்ʼவாேத³ந
யுஷ்மாந் ஆஹூயாஸ்மாகம்ʼ ப்ரேபா⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய
ேதஜேஸா(அ)த ⁴காரிண : கரிஷ்யத |



2 Thessalonians Ⅱ:ⅩⅤ 434 2 Thessalonians Ⅲ:Ⅻ

ⅩⅤஅேதா ேஹ ப்⁴ராதர : யூயம் அஸ்மாகம்ʼ வாக்ைய : பத்ைரஸ்²ச
யாம்ʼ ஸி²க்ஷாம்ʼ லப்³த⁴வந்தஸ்தாம்ʼ க்ருʼத்ஸ்நாம்ʼ ஸி²க்ஷாம்ʼ
தா⁴ரயந்த : ஸுஸ்த ²ரா ப⁴வத|

ⅩⅥஅஸ்மாகம்ʼ ப்ரபு⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்தாத ஈஸ்²வரஸ்²சார்த²ேதா
ேயா யுஷ்மாஸு ப்ேரம க்ருʼதவாந் ந த்யாஞ்ச ஸாந்த்வநாம்
அநுக்³ரேஹேணாத்தமப்ரத்யாஸா²ஞ்சயுஷ்மப்⁴யம்ʼ த³த்தவாந்

ⅩⅦ ஸ ஸ்வயம்ʼ யுஷ்மாகம் அந்த :கரணாந ஸாந்த்வயது
ஸர்வ்வஸ்மிந் ஸத்³வாக்ேய ஸத்கர்ம்மணி ச ஸுஸ்த ²ரீகேராது
ச|

Ⅲ
Ⅰ ேஹ ப்⁴ராதர :, ேஸ²ேஷ வதா³மி, யூயம் அஸ்மப்⁴யமித³ம்ʼ
ப்ரார்த²யத்⁴வம்ʼ யத் ப்ரேபா⁴ ர்வாக்யம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ மத்⁴ேய யதா²
தைத²வாந்யத்ராப ப்ரசேரத் மாந்யஞ்ச ப⁴ேவத்;

Ⅱயச்சவயம்அவேவசேகப்⁴ேயாது³ஷ்ேடப்⁴யஸ்²ச ேலாேகப்⁴ேயா
ரக்ஷாம்ʼ ப்ராப்நுயாமயத : ஸர்வ்ேவஷாம்ʼவஸ்²வாேஸா ந ப⁴வத |

Ⅲ க ந்து ப்ரபு⁴ ர்வஸ்²வாஸ்ய : ஸ ஏவ யுஷ்மாந் ஸ்த ²ரீகரிஷ்யத
து³ஷ்டஸ்யகராத்³உத்³த⁴ரிஷ்யத ச|

Ⅳயூயம் அஸ்மாப ⁴ ர்யத்³ ஆத ³ஸ்²யத்⁴ேவ தத் குருத² கரிஷ்யத²
ேசத வஸ்²வாேஸாயுஷ்மாநத ⁴ ப்ரபு⁴நாஸ்மாகம்ʼஜாயேத|

Ⅴ ஈஸ்²வரஸ்ய ப்ேரம்ந க்²ரீஷ்டஸ்யஸஹஷ்ணுதாயாஞ்ச ப்ரபு⁴ :
ஸ்வயம்ʼயுஷ்மாகம்அந்த :கரணாந வ நயது|

Ⅵ ேஹ ப்⁴ராதர :, அஸ்மத்ப்ரேபா⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய
நாம்நா வயம்ʼ யுஷ்மாந் இத³ம் ஆத ³ஸா²ம :, அஸ்மத்ேதா
யுஷ்மாப ⁴ ர்யா ஸி²க்ஷலம்ப ⁴ தாம்ʼ வஹாய கஸ்²ச த்³ ப்⁴ராதா
யத்³யவஹதாசாரம்ʼ கேராத தர்ஹ யூயம்ʼ தஸ்மாத் ப்ருʼத²க்³
ப⁴வத|

Ⅶ யேதா வயம்ʼ யுஷ்மாப ⁴ : கத²ம் அநுகர்த்தவ்யாஸ்தத்³ யூயம்ʼ
ஸ்வயம்ʼ ஜாநீத²| யுஷ்மாகம்ʼ மத்⁴ேய வயம் அவஹதாசாரிேணா
நாப⁴வாம,

Ⅷவநாமூல்யம்ʼகஸ்யாப்யந்நம்ʼநாபு⁴ம்ʼஜ்மஹ கந்துேகா(அ)ப
யத்³ அஸ்மாப ⁴ ர்பா⁴ரக்³ரஸ்ேதா ந ப⁴ேவத் தத³ர்த²ம்ʼ ஸ்²ரேமண
க்ேலேஸ²ந ச த ³வாநஸ²ம்ʼ கார்ய்யம்அகுர்ம்ம|

Ⅸஅத்ராஸ்மாகம்அத ⁴காேராநாஸ்தீத்த²ம்ʼநஹ கந்த்வஸ்மாகம்
அநுகரணாய யுஷ்மாந் த்³ருʼஷ்டாந்தம்ʼ த³ர்ஸ²யதும்
இச்ச²ந்தஸ்தத்³அகுர்ம்ம|

Ⅹ யேதா ேயந கார்ய்யம்ʼ ந க்ரியேத ேதநாஹாேரா(அ)ப ந
க்ரியதாமித வயம்ʼயுஷ்மத்ஸமீபஉபஸ்த ²த காேல(அ)ப யுஷ்மாந்
ஆத ³ஸா²ம|

Ⅺயுஷ்மந்மத்⁴ேய (அ)வஹதாசாரிண : ேக(அ)ப ஜநாவ த்³யந்ேத
ேத ச கார்ய்யம் அகுர்வ்வந்த ஆலஸ்யம் ஆசரந்தீத்யஸ்மாப ⁴ :
ஸ்²ரூயேத|

Ⅻ தாத்³ருʼஸா²ந் ேலாகாந் அஸ்மதப்ரேபா⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய
நாம்நா வயம் இத³ம் ஆத ³ஸா²ம ஆஜ்ஞாபயாமஸ்²ச, ேத
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ஸா²ந்தபா⁴ேவந கார்ய்யம்ʼ குர்வ்வந்த : ஸ்வகீயமந்நம்ʼ
பு⁴ஞ்ஜதாம்ʼ|

ⅩⅢஅபரம்ʼ ேஹப்⁴ராதர :,யூயம்ʼஸதா³சரேணநக்லாம்யத|
ⅩⅣ யத ³ ச கஸ்²ச ேத³தத்பத்ேர லிக ²தாம் அஸ்மாகம் ஆஜ்ஞாம்ʼ
ந க்³ருʼஹ்லாத தர்ஹ யூயம்ʼ தம்ʼ மாநுஷம்ʼ லக்ஷயத தஸ்ய
ஸம்ʼஸர்க³ம்ʼ த்யஜத ச ேதநஸத்ரபஷ்யேத|

ⅩⅤக ந்துதம்ʼ நஸ²த்ரும்ʼமந்யமாநா ப்⁴ராதரமிவ ேசதயத|
ⅩⅥ ஸா²ந்த தா³தா ப்ரபு⁴ : ஸர்வ்வத்ர ஸர்வ்வதா² யுஷ்மப்⁴யம்ʼ
ஸா²ந்த ம்ʼ ேத³யாத்| ப்ரபு⁴ ர்யுஷ்மாகம்ʼ ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ ஸங்கீ³
பூ⁴யாத்|

ⅩⅦ நமஸ்கார ஏஷ ெபௗலஸ்ய மம கேரண லிக ²ேதா(அ)பூ⁴த்
ஸர்வ்வஸ்மிந் பத்ர ஏதந்மமசஹ்நம்ஏதாத்³ருʼைஸ²ரக்ஷைரர்மயா
லிக்²யேத|

ⅩⅧ அஸ்மாகம்ʼ ப்ரேபா⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யாநு◌ुக்³ரஹ :
ஸர்வ்ேவஷ யுஷ்மாஸுபூ⁴யாத்|ஆேமந்|
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1தீமத ²யம்ʼபத்ரம்ʼ
Ⅰ அஸ்மாகம்ʼ த்ராணகர்த்துரீஸ்²வரஸ்யாஸ்மாகம்ʼ
ப்ரத்யாஸா²பூ⁴ேம : ப்ரேபா⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யசாஜ்ஞாநுஸாரேதா
யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய ப்ேரரித : ெபௗல : ஸ்வகீயம்ʼ ஸத்யம்ʼ
த⁴ர்ம்மபுத்ரம்ʼ தீமத ²யம்ʼ ப்ரத பத்ரம்ʼலிக²த |

Ⅱ அஸ்மாகம்ʼ தாத ஈஸ்²வேரா(அ)ஸ்மாகம்ʼ ப்ரபு⁴
ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்²ச த்வய அநுக்³ரஹம்ʼ த³யாம்ʼ ஸா²ந்தஞ்ச
குர்ய்யாஸ்தாம்ʼ|

Ⅲ மாக த³நயாேத³ேஸ² மம க³மநகாேல த்வம் இப ²ஷநக³ேர
தஷ்ட²ந்இதரஸி²க்ஷாநக்³ரஹீதவ்யா,அநந்ேதஷ பாக்²யாேநஷ
வம்ʼஸா²வலிஷ சயுஷ்மாப ⁴ ர்மேநா ந ந ேவஸி²தவ்யம்

Ⅳ இத காம்ʼஸ்²ச த் ேலாகாந் யத்³ உபத ³ேஸ²ேரதத்
மயாத ³ஷ்ேடா(அ)ப⁴வ :,யத :ஸர்வ்ைவேரைதர்வஸ்²வாஸயுக்ேதஸ்²வரீயநஷ்டா²
நஜாயேத க ந்துவவாேதா³ஜாயேத|

Ⅴ உபேத³ஸ²ஸ்ய த்வப ⁴ப்ேரதம்ʼ ப²லம்ʼ ந ர்ம்மலாந்த :கரேணந
ஸத்ஸம்ʼேவேத³ந நஷ்கபடவஸ்²வாேஸந சயுக்தம்ʼ ப்ேரம|

Ⅵ ேகச த் ஜநாஸ்²ச ஸர்வ்வாண்ேயதாந வஹாய
ந ரர்த²ககதா²நாம்அநுக³மேநநவ பத²கா³மிேநா(அ)ப⁴வந்,

Ⅶ யத்³ பா⁴ஷந்ேத யச்ச நஸ்²ச ந்வந்த தந்ந பு³த்⁴யமாநா
வ்யவஸ்ேதா²பேத³ஷ்டாேரா ப⁴வதும்இச்ச²ந்த |

Ⅷ ஸா வ்யவஸ்தா² யத ³ ேயாக்³யரூேபண க்³ருʼஹ்யேத
தர்ஹ்யுத்தமா ப⁴வதீத வயம்ʼஜாநீம :|

Ⅸ அபரம்ʼ ஸா வ்யவஸ்தா² தா⁴ர்ம்மிகஸ்ய வருத்³தா⁴ ந
ப⁴வத க ந்த்வதா⁴ர்ம்மிேகா (அ)வாத்⁴ேயா து³ஷ்ட : பாபஷ்ேடா²
(அ)பவ த்ேரா (அ)ஸு²ச  : ப த்ருʼஹந்தாமாத்ருʼஹந்தா நரஹந்தா

Ⅹ ேவஸ்²யாகா³மீ பும்ʼைமது²நீ மநுஷ்யவக்ேரதா மித்²யாவாதீ³
மித்²யாஸ²பத²காரீ சஸர்வ்ேவஷாேமேதஷாம்ʼவருத்³தா⁴,

Ⅺ ததா² ஸச்ச தா³நந்ேத³ஸ்²வரஸ்ய ேயா வ ப⁴வயுக்த :
ஸுஸம்ʼவாேதா³ மய ஸமர்ப தஸ்தத³நுயாயஹேதாபேத³ஸ²ஸ்ய
வபரீதம்ʼ யத் கஞ்ச த்³ ப⁴வத தத்³வருத்³தா⁴ ஸா வ்யவஸ்ேத²த
தத்³க்³ராஹணாஜ்ஞாதவ்யம்ʼ|

Ⅻ மஹ்யம்ʼ ஸ²க்த தா³தா ேயா(அ)ஸ்மாகம்ʼ ப்ரபு⁴ :
க்²ரீஷ்டயீஸு²ஸ்தமஹம்ʼ த⁴ந்யம்ʼவதா³மி|

ⅩⅢ யத : புரா ந ந்த³க உபத்³ராவீ ஹம்ʼஸகஸ்²ச பூ⁴த்வாப்யஹம்ʼ
ேதந வஸ்²வாஸ்ேயா (அ)மந்ேய பரிசாரகத்ேவ ந்யயுஜ்ேய
ச| தத்³ அவஸ்²வாஸாசரணம் அஜ்ஞாேநந மயா க்ருʼதமித
ேஹேதாரஹம்ʼ ேதநாநுகம்ப ேதா(அ)ப⁴வம்ʼ|

ⅩⅣ அபரம்ʼ க்²ரீஷ்ேட யீெஸௗ² வஸ்²வாஸப்ேரமப்⁴யாம்ʼ
ஸஹேதா(அ)ஸ்மத்ப்ரேபா⁴ரநுக்³ரேஹா (அ)தீவப்ரசுேரா(அ)ப⁴த்|
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ⅩⅤ பாப ந : பரித்ராதும்ʼ க்²ரீஷ்ேடா யீஸு² ர்ஜக³த
ஸமவதீர்ேணா(அ)ப⁴வத், ஏஷா கதா² வஸ்²வாஸநீயா ஸர்வ்ைவ
க்³ரஹணீயா ச|

ⅩⅥ ேதஷாம்ʼ பாப நாம்ʼ மத்⁴ேய(அ)ஹம்ʼ ப்ரத²மஆஸம்ʼ க ந்து ேய
மாநவா அநந்தஜீவநப்ராப்த்யர்த²ம்ʼ தஸ்மிந் வஸ்²வஸிஷ்யந்த
ேதஷாம்ʼ த்³ருʼஷ்டாந்ேத மய ப்ரத²ேம யீஸு²நா க்²ரீஷ்ேடந
ஸ்வகீயா க்ருʼத்ஸ்நா ச ரஸஹஷ்ணுதா யத் ப்ரகாஸ்²யேத
தத³ர்த²ேமவாஹம்அநுகம்பாம்ʼ ப்ராப்தவாந்|

ⅩⅦ அநாத ³ரக்ஷேயா(அ)த்³ருʼஸ்²ேயா ராஜா ேயா(அ)த்³வதீய :
ஸர்வ்வஜ்ஞ ஈஸ்²வரஸ்தஸ்ய ெகௗ³ரவம்ʼ மஹமா சாநந்தகாலம்ʼ
யாவத்³பூ⁴யாத்|ஆேமந்|

ⅩⅧ ேஹ புத்ர தீமத ²ய த்வய யாந ப⁴வஷ்யத்³வாக்யாந
புரா கத ²தாந தத³நுஸாராத்³ அஹம் ஏநமாேத³ஸ²ம்ʼ த்வய
ஸமர்பயாமி, தஸ்யாப ⁴ப்ராேயா(அ)யம்ʼ யத்த்வம்ʼ ைத
ர்வாக்ையருத்தமயுத்³த⁴ம்ʼ கேராஷ

ⅩⅨ வஸ்²வாஸம்ʼ ஸத்ஸம்ʼேவத³ஞ்ச தா⁴ரயஸி ச| அநேயா :
பரித்யாகா³த் ேகஷாஞ்ச த்³வஸ்²வாஸதரீ ப⁴க்³நாப⁴வத்|

ⅩⅩ ஹுமிநாயஸிகந்த³ெரௗ ேதஷாம்ʼ ெயௗ த்³ெவௗ ஜெநௗ,
ெதௗ யத்³ த⁴ர்ம்மந ந்தா³ம்ʼ புந ர்ந கர்த்தும்ʼ ஸி²ேக்ஷேத தத³ர்த²ம்ʼ
மயாஸ²யதாநஸ்யகேரஸமர்ப ெதௗ|

Ⅱ
Ⅰமமப்ரத²மஆேத³ேஸா²(அ)யம்ʼ,ப்ரார்த²நாவ நயந ேவத³நத⁴ந்யவாதா³ 

: கர்த்தவ்யா :,
Ⅱ ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ மாநவாநாம்ʼ க்ருʼேத வ ேஸ²ஷேதா வயம்ʼ
யத் ஸா²ந்தத்ேவந ந ர்வ்வ ேராத⁴த்ேவந ேசஸ்²சரப⁴க்த ம்ʼ
வநீதத்வஞ்சாசரந்த : காலம்ʼ யாபயாமஸ்தத³ர்த²ம்ʼ ந்ருʼபதீநாம்
உச்சபத³ஸ்தா²நாஞ்சக்ருʼேத ேத கர்த்தவ்யா :|

Ⅲ யேதா(அ)ஸ்மாகம்ʼ தாரகஸ்ேயஸ்²வரஸ்ய ஸாக்ஷாத்
தேத³ேவாத்தமம்ʼ க்³ராஹ்யஞ்சப⁴வத ,

Ⅳ ஸ ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ மாநவாநாம்ʼ பரித்ராணம்ʼ
ஸத்யஜ்ஞாநப்ராப்தஞ்ேசச்ச²த |

Ⅴ யத ஏேகா(அ)த்³வதீய ஈஸ்²வேரா வ த்³யேத கஞ்ேசஸ்²வேர
மாநேவஷ ைசேகா (அ)த்³வதீேயா மத்⁴யஸ்த² :

Ⅵஸநராவதார : க்²ரீஷ்ேடா யீஸு² ர்வ த்³யேத ய : ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ
முக்ேத ர்மூல்யம் ஆத்மதா³நம்ʼ க்ருʼதவாந்| ஏேதந ேயந
ப்ரமாேணேநாபயுக்ேதஸமேயப்ரகாஸி²தவ்யம்ʼ,

Ⅶ தத்³ேகா⁴ஷயதா தூ³ேதா வஸ்²வாேஸ ஸத்யத⁴ர்ம்ேம ச
ப ⁴ந்நஜாதீயாநாம் உபேத³ஸ²கஸ்²சாஹம்ʼ ந்யயூஜ்ேய, ஏதத³ஹம்ʼ
க்²ரீஷ்டஸ்யநாம்நாயதா²தத்²யம்ʼவதா³மி நாந்ருʼதம்ʼ கத²யாமி|

Ⅷ அேதா மமாப ⁴மதமித³ம்ʼ புருைஷ : க்ேராத⁴ஸந்ேத³ெஹௗ
வநா பவ த்ரகராந் உத்ேதால்யஸர்வ்வஸ்மிந் ஸ்தா²ேந ப்ரார்த²நா
க்ரியதாம்ʼ|
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Ⅸ தத்³வத் நார்ய்ேயா(அ)ப ஸலஜ்ஜா : ஸம்ʼயதமநஸஸ்²ச
ஸத்ேயா ேயாக்³யமாச்சா²த³நம்ʼ பரித³த⁴து கஞ்ச
ேகஸ²ஸம்ʼஸ்காைர : கணகமுக்தாப ⁴ர்மஹார்க்⁴யபரிச்ச²ைத³ஸ்²சாத்மபூ⁴ஷணம்ʼ
நகுர்வ்வத்ய :

Ⅹ ஸ்வீக்ருʼேதஸ்²வரப⁴க்தீநாம்ʼ ேயாஷதாம்ʼ ேயாக்³ைய :
ஸத்யர்ம்மப ⁴ : ஸ்வபூ⁴ஷணம்ʼகுர்வ்வதாம்ʼ|

Ⅺநாரீஸம்பூர்ணவநீதத்ேவந ந ர்வ ேராத⁴ம்ʼஸி²க்ஷதாம்ʼ|
Ⅻ நார்ய்யா : ஸி²க்ஷாதா³நம்ʼ புருஷாயாஜ்ஞாதா³நம்ʼ வாஹம்ʼ
நாநுஜாநாமி தயா ந ர்வ்வ ேரா◌தे⁴த்வம்ஆசரிதவ்யம்ʼ|

ⅩⅢயத : ப்ரத²மம்ஆத³மஸ்தத : பரம்ʼஹவாயா : ஸ்ருʼஷ்டிர்ப³பூ⁴வ|
ⅩⅣ கஞ்சாத³ம் ப்⁴ராந்த யுக்ேதா நாப⁴வத் ேயாஷேத³வ
ப்⁴ராந்த யுக்தாபூ⁴த்வாத்யாசாரிணீப³பூ⁴வ|

ⅩⅤததா²ப நாரீக³ேணாயத ³வஸ்²வாேஸப்ேரம்ந பவ த்ரதாயாம்ʼ
ஸம்ʼயதமநஸி ச தஷ்ட²த தர்ஹ்யபத்யப்ரஸவவர்த்மநா
பரித்ராணம்ʼ ப்ராப்ஸ்யத |

Ⅲ
Ⅰயத ³கஸ்²ச த்³அத்⁴யக்ஷபத³ம்ஆகாங்க்ஷேததர்ஹ ஸஉத்தமம்ʼ
கர்ம்மலிப்ஸதஇத ஸத்யம்ʼ|

Ⅱ அேதா(அ)த்⁴யேக்ஷணாந ந்த ³ேதைநகஸ்யா ேயாஷேதா
ப⁴ர்த்ராபரிமிதேபா⁴ேக³நஸம்ʼயதமநஸாஸப்⁴ேயநாத த ²ேஸவேகந
ஸி²க்ஷேணநபுேணந

Ⅲ ந மத்³யேபந ந ப்ரஹாரேகண கந்து ம்ருʼது³பா⁴ேவந
ந ர்வ்வவாேத³ந ந ர்ேலாேப⁴ந

Ⅳ ஸ்வபரிவாராணாம் உத்தமஸா²ஸேகந பூர்ணவநீதத்வாத்³
வஸ்²யாநாம்ʼஸந்தாநாநாம்ʼ நயந்த்ரா ச ப⁴வதவ்யம்ʼ|

Ⅴ யத ஆத்மபரிவாராந் ஸா²ஸிதும்ʼ ேயா ந ஸ²க்ேநாத
ேதேநஸ்²வரஸ்ய ஸமிேதஸ்தத்த்வாவதா⁴ரணம்ʼ கத²ம்ʼ
காரிஷ்யேத?

Ⅵ அபரம்ʼ ஸ க³ர்வ்வ ேதா பூ⁴த்வா யத் ஸ²யதாந இவ
த³ண்ட³ேயாக்³ேயா ந ப⁴ேவத் தத³ர்த²ம்ʼ ேதந நவஸி²ஷ்ேயண ந
ப⁴வதவ்யம்ʼ|

Ⅶ யச்ச ந ந்தா³யாம்ʼ ஸ²யதாநஸ்ய ஜாேல ச ந பேதத் தத³ர்த²ம்ʼ
ேதந ப³ஹ  :ஸ்த²ேலாகாநாமப மத்⁴ேய ஸுக்²யாதயுக்ேதந
ப⁴வதவ்யம்ʼ|

Ⅷ தத்³வத் பரிசாரைகரப வ நீைத ர்த்³வவத⁴வாக்யரஹைத
ர்ப³ஹுமத்³யபாேந (அ)நாஸக்ைத ர்ந ர்ேலாைப⁴ஸ்²ச ப⁴வதவ்யம்ʼ,

Ⅸ ந ர்ம்மலஸம்ʼேவேத³ந ச வஸ்²வாஸஸ்ய நகூ³ட⁴வாக்யம்ʼ
தா⁴தவ்யஞ்ச|

Ⅹ அக்³ேர ேதஷாம்ʼ பரீக்ஷா க்ரியதாம்ʼ தத : பரம் அந ந்த ³தா
பூ⁴த்வா ேத பரிசர்ய்யாம்ʼகுர்வ்வந்து|

Ⅺஅபரம்ʼ ேயாஷத்³ப ⁴ரப வ நீதாப ⁴ரநபவாத ³காப ⁴ : ஸதர்காப ⁴ :
ஸர்வ்வத்ரவஸ்²வாஸ்யாப ⁴ஸ்²ச ப⁴வதவ்யம்ʼ|
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Ⅻ பரிசாரகா ஏைககேயாஷேதா ப⁴ர்த்தாேரா ப⁴ேவயு :,
நஜஸந்தாநாநாம்ʼ பரிஜநாநாஞ்சஸுஸா²ஸநம்ʼகுர்ய்யுஸ்²ச|

ⅩⅢ யத : ஸா பரிசர்ய்யா ைய ர்ப⁴த்³ரரூேபண ஸாத்⁴யேத ேத
ஸ்²ேரஷ்ட²பத³ம்ʼ ப்ராப்நுவந்த க்²ரீஷ்ேட யீெஸௗ² வஸ்²வாேஸந
மேஹாத்ஸுகா ப⁴வந்த ச|

ⅩⅣ த்வாம்ʼ ப்ரத்ேயதத்பத்ரேலக²நஸமேய ஸீ²க்⁴ரம்ʼ
த்வத்ஸமீபக³மநஸ்யப்ரத்யாஸா²மமவத்³யேத|

ⅩⅤ யத ³ வா வலம்ேப³ய தர்ஹீஸ்²வரஸ்ய க்³ருʼேஹ
(அ)ர்த²த : ஸத்யத⁴ர்ம்மஸ்ய ஸ்தம்ப⁴ப ⁴த்தமூலஸ்வரூபாயாம்
அமேரஸ்²வரஸ்ய ஸமிெதௗ த்வயா கீத்³ருʼஸ² ஆசார :
கர்த்தவ்யஸ்தத்ஜ்ஞாதும்ʼஸ² யேத|

ⅩⅥ அபரம்ʼ யஸ்ய மஹத்த்வம்ʼ ஸர்வ்வஸ்வீக்ருʼதம்
ஈஸ்²வரப⁴க்ேதஸ்தத் நகூ³ட⁴வாக்யமித³ம் ஈஸ்²வேரா
மாநவேத³ேஹ ப்ரகாஸி²த ஆத்மநா ஸபுண்யீக்ருʼேதா தூ³ைத :
ஸந்த்³ருʼஷ்ட : ஸர்வ்வஜாதீயாநாம்ʼ ந கேட ேகா⁴ஷேதா ஜக³ேதா
வஸ்²வாஸபாத்ரீபூ⁴தஸ்ேதஜ :ப்ராப்தேயஸ்வர்க³ம்ʼ நீதஸ்²ேசத |

Ⅳ
Ⅰ பவ த்ர ஆத்மா ஸ்பஷ்டம் இத³ம்ʼ வாக்யம்ʼ வத³த சரமகாேல
கத பயேலாகாவஹ்நநாங்க தத்வாத்

Ⅱ கேடா²ரமநஸாம்ʼ காபட்யாத்³ அந்ருʼதவாத ³நாம்ʼ
வவாஹந ேஷத⁴காநாம்ʼ ப⁴ யவ ேஸ²ஷநேஷத⁴காநாஞ்ச

Ⅲ பூ⁴தஸ்வரூபாணாம்ʼ ஸி²க்ஷாயாம்ʼ ப்⁴ரமகாத்மநாம்ʼ
வாக்ேயஷ ச மநாம்ʼஸி நேவஸ்²ய த⁴ர்ம்மாத்³
ப்⁴ரம்ʼஸி²ஷ்யந்ேத| தாந து ப⁴ யாணி வஸ்²வாஸிநாம்ʼ
ஸ்வீக்ருʼதஸத்யத⁴ர்ம்மாணாஞ்ச த⁴ந்யவாத³ஸஹதாய
ேபா⁴கா³ேயஸ்²வேரணஸஸ்ருʼஜிேர|

Ⅳ யத ஈஸ்²வேரண யத்³யத் ஸ்ருʼஷ்டம்ʼ தத் ஸர்வ்வம் உத்தமம்ʼ
யத ³ ச த⁴ந்யவாேத³ந பு⁴ஜ்யேத தர்ஹ தஸ்யகமப நாக்³ராஹ்யம்ʼ
ப⁴வத ,

Ⅴயத ஈஸ்²வரஸ்யவாக்ேயந ப்ரார்த²நயா ச தத் பவ த்ரீப⁴வத |
Ⅵ ஏதாந வாக்யாந யத ³ த்வம்ʼ ப்⁴ராத்ருʼந் ஜ்ஞாபேயஸ்தர்ஹ
யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ேயாத்தம் : பரிசாரேகா ப⁴வஷ்யஸி
ேயா வஸ்²வாேஸா ஹேதாபேத³ஸ²ஸ்²ச த்வயா
க்³ருʼஹீதஸ்ததீ³யவாக்ையராப்யாயஷ்யேஸச|

Ⅶ யாந்யுபாக்²யாநாந து³ர்பா⁴வாந வ்ருʼத்³த⁴ேயாஷதாேமவ
ேயாக்³யாந ச தாந த்வயா வஸ்ருʼஜ்யந்தாம் ஈஸ்²வரப⁴க்தேய
யத்ந : க்ரியதாஞ்ச|

Ⅷ யத : ஸா²ரீரிேகா யத்ந : ஸ்வல்பப²லேதா³ ப⁴வத
க ந்த்வீஸ்²வரப⁴க்தைரஹகபாரத்ரிகஜீவநேயா : ப்ரதஜ்ஞாயுக்தா
ஸதீஸர்வ்வத்ர ப²லதா³ ப⁴வத |

Ⅸ வாக்யேமதத்³ வஸ்²வஸநீயம்ʼ ஸர்வ்ைவ ர்க்³ரஹணீயஞ்ச
வயஞ்சதத³ர்த²ேமவஸ்²ராம்யாேமா ந ந்தா³ம்ʼ பு⁴ம்ʼஜ்மேஹச|
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Ⅹ யேதா ேஹேதா : ஸர்வ்வமாநவாநாம்ʼ வேஸ²ஷேதா
வஸ்²வாஸிநாம்ʼ த்ராதா ேயா(அ)மர ஈஸ்²வரஸ்தஸ்மிந் வயம்ʼ
வஸ்²வஸாம :|

Ⅺத்வம்ஏதாந வாக்யாந ப்ரசாரயஸமுபத ³ஸ² ச|
Ⅻ அல்பவயஷ்கத்வாத் ேகநாப்யவஜ்ேஞேயா ந ப⁴வ
க ந்த்வாலாேபநாசரேணந ப்ேரம்நா ஸதா³த்மத்ேவந
வஸ்²வாேஸநஸு²ச த்ேவந சவஸ்²வாஸிநாம்ஆத³ர்ேஸா² ப⁴வ|

ⅩⅢ யாவந்நாஹம் ஆக³மிஷ்யாமி தாவத் த்வ பாேட² ேசதயேந
உபேத³ேஸ² ச மேநா ந த⁴த்ஸ்வ|

ⅩⅣ ப்ராசீநக³ணஹஸ்தார்பணஸஹேதந ப⁴வஷ்யத்³வாக்ேயந
யத்³தா³நம்ʼ துப்⁴யம்ʼ வஸ்²ராணிதம்ʼ தவாந்த :ஸ்ேத² தஸ்மிந்
தா³ேநஸி²த ²லமநா மா ப⁴வ|

ⅩⅤ ஏேதஷ மேநா ந ேவஸ²ய, ஏேதஷ வர்த்தஸ்வ, இத்த²ஞ்ச
ஸர்வ்வவஷேயதவகு³ணவ்ருʼத்³த ⁴ : ப்ரகாஸ²தாம்ʼ|

ⅩⅥஸ்வஸ்மிந் உபேத³ேஸ² ச ஸாவதா⁴ேநா பூ⁴த்வாவதஷ்ட²ஸ்வ
தத் க்ருʼத்வா த்வயாத்மபரித்ராணம்ʼ ஸ்²ேராத்ருʼணாஞ்ச
பரித்ராணம்ʼஸாத⁴யஷ்யேத|

Ⅴ
Ⅰ த்வம்ʼ ப்ராசீநம்ʼ ந ப⁴ர்த்ஸய க ந்து தம்ʼ ப தரமிவ யூநஸ்²ச
ப்⁴ராத்ருʼநவ

Ⅱ வ்ருʼத்³தா⁴ : ஸ்த்ரியஸ்²ச மாத்ருʼநவ யுவதீஸ்²ச
பூர்ணஸு²ச த்ேவந ப⁴க ³நீரிவவ நயஸ்வ|

Ⅲஅபரம்ʼஸத்யவத⁴வா : ஸம்மந்யஸ்வ|
Ⅳ கஸ்யாஸ்²ச த்³ வத⁴வாயா யத ³ புத்ரா : ெபௗத்ரா
வா வ த்³யந்ேத தர்ஹ ேத ப்ரத²மத : ஸ்வீயபரிஜநாந்
ேஸவதும்ʼ ப த்ேரா : ப்ரத்யுபகர்த்துஞ்ச ஸி²க்ஷந்தாம்ʼ
யதஸ்தேத³ேவஸ்²வரஸ்ய ஸாக்ஷாத்³ உத்தமம்ʼ க்³ராஹ்யஞ்ச
கர்ம்ம|

Ⅴ அபரம்ʼ யா நாரீ ஸத்யவத⁴வா நாத²ஹீநா சாஸ்த
ஸா ஈஸ்²வரஸ்யாஸ்²ரேய தஷ்ட²ந்தீ த ³வாநஸ²ம்ʼ
ந ேவத³நப்ரார்த²நாப்⁴யாம்ʼ காலம்ʼயாபயத |

Ⅵக ந்து யா வ த⁴வாஸுக²ேபா⁴கா³ஸக்தாஸா ஜீவத்யப ம்ருʼதா
ப⁴வத |

Ⅶஅதஏவ தா யத்³அந ந்த ³தா ப⁴ேவயூஸ்தத³ர்த²ம் ஏதாந த்வயா
ந த ³ஸ்²யந்தாம்ʼ|

Ⅷ யத ³ கஸ்²ச த் ஸ்வஜாதீயாந் ேலாகாந் வ ேஸ²ஷத :
ஸ்வீயபரிஜநாந் ந பாலயத தர்ஹ ஸ வஸ்²வாஸாத்³ ப்⁴ரஷ்ேடா
(அ)ப்யத⁴மஸ்²ச ப⁴வத |

Ⅸ வத⁴வாவர்ேக³ யஸ்யா க³ணநா ப⁴வத தயா
ஷஷ்டிவத்ஸேரப்⁴ேயா ந்யூநவயஸ்கயா ந ப⁴வதவ்யம்ʼ; அபரம்ʼ
பூர்வ்வம்ஏகஸ்வாமிகா பூ⁴த்வா

Ⅹ ஸா யத் ஸி²ஸு²ேபாஷேணநாத த ²ேஸவேநந
பவ த்ரேலாகாநாம்ʼ சரணப்ரக்ஷாலேநந க்லிஷ்டாநாம்
உபகாேரண ஸர்வ்வவத⁴ஸத்கர்ம்மாசரேணந ச
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ஸத்கர்ம்மகரணாத் ஸுக்²யாத ப்ராப்தா ப⁴ேவத்
தத³ப்யாவஸ்²யகம்ʼ|

Ⅺ க ந்து யுவதீ ர்வ த⁴வா ந க்³ருʼஹாண யத : க்²ரீஷ்டஸ்ய
ைவபரீத்ேயந தாஸாம்ʼ த³ர்ேபஜாேத தாவவாஹம்இச்ச²ந்த |

Ⅻதஸ்மாச்சபூர்வ்வத⁴ர்ம்மம்ʼ பரித்யஜ்யத³ண்ட³நீயா ப⁴வந்த |
ⅩⅢஅநந்தரம்ʼ தா க்³ருʼஹாத்³ க்³ருʼஹம்ʼ பர்ய்யடந்த்யஆலஸ்யம்ʼ
ஸி²க்ஷந்ேத ேகவலமாலஸ்யம்ʼ நஹ கந்த்வநர்த²காலாபம்ʼ
பராத ⁴காரசர்ச்சாஞ்சாப ஸி²க்ஷமாணா அநுச தாந வாக்யாந
பா⁴ஷந்ேத|

ⅩⅣ அேதா மேமச்ேச²யம்ʼ யுவத்ேயா வ த⁴வா வவாஹம்ʼ
குர்வ்வதாம் அபத்யவத்ேயா ப⁴வந்து க்³ருʼஹகர்ம்ம
குர்வ்வதாஞ்ேசத்த²ம்ʼவபக்ஷாயகமப ந ந்தா³த்³வாரம்ʼ ந த³த³து|

ⅩⅤ யத இத : பூர்வ்வம் அப காஸ்²ச த் ஸ²யதாநஸ்ய
பஸ்²சாத்³கா³மிந்ேயாஜாதா :|

ⅩⅥ அபரம்ʼ வஸ்²வாஸிந்யா வஸ்²வாஸிேநா வா கஸ்யாப
பரிவாராணாம்ʼ மத்⁴ேய யத ³ வத⁴வா வத்³யந்ேத தர்ஹ ஸ
தா : ப்ரத பாலயது தஸ்மாத் ஸமிெதௗ பா⁴ேர (அ)நாேராப ேத
ஸத்யவத⁴வாநாம்ʼ ப்ரத பாலநம்ʼ கர்த்தும்ʼ தயாஸ²க்யேத|

ⅩⅦ ேய ப்ராஞ்ச : ஸமித ம்ʼ ஸம்யக்³ அத ⁴தஷ்ட²ந்த வ ேஸ²ஷத
ஈஸ்²வரவாக்ேயேநாபேத³ேஸ²ந ச ேய யத்நம்ʼ வத³த⁴ேத ேத
த்³வகு³ணஸ்யாத³ரஸ்யேயாக்³யா மாந்யந்தாம்ʼ|

ⅩⅧ யஸ்மாத் ஸா²ஸ்த்ேர லிக ²தமித³மாஸ்ேத, த்வம்ʼ
ஸ²ஸ்யமர்த்³த³கவ்ருʼஷஸ்யாஸ்யம்ʼ மா ப³தா⁴ேநத , அபரமப
கார்ய்யக்ருʼத்³ ேவதநஸ்யேயாக்³ேயா ப⁴வதீத |

ⅩⅨத்³ெவௗ த்ரீந் வா ஸாக்ஷேணா வநா கஸ்யாச த் ப்ராசீநஸ்ய
வருத்³த⁴ம்அப ⁴ேயாக³ஸ்த்வயா ந க்³ருʼஹ்யதாம்ʼ|

ⅩⅩ அபரம்ʼ ேய பாபமாசரந்த தாந் ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ ஸமக்ஷம்ʼ
ப⁴ர்த்ஸயஸ்வேதநாபேரஷாமப பீ⁴த ர்ஜநஷ்யேத|

ⅩⅪ அஹம் ஈஸ்²வரஸ்ய ப்ரேபா⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய
மேநாநீதத ³வ்யதூ³தாநாஞ்ச ேகா³சேர த்வாம் இத³ம்
ஆஜ்ஞாபயாமி த்வம்ʼ கஸ்யாப்யநுேராேத⁴ந க மப ந குர்வ்வந
வநாபக்ஷபாதம் ஏதாநவ தீ⁴ந் பாலய|

ⅩⅫ கஸ்யாப மூர்த்³த ⁴ ஹஸ்தாபர்ணம்ʼ த்வரயா மாகார்ஷீ :|
பரபாபாநாஞ்சாம்ʼஸீ²மா ப⁴வ|ஸ்வம்ʼஸு²ச ம்ʼ ரக்ஷ|

ⅩⅩⅢ அபரம்ʼ தேவாத³ரபீடா³யா : புந : புந து³ர்ப்³ப³லதாயாஸ்²ச
ந மித்தம்ʼ ேகவலம்ʼ ேதாயம்ʼ ந பவந்கஞ்ச ந்மத்³யம்ʼ பவ|

ⅩⅩⅣ ேகஷாஞ்ச த் மாநவாநாம்ʼ பாபாந வ சாராத் பூர்வ்வம்ʼ
ேகஷாஞ்ச த் பஸ்²சாத் ப்ரகாஸ²ந்ேத|

ⅩⅩⅤ தைத²வ ஸத்கர்ம்மாண்யப ப்ரகாஸ²ந்ேத தத³ந்யதா² ஸத
ப்ரச்ச²ந்நாந ஸ்தா²தும்ʼ நஸ²க்நுவந்த |
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Ⅵ
Ⅰ யாவந்ேதா ேலாகா யுக³தா⁴ரிேணா தா³ஸா : ஸந்த ேத
ஸ்வஸ்வஸ்வாமிநம்ʼ பூர்ணஸமாத³ரேயாக்³யம்ʼ மந்யந்தாம்ʼ ேநா
ேசத்³ ஈஸ்²வரஸ்யநாம்நஉபேத³ஸ²ஸ்யசந ந்தா³ஸம்ப⁴வஷ்யத |

Ⅱ ேயஷாஞ்ச ஸ்வாமிேநா வஸ்²வாஸிந : ப⁴வந்த ைதஸ்ேத
ப்⁴ராத்ருʼத்வாத் நாவஜ்ேஞயா : க ந்து ேத கர்ம்மப²லேபா⁴க ³ேநா
வஸ்²வாஸிந : ப்ரியாஸ்²ச ப⁴வந்தீத ேஹேதா : ேஸவநீயா ஏவ,
த்வம்ஏதாந ஸி²க்ஷயஸமுபத ³ஸ² ச|

Ⅲ ய : கஸ்²ச த்³ இதரஸி²க்ஷாம்ʼ கேராத , அஸ்மாகம்ʼ ப்ரேபா⁴
ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய ஹதவாக்யாநீஸ்²வரப⁴க்ேத ர்ேயாக்³யாம்ʼ
ஸி²க்ஷாஞ்சநஸ்வீகேராத

Ⅳ ஸ த³ர்பத்⁴மாத : ஸர்வ்வதா² ஜ்ஞாநஹீநஸ்²ச வவாைத³
ர்வாக்³யுத்³ைத⁴ஸ்²ச ேராக³யுக்தஸ்²ச ப⁴வத |

Ⅴதாத்³ருʼஸா²த்³பா⁴வாத்³ஈர்ஷ்யாவ ேராதா⁴பவாத³து³ஷ்டாஸூயா
ப்⁴ரஷ்டமநஸாம்ʼ ஸத்யஜ்ஞாநஹீநாநாம் ஈஸ்²வரப⁴க்த ம்ʼ
லாேபா⁴பாயம் இவ மந்யமாநாநாம்ʼ ேலாகாநாம்ʼ வவாதா³ஸ்²ச
ஜாயந்ேத தாத்³ருʼேஸ²ப்⁴ேயா ேலாேகப்⁴யஸ்த்வம்ʼ ப்ருʼத²க் தஷ்ட²|

Ⅵ ஸம்ʼயேதச்ச²யா யுக்தா ேயஸ்²வரப⁴க்த  : ஸா
மஹாலாேபா⁴பாேயா ப⁴வதீத ஸத்யம்ʼ|

Ⅶ ஏதஜ்ஜக³த்ப்ரேவஸ²நகாேல(அ)ஸ்மாப ⁴ : க மப நாநாய
தத்தயஜநகாேல(அ)ப க மப ேநதும்ʼநஸ² யதஇத நஸ்²ச தம்ʼ|

Ⅷ அதஏவ கா²த்³யாந்யாச்சா²த³நாந ச ப்ராப்யாஸ்மாப ⁴ :
ஸந்துஷ்ைட ர்ப⁴வதவ்யம்ʼ|

Ⅸேயதுத⁴ந ேநாப⁴வதும்ʼேசஷ்டந்ேதேதபரீக்ஷாயாம்உந்மாேத²
பதந்த ேய சாப ⁴லாஷா மாநவாந் வ நாேஸ² நரேக ச மஜ்ஜயந்த
தாத்³ருʼேஸ²ஷ்வஜ்ஞாநாஹதாப ⁴லாேஷஷ்வப பதந்த |

Ⅹ யேதா(அ)ர்த²ஸ்ப்ருʼஹா ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ து³ரிதாநாம்ʼ மூலம்ʼ
ப⁴வத தாமவலம்ப்³ய ேகச த்³ வஸ்²வாஸாத்³ அப்⁴ரம்ʼஸ²ந்த
நாநாக்ேலைஸ²ஸ்²சஸ்வாந்அவத்⁴யந்|

Ⅺ ேஹ ஈஸ்²வரஸ்ய ேலாக த்வம் ஏேதப்⁴ய : பலாய்ய
த⁴ர்ம்ம ஈஸ்²வரப⁴க்த ர்வஸ்²வாஸ : ப்ேரம ஸஹஷ்ணுதா
க்ஷாந்தஸ்²ைசதாந்யாசர|

Ⅻ வஸ்²வாஸரூபம் உத்தமயுத்³த⁴ம்ʼ குரு, அநந்தஜீவநம்
ஆலம்ப³ஸ்வ யதஸ்தத³ர்த²ம்ʼ த்வம் ஆஹூேதா (அ)ப⁴வ :,
ப³ஹுஸாக்ஷணாம்ʼ ஸமக்ஷஞ்ேசாத்தமாம்ʼ ப்ரதஜ்ஞாம்ʼ
ஸ்வீக்ருʼதவாந்|

ⅩⅢ அபரம்ʼ ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ ஜீவயதுரீஸ்²வரஸ்ய ஸாக்ஷாத்³
யஸ்²ச க்²ரீஷ்ேடா யீஸு² : பந்தீயபீலாதஸ்ய ஸமக்ஷம் உத்தமாம்ʼ
ப்ரதஜ்ஞாம்ʼ ஸ்வீக்ருʼதவாந் தஸ்ய ஸாக்ஷாத்³ அஹம்ʼ த்வாம்
இத³ம்ஆஜ்ஞாபயாமி|

ⅩⅣஈஸ்²வேரணஸ்வஸமேயப்ரகாஸி²தவ்யம்அஸ்மாகம்ʼப்ரேபா⁴
ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யாக³மநம்ʼ யாவத் த்வயா நஷ்கலங்கத்ேவந
ந ர்த்³ேதா³ஷத்ேவந சவதீ⁴ ர யதாம்ʼ|
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ⅩⅤ ஸ ஈஸ்²வர : ஸச்ச தா³நந்த³ :, அத்³வதீயஸம்ராட், ராஜ்ஞாம்ʼ
ராஜா, ப்ரபூ⁴நாம்ʼ ப்ரபு⁴ :,

ⅩⅥ அமரதாயா அத்³வதீய ஆகர :, அக³ம்யேதேஜாநவாஸீ,
மர்த்த்யாநாம்ʼேகநாப நத்³ருʼஷ்ட : ேகநாப நத்³ருʼஸ்²யஸ்²ச|தஸ்ய
ெகௗ³ரவபராக்ரெமௗஸதா³தெநௗபூ⁴யாஸ்தாம்ʼ|ஆேமந்|

ⅩⅦஇஹேலாேக ேய த⁴ந நஸ்ேத ச த்தஸமுந்நத ம்ʼ சபேல த⁴ேந
வஸ்²வாஸஞ்ச ந குர்வ்வதாம்ʼ க ந்து ேபா⁴கா³ர்த²ம் அஸ்மப்⁴யம்ʼ
ப்ரசுரத்ேவநஸர்வ்வதா³தா

ⅩⅧ ேயா(அ)மர ஈஸ்²வரஸ்தஸ்மிந் வஸ்²வஸந்து ஸதா³சாரம்ʼ
குர்வ்வந்து ஸத்கர்ம்மத⁴ேநந த⁴ந ேநா ஸுகலா தா³தாரஸ்²ச
ப⁴வந்து,

ⅩⅨ யதா² ச ஸத்யம்ʼ ஜீவநம்ʼ பாப்நுயுஸ்ததா² பாரத்ரிகாம்
உத்தமஸம்பத³ம்ʼஸஞ்சந்வந்த்ேவத த்வயாத ³ஸ்²யந்தாம்ʼ|

ⅩⅩ ேஹ தீமத ²ய, த்வம் உபந த ⁴ம்ʼ ேகா³பய கால்பந கவத்³யாயா
அபவத்ரம்ʼ ப்ரலாபம்ʼவேராேதா⁴க்தஞ்சத்யஜச,

ⅩⅪ யத : கத பயா ேலாகாஸ்தாம்ʼ வத்³யாமவலம்ப்³ய
வஸ்²வாஸாத்³ ப்⁴ரஷ்டா அப⁴வந| ப்ரஸாத³ஸ்தவ ஸஹாேயா
பூ⁴யாத்|ஆேமந்|
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2தீமத ²யம்ʼபத்ரம்ʼ
Ⅰ க்²ரீஷ்ேடந யீஸு²நா யா ஜீவநஸ்ய ப்ரதஜ்ஞா
தாமதீ⁴ஸ்²வரஸ்ேயச்ச²யா யீேஸா² : க்²ரீஷ்டஸ்ையக : ப்ேரரித :
ெபௗேலா(அ)ஹம்ʼ ஸ்வகீயம்ʼ ப்ரியம்ʼ த⁴ர்ம்மபுத்ரம்ʼ தீமத ²யம்ʼ
ப்ரத பத்ரம்ʼலிகா²மி|

Ⅱ தாத ஈஸ்²வேரா(அ)ஸ்மாகம்ʼ ப்ரபு⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்²ச த்வய
ப்ரஸாத³ம்ʼ த³யாம்ʼஸா²ந்தஞ்சக்ரியாஸ்தாம்ʼ|

Ⅲ அஹம் ஆ பூர்வ்வபுருஷாத் யம் ஈஸ்²வரம்ʼ பவ த்ரமநஸா
ேஸேவ தம்ʼ த⁴ந்யம்ʼ வத³நம்ʼ கத²யாமி, அஹம் அேஹாராத்ரம்ʼ
ப்ரார்த²நாஸமேயத்வாம்ʼ ந ரந்தரம்ʼஸ்மராமி|

Ⅳ யஸ்²ச வஸ்²வாஸ : ப்ரத²ேம ேலாயீநாமிகாயாம்ʼ
தவ மாதாமஹ்யாம் உநீகீநாமிகாயாம்ʼ மாதரி சாதஷ்ட²த்
தவாந்தேர(அ)ப தஷ்ட²தீத மந்ேய

Ⅴ தவ தம்ʼ நஷ்கபடம்ʼ வஸ்²வாஸம்ʼ மநஸி குர்வ்வந்
தவாஸ்²ருபாதம்ʼ ஸ்மரந் யதா²நந்ேத³ந ப்ரப²ல்ேலா ப⁴ேவயம்ʼ
தத³ர்த²ம்ʼ தவத³ர்ஸ²நம்ஆகாங்ேக்ஷ|

Ⅵ அேதா ேஹேதா ர்மம ஹஸ்தார்பேணந லப்³ேதா⁴ ய
ஈஸ்²வரஸ்ய வரஸ்த்வய வத்³யேத தம் உஜ்ஜ்வாலயதும்ʼ த்வாம்ʼ
ஸ்மாரயாமி|

Ⅶயதஈஸ்²வேரா(அ)ஸ்மப்⁴யம்ʼப⁴யஜநகம்ஆத்மாநம்அத³த்த்வா
ஸ²க்த ப்ேரமஸதர்கதாநாம்ஆகரம்ஆத்மாநம்ʼ த³த்தவாந்|

Ⅷ அதஏவாஸ்மாகம்ʼ ப்ரபு⁴மத ⁴ தஸ்ய வந்த ³தா³ஸம்ʼ மாமத ⁴
ச ப்ரமாணம்ʼ தா³தும்ʼ ந த்ரபஸ்வ க ந்த்வீஸ்²வரீயஸ²க்த்யா
ஸுஸம்ʼவாத³ஸ்யக்ருʼேதது³ :க²ஸ்யஸஹபா⁴கீ³ ப⁴வ|

Ⅸ ேஸா(அ)ஸ்மாந் பரித்ராணபாத்ராணி க்ருʼதவாந்
பவ த்ேரணாஹ்வாேநநாஹூதவாம்ʼஸ்²ச;அஸ்மத்கர்ம்மேஹதுேநத
நஹ ஸ்வீயநரூபாணஸ்ய ப்ரஸாத³ஸ்ய ச க்ருʼேத தத்
க்ருʼதவாந்| ஸ ப்ரஸாத³ : ஸ்ருʼஷ்ேட : பூர்வ்வகாேல க்²ரீஷ்ேடந
யீஸு²நாஸ்மப்⁴யம்அதா³ய ,

Ⅹ க ந்த்வது⁴நாஸ்மாகம்ʼ பரித்ராது ர்யீேஸா² :
க்²ரீஷ்டஸ்யாக³மேநந ப்ராகாஸ²த| க்²ரீஷ்ேடா ம்ருʼத்யும்ʼ
பராஜிதவாந் ஸுஸம்ʼவாேத³ந ச ஜீவநம் அமரதாஞ்ச
ப்ரகாஸி²தவாந்|

Ⅺ தஸ்ய ேகா⁴ஷயதா தூ³தஸ்²சாந்யஜாதீயாநாம்ʼ
ஸி²க்ஷகஸ்²சாஹம்ʼ நயுக்ேதா(அ)ஸ்மி|

Ⅻ தஸ்மாத் காரணாத் மமாயம்ʼ க்ேலேஸா² ப⁴வத ேதந மம
லஜ்ஜா ந ஜாயேத யேதா(அ)ஹம்ʼ யஸ்மிந் வஸ்²வஸிதவாந்
தமவக³ேதா(அ)ஸ்மி மஹாத ³நம்ʼ யாவத் மேமாபந ேத⁴
ர்ேகா³பநஸ்யஸ²க்தஸ்தஸ்யவத்³யதஇத நஸ்²ச தம்ʼஜாநாமி|

ⅩⅢ ஹததா³யகாநாம்ʼ வாக்யாநாம் ஆத³ர்ஸ²ரூேபண மத்த :
ஸ்²ருதா : க்²ரீஷ்ேடயீெஸௗ²வஸ்²வாஸப்ேரம்ேநா : கதா² தா⁴ரய|
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ⅩⅣ அபரம் அஸ்மத³ந்தர்வாஸிநா பவ த்ேரணாத்மநா
தாமுத்தமாம்உபந த ⁴ம்ʼ ேகா³பய|

ⅩⅤ ஆஸி²யாேத³ஸீ²யா : ஸர்வ்ேவ மாம்ʼ த்யக்தவந்த இத
த்வம்ʼ ஜாநாஸி ேதஷாம்ʼ மத்⁴ேய பூ²க ³ல்ேலா ஹர்ம்மக ³நஸ்²ச
வ த்³ேயேத|

ⅩⅥ ப்ரபு⁴ரநீஷப²ரஸ்ய பரிவாராந் ப்ரத க்ருʼபாம்ʼ வத³தா⁴து யத :
ஸபுந : புந ர்மாம்ஆப்யாய தவாந்

ⅩⅦ மம ஸ்²ருʼங்க²ேலந ந த்ரப த்வா ேராமாநக³ேர
உபஸ்த ²தஸமேய யத்ேநந மாம்ʼ ம்ருʼக³யத்வா மேமாத்³ேத³ஸ²ம்ʼ
ப்ராப்தவாந்|

ⅩⅧஅேதாவ சாரத ³ேநஸயதா²ப்ரேபா⁴ : க்ருʼபாபா⁴ஜநம்ʼப⁴ேவத்
தாத்³ருʼஸ²ம்ʼ வரம்ʼ ப்ரபு⁴ஸ்தஸ்ைம ேத³யாத்| இப ²ஷநக³ேர(அ)ப
ஸகத ப்ரகாைர ர்மாம்உபக்ருʼதவாந் தத் த்வம்ʼஸம்யக்³ ேவத்ஸி|

Ⅱ
Ⅰ ேஹ மம புத்ர, க்²ரீஷ்டயீஸு²ேதா ேயா(அ)நுக்³ரஹஸ்தஸ்ய
ப³ேலந த்வம்ʼ ப³லவாந் ப⁴வ|

Ⅱ அபரம்ʼ ப³ஹுப ⁴ : ஸாக்ஷப ⁴ : ப்ரமாணீக்ருʼதாம்ʼ யாம்ʼ
ஸி²க்ஷாம்ʼ ஸ்²ருதவாநஸி தாம்ʼ வஸ்²வாஸ்ேயஷ பரஸ்ைம
ஸி²க்ஷாதா³ேந ந புேணஷ சேலாேகஷ ஸமர்பய|

Ⅲ த்வம்ʼ யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ேயாத்தேமா ேயாத்³ேத⁴வ க்ேலஸ²ம்ʼ
ஸஹஸ்வ|

Ⅳ ேயா யுத்³த⁴ம்ʼ கேராத ஸஸாம்ʼஸாரிேக வ்யாபாேர மக்³ேநா ந
ப⁴வத க ந்துஸ்வந ேயாஜயத்ேர ேராசதும்ʼ ேசஷ்டேத|

Ⅴ அபரம்ʼ ேயா மல்ைல ர்யுத்⁴யத ஸ யத ³ நயமாநுஸாேரண ந
யுத்³த்⁴யத தர்ஹ க ரீடம்ʼ நலப்ஸ்யேத|

Ⅵ அபரம்ʼ ய : க்ருʼஷீவல : கர்ம்ம கேராத ேதந ப்ரத²ேமந
ப²லபா⁴க ³நா ப⁴வதவ்யம்ʼ|

Ⅶ மயா யது³ச்யேத தத் த்வயா பு³த்⁴யதாம்ʼ யத : ப்ரபு⁴ஸ்துப்⁴யம்ʼ
ஸர்வ்வத்ர பு³த்³த ⁴ம்ʼ தா³ஸ்யத |

Ⅷ மம ஸுஸம்ʼவாத³ஸ்ய வசநாநுஸாராத்³ தா³யூத்³வம்ʼஸீ²யம்ʼ
ம்ருʼதக³ணமத்⁴யாத்³உத்தா²ப தஞ்சயீஸு²ம்ʼ க்²ரீஷ்டம்ʼஸ்மர|

Ⅸ தத்ஸுஸம்ʼவாத³காரணாத்³ அஹம்ʼ து³ஷ்கர்ம்ேமவ
ப³ந்த⁴நத³ஸா²பர்ய்யந்தம்ʼ க்ேலஸ²ம்ʼ பு⁴ஞ்ேஜ க ந்த்வீஸ்²வரஸ்ய
வாக்யம்அப³த்³த⁴ம்ʼ தஷ்ட²த |

Ⅹ க்²ரீஷ்ேடந யீஸு²நா யத்³ அநந்தெகௗ³ரவஸஹதம்ʼ
பரித்ராணம்ʼ ஜாயேத தத³ப ⁴ருசைத ர்ேலாைகரப யத் லப்⁴ேயத
தத³ர்த²மஹம்ʼ ேதஷாம்ʼ ந மித்தம்ʼஸர்வ்வாண்ேயதாந ஸேஹ|

Ⅺ அபரம் ஏஷா பா⁴ரதீ ஸத்யா யத ³ வயம்ʼ ேதந ஸார்த்³த⁴ம்ʼ
ம்ரியாமேஹ தர்ஹ ேதந ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ஜீவவ்யாம :, யத ³ ச
க்ேலஸ²ம்ʼ ஸஹாமேஹ தர்ஹ ேதந ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ராஜத்வமப
கரிஷ்யாமேஹ|

Ⅻ யத ³ வயம்ʼ தம் அநங்கீ³குர்ம்மஸ்தர்ஹ ேஸா
(அ)ஸ்மாநப்யநங்கீ³கரிஷ்யத |
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ⅩⅢ யத ³ வயம்ʼ ந வஸ்²வாஸாமஸ்தர்ஹ ஸ
வஸ்²வாஸ்யஸ்தஷ்ட²த யத : ஸ்வம்அபஹ்ேநாதும்ʼ நஸ²க்ேநாத |

ⅩⅣத்வேமதாந ஸ்மாரயந் ேதயதா²நஷ்ப²லம்ʼஸ்²ேராத்ருʼணாம்ʼ
ப்⁴ரம்ʼஸ²ஜநகம்ʼ வாக்³யுத்³த⁴ம்ʼ ந குர்ய்யஸ்ததா² ப்ரேபா⁴ :
ஸமக்ஷம்ʼ த்³ருʼட⁴ம்ʼவநீயாத ³ஸ²|

ⅩⅤ அபரம்ʼ த்வம் ஈஸ்²வரஸ்ய ஸாக்ஷாத் ஸ்வம்ʼ பரீக்ஷதம்
அந ந்த³நீயகர்ம்மகாரிணஞ்ச ஸத்யமதஸ்ய வாக்யாநாம்ʼ
ஸத்³வப⁴ஜேந ந புணஞ்சத³ர்ஸ²யதும்ʼயதஸ்வ|

ⅩⅥ க ந்த்வபவத்ரா அநர்த²ககதா² தூ³ரீகுரு யதஸ்ததா³லம்ப ³ந
உத்தேராத்தரம்அத⁴ர்ம்ேமவர்த்³த ⁴ஷ்யந்ேத,

ⅩⅦ ேதஷாஞ்ச வாக்யம்ʼ க³லிதக்ஷதவத் க்ஷயவர்த்³த⁴ேகா
ப⁴வஷ்யத ேதஷாம்ʼமத்⁴ேயஹுமிநாய : ப ²லீதஸ்²ேசத நாமாெநௗ
த்³ெவௗஜெநௗஸத்யமதாத்³ ப்⁴ரஷ்ெடௗஜாெதௗ,

ⅩⅧ ம்ருʼதாநாம்ʼ புநருத்த ²த ர்வ்யதீேதத வத³ந்ெதௗ
ேகஷாஞ்ச த்³வஸ்²வாஸம்உத்பாடயதஸ்²ச|

ⅩⅨ ததா²பீஸ்²வரஸ்ய ப ⁴த்தமூலம் அசலம்ʼ தஷ்ட²த
தஸ்மிம்ʼஸ்²ேசயம்ʼ லிப ர்முத்³ராங்க தா வ த்³யேத| யதா², ஜாநாத
பரேமஸ²ஸ்து ஸ்வகீயாந் ஸர்வ்வமாநவாந்| அபக³ச்ேச²த்³
அத⁴ர்ம்மாச்சய : கஸ்²ச த் க்²ரீஷ்டநாமக்ருʼத்||

ⅩⅩ க ந்து ப்³ருʼஹந்ந ேகதேந ேகவல ஸுவர்ணமயாந
ெரௗப்யமயாணிசபா⁴ஜநாந வ த்³யந்தஇத தர்ஹ காஷ்ட²மயாந
ம்ருʼண்மயாந்யப வத்³யந்ேத ேதஷாஞ்ச கயந்த ஸம்மாநாய
கயந்தபமாநாய ச ப⁴வந்த |

ⅩⅪ அேதா யத ³ கஸ்²ச த்³ ஏதாத்³ருʼேஸ²ப்⁴ய : ஸ்வம்ʼ
பரிஷ்கேராத தர்ஹ ஸ பாவதம்ʼ ப்ரேபா⁴ : கார்ய்யேயாக்³யம்ʼ
ஸர்வ்வஸத்கார்ய்யாேயாபயுக்தம்ʼ ஸம்மாநார்த²கஞ்ச பா⁴ஜநம்ʼ
ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅫ ெயௗவநாவஸ்தா²யா அப ⁴லாஷாஸ்த்வயா
பரித்யஜ்யந்தாம்ʼ த⁴ர்ம்ேமா வஸ்²வாஸ : ப்ேரம ேய ச
ஸு²ச மேநாப ⁴ : ப்ரபு⁴ம் உத்³த ³ஸ்²ய ப்ரார்த²நாம்ʼ குர்வ்வேத ைத :
ஸார்த்³த⁴ம்ஐக்யபா⁴வஸ்²ைசேதஷ த்வயாயத்ேநாவ தீ⁴யதாம்ʼ|

ⅩⅩⅢ அபரம்ʼ த்வம் அநர்த²காந் அஜ்ஞாநாம்ʼஸ்²ச ப்ரஸ்²நாந்
வாக்³யுத்³ேதா⁴த்பாத³காந்ஜ்ஞாத்வாதூ³ரீகுரு|

ⅩⅩⅣ யத : ப்ரேபா⁴ ர்தா³ேஸந யுத்³த⁴ம் அகர்த்தவ்யம்ʼ க ந்து
ஸர்வ்வாந்ப்ரத ஸா²ந்ேதநஸி²க்ஷாதா³ேநச்சு²ேகநஸஹஷ்ணுநா
ச ப⁴வதவ்யம்ʼ,வபக்ஷாஸ்²ச ேதந நம்ரத்ேவந ேசத தவ்யா :|

ⅩⅩⅤ ததா² க்ருʼேத யதீ³ஸ்²வர : ஸத்யமதஸ்ய ஜ்ஞாநார்த²ம்ʼ
ேதப்⁴ேயா மந :பரிவர்த்தநரூபம்ʼவரம்ʼ த³த்³யாத்,

ⅩⅩⅥ தர்ஹ ேத ேயந ஸ²யதாேநந நஜாப ⁴லாஷஸாத⁴நாய
த்⁴ருʼதாஸ்தஸ்ய ஜாலாத் ேசதநாம்ʼ ப்ராப்ேயாத்³தா⁴ரம்ʼ லப்³து⁴ம்ʼ
ஸ² யந்த |



2 Timothy Ⅲ:Ⅰ 447 2 Timothy Ⅲ:ⅩⅥ

Ⅲ
Ⅰ சரமத ³ேநஷ க்ேலஸ²ஜநகா : ஸமயா உபஸ்தா²ஸ்யந்தீத
ஜாநீஹ |

Ⅱ யதஸ்தாத்காலிகா ேலாகா ஆத்மப்ேரமிேணா
(அ)ர்த²ப்ேரமிண ஆத்மஸ்²லாக ⁴ேநா (அ)ப ⁴மாந ேநா ந ந்த³கா :
ப த்ேராரநாஜ்ஞாக்³ராஹண : க்ருʼதக்⁴நாஅபவத்ரா :

Ⅲ ப்ரீதவர்ஜிதா அஸந்ேத⁴யா ம்ருʼஷாபவாத ³ேநா
(அ)ஜிேதந்த்³ரியா : ப்ரசண்டா³ ப⁴த்³ரத்³ேவஷேணா

Ⅳ வஸ்²வாஸகா⁴தகா து³ :ஸாஹஸிேநா த³ர்பத்⁴மாதா
ஈஸ்²வராப்ேரமிண : க ந்துஸுக²ப்ேரமிேணா

Ⅴ ப⁴க்தேவஸா² : க ந்த்வஸ்வீக்ருʼதப⁴க்தகு³ணா ப⁴வஷ்யந்த ;
ஏதாத்³ருʼஸா²நாம்ʼ ேலாகாநாம்ʼஸம்ʼமர்க³ம்ʼ பரித்யஜ|

Ⅵ யேதா ேய ஜநா : ப்ரச்ச²ந்நம்ʼ ேக³ஹாந் ப்ரவஸ²ந்த பாைப
ர்பா⁴ரக்³ரஸ்தா நாநாவ தா⁴ப ⁴லாைஷஸ்²சாலிதாயா : காமிந்ேயா

Ⅶ ந த்யம்ʼ ஸி²க்ஷந்ேத க ந்து ஸத்யமதஸ்ய தத்த்வஜ்ஞாநம்ʼ
ப்ராப்தும்ʼகதா³ச த்நஸ²க்நுவந்த தாதா³ஸீவத்³வஸீ²குர்வ்வேதச
ேத தாத்³ருʼஸா² ேலாகா :|

Ⅷ யாந்ந ர்யாம்ப்³ரிஸ்²ச யதா² மூஸமம்ʼ ப்ரத வ பக்ஷத்வம்
அகுருதாம்ʼ தைத²வ ப்⁴ரஷ்டமநேஸா வஸ்²வாஸவஷேய
(அ)க்³ராஹ்யாஸ்²ைசேத ேலாகா அப ஸத்யமதம்ʼ ப்ரத
வ பக்ஷதாம்ʼகுர்வ்வந்த |

Ⅸக ந்து ேத ப³ஹுதூ³ரம்அக்³ரஸரா ந ப⁴வஷ்யந்த யதஸ்தேயா
ர்மூட⁴தா யத்³வத் தத்³வத்³ ஏேதஷாமப மூட⁴தா ஸர்வ்வத்³ருʼஸ்²யா
ப⁴வஷ்யத |

Ⅹமேமாபேத³ஸ² :ஸி²ஷ்டதாப ⁴ப்ராேயாவஸ்²வாேஸார்த⁴ர்ய்யம்ʼ
ப்ேரமஸஹஷ்ணுேதாபத்³ரவ : க்ேலஸா²

Ⅺ ஆந்தயக ²யாயாம் இகந ேய லூஸ்த்ராயாஞ்ச மாம்ʼ ப்ரத
யத்³யத்³ அக⁴டத யாம்ʼஸ்²ேசாபத்³ரவாந் அஹம் அஸேஹ
ஸர்வ்வேமதத் த்வம் அவக³ேதா(அ)ஸி கந்து தத்ஸர்வ்வத : ப்ரபு⁴
ர்மாம்உத்³த்⁴ருʼதவாந்|

Ⅻ பரந்து யாவந்ேதா ேலாகா : க்²ரீஷ்ேடந யீஸு²ேநஸ்²வரப⁴க்த ம்
ஆசரிதும் இச்ச²ந்த ேதஷாம்ʼ ஸர்வ்ேவஷாம் உபத்³ரேவா
ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅢ அபரம்ʼ பாபஷ்டா² : க²லாஸ்²ச ேலாகா ப்⁴ராம்யந்ேதா
ப்⁴ரமயந்தஸ்²ேசாத்தேராத்தரம்ʼது³ஷ்டத்ேவநவர்த்³த ⁴ஷ்யந்ேத|

ⅩⅣ க ந்து த்வம்ʼ யத்³ யத்³ அஸி²க்ஷதா² :, யச்ச த்வய
ஸமர்ப தம் அபூ⁴த் தஸ்மிந் அவதஷ்ட², யத : கஸ்மாத் ஸி²க்ஷாம்ʼ
ப்ராப்ேதா(அ)ஸிதத்³ ேவத்ஸி;

ⅩⅤ யாந ச த⁴ர்ம்மஸா²ஸ்த்ராணி க்²ரீஷ்ேட யீெஸௗ²
வஸ்²வாேஸந பரித்ராணப்ராப்தேய த்வாம்ʼ ஜ்ஞாந நம்ʼ கர்த்தும்ʼ
ஸ²க்நுவந்த தாந த்வம்ʼைஸ²ஸ²வகாலாத்³அவக³ேதா(அ)ஸி|

ⅩⅥ தத் ஸர்வ்வம்ʼ ஸா²ஸ்த்ரம் ஈஸ்²வரஸ்யாத்மநா த³த்தம்ʼ
ஸி²க்ஷாைய ேதா³ஷேபா³தா⁴ய ேஸா²த⁴நாய த⁴ர்ம்மவ நயாய ச
ப²லயூக்தம்ʼ ப⁴வத
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ⅩⅦ ேதந ேசஸ்²வரஸ்ய ேலாேகா ந புண : ஸர்வ்வஸ்ைம
ஸத்கர்ம்மேணஸுஸஜ்ஜஸ்²ச ப⁴வத |

Ⅳ
Ⅰ ஈஸ்²வரஸ்ய ேகா³சேர யஸ்²ச யீஸு² : க்²ரீஷ்ட :
ஸ்வீயாக³மநகாேல ஸ்வராஜத்ேவந ஜீவதாம்ʼ ம்ருʼதாநாஞ்ச
ேலாகாநாம்ʼ வசாரம்ʼ கரிஷ்யத தஸ்ய ேகா³சேர (அ)ஹம்ʼ த்வாம்
இத³ம்ʼ த்³ருʼட⁴ம்ஆஜ்ஞாபயாமி|

Ⅱ த்வம்ʼ வாக்யம்ʼ ேகா⁴ஷய காேல(அ)காேல ேசாத்ஸுேகா ப⁴வ
பூர்ணயா ஸஹஷ்ணுதயா ஸி²க்ஷயா ச ேலாகாந் ப்ரேபா³த⁴ய
ப⁴ர்த்ஸயவநயஸ்வச|

Ⅲ யத ஏதாத்³ருʼஸ² : ஸமய ஆயாத யஸ்மிந் ேலாகா யதா²ர்த²ம்
உபேத³ஸ²ம் அஸஹ்யமாநா : கர்ணகண்டூ³யநவஸி²ஷ்டா பூ⁴த்வா
நஜாப ⁴லாஷாத்ஸி²க்ஷகாந்ஸம்ʼக்³ரஹீஷ்யந்த

Ⅳ ஸத்யமதாச்ச ஸ்²ேராத்ராணி நவர்த்த்ய வ பத²கா³மிேநா
பூ⁴த்ேவாபாக்²யாேநஷ ப்ரவர்த்தஷ்யந்ேத;

Ⅴ க ந்து த்வம்ʼ ஸர்வ்வவஷேய ப்ரபு³த்³ேதா⁴ ப⁴வ து³ 
:க²ேபா⁴க³ம்ʼ ஸ்வீகுரு ஸுஸம்ʼவாத³ப்ரசாரகஸ்ய கர்ம்ம ஸாத⁴ய
நஜபரிசர்ய்யாம்ʼபூர்ணத்ேவநகுருச|

Ⅵ மம ப்ராணாநாம் உத்ஸர்ேகா³ ப⁴வத மம
ப்ரஸ்தா²நகாலஸ்²ேசாபாதஷ்ட²த்|

Ⅶஅஹம்உத்தமயுத்³த⁴ம்ʼ க்ருʼதவாந் க³ந்தவ்யமார்க³ஸ்யாந்தம்ʼ
யாவத்³ தா⁴வதவாந்வஸ்²வாஸஞ்ச ரக்ஷதவாந்|

Ⅷ ேஸ²ஷம்ʼ புண்யமுகுடம்ʼ மத³ர்த²ம்ʼ ரக்ஷதம்ʼ வத்³யேத தச்ச
தஸ்மிந் மஹாத ³ேந யதா²ர்த²வசாரேகண ப்ரபு⁴நா மஹ்யம்ʼ
தா³யஷ்யேத ேகவலம்ʼ மஹ்யம் இத நஹ கந்து யாவந்ேதா
ேலாகாஸ்தஸ்யாக³மநம் ஆகாங்க்ஷந்ேத ேதப்⁴ய : ஸர்வ்ேவப்⁴ேயா
(அ)ப தா³யஷ்யேத|

Ⅸத்வம்ʼ த்வரயா மத்ஸமீபம்ஆக³ந்தும்ʼயதஸ்வ,
Ⅹ யேதா தீ³மா ஐஹகஸம்ʼஸாரம் ஈஹமாேநா மாம்ʼ பரித்யஜ்ய
த ²ஷலநீகீம்ʼ க³தவாந் ததா² க்ரீஷ்க ர்கா³லாதயாம்ʼ க³தவாந்
தீதஸ்²ச தா³ல்மாதயாம்ʼ க³தவாந்|

Ⅺ ேகவேலா லூேகா மயா ஸார்த்³த⁴ம்ʼ வத்³யேத| த்வம்ʼ மார்கம்ʼ
ஸங்க ³நம்ʼ க்ருʼத்வாக³ச்ச² யத : ஸ பரிசர்ய்யயா மேமாபகாரீ
ப⁴வஷ்யத ,

Ⅻதுக ²கஞ்சாஹம்இப ²ஷநக³ரம்ʼ ப்ேரஷதவாந்|
ⅩⅢ யத்³ ஆச்சா²த³நவஸ்த்ரம்ʼ த்ேராயாநக³ேர கார்பஸ்ய
ஸந்நெதௗ⁴மயாநக்ஷப்தம்ʼத்வமாக³மநஸமேயதத்புஸ்தகாந ச
வ ேஸ²ஷதஸ்²சர்ம்மக்³ரந்தா²ந்ஆநய|

ⅩⅣ காம்ʼஸ்யகார : ஸிகந்த³ேரா மம ப³ஹ்வநஷ்டம்ʼ க்ருʼதவாந்
ப்ரபு⁴ஸ்தஸ்யகர்ம்மணாம்ʼஸமுசதப²லம்ʼ த³தா³து|

ⅩⅤத்வமப தஸ்மாத்ஸாவதா⁴நாஸ்தஷ்ட²யத : ேஸா(அ)ஸ்மாகம்ʼ
வாக்யாநாம்அதீவவபேக்ஷாஜாத :|
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ⅩⅥ மம ப்ரத²மப்ரத்யுத்தரஸமேய ேகா(அ)ப மம ஸஹாேயா
நாப⁴வத் ஸர்வ்ேவ மாம்ʼ பர்ய்யத்யஜந் தாந் ப்ரத தஸ்ய
ேதா³ஷஸ்யக³ணநாநபூ⁴யாத்;

ⅩⅦ க ந்து ப்ரபு⁴ ர்மம ஸஹாேயா (அ)ப⁴வத் யதா² ச
மயா ேகா⁴ஷணா ஸாத்⁴ேயத ப ⁴ந்நஜாதீயாஸ்²ச ஸர்வ்ேவ
ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ ஸ்²ருʼணுயுஸ்ததா² மஹ்யம்ʼ ஸ²க்த ம் அத³தா³த்
தேதா (அ)ஹம்ʼஸிம்ʼஹஸ்யமுகா²த்³உத்³த்⁴ருʼத :|

ⅩⅧ அபரம்ʼ ஸர்வ்வஸ்மாத்³ து³ஷ்கர்ம்மத : ப்ரபு⁴ ர்மாம்
உத்³த⁴ரிஷ்யத நஜஸ்வர்கீ³யராஜ்யம்ʼ ேநதும்ʼ மாம்ʼ தாரயஷ்யத
ச| தஸ்யத⁴ந்யவாத³ : ஸதா³காலம்ʼபூ⁴யாத்|ஆேமந்|

ⅩⅨ த்வம்ʼ ப்ரிஷ்காம் ஆக்கலம் அநீஷப²ரஸ்ய பரிஜநாம்ʼஸ்²ச
நமஸ்குரு|

ⅩⅩஇராஸ்த : கரிந்த²நக³ேர (அ)தஷ்ட²த் த்ரப ²மஸ்²ச பீடி³தத்வாத்
மிலீதநக³ேர மயாவ்யஹீயத|

ⅩⅪ த்வம்ʼ ேஹமந்தகாலாத் பூர்வ்வம் ஆக³ந்தும்ʼ யதஸ்வ|
உபூ³ல : பூத ³ ர்லீந : க்ெலௗத ³யா ஸர்வ்ேவ ப்⁴ராதரஸ்²ச த்வாம்ʼ
நமஸ்குர்வ்வேத|

ⅩⅫ ப்ரபு⁴ ர்யீஸு² : க்²ரீஷ்டஸ்தவாத்மநா ஸஹ பூ⁴யாத்|
யுஷ்மாஸ்வநுக்³ரேஹாபூ⁴யாத்|ஆேமந்|
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தீதம்ʼபத்ரம்ʼ
Ⅰ அநந்தஜீவநஸ்யாஸா²ேதா ஜாதாயா ஈஸ்²வரப⁴க்ேத
ர்ேயாக்³யஸ்யஸத்யமதஸ்யயத்தத்வஜ்ஞாநம்ʼயஸ்²சவஸ்²வாஸ
ஈஸ்²வரஸ்யாப ⁴ருச தேலாைக ர்லப்⁴யேத தத³ர்த²ம்ʼ

Ⅱ யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய ப்ேரரித ஈஸ்²வரஸ்ய தா³ஸ :
ெபௗேலா(அ)ஹம்ʼ ஸாதா⁴ரணவஸ்²வாஸாத் மம ப்ரக்ருʼதம்ʼ
த⁴ர்ம்மபுத்ரம்ʼ தீதம்ʼ ப்ரத லிக²மி|

Ⅲ நஷ்கபட ஈஸ்²வர ஆத ³காலாத் பூர்வ்வம்ʼ தத் ஜீவநம்ʼ
ப்ரதஜ்ஞாதவாந் ஸ்வநரூப தஸமேய ச ேகா⁴ஷணயா தத்
ப்ரகாஸி²தவாந்|

Ⅳ மம த்ராதுரீஸ்²வரஸ்யாஜ்ஞயா ச தஸ்ய ேகா⁴ஷணம்ʼ மய
ஸமர்ப தம் அபூ⁴த்| அஸ்மாகம்ʼ தாத ஈஸ்²வர : பரித்ராதா ப்ரபு⁴
ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்²ச துப்⁴யம் அநுக்³ரஹம்ʼ த³யாம்ʼ ஸா²ந்தஞ்ச
வதரது|

Ⅴ த்வம்ʼ யத்³ அஸம்பூர்ணகார்ய்யாணி ஸம்பூரேய
ர்மதீ³யாேத³ஸா²ச்ச ப்ரத நக³ரம்ʼ ப்ராசீநக³ணாந்
ந ேயாஜேயஸ்தத³ர்த²மஹம்ʼ த்வாம்ʼ க்ரீத்யுபத்³வீேப
ஸ்தா²பய த்வா க³தவாந்|

Ⅵ தஸ்மாத்³ ேயா நேரா (அ)ந ந்த ³த ஏகஸ்யா ேயாஷத :
ஸ்வாமீ வஸ்²வாஸிநாம் அபசயஸ்யாவாத்⁴யத்வஸ்ய வா
ேதா³ேஷணாலிப்தாநாஞ்ச ஸந்தாநாநாம்ʼ ஜநேகா ப⁴வத ஸ ஏவ
ேயாக்³ய :|

Ⅶயேதாேஹேதாரத்³யேக்ஷேணஸ்²வரஸ்யக்³ருʼஹாத்³யேக்ஷேணவாந ந்த³நீேயந
ப⁴வதவ்யம்ʼ| ேதந ஸ்ேவச்சா²சாரிணா க்ேராத ⁴நா பாநாஸக்ேதந
ப்ரஹாரேகணேலாப ⁴நாவா ந ப⁴வதவ்யம்ʼ

Ⅷ க ந்த்வத த ²ேஸவேகந ஸல்ேலாகாநுராக ³ணா வநீேதந
ந்யாய்ேயந தா⁴ர்ம்மிேகணஜிேதந்த்³ரிேயணசப⁴வதவ்யம்ʼ,

Ⅸ உபேத³ேஸ² ச வஸ்²வஸ்தம்ʼ வாக்யம்ʼ ேதந தா⁴ரிதவ்யம்ʼ
யத : ஸ யத்³ யதா²ர்ேத²ேநாபேத³ேஸ²ந ேலாகாந் வ ேநதும்ʼ
வக்⁴நகாரிணஸ்²ச நருத்தராந் கர்த்தும்ʼ ஸ²க்நுயாத் தத்³
ஆவஸ்²யகம்ʼ|

Ⅹ யதஸ்ேத ப³ஹேவா (அ)வாத்⁴யா அநர்த²கவாக்யவாத ³ந :
ப்ரவஞ்சகாஸ்²சஸந்த வ ேஸ²ஷதஸ்²ச ²ந்நத்வசாம்ʼமத்⁴ேயேகச த்
தாத்³ருʼஸா² ேலாகா : ஸந்த |

Ⅺ ேதஷாஞ்ச வாக்³ேராத⁴ ஆவஸ்²யேகா யதஸ்ேத
குத்ஸிதலாப⁴ஸ்யாஸ²யாநுச தாந வாக்யாந ஸி²க்ஷயந்ேதா
ந க ²லபரிவாராணாம்ʼஸுமத ம்ʼ நாஸ²யந்த |

Ⅻ ேதஷாம்ʼ ஸ்வேத³ஸீ²ய ஏேகா ப⁴வஷ்யத்³வாதீ³
வசநமித³முக்தவாந், யதா², க்ரீதீயமாநவா : ஸர்வ்ேவ
ஸதா³ காபட்யவாத ³ந :| ஹம்ʼஸ்ரஜந்துஸமாநாஸ்ேத
(அ)லஸாஸ்²ேசாத³ரபா⁴ரத :||
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ⅩⅢ ஸா யேமதத் தத்²யம்ʼ, அேதா◌े ேஹேதாஸ்த்வம்ʼ தாந்
கா³ட⁴ம்ʼ ப⁴ர்த்ஸயேத சயதா²வஸ்²வாேஸஸ்வஸ்தா² ப⁴ேவயு

ⅩⅣ ர்யஹூதீ³ேயாபாக்²யாேநஷ ஸத்யமதப்⁴ரஷ்டாநாம்ʼ
மாநவாநாம்ஆஜ்ஞாஸுசமநாம்ʼஸிநந ேவஸ²ேயயுஸ்ததா²த ³ஸ²|

ⅩⅤ ஸு²சீநாம்ʼ க்ருʼேத ஸர்வ்வாண்ேயவ ஸு²சீந ப⁴வந்த க ந்து
கலங்க தாநாம்அவஸ்²வாஸிநாஞ்ச க்ருʼேதஸு²ச க மப ந ப⁴வத
யதஸ்ேதஷாம்ʼ பு³த்³த⁴ய : ஸம்ʼேவதா³ஸ்²ச கலங்க தா : ஸந்த |

ⅩⅥஈஸ்²வரஸ்யஜ்ஞாநம்ʼ ேதப்ரதஜாநந்த க ந்துகர்ம்மப ⁴ஸ்தத்³
அநங்கீ³குர்வ்வேத யதஸ்ேத க³ர்ஹதா அநாஜ்ஞாக்³ராஹண :
ஸர்வ்வஸத்கர்ம்மணஸ்²சாேயாக்³யா : ஸந்த |

Ⅱ
Ⅰயதா²ர்த²ஸ்ேயாபேத³ஸ²ஸ்யவாக்யாந த்வயா கத்²யந்தாம்ʼ
Ⅱ வேஸ²ஷத : ப்ராசீநேலாகா யதா² ப்ரபு³த்³தா⁴ தீ⁴ரா வ நீதா
வஸ்²வாேஸ ப்ேரம்ந ஸஹஷ்ணுதாயாஞ்ச ஸ்வஸ்தா²
ப⁴ேவயுஸ்தத்³வத்

Ⅲ ப்ராசீநேயாஷேதா(அ)ப யதா² த⁴ர்ம்மேயாக்³யம் ஆசாரம்ʼ
குர்ய்யு : பரந ந்த³கா ப³ஹுமத்³யபாநஸ்யந க்⁴நாஸ்²ச ந ப⁴ேவயு :

Ⅳக ந்துஸுஸி²க்ஷாகாரிண்ய : ஸத்ய ஈஸ்²வரஸ்ய வாக்யம்ʼ யத்
நந ந்த்³ேயததத³ர்த²ம்ʼயுவதீ :ஸுஸீ²லதாம்அர்த²த : பதஸ்ேநஹம்
அபத்யஸ்ேநஹம்ʼ

Ⅴ வநீத ம்ʼ ஸு²ச த்வம்ʼ க்³ருʼஹணீத்வம்ʼ ெஸௗஜந்யம்ʼ
ஸ்வாமிந க்⁴நஞ்சாத ³ேஸ²யுஸ்ததா² த்வயா கத்²யதாம்ʼ|

Ⅵதத்³வத்³யூேநா(அ)ப வ நீதேய ப்ரேபா³த⁴ய|
Ⅶ த்வஞ்ச ஸர்வ்வவஷேய ஸ்வம்ʼ ஸத்கர்ம்மணாம்ʼ
த்³ருʼஷ்டாந்தம்ʼ த³ர்ஸ²ய ஸி²க்ஷாயாஞ்சாவ க்ருʼதத்வம்ʼ தீ⁴ரதாம்ʼ
யதா²ர்த²ம்ʼ

Ⅷ ந ர்த்³ேதா³ஷஞ்ச வாக்யம்ʼ ப்ரகாஸ²ய ேதந வ பேக்ஷா
யுஷ்மாகம்அபவாத³ஸ்யகமப ச ²த்³ரம்ʼ ந ப்ராப்யத்ரபஷ்யேத|

Ⅸ தா³ஸாஸ்²ச யத் ஸ்வப்ரபூ⁴நாம்ʼ ந க்⁴நா : ஸர்வ்வவஷேய
துஷ்டிஜநகாஸ்²ச ப⁴ேவயு : ப்ரத்யுத்தரம்ʼ நகுர்ய்யு :

Ⅹ க மப நாபஹேரயு : க ந்து பூர்ணாம்ʼ ஸுவஸ்²வஸ்ததாம்ʼ
ப்ரகாஸ²ேயயுரித தாந் ஆத ³ஸ²| யத ஏவம்ப்ரகாேரணாஸ்மகம்ʼ
த்ராதுரீஸ்²வரஸ்யஸி²க்ஷாஸர்வ்வவஷேயைத ர்பூ⁴ஷதவ்யா|

Ⅺ யேதா ேஹேதாஸ்த்ராணாஜநக ஈஸ்²வரஸ்யாநுக்³ரஹ :
ஸர்வ்வாந்மாநவாந் ப்ரத்யுத ³தவாந்

Ⅻ ஸ சாஸ்மாந் இத³ம்ʼ ஸி² யத யத்³ வயம் அத⁴ர்ம்மம்ʼ
ஸாம்ʼஸாரிகாப ⁴லாஷாம்ʼஸ்²சாநங்கீ³க்ருʼத்ய வநீதத்ேவந
ந்யாேயேநஸ்²வரப⁴க்த்யா ேசஹேலாேகஆயு ர்யாபயாம :,

ⅩⅢ பரமஸுக²ஸ்யாஸா²ம் அர்த²ேதா (அ)ஸ்மாகம்ʼ
மஹத ஈஸ்²வரஸ்ய த்ராணகர்த்து ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய
ப்ரபா⁴வஸ்ேயாத³யம்ʼ ப்ரதீக்ஷாமேஹ|

ⅩⅣ யத : ஸ யதா²ஸ்மாந் ஸர்வ்வஸ்மாத்³ அத⁴ர்ம்மாத்
ேமாசய த்வா நஜாத ⁴காரஸ்வரூபம்ʼ ஸத்கர்ம்மஸூத்ஸுகம் ஏகம்ʼ



Titus Ⅱ:ⅩⅤ 452 Titus Ⅲ:ⅩⅢ

ப்ரஜாவர்க³ம்ʼ பாவேயத்தத³ர்த²ம்அஸ்மாகம்ʼக்ருʼேதஆத்மதா³நம்ʼ
க்ருʼதவாந்|

ⅩⅤஏதாந பா⁴ஷஸ்வபூர்ணஸாமர்த்²ேயந சாத ³ஸ² ப்ரேபா³த⁴யச,
ேகா(அ)ப த்வாம்ʼ நாவமந்யதாம்ʼ|

Ⅲ
Ⅰ ேத யதா² ேத³ஸா²த ⁴பாநாம்ʼ ஸா²ஸகாநாஞ்ச ந க்⁴நா
ஆஜ்ஞாக்³ராஹண்ஸ்²ச ஸர்வ்வஸ்ைம ஸத்கர்ம்மேண
ஸுஸஜ்ஜாஸ்²ச ப⁴ேவயு :

Ⅱ கமப ந ந ந்ேத³யு ர்நவ்வ ேராத ⁴ந : க்ஷாந்தாஸ்²ச ப⁴ேவயு :
ஸர்வ்வாந் ப்ரத ச பூர்ணம்ʼ ம்ருʼது³த்வம்ʼ ப்ரகாஸ²ேயயுஸ்²ேசத
தாந்ஆத ³ஸ²|

Ⅲயத : பூர்வ்வம்ʼவயமப ந ர்ப்³ேபா³தா⁴அநாஜ்ஞாக்³ராஹேணா
ப்⁴ராந்தா நாநாப ⁴லாஷாணாம்ʼ ஸுகா²நாஞ்ச தா³ேஸயா
து³ஷ்டத்ேவர்ஷ்யாசாரிேணா க்⁴ருʼணிதா : பரஸ்பரம்ʼ
த்³ேவஷணஸ்²சாப⁴வாம :|

Ⅳ க ந்த்வஸ்மாகம்ʼ த்ராதுரீஸ்²வரஸ்ய யா த³யா மர்த்த்யாநாம்ʼ
ப்ரத சயா ப்ரீதஸ்தஸ்யா : ப்ராது³ர்பா⁴ேவஜாேத

Ⅴ வயம் ஆத்மக்ருʼேதப்⁴ேயா த⁴ர்ம்மகர்ம்மப்⁴யஸ்தந்நஹ
கந்து தஸ்ய க்ருʼபாத : புநர்ஜந்மரூேபண ப்ரக்ஷாலேநந
ப்ரவ த்ரஸ்யாத்மேநா நூதநீகரேணந ச தஸ்மாத் பரித்ராணாம்ʼ
ப்ராப்தா :

Ⅵ ஸ சாஸ்மாகம்ʼ த்ராத்ரா யீஸு²க்²ரீஷ்ேடநாஸ்மது³பரி தம்
ஆத்மாநம்ʼ ப்ரசுரத்ேவநவ்ருʼஷ்டவாந்|

Ⅶ இத்த²ம்ʼ வயம்ʼ தஸ்யாநுக்³ரேஹண ஸபுண்யீபூ⁴ய
ப்ரத்யாஸ²யாநந்தஜீவநஸ்யாத ⁴காரிேணாஜாதா :|

Ⅷ வாக்யேமதத்³ வஸ்²வஸநீயம் அேதா ேஹேதாரீஸ்²வேர ேய
வஸ்²வஸிதவந்தஸ்ேதயதா²ஸத்கர்ம்மாண்யநுதஷ்ேட²யுஸ்ததா²
தாந் த்³ருʼட⁴ம் ஆஜ்ஞாபேயத மமாப ⁴மதம்ʼ| தாந்ேயேவாத்தமாந
மாநேவப்⁴ய : ப²லதா³ந ச ப⁴வந்த |

Ⅸ மூேட⁴ப்⁴ய : ப்ரஸ்²நவம்ʼஸா²வலிவவாேத³ப்⁴ேயா
வ்யவஸ்தா²யா வதண்டா³ப்⁴யஸ்²ச நவர்த்தஸ்வ யதஸ்தா
நஷ்ப²லாஅநர்த²காஸ்²ச ப⁴வந்த |

Ⅹேயா ஜேநா ப ³ப ⁴த்ஸுஸ்தம் ஏகவாரம்ʼ த்³வ ர்வ்வா ப்ரேபா³த்⁴ய
தூ³ரீகுரு,

Ⅺ யதஸ்தாத்³ருʼேஸா² ஜேநா வ பத²கா³மீ பாபஷ்ட²
ஆத்மேதா³ஷகஸ்²ச ப⁴வதீத த்வயாஜ்ஞாயதாம்ʼ|

Ⅻ யதா³ஹம் ஆர்த்த மாம்ʼ துக ²கம்ʼ வா தவ ஸமீபம்ʼ
ப்ேரஷயஷ்யாமி ததா³ த்வம்ʼ நீகபெலௗ மம ஸமீபம் ஆக³ந்தும்ʼ
யதஸ்வ யதஸ்தத்ைரவாஹம்ʼ ஸீ²தகாலம்ʼ யாபயதும்ʼ மத ம்
அகார்ஷம்ʼ|

ⅩⅢ வ்யவஸ்தா²பக : ஸீநா ஆபல்லுஸ்²ைசதேயா :
கஸ்யாப்யபா⁴ேவா யந்ந ப⁴ேவத் தத³ர்த²ம்ʼ ெதௗ யத்ேநந த்வயா
வஸ்ருʼஜ்ேயதாம்ʼ|
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ⅩⅣஅபரம்அஸ்மதீ³யேலாகாயந்நஷ்ப²லா ந ப⁴ேவயுஸ்தத³ர்த²ம்ʼ
ப்ரேயாஜநீேயாபகாராயா ஸத்கர்ம்மாண்யநுஷ்டா²தும்ʼ
ஸி²க்ஷந்தாம்ʼ|

ⅩⅤ மம ஸங்க ³ந : ஸவ்ேவ த்வாம்ʼ நமஸ்குர்வ்வேத| ேய
வஸ்²வாஸாத்³அஸ்மாஸு ப்ரீயந்ேத தாந் நமஸ்குரு; ஸர்வ்ேவஷ
யுஷ்மாஸ்வநுக்³ரேஹாபூ⁴யாத்|ஆேமந்|



Philemon Ⅰ 454 Philemon ⅩⅥ

ப ²ேலாேமாநம்ʼபத்ரம்ʼ
Ⅰ க்²ரீஷ்டஸ்ய யீேஸா² ர்ப³ந்த ³தா³ஸ : ெபௗலஸ்தீத ²யநாமா
ப்⁴ராதா ச ப்ரியம்ʼஸஹகாரிணம்ʼ ப ²லீேமாநம்ʼ

Ⅱப்ரியாம்ஆப்பயாம்ʼஸஹேஸநாம்ஆர்க ²ப்பம்ʼ ப ²லீேமாநஸ்ய
க்³ருʼேஹஸ்த ²தாம்ʼஸமிதஞ்ச ப்ரத பத்ரம்ʼலிக²த :|

Ⅲ அஸ்மாகம்ʼ தாத ஈஸ்²வர : ப்ரபு⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்²ச யுஷ்மாந்
ப்ரத ஸா²ந்த ம்அநுக்³ரஹஞ்சக்ரியாஸ்தாம்ʼ|

Ⅳ ப்ரபு⁴ம்ʼ யீஸு²ம்ʼ ப்ரத ஸர்வ்வாந் பவ த்ரேலாகாந் ப்ரத ச தவ
ப்ேரமவஸ்²வாஸேயா ர்வ்ருʼத்தாந்தம்ʼ நஸ²ம்யாஹம்ʼ

Ⅴப்ரார்த²நாஸமேய தவ நாேமாச்சாரயந் ந ரந்தரம்ʼ மேமஸ்²வரம்ʼ
த⁴ந்யம்ʼவதா³மி|

Ⅵ அஸ்மாஸு யத்³யத் ெஸௗஜந்யம்ʼ வத்³யேத தத் ஸர்வ்வம்ʼ
க்²ரீஷ்டம்ʼ யீஸு²ம்ʼ யத் ப்ரத ப⁴வதீத ஜ்ஞாநாய தவ
வஸ்²வாஸமூலிகா தா³நஸீ²லதா யத் ஸப²லா ப⁴ேவத் தத³ஹம்
இச்சா²மி|

Ⅶ ேஹ ப்⁴ராத :, த்வயா பவ த்ரேலாகாநாம்ʼ ப்ராண ஆப்யாய தா
அப⁴வந் ஏதஸ்மாத் தவ ப்ேரம்நாஸ்மாகம்ʼ மஹாந் ஆநந்த³ :
ஸாந்த்வநா சஜாத :|

Ⅷ த்வயா யத் கர்த்தவ்யம்ʼ தத் த்வாம் ஆஜ்ஞாபயதும்ʼ
யத்³யப்யஹம்ʼ க்²ரீஷ்ேடநாதீேவாத்ஸுேகா ப⁴ேவயம்ʼ ததா²ப
வ்ருʼத்³த⁴

Ⅸஇதா³நீம்ʼ யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய ப³ந்த ³தா³ஸஸ்²ைசவம்பூ⁴ேதா ய :
ெபௗல : ேஸா(அ)ஹம்ʼ த்வாம்ʼவேநதும்ʼவரம்ʼமந்ேய|

Ⅹ அத : ஸ்²ருʼங்க²லப³த்³ேதா⁴(அ)ஹம்ʼ யமஜநயம்ʼ தம்ʼ
மதீ³யதநயம்ஓநீஷமம்அத ⁴ த்வாம்ʼவநேய|

Ⅺ ஸ பூர்வ்வம்ʼ தவாநுபகாரக ஆஸீத் க ந்த்வதா³நீம்ʼ தவ மம
ேசாபகாரீ ப⁴வத |

Ⅻ தேமவாஹம்ʼ தவ ஸமீபம்ʼ ப்ேரஷயாமி, அேதா
மதீ³யப்ராணஸ்வரூப : ஸத்வயாநுக்³ருʼஹ்யதாம்ʼ|

ⅩⅢ ஸுஸம்ʼவாத³ஸ்ய க்ருʼேத ஸ்²ருʼங்க²லப³த்³ேதா⁴(அ)ஹம்ʼ
பரிசாரகமிவ தம்ʼஸ்வஸந்நெதௗ⁴வர்த்தயதும்ஐச்ச²ம்ʼ|

ⅩⅣக ந்துதவெஸௗஜந்யம்ʼயத்³ப³ேலநநபூ⁴த்வாஸ்ேவச்சா²யா :
ப²லம்ʼ ப⁴ேவத் தத³ர்த²ம்ʼ தவ ஸம்மத ம்ʼ வநா க மப கர்த்தவ்யம்ʼ
நாமந்ேய|

ⅩⅤ ேகா ஜாநாத க்ஷணகாலார்த²ம்ʼ த்வத்தஸ்தஸ்ய
வச்ேச²ேதா³(அ)ப⁴வத்³ ஏதஸ்யாயம் அப ⁴ப்ராேயா யத் த்வம்
அநந்தகாலார்த²ம்ʼ தம்ʼலப்ஸ்யேஸ

ⅩⅥ புந ர்தா³ஸமிவ லப்ஸ்யேஸ தந்நஹ கந்து தா³ஸாத்
ஸ்²ேரஷ்ட²ம்ʼ மம ப்ரியம்ʼ தவ ச ஸா²ரீரிகஸம்ப³ந்தா⁴த்
ப்ரபு⁴ஸம்ப³ந்தா⁴ச்ச தேதா(அ)த ⁴கம்ʼ ப்ரியம்ʼ ப்⁴ராதரமிவ|
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ⅩⅦஅேதா ேஹேதா ர்யத ³ மாம்ʼஸஹபா⁴க ³நம்ʼஜாநாஸிதர்ஹ
மாமிவ தமநுக்³ருʼஹாண|

ⅩⅧ ேதந யத ³ தவ க மப்யபராத்³த⁴ம்ʼதுப்⁴யம்ʼ க மப தா⁴ர்ய்யேத
வா தர்ஹ தத்மேமத வத ³த்வா க³ணய|

ⅩⅨ அஹம்ʼ தத் பரிேஸா²த்ஸ்யாமி, ஏதத் ெபௗேலா(அ)ஹம்ʼ
ஸ்வஹஸ்ேதநலிகா²மி, யதஸ்த்வம்ʼஸ்வப்ராணாந் அப மஹ்யம்ʼ
தா⁴ரயஸிதத்³வக்தும்ʼ ேநச்சா²மி|

ⅩⅩேபா⁴ப்⁴ராத :,ப்ரேபா⁴ : க்ருʼேதமமவாஞ்சா²ம்ʼபூரயக்²ரீஷ்டஸ்ய
க்ருʼேத மம ப்ராணாந்ஆப்யாயய|

ⅩⅪ தவாஜ்ஞாக்³ராஹத்ேவ வஸ்²வஸ்ய மயா ஏதத் லிக்²யேத
மயாயது³ச்யேத தேதா(அ)த ⁴கம்ʼ த்வயா காரிஷ்யதஇத ஜாநாமி|

ⅩⅫ தத்கரணஸமேய மத³ர்த²மப வாஸக்³ருʼஹம்ʼ த்வயா
ஸஜ்ஜீக்ரியதாம்ʼ யேதா யுஷ்மாகம்ʼ ப்ரார்த²நாநாம்ʼ ப²லரூேபா வர
இவாஹம்ʼயுஷ்மப்⁴யம்ʼ தா³யஷ்ேயமேமத ப்ரத்யாஸா²ஜாயேத|

ⅩⅩⅢக்²ரீஷ்டஸ்யயீஸா² : க்ருʼேத மயாஸஹப³ந்த ³ரிபாப்²ரா
ⅩⅩⅣ மம ஸஹகாரிேணா மார்க ஆரிஷ்டார்ேகா² தீ³மா லூகஸ்²ச
த்வாம்ʼ நமஸ்காரம்ʼ ேவத³யந்த |

ⅩⅩⅤ அஸ்மாகம்ʼ ப்ரேபா⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யாநுக்³ரேஹா
யுஷ்மாகம்ஆத்மநாஸஹபூ⁴யாத்|ஆேமந்|
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இப்³ரிண : பத்ரம்ʼ
Ⅰ புரா ய ஈஸ்²வேரா ப⁴வஷ்யத்³வாத ³ப ⁴ : ப த்ருʼேலாேகப்⁴ேயா
நாநாஸமேயநாநாப்ரகாரம்ʼ கத ²தவாந்

Ⅱஸஏதஸ்மிந்ேஸ²ஷகாேலநஜபுத்ேரணாஸ்மப்⁴யம்ʼகத ²தவாந்|
ஸ தம்ʼ புத்ரம்ʼ ஸர்வ்வாத ⁴காரிணம்ʼ க்ருʼதவாந் ேதைநவ ச
ஸர்வ்வஜக³ந்த ஸ்ருʼஷ்டவாந்|

Ⅲ ஸ புத்ரஸ்தஸ்ய ப்ரபா⁴வஸ்ய ப்ரத ப ³ம்ப³ஸ்தஸ்ய
தத்த்வஸ்ய மூர்த்தஸ்²சாஸ்த ஸ்வீயஸ²க்தவாக்ேயந ஸர்வ்வம்ʼ
த⁴த்ேத ச ஸ்வப்ராைணரஸ்மாகம்ʼ பாபமார்ஜ்ஜநம்ʼ க்ருʼத்வா
ஊர்த்³த்⁴வஸ்தா²ேந மஹாமஹம்ேநா த³க்ஷணபார்ஸ்²ேவ
ஸமுபவஷ்டவாந்|

Ⅳ த ³வ்யதூ³தக³ணாத்³ யதா² ஸ வஸி²ஷ்டநாம்ேநா (அ)த ⁴காரீ
ஜாதஸ்ததா² ேதப்⁴ேயா(அ)ப ஸ்²ேரஷ்ேடா²ஜாத :|

Ⅴயேதா தூ³தாநாம்ʼ மத்⁴ேய கதா³ச தீ³ஸ்²வேரேணத³ம்ʼ க உக்த :?
யதா², "மதீ³யதநேயா (அ)ஸி த்வம் அத்³ையவ ஜந ேதா மயா| "
புநஸ்²ச "அஹம்ʼ தஸ்ய ப தா ப⁴வஷ்யாமி ஸ ச மம புத்ேரா
ப⁴வஷ்யத | "

Ⅵ அபரம்ʼ ஜக³த ஸ்வகீயாத்³வதீயபுத்ரஸ்ய புநராநயநகாேல
ேதேநாக்தம்ʼ, யதா², "ஈஸ்²வரஸ்ய ஸகைல ர்தூ³ைதேரஷ ஏவ
ப்ரணம்யதாம்ʼ| "

Ⅶ தூ³தாந் அத ⁴ ேதேநத³ம் உக்தம்ʼ, யதா², "ஸ கேராத நஜாந்
தூ³தாந் க³ந்த⁴வாஹஸ்வரூபகாந்| வஹ்நஸி²கா²ஸ்வரூபாம்ʼஸ்²ச
கேராத நஜேஸவகாந்|| "

Ⅷ க ந்து புத்ரமுத்³த ³ஸ்²ய ேதேநாக்தம்ʼ, யதா², "ேஹ ஈஸ்²வர
ஸதா³ ஸ்தா²ய தவ ஸிம்ʼஹாஸநம்ʼ ப⁴ேவத்| யாதா²ர்த்²யஸ்ய
ப⁴ேவத்³த³ண்ேடா³ ராஜத³ண்ட³ஸ்த்வதீ³யக :|

Ⅸ புண்ேய ப்ேரம கேராஷ த்வம்ʼ கஞ்சாத⁴ர்ம்மம் ருʼதீயேஸ|
தஸ்மாத்³ ய ஈஸ² ஈஸ²ஸ்ேத ஸ ேத மித்ரக³ணாத³ப |
அத ⁴காஹ்லாத³ைதேலந ேஸசநம்ʼ க்ருʼதவாந் தவ|| "

Ⅹ புநஸ்²ச, யதா², "ேஹ ப்ரேபா⁴ ப்ருʼத ²வீமூலம் ஆெதௗ³
ஸம்ʼஸ்தா²ப தம்ʼ த்வயா| ததா² த்வதீ³யஹஸ்ேதந க்ருʼதம்ʼ
க³க³நமண்ட³லம்ʼ|

Ⅺ இேம வநம்ʼ யதஸ்த்வந்து ந த்யேமவாவதஷ்ட²ேஸ|
இத³ந்துஸகலம்ʼவஸ்²வம்ʼஸம்ʼஜரிஷ்யத வஸ்த்ரவத்|

Ⅻ ஸங்ேகாச தம்ʼ த்வயா தத்து வஸ்த்ரவத் பரிவர்த்ஸ்யேத|
த்வந்துந த்யம்ʼஸஏவாஸீர்ந ரந்தாஸ்தவவத்ஸரா :|| "

ⅩⅢஅபரம்ʼதூ³தாநாம்ʼ மத்⁴ேய க : கதா³ச தீ³ஸ்²வேரேணத³முக்த :?
யதா², "தவாரீந் பாத³பீட²ம்ʼ ேத யாவந்நஹ கேராம்யஹம்ʼ| மம
த³க்ஷணத ³க்³பா⁴ேக³ தாவத்த்வம்ʼஸமுபாவஸ²|| "
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ⅩⅣ ேய பரித்ராணஸ்யாத ⁴காரிேணா ப⁴வஷ்யந்த ேதஷாம்ʼ
பரிசர்ய்யார்த²ம்ʼ ப்ேரஷ்யமாணா : ேஸவநகாரிண ஆத்மாந : க ம்ʼ
ேதஸர்வ்ேவதூ³தா நஹ ?

Ⅱ
Ⅰ அேதா வயம்ʼ யத்³ ப்⁴ரமஸ்ேராதஸா நாபநீயாமேஹ
தத³ர்த²மஸ்மாப ⁴ ர்யத்³யத்³ அஸ்²ராவ தஸ்மிந் மநாம்ʼஸி
நதா⁴தவ்யாந |

Ⅱ யேதா ேஹேதா தூ³ைத : கத ²தம்ʼ வாக்யம்ʼ யத்³யேமாக⁴ம்
அப⁴வத்³ யத ³ ச தல்லங்க⁴நகாரிேண தஸ்யாக்³ராஹகாய ச
ஸர்வ்வஸ்ைமஸமுசதம்ʼ த³ண்ட³ம்அதீ³யத,

Ⅲதர்ஹ்யஸ்மாப ⁴ஸ்தாத்³ருʼஸ²ம்ʼமஹாபரித்ராணம்அவஜ்ஞாய
கத²ம்ʼ ரக்ஷா ப்ராப்ஸ்யேத, யத் ப்ரத²மத : ப்ரபு⁴நா ப்ேராக்தம்ʼ
தேதா(அ)ஸ்மாந்யாவத்தஸ்யஸ்²ேராத்ருʼப ⁴ : ஸ்த ²ரீக்ருʼதம்ʼ,

Ⅳஅபரம்ʼலக்ஷைணரத்³பு⁴தகர்ம்மப ⁴ர்வவத⁴ஸ²க்த ப்ரகாேஸ²ந
ந ேஜச்சா²த : பவ த்ரஸ்யாத்மேநா வ பா⁴ேக³ந ச யத்³ ஈஸ்²வேரண
ப்ரமாணீக்ருʼதம்அபூ⁴த்|

Ⅴ வயம்ʼ து யஸ்ய பா⁴வ ராஜ்யஸ்ய கதா²ம்ʼ கத²யாம :, தத் ேதந்
த ³வ்யதூ³தாநாம்அதீ⁴நீக்ருʼதமித நஹ |

Ⅵ க ந்து குத்ராப கஸ்²ச த் ப்ரமாணம் ஈத்³ருʼஸ²ம்ʼ த³த்தவாந்,
யதா², "க ம்ʼ வஸ்து மாநேவா யத் ஸ நத்யம்ʼ ஸம்ʼஸ்மர்ய்யேத
த்வயா| க ம்ʼவாமாநவஸந்தாேநா யத்ஸஆேலாச்யேத த்வயா|

Ⅶ த ³வ்யத³தக³ேணப்⁴ய : ஸ கஞ்ச ந் ந்யூந : க்ருʼதஸ்த்வயா|
ேதேஜாெகௗ³ரவரூேபண க ரீேடந வபூ⁴ஷத :| ஸ்ருʼஷ்டம்ʼ யத் ேத
கராப்⁴யாம்ʼஸதத்ப்ரபு⁴த்ேவந ேயாஜித :|

Ⅷ சரணாத⁴ஸ்²ச தஸ்ையவ த்வயா ஸர்வ்வம்ʼ வஸீ²க்ருʼதம்ʼ||
" ேதந ஸர்வ்வம்ʼ யஸ்ய வஸீ²க்ருʼதம்ʼ தஸ்யாவஸீ²பூ⁴தம்ʼ க மப
நாவேஸ²ஷதம்ʼ க ந்த்வது⁴நாப வயம்ʼ ஸர்வ்வாணி தஸ்ய
வஸீ²பூ⁴தாந ந பஸ்²யாம :|

Ⅸ ததா²ப த ³வ்யதூ³தக³ேணப்⁴ேயா ய : கஞ்ச ந்
ந்யூநீக்ருʼேதா(அ)ப⁴வத்தம்ʼயீஸு²ம்ʼம்ருʼத்யுேபா⁴க³ேஹேதாஸ்ேதேஜாெகௗ³ரவரூேபண
க ரீேடந வபூ⁴ஷதம்ʼ பஸ்²யாம :, யத ஈஸ்²வரஸ்யாநுக்³ரஹாத் ஸ
ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ க்ருʼேத ம்ருʼத்யும்அஸ்வத³த|

Ⅹ அபரஞ்ச யஸ்ைம ேயந ச க்ருʼத்ஸ்நம்ʼ வஸ்து ஸ்ருʼஷ்டம்ʼ
வத்³யேத ப³ஹுஸந்தாநாநாம்ʼ வப⁴வாயாநயநகாேல ேதஷாம்ʼ
பரித்ராணாக்³ரஸரஸ்ய து³ :க²ேபா⁴ேக³ந ஸித்³தீ⁴கரணமப
தஸ்ேயாபயுக்தம்அப⁴வத்|

Ⅺயத : பாவக : பூயமாநாஸ்²ச ஸர்வ்ேவ ஏகஸ்மாேத³ேவாத்பந்நா
ப⁴வந்த ,இத ேஹேதா : ஸதாந் ப்⁴ராத்ருʼந்வத ³தும்ʼ நலஜ்ஜேத|

Ⅻ ேதந ஸ உக்தவாந், யதா², "த்³ேயாதயஷ்யாமி ேத நாம
ப்⁴ராத்ருʼணாம்ʼ மத்⁴யேதா மம| பரந்து ஸமிேத ர்மத்⁴ேய கரிஷ்ேய
ேத ப்ரஸ²ம்ʼஸநம்ʼ|| "

ⅩⅢ புநரப , யதா², "தஸ்மிந் வஸ்²வஸ்ய ஸ்தா²தாஹம்ʼ| " புநரப ,
யதா², "பஸ்²யாஹம்அபத்யாந ச த³த்தாந மஹ்யம்ஈஸ்²வராத்| "
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ⅩⅣ ேதஷாம் அபத்யாநாம்ʼ ருத ⁴ரபலலவஸி²ஷ்டத்வாத்
ேஸா(அ)ப தத்³வத்தத்³வஸி²ஷ்ேடா(அ)பூ⁴த்தஸ்யாப ⁴ப்ராேயா(அ)யம்ʼ
யத் ஸ ம்ருʼத்யுப³லாத ⁴காரிணம்ʼ ஸ²யதாநம்ʼ ம்ருʼத்யுநா
ப³லஹீநம்ʼகுர்ய்யாத்

ⅩⅤ ேய ச ம்ருʼத்யுப⁴யாத்³ யாவஜ்ஜீவநம்ʼ தா³ஸத்வஸ்ய நக்⁴நா
ஆஸந்தாந்உத்³தா⁴ரேயத்|

ⅩⅥ ஸ தூ³தாநாம் உபகாரீ ந ப⁴வத க ந்த்வ ப்³ராஹீேமா
வம்ʼஸ²ஸ்ையேவாபகாரீ ப⁴வதீ|

ⅩⅦ அேதா ேஹேதா : ஸ யதா² க்ருʼபாவாந் ப்ரஜாநாம்ʼ
பாபேஸா²த⁴நார்த²ம் ஈஸ்²வேராத்³ேத³ஸ்²யவஷேய
வஸ்²வாஸ்ேயாமஹாயாஜேகாப⁴ேவத்தத³ர்த²ம்ʼஸர்வ்வவஷேய
ஸ்வப்⁴ராத்ருʼணாம்ʼஸத்³ருʼஸீ²ப⁴வநம்ʼ தஸ்ேயாச தம்ஆஸீத்|

ⅩⅧ யத : ஸ ஸ்வயம்ʼ பரீக்ஷாம்ʼ க³த்வா யம்ʼ து³ :க²ேபா⁴க³ம்
அவக³தஸ்ேதந பரீக்ஷாக்ராந்தாந்உபகர்த்தும்ʼஸ²க்ேநாத |

Ⅲ
Ⅰ ேஹ ஸ்வர்கீ³யஸ்யாஹ்வாநஸ்ய ஸஹபா⁴க ³ந :
பவ த்ரப்⁴ராதர :, அஸ்மாகம்ʼ த⁴ர்ம்மப்ரதஜ்ஞாயா
தூ³ேதா(அ)க்³ரஸரஸ்²ச ேயாயீஸு²ஸ்தம்ஆேலாசத்⁴வம்ʼ|

Ⅱ மூஸா யத்³வத் தஸ்ய ஸர்வ்வபரிவாரமத்⁴ேய வஸ்²வாஸ்ய
ஆஸீத், தத்³வத் அயமப ஸ்வந ேயாஜகஸ்ய ஸமீேப
வஸ்²வாஸ்ேயா ப⁴வத |

Ⅲபரிவாராச்சயத்³வத்தத்ஸ்தா²பயதுரத ⁴கம்ʼெகௗ³ரவம்ʼ ப⁴வத
தத்³வத் மூஸேஸா(அ)யம்ʼ ப³ஹுதரெகௗ³ரவஸ்ய ேயாக்³ேயா
ப⁴வத |

Ⅳஏைககஸ்யந ேவஸ²நஸ்யபரிஜநாநாம்ʼஸ்தா²பய தாகஸ்²ச த்³
வத்³யேதயஸ்²சஸர்வ்வஸ்தா²பய தாஸஈஸ்²வர ஏவ|

Ⅴ மூஸாஸ்²ச வ யமாணாநாம்ʼ ஸா ப்⁴ருʼத்ய இவ
தஸ்ய ஸர்வ்வபரிஜநமத்⁴ேய வஸ்²வாஸ்ேயா(அ)ப⁴வத் க ந்து
க்²ரீஷ்டஸ்தஸ்யபரிஜநாநாமத்⁴யக்ஷஇவ|

Ⅵ வயம்ʼ து யத ³ வஸ்²வாஸஸ்ேயாத்ஸாஹம்ʼ ஸ்²லாக⁴நஞ்ச
ேஸ²ஷம்ʼயாவத்³ தா⁴ரயாமஸ்தர்ஹ தஸ்யபரிஜநா ப⁴வாம :|

Ⅶஅேதா ேஹேதா : பவ த்ேரணாத்மநாயத்³வத்கத ²தம்ʼ,தத்³வத்,
"அத்³யயூயம்ʼ கதா²ம்ʼ தஸ்யயத ³ஸம்ʼஸ்²ேராதுமிச்ச²த²|

Ⅷ தர்ஹ புரா பரீக்ஷாயா த ³ேந ப்ராந்தரமத்⁴யத :|
மதா³ஜ்ஞாந க்³ரஹஸ்தா²ேந யுஷ்மாப ⁴ஸ்து க்ருʼதம்ʼ யதா²| ததா²
மாகுருேததா³நீம்ʼ கடி²நாந மநாம்ʼஸிவ :|

Ⅸ யுஷ்மாகம்ʼ ப தரஸ்தத்ர மத்பரீக்ஷாம் அகுர்வ்வத|
குர்வ்வத்³ப ⁴ ர்ேம(அ)நுஸந்தா⁴நம்ʼ ைதரத்³ருʼஸ்²யந்த மத்க்ரியா :|
சத்வாரிம்ʼஸ²த்ஸமாயாவத்க்ருத்³த்⁴வாஹந்துதத³ந்வேய|

Ⅹ அவாத ³ஷம் இேம ேலாகா ப்⁴ராந்தாந்த :கரணா : ஸதா³|
மாமகீநாந வர்த்மாந பரிஜாநந்த ேநாஇேம|

Ⅺ இத ேஹேதாரஹம்ʼ ேகாபாத் ஸ²பத²ம்ʼ க்ருʼதவாந் இமம்ʼ|
ப்ேரேவ யேதஜைநேரைத ர்நவஸ்²ராமஸ்த²லம்ʼமம|| "
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Ⅻேஹப்⁴ராதர :ஸாவதா⁴நாப⁴வத,அமேரஸ்²வராத்நவர்த்தேகா
ேயா(அ)வஸ்²வாஸஸ்தத்³யுக்தம்ʼ து³ஷ்டாந்த :கரணம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ
கஸ்யாப ந ப⁴வது|

ⅩⅢ க ந்து யாவத்³ அத்³யநாமா ஸமேயா வ த்³யேத தாவத்³
யுஷ்மந்மத்⁴ேய ேகா(அ)ப பாபஸ்யவஞ்சநயா யத் கேடா²ரீக்ருʼேதா
ந ப⁴ேவத்தத³ர்த²ம்ʼ ப்ரத த ³நம்ʼ பரஸ்பரம்உபத ³ஸ²த|

ⅩⅣ யேதா வயம்ʼ க்²ரீஷ்டஸ்யாம்ʼஸி²ேநா ஜாதா : க ந்து
ப்ரத²மவஸ்²வாஸஸ்ய த்³ருʼட⁴த்வம் அஸ்மாப ⁴ : ேஸ²ஷம்ʼ யாவத்³
அேமாக⁴ம்ʼ தா⁴ரய தவ்யம்ʼ|

ⅩⅤ அத்³ய யூயம்ʼ கதா²ம்ʼ தஸ்ய யத ³ ஸம்ʼஸ்²ேராதுமிச்ச²த²,
தர்ஹ்யாஜ்ஞாலங்க⁴நஸ்தா²ேந யுஷ்மாப ⁴ஸ்து க்ருʼதம்ʼ யதா²,
ததா²மாகுருேததா³நீம்ʼ கடி²நாந மநாம்ʼஸிவஇத ேதநயது³க்தம்ʼ,

ⅩⅥ தத³நுஸாராத்³ ேய ஸ்²ருத்வா தஸ்ய கதா²ம்ʼ ந
க்³ருʼஹீதவந்தஸ்ேத ேக? க ம்ʼ மூஸஸா மிஸரேத³ஸா²த்³ ஆக³தா :
ஸர்வ்ேவேலாகா நஹ ?

ⅩⅦ ேகப்⁴ேயா வா ஸ சத்வாரிம்ʼஸ²த்³வர்ஷாணி யாவத்³
அக்ருத்⁴யத்? பாபம்ʼ குர்வ்வதாம்ʼ ேயஷாம்ʼ குணபா : ப்ராந்தேர
(அ)பதந் க ம்ʼ ேதப்⁴ேயா நஹ ?

ⅩⅧ ப்ரேவ யேத ஜைநேரைத ர்ந வஸ்²ராமஸ்த²லம்ʼ மேமத
ஸ²பத² : ேகஷாம்ʼ வருத்³த⁴ம்ʼ ேதநாகாரி? க ம் அவஸ்²வாஸிநாம்ʼ
வருத்³த⁴ம்ʼ நஹ ?

ⅩⅨ அதஸ்ேத தத் ஸ்தா²நம்ʼ ப்ரேவஷ்டும் அவஸ்²வாஸாத்
நாஸ²க்நுவந்இத வயம்ʼவீக்ஷாமேஹ|

Ⅳ
Ⅰ அபரம்ʼ தத்³வஸ்²ராமப்ராப்ேத : ப்ரதஜ்ஞா யத ³ தஷ்ட²த
தர்ஹ்யஸ்மாகம்ʼ கஸ்²ச த் ேசத் தஸ்யா : ப²ேலநவஞ்ச ேதா ப⁴ேவத்
வயம்ஏதஸ்மாத்³ ப ³பீ⁴ம :|

Ⅱ யேதா (அ)ஸ்மாகம்ʼ ஸமீேப யத்³வத் தத்³வத் ேதஷாம்ʼ
ஸமீேப(அ)ப ஸுஸம்ʼவாத³ : ப்ரசாரிேதா (அ)ப⁴வத் க ந்து ைத :
ஸ்²ருதம்ʼ வாக்யம்ʼ தாந் ப்ரத நஷ்ப²லம் அப⁴வத், யதஸ்ேத
ஸ்²ேராதாேராவஸ்²வாேஸநஸார்த்³த⁴ம்ʼ தந்நாமிஸ்²ரயந்|

Ⅲ தத்³ வஸ்²ராமஸ்தா²நம்ʼ வஸ்²வாஸிப ⁴ரஸ்மாப ⁴ 
: ப்ரவஸ்²யேத யதஸ்ேதேநாக்தம்ʼ, "அஹம்ʼ ேகாபாத்
ஸ²பத²ம்ʼ க்ருʼதவாந் இமம்ʼ, ப்ரேவ யேத ஜைநேரைத ர்ந
வஸ்²ராமஸ்த²லம்ʼ மம| " க ந்து தஸ்ய கர்ம்மாணி ஜக³த :
ஸ்ருʼஷ்டிகாலாத்ஸமாப்தாந ஸந்த |

Ⅳ யத : கஸ்மிம்ʼஸ்²ச த் ஸ்தா²ேந ஸப்தமம்ʼ த ³நமத ⁴ ேதேநத³ம்
உக்தம்ʼ, யதா², "ஈஸ்²வர : ஸப்தேம த ³ேந ஸ்வக்ருʼேதப்⁴ய :
ஸர்வ்வகர்ம்மப்⁴ேயாவஸ²ஸ்²ராம| "

Ⅴ க ந்த்ேவதஸ்மிந் ஸ்தா²ேந புநஸ்ேதேநாச்யேத, யதா²,
"ப்ரேவ யேதஜைநேரைத ர்நவஸ்²ராமஸ்த²லம்ʼமம| "

Ⅵ ப²லதஸ்தத் ஸ்தா²நம்ʼ ைகஸ்²ச த் ப்ரேவஷ்டவ்யம்ʼ க ந்து
ேய புரா ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ ஸ்²ருதவந்தஸ்ைதரவஸ்²வாஸாத் தந்ந
ப்ரவஷ்டம்,
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Ⅶஇத ேஹேதா :ஸபுநரத்³யநாமகம்ʼத ³நம்ʼநரூப்யதீ³ர்க⁴காேல
க³ேத(அ)ப பூர்வ்ேவாக்தாம்ʼ வாசம்ʼ தா³யூதா³ கத²யத , யதா²,
"அத்³ய யூயம்ʼ கதா²ம்ʼ தஸ்ய யத ³ ஸம்ʼஸ்²ேராதுமிச்ச²த², தர்ஹ
மாகுருேததா³நீம்ʼ கடி²நாந மநாம்ʼஸிவ :| "

Ⅷ அபரம்ʼ ய ேஹாஸூ²ேயா யத ³ தாந் வ்யஸ்²ராமயஷ்யத்
தர்ஹ தத : பரம் அபரஸ்ய த ³நஸ்ய வாக்³ ஈஸ்²வேரண
நாகத²யஷ்யத|

Ⅸ அத ஈஸ்²வரஸ்ய ப்ரஜாப ⁴ : கர்த்தவ்ய ஏேகா
வஸ்²ராமஸ்தஷ்ட²த |

Ⅹஅபரம்ஈஸ்²வேராயத்³வத்ஸ்வக்ருʼதகர்ம்மப்⁴ேயாவஸ²ஸ்²ராம
தத்³வத் தஸ்ய வஸ்²ராமஸ்தா²நம்ʼ ப்ரவஷ்ேடா ஜேநா(அ)ப
ஸ்வக்ருʼதகர்ம்மப்⁴ேயாவஸ்²ராம்யத |

Ⅺ அேதா வயம்ʼ தத்³ வஸ்²ராமஸ்தா²நம்ʼ ப்ரேவஷ்டும்ʼ
யதாமைஹ, தத³வஸ்²வாேஸாதா³ஹரேணநேகா(அ)ப ந பதது|

Ⅻ ஈஸ்²வரஸ்ய வாேதா³(அ)மர : ப்ரபா⁴வவஸி²ஷ்டஸ்²ச
ஸர்வ்வஸ்மாத்³ த்³வதா⁴ரக²ங்கா³த³ப தீ ண :, அபரம்ʼ
ப்ராணாத்மேநா ர்க்³ரந்த ²மஜ்ஜேயாஸ்²ச பரிேப⁴தா³ய
வ ச்ேச²த³காரீ மநஸஸ்²ச ஸங்கல்பாநாம் அப ⁴ப்ேரதாநாஞ்ச
வ சாரக :|

ⅩⅢ அபரம்ʼ யஸ்ய ஸமீேப ஸ்வீயா ஸ்வீயா கதா²ஸ்மாப ⁴ :
கத²யதவ்யா தஸ்யாேகா³சர : ேகா(அ)ப ப்ராணீ நாஸ்த தஸ்ய
த்³ருʼஷ்ெடௗஸர்வ்வேமவாநாவ்ருʼதம்ʼ ப்ரகாஸி²தஞ்சாஸ்ேத|

ⅩⅣ அபரம்ʼ ய உச்சதமம்ʼ ஸ்வர்க³ம்ʼ ப்ரவஷ்ட ஏதாத்³ருʼஸ²
ஏேகா வ்யக்த ரர்த²த ஈஸ்²வரஸ்ய புத்ேரா யீஸு²ரஸ்மாகம்ʼ
மஹாயாஜேகா(அ)ஸ்த , அேதா ேஹேதா ர்வயம்ʼ
த⁴ர்ம்மப்ரதஜ்ஞாம்ʼ த்³ருʼட⁴ம்ஆலம்பா³மைஹ|

ⅩⅤ அஸ்மாகம்ʼ ேயா மஹாயாஜேகா (அ)ஸ்த ேஸா(அ)ஸ்மாகம்ʼ
து³ :ைக² ர்து³ :க ²ேதா ப⁴வதும்அஸ²க்ேதா நஹ கந்து பாபம்ʼவநா
ஸர்வ்வவஷேயவயமிவ பரீக்ஷத :|

ⅩⅥ அதஏவ க்ருʼபாம்ʼ க்³ரஹீதும்ʼ ப்ரேயாஜநீேயாபகாரார்த²ம்
அநுக்³ரஹம்ʼப்ராப்துஞ்சவயம்உத்ஸாேஹநாநுக்³ரஹஸிம்ʼஹாஸநஸ்ய
ஸமீபம்ʼயாம :|

Ⅴ
Ⅰய : கஸ்²ச த்மஹாயாஜேகாப⁴வத ஸமாநவாநாம்ʼமத்⁴யாத்நீத :
ஸந் மாநவாநாம்ʼ க்ருʼத ஈஸ்²வேராத்³ேத³ஸ்²யவஷேய(அ)ர்த²த
உபஹாராணாம்ʼ பாபார்த²கப³லீநாஞ்சதா³ந நயுஜ்யேத|

Ⅱ ஸ சாஜ்ஞாநாம்ʼ ப்⁴ராந்தாநாஞ்ச ேலாகாநாம்ʼ து³ :ேக²ந
து³ :கீ² ப⁴வதும்ʼ ஸ²க்ேநாத , யேதா ேஹேதா : ஸ ஸ்வயமப
ெதௗ³ர்ப்³ப³ல்யேவஷ்டிேதா ப⁴வத |

Ⅲ ஏதஸ்மாத் காரணாச்ச யத்³வத் ேலாகாநாம்ʼ க்ருʼேத தத்³வத்³
ஆத்மக்ருʼேத(அ)ப பாபார்த²கப³லிதா³நம்ʼ ேதந கர்த்தவ்யம்ʼ|

Ⅳ ஸ ேகா⁴ச்சபத³ : ஸ்ேவச்சா²த : ேகநாப ந க்³ருʼஹ்யேத க ந்து
ஹாேராணஇவயஈஸ்²வேரணாஹூயேத ேதைநவக்³ருʼஹ்யேத|
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Ⅴ ஏவம்ப்ரகாேரண க்²ரீஷ்ேடா(அ)ப மஹாயாஜகத்வம்ʼ
க்³ரஹீதும்ʼ ஸ்வீயெகௗ³ரவம்ʼ ஸ்வயம்ʼ ந க்ருʼதவாந், க ந்து
"மதீ³யதநேயா(அ)ஸி த்வம் அத்³ையவ ஜந ேதா மேயத " வாசம்ʼ
யஸ்தம்ʼ பா⁴ஷதவாந்ஸஏவதஸ்யெகௗ³ரவம்ʼ க்ருʼதவாந்|

Ⅵ தத்³வத்³ அந்யகீ³ேத(அ)பீத³முக்தம்ʼ, த்வம்ʼ மல்கீேஷத³க :
ஸ்²ேரண்யாம்ʼயாஜேகா(அ)ஸிஸதா³தந :|

Ⅶ ஸ ச ேத³ஹவாஸகாேல ப³ஹுக்ரந்த³ேநநாஸ்²ருபாேதந ச
ம்ருʼத்யுத உத்³த⁴ரேணஸமர்த²ஸ்ய பது : ஸமீேப புந : புநர்வ நத ம்ʼ
ப்ரர்த²நாஞ்ச க்ருʼத்வா தத்ப²லரூபணீம்ʼ ஸ²ங்காேதா ரக்ஷாம்ʼ
ப்ராப்ய ச

Ⅷ யத்³யப புத்ேரா(அ)ப⁴வத் ததா²ப ையரக்லிஸ்²யத
ைதராஜ்ஞாக்³ரஹணம்அஸி²க்ஷத|

Ⅸஇத்த²ம்ʼஸித்³தீ⁴பூ⁴யநஜாஜ்ஞாக்³ராஹணாம்ʼஸர்வ்ேவஷாம்
அநந்தபரித்ராணஸ்யகாரணஸ்வரூேபா (அ)ப⁴வத்|

Ⅹ தஸ்மாத் ஸ மல்கீேஷத³க : ஸ்²ேரணீபு⁴க்ேதா மஹாயாஜக
ஈஸ்²வேரணாக்²யாத :|

Ⅺ தமத்⁴யஸ்மாகம்ʼ ப³ஹுகதா² : கத²யதவ்யா : க ந்து தா :
ஸ்தப்³த⁴கர்ைணர்யுஷ்மாப ⁴ ர்து³ர்க³ம்யா :|

Ⅻ யேதா யூயம்ʼ யத்³யப ஸமயஸ்ய தீ³ர்க⁴த்வாத் ஸி²க்ஷகா
ப⁴வதும் அஸ² யத ததா²பீஸ்²வரஸ்ய வாக்யாநாம்ʼ யா ப்ரத²மா
வர்ணமாலா தாமத ⁴ஸி²க்ஷாப்ராப்த ர்யுஷ்மாகம்ʼ புநராவஸ்²யகா
ப⁴வத , ததா² கடி²நத்³ரவ்ேய நஹ கந்து து³க்³ேத⁴ யுஷ்மாகம்ʼ
ப்ரேயாஜநம்ஆஸ்ேத|

ⅩⅢ ேயா து³க்³த⁴பாயீ ஸ ஸி²ஸு²ேரேவத காரணாத்
த⁴ர்ம்மவாக்ேயதத்பேரா நாஸ்த |

ⅩⅣக ந்துஸத³ஸத்³வசாேரேயஷாம்ʼேசதாம்ʼஸிவ்யவஹாேரண
ஸி²க்ஷதாந தாத்³ருʼஸா²நாம்ʼ ஸித்³த⁴ேலாகாநாம்ʼ
கேடா²ரத்³ரவ்ேயஷ ப்ரேயாஜநமஸ்த |

Ⅵ
Ⅰ வயம்ʼ ம்ருʼதஜநககர்ம்மப்⁴ேயா மந :பராவர்த்தநம்
ஈஸ்²வேர வஸ்²வாேஸா மஜ்ஜநஸி²க்ஷணம்ʼ ஹஸ்தார்பணம்ʼ
ம்ருʼதேலாகாநாம்உத்தா²நம்

Ⅱ அநந்தகாலஸ்தா²யவ சாராஜ்ஞா ைசைத : புநர்ப ⁴த்தமூலம்ʼ
ந ஸ்தா²பயந்த : க்²ரீஷ்டவஷயகம்ʼ ப்ரத²ேமாபேத³ஸ²ம்ʼ
பஸ்²சாத்க்ருʼத்யஸித்³த ⁴ம்ʼயாவத்³அக்³ரஸரா ப⁴வாம|

Ⅲஈஸ்²வரஸ்யாநுமத்யா ச தத்³அஸ்மாப ⁴ : காரிஷ்யேத|
Ⅳ ய ஏகக்ருʼத்ேவா தீ³ப்த மயா பூ⁴த்வா ஸ்வர்கீ³யவரரஸம்
ஆஸ்வத ³தவந்த : பவ த்ரஸ்யாத்மேநா(அ)ம்ʼஸி²ேநாஜாதா

Ⅴஈஸ்²வரஸ்யஸுவாக்யம்ʼபா⁴வகாலஸ்யஸ²க்தஞ்சாஸ்வத ³தவந்தஸ்²ச
ேத ப்⁴ரஷ்ட்வாயத ³

Ⅵ ஸ்வமேநாப ⁴ரீஸ்²வரஸ்ய புத்ரம்ʼ புந : க்ருேஸ² க்⁴நந்த
லஜ்ஜாஸ்பத³ம்ʼகுர்வ்வேத ச தர்ஹ மந :பராவர்த்தநாய புநஸ்தாந்
நவீநீகர்த்தும்ʼ ேகா(அ)ப நஸ²க்ேநாத |
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Ⅶ யேதா யா பூ⁴மி : ஸ்ேவாபரி பூ⁴ய : பத தம்ʼ வ்ருʼஷ்டிம்ʼ பவதீ
தத்ப²லாத ⁴காரிணாம்ʼந மித்தம்இஷ்டாந ஸா²காதீ³ந்யுத்பாத³யத
ஸா ஈஸ்²வராத்³ஆஸி²ஷம்ʼ ப்ராப்தா|

Ⅷ க ந்து யா பூ⁴மி ர்ேகா³க்ஷ ரகண்டகவ்ருʼக்ஷாந் உத்பாத³யத
ஸா ந க்³ராஹ்யா ஸா²பார்ஹா ச ேஸ²ேஷ தஸ்யா தா³ேஹா
ப⁴வஷ்யத |

Ⅸ ேஹ ப்ரியதமா :, யத்³யப வயம் ஏதாத்³ருʼஸ²ம்ʼ வாக்யம்ʼ
பா⁴ஷாமேஹ ததா²ப யூயம்ʼ தத உத்க்ருʼஷ்டா : பரித்ராணபத²ஸ்ய
பத ²காஸ்²சாத்⁴வஇத வஸ்²வஸாம :|

Ⅹ யேதா யுஷ்மாப ⁴ : பவ த்ரேலாகாநாம்ʼ ய உபகாேரா (அ)காரி
க்ரியேத ச ேதேநஸ்²வரஸ்ய நாம்ேந ப்ரகாஸி²தம்ʼ ப்ேரமஸ்²ரமஞ்ச
வஸ்மர்த்தும் ஈஸ்²வேரா(அ)ந்யாயகாரீ ந ப⁴வத |

Ⅺஅபரம்ʼயுஷ்மாகம்ஏைகேகாஜேநாயத்ப்ரத்யாஸா²பூரணார்த²ம்ʼ
ேஸ²ஷம்ʼயாவத்தேமவயத்நம்ʼ ப்ரகாஸ²ேயத ³த்யஹம்இச்சா²மி|

Ⅻ அத : ஸி²த ²லா ந ப⁴வத க ந்து ேய வஸ்²வாேஸந
ஸஹஷ்ணுதயா ச ப்ரதஜ்ஞாநாம்ʼ ப²லாத ⁴காரிேணா
ஜாதாஸ்ேதஷாம்அநுகா³மிேநா ப⁴வத|

ⅩⅢ ஈஸ்²வேரா யதா³ இப்³ராஹீேம ப்ரத்யஜாநாத் ததா³
ஸ்²ேரஷ்ட²ஸ்ய கஸ்யாப்யபரஸ்ய நாம்நா ஸ²பத²ம்ʼ கர்த்தும்ʼ
நாஸ²க்ேநாத், அேதா ேஹேதா : ஸ்வநாம்நா ஸ²பத²ம்ʼ க்ருʼத்வா
ேதேநாக்தம்ʼயதா²,

ⅩⅣ "ஸத்யம்அஹம்ʼத்வாம்ஆஸி²ஷம்ʼக³த ³ஷ்யாமி தவாந்வயம்ʼ
வர்த்³த⁴யஷ்யாமி ச| "

ⅩⅤ அேநந ப்ரகாேரண ஸ ஸஹஷ்ணுதாம்ʼ வதா⁴ய தஸ்யா :
ப்ரத்யாஸா²யா : ப²லம்ʼலப்³த⁴வாந்|

ⅩⅥ அத² மாநவா : ஸ்²ேரஷ்ட²ஸ்ய கஸ்யச த் நாம்நா ஸ²பந்ேத,
ஸ²பத²ஸ்²ச ப்ரமாணார்த²ம்ʼ ேதஷாம்ʼ ஸர்வ்வவவாதா³ந்தேகா
ப⁴வத |

ⅩⅦ இத்யஸ்மிந் ஈஸ்²வர : ப்ரதஜ்ஞாயா : ப²லாத ⁴காரிண :
ஸ்வீயமந்த்ரணாயா அேமாக⁴தாம்ʼ பா³ஹுல்யேதா
த³ர்ஸ²யதுமிச்ச²ந்ஸ²பேத²நஸ்வப்ரதஜ்ஞாம்ʼஸ்த ²ரீக்ருʼதவாந்|

ⅩⅧ அதஏவ யஸ்மிந் அந்ருʼதகத²நம் ஈஸ்²வரஸ்ய
ந ஸாத்⁴யம்ʼ தாத்³ருʼேஸ²நாசேலந வஷயத்³வேயந
ஸம்முக²ஸ்த²ரக்ஷாஸ்த²லஸ்ய ப்ராப்தேய பலாய தாநாம்
அஸ்மாகம்ʼஸுத்³ருʼடா⁴ஸாந்த்வநாஜாயேத|

ⅩⅨ ஸா ப்ரத்யாஸா²ஸ்மாகம்ʼ மேநாெநௗகாயா அசேலா
லங்க³ேரா பூ⁴த்வாவ ச்ேச²த³கவஸ்த்ரஸ்யாப்⁴யந்தரம்ʼ ப்ரவஷ்டா|

ⅩⅩ தத்ைரவாஸ்மாகம் அக்³ரஸேரா யீஸு² : ப்ரவஸ்²ய
மல்கீேஷத³க : ஸ்²ேரண்யாம்ʼ ந த்யஸ்தா²யீயாஜேகா(அ)ப⁴வத்|

Ⅶ
Ⅰ ஸா²லமஸ்ய ராஜா ஸர்வ்ேவாபரிஸ்த²ஸ்ேயஸ்²வரஸ்ய
யாஜகஸ்²ச ஸந் ேயா ந்ருʼபதீநாம்ʼ மாரணாத் ப்ரத்யாக³தம்
இப்³ராஹீமம்ʼஸாக்ஷாத்க்ருʼத்யாஸி²ஷம்ʼ க³த ³தவாந்,
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Ⅱ யஸ்ைம ேசப்³ராஹீம் ஸர்வ்வத்³ரவ்யாணாம்ʼ த³ஸ²மாம்ʼஸ²ம்ʼ
த³த்தவாந் ஸ மல்கீேஷத³க் ஸ்வநாம்ேநா(அ)ர்ேத²ந ப்ரத²மேதா
த⁴ர்ம்மராஜ : பஸ்²சாத் ஸா²லமஸ்ய ராஜார்த²த : ஸா²ந்த ராேஜா
ப⁴வத |

Ⅲ அபரம்ʼ தஸ்ய ப தா மாதா வம்ʼஸ²ஸ்ய ந ர்ணய ஆயுஷ
ஆரம்ேபா⁴ ஜீவநஸ்ய ேஸ²ஷஸ்²ைசேதஷாம் அபா⁴ேவா ப⁴வத ,
இத்த²ம்ʼ ஸ ஈஸ்²வரபுத்ரஸ்ய ஸத்³ருʼஸீ²க்ருʼத :, ஸ த்வநந்தகாலம்ʼ
யாவத்³யாஜகஸ்தஷ்ட²த |

Ⅳ அதஏவாஸ்மாகம்ʼ பூர்வ்வபுருஷ இப்³ராஹீம் யஸ்ைம
லுடி²தத்³ரவ்யாணாம்ʼ த³ஸ²மாம்ʼஸ²ம்ʼ த³த்தவாந் ஸ கீத்³ருʼக்
மஹாந்தத்³ஆேலாசயத|

Ⅴயாஜகத்வப்ராப்தா ேலேவ : ஸந்தாநா வ்யவஸ்தா²நுஸாேரண
ேலாேகப்⁴ேயா(அ)ர்த²த இப்³ராஹீேமா ஜாேதப்⁴ய :
ஸ்வீயப்⁴ராத்ருʼப்⁴ேயா த³ஸ²மாம்ʼஸ²க்³ரஹணஸ்யாேத³ஸ²ம்ʼ
லப்³த⁴வந்த :|

Ⅵ க ந்த்வெஸௗ யத்³யப ேதஷாம்ʼ வம்ʼஸா²த்
ேநாத்பந்நஸ்ததா²பீப்³ராஹீேமா த³ஸ²மாம்ʼஸ²ம்ʼ க்³ருʼஹீதவாந்
ப்ரதஜ்ஞாநாம்அத ⁴காரிணம்ஆஸி²ஷம்ʼ க³த ³தவாம்ʼஸ்²ச|

Ⅶஅபரம்ʼய :ஸ்²ேரயாந்ஸக்ஷ த்³ரதராயாஸி²ஷம்ʼத³தா³தீத்யத்ர
ேகா(அ)ப ஸந்ேத³ேஹாநாஸ்த |

Ⅷ அபரம் இதா³நீம்ʼ ேய த³ஸ²மாம்ʼஸ²ம்ʼ க்³ருʼஹ்லந்த ேத
ம்ருʼத்ேயாரதீ⁴நா மாநவா : க ந்து ததா³நீம்ʼ ேயா க்³ருʼஹீதவாந்
ஸஜீவதீத ப்ரமாணப்ராப்த :|

Ⅸ அபரம்ʼ த³ஸ²மாம்ʼஸ²க்³ராஹீ ேலவ ரபீப்³ராஹீம்த்³வாரா
த³ஸ²மாம்ʼஸ²ம்ʼ த³த்தவாந் ஏதத³ப கத²யதும்ʼஸ²க்யேத|

Ⅹயேதா யதா³ மல்கீேஷத³க் தஸ்ய ப தரம்ʼ ஸாக்ஷாத் க்ருʼதவாந்
ததா³நீம்ʼஸேலவ  : பதுருரஸ்யாஸீத்|

Ⅺ அபரம்ʼ யஸ்ய ஸம்ப³ந்ேத⁴ ேலாகா வ்யவஸ்தா²ம்ʼ
லப்³த⁴வந்தஸ்ேதந ேலவீயயாஜகவர்ேக³ண யத ³ ஸித்³த ⁴ :
ஸமப⁴வஷ்யத் தர்ஹ ஹாேராணஸ்ய ஸ்²ேரண்யா மத்⁴யாத்³
யாஜகம்ʼ ந நரூப்ேயஸ்²வேரண மல்கீேஷத³க : ஸ்²ேரண்யா
மத்⁴யாத்³ அபரஸ்ையகஸ்ய யாஜகஸ்ேயாத்தா²பநம்ʼ குத
ஆவஸ்²யகம்அப⁴வஷ்யத்?

Ⅻயேதா யாஜகவர்க³ஸ்ய வநமேயந ஸுதராம்ʼ வ்யவஸ்தா²யா
அப வ ந மேயாஜாயேத|

ⅩⅢஅபரஞ்சதத்³வாக்யம்ʼயஸ்ேயாத்³ேத³ஸ்²யம்ʼ ேஸா(அ)பேரண
வம்ʼேஸ²ந ஸம்ʼயுக்தா(அ)ஸ்த தஸ்ய வம்ʼஸ²ஸ்ய ச ேகா(அ)ப
கதா³ப ேவத்³யா : கர்ம்ம ந க்ருʼதவாந்|

ⅩⅣ வஸ்துதஸ்து யம்ʼ வம்ʼஸ²மத ⁴ மூஸா யாஜகத்வஸ்ையகாம்ʼ
கதா²மப ந கத ²தவாந் தஸ்மிந் யஹூதா³வம்ʼேஸ²(அ)ஸ்மாகம்ʼ
ப்ரபு⁴ ர்ஜந்ம க்³ருʼஹீதவாந்இத ஸுஸ்பஷ்டம்ʼ|

ⅩⅤதஸ்யஸ்பஷ்டதரம் அபரம்ʼ ப்ரமாணமித³ம்ʼ யத் மல்கீேஷத³க :
ஸாத்³ருʼஸ்²யவதாபேரணதாத்³ருʼேஸ²நயாஜேகேநாேத³தவ்யம்ʼ,
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ⅩⅥ யஸ்ய நரூபணம்ʼ ஸ²ரீரஸம்ப³ந்தீ⁴யவத ⁴யுக்தயா
வ்யவஸ்தா²யா ந ப⁴வத க ந்த்வக்ஷயஜீவநயுக்தயா ஸ²க்த்யா
ப⁴வத |

ⅩⅦ யத ஈஸ்²வர இத³ம்ʼ ஸா யம்ʼ த³த்தவாந், யதா², "த்வம்ʼ
மக்லீேஷத³க : ஸ்²ேரண்யாம்ʼயாஜேகா(அ)ஸிஸதா³தந :| "

ⅩⅧ அேநநாக்³ரவர்த்த ேநா வ ேத⁴ து³ர்ப்³ப³லதாயா
நஷ்ப²லதாயாஸ்²ச ேஹேதாரர்த²ேதா வ்யவஸ்த²யா க மப
ஸித்³த⁴ம்ʼ நஜாதமித ேஹேதாஸ்தஸ்யேலாேபா ப⁴வத |

ⅩⅨ யயா ச வயம் ஈஸ்²வரஸ்ய ந கடவர்த்த ேநா ப⁴வாம
ஏதாத்³ருʼஸீ²ஸ்²ேரஷ்ட²ப்ரத்யாஸா²ஸம்ʼஸ்தா²ப்யேத|

ⅩⅩ அபரம்ʼ யீஸு² : ஸ²பத²ம்ʼ வநா ந நயுக்தஸ்தஸ்மாத³ப ஸ
ஸ்²ேரஷ்ட²நயமஸ்யமத்⁴யஸ்ேதா²ஜாத :|

ⅩⅪ யதஸ்ேத ஸ²பத²ம்ʼ வநா யாஜகா ஜாதா : க ந்த்வெஸௗ
ஸ²பேத²நஜாத : யத : ஸஇத³முக்த :,யதா²,

ⅩⅫ "பரேமஸ² இத³ம்ʼ ேஸ²ேப ந ச தஸ்மாந்நவர்த்ஸ்யேத| த்வம்ʼ
மல்கீேஷத³க : ஸ்²ேரண்யாம்ʼயாஜேகா(அ)ஸிஸதா³தந :| "

ⅩⅩⅢ ேத ச ப³ஹேவா யாஜகா அப⁴வந் யதஸ்ேத ம்ருʼத்யுநா
ந த்யஸ்தா²யத்வாத் நவாரிதா :,

ⅩⅩⅣ க ந்த்வஸாவநந்தகாலம்ʼ யாவத் தஷ்ட²த தஸ்மாத் தஸ்ய
யாஜகத்வம்ʼ ந பரிவர்த்தநீயம்ʼ|

ⅩⅩⅤ தேதா ேஹேதா ர்ேய மாநவாஸ்ேதேநஸ்²வரஸ்ய ஸந்ந த ⁴ம்ʼ
க³ச்ச²ந்த தாந் ஸ ேஸ²ஷம்ʼ யாவத் பரித்ராதும்ʼ ஸ²க்ேநாத
யதஸ்ேதஷாம்ʼ க்ருʼேத ப்ரார்த²நாம்ʼ கர்த்தும்ʼஸஸததம்ʼஜீவத |

ⅩⅩⅥ அபரம் அஸ்மாகம்ʼ தாத்³ருʼஸ²மஹாயாஜகஸ்ய
ப்ரேயாஜநமாஸீத்³ ய : பவ த்ேரா (அ)ஹம்ʼஸேகா நஷ்கலங்க :
பாப ப்⁴ேயா ப ⁴ந்ந : ஸ்வர்கா³த³ப்யுச்சீக்ருʼதஸ்²சஸ்யாத்|

ⅩⅩⅦ அபரம்ʼ மஹாயாஜகாநாம்ʼ யதா² ததா² தஸ்ய ப்ரத த ³நம்ʼ
ப்ரத²மம்ʼஸ்வபாபாநாம்ʼ க்ருʼேத தத : பரம்ʼ ேலாகாநாம்ʼ பாபாநாம்ʼ
க்ருʼேத ப³லிதா³நஸ்ய ப்ரேயாஜநம்ʼ நாஸ்த யதஆத்மப³லிதா³நம்ʼ
க்ருʼத்வா தத்³ ஏகக்ருʼத்வஸ்ேதநஸம்பாத ³தம்ʼ|

ⅩⅩⅧ யேதா வ்யவஸ்த²யா ேய மஹாயாஜகா நரூப்யந்ேத
ேத ெதௗ³ர்ப்³ப³ல்யயுக்தா மாநவா : க ந்து வ்யவஸ்தா²த : பரம்ʼ
ஸ²பத²யுக்ேதந வாக்ேயந ேயா மஹாயாஜேகா நரூப த : ேஸா
(அ)நந்தகாலார்த²ம்ʼஸித்³த⁴ : புத்ர ஏவ|

Ⅷ
Ⅰ கத்²யமாநாநாம்ʼ வாக்யாநாம்ʼ ஸாேரா(அ)யம் அஸ்மாகம்
ஏதாத்³ருʼஸ² ஏேகா மஹாயாஜேகா(அ)ஸ்த ய : ஸ்வர்ேக³
மஹாமஹம்ந : ஸிம்ʼஹாஸநஸ்ய த³க்ஷணபார்ஸ்²ேவா
ஸமுபவஷ்டவாந்

Ⅱ யச்ச தூ³ஷ்யம்ʼ ந மநுைஜ : க ந்த்வீஸ்²வேரண ஸ்தா²ப தம்ʼ
தஸ்யஸத்யதூ³ஷ்யஸ்யபவத்ரவஸ்தூநாஞ்ச ேஸவக : ஸப⁴வத |
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Ⅲ யத ஏைகேகா மஹாயாஜேகா ைநேவத்³யாநாம்ʼ ப³லீநாஞ்ச
தா³ேந ந யுஜ்யேத, அேதா ேஹேதாேரதஸ்யாப கஞ்ச த்³
உத்ஸர்ஜநீயம்ʼவத்³யதஇத்யாவஸ்²யகம்ʼ|

Ⅳ கஞ்ச ஸ யத ³ ப்ருʼத ²வ்யாம் அஸ்தா²ஸ்யத் தர்ஹ யாஜேகா
நாப⁴வஷ்யத், யேதா ேய வ்யவஸ்தா²நுஸாராத் ைநேவத்³யாந
த³த³த்ேயதாத்³ருʼஸா²யாஜகாவ த்³யந்ேத|

Ⅴ ேத து ஸ்வர்கீ³யவஸ்தூநாம்ʼ த்³ருʼஷ்டாந்ேதந சா²யயா ச
ேஸவாமநுதஷ்ட²ந்த யேதா மூஸஸி தூ³ஷ்யம்ʼ ஸாத⁴யதும்
உத்³யேத ஸதீஸ்²வரஸ்தேத³வ தமாத ³ஷ்டவாந் ப²லத :
ஸ தமுக்தவாந், யதா², "அவேத⁴ஹ க ³ெரௗ த்வாம்ʼ
யத்³யந்ந த³ர்ஸ²நம்ʼ த³ர்ஸி²தம்ʼ தத்³வத் ஸர்வ்வாணி த்வயா
க்ரியந்தாம்ʼ| "

Ⅵ க ந்த்வதா³நீம் அெஸௗ தஸ்மாத் ஸ்²ேரஷ்ட²ம்ʼ ேஸவகபத³ம்ʼ
ப்ராப்தவாந் யத : ஸ ஸ்²ேரஷ்ட²ப்ரதஜ்ஞாப ⁴ : ஸ்தா²ப தஸ்ய
ஸ்²ேரஷ்ட²நயமஸ்யமத்⁴யஸ்ேதா²(அ)ப⁴வத்|

Ⅶ ஸ ப்ரத²ேமா ந யேமா யத ³ ந ர்த்³ேதா³ேஷா(அ)ப⁴வஷ்யத
தர்ஹ த்³வதீயஸ்யநயமஸ்யகமப ப்ரேயாஜநம்ʼ நாப⁴வஷ்யத்|

Ⅷ க ந்து ஸ ேதா³ஷமாேராபயந் ேதப்⁴ய : கத²யத , யதா²,
"பரேமஸ்²வர இத³ம்ʼ பா⁴ஷேத பஸ்²ய யஸ்மிந் ஸமேய(அ)ஹம்
இஸ்ராேயலவம்ʼேஸ²ந யஹூதா³வம்ʼேஸ²ந ச ஸார்த்³த⁴ம் ஏகம்ʼ
நவீநம்ʼ நயமம்ʼஸ்த ²ரீகரிஷ்யாம்ேயதாத்³ருʼஸ² : ஸமயஆயாத |

Ⅸ பரேமஸ்²வேரா(அ)பரமப கத²யத ேதஷாம்ʼ
பூர்வ்வபுருஷாணாம்ʼ மிஸரேத³ஸா²த்³ ஆநயநார்த²ம்ʼ யஸ்மிந்
த ³ேந(அ)ஹம்ʼ ேதஷாம்ʼ கரம்ʼ த்⁴ருʼத்வா ைத : ஸஹ நயமம்ʼ
ஸ்த ²ரீக்ருʼதவாந் தத்³த ³நஸ்ய நயமாநுஸாேரண நஹ யதஸ்ைத
ர்மம நயேமலங்க ⁴ேத(அ)ஹம்ʼ தாந் ப்ரத ச ந்தாம்ʼ நாகரவம்ʼ|

Ⅹ க ந்து பரேமஸ்²வர : கத²யத தத்³த ³நாத் பரமஹம்ʼ
இஸ்ராேயலவம்ʼஸீ²ைய : ஸார்த்³த⁴ம் இமம்ʼ நயமம்ʼ
ஸ்த ²ரீகரிஷ்யாமி, ேதஷாம்ʼ ச த்ேத மம வதீ⁴ந் ஸ்தா²பயஷ்யாமி
ேதஷாம்ʼஹ்ருʼத்பத்ேர ச தாந் ேலக ²ஷ்யாமி,அபரமஹம்ʼ ேதஷாம்
ஈஸ்²வேரா ப⁴வஷ்யாமி ேத ச மம ேலாகா ப⁴வஷ்யந்த |

Ⅺ அபரம்ʼ த்வம்ʼ பரேமஸ்²வரம்ʼ ஜாநீஹீதவாக்ேயந
ேதஷாேமைகேகா ஜந : ஸ்வம்ʼ ஸ்வம்ʼ ஸமீபவாஸிநம்ʼ ப்⁴ராதரஞ்ச
புந ர்ந ஸி²க்ஷயஷ்யத யத ஆக்ஷ த்³ராத் மஹாந்தம்ʼ யாவத்
ஸர்வ்ேவமாம்ʼஜ்ஞாஸ்யந்த |

Ⅻ யேதா ேஹேதாரஹம்ʼ ேதஷாம் அத⁴ர்ம்மாந் க்ஷமிஷ்ேய
ேதஷாம்ʼ பாபாந்யபராதா⁴ம்ʼஸ்²ச புந : கதா³ப ந ஸ்மரிஷ்யாமி|
"

ⅩⅢ அேநந தம்ʼ நயமம்ʼ நூதநம்ʼ க³த ³த்வா ஸ ப்ரத²மம்ʼ நயமம்ʼ
புராதநீக்ருʼதவாந்; யச்ச புராதநம்ʼ ஜீர்ணாஞ்ச ஜாதம்ʼ தஸ்ய
ேலாேபா ந கேடா (அ)ப⁴வத்|

Ⅸ
Ⅰஸப்ரத²ேமாந யமஆராத⁴நாயாவவத⁴ரீத ப ⁴ைரஹகபவத்ரஸ்தா²ேநந
சவஸி²ஷ்டஆஸீத்|
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Ⅱயேதாதூ³ஷ்யேமகம்ʼ ந ரமீயத தஸ்ய ப்ரத²மேகாஷ்ட²ஸ்யநாம
பவத்ரஸ்தா²நமித்யாஸீத் தத்ர தீ³பவ்ருʼேக்ஷா ேபா⁴ஜநாஸநம்ʼ
த³ர்ஸ²நீயபூபாநாம்ʼஸ்²ேரணீசாஸீத்|

Ⅲ தத்பஸ்²சாத்³ த்³வதீயாயாஸ்த ரஷ்கரிண்யா அப்⁴யந்தேர
(அ)த பவத்ரஸ்தா²நமித நாமகம்ʼ ேகாஷ்ட²மாஸீத்,

Ⅳதத்ர சஸுவர்ணமேயாதூ⁴பாதா⁴ர : பரித : ஸுவர்ணமண்டி³தா
ந யமமஞ்ஜூஷா சாஸீத் தந்மத்⁴ேய மாந்நாயா : ஸுவர்ணக⁴ேடா
ஹாேராணஸ்யமஞ்ஜரிதத³ண்ட³ஸ்தக்ஷெதௗநயமப்ரஸ்தெரௗ,

Ⅴ தது³பரி ச கருணாஸேந சா²யாகாரிெணௗ ேதேஜாமெயௗ
கரூபா³வாஸ்தாம், ஏேதஷாம்ʼ வேஸ²ஷவ்ருʼத்தாந்தகத²நாய
நாயம்ʼஸமய :|

Ⅵ ஏேதஷ்வீத்³ருʼக் ந ர்ம்மிேதஷ யாஜகா ஈஸ்²வரேஸவாம்
அநுதஷ்ட²நேதா தூ³ஷ்யஸ்ய ப்ரத²மேகாஷ்ட²ம்ʼ ந த்யம்ʼ
ப்ரவஸ²ந்த |

Ⅶக ந்துத்³வதீயம்ʼேகாஷ்ட²ம்ʼப்ரதவர்ஷம்ஏகக்ருʼத்வஏகாக நா
மஹாயாஜேகந ப்ரவஸ்²யேத க ந்த்வாத்மந மித்தம்ʼ ேலாகாநாம்
அஜ்ஞாநக்ருʼதபாபாநாஞ்ச ந மித்தம் உத்ஸர்ஜ்ஜநீயம்ʼ ருத ⁴ரம்
அநாதா³யேதந ந ப்ரவஸ்²யேத|

Ⅷ இத்யேநந பவ த்ர ஆத்மா யத் ஜ்ஞாபயத தத ³த³ம்ʼ
தத் ப்ரத²மம்ʼ தூ³ஷ்யம்ʼ யாவத் தஷ்ட²த தாவத்
மஹாபவத்ரஸ்தா²நகா³மீ பந்தா²அப்ரகாஸி²தஸ்தஷ்ட²த |

Ⅸ தச்ச தூ³ஷ்யம்ʼ வர்த்தமாநஸமயஸ்ய த்³ருʼஷ்டாந்த :,
யேதா ேஹேதா : ஸாம்ப்ரதம்ʼ ஸம்ʼேஸா²த⁴நகாலம்ʼ
யாவத்³ யந்நரூப தம்ʼ தத³நுஸாராத் ேஸவாகாரிேணா
மாநஸிகஸித்³த ⁴கரேண(அ)ஸமர்தா²ப ⁴ :

Ⅹ ேகவலம்ʼ கா²த்³யேபேயஷ வவத⁴மஜ்ஜேநஷ ச
ஸா²ரீரிகரீத ப ⁴ ர்யுக்தாந ைநேவத்³யாந ப³லிதா³நாந ச ப⁴வந்த |

Ⅺ அபரம்ʼ பா⁴வமங்க³லாநாம்ʼ மஹாயாஜக : க்²ரீஷ்ட
உபஸ்தா²யாஹஸ்தந ர்ம்மிேதநார்த²த ஏதத்ஸ்ருʼஷ்ேட
ர்ப³ஹர்பூ⁴ேதநஸ்²ேரஷ்ேட²நஸித்³ேத⁴ந சதூ³ஷ்ேயணக³த்வா

Ⅻ சா²கா³நாம்ʼ ேகா³வத்ஸாநாம்ʼ வா ருத ⁴ரம் அநாதா³ய
ஸ்வீயருத ⁴ரம் ஆதா³ையகக்ருʼத்வ ஏவ மஹாபவத்ரஸ்தா²நம்ʼ
ப்ரவஸ்²யாநந்தகாலிகாம்ʼமுக்தம்ʼ ப்ராப்தவாந்|

ⅩⅢவ்ருʼஷசா²கா³நாம்ʼ ருத ⁴ேரண க³வீப⁴ஸ்மந : ப்ரேக்ஷேபண ச
யத்³யஸு²ச ேலாகா : ஸா²ரீரிஸு²ச த்வாயபூயந்ேத,

ⅩⅣ தர்ஹ கம்ʼ மந்யத்⁴ேவ ய : ஸதா³தேநநாத்மநா
நஷ்கலங்கப³லிமிவ ஸ்வேமேவஸ்²வராய த³த்தவாந், தஸ்ய
க்²ரீஷ்டஸ்ய ருத ⁴ேரண யுஷ்மாகம்ʼ மநாம்ʼஸ்யமேரஸ்²வரஸ்ய
ேஸவாைய கம்ʼ ம்ருʼத்யுஜநேகப்⁴ய : கர்ம்மப்⁴ேயா ந
பவ த்ரீகாரிஷ்யந்ேத?

ⅩⅤ ஸ நூதநநயமஸ்ய மத்⁴யஸ்ேதா²(அ)ப⁴வத்
தஸ்யாப ⁴ப்ராேயா(அ)யம்ʼயத்ப்ரத²மநயமலங்க⁴நரூபபாேபப்⁴ேயா
ம்ருʼத்யுநா முக்ெதௗ ஜாதாயாம் ஆஹூதேலாகா
அநந்தகாலீயஸம்பத³ : ப்ரதஜ்ஞாப²லம்ʼலேப⁴ரந்|
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ⅩⅥயத்ரந யேமாப⁴வத தத்ரந யமஸாத⁴கஸ்யப³ேலர்ம்ருʼத்யுநா
ப⁴வதவ்யம்ʼ|

ⅩⅦ யேதா ஹேதந ப³லிநா நயம : ஸ்த ²ரீப⁴வத க ந்து
நயமஸாத⁴ேகா ப³லி ர்யாவத் ஜீவத தாவத் நயேமா
ந ரர்த²கஸ்தஷ்ட²த |

ⅩⅧ தஸ்மாத் ஸ பூர்வ்வநயேமா(அ)ப ருத ⁴ரபாதம்ʼ வநா ந
ஸாத ⁴த :|

ⅩⅨ ப²லத : ஸர்வ்வேலாகாந் ப்ரத வ்யவஸ்தா²நுஸாேரண
ஸர்வ்வா ஆஜ்ஞா : கத²யத்வா மூஸா ஜேலந
ஸிந்தூ³ரவர்ணேலாம்நா ஏேஷாவத்ருʼேணந ச ஸார்த்³த⁴ம்ʼ
ேகா³வத்ஸாநாம்ʼ சா²கா³நாஞ்ச ருத ⁴ரம்ʼ க்³ருʼஹீத்வா க்³ரந்ேத²
ஸர்வ்வேலாேகஷ சப்ரக்ஷப்யப³பா⁴ேஷ,

ⅩⅩ யுஷ்மாந் அதீ⁴ஸ்²வேரா யம்ʼ நயமம்ʼ நரூப தவாந் தஸ்ய
ருத ⁴ரேமதத்|

ⅩⅪ தத்³வத் ஸ தூ³ஷ்ேய(அ)ப ேஸவார்த²ேகஷ
ஸர்வ்வபாத்ேரஷ சருத ⁴ரம்ʼ ப்ரக்ஷப்தவாந்|

ⅩⅫ அபரம்ʼ வ்யவஸ்தா²நுஸாேரண ப்ராயஸ² : ஸர்வ்வாணி
ருத ⁴ேரண பரிஷ்க்ரியந்ேத ருத ⁴ரபாதம்ʼ வநா பாபேமாசநம்ʼ ந
ப⁴வத ச|

ⅩⅩⅢஅபரம்ʼயாந ஸ்வர்கீ³யவஸ்தூநாம்ʼத்³ருʼஷ்டாந்தாஸ்ேதஷாம்
ஏைத : பாவநம் ஆவஸ்²யகம் ஆஸீத் க ந்து ஸாக்ஷாத்
ஸ்வர்கீ³யவஸ்தூநாம் ஏேதப்⁴ய : ஸ்²ேரஷ்ேட◌²◌ै ர்ப³லிதா³ைந :
பாவநமாவஸ்²யகம்ʼ|

ⅩⅩⅣ யத : க்²ரீஷ்ட : ஸத்யபவத்ரஸ்தா²நஸ்ய த்³ருʼஷ்டாந்தரூபம்ʼ
ஹஸ்தக்ருʼதம்ʼ பவ த்ரஸ்தா²நம்ʼ ந ப்ரவஷ்டவாந்
க ந்த்வஸ்மந்ந மித்தம் இதா³நீம் ஈஸ்²வரஸ்ய ஸாக்ஷாத்³
உபஸ்தா²தும்ʼஸ்வர்க³ேமவப்ரவஷ்ட :|

ⅩⅩⅤ யதா² ச மஹாயாஜக : ப்ரதவர்ஷம்ʼ பரேஸா²ணிதமாதா³ய
மஹாபவத்ரஸ்தா²நம்ʼ ப்ரவஸ²த ததா² க்²ரீஷ்ேடந புந :
புநராத்ேமாத்ஸர்ேகா³ ந கர்த்தவ்ய :,

ⅩⅩⅥகர்த்தவ்ேயஸத ஜக³த : ஸ்ருʼஷ்டிகாலமாரப்⁴ய ப³ஹுவாரம்ʼ
தஸ்ய ம்ருʼத்யுேபா⁴க³ ஆவஸ்²யேகா(அ)ப⁴வத்; க ந்த்வதா³நீம்ʼ
ஸ ஆத்ேமாத்ஸர்ேக³ண பாபநாஸா²ர்த²ம் ஏகக்ருʼத்ேவா ஜக³த :
ேஸ²ஷகாேலப்ரசகாேஸ²|

ⅩⅩⅦ அபரம்ʼ யதா² மாநுஷஸ்ையகக்ருʼத்ேவா மரணம்ʼ தத்
பஸ்²சாத்³வசாேரா நரூப ேதா(அ)ஸ்த ,

ⅩⅩⅧ தத்³வத் க்²ரீஷ்ேடா(அ)ப ப³ஹூநாம்ʼ பாபவஹநார்த²ம்ʼ
ப³லிரூேபைணகக்ருʼத்வ உத்ஸஸ்ருʼேஜ, அபரம்ʼ த்³வதீயவாரம்ʼ
பாபாத்³ ப ⁴ந்ந : ஸந் ேய தம்ʼ ப்ரதீக்ஷந்ேத ேதஷாம்ʼ
பரித்ராணார்த²ம்ʼ த³ர்ஸ²நம்ʼ தா³ஸ்யத |

Ⅹ
Ⅰ வ்யவஸ்தா² ப⁴வஷ்யந்மங்க³லாநாம்ʼ சா²யாஸ்வரூபா ந
ச வஸ்தூநாம்ʼ மூர்த்தஸ்வரூபா தேதா ேஹேதா ர்ந த்யம்ʼ
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தீ³யமாைநேரகவைத⁴ ர்வார்ஷகப³லிப ⁴ : ஸ²ரணாக³தேலாகாந்
ஸித்³தா⁴ந் கர்த்தும்ʼ கதா³ப நஸ²க்ேநாத |

Ⅱ யத்³யஸ² யத் தர்ஹ ேதஷாம்ʼ ப³லீநாம்ʼ தா³நம்ʼ க ம்ʼ
ந ந்யவர்த்தஷ்யத? யத : ேஸவாகாரிஷ்ேவகக்ருʼத்வ :
பவ த்ரீபூ⁴ேதஷ ேதஷாம்ʼ ேகா(அ)ப பாபேபா³த⁴ : புந
ர்நாப⁴வஷ்யத்|

Ⅲக ந்துைதர்ப³லிதா³ைந : ப்ரதவத்ஸரம்ʼபாபாநாம்ʼஸ்மாரணம்ʼ
ஜாயேத|

Ⅳயேதாவ்ருʼஷாணாம்ʼசா²கா³நாம்ʼவாருத ⁴ேரணபாபேமாசநம்ʼ
நஸம்ப⁴வத |

Ⅴ ஏதத்காரணாத் க்²ரீஷ்ேடந ஜக³த் ப்ரவஸ்²ேயத³ம் உச்யேத,
யதா², "ேநஷ்ட்வா ப³லிம்ʼ ந ைநேவத்³யம்ʼ ேத³ேஹா ேம
ந ர்ம்மிதஸ்த்வயா|

Ⅵந ச த்வம்ʼ ப³லிப ⁴ ர்ஹவ்ைய : பாபக்⁴ைந ர்வா ப்ரதுஷ்யஸி|
Ⅶ அவாத ³ஷம்ʼ தைத³வாஹம்ʼ பஸ்²ய குர்வ்ேவ ஸமாக³மம்ʼ|
த⁴ர்ம்மக்³ரந்த²ஸ்ய ஸர்ேக³ ேம வ த்³யேத லிக ²தா கதா²| ஈஸ²
மேநா(அ)ப ⁴லாஷஸ்ேதமயாஸம்பூரயஷ்யேத| "

Ⅷ இத்யஸ்மிந் ப்ரத²மேதா ேயஷாம்ʼ தா³நம்ʼ
வ்யவஸ்தா²நுஸாராத்³ ப⁴வத தாந்யத ⁴ ேதேநத³முக்தம்ʼ யதா²,
ப³லிைநேவத்³யஹவ்யாந பாபக்⁴நஞ்ேசாபசாரகம்ʼ, ேநமாந
வாஞ்ச²ஸித்வம்ʼஹ நைசேதஷ ப்ரதுஷ்யஸீத |

Ⅸ தத : பரம்ʼ ேதேநாக்தம்ʼ யதா², "பஸ்²ய மேநா(அ)ப ⁴லாஷம்ʼ
ேத கர்த்தும்ʼ குர்வ்ேவ ஸமாக³மம்ʼ;" த்³வதீயம் ஏதத்³ வாக்யம்ʼ
ஸ்த ²ரீகர்த்தும்ʼஸப்ரத²மம்ʼலும்பத |

Ⅹேதநமேநா(அ)ப ⁴லாேஷணசவயம்ʼயீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ையகக்ருʼத்வ :
ஸ்வஸ²ரீேராத்ஸர்கா³த் பவத்ரீக்ருʼதாஅப⁴வாம|

Ⅺ அபரம் ஏைகேகா யாஜக : ப்ரத த ³நம் உபாஸநாம்ʼ குர்வ்வந்
ையஸ்²ச பாபாந நாஸ²யதும்ʼ கதா³ப ந ஸ²க்யந்ேத தாத்³ருʼஸா²ந்
ஏகரூபாந் ப³லீந்புந : புநருத்ஸ்ருʼஜந்தஷ்ட²த |

Ⅻ க ந்த்வெஸௗ பாபநாஸ²கம் ஏகம்ʼ ப³லிம்ʼ
த³த்வாநந்தகாலார்த²ம் ஈஸ்²வரஸ்யத³க்ஷணஉபவஸ்²ய

ⅩⅢ யாவத் தஸ்ய ஸ²த்ரவஸ்தஸ்ய பாத³பீட²ம்ʼ ந ப⁴வந்த தாவத்
ப்ரதீக்ஷமாணஸ்தஷ்ட²த |

ⅩⅣயத ஏேகந ப³லிதா³ேநந ேஸா(அ)நந்தகாலார்த²ம்ʼ பூயமாநாந்
ேலாகாந்ஸாத ⁴தவாந்|

ⅩⅤஏதஸ்மிந் பவ த்ரஆத்மாப்யஸ்மாகம்ʼ பேக்ஷப்ரமாணயத
ⅩⅥ "யேதா ேஹேதாஸ்தத்³த ³நாத் பரம் அஹம்ʼ ைத :
ஸார்த்³த⁴ம் இமம்ʼ நயமம்ʼ ஸ்த ²ரீகரிஷ்யாமீத ப்ரத²மத உக்த்வா
பரேமஸ்²வேரேணத³ம்ʼ கத ²தம்ʼ, ேதஷாம்ʼ ச த்ேத மம வதீ⁴ந்
ஸ்தா²பயஷ்யாமி ேதஷாம்ʼமந :ஸு ச தாந் ேலக ²ஷ்யாமி ச,

ⅩⅦ அபரஞ்ச ேதஷாம்ʼ பாபாந்யபராதா⁴ம்ʼஸ்²ச புந : கதா³ப ந
ஸ்மாரிஷ்யாமி| "

ⅩⅧக ந்துயத்ர பாபேமாசநம்ʼ ப⁴வத தத்ர பாபார்த²கப³லிதா³நம்ʼ
புந ர்ந ப⁴வத |
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ⅩⅨ அேதா ேஹ ப்⁴ராதர :, யீேஸா² ருத ⁴ேரண
பவத்ரஸ்தா²நப்ரேவஸா²யாஸ்மாகம்உத்ஸாேஹாப⁴வத ,

ⅩⅩ யத : ேஸா(அ)ஸ்மத³ர்த²ம்ʼ த ரஸ்கரிண்யார்த²த :
ஸ்வஸ²ரீேரண நவீநம்ʼ ஜீவநயுக்தஞ்ைசகம்ʼ பந்தா²நம்ʼ
ந ர்ம்மிதவாந்,

ⅩⅪ அபரஞ்ேசஸ்²வரீயபரிவாரஸ்யாத்⁴யக்ஷ ஏேகா
மஹாயாஜேகா(அ)ஸ்மாகமஸ்த |

ⅩⅫ அேதா ேஹேதாரஸ்மாப ⁴ : ஸரலாந்த :கரைண
ர்த்³ருʼட⁴வஸ்²வாைஸ : பாபேபா³தா⁴த் ப்ரக்ஷாலிதமேநாப ⁴
ர்ந ர்ம்மலஜேல ஸ்நாதஸ²ரீைரஸ்²ேசஸ்²வரம் உபாக³த்ய
ப்ரத்யாஸா²யா : ப்ரதஜ்ஞா நஸ்²சலா தா⁴ரய தவ்யா|

ⅩⅩⅢயேதாயஸ்தாம்அங்கீ³க்ருʼதவாந்ஸவஸ்²வஸநீய :|
ⅩⅩⅣஅபரம்ʼப்ேரம்ந ஸத்க்ரியாஸுைசைககஸ்ேயாத்ஸாஹவ்ருʼத்³த்⁴யர்த²ம்
அஸ்மாப ⁴ : பரஸ்பரம்ʼமந்த்ரய தவ்யம்ʼ|

ⅩⅩⅤ அபரம்ʼ கத பயேலாகா யதா² குர்வ்வந்த ததா²ஸ்மாப ⁴ :
ஸபா⁴கரணம்ʼ ந பரித்யக்தவ்யம்ʼ பரஸ்பரம் உபேத³ஷ்டவ்யஞ்ச
யதஸ்தத் மஹாத ³நம் உத்தேராத்தரம்ʼ ந கடவர்த்த ப⁴வதீத
யுஷ்மாப ⁴ ர்த்³ருʼஸ்²யேத|

ⅩⅩⅥ ஸத்யமதஸ்ய ஜ்ஞாநப்ராப்ேத : பரம்ʼ யத ³ வயம்ʼ
ஸ்வம்ʼச்ச²யா பாபாசாரம்ʼ குர்ம்மஸ்தர்ஹ பாபாநாம்ʼ க்ருʼேத
(அ)ந்யத்க மப ப³லிதா³நம்ʼ நாவஸி²ஷ்யேத

ⅩⅩⅦ க ந்து வ சாரஸ்ய ப⁴யாநகா ப்ரதீக்ஷா ரிபுநாஸ²காநலஸ்ய
தாபஸ்²சாவஸி²ஷ்யேத|

ⅩⅩⅧ ய : கஸ்²ச த் மூஸேஸா வ்யவஸ்தா²ம் அவமந்யேத ஸ
த³யாம்ʼ வநா த்³வேயாஸ்தஸ்ருʼணாம்ʼ வா ஸாக்ஷணாம்ʼ
ப்ரமாேணநஹந்யேத,

ⅩⅩⅨ தஸ்மாத் க ம்ʼ பு³த்⁴யத்⁴ேவ ேயா ஜந ஈஸ்²வரஸ்ய புத்ரம்
அவஜாநாத ேயந ச பவ த்ரீக்ருʼேதா (அ)ப⁴வத் தத் நயமஸ்ய
ருத ⁴ரம் அபவத்ரம்ʼ ஜாநாத , அநுக்³ரஹகரம் ஆத்மாநம்
அபமந்யேத ச, ஸ கயந்மஹாேகா⁴ரதரத³ண்ட³ஸ்ய ேயாக்³ேயா
ப⁴வஷ்யத ?

ⅩⅩⅩ யத : பரேமஸ்²வர : கத²யத , "தா³நம்ʼ ப²லஸ்ய மத்கர்ம்ம
ஸூச தம்ʼ ப்ரத³தா³ம்யஹம்ʼ| " புநரப , "ததா³ வசாரயஷ்யந்ேத
பேரேஸ²நநஜா : ப்ரஜா :| "இத³ம்ʼய : கத ²தவாந்தம்ʼவயம்ʼஜாநீம :|

ⅩⅩⅪஅமேரஸ்²வரஸ்யகரேயா : பதநம்ʼமஹாப⁴யாநகம்ʼ|
ⅩⅩⅫ ேஹ ப்⁴ராதர :, பூர்வ்வத ³நாந ஸ்மரத யதஸ்ததா³நீம்ʼ யூயம்ʼ
தீ³ப்த ம்ʼ ப்ராப்ய ப³ஹுது³ர்க³தரூபம்ʼ ஸம்ʼக்³ராமம்ʼ ஸஹமாநா
ஏகேதா ந ந்தா³க்ேலைஸ² : ெகௗதுகீக்ருʼதாஅப⁴வத,

ⅩⅩⅩⅢஅந்யதஸ்²ச தத்³ேபா⁴க ³நாம்ʼஸமாம்ʼஸி²ேநா (அ)ப⁴வத|
ⅩⅩⅩⅣ யூயம்ʼ மம ப³ந்த⁴நஸ்ய து³ :ேக²ந து³ :க ²ேநா (அ)ப⁴வத,
யுஷ்மாகம் உத்தமா ந த்யா ச ஸம்பத்த  : ஸ்வர்ேக³ வத்³யத
இத ஜ்ஞாத்வா ஸாநந்த³ம்ʼ ஸர்வ்வஸ்வஸ்யாபஹரணம்
அஸஹத்⁴வஞ்ச|
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ⅩⅩⅩⅤ அதஏவ மஹாபுரஸ்காரயுக்தம்ʼ யுஷ்மாகம் உத்ஸாஹம்ʼ ந
பரித்யஜத|

ⅩⅩⅩⅥ யேதா யூயம்ʼ ேயேநஸ்²வரஸ்ேயச்சா²ம்ʼ பாலய த்வா
ப்ரதஜ்ஞாயா : ப²லம்ʼ லப⁴த்⁴வம்ʼ தத³ர்த²ம்ʼ யுஷ்மாப ⁴
ர்ைத⁴ர்ய்யாவலம்ப³நம்ʼ கர்த்தவ்யம்ʼ|

ⅩⅩⅩⅦ ேயநாக³ந்தவ்யம்ʼஸஸ்வல்பகாலாத் பரம் ஆக³மிஷ்யத ந
சவலம்ப ³ஷ்யேத|

ⅩⅩⅩⅧ "புண்யவாந் ஜேநா வஸ்²வாேஸந ஜீவஷ்யத க ந்து யத ³
நவர்த்தேத தர்ஹ மமமநஸ்தஸ்மிந் ந ேதாஷம்ʼயாஸ்யத | "

ⅩⅩⅩⅨ க ந்து வயம்ʼ வநாஸ²ஜந காம்ʼ த⁴ர்ம்மாத் நவ்ருʼத்த ம்ʼ
ந குர்வ்வாணா ஆத்மந : பரித்ராணாய வஸ்²வாஸம்ʼ
குர்வ்வாமேஹ◌े|

Ⅺ
Ⅰ வஸ்²வாஸ ஆஸ²ம்ʼஸிதாநாம்ʼ நஸ்²சய :, அத்³ருʼஸ்²யாநாம்ʼ
வஷயாணாம்ʼ த³ர்ஸ²நம்ʼ ப⁴வத |

Ⅱ ேதந வஸ்²வாேஸந ப்ராஞ்ேசா ேலாகா : ப்ராமாண்யம்ʼ
ப்ராப்தவந்த :|

Ⅲ அபரம் ஈஸ்²வரஸ்ய வாக்ேயந ஜக³ந்த்யஸ்ருʼஜ்யந்த,
த்³ருʼஷ்டவஸ்தூந ச ப்ரத்யக்ஷவஸ்துப்⁴ேயா ேநாத³பத்³யந்ைததத்³
வயம்ʼவஸ்²வாேஸநபு³த்⁴யாமேஹ|

Ⅳ வஸ்²வாேஸந ஹாப ³ல் ஈஸ்²வரமுத்³த ³ஸ்²ய காப ³ல :
ஸ்²ேரஷ்ட²ம்ʼ ப³லிதா³நம்ʼ க்ருʼதவாந் தஸ்மாச்ேசஸ்²வேரண தஸ்ய
தா³நாந்யத ⁴ப்ரமாேணத³த்ேதஸதா⁴ர்ம்மிகஇத்யஸ்யப்ரமாணம்ʼ
லப்³த⁴வாந் ேதந வஸ்²வாேஸந ச ஸ ம்ருʼத : ஸந் அத்³யாப
பா⁴ஷேத|

Ⅴ வஸ்²வாேஸந ஹேநாக் யதா² ம்ருʼத்யும்ʼ ந பஸ்²ேயத் ததா²
ேலாகாந்தரம்ʼ நீத :, தஸ்ேயாத்³ேத³ஸ²ஸ்²ச ேகநாப ந ப்ராப யத
ஈஸ்²வரஸ்தம்ʼ ேலாகாந்தரம்ʼ நீதவாந், தத்ப்ரமாணமித³ம்ʼ தஸ்ய
ேலாகாந்தரீகரணாத் பூர்வ்வம்ʼ ஸ ஈஸ்²வராய ேராச தவாந் இத
ப்ரமாணம்ʼ ப்ராப்தவாந்|

Ⅵ க ந்து வஸ்²வாஸம்ʼ வநா ேகா(அ)பீஸ்²வராய ேராசதும்ʼ ந
ஸ²க்ேநாத யத ஈஸ்²வேரா(அ)ஸ்த ஸ்வாந்ேவஷேலாேகப்⁴ய :
புரஸ்காரம்ʼ த³தா³த ேசத கதா²யாம் ஈஸ்²வரஸ²ரணாக³ைத
ர்வஸ்²வஸிதவ்யம்ʼ|

Ⅶ அபரம்ʼ ததா³நீம்ʼ யாந்யத்³ருʼஸ்²யாந்யாஸந்
தாநீஸ்²வேரணாத ³ஷ்ட : ஸந் ேநாேஹா வஸ்²வாேஸந பீ⁴த்வா
ஸ்வபரிஜநாநாம்ʼ ரக்ஷார்த²ம்ʼ ேபாதம்ʼ ந ர்ம்மிதவாந் ேதந ச
ஜக³ஜ்ஜநாநாம்ʼேதா³ஷாந்த³ர்ஸி²தவாந்வஸ்²வாஸாத்லப்⁴யஸ்ய
புண்யஸ்யாத ⁴காரீ ப³பூ⁴வச|

Ⅷ வஸ்²வாேஸேநப்³ராஹீம் ஆஹூத : ஸந் ஆஜ்ஞாம்ʼ
க்³ருʼஹீத்வா யஸ்ய ஸ்தா²நஸ்யாத ⁴காரஸ்ேதந ப்ராப்தவ்யஸ்தத்
ஸ்தா²நம்ʼ ப்ரஸ்த ²தவாந் க ந்து ப்ரஸ்தா²நஸமேய க்க யாமீத
நாஜாநாத்|
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Ⅸ வஸ்²வாேஸந ஸ ப்ரதஜ்ஞாேத ேத³ேஸ² பரேத³ஸ²வத்
ப்ரவஸந்தஸ்யா : ப்ரதஜ்ஞாயா :ஸமாநாம்ʼஸி²ப்⁴யாம்இஸ்ஹாகா
யாகூபா³ சஸஹதூ³ஷ்யவாஸ்யப⁴வத்|

Ⅹ யஸ்மாத் ஸ ஈஸ்²வேரண ந ர்ம்மிதம்ʼ ஸ்தா²ப தஞ்ச
ப ⁴த்தமூலயுக்தம்ʼ நக³ரம்ʼ ப்ரத்ையக்ஷத|

Ⅺ அபரஞ்ச வஸ்²வாேஸந ஸாரா வேயாத க்ராந்தா ஸந்த்யப
க³ர்ப⁴தா⁴ரணாய ஸ²க்த ம்ʼ ப்ராப்ய புத்ரவத்யப⁴வத், யத : ஸா
ப்ரதஜ்ஞாகாரிணம்ʼவஸ்²வாஸ்யம்அமந்யத|

Ⅻ தேதா ேஹேதா ர்ம்ருʼதகல்பாத்³ ஏகஸ்மாத் ஜநாத்³
ஆகாஸீ²யநக்ஷத்ராணீவ க³ணநாதீதா : ஸமுத்³ரதீரஸ்த²ஸிகதா
இவசாஸம்ʼக்²யா ேலாகாஉத்ேபத ³ேர|

ⅩⅢ ஏேத ஸர்வ்ேவ ப்ரதஜ்ஞாயா : ப²லாந்யப்ராப்ய ேகவலம்ʼ
தூ³ராத் தாந ந ரீ ய வந்த ³த்வா ச, ப்ருʼத ²வ்யாம்ʼ வயம்ʼ
வேத³ஸி²ந : ப்ரவாஸிநஸ்²சாஸ்மஹ இத ஸ்வீக்ருʼத்ய
வஸ்²வாேஸநப்ராணாந்தத்யஜு :|

ⅩⅣ ேய து ஜநா இத்த²ம்ʼ கத²யந்த ைத : ைபத்ருʼகேத³ேஸா²
(அ)ஸ்மாப ⁴ரந்வஷ்யதஇத ப்ரகாஸ்²யேத|

ⅩⅤ ேத யஸ்மாத்³ ேத³ஸா²த் ந ர்க³தாஸ்தம்ʼ யத்³யஸ்மரிஷ்யந்
தர்ஹ பராவர்த்தநாயஸமயம்அலப்ஸ்யந்த|

ⅩⅥ க ந்து ேத ஸர்வ்ேவாத்க்ருʼஷ்டம் அர்த²த : ஸ்வர்கீ³யம்ʼ
ேத³ஸ²ம் ஆகாங்க்ஷந்த தஸ்மாத்³ ஈஸ்²வரஸ்தாநத ⁴ ந
லஜ்ஜமாநஸ்ேதஷாம் ஈஸ்²வர இத நாம க்³ருʼஹீதவாந் யத : ஸ
ேதஷாம்ʼ க்ருʼேத நக³ரேமகம்ʼஸம்ʼஸ்தா²ப தவாந்|

ⅩⅦ அபரம் இப்³ராஹீம : பரீக்ஷாயாம்ʼ ஜாதாயாம்ʼ ஸ
வஸ்²வாேஸேநஸ்ஹாகம்உத்ஸஸர்ஜ,

ⅩⅧவஸ்துதஇஸ்ஹாக தவவம்ʼேஸா²வக்²யாஸ்யதஇத வாக்³
யமத ⁴ கத ²தா தம் அத்³வதீயம்ʼ புத்ரம்ʼ ப்ரதஜ்ஞாப்ராப்த : ஸ
உத்ஸஸர்ஜ|

ⅩⅨ யத ஈஸ்²வேரா ம்ருʼதாநப்யுத்தா²பயதும்ʼ ஸ²க்ேநாதீத ஸ
ேமேந தஸ்மாத்ஸஉபமாரூபம்ʼ தம்ʼ ேலேப⁴|

ⅩⅩ அபரம் இஸ்ஹாக் வஸ்²வாேஸந யாகூப்³ ஏஷாேவ ச
பா⁴வவஷயாநத்⁴யாஸி²ஷம்ʼ த³ெதௗ³|

ⅩⅪ அபரம்ʼ யாகூப்³ மரணகாேல வஸ்²வாேஸந யூஷப² :
புத்ரேயாேரைககஸ்ைம ஜநாயாஸி²ஷம்ʼ த³ெதௗ³ யஷ்ட்யா
அக்³ரபா⁴ேக³ஸமாலம்ப்³யப்ரணநாம ச|

ⅩⅫஅபரம்ʼயூஷப்²சரமகாேலவஸ்²வாேஸேநஸ்ராேயல்வம்ʼஸீ²யாநாம்ʼ
மிஸரேத³ஸா²த்³ ப³ஹர்க³மநஸ்ய வாசம்ʼ ஜகா³த³ நஜாஸ்தீ²ந
சாத ⁴ஸமாத ³ேத³ஸ²|

ⅩⅩⅢ நவஜாேதா மூஸாஸ்²ச வஸ்²வாஸாத் த்ரா◌ीந் மாஸாந்
ஸ்வப த்ருʼப்⁴யாம் அேகா³ப்யத யதஸ்ெதௗ ஸ்வஸி²ஸு²ம்ʼ
பரமஸுந்த³ரம்ʼ த்³ருʼஷ்டவந்ெதௗ ராஜாஜ்ஞாஞ்ச ந
ஸ²ங்கதவந்ெதௗ|

ⅩⅩⅣ அபரம்ʼ வய :ப்ராப்ேதா மூஸா வஸ்²வாஸாத் ப ²ெரௗேணா
ெதௗ³ஹத்ரஇத நாம நாங்கீ³சகார|
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ⅩⅩⅤ யத : ஸ க்ஷணிகாத் பாபஜஸுக²ேபா⁴கா³த்³ ஈஸ்²வரஸ்ய
ப்ரஜாப ⁴ : ஸார்த்³த⁴ம்ʼது³ :க²ேபா⁴க³ம்ʼவவ்ேர|

ⅩⅩⅥ ததா² மிஸரேத³ஸீ²யந த ⁴ப்⁴ய : க்²ரீஷ்டந மித்தாம்ʼ ந ந்தா³ம்ʼ
மஹதீம்ʼ ஸம்பத்த ம்ʼ ேமேந யேதா ேஹேதா : ஸ புரஸ்காரதா³நம்
அைபக்ஷத|

ⅩⅩⅦ அபரம்ʼ ஸ வஸ்²வாேஸந ராஜ்ஞ : க்ேராதா⁴த் ந
பீ⁴த்வா மிஸரேத³ஸ²ம்ʼ பரிதத்யாஜ, யதஸ்ேதநாத்³ருʼஸ்²யம்ʼ
வீக்ஷமாேணேநவைத⁴ர்ய்யம்ஆலம்ப ³|

ⅩⅩⅧ அபரம்ʼ ப்ரத²மஜாதாநாம்ʼ ஹந்தா யத் ஸ்வீயேலாகாந் ந
ஸ்ப்ருʼேஸ²த்தத³ர்த²ம்ʼஸவஸ்²வாேஸநநஸ்தாரபர்வ்வீயப³லிச்ேச²த³நம்ʼ
ருத ⁴ரேஸசநஞ்சாநுஷ்டி²தாவாந்|

ⅩⅩⅨ அபரம்ʼ ேத வஸ்²வாஸாத் ஸ்த²ேலேநவ ஸூப்²ஸாக³ேரண
ஜக்³மு : க ந்து மிஶ்ரீயேலாகாஸ்தத் கர்த்தும் உபக்ரம்ய ேதாேயஷ
மமஜ்ஜு :|

ⅩⅩⅩஅபரஞ்ச வஸ்²வாஸாத் ைத : ஸப்தாஹம்ʼ யாவத்³ ய ரீேஹா :
ப்ராசீரஸ்யப்ரத³க்ஷேணக்ருʼேத தத் ந பபாத|

ⅩⅩⅪவஸ்²வாஸாத்³ ராஹப்³நாமிகா ேவஸ்²யாப ப்ரீத்யா சாராந்
அநுக்³ருʼஹ்யாவஸ்²வாஸிப ⁴ : ஸார்த்³த⁴ம்ʼ நவ நநாஸ²|

ⅩⅩⅫ அத ⁴கம்ʼ க ம்ʼ கத²யஷ்யாமி? க ³த ³ேயாேநா
பா³ரக : ஸி²ம்ேஸா²ேநா ய ப்தேஹா தா³யூத்³ ஸி²மூேயேலா
ப⁴வஷ்யத்³வாத ³நஸ்²ைசேதஷாம்ʼ வ்ருʼத்தாந்தகத²நாய மம
ஸமயாபா⁴ேவா ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅩⅩⅢ வஸ்²வாஸாத் ேத ராஜ்யாந வஸீ²க்ருʼதவந்ேதா
த⁴ர்ம்மகர்ம்மாணி ஸாத ⁴தவந்த : ப்ரதஜ்ஞாநாம்ʼ ப²லம்ʼ
லப்³த⁴வந்த : ஸிம்ʼஹாநாம்ʼமுகா²ந ருத்³த⁴வந்ேதா

ⅩⅩⅩⅣ வஹ்ேநர்தா³ஹம்ʼ ந ர்வ்வாப தவந்த : க²ங்க³தா⁴ராத்³
ரக்ஷாம்ʼ ப்ராப்தவந்ேதா ெதௗ³ர்ப்³ப³ல்ேய ஸப³லீக்ருʼதா யுத்³ேத⁴
பராக்ரமிேணாஜாதா : பேரஷாம்ʼைஸந்யாந த³வயதவந்தஸ்²ச|

ⅩⅩⅩⅤ ேயாஷத : புநருத்தா²ேநந ம்ருʼதாந் ஆத்மஜாந் ேலப ⁴ேர◌े,
அபேர ச ஸ்²ேரஷ்ேடா²த்தா²நஸ்ய ப்ராப்ேதராஸ²யா ரக்ஷாம்
அக்³ருʼஹீத்வாதாட³ேநந ம்ருʼதவந்த :|

ⅩⅩⅩⅥ அபேர த ரஸ்காைர : கஸா²ப ⁴ ர்ப³ந்த⁴ைந : காரயா ச
பரீக்ஷதா :|

ⅩⅩⅩⅦ ப³ஹவஸ்²ச ப்ரஸ்தராகா⁴ைத ர்ஹதா : கரபத்ைர
ர்வா வ தீ³ர்ணா யந்த்ைர ர்வா க்லிஷ்டா : க²ங்க³தா⁴ைர ர்வா
வ்யாபாத ³தா :| ேத ேமஷாணாம்ʼ சா²கா³நாம்ʼ வா சர்ம்மாணி
பரிதா⁴யதீ³நா : பீடி³தாது³ :கா²ர்த்தாஸ்²சாப்⁴ராம்யந்|

ⅩⅩⅩⅧஸம்ʼஸாேராேயஷாம்அேயாக்³யஸ்ேதந ர்ஜநஸ்தா²ேநஷ
பர்வ்வேதஷ க³ஹ்வேரஷ ப்ருʼத ²வ்யாஸ்²ச ²த்³ேரஷ சபர்ய்யடந்|

ⅩⅩⅩⅨ ஏைத : ஸர்வ்ைவ ர்வஸ்²வாஸாத் ப்ரமாணம்ʼ ப்ராப க ந்து
ப்ரதஜ்ஞாயா : ப²லம்ʼ ந ப்ராப |

ⅩⅬயதஸ்ேதயதா²ஸ்மாந்வ நாஸித்³தா⁴நப⁴ேவயுஸ்தைத²ேவஸ்²வேரணாஸ்மாகம்ʼ
க்ருʼேதஸ்²ேரஷ்ட²தரம்ʼ க மப ந ர்த ³த ³ேஸ²|
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Ⅻ
Ⅰ அேதா ேஹேதாேரதாவத்ஸாக்ஷேமைக⁴ ர்ேவஷ்டிதா :
ஸந்ேதா வயமப ஸர்வ்வபா⁴ரம் ஆஸு²பா³த⁴கம்ʼ பாபஞ்ச
நக்ஷப்யாஸ்மாகம்ʼ க³மநாய நரூப ேத மார்ேக³ ைத⁴ர்ய்ேயண
தா⁴வாம|

Ⅱ யஸ்²சாஸ்மாகம்ʼ வஸ்²வாஸஸ்யாக்³ேரஸர :
ஸித்³த ⁴கர்த்தா சாஸ்த தம்ʼ யீஸு²ம்ʼ வீக்ஷாமைஹ
யத : ஸ ஸ்வஸம்முக²ஸ்த ²தாநந்த³ஸ்ய ப்ராப்த்யர்த²ம்
அபமாநம்ʼ துச்சீ²க்ருʼத்ய க்ருஸ²ஸ்ய யாதநாம்ʼ ேஸாட⁴வாந்
ஈஸ்²வரீயஸிம்ʼஹாஸநஸ்ய த³க்ஷணபார்ஸ்²ேவ
ஸமுபவஷ்டவாம்ʼஸ்²ச|

Ⅲ ய : பாப ப ⁴ : ஸ்வவருத்³த⁴ம் ஏதாத்³ருʼஸ²ம்ʼ ைவபரீத்யம்ʼ
ேஸாட⁴வாந் தம் ஆேலாசயத ேதந யூயம்ʼ ஸ்வமந :ஸு ஸ்²ராந்தா :
க்லாந்தாஸ்²ச ந ப⁴வஷ்யத²|

Ⅳ யூயம்ʼ பாேபந ஸஹ யுத்⁴யந்ேதா(அ)த்³யாப
ேஸா²ணிதவ்யயபர்ய்யந்தம்ʼ ப்ரத ேராத⁴ம்ʼ நாகுருத|

Ⅴததா² ச புத்ராந் ப்ரதீவ யுஷ்மாந் ப்ரத ய உபேத³ஸ²உக்தஸ்தம்ʼ
க ம்ʼ வஸ்ம்ருʼதவந்த :? "பேரேஸ²ந க்ருʼதாம்ʼ ஸா²ஸ்தம்ʼ ேஹ
மத்புத்ர ந துச்ச²ய| ேதந ஸம்ʼப⁴ர்த்ஸிதஸ்²சாப ைநவ க்லாம்ய
கதா³சந|

Ⅵ பேரஸ² : ப்ரீயேத யஸ்மிந் தஸ்ைம ஸா²ஸ்தம்ʼ த³தா³த யத்|
யந்துபுத்ரம்ʼஸக்³ருʼஹ்லாத தேமவப்ரஹரத்யப | "

Ⅶயத ³ யூயம்ʼ ஸா²ஸ்தம்ʼ ஸஹத்⁴வம்ʼ தர்ஹீஸ்²வர : புத்ைரரிவ
யுஷ்மாப ⁴ :ஸார்த்³த⁴ம்ʼவ்யவஹரத யத : ப தாயஸ்ைமஸா²ஸ்தம்ʼ
ந த³தா³த தாத்³ருʼஸ² : புத்ர : க :?

Ⅷ ஸர்வ்ேவ யஸ்யா : ஸா²ஸ்ேதரம்ʼஸி²ேநா ப⁴வந்த ஸா யத ³
யுஷ்மாகம்ʼ ந ப⁴வத தர்ஹ யூயம் ஆத்மஜா ந க ந்து ஜாரஜா
ஆத்⁴ேவ|

Ⅸ அபரம் அஸ்மாகம்ʼ ஸா²ரீரிகஜந்மதா³தாேரா(அ)ஸ்மாகம்ʼ
ஸா²ஸ்தகாரிேணா(அ)ப⁴வந்ேதசாஸ்மாப ⁴ :ஸம்மாந தாஸ்தஸ்மாத்³
யஆத்மநாம்ʼஜநயதாவயம்ʼக ம்ʼதேதா(அ)த ⁴கம்ʼதஸ்யவஸீ²பூ⁴ய
நஜீவஷ்யாம :?

Ⅹ ேத த்வல்பத ³நாந யாவத் ஸ்வமேநா(அ)மதாநுஸாேரண
ஸா²ஸ்தம்ʼ க்ருʼதவந்த : க ந்த்ேவேஷா(அ)ஸ்மாகம்ʼஹதாய தஸ்ய
பவத்ரதாயாஅம்ʼஸி²த்வாய சாஸ்மாந்ஸா²ஸ்த |

Ⅺஸா²ஸ்தஸ்²சவர்த்தமாநஸமேயேகநாப நாநந்த³ஜந காக ந்து
ேஸா²கஜநைகவமந்யேதததா²ப ேயதயாவ நீயந்ேதேதப்⁴ய :ஸா
பஸ்²சாத்ஸா²ந்தயுக்தம்ʼ த⁴ர்ம்மப²லம்ʼ த³தா³த |

Ⅻஅதஏவயூயம்ʼஸி²த ²லாந்ஹஸ்தாந் து³ர்ப்³ப³லாந ஜாநூந ச
ஸப³லாந குருத்⁴வம்ʼ|

ⅩⅢ யதா² ச து³ர்ப்³ப³லஸ்ய ஸந்த ⁴ஸ்தா²நம்ʼ ந ப⁴ஜ்ேயத
ஸ்வஸ்த²ம்ʼ தஷ்ேட²த் ததா² ஸ்வசரணார்த²ம்ʼ ஸரலம்ʼ மார்க³ம்ʼ
ந ர்ம்மாத|
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ⅩⅣ அபரஞ்ச ஸர்வ்ைவ : ஸார்த²ம் ஏ◌கे்யபா⁴வம்ʼ யச்ச வ நா
பரேமஸ்²வரஸ்யத³ர்ஸ²நம்ʼ ேகநாப நலப்ஸ்யேததத்பவத்ரத்வம்ʼ
ேசஷ்டத்⁴வம்ʼ|

ⅩⅤ யதா² கஸ்²ச த்³ ஈஸ்²வரஸ்யாநுக்³ரஹாத் ந பேதத், யதா² ச
த க்ததாயா மூலம்ʼ ப்ரருஹ்ய பா³தா⁴ஜநகம்ʼ ந ப⁴ேவத் ேதந ச
ப³ஹேவா(அ)பவ த்ரா ந ப⁴ேவயு :,

ⅩⅥ யதா² ச கஸ்²ச த் லம்பேடா வா ஏகக்ருʼத்வ ஆஹாரார்த²ம்ʼ
ஸ்வீயஜ்ேயஷ்டா²த ⁴காரவ க்ேரதா ய ஏெஷௗஸ்தத்³வத்³
அத⁴ர்ம்மாசாரீ ந ப⁴ேவத்ததா²ஸாவதா⁴நா ப⁴வத|

ⅩⅦயத : ஸ ஏெஷௗ : பஸ்²சாத்³ ஆஸீ²ர்வ்வாதா³த ⁴காரீ ப⁴வதும்
இச்ச²ந்நப நாநுக்³ருʼஹீத இத யூயம்ʼ ஜாநீத², ஸ சாஸ்²ருபாேதந
மத்யந்தரம்ʼ ப்ரார்த²யமாேநா(அ)ப தது³பாயம்ʼ ந ேலேப⁴|

ⅩⅧ அபரஞ்ச ஸ்ப்ருʼஸ்²ய : பர்வ்வத : ப்ரஜ்வலிேதா வஹ்ந  :
க்ருʼஷ்ணாவர்ேணா ேமேகா⁴ (அ)ந்த⁴காேரா ஜ²ஞ்ப்⁴ஸ²
தூரீவாத்³யம்ʼ வாக்யாநாம்ʼஸ²ப்³த³ஸ்²ச ைநேதஷாம்ʼஸந்நெதௗ⁴
யூயம்ஆக³தா :|

ⅩⅨ தம்ʼ ஸ²ப்³த³ம்ʼ ஸ்²ருத்வா ஸ்²ேராதாரஸ்தாத்³ருʼஸ²ம்ʼ
ஸம்பா⁴ஷணம்ʼயத்புந ர்நஜாயேத தத் ப்ரார்த ²தவந்த :|

ⅩⅩ யத : பஸு²ரப யத ³ த⁴ராத⁴ரம்ʼ ஸ்ப்ருʼஸ²த தர்ஹ ஸ
பாஷாணாகா⁴ைத ர்ஹந்தவ்ய இத்யாேத³ஸ²ம்ʼ ேஸாடு⁴ம்ʼ ேத
நாஸ²க்நுவந்|

ⅩⅪ தச்ச த³ர்ஸ²நம் ஏவம்ʼ ப⁴யாநகம்ʼ யத் மூஸேஸாக்தம்ʼ
பீ⁴தஸ்த்ராஸயுக்தஸ்²சாஸ்மீத |

ⅩⅫ க ந்து ஸீேயாந்பர்வ்வேதா (அ)மேரஸ்²வரஸ்ய நக³ரம்ʼ
ஸ்வர்க³ஸ்த²யரூஸா²லமம்அயுதாந த ³வ்யதூ³தா :

ⅩⅩⅢ ஸ்வர்ேக³ லிக ²தாநாம்ʼ ப்ரத²மஜாதாநாம் உத்ஸவ :
ஸமிதஸ்²ச ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ வசாராத ⁴பத ரீஸ்²வர :
ஸித்³தீ⁴க்ருʼததா⁴ர்ம்மிகாநாம்ஆத்மாேநா

ⅩⅩⅣ நூதநநயமஸ்ய மத்⁴யஸ்ேதா² யீஸு² :, அபரம்ʼ ஹாப ³ேலா
ரக்தாத் ஸ்²ேரய : ப்ரசாரகம்ʼ ப்ேராக்ஷணஸ்ய ரக்தஞ்ைசேதஷாம்ʼ
ஸந்நெதௗ⁴யூயம்ஆக³தா :|

ⅩⅩⅤஸாவதா⁴நாப⁴வததம்ʼவக்தாரம்ʼநாவஜாநீதயேதாேஹேதா :
ப்ருʼத ²வீஸ்த ²த : ஸ வக்தா ையரவஜ்ஞாதஸ்ைத ர்யத ³ ரக்ஷா
நாப்ராப தர்ஹ ஸ்வர்கீ³யவக்து : பராங்முகீ²பூ⁴யாஸ்மாப ⁴ : கத²ம்ʼ
ரக்ஷாப்ராப்ஸ்யேத?

ⅩⅩⅥ ததா³ தஸ்ய ரவாத் ப்ருʼத ²வீ கம்ப தா க ந்த்வதா³நீம்ʼ
ேதேநத³ம்ʼ ப்ரதஜ்ஞாதம்ʼ யதா², "அஹம்ʼ புநேரகக்ருʼத்வ :
ப்ருʼத ²வீம்ʼ கம்பயஷ்யாமி ேகவலம்ʼ தந்நஹ க³க³நமப
கம்பயஷ்யாமி| "

ⅩⅩⅦஸஏகக்ருʼத்வ :ஸ²ப்³ேதா³நஸ்²சலவஷயாணாம்ʼஸ்த ²தேய
ந ர்ம்மிதாநாமிவ சஞ்சலவஸ்தூநாம்ʼ ஸ்தா²நாந்தரீகரணம்ʼ
ப்ரகாஸ²யத |
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ⅩⅩⅧ அதஏவ நஸ்²சலராஜ்யப்ராப்ைதரஸ்மாப ⁴ :
ேஸா(அ)நுக்³ரஹ ஆலம்ப ³தவ்ேயா ேயந வயம்ʼ ஸாத³ரம்ʼ
ஸப⁴யஞ்சதுஷ்டிஜநகரூேபேணஸ்²வரம்ʼ ேஸவதும்ʼஸ²க்நுயாம|

ⅩⅩⅨயேதா(அ)ஸ்மாகம் ஈஸ்²வர : ஸம்ʼஹாரேகாவஹ்ந  :|

ⅩⅢ
Ⅰ ப்⁴ராத்ருʼஷ ப்ேரம தஷ்ட²து| அதத ²ேஸவா யுஷ்மாப ⁴ ர்ந
வஸ்மர்ய்யதாம்ʼ

Ⅱ யதஸ்தயா ப்ரச்ச²ந்நரூேபண த ³வ்யதூ³தா : ேகஷாஞ்ச த்³
அதத²ேயா(அ)ப⁴வந்|

Ⅲ ப³ந்த ³ந : ஸஹப³ந்த ³ப ⁴ரிவ து³ :க ²நஸ்²ச ேத³ஹவாஸிப ⁴ரிவ
யுஷ்மாப ⁴ : ஸ்மர்ய்யந்தாம்ʼ|

Ⅳவவாஹ :ஸர்வ்ேவஷாம்ʼஸமீேபஸம்மாந தவ்யஸ்ததீ³யஸ²ய்யா
ச ஸு²ச  : க ந்து ேவஸ்²யாகா³மிந : பாரதா³ரிகாஸ்²ேசஸ்²வேரண
த³ண்ட³யஷ்யந்ேத|

Ⅴ யூயம் ஆசாேர ந ர்ேலாபா⁴ ப⁴வத வத்³யமாநவஷேய
ஸந்துஷ்யத ச யஸ்மாத்³ ஈஸ்²வர ஏேவத³ம்ʼ கத ²தவாந், யதா²,
"த்வாம்ʼ ந த்ய யாமி ந த்வாம்ʼஹாஸ்யாமி| "

Ⅵ அதஏவ வயம் உத்ஸாேஹேநத³ம்ʼ கத²யதும்ʼ ஸ²க்நும :,
"மத்பேக்ஷ பரேமேஸா²(அ)ஸ்த ந ேப⁴ஷ்யாமி கதா³சந| யஸ்மாத்
மாம்ʼ ப்ரத க ம்ʼ கர்த்தும்ʼமாநவ : பாரயஷ்யத || "

Ⅶ யுஷ்மாகம்ʼ ேய நாயகா யுஷ்மப்⁴யம் ஈஸ்²வரஸ்ய வாக்யம்ʼ
கத ²தவந்தஸ்ேத யுஷ்மாப ⁴ : ஸ்மர்ய்யந்தாம்ʼ ேதஷாம்
ஆசாரஸ்ய பரிணாமம் ஆேலாச்ய யுஷ்மாப ⁴ஸ்ேதஷாம்ʼ
வஸ்²வாேஸா(அ)நுக்ரியதாம்ʼ|

Ⅷயீஸு² : க்²ரீஷ்ட : ஸ்²ேவா(அ)த்³யஸதா³ சஸஏவாஸ்ேத|
Ⅸ யூயம்ʼ நாநாவ த⁴நூதநஸி²க்ஷாப ⁴ ர்ந பரிவர்த்தத்⁴வம்ʼ
யேதா(அ)நுக்³ரேஹணாந்த :கரணஸ்யஸுஸ்த ²ரீப⁴வநம்ʼேக்ஷமம்ʼ
ந ச கா²த்³யத்³ரவ்ைய :|யதஸ்ததா³சாரிணஸ்ைத ர்ேநாபக்ருʼதா :|

Ⅹ ேய த³ஷ்யஸ்ய ேஸவாம்ʼ குர்வ்வந்த ேத யஸ்யா
த்³ரவ்யேபா⁴ஜநஸ்யாநத ⁴காரிணஸ்தாத்³ருʼஸீ²யஜ்ஞேவத ³ரஸ்மாகம்
ஆஸ்ேத|

Ⅺ யேதா ேயஷாம்ʼ பஸூ²நாம்ʼ ேஸா²ணிதம்ʼ பாபநாஸா²ய
மஹாயாஜேகந மஹாபவத்ரஸ்தா²நஸ்யாப்⁴யந்தரம்ʼ நீயேத
ேதஷாம்ʼஸ²ரீராணிஸி²ப ³ராத்³ ப³ஹ ர்த³ஹ்யந்ேத|

Ⅻ தஸ்மாத்³ யீஸு²ரப யத் ஸ்வருத ⁴ேரண ப்ரஜா :
பவ த்ரீகுர்ய்யாத் தத³ர்த²ம்ʼ நக³ரத்³வாரஸ்ய ப³ஹ ர்ம்ருʼத ம்ʼ
பு⁴க்தவாந்|

ⅩⅢ அேதா ேஹேதாரஸ்மாப ⁴ரப தஸ்யாபமாநம்ʼ ஸஹமாைந :
ஸி²ப ³ராத்³ ப³ஹஸ்தஸ்யஸமீபம்ʼ க³ந்தவ்யம்ʼ|

ⅩⅣ யேதா (அ)த்ராஸ்மாகம்ʼ ஸ்தா²ய நக³ரம்ʼ ந வ த்³யேத க ந்து
பா⁴வ நக³ரம்அஸ்மாப ⁴ரந்வஷ்யேத|



Hebrews ⅩⅢ:ⅩⅤ 476 Hebrews ⅩⅢ:ⅩⅩⅤ

ⅩⅤ அதஏவ யீஸு²நாஸ்மாப ⁴ ர்ந த்யம்ʼ ப்ரஸ²ம்ʼஸாரூேபா
ப³லிரர்த²தஸ்தஸ்ய நாமாங்கீ³குர்வ்வதாம் ஓஷ்டா²த⁴ராணாம்ʼ
ப²லம் ஈஸ்²வராயதா³தவ்யம்ʼ|

ⅩⅥ அபரஞ்ச பேராபகாேரா தா³நஞ்ச யுஷ்மாப ⁴ ர்ந
வஸ்மர்ய்யதாம்ʼ யதஸ்தாத்³ருʼஸ²ம்ʼ ப³லிதா³நம் ஈஸ்²வராய
ேராசேத|

ⅩⅦயூயம்ʼ ஸ்வநாயகாநாம் ஆஜ்ஞாக்³ராஹேணா வஸ்²யாஸ்²ச
ப⁴வத யேதா ையருபந த ⁴ : ப்ரத தா³தவ்யஸ்தாத்³ருʼஸா² ேலாகா
இவ ேத யுஷ்மதீ³யாத்மநாம்ʼ ரக்ஷணார்த²ம்ʼ ஜாக்³ரத , அதஸ்ேத
யதா²ஸாநந்தா³ஸ்தத்குர்ய்யுர்நசஸார்த்தஸ்வராஅத்ரயதத்⁴வம்ʼ
யதஸ்ேதஷாம்ஆர்த்தஸ்வேராயுஷ்மாகம்இஷ்டஜநேகாநப⁴ேவத்|

ⅩⅧஅபரஞ்ச யூயம் அஸ்மந்ந மித்த ம்ʼ ப்ரார்த²நாம்ʼ குருத யேதா
வயம் உத்தமமேநாவஸி²ஷ்டா : ஸர்வ்வத்ர ஸதா³சாரம்ʼ கர்த்தும்
இச்சு²காஸ்²ச ப⁴வாமஇத நஸ்²ச தம்ʼஜாநீம :|

ⅩⅨவேஸ²ஷேதா(அ)ஹம்ʼயதா² த்வரயா யுஷ்மப்⁴யம்ʼ புந ர்தீ³ேய
தத³ர்த²ம்ʼ ப்ரார்த²நாையயுஷ்மாந்அத ⁴கம்ʼவநேய|

ⅩⅩ அநந்தநயமஸ்ய ருத ⁴ேரண வஸி²ஷ்ேடா மஹாந்
ேமஷபாலேகா ேயந ம்ருʼதக³ணமத்⁴யாத் புநராநாய ஸ
ஸா²ந்த தா³யக ஈஸ்²வேரா

ⅩⅪநஜாப ⁴மதஸாத⁴நாயஸர்வ்வஸ்மிந் ஸத்கர்ம்மணி யுஷ்மாந்
ஸித்³தா⁴ந் கேராது, தஸ்ய த்³ருʼஷ்ெடௗ ச யத்³யத் துஷ்டிஜநகம்ʼ
தேத³வயுஷ்மாகம்ʼமத்⁴ேயயீஸு²நா க்²ரீஷ்ேடநஸாத⁴யது|தஸ்ைம
மஹமாஸர்வ்வதா³பூ⁴யாத்|ஆேமந்|

ⅩⅫ ேஹ ப்⁴ராதர :, வநேய(அ)ஹம்ʼ யூயம் இத³ம்
உபேத³ஸ²வாக்யம்ʼ ஸஹத்⁴வம்ʼ யேதா(அ)ஹம்ʼ ஸம்ʼேக்ஷேபண
யுஷ்மாந் ப்ரத லிக ²தவாந்|

ⅩⅩⅢ அஸ்மாகம்ʼ ப்⁴ராதா தீமத ²ேயா முக்ேதா(அ)ப⁴வத்³ இத
ஜாநீத, ஸ ச யத ³ த்வரயா ஸமாக³ச்ச²த தர்ஹ ேதநஸார்த்³த⁴ம்ʼம்
அஹம்ʼயுஷ்மாந்ஸாக்ஷாத்கரிஷ்யாமி|

ⅩⅩⅣ யுஷ்மாகம்ʼ ஸர்வ்வாந் நாயகாந் பவ த்ரேலாகாம்ʼஸ்²ச
நமஸ்குருத| அபரம் இதாலியாேத³ஸீ²யாநாம்ʼ நமஸ்காரம்ʼ
ஜ்ஞாஸ்யத²|

ⅩⅩⅤஅநுக்³ரேஹாயுஷ்மாகம்ʼஸர்வ்ேவஷாம்ʼஸஹாேயாபூ⁴யாத்|
ஆேமந்|
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யாகூப³ : பத்ரம்ʼ
Ⅰ ஈஸ்²வரஸ்ய ப்ரேபா⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய ச தா³ேஸா யாகூப்³
வகீர்ணீபூ⁴தாந் த்³வாத³ஸ²ம்ʼவம்ʼஸா²ந் ப்ரத நமஸ்க்ருʼத்ய பத்ரம்ʼ
லிக²த |

Ⅱ ேஹ மம ப்⁴ராதர :, யூயம்ʼ யதா³ ப³ஹுவத⁴பரீக்ஷாஷ நபதத
ததா³ தத்பூர்ணாநந்த³ஸ்யகாரணம்ʼமந்யத்⁴வம்ʼ|

Ⅲயேதா யுஷ்மாகம்ʼவஸ்²வாஸஸ்ய பரீக்ஷதத்ேவநைத⁴ர்ய்யம்ʼ
ஸம்பாத்³யதஇத ஜாநீத²|

Ⅳ தச்ச ைத⁴ர்ய்யம்ʼ ஸித்³த⁴ப²லம்ʼ ப⁴வது ேதந யூயம்ʼ ஸித்³தா⁴ 
: ஸம்பூர்ணாஸ்²ச ப⁴வஷ்யத² கஸ்யாப கு³ணஸ்யாபா⁴வஸ்²ச
யுஷ்மாகம்ʼ ந ப⁴வஷ்யத |

Ⅴ யுஷ்மாகம்ʼ கஸ்யாப ஜ்ஞாநாபா⁴ேவா யத ³ ப⁴ேவத் தர்ஹ
ய ஈஸ்²வர : ஸரலபா⁴ேவந த ரஸ்காரஞ்ச வ நா ஸர்வ்ேவப்⁴ேயா
த³தா³த தத : ஸயாசதாம்ʼ ததஸ்தஸ்ைமதா³யஷ்யேத|

Ⅵ க ந்து ஸ ந  :ஸந்ேத³ஹ : ஸந் வஸ்²வாேஸந யாசதாம்ʼ யத :
ஸந்த ³க்³ேதா⁴ மாநேவா வாயுநா சாலிதஸ்ேயாத்ப்லவமாநஸ்ய ச
ஸமுத்³ரதரங்க³ஸ்யஸத்³ருʼேஸா² ப⁴வத |

Ⅶ தாத்³ருʼேஸா² மாநவ : ப்ரேபா⁴ : கஞ்ச த் ப்ராப்ஸ்யதீத ந
மந்யதாம்ʼ|

Ⅷத்³வமநா ேலாக : ஸர்வ்வக³தஷ சஞ்சேலா ப⁴வத |
Ⅸேயா ப்⁴ராதா நம்ர : ஸநேஜாந்நத்யாஸ்²லாக⁴தாம்ʼ|
Ⅹ யஸ்²ச த⁴நவாந் ஸ நஜநம்ரதயா ஸ்²லாக⁴தாம்ʼயத : ஸ
த்ருʼணபுஷ்பவத்க்ஷயம்ʼ க³மிஷ்யத |

Ⅺயத : ஸதாேபநஸூர்ய்ேயேணாத ³த்ய த்ருʼணம்ʼ ேஸா²ஷ்யேத
தத்புஷ்பஞ்ச ப்⁴ரஸ்²யத ேதந தஸ்ய ரூபஸ்ய ெஸௗந்த³ர்ய்யம்ʼ
நஸ்²யத தத்³வத்³ த⁴ந ேலாேகா(அ)ப ஸ்வீயமூட⁴தயா ம்லாஸ்யத |

Ⅻேயாஜந : பரீக்ஷாம்ʼஸஹேதஸஏவத⁴ந்ய :,யத : பரீக்ஷதத்வம்ʼ
ப்ராப்ய ஸ ப்ரபு⁴நா ஸ்வப்ேரமகாரிப்⁴ய : ப்ரதஜ்ஞாதம்ʼ
ஜீவநமுகுடம்ʼலப்ஸ்யேத|

ⅩⅢ ஈஸ்²வேரா மாம்ʼ பரீக்ஷத இத பரீக்ஷாஸமேய ேகா(அ)ப ந
வத³து யத : பாபாேயஸ்²வரஸ்ய பரீக்ஷா ந ப⁴வத ஸ ச கமப ந
பரீக்ஷேத|

ⅩⅣ க ந்து ய : கஸ்²ச த் ஸ்வீயமேநாவாஞ்ச²யாக்ருʼஷ்யேத
ேலாப்⁴யேத ச தஸ்ையவபரீக்ஷாப⁴வத |

ⅩⅤ தஸ்மாத் ஸா மேநாவாஞ்சா² ஸக³ர்பா⁴ பூ⁴த்வா து³ஷ்க்ருʼத ம்ʼ
ப்ரஸூேதது³ஷ்க்ருʼதஸ்²ச பரிணாமம்ʼ க³த்வா ம்ருʼத்யும்ʼஜநயத |

ⅩⅥேஹமமப்ரியப்⁴ராதர :,யூயம்ʼ ந ப்⁴ராம்யத|
ⅩⅦ யத் கஞ்ச த்³ உத்தமம்ʼ தா³நம்ʼ பூர்ேணா வரஸ்²ச தத்
ஸர்வ்வம் ஊர்த்³த்⁴வாத்³ அர்த²ேதா யஸ்மிந் த³ஸா²ந்தரம்ʼ
பரிவர்த்தநஜாதச்சா²யா வா நாஸ்த தஸ்மாத்³ தீ³ப்த்யாகராத்
பதுரவேராஹத |
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ⅩⅧ தஸ்ய ஸ்ருʼஷ்டவஸ்தூநாம்ʼ மத்⁴ேய வயம்ʼ யத்
ப்ரத²மப²லஸ்வரூபா ப⁴வாமஸ்தத³ர்த²ம்ʼ ஸ ஸ்ேவச்சா²த :
ஸத்யமதஸ்யவாக்ேயநாஸ்மாந்ஜநயாமாஸ|

ⅩⅨ அதஏவ ேஹ மம ப்ரியப்⁴ராதர :, யுஷ்மாகம் ஏைகேகா ஜந :
ஸ்²ரவேணத்வரித : கத²ேந தீ⁴ர : க்ேராேத⁴(அ)ப தீ⁴ேரா ப⁴வது|

ⅩⅩயேதா மாநவஸ்யக்ேராத⁴ ஈஸ்²வரீயத⁴ர்ம்மம்ʼ நஸாத⁴யத |
ⅩⅪ அேதா ேஹேதா ர்யூயம்ʼ ஸர்வ்வாம் அஸு²ச க்ரியாம்ʼ
து³ஷ்டதாபா³ஹுல்யஞ்ச நக்ஷப்ய யுஷ்மந்மநஸாம்ʼ பரித்ராேண
ஸமர்த²ம்ʼ ேராப தம்ʼவாக்யம்ʼ நம்ரபா⁴ேவந க்³ருʼஹ்லீத|

ⅩⅫ அபரஞ்ச யூயம்ʼ ேகவலம் ஆத்மவஞ்சயதாேரா வாக்யஸ்ய
ஸ்²ேராதாேரா ந ப⁴வதக ந்துவாக்யஸ்யகர்ம்மகாரிேணா ப⁴வத|

ⅩⅩⅢயேதாய : கஸ்²ச த்³வாக்யஸ்யகர்ம்மகாரீநபூ⁴த்வாேகவலம்ʼ
தஸ்ய ஸ்²ேராதா ப⁴வத ஸ த³ர்பேண ஸ்வீயஸா²ரீரிகவத³நம்ʼ
ந ரீக்ஷமாணஸ்யமநுஜஸ்யஸத்³ருʼஸ² :|

ⅩⅩⅣஆத்மாகாேர த்³ருʼஷ்ேட ஸ ப்ரஸ்தா²ய கீத்³ருʼஸ² ஆஸீத் தத்
தத்க்ஷணாத்³வஸ்மரத |

ⅩⅩⅤ க ந்து ய : கஸ்²ச த் நத்வா முக்ேத : ஸித்³தா⁴ம்ʼ வ்யவஸ்தா²ம்
ஆேலாக்ய தஷ்ட²த ஸ வஸ்ம்ருʼதயுக்த : ஸ்²ேராதா ந பூ⁴த்வா
கர்ம்மகர்த்ைதவஸந்ஸ்வகார்ய்ேயத⁴ந்ேயா ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅩⅥ அநாயத்தரஸந : ஸந் ய : கஸ்²ச த் ஸ்வமேநா வஞ்சயத்வா
ஸ்வம்ʼ ப⁴க்தம்ʼமந்யேத தஸ்யப⁴க்த ர்முதா⁴ ப⁴வத |

ⅩⅩⅦ க்ேலஸ²காேல ப த்ருʼஹீநாநாம்ʼ வத⁴வாநாஞ்ச யத்³
அேவக்ஷணம்ʼ ஸம்ʼஸாராச்ச நஷ்கலங்ேகந யத்³ ஆத்மரக்ஷணம்ʼ
தேத³வபதுரீஸ்²வரஸ்யஸாக்ஷாத்ஸு²ச ர்ந ர்ம்மலா ச ப⁴க்த  :|

Ⅱ
Ⅰ ேஹ மம ப்⁴ராதர :, யூயம் அஸ்மாகம்ʼ ேதஜஸ்வந : ப்ரேபா⁴
ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யத⁴ர்ம்மம்ʼமுகா²ேபக்ஷயாந தா⁴ரயத|

Ⅱ யேதா யுஷ்மாகம்ʼ ஸபா⁴யாம்ʼ ஸ்வர்ணாங்கு³ரீயகயுக்ேத
ப்⁴ராஜிஷ்ணுபரிச்ச²ேத³ புருேஷ ப்ரவஷ்ேட மலிநவஸ்த்ேர
கஸ்மிம்ʼஸ்²ச த்³ த³ரித்³ேர(அ)ப ப்ரவஷ்ேட

Ⅲ யூயம்ʼ யத ³ தம்ʼ ப்⁴ராஜிஷ்ணுபரிச்ச²த³வஸாநம்ʼ ஜநம்ʼ
ந ரீ ய வேத³த ப⁴வாந் அத்ேராத்தமஸ்தா²ந உபவஸ²த்வத
கஞ்சதம்ʼத³ரித்³ரம்ʼயத ³வேத³தத்வம்அமுஸ்மிந்ஸ்தா²ேநதஷ்ட²
யத்³வாத்ர மம பாத³பீட²உபவ ேஸ²த ,

Ⅳதர்ஹ மந :ஸுவ ேஸ²ஷ்யயூயம்ʼ க ம்ʼகுதர்ைக : குவசாரகா ந
ப⁴வத²?

Ⅴ ேஹ மம ப்ரியப்⁴ராதர :, ஸ்²ருʼணுத, ஸம்ʼஸாேர
ேய த³ரித்³ராஸ்தாந் ஈஸ்²வேரா வஸ்²வாேஸந த⁴ந ந :
ஸ்வப்ேரமகாரிப்⁴யஸ்²ச ப்ரதஸ்²ருதஸ்ய ராஜ்யஸ்யாத ⁴காரிண :
கர்த்தும்ʼ க ம்ʼ ந வரீதவாந்? க ந்து த³ரித்³ேரா
யுஷ்மாப ⁴ரவஜ்ஞாயேத|

Ⅵ த⁴நவந்த ஏவ க ம்ʼ யுஷ்மாந் ேநாபத்³ரவந்த ப³லாச்ச
வ சாராஸநாநாம்ʼஸமீபம்ʼ ந நயந்த ?
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Ⅶ யுஷ்மது³பரி பரிகீர்த்த தம்ʼ பரமம்ʼ நாம க ம்ʼ ைதேரவ ந
ந ந்த்³யேத?

Ⅷ கஞ்ச த்வம்ʼ ஸ்வஸமீபவாஸிந ஸ்வாத்மவத்
ப்ரீயஸ்வ, ஏதச்சா²ஸ்த்ரீயவசநாநுஸாரேதா யத ³ யூயம்ʼ
ராஜகீயவ்யவஸ்தா²ம்ʼ பாலயத² தர்ஹ ப⁴த்³ரம்ʼகுருத²|

Ⅸ யத ³ ச முகா²ேபக்ஷாம்ʼ குருத² தர்ஹ பாபம் ஆசரத²
வ்யவஸ்த²யா சாஜ்ஞாலங்க ⁴நஇவதூ³ஷ்யத்⁴ேவ|

Ⅹ யேதா ய : கஸ்²ச த் க்ருʼத்ஸ்நாம்ʼ வ்யவஸ்தா²ம்ʼ பாலயத ஸ
யத்³ேயகஸ்மிந் வெதௗ⁴ ஸ்க²லத தர்ஹ ஸர்வ்ேவஷாம் அபராதீ⁴
ப⁴வத |

Ⅺயேதா ேஹேதாஸ்த்வம்ʼ பரதா³ராந் மா க³ச்ேச²த ய : கத ²தவாந்
ஸ ஏவ நரஹத்யாம்ʼ மா குர்ய்யா இத்யப கத ²தவாந் தஸ்மாத்
த்வம்ʼ பரதா³ராந் ந க³த்வா யத ³ நரஹத்யாம்ʼ கேராஷ தர்ஹ
வ்யவஸ்தா²லங்கீ⁴ ப⁴வஸி|

Ⅻ முக்ேத ர்வ்யவஸ்தா²ேதா ேயஷாம்ʼ வசாேரண ப⁴வதவ்யம்ʼ
தாத்³ருʼஸா² ேலாகாஇவயூயம்ʼ கதா²ம்ʼ கத²யதகர்ம்மகுருத ச|

ⅩⅢ ேயா த³யாம்ʼ நாசரத தஸ்ய வ சாேரா ந ர்த்³த³ேயந
காரிஷ்யேத, க ந்துத³யாவ சாரம்அப ⁴ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅣ ேஹமம ப்⁴ராதர :, மம ப்ரத்யேயா(அ)ஸ்தீத ய : கத²யத தஸ்ய
கர்ம்மாணி யத ³ ந வ த்³யந்த தர்ஹ ேதந க ம்ʼ ப²லம்ʼ? ேதந
ப்ரத்யேயந க ம்ʼ தஸ்யபரித்ராணம்ʼ ப⁴வதும்ʼஸ²க்ேநாத ?

ⅩⅤ ேகஷ ச த்³ ப்⁴ராத்ருʼஷ ப⁴க ³நீஷ வா வஸநஹீேநஷ
ப்ராத்யஹகாஹாரஹீேநஷ ச ஸத்ஸு யுஷ்மாகம்ʼ ேகா(அ)ப
ேதப்⁴ய : ஸ²ரீரார்த²ம்ʼ ப்ரேயாஜநீயாந த்³ரவ்யாணி ந த³த்வா யத ³
தாந்வேத³த்,

ⅩⅥ யூயம்ʼ ஸகுஸ²லம்ʼ க³த்ேவாஷ்ணகா³த்ரா ப⁴வத த்ருʼப்யத
ேசத தர்ஹ்ேயேதந க ம்ʼ ப²லம்ʼ?

ⅩⅦ தத்³வத் ப்ரத்யேயா யத ³ கர்ம்மப ⁴ ர்யுக்ேதா ந ப⁴ேவத்
தர்ஹ்ேயகாக த்வாத்ம்ருʼத ஏவாஸ்ேத|

ⅩⅧகஞ்ச கஸ்²ச த்³இத³ம்ʼவத ³ஷ்யத தவப்ரத்யேயாவ த்³யேத
மம ச கர்ம்மாணி வ த்³யந்ேத, த்வம்ʼ கர்ம்மஹீநம்ʼ ஸ்வப்ரத்யயம்ʼ
மாம்ʼ த³ர்ஸ²ய தர்ஹ்யஹமப மத்கர்ம்மப்⁴ய : ஸ்வப்ரத்யயம்ʼ
த்வாம்ʼ த³ர்ஸ²யஷ்யாமி|

ⅩⅨ ஏக ஈஸ்²வேரா (அ)ஸ்தீத த்வம்ʼ ப்ரத்ேயஷ | ப⁴த்³ரம்ʼ கேராஷ |
பூ⁴தாஅப தத் ப்ரத யந்த கம்பந்ேத ச|

ⅩⅩக ந்து ேஹ ந ர்ப்³ேபா³த⁴மாநவ, கர்ம்மஹீந : ப்ரத்யேயா ம்ருʼத
ஏவாஸ்த்ேயதத்³அவக³ந்தும்ʼ க ம்இச்ச²ஸி?

ⅩⅪ அஸ்மாகம்ʼ பூர்வ்வபுருேஷா ய இப்³ராஹீம் ஸ்வபுத்ரம்
இஸ்ஹாகம்ʼ யஜ்ஞேவத்³யாம் உத்ஸ்ருʼஷ்டவாந் ஸ கம்ʼ
கர்ம்மப்⁴ேயா நஸபுண்யீக்ருʼத :?

ⅩⅫப்ரத்யேயதஸ்யகர்ம்மணாம்ʼஸஹகாரிணிஜாேத கர்ம்மப ⁴ :
ப்ரத்யய : ஸித்³ேதா⁴ (அ)ப⁴வத்தத்க ம்ʼ பஸ்²யஸி?
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ⅩⅩⅢ இத்த²ஞ்ேசத³ம்ʼ ஸா²ஸ்த்ரீயவசநம்ʼ ஸப²லம் அப⁴வத்,
இப்³ராஹீம் பரேமஸ்²வேர வஸ்²வஸிதவாந் தச்ச தஸ்ய
புண்யாயாக³ண்யதஸேசஸ்²வரஸ்யமித்ரஇத நாமலப்³த⁴வாந்|

ⅩⅩⅣபஸ்²யத மாநவ : கர்ம்மப்⁴ய : ஸபுண்யீக்ரியேத ந ைசகாக நா
ப்ரத்யேயந|

ⅩⅩⅤ தத்³வத்³ யா ராஹப்³நாமிகா வாராங்க³நா சாராந்
அநுக்³ருʼஹ்யாபேரண மார்ேக³ண வஸஸர்ஜ ஸாப க ம்ʼ
கர்ம்மப்⁴ேயா நஸபுண்யீக்ருʼதா?

ⅩⅩⅥ அதஏவாத்மஹீேநா ேத³ேஹா யதா² ம்ருʼேதா(அ)ஸ்த
தைத²வகர்ம்மஹீந : ப்ரத்யேயா(அ)ப ம்ருʼேதா(அ)ஸ்த |

Ⅲ
Ⅰ ேஹ மம ப்⁴ராதர :, ஸி²க்ஷைகரஸ்மாப ⁴ ர்கு³ருதரத³ண்ேடா³
லப்ஸ்யதஇத ஜ்ஞாத்வாயூயம்அேநேகஸி²க்ஷகாமா ப⁴வத|

Ⅱயத :ஸர்வ்ேவவயம்ʼப³ஹுவஷேயஷ ஸ்க²லாம :,ய : கஸ்²ச த்³
வாக்ேய ந ஸ்க²லத ஸஸித்³த⁴புருஷ : க்ருʼத்ஸ்நம்ʼ வஸீ²கர்த்தும்ʼ
ஸமர்த²ஸ்²சாஸ்த |

Ⅲ பஸ்²யத வயம் அஸ்²வாந் வஸீ²கர்த்தும்ʼ ேதஷாம்ʼ வக்த்ேரஷ
க²லீநாந் ந தா⁴யேதஷாம்ʼ க்ருʼத்ஸ்நம்ʼஸ²ரீரம்அநுவர்த்தயாம :|

Ⅳ பஸ்²யத ேய ேபாதா அதீவ ப்³ருʼஹதா³காரா :
ப்ரசண்ட³வாைதஸ்²ச சாலிதாஸ்ேத(அ)ப கர்ணதா⁴ரஸ்ய
மேநா(அ)ப ⁴மதாத்³ அதக்ஷ த்³ேரண கர்ேணந வாஞ்ச ²தம்ʼ
ஸ்தா²நம்ʼ ப்ரத்யநுவர்த்தந்ேத|

Ⅴ தத்³வத்³ ரஸநாப க்ஷ த்³ரதராங்க³ம்ʼ ஸந்தீ த³ர்பவாக்யாந
பா⁴ஷேத| பஸ்²ய கீத்³ருʼங்மஹாரண்யம்ʼ த³ஹ்யேத (அ)ல்ேபந
வஹ்நநா|

Ⅵ ரஸநாப ப⁴ேவத்³ வஹ்ந ரத⁴ர்ம்மரூபபஷ்டேப|
அஸ்மத³ங்ேக³ஷ ரஸநா தாத்³ருʼஸ²ம்ʼ ஸந்தஷ்ட²த ஸா
க்ருʼத்ஸ்நம்ʼ ேத³ஹம்ʼ கலங்கயத ஸ்ருʼஷ்டிரத²ஸ்ய சக்ரம்ʼ
ப்ரஜ்வலயத நரகாநேலநஜ்வலத ச|

Ⅶ பஸு²ப யுேராக³ஜலசராணாம்ʼ ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ
ஸ்வபா⁴ேவா த³மயதும்ʼ ஸ²க்யேத மாநுஷகஸ்வபா⁴ேவந
த³மயாஞ்சக்ேர ச|

Ⅷக ந்து மாநவாநாம்ʼ ேகநாப ஜிஹ்வா த³மயதும்ʼ ந ஸ²க்யேத
ஸா ந நவார்ய்யம்அநஷ்டம்ʼஹலாஹலவேஷணபூர்ணாச|

Ⅸ தயா வயம்ʼ ப தரம் ஈஸ்²வரம்ʼ த⁴ந்யம்ʼ வதா³ம :, தயா
ேசஸ்²வரஸ்யஸாத்³ருʼஸ்²ேயஸ்ருʼஷ்டாந் மாநவாந்ஸ²பாம :|

Ⅹ ஏகஸ்மாத்³ வத³நாத்³ த⁴ந்யவாத³ஸா²ெபௗ ந ர்க³ச்ச²த :| ேஹ
மமப்⁴ராதர :, ஏதாத்³ருʼஸ²ம்ʼ ந கர்த்தவ்யம்ʼ|

Ⅺ ப்ரஸ்ரவண : க ம் ஏகஸ்மாத் ச ²த்³ராத் மிஷ்டம்ʼ த க்தஞ்ச
ேதாயம்ʼ ந ர்க³மயத ?

Ⅻ ேஹ மம ப்⁴ராதர :, உடு³ம்ப³ரதரு : க ம்ʼ ஜிதப²லாந
த்³ராக்ஷாலதா வா க ம் உடு³ம்ப³ரப²லாந ப²லிதும்ʼ ஸ²க்ேநாத ?
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தத்³வத்³ ஏக : ப்ரஸ்ரவேணா லவணமிஷ்ேட ேதாேய ந ர்க³மயதும்ʼ
நஸ²க்ேநாத |

ⅩⅢயுஷ்மாகம்ʼ மத்⁴ேய ஜ்ஞாநீஸுேபா³த⁴ஸ்²ச கஆஸ்ேத? தஸ்ய
கர்ம்மாணி ஜ்ஞாநமூலகம்ருʼது³தாயுக்தாநீத ஸதா³சாராத் ஸ
ப்ரமாணயது|

ⅩⅣ க ந்து யுஷ்மத³ந்த :கரணமத்⁴ேய யத ³ த க்ேதர்ஷ்யா
வவாேத³ச்சா² ச வ த்³யேத தர்ஹ ஸத்யமதஸ்ய வருத்³த⁴ம்ʼ ந
ஸ்²லாக⁴த்⁴வம்ʼ நசாந்ருʼதம்ʼ கத²யத|

ⅩⅤ தாத்³ருʼஸ²ம்ʼ ஜ்ஞாநம் ஊர்த்³த்⁴வாத்³ ஆக³தம்ʼ நஹ கந்து
பார்த ²வம்ʼஸ²ரீரி ெபௗ⁴த கஞ்ச|

ⅩⅥ யேதா ேஹேதாரீர்ஷ்யா வவாேத³ச்சா² ச யத்ர ேவத்³ேயேத
தத்ைரவகலஹ : ஸர்வ்வம்ʼது³ஷ்க்ருʼதஞ்சவத்³யேத|

ⅩⅦ க ந்தூர்த்³த்⁴வாத்³ ஆக³தம்ʼ யத் ஜ்ஞாநம்ʼ தத் ப்ரத²மம்ʼ
ஸு²ச தத : பரம்ʼ ஸா²ந்தம்ʼ க்ஷாந்தம் ஆஸு²ஸந்ேத⁴யம்ʼ
த³யாத ³ஸத்ப²ைல : பரிபூர்ணம் அஸந்த ³க்³த⁴ம்ʼ நஷ்கபடஞ்ச
ப⁴வத |

ⅩⅧஸா²ந்த்யாசாரிப ⁴ : ஸா²ந்த்யா த⁴ர்ம்மப²லம்ʼ ேராப்யேத|

Ⅳ
Ⅰ யுஷ்மாகம்ʼ மத்⁴ேய ஸமரா ரணஸ்²ச குத உத்பத்³யந்ேத?
யுஷ்மத³ங்க³ஸி²ப ³ராஸ்²ரிதாப்⁴ய : ஸுேக²ச்சா²ப்⁴ய : க ம்ʼ
ேநாத்பத்³யந்ேத◌?े

Ⅱ யூயம்ʼ வாஞ்ச²த² க ந்து நாப்நுத², யூயம்ʼ நரஹத்யாம்
ஈர்ஷ்யாஞ்ச குருத² க ந்து க்ருʼதார்தா² ப⁴வதும்ʼ ந ஸ²க்நுத²,
யூயம்ʼயுத்⁴யத² ரணம்ʼகுருத² ச க ந்த்வப்ராப்தாஸ்தஷ்ட²த²,யேதா
ேஹேதா : ப்ரார்த²நாம்ʼ நகுருத²|

Ⅲ யூயம்ʼ ப்ரார்த²யத்⁴ேவ க ந்து ந லப⁴த்⁴ேவ யேதா ேஹேதா :
ஸ்வஸுக²ேபா⁴ேக³ஷ வ்யயார்த²ம்ʼகுப்ரார்த²யத்⁴ேவ|

Ⅳேஹவ்யப ⁴சாரிேணாவ்யப ⁴சாரிண்யஸ்²ச,ஸம்ʼஸாரஸ்யயத்
ைமத்ர்யம்ʼ தத்³ ஈஸ்²வரஸ்ய ஸா²த்ரவமித யூயம்ʼ க ம்ʼ ந ஜாநீத²?
அதஏவய : கஸ்²ச த்ஸம்ʼஸாரஸ்யமித்ரம்ʼ ப⁴வதும்அப ⁴லஷத ஸ
ஏேவஸ்²வரஸ்யஸ²த்ரு ர்ப⁴வத |

Ⅴயூயம்ʼக ம்ʼமந்யத்⁴ேவ?ஸா²ஸ்த்ரஸ்யவாக்யம்ʼக ம்ʼப²லஹீநம்ʼ
ப⁴ேவத்? அஸ்மத³ந்தர்வாஸீ ய ஆத்மா ஸ வா க ம் ஈர்ஷ்யார்த²ம்ʼ
ப்ேரம கேராத ?

Ⅵ தந்நஹ கந்து ஸ ப்ரதுலம்ʼ வரம்ʼ வதரத தஸ்மாத்³
உக்தமாஸ்ேத யதா², ஆத்மாப ⁴மாநேலாகாநாம்ʼ வபேக்ஷா
ப⁴வதீஸ்²வர :| க ந்து ேதைநவ நம்ேரப்⁴ய : ப்ரஸாதா³த்³ தீ³யேத
வர :||

Ⅶ அதஏவ யூயம் ஈஸ்²வரஸ்ய வஸ்²யா ப⁴வத ஸ²யதாநம்ʼ
ஸம்ʼருந்த⁴ ேதநஸயுஷ்மத்த : பலாயஷ்யேத|

Ⅷ ஈஸ்²வரஸ்ய ஸமீபவர்த்த ேநா ப⁴வத ேதந ஸ
யுஷ்மாகம்ʼ ஸமீபவர்த்தீ ப⁴வஷ்யத | ேஹ பாப ந :, யூயம்ʼ
ஸ்வகராந் பரிஷ்குருத்⁴வம்ʼ| ேஹ த்³வமேநாேலாகா :, யூயம்ʼ
ஸ்வாந்த :கரணாந ஸு²சீந குருத்⁴வம்ʼ|
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Ⅸயூயம் உத்³வஜத்⁴வம்ʼ ேஸா²சத வலபத ச, யுஷ்மாகம்ʼ ஹாஸ :
ேஸா²காய,ஆநந்த³ஸ்²ச காதரதாையபரிவர்த்ேததாம்ʼ|

Ⅹ ப்ரேபா⁴ : ஸமக்ஷம்ʼ நம்ரா ப⁴வத தஸ்மாத் ஸ யுஷ்மாந்
உச்சீகரிஷ்யத |

Ⅺ ேஹ ப்⁴ராதர :, யூயம்ʼ பரஸ்பரம்ʼ மா தூ³ஷயத| ய : கஸ்²ச த்³
ப்⁴ராதரம்ʼ தூ³ஷயத ப்⁴ராது ர்வ சாரஞ்ச கேராத ஸ வ்யவஸ்தா²ம்ʼ
தூ³ஷயத வ்யவஸ்தா²யாஸ்²ச வ சாரம்ʼ கேராத | த்வம்ʼ யத ³
வ்யவஸ்தா²யா வ சாரம்ʼ கேராஷ தர்ஹ வ்யவஸ்தா²பாலய தா
ந ப⁴வஸிகந்துவசாரய தா ப⁴வஸி|

Ⅻ அத்³வதீேயா வ்யவஸ்தா²பேகா வ சாரய தா ச ஸ ஏவாஸ்ேத
ேயாரக்ஷதும்ʼநாஸ²யதுஞ்சபாரயத |க ந்துகஸ்த்வம்ʼயத்பரஸ்ய
வ சாரம்ʼ கேராஷ ?

ⅩⅢ அத்³ய ஸ்²ேவா வா வயம் அமுகநக³ரம்ʼ க³த்வா தத்ர
வர்ஷேமகம்ʼ யாபயந்ேதா வாணிஜ்யம்ʼ கரிஷ்யாம : லாப⁴ம்ʼ
ப்ராப்ஸ்யாமஸ்²ேசத கதா²ம்ʼ பா⁴ஷமாணா யூயம் இதா³நீம்ʼ
ஸ்²ருʼணுத|

ⅩⅣ ஸ்²வ : க ம்ʼ க⁴டிஷ்யேத தத்³ யூயம்ʼ ந ஜாநீத² யேதா ஜீவநம்ʼ
ேவா ப⁴ேவத் கீத்³ருʼக் தத்து பா³ஷ்பஸ்வரூபகம்ʼ, க்ஷணமாத்ரம்ʼ
ப⁴ேவத்³ த்³ருʼஸ்²யம்ʼலுப்யேத ச தத : பரம்ʼ|

ⅩⅤ தத³நுக்த்வா யுஷ்மாகம் இத³ம்ʼ கத²நீயம்ʼ ப்ரேபா⁴ரிச்சா²ேதா
வயம்ʼயத ³ஜீவாமஸ்தர்ஹ்ேயதத்கர்ம்மதத்கர்ம்மவா கரிஷ்யாம
இத |

ⅩⅥ க ந்த்வதா³நீம்ʼ யூயம்ʼ க³ர்வ்வவாக்ைய : ஸ்²லாக⁴நம்ʼ
குருத்⁴ேவதாத்³ருʼஸ²ம்ʼஸர்வ்வம்ʼஸ்²லாக⁴நம்ʼகுத்ஸிதேமவ|

ⅩⅦ அேதா ய : கஸ்²ச த் ஸத்கர்ம்ம கர்த்தம்ʼ வத ³த்வா தந்ந
கேராத தஸ்யபாபம்ʼஜாயேத|

Ⅴ
Ⅰ ேஹ த⁴நவந்த :, யூயம் இதா³நீம்ʼ ஸ்²ருʼணுத
யுஷ்மாப ⁴ராக³மிஷ்யத்க்ேலஸ²ேஹேதா : க்ரந்த்³யதாம்ʼ
வலப்யதாஞ்ச|

Ⅱயுஷ்மாகம்ʼ த்³ரவணம்ʼஜீர்ணம்ʼ கீடபு⁴க்தா : ஸுேசலகா :|
Ⅲ கநகம்ʼ ரஜதஞ்சாப வ க்ருʼத ம்ʼ ப்ரக³மிஷ்யத , தத்கலங்கஸ்²ச
யுஷ்மாகம்ʼ பாபம்ʼ ப்ரமாணயஷ்யத , ஹுதாஸ²வச்ச யுஷ்மாகம்ʼ
பஸி²தம்ʼ கா²த³யஷ்யத | இத்த²ம் அந்த மக⁴ஸ்ேரஷ யுஷ்மாப ⁴ :
ஸஞ்சதம்ʼ த⁴நம்ʼ|

Ⅳ பஸ்²யத ைய : க்ருʼஷீவைல ர்யுஷ்மாகம்ʼ ஸ²ஸ்யாந ச ²ந்நாந
ேதப்⁴ேயா யுஷ்மாப ⁴ ர்யத்³ ேவதநம்ʼ ச ²ந்நம்ʼ தத்³உச்ைச ர்த்⁴வநம்ʼ
கேராத ேதஷாம்ʼ ஸ²ஸ்யச்ேச²த³காநாம் ஆர்த்தராவ : ேஸநாபேத :
பரேமஸ்²வரஸ்யகர்ணகுஹரம்ʼ ப்ரவஷ்ட :|

Ⅴ யூயம்ʼ ப்ருʼத ²வ்யாம்ʼ ஸுக²ேபா⁴க³ம்ʼ காமுகதாஞ்சாரிதவந்த :,
மஹாேபா⁴ஜஸ்யத ³நஇவநஜாந்த :கரணாந பரிதர்ப தவந்தஸ்²ச|

Ⅵ அபரஞ்ச யுஷ்மாப ⁴ ர்தா⁴ர்ம்மிகஸ்ய த³ண்டா³ஜ்ஞா ஹத்யா
சாகாரி ததா²ப ஸயுஷ்மாந் ந ப்ரதருத்³த⁴வாந்|
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Ⅶ ேஹ ப்⁴ராதர :, யூயம்ʼ ப்ரேபா⁴ராக³மநம்ʼ யாவத்³
ைத⁴ர்ய்யமாலம்ப³த்⁴வம்ʼ| பஸ்²யத க்ருʼஷவேலா பூ⁴ேம
ர்ப³ஹுமூல்யம்ʼ ப²லம்ʼ ப்ரதீக்ஷமாேணா யாவத் ப்ரத²மம்
அந்த மஞ்ச வ்ருʼஷ்டிஜலம்ʼ ந ப்ராப்ேநாத தாவத்³ ைத⁴ர்ய்யம்
ஆலம்ப³ேத|

Ⅷயூயமப ைத⁴ர்ய்யமாலம்ப்³யஸ்வாந்த :கரணாந ஸ்த ²ரீகுருத,
யத : ப்ரேபா⁴ருபஸ்த ²த  : ஸமீபவர்த்த ந்யப⁴வத்|

Ⅸ ேஹ ப்⁴ராதர :, யூயம்ʼ யத்³ த³ண்ட்³யா ந ப⁴ேவத தத³ர்த²ம்ʼ
பரஸ்பரம்ʼ ந க்³லாயத, பஸ்²யத வ சாரய தா த்³வாரஸமீேப
தஷ்ட²த |

Ⅹ ேஹ மம ப்⁴ராதர :, ேய ப⁴வஷ்யத்³வாத ³ந : ப்ரேபா⁴ ர்நாம்நா
பா⁴ஷதவந்தஸ்தாந் யூயம்ʼ து³ :க²ஸஹநஸ்ய ைத⁴ர்ய்யஸ்ய ச
த்³ருʼஷ்டாந்தாந்ஜாநீத|

Ⅺ பஸ்²யத ைத⁴ர்ய்யஸீ²லா அஸ்மாப ⁴ ர்த⁴ந்யா
உச்யந்ேத| ஆயூேபா³ ைத⁴ர்ய்யம்ʼ யுஷ்மாப ⁴ரஸ்²ராவ
ப்ரேபா⁴ : பரிணாமஸ்²சாத³ர்ஸி² யத : ப்ரபு⁴ ர்ப³ஹுக்ருʼப :
ஸகருணஸ்²சாஸ்த |

Ⅻ ேஹ ப்⁴ராதர : வேஸ²ஷத இத³ம்ʼ வதா³மி ஸ்வர்க³ஸ்ய வா
ப்ருʼத ²வ்யா வாந்யவஸ்துேநா நாம க்³ருʼஹீத்வா யுஷ்மாப ⁴ :
ேகா(அ)ப ஸ²பேதா² ந க்ரியதாம்ʼ, க ந்து யதா² த³ண்ட்³யா ந ப⁴வத
தத³ர்த²ம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ தைத²வ தந்நஹ ேசதவாக்யம்ʼ யேத²ஷ்டம்ʼ
ப⁴வது|

ⅩⅢயுஷ்மாகம்ʼ கஸ்²ச த்³ து³ :கீ² ப⁴வத ? ஸ ப்ரார்த²நாம்ʼ கேராது|
கஸ்²ச த்³வாநந்த ³ேதா ப⁴வத ? ஸகீ³தம்ʼ கா³யது|

ⅩⅣயுஷ்மாகம்ʼ கஸ்²ச த் பீடி³ேதா (அ)ஸ்த ? ஸஸமிேத : ப்ராசீநாந்
ஆஹ்வாது ேத ச பேபா⁴ ர்நாம்நா தம்ʼ ைதேலநாப ⁴ஷச்ய தஸ்ய
க்ருʼேத ப்ரார்த²நாம்ʼகுர்வ்வந்து|

ⅩⅤ தஸ்மாத்³ வஸ்²வாஸஜாதப்ரார்த²நயா ஸ ேராகீ³ ரக்ஷாம்ʼ
யாஸ்யத ப்ரபு⁴ஸ்²ச தம் உத்தா²பயஷ்யத யத ³ ச க்ருʼதபாேபா
ப⁴ேவத்தர்ஹ ஸதம்ʼக்ஷமிஷ்யேத|

ⅩⅥ யூயம்ʼ பரஸ்பரம் அபராதா⁴ந் அங்கீ³குருத்⁴வம்
ஆேராக்³யப்ராப்த்யர்த²ஞ்ைசகஜேநா (அ)ந்யஸ்ய க்ருʼேத
ப்ரார்த²நாம்ʼ கேராது தா⁴ர்ம்மிகஸ்ய ஸயத்நா ப்ரார்த²நா
ப³ஹுஸ²க்தவஸி²ஷ்டா ப⁴வத |

ⅩⅦ ய ஏலிேயா வயமிவ ஸுக²து³ :க²ேபா⁴கீ³ மர்த்த்ய ஆஸீத்
ஸ ப்ரார்த²நயாநாவ்ருʼஷ்டிம்ʼ யாச தவாந் ேதந ேத³ேஸ²
ஸார்த்³த⁴வத்ஸரத்ரயம்ʼயாவத்³வ்ருʼஷ்டிர்ந ப³பூ⁴வ|

ⅩⅧ பஸ்²சாத் ேதந புந : ப்ரார்த²நாயாம்ʼ க்ருʼதாயாம்
ஆகாஸ²ஸ்ேதாயாந்யவர்ஷீத் ப்ருʼத ²வீ ச ஸ்வப²லாந
ப்ராேராஹயத்|

ⅩⅨ ேஹ ப்⁴ராதர :, யுஷ்மாகம்ʼ கஸ்மிம்ʼஸ்²ச த் ஸத்யமதாத்³
ப்⁴ரஷ்ேடயத ³ கஸ்²ச த் தம்ʼ பராவர்த்தயத
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ⅩⅩ தர்ஹ ேயா ஜந : பாப நம்ʼ வபத²ப்⁴ரமணாத்
பராவர்த்தயத ஸ தஸ்யாத்மாநம்ʼ ம்ருʼத்யுத உத்³த⁴ரிஷ்யத
ப³ஹுபாபாந்யாவரிஷ்யத ேசத ஜாநாது|
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1ப தரஸ்யபத்ரம்ʼ
Ⅰபந்த-கா³லாதயா-கப்பத³கயா-ஆஸி²யா-ப ³து²நயாேத³ேஸ²ஷ
ப்ரவாஸிேநா ேயவகீர்ணேலாகா :

Ⅱ பதுரீஸ்²வரஸ்ய பூர்வ்வந ர்ணயாத்³ ஆத்மந : பாவேநந
யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யாஜ்ஞாக்³ரஹணாய ேஸா²ணிதப்ேராக்ஷணாய
சாப ⁴ருச தாஸ்தாந் ப்ரத யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய ப்ேரரித : ப தர : பத்ரம்ʼ
லிக²த | யுஷ்மாந் ப்ரத பா³ஹுல்ேயந ஸா²ந்த ரநுக்³ரஹஸ்²ச
பூ⁴யாஸ்தாம்ʼ|

Ⅲ அஸ்மாகம்ʼ ப்ரேபா⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய தாத ஈஸ்²வேரா
த⁴ந்ய :, யத : ஸ ஸ்வகீயப³ஹுக்ருʼபாேதா ம்ருʼதக³ணமத்⁴யாத்³
யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ேயாத்தா²ேநநஜீவநப்ரத்யாஸா²ர்த²ம்அர்த²ேதா

Ⅳ (அ)க்ஷயநஷ்கலங்காம்லாநஸம்பத்த ப்ராப்த்யர்த²ம்அஸ்மாந்
புந ர்ஜநயாமாஸ| ஸா ஸம்பத்த  : ஸ்வர்ேக³ (அ)ஸ்மாகம்ʼ க்ருʼேத
ஸஞ்ச தா தஷ்ட²த ,

Ⅴ யூயஞ்ேசஸ்²வரஸ்ய ஸ²க்த த : ேஸ²ஷகாேல
ப்ரகாஸ்²யபரித்ராணார்த²ம்ʼவஸ்²வாேஸந ர யத்⁴ேவ|

Ⅵ தஸ்மாத்³ யூயம்ʼ யத்³யப்யாநந்ேத³ந ப்ரபு²ல்லா ப⁴வத²
ததா²ப ஸாம்ப்ரதம்ʼ ப்ரேயாஜநேஹேதா : கயத்காலபர்ய்யந்தம்ʼ
நாநாவ த⁴பரீக்ஷாப ⁴ : க்லிஸ்²யத்⁴ேவ|

Ⅶ யேதா வஹ்நநா யஸ்ய பரீக்ஷா ப⁴வத தஸ்மாத்
நஸ்²வரஸுவர்ணாத³ப ப³ஹுமூல்யம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ
வஸ்²வாஸரூபம்ʼ யத் பரீக்ஷதம்ʼ ஸ்வர்ணம்ʼ ேதந
யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யாக³மநஸமேய ப்ரஸ²ம்ʼஸாயா : ஸமாத³ரஸ்ய
ெகௗ³ரவஸ்யச ேயாக்³யதா ப்ராப்தவ்யா|

Ⅷ யூயம்ʼ தம்ʼ க்²ரீஷ்டம் அத்³ருʼஷ்ட்வாப தஸ்மிந் ப்ரீயத்⁴ேவ
ஸாம்ப்ரதம்ʼ தம்ʼ ந பஸ்²யந்ேதா(அ)ப தஸ்மிந் வஸ்²வஸந்ேதா
(அ)ந ர்வ்வசநீேயந ப்ரபா⁴வயுக்ேதந சாநந்ேத³ந ப்ரபு²ல்லா ப⁴வத²,

Ⅸ ஸ்வவஸ்²வாஸஸ்ய பரிணாமரூபம் ஆத்மநாம்ʼ பரித்ராணம்ʼ
லப⁴த்⁴ேவ ச|

Ⅹ யுஷ்மாஸு ேயா (அ)நுக்³ரேஹா வர்த்தேத தத்³வஷேய ய
ஈஸ்²வரீயவாக்யம்ʼ கத ²தவந்தஸ்ேத ப⁴வஷ்யத்³வாத ³நஸ்தஸ்ய
பரித்ராணஸ்யாந்ேவஷணம்அநுஸந்தா⁴நஞ்சக்ருʼதவந்த :|

Ⅺ வேஸ²ஷதஸ்ேதஷாமந்தர்வ்வாஸீ ய : க்²ரீஷ்டஸ்யாத்மா
க்²ரீஷ்ேட வர்த்தஷ்யமாணாந து³ :கா²ந தத³நுகா³மிப்ரபா⁴வஞ்ச
பூர்வ்வம்ʼ ப்ராகாஸ²யத் ேதந க : கீத்³ருʼேஸா² வா ஸமேயா
ந ரத ³ஸ்²யைததஸ்யாநுஸந்தா⁴நம்ʼ க்ருʼதவந்த :|

Ⅻ ததஸ்ைத ர்வஷையஸ்ேத யந்ந ஸ்வாந் க ந்த்வஸ்மாந்
உபகுர்வ்வந்த்ேயதத் ேதஷாம்ʼ ந கேட ப்ராகாஸ்²யத| யாம்ʼஸ்²ச
தாந் வஷயாந் த ³வ்யதூ³தா அப்யவநதஸி²ரேஸா ந ரீக்ஷதும்
அப ⁴லஷந்த ேத வஷயா : ஸாம்ப்ரதம்ʼ ஸ்வர்கா³த்



1 Peter Ⅰ:ⅩⅢ 486 1 Peter Ⅱ:Ⅲ

ப்ேரஷதஸ்ய பவத்ரஸ்யாத்மந : ஸஹாய்யாத்³ யுஷ்மத்ஸமீேப
ஸுஸம்ʼவாத³ப்ரசாரய த்ருʼப ⁴ : ப்ராகாஸ்²யந்த|

ⅩⅢ அதஏவ யூயம்ʼ மந :கடிப³ந்த⁴நம்ʼ க்ருʼத்வா ப்ரபு³த்³தா⁴ 
: ஸந்ேதா யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய ப்ரகாஸ²ஸமேய யுஷ்மாஸு
வர்த்தஷ்யமாநஸ்யாநுக்³ரஹஸ்ய ஸம்பூர்ணாம்ʼ ப்ரத்யாஸா²ம்ʼ
குருத|

ⅩⅣஅபரம்ʼபூர்வ்வீயாஜ்ஞாநதாவஸ்தா²யா :குத்ஸிதாப ⁴லாஷாணாம்ʼ
ேயாக்³யம் ஆசாரம்ʼ ந குர்வ்வந்ேதா யுஷ்மதா³ஹ்வாநகாரீ யதா²
பவ த்ேரா (அ)ஸ்த

ⅩⅤயூயமப்யாஜ்ஞாக்³ராஹஸந்தாநாஇவஸர்வ்வஸ்மிந்ஆசாேர
தாத்³ருʼக் பவத்ரா ப⁴வத|

ⅩⅥ யேதா லிக ²தம் ஆஸ்ேத, யூயம்ʼ பவ த்ராஸ்தஷ்ட²த
யஸ்மாத³ஹம்ʼ பவ த்ர :|

ⅩⅦ அபரஞ்ச ேயா வ நாபக்ஷபாதம் ஏைககமாநுஷஸ்ய
கர்ம்மாநுஸாராத்³ வசாரம்ʼ கேராத ஸ யத ³ யுஷ்மாப ⁴ஸ்தாத
ஆக்²யாயேத தர்ஹ ஸ்வப்ரவாஸஸ்ய காேலா யுஷ்மாப ⁴ ர்பீ⁴த்யா
யாப்யதாம்ʼ|

ⅩⅧ யூயம்ʼ ந ரர்த²காத் ைபத்ருʼகாசாராத் க்ஷயணீைய
ரூப்யஸுவர்ணாத ³ப ⁴ ர்முக்த ம்ʼ ந ப்ராப்ய

ⅩⅨ நஷ்கலங்கந ர்ம்மலேமஷஸா²வகஸ்ேயவ க்²ரீஷ்டஸ்ய
ப³ஹுமூல்ேயநருத ⁴ேரணமுக்தம்ʼ ப்ராப்தவந்தஇத ஜாநீத²|

ⅩⅩ ஸ ஜக³ேதா ப ⁴த்தமூலஸ்தா²பநாத் பூர்வ்வம்ʼ நயுக்த : க ந்து
சரமத ³ேநஷ யுஷ்மத³ர்த²ம்ʼ ப்ரகாஸி²ேதா (அ)ப⁴வத்|

ⅩⅪ யதஸ்ேதைநவ ம்ருʼதக³ணாத் தஸ்ேயாத்தா²பய தரி தஸ்ைம
ெகௗ³ரவதா³தரி ேசஸ்²வேர வஸ்²வஸித² தஸ்மாத்³ ஈஸ்²வேர
யுஷ்மாகம்ʼவஸ்²வாஸ : ப்ரத்யாஸா² சாஸ்ேத|

ⅩⅫ யூயம் ஆத்மநா ஸத்யமதஸ்யாஜ்ஞாக்³ரஹணத்³வாரா
நஷ்கபடாய ப்⁴ராத்ருʼப்ேரம்ேந பாவ தமநேஸா பூ⁴த்வா
ந ர்ம்மலாந்த :கரைண : பரஸ்பரம்ʼ கா³ட⁴ம்ʼ ப்ேரமகுருத|

ⅩⅩⅢ யஸ்மாத்³ யூயம்ʼ க்ஷயணீயவீர்ய்யாத் நஹ
கந்த்வக்ஷயணீயவீர்ய்யாத்³ ஈஸ்²வரஸ்ய ஜீவநதா³யேகந
ந த்யஸ்தா²யநாவாக்ேயந புநர்ஜந்மக்³ருʼஹீதவந்த :|

ⅩⅩⅣஸர்வ்வப்ராணீத்ருʼைணஸ்துல்யஸ்தத்ேதஜஸ்த்ருʼணபுஷ்பவத்|
த்ருʼணாந பரிஸு²ஷ்யத புஷ்பாணி ந பதந்த ச|

ⅩⅩⅤக ந்துவாக்யம்ʼபேரஸ²ஸ்யாநந்தகாலம்ʼவதஷ்ட²ேத|தேத³வ
சவாக்யம்ʼஸுஸம்ʼவாேத³நயுஷ்மாகம்அந்த ேக ப்ரகாஸி²தம்ʼ|

Ⅱ
Ⅰ ஸர்வ்வாந் த்³ேவஷாந் ஸர்வ்வாம்ʼஸ்²ச ச²லாந்
காபட்யாநீர்ஷ்யா : ஸமஸ்தக்³லாந கதா²ஸ்²சதூ³ரீக்ருʼத்ய

Ⅱ யுஷ்மாப ⁴ : பரித்ராணாய வ்ருʼத்³த ⁴ப்ராப்த்யர்த²ம்ʼ
நவஜாதஸி²ஸு²ப ⁴ரிவ ப்ரக்ருʼதம்ʼவாக்³து³க்³த⁴ம்ʼ ப பாஸ்யதாம்ʼ|

Ⅲயத : ப்ரபு⁴ ர்மது⁴ர ஏதஸ்யாஸ்வாத³ம்ʼயூயம்ʼ ப்ராப்தவந்த :|
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Ⅳஅபரம்ʼமாநுைஷரவஜ்ஞாதஸ்யக ந்த்வீஸ்²வேரணாப ⁴ருச தஸ்ய
ப³ஹுமூல்யஸ்யஜீவத்ப்ரஸ்தரஸ்ேயவ தஸ்ய ப்ரேபா⁴ : ஸந்ந த ⁴ம்
ஆக³தா

Ⅴ யூயமப ஜீவத்ப்ரஸ்தரா இவ ந சீயமாநா ஆத்மிகமந்த ³ரம்ʼ
க்²ரீஷ்ேடந யீஸு²நா ேசஸ்²வரேதாஷகாணாம் ஆத்மிகப³லீநாம்ʼ
தா³நார்த²ம்ʼ பவ த்ேரா யாஜகவர்ேகா³ ப⁴வத²|

Ⅵயத : ஸா²ஸ்த்ேரலிக ²தமாஸ்ேத,யதா², பஸ்²யபாஷாணஏேகா
(அ)ஸ்த ஸீேயாந ஸ்தா²ப ேதா மயா| முக்²யேகாணஸ்ய ேயாக்³ய :
ஸ வ்ருʼதஸ்²சாதீவ மூல்யவாந்| ேயா ஜேநா வஸ்²வேஸத் தஸ்மிந்
ஸலஜ்ஜாம்ʼ ந க³மிஷ்யத |

Ⅶ வஸ்²வாஸிநாம்ʼ யுஷ்மாகேமவ ஸமீேப ஸ மூல்யவாந்
ப⁴வத க ந்த்வவஸ்²வாஸிநாம்ʼ க்ருʼேத ந ேசத்ருʼப ⁴ரவஜ்ஞாத :
ஸ பாஷாண : ேகாணஸ்ய ப ⁴த்தமூலம்ʼ பூ⁴த்வா பா³தா⁴ஜநக :
பாஷாண : ஸ்க²லநகாரகஸ்²சைஸ²ேலாஜாத :|

Ⅷ ேத சாவஸ்²வாஸாத்³ வாக்ேயந ஸ்க²லந்த ஸ்க²லேந ச
ந யுக்தா : ஸந்த |

Ⅸக ந்துயூயம்ʼேயநாந்த⁴காரமத்⁴யாத்ஸ்வகீயாஸ்²சர்ய்யதீ³ப்த மத்⁴யம்
ஆஹூதாஸ்தஸ்ய கு³ணாந் ப்ரகாஸ²யதும் அப ⁴ருச ேதா
வம்ʼேஸா² ராஜகீேயா யாஜகவர்க³ : பவ த்ரா ஜாத ரத ⁴கர்த்தவ்யா :
ப்ரஜாஸ்²சஜாதா :|

Ⅹ பூர்வ்வம்ʼ யூயம்ʼ தஸ்ய ப்ரஜா நாப⁴வத க ந்த்வதா³நீம்
ஈஸ்²வரஸ்ய ப்ரஜா ஆத்⁴ேவ| பூர்வ்வம் அநநுகம்ப தா அப⁴வத
க ந்த்வதா³நீம்அநுகம்ப தாஆத்⁴ேவ|

Ⅺ ேஹ ப்ரியதமா :, யூயம்ʼ ப்ரவாஸிேநா வ ேத³ஸி²நஸ்²ச
ேலாகா இவ மநஸ : ப்ராதகூல்ேயந ேயாத ⁴ப்⁴ய :
ஸா²ரீரிகஸுகா²ப ⁴லாேஷப்⁴ேயா நவர்த்தத்⁴வம் இத்யஹம்ʼ
வநேய|

Ⅻ ேத³வபூஜகாநாம்ʼ மத்⁴ேய யுஷ்மாகம் ஆசார ஏவம் உத்தேமா
ப⁴வது யதா² ேத யுஷ்மாந் து³ஷ்கர்ம்மகாரிேலாகாநவ புந ர்ந
ந ந்த³ந்த : க்ருʼபாத்³ருʼஷ்டித ³ேநஸ்வசக்ஷ ர்ேகா³சரீயஸத்க்ரியாப்⁴ய
ஈஸ்²வரஸ்யப்ரஸ²ம்ʼஸாம்ʼகுர்ய்யு :|

ⅩⅢ தேதா ேஹேதா ர்யூயம்ʼ ப்ரேபா⁴ரநுேராதா⁴த்
மாநவஸ்ருʼஷ்டாநாம்ʼ கர்த்ருʼத்வபதா³நாம்ʼ வஸீ²ப⁴வத
வ ேஸ²ஷேதாபூ⁴பாலஸ்யயத : ஸஸ்²ேரஷ்ட² :,

ⅩⅣ ேத³ஸா²த்⁴யக்ஷாணாஞ்ச யதஸ்ேத து³ஷ்கர்ம்மகாரிணாம்ʼ
த³ண்ட³தா³நார்த²ம்ʼஸத்கர்ம்மகாரிணாம்ʼ ப்ரஸ²ம்ʼஸார்த²ஞ்ச ேதந
ப்ேரரிதா :|

ⅩⅤ இத்த²ம்ʼ ந ர்ப்³ேபா³த⁴மாநுஷாணாம் அஜ்ஞாநத்வம்ʼ
யத் ஸதா³சாரிப ⁴ ர்யுஷ்மாப ⁴ ர்நருத்தரீக்ரியேத தத்³
ஈஸ்²வரஸ்யாப ⁴மதம்ʼ|

ⅩⅥ யூயம்ʼ ஸ்வாதீ⁴நா இவாசரத ததா²ப து³ஷ்டதாயா
ேவஷஸ்வரூபாம்ʼ ஸ்வாதீ⁴நதாம்ʼ தா⁴ரயந்த இவ நஹ
கந்த்வீஸ்²வரஸ்யதா³ஸாஇவ|
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ⅩⅦ ஸர்வ்வாந் ஸமாத்³ரியத்⁴வம்ʼ ப்⁴ராத்ருʼவர்ேக³ ப்ரீயத்⁴வம்
ஈஸ்²வராத்³ ப ³பீ⁴தபூ⁴பாலம்ʼஸம்மந்யத்⁴வம்ʼ|

ⅩⅧ ேஹ தா³ஸா : யூயம்ʼ ஸம்பூர்ணாத³ேரண ப்ரபூ⁴நாம்ʼ
வஸ்²யா ப⁴வத ேகவலம்ʼ ப⁴த்³ராணாம்ʼ த³யாலூநாஞ்ச நஹ
கந்த்வந்ருʼஜூநாமப |

ⅩⅨ யேதா (அ)ந்யாேயந து³ :க²ேபா⁴க³கால ஈஸ்²வரச ந்தயா யத்
க்ேலஸ²ஸஹநம்ʼ தேத³வப்ரியம்ʼ|

ⅩⅩ பாபம்ʼ க்ருʼத்வா யுஷ்மாகம்ʼ சேபடாகா⁴தஸஹேநந கா
ப்ரஸ²ம்ʼஸா? க ந்து ஸதா³சாரம்ʼ க்ருʼத்வா யுஷ்மாகம்ʼ யத்³ து³ 
:க²ஸஹநம்ʼ தேத³ேவஸ்²வரஸ்யப்ரியம்ʼ|

ⅩⅪ தத³ர்த²ேமவ யூயம் ஆஹூதா யத : க்²ரீஷ்ேடா(அ)ப
யுஷ்மந்ந மித்தம்ʼது³ :க²ம்ʼ பு⁴க்த்வா யூயம்ʼ யத் தஸ்ய பத³சஹ்ைந
ர்வ்ரேஜததத³ர்த²ம்ʼ த்³ருʼஷ்டாந்தேமகம்ʼ த³ர்ஸி²தவாந்|

ⅩⅫ ஸ கமப பாபம்ʼ ந க்ருʼதவாந் தஸ்ய வத³ேந காப ச²லஸ்ய
கதா² நாஸீத்|

ⅩⅩⅢந ந்த ³ேதா (அ)ப ஸந்ஸப்ரத ந ந்தா³ம்ʼ ந க்ருʼதவாந்து³ :க²ம்ʼ
ஸஹமாேநா (அ)ப ந ப⁴ர்த்ஸிதவாந் க ந்து யதா²ர்த²வசாரயது :
ஸமீேபஸ்வம்ʼஸமர்ப தவாந்|

ⅩⅩⅣ வயம்ʼ யத் பாேபப்⁴ேயா நவ்ருʼத்ய த⁴ர்ம்மார்த²ம்ʼ
ஜீவாமஸ்தத³ர்த²ம்ʼ ஸ ஸ்வஸ²ரீேரணாஸ்மாகம்ʼ பாபாந க்ருஸ²
ஊட⁴வாந் தஸ்யப்ரஹாைர ர்யூயம்ʼஸ்வஸ்தா²அப⁴வத|

ⅩⅩⅤ யத : பூர்வ்வம்ʼ யூயம்ʼ ப்⁴ரமணகாரிேமஷா இவாத்⁴வம்ʼ
க ந்த்வது⁴நா யுஷ்மாகம் ஆத்மநாம்ʼ பாலகஸ்யாத்⁴யக்ஷஸ்ய ச
ஸமீபம்ʼ ப்ரத்யாவர்த்த தா :|

Ⅲ
Ⅰ ேஹ ேயாஷத :, யூயமப நஜஸ்வாமிநாம்ʼ வஸ்²யா ப⁴வத ததா²
ஸத யத ³ ேகச த்³வாக்ேயவஸ்²வாஸிேநா நஸந்த தர்ஹ

Ⅱ ேத வ நாவாக்யம்ʼ ேயாஷதாம் ஆசாேரணார்த²தஸ்ேதஷாம்ʼ
ப்ரத்யேக்ஷண யுஷ்மாகம்ʼ ஸப⁴யஸதீத்வாசாேரணாக்ரஷ்டும்ʼ
ஸ² யந்ேத|

Ⅲ அபரம்ʼ ேகஸ²ரசநயா ஸ்வர்ணாலங்காரதா⁴ரேணாந
பரிச்ச²த³பரிதா⁴ேநநவாயுஷ்மாகம்ʼவாஹ்யபூ⁴ஷாநப⁴வது,

Ⅳக ந்த்வீஸ்²வரஸ்யஸாக்ஷாத்³ப³ஹுமூல்யக்ஷமாஸா²ந்த பா⁴வாக்ஷயரத்ேநந
யுக்ேதாகு³ப்தஆந்தரிகமாநவஏவ|

Ⅴ யத : பூர்வ்வகாேல யா : பவ த்ரஸ்த்ரிய ஈஸ்²வேர
ப்ரத்யாஸா²மகுர்வ்வந் தா அப தாத்³ருʼஸீ²ேமவ பூ⁴ஷாம்ʼ
தா⁴ரயந்த்ேயா நஜஸ்வாமிநாம்ʼவஸ்²யாஅப⁴வந்|

Ⅵ தைத²வ ஸாரா இப்³ராஹீேமா வஸ்²யா ஸதீ தம்ʼ
பத மாக்²யாதவதீ யூயஞ்ச யத ³ ஸதா³சாரிண்ேயா ப⁴வத²
வ்யாகுலதயா ச பீ⁴தா ந ப⁴வத² தர்ஹ தஸ்யா : கந்யாஆத்⁴ேவ|

Ⅶ ேஹ புருஷா :, யூயம்ʼ ஜ்ஞாநேதா து³ர்ப்³ப³லதரபா⁴ஜைநரிவ
ேயாஷத்³ப ⁴ : ஸஹவாஸம்ʼ குருத, ஏகஸ்ய ஜீவநவரஸ்ய
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ஸஹபா⁴க ³நீப்⁴யதாப்⁴ய : ஸமாத³ரம்ʼ வதரத ச ந ேசத்³ யுஷ்மாகம்ʼ
ப்ரார்த²நாநாம்ʼ பா³தா⁴ஜநஷ்யேத|

Ⅷவேஸ²ஷேதாயூயம்ʼஸர்வ்வஏகமநஸ : பரது³ :ைக² ர்து³ :க ²தா
ப்⁴ராத்ருʼப்ரமிண : க்ருʼபாவந்த : ப்ரீத பா⁴வாஸ்²ச ப⁴வத|

Ⅸ அநஷ்டஸ்ய பரிேஸா²ேத⁴நாநஷ்டம்ʼ ந ந்தா³யா வா
பரிேஸா²ேத⁴ந ந ந்தா³ம்ʼ ந குர்வ்வந்த ஆஸி²ஷம்ʼ த³த்த யேதா
யூயம்ஆஸி²ரத ⁴காரிேணா ப⁴வதுமாஹூதாஇத ஜாநீத²|

Ⅹஅபரஞ்ச, ஜீவேந ப்ரீயமாேணா ய : ஸுத ³நாந த ³த்³ருʼக்ஷேத|
பாபாத் ஜிஹ்வாம்ʼ ம்ருʼஷாவாக்யாத் ஸ்வாத⁴ெரௗ ஸ
நவர்த்தேயத்|

Ⅺ ஸ த்யேஜத்³ து³ஷ்டதாமார்க³ம்ʼ ஸத்க்ரியாஞ்ச ஸமாசேரத்|
ம்ருʼக³யாணஸ்²சஸா²ந்த ம்ʼஸநத்யேமவாநுதா⁴வது|

Ⅻ ேலாசேந பரேமஸ²ஸ்ேயாந்மீலிேத தா⁴ர்ம்மிகாந் ப்ரத |
ப்ரார்த²நாயா : க்ருʼேத ேதஷா : தச்ச்²ேராத்ேர ஸுக³ேம ஸதா³|
க்ேராதா⁴ஸ்யஞ்சபேரஸ²ஸ்யகதா³சாரிஷ வர்த்தேத|

ⅩⅢ அபரம்ʼ யத ³ யூயம் உத்தமஸ்யாநுகா³மிேநா ப⁴வத² தர்ஹ
ேகாயுஷ்மாந்ஹம்ʼஸிஷ்யேத?

ⅩⅣ யத ³ ச த⁴ர்ம்மார்த²ம்ʼ க்லிஸ்²யத்⁴வம்ʼ தர்ஹ த⁴ந்யா
ப⁴வஷ்யத²| ேதஷாம்ஆஸ²ங்கயாயூயம்ʼ ந ப ³பீ⁴த நவங்க்தவா|

ⅩⅤ மேநாப ⁴ : க ந்து மந்யத்⁴வம்ʼ பவ த்ரம்ʼ ப்ரபு⁴மீஸ்²வரம்ʼ|
அபரஞ்ச யுஷ்மாகம் ஆந்தரிகப்ரத்யாஸா²யாஸ்தத்த்வம்ʼ ய :
கஸ்²ச த் ப்ருʼச்ச²த தஸ்ைம ஸா²ந்த பீ⁴த ப்⁴யாம் உத்தரம்ʼ தா³தும்ʼ
ஸதா³ஸுஸஜ்ஜா ப⁴வத|

ⅩⅥ ேய ச க்²ரீஷ்டத⁴ர்ம்ேம யுஷ்மாகம்ʼ ஸதா³சாரம்ʼ தூ³ஷயந்த
ேதது³ஷ்கர்ம்மகாரிணாமிவயுஷ்மாகம்அபவாேத³நயத்லஜ்ஜிதா
ப⁴ேவயுஸ்தத³ர்த²ம்ʼயுஷ்மாகம்உத்தம : ஸம்ʼேவேதா³ ப⁴வது|

ⅩⅦ ஈஸ்²வரஸ்யாப ⁴மதாத்³ யத ³ யுஷ்மாப ⁴ : க்ேலஸ² :
ேஸாட⁴வ்யஸ்தர்ஹ ஸதா³சாரிப ⁴ : க்ேலஸ²ஸஹநம்ʼ வரம்ʼ ந ச
கதா³சாரிப ⁴ :|

ⅩⅧ யஸ்மாத்³ ஈஸ்²வரஸ்ய ஸந்ந த ⁴ம் அஸ்மாந் ஆேநதும்
அதா⁴ர்ம்மிகாணாம்ʼ வநமேயந தா⁴ர்ம்மிக : க்²ரீஷ்ேடா
(அ)ப்ேயகக்ருʼத்வ : பாபாநாம்ʼ த³ண்ட³ம்ʼ பு⁴க்தவாந், ஸ ச
ஸ²ரீரஸம்ப³ந்ேத⁴ மாரித : க ந்த்வாத்மந : ஸம்ப³ந்ேத⁴ புந ர்ஜீவ ேதா
(அ)ப⁴வத்|

ⅩⅨ தத்ஸம்ப³ந்ேத⁴ ச ஸ யாத்ராம்ʼ வதா⁴ய காராப³த்³தா⁴நாம்
ஆத்மநாம்ʼஸமீேபவாக்யம்ʼ ேகா⁴ஷதவாந்|

ⅩⅩ புரா ேநாஹஸ்ய ஸமேய யாவத் ேபாேதா ந ரமீயத
தாவத்³ ஈஸ்²வரஸ்ய தீ³ர்க⁴ஸஹஷ்ணுதா யதா³ வ்யலம்ப³த
ததா³ ேத(அ)நாஜ்ஞாக்³ராஹேணா(அ)ப⁴வந்| ேதந
ேபாேதாநால்ேப(அ)ர்தா²த்³ அஷ்டாேவவ ப்ராணிநஸ்ேதாயம்
உத்தீர்ணா :|

ⅩⅪதந்ந த³ர்ஸ²நஞ்சாவகா³ஹநம்ʼ (அர்த²த :ஸா²ரீரிகமலிநதாயா
யஸ்த்யாக³ : ஸ நஹ கந்த்வீஸ்²வராேயாத்தமஸம்ʼேவத³ஸ்ய



1 Peter Ⅲ:ⅩⅫ 490 1 Peter Ⅳ:ⅩⅢ

யா ப்ரதஜ்ஞா ைஸவ) யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய புநருத்தா²ேநேநதா³நீம்
அஸ்மாந்உத்தாரயத ,

ⅩⅫ யத : ஸ ஸ்வர்க³ம்ʼ க³த்ேவஸ்²வரஸ்ய த³க்ஷேண வத்³யேத
ஸ்வர்கீ³யதூ³தா : ஸா²ஸகா ப³லாந ச தஸ்யவஸீ²பூ⁴தாஅப⁴வந்|

Ⅳ
Ⅰ அஸ்மாகம்ʼ வநமேயந க்²ரீஷ்ட : ஸ²ரீரஸம்ப³ந்ேத⁴ த³ண்ட³ம்ʼ
பு⁴க்தவாந் அேதா ேஹேதா : ஸ²ரீரஸம்ப³ந்ேத⁴ ேயா த³ண்ட³ம்ʼ
பு⁴க்தவாந்ஸபாபாத்முக்த

Ⅱஇதபா⁴ேவநயூயமப ஸுஸஜ்ஜீபூ⁴யேத³ஹவாஸஸ்யாவஸி²ஷ்டம்ʼ
ஸமயம்ʼ புநர்மாநவாநாம் இச்சா²ஸாத⁴நார்த²ம்ʼ நஹ
கந்த்வீஸ்²வரஸ்ேயச்சா²ஸாத⁴நார்த²ம்ʼயாபயத|

Ⅲ ஆயுேஷா ய : ஸமேயா வ்யதீதஸ்தஸ்மிந்
யுஷ்மாப ⁴ ர்யத்³ ேத³வபூஜகாநாம் இச்சா²ஸாத⁴நம்ʼ
காமகுத்ஸிதாப ⁴லாஷமத்³யபாநரங்க³ரஸமத்ததாக்⁴ருʼணார்ஹேத³வபூஜாசரணஞ்சாகாரி
ேதந பா³ஹுல்யம்ʼ|

Ⅳயூயம்ʼ ைத : ஸஹ தஸ்மிந் ஸர்வ்வநாஸ²பங்ேக மஜ்ஜிதும்ʼ ந
தா⁴வத²,இத்யேநநாஸ்²சர்ய்யம்ʼவஜ்ஞாய ேதயுஷ்மாந் ந ந்த³ந்த |

Ⅴ க ந்து ேயா ஜீவதாம்ʼ ம்ருʼதாநாஞ்ச வ சாரம்ʼ கர்த்தும்
உத்³யேதா(அ)ஸ்த தஸ்ைமைதருத்தரம்ʼ தா³யஷ்யேத|

Ⅵ யேதா ேஹேதா ர்ேய ம்ருʼதாஸ்ேதஷாம்ʼ யத்
மாநேவாத்³ேத³ஸ்²ய :ஸா²ரீரிகவ சார : க ந்த்வீஸ்²வேராத்³ேத³ஸ்²யம்
ஆத்மிகஜீவநம்ʼ ப⁴வத் தத³ர்த²ம்ʼ ேதஷாமப ஸந்நெதௗ⁴
ஸுஸமாசார : ப்ரகாஸி²ேதா(அ)ப⁴வத்|

Ⅶ ஸர்வ்ேவஷாம் அந்த மகால உபஸ்த ²தஸ்தஸ்மாத்³ யூயம்ʼ
ஸுபு³த்³த⁴ய : ப்ரார்த²நார்த²ம்ʼஜாக்³ரதஸ்²ச ப⁴வத|

Ⅷவேஸ²ஷத : பரஸ்பரம்ʼகா³ட⁴ம்ʼப்ேரமகுருத,யத :,பாபாநாமப
பா³ஹுல்யம்ʼ ப்ேரம்ைநவாச்சா²த³யஷ்யேத|

Ⅸகாதேராக்த ம்ʼவநா பரஸ்பரம்ஆதத்²யம்ʼ க்ருʼருத|
Ⅹ ேயந ேயா வேரா லப்³த⁴ஸ்ேதைநவ ஸ பரம் உபகேராத்ருʼ,
இத்த²ம்ʼ யூயம் ஈஸ்²வரஸ்ய ப³ஹுவத⁴ப்ரஸாத³ஸ்ேயாத்தமா
பா⁴ண்டா³கா³ராத ⁴பா ப⁴வத|

Ⅺ ேயா வாக்யம்ʼ கத²யத ஸ ஈஸ்²வரஸ்ய வாக்யமிவ கத²யது
யஸ்²சபரம்உபகேராத ஸஈஸ்²வரத³த்தஸாமர்த்²யாத ³ேவாபகேராது|
ஸர்வ்வவஷேய யீஸு²க்²ரீஷ்ேடேநஸ்²வரஸ்ய ெகௗ³ரவம்ʼ
ப்ரகாஸ்²யதாம்ʼ தஸ்ையவ ெகௗ³ரவம்ʼ பராக்ரமஸ்²ச ஸர்வ்வதா³
பூ⁴யாத்|ஆேமந|

Ⅻ ேஹ ப்ரியதமா :, யுஷ்மாகம்ʼ பரீக்ஷார்த²ம்ʼ யஸ்தாேபா
யுஷ்மாஸு வர்த்தேத தம் அஸம்ப⁴வக⁴டிதம்ʼ மத்வா நாஸ்²சர்ய்யம்ʼ
ஜாநீத,

ⅩⅢக ந்து க்²ரீஷ்ேடந க்ேலஸா²நாம்ʼஸஹபா⁴க ³த்வாத்³ஆநந்த³த
ேதந தஸ்ய ப்ரதாபப்ரகாேஸ²(அ)ப்யாநநந்ேத³ந ப்ரபு²ல்லா
ப⁴வஷ்யத²|
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ⅩⅣ யத ³ க்²ரீஷ்டஸ்ய நாமேஹதுநா யுஷ்மாகம்ʼ ந ந்தா³ ப⁴வத
தர்ஹ யூயம்ʼ த⁴ந்யா யேதா ெகௗ³ரவதா³யக ஈஸ்²வரஸ்யாத்மா
யுஷ்மாஸ்வத ⁴தஷ்ட²த ேதஷாம்ʼ மத்⁴ேய ஸ ந ந்த்³யேத க ந்து
யுஷ்மந்மத்⁴ேய ப்ரஸ²ம்ʼஸ்யேத|

ⅩⅤ க ந்து யுஷ்மாகம்ʼ ேகா(அ)ப ஹந்தா வா ைசேரா வா
து³ஷ்கர்ம்மக்ருʼத்³ வா பராத ⁴காரசர்ச்சக இவ த³ண்ட³ம்ʼ ந
பு⁴ங்க்தாம்ʼ|

ⅩⅥ யத ³ ச க்²ரீஷ்டீயாந இவ த³ண்ட³ம்ʼ பு⁴ங்க்ேத தர்ஹ ஸ ந
லஜ்ஜமாநஸ்தத்காரணாத்³ ஈஸ்²வரம்ʼ ப்ரஸ²ம்ʼஸது|

ⅩⅦ யேதா வ சாரஸ்யாரம்ப⁴ஸமேய ஈஸ்²வரஸ்ய மந்த ³ேர
யுஜ்யேதயத ³சாஸ்மத்ஸ்வாரப⁴ேததர்ஹீஸ்²வரீயஸுஸம்ʼவாதா³க்³ராஹணாம்ʼ
ேஸ²ஷத³ஸா² கா ப⁴வஷ்யத ?

ⅩⅧ தா⁴ர்ம்மிேகநாப ேசத் த்ராணம் அதக்ருʼச்ச்²ேரண க³ம்யேத|
தர்ஹ்யதா⁴ர்ம்மிகபாப ப்⁴யாம்ஆஸ்²ரய : குத்ரலப்ஸ்யேத|

ⅩⅨ அத ஈஸ்²வேரச்சா²ேதா ேய து³ :க²ம்ʼ பு⁴ஞ்ஜேத ேத
ஸதா³சாேரண ஸ்வாத்மாேநா வஸ்²வாஸ்யஸ்ரஷ்டுரீஸ்²வஸ்ய
கராப்⁴யாம்ʼ ந த³த⁴தாம்ʼ|

Ⅴ
Ⅰ க்²ரீஷ்டஸ்ய க்ேலஸா²நாம்ʼ ஸா ப்ரகாஸி²ஷ்யமாணஸ்ய
ப்ரதாபஸ்யாம்ʼஸீ² ப்ராசீநஸ்²சாஹம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ ப்ராசீநாந்
வ நீேயத³ம்ʼவதா³மி|

Ⅱயுஷ்மாகம்ʼமத்⁴யவர்த்தீய ஈஸ்²வரஸ்யேமஷவ்ருʼந்ேதா³யூயம்ʼ
தம்ʼ பாலயத தஸ்ய வீக்ஷணம்ʼ குருத ச, ஆவஸ்²யகத்ேவந நஹ
கந்துஸ்ேவச்சா²ேதா நவகுேலாேப⁴ந க ந்த்வ ச்சு²கமநஸா|

Ⅲ அபரம் அம்ʼஸா²நாம் அத ⁴காரிண இவ ந ப்ரப⁴வத க ந்து
வ்ருʼந்த³ஸ்யத்³ருʼஷ்டாந்தஸ்வரூபா ப⁴வத|

Ⅳ ேதந ப்ரதா⁴நபாலக உபஸ்த ²ேத யூயம் அம்லாநம்ʼ
ெகௗ³ரவக ரீடம்ʼலப்ஸ்யத்⁴ேவ|

Ⅴ ேஹ யுவாந :, யூயமப ப்ராசீநேலாகாநாம்ʼ வஸ்²யா ப⁴வத
ஸர்வ்ேவ ச ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ வஸீ²பூ⁴ய நம்ரதாப⁴ரேணந பூ⁴ஷதா
ப⁴வத, யத :,ஆத்மாப ⁴மாந ேலாகாநாம்ʼ வபேக்ஷா ப⁴வதீஸ்²வர :|
க ந்துேதைநவநம்ேரப்⁴ய : ப்ரஸாதா³த்³ தீ³யேதவர :|

Ⅵ அேதா யூயம் ஈஸ்²வரஸ்ய ப³லவத்கரஸ்யாேதா⁴ நம்ரீபூ⁴ய
தஷ்ட²த ேதநஸஉச தஸமேயயுஷ்மாந்உச்சீகரிஷ்யத |

Ⅶ யூயம்ʼ ஸர்வ்வச ந்தாம்ʼ தஸ்மிந் நக்ஷபத யத : ஸ யுஷ்மாந்
ப்ரத ச ந்தயத |

Ⅷ யூயம்ʼ ப்ரபு³த்³தா⁴ ஜாக்³ரதஸ்²ச தஷ்ட²த யேதா யுஷ்மாகம்ʼ
ப்ரதவாதீ³ ய : ஸ²யதாந : ஸ க³ர்ஜ்ஜநகாரீ ஸிம்ʼஹஇவ பர்ய்யடந்
கம்ʼ க்³ரஸிஷ்யாமீத ம்ருʼக³யேத,

Ⅸ அேதா வஸ்²வாேஸ ஸுஸ்த ²ராஸ்தஷ்ட²ந்தஸ்ேதந
ஸார்த்³த⁴ம்ʼ யுத்⁴யத, யுஷ்மாகம்ʼ ஜக³ந்நவாஸிப்⁴ராத்ருʼஷ்வப
தாத்³ருʼஸா² : க்ேலஸா²வர்த்தந்தஇத ஜாநீத|
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Ⅹக்ஷணிகது³ :க²ேபா⁴கா³த்பரம்அஸ்மப்⁴யம்ʼக்²ரீஷ்ேடநயீஸு²நா
ஸ்வகீயாநந்தெகௗ³ரவதா³நார்த²ம்ʼ ேயா(அ)ஸ்மாந் ஆஹூதவாந்
ஸ ஸர்வ்வாநுக்³ராஹீஸ்²வர : ஸ்வயம்ʼ யுஷ்மாந் ஸித்³தா⁴ந்
ஸ்த ²ராந்ஸப³லாந் நஸ்²சலாம்ʼஸ்²ச கேராது|

Ⅺ தஸ்ய ெகௗ³ரவம்ʼ பராக்ரமஸ்²சாநந்தகாலம்ʼ யாவத்³ பூ⁴யாத்|
ஆேமந்|

Ⅻய : ஸில்வாேநா (மந்ேய) யுஷ்மாகம்ʼ வஸ்²வாஸ்ேயா ப்⁴ராதா
ப⁴வத தத்³வாராஹம்ʼ ஸம்ʼேக்ஷேபண லிக ²த்வா யுஷ்மாந்
வ நீதவாந் யூயஞ்ச யஸ்மிந் அத ⁴தஷ்ட²த² ஸ ஏேவஸ்²வரஸ்ய
ஸத்ேயா (அ)நுக்³ரஹஇத ப்ரமாணம்ʼ த³த்தவாந்|

ⅩⅢயுஷ்மாப ⁴ : ஸஹாப ⁴ருச தா யா ஸமித ர்பா³ப ³லி வத்³யேத
ஸாமம புத்ேரா மார்கஸ்²சயுஷ்மாந் நமஸ்காரம்ʼ ேவத³யத |

ⅩⅣ யூயம்ʼ ப்ேரமசும்ப³ேநந பரஸ்பரம்ʼ நமஸ்குருத|
யீஸு²க்²ரீஷ்டாஸ்²ரிதாநாம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ ஸா²ந்த
ர்பூ⁴யாத்|ஆேமந்|
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2ப தரஸ்யபத்ரம்ʼ
Ⅰ ேய ஜநா அஸ்மாப ⁴ : ஸார்த்³த⁴ம் அஸ்ததீ³ஸ்²வேர
த்ராதரி யீஸு²க்²ரீஷ்ேட ச புண்யஸம்ப³லிதவஸ்²வாஸத⁴நஸ்ய
ஸமாநாம்ʼஸி²த்வம்ʼப்ராப்தாஸ்தாந்ப்ரத யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யதா³ஸ :
ப்ேரரிதஸ்²சஸி²ேமாந் ப தர : பத்ரம்ʼலிக²த |

Ⅱ ஈஸ்²வரஸ்யாஸ்மாகம்ʼ ப்ரேபா⁴ ர்யீேஸா²ஸ்²ச தத்வஜ்ஞாேநந
யுஷ்மாஸ்வநுக்³ரஹஸா²ந்த்ேயா ர்பா³ஹுல்யம்ʼவர்த்ததாம்ʼ|

Ⅲ ஜீவநார்த²ம் ஈஸ்²வரப⁴க்த்யர்த²ஞ்ச யத்³யத்³
ஆவஸ்²யகம்ʼ தத் ஸர்வ்வம்ʼ ெகௗ³ரவஸத்³கு³ணாப்⁴யாம்
அஸ்மதா³ஹ்வாநகாரிணஸ்தத்த்வஜ்ஞாநத்³வாரா
தஸ்ேயஸ்²வரீயஸ²க்த ரஸ்மப்⁴யம்ʼ த³த்தவதீ|

Ⅳ தத்ஸர்வ்ேவண சாஸ்மப்⁴யம்ʼ தாத்³ருʼஸா² ப³ஹுமூல்யா
மஹாப்ரதஜ்ஞா த³த்தா யாப ⁴ ர்யூயம்ʼ ஸம்ʼஸாரவ்யாப்தாத்
குத்ஸிதாப ⁴லாஷமூலாத் ஸர்வ்வநாஸா²த்³ ரக்ஷாம்ʼ
ப்ராப்ேயஸ்²வரீயஸ்வபா⁴வஸ்யாம்ʼஸி²ேநா ப⁴வதும்ʼஸ²க்நுத²|

Ⅴ தேதா ேஹேதா ர்யூயம்ʼ ஸம்பூர்ணம்ʼ யத்நம்ʼ வதா⁴ய
வஸ்²வாேஸெஸௗஜந்யம்ʼெஸௗஜந்ேயஜ்ஞாநம்ʼ

Ⅵ ஜ்ஞாந ஆயேதந்த்³ரியதாம் ஆயேதந்த்³ரியதாயாம்ʼ
ைத⁴ர்ய்யம்ʼைத⁴ர்ய்ய ஈஸ்²வரப⁴க்த ம்

Ⅶஈஸ்²வரப⁴க்ெதௗப்⁴ராத்ருʼஸ்ேநேஹசப்ேரமயுங்க்த|
Ⅷ ஏதாந யத ³ யுஷ்மாஸு வ த்³யந்ேத◌े வர்த்³த⁴ந்ேத ச
தர்ஹ்யஸ்மத்ப்ரேபா⁴ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யதத்த்வஜ்ஞாேநயுஷ்மாந்
அலஸாந் நஷ்ப²லாம்ʼஸ்²ச நஸ்தா²பயஷ்யந்த |

Ⅸ க ந்த்ேவதாந யஸ்ய ந வத்³யந்ேத ேஸா (அ)ந்ேதா⁴
முத்³ரிதேலாசந : ஸ்வகீயபூர்வ்வபாபாநாம்ʼ மார்ஜ்ஜநஸ்ய
வஸ்ம்ருʼத ம்ʼ க³தஸ்²ச|

Ⅹ தஸ்மாத்³ ேஹ ப்⁴ராதர :, யூயம்ʼ ஸ்வகீயாஹ்வாநவரணேயா
ர்த்³ருʼட⁴கரேண ப³ஹு யதத்⁴வம்ʼ, தத் க்ருʼத்வா கதா³ச ந
ஸ்க²லிஷ்யத²|

Ⅺ யேதா (அ)ேநந ப்ரகாேரணாஸ்மாகம்ʼ ப்ரேபா⁴ஸ்த்ராத்ருʼ
ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யாநந்தராஜ்யஸ்யப்ரேவேஸ²நயூயம்ʼஸுகேலந
ேயாஜயஷ்யத்⁴ேவ|

Ⅻயத்³யப யூயம்ஏதத்ஸர்வ்வம்ʼஜாநீத²வர்த்தமாேநஸத்யமேத
ஸுஸ்த ²ரா ப⁴வத² சததா²ப யுஷ்மாந்ஸர்வ்வதா³தத்ஸ்மாரயதும்
அஹம்அயத்நவாந் ந ப⁴வஷ்யாமி|

ⅩⅢ யாவத்³ ஏதஸ்மிந் தூ³ஷ்ேய தஷ்டா²மி தாவத்³ யுஷ்மாந்
ஸ்மாரயந் ப்ரேபா³த⁴யதும்ʼவஹதம்ʼமந்ேய|

ⅩⅣ யேதா (அ)ஸ்மாகம்ʼ ப்ரபு⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்ேடா மாம்ʼ யத்
ஜ்ஞாப தவாந் தத³நுஸாராத்³ தூ³ஷ்யேமதத் மயா ஸீ²க்⁴ரம்ʼ
த்யக்தவ்யம்இத ஜாநாமி|
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ⅩⅤ மம பரேலாகக³மநாத் பரமப யூயம்ʼ யேத³தாந ஸ்மர்த்தும்ʼ
ஸ² யத² தஸ்மிந்ஸர்வ்வதா²யதஷ்ேய|

ⅩⅥ யேதா (அ)ஸ்மாகம்ʼ ப்ரேபா⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய
பராக்ரமம்ʼ புநராக³மநஞ்ச யுஷ்மாந் ஜ்ஞாபயந்ேதா வயம்ʼ
கல்ப தாந்யுபாக்²யாநாந்யந்வக³ச்சா²ேமத நஹ கந்து தஸ்ய
மஹம்ந : ப்ரத்யக்ஷஸாக்ஷேணாபூ⁴த்வா பா⁴ஷதவந்த :|

ⅩⅦ யத : ஸ பதுரீஸ்²வராத்³ ெகௗ³ரவம்ʼ ப்ரஸ²ம்ʼஸாஞ்ச
ப்ராப்தவாந் வ ேஸ²ஷேதா மஹமயுக்தேதேஜாமத்⁴யாத்³
ஏதாத்³ருʼஸீ²வாணீதம்ʼ ப்ரத ந ர்க³தவதீ, யதா², ஏஷமம ப்ரியபுத்ர
ஏதஸ்மிந் மம பரமஸந்ேதாஷ :|

ⅩⅧ ஸ்வர்கா³த் ந ர்க³ேதயம்ʼ வாணீ பவத்ரபர்வ்வேத ேதந
ஸார்த்³த⁴ம்ʼவத்³யமாைநரஸ்மாப ⁴ரஸ்²ராவ |

ⅩⅨ அபரம் அஸ்மத்ஸமீேப த்³ருʼட⁴தரம்ʼ ப⁴வஷ்யத்³வாக்யம்ʼ
வத்³யேத யூயஞ்ச யத ³ த ³நாரம்ப⁴ம்ʼ யுஷ்மந்மந :ஸு
ப்ரபா⁴தீயநக்ஷத்ரஸ்ேயாத³யஞ்ச யாவத் த மிரமேய ஸ்தா²ேந
ஜ்வலந்தம்ʼப்ரதீ³பமிவதத்³வாக்யம்ʼஸம்மந்யத்⁴ேவதர்ஹ ப⁴த்³ரம்ʼ
கரிஷ்யத²|

ⅩⅩ ஸா²ஸ்த்ரீயம்ʼ க மப ப⁴வஷ்யத்³வாக்யம்ʼ மநுஷ்யஸ்ய
ஸ்வகீயபா⁴வேபா³த⁴கம்ʼ நஹ , ஏதத்³ யுஷ்மாப ⁴ : ஸம்யக்
ஜ்ஞாயதாம்ʼ|

ⅩⅪ யேதா ப⁴வஷ்யத்³வாக்யம்ʼ புரா மாநுஷாணாம் இச்சா²ேதா
ேநாத்பந்நம்ʼ க ந்த்வீஸ்²வரஸ்யபவத்ரேலாகா : பவ த்ேரணாத்மநா
ப்ரவர்த்த தா : ஸந்ேதாவாக்யம்அபா⁴ஷந்த|

Ⅱ
Ⅰ அபரம்ʼ பூர்வ்வகாேல யதா² ேலாகாநாம்ʼ மத்⁴ேய
மித்²யாப⁴வஷ்யத்³வாத ³ந உபாதஷ்ட²ந் ததா² யுஷ்மாகம்ʼ
மத்⁴ேய(அ)ப மித்²யாஸி²க்ஷகாஉபஸ்தா²ஸ்யந்த , ேதஸ்ேவஷாம்ʼ
க்ேரதாரம்ʼ ப்ரபு⁴ம் அநங்கீ³க்ருʼத்ய ஸத்வரம்ʼ வநாஸ²ம்ʼ ஸ்ேவஷ
வர்த்தயந்த வ நாஸ²கைவத⁴ர்ம்ம்யம்ʼ கு³ப்தம்ʼ யுஷ்மந்மத்⁴யம்
ஆேநஷ்யந்த |

Ⅱ தேதா (அ)ேநேகஷ ேதஷாம்ʼ வநாஸ²கமார்க³ம்ʼ க³ேதஷ
ேதப்⁴ய : ஸத்யமார்க³ஸ்யந ந்தா³ஸம்ப⁴வஷ்யத |

Ⅲஅபரஞ்ச ேத ேலாபா⁴த் காபட்யவாக்ைய ர்யுஷ்மத்ேதா லாப⁴ம்ʼ
கரிஷ்யந்ேத க ந்து ேதஷாம்ʼ புராதநத³ண்டா³ஜ்ஞா ந வலம்ப³ேத
ேதஷாம்ʼவநாஸ²ஸ்²ச ந ந த்³ராத |

Ⅳ ஈஸ்²வர : க்ருʼதபாபாந் தூ³தாந் ந க்ஷமித்வா
த மிரஸ்²ருʼங்க²ைல : பாதாேல ருத்³த்⁴வா வ சாரார்த²ம்ʼ
ஸமர்ப தவாந்|

Ⅴ புராதநம்ʼ ஸம்ʼஸாரமப ந க்ஷமித்வா தம்ʼ து³ஷ்டாநாம்ʼ
ஸம்ʼஸாரம்ʼ ஜலாப்லாவேநந மஜ்ஜயத்வாஸப்தஜைந : ஸஹதம்ʼ
த⁴ர்ம்மப்ரசாரகம்ʼ ேநாஹம்ʼ ரக்ஷதவாந்|
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Ⅵ ஸிேதா³மம் அேமாரா ேசத நாமேக நக³ேர ப⁴வஷ்யதாம்ʼ
து³ஷ்டாநாம்ʼ த்³ருʼஷ்டாந்தம்ʼ வதா⁴ய ப⁴ஸ்மீக்ருʼத்ய வநாேஸ²ந
த³ண்டி³தவாந்;

Ⅶ க ந்து ைத : குத்ஸிதவ்யப ⁴சாரிப ⁴ ர்து³ஷ்டாத்மப ⁴ : க்லிஷ்டம்ʼ
தா⁴ர்ம்மிகம்ʼ ேலாடம்ʼ ரக்ஷதவாந்|

Ⅷ ஸ தா⁴ர்ம்மிேகா ஜநஸ்ேதஷாம்ʼ மத்⁴ேய நவஸந்
ஸ்வீயத்³ருʼஷ்டிஸ்²ேராத்ரேகா³சேரப்⁴யஸ்ேதஷாம்
அத⁴ர்ம்மாசாேரப்⁴ய : ஸ்வகீயதா⁴ர்ம்மிகமநஸி த ³ேந த ³ேந
தப்தவாந்|

Ⅸப்ரபு⁴ ர்ப⁴க்தாந் பரீக்ஷாத்³உத்³த⁴ர்த்தும்ʼவசாரத ³நஞ்சயாவத்³
த³ண்ட்³யாமாநாந்அதா⁴ர்ம்மிகாந் ேராத்³து⁴ம்ʼ பாரயத ,

Ⅹ வேஸ²ஷேதா ேய (அ)ேமத்⁴யாப ⁴லாஷாத் ஸா²ரீரிகஸுக²ம்
அநுக³ச்ச²ந்த கர்த்ருʼத்வபதா³ந சாவஜாநந்த தாேநவ (ேராத்³து⁴ம்ʼ
பாரயத | ) ேதது³ :ஸாஹஸிந : ப்ரக³ல்பா⁴ஸ்²ச|

Ⅺ அபரம்ʼ ப³லெகௗ³ரவாப்⁴யாம்ʼ ஸ்²ேரஷ்டா² த ³வ்யதூ³தா :
ப்ரேபா⁴ : ஸந்நெதௗ⁴ ேயஷாம்ʼ ைவபரீத்ேயந ந ந்தா³ஸூசகம்ʼ
வசாரம்ʼ ந குர்வ்வந்த ேதஷாம் உச்சபத³ஸ்தா²நாம்ʼ ந ந்த³நாத்³
இேமந பீ⁴தா :|

Ⅻ க ந்து ேய பு³த்³த ⁴ஹீநா : ப்ரக்ருʼதா ஜந்தேவா
த⁴ர்த்தவ்யதாைய வநாஸ்²யதாைய ச ஜாயந்ேத தத்ஸத்³ருʼஸா²
இேம யந்ந பு³த்⁴யந்ேத தத் ந ந்த³ந்த : ஸ்வகீயவநாஸ்²யதயா
வ நம்ʼ யந்த ஸ்வீயாத⁴ர்ம்மஸ்யப²லம்ʼ ப்ராப்ஸ்யந்த ச|

ⅩⅢேத த ³வா ப்ரக்ருʼஷ்டேபா⁴ஜநம்ʼஸுக²ம்ʼ மந்யந்ேத நஜச²ைல :
ஸுக²ேபா⁴க ³ந : ஸந்ேதா யுஷ்மாப ⁴ : ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ேபா⁴ஜநம்ʼ
குர்வ்வந்த : கலங்க ேநா ேதா³ஷணஸ்²ச ப⁴வந்த |

ⅩⅣ ேதஷாம்ʼ ேலாசநாந பரதா³ராகாங் ணி பாேப
சாஸ்²ராந்தாந ேத சஞ்சலாந மநாம்ʼஸி ேமாஹயந்த ேலாேப⁴
தத்பரமநஸ : ஸந்த ச|

ⅩⅤ ேத ஸா²பக்³ரஸ்தா வம்ʼஸா² : ஸரலமார்க³ம்ʼ வஹாய
ப ³ேயாரபுத்ரஸ்ய ப ³லியமஸ்ய வபேத²ந வ்ரஜந்ேதா
ப்⁴ராந்தா அப⁴வந்| ஸ ப ³லியேமா (அ)ப்யத⁴ர்ம்மாத் ப்ராப்ேய
பாரிேதாஷ ேக(அ)ப்ரீயத,

ⅩⅥ க ந்து நஜாபராதா⁴த்³ ப⁴ர்த்ஸநாம் அலப⁴த யேதா
வசநஸ²க்தஹீநம்ʼ வாஹநம்ʼ மாநுஷகக ³ரம் உச்சார்ய்ய
ப⁴வஷ்யத்³வாத ³நஉந்மத்ததாம்அபா³த⁴த|

ⅩⅦ இேம ந ர்ஜலாந ப்ரஸ்ரவணாந ப்ரசண்ட³வாயுநா சாலிதா
ேமகா⁴ஸ்²ச ேதஷாம்ʼ க்ருʼேத ந த்யஸ்தா²யீ ேகா⁴ரதராந்த⁴கார :
ஸஞ்ச ேதா (அ)ஸ்த |

ⅩⅧேயசஜநாப்⁴ராந்த்யாசாரிக³ணாத்க்ருʼச்ச்²ேரேணாத்³த்⁴ருʼதாஸ்தாந்
இேம (அ)பரிமிதத³ர்பகதா²பா⁴ஷமாணா :ஸா²ரீரிகஸுகா²ப ⁴லாைஷ :
காமக்ரீடா³ப ⁴ஸ்²ச ேமாஹயந்த |

ⅩⅨேதப்⁴ய :ஸ்வாதீ⁴நதாம்ʼப்ரதஜ்ஞாயஸ்வயம்ʼவநாஸ்²யதாயா
தா³ஸா ப⁴வந்த , யத :, ேயா ேயைநவ பராஜிக்³ேயஸஜாதஸ்தஸ்ய
கங்கர :|
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ⅩⅩ த்ராது : ப்ரேபா⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய ஜ்ஞாேநந ஸம்ʼஸாரஸ்ய
மேலப்⁴ய உத்³த்⁴ருʼதா ேய புநஸ்ேதஷ நமஜ்ஜ்ய பராஜீயந்ேத
ேதஷாம்ʼ ப்ரத²மத³ஸா²த : ேஸ²ஷத³ஸா²குத்ஸிதா ப⁴வத |

ⅩⅪ ேதஷாம்ʼ பேக்ஷ த⁴ர்ம்மபத²ஸ்ய ஜ்ஞாநாப்ராப்த ர்வரம்ʼ
ந ச ந ர்த்³த ³ஷ்டாத் பவத்ரவ த ⁴மார்கா³த் ஜ்ஞாநப்ராப்தாநாம்ʼ
பராவர்த்தநம்ʼ|

ⅩⅫ க ந்து ேயயம்ʼ ஸத்யா த்³ருʼஷ்டாந்தகதா² ைஸவ ேதஷ
ப²லிதவதீ,யதா²,குக்குர :ஸ்வீயவாந்தாயவ்யாவர்த்தேதபுந : புந :|
லுடி²தும்ʼ கர்த்³த³ேம தத்³வத்க்ஷாலிதஸ்²ைசவஸூ²கர :||

Ⅲ
Ⅰ ேஹ ப்ரியதமா :, யூயம்ʼ யதா² பவ த்ரப⁴வஷ்யத்³வக்த்ருʼப ⁴ 

: பூர்வ்ேவாக்தாந வாக்யாந த்ராத்ரா ப்ரபு⁴நா ப்ேரரிதாநாம்
அஸ்மாகம்ஆேத³ஸ²ஞ்சஸாரத² ததா²யுஷ்மாந்ஸ்மாரய த்வா

Ⅱ யுஷ்மாகம்ʼ ஸரலபா⁴வம்ʼ ப்ரேபா³த⁴யதும் அஹம்ʼ த்³வதீயம்
இத³ம்ʼ பத்ரம்ʼலிகா²மி|

Ⅲ ப்ரத²மம்ʼ யுஷ்மாப ⁴ரித³ம்ʼ ஜ்ஞாயதாம்ʼ யத் ேஸ²ேஷ காேல
ஸ்ேவச்சா²சாரிேணாந ந்த³காஉபஸ்தா²ய

Ⅳ வத ³ஷ்யந்த ப்ரேபா⁴ராக³மநஸ்ய ப்ரதஜ்ஞா குத்ர? யத :
ப த்ருʼேலாகாநாம்ʼ மஹாந த்³ராக³மநாத் பரம்ʼ ஸர்வ்வாணி
ஸ்ருʼஷ்ேடராரம்ப⁴காேலயதா² தைத²வாவதஷ்ட²ந்ேத|

Ⅴ பூர்வ்வம் ஈஸ்²வரஸ்ய வாக்ேயநாகாஸ²மண்ட³லம்ʼ ஜலாத்³
உத்பந்நா ஜேல ஸந்தஷ்ட²மாநா ச ப்ருʼத ²வ்யவத்³யைததத்³
அந ச்சு²கதாதஸ்ேத நஜாநாந்த ,

Ⅵ ததஸ்தாத்காலிகஸம்ʼஸாேரா ஜேலநாப்லாவ ேதா வ நாஸ²ம்ʼ
க³த :|

Ⅶ க ந்த்வது⁴நா வர்த்தமாேந ஆகாஸ²பூ⁴மண்ட³ேல ேதைநவ
வாக்ேயந வஹ்ந்யர்த²ம்ʼ கு³ப்ேத வ சாரத ³நம்ʼ து³ஷ்டமாநவாநாம்ʼ
வநாஸ²ஞ்சயாவத்³ ர யேத|

Ⅷ ேஹ ப்ரியதமா :, யூயம் ஏதேத³கம்ʼ வாக்யம் அநவக³தா மா
ப⁴வத யத் ப்ரேபா⁴ : ஸாக்ஷாத்³ த ³நேமகம்ʼ வர்ஷஸஹஸ்ரவத்³
வர்ஷஸஹஸ்ரஞ்சத ³ைநகவத்|

Ⅸ ேகச த்³ யதா² வலம்ப³ம்ʼ மந்யந்ேத ததா²
ப்ரபு⁴ : ஸ்வப்ரதஜ்ஞாயாம்ʼ வலம்ப³ேத தந்நஹ
கந்து ேகா(அ)ப யந்ந வ நஸ்²ேயத் ஸர்வ்வம்ʼ ஏவ
மந :பராவர்த்தநம்ʼ க³ச்ேச²யுரித்யப ⁴லஷந் ேஸா (அ)ஸ்மாந் ப்ரத
தீ³ர்க⁴ஸஹஷ்ணுதாம்ʼவத³தா⁴த |

Ⅹ க ந்து க்ஷபாயாம்ʼ ெசௗர இவ ப்ரேபா⁴ ர்த ³நம்
ஆக³மிஷ்யத தஸ்மிந் மஹாஸ²ப்³ேத³ந க³க³நமண்ட³லம்ʼ
ேலாப்ஸ்யேத மூலவஸ்தூந ச தாேபந க³லிஷ்யந்ேத ப்ருʼத ²வீ
தந்மத்⁴யஸ்த ²தாந கர்ம்மாணி ச த⁴ யந்ேத|

Ⅺ அத : ஸர்வ்ைவேரைத ர்வ காேர க³ந்தவ்ேய ஸத யஸ்மிந்
ஆகாஸ²மண்ட³லம்ʼ தா³ேஹந வகாரிஷ்யேத மூலவஸ்தூந ச
தாேபந க³லிஷ்யந்ேத
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Ⅻதஸ்ேயஸ்²வரத ³நஸ்யாக³மநம்ʼப்ரதீக்ஷமாைணராகாங்க்ஷமாைணஸ்²ச
யூஷ்மாப ⁴ ர்த⁴ர்ம்மாசாேரஸ்²வரப⁴க்த ப்⁴யாம்ʼ கீத்³ருʼைஸ²
ர்ேலாைக ர்ப⁴வதவ்யம்ʼ?

ⅩⅢ ததா²ப வயம்ʼ தஸ்ய ப்ரதஜ்ஞாநுஸாேரண த⁴ர்ம்மஸ்ய
வாஸஸ்தா²நம்ʼ நூதநம் ஆகாஸ²மண்ட³லம்ʼ நூதநம்ʼ
பூ⁴மண்ட³லஞ்சப்ரதீக்ஷாமேஹ|

ⅩⅣ அதஏவ ேஹ ப்ரியதமா :, தாந ப்ரதீக்ஷமாணா
யூயம்ʼ நஷ்கலங்கா அந ந்த ³தாஸ்²ச பூ⁴த்வா யத்
ஸா²ந்த்யாஸ்²ரிதாஸ்தஷ்ட²ைத²தஸ்மிந் யதத்⁴வம்ʼ|

ⅩⅤ அஸ்மாகம்ʼ ப்ரேபா⁴ ர்தீ³ர்க⁴ஸஹஷ்ணுதாஞ்ச
பரித்ராணஜநகாம்ʼ மந்யத்⁴வம்ʼ| அஸ்மாகம்ʼ ப்ரியப்⁴ராத்ேர
ெபௗலாயயத்ஜ்ஞாநம்அதா³ய தத³நுஸாேரணேஸா(அ)ப பத்ேர
யுஷ்மாந் ப்ரத தேத³வாலிக²த்|

ⅩⅥ ஸ்வகீயஸர்வ்வபத்ேரஷ ைசதாந்யத ⁴ ப்ரஸ்துத்ய
தேத³வ க³த³த | ேதஷ பத்ேரஷ கத பயாந து³ரூஹ்யாணி
வாக்யாந வ த்³யந்ேத ேய ச ேலாகா அஜ்ஞாநாஸ்²சஞ்சலாஸ்²ச
ேத நஜவநாஸா²ர்த²ம் அந்யஸா²ஸ்த்ரீயவசநாநீவ தாந்யப
வகாரயந்த |

ⅩⅦ தஸ்மாத்³ ேஹ ப்ரியதமா :, யூயம்ʼ பூர்வ்வம்ʼ
பு³த்³த்⁴வா ஸாவதா⁴நாஸ்தஷ்ட²த, அதா⁴ர்ம்மிகாணாம்ʼ
ப்⁴ராந்தஸ்ேராதஸாபஹ்ருʼதா : ஸ்வகீயஸுஸ்த ²ரத்வாத் மா
ப்⁴ரஸ்²யத|

ⅩⅧக ந்த்வஸ்மாகம்ʼப்ரேபா⁴ஸ்த்ராதுர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யாநுக்³ரேஹ
ஜ்ஞாேந ச வர்த்³த⁴த்⁴வம்ʼ| தஸ்ய ெகௗ³ரவம் இதா³நீம்ʼ
ஸதா³காலஞ்சபூ⁴யாத்|ஆேமந்|
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1 ேயாஹந : பத்ரம்ʼ
Ⅰ ஆத ³ேதா ய ஆஸீத்³ யஸ்ய வாக்³ அஸ்மாப ⁴ரஸ்²ராவ யஞ்ச
வயம்ʼ ஸ்வேநத்ைர ர்த்³ருʼஷ்டவந்ேதா யஞ்ச வீக்ஷதவந்த :
ஸ்வகைர : ஸ்ப்ருʼஷ்டவந்தஸ்²ச தம்ʼ ஜீவநவாத³ம்ʼ வயம்ʼ
ஜ்ஞாபயாம :|

Ⅱ ஸ ஜீவநஸ்வரூப : ப்ரகாஸ²த வயஞ்ச தம்ʼ
த்³ருʼஷ்டவந்தஸ்தமத ⁴ ஸா யம்ʼ த³த்³மஸ்²ச, யஸ்²ச பது :
ஸந்ந தா⁴வவர்த்ததாஸ்மாகம்ʼ ஸமீேப ப்ரகாஸ²த ச தம்
அநந்தஜீவநஸ்வரூபம்ʼவயம்ʼயுஷ்மாந்ஜ்ஞாபயாம :|

Ⅲ அஸ்மாப ⁴ ர்யத்³ த்³ருʼஷ்டம்ʼ ஸ்²ருதஞ்ச தேத³வ யுஷ்மாந்
ஜ்ஞாப்யேத ேதநாஸ்மாப ⁴ : ஸஹாம்ʼஸி²த்வம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ
ப⁴வஷ்யத | அஸ்மாகஞ்ச ஸஹாம்ʼஸி²த்வம்ʼ ப த்ரா தத்புத்ேரண
யீஸு²க்²ரீஷ்ேடந சஸார்த்³த⁴ம்ʼ ப⁴வத |

Ⅳ அபரஞ்ச யுஷ்மாகம் ஆநந்ேதா³ யத் ஸம்பூர்ேணா ப⁴ேவத்³
தத³ர்த²ம்ʼவயம்ஏதாந லிகா²ம :|

Ⅴ வயம்ʼ யாம்ʼ வார்த்தாம்ʼ தஸ்மாத் ஸ்²ருத்வா யுஷ்மாந்
ஜ்ஞாபயாம : ேஸயம்| ஈஸ்²வேரா ஜ்ேயாதஸ்தஸ்மிந்
அந்த⁴காரஸ்யேலேஸா²(அ)ப நாஸ்த |

Ⅵ வயம்ʼ ேதந ஸஹாம்ʼஸி²ந இத க³த ³த்வா யத்³யந்தா⁴காேர
சராமஸ்தர்ஹ ஸத்யாசாரிேணா ந ஸந்ேதா (அ)ந்ருʼதவாத ³ேநா
ப⁴வாம :|

Ⅶ க ந்து ஸ யதா² ஜ்ேயாதஷ வர்த்தேத ததா² வயமப
யத ³ ஜ்ேயாதஷ சராமஸ்தர்ஹ பரஸ்பரம்ʼ ஸஹபா⁴க ³ேநா
ப⁴வாமஸ்தஸ்ய புத்ரஸ்ய யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய ருத ⁴ரஞ்சாஸ்மாந்
ஸர்வ்வஸ்மாத் பாபாத்ஸு²த்³த⁴யத |

Ⅷ வயம்ʼ நஷ்பாபா இத யத ³ வதா³மஸ்தர்ஹ ஸ்வயேமவ
ஸ்வாந்வஞ்சயாம : ஸத்யமதஞ்சாஸ்மாகம்அந்தேர நவ த்³யேத|

Ⅸ யத ³ ஸ்வபாபாந ஸ்வீகுர்ம்மேஹ தர்ஹ ஸ வஸ்²வாஸ்ேயா
யாதா²ர்த ²கஸ்²சாஸ்த தஸ்மாத்³அஸ்மாகம்ʼ பாபாந க்ஷமிஷ்யேத
ஸர்வ்வஸ்மாத்³அத⁴ர்ம்மாச்சாஸ்மாந்ஸு²த்³த⁴யஷ்யத |

Ⅹ வயம் அக்ருʼதபாபா இத யத ³ வதா³மஸ்தர்ஹ தம்
அந்ருʼதவாத ³நம்ʼ குர்ம்மஸ்தஸ்ய வாக்யஞ்சாஸ்மாகம் அந்தேர
நவ த்³யேத|

Ⅱ
Ⅰேஹப்ரியபா³லகா :,யுஷ்மாப ⁴ ர்யத் பாபம்ʼ ந க்ரிேயத தத³ர்த²ம்ʼ
யுஷ்மாந் ப்ரத்ேயதாந மயா லிக்²யந்ேத| யத ³ து ேகநாப பாபம்ʼ
க்ரியேத தர்ஹ பது : ஸமீேப (அ)ஸ்மாகம்ʼ ஏக : ஸஹாேயா
(அ)ர்த²ேதா தா⁴ர்ம்மிேகா யீஸு² : க்²ரீஷ்ேடாவ த்³யேத|

Ⅱ ஸ சாஸ்மாகம்ʼ பாபாநாம்ʼ ப்ராயஸ்²ச த்தம்ʼ ேகவலமஸ்மாகம்ʼ
நஹ கந்துலிக ²லஸம்ʼஸாரஸ்யபாபாநாம்ʼ ப்ராயஸ்²ச த்தம்ʼ|

Ⅲவயம்ʼ தம்ʼஜாநீமஇத ததீ³யாஜ்ஞாபாலேநநாவக³ச்சா²ம :|
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Ⅳஅஹம்ʼ தம்ʼ ஜாநாமீத வத ³த்வா யஸ்தஸ்யாஜ்ஞா ந பாலயத
ேஸா (அ)ந்ருʼதவாதீ³ஸத்யமதஞ்சதஸ்யாந்தேர நவ த்³யேத|

Ⅴ ய : கஸ்²ச த் தஸ்ய வாக்யம்ʼ பாலயத தஸ்மிந் ஈஸ்²வரஸ்ய
ப்ேரம ஸத்யரூேபணஸித்⁴யத வயம்ʼ தஸ்மிந் வர்த்தாமேஹ தத்³
ஏேதநாவக³ச்சா²ம :|

Ⅵஅஹம்ʼ தஸ்மிந் தஷ்டா²மீத ேயா க³த³த தஸ்ேயத³ம் உச தம்ʼ
யத் க்²ரீஷ்ேடா யாத்³ருʼக்³ ஆசரிதவாந் ேஸா (அ)ப தாத்³ருʼக்³
ஆசேரத்|

Ⅶ ேஹ ப்ரியதமா :, யுஷ்மாந் ப்ரத்யஹம்ʼ நூதநாமாஜ்ஞாம்ʼ
லிகா²மீத நஹ கந்த்வாத ³ேதா யுஷ்மாப ⁴ ர்லப்³தா⁴ம்ʼ
புராதநாமாஜ்ஞாம்ʼ லிகா²மி| ஆத ³ேதா யுஷ்மாப ⁴ ர்யத்³ வாக்யம்ʼ
ஸ்²ருதம்ʼஸாபுராதநாஜ்ஞா|

Ⅷ புநரப யுஷ்மாந் ப்ரத நூதநாஜ்ஞா மயா லிக்²யத ஏதத³ப
தஸ்மிந் யுஷ்மாஸு ச ஸத்யம்ʼ, யேதா (அ)ந்த⁴காேரா வ்யத்ேயத
ஸத்யாஜ்ேயாதஸ்²ேசதா³நீம்ʼ ப்ரகாஸ²ேத;

Ⅸஅஹம்ʼ ஜ்ேயாதஷ வர்த்த இத க³த ³த்வா ய : ஸ்வப்⁴ராதரம்ʼ
த்³ேவஷ்டிேஸா (அ)த்³யாப தமிஸ்ேரவர்த்தேத|

Ⅹ ஸ்வப்⁴ராதரி ய : ப்ரீயேத ஸ ஏவ ஜ்ேயாதஷ வர்த்தேத
வக்⁴நஜநகம்ʼ க மப தஸ்மிந் நவ த்³யேத|

Ⅺ க ந்து ஸ்வப்⁴ராதரம்ʼ ேயா த்³ேவஷ்டி ஸ தமிேர வர்த்தேத
த மிேரசரத சத மிேரணசதஸ்யநயேந (அ)ந்தீ⁴க்ரிேயேததஸ்மாத்
க்கயாமீத ஸஜ்ஞாதும்ʼ நஸ²க்ேநாத |

Ⅻ ேஹ ஸி²ஸ²வ :, யூயம்ʼ தஸ்ய நாம்நா பாபக்ஷமாம்ʼ
ப்ராப்தவந்தஸ்தஸ்மாத்³அஹம்ʼயுஷ்மாந் ப்ரத லிகா²மி|

ⅩⅢ ேஹ பதர :, ய ஆத ³ேதா வர்த்தமாநஸ்தம்ʼ யூயம்ʼ ஜாநீத²
தஸ்மாத்³யுஷ்மாந் ப்ரத லிகா²மி| ேஹயுவாந : யூயம்ʼ பாபத்மாநம்ʼ
ஜிதவந்தஸ்தஸ்மாத்³யுஷ்மாந்ப்ரத லிகா²மி|ேஹபா³லகா :,யூயம்ʼ
ப தரம்ʼஜாநீத² தஸ்மாத³ஹம்ʼயுஷ்மாந் ப்ரத லிக ²தவாந்|

ⅩⅣ ேஹ பதர :, ஆத ³ேதா ேயா வர்த்தமாநஸ்தம்ʼ யூயம்ʼ ஜாநீத²
தஸ்மாத்³யுஷ்மாந்ப்ரத லிக ²தவாந்|ேஹயுவாந :,யூயம்ʼப³லவந்த
ஆத்⁴ேவ, ஈஸ்²வரஸ்யவாக்யஞ்சயுஷ்மத³ந்தேரவர்தேத பாபாத்மா
சயுஷ்மாப ⁴ : பராஜிக்³ேய தஸ்மாத்³யுஷ்மாந் ப்ரத லிக ²தவாந்|

ⅩⅤயூயம்ʼஸம்ʼஸாேரஸம்ʼஸாரஸ்த²வஷேயஷ சமா ப்ரீயத்⁴வம்ʼ
ய : ஸம்ʼஸாேர ப்ரீயேத தஸ்யாந்தேர பது : ப்ேரம ந தஷ்ட²த |

ⅩⅥ யத : ஸம்ʼஸாேர யத்³யத் ஸ்த ²தம் அர்த²த :
ஸா²ரீரிகபா⁴வஸ்யாப ⁴லாேஷா த³ர்ஸ²ேநந்த்³ரியஸ்யாப ⁴லாேஷா
ஜீவநஸ்ய க³ர்வ்வஸ்²ச ஸர்வ்வேமதத் ப த்ருʼேதா ந ஜாயேத க ந்து
ஸம்ʼஸாரேத³வ|

ⅩⅦ ஸம்ʼஸாரஸ்ததீ³யாப ⁴லாஷஸ்²ச வ்யத்ேயத க ந்து ய
ஈஸ்²வரஸ்ேயஷ்டம்ʼ கேராத ேஸா (அ)நந்தகாலம்ʼயாவத்தஷ்ட²த |

ⅩⅧ ேஹ பா³லகா :, ேஸ²ஷகாேலா(அ)யம்ʼ, அபரம்ʼ
க்²ரீஷ்டாரிேணாபஸ்தா²வ்யமித யுஷ்மாப ⁴ ர்யதா² ஸ்²ருதம்ʼ
ததா² ப³ஹவ : க்²ரீஷ்டாரய உபஸ்த ²தாஸ்தஸ்மாத³யம்ʼ
ேஸ²ஷகாேலா(அ)ஸ்தீத வயம்ʼஜாநீம :|
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ⅩⅨ ேத (அ)ஸ்மந்மத்⁴யாந் ந ர்க³தவந்த : க ந்த்வஸ்மதீ³யா
நாஸந் யத்³யஸ்மதீ³யா அப⁴வஷ்யந் தர்ஹ்யஸ்மத்ஸங்ேக³
(அ)ஸ்தா²ஸ்யந், க ந்து ஸர்வ்ேவ (அ)ஸ்மதீ³யா ந ஸந்த்ேயதஸ்ய
ப்ரகாஸ²ஆவஸ்²யகஆஸீத்|

ⅩⅩய : பவ த்ரஸ்தஸ்மாத்³யூயம்அப ⁴ேஷகம்ʼ ப்ராப்தவந்தஸ்ேதந
ஸர்வ்வாணிஜாநீத²|

ⅩⅪயூயம்ʼ ஸத்யமதம்ʼ ந ஜாநீத² தத்காரணாத்³ அஹம்ʼ யுஷ்மாந்
ப்ரத லிக ²தவாந் தந்நஹ கந்து யூயம்ʼ தத் ஜாநீத² ஸத்யமதாச்ச
க மப்யந்ருʼதவாக்யம்ʼ ேநாத்பத்³யேத தத்காரணாேத³வ|

ⅩⅫ யீஸு²ரப ⁴ஷக்தஸ்த்ராேதத ேயா நாங்கீ³கேராத தம்ʼ வநா
ேகா (அ)பேரா (அ)ந்ருʼதவாதீ³ ப⁴ேவத்? ஸ ஏவ க்²ரீஷ்டாரி ர்ய :
ப தரம்ʼ புத்ரஞ்ச நாங்கீ³கேராத |

ⅩⅩⅢ ய : கஸ்²ச த் புத்ரம்ʼ நாங்கீ³கேராத ஸ ப தரமப ந தா⁴ரயத
யஸ்²ச புத்ரமங்கீ³கேராத ஸப தரமப தா⁴ரயத |

ⅩⅩⅣஆத ³ேதாயுஷ்மாப ⁴ ர்யத்ஸ்²ருதம்ʼதத்³யுஷ்மாஸுதஷ்ட²து,
ஆத ³த : ஸ்²ருதம்ʼ வாக்யம்ʼ யத ³ யுஷ்மாஸு தஷ்ட²த , தர்ஹ
யூயமப புத்ேர ப தரி சஸ்தா²ஸ்யத²|

ⅩⅩⅤ ஸ ச ப்ரதஜ்ஞயாஸ்மப்⁴யம்ʼ யத் ப்ரதஜ்ஞாதவாந் தத்³
அநந்தஜீவநம்ʼ|

ⅩⅩⅥ ேய ஜநா யுஷ்மாந் ப்⁴ராமயந்த தாநத்⁴யஹம் இத³ம்ʼ
லிக ²தவாந்|

ⅩⅩⅦஅபரம்ʼ யூயம்ʼ தஸ்மாத்³ யம் அப ⁴ேஷகம்ʼ ப்ராப்தவந்த : ஸ
யுஷ்மாஸு தஷ்ட²த தத : ேகா(அ)ப யத்³ யுஷ்மாந் ஸி²க்ஷேயத்
தத்³ அநாவஸ்²யகம்ʼ, ஸ சாப ⁴ேஷேகா யுஷ்மாந் ஸர்வ்வாணி
ஸி²க்ஷயத ஸத்யஸ்²ச ப⁴வத ந சாதத்²ய :, அத : ஸ யுஷ்மாந்
யத்³வத்³அஸி²க்ஷயத்தத்³வத்தத்ரஸ்தா²ஸ்யத²|

ⅩⅩⅧ அதஏவ ேஹ ப்ரியபா³லகா யூயம்ʼ தத்ர தஷ்ட²த, ததா²
ஸத ஸ யதா³ ப்ரகாஸி²ஷ்யேத ததா³ வயம்ʼ ப்ரத பா⁴ந்வ தா
ப⁴வஷ்யாம :, தஸ்யாக³மநஸமேய ச தஸ்ய ஸாக்ஷாந்ந
த்ரபஷ்யாமேஹ|

ⅩⅩⅨ ஸ தா⁴ர்ம்மிேகா (அ)ஸ்தீத யத ³ யூயம்ʼ ஜாநீத² தர்ஹ ய :
கஸ்²ச த்³ த⁴ர்ம்மாசாரம்ʼ கேராத ஸதஸ்மாத்ஜாதஇத்யப ஜாநீத|

Ⅲ
Ⅰ பஸ்²யத வயம் ஈஸ்²வரஸ்ய ஸந்தாநா இத நாம்நாக்²யாமேஹ,
ஏேதந ப தாஸ்மப்⁴யம்ʼ கீத்³ருʼக் மஹாப்ேரம ப்ரத³த்தவாந், க ந்து
ஸம்ʼஸாரஸ்தம்ʼ நாஜாநாத் தத்காரணாத³ஸ்மாந்அப நஜாநாத |

Ⅱ ேஹ ப்ரியதமா :, இதா³நீம்ʼ வயம் ஈஸ்²வரஸ்ய
ஸந்தாநா ஆஸ்மேஹ பஸ்²சாத் க ம்ʼ ப⁴வஷ்யாமஸ்தத்³
அத்³யாப்யப்ரகாஸி²தம்ʼ க ந்து ப்ரகாஸ²ம்ʼ க³ேத வயம்ʼ தஸ்ய
ஸத்³ருʼஸா² ப⁴வஷ்யாமி இத ஜாநீம :, யத : ஸ யாத்³ருʼேஸா²
(அ)ஸ்த தாத்³ருʼேஸா² (அ)ஸ்மாப ⁴ர்த³ர்ஸி²ஷ்யேத|

Ⅲ தஸ்மிந் ஏஷா ப்ரத்யாஸா² யஸ்ய கஸ்யச த்³ ப⁴வத ஸஸ்வம்ʼ
ததா² பவ த்ரம்ʼ கேராத யதா²ஸபவத்ேரா (அ)ஸ்த |
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Ⅳ ய : கஸ்²ச த் பாபம் ஆசரத ஸ வ்யவஸ்தா²லங்க⁴நம்ʼ கேராத
யத : பாபேமவவ்யவஸ்தா²லங்க⁴நம்ʼ|

Ⅴ அபரம்ʼ ேஸா (அ)ஸ்மாகம்ʼ பாபாந்யபஹர்த்தும்ʼ
ப்ராகாஸ²ைததத்³யூயம்ʼஜாநீத², பாபஞ்சதஸ்மிந் நவ த்³யேத|

Ⅵ ய : கஸ்²ச த் தஸ்மிந் தஷ்ட²த ஸ பாபாசாரம்ʼ ந கேராத
ய : கஸ்²ச த் பாபாசாரம்ʼ கேராத ஸ தம்ʼ ந த்³ருʼஷ்டவாந் ந
வாவக³தவாந்|

Ⅶேஹப்ரியபா³லகா :,கஸ்²ச த்³யுஷ்மாகம்ʼப்⁴ரமம்ʼநஜநேயத்,ய :
கஸ்²ச த்³ த⁴ர்ம்மாசாரம்ʼ கேராத ஸ தாத்³ருʼக்³ தா⁴ர்ம்மிேகா ப⁴வத
யாத்³ருʼக்ஸதா⁴ம்மிேகா (அ)ஸ்த |

Ⅷ ய : பாபாசாரம்ʼ கேராத ஸ ஸ²யதாநாத் ஜாேதா யத :
ஸ²யதாந ஆத ³த : பாபாசாரீ ஸ²யதாநஸ்ய கர்ம்மணாம்ʼ
ேலாபார்த²ேமேவஸ்²வரஸ்யபுத்ர : ப்ராகாஸ²த|

Ⅸ ய : கஸ்²ச த்³ ஈஸ்²வராத் ஜாத : ஸ பாபாசாரம்ʼ ந கேராத
யதஸ்தஸ்ய வீர்ய்யம்ʼ தஸ்மிந் தஷ்ட²த பாபாசாரம்ʼ கர்த்துஞ்ச ந
ஸ²க்ேநாத யத : ஸஈஸ்²வராத்ஜாத :|

Ⅹ இத்யேநேநஸ்²வரஸ்ய ஸந்தாநா : ஸ²யதாநஸ்ய ச ஸந்தாநா
வ்யக்தா ப⁴வந்த | ய : கஸ்²ச த்³ த⁴ர்ம்மாசாரம்ʼ ந கேராத ஸ
ஈஸ்²வராத் ஜாேதா நஹ யஸ்²ச ஸ்வப்⁴ராதரி ந ப்ரீயேத ேஸா
(அ)பீஸ்²வராத்ஜாேதா நஹ |

Ⅺயதஸ்தஸ்யயஆேத³ஸ²ஆத ³ேதா யுஷ்மாப ⁴ : ஸ்²ருத : ஸஏஷ
ஏவயத்³அஸ்மாப ⁴ : பரஸ்பரம்ʼ ப்ேரம கர்த்தவ்யம்ʼ|

Ⅻ பாபாத்மேதா ஜாேதா ய : காப ³ல் ஸ்வப்⁴ராதரம்ʼ ஹதவாந்
தத்ஸத்³ருʼைஸ²ரஸ்மாப ⁴ ர்ந ப⁴வதவ்யம்ʼ| ஸ கஸ்மாத் காரணாத்
தம்ʼ ஹதவாந்? தஸ்ய கர்ம்மாணி து³ஷ்டாந தத்³ப்⁴ராதுஸ்²ச
கர்ம்மாணி த⁴ர்ம்மாண்யாஸந்இத காரணாத்|

ⅩⅢேஹமமப்⁴ராதர :,ஸம்ʼஸாேராயத ³யுஷ்மாந்த்³ேவஷ்டிதர்ஹ
தத்³ஆஸ்²சர்ய்யம்ʼ ந மந்யத்⁴வம்ʼ|

ⅩⅣ வயம்ʼ ம்ருʼத்யும் உத்தீர்ய்ய ஜீவநம்ʼ ப்ராப்தவந்தஸ்தத்³
ப்⁴ராத்ருʼஷ ப்ேரமகரணாத் ஜாநீம :| ப்⁴ராதரி ேயா ந ப்ரீயேத ஸ
ம்ருʼத்ெயௗதஷ்ட²த |

ⅩⅤ ய : கஸ்²ச த் ஸ்வப்⁴ராதரம்ʼ த்³ேவஷ்டி ஸம்ʼ நரகா⁴தீ
கஞ்சாநந்தஜீவநம்ʼ நரகா⁴த ந : கஸ்யாப்யந்தேர நாவதஷ்ட²ேத
தத்³யூயம்ʼஜாநீத²|

ⅩⅥ அஸ்மாகம்ʼ க்ருʼேத ஸ ஸ்வப்ராணாம்ʼஸ்த்யக்தவாந்
இத்யேநந வயம்ʼ ப்ேரம்நஸ்தத்த்வம் அவக³தா :, அபரம்ʼ
ப்⁴ராத்ருʼணாம்ʼ க்ருʼேத (அ)ஸ்மாப ⁴ரப ப்ராணாஸ்த்யக்தவ்யா :|

ⅩⅦ ஸாம்ʼஸாரிகஜீவகாப்ராப்ேதா ேயா ஜந : ஸ்வப்⁴ராதரம்ʼ
தீ³நம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா தஸ்மாத் ஸ்வீயத³யாம்ʼ ருணத்³த ⁴ தஸ்யாந்தர
ஈஸ்²வரஸ்யப்ேரம கத²ம்ʼ தஷ்ேட²த்?

ⅩⅧ ேஹ மம ப்ரியபா³லகா :, வாக்ேயந ஜிஹ்வயா வாஸ்மாப ⁴ :
ப்ேரம ந கர்த்தவ்யம்ʼ க ந்துகார்ய்ேயணஸத்யதயாைசவ|

ⅩⅨஏேதநவயம்ʼயத்ஸத்யமதஸம்ப³ந்தீ⁴யாஸ்தத்ஜாநீமஸ்தஸ்ய
ஸாக்ஷாத்ஸ்வாந்த :கரணாந ஸாந்த்வயதும்ʼஸ² யாமஸ்²ச|
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ⅩⅩ யேதா (அ)ஸ்மத³ந்த :கரணம்ʼ யத்³யஸ்மாந் தூ³ஷயத
தர்ஹ்யஸ்மத³ந்த : கரணாத்³ ஈஸ்²வேரா மஹாந்ஸர்வ்வஜ்ஞஸ்²ச|

ⅩⅪ ேஹ ப்ரியதமா :, அஸ்மத³ந்த :கரணம்ʼ யத்³யஸ்மாந் ந
தூ³ஷயத தர்ஹ வயம் ஈஸ்²வரஸ்ய ஸாக்ஷாத் ப்ரத பா⁴ந்வ தா
ப⁴வாம :|

ⅩⅫயச்ச ப்ரார்த²யாமேஹ தத் தஸ்மாத் ப்ராப்நும :, யேதா வயம்ʼ
தஸ்யாஜ்ஞா : பாலயாமஸ்தஸ்யஸாக்ஷாத்துஷ்டிஜநகம்ஆசாரம்ʼ
குர்ம்மஸ்²ச|

ⅩⅩⅢ அபரம்ʼ தஸ்ேயயமாஜ்ஞா யத்³ வயம்ʼ புத்ரஸ்ய
யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய நாம்ந வஸ்²வஸிமஸ்தஸ்யாஜ்ஞாநுஸாேரண
சபரஸ்பரம்ʼ ப்ேரமகுர்ம்ம :|

ⅩⅩⅣயஸ்²ச தஸ்யாஜ்ஞா : பாலயத ஸ தஸ்மிந் தஷ்ட²த தஸ்மிந்
ேஸா(அ)ப தஷ்ட²த ; ஸ சாஸ்மாந் யம் ஆத்மாநம்ʼ த³த்தவாந்
தஸ்மாத் ேஸா (அ)ஸ்மாஸு தஷ்ட²தீத ஜாநீம :|

Ⅳ
Ⅰ ேஹ ப்ரியதமா :, யூயம்ʼ ஸர்வ்ேவஷ்வாத்மஸு ந வஸ்²வஸித
க ந்து ேத ஈஸ்²வராத் ஜாதா ந ேவத்யாத்மந : பரீக்ஷத்⁴வம்ʼ
யேதா ப³ஹேவா ம்ருʼஷாப⁴வஷ்யத்³வாத ³ேநா ஜக³ந்மத்⁴யம்
ஆக³தவந்த :|

Ⅱ ஈஸ்²வரீேயா ய ஆத்மா ஸ யுஷ்மாப ⁴ரேநந பரிசீயதாம்ʼ, யீஸு² :
க்²ரீஷ்ேடா நராவதாேரா பூ⁴த்வாக³த ஏதத்³ ேயந ேகநச த்³ ஆத்மநா
ஸ்வீக்ரியேதஸஈஸ்²வரீய :|

Ⅲ க ந்து யீஸு² : க்²ரீஷ்ேடா நராவதாேரா பூ⁴த்வாக³த ஏதத்³ ேயந
ேகநச த்³ ஆத்மநா நாங்கீ³க்ரியேத ஸ ஈஸ்²வரீேயா நஹ கந்து
க்²ரீஷ்டாேரராத்மா, ேதந சாக³ந்தவ்யமித யுஷ்மாப ⁴ : ஸ்²ருதம்ʼ, ஸ
ேசதா³நீமப ஜக³த வர்த்தேத|

Ⅳ ேஹ பா³லகா :, யூயம் ஈஸ்²வராத் ஜாதாஸ்தாந் ஜிதவந்தஸ்²ச
யத : ஸம்ʼஸாராத ⁴ஷ்டா²நகாரிேணா (அ)ப யுஷ்மத³த ⁴ஷ்டா²நகாரீ
மஹாந்|

Ⅴ ேத ஸம்ʼஸாராத் ஜாதாஸ்தேதா ேஹேதா : ஸம்ʼஸாராத்³
பா⁴ஷந்ேதஸம்ʼஸாரஸ்²ச ேதஷாம்ʼவாக்யாந க்³ருʼஹ்லாத |

Ⅵ வயம் ஈஸ்²வராத் ஜாதா :, ஈஸ்²வரம்ʼ ேயா ஜாநாத
ேஸா(அ)ஸ்மத்³வாக்யாந க்³ருʼஹ்லாத யஸ்²ேசஸ்²வராத் ஜாேதா
நஹ ேஸா(அ)ஸ்மத்³வாக்யாந ந க்³ருʼஹ்லாத ; அேநந வயம்ʼ
ஸத்யாத்மாநம்ʼ ப்⁴ராமகாத்மாநஞ்ச பரிச நும :|

Ⅶ ேஹ ப்ரியதமா :, வயம்ʼ பரஸ்பரம்ʼ ப்ேரம கரவாம, யத : ப்ேரம
ஈஸ்²வராத் ஜாயேத, அபரம்ʼ ய : கஸ்²ச த் ப்ேரம கேராத ஸ
ஈஸ்²வராத்ஜாத ஈஸ்²வரம்ʼ ேவத்த ச|

Ⅷ ய : ப்ேரம ந கேராத ஸ ஈஸ்²வரம்ʼ ந ஜாநாத யத ஈஸ்²வர :
ப்ேரமஸ்வரூப :|

Ⅸ அஸ்மாஸ்வீஸ்²வரஸ்ய ப்ேரைமேதந ப்ராகாஸ²த யத்
ஸ்வபுத்ேரணாஸ்மப்⁴யம்ʼ ஜீவநதா³நார்த²ம் ஈஸ்²வர : ஸ்வீயம்
அத்³வதீயம்ʼ புத்ரம்ʼஜக³ந்மத்⁴யம்ʼ ப்ேரஷதவாந்|
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Ⅹ வயம்ʼ யத்³ ஈஸ்²வேர ப்ரீதவந்த இத்யத்ர நஹ கந்து ஸ
யத³ஸ்மாஸு ப்ரீதவாந் அஸ்மத்பாபாநாம்ʼ ப்ராயஸ்²ச ர்த்தார்த²ம்ʼ
ஸ்வபுத்ரம்ʼ ப்ேரஷதவாம்ʼஸ்²ேசத்யத்ர ப்ேரமஸந்தஷ்ட²ேத|

Ⅺ ேஹ ப்ரியதமா :, அஸ்மாஸு யதீ³ஸ்²வேரைணதாத்³ருʼஸ²ம்ʼ
ப்ேரம க்ருʼதம்ʼ தர்ஹ பரஸ்பரம்ʼ ப்ேரம கர்த்தும்
அஸ்மாகமப்யுச தம்ʼ|

Ⅻஈஸ்²வர : கதா³ச ேகநாப நத்³ருʼஷ்ட : யத்³யஸ்மாப ⁴ : பரஸ்பரம்ʼ
ப்ேரம க்ரியேத தர்ஹீஸ்²வேரா (அ)ஸ்மந்மத்⁴ேய தஷ்ட²த தஸ்ய
ப்ேரம சாஸ்மாஸு ேஸத்ஸ்யேத|

ⅩⅢ அஸ்மப்⁴யம்ʼ ேதந ஸ்வகீயாத்மேநாம்ʼ(அ)ேஸா² த³த்த
இத்யேநந வயம்ʼ யத் தஸ்மிந் தஷ்டா²ம : ஸ ச யத்³ அஸ்மாஸு
தஷ்ட²தீத ஜாநீம :|

ⅩⅣ ப தா ஜக³த்ராதாரம்ʼ புத்ரம்ʼ ப்ேரஷதவாந் ஏதத்³ வயம்ʼ
த்³ருʼஷ்ட்வா ப்ரமாணயாம :|

ⅩⅤ யீஸு²ரீஸ்²வரஸ்ய புத்ர ஏதத்³ ேயநாங்கீ³க்ரியேத தஸ்மிந்
ஈஸ்²வரஸ்தஷ்ட²த ஸேசஸ்²வேர தஷ்ட²த |

ⅩⅥ அஸ்மாஸ்வீஸ்²வரஸ்ய யத் ப்ேரம வர்த்தேத தத்³ வயம்ʼ
ஜ்ஞாதவந்தஸ்தஸ்மிந் வஸ்²வாஸிதவந்தஸ்²ச| ஈஸ்²வர :
ப்ேரமஸ்வரூப : ப்ேரம்நீ யஸ்தஷ்ட²த ஸ ஈஸ்²வேர தஷ்ட²த
தஸ்மிம்ʼஸ்²ேசஸ்²வரஸ்தஷ்ட²த |

ⅩⅦ ஸ யாத்³ருʼேஸா² (அ)ஸ்த வயமப்ேயதஸ்மிந் ஜக³த
தாத்³ருʼஸா² ப⁴வாம ஏதஸ்மாத்³ வசாரத ³ேந (அ)ஸ்மாப ⁴ ர்யா
ப்ரத பா⁴ லப்⁴யேத ஸாஸ்மத்ஸம்ப³ந்தீ⁴யஸ்ய ப்ேரம்ந : ஸித்³த ⁴ 
:|

ⅩⅧ ப்ேரம்ந பீ⁴த ர்ந வர்த்தேத க ந்து ஸித்³த⁴ம்ʼ ப்ேரம பீ⁴த ம்ʼ
ந ராகேராத யேதா பீ⁴த  : ஸயாதநாஸ்த பீ⁴ேதா மாநவ : ப்ேரம்ந
ஸித்³ேதா⁴ நஜாத :|

ⅩⅨ அஸ்மாஸு ஸ ப்ரத²மம்ʼ ப்ரீதவாந் இத காரணாத்³ வயம்ʼ
தஸ்மிந் ப்ரீயாமேஹ|

ⅩⅩ ஈஸ்²வேர (அ)ஹம்ʼ ப்ரீய இத்யுக்த்வா ய : கஸ்²ச த்
ஸ்வப்⁴ராதரம்ʼ த்³ேவஷ்டி ேஸா (அ)ந்ருʼதவாதீ³| ஸ யம்ʼ
த்³ருʼஷ்டவாந் தஸ்மிந் ஸ்வப்⁴ராதரி யத ³ ந ப்ரீயேத தர்ஹ
யம் ஈஸ்²வரம்ʼ ந த்³ருʼஷ்டவாந் கத²ம்ʼ தஸ்மிந் ப்ேரம கர்த்தும்ʼ
ஸ²க்நுயாத்?

ⅩⅪ அத ஈஸ்²வேர ய : ப்ரீயேத ஸ ஸ்வீயப்⁴ராதர்ய்யப ப்ரீயதாம்
இயம்ஆஜ்ஞாதஸ்மாத்³அஸ்மாப ⁴ ர்லப்³தா⁴|

Ⅴ
Ⅰ யீஸு²ரப ⁴ஷக்தஸ்த்ராேதத ய : கஸ்²ச த்³ வஸ்²வாஸித ஸ
ஈஸ்²வராத்ஜாத :;அபரம்ʼய : கஸ்²ச த்ஜநய தரி ப்ரீயேதஸதஸ்மாத்
ஜாேதஜேந (அ)ப ப்ரீயேத|

Ⅱ வயம் ஈஸ்²வரஸ்ய ஸந்தாேநஷ ப்ரீயாமேஹ தத்³ அேநந
ஜாநீேமாயத்³ ஈஸ்²வேர ப்ரீயாமேஹதஸ்யாஜ்ஞா : பாலயாமஸ்²ச|

Ⅲ யத ஈஸ்²வேர யத் ப்ேரம தத் ததீ³யாஜ்ஞாபாலேநநாஸ்மாப ⁴ :
ப்ரகாஸ²யதவ்யம்ʼ, தஸ்யாஜ்ஞாஸ்²ச கேடா²ரா ந ப⁴வந்த |
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Ⅳ யேதா ய : கஸ்²ச த்³ ஈஸ்²வராத் ஜாத : ஸ ஸம்ʼஸாரம்ʼ
ஜயத கஞ்சாஸ்மாகம்ʼ ேயா வஸ்²வாஸ : ஸ ஏவாஸ்மாகம்ʼ
ஸம்ʼஸாரஜயஜய :|

Ⅴ யீஸு²ரீஸ்²வரஸ்ய புத்ர இத ேயா வஸ்²வஸித தம்ʼ வநா
ேகா(அ)பர : ஸம்ʼஸாரம்ʼஜயத ?

Ⅵ ேஸா(அ)ப ⁴ஷக்தஸ்த்ராதா யீஸு²ஸ்ேதாயருத ⁴ராப்⁴யாம்
ஆக³த : ேகவலம்ʼ ேதாேயந நஹ கந்து ேதாயருத ⁴ராப்⁴யாம்,
ஆத்மா சஸா ப⁴வத யதஆத்மாஸத்யதாஸ்வரூப :|

Ⅶயேதா ேஹேதா : ஸ்வர்ேக³ ப தா வாத³ : பவ த்ரஆத்மா ச த்ரய
இேமஸாக்ஷண : ஸந்த , த்ரயஇேமைசேகா ப⁴வந்த |

Ⅷததா² ப்ருʼத ²வ்யாம்ஆத்மா ேதாயம்ʼருத ⁴ரஞ்ச த்ரீண்ேயதாந
ஸா யம்ʼ த³தா³த ேதஷாம்ʼ த்ரயாணாம்ஏகத்வம்ʼ ப⁴வத ச|

Ⅸ மாநவாநாம்ʼ ஸா யம்ʼ யத்³யஸ்மாப ⁴ ர்க்³ருʼஹ்யேத
தர்ஹீஸ்²வரஸ்ய ஸா யம்ʼ தஸ்மாத³ப ஸ்²ேரஷ்ட²ம்ʼ யத :
ஸ்வபுத்ரமதீ⁴ஸ்²வேரணத³த்தம்ʼஸா யமித³ம்ʼ|

Ⅹ ஈஸ்²வரஸ்ய புத்ேர ேயா வஸ்²வாஸித ஸ நஜாந்தேர தத்
ஸா யம்ʼ தா⁴ரயத ; ஈஸ்²வேர ேயா ந வஸ்²வஸித ஸ தம்
அந்ருʼதவாத ³நம்ʼ கேராத யத ஈஸ்²வர : ஸ்வபுத்ரமத ⁴ யத்
ஸா யம்ʼ த³த்தவாந் தஸ்மிந்ஸநவஸ்²வஸித |

Ⅺ தச்ச ஸா யமித³ம்ʼ யத்³ ஈஸ்²வேரா (அ)ஸ்மப்⁴யம்
அநந்தஜீவநம்ʼ த³த்தவாந் தச்சஜீவநம்ʼ தஸ்யபுத்ேரவ த்³யேத|

Ⅻய : புத்ரம்ʼ தா⁴ரயத ஸ ஜீவநம்ʼ தா⁴ரியத , ஈஸ்²வரஸ்ய புத்ரம்ʼ
ேயா ந தா⁴ரயத ஸஜீவநம்ʼ ந தா⁴ரயத |

ⅩⅢஈஸ்²வரபுத்ரஸ்யநாம்ந யுஷ்மாந்ப்ரத்ேயதாந மயாலிக ²தாந
தஸ்யாப ⁴ப்ராேயா (அ)யம்ʼ யத்³ யூயம் அநந்தஜீவநப்ராப்தா இத
ஜாநீயாத தஸ்ேயஸ்²வரபுத்ரஸ்யநாம்ந வஸ்²வேஸதச|

ⅩⅣ தஸ்யாந்த ேக (அ)ஸ்மாகம்ʼ யா ப்ரத பா⁴ ப⁴வத தஸ்யா :
காரணமித³ம்ʼ யத்³ வயம்ʼ யத ³ தஸ்யாப ⁴மதம்ʼ க மப தம்ʼ
யாசாமேஹதர்ஹ ேஸா (அ)ஸ்மாகம்ʼவாக்யம்ʼஸ்²ருʼேணாத |

ⅩⅤ ஸ சாஸ்மாகம்ʼ யத் கஞ்சந யாசநம்ʼ ஸ்²ருʼேணாதீத யத ³
ஜாநீமஸ்தர்ஹ தஸ்மாத்³ யாச தா வரா அஸ்மாப ⁴ : ப்ராப்யந்ேத
தத³ப ஜாநீம :|

ⅩⅥ கஸ்²ச த்³ யத ³ ஸ்வப்⁴ராதரம் அம்ருʼத்யுஜநகம்ʼ பாபம்ʼ
குர்வ்வந்தம்ʼ பஸ்²யத தர்ஹ ஸ ப்ரார்த²நாம்ʼ கேராது
ேதேநஸ்²வரஸ்தஸ்ைம ஜீவநம்ʼ தா³ஸ்யத , அர்த²ேதா
ம்ருʼத்யுஜநகம்ʼ பாபம்ʼ ேயந நாகாரிதஸ்ைம| க ந்து ம்ருʼத்யுஜநகம்
ஏகம்ʼ பாபம் ஆஸ்ேத தத³த ⁴ ேதந ப்ரார்த²நா க்ரியதாமித்யஹம்ʼ ந
வதா³மி|

ⅩⅦ ஸர்வ்வ ஏவாத⁴ர்ம்ம : பாபம்ʼ க ந்து ஸர்வ்வபாம்ʼப
ம்ருʼத்யுஜநகம்ʼ நஹ |

ⅩⅧயஈஸ்²வராத்ஜாத :ஸபாபாசாரம்ʼநகேராத க ந்த்வீஸ்²வராத்
ஜாேதா ஜந : ஸ்வம்ʼ ரக்ஷத தஸ்மாத் ஸ பாபாத்மா தம்ʼ ந
ஸ்ப்ருʼஸ²தீத வயம்ʼஜாநீம :|
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ⅩⅨ வயம் ஈஸ்²வராத் ஜாதா : க ந்து க்ருʼத்ஸ்ந : ஸம்ʼஸார :
பாபாத்மேநாவஸ²ம்ʼ க³ேதா (அ)ஸ்தீத ஜாநீம :|

ⅩⅩ அபரம் ஈஸ்²வரஸ்ய புத்ர ஆக³தவாந் வயஞ்ச யயா தஸ்ய
ஸத்யமயஸ்ய ஜ்ஞாநம்ʼ ப்ராப்நுயாமஸ்தாத்³ருʼஸீ²ம்ʼ த ⁴யம்
அஸ்மப்⁴யம்ʼ த³த்தவாந் இத ஜாநீமஸ்தஸ்மிந் ஸத்யமேய
(அ)ர்த²தஸ்தஸ்ய புத்ேர யீஸு²க்²ரீஷ்ேட தஷ்டா²மஸ்²ச; ஸ ஏவ
ஸத்யமய ஈஸ்²வேரா (அ)நந்தஜீவநஸ்வரூபஸ்²சாஸ்த |

ⅩⅪ ேஹ ப்ரியபா³லகா :, யூயம்ʼ ேத³வமூர்த்த ப்⁴ய : ஸ்வாந் ரக்ஷத|
ஆேமந்|
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2 ேயாஹந : பத்ரம்ʼ
Ⅰ ேஹ அப ⁴ருச ேத குரிேய, த்வாம்ʼ தவ புத்ராம்ʼஸ்²ச ப்ரத
ப்ராசீேநா(அ)ஹம்ʼ பத்ரம்ʼலிகா²மி|

Ⅱ ஸத்யமதாத்³ யுஷ்மாஸு மம ப்ேரமாஸ்த ேகவலம்ʼ மம நஹ
கந்து ஸத்யமதஜ்ஞாநாம்ʼ ஸர்வ்ேவஷாேமவ| யத : ஸத்யமதம்
அஸ்மாஸு தஷ்ட²த்யநந்தகாலம்ʼயாவச்சாஸ்மாஸுஸ்தா²ஸ்யத |

Ⅲ பதுரீஸ்²வராத் தத்பது : புத்ராத் ப்ரேபா⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டாச்ச
ப்ராப்ேயா (அ)நுக்³ரஹ : க்ருʼபாஸா²ந்தஸ்²சஸத்யதாப்ேரமப்⁴யாம்ʼ
ஸார்த்³த⁴ம்ʼயுஷ்மாந்அத ⁴தஷ்ட²து|

Ⅳவயம்ʼப த்ருʼேதாயாம்ஆஜ்ஞாம்ʼப்ராப்தவந்தஸ்தத³நுஸாேரண
தவ ேகச த்³ ஆத்மஜா : ஸத்யமதம் ஆசரந்த்ேயதஸ்ய ப்ரமாணம்ʼ
ப்ராப்யாஹம்ʼ ப்⁴ருʼஸ²ம்ஆநந்த ³தவாந்|

Ⅴ ஸாம்ப்ரதஞ்ச ேஹ குரிேய, நவீநாம்ʼ காஞ்ச த்³ ஆஜ்ஞாம்ʼ ந
லிக²ந்நஹம் ஆத ³ேதா லப்³தா⁴ம் ஆஜ்ஞாம்ʼ லிக²ந் த்வாம் இத³ம்ʼ
வநேயயத்³அஸ்மாப ⁴ : பரஸ்பரம்ʼ ப்ேரம கர்த்தவ்யம்ʼ|

Ⅵ அபரம்ʼ ப்ேரைமேதந ப்ரகாஸ²ேத யத்³ வயம்ʼ தஸ்யாஜ்ஞா
ஆசேரம|ஆத ³ேதா யுஷ்மாப ⁴ ர்யாஸ்²ருதா ேஸயம்ஆஜ்ஞாஸா ச
யுஷ்மாப ⁴ராசரிதவ்யா|

Ⅶயேதா ப³ஹவ : ப்ரவஞ்சகா ஜக³த் ப்ரவஸ்²ய யீஸு²க்²ரீஷ்ேடா
நராவதாேராபூ⁴த்வாக³தஏதத்நாங்கீ³குர்வ்வந்த ஸஏவப்ரவஞ்சக :
க்²ரீஷ்டாரிஸ்²சாஸ்த |

Ⅷ அஸ்மாகம்ʼ ஸ்²ரேமா யத் பண்ட³ஸ்²ரேமா ந ப⁴ேவத் க ந்து
ஸம்பூர்ணம்ʼ ேவதநமஸ்மாப ⁴ ர்லப்⁴ேயத தத³ர்த²ம்ʼ ஸ்வாநத ⁴
ஸாவதா⁴நா ப⁴வத :|

Ⅸ ய : கஸ்²ச த்³ வபத²கா³மீ பூ⁴த்வா க்²ரீஷ்டஸ்ய ஸி²க்ஷாயாம்ʼ
ந தஷ்ட²த ஸ ஈஸ்²வரம்ʼ ந தா⁴ரயத க்²ரீஷ்டஸ்ய ஸி²ஜ்ஞாயாம்ʼ
யஸ்தஷ்ட²த ஸப தரம்ʼ புத்ரஞ்சதா⁴ரயத |

Ⅹ ய : கஸ்²ச த்³ யுஷ்மத்ஸந்ந த ⁴மாக³ச்ச²ந் ஸி²க்ஷாேமநாம்ʼ
நாநயத ஸ யுஷ்மாப ⁴ : ஸ்வேவஸ்²மந ந க்³ருʼஹ்யதாம்ʼ தவ
மங்க³லம்ʼபூ⁴யாத ³த வாக³ப தஸ்ைமநகத்²யதாம்ʼ|

Ⅺ யதஸ்தவ மங்க³லம்ʼ பூ⁴யாத ³த வாசம்ʼ ய : கஸ்²ச த் தஸ்ைம
கத²யத ஸதஸ்யது³ஷ்கர்ம்மணாம்அம்ʼஸீ² ப⁴வத |

Ⅻ யுஷ்மாந் ப்ரத மயா ப³ஹூந ேலக ²தவ்யாந
க ந்து பத்ரமஸீப்⁴யாம்ʼ தத் கர்த்தும்ʼ ேநச்சா²மி, யேதா
(அ)ஸ்மாகம் ஆநந்ேதா³ யதா² ஸம்பூர்ேணா ப⁴வஷ்யத ததா²
யுஷ்மத்ஸமீபமுபஸ்தா²யாஹம்ʼ ஸம்முகீ²பூ⁴ய யுஷ்மாப ⁴ :
ஸம்பா⁴ஷஷ்யஇத ப்ரத்யாஸா²மமாஸ்ேத|

ⅩⅢ தவாப ⁴ருச தாயா ப⁴க ³ந்யா பா³லகாஸ்த்வாம்ʼ நமஸ்காரம்ʼ
ஜ்ஞாபயந்த |ஆேமந்|
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3 ேயாஹந : பத்ரம்ʼ
Ⅰப்ராசீேநா (அ)ஹம்ʼஸத்யமதாத்³யஸ்மிந் ப்ரீேய தம்ʼ ப்ரியதமம்ʼ
கா³யம்ʼ ப்ரத பத்ரம்ʼலிகா²மி|

Ⅱ ேஹ ப்ரிய, தவாத்மா யாத்³ருʼக் ஸு²பா⁴ந்வ தஸ்தாத்³ருʼக்
ஸர்வ்வவஷேயதவஸு²ப⁴ம்ʼஸ்வாஸ்த்²யஞ்சபூ⁴யாத்|

Ⅲ ப்⁴ராத்ருʼப ⁴ராக³த்ய தவ ஸத்யமதஸ்யார்த²தஸ்த்வம்ʼ கீத்³ருʼக்
ஸத்யமதமாசரஸ்ேயதஸ்ய ஸா ேய த³த்ேத மம மஹாநந்ேதா³
ஜாத :|

Ⅳ மம ஸந்தாநா : ஸத்யமதமாசரந்தீதவார்த்தாேதா மம ய
ஆநந்ேதா³ஜாயேத தேதா மஹத்தேரா நாஸ்த |

Ⅴ ேஹ ப்ரிய, ப்⁴ராத்ருʼந் ப்ரத வ ேஸ²ஷதஸ்தாந் வ ேத³ஸி²ேநா
ப்⁴ருʼ◌ाத்ருʼந் ப்ரத த்வயா யத்³யத் க்ருʼதம்ʼ தத் ஸர்வ்வம்ʼ
வஸ்²வாஸிேநா ேயாக்³யம்ʼ|

Ⅵ ேத ச ஸமிேத : ஸாக்ஷாத் தவ ப்ரம்ந : ப்ரமாணம்ʼ த³த்தவந்த :,
அபரம் ஈஸ்²வரேயாக்³யரூேபண தாந் ப்ரஸ்தா²பயதா த்வயா
ஸத்கர்ம்ம காரிஷ்யேத|

Ⅶயதஸ்ேத தஸ்ய நாம்நா யாத்ராம்ʼ வதா⁴ய ப ⁴ந்நஜாதீேயப்⁴ய :
க மப ந க்³ருʼஹீதவந்த :|

Ⅷ தஸ்மாத்³ வயம்ʼ யத் ஸத்யமதஸ்ய ஸஹாயா ப⁴ேவம
தத³ர்த²ேமதாத்³ருʼஸா² ேலாகாஅஸ்மாப ⁴ரநுக்³ரஹீதவ்யா :|

Ⅸ ஸமித ம்ʼ ப்ரத்யஹம்ʼ பத்ரம்ʼ லிக ²தவாந் க ந்து ேதஷாம்ʼ
மத்⁴ேய ேயா த ³யத்ரிப ² : ப்ரதா⁴நாயேத ேஸா (அ)ஸ்மாந் ந
க்³ருʼஹ்லாத |

Ⅹ அேதா (அ)ஹம்ʼ யேதா³பஸ்தா²ஸ்யாமி ததா³ ேதந யத்³யத்
க்ரியேத தத் ஸர்வ்வம்ʼ தம்ʼ ஸ்மாரயஷ்யாமி, யத : ஸ
து³ர்வ்வாக்ையரஸ்மாந் அபவத³த , ேதநாப த்ருʼப்த ம்ʼ ந க³த்வா
ஸ்வயமப ப்⁴ராத்ருʼந்நாநுக்³ருʼஹ்லாத ேயசாநுக்³ரஹீதுமிச்ச²ந்த
தாந்ஸமித ேதா (அ)ப ப³ஹஷ்கேராத |

Ⅺ ேஹ ப்ரிய, த்வயா து³ஷ்கர்ம்ம நாநுக்ரியதாம்ʼ க ந்து
ஸத்கர்ம்ைமவ| ய : ஸத்கர்ம்மாசாரீ ஸ ஈஸ்²வராத் ஜாத :, ேயா
து³ஷ்கர்ம்மாசாரீஸஈஸ்²வரம்ʼ ந த்³ருʼஷ்டவாந்|

Ⅻ தீ³மீத்ரியஸ்ய பேக்ஷ ஸர்வ்ைவ : ஸா யம் அதா³ய
வ ேஸ²ஷத :ஸத்யமேதநாப ,வயமப தத்பேக்ஷஸா யம்ʼத³த்³ம :,
அஸ்மாகஞ்சஸா யம்ʼஸத்யேமேவத யூயம்ʼஜாநீத²|

ⅩⅢ த்வாம்ʼ ப்ரத மயா ப³ஹூந ேலக ²தவ்யாந க ந்து
மஸீேலக²நீப்⁴யாம்ʼ ேலக ²தும்ʼ ேநச்சா²மி|

ⅩⅣ அச ேரண த்வாம்ʼ த்³ர யாமீத மம ப்ரத்யாஸா²ஸ்ேத
ததா³வாம்ʼஸம்முகீ²பூ⁴யபரஸ்பரம்ʼஸம்பா⁴ஷஷ்யாவேஹ|

ⅩⅤ தவ ஸா²ந்த ர்பூ⁴யாத்| அஸ்மாகம்ʼ மித்ராணி த்வாம்ʼ
நமஸ்காரம்ʼ ஜ்ஞாபயந்த த்வமப்ேயைககஸ்ய நாம ப்ேராச்ய
மித்ேரப்⁴ேயா நமஸ்குரு|இத |
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யஹூதா³ : பத்ரம்ʼ
Ⅰ யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய தா³ேஸா யாகூேபா³ ப்⁴ராதா
யஹூதா³ஸ்தாேதேநஸ்²வேரணபவத்ரீக்ருʼதாந் யீஸு²க்²ரீஷ்ேடந
ரக்ஷதாம்ʼஸ்²சாஹூதாந் ேலாகாந் ப்ரத பத்ரம்ʼலிக²த |

Ⅱ க்ருʼபா ஸா²ந்த  : ப்ேரம ச பா³ஹுல்யரூேபண
யுஷ்மாஸ்வத ⁴தஷ்ட²து|

Ⅲ ேஹ ப்ரியா :, ஸாதா⁴ரணபரித்ராணமத ⁴ யுஷ்மாந்
ப்ரத ேலக ²தும்ʼ மம ப³ஹுயத்ேந ஜாேத பூர்வ்வகாேல
பவத்ரேலாேகஷ ஸமர்ப ேதா ேயா த⁴ர்ம்மஸ்தத³ர்த²ம்ʼ யூயம்ʼ
ப்ராணவ்யேயநாப ஸேசஷ்டா ப⁴வேதத வ நயார்த²ம்ʼ யுஷ்மாந்
ப்ரத பத்ரேலக²நமாவஸ்²யகம்அமந்ேய|

Ⅳ யஸ்மாத்³ ஏதத்³ரூபத³ண்ட³ப்ராப்தேய பூர்வ்வம்ʼ லிக ²தா :
ேகசஜ்ஜநா அஸ்மாந் உபஸ்ருʼப்தவந்த :, ேத (அ)தா⁴ர்ம்மிகேலாகா
அஸ்மாகம் ஈஸ்²வரஸ்யாநுக்³ரஹம்ʼ த்⁴வஜீக்ருʼத்ய லம்படதாம்
ஆசரந்த , அத்³வதீேயா (அ)த ⁴பத ர்ேயா (அ)ஸ்மாகம்ʼ ப்ரபு⁴
ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்தம்ʼ நாங்கீ³குர்வ்வந்த |

Ⅴ தஸ்மாத்³ யூயம்ʼ புரா யத்³ அவக³தாஸ்தத் புந ர்யுஷ்மாந்
ஸ்மாரயதும் இச்சா²மி, ப²லத : ப்ரபு⁴ேரகக்ருʼத்வ : ஸ்வப்ரஜா
மிஸரேத³ஸா²த்³ உத³தா⁴ர யத் தத : பரம் அவஸ்²வாஸிேநா
வ்யநாஸ²யத்|

Ⅵ ேய ச ஸ்வர்க³தூ³தா : ஸ்வீயகர்த்ருʼத்வபேத³ ந ஸ்த ²த்வா
ஸ்வவாஸஸ்தா²நம்ʼ பரித்யக்தவந்தஸ்தாந் ஸ மஹாத ³நஸ்ய
வ சாரார்த²ம் அந்த⁴காரமேய (அ)த⁴ :ஸ்தா²ேந ஸதா³ஸ்தா²ய ப ⁴
ர்ப³ந்த⁴ைநரப³த்⁴நாத்|

Ⅶ அபரம்ʼ ஸிேதா³மம் அேமாரா தந்ந கடஸ்த²நக³ராணி
ைசேதஷாம்ʼ நவாஸிநஸ்தத்ஸமரூபம்ʼவ்யப ⁴சாரம்ʼக்ருʼதவந்ேதா
வஷமைமது²நஸ்ய ேசஷ்டயா வ பத²ம்ʼ க³தவந்தஸ்²ச தஸ்மாத்
தாந்யப த்³ருʼஷ்டாந்தஸ்வரூபாணி பூ⁴த்வா ஸதா³தநவஹ்நநா
த³ண்ட³ம்ʼ பு⁴ஞ்ஜேத|

Ⅷ தைத²ேவேம ஸ்வப்நாசாரிேணா(அ)ப ஸ்வஸ²ரீராணி
கலங்கயந்த ராஜாதீ⁴நதாம்ʼ ந ஸ்வீகுர்வ்வந்த்யுச்சபத³ஸ்தா²ந்
ந ந்த³ந்த ச|

Ⅸ க ந்து ப்ரதா⁴நத ³வ்யதூ³ேதா மீகா²ேயேலா யதா³ மூஸேஸா
ேத³ேஹ ஸ²யதாேநந வவத³மாந : ஸமபா⁴ஷத ததா³
தஸ்மந் ந ந்தா³ரூபம்ʼ த³ண்ட³ம்ʼ ஸமர்பயதும்ʼ ஸாஹஸம்ʼ ந
க்ருʼத்வாகத²யத்ப்ரபு⁴ஸ்த்வாம்ʼ ப⁴ர்த்ஸயதாம்ʼ|

Ⅹ க ந்த்வ ேம யந்ந பு³த்⁴யந்ேத தந்ந ந்த³ந்த யச்ச
ந ர்ப்³ேபா³த⁴பஸ²வஇேவந்த்³ரிையரவக³ச்ச²ந்த ேதந நஸ்²யந்த |

Ⅺ தாந் த ⁴க், ேத காப ³ேலா மார்ேக³ சரந்த
பாரிேதாஷகஸ்யாஸா²ேதா ப ³லியேமா ப்⁴ராந்த மநுதா⁴வந்த
ேகாரஹஸ்யது³ர்ம்முக²த்ேவநவ நஸ்²யந்த ச|
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Ⅻ யுஷ்மாகம்ʼ ப்ேரமேபா⁴ஜ்ேயஷ ேத வக்⁴நஜநகா
ப⁴வந்த , ஆத்மம்ப⁴ரயஸ்²ச பூ⁴த்வா ந ர்லஜ்ஜயா யுஷ்மாப ⁴ :
ஸார்த்³த⁴ம்ʼ பு⁴ஞ்ஜேத| ேத வாயுப ⁴ஸ்²சாலிதா நஸ்ேதாயேமகா⁴
ேஹமந்தகாலிகா நஷ்ப²லா த்³வ ர்ம்ருʼதாஉந்மூலிதாவ்ருʼக்ஷா :,

ⅩⅢ ஸ்வகீயலஜ்ஜாேப²ேணாத்³வமகா : ப்ரசண்டா³ :
ஸாமுத்³ரதரங்கா³ : ஸதா³காலம்ʼ யாவத் ேகா⁴ரத மிரபா⁴கீ³ந
ப்⁴ரமணகாரீணி நக்ஷத்ராணி ச ப⁴வந்த |

ⅩⅣ ஆத³மத : ஸப்தம : புருேஷா ேயா ஹேநாக : ஸ
தாநுத்³த ³ஸ்²ய ப⁴வஷ்யத்³வாக்யமித³ம்ʼ கத ²தவாந், யதா², பஸ்²ய
ஸ்வகீயபுண்யாநாம்அயுைத ர்ேவஷ்டித : ப்ரபு⁴ :|

ⅩⅤ ஸர்வ்வாந் ப்ரத வ சாராஜ்ஞாஸாத⁴நாயாக³மிஷ்யத |
ததா³ சாதா⁴ர்ம்மிகா : ஸர்வ்ேவ ஜாதா ையரபராத ⁴ந :|
வத⁴ர்ம்மகர்ம்மணாம்ʼ ேதஷாம்ʼ ஸர்வ்ேவஷாேமவ
காரணாத்| ததா² தத்³ைவபரீத்ேயநாப்யத⁴ர்ம்மாசாரிபாப நாம்ʼ|
உக்தகேடா²ரவாக்யாநாம்ʼஸர்வ்ேவஷாமப காரணாத்|பரேமேஸ²ந
ேதா³ஷத்வம்ʼ ேதஷாம்ʼ ப்ரகாஸ²யஷ்யேத||

ⅩⅥ ேத வாக்கலஹகாரிண : ஸ்வபா⁴க்³யந ந்த³கா :
ஸ்ேவச்சா²சாரிேணா த³ர்பவாத ³முக²வஸி²ஷ்டா லாபா⁴ர்த²ம்ʼ
மநுஷ்யஸ்தாவகாஸ்²சஸந்த |

ⅩⅦ க ந்து ேஹ ப்ரியதமா :, அஸ்மாகம்ʼ ப்ரேபா⁴
ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய ப்ேரரிைத ர்யத்³ வாக்யம்ʼ பூர்வ்வம்ʼ
யுஷ்மப்⁴யம்ʼ கத ²தம்ʼ தத்ஸ்மரத,

ⅩⅧப²லத : ேஸ²ஷஸமேயஸ்ேவச்சா²ேதா (அ)த⁴ர்ம்மாசாரிேணா
ந ந்த³காஉபஸ்தா²ஸ்யந்தீத |

ⅩⅨ ஏேத ேலாகா : ஸ்வாந் ப்ருʼத²க் குர்வ்வந்த : ஸாம்ʼஸாரிகா
ஆத்மஹீநாஸ்²சஸந்த |

ⅩⅩ க ந்து ேஹ ப்ரியதமா :, யூயம்ʼ ஸ்ேவஷாம்
அத பவத்ரவஸ்²வாேஸ ந சீயமாநா : பவ த்ேரணாத்மநா
ப்ரார்த²நாம்ʼகுர்வ்வந்த

ⅩⅪ ஈஸ்²வரஸ்ய ப்ேரம்நா ஸ்வாந் ரக்ஷத, அநந்தஜீவநாய
சாஸ்மாகம்ʼ ப்ரேபா⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யக்ருʼபாம்ʼ ப்ரதீக்ஷத்⁴வம்ʼ|

ⅩⅫஅபரம்ʼயூயம்ʼவவச்யகாம்ʼஸ்²ச த்³அநுகம்பத்⁴வம்ʼ
ⅩⅩⅢகாம்ʼஸ்²ச த்³அக்³ந த உத்³த்⁴ருʼத்ய ப⁴யம்ʼ ப்ரத³ர்ஸ்²ய ரக்ஷத,
ஸா²ரீரிகபா⁴ேவந கலங்க தம்ʼவஸ்த்ரமப ருʼதீயத்⁴வம்ʼ|

ⅩⅩⅣ அபரஞ்ச யுஷ்மாந் ஸ்க²லநாத்³ ரக்ஷதும் உல்லாேஸந
ஸ்வீயேதஜஸ : ஸாக்ஷாத் ந ர்த்³ேதா³ஷாந் ஸ்தா²பயதுஞ்ச
ஸமர்ேதா²

ⅩⅩⅤ ேயா (அ)ஸ்மாகம் அத்³வதீயஸ்த்ராணகர்த்தா
ஸர்வ்வஜ்ஞ ஈஸ்²வரஸ்தஸ்ய ெகௗ³ரவம்ʼ மஹமா பராக்ரம :
கர்த்ருʼத்வஞ்ேசதா³நீம்அநந்தகாலம்ʼயாவத்³பூ⁴யாத்|ஆேமந்|
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ப்ரகாஸி²தம்ʼப⁴வஷ்யத்³வாக்யம்ʼ
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 தஸ்யப்ரமாணம்ʼ த³த்தவாந்|

Ⅲ ஏதஸ்ய ப⁴வஷ்யத்³வக்த்ருʼக்³ரந்த²ஸ்ய வாக்யாநாம்ʼ பாட²க :
ஸ்²ேராதாரஸ்²ச தந்மத்⁴ேய லிக ²தாஜ்ஞாக்³ராஹணஸ்²ச த⁴ந்யா
யத : ஸகால : ஸந்ந கட :|

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

Ⅴ யஸ்²ச யீஸு²க்²ரீஷ்ேடா வஸ்²வஸ்த : ஸா ம்ருʼதாநாம்ʼ
மத்⁴ேய ப்ரத²மஜாேதா பூ⁴மண்ட³லஸ்த²ராஜாநாம் அத ⁴பதஸ்²ச
ப⁴வத , ஏேதப்⁴ேயா (அ)நுக்³ரஹ : ஸா²ந்தஸ்²ச யுஷ்மாஸு
வர்த்ததாம்ʼ|

Ⅵ ேயா (அ)ஸ்மாஸு ப்ரீதவாந் ஸ்வருத ⁴ேரணாஸ்மாந்
ஸ்வபாேபப்⁴ய : ப்ரக்ஷாலிதவாந் தஸ்ய பதுரீஸ்²வரஸ்ய யாஜகாந்
க்ருʼத்வாஸ்மாந் ராஜவர்ேக³ நயுக்தவாம்ʼஸ்²ச தஸ்மிந் மஹமா
பராக்ரமஸ்²சாநந்தகாலம்ʼயாவத்³வர்த்ததாம்ʼ|ஆேமந்|

Ⅶ பஸ்²யத ஸ ேமைக⁴ராக³ச்ச²த ேதைநைககஸ்ய சக்ஷ ஸ்தம்ʼ
த்³ர யத ேய ச தம்ʼ வத்³த⁴வந்தஸ்ேத (அ)ப தம்ʼ
வேலாகஷ்யந்ேத தஸ்ய க்ருʼேத ப்ருʼத ²வீஸ்தா² : ஸர்வ்ேவ
வம்ʼஸா²வலபஷ்யந்த |ஸத்யம்ஆேமந்|

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

Ⅸயுஷ்மாகம்ʼப்⁴ராதாயீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யக்ேலஸ²ராஜ்யத தக்ஷாணாம்ʼ
ஸஹபா⁴கீ³ சாஹம்ʼ ேயாஹந் ஈஸ்²வரஸ்ய வாக்யேஹேதா
ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய ஸா யேஹேதாஸ்²ச பாத்மநாமக உபத்³வீப
ஆஸம்ʼ|

Ⅹ தத்ர ப்ரேபா⁴ ர்த ³ேந ஆத்மநாவஷ்ேடா (அ)ஹம்ʼ ஸ்வபஸ்²சாத்
தூரீத்⁴வநவத்மஹாரவம்அஸ்²ெரௗஷம்ʼ,

Ⅺ ேதேநாக்தம், அஹம்ʼ க : க்ஷஸ்²சார்த²த ஆத ³ரந்தஸ்²ச| த்வம்ʼ
யத்³ த்³ர யஸி தத்³ க்³ரந்ேத² லிக ²த்வாஸி²யாேத³ஸ²ஸ்தா²நாம்ʼ
ஸப்த ஸமிதீநாம்ʼ ஸமீபம் இப ²ஷம்ʼ ஸ்முர்ணாம்ʼ து²யாதீராம்ʼ
ஸார்த்³த ³ம்ʼ ப ²லாத ³ல்ப ²யாம்ʼலாயதீ³ேகயாஞ்ச ப்ேரஷய|

Ⅻ தேதா மயா ஸம்பா⁴ஷமாணஸ்ய கஸ்ய ரவ : ஸ்²ரூயேத
தத்³த³ர்ஸ²நார்த²ம்ʼ முக²ம்ʼ பராவர்த்த தம்ʼ தத் பராவர்த்ய
ஸ்வர்ணமயா : ஸப்ததீ³பவ்ருʼக்ஷாத்³ருʼஷ்டா :|
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ⅩⅢ ேதஷாம்ʼ ஸப்த தீ³பவ்ருʼக்ஷாணாம்ʼ மத்⁴ேய
தீ³ர்க⁴பரிச்ச²த³பரிஹத : ஸுவர்ணஸ்²ருʼங்க²ேலந
ேவஷ்டிதவக்ஷஸ்²ச மநுஷ்யபுத்ராக்ருʼத ேரேகாஜநஸ்தஷ்ட²த ,

ⅩⅣ தஸ்ய ஸி²ர : ேகஸ²ஸ்²ச ஸ்²ேவதேமஷேலாமாநீவ ஹமவத்
ஸ்²ேரெதௗ ேலாசேநவஹ்நஸி²கா²ஸேம

ⅩⅤ சரெணௗ வஹ்நகுண்ேட³தாப தஸுப த்தலஸத்³ருʼெஸௗ²
ரவஸ்²ச ப³ஹுேதாயாநாம்ʼ ரவதுல்ய :|

ⅩⅥ தஸ்ய த³க்ஷணஹஸ்ேத ஸப்த தாரா வ த்³யந்ேத வக்த்ராச்ச
தீ ேணா த்³வதா⁴ர : க²ங்ேகா³ ந ர்க³ச்ச²த முக²மண்ட³லஞ்ச
ஸ்வேதஜஸா ேத³தீ³ப்யமாநஸ்யஸூர்ய்யஸ்யஸத்³ருʼஸ²ம்ʼ|

ⅩⅦ தம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வாஹம்ʼ ம்ருʼதகல்பஸ்தச்சரேண பத தஸ்தத :
ஸ்வத³க்ஷணகரம்ʼ மய ந தா⁴ய ேதேநாக்தம் மா ைப⁴ஷீ :; அஹம்
ஆத ³ரந்தஸ்²ச|

ⅩⅧ அஹம் அமரஸ்ததா²ப ம்ருʼதவாந் க ந்து பஸ்²யாஹம்
அநந்தகாலம்ʼ யாவத் ஜீவாமி| ஆேமந்| ம்ருʼத்ேயா : பரேலாகஸ்ய
சகுஞ்ஜிகா மமஹஸ்தக³தா :|

ⅩⅨ அேதா யத்³ ப⁴வத யச்ேசத : பரம்ʼ ப⁴வஷ்யத த்வயா
த்³ருʼஷ்டம்ʼ தத்ஸர்வ்வம்ʼலிக்²யதாம்ʼ|

ⅩⅩ மம த³க்ஷணஹஸ்ேத ஸ்த ²தா யா : ஸப்த தாரா
ேய ச ஸ்வர்ணமயா : ஸப்த தீ³பவ்ருʼக்ஷாஸ்த்வயா
த்³ருʼஷ்டாஸ்தத்தாத்பர்ய்யமித³ம்ʼ தா : ஸப்த தாரா : ஸப்த
ஸமிதீநாம்ʼதூ³தா : ஸுவர்ணமயா : ஸப்த தீ³பவ்ருʼக்ஷாஸ்²சஸப்த
ஸமிதய : 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
து³ஷ்டாந்ேஸாடு⁴ம்ʼநஸ²க்ேநாஷ ேயசப்ேரரிதா நஸந்த :ஸ்வாந்
ப்ேரரிதாந் வத³ந்த த்வம்ʼ தாந் பரீ ய ம்ருʼஷாபா⁴ஷேணா
வஜ்ஞாதவாந்,

Ⅲ அபரம்ʼ த்வம்ʼ த தக்ஷாம்ʼ வத³தா⁴ஸி மம நாமார்த²ம்ʼ ப³ஹு
ேஸாட⁴வாநஸிததா²ப ந பர்ய்யக்லாம்யஸ்தத³ப ஜாநாமி|

Ⅳ கஞ்ச தவ வருத்³த⁴ம்ʼ மையதத் வக்தவ்யம்ʼ யத் தவ ப்ரத²மம்ʼ
ப்ேரம த்வயாவ்யஹீயத|

Ⅴ அத : குத : பத ேதா (அ)ஸி தத் ஸ்ம்ருʼத்வா மந : பராவர்த்த்ய
பூர்வ்வீயக்ரியா : குரு ந ேசத் த்வயா மநஸி ந பரிவர்த்த ேத
(அ)ஹம்ʼ தூர்ணம் ஆக³த்ய தவ தீ³பவ்ருʼக்ஷம்ʼ ஸ்வஸ்தா²நாத்³
அபஸாரயஷ்யாமி|

Ⅵததா²ப தேவஷகு³ேணாவத்³யேதயத்நீகலாயதீயேலாகாநாம்ʼ
யா : க்ரியாஅஹம்ருʼதீேயதாஸ்த்வமப ருʼதீயேம|
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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 யஹூதீ³யா ந ஸந்த : ஸ²யதாநஸ்ய
ஸமாஜா : ஸந்த ததா²ப ஸ்வாந் யஹூதீ³யாந் வத³ந்த ேதஷாம்ʼ
ந ந்தா³மப்யஹம்ʼஜாநாமி|

Ⅹ த்வயா ேயா ய : க்ேலஸ² : ேஸாட⁴வ்யஸ்தஸ்மாத் மா ைப⁴ஷீ :
பஸ்²ய ஸ²யதாேநா யுஷ்மாகம்ʼ பரீக்ஷார்த²ம்ʼ காம்ʼஸ்²ச த்
காராயாம்ʼ ந ேக்ஷப்ஸ்யத த³ஸ² த ³நாந யாவத் க்ேலேஸா²
யுஷ்மாஸு வர்த்தஷ்யேத ச| த்வம்ʼ ம்ருʼத்யுபர்ய்யந்தம்ʼ
வஸ்²வாஸ்ேயாப⁴வேதநாஹம்ʼஜீவநக ரீடம்ʼதுப்⁴யம்ʼதா³ஸ்யாமி|

Ⅺ யஸ்ய ஸ்²ேராத்ரம்ʼ வத்³யேத ஸ ஸமிதீ : ப்ரத்யுச்யமாநாம்
ஆத்மந : கதா²ம்ʼஸ்²ருʼேணாது| ேயாஜயத ஸத்³வதீயம்ருʼத்யுநா ந
ஹம்ʼஸிஷ்யேத|

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

ⅩⅢதவ க்ரியா மம ேகா³சரா :, யத்ரஸ²யதாநஸ்யஸிம்ʼஹாஸநம்ʼ
தத்ைரவ த்வம்ʼ வஸஸி தத³ப ஜாநாமி| த்வம்ʼ மம நாம
தா⁴ரயஸி மத்³ப⁴க்ேதரஸ்வீகாரஸ்த்வயா ந க்ருʼேதா மம
வஸ்²வாஸ்யஸாக்ஷண ஆந்த பா : ஸமேய (அ)ப ந க்ருʼத :| ஸ
துயுஷ்மந்மத்⁴ேய (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
ஜநாஸ்தத்ரஸந்த |

ⅩⅤததா² நீகலாயதீயாநாம்ʼஸி²க்ஷாவலம்ப ³நஸ்தவ ேகச த் ஜநா
அப ஸந்த தேத³வாஹம்ருʼதீேய|

ⅩⅥ அேதா ேஹேதாஸ்த்வம்ʼ மந : பரிவர்த்தய ந ேசத³ஹம்ʼ
த்வரயா தவஸமீபமுபஸ்தா²ய 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
க்³ரஹீதாரம்ʼவநா நாந்ேயந ேகநாப்யவக³ம்யேத|

ⅩⅧ அபரம்ʼ து²யாதீராஸ்த²ஸமிேத ர்தூ³தம்ʼ ப்ரதீத³ம்ʼ லிக²|
யஸ்ய ேலாசேந வஹ்நஸி²கா²ஸத்³ருʼேஸ² சரெணௗ ச
ஸுப த்தலஸங்காெஸௗ²ஸஈஸ்²வரபுத்ேரா பா⁴ஷேத,
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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 ேவஸ்²யாக³மநாய ேத³வப்ரஸாதா³ஸ²நாய ச மமதா³ஸாந்
ஸி²க்ஷயத ப்⁴ராமயத சஸா த்வயா ந நவார்ய்யேத|

ⅩⅪஅஹம்ʼ மந :பரிவர்த்தநாய தஸ்ையஸமயம்ʼ த³த்தவாந் க ந்து
ஸாஸ்வீயேவஸ்²யாக்ரியாேதா 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 மநஸாஞ்சாநுஸந்தா⁴நகாரீ
யுஷ்மாகேமைககஸ்ைம ச ஸ்வக்ரியாணாம்ʼ 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 மமாக³மநம்ʼ யாவத்³
தா⁴ரயத|

ⅩⅩⅥேயாஜேநாஜயத ேஸ²ஷபர்ய்யந்தம்ʼமமக்ரியா : பாலயத ச
தஸ்மாஅஹம்அந்யஜாதீயாநாம்ஆத ⁴பத்யம்ʼ தா³ஸ்யாமி;

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

ⅩⅩⅧஅபரம்அஹம்ʼ தஸ்ைமப்ரபா⁴தீயதாராம்அப தா³ஸ்யாமி|
ⅩⅩⅨ யஸ்ய ஸ்²ேராத்ரம்ʼ வத்³யேத ஸ ஸமிதீ : ப்ரத்யுச்யமாநாம்
ஆத்மந : கதா²ம்ʼஸ்²ருʼேணாது|

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)ஸி
ததா²ப ம்ருʼேதா (அ)ஸிதத³ப ஜாநாமி|

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

Ⅲஅத : கீத்³ருʼஸீ²ம்ʼஸி²க்ஷாம்ʼலப்³த⁴வாந்ஸ்²ருதவாஸ்²சாஸிதத்
ஸ்மரந் தாம்ʼ பாலய ஸ்வமந : பரிவர்த்தய ச| ேசத் ப்ரபு³த்³ேதா⁴ ந
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ப⁴ேவஸ்தர்ஹ்யஹம்ʼ ஸ்ேதந இவ தவ ஸமீபம் உபஸ்தா²ஸ்யாமி
கஞ்ச கஸ்மிந் த³ண்ேட³உபஸ்தா²ஸ்யாமி 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,
அஹஞ்சஜீவநக்³ரந்தா²த்தஸ்யநாமநாந்தர்தா⁴பயஷ்யாமி க ந்து
மத்பது : ஸாக்ஷாத் தஸ்ய தூ³தாநாம்ʼ ஸாக்ஷாச்ச தஸ்ய நாம
ஸ்வீகரிஷ்யாமி|

Ⅵ யஸ்ய ஸ்²ேராத்ரம்ʼ வத்³யேத ஸ ஸமிதீ : ப்ரத்யுச்யமாநாம்
ஆத்மந : கதா²ம்ʼஸ்²ருʼேணாது|

Ⅶஅபரஞ்சப ²லாத ³ல்ப ²யாஸ்த²ஸமிேத ர்தூ³தம்ʼ ப்ரதீத³ம்ʼலிக²,
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
ஸ²க்யேதயதஸ்தவால்பம்ʼப³லமாஸ்ேதததா²ப த்வம்ʼமமவாக்யம்ʼ
பாலிதவாந் மம நாம்ேநா (அ)ஸ்வீகாரம்ʼ ந க்ருʼதவாம்ʼஸ்²ச|

Ⅸ பஸ்²ய யஹூதீ³யா ந ஸந்ேதா ேய ம்ருʼஷாவாத ³ந : ஸ்வாந்
யஹூதீ³யாந் வத³ந்த ேதஷாம்ʼ ஸ²யதாநஸமாஜீயாநாம்ʼ
காம்ʼஸ்²ச த்³அஹம்ஆேநஷ்யாமி பஸ்²ய ேத மதா³ஜ்ஞாதஆக³த்ய
தவ சரணேயா : ப்ரணம்ʼஸ்யந்த த்வஞ்ச மம ப்ரிேயா (அ)ஸீத
ஜ்ஞாஸ்யந்த |

Ⅹ த்வம்ʼ மம ஸஹஷ்ணுதாஸூசகம்ʼ வாக்யம்ʼ ரக்ஷதவாநஸி
தத்காரணாத் ப்ருʼத ²வீநவாஸிநாம்ʼ பரீக்ஷார்த²ம்ʼ க்ருʼத்ஸ்நம்ʼ
ஜக³த்³ ேயநாகா³மிபரீக்ஷாத ³ேநநாக்ரமிஷ்யேத தஸ்மாத்³
அஹமப த்வாம்ʼ ரக்ஷஷ்யாமி|

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

Ⅻ ேயா ஜேநா ஜயத தமஹம்ʼ மதீ³ேயஸ்²வரஸ்ய மந்த ³ேர
ஸ்தம்ப⁴ம்ʼ க்ருʼத்வா ஸ்தா²பயஸ்யாமி ஸ புந ர்ந ந ர்க³மிஷ்யத |
அபரஞ்ச தஸ்மிந் மதீ³ேயஸ்²வரஸ்ய நாம மதீ³ேயஸ்²வரஸ்ய
புர்ய்யாஅப நாமஅர்த²ேதாயா நவீநாயரூஸா²நம் புரீஸ்வர்கா³த்
மதீ³ேயஸ்²வரஸ்ய ஸமீபாத்³ அவேரா யத தஸ்யா நாம மமாப
நூதநம்ʼ நாம ேலக ²ஷ்யாமி|

ⅩⅢ யஸ்ய ஸ்²ேராத்ரம்ʼ வத்³யேத ஸ ஸமிதீ : ப்ரத்யுச்யமாநாம்
ஆத்மந : கதா²ம்ʼஸ்²ருʼேணாது|

ⅩⅣ அபரஞ்ச லாயத ³ேகயாஸ்த²ஸமிேத ர்தூ³தம்ʼ ப்ரதீத³ம்ʼ
லிக², ய ஆேமந் அர்த²ேதா வஸ்²வாஸ்ய : ஸத்யமயஸ்²ச ஸா ,
ஈஸ்²வரஸ்யஸ்ருʼஷ்ேடராத ³ஸ்²சாஸ்த ஸஏவபா⁴ஷேத|

ⅩⅤ தவ க்ரியா மம ேகா³சரா : த்வம்ʼ ஸீ²ேதா நாஸி தப்ேதா (அ)ப
நாஸீத ஜாநாமி|
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ⅩⅥதவஸீ²தத்வம்ʼதப்தத்வம்ʼவாவரம்ʼப⁴ேவத்,ஸீ²ேதா நபூ⁴த்வா
தப்ேதா (அ)ப ந பூ⁴த்வா த்வேமவம்பூ⁴த : கதூ³ஷ்ேணா (அ)ஸி
தத்காரணாத்³அஹம்ʼஸ்வமுகா²த் த்வாம்உத்³வமிஷ்யாமி|

ⅩⅦஅஹம்ʼ த⁴நீ ஸம்ருʼத்³த⁴ஸ்²சாஸ்மி மம கஸ்யாப்யபா⁴ேவா ந
ப⁴வதீத த்வம்ʼ வத³ஸி கந்து த்வேமவ து³ :கா²ர்த்ேதா து³ர்க³ேதா
த³ரித்³ேரா (அ)ந்ேதா⁴ நக்³நஸ்²சாஸிதத்த்வயா 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 ர்ேலபநாயாஞ்ஜநம்ʼமத்த : க்ரீணீஹீத மமமந்த்ரணா|

ⅩⅨேயஷ்வஹம்ʼ ப்ரீேயதாந்ஸர்வ்வாந்ப⁴ர்த்ஸயாமிஸா²ஸ்மி ச,
அதஸ்த்வம்உத்³யமம்ʼவதா⁴யமந : பரிவர்த்தய|

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
மயாஸார்த்³த⁴ம்ʼ ேபா⁴ யேத|

ⅩⅪ அபரமஹம்ʼ யதா² ஜிதவாந் மம ப த்ரா ச ஸஹ தஸ்ய
ஸிம்ʼஹாஸந உபவஷ்டஸ்²சாஸ்மி, ததா² ேயா ஜேநா ஜயத
தமஹம்ʼமயாஸார்த்³த⁴ம்ʼமத்ஸிம்ʼஹாஸநஉபேவஸ²யஷ்யாமி|

ⅩⅫ யஸ்ய ஸ்²ேராத்ரம்ʼ வத்³யேத ஸ ஸமிதீ : ப்ரத்யுச்யமாநம்
ஆத்மந : கதா²ம்ʼஸ்²ருʼேணாது|

Ⅳ
Ⅰ தத : பரம்ʼ மயா த்³ருʼஷ்டிபாதம்ʼ க்ருʼத்வா ஸ்வர்ேக³ முக்தம்ʼ
த்³வாரம் ஏகம்ʼ த்³ருʼஷ்டம்ʼ மயா ஸஹபா⁴ஷமாணஸ்ய ச யஸ்ய
தூரீவாத்³யதுல்ேயா ரவ : பூர்வ்வம்ʼ ஸ்²ருத : ஸ மாம் அேவாசத்
ஸ்தா²நேமதத்³ ஆேராஹய, இத : பரம்ʼ ேயந ேயந ப⁴வதவ்யம்ʼ
தத³ஹம்ʼ த்வாம்ʼ த³ர்ஸ²யஷ்ேய|

Ⅱேதநாஹம்ʼ தத்க்ஷணாத்³ஆத்மாவஷ்ேடா பூ⁴த்வா (அ)பஸ்²யம்ʼ
ஸ்வர்ேக³ ஸிம்ʼஹாஸநேமகம்ʼ ஸ்தா²ப தம்ʼ தத்ர ஸிம்ʼஹாஸேந
ஏேகாஜநஉபவஷ்ேடா (அ)ஸ்த |

Ⅲ ஸிம்ʼஹாஸேந உபவஷ்டஸ்ய தஸ்ய ஜநஸ்ய ரூபம்ʼ
ஸூர்ய்யகாந்தமேண : ப்ரவாலஸ்ய ச துல்யம்ʼ தத்
ஸிம்ʼஹாஸநஞ்ச மரகதமணிவத்³ரூபவஸி²ஷ்ேடந ேமக⁴த⁴நுஷா
ேவஷ்டிதம்ʼ|

Ⅳதஸ்யஸிம்ʼஹாஸேநசதுர்த ³க்ஷ சதுர்வம்ʼஸ²தஸிம்ʼஹாஸநாந
தஷ்ட²ந்த ேதஷ ஸிம்ʼஹாஸேநஷ சதுர்வம்ʼஸ²த ப்ராசீநேலாகா
உபவஷ்டாஸ்ேத ஸு²ப்⁴ரவாஸ :பரிஹதாஸ்ேதஷாம்ʼ ஸி²ராம்ʼஸி
சஸுவர்ணக ரீைட ர்பூ⁴ஷதாந |

Ⅴதஸ்யஸிம்ʼஹாஸநஸ்ய மத்⁴யாத் தடி³ேதா ரவா : ஸ்தநதாந ச
ந ர்க³ச்ச²ந்த ஸிம்ʼஹாஸநஸ்யாந்த ேக ச ஸப்த தீ³பா ஜ்வலந்த த
ஈஸ்²வரஸ்யஸப்தாத்மாந :|
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Ⅵ அபரம்ʼ ஸிம்ʼஹாஸநஸ்யாந்த ேக ஸ்ப²டிகதுல்ய :
காசமேயா ஜலாஸ²ேயா வ த்³யேத, அபரம் அக்³ரத : பஸ்²சாச்ச
ப³ஹுசக்ஷ ஷ்மந்தஸ்²சத்வார : ப்ராணிந : ஸிம்ʼஹஸநஸ்ய
மத்⁴ேய சதுர்த ³க்ஷ சவத்³யந்ேத|

Ⅶ ேதஷாம்ʼ ப்ரத²ம : ப்ராணீ ஸிம்ʼஹாகாேரா
த்³வதீய : ப்ராணீ ேகா³வாத்ஸாகாரஸ்த்ருʼதீய : ப்ராணீ
மநுஷ்யவத்³வத³நவஸி²ஷ்டஸ்²சதுர்த²ஸ்²ச ப்ராணீ
உட்³டீ³யமாநகுரேராபம :|

Ⅷேதஷாம்ʼசதுர்ணாம்ஏைககஸ்யப்ராணிந :ஷட்பக்ஷா :ஸந்த
ேதசஸர்வ்வாங்ேக³ஷ்வப்⁴யந்தேரசப³ஹுசக்ஷ ர்வஸி²ஷ்டா :,ேத
த ³வாநஸ²ம்ʼ ந வஸ்²ராம்ய க³த³ந்த பவ த்ர : பவ த்ர : பவ த்ர :
ஸர்வ்வஸ²க்த மாந் வர்த்தமாேநா பூ⁴ேதா ப⁴வஷ்யம்ʼஸ்²ச ப்ரபு⁴ :
பரேமஸ்²வர :|

Ⅸ இத்த²ம்ʼ ைத : ப்ராணிப ⁴ஸ்தஸ்யாநந்தஜீவந :
ஸிம்ʼஹாஸேநாபவஷ்டஸ்ய ஜநஸ்ய ப்ரபா⁴ேவ ெகௗ³ரேவ
த⁴ந்யவாேத³ ச ப்ரகீர்த்த ேத

Ⅹேதசதுர்வம்ʼஸ²த ப்ராசீநாஅப தஸ்யஸிம்ʼஹாஸேநாபவஷ்டஸ்யாந்த ேக
ப்ரணிநத்ய தம் அநந்தஜீவநம்ʼ ப்ரணமந்த ஸ்வீயக ரீடாம்ʼஸ்²ச
ஸிம்ʼஹாஸநஸ்யாந்த ேக நக்ஷப்யவத³ந்த ,

Ⅺேஹப்ரேபா⁴ ஈஸ்²வராஸ்மாகம்ʼ ப்ரபா⁴வம்ʼ ெகௗ³ரவம்ʼ ப³லம்ʼ|
த்வேமவார்ஹஸிஸம்ப்ராப்தும்ʼ யத்ஸர்வ்வம்ʼஸஸ்ருʼேஜ த்வயா|
தவாப ⁴லாஷதஸ்²ைசவஸர்வ்வம்ʼஸம்பூ⁴யந ர்ம்மேம||

Ⅴ
Ⅰஅநந்தரம்ʼ தஸ்யஸிஹாஸேநாபவஷ்டஜநஸ்யத³க்ஷணஸ்ேத

(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 ?

Ⅲ க ந்து ஸ்வர்க³மர்த்த்யபாதாேலஷ தத் பத்ரம்ʼ வவரீதும்ʼ
ந ரீக்ஷதுஞ்சகஸ்யாப ஸாமர்த்²யம்ʼ நாப⁴வத்|

Ⅳ அேதா யஸ்தத் பத்ரம்ʼ வவரீதும்ʼ ந ரீக்ஷதுஞ்சார்ஹத
தாத்³ருʼஸ²ஜநஸ்யாபா⁴வாத்³அஹம்ʼ 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 :|

Ⅶ ஸ உபாக³த்ய தஸ்ய ஸிம்ʼஹாஸேநாபவஷ்டஜநஸ்ய
த³க்ஷணகராத் தத் பத்ரம்ʼ க்³ருʼஹீதவாந்|
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Ⅷபத்ேரக்³ருʼஹீேதசத்வார : ப்ராணிநஸ்²சதுர்வம்ம்ʼʼஸ²த ப்ராசீநாஸ்²ச
தஸ்ய ேமஷஸா²வகஸ்யாந்த ேக ப்ரணிபதந்த ேதஷாம்
ஏைககஸ்ய கரேயா ர்வீணாம்ʼ ஸுக³ந்த ⁴த்³ரவ்ைய : பரிபூர்ணம்ʼ
ஸ்வர்ணமயபாத்ரஞ்ச தஷ்ட²த தாந பவ த்ரேலாகாநாம்ʼ
ப்ரார்த²நாஸ்வரூபாணி|

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 த்வம்ʼஸ்வீயரக்ேதந க்ரீதவாந்|

Ⅹ அஸ்மதீ³ஸ்²வரபேக்ஷ (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|

Ⅻைதருச்ைசரித³ம்உக்தம்ʼ, பராக்ரமம்ʼத⁴நம்ʼஜ்ஞாநம்ʼஸ²க்த ம்ʼ
ெகௗ³ரவமாத³ரம்ʼ| ப்ரஸ²ம்ʼஸாஞ்சார்ஹத ப்ராப்தும்ʼ ேச²த ³ேதா
ேமஷஸா²வக :||

ⅩⅢஅபரம்ʼ ஸ்வர்க³மர்த்த்யபாதாலஸாக³ேரஷ யாந வத்³யந்ேத
ேதஷாம்ʼ ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ ஸ்ருʼஷ்டவஸ்தூநாம்ʼ வாக ³யம்ʼ மயா
ஸ்²ருதா, ப்ரஸ²ம்ʼஸாம்ʼ ெகௗ³ரவம்ʼ ெஸௗ²ர்ய்யம் ஆத ⁴பத்யம்ʼ
ஸநாதநம்ʼ| ஸிம்ʼஹஸேநாபவஷ்டஸ்²ச ேமஷவத்ஸஸ்²ச
க³ச்ச²தாம்ʼ|

ⅩⅣ அபரம்ʼ ேத சத்வார : ப்ராணிந : கத ²தவந்தஸ்ததா²ஸ்து,
ததஸ்²சதுர்வம்ʼஸ²த ப்ராசீநா அப ப்ரணிபத்ய தம்
அநந்தகாலஜீவநம்ʼ ப்ராணமந்|

Ⅵ
Ⅰ அநந்தரம்ʼ மய ந ரீக்ஷமாேண ேமஷஸா²வேகந தாஸாம்ʼ
ஸப்தமுத்³ராணாம் ஏகா முத்³ரா முக்தா ததஸ்ேதஷாம்ʼ
சதுர்ணாம் ஏகஸ்ய ப்ராணிந ஆக³த்ய 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|

Ⅲஅபரம்ʼ த்³வதீயமுத்³ராயாம்ʼ ேதந ேமாச தாயாம்ʼ த்³வதீயஸ்ய
ப்ராணிநஆக³த்யபஸ்²ேயத வாக் மயாஸ்²ருதா|

Ⅳதேதா (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 : காலவர்ண
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ஏேகா (அ)ஸ்²ேவா மயா த்³ருʼஷ்ட :, ததா³ேராஹேணா ஹஸ்ேத
துலா தஷ்ட²த

Ⅵஅநந்தரம்ʼ ப்ராணிசதுஷ்டயஸ்ய மத்⁴யாத்³ வாக ³யம்ʼ ஸ்²ருதா
ேகா³தூ⁴மாநாேமக : ேஸடேகா முத்³ராபாைத³கமூல்ய :, யவாநாஞ்ச
ேஸடகத்ரயம்ʼ முத்³ராபாைத³கமூல்யம்ʼ ைதலத்³ராக்ஷாரஸாஸ்²ச
த்வயா மாஹம்ʼஸிதவ்யா :|

Ⅶஅநந்தரம்ʼ சதுர்த²முத்³ராயாம்ʼ ேதந ேமாச தாயாம்ʼ சதுர்த²ஸ்ய
ப்ராணிநஆக³த்யபஸ்²ேயத வாக்மயாஸ்²ருதா|

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 ேவத்³யாஅேதா⁴மயாத்³ருʼஸ்²யந்த|

Ⅹ த உச்ைசரித³ம்ʼ க³த³ந்த , ேஹ பவத்ர ஸத்யமய ப்ரேபா⁴
அஸ்மாகம்ʼரக்தபாேதப்ருʼத ²வீநவாஸிப ⁴ர்வவத ³தும்ʼதஸ்யப²ல
தா³துஞ்சகத காலம்ʼவலம்ப³ேஸ?

Ⅺ ததஸ்ேதஷாம் ஏைககஸ்ைம ஸு²ப்⁴ர : பரிச்ச²ேதா³ (அ)தா³ய
வாக ³யஞ்சாகத்²யத யூயமல்பகாலம் அர்த²ேதா யுஷ்மாகம்ʼ
ேய ஸஹாதா³ஸா ப்⁴ராதேரா யூயமிவ கா⁴நஷ்யந்ேத ேதஷாம்ʼ
ஸம்ʼக்²யாயாவத்ஸம்பூர்ணதாம்ʼ ந க³ச்ச²த தாவத்³வ ரமத|

Ⅻ அநந்தரம்ʼ யதா³ ஸ ஷஷ்ட²முத்³ராமேமாசயத் ததா³ மய
ந ரீக்ஷமாேண மஹாந் பூ⁴கம்ேபா (அ)ப⁴வத் ஸூர்ய்யஸ்²ச
உஷ்ட்ரேலாமஜவஸ்த்ரவத் க்ருʼஷ்ணவர்ணஸ்²சந்த்³ரமாஸ்²ச
ரக்தஸங்காேஸா² (அ)ப⁴வத்

ⅩⅢ க³க³நஸ்த²தாராஸ்²ச ப்ரப³லவாயுநா சாலிதாத்³
உடு³ம்ப³ரவ்ருʼக்ஷாத்ந பாத தாந்யபக்கப²லாநீவபூ⁴தேலந்யபதந்|

ⅩⅣ ஆகாஸ²மண்ட³லஞ்ச ஸங்குச்யமாநக்³ரந்த²இவாந்தர்தா⁴நம்
அக³மத் க ³ரயஉபத்³வீபாஸ்²சஸர்வ்ேவஸ்தா²நாந்தரம்ʼ சாலிதா :

ⅩⅤ ப்ருʼத ²வீஸ்தா² பூ⁴பாலா மஹால்ேலாகா : ஸஹஸ்த்ரபதேயா
த⁴ந ந : பராக்ரமிணஸ்²ச ேலாகா தா³ஸா முக்தாஸ்²ச ஸர்வ்ேவ
(அ)ப கு³ஹாஸுக ³ரிஸ்த²ைஸ²ேலஷ சஸ்வாந் ப்ராச்சா²த³யந்|

ⅩⅥ ேத ச க ³ரீந் ைஸ²லாம்ʼஸ்²ச வத³ந்த யூயம் அஸ்மது³பரி
பத த்வா ஸிம்ʼஹாஸேநாபவஷ்டஜநஸ்ய த்³ருʼஷ்டிேதா
ேமஷஸா²வகஸ்யேகாபாச்சாஸ்மாந் ேகா³பாயத;

ⅩⅦ யதஸ்தஸ்ய க்ேராத⁴ஸ்ய மஹாத ³நம் உபஸ்த ²தம்ʼ க :
ஸ்தா²தும்ʼஸ²க்ேநாத ?

Ⅶ
Ⅰ அநந்தரம்ʼ சத்வாேரா த ³வ்யதூ³தா மயா த்³ருʼஷ்டா :, ேத
ப்ருʼத ²வ்யாஸ்²சதுர்ஷ ேகாேணஷ தஷ்ட²நத : ப்ருʼத ²வ்யாம்ʼ
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ஸமுத்³ேர வ்ருʼேக்ஷஷ ச வாயு ர்யதா² ந வேஹத் ததா²
ப்ருʼத ²வ்யாஸ்²சதுேராவாயூந்தா⁴ரயந்த |

Ⅱ அநந்தரம்ʼ ஸூர்ய்ேயாத³யஸ்தா²நாத்³ உத்³யந் அபர ஏேகா
தூ³ேதாமயாத்³ருʼஷ்ட : ேஸா(அ)மேரஸ்²வரஸ்யமுத்³ராம்ʼதா⁴ரயத ,
ேயஷ சர்துஷ தூ³ேதஷ ப்ருʼத ²வீஸமுத்³ரேயா ர்ஹம்ʼஸநஸ்ய
பா⁴ேரா த³த்தஸ்தாந்ஸஉச்ைசரித³ம்ʼஅவத³த்|

Ⅲ ஈஸ்²வரஸ்ய தா³ஸா யாவத்³ அஸ்மாப ⁴ ர்பா⁴ேலஷ
முத்³ரயாங்க தா ந ப⁴வஷ்யந்த தாவத் ப்ருʼத ²வீ ஸமுத்³ேரா
தரவஸ்²சயுஷ்மாப ⁴ ர்நஹம்ʼஸ்யந்தாம்ʼ|

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

Ⅴ அர்த²ேதா யஹூதா³வம்ʼேஸ² த்³வாத³ஸ²ஸஹஸ்ராணி
ரூேப³ணவம்ʼேஸ² த்³வாத³ஸ²ஸஹஸ்ராணி கா³த³வம்ʼேஸ²
த்³வாத³ஸ²ஸஹஸ்ராணி,

Ⅵ ஆேஸ²ரவம்ʼேஸ² த்³வாத³ஸ²ஸஹஸ்ராணி நப்தாலிவம்ʼேஸ²
த்³வாத³ஸ²ஸஹஸ்ராணிமிநஸி²வம்ʼேஸ²த்³வாத³ஸ²ஸஹஸ்ராணி,

Ⅶ ஸி²மிேயாநவம்ʼேஸ² த்³வாத³ஸ²ஸஹஸ்ராணி
ேலவவம்ʼேஸ² த்³வாத³ஸ²ஸஹஸ்ராணி இஷாக²ரவம்ʼேஸ²
த்³வாத³ஸ²ஸஹஸ்ராணி,

Ⅷ ஸிபூ³லூநவம்ʼேஸ² த்³வாத³ஸ²ஸஹஸ்ராணி
யூஷப²வம்ʼேஸ² த்³வாத³ஸ²ஸஹஸ்ராணி ப ³ந்யாமீநவம்ʼேஸ² ச
த்³வாத³ஸ²ஸஹஸ்ராணி ேலாகாமுத்³ராங்க தா :|

Ⅸ தத : பரம்ʼ ஸர்வ்வஜாதீயாநாம்ʼ ஸர்வ்வவம்ʼஸீ²யாநாம்ʼ
ஸர்வ்வேத³ஸீ²யாநாம்ʼ ஸர்வ்வபா⁴ஷாவாத ³நாஞ்ச
மஹாேலாகாரண்யம்ʼ மயா த்³ருʼஷ்டம்ʼ, தாந் க³ணயதும்ʼ ேகநாப
ந ஸ²க்யம்ʼ, ேத ச ஸு²ப்⁴ரபரிச்ச²த³பரிஹதா : ஸந்த : கைரஸ்²ச
தாலவ்ருʼந்தாந வஹந்த : ஸிம்ʼஹாஸநஸ்ய ேமஷஸா²வகஸ்ய
சாந்த ேக தஷ்ட²ந்த ,

Ⅹஉச்ைச :ஸ்வைரரித³ம்ʼகத²யந்த ச,ஸிம்ʼஹாஸேநாபவஷ்டஸ்ய
பரேமஸ²ஸ்ய ந : ஸ்தவ :| ஸ்தவஸ்²ச ேமஷவத்ஸஸ்ய ஸம்பூ⁴யாத்
த்ராணகாரணாத்|

Ⅺ தத : ஸர்வ்ேவ தூ³தா : ஸிம்ʼஹாஸநஸ்ய
ப்ராசீநவர்க³ஸ்ய ப்ராணிசதுஷ்டயஸ்ய ச பரிதஸ்தஷ்ட²ந்த :
ஸிம்ʼஹாஸநஸ்யாந்த ேக ந்யூப்³ஜீபூ⁴ேயஸ்²வரம்ʼ ப்ரணம்ய
வத³ந்த ,

Ⅻ ததா²ஸ்து த⁴ந்யவாத³ஸ்²ச ேதேஜா ஜ்ஞாநம்ʼ ப்ரஸ²ம்ʼஸநம்ʼ|
ெஸௗ²ர்ய்யம்ʼ 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
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ஆக³த்ய ேம◌ेஷஸா²வகஸ்ய ருத ⁴ேரண ஸ்வீயபரிச்ச²தா³ந்
ப்ரக்ஷாலிதவந்த : ஸு²க்லீக்ருʼதவந்தஸ்²ச|

ⅩⅤ தத்காரணாத் த ஈஸ்²வரஸ்ய ஸிம்ʼஹாஸநஸ்யாந்த ேக
தஷ்ட²ந்ேதா த ³வாராத்ரம்ʼ தஸ்ய மந்த ³ேர தம்ʼ ேஸவந்ேத
ஸிம்ʼஹாஸேநாபவஷ்ேடாஜநஸ்²ச தாந்அத ⁴ஸ்தா²ஸ்யத |

ⅩⅥ ேதஷாம்ʼக்ஷ தா⁴ ப பாஸா வா புந ர்ந ப⁴வஷ்யத ெரௗத்³ரம்ʼ
ேகாப்யுத்தாேபாவா ேதஷ நந பதஷ்யத ,

ⅩⅦ யத : ஸிம்ʼஹாஸநாத ⁴ஷ்டா²நகாரீ ேமஷஸா²வகஸ்தாந்
சாரயஷ்யத , அம்ருʼதேதாயாநாம்ʼ ப்ரஸ்ரவணாநாம்ʼ ஸந்ந த ⁴ம்ʼ
தாந் க³மயஷ்யத ச, ஈஸ்²வேரா(அ)ப ேதஷாம்ʼ நயநப்⁴ய :
ஸர்வ்வமஸ்²ருப்ரமார் யத |

Ⅷ
Ⅰ அநந்தரம்ʼ ஸப்தமமுத்³ராயாம்ʼ ேதந ேமாச தாயாம்ʼ
ஸார்த்³த⁴த³ண்ட³காலம்ʼஸ்வர்ேகா³ 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
ேயாஜேயத்தத³ர்த²ம்ʼ ப்ரசுரதூ⁴பாஸ்தஸ்ைமத³த்தா :|

Ⅳததஸ்தஸ்யதூ³தஸ்ய கராத் பவ த்ரேலாகாநாம்ʼ ப்ரார்த²நாப ⁴ :
ஸம்ʼயுக்ததூ⁴பாநாம்ʼதூ⁴ம ஈஸ்²வரஸ்யஸமக்ஷம்ʼஉத³தஷ்ட²த்|

Ⅴ பஸ்²சாத் ஸ தூ³ேதா தூ⁴பாதா⁴ரம்ʼ க்³ருʼஹீத்வா ேவத்³யா
வஹ்நநா பூரய த்வா ப்ருʼத ²வ்யாம்ʼ நக்ஷப்தவாந் ேதந ரவா
ேமக⁴க³ர்ஜ்ஜநாந வ த்³யுேதாபூ⁴மிகம்பஸ்²சாப⁴வந்|

Ⅵ தத : பரம்ʼ ஸப்ததூரீ ர்தா⁴ரயந்த : ஸப்ததூ³தாஸ்தூரீ
ர்வாத³யதும்உத்³யதாஅப⁴வந்|

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

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

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

Ⅹ அபரம்ʼ த்ருʼதீயதூ³ேதந தூர்ய்யாம்ʼ வாத ³தாயாம்ʼ தீ³ப
இவ ஜ்வலந்தீ ஏகா மஹதீ தாரா க³க³ணாத் ந பத்ய நதீ³நாம்ʼ
ஜலப்ரஸ்ரவணாநாஞ்ேசாபர்ய்யாவதீர்ணா|
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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)ந்த⁴காரீபூ⁴ேத த ³வஸஸ்த்ருʼதீயாம்ʼஸ²காலம்ʼ
யாவத்ேதேஜாஹீேநாப⁴வத நஸா²ப தாேமவாவஸ்தா²ம்ʼக³ச்ச²த |

ⅩⅢ ததா³ ந ரீக்ஷமாேணந மயாகாஸ²மத்⁴ேயநாப ⁴பதத
ஏகஸ்ய தூ³தஸ்ய ரவ : ஸ்²ருத : ஸ உச்ைச ர்க³த³த , அபைர
ர்ையஸ்த்ரிப ⁴ ர்தூ³ைதஸ்தூர்ய்ேயா வாத ³தவ்யாஸ்ேதஷாம்
அவஸி²ஷ்டதூரீத்⁴வந த : ப்ருʼத ²வீநவாஸிநாம்ʼ ஸந்தாப :
ஸந்தாப : ஸந்தாபஸ்²சஸம்ப⁴வஷ்யத |

Ⅸ
Ⅰ தத : பரம்ʼ ஸப்தமதூ³ேதந தூர்ய்யாம்ʼ வாத ³தாயாம்ʼ க³க³நாத்
ப்ருʼத ²வ்யாம்ʼ ந 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 ²வ்யாம்ʼ ந 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 :|

Ⅴ பரந்து ேதஷாம்ʼ ப³தா⁴ய நஹ ேகவலம்ʼ பஞ்ச மாஸாந்
யாவத் யாதநாதா³நாய ே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 :,
த³ந்தாஸ்²சஸிம்ʼஹத³ந்ததுல்யா :,

Ⅸ ெலௗஹகவசவத் ேதஷாம்ʼ கவசாந ஸந்த , ேதஷாம்ʼ
பக்ஷாணாம்ʼ ஸ²ப்³ேதா³ ரணாய தா⁴வதாமஸ்²வரதா²நாம்ʼ
ஸமூஹஸ்யஸ²ப்³த³துல்ய :|
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Ⅹ வ்ருʼஸ்²ச காநாமிவ ேதஷாம்ʼ லாங்கூ³லாந ஸந்த , ேதஷ
லாங்கூ³ேலஷ கண்டகாந வ த்³யந்ேத, அபரம்ʼ பஞ்ச மாஸாந்
யாவத்மாநவாநாம்ʼஹம்ʼஸநாய ேதஸாமர்த்²யப்ராப்தா :|

Ⅺ ேதஷாம்ʼ ராஜா ச ரஸாதலஸ்ய தூ³தஸ்தஸ்ய நாம
இப்³ரீயபா⁴ஷயா அப³த்³ேதா³ந் யூநாநீயபா⁴ஷயா ச அபல்லுேயாந்
அர்த²ேதாவ நாஸ²கஇத |

Ⅻப்ரத²ம : ஸந்தாேபா க³தவாந் பஸ்²யஇத : பரமப த்³வாப்⁴யாம்ʼ
ஸந்தாபாப்⁴யாம்உபஸ்தா²தவ்யம்ʼ|

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

ⅩⅣ ஸ தூரீதா⁴ரிணம்ʼ ஷஷ்ட²தூ³தம் அவத³த், ப²ராதாக்²ேய
மஹாநேத³ ேய சத்வாேராதூ³தா ப³த்³தா⁴ : ஸந்த தாந் ேமாசய|

ⅩⅤ ததஸ்தத்³த³ண்ட³ஸ்ய தத்³த ³நஸ்ய தந்மாஸஸ்ய
தத்³வத்ஸரஸ்ய ச க்ருʼேத நரூப தாஸ்ேத சத்வாேரா தூ³தா
மாநவாநாம்ʼ த்ருʼதீயாம்ʼஸ²ஸ்யப³தா⁴ர்த²ம்ʼ ேமாச தா :|

ⅩⅥ அபரம் அஸ்²வாேராஹைஸந்யாநாம்ʼ ஸம்ʼக்²யா
மயாஸ்²ராவ , ேதவம்ʼஸ²த ேகாடயஆஸந்|

ⅩⅦ மயா ேய (அ)ஸ்²வா அஸ்²வாேராஹணஸ்²ச
த்³ருʼஷ்டாஸ்த ஏதாத்³ருʼஸா² :, ேதஷாம்ʼ வஹ்நஸ்வரூபாணி
நீலப்ரஸ்தரஸ்வரூபாணி க³ந்த⁴கஸ்வரூபாணி ச
வர்ம்மாண்யாஸந், வாஜிநாஞ்ச ஸிம்ʼஹமூர்த்³த⁴ஸத்³ருʼஸா²
மூர்த்³தா⁴ந :, ேதஷாம்ʼ முேக²ப்⁴ேயா வஹ்நதூ⁴மக³ந்த⁴கா
ந ர்க³ச்ச²ந்த |

ⅩⅧ ஏைதஸ்த்ரிப ⁴ ர்த³ண்ைட³ரர்த²தஸ்ேதஷாம்ʼ முேக²ப்⁴ேயா
ந ர்க³ச்ச²த்³ப ⁴ ர்வஹ்நதூ⁴மக³ந்த⁴ைக ர்மாநுஷாணாம்ʼ
துதீயாம்ʼேஸா² (அ)கா⁴ந |

ⅩⅨ ேதஷாம்ʼ வாஜிநாம்ʼ ப³லம்ʼ முேக²ஷ லாங்கூ³ேலஷ
ச ஸ்த ²தம்ʼ, யதஸ்ேதஷாம்ʼ லாங்கூ³லாந ஸர்பாகாராணி
மஸ்தகவஸி²ஷ்டாந சைதேரவ ேதஹம்ʼஸந்த |

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

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

Ⅹ
Ⅰ அநந்தரம்ʼ ஸ்வர்கா³த்³ அவேராஹந் அபர ஏேகா மஹாப³ேலா
தூ³ேதா மயா த்³ருʼஷ்ட :, ஸ பரிஹதேமக⁴ஸ்தஸ்ய ஸி²ரஸ்²ச
ேமக⁴த⁴நுஷா பூ⁴ஷதம்ʼ முக²மண்ட³லஞ்ச ஸூர்ய்யதுல்யம்ʼ
சரெணௗசவஹ்நஸ்தம்ப⁴ஸெமௗ|
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Ⅱஸஸ்வகேரண வஸ்தீர்ணேமகம்ʼ க்ஷ த்³ரக்³ரந்த²ம்ʼ தா⁴ரயத ,
த³க்ஷணசரேணநஸமுத்³ேரவாமசரேணநசஸ்த²ேலதஷ்ட²த |

Ⅲ ஸ ஸிம்ʼஹக³ர்ஜநவத்³ உச்ைச :ஸ்வேரண ந்யநத³த் ந நாேத³
க்ருʼேதஸப்தஸ்தந தாந ஸ்வகீயாந்ஸ்வநாந் ப்ராகாஸ²யந்|

Ⅳைத :ஸப்தஸ்தநைதர்வாக்ேயகத ²ேத (அ)ஹம்ʼதத்ேலக ²தும்
உத்³யத ஆஸம்ʼ க ந்து ஸ்வர்கா³த்³ வாக ³யம்ʼ மயா ஸ்²ருதா ஸப்த
ஸ்தநைத ர்யத்³யத்³உக்தம்ʼ தத்முத்³ரயாங்கயமாலிக²|

Ⅴ அபரம்ʼ ஸமுத்³ரேமத ³ந்ேயாஸ்தஷ்ட²ந் ேயா தூ³ேதா மயா
த்³ருʼஷ்ட : ஸக³க³நம்ʼ ப்ரத ஸ்வத³க்ஷணகரமுத்தா²ப்ய

Ⅵ அபரம்ʼ ஸ்வர்கா³த்³ யஸ்ய ரேவா மயாஸ்²ராவ
ஸ புந ர்மாம்ʼ ஸம்பா⁴வ்யாவத³த் த்வம்ʼ க³த்வா
ஸமுத்³ரேமத ³ந்ேயாஸ்தஷ்ட²ேதாதூ³தஸ்ய கராத் தம்ʼவஸ்தீர்ண
க்ஷ த்³ரக்³ரந்த²ம்ʼ க்³ருʼஹாண, ேதந மயா தூ³தஸமீபம்ʼ க³த்வா
கத ²தம்ʼ க்³ரந்ேதா² (அ)ெஸௗதீ³யதாம்ʼ|

Ⅶக ந்துதூரீம்ʼ வாத ³ஷ்யத : ஸப்தமதூ³தஸ்யதூரீவாத³நஸமய
ஈஸ்²வரஸ்யகு³ப்தாமந்த்ரணாதஸ்யதா³ஸாந்ப⁴வஷ்யத்³வாத ³ந :
ப்ரத ேதந ஸுஸம்ʼவாேத³ யதா² ப்ரகாஸி²தா தைத²வ ஸித்³தா⁴
ப⁴வஷ்யத |

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

Ⅸ ேதந மயா தூ³தஸமீபம்ʼ க³த்வா கத ²தம்ʼ க்³ரந்ேதா² (அ)ெஸௗ
தீ³யதாம்ʼ| ஸ மாம் அவத³த் தம்ʼ க்³ருʼஹீத்வா க ³ல, தேவாத³ேர
ஸ த க்தரேஸா ப⁴வஷ்யத க ந்து முேக² மது⁴வத் ஸ்வாது³
ர்ப⁴வஷ்யத |

Ⅹ ேதந மயாதூ³தஸ்ய கராத்³ க்³ரந்ேதா² க்³ருʼஹீேதா க ³லிதஸ்²ச|
ஸ து மம முேக² மது⁴வத் ஸ்வாது³ராஸீத் க ந்த்வத³நாத் பரம்ʼ
மேமாத³ரஸ்த க்ததாம்ʼ க³த :|

Ⅺதத : ஸமாம்அவத³த் ப³ஹூந்ஜாதவம்ʼஸ²பா⁴ஷாவத ³ராஜாந்
அத ⁴ த்வயா புந ர்ப⁴வஷ்யத்³வாக்யம்ʼவக்தவ்யம்ʼ|

Ⅺ
Ⅰஅநந்தரம்ʼ பரிமாணத³ண்ட³வத்³ ஏேகா நேலா மஹ்யமதா³ய ,ஸ
சதூ³த 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 சரைண
ர்மர்த்³த ³ஷ்யேத|

Ⅲ பஸ்²சாத் மம த்³வாப்⁴யாம்ʼ ஸாக்ஷப்⁴யாம்ʼ மயா
ஸாமர்த்²யம்ʼ தா³யஷ்யேத தாவுஷ்ட்ரேலாமஜவஸ்த்ரபரிஹெதௗ
ஷஷ்ட்²யத ⁴கத்³வஸ²தாத ⁴கஸஹஸ்ரத ³நாந யாவத்³
ப⁴வஷ்யத்³வாக்யாந வத ³ஷ்யத :|
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Ⅳ தாேவவ ஜக³தீ³ஸ்²வரஸ்யாந்த ேக தஷ்ட²ந்ெதௗ
ஜிதவ்ருʼெக்ஷௗதீ³பவ்ருʼெக்ஷௗச|

Ⅴ யத ³ ேகச த் ெதௗ ஹம்ʼஸிதும்ʼ ேசஷ்டந்ேத தர்ஹ தேயா
ர்வத³நாப்⁴யாம்அக்³ந ர்ந ர்க³த்யதேயா :ஸ²த்ரூந்ப⁴ஸ்மீகரிஷ்யத |
ய : கஸ்²ச த் ெதௗ ஹம்ʼஸிதும்ʼ ேசஷ்டேத ேதைநவேமவ
வநஷ்டவ்யம்ʼ|

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

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 ³ப்⁴யாம்ʼ ப்ருʼத ²வீநவாஸிேநா
யாதநாம்ʼ ப்ராப்தா :|

Ⅺ தஸ்மாத் ஸார்த்³த⁴த ³நத்ரயாத் பரம் ஈஸ்²வராத் ஜீவநதா³யக
ஆத்மந ெதௗ ப்ரவஷ்ேட ெதௗ சரைணருத³தஷ்ட²தாம்ʼ, ேதந
யாவந்தஸ்தாவபஸ்²யந் ேத (அ)தீவத்ராஸயுக்தாஅப⁴வந்|

Ⅻ தத : பரம்ʼ ெதௗ ஸ்வர்கா³த்³ உச்ைசரித³ம்ʼ 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
ப்ரஸ²ம்ʼஸாம்அகீர்த்தயந்|

ⅩⅣ த்³வதீய : ஸந்தாேபா க³த : பஸ்²ய த்ருʼதீய :
ஸந்தாபஸ்தூர்ணம்ஆக³ச்ச²த |

ⅩⅤ அநந்தரம்ʼ ஸப்ததூ³ேதந தூர்ய்யாம்ʼ வாத ³தாயாம்ʼ ஸ்வர்க³
உச்ைச :ஸ்வைரர்வாக ³யம்ʼகீர்த்த தா,ராஜத்வம்ʼஜக³ேதாயத்³யத்³
ராஜ்யம்ʼ தத³து⁴நாப⁴வத்| அஸ்மத்ப்ரேபா⁴ஸ்ததீ³யாப ⁴ஷக்தஸ்ய
தாரகஸ்யச| ேதந சாநந்தகாலீயம்ʼ ராஜத்வம்ʼ ப்ரகரிஷ்யேத||
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ⅩⅥஅபரம்ஈஸ்²வரஸ்யாந்த ேகஸ்வகீயஸிம்ʼஹாஸேநஷ பவஷ்டாஸ்²சதுர்வம்ʼஸ²த ப்ராசீநா
பு⁴வ ந்யங்பூ⁴கா²பூ⁴த்ேவஸ்²வரம்ʼ ப்ரணம்யாவத³ந்,

ⅩⅦ ேஹ பூ⁴த வர்த்தமாநாப ப⁴வஷ்யம்ʼஸ்²ச பேரஸ்²வர| ேஹ
ஸர்வ்வஸ²க்த மந் ஸ்வாமிந் வயம்ʼ ேத குர்ம்மேஹ ஸ்தவம்ʼ| யத்
த்வயா க்ரியேத ராஜ்யம்ʼ க்³ருʼஹீத்வா ேதமஹாப³லம்ʼ|

ⅩⅧ வஜாதீேயஷ 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 தந்மந்த ³ரமத்⁴ேய ச நயமமஞ்ஜூஷா
த்³ருʼஸ்²யாப⁴வத், ேதந தடி³ேதா ரவா : ஸ்தநதாந பூ⁴மிகம்ேபா
கு³ருதரஸி²லாவ்ருʼஷ்டிஸ்²ைசதாந ஸமப⁴வந்|

Ⅻ
Ⅰதத : பரம்ʼஸ்வர்ேக³ மஹாச த்ரம்ʼ த்³ருʼஷ்டம்ʼ ேயாஷேத³காஸீத்
ஸா பரிஹதஸூர்ய்யா சந்த்³ரஸ்²ச தஸ்யாஸ்²சரணேயாரேதா⁴
த்³வாத³ஸ²தாராணாம்ʼ க ரீடஞ்சஸி²ரஸ்யாஸீத்|

Ⅱ ஸா க³ர்ப⁴வதீ ஸதீ ப்ரஸவேவத³நயா வ்யத ²தார்த்தராவம்
அகேராத்|

Ⅲதத : ஸ்வர்ேக³ (அ)பரம் ஏகம்ʼ ச த்ரம்ʼ த்³ருʼஷ்டம்ʼ மஹாநாக³ ஏக
உபாதஷ்ட²த்ஸ ேலாஹதவர்ணஸ்தஸ்யஸப்தஸி²ராம்ʼஸிஸப்த
ஸ்²ருʼங்கா³ணிஸி²ர :ஸு சஸப்தக ரீடாந்யாஸந்|

Ⅳ ஸ ஸ்வலாங்கூ³ேலந க³க³நஸ்த²நக்ஷத்ராணாம்ʼ
த்ருʼதீயாம்ʼஸ²ம் அவம்ருʼஜ்ய ப்ருʼத ²வ்யாம்ʼ ந்யபாதயத்| ஸ ஏவ
நாேகா³ நவஜாதம்ʼ ஸந்தாநம்ʼ க்³ரஸிதும் உத்³யதஸ்தஸ்யா :
ப்ரஸவஷ்யமாணாயா ேயாஷேதா (அ)ந்த ேக (அ)தஷ்ட²த்|

Ⅴஸாதுபும்ʼஸந்தாநம்ʼப்ரஸூதாஸஏவெலௗஹமயராஜத³ண்ேட³ந
ஸர்வ்வஜாதீஸ்²சாரயஷ்யத , கஞ்ச தஸ்யா : ஸந்தாந ஈஸ்²வரஸ்ய
ஸமீபம்ʼ ததீ³யஸிம்ʼஹாஸநஸ்யசஸந்ந த ⁴ம்உத்³த்⁴ருʼத :|

Ⅵஸா ச ேயாஷத் ப்ராந்தரம்ʼ பலாய தா யதஸ்தத்ேரஸ்²வேரண
ந ர்ம்மிதஆஸ்²ரேமஷஷ்ட்²யத ⁴கஸ²தத்³வயாத ⁴கஸஹஸ்ரத ³நாந
தஸ்யா : பாலேநந ப⁴வதவ்யம்ʼ|

Ⅶ தத : பரம்ʼ ஸ்வர்ேக³ ஸம்ʼக்³ராம உபாபஷ்ட²த்
மீகா²ேயலஸ்தஸ்ய தூ³தாஸ்²ச ேதந நாேக³ந ஸஹாயுத்⁴யந் ததா²
ஸ நாக³ஸ்தஸ்ய தூ³தாஸ்²ச ஸம்ʼக்³ராமம் அகுர்வ்வந், க ந்து
ப்ரப⁴வதும்ʼ நாஸ²க்நுவந்

Ⅷயத : ஸ்வர்ேக³ ேதஷாம்ʼஸ்தா²நம்ʼ புந ர்நாவ த்³யத|
Ⅸஅபரம்ʼ ஸ மஹாநாேகா³ (அ)ர்த²ேதா த ³யாவல : (அபவாத³க :)
ஸ²யதாநஸ்²ச (வபக்ஷ :) இத நாம்நா வ க்²யாேதா ய : புராதந :
ஸர்ப : க்ருʼத்ஸ்நம்ʼ நரேலாகம்ʼ ப்⁴ராமயத ஸ ப்ருʼத ²வ்யாம்ʼ
ந பாத தஸ்ேதநஸார்த்³த⁴ம்ʼ தஸ்யதூ³தாஅப தத்ர ந பாத தா :|
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Ⅹ தத : பரம்ʼ ஸ்வர்ேக³ உச்ைச ர்பா⁴ஷமாேணா ரேவா (அ)யம்ʼ
மயாஸ்²ராவ ,த்ராணம்ʼஸ²க்தஸ்²சராஜத்வமது⁴ைநேவஸ்²வரஸ்ய
ந :| ததா² ேதநாப ⁴ஷக்தஸ்ய த்ராது : பராக்ரேமா (அ)ப⁴வத்ம்ʼ||
யேதா ந பாத ேதா (அ)ஸ்மாகம்ʼ ப்⁴ராத்ருʼணாம்ʼ ேஸா
(அ)ப ⁴ேயாஜக :| ேயேநஸ்²வரஸ்ய ந : ஸாக்ஷாத் ேத (அ)தூ³ஷ்யந்த
த ³வாநஸ²ம்ʼ||

Ⅺ ேமஷவத்ஸஸ்ய ரக்ேதந ஸ்வஸா யவசேநந ச| ேத து
ந ர்ஜிதவந்தஸ்தம்ʼ ந ச ஸ்ேநஹம் அகுர்வ்வத| ப்ராேணாஷ்வப
ஸ்வகீேயஷ மரணஸ்ையவஸங்கேட|

Ⅻ தஸ்மாத்³ ஆநந்த³து ஸ்வர்ேகா³ ஹ்ருʼஷ்யந்தாம்ʼ
தந்நவாமிந :|ஹாபூ⁴மிஸாக³ெரௗதாேபாயுவாேமவாக்ரமிஷ்யத |
யுவேயாரவதீர்ேணாயத்ைஸ²தாேநா (அ)தீவ காபந :|அல்ேபா ேம
ஸமேயா (அ)ஸ்த்ேயதச்சாப ேதநாவக³ம்யேத||

ⅩⅢ அநந்தரம்ʼ ஸ நாக³ : ப்ருʼத ²வ்யாம்ʼ ஸ்வம்ʼ நக்ஷப்தம்ʼ
வேலாக்யதாம்ʼ 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 ஸ்ேராதஸா ப்லாவயதும்ʼ
ஸ்வமுகா²த் நதீ³வத் ேதாயாந தஸ்யா : பஸ்²சாத் ப்ராக்ஷபத்|

ⅩⅥக ந்துேமத ³நீேயாஷதம்உபகுர்வ்வதீநஜவத³நம்ʼவ்யாதா³ய
நாக³முகா²த்³உத்³கீ³ர்ணாம்ʼ நதீ³ம்அபவத்|

ⅩⅦதேதாநாேகா³ேயாஷேதக்ருத்³த்⁴வாதத்³வம்ʼஸ²ஸ்யாவஸி²ஷ்டேலாைகரர்த²ேதா
ய ஈஸ்²வரஸ்யாஜ்ஞா : பாலயந்த யீேஸா² : ஸா யம்ʼ தா⁴ரயந்த
சைத : ஸஹேயாத்³து⁴ம்ʼ 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|

Ⅱ மயா த்³ருʼஷ்ட : ஸ பஸு²ஸ்²ச த்ரவ்யாக்⁴ரஸத்³ருʼஸ² : க ந்து
தஸ்ய சரெணௗ ப⁴ல்லூகஸ்ேயவ வத³நஞ்ச ஸிம்ʼஹவத³நமிவ|
நாக³ேந தஸ்ைம ஸ்வீயபராக்ரம : ஸ்வீயம்ʼ ஸிம்ʼஹாஸநம்ʼ
மஹாத ⁴பத்யஞ்சாதா³ய |

Ⅲ மய ந ரீக்ஷமாேண தஸ்ய ஸி²ரஸாம் 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 ப்ராணமந் பஸு²மப ப்ரணமந்ேதா (அ)கத²யந், ேகா
வ த்³யேத பேஸா²ஸ்துல்யஸ்ேதந ேகா ேயாத்³து⁴மர்ஹத |
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Ⅴ அநந்தரம்ʼ தஸ்ைம த³ர்பவாக்ேயஸ்²வரந ந்தா³வாத ³
வத³நம்ʼ த்³வசத்வாரிம்ʼஸ²ந்மாஸாந் யாவத்³ அவஸ்த ²ேத :
ஸாமர்த்²யஞ்சாதா³ய |

Ⅵ தத : ஸ ஈஸ்²வரந ந்த³நார்த²ம்ʼ முக²ம்ʼ வ்யாதா³ய தஸ்ய நாம
தஸ்யாவாஸம்ʼஸ்வர்க³நவாஸிநஸ்²ச ந ந்த ³தும்ஆரப⁴த|

Ⅶ அபரம்ʼ தா⁴ர்ம்மிைக : ஸஹ ேயாத⁴நஸ்ய
ேதஷாம்ʼ பராஜயஸ்ய சாநுமத  : ஸர்வ்வஜாதீயாநாம்ʼ
ஸர்வ்வவம்ʼஸீ²யாநாம்ʼ ஸர்வ்வபா⁴ஷாவாத ³நாம்ʼ
ஸர்வ்வேத³ஸீ²யாநாஞ்சாத ⁴பத்யமப தஸ்மாஅதா³ய |

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

Ⅸயஸ்யஸ்²ேராத்ரம்ʼவத்³யேதஸஸ்²ருʼேணாது|
Ⅹேயாஜேநா (அ)பராந்வந்தீ³க்ருʼத்யநயத ஸஸ்வயம்ʼவந்தீ³பூ⁴ய
ஸ்தா²நாந்தரம்ʼ க³மிஷ்யத , யஸ்²ச க²ங்ேக³ந ஹந்த ஸ ஸ்வயம்ʼ
க²ங்ேக³நகா⁴நஷ்யேத|அத்ரபவ த்ரேலாகாநாம்ʼஸஹஷ்ணுதயா
வஸ்²வாேஸந ச ப்ரகாஸி²தவ்யம்ʼ|

Ⅺ அநந்தரம்ʼ ப்ருʼத ²வீத உத்³க³ச்ச²ந் அபர ஏக : பஸு² ர்மயா
த்³ருʼஷ்ட : ஸ ேமஷஸா²வகவத் ஸ்²ருʼங்க³த்³வயவஸி²ஷ்ட ஆஸீத்
நாக³வச்சாபா⁴ஷத|

Ⅻ ஸ ப்ரத²மபேஸா²ரந்த ேக தஸ்ய ஸர்வ்வம்ʼ 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 தஸ்ைம த³த்தம்ʼ ைத : ஸ
ப்ருʼத ²வீநவாஸிேநா ப்⁴ராமயத , வேஸ²ஷேதா ய :
பஸு² : க²ங்ேக³ந க்ஷதயுக்ேதா பூ⁴த்வாப்யஜீவத் தஸ்ய
ப்ரத மாந ர்ம்மாணம்ʼ ப்ருʼத ²வீநவாஸிநஆத ³ஸ²த |

ⅩⅤஅபரம்ʼ தஸ்ய பேஸா² : ப்ரத மா யதா² பா⁴ஷேத யாவந்தஸ்²ச
மாநவாஸ்தாம்ʼ பஸு²ப்ரத மாம்ʼ ந பூஜயந்த ேத யதா² ஹந்யந்ேத
ததா² பஸு²ப்ரத மாயா : ப்ராணப்ரதஷ்டா²ர்த²ம்ʼ ஸாமர்த்²யம்ʼ
தஸ்மாஅதா³ய |

ⅩⅥ அபரம்ʼ க்ஷ த்³ரமஹத்³த⁴ந த³ரித்³ரமுக்ததா³ஸாந் ஸர்வ்வாந்
த³க்ஷணகேர பா⁴ேலவா கலங்கம்ʼ க்³ராஹயத |

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

ⅩⅧஅத்ரஜ்ஞாேநநப்ரகாஸி²தவ்யம்ʼ|ேயாபு³த்³த ⁴வஸி²ஷ்ட :ஸ
பேஸா² : ஸம்ʼக்²யாம்ʼ க³ணயது யத : ஸா மாநவஸ்ய ஸம்ʼக்²யா
ப⁴வத |ஸாசஸம்ʼக்²யாஷட்ஷஷ்ட்யத ⁴கஷட்ஸ²தாந |
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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
ரவஇவஏேகாரவ :ஸ்வர்கா³த்மயாஸ்²ராவ |மயாஸ்²ருத :ஸரேவா
வீணாவாத³காநாம்ʼவீணாவாத³நஸ்யஸத்³ருʼஸ² :|

Ⅲ ஸிம்ʼஹஸநஸ்யாந்த ேக ப்ராணிசதுஷ்டயஸ்ய
ப்ராசீநவர்க³ஸ்ய சாந்த ேக (அ)ப ேத நவீநேமகம்ʼ
கீ³தம் அகா³யந் க ந்து த⁴ரணீத : பரிக்ரீதாந் தாந்
சதுஸ்²சத்வாரிம்ʼஸ²த்யஹஸ்ராத ⁴கலக்ஷேலாகாந் வ நா
நாபேரணேகநாப தத்³ கீ³தம்ʼஸி²க்ஷதும்ʼஸ²க்யேத|

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 ர்த்³ேதா³ஷாஈஸ்²வரஸிம்ʼஹாஸநஸ்யாந்த ேக தஷ்ட²ந்த |

Ⅵ அநந்தரம் ஆகாஸ²மத்⁴ேயேநாட்³டீ³யமாேநா (அ)பர ஏேகா
தூ³ேதா மயா த்³ருʼஷ்ட : ேஸா (அ)நந்தகாலீயம்ʼ ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ
தா⁴ரயத ஸசஸுஸம்ʼவாத³ :ஸர்வ்வஜாதீயாந்ஸர்வ்வவம்ʼஸீ²யாந்
ஸர்வ்வபா⁴ஷாவாத ³ந : ஸர்வ்வேத³ஸீ²யாம்ʼஸ்²ச
ப்ருʼத ²வீநவாஸிந : ப்ரத ேதந ேகா⁴ஷதவ்ய :|

Ⅶ ஸ உச்ைச :ஸ்வேரேணத³ம்ʼ க³த³த யூயமீஸ்²வராத்³ ப ³பீ⁴த
தஸ்ய ஸ்தவம்ʼ குருத ச யதஸ்ததீ³யவ சாரஸ்ய த³ண்ட³
உபாதஷ்ட²த் தஸ்மாத்³ ஆகாஸ²மண்ட³லஸ்ய ப்ருʼத ²வ்யா :
ஸமுத்³ரஸ்ய ேதாயப்ரஸ்ரவணாநாஞ்ச ஸ்ரஷ்டா யுஷ்மாப ⁴ :
ப்ரணம்யதாம்ʼ|

Ⅷ தத்பஸ்²சாத்³ த்³வதீய ஏேகா தூ³த உபஸ்தா²யாவத³த் பத தா
பத தா ஸா மஹாபா³ப ³ல் யா ஸர்வ்வஜாதீயாந் ஸ்வகீயம்ʼ
வ்யப ⁴சாரரூபம்ʼ க்ேராத⁴மத³ம்அபாயயத்|

Ⅸ தத்பஸ்²சாத்³ த்ருʼதீேயா தூ³த உபஸ்தா²ேயாச்ைசரவத³த், ய :
கஸ்²ச த தம்ʼ ஸ²ஸு²ம்ʼ தஸ்ய ப்ரத மாஞ்ச ப்ரணமத ஸ்வபா⁴ேல
ஸ்வகேரவா கலங்கம்ʼ க்³ருʼஹ்லாத ச

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

Ⅺ ேதஷாம்ʼ யாதநாயா தூ⁴ேமா (அ)நந்தகாலம்ʼ யாவத்³
உத்³க³மிஷ்யத ேய ச பஸு²ம்ʼ தஸ்ய ப்ரத மாஞ்ச பூஜயந்த தஸ்ய
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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|

ⅩⅢஅபரம்ʼ ஸ்வர்கா³த் மயா ஸஹஸம்பா⁴ஷமாண ஏேகா ரேவா
மயாஸ்²ராவ ேதேநாக்தம்ʼத்வம்ʼலிக²,இதா³நீமாரப்⁴யேயப்ரெபௗ⁴
ம்ரியந்ேத ேத ம்ருʼதா த⁴ந்யா இத ; ஆத்மா பா⁴ஷேத ஸத்யம்ʼ
ஸ்வஸ்²ரேமப்⁴யஸ்ைத ர்வ ராம : ப்ராப்தவ்ய : ேதஷாம்ʼ கர்ம்மாணி
ச தாந்அநுக³ச்ச²ந்த |

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|

ⅩⅦஅநந்தரம் 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 :ஸ்வேரண தம்ʼ
தீ ணதா³த்ரதா⁴ரிணம்ʼ ஸம்பா⁴ஷ்யாவத³த் த்வயா
ஸ்வம்ʼ தீ ணம்ʼ தா³த்ரம்ʼ ப்ரஸார்ய்ய ேமத ³ந்யா
த்³ராக்ஷாகு³ச்ச²ச்ேச²த³நம்ʼ க்ரியதாம்ʼ யதஸ்தத்ப²லாந
பரிணதாந |

ⅩⅨ தத : ஸ தூ³த : ப்ருʼத ²வ்யாம்ʼ ஸ்வதா³த்ரம்ʼ ப்ரஸார்ய்ய
ப்ருʼத ²வ்யா த்³ராக்ஷாப²லச்ேச²த³நம் அகேராத் தத்ப²லாந
ேசஸ்²வரஸ்ய க்ேராத⁴ஸ்வரூபஸ்ய மஹாகுண்ட³ஸ்ய மத்⁴யம்ʼ
ந ரக்ஷபத்|

ⅩⅩ தத்குண்ட³ஸ்த²ப²லாந ச ப³ஹ ர்மர்த்³த ³தாந தத :
குண்ட³மத்⁴யாத் ந ர்க³தம்ʼ ரக்தம்ʼ க்ேராஸ²ஸ²தபர்ய்யந்தம்
அஸ்²வாநாம்ʼ 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
த்³ருʼஷ்டாேயசபேஸா²ஸ்தத்ப்ரத மாயாஸ்தந்நாம்ேநா (அ)ங்கஸ்ய
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ச ப்ரபூ⁴தவந்தஸ்ேத தஸ்ய காசமயஜலாஸ²யஸ்ய தீேர தஷ்ட²ந்த
ஈஸ்²வரீயவீணாதா⁴ரயந்த ,

Ⅲஈஸ்²வரதா³ஸஸ்யமூஸேஸாகீ³தம்ʼ ேமஷஸா²வகஸ்யசகீ³தம்ʼ
கா³யந்ேதா வத³ந்த , யதா², ஸர்வ்வஸ²க்தவஸி²ஷ்டஸ்த்வம்ʼ
ேஹ ப்ரேபா⁴ பரேமஸ்²வர| த்வதீ³யஸர்வ்வகர்ம்மாணி மஹாந்த
சாத்³பு⁴தாந ச| ஸர்வ்வபுண்யவதாம்ʼ ராஜந் மார்கா³ ந்யாய்யா
ருʼதாஸ்²ச ேத|

Ⅳ ேஹ ப்ரேபா⁴ நாமேத⁴யாத்ேத ேகா ந பீ⁴த ம்ʼ க³மிஷ்யத |
ேகா வா த்வதீ³யநாம்நஸ்²ச ப்ரஸ²ம்ʼஸாம்ʼ ந கரிஷ்யத |
ேகவலஸ்த்வம்ʼ பவ த்ேரா (அ)ஸி ஸர்வ்வஜாதீயமாநவா :|
த்வாேமவாப ⁴ப்ரணம்ʼஸ்யந்த ஸமாக³த்ய த்வத³ந்த கம்ʼ|
யஸ்மாத்தவவ சாராஜ்ஞா : ப்ராது³ர்பா⁴வம்ʼ க³தா : கல||

Ⅴ தத³நந்தரம்ʼ மய ந ரீக்ஷமாேண ஸத ஸ்வர்ேக³
ஸா யாவாஸஸ்யமந்த ³ரஸ்யத்³வாரம்ʼமுக்தம்ʼ|

Ⅵ ேய ச ஸப்த தூ³தா : ஸப்த த³ண்டா³ந் தா⁴ரயந்த
ேத தஸ்மாத் மந்த ³ராத் ந ரக³ச்ச²ந்| ேதஷாம்ʼ பரிச்ச²தா³
ந ர்ம்மலஸ்²ருʼப்⁴ரவர்ணவஸ்த்ரந ர்ம்மிதா வக்ஷாம்ʼஸி ச
ஸுவர்ணஸ்²ருʼங்க²ைலர்ேவஷ்டிதாந்யாஸந்|

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
மஹாரேவாமயாஸ்²ராவ ,யூயம்ʼக³த்வாேதப்⁴ய :ஸப்தகம்ʼேஸப்⁴ய
ஈஸ்²வரஸ்யக்ேராத⁴ம்ʼ ப்ருʼத ²வ்யாம்ʼஸ்ராவயத|

Ⅱ தத : ப்ரத²ேமா தூ³ேதா க³த்வா ஸ்வகம்ʼேஸ யத்³யத்³
அவத்³யத தத் ப்ருʼத ²வ்யாம் அஸ்ராவயத் தஸ்மாத் பேஸா² 
: கலங்கதா⁴ரிணாம்ʼ தத்ப்ரத மாபூஜகாநாம்ʼ மாநவாநாம்ʼ
ஸ²ரீேரஷ வ்யதா²ஜநகாது³ஷ்டவ்ரணாஅப⁴வந்|

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

Ⅳஅபரம்ʼ த்ருʼதீேயா தூ³த : ஸ்வகம்ʼேஸ யத்³யத்³ அவத்³யத தத்
ஸர்வ்வம்ʼ நதீ³ஷ ஜலப்ரஸ்ரவேணஷ சாஸ்ராவயத் ததஸ்தாந
ரக்தமயாந்யப⁴வந்| அபரம்ʼ ேதாயாநாம் அத ⁴பஸ்ய தூ³தஸ்ய
வாக ³யம்ʼமயாஸ்²ருதா|

Ⅴ வர்த்தமாநஸ்²ச பூ⁴தஸ்²ச ப⁴வஷ்யம்ʼஸ்²ச பரேமஸ்²வர :|
த்வேமவந்யாய்யகாரீயத்³ ஏதாத்³ருʼக் த்வம்ʼவ்யசாரய :|
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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 ேஹ
ஸர்வ்வஸ²க்த மந் ப்ரேபா⁴| ஸத்யா ந்யாய்யாஸ்²ச ஸர்வ்வா ஹ
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
தத்ப்ரஸ²ம்ʼஸார்த²ஞ்சமந :பரிவர்த்தநம்ʼ நாகுர்வ்வந்|

Ⅹ தத : பரம்ʼ பஞ்சேமா தூ³த : ஸ்வகம்ʼேஸ யத்³யத்³ அவத்³யத
தத் ஸர்வ்வம்ʼ பேஸா² : ஸிம்ʼஹாஸேந (அ)ஸ்ராவயத் ேதந தஸ்ய
ராஷ்ட்ரம்ʼ த மிராச்ச²ந்நம் அப⁴வத் ேலாகாஸ்²ச ேவத³நாகாரணாத்
ஸ்வரஸநாஅத³ம்ʼத³ஸ்²யத|

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 தஸ்யேதாயாந பர்ய்யஸு²ஷ்யந்|

ⅩⅢ அநந்தரம்ʼ நாக³ஸ்ய வத³நாத் பேஸா² ர்வத³நாத்
மித்²யாப⁴வஷ்யத்³வாத ³நஸ்²ச வத³நாத் ந ர்க³ச்ச²ந்தஸ்த்ரேயா
(அ)ஸு²சயஆத்மாேநா மயா த்³ருʼஷ்டாஸ்ேதமண்டூ³காகாரா :|

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 யதா²சநக்³ந :ஸந்நபர்ய்யடத தஸ்யலஜ்ஜா
ச யதா² த்³ருʼஸ்²யா 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 தாத்³ருʼக்³ பூ⁴கம்ேபா
(அ)ப⁴வத்|
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ⅩⅨ ததா³நீம்ʼ மஹாநக³ரீ த்ரிக²ண்டா³ ஜாதா ப ⁴ந்நஜாதீயாநாம்ʼ
நக³ராணி ச ந்யபதந் மஹாபா³ப ³ல் ேசஸ்²வேரண
ஸ்வகீயப்ரசண்ட³ேகாபமத ³ராபாத்ரதா³நார்த²ம்ʼஸம்ʼஸ்ம்ருʼதா|

ⅩⅩத்³வீபாஸ்²ச பலாய தா க ³ரயஸ்²சாந்தஹதா :|
ⅩⅪக³க³நமண்ட³லாச்சமநுஷ்யாணாம்உபர்ய்ேயைககத்³ேராணபரிமிதஸி²லாநாம்ʼ
மஹாவ்ருʼஷ்டிரப⁴வத் தச்ச ²லாவ்ருʼஷ்ேட : க்ேலஸா²த் மநுஷ்யா
ஈஸ்²வரம்அந ந்த³ம்யதஸ்தஜ்ஜாத : க்ேலேஸா² (அ)தீவமஹாந்|

ⅩⅦ
Ⅰதத³நந்தரம்ʼ ேதஷாம்ʼஸப்தகம்ʼஸதா⁴ரிணாம்ʼஸப்ததூ³தாநாம்
ஏக ஆக³த்ய மாம்ʼ ஸம்பா⁴ஷ்யாவத³த், அத்ராக³ச்ச², ேமத ³ந்யா
நரபதேயா யயா ேவஸ்²யயா ஸார்த்³த⁴ம்ʼ வ்யப ⁴சாரகர்ம்ம
க்ருʼதவந்த :,

Ⅱ யஸ்யா வ்யப ⁴சாரமேத³ந ச ப்ருʼத ²வீநவாஸிேநா மத்தா
அப⁴வந்தஸ்யாப³ஹுேதாேயஷ பவஷ்டாயாமஹாேவஸ்²யாயா
த³ண்ட³ம்அஹம்ʼ த்வாம்ʼ த³ர்ஸ²யாமி|

Ⅲ தேதா (அ)ஹம் ஆத்மநாவஷ்டஸ்ேதந தூ³ேதந ப்ராந்தரம்ʼ
நீதஸ்தத்ர ந ந்தா³நாமப ⁴ : பரிபூர்ணம்ʼ ஸப்தஸி²ேராப ⁴
ர்த³ஸ²ஸ்²ருʼங்ைக³ஸ்²ச வஸி²ஷ்டம்ʼ ஸிந்தூ³ரவர்ணம்ʼ
பஸு²முபவஷ்டா ேயாஷேத³கா மயா த்³ருʼஷ்டா|

Ⅳ ஸா நாரீ க்ருʼஷ்ணேலாஹதவர்ணம்ʼ ஸிந்தூ³ரவர்ணஞ்ச
பரிச்ச²த³ம்ʼ தா⁴ரயத ஸ்வர்ணமணிமுக்தாப ⁴ஸ்²ச
வபூ⁴ஷதாஸ்த தஸ்யா : கேர க்⁴ருʼணார்ஹத்³ரவ்ைய :
ஸ்வவ்யப ⁴சாரஜாதமைலஸ்²ச பரிபூர்ண ஏக : ஸுவர்ணமய :
கம்ʼேஸாவத்³யேத|

Ⅴதஸ்யாபா⁴ேலநகூ³ட⁴வாக்யமித³ம்ʼப்ருʼத ²வீஸ்த²ேவஸ்²யாநாம்ʼ
க்⁴ருʼண்யக்ரியாணாஞ்ச மாதா மஹாபா³ப ³லித நாம லிக ²தம்
ஆஸ்ேத|

Ⅵ மம த்³ருʼஷ்டிேகா³சரஸ்தா² ஸா நாரீ பவ த்ரேலாகாநாம்ʼ
ருத ⁴ேரணயீேஸா² : ஸாக்ஷணாம்ʼருத ⁴ேரணசமத்தாஸீத்தஸ்யா
த³ர்ஸ²நாத் மமாதஸ²யம்ஆஸ்²சர்ய்யஜ்ஞாநம்ʼஜாதம்ʼ|

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 அவர்த்தமாநமுபஸ்தா²ஸ்யந்தஞ்ச
தம்ʼ பஸு²ம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வாஸ்²சர்ய்யம்ʼமம்ʼஸ்யந்ேத|

Ⅸ அத்ர ஜ்ஞாநயுக்தயா பு³த்³த்⁴யா ப்ரகாஸி²தவ்யம்ʼ| தாந
ஸப்தஸி²ராம்ʼஸி தஸ்யா ேயாஷத உபேவஸ²நஸ்தா²நஸ்வரூபா :
ஸப்தக ³ரய : ஸப்த ராஜாநஸ்²சஸந்த |
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Ⅹ ேதஷாம்ʼ பஞ்ச பத தா ஏகஸ்²ச வர்த்தமாந :
ேஸ²ஷஸ்²சாத்³யாப்யநுபஸ்த ²த : ஸ யேதா³பஸ்தா²ஸ்யத ததா³ப
ேதநால்பகாலம்ʼஸ்தா²தவ்யம்ʼ|

Ⅺய : பஸு²ராஸீத் க ந்த்வதா³நீம்ʼ ந வர்த்தேத ஸ ஏவாஷ்டம :, ஸ
ஸப்தாநாம் ஏேகா (அ)ஸ்த வநாஸ²ம்ʼ க³மிஷ்யத ச|

Ⅻ த்வயா த்³ருʼஷ்டாந த³ஸ²ஸ்²ருʼங்கா³ண்யப த³ஸ²
ராஜாந : ஸந்த  :, அத்³யாப ைத ராஜ்யம்ʼ ந ப்ராப்தம்ʼ க ந்து
முஹூர்த்தேமகம்ʼ யாவத் பஸு²நா ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ேத ராஜாந இவ
ப்ரபு⁴த்வம்ʼ ப்ராப்ஸ்யந்த |

ⅩⅢ த ஏகமந்த்ரணா ப⁴வஷ்யந்த ஸ்வகீயஸ²க்த ப்ரபா⁴ெவௗ
பஸ²ேவதா³ஸ்யந்த ச|

ⅩⅣ ேத ேமஷஸா²வேகந ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ேயாத்ஸ்யந்த , க ந்து
ேமஷஸா²வகஸ்தாந் ேஜஷ்யத யத :ஸப்ரபூ⁴நாம்ʼப்ரபூ⁴ ராஜ்ஞாம்ʼ
ராஜா சாஸ்த தஸ்ய ஸங்க ³ேநா (அ)ப்யாஹூதா அப ⁴ருச தா
வஸ்²வாஸ்யாஸ்²ச|

ⅩⅤஅபரம்ʼஸமாம்அவத³த்ஸா ேவஸ்²யா யத்ேராபவஸ²த தாந
ேதாயாந ேலாகாஜநதாஜாதேயாநாநாபா⁴ஷாவாத ³நஸ்²சஸந்த |

ⅩⅥத்வயாத்³ருʼஷ்டாந த³ஸ²ஸ்²ருʼங்கா³ணிபஸு²ஸ்²ேசேமதாம்ʼ
ேவஸ்²யாம்ருʼதீயஷ்யந்ேத தீ³நாம்ʼ நக்³நாஞ்ச கரிஷ்யந்த தஸ்யா
மாம்ʼஸாந ேபா⁴ யந்ேதவஹ்நநா தாம்ʼ தா³ஹயஷ்யந்த ச|

ⅩⅦயத ஈஸ்²வரஸ்ய வாக்யாந யாவத்ஸித்³த ⁴ம்ʼ ந க³மிஷ்யந்த
தாவத்³ ஈஸ்²வரஸ்ய மேநாக³தம்ʼ ஸாத⁴யதும் ஏகாம்ʼ மந்த்ரணாம்ʼ
க்ருʼத்வா தஸ்ைம பஸ²ேவ ஸ்ேவஷாம்ʼ ராஜ்யம்ʼ தா³துஞ்ச
ேதஷாம்ʼமநாம்ʼஸீஸ்²வேரணப்ரவர்த்த தாந |

ⅩⅧ அபரம்ʼ த்வயா த்³ருʼஷ்டா ேயாஷத் ஸா மஹாநக³ரீ யா
ப்ருʼத ²வ்யா ராஜ்ஞாம்உபரி 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|

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 :,யூயம்ʼயத் தஸ்யா : பாபாநாம்அம்ʼஸி²ேநா ந ப⁴வத தஸ்யா
த³ண்ைட³ஸ்²ச த³ண்ட³யுக்தா ந ப⁴வததத³ர்த²ம்ʼ தேதா ந ர்க³ச்ச²த|

Ⅴ யதஸ்தஸ்யா : பாபாந க³க³நஸ்பர்ஸா²ந்யப⁴வந் தஸ்யா
அத⁴ர்ம்மக்ரியாஸ்²ேசஸ்²வேரணஸம்ʼஸ்ம்ருʼதா :|
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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 :கரேணவத³த , ராஜ்ஞீவத்³உபவஷ்டாஹம்ʼநாநாதா²
ந ச ேஸா²கவத்|

Ⅷ தஸ்மாத்³ த ³வஸ ஏகஸ்மிந் மாரீது³ர்ப ⁴க்ஷேஸா²சைந :, ஸா
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 வக்ஷாம்ʼஸிசாஹநஷ்யந்த பா³ஹுப ⁴ :|

Ⅹதஸ்யாஸ்ைதர்யாதநாபீ⁴ேத ர்தூ³ேரஸ்த ²த்ேவத³முச்யேத,ஹா
ஹா பா³ப ³ல் மஹாஸ்தா²ந ஹா ப்ரபா⁴வாந்வ ேத புரி, ஏகஸ்மிந்
ஆக³தா த³ண்ேட³வசாராஜ்ஞா த்வதீ³யகா|

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

Ⅻ ப²லத : ஸுவர்ணெரௗப்யமணிமுக்தா : ஸூ மவஸ்த்ராணி
க்ருʼஷ்ணேலாஹதவாஸாம்ʼஸி பட்டவஸ்த்ராணி
ஸிந்தூ³ரவர்ணவாஸாம்ʼஸி சந்த³நாத ³காஷ்டா²ந க³ஜத³ந்ேதந
மஹார்க⁴காஷ்ேட²ந ப த்தலெலௗஹாப்⁴யாம்ʼமர்ம்மரப்ரஸ்தேரண
வாந ர்ம்மிதாந ஸர்வ்வவத⁴பாத்ராணி

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

ⅩⅣதவமேநா(அ)ப ⁴லாஷஸ்யப²லாநாம்ʼஸமேயாக³த :,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◌ஹूேலாகா நாவ கா :
ஸமுத்³ரவ்யவஸாய நஸ்²சஸர்வ்ேவ

ⅩⅧதூ³ேரதஷ்ட²ந்தஸ்தஸ்யாதா³ஹஸ்யதூ⁴மம்ʼந ரீக்ஷமாணா
உச்ைச :ஸ்வேரணவத³ந்த தஸ்யாமஹாநக³ர்ய்யா : க ம்ʼதுல்யம்ʼ?

ⅩⅨ அபரம்ʼ ஸ்வஸி²ர :ஸு ம்ருʼத்த காம்ʼ நக்ஷப்ய ேத ருத³ந்த :
ேஸா²சந்தஸ்²ேசாச்ைச :ஸ்வேரேணத³ம்ʼவத³ந்த ஹாஹாயஸ்யா
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மஹாபுர்ய்யா பா³ஹுல்யத⁴நகாரணாத், ஸம்பத்த  : ஸஞ்சதா
ஸர்வ்ைவ : ஸாமுத்³ரேபாதநாயைக :, ஏகஸ்மிந்ேநவ த³ண்ேட³ ஸா
ஸம்பூர்ேணாச்ச ²ந்நதாம்ʼ க³தா|

ⅩⅩ ேஹ ஸ்வர்க³வாஸிந : ஸர்வ்ேவ பவத்ரா : ப்ேரரிதாஸ்²ச
ேஹ| ேஹ பா⁴வவாத ³ேநா யூயம்ʼ க்ருʼேத தஸ்யா : ப்ரஹர்ஷத|
யுஷ்மாகம்ʼ யத் தயா ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ேயா வவாத³ : புராப⁴வத்|
த³ண்ட³ம்ʼஸமுசதம்ʼ தஸ்யதஸ்ையவ்யதரதீ³ஸ்²வர :||

ⅩⅪஅநந்தரம்ஏேகாப³லவாந்தூ³ேதாப்³ருʼஹத்ேபஷணீப்ரஸ்தரதுல்யம்ʼ
பாஷாணேமகம்ʼ க்³ருʼஹீத்வா ஸமுத்³ேர நக்ஷப்ய கத ²தவாந்,
ஈத்³ருʼக்³ப³லப்ரகாேஸ²ந பா³ப ³ல் மஹாநக³ரீ ந பாதயஷ்யேத
ததஸ்தஸ்யாஉத்³ேத³ஸ² : புந ர்நலப்ஸ்யேத|

ⅩⅫ வல்லகீவாத ³நாம்ʼ ஸ²ப்³த³ம்ʼ புந ர்ந ஸ்²ேராஷ்யேத த்வய |
கா³தா²காநாஞ்ச ஸ²ப்³ேதா³ வா வம்ʼஸீ²தூர்ய்யாத 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|
யஸ்மாச்சஜாதய : ஸர்வ்வா ேமாஹதாஸ்தவமாயயா|

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 :| தஸ்யாப⁴வத்பரித்ராணாம்ʼ ப்ரபா⁴வஸ்²ச பராக்ரம :|

Ⅱ வசாராஜ்ஞாஸ்²ச தஸ்ையவ ஸத்யா ந்யாய்யா ப⁴வந்த ச|
யா ஸ்வேவஸ்²யாக்ரியாப ⁴ஸ்²ச வ்யகேராத் க்ருʼத்ஸ்நேமத ³நீம்ʼ|
தாம்ʼ ஸ த³ண்டி³தவாந் ேவஸ்²யாம்ʼ தஸ்யாஸ்²ச கரதஸ்ததா²|
ேஸா²ணிதஸ்ய ஸ்வதா³ஸாநாம்ʼ ஸம்ʼேஸா²த⁴ம்ʼ ஸ
க்³ருʼஹீதவாந்||

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

Ⅳ தத : பரம்ʼ சதுர்வ்வம்ʼஸ²த ப்ராசீநாஸ்²சத்வார : ப்ராணிநஸ்²ச
ப்ரணிபத்யஸிம்ʼஹாஸேநாபவஷ்டம் ஈஸ்²வரம்ʼ ப்ரணம்யாவத³ந்,
ததா²ஸ்துபரேமஸ²ஸ்²சஸர்வ்ைவேரவப்ரஸ²ஸ்யதாம்ʼ||

Ⅴஅநந்தரம்ʼஸிம்ʼஹாஸநமத்⁴யாத்³ ஏஷ ரேவா ந ர்க³ேதா, யதா²,
ேஹ ஈஸ்²வரஸ்ய தா³ேஸயாஸ்தத்³ப⁴க்தா : ஸகலா நரா :| யூயம்ʼ
க்ஷ த்³ரா மஹாந்தஸ்²ச ப்ரஸ²ம்ʼஸதவஈஸ்²வரம்ʼ||

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

Ⅶ கீர்த்தயாம : ஸ்தவம்ʼ தஸ்ய ஹ்ருʼஷ்டாஸ்²ேசால்லாஸிதா
வயம்ʼ| யந்ேமஷஸா²வகஸ்ையவ வவாஹஸமேயா (அ)ப⁴வத்|
வாக்³த³த்தா சாப⁴வத்தஸ்ைமயா கந்யாஸாஸுஸஜ்ஜிதா|

Ⅷபரிதா⁴நாய தஸ்ையசத³த்த : ஸு²ப்⁴ர : ஸுேசலக :||
Ⅸ ஸ ஸுேசலக : பவ த்ரேலாகாநாம்ʼ புண்யாந | தத : ஸ மாம்
உக்தவாந்த்வமித³ம்ʼலிக² ேமஷஸா²வகஸ்யவவாஹேபா⁴ஜ்யாய
ேய ந மந்த்ரிதாஸ்ேத த⁴ந்யா இத | புநரப மாம் அவத³த்,
இமாநீஸ்²வரஸ்யஸத்யாந 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 (அ)ஹம்ʼ| ஈஸ்²வரேமவ
ப்ரணம யஸ்மாத்³ யீேஸா² : ஸா யம்ʼ ப⁴வஷ்யத்³வாக்யஸ்ய
ஸாரம்ʼ|

Ⅺ அநந்தரம்ʼ மயா முக்த : ஸ்வர்ேகா³ த்³ருʼஷ்ட :, ஏக :
ஸ்²ேவதவர்ேணா (அ)ஸ்²ேவா (அ)ப த்³ருʼஷ்டஸ்ததா³ரூேடா⁴ஜேநா
வஸ்²வாஸ்ய :ஸத்யமயஸ்²ேசத நாம்நாக்²யாத :ஸயாதா²ர்த்²ேயந
வ சாரம்ʼயுத்³த⁴ஞ்சகேராத |

Ⅻதஸ்யேநத்ேர (அ)க்³நஸி²கா²துல்ேயஸி²ரஸிசப³ஹுக ரீடாந
வ த்³யந்ேத தத்ர தஸ்யநாமலிக ²தமஸ்த தேமவவநா நாபர : ேகா
(அ)ப தந்நாமஜாநாத |

ⅩⅢ ஸ ருத ⁴ரமக்³ேநந பரிச்ச²ேத³நாச்சா²த ³த ஈஸ்²வரவாத³ இத
நாம்நாப ⁴தீ⁴யேத ச|

ⅩⅣ அபரம்ʼ ஸ்வர்க³ஸ்த²ைஸந்யாந ஸ்²ேவதாஸ்²வாரூடா⁴ந
பரிஹதந ர்ம்மலஸ்²ேவதஸூ மவஸ்த்ராணி ச பூ⁴த்வா
தமநுக³ச்ச²ந்த |

ⅩⅤ தஸ்ய வக்த்ராத்³ ஏகஸ்தீக்ஷண : க²ங்ேகா³ ந ர்க³ச்ச²த
ேதந க²ங்ேக³ந ஸர்வ்வஜாதீயாஸ்ேதநாகா⁴த தவ்யா : ஸ ச
ெலௗஹத³ண்ேட³ந தாந் சாரயஷ்யத ஸர்வ்வஸ²க்த மத
ஈஸ்²வரஸ்ய ப்ரசண்ட³ேகாபரேஸாத்பாத³கத்³ராக்ஷாகுண்ேட³
யத்³யத்தஷ்ட²த தத்ஸர்வ்வம்ʼஸஏவபதா³ப்⁴யாம்ʼ ப நஷ்டி|

ⅩⅥஅபரம்ʼ தஸ்ய பரிச்ச²த³ உரஸி ச ராஜ்ஞாம்ʼ ராஜா ப்ரபூ⁴நாம்ʼ
ப்ரபு⁴ஸ்²ேசத நாம ந க ²தமஸ்த |

ⅩⅦஅநந்தரம்ʼஸூர்ய்ேய தஷ்ட²ந் ஏேகாதூ³ேதா மயா த்³ருʼஷ்ட :,
ஆகாஸ²மத்⁴ய உட்³டீ³யமாநாந் ஸர்வ்வாந் பக்ஷண : ப்ரத ஸ
உச்ைச :ஸ்வேரேணத³ம்ʼ ேகா⁴ஷயத ,அத்ராக³ச்ச²த|

ⅩⅧ ஈஸ்²வரஸ்ய மஹாேபா⁴ஜ்ேய மிலத, ராஜ்ஞாம்ʼ க்ரவ்யாணி
ேஸநாபதீநாம்ʼ க்ரவ்யாணி வீராணாம்ʼ க்ரவ்யாண்யஸ்²வாநாம்ʼ
ததா³ரூடா⁴நாஞ்ச க்ரவ்யாணி தா³ஸமுக்தாநாம்ʼக்ஷ த்³ரமஹதாம்ʼ
ஸர்வ்ேவஷாேமவக்ரவ்யாணி சயுஷ்மாப ⁴ ர்ப⁴க்ஷதவ்யாந |

ⅩⅨ தத : பரம்ʼ ேதநாஸ்²வாரூட⁴ஜேநந ததீ³யைஸந்ையஸ்²ச
ஸார்த்³த⁴ம்ʼ யுத்³த⁴ம்ʼ கர்த்தும்ʼ ஸ பஸு² : ப்ருʼத ²வ்யா
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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
வஹ்நக³ந்த⁴கஜ்வலிதஹ்ரேத³ஜீவந்ெதௗநக்ஷப்ெதௗ|

ⅩⅪஅவஸி²ஷ்டாஸ்²சதஸ்யாஸ்²வாரூட⁴ஸ்யவக்த்ரந ர்க³தக²ங்ேக³ந
ஹதா :, ேதஷாம்ʼ க்ரவ்ையஸ்²ச பக்ஷண : ஸர்வ்ேவ த்ருʼப்த ம்ʼ
க³தா :|

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

Ⅱஅபரம்ʼ 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
ப்ராப்தஜீவநாஸ்தத்³வர்ஷஸஹஸ்ரம்ʼ யாவத் க்²ரீஷ்ேடந
ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ராஜத்வமகுர்வ்வந்|

Ⅴ க ந்த்வவஸி²ஷ்டா ம்ருʼதஜநாஸ்தஸ்ய வர்ஷஸஹஸ்ரஸ்ய
ஸமாப்ேத : பூர்வ்வம்ʼஜீவநம்ʼ ந ப்ராபந்|

Ⅵ ஏஷா ப்ரத²ேமாத்த ²த  :| ய : கஸ்²ச த் ப்ரத²மாயா
உத்த ²ேதரம்ʼஸீ² ஸ த⁴ந்ய : பவ த்ரஸ்²ச| ேதஷ த்³வதீயம்ருʼத்ேயா :
ேகா (அ)ப்யத ⁴காேராநாஸ்த தஈஸ்²வரஸ்யக்²ரீஷ்டஸ்யசயாஜகா
ப⁴வஷ்யந்த வர்ஷஸஹஸ்ரம்ʼ யாவத் ேதந ஸஹ ராஜத்வம்ʼ
கரிஷ்யந்த ச|

Ⅶ வர்ஷஸஹஸ்ேர ஸமாப்ேத ஸ²யதாந : ஸ்வகாராேதா
ேமா யேத|

Ⅷ தத : ஸ ப்ருʼத ²வ்யாஸ்²சதுர்த ³க்ஷ ஸ்த ²தாந்
ஸர்வ்வஜாதீயாந்வ ேஸ²ஷேதாஜூஜாக்²யாந்மாஜூஜாக்²யாம்ʼஸ்²ச
ஸாமுத்³ரஸிகதாவத்³ ப³ஹுஸம்ʼக்²யகாந் ஜநாந் ப்⁴ரமய த்வா
யுத்³தா⁴ர்த²ம்ʼஸம்ʼக்³ரஹீதும்ʼ ந ர்க³மிஷ்யத |
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Ⅸ ததஸ்ேத ேம◌தे 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 யத்ர
தஷ்ட²தஸ்தத்ைரவ நக்ஷப்த :, தத்ராநந்தகாலம்ʼ யாவத் ேத
த ³வாநஸ²ம்ʼயாதநாம்ʼ ேபா⁴ யந்ேத|

Ⅺ தத : ஸு²க்லம் ஏகம்ʼ மஹாஸிம்ʼஹாஸநம்ʼ மயா த்³ருʼஷ்டம்ʼ
தது³பவஷ்ேடா (அ)ப த்³ருʼஷ்டஸ்தஸ்ய வத³நாந்த காத்³
பூ⁴நேபா⁴மண்ட³ேல பலாேயதாம்ʼ புநஸ்தாப்⁴யாம்ʼ ஸ்தா²நம்ʼ ந
லப்³த⁴ம்ʼ|

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 ஸ்வக்ரியாநுயாயீ வ சார :
க்ருʼத :|

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

ⅩⅣ அபரம்ʼ ம்ருʼத்யுபரேலாெகௗ வஹ்நஹ்ரேத³ நக்ஷப்ெதௗ,
ஏஷஏவத்³வதீேயா ம்ருʼத்யு :|

ⅩⅤயஸ்ய கஸ்யச த் நாம ஜீவநபுஸ்தேக லிக ²தம்ʼ நாவ த்³யத ஸ
ஏவதஸ்மிந்வஹ்நஹ்ரேத³ ந்யக்ஷப்யத|

ⅩⅪ
Ⅰ அநந்தரம்ʼ நவீநம் ஆகாஸ²மண்ட³லம்ʼ நவீநா ப்ருʼத ²வீ ச மயா
த்³ருʼஷ்ேட யத : ப்ரத²மம் ஆகாஸ²மண்ட³லம்ʼ ப்ரத²மா ப்ருʼத ²வீ ச
ேலாபம்ʼ க³ேதஸமுத்³ேரா (அ)ப தத : பரம்ʼ நவ த்³யேத|

Ⅱ அபரம்ʼ ஸ்வர்கா³த்³ அவேராஹந்தீ பவத்ரா நக³ரீ, அர்த²ேதா
நவீநா யரூஸா²லமபுரீ மயா த்³ருʼஷ்டா, ஸா வராய வபூ⁴ஷதா
கந்ேயவஸுஸஜ்ஜிதாஸீத்|

Ⅲ அநந்தரம்ʼ ஸ்வர்கா³த்³ ஏஷ மஹாரேவா மயா ஸ்²ருத :
பஸ்²யாயம்ʼ மாநைவ : ஸார்த்³த⁴ம் ஈஸ்²வரஸ்யாவாஸ :, ஸ
ைத : ஸார்த்³த⁴ம்ʼ வத்ஸ்யத ேத ச தஸ்ய ப்ரஜா ப⁴வஷ்யந்த ,
ஈஸ்²வரஸ்²சஸ்வயம்ʼேதஷாம்ஈஸ்²வேராபூ⁴த்வாைத :ஸார்த்³த⁴ம்ʼ
ஸ்தா²ஸ்யத |

Ⅳ ேதஷாம்ʼ ேநத்ேரப்⁴யஸ்²சாஸ்²ரூணி ஸர்வ்வாணீஸ்²வேரண
ப்ரமார் யந்ேத ம்ருʼத்யுரப புந ர்ந ப⁴வஷ்யத
ேஸா²கவலாபக்ேலஸா² அப புந ர்ந ப⁴வஷ்யந்த , யத : ப்ரத²மாந
ஸர்வ்வாணிவ்யதீத ந |
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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 தஸ்மா அஹம்ʼ
ஜீவநதா³ய ப்ரஸ்ரவணஸ்யேதாயம்ʼவநாமூல்யம்ʼ தா³ஸ்யாமி|

Ⅶ ேயா ஜயத ஸஸர்வ்ேவஷாம்அத ⁴காரீ ப⁴வஷ்யத ,அஹஞ்ச
தஸ்ேயஸ்²வேரா ப⁴வஷ்யாமிஸ சமம புத்ேரா ப⁴வஷ்யத |

Ⅷ க ந்து பீ⁴தாநாம் அவஸ்²வாஸிநாம்ʼ க்⁴ருʼண்யாநாம்ʼ
நரஹந்த்ருʼணாம்ʼ ேவஸ்²யாகா³மிநாம்ʼ ேமாஹகாநாம்ʼ
ேத³வபூஜகாநாம்ʼ ஸர்வ்ேவஷாம் அந்ருʼதவாத ³நாஞ்சாம்ʼேஸா²
வஹ்நக³ந்த⁴கஜ்வலிதஹ்ரேத³ ப⁴வஷ்யத , ஏஷ ஏவ த்³வதீேயா
ம்ருʼத்யு :|

Ⅸஅநந்தரம்ʼ ேஸ²ஷஸப்தத³ண்ைட³ : பரிபூர்ணா : ஸப்த கம்ʼஸா
ேயஷாம்ʼ ஸப்ததூ³தாநாம்ʼ கேரஷ்வாஸந் ேதஷாேமக ஆக³த்ய
மாம்ʼ ஸம்பா⁴ஷ்யாவத³த், ஆக³ச்சா²ஹம்ʼ தாம்ʼ கந்யாம் அர்த²ேதா
ேமஷஸா²வகஸ்யபா⁴வபா⁴ர்ய்யாம்ʼ த்வாம்ʼ த³ர்ஸ²யாமி|

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

Ⅺ ஸா ஈஸ்²வரீயப்ரதாபவஸி²ஷ்டா தஸ்யாஸ்ேதேஜா
மஹார்க⁴ரத்நவத்³அர்த²த : ஸூர்ய்யகாந்தமணிேதஜஸ்துல்யம்ʼ|

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 |

ⅩⅤ அநரம்ʼ நக³ர்ய்யாஸ்ததீ³யேகா³புராணாம்ʼ 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 :|
தஸ்யாைத³ர்க்⁴யம்ʼ ப்ரஸ்த²ம்உச்சத்வஞ்சஸமாநாந |

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

ⅩⅧதஸ்யப்ராசீரஸ்யந ர்ம்மித  :ஸூர்ய்யகாந்தமணிப ⁴ர்நக³ரீச
ந ர்ம்மலகாசதுல்ேயநஸு²த்³த⁴ஸுவர்ேணநந ர்ம்மிதா|
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ⅩⅨநக³ர்ய்யா : ப்ராசீரஸ்யமூலாந சஸர்வ்வவத⁴மஹார்க⁴மணிப 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|

ⅩⅩⅢதஸ்ையநக³ர்ய்ையதீ³ப்த தா³நார்த²ம்ʼஸூர்ய்யாசந்த்³ரமேஸா :
ப்ரேயாஜநம்ʼ நாஸ்த யத ஈஸ்²வரஸ்ய ப்ரதாபஸ்தாம்ʼ தீ³பயத
ேமஷஸா²வகஸ்²ச தஸ்யாஜ்ேயாத ரஸ்த |

ⅩⅩⅣ பரித்ராணப்ராப்தேலாகநவஹாஸ்²ச தஸ்யா ஆேலாேக
க³மநாக³மேந குர்வ்வந்த ப்ருʼத ²வ்யா ராஜாநஸ்²ச ஸ்வகீயம்ʼ
ப்ரதாபம்ʼெகௗ³ரவஞ்சதந்மத்⁴யம்ஆநயந்த |

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

ⅩⅩⅥ ஸர்வ்வஜாதீநாம்ʼ ெகௗ³ரவப்ரதாெபௗ தந்மத்⁴யம்
ஆேநஷ்ேயேத|

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
ஸ்ேராேதாமாம்அஉர்ஸ²யத்தத்³ ஈஸ்²வரஸ்யேமஷஸா²வகஸ்யச
ஸிம்ʼஹாஸநாத் ந ர்க³ச்ச²த |

Ⅱநக³ர்ய்யாமார்க³மத்⁴ேயதஸ்யாநத்³யா : பார்ஸ்²வேயாரம்ருʼதவ்ருʼக்ஷா
வத்³யந்ேத ேதஷாம்ʼ த்³வாத³ஸ²ப²லாந ப⁴வந்த , ஏைகேகா
வ்ருʼக்ஷ : ப்ரத மாஸம்ʼ ஸ்வப²லம்ʼ ப²லத தத்³வ்ருʼக்ஷபத்ராணி
சாந்யஜாதீயாநாம்ஆேராக்³யஜநகாந |

Ⅲஅபரம்ʼக மப ஸா²பக்³ரஸ்தம்ʼ புந ர்ந ப⁴வஷ்யத தஸ்யாமத்⁴ய
ஈஸ்²வரஸ்ய ேமஷஸா²வகஸ்ய ச ஸிம்ʼஹாஸநம்ʼ ஸ்தா²ஸ்யத
தஸ்யதா³ஸாஸ்²ச தம்ʼ ேஸவஷ்யந்ேத|

Ⅳதஸ்ய வத³நத³ர்ஸ²நம்ʼ ப்ராப்ஸ்யந்த பா⁴ேலஷ ச தஸ்ய நாம
லிக ²தம்ʼ ப⁴வஷ்யத |

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



Revelation ⅩⅫ:Ⅵ 541 Revelation ⅩⅫ:ⅩⅩ

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|

Ⅸதத :ஸமாம்அவத³த்ஸாவதா⁴ேநா ப⁴வைமவம்ʼக்ருʼரு,த்வயா
தவப்⁴ராத்ருʼப ⁴ர்ப⁴வஷ்யத்³வாத ³ப ⁴ேரதத்³க்³ரந்த²ஸ்த²வாக்யபாலநகாரிப ⁴ஸ்²ச
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
ஆசரதுபவத்ராசாரஸ்²ேசத : பரமப பவ த்ரம்ஆசரது|

Ⅻ பஸ்²யாஹம்ʼ தூர்ணம் ஆக³ச்சா²மி, ஏைககஸ்ைம
ஸ்வக்ரியாநுயாய ப²லதா³நார்த²ம்ʼ மத்³தா³தவ்யப²லம்ʼ மம
ஸமவர்த்த |

ⅩⅢஅஹம்ʼ க : க்ஷஸ்²ச ப்ரத²ம : ேஸ²ஷஸ்²சாத ³ரந்தஸ்²ச|
ⅩⅣ அமுதவ்ருʼக்ஷஸ்யாத ⁴காரப்ராப்த்யர்த²ம்ʼ த்³வாைர
ர்நக³ரப்ரேவஸா²ர்த²ஞ்ச ேய தஸ்யாஜ்ஞா : பாலயந்த த ஏவ
த⁴ந்யா :|

ⅩⅤ குக்குைர ர்மாயாவ ப ⁴ : புங்கா³மிப ⁴ ர்நரஹந்த்ருʼ◌ृப ⁴
ர்ேத³வார்ச்சைக :ஸர்வ்ைவரந்ருʼேதப்ரீயமாைணரந்ருʼதாசாரிப ⁴ஸ்²ச
ப³ஹ  : ஸ்தா²தவ்யம்ʼ|

ⅩⅥ மண்ட³லீஷ யுஷ்மப்⁴யேமேதஷாம்ʼ ஸா யதா³நார்த²ம்ʼ
யீஸு²ரஹம்ʼ ஸ்வதூ³தம்ʼ ப்ேரஷதவாந், அஹேமவ தா³யூேதா³
மூலம்ʼவம்ʼஸ²ஸ்²ச,அஹம்ʼ ேதேஜாமயப்ரபா⁴தீயதாராஸ்வரூப :|

ⅩⅦ ஆத்மா கந்யா ச கத²யத :, த்வயாக³ம்யதாம்ʼ| ஸ்²ேராதாப
வத³து, ஆக³ம்யதாமித | யஸ்²ச த்ருʼஷார்த்த : ஸ ஆக³ச்ச²து
யஸ்²ேசச்ச²த ஸவநாமூல்யம்ʼஜீவநதா³ய ஜலம்ʼ க்³ருʼஹ்லாது|

ⅩⅧ ய : கஸ்²ச த்³ ஏதத்³க்³ரந்த²ஸ்த²ப⁴வஷ்யத்³வாக்யாந
ஸ்²ருʼேணாத தஸ்மா அஹம்ʼ ஸா யமித³ம்ʼ த³தா³மி,
கஸ்²ச த்³ யத்³யபரம்ʼ க மப்ேயேதஷ ேயாஜயத
தர்ஹீஸ்²வேராக்³ரந்ேத²(அ)ஸ்மிந் லிக ²தாந் த³ண்டா³ந்
தஸ்மிந்ேநவ ேயாஜயஷ்யத |

ⅩⅨ யத ³ ச கஸ்²ச த்³ ஏதத்³க்³ரந்த²ஸ்த²ப⁴வஷ்யத்³வாக்ேயப்⁴ய :
க மப்யபஹரத தர்ஹீஸ்²வேரா க்³ரந்ேத² (அ)ஸ்மிந் லிக ²தாத்
ஜீவநவ்ருʼக்ஷாத்பவத்ரநக³ராச்ச தஸ்யாம்ʼஸ²மபஹரிஷ்யத |

ⅩⅩ ஏதத் ஸா யம்ʼ ேயா த³தா³த ஸ ஏவ வக்த ஸத்யம் அஹம்ʼ
தூர்ணம்ஆக³ச்சா²மி| ததா²ஸ்து| ப்ரேபா⁴யீேஸா◌²◌े,ஆக³ம்யதாம்ʼ
ப⁴வதா|
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ⅩⅪ அஸ்மாகம்ʼ ப்ரேபா⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யாநுக்³ரஹ :
ஸர்வ்ேவஷ யுஷ்மாஸுவர்த்ததாம்ʼ|ஆேமந்|
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