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धम्बैपुस्तकस्य ओेषां शः । 

अथतः 

प्रभुणा योशुखौष्टेन 
निरूपितस्य 

न॒तनधम्मरनियमस्य 
गरन्थसङ्खः । 

$लण्डो यवङ्गनदे भौ यपण्डिते यूनानोयभाषातो व्याछृतः 

धम्भसमीजसादहाय्यन मुद्रात्तराङ्कितिख । 

--~---~---------~---- ~~~ 

कलिकातानगरे 

कलिकराता-षड कारिणा त्रिटिश्चफरेन् धम्मे खमाजेन, 
२३ नं, चोरद्गी रोड भवनात् प्रकाशितम् । 

१८२१ शाके । द सखन १९१० । 
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मथिलिखितः सुसंवाद; । 
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पभो यौँश्ुखोष्टस्य "गावलिपत्रस् 

श्रय यशः ख्रोष्टस्य जन््मपचम् । स तु दायूदस्य सन्तानः । 

दाय॒दोऽ्राहामस्य सन्तानः । अत्राहाम दमदाकं जनयामाम । 

दूसहाको याकोवं जनयामाम। याकोबो यिह्ृदां तस्य भवादढश् 

जनयामास । यामरो गभं यिह्ृदाः पेरस सेरहश्च जनयामास । 

पेरखो द्दिष्रोणं जनयामास । हिषोणोऽरामं जनयामास । श्ररामो- 

(्मोनादबं जनयामास । श्रस्मौनादबो नहश्ोनं जनयामास । नद- 

शोनः सल््मोनं "जनयामास । सरमोनो राइबो गभं बोयसं जनया- 

मास। बोयसो रूतो गभं ओनेदं जनयामास । श्रोबेदो यिः 

जनयामास । यिग्रयो राजानं दाय॒दं जनयामाक्ष। राना दादौ 

म्तम्योरियस्य जायाया गं श्लोमान जनयामास । श्शोमा 

रहबियाम जनयामास । रहबियामोऽबियं जनयामास । बिश 

रासां जनयामास । श्राखा यिदोशाफटं जनयामास । यिद्दोश्फटो 

योराम जनयामास । योराम उषियं जनयामास । उषो योयमं 

जनयामास । योयम् आहस जनयामास । ्रादसो डदिश्किय जनया- 

माम। दिष्कियो मनःशि जनयामास । मनःश्िरामोनं जमयामास। 

श्रामोनो योशरियं जनयामास । योगरियो यिकनियं तस्य भाद्खु 

जनयामास । तदा बाविरौयप्रवासोऽग्धत् । बाबिरभैयप्रवासात् पर 

यिकनियः शर्टोयेलं जनयामास । श््टोयेलः श्सरुस्वाविलं 
४. 7. ए. 8.--1 | ॥ { 1000 €०168. 
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जनयामाष । सर्ब्वाबिलोऽबोद्दं जनयामास । श्रवोहद दलणेया- 

कमं जनयामास । दलियाकौम आसोरं जनयामास । श्रासोरः 

खादोकं जनयुमास , सादोक राखौमं जनयामास । श्राखौम 

इलोहदं जनयामास । इलौह्हद इलियासर जनयामास । दलि- 

यासरो मन्तन जनयामास । मत्तनो याकोवं जनयामास । याको- 

बश्च मरियमः पतिं योषेफं जनयामास । तस्या एव गभं खौष्ठो- 

ऽ्थेतोऽभिषिक्र इत्यभिधो यैर जज्ञे । 

दत्थमन्रादहामार् दायुद् चावत् साकल्येन चतुदूशरपुरुषाः, 

दायृदात् पुन बा विलूगैयग्रवासं यावच्चतुदं ग्रपुरुषाः, बाविलौयप्रवा- 

सात् पुनः खोष्टं यावचतुदं शुरुषाश्च । 

प्रभो ्यौँशोजन्मविवरणस् । 

योषोः खौष्टस्य तु जन्म्ेत्यमश्छत् । तसछ मातरि मरियमि 

योषफाय वाग्दत्तायां सत्यां तयोः सङ्गमात् प्राक् सा पवित्रेणात्मना 

गभेवनोत्याविष्कुतं। तस्याः पति येषिफस्त धाभ्िकोऽयच तां साधा- 

रणनिन्दा भाजनं कत्तं मनिच्छन् तां शक्त परित्यक्तुमकल्ययत् । लस 

लेतचिन्तयते प्रभो दूतः खप्रे दशनं दत्वावादोत्, भो दायूदस्य सत 

योषेफ खभार्ययाया मरियमः परि ग्रदणान््राऽमेषोः, यतस्तस्या 

गभेफलं पविच्रादात्मनः सम्भूतम् । सा हि पु प्रसविग्यते लश्च 

तस्य नाम योष्रएरयेलस्तातेति करिव्यसि, यतः स एव खप्रजास्तासां 

पापेभ्यस्तार यिव्यति । स्वेमेतन्त् तया बश्ूव यथा भाववादिना 

ध्यातं प्रभो रिदं वाक्यं मिद्धं गच्छत्, चथा, 

कुमारो गभि्णें पश्च सा यु प्रसविच्यते । 

दश्मानृ्येल इत्येव तस्य नाम भविग्यति 

माननोऽस्य तात्पय्येम् अस्मत्सङ्गोश्चर इति । अनन्तर निद्रो लथिते 
% 

६१ 

१४ 

सै + 

॥ 
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२५ 

योषेफो यथादिष्टं दूतेन तथेवाकार्षोत्, फलतः खभाय्थां पय्यंय्ररोत्, 

सा पर यावत् प्रयमसुतं न सुषुवे तावत् सतां न प्राजानात् । 

तस्य नाम च यौश्टरित्यकार्षोत् ५ १॥ 

प्रभो यंशः शेशतविवरणस् । 

९. राज्ञो हेरोदस्य काले यिह्कदियादेश्स्ये बैतलेदमे यौश्ो 

© 

॥ 

जन्मनः परं, पश्य, प्राच्यदे णत् केचिज्ज्यो ति्विदो यिषूश्ालेम- 

मागत्य जगदुः, कुत्र स यिह्ृदटौ यानां नवजातो राजा? यस्माद्- 

दयदिभि तस्य नक्चच दृष्टवन्तो वय तं प्रणिपतितुमागताः । चरते 

तस्मिन् राज्ञो हेरोदस्य तेन च सह छत्रस्य यिरूणालेमस्योदेगः 

मच्नातः। ततः स सर्व्वान् मुख्ययाजकान् प्रजानां शास्त्राध्यापकां्कच 

कला पप्रच्छ खौेन कुच जन्द् ग्रदोतव्यं? ते तं जगदुः, यिद्धदिया- 

देश्रस्थे बेतले दमे, यलो भाववादिनेत्यं लिखितमास्ते यया, 

चिद्कदौयप्रदे शरस लन्त॒ भो बेतलेहम । 

यिह्टदानायकश्रण्यां स चोटिष्ठं कथञ्चन ॥ 

त्वन्त एव यतो हेतोः स उदेय्यति नायकः । 

मत्प्रजाडन्दमिखरायेल् येन सम्पालयिग्यते ' 

अनन्तरं डउरोरस्तान् ज्योतिविदो ग्॒तमाहय तन्नचचं कति 

= कालं प्रकाशितमिति प्रष्टा खच्ममवगत्य तान् बेतलेहमं प्राददिणो- 
दिदमन्रवो च्च, यूय गला सद्म तस्य शिशोः, तश्यालुसन्धानं कुरुत, 

प्राप्ते टेश मां ज्ञाप्यत, तेनादमपि गत्वा तं प्रणिपतिग्यामि। 
राज्ञो वाक्यं श्रवा ते गमने कते, पश्च, पृव्वेदि भि यन्नचचं ते दृं 

तत् तेषामग्रतोऽगच्छछत् भिष्ररु्च स यतचाविद्यत तत् स्थानं प्राण 
तदद्धमवतस्ये । नच्च तद् दृषा तेऽतोव महतानन्देन प्रपलिताः । 
श्रनन्तरं प्रविश्य ते ग्टेदं मात्रा मरियमा सह भिष्रएराविश्चके । 

3 
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ततस्ते प्रणिपत्य तस्य भजनं चक्रः खधनकोषानुन्म्ो च्य तस्मे खणेकुन्दुर्- 
गन्धरमान् दशरन यान्, पज्च । ततः परं ते हेरोदं प्रति मा 

प्रत्यावन्तैश्वमित्याटे$ खभ्रनेश्वराल्लब्धान्य मागंण खदेशं प्रतस्थिरे । 

प्रस्थितेषु तेषु, पश्य, प्रभो दंतः खृघ्रे योरफाय दशेर दच्वा 

जगाद, उत्तिष्ठ शष तन्म्रातरच्च ग्टहोला मिस्र पलायस्व च, 

या वचा तुभ्यं नान्यत् कथयामि तावत् तचावतिष्टख, थतो हेरोदः 

शिश्नो इत्याये तं छगयितुमुद्यतः । श्रतः सख राचरावुत्थाय भिश्रुं 

तन््रातरच्च ग्टहौला भिमर प्रत्ये इरोदस्य त्य यावत् तच्नावतच्े 

च | दृत्थं भाववादिनोक्रा प्रभोरियं कथा रुखिद्धा यथा, 

भिमदंग्त एवाइ खौयपुच समाङ्यम् । 

तदा न्योतिर्विंद्खिरदं प्रवञ्चित इति दृष्टा हेरोदो शभ च॒कोप, 

च्योतिर्विंद्ां वचनाद च्छं निर्णोतकालानुषपं वधेदययस्का सद्यन- 

वयस्काश्च यावन्तः पुंशिश्रवो बैतलेदमे तत्यत््रपरिसोमनि चावि- 

द्यन्त जनान् प्रहित्य ख तान् सर्व्वान् घातयामास । तदा भाववादिना 

यिरमिया हेणेक्रमिदं वचन सिद्धिं गतं यथा, 

रामायां श्रूयते रावः शोकजं परिदेवनं । 

रोदन बड्करूपस्य हादहाकारसय च घ्वनिः । 

खसुतान् च्रनुश्रोचन्तो रादेल् करोति रोदनं। 

खान्वनां सान गाति यतो हेतो ने सन्ति ते ॥ 

श्रनन्तरं पश्य म्ते हेरोढे प्रभो दंलो भिसरे योषेफाय खभ् 
दशरनं दत्वा जगाद, उत्तिष्ठ शिष्टं तन््रातरञ्च गरहौलेखायेलदेश 

गच्छ च, यस्माच्छिश्रोः प्राणनागायिनो ब्डतवन्तः। ततः स उत्थाय 

गिर तन््रानरञ्च गटहोलेखायेलदेशं प्रविवेश । किन्वाखिंलायः 

ख पितुहंरोदश्च पदं प्राप्य यिह्ृदि याया राजास्तोति निशम्य स तच 
4 
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३ गन्तु ्रदङ्धितः । ततः पर खघ्र शश्ररौयादेशं लून्छा स गस्मेन्गेय- 

जनपदं प्रतर, तचाग्त्य च नासरताभिघे नम्रे वसतिं चक्र । 

दत्थं स नाम्रोयोऽभिधायिषख्यत दति भाववादिभिर्क्रा कथा 

सिद्धिं गता ॥२॥ 

सख ।पकयोहनस्य प्रचाराडिकाययस् । 

2२९ तख्िन् काले ्लापको यहन उपतिष्ठते। सख यिद्भदियाया 

१० 

१९ 

मरौ घोषणां कुर्य॑न्नवदत्, मनांसि परावचेयत यतः खर्मराञ्चं 

खमौपमागतं । वास्तवं स हि भाववादिना यिशायाहेन तिदिष्टो 

नरो यथा, 

मरौ चोषयतः प्रोद्धेरस््ययं कस्यचिद् रवः । 

प्रभोः संस्वरुताध्वानं विद्धं तत्सतो 

तस्य तु योहनस्योषलोमनिश्रिलं वसनं कटौ बद्धा च्नंनिञ्धिता 

पदटुका चास्तां पतङ्गा वन्यमघु च तस्य खाद्यान्यासन् । 

तदार्नौ यिष्शालेमम्य छत्र यिहदियारे शस्य यदना न्तिकस्य 

छृत्स्लजनपदस्य च मानवास्तत्छमोपं गत्वा सखपापानि स्वौङ्घर्व्वाण 

येने तेनास्ञा्यन्त । अनन्तरं तदौयल्लानार्थनः फरो शिनां शट्रकि- 

नाञ्च वहवो नरा अगच्छन्तोति दृष्टा ख तान् जगाद्, भो सरपै- 

वंशाः, यूथ भाविक्रोघात् पलायितुं केनादिष्टाः ? श्रो मनःपरा- 

वन्तनम्य योग्यानि फलानि फलत । श्रस््माकं पितान्रादामो विद्यत 

इति वाक्चप्रयोगं वा खान्तरे भेव कल्ययत , यतोऽहं युश्मान् 

ब्रवोभि, एतेभ्यः प्रम्तरेभ्योऽनादामम्य कते सन्तानान्दृत्पाद यितुमौश्वरः 
~ ड [र् [प 

शक्तिमान् ¦ परन्बधुनेव पादपानां मृलषु कुठारो लगन्नारु, श्रतो 

यः कश्चित् पादपः सत्फलं न फलति, स उच्छिद्यते वन्धौ निद्धिष्यते 

च । युभ्रान् अरं मनःपरावत्तनाय तोये जापयामिः; मत्यञ्चान्त् य 
9 
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श्रागच्छति स मत्तो बलवान् तस्योपानहौ वोदढुमहं न योग्यः, स 

युश्नान्- पवि अत्मनि वधौ च स््नापयिव्यति । तस्य हस्ते च १९ 
खर्प विद्यते, स स्नोयखलं सम्यक् संशोधव्रिव्यति निजगोधूमान् 

कुशूने सङ्खहोष्यति च तुषांस्वनिर्व्वाणएवद्धिना दादयिव्यति । 

प्रभो ्योशोः खापनं परोक्ता च । 

तदा योहनेनाहं स्लापयितव् दति मला यो गल्लीलतौ ९९ 

येने तत्समौपमाजगाम । योनस्तु तं वारयन्न्रदोत्, भवता मम् १४ 

स्ञापनं प्रयोजनोय, भर्वांस्तु॒ मदन्तिकमागच्छति ; ततो यशस्तं ९५ 

्रत्यवादौत्, च्रधुनानुमन्यख यस्मादित्थं सव्वैधश्चेमाघनमावयो यंच्यते । 
तदा स तमनुमन्यते। लापितस्तु यौ शसं तोयादुत्थितः । पश्च २९ 

तदा तस्य कृते खगं उदहवाटित दैश्वरस्यात्मा च कपोत दवावरोदन् १७ 

तमाश्रयञ्च तेन दृष्टः खगंत स्नाता चैका वाणौ बभाषे, मम 

प्रियः पुचोऽयम् श्रस्मिन्नेवाद प्रोतः ॥ > । 

तदानीं यौष्रर दिंयावलेन परौचासहनाथेमात्मना मर् नतः । ९ 

तच स्र चलारिश्दिनानि चलारिश्द्राचोश्ोपोषितः, ततः पर ९ 

चुचोध । तद् परौचकस्तमुपा गत्य जगाद, भवांञ्ेदौश्वरस्य पुचस्तर्होमि ? 

प्र्तरा यथा पूपा भवेयुस्तयाज्ञापयतु। स तु प्रतिजगाद, ४ 

लिखितमास्ते, न केवलेन प्रूपेन मनुग्यो जो विव्यति, किन्त्वौश्चरस्य 

सुखाल्जिगेच्छता येन केनचिद् वचनेन ¦! तदा दि यावलस्तं पुण्छनगरं ५ 

नोता धश्मेधान्नः श्रिखरे स्थापयिता जगाद, भवांखेदौश्वरस्य < 

पुचस्तद्येधस्तात् प्रपततु यतो लिणितमास्ते, 

लत्छने निजदू तेभ्यः स श्रादेशं प्रदास्यति । 

यन्नाहन्याः पदं गेले तत् त्वां वच्छन्ति ते करैः ॥ 

चौोष्एस्तं जगाद्, इदमपि लिखितमास्ते, तं खेश्वरस्य प्रभोः 
6 
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॥ 1 

१५ 

१९ 

१ {3 

१९ 

; 

परोचां माऽकार्षौः । पुनश्च दियावलस्तमतौवोच्ं गिरिं नोता 

जगतो निखिलराज्यानि तेषां प्रतापच्च दशेयन्नवादौत्, वं चेत् 

प्रणिपत्य मम भजनां कुर्य्यास्तर््तानि सर्व्वाणि तुर्ं दास्यामि । 

तदा यौग्ररस्तं जगाद, श्रपसर गओेतान, यतो लिखितमास्ते, 

निजेश्वरस्य प्रभो भेजना वया कत्ता, एकश्च स एव त्रयाराघ- 

यितव्यः । तदा दियावलस्तमत्याक्ौत्, पश्य चापरं खगेदूता उपागत्य 

तं परि चरितुं प्रावन्तन्त । 

यौशोः प्रकाश्यकाय्यरिम्भः । 

ततः परं योनः कारायां समपिल दति निशम्य यशर 

गालोलं प्रतस्ये नामरतं त्यक्ता च सनवूलनम्य नक्तालेश्च सौमनि 

सागरतोरस्थे कफरनाहम उपस्थाय वसतिं चक्र | इत्थं भाववाद्ना 

यिग्रायाडेन कथितमिदं वाक्यं सिद्धि गतं यथया, 

सनृलृनस्य यो देशो नप्तालेरपि या डितिः। 

पद्धतिः सागरासन्ना यदनस्योत्तरे स्थिता । 

सेविते परजातौ यैस्तस्मिन् गालो लमण्डले । 
श्रन्धकारे समासोने जं दृष्टा महाचयुति ¦ ॥ 

गडत्युच्छायाटेते देश उपविष्टाञ्च ये पुरा । 

ज्यो तिस्तेषां मलनुव्याणामुदितं दृष्टिगोचरे ॥ । 

ततः परं यौष्ट घोषणां कन्तेमारभ्येद मन्रवोत्, मनांसि, परा- 

वन्तेयत, यतः खगंराच्य सन्निकटमागतं । श्रपर योश गालोरौय- 

सागरस्य तटे विष्धरन् द्रौ भ्रातरावथैतः पिच्वाभिधं शिमोनं तश्च 
सहोदरमाद्ियश्च सागरे जालं क्िपन्तौ ददे, यतस्तौ घोवरा- 

वास्तां । स तौ जगाद, मम पश्चादागच्छतम् श्रदञ्च. युवां मनुख्ध- 

धारिणणै भोवरौो विधास्यामि । ततस्तौ द्वण जालानि विडाव 
प 
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तर्मन्गच्छतां । तसात् म्यानात् प्रगत्य सोऽपरो दौ भरातरावर्थ॑तः 

सिवदियम्य पु याकोवं तदौयसद्ोदर योहनञ्च खजनकेन 

शििदियेन सद नौकायां खजालानां जौर्खोद्धारे नियुक्तौ दृष्टा 
तावाजदहाव । तौ च तशणमेव नौकां खपितरञ्च विहाय तमन्व- 

गच्छतां । 

अनन्तर यो एः र्स्रे गालो लं परिभ्वाग्यन् तच्रन्यानां समाजग्टडेषु 

श्चामददात् राच्यश्च सुसंवादञ्चाघोषयत् जनानां यावतोौयरोगं 

यावतौयद्) व्ब॑च्यञ्चो पा्रमयत् । एवं तस्य ख्यातिः जत्तते सुरियादेओे 

ब्यानगरे, श्रसखस्था विविधे रोगे व्येसनेख क्लिष्टा ता विष्टा च्रपस्मारिणः 

क्ाघातिनश्च॒ सव्वं मनुखेस्तस्यान्तिकमानो तास्तेन खस्धोषृताश्च । 

रपर गालौोल-दिकापलि-चिरूश्ालेम-यिहदि याप्रदेशेभ्यो यदंन- 

पाराच्च महान्तो मानवनिकहा तमन्वगच्कछन् ॥ ४ ॥ 

पत्वं तो परि प्रसुयौशोरुपदेशनस् । 

९९ 

९५. 

तान् मानगनिवदान् दृष्टास गिरिमारूरोह। तअ तस्मिन्नुपविष्टे ४६. ' 

भिय्थास्तम्य ममो पमागमन् । तदा स वत्वमुद्ाख तेभ्यः श्िच्ां दातु 

प्रठत्तोऽ्तोत्- क 
खग राज्यस्य ५ 

दौनात््यानो धन्याः, यतः खगंराञ्यं तेषामेव । शोकार्ता चन्याः, 

यतस्ते सान्तवयिययन्ते । श्टद्शोला धन्याः, यतस्ते दायां गवत् चितिं 

सस्यन्रे। ध! स्मिकतां वुदुः पिपासवञ्च घन्याः, यतस्ते परितस्यैन्ति। 

हृपावन्तो धन्याः, यतस्ते रुपामगा्यन्ति । प्रचिददो धन्याः, यतस्त 

ईश्वरं द्रच्यन्ति। मन्धिकारिणो धन्याः, यतस्त शैश्वरस्य पुत्रा 

इत्य भिध।यिषन्ते । घम्मंहेतुनो द्रुता घन्याः, यतः सखगंराच्यं तेषा- 

भेव । धन्या येयं यदा मनुग्या मदयं युञ्नान् निन्दन््ुपद्रवन्ति च 
8 
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९९ 

१३ 

१४ 

१६ 

९8 

\ (= 

९ 

युश्रदिरद्धं सषा सव्वविधां कुकथां व्य!दरन्ति च। श्रानन्टतोक्नमत 

च, यतः सञ्चितं खगं युश्ाकं प्रशवूतं पारितोषिकं । वास्तवं युश्माकं 

पर्वे यै भाववादिन श्रासन्, तांस्ते तथेवो पाद्रवन् । 

यूयं प्रयिव्या लवणं । लवणं तु यदि विखाद जायते तङि 

केनोपायेन तत् खाद युक्तं कारिष्यते? ततः परं तत् कस्मिंिन् कार्यं 

न युज्यते, केवलं वदि निंदेपणे मानवपदे मंदेने च युज्यते । ययं 
जगतो दौपः। पव्वेतोपरि खितं नगर प्रच्छन्नमवस्थातु न शक्रोति। 

मनुख्याञ्च दौ पिकां प्रज्वाच्य न द्रोणएस्या घस्ताद् श्रपि तु दौपाधार- 

स्योपरि स्थापयन्ति सा च गडेऽवस्ितानां सर्व्वां राजते । तथेव 

युभ्राक दोक्नि मेनुव्याणां समच्घं विराजां, तया कृते युभ्माक 

सत्किया दृष्टा ते यु्माकं खगेस्थं पितर स्तोग्यन्ति । 

सखभेराज्यस्य व्यवस्थोत्कषेः । 

व्यवस्थाया भाववादिनां वा मोचनायादमागत इति मानुमिमौष्चं। 

न मोचनाय, प्रत्युत पूरणायाइमागतः, यतोऽहं युश्नान् सत्य न्रवौमि, 

यावर् व्योममेदिन्योरैत्ययो न भविव्यति तावद् व्यवस्याया एका 

माचेको विन्दु रवां नेवाट्ेव्यति सव्यसेव हि सेत्छति। अतो यः 

कथिदेतासां च्ोदिष्टानामान्ञानामेकां मुञ्चति मनुव्यांश्च तदनुरूपं 

भिच्यति, स खगेराञ्ये चोदिष्ठोऽभिधायिष्यते | यस्तु ता श्राचरति 

शिक्षयति च ख खगंराज्छे मदानभिधायिश्छते । यतोऽहं युभ्मान् 

ज्रवोमि, युश्राकं धाभ्िकता यदि शस्त्राध्यापकानां फरौशिनाञ्च 

धाभ्मिकतातोऽधिकं प्रता न स्यात्, तदहि ्यं स्छग॑राज्छं 

नेव प्रवेच्छय । 

लं नरहत्यां माऽकार्घोः, यस्तु नर रत्यां करोति स धश्माधिकरणे 

शाखनोयो भविष्यतो ति प्राचौनेभ्यः कथितमासीत् युश्नाभिरूच्छरतम् । 
9 
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श्रन्त् युष्मान् नेमि, यः कञ्चिदकारणं सभाज क्रुष्यति स धर्मा 

धिकरणे शणसनोयो भविव्यति । यश्च॒ सखभ्चातरं निरष्नाीघसरूबमिति 

वदति स सभायां शसनौोयो भविव्यति । यञ्च वदति मूढस्वमिति, 

सोऽभ्रिमये नरके शासनोयो भविष्यति । श्रतस्वेया खकौयो पारे 

यन्ञवेदिमानौते तव भ्रातु मेनसि त्वद्धिरद्धा कथा विद्यत इति 

तत्न चेत् स्मरभि, तहिं तञ खक्लौयो पहार यज्नवेद्याः सम्मुखे विद्ाय 

यादि, प्रथमं खभ्राच्ा सभ्मिलितो भव, ततः परमा गत्य खक योपद्ार 

निवेदय । खप्रतिपक्ण सह यावन्मागें वन्त॑से, तावत्, व्रणे तस्यानु- 

कूलो भव, नो चेत् प्रतिपक्तेण विचारयतु हस्ते समपिंतस्तं 

विचारयित्रा पदातिकंस्य हस्ते समपितः कारायां निके्यसे । 

त्वामडं सत्यं वदामि, शेषोऽपि कपदंको यावत् त्रया न गोधितस्तावत् 

तत्ष्यानान्न निगेमिव्यते । 

लं व्यभिचार माऽकार्षोरिति प्राचौनेभ्यः कथितमासोत्, 

युश्राभिस्तच्छरतम् । शरदन्तु युञ्मान् ब्रवोमि यः कञित् कामुकभावेन 

योषितं प्रति दृकूपातं करोति, सष तावता खडदये तया सह 

व्यभिचार क्तवान् । यदि तु तव द्क्िणं नेच तव खवलनकारणां 

भवेत्, तहिं तदुत्याख्च दूरं निकिप) यतस्तवेकस्याङ्गस्य नाशः, न तु 

कृत्स शरोरम्य नरके निपातस्तद्धि तव हितं । यदिवा तव दकिणो 

₹स्तस्तव रललनकार णं भवेत्, तद तं कित्वा दूर निचिप। यतस्तवेक- 
स्याङ्गस्य नाग्रः, न तु छत्छशरोरस्य नरके निपातस्तद्धि तव डतम् । 

पुनश्च कथितमासौत्, यः कञ्चित् खभार्यै त्यजति, स तस्ये 

त्यागपत्र ददातु । अरन्त युश्मान् वदामि, य कञ्चिद् व्यभिचार 

दोषादन्येन हेत्ना खभा्थं त्यजति, स तां वभिचारं कारयति । 

यञ्च त्यक्तां योषितसुद्रहति स यभिचार करोति, 
10 
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पुनस्त्वं रटषा श्रपथं माऽकार्षौः, खश्रपयफलन्त प्रभवे दास्यमोति 

प्राचोनेभ्ः कथितं, युद्माभिस्तच्रतम् । अहन्तु युद्मान् त्रवौमि, 

यूयं सव्वेया मा शपध्वं; न स्वरेण, यतः सख श्श्वरस्य सिंहासनं ; 

न मेदिन्या, यतः सा तस्य पादपोढ, न विरूशालेमेन, यतस्तन्द्महतो 

राक्नो नगरं । निजशिरसा वा मा शपख, यतः शिरोौरुद एकोऽपि 

सितो कन्तेम् असितो कत्ते वा तथा न श्रक्यते । यु्राकन्त् संलपने 
यत् तथा तत् तथेव यन्न तन्नेव भवतु; यदेतद्धिकं तत् 

पापात्मतो जातम । 

 चचुषो विनिमये चचु दन्तस्य विनिमये च दन्त दति 

कथितमासोत् चुश्ाभिस्तच्छरुतम् । श्रदन्त् युञ्मान् ्रवौमि, दुऽन्य 

प्रतिरोघो न कत्तेव्यः, श्रपितु यः कश्चित् तव दचिणकपोले 

चपेटाघातं करोति, तं प्रत्यन्यतर कपोलमपि व्याघोटय। यख 

चर््माधिकरणे वया विवद मानस्तवाङ्गाच्छादकं जिोषेति, तस्य कृते 

प्रावारमपि त्यज । यश्च विनावेतनं क्रोशमेकं गमनाय लां हरति, 

गच्छ तेन क्रोश्रदयं। यञ्च वन्तो याचते तस्मै देडि। यश्च॒ लत्त 

इऋणमभिवाज्छति तं प्रति विुखो मा भव । 

लं सखनिकटयस्थं प्रति प्रेम, खश्च प्रति तु दषं करिष्सोति 
कयितमामोत् युभ्नाभिस्तच्छरतम् । चरन्तु युभ्नान् ब्रगोमि, यूयं 

खगरचन् प्रति प्रेम कुरुत, थे यु्नान् शपन्ति तानाग्रिषं वदत, ये 

युश्रान् द्िषन्ति तेषां हितमाचरत, ये युश्नान् ्रपवदन्हटपद्रवन्ति 

च तेषां कृते प्रार्थनां कुरुत , तथा छते युश्नाकं यः खगंस्थः ।पता 
दुजेनानां सुजनानाञ्चोपरि खद्य्यसुदाययति धाञ्मिकाणमधार्ि- 

काणाञ्चोपरि तोयं वषेयति च, तस्य युचा भविश्यय । यलो यदि 

केवलं युशत्रेमकारिणः प्रति प्रेम कुरुथ तहि किं पारितोषिकं 
1.1 
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लश्य्ये ? इरएल्कादायिनोऽपि किं न तदेव कव्वैन्ति ? केवलं खभ्राठन् ५० 

वा यद्यभिवटय, तहि विश्ष्टं किं कुरुथ ? प्रटल्क' दा यिनोऽपि किं 

न तदव ङ्व्वेन्ति? अनो युश्नाकं खस्थः पिता यथा सिद्धोऽसि, ४८ 

यूथं तथेव सिद्धा भवत ॥ ५ ॥ 

दानप्राथनादिधग्कम्पेणां कथा । 

ययं स्वचमनुषठाने सावधाना भवत, जनावलोकनार्थाय & ९ 

तन्म्मानगानां समच माऽकाष्ट । अनन्यया युञ्गाकं खगेस्थपिद्धतो लभ्य 

किमपि पारितोषिक दुभ्माक न भविव्यति) अतस्त्वं यदा भिकच्ां ? 

ददामि तदा मनु्ेभ्यः प्रशंसालिष्यकामेन समाजग्टहेषु रथ्यासु च 

कपटिनो यथया कुव्वेन्ति तया श्रात्मनोऽगे द्य्येष्वनिं मा कुर् । 

रहं युश्रान् सत्यं वदामि ते खपारितोषिकं लब्धवन्तः । तयि तु १ 

भिकचां ददति तव दक्चिएदस्तेन यत् क्रियते तत् तव वामहस्तेन मा 

ज्ञायतां । तथानुष्ठिते तव भिादानं निग्डतं भविश्यति, तव » 

निशतदर्गो पिता तु तत्ल तुभ्यं प्रकाशं दाखति। 

यदा पुनः प्राथेनां करोषि, तदा कपटिनां सदृशो मा भव, ५ 

यतस्ते मलुाणां गोचरौभवितुकामाः स्माजग्टहेषु चत्वराखेषु च 

तिष्ठन्तः प्रायंयितुमलुरक्ताः । युश्रानदहं सत्यं ब्रवोमि, ते खपारि- 
तोषिक लब्धवन्तः । वन्त॒ यदा प्राथयसे तदा खान्तरागारं प्रविश्य ‹ 

दारञ्च रुद्धा निशलम् उपस्थितं तव पितरमुदिश्य प्रायनां कुर, 

निश्तद्र््ो तव पिता तु तत्फलं तुभ्यं प्रकाश्रं दास्यति । 

्रा्थनकाले च यय परजातोयजनवद् इथा पुनरक्नि मा कुरुत, ° 

ते दि खवाक्यवाङ्लयादुत्तरलाभः सम्भ विव्यतोति मन्यन्ते, तद् यूयं 

तेषां सदृशा मा भवत। युश्ाकं हि यद्यदेव प्रयोजनं तत्तद् युद्माभि 

याचनात् प्राग् युश्नत्पि्रा ज्ञायते) श्रतो यूयमित्थं प्राथयध्वं, «< 
12 
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भो श्रस्माकं खगस्य पितः, तव नाम पवि पूज्यतां । तव राञ्य- 

मायातु। यथया खगं तथा मेदिन्यामपि तवेच्छा सिध्यतु । श्वस्तनं 

भच्छमद्यास्मन्य देडहि। वयश्च यथयास्मदपराधिनां चमामद्े, तथा 

त्वमस््माकमपराधान् चमख । श्रस्मांञ्च परोचां मा नय, श्रपि तु 

दुरात्मत उद्धर! यतो राज्यं पराक्रमः प्रतापश्च युगे युगे तवेव । 

श्रामेन् । वास्तवं हि यूथ चेन्मलुव्याणामपराधान् म्ये, तहिं यु्माकं 

खगस्य: पिता युश्माकमपि करमिष्यते। यदि तु मनुब्याणामपराधान् 

न चमष्पे, तहिं युश्ाकं पिता युश्राकमप्यपराधान् न उमिय्यते । 

यदा चोपवासं कुरुथ, तद्ा कपटिन दव विषषवदना मा 

भवत, यतस्ते मनुग्याणम् उपवा सिनः प्रत्य चौभविलुकामाः खवदनानि 

मलिनोकुव्वेते  युश्रानदं सत्यं वदामि ते खपारितो षिकं लब्धवन्तः । 

लन्त्पवासकाले खश्रिरयि तेलं थश्च खदनं प्रचालय च) तधा कते 

न मनुच्याणाम् श्रपि तु निगतमास्थितस्य तव पितुः व्वस्ुपोषितः 

प्रत्यचोभविव्यसि । निश्तदर््ौ तव पिता च तत्फलं तुभ्य प्रकाशं 

दास्यति । 
खगे धनसखञ्चयकर कथनम् । 

ययमाद्महृतेऽच मेदिन्यां धनानि मा शञ्चिनुत, यस्मादर्च 

कौटकलङ्ौ चयं नयतः, चौराश्च कुड्यं कित्वा मुष्णन्ति श्खगें 

लनात्मकृते धनानि सुञ्खिनुत, तच कगेटः कलङो वा चयं न नयति, 

चौराश्च नापि कद्यं डिन्दन्तिन वा सुष्णन्ति। यतो युश्चाकं यत्र 

वित्तं तच युश्राकं चित्तमपि सख्ास्यति । नयनं दे स्य दो पक, श्रतस्तव 

नयनं चेत् सरलं तदहि तव छवो देहो दोक्तिमयो भविव्यति। 

तव नयनं तु चेद् दुष्टं तदं तव छृत््लो देहस्तिमिरमयो भविव्यति । 
श्रतस्तवान्तर्ज्योतिशेत् तिमिरं भवत्, तदहि तत् तिमिर कियन्हत् । 

13 
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थोः खाभिनो दास्यं कत्ते केनापि न श्क्यं, यतः स एकतरं 

दिषन्नन्यतर स्मिन् परेव्यते, न चेदे कतर समिल्लासन्नमानोऽन्यतर मवमंस्यते । 

ईश्वरस्य धनस्य चोभयो दस्य कन्त युश्चाभि ने शक्यते । 

ईश्वरे विश्वासस्थपनकथा । 

श्रतोऽहं युभ्रान् त्रवोमि, कि भचतिव्यामः किंवा पास्याम इति 

विचिन्त्य खप्राणनधि, कि वभिष्यामह दति विचिन्त्य खदेहमधि 
वा माकुलौभवत । कि डि प्राण न भच्छाच्छ्रेष्टाः? वसनाद् वा 

नापि देहः श्रेष्ठः? विदायखो विदङ्गमान् निरौचध्वं, ते ष्यते 

नापि शृत्यते न चापि कुशलेषु सञ्चोयते, युश्नाकं खगेस्थः पिता 

च तान् पुष्णाति । किं यूथं तेभ्यो नाधिकं विभिव्यध्ये ? चिन्तयिला 

वा युद्माकं केन खवयो हस्तमेकं वद्धयितुं शक्यते? कखाद् वा 

वस्त्रा्यधि चिन्ताङ्लोभवय ? शूग्नाख्यानि क्तेञपुष्याणि पर्य्या 

खलोचयत, कथं तानि वद्धन्ते? न तानि अमं करुव्वैते नापि दूचाणि 

तन्वन्ति । युभ्मान् वहं त्रवोमि, लोमा पि खरत्लप्रतापे तेषामेकमिव 

न पय्येधौयत । यदि लद्य॒वत्तमानं शशचुह्यां निके्तव्य क्तचस्यं 

दणमोदृश्रमोश्वरः परिधापयति, तहि भो स्तोकविश्वासिनः, 

स कि युश्नाम् नाधिकप्रचुर परिधापयिष्यति? अतः कि भक्ष्यामः 

किंवा पास्यामः किं वापि वसिव्यामह इति विचिन्त्य माङ्ुलोभवत, 

यतः परजातोयनजना हि सर्व्वा्छेतान्यनुमन्दघते । वास्तवं यदिमानि , 

सर्व्वाणि युश्माकमावष्यकानि तद् युश्राकं खगेस्थः पिता जानौते । 

ग्रयमतस््ौश्वरस्य राज्यं धाम्मिकताञ्चाज्िच्छत, तया कते सर्व्वाणौ- 

मान्यपि युश्मभ्यं प्रदायिच्यन्ते । चरतः श्वःकते चिन्ताकुला मा भवत, 

यतः स्तनं दिनमात्मनो विषयं चिन्तयियति । दिनख निजकष् 

तस्य कते पर्य्याप्तं ॥ ई ॥ 
14 
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परस्य विचारकरणकथनम् । 

५ मा विचारं करुरूत, तेनेव युश्राकं विचारो न कारिष्यते । 

यतो यूयं यद्धिचारेण परस्य दोषान् निणंयथ, तद्धिचारेणोव युश्नाकं 

दोषा निर्णायिययन्ते। येन परिमाणेन च मिमौष्वे, तेनेव 

युश्रादयेमपि मायिष्यते । कुतख तं खभातुश्चचुःख शककणं निरोसे, 

तव॒ चचुःसखन्त॒ गेदकाष्ट नावधारयसि ? तव॒ चचुषः शकक णास्य 

मयोद्धरणमनुमन्यसवेति वा खभ्वातर कथं गदिव्यसि ? तव चचुषि तु 

गेदकाष्टमवतिष्ठते । कपटिन प्रथमं ख चचुषस्तद् गेदकाषटसुद्धर, ततः 

सखभ्वातुखचुषः शूककणस्योद्धरणएणयं स्ष्टं द्रच्छसि । युद्माकं पवि 

द्रव्य सारमेयेभ्यो मा दत्त। मापि सखमुक्ताः श्करेभ्ो नििपत, 

यतस्तेन ते चरणेस्ता मदिंव्यन्ति परादत्य च युश्रान् विदार चिच्यन्ति । 
प्राथेनाकथनम् । 

याच्च, तेम श्रभ्यं दायिग्यते। अन्विच्छत, तेनासादयिच्यय। 

दारमाहत तेन युश्मभ्यम् उद्वाटयिय्यते । यतो यः कञ्चिद् याचते 

स॒ लभते, यश्वान्िच्छति स श्रासादयति, यश्च॒ दारमादन्ति 

तद थंमुहाखते । यु्रत्छु तादृशः को वा मानवो विद्यते यः स्वपुचेण 

पूपं याचितस्तसखे प्रस्तरं दास्यति, मौनं गा याचितः सपं दास्यति ? 

तद् दुजेना ्रपि यूयं चेत् सखसन्तानेभ्यो हितदानानि वितरितु 

जानोय, तहिं किमधिकं युश्नाकं खगेसख्ः पिता स्या चकेभ्यो दितानि 

वितरिग्यति । तत् सन्पैस्मिन् विषये युश्मान् प्रति मनुख्ये यादृश 

माचरितु यूयमभिवाज्छय, यूयमपि तान् प्रति तादृ्रमेवार्रत । 

यङ् एतदेव व्यवसाया भाववा दियन्धस च तच्चं । 

खगेपये गमनकथनम् । 

प्रविश्रत सद्भौरंनेव गोपुरेण, यतो येन विनाशं नोयते विश्राल 
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तद् गोपुरं स मागः एयुतरश्च, तेनेव च बहवः प्रविशन्ति । जवनं 

दि येन नोयते सङ्गौणं तद् गोपुरं मागे सर सङ्कुचितः, सचयेः 

प्राप्यते तेऽल्पाः । 

युयं कूटभाववादिभ्यः सावधाना भवत, ते मेषवेशा युश्नतसमोप- 

मागच्छन्ति, भ्रन्तरे तु ते यभिष्एवो काः । तत्फालेरेव युं 

तान् 7श्ेव्यथ । कण्टकेभ्यः कि द्रा गोचुरकेभ्यो वोडुम्बरफलानि 

सञ्चौयन्ते? एवमेव सब्वेः सुचः खुपलान्यत्याद्यति, क्ुटटचस्ठ 

कुफलान्खेवोत्पाद यति । सुटृचः कुफलान्युत्पाद्यितु न शक्रोति, 

कुट सुफलान्युत्याद यितु न शक्रोति। येन खुफलं नोत्पाद्यते, 

तादृशः सर्वौ क्त उच्छिद्यते वक्त परचिष्यते च। श्रतो युयं तेषां 

फलेरेव तान् नि्चेव्यय । 
ये मां प्रभो प्रभो दत्यभिभाषन्ते न ते सव्वं खर्गराज्ं प्रवेच्यन्ति; 

यस्ह॒ मम खगस्थपितुरभौष्टमाचरति स एव प्रवेच्छति । श्रसुभरिन् 

दिने बहवो मां वच्छयन्ति, प्रभो प्रभो, न किं भवतो नान्नास्मामि 

भवोक्रि घोषिता? नापि किं भवतो नान्नास्माभि श्डेता जिःखारिताः? 

न चापि किं भवतो नाल्ास्मामि बे: प्रभावसिद्धाः क्रिया साधिताः? 

तान् तु तदाह स्पष्ट वदिव्यामि, युश्नानह न कदाचित् ज्ञातवान्, 

अध्माचारिणो य॒य मत्तोऽपसरत । 

रतो यः कञिन्मभेतानि वाक्यानि निशम्याचरति तमह तेन 

बुद्धिमता नरेणोपमास्ये येन पाषाणोपरि खगेडं निरमायि, पर 

टष्चा पतिला प्रवाहेरागत्य वायुभिः प्रोद्य तद् गेहमाक्रान्तं, न तु 

पपात, यतस्तस्य भित्तिमूलं पाषाणे सथथापितमासौत् । यः कञ्चित् 

तु मनेतानि वाक्यानि निण्म्य नाचरति सख तेन मूढेन नरेण 

खद शः प्रतिपद्यते, येन श्िकतोपर खगे निरमायि । यत् परं 
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टृच्या पतित्वा प्रवाद्ेरागत्य वायुभिः प्रोद्य तद् गेहमाइतं, तदा 
तत् पपात, अ्रश्वच्च तत्यतनं घोरतरम् । 

९८ श्रनन्तरं योश्एनेतेषु वाक्येषु समापितेषु जननिन्नदहास्तस्य 

९८ शिक्ामाश्चयों मेनिरे, यतः सख चमतापन्न टव, न तु शाख्ाध्यापका 

द्व तान् च्रशिक्यत् ॥ ® ॥ 

यौशो विविधालौकिककम्मौणि । 

८ ९ पव्वैताद् चौ परोरवरोषणात् पर मान्तो जननिवदास्तमतुजग्मुः । 

यौश्ना जनेककुषिनो रोगमो चनम् । 

९ पश्य चापरं नर एकः कुष्ठो श्रागत्य तस्य समक्तं प्रणिपत्य 
जगाद. प्रभो भवान् यदौच्छति तदि मां श्टचौकन्नँ श्क्रोति। 

? ततो यौश्रड रस्तं प्रसाय्ये तं सयदा जगाद, इच्छामि, प्रचि भेव , 

४ अनेनेव तस्य कुष्टं पएड्डित्वं गतं । सीरश्च तं जगाद, सावधानः, 

कमपि मा ज्ञापय, श्रपितु याहि याजकमभात्मानं दशेय, मोशिना- 

दिष्टुपदारन्च तेभ्यः सच्छदानाथेञुत्ृज । 

यणो जनैकश्तपतेदांसाय निरामयलदानम् । 

५ श्ननन्तरं॒यौश्नौ कफरनाहमं प्रविष्टे कञ्चिच्छतपतिस्तस्यान्तिक- 
* मागत्य तं प्रसादयन् जगाद, प्रभो, मम किङ्करो गेहेऽवशाङ्गस्तोतरं 

° पौद्यमानः शेते । ततो यौग्टस्त ब्रवोति, श्रहमागत्य तं निरामयं 

= करिष्यामि । स शतपतिस्तु प्रत्यत्रवोत्, प्रभो, भवान् यन्मम वेश्य 
प्रविशेत्, नादं तावता योग्येः। केवलं वाक्यं व्याहरत्, तेनेव मम 

किङ्करो निरामयो भविश्यति । यतोऽदमयि कमताौनो मनुश्यः, 

ममाधौनाश्च सेनिकाः सन्ति । तेषामेको गच्छेति मया कथिते 

गच्छति, श्रपरघायादोति कथिते समायाति, मम दासेदं 
8 ४. ४, 8.--2] 17 
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कुव्विति कथिते तत् करोति । इदं श्रुला चौभ्रुराखय्य 

मन्यमानो ऽलुगामिनोऽत्रवोत्, युश्रानहं सत्यं वदामि, इखायेलेऽपि 

मयेदृशो विश्वासो न लक्षितः युश्रांस्त॒ वदामि, पव्वेपञ्चिमदिशो 

बेंहवो मनु्याः खगेराज्येऽत्राहामेणेसदाकेन याकोजेन च सह भोच्ये 

खमासिव्यन्ते, राञ्यस्य पुचास्त॒ बददिःख्ान्धकारे निचेश्यन्ते, तच च 

रोदनं दन्ते दंन्तचषेणश्च सम्भविव्यतः । श्रनन्तरं यो द्स्तं श्रतपतिं 

जगाद, याहि यथा च लया विश्वसितं तथेव तव सिध्यतु । तस्मिन्नेव 

च दण्डे तस्य किङ्करो निरामयौश्वतः । 

यौश्यना पितरस्य अश्त्राः ज्वरमो चनम् । 

ततः पर योश्रना पिचस्य गें प्रविश्य तस्य श्रू: शयाना 

ज्वरातुरा च दृष्टा, ततस्तेन तस्या हस्ते स्य॒ष्टे ज्वरस्तां तत्याज, सा 

चोत्थाय तं पथ्येचरत् । 

सन्ध्यायान्तूपस्थितायां ताविष्टा बहवो मनु्यास्तस्य समोप- 

मानौताः। स च वाक्येन श्चतान् निःसारथामास, अखस्थां ख सर्व्वान् 

निरामयान् चकार । इत्यं भाववादिना यिश्रायादेन कथितमिदं १ 
वचनं सिद्धि गत, यथा, 

सत्यमस्माकमेवार्त्तौः स गडौलावदत् खयं । 

श्रस्मदौ यव्ययाभारं स चाधार्षोत् खभारवत् ॥ 

ततः परं योश्टः खपरितो जननिवदहान् बहन् दृष्टा स्वशिष्यान् 

हद तरितुमानज्ञापयामास । कञिच्छास््राध्यापकस्तदा तमागत्य 

जगाद, गरो, यर कुचविद् भवता गन्तव्यं त चाहमपि भवन्तमनु- 

गमिष्यामि । यौश्ररस्तं जगाद, सन्ति गर्तानि श्रटगालानां नौडाश 

विहायसो विहङ्गमानां न स्थानं मनुव्यपुचस्य तु शिरः शाययित्ु । 

शि्याणामन्यतमस्तं जगाद, प्रभो, प्रथमं खयपितुः सत्काराथं गमिय्यन्त 
18 

१५ 

५ 2 „> 

2 द 

९ 

१९ 

/ 

श. + 



हः २२-३४ मधिलिखिलसुसंवादः.। १९. 

९९ भामनुमन्यख । योशएस्त॒ तं जगाद, मामनुगच्छ, ग्टतानेव श्टतानां 

खकौयानां सत्कारायानुजानोहि । 

यशो भञ्छानिवारणम् । 

९२ ततस्तस्मिन् नौकामारूढे तस्य भिव्यास्तमलुजग्मुः। पश्च च शागरे 

सच््नातस्दुमुलसङ्कोभो नौ स्तर ङ्गं्ाच्छाद्यत। स तु निद्रामसेवत । 

९५ भव्याः पुनस्तत्समो पमागत्य तं जागर यिता चावदन्, प्रभो, रचचवस्नान्, 

९€ वचं नश्यामः। स तु तान् जगाद्, भो स्तोकविश्वासिनः कुतो यु 

भोरवः? उत्थाय च स तदा वातान् समुद्रञ्च ततजे, तञ्च 

२० विश्रालं निः्तोभं 1 नराञ्चाश्चष्यं मला जगदुः; कौदुगसौ, यतो 

वाताः ससुद्रखास्याज्ञां ग्टहान्ति ? 

९ 

यौश्एना लोकद्रयस्य भूतमोचनम् । 

+> अनन्तर तस्मिन् सागरस्यापरपारख्थं गादारौयाणणां दे श्मागते 

नरौ दौ शआताविष्टौ शवागारेभ्यो निर्गत्य तत्समचमुपसख्ितौ, 

१९ तयोरतिप्राचण्डान्ममागेण तेन गन्त केनापि नाशक्यत । पश्य च 

तावुत्को शन्तौ जगदतुः, भो दैश्वरस्य सुत यशो, भवता सददावयोौः 

कः सम्बन्धः? भवान् किं समयात् म्रागावयो यातनां चिकोषु- 

९° र्रागतवान् ? तेषान्त् कियद्ररे बहनां शकशराणां ब्रजोऽचरत् । 

२९ श्रतस्तौ श्तौ तं प्रसादयन्तौ जगदतुः, यद्यावां निःसारयेत् 

९२ तर्यावा ममुञ्जिन् शकर नरज श्रावेष्टुमनुजानुतु । स लौ जगाद, यातं । 

ततस्तौ नित्य प्रविविश्तुस्तं शूकर व्रजं, पश्य च तदा स छतः 

९९ शकरत्रजो वेगेन धावन् पतिता ओेलाग्रतस्तोये पञ्चलं जगाम । 
ये च तमचारयंस्ते पलाय्य नगर गत्वा निखिलदन्तान्तं 

९४ श्ताविष्टयोस्तयोः कथाञ्च निवेदयामासुः । पश्च च नगरस्य सव्वं यौ रर 
19 
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साचादुपस्थातु ति्गैत्य तं दृष्टा तेषां खसौमभ्यल्तस्य सानान्तर गममं 

प्राथेयाञ्चक्रिरे ॥ ८ ॥ 

यौश्पना जने कप्ताघातिने आरोग्धदानं तस्य पापमषेषद्च । 

अनन्तरं स नौकामारुद्य छदं तरिला च खनगरमालगाम । € ' 

पण्य च तदा खङ्ाथां शयानो नर एकोऽवशराङ्गस्तव्छमोपमानोयत । » 

योश्च तेषां विश्वासं दृष्टा तमवशाङ्खं जगाद, आश्वसिहि, वल्छ, 

तव पापानि मोदितानि। पश्य च तदा जास््ाध्यापकानां केचित् 

खान्तजेगदुः, असा वोश्वरं निन्दति । योष्टस्तु तेषां मनो गतान्यवलोक्य॒ ° 
जगाद, कुतो युभ्राभिः खददयेषु कु चिन्ताञचिन्यन्ते ? न्रूत, तव ५ 

पापानि मोचितानौति वा लसुत्थाय परित्रजत्येतयोः कथयनयोः 

कतरम् ्रनायासंः एथिव्यान्त् पापानि मोचयितुं मनुग्यपुचस्य “ 

सामथ्येमस्तोति यया युञ्नाभि जायते, तदथं-तमवशाङ्गमभिभाग्य 

स उवाच-त्वसुत्थाय सखखङ्ामादाय खगेदं याहि! स दूत्याय 

खगे जगाम । तद् विलोक्य जननिवदा भवं गवा तुष्ुबुरौश्रं = 

मनुय्येभ्यस्तादु श सामथ्ये दन्तवन्तम् । 

मण्याखानं । यौण्टेस्तंदिषयकशिक्ता । 

अनन्तर यो शस्तस्मात् स्थानात् प्रगत्य इएल्कादायस्थाने मथि- < 

-रिद्यभिधं मर दृष्टा जगाद, मामनुगच्छ, म चोत्थाय तमन्वगच्छत्, 

ततः पश्य गेडम्ये भोजनाथेमासौने तस्मिन् श्एल्कादायिनो बहवः ९ 
पापिनश्चागत्य यौशएना तदय भिवयेश्च साङ्धेम् उपविवष्रटः । तदृष्ठा ११ 

फरो भिनस्तस्य शिव्यान् जगदुः, किमथ्ये सुद्कं गर यु्राकं इएल्का- 

दायिभिः पापिभिश्च साद्धेम् ? तच्छ्रुला यौष्स्त तान् जगाद्, ९२ 

चिकिल्छको न बलवताम् श्रपि लख्स्थानामावश्यकः । युयन्तृ गला १९ 

गिचष्यं वष्वनश्येतस्य तात्पर्य्यम्, 
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१९ 

दथामेवाभिवाज्छामि न तु यज्ञक्रियामदं । 

यतो न धाश्चिकान् श्रपि तु मनःपरावत्चैनाय पापिन 

आङ्ातुमहमागतः । 

योहनस्य भिव्यास्तदा तस्य॒ समोपमागत्य जगदुः, कथं वा 

फरोशिनो वयश्च श्डयोग्यूय उपवसामः, भवतः ज्िष्या वा कथं 

नोपवसन्ति ? योशरस्तान् जगाद, वरो यावद् वरसखैः साद्ख 

वन्ते, तावत् किं तैः शो चितं शक्यते ? दिनानि तावदुपस्यास्यन्ते 

यदा वरस्तभ्योऽपदारिव्यते तदेव च त उपवत्यन्ति। जोणंवसनेन 

न कोऽप्नादतवस्तस्य खण्ड सिव्यति, यतस्तादृ शपूरणेन जोणेवखनात् 

९० कियदपद्धियते, महत्तरं तेन च कुदट्रं सञ्जायते । नापि नवो 

् 

१९ 

द्राचरसो जोणकुढषु निधौयते, यतस्तथाङृते कुलो विद्यन्ते, 

तेन द्राच्ारसश्च विस्तवति, कुत्लोऽपि नश्वन्ति । प्रत्युत नवो द्राचारणो 

नवकुदधस्वेव निधौयते, तेन चोभयोरच्ा सम्भवति । 

यौष्ना ष्रद्रड्ोभिष्ठाः आरोम्यकरण ब्त कन्याये जोवनदानख्च । 

स यावत् तानिमानि वाक्धान्यवदत््ः पश्य तावद्ागत्य 

कश्चिद ध्यचस्तत्समच्ं प्रणिपतन् जगाद, मम दु दितेदानोेव सटतवतो, 
तथापि भगान् श्रागत्य तसां दस्तमपेयतु, वेन खा जोविव्यति। ततो 

योश्टस्तस्य श्रिव्याश्चोत्थाय तमनुजम्मुः । पश्य चानन्तरं दाद शवर्षान् 

यावद् रक्रखावातुरा का चिन्नारौ पञ्चा दिश्युपागत्य तदौ यवस्तप्रलम्बकं 

` पस्पशे, यतः सा सखान्तरवेदत्, केवलं चेत् तस्य वस्तं स्यशेयं, तर्हि 

तरिष्यामि । योश्स्त परादत्य दषा च तां जमाद्, श्राश्सिदि, वल्छे, 

तव विश्वाखस्ां तारितवान् । ततार च सा नारौ तस्मिनेव दण्ड । 

श्रनन्तरं यो ्एस्तस्याध्यच्स्य गे दमागत्य वंशञोवादकान् शब्दायमानं 

मष्ान्तं जननिवदश्च दृष्टा जगाद, अपगच्छत, यतो वाल्िकासौ 
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न म्टता, सा निद्राण । ते तु त्मपजहसुः । वदिष्वुते तु जननिवद्े 

तेनान्तः प्रविश्य तस्य स्तो छतः, बालिका चोत्तश्थे । श्रनेन तस्य 

ख्यातिः छत् तं प्रदेशं व्यानग्रे । 

योश्यना अन्धद्याय नेचद्ानं मरकाय आरोग्धद्ानञ्च । 

तस्रात् प्रगच्छति यौ प द्वावन्धौ तमनुव्रजन्तौ प्रोचरवेणावदर्तां, 

भो दायूदस्य युत भवानावामनुकम्पतां । गें प्रविष्टे च तस्मिस्तावन्धौ 

तत्छमोपमाजग्प्रतुः । यौ स्तदा तौ जगाद, एतत् क्ते मया शक्यत 

दृति विश्वासो युवयोः किमस्ति ? तावूचतुः, रस्ति, प्रभो । स तदा 

तयो नं्राणि स्यृश्ठा कथयामास, विश्वाखानुरूपं वां सिध्यतु । 

अभवो हरितानि तावत् तयो नंजाणि । यौ एएम्ततस्तौ प्रत्यन्ययाखन्ति 

गला जगाद, यतेथां, कोऽपयेतन्मा जानातु । लौ तु निगेत्य छते 

परदेशे तस्मिन् तत्स्याति कौन्तेयामाखतुः । 

पश्य च तयो ि्गमनकाले नर एको मूको श ताविष्टस्तव्छभोप- 

मानोतः। ततो निःखारिते चश्चते मूकः सोऽभाषत। श्रनेन जननिवहा 

आ्राञ्चय्यं मत्वा जगदुः, इखायेले नेदृशं कदापि प्रतिभातं । करौशि- 

नस्दरचुः, निःसारयत्यसौ भ्चतान् श्तराजस्य साहाय्येन । 

यौ श्ना दइादरशशष्याणां प्रेरितपद् नियोगः । 

ततः परं यौद नगराणि सर्व्वाणि ग्रामांश्च सर्व्वान् परिभाम्यन् 

तैषां समाजगेडेघूपादि शत् राज्यस्य सुसखंवादञ्चाघोषयत् प्रत्यकरोचख 

तथा प्रजान्देषु निखिलरोगं निखिलामयच्च । निरौच्छ च स 

जननिवहान् तेषु सकरुणो वश्व, यतस्ते याङ्ला च्रवसननाञ्चासन् 

मेषा दव रच्चकविदौनाः । ख तदा खभिव्यानवादौत्, प्रचुरं तावच्छस्य 

कन्नैनोयं काय्यैकारिण्ल्पे, तत् तदेव ॒प्रा्थेयध्यं शस्यच्चेचस्य 

सामनं यत् स खकतेवे काय्येकारिणः प्रहिणयात् ॥ < ॥ 
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~) 

© 

१५ 

सामथ्ये निःसारणायात्मनाम् अरश्णचोनां प्रतोकाराय च सव्वैरोगस्य 

सर्व्वामयस्य च| तेषां दादश्रशिष्याणां नामानोमानि, पिचाभिधः 

शिमोनः प्रथमस्तस्य भ्नातान्द्रियश्च, सिबदियस्य पुच्ो याकोबस्तस्य 

ग्नाता योदनख, णिलिपो बयंलमयख, थोमा इल्कादायो च मयिः, 

श्राल्फयस्य पुचो याकोबो यदेयाभिधश्च लिष्बेयः, कानानौ शिमोन 

ईैव्कारियोतोयश्च यिह्हदाः, श्रसो श्चषु तस्य समपेयिता । 

दमान् द्यादश्र योश्एः प्रषयामास, प्रेषणएकाले तु स तान् जगाद्, 

परजातौयानां पन्थानं मा गच्छत, श्रमरोयाणां वा नगर मा प्रविश्रत, 

वरमिखायेलकलस्य हारितान् मेषाननुगच्छत । गच्छन्तखेदं घोषयत, 

स्रगेराव्यं सन्निकटं जातमिति । अरखस्थान् निरामयान् कुरुत, कुठिनः 

श्टचोकुरूत, ग्टतानुत्थापयत, शतान् निःसारयत । लधवन्तो यूयं मूच 

विनैव, प्रदत्त मूल्यं विना । मोपाजेयतु कोऽपि युश्राकं खकरिबन्धे 

खणं वा रूप्यंवा तारं वा गमनस्य कृते चेलसन्पृटकं वाङ्गरच्के इ 

वस्ते वा पादुके वा यरि, यतः काय्येकारौ खदत्तिमरंति । प्रविशथ 

तु यदा किञ्चन नगरं कञ्चन ग्रामं वा, अ्रनुसन्दद्धं तदा नरस्तच 

को योग्यः, यावच्च न प्र्थास्यध्वे तावत् तत्रैवावतिष्टध्वं। गें 

प्रविशन्तश्च तस्मे मङ्गलं वदत । गदं तद् यदि योग्यं ख्यात् युश्मद्क्ा 

श्रान्तिस्तदिं तदाश्रयतु, यदि लयोग्यं पुन यंशमदुक्ता श्ान्तिसतद 

युद्मासु परावत्तेतां । कञ्चिच्च यदि युभ्रान् न ग्लाति युभ्नाक 

वाक्यानि च न ्ररणोति, तदि यूयं तस्माद् गेदाज्ञगराद् वा 

निर्गच्छन्तः खचरणेभ्यो धूलिमवधूतुत ¦ युञ्नानहं सत्यं त्रवोमि, 

भविष्यति विचारदिने सद्यतरा सदोमघोमरयो देशस्य दशा 

नगरस्य तस्य दशातः। 
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पश्त, प्रहोयध्ये मया यूयं मेषा दव इकाणं मध्य, तद्गवत युवं 

भुजङ्खा इव सतर्काः कपोता दव चामायिकाः। भवत तु सावघागा 

भतुव्येन्यः, यतस्ते यु्नान् विचार सभासु समपेयिथन्ति खसमाजगटदषु 

च कशाभिः प्रहरिग्यन्ति। नाचिच्छष्येऽपि च यूयं खम दे श्ाधिपानां 
राज्ञश्च, शाच्छन्त॒ सम्भविव्यत्यनेन तेषां परजातोनाञ्च रते ! यदा 

तु समपेयियष्वे, कथं किं वा तदा वक्रब्यं तचिन्तया माकुलौभवत । 

यतो यद् वक्तव्यं तत् तस्मिन्नेव दण्डे युश्भभ्यं दायिव्यते, यतो न 

यूयं वक्तारः, वक्ता तु युद्मदन्तरभाषमाणो युद्मत्पितुरात्मा। भ्वाता 

पुन अतर जनक सुतं ग्छत्यवे खमपंयिय्यति, सन्तानाश्च पिच्ोः 

मा तिकूच्छेनोत्याय तौ घातयिष्यन्ति । मम नानलो हेतुना च यूयं 

सर्वै ईंच्छध्ये , यस्न्तं यावत् स्थिरः स्थास्यति अ एव चायिच्यते । 

यदा त्वेकस्मिन् नगरे जना युभ्नानुपद्रवन्ति, तदान्यन्नगरं गन्तु 

पलायध्वं । यतो युभ्नानहं सत्यं त्रवोमि, इस्ायेलस्य नगरेषु युभ्राकं 

काय्यैखमाेः प्राक् मनुख्यपुच श्रागमिव्यति। न अयान् शिष्यो गुरुतो 

न च दासः खाभितः। खगुरूणा समानत शिष्यस्य छते पर्याप्त, 

दासस्छ छते च खामिना समानं । गेदपति यंदि ते बेलखवुब 

दत्यभिदितस्तरिं तद्ग्टद्याः किं वाचिकं नाभिधा यिब्यन्ते ? युयन्त् 

तेभ्यो मा बिभोत, तो नास्ति किमपि तादृशं तिरोहितं 

य्ाविर्िंतं भविव्यति, नापि तादशं निगूढं यज्ञ ज्ञायियते । चूं 

मया तिमिरे यदुच्यध्ये तद् दौप्नौ वदत, कँ च कथितं यच्छ्रुएय 

तट् ग्होपरिष्टाट् घोषयत । ये च दें त्रन्ति, नात्मानन्त् दन्ते 

श्रवन्ति, तेभ्यो मा विभौत, तस्मादेव वरं बिभौत यस्लात्मानञ्च 

देदश्च नरके भाशयितुं शक्रोति । चटकौ दौ किं नेकेन ताच्चखण्डेन 

विक्रौयेते ? युश्राकं पित्ुरलुमतिं विना तु तेषाम् एकोऽपि शमौ 
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न पतिश्चति। सन्ति च गणिताः स्ब्वैऽपि युश्रच्छिरखां कचाः । 

श्रतो मा बिभौत। बङन्यञ्चटकेभ्यो यूयं विभिच्यष्ये । तद् यः 

कथिन््रनुखाण्णं समच मामङ्गोकुरूते, तमडहमपि मम सखगेस्यश्य 

पितुः समच्मङ्गोकरिय्ये। यस्तु मनुव्याणां समक्त मां प्रत्याख्याति, 

तमदमपि मम खगस्थस्य पितुः समच प्रत्याख्यास्यामि । 

मानुमिमोष्यं यदहं एथिव्यानेक्यमवतारयितुमागत दति । 

नेक्यम् रपि त्रसिम् श्रवतारयितुमागतोऽस्ि। यतो मनुख्धे पितु 

विद्धं दुहितरं मातु विरुद्धं पुचवधूं श्वश्ना विरुद्धं भेद चित्ुमहमागतः, 

खग्टद्याख मनुव्यस्य शचवो भविष्यन्ति । यः पितरि मातरि वा 

मत्तोऽधिकं प्रेम कुरूते स ममन योग्यः) यः सुते सुतायां वा 

मन्तोऽधिकं प्रेम कुरुते स च मम न योग्यः। यञ्च खक्र शरमादाय 

मां नानुत्रजति, स ममन योग्यः। यः खप्राणनासादयति स तान् 

हार यिव्यते, यश्च मत्ते खप्राणन् दारयते स तानासादयिव्यति । 

यो युश्नान् ग्टह्ाति स मामेव ग्हाति, माञ्च यो गाति 

स॒ म्रेषयितारमेव गाति । यो भाववादिप्रत्ययाद् भाववादिनं 

ग्र्णाति स भाववादिनः पारितोषिकं लयते । यञ्च धाञ्चिकप्रत्ययाद् 

धाम्बिक ग्हाति ख धाञ्मिकस्य पारितोषिकं लश्यते । श्यप्रत्ययार् 

यञ्येतेषां चुद्राणभमेकतमं चषकमेकं ओोतलसलिलं पाययति, युश्चानद 

सत्यं त्रवोमि स कथञ्चन खपारितोषिकेण नोपवद्धिष्यते ॥ १०॥ 

१९९ समापिते सोयदादश्रशिव्येभ्य ्ादेग्प्रदाने योश जेनानां 

1 

र् 

नगरेषु शिक्वादानाथं घोषणयंञ्च तस्मात् स्थानात् प्रतखे । 

योडनसखय प्रश्नः योश्एख्लोष्टस्य उत्तरश्च । 

कारायां योहनस्त खौष्टस्य क्रियाण्णं संवार श्रुवा खग्िय्याणां 
दौ प्रहित्य तं पप्रच्छ, येनागन्तव्यं ख कि भवान्, वान्यः कथिदसमाभिः 

$ 
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प्रतौकितिथः ? ततो यौभ्ररस्तौ प्रतिजगाद, युवाभ्यां यच्छ्रुयते दृश्यते 

च गत्वा तद् योहनाय निवेद्यतां । अन्धा दृष्टिं लभन्ते, खाः परि- 

ब्रनन्ति, कुषिनः प्ररचोग्डयन्ते, वधिराः भणन्ति, श्डता उत्थाष्यन्त, 

दरिद्राश्च सुसंवादं ज्ञाष्यन्ते, यञ्च मयि न वलति स धन्यः । 

तयो स्वपगच्छतो र्यो श्र जननिवडेभ्यो योहनमधोदं कथययितु- 

मारेभे, किं निरौकि् ययं मरुं निगेतवन्तः 2 किं वायुना 

चा्यमानं नलं ? किमयवा द्रष्युं यूयं निगेतवन्तः ? किं खच्छवेश्र- 

परिहितं मनुख्ये 2 पश्यत सच्छवेशा मनुव्या राजभवनेषु विद्यन्ते । 

किमथवा दष्टं यूयं निगेतवन्तः ? किं भाववादिनं ? तथेव, 

युश्ांस्वहं त्रवोभि, भाववादितोऽपि श्रेष्ठतरं नरं । यतोऽसौ स 

यमधोटं लिखितमास्ते, 

पश्य वद्वदनस्ाग्े खदूतं प्रहिणो म्यह । 

गन्तव्ये तव मागे स तवाये संस्करिव्यति ॥ 

युद्मानहं सत्यं ब्रवोभि, नारोप्र्चतेषु खापकार योहनान्महान् कोऽपि 

नोत्पन्नः । स्वगेराच्ये तु यः चोदौयान् स॒ तस्मादपि महत्तरः। 

परन्त॒॒च्ञापकस्य योहनस्य दिनान्यार्याद्य यावत् खगेराञ्यं बला- 

दाक्रम्यते बलवन्त तद्धरन्ते। यतो भाववादिनो व्यवसा च 

यो हनपय्यन्ताः, यूयच्च॒चेदेतद् योतु सकतास्तहिं जानोत, 

ओेनागन्तव्यं स एलियोऽसौ । ्टणोतु यस्य ओतु ओते स्तः । 

नदेतत्कालोया मया कैरुपमेयाः ? ते हटेषूपवि्ेसते्वालकेः 

खदुग्राः, ये खवयस्यान् आङ्यन्तो वदन्ति, युश्मत्छते वय वंशौर- 

वादयाम यूयन्तु नानृत्यत, युद्मत्छते वयं व्यलपाम यूचन्त॒ खव्चासि 

नाताडयत । योडनो हि न भोजनं न पानवा सेवमान श्रागतः, 

जनेस््रच्यते स शताविष्टः। मनुग्यपुचो भोजनं पानञ्च सेवमान 
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आगतः, जनै च्यते पश्यासौ भोक्ता मद्यपश्च मनुव्यः, पएल्कादायिनां 

पापिनाञ्च बन्धः ¦ प्रज्ञा तु स्तसन्तानानामाचारतो निदे षिता । 

श्रविश्वासिनः प्रति भत्सनस ; भाराक्रान्तलोकान् प्रति निमन्तृखवाक्यस् । 

तदरानौः येषु नगरेषु क्म्मोणि श््यिष्टानि प्रभावसिद्धानि तेन 

कृतानि, तेषां निवासिभि मेनांसि न परावन्तितानौति हेतोः स 

तानि भ्यचितुमारभ्य जगाद्, हा कोराथिन, हा बेत्यैदे, युवां 

सन्ताप, यतो युवयो मेध्ये छतानि यानि प्रभावसिद्धानि कन्माणि, 

तानि चेत् स्मेरे सोदोने चाकारिगव्यन्त, प्रागेव तन्निवासिनस्तदि 

शराणं परिधाय भस्मन्यपविश्च च मनांसि परावन्तेयिय्यन् । अ्रहन्त् 

वां त्रवोमि, विचारदिने युवयो दंशातः सोरस्य सौदोनस्य च 

द्शा खद्यतरा भविव्यति । वञ्च हा खगे यावदुल्नमिते कफरना- 

हमपुरि, पातालं यावदवरोहयिग्यसे, यतसबयि कतानि प्रभाव- 

सिद्धानि यानि कश्माणि, तानि चेत् षदोमेऽकारिग्यन्त, तद्यद्य 

यावत् तद ख्थाश्यत् । युश्रां ह त्रवौभि, विचारदिने सदोमदे शस्य 

दशा तव दशातः खद्यतरा भविति । 

तस्मिन् काले अौशएरतुबभाषे, भो खगेमत्येयोः खामिन् पितः, 

लामहं साधु वदामि, यतस्लया विज्ञभ्यस्तौच्छणुद्धिभ्यश्चमानि 

९९ निगद्य शिश्यूनामाविष्कतानि । अतः किं पितः, यदित्थं तव दृष्टौ 

७ 

ष्ट 

९९ 

यत् प्रौतिकरं तदेव सिद्ध । मम पित्रा मयि सव्वेमेव समपितं; 

पितर विनापरः कोऽपि पुचं न विजानाति, युचरञ्च विनापरः 

कोऽपि पितरं न विजानाति, यस्ते च त प्रकाशयितुं पुराय रोचते 

सोऽपि तं विजानाति । 

भो परिश्रान्ता भाराक्रान्ता सव्वं, मम समोपमायात, 

तेनाहं युश्नान् विश्रमयिव्यामि। मम युगं सखेव्वपेयत मन्तः भिच्ाञ्च 
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सद्णौत, यतो ख्दुशौोलो नस्चहद यञ्चादहं । तथानुष्ठिते यूयं खमनखां 

हते विश्राममवाश्यय । यतः सुसह्य मम युग लघ मम भारः ॥११॥ 

विासवारसधि योशोरुपदेश्चः । 

यौग्एस्तदा वि्रामवारे शस्यकेचेणाब्रजत्, तस्य भिय्यास्वचुध्यन् २३ ९ 

अस्यमञ्ञरो भंङ्का च भोजने प्रावत्तेन्त ' त॑ट् इष्टा फरो शिनस्लमूवुः, 
श्तु, विश्रामवारे यद् विधेयं भवतः शि्येश्तत् क्रियते । ख तु 

कान् अगाद्, न किं पठितं भो दायदस्तस्य सक्गिनञ्च यद्ाचुष्यन् 

तदा ख किमकाषौत्? स होश्वरस्य गेहं प्रविश्छ तानेव दभेनोय- 

पूपान् अभुङ्क यान् भोक्नु याजकेः केवले विधेयमासोत्, न तु 

तेन न तक्छङ्गिमि वां। नापि कि वस्थायां पठितं भो यद् 

धब्येधान्चि याजका विश्रामवारञ्च लङ््यन्ति निहषास्ु सन्ति? 

युभां सबं जवोनि, चद्मधाश्नोऽपि मन्तरेण केनाप्त्ो पलितं । परन्तु 

दयामेवासिवाञ्छामि न तु यन्नक्रियामद्म् । 

एतस्य तत्वं यदि चयमन्नास्यत, न निर्होषान् दो षिएस्तदाकरिव्यत । 

प्रञ्ु हिं मलुश्यपु्रौो विश्रामवारस्यापि। 

अनन्तर स स्थानात् तस्मात् प्रगत्य तेषां समाजग्डहं प्रविवेश । 

पश्य च तदासौदूप्धितो नर॒ एकः एएव्कदस्तः । ते च तसिन्न- 

भियोगमारोपृयितुकामास्तं पप्रच्छः, किमामयस्य प्रतौकारो विधेयो 

विश्रामवारे? सतु तान् जगाद्, रस्ति वः कोऽ्येकस्य मेषस्य खामो ? 

तस्य मेषशेर विश्रामवारे गन्तं पतति, ख तदं किं तं टला 

नोद्धरिव्यति ? मेषात्त मनुव्यः किं न सुदूरं विभिच्यते ? रतो 
विघया सक्किया विश्रामवारे। स तदा नर तं जगाद, तव रस्तं 

प्रसारय । दस्तश्च तेन प्रसारितः खस्योग्डतश्च सोऽन्यतर इव । 

९ 

॥ 

११ 

५ 

॥ ४. 

अनन्तर फरोगिनो नित्य मिथो मन््रयाञ्चक्रिरे कथं स ९४ 
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१५ विनाग्रयितव्यः । यओग्ररस्त॒॒ तज्ज्ञात्वा ग्थानं तत् त्याज, महान्तो 

९९ अननिवहाश्च तमन्व्रजन्, स॒ च सर्व्वान् निरामर्ांश्चकार, तान् 

निर्भत्सयंथ जगाद, मां साधारणगोचर माऽका्टं ¦ इत्थं भाव- 

९० वादिना यिश्नायादेन कथितमिदं वाकं भिद्ध, खया, 

९८ सेवको मम पश्ासौ वरयित्वा मया शतः । 

मामकप्रेमपात् स मन््रनस्तुशटिकारक ॥ 

९९ मया तस्योपरिष्टाच्च स्ात्माधिष्टापयिय्यते । 

विचारस्य चे सवाद जातिभ्यः श प्रदास्यति ॥ 

नेव कोलाहलस्तेन नोचग्रब्दः करिष्यते । 

राजमार्गेषु वा कोऽपि >ेव श्रोव्यति तद्रवं ॥ 

९ प्रचललोऽपि नलस्तेन नेव खण्डोकरिष्यते । 

निस्तेजा वनिका तेन न च निर्व्वापयिव्यते ॥ 

१९ इत्थं गरेषे जयप्राप्त विचार सोऽभिनेषति । 

करिष्यन्ति च तस्येव नाब्याश्ां परजनातयः ॥ 

यौश्चना म्रूतग्रस्ताय श्रारोग्यदानं लोकेभ्य उपदेश्चदानच्च । 

१२ तदानोमन्धो मृकश्चेको श्चताविष्टो मनु्यस्तस्य समो पमा निन्ये, 

सच ते खश्थं चकार, तेनन्धो मूक स वाक्शक्तिं दृष्टिश्च 

९९ लेमे । ततः सर्वं जननिवदहा श्रञ्यये मलानरुवन्, किमभौ दायू- 
९४ दश्य युचः ? फरौिनस्ह तच्छरुवा जगदुः, निःसारयत्यमौ शतान् 

केवलं श्टतराजस्य ने लसवुबस्य साहाय्येन नान्येन केनाप्यपायेन । 

९५ यौश्स्त तेषां चिन्ता विज्ञाय तान् जगाद, उल्सौदति सकलं 

तद् राज्य यद् भिन्नं खविङ्द्ध, नाघ्वस्थास्यते सकलं तन्नगरं कुलं 
९९ वा यद् भिन्नं खविरुद्धं । ओेतान्चेत् भेतानं निःखारथति स तरि 

सखविरूद्धं भिल्लः सश््नातः, तेन तस्य राज्यं वा कथमवस्थास्यते > 
%9 
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तदहं यदि बेलसबृबबलेन शतान् निःसारयाभि, युभ्राकं पुज्रास्तहिं २७ 

केन तान् निःसारयन्ति ? भ्रतस्ते युश्चाकं विचारयितारो भविख्धन्ति। 

यदि लौश्वरस्यात््मनाहं शतान् निःसारयामि, तर्होश्वरस्य ` राच्यं 

युश्नतसमो पञुपस्यितं श्रथवा तस्य॒ बलिष्स्य गें प्रविश्य तस्य 

द्रव्याणि लोठयितु मनुख्येण कथं शक्यते ? बलिष्ठं तम् श्रये न बद्धा 

तत् कन्तु तेन न शक्यं बद्धा तु त्य गेहस्थं धनं तेन लोटचिन्यते । 

यो न मम सहायः स मम विरोधौ, यश्च मया साद्धन स्चि- 

नोति स विकिरति, 

तद् युश्नानहं त्रवोमि, चमिव्यते तु मनुव्याणणं सव्वेपापं सव्व 

निन्दा च आत्मनस्तु निन्दा मनुष्याणां न चभिव्यते ; यस्तु मनुख्य- २ 

पुजस्य प्रतिकूलं वाक्ये व्याहरति तस्य क्षमिष्यते; यस्तु पविच्रस्या- 

त्मनः प्रतिकूलं वाक्यं व्याहरति तस्य नास्मिन् युगे न भविय्यति 

ये वा चमिव्यते। य॒श्माभिः खुदत कल्पिते खुफलान्यपि तस्य 

कल्पयितव्यानि, ट्त च कल्पिते कुफलान्यपि तस्य कन््ययितव्यानि 

यतो फलेनाभिज्ञायते टकः । भो कालसर्पाच्याः, यूयं दुष्टाः, 

यद्माभिः सदाक्यानि वयाहन्ते कथं शक्यते › यतो इद यस्याति- 

पूरणमेव वक्तं व्याहरति । सुजनो दयात् सञ्चितसुधनात् खुवा- 

क्यानि निःसारयति, जनश्च कुधनात् कुवाक्यानि निःसारयति। 
यशा ॒तरवौमि, वचनस्यानथेकस्यैकेकस्य मनुयः कथितस्योत्तर > 

विचारदिने द्ातव्यं। यतस्तं खवाक्येभ्यो निष सखवाक्येभ्य एव - 

दोषौ उ कारिष्यसे । 

तदानौं शास्त्राध्यापकानां फरोौशरिनाञ्च केचित प्रत्यवद्न्, भो र 

गरो, भवतो दूरेऽभिन्ञानं दरष्ुमिच्छामः। सतु तान्. प्रतिजगाद, > 

दृष्टो वभिचारौ च वंश्नोऽभिज्ञानमनुसन्धत्ते, त्ने तु भाववादिनो 
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धै 9 योनाहस्या भिज्ञानाटन्यदभिज्ञानं न दायते । यतो योनाहो 

यथा दिनचयं राचिचयञ्च यावत् तिमेरूदरेऽवख्ितवान्, तथा 

मलुव्यपुचो दिनचयं राचिचरयञ्च॒ यावत् एथिग्या उद्रेऽवस्थास्छते । 

४९ नौनवौयनरा विचारे वंशनेतेन साङ्धंसुत्थास्यन्ति तं दोषौकरिव्यन्ति 

४९ 

४ 

४४ 

४९ 

4 ० 

च, यतो योनादस्य घोषे ते मनांसि परावलितानि, पथ्य तच 

योना हाग्महत्तरेए केना्येपस्थितं । दक्षिणएदिणो राज्ञो विचारे 

वंग्रेनेतेन सखाद्धेमुत्थापयिखते तं दोषौकरिव्यति च, यतः सा 

शलोमनौ विन्ञानोक्तोः ओतु परथिवयाः प्रान्तेभ्य श्रागतवतौ, पश्च 

त्र श्लोमनो मदन्तरेण केनाप्यपख्यितं । 

्रात्मा परन्तवद्ूविमेतुव्यान्िर्यानात् पर निरूदकानि स्थानानि 

पथ्येटन् विश्रामं ग्यते न तु तं प्राप्नोति। स तदा वदति 
निगेलोऽदहं मामकार् गेदाट् यस्मात् तत् पुनगंच्ामि । तचोपच्ाय 

तु ख तत् शून्यं माजितं भ्नोभितञ्च पश्चति । गत्वा च ख तदापरान् 
खतो दृष्टतरान् सप्नात्मनः ससङ्गिनः करोति, सव्वं च ते तच प्रविश्य 

निवसषन्ति। श्रनेन मनुय्यस्य तस्यान्तिमिदशादिदशातो निष्टा 

भवति । दृष्टस्य वंश्रस्येतस्यापि तादृश दशा सम्भविष्यति । 

स॒ यावत् जननिवडेभ्योऽकथयत्, पश्य॒ तावत् तस्य माता 

श्रातरञ्च वद्दिसिष्टन्तस्तेन संलपितुमेच्छन् । कश्चिच्च तं जगाद, 

पश्यतु, भवतो माता भ्रातरश्च भवता सलपितुमिच्छन्तो वदहि- 

स्तिष्ठन्ति। सतु तं संवाददातारं प्रतिजगाद, का मम माता? 

के वा मम भ्रातरः? खशिय्यानुदिश्य हस्तं प्रसाय्ये च स जगाट्, 

पश्यामो मम माता मम भ्रातरञ्च। यतो यः कञिन््मम 

खगेखधस्य पितुरिच्छां पालयति, स एव मम भ्राता भगिनौ 

माताच॥ १२॥ 
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ख्वगोराव्यमधि सपघदृषठान्ताः । 

तसिन्ेव दिने श्ट गेहाज्निगेत्य ससुद्रतौर उपविवेश्र । ९१३ ‹ 

खमोपागतेषु तु महत्सु जननिवहेषु स नौकामारद्य॒तच्ोपविवेशर, ? 

हृतो जननिवदस्त॒ खमतले तोरेऽतिष्ठत् । स तदा दृष्टान्तकथा- र 

भिबेहश्र श्रालपंस्तानत्रवोत्, 
बौजवापकस्य दृष्टान्तः । 

पश्य वक्ता वोजानि कक्रुं निजंगाम; वपनकाल्े तु पथपाश्चं * 
कतिपयवौजानि पतितानि विदङ्गमेश्चागत्य तानि खादितानि। 

पतितानि चापराणि कतिपयानि स्थलेषु पाषाणमयेषु, तच ५ 

नाविद्यत शत्तिका प्रचरं॑तेषां छते, गत्तिकाया गभोरलवस्या- ९ 

भावात् तान्याष्रर प्ररूढाणि, खूं दचसंखे --धानि मूलाभावाच्च 

श्नोषितानि। पतितान्यपराणि तु कण्टकेषु सम्पौडितानि च 

कण्टकै रंड्खा। अपराणि दवुत्तमन्टत्तिकायां पतिता फल फलित- = 

वन्ति, कानिचिच्छतगुण, कानिचित् षष्टिगुण, कानिचिद् वा 

चिंशङ्भुणं । श्टणोतु यस्य श्रोतु ओते स्तः । ९ 

च्रनन्तरः भिव्याः समौपमागत्य तं पप्रच्छुः, कुतो भवान् ९ 

दृष्टान्तकथाभिरमूनालपति? स तान् प्रतिजगाद, युञ्रभ्यं खगे- ९ 

राच्यस्य निगृढाणं विषयानां ज्ञानमदायि, श्रमुभ्यस्तु नादायि। 

यतो यस्यास्ति, तसमै दायिग्यते, तेन तस्यो पचा यिय्यते। यस्य २९ 

तु नास्ति तस्य यदस्ति तदपि तस्माद्धारिखखते। अतोऽहं दृष्टान्त १२ 

कथाभिरमूनालपामि, यतस्ते पश्यन्तोऽपि न पश्यन्ति श्टषन्तोऽपि 

च न भरटएवन्ति न वा बुध्यन्ते, तेषु च यिश्रायाहस्येयं भाववाणौ ९५ 

सिध्यति, यथया, 

ओतः संत्य युद्माभि बौधो नैवोपलभ्यते । 
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९१४ 

१५९ 

१. 

९ 

सम्यग् दृष्टा च युश्माभि नैव दभेनमाश्यते ॥ 

जातेरस्या यतो हेतो देदयं स्थलतां गतं । 

मन्दसेव खककेश्च वाचं श्टणन्ति तथ्ननाः ॥ 
विनिमो लितवन्तञ्च सखनेचाणि नरा श्रमौ। 

सव्वं ते लोचने द॑ष्टुं कणैः श्रोतुमनिच्छवः॥ 

यस्मात् ते दये बुद्धा पराव्ये मनांसि च। 

मत्तो रोगप्रतोकारं प्रयहोतुमसम्मताः ॥ 

युश्राकन्त् नेचाि धन्यानि यतस्तानि पश्वन्ति, कर्णाञ्च धन्या ` 

यतस्ते प्रटण्वन्ति। वस्तुतो ऽहं युश्रान् सत्यं नवो मि, बहवो भाववादिनो 

घाभनिकाश्च द्रष्टु वाज्कितवन्तो युश्नाभि येदयष्रश्यते, ओतुञ्च युक्माभि 

येदच्छरुयते, न हु तानि दृष्टवन्तौ न वा श्तवन्तः। 

तद् युश्नाभिः भ्ूयतां तस्य वु दृष्टान्तकथा । चदा कञ्चिद् 

राज्यस्य वाक्य प्टण्ठन् न बुध्यते दुष्टात्मा तदागत्य तस्य दये 

यदत्त तदपदरति । मनु्यः स एव लब्धवौजः पथयपाश्चं। स्छलेषु 

पाषाणमयेषु लब्धवोजः स एव यो वाक्यं श्टणोति द्वणंञ्च सानन्द 
0 

 खह्ाति, स न्तरे निश्रूलोऽतः चणस्थिरः, तत् तत्क्षणं सूखलति 

पुन जाति क्ते वाक्यहृत उपद्रवे वा! कण्टकेषु लब्धवौोजः स एव 

यो वाक्यं प्रटणोति परन््ेतस्य युगस्य भावनया धमस्य मायया च 

वाक्यं तत् मम्योद्यते निष्फलच्च जायते । उन्तमग्डत्तिकायां 

लगवौोजस्त॒ स एव यो वाक्च प्ररणोति बुध्यते च। रु च फलवान् 

भवति, कोऽपि शतगुण, कोऽपि षष्टिुणं, कोऽपि वा चंशरनरुणं 

फलसुत्पादर यति । 

श्यामाकद्ष्टान्तः। 

अनन्तर स तेग्योऽन्यां दृष्टान्तकथां कथयामास, स्तगेराञ्चं 
४. ए. ?. 5.--8] 33 
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तेनैव मनु्येणोपमेयं यः खरे खुवोजसुवाप । निद्रारषु तु जनेषु 

तस्य॒ श्चुरागत्य गोधरूमानां मध्ये श्भामाकवोजान्युश्चा प्रसितः । 

ततस्तृणानि यद् प्ररुह्य फलवन्यभवन् तदा श्वामाका श्रपि प्रव्यक्ता 

श्रभवन् । दासास्ततो ग्टहस्वामिनः समौ पमागत्य जगदुः, प्रभो, 

रपि के भवान् कि सुवोजानि नोक्तवान्? तदस्य श्वामाकाः, 

कथमेतत् ? स तान् जगाद्, केनचिच्छचुणा मनुख्येणेदं कतं । 

दासास्तं पुन जगदुः, श्रभिमन्यते भवता यद् वयं गवा तान् 

सङ्गहोव्यामः? स लन्रवोत्, मेवं यतः श्चामाकान् सङ्गन्तस्तेः सड 

गोधूमा नुन्ूलचिच्यथेति बिभेमि । श्यच्छेदनं यावदुभयोरेकच 

टृद्धिं सहध्वं। शस्यच्छट्नकालेऽदहं नच्छेत्तुनिदमान्नापचिव्यामिः 

श्वामाकान् प्रथमं सङ्गृह्य दानाय कू बेप्रौत, गोधू्मास्त॒ मम 

कुशले निधत्तेति । 
सषेपवो जकिण्वयोदेष्टान्तौ । 

स तेभ्योऽपरां दृष्टान्तकथां कथयामास, सखगेराज्यं शषेपवोजेन 

तेन सदृशं यदादाय कञ्चिन्मनुव्यः सच्च उवाप। चुद्रतमं तत् 

सव्वेवोजेषु, ठा पुनः शाकेभ्यो हद् भवति दच्लो जायते च, 

ततो विहायसो विहङ्गमा श्रागत्य तस्य शाखासु निवसन्तौति । 

ख॒ तानपरां दृष्टान्तकथां जगाद, खगेराच्यं किण्वेन तेन 

सदृशं यत् कया। चद् योषितादाय गोधूमरर्णनां द्रोएचरयप 

रिमितानां मध्ये जिह्भुतं येन च परिणामे सञ्जातं तत्साक्डं 

किणखभावित । 

सव्वमेतद् योश्र दृष्टान्तकथाभि जननिवदहान् जगाद, दृष्टान्तं 

बिना च स तेभ्यः किञ्चिन्ञाकथययत् । इत्थं भाववादिन दयसुक्तिः 

सिद्धिं गता, चथा, 
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श्रहं दृष्टान्तवाक्ये हि वयादास्यामि निजं मुखं । 

त्राजगन्सुष्टितो गृढा वादहरिग्याम्यहं कथाः । 

श्या माकटदष्टान्ततात्पथ्येम् । 

तदाननं यो जेननिवदान् विज्य गहमाजगाम, तस्य शिष्याश्च 

तत्छमोपमागत्य जगदुः, भवानस्मान् क्तेचस्यानां श्यामाकानां दृष्टा- 

न्तकथां बोधयितुमरेति । स ततस्तान् प्रत्यत्रवौत्, सुवौजानां 

वक्ता मनुव्पुचः, चेन्रञ्च जगत्, सुवोजानि च राज्यस्य सन्ताना: । 

श्यामाकास्तु दुष्टात्मनः सन्तानाः, तद्प्ता च शच्ु दिंयाबलः। 

शस्यच्छद नकालख् युगान्तः, कन्तारच्च सगंदूताः। श्रतो यथा 

श्यामाकाः सङ्गृद्यन्ते वन्धौ च निदेदयन्ते, तयैव युगान्ते सम्भविष्छति, 

 मनुव्यपुत्नः खदूतान् प्रेष्यति, ते च तस्य राज्यस्य मध्यात् 

सर्व्वाणि वि्रान्यधश्नाचारिणएञ्च ङ्ग्य वद्किमयचुललयां निक्ेष्यन्ति, 

तच रोदनं दन्तेदंन्तघषंणएच्च .सम्भविव्यतः। धार्बिकास्तदा खपिद्र- 

राज्ये य्येवट् विरा जिच्यन्ते । प्टणोतु यस्य श्रोतुं ओते स्तः 
गुप्तवित्तद न्तः उत्तमम क्तिकदष्टान्तश्च । 

पुनः खगेराज्यं चेते निह्भुतेन तेन धनेन सदृशं यदासाद्य 

कञ्चिन्मतुव्यो निद्भूत्य निजानन्दवश्राट् गला स्वेखं विक्रौय रेच 

तत् क्रोणणोते । 

पुनः सखगेराज्यं मुक्ताः समोचौनाः श्रनुसन्दधानेन बणिजा 

तेन सदृशं, येन महामूल्येका सुक्तासादिता, प्रस्थाय च सव्वं 

विक्रीय सा क्रौता। 
अनायनिक्तपदृष्टान्तः । 

पुनः सखगेराज्यं समुद्रं नितिन सव्वविधान् तोयचरान् सङ्गह- 

तानायेन सदृशं पणं च सति तस्िन्नानायिभिस्तं तौरमानौय 

तत्रोपविश्य सुमौनाः पाचषु सङ्गृहोताः कुस्िताञ्च वदि निंरिप्ताः । 
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युगान्ते तादृशं सभविष्यति, स्र्गोचदूता श्रागत्य धाश्िकाणां 

मध्यतो दुष्टान् एथक्ुत्य वद्िमयचुष्धां निचेश्यन्ति, तत्र रोदनं 

दन्तेदन्तचषेणच्न सम्भविव्यतः। 

यो स्तान् पप्रच्छ, बुद्धं किं यु्माभिरेतत् सव्वं? ते तं जगदुः, 
बुद्ध, प्रभो । तदा स तानत्रवोत्, रतो यः कशिच्छास्त्ाध्यापकः 

सखगेराच्यस्य छते शिचितः स खभाण्डागाराद् द्रव्याणि पुराणणनि 

नवोनानि चाहरता ग्टदखामिना षद्शः । 

यौशोः स्वनशगरे अ सम्मानम् । 

समाणेता दृष्टान्तकया यौश्टः स्थानात् तस्मात् प्रतस्ये । ततः 

सष सखदेगशमागत्य तचत्यजनानां समाजग््डे तेभ्यः शिक्षां दातुं 

परावतत, तेन च त त्रश्चयं मल्ावदन्, कुतोऽसावोदशक्नानम् 

ददु ग्रप्रभाववेभवञ्च लब्धवान् ? नाश्रावस्मदौयतत्षः पुः? नासुव्य 

मातु नास मरियमिति? अ्ातृष्णञ्च नामानि याकोबो योषि 

शिमोनो यिहहराखेति? नासुव्य भगिन्योऽपि स्वा विद्न्तेऽच्रा- 

स्मन्मध्ये? तत् कुतोऽसुचालम्मि सव्वेमेलत् ? दत्यं ते तस्मिन् 

रुखलिताः। योश्एस्तु तान् जगाद, नान्यच कुत्रापि भाववादिनो- 

ऽसम्माननं, केवलं तस्य सदे स्वकुले च । तेषामविश्चासव श! 

तेन तच प्रभावसिद्धानि कर्म्माणि बह्निं न चक्रिरे ॥ १३ ॥ 

योहनखापकस्य वचः । 

४९ 

५० 

५२९ 

५२ 

५४ 

५९ 

| च| 

५८ 

तस्मिन् काले चतुय शधिपति दरोदो योगशोः स्याति ला ९४ 

खदासान् जगाद्, श्रसौ ल्लापको योनः, तानां मध्यादुल्थितः 

सः । श्रतो हि प्रभाव्रेभवं तसन् खकाय्यं कुरुते । तद्यथा डेरोदः 

स्वभ्नातुः फिलिपस्य भार्य्यया हरोदि याभिधायाः कते योहनं 

ला बद्धा च कारायां निडितवान् । यतो योहनस्तमवदत्, न 
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॥. 

६.९ 

१२ 

शद 

विधेयं भवता तस्याः पतिं । तं दन्तकामस्त॒ सख जननिवहाद्- 

बिभेत्, यतः सव्वं तं भाववादिनममन्यन्त । हरोदस्य जन््मदिनोत्सवे 

तु हेरोदियाया दुहिता सभामध्ये नृत्यन्तौ हेरोद्ायारोचत। स 
च सग्रपयं प्रत्यज्ञासोत्, किमपि यत् लं याच्यसे तदेवाह तुभ्य 

दास्याभि। तदा सा खमाचा प्रवन्तिता जगाद्, लापकस्य योहनम्य 

शिरः स्थाक्ञे निघायाउ मह्यं दद्ातु। अनेन राजाशोचौत् 

श्रपथानां कते सदभो जिनश्वापेच्छ तु तस्य दानमादिदेश प्रेच्च 

प्रहित्य कारायां योहनस्य भिरण्केदयामास | स्थाले निदितमानोतञ्चः 

तस्य शिरो तत्तञ्च॒ तद बालायै, उपदतञ्न तया खमातुः 

समोषम् । ततः परं शिष्यास्तस्यषगत्य श्रवमादाय शएवागारे निदधुः, 

योशोः समौपमागत्य च तस्मै स्वादं निवेदयामासुः । 

यो शुना पञ्चष्षहस्वलोकेभ्यो भोजनदानस् पदत्रजेन जल सज्चरणज्च । 

तदाकण्ये योब्रस्तस्मात् खानात् प्रखाय नौकया निजेनं खानं 

किञ्चन निग्धतं जगाम, जगनिवदास्तु तच्छरर्वां नगरेभ्यो निगेत्य 

स्यलमागं ण तमनुवत्रजुः । यौ ष्टस्तदा वदहदिरागत्य महान्तं जननिवहं 

दृष्टा नुचकन्ये चकार च निरामयान् "तेषां मध्ये रोगिणः । सन्ध्याया- 

न्तृपस्ितायां तस्य भिय्यास्तत्छमो पमा गत्य जगदुः, स्थानमेतन्निजेनम् 

आगतञ्च दिनावषाने, तद् विष्ज्यन्तां भवता जननिवदा ययामौ 

ग्रामान् गत्वा खाद्यानि खाथे क्रीणोयुः। योष्टस्तु तान् जगाद, 
तेषामपगमनमनावश्चक, यूयं वितरत तेभ्यो भच्छाणि । ते तम- 

ब्रृवन् प्रूपान् पञ्च मोनौ च दौ विद्दायास्माकमन्न किमपि नास्ि। 

स तान् जगाद्, तानेवात्र मद् न्तिकमानयत । ततः स जननिवहानां 

शरग्यो पय्युपवेश्रनमादिरेश्र, तान् प्रूपान् पञ्च मौनो च दौ चादाय 

खें पत्यदखदृष्टिं छल व्वाचनं चकार, ततः परपान् शुङ्गा भिव्येभ्यो 
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ददौ, ते च जननिवहेन्यो ददुः । शङ्का च सर्ववं तपुः । भग्रानामं- 
शानां शेषेण च ते दाद शडक्षकान् प्ररचित्राददुः। योषितो 

बालकांञ्च विहाय भोक्तारस्ते प्रायेण पुरुषाः पञ्चसदसाण्ा सन् । 

अनन्तरं यौष्ररः शि््यांस्तत्षणं नौ कामारोद्य॒ तावदात्मनः 

प्राक् पार गन्तु साग्रहमादिदेश, स यावत् जननिवदहं विद्धजति । 

जननिवहं ॒विद्ज्य स निरतं प्रायेनाथं गिरिमार्रोह च तत् 

सन्ध्यायाः पर स तचरामौदेकाकौ, तदा तु मध्यसमुद्रं नौरूभ्रि- र 

भिरादन्यत, यतो वायुरासौत् प्रतिकूलः । यामे तु यामिन्याश्चतुयं 

यौ शएस्तेषां समोपं गन्तुकामः ससुदरो पय्य्रजत्, शिष्यास्तु तं ससु- 

द्रोपरि ब्रजन्त दृष्टो द् विजन्त चासाचुक्रुष्रशोक्ता प्रतिच्छायामाविति। 

यो शस्त तकषणं तानालप्यान्रवौत्, श्राश्चसित, श्रहमेषः, मा मैट । 

पिचस्तदा तमन्न्रवोत्, प्रभो भवानेव चेत्, तहिं तोयोपरि 

भवतोऽज्तिकं मम गमनमनुमन्यतां । स जगाद, एहि । ततः पिच्रो 

नौकातोऽवरद्य योशोः समोपगमनाथं तोयो पय्यत्रनत् । वायुन्त॒ 
वलवन्तं॒दृष्टाबिभेत्, निमव्नितुमारण्य च चक्रो, प्रभो मां 

तारयतु । यौएस्तत्षणं रस्तं प्रसाय्ये तं दधार जगाद् च, भो 

स्तोकविश्वासिन्, किमथ समगरेथाः ? ततस्तयो नीकामारूढयो वायुः 

शश्रास नौ कास्यजनाश्चागत्य प्रणिपत्य चर तं जगदुः, सत्यं भवान् 

शेश्वरस्य पुचः। 

तरित्ेत्यं ते प्रदेशे गिनेषरताख्य उपतस्थिरे । स्थानस्य तस्य 

नराश्च तमभिज्ञाय कृत्स्न जनपदं जनान् प्रित्याखस्थान् मनुग्यान् 

सर्वास्तस्य समोपमानाययामासुः प्राथयाञ्चक्रिरे च ते तेर्षां छते 

तदौ यवस्तरप्रलम्बकस्य स्पशेनानुमतिमेव, तेरुख तावन्तो यावन्तः 

ख्ारोनं चक्रः ॥ ९४॥ 
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अशोचमधि उपदेशः । 

१५४ १ तदा यिकूशालेमत श्रागताः शास्त्ाध्यापकाः फरौश्रिनखच 
र 

।, ¬ 

4), 

१२ 

१४ 

योशोर न्तिकसुपस्थाय जगदुः, भवतः शिष्याः कथं प्राचौनानां 
परम्परागतां भ्िच्वां लद्भ्यन्ति ? यतस्ते भोजनकाले हस्तान् न 

प्रचालयन्ति स तु तान् प्रतिजगाद, यूयमपि कथं युभ्माकं 

परन्परागतशिच्चायामनुरागवशाद् ईश्वरस्याज्ञां लद्ग्यथ ? यत ईश्वर 

ददमान्ञापयामास, लं सखपितरं खमातरश्च सम्मन्यखेति, च्रपि च, 

यः सखपितरं मातरं वा शपेत स बध्यो भविष्यतोति। युयुन्त॒ 
वदथ, यः खपिचरे खमा वा कथयति भत्तो यदानेन तवोपकारः 

समभविष्यत् तदौश्वरायो पडत मित्यादि : खपितर खमातर वेत्थं स 

न कथञ्चन सद्धस्यते । खग्िचायां परन्परागतायामनुरागाद् इत्थं 

युद्नाभिरीश्वरस्याज्ञा व्यर्धोकृता । भो कपटिनः, चु्नानधि चिग्रा- 

याः समो चोनामिमां भावोक्रिं कथितवान्, यथा, 

मनुष्याः सकला एत श्रा्यान््यास्ये मैदन्तिक । 

श्रघरेरेव सम्मानम् च्राचरन्ति च मां प्रति। 

किन्त्न्तःकरणं तेषां मन्तो दूरमवस्यितं ॥ 

अलो कार्थ न्तिमे सव्वं मम कुव्वेन्ति सेवनं । 

धम्मे शिच्वाश्छलेनेव शिक्तयन्तो नृणां विधोन् ॥ 

श्रनन्तरं॑ख जननिवदं सखसमोपमाह्य जगाद्, भला युश्रामि 

` बुध्यतां । यन्यृखं प्रविशति न तन्म्नुखयमणश्डत्तौकरोति । चन्त मुखा- 

न्निःखरति तदेव मनुष्यमष्रचोकरोति तस्य शिग्यास्तदोपागत्य 

जगदुः, श्रपि ज्ञायते भवता यद् वाक्ये तच्छरूला फरौग्रिनः 

रूलिता दति? स तु प्रतिजगाद, उन्रूलयिग्यते यः कञ्चिद् ठचो 

मम पित्रा न रोपितः। यूथममून् परित्यजत, तेऽन्धानामन्धाः 
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पथयप्रदग्ेकाः। अन्धश्दन्धं नयेत्, तद्युभौ गर्तं पतिवतः। 

पिच्स्तु तं प्रतिजगाद, भवानस्मानुपमां तां बोधयितुमदति। 

यो ष्एस्तदात्रवोत्, येयं किमधुनाप्यवोधाः ? युश्नाभिरधृनापि किं न 

बुध्यते यद् यत् किञ्चन सुखं प्रविशति तदुदरमा्रयति शौ चकरूपे 
च निरस्यते, यत्त सुखाज्निःसरति, तद्दयान्निरेति, तदेव च 

मनुय्यमश्चोकरोति । यतो दयात् कुतकां नर हत्या परदार गमनं 

व्यभिचारश्चौय्यक्रिया षासाच्छं धम्मनिन्दा च वह्शो निःसरन्ति । 

एतान्येव मनुग्यमणश्टचोकुव्वेन्ति, नाद्रचतौकरोति पुन मंनुखम- 

प्रचालिति रंस्तेराहारकरणम् । 

यौना क्ये चड़ भ्रूतग्रस्तवालिकाय आर्ीचयदानं 
चतुःखदहस््लोकेभ्यो भोच्यदानञ्च । 

स्थानात् तस्मात् प्रस्थाय यद्र जंगाम प्रदेशं सोरसोदोनयोः। 

पण्य च कनानौया काचिन्नारौ तत्परिखोमतो निगेत्य तसुदिश्व 

क्रोग्रन्तौ जगाद, प्रभो दाच॒दस्य सन्तान, मामनुकन्यतां । दुहिता 

मम श्ठतावेश्रवश्रार् श्रतीव क्ञि्छते। सतु तां प्रत्यवादौन्नैकमपि १ 

वाक्यम् । शिव्याः पुनस्तस्यान्तिकसुपस्याय प्रायेयमाना अनवन, 

विष्टजत्वमूम्, यतः सास्माकं पञ्चात् क्रोप्रति। स तदा प्रतिजगाद, 

प्रडितोऽदहं केवलमिखायेलङलस्य दारितान् मेषान् प्रति नापरं 

प्रति। सखा तु तमुपागम्य प्रणिपपात जगाद च, प्रभो, ममोप- 

करोतु । स प्रत्यवादौत्, न भद्रं भच्छं बालकानां इता श्रनाम- 

भिमुखं तत् प्रच । सानेन जगाद, सत्यं प्रभो, यत् श्वानः 

सखामिनां भोज्यमञ्चाट् भरश्तोभच्छफलौः खादन्ति । यौश्ररस्तदा तां 

प्त्यवादौत्, भो नारि, महांस्तव विश्वासः, सम्भवतु तया तव 

ययाभोष्टं । निरामया श्वच तस्या दुदिता तस्मादेव दण्डात् । 
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₹९ 

९ 

९ 

२ 

रट 

९ 

स्थानात् तस्मात् प्रखाय यौभ्रए गालौलो यसमुद्रस्य तटमागत्य 

पव्वतमारद्य खचोपविवेश । मान्तो जन निवदाख खन्ञान् अन्धान् 

मूकान् हौनाङ्गान् श्रपरांञ्च बहन् साद्धंमानोय यौशोञ्चरणएसमोपे 

निचिचिपुः, स च तान् निरामयांश्चकार। इत्थं मूकान् भाष- 

माणान्, हौनाङ्गान् खस्थान्, खच्ञान् पय्येटतोऽन्धांखच प्राप्तदृष्टोन् 

निरीौच्छ जननिवद्ा विस्मयं गवेखायेलयेशवरं तुवुः । 

च्रनन्तरं यौशएः शिव्यान् ससमो पमाह्ृय जगाद, मनु्येश्वेतेषु 

कारणं ममोत्पद्यते, यतस्त॒त्रादिनचरथान््मम सन्निधाववतिषठन्त 

भच्छन्तु तेवां किमपि नास्ति। मागं ते मृच्छां याखन्ोति 

भयाद ह तान् अकृतादारान् विसु नेच्छामि, तद् भ्रिास्तमृचुः, 

करुतोऽस्माभि लभ्याः स्थानेऽच निजेने तावन्तः पपा येजेननिवडमौ- 

दृष्महान्तं तपेयिव्धामः ? यो ष्रस्तान् पप्रच्छ, पूपाः कति युश्राकं 

विद्यन्ते? ते जगदुः सप्त खन्पे मल्याञ्च चुद्राः। ततः ख जननि 

वहान् भुच्युपवेग्रनमा ज्ञापयामास, ताञ्च सप्नपूपान् मद्यांादाय 

घन्यवादवाचपूव्वैक भङ्गा खेभियेभ्योऽददात्, ते च मनुये- 

भ्योऽददन् । ततः सव्वं भुङ्का ठप्तवन्तो भद्मांशाना शेषेण च सक्तपे- 

टकान् प्रूरयिललाद्दिरे) योषितो बालांश्च विहाय भोक्तारस्ते 

पुरुषाश्चतुःसदसाण्धासन् । 

श्रनन्तरं स जननिवदहान् विद्ज्य नोकामार्ह्य मग्दलायाः 

सौोमानमागमत् ॥ ९१५ ॥ 

योश्ो ननाविधशिन्ता। 

१६ ‹ तदा फरौभिनः सह् किनश्च तस्छान्तिकमागत्य तं परौचमाणा 
© 

श गगनात् श्रभिज्ञानस्य कस्यचित् प्रदशेनं ययाचिरे। सतु तान् 

प्रतिनगाद, सन्च्यायामुपखितायां यूय वद्य, सुदिनं, यतो भावत्या- 
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काशो रक्तवणेः। प्रातश्च वद्य, वात्याद्य, यतो भात्याकाश्रो 

मलिनो रक्रवणेंश्च। भो कपरटिनः, यूयम् श्राकागरस्य रपं 

निलंत् जानौय, न ग्र्गुथ किं कालानामभिन्ञानानि नित् ? 

दृष्टो वयभिचारौ च वंशरोऽभिन्ञानमनुसन्धत्ते, तसौ त॒ भाव्रवादिनो 

योनादस्याभिन्ञानादन्यद भिज्ञानं न दायिय्यते। श्रनन्तरं स तान् 

विदाय प्रतस्ये । 

ततः परं श्रियाः पारमागत्य प्रूपानादातु विस्मृताः । यौग्ुख 

तानत्रवोत्, च॒यमालोच्य फरौगिनां सहु किनाञ्च कितः सावधाना 

भवतः । अनेन ते मिथो विचारयन्तो जगदुः, श्रस्माभि येत् पूपा 

नादन्ता दति योग्स्तु तजज्ञाला तानत्रवौत्, भो स्तोकविश्वा- 

सिनः, युद्माभिः पूपा नादन्ता इत्येवं कथं भियो विचारयय ? 

अधुनापि किं न बुध्यते? अपि न समरथ किं पश्चसहखेषु तान् 

पञचपूपान् लब्धडलकसड्याञ्च, चतुःसहखेषु च तान् समश्नपूपान् 

लब्धपेटकसद्याश्च ? युस्माभिः कथं न वृध्यते यत् फरौशिनां 

सहूकिनन्ञ कण्ठतो युद्राभिः सावधाने भेवितयमित्येतदधि मया 

कथितं न प्रूपानधौति ? तदा तेस्तस्योक्तस्तात्पय्येमित्येवमनबोधि 

यदस्माभिः फरोशिनां सद् किनाच्च शिक्तः सावधाने भवितव्यं न 

तु प्रपस्य किणवत दति । 

यौौग्रुरेव स च्रौष्टः जौवनमयस्येश्वरस्य पचः । 

ततः पर योप्टः केसरिया-फिलिष्याः सन्निकटं प्रदेश्मागत्य 

स्व शिव्यानप्रच्छत्, मनुव्यपुचो योऽहं सोऽहं क इत्यधि किं वदन्ति 

मानवाः? ते प्रहयचुः, केचिद् वदन्ति, भवान् लापको यो हनः, ` 

अपरे वदन्ति, भवान् एलियः, ्रन्ये च वदन्ति, भवान् यिरमि- 

याडहोऽचवा भाववादिनामन्यतमः कश्चिदिति. स तान् जगाट्, 
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१७ 

४ 9 

कोऽहमित्यधि यूयमेव वा किं वदथ 2 भिमोनः पितरस्तदा प्रति- 

जगाद्, भवान् सोऽभिषिक्तः पुरूषो जौवनमयस्येश्वरस्य पुः । 

योष्ः प्रतिवदन् तं जगाद, भो योनाःपुत्र भशिमोन, धन्यस्त्वं 
यतो न रक्तमांसाभ्यां तुभ्यमिदं यक्तौकतम्, श्रपि तु मम खगंस्येन 

पितैव । श्रदञ्च त्वां त्रवौमि, लं पिच: ( पाषाणः), पाषाणस्येतस्यो- 

परि चाहं मम मण्डलः प्रतिष्ठापयिव्यामि, पातालस्य गोपुराणि 

° च न तस्याः प्रभविर्न्ति। तुभ्यञ्चा दहं खगेराज्यस्य कुञ्जिकां दास्यामि, 

किमपि यत् लं मेदिन्यां भन्द्यमि सगं तद् बद्धं स्थास्यति, 
यदपि च लं मेदिन्यां मोच्छसि खगे तन्दरक्त स्थास्यति। स 

तास्तदादिदेश्र, करमैविदपि युश्राभि ने कथयितव्यं यदहं सोऽभि- 

षिक्रः पुरुष दरति। 

योण्टोः खमरणमधि भविष्य द्राक्यकथनम् । 

ततो यावद् योश्टः खग्िेभ्यो दग्रेयितमारेमे यदहं चिकरू- 
शरालेमं गत्वा प्राचोने सख्ययाजकेः श्ास्ताध्यापकश्च प्रचुरं क्तं 

भोच्छे घाजिवये च ठतोये दिने तु पुनरुत्यास्ामोत्युपयुक्तं । 

 पिचरोऽनेन तं निष्ठतं नौला भत्संयितुमारभ्यात्रवोत्, श्रो 

भवन्तमनुकम्यतां, प्रभो, दशा सम भवतः कदापि न भविव्यति। 

सतु पराटत्य पित्तं जगाद, मन्तोऽपसर, ओेतन, लं मम रूषल- 

नहेतुः, यतस्वया मानवं चिन्त्यते नेश्वरोयम् 

योश्रस्तदा खशिव्यान् जगाद, कञ्चिचेन्मा मनुगन्तु मिच्छति, स 

` त्यात्मानं प्रत्याख्यातु, खक्रशमादद्ातु मामनुन्रजतु चं}; यतो 

यः कञ्चित् खप्राणान् रिरचिषति ख तान् हारयिव्यति, यस्तु 

€ मद्यं खप्राणान् हारयति स तान् लश्यते । यतो मनुव्यः इत्छं 

जगत् च्छा यादे खप्राणे वञ्चयते, तदहि तस्य हितं वा किं 
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भवति ? खप्राणएणनां कं वा निष्कुयं मनुष्यो दास्यति? यतः २७ 

सखरोयदूतेः सद मनुव्यपुत्रः खपितुः प्रतापेनागमिव्यति, तदा च ख 
मर्यकं तदाचारानुरूपं फलं दास्यति ¦ युभ्नानहं सत्यं वदामि, ^८ 

विद्यन्तेऽच तिष्ठतां मध्ये केऽपि जना ये म॑नुब्यपुचं खराञ्याज्ित- 

मागच्छन्तं न दृषा सत्यु नांखाद यितव्यः ॥ १६ ॥ 

यौशोरुजल्वलम्र क्तिधारणम् । 

ततः परं दिनेषु षटव्वतौतेषु यौः पिच याकोबं तस्य २७९ 

सहोदरं योहनञ्च साद्धं नौला निशतं गिरिमुच्ं कञ्चिदारुरोह, 

रूपान्तरौबण्व च तत्र तेषां समक्तं, तस्यास्यं तदा दख्ग्यैवद् 
व्यराजत वसनानि च तस्य दौश्षिवत् सितान्यभवन् । पश्चापि च २ 

मोभिरेलियश्च तैः संलपन्तौ तेभ्यो दभेनमददतुः। पिचरस्तदा ५ 

योश्र प्रत्यत्रवोत्, प्रभो, भद्रमस्माकमचावस्थानं । भवां ्े दमिमन्यते, 

तद्यस्माभिरचोटजानि अणि निन्मौयिय्यन्ते एकं भवदयेम् एकं 

मोश्धयेम् एकमेलियाथम् । पश्य च तस्धिन्नित्यं ब्रवाणे दोप्र एको ५ 
भेचम्तषासुपरि कायां ददौ, पश्यापि च मेघस्य तस्य मध्याद् 

वाणोयमुदश्डत्; श्रयं मम प्रियः पुत्रः, श्रस्मिन्नदं प्रोतः, अरस्य 

वचांसि युश्नाभिः च्रूयन्तामिति। एतच्छरुला शििग्या अधोमुखाः 

पतिलातौव विभ्वृः। तदा यौष्रुपागत्य तानत्रवौत्, उत्तिष्ठत, ° 

मा मेष्ट। ततस्ते लोचनान्यन्मोलखय केवलं योश विहाय नापरं 

कमपि ददशः । 

ततः पर तेषु पव्वेतादवरोदत्छु यौ इएस्तानिदमादिदेश, मनुव्य- «< 

यु्ो यावनब्छतानां मध्यान्नोल्ष्ठति, तावद् दभेनमिदं यूय 

कस्मेविन््रा कथयतेति। तदा तस्य भ्रियास्तमष्च्छन्, प्रथमम् ५० 

एलियेना गन्तव्यमिति शास्तराध्यापकेः कथमुच्यते ? यशस्तु तान् ११ 
44. 
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प्रतिजगाद, एलियः प्रथममागत्य सव्वं प्रतिसंस्करिव्यतोति सत्य, 

युश्रांस्वदं॒त्रवोमि, दतिपूव्वेमेलिय आगतवान्, मनुय्यास्तु तं 

नाभिज्ञाय तं प्रति तत्तत् क्तवन्तो यद्यदेच्छस्ते । ताद्ग मनुव्य- 

पुत्रेणापि तेभ्यो दुःखभोगो लप्यते । ग्रि्येस्तदाबोधि चत् सोऽसनान् 

खलापकस्य योहनस्य कथासुक्तवानिति। 

यौशो विंविधकम्मीणि शक्ताश्च । 
यौष्एना कस्मैचिद् अपस्रारग्रस्तवरलकाय आ रोग्यदानम् । 

ततस्तेषु जननिवहस्यान्तिकमागतेषु नरः कथित् तत्समोप- 

सुपस्थाय ते सजानुपातं जेगाद्, प्रभो, मम पु्रमनुकम्पतां यतः 

स चन्द्राहतोऽतौव क्लिश्यते च। स हि श्यो वल्य शयश्च तोये 

पतति। स च मया भवतः श्िव्याणां समोपमानोतः, तेतुतं 

खस्थं कन्तः नाग्र्गुवर् । यो ् रुरनेन प्रत्यवादौत्, रे ्रविश्वासिन् 

उन्रागेगासिंश्च वश, कियन्तं वा कालं स्थातव्यं मया युश्माभिः 

साद्धेम् ? कियन्तं वा कालं खोटव्या यूयं मथा? बालकं तं 

मद न्तिकमच्रानयत । ततो यौग्रस्तं भत्सेयामास गतश्च स तस्मा- 

निःसार, दण्डाच्च तस्माट् यावद् बालकः स खस्थोऽग्डत् । ततः 

परं शिवया निश्ठतं योगोः स्मोपमागत्य तं पप्रच्छुः, किमतः 

कारणं यदस्माभिः स शतो निःसारयितुं नाशकत ? यौश्स्तान् 

प्रतिजगाद, युञ्भाकमविश्चासस्तच हेतुः । यतोऽहं युश्रान् सत्य 

ब्रवोभि, सुति विश्वासे युभ्राक सषेपवोजमिते यूयं चेदसुं पन्बेत 

वद्य, तल्मतोऽपसरन्नदो याहौति, तहिं सोऽपसरन् याखति 

किमपि च न भविव्यति युश्नाभिरश्क्यं। परन््ेतन्नातोयो तो 

न निःसाय्येते प्रायेनो पवासाभ्यामन्येन केनाप्युपायेन । 

यौश्एना खमरणमधि द्ितौयवारं भविष्यद्राक्यकथनम् । 

ततः परं गालौले तेषां परिभ्रमणएकाले यौ ्ररस्तान श्रनरवोत्, 
45 
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मनुव्यपुच्ो मनुव्याणां दस्तेषु समपेयिव्यते ते च तं इनिय्यन्ति ठतौये २२ 

दिने ख पुनरत्थास्यति च । ्रनेन तेऽतोव शोकाङ्ुला बश्वुः। 

मोनसुखे सुद्रा | 

तेषु तु कफारनाह्ममागतेव्वद्धगेकलमानानां सुद्राएामाद्ायिनः २५ 

पिच्य समौपमुपस्ाय जगदुः, न दौयते किं युश्नाकं गुरूणा करो 

मन्दिरार्थकोऽद्धशेकलमानः? सोऽत्रवोत्, दौयते ग्ट प्रविष्टे तु २५ 

तस्मिन् यौ ् रस्तस्य कथयनमप्रतोच्छ जगाद, भो पिज, त्वया किमनु- 

मोयते? मेदिन्या राजानः केभ्यः इएल्कं कर वा ग्टहृन्ति? किं 

सखपुचभ्योऽयवाोज्येभ्यः ? पिचस्तं जगाद, अन्येभ्यः । यो एएस्तमन्रवोत्, २६ 

तथा ते पुत्राः सुतरां निष्कराः सन्ति। किन्मौ यदस्माभि ने २७ 

रूबाल्यरन्, तत् तं समुद्रतटं गला वडिशं किप, प्रथमश्च यो मौन 

उदेव्यति, तं धर, तस्य सुखमुदह्ाख च तं शेकलमानां सुद्रामेकां 

द्रच्यसि, तामेवादाच मम तव च छतेऽमोभ्यो देडहि॥ १७॥ 

सखगेराच्ये मदान् कः रतद््धि शका । 

तस्िन् दण्डे शिष्या यो शोरन्तिकमागत्य तं पप्रच्छः, खगे- ९८१ 

राज्ये कसलावन्महन्तरः ? यौ्रश्तदा चुद्रं बालकमेक समो पमाह्वय , 

तेषां मध्ये स्थापयिला तान् जगाद्, युभ्मानहं सत्य त्रवोमि, युयं 

यदि न परावन्तेष्ये न च बालका दव भवथ, खगेराज्यं तदहि र 

कथयच्नन न प्रवेच्छयय। रतः यः कञथिदात्मानं बालकमिममिव ५ 

नप्नौकरोति, स एव खगेराज्ये महत्तरः यञश्च मम नान्नेदृशमेकं ५ 

बालकं ग्ट्लाति, स मां गटहाति। यस्त॒ मयि विश्वस्षतामेषां € 

चुद्राणामेकं स्खालयति, तत्कण्डे हत् पेषणोबन्धनं गभोरसमुद्र 

च तस्य निमज्जनं अ्रेयः । सूख॒लनहेतुग्यो जगतः सन्तापो भविग्यति । ऽ 

रबलनडहेतवो दवश्यम्भाविनः। येन तु रलनदेतुराया ति मनुय्येस्य 
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= तस्य सन्तापो भविव्यति । यदि तु तव दस्तख॒रणो वा तव सूखलन- 

॥ | 

९२ 

१४. 

ध) 

हेतु भेवेत् तदि तं दत्वा दूरं निकछिप; तव हस्तद्वयसम्पन्नस्य 

चरणएदयसम्प नस्य वानन्ते वद्धो निपातात् भ्रेयां स्तव ख्चस्य हौना- 

ङ्गस्य वा जोवने प्रवेशः । तव चच वां यदि तव स्वलनडेतुक भवेत् 

तडि तदुत्पाच्छ दूरं निकिप; तव नेचद्यमम्यन्नस्य वद्किमये नरके 

निपातात् स्रेयांस्तत्रैकनेचस्य जवने प्रवेशः सावधानास्तिष्ठत, 

चद्राणामेषाम् एकमपि मावमन्यध्वं । यतो युक्नानहं त्रवोभि, खगे 

` तेषां दूता निरन्तरं मम खगेस्थस्य पित्रास्यं निरौचन्ते । वास्तवं 

हि हरितस्य चाणथं मनुखपुच श्रागतवान्। युश्राभिः किमनु- 

मौयति ? मनु्यस्य कस्यचित् सत्सु श्रतमेषेषु यदि तेषामेक श्वान्तो 

भवेत् तदहि स किमन्यान् एकोनग्रतं मेषांस्यक्कता गिरिमयाणि 

स्यानानि च गत्वा हारितं तं मेषं न ्गयते ? श्रद्च युभ्ान् सत्य 

ब्रवौ मि, यदि स छता्थस्तमासाद यति, तदधेभ्वान्तेषु तेष्ेकोनश्रतमेषेषु 

यस्तस्यानन्दोऽस्ति तस्मादपि महन्तरस्तस्िन्नेवानन्दो जनिय्यति । 

इत्थमेव चुद्राणमेषामेकस्यापि विनाशो मम खगेस्थस्य पितु 

दुश्चामवाञ्कितः। 

लां प्रति तु तव भ्चाचा पापे छते वं याहि तं भत्संय च 

केवलं वयि तस्मिंश्च वत्तेमानयोः। स चेत् लव वाक्यं ग्होयात् 

तरिं वया खभ्नातोपाजिंतः। यदि तु न ग्होयात् तरयात्मना 

साद्धमपरमेकमपरो वादौ गद्ाण, तयानुषटिते इयोस्तिद्टणां वा 

साक्षिणां सुखेन सव्वकथया संस्थास्यते । स चेत् तेषां वाक्यं न 

ग्टह्णोहात् तदि मण्डलं ज्ञापय। यदि स मण्डलोवाक्यमपि न 

ग््योयात् तदहं तत सकाशं स॒ परजातोयेन श्टल्कादायिना च 

समानो भवतु । युश्मानह सत्यं वदामि, किमपि यद् ययं मेदिन्यां 
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भनत्यय खशं तद् बद्धं स्यास्यति । यदपि च यूयं मेदिन्यां 

मोच्य स्वगं तन्क्तं धास्यति । पुनरपि युक्नान् न्रवौ भि, याचयितय्य 

कज्जिद् वरमधि यदि युश्न्मध्ये नरौ दावेकमतौ भवेतां तहिं 

मम खगस्थात् पितुः स वरस्ताभ्यां लश्यते। वास्तवं हि यच 

कुचापि जनौ दौ चयो वा जना मन्नामोदिश्य समागतास्तेषां 

मध्येऽहं तच विद्ये । 

मा ् ोलत्वमधि शक्ता । 

तदा पिचस्तस्यान्तिकमागत्य जगाद, प्रभो, कतिङ्लवो मम 

भ्रात्रा मप्मतिक्रुलं पापे कते तस्यां चमिथ्ये ? कि यावत् सप्रक्त ? 

यौ प्रस्तं प्रत्यत्रवोत्, सप्तछत्वो यावदिति लां न वदामि, रपि तु 

सप्ततिः सप्नकललो यावदि ति। अनेन खगेराज्यं ख दासैः सड जिगण- 

चिषुणएा नराधिपमनुष्येणो पेयं । तस्िन् गणयितुम् आरब्धवत्ययुत- 

सुद्रागो णोनाग्टण्छेको दासस्तत्समो पमानौतः। तस्य तु परि गशोधो पया- 

भावात् प्रसुस्तस्य तदौयभार्ययासन्तानानां तत्सव्वश्खस्य च विक्रयं 

त्भूल्येन चणेश्रोधमाज्ञापयाभमास । ततः स दासः प्रणिपत्य पूजयिता 

च जगाद, प्रभो, सहतां मे, तेन तुभ्य सव्व प्रत्यपैयिष्यामि। 

प्रशुस्तद्ा दासं तमनुकम्पथय विससजं चकच्तमे च तस्य तद्णं। 

दासः स तु निगंतः सददासानां मध्ये यस्तस्य शतं सुद्रापादान् 

अधारयत् तमासाद्य टला च तस्य कण्ठदेशं पौडयन् जगाद, 

प्रत्यपेय मम यद्यद् धारयसि । सदद्ासः स तदा तस्य चरणयो 

निपत्य स विनयसुवा च, सहतां मे, तेन तुभ्य सव्व प्रत्यपेयिव्यामि । 

ख लखम्मतोऽग्ठत्, गत्वा च तब्टणएश्रोधं यावत् कारायां निविचेप । 

तमादचारं दृष्टा सहदासाखस्यातौव एच गला च स्प्रभवे स्वे 

टत्तान्तं निवेदयामासुः तस्य प्रभुस्तदा तं खसमोपमाद्छय जगाद, 
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रे दष्ट दास तव सविनयां प्रायेनां खुदहौलाहं तव तत् सव्व्टणं 

९३ च्तमितवान् । कृपा यया मया त्वचि छता तव शददासेऽपि कि न 

२४ तथा छृपा व्यापि कन्तेवयासोत् ? श्रनन्तरं॒तस्य प्रभुः क्वा तेन 

यद धाय्येत, तत्सव्वेस्य परि शोधं यावत् यन््रणादायिषु तं खमपे- 

२५ यामास । युयञ्च प्रत्येकं यदि इदयेण खभ्वातुर पराधान् न चमध्वे, 

तदि मम खगंस्थः पितापि यद्मान् प्रति तथेव करिगव्यति ॥ १८॥ 

१९ ° वाक्यान्येतानि समाष्यं योश गांलौलात् प्रखाय यदहमस्य पारे 

१. 

रे 

¬ 

9), 

( 

५1 

„^ 

स्थितां यिह्टदियायाः सोौमानमागमत् । मान्तो जननिवहाश्च 

तमन्वत्रजन् ख च तत्न तान् निरामयान् चकार । 

स््रोत्यागमधि श्त । 

च्ननन्नरं फरो शिनस्तस्यान्तिकमागत्य॒परौचमाणास्तं पप्र, 

विधेयः किं मनुख्येण भार्य्त्यागो येन केनचिद्धेतुना? स तु तान् 

मरत्यत्रवोत्, युश्माभिः किमेतन्न पठितं भो यदादौ निग्नोता नरं 

नारौञ्च तौ निभ्भितवान् कथितवांश्च, एतद्धेतो मेडग्यः पितरं 

मातरश्च परित्यच्य खजायायामासंच्छते तावुभौ चेकाङ्गोभविव्यत 

दति? श्रनेन तौ पुन नद्धौ स्तः, तावेकाङ्गौग्धूतौ । रतो यद् 

दैश्वरेण सयोजिते, तन्म्नुवेण मा वियोच्यतां । ते तं पप्रच्छुः, 

तदं त्या गपचद्ानपूरव्वैकं तस्यास्त्यागो मोशिना कथयमादिष्ट? स 

तान् जगाद, युश्नाकं इत्काटिन्यसुदिश्य य॒श्मदौयभार्ख्खाणणं त्यागो 

मोशिनान्वज्ञायि न लादितो तमित्यम् । श्रदन्त् युश्रान् वदामि 

व्भिचारादन्यदेत्ना यः कञ्चित् खभाय्यों त्यक्रापरामुददति, स 

व्यभिचार करोति, यञ्च खामित्यक्तां स्तियसुद्दहति स व्यभिचारं 

करोति । तस्य भिब्धास्तमूचः, भाच्येया सद यदि नरय्येद् शरः सम्ब- 

गथ्तदयदाहो न हितावदहः । स तु तान् जगाद्, वचनमेतन्न सर्व 
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गुह्यते, तेरेव केवलं ग्णद्यते सामथ्यं येभ्योऽदायि। फलतो विद्यन्ते 

च क्ौवा जामाठजठरात् तथाविधा जाताः, नरङ्कतक्गौीवाख विद्यन्ते. 

स्वगं राज्यार्थम् श्रात्मखतक्तोवाश्च विद्यन्ते । ग्टहातु बो ग्रहणे समर्थः । 

श्िग्ऱविषयिणण शक्ता । 

भिग्रवः केचित् तदानौँं तस्यान्तिकमानिन्धिरे यत् तेन तेषु 

हस्तावपयित्वा प्रायेना क्रियेत । भशिव्यास्त॒ तान् अभत्सेयन् । योश्रदः 

पुनरवादौत्, मत्समो पमागमिव्यतः शिशून् अनुमन्यध्वं मा वारयत 

यतः खगंराज्यम् ईदृ श्रानामेव । म तदा तेषु ₹दस्तावपंयिला प्रत्ये । 

धनसम्बन्धिशिक्ता । कछषकाणां दृष्टान्तः । 

पश्य चानन्तरं नरः कञ्चिन्निकटमागत्य त पप्रच्छ, भो सद्गुरो, 

सत् कि कत्तेव्यं मयानन्तजौवनलाभायेम्? स तु तमन्रवोत्, 

किमयं मां सतः कथां प्रच्छसि? सन्नेक एव यदि तु जौवनं 

प्वेषटुमिच्छसि तद्याज्ञाः पालय । स ब्रूते, का राज्ञाः? यौह- 

रनेनान्रवौत्, नरहत्यां मा कुर्, व्यभिचारं मा कुर, चौय्ये मा 

कुरू, ग्दंषासाच्छं मा दे डि, खपितर सखमातरञ्च सश्मन्यस् । रपि च 

खनिकरस्ं प्रत्यात्मवत् प्रेम विति । यवा सत जगाद्, पालितं 

मया सव्वैमेतदाबाच्यात्, श्रधुना मम किमसब्यृणेम् ? यो शस्तं 

जगाद, यदि सिद्धो भवितुभिच्छमि, तहिं गत्वा सव्वं तव 

यद्यदस्ति देहि विक्रौय दरिद्रेभ्यः तथा छते खें तव धनं 

स्थास्यति । ततः परमागत्य मामनुन्रज । वचनभेतच्छरत्वा युवा स 

श्रो चन्ना पजगाम, यतस्तस्य वदनि प्रचरण्या सन् । 

यो श्एम्तद्ा खश्रिव्यानुवाच, युष्मान सत्यं त्रवौमि, दुष्करो दहि 

धनवतः खगंराच्यप्रवेश्रः। पुनश्च य॒श्मान् त्रवौमि, धनवतः खगेराच्य- 

प्रवेशात् इ्चोच्छिद्रेणो दइगमनं सुसाध्यं । एतच्छरुला भिब्याञ्चमत्कार- 
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९१ मतौव गत्वा जगदुः, कस्तद तरितुं शक्रोति? योश्रस्तदा तान् 

खमालोक्यान्रगोत्, तन्मनुय्याणामसाध्यम्, दश्वरख तु स्वे साध्यम् । 

९० पिचस्तदानों तं प्रत्यत्रकोत्, पश्तु वथं सव्वं त्यक्ता भवन्तम् 
९८ अनुत्रजितवन्तः, किमस्माभि ले्यते ? योश्टस्तान् जगाद, युश्नानहं 

सत्यं रवौ मि, पुनजेन्मनि यदा मनुब्यपुचः खप्रतापसिंहासन उपविष्टो 

भविष्यति, तदा मामनुब्रजितवन्तो यूयमपि दाद प्र सिददासनेषूपविष्टा 

१९ इस्रायेलस्य दाद शवंशानां विचार करि्यय। श्रपर यः कञिन्मम 

नान्न छते ग्टहाणि वा भरान् वा भगिनौ वां पितरं वा मातरं 

वा जायां वा सन्तानान् वा श्दूम्यधिकारान् वा त्यक्तवान् ख 

तच्छतगुणं लयते, दायां शरू पमनन्तजोवनच्च प्रा्यति । 

2० श्रपि तु प्रथमा बहवोऽन्त्या भविष्यन्ति, श्रन्त्याश्च बदवः 

प्रयमा भविव्यन्ति ॥ १९ ॥ 

ॐ \ यतः सखगेराञ्यं ग्णदसखाभिना तेन सदृशं, यः मर्ष एव 

खद्राचाेचे छषकान् वेतनजो विनो नियोक्तमिच्छन् निजेगाम । 

९ छषकांश्च प्राप्य तेः सह देनिकण्छतिं सुद्रापादं निरूप्य तान् 

२ खद्राचाचेत्रे प्राददिणोत् । ततः परं प्रायशः प्रहरे प्रयमेऽतोते स 

पुन निंगत्यापरान् कतिपयान् निष्क्मकान् हट तिष्ठतो दृषा 

* तानपि जगाद्, यूयमपि मम द्राक्षाेच गच्छत, यच्च न्याय्यं 

* तदहं युश्रभ्यं दास्यामि, तेन चते जग्मुः । दितौयस्य ठतौयस्य 

< च पुनः प्रहरस्यान्ते निगेत्य ख तथेव चकार । चत् थेप्ररस्य 

पुनस्तृलोयां गेऽवश्िष्ठे निगेत्य सोऽन्यान् निष्कन्मेकं तिष्टतः कतिपयान् 

° दृषा पप्रच्छ, किमथे यूयम छत्रं दिन निष्करकालििषटय ? ते 

तमब्रुवन्, कम्मणि केनापि वयं न नियुक्ताः । ख तानन्रवौत्, 
= यूयमपि मम द्राचाक्तेचं गच्छत, तेन. यद्याय्यं तललप्यध्ये । सन्ध्या- 
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यान्तूपथ्यितायां द्राचाचेचस्य सामे विषयाध्यक्तं निजं जगाद्, लं 

कषकानाह्टयान््येभ्यो दातुमारभ्य प्रथमान् यावत् तेभ्यो गछति 

देदि। श्रनेन ये सन्ध्यायाः साद्धेदण्डडय प्रागागतवन्त उपस्थाय 

ते प्रत्येकं ` सुद्रापादं लेभिरे । श्रनन्तर प्रयमा उपस्थायास्माभि- 

रधिकं लश्यत इत्यमन्यन्त । तेषान्वप्येकेको सुद्रापादमेव लेभे । 

लब्धा तु ते गदखाभिनमपवदन्तो जगद्ः, अन्या रमौ कम्मे 

कृतवन्तो सुहन्तमेकमेव, वयन्त दिनस्य भारसुत्तापञ्च सोढवन्तः, 

भवान् पुनर मृूनस्माभिस्तुल्यान् कतवान् । सख ततः प्रतिवदन् 

तेषामेक जगाद्, भिच, नादं तवापरध्रौमि, मया सड त्या किं 

गति सूंद्रापादमाना न निरूपिता? गशहौलापगम्यतां लया 

यल्लभ्यं । रोचये वहमन्त्यायैतस्मै दात् तुभ्यमिव । न किं विधेयं 

मया खं मम निजखमधि यदहं कत्तमिच्छामि ? श्रथवा किं तव 
नेच दुब्यति । यद दं परदितेषौ ति ? इत्थमेवान्त्याः प्रथमा भविष्यन्ति 
प्रयमाश्चान्त्याः । यत श्राहता बदवोऽल्ये तु वरिताः । 

योश्यना खमरणमधि छतो यवारं भविष्बद्वाक्यकथनम् । 

ततः परं योश्रूद्धंगमागेण यिरूशालेमं गच्छन् पथि दादश्र- 

शिष्यान् निश्ठतं नौला तेभ्यः कथयामास, पश्यत वय यिरूशश्रालेमं 

गच्छामः, मनुव्यपुत्रञख्च॒॒सुख्ययाजकेषु श्रास्तराध्यापकेषु च समपे- 

यिष्यते। ते च विचारेण तस्य प्राणएदण्डाज्ञां छत्वा पार्व्याय 

कश्राघाताय करशारोपणाय च तं परजातोयेषु समपेचिव्यन्ति, 

तोये दिने तु स पुनर्त्थास्यति । 

तत्वतः महान् कः 2 रुतद्धिघयकशत्ता । 

सििवदियस्य पुत्रयो जेननो तदा खसुताभ्यां सह तस्याज्तिक- 

मागत्य प्रणिपत्य वरं ययाचे । स तां जगाद, किं वाञ्छसि? सा 
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तमन्रवौत्, भवतो राच्ये यया ममैतयोः पु्योरेको भवतो दकिणे- 

ऽन्यतर श्च भवनो वामे ससुपविशेत् तथेवादिशतु । योग्ररस्तु प्रत्य- 

रवोत्, यवां चद् चाचये तन्न जानौयः । येन पानपात्रेण पास्यामि 

तेन किं युवां पातु श्क्रुः? येन च स्ानेनाह स्ये, तेन सातु 

किं य॒वाभ्वां शर्य तौ तमूचतुः श्क्यं । तदा स तावत्रवौत्, मम 

पानपाञेण यवां पास्यथः, येनाहं चास्ये तेन खानेन च्रास्येये च, 

परन्त मम दचिणे वामे वोपवेशनाधिकारस्य दानं मया न विधे 

म तु केवलेभ्यस्तभ्यो दातव्यो येषां कते मम पिता स निरूपितः। 

श्रतेतदन्ये दग भिव्यास्तयोः सदोदरयो रौच्छमापन्नाः । यौष्ठ 

तान् सखसमो पमाह्भयो वाच, रय जानौय, परजातौयानां च्ास्ता- 

रस्तषामुपरि तौच्णप्रभुतं कुवते, महान्तञ्च तेषां तोच्एकटेलवं 

कुवेते । न भव्यन्त् तादृशं युक्नाकं मध्ये । प्रत्यृत युञ्म्मष्ये चो 

महान् भवितुमिच्छति स युष्माकं परिचारको भविग्यति । यञ्च 

युष्मन्म्ये प्रथमो भवितुमिच्छति, स युष्माक दासो भविव्यति । 

यतस्तथेवागतो मनुव्यपुचो न परिचय्यां भोक्तम् अ्रपित् परि 

चरितुं दातुञ्च स्वप्राणान् निच्रयमून्यं वह्टनां विनिमयेन । 

्मन्धाय चन्तर्दानम् । यौशो यिं रूशालेमगसनस् । 

श्रनन्तरं॑तेषुं यिरोष्धतो निगेच्छत्सु महान् जननिवदस्तमन्व- 

व्रजत् ¦ पश्य च पयपाश्ै उपविष्टौ दवाबन्धौ यशो गमनस्य कथां 

शूला क्रोगरन्ताववदतां, भो प्रभो दायूदस्य पुर, ्रावामनुकम्यतां । 

जननिवदस्तावनेन तजेयन्ननवोत्, द्वष्णौम्भवतं । तो ल्धिकतरं 

करो शन्ताववदतां, भो प्रभो दायूदस्य पुत्र, श्रावामडकभ्यतां । 

योशएस्तद्ा तिष्ठस्तावाय पप्रच्छ, कि वाञ्छयः ? युवयो मेया किं 
कन्तव्यं ? तौ तमूचतुः, प्रभो, ्रावयो नंतराणि यददराख्येरन् तद् 
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वाञ्कावः। तदा चैौश्रः कषां छता तयो नं्ाणि पस्पशे, २४ 

तत्छणञ्च तो दृक् शक्तिं लब्धा तम् अन्व्रजताम् ॥ २०॥ 

अनन्तरं ॒तेषु यिद्श्रालेमस्य समो पमागत्य जैतुनाख्यगिरौ ॐ ९१ 

खितं बेतफनोनामकं यामसुपखितेष् योश्एः श्यौ दौ प्रषयन्निद- 

मादिदेश, यु्रसम्यखस्थमयुं यामं गच्छतं, त्र तह्षणसेवेकां बद्धां ? 

सवत्सां गद्धेभो मासादयिव्ययः, तां सुक्रोभौ मदटन्तिकमानयतं 

यदि तु कञ्चिद् यवां किमपि वदेत्, तहिं ब्रूतम्, आ्रान्धां प्रभोः र 

प्रयोजनमस्ति ¦ तेन स तत्वणं तौ विखच्छयति । सव्द्येतस्य 

फल मिदं, यद् भाववा दिनेक्तयं कथा सफलाग्दत्, यथा, 

यूय ब्रूत कथामेतां सियोनृदु हतर प्रति । ५ 

पश्थ यस्तव राजासौ समायाति क्ते तव । 

विनौतो गङ्भाकूढो रासभो शिष्ररवाहनः । 

अनन्तर शिष्यो तौ गवा यौश्टना यथादिष्टं तयैव क्शत्वा तां < 

गद्धभोँं तस्याः पो तञ्चाजिन्यतुः खवस््राणि च तयो निंदधाते स॒ 3 

च तदु पय्युपविवेश्र । जननिवदश्चाधिकां शो मागं खवसनानि विस्ता- = 

रयामास, अरन्ये च पादपानां शाखाज्छित्ला पयि यस्तारयन् 

रग्पञचाङ्भामिनश्च बहव उच्ेःखरेणानुवन् जय दाच॒दस्य पु, प्रभो « 
नान्ना य श्रायाति ख घन्यो यात, ऊद्धलोके जयध्वनि भवतु । 

तकित यिरूशालेमं प्रविष्टे नगरस्य जनाः सव्वं वेपमाना अष्च्छन्, ९० 

कोऽसौ ? जननिवहास्लवदन्, नासरतनिवासो गालौलौयो भाव- १९ 

वादौ यौश्ररसौ । 

श्रनन्तरं यौग्रररौश्वरोय धच्यधाम प्रविश्य धन्मैधान्नि क्रय १९ 

विक्रयकारिणः सर्व्वान् वदिश्चकार, बणिजिं सुद्राखनानि कपोत- 

विक्रंदृण्णमासनानि च न्युलयामास, जगाद च तान्, लिखितमास्ते, १२ 
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प्राथेनाग्टहमित्येव नान्ना मे स्याख्यते ग्द । 

तत्त् युद्माभिरकारि दस्येनां ग्रः । भ्रनन्तरमन्धाः खन्ञाञच धम्मे 

धानि तस्यान्तिकम् श्रागमन् स च तान् निरामयांञ्चकार । सुख्य- 

याजकाः शास््ाध्यापकाश्च लालोक्याह्ुतकन््रीणि तेन क्रियमाणानि 

बालकांश्च धम्मधान्नि जय दायूदस्य मुचेति वाचम् उदौरयतः 

रष्यन्तस्तमृचुः, श्रूयते किं त्वथामो यद् गदन्ति? योष्ुस्तु तान् 

्र्यवादौत्, श्रूयत इति । यूयं कि कदापि नैतत् पटितवन्तो यथा, 

शिशूनां स्तन पानाञ्च वक्तात् ल व्दधाः स्तवम ! 

अनन्तर स तांर्क्ता गत्वा च नगरस्य वदहिःख्ं वैयनियायामं 

रजनो तच यापयामास । 

परभाते तु नगरं गच्छन् साऽक्यत्, तत् पयपाश्च उडुम्बरटत 

दृष्टा स॒ तत्समोपं जगाम, तस्िस्त॒ पतेभ्योऽन्यत् किसपि नादृचत् 

साऽतस्तं जमाद्, दतः पर कदापि वन्तः फलं नेत्यद्यतां । च्रनेनेा- 

इम्बरटच्ः स सद्यः श्एव्को जातः । तद् दृद्वा शिष्या च्राञ्चच्थं मला- 

ऽब्रवन्, इत्तोऽसौ कियच्छो प्रं शए्कोश्चलतः। यौ एएस्तान् प्रतिजगाद 

अहं युश्मान् सत्यं ्रवौमि, यूयं यदि विश्रासमवलम्बा न संगध्े 

तहिं न केवलम् उडम्बरटच्मधि यु्माभिरौदृशं कम्मे कारिग्धते, 

परन्त॒ तसुत्पत्य समुद्रे निपतेत्यमुं गिरि प्रति वु्राभिरुकेऽपि तत्. 

सेत्यति । लप्यध्ये च सवं पराथेनया विश्वसन्तो यद्यद् या चिग्यघ्वे । 

यौश्यो यिरूष्लेमे शि्तादानम् । 

यौश्णोरधिकारमधि शक्ता | 

अनन्तर धम्मधाम प्रविश्य स यदटोपदेश्मददात् मुख्ययाजका 

जनानां प्राचतोनाश्च तदा तस्यान्तिकमागत्य पप्रच्छः, केनाधिकारेण 

कराषि लं कश्माण्येतानि ? का वा तुभ्यं तमधिकारं दत्तवान् ? 
5? 
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योश्एस्त॒ तान् प्रत्यत्रवौत्, युद्मानहमपि कथामेकां प्रच्यामि, 
मह्य ॒चेत् तदुत्तर दत्थ, तरिं केनाधिकारेण सव्वैमेतत् करेमि, 
तद् इमपि युश्मान् वदिव्ामि। कतो योदनस्य खापनमुत्पन्नम् > 

श्रपि सखगोदुत मनुग्येभ्यः? ते तदा परस्परं विचारयन्तोऽवदन् तत् 

खगत्यन्नमित्यक्ते सोऽस्मान् प्रच्छति, खयं तहिं तस्ििन् किमथे न 

विश्वसितवन्तः ? तन्तं मनुर्येग्य उत्पन्नमिल्यक्तं जननिवदहार् भेत, 
[न प ५ * क + 

यतः सन्ये योहनं भाववादिनं मन्यन्ते । तत् ते योश प्रत्यवदन्, 
न जानोमः। सोऽप्यनेन तानवादौत्, नाहमपि युश्नान् ज्ञाप- 

यामि करोम्यहं सब्वेमेतत् केनाधिकारेणएेति । 

यूयं परं॑किं मन्यध्वे ? कस्यचिन्नरस्य एु्ौ द्वावास्तां । स 
तयोरेकस्यान्तिकं गला तं जगाद, वत्छ, याहि, कुरु चाद्य कश्मेमम 

द्रा्चाकेजे । स प्रत्यत्रवोत्, नेच्छामि, पश्चात्तत सोऽनुतप्य जगाम । 
ि क. ५ 

नरः सोऽन्यतरस्यान्तिकं गला तथेव जगाद । स तं प्रत्यत्रवौत् 

ययान्नापयतु प्रभो, न तु जगाम । तयो दयोः कः पितुरभि- 

मतमाचरितवान् ? ते तं वदन्ति, प्रथमः। यौश्टस्तदा तान् 

जगाद, युद्मानहं सत्यं त्रवौमि, श्एल्कादायिनो वेश्ाञचश्वरराच्यं 

प्रवेष्टं यदश्माकमय्रगामिनो भवन्ति, यतो योहनो धश्ममारगेण 

यद्मदन्तिकमागतवान् यय पुनस्तस्मिन न विश्सितवन्तः, ब्रल्का- 

दायिनस्त॒ वेश्याश्च विश्वासं तस्मिन् चक्रिरे तदृष्टा पञ्ादपि 

यूयं नान्वतथ्यध्वं तसन् विश्वखितु ¢ 

, गटदसवाभिङकषकाणां दृष्टान्तः । 

प्रणतापरामेकां इृष्टान्तकथां । गटहसखामौ कश्चिर् द्राक्तालता 

रोपयन् द्राचोद्यानं छा त्या परिवाय्ये तन्मध्ये द्राचामदंनायेक- 

रुण्डं खनिलाडालं निश्रोय च छषकेषु करदायिषु समष्ये रेशान्तरं 
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जगाम । ततः परम् श्रासन्न फलकाले निजफलां शमादात् छंषकाणां 

ममोपं स खदासान् प्राहिणोत् । ङृषकास्तु तस्य दासान् वा 

तेषामेकं ताडयामाखुरन्यं मारयामासुरपरञ्च प्रस्तररभ्याजक्षः । पुनः 

स ॒प्रथमेभ्यस्तेभ्योऽधिकान् श्रन्यान् दाखान् प्राददिणोत्, ते विमान् 

प्रत्यपि तादृश्रमाचार चक्रः। रतो मत्पुत्र प्रति ते चपिता भवि्य- 

न्तोति बद्धा स पश्चात् तेषां समोपं खपुचं प्राहिणोत् । तन्तु दृष्टा 

षकारे परस्यरमन्रवन्, दायदहरोऽसौ, तदागच्छत, वयममुं 

हनिग्या मस्तस्य दायांगश्ञ्चात्मसात् करिष्यामः। एवसुक्कताते तं ला 

द्राचोद्यानाद् वदहिनिचिप्य जघ्नुः। च्रतो द्वारोद्यानस्य खामौ 

यद्ायास्यति, स तदा हृषकांस्तान् प्रति किं करिष्यति? तेतं 

वद्न्ति, स तान् दुजेनान् दुरन्तं विनाग्रयिव्यति, समपेयिव्यति च 

खद लोद्यानं तेष्वेव कषकेषु ये तसे यथाकालं फलानि दास्यन्ति । 

योएस्तदा नानवादौत्, य॒द्माभिः कदापि किं शास्ते न पठितं, यथा 

ग्दनिमेटभि लीके येः पाषाणो निराकूतः । 

स एव ग्टहकोौणएस्यः प्रसु ख्यः प्रस्तरोऽभवत् । 

परमेशस्य कमंदम् भ्रष्टौ तद द्ुतम् ॥ 
श्रतोऽदं यश्नान् त्रवोमि, ईश्वरस्य राज्यं युद्मत्तोऽपहारिभ्यते, 

द्ाचिय्यते च तदन्यस्य जात्ये या तदु पयुक्तेः फलैः फलवतौ भविष्यति । 
परस्तरेऽस्मिन् यस्त॒ पतिव्यति स खण्डशो भग्नो भविष्यति, प्रस्तरखाय 

यस्मिन् पतिब्यति तं सद्कूणेचिष्छति । तास्तस्य दृष्टान्तकयाए 

श्रुत्वा सुख्ययाजकेः फरोौग्ििभिश्चाबोधि यद यमस््नानधि कथयतौति । 

तं युन धत्ते यतमानास्ते जननिवदेभ्यो विभ्यः, यतस्ते तं भाववा- 

दिनसमन्यन्त ॥ ९९॥ 
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विवादभोजनदृष्ठान्तः । 

तदुत्तरं चैौश्रिदं पुनस्तग्यो दृष्टान्तैः कथयामास, सखग- ॐ रे 

राज्यं राज्ञा तेन सदशं यः खपुच्रस्योदादोत्सवं चकार, नरांश्च निम- 

न्नितान् उद्राहोत्छवायाङ्ातु खद्ासान् प्राहिणोत् । ते लागन्तु- 

मभवन्न स्मताः.। स पुन दामानपरान् प्रषयन्निदमादिदेश, यूयं 

नरास्तान् निमन्तितान् वदत, पश्यत, प्व्वौहिकं भोच्यं मम 

मन्जोङतं, पश्रवख पुष्टा गवादयो मारित. सव्वेमेव प्रस्तुतं | 

यूयमुदाहोत्छवमायातुमहथ । ते तवहेलयन्तः खकेचमेकः खबा- 

णिच्छं वापरो जगाम, प्रेषा दूतां स्तस्य त्वा न्यक्कार पून्वेकं जघ्नुः । 

तच्छ्रत्वा राजा स प्रक्ष्य खबलानि प्रहित्य घातकास्तान् नाश्रया- 

मास नगरञ्च तेषां दादयामास । ततः सख खदासान् याजहार, 

उदा हः सन्नौकतो निमन्तितासते पुनरयोग्धा रासन् । यूयम- 

तस्तावत उद्ाहोत्सवायाहयत राजमागेाणां मंयोगस्थानानि गला 

यावतो यूयं द्रच्यय । ततो दासास्ते राजमार्गान् गला दुजेनान् 

सखुजनांञ्च यावत च्रासादयन् तावतः खमानिन्येः। तेनोदादग्यहं 

जनेः समासोनैः प्रणेमश्त् । राजा तदा भोज्यो पविष्टान् मनुग्यान् 

निरोकितुं प्रविश्योद्धाहवसनदहौनं जनमेकं तच दृष्टा पप्रच्छ मित्र 

उद्राहवखन विदोनस्॒ कयमेतत् स्थानं प्रविष्टः ? अनेन स निवोक्ू 

जातः । राजा तदा परिचारकान् जगाद्, चूयमस्य चरणौ हस्तो 

च बन्धत टला चेन बहिःस्ये तिमिरे निकिपत तत्र रोदनं दन्ते 

टंन्तघषेणश्च भविष्यतः । वास्तव दयाह्ता बहवः ख्खल्पे तु वरिताः । 

योश्ुना तरणं कतिपयप्रश्चानां उत्तरदानस् । 

फरौभिभि गेला तदा मन्लथाञ्चक्रे कथं स वाक्पागरेन निबध्यत 

दति । ततस्ते खभिव्यान् हेरोदौथेः सहितान् नस्यान्तिक्र प्रेषया- 
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मासुः । त ऊचुः, भो गुरो, वयं जानौमो यर् भवान सत्यवान् 

सत्येनेश्वरस्य पन्थानं शिच्तयति च, कस्मादपि न विभेति, यतो भवान् 

मनुव्याणां मुखापेच्चां न करोति, रतो भवानस््ान् वक्तुमहेति कि 

मन्यते भवान् कौसराय करदानं विधेयं न वेति। यौश्एस्तु तेषां 

द्ष्टतां ज्ञाता जगाद, किमयं मां परौचध्ये कपटिनः? कर दानस्य 

सुद्रामेकां मां दशंयत । तेस््ेकस्मिन्नानोते दौनारे स तान् जगाद, 

कस्येयं मूत्तिरिदं लेखनञ्न ?. ते त वदन्ति, कैसरस्य। तदा स 

तानन्रवोत्, दत्त तहिं कैसराय यद्यत् कैसरस्य, दत्त चेश्वराय 

यद्यदौशवरस्य । श्रतवेतत्त आञचये मेनिरे तं विहाय च प्रतखिरे । 

दिने तस्मिन् पुनरत्थानमनङ्गोकुव्वाएणः सद्र किनस्तस्यान्तिक- 

मागत्य॒ तमूचुः, भो ग्रो, मोशिनादिष्ट यो निःसन्तानो सियतेः 

तस्य भ्रात्रा तद्धाय्योसुद्द्य खभ्ाचे वंशरसुत्याद यि्यतौति । अस्माकं 

मध्ये तु सन्त भ्रातर आसन्, प्रथमो विवाहं कछला ममार, 

निःसन्तानलाच्च खभाय्योां भ्रातुः छते तत्याज । ततः पर दितौ यस्य 

दतौयस्य चेवं सत्नानामेव तादृशौ गति बेश्ठूव । सव्व॑षां पञ्चाद् 

योषित् सापि ममार । श्रत: पुनरत्थाने सा तेषां सप्तानां कस्य 

भाय्यौ भविष्यति ? यतस्ते सव्व एव ॒तामुदूढवन्तः। यो ्ररस्तदा 

तान् प्रत्यवादौत्, यूयं शास्लाणोश्वरस्य ग्रक्तिञ्च न जानोय हेतोरतो 

भ्राम्यय । यतः पुनरत्थाने मनुव्या नोदहन्ति नोदुद्यन्ते वा, 

र्युतेश्वरष्य दूता इव सगे वत्तन्ते। न पठितं भो श्टतानां 

पुनरत्थानमधि यु्यभ्यमोश्वरेण कथितमिद वाक्यं, यथा, अत्रा ा- 

मच्येश्वर दसदाकस्य चेश्वरो याकोबस्य चश्वरोऽहमिति। दैश्वरो न 

खतानाम्, चपि ठु जौवताम् ईश्वरोऽस्ति। श्रलेदं जननिवहहास्तस्य 

शिचां चमत्कारं मेनिरे । 
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फरौ श्रिनर सद्र किनां तेन निरत्तरोभवनम् श्रवगत्येकचच समा- = ४ 

जम्भः, तेषां मध्ये चैको व्यवस्थावेत्ता परौकच्चमाणएस्तं पग्रच्छ, भो २४ 

गरो, व्यवस्थायाः कानज्ञा महतौ ? यो एस्तमन्रवौत्, व छृत्छरान्तः- २९ 

करणेन छत्छुप्राणैः कक्छरवित्तेन च खेश्वरे प्रभौ प्रेम कूर्वितौयं २० 

प्रथमा महतौ चाज्ञा | दितौया चास्याः सदूशो, यथा त्वम् चन 

स्वनिकरस्थ शआ्रात्मवत् प्रेम कुविति । भ्राज्ञयोद्रंयोरेतयोः कत्स्ना २९ 

व्यवसा भाववादिनश्च समालम्बन्ते | ४० 

योशोः श्चूणां निर्वाक्लम् । 

ततः समेतेषु कफरौभिषु योष्एस्तान् पप्रच्छः खौष्टमधि ५१ 
युश्नाभिः किं मन्यते ? कस्य युचः सः? ते तं वदन्ति दायूदस्येति । ५? 

ख तान् नौति, च्रात्मन श्रावेशाद् दायूदिन कथं स तदहि प्रभुरि- ५ 

व्यभिधौयते ? यया, 

मम प्रञुमिदं वाक्यं बभाषे परमेश्वरः । ४४ 

लच्छनन् पादपोौठं ते यावन्नहि करोम्यहं । 

अवतिष्टखख तावत् त्वम् आ्रक्लौनो मम दक्षिणे ॥ 

तद् यदि स दायूदेन प्रभुरित्यभिधौयति, कथं तदि स तस्य पुरो ५५ 

भवेत् ? एतस्योत्तरे केनापि वाक्यमेक वक्तं नाश्रयत, नाभवच्च ५९ 

तदिनाद्ारभ्य साहसं कस्यापि तं किमपि र्टु॥ २२॥ 

फरौश्यध्यापकान् प्रति यौश्छोराक्तपः । 

योएस्लदा जननिवहेभ्यः खशिव्येभ्यञ्च कथयामास, शरास्तरा- ॐ डे \ 

ध्यापकाः फरौग्िनख् मोभेरासनोपविष्टाः, रतः पालयतानुतिष्ठत र 

च यद्यद् युस्ते -पालनोयं वदन्ति। मा पुनः छ्रुरूत तेषां ? 

क्ियानुरूप, यतस्ते वदन्ति न त्वनुतिष्टन्ति, वस्तुतस्ते भारान ४ 

गुरून् दुवहांञ्च बद्धा स्कन्धेषु मलुव्याणामपयन्ति खय तांस्वङ्ख- 
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सखापि सारयितु नाङ्गोककवेते । खकम्माणि सष्वणि ते लोकद 

नायैव कुव्वैन्ति, कूव्वेन्ति च एय॒न् स्व पद्बन्धान् सुदौघोणि च 

सवसनानां प्रलम्बकानि । श्राकाङ्कन्ति च ते भोच्येषु श्रेष्टस्यानानि 

ममाजग्ेषु श्रेष्ठासनानि इडेष्दथिवन्दनानि मनुग्धेञ्च भो रच्विन् 
भो रच्विज्नित्यभिभाषणम् । चूयन्तु रच्वि्ञिति मामिभावयध्वं, यतो 

युद्माकं गुरुरेक एव खौष्टः, यूयं सव्वं भिथो श्वातरः। कमपि च 

मेदिन्यां भो पितरिति माभिभाषध्वं यतः पिता युश्नाकमेक णएव 

म खगेवासौ । मनुबयेराचाय्या इति माभिभाव्यध्वं, यतो युश्राक- 
माचाय्ये एक एव खौष्टः। युद्माकं मध्ये यश्च महत्तमः स युद्माक 

परिचारको भविव्यति । यस्वात्मानम् उच्चौकरिष्यति स नौचोका- 

रिष्यते, यख्खात्मानं नौचोकरिखति स उच्चौकारिष्यते। 

अरे कपरटिनः शास्त्राध्यापकाः फरौशिनश्च, यूयं सन्तापभाज- 

नानि, यतो यूयं मनुव्येभ्यः सखगेराज्यस्य दार रुन्ध, यूयं पुन नं 

प्रविश्य, प्रविशतस्तु प्रवेशान्निवारयय । अररे कपटिनः शास््लाध्या- 

पकाः फरोशिनञ ययं सन्तापभाजनानि, यतो यूयं विधवानां 

खहाणि ग्रस्य कलाच्च सुदौधे प्राययध्ये। तलप्यध्ये विचारे गुरुतरं 

दण्ड । श्रे कपटिनः शास्लाध्यापकाः फरौशिनश्च, युयं सन्ताप- 

भाजनानि, चतो यूयं सागरं स्थलञ्च परि्नाम्यथ कन्तु मनुव्यमेकरं 

यिह्दिमतावलम्बिनम्, कुरुथ च तं नारकिण युश्मत्तो ददिगुणं 

यस्तद् वलम्बौ भवति । अरे च्रन्धाः पथप्रदभेका यूयं सन्तापभाज- 

नानि, यूय हिं वदथ, यो मन्दिरेण शपते नानुष्टयं तेन किमपि, 

यस्त॒ सुवर्णन मन्दिरस्येन शपते स खणे । श्रे मूढा अन्धाश्च, 

महत् कतर, सुवणम् च्रयवा सुवणेस्य पावकं मन्दिर ? वद्य च, 

यो यन्नवेद्या शपते नानुष्टेधं तेन किमपि, यस््पदारेण तदुपरि- 
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सेन शपते स खणो) च्रे मृढा अन्धा, महल् कतर, उप- 

हारोऽयवे पारस्य पाविका यन्ञवेदौ? यो डि यन्ञवेद्या शपते, 

शपते स॒ तया सर्वेण च तेन तदुपरि यद्यदास्ते । यश्च मन्दिरेण 

श्रपते, शपते दि स तेन तन्निवासिना च। यश्च खरगेण शपते, 

ग्रापते च स ईश्वरस्य सिहासनेन तदासौनेन च। श्रे कपटिनः 

शास्लध्यापकाः फटोशिनश्च, यूयं सन्तापभाजनानि, यतो यूय 

पेादिनायाः सितच्छचाया जोरकस्य च द् शमां शान् उपहर, परि- 

त्यक्तवन्तस््ेतान् व्यवस्थाया गरौयसोऽग्ान् विचारो दया विश्वा 

सश्च । श्रासन्निमे यद्माभिरनुष्टातथा अमो च न त्यक्तवयाः। अरे 

चरन्धाः पथप्रदशेका यूथं पानौय परिखावयन्तो मश्रकमपसारयय 

महाङ्गन्तु निगिलथय । अररे कपटिनः श्ास्त्रा्वापकाः फरौशिनश्, 

ययं सन्तापभाजनानि, यतो युद्माभिः पानपाचस्य स्थालस्व च वद्दिदेशरः 

शूरुचो क्रियते, अन्तस्तु ते परसा पदारेणाजितेद्दियतेन च परिप्रणं 

स्तः । श्रे अन्ध फरौशिन् प्रथमं पानपाचस्य स्थालस्य चान्तं शं एचो- 

कुरू, तथा छते वहिरदशोऽपि तयोः एएचि भविष्यति । अ्ररे कपटिनः 

शास््ाध्यापकाः फरो शिनश्च, यूय सन्तापभाजनानि, यतो यूयं सुचा- 

धवलितेः शवागारैः सदृश्रा यानि वदिश्चारूणि प्रतिभान्ति, सन्तयन्तस्तु 

श्रवानाम् श्रस्थिभिः सन्वैविधेरपद्र यश्च परिप्रणानि। तानौव यूयमपि 

वहि मनुयेभ्यो घाभ्िकाः प्रतिभाय, श्रन्तस्तु कापच्येना घर्मेण च प्रणाः 

स्थ। श्रे कपटिनः शास््राध्यापकाः फरो शिनश्च, यूय सन्तुपभा- 

जनानि, यतो यूयं भाववादिनां शवागाराि निभिंमोष्वे घाभ्भिका- 

णाञ्च, समाधिख्ानान्युपशोभयय, वद्य च, वयं चेत् खपूव्वे 

पुरुषाणां कालेऽबेद्छामदहि, नाभविव्याम वयं तरिं तैः सहभागिनो 

भाववादिनां ग्ोणितपातने । एवमेव यूय यद् भाववादिघातकानां 
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द पुताः ख युश्नानधि तस्य स॑च्छं यूयमेव दत्य । यूयमपि खपूववषुरुषाणां 

ररे परिमाणं पूरयत । अररे सर्पाः कालसपाणामात्म्मजाः, विचारे कथं 

यूय नरकदष्डान्निस्तरौ त्ं श्रक्यय ? 

२४ तत् पश्चत यृद्मदन्तिक्रमहं भववादिनो विन्ञवरान् गशरास््रा- 

ष्यापकांञ्च प्रेषयितुसुद्यतोऽस्जि । तेषां मध्यात् केविद् युश्नाभि- 

घोानियन्तं कऋरश्रमारोपयिय्यन्ते च, केचिच्च तेषां युद्माभिः सख- 

माजग्टडेषु कश्राभिरा हनिग्यन्ते केचिच नगरान्नगर प्रद्रावयिव्यन्ते | 

२५ दृत्यं धाञ्निकस्य वलस्य गोणितमारभ्य मन्दिरवे्ोरन्तराले यु्म- 
दतस्य बेरिखियसुतस्य सखरियस्य शोणितिं यावद् धाञ्मिकशोणितं 

२९ ग्डतले यावदेव सिक्तमच्त्, यु्नासु तत्साकच्येन व्तितययं । य॒द्मा- 

२० नहं सत्यं नवौमि, जनेव्वधुनातनेषु तत् सव्वं वत्तियते। हा 

यिरूशालेम, इहा यिरूग्रालेम, इहा भाववादिनां दन्ति नराणं 

ल्मोपं प्रहितानां प्रस्तराघातिनि पुरि, पच्योरधः खश्रावकान् 

सङ्गन्तौ कुटौ वाहं कतिहछलस्तव श्रावकान् सङ्गत वाञ्किति- 

= वान्, यूयन्तु न सब्मताः। मश्ठत युद्ाकं भवनं युद्मल्छत उत्सन्नं 

२९ विदयते । यतोऽदं य॒द्मान् जवोभि, यावद् यूयं न वच्छय, धन्यः स 

यः प्रभोनान्नायातौति, इतः परं तावन्मां न पुन द्ेच्छय ॥ ९२॥ 

यौरुशालेमस्य विनाशं योश्ोः पुनरागसनच्चाधि भविष्यहाक्यम् । 

° अनन्तरं यो चेदा निष्कुम्य धम्मधामतोऽपागच्छत्, तस्य 

जिष्यास्तदा तं धर्मधान्नो निन्मोएम्रकारान् दग्रेयितुं समौपम् 

₹ श्रागमन्। यौश्एस्त तान् जगाद, न दृश्षन्ते कि युश्माभिरेतानि 

सब्वोणि ? युद्मानदं सत्यं त्रवौभि, श्रच प्रस्तरोपरि प्रस्तर एकोऽ- 

पनिपातयितव्यो न विदा यिय्यते । 

२ च्ननन्तरं शिब्यास्तस्य जेतुनगिराबुपविष्टसखय खमौपं गुघ्तमागत्य 
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जगदुः, वक्तमहेत्यस्मान् भवान्, कदा तत् सम्भविव्यति किं वाभि 
ज्ञानं भवतश्चो पथ्ित्या युगान्तस्य चेति । यौश्टस्तदा तान् प्रत्य- 

वादौत्, सावधानाल्तष्टत, यभ्नान् कोऽपि मा प्रतारयतु, यतो 

बहवो मन्नामध्वजिन श्रागत्यं वदियन्तयदहं सखौष्ट दति प्रतारयि- 

व्यन्ति च बहन् । कथाञ्च यूय युद्धानां युद्धस्य किवदन्तो ख श्रोग्यय । 

मादधाना स्तिष्ठत, मैवो दिजघ्वं, यतः सर्व्वरोतेन भवितव्य, परिणमस्तु 

नापि तदा । वस्ततो जाति जेते विद्धं राच्यञ्च राच्यस्य विरद्ध- 

मुत्थास्यति, भविष्यन्ति च स्याने स्थने दुभिंरमारौग्कन्पाः , 
उपक्रमः पुनयातनानां सव्वेमेतत् । 

मानवास्तदा क्ते्रभोगाय युद्रान् ममपेयिव्यन्ति युश्नान् 

मारचिव्यन्ति च, देच्छध्ये च यूयं स॒व्वेजातिभि मंन्नामरूते । 

तदानौँं पुन बेहवः सूखलिष्यन्ति, एकोऽन्यं समपेयिख्यति विदेच्छति 

च। कूटभाववादिनो वदवश्वोत्थास्यन्ति बहन् प्रतारयिश्यन्ति च। 

शरनुष्णं भविच्यति च बहतराणं प्रेमाधन्मप्ाचय्योत् । यस्न्तं यावत् 

स्थिरः स्थास्यति सख तरिव्यति । सुखवादख राच्यस्याय घोषयिग्यते 

छत्वे मण्डले साच्ाथं सव्वेजातोनां कते । तदानोँं पुनरूपस्था- 

स्यते परिणमः। 

अतो यूयं यदा भाववादिना दानौयेलेन कथितं ध्वंसकारि 

धृण्ठवस्तु स्थाने पवित्रे संयितं द्रच्छथ- पाठको बुध्यतां -तदा ते 

पलाय्य गिरौन् श्राश्रयन्तां ये यिह्ृदि वायां दिद्यन्ते, नावरोहतु च 

ख सरगेहात् किमप्यादातु यो ग्यदष््े विद्यते, स च न खवासां- 

स्यादातु प्रत्यावत्तेतां यः क्वे विद्यते । भविय्यन्ति च दिनेषु तेषु 

ग्भिष्यः स्तन्यद् यिन्यश्च॒सन्तापभाजनानि । तथा च प्राथेयष्वं 

युद्माकं पलायनं अथा शतकाले विश्रामवारे वा न भवेत् । यत- 
64 



₹8 २२ ३२ मधिलिखितसु संवादः । ६१५ 

९ ~प 

॥ 

४ 

र ह + 

स्तदा महाक्तंशो यादृशः सम्भविष्यति, अजगदारम्भाद् श्रद्य यावत् 

ताङ्श्रो न सम्भूतो नापि कदा सम्भविष्यति । दिनानि तानि च 

चेन्न न्दृन्यकारिखयन्त मत्ये कोऽपि तदि नातरिग्यत् ! न्यूनौकारि- 
स्यन्ते तु दिनानि तानि वरितजनानां कृते । 

तदा च मा विश्वसित यूयसुक्ता श्रपि केनचित् पश्य खौष्टोऽच् 

वासु विद्यत दति । यत॑: कररखौष्टाः कूटभाववा दिनश्चोत्थास्यन्ति, 

प्रदभेयिष्यन्ति च ते महाभिन्ञानान्यह्ुतलक्षणानि च तादृशानि 

यैः सध्ये सति ते वरितानपि मनुव्यान् पयन्नेष्टान् करिष्यन्ति । 

पश्वत यु्मानद पूर्ववेवो क्रवान् । तत् पथश्च स मरौ विद्यत इति 
कथिते जने चुश्नभ्यं यूयं मा निगंच्छत, पश्च वा सोऽन्तःपुरे विद्यत 

दति कथिते मा विश्वसित । यतो मनुव्यपु्तस्यागमनं तयैव 

भविव्यति चणप्रभाः चथा पून्वेदिश् उदेत्य पञ्िमदिशं यावत् 

प्रकाशते । यच डि कुणपं ग्टघ्राश्च तत्र स्मागमिव्यन्ति । 

तेषान्त॒ दिनानां ज्ञोशराट् श्रव्यवहितपरं ख्यः सान्धकारो 

भविय्यति, चन्द्रश्च खज्योत्छरां न प्रदास्यति, नच्चाणि च नभसः 

पतिव्यन्ति गगनस्य बलानि च विचलिव्यन्ति। तदा व्योन्ि 

मन्खपुत्तस्याभिन्ञान प्रकाशिव्यते । तदा गोष्ठयश्च सव्वां देशस्थाः 

श्रो केन खवच्ां स्याह निय्यन्ति, निरो चिव्यन्ते च पराक्रमेण महाप्रतापेन 

च परोतमाकाग्नौयमेघर येनागच्छन्तं मनव्यप॒चम् । ख च दय्येध्वनिना 

महहानिनादेन सददितान् खदूतान् प्रहेव्यति, ते च ` गगनस्येक- 

प्रान्तमारभ्यापर प्रान्तं यावचतुग्धा उयुभ्यो मनुर्यांस्तस्य॒वरितान् 
समानेय्यन्ति । 

उड्म्बरटक्ताद् दृष्टान्तं शिचितुमदेय । स्पष्टं यदा तस्य शाखा 

जायते कोमला पत्चाणि च विकाग्रन्तः नानोय यूयम् आसन्नस्तद्] 
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मोश्रक्ञाल दति । तथेव यदा यूयं सव्वमेतद् द्रच्छय, ज्ञास्यय तदा 

स समौपस्थो दार उपस्थितश्चेति । युश्नानहं सत्यं त्रवौमि, यावन् 

सव्वेमेतन्न सम्भवति, तावन्न व्यत्येग्यन्ति मानवा एतत्कालिकाः ' 

द्यावाश्रयिव्यावत्येगव्यतः, मम वाक्यानि तु नेवाल्येव्यन्ति । 

दिनस्य तस्य तु दण्डस्य च तस्य त्वं कोऽपि न जानाति, खर्गौय- 

दूता श्रपि न जानन्ति, जानाति तन्मम पिता केवलः । वास्तवं हि 

नोदस्य काले यादृश्रमासोत् मनृव्यपुचस्यागमनेऽपि ताद्शं भवि- 

सखति । फलतो महावन्यायाः प्राक्तनेष दिवसेषु पोते नोदस्य 

प्रवेशदिनं यावद् आ्रासन्निविष्टा यथा मानवा भोजने पाने च विव- 

हने विवाहने तच नाजानश्च तावद् वन्ययोपस्थाय यावत् सर्वव न 

खमद्ियन्त, तादृशमेव भविय्यति मनृय्यपुचस्याममने । नरयो देयो- 

स्तदा क्ते्े तिष्टठतोरेकतरो शा हिव्यतेऽन्यतरः परित्यच्छते । योषितो 

दयोः पेषणतौनियुक्रयोरेकतरा ग्रा दिग्यतेऽन्यतरा परित्यच्छते । 

च्रतो यूयं जाग्रत, यतो यूथं न जानौथ दण्डे कस्िन् युभ्माकं 

परभुरायातौति । जानौत परन्छिदं यद् यदि गदखाग्यज्ञास्यद् 

आयाति चौरः कस्मिन् याम इति, स तद्येजागरिग्यत् कुद्यभेद च्च 

` खगेहस्य नाखद्िग्यत । तद् यूयमपि सस्नास्तष्ठत, यत श्रायास्ति 
मनच्यपचस्तस्मिन्नेव दण्डे दण्डो यो युद्माभिर्नानश्चयते । 

को नु खलं ख विश्वस्तो अद्धिमां्च दासो यो यथासमये 

सत्येभ्यो भच्छवितरणय स्ाभिना सखश्छत्येष्वचिङ्कतः ? घन्यः सु 

दासः स्वाम यमागमनकाले तथेवाचरन्तमासादयिव्यति । रहं 

यभ्ान् सत्यं तरवोभि स तं छते सव्वसवधिकरिग्यति । मम खामौ 
ल्ागन्त विलग्नतः दति मनसि ध्याला दासः स दृष्टो यदि सहदा- 

मान् ताडयितुं प्रमत्ते सह भोनरं॑पातुञ्च प्रवन्तेते स तदि दिने 
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यस्िन् नापेकचते दण्डञ्च यं स न जानाति तदैव दासस्य खामो 

५९ तस्योपस्याय तं दिघाकरिग्यति भाग्यञ्च तस्य कपटिभिः साद 

निरूपयियग्यति । तच रोदन दन्ते देन्तघषणश्च सम्भविव्यतः ॥२ ४॥ 

विचारदिनिमधि दृ ष्ठान्तः शित्तषा च। 

2४९ सर्गराच्यं तदा भविय्यति सदृशं दग्रकन्याभि याः खप्र- 

९ दौपान् त्रादाय वरं प्रतयङगन्तु निरिताः । तां मधादासन् पञ्च 

₹ बुद्धिमत्यः पञ्च च बुद्धिना: । यास्तु बृद्धिद्ौनास्ताः स्प्रदौपान् 

४ श्रादाय खसाद्धं तैलं नाददिरे । बृद्धिमत्यञ्च पुनः पाचेषु तैलं 

५ निधाय खप्रदौपैः सदाददिरे विलम्बमाने तु वरे निद्रालतां 

गत्वा सर्व्वा एव प्रसुषुपुः । श्रद्धेरा लयम् उच्चष्वनि बेश्धव, पश्य- 

तायाति वरो चूयं तस्मतयद्गमनाय निगच्छत । कन्यास्तास्तदा स्वा 

= उत्थाय खप्रदौपान् संख॒क्रुः । बुद्धिरोनास्तदा बुद्धिमतो जेगदुः, 
€ दन्ता्मभ्य किञ्चिद् युश्रदौयतेलाद् यतो निर्वायन्यस्माकं 

प्रदौपाः । ुद्धिमत्योऽनेन प्रतिजगदुः, नैवं कन्तैचयम् । न पर्य्याप्तं 

भविग्यति तदस्माकञ्च युश्राकञ्च कते । कौणोत वर य॒य विक्रे- 

दृणणं समौपं गत्वा खां । तास्तु कयां यावद पगच्छन्ति वरस्तावद्- 

पतये, याः सन्नो छृतास्ताञ्च तेन- सद विवाडेत्सवो यग्टदं प्रवि विग्र 

दारञ्च रुरुधे । ततः परम् अ्रन्यास्ताः कन्या आगत्य जगद्ः, प्रभो 

१1 

© 
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४. न प्रभो, मोचयतु दारमखमत्छते । स तु प्रतिबभाषे, युश्नानहहं स्रं 

ब्रवौमि नाहं जाने युद्नान् । श्रतो यूयं जाग्टत, यतो यूयं दिवसं 

तं दण्डञ्च तं न जानोय, श्रायाति यद् मनब्यपुच्ः । 

१  . 

९ फलतः स नरेण तेन सदृशः, यो विदेशगमनाथें याचाकाल्े 

९५ निजदासान् आ्राद्धय स्वसम्पत्तिं तेषु ममापेयत् । स एकस गोणोः 

पञ्च सुद्ापरणा ्रपरसे गोण्यौ दे, अन्यस्मै गोपजेकामित्यं यस्य 
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यथा सामथ्यै तस्मै तदरनृरूपमथं ददौ ततश्च द्धं प्रतस्चे । ततो 

लब्धा येन सुद्रागोष्छः पञ्च॒ स ताभि बाणि्यं कु्ववन्नपराः पञ्च 

गोणणरूपाजेयामास । लभे येन गोणा दे ख॒ तचेवापरं गोणणौदय- 

मुपाजेयामास । लब्धा तु येनैका गत्वा ख श्चूमिं खनिवा खप्रभो 

सुद्र स्तत्र न्यग त् । काले दौचऽतोते दासानां तेषां प्रभुरागत्य 

तैः सह गणयति । लबधा येन गोषः पञ्च स॒ तदोप्रस्ायापराख 

गोलः पञ्चानौब व्याजहार, प्रभो समर्पिता भवता मयि गोण्यः 

पञ्च । पश्यतु तामिमेयापरा गोष्छः पञ्चोपाजिताः। तस्य खामो 

तं जगाद, साधु भद्र विश्वस्त दास, श्रासौस्तं सखल्पेष विश्वस्तः, 

बहु मयाधिकारिव्यसे, गत्वाभ्वन्तरं भव भागौ खप्रभोरानन्दस्य । 

अनन्तरं लभ्धे येन गोण्ौ दे सोऽणुपस्थाय व्याजहार, प्रभो 
समर्पिते भवता मयि गोष्धौ दे, पश्यतु ताभ्यां मयापर . गोणौ- 

इथमुपाजितं । तस्य सखामो तं जगाद, साघु भद्र विश्वस्त दास, 

्रासोसं खर्णे॒॒विश्वस्तः वड्ष मयाधिकारिव्यसे । गत्वाभ्यन्तरं 

भव भागौ खप्रभोरानन्दस्य । ततः पर लबधा येन गोण्छेका, 

सोऽषयुपस्याय व्याजहार, प्रभो भवान् नरः कठोरः, नोप्रवान् यत्र 

वीजानि छन्तति तच श्ट, न यत्र विकौणवान् सञ्चिनोति तत्र, 

अतोऽहं भौतो गत्वा शमौ गोण भवतो गृढवान्, पश्यतु चट् 

भवतस्तद् गरक्वातु । तस्य खामो ठु प्रतिगदन् तमत्रवौत् रे दष्ट 

मन्द दाख, व्येदं भो न्वज्ञायि यन्मया नोप्रानि यच वोजानि 

छत्यते तच शस्यं, न यच विकणे सञ्चौयते तचेति? तथा सति 

आसंस्वया मदौयमुद्रा बणिच्छिपेयितव्याः, तया ङृतेऽहमेवोपस्थाय 

निजं मम सढद्धि आदाचिव्यं। श्रतो यूयं गोण" तामस्माद् 

श्रपद्त्य दश्गोण्णेनाम् श्रधिकारिणे दत्त। यतो यस्य कस्यचिद् 
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आस्ते तदतौ दायि्यते तस्य च प्राच्यं भविव्यति, यस्य ठु नास्ते 

तस्य यदस्ति तदपि तस्माद् श्रपददारिव्यते। दाख परन्तिमम् 

अरनुपयोगिनं तिमिरे वददिःखे निचिपत, तत्र रोदनं दन्ते दंन्त- 

घषंणएञ्च सम्भविव्यतः । 

यदा तु खप्रतापान्वितो मनुग्यपुचः सहितः सवै दुंतैः पवि- 

रागमिय्यति, स तदा खप्रतापसिंहासन उपवेच्छति जातय सर्व्वा- 

स्तस्य समचम् एकजोकारि वयन्ते । यथा च पालर चकः एयक करोति 

मेषेभ्यग्कागान्, स तथा विभन्य मनुव्यांस्तान् ष्रयक् करिव्यति, 

स्थापयिच्यति च मेषान् खद त्वजान् खवामे । ततः परं राजा 

वदिश्यति खदचिणे सितान्, भो मत्पितुराशौर्वादभाजनान्यायात, 

दायवद् भुङ्ख राज्यमुपकच्ितं युश्रद्यंमाजगल्खापनात् । यतो 

मयि च॒त्छामे युयं मद्यं भच्छम् अदन्त, उषातुरे माम् अपाययत, 

अतियो माम् श्रन्ग्ण्ञोत, विवस्त्रो मां वासांसि प्येधापयत, 

अखस्थ मां पय्यैपश्यत, कारानिडिते माम् अभ्यागच्छत । धाभ्मिकास्ते 

तदा तं प्रतिभाषिष्यन्ते, प्रभो दृष्टो वा कदा भवान् श्रस्माभिः 

चुत्वामो भच्छेए तपितश्च ? दृष्टो वा कदा दषातुरः पायितश्च ? 

दृष्टो वा कदा भवान् श्रतिचिरस्माभिरनुग्हौोतश्च? दृष्टो वा कदा 

विवस््लो वासांसि परिधापितश्च ? लकछितो वा कदा भवान् ्रखख्थः 

कारानिहितो वास्माभिः परिदृष्टश्च ? राजा तांस्तदा प्रतिवदिव्यति, 

युभ्रानहं सत्यं त्रवोमि, भराद्रणां मेतेषां चोदिष्टानाम् एकं प्रति 
युश्नाभि यावद् ्रकारि तावन्मां प्रत्यकारि। ततः परं स॒ वामे 

खितानपौत्यम् आलपिव्यति, रे ग्रता यूथं मन्तो दूरमपगच्छता- 

नन्तम् श्रद्निम् उपकच्ितं दियावलस्य तदौयदूतानाश्च छते । 

यतो -मयि चृतषामे ययं मद्यं भच नादत्त, ठषातुरे मां नापा- 
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ययत, अतिथौ मां नान्वग्ह्योत, विवस्त्रं मां वासो न पर्यैधापयत, 

्रखस्ये कारानिदिति वा मां न पथ्येपश्यत । तेऽपि तदोत्तरं छल्वा 

तं गदिष्यन्ति, प्रभो, कदा वा भवन्तं चृत्कामं वा ठषातुरं वातिथिं 

वा विवस््त वाखस्यंवा कारानिहितं वा दृष्टास्माभि भवतः परि- 

चर्यां न कृता ? स तांस्तदा प्रतिभाषिव्यते, युश्रानहं सत्यं त्रवोमि, 

युद्माभिः चोदिष्टानामेतेषाम् एकं प्रति यावन्नाकारि तावन्मामेव 

प्रति नाकारि । ततोऽपगभिव्यन्तोमे दण्डं भजितुमनन्तं घाञ्निका- 

स्वनन्तं जोवनम् ॥ ०५ ॥ 

योभ्यः शेषडूःखभो गसर शच्च । 

समाप्य व्यानि सर्व्वाण्छेतानि योष्ः खभिव्यान् जगाद्, ४ € 

जानोय यूयं यदुपासते “निस्तारपव्वे दिनदयात् पर, मनुब्य- 

पुजरस्तदा क्ररारोपणय समपेयिव्यते । काले तस्मिन् सुख्ययाजकाः 

शास््ाध्यापकाः प्रजानां प्राचौनाश्च महायाजकस्य कायाफामिधस्य 

₹म्यं समाजग्मुः सम्बन््रयामासिरे च यथा यष्टुं कलेन टवा 

न्युः । ते व्ववदंश्च मेव प्चैणि, चेत् तथा भविव्यति कलो 

जनानां मध्ये । 
यौशोरभिषेकः । 

वैयनियायान्त॒ योशौ भिमोनस्य कुिनो गेहे विद्यमाने 

योषिदेका शरेतोपलभाजनेन मदां सुगन्धितैलमानौय तस्यान्तिकं 

गत्वा खावयामास तच्छछिरिखि तस्य भोजनायासोनस्य । एवं दृष्टा 

भिष्यास्तस्यासन्तष्टा शला अगदन्, कथमयमप्ययः ? तेलेऽखिन् 
विक्रौते मृद्धं महक्ब्ध दरिद्रेभ्यो दातुञ्चाग्रच्छत । यौश्एस्त 

तज्न्नात्वा तान् बभाषे, ज्गहथ कथं दुःखितां योषामिमां ? कतवतौ- 
यन्त मयि कमे सत् । यतो दरिद्राः सततं युश्र्ङ्गिनोऽदन्तु न 
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सततं यु्नह्ङ्गौ । देहे मम तैलभिदं निषिच्येयं तावत् कृतवतो 
कम्मे मम समाध्यपयोगि । युश्नानदं सत्यं त्रवौमि रत्नस्य जगतो 

यच कुत्रचिद् घोषयिव्यते सुसंवादोऽयं, तच स्वे कथयिष्यति 

कर्म्माप्येतत् कतमनया स्मर णायमस्याः । 

तदा दाद्शरश्रिव्याणाम् एक ईष्करियोतौयो चिदा इत्यभिधो 

सुख्यथाजकानां समोप गला जगाद, अं यत् तं युश्रासु 

समर्पयेयं तद् यूयं मह्यं किं दातुं स्मताः? ततस्ते चिग्द् रौप 
१९ शुद्र स्तो लयामा सुस्तस्य छते । तद् प्रश्टत्यगबेषयत् स॒ तत्समपेणस्य 

१७ 

4 

"समयम् । निस्तारपव्वैपालनम् प्रभो जस्थापनच्च । 

अनन्तर निष्किधृूपानां प्रमे दिने योशोः समोपम् उपस्थाय 

जिव्यास्तं जगदुः, भवत इच्छातः कुतास्माभिरुपकल्पयितव्यं भोजम 
निस्तारपाव्वेणं ? स बभाषे, ययं नगरमसुकस्य समोपं गत्वा तं 

ह धि ५ = 
ब्रूत, शर् वक्ति, श्रासन्नो मम कालस्तव ग्टहेऽदं खशिय्येः सद 

९९ निस्तारपव्व सम्पालयिव्यामि.। अतो यैप्ररना यथादिष्टं शिष्यास्तधैव 
० 

९९ 

२५. 

कुव्वेन्तो भोजनं निस्तार पाव्वेणमुपकल्पयामासुः । सन्ध्यायान्तु 

जातायां यौश्ट दाद् शिष्यैः सदह भोजनम् उपविवेश । तेषु च॑ 

भच्तमाणेषु स बभाषे, श्रं यु्मान् सत्यं त्रोमि, युश्नाकम् एको 

मां समपंचिय्यति । श्रनेन तेऽतौव शोचन्तः प्रत्येकं तं प्रष्टुम् 

आरेभिरे, प्रभो स किमहं? स तु प्रतिबभाषे मया बद्धंयः 

खूपपाचरे पाणिममन्नयत् स एव मां समपेयिखखति । मनुव्यपुत्रमचि 
ॐ += 

यया लिखितमास्ते स तयव प्रयाति, नरेण येन तु मनुख्यपुचः 

समयते स सन्तापपाचचं । तस्य नरस्य जन्म चन्नाभविष्यत् तर्हिं 

तेनेव तस्य च्ेमम् भ्रभविव्यत् । तस्य॒ समपंयिता यिहदास्तदा 

प्रतिजगाद, भो रच्िन् ख किमहं? ख बभाषे, तं वयाहार्षौः । 
१] 
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अतस्तषां भोजनकाले योश: प्रपमादायाग्रौर्वादं रवा तं भङ्खा 

शिष्येभ्यो ददौ बभाषे च, ग्ञोत सुगध्वम्, एतन्म शरोरं। 

ततः स पानपा्रमादाय धन्यवाद कला तेभ्यस्तद् ददौ बभाषे 

च, पिबतानेन सघ्वं, यत एतन्मम शोणितं पापमोचनाय बहनां 

छते विखाव्यमाणं नूतननियमस्य शोणितं । युश स्वहं त्रवोभि, 

गोस्तनोलतोत्यन्नोऽयं रसो दिने यसख्िन् मम पिदराज्ये नवीनो 

मया युभ्नाभिः स्ह पायिच्यते श्रद्यारभ्य तदनं यावत् स मया 

नैव पायिव्यते । ततस्ते स्तो गला जेद्वनपवेतं जग्म: । 

यो श्स्तांस्तदा जगाद, रा्यामस्यां सव्वं यूयं मयि रूलखिग्यय, 

यतो लिखितम् रास्ते “श्रं ब्रजरच्कमाहनियग्यामि, व्रजस्य मेषा 

विकर्ण भविव्यन्ति 1” परन्त्, ममोत्थानात् परम् च्रं युश्नदये 

गाक्लोलं यास्यामि । यपिच्रस्तं प्रतिजगाद, सर्व्वऽपि चेद् भवति 

लले युस्तथाप्यहं कदाचन न स्खलिव्यामि । योश्एस्तं जगाद, त्वामह 
सत्यं ब्रनोभि, राश्चामस्यां कुक्कुटस्य रवात् प्राक् लं मां चिृतवः 

प्रत्याख्यास्यसि । पिचम्तं त्रवोति, यद्यपि भवता साद्धं मम मरणम् 

अवश्यं स्यात्, तथाप्यहं भवन्तं नेव प्रत्यास्यास्यामि । एवभेव शिखाः 

सर्ग्वऽप्यभाषन्त । 
गेतश्प्मिन्युद्याने यौ शोमेम्प्रान्तिकदुःखम् । 

योष्टस्तदा तेः सह गेतश्रिमानौत्यभिघं स्थानमुपस्थाय भिव्यान् 

जगाद युयमचोपविश्रत, यावददममुच गला माथेनां क्वं । 

श्रनन्तरं स पिन्नं सिबदियस् पुन्नौ च सद्गिनः कृत्वा शोचितु 

विषन्तश्ारेभे ताञ्च जगाद, प्राण मम त्ये श्नोकापन्नाः, 

यूयमतरावतिष्टमाना मया सह जाग्टत । ततः स किञ्चिद् श्रं 

गलाधोमुखो निपत्य प्रायेयमानोऽ्रवोत्, भो मम पितः, यदि 
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शक्यं स्यात् तर्हौदं पानौयपात्रं मन्तोऽपसरत, तथापि न मया, 

रपि तु तया यथा वाञ्छते तथेव भवतु । श्रनन्तर स तेषां 

श्िव्याणां समोपमागत्य तान् निद्राणान् दुष्टा पित्र जगाद, 

एवमेव ययं घटिकाम् एकां मया साद जागत्तं नाशरक्रत ? जाग्टत 

प्राथयध्वञ्च नो रेत् परौचां निवेच्छष्वे, यत श्रात्मोद्यतः श्रौरन्त 

दुबेलम् । दितौयवारं पुन मैवा स प्रायेयाञ्चक्रे भो मम पितः, 

पानोयपाचमिदं यावन्मरया न पौयते तावद् थदि मन्तोऽपमरितु 

न शक्रुयात्, तवेच्छा तहिं सिध्यतु । सोऽनन्तरमागत्य पुनस्तान् 

निद्राणणन् ददे, यतस्तेषां नेच्ाण्यवशान्यासन् । ततः स तांस्यक्ता 

पुनरपगत्य दतौयवारं वाक्यं तदेव व्याहरन् प्रायेयाश्चक्रं । ततः 

परं खशिव्याणां समो पमागत्य तान् जगाद, एवमेव युयं निद्राण 

विश्रामं सेवध्ये किम् ? पश्यतोपस्यितः स दण्डो मनुय्यपुचश्च 

पापिनां करेषु समण्येते । उत्तिष्ठत वयं गच्छामः । पश्यत मम 

समपेयिता समोपमागतः । 

योण्टोः शु दस्त समपेणस् । 

पश्य स यावदित्थं भाषत श्रागमत् तावद् दादशानाम् एकोऽयेतो 

यिहदास्तेन साद्धेञ्च मुख्ययाजकानां जनप्राचोनानाञ्च सकाशाद् 

्रसियष्टिधारौ महान जननिवहः। तस्य समपयिता तेभ्यः सङ्धतं 

दत्तवान्, यथा, अह यं चुब्निष्यामि स एव सोऽस्ति यूयं तमेव 

धरतेति। श्रतः स ततछणं योशोरन्तिकमुपस्थाय, र्वन् प्रणम 

इत्युक्ता तं चुच॒म्न। योणश्टस्तु तमनत्रवोत्, मित्र किमथसुपतिष्टसे ? 

जनास्ते तदोपागत्य योगौ हस्तां कृत्वा तं दरुः । पश्च नरस्तदा 

यो्ोः सङ्गिनामेको हस्तं प्रसाय्ये कोषाज्निजासिं निष्कुष्य महा- 

याजकस्य दासमादत्य तस्य कणेमेकं परि चिच्छेद । योष्स्तदा 
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तमन्रवौत्, तवासि पुनः खस्थाने निधेदि, यतो ऽसिगराद्दिणः सर्य 
ऽसिना विनङ्खयन्ति। इदानोौमेवादं सपितर याचितुं शक्रोमि, स 

च मद्यं दाद श्यो बाहिनोभ्योऽष्यधिकान् खमगेदूतान् वितरिग्यतीदं 
त्या किम् असम्भवं मन्यते ? परन्वेतेनैव भवितव्यमिति शास्तौ- 
यो क्रयः कथं सेव्यन्ति ? 

दण्ड तस्िन् योगर जननिवदान् जगाद, दस्छमिव मां धरतमदोन् 
यष्टौ्चादाय किं यूयं वद्दिरागताः ? अदन्तु प्रत्यहं ध्मधान्नि 
युभ्रसकाग्रमासोनोऽभिक्चय यूयं तदा न मां तवन्तः। समूतन्तु 
सन्वेमेतद् यथा भाववादिनां श्रास्तलो योक्तयः सिद्धिं गच्छेयुः । 

मदहायाजकसमच्तं यौ श्टोविचारः। 

ग्रिष्यास्तदा सव्वं तं त्यक्ता पलायाञ्चक्रे । ये तु योश एतवन्तस्तैः 

स॒ महायाजकस्य कायाफाः ममौपं जिन्ये। तत्र शास्ाध्यापकाः 

प्राचोनाश्च समागमन् यपिच्रस्तु दूरान्महायाजकस्य इभ्य यावत् 
तमन्त्रजत, परिणणम दिदृचुश्च तत्र प्रविश्य पदातिभिः सदोपविवेश । 

तदा सुख्यायाजकाः प्राचोनाः रक्वा सभा च यौष्टं दन्तका मास्तस्य 

प्रतिकूल गटषासाच्छम् अम्गयन्त न तु लेभिरे बङ्षु सषासाचिषू- 

पागतेव्वपि नं लेभिरे । पश्चान्न दौ शटषासाच्चिण्णवृपस्थायोचतः, जरसौ 

व्याइतवान् अहम् दै वरस्य मन्दिर भङ्का दिनच्ये निश्मोतु शक्रोमोति। 

महायाजकोऽनेनोत्थाय तमन्रवोत्, किमपि ल किं न प्रतिभाषसे? 

दमौ तव प्रतिक्रूलं किं साच्छं दत्तः ? यशस्तु मौनम् श्रवलम्ब्ा तिष्ठत् । 

अनन्तरं महायाजकस्तं प्रतिबभाषे, अदं त्वां जौोवनमयेनेश्वरेण 

शरपयाभि, वमोश्वर स्च पुत्रः खष्टो न वेत्यस्म्मान् वद । यौ प्रस्तं जगाद, 

लं व्याहार्घौः । अधिकन्तु यु्मानहं त्रवौभि, इतः प्रति यूय मतु- 

व्यपुच्रं प्रभावस्य दकिण श्रासोनम् श्राकाग्ौयमेधरयेनागच्छन्तञ्च 
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९५ वौ लिय्यध्ये। महायजकस्तद् स्ववासांसि विदौय्यै बभाषे, स शश्वरनिन्दां 

चकारः साचिणामधिकानां कि प्रयोजनम्? पश्वताधुनाश्रावि 

९९ युद्माभिरौश्वरनिन्दा। युश्भाभिः क्जिं मन्यते ? ते प्रत्यवदन्, स प्राण 

९° दण्डमहंति । ते तदा तस्याखये न्यष्टोवन् सुष्टिभिश्च तमात्रन् । केचिन 
इन तं प्राहरन्नवदश्च, खौोष्ट भावोत्यास्मान् नद् कस्ां ताडितवान् ? 

पितरेण यैेश्एः वारचयमस्रोकतः । 

९९ पिचरस्त् वहिः प्राङ्गण श्रासौनोऽतिष्टत् । दासौ तदैका तस्यान्तिक- 

° मागत्यान्रवौत् लमपि गालौलौयस्य यौ गोः संग्यासोः । स तु स्व्व॑षां 

| समक्तम् श्रनङ्गो कुव्वेन् जगाद्, न बध्यते मया त्वया कि गद्यते 

०९ तसिश्च पुन गं पुर गते काविदन्या तं दृषा जनांस्तच विद्यमानानवदत्, 

०? श्रयमपि नासरतौयस्य योः सग्यासनेत्। स ततः श्चा पुनरनङ्गौकुव्वन् 

०९ जगाद मनुं तं न जानामोति। चण्णत् परं नरास्तत्र स्थिता उपागत्य 

पित्रमन्रुवन्, नूनं चमपि तेषाम एकतमोऽसि यतस्तव भाषा लां 

०४ व्यच्ञयति । स तदाभिग्नु दियन्च कन्तेमारभ्यात्रवौत्, मनुख्धं तं न 

०५ जानामोति । सदसत कुक्कुटो रुराव ¦ श्रनन्तरं कुक्कुटरावात् प्राक् 

लं मां चिद्शत्वः प्रत्याख्यास्यमोल्ति वाक्यं यत् स योग्ररनोक्तस्तत् 

रला पित्रो वहि गेला तौतरं रुरोद ॥ २६॥ 

(>, ततः परं जाते पुनः प्रातःकाले मुख्ययाजका जनानां प्राचौ 

१ नाञ्च सव्वं योगो विरुद्धं तस्य बधपथं मन््णां चत्रवद्धा च तम- 

पनौय देशाधिपतौ पन्तौये पौलात्ते समर्पयामासुः । 

ईष्करि योतौययिहदाकन्तैकः आ्मबधः । 

३ छता यौशो दंण्डाज्ेति दृष्टा तस्य समर्धयिता यिहृद्ास्तदानुतप्य 

ताल्तिंगरद् रौपसुद्रा सुश्ययाजकेषु प्राचौनेषु च प्रत्य्पयन् बभाषे, 

४ शोणित निरपराधं सम्य पापं मयाकारौति। ते वन्रुवन्, किमने- 
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नास्माकं ? त्वयेवालोच्यतां । स तदा रौणसूुद्रास्ता मन्दिरे निक्सिप्य 

प्रतस्ये गला चात्मान प्रतिलब्ब्य ममार । ततो सुख्ययाजकास्ता मुद्रा 

आदाय जगदुः, भाण्डागारे खापनमेतासामविधेयं यतः शोणितस्य 

मूल्यमेतत् । अतस्ते मन्लणां कला ताभि विदे शिनां खतानां समा- 

चिखानं कुम्भकारस्य चेचम् अक्रेषुः। तद्धेतुना चेचस्य तस्याद्यापि प्रबलं 

शोशणितकचमिति नाम सश्रूतम् । द्त्थं भाववादिना चिरमियाहेए 

व्यादइतमिद् वाक्यं सिद्धिं गत, यथा, “दखायेलः सुतानाम् आदेशाद् 

यस्ठ मूल्यं निष पितं, तस्य मूलवतो मूल्यं चिंशन्मदरामाणं रूप्यं तेरादाय 

सटाप्रु मों यथादिक् तथा कुम्भकारस्य रचे ऽपिंतमिति" । 

दे शध्यक्तसमकत्तं यो श्रो विचारः । 

श्रनेन्तर योश्ु दंशराधिपतेः समक्तम् अतिष्ठत् । स तु देणाधि- 

पतिस्त पप्रच्छ त कि यिह्दौयानां राजा? योौएटस्तमवादोत्, 

भवान् व्याहरति । सुख्ययाजकेस्त प्राचतोनैश्च क्रियमाणे तस्याभियोगे 

ख किमपि न प्रत्यभाषत । दा पौलातस्तं न्रवोति, न कि श्रयणोषि 

तव विसद्धभमो माच्छुवचांसि कति वदन्ति? खं तु तस्मै नैकस्यापि 
व चनस्यो त्तरम् अदात् । अनेन देशाधिपतिरतीवाश्चय्थं मेने । 

रौ तिरियच्चासोत् यद् देश्ाधिपतिः प्रतिवषं पव्वणि तस्मिन् 
जनानां रते तेरभोण्एितम् नरमेकं कारागृध्ं मोचयतोति । प्रशिद्धो 

नर एकस्तेषां तद् बारब्वा इ तिनामकः कारागुप्त श्रारौत् । तेव्वतः 

समागतेषु पोलातस्तान् अरष्टच्छत्, यूयं मन्तः कतरस्य मोचनं 

वाज्य ? बारब्वाः कवा खौष्ट इति विख्यातस्य योशोः ? यतो 

दि शाधिपतिनाज्ञायत स यन्मरात्सर्य्यात् तेः समपितः । 

अनन्तरं यदा स विचारासन उपविष्ट श्रासौत् तस्य पन्नो 

तदा प्रेषयं प्रडित्य तं जगाद, धश्मेवता तेन सह व्यापारः कोऽपि 
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भवतो मा भवतु यतस्तस्य कृतेऽद्य खभ्रद षने सम्भूता मम यातना 
1 

बह्तरा । यथा तु जननिव्रहो बारब्बां याचत यञ्च नाशयेत् 

` सुख्ययाजकाः प्रानोनाञ्च तांस्तथा प्रावत्तेयन् । दे शरा धिपतिस्ततस्तान् 
पप्रक युश्रदिच्छातस्तयो दयोः कतरो मया मोचयितव्यः? ते 

जगदुः, बारब्वाः । पोलातस्तान् अन्रवोत्, खौष्टाभिधं तदं तं 

योश प्रति मया किं कन्तेव्यम् ? सव्वं तमन्रृवन् स क्रुशमारोप- 
ताम् । देग्राधिपति बभाषे, कथमेतत् ? किमपराद्ध तेन ? जरनेन 

तेऽधिकं करो शन्तोऽवदन् स करभमारो पताम् । तदा यन्नो मम 

विफलः प्रत्यृताधिकः कलददो जायत इति इष्टा पौलातस्तोयमादाय 

जननिवदस्य समक्त हस्तो प्र्ताद्य बभाषे, घञ्मवतोऽस्य शो रितपा- 

तने निदधषोऽचं युश्माभिरालोच्यतामिति । त्सः प्रजानिवदस् 

तं प्रतिवभाषे, तस्य शोणितम् श्रस्माकम् श्रस्मत्सन्तानानाञ्च शिरःसु 

वत्तेतां । तेषां कृते स तद् बारन्वां मोचयामास योष्न्त् कशाभिः 

प्रहाय्ये क्रुशरारोपणायं समपेयामास । 

दे शाधिपतेः रैनिकनरा यीश्ररं तदा राजदभ्यैस्याभ्यन्तरं नौत्वा 

चैन्यदलं छत तस्य परितः समागमयामासुः । वस््ाणि तस्य च 

मोचयिता तं लोहितवणें प्रावार परिधापयामासुः कण्टकौश्च खजं 

निर्माय तस्य शिरसि निदधुस्तस्य द क्षिणएदस्तोपरि च नलं सम- 

पैयामासुरनन्तरं तस्य समक्तं जानुपातं कुव्वेन्त उपहासेन तमवदन्, 

३० यिद्छदौयानां राजन् प्रणमः। पुनश्च तसन् निष्टौय तं नल- 

२९ 

= ९ 

मादाय तस्य शिरोऽताडयन् । दत्थं तम् उपहस्य त प्रावारं मो चयिला 

तस्य खवासांमि परिधाप्य च क्रुशम् श्रारोपयितु तम् च्रपनिन्युः 

यौश्योः क्रुणारोपशं खलयुख । 

निर्गच्छन्तस्त ते गशिभोननामकं कुरौणोयं नरमेकमासाद्या- 
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मासु देभुश्च तं, क्रुं तस्य वोढुं वेतनं विना । अनन्तरं गर्गथा- 

येतः कपालस्यलमित्यभिधं स्ानसुपस्था् पानौयाथं ते तस्म पित्त- 

भिभितम् श्रन्लरसं ददुः स तु तमाखाद्य पातुं नाङ्गोचक्रे । 

अनन्तरं ते तं ्रुशमारोष्छ शुटिकापातेन तस्य वाखांसि मियो 

विभेजिरे । इत्थं भाववादिनोक्रेयं कथा सिद्धि गता, यथा, 

मामकौनानि वस्त्राणि खमध्ये विभजन्ति ते । 

मत्यरि च्छद लिष्ातो गुरिकां पातयन्ति च ॥ 

अनन्तर ते तचरौपविश्व तम् श्ररचन् । तस्य गिरयश्च ते 

बवन्धूरिदं तस्याभियोगलेख्यं यथा, यिह्धदिनां राजा यौश्टरयम् । 

तदा च दख दरौ तेन साद्धं क्रु ्रारोघेताम्, एकतरस्तस्य द चिणो 

वामे चान्यतरः । 

अनन्तर ये मनुष्या मागंण तेनात्रजंस्ते शिरांसि चालयन्तस्त- 

भित्थमनिन्दन् यथा, मन्दिरिभञ्जक दिनत्रये च तन्निरमातरात्मानं 

तारय । ल्ेदौश्वरस्य युचोऽसि तहिं करश्राद वरोह । शास्तराध्यापकेः 

प्राचौनेश्च साद्धेम् रशदश्रमेव तमुपहसन्तो सुख्ययाजका अपि 

तमवदन्, सोऽपरान् ्रतारयत्, आत्मानं तारयितु न शक्रोति । 

ख चेद् इसायेलस्य राजास्ति तर्हौदानों कृशाद् श्रवरोहतु, तथा 

ते वथं तस्मिन् विश्वसिग्यामः। स ईरे विश्वासं छतवान् ईश्वरेत् 
तम् श्रभिरोचयति तदहि तसुद्धरतु, यतः स कथितवान् दैश्वरस्य 

पुजोऽह । तेन साध करश्रारोपितौ दष तावपि तचेव तमपवदताम् । 

आआमध्याह्धान्तु दतोयप्रहरं यावत् छत्त्रे ललेऽन्धकारोऽग्डत् । 

ठतोये प्रहरे च यौश्टरत्को शलरु्रवेण बभाषे, एलो, एलौ, लाम्मा 
ग्रवक्तानोति, अ्रस्यायीऽय, 

डे मटौर मदौश तमां परित्यक्तवान् कुतः । 
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तच््रुला तत्र खितानां नराः केचिदवटन् असावेलियमाङ्यति । 

तक्षणएच्च॒तेषामेको द्रुला स्पच्जञमादायाश्लरसेन पूरयिता नलागे 

बद्धा तम् श्रपोणयत् । श्रपरे त्रवदन्, निवत्तेख, चमुं तार यितुम् 

एलिब श्रागच्छति न वेत्यस्ाभि दुंश्वताम् । 

ततः परं योश्एः पुनरुचेरत्करश्व प्रार्णस्तत्याज । पण्य च तदा 

मन्दिरस्य तिरस्करिण्गतोऽधो यावद् विदद्रे भ्रकन्ये शैला 
विचिच्छछिदिरे श्वागाराण्ुहारयामाशिरे निद्र्एानाञ्च पवित्राणां 

कुणपानि बहृन्यृत्यापयाञ्चक्रिरे तस्योत्यापनात् परञ्च निर्गत्य ते 

पुष्णनगर प्रविश्ानेकेषां प्रत्यचौबभ्रवुः । तास्त श्कव्यादौन व्ापा- 

रान् दृष्वा शतपति र्योग्रो रक्षणे नियुक्तास्स्य स्गिनखातौीव 

भोवावदन्, सत्यम् अ्रासौदसावोौश्वरस्य पुत्रः । 

अपि च गालौलतो योषम् अ्रनुगतास्तत्यरिचर्य्यायाञ्च नियुक्ता 

वद्यो योषितो दूरादवलोकमानास्तच्ाविद्यन्त । तासां मधये मग्द- 

लोनो मरियम्, याकोबयो्योख् माता मरियम् सिबदियसुतयो 

माता चासन् । 
योश्योः समाधिः । 

सन्ध्यायान्तु जातायाम् श्ररिमायियानिवासौ योषेफनामक 

एको धनौ नर श्रागमत् । सोऽपि योगशोः शिव्यः। सख पोलातस्य 

खमौपं गला योशो रहं ययाचे । दिष्टे तद्ा पौलातिन देख 

दाने योषेफो देदमादाय शएचिना चौमवस्त्रेण वेष्टयामास 

तकित गेलरभ्प्रे च खाथं स॒ यच्छवागारं निभ्भितवांस्तिन् 

नूतने श्रवागारे निदधे महाश्ानञ्च लोटचित्वा शवागारस्य सुखे 

द्वा प्रतखे । तच तु मग्दलोनो मरियम् च्रन्यतरा च मरियम् 

श्रवागारस्य सम्मुखम् उपविश्यावातिष्ठेताम् । 
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पर दिने तवर्थतः सन्ननदिनात् परं यदिन तस्मिन् मुख्ययाजकाः ९९ 

फरोशिनश्च पौलातस्य समक्तं समेत्य जगदुः प्रभो स प्रवञ्चको ९२ 

जञोवत्काल उक्तवान् दिनज्रयात् परम् उत्थास्यामौत्यस्नाभिः समयते । 

श्रतस्ततौयं दिवसं यावत् तच्छवागारस्य रक्षणं भवतादि श्यताम् । ९४ 

नोचेत् शिग्यास्तस्य नक्तमागत्य तं ला जनेभ्यः कथयिष्यन्ति स 

ब्टतानां मध्यादुत्यांपित इति । एवे सत्यादिभान्तितोऽन्तिमा 

भ्रान्तिरनिष्टतरा भविच्यति । पोलातस्तान् जगाद, प्रहरिवगौ ९५ 

युश्राकमास्ते, गत्वा तत् स्थानं यथाज्ञानं गोपयत । ते तदा गत्वा ९ई 

तमश्ानं सुद्रयाङ्ःयिला प्रहरिवगेंणापि शवागारम् श्रगो पयन् ॥२ ७॥ 

इभ॑श्चानाड् योशोरुत्थानस् । 

शिष्यान् प्रति तस्य येषादेशश्च । 

विश्रामवारे लतौते सप्नादस्य प्रथमदिवसस्य प्रातःकाले र्ट ' 

मग्दलोनौो मरियम् सा चान्यतरा मरियम् तच्छवागार द्रष्टमा- 

गच्छताम् । पश्च च तदा महान् कन्पोऽग्दत्, यतः प्रभोरेको 

दूतः खर्गांद् भ्रवरुद्य समोपमागत्य प्रस्तर तं इाराल्ञोठयिला तदु- 

पच्युपविवेश्र । तस्य तु विदयुदिवाभा ठषारवच्छुक्तश्च परिच्छद 

श्रास्तां तस्य भयाच्च रचकाः समुदिभ्रा गटतकल्याञ्च बश्ठवुः। ख ४ 

दूतस्ते योषिते प्राह, युवां मा मेषटं यतोऽहं जाने युवां क्रुशारोपितं 

सौ एम् अन्विष्यथः । सख लर न विद्यते यतः स यथोक्तवांस्तथे- ‹ 

वोत्यापितः । आयातं यच प्रभुरणेत स्यानं तनिरौच्ेयां गत्वा च~ ° 

सत्रं तस्य शिब्यान् वदतं स शतानां मध्यादूत्यापितः पश्यत चस 

युद्मदयरनो गालौलं याति, त्रैव तं द्रच्छय । पश्चतमहं युवाभ्यां न 

कथितवान् । ततस्त सभयं महानन्देन च सत्वरं श्रवागारात् प्रस्थाय 

प 

० 

८. 

1 तस्य भिष्येभ्यः संवाद दातुम् अद्रवताम् । पश्य च शिय्येभ्यरूयोः 
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संवादं दातं गच्छत्योर्यो्एस्ते साचात्छत्यात्रवौत्, युवयो मङ्गलं 

श्यात् । ते चोपागत्य तस्य चरणौ ला भजनाम् श्रकार्टाम् । 

तदा यौश्स्ते श्रवादौत्, मा भैष्टं गला तु मम भरान् ममेन- 

मादे शं ज्ञापयतं यत् ते गालोलं गन्तर््यं, ततैव ते मां द्च्छन्तौति । 

यावत् ते गच्छतः पश्य तावद् रच्चकवगेस्य केचिन्नरा नगर- 

मुपस्थाय यद्यद् इन्तं तत् स्वे मुख्ययाजकेभ्यो निवेदयामासुः । 

प्रेते तु प्राचौनैः सह समेत्य मन्तणञ्च कृता सेनिकनरेग्यो यथेष्टा 
१९ 

१४ 

१४. 

रौष््ुद्रा ददु बभाषिरे च यूयं वदत, शि्यासतस् रात्रावागत्य 
निद्धितेष्वस्मासु तम् श्रचुचुरन्निति । यदि च देश्ाधिपतेः समच्तम् 

श्रय अवण भवेत्, वयं तदं तम् अ्नुनेव्यामो युश्ांख्च निःशङ्कान् 

करिग्यामः । ततस्ते ता मुद्रा ग्टहौत्वा यथा शिकितास्तयेव चक्रुः । 

साच कथा यिहृदिनां मध्ये यापाध्या्वतिष्ठते । 

एकादग्र भि्यास्तु गालोलं गला यौश्रना निदिं गिरावुप- 

तश्िरे । तच्च दृष्टा तस्य भजनां चक्रुः । केचित्ते संमशेरत । तदा 

योष्रः शरमौपमायत्य तेः संलपन् बभाषे, सखरंमेदिन्यो निखिलं 
सामथ्ये मद्यम् श्रदायि । श्रतो य॒य गला यावतौ जातौः शिष्यान् 

कुव्वेन्तः पितुः पुचम्य च पविच्रस्यात्मनश्च नामोदिश्य तान् श्लापयत, 

शिच्यत च तां स्ततछन्वस्य रचणं युश्नानहं यद्यद् दिष्टवान् ॥ ्रधिकन्त 

पश्चत, युगान्तं यशचत् सव्वेदिनान्यदहं युश्नाभिः सा द्॑मासे ॥२८॥ 
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माकंलिखितः सुसंवादः। 

प्रभो ्यीँश॒खनौष्ठस्य लापनं परोक्ता च । 

ईश्वरपुचरस्य यौशोः खीष्टस्य सुसंवादारम्भः । भाववादिनां ग्रन्थे १९ 
लिखितम् शरास्ते, र 

पश्य लद्गमनस्याये खदूरं प्रहिणोम्यदं । 

तवाये तव पन्थानं स हि सन्नौकरिव्यति ॥ 

मरौ घोषयत प्रोचैरस्ययं कस्यचिद् रवः । २ 
प्रभोः संस्करुताध्वानं विधद्धं तत्तो खजः ॥ 

तयेव योनः प्रान्तर उपस्थायासतापयत् पापमोचनाय च मनः- * 

परावन्तेनाथेकम् रूपनम् अघोषयत् । श्रपि च यिह्ृदियाया ५ 

निखिलो जनपदो यिर्श्रालेमनिवासिनख् तद न्तिकम् श्रपागच्छन् 

सव्वं च सखपापानि खोकुर्व्वाणास्तन यदं ननाम् श्रायन्त । 

स तु योन उद्रलोमजपरिधानशवग्मेपटुकया बद्धकटिश्चासोत् पत- «< 

गान् वन्यमधु चाभच्चयत् । घोषणएकाले तु सोऽवदत्, मत्तो वल- ° 

वन्तरो नरो मत्पश्चाद् ्रायाति, नत्वा तदौयोपानहो ब॑न्धन्यौ 

मोक्तु मप्यहं न योग्यः । श्रं तावद् युभ्नान् तोये सहापितवान्, = 

र्त युद्रान् पविच्र श्रात्मनि लापयियति। 

तेष्वेव दिनेषु यष्ट गांलोलस्यनासरताद् श्रागत्य योहनेन < 

यदेनि च्ञापयाच्चक्रं सद्यश्च तो याजनिगंच्छन्नेव स गगनं भिद्यमानम् १० 

श्रात्मानच्च कपोतमिव सखोपय्येवतरमाणम् श्रदुचत्, सखर्गाचेयं ११ 

वाणौ समग्त् लं मम त्रिय: पुत्रो यस्मिन्नह प्रीत इति । 
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तत्षणञ्चात्मा तं मरुमपनिनाय तच मरौ तिष्टञ्च स चलारि- 

शर् द्दिनानि ओैतानेन पर््येच्छत स्वैः साद्धञ्चावन्तेत खगेदूताख 

तं पग्येचरन् 

प्रभो ्यंश्चोः प्रकाश्यका्यरम्।ः । 

समर्पिते तु योदने यीग्र गालोलमागत्येश्वर राज्यस्य सुरुवादं 

वोषयन्नन्वत्, सनयः कालः समुपथितश्चेश्वरस् राच्यं । चूयं 

मनां सि परावत्तयत सुसवादे च विश्वसिति । 

ततः परं गालोलोयसमुद्रस्य तटे विहरन् स शिमोनं तस 

भ्रातरम् श्राट्दरियञ्च समुद्र जालं क्िपन्तौ ददभरं यतस्तौ घोवरा- 

वास्ताम् । योश्स्तावत्रवोत् मम पश्चाद् श्रायातम् च्रहश्च युवां 

मानवधारिण्णै सोवरो विधास्यामि । तदा तौ सपदि खनालानि 

त्यक्ता तम् अ्न्वत्रजन् । ततश्च स्तोकम् श्रग्रं गल्ला स सिबदियस्य पुच 

याकोबं तत्सदोदर योहनञ्च ददभे, जालानां जौशंद्धारं कुर्व्वाणणै 

तावपि नौकायामास्ताम् । तदा सपदि तेनाहृतौ तौ खपितरं 

सिबदियं वेतनजोविभिः साद्धं नौकायां त्यक्ता तमनुजग्मत्ः । 

ततः पर ते कफरनाह्छमं प्रविष्टाः । सद्यश्च विभ्रामवारे स 

समाजग्टदं प्रविणश्या शिचियत् । जनाश्च तस्य श्िचाथां चमत्कारम् 

्रमन्यन्त । यतः स सामथ्येविशिष्ट दवा शिचयत् न तु शास्त्राध्यापका 

द्व । तेषां षमाजे चाप्रच्यात्मा विष्ट एको नरोऽविद्यत स उत्को 

शन् जगाद्, भो नासरतोय यशो, च्रस्माकं भवतश्च किं? भवान् 

किमस्म्ान् नाश्रयितुमागतः ? भवान् कस्तद जानाभि, ईश्वरस्य 

पवि्रो नरो भवानिति । यौण्एस्तु तं निभेत्ेयन् बभाषे मौनोभव, 

अस्माञ्च निःसर । तदा सोऽप्रटविरात्मा नरस्य तस्याङ्गान् सङ्कोच्य 

प्रोच्चरवेए करो शंस्तस्माननिःखतः । अनेन सव्वं चमत्कारं मला मिघ 
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्रालोचमाना च्रवदन्, किमिदं? का नुतनेयं शिचा? श्रौ 

तावत् समर्थना प्ररचौ नात्मनो ऽपयाज्ञापयति ते चासु्या्ञावन्तिनो 

भवन्ति। च्रनन्तरं तस्य ख्यातिः सत्वर गालौ लस्य छत्घ परिसर 

व्यानशे । 

ततः परं समाजग्टहा)नच्कम्य स सत्वरं याकोनेन योहनेन च 

साद भिमोनस्याद्दियस्य च गेहं प्रविवेश । भिमोनस्य शरशर तु 

ज्वरात्रागरेत । ते च तरौ सल्रं तस्या श्रव्याम् अकथयन् । 

तदा स उपस्थाय तस्या इस्तं ्॑टत्वा ताम् उत्यापथामास । सद्य 

ज्वरस्तां तत्याज सा च तान् पथ्येचरत् । | 

सन्ध्यायान्त् जातायां यदा छययाऽस्तमगमत् तदाखस्या अता- 

विष्टाश्च सव्वं तस्यान्त्किम् श्रानोताः छत्छ' नगरञ्च दारि समेत्या- 

तिष्ठत् । स च नानाविधव्याधिभिरखस्यान् बहन् मानवान खश्धौ- 

चकार श्तं बहन् निःसारयामास, श्नांस्त भाषितुं नानुजक्न 

यतस्ते तम् श्रभ्यजानन् । 

प्रातस्तोव र्यृषं स उत्थाय निक्रान्तो निजेनं स्थानमपगत्य 

प्राथेयत । भिमोनस्तु खसङ्गिभिः साद्धं तम् अ्रनुदद्राव । तमासाद्य 

च तेऽन्रुवन्, सव्व भवन्तम् श्रच्विष्यन्ति। स तु तान् बभाषे, 

आयात, वयं रूमोपय्थान् ग्रामान् गच्छामः, तचापि मया घोषणं 

कत्तव्य, यतस्तद यमहं निगंतोऽसि । ततः पर स छत्से गालोले 

जनानां समाजग्टदहेष्वघोषयत् ग्खलां श्च निरसारयत् । 

एकः कष्टो ठ् तस्यान्तिकमागत्य प्रसादयन् जानू पातयंश्च तम् 

श्रतरवोत्, भवांञदिच्छति तदि मां एकोकन्त शक्रोति। तदा 

योश्ः करूणाविष्टो दृस्तं प्रसाय्ये तं पस्यशं बभाषे च, इच्छामि 

ररचोभव । एवमुक्रे तेन सपदि कुष्टं ततो ऽपससार स च एएचोश्तः । 
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१ ४३-र₹ १२ माके लिखितसुसंवाद्ः । <५ 

५२ स तु तस्मिन्नधेथ्ये गला तत्षणं विषृज्य तं जगाद, सावधानो भव 

४४ कमपि किमपि मा वद, अपि तु गला याजकायात्मानं द्शेय 

तेषाञ्च साच्याथं खग्ुचितलाभनिमित्त मोशरिना यद्यद्ादटिष् 

४४ तदु पदर । स तु निगेत्य बहश्नो घोषयितुं तां कथां विज्ञापयितुश्च 

म्रावत्तेत, तस्मात् पुनः प्रकाशर नगरं प्रवेष्टु तेन नाग्रक्यत, ्रपितुस 

वहि निजेनेषु स्यानेष्ववन्नेत सव्वेतश्च जनास्तत्मे पमा गच्छन् ॥ १ ॥ 

प्रभुयौशः पापानि त्षमितुमपि शक्रोति । 

ॐ\ कतिपयदिनेभ्यः परं स पुनः कफरनाह्कमं प्रविष्टः स च रटे 

२ विद्यत इति जनेः संश्रतम्, तत्वणञ्च बहवः समागतास्ततो 

द्ारसमोपेऽपि म्थानं नाश्ि्यत । स च तेभ्यो वाचमकथययत् । 

२ तदा केचिन्नराश्तुभिंरुद्यमानम् एकमवश्राङ्गं नयन्तस्तम् श्रग्यगच्छन् 

¢ जनोघहेतोम्तु तदन्तिकम् उप्थातुम शक्यत्वात् स॒ यचासौत् तच 

ग्गदप्ष्ठं भित्तोत्खन्य च सोऽवशाङ्गो यचाशेत तं पय्यैङ्म् अवा- 

५ रोहयन् । तदा योषरस्तेषां विश्वास दृष्टा तमवशाङ्गं जगाद, वत्स 

९ तव पापानां क्षमा जातेति । तत्र तु केचिच्छास्त्ाध्यापका श्रारोना 

° श्रासन्, ते खचिन्तेषित्थम् अ्रतकंयन्, किमथेमसावोदृशरं भाषते ? 

स दैश्वर निन्दति । एकस्माद् ईश्वरादन्यः कः पापानि चमितुं 

= श्रक्रोतोति? ते तु खान्तर शदृश्रं तकंयन्तोति यौप्ररस्ततकषणम् श्रात्म- 

न्यभिन्ञाय तान् अरत्रवोत्, किमयं य॒यं स्चित्तेविमानि तकंयय ? 
€ श्रवशाङ्गमिमं कतरं वक्तु सुकरं, तव पापानां चमा जातित्ययवा 

९० व्वसुत्थाय सखपय्येदधं वन् विहरेति ? भेदिन्यान्त पापानि चमत 

मनुखपुचस्य सामथ्यैमस्तोति येन यूयं ज्ानौयात, तदथै ( स तम- 

९५ वशचाङ्गमा ) लामहम् श्रादि ग्रामि, उत्तिष्ठ, खपय्यङ्कमादाय वदन् 
५९ खग्टदं गच्छ । स च सपदयुत्थाय पय्यङ्मादाय वदन् सव्व॑षां सम 

85 



<व माकंलिखितसुसं वादः । ₹ १९-२२् 

निच्रान्तः । अनेन सर्ववं चमत्कारं मलेश्वरं प्रशर॑सन्तोऽवदन्, ईदृशं 

किम्यस्माभिः कदापि नादभिं। 

प्रभो ीशोर्नानाविधालोकिकक्जम्भींणि उपदेशश्च । 

लव्याङ्वानं । योशोस्तदि षयकशिक्ता । 

ततः पर स पुनः समुद्रतटमपजगाम । छत्रो जननिवदश्च 

तत्छमो पमा गच्छत् स च तान् श्रशिचयत् । गच्छंश्च श्रल्कादायस्थान 

उपविष्टम् शआ्रारफेयस्य पुत्रं मिं दृष्टा जगाद, मामनुत्रजेति । 

ततः स उत्थाय तमनुजगाम । ततः परं तस्य गहे तस्मिन् भोज- 

नाथमुपविश्रति बहवः इएल्का दायिनः पापिनश्चापि चौषना तच्छ 

वयश्च साद्धंम् उपाविशन्, र्यैतस्ते बह़सद्धा आसन् तञ्चान्वत्रजन् । 
तन्त श्रल्कादा यिभिः पापिभिश्च सद्धं भचयन्तं दृष्टा शास्ता्यापकाः 

फरौशिनश्च तस्य भिव्यान् जगदुः, स किमथ एएल्कादायिभिः पापि- 
भिश्च सद भक्तयति पिबति चेति ? तच्छरुला योश्स्तान् अ्रत्रवोत्, न 

बलवताम् ्रपि खस्थानां चिकित्छकेन प्रयोजनम् । न धाश्बिकान् 

रपि तु पापिनो मनःपरावत्तेनायाङ्कातुम् श्रहम् श्रागतोऽस्छि। 

तदा तु योहनस्य शव्या: फरो शिनश्चो पावन्, श्रतस्त आगत्य 

तम् श्रष्टच्छन् यो नस्य पफरौशिनाञ्च शिष्या उपवसन्ति, भवतः 

शिग्याम्ह॒ नो पवखन््येतस्य कारणं किं ? योग्टस्ठ॒ तान् जगाद्, कन्याया 

वरो यावत् सखिभिः सह वनत्तेते तावत् ते किसुपवस्तुं शक्नुवन्ति ? 

यावत्कालं वरस्तेः सद विद्यते तावत्कालं त उपवस्तु न शक्ुवन्ति । 

आयास्यन्ति तु दिनानि यदा वरस्तेषां सान्िध्याट् अरपहारिव्यते, 

तेष्वेव दिनेषु त उपवक्छन्ति । जौशं वाससि कोऽप्यनाइतवस्त्स्य 

खण्डं न सोव्यति, भ्रन्यथा नूतनेन तेन पूरणोपायेन जौ णस्य किय- 

द्वागोऽपङव्यते निङृष्टतरश्च भेदो जायते । श्रपि च कोऽपि जौर्णासु 
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कुषु नवोनं द्राचारसं न निधत्त, न्यथा नवोनो द्वाचारसः कुल् 

विदारयति, तेन द्राचारसख विखवति कुलवश्च मैश्यन्ति । श्रषितु 

नुतनासु कुद्धषु नवौनो द्राचारमो निदितव्यः । 

विच्रामवारमधि यौण्टोरुपटेशः । 

१२ एकदा स विश्रामवारे शस्यक्तेतचेणात्रजत् तस्य भिख्ाश्च गच्छ 

१४ न्तो मच्ञरौ भेङ्कादातुमारेभिरे । तदा फरौ शिनस्तमवदन्, पश्यतु, 

१५ विश्रामवारे यन्न विधेयं भवतः भि्यास्तदेव कथं क्व्व॑न्ति? सतु 

तानत्रवौत्, अभावाद् दायूदस्य तहसङ्गिनाच्च॒चुघायां जातायां 

१८ तेन यद्कारि तत् किं युश्रामिः कदापि नापाटि ? मदहायाजक- 

स्यावियाथरस्य काले स दैश्वरस्य ण्यं प्रविष्टो ये च दश्रैनौयपूपा 

याजकेभ्योऽन्ये ने भो क्व्यास्तानेव सोऽभक्तयत् खसङ्गिभ्यखाप्यदात् । 

१० पुनः स तान् बभाषे, मानवस्य छते विश्रामवारः सषरूतो न तु 

९८ विश्रामवारस्य कते मनुष्यः श्रतो मनुव्यपुचो विश्रामवारस्यापि 

प्रञुरस्ति॥ २ ॥ 

ॐ&\ ततः परं स पुनः समाजग्टदं प्रविवेश । तच च श्ोषितदस्तः 

९ कथ्िन्नर श्रासौत्, श्रतः सख विभ्रामवारे तं खस्थं करिष्यति न 

र वेति ज्ञातुं ते तं निरोचन्त, यतस्ते तमभियोक्तम् रेच्छन् । स तु 
४ तं. श्नोषितदस्तं मानवं जगाद, मध्यस्थान उत्तिष्ठ, तां खात्रवोत्, 

विश्रामदिने किं विधेयं ? दितक्रिया किवाडितक्रिया ? प्राएरच्ा 

५ किंवा प्राणनाश्चः? अनेन ते मौनमवललम्बिरे । स तु सक्रोधं 

तान् समवलोक्य तेषां चित्तजडतायां शरो चंस्त' नरं जगाद, खहस्त' 

प्रसारय । ततस्तेन प्रषारितः स हस्तः पुनरन्यतर दव खस्थः प्रतिपेदे । 

१ तदा फरोशिनो निगैत्य णे हेरोदोयैः सह तदधिनाश्ोपायाकाङ्खया 

तस्य विश्द्ध बन्लयाञ्चक्रिरे । 
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यौशोरनेकालोकिककम्भांणि । 

यौ प्रस खभिष्येः साद्धं समुद्रतटं जगाम । गालोलाच् महान् 
जननिवदस्तमन्वगच्छत् । यिह्दियातो यिषूग्रालेमाद् इटोमाद् 

यद नपारस्दे शाच्ागता मानवाः सोरसोदोनयोञतुदिगभ्यो महान् 

जननिवदश्च तेन यद्यत् क्रियते तच्छरुला तद्न्तिकमाजग्मुः । तदा 

 जननिवदस्य कारणाद् श्रथैतः ख यन्ते नँ पोद्येत तद्ये खशिष्यान् 

जगाद, एका नौका मदथ सक्नीकता तिष्टलिति । यतः स बहन् 

निरामयान् चअरकार्घोत्, ततो व्याध्यापन्नाः सव्वं सषु थतमानास्तम् 
आकुलयन् । श्रष्टुचय श्रात्मानश्च यदा तम् श्रपश्य॑स्तदा प्रणिपत्य 

करो गन्तोऽवद न्, भवान् ईश्वरस्य पुचः। ते तु यन्तं न व्यक्गोङुच्यस्तद थं 
स तान् श्योऽभत्सेयत् । 

दादशशिष्याणां प्रररितपटे नियोगः । 

ततः परं स गिरिमार्द्य खकौयेच्छातः काञ्चन नरान् 

 सतान्तिकम् आ्राजुहाव ते च तत्समौपं जगः । ये च तेन सह वत्तरन् 

चोषणथञ्च तेन प्रेयेरन् व्याधौनां प्रतौकाराय च तानां निःखा- 

रणाय च सामथ्ये विशिष्टा भवेयुस्तादृ शान् दाद् शनरान् स नियुयुजे । 

[ तेषां मध्ये गणिताय ] गश्िमोनाय च पित्र दति नाम ददौ, 

क्िबदियस्य पुत्राय याकोबाय तस्य याकोवस्य भ्रा योहनाय च 

स बनेरगश् इति नाम ददौ, एतस्या्ौ मेधनादसुताविति। 

[ ग्रषाणां नामानि] श्राद्दियः, फिलिपः, बर्थलमयः, मयिः 

योमाः, श्रारफेयसुतो याकोवः, चदय, कानानिः भिमोनः, 

ईैष्करियोतोधथो यिहृदाख । एष एव तस्य समपंयिताश्त् । 
यौश्यना कस्मेचित् भ्रूतग्रस्ताय श्रारोग्यदानं उपदेशदानच्च । 

अपर ते गं प्रविविश्ररः। पुनञ्च महान् जननिवहः समागमत्, 

ततस्त आहहारमपि कन्तुः नाशकतुवन् । तच्छ्रुवा तु तस्य बन्धुजनासं 
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९२ 

२७ 

ष्ट 

४. 

धत्त॒ निजेग्मृः, यतस्तेऽवदन् स ॒हतवुद्धिरण्दत् । यिक्ग्रालेमाद् 

्रगताः शास्त्राध्यापकाञयाद्धः, स बेलसबृूलेना विष्टः, ग्दतानामधि- 

पतेः साहाय्येन स श्रलान् निःसारयतौति। तदा सख तान् समोपम् 

श्राहयोपमाभि जेगाद्, शैतान: कथं तानं निःसार यितुं ग्रक्रयात् ? 

किञ्चन राज्य यद्यात्छविरद्धं॑विभज्यते तहिं तद् राज्यं खातं न 

शक्रोति, किञ्चन कुलञ्च यद्यात्मविरुद्ध विभज्यते तहिं तत् कुलं 

स्थातु न श्रक्तोति । ओतानश्च यद्यात्मविरश्द्ध मुत्थाय विभक्तो जातस्तं 

स सतुं न शक्रोति प्रत्युतान्त प्राप्नोति । तस्य बलवतो ग्रह प्रवि- 

श्येव तस्य सव्नाम् श्रपदन्तुः केनापि न श्क्यं । प्रथमतः स बलवां स्तेन 

बध्यतां, तथानुष्ठिते तग स्य द्रव्याणि तेनापद्ारिय्यन्ते। युश्रानहं 

सत्यं त्रवौमि, मनुग्यसन्तानानां सर्व्वाछि पापानि ते रवयादइतानि 

सर्व्वाणि धश्मैनिन्दावचांसि च भाजेयिय्यन्ते, यस्तु यविचस्यात््मनो 

विरूद्धं निन्दां व्याहरति सोऽनन्ते कालेऽपि चमां नावाच्यति, रपि 

तु विचारेऽनन्तं दण्डमरंति। यतस्तेऽवद न्, असा वश्टचिनात्मनाविष्टः। 

दतिम्ये तस्य श्वातसे माता चागत्य वदहिस्ति्टन्तः परे्यं प्रहित्य 

तम् ्राजृवुः । तस्य परितस्त जनौघ श्रासौन श्रासौत् । अत्ते तं 
जगदुः, पश्यतु भवतो माता बरातरश्च वदहिस्िष्टन्ति भवन्तमन्ि- 

व्यन्तिच। सतु तान् प्रतिवभाषे, मम माता का? ममभ्वातरख्चके? 

तदा स खपरित उपविष्टान् जनान् समवलोक्य बभाषे, पश्यत, मम 

माता मम भ्रातरञमे। यतो यः किद् ‡श्वरखेच्छाम् ्राचरति 

स एव मम भाता किंवा मम भगिनौ किंवा मम माता॥३॥ 

यौोशओोः कतिपरयदृष्ान्ताः । 

पुनः स समुद्रतटे शिक्षयितुम् श्रारेमे, तदा तु महति जनौचे 

तत्समोपं समागते स नौकां प्रविश्य समुद्र उपाविश्रत् रृत्छ्लो 
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जनोघश्च समुद्रतरस्ये स्यलेऽविद्यत । स च तेभ्यो दृष्टान्तकथामिः 

मच्रिचाम् श्रददात्, विशेषतः खशि चाया तान् अनरवौत्, श्रूयतां, 
प्छ वक्षा वोजानि वुं निगेतः। तस्य वपनकाले तु कतिपधानि 

वौजानि पथयपाश्चँःपतन् तत श्राकाश्रस्था विदङ्गमा श्रागत्य तान्य- 

भक्षयन् । श्रपराणि ठु पाषाणएमये खलेऽपतन् यत्र॒ तत्कुते 

प्र्चलम्ड न्तिका नासौत् । शत्तिकाया श्रगभौरतात् तानि चिप्र 

प्ररोहन् उदिते तु सय्यंऽद द्यन्त मूलौ नता चा श्रो यन्त । श्रपराणि 

च कण्टकानां मघयेऽपतन् तः कण्टकैश्च टद्धावपोडितानि फलं 
नाफलन् । श्रपराणि द्वत्तमायां श्वम्यां पतिला प्ररोदिं वर्धिष्ण॒ च 

फलम् श्रफलन्, कानिचित् चिगशह्ुण, कानिचित् षष्टिगुण, कानि- 

चिच्छतशणञ्च । स च तान् जगाद, श्टणोतु यस्य श्रोतु श्रो स्तः। 

यदातु स निजने स्थान आसौत्, तदा दादश्रभिः सह तश 

सङ्गिनस्तं तस्य दृष्टान्तस्य तात्प पप्रच्छः । स च तानत्रवोत्, ईशर- 

राज्यस्य गूढ विषयस्य ज्ञानं युश्नभ्यं दन्तं वदिःस्ानान्वमौनां छते 

स्वे तयोपमारूपं जायते यया ते पश्यन्तो द्रच्छन्ति न लनुभवि- 

यन्ति श्रटणवन्तख ओय्यन्ति न तु भोक्छन्ते, अन्यया पराट्न्तानां 

तेषां पाप्मा सम्भविय्यति । पुनः स तानाह, किंन जानोथ 

दृष्टान्तकथामिमां कथञ्च सव्वां दृष्टान्तकया युद्मामि ज्ञातव्याः? स 

वप्ता वाक्यं वपति । पथपाश्वखाश्च ते य्न वाक्यसुप्यते श्रते तु 

तञ्जिन् शैतान श्रागत्य तेषां दयेषु वाक्यम् अ्रपदरति । पुनः 

पाषाणमथे स्थले लबधवौजास्ते ये वाक्यं श्ुलेव तल्णं सानन्दं 
गन्ति तेषां लन्तमलं नास्ति ततश्च तेऽन्यकालस्वायिनो भवन्ति 
ततः परं वाक्यषेतुना क्तेश उपद्रवे वोत्यन्ने ते श्यः सूतलन्ति । 

कण्टकानाञ्च मध्ये लब्धवौोजास्ते ये वाक्यं ब्रटए्वन्ति ततः पर 
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१९ संसारसम्बन्पोयाखिन्ता चनस्य माया चान्यविषयाणमभिलाषाश्च 

श् 

९९ 

प्रविश्य वाक्यमवपौडयन्ति ततस्तननिष्फलं जायते । उन्तमायान्तु 

शम्यां लब्धवोजास्ते ये वाक्यं प्टएवन्ति ग्टहन्ति फलं फलन्ति च, 

केचित् चश्ह्ण, केचित् षष्टिगुण, केचिच्च शतगुण । 

पिच स तान् जगाद दौपो यद् द्रोणस्याघः किवा खद्राया 

श्रधः खायेत तदथं किमायाति? स यद् दौपाघारोपरि निधौ- 

येत किंन तदयेम् श्रायाति? वास्तवं नास्ति किमपि गृढं यन्न 

प्रत्यकं भविय्यति । तच्च येन सप्रकाशं स्थानं गच्छत् तद यमेव 

प्रच्छन्नोभ्रतं । श्रणोतु यस्य ओतु यो स्तः । 

पुनः स तान् जगाद, युश्राभिः किं श्रूयते तद् श्रालोच्यतां । 

येन परिमाणेन युयं भिमोष्वे तेनेव युश्मदथं मायिग्यते, प्ररणवद्यश्च 

युमभ्यम् अधिकं दायिय्यते। यतो यस्यास्ते तस्मै दाचिग्यते. यस्य 

तु नास्ते तस्य यदस्ति तदपि तस्माद् श्रपदारिव्यते। 

पुनः स बभाषे, शश्वरराच्छं तथा यथा कञिन्नरो श्रमो वौजानि 

वपति ततः प्रति यावत् सर प्रतिराञ प्रतिदिनच्च निद्रत्यु्ति्ठति 

च तावत् तदलक्तितिरूपं वौजानि प्ररोहन्ति वधेन्ते च, यतो श्मिः 

खयमेव फलन्तौ प्रथमं णं तत. परं मञ्जरं पशाच मन्जग्णं 

सिद्धं शस्यम् उत्पादयति । परिणते तु फले स द्वण लविचं प्रयुक्त 

यतः श्स्यकन्तेनकाल उपस्थितः । 

पुनः सं बभाषे, वयम् ईश्रराच्यं केन सदृशं वदिव्यामः? 

कयो पमया वा तद् उपमास्यामहे ? तत् रुषेपवौजेन सदृशं, यतो 

शमौ वपनकाले तत् सव्वैवजेभ्यः च॒द्रतरम्, उक्तन्त॒ प्ररुद्य स्वै 

शाकेभ्यो महत्तर जायते महतोः शाखाश्च प्रसारयति, तस्य काया- 

याञ्चाकाग्ौयपकिणो निवसतु शङगुवन्ति । 
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दैदृेरेव बह्मि दृष्टान्तैः स तेषां अ्रवणश्र्मनुरूपं तेभ्यो २३ 

वाचमक्ययत् दृष्टान्तन्तुं विना तेभ्यः किमपि नाकथययत् । निजंनन्तु २४ 

खशिष्येभ्यः स्वं व्यास्यत् । 

यौशोः कतिपयालोकिककम्माीखि । 

यशो भौज्छानिवारणम् जनेकभूतय्रस्तायः निरामय लदानञ्च । 

तस्मिन् दिने सन्ध्यायां जातायां स तान् जगाद, पारं गम्यतां । २५ 

अतस्ते जनौघं त्यक्ता तथाश्वतं तं नौकायाम् अग्रहिषुः। तह २९ 

लपराः का्चिन्नौका श्राखन्। तदा महावात्या जाता तरङ्गाञ्च नाव- २९ 

मानन् श्रनेन सा तोयेनापूर्येत । स तु नावः पञचाद्वाग उपविश्छोप- २८ 

धानमालम््यानिद्रात् । भरतस्तं तं प्रावोघयन् बाहर भो गुरो वयं 

नश्ा मोऽ भवान् किं नि्िन्तः ? तदा स जागरितो वायुं तजैया- २९ 

मास समुद्रञ्च जगाद मौनं कुरु द्ष्णौम्भव । चनेन वायुः शश्राम 

र्णे निर्वातो बश्व च । स च तान् जगाद, किमयेमौदृशं भौरवः *° 

स्थ ?2 यूयं विश्वासदौनाः कथमेतत् ? तदा ते महाभयगस्ता ४१९ 

मिथो जगदुः, को वयं यद् वायुः षञुद्रश्चा्यस्याज्ञा रल्ञोतः ॥ ४ ॥ 

ततः परं ते खसुद्रपारस्ं गादारोयाणणं देशं प्रापुः। नौकातख ४.९ 

निगेते तस्मिन् तत्छषणं शवा गारेभ्य श्रागतः कञ्चिद् अघ्रुचिग्डताविष्टो , 

नरस्तस्य समचसमुपतस्छे । स श्वागारेषु कृतनिवास श्रासौोत् किञ्च द 

तं ्रटङ्खन्लेरपि बद्धः नाशक्रोत् यतः बह्रृतलो निगडैः श्टङ्खन्लेख 

बद्धेन तेन द विदोौर्णानि निगडानि च वृितािनितं 

शमयित . शक्रिमान् कोऽपि नासौत्। स दिने च रात्रौ च निरन्तरं ५ 

गिरिषु शवागारेषु वा तिष्ठजञक्रोशत् प्रस्तरेखात्मानम् ्र्टन्तत् । 

दूरात्त् योश दृष्टा सोऽभिधाव्य तस्य भजनं चकार महारवेण च ^ | 

करोगरन् व्याजदार भो परात्परस्ेशवरस्य पुच चोग्रो भवता सह मम॒ = ¦ 
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कः सम्बन्धः ? ईश्वरेण भवन्तं शापयामि मां मा यातयतु । यतो 

यो प्ररस्तमवदत् रे श्रष्टचे श्रात्मन् मनुब्यादस्मानिःसर । सचत 

पप्रच्छ तव नाम किं? स प्रत्युवाच वाहिनोति मम नाम यतो 

वयं बहवः । भवान स्मानेतदे शाद् वहि मां प्रेषयलित्युक्ा च खतं 
ष्टं प्रसादयामास । तत्र गिरिनितम्बे तु महान् शूकरव्रजो ऽचरत् । 

अतस्ते सव्वं शला: प्रा्थैयमानास्तमवदन्, श्रमून् शूकरान् प्रत्यस्मान् 
विष्धजतु, वय तान् शूकरान् प्रविश्राम । ततो योश्ना व्रणम् 

अनुन्ञाता्तेऽशएचय श्रात्मानो निःख्त्य तान् शएकरान् प्रविविशस्तेन 
स कत्स्लो त्रजः सवेगं धावन् गओेलायात् समुद्रे निपपात । ते शएकराः 

प्रायेण डे सदसे श्रासन्, सव्वं च समुद्रे पञ्चलं गताः। शएकर- 

रककास्त॒ पलाय्य नगरे पललौषु च संवादं यान्ञापयामासुः । ततो 
यद् इनत्तं तद् द्रष्टु मनुव्या वदिराजम्भः । योशोः समोपसुपस्थाय 

च वादिन्याविष्टः ख ग्डतयस्तो नर उपविष्टो वस््लाच्ितः सुवुद्धिञख्ेति 

पश्चन्तस्ते बिभ्युः । ये च दृष्टवन्तस्ते तेभ्यस्तस्य श्वूलाविष्टस्य नान्तं 

शकराणाञ्च कथां निवेदयामासुः । ततस्ते चौश्ट खमोमातोऽप- 

सरणं याचितुमारेभिरे । तस्मिस्त॒ नाव प्रविशति ष श्ताविष्टस्ं 

सविनयं थया, अ्रहं यद् भवता सादं तिष्यं तदनुमन्यताभिति । 

यो स्तु नानुमन्य तं जगाद्, खग्टहं खजनसमोपं याहि, प्रमुखा 

मनुकम्य त्वदयं यत् छतवांस्तत् सव्वे तेभ्यो निवेदय च। ततः स 

गत्वा तं प्रति वीौश्रना यद्कारि तत् सवव दिकापल्यां घोषयित्- 

मारेभे, तेन मानवाः सब्बे श्राश्चय्येममन्यन्त । 

यौश्यना स्िया अरोग्धकर णं टत कन्यायै जोवनदानञ्च । 

ततः पर योगौ नावा इदं तरिला पुनः पारम् श्रागते 

मान् जनौघम्तत्समौपे समाययौ स तु समुद्रतट श्रासौत् । पश्छ 
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च समाजाध्यक्ताणं मध्ये यायोरनामा नर एक श्रागच्छत् तञ्च 

दृष्टा तस्य चरणयोः प्रणिपपात तञ्च श्टश्रम् अनुनयन्नवद त्, मम 

चुद्रा दुडिता षटतकल्या । भवान् श्रागत्य तस्यां दस्तावपेयितुम् 

अंति, तेन सा तरित्वा जौविव्यति। ततः ख तेन सह जगाम, 

मदान् जननिवदश्च तम् भ्रनुत्रजन्नपौडयत् । 

तदा लाद्यादशवर्षभ्यः प्रद्ररोगेण शौर्णं या काचिद् योषिद् 

बहृभिशिकिन्सके शशं क्लिष्टा सव्वैखं त्यक्ता पि कमण्येपश्रमं न लब्ध- 

वतौ प्रत्युताधिकमसखस्छा जाता सा योगोः कथां श्रला जनौ घस्य 
मध्येन प्रच्छनं पश्चार् उपस्थाय तस्य वसनं पस्पशे यतः सावदत् तस्व 

वांसि स्वाह तरिव्यामि । मदश्च तस्याः शो णितोत्सः शएष्कीग्ठतः 

घा च यद् व्याधिमुक्ताभ्चूत् तत् खदेडेऽनुबश्वव । योश्स्त॒ सपदि 

खतः प्रभावस्य निगमनं न्ञाला जननिवहस्य मध्ये पर्ाछत्य पप्रच्छ, 

को मम वसनं स्यष्टवान् ? तस्य शिब्यास्तम् श्रवादिषुः, जनौ घेन 

भवान् पौद्यते तत् पश्छति, तथापि एच्छति, को मां स्यष्टवानिति । 

तत्त् ययाकारि तां दिदृचुः स॒प्येपश्यत् । तदा सभया सकम्पा 

च सा योषिद् श्रात्मनि यर् टत्तं तच्छ्यालोपस्थाय तत्समक्तं प्रणिपत्य 

सव्वं यथातथ्यं निवेदयामास । सतु तां जगाद, वत्से तव विश्वासस्वां 

तारयामास, कुशलं याहि खव्याधितो मुक्ता तिष्ठ च। 

यावत् स एतद् भाषते तावत् तस्य समाजाध्यक्चस्य ग्टात् 

केचिन्नरा शआ्रागत्यावदन्, भवतो दुहिता ममार, किमथ गुरुम् 
श्रधिकं क्किन्नौयात् ? यौश्ख्हु ताम् उच्यमानां कथां खपदयुपश्चुतय 

तं समाजाध्यचं जगाद, मा भेषौः केवलं विश्वसिहि । स च पिच 

याकरोवं याकोबस्य सदोदरञ्च योहनमपदायापरं कम्पि खानु- 

व्रजनाय नानुमेने । ततः पर समाजाध्यच्षस्य ग्टहमागल्य शशं रुदतां 
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२८ क्रोग्ताश्च कोलाहलं दृष्वा स प्रविश्य तान् जगाद, किमयं 

कोलादलं करय रूदिय च? नण्टतासा बाला सा निद्राण । 

४“ ततप्ते तम् उपजहसुः । स तु तान् सर्व्वान् वहिः छता खसाद्ध 

बालिकायाः पितर मातरञ्च सखसङ्गिनश्च नयन् बालिकायाः 

४९ शयनागार प्रविवेश्र । तस्या बालिकाया हस्तश्च गृहोला तां जगाद्, 

तालिया-ङरूमोति । भाषान्तर एतस्यार्थोऽयं, बालिके, उत्तिष्ठेति 

४२ ममाज्ञा। साच बालिका सखपदयुत्याय विदन्तु प्रावन्तेत, यतः 

सा दादशवर्षवयस्कासौत् । तदा मानवा महाचमत्कारं मेनिरे । 

४२ स॒ तु तान् दृदमादिश्रत्, एतत् केनापि न ज्ञातव्यम् । रपि च 

स तस्ये भच्छदानम् श्राज्ञापयामास ॥ १॥ 

स्वदेग्रौयलो के ्योशोरखम्मानस् । 

€ ५ ततः परं स तस्मात् खखानान्िगेत्य खदेशमागमत् तस्य शिया 

२ तम्. चअ्रनगच्छन् 1 उपस्थिते तु विश्रामवारे स समाजग्टहे शिच्च- 

यितुम् आरेभे बदवश्च श्रोतार श्रां मन्यमाना श्रवदन्, 

कुतोऽमुना सव॑मेतदलम्मि ? श्रसुभ्ने दत्तञचेदं किं ज्ञानं? श्रमुश्य 

कराभ्यामौदृशानि प्रभावस्य कश्मोणि कथं साध्यन्ते? असौ किं 

नास्मदौयतच्ा मरियमः सुतो याकोबस्य योषे यिंहृदाः शमो नस्य 

च राता? ्रमुव्य भगिन्योऽपि किं नाचासमन्निकटे वन्तन्ते? दत्यं 

ते तस्मिन् स्वलिताः। यौग्रस्त॒ तान् अरन्रवोत्, नान्यव कुत्रापि 

५ भाववाद्यसश्रानितः केवलं खदेशे खङ्ल्े खण्ट्हे च। अतः स 

तच प्रभावसिद्धं किमपि कम्म कन्त नाग्रक्रोत् केवल सखल्पान 

श्रखख्ान् नरान् हस्तापेणेन निरामयान् श्रकार्षोत् । तेषाम् 

अविश्वासे चातोवाश्चथ्ये मेने। ततः परं स परितः स्थितेषु यामेषु 

पय्येटन्नशिच्चयत् । 
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शिष्यान् प्रति पौशोरुपदेशः । योहनसरापकरस्य वधः । 

श्रपि च स पूर्वाक्तान् द्वादश्र भिव्यान् खसमोपम् आह्वय द्रौ 

दधौ छवा प्रेषयितुम् आरेभे, तेभ्यञ्चाग्डचौनाम् आत्मनां कटैलम् 

अदात् । तांखेदमादि देर, यात्रां केवलं यष्टिमादायान्यत् किंमपि 

मादड्धं, भिचाधार, पूपं, पटुकायां वा मुद्रा मादङ्क, श्रपितु 

काष्टोपानहौ वप्रौत, दे लङ्गाच्छादने मा परिधद्धं। स तान इद- 

मपि जगाद, यत्र कु्रचिदर् ग्टहं प्रविश्रय, ख्ानान्तरगमन यावत् 

तचावतिष्ठध्वं । ये च सब्वं मानवा युश्नान् नालुग्हन्ति युश्मदाक्यानि 

च न॒ शटण्वन्ति, तेषां स्थानान्निगैत्य तेषां विरुद्धं साच्छा्ं 

खचरणाधःख्थितां शखन्तिकामप्यवघुनुत । युश्नानहं सत्यं त्रवोमि, 

विचारदिने सदटोमस्य घमोराया वा दशा तस्य नगरस्य दशातः 

सद्यतरा भविष्यति । अतस्ते नित्य॒ मनःपरावन्तंनस्य कन्तवयताम् 

त्रघोषयन्, बहन् श्लांञ्च निरसारयन् श्रखस्थां ्  बहन् तेलेन्नाभि- 

षिच्य निरामयाम् अङुववेन् । 

तदा तस्य नान्नि प्रसिद्धां गते राजा हेरोदस्तस्य ख्यातिं 

श्ुलातरतौत्, ल्लापको योनो शतानां मध्याद् उत्थितस्ततो डतो 

प्रभावास्तस्मिन् खकाय्यं साधयन्ति । ्रन्ये लवदन् ख एलियः। 

श्रपरे चावदन् स भाववाक्ष किंवा भाववादिनाम् एकेन सदृशः । 

हेडढोदस्त ला जगाद, यश्य यो नस्य शिरो मया ङिन्न स एवासौ । 

स भ्डतानां मध्यादुत्थितः । 

वास्तवं 'हेरोद एव खभवातुः फिलिपस्य भायां यां देरोदि- 

यामुदूढवां स्तस्याः कारणात् प्ेव्यान् प्रहित्य योहनं एला कारायां 

बह्वान् । यतो योनो डदेरोदमगदत्, भादभाय्योयाः खामिल 

. त्या न विधेयमिति । डरोदिया च तस्मै प्यैङुष्यत् तच्च दन्तम् 
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च्छत् न त्शक्रोत् । यतो हेरोदो योदनं धाभ्मिकं पविचश्च नर 

ज्ञाता तस्माद् विभेत् तद्धारचत् तस्यादेश श्रता च बहूनि कर्ममाणय- 

करोत् प्रीतश्च तस्य वाक्यान्याकणयत् । ्रपरम् उपद्धिते प्टभदिने 

यदा डेरोदः खो यजन्ोत्छवे खो यमलौ कानां सहखपतोनां गालो- 

लोयप्रयमानान्च निमित्त राजरिभोज्यम् श्रकरोत्, तदा तख्या 

हेरोदियाया दुहितरि सभां प्रविश्च नृत्येन हेरोदश्य तत्रोपवि- 

टानां तद्घ ्गिनाञ्च प्रौ तिमुत्पादितवत्यां राजा तां बालिकामन्रवौद् 

यद् वाञ्छसि तन्मां थाचख तदेव तुभ्यं द्ास्यामि। ्रपिच स 

रश्व तां जगाद्, यद् वाञ्छसि तत् तुभ्यं दास्यामि, अरद्धंराव्य- 
पयन्तं तद् दास्यामि । तडा सा निगत्य खजननोम् च्रप्राक्ोत्, कि 

याचिष्ये? सा जगाद, च्ञापकसय योइनस्य मस्तकमिति । ततः सा 

चिप्र खोत्छाह प्रविश्य राज्ञोऽन्तिकं गत्वायाचष्ट यथा भवान् सपदि 

मद्यं स्थाले स्नापकस्य योहनस्य मस्तकं ददावियं मम वाञ्क्ा। 

अनेन राजा श्ोकात्तां जातोऽपि शयानां सद्गिनाञ्च भयात् तां 

प्रत्याख्यातुं नेच्छत् । श्रतो राजा व्रणं प्रतिहारण प्रहित्य तस्व 

शिरख श्रानयनमादिरेश् । सष च गत्वा कारायां तस्य शिरभ्डित्वा 

साले निधायानौय बालिकायै ददौ बालिका च खमात्रे तद् 
ददौ । सच्छमेतच्छरुला तस्य शिया श्रागत्य तस्य देम् श्रादाच 

श्रवागारे निद्धुः । 

प्रभो यौँश्ोरपराणि कानिचित्. यलोकिककम्माणि । 

यौश्छना पश्चसष्टल स्लोकेभ्य श्वाखय्येरूपेण भोजनदानम् 

पट् त्रनेन जल्लसञ्चर णद्ध । 

ततः परं प्रेरिता यौ शोः समचं समाजग्मः, यच छतवन्तः शिचिति- 

वन्तञ्च तत् सव्ये तदध निवेदयामः । ख च तान् जगाद, धूयमेव 
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मप्येन गालीलो यमसुद्रस्यान्तिकमानगाम। तच मानवाः रखलित- २९ 

वाचभेकं वधिरं त्छमौोपमानोय स यत् तस्मिन् हदस्तावपेयेत् 

तदयाचन्त ¦ ततः ख तं जननिवद्ाद्धिष्डंनं स्छानमपनौय तस्य >२ 

करयोः खो ङ्गुलौ निधाय निष्ठोवस्तस्य जिङ्कां पस्यशरे खगे प्रतयु्च- २४ 

दृष्टिं शवा च निश्वस्य तं जगाद्, इपफायाद, शस्याय सुच्धस्सेति । 

सपदि च तस्य कर्णवुहारयाञ्चक्राते जिह्काबन्धनश्च सुमुचे ख २५ 

जवाग् बश्टव च । यौष्एञ्च तानादिदेश्, यूयं कमघयेलन्दरा वदत । ३९ 

ख तु यावद्धिकं तानादिशत् तावदधिकं तेऽघोषयन्, ्रतिमाञउ २९ 

चमत्छताखावदन्, स स्वमेव सम्यक् चकार, बधिरांञ्च श्रवणे 

मूका कथने समर्थो क्तवान् ॥ ऽ ॥ 

तेषु दिनेव्वेकदातीव महति जनारण्ये खति तेषाञ्च खाद्याभावे ८ ९ 

जाते यौष्ररः भ्िष्यान् खबमोपमाइय जगाद, श्रनुकम्पेऽहममून् ^ 

मानवान्, यतस्वौष्येव दिनानि ते मत्मौपम् श्रवखिताः खाद्चच्च 

किमपि तेषां नास्ति, च्रनश्रनास्तु ते सन्धया खशेडेषु निद्धच्यन्ते २ 

तद्दि पथ्यवश्च्यन्ति, वतर्तां केचित् सुदूरादागताः। तस्य श्वयास्तं ५ 

प्रतिजगदुः, श्रच निजने स्थाने कः कस्मात् पूपान् लन्घामून् तपचित् 
शक्रुयात् ? स तान् पप्रच्छ, युद्भाकं कति पूपाः सन्ति? तेऽब्रुवन्, ५ 

सत्व । ततः स जननिवद्ं ग्डमावुपवेष्ुमादिदिश, तान् सुप्त ९ 

पूथांशादाय भङ्ा च परिवेषणाथे खभि्येभ्योऽददात्, ते च 

जनौचाय पर्यवेषयन् ।= खल्पाः चुद्रा मद्या रपि तेषामासन्, ° 

ख श्राशिषं वदिला तेषामपि परिवेषणमाज्ञापयामाख। इत्यं न 

ते बुञुजिरे तद्पुख, अपश्ष्टस्य भद्रातरैः पूर्णान् सक्त पेटकां- < 

्ाददिरे। ते भोक्तारः प्रायञ्चतुःसहखाण्छासन् । च्रनन्तर स तान् 

विखष्ठजे | 
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यौ्ो ननाविधो प्रदेशाः कम्मीणि च । 

तत्छणच्च स सखशरिव्ये, सह नावं प्रविश्य दाल्मानूयेतिनामके 

प्रदेश उपतख्े । फरौभशिनस्तु दद्दिरागत्य तेन सह वादालुवादौ 

कत्तुमारेभिरे परौचमाणणख्च तं गगनात् किमव्यभिन्ञानं ययाचिरे ¦ 
ख लात्मना निश्वस्य जगाद, एतत्कालस्य मानवाः किमयंमभिज्ञाजं 

याचन्ते ? युश्नानं ष्यं ब्रवीमि, वंश्ायास्मै किमप्यभिज्नानं न दायि- 
व्यते । इत्यक्वा स तांख्यक्ता पुन नवं प्रविश्वापरपारं प्रते । 

तैस्ठ॒ विस्मत्य पूपा नानौता नावि च तैः साकं केवलभेकः पूष 

आसौत् । ख च तानादिश्रत्, खतर्कां भवत, फरौशिनां किणएतो 

हेरोदस्य च किणवतः खावहिता भवत । अनेन ते जिथो विचार 

यन्तोऽवदन्, अस्माक पूपा न सन्ति तदेतत् कथयति । योश््ठ ज्ञाला 

तान् जगाद्, युभ्नाकं पूपा न सन्तौति किं विचारयय ? इदानोमपि 

किंन जानौयन् वा वुध्यध्वे? अधुनापि किं जडददौो युयं ? सनेन्ाः 

किंन श्वय ? सकर्णा; कि न प्रणय नापि सारय ? पञ्च्इसेव्वहं 

यदा पञ्च पूपान् अ्रभाङ्ख तदा भशं पूर्णः कति उक्लकरा युखाभि- 

रादत्ताः? तेतं वदन्ति, दादशेति। चतुःसदखेषु च यदा सत्त 

पूपानभाङ्, तदा भश्ागैः पूर्णः कति येटका श्रादन्ताः ? तेऽवदन्, 

अपेति | ततः ख तान् बभाषे, युश्राभि न बुध्यते कथमेतत् ? 

बेतदायान्तूपस्विते तसन् मानवा अन्धभेकमानौय प्रसादय 

न्तस्तं तस्य स्यग्ेनं ययाचिरे । ततः ख तस्यान्धस्य स्तं ला तं रामाद् 
बहि निनाय तन्नैवयो निं्ठोव्य च तस्मिन् करावपेयिला तं पप्रच्छ 

लया किमपि इश्यते किं? श्रनेन स दकुपातं छलात्रवौत्, सनु- 

व्यान् निरीं यतः पादपानिव तान् विरतः पश्यामि। तदा सख 

पुन॑स्तनेच्रयोः करावपंयिला तं दृकूपातं कारयामाम । श्रनेन तस्या- 
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फरो शिनः शरास्त्ाध्यापकाञ्च तमश्च्छन्, तव भिव्याः किमयं प्राचौ- ५ 

नानां परम्परागतां शिक्लाम् च्ननाचरन्तौऽप्रचालिते हस्तैः वाद्यमा- 

चरन्ति? स तु तान् प्रतिजगाद, कपटिनो युश्नानधि चिग्रायाहः < 

सभोचौनां भावो क्ति व्याहइतवान्, यथा लिखितमास्त, 

श्रधरैरेव कुव्ैन्ति मत्सश्मानं जना दमे । 

किन्तन्तःकरणं तेषां मत्तो दूरमवस्यितं ॥ 

अलो कार्यन्ते सर्व्वं मम कुर्व्वन्ति सेवनं । 

धम्मेशिचाङलेनेव शिच्चयन्तो नृं विधौन् ॥ 

यतो य॒यमौश्वरस्यान्नां विहाय मानवानां परन्यरागतां शिचा = 

रन्तो भाण्डानां पानपाचाणाञ्च सखपनं तत्सदृशा शच्रन्याख्चु बह्भः 

क्रियाः ङ्य । स पुनस्तान् जगाद, युभ्राक परम्परागतां शिचा < 

रचित्कामा यूयं वाढम् रईशरस्यान्नां व्यर्थोज्ुरय । यतो मोभिः १. 

कथयामास, त्रं निजपितर मातरश्च सश्नन्यखेति, श्रपि च यो निज- 

पितरं मातरं वा शपेत स वध्यो भविय्यतौति। यूयन्त वद य, मन्तो ११ 

यदानेन तवो पकारः समभविग्यत् तत् कर्वाणएमयेत ई श्वरायोपदत- 

भित्थं पितरे मात्रे वा यो मनुः कथरतौति । धूयश्च तत्यञ्चात् तं 

पितु मातु वां कमणुपकारं कन्त नानुजानौय । श्रनेन खपरन्परा- ९९ ` 

गतगिचयेश्वरस्य वाक्य वयर्थोङ्गुरुय । ईदृशौ बह्टः करियाद्च कुरुथ । १९२ 

च्नन्तरं ख जननिवहं पुनः खसमौपमाहय बभाषे, स यैश्नामिः १४ 

ला बुध्यतां । वाद्यान्मनुव्यस्यान्तरं प्रविश्च यत् तम् अपविचौकन्तु १५ 

शक्रोति तादृशं किमपि नास्ति। प्रह्यृत यद्यत् तस््नाज्निःखरति 

तत्तदेव मलुव्यम् अपविचौकरोति । प्ररणोतु चस्य ओ्रोहुं ओते स्तः । ५९ 

तस्धिंस्त॒ जननिवदं त्यक्ता गह प्रविष्टे शिष्यास्तं तस्या उपमाया ९० 

श्रये पप्रच्छुः । ततः स तान् जगाद, किं यूयमणेवं निर्बोधाः ? 
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यत् किञ्चन बाह्यान्म्नुव्यं प्रविश्रति तत् तम् श्रपविज्ोकन्तेः न 

शक्रोत्येतत् किं न वृध्यध्ये? तत् तावन्न तस्य इदयं प्रविश्रत्यपि 

ल्रुदरमेव प्रविश्य सव्वेभुक्तष्य शचौोकारकं शौ चकरूपं निर्याति) स 

पुन जेगाद्, मनुव्याद् यन्निःसरति तदेव मनुष्यम् श्रपविजौकरोति । 

 यतोऽन्तरान््रनुव्याणणं इदयादैव कूदिन्ता निःसर न्ति यया वयभिचारा 

वेश्यागमनानि नरदहइत्याश्चौर्खयाणि लोभा अपकाराग्कलः स्वैरिता 

कुदृष्टि धेद्मेनिन्दाभिमानो मूढता । सव्वण्यितान्यद्रभान्यन्तरान्निःस- 

रन्ति मनुव्यम् अ्रपवित्रौकुव्वेन्ति च। । 

प्रभो ्यौँशोरन्यानि कानिचित् श्रलौक्रिककस्मींणि । 

योश्एना भूतप्रस्तबालिकाया आरोग्यकरणम् । 

चतुःसदखलोकेभ्य अश्वय्येरूपेणए भोजनद्ानच्च । 

तस्मात् स्यानादुत्याय स सोरसोदोनयोः समानं गला 

किमपि गेदं प्रविवेश, तच्च केनापि न ज्ञातव्मित्यवाञ्छत् न 

त्श्क्रोदलक्तितः स्थातुम् । यतो चस्याः चुद्रा दुहिताष्च्यात्मा- 

विष्टासौत् तादृश काचित् स्वौ तच्छरुलागत्य तस्य चरणयोः 

प्रणिपपात । सा योषित् स॒रफेनोकौ यजातोया यूनानोयासोत् । 

सं यया तस्या दुदितुस्तं श्तं निःखारयेत् तदेव तयायाच्यत । 

योश्रस्त॒ ताम् र्रवोत्, प्रथमं बालकांस्लघुमरुमन्यख, यतो 
बालकानां खाद्यं इता सारमेयेभ्यो दानं नभदटर्। चरनेन सातं 

प्रतिजगाद, सत्यं प्रभो, यतो भोज्यमञ्चस्याधो बालकानां फेच्यः 

सारमेये भंच्छन्ते। ततः स तां जगाद्, अरस्य वाकास्य हेतुतो 

याहि, तव दुहितुः स शतो निगेतः। सा च खग्टहं गत्वा तं श्तं 

निगेतं खदु हितरञ्च पधे यानां द् दभ । 

पुनः सोरसौदोनयोः सोमतः प्रस्थाय स दिकापलेः सनां 
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यं जिजेन स्थानमागत्य किञ्चिद् विश्राभ्यत । यत श्रागच्छतामप- 

गच्छताच्च महतो सह्यासौत्, श्राहाराया्यवकाश्स्तेषां नाभवत् । 

श्रतस्ते शप्तं नावमाश्ह्य निजेनं खानं जग्भ्ः। जमनिवदास्त गच्छतस्तान् 

श्रपश्वन् बद्वञ्चाभ्यजानन्, अतः सव्वेनगरेभ्यो मानवाः श्चलमागंण 
तत्र धावन्तस्तान् श्रतिचक्रञुरतस्य समोपं समाअभ्भृञ्च । योश्टसत 

वदिरेत्य महान्तं जननिवहं इटा तान् अलु चकम्पे, थतस्ते दो नरके 
भेषेः डा रासन् । स च तेभ्वः प्र्ठतां शिं दातुमारेभे। 

इत्थं दिनस्य महाभागेऽतौते शिष्या उपागत्य तमूचुः, निजेन- 

मिदं स्थानं गतश्च वह्कतरं दिजं। अवान् अमून् विद्धजतु चथा 

ते परितः स्थिताः पनल ्ामांख॒ गला खलाय प्रपान् क्रौणौयु यंत 

स्तेषां खाद्यं नालि। सतु तान् प्रतिबभाषे, यूयमेव तेभ्य आ्राहार 

दत्त) श्रनेन ते तम् रन्वन्, वथं किं गला दिशतसुद्रापादः 

पूचान् क्रोलामौग्य आहारं दास्यामः? ख तु तान् पप्रच्छ, युद्म- 

दन्तिकं कति पूपा विद्यन्ते ? गला पश्छत ¦ ते तदवगत्यात्रवन्, पञ्च 

पूपा दौ म्यौ च । ततः ख तान् हरिति टर वद्धिभिः अव्वषाम् 
उपवेग्नन्मादिदेश | तडा त आ्राहारायं श्रतं शतं पञ्चाशत् पश्चाश् 

नराखत्रखपङ्किभिरूपयिष्टाः च च तान् पञ्च पूपान् दौ मल्छौ 

चादाय खगे प्रह्यदचदृष्टि भलाशिषमवादौत्, परषां भङ्गा तेभ्यः 

परिवेषणाथे खशियेभ्योऽददात् तौ डौ मल्छावपि स्वधां इते 

विभजे । इत्यं सवव शुङ्का तढपुः । भ्रां गरान् शङ्क्य च द्ादश्रडल- 

कान् पूरयामादुः, मह्छचयोरपि भशं ्ान् आददिरे । ते पूपभोक्तारः 

प्रायः पञ्चसदखपुरूषा श्रन् । 

ततः परं स ्षपदि सोत्ाहं स्हशिष्यान् नावं प्रवेष्टुं यादच् ख 

जोनौघं विष्ृजति तावद् श्रयतो वैल्छेदाञुदिश्छ गन्तुमा दिदेश । 
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श्रनन्तर स जनान् श्रनुज्ञाय प्रायेयितुं गिरिमारूरोह । सन्ध्याया- 

नूपख्धितायां नौका सक्टागरः ष चेकाकौ दखल श्रासोत् । 

नोकावाहने ख ते क्लिश्यन्ते यतो वायसतेषं सब्ुख दति तेनाद्भचि। 
प्रायो यामिन्याखतु्यं यमे तु सर समुद्रोपरि व्रजस्तेषां समौपमा- 

गमत् तानतिक्रमितुञ्च प्रावन्ेत। ते च खमुद्रोपरि व्रजन्तं तं 

दष्टापच्छयां मला चक्रः, यतः सव्वं एव तं पश्डन्त उदधिविजिरे । 

स तु व्रणं तानार्पन्नत्रवोत्, श्राश्वषित, सोऽहं, मा मष्ट । 

ततः परं स नौकामार्हय तेषां समोपम् उपत्छे वायुश्च शशाम । 

श्रनेन ते मनःसखतिमाचं विसखिता ञव मेनिरे, यतः प्ूपानां 

दद्या ते ने बुद्धं, तेषां ददयन्तु जडोग्डतमासौत् । 

तरिला ते गिनेषरताख्यं जनपदम् उपस्थाय नावं कूले बबन्धुः । 

नावम्तु निगेतेषु तेषु मानवाः सपदि तमभिज्ञाय धावन्तो निकरस्यं 

हृद प्रदे शं गला पय्यङ्केरसखस्यान् वदन्तो यत्र कुत्रापि तस्योपस्थितेः 

खवादम् अरष्टणवंस्तत्तत् स्थानं निन्युः। तसिश्च ग्रामान् नगराणि 

वापी र्वा प्रविशति मानवा श्रखस्थान् इटस्थानेषु निधाय तैस्त- 
दौयवस्वप्रलम्बकस्यशेनमेव तमयाचन्त, यावन्तञ्चास्यश्॑ते सव्वं तेरः । 

श्रशोचसधि उपशः । 

एकदा फरोशिनः शास्ाध्यापकानाञ्च केचिन्नरा यिरूश्ालेमत 

च्रागत्य तस्यान्तिकं समाजग्मुस्तस्य कतिपयां श्च शिष्यान् अपविैरथं- 

तोऽप्रचाल्लिते हंसैरादरतो दृष्टा निनिन्हुः। यतः फरौशिनो 

यिहदौयाख सर्व्वं प्रादोनानां परम्यरागतां शिखां रन्तौ तिहेतोः 

खयन दत्तान् श्रप्रकाल्य न भदयन्ति । दटाचागता न क्ञाला न 

भच्यन्ति। अन्या श्रपि बहनो रौत्यस्तेः शिकला रच्छन्ते, यथा 

पानपाचाणत भाण्डानां तेजश्भाजनानां शय्यानाश्च पनम् । अतः 
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न्धतप्रतौकारे जाते स कष्व्वान् रुस्पष्टमपश्यत्। सतु तं गेडहाय विष्टज्य 

जगाद, ग्राममपि मा प्रविश यास्य वा कमपि मा ज्ञापय । 

यौशोः स्वमरणपुनरत्यानेऽधि कथाकथनम् । 

ततः पर यौष्टुसतच्छिग्याञ्च केसरियाफिलिप्या ग्रामान् जग्मुः । २९ 
पथि च स शिष्यान् पप्रच्छ, मानवा मां कं ज्ञाला वदन्तौति। ते 

रतयृचः, कलापकं योदनम्, भ्रपरे वेलियम् श्रपरे च भाववादिना- २२ 
मेकतममिति ॥ स पुनस्तान् बभाषे, टूचन्तु मां कं ज्ञाला वद्य 2९९ 

श्रनेन पिचस्त प्रत्युवाच, भवान् खौष्ट इति । ततः स तांस्तजेयन्न- ३ ° 

ब्रवत्, मम कथां कमपि मा वद्त। 

्रनन्तरं स तानिदं भ्िच्यितुमारेभे यथा, मनुश्यपुच्रस्यावश्यं २९ 

यत् स बहृदुःखं सुच्ञौत प्राचौने मुंख्ययाजकेः शास्ताध्यापकैखच 

निराक्रियेत चघात्येत च तभ्यो दिनेभ्यस्तु परं युनरुक्तिष्ठेत् ¦ स च २९ 

वाक्यमेतत् स्यष्टमभाषत । तदा पिचस्तं निञनमादाय तजयितु- 

मारेभे। सख तु परादत्य स्वशिष्यान् दृष्टा च पिञ्॑तजेयन् २२ 

जगाद, मन्तोऽपसर गतान, वतो नैवेश्वरस्यापि तु मनुव्याणामेव 

विषयाश्वथा दिन्तयन्ते । 

ततः परं स स्डभरिव्येः सह जननिवदमपि खसमोपमाह्य २४ 

तान् जगाद, यः कञ्चिन्माम् श्रलुगन्तुमिच्छति स श्रात्मानं प्रत्या 

स्यातु खक्रुग्रमादाय च मामनुत्रजतु। यतो यः खप्राणान् २५ 

रिरिकषिति स॒ तान् हारयिदखयति। यस्तु मद्यं सुसवाद्ायञ्च 

खप्राणान् हारयति स तान् रचव्यति। यतो मनुब्यः छस्व २९ 

जगलब्छा यदि खप्रारै वच्यते तरिं तस्य हितं वा किं भवति ? 

खप्राणानां वा कं निक्रयं मनुष्यो द्ास्यति?2 यतो यः कश्चिद् २७ 

व्यभिचारिषु पापिष्टेषु चैतत्कालिकमानवेषु मत्तो मदौ यवाक्येग्य- 
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रन श्चापचपते, पवित दूते ठैतो मनुव्यपुचो यदा खपितुः प्रतापे 

नागमिष्यति तदा सोऽपि तस्माद पचपिय्यते । 

२९ अपि च स तान् जगाद, युश्मानदं सत्यं त्रवोभि, अच ये 

तिष्ठन्ति तेषां मध्ये केचिद् यावदौ श्वरराज्चं प्रभावेनागतं न द्रच्छन्ति 
तव्रन्मृत्योराखाद्ं न लप्यन्ते ॥ ८॥ 

यौ शोसञल्वलबप्त्तिधारणम् । 

€" षड्भ्यो दिनेभ्यः परं चौरः पिच याकोबं योडनञ्च ग्टहोला 

विजनं केवलं तानेव प्रोच्चमेक गिरिम् आरोदयामास तेषां षमक्तं 

रूपान्तरौ बभ्रव च । तस्य परिच्छद थोज््वलो दिमवदतौव शरभ 

श्चा्धन्, तादृक् शएभ्रौ कन्त एयिवोस्येन रजकेए न क्य । रपि च 

४ मोजिरेलियओ् तेभ्यो देनं ददतुः तौ यौश्रयना सह समलपतां । 

५ तदा पिको यौग्रटं सम्बोध्यावादौत् रल्विन् भद्रमस्माकमचावस्थानम् 

श्रतोऽसमाभिस्तौण्णुटजानि निरो यन्तां भवतः हत एकं मोः छत 

९ एकम् एलियस्य छते चैकं । वास्तवं किं वक्तव्यं तत् तेन नाज्ञायत 

यत्ते चासायन्ना आसन् । ततः परं तेषासुपरि ऋायाकरो मेघः 

मन्नातस्तस्मान्मेघाद् वाणौयमुद रत् श्रयं मम प्रियः पुत्रोऽस्य वचांसि 

= यु्नाभिः भ्रूवन्तामिति । श्रक््मात्त् परितो दृकुपातं कुववनतसत 
पुन नापरं कमपि ददरः केवलं तेः सहितं योश । 

गिरितस्ववरोहत्सु तेषु यौश्एस्तानिदमादिदेशः मनुग्यपुतो 

यावन्मरतानां मध्यान्नो त्तिष्ठति तावद् य॒य यद्यद् दष्टवन्तस्तत् 

९० कमपि मा ज्ञापयत । अतस्ते तद् वचनं खा्थ॑म् भ्ररक्न् अपि तु 

५९ तानां मध्यादुत्यानं किं भवेदेतदधि भियो व्यचारयन् । ततस्त 

योश पप्रच्छः प्रथमम् एलिथेनागन्तव्यमिति शास्त्राध्यापकरैः कथय- 
(4 ©4 

९९ मुच्यते? स तान् प्रतिजगाद्, सत्यं प्रथमम् एलिय च्रागत्य स्व 
105 

४ 

९ 

[~ 

॥ । 



१९० माकंलिर्वितञ्चुसंवादः ] १० ९७- 

लतः परं स्र तान् शिशन क्रोडे ग्टदौला तेषु ₹स्तावयेयित्वा 

दाशिषं बभाषे। 
धर्म्रचरकविषयणौ शिका । 

तस्िंस्त॒ गटहाद् वदः पन्थानं गते कञ्चिद् द्ुतगमनेनागत्य 

जानुनौ पातयिला च तं पप्रच्छ, भौ हुरो अनन्तजौोवनस्याधिकारौ 

चद् भवेयं तदयं मथा कि कर्तं? यौशटस्तं जगाद, कथं मां सन्त 

वदसि? देक एवेश्वरो नापरः कोऽपि । त्वमाज्ञ जानासि, 

व्यभिचारं मा कुर्, नरदत्यां मा कुरु, चोय्यं मा कुर, श्टषासाच्छं 

मा देहि, वञ्चनां मा छं, खपितर स्वमातरञ्च ष्जन्यद्देति । सतं 

प्रत्युवाच, गुरो पालितं मया सव्वेमेतदावाल्यात् । तदा यौश्एस्तं 
खमालोक्य तस्मिन् खहमनुग्य च तं जगाद, लं ु णेकोनोऽञि, गला 

सब्वं तव यद्ुदस्ति तर् विक्रयौ दरिद्रेभ्यो देहि, तया छते खगे तव 

धनं स्यास्यति, तत परमेदि क्रशमादाय मामनुगच् । वचनेऽस्मिन् 

विषादं गला स शोचन् प्रतस्ये यतस्तस्य खनि प्रचरा्ासन् । 

तदा योष्ः परितो दृकूपातं हता खशान् श्रनरतौत्, 

वस्लूनां शडाभिनः कियतायासेनेश्वरराज्यं प्रवेच्छन्ति ? तच्येतेषु 

वाक्येषु शिव्याञ्चमत्कारं मेनिरे । पुनश्च योशएः प्रतिभाषमाणस्तान् 

जगाद, वदाः, वित्तेषु विश्वसतामौश्वरराच्यप्रवेशः किथदाथासयुक्तः। 

धनवत ईश्वरराच्यप्रदेष्यात् खचोच्छिद्रेणोद्रगमनं सुसाध्यं । अनेन 

देऽत्यन्तमाश्य्य मन्यमाना मियोऽवदन्, कस्तद तरितुं श्गुथात् ? 

यौश्स्तदा खभालोक्य ताननत्रवोत्, तदखाध्यं मतुव्याणां न लौश्वरख्य । 

सव्वं हि साध्यभौश्वरस्य । 

तदा पिचस्तमिदं वक्रं प्रावन्तेत, पश्यतु वयं सव्ये त्यक्ता भवन्त- 

मनुत्रजितवन्तः । यौष्रटः प्रतिबभाषे, युश्रानदं सल्छं त्रकौमि, 
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मदथं सुषंवादायेञ्च गं भ्रादन् वा भगिनौ वा पितरं वा मातरं 

वाभाययों वा सन्तानान् वा च्च्ाि वा त्यक्ताय ददानौमस्िम् 

युग उपद्रवैः सादं शरतदणं गहाणएि भाढन् भगिनौ मांढन् सन्ता- 

नान् छत्राणि च भावियुगेऽनन्तं जोवनञ्च न लप्यते तादृशः कोऽपि 

नास्ति । बहवः प्रयमास्वन्या भविच्यन्त्यन्त्याख् प्रथमाः । 

योण्ोः खररणमधि छतौयवार कथाकथनम् । 

तदा ते चिष्शालेमं गच्छन्त, वत्मेन्यासन् यौ ्रस्तेषामयेऽब्रजत् 

ते च विदिता श्राखन् तमलुगच्छन्तो ऽनिभयुञ्च । ततः ख पुनान् 

दादश्र भ्रियान् खसमोपं गोला खं प्रति यद्यत् सम्भविय्यति तत् 

तेभ्यः कथयितुमारेभे, यच्छ, प्त वयं यिरूशालेमं गच्छामो 

मनुख्यपुचञ्च सुख्ययाजकेषु शास््ाष्यापकेषु च समपेयिच्यते । ते च 

विचारेण तस्य प्राणदण्डमारेच्छन्ति परजातौयानां करेषु तं 

सखमपेयिष्यज्ति च, ते पुनस्तसुपदसिष्यन्ति, कशाभिः प्रहरिष्यन्ति, 

तदपुषि नि्टौविष्यन्ति, तं घातयिव्यज्ति च | दतौये दिवसे तख 

पुनरत्यास्यति । 

ईश्चरराच्ये मदान् कः, रुतदकि शिता । 

तदा सिबदिथसुतौ याकोबयोडइनो तस्याज्तिकमागत्य जगदतुः, 

गुरो आवां चद् धाचिव्यावदहे भवान् श्रस्प्दथं तत् करोलेतद् 

वाज्छावः। स तौ पप्रच्छ युश्नदथे मया कन्तेव्यं किं वञ्छयः? तौ 

तं जगदतुः, भवतः प्रताप श्रावयोरेकतरो भवतो दचिणेऽन्यतरो 

भवतो वामे ससुपविश्रविमं वरमावाभ्यां दातुमरेति । वोश्टस्ठ् तौ 

प्र्यवादौत्. यवां यर् याचेये तन्न जनयः । येन पानपाचेष्ठादं 

पास्यामि तेन् किं युवां पातु श्क्रुः? येन च खापनेनाहं खास्ये तेन 

खातं किं युवाभ्यां ग्रक्यं ? तौ तम्चतुः, शक्यं । यौ श्एस्तावन्रवौत्, 
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नान्रा स्टह्वाति सख मां ग्ट्हाति, भाञ्च यो गटहाति सखन माम् 

अपि तु मप्मेरकमेव ग्छाति। 

तदा योहनस्तं प्रतिबभाषे, गुरो, भवतो नान्ना यो ग्ूतान् 

निःसार चत्यस्मांस्त॒ नानुगच्छति तादृशो नरः कशिदख्माभि दृष्टः, 

स त्वस्मान् नानुगच्छते तिहतो वेयं तं न्यवारयाम । यौष्ख्ठु जगाद 

मैव तं निवारयत, चतो नास्ति कोऽपि तादृशो. यो मन्नानना म्रभा- 

विद्धं कश्मे छता सदसा मां निन्दितुं श्रक्तुयात् । यतो योऽस्माकं 

विपक्तो नास्ति सोऽस्माकं खपच्ः । 

यूयं खौष्टस्येति हेतो मेम नान्ना यः कञ्चिद् यु्नान् चषकभेकं 

तोय पाययति, यु्मान् स्य त्रवोमि, स कथञ्चन खपारितोषिकेण 

नापतच्चिष्यते । यः कञ्चित्त मयि विश्वखतामेतेषां चुद्राणामेकं 

रवालयति तत्कण्ठे दहत्येषणौ बन्धनं ससुद्रं च तस्य निपातनं रेः । 

तव हस्तश्च चेत् तव रुबलनडहेतु भवेत् तहिं त हिन्धि । लद येमिदं 

श्रेयो यत् लं हौनाङ्गगे जवनं प्रवि, नं किदं यद् दिदस्तो 

नरकमनिर्व्वाणएञ्च वदिं गच्छे यंत्र निवासिनां कौटो न धियति 

वङ्किश्च न निवायति। तव चरणो वा चेत् तव खूवलनहेतु भवेत् 

तदि तं ङिन्धि। व्द्येभिदं ्रेयो यत् त्वं खच्ो जोवनं प्रविशे, 

१ लिदं यद् दिचरणणो नरके वज्धौ चानिर्व्वाे निकिप्येया यच 
निवा्िनां कौटो न चियते वद्किश्च न निर्वायति। तव ने 

वा चेत् तव रूखलनदेतु भवेत् तदि तदुत्पाटय । लद यमिदं श्रयो 

यत् तमेकनेच दश्वरराज्यं प्रविभरेः, न विदं यद् दिने्रो वद्किमये 

नरके नििष्येथा यत्र निवासिनां कौटो न वियते वह्किश्च न 

निर्वायति । वास्तवभेकरैको नरो वङ्किरूपेए लवणेन मिश्रयिय्यते, 

एकैको यज्ञोयो पहार ञ्च लवणेन भिश्रयिव्यते । लवणं भद्रं । लवणन्तु 
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॥ श यदि लवणवदहोनं जायते तदं केनो पादेन तत् खादयुक्तं करिव्यथ ? 

खान्तरे लवणं रचत भिय टेक्यमाचरत च ॥< ॥ 

स्रौत्यागमधि शक्ता । 

१७९ तस्मात् स्थानात् प्रस्थाय ष यिहदियाया य्नपारस्यप्रदे शस्व 

~प 

९९. 

१४ 

९६ 

च सोमायामुपतस्थे पुनश्च जननिवदास्तदन्तिकं समाजग्मुः । सं च 

खरोत्यतुसारेण पुनस्तान शिच्यत् । 

तदा फरौभिन उपागत्य परौचचमाणस्तं पप्रच्छः, भार्यात्यागः 

किं भ्त विधेयः? स तान् प्रतिबभाषे, मोभ्िश्नान् किमादिष्ट- 
वान् ? तेऽवदन् त्यागपत्रं लिखिला तां विख मोशिरलुजज्ञे । तदा 

यो स्तान् प्रत्यवादौत्, युभ्राकं इत्काटिन्यमवेच्छ मोशि युश्मदथै- 

मिममादेशं लिखितवान् । ्षटेरादौ लौश्वरो नरं नारौञच्चतौ 

निभ्ितवान् । ““एतद्धेतो मेनुख्यः पितर मप्तर च्च परित्यज्य खजा- 
यायामाखच्छते तावुभौ चेकाङ्गोभविव्यतः ।” श्रनेन तौ पुननेद्धौ 

स्तः, तावेकाङ्गोग्धूतौ । अतो यदौश्वरेण संयोजितं तन््तुव्येण मा 

वियोच्यतां । ततः परं गहे शिष्याः पुनस्तं तां कथां पप्रच्छुः । 

तदा स॒ तान् जगाद्, यः कञित् खभाय्यों त्यक्तापरामुदहति ख 

तस्या विरूद्धं व्यभिचारं करोति, या च जाया खपति त्यक्तान्येनो- 

दुद्धते सा व्यभिचार करोति । 
शि्विषयिष्णो शिता । 

ततः परं शिश्चवः केचित् तस्यान्तिकन्नानोयन्त यत् सख तान् 
सयेत् । भि्यास्त॒ तदानेढन् श्रभव्छेन् । तद् दृष्टा चोषः कृडा 

तान् जगाद्, मत्छमो पमागमिग्यतः शिशून् श्रनुमन्यध्वं मा वारयत 

यतः खरगेराञ्यमोदृ श्रानामेव ¦ युश्रानहं सत्यं ब्रवौमि यः कश्चिन्न 

शिष्ुरिव खगेराज्यं र्ङ्ाति स न कथञ्चन तत् प्रवेच्ति। 
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पुनः संस्करिव्यति । मनुब्यपुचमथधि कथमिदं लिखितमास्ते यत् 

तेन बहदुःखं सोढव्यं नगण्छता च गन्तव्या ? युश्रांस्वंहं सत्यं 
व्रवौमि, एलियोऽप्यागतवान् तमधि च यल्लिखितमास्ते तद्रूपं 

ते तं प्रति तत्तत् कृतवन्तो यद्य च्छंसते । 

यशो विं दिधकस्मपणि शक्ता च । 

यौश्एना भूत ्रलनालकस्य आरोग्धकर एम् । 

ततः परं यटा स श्ि्याणमन्तिकमागमत् तदा महान्तं 

जननिवदं तेषां परितः संख्थितं शास््ाध्यापकांख ते विवदमानान् 

ददभे । तत्लणन्तु स॒ शत्घ्लौ जननिवदश्तं दृष्टा चमत्कारं मेने 

मनुब्याञ्च शमाद्रवन्तस्तमभ्यनन्दन् । स ठु श्रास्ता्यापकान् पप्रच्छ, 

एतैः किं विवदष्वे ? तदा जननिवहमध्यान्नर एकः प्रतिबभाषे, 

शरो, भवत्छमोपमदं खपुचमानौतवान् स मूकेनाद्धनाविष्टः। स 

चात्मा यचच तमाक्राम्यति तत्न तं कषेति ख च फनसुद्गमयति 

दन्तेख दन्तान् घषेति यष्िवत् करिनो जायते च। भवतः भिव्या 

यत् तं निःखारयेयुष्लद यमह तेभ्यो न्यबेदयं ते हु नाशक्गुवन् । स तदा 

तान् प्रतिभाषमाणो जगाद, रे विश्वाषहौन वंश युभ्मत्मोपं मया 

किथत्कालमवस्यातव्यम् ? कियत्कालं य॒य मया सोढव्याः? स 

मद न्तिकमानोयताम् । ततस्तङ्िंस्तदन्तिकमानौते तं दृद्व सख 

श्रात्मा तं बालं कर्षन् चोभयामास स च गहमौ निपत्य फनसुद्- 

मयन्नलृठत् । तदा स तत्पितर पप्रच्छ, कियत्कालसेतत् तस्य 

सभ्भूतम् ? स जगाद्, श्रावाच्यात् । स च बड्धञ्जत्वस्त नाश्रयितुकाभो 

वक्ै तोये च निचितान् । भवता तु यदि किमपि शक्यं तद्ये 
स्माननुकम्यो पकरोतु । यौ ्रस्तु तमन्रवोत् यदि शक्यमिति कथं 

वदसि ? ५ श्क्यं विश्वशषता। ततस्तस्य बालकस्य पिता 
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तस्चणसुचैःस्वरेए साश्रुनेचो जगाद विश्वधिभि प्रभो भवान् 

९५ ममाविश्वाससुपकरोतु । तदा योश जेननिवहं शमाद्रवन्तं इदा 

लम्चिमात्मानं तजेयन् बभाषे, रे मूक बधिर श्रात्मन् लामहमा- 

९९ ज्ञापयामि, अ्रस्मान्निःखर मैव पुनरिममाविश्र । तदा स क्रोशिल्ा 

सषं तं कर्षिता च निःससार ¦ स बालस्तु श्टतकन्यो बण्डव् तेन 

९० बदवोऽवादिषुः स ष्तः ¦ चोष्टस्त॒ तस्य इस्तं ला तमुत्धापयामाख 

९८ ततः ख उन्तस्थौ । ततः परं तस्मिन् ग्ट प्रविष्टे तस्य शिखा 

९९ निजेनं तं पप्रच्छः, कथं वयं तमात्मानं निःारयितुं नागरन्ुम ? ख 

तान् जगाद्, जातेरस्या निःषारणं नान्येन केनाप्युपायेन सिध्यति, 

केवलं प्राथेनोपवासाभ्याम् । 

यौश्तोः खमरणमधि दितोयवारं कथाकथनम् । 

२० स्थानात् तस्मात् प्रश्थाय ते गालौलदेशेन प्रागच्छन्, त्त् 

२९ केनापि ज्ञायेत तत् स नैच्छत्, यतः स खशिव्यान् शिचयन्ञ- 

कथयत्, मनुव्यपुचो अनु्याणां स्तेषु खमर्पैयिव्यते ते ्बानिग्यते 

२९ च, इतस्तु सर ठतौये दिने पुनरत्थास्यति। ते तु तद् वचन 

नाबुध्यन्त तं प्रञ्मविभयुख्च । 

तत्वतः को मदान् धम्मेपथे विघ्नप्राप्तः किं फलम् रतेऽधि शिक्त च । 

२२ ततः परं ते कफरनाहमम् श्राजग्मः। गह प्रविष्टश्च स तान् 

२५ पप्रच्छ पथि किमधि मिथो वादानुवादावङ्गुरूत ? ते तु मौनिनो 

बश्छवु चेतः को मत्तम एतद्धि ते पथि भियो वादादुवादौ , 

२५ कृतवन्तः, स चोपविश्य दाद भिव्यानाह्य जगाद, यदि कित् / 

प्रयमो भवितुं वाच्छति तहिं स सव्वेषामनयः सर्वां परिचारक । 

२९ भवत् । शपि च क्ष बालकमेकमादाय तेषां मध्ये खापयामास 

२० क्रोडे उदोला च तान् चअत्रौत् यः कञिदौदृ्रमेकं बालकं 1 
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येनाहं पास्यामि तेन पानपाजेए युवां पास्ययः, येनाहं सास्ये तेन 

च्लापनेन स्तास्येये च, परन्त् मम दचििणे वामे वेपवेश्नाधिकारस्य 

दानं मया न विषं, स येघां कृते निरूपितस्तेभ्य एव दातव्यः । 

अलेतदन्ये दश शिव्या याकोने योहने च रौच्छमापन्नाः। यौश्एस् 

तान् खसमौपमाह्भयोषाच, यूथं जानोय, थे परजातौयानां शास्तारः 

प्रतिभान्ति ते तेषामुपरि तौच्प्रञुलं कवते, महान्तश्च तेषां 

तौच्एकेलं कुवते । न भव्यन्त॒ तादृद्रं युद्माकं मध्ये । प्रत्यृत 

युद्मनषध्ये यो मदान् भवितुमिच्छति ख य॒श्राकं परिचारको 

भविव्यति, यश्च यश्मन्मध्ये प्रथमो भवितुमिच्छति स सव्वं दासो 

भविव्यति । यतो मतुग्यपुत्रोऽप्यागतो न परिचय्यं भोक्तम् श्रपितु 

परिचरित् दातुञ्च खप्राणन् निक्रयमूच्यं बहनां विनिमयेन । 

धौश्यो धिरू्ालेमगमनं उपदेश्चदानज्च । 

अन्धवरतौोमयाय चल्लदानम् । 

श्रनन्तरं ते यिरौडमागताः । ततः परं तस्य तच्छष्याणं 

महतो जननिवदस्य च॒ यिरोड्तो निगेमनकाले तौोमयस्य पुचो 

वरतौमय इति नामक्षोऽन्धो भिचमाणएः पथयपाश्वे उपविष्ट ्रासौत् । 

नाखरतौयो यौष्टुरपख्ित दति भ्रुवा स क्रोशन् गदितुमारेमे, 

भो दाधूदल्य पु यौश्ो मामनुकम्पताम् । अनेन बदवस्तं भत्स- 

यन्तो मौनावलम्बनमादिदिश्टः सतु वड्गुरेरधिकमक्रौश्रत् । 

भौ दायूदश् पुत्र मामलुकण्यताम् । चौएस्तदा तिषटलस्यानयन- 

माज्ञापथामाख ¦ श्रतस्ते तमन्धमाहृयन्तोऽनवन्, शआराश्विदहिः 

उन्ति्ठ, ख॒ लामाह्ृथति । तदा स॒ सखवसनं त्यक्कोत्पत्य चौगश्ोर- 

ज्तिकमागतः। योश्टस्तं सम्बोध्यावादौत्, वद्यं मया कन्तैव्यं किं 

वाञ्छसि ? सोऽन्धस्तं जगाद, भो रव्बोणे, दृष्टिश्रक्रिं लिष् । ततो 
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यो एरस्तमुवाच, याहि तव विश्वासस्वां तारथाभास। स च तत्छषण 

दृष्टिक्तिं लेभे माग योशोरनुगामो बब्डव च ॥१०॥ 

यौश्रलो यँरूग्लेमे प्रवेशः । 

११९ अनन्तरं तेषु यिरूश्रालेमस्य समौ पमागत्य जेत॒नाख्यगिरौ 

1 

९ 

1 

९१९ 

१२ 

स्थितयो वैत्फगो वैथनिया चेत्यभिधयामयोरूपख्धितेष॒ चौरः 

भिव्यौ दौ प्रेषयनिदमादिदेग्र, यु्तब्बुखस्थमसुं यामं गच्छतं तज 

प्रविश्यैव बद्धमेक गदेभश्रावकमासादयिष्यथो यत्पृ मनुव्यः कोऽपि 

नारूढवान्, तेव मुक्रानयतं । यदि च कोऽपि युवां एच्छत्, 

किम्ंमिदं कुरू इति, तहिं वदतम्, अनेन प्रभोः प्रयोजनमास्त 

दूति, ततः स तक्षणं तम विखच्यति । तदा तौ गत्वा वहिः 

चुद्ररथ्यायाः पाश्वं दारे बद्धं तं गदभश्ावकमासाद्य मोतं 

्रावन्तेतां । तच तिष्ठन्तः केचिन्नरास्तु ताववदन्, किमयं तं शावकं 

मुञ्चथः › तदा यौग्र चंधादिष्टवांस्तयैव ताभ्यां कथिति तौ तैर- 

नुज्ञातौ । शावकं तञ्च योशोः समोपमानिन्यतुस्तत्ष्टे च खवा- 

सासि निदधघाते। ततः स तमारुरोह । बहवश्च मागें खवसनानि 

विस्तारयामासुरन्ये च पादपानां पल्लवांज्छिला पयि व्यस्तारयन् 

अयपश्चाद्वाभिनो नराखचोच्चरवेणणन्रुवन्, जय, प्रभो नान्ना च श्रायाति 

स धन्यो यात्, प्रभो नान्नास्मत्पितु दंयुदेश्य यद् राज्छमायाति 

तद् धन्यं शयात्, ऊद्धंलोके जयष्वनि भवतु । अनन्तरं यौश्र 

विंूगाकेमं घ््मधाम च प्रविष्टः, परितः सवव निरौच्छ च दिना- 

वसानहेतो दाद शगरिव्येः साङ्क व्रैयनियां प्रतस्ये ¦ 

विश्रासविगशिष्प्राथेनामपि श्ष्क्ति। 

परप्रातःकाले तेषु वैथनियातः प्रखिवेषु सोऽचुध्यत् दूराच्च 

= सपचभेकम् उडम्बरटचं निरौच्छ तत्न किमपि फलं लश्यते न वेति 
४, ए, ए, 8.-8) 115 
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दितौया चाख्याः सदृशो, यथा, लं खनिकटश्च आत्मवत् प्रेम 

कुविति। एतयो मंहत्तरापरानज्ञा नास्ति । स शास््राध्यापकस्तदा 

तं जगाद, वाढं, गुरो, सत्य सुक्त भवता, यत दईैश्वर एक एव तदन्यो 

नास्ति, सर्व्वान्तःकरणेन सव्ववुद्धा सव्वेप्राणेः स्वश्वा च तस्मिन् 

प्रेमाचरणं निकटरस्य च्रात्मवत् प्रमाचरणञ्च सव्वैहव्येभ्यः सत्व॑यच्नेभ्य- 

चाधिकम् । स च स्षविवेचनभ्ुनर छतवानिति दृष्टा योश्टस्तसुवाच, 

$रराज्यात् लं न दूरवर््तौति। नेतः परं नाभवदन्यस्य कस्यापि 

साहसं त किंमपि प्रष्टुं । 

ततः पर् चीश्टः प्रतिभाषमाणो धन्येधान्नि गि्यन्ननवोत्, 

शरास्ता्यापकाः कथं वदन्ति खौष्टोः द्ाचदस्य मुच इति) खयं 

दायूदस्त॒ पविचस्यात्मन श्रादेशादिदं कथितवान्, 

मम प्रभुभिदं वाक्छं बभाषे परमेश्वरः । 

लच्छन्न् पादपौटं ते यावन्नदि करोभ्यन्चं । 

अरवतिष्ठस् तावत् लम् आसनो मम दवे ॥ 

श्रनेन खय द्ाय्दस्तं प्रभुं बदति, कथं तदं ख तस्य युतो भवेत् ?। 

तदा समागतो महाजननिवदः सनन्दं तस्य वाक्यान्याकणेयत् । 

अदद्ारटानष्ौलताविषयिणौो शिक्षा । 

सखशग्िक्ञायाञ्च स तान् जगाद्, ययं ब्रास्तराध्यापक्ञेभ्यः सावधाना = 
1 

भवत, आकाङ्कन्ति ते मदहापरिच्छदै विदारे दटेव्वभिनन्दनानि 
खमाजग््डेषु सओष्ठासनानि भोज्येषु च अओषटस्थानानि । ते विधवानां 

ग्ट्हाणि ग्रसन्ति ङलाच्च सुदौधं ्राधंयन्ते। विचारे ते घोरतरं 

दण्ड लश्यन्ते । 
€ वि "छ 

तदा योषु घेनागारस्य समच्सुयविश्य तच घनागारे जनेः 

कथं मुद्रा निकिपयन्ते तन्निरचत । वदवो धनिनश्च बङमुद्रा न्यजि- 
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पन् । विध्वा तु काचिद् दरिद्रागत्य च्तोधिष्ठसुद्रादयं न्यक्जिपत् 

तत् तास्रसुद्रापादेन समं। योश्ठस्तदा सखगिय्यान अन्तिकमाह्या- 

वादौत्, युद्मानहं सत्यं त्रवौमि, यावन्तो ऽ घनागारे मुद्रा निक्ति- 

परवन्तस्तावतां मष्येऽधिकतमं विघवास्तै दरिद्रा निङिघ्रवतो । यतः 

सव्वं प्रयो जना तिरिक्तं किञ्चिन्निकिप्तवन्तः, भ्रा तु प्रयोजनो यस्याभावे- 

ऽपि शब्देषं निचिप्तवतो जौविकां इद्लामेव ॥ १९॥ 

यिरूशालेमस्य विनाशः यौश्ोः पुनरागमनमधि श्त । 

९&९ स यदा धञ्धामतो निरगच्छत् तदा तच्छिख्याएणसेकस्ं 

४ 

॥ } 

जगाद, गरो पश्यतु, क्रौदृश्रा प्रस्तराः कौदृशानि हर्म्याणि च। 

यो बरस्तदा तं प्रतिजगाद, व्भेतानि महान्ति हर्म्मणि किं पथ्यमि? 

अच प्रस्तरोपरि प्रस्तर एकोऽप्यनिपातयितव्यो न विदायिख्यते। 

ततः परं यदा स जेतुनपन्वैते ध््चधान्रः ममक्तमामोन ्ामोत्, 

तदा पचो चाकोबो योहन आद्य निजनं तसै निवेदया- 

मासुः, वक्मरेत्यस्मान् भवान्, कदा सव्वं तत् सम्भविष्यति ? किं 

वाभिन्नानं यदा सव्वं तत् शिद्धिमवाश्छति ? तदा यौश्एः प्रतिभाष- 

माणस्तभ्यः कथयितुमारेभे, सावधानास्िष्ठत, चुश्नान् कोऽपि मा 
प्रतारयत्तु, यतो बहवो मन्नामघ्वजिन श्रागत्य वदिग्यन्त्यहं ख दति 

प्रतारयिव्यन्ति च बह्व् । कथाश्च युद्धानां युद्धस्य किवदन्तौञ्च 

श्रवा मेवो दिजघ्वं, यत एतेन भवितव्य, परि णमस्त॒ नापि तदा| 

वस्तुतो जाति जाति विरुद्धं राज्यञ्च राज्यस्य विरुद्ध सुत्थास्यति । 

भविव्यन्ति च स्थाने स्याने ग्कम्पाः । पुनः पुन दुभिक्चसुपक्चव्यापि 

सम्भविग्यतः । उपक्रमो यातनानां सव्वमेतत् । 

ययन्तु खेषु सतां भवत, यतो मानवा वुभ्नान् विचारखषभासु 

समपेयिव्यन्ति यूयश्च समाजेषु प्रहारिययष्वे मदयेञ्च देशाध्यक्ताणां 
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तं चातयामासुः । अपरांश्चानेकान् श्रहिंसिषुः, कांञित् प्रहारेण 

कांशिद् वा वधेन । तदैक एव तस प्रियः पुत्रोऽवश्ष्टः । चरतो 

मत्पुरे प्रति ते चपिता भवि्यन्तोति बुद्धा शेषे स तमपि तेषां 

समोपं प्राहिणोत् । ते हृषकास्ु परस्यरमन्रवन्, दायरोऽसौ, 

तदागच्छत वयमसुं इनिग्यामस्तेन दायां शौऽस्माकं भविच्यति। 

्रनेनते तं टल्वा जघ्न द्राचोदयानाद् वहि निविचिपुश्च । अरतस्त- 

स्योद्यानस्य खामौ किं करिव्यति? ख आगत्य तान् कृषकान् 

विना शविव्यति, द्रारोदयानञ्चान्येषु समपेयिव्यति । युश्नाभिः कदापि 

कि शास्तौक्रिरियं न पठिता, यथा, 

सदनिर्म्रादमि लेक्रि चैः पाषाणो निराङ्तः। 

स एव गटहकोणस्थः प्रसुख्यः प्रस्तरो ऽभवत् । 

परमेशस्य कर्ँदम् श्रसदृष्टौ तदहुतम् ॥ 

भासन कत्तेन् प्रति कत्तेव्यकर्म्माधि श््ता । 

ते तदा तं धन्तुमयतन्त जननिवहात्चविभयुः । यतस्तेरबोधि 
यत् स तानधि तां दृष्टान्तकयामवद्त् | तं त्यक्कातु ते प्रखिताः। 

ततः परं वाकूपाग्रेन तं निबद्धुमिच्छन्तस्ते कांचित् फरौशिनो 

डेरोदोयांश्च तस्यान्तिकं प्रषयामासुः । त उपागत्य तमूचुः भो गुरो 

वयं जानोमो यर् भवान् सत्यवान् करादपि न बिभेति यतो 

भवान् मनुव्याणणं मुखापेच्ां न करोत्यपि तु सत्येनेश्वरस्य पन्धानं 

शिच्चयति । कैसराय करदानं विधेयं न वेति? दास्यामोऽयवा न 

दास्यामः कि? सतु तेषां काप्यं बुद्धा तान् जगाद्, कथं मां 

परौक्तष्ये ? सुद्रापादमेकमानयताहं तं निरौचिष्ये । तस्िस्तेरानोते 

स॒ लात् पप्रच्छ कस्येयं मू््िरिदं लेखनञ्च? ते तं वदन्ति 

केसरस्य । तदा योश्रस्तान् प्रतिबभाषे, दत्त कैखराय यद्यत् 
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केसरस्य, दत्त चेश्वराथ यद्यदौश्वरस्य । अनेन ते तस्िन्नाशचय्य 

मेनिरे । 
परकालविषयिणौ शक्ता । 

तदा पुनर्त्धानमनङ्गोङ्र्व्वाणः सद्र किनस्तस्यान्तिकमागत्य तं 

पप्रच्छुः, गुरो, मोभिरखदयभिममादेशं लिखितवान्, यस्य श्राता 
भाय्यैं विदहाय निःसन्तानो सरित, स तां भराटभाय्यीमुदुद्य खभ्वाते 

वं्रसुत्पाद्यलिति । ्राखंस्तु सप्त भ्रातरः । प्रथमः योषितसुदृद्य 

निःसन्तानो ममार दितौयस्तदा ताञरुदुवाह, सोऽपि निःसन्तानो 

ममार ¦ उतौयस्य तादृश्येव गति बेभ्रव । इत्यं ते स्त तामुदूज् 

निंसन्ताना ममरञच । सरववषां पश्चात् सा योषिदपि ममार । श्रत: पुन- 

रुत्थान उत्थितानां तेषां कस्य भार्य्यां सा भविष्यति ? यतस्ते समैव 

तासुदूढवन्तः । यो ्रस्तदा तान् प्रत्यवादौत्, युय किं न हेतोरतो 

भ्नाम्यय यच्छास्त्राएोश्वरस्य शक्तिञ्च न जानोय? यतः पुनर्त्थानात् 

परं ते नोददन्ति नोद्द्यनते वापि तु खगेनिवासिनो दूता इव 

वनतैन्ते । श्डतानधि, ते यदुत्तिष्ठन्येतदधि कि न पठितं युश्नाभि 

मभ ग॑न्छे स्तम्बहन्तान्ते तं प्रति कथितमौश्वरस्येदं वाक्च, यथा, अन्ना 

हामखयेश्वर इसृदहाकस्य चेश्वरो याकोबस्य चेश्वरोऽहभिति । श्वरो 

न म्तानाम् अपितु जौवतामौश्वरोऽस्ति, श्रतो यूथं वाढं अाम्यय । 

सवेप्रधानादे मधि शक्ता । 

शास्लाध्यापक एकस्तषां तं विवाद भ्रुवा, ख तेभ्य उत्तम प्रत्यु 

त्तरं दत्तवानिति बुद्धा चोपागत्य तं पप्रच्छ, सव्वप्रयमाज्ञा का? 

सौ्एस्तं प्रत्यवादौत् सर्व्वाज्ञानाभियं प्रयमा, भो इखायेल, परण, 

च्रस्माकमोश्वरः प्रभुरेकः प्रभुरेव । वञ्च सर््वान्तःकरणेन, स्वप्राणः, 

सव्यैचिन्तेन, सव्वैशक्या च खेश्वरे प्रभौ प्रेम कुविंतौयं प्रथमाज्ञा ) 
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द्रष्टुं तदन्तिकं जगाम ) समोपसुपस्थाय तु पत्रभ्योऽन्यत् किमपि ९४ 

नासादयामास । यतस्तदोडग्बरफलानां समयो नासत् । रतो 

योसत सम्बोध्यावादौत्, इतः परं कदापि कोऽपि लदुत्पन्नं फलं 

न भच्यतु । तसू शिव्याश्च तद् वचनमौषुः । ततः परं ते ९५ 
यिरूशालेम उपतस्धिरे, यो ष्टश्च धक्मेधाम प्रविश्य तच धम्मेधा्नि ९१ 

कयविक्रयकारिणो वदिव्कन्तुमारेभे, बणिजां भद्रासनानि कपोत- 
किकरिडण्णमासनानि च न्यृजयामास धश्मधान्नो मध्येन च कस्यापि ९०९ 

पाचवदनं नानुमेने, भिच्वयंश्च तान् जगाद, किं न लिखितमास्ते, 
ख्याम्यते खव्वेजातोनां प्रायेनाधाम मङ्हम् । 

तत्त युक्नाभिरकारि दस्यूनां गङ्रः । तच्छला शास्ताध्यापका ५८ 

सुख्ययाजकाश्च तं दन्त॒मयतन्त । वास्तवं ते तस्मादबिभयु चेतः १९ 

लतो जननिवहस्तस्य शिक्तायां चमत्कारममन्यत । 

सन्ध्यायान्तु जातायां स नगरान्निजेगाम । प्रातःकाले च मार्गण ९ 

गच्छन्तस्ते तञुड्म्बरदृचं॒समूलं प्ररष्कौश्चतं ददृश्एः । तदा पित्त: ,९९ 
स्रस्तं जगाद, रब्विन् पश्यतु भवताभिगशर्तः पादपोऽसौ शष्कौग्रूतः । 

यौ ष्टः प्रतिभाषमाणस्तानत्रवोत्, ईश्वरे विश्वासं छलावतिष्टध्वम् । २२ 

युश्रानदं सटा त्रवोमि, लसुत्पत्य समुद्र निपतेति गिरिभिममुक्ता १२ 

यः कञ्िन््ननसा न सुग्रयानः सखोक्ता कथा सिष्यतौति विश्वसिति 

स यत् कथितवान् तद्वाच्यति । ततो वुश्नानदं वदामि, युयं प्रा्थे- १४ 

यमाना यद्यद् यारष्पे तज्ञभेवन्त इति विश्वसिति तडि तद्वाश्यय । 

यदा च प्राययमाणस्तिष्टय तद्ा चमध्वं, यदि मनसि कस्यचिद् १५ 

विद्धा कथा विद्यते । तथा छते युद्राकं खगंस्यः पितापि युभ्माक 

दोषान् चभि्यते । ययन्तु यदि न मध्ये, तदि युन्नाकं पितापि १९ 

युश्राकं दोषान् न चमिय्यते । 
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यौणश्णोः त्षमताविषयिषौ श्ए्क्ति । 

ततस्ते पुन विंरूशालेसं प्रविष्टाः । स त्त यदा धमनेघानि 

व्यहरत्, तदा सुख्यथाजकाः ग्रास्त्राध्यापकाः प्राचौनाश्च तमभ्येत्य 

पप्रच्छः, केनाधिकारेण करोषि त्वं कर्ाषछितानि? को वा वथ- 

तानि कारयितुं तमधिकारं तुभ्यं दत्तवान् ? योग्रस्त् तान् प्रत्य 

नरवोत्, वुद्मानदमपि कथयामेकां प्रच्छामि. मद्यं॑चेत् तद्न्तर 

दत्य, तदहि केनाधिकारेण सव्वेमेतत् करौमि तदहमपि युश्रान् 

° वदि्यामि । योहनस्य स्नापनं किं खगादुत्पन्नसुत मनुव्येन्यः वा? 

एतस्योत्तर मद्य दत्त । ते तदा परस्परं विचार्यन्तोऽवदन्, तत् 

खर्ोत्यन्नमि युके सोऽस्मान् प्रच्छति, यूयं तदं तस्मिन् किमथ 

न विश्वमितवन्तः ? तत्त् मनुव्येभ्य उत्यन्नमिति कथं वदेम ? वास्तवं 

ते जनेभ्यो बिभ्युः, यतो योनः प्ररतो भाववाद्यासोदिति सर्वव 

रन्व्यत । तत्त योषं प्रह्यवदन्, न जानोमः। यौश्टुस्तदा तान् 

प्रतिबभाषे, नामपि यश्नान् ज्ञापयामि, करोम्यदं सब्वेमेतत् 

केनाधिकारेरेति ॥ ११॥ 

ग्ररस्यजषकाणां इष्टान्तः | 

१२४ तदा ख उपमाभिस्तेभ्यः कथयितुमारेभे, नरः कञ्चिद् द्राचा- 

लता रोपयन् द्राच्ोद्यानं छवा टत्या परिवाय्ये तन्छध्ये द्राक्ा- 

मटनायंककुण्डं दनिलाडालं निर्म्माय च छषकेषु करदायिषु तत् 

समये देशान्तरं जगाम ` ततः पर फलकाले छषकेभ्यो द्राचोद्यानस्य 

फलानामंश्रमादातु स छषकाणां समोपं दासमेक प्राहिणोत्! ते 

तु तं टा ताडयामाद्रिक्दस्तं विसष्टजृश्च । ततः स पुनस्तेषां 

समौ पमन्यमेक दाष प्रषयामास। ते प्रस्तरक्तेपणेन तस्यापि मूद्धा- 

नमाजप्रन्येक्ुत्य॒ विसख्जृश्च । ततः परमन्यिन् प्रहिते तेन ते 
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राज्ञाञ्च समक्तं स्थापयिव्यध्वे तेभ्वः साच्छदानार्थंम् । प्रथमञ्च सव्वै- 

जातिषु सुसवादो चोषयितव्यः । मानवास्॒ यदा चुश्नान् समपेयि- 

ग्यन्तो नेष्यन्ति तदा किं वक्रव्मिति भालोचयत मा ददिन्ताङ्गुला 

भवत वा । तस्िन् दण्डे“ युश्नभ्यं यद् दायिश्छते तदेव कथयत, 

यतो न यूयं वक्तारः, वक्ता तु पवित्र श्रात्मा । अता रुन ्रातरं 

जनकञ्च सुतं श्त्यवे समपेयिव्यतति, सन्तानाश्च॒पिच्रौः प्रातिक्कलये- 

नोत्दाय तौ घातयिग्यन्ति । मम नान्नो हेतुना च दूयं सनं 

दंच्छ्ये । यस्न्तं यावत् स्थिरः स्यास्यति स एव तरि व्यति । 

श्रतो यूयं यदा भाववादिना दानौयेलेन कथितं ष्व॑ख्कारि 

रप्यवस्लनु पयुक्ते स्थाने संख्ितं द्रच्छथ - पाठको बुध्यतां - तदा ते 
पलाथ्य गिरोौनाश्रयन्तां ये यिह्दियायां विद्यन्ते, यञ्च ग्ट विद्यति 

स ग्टह मावरोदतु खण्डात् किमष्यादातुं वा तच मा प्रविशतु । 

यश्च चे विद्यते घ खवस्त्मादातुं मा प्रत्यावन्नेतां । भविष्यन्ति च 

दिनेषु तेषु गर्भधारिण्यः स्तन्यदा चिन्यश्च सन्तापभाजनानि । तथा 

च प्रायेयध्वं युद्माकं पलायनं यया ौतकाले न भवेत् । यतस्तेषु 
दिनेषु क्णो यादृशः सम्भविव्यति न सम्भूतस्तादग् ईश्वरङतद््टेरा- 

रश्नार् अद्य यावत्, नापि सम्भविष्यति घनः दिनानि तानि चं 

प्रभुना चेन्न न्यन्यकारिग्यन्त सत्यैः कोऽपि तदं नातरिग्यत् । स तु 
यान् वरितवान् तेर्षां वरितजनानां कृते तानि दिनानि न्यनोचकार । 

तदा च मा विश्वसित यूयमुक्ता रपि केनचित् पश्च  सौषटोऽच 

वाुत्न विद्यते । यतो कूटखोष्टाः कूटभाववादिनश्चोत्थास्यन्ति 

्रदशेचिच्यन्ति च तेऽभिन्नानान्यहुतलक्षणानि च तादृशानि यैः 
साध्ये सति ते वरितानपि मयान् पथभषटान् करिथन्ति । युयन्तु 

सावधानाल्तिष्ठत । यश्छत युद्भानहं सव्व पूव्वेमेवो क्रवान् । 
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तेषु दिनेषु तस्मात् ज्ञेश्णात् परं य्यः सान्धकारो भविय्यति, 

चन्द्र खच्योत्लां न प्रदास्यति, नचचाणि च नभसः पतिब्यन्ति 

गगनस्यबलानि च विचलिव्यन्ति । मानवा निरोकियन्ते महाप- 

राक्रमप्रतापाभ्वां परौतं मेघरथेनागच्छन्तं मनुखयुचम् । तदा च स 

खदूतान् प्रहित्य मेदिनोप्रान्तमारभ्य गमनप्रान्तं यावच्वतुर््थो वायुभ्यो 

मनुव्यान् खवरितान् सङ्गहौष्यति । 

उड्म्बरटक्ार् दृष्टान्तं शिचितुमहंय । स्पष्टं यदा तस्य शाष्ठा 

जायते कोमला पत्राणि च प्रकाशन्ते जानौय य्यमासन्नस्तद्ा 

गो्मकाल दति । तथेव यूयं चदा प्रक्षय थत् सव्वेमेतत् सम्भवति 

ज्ञास्यथ तदा स समोपयखो दार उपखितञ्चेति । युश्मानहं सत्यं त्ररोमि, 
यावत् सव्वेलेतन्न सम्भवति तावन व्यत्येव्यन्ति मानवा एतत्कालिकाः । 

द्यावाएटयिव्धावत्येष्यतः, मम वाक्यानि तु नैवात्येव्यन्ति। 

दिनस्य तेस्य तु दण्डस्य च तस्य तत्वं केनापि न ज्ञायते, 

नापि खगेखखदूते नापि पुतेण, केवलः पिता तन्लानाति । चूय 
खावधानास्िष्ठत, जाग्टत प्रायथयघ्वच्च यतो न जानौोय समयः 

कदोपतिष्ठते । युद्मत्र्ु दंग्रान्तरगतेन नरेण सदृशो यः खग्यदं 

त्यक्वा खदासेषु विषयजेककक्िंश्च खं खं कम्मे समप्तिवान् प्रति- 
हारिणञ्च जागरणमादिष्टवान् । चरतो जाग्टत यतो युयं न जानौय 

गटदखामौ कदायाति, सायम् अद्धराचे वा कुक्घुटरावकाले वा प्रात 

६ वा । अ्रकस्मादामत्य स यया युश्रान् सुप्तान् नासादयेत् तत् चिन्त- 

यत । युस यद् नरवोमि तत् सब्वोनेव नकोमि, जातेति ॥१३॥ 

यौश्णोः शेषदुःखभोगः ्युख । 

१४९ दिनदयात् परं निस्तार पव्वैण निष्किणठपूपामां समयेन 

चो पस्थातव्यमितिकाले मुख्ययाजकाः शास्त्राध्यापकाश्चायतन्त यथा 
14] 
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वन् । तदा केदिद्त्थाय तस्य विरद खषासाच्छं कथयन्तोऽवदन्, ५ 

अरस्य सुखादस्माभि रवाक्यमिदमश्राति यथा, इस्तकृतमिदं मन्दिर 

भङ्काहं दिनचथेऽपरङेक महस्लकछतं निच चवे । इत्यमपि तेषां साच्यं 

खमानं नाभवत् । श्नेन सहाटाजको मध्यस्थान उत्थाय यौ 

पप्रच्छ किमपि लं किं न प्रतिभाषक्े? दमे तव प्रतिकूलं कि 

साच्छं ददति? स तु मौनमवलस्व्यातिष्ठत्, किमपि न प्रत्यवदत्। 

महायाजकः पुनस्तं एच्छन्नवादौत्, लं कि परमघन्यस्य पु 

खौष्टः? यौष्रस्तदा जगाद, सोऽहमस्मि । यूयञ्च मनुव्यपुं 

प्रभावम्य दङिण श्रासौनम् आक्ाप्नोयकेधरयेनागच्छन्तञ्च वोलि- 

ग्यष्वे । महायाजकस्तदा सखवाशांमि विरच्य बभाषे, साचिणामधि- 

कानां कि प्रयोजनम् ? अ्रभ्रावि युभ्राभिरौश्वरनिन्दा | यु्माभिः किं 

मन्यते ? तद् सव्वं तं प्राणदण्डादेसुक्का दोषिणं चक्रुः । ततः केचित् 

तद्पुषि निष्ठौ वितु तस्यास्यमाच्छाद्य सुष्टिभिरादन्तुम् इटं वक्तद्चा- 
रेभिरे, भावोक्रि व्याहरेति । अनन्तर पदातिनः प्रहारेस्तं जग्ट्धः । 

पितरेण यौश्ुः विकलः अखोकतः । 

पिचस्तु यदाघः प्राह्कणेऽविद्यत, तदा महायाजकन्येका ट्ाश्या- 

गत्य तापसेवने निविष्टं पिच दृष्टा सुनिरौच्छ च बभाषे त्वमपि 

नासरतोययोणोः षञ्ासोः। अनेन सोऽनङ्गोङव्वेन् जगाद, न 

ज्ञायते न बुध्यते वा मया लया कि गद्यते । ततः स वहिः 

प्राङ्गणं जगाम तदेव ङुक्कुटो रुराव च । तच्तत्या दासो च तं दृद्व 

पुनः समौपे संख्वितान् जनान् वक्रमारेभे, च्रसौ तेषामेकः । स 

तु पुनर्व्वारमनङ्खौ चकार । चणएात् परं समोपे संखिता जनाः युन- 

ववार पिचमूचः, मत्यं तं तेषामेकतमः, लं हि गालौलेध्योऽखि तव 

भाषापि तादृशौ प्रतिभाति। तदा सोऽनिष्टं प्रायैयितु श्ुञ्चारण्य 
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=: व्याजहार, न जानेऽहं तंनर यो यु्रामिरभिघौयते, तदा 
दितोयव।रं कुक्टो रुराव । अनन्तरं छ्ुक्ुटस्य दितौ यरवात् प्राक् 
चं मां जिछलः म्रत्याख्यास्यसौति वाक्यं यत् स यीश्ररनोक्तस्तत् 
रत्वा पिचरञ्चिन्ताक्लो बदला कन्दितं प्रत्तः ॥ १ ४॥ 

ट् शध्यन्स्य समक्तं योशोविचारः । 

९५४ जाते युनः प्रातःकाले प्रानैः शाश्लाष्यापक्रे्च सङ्क 

र 

९. 

४ 

५ 

₹ 

१४ 

सुख्ययाजकाः श्छ्ञा महामभा च व्रणे मन्त्रणा चक्र बैड्धा च 
यो एएमपनोय पोलाते खमपेयामासुः । पौलातस्तदा तं पप्रच्छ, लं 

किं यिहृदौयानां राजा? स तं प्रत्य वादौंत्, भवान् व्याहस्ति । 

सुख्ययाजकाञ्च बङ् शस्तस्याभियोगसकुव्वेन । पौ लातस्तदा पुनस्तं 
पप्रच्छ, तं किं किमपि न प्रतिभाषसे? वश्य तव विर्द्ममौ 

साच्छवचांश्चि कति वदट्न्ति, योसत ततः प्रति किमपि न 

.अत्यभाषत, पौलातश्च >ेनाञय्यं सेने । 

तसन् पर्व्वफि ह प्रतिषे स तेषां छते तै याचितं नरकं 

काराग॒प्तममोचयत् ¦ तदा च यैरपञ्चवकारिभिरुपश्षवे नर हत्याकारि 

तैः सद्धं बारव्वा इतिनामको नर एकः काराबद्ध श्रासोत् । 

अतः ख तान् प्रति नित्यं यादृगशमकरोत् जननिवह उच्चैःसखरेण 
करौगश॑सतादृग्रमनुयदहं याचितुमारेभे । पौ जातस्तदा तान् प्रत्यवादौत्, 

युश्रद यमहं यद् यिहदौ यानां राजानं मोचयेयं तत् किं वाज्छय । 

यतस्तेनाज्ञायत स यन्मरासर्यानमुख्ययाजकैः ममरपिंतः । यथा तु वर 

बारब्वास्तन मोद्येत तदयं सुल्यथाजका जननिवदहं प्राचोद्यन् । 

पौलातस्तदा प्रतिभ(षमाणः पुनस्तानत्रवौत्, युयं यं चिह्हरौयानां 

राजानं वद्य तं प्रति तडि मया कृत्तै किमिच्छथ? ते पुनः 

करो गन्त ऊः, स कऋरश्रमारोयतां भवता । पौलातस्तान् जगाद, किं 
127 
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यो इएस्तांस्तदा जगाद, राचावस्यां सव्वं यूयं मयि सखलिग्यय, यतो 

लिखितमास्त, “शअरदहं व्रजरच्कमादहनिव्यामि मेषाश्च विकीर्ण 

भविव्यन्ति ।* परन्त॒ ममोत्थानात् परमहं यु्मदये गालोलं 

यास्यामि । पिचस्त॒ तं जगाद, सऽपि चत् रूखलेयुस्तयाप्यहं न रललि- 
ग्यामि । योष्एस्तद्ा तमाह, तामहं सत्यं ब्रवौ मि, श्रद्यंव राचादस्यां 

कुद्कुटस्य द्वितोयरवात् प्राक् त्वं मां जिक्ृलः प्रत्याख्यास्यसि । सतु 

द ठतर मवोचत्, यद्यपि भवता शद्ध मम मरणम् अ्रवश्यं स्यात्, 

तथाहं भवन्तं नेव प्रत्याख्यास्या मि । एवमेव सर्वेऽप्यभाषन्त । 

तण्िमानोत्यभिषे उद्याने यौ टो म्मौन्तिकदुःखम् । 

ततः परमुपस्ितेषु तेषु गेतभिमानौत्यभिधे स्थाने ख खशि 

वयान् जगाद, ययमच्रोपविश्रत यावदहं प्ा्थेनां इवं । भ्रनन्तरं स 

पिं याकोवं योदनञ्च सङ्गिनः कला रोग विषन्तूञचारेभे तांच 

जगाद्, प्राणा मम खत्यवे शोकापन्नाः, दयृूयमचावतिष्ठमाना 

जागत । ततः ख किञ्चिदयं गत्वा श्चमौ निपत्येदं प्रायथेयाञ्चके, 

सध्ये सति यथा खा घटिका तस्मादपगच्छेत् । स चात्रवौत्, श्राव्बा 

तात, सव्व साध्यं भवता, पानौयपाचमिदं मन्तोऽपसारथतु । तथापि 

न मया, अपि तु तया यद् वाञ्छते तदेव भवतु । भ्रनन्तर ख 

्रागत्य तान् निद्राणान् दृष्टा पिच अगाद्, शिमोन निद्रासि किम्? 

चटिकामेकां जागन्ते किं नाग्क्रोः ? यूयं जाग्टत प्रायेयध्वञ्च नो 

चेत् परोक्षं निवेच्छध्वे, यत श्रात्मोद्यतः शरौरन्त॒ दुबेलम् । 

दितौयवारं गत्वा स वाक्यं तदेव व्याहरन् प्रायाच्च । प्रत्याटत्य 

तु तान् पुन निद्राणान् ददे, यतस्लेषां नेचाष्यवशान्यासन् तस्मे च 

किमुत्तरं दातव्यं तत् ते नावुध्यत । दतोयवार पुनरागत्य स तान् 

जगाद, एवमेव यूयं निद्राण विश्रामं सेवध्वे किम् ? श्रलमनेन । 
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उपस्थितः स दण्डः । पश्यत मतुच्यपुत्रः पापिनां करेषु समर््यते । 

उत्तिष्ठत । वयं गच्छामः । पश्यत मम समेचिता शमौ पमः गतः । 

यौश्टोः शवुषटसते समपेणस् । । 

तथेव तस्िन् भाषमारो दादश्रानां मध्ये गणितो यिहदा 

पतये, तेन साद्धंञ्च मुख्ययाजकानां शास्त्राध्यापकानां प्राचतौनानाञ्च 

सकाशाद् श्रसिथयष्टिधारौ महान् जननिवहः । सर सम्पयित 

तेभ्यः सङ्गतं द त्वान्, यथा, चहं यं चखिष्यामि स एव सोऽस्ति, 

यूयं तमेव शत्वा यत्नेन र चन्तोऽपनयत । रतः स आगत्य" द्रे 

तदन्तिकसु पस्थाय रच्विज्निन्युक्का तं चुचुम्ब । तदाते तस्िन् 

₹दस्तापेणं कला तं दधुः । नराणन्तु तच तिष्ठतामेकः कोषाद्सिं 
निष्कुष्य महायाजकस्य दा समाहत्य तस्य कणं परि चिच्छेद । योश 
प्रतिभाषमाणस्तान् जगाद, दस्येभिव मां घन्तृम् अ्रसोन् य्टौखा- 

दाय किं यथं विरागता: ? श्रहन्तु प्रत्यहं धञ्मोधान्ि शिक्षयन् 
युश्मत्छका मासं, यूयं तदा न मां तवन्तः । परन्तु श्ास्तौयो- 

करिभिः सिद्धिगेन्तवया । तदा सव्वं तं त्यक्ता पलायाञ्चक्रिरे । थवा 

` कञ्चित् तु नप्रकाये ष्ठं वस्तं परिधाय तमन्वगच्कत् । यवभि- 

भियमाण्स्त॒ स तत् खु्छां वस्तं विहाय नग्नः पलायाञ्चक्रे । 
मदायाजकसमच्त यो श्णो विचारः । 

यौ ष्ररस्त॒ महायाजकस्यान्तिकमानौतः । तदयंञ्च सर्व्व सुख्य- 

याजकाः प्राचोनाः शास््ाध्यापकाश्च समाजग्मुः । पिचस्तु दूरान्म- 

हायाजकौयदम्येस्याभ्यन्तर यावत् तमनुगत्य पदातिभिः साद्धेमुप- 

विश्या्भितापमसेवत । शुख्ययाजकाः रत्रा महासभा च योश 

दन्तुकामास्तस्य प्रतिकूलं साच्छमग्टगयन्त, न पतु लेभिरे । बदव- 

स्तदिरद्धं ग्टषासाच्यमकययन्, तेषां साच्छाणि तु समानानि नाभ- 
५ -- 2 
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तं कलेन टला न्युः । ते लवदन्, मैव पव्वेणि, चेत् तथा भविव्यति 
कलहो जनानां मध्ये । 

| स शोरभियेकः । 

वेयनियायान्तु तस्िन् विद्यमाने भरिमोनस्य कुष्ठिनो गे 

भोजनायासोने च योषिदेका अखतोपलभाजनेन बह्मूल्यं प्रतं 

जटामांसौरसयुक् सुगन्धितैलमानोय शतो पलभाजनं तद् भिचा 

तस्य भरिरसि त्रैलं सावयामास । तचोपृख्ितास्तु केचिद शअरन्तरे 

रौच्छापन्ना जगदुः, किमथे तेलस्यायमपव्ययः सन्तः ? तस्मिन् 
विक्रोते चिग्रतसुद्रापादेभ्योऽधिकं मूच्छं लब्ध दरिद्रेभ्यो इातुञ्चा- 

्रच्छत ) एवं ते तस्यामधेव्येमकुव्वन् । चोश्सतूवाच, इम त्यजत, 

करय कथं दुःखिलाभिमाम् ? इतवतोवं मयि कश्मे सत् । यतौ 

दरिद्राः खततं युभमतसङ्गिनः, यदा चच्छय तदेव तालुपकन्त शक्य, 

शअरहन्त न सततं युश्नल्ङ्गो । थत् खाध्यमनया तदकारि | समयात् 

प्रागियं मम देहं सुगभ्धितेलाक्त छतवतौो भल्छमाध्य्म् । 

युश्ानहं सत्यं त्रवौभि, छक्छरश्य जगतो यच कच चिद् चोषयिग्यते 

सुसंवादोऽयं तच कुजवित् कययिव्यते कन्माघेतत् कतमनया 

स्मरणथंमस्याः । 

ततो दाद्श्रानां मध्य गणित दैष्करियोतोयो चिदा समुख्य- 

याजकानां समोपं जगाम तेष्वेव तं खमपेचितुकामः । तच्छ्रुत्वा ते 

षै गत्वा तस्मे रूप्यं दातुम् अङ्गोचक्रिरे ख च सुखम तं सम्पै- 

यितुम् श्रयतत । 

निस्तार पव्व पालनं प्रभोभीज्स्थापनञ्च । 

अनन्तरं निक्किष्ठपूपानां प्रथमे दिनेऽयंतो निस्तारपर्व्वौयमे- 

षश्रावकदत्या दिने शिग्यास्तं जगदुः, भवत दच्छातः कुचास्माभि 
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गेत्वो पकच्ण्यितव्यं भवद यं भोच्यं निस्तारपाव्वणम् ? तदा स भिव्यौ 

दौ प्रेषयन् जगाद्. नगरं चातं तच मनुख्य एको जलपू जुम वदन् 

युश्रकमखवरत्तौ भविव्यति, तमे वानुगच्छतं स च यत्त परवेच्छति तच्च 

गटहस्वामिनं चरतं, गुरु वक्रि कुत्र सातिथिशाला यत्र श्िखयेः साद्धं 

सया भोज्यं निस्तारपाव्वेणं सम्पालयितव्यमिति | सच वां श्रसित 

ऊडंस्थामासनादि सज्जया सज्जितं इदतौमेकां शल्ञां दभेचिष्यति 

तक्रैवास्मद थेुपकन्पयतम् । श्रत: शिष्यौ तौ प्रसवाय नगरमागत्य तेन 

यदुक्त तदनुरूपं खानं प्राय निस्तार पर्व यभोच्यमुचकनल्पया मा सतुः । 

सन्ध्यायान्त् जातायां स द्वादग्रभिः साद्धमाजगाम । तेषु ठप 

विश्व॒ भक्षमाणेषु यौ एवेभाषे, युश्मानहं सन्य त्रवौोमि, युद्माकमेको 

मां समपेयिब्यति यो मत्सदहभोजो । अनेन ते शोचितुमारभ्य प्रत्येकः 

तं पप्रच्छः, स किमहं? स किमह? स तु प्रतिभाषमाणस्तानाड, 

दाद्श्ानाभेको यो मया साद्धे सूपपाते इस्तं मघ्नयति, स एव । 

मनुव्यपुचमधि यथा लिखिलमास्ते ख तथेव प्रयाति । नरेण खेन 

तु मनुव्यपुचः समते स सन्तापपानं । तश्च नरस्य जन्म रन्नाभ- 

विग्यत् तरिं तेनैव तस्य क्षेमम् ्रभविच्यत् । 

अरतस्तषां भोजनकाले योौश्ः प्रपमादायागरौर्व्वाद कला तं 

भद्रु तेभ्यो ददौ बभाषे च, गह्णौत भुरध्वम्, एतन्मम शरौर । 

ततः परं घ पानपाचमादाय धन्यवादं कृता तेभ्यो ददौ सव्वं च 

तेल पपुः! स च तानाह, शतच्रम शोणितं बह्रनां-कते विखा- 

वयमाणं नूतननिचमय्यैव श्रो णिति ¦ युश्मानदहं सत्यं बरवौमि, गोस्ल- 

नौलतोत्पन्नोऽय रसो दिने यस्िन् शश्वरस्य राच्ये नवौनो मया 

पाचिय्यते तदनं यावत् स मया पुन ने पायि्यते। ततस्ते स्तोचं 
न र + 

गौत। जेतुनपव्वेतं जगः । 
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नु तेनापराद्भम् ? ते लधिकं क्रोश्नन्तोऽवदन् स त्रुशमारोष्तां 

भवता । पौलातस्तदा जननिवहस्य प्रौ तिजनकं कदम कन्तेमभिरोच्य 

तेषामिच्छतो बारब्वां मोचयामास, योश्न्त् कशाभिः प्रहा 

कश्रारोपणाथं तेषु समपेचामास । 

यौश्णेः क्रुशारोपणं त्युः समाधिख । 

चेनिकनरास्तद्ा त ॒इन्येस्यायेतो राजभवनस्याभ्यन्तर नौला 

चैन्यदरलं छत्सरभेकचाह्य च छृष्णएलोदहितं वस्त्र परिघधापयामासुः 

कण्टक्ैश्च खजं निर्माय तस्य शिरसि निदधस्लमित्यमनिवादयितु- 

ञ्चारेभिरे, यिह्दौ यानां राजन् प्रण्णमः। नलेन तस्य शिरश्चा- 

ताडयन् तस्य वपुषि न्यष्ठौवन् जानुपातं कवन्तञ्च तं प्रणमन्, 

दूत्यं तसुपहस्य तत् छृष्णलोहितवणं वस्तं मो चयिला तस्य खवा- 

संचि परिधाप्य च क्रुशमारोपयितुं तं वहि निन्युः 

तेन मार्गेण तदा भिकन्दर-रूफयोः पिता गश्रिमोननामा नर 

एकः कुरोणोयो गामत श्रागच्छत्, तमेव ते दधुः कुशं तस्य वोद 

वेतनं विना । इत्यञ्च तं मलाथानामकं खलं निन्युः । नाश्नोऽच्या्ः 

कपालस्यलमिति । तचते पानौयाथै तस्मे गन्धरसमिभितं 

द्राच्षारसं दातसुपचक्रभिरे स्तुतं न जया । श्रनन्तर ते तं 

क्रुशम् ्रारोप्य तस्य वासांसि मियो विभजमानाः केन कि लभ्यं 

तज्च्ञात्ं गुटिकापातमकाषुः । प्रयज्ञे प्रहरे स तैः क्रुशमारोपया- 

ञ्चक्रे । तच्येद् मभियोग पचञ्च लिखितमासोत्, चिहदौोयानां राजेति । 

तेन सद्धेञ्च ते देष दौ करभे अरोष्येताम्, एकतरस्तस्य द चिणे 

वामे चान्यतरः । इत्थं शास्वोयोक्रिरियं सिद्धि गता, 

द्क्ियाकारिण्णं मध्य एकः ख गणितोऽभवत् । 

अनन्तर ये मनुग्या मा्शेंर तेनात्रजस्ते शिरांसि चालयन्तस्त- 
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मित्य मनिन्दन्, यथा, हा मन्दिरभन्ञक दिनचये च तन्नि्मातरा- 

त्मानं तारय क्रुशादवरोद च। श्रास्वाध्यापकैः माद्धं सुख्ययाजका 

अपो दृ रमेव मिथो रहस्यं कुव्वन्तोऽवदन्, सोऽपरानतारयत्, आत्मानं 

तारयितुं न शक्रोति इस्ायेलस्य राजा खौष्ट ददानो कथा- 

दवरोहतु, तया कृते वयं दृष्टा विश्वसिव्यामः। तेन खाद्धं करा 

रोपितौ तौ दौ नेरावपि तमपावदलाम् । 

श्रामध्या्ात्त दतौयप्रहरं यावत् कले तलेऽन्धकारोऽभ्धत् । 

ढतोये प्रदरे च यौ्टरत्कोशरज्नचरवेए बभाषे, एलोहो, एलोदो, 

लद्या ्रवक्तानोति, श्रस्यार्योऽयम्, 

ड मदौश्र मदौश्र लं मां परित्यक्तवान् कुतः। 

तच्छ्रुत्वा तत्र शितानां नराः केचिद वदन्, पश्धासावेलियमाहयति । 

एकश्च द्रुवा स्पञ्जम्लरसेन पूरयिता नलाय बद्धा च तमपोषयत् 

प्राह च, निवत्तेष्वम्, श्रसुमवरोहयितुम् एलिय श्रागच्छति न 

वेत्यस्माभि दुशखताम् । 

` ततः पर॒ यौष्टरूबरवमुदौय्ये प्राणांस्तत्याज । तदा मन्दिरस्य 

तिरस्करिग्छग्रतो ऽधो यावद् विदोणा दिखण्डा बश्वूव । स चेदसुत्को न् 

प्राणं सतत्याजेति दृष्टा तत्सम्भृखं संख्थितः शतपतिरवादौत्, सत्य 
नरोऽयमौोश्वरस्य पुत्र श्रासोत् । 

अपि च योषितः काञचिर् दूरादवलोकमानास्तचाविद्यन्त 

तासां मध्ये मग्द्लौनौ मरियम् कनिष्टयाकोवस्य योषेश्च माता 

मरियम् श्लोमो चसन्, स यदा गालोल श्रासौत् तदाघयेतास्त- 

मनुगतवत्यः परि चरितवत्यश्च ¦ तेन सद्धं यिष्गालेममागता 

बङ्कोऽपरा श्रणुपख्िता श्रासन् । 

तदा सन्ध्या सश्रुता । तदिनञ्च सञ्जो करणएदिनमथतो विश्राम- 
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वारस्य पूव्वैदिनम्, भ्रतोऽरिमायियाजिवासौ योषेफ दूति नामको ५२ 

यः सुशौलो मन््श्वरराज्यं प्रत्ये्त स उपस्थाय पुरुषत्मवलम्ब्य 

पौलातस्य णदं प्रविवेश तच्च यौोशो दहं ययाचे । तस्या्ररुमरणषे ४४ 

पौलात श्राश्चय्यै मला तं शतपतिमाहहय पप्रच्छ स दौ चंकाल श्टतो 

न वेति। शतपते संखात् ज्ञातन्धमवगत्य स विनामूच्येन योषेफाय ४५ 

दें ददौ। स च खड वस्तं कीला तमवरोद्य तेन वस्त्रेण वेष्टयामास ५९ 

ञेलमध्ये तङिति श्रवागारे निदधे च, प्रस्तरमेकं लोढयित्वा च 

तच्छवागारमुखं रूरोध । स तु कुच निशीयते तन््ग्दलोनो मरियम् ४७ 

योषे माता चान्यतरा मरियम् ददृश्तुः॥ ९५ ॥ 

योण्णोः पुनरत्थानं खर्गारोणश्च । 

व्यतोते तु विभ्रामदिने मग्दलौनो मरियम् याकोबस्य ९ < ९ 

माता मरिचम् शालोमौ च सुगन्धद्रव्याणि चिक्रियु यतस्ता गला तं 

संलेपयितुमेच्छन्। ततः सक्ादस्य प्रयमदिवस्य प्रत्यषे ताः स्यौदयात् २ 

पर शवागारस्यान्तिकमागच्छन््यो भिथोऽवदन्, शवागारस्य द्वारात् 

कयेऽस्मदथं तं प्रस्तर लोटयिव्यतोति । तत् ऊद छा ताभिः स॒ 

प्रस्तरो इाराल्लोटितो ललितो यतः सोऽतोव महानासौत्) अनन्तरं ४ 

ताः श्वागारं प्रविश्च सितग्रावारपरि हितमेकं युवानं दकिएपाश्व 

उपविष्टं ददृश्ु्युचुभिरे च। सतुता जगाद, मा चुभ्वत। धवं 

क्रशारोपितं नासरतौयं योश्म् अच्विव्यय । पुनरुत्थितः स नाच < 

विद्यते । पश्छतेदं तत् स्थानं यत्र स श्रायितः। प्रत्युत युयं गला ° 

तस्य शिष्यान् पिचञ्च ब्रूत, स युश्रदयतो गालोलं याति, यूयं तेन ` 

यथोक्रास्तदनुरूप तच तं द्रच्छयेति। ततस्ता निगेत्य सत्वर श्रवागारात् = 

पल्लायाञ्च क्रिरे, कम्पविस्मयाभ्यामाक्रान्तास्त॒ कमपि किमपि नावदन् 

चत्ता श्रकिभिचुः । 
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€< सप्नास्य प्रथमे दिवसे प्रत्यूषे पुनरुत्थितौ योः प्रयमं मग्दलौन्ये 

९० मरियमे दर्भेनं ददौ यसाः स सक्त श्वतान् निःसारितवान्। खाच 

९९ गला शोचो रुदद्ाश्च तश्य सङ्गिभ्यः संवादं ददौ। तु जोवति 

९९ तयादभि चेति च्रूलाते न बश्चसिषुः। ततः परं ख रूपान्तरमादाय 

१२ तेषां दयोः पदन्रजेन यामं गच्छतोः प्रत्यत्तोब्श्चव। तौ च 

गलान्येभ्यः संवादं ददतुः । तयो रवाज्येष्वपि ते न व्यश्चसिषुः। 

९४ ओष एकादशसु भोजनायोपविष्टेषु स तेषामेव प्रत्यच्तौबश्यव, 

ये च तं पुनरुत्थितं दृष्टवन्तस्तेषां वाक्येषु ते विंख्ासो | नाकारौति 

ेतोः स तेषाम् ्रविश्वासं मनःकारिन्यञ्च निनिन्द । 

शपि च ख तान् जगाद, यूयं रत्नं जगद् गत्वा शत्स््ट 
९€ ज्ञानाय सुसवादं घोषयत । यो विश्वस्य खापयिव्यते स तारयिग्यते, 

९ यस्तु न विश्वस्िय्ति स विचारे दण्डपाच भविष्यति । से च विश्वसिग्यन्ति, 

श्रभिन्ञानानोमानि ताननुवत्तियन्ते। मम नाख्ना ते शतान् 

निःखारयिच्न्ति। नूतना भाषा वदिव्यन्ति। सर्पान् उपादास्छन्ते । 

९८ पौतमपि तैः प्राणान्तक पानौयं तान् नैव दिसिव्यति । इते तैः 

पौडितेषु दस्तापेणे त श्रारोग्यं लघ्यन्ते । 

५९ तः संलपनात् परं प्रभुः सखर्गमारोदित श्श्वरस्य दिए 

९० उपविष्टश्च। ते तु प्रस्थाय सव्व च सुसंवादमघोषयन् प्रभु सदकर्ाग्ित्, 

्रलुवत्तेमानेरभिन्ञानेख वाक्यं सप्रमाणएमकरोत् ॥ २६ ॥ 

१४. 
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श्राभाष्ः । पोहनस्ापक्ख्य जन्माधि ्रागमखवादः 1 

्रादितो ये साचविणो वाक्यस्य सेवकाश्चासस्तेरस्मासु यथा ९ 
समर्पितं तयेवास्मन्मध्ये दृढप्रत्ययेन रहौतानाम् इतिदन्तानां 

कथाप्रबन्धं रचयितुम् श्रनेक उपचकमिरे ! श्रत एव, भो महामहिम 

यियफिल, खच्डानुसन्धानेनारम्भात् शव्वेमनुगतोऽदमपि भवदथं- 

मानुूर्येण लेखितुं मतिमकाषें, तेन भयान् याः कथाः श्रिचित- 
स्ा्षाम् श्रमोघतामनुभविश्यति । 

विह्ृदियाथा राज्ञो इेरोदस्य कालेऽबियस्य भ्रां नियुक्तः 

सखरियनामा याजक आसौत्) तस्य भायां हारोणवंशोद्धवा, 

नाम तस्या दलोशवेता । उभौ तावौश्वरस्य समक धाभ्िका- 

वास्ताम् अरनिन्दनोयौ च प्रभोः सर्व्वा राज्ञा विधञ्च समाचरताम् । 

घन्तानस्तु तयो नासौत्, यत दलौश्ावेता बन्ध्या तावुभौ च 

वयोदङ्कौ जातौ । एकदा तु यदा स याजकलस्य नियमात् 

स्त्र्या: पर्य्यायडेतोरौश्वरस्य समरं याजकलम् शच्रन्वतिष्त्, तदा 

एटिकापातकृतनिषूपणात् स चूपदादहं कन्तु प्रभो मन्दिरं प्रविष्ट- 

वान्। धूपदादकाले च रृदस्नो जननिवदौ वहिः प्रायेयत । तदा 

भूपवेद्या दिशे तिष्ठन् प्रभोरेको दूतस देनं ददौ । तं दृष्टा 

खखरिय उदिव्य भयक्रान्ताऽ्धत् । ख दूतस्तु तं जगाद्, मा भेषौः 

खखरिय, यतस्तव प्रायनाश्रावि, तव भार्थंल्लोग्ाबेता च त्वदथं 

सुच प्राग्यते, तञ्च तस्य नाम योन शति करिष्यसि | तव इषं 
13 
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उल्लास जनिस्यते बहवश्च तभ्य जन््न्यानन्दिष्यन्ति । यतः ख 

प्रभोः समच्ं महान् भविव्यति, द्वाचारसं मद्यवा न पास्यति, 

रामाद गर्भादेव पविेएत्मना पूरयिय्यत इसखायेलस्य सन्तानानाम् 

अरनेकास्तेषामोश्वरं प्रभु प्रति प्रत्यावन्तेयिथति च । तस्याग्रतञ्च स 

एलियस्यात्मना प्रभावेन च व्रजम् सन्तानान् प्रति पिदृ इद यानि 

प्रत्यावन्ैविव्यत्याज्ञात्या गिनश्च धाञ्चिकाणां मतो प्रवत्ये प्रभोः छते 

सज्जितं प्रजाढन्दसुपकस्पयिव्यति । सखरि यस्तदा तं दुतमन्रवोत्, 

कथयमेतन्द्यास्यामि ? अहं हि स्थविरा मम भार्ययापि वयोषद्धा। 

दूतस्तं प्रतिबभाषे, दैश्वरस्य समक्तं स्थातु नियुक्तो गात्रो येलेाऽदं 

त्वामालपितुमिमं मङ्गलस्वादं तुभ्य दातुञ्च प्रहितः पश्य चं 

यस्मिन् दिन एतत् चेच्छति तदनं यावत् त्वं मौनौ भाषितुम- 

सम्येख स्थास्यसि । यतो मम वचःसु लया प्रत्ययो नाकारि, 

खसमये तु तानि सेच्छन्ति। एतावत्कालं प्रजाजनः सखरियं 

प्रत्यैचत मन्दिरे तस्य विलम्बने व्यस्य । वहिरागतस्॒ स तैः 

संलपितुं नाश्क्रोत्, मन्दिरे तेन टभेनं लब्धमिति तैरनेाधि च। 

सतु तेषां ज्ञानायेमिङ्गितान्यकरेन्केाऽवातिष्टत च ¦ तदोये- 

पासनानुष्टानस्य काले सम्य स खग्टह प्रत्याजगाम । तस्मात् कालात् 

परं तस्य भार्खलौग्रावेता गभेवतो वश्व पञ्च॒ मासान् प्रच्छन्ना 

तौ च, यतः सावदत्, रसु यैसिन् काले जनेषु ममापयशो 

दत्त दृक्पातं कृतवान्, तस्मिन् काले मां प्रतौत्यमाषचरितवान् । 

योश्च खौष्ठस्य जन्माधि श्रागडसंवादः । 

षष्ठे मासे युन गात्रोयेलो दूता गालौलस्यं नासरतास्यं नगर 

दाय॒दङ्खुलेद्धवाय योषेफाभिधाय पुरुषाय वाग्दत्तामेकां कुमारौ 

प्रतौश्वरेण प्रहितः । तस्याः मायया नाम मरियमिति । दूता 
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ग्ट प्रविश्य तां जगाद, मङ्गलं ते श्यात्, श्रनुग्टद्ोते, प्रभुस्तव 

सहायः, नारौषु वं घन्या। एवं दृष्टा सा तस्य कथायामुद्िश्ना 

समालोचयत् को दृ शोऽयं मङ्गलवाद दति । दृतस्तदा तामवादौत्, 

मा भेषौ मरियम्, यतस्वमो श्वर स्यानु्रहपा चो, पश्य च लं गर्भिणी 

ग्ला पुं प्रसोग्यते तस्य नाम योग्रुरिति करिष्यसि च। ख 

महान् भविष्यति परात्परस्य युर दत्यभिधायिष्यते च, ईश्वरः 

प्रभुस्लद्ै तत्पितु दायूदस्य सिंहासनं दास्यति च, स च सब्वेयुगानि 

यावद् चाकोबङ्कुलस्य राजा स्ास्यति तद्राज्यस्यान्तः कदापि न 

भविष्यति च । 

मरियम् तदा दूतमवादौत् कथमेतत् सम्भविव्यति ? पुरषं 

दि न जानेऽदहं। दूतस्तां प्रतिवभाषे, पवि श्रात्मा लामधिष्ठास्यति 

परात्यरस्य प्रभावस्तवापरि कायां दास्यति च । एतत्कारणादेव 

तव तत् पविचं गभैफलमोश्वरस्य पु इत्यभिधायिग्यते । पश च 

तव ज्ञातिरिलीशावेतापि वाद्धेक्ये गर्भिंणणो जाता, सनं बेन्ध्येत्य- 

भिदहितायाश्च तस्याः षष्ठो मासौऽय यत शश्वरस्यासाध्यं वाक्यं किमपि 

नास्ति । मरियम् तदान्रनोत् पश्या प्रभो दासो । ययोक्तं भवता 

तयैव मम गति श्यात् । अनन्तरं दूतस्तस्याः समोपात् प्रतस्ये । 
तस्मिन् काले मरियम् उत्थाय सत्वरं पव्वेतमयप्रदे शस्यं च॒दा- 

नगरं जगाम सखरियस्य ग्रहं प्रविश्च चेलो श्रावेतां मङ्गलवादेना- 

मिवभावे । इलोगशरावेता च यदा मरियमो मङ्गलवादमश्रौषौत् 

तदैव तस्या जठरे शष नेनन्तं । दलो शावेता च पविडेणत्मना 

पूर्णोचरवेणेमां बाचमुदौरयामास, धन्या लं नारोषु धन्यञ्च तव 

गभंफलं । कथन्त जातं मेदं सौभाग्यं यन्मप्रभो जेननो मदन्ति- 

कमागता ? पश्च तदौयमङ्गलवादस्य रवे मम कर्णो प्रविष्टवल्येष 
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४५ ननन्तं॑श्रिश्टरल्ासान््रमोदरे । धन्येव वं ॑विश्वाखकारिणि यत् 

४५९ 

४.९ 

४५२ 

५४ 

४५ 

५७ 

प्रभोरादेशात् लं य्यदुक्ता तद्िद्धि भविव्यति । तदा मरिघम् बभाषे, 

कौत्तेयन्ति मम प्राण महिमानं सदाप्रभोः। 

ममात्मा च प्रष्टोऽध्द् दैश्वरे तारके मम ॥ 

सखदास्या दौनतायां स दृक्पातं कृतवान् यतः । 

पश्याद्यारभ्य वच्छन्ति धन्यां मां साव्वेकालिकाः ॥ 

मदथे गुर्कर्म्माणि छतवान् सव्वेशक्रिमान् । 

नामधेथञ्च यत् तस्य तत् पवित्र स्मतं किल ॥ 

तस्माद् भौता मनुग्या ये तेषामेव इते स्थिरा । 

पुचरपौच्ादिभि भौग्या करणा तस्य वत्तंते ॥ 

कमम विक्रमसिद्धं ख तवान् खोयवाहना । 

उद्धता थित्तसङ्कल्पे मंनुव्यान् स विकौणेवान् ॥ 

स कटेत्वविशिि्टांखच कृतवान् श्रासनच्युतान् । 

ये च नोचा मनु्यांस्तान् चकारेाचपदान्वितान् ॥ 

चुधितान् पूरयामास स द्रबेरत्तमेः पुनः । 

निन्त मनु्यान् स रिक्तदस्तान् विष्धष्टवान् ॥ 

द सखायेलं खदासञ्चोपाकार्षोत् स सहायवत् । 

दयां छन्तु यथा मोक्तासतेनातपन्वपूरषाः । 
चरनराहामे फलिब्यन्तौः तदे च युगक्रमात् ॥ 

श्रनन्तरं मरिचम् प्रायेण मासखचरय तस्याः सन्निधाववस्थाय खग्टदं 

प्रतिजगाम । 
योहनस्य जन्म । 

इलो शावेतायास्तु प्रसवकाले सन्य सति सा पुचं प्राखोष्ट। 

^ तदा तां प्रति प्रञ्ुना महतौ दयाकारौति श्रूला तस्याः समोप- 
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वासिनो ज्ञातिजनाख्च तथा साद्धमाननन्दुः । श्रष्टमे दिने चते 

शिशो स्लकूकेदनाथंमागत्य पितु नामेव तस्यापि स्खरिय इति 

नाम कन्त प्रावनतेन्त । तस्य जननौ तु प्रतिजगाद, मैवम्, श्रस्य 

नाम योहन इत्यभिधायिव्यते । चरनेन ते तामूचुः, एतन्नान्ना 

व्यातेख्लव ज्ञातिजनेषु कोऽपि नास्ति । ततस्त इ क्कितैस्तस्य पितर 

पप्रच्छः, भवदिच्छातोऽस्य किं नाम कन्तव्यम् ? ततः स फलकमेकं 

याचित्वा लिलेख, शर्य नाम योन दति। अनेन सर्वव विस्मयं 

मेनिरे । तत्वणएसेव तस्य वक्तं जिङ्का च मीचिते, ख च भाषमाण 

ईश्वरस्य धन्यवाद कन्तः प्रदत्तः । तयोः समौ पवासिनञ्च सव्व 

भयाक्रान्ताः । चखिद्भदियायाः पव्वेतमयप्रदेश्रस्य च सव्ैडेतासां 

सव्यैकथानां प्रसङ्गो व्याने, यावन्तश्च ता श्रश्रौषस्ते इदथेषु ता 

निधायावदन्, किं नु भवितव्यं शिश्नामुनेति । प्रभो देस्तश्च 

तस्य सहाय आ्रासोत् । 

४९ 

तस्य पिता सखरियश पविेणात्मना पूर्णो भाववाक्यमिदं <° 

व्याजहार, 

घन्यः स्यादौ खयेलो यजनानामोशखरः प्रभुः । 

श्रवेच्छय ख प्रजानां स मो चनं कृतवान् यतः ॥ 

प्रङ्ग्चोत्पादयामासास्मदयं चाणएसाचघकं । 

उड्ूतं सखौयद्ा सस्य दायदच्ेव बंश्रतः । 

यया प्रादहादिकालौनैः पवित्रे भाववादिभिः ॥ 

परिचाणथंमस्माकं परिपन्थिसमूहतः । 

उद्धाराय च सर््वषाम् श्रस्मदिदधेषिणां करात् ॥ 

करूणां कत्तु कामोऽस्ति सोऽस्मदौ य पिन् प्रति । 

नियमं खन्तेकामञच पवितं खतं पुरा । 
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॥ 

७४ 

४ 

~ 

8 

अस्म्मत्पिचेऽब्रहामाय श्चा दत्तञ्च तं वरं ॥ 

निभेया येन शरच्छामः श्वुहस्तेभ्य उद्धताः । 

साधुत्वघाश्विकलाभ्यां ततछाकतात् तं सम्चितु । 

सकलान् दिवसान् यावदस्माक परमायुषः ॥ 

शिश्नो परात्परस्य लं भाववाद्यभिघास्यसे । 

प्रभो मार्गान् दि संस्कन्तुं तदये लं ्रजिष्धसि ॥ 
प्रजाभ्यस्तस्य दातव्ये ज्ञानं चास्य च त्वया । 

पापानां माजेने तासां कारूणखेनास्मदौगितुः ॥ 

तत्ल्े हादृदधंलोकोयासमान् ऊषा भ्रत्यवेच्चत । 

ध्वान्ते म्डत्युतमिखे चासोनान् द्योतयितुं नरान् । 
श्रसमत्पादान् यथा जुर्ययाच्छा न्तिमार्गावलम्बिनः ॥ 

८° श्रय स ॒श्िदरएरवद्धतात्मना च बलवान् श्रजायत । इस्रायेलाय 

९ 

तु तत्मदशेनस्य दिनं यावदनुपस्ितं तावत् स निलेनस्थानेष्व- 

वत्तंत ॥ १ ॥ 
योष्चुख्नोषठश्य जन्म बाल्यकालश्च । 

तस्मिन् काल ्रगस्तकैमरस्य सकाशा दिदं शासनं प्रचचार, यत् 

२ सा्ाञ्यस्य सव्वैजनेः सखनान्नां लेख्यारापणं कत्तव्य । नान्नं तल्ञेख्या- 

रापणं सुरियाप्रदेशाधिपतेः करोण्णे यस्याधिकारकालस्य प्रयम- 

२ मासौत् । श्रतो नामानि लेख्यमारेपयितुं सव्वेजनः प्रत्येकं खनगरं 

४ जगाम । योषेफोऽपि गालगेल्था न्नासर ताख्यनगरादट् यिह्दियादे शयं 

बेतलेदमा भिधं दायुदस्य नगरं जगाम, यतः स॒दायूदस्व कुले 

५ गो्चाञ्च जातः । स श्रात्मने वाग्द॒त्तया खजायया मरियमा शद्ध 

९ नान्नो लँख्यारोपणाथेः जगाम । सा तु गर्भिश्वासौत् । तयोश्च 

° तच ॒वर्तमानयेोस्तस्याः प्रद्धूतिकाल उपतस्ये । चरतः खा निज 
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प्रयमजातं पुतं प्राखोष्टठ, वस्त्रखण्डे वेंष्टयिला च पश्दशःलास्यगवा- 

दन्यां तं श्राययामास, यतः प्रवासे तेषां कते ख्यानं नासौत् । 

तस्मिन् प्रदेगे वन्तेमानाः केचिन्धेषरच्काः प्रान्तरे रानि 

यापयन्तः पर्थ्यायक्रमेण यामिन्यां खत्रजम् च्ररकच्तन् । पश्य च 

प्रभोरेकेा दूतस्तेषामन्तिकम् उपतख्ये प्रभोः प्रतापश्च तेषां परिता 

विरेजे । श्रनेन ते महाभयेनाक्रान्ताः। स दूतस्तु तान् जगादः 

मा भैष्ट । पश्यताहं युक्मभ्यं महानन्दस्य सुसंवादं ददामि, स 
्रानन्दः छत्तेन प्रजाजनेन भोग्यः । यतो युश्नद्थैमदय दायुदसय 

नगरे परि्राताजनि, स हि खौष्टः प्रसुः। इदञ्च युश्नदथें 

तद भिज्ञानं, वस्त्रखण्डे वेष्टितः शिश गेवादन्णं श्रयानो युश्नाभि- 

रासाद्यिव्यत दूति । च्रकस्माच्च वह्तरा सखर्गोयसेना तस्य दूतस्य 

खङ्गिनो श्टलेश्वरस्य स्तवं गायन्तौ व्याजहार, 

ईैश्ररायोद्धंलोकेषु उयान्म्रा हात्यकीौ तेनं । 

श्रान्ति श्वेयात् ष्रयिव्याञ्च प्रौतिपाताणि मानवाः ॥ 

तेषु दूतेषु तेभ्यः स्वगे प्रस्थितेषु मेषरचकास्ते मनुष्याः परस्पर- 
मू चः, गम्यतामस्माभि वैतलेदमम्, अवलोक्यताञ्च तदि तिदत्तं यत् 

प्रुरस्मान् ज्ञापयामास । श्रतस्ते सलरं गत्वा मरियमं योषेफश्च 

गवाद्न्यां शयानं शिष्एञ्चासादयामासुः । दृष्टा च ज्ञापयामासुस्तं 

शिष्यमधि तां कथां यांते प्रोक्ताः, ओतारश्च सव्व मेषरचकेः 

कथितेषु वचःखाशच्यं॑ मेनिरे । मरियमपि चित्ते विचारयन्तौ 

तानि सर्व्वाणि वचांस्यरकत् । ति मेषरच्षकास्त॒ यथोक्तास्तथेव यद्य- 

च्छरुतवन्तो दृष्टवन्तञ्च, तज्निमित्तमौश्वर मदयन्तस्तुवन्तञ्च प्रत्याजग्मुः । 

अष्टमे दिने द्रपख्िते शिगशोस्वकूर्द काले तस्य नाम यौष्ट- 

रित्यकारि । गर्भावस्यात् प्रागेव तस्य तन्राम दूतेनोदाइतम् । 
138 

१९ 



र २२-२४ लूकलिखितसुसंवादः । १३९ 

९९ 

९ 

२४ 

९५ 

९६ 

३१ 

२९ 

२२ 

२४ 

-शिश्युयौश्यमधि हाघ्राशिमियोनयोः कथा । 

मोगरे ययवस्थानुखारेण च तस्याः इएचौभवनकाल उपस्थिते तौ 

प्रभोः सखमच्च शिद्सुपस्थापयितु विषूशालेमं निन्यतुः, यतः प्रभो 

व्यैवस्ायामित्यं लिखितमास्ते, गर्भाश्योदहाटकः सन्वेपुंसन्तानः प्रभोः 

छते पविचोऽभिधायिव्यते। पुनश्च प्रभो वैवस्याचां यत् कथितमास्त 

तदहुसारेण यज्ञोयोयदारायै कपोतयुग््ं पारावतश्रावकद्यं वा तयो 

दातव्यमासोत् । 

पश्य च यिर्ूशाल्लेमे शरिभियोननामको नर एकोऽविद्यत, स 

धाभ्चिकः अद्धाश्रौल इसखायेलस्य सान्वनां प्रतौ चमाणः पविचेणत्म- 

नाधिषठितश्चासौत् । पविचरेणात्मना ततौ चेदं प्रत्यञ्रावि यत् प्रभो- 

रभिषिक्त नररनं (खौष्टं) न दृष्टा स इत्यु नाखादिव्यति । 

पविचस्यात्मन ्रावेश्रात् स घष्डोधाम च्रागतवान् । यदा च भि 

यो णेः पितरौ अयवस्ानिूपितरौ तिमाचरितुं तमभ्यन्तर मानयता, 

तदा सोऽपि तं क्रोडेऽगरहौत्, ईश्वरस्य धन्यवाद ङुव्वेश्चावादौत्, 

इदान भवता सखोयः किङ्रोऽयं विष्ज्यते । 

भो मत्छखाभिन् सखकच्याण भवदाक्यानुखारतः ॥ 

मन्नेवाभ्यां यतोऽदभिं चाणणोपायस्वया छतः । 

समक्तं सर्व्वैजातोनां भवतेवोपकल्यितः ॥ 

दपः स परजातौनां तासां प्रद्योतनायेकः । 

त्वन्ननस्तु य दसायेल् तस्य भास्कर एव सः ॥ 

भिग्रगमधि यद्यद् भ्रकश्यत तत्र योषेफस्तस्य माता चाञ्चय्येममरतां। 

श्रिमियोनख ताभ्यामाग्िषं ददौ तस्य मातर मरियमं जगाद च, 

पश्येखलाथेलस्य मध्ये बह्भनां पतनोत्थानयो हंतु विंषवादान्ितम- 
159 
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भिज्ञानञ्च भवितुमयं नियुक्तः। तव निजप्राणा श्रष्यसिना 

व्यत्यन्ते । इत्थं बद येभ्य उद्गतैस्तकैः प्रकरौभवितवयमिति । 

तदानौमागेरवंशोद्धवा पनूयेलसता हान्नेतिनामिका भादवा- 

दिन्यासौत्, सातौव वयोधा, कौमारात् परं सष्टवत्सरान् भवां 

साङ्कमुषिला प्रायेण चत्रश्नौ तिवर्षोया विधवा जाता। सा घण- 
धामतो न निरगच्छत् नक्तं दिवा चोपवासप्रायेनाभिरूपासनाम- 

कुरुत । सापि तस्िन् दण्ड उपस्थाय प्रभो माहाब्यं खौकुर्व्वाणा 

चिरूशालेमे ये मोचनं प्रत्येचन्त तेभ्यः सरववभ्यस्तस्य कथामकथयत् । 

प्रभो व्येवस्ययादिष्टानि सव्वेकर्म्राणि सम्पाद्य तौ खनगरं 
गालोलस्यं नासरतं प्रतिजग्मतुः । 

बालकयौ श्यो यिरूशालेमयात्रा । 

स॒ भिग्रश्चावधेतात्मना बलवान् ज्ञानप्रणंश्चाभवत्, ईश्वरस्यानु- 

ग्रहेणाधिष्ठित्ासोत् । 

श्रय तस्य पितरौ प्रतिवषै निस्तारपव्वंणि यिद ग्ालेममगच्छ- 
ताम् । श्रतस्तस्मिन् द्वाद शवषवयस्के सति पाव्वेणरोत्यतुसारेण 
तौ यिद्श्रालेमं गता पाव्वेणदिनानि यापयिल्ा च यदा प्रत्या- 

वर्ततां तदा बालको चैग्रु चिरूगशालेमेऽतिष्टत् । योषेफस्तु तस 

माता च तन्नाजानोौताम्, श्रपि तु स कचित् सहयािकाणां 

मध्येऽस्तोत्यनुमाय तौ दिनेकगम्यं मागे जग्मतुः, ततः परं ज्ञाति- 

जनेषु बन्धृष॒॒च तम् भ्रष्टगयेताम् । च्रनासाद्च तु तमन्विबयन्तौ 

यिरूगालेमं प्रत्याजगमतुः । दिनचरयात् परञ्च धममधान्ि तमासा- 

दयामास्तुः । स गुरूणणं मध्य श्रासौनस्तेषां वचां स्यप्रणोत् तांख 

्रञ्रानष्च्कत् । यावन्तश्च तस्य वाक्यान्य्रटण्ठन् ते सव्वं तस्य वृद्धां 
रतयत्तरेषु चाञ्येममन्यन्त । तं दृष्टा तौ विस्मयापन्नौ । तस्य माता 
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च तं जगाद, व्घ, श्रावां प्रति त्वयेदं किमकारि ? पश्य तव 

४९ पितादञ्च शोचन्तौ त्वाम् आरन्वेव्याव । स तु ताववादौत् किमथे 

मामनेव्यतम् ? किं नाजानौतं यन््मत्पितु विंषयेव्ववस्थानं मयि 

५० युज्यते ? इदं यद् वचनं स ताववादोौत्, तत् ताभ्यां नाबोधि । 

५९ ततः परं स । ताभ्यां साद्धं याचां कतवा नासरतमाजगाम तयो 

५२ वशवर्तो तस्यौ च। तस्य माता चेताः सव्वेकथाथिन्तेऽरचत्। यौशटश्छ 

ज्ञाने वयसोशरस्य मनुब्याणञ्चानुयहे च वर्धिष्णरासोत् ॥ ९॥ 

यो हनसखापकस्य कम्मोाणि । यौश्योः खानम् । 

2९. अय तिविरियक्रैषरस्य राजलस्य पञ्चे वत्छरे यदा पन्तौयः 

पौलातो यिह्नदियायाः श्रास्ता, चतुथोंग्राधिपतौनां मध्ये च 

हेरादो गालोलस्य, तदौयभ्चाता फिलिपो चिल्लरिया-चाखो- 

नोत्याख्ययोः प्रदे श्यो खेषाणियश्चाबिलोन्या राजान ज्रासन्, यदा 

१ च्व हाननः कायाफाश्च महायाजकावास्तां, तदा मरु्मावोश्वरस्य 

र वाक्यं सखरियसुतं योहनं प्रति प्रादुरण्चत् । ततः स यद्नसमो- 

पर्यस्य जनपदस्य सब्वैनो पस्थाय पापमोचनाथं मनःम्रत्यावन्तेनस्ू- 

* चकम् खापनमघोषयत् भाववादिनो चिग्रायादस्योक्रोनां गन्ये 

यया लिखितमास्ते, 

मरौ घोषयत प्रोचैरख्ययं कस्यचिद्रवः । 

प्रभोः संस्करुताघ्वानं विधेद्धं त्सृतो खजूः ॥ 

सर्व्वाण्धा पूर यिव्यन्ते निन्नस्यानानि यन्नतः । 

५ कारिव्धन्ते पुन निना: सव्वं धघरपव्वेताः ॥ 

सरलानि भविश्यन्ति कुटिलानि म्यलान्यपि । 

यानि वर्त्मानि र्चाणि तान्याष्यन्ति समानतां 

६ द्रच्छते सव्वैमच्यैश्च जाणमौश्वरमाधितं ॥ 
14 
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ततौ ये जननिवहास्तेन स्नापनाथं वहिरगच्छंस्तान् सोऽवदत्, श्रे 

सपेवंशाः, यूयं भाकिक्रोधात् पलायितुं केनादिष्टाः ? ्रतो मनःत्या- 

वन्तेनस्य योग्यानि फलानि फलत । श्रस्मा कं पितान्राहामो विद्यत इति 

वाक्यं वान्तरे प्रयोक्त मा प्रवत्तेष्व, यतोऽहं युभ्ान् त्रवोमि, एतेभ्यः 

प्रस्तरेभ्यो ऽत्राडामस्य छते सन्तानानुत्पाद यितुम् दैश्वरः गश्रक्रिमान् । 

परन्वधुनेव पादपानां मूलेषु कुठारो लगन्नास्ते, श्रतो यः कथित् 
पादपः सत्फलं न फलति स उच्छिद्यते व्ौ निक्तिष्यते च । 

जननिवदहास्तदा तं पप्रच्छुः, तदहं किं कन्तव्यमस्माभिः? स 

प्रतिभाषमाणस्तान् जगाद्, यस्याङ्गरचके द ॒वस्ते स्तः स वस्तौ - 

नायेकतरं ददातु । खाद्यद्रवयाणि वा यस्य विद्यन्तेः ख तथेव 

करोतु । स्ञापनायेमागताः केचिच्छल्कादायिनोऽपि तं जगदुः, 

गरो कि कन्तैवयसरस्ाभिः? स तान् जगाद्, युश्रदथं यदादिष्टं 

ततोऽधिकं माद्ारथत । केचिद् योद्धारोऽपि तं पप्रच्छुरस्मामि ९ 

वां कि कन्तव्यं ? स तान् जगाद, कमपि मा पोडयत, खषादोषं 

वा कल्िन्नपि मारोपयत, खभ्टतौ सन्तुष्य तिष्ठत च । 
प्रजाजनस्तु प्रतेचत सर्व्वं च योहनमधि मनःखित्थम् श्रतकंयन्, ‹ 

श्रसौ कि खौष्टः स्यादिति ? अतो योहनः प्रत्िभाषमाणः सर्व्वान् 
जगाद, श्रं युश्ांस्तोये चापयामि, मत्पथात्त् मत्तो बलवत्तरो नर 

श्रागच्छति, तदौयोपानरो बेन्धन्यौ मोक्गमष्यहं न "्योग्यः। स युद्मान् 
पवित्र श्रत्मनि वद्धो च चापयिव्यति । तस्य हस्ते दर्णा विद्यते, 

स च स्लौयखलं सम्यक् संशोधयिव्यति, निजगोधूमान् कुशले १९ 

सङ्ुन्होष्यति च, तुषांस्निर्व्वाएवद्िना दादयिष्यतोति । एतदन्येने ९८ 

प्रचुरेणणोपदेशनापि स प्रभाजनं सुसंवाद मन्ञापयत् । 

ततः पर हेरोदः फिलिपनामकसख्य खभात् भाग्या डेरोदिथामधि 
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खछतान्यपराणि सर्व्वाणि दुव्कद्मो्छषि च योहनेन भस्वितः। अतः 
स तं टोषराशिमनेनापि वधेयामास यद् योहनं कारायां रुरोध । 

यद्। तु क्लः प्रजाजनोऽख्ञाप्यत, तदा योश्रावपि श्ञापिते 

प्राथेयमाने च खगं उदहारितः पविचर श्रात्मा च दैहिक श्राकारे 

कपोत दव तस्योपर्ययावततार, खगचियं वाणो समभ्वत्, मम पयः 

पुचसवं त्य्यदं प्रोतः । 

यौ शुखोष्ठश्य ठंश्चावलि र्प॑त्रस् । 

सखकाय्येमारभमाणणे योश्एः प्रायेण चिंशदषैवयसक असत् । 

९४ लौकिकन्ञाने स योरेफस्य सुतः, स पुनरेलेः सुतः, स मत्ततस्य सुतः, 

२५ 

९९ 

२२७ 

ष्टः 

९९ 

अ, 

द 

३२९ 

रर 

स लेवेः सुतः, ख मस्कः सुतः, ख यान्नश्य खतः, स योषेफस्य सुतः, 

सख मत्तयिखस्य सुतः, स श्रामोषस्य सुतः, र नहूमस्य सुतः, 

स दूषूलेः सुतः, स नगेः सुतः, स माटस्य सुतः, ख मत्तथियस्च सुतः, 

स शिमियेः सुतः, स योषेफस्य सुतः, स यदा: सुतः, स योहनाः 

सुतः, स रौषाः सुतः, स सरुब्वाविलस्य सुतः, स शलटोयेलस्य 

सुतः, स नेरेः सुतः ख भल्केः सुतः, स आ्राटः सुतः, स कोषमस्य सुतः, 

स दूलमोद्भस्य सुतः, स एरेः सुतः, स योषेः सुतः, स इलोयेषरस्व 

सुतः, ख योरौमस्य सुतः, स॒ मत्ततस्य सुतः, स लेवेः सुतः, स 

भिभियोनख सुतः, स चूदाः सुतः, ख योषेफस्य सतः, स योननस् 

सुतः, स दलियाकेमस्य सुत्रः, स मिलेचाः सुतः, स मैननस्य सुतः, 

स मनत्तत्तस्य सुतः, स नायनेख सुतः, स द्ाचूदस्य सुतः, स चिश्रस्य 

सुतः, स श्रोवेदस्य सुतः, स बोयसख्य सुतः, स सल्मोनस्य खतः, स 

नद शोनस्य सुतः, सु श्रद्मीनादवस्य सुतः, सोऽरामस्य सुतः, स 

दिभ्रेणएस्य सखतः, स पेरसस्य सुतः, स यिष्टदाः सुतः, स याकोबस्य 

सुतः, स द्सृदाकसखय सुतः, सोऽत्राहामस्य सुतः, स तेरदस्य सुतः, ख 
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नाहोरस्य सुतः, स सरूगस्य खतः, स रियोः सुतः, स पेलगस्य सुतः, २५ 

स॒ एवरस्य सुतः, स गरलस्य सुतः, स कैननस्य सुतः, सोऽफंचदस्य २९ 

सुतः, स शमस्य सुतः, ख नोदस्य सुतः, स लेमकस्य खतः, ख २९ 

मधुल सुतः, सख दनोकस्य सुतः, स येरदश्य सुतः, ख 

मरललेलस्य सुतः, स केननस्य सुतः, ख दृनोश्रस्य सुतः, ख रन 

गयस्य सुतः, र श्रादमस्य सुतः, स ईश्वरस्य सुतः ॥ रे॥ 

यौ शोः परोक्ता । 

श्रय यौश्एः पदिकेणात्मना पूर्णो यद्टनतः प्रत्याढत्त श्रात्मना @ ९ 

च मरू नोतश्चलाररिश्रदिनानि दियावलेन परौङितख। तेषु दिनेषु ९ 

ख निरश्नस्तश्यौ । तेषु लतोतेषु स चचोद । ततो दिथावलस्त- इ 

माह, भरवाशचेदौश्वरस्य पुचस्तडिं प्रस्तरोऽसौ यथा पूपो भवेत् 

तयाज्ञापयतु । यौश्रप्तं प्रतिजगाद, लिखितभास्ते, न केवलेन ४ 

पूपेन मनु्यो जो विच्यत्यपि लोश्वरस्य येन केनचिद् वचनेन । ततः ५ 

पर दियावलस्तमुच्चमेकं गिरिशिखरं नौत्वा निमिषेकमध्ये शम- 

ण्डलस्य निखिलराज्यानि द शंयन्नवादौत्, छत्लभिदं कटेलमेतिषां < 

प्रतापञ्चाहं तुभ्यं दास्यामि, यतस्तत् सव्व मयि समपितं, यदौ च 
तद् दातुमिच्छामि तस्मे तद् ददामि, अतसं चेन्मम खमचं ° 

प्रफिपतेस्तहि तत् श्वेः तवेव भविव्यति। यौ प्ररस्तं प्रतिवभाषे ८ 

मत्तोऽपसर गतान, यतो लिखितमास्ते, निजेश्वरस्य प्रभो भजना चया 

कन्ैवया, एकश्च स एव त्याराघयितव्यः । पुनश्च स तं चिष्श्रालेमं ९ 

नोता धम्मधान्नः ग्िखरे स्थापयित्वा च जगाद, भवांञ्चदीश्वरस्य 

पुचस्तद्येस्मात् ख्थानाद् श्रधस्तात् प्रपततु, यतो लिखितमास्ते, १० 

द्यं निजदूतान् स तवादे च्छति र्णं । 

यन्नाइन्याः षदं श्रेले तत् लां वच्छन्ति ते करैः ॥ ९१ 
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ख ष्एस्तं प्रतिजगाद, उक्तमास्ते, त्व सखेश्वरस्य प्रभोः परौचां 

माकार्षौः । इत्थं छत्छरां परौ चां समाप्य दियावल उपयुक्तं समयं 

यावत् तस्नात् प्रतस्ये । 

नासरतनमरे योश्यो रुपदेशः । 

यो गञ्चात्मनः प्रभावेन गालोल प्रत्याढत्तस्तस्य ख्यातिश्च तं उतर 

देप चाने । स च तेषां समाजग्टेषुपादिष्त् सर्वश्च प्राशस्यत । 

दत्थं पुरा यच स पोषितस्तन्नासरतनगरमाजगाम, खरोत्य॑नु- 

घारेणए च विश्रामदिने समाजग्यहं प्रविश्य पाठार्थसुत्तस्थौ । तदा 

भाववादिनो यिशायादस्य गन्धे तस्मै दत्ते स यन्धं विस्ताय्ये तत् 

स्यानमवाप यच लिखितमासौत्, 

श्रास्ते मयि प्रभोरात्मा यतो मां सोऽभिषिक्तवान् । 

ज्ञापयेय सुखवादं दरिद्रान् मानवान् यथा ॥ 

तेनाहं प्रहितः कन्तु भग्रचित्तान् निरामयान् । 

वन्दौनां घोषितु मुक्ति दृकूशक्तिञ्च विचचृषाम् ॥ 

श्रयनुज्ञाय रिख मनुखान् परिपौ डितान् । 

प्रभो घोषयितुञ्चापि प्रसादावदवत्छरम् ॥ 

ततः परं स तं ग्रन्धं बद्धा त्ये प्रत्यर््यासन उपविवेश । समाजस्थाः 

` सव्व चेकदृष्या तं निरौच्छ तच्युः । तदा स तानिदं वक्तुमारेभे, 
शरास्तो यवचन मिद मद्य युद्मल्कणेगोचरे परणेतां गतम् । सव्वं च तस्य 

पक्ते साच्छमद दुस्तन्मखाननिःसरत्सु मो तिजनकेषु वचःखाञ्चययेम मन्यन्त 

च। ते पुनरवद्न्, किं न योषेफस्य युचोऽसौ ? ततः स तान् 
जगाद, यूयमवश्चं मामि प्रवादं वच्य, विकित्सक, श्रात्मचिकित्सा 

कुरू, कफर नाह्भमे सिद्धानां येषां कम्मण किवदन्यस्माभिरश्रावि, 

तादृ श्रान्यच खदेगेऽपि कुविंति । ख युन जंगाद्, कोऽपि भाववादौ 
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खदेगे नानुगद्यते । युश्रानहं सत्यं ब्रवोमि, एलिस काले यदा 

चौन् वत्छरान षण्मासांञ्च यावदाकाशो रद्धोऽतिष्ठत् छत्छे देश 

महादुभिंचञ्चाभ्टत् इ खायेले तदा बह्मो विधवा विद्यन्त, एलियस्ठ 
तासां कामपि प्रति न प्रहितः, केवलं सौदोनदे ग्रसं सारिफन्नगर 

काञ्चिददिधवां योषितं प्रति प्रहितः। तथा भाववादिन दलो शायस्य 

काल दूखायेले बहवः कुषठिनोऽविदयन्त, तेषान्त् कोऽपि न श्टचोरतः, 

केवलः सुरौयो नामानः शएचोकत इति। इदं श्रला समाजस्थाः सव्वं 

रोषेण पूर्णां उत्थाय तं नगराद् वदिश्चकुः। यच पव्वंते च तेषां नगर 

निश्ितमासौोत् तदग्रभागं नौवा तं निपातयितुमेच्छन् । स तु 
तेषां मध्येन ब्रजन् प्रतस्ये । 

यौशोननालोकिककम्मोशि । 

यौश्ना ब्भ्यः पौडितभुतग्रस्ललोकेभ्ः ारोग्यद्ानम् । 

अनन्तरं स कफरनाह्मास्ये गालोलस्यं नगरमवततार । 

विश्रामवारे च यदा जनानशिच्यत् तद्ा ते तख श्िायामा- 

य्यम् अमन्यन्त, यतस्तस्य वाक्छं सामथ्येविशिष्टमासौत् । तच 

समाजे चाश्चिश्रतस्यात्मनाधिषठित एको नरोऽविद्यत, स उच्चैः 

सवरेणोत्कोशन् जगाद, निवत्तेतां, भो नासरतोय योशो, अस्माकं 

भवतञ्च किम् ? भवान् किमस्मान् नाश्रयितुमागतः ? भवान् कस्तद हं 

जानाभि, शश्वरस्य पवित्रो नरो भवानिति । यौश्स्त॒ तं निभेत्सेयन् 

वभाषे, मौनो भव, अस्माच निःसर । ततः स तस्तं मध्यस्थाने 

निकष्य किमपि न हिंसिला तस्मानिःखतः, सव्वं च विसमयेनापन्नाः 

परस्परं संलपन्तञावादिषुः, वाक्यमिदं कौदुशम् ? यतोऽसौ 

सामर्थ्येन प्रभावेन चाइ्एचौनात्मनो ऽप्यान्ञापयति ते च निःसरन्ति । 

श्रनन्तरं तदौयकिंवदन्तौ परितःस्धस्य जनपदस्य सव्वेच व्यान । 
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अनन्तर स उत्थाय समाजात् भश्िमोनस्य ग्टदं प्रविवेश । 

शिमोनस्य श्वभ्रस्तदा प्रबलेन ज्वरेणापोद्यत, ते च तस्या उपका- 

रां तं प्रसादयामासुः। ततः स तस्या ऊद्धं तिष्ठन् ज्वरं तजेयामास, 

ज्वरश्च तां तत्याज, सा = तत्छषणसुत्थाय तान् पय्येचरत् । 

ततः पेरमस्तं गच्छति सू््य॑विविधव्याधिग्रस्ता च्रख्स्था जना 

येषामासंस्ते सव्वं तान् तस्यान्तिकमानिन्यः । स च तेषामेकेकस्िन् 
हस्तावपेयस्तान् निरामयांश्चकार । बह्न्यख गता निःसरन्त उचैः 

खरेणावदन्, भवानौशवरस्य पुत्रः खोष्टः । ततः ख तान् भल्सेयन् 

भाषितुं नान्वमन्यत, यतः स खौष्ट दति तेऽजानन् । जाते पुनः 

प्रातःकाल्ञे स निर्गत्य किञ्चन निजेनं स्थानं ययौ, जननिवदहास्तु 

तं सटगयाञ्चक्रिरे तस्यान्तिकमागत्य च तेषां सन्निधितस्तस्य प्रस्यानं 

निवारयितु तमधरन् । स तु तानत्रवौत्, अन्येष्वपि नगरेव्वौश्वर- 

राच्यस्य सुसखवादो मया घोषयितव्यः, यतस्तद येम प्रहितः । ततः 

परं ख गालोलस्य समाजग्टडेव्वघोषयत् ॥ ४॥ 

जाले बड मन्छ्योत्यानम् । 

४.९ एकदे श्वरश्य वाक्यं श्रोतुं जननिवदस्तमाङ्लयत् स॒ च गिनेष- 

रताख्यद्वदस्य तोरेऽतिष्ठत् । तदा स हदकूलेऽवस्िते दे नावौ 

ददभे, ताभ्यां निगेता धौवरा जालानि प्राक्चालयन् । अ्रतस्तयो 

यां शिमोनस्यासौत् स तां प्रविश्च भिमोनमनवौत् लं खलात् 

किञ्चिद् दूरं तां वादयितुमहेसौति । च्रनन्तरं स नाव्युपविश्च 

जननिवहान् अशिच्चयत् । यदा च कथनाद्दिरराभ तदा श्िमोनं 

जगाद, गभौर स्थानं यावन्नावं वाहय, तचेव मल्छघरणाथं 

युद्माभि जालानि निचिष्यन्तां। भशिमोनस्तं प्रत्यनवोत्, नाय, 

छत्रां यामि्नौः परिश्रमं छकलास्माभिः किमपि न तं, भवत 
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आज्ञायान्वहं जालं निचेष्यामि । तदनुरूपं छता च ते म॑हान् 

मद्यनिवदहो निबद्धः । ततो विश्नौय्येमाणे तेषां जाले त उप- 

कारायागमनाथेम् ्रन्यतरस्यां नावि सितान् खसङ्गिन श्राजुह्धवु- 

स्तेषु चागतेषुभे नावौ मद्मकल्ये कुव्वन्तः पूरयामासुः । तद् 

विलोक्य पिचो योशो जानुनोः प्रणिपत्य व्याजहार, मन्तोऽपसरत् 

प्रभो, यतः पापिष्ठो नरोऽहमिति । यत्तैः न्युतान्मस्ययूयात् स 

तत्सङ्गिनश्च सव्वं विस्मयाक्रान्ताः, शिमोनस्य सदभागिनोः सिवदिय- 

सुतयो छाकोब-योहनयोरपि चैव दशा सूता । यश्य 

शिमोनमन्वौत्, मा भेषोरद्यारभ्य तवं नरधारौ भविष्यसि । च्रनन्तरं 

नावौ स्यलं नौला ते सव्व विदहाय तमनुजम्मुः । 

यौश्एना जनैककुषशिने पल्लाधातिने च अारोग्यदानस् । 

च्रय सं यदा कस्िंथिन्नगर श्रासोत्, तदा कुष्ठपूर्णो नर एक 

उपतय्ये । योग्रं दृष्टा सोऽघोमुखं पतिला तं प्रसादयन् जगाद, 

प्रभो, भवान् यदौच्छति तदं मां शचौ कत्ते शक्रोति । ततः ख 

हस्तं प्रसाय्यै तं स्यद्ठा जगाद, इच्छामि, शरचि भेव । तत्छणच्च 

कुष्ठं तस्मादपख्षार । यौप्ररस्त तमान्ञापयामास, कमप्येतन्मा वद् । 

रपि तु गला याजकमात्मानं दशं, तव प्रविललाभनिमित्तञ्च 

मोगश्रिना यथादिष्टं तयैव तेभ्यः साच्छदानार्थमुपदहारं देहि। 

तयापि तदौचकिवदन्यधिकं देशं वयाप्रोत्, महान्तो जननिवदहाश्च 

तस्य वाक्यानि ओ्रोतुं तेन याधिसुक्ति लब्धुञ्च सुमागच्छन्। सतु 

ग्नं गता निजेनेषु स्थानेष्ववन्तेत प्राथेयत च । 

श्रथ कक्छिं्िट् दिवसे यदा सोऽश्िच्तयत् तदा गालौलस्य 

सव्वेयामेभ्यो यिहदियारे शाद् यिरूशालेमाच्चागताः फरौशिनो 

व्यवस्थावेत्तारख्च समासोना श्रासन् तेन व्याधिप्रतोकाराय च प्रभोः 
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प्रभावः सतेजा श्रासोत् । पश्य च केचिन्नराः खद्धायां शयानमेक- 

मवशाङ्ग मनुय्यमभ्यन्तरं नेत् तस्य समं स्थापयितुञ्चायतन्त । 

जनताकारणणत्त॒ तदानयनाथे मागेमप्राप्य ते गदष्ष्टमारुद्य फल- 

काकाराः कतिपया इष्टका ्रपसाय्ये तेन दिट्रिण तं सखद ग्टहमध्ये 

योशोः सम्खमवरोहयामासुः । ख च तेषां विश्वासं दृषा तं 

जगाद, भो मानव, तव पापानि मोचितानि। तदा ते शास्ता 

ध्यापकाः फरौभशिनख मिथ दत्यं तकंचितुमारेभिरे, कोऽसौ च 

दैश्वरनिन्दककथा व्याहरति? एकस्मादोश्वरादन्यः कः पापानि 

चभितुं गश्क्रोति? यौश्एस्त तेषां तकान् विज्ञाय प्रतिभाषमाण- 

स्तानन्नवौत्, युञ्माभि मेन कि तक्येते? ब्रूत, तव पापानि 

मोचितानोति वा वसुत्थाय परित्रजव्येतयोः कथनयोः कतरम् 

च्रनायासम् ? प्रथिव्यान्तु पापानि मोचयतु मलुव्युचस्य सामथ्यै- 

मस्तोति यथा युभ्नाभि ज्ञयेत, तदथं-तमवश्चाङ्गमभिभाव्य स 

उवाच-वामडहमाज्ञापयामि, उत्थाय खखद्धामादाय खगे याहि । 

खत ततं सर्व्वेषां समच्तसुत्थाय खशय्यामादाय चेश्वरं स्तुवन् 

खण्डं जगाम । ततः सव्वं विस्यापन्ना ई श्वरमस्तवन् भयपूर्णश्चा- 

वदन्, अ्रहुतानौतिडन्तान्यदयास्मामि दृं्टानि । 

यौ शओोनौनाविधोपेशनस् । 

लेयाङानम् । योश्टेस्तद्विषय कशता । 

ततः पर ख वहि गेला इएल्कादायखथान उपविष्टं लेविनामकं 

प्रल्कादायिनं निरीच्छ जगाद, मामनुगच्छ। स च सव्वं त्यक्रो- 

त्थाय तमनुजगाम । स लेविश्च॒ तस्य छते निजग्ट्डे मदाभोच्यं 

चकार, तच भोक्कमुपविष्टा बहवः श्एल्का दायिनस्तेषां सङ्गिनो- 

ऽन्यजनाश्चा विद्यन्त । श्रतस्तेषां शास्त्राध्यापकाः फरोभिनख तस्य 
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शिष्यान् सम्नोध्य सामधेमवादिषुः, किमर्थं शग्ध्ये इएल्कादायिभिः 

पापिभिख्च साद्धेम् ? योसत प्रतिभाषमाणस्तान् जगाद्, चिकित्छको २९ 

न खस्थानाम् अ्रपि वखस्ानाम् ज्रावश्यकः। न धाभ्भिकान्, भ्रमि ३९ 

तु मनःपरावन्तेनाय पापिन श्राह्णातुमदमागतः । 

ते युनस्तमूचुः, किमथं यो इनस्य शिष्या श्य उपवसन्ति प्राथेयन्ते २९ 

च फरौभिनां शिष्या श्रपि तयैव कुव्वैन्ति, तव शग्यास्वञख्नन्ति 

पिवन्ति च? तदा स ताननरवोत्, वरो यावद् वशस्खेः साद्धे २४ 

वन्तेते तावत् किं तान् उपवासयचितुं शक्तय ? दिनानि तावदुप- २५ 

स्थास्यन्ति यदा वरस्तभ्योऽयदा रिच्यते, तेष्वेव दिनेषु त उपवत्छन्ति । 

स॒ तानिमाम् उपमाकथामपि जगृाद, जगेणेवसने न कोऽपि ३९ 

नूतनदसनस्य खण्डं सौव्यति, यतस्तथा छते तन्चूतनमपि तेन 

छिद्यते एुरातने च न युच्यते नूतनादुद्तः स खण्डः । नापि नवो २९ 

द्राच्ारसः केनापि जोणकुटषु निधौचते ; यतस्तया छते नवो 

द्राचारसः कुत्र विदारयति तेन ख च विखोव्यति कुत्व न॑च्छन्ति । 

त्युत नवद्धाच्चारसो नवङ्कटब॒ निधातवयस्तेनोभयो र्चा सम्भवति । रन 

पुरातनं चोला तु कोऽपि दषा नवं नाभिवाञ्छति, यतः सख ३९ 

नृते, पुरातनः खुखादुतरः ॥ ५॥ 

विच्रामबारमधि यौश्ोरपदे शः । 

दितौय आद्यविश्रामवारे तु शस्यक्तेण तस्िन् व्रजति तस्य ह १ 

शिष्या मच्नरी भक्ता पाणिभि श्छँटन्तोऽभुज्जत । फरोौशिनः केचित् २ 

तदा तानवदन्, विश्रामदिने यन्न विधेयं तत् कश्म कथं कुरुथ ? 

ततो यौष्ः प्रतिभाषमाणस्तान् जगाद, न कि पठितं भो र 

दाचूदस्तस्य स्गिनञ्च यद् चुध्यस्तद्ा किंमकार्षोत् ? स होश्वरस्य » 

भें प्रविश्च तानेव द््रंनौयगपूपान् आरआदायाभुङ्कः खस्गिभ्यञ्च प्रादात्, 
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यान् भोक्तु याजकैः केवले विधेयम् । पुनः ख तान् जगाद, प्रभु 

हिं मनुख्यपुचो विश्रामव्रस्यापि। 

अ्न्यद्खिन्नपि विश्रामवारे स तेषां ख्माजं प्रविश्व यदोपादि- 

शरत् तदासोत् तच्च नर एको यस्य दचिणो हस्तः शष्कः । ख तु 

विश्रामवारे रोगप्रतौकार करोति न वेति जिज्ञासवः शासा 

ध्यापकाः फरौ शिन तदभियोगस्य द्टूचं गवेषयन्तस्लमतैचन्न । ख 

त् तेषां तकान् न्ञाला तं इव्करस्तं मतुव्यं जगाद्, उत्थाय 

मध्यखाने तिष्ठ । ततः स उत्थायातिष्ठत् , योौश्टस्तदा तान् 

जगाद्, युश्नानहं एच्छामि, विश्रामवारे किं विधेयं, दिताचरण- 

मयवा दिश्षाचरणएम् ? प्राणरच्ाथवा प्राएनाशः? श्रनन्तरं ख 

परितस्तान् स्वान् निरौच्छ तं नरं जगाद, तव हस्तं प्रसारय । 

ततस्तेन तथा कृते स करोऽन्यतर दव खस्थ जातः। ते तु तमः- 

पूणा बश्चबु ्योश्र प्रति किं कत्ते तद्धि समभाषन्त च । 

प्रेरितानां निधोगः । योशशोरूपदेश्चः । 

तेषु दिनेषु यौश्रेकदा प्राथेयित् पव्वैतं गवेश्वरसुटिश्छ 

प्राययमानः कलां रात्रिमयापयत् । दिवसे द्वपखिते ख खभि- 

व्यानाह्य तेषां मध्ये पश्चा्निदिष्टान् इद्र नरान् वरयामास 

तेषाञ्च प्रेरितवगं इत्यभिधानं चकार । ते शिमोनो यस्तन पिच 

दत्यमिहितस्तस्य भ्राताद्दरियश्च याकोबो योहनख फिलिपो 

वथेलमयञ मयिस्थोमाश्च, श्रास्फेयसुतो याकोव उद्योगोत्यभिधः 

जिमोनश्च, याकोवस्य (भ्राता) चिहृदा ख चेष्करियोतोयो चिह्ृदा 

यः पञ्चात् खमपेयिता बग्दव । | 

ततः परं स तैः खाद्खेमवरुह्य कञस्थिञित् समस्यले तस्यौ । 
उपतस्थिरे च तच तच्छिव्यदन्दं छृत्स्रचिह्छदि यातो यङ शालेमात् 
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सोरसोदोनयोः समुद्रतौरस्यप्रदेशाच्ागतो महान् जननिवदश्च । 

दमे तस्य वाक्यं ओतु रोगसुक्ति प्रापुञ्च तस्यान्तिकमागतवन्तः, 

श्ताविष्टाख्ाश्पच्यात्मभ्यो मुक्तिम् अलभन्त, छत्छो जननिवहख तं 

सपष्ुमयतत, चतः प्रभावस्तस्माननिगे च्छन् सव्व॑षामारो ग्यमखाचयत् । 

अनन्तरं स सखगिव्यानुदिश्योद्धंदृष्टि ग्देला वयाजहार, धन्या 

दौना यूय, चत डईश्वरराच्यं यु्नाकमेव । धन्या च्रधृना चधात्ता 

यूयं यतः परित्येय । धन्या अधुना रुदन्तो यूयं, यतो हसि- 

व्यथ । धन्या चूयं यदा जना मनुव्यपु्स्य हेतो युद्मम्यम् दिषन्ति, 

यदा युश्नान् एथक् कुव्वेन्ति न्यक्कषेन्ति अरधममिव धुद्मनाम 

निराकुव्वेन्ति च। तस्मिन् दिन आ्रानन्दत नृत्यत च। यतः 

पर्त सञ्चितं खगं युश्राकं प्रचुरं पारितोषिकं । वास्तवं तेषां 

पृषवैपुरुषा भाववादिनः मति तथेवाचरितवन्तः । प्रत्युत धनिनो 

यूयं सन्तापपाचाणिः यतो यूयं खसान्वनां लब्धवन्तः । परिटत्ता 

यूयं सन्तापपा्राणि यतः चोद्य । श्रधुना सन्तो यूय सन्ता- 

पपाचाणि, यतः शोचिव्यय रोदिव्यय च। यूय सन्तापपाज्राणि 

यदा मतुय्याः स्वव युश्नाकं सुख्यातिं कुव्वेन्ति। वास्तवं तेषां 

पूववैपुरषाः कूटभाववादिनः अति तथेवाचरि तवन्तः ! 

परन्तु भो श्रोतारः, युञ्नानहं वौमि, खनन् प्रति प्रेम 

क्रत, ये युद्मान् दिषन्ति तेषां हितं इरुय, ये चुश्मान् ग्रपन्ति 

तेभ्य आशिषं दत्त, ये युश्मान् ्रपवदन्ति तेषां दितं प्रायेध्वं । 

यस्तवेकतर स्मिन् कपोले कराघातं करोति तं प्रत्यन्यतरं कपोल- 
सपि वयाघोटथ। यश्च॒ तव प्रावारं इरति, तवाङ्गाच्छछादकमपि 

हैः तं मा वारय। यः कञ्चित् लां याचते तस्मै देहि। यश्च 

तव द्रव्याणि इरति तं तप्मतिदटानं मा याच्ख। रपि युभ्मान् 
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प्रति मनुब्याणां यादृग्रमाचारं यूयमभिवाज्छय, यूयमपि तान् 

ग्रति तादृश्रमाचरत। यदि तु यु्नतुप्रेमकारिणः प्रति प्रेम कुरुथ, 

कस्लहिं यद्माकं साधुवादः? खतः पापिनोऽपि खप्रमकारिणः रति 

प्रेम कुव्वेन्ति, यदि च खदहितकारिणः प्रति हिताचारं कुरुथ, 

कस्तद युश्राकं साधुवादः? यतः पापिनोऽपि तदेव कुव्वेन्ति । 

२४ येभ्यः प्रत्यादानस्याग्रा युश्राकमस्ति तेषु वचेदृएं समर्पय, कस्तं 
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युद्माक साधुवादः ? यतः समानप्रत्यादानाथं पापिनोऽपि पापि 

वृणं खमपेयन्ति । प्रत्युत यूयं सशचन् प्रति भरम कुरुत प्रत्यादानस्य 

प्त्याश्राभावेऽपि हताचारण्टणदानञ्च कुरुत ¦ तथा कृते युश्राक 

प्रचुरं ॑पारितोषिक भविव्यति चृयञ्च परात्यरस्य पुजा भविय्यय । 

स दयकतन्ञान् दुजेनांश्च प्रति सुशौलः। च्रतो युश्राक पिता यथा 

पावान् यूयमपि तथेव छपावन्तो भवत । 
विचारं वा मा कुरुत, तेन यश्नाक विचारो न कारि्यते। 

पर मा दोषौङ्खुरूत, तेन यूयं न दोषौकारिष्यष्वे। क्षमध्वं तेन 

चमां लश्यध्ये। दत्त, तेन युश्मभ्यं दायिय्यते, उत्तमं निपौडितं 

सञ्चालितम् अत्विषूणे परिमारपातं युद्गत्करोडे द्ायिव्यते । येन 

परिमाणेन यूयं भिमोष्वे तेनेव युद्मदथे पुन मचिव्यते । 

अय म्र तेभ्य उपमां कथयामास, श्रन्धः किमन्धं नेतु शक्रोति ? 

किं न तावुभौ गन्तं पतिष्यतः? नास्ति. शिव्यो गुरूतः ओष्ठः । 

परिपक्कस्त॒ यः कित् स खगुरुणा तुल्यः । वच्च कुतः खभरातुखचुःस्ं 

श्ूककणं निरौचसे, तव चचूःखन्त॒॒गेदकाष्ट नावधारयसि ? तव 

चच्चःस्थं॑गेदकाटमदृष्टा वं कथं वा दखभ्रातर गदित शक्रोषि, 

भ्रातस्तव चचःस्थशूककणएस्य मयो द्भरणएमनुमन्यखेति । कपटिन्, 

प्रथमं सख चचृषस्तद् गेदकाष्टसुद्धर, ततः खभ्वातुञ्चचृषः एककण- 
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श्योद्धरणाथं स्पष्टं प्रच्छि । नास्ति हि सुटक्तः कुफलोत्पादकः ४९ 

नास्ति वा कुटः खुफलोत्पादकः, यत एकको इचः खउफलेना- 

भिज्ञायते । नेव कण्डकेभ्य उदुम्बर फलानि सञ्चौयन्ते नेव स्तम्बाद् ४० 
वा द्रा्चाफलानि सङ्ग्यन्त । सुजनो सुधनपूरणाद्भूदयात् सुद्र्यं ०५ 

निःसारयति, कुजनश्च कुधनपूणाद्धूदयात् ङद्रव्यं निःखारयति, 

यतो हदयस्यातिप्रूर णमेव वतं यादरति । 

किमथ वा यूयं मां प्रभो प्रभो इत्यभिभाषध्वे न तु मद्या- ४६ 
क्यानुरूपमाचरण ज्ुरूय ? यः कञिन्मद् न्तिकमागत्य मम वाक्यानि ४० 

ष्रणोति समाचरति च स केन खदृगशस्तदह युश्रान् ल्ञापयियामि। ४८ 

स्डहनिश्ाणे नियुक्तेन नरेण सदूशो यो गभोरं खनिला पाषाणे 

ग्टडमूलं खापयामास । ततः पर वन्यायासुपखिताथां खोतस्तद् 

ञ्टहमाजघान विचालयितुन्तु नाशक्रोत्, यतस्तत् पाषाणोपरि 

संस्थापितं । यस्तु श्रुत्वा न समाचरति ख तेन नरेण खदृशो येन ४९ 

भित्तिमूलं विना ग्ख्हं ्न्तिकोपरि निशितं । खोतसादन्यमानं 
तत् खसा पपात, तख ग्रहस्य भङ्गो घोरतरो ब्व च॥ ६ ॥ 

यौना पौड्तस्य अरोग्यकरशं खताय जोवनदानज्च । 

जनानां कणगोचरे सव्यणि तानि वाक्यानि समाप्य ख ॐ! 

कफरनाह्ृम प्रविवेश । कस्यचिच्छतपते व्याधिग्रस्तो दासस्तदा र? 

म्टतकल्प श्रासोत्, स खामिनो बहमतः श्रतः स योः स्वादं 

श्रवा यिह्ृदौयानां प्राचौनान् तस्यान्तिकं प्रहित्य तं याचयामास 

स यथागत्य तस्य दास तारयेत् | ते च यौश्नोः समोपसुपस्थाय ४ 

सयत्नं ॒प्रसादयन्तस्तमूचुः भवान् यदित्थं तज्ुपङ्य्यात् ख त्य ५ 

योग्यपा्, यतोऽखल्नातिं प्रति स प्रम करोति, स एव चास्माकं < 

समाजग्टहं निकमोपितवान्। श्रतो यौ शएसतेः साद्धेमन्रजत् । तङ्दा- 
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दनतिदूरन्तृपस्थिते तस्मिन् स शतपतिः कतिपयान् बन्धून् तद न्तिक 

प्रहित्य तमन्रवोत्, प्रभो, मा भ्राम्यतु नाहमहामि यर् भवान् 

मम वे प्रविगरेत् । ततोडेतोरेवाहं खयं भवत्समौपं गन्तमा- 

त्मानमयोग्धममन्ये। प्रत्युत भवान् वाक्यं वया हरतु तेनैव मम किङ्करो 
निरामयो भविव्यति । यतोऽदमपि चमताया वशौग्धतो मनुख्यः, 

ममाभोनाख सैनिकाः सन्ति। तेषामेको गच्छेति मया कयित 

गच्छति, च्रपरश्ायाहौति कथिते समायाति, मम दास्ेदं 

कुन्विति कथिते तत् करोति। ददं भ्रुवा यौश्टस्तसिन्नाञ्चयय 
मन्यमानो सुख प्रत्यावर्त्यानुगामिनं जननिवह जगाद, युश्रानहं 

त्रवौमि इखायेलेऽपि मयेदगदृढो विश्वासो न लकितः। तदनन्तरं 

ते प्रहिता जनास्तट् गहं पराट्त्य तं रोगिणं दासं खस्थं ददद: । 

परदिवस्े ख नायिनाख्यसेकं नगरमगच्छत् तेन साद्धंञ्च तस्य 

बहवः शिव्या महान् जननिवदश्चात्रजन् । पश्य च नगरदारखमौप- 

सुपस्िते तसन् कञ्चिन्तः समाध्यथे वहिरुहयति, स निजमात्रे- 

कजातः सापि विधवा । नगरस्य महान् जननिवदश्च तया साद्धेमासौत्। 

तां इष्टा प्रञुरलुकम्थ जगाट्, मा रोदौः। ततः परं स बमोप- 

मागत्य शवयानं पस्यश्रं। वाकेषु तदा तिष्ठव्छु स जगाट्, भो 

युवनुन्तिष्ठेति लामादि शरामि । चरनेन स षत ऊद्खा श्लो पविवेश्र 

भाषितुमारेमे च। ततः परं स तं तन्द्रातरि शमयामास । सर्वव 

च भयाक्रान्ता ई श्रं तुषटुवुरूचख, उत्यनोऽखन्म््े महान् भाववा- 

दौतौशवरः खप्रजा श्रवेचितवानिति च । तमधि सा किवदन्तौ च 

रृत्स्नां यिह्भदियां परितःस्थं छत्रं जनपदश्च व्यानशे । 

योडनख प्रश्रः यौ शो स्तरञ्च । 

योहनस्य शिष्यास्तसौ तरता: सव्वकथा निवेदयामासुः । ततो 
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यो हनः खशिष्याणां दौ समोपमाहय योगर प्रति प्रहित्य पग्रच्छ, 

येनागन्तव्यं स॒ किं भवान्, वान्यः कञ्चिदस्माभिः प्रतौचितव्यः ? 

अतस्तौ नरौ तस्यान्तिकमागत्य जगदतुः, सखापकौ योन 

आवां भवत्छमोपं प्रडित्य च्छति, येना गन्तव्यं स किं भवान्, वान्यः 

कञ्चिदस्माभिः प्रतौचितव्य इति । तस्मिन् दण्डे तु स बह्रन् व्याधितो 

यातनातो दुष्टात्मभ्यश्च मोचितवान् बह्कभ्योऽन्धेग्यो दृकूगरक्ति 

दत्तवांश्च । रतो यशः प्रतिभाषमारस्तौ जगाद, युवाभ्यां यद्यदृषटं 

श्रतञ्च गला तद् योहनाय निवेद्यतां । अन्धा दृष्टं लभन्ते, खच््राः 

परि चरन्ति, कुष्ठिनः श्टचौश्चयन्ते, वधिराः श्टणन्ति, ता उत्था- 

प्यन्ते, दरिद्राश्च सुसंवाद ज्ञायन्ते, यश्च मयि न खूवलति स धन्यः। 

योहनस्य दूतयोरपगतयो र्योप्रर जेननिवद्ेभ्यो योष्नमधोदं 
कथयितुमारेभ, कि निरौ कतुं यूं मरं निगेतवन्तः ? किं वायुना 

चाल्यमानं नलं ? किमयवा द्रष्टुं यृचं निगेतवन्तः ? कि छच्छवे- 

ग्रपरिहितं मनुय्य? पश्यत ये दभ्रं परिच्छदं खुखभोगञ्च सेदन्ते 

ते राजभवनेषु विद्यन्ते । किमथवा द्रष्टुं युं निगेतवन्तः ? किं 

भाववादिनं? तथैव, वुश्ांस्लदं ब्रवौमि, भाववादिनोऽपि श्रेष्ठतरं 

नरम् । रसौ स यमधौदं लिखितमास्ते, 

पश्च लददनस्यागे खदूतं प्रडिणोभ्यहं । 

गन्तव्यं तव मागं श त्वदग्रं संस्करिव्यति 1 

यतो युश्रानदहं त्रवौभि, नारौप्रद्धतेषु स्नापकाद् योहनान्महान् 

भाववादौ नास्ति दैश्वररन्ये तु यः चोदोयान् स तस्मादपि 

मदन्तरः । छत्र हिं जनदृन्दं एएल्काद्ायिनश्च भ्रुवा योहनस्व 

सानेन स्ञापिता ईश्वरं धाश्चिकं मत्वा प्रतिपेदिरे, फरौशिनस्त 

श्राखाध्यापकाश्च तेन सखानमसखौक्लल्येश्वरस्य मन्तणामात्मोद ग 
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व्र्थो चक्रिरे । तदेतत्कालोया मनुख्या मया कैरुपमेयाः? ते दङ् 

उपवि्टेलेर्वालकैः सदुग्रा येषामेकेऽन्यानाङ्यन्तो वदन्ति, युश्रल्छते 
वयं वंशोरवादयाम चयन्तु नानुत्यत, युत्ते वं व्यलपाम 

सूयन्त नारुदित। योदनो हिन पूपभोजनं न द्रादारसपानं 

वा सेवमान श्रागतः युद्माजिरच्यते, स शताविष्टः। मतु्य- 

घु्ो भोजनं पामञ्च सेवमान आगतः, युभ्रामिस्दच्यते, पश्वासौ 
भोक्ता मद्यपञ्च मनुव्यः, शएल्काद्?यिनां पापिनाच्च बन्धुः । प्रज्ञा 

तु खसव्वंसन्तानानां खभावेन निौषौकता । 

श्रन् तापिनौ स्वियस् प्रति यौशोढेया । 

रथ कञ्चित् फरो खेन सह भोजनाथ तं निमन्वामाख, 

ततः स तस्य फरौशिनो ग्ट प्रविश्य ओजनाथं्ुपविवेश्र । पश्च च 

तन्नगरनिवासिनौ कावित् पापिष्ठा योषित् तस्य करौशिनो शुदे 

भोजनाय तदुपवेश्नसट संवादं श्रला खुगज्धितेलपूणे शवेतो पलपा- 
चमादाय पञ्चात् तच्चरएयोः सन्निधौ तिष्ठन्तौ रुदत च नेजाश्बुना 

तस्य चरणो निषेक्तमारेभे, पुनः खभिरस्ः के मोरटा तौ चरणा- 

वचुम्बत् तेलेनामदंय । तदृषटा तजनिमन््यिता फरौगौ खान्तरे- 

ऽवादौत्, श्रसौ चेद् भाववाद्यभविग्यत्, तद्धजञास्यत्, का कगेदृग्नो च 

सा योषिद् या तं स्खश्रति, यतः खा पापिष्ठा \ ततो यौश्टुः 

प्रतिभाषमाणस्तञ्ुवाचं, शिमोन, तभ्य कथयितव्यं मम किञ्चिदास्ते । 

स॒ उवाच, गुरो, कथयतु । एकस्योत्तमणेस्य द्ावधमणावास्ता, 

तयोरे कः पञ्च्तान्यन्यतरञ्च पञ्चाशत् मुद्रापादानघारयत् । तयोस्तु 

प्रतिदानश्योपायाभावात् स उभयोश्चचमे । तद् वद, कतरस्त 

्रत्यधिकं प्रेम करिव्यति ? भिमोनः प्रत्युवाच, मन्ये यस्याधिकण्टणं 

चचमे। स॒ तमन्रवौत्, यथायौ विचारोऽकारि या । ततः परं 
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स॒तां योषितं प्रति सुखं प्रत्यावत्ये जगाद, योषितममू किं ४४ 

पश्यसि ? मयि तव गहं प्रविष्टे लं मत्पादप्र्तालनाथं तोय नादाः 

श्रसौ तु खनेचाम्बना मम पादौ निषिक्तवतौ स्वशिरसः कचे 

माव्नितवतौ च। लं मां नाच॒म्बौरसौ तच मत्मवेशकालमारभ्ब ०५ 
मम पादौ चब्ितु न निटत्ता। लं तैलेन मम शिरो नाममदंः, ५९ 

असौ तु सुगसन्वितेलेन मम पादौ मददिंतवतौ । श्रतो हेतोखां ४ 

ब्रवौमि, श्रसुव्याः पापानि यानि बहनि तेषां चमाकारि, यतः 

(पश्य) सा वह्प्रेम चकार । यस्य तु स्तोकं चम्यते सख स्तोकं प्रम 

करोति ततः परं सख तां जगाद; तव पापानां चमाकारि। ४ 

तदा सदभोजिनः खेषु वक्नुमारेभिरे, कोऽसौ यः पापक्चमामपि ४९ 

करोति? सतुता योषितं जगाद; तव विश्वासस्ां तारयामास, ५. 

मेण याहि ॥ ॐ ॥ 

तदनन्तरं स देश्रं परिभ्राम्यन् नगरेषु यामेषु चेश्वरस्य राच्य- ५९ 

-मघोषयत् तत्सुसंवाद ञ्च जना नन्ञापयत्। आसंस्तु तेन सादं पव्वौक्ता र 

दादश नरा दुष्टात्मभ्यो याचिन्यश्च तेन मुक्ताः काञ्चिद् योषितो- 

ऽतो यस्याः सप्र शता निःङ्ताः सा मम्दलोन्यभिधा मरियम् 

हेरोदस्य विषयाध्यचस्य कूश्ाः पनो योदहाना शोगश्न्ना बह्ृश्चान्याः, ? 

दमाः खवसुभिस्तं पय्थेचरन् । 
वौज्वापकस्य दृष्ान्तः । 

अथ महति जननिवडे समागच्छति मनुय्येषु च नगरेभ्यस्त- 

स्यान्तिकं त्रजल्सु स दृष्टान्तकथयेदं व्याजहार, वक्ता खवोजानि वकु ५ 

निजेगाम, वपनकाले तु पयपाश्चं कतिपयानि पतितानि, तत- 

स्तानि पादतले दंलितानि खेचर पक्षिभिः खादितानि च । पति- ‹ 

तानि चापराणि पाषाणे, तानि प्ररुद्य रसाभावाच्छछोषित्तानि। पति- 
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तान्यपराणि तु कण्टकानां मध्ये तान्येकच वद्धमानेः कण्टकः सम्यो डि- 

तानि। अपराणि द्त्तमब्टत्तिकायां पतिला प्रर शतगुण फलं 

केलः । इदगुक्ता स उच्चै व्याजहार, प्रणो यस्य भरोत ओते स्तः । 

ततः परं तस्य शिष्यासतं पप्रच्छुः, अस्या दृष्टान्तकथायास्तात्पय्े 

कि स्यात्? स तान् जगाद, युश्नभ्यम् ईश्वरराच्यस्य निगूढानां 

विषयाणां ज्ञानमद्ायि, अपरेभ्यस्तु दृ ्टान्तच्छलेन ( शिचा दौयते), 

ते यथा दृष्टापि न पश्युः श्रलापि च न वुध्येरन्। सा दृष्टान्त- 

कथा वेवन्ूता । वौजमोश्वरस्य वाक्यं । पयपा्चखाल ये श्रन्ति 

ततः पर यथा ते विश्वस्य परित्राणं न प्रश्रुयुस्तदथं दियावले 

श्रागत्य तेषां इदयतो वाक्यमपरति । पाषाणणोपरिस्थाश्च ते ये 

अवण्काले सहसा सानन्दं वाक्यं गन्ति, ते तु मूलङहौनाः 

स्वल्यक्लं विश्वसन्ति । परौच्चाकाले चापक्राम्यन्ति । कण्टकेषु पति- 

तानि वौजानि च ते ये भ्रुला दन्तानि सुभि जौवनसम्बन्पौय- 

सुखभोगेन च भाराक्रान्ताश्चरन्तो निपोद्यन्ते पकफलदहौनासिष्टन्ति 

च । उत्तमन्डत्तिकायां पतितानि वोजानि चते ये भद्रेण साधुना 

च दयेन वाक्यं श्रवा रचन्ति ्यच्च॑ण फलं फलन्ति च । 

दौपिकां प्रज्वाल्य मनुव्यस्तां न पाचेणाच्छाटयति नापि 

खद्धाया अघो निदधाति, अपितु दौपाधारस्योपरि स्थापयति यथा 

परविश्रन्तः सव्वं दौत्चिं प्येयुः। यतो नास्ति किमपि तादृशं 

तिरोहितं यन्नाविदितं भविव्यति, नाम्नि तादृषं निगूढं यन्न 

ज्ञायिग्यते प्रकाग्रताञ्च यास्यति । श्रतो युश्नाभिः कथ श्रूयते 

तदालोच्यतां । यतो यस्यास्ति तसम दायिग्यते, यस्य तु नास्ति स 

यत् ख मन्यते तदपि तस्मारपदहारिव्यते । 

श्रथ तस्य माता भ्रातरश्च तत्समोपमागमन्, जनताडेतोस्त 
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तेन सह मिलितं न शकतुवन् । ततः केचित् तसमै निवेदयामासुः, २ ° 

भवतो माता भ्रातरश्च भवन्तं दःष्टुमिच्छन्तो वदिखिष्ठन्ति । स तु ९१ 

तान् प्रतिजगाद, मम माता भ्रातरश्च ते य ईश्वरस्य वाक्यं भरटृणन्ति 

समाचरन्ति च। 
यौश्ोनर्नाविधालोकिक्रकम्माशि । 

योण्टोभौच्छरानिवारणस् । 

किद् दिने स सखभगिष्येः सह नावमार्द्य तान् जगाद्, २२ 

हृदस्य पारं गम्यतां । ततस्ते नावं मुक्ता प्रख्िताः। गमनकाले तु ९२ 

न्यद्रात् । तदा इच्छा हद माच्क्राम नावि तोयेन पय्येमाणायां 

तेषां प्राणसग्रयो बश्व च। ततस्ते समोपं गला तं जागरयिला ९४ 

जगदुः नाय नश्यामो वय। तदा स उत्थाय वाय तोयभङ्गच्च 

तजैधामास तौ च निटन्तौ शान्तिश्च सच्नाता । तां्ड सोऽ्रवौत्, २५ 

युद्माकं विश्वासः क? श्रनेन ते भोता विस्मिताश्च परस्परमाङ्ः, को 

न्वसौ यत् स वायून् अरपश्चाप्यान्नापयति तैश्च तस्यादे शो गद्यते ? 

यौ श्रना भूतय्रस्तस्यारोग्धकरणम् । 

ततः परं नावा वदमानास्तं गालोलस्य सन्मुखस्ं गादारौयाणं ९९ 

देशं प्रापुः। तत्र स्थलमवतौरें तस्मिन् नगरस्य कञ्चिन््मनुय्यस्तस्य ९९ 

सन्भखमुपतस्ये, य श्रा वङ्वत्सरेभ्यो श्वतेराविष्टः । स न वस्तं पय्ैधन्त, 

नापि ्डेऽवसत्, चपि तु श्वागारेषु। योषं दृदैव स प्रणिपत्य र्न 
करा मोच व्याजहार, भो परात्परस्येश्वरस्य पुत्र चौशनो भवता सह 

मम कः सम्बन्धः? नाहंति भवान् मां यातयितुं। यतः ख तम- ९९ 

प्रचिमात्मानं तस्मान्म्तुव्यान्निगेन्तमादिशत् । यत श्रा दौचेकालात् 

स तेनाक्रान्तः, यदा च पटङ्खन्लेनिंगङेखच बद्धोऽरच्छत तदा बन्धनानि 

विदारयन् श्रतेन निजेनानि स्थानान्यपानौयत । यौद्रस्तं पप्रच्छ, २८ 
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तव किं नाम? स व्याजदार वाद्दिनौति, यतः स बडन्दतेराविष्टः। 

ते खानुनयं तमूचुः, अस्मान् गाधस्थानं गन्तु मेवाज्ञापयतु । तत्र तु 

बह्सड्धकश्यकर व्रजो गिरावचरत् । अतस्ते योश ययाचिरे, श्रमून् 

श्यकरान् प्रवे्टुमस्माननुजानातु। ततः स तान् अनुजञ्नौ । ते श्वूतास्तदा 

तस्मान्मलुब्यान्निःखत्य तान् शूकरान् प्रविविश्स्ततः रत्तो त्रजो 

धावन् पतिवा गेलाग्रतो छदे पञ्चलं जगाम । ये च तमचारय॑स्त 

तदि तिडन्तं दृष्टा पलाय्य नगरे ग्रामेषु च तजन्ञापयामासुः। यद् 

त्तं जनास्तदा तद् द्रष्टु वदिराज्ग्मः, खोश्रोः समोपसुपस्थाय च 

ददृष्ुः, श्तास्ते यस्मान्निगेताः स मनुख्ो वस्त्ान्वितः सुबुद्िश्च 

यो शोश्चरणएयोरूपविष्टोऽस्तौति, ततस्ते निभ्यः । ्डनाविष्टः स नरश्च 

कथं तारितसूत् साकिभिस्तभ्यो निबेदयाच्चक्र । ततो गाद् रौय- 

परदे शरनिवासिनां दस्लो जनौचो महातरासापन्नलात् तमाद्, भवान- 

ससन्निधितोऽपगन्तमहंति । ततः स नावमारुह्य प्रत्यावटेते । ते 

गतास्तु यस्माज्निःषता स मनुखस्तं प्रायंयःञ्चक्र, भवत्समौ पमवस्यातु 

मामनुमन्यतां । यो ग्रस्त तं विष्टज्यात्रवोत्, लवं खग्दं प्रत्यावन्त॑ख, 

त्वदथेमोश्वरो यद्यत् कृतवांस्तत्कयां कथय च। स तदा प्रस्थाय 

तदथं यौप्र यद्यत् छृतवान्, नगरस्य सन्धत् तत्कथामघो षयत् । 

यौ श्यना प्रद्ररेगिण्या आअरोग्यकरणम् 

सटत कन्याये जौ वनदानच्च । 

प्रत्याृत्ते तु यो शौ जननिवदस्तमनुजग्राह, यतः स्व॑ तं प्रत्ये न्त। 

पश्य च यायर दूत्यभिध एको नर उपतस्ये, स समाजाध्यच्च 

आसोत् । स रौश्ो्चरणयोः प्रणिपत्य रूग्टद्प्रवेणाथं तं प्रसाद् 

यामास, यतः प्रायेण दादग्रवर्षौया तस्येकजाता या दुहिता सा 
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मरणोद्यतासौत् । गमनकाले तु जनता तमपौडयत् । अनन्तर 

द्रादशवषैन् यावद् रक्तखावातुरा काचिन्नारौ या चिकित्सकः 
सेवनाथं सव्वेखं व्ययितवतौ, तथापि कस्मादप्यारोग्यं लपु नाशक्तोत्, 

खा पञ्चादिश्युपागत्य तदौयवस्लस्य प्रलम्बकं पर्श, तत्छणाच्च तस्या 

रक्रखावो विरराम । यौ शटस्तदा पग्रच्छ, को मां स्पृष्टवान् ? अनङ्गो- 

कुव्वेत्सु तु सर्ववु पिचस्तत्स द्ग शाः, नाय, भवान् जनतयां परि- 

वा्दैते पौ्यते च, पुनः एच्छति, को मां स्यष्टवानिति । यो शएरूवाच, 

कश्चिन्मां पस््रं, यतः प्रभावो मत्तो जिःष्टत इव्यन्ञायि मया । ततः 

सा योषित् प्रच्छन्ना स्यातं न शक्रोतौति बुद्धा वेषमानोपाजगाम, 

तस्यान्तिकं प्रणिपत्य च तत्स्यशेनस्य कारणं सद्य श्रारोग्लाभस्य 

कथयाञ्च सव्वेजनानां समक्त निवेदयामास । स तदा तामन्रवोत्, 

श्राश्चसिहि, वत्से, तव विश्वासस्वां तारयामास, चेमेण यादि। 

ददं भाषमाणे तस्मिन् समाजाध्यच्चस्य ग्टद्ात् कञ्िदागत्य 

तमाह, भवतो दुहिता ममार, गुरु मा क्ञि्रातु। योश्सतच्छरला 

प्रतिभाषमाणतं जगाद, मा भेषौः, केवलं विश्वसिहि, तेन सा 

तरिव्यते । ततः परं स तद् भवनमागत्य नान्यं कमपि प्रवे्टुमलु- 

जज्ञौ, केवलं पिच याकोबं योहनञ्च बालाया मातापितरौ च। 

जनाः सव्वं लर्दंस्तस्याः छते वचां स्यताडयं्च । स॒ तानाह, मा 

सुदित, न ब्डता सापि निद्राण्ण। सा तु श्टतवतोति ज्ञात्वा ते 

तसुपादसन् । ख तद्ा तान् सर्व्वान् वदिष्कत्य तस्या इस्तं त्वा प्रोचे 

वयाजहार, बालिके उत्तिष्ठेति । तस्याः प्राण्णस्तद्ा प्रत्याजम्मः, सा च 

ततछणसुन्तस्थौ । ततः पर यौ शतस्य मच्छदानमादिदे श, तस्या 

जनकौ च विसमयापन्नौ । स तु तावान्ञापयामास, इदं यद् इन्त 

युवां तत् कमपि ज्ञापयितुं नारयः ॥ ८ ॥ 
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यौशोरादेशश्िन्लाकम्माशि च । 

यौ प्यना घोषयितुं दादशशिष्याः प्रषिताः । 

अथ स श्रव्यान् दादश निजानेकचाह्य तेभ्यः सव्वेश्टतानां 

( दमनाथं) प्रभावं करठैवच्च रोगप्रतोकारस्य सामथञ्च ददौ, 

तांश्ेश्वरस्य राज्यं घोषयितुमखस्थान् निरामयान् कन्तेञ्च प्रषया- 

मास । तान् जगाद च, गमनायं यष्ट चेलसम्युटकं वा पृं वा रूपय 
वा किमपि मादद्धं, यु्माकञ्च कस्या्यङ्गरकते दे भासतां) यद् ग 

` प्रविश्य च तत्र तिष्ठत, तस्माच प्रतिष्ठध्वं। यस्य नगरस्य जनास्तु 

युष्मान् न गन्ति, तस्ममान्नगरानिगंच्छन्तः खचरणेभ्यो धूलिमप्य- 

वधूतुत तेषां विरुद्धं साच्छायम् । ततस्ते प्रखाय गरामं ग्रामं पय्यै- 

टन्तः सव्व सुसंवाद म॑घोषयन् व्याधिप्रतौ कारमङव्वेश्च । 

तेन तु यद्यदक्रियत तत्कथां चतुथोंग्रपति रहरोदः प्ररश्रावा- 

स्थिरो वश्व च, यतः कंिदूचे, योनो ग्टतेभ्य उत्यापित दति, 

्रपरेः कित्, एलियो देनं ददाविति, श्रपरः पुनः, प्राचतौनानां 
भाववादिनामेक उत्तखाविति , हेरोद स्तदान्रवोत्, योहनस्य शिर- 

ग्डदनं कतं मया, कः पुनरसौ यमपोदृप्रौः कथाः ्रटणोमि? स 

च तं दरष्टुमयतत। 

यौ श्एना पञ्चसखखलो केभ्यो भोजनद्ानम् । 

ततः+ परं प्रेरिताः प्रत्याटृत्य यद्यत् तेः छतं तसौ तन्निवेद- 

यामासुः। स तदा तान् सङ्गिनः छत्व गुप्तं बैतैदाख्यनगरसमो- 

पस्थं किञ्चन निजेन स्थानं जगाम । जननिवहास् तदनुश्चय 

तमलुजग्सुः, स च तान् 'होवेश्वरस्य राज्यमधि तैः संललाप 
रोगप्रतोकाराथिनश्च निरामयां खकार,) दिनावसाने लागच्छति ते 
दाद्श्र शिष्या उपागत्य तमृचः, विष््ञ्यन्तां भवता जननिवहा 
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ययामो परितःस्घाः पन्नो ्यामांञ्च गला राति यापयेवुः खाया 

न्यभुयुश्च, वयं दय निने स्थाने विद्यामहे । स॒ तांननक्ोत्, 

यूयमेव तेभ्यो भच्छाणि दत्त । तेऽवादिषुः, पूपान् पञ्च मौनौ च 
दावपदायास्माकं किमपि नास्ति, तदेतेषां सव्वेजनानां कृते 

खाद्यानि केतुमस्माभि गन्तव्यं किं? यतः प्रायेण युरुषाः पञ्चस- 

इखाष्छामन् । स तदा सखगिव्यान् जगाद, ययं पञ्चाशतं पञ्चा्रत, 

जनानेकत छृत्वा सव्वोन् पङ्िभिरपवेशयत । ते तदेव छता सव्वान् 

उपतेगयामासुः। स तदा तान् प॒पान् पञ्च मनौ च दावाद्ाय 

खगे प्रत्युचदृष्टं डला तेभ्य आग्िषं ददौ भङ्खा च जनानां कृते 

परिषेषणणायं ख शिय्येभ्यस्तानददात् । रक्ता च सर्व्व तपुः, 

भध्रानामश्ानां ओेषेण पूर्णां दादश उल्लकाश्च जनेराददिरे। 

यौश्णेः खमरणपुनरत्यानमधि च कथाकथनम् । 

एकदा स यदा निष्तं प्रायेयत तदा तस्य शिथ्यास्तेन 

साद्धंमासन् । स च तान् पप्रच्छ, जना मां कं वदन्ति? ते पर्य 

ख्ञापक योदहनमिति । केचित्तु वदन्ति, भवान् एलिय इति। 

अन्ये पुनः, प्राचोनानां भाववादिनामेक उत्तष्याविति। स तदा 

तान् पप्रच्छ, यूय तुमां कं वद्य? पिः प्रतिभाषमाणोऽत्वोत्, 

ईश्वरस्य खोष्टं । ततः स तांस्तजंयन् जगाद्, यूयमिद्ं कमपि मा 

ज्ञापयत । स पुनरत्रवौत्, मलुख्ययुचस्यावश्यम्भावि यत् स बह्धद्ःख 

भोच्छते प्राचीने मुंष्ययाजकैः श्ास्ाध्यापकेख निराकारिथ्यते 

चातयिच्यते च, ठतोये दिवसे तु युनरुत्था पचिव्यते । 

स पुनः सर्व्वानुवाच, कश्िचेन््ामनुगन्तुभिच्छति स तयात्मानं 

प्र्याख्यातु प्रत्यहं खक्रग्मादाय मामनुव्रजतु च। यतो चः 

कञ्चित् ख्वप्राणन् रिरकिषति स तान् इहारयिच्यति. यस्त॒ मदथं 
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खप्राणन् हारयति स एव तान् रकिब्यति, यतो मनुग्यः त्रं 

जगल्लव्छा यद्यात्मानं हारयति वात््मदानिं कुर्ते, तदहि तस्य हितं 

वा किं भवति? यतो यः कश्चिन्मत्तो मदौयवाक्ःभ्यश्चा पचपते, 

मनुव्यपुजो यदा खप्रतापेन खपितुः पविचदूतानाच्च प्रतापनः 

चागमिय्यति तदा सोऽपि तस्माद पच्नपिव्यते। युश्नांस्वहं सत्यं 

न्रवौभि, श्च ये तिष्टन्ति तेषां केचिद् यावदौश्वरस्य राज्छं न 

द्च्यन्ति तावन्मत्योरास््ादं न ल्यन्त ! 

यो शो सउल्वल म्र त्ति धारणम् । 

एताभ्यः कथाभ्यः परं व्यतोतेषु प्रायेणाष्टस दिनेषु सख पिच 

याकोबं योदहनञ्च सङ्गिनः छत्वा प्राथेयितु पव्वेतमाररोह । प्राथे- 

यमाने च. तस्खिस्तदौयवदनस्टारृतिरन्यखूपा परिच्छदशच सित 

उज्ज्वल वश्व । पश्य च टौ नरौ तेन सुमलपतां, तौ मोभि- 

रेलिय् । दमौ सप्रतापं द्भ्नं द्वा यिष््श्ालेमे साघधयितव्यां 

तस्य रेषगतिमकथयतां । पिज्सततसङ्गिनौ च निद्राभारेणाक्रान्ता 

आसन् । तयापि कथद्धिल्नाग्टला तस्य प्रताएु तेन सादं तिष्ठन्तौ 

तौ नरौ च ददृश्टः। तयोस्तु तमात् प्रस्थानकाल्ते पिनो यशं 

जगाद, नाय भद्रमस्माकमचावस्यानम्, श्रतोऽसममाभिरूटजानि चगि 

निर्म्ोयन्ताम्, एकं भवदयेम्, एकं मोश्यर्थ॑म्, एकमे लियारय॑म् । 

सतु यदभाषत तन्नावुध्यत । तस्सिस्ित्यं ब्रृवाणे मेव एक श्रागत्य 

तेषामुपरि हायां ददौ । तस्मिन मेधे तयोः प्रवेश्काले ते बिभ्वः। 

मेचस्य मध्याञ्च वाणणैयमुद्ग्छत्, श्रयं मम प्रिद: पुरः, श्रस्य वचांसि 

युश्माभिः श्रूयन्तामिति । सन्भूतायामेवास्यां वाण्छां यौष्रेकाक्य- 

विद्यत । ते च मौनमवललम्बिरे यच्च दृष्टवन्तस्तदधि तेषु दिनेषु 

कमपि किमपि न जगदुः। 
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यौशुना बालकस्यारोग्यकरणस् । 

परदिने तेषु गिरितोऽवरूढेषु महान् जननिवरस्तत्सन्मखमुप- 

तस्ये । पश्य च जनताया नर एक उचचेःखरेण्णेवाच, गरो, मम 

मुचं प्रति भवान् दृकूपातं कन्तृमहेति, यटः स ममेकजातः। 

पश्चत् च कञ्िदात्मा तं धरति सहमा चोत्कोग्रयति फनसुङम- 

यं्तदौयाङ्गानि कषेति तच्च चयन्निव कष्टेन तस्माद् पसरति । 

भवतः श्रियाश्च मया तस्य निःसारणं याचिताः, ते तु नाशक्नुवन् । 

यौप्रस्तदा प्रतिभाषमाणोऽत्रवोत्, रे अविश्वाषिनुन्ागंगामिंख वंश, 

कियन्तं कालं स्थातव्यं मया युश्राभिः सादं यूयञ्च सोढव्या मया? 

तव पुत्रमानय सतु यदागच्छत्, तदा स भ्रूतस्तमाक्रम्याकषेत् । 

स प्ररस्तद्ा तमष्रयवचिमात्मानं भत्छंयामास बालकञ्च खस्थं छंला तस्य 

पितरि समपेयामास । तदेश्वरस्य माहाव्यतः सव्वं विस्रयापन्नाः । 

यौश्ना कतेषु सव्वैकम्मेखु यदा सव्व ्राश्चथ्येममन्यन्त, तदा 

स॒ '्वभिव्यानन्ररोत्, सर्व्वा दमाः कथा युद्मत्कणे रुदयन्ता, यतो 

मनुखपुच्रो मनुष्याणं हस्तेषु समपेयिवखत इति । तद् वाक्यन्त् ते 

ने बुबुधे यथया च ते नानुश्वयेत तया तेभ्यः प्रच्छननमासोत् । तद् 

वाक्यमधि तं किमपि प्रष्टु तेऽविभयुख । 

श्रय तकं एषस्तान् प्रविवेश, तेषां कः अष्ट इति । यौ शख 

तेषां इङ्तं तकं दृष्टा बालकभमेकं ग्यहौला खपाश्चं स्थापयित्वा च 

तान उवाच, यः कश्चिन्मम नान्नेमं बालकं ग्टहातिस मां गाति, 

माञ्च यो ग्टह्ाति स मव्रेषयितारं गटह्ाति। यतो युद्राखु यः 

सव्व॑षां चोधिष्टः स महान् भविव्यति । 

ततो योदनः प्रतिभाषमाणेऽ्रवौत्, नाय, भवतो नान्ना यो 

तान निःसारयति तादृशः कञ्चिदस््ामि लेचितः, स स्माभि 
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साध नानुगच्छति तननिभित्तं सोऽस्माभि निवारितः । योश्टस्तमुवाच, 

तं मा निवारयत, यस्माद् यो न युभ्मद्धिपक्तः स यु्नत्खयपच्चः। 

यशो यिरूशालेमे ओेषगमनम् । 

श्रय स यदा खगैमारोदहयितव्यस्तस्मिन् काले प्रथ्येमाणे स 

स्थिरचेता यिषूशालेमं गन्तमुन्मृखो बण्डव । ततः स खस्या्रतो 

दूतान् प्राहिणोत् । ते च प्रस्थाय तदये प्रयोज्यद्रव्याणि सन्नोकन्तै- 

मिच्छन्तः श्मरौोयाणां कञ्चिद् यामं प्रविविश्ः। सतु यिषूशालेमं 

गन्तुसुन्मृखस्ततो हेतो जनास्तं न जग्धः) तद् दृष्वा याकोबो 

योहनञ्चेतिनामानो तस्य शिष्यौ पप्रच्छतुः, प्रभो, एलिथेनापि 

यथाकारि तथेवावां किं वद्धिमादेच्छावो यत् खर्गाद्वरुद्य तान् 

संहरेत् ? इदः कि भवतोऽभिरुचितम् ? सतु मुखं प्रत्यावत्त्यै तौ 

भव्सेयन् जगाद, युवां कौ दृ शस्यात्मनस्तन्न जानौोयः। मनुव्यपुचो 

हि न मनुव्याणां प्राणन् नाश्रयिलुमागतोऽपि तु तारयिह्म् | 

ततस्तेऽपर यामं जग़्ः । 

अथय तेषां गमनकाले कथित् पथि तं जगाद, प्रभो यच्च 

कुत्रचिद् भवता गन्तव्य तचादमयपि भवन्तमनुगमिय्यामि । यौ शस्तं 

जगाद, सन्ति गर्तानि श्टगालानां नोडाश्च विदायसो विहङ्गमानां, 

न स्थानं मनुख्यपुचस्य तु शिरः शाययितुं ¦ अपरमेकं नरं सोऽब्रकोत् 

मामनुगच्छ। सत् प्रतिजगाद, प्रभो, प्रयमं गल्रा खपितुः सत्कारं 

कन्तुः मामनुमन्यताम् । योग्ररस्तु॒ तं जगाद, तानेव शतानां 

स्वकौयानां सत्कारायानुजानोदहि, वन्त॒ गलेश्वर राज्यस्य संवादं 

प्रचारय। श्रपरः कश्चिदुवाच, प्रभो, शरं भवन्तमनुयास्यामि, 

प्रयमन्तु मदौख्णहे ये विद्यन्ते तानाग्रष्टं मामनुजानातु । योररसत 
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तमन्रवौत्, लाङ्गले दस्तमपेयित्ा येन पश्चादिगि दुक्पातः क्रियते 

तादृशः कोऽपो श्वर राज्यायमुपयोगो नास्ि॥९<॥ 

यौोशोः सप्षत्तिजनानां प्रेरणं विविध शिक्तादानज्च । 

ततः परं प्रभुरन्यान् सक्चतिजनानपि निरूपयामास, स सयं ९०९ 
यद्न्नगरं स्यानं वा गमिय्यति तत्र खम्याग्रतस्तान् दौ दौ प्रेषया- 

माष। तान् जगाद च, प्रचरं तावच्छस्यं कत्तनौयं काष्ेकारिए- , 

स्वल्पे, तत् तदेव प्राथेयष्वं ग्रस्यच्चेचस्य सामिनं यत् स खच 

काय्यैकारिणः प्रेरयेत् । यात, पश्यत काणं मध्ये श्बप्मेषानिव 

युश्नान् प्रहिणोमि । सुद्राधारं चेलमम्युटकं वोपानहौ वा मा वहत, » 
पयि च कमपि मङ्गलवादं मा वदत। यदा च किञ्चन गह ५ 

प्रविश्य तदा प्रथमं वदत, रहस्यस्य शान्ति श्यात् । ततो यदि < 

तत्र शान्तेः पात्र विद्यते तहिं युद्मदुक्रा शान्तिस्तं नरमाञ्चचिव्यति 

नो चेत् पुन युं्नासु व्तिव्यते । यूथं तस्छिन् गुडे चावतिष्ठ्वं सुंष्वं ° 

पिबत च यद्यत् तच््येभ्यो ल्यष्वे। यतः काय्कारो खवेतन्महति। 

गाद् ग्टहं मा गच्छत । किञ्चन नगरं प्रविष्टा यूयं यदि जने = 

रेद्यध्ये, तदहि यु्मदथं यद्यत् परिवेषयियते तद् भुंध्व, तचत्यान् 
्रसस्यान् निरामयान् द्रुत, जनां ख वदत, रैश्वरस्य राज्य युद्मतस «< 

मौ पसु प्तं । किञ्चन नगरं प्रविष्टस्तु यदि जने नं गर्यध्ये, तदं ९० 

वदिस्तदौयचतवराणि गत्वा वदत, युद्मदौयनगरस्य या ६लिरखासु ९१ 

लग्ना तामपि युश्मद्यमवधूनुमः। तथापि युश्ाभिरिदं ज्ञायतां 

यदौश्वरसछ राच्यं युश्मत्षमौ पमुपख्ितम् । युना लह ब्रवोमि, दिने- ९ 

ऽमुभिन् सदोमस्य दशा तस्य नगरस्य दश्रातः सद्यतरा भदिच्यति। 

हा कोराखिन, हा वेत्सेदे, युवां सन्तापाह, यतो युवयो भ॑ध्ये ९९ 

छतानि यानि प्रभावशिद्धानि कन्माणि, तानि चत् सोरे सोदोने 
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चाकारिय्यन्त, प्रागेव तन्निवा सिनस्तदिं शाणं परिधाय भस्मन्युपविश्च 

च मनांभि परावन्त॑यि्यन् । श्रपि तु विचारे युवयो दंश्रातः 

सोरस्य सौोदोनस्य च दशा सह्यतरा भव्व्यिति। वञ्च दा खगं 

यावदुन्नमिते कफरनाह्मपुरि, पातालं यावद् वरोदयिय्से । 

यो युश्माकं वाक्यानि ग्हाति स मम वाक्यानि गटह्ाति। 

यञ्च युभ्रान् निराकरोति समां निराकरोति। यञ्च मां निरा- 

करोति स मत्प्ररकं निराकरोति। 

ततः परं सप्ततिस्ते सानन्दं प्रत्यागत्य जगदुः, प्रभो भवतो 

नाग्ना शता च्रणस््माकं वषनभवन्ति। स तु तानवादोत्, श्रं 

विदयुतभिव तानं सर्गात् पतन्तमवलोकयं । पश्त युश्मन्यमदमिदं 

सामथ्ये दन्तवान्, तद् यूयं सर्पान् ठ्चिक'श्च रिपोः इर्त बरच्च 

चरणे मंदव्यय । किमपेव यु्नान् न दिश्व्यति। रपि तु मेवै- 

त्िन्नानन्दत यदात््ानो युञ्माकं वभौभवन्ति, प्र्युतेतखिन् 
युश्मन्नामानि खगं लिखितानि विद्यन्ते । 

तस्मिन् दण्ड यौश्एरात्मन््लासमनुग्य बभाषे, भो सखगेमन्येयोः 

सखाभिन् पितः, लाम साधौ वद्)मि यतस्वया विन्भ्यस्तो च््एवुद्धि- 

ग्यश्ेमानि निगद्य श्श्नामाविष्बु तानि । अतः किं पितः, यदित्थं 

तव दृष्टौ यत् प्रौतिकरं तदेव सिद्धं) ततः परं स शििव्यान् प्रति 

पराद्त्यो वाच, मम पित्रा मयि सन्येव समपिंते, श्रपि च पुः 

कस्तत् पितरं विनापरः कोऽपि न जानाति, प्ति वा कस्तत् पुच 

विनापरः कोऽपि न जानाति, यस्मे च तत् प्रकाशयितुं पुत्राय 

रोचते सोऽपि तन्जानाति । 

ततः परं स खशिष्यान् प्रति प्रत्याद्रत्य विजनेऽवादौत्, धन्यानि 

तानि नेजाणि यानि पश्यन्ति यद्यद् यूयं पश्य । वस्तुतो ऽह युश्नान् 
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त्रवौभि, बहवो भाववादिनो राजानश्च द्रष्टुं वाज्कितवन्तो युञ्ाभि 

येद्ग्यते ओतुच्च युद्माभि यंचच्छरयते, न ठ् तानि दृष्टवन्तो न 

वा च्रतवन्तः । 

किं सच प्रधानाच्ता रुतदह्धिपघयक्षशिन्ता । 

पश्य च, व्यवस्थावेत्ता कञ्िदुत्थाय तं परौकमाणणेऽज्वोत्, गुरो, 

किं जला मयानन्तजोवनस्याधिकारो ल्यते ? स तं जगाद् 

व्यवस्थायां किं लिखितमास्ते ? कंोदूक् पठसि ? स प्रतिबभाषे, त्व 

छत्लान्तःकरषन छत्छप्राणैः छत्र गत्या छत्सचित्तन च ख्वेश्वर प्रथु 

प्रति, सव्व सवनिकटस्थं प्रति प्रेम कुविंति। स तमा, ययाथ 

रत्यक्त ल्या, तदेवाचर तहिं जौ विव्यसि । स वात्मानं निषे 

कत्ते मिच्छन् यौ प्टमनत्रवौत्, वाढं, मम निकटस्थः कः ? यौ श्टस्तद्ा 

प्रतिभाषमाणः कथयामास, कञ्चिन्मनुग्यो यिरूगशालेमाद् यिरौड्- 

मवारोदन् दस्यभिरासादितः, ते तं विवस्त्ौकत्यास्तैराजघ्त षटैत- 
प्रायश्च त्यक्ता प्रतश्थिरे। सङ्गत्या याजकः कञ्चित् तेन मागेणण- 

वारोदत्, स तं दृद्टापरपीर्चंनापजगाम। तथेव लेवौयः कित् 

तस्मिस्ान उपस्थायोपागत्य दृष्टा चापर पाश्च॑नापजगाम । तद ज्तिक- 

मुपस्थितः श्मरौोयः कित् पथिकस्तु तं दृष्टानुचकम्पे, समोपं 

गत्वा च तलं द्राच्चारसञ्च निषिच्य तत्तानि बबन्ध, निजवाहन- 

मारोद्य च तं पान्धग्रालां निनायाशशरूषत च। परदिने च निग॑त्य 

सुद्रापाददयं ररहौला पान्यश्रालाध्यक्ाय ददो तच्चा, इशरषस्वामु, 

यदि चाधिकं व्येस्तद्यहं प्रत्यागमनकाले तुभ्यं तत् प्रतिदास्या- 

मोति। भ्र लं किं मन्यसे? चयाणां तेषां को दस्यभिरासादि- 

तस्य तस्य निकटस्थो जातः? सोऽत्रवोत् यस्तं प्रति दयां चकार 

स एव | ततो यौ ष्स्तमुवाच, याहि तमपि तयेवाचर । 
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श्रय तेषां गमनकाले स कञ्चिद् ग्रामं प्रविवेश । मार्या सानो 

यो षिच्च खण्डे तस्यातिश्ट चकार । तस्या मरियमभिधा भगि- 

न्यासौत्, सा यौशोश्वरणएयो रुपविश्य तस्य वाक्यमाकणेयत् । मार्या 

तु बङ्विधपरि चर्यां बयाकुलाभ्यत्, उपागत्य चावोचत्, प्रभो, 

भवानत्र किम्ुदासोनो यन््ङ्धगिनौ मां व्यक्तैकस्यां मयि परिचय्थों 

समपितवतौ ? तदादिश्तु तां यथा सा मम साहाय्यं कुर्य्यात् । 

यी प्रस्तु प्रतिभाषमाणस्तामाह, मायं, माच, बह्न्ययि चिन्तयसि 

व्यया भ॑वसि च, एकमेव तु प्रयोज्यं। मरियम् दि तसुत्तममश्र 

वरितवतौ यमस्तस्या नेवा पदारिग्यते ॥ १०॥ 

विविधमधि योशोरुपदेशः ¦ 

प्राथेनामधि शक्ता । 

१९९. श्रय कस्िंशचित् स्थानेऽवख्ितिकाल्े स प्राथयत, यदा च 

विरराम तदा तच्छव्याणणमेकस्तमाह, प्रभो, शिच्चयलस्ममान् प्रायेयितु 

यो हनोऽपि यथा सख्श्िव्यान् भिक्षिलवान् । ततः स तानवादौत्, 

यद्ा प्राय्यध्वे तदा वदत, श्रस्माकं सखगंस्थ पितः, तव नाम पवि 

पज्यतां । तव राज्यमायातु । यथा खगे तथा मेदिन्यामपि तवेच्छा 

सिध्यतु । श्रस्माक श्वस्तनं भच प्रत्यदहमस्मभ्ये देहि । श्रस्माक 

पापानि कमस च, यतो वयमण्यसप्मद परा धिनामे कैकस्य चमामहे । 

अस्माच परौच्ठां मा नय, श्रपितु दुरात्मत उद्धर । 

पुनश्च स तानवादौत्, युभ्रासु यस्य बन्पूरास्ते स यद्यद्धेराते 

तदन्तिकं गत्वा तं वदति, भिच, प्ूपचयं मद्यम्टणं देहि, यतो 

मम वन्धुः पथिक एको मद्गु हमागतस्तं परिवेषयतु मम किमपि 

नास्ति, ग्रदाभ्यन्तरस्थः स प्रतिभाषमाणस्तहिं किं वदिव्यति, मां 

मा क्िश्रान, रुद्ध हि सम्प्रति द्वार, मम बालकाश्च मया साद्धे 
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शयने विद्यन्ते, त््यं दानायमुत्यातु न ग्क्रोमौति। युश्नानहं 

ब्रवेमि, स भिचरमितिदेतोरत्थाय तसन्ने दातुमसम्मतः सन्नपि स 

तदौयायहकार णादेवोत्थाय तस्ने यति पूपाः प्रयोच्यास्तति दास्छति। 

अहमपि यु्भान् त्रवोमि, याचध्वं तेन युश्मभ्यं दायिश्छते, अन्वि- 

व्यत तेनासाद्चिव्यय । दारमादत तेन वु्मभ्यसुदाटयिखते । यतो 

यः कञ्चिद् याचते स लभते, यश्ाच्विग्यति स ्रासादयति, यश्च 

दारमादन्ति तदयैमुद्वाच्छते। युश्राखु कः पिता खपुचेण पृं 

या चितस्तस्मे प्रस्तरं दाम्यति? मौनं वा याचितः स किं मौनस्य 

परिवर्तेन तस्मे स्पे दाति? अण्डं वा याचितः किं तस्म 

 डश्चिकं दास्यति? तद् दुजेना अपि युयं चेत् सख्मन्तानेभ्यो 

दितदानानि वितरितुं जानौय, तदि किमधिकं स खगंस्यः पिता 

सवया चकेग्यः पविचमात्मानं वितरिग्यति । 

भूतानामधि शकि | 

अथेकदा स श्रूतं निरमारयत्, स श्रत मूकः। निःषते च 

श्रते स मूकोऽभाषत, ततो जननिव्हा आ्राश्च्यं मेनिरे । तेषां 

केचित् त्ववद्न्, निःखारयत्यसौ तान् गतराज्यस्य वेल्मन्बस्य 

साहाय्येन । श्रपरे च परौच्माणस्तं गगनाद् भिज्ञानस्य प्रद शनं 

ययाचिरे। स तु तेषां चिन्ता विज्ञाय तान् जगाद, उत्सौदति 

सकलं तर् राच्यं यर् भिन्ने खविरुदध, कुलस्योपरि कुलं पतति 

च। शेतानोऽपि चेत् सखविरुद्धं भिन्नो जातस्तस्य राज्यं तदहि 

कथमवच्याम्यते ? यूय हि वद्य यदहं नेल््मनबस्य नान्ना तान् 

निःखारयामि। तदहं यदि नेल्ख्वृबवलेन श्ठलान् निःसारयाभमिः 

युप्माकं पुचास्तद्िं केन निःसारयन्ति ? श्रतस्ते यु्माकं विचारयि- 

तारो भविव्यन्ति। यदि लौश्वरस्याङ्गुल्याह तान् निःखारयामि- 
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तर्द श्वरस्य राज्यं नुनं युश्नत्मौपमुपस्थितं । स बलिष्ठो यावद् 

रणसन्नाज्ितः खप्राखादं रदति तावत् तस्य वद्ूनि निरूपद्रवाणि 

तिष्टन्ति । तस्माद् बलवत्तरो नरष्ढपागत्य यदा तं पराजेव्यति, 

तदा तस्य विश्वामण्डमिं सर्व्वाङ्गरकिकां रणषज्नामपदरि ष्यति 

तदोौय्लोक्नाणि विभच्छति च। यो न मम सहायः स मम 

विरोधी, यश्च मया साद्धं न सञ्चिनोति स विकिरति। 

अरग्टचिरात्मा मनुव्यानिर्यानात् पर जनिरूदकानि सथानानि 

पय्थैटन् विश्रामं म्डगयते । तन्तप्राप्य स वदति, निगंतोऽहं माम- 

कार् गेदार् यस्मात् तत् पुनगेच्छामि। तत्रोपस्थाय तु स तन्मा 

जितं णोभितञ्च पश्यति । गला च स तद्ापरान् खतो दुष्टतरान् 

सप्तात्मनः खसङ्गिनः करोति, सन्वंते च तत प्रविश्य निवसन्ति । 

अनेन मनुव्यस्य तस्यान्तिमद शादिदरशातो निकृष्टा भवति । 

स यदेतान्यकथयत् तदा जनतामध्यात् कापि योषिद् चरबेण 

तमा, धन्यः स जठरो यो भवन्तं धारितवान् धन्यञ्च तत् स्तन- 

इयं यद् भवता दो दितं । स द्ूवाच, भवतु, धन्यास्तु ते येरौश्वरश्य 

वाक्यं च्रूयते रच्छते च । 

ऋजुतामधि श्त । 

ममागच्छसु तु जननिवडेषु सख वक्रमारेभे, वंशोऽयं दुष्टः, 

सोऽभिज्ञानमनुमन्धत्ते, तस्मे तु भाववादिनो योनादस्याभिन्ञाना- 

टन्यद्भिन्ञानं न दायिष्यते। यतो योनादहो यथा नौनवोयानां 

नि मित्तमभिन्नानमग्त्, तथा मनुव्यपुचोऽष्ठस्य वंशस्य निमिन्तम- 

भिज्ञानं भविष्यति | दकिणदिशणो राज्ञो विचारोऽस्य वंशस्य नरः 

साद्धुमुत्थापयिच्यते तान् दोषोकरिव्यति च, यतः सा शलोमनो 

विज्ञानोक्तोः ओतु परथिवयाः प्रान्तेभ्य श्रागतवतो, पश्च वच श्लो मनो 
173 



१७९ लूक लिखितसुसंवादः । ११ २२-४३ 

महनत्तरेण केनाप्युपखितं । नौनवौयनरा विचारे वंेनेतेन साद्ध- 

सुत्थास्यन्ति तं दोषौकरिग्यन्ति च, यतो योनाहस्य घोषणे ते मनांसि 

परावर्तितानि, पश्च त्त्र योना हान््हत्तरेण केनाप्येपख्ितं । 

मनुव्यो दौपिकां प्रज्वाद्य न गहाधःस्थायां ग्यां द्रो णस्या- 

घस्तार् वाः अपितु दौपाधारस्योपरि स्थापयति, प्रवेशिनो यथा 

दौ्धिं पण्ेयुः । दे दस्य दौपिका चकुः । श्रतस्तव चचुषि सरले सति 

तव छस््लो देहो दौत्भिमथोऽस्ति, तस्िंस्त॒ दुष्टे जाते तव देहोऽपि 

तिभिरमयो भवति । ततो डइतोस्तथावलोकय तवान्तर्ज्योति येया 

न तिभिरमयं भवेत् । तद् यदि तव ज्क्लो देहो दौश्चिमयो 

भवेत्, तस्य कोऽप्यश्रस्िमिरमयो न भवेत्, तहिं तत्सर्नवाङ्ग 

दौक्िमयं भविव्यति, खप्रभया लां द्योतयन्तो दौपिकेव । 

अन्तरि क प्ऱचितावप्यकल्विषयकशित्ता । 

स यदाभाषत तदा फरो कञ्चित् त निमन्त्रयामास यथा 

स पूव्वाह्िकादार्ायं तङ्गहमागच्छेत् । ततः स प्रविश्ठ भोजनार्थे 

मुपविवेश्र । तद् दृष्टा स फरौश्नौ विस्मयं जगाम यतो भोजनात् 

प्राक् स नाक्ञाप्यत ।. प्रञुस्त॒ तमवादौत्, इदानीं फरौशिनो 

यूय पानपातरस्य स्थालस्य च वदिदेशं एचोकुरुय, युदमदन्तदं स्त 

परखापदारेणए दुष्टतया च परिपूर्पाऽस्ति। भो निन्वौधाः, वहि 

द्रो येन रचितस्तेन किं नान्तर्देशोऽपि रचितः ? श्रपि तु यद्यद्- 

न्तःस्धं तद् भिचां दत्त, पश्यत च यु्रदयं सव्वैमेव शएचौगश्टतं । 
फरौशरिनो ययं सन्तापभाजनानि, यतो युधं पोदिनायाः पो गना- 

ख्यदणस्य सव्वेशाकानाञ्च दश्र्मां शानुपदरथ, परिहरय तु विचार- 

मोशरस्य प्रम र । दयभेतदासोद् युद्नाभिरनुष्टातव्यम् रमौ च न 

व्यक्तया: । फरशिनो यूयं सन्तापभाजनानि, यतः समाजग्टहेषु 
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४५ 

४§ 

धिदट्ः 

४९ 

४९. 

४२ 

५ ए 

अष्टासनानि टेषु चाभिवन्दनान्याकाङ्खय । अरे कपटिनः श्ास्ता- 

ष्यापकाः फरौणिनञ्च, यूयं सन्तापभाजनानि, यतो यूयं प्रच्छन्ने 

शवागारेः सदृशा येषासुपरि मनुय्ा श्रज्ञाला विदरन्ति । 

तदा वयवस्छावेततुणां कथित् प्रतिभाषमाणस्तमवाद)त्, शरो; 

वचांशोमानि व्याहरसूमस्मानपि न्यक्ररोषि। ख व्ूवाच, रे 

यवस्यावेत्तारः यूयमपि शन्तापभाजनानि, यतो चूयं दुवंै्भारे 

भेनुख्यान् भारिणः कुरुथ, खयं लेकाङ्गच्यापि त्मन् भारान् न 

सप्रथ । यूयं सन्तायभाजनानि, यतो यूयं भाववादिनां श्रवागा- 

राणि निभ्भिमोष्वे, युभ्राकं प्व्वेषुरषास्तु॒ तान् तवन्तः । सुतरां 

युश्मनयव्वपुरुषाणां कम्मोणि सप्रमाणानि कुरुथ तेष्वनुमोदष्वे च । 

ते हि तान् हतवन्तो यूयञ्च तेषां शवागाराणि निभ्भिमोष्वे । 

श्रनो हेतोरोश्वरस्य प्रज्ञापि व्याजहार, तेषामन्तिकमहं भाव- 

वादिनः प्रेरितांश्च प्रहेव्यामि, तेषां मध्यात् केचित् ते घानि- 

स्यन्ते प्रद्रावयिय्यन्ते च, इत्यमाजगत्सस्थापनाद् विखावितं सव्वैषां 

भाववादिनां यच्छोणितं, वलस्य शोणितिमारभ्य निकेतनवेद्यो- 

रन्तराले नष्टस्य सखरियस्य शोणितं यावत् तत्छ्वेस्य शोधो 

जनेभ्योऽधुनातनेभ्य श्राहारयिव्यते । युद्मानहं निखितं नवमि, 

जनेभ्योऽधुनातनेभ्यस्तच्छछोघ शआ्राद्वारयिय्यते । र व्यवस्थावेत्तार्ः, 

ययं सन्तापभाजनानि, यतो यूयं ज्ञानस्य कूञ्िकामपदतवन्तः । 

यूयमपि न प्रविष्टाः प्रविश्न्तोऽपि युक्नाभि निवारिताः । 

तेनेतान्येच्यमानाः शास््ाध्यापकाः फरो शिन गाढं व्ययोग्य 
तदर्धं मन्तयमाणा श्रभियो गद्धचलिष्छया तन्बुखनिःद्टतं किमपि 

धत्ते यतमानाश्च तं बह्धप्रस्नानामाकस्मिकं ` प्रत्युत्तरं याचितुमा- 

रेभिरे॥ ११॥ 
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कपद्यलोभादयोरधि च यौश्टोरूपदे शः । 

दतेामध्ये जननिवहा श्रयुतश्रः समागत्य परस्परं पादे मंदे १२२१ 

यितु प्रावन्ेन्त । तदा स खश्िष्यान् वक्तमारेभे, यूयं प्रथमतः 

स्वरच्चाथं फरौशिनां किष्वतः सावधानास्तिष्ठत । तद्धि काप्यं । 

नाभ्ति तु किमपि तादृशं तिरोहितं यन्नाविदितं भविग्यति, 

नापि तादृशं निगूढं यन्न ज्ञायिव्यते । श्रता यूयं तिमिरे यद्च- २ 

दुक्रवन्तस्तद् दीप्तौ -आाविव्यते, अ्रन्तरागारेषु च कणकुहरे यद्यद् 

व्या हनवन्तस्तद् ग्टद्ष्ेषु घोषयिव्यते । मदी यबन््रन् युश स्वह ४ 

व्रषोभि, मा भेष्ट तेभ्यो ये दें त्नन्ति तदत्तरन्ंधिकं किमपि 

कन न श्र्नुवन्ति। क्रान्त भेतव्यं तदहं युद्मान् बोघयिव्यामि । ५ 

बिभोत तस्माद् यो इत्वा तदुत्तरं नरके निक्तं सामथ्य॑विशिष्टः । 

युश्नानडं निशितं वदानि, तस्मादेव विभोत 1 चरकाः पञ्च॒ किं ^ 

न तात्रखण्डदयेन विक्रौयन्ते ? ईश्वरस्य समकन्तु तेषां नेको ऽप्यत: । 

सन्ति च गणिताः मर्व्वऽपि युश्नच्छिरसां कचाः। चरतो मा बिभौत, ° 

यूयं बह्न्य॒टकेभ्यो विगशि्यष्वे । चुद्मंस्लहं त्रवोमि, यः कञ्चिन््- = 

नुष्याणां समक्त मामङ्गोकुरुते, तं मनुब्यपु्रोऽपोश्वरस्य दूतानां 

समक्तमङ्ग करिष्यते । यस्तु मनुव्याणां समच मां प्रत्याख्याति, स < 

ईश्वरस्य दूतानां समक्तं प्रत्याख्यायिव्यते। यः कञ्चि मलुव्यपुचस्य १० 

प्रतिक्रूलं वाक्यं व्याहरति तस्य ्षमिव्यते, यस्तु पविच्रमात्मानं परि- 

निन्दति तस्य नेव स्तामच्यते। यदातु जनेः समाजानां शरासतृणां ९१ 

कः णाञ्च समक्तं नायिष्यध्वे, कथं रिं वा तदा प्रतिवदि वयथ कथ- 

चिष्यय वा, तच्चिन्तया माकुलौभवत । यतो यद् वक्तव्यं तत् ९९ 

तस्व दण्डे पवित्र ्रात्मा युद्मान् शिक्षयिव्यति । 
अथय जनताया मध्यात् कित् तं जगाद; गुरो, मम भ्रातरं ध्र 
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९४ 

१४ 

९६ 

९७ 

१५९ 

९९, 

५९ 

॥ ओन, 

तथादिश्तु यया स मया सादं रिक्थं विभजेत् । स तु तमन्रदौत्, 

हे मनुव्य, युवयोः प्राङ्धिवाक विभक्तारं वा मां कोऽधिकूतवान् ? 

ततः स जनानवादौत्, सतर्कां भवत सावधानाश्च स्व्॑स््ाद्धनलो- 

भात्, यतो घनाच्छस्य जोवनं न तदिन्तनिष्ठं । ष तेभ्यो दृष्टान्त 

कथामपि कथयामास, यथा, मनुय्यस्य कस्यचिद् धनिनो श्वमि 

प्रचुर शस्यादौनि द्रव्याश्छदपौपदत् । तदा ख मनसा व्यतकंयत् किं 

करवाि ? यतो मम श्वम्यत्यननद्रव्याणि सचेत मम स्थानं नास्ति । 

स पुनरन्रवोत्, इदं करिव्यामि, मम् कुशलान् भङ्खा महन्तरान् 

निर्माय त्रैव मम सर्व्वाणि श्ज्य॒त्यन्नद्रव्याणि वित्तानि च सश्च 

व्यामि, म्राणंश्च वदिय्यामि, भो प्राणः, सन्ति वः प्रचरविन्नानि 

बह्टवर्षाथं सञ्चितानि । विश्रामः क्रियतां सुज्यतां पौयताम् श्रामोदः 

सेव्यतां । शश्वरस्तु तमाह, रे निन्बोध, राचावस्यां लं प्राणानां 

्रत्यपंणमाज्ञा पयिख्धसे । कस्यतदिं भविष्यति स्वे तद् यत् सन्नौछतं 
त्या ? ददुश्येव गतिस्तस्य य आत्मायं घनसच्यकारौ न लौख्- 

राथं घनवान् । 

स्वशिव्ांस्तु स जगाद्, ततो हेतेरदह युश्नान् न्वौमि, किं 

भक्निव्याम दति विचिन्त्य खप्राणनधि, कि वसिव्यामह दति 

विचिन्त्य खदे हमधि वा माकुलोभवत । भच्छात् प्राण दि अष्टा 

वसना देः ओष्टः । वायसानालेचयत, ते नेष्यते नापि इत्यते, 

भाण्डागारं कुशूला वा तेषां नास्ति, तथापोश्वरस्तान् पुष्णाति । 

विदङ्गमेभ्यो यूयं कतिगणमधिकं विशिच्धष्ये ? चिन्तयिला वा 

युद्मकिं केन सवयो इस्तमेक वद्धंयितु शक्यते ? तद् यदि लघिष्ट- 

मपि युद्राकमशक्यं, कथं तद्ेन्यान्यधि चिन्ताङ्खला भवथ ? शुग्र- 
क ---, न १. = 

नाख्यानि क्तेचयुष्याणि पर्ययालेोचयत, कयं तानि वद्धन्ते ? न तानि 
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श्रमं क्ुव्वेते नापि सूत्राणि तन्वन्ति । युं सलं त्रवोभि, श्लेषमापि 

खछत्नप्रतापे तेषामेकमिव न पय्येधोयत । यदि द्य चवे वत्ते 

मानं आशुह्यां निचेशतवयं ठणएमो दृ ग्रमौश्वरः परिधापयति, तदहं भो 

स्तोक विश्वासिनः सष कतिगुणएमधिकं युञ्नान् परिघापयिष्यति । श्रतो 

यय किं भकिव्यय किं पाख्यय वा तन्ानुसन्धद्धं सश्यारूढा वा 

मा भवत । जगतिश्याः परजातौयजना डि सरव्वाष्छेतान्यनुखन्द- 

धते । युश्रत्िता तु जानौते यदिमानि सर्व्वाणि युश्माकमावश्- 

कानि । दैश्चरस्य राच्यमेवाज्िव्यत, तथा कते सर्व्वाणोमान्यपि 

युश्भ्यं प्रदायिग्यन्ते । मा भेषौः चुद्र॒मेषत्रज, यतो यु्मभ्यं राच्यं 

दातु युश्रत्िता रोचितवान्। युश्राकं यद्यदास्ते तद् विक्रीय 

भिच्ां दत्त । सव्नोकुरत सखायंमजरान् सुद्राधारान् श्रयं धनं 
स्वगे सलितं, यच न चौर उपसपेति न कंगैटो वा चिण्णेति। 

यतो युश्राकं यच वित्तं तच युञ्नाकं चित्तमपि स्थास्यति । 

युष्ाकं कटयो बद्धा रदोपिकाश्चोऽज्वला स्िष्ठन्तु, य॒यञ्च॒ भवत 

सदृ शाके जने यं विवादोत्छवात् खप्रभोः प्रानकालमाकाङ्खन्त- 

स्तया तं प्रतौच्छावतिष्ठन्ते, यया तस्मिन्नायाते दार ताडयति च 

तत्षणं तदथं इारमुद्वारयेयुः । धन्यास्ते दासाः प्रभुरागत्य यान् 

जाग्रत श्रासाद् यिष्यति । युभ्रानहं सत्यं त्रवौभि ख कटि बद्धा तान् 

भोजनायो पवेशचिव्यत्युपागत्य च परिचरिष्यति । स दितौये यामे 

दतोये यामे वागत्य यानेव्भूतान् आसादयिव्यति, त एव दाशा 

धन्याः । जानौत परन्तिदं यद् यदि ग्टदखाम्यन्ना्यर् श्रायाति 

चौरः कस्मिन् दण्ड इति, ख तद्यजागरिग्यत् कुद्यभेद ञ्च खगेस्य 
नासरिष्यत । तद् यूयमपि ससव्नालिष्ठत, यत च्रायाति मनुय 

पुचस्तस्मिन्नेव दण्डे दण्डो यो यु्माभि नांनुश्यते । 
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४९ 
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॥, 

४४ 

४९ 

४ 

[-॥ > 

४ 

पिचस्तदा तं पप्रच्छ, प्रभो, दृष्टान्तोऽय भवतास्मभ्यं कथ्यते 

किंवा स्वेभ्य एव ? प्रभुरत्रवोत् को नु खल् स विश्वस्तो बुद्धिमां 

धनाध्यक्तो यो यथासमये निरूपितभच्छवितरणाय खामिना 

खग्टत्येव्वचिक्रियते ? घन्यः स दासः खामौ वमागमनकाले तचै- 

वाचरन्तमासादयिव्यति । श्रं युश्रान् सत्यं त्रवोमि, स तं इत्छे 

सव्वखेऽधिकरिव्यति । मम खामो लागन्तु विलम्बत दति मनसि 
ध्याला दासः स यदि दासान् दासो ताडयितुं, भोक्त पातुं 

प्रमत्त भवित्व प्रवन्तते, स तदि दिने यस्मिन् नापेचते दण्डञ्च 

यंस न जानाति, तदेव दासस्य खामो तस्योपस्थाय तं दिधा- 

करिग्यति भाग्यच तस्याविश्वासिभिः सद्धं निरूपयिष्यति ) यो 

दासस्तु खामिनोऽभोष्टं विज्ञाय न ससन्नोऽच्त् न वा तदभौष्टा- 

नुरूपमा चरि तवान् स प्रणतं प्रहारिग्यते । यस्तु न विज्ञाय प्रहार- 

योग्यमाचारं तवान् स स्तोकं प्रहारिष्यते। श्रपि च यस्म 
कर्मवद् बह दत्तं बड तत्सन्निधावनुसन्धायिव्यते, यस्च बड़ 

समर्पितं, जनेः सोऽधिकतरं यारिय्यते । 

मेदिन्यामभिं निेुमहमागतः, स चेदधुना ग्रज्वलितस्तद्येपरः 
किं वाञ्छामि? सानेन केनचित्तु मया स्तात तच्च यावद- 

, सिद्ध तावत् कौदृक् सद्धोच्ये ! युद्माभिः किंमनुमोयते यदह 

प्थिव्यामेक्यं निधातुमागतः ? युश्नानहं बरवौमि, न तथापि 
तु विभेदमेव । यतोऽद्यप्र्त्येकस्मिन् ग्टहे पञ्च॒ जना विभिन्ना 

भविव्यन्ति, चयो दयो दौ च चयाणं विद्धं विभिन्ना हि 

भविच्यन्ति पिता पुत्रस्य, पुचः पितु विद्ध, माता दुदितु दुता 

मात् विरुद्धं, शरभः पुचवध्वाः पु्रवधूः श्वश्राख विरुद्धम् । 

अपि च ख जननिवदहान् जगाद, पञ्चिमदि श उद्च्छन्तं मेघं 
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दृ्धैव यूयं वदथ, उष्टिरायातौति, तथेव जायते च । दक्तिणवायु ५५ 

वाति निरू च वद्य, योनो भकिच्यतोति, तच्च जायते । रे ५९ 
कपटिनः, यूयं तलस्याकाश्स्य च रूपं नित जानो, कथं तहिं 

कालमिंमं न निणेयय ? कथञ्च खयमेव यथाथ विचारं न रूथ ? ५७ 

शास्तुः समौपं गच्छं यावत् खप्रतिपच्ेण सादं रजसि, तावत् ५न 

पथि तस्मादुद्धारं साधयितुं यतख, नोचेत् स लां बलेन प्राङ्धि 

वाकस्यान्तिकं नेव्यति, प्राङ्धिवाकश्च त्वां पदातौ समपंयिव्यति, 

पदातिश्च लां कारायां चेष्यति । त्वामहं त्रवोभि, गेषोऽपि कप को ५९ 

यावत् त्वया न शोधितस्तावत् तत्ख्यानान्न निगेमिष्यते ॥१२॥ 

यौश्यो ननाविधशित्ताकम्भाणि च । 

मनःपेरिवत्तेयितुमावश्यकलत्वमधि शक्ता । 

तस्जिन् काले केविदुश्याय तकत तेषां गालौलोयानां, 2 ॐ ° 
संवादं ददु यषां निजणशोणितिं यज्ञौयेन सद्धं पोलातेन मिभितं। र 

यो ् स्तद7 प्रतिभाषमाणस्तान् श्रतरवौत्, युयं किं मन्यध्वे यत् तेन 

दुर्भगवेन ते गालोलोयाः सनव॑भ्यो गालौलौयेभ्योऽधिकपापिनः 

प्रतिपन्नाः ? युश्नानहं त्रवोमि, न तथा । प्रत्युत यदि न प्रत्याव- २ 

न्ये सर्व्वं तदि तथेव विनंच्छयय । अथवा लोदच्येनो चग्टहेण ४ 

पतता ये हतास्तेष्टाद शजना यिरूगलेमनिवासिभ्यः सव्॑मनुखेभ्यो- 

ऽपराधिनः प्रतिपन्ना दूति किं मन्यध्वे ? यु्नानहं त्रवोमि, न ५ 

तया, प्रत्यृत यदि न प्रत्यावन्त्वे, सन्ने तदि तथेव विनंच्छय । 

अनन्तरं स दृष्टान्तकयामिमां कथयामास, कस्यचित् खद्राच्ा- ई 

चेतरे रोपित उडम्बरटक्त ्रासौत्, स चागत्य तस्िन् पलमनेव्यत्, 

नतु प्राप । ततः ख द्रा्ाकेचरककं जगाद, पश्च चन् वर्षानह- ° 

मागत्यास्मिनुडम्बरटचे फलमन्वेष्यामि न तु प्राश्नोमि, लमेनसु- 
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च्छिन्धि, किमथेमयं शभिमपि विकारयति? सं तु तं प्रत्यत्रवोत्, 

प्रभो, वषैमेनमपौमं स्थातुमलुजानातु, रहं तावत् तत्परितः 

खनिग्याम्यालवाल स्थापयिष्यामि च, किखित् स फलं फलिष्यति, 

नोचेत् ततः पर ख भवतोच्छे्छते । 

विश्चामवारप्रतिपालनाय शित्ता । 

शय स विश्रामवारे कस्मिंखित् समाजग्ट्ह उपादिशत् । पश्य 

` च तचराष्टाद भ्रवर्षान् -यावद् दौवेल्यजनकात्मनाविष्टा काचिद् योषि- 

दासौत् । सा सद्मा सम्ुणेपन्डज भवितुं नाशक्रोत् । योश्सता 

दृष्वाजुहाव जगाद् च, नारि, तव दौबेच्ात् लं सुक्ता इत्युक्ता 

स तस्यां दस्तावपेयामास । ततः सा तकछणण्टजबश्वेश्र तुष्टुवे च । 

समाजाध्यचस्तु विंभ्रामवारे यौष्टनारोग्यसाधने क्रुद्धा जननिवहं 

गाद, परिश्रमो येषु विधेयस्तादृश्रानि षट दिनानि सन्ति, 

आरोग्यलाभाय तेष्वेवागच्छत, न तु विश्रामवारे । ततः प्रभुः 

प्रतिभाषमाणस्तमाद, रे कपटिनः, किं न युद्माकमेकेको विश्राम 

वारे खगां खगदेभं वा गवादनोतो मुक्ता तोयं पाययितुं नयति ? 

दयन्वन्राहामस्य या तनयाष्टाद शवर्षान् यावत् गओेतानेन बद्धा, 

एतस्या विश्रामवारे बन्धनाद् स्मान््रो चनं किं न विधेयम् ? तसि- 

देतत् कथितवति तद्दिपच्चाः सव्वं लञ्नापन्नाः छत्रो जननिवदस्ु 

तेन साधितेष॒ यश्रखिषु कम्मंसखाननन्द् । 

सषपवोजकिष्वयोदृ्टान्तौ । 

अय स बभाषे, ईश्वरस्य राच्यं केन सदृशं? केन वा तदुप 

मास्ये ? तत् सुषेपवोजेन तेन सदृशं यद्धदाय कञिन्मनुयः खोद्यान 

वाप । तच्च टृद्धा मातर् बेग्वव, विद्ायसौो विहङ्गमाश्च तस्य 

श्राखासु न्यवसन् । पुनरपि स जगाद, ईश्वरस्य राच्यं केनोपमास्ये ? 
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तत् किण्वेन तेन सदृशं यत् कयाचिद् योषितादाय गोधमचूर्णानां 

दरोएचरयपरिमितानां म्ये निह्भूतं येन च परिणामे स्नातं 

तत्साकल्य किण्वभा पित । 

परिचातुम् प्राणपणकरणमधि शषा । 

श्रय स नगरान्नगरं ग्रामाच्च ग्रामं गलोपादिशन् विरूशालेम- 

मुदिश्य याचामकरोत् ।. एकदा कञ्चित् तम् श्रप्राज्तौत्, प्रभो, 

चाणपा चाणि किमन्पानि ? स तं जगाद, सङ्गेणन गोपुर प्रवेष्टं 

प्राणपणेन चेषटष्व, यतोऽहं युश्नान् ब्रवोभि, बहवः प्रवेष्टुं यतिखन्ते 

न तु शच्छन्ति | गटदस्ाभिनोत्थाय दारे बद्धे वहिल्तिष्ठन्तो युयं 

दारमादन्तृमारभ्य यदा वच्छय, प्रभो प्रभो, श्रस्मदथे दारं मुञ्च- 
विति, तेन विदं प्रतिवच्छध्वे, कुचत्या यूयं तन्न जानामौति, 

तदा यूयभिदं वतं प्रवर्तिष्ये, भवतः समच्तं वयं भोजनपाने 

छतवन्तोऽस्मटौय चत्वरेषु च भवानुपदिष्टवानिति । स तु व्याहरि- 

व्यति, युभ्नानदं नवोमि, कुचत्या यूयं तन्न जानामि, मनत्तोऽपड्त्य 
तिष्ठत रे अ्रधश्मीचारिणः सव्व इति । तच रोदनं दन्तेरदन्तघषेणच्च 

भविच्यते युश्राकं वौच्माण्णनाम् अ्रनराहामम् दृसृहाकं याकोवञ्च 

भाववादिनश्च सर्व्वान् दैश्वरस्य राव्ये ( सुखासोनान्), युश्राख्ठ 

वहिनिचिष्रान् । ्रपरञ्च पूव्वैपञ्छिमोत्तरद क्िणदि गभ्यो जन श्राग- 
तयेश्वरस्य राच्ये भोजनाय पवेच्छन्ति । पश्यत चान्तः कैखित् प्रथमे 

भवितव्यम् प्रथमैश्च कैखिदन्त्यैः । 

तस्िन् दिने फरौशिनः केचित् तद न्तिकमागत्य तमन्रुवन्, 

प्रस्याय दूर याहि, यतो हेरोदस्लां जिघांसति । सतु तान् 

जगाद्, चय॒थं गत्वा तं श्टरिमायं वदत, पश्याम शरञ्च ग्छतान् 

निःसारयाम्यारोग्यदानानि साधयामि च, ठतोये दिने च सिद्ध- 
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२२ कर्मो भविष्यामि । म्रत्युताद्च शरश्च परश्चश्च मया याचा कर्तव्या । 
२४ यतो यिरूगशालेमाद् वहि भाववादिनो विनाशो न सम्भवति । दा 

यिङूणलेम, हा यिरू्लेम, हा भाववादिनां दन्ति नराणणाञ्च 

लत्छमोपं प्रहितानां प्रस्तराघातिनि पुरि, पच्योरधः खशावकान् 

सङ्गतो कुक्कुटोवादहं कतिकृलस्तव शावकान् सङ्गहोतु वाञ्छित 

२५ वान्, यूयन्तु न॒ सष्मताः । पश्छत युञ्नाकं भवनं युञ्नत्छत उत्सन्न 

विहोयते । युश्रांश्चादहं सत्यं त्रवोमि, घन्यः स यः प्रभो नाच्राया- 

तोति चदा यूयं वच्छत, स कालो यावदनुपखितस्तावन्म्रं पुन नं 

दच्यय ॥ १३॥ 

भोजनषमये दत्तोपदेश्यः । 

१४ ‹ अरय कस्िंञचिद् विश्रामवारे तेन भोजना कस्यचिन्मुल्य- 
९ फरोशिनो गदं प्रविष्टे ते तमवेच्छातिष्ठन् । पश्च च नर एक 

> उदकोदरौ तस्य स्मृखमविद्यत । योश्टस्तदा प्रतिमाषमाणो वयव- 

खावेत्तन् फरो शिनञचाह, विश्रामवारे रोगप्रतोकारः किं विधेयः ? 

* ्रनेन ते मौनोष्ठताः। सतु तं नरं स्पृशन् निरामयं रत्वा 

५ विससजें, ततः पर प्रतिभाषमाणस्तानवादौत्, युश्राकं मध्ये कः 

करूपे पतितं खगद्भं खगां वा ततषण विश्रासवारे नोद्धरति ? 

९ भरस्य वचनस्य प्रत्युत्तरं कन्त ते नाशक्यत । 

° ततः परं स निमन्तितेभ्यो जनेभ्यो दुष्टान्तकथामकथययत्, 

= यतम्ते कथं अष्टस्थानानि वरयन्ति तत् तेनालच्छत । स ताुवाच, 

केनचिद् विवादोत्छवाथे तव निमन्लणे कते भेव अ्टस्थान उपविग्र, 

< किंस्वित् ल्वत्तो बहमतः कथित् तेन निमन्त्रितः, तथा सति तव 

तस्य च निमन्लयितोपागम्य लां वच्यति, अ्रसुश्ने सानं देरौति, 

९* त्वञ्च तदा लज्नितोऽन्यस्थानमाञ्रयितुं प्रवन्निग्यसे । प्रत्यृत रते 
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तव॒ निमन्त्रणे गववान््य्ान उपविश्, यया लन्निमन्तयितागमन- 

काले वां वदेत् बन्धो त्वमुच्वतरं स्थानं गन्तुमहंसि । तदा हि 

सभो जिनां समं तव गौरवं जनिव्यते । यतो यः कखिदात्मा- 

नसुचोकरोति ख नोचौकारिष्यते, यश्चात्मानं नौचौकरोति स 

उचो कारिग्यते । 

श्रय यत्तं निमन्तितवान्, तस्मै स कथयामास, लं यद् पूव्वी- 
हिकमपराहिकं वा भोज्यं करोषि, तदा खबन्धून् खभ्वादन् वा 

खड्ुटुम्विनो वा खसमोपवासिनो धनिनो वा मा निमन्लय, किं खित् 

तेरपि तव निमन्त्रणे कृते तव प्रतिदानं भविग्यति । प्रत्युत चदा 

महाभोच्यं करोषि, तदा दरिद्रान्, डौनाङ्गान्, खान्, अन्धान् 

निमन्ल्य, तदहि घन्यो भविष्यसि, यतस्तुभ्ये प्रतिद्ानस्छेपायस्तषां 

नास्ति, घाभ्मिकाणं पुनरत्थाने तु तुज्य प्रतिदानं विधायि्यते । 

कथा एताः श्रा सहभो जिनामेकस्तमन्नवो त्, धन्यः स य ईश्वरस्य 

राच्ये भच्छभागो भविव्यति। स तु तसुवाच, कञिन्मलुव्योऽपराङ्किकं 

महाभोज्यं चक्र वदन् निमन्त्रयामास च । भोज्यस्य दण्डे च खदासं 

प्रहित्य तानवादौत्, आयात, यतः सव्वेमेवेदानों सन्नोश्तं । ते 

सर्व्वं लेकमत्यानुन्ञां यावितु प्रवद्तिरे । प्रथमस्तसु वाच, चेच कौतं 

मया तद्शैनायेमवश्यं वहिगेन्तव्यं । लां प्रायये, मामनुज्ञातं मन्यख । 

दितौय श्राह, गोयुग्मानि पञ्च क्रोतानि मया, तानि परौचित् 
गच्छामि, लां प्रायेये, मामनुन्ञातं मन्यस । च्रपर एको जगाद, 

दारा उदूढा मया, ततो गन्तु न शक्यते । ततः परं स रास 

उपस्थाय खप्रभवे तत् सव्व निवेदयामास । ग्ण्दखामौ तदा कडा 

खदासमाह, सत्वरं नगरस्य चत्वराणि रथ्याश्च गला दरिद्रान्, 

दोनाङ्गान्, खच्जान्, अन्धां ञ्चा समानय । ततः पर तेन दासेनोक्तः 
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प्रभो, भवता यथादिष्टं तयेवाकारि, खानन्तिद्ानौमपि शिष्यते । 

९२ प्रभुस्तदा दासमाह, लं वद्ोराजमार्गान् तङतलानि च गला तया- 

९९ 

र 

&2 

ग्रहं विधाय जनान् समानय यथा मम गहं परिपूर्यय॑त । यतोऽहं 

युद्मान त्रवोमि, नराणां तेषां निमन्तितानां कोऽपि मम भोज्यं 

नाखादि व्यति । 

अथय महत्सु जननिवहेषु तेन सद्धं ब्रज स प्रत्याटृरत्य तान् 

जगाद, यो मद्ज्तिकमायाति स यदि खपितर खमातरञ्च प्रति 

भाय्यां सन्तानान् भरान् भगिनौ प्रत्यपि च खप्राणन् प्रति न 

विरच्यते तहिं मम शिष्यो भवितुं न गश्क्रोति। यः कञ्चिच्च खक 

वदन् मां नानुगच्छति ख मम जियो भवितु न शक्रोति । यत 

उच्वग्यहं निश्वातुमिच्छं येद्माकं कोन प्रथमञुपविश्च वयं गणयन् 

काय्यैमिद्धेर पायस्तस्यास्ति न॒ वेति विचारयति ? नोचेत् स्थापिते 

ग्टहमूले यदि समािस्तस्या शक्या जायते, तदं ये तद् द्रच्छन्ति 

ते सव्व तसुपहित् प्रदत्ता वदिष्यन्ति, नरोऽसौ गटहनिश्ाणमा- 

रेभे समापयितुन्तु न श्श्राकेति । श्रयवापरेण राज्ञा सद्धं सम्पा- 

तायं युद्धयाच्ां विकौषुः को राजा न प्रयमसुपविश्य मन्यते, 

विंश्रतिश्वदखे छतो यो मदिरुद्धमायाति, तं किं दशरसदसे ठतो ऽदं 

मतिरोद्ध॒श्च्छामोति । यद्यशक्यं परतिभाति, तदि यावदन्यतरो 

दूरे ख्ितस्तावत् स दौत्यं प्रहित्य 'खन्धेः सम्भवं प्राथेयिख्यते । 
तयेव युञ्माकं यः कञ्चित् सव्यैखाय जलान्नलिं न ददाति स मम 

२४ शिय्यो भवितु न शक्रोति । लवणं डि भद्र, लवणएन्त यदि विखादं 

४ जायते, तदि तत् केनोपायेन सखादयुक्तं कारिष्यते ? ततप्रति 

तन्न ग्त्तिकायां नालवालरागश्नौ वा युज्यते, वददिरेव निचिष्यते । 

ष्रटणोतु यस्व ओत् ओ स्तः ॥१४॥ 
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हारितमेषहारितमुद्रापादाहारितयुत्राणाज्व रुतत्तयोदृष्ठान्ताः । 

श्रय इएल्कादायिषु पायिषु च सर्वषु तस्य वाक्यानि रोतु १४५. 

तदन्तिकमा गच्छत्सु फरौ शिनः शास्ताध्यापकाञ्चा घन्तृष्यावदन्, पापि- 

नोऽनुगक्ात्यसौ तेः साद्धंमश्नाति च । स तु तेभ्यो दृष्टान्तकथा- 

मिमां कथयामास. युक्भाकं को नरः शतमेषाणणं खामौ ? तेषामेक- 

सिन् हारिते ख किं नैकोनशतं प्रान्तरे परित्यज्य तमेकं दारितं 

यावन्न प्राप्रोति तावदनुखरति? प्राय चस ष्टस्तं स्कन्धदे गश्रमारो- 

पयति गहमागत्य च बन्धून् समो पवासिनञ्चाह्य वदति, मया 

साद्धंमानन्दत, यतो मम हारितो मेषो मया युनलग्धः । युश्नानहं 

र 

र् 

ब्रवौमि, तथेव वापिन्येकस्मिन् मनः परावन्तंयति सखम श्रानन्दा 

भविष्यति । न भविव्यति तादृश एकनग्रतघाभ्भिकेष्वपि येषां मन्ः- 

परावत्तेनमप्रयाज्यम् । 

यस्या दशसुद्रापादाः सन्ति तादृश्रौ वा का योषिद् एकस्ििन् 

सूद्धापादे दारिते न दौपिकां प्रन्वालयति यावच्च तं न प्राप्नोति 

तावद् गदं परिमाजन्तौ सयन्नं गवेषयति ? तस्िन्नासादिते च सा 

सखोः प्रतिवेशिन समाद्य वदति, मया साद्धंमानन्दत, यतः स 

हारिते सुद्धापादेा मया पुनलंभधः । चुश्नानहहं त्रवोमि, तथेवेकस्मिन् 

पापिनि मनः परावन्तंयतोश्वरस्य दूतानां समक्षमानन्दः सम्भवति । 

स॒ पुनः कथयामास, नरस्य कस्यचिद् दौ पुत्रावास्तां । 

तयोः कनिष्ठः पितरमाह, पितः देहि मद्यं रिक्थस्य तमंशं यो 

मया प्राप्तव्यः । ततः स तयाः कते रिक्थं विबभाज  शअ्ननधिक- 

दिवसेग्यः पर स कनिष्ठः स्वै सङ्गच्य दूरदेशं प्रतस्ये तच च 

लान्पच्धेन जौवनं यापयन् खवित्तं प्राकारौत् । वअयिते तु तेन 

सव्वेखे तख्िन् देशे घारतरं दुभिचं सन्ञातं, स च कषटभागौ 
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९१ 

९९ 

षट | 3 

९ 

भवितुमारेभे । तदा स गत्वा तत्प्रदे शस्ये कस्सिंञ्धित् पौरे सम्ने, 

स च तं शूकरचारणथं खयामान्तौयेचाणि प्रेषयामास । तत्त स 

शकराणणं भोज्ये वन्यमाषकेषेरुदर परि प्ररयितुमवाज्छत्, काऽपि 

तु तस्मै नाददात् । ततः परं स चेतनां लन्ध्रा बभाषे, मत्पितुः 

कति वेतनजौ विनः पेर तिप्त भवन्ति, श्रहन्वत्र चुधया नश्यामि । 
च्रहमुत्थाय मत्पितरमभियास्यामि, तञ्च वदिष्यामि, पितः, खगेखय 

विस्द्धं भवतः समच पापं कतं मया, भवतः पु इति नाम 

मयि पुन नं युञ्यते, भवान् मां खवेतनजोविनामेकेन समानं 

करेातु । श्रनन्तरं स उत्थाय खपितरमभिजगाम । तन्तु दूर 

स्थितमेव पिता लक्यामाखानुकम्पय च धावित्वा तस्य कण्ठं ला 

चचम्ब । युचस्तदा तमवादौत्, पितः, खगस्य विरुद्धं भवतः समचच्च 

पापं छृतं मया, भवतः पु इति नाम मयि युन नं वुन्यते । 

तस्य पिता तु खदाखानाद, सतर सर्व्वोत्तमं प्रावारं वद्दिरानोयेमं 

परिधापयत, अरस्य दृस्ते चाङ्गुरौयकं चरण्योश्चोपानदहावपेयत, 

शरस्मत्पोषितं गोवत्छमानौय मारयत च, च्रस्भाभि भैज्यतां दषः 

सेव्यताञ्च, यतो ममायं पुचो षत च्रासोत् पुनर्जौवितश्वाग्त्, 

हारित श्रासौत् पुनलंबश्चग्त् । ततस्ते हष सेवितुमारेभिरे । 

तस्य च्येष्ठः युचस्ठु तदा क्तेन आसौत् । आगमनकाले स यदा 

गहान्तिकसुपातिष्ठत्, तदा वाद्यनृत्यानां श्रब्दम्रौपौत् 1 ततः स 

दासानामेकं समोपमाह्य पप्रच्छ, किमयेमेतत् ? स तमवादौत्, 

भवतो भ्ातागतः, भवतः पिता च तं खस्थं लब्धवांस्तद्धेतोः पोषितं 

गोवत्सं मारयामास | ततः ख कुपिता म्वेष्टुमनङ्गो चकर । तस्य पिता 

तदा वदहििरागत्य तं प्रासादयत् । सत प्रतिभाषमाणः पितरमाह, 

पश्यैतावतो वत्छरानदं त्वां परिचरामि, कदापि तवाज्ञां न लष्धामि 
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खम, मह्यं हि लं कदापि भिचरैः सद्धं देवनाय कागश्रावकं 

नाददाः। यस्व वेश्याभिः साद्भं तव जौनिकां यस्तवां स्तव तस्मिन् युजे २० 

ऽसु श्विन्नागतवत्येव तदथै पोषितं गोवत्छममारयः। स तु तमनवौत्, २९ 

वत्स, लं सततं मया सादं वर्तसे, मम च यद्यदस्ति तत् सव्व तव । 

अयुत ₹र्षेसेवनमाह्ादनच्चास्मासु युज्येते ख, यतस्तव भ्नातासौ ग्टत २२ 

आसौत् पुनर्जौवितश्चाग्डत्, हारित श्रोत् पुनलेयश्चाश्वत् ॥ १९ ५॥ 

धनादिविष्यकथोौशोरुपदेश्यः । 

अय ख खभिचयभ्योऽपि कथयामास, नरस्य कस्यचिद् धनिनो १ ' 
धनाध्यच् आसोत्, स तस्य वित्तानि प्रकिरतौति तत्छमौोपं पच्य- 

दितः) ततः ख तमाय जगाद्, किमेतद् बच्छरुयते मया ^ 

लामधि? ववं खचनाध्यच्तस्य गणनां देहि, यत इतःप्रश्डति वं 

चनाध्यत्तः स्थातु न शच्छयसि । स धनाध्यचस्तदा खान्तरेऽविन्तयत्, र 

किं करवाणि? यतः मम खामो धनाध्यचत्पदं मन्नोऽपद्र ति । 

खनित मम बलं नास्ति, भिचचितुं लन्ने । किं कन्तेवयं तन्मया बुद्धं, » 

जना यथयाध्यच्चवाच्यावितं मां खण्डेषु गहयुः । ततः सख खप्र- ५ 

भोरेकेकमधमणेमाहइय प्रथमं पग्रच्छ, तं मम खामिनः कति 

धारयसि? स जगाद, तेलस्य श्रतं कुदः । ततः ख तमादिशत्, तव ९ 

पचमाद्योपविश्च च त्रं पञ्चाशतं लिख । ततः परं सोऽन्यमेकं ° 

पप्रच्छ, तवद्ये कति धारयसि ? सोऽतरवोत्, गोधेमानां शतं द्रोष्णन्। 

सख तमादिशत्, तव पच्रमादायाशोौति लिख । श्रनन्तरं खामो र 

तमयायाथिंकं घनाध्यच्चं सुबृद्याचारिणं मला प्रशरशंख, यतो दौः 

खन्तानेभ्य एतद्युगस्य सन्ताना: खजातिसुदिश्व बृद्धिमन्तराः । च्रह- ९ 

मपि युद्ान् जवोमि, यूयमयया्यंन धनेन भिचलाभं साधयत्, तया 

कते यद् हौनखा भविग्यथ, तदा भिवैरनन्तेव्वावासेषु याौच्यध्वे । 
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यो लधिष्ठे विश्वस्तः स प्रश्डतेऽपि विश्वस्तः ¦ यस्तु लधिष्टेऽयाथा- 

थिंकः स प्रश्वतेऽष्ययाया्थिकः। चरतो यूयमयथायं धने चेद विश्वस्ता 

जाताः कस्तद विश्वस्य युद्माखु परमायं निचे्यति ? परकौये च 

चेन्न विश्वस्ता जाताः कस्तं युश्मदौय यु्नभ्यं दास्यति ? इयोः 

खामिनो दास्यं कत्त केनापि दासेन न शक्यं। यतः स एकतरं 

दिषन्नन्यतर स्मिन् म्ेग्यते, न चेदेकतरसिन्नासन्नमानोऽन्यतरमवमं- 
स्यते । रस्य धनस्य चोभयो दास्यं कन्त युद्मामि ने शक्यते । 

धनलोभिनः फरौ शिनोऽपि सव्वाण्छेतान्यप्ररण्ठन् तसुपासंशच, 

ख तु तानवादौत्, यू यमेव मनुव्याणां समक्तं खान् घाशिकौोकुरुय, 

ईरस्त॒ युश्ाकं चित्तानि जानाति । यतो मनुयेषु यद् मौश्वरस्व 

समक्तं तज्जघन्यं । व्यवस्था भाववादि नश्च योहनपय्येन्ताः । तं काल- 

मारभ्येश्वरराच्यस्य सुसवादो घोग्यते, नराश्च प्रत्टेक यग्रलेन तत् 

प्रविश्रन्ति। अवस्थाया एकस्य विन्दोर पायार् दद्यावाष्रथियोरपायः 

सुखाध्यः। यः कथित् खभाय्थों त्यक्कान्यामुदहति स यभिचार करोति, 

यश कथित् खामित्यक्तां स्तियसुद हति स व्यभिचारं करोति । 

घनाच्छः किन्नर श्रासोत्, स छष्णलोदिितानि सुच्ाणि च 

वखनानि पय्येधत्त प्रत्यञ्च ॒सप्रतापं सुखभो गमसेवत । रपि च 

लासाराभिध एको दरिद्र ्राखोत्, स तस्य गोपुरान्तिक शयानो 

 ब्रणयुक्तञ्च तस्य॒ धनिने भोन्यमञ्चाद् भंशन्तोमि भेच्छफलोभि- 

सुमेच्छत् । प्रत्युत श्वानेाऽप्यागत्य तस्य ब्रणणनि पय्येलिदन् । 
ततः परं ख दरिद्रो ममार खगेदूतेशचोह्यमानेाऽतरादामस्य करोड 

निन्ये । . स घनवानपि ममार श्रवागारे निदे च । पाताले ठं 

निरौच्छ यन्त्रणस्थाने विद्यमाने दूराद्नाहामं तत्करोडस्यं लासा- 

रञ्च ददे ततः स प्रोचेराह, भो पितरनाहाम, मामनुकम्यतां 
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लासारञ्च प्रहिणेतु ख यथाङ्गुल्ा अय्रभागं ताये मन्जयिला मम 

जिङ्कां गओोतलोङूर्य्यात्, यतोऽचाग्नि शिखायां यातनां से । १५ 

अव्राहामस्न्रवोत्, वत्स, स्मर यत् त्वं खजौवने तव सुखमभजः, 

सासारश्च तथेव दुःखमभजत् । इदानौन्त॒ तस्या सान्वना तव च 

यातना जायते । सव्वेमेतद पदाय त्वस्माकं युद्माकञ्चान्तरालं 

टदच्छुन्यस्यलं तथा इृढोक्षत, यथास्मात् स्थानाद् युश्नदन्तिक 

जिगभिषवस्तरितं न शक्रुयुः, नासुभ्रात् खानाद्ागन्तुकामा वाख्म- 

दन्तिकं तरेयुः । स॒ तदा जगाद, भवन्तं प्राये, पितः, भवांस 

मत्पिदग्हं प्रहिणोत्, यतो मम पञ्च भ्वातरः सन्ति, तेऽपि यथेदं 

यातनास्थानं नागच्छयुस्तया स तेभ्यो दृढं साच्छं ददातु । चअरव्राहा- 

मस्तमाह, मोशि भाववादिनख तेषां (शचिकाः) सन्ति, तेषां 

वचांसि तेः श्रयन्तां । स उवाच, न तथा, पितरब्राहाम । प्रत्युत २० 

स्टतानां स्मौपतो यदि कथित् तेषां खषमोपं गच्छत्, तहिं ते 

मनांसि परावत्तेयिव्यन्ति। सख तु तमवादौत्, ते यदि मोगरे १९ 

भाववादिनाञ्च वचांसि न प्रटणखन्ति, तहिं ग्डतानां मध्यादूल्थितेऽपि 

कस्मिंिन्न प्रत्येस्यन्ति ॥ ९ ६॥ 

९ ~प 

% + 

¬ 
[0 " 

(3 (+ 

त्भादयरयधि उपदेशः । 

श्रय स स्वशिव्यानत्रवोत्, रूखलनदहेतवो यन्न भविय्यन्ति ९ " 

तदसम्भवं, ते तु येनायान्ति स सन्तापपातं। तत्कण्डे ठहत्येषणो- ६ 

बन्धन समुद्रे च तस्य निकेयणं अ्रेयः, न चैतेषां चुद्राएणमेकस्व 

खबालनं । चू यमात्माधे सावधानास्तिष्ठत । तव राता यदि लद्धि- 

रुद्धं पापं करोति, तद्दि तं भव्य, यदि वलनुतप्यते तदं तस्य 

चमस । एकस्मिन् दिने सप्तकुलस्वदिर्द्ध पापं लां यदि स ४ 

एक सिन् दिने सश्ररुलस्तवां प्रति पराट़त्य वदति, अ्रतुत्य इति, 
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तदं तस्य चमिय्यसे । प्ररितास्तदा प्रञुमूचः, अस्माकं विश्वासं 

वद्धेयतु । प्रभुस्तु तान् जगाद, सति विश्वासे युभ्राकं सषेपवौजमिते 
युयं चेदेनमुडम्बरटचं वद्य, लसुन्मूलितो ग्ला समुद्र रोपितो 

भवेति, तरिं स युश्राकमान्ञां ग्रहोव्यति । 

युभ्ाकं कस्यचिद्धलधरः पष्एचारको वा दाशो यदा कचाद् 

ग्दह प्रविशति, तदा सख्किंतं वदिव्यति, ददानौमेवोपागव्य 

भोजनाथेसुपविशेति । स त किं नेदं वदिव्यति, ममापराहिका- 

दारां सव्ये सष्नीक्रुर, यावच्राहमस्रामि पिवामि च तावद् 

बद्भकटिः खितो मां परिचर, ततः पर तमष्यशिष्यसि पास्यसि 

चेति । स दास श्रादिष्टानि क्श्मोणि छतगानितिदेनोः स किं तं 

प्रति कृतज्ञतां स्वौकरिष्यति ? मन्येऽहं न तथा । तथेव यूयमपि 

यद्यद् दि ्टास्तत्छमापनात् परं व्रत, श्रलुपयोगिनो दासा वयं, 

श्रस्माभि यद्यद् खणशशोध दव कन्तेयमाभोत् तदिवाकारि । 

यौश्टोद् शकुष्टिनां खास्च्यकरणम् । 

रय ख यदा यिरूगश्ालेममगच्छत् तदा श्मरियागालौलयो 

मेध्येना गच्छत् । प्रविष्टे च तेन कस्िं्िद् यामे कुष्ठिनो दग्र 

नरास्तस्य सन्मवोवन्छबुः, ते दूरे तिष्ठन्तः भोच्धैरवदन्, यौश्रो नाच, 

श्रस्मानलुकन्यतां । तद् दृद्धा स तानन्रवोत्, यूयं गला याजकेन्यः 

खान् दशेयत । ततस्तेषां यात्राकाले ते शूचौग्ठनाः । तेषामेक- 

स्तदात््मानं प्राप्तारोग्यं दृ्टोच्चरवेणश्वरं स्तुवन् प्रत्याव्ते तस्य 

चरण्योरधोभ्रुखं प्रणिपत्य च तं प्रति कतन्ञतामङ्गोचकार । स 

नरः श्रमरोयः । योश्णस्तदा प्रतिभाषमाणो जगाद्रः किंन दशते 

ब्रचौकृताः ? ते नव तदिदं कुच? दैश्वरं स्तोतु प्रत्याटन्ता अ्रस्माद् 
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विजातौयादन्ये केऽपि कि न लकिताः ? ततः पर स तसुवाच, 

उत्थाय याहि, तव विश्वासां तारयामास । 

यौ शो ननाविधशिक्ता ; 

ईश्वरराव्ये अआगन्त॒सुदिश्य श्त । 

अथेश्वरस्य राच्यं कडायातोति फरोशिभिः पष्टः स प्रतिभाष- 

माणस्तानवादौत्, नायातौश्वरमस्य राच्यं प्रत्यक्षतया सहितं, जनाञ्च 

न वदिष्यन्ति, पश्याेति, पश्यामुचेति वा । यतः पश्यत, ईश्वरस्य 

राज्य यु्रदन्तःस्थम् । 

अय स खशिय्यानुवाच, च्रायाति स कालो यदा य॒य मनुखख- 

पुचरस्य दिनानामेकं दिदूचिय न तु दच्यय । जनाश्च युश्रान् 

वदिग्यन्ति, पश्याचेति, पश्याञ्ुचेति वा । मेवापगच्छत, मैवालुधावत 

वा । यतः प्रकाशमाना विद्युद् यथकाश्रस्याघोदेश्रमारभ्याकाश्रस्या- 

धोदे गं यावद् विराजते, तैव मनुखधपुचोऽपि खदिवसे प्रतिभा- 

स्यति । श्रपि तु प्रथमं तेन बह दुःखं भोक्नव्यम्, एतत्कालिके 

मेनुख्येश्च तस्य निराकरणमवश्यम्भावि । श्रपि च नोहस्य काले यया 

स्तं, तथेव मनुब्यपुचम्य कालेऽपि सम्भविष्यति । पोते नदस्य 

्वेशरदिनं यावन्मनुब्या आस्नन्नपिवननुदवदननृदौ द्यन्त च, तदा तु 
वन्योपस्थाय सर्व्वान् नाग्रयामास । तथेव लोटस्य कालेऽपि सभ्भरतं । 

मनुग्या श्राञ्मन्नपिबन्नक्रौ णन् व्यक्रौणएन्नरो पयन् ग्ट निन्मोएमङुववेशच । 

यस्मिन् दिने तु लोटः सदोमानिर्ययौ, तस्मिन्नाकाश्राद् वषेन्तौ 

वद्छिगन्धकौ सर्व्वान् नाग्रयामासतुः । मनुपुत्रौ यस्मिन् दिने 

प्रकाशिष्यते, तस्िंम्तधेव भविष्यति । तख्िन् दिने यो खे 

विद्यते तस्य द्रव्येषु ग्डमध्ये सितेषु मावरोहतु स तान्यादातु । 
= [व € €. 

तयेव यः चेच विद्यते स मा परावत्ततां लोरस्य भाय्धां समरत। 
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१२ यः कञ्चित् खप्राणान् रितु यतिग्यते सष तान् हारयिव्यति, यख 

२४ तान् हारयिव्यति स तान जौवयिव्यति । युश्रानहं ्रवौभि, तस्यां 

राचावेकस्यां खङायां श्यानयो दंयो नैरयोरेकतरो यारौग्यते- 

२५ ऽन्यतरः परित्यच्छते । योषितो दंयोरेकच पेषणौनियुक्रयोरेकतरा 

१९ ग्राहौव्यतेऽन्यतरा परित्यच्छते । नरयो दयोः चेते स्थितयो रेक- 

२० तरो ग्रारोष्यतेऽन्यतरः परित्यच्छते । तदा ते प्रतिभाषमाणणास्तं 

पप्रच्छः, कुच, प्रभो? स तानवादौत्, यत्र कुणपं तत्रैव ग्टप्राः 

समागमिव्यन्ति ॥ २७॥ 

प्राथेनाविषयकशिक्ता । 

१८ ५ श्रथ स्वेदा प्रार्थना कन्तेव्या, निरताः परि दन्तैव्य एतदधि 

९ स तेभ्यो दृष्टान्तकयामपि "कथयन् बभाषे, कस्िंिन्नगरे प्राङ्धि- 

वाक एक श्रासौत्, स दैश्वरान्नाबिभेत्, मनुव्यमपि नामानयत् । 

२ तस्िन्नेव नगरे विधवा काविदासौत्, सा तस्य समोपमुपस्थाय 

४ तमवद्त्, अन्यायं प्रतत्य मत्रतिपक्लान्मासुद्धर । श्रच स दौ 

कालमसश्ेतोऽतिष्ठत् । ततः परन्त॒ मनस्यवदत्, यदप श्वरान्न 

५ बिभेमि मनुग्मपि न मानयामि, तयापौयं विधवा मां क्िन्ना- 

तौ तिडेतोरन्यायं प्रतौहत्येमासुद्धरिव्याभि नोचेदियं चरममागत्य 

< सुष्चाघातेन मां कलङ्विव्यति । प्रभुः पुन बेभाषे, तेनायाथा- 

° यकेन प्राङ्धिवाकेन यदुचखते तद् युश्नाभिः श्रूयतां । ईश्वरेण त 
कि नोद्धारिन्तेऽन्यायं प्रतौङ्घत्य तस्यात्मवरितनरा ये दिवाराचं 

तसुदिश्च कोश्न्ति? स किमुदासौनलात् तान् प्रति सदनश्रौलः ? 

= युश्मानहं त्रवौभि, ख सलरमन्यायं प्रतौकृत्य . तानुद्धरिग्यति । प्रत्युत 

मलुव्यपुच च्रागमनकाले किं मेदिन्यां विश्वासमवाश्यति ? 
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पापक्षमाविष्रकशिक्ता । 

अथ॒ धाभ्मिका वयमिल्यात्मनिष्ठा येऽपरान् त्च्छोकुव्वेन्ति, 

तादृशान् कांञिन््रतुव्यानुदिश्य स दृष्टान्तकथामिमां कथयामास, 

नरौ दौ प्रयितुं घषधाम जग्मतुः । तयोरेकतरः फरौण्नो, अन्य- 

तरः ब्ररल्कादायौ । फरौश्नौ खित्वा खगतमित्थं प्राथेयत, भो 

ईश्वर, लां स्तौमि, यतो नाड्वद्ं सदु फ़्ोऽन्ये अनुखेः परसवापहार- 

कैरन्यायाचारिभि व्यैभिचारिभिश्च नापि वा शदृशोऽनेन श्यल्का- 

दायिना। प्रतिशषप्रादमदहं दिकव उपवमामि मदौ यसर्व्वायस्य 

दशमां शसुपद्दरामि च। स ष्ल्कादायौतु दूरे तिष्ठन् खगं म्य । 

निरौक्तितुमपि नेच्छत् पि तु वक्तःस्यलमाहत्य व्याहरत्, भो 

दैश्वर, प्रसोद मे पापिनः। युश्मानदं त्रवोमि, चअ्रसुमपहायेषो 

घाभ्बिकोकतः खग्टहमवततार । यतो यः कश्चिदात्मानसुखोकरोति 

ख नोततोकारिष्यते, यस्ात्मानं नोचौ करोति स उच्चौ कारिव्यते। 
शिष्यनामधि शिक्षा । 

श्रय भिश्रवोऽपि तस्यान्तिकमानिन्यिरे यत् तेन स्पृश्येरन् । 

तद् दृष्टा शि्यास्तानभक्छेयन् । योग्ुस्त॒ तान् समो पमाह्य बभाषे, 

मत्छमौ पमागमभिव्यतः शिष्ननुमन्यध्वं मा वारयत, यत दैश्वरख्य 

राज्यमो दृश्रानाज्ञेव । यु्नानहं सत्यं त्रवोभि, यः क्विन्न शिश्रि- 

बेश्वरस्य राज्यं ग्छह्वाति सर तच नेव प्रवेच्यति । 
धनासक्तिविषयकशिक्ता । 

रय कञ्चिदध्यकषस्तं पप्रच्छ, भो सद्ुरो, किं छत्वाहमनन्तजौ- 

वनस्याधिकासे भविष्यामि ? रौणष्ठम्॒ तमन्रवौनत्, किमयं मां सन्तं ९ 

वदसि ? मत् कोप्यन्य नास्ति, केवल ईश्वरः । त्माज्ञा जानासि, 

व्यभिचारं मा कुर्, नरदत्यां मा कुर, चौष्यै मा कूर, टषासाच्छं 

मा ददि, खपितरं खमातरञ्च सश्मन्यस्ल । स जगाद, पालितं मया 
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९९ सव्वेमेतदावाख्धात् । तच्छुला चौष्टस्तमन्रवौत्, ्रधुनापि तवाखबयूणे 

किञ्चिदस्ति) सव्व तव यद्यदस्ति देहि विक्रौय दरिद्रेभ्यः, तथा 

९२ छते खगं तव धनं स्थास्यति, ततः परमागत्य मामनुत्रज । एतच्छरा 

९४ स ग्रोकात्तां वश्व, यतः सोऽतौोव धनवानासौत् । चौश्ररस्तु तं 

श्नोकार्तोश्वतं दृष्टा बभाषे, वित्तानां खामिनः कौदगायासेनेश्वरश्य 

९४ राज्यं प्रवेच्छन्ति । सुसाध्यं डि घनवत दैश्वरराच्यप्रवेशात् खचो- 

९६ च्छिटरेणणोष्टगमनं । ओओतारस्तदा जगदुः, कस्तहिं तरितुं शक्रोति? 

९० सोऽत्रवोत्, मनुव्याणां यद्यदखाध्यं तदरश्वरस्य साध्यं । पिचस्तदा 

९८ व्याजदार, पश्यतु, वयं सव्वं त्यक्ता भवन्तमनुत्रजितवन्तः । स तान् 
९९ जगाद, युश्नानहं सत्यं त्रवौमि, रैश्वरराच्यस्य छते गहं जनकौ वा 

भ्राद्न् वाजायां वा सन्तानान् वा त्यक्वा य इदकाले तद्गुणम् 

३० श्रागामियुगे चानन्तं जवनं न लद्यते तादृश्यः कोऽपि नास्ति । 

२९५ श्रय स दादशश्िष्यान् खान्तिकमानौोयात्रवौत्, पश्यत वयं 

चिष्ग्ारेमं गच्छामः, भाववादिभिश् मनुय्यपुचमधि यद्यलिखितं 

३९ तत् सव्वं येव्छति ! यतः स परजातोयेभ्यः समये यिग्यत उपदा- 

६२ सिय्यते न्यक्कारिष्यतेऽवनिष्ठौ विच्यते च, ते च कश्राभिरादत्य तं 

२४ घातयिव्यन्ति, दतौये दिने च स पुनरत्थाश्यतौोति) तेस्ेतासां 

कथानां किमपि नाबोधि तद् वचनञ्च॒तेभ्यस्तिरोहितमासौत्, 

यद्यदकथ्यत च तत् ते नान्नायि। 

पिरूश्ालेमे योण्ोः येषगमनस् । 

च्यन्धाय नेचदानम् । 

२५ अय तस्मिन् चिरौदहोः समोपम् उपख्िते कञ्चिदन्धो भिच- 
९९ माणः पयपाश्वं उपविष्ट श्रासोत् । स सन्निष्या गच्छतो जननिवदष्य 

२० शब्दं श्रत्वा पप्रच्छः कि श्छतमिति। जनास्तमूचः, नासरतौयो 
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यौषटरनेन मार्गेण गच्छति । ततः स क्रोशन् जगाद, भो दाद रन 

पुच योशो, मामलुकभ्यतां । अ्ननेनायरगा मिनस्तं तजेयन्तोऽवादिषुः इर 

मौनौ भव, स तु बह्गणायिकसु्ैरवदत्, भो दायुदस्य पुच, 

मामनुकन्पतां । यौश्टस्तदा खिला खसमोपं तस्यानयनमादिदेश् । ४. 

ततः परं तश्जिन्ुपागते ख तं पप्रच्छ, वद्यं मया कन्तैवयं किं ४९ 

वाञ्छसि ? स जगाद्, प्रभो, दृकुश्क्तिं यथा प्राध्रु्ां। ततो ५२ 

यो बएस्तमाह, दृकशक्ते ग्टहाण, तव विश्वासस्ां तारयामास । स ५१ 

तत्रं दुकुशक्तिं लेभे, ईश्वर ञ्च प्रशंसंस्तमनुजगाम । छत्घ्लो जननि- 

बश्च तर् दृष्टेश्वर तुष्वे ॥१८॥ 

सक्कयस्य मनःपरिवन्तेनस् । 

ततः परं ख यिरौड् प्रविश्च तन्म्ध्येनागच्छत् । पण्य च ९९९ 

सक्कयनामा कथिन्नरस्तचासौत् । स मुख्यः श्ल्कादायौ धनौ र 

चाखोत् । को योप्रस्तन्निखेतुमिच्छन् ख तं दरष्टुम भ्रयतत जनता- ३ 

कारणान्न नाश्क्रोत्, यतः स इखकाय श्रासौत् । ततः सोऽये ४ 

धाविला तदि दच्योडम्बरटचमारुरो ह, यतस्तव तेन गन्तव्यं ! ततः ५ 
प्ररं योग्ररस्तत् स्थानं प्राणोद्धदृष्टिं छता तं निरौच्छ जगाद, सक्तेय, 

शोत्रमवतर, यतस्तव गहे मयाद्य वस्तव्यं । ख तदा तरयावरूद्य ९ 

सानन्दं तं जग्राह । तद् दृष्टा सब्व॑ऽसन्तुग्य प्राहः, स रात्ियाप- ° 

नाथं पापिष्ठनरस्य गहं प्रविष्टः। सक्तेयस्तु खित्वा प्रञुमन्रवौत्, = 

पश्यतु प्रभो, मदौयसब्वेखस्याद्धेमहं दरिद्रेभ्यो वितरामि, यदि च 

षादोषमारो् कस्यचित् किंमपि मयापदइतं, तदं तच्चतुगणं 

परत्यपेयामि । योएस्तद्ा तमाह, शरद्य रडेऽस्मिन् परिचाणं वते, « 

यतोऽयमय्यत्राहामस्य सन्ताः । मनुय्यपु्ो दि हारितमन्वेषितु ९० 

तारयिलुञ्चागतः । 
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१९ 

|, छ 

५५५६ 

९२ 

द्शसखणेसुत्राया दान्तः । 

तेव्वेतच्छण्वत्छु ख दृष्टान्तकथामपि कथयामास, यतः स चिष्- 

शालेमस्य सननिधावासौत् तैखान्वमौयत यदौश्वरस्य राज्यं सहसा 

प्रकाशिष्यते । श्रतः स व्याजदार, नरः कञ्चित् ुलोनो दूरदेशं 

प्रत्ये, ख खाथे राजतं यरौतु प्रत्यायातुश्चेच्छत् । स खदासान् 

दश्न समाह्य दश खण॑सुद्रास्तेषु खमप्यै च तान् जगाद, ममागमनं 

यावद् व्यापारं कुरुतेति । तदौयपुरवाखिनस्त॒ त मद्िषुस्तत्पश्चा च 

दौत्यं प्रहित्य निवेदयामासुः, नरोऽसौ यदस्माकं राजा भवेत् 

तन्नाभिमतमस्माभिः । सतु यदा राजतं लबा पुनरागमत् तरा 

केन व्यापार क्त्वा किसुपाजितं तल्निन्नाखुः स तेषां टदासाना- 

माह्णानमादिदेश येष्वथेम्पिंतवान् । ततः प्रथम उपस्थाय जगाद, 

प्रभो, भवतो सुद्रयापरा दग्र सुद्धा उपाजिताः। स तमाह, शुध, 

भद्र दाख, लं चोधिष्े विश्वस्त श्रासोस्ततो दशानां नगराणमाधि- 

पत्य विशिष्टो भव । अ्रनन्तरं दितौ श्रागत्य जगाद्, प्रभो, भवतो 

मुद्रया पञ्च मुद्रा उपाजिंताः। ख तमप्याह, तवं पञ्चसु नगरेष्वधि- 

कृतो भव । ततः परमन्य एक श्रागत्यात्रवौत्, प्रभो, पश्यवियं भव्रतो 

सुद्रा। खेददरवस्ते निधाय सा मचा रचिता भवतो भयात् । 

यतो भवान् कठोरो नरः, यन्न ॒जिदितवांस्तदादन्ते, वोजान्यनुध्रा 

च शस्यं छन्तति । स तु तमवादौत्, तव मुखाद् यन्निःष्त, रे 

दुष्ट दास, तेनैव तव विचारं करिष्यामि । व्येदं भो ्रन्नाचि 
यदहं कटठोरो नरः, न निधाय दरवयमाददे, वौोजान्यनुश्चा च श्छ 

छन्तामि । कथं तदि ममा्स्या न बणिजां दस्त निकप्तः ? तथा 

छतेऽदमागमनकाले कुसोरेन साद्धं तं प्रत्यपद्छे । निकटे तिष्ठतो 

जनांश्च स उवाच, तां खणेसुद्रामस्मादपदत्यामुभ्ै दत्त यस्य दशर 
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मुद्राः सन्ति। ते प्रोचः, प्रभो, सन्ति तस्य दशर मुद्राः । युभ्ानहं 

जरवोभि, यस्य कम्यचिदास्ते तस्मे दायिच्यते, यस्य तु नास्ते तस्य 

यदस्ति तदपि तस्माद पहारिष्यते ¦ किन्त्वानयताच मत्समक्त घातयत 

च मम तान् ग्रदून् ये खेषामुपरि मम राजतम् श्रसतोकृतवन्तः । 

यौश्णोयिंरूषटालेमे प्रवेशः । 

सव्व॑मेतत् कथयिला स पुरस्तार् त्रजन् यिरूश्लेमं गन्तु 

प्रवते । यदाच स वेतफग्या वैयनियायाश्च निकटे जेत॒नाख्य- 

गिरेः पाश्च उपातिष्ठत, तदा खभिव्याणणं दौ प्रेषयन्नत्रवौत्, सब्- 

खस्थमसुं ग्रामं गच्छतं, तच प्रविश्यैव तादृशमेकं बद्धं गदंभवत्छमा- 

साद्यिव्ययो यस्य षष्टे मलुब्यः कोऽपि कदापि नोपविष्टवान्, तं 

मुक्कानयतं । यदि तु कञ्चिद् वां प्रच्छति, कतो सुञ्चय दति तदहं 

ब्रूतं, श्रनेन प्रभोः प्रयोजनमस्लोति । ततस्तौ प्ेरितौ गला तेन 

यत् कथितं तद नुप प्रापतुः । तौ तु यदा तं गदंभवत्छमसुञ्चतां 

तदा तत्छखाभिन ऊवः, कुतो गदं भवत्सं मुञ्चथ ? तौ प्रातः, अनेन 

प्रभोः प्रयोजनमस्ति । ततः परं तौ तं गदंभवत्सं यौश्णोः समौपं 

निन्यत्स्तच््े च सवासां सि चिष्वा यौष्टं तदुपय्येपवेग्रयामासतुः । 

तस्य याचाकाल्े च जनाः खवस््ाणि मागं तस्तरूः। ततः परं 

यदा स जेत्नपव्वैताद्वरोदणमागेस्य सन्निधावुपातिष्टत, तदा छतः 

गिष्यनिवद्ः सानन्दं पृव्वदृष्टानां सर्वेषां प्रभावसिद्धकश्मैणां कार- 

णादौ श्वरस्य स्तवं कीत्तेयितुमारभ्य बभाषे, धन्यो राजासौ यः प्रभो 

ना्नायाति, खग शन्तिरूडंलोके च मादहाव्यकौन्तेनं श्यात् । 

जनताया मध्यात् तदा केचित् फरौग्िनस्तमवादिषुः गुरोः 

सभिव्यान् तजेयतु । स तु प्रतिभाषमाणस्तान् जगाद, युद्माननं 

ब्रवौमि, रम्भे यदि दष्णौम्भवन्ति, प्रस्तरास्तदटिं प्रकोच्छन्ति । 
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४९ 

४३ 

४४ 

४४ 

- 

४७ 

ततः परं स यदा निकटस्थोऽ्त् तदा पुरौ निरोच्छ तासु 

दिश्य कऋन्दन्नत्रतौत्, यत् तव शान्तिजिनकं कथं तन्न वयाष्यनुग्धतं ? 

अस्मिन् लदौयदिवस एव कथ नानुग्धतं ? तत् लधुना तव दृष्टितः 

प्रच्छन्नं । यत उपष्य(स्यन्ति लां तानि दिनानि येषु तव शचवस्- 

त्यरिनः प्राकारं रचयिचवा वां बेष्टयिव्यन्ति समन्ताद्रोव्यन्ति च, 

लां ल्दन्तःस्यान् तव श्िशुंञ्च ्मिमात् करिष्यन्ति, लन्मध्ये प्रस्तर- 

स्योपरि प्रस्तरं नैकमपि गेषयिय्यन्ति च, यतो डतोस्वदौयत्वा- 

वलो कनस्य समयस्त्वया नानुश्चतः । अय ख चघम्मेघाम प्रविश्च तच 

क्रयविक्रयकारिण्णे व दिष्यते" प्रवदते, तां श्चात्रवोत्, लिखितमास्त, 

ग्टहं यन्ामकोनं तद् भविता प्रायनाग्छहं । 

तत्तु चुभ्माभिरकारि दस्यनां गरः । 

ततः प्रणति स रव्यं धन्मेधामन्यपादिग्रत् । सुख्ययाजकाश्दु 

्ासाध्याधकाः प्रजानां प्रथमाश्च तं नाश्रयितुमयतन्त, तथापि कि 

कत्तेव्यं तन्निर्णेतु नाग्क्ुवन्, यतः सव्वेजनस्तद् पदे ्रश्चवफ आसक्त 
आसोत् ॥१९॥ 

चिरूशाज्ञेमे योशो सपतेश्रानस्् । 

यौश्टोः कमता विषयौ शिक्त । 

2०५९ तत्कालस्य कस्मिंचचिदिवसे ख यदा घ्मेधान्ि जनानशिच्तयत् 

¬ 

शध 

सुसंवादमज्ञापयच, तदा सुख्ययाजकाः श्राख्राध्यापकाः प्राचोनाख 

तमुपस्थाय जगदुः, श्रस्मान् वद्, केनाधिकारेण करोषि लं कञ्चा- 

ष्छेतानि? को वा तुभ्यं तमचिकारं दत्तवान् ? योश्एस्तु प्रतिभाष- 

माएस्तानवादौत्, युद्रानहमपि कथामेकां प्रच्छामि, मद्यं तदुत्तर 

दत्त योडइनस्य स्लापनं कि खरगेत्पन्नमासौदुत मनु्योत्यन्न ? ते 

` तदा मिथो विचारयन्तोऽवदन्, तत॒ खरगेत्पन्न मिन्यक्तं सोऽस्मान् 
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प्रच्छति, युयं तहिं तस्मिन् किंमथं न विश्वसितवन्तः 2 तन्ते मनु- 

व्योत्यन्न मित्युक्तं सखब्वेजनोऽस्मान् प्रस्तरैरादत्य मारयिव्यति, यतो 

योनो यद् भाववादौ तत् सवव दृढं प्रतीयते । तत् ते प्रत्यवदन् 

तत् कत उत्पन्नं तन्न जानोमः । योष्एरनेन तानवादौत्, नाहमपि 

युद्मान् ज्ञापयामि, करोम्यहं सव्वेमेतत् केनाधिकारेण । 

ग्टदखामौकूषकाणां दष्टान्तः । 

ततः ख जनेभ्यो दृष्टान्तकथयानमिमां कथयितुं प्रवदते, नरः 

कञ्चिद् द्राचचालता रोपयन् द्राचोद्यानं चकार, छषकेषु करदायिषु 

तत् सम्य च दौधेकालःथं देशान्तर जगाम । फलकाले च छषका 

यद् द्राचोद्यानोत्पन्नफलानामंशरं॒तस्मै दयुस्तदथ स तेषां -गमौपं 
दासभेकं प्राहिणोत्, छषकास्त॒ तं प्रइत्य रिक्रदस्तं विखद्धजः । युनः 

सोऽपरमेकं दासं प्रादिणेत्, ते तु तमपि प्रत्य न्यक्कत्य च 

रिक्रदस्तं विसद्धजः । पुनः स ठदतौयमेकं प्रषयामास, ते तु तमण- 

सतेरादत्य वदि भिचिक्िपुः । उद्यानस्य खामौ तदा बभाषे, किं 

करवाणि 2 मम भ्रिचं पुतं प्रहेव्यामि, किंखित् तं दृष्टा त 

आदरिव्यन्ते । कषकास्त॒ तं इद्धा परस्परं तकंयन्तोऽवदन्, श्रसावु- 

त्राधिकारौो, समायात, हन्यतामसावस्माभिस्तन रिक्यमस्माकं 

भविव्यति । ततः परं ख ते द्रकोद्यानाद् वहि नििक्नो इत्च । 

तदोद्यानस्य, खामो, तान् प्रति किं करिग्यति ? स्र श्रागत्य तान् 

हषकान् संहरिग्यति, द्रा चोद्धानमन्येषु समपेचिय्यति च ! तच्छरुला 

जना श्रवदन्, मैवं भवतु । सख तु तान् अवलोक्य व्याजहार, किं 

तद्चेतद् यलिखितमास्त, 

गदनिर्रादढभिलेकि चैः पाषाणो निराङृतः । 

स एव गटडकोणस्थः प्रमुख्यः प्रस्तरोऽभवत् ॥ ` 
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श 

९९ 

९६ 

र #:) 

१ 3 

९९ 

३० 

९ 

९ 

प्रस्तरे तस्मिन् यः कञ्चित् पतिव्यति ख खण्डशो भग्नो भविव्यति, 

भरस्तरञ् स य्न पतिव्यति तं सचचुणंयिब्यति । सुख्ययाजकाः ग्राखला- 

ष्यापकाखच तस्मिन्नेव दण्डे तस्मिन् इस्तापेणं कन्तेमयतन्त, जनेभ्यस्त- 

विभचुः, यतः स तानुदिश्वासं दृष्टान्तं कथितवानिति तेरबोधि 1 
शासनकननन् रति कन्तेव्यविषयिण्णौ श्त । 

अय शास्तु रस्ते दे शाध्यच्चस्याधिकारे च तं समपेयितुमिच्छवस्ते 

समालोच्य वाकूपागेन यत् तं धरेयुस्तदथं कपरघाभिकवेश्रान् 

कतिपयान् प्रफिघौन् प्रेषयामासुः । ते तं पप्रच्छः, भो गुरो, वयं 

जानोमो यद् भवान् ज् भाषते उपदिशति च, मुखापेचां न 

कुरुतेऽपि तु सत्येनेश्वरस्य मागे शिकयति । श्रस्माभिः कैसराय 

करदानं विधेयं न वेति? सतु तेषां चत्तेतां बद्धा तान् जगाद्, 

किमथे मां परौचष्वे ? मुद्रामेकां दौनाराख्यां मां दगेयत । चर 

कस्य मूर्ति लंखनञ्च॒ भातः? ते म्ूचुः केसरस्य । तदा स 

तानबवीोत्, दन्त तरिं कैसराय यद्यत् कैसरस्य, दत्त चेश्वराय 

यद्यदौ श्वरस्य । ततस्ते जनानां समच्चं वाकूपाशरेन तं धत्तं नागरक्रुवन्, 

तस्व प्रत्युत्तरे विस्मिता मौनौबश्यवुश्च । 

परकालविषथिणौ शि्ता । 

श्रय पुनरुत्थानमनङ्गोकर्व्वाणः केचित् सद्रकिनो निकटमागत्य 

तं पप्रच्छुः, भो शरो, मोभशिरस्मदथे लिखितवान्, कस्यचित् छत- 

दारो भ्वाता यदि निःसन्तानो चियते, तदहं तस्य भ्राता तां 

जायासुद्द्य खभ्वाचे वं ्सुत्पादयिव्यतौति । वाढ, सप्त भरातर 

आरान् । प्रथमश्च विवाहं छता निःसन्तानो ममार । दितौयस्तदा 

तस्य जायां लेभे, सोऽपि निःखन्तानो ममार । ततस्तृतोयस्तां लेभे । 

इत्थमेव ते सप्र नराः सन्तानानत्यक्वा मसः । स्वेषां पञ्चात् खा 
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योषिदपि ममार । शतः पुनर्त्थाने सा तेषां कस्य भार्यां भवेत् ? २३ 

यतस्ते सप्च तामुदूढवन्तः । यौशस्तदा तान् प्रत्यबादौत्, एतद्युगश्य 

सन्ताना उदन्त द् दन्ते च, य लवसुष्य युगस्य तोत्यानस्य च 

भागिलमदन्तौति प्रतिपन्नास्ते नोददन्ति नोदुद्न्ते वा, न शक्यं 
हि तैः पुन मेत्तेमपि । वास्तवं खगेदूतैस्त्यास्त ईश्वरस्य सन्तानाञ्च 

जाताः, यतस्ते युनरत्यानस्य सन्तानाः । खतास्त॒यदुत्थाणन्ते तत् 
स्तम्ब तान्ते मोशिनापि खुचयाञ्चक्र, यतस्तेन प्रभुर त्राहामस्येश्वर 

दसहाकस्य चेश्वरो याकोवस्य चेश्वर इत्यभिघौयते) ईश्वरो न 

ग्डतानामपि तु जौवताभमौश्वरोऽस्ति, यतस्त सबद जोवन्ति । 

शाखा्यापकानां केचित् तदा प्रहटृद्ः, भो गरो, सन्यदक्त भवता । 

ततः प्रति पुनस्तं किमपि प्रष्टु ते नोत्सेहिरे । 

योना शत्रणां निसत्तरकरणस् । 

सतु तानवादौत्, जनाः खौष्टं कथं दायूदस्य पुतं वदन्ति ? 

गौतगन्ये ददि खयं दायूद् इत्यं यारति, 

मम प्रभुभिदं वाज्यं बभाषे परमेश्वरः । 

लच्छनरन् पादपौढठं ते यावन्न डि करोम्यहं । 

अ्रवतिष्टस तावत् लमासौनो मम दचिणे ॥ 

अतएव स दायूदेन प्रभुरिव्यभिधषौयतेि. कथं तहिं ख तस्य 

पु्ो भवेत् ? 

ततः परं स छत््नस्व प्रजाइन्दस्व कणंगो चरो ख भ्िब्यानाह, यूयं 

२४ 

९५ 

९९ 

२७ 

४४. 

ग्रास्लाध्यापकेभ्यः सावधाना भवत, रोचयन्ति ते मदहापरिच्छदे ५९ 

विहारम्, र काङ्कन्ति च दधेष्वभिवन्दनानि समाजग्टडेषु अष्टासनानि 

भोज्येषु च अ्रष्टस्थानानि ¡ ते विधवानां ग्डाणि ग्रसन्ति, कलाञ्च ४७ 

सुदौचं प्राथैयन्ते ! विचारे ते घोरतरं दण्डं ल्यन्ते ॥ ₹२०॥ 
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दानश्रौलताविषयिशे शक्ता । 

९९ श्रय स ऊडंदुष्टिं छवा धनागार उपहारान् निचिपतो 

र 

र् 

४ 

( 

१९० 

धनिनो ददभे विधवाश्चेकां दरिद्रां ददभे या च्ोधिष्ठमुद्रादयं 

तच न्यकेष्ठौत् । तनः स उवाच, युक्मानहं सत्यं त्रतोभि, दरिद्रेय 

विधवा सरव्व॑भ्योऽधिकं निकिक्तवतौ, यतः स्वव प्रयोजनातिरिक्र 

किञचिदौश्वरो देष्यो पनारेषु निकिक्षवन्तः, इयन्त प्रयोजनोयखाभा- 

वेऽपि सव्वेख्खं निद्धिश्चवतो, जौ विकां इत्छ्वामेव । 

पिखूशालेयस्य विनाशः योश्ोः पनरागमनसधि शिन्ता । 

श्रय धन्रेधाम रुचिरैः प्रलररलृषटदरेश्च णोभितमिति कैित् 
कथिते स खाजदहार, ्रच युद्माभि येरदृश्यते तन्मध्ये यद् प्रस्तरोपरि 

प्रस्तर एकोऽप्यनिपातयितव्यो न विदायिश्यते, तादृशानि दिना- 

न्यायास्यन्ति । ते तदा तं पप्रच्छुः, शुरो, वाढं, कदा तत् सम्भ 

विष्यति ? कि वाभिन्ञानं त्छम्भवकालस्य ? स उवाच, सावघाना- 

सित, मा भराम्यत, यतो बहवो मन्नामध्वजिन श्रागत्य वदिव्यन्य्ं 

खः, समयश निकटमागत इति तथ्यं तान् मानुगच्छत । यदा 

च युद्धा नासुपञ्चत्रानाञ्च किवदरन्तो ओव्यय तदा मा अस्यत, यत 

एतानि प्रथममवणश्यम्भावोनि, न लापाततः परिणामो भविति । 

ख तद् तान् जगाद्, जाति जाति विद्धं राज्यञ्च राज्यस्य 

९१९ विश्द्धसुत्थास्यति, स्थाने साने च महश्टकम्पा दुभिचाणि माख्ञ्च 

५.५; 

१३ 

भविव्यन्ति, गगनाच महान्ति भौषणान्यभिन्नानानि च सम्भवि- 

व्यन्त । सव्वेस्मादेतस्मात् प्राक् तु मनुव्या युश्रासु इस्तानपंयिय्यन्ति 

खमाजय्डेषु कारासु च निधास्छन्त उपद्रोग्यन्ति च युभ्मान् राज्ञां 

शारूणाञ्च समं नेतव्यान् मन्नामकारणात् । तन्तु युञ्मत्यक्लौयखा- 

चण परिणतं भविच्यति । ततो यूयं मनःखिदं निश्ितुत यत् 
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खपच्वादाथे युश्नाभिः प्राक् न चिन्तयितव्यं । यतो युद्माकं सरव्वऽपि 
विपच्ला यस्व प्रतिङ्रूलवादं प्रतिरोधे वा कन्तुः न श्रच्छन्ति, तादृ 

वक्तं ज्ञानच्च मयैव युश्भ्यं दायचिय्येते । यृचन्तु पिदन्वामपि भरामि 
ज्ञातिभि बेन्धुभिख शमपेविच्यष्वे, युश्माकं केचिच धानिग्यन्ते । यृयञ्च 

सर्व्वेषां देषपाचाणि भविव्यय मन्नामकारण्णत् । न तु विनंच्छति 

युद्राकभेकोऽपि श्रिरोहः। स्धेय्येण चूं खप्राणान् ्रजेचिव्यय । 
यदा तु विरूषणलेमयुरौ एतनाभिववंष्टितां इच्छथ, तदा तस्य 

उच्छित्ति यंन्निकटमागता तव्नानोत् । तदा चिद्दियानिवासिनः 

पलाय्य पव्वेतानाञअ्यन्त् मनुयाश्च पुरयां मध्ये वन्तेमाना निगेच्छन्तु 

यामेषु वत्तेमानाश्च तां मा प्रविश्न्त् । यतो यद्यल्लिखितमास्ते 

तन्छव्वैस्य भिद्धये तान्यधक्नप्रतौकारस्य दिनानि भविव्यन्ति । भवि- 

स्यन्ति च दिनेषु तेषु ग्भिण्ः स्तन्यदा चिन्यश्च सन्तापभाजनानि। 

यतो मेदिन्यां महादुगेति भेविव्यति कोपश्च जातिमिमां प्रति। 

जना असिग्रस्ताः पतिग्यन्ति वन्दौङताः सन्वेजातिषु ( विक्रायि्यन्ते) 

च। परजातौनां कालश्च यावदप्रणेः खास्यति, तावर् चिङश्रालेमं 

नित्यं परजातोनां चरणे म॑दंयिखते । स्यं चन्द्रे नचचेषु चाभि- 
ज्ञानानि भविष्यन्ति, शतल्लेऽपि जातोनां सङ्ोचो व्याङ्खुलानां 

शषमुद्रस्य नाद् चलनयो मंतुव्येषु च प्राणत्यारिघु भयाद् श्वमण्डल- 

माक्रमिव्यन्तौनां (विपदां) प्रतौक्तणाच्च, यतो गगनस्य बलानि 

विचलिव्यन्ति। तदा च महासामथ्यप्रतापाभ्यां सद्धं मेघरयेना- 

गच्छन् मनुव्यपुचस्ते लंचयिव्यते । एतत्सन्भवस्यारम्भे तु यथमूर्धौ- 

शय शिरांस्यचौकुरुत, यतो युश्ाक मुक्तिरासनना । 

पुनः ख तेभ्यो दृष्टान्तं कथयामास, उड्म्बराः सव्व ठचाञ्च 

युद्माभिरालोच्यन्तां, ते स्पष्टं पल्लवातुत्यादयन्तोति दृष्टा सख्यं 
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२९ जानौय युयमाखन्नः यौश्रकाल इति । तथेव यूयमपि यदोतत्सव्वैस्य 

२९ सम्भवं द्च्यय ज्ञास्यय तदा यदौश्वरस्य राच्यं समो पस्यं । युञ्मानहं 

सत्यं न्रवौमि, यावत् सव्वैमेतन्न सम्भवति तावन्न व्यत्येव्यन्ति मानवा 

२२ एतत्कालिकाः । द्यावाष्टयिव्यावत्येवयतः, मम वाक्यानि तु नैवा- 

२* त्येष्यन्ति । चूचन्तु सखायं सावधाना भवत, नोचेत् युद्मचचित्तानि 

मद्यभारेख मत्ततया जौ विकाजन्यचिन्ताभि वां जडोभवि्यन्ति, 

२५ तथा सति स दिवसः खदा चुश्रारुपद्धास्यति । यतः कूंटपा शवत् 

१५ स ॒ग्दतलस्य सव्वेचासौनानां सर्व्वंषासुपरि व्तिव्यते । श्रतो यूं 

जायतः खित्वा सव्वेकाले तथा प्राथेयष्वं यथा विचार ददं निख्ौ- 

ेत यत् सर्व्वाष्छेतानि भाविदुःखानि तरितुं मनुखयु स्य मकं 

खातञ्च यूयमेव । 

९० तदा स प्रत्यहं धश्मेधामन्युपदिश्रन् दिवस्षमयापयत्, जेतुना- 

२८ द्यगिरिं निगेत्य च तत्र॒ राचरिमयापयत् । यूष च सव्वैजनो 

ध्मेधान्ि तस्य वाक्यान्याकणेयितु तस्य समो पमागच्छत् ॥९१॥ 

यौशोः शेषदुःखभोगः ख्युश्च । 

ॐ निष्किएवपूयानां पव्यै तदासन्नमासौत्, तस्य नामान्तरं 

९ पार्छेति । सुख्ययाजकाः श्ास्त्राध्यापकाञखच यौशो र्यापादनस्योपा- 

यमगवेषयन्, यतस्ते जनेभ्यो भोता च्रासन् । 

रईष्करियोतौययिह्द7 इत्यभिधो नरस्य विश्वासघातित्वम् । । 

२ अय शरेतानो दादश्ानां शरेष्छां गणितमोष्करियोतोयाभिधं 

+ विह्भदाम् ्राविवेशच | स च मुख्ययाजकानां सेनापतोनाञ्च समोौपं 

५ गला तेषु तत्छमपैणस्योपायमधि तेः संललाप । ततस्ते दषं ग्वा 

₹ तस्त रूप्यं दातुमङ्गोचक्रः । सोऽपि सम्मतो बन्धव, जनताव्यतिरे- 

केण तेषु तत्छमपेणायंमवका गरं प्राप्ुमयतत च । 
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निस्तारपव्वैपालनं प्रभोर्भोच्यस्थापनघ्च । 

ततः परं निष्किठपूपानां दिनमुपतस्ये यदा निस्तारोत्छकोयो 

मेषो घातयितव्यः । यौ श्टस्तदा पिं योहनच्चेदमादिशन् प्राहि- 

शोत्, युवां गलास्मदयं निस्तारोत्छरोयं भोज्यं सन्नौंङुर्तं तद- 

साभि येया सजुच्येत । तौ तं पप्रच्छतुः, भवदिच्छातः कुचावार्भ्या 

सल्नौकनंव्यं ? स ताववादौत्, पश्यतं युवयो नेगरं प्रविष्टयो जेल- 

पणं कलसं वदन् कश्चिन्नरो रशमत्सश्यखमुपस्धास्यते, स यद् ग्ट 

भ्रवेच्छति, तदभ्यन्तरं यावद् तमनु गच्छतं, गरहस मिनश्च वदतं, गुरु 

भवन्तं च्छति, कुचर तदतियिग्टहं यचादं खशिग्येः शाद्धं निस्तारो- 

व्छवौयं भोञ्यं भोच्छे ? स तदा वां भमित उदतरामाण्नेः सव्नितां 

ङती लां ट्यिष्यति । तचेवोपकल्ययतं । ततस्तौ गला तेन 

यत् कथितं तदनुदूपं दृष्टा निस्तारोत्छधौयं भोज्यं सन्नी चक्रतुः । 

समये ठपस्थिते स भोक्ुमुपविवेश्र दादश प्रेरिनाख्चतेन साद्धे- 

मासन । स॒ तदा तानुवाच, दृढाकाङ्खधेदं मया प्रन्याकाङ्कितं 

यन्मम दुःखभोगात् प्राग् य॒द्माभिः राद्धं मिद् निस्तारोत्छवौयं भोच्यं 

भुञ्जोय । यश्नानह त्रवौमि, तद् यावदौशवरस्य राच्ये श्द्धिन 

भविष्यति तावन्मरधा नेव भोच्यति पुनः ततः पर स पानपाचं 

ग्टहौला चन्यवादं क्ता जगाद, ग्लौ तेन ज्मियो विभजध्वं च| यतो 

य॒द्मान् ज्रवोमि, इतः परं यातव्रदौश्रस्य राज्यं नोपस्छासति तावद् 

गो स्तनौोलतोत्यन्नो रसो मया न पायिच्छति | ततः परं ख पूपमा- 

दाय चन्यव्रादं छला च तं भङ्खा तेग्यो ददौ बभाषे च, एतन्मम 

श्ररं यद् खनद दौश्ते। मम सरणार्यमिदं कुरत । भोजनात् 
परञ्च स तयेव पानपाचमादाय बभाषे, पानपाचमेतन््म शो एिष्तिन 

स्यापितो नूतनो नियमः, थ$़दथे तद् विखाव्यते । 
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अपि च पश्यत, मदस्मपेयितु हस्तो मया साद्धं भोजनमच्चे 

वर्त॑ते, यथा निरूपितं यथेव मलनुव्यपुचः प्रयाति, नरेण येन तु 

स॒ समप्यते स सन्तापपाचं । ततस्तेषां कस्तत् करिग्यत्येतदधि ते 

मियो विचारवितुमारेभिरे । 

पुनस्तेषां को महान् मान्यः, एतदधि तेषु वादानुवाद् उत्येदे । 

सतु तान् जगाद, परजातोयानां राजानस्तेषाखुपरि प्रञुलं क्वैते, 

तेषां कटेलकारिणएश्च डितकरा इत्यभिधौ यन्ते । ययन्तौ दृग्भावा 

मा भवत । मरत्यत युश्नन्मध्ये यो महान् ख कनिष्ठ दव भवत्, यञ्च 

नायकः स॒ परिचारक दूव भवतु । कतरो हि महान्, भोच्ये य 

तअसौनोऽस्ययवा यः परिचरति? किंन सख य श्रामोनोऽस्ति? 

युश्रांकं मध्ये वहं परिचारक दव वक्तं। मत्यरौचासु तु यूय 

सिरभावेन. मया साद्धेमवखितास्ततो यया मम पिता मद्यं दाय- 

वद् राज्यं दातुमङ्गौ तवान्, तथाह युश्मभ्यं दायवदिममधिकारं 

दातुमङ्गौकरोमि, यन्मम राच्ये ययं मया साद्धं मम भोजनमश्च 

भो च्छष्वे पास्यथ च, सिंदासनेष्वासोना इखायेलस्य डइादशानां 

वंशानां विचारं करिष्यय च । 

ततः परं प्रभु बभाषे, भिमोन, शिमोन, पश्च, ओेतानक्तिलि- 

उना ग्स्यभिव चालयिव्यन् युश्मान् लब्ध ययाचे, श्रहन्तु तदये 

तया प्रायिंतवान् यथा तव विश्वासो न विलुषयेत । लमपि खसमये 

प्रत्या इत्तस्तच भ्वान् सखिरौक्रु । ख तु तमाह, प्रभोः भवता 
साद्धेमहं कारामपि श्छत्यमपि च गन्तुसुद्यतोऽख्ि । स द्वूवाच, 

पित्र, त्वामहं जवौमि, ल यन्मां जानासि तत् चिद्धलो यावन्नान- 

ग करि व्यभि तावत् कुक्टोऽद्य न रविष्यति । 

ततः परं ख तानुवाच, यदाहं य॒श्नान् सुद्राधारं चेलशन्परक- 
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सुषानद्ौ च विना प्रादिणव, तदा चुभ्राकं किं कस्याष्यभावो 

जातः ? ते म्रतयुचुः, न जातः। स युनस्तानवादौत्, च्रधना तु यख 

भुद्राधारोऽस्ति स त गटहातु चेलसम्यट कञ्च तथा । यस्य तु नास्ति 

स॒ सखवस्तं किक्रोणणलसिञ्च क्रौणातु । यतोऽहं यभ्नान् त्रवोमि, 

मामध्येतेनापि सिद्धेन भवितव्यं यज्लिखितमास्ते, 

अधर्म्राचारिणां मध्ये सोऽप्येको गणितोऽभवत् ॥ 

यतो मामधि यद्यन्निषूपितं तत्यरिणामः सिध्यति । तेऽवादिषुः, 

प्रभो, पश्यत्वच् दयावस विद्येते । घ तानन्रवोत्, तत् पर्याप्तम् । 

गेत्शमान्युदाने यौ श्णोमे्म्मान्तिकदुःखम् । 

ततः परं ख निर्गत्य खरोत्यनुसारेण जेतुनपव्वैतं ययौ तच््छि- 

व्यान तमनुजग्भः । गन्तव्यं खानं प्राप्तश्च स॒ तानवादौत्, यूय तथा 

प्राथयष्वं ब्रया पर्टौकां मा प्रविशेत । अ्ननन्तरं स प्रायेण प्रस्तरच्तप- 

खानमन्तरं ङुव्वस्तभ्यः प्रयग् बग्छव जानुनौ पातयित्वा चेदं भाष- 

माणः प्रायेयाञ्चक्र, पितः पानपाचमिदं मन्नोऽपसारयितुं यदि तव 

मति भेवेत् ¦ तथापि न मम वाज्छापि तु तवेव वाञ्छा सिध्यतु । 

तदा खगोात् तश बलद्ाता दूत एकस्तसमे दशेनं ददौ । खच 

प्राणपणेन चेष्टमान एकायतरं प्राथेयत । तस्य खेद ख बश्यव मौ 

पतद्धिः शोणितविन्दुभिः खदृशः । ततः पर स प्रार्थनात उत्थाय 

भिव्याणां समौपं गला तान् शोकान्निद्राणान् ददे बभाषे च, किमथे 

निद्राय ? उत्थाय तथा प्रायेयघ्ं यथा परौचां न प्रविशेत । 

+ योण्टोः शचरदस्ते समपेणम् । 

स॒ यदेतदभाषत,' पश्च तदा जनतोपतखे, तदये च दादशा- 

नामेकोऽयेतो यिह्ृदा इत्यभिधो नरोऽ्रचछत्, योर च॒मितुञ्च तद- 
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४ न्तिकमाजगाम । यौ्रस्तु तमाह, रे यिह्ृदा, चुम्बनेन कि मलुव्यपुचं 
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शरच्ेषु समपेयसि ? तदा यद् भवितव्यं तङ्गिभिः कैखित् तद् दृषा 

स षष्टः, प्रभो, श्रस्माभिः किं छपाणाघातः कत्तेव्यः ? तेषामेक 

महायाजकस्य दाषमाइत्य तस्य द चिणं कणेमवचिच्छंदट् । यशस्तु 

पत्युवाच, एतद् यावन् मामनुजानोत । इत्युक्ता स तस्य कणं स्या 
तं निरामयं चकार । श्रनन्तरं योश्टः खसमोपमभ्यागतान् सुख्य- 
याजकान् घेन्मेधामरचकान् सेनापतोन् प्राचौनांञ्च जगाद, दख 

धरि्न्त दव यथं किभमोन् यटौश्चादायागताः ? अहन्तु प्रत्यहं 

घम्मेधान्नि युश्नाभिः साद्धेमारु, तदा यूयं मदिरुद्ं ₹स्तान् न 

प्रासारयत । श्रपि वयं युश्राकं समयोऽन्धकारस्य चाधिपत्यम् । 

पितरेण यौ श्यः चिकृतवोऽखोरतः । 

ते तु तं ्टलापनोयं महायाजकस्य ग्टहं प्रवेशयामासुः, पिच्च 

दूरान् तमनचगच्छत् । तच प्राङ्गणएस्य मध्ये जनेषु वदिं प्रज्वाद्यै- 

कचो पविष्टेषु पिचस्तेषां मध्य उपविवेश । दासौ काचित् तदा तनमा- 

लोकस्य पुरस्तादुपविष्टं निरौच्य तं प्रत्येकदृ टं ङुव्वैन्तौ व्याहार्षोन्, 

असावपि तेन साद्धेमासौदिति । स वनङ्गोङ्व्वेनननरवोत्, नारि, तं 

न जानामि। चणात् परमन्यः कथित् तं दृष्टा जगाद्, त्वमपि 

तेषामेक इति । पिचस््रवाच, नर, नामस । ततः परं व्यतोतायां 

प्राथेणेकर्स्यां घटिकाखमपरः कञ्चिद् दृढतरं व्ाहार्घोत्, नूनमसा- 

वपि तेन साद्धंमासौत्, ्रसौ हि गालौलौय दति । पिचस्वादौत्, 

नर, न जाने लया यदुच्यते । तस्िन्नित्यं भाषसाणे सदसा कुक्कुटो 

स्राव, प्रुञ्च सुख परावतत्यै पिच समालो कयामाम । पिचस्तदास्मा- 

षात् प्रभोस्तर् वाक्यं यत् सख तेनोक्तः, यथा, कुक्कटरावात् प्राक् लं 

चिवो मां प्रत्याख्यास्यसौति । ततः पपिचो वदिगेचा तोत्र रुरोद । 
7. ए. ४. 8.-14 | 209 
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याजकंदे ्णध्यच्तसमक्तं यो श्रो विचारः । 

श्रय यौशो रक्षणे नियुक्ता नरा उपहसित प्रत्तासतं प्राहरन् ९२ 

वस्त्रेण तस्य शिर आच्छाद्य चास्यमताडयन् तमए्च्छख, कस्तां ९४ 

ताडितवान् ? भावोक्या तद् वद् । एतदन्यान्यपि निन्दा चकवकचां खि ९५ 

बह्टनि तं प्रति तैरूविरे । 

जाते पुन दिवे जनानां प्रा्तौनवओेां सुख्ययाजकाः शास््ा- ९ 

ष्यापकाञ्च समागत्य सौयसभामानाय्य तं जगदुः, लं यदि खौष्ट- ९ 

सतद्यख्मान् वद । स ठु तानुवाच, मयोक्ता रपि यूयं न विश्वसिब्यथ, ९म 

ण्रछ्टाञ्चायिमां न प्रतिवदिव्यथ नापि वा मोचयिव्यय। दतः प्रश्ति ९९ 

मनुख्यपुच ईश्वरस्य प्रभावस्य दकिण श्रासौनः स्थास्यति । अ्रनेन सव्वं ऽ 

 व्यादापुः, वं तहिं किमोश्वरस्य पुरः ? ख तानवादौत्, यूयं ( तथ्यं) 
व्या रय, यतोऽहं सोऽस्मि । तदा ते प्राह्णः, साच्छयेणाधिकेनास्माक ७१ 

किं प्रयोजनं ? वयमेव तस्य सुखान्निगेतं वाक्यं श्रतवन्तः ॥ ₹२॥ . 

ततः परं तेषां छतो निकर उत्याय तं पौलातस्य समो- & ९ 

पमनेषौत् तस्व यिर्ड्ञ्च तेऽभियोगं कुव्वैन्तो भाषितुमारेभिरे, 5 

लकितोऽयमस्ाि येर् राजा खौष्टोऽहमिति व्याहर न्नयं जाति- 

भिमासुन्मार्गगाभिवे प्त्रत्तयति कैसराय करदानं निवारयति च । 

पौलातस्तदा त पप्रच्छ, वं कि यिह्ृदौयानां राजा? स तं प्रति- 

वभाषे, भवांस्त्यं व्यादरति । ततः पौलातो सुख्ययाजकान् जननि- 

„९ 

वांश्च जगाद्, नरेऽस्मिन् मया कोऽपि दोषो न लच्छते ¦ ते तु 

गाढतर मवदन्, स प्रजा उन्तजयति, गालौलत श्रारभ्येतत् स्थानं ५ 

यावद् यिह्दिथायाः सव्वे्रोपदि ग्रति च । इत्यं गालौलस्य नाम < 

श्रत्वा पौलातः पप्रच्छ, ख नरः किं गालौलौयः? ततः स हेरो- ° 

दश्य करटैलाधैन इत्यवगम्य ख त डेरौोदस्य समोपं प्राहिणोत्, 
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3 

९९ 

६.९ 

यतस्तेषु दिवेषु शोऽपि यिषशालेमेऽवन्तेत । यौष्टं दृष्टा हेरोदो- 

ऽतौव जदषे, यत आदोचेकालात् ख तमदिद्चत, यतः स तमधि 

वङ्कः कथा अ्रश्टणोत्, तेन प्रदशितं किञ्चनाभिन्ञानं द्रच्छामोत्या- 

शापि तस्य शुच्नाता | तस्मात् स तं वह्धप्रन्नानष्च्छत् । सलु नं 

किमपि न प्रत्यभाषत ) श्रपि च त्र सिता सुख्ययाजकाः भास््ा- 

ध्यापकाओैकायं॑तस्याभियोगमङ्व्वैन् । ेरोदस्त॒ खमेन्यानां साहा 

स्येन तं परुषो छत्यो पजदहास्च श्वं प्रावारं परिचाष्य च तं पुनः 

पोलातस्यान्तिकं प्रेषयामास । तस्मिन् दिने पौलातडेरोदौ परस्पर 

मरणयिनौ बश्धवतुः, यतस्ततपव्वै तौ परस्परं वैरमाखितौ ॥ 
अथ पौलातो सुख्ययाजकान् नायकान् प्रजाजनञ्च समाइहया- 

ब्रवौत्, मनुग्योऽयं प्रजाजनस्य कुप्रवत्तेक इव युद्मामि म॑दन्तिक- 

मानौतः । पश्यत हु युयमञिन् चान् दोषानारोप्थ मया 
युद्मत्समक्तं विचार कुव्वतास्मिन् नरे तेषां कोऽपि दोषो न लकितः, 

हेरोदेनापि न लक्तितः, यतोऽहं युश्मान् तस्यान्तिकं प्रेषितवान् । 

पश्यत च नापराद्धमनेन प्राणदण्ड्डेतुकं किमपि । श्रतोऽहमिमं 

शासिवा मोचयिय्यामि । प्रतिवत्सरन्त् पव्वेणि तेषां तोषणाथभेकस्य 

मोचनं तेनावश्यं कर्तयमाक्तत् । अतस्तेषां जस्नजनतोत्कोशन्तौ 

जगाद्, संहरेमं वाराब्वाञ्चासदयं मोचय । नरः म नगरे मचय 

तस्यो पञ्चवस्य नरदत्यायाञ्चं कारण्णत् काराबद्ध आसोत् । पौला- 

तश्तदा कौशं मोतचचयितुमिच्छंस्तान् युनरुचैः सम्बोधयामाशू । ति 
` त्व जगदुः, ऋश्रमारोपयेमं, कुश्मारोपय । पौजातस्ततौयवारं 

तान् बभाषे, किं न्वपराद्धमनेन ? न लकितोऽस्मिन् मया प्राण- 

दण्डद्ेतुकः कोऽपि दोषः । तदिमं शासित्वा मोचयिव्यामि। ते तु 

महा अब्देकग्रतामास्ाय तस्य क्श्ारोपणं ययाचिरे, तेषाञ्च मुख्य- 
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याजकानाच्च शब्दाः प्रबश्वुः, पौलातख तेषां याञ्वायाः साधनं ₹४ 

निशिकाय । ईत्यञुपश्चवस्य नरदत्यायाश्च कारणात् काराबद्भो २५ 

यो नरस्ते याचितः स तेषां तोषणाथे तेन मोवितः, योष्एस्त 

तेषामभिलाषे खमपितः । 

योश्णोः क्रुष्ट रोपणं ग्टत्युख । 

अरय जना यदा तमपानयंस्तदा यामादा गच्छन्त श्रिमोनाभिधमेकं 

ङ्रौणोवं नर टला यौशोः पञ्चाद् वनाय तत्खन्धे कशमर्पंया- 

मासुः । महान् जननिवरश्च॒तमन्वगच्छत् तन्मध्ये योषितोऽप्यासन्, 

तास्तद् यं सखवचवास्यताडयन् व्यलयंख । यशस्तु सुखं परिवत्ये ता स 

श्त्रवोत्, भो यिदूगशालेमस्य दुहितरः, मदथं मा रदितापि तु खा 

खसन्तानठन्दाथंञ्च, यतः पश्यतायान्ति तानि दिनानि यदा जनै 

च्छते, घन्या बन्ध्याः, धन्या जठरा श्रप्रस्ूताः, धन्याश्च स्तना 

अरटोदिताः ¦ तदा मनुख्या गिरोन् सम्बोध्य वदिष्यन्ति, ` अ्रस्मासु 

निपततेति, गेलां ञ्च वच्छन्ति, भ्रस्मान् प्रच्छादयतेति । यतः सरसं 

तरू ग्रति यद्येतत् क्रियते, का तदि शुष्कस्य गति भैविय्यति ? 

अपि च तेन साद्धेमपरौ दौ दुष्कब्डिणौ व्यापादनायापानौयेताम् । 

ततः परं ते कपालमित्यभिधं स्थानं प्राप्य तत्रैव तञ्चतौ 

द्ष्कश्विणौ च क्रश्रान्यारोपयामासुरेकतरं तस्य दकधिणे, वामे 

चान्यतरं । यौ श्स्तदो वाच, पितः, चमख तेषां, यतः किं कुव्वन्ति 

तन्न जानन्ति श्रनन्तर ते तस्य वांसि विभजमाना गुरिका- 
४ = ४] 

पातमकाषैः प्रजाजनाख्च निरौच्माणा ्रतिष्ठन्। तेः साद्धं नायका 

श्रपि तं न्यदक्वन्तोऽवदन्, अखावन्यांस्तार यामास, यद्यावौश्वरस्य 

वरितः सगौष्टल्त्यातमानं तारयतु । चेनिका श्रपि तञुपहसन्त 

उपागत्यान्ञर खमु पार न्नवदंशच, लं चेद् यिह्धदौ यानां राजा तद्या 
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रन त्मानं तारय । तस्यो च य॒नानौये रोमोयेरिनौयेखाचरे लिंखि- 

९ 

४९ 

४ 

४ 

ष्ट 

४४ 

४९६ 

४९ 

ट 

तमिदं लेख्यमासोत्, चिहृदौयानां राजायमिति । 

तेन साद्धुबद्धयो दुष्कभ्डिष्णोरेकतरोऽपि तं निन्दन्नाद्, लं यदि 

खोष्टस्त्यात्मानमावाञ्च तारय । अन्यतरस्वु तं भंयन्नत्रवौत्, ई खरा- 

दपि किंल्वं न बिभेषि तेनैव दण्डनाकरान्तः ? श्रावां हि तदर्हा, 

यत श्रावाभ्यां यच्चदपराद्धं तदु पयुक्नि फलानि सुच्यन्ते, श्रयन्वयुक्त 

किमपि न कृतवान् । ततः परं सष योषं जगाद, प्रभो, भवान् 

यदा खराजल्वेनायास्यति, तदा मां ख्मरतु) यौष्एश्च तमवादौत्, 

त्वामहं सत्यं तरवोमि, श्रद्य त्वं परमदेओे मम खङ्गो भविव्यसि। 

तदा प्रायेणोपस्धितायां षष्टघरिकायां कच्छे श्मण्डलेऽन्ध कारः 

सच्जातः, स नवमचरिकां यावद् वतस्य  द्ुय्येस्तदान्धकारमयो बन्धव, 

मन्दिरस्य तिरस्करिणो च छिन्ना दिघा बग्डव। योश्यखोच्चरवमुदौ- 

रयन् व्ाजदार, पितस्तव स्तयो ममात्मानं समपेयाभि । इदमुक्ता 

ख प्राणांस्तत्याज । तदितिटन्तं दृष्टा श्तपतिरौश्वरं स्ठवन्नुवाच, 

सत्यं, नरोऽषो धाभ्मिक च्रासोत् । तत्कौतुकद भेनार्थमेकचो लता 

जननिवदहाञ्च सव्वं तदि तित्तं निरौच्छ खवचांसि ताडयन्तः प्रति- 

४९ जम्भः । आसंश्च दूरे ति्ठन्तस्तत्यरिचितजनाः व्व याञ्च गालौल- 

भैर 

४# र 

तस्तेन सा द्धंमतुगतास्तासां काञ्िद यो षितस्तत् खव्वे निरोचमाण्णः । 

योश्टोः समाधिः 

पश्य च चिहदौयानाम् श्ररिमाथियानगरान्नर एको योषेफ- 

` नामोयतखे । स मन्तो किन्तु भद्रो धाश्िकञ्च नरोऽमोषां मन्तर- 
फा चारान्यामसनपक्रख्चासौत् खयमपौश्वरस्य राज्यं प्र्टेचत च । स 

एव पौलातस्यान्तिकं गला तं यौ गो दं ययाचे), तमवरोद्या च 

ख्ष्छवासषा वेष्टयामाख, यज्र च प्राक् कोऽपि कदापि न श्यित- 
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स्लादुश तलिते ्रवागारे तं निदघाय । तदनं सन्ननदिन, विश्रा- ५४ 

मवारस्यार म्भञ्चासन्न आसौत् । मालोलतस्तेन साद्धेमागता नायो- ५५ 

ऽ्यनुगच्छन््यस्तच्छवागार मवलो कया मासु देहश्च कथं निघोयते तद् 

ददृश्टः। ततः परं प्रत्यादत्य सुगन्पौ नि द्रव्याणि तैलानि च स्न चक्रुः । ५९ 

तयापि विधानान्ुखारेख ता विश्रामवारे विश्राममसेवन्त ॥ ९३॥ 

योज्ञ: पुनरुत्यानं स्वगररो शाञ्च । 

सप्तादस् प्रयसे दिने त्वतौव प्रयूषे ताः सष्नौरुतानि खग रः 

च्विद्धाणि वदन्त्यः श्वागारान्तिकं जग्मुस्ताभिः साद्धंमन्या अपि 

काञिन्नार्ययोऽ्रजन् । तदा ताः शरवागारदारात् प्रस्तरभपसारितं 

लच्यामासुः, प्रव्श्चि त्ू प्रभो वो दंहंन ददृ्रः पश्य चाच 

चिन्ताङ्खलाखु तासु दौप्रपरिच्छदवेष्टिलौ दौ पुरुषौ ता उपतस्थतुः । 

तासु श भोतासु श्वमिं प्रति नतसुशखोधु च तौ ता ऊचतुः, कथं 

स्तानां म्ये तं जौवितं गवेषयय ? सोऽ नास्ति, स उत्थायित 

एव । पुरा गाललैले विद्यमानेन तेन यूथं दुक्तास्तत् स्मरत । 

स दि कथितवान्, मनुख्यपुचस्येदमवश्यन्भावि, यत् ख पापिमनुव्याणं 

करेषु सम्पयिच्यते, करुणमारो पयिव्यते च ठतौये दिने च पुनरू- 

त्यास्यति । तदा तास्तस्योक्तौः श्मः । 

च्रनन्तरं ताः शवागारात् प्रत्यादत्यैकाद गरभ्यः मरेरितेभ्योऽन्येभ्यः 

मर्व्वभ्यश्च स्वादं ददुः ¦ मग्दलौनौ मरियम् योहाना याकोवश्च 
माता मरिवम् तां सङ्गिन्योऽन्याखेमा एव प्रेरितेभ्यः शव्वैमेतत् 

कथयामासुः । तेषां दृष्टौ तु तां कथा प्रलाप एव प्रत्यभात् 
ते च तासु न व्यश्वसन् । पिचख्त्याय श््वागार प्रति दुद्राव, 

्रहखच केवलं यस्ल्रखण्डान् श्छमौ विष्ठतान् ददभे, यच्च इन्तं तच 

मनस्याश्यं मन्यमानोऽपजर्गाम । 
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पश्च च तस्िन् दिवसे तेषां दौ नरौ चिरूशालेमात् कोज्न- 

चतुष्टयव्यवद्ितभिन्धायनामकं याममगच्छतां । तावेतानि सन्वेा- 

रोतित्तान्यधि नियः सुमलपतां । तयोरित्थं संखपत्यो विचारय- 

त्योख खयं यौः समौ पमागत्य ताभ्यां साद्धं जजितु प्रवदते । तयो 

नजाणि तु तथा रुद्धान्याषन् यथा तौ तमभिज्ञातुं नाश्ता । ख 

तदा ताववादौत्, कास्ताः कथया ब्रजनकाले या मियो विचारयथो 

विषसौ ? तदा क्ियपानामा तयोरेकतरः प्रतिभाषमाणएस्तमवादौत्, 

एको भवान् प्रवासौव यिरूशालेर्मे वन्तंमानोऽपि कि नावगतवांस्तत् 

सव्य यदेतेषु दिनेषु तच उत्त? स तौ पप्रच्छ, तत् कि? तौ 

तमूचतुः, नासरतीयं चौश्रभधि यद् उत्त तदेव । स भाववादौ 

नर श्रासौत्, ईश्वरस्य सव्वेजनश्य च समं क्रियया वाचा च 

शक्तिमान् । स यन्रल्ययाजक्रैरस्माकं नायकश्च प्राणदण्डाय समपितः 

कु प्रमारो पितश्चाग्छत् । खस्माकन्त्वियमाशासोत्, यत् स एवेखायेलस्य 

भावो मोचयिता ¦ तद् ययास्तु तया, तसमादि तिटन्तादारग्याद्य 

दतौयं दिनं स गतः । रपि चास्मत्सङ्गिनौमिः काभिञिन्नारोमि 

वेय चमत्कारिताः । ताः यष ्वागार गतास्तदटोयरटेदमप्राष्य 

्रत्यागताञ्च, ता श्रवद्न्, वयं खनगेदूतयो दं गेन प्राप्ास्ताभ्यासुच्यते 

स जोवतौति । ततोऽ्मत्सङ्भिनां केऽपि श्वागार जग्मः, ते ताभि 

यया कथितं तदनुरूपमेव सव्वं प्रापुस्तन्त॒ न ददृद्रः । स तदा 

तानुवाच, रे निर्ववोधौ भाववादिभि येदयदुक्तं तच विश्वसितुं मन्द- 
धियौ च, छत्छ॒तद् दुःखं मुक्ता खौष्टो यत् खप्रतापं प्रविशति, 

कि न तत् तस्यावश्यङ तव्यमासौत् ? ततेः परं ब मोशितः सब्वभ्यो 

भावतादिभ्यश्चारभ्य छत्से शास्ते तमधि यद्यज्ञिखितं तद् व्याख्यात् । 

दूत्यं ते यदा तयो ग॑न्तव्यस्य स्थानस्य समो पञुपातिष्ठन्त ख 
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तदायगमनेच्छाया लच्णमदग्रेयत् । तौ तु साग्रहं प्रसादयन्तौ 

तमू चतुः, तिष्ठलावाभ्यां साद्धं, यतः सायंसमय आसन्नो दिनावखानञ्च 

प्रतिभाति । ततः स ताभ्यां साद्धेमवस्थानायें गहं प्रविवेश । ततः 

परं ताभ्यां साद्धं भोजनायोपविश्य ख पूप ग्टहौला घन्यवादम- 

कार्षोत्, तं भङ्खा च ताभ्यामद दात् । अनेन तयो नंचाणि मुक्तानि 

तौ च तमभिजन्ञतुः । स तु तयोः समौपतोऽन्तदंघे । तौ तदा 

परस्यरमवादरिष्टां, श्रसमद्दय कि नाज्वलत् तदास्मदन्तरे यदा स 

पथ्यावाभ्यां समलपद खादधंञ्च शास्लाणि व्याख्यत् ? 

तस्सिन्नेव दण्डे तावुत्थाय यिष्ूशालेमं प्रतिजग्मतुः समवेतांञै- 

काद शप्रेरितांस्तषां सङ्गिनिश्च प्रापतुः । तेऽवदन् सत्यं प्रभुरूत्थापितो 

दत्तवांश्च श्िमोनाय दशेनमिति ` तावपि पयि यद् त्तं परूपभ- 

जने च स॒ यथा लाभ्यामभिन्ञातस्तन्जिवेदयामासतुः । 

दत्थं तेषां कथनकाले खयं यौ श्रस्तेषां मध्ये तस्यौ तांच 

जगाद, युश्नाकं श्रान्ति श्यात् । ततस्त चुना चासं गता चान्व- 

मिमत कच्चिटात्मानं पश्याम इति। स तु तानन्रवोत्, कथसुदिग्राः 

खथ ? किमर्थञ्च युभ्माकं इदथेषु वितकां उद्भवन्ति ? मम हस्तौ 

चरणौ च निरौच्छ जानौत यत् खयमदं सोऽखि । स्पुग्रत मां 

खमवलोकयत च । नाख्यात्मा तादृद्ांसाखिविशिष्टो यादृशं मां 

पश्य । एतद् भाषमाणः स तेभ्यः खदस्तौ खचरौ च देया- 
माख । तदापि लानन्दात् तेषु न विश्वसत्वाश्चय्थं मन्यमानेषु च 

स तान् पप्रच्छ, युश्माकमच किञ्चित् खाद्यं किं विद्यते? तदा ते 

तक्मने श्ष्टमौनसख खण्डं मधुकोषस्य खण्डञ्च ददुः, स च तेषां समच 

तद् ग्हौला बुभुजे । तांञश्चोवाच, मोरे ेवस्यायां भाववादिनां 

अन्येवु गोतसंडितायाच्च मामधि. यद्यल्लिखितमास्ते सर्वेण तेन 
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सिद्धेन भवितव्यमिति याः कथाः पुरा यु्नाभिः सद्धं ममावख्धिति- 

काले ययं मयोक्तास्तासां फलमेतत् । तदा म तेषां बुद्धिं शस्व 

बोधायोटघाटयामाख । तांश्च जगाद, इत्यं छिखितमास्ते इत्थच्च 

खौ टस्यावण्यङ्केव्यमासोत्, यत् तेन दुःखं भोक्रवयं ठतौये दिने 

पुनरुत्थातव्ये, यिूशालमादारभ्य च सव्वेजातिषु तस्य नाच्रा मनः- 

परावन्तेनस्य पापक्षमाथाश्च घोषणेन व्या्षव्यं । यूयञ्च सव्वसयेतस्य 

खाचः । पश्यत च मम पित्रा यत् प्रतिश्रतं तदं युभ्राकसुपरि 

प्रषयिव्याभि। य॒यच्च यावदूद्धंलो कतः प्रभावेन सष्जिता न भविय्यथ, 

तावद् यिर्शरालेमपुर्ख्यांमवतिष्ठध्वम् । 

श्रय ख तान् वेथनिथां यावद् वहि निनाय, खकराव्खौ त्य चं 

तेभ्य ्राशिषं ददौ । भाशौर्दानकाले च तेभ्यः ष्रयग्भरय खगेमारो- 

दइयाञ्चक्रं । ते च तस्य भजनं ज्ञला महानन्देन यिरग्रालेमं प्रतिजग्मुः, 

सतत धम्मेधान्नि वत्श्नानाश्चेश्वर मस्तुवन् चन्यमवदंश्च ॥ २४॥ 

~~~ --------~--- 
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इश्वरस्य वाकयं यौ शो संहत्वसवतार कथा च । 

श्राटौ वाद् आसौत्, सच वाद् ईखराभिसुख श्रासौत्, ख 8९ 

च वाद ईश्वर श्रासौत् । स श्रादावौश्वराभिसुख श्रासोत् । तेन 

म्वंसदधूतं, यचदुद्भतं तन्दरध्ये च तं विना म किमथद्तं । तस्मिन् 
जोवनमासौत्, तज्जौ वनच्च॒मनुव्या्णां च्यौतिरासौत् । तज्ज्योति- 
शान्वकारे राजतेऽन्धकारस्ठु तन्न जयाह । 

श्रथेश्वरसका शात् प्रहितो नर एकः समुद्भव, तस्य नाम योडन् 

दति । ख सच्छायंसाजगाम, ज्योतिरधि तेन तथा साच्यं दात- 

अमाजौत्, यथा सव्वं तेन विश्वासिनो भवेयुः। ख च्योति नात्, 
पितु ज्योतिषि साच्छदाने नियुक्तः यत् सव्वेमनुव्यं द्योतयति 

तद् यथायथं ज्यो तिरासौन्नगद्ायातुसुदचतं । तव्नगत्यासौत्, जगच्च 
तेन अमुहग्रव, जगत्त॒ तन्नाजानात् । स च्योतिःखरूपो निजविषय- 

माजगाम, निजख्वास्तु तं न जग्टः । यावन्तस्तु तं जग्टङ्स्तेभ्यः 

ख तत् सामथ्ये ददौ येन त ्श्वरस्य सन्ताना भवन्ति थतस्तेऽसुख्य 
नाज्ि -वश्वसन्ति। न शोणितेभ्यो नापि वा मांसस्याभिलाषान्नापि 

वा पुरूषश्याभिलाषात् प्रतयतेश्वरादेव ते जाताः । 

खच वादौ मांखशूपौ बश्वव प्रवासौवास्मन्मरध्ये वदते च, वयञ्च 

पिदसकाशाद्ागतस्येकजा तस्य पुचस्य प्रतापमिव तस्य प्रतापं निरौ- 

चितवन्तः । परिपूणेः स प्रसादेन सत्येन च | यहनस्तश्य साक्षी, ख 
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प्रो्ेरुक्रवान्, श्रयं स एव यमधि मयोक्तं, मम पञ्चाद् य श्रायाति 

१९ सख मत्तोऽग्रगण्यो जातः, यतः स मत्तः प्रागासौौदिति । तथ्य पूणं- 

९७ तात्चालम्मि स्व्वैरस्माभिः प्रसादात् पर प्रसादः । चतो मोभ्रिदारा 

९८ व्यवस्ादायि, प्रसादसत्ये तु योश्टखोषटदारा समुद्धते । ईश्वरः कदापि 

केनापि नादि, पिटक्रोडस् एकजातः पु एव तं व्याचख्यौ 

यौशुविष्पे योहनस्य खाच्यदानस् । 

९८ श्रथ योहनस्य स्राच्छमिदं । यिह्ृदौयजना यिरूशालेमाद् 

याजकान् लेवौयांश्च प्रहित्य यदा तमप्रच्छयन्, को भवानिति, 

९० तदा सोऽङ्गोचकार नेवापजङ्भूवे । सोऽङगौचकार, नाह खटः । 

९९ ते तमप्राचुः, तहिं किं? भवान् किमेलियः? सोऽत्रवौत्, नाहं 

सः । तदहं भवान् किं स भाववादौ ? स प्रत्यवादौत्, नाहं सः। 

१२ ततस्ते तमाहः. भवान् कस्तद् वदतु. यतो वयं चैः प्रेरितास्तेभ्यो- 

ऽस्माभिः प्रत्युत्तरं दातव्यं । आत्मविषये भवान् किं वदति? स 

उवाच, भाववादौ चिगश्रायाहो यथो क्तवान्, तथेव । 

अर्यं कस्यविद् वाणौ प्रोचे घोषतो मरौ । 

भो युद्माभिः प्रभो मागे: समानौ क्रियतामिति ॥ 

९२ प्रहितास्ते जनाः फरौग्रिनां अेष्धां गणिताः । ते तदा तमिभां 

९४ कथामप्राचुः, भवान् यदि न खौष्टौ नाणेलियो वा नापिवा स 

९५ भाववादौ, किमयं तडि कञापयति ? योनः प्रतिभाषमाणस्तानवा- 

१६ दौत्, श्रं तोयेन क्लञापयामि, यूयन्त् यं न जानौ तादृशो नर 

९७ एको यु्राकं मध्ये स्थिलास्ते । मत्पञ्चादागच्छन् स एव ममाय्रगण्छो 

जातः । नार्हाम्यहं तदौयो पानो बन्धनं मोक्तमिति । योदनो 

८ यत्चाख्ञा पयत् तत्र यदे नपारच्छायां वेथनिखायाभिदं समग्त् । 

९ परदिवसे योनः खसमोपमागच्छन्तं यौ प्रर विलोक्य बभाषे, 
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पष्यायमोश्वरस्य मेषशावको यो जगतः पापभारं इरति । श्रयं स 

यमधि मयोक्तं, मत्पश्चान्नर एक श्रायाति यो ममायगण्यो जातः, यतः 

सं मन्तः प्रागाश्ैदिति । श्रहश्च तं नाजानां, स तु यदिखाथेलस्य ३ 

प्रत्यक्तौक्रियेत तदयेमहं तोये सखा पयन्ञागत इति, अपि च योनः ३ 

साच्छं दल्वावादौत्, पविच श्रात्मा कपोत इव खर्गांद वरोडन् मया 

लकितः, स ॒चासुय्योपय्येवतख्े । अहमपि तं नाजानां, यैन तु तोे ३ 

चापयितु प्रहितोऽदहं तेनेव मद्यं कथितं, तलं यस्योपरि पविचमात्मा- 

नमवरो हन्तमवतिष्ठमानञ्च टद्रच्छसि, स एव पविच श्रात्मनि खाप- 

यिता । अहञ्च दृष्टवान् साच्छं दत्तवांख यद्यमौश्वरस्य पु इति। 

यो श्चुना शिष्याणां प्रथमाद्धानस् । 

तत्परदिवसे पुन र्योहिनस्लिष्टज्नासोत्, तच््छव्यौ च दौ तेन 

साद्धेमास्तां । स तदा योश विहरन्तं निरौच्छ बभाषे, पश्यायम्गे- 

शरस्य मेषश्रावकः। तौ दौ शिष्यौ च तस्येदं वचनं शरुवा चो श्मनु- 

जग्रतुः । यौ शः प्रत्यादत्य ता वतुगच्छन्तौ विलोक्य भाषते, किम- 

न्विव्यथः ? तौ तमवद्तां, भवान् कुतर वसति, रष्विन् ? भाषान्तरे- 

स्स्यार्यो गुरो । स तौ न्रवौति, रत्य पश्यतं। ततस्तौ गला स 

यत्रावसत् तत् स्थानं दद्गतुस्तदिनञ्च तेन साद्धंमवतश्थाते । तदा 

प्रायेण दश्रमो चटिकासतोत् । यौ दौ योहनच्य वचनं शला 

यौ एएमनुगतौ, च्राद्धियनामा जरिमोनस्य पिचस्य श्नाता तयोरेकतर 

श्रासौत् । प्रथमः स निजभातरं शिमोनमन्विव्य प्राप्नोति वदति 

च, च्रासादित आवाभ्यां मन्नौहः। भाषान्तरेऽच्या्थः खष्टः ( श्रभि- 

षिक्रः) । र्दमुक्तास तं योशोरन्तिकं निनाय । योग्ररस्तदा तं 

समालोक्य बभाषे, ल॑ योनाः सुतः गिमोनः, वं रेफा दत्यभिधा- 

यिव्यसे । भाष!न्तरेऽस्या्यंः पिचः ( पाषाणः) । 
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तत्परदिवसे यश्रर गालो लं प्रस्थात्मैच्छत् । ख च फिलिपमा- 

साद्य वदति, मामलुगच्छ , शआ्द्दरियपिचौ यस्य पौरो, स फिलि- 

पोऽपि तस्य ॒वेतसेदाख्यपुरस्य पौर श्रासौत् ¦ पुनः फिलिपो 

नयनेलमासाद्य वदति, मोभि व्येवश्थायां भाववादिनञश्च यश्य वर्णनां 

लिखितवन्तः सोऽसमामिः प्राप्तः, स योषेफसुतो नासरतौयो यी ष्रएः । 

नयनेलस्तमन्नवौत्, नासरताद् भद्र किमपि कि सखमुद्धवितु 

शक्रोति? फिलिपस्तं ब्रवोति, एत्यं पश्य , योश्टः सखान्तिकमाग- 

च्छन्तं नयनेलं निरोच्छ तमुदिश्य भाषते, पश्यायं खत्येनेखायेलोयो 

नाख्यस्िन् कपटः । नयनेलस्त ब्रवौति, कथं मां जानाति भवान् ? 

योश्रः प्रतिभाषमाणस्तमाइ, फिलिपेन तवाङ्णानात् प्राशडम्बरटच्- 

स्याधः स्थितस्वं मया लचितः। नथनेलः प्रतिभाषमाणस्तं वदति, 

` रब्विन्, भवानोश्वरस्य पुः, भवानिखायेखस्य राजा । योगर: 

प्रतिभाषमाणस्तमाइ, उडम्बरस्याधस्तात् त्व मया लक्वित इत्य दं 

त्वासुक्रवास्तत्कार्णात् कि विश्वसिषि? श्रस्मादपि मरत्तराणि 

( लच्षणानि ) द्रच्छशि) अन्यच्च ख तं वक्रि, सत्यं खल्ट, युश्रानह 

ब्रवौमि, उद्ारितः खगा मनुब्यपुचस्योद्धंन चारोदन्तोऽवतरन्तश्च 

खगेदूता युश्नामि द्रंच्छन्ते ॥ १॥ | 

शोः प्रकाश्यकाय्यैरम्मः । 

दतौये दिने तु गालोलस्थकान्नायां विवादः समश्ठत्, यौोशो माता 

च तचासोत् । यै श्टस्तच्छिश्याञ्चापि तसै विवाहाय निमन्त्रिता 

रासन् । जाते तदा द्राचारसस्य न्यूनवे योशो माता तम- 

वादौत्, श्रमोषां द्राक्तारसो नास्ति। यब्रएस्तां वदति, नारि, 

मया सह तव किं काय्य? मम समय इदानौमप्यनुपख्थितः। 

तस्य माता परिचारकान् त्रवौति, श्रसौ यु्रान् यद्यद् वक्ति तत् 
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इत । तञ तु विडदौयानां चिलसाधनायंमुचितानि पाषाण- 

मयानि षट् महान्ति तोचयाचाण्यासन्, तानि अत्येकमाढकदय- 

माढकचय कचारयन् ¦ योग्स्तान वक्ति, पा्ाणणैमानि तोयेन 

पूरयत ¦ ततस्ते तान्याकणे पूरयामासुः , तदा स तान् त्रवौति, 

ददानो किञ्िदादाय भोञ्याध्यच्षस्यान्तिक वदत । ततस्ते किञचि- 

दूडः। स भोज्याध्यक्तो यदा तोयं तद् द्राारसेन परिणतमाखा- 

दयत्, तदा तत् कुत आनीतं तन्नाजानात्, यैस्तु तदुन्तारितं ते 

परिचारका श्रजानन्। ततः स भोज्याध्यक्तो वरमाह्याह, सव्वे- 

मनुष्यः प्रयममुत्तमं द्रक्लारसं परिवेषयति, जने बाड्कस्धेन पोते च 

निक्ृष्टतरं परिवेषयति । वन्त्वेतावत्कालं यावद् त्तमं द्राच्चारसं रकित 

वान्। गालोलस्यकानायां चौश्नाभिज्ञानानामयमारम्भोऽकारि 

स्वप्रता पञ्च प्रत्यौ चक्रं । तच्छिव्याञ्च तस्मिन् वयश्चसन् । 

ततः पर स तस्य माता ्रातरञ्च तस्य शिव्याख् कफरनाद्छम- 

मवतेरः, तच त्वल्पदि नान्यवतख्िरे । 

योशो िंखुशालेमगसनसः । 

आसन्ने पुन यिंह्दौयानां निस्तारपव्वैणि यौश्ट यिरूशालेम- 

माररोदह । धम्बधान्ि च गोभेषकपोतविक्र्रन् सुद्धाविनिमय- 

कारिणञ्चसौनान् दृष्टा स दामभिः कशां रचयिता सर्व्वास्तान् 

मेषान गाद्ध ध्मेधामतो वदहद्रौवयामास, बिजाश्च सुद्राचयान् 

विकौर्य्याखनानि न्यजोचकार, कपोत विक्रट्खोवाच, सव्वमेसदतः 

स्धयानादपसारयत, मम पितु ग्ठेहं मा काष्ट बाणिच्यग्टहमिति। 

तच्छिव्याख्च सस्मर यंक्तिंखितमास्त, 

त्वन्निकेतनपक्तौया वअग्रतां मां यसिव्यति । 

ततो चिह्ृदौयाः प्रतिभाषमाणस्तमवादिषुः, एतत् त्या यत् 
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कन्तेव्यं तस्य किमसिन्ञानमस्मान् दशेयसि ? यौष्टः प्रतिभाषमाण- 

स्तानत्रवोत्, मन्दिरमिदं भद्भुः, चिषु दिनेष्वहं तदुत्थापचिव्यामि । 

चिद्छदौवास्तदा जगदुः षट्चलारिं शद्वत्छरान् यावन्म्मन्दिर मिदं 

निर्छोयते स, तं कथं चिघु दिनेषु तदूत्यापचिष्यसि? ख तु 

, खदेदरूपं मन्दिरमु दिश्या कययत् । श्रतो श्छतानां मध्यतस्तस्थोत्था- 

नात् परं तस्य शिव्याः खद्मरू्येत् ते तेनेदसुक्राः। तदा ते शासे 

योद्ना कथिते वचने च व्यश्चसिषुः। 

निस्तार पव्वैणि यदा स यिरूश्रालेमेऽवन्तेत, तदा तेन किय- 

माणन्यभिन्ञानायंकश्ाणि विलोक्य बहवस्तस्य नानि व्यश्चसन् । 

योश्स्त॒॒तेष्वात्मसमपेणं माकार्घोत्, यतः स सर्व्वामजानात् । 

मनुख्ये परस्य साच्छेए तस्य प्रयोजनं वा नाभवत्, यतो मनुय- 

स्यान्तरे यद् विद्यत, तत् स खयमजानात् र ॥ 

नवजन्पमविश्राखसखम्बश्धि च यौश्योः शिक्तादानस । 

अथ फरौशिनां मध्ये नोकदौमनामा नर श्रासौत्, ख चिहृदीया- 

नामेको नायकः। स राचौ चौ शोरन्तिकमागत्य तमवादौत्, रञ्विन्, 

वयं जानौमो यद् भवानौश्ररादागतो गुरः, यतो भवान् यान्यभि- 

ज्ञानायेकर््ाणि करोति, तानि कत्त केनापि न शक्यानौगश्वरस्य 

सङ्खं विना। यौश्रुः प्रतिभाषमाणस्तमन्रवोत्, सत्यं सत्यं, लाम 

ब्रवौभि, पुनरादितो न जनित्वा मणुय्य ईखरस्य रचयं द्ष्ु न 

शक्रोति । नौकदौमस्तं ब्रूते, वाद्धेक्यप्राप्नो मनुयः कयं जनितं 

शक्रयात् ? स किं दितौयगारं मातु जेढरं प्रविश्य जनितं श्करोति? 

यशः प्रतिवभाषे, सत्यं सत्यं, तामह त्रवौमि, तोयात््मभ्यां न जनिला 

मनुख्य इश्वरस्य राच्यं प्रवेष्टु न श्रक्तोति। यन्मांखतो जातं तन्मासं, 

यदात््मतो जातं तदात््रा। युश्माभिः पुनरादितो जनितब्यमिति मया 
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ल्व अदुक्तस्तचाञ्चय्ये मा मन्यस । आत्मरूपो वायु यंञच्छति तच 

वाति, तत्छन् लया श्रूयते, न ज्ञायते तु ष कुत आयाति कुच 

याति वा। आत्मतो जातः सन्वेमनुव्यस्तादृब्भृतः । नौकदौमः ्रति- 

भाषमाणस्तमवादौत्, सव्वेमेतत् कथं भवित शक्रोति ? यौः प्रति- 

भाषमाणएस्तमाह, त्वमिखायेलस्य गुरस्तयाप्येतन्न जानासि ? सत्यं ९ 

सत्य, तामहं ्रवोभि, वयं यव्नानौमस्तत् कथयामः, यच्च दृष्टवन्तस्तच 

बाच्डं दद्मः, तयाणस्मत्साच्छं युद्माभि ने रुद्यते । पाधिंवविषयान् 

कथितवति मयि यदि यूयं न विश्वचिथ, कथं तदं खर्नो यविषयान् 
कथितवति मयि विश्वसिव्यथ ? नापरः कोऽपि खग॑मारूरो ह, केवलं 

खर्गादवरूढः सखगेवासौ मनुव्यपुचः¦ रपि च यथा मरौ मोशिना 

खं उच्चौ कृतस्तथा मनुख्यपुत्रो यद् उदधौ कारि व्यते तत्तस्यावश्यम्भावि, 

तस्मिन् विश्वासौ सव्वेमनुव्यो यथा न विनश्यानन्तं जवनं लयते । 

यत ईश्ररो जगतौत्यं प्रम चकार, यज्निजमेकजातं पुं ददौ, 

तस्मिन् विश्वासौ सव्वमनुब्यो यथा न विनश्यानन्तं जवनं लश्यते । 

ईश्वरो हि खपु जगति प्रहितवान् न जगतो विचारसायना्ं, 

प्रत्यृत जगद् यत् तेन चाणं लभेत तदथं । यस्तस्मिन् विश्रसिति 

तस्य विचारो न क्रियते यो न विश्वसिति तस्य विचारः. 

सूतः, यतः स दैश्वरल्येकजातपुचस्य नाचि न विश्वसितवान् । 

विचारश्चाय, यद्ागतं जगति ज्योतिः, मनुय्यास्तु ज्योतिषस्तिमिरे- 

ऽचिकमप्रोयन्त, यतस्तेषां कर्णि दुष्टानि । कदाचारवान् स्वे 

मनुष्यो हि ज्योति दंष्टि, तदौयकग््ैरं दोषस्तन व्यक्तौभविव्यतौति 

भयाच्च स ज्योतिषो निकटं नायाति। यस्तु सत्यमाचरति तस्य 

कर्माणो श्वरे साधितानौव प्रत्यक्ोभविय्यन्तौत्याकाङ्खया स ज्योतिषो 

निकटमायाति । 
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यौश्ु वषये योहनस्य साच्यदानम् । 

ततः पर योश्रस्तदौयगिय्याश्च यिद्धरदियाया जनपदं जगमुः 

ख च तचेव तेः माद्भं वन्तेमानोऽखरापयत् । योहनोऽपि श्रा मान्ति- 

कख नोने वन्तेमानोऽखरापयत्, यतस्तच बङ्धाप मन् मनुखाञ्चो- 

पस्थाय स्नापिताः। योहनस्तदापि कारायामनिकधिघ्न ्रासोत्। 

अरय प्रटुचित्वसाधनमधि योहनस्य केषाञ्चि च्छव्याणणं कस्यरिदट् 

यिह्ृदौ यनरस्य च मियो वाद्ानुव्रादो बन्धव । ते तदा योदनस्य 

समोपमागत्य तमवादिषुः, रच्विन्, यद्नपारे यो भवता साद्ध- 

मामोत्, भवता च चस्य खपद्दं राच्छमदायि, पश्यतु स सापयति, 

सव्वं च तत्सम्भेपसुपतिष्टन्ते , योच्नः प्रलिभाषमाणो जगाद, यस्त 

यत् खर्गाददायि, तद्भिन्नं किमपि तेन मनुख्णादातुं न शक्यते । 

नादं खौष्टोऽपि तु तस्याये प्रहितोऽख्मोति मया यदूचे तच युयेव 
मम साचिणः । यः कन्यां प्राप्रवान् सष एव वरः, वरस्य यो बन्स 

सन्निधौ तिषटसतस्य वाक्यान्याकषयति, स वर्य वाण्णैकारणादानन्देन 

मोदते । नृनं मम स श्रानन्दः पूर्णं ग्व । श्रमुना व्धितय, 

मया तु हसितव्यं। य ऊत श्रायाति स सन्धषासु्परष्छः) यो 

 शनयत्पन्नो भौमः सः, भौमविषयान् कथयति च। यः खर्गा- 

दायाति स सर्व्व॑षामुपरिस्यः, यद्ध दृष्टवान् तवांश्च तद्धि माच 

ददाति । तस्य साच्छन्त केनापि न ग्यते । तस्य साच्छ येन 

ग्टदोत, तेनेश्वरः स्त्य दति क्था सुद्रयाङ्किता । यतो य ईशरेण 

प्रहितः स ईश्वरस्योक्रौ भाषते । ईशखरो छमिवात्यमानं ददाति । 

पिता पुरे प्रेम करोति, तस्य रस्ते सव्य समधयामास च । यः 

€ पुत्रे विश्वसिति तस्यानन्तं जो वनमाम्त, यस्तु पएुचं न ट्घाति स 

लवनं न द्रच्छति प्रत्युतेश्वरस्य करो धस्तस्यो पस्थ्वतिष्ठते ॥ दे ॥ 
ए. १. 8. 8.--19) २४5 
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शसरोयस्विये यौ शोरुपदेशकथा तत्फलचज्च । 

दीग्रुः खयं नास्तापयत्, तस्ट शव्या शस्हाएयन् । अतो @ः 

खोदनतो यौश्ना नृव गिव्याः क्रियन्ते चाप्यन्ते चेति कथया 

फरौिभिर ्राययेतज्छ्लात्ा प्रथु खिह्दियां परित्यज्य पुन गांरूोलं 

प्रत्ये । शरमरियादेभ्न गमनन्त् तस्यावश्छङन्ेव्यमारौत् । ततः स 

रमरि यादे शस्यं एएएड्डराभिधं नगरमायाति । पुरा या शमि 

याकरोवेन स्हपुञाख योषेफाय दत्ता तन्नगरं त्छमौ पस्य । तच च 

याकोक्स्य कूप श्रासौत् । चरत यौश्टः पयश्रान्तो भला तथेव 

तत्कूपान्तिकशुपविष्टवान् । तद प्रायेण ष्ठो घटिकाशोन् । ्रमरौया 

काचिन्नारौ तोयमुद्धन्तु मायाति । योगरतं च्रुते, मद्यं पानोौचं 

हेदि । यतस्तस्य: शिव्याः खाद्यक्रयाथं नगरमपगतवन्तः । ततः सा 

ग्रमरोया नारौ तं व्रवौति, श्रहं श्मरोया नारौ, लञ्च यिदद यः, 

तत् कथं मां पानीयं याचसे ? यतः श्मरौयेः खद यिह्ृदौयानां 

व्यवदारो नास्ति । यौष्ः प्रतिभाषमारस्तामवादौत्, चदि ल्मो- 

वरस्य दानमज्कास्यः, मद्यं पानयं देहौति येनोच्यसे तस्य तन्वश्च 

यद्यक्ञास्यस्तदहि त्वमेव तमयाचिव्ययाः, ख च तुभ्यं जोवि तोचम- 

दाख्छत् । शा योषित् तं वदति, प्रभी, तोयोौद्भारण्णोपायो अवतो 

नास्ति, प्रिश्च गभ्मौरः, कुतः पुनस्तन्नौवि तोयं लं सवता ? 

कूपोऽयं येनास्रभ्यं द ्तस्तस्मादसत्पितामहाद् याकोबाद् भवान् 

किं मदन्तरः ? तेनापि तत्पुते्च तत्ोषितेः पशठभिश्चेतश्य तोयम- 

पोयत । यौ श्ः प्रतिभाषमाणस्तामवादोनत्, तोयसेतद् येन केनचित् 

पौयते सर पुनः पिपासिश्यति, मदातव्यं नोयन्त् येन पयते, 

 सोऽनन्तकालं यावन्न पिपारिव्यति, रपि त्वहं तस्मे यत् तोयं 

दास्यामि तत् तस्वान्तरेऽनन्तं जगैवभं यावदु्ञ्वमानस्य नोयस्योत्छो 
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भविष्यति । सा नारो तं रते, प्रभो, मह्यं तत् तोयं ददातु, श्रं 

यथा न पिपासामि नापि वा तोथोद्धरण्ण्मजगच्कामि। यशसां 

वक्ति, याहि, तव पतिमाह्धयाचा गच्छ । सा योषित् प्रतिभाषमाणा 

तमवादौत्, पति मेम नालि । योश्स्तां ब्रूते, पति मेम नास्तोति 

युक् कथितं त्या, यतः पतयः पञ्च॒ तवासन्, च्रधुना तु तव 

योऽस्ति नास्ति स॒ तव पतिः। सत्यभिदसुक्र ल्या। सा नारौ 

तं वदति, प्रभो, निरूपयाम्यदं यद् भवान् भाववादौ । श्रस्मत्िता- 

महा श्रस्मिन् गिरावुपासनम् अ्रङूव्वेन्, य॒यन्तु॒ वदथ, उपाभनं 

यत्र कत्तेयं, तत् स्थलं यिषूश्रालेमेऽस्तो ति । योश्ल्तां रते, नारि, 

मयि विश्वसिहि तत् समयः स श्रायाति, यदा नासन् गिरौ 

नापि वा चिङ्ूश्ालेमे पितुरूपासनं युभ्माभिः कारिष्यते । युयं 

यन्न जानोय तस्योपाश्नं करय । वयं यन्नानोमस्तस्योपाधनं कुद्धः । 

परित्राणं दि चिहृदौयजातिमूलकं । प्रत्युत समयः स श्रायात्यधृना 

चास्ति यदा प्रहता उपासका आत्मना सत्येन च पितुरूपासनं 

करिष्यन्ति, यतः पिता खोपासकास्तादुश्रान् श्रनुमन्धत्ते । रैश्वर 

आत्मा, येच तस्योपासने क्रियत शरात्मना सत्येन चोपाषनं 

तैः क्त्यं । सा स्तौ तं गदति, जानेऽहं मशोहेनार्थतः 

खोष्टाभिधेन पुरूषेणागन्तव्य, स यदायास्यति तद्ास्मभ्ये सव्वं 

निवेदयिग्यति । योश्स्तां त्रवौति, त्या समभाषमाणो योऽहं 

सोऽहमेव सोऽसि) 

तदेव तस्य शिया उपतस्थिरे, नार्य्या सह तस्य सम्भाषण 

त्राञ््ये मेनिरे च, तथापि भवान् किमन्विष्यतोति, श्रयवासुया 

सह भवान् किं सम्भाषत दति केनापि नावादि । ततः सा नारौ 

खकलसं विदाय नगर गत्वा जनान् वदति, श्रायात, मया यद्यद्- 
227 
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कारि तत् सव्व व्पद्यं यः कथितवांस्तादशं मनुय्यं पश्यत च । स र 

किं खौष्टः स्यात् ? ततस्ते नगरान्निगेत्य तस्य समो पमगच्छन् । 
तस्िन्नवस्रे शिब्याः सानुनयं तमवादिषुः, रब्विन्, श्रञ्नातु । 

स तु तानन्रवौत्, भोजनाथ युद विदितं भच्छं ममास्ते । अनेन 

शिष्या भिथोऽप्च्छन, केनापि किं तसू समौपं भच्छमानायि ? 

यो स्तान् ब्रते, मम भच्यभिदं यन्मन्रेषयितुरभौषटमाचराभि 

तदौयकम््े साधयामि च । चरधनापि मासचतुष्टयं शिर्ध्ते, तदा 

श्रष्टकतेनकाल उपच्याश्यत इति कि युश्नांभि च्यते ? पश्यताहं 

युश्मान् त्रवौमि, ऊडंदृष्टिं इत्वा केजाष्टवलोकच्त, श्रश्टकरतेना्थ 

तान्यधुनेव सितानि प्रतिभान्ति ! श्यच्छेन्ता च वेतनं रूभतेऽनन्त- 

जौवनाय फलानि सञ्चिनोति च, यथा वगरच्छेन्तारावेकच्ान- 

न्टेतां । श्रच डि प्रवादोऽयं मत्यः, वपत्येकः छन्तत्यन्य इति । युयं 

यत्र न श्रममनुषटितदन्तस्तत्र शस्यकर्तनाथं प्रहिता मया । न्ये 

श्रममनुष्ितवन्तः, यूयञ्च तेषां अमख्यानं अविष्टाः । | 

श्रय मया यद्यदकारि तत् सव्व स म्यं कथितवानिति 

साच्छद्। यिन्यास्तस्या नार्य्या ठचनात् तच्नगरौया बद्व: श्मरैयम- 

नु स्तस्मिन् व्यश्वसिषुः । ततस्ते श्रमरौया यदा तत्छमौपसु पातिषटन्त, 

तदा तैः साद्ंमवस्यानं तं प्रार्थयन्त, स॒ च दिनदयं तावत्य । 

बह्कगुणाधिकाश्च तस्य वचनाद् व्यश्चसिषुम्तां नारौमवादिषुश्च, 

श्रधनापि त्वदौयकथयनकारणादेव वयं विश्वसिमरून्न, यतः खयम- 

साभिः तमन्भ्वनश्चेदं यत् मत्येवायं जगत्ताता खौषटः । 

दिनदये तस्िन्नतैते म ततः प्रखाय गारुगैलं जगाम । यौद 

सयं हि साच्छमिदं दत्तवान् यत् खदेभे भाववादौ स्मानदहोनः । 

अतो गारुगैल उपस्ितः स गालोरूपेरेरन्वयाडि, तत्कारणमिदं 
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यद् यिषूशालेभे पव्णि तेन यद्यत् छृतं तत् सव्व ते इष्टवन्तः, 

यतस्तेऽपि पत्वेष्युपस्यितवन्तः । 

यशो जेनेकरोगिश व्रारोग्यकरग्णस् । 

अत एव योष्टु येज तोयं द्राकारसोज्ृतवांस्तां गालोलश्यकान्ञां 

पुनराजगाम । तदा कफरनाहमे यस्य पुचो व्याधितस्तादृश्रो 

राजपुरुषः कश्चिदामोत् । स यिह्ृदियातौ गालोले योशोराग- 

मनम्य संवादं रना तम्यान्तिकं जगाम, स च चत् (कफरनाहमम्) 

अवर्ह्य॒ तं युच निरामयं दुर्य्यात् तत् प्राथयाञ्चकरे, यतः स सतकन 

च्रामोत् । ततो चौष्टस्तमुगाच, यूयम् अभिन्चानान्यहुनलक्णानि 

चादृष्टा नेव विश्रसिव्यय । स राजपुरुषसं ब्रूते, प्रभो, मदालकस्. 

मरणात् प्रागवरोदत् । यौश्एस्तं न्रवोति, याहि, तव पुत्रो जोवति। 

ततः स नरो योष्णना यदुक्रम्तस्मिन् वाक्ये विश्वस्य यात्रामन्ुरूत । 

, तस्य चावरोदणएकाल्र एव तम्य दामाम्तत्सष्डखसुपस्थायेदं निवेद्- 
यामासुः, भतः पुत्रो जोवतोति । ततः स तान् पप्रच्छ, कस्िन् 

दण्डे तस्योपग्रमो जातः? ते तमृचः, द्यः सप्तम्यां घटिकायां 

ज्वर स्तमत्याखोत् । ततः पिचाबोधि तत् तम्यामेव घटिकायां 

सश्चत यदा म योश्नोक्रस्तव पुरो जोततोति । ततः म तदौय- 

ग्छ्याश्च सव्वं वयश्वमिषुः! इटं पुन दिंतौयमभिन्ञानायकश्नाकारि 

दयौ दना यिह्दियातो गालौलमा गतेन ॥ ४ ॥ 

यौश्युना न्यसेकं शोगिणमारो ग्यकर णस् । 

तस्मे उपदेशदानज्च । 

ध, ततः परशुप्धिते यिहरौयानामुखवे योश विंरूशाजेम 

र् जगाम । यिकह्शालेमे मेषदाराख्यम्य गोपुरस्य निकटे सर एकमस्ति, 

द्ञोयभाषया तस्य नाम बेयेषदेति, तच्च पञ्चभिर लिन्द यैक्तं। 
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तेषु ्रयाना व्याधिता श्रन्धाः खन्ना श्रष्काङ्गा वा ववो मनुग्या- 

स्तोयस्य कज्पनं प्त चन्त । यतः समये समये सगेदूत एकस्तत् 
सरो ऽवतरस्तोयमकम्बयत् । तोयकम्यनात् परञ्च प्रथमो यो मनुव्य- 

स्तोयं प्राविशत् स येन केनचिद् व्याधिना याधितस्तस््नान्मृक्तो 

निरमथञ्चाभवत् । तत्र चाषटडिशदर्षाणि यावद् व्याधिग्रस्तो नरः 

कञ्िद विद्यत । यीग्ररस्तमेव शयानं दृष्टा स श्रादौघैकालाद् याधि- 

तस्तन्त्नाला च पप्रच्छ, तलं कि निरामयो भवितु वाञ्छखि ? सख 

रोगौ तं प्रत्यवादौत्, प्रभो, नास्ति मम जनो यस्तोयकन्यनकाले 

मां सरभि निकिपेत्, यात्रच्ारसमुपागच्छामि, तावद्परः किन््त्तः 

प्रागवतरति । यौ शक्तं व्रवीति, उल्तिष्ठ, तव॒ खदामादाय विद्र 

च । ततः स मनुश्यस्ताक्षणं निरामयो जातः खष्डधामादाय च 

विहननै प्रत्तः । तद् दिनन्त् विश्रामदिनं । ततौ यिह्छदौयास्त- 

मारोग्यप्राप्त नरं जगदुः, शरद्य विश्रामदिनं, तव खद्वावहनमवि- 

धेयं । स तान् म्रत्यवादौत्, अहं येन खस्छौङृतस्तनेवोक्रः, तव 
खद्धामादाय विदरेति। ततस्ते बमश्च्छन्, तव खद्भामादाय विदरेति 

त्वे येनोक्रः स मनुव्यः कः ? सतु कस्तत् तेनारोग्यप्राक्नन नाज्ञायि, 

यतस्त जननिवदस्यो पस्थितितो यौौश्रएरपद्तः । 

ततः परं योष्रर धंभ्मेधान्नि तमासाद्यावादौत्, पश्य त्यारो- 

ग्यमलभ्नि, पुनः पापं मा कुर, नोचेत् तव घोरतरा दुगेति 

भगिष्यति । स मनुब्यस्तदा गत्वा यिह्कदौयान् ज्ञापयामास, यद् 

यौशस्तस्यारोग्यकारौ । ततो यिहृदौया यौश्टमबाधन्त इन्त्म- 

यतन्त च, तत्कारणमेतदेव यत् स विश्रामवार एतान्यकरौत् । 

यौग्डस्तु तान् प्रत्यवादौन्, मम पिताद्य यावत् कम्मं करोत्यदमपि 

करोभि । एतत्कारणादेव चिह्दौयास्तं दन्तमधिकमप्ययतन्त, 
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यतः स न केवलं विश्रामवारमलहन्यदपि लौश्वर शो यपितरमभ्य- 

दधात्, इत्यश्चात्मानमोश्वरेण तुल्यमङ्ुरुत । ततो योश्रदः प्रति- 

भाषमाणस्तानुवाच, सत्यं सत्यं, युश्नानहं त्रवोमि, पितर वशम कुव्धन्त 

न द्वा पुत्रः खतः किमपि कन्त न शक्रोति । स हि यद्यत् 

करोति, पु्ोऽपि तयेव तत् करोति । यतः पिता पुत्रे प्रेम कुरते, 

खयञ्च यद्यत् करोति पु तत् भव्वं दभ्यति। ख च तमेतेभ्योऽपि 

मरनत्तराणि कर्माणि दशयिग्यति, यूयं यथाशयं मस्वध्वे । यतः 

पिता यादृशं ग्डतानुत्थापयति सश्नौवयति च, तादृश एुबोऽपि 

यान् रोचयति तान् सन्नौवयति । पिता डि कस्यापि विचारमपि 

न करोत्यपि तु समस्तं विचारं पुत्रे समर्पयामास, र्व्वं यथया 

पितरं मानयन्ति तथेव षु मानयन्तिति दस्याभिप्रायः । पुजो 

येन न मान्यते, तक्पषयिता पितापि तेन न मान्यते। त्य सत्यं, 

युग्म नहं त्रवोभि, यो मम वाक्ये ष्रटणेति मत्रषयितरि विश्वसिति 

च, शोऽनन्तजोवनप्राप्तः, स च विचारं न नेतग्योऽपि तु श्छत्युतो 

जौवनं प्रतयत्तौणेः । सत्यं सत्यं, युभ्नानदं ब्रवोमि, स्मयः स 

श्रायात्यधृना चास्ति, यदा ता ईश्वरपुचस्य गिरं ओरग्यन्ति, ये 

च श्रोग्यन्ति ते जोविब्यन्ति। थतः पिता यादृक् खयश्नौवौ 

तादृक् पुचायापि खयश््ौ विन्नं दत्तवान् विचारसाघनस्य सामथ्ये 

तस्मे दन्तवान्, यतः स॒ मनु्यपुचः । रच मासय्यं मन्यध्वं । यत 

श्रायाति सख समयो यदा श्रवागारखाः सव्वं तस्य गिरं ओष्यन्ति 

वहिरायास्यन्ति च हतसदाचारा जोवनाथंपुनरत्थानाय, शेतदुरा- 

चाराश्च विचाराधंपुनरत्थानाय । खतः किमपि कने मया न 

शक्यते, यच्छुणोमि तदनुरूपं विचार करोमि, मम विरारञ न्याय्यः, 

यतोऽहं न मदौयाभोष्टमपि तु मन्रेषयितुः पितरभोषटमोडे । 
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यद्य खां साच्यं ददामि, तहिं मम साच्यं न सल्दं। श्रपरो 

मयि माच्छं ददाति, श्रदश्च जाने यन्यि दौथमानं तम्य साच्यं 

सत्यं । खृयं योन प्रति दूतान् प्रदितवन्तः सं च सल्टस्य सतप 

खाच्छं दत्तवान् । नादन्तु मनुव्यात् साच्छ र्हामि। यूय यत् 

चाणमाप्रुयात तदस्मेतत् कथयामि । स ज्वलन्तौ विराजमाना 

च दौ1पकासोत्, यूयञ्च षणं यावत् तस्य दौष्यां मो दि तुमरोचयत । 

योहनस्य सच्छात्त॒ महत्तरं रच्छ ममास्त । येषां कार्य्याणां 

साधनां तद्भारः पित्रा मयि समर्पितस्तानि म्या क्रियमाणानि 

कार्य्या्यव मयोदं रच्छ ददति यदहं पित्रा प्रहितः। मप्रषयिता 

पितापि ख्य मामधि रच्छ दत्तवान् । युश्राभिः कटापि तसय 

वाणणौ नश्रुता नापि वा तस्य रूपं दृष्ट, नापि वा रभ तस्य 

वाक्यं युश्मदन्तरवतिष्टठमानं । यतस्तेन यः प्रहितस्तस्मिन् युश्नाभि 

ने विश्रम्यते । शरास्तरा्नुसन्धद्खं ययं हि तेषु खान् श्रनन्तजौवन- 

्रप्नान् मन्य्वे, तान्येव च मयि मच्छ ददति । तथापि यथं 

जोवनलाभायं मद्न्तिकमायातुमसक्नताः । मनु रभ्योऽहं सुम्ानं न 

गामि, युश्ना्ठ॒ जानामि, यन्न॒ लब्धं यु्माभिरौश्वरम्य प्रेम 

युश्मदन्तरवतिष्टमानं । मत्पितु नाख्नागतोऽहं युद्माभि ने श्टद्ये। 
रपरः कशिद्धेनिजनान्ना गच्छेत्, स एव तदहं युश्नाभि रगरहोव्यते । 

परस्पर सम्मानं गरहन्त एकस्मादौखराल्लभ्य सम्मानन्त्नोहमाना ये 

यू, कथं विश्वसितुं शक्यते युद्माभिः? मा मन्यध्वं यत् पितुर् 

न्तिकमदहं युश्राकमभियोक्ता भविय्यामि । अस्ति युञ्माकमभियोक्ता 

ख मोशिर्यो युश्मदेयाग्रमिः। यतो यदि मोशौ यश्चसिब्यत; 

तहिं मयि व्यश्चभिव्यत, स हि मामधि लिखितवान् । तस्य रष्व ¦ 

तु यदि न -विश्वष्ध्यि, कथं तडं मम वाक्येषु विश्वसिष्यय ?॥ ५॥ 
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यौश्ुरपरे दे श्रलैकिके काय्यं तद्ुषयक उपदेशश्च । 

ततः परं योौश्ए गालौलस्थस्य तिविरियास्यद्दस्य पारं प्रते । 

महाजननगिवदख॒ तमन्वगच्छत्, यतो रोगिषु तेन क्रियमाणान्य- 

भिज्ञानार्थक्श्माणि तरदृश्वन्त । एकदा योश गिरिमारुह्य खगः 

साद्धं तच्रोपविष्टवान्। तदा चिह्ृदोयानां निस्तारोत्छव श्रासन्न 

रासीत् । ततो योग्ररूद्धेदृष्टिं कला खममोपमागच्छन्तं महान्त 

जननिवदं निरौच्छ फिलिपं प्रच्छ, एतेषां भोजनाय कुचास्माभिः 

पूपाः क्रतव्याः? स तं परौक्तमःण टदमवदत्, यतः सष किं 

कन्नसुद्यत आसोत् तदजानात् । शिलिपस्तं परत्यवादौत्, दिश्रत- 

सुद्र पादमृन्याः प्रपा अ्येतेषां निमित्तं तथा पर्य्यात्ना न भवि. 

व्यन्ति यथेतेषामेकेकस्तोकं लप्यते । तदौ यश्रिव्याणएणमेकोऽ्थ॑तः 

पिस्य श्वालाद्ियस्त त्रवोति, रस्यत चद्र॒ एको बालकः, तत्स- 

मोपे पञ्च यावपूपा मोनौ च डौ दद्रौ विद्यन्ते। एतावतः प्रति 
तु तत् किं? यौग्टस्तदान्रवौन्, यूयं तान् मानवान् भोजनायोप- 

वेशयत । ततर प्रश्ठतं शष्यमामोत् । ये च पुरुषा उप्रविविदरस्ते 

सुख्यया प्रायेण पञ्च॒ सहस्राणि । ततः परं यौ एएस्तान् पूपान् 

जगाद, धन्यवादं कृवा च ग्भ्य ददौ, पुनश्च शिव्याः स्मा- 

सोनैभ्यो मनुर्भ्यो ददुः । तचेव तयो मौनयोत्तेभ्यो ययेष्टम- 

दौयत। तेषु तु देषु स खग्िव्यान् जगाद, अरश्ष्टा भ्राश 

युश्माभिः सच्चो यन्तां, किमपि मा विनश्यतु । श्रत्ते तेषां पञ्चानां 

यावपूपानां भोक्तुभिः ग्ेषितान् भग्मांशान् सञ्चित्य ते दादश 

डलकान् पूरयामासुः योश्रूना कतं तद्मिज्ञानायकम्मे दृष्टा 

मन्या चरवदन्, सत्यम्, श्रयं स भावादौ येन जगत्युपस्यातय- 
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भिति) अतस्ते मां राजानं चिकीर्षन्तो मां धर्तमागमिष्धन्तौति ९५ 

ज्ञात्वा यौश्टरेकाकौ युन भिरिमाशिश्राय। 

तस्य शिव्यास्तु सन्ध्यायामुपख्िता्यां समुद्रतौरमवखूढा नावं ९९ 

परविश्य समुद्रपारस्थं कफरनाद्कमं गन्तु प्रटत्ताश्च । ततः परम् ९ 

अन्धकारे जातेऽपि यौऽ्टरूषां समोपं नागतवान् समुद्रश्च मदा- ६८ 

वायोराघातेनाचोन्यत । इत्यं वदमानास्ते यदा साधकं कोश्चं ९९ 

क्ोगदयं वा गतास्तदा योश समुद्रस्योपरि व्रजन्तं नावो निकट 

बुपस्वितञ्च लच्यामारुरनेन विन्युञ्च । स तु ताना, श्रयम्, ९° 

मा भैष्ट । ततस्ते तं नावि ग्रहौतुमरोचयन्, नौख तत्च्णं तेषां ९१ 

अन्तये स्यल उपतस्ये । 

तत्परदिने मुद्र पारे जननिवरल्िष्टन्नासौत् । तदौयजिष्धेः ९९ 

प्रविष्टात् पोतादन्यः पौतस्ततर नामौत्, तदौयशिव्याणणं प्रवेशकाले 

चसानौ सदना न प्रष्टा केवलं तदोयशिषैरेव प्रविष्टेतत् 

ते जेनेरदश्रिं। तत्पश्चा तिविरियात श्रागता अन्या नावस्तत्स्यान- ९२ 

समो पभुपतस्िरे, यच कते प्रभुना धन्यवाद पूषास्ते क्राः । 

अनोऽच रौएनांस्ति तदौयश्रिव्याश्च न सन्तौति इष्ठाते जना ९४ 

अपि नौका श्रारु्य यौशमन्िच्यन्तः कफरनाहममाजग्ः समुद्र- ९५ 

पारे तं प्राप्य च पप्रच्छः, रच्विन्, भगरानत्र कदोपस्ितवान्? 

यौ स्तान् प्रतिजगाद, सत्यं स्ये, युद्मानहं ब्रवोमि, शूयमभि- ९ 
ज्ञानानि दृष्टवन्तो नेतत्कारण्णन्मामन्हिव्यथ, प्रत्यृत तान् प्रणान् 
बुक्ता यत् दरप्रवन्तस्तत्कारणशदेव। काय्य मा क्रियतां युश्नाभिः ९९ 

सओौयमाणस्य भव्यस्य लिष्यया, किंयतान्वनन्तजौवनं यावत् 

ष्यायिनो भच्छस्य लिया । मनुब्यपुतरेए तद् युश्नभ्य दातव्यं । स 

हि पिचश्वरेण मुद्राद्खितः। ततस्ते तमवादिषुः, ईश्वरादिष्टानि र्ट 
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४१ 
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कार्य्याणि विकोषुंभिरस्माभिः किं कन्ये? योग्रुः प्रतिभाषमाण- 

स्तानु जच, शश्वरादिष्टं काय्येमिद, र्त् तेन यः प्रहितो युश्मभि- 

स्तस्िन् विश्च सितग्यं । ततस्ते तमाहः, त्वं नु किमभिज्ञानायकश्न 

करोषि यद् दृष्टास्माभिस्यि विश्वसितव्यं । लवं किं समुपाजे- 

यमि? श्रखत्प्वेपुरुषा मरौ माज्ञामभुश्नत, चतो लिरख्ितमास्त, 

स तेभ्यो भोजनायं खरेत्यन्नं खाद्यं ददाविति। ततो योश्रस्तान् 

अरवादौत्, सत्यं सत्यं, युद्मानहं ब्रवोमि, मोभि य्॑भ्यं खरगात्यन्नं 

स्वाद्यं न दत्तवान्, मम पिता तु युश्रभ्यं प्रजृतं खरगोत्यन्नं श्वाद्यं 

ददाति। यत श्श्वलवं खाद्यं तदेव यत् खर्गादवतरति जगते 

जोवनं ददाति च। ततस्ते तमृचः, प्रभो, सन््दाखग्यं तत् 

खाद्यं ददातु । यौ्ररस्त॒ तानुवाच, अहमेव ऽगेवनदायि खाद्यं । 

मद्यमोपं य श्रागच्छति, स नेव चोचखति, मयि यश्च॒ विश्वसिति 

स कदापि न त्िव्यति। युनांस्दमुक्रवान्, यन्य दृष्टापि न 

विश्वस्य । पित्रा मद्यं यद्यो यते सव्वं तन््रत्छमो पमायास्यति । 

यञ्च मलत्छमौ पमायाति, स मया नैव वहि र्द्ते यतो न 

मदौयाभौष्टमपि तु मप्मेषयितुरभोष्टं कर् महं खर्गादवतौणः । 

मप्रेषयितुः पिठ्रभौषटञ्चेदं यन्मह्यं तेन यद्यद् दन्तं तस्य किम्पि 

मथा म हारयितव्यमपि वलन्तिमदिने सव्वं मयोत्थापयितव्यं । 

मत्मेषयितुरभोष्टशचेदं यत् पुज निरोच्छ यः कञ्चित् तस्मिन् 

विश्वसिति, तेनानन्तं जवनं प्राप्रवयमन्तिमदिने च स मयोत्याप- 

यितबयः । 

अथ खर्गादवतोणें खाद्यमहमिति यौ श्ना यदुर, तत्कारणणद् 

यिह्ृदौ यास्तमधि विवदितुं प्रदत्ताः । तेऽवदन्, श्रमौ किं न 

थोषेफस्य पुतः स योद यश्य पितरं मातरञ्च जानोमः? कथं 
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तदि स वदति, खर्गादवतीरखऽदमिति? योश प्रतिभाषमाण- 

सानव्रवोत्, मा विवदध्वं भिथः। शच्रपरः कोऽपि मत्सभमपमायातु 

न शक्तःति, केवलं ख यो मत्प्रषयिता पिच्रारृव्यते, स चान्तिमि- 

दिने मयोत्थापयिव्यते । भाववादिनां अन्धे लिखितमास्ते, 

भविव्यन्ति डि ते सव्वं ईैश्वरेणेव शिङिताः। 

श्रतो यः कञ्चित् पितुः सकाग्रा्धला शिचितवान्, स मत्समौप- 

सायाति। कोऽपि यत् पितरं दृष्टवान्, न तथा, ईश्वरस्य 

सकाशाद् योऽन्ति, केवलं स एव पितरं दृष्टवान् । सत्यं रतयं, 

युश्रानदं न्रवोभि, मयि यो विश्वमिति, तस्यानन्त जवनमास्ते। च्रह 

जोवनद्ायि खाद्यं । रुद्माकं पू्ैपुरुषा मरौ माननां सुक्तवन्तो 

म्टतयन्तश्च ¦ ददं खर्गाद्वतोशे खाद्यम्, मनुय्येण भोक्रयं, मुका 

च न मन्तयं । रहं खर्गाद्वतौणं जोवनमयं खाद्यं। खाद्यमिदं 

येन भुज्यते स श्राश्चतं जोविग्यति। यच्च॒ खाद्यमहं टाख्छामि 

तन्मम मांसं यदातय्यं जगतो जोवनायं। 

ततो यिद्वदौया नियो वाग्यद्धं ज्ुववैन्तोऽवदन्, भोजनाथे- 

मसमभ्यं खरमांसं दातुमसुना कथं शक्यं? यीौश्रस्तदा तानवादौत्, 

सत्यं सन्ट, यु्नानदं नवमि, यदि मनु्यमुचस्य मांसं नाङौय 

तष्य शओोरितं न पिक्य च, तदं यूयमन्तरेऽनन्तं जवनं न 

प्राप्तःन्तः। यो मम मांसमश्नाति मम शोणितं पिबति च, 

सोऽनन्तजोवनप्राप्न उत्थापयितव्यश्च मयान्तिमिदिने। यतो मम 

मांस सत्यं भच्छं मम णेणित्च सत्यं पानोयं। यो मम मांम- 

दञ्चावतिषटे । यया जौवनमयः पिता मां प्रहितवान् पितु गुण्णदहं 

जोवामि च, तथा खो मामश्नाति सोऽपि मम गुणज्जोविव्यति। 
246 

४२ 



+ 0 योष्नसिखितसु संवादः । २३७ 

५८ दूदमेव खगादवतेशं खाद्यं । नास्तोदं तेन मान्नास्यद्रयेण सदुश, 

५९ 

२ 

ण | 

६५. 

६९ 

यश्माकं परव्वषुरुषा यद् सुन्वन्तो शतवन्तश्च। खाद्यमिदं येन 

भुज्यते स शाश्वतं जौ विष्यति) कथा एतास्तन कफरनाह्ृमे घमा- 

जग्रह उपरि ग्रताकश्यन्त । 

श्रथ ताः श्रुला तदोयत्रिष्याणां बवोऽवादिषुः, करिनेयसुक्निः 

केन श्रोतुं शक्या? तदौयशिष्यास्त यदस्मिन् विषये विवदन्ते, 

` योरएरन्तरे तज्न्ञाला लानवादौत्, ददं किं युश्रान् रूालयति? 

तदहं मनुय्यपुच्रः पुरा यच्रासौत् तत् सानमारोदन्तं तं यदा 

निरी चिष्वध्ये, तदा किमनुमास्यध्वे ? श्रात्मेव जोवनदायो, मांसं 

किमपि नोपकरोति। श्रहं यु्मभ्यं यानि वचांसि कथयामि, 

तान्यात््मा जोवनञ्च । सन्ति तु युश्राकं केचिद्, ये न विश्वमन्ति। 

यतः के के न विश्वसन्ति कोवा तं (शद्षु) समपेयिव्यति तद् 

योश्नादितोऽज्ञायि। म चात्रगोत्, तो हेतो द्यं मयोक्ताः 

अपरः कोऽपि मत्छमोपमायात् न शक्रोति, केवलं स यरी पित्रा 

शरक्निरदायोति 1 

ततः प्रश्टति तच्छिग्थालां बदवः पराङ््षोश्रयापक्रान्ताः, न 

८० पुनस्तेन साद्धेम्रजन् । तदा यौ दादश प्ररिलानप्रारोत्, दूयमपि 

९८ किमपक्रमितुमिच्छय ? गिमोनः पिचस्तमुवाच,. प्रभो, कमाश्रयितु- 

मपक्रभिव्यामः? सन्ति भवतोऽनन्तजो वनस्य कथाः। श्रस्माभिश्च 

विश्वसितं ज्ञातञ्च चर् भवान् जोौवनम्यय्येश्वरस्य पुः खष्टः। 

यो परस्तान् प्रत्युवाच, किंन द्वादश ययं वरिता मया? तथापि 

युश्राकमेको दियावलः। श्रनेन स श्मिनस्य पुचमोष्करियोतौयं 

चिह्ृदामसूचयत्, यतो दादशानामेकः सन्नयि स तस्य भावौ 

समपेयितासोत् ॥ ई ॥ 
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` पिरूशालेमे यौशोरुपदेशनस् । 

ततः परं योश ्गालोले प्र्य्याटत्, थतो चिहरौयास्तं जिघां-  ' 
सन्तति ज्ञात्वा स पुन िंहदियायां पय्येटितु नेष्कत् । यिह्ृदौ- ? 

चानामुटजनिर्णाख्य उत्सवे लामन्ने मति तस्य चातर स्तमवद्न्, 

लमतः स्थानादुत्याय यिद्भदियां याहि, लया यानि क्रियन्ते, 

तानि कर्णि तव शियेरप्यालोक्यन्तां, यतः खयं सप्रकाशो ५. 

भवितुमौ मानः कोऽपि गुप्तं नाचरति । वं यदेतानि साघयभि, 

तरयात्मानं जगतः प्रत्यकं कुविति । यतस्तदौ यश्चा तरोऽपि तसिन्ञ ५ 

वयश्चमन् । यौश्एम्तदा तानवादौत्, मम खमय इ दानो मघ्यनुपखितः, ई 

युश्राकं समयस्तु सब्वेदा प्रस्तुतः । जगद् युश्नान् दष्ट न शक्रोति, ° 

आन्त देष्टि, यतस्तस्िन्नयेदं भाच्छ॒दौथते यत् तस्य कराणि 

दुष्टानि । यृयभेवेनमुत्सवं गच्छत । श्रहमधुनायेनमुत्सवं न गच्छामि, = 

यतो मम काल दरदानोम्यमन्ृणेः । तानिदसुक्ता स गाललोले- ९ 

ऽवतस्ये । प्रखितेषु ठु तदौय्भवादढषु शोऽपि तमुत्छवं जगाम, न ९. 

सप्रकाश्रमपि तु गप्नमिव। ततो चिह्ृदौया उन्सत्रे तं गवेषयन्तो- ११ 

ऽवदन्, ख नरः कुच? जननिवहेषु च तमधि बहृतरो विवाद्ः १२ 

समजायत । केचिदवदन्, स भद्र इति। केचित् पुनरवदन्, न 

तया, म्रत्युत स जननिवदसुन््ागेगामिनं करोतौति। तथापि \२ 

चिह्ृदौयानां भयात् कोऽपि तमपि सप्रकाशं नाकथययत् । 

उत्छवच्छाद्धंकाले तु यष्टु धंर्घाम गत्वोपदेष प्रवदते । ५४ 

शननेन यद्दटौया विस्मयापन्ना अवदन्, श्रसावनोत्यापि कथं १५ 

शास विष्वातः ? योग्टुः प्रतिभाषमाणस्तानवादौत्, मदौयोपदेशो १९ 

न॒ मम, ख मत््रषयितुरेव। कश्चिद् यदि तस्याभौष्टमाचरितुं ५९ 

रोचयति, ख तद्युपदे शमधि क्ञास्यति ख ईश्वरोत्यन्नोऽयवादं खतो 
238 
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४; 

९ 

४ 
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भाष दइति। यः खतो भाषते स खौयगौ रवम हते, यस्तु खप्रेषथितू 

गौरवमो हते, स सत्यम्तस्धिखाधर््मो नास्ति । व्यवस्था किं न मोभिना 

युश्रभ्य दन्ता? तथापि युभ्नाकं कोऽपि बयव््छां न शमाष्रति। यथं 

किमयं मां जिघांसथ ? जननिवदः प्रत्यवादीत्, लं श्ताविष्टः, 

कस्लां जिघांखति ? यौष्रः प्रतिभाषमाफस्ताननदौत्, करदैकमकारि 
मया, तच सव्वं य॒यमाश्च्यं मन्यध्वे । तत्कारण्णद् ( वदामि, ) मोशि 
युश्भ्यं त्वकक्ेदस्य विधिं दत्तवान्, सोऽपि न मोशरित उत्पन्ञः 

्ह्ृत पिदभ्यः; यूयञ्च॒विश्रामवारे मनुब्धस्य वक्केद कुरुथ । 

मोरे व्यवस्था यन्न रूष्येत, तदये यदि विश्रामवारे मनु्येण लवकेट्, 

शोढव्यस्तदं विश्रामवारे सव्वाङ्गो मनुग्यो मया खस्यौङतोऽच किं 

मद्यं क्र्यथ ? चाचृषं विचार मा कुरुत, न्याय्यमेव विचारं कुरुत । 

ततो विद्ग्रालेमनिवाभिनां केचिद् वदन्, (नायका ) यं इन्त 

९९ यतन्ते, मनुव्योऽयं किंन स एव? पश्यतचस सप्रकार भाषते तख 

९ 

श् ष 

९९ 

९९ 

किमपि नोच्यते । श्रयं खौष्ट एवेति कि नायकेः सत्यमन्ञायि 2 

श्रयन्त् कुत उत्पन्नस्तरस्राभिविदितं। खौष्टस्ह॒ यद यास्यति तद् 

स॒ कुत उत्पन्नस्तत् केनापि न ज्ञायिष्यते, ततो यश श्ये 

धामन्युपदिभन् भ्रोचेराद, ययं माच्च जानोय ङलश्ाहसुन्पन्ञ- 

स्तदपि जानोय) अन्त् न खतं श्रागतः प्रत्युत रुत्योऽस्ति 

मतप्रेषयिता, रू युभ्माभिरविदितः। श्रहन्त॒ तं लानामि, 
यतोऽदं तत्छकाश्राद् (श्रागतो) ऽसि, ख च मां प्रहितवान्, 

ततस्ते तं धरंमयतन्त, तथापि कोऽपि तसन् दष्तं नापेयामास, 
यतस्तद्ानोमपि तस समयोऽनुपल्ित श्रासोत् । जननिवदस्य बहवो 

नराश्च तस्मिन् व्यश्चखिषुरवादिषुख, खोष्टो यदावास्यति, तदानेन 

यानि क्तानि तेभ्योऽधिकान्यभिन्ञानायेकर््रणि कि स करिव्यति? 
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श्रय जननिवहसटमधोत्यं यद् व्यवद्त तच्छरुवा फरोौशििनो 

मुख्ययाजकाश्च तं धन्त पदातोन् प्रषयामासुः । अतो य शएस्तान् 

जगाद, इतः परमहं स्तोकं कालं युश्राभिः सद्धं स्थास्यामि, ततो 
मप्रेषयितुः समौपं यास्यामि । यूयं मां गवेषयचिव्यय न त्ववाप्यथ । 

6 

3. 

२४ 

श्रहञ्च यच विद्ये तचोपख्ातु युश्राभिर शक्ये । ततो यिदृदौया २४ 

मियोऽवदन्, अनेन किं स्थानं गन्तव्यं यत् मोऽ्माभिरप्राप्यो 

भविच्यति ? श्रय किं यनानोयानां मध्य विकौणेजनानां सपोपं 

गला चनानोयान् भिक्वयिव्यति ? कौदृश्रमिद मनेन कथितं वचनं, 

ययं मां गबरेषचिव्यथ न त्ववाश्ययेत्यपरञ्च यचादहं विद्ये तचोपस्ात्ुं 

युश्राभिरणश्क्यमिति ? 

श्रयो त्वस्यान्तिमदिवसेऽयतो महहादिवसे यो श्ुस्तिष्न्नुदरवेण 

बभाषे, यः: पिपाघुः स मदन्तिकमागत्य पिबतु। मथियो विश्व 

सिति, शास्वौयोकह्ननुमारेण तम्यान्तरादम्ततोयस्य सरितः प्रख- 

विष्यन्ति । तिन् विश्वाभिभि यै ्रात्मया रुष्यते तमधि तेनेतद- 

कथ्यत । पविचस्यात्प्रनो वितरण तदाष्यमष्ट्ूतमासोन्, यतस्तदापि 

चोष्एरपराप्तप्रताप श्रामोत् । वदनमेनच्छरुलवा जननिवहस्य बहवो 

जना श्रवदन्, सत्यम्, भ्रयं स भाववादौ । अन्येऽवद न्, अयं खोषटः । 

अन्ये युनरवदन्, कथमेतत् ? खौष्टेन किं गरुौलादागन्तव्यं ? शास्ते 

किं नेदं लिखितमास्ते यद् दायूटश्य वंशाद् द्ार्दस्य वसतिग्रामाच्च 

्रतलेदमात् खोष्टेनागन्तव्यं ? तस्तमधि जननिर्वंहस्य भेदः 

सच््नातः । तेषां केचिच्च तं धन्तमेच्छन्, तथापि कोऽपि तसन् 

हस्तं नापेयामास । 

ततस्ते पदातयो मुख्ययाजकानां करौैशिनाच्च समोपे प्रत्या- 

जग्मुस्ते च तानप्राचुः, स किमयं युश्नाभि नानोतः ? पदातयः 
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 ४ऽ-्ः ९० योन लिखितस संवादः । २४१ 

र्षु, ख यादृशं भाषते, तादू्र कोऽपि मलुव्य इतिपू्वै कदापि 

*० न भाषितवान् । फरो शिनस्तदा तान् प्रत्यृचः, य॒यमपि किसुन्माभें 

भ्न नोता ? नायकानां फरोौभशिनां वा कोऽपि किं तसन् विश्वासं ? 

४८ प्रह्युत व्यवस्थानभिन्नोऽसौ जननिवदः शषः । तदा तेषां मथ्य 

+° गणितो यो नौकदौमो रजन्यां तस्यान्तिकमागतवान्, स तान् 

५९ ब्रवौति, प्रथमं मनुग्यस्य सुखाद् वाक्यमश्ुलवा तेन किं क्रियते 

तदज्ञात्वा वास्माकं व्ंवस्था किं मनुष्यं दोषिणं करोति? ते 

प्रतिभाषमाणणास्तमृचः, त्रमपि किं गालेलौयः ? अलुसन्धत्खा लो चय 

च यड् गालोलतः कोऽपि भाववादौ नोत्पद्यते ॥. ७ ॥ 

८५ तत्ते प्रत्येकं खग्टहं जग्मुः, योष्ख जेठनगिरिं जगाम । 
र र्यूषे तु स पुन धैग्मेधामन्युपतस्थे सव्वेजनख्च तद् न्तिकमागच्छत्, 

२ स॒ चोपविश्य तानशिच्यत् । तदा श्ास््ाध्यापकाः फरौशिनञ्च 

व्यभिचारे छतां स्तयं काञ्चित् तस्य समो पमानयन्ति, मध्यस्थाने 

स्थापयिला च त वदन्ति, गुरो, योषिदियं वयभिचार कुत्वैन्त्येव 

+ छता । व्यवस्थायाच्च मो शिर स्मान् प्रस्तराघातेनेदृ णनां प्राणएदण्ड- 

९ माज्ञापयामास, चरतो भवान् कि वदति ? तशय विर्द्धमभियोग- 

खस्य लिष्एया ते परौ चमाणास्तमेतदूचुः । चौ शएस् प्रकौग्यया कुल्या 
° ग्हत्तिकायाम् ्रलिखत् । तेषु तु तं ए्ठावतिष्टमानेषु, ख ऊरौ 

य॒ तानवादौत्, युश्राकं यो निष्पापः प्रथमं सोऽस्यां प्रस्तरं 

८ निरिपतु । इत्युक्ता स पुनः प्रणोग्धय सन्तिकायामलिखत् । ते 

« तु तच्छरूला संबरेदेन दोषबोधमनुग्छय च प्राचोनेभ्य आरग्यान्यान् 

यावदेकैकशः सर्व्वं निरक्रामन् । इत्थमेकाकौ योश्ट मेध्यखाने 
९० तिष्ठन्तौ सा स्वौ चाशिष्येतां। ततो यौद्खधौग्धय तां स्तिय- 

म्डतेऽपरं कमपि न दृष्टां च तां पप्रच्छ, नारि, तदभियोगिनश्ते 
8, 7. ४. 8.-- 16 | 241 
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४२ योष्टनलिखितस्चसंवादः । ह ११-२२ 

नराः कुच ? त्वं किं केनापि न द्डार्डोङ्नता ? सावादौत, न १९ 

केनापि, प्रभो । ततो यौ्टलामाद, अ्रहमपि लां न दण्डा 

करोमि, यादि, पुनः पापं माकार्षौः । 

ततो यशः पुन जनेः संलघ्य वभाषे, श्रहं जगतो ज्योतिः, ' 

यो मामनुगच्छति सख नेवान्धकारे व्रजिव्यत्यपि तु जौवनशूपमालोकं 

पराष्यति । फरौगिनस्तदा तमूचुः लया खाय माच्छ दौयते, तव 

साच्यं न शत्यं । योः प्रतिभाषमाणएस्तान् जगाद, यद्यण्य ५ 

खां साच्छ ददामि, तथापि मम साच्यं शल्यं, यतोऽदं कुत 

श्रागतः क वा गच्छामि, तव्जाने । थृयन्तु न जानोय कुतो- 

ऽहमागतः क वा गच्छामि । युयं शरौरानुया यिनं विचारं कुरुथ, 

श्रदं कस्यापि विचारं न करोमि । यद्यय विचारं करोमि, 

तथापि मम विचारः सत्यः, यतो नास्यदमेकाकौ, किन्त्वहमस्ि 

मत्रषयिता पिता चास्ि। युश्मदौयब्यवश्यायामपि लिखितमस्ति, 

यद् दयोः शाचिणोः साच्छ सत्यं । श्रं खार्यं साच्छदातास्ि, 

मन्रेषयिता पिता च मयि साच्य ददाति । तदा ते तं पप्रच्छुः, 

कुजास्ि तव पिता? यौशस्तान् प्रतिजगाद, युयं माश्च न 

जानोय, मम् पितरश्च न जानौय । यदि मामन्ञास्यत, तदि मम 

पितरमष्यज्ञाम्यत । एतानि वचांसि धनागार. चौ शूएनाकश्यन्त । 

स तदा धश्मेधामन्येपादिश्त्, तथापि कोऽपि तं न दधार, यत- 

स्तरानोमपि तस्य समयोऽनुपभ्यित श्रासौत् । 

ततो चौश्टः पुनस्तानत्ादोत्, च्रं गच्छामि, युयच्च मां 
गवेषयिव्यय, खपापे मरिष्यय च । श्रहं यत् यानं गच्छमि 

तचो पस्यातुं युद्माभिरग्रक्चं । ततो यिहदोया च्रवदन, स किमा- 

त्मघातौ भवितुमुद्यतस्तद्धेतोख वटति, यत् स्थानम गच्छामि 
24 
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खः २९-द८ योन लिखितद्चुसं वादः । य्४्द् 

९ 

२ 

तचोपस्यात् युद्माभिरग्रक्यभिति ? स तदा तानत्रवोत्, य॒यमधः- 

खानोयाः, अरदमूद्धंस्थानोयः । यूयमेतन्नगत्सन्बन्पौ याः, नाखयद- 

मेतन्नगत्सब्बन्धौयः । ततो युश्मभ्य कथितवान्, यूथं खपापेषु 

मरिष्यय । यतोऽहं सोऽस्गोति चेन्न विश्वस, तदं खपापेषु 

मरिग्यय। ते तदा तं पम्रच्छुः, कसं ? यौ शस्तालुवाच, श्रादित- 

स्तदेव ॒युश्भभ्यं कथयामि। युभ्रानधि मया बड़ वक्रव्यं ब्ध 

विचारणञ्च कर्तव्यं । मत्रेषयिता तु सत्यः, तस्य सुखाच्च मया 

यद्यदश्रावि तदेव जगते कथ्यते । स यत् तेषां ज्ञानाथं पितरम- 

सचयत् तन्तैर्नाबोधि । ततो यौष्स्तानत्रवीत्, मनुव्यएुञे युश्रा- 

भिषश्चौ छते ज्ञायिव्यते यदं सोऽस्मि खत किमपि न करोम्यपि 

तु पित्रा यथादिष्टस्तयेवेतानि भाषे मप्रेघयिता च मया 

साद्धंमा्ते, स॒ मामेकाकिनं न त्यक्तवान् यतस्तसमै यद्यद् रोचते 
सब्वेदा तदेव मया क्रियते । 

ख यदेताः कथा अभाषत, तदा वदवस्तस्मिन् व्यश्चसिषुः । 
ततो ये यिहृदौयास्तसिन् वश्चसिषुस्तान् यौ्ट जेगाद्, यदि मम 

वाक्ये ख्विरा भवय, तदं सव्यं यूयं मम भिय्याः स्थ, सत्यञ्च 

ज्ास्यथ सयेन खाघोनौकारिष्धष्वे च । ते तं प्रतयचुः, वयमनादहा- 
मभ्य वशः, कदापि कस्यापि दास्यं नाचरितन्तः। तत् कथं 

लयोच्यते, यूयं खाघौना भविव्यथेति ? यौशएसतान् प्रत्यवादौत्? 

सयं सयं, युश्नानदं वदामि, यः कञ्चिन् पापमाचरति ख पापस्य 

दासः, दासम्॒ न शाश्वतं ग्टहेऽवतिष्ठते, पुत्र एव शाश्चतमवतिष्ठते। 

अरतञ्चेन् युवेण साधनी ्रयष्ये, तदहं सत्यरूपेण खाधोना 
भविग्यय । अहं जाने यद् यूयमत्रा दमस्य व्रः, मान्तु जिघांसथ, 

यतो मडौयवाश्चं य॒द्मदन्तरे स्थानं नाप्नोति। मत्पितुः स्मौपं 
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३8४ योष्टनशिखितष्ठसंबाद । टः ३९-५. 

मया यद्यदि तदेव कथ्यते, तथा च युश्नत्पितुः समोपं य॒श्नामि 

येद्यददभिं तत् क्रियते । ते प्रतिभाषमाणास्तमूचुः, चर्राहामो- 

ऽस्माकं पिता। यौशस्तान् वदति, यदयन्राहामस्य सन्ताना चभ 

विव्यत, तद्यत्रादहामस्य क्रिया श्रकरिष्यत । इदानोन्त॒ मां जिघांसथ, 

नर य ईररस्य सुखात् सव्यं श्रवा युद्मभ्यं कथितवान् । ्रनाहामे- 

शेतज्ञाकारि । युश्रत्यितुः क्रिया युश्नाभिः क्रियन्ते । तत्ते तमूचुः, 

न॒ व्यभमिचारजाता वयम्, श्रसू्माकभमेकः पितासि ख रडैश्रः। 

४5 

यौप्ररस्तदा तानुदाच, ईश्वरो यदि यु्माकं पिताभविव्यत्, तद्दि ५९ 

यूथं मयि प्रेमाकरिग्यत, यतोऽहमौश्वराज्निगंत्यायातः, नेव हि 

खत श्रागतोऽहं प्रत्युत स एव मां प्रहितवान् । मम भाषा 

क्रिमथं युश्नामि नाभिज्ञायते ? कारणमेतद् यद् यूयं मम वाक्यं 

ओतं न श्क्रुय। युयं पितुर्दिंयावलस्य सम्बन्भोयाः, युद्मत्ितुर- 

भिलाषानाचरितुकामाश्च। स श्रादितो नरधातक श्रासौत्, सत्ये 

च नावख्धितः, यतस्तस्िन् सत्यं नासि । स यदानुतं भाषते तदा 

निजसखं भाषते, यतः सोऽनृतवादौ तस्य पिता चास्ि। श्रन् 

सत्ये भाषे, तत्कार णाद् यूयं मयि न विश्वस्थ । मम पापमस्तौति 

परमाणं युभ्राकं को ददाति? यदि तु सत्यं माषे, किमथ तरह 
यूयं मयि न विश्वसिथि? य ईशवरसन्बन्धौयः स दैश्वरस्योक्तौः 

ष्टणेति । युद्माभिस्ता न मयन्ते, तत्कारणमेतद् चद् यूयम श्वर 

सम्बन्धोया न श्य; 

चिह्दौयास्तदा प्रतिभाषमाणस्तमवादिषुः, किं न युन मखाभिः 

कथ्यते यत् वलं श्मरौयो शताविष्टञ्चेति। यौश्टः प्रतिजगार्, 

नायं ग्दताविष्टः, प्रत्युत मम पितरं रुष्ानयामि, यूयच्च 

मामवमानयथ । नादं मन्स्भानान्डेषौ, श्रसि टकस्दन्येषौ तदि- 
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४९ 

चारयिता च । सत्यं सत्यं, युश्रानहं ब्रवौमि, यः कञ्िन्म 

` वाक्यमनुपालयति, सोऽनन्तक्राल यावन्बुत्यु न द्रच्छति । यिह्छदौ- 

यास्तदा तमवदन्, ्रधना वचं ब्रुदधा जानौमो यत् त्व डताविष्टः । 

अनाहामो ममार, भाववादिनखच मघः, लं पुन वेदि, चः 

कश्चिन्मम वाक्यमनुपालयति, खोऽनन्तकालं यावन्यल्य नाखाद्- 

चिष्यतोति । श्रस्मत्यितुरत्राहामात् लं किं महत्तरः ? स दि ममार, 

भाववादिनोऽपि मचः, त्वमात्मानं कं करषे ? यौष्टः प्रत्युवाच, 

यद्यहं खं सश्जानयाभि, तहिं मम सन्मानः किमपि नास्ति, मम 

पितैव मल्सब्मानयिता, स युद्माकमौश्वर दति यूयं वद्ध. तथापि ` 
स॒ युश्नाकमविदितः, श्रदन्तु तं जानामि। स ममाविदित इति 

चेद् वदेयं, तहिं युश्राभिः सदृशोऽनृतवादौ भविय्यामि। श्रं तं 

जानामि तस्य वाक्वमनुपालयामि च। युद्मत्पितात्राहामो महि- 

नद भेनस्याशया प्रसुसुदे तद् दृष्टा चादव्यत् । ततो यिहदौयास्त- 

मूचुः, ददानौमपि तव पञ्चादषेपरिभितं वयो नास्ति, लवं 

किमत्रादहामं दृष्टवान् ? यौग्ररस्तानुवाच, सत्यं सत्य, युभ्रानद 

व्रवौभि, ्रत्रादामखट जन््रनः प्राङ्घालमारग्याहमस्मि तदा ते 

तमादन्तु प्रस्तरानाद दरे । यौष्रस्ठ प्रच्छलस्तेषां मध्येन त्रजन् 

धम्मेधामतो निःखसारेत्यं स्थानान्तरं जगाम च॥ ८ ॥ 

यौशना जन्सान्धाय नेत्र दानम् । 
उत्तमभेषपालकस्य दृष्ठान्तः । 

९९, गमनकाले स नरमेकं जन्द्रान्धं लच्थामास । तस्य श्रिथास्तद्ा 

५ 

.: 

तमप्रचुः, रच्बिन्, श्रौ यदन्धोऽजनि, तादृशं पापं केनाकारि? 

श्रसुना किं वाञुब्य पदभ्यां? योश्ः प्रत्युवाच, (तादृशं) पापं 

नासुनाकारि, नापि वासरुश्य पिद्श्याम्, ्रतयुतासुभ्िन्नोश्वरस्य 
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क्रियाभिः प्रत्यक्तोभटितव्यम् । यावद् दि वसोऽस्ति तावन्मस्रेषयितुः 

क्रिया मया कत्ैवयाः। अयाति सा राचि चंदा काय्यं कन्त 

केनापि न शक्यते । अहं याउज्जगति वत्तं तारव्नगतो च्य तिरखि। 

दूत्यं भाषिला स शमौ निष्ठौगय तेन वनेन पद्ध रचयामास, 

पङ्केन तस्यान्धस्य चचृषौ लघ्वा च त जगाद, याहि, लो खास्य- 

सरस्यास्यं प्रचालय च। भाषान्तरे नाख्नोऽम्गर्थः प्रहित इति। 

स तदा गलास्य प्रचाल्य दृष्िप्रात्तः प्रत्याजगाम । 

तत्रतिवेशिन्दादयो थे मनुब्याः प्राक् तमन्धं ज्ञात्वालच्य्ते 

तदाप्राचः, श्रयं किं न स जनो यः (्रत्यदम् ) भ्रासोनोऽभिचत ? 

अपरेऽवदन्, रयं ख एव । श्रपरे चाधदन्, श्रयं तेन सदृशः। 

ख त्ववादौत्, श्रं स एव । ततस्ते तमप्राच्चः, तव लोचने कथं 

प्रसन्नोश्चते ? स प्रतिभाषमाणस्तानवादौत्, योश्नामा नर एकः 

पङ्कं छल्वा मम लोचने लिघ्चा च मामादिरदेश, शौलोदसरो 

गलास्यं प्रचालयेति । ततोऽहं गला प्रचाल्य च दृष्टं प्राप्तवान् । 

ते तदा तमप्राचुः, सख कुचास्ति? स श्राह, न जाने। 

तदा ते तं पूर्व्वान्धं फरौ जिनां षमौपमनेषुः। यौश्स् यस्मिन् 

दिने पदकं कला तस्य नेचे प्रसन्नोकृतवांस्तट् विश्रामदिनं । फरौ- 

शिनस्तदा तं पुनरम्राचः, कथं त्या दृकशक्नि लेग्धा? स तान् 

जगाद, तेन मने्रयोः पड्ेऽपितेऽहमास्यं॒प्रचालितवान्, ततश्च 
पश्ामि । फरौभरिनः केचित् तदा तमूचुः. नासि स नर दैशरप्रितः, 

यतः स विश्रामवारं नालुपालयति । अ्रपरेऽवदन्. पापौ मनुब्य 

दैदृ ्ान्यभिन्नानाथेकर्ओ्रणि कन्तुः कथं शक्रोति? दत्यं तेषु भेदो 

जातः । ततस्ते तमन्धं पुनरप्राच, स॒ तव नेते प्रसन्नौ कृतवानिति 

हेतोख्वं तमधि किं वदसि? स उवाच, ख भाववादौति वदाभि। 
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९८ स यदन्ध आसौत् दृकूशक्निञ्च प्राप्तवान्, यिहृटौयास्ू्ञ 

९९ सत्यममन्यन्त. ततः श्रे तस्य दुषिप्राप्स्य पितरावाहय तावश्राच्तः, 

श्रयं युवयोः पुच्रो यो युवयोः प्रमाणणदन्धोऽजनि. श्रधुनायं कयं 

९० प्ति ? तत्ितरौ प्रतिभाषमाणौ तानुचतुः, अयमखत्दु ोऽख्य- 
९९ न्भोऽजनि च तज्जानौवः. कथन्त्वधृना पश्यति, केन वास्य नेच 

प्रसन्नोकते तन्न जानोव श्रावां । वयःप्राप्नोऽयम्, दममेव पृच्छत, 

९२ श्रयं खकथां खयं कथयिष्यति । तत्पितरौ यिडृदौ यानां भया- 

देवेत्थमभाषेतां, यतो यः कञ्चित् तं खौष्टं मला स्लौकरिख्यति स 

१९ खमाजशषटो . भविष्यतो ति चिद्भदौ यास्तत्पन्वे निञितवन्तः । तत्का- 
रष्णत् तस्व पितरावूचतुः, रयं वयःपराप्त, दममेव इच्छतेति । 

९४ तदा ते दिनौयवारं तं पूरव्वान्धमाह्व्य जगदुः, ईश्वरस्य 

९५ मदिमानं सखोङ्गरु, वयं जानोमो यत् ख नरः पापौ) स प्रति- 

भाषमाणोऽनवोत्, स पापौ न वेत्यदं न जाने, एकमेव जाने, 

९९ पू््वान्धोऽहमिदानों  पश्यामि। ते तं घुनरप्राच्ुः, स तवां प्रति किं 

९० कृतवान् ? कथं तव नेच प्रसन्नौ कृतवान् ? स तान् प्रत्यवादौत्, पुरा 

मयोक्ता ययं नाश्रौष्टः किमथे पुनः ओ्ओोतुमिच्छय ? चयमपि 

र किं तस्य शिष्या भवितुं वाञ्छथ ? तदा ते तं न्य्ुववेन्तोऽवा दिषुः, 

१९ लवं तस शिष्यः, वयं मोभेः भव्याः । मो शिनेश्वरः संललाप तद् 

२° वयं जानौमः, रसौ तु कुत ऽत्पन्नस्तन्न जानोमः। सख नरः प्रति- 

भाषमाणएस्तान् जगाद्, श्रचेतदे वाश्चय्यै, यत् स कुत उत्पन्नस्तद् 

युश्माभि नं ज्ञायते। ख हि मम नेते प्रसन्नौङतवान्, वयञ्च जानौमो 

यदौशवरः पापिनां न श्रणोति, प्रत्युत यो मनुख्य दैश्ररभक्तस्तदभोष्ट- 

माचरति च तस्येव शणो ति । जन्म्ान्धस्य नयने केनापि प्रष्नौकृते 

इत्यायुगान्नाभ्रावि । असौ वेदौ श्वर प्रहितो नाभविष्यत् तदि किमपि 
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कन्तु नागश्रच्छत् । ते तं प्रत्यवादिषुः, सर्वाङ्गः पापाविष्टोऽजनिष्टा ९४ 

यसं त्वं किमस्मान् शि्यसि ? द्ुक्ता ते तं वदिश्चक्रुः । 

स॒ते वंदिष्कुत इति श्रवा यौश्एस्तमनुद्त्य जताद, त्वं २५ 

किमौश्वरस्य पुज विश्वसिषि? स प्रतिबभाषे, स कः, प्रभो? च्रं २९ 

तसन् विश्चसानि। यौश्स्तमन्रवौत्, स त्यादि, त्वया यः २९ 

संलपति स एव खः। तेनावादि, विश्वखिमि, प्रभो । दत्युक्ता स द्य 

प्रणिपत्य तमचेयामास । 

यौश्एस्तदा बभाषे, थे न पश्यन्ति ते द्ये, ये च पश्यन्ति २९ 

तैरन्धौभवितव्यमिति विचारा्थ॑महं जगदिदमागतः तच्छरुला ये ४० 

केचित् फरौशिनस्तेन साद्धंमविच्न्त ते तमवादिषुः, वयमपि 

किमन्धाः ? योशएस्तानाद, यद्यन्धा श्रभविव्यत, तदं निष्पापा ४१ 

्रभविव्यत, युश्नाभिस्िदानोमुच्यते पश्छाम इति, ततो यु्नाकं 

पापमवतिष्ठते ॥ < ॥ 

सत्यं सत्यं, युश्नानदं त्रवौमि, यो न दारेण मेषवाटं प्रविश्ये- ९५१ 
तरो पायेनारोदति स चोरो दस्यख, यस्त॒ दारेण प्रविशति ख २ 

मेषाणां र्षकः । तस्य निमित्तं दौवारिको इारं सुञ्चति, मेषाश्च 

तस्य गिरं शटए्वन्ति, स चेकैकस्य नान्ना निजमेषानाङ्यति वहि 

नेयति च । स च यदा निजख्ान् वहिः करोति, तदा तेषामग्रतो 

ब्रजति, मेषाञ्च तमनुगच्छन्ति, यतस्ते तस्य गिर जानन्ति । पर- 

कौयन्त् गेवानुगमिव्यन्ति प्रत्युत तत्छमौ पात् पलायिययन्ते, यतस्ते 

परकोयाणं गिरं न जानन्ति । 

उपमेयं योश्रुना तेभ्योऽकश्यत, ते तु तेन यदुच्यते तन्ना- ‹ 

बुध्यन्त । यो ्रस्तदा युनस्तानुवाच, सत्यं सत्यं, युश्नानद्ं ब्रवोभि, 

अहमेव भेषवारद्वारं । यावन्तो मदग्त श्रागतास्ते शव्वं चोरा = 
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९ 

९९ 

९२९ 

दस्यवश्च, मेषास्त तेषां नाश्टणवन् । अर दारखरूपः । मया यः प्रवि- 

शति, स चाण लश्यते, स च प्रवेच्छति निर्यास्यति च प्रचारमाश्यति 

च। चोरो नान्यकार्खयाथेमायाति, केवलं चौ ् येदत्या विना शायमेव । 

मेषास्त॒ यथा जौवनम् श्रतिपूणेताञ्च प्राप्रुयुस्तद यंमहमागतः । 

अहं स भद्रो मेषरचकः। भद्रो मेषरचकौ मेषाणां निभित्त 

खप्राणांस्ल्यजति । यो वैतनिकस्तु न मेषर चकः, मेषाश्च यस्य निजंखा 

न सन्ति, स टकमगच्छन्तं निरोच् मेषान् विजहाति पलायते 

च। ततो कस्तान् इरति मेषान् विकिरति च। वैतनिकः 

पलायते, यतो हेतोः स वेतनिको मेषेषु निञ्िन्तश्च । श्रं स्मभद्रो 

मेषरचको मदोयांख जानामि मदौयाख मां जानन्ति, यया पिता 

मां जानात्यदञ्च पितर जानामि । मेषाणां निमित्तं खप्राणांस्यजामि 

च । सन्ति ममेलन्प्रषवारस्येभ्योऽप्यन्ये मेषाः, तेऽपि मया नेतव्याः, ते च 

मम गिरं ओओोग्यन्ति, इत्थं मेषत्रज एको भविय्यति, मेषरच्कशयेकः । 

एतत्कारणान्मत्पिता मयि प्रेम करोति यतोऽहं मम प्राणास्तया 

त्यजामि यथा तान् पुन यंदहोय्यामि। नान्यः कोऽपि मन्तस्तान- 

परति, खयमहस्तांस्यजामि । तांस्यक्तं मम सामथ्येमास्ते, पुनस्तान् 

गरहौतुमपि मम सामथ्येमास्ते । श्रादेशोऽय मत्पिढतो मयालम्ि । 

एतेभ्यो वाक्चेभ्यो यिष्दियेषु पुन भंदः सञ्चातः। तेषां मध्ये 

बहवोऽवदन्, स श्ूलाविष्ट उन्मत्तञ्च, किमयं तस्य शरटणय ? 

, अन्येऽवदन्, न सन्ति शलताविष्टस्योक्तय इमाः । ग्तः किमन्धानां 

नेचाणि प्रसन्नौकन्तेः ग्रक्रोति ? 
योश्ोः स्वत्षमताविष्थिखो शक्ता । 

श्रय यिरूग्रालेमे मन्दिरोत्सगेपर्व्वाश्ठत् । तदा डमन्तकाल 

्रासोत् । एकदा धषधान्ि श्रलोमनोऽलिन्दे विर न् यप्र यिंह- 
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दौये कंष्टितः षट्च, कति कालमद्मद्राणान् संग्यारूढान् धार- 

यसि? त्वं चेत् खौष्टस्तदयेखःन् स्पष्टं वद । यौ स्तान् प्रत्यवादौत् 
ययसुक्रा मया, न तु विश्वसिय । मत्पितु नान्नादह याः क्रियाः 

करोमि ता एव मामधि च्छं ददति टूयन्त॒ न विश्व । युयं 

हि न मदौयभेषाणणं अण्ां गण्याः । ( यु्नानदं तद् नुरूपसुक्रवान् । ) 

मम मेषा मम गिर रणन्ति, अदञ्च तान् जानामि, ते च मामनु- 

गच्छन्ति तेभ्योऽदञ्चानन्तं जवनं ददामि । श्रनन्तकालेऽपि ते नैव 

विनच्छन्ति, मम कराञ्च कोऽपि तान् नाण्रिव्यति। ते मद्यं येन 

दत्ताः ख मटौोयपिता सर््न्यो महत्तरः । मत्पितु देम्ताच्च तानपरत 

कोऽपि न शक्रोति) श्रं पिता चेक खः। यिह्ृदियास्तदा पुनस्त- 

मान्ते प्रस्तरानाददिरे । यौशस्तान् प्रत्यवादौत्, मव्यितुः ख्का- 

शादहं युश्नान् बह्भनि हितकर्म्ाणि दशिंतवान्, तेषां कस्य कष्ेणः 

कारणानां प्रस्तरेराहय ? यिहदौयाः प्रतिभाषमाणणस्तमवादिषुः, 

नेव दितकग्मेणः कारणात् लां परस्तरेरा इन््मः, मर्यतेशवर निन्दाकारणात्, 

यतस्त्वं मनुव्यः सन्नात्मानमौश्वरं ङुरुषे। यो श्स्तान् प्रतिजगाद्, 

युभ्नाकं शास्ते किं नेदं लिखितमास्ते, मयोक्तमौश्वरा यूयमिति ? 
स यदि तान् श्वरान् अ्रभिदहितवान् यान् प्रतौश्वरस्य वाक्यं प्राद्- 

रश्वत्, यदि च शास्त्रस्य लोपो न सम्भवति, तदं पिता यं पवि- 

चौङृत्य जगति प्रहितवान् सोऽहं कथितवान् शश्वरस्य एुचोऽखोति 
कारणात् किंमां वदथ त्वमौश्वरं निन्दसौति? यदि मत्पितुः क्रिया 

न करोमि तरिं मयि मा विश्वसित, यदि तु करोमि, मयि च 

न विश्वसिथ, तदहं क्रियासु तथा विश्वसित, यथा ज्ञास्यथ विश्च 

सिश्यथ च यन्यि पिता तस्िंशचादं खितः। तदा ते पुनस्तं धन्त 

मयतन्त, स तु तेषां इस्ततो निःखसार । 
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२९ ततः परं यौश्टः पुन र्यंटंनपारस्थं तत् स्थानं प्रतस्ये यच प्रथमं 

४° यो हनोऽख्ञापयत्, तदेवावतस्ये च । बहवश्च तद न्तिकमागच्छन्न- 

४९ वदंश्च, योनः किमग्यभिन्ञानायेकश्मे न छृतवान्, दइममधि तु 

४९ योनो यद्यद् करवांस्तत् सव्व सत्यमासौत् । बहवश्च तच तखिन् 

व्यश्चखिषुः॥ १० ॥ 

यौ शुना ृतलासाराय ऊगैवनदानस् । 

१९ ९ श्रय वैयनियानिवासै लासाराभिधः कञिन्नरो व्याधित 

आसोत् । बेयनिया मरियमस्तस्या भगिन्या मार्यायाश्च ग्राम 

९ श्रासौत् । मरियम् सा योषिद् या खुगन्ितेलेन प्रभुं समर लिपत् 

खकचे् तच्चरणौ पर््यैमार्खौत् । तस्या एव भराता लासारो व्याधित 

२ श्रासौत् । अतस्तस्य भगिन्यौ दूतं प्रहित्य तसे निवेदयामासतुः, 

प्रभो, पश्यतु, भवान् यस्खिन् प्रेम करोति ख व्याधितः यौश्ररख्ठ 

* तच्छरुलान्रवौत्, व्याधिरयं न सत्ये प्रतुतेश्वरस्य मद्दिमाथः, 

५ ईश्वरस्य पुचो यथा तेन मदौयेत । यो ष्र मार्थायां तस्या भगिन्यां 

‹ [मरियमि] लाखारे च प्रूमाकरोत्। स तु यत्नराविद्यत तत्र 

तद्व्याधिसवादश्रवणान् परमपि दिनदयमवतय्छे । 

° ततः परन्तु ख खशिव्यानवादौत्, पुनयिह्वदिया गम्यतामस्नाभिः। 

= भिष्यास्तं वदन्ति, रब्विन्, दिनेऽमुभ्रिन् यिद्धटौयाः पस्तराचातेन 

€ भवन्तं मारयितुमयतन्त, भवांश्च किं पुनस्तव गच्छति ? योषणः 

प्रतिवभाषे, दिवसे कि न दादश घटिका भवन्ति? दिवा यः परि- 

९० रजति स न रूवलति, यतः स जगतोऽस्य ज्योतिः पश्यति, निगशायान्तु 

यः परिव्रजति स रूलति, यतो ज्योति > तदन्तःस्थं । 

११ एतत्कथनात् परं स॒ ताननत्रवौत्, श्रसमदन्धु लांसारः खपिति, 

५ तं जागरयितुन्तु गच्छामि । शिब्यास्तदा तमृचः, प्रभो, स यदि 
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खपिति, तहं तरिग्ति । यौश्टस्तस्य ग्डत्युसुदिश्च कथितवान्, ते 

त्वमन्यन्त, स ॒निद्रारूपस्वपनसुदिश्य कथयतोति । अतएव योष्ट- 

स्तदा तान् स्यष्टमन्रवोत्, लासारो मभार, ययञ्च विश्वसिष्यथेति 

बुद्धा युश्मदथ तत्न मद्नुपथ्ितलादह इव्यामि। तद्या तयास्तु, 

सत्समोपं गम्यतां ¦ तदा योमा अ्रयतो दिदुमो [ जमकः] सद 

शिग्यान् जगाद, अ्माभिरपि गम्यतां, तेन खाद्धं तथा मरिय्यामः ) 

इतं योश यंदागमत् तदाजानाद्, यदादिनचतुष्टयान् ख [लासारः] 

शवागारे शेते बेथनिया च यिष्शग्रालेमश्य सभौपस्छा प्राचे 

क्ोैकदूरासोत्, बदवो यिहृदौयाख माधामरिथमो ादग्रोक- 

अन्नाय तयो गहमागतवन्तः । 

मारयां तदा यौशोरागमनरुंवादं श्रुलैव तं प्रह्युष्गाम, मरिथम् 
त॒ ग्द श्रासौनावातिष्ठत। माथा तदा सौश्दमदादौत्, प्रभो, 

भावन् यद्यचास्थास्यत्, तडं मम जाता नामरिश्यत् ; जाने 

त्वधुनापि भवान् शखर यद्यत् प्रायचिव्यते, तदौश्वरेण भवते 

दाचिग्यते। यौश्स्तां ब्रूते, तव राता पुनरत्थाख्यति । माथा तं 

रते, अन्तिमदिने पुनरत्थाने स उत्थासख्तौति जाने । चौग्रदस्ा- 

सुवाच, अहं युनर्त्थानं जौवनश्च । मयि यो विश्वशधिति ख ब्टलापि 

जो विष्यति, यः कञ्चिच्च जवति मयि विश्वसिति च, सोऽननकाले- 

ऽपि नैव मरिष्यति) अच ले किं विश्वसिषि? सातं ब्दौति, 
तथेव, प्रभो । जगति येना गन्तव्यम् ईश्वरस्य पचः ष खौष्टो भवा- 

नेवेति विश्वासो मयाकारि । इ्युक्ा सापजगाम, श॒त्नञ्चः खभगिनौँ 
मरियममाज्यन्तो तामाद, गुररुपख्थितोऽस्ि लामाह्यति ३ । 

सा तच्रतेव खलरसुत्याय तदन्तिकमायाति । चौ शएव्तदापि ग्रामं 

न प्रविष्टवान्, मार्या यत्र तं प्राक्नवतौ तत्रैवा्ौत् । ततो मरियमा 
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४९ 

४२ 

४४ 

सद्धं गहे विद्यामाना ये यिहृदौयास्तामखान्वयंस्ते तां सत्वर- 

स॒न्तिष्टन्तोः निगच्छन्तौञ्च दृष्टा, शा रोदितुं श्वागारं यातल्युक्ता 

च॒ तामनुजगपः। यौश्स्त यचासौत् मरियम् तचोपच्थाय तं 

दृष्टा च तच्वरणयोः प्रणिपत्योवाच, प्रभो, भवान् यद्यजाश्वाश्यत्, 

तहि मम श्वाता नामरिष्यत्। तदा यौश्रस्तां रुदतो तया 

खाद्धेमागतान् चिह्ृदौयांञ्चापयि रुदतो विलोक्यात्मन्यधैथ्ये गता 
संच्भ्य च पप्रच्छ, स युश्माभिः कुच यितः? ते तं वदन्ति, प्रभो, 

एत्य निरौचतां । योगश्रभ्र्छमुद्चत् । ततो यिहदौया श्रवरन्, 

पश्यत, स तस्मिन् कौडक् प्रमाङ्गुरुत । तेषां केचि्वाङ्ः, लस्यान्धस्य 
मेते प्रसन्नौचकार योऽसौ सोऽसौ किमस्य ्टत्य निवारयितुमपि 
समया नासोत् ? यौश्स्तदान्तरे पुनरपथ्यै गत्वा श्रवागारसमौप- 

मागच्छति । तद् गुहाकारं पाषाणेनापिहितश्चासौत् । यौष्रर 

ब्रैवौति, तं पाषाणमपसारयत । तस्य ग्डतश्य भगिनौ मार्या तं 

वदति, प्रभो, इदानौः स प्रयते, यत श्राचतुभ्यौ दिनेभ्यः स शतः) 

यौष्स्तां न्रवोति, लं यदि विश्वसिषि, तर्हौश्वरस्य महिमानं 

द्रच्यस्तौति किं नोक्ता मया? ततः स क्डतो थचराग्रेत, तच सितः 

पाषाणस्तेरपसारितः। यौषशोडंदृ्टिं कता व्याजदार, पितः, 
लाम धन्यं वदामि, यतस्व मे श्रुतवान् । लं सव्वेदा मे प्ररणोषि 

तदजानाम् श्रपि त्वयादं यत् प्रहितस्ततैते विश्वसिच्धन्तौति बुद्धा 
परितः सितस्य जन निवदस्य कारणादिदं मयोटराहारि इदसुक्ता 

ख प्रोचेः कोश्रन् व्याजदार, लासार, वहिरागच्छ। तदा स ग्तो 
वदहििरागमत्, स च दौधैवस्त्रखण्डे बद्धचर शस्तः खेद दरवस्तेण 

बे्टिवसुखश्चासौत् । यौशस्तान् त्रवौति, बन्धनानि मुक्तेम गन्तुमलु- 

५५ जानौत । तदा मरियमः समौपमागता बहवो चिहदौया यौष्टना 
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यद्यदकारि तद् इष्टा तस्मिन् यश्वसिषुः, केचित्त फरौशिनामन्तिकं ४१ 

गत्वा यौशएना यद्यदट्कारि तत् तेभ्यो निवेदयामासुः । 

ततो बुख्ययाजकाः फरोशिनख मन्तिखभां समाहयावादिषुः, ५७ 

किं कारवाम? स नरो बह्कन्यभिज्ञानार्थकर््णि करोति। यदि ४८ 

तस्य इत्तिमित्थं सहामहे, तदं सर्वं तस्मिन् विग्वसिव्यन्ति, रोमौ- 

याञ्चागत्यास्माकं खानच्च प्रजान्दञ्च इरिष्यन्ते । तेषां मध्ये गणित- ५४९ 

खेको नरोऽ्थैतो थः कायाफास्तस्य सवत्छरस्य महायाजक श्रासौत् 

ख तदा तानुवाच, यूयं किमपि न जानौथ नापौदं तकंयथ, यत् 

प्रजादरन्दस्य निमित्तमेकस्य मर एमस्मद्धितकर, न च छृत्सरस्व प्रजा- ५ ° 

न्दस्य विनाशः । एतत् तेन न खतो व्याहारि, म्रत्युत स॒ तख ५१ 

संवत्छरस्य मदायाजक आसौत्, तत्कारण्णत् तेन॒ भावो क्रिरिघं 

व्यादारि थत् प्रजादन्दस्य निभिन्न यौष्एना मन्तव्यं, नापि च ५९ 

केवल तस्य प्रजाटन्दस्य निमित्त, प्रत्यत  विकौर्णनाम् ईखर- 

सन्तानानाम् एकच सङ्ुहणयेमपि । तदिनमारभ्य ते तस्य वधा्ेम् ५द 

अ्रमन्लयन्त । श्रतएव यौशट ने पुनः सप्रकाश्रं यिह्दौयानां मध्ये ५४ 

पर्ययात्, प्रत्युत तस्मात् सखानान्मरखमौपसम् इप़्यिमास्यं यामं 

प्रस्थाय सखगि्येः साद्धं तचेवावन्तेत । 

योश्चो निस्तारपरोत्खवे यिरूष्यालेमगमनस् उपदेश्चदानचञ्च । 

तदा यचिद्कदौयानां जिस्तारेत्छव श्रासन्न श्रोत्, बहवो ५५ 

मनुखखाश्च इए चिवसाधना्ं निस्तारोत्छवात् प्राक् जनपदाद् विरू- 

शरालेमं जग्मः। ते तदा यौश्मगवेषयन् ध््मधानि खिला च ५९ 

भिथोऽवदन्, किं मन्यष्ये, ख किमु्छवे नेवोपस्यास्यत दति । 

सुख्ययाजकाः फरोशिनञ्च तं धत्तभिच्छन्त श्राज्ञामपि दत्तवन्तः, °. 

यथा स कुच वत्ते तत् स्थानं यो वेत्ति ख तत् दूच्येदिति ॥११॥ 
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१९९ तनो श्ट निस्तारेखवात् षट् दिनानि पराग् ब्ैयनिया- 

~ 

@ 

१४ 

यासुपतस्ये। यो म्टतो लामाररून श्डतानां मध्यादुत्थापितः ख 

तचरात् । तत्र च तस्य निमित्तं राचिभोज्यमकारि, मार्या तच 

पय्यचरत्, लाखारञ्च तत्सदभो जिनामेक श्रासोत्। तदा मरियम् 

श्रद्धसेटकं बहमून्यं॒प्रकृतं जटामांसौरसयुक्तं ॒सखगन्धितेलमादाय 

यौगशोश्चरणौ खमलेपयत् खक्रचेख तो चरणौ पयमार्खोत्, रुतं 

ग्टदञ्च॒तस्य तैलस्य सौरभेण पय्येपूथ्येत । तदा तच्छिव्याणामे- 

कोऽ्थेतः ग्रिमोनखतो य ईव्करियोतौोयो विह्ृदास्तत्छमपंयिता- 

गत्, स न्रवौोति, खुगन्धितेलमिदं किमथे न निभिः शते सुद्रापादै 

विक्रोतं दरिद्रेभ्यो दत्तञ्च? न दरिद्राणां दितविन्तनकारण्णत् 

तेनेदमकश्यत, प्रत्युत ख चौरः न्पृटवादो चासोत् सम्युटे च यद्द्य- 

चिष्यत तददरत् तत्कार णादेव । यो एस्तदात्रवौत्, श्रमूमनुजानौरहि, 

मतमाधिदिनाये तथेदं रकितं। दरिङ्धा दि सततं युश्नतसङ्गिनः, 

अदन्तु न सततं युश्रत्स्गो । 

श्रय यौष्ुम्तचस्तोति ज्ञाला चिह्ृदौयानां महान् जननि- 

वदस्तत्नोपतस्ये, न केवलं योगः कारणात्, प्रत्युत शतानां मध्यात् 

तेनोत्यापितस्य लासारस्यापि दिद्ृच्या। मुख्ययाजकास्तु लासा- 

रस्यापि ₹इत्यायं मन््रयाञ्च क्रिरे, यतस्तस्य कारण्णद् बदवो यिद्हदौया 

गला यौग्रौ व्यश्वसन् । 

श्रय परदिने योगर चिरूग्रालेममायातोति श्ुला परव्वाथै- 

मागतो मदान् जननिवदः खलल रपकचवानाद्ाच यौ रोः म्यद्गमना् 
निरेयावुच्धेरवदच्च, जय, प्रभो नान्ना य च्रायाति धन्यः स 

इस््ायेलस्य राजा । यौश्रस्ह युवगदंभ प्राप्य तत्पृष्ठं उपविवेश, 

यया लिखितमास्ते, 
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नैवानुग्धयतां चासो भो सौयोनसुते लया । १५ 

पश्य राजा तवायाल्यासौनो गदेभग्रावके ॥ 

सब्वेमेतत् तस्य ग्रि्येः प्रथमं नाबोधि, यौशोस्तु महिमप्राप्नः पर ते ५९ 

खस्मङ् यत् तमधि कथेयं लिचितासौत् तं प्रतौत्थमकारि चेति। 

यो ् रर यज्ञाखारं शवागाराननिभेमनाथेमाह्तवान् शतानां मध्यादुत्था- १९ 

पितवांखेति साच्यं तस्य तदानौन्तनसङ्गिनिवदडेनादौयत । एतत्कार- ९८ 

णादेवाथेतः स तद् श्रभिन्ञानायेकम्मे कतवा नितिकयाश्रवर्णकरणणदेव 

जननिवदस्तं प्रतयल्नगाम । फरौण्नस्तदा परल्रमाङ्ः, चुद्माक ९९ 

स्वैर नो व्यथेस्तद् विलोकयथय, जगदेव तस्य पश्चाद् श्रपगतम् । 

पव्वेषछेपाखनायं ये श्रागमस्तेषां मध्ये कतिपया यूनानौया नरा ९“ 

श्राखन् । ते तदा गालौलस्छवेतसेदा निवासिन फिलिपमभिगम्य प्रार्थं- १९ 

याञ्चक्रिरे, प्रभो, वयं योश्रं दिदृचामडे । फिलिप श्रागत्याद्धियं ९९ 

तद् वदति। पुनराद्धियफिलिपौ चौबे निवेदयतः । यै भटुस्त॒ ९२ 

प्रतिभाषमाणस्ताववादौत्, मलुय्यपुच्रस्य महिमप्राप्ेः मय उपस्थितः। 

सत्यं सत्यं, युवाम त्रवोभि, गोधरूमबोजं चेन्न ष्त्तिकार्यां पतिला ?* 

धिथते, तद्यंकं तिष्ठति, यदि त् ियते, तदं बड़ फलं फलति । 
यः खप्राएषु प्रेम क्रुरुते, ख तान् हारयिव्यति, यस्लिहलोके तान् ९५ 

प्रति विरज्यते, खोऽनन्तजोवनाथ तान् रिष्यति । कञ्चिन्मतुव्यो ९९ 

यदि मां परिचरितुं खौकरोति, तदहि मामलुगच्छतु, तथा सत्यं 

यचास्मि मम परिचारकोऽपि तडैव स्धास्यति। यश्च कञ्डिन्यमं 

परिचरति, मम पिता त स्मानयिय्यति। 

योग्यो विश्वाषाविश्चाखश्च विषयः । 

च्रधुना तु मम प्राणा उद्िग्रा जाताः, र किं वदानि? १ 

पितः, दण्डादस्मान्मां तारय । प्रतयुतेतदयंमदं दण्डभिमं चावदा- 
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८ 

गतवान् ¦ पितः, तव नाम मदह्िमान्वितं क्रुरु । तदा गगनादिय 

वाणो खच्चाता, तन्या महिमाच्ितमकारि पुनश्च महिमाच्ित 

कारिब्यत इति । तच सितो जननिवरस्तदा श्रलान्रकेत्, मेघनादो 

जात इति) श्रन्येऽवरन्, कञ्चित् खगेदूतोऽनेन समभाषतेति । 

२० यौ ष्स्त॒ प्रतिभाषभा णेऽ्रवोत्, न मदय, किन्तु युश्रदथे वाणणैयं 
क, 

९९ 

९९ 

२४ 

६५ 

ट ` 

समग्त्, । अधुना जगतोऽसख विचारः साध्यते, श्रधना जगतो- 

ऽस्याधिपति वहि निष्यते । श्रहञ्च चेत् भ्चतलादचचौकतो 
भवामि, तदहि सर्व्वान् मद् न्तिकमाक्रच्छामि । स कौदृशं श्टल्यु 

सहिग्यते ब चनेनेतेन तदष्चयत् । ततो जननिवदह उवाच, व्यवखा- 

पाठेन वयं श्रतवन्तो यत् खगौष्टेन शाश्वतं खातव्ं, तद् भवान् 

कथं नरूते, मनुब्यपु् उच्चौकन््य दति? स मनुखपुच्ः कः? 

यौ इस्तद्ा तानवादौत्, दतः परं ज्योतिः स्तोक कालं युश्माभिः 

साद्धे विद्यते । ततो यावोज्ज्यतिस्तिष्टति तावत् `परित्रजत, 

नो चेदन्धकारे णावेच्छष्ये । अन्धकारे यः परित्रजति स कुच 

गच्छति तन्न जानाति । यावद् युद्माकं ज्योतिरास्ते तावज्ज्योतिषि 

तथा विश्वसित यथा ज्योतिषः पुता भविष्यथ । एतानि वचनानि 

यौ शएस्तेग्यः कथयामास, ततः परमपगत्य तेभ्यः प्रच्छन्नो बग्दव । 

यद्यपि स तेषां समक्तमे तावन्त्यभिज्ञानाथंकम्मा णि छृतवांस्तथापि 

ते तिन् न व्यश्वमन् । इत्यं भाववादिनो यिश्यादस्यैतद् वचनं 

सिद्धि गतं, 

असमच्छरावितस्वादे विश्वासं कोऽकरोत् प्रभो । 

परमेशस्य बाङर्वाश्ठित् कसे सम््रकाशितः ॥ 

एतत्कारणान् ते विश्वसितुं नाश्रक्रुवन्, यतो यिशायादः 

ुनरिदमपि व्याद्तवान्, 
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तेषां नेजाणि सोऽन्धानि चित्तं स्थृलं चकार च , 

नोचेत् ते लोचने दुष्टा चित्ते बुद्धिमवाप्य च । 

पराटत्ता भविव्यन्ति मोक्रव्याखामयान्मया ॥ 

यिश्रायादस्तस्य प्रतापमपश्त् तत ददं व्यादार्षोत्, तमेवोदिश्य 

स बभाषे । तयापि नायकानामपि बदवस्तस्िन् व्यश्चसिषुः, फरौशिनां 

कारणणन्तु तं न खौशृतवन्तः, समाजभष्टा भविव्ाम दति भयात् । 

यत ईश्वरदन्तगौरवात् ते मानवदन्तं गौरवं प्रेयो ऽमन्यन्त । 

श्रपि ठ् योश्टरचःखरेण व्यादतवान्, यो मयि विश्वसिति, 
सन॒ मयि विश्वसित्यपि तु मप्मेषयितरि। यश्च मां नरोचते 

ख मत्रेषयितारं निरौचते। अदं ज्योतिःखशूपो जगदागतवान्, 

यः कञिन्मरयि विश्वसिति ख यथा तिभिरे न स्थाख्यति। यञ 

क्चिन्द्रम वचांसि श्रुला न विश्वसिति तस्य विचारो मया न 

करियते, यस्मान्न जगतो विचारं कल्ुमागताऽदं, मरत्युत जगत् 
तारयितुञ्ेव। यो मां निराकरोति मम वचांसि न गटह्ाति च 

तस्य विचारयितास्ते। मया कथितं वाक्यमेवान्तिमदिने तस्य विचार 

करिष्यति। यतोऽह न खतः कथितवान्, प्रत्युत मया कि कथयित 

किञ्च भाषितब्य, तननिरूपिकाज्ञा मप्षयिचा पित्रा मद्यमदायि । 

त्यान्ञा च यद् श्रनन्तजो वनावदहा तदहं जानामि । श्रतोऽहं यद् 

भाषे तत् पित्रा यथो क्तस्तयेव भाषे ॥ १२९॥ 

यौशो खयोः प्राग् शिष्यान् प्रति तस्य प्रबोधवाक्यमु । 

यौ श्ना खश्िष्याणां चरणत्षालनस् । 

# ॐ 

€ 

रथ निस्तारोत्छवात् प्राग् यौष्ररु यंदा जगतोऽस्मात् पितु-१ डः 

रन्तिकमात्मगमनस्य समयमुपस्ितमजानात् तदा जगति स्तान् 

यान् निजखान् प्रति प्रेम रतवांस्तान् प्रत्यन्तं यावत् प्रेमाज्गुरुत । 
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९ 

ध 

९१ 

१२ 

१४ 

१५४. 

१९ 

अपि च श्र्ृषु तत्छमपेणस्य वौजे दियावलेन शिमोनसुतस्येष्करि- 

योतौयस्य यदा इदि निचिक्ते सति यद् राचिभोज्यमभवत्, 

तदा सव्यै पिचा मत्करयोः समपितमदच्चेश्चरसकाश्रादागत $श्वर- 

समोपं गन्तुमुद्यतञ्चेति ज्ञावा योग्ट भौज्यादत्तस्थौ स्ववसनानि 

मो चयिला च गाचमाज्जंनवस्तमादाय तेन खकरि बबन्धे । ततः 

परं प्रचालनपातचे तोयं निधाय शिष्याणां चरणान् प्रचालयतु 

खकटौ निबद्धेन माव्जंमवस्त्नेण माव्नयित्ञ्चारेभे । दत्यं स यदा 

श्िमोनपिचस्य खमोपमागच्छत् तदा स तमवादोत्, प्रभो, भवान् 

किं मम चरणौ प्रक्षालयेत् ? योगर: प्रतिभाषमाणस्तसुवाच, मया 

यत् क्रियते, वया तदिदं न ज्ञायते, दतः परन्तु ज्ञायिय्यते । 

पित्तं जूते, भवान् अनन्तकालेऽपि नैव मचरण्टौ प्रचालयिव्यति । 
यो स्तं प्रत्यत्रवोत्, यद्यहं ल न प्रललयामि, तहिं मया सा 

तवांगश्रिल न भवति। गिमोनः पिच वदति, तदहि न केवलं 

मम चरणो, प्रत्युत करौ गिरश्चापि [ म्र्षालयतु | । यौ श्तं ते, 

यः खातः केवलं चरणएयोः प्रचलनं तस्यावश्यकं स॒ हि सर्वाङ्गः एएविः। 

यूयमपि श्एचयः च्य, न तु सव्वं । यतो योगश्ररः खसमपेयितार- 

मजानात्, तत्कारणाज्जगाद, न सव्वं यूयं गएचयः । 

दूत्यं तेषां चरण्णन् प्रचाद् स खवसनान्याददे, पुन भौजना- 

योपविश्य च तानवादौत्, युद्मान् प्रति मया यद््कारि तत् कि 

जानोय ? युश्माभिरहं गुरः प्रभुशत्यभिधोये, तच्च भद्रं कथ्यते, 

यतोऽहं स॒ एवास्मि । श्रत: प्रभु गरु योऽद सोऽहं यदि यु्म- 

चरणान् प्रचालितवांस्तदि परस्परं चरणप्रचालनं युद्माभिरपि 
क्तैव । यतोऽहं युद्मान् प्रति यादृशं छतवान् तादृरं क्रे यूय- 

मपि यत् करिष्यथ, तदये युश्नान् दृष्टान्तं दशितवान् । सल्यं सत्ये, 
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य॒द्मानहं त्रवौनि, नास्ति दासः खप्रभुतो मडन्तरो नापि वा प्रेरितः 

प्रषयित्तु मैहन्रः। यद्येतत् सत्वे जानोय तहि तदाचरन्तो धन्या 

भविष्यथ ¦ न सर्व्वान् यु्मानधोद्ं मया कथ्यते । श्रह यान् वरित- 

वास्तान् जानाभि, अपि लनेन शास््ौयवचनेन सिद्धेन भवितव्य, 

------यः परूपाष्नी मया मह 

सोऽपि मपरातिकूद्येन पाष्िद्धपं चकार इ ॥ 

ददानोमेव सिद्धेः प्राग् यूधमुच्यष्वे मया, सिद्धिकाले थथा " 

विश्वसिग्यय यदद सोऽस्मि ' सत्यं सल्यं, यु्नानहं त्रवोमि, यो 

मया प्रहितं नरं ग्हाति स मां ग्टह्ाति, माञ्च यो ग्टहाति 

म मप्परषयितार ग्टहाति। 

यिद विखख्रासघातो भविष्यतौति ज्ञापनम् । 

ददमुक्ता यौ रात्मन्युद विजत, साच्छञ्च ददत् कथयामाख, सत्य 

सत्यं, युद्मानहं त्रवोभि, युश्ाकमेको मां शचुषु खमपेयिव्यति। ततः 

स॒ कमधि भाषते तच सन्दिहानाः श्रियाः परश्यरमालोकयन् । 

तदौयशिव्याणमेकस्वयेतो यो यौणोः प्रियः स तस्य क्रोडमा- 

लम्ब्यासोन आसौत् । गशिमोनः पिः सङ्गतेन तमेवेदमादिशत्, 

यत् कमुदिश्य यौग्ररु भाषते, तत् तेन पद्व वक्तव्यं। ततः स योशो 

वचसि शिरो निपात्य तं वदति, प्रभो, स कः ? यैः प्र्यवादौत्, 

अहं [खपे] प्रपखण्डं मन्नयिला यस्मै दास्यामि ख एव सः । ततः स 

पूपखण्ड मव्नयितला श्रिमोनखुतायेष्करियोतोयाय यिह्वदै ददौ । 

तस्मात् प्रपखण्डात् परं ओतानस्तं प्रावेकौत् । योश्टस्तद्ा तमाद्ध, 

लं यत् करोषि तत् सतल्वरमेव कुर् । किमु इ श्येद तेनाकथ्यत, तद् 

भोजनायासौनानां केनापि नाज्ञायत । स हि यिह्भटाश्चेलसम्यृट वादकं 

ऋत्, तस्मात् केखिदन्वमौयत, यौ श्एसतमुक्छवायंमस्मतयोज्यानि 
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३० द्रव्याणि क्रतुं किंवा दरिद्रेभ्यः किञ्चिद् दातुमाज्ञापयतौति । स 

तु तं पूपखण्ड ग्टहौत्वा खयदि निश्चक्राम । तदा राचिरारौत् । 

यो (नंवौनान्ञाः । 

२९, तस्मिन् निक्रान्ते योश्रूवाच, दृदानों मनुव्युत्रो महि 

२२ माजितोऽ्धत्, रश्वरश्च तस्मिन् मदिमाचितोऽन् । तस्तिं- 

दौश्वरो मदहिमाज्वितोऽश्वत्, तर्दोश्वरोऽपि खस्िस्तं महिमा न्वितं 

करिष्यति, स्वरमेव करिति । वत्साः, युद्ाभिः साद्धंमहमितः 1.५1 दे 

परं स्तोकं कालं स्थास्यामि । युय मां गवेषयिष्यय, यथया लु 

यिह्छदौ यानहसुक्तवांस्तथाघुना युश्मानपि वद्धि, श्रह यत् स्थान 

ठे ण्ट गच्छामि तचोपय्थातु युद्मामि नं श्क्यं । नवोनामेकामान्ञां युशमभ्य 
> * न ( {~ 

ददाभि, यद् युभ्माभिः परस्पर प्रम कन्तवये। यथा चुश्रान् प्रति मय- 

२५ तदथै प्रेमाकारि यद् यूयमपि परस्मर प्रेम करिव्यत । यदि परस्परं 
©> ¢ न ५ 

प्रमाचरथ, लघ्यनेन सव्वं ज्ञास्यन्ति यद् यूयं मम श्रिया दति । 

९ शिमोनः पिचस्तं त्रवोति, प्रभो, कुच याति भवान्? यौश्एस्त 

्रतयुवाच, यच गच्छामि, तजरेदानों मामनुगन्तु न शक्रोषि, पञ्चात् 

० तनुगमिव्यसि । पिच त्रूते, किमयेमधुनेव भवन्तमनुयातुं न 

रत श्रक्गुयां ? भवद यमहं प्राणास्यच्यामि । चोष्टः प्रतिबभाषे, मदथे 

त्वं कि प्राणणंस््यच्छसि ? सत्य सत्यं लामहं नवौभि, लं यावन्न 

चितो मां निन्दोग्थसे तावत् कुक्कुटो न र विष्यति ॥९रे॥ 

यौ श्ठुरेव पन्याः । 

१ ९ वुभ्नाकं इदयं मैवोद्धिजताम्, ईपरे विश्वत, मय्यपि 
₹ विश्वसित । मम पितु निकेतने बहवो वाशाः सन्ति नोचेद् 

युश्नभ्यमकथयिच्यं । युद्मदथं बि खानं सन्नौकन्त्ः गच्छामि । 

२ यदि च गला युद्दे स्थानं सन्नौकरोमि, तहिं पुनरागत्य 
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मत्मोपं युश्रान् गहौव्यामि, यादं वत्तं त्र यूयमपि चथा 

वल्ति्यभ्ये । यत् सखानमहं गच्छामि तद् यूयं जानौय, पन्धान- 

मपि जानो । योमास्तं ब्रूते, प्रभो, भवान् कि स्थानं गच्छति, 

तन्न जानोमः, कथं तदहं पन्थानं ज्ञातुं श्क्रुयाम? योगस 
वदति, च्रहमेव पन्थाः सत्यञ्च जोवनञ्च, नान्येनोपायेन मनुख्यः 

पितुः समोपमायाति, केवलं मया । माञ्चेदन्नास्यत, तहिं मत्पि- 

तरमष्यज्नास्यत । अधुनारभ्य च तं जानोय, तं दृष्टवन्तशच । 

फिलिपम्तदा तं त्रवौति, प्रभो, दशेयतस्मभ्यं पितरम् श्रस्म- 

दये तत् पर्य्याप्तं भविष्यति । यौश्स्तमवादौत्, एतावत्कालं 

यावदहं युश्नाभिः सादं वत्तं, फिलिप। तथापिलंमां किंन 

जानासि? मां यो दृष्टवान् स पितरं दृष्टवान् । अरत; कथं 

वदसि, द्शंयत्वस््भ्यं पितरभिति? वलं किमिदं न विश्वसिषि 

यदहं पितरि, पिता च सथि खितः? युश्मभ्यमहं यानि वचांसि 

कथयानि तानिं न खतः कथययाम्यपि, तु मय्यवस्थितः पितैव 

क्ाणि करोति । मयि विश्चश्ित यदह पितरि पिता च मयि 

खितः; नोचेत् कममणां कारणाद् विश्वसित । सत्यं स्य, यद्मानह 

नरवोमि, मयि यो विश्वसिति, मया कियमाणानि कम्माणि 

तेनापि कारिव्यन्ते, तेभ्यो मदन्तराणि च कारिव्यन्ते, यतो हेतो- 

रहं मत्ितुः समोपं गच्छामि, युभ्माभिश्च मम नान्ना यत् किमपि 

प्रायेचिय्यते तत् करिष्यामि, पुते पिता यथा मडिमाज्ितो भवि- 

व्यतिं । यदि मम नाक्ना किञ्चन प्राथेयध्ये त्यहं तत् करिय्यामि। 

सत्यस्वरूपमात्मा शिष्याणां सहायः । 

यदि मां प्रति प्रेम कुरुथ, तहिं ममान्ञा श्रनुपालयत, 

ततोऽदं पितरं याचिष्ये, स॒ च युश्भ्यमन्यमेकं श्रान्तिकर्तारं 
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दास्यति युभ्राभिः साद्धं येन श्राश्चतं खातययं, तं सत्यखरूपमात्दानं 

दास्यति यो जगता ग्रहोतु न शक्यते, यतः स तेन न दृश्यते 

नापि वा ज्ञायते) युश्राभिस्तु स ज्ञायते, यतः स युद्मत्समोपमव- 

तिष्ठते युश्रदन्तश्च वच्तिग्यते । न परित्यच्छाभि यु्मान् अनायान, 

रहं युद्मदन्तिकमागच्छामि ¦ स्तोके काले व्यतौते जगन्म्रां पुन 

ने द्रच्यति, यूयन्तु द्रच्छय, यतोऽह जोवामि [ततश्च] यूयमपि 

° जौ विग्यय । तस्िन् दिने यूयं ज्ञास्यथ, यदह मत्पितरि स्थितो 

यूयन्च मयि स्थिता श्रहञ्च यु्मासु स्थितः । यो ममाज्ञाः प्राशष्वास्ता 

अनुपालयति च स एव मयि प्रेमकारौ । यश्च॒ मयि प्रेमकारो 

स मम पितुः प्रेमपाञ्ं भविष्यति, श्रदच्च-तं प्रति प्रम करिग्यामि 

ख॒ तम््रत्यक्तौकरिव्यामि च । ईष्करियोतौयादन्यो चिह्ृदास्तदा 

तं ब्रूते, प्रभो, कथमेतद् यद् भवान् खं जगतः प्रत्यक्च न छतास्म- 

त्मत्यक्ं करिति ? यग्रहः प्रतिभाषमाणस्तमादह, कञ्चिद् यदि 

मां प्रति प्रेम करोति तहिं मम वाक्यमनुपालयिय्यति, मम 

पिता चतं प्रति प्रेम करिष्यति, तत श्रावां तस्य समौपमागमि- 

श्यावस्तेन सह वसति करिव्यावश्च । यो मां प्रति प्रेम न करोति 

स॒ मम वाक्यानि नानुपालयति । यच्च वाक्यं युद्माभिः शूयते, 

तन्न मम प्रत्युत मपप्रषयितुः पितु वाक्यम् । 

युद्माभिः सद्धं वत्तमानोऽहं युञ्मभ्यं सव्वेमेतत् कथितवान् । 

शान्तिकर्ता त्येतो मननानि पित्ता प्रेषयितव्यः पवि आत्मा 

युश्नान् सव्व शिच्रयिव्यति, मया युश्नभ्यं यद्यत् कथितं तत् सै 
स्मारयिग्यति च ।. अदं युद्मदथं दायमिव शान्तिं त्यजामि, 

मदौोयशान्तिं यु्मभ्ये ददामि। जगद् चया ददाति नाहं युद्मभ्ये 

तथा ददामि । चुश्राकं इदयं मेवोदिजतां मैव वा मौर् भवत् । 
९68 
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रहं गला युश्नतमोपमागमिव्यामोति युश्नभ्यं यदचकथं तद् यृचं ८ 

श्रुतवन्तः । यदि मां प्रति प्रेमाकरिग्यत, तद्येदं पितुः समोपं 

गच्छरामोति यद् चकयं तच्रानन्दिव्यत, यतः पिता मन्तो मदन्तरः। 

लस्िद्धिकाले च यद् विश्वसिव्यय, तदयमहमिदानौँ शद्धः प्राग् 

युश्मभ्यं कथितवान् । दतः परमहं युद्माभिः सद्धं न पुन वेध 

सम्भाष्य । यतो जगतोऽस्वाधिपतिरागच्छति, मयि च तस्य 

किमपि नास्ि। अन्त् पितर् प्रति प्रेम करोमि पित्रा च यथा- 

दिष्टस्तथाचरामोति जगता ज्ञातव्यम् । उत्तिष्ठत, स्थानादस्माद- 

स्माभिः प्रस्योयताम् ॥ ९४॥ 

यौ शे द्र†च्ालताखरूपत्वद् शनं श्््याणां शखारूपल्द् शेनम् ! 

२९ 

[= ० 

अहं यथार्या द्राचालता, मम पिता च रुषकः। मयि ९४५. 

स्थिता चा काचिच्छाखा फलं न फलति सा तेन ह्यते । या 

काचिच्छाखा च फल फलति, सा तेन तथा सख्ये यथा धिकं 

फलं -फलिव्यति । यूयं मया यद् वाक्यसुक्तास्तत्कारण्णत् परिष्वुता 

याताः । मयि युद्माभिरवस्थौयतां, युश्नाखु च मया ! यथा द्राच्ा- 

लतायामनवस्याय गश्राखया सखतः फलं फलित न शक्यते, तथा 

मय्यनवस्थाय युञ्माभिरपि न शक्यते । श्रहं लता, यूय तच्छाखाः। 

यो मय्यवतिष्ठतेऽदञ्च यस्िन्नवतिष्ठ, स बह्टनि फलानि फलति । 

यतो मत्तः एयग् युश्माभिः किमपि कन्तुः न श्रकयेते । मनुखधखे- 

न्मयि नावतिष्ठते, तदहि स॒ शाखेव वहि निदिक्तः शष्वौग्रतख, 

मनये सञ्चित्याम्मौ नििप्तास्ता ज्वलन्ति । 

यूयं यदि म्यवतिष्टध्ये मम वचांसि च युद्राखवतिष्ठन्ते तिं 
यद्यट् वाञ्छव्यय तत् प्राथचिव्यध्ये, युश्मद्थं तत् सेद्तिं च । 
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मम पितानेन मदिमान्वितोऽ्धत्, यद् यूयं बह फलं फलय मम 

भिग्या भविव्यथ च । यथा मयि पित्रा प्रमाकारि, तथा युश्नासु 

मया प्रमाकारि । मम प्रमन्यवतिष्ठध्वं । यदि ममाज्ञा अरनुपालयय 

तदि मम प्रेमन्यवख्ास्यध्ये, यथाहं मत्पितुराज्ञा अनुपालितवा- 

स्त्प्रेमन्यवतिष्ठे च । अहं युश्रभ्यमेतदयेमिदं कथयामि यन््ममानन्दो 

युभ्ाखवस्यास्यते वुभ्नाकमानन्दञ्च सनयो भविष्यति । ममा ज्ञेय 

यद् युद्माभिः परस्परं तया प्रम कन्तेव्यं यया युश्मान् प्रति मया 

प्रमाकारि । स्वबन्धूनां निमित्तं प्राणत्यागान्महन्तर प्रेम कस्यापि 

नास्ति यूयं मया यद्यद् दिश्य्ये तत् सव्वं चेदाचरय तरह 

यूयं मम बन्धवः । नाहं पुन युश्चान् दासानित्यभिदधामि, यतः 

प्रशुना कि क्रियते दासस्तन्न जानाति । श्रपि तु युश्रान् बन्ध 

नित्यभिहितवान्, यतः पितुः सकाशान््रया यद्यदश्रावि तत् 

सव्वेमहं युश्नान् ज्ञापितवान् । न यूयं मां वरितवन्तः, प्रत्युताहं 

युश्नान् वरितवांस्तदथं नियुक्तवांख्च यद् युं गत्वा फलं फलिव्यय, 

युद्मत्फलञ्च॒ स्थास्यति, यथया मम नान्ना पितरं यत् किमपि 

प्राथैचिच्यध्वे तत् तेन युद्मभ्य द्ाचिच्यते । 

जगत् सत्यस्य च. आत्मा । 

अहं युश्भानेतदयेमिदमादिश्रामि, यद् यूयं परस्परं प्रम 

करिव्यप। जगद् यदि युभ्रान् देष्टि तर्हौँदं जानौत यद् य्न 

दयतोऽदहं तेन सद्िष्टः । यदि जगत्सन्बन्यौया अभविद्यत, तहिं 

जगन्निंजस्तं प्रति प्रेमाकरिष्यत् । यूयन्तु न जगन्छन्बन्धोया श्रपि 

तु जगन्म्ध्यान्य्र्ा वरितास्तत्कार णान्जगद् युश्रान् देष्टि। नास्ति 

दासः खप्रभुतो महर दति यद् वचो युय मयोक्तास्तत् सरत । 
ॐ € ८ वि इ. ॐ ,€ 

ते यद्यदमु पद्रुतस्तदिं यूयमय्युपद्रा विब्यध्वे, ते यदि मम वाक्यमन्- 
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पालितं तदि युश्नाकमपि वाकष्यमनुपालयिच्ते । एतत् सब्वन्तु २१ 

युश्मान् प्रति मन्नान्नः कारणात् तैः कारिष्यते, यतस्ते मप्रेषयितारं रर 

न जानन्ति यद्यहमनागत्य तेभ्यो नाकथयियय, तदहि ते निष्यापा 

अ्रभविव्यन् । इदानोन्तु खपापप्रच्छादको पाय्तेषां नास्ति, यो मां रष 

ङेटि स मत्पितरमपि टेष्टि। यानि कश्चण्न्येन केनापि न ९४ 

छलानि, तानि चदहं तेषां मध्ये नाकरिष्ये, तहिं ते निष्पापा 

श्रभविष्यन् ¦ ददानोन्तु ते दृष्टापि माञ्च मत्ितरञ्च दिष्टवन्तः । 

किज्त्ित्थमेव तेषां शास्ते लिखितेनानेन वचनेन सिद्धेन भवितव्यं, २५ 

दिष्टोऽहं तैरकारणणदिति। यः शान्तिकन्ती तु पितुः सकाशाद् २९ 

युश्मदन्तिकं मया प्रेषयिव्यते पितुः मका ग्रा्निगेच्छन् स सत्यखरूप 
श्रात्मा यदागमिय्यति, तदा स एव मामधि साच्यं प्रदास्यति । ९९ 

युयमपि साकिणः, यत ्रादितो मत्सङ्गिनः स्थ ॥ १९५॥ 

यूयं यन्न रूखलिव्यय तद् थंमहं युश्मभ्यं सव्वेमेतत् कथितवान् । (4 3 १ 

जना युश्मान् समाजच्यृतान् करिग्यन्ति। अपि तु समय च्रायाति १ 

यदा यु्रहातक एकैको म॑स्यते, दैश्वरायाराधनङुपरहरामौति । 

ते यद् युव्यान् प्रतौदृग्रमाचरिव्यन्ति, तत्कारणमिदं यत् तेने रे 

पिता नादं वाभिज्नातः। यूयं मथेदसुक्ता इति यद् पिते समये ५ 

स्मरिव्यथ, तद यमहं युश्मभ्यमिदं कथितवान् । च्रादितस्तु युश्नग्यमिदं 

नाकथयं, यतोऽहं युद्माभिः साद्धमासं अधुना तु मत्रेषयितुः ५ 
समोपं गच्छामि, युश्राक्ञ्च कोऽपि मां न च्छति, कुच 

गच्छसगेति। रपि तु युद्मभ्यं मयैतत् कथितमिति कारणाद् ‹ 

युश्माक दयं शओरोकप्रणंमग्छत् । तथापि युक्नानहहं सत्यं त्रवोमि, ° 

ममापगमनं युद्माकं हितावद्ं, यतोऽहं चेन्नापगच्छामि, तिं 
शराज्तिकर्ता युद्मसमौपं नागमिब्यति, यदि लपगच्छामि तहिं 
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८ तं युश्मत्समौपं प्रहेष्यामि । ततः स श्रागत्य पापे घान्निकतार्या 

ट 

९० 

1५५ 

१२ 

९९ 

९ 

विचारे च दोषस्य प्रमाणं जगते दास्यति । पापस्य प्रमाणमिदं 

यत् ते मयि न विश्वसन्ति । धाम्िकतायाः प्रमाणमिदं यदहं 

पितुः समोपं गच्छामि युद्माभिश्च न पुन द्रच्छे । विचारस्य 

प्रमाणश्चेदं यदस्य जगतो ऽधिपते विचारो निरणायि । 

युद्मभ्यं कथयितव्या च्रन्या वह्ृः कथा मम सन्ति, यूयन्विदानौं 
ताः सोदुं न शकुय। स सत्यखरूप चात्मा तु यदायाख्यति तदा पथ- 

प्रदशेक इव युश्रान् छत्रं सत्यं नेव्यति । म डि न खतः कथयिष्यति, 

प्रत्युत यद्यच्छरग्यति तत् कथयति, यद्यद् भावि तद् यु्मान् 

ज्ञापयिष्यति च। स मां महिमात्रितं करिष्यति, चतो यन्मम 

तलनन्धरा युभ्मान् ज्ञापयिग्यति । पितु यंद्यदास्ते तत् सव्वं मम, ततोः 

हलो मेया कथिते, यन्म स तच्नन्छा युश्रान् ज्ञापयिष्यति , 

स्तोककालेऽतोते यूयं मां न द्रच्छथ, पुनः स्तोककालेऽतोते 

मां द्रच्यय, यतोऽहं पितुः समोपं गच्छामि । ततस्तच्छछिव्याणां 

केचित् परस्पररमवदन्, किमेतद् यत् तेन बाद्यते, स्तोककाले- 

ऽलौते ययं मां न द्रच्छय, पुनः स्तोकक(लेऽतौते मां द्रच्छयेति, 

श्रपि च, यतोऽहं पितुः समोपे गच्छामौति । तत्रैव तेऽवदन्, 

स्तोककाल दति तेन यदुदाद्ियते तत् कि? तेन किं कथ्यते 

तदस्मामि नै बुध्यते। ततस्ते तं प्र्टुकामा इति ज्ञात्वा योग्य 

स्तानवादौत्, स्तोककालेऽतेते मां न द्रच्छय, युनः स्तोककाले- 

ऽतौते मां द्रच्छयेति मया यदुक्तं तद्धि किं मियो विचार्य? 

` सत्यं सत्यं, युद्मानहं त्रवोभि, यय क्न्दिय्यय विलपिष्थ च, जगत् 

लानन्दिव्यति। यूयं शोचिग्यथ, किन्तु युश्नाकं शोक आनन्देन 

परिणतो भविव्यति । प्रस्वन्तौ नारौ शोकार्ता भवति, यतस्तस्या 
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दण्ड उपल्धितः। शिष्रं प्रसूता तुसा तं क्शं पुन ने सरति, 

प्रसवेन मनुव्यो जगत् प्रविष्ट इत्यानन्दात् । ययमध्यघ॒ना शोकार्ताः, 

श्रदन्त युश्नान् पुन द्रच्छामि, ततो युश्नाकं इदयमानन्दिव्यति, 

युश्नाकमानन्दश्च केनापि युद्मत्तो नापहन्तेव्यः । तस्मिन् दिने च युधं 

मां किमपि न प्रच्छथ । सत्यं स्यं, यृभ्नानदं त्रवोमि, यूथं पितरं 

यद्यत् प्राथेयिययष्वे मम नाल्ना स यु्नभ्यं तत् सव्व दास्यति । 

द तिपूव्वं यूयं मम नाच्ना किमपि न प्रायितवन्तः । प्रायेयध्वं तेन् 
लस्यध्, युश्नाकमानन्दो यथा सब्यूो भविव्यति । 

खव्वेमेतदहसुपमाभि येश्रभ्वसकथयं । शआ्रायाति तु समयो 

दा न -पुनरपमाभि युंञ्ाभिः साद्धे सम्भाषिच्ेऽपि तु स्पष्टं 
युश्मान् पितुः कथां ज्ञापयिव्यामि । तस्मिन् दिने युयं मम नान्न 

पराथ चिच्य्वे । युश्ानध्यदं पितरं याचिव्य इति यु्नान् न वदामि। 

पिता हि खयं युश्राखु प्रम गुरते, यतो यूयं मयि प्रेम छतवन्तो 

विश्वसितवन्तश्च यदहं पितुः सकाशान्निगेत्यायातः | श्रहं पितुः 

खकाग्राज्निगेत्य जगदायानः पुन जगत् त्यक्ता पितुः शमोपं 

गच्छामि । तस श्यां वदन्ति, पश्छलधुना भवान् स्ष्टं भाषते, 

कामप्ुपमां न कथयति । भवान् सव्ये वेत्ति कस्यापि प्रश्नं न 

प्रतोचते, तदधुनास्माभिरनुग्छतं । श्रनेन वयं विश्वसिमि यद् 

भवान् दैश्वरसकाश्रान्निगेत्यायातः । योश्एस्तान् प्रत्यवादौत्, श्रधना ३ 

किं विश्वसिथ ? पश्यतायाति स समय इदानोञ्चागतोऽस्ति यदा युयं 

विकर्णः प्रत्येकं निजस्थानं गमिव्यय मामेकाकिनं विहास्यथ च । 
नास्मि वेकाष्कंगै, यतः पिता मया सा द्धं वत्तेते । सव्वेमेतद हं युश्मभ्यम-- 

कथय, यथा मयि युश्राकं श्राज्ति भविष्यति । जगति युञ्माकं ज्ञंशो 

जायते, किन्वाश्वसितः पराजितं मया जगत् ॥ ९६ ॥ 
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शिष्याणामर्यं यशो प्रौ यनम् । 
4 नैम ठ, षि 

१७ ५ सव्वेमेतत् कथयिला यशः खग प्लयदंदृष्टि कूला बभाषे, 

१ 

१९ 

९९ 

पितः, समय उपख्िलः, तव पु महिमाच्ितं ज्रुर्, पुचोऽपि यथा 

ल्वा महिमाच्वितं करिष्यति । लं द्येतदथं तस्मै यावतौयभरत्यानां 

कैतवं दन्तवान् यत् तस्मे वया यद्यददायि तत्सन्वैस्े सोऽनन्तं जो वनं 

दास्यति ¦ श्रनन्तं जौोवनन्तिदं यत् त एकं सत्यभौश्वरं लां त्त्रेरितं 

योश खीष्टञ्च ज्ञास्यन्ति । एथिव्यामहं लां महिमाच्ितं क्तवान् 

साधितवांञ्च तत् कम्म यत् लं मया करणाधं मयि खमपितवान् । 
च्रतोऽधृना, पितः, वक्छमोपं मां महिमाच्ितं कुरू तेन मदिन्ना 

यो जगत उद्धवात् प्राक् वत्छमौपं ममामोत् । 

जगतो मध्याद् यै मनुव्वास््या मद्य दन्तास्तेषां षमचमहं 

तत्र नाम प्रकाशितवान् । ते तवासन्ः वञ्च मह्यं तान् दत्तवान्, 

ते च तव॒ वाक्यं रचितवन्तः ददान तैरज्ञायि यत् लं मद्य 

यद्यर् दत्तवान्, तत् सव्वं ववत्सका शादुत्यन्नं । यतस मद्यं यानि 

वाक्यानि दन्तवांस्तानि मया तेभ्यो दत्तानि, ते तानि गहौला 

सत्यमन्ञायि यदहं त्वत्छकाश्ान्निगेत्यायातः। ते चात्र व्यश्वसिषु 

येत् त्वं मां प्रहितवान् । वेषां निमित्तमहं याचे । नादं जगतो 

निमित्तं याचे, किन्तु त्या ये मह्यं दन्तास्तेषां निमित्तं, यतस्ते 

तव । यद्यन्मरम तत् सव्वं तव, तथा यद्यत् तव तन्म । श्रदञ्च 

तेषु महिमाज्वितो जातः) दतः प्रश्डति चाहं न जगति वत्तं। 

द्मे तु जगति वन्तेन्तेऽदञ्च वत्समोपं गच्छामि । पविच्र पितः, 

मद्यं दत्ते तव नानि तान् रक, श्रावामिव ते येकं भविथ्यन्ति। 

यदा तैः साद जगत्यासं तदाहं तव नाचि तानरच्चं । लं मह 

यान् दन्तवांस्तानदं रचितवान् । तेषां मध्ये कोऽपि न हारितः, 
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केवलं तद् विनाश्रभाजनं दारिते, यतः श्रास्तेण सिद्धेन भवि- 

तब्ये । अ्रधृना तहं तव॒ समोपं गच्छामि, भाषे चेदं जगति, ते 

यथा ममानन्दं सन्य णंमन्तरे प्राप्य भो च्छन्ते । रहं तेभ्वस्तव वाक्य 

दत्तवान् जगच्च तान् श्रद्दिषत्, यतोऽहं यया न जगत्सम्बन्धौयस्तथा 

तेऽपि न जगत्सम्बन्धौोयाः । ते त्रया जगतो वदि नोँयन्तां नादमेतद् 

याचे, प्रत्युत ते वया दुरात्मतो रच्छन्तामिति याचे । ्रहं यया 

ज गत्सम्बन्धोयो नास्मि तेऽपि तया जगनत्सम्बन्धौया न सन्ति । तव 

सत्येन तान् पविकचरौक्रुर्, तव वाक्यमेव सत्यस्लरूपं। त्व यथा मां जगति 

प्रहितवां सयाहमपि तान् जगति प्रहितवान् । तेषां निमित्त खं 

पविक्नौकरोमि च, यथा तेऽपि सत्येन पविचौङ्ृता भविष्यन्ति । 

रहं न केवलमेतेषां निमित्तं याचे, प्रत्युत तेषामपि निमित्त 

य एतेषां वाक्येन मयि विश्वसिष्यन्ति, सर्व्वं ते यद् एकौभविग्यन्ति । 
यया मयि लवं, पितः, लयि चाद, तथावयोस्तेऽपि यद् एकोभ- 

विव्यन्ति, वं मां प्रहिितवानत्र जगद् यद् विश्वसिष्यति । त्या यौ 

म हिमा, मद्य दत्तस्तमदहं तेभ्यो दत्तवान्, चयावामेक खस्तया तेऽपि 

यरे क्गेभविष्यन्ति, तेष्वहं मयि चलं, ते यत् द्धं प्राथेकौभवि- 

व्यन्ति, तञ्च मां प्रहितवान् यथा च मयि प्रेम तवांस्तया तेष्वपि 

प्रम कृतवानिति जगद् यञ्ज्ञास्यति । पितः, ममाभष्टमिदं, तवं मदं 

यान् दत्तवान्, यत्राहं वन्तं तच मया सांदधं तेऽपि वन्तेन्तां, जगत्स्थाप- 

१: 

१४ 

१९४ 

९९ 

९२ 

२४ 

नात् प्राक् च त्वं मयि प्रेम छतवानिति हेतो मद्यं यं महिमान ` 

दत्तवान्, मम तं महिमानं ते निरौचन्तां । धम्मेमय पितः, जगत् 

त्वां नाजानात्, अहन्तु लामजानां, त्वयाहं प्रहित इतो मेऽप्यजानन् । 

श्रदञ्च तांस्तव नाम ज्ञापितवान् पुन ज्ञापयिव्यामिच, लं मयि यत् 

प्रम छृतवांस्तद् यया तेषु स्यास्यत्यदञ्च यया तेषु स्थास्यामि ॥१ ७॥ 
%70 

र 8 

९९ 



१८ २-१४ योद्नलिखितसुसंवादः । २७१ 

यौशोः शेषदुःखभोगसरणसमाधिश्च । 

मदहायाजकससक्त योशोविचारः । 

९८ ! स््बैमेतत् कथयिता योश खभिव्यान् सङ्गिनः कला किट्धो- 

९९ 

१२९ 

९४ 

९४ 

ए ख्यखो तसः पारं जगाम शिष्यैः साद्धं तचस्यमेकसुद्यान प्रविवेश 

च । तस्य समपेयिता यिहधदा श्रपि तत् स्थानमजानात्, यतो 

सोप्ररः पुनः युन: सखशिष्येः सद तत्त समवेतः । तदा यचिहदाः 

चैन्यगणं सुख्ययाजकेभ्यः फरो शिग्यश्च पदातोँख्च लब्धो लका दै पिकान्तैः 

सज्नितस्तत्रो पतिष्ठते । ततो यौश्रात्मान प्रति यद् भवित तद् 

दृष्टा बहिरागत्य तानवादौत्, कं गवेषयथ ? ते रह चुः, नासर तोयं 

यष्ट । यौगभ्रस्तान् त्रवोति, अहमेव सः। तैः साद्धं त 

समपेयिता चिष्टृदा अपि तिष्ठन्नासरोत् । श्रतोऽदहं स दति तेन 

व्यादते ते पञ्चाशं व्रजित मौ निपेतुः । ततः स लान् पुनर- 

प्राक्तोत्, कमन्िग्यय ? तेऽवादिषुः, नासरतोयं चोषं । यैस्तान् 

प्रयवादौत्, अहं सोऽस्ति युद्मान् उक्वान् । अतो मां चेदन्विष्यय 

तदं तेषां गमनमनुजानौत । एतस्वाभिप्रायोऽयं चत् तेन कयित- 

मिदं वचनं सिद्धं भवेत्, वं मह्यं यान् दत्तवांस्तषां कोऽपि भया 

न हारित इति । तदा श्िमोनः पिचोऽभजिना सज्नित रासत्, 

रतः स त कोशाज्निरष्वुव्य महायाजकस्य दारुमादत्य तस्य दचविणं 

कणं परिचिच्छद । दासस्य तस्य नाम मलक दति | ततो यौश्ः 

पित्र जगाद, तवारिं कोषे निधेदि, पिता मद्यं यत् पानपा 

दत्तवा स्तचस्यं पानोयं किं न पास्यामि,? 

ततः पर सेन्यगशः सदखपति रयिह्ृदौयानां पदातयश्च योश 

ला बद्धा च प्रथम हाननस्य समौोपमनेषुः। बत्छरस्य तस्य 

महायाजको यः कायाफाम्तस्य श्वष्टरो दाननः। कायाफा एव 
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यिह्दौयान् मन्तणारूपामिमां कथासुक्रवान्, प्रजाद्टन्दस्य निमित्त- 

मेकस्य मनुष्यस्य मरण ओय इति । 

सौश्रस्ल पिचरेण तदन्येनेकेन ग्िव्येण चान्वगम्यत । स शिष्यो 

महायाजकस्य परिचित चश्रासौत्, यौष्ना खाद्धं मदायाजकस्य 

[ निकेतनस्य ] प्राङ्गणं प्रविवेश च । पिच्रस्तु वहि गशौपुरसमोपं 

तिष्टन्नासौत् । ततो महायाजकस्य परिचितः सोऽन्यतरः शिष्यो 

वदि गला दाररक्तिकया दास्या संलप्य पिचरमभ्यन्तरमानेषोत् । 

सा द्वाररक्तिका दामौ तदा पिच जगाद, वमपि किं नरस्य तस्य 

शिष्याणाभेकः ? सोऽवादौत्, नास्मि दासेषु पदातिषु च शौत- 

कारणाद् अङ्गारैर्नि प्रज्वाल्य तिष्ठत्छु तापं सेवमानेषु च यिश्रोऽपि 
तैः साद्धं तिष्टस्तापमसेवत । | 

महायाजकस्तद्ा योश्ररं तस्य शिष्यानुपदे शच्चाप्राचतौत् । योसत 

प्रतिजगाद, च्रहं जर्मति स्पष्टमकथयं । यिषदटौया यच्च नियतं 

समागच्छन्ति सब्वैद्ा तत्र समाजग्टहे घञ्मेधाल्ि चोपादिशं, ुश्र 

किमपि न कथितं मया । भवान् मां कथं ष्च्छेति ? यै श्रुतवन्तसते 

मया किमुक्तास्तानेव तत् ्च्छतु । पश्यतु मया यत् कथितं 

तत् ते ज्ञायते । ददं भाषितवति तस्मिन् तच तिष्ठन्नेकः पदातिः 

करेण योषमादहत्य जगाद, मदायाजकं किमित्थं प्रतिभाषसे ? 

यौ ्स्तं प्रत्यवादौत्, यद्ययुक्तं व्यातं मया तटं तस्ययुक्तस्य प्रमाणं 

देहि. युक्रन्त॒ यदि व्याहतं तहिं कथं मां प्रहरसि ? 

तलो इाननस्तं बद्धं मदायाजकस्य कायाकाः समोपं प्राहि- 

णत् । तदापि शिमोनः पिचरस्तिष्ठन् तापमसेवत । ततः केचित् 

तं उद्न्ति, लमपि किं तस्य भिव्याणमेकः ? स निन्भुत्य जगाद्, 

नाखि । पिचो यस्य कीं द्िननवांस्तस्य ज्ञाति मैहायाजकचश्यैको 
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दासस्तद्ाव्रवोत्, उद्याने तेन साद्धं तिष्ठस्ं किं न लचितो मया ? 

ततः पित्रः पुन निजुन्भूवे त्षणच्च कुक्कुटो रुराव । 

| दे शष्यच्तसमन्तं योश्टोविचारः । 

ततो यौष्ट्तेः कायाफाः सकाशात् राजग्टहं नौतः। तदा 

्रह्ूष श्रासलोत् । ते तु राजग्टहं म प्रविविश्एः, यतस्तेऽशओो च 

परिदहन्ते निस्तारोतखवोयं भोज्यं भोक्ेच्छन् । ततः पोलातर्तषां 
समौपं वदहिरागत्य बभाषे, नरस्यैतस्य विरुद्धं यूयं कमभियोग- 

मुपस्थापयथ >? ते प्रतिभाषमाणणस्तमूचः, श्रयं यदि दुष्कर्म 
नाभविष्यत्, तद्येस्माभि भवतो हस्ते न समापेचिष्यत । ततः 

पौलातस्तानन्रवोत्, यूयमेव तं ग्टहोला युभ्मदौचव्यवस्। नुरूपं तस्य 

विचारं कुरुत । चिह्ृदौयास्तदा तमूचुः, कमपि इन्तुमस्नाक 

चमता नास्तोति । एतस्याभिप्रायोऽथं यत् तेन कौदृशणो शत्य 

भौक्तयस्तत्सृचकं तस्य वचनं सिद्धं भवेत् । 

ततः पौलातलो राजग्रहं पुनः प्रविश्य यौग्रमाहय जगाद, 

त्वं कि चिह्ृदौयानां राजा ? यौग्ररस्तं प्रत्यवादौत्, भवानेतत् खतो 

भाषते, कि वान्येन मम कथासुक्रः? पौलातः प्रतिबभाषे, किं 

यिह्दौयोऽदहं ? तवैव जात्या मुख्ययाजकैशच त्वं मयि समपितः । 

किमकारि त्वया ? यैश्टः प्रत्युवाच, नास्ति मम राज्यम् एतघ्नग- 

त्सम्बन्धौयं। मम राच्यं यद्यतव्नगतसम्बन्पोयमभविव्यत् तहिं यिहृदौ - 

यानां हस्ते मत्छमपेणएस्य निवारणं मम ग्टत्याः [ प्राणपणेन ] 

व्यचेषटिव्यन्त । वास्तवन्त् नास्ति मम राज्यम दिकं । तत. पोलात- 

स्तमनत्रवौत्, तदं नूनं राजासि लं? यौषः प्रतिबभाषे भवांस्तथय 

ब्रवौति, यतो ऽख्यद्ं राजा । एतद थमजनिषि, एतदयं जगदागमञ्च, 

यत् सत्यां मया साद्य द्ातव्ये। यः कञ्चित् सत्यसम्बन्धोयः ख 
1. 7, 1. 8.-- 18] 273 
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मम वातौ श्टणोति । पौलातस्तमाह, सत्यं किं ? इदसुक्ता स पुन रन 

चिद्छदरौयानां सभमौपं वहि गत्वा तान् ब्रदोति, मया तस्मिन् कोऽपि 

दोषो न लच्छते, निस्तारोत्छवे तु कारावद्ध एको नरो युश्रदयं १९ 

मया मोच्यते युश्राकमियं रौ तिरि अतो यिह्हदौोयानां राजा 

युश्नद थे मया मोच्यत इदं किं वाञ्छथ ? ततः सव्वं पुनरचैःखरेणा- ५० 

वदन्, मैवायमपि तु वाराब्बाः । स बारान्बा दस्यरासोत॥ ६८ ॥ 

श्रतएव तदा पोलातो योश रुरौला कश्राभिराजघान । १९९ 

सेनिकजनाश्च कण्टक्रैः खजं रचचयित्वा तस्य भिरस्य्पयामासुस्तञ्च > 

छष्णलो दितं वसनं परिधापयामासुस्ततो नमो यिद्ृदौयानां राज्ञ र 

दूति वदन्तस्तमताडयन् । पोलातस्तद्ा पुन वेहिरागत्य जनानत्रवोत्, 

पश्यताहं तं पुन येद्मत्छमोपमानयाभि, यतस्त स्मिन् कमष्यपराधं न 

लच्यामोति युश्राभि ज्ञातयं । ततस्तया कण्टकस्तजां तेन रष्एलो- ५ 

दितवर्णन वसनेन च राजवेश्रो चोग्रा वडिराजगाम, पौलातञ्च 

बभाषे, निरोच्छतामयं मनुख्य इति । सुख्ययाजकाः पदात्यख तदा 

तं दृष्वा इरुवुः, क्रशारो पण कुरु, क्रुशारो पण कुर् । पौलातस्तान् ब्रते, 

यूथं तं गोला करुश्रमारोपयत, यतो मया तस्िन् कोऽप्यपराघो 

न लच्छते । विह्ृदौ यास्तं प्रतिजगद्ः, अस्माकं व्यवस्थास्ति, तयास्म- ऽ 

दौयव्यवसख्या ख ्त्युमरेति, यतः स सखमोश्वरस्य पुं छतवान् । 

ततः पौलातो वचनभिदं च्रलाधिकमभेषौत् पुनश्च राजग्ह ८ 

प्रविश्य योश ब्रवौति, कुतत्यस्लं ? योष्एस्ठ॒ तस्मै किमपि प्रतयत्तरं “< 

नादात् । ततः पोलातस्तमवादौत्, मया किं न सम्भाषसे? कि न ५ 

1. 

जानासि यत् लां क्रुणमारोपयितु ममाधिकारोऽस्ि, लां मोचयि- 

तुमधिकारोऽप्यस्ि ? योग्ररः प्रतिवभाषे, उद्धतो यदि भवते न 

प्रादायिव्यत, तहिं मदिर्द्ध भवतः कोऽप्यधिकारो नाभविच्यत् । 
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एतत्कारण्णात् स॒ महत्तरेण पापेन लिप्रो येनाहं भवतः करे 

समपिंतः । तदारभ्य पौलातस्तं मो चयितुमयतत । यिह्दौया खचै- 

रवदन् भवान् यद्येनं मो चयति, तहिं केसरस्य प्रणयो न भवति । 
यः कञ्चित् खं राजानं कुर्ते, स कैसर प्रति विसंवादौति। 

ततः पोलातः कथामिमां श्रुवा यौश्रं वद्िरानिनाय, खयञ्च 

शिलास्तर दूत्यभिहिते स्याने विचारासन उपविवेश्र । इन्रौयभाषया 

तस स्थानस्य नाम गन्बयेति । तद् दिनं निस्तारोत्छवस्य सघ्ननदिन, 

घटिका प्रायेण षष्ठौ । ततः स चिह्छदौयाम् ज्नूते, निरौच्छतां 

युश्माकं राजा । ते ठू रुवः, संदरोनं संहरे कर्मारो पय । पौलातस्तान् 
रते, युश्माकं राजानं कि क्रुश्मारोपयिव्यामि ? सुख्ययाजकाः मरति 

बभाषिरे, नास्स्म्राकं राजा कैमरादन्यः। तदैव सतं कररारोप- 

णाथं तेषु समपेयामास । ते च यशं टलापनिन्युः । 

योण्ोः क्रुशारोपणं ्छत्य॒ख । 

ततः स खक्रुशं वहन कपालस्थलमित्यमिधम्यत इन्नो यभाषया 

गरगयेतिनामकं स्यानं प्रतस्ये । तञ ते तञ्च तेन साद्धेमन्यौ दौ 

च क्रश्रान्णरोपयामासुः, तौ दौ तस्य पाश्वयोर्यो रञ्च मध्यस्थाने । 

पौलातश्चापराधविज्ञापकं पते लेखयित्वा करुशेऽपेयामास । तच 

लिखितमासोत्, यिद्टदौयानां राजा नासरतौयो योष्एरिति । चरत 

एव बहवो यिद्हदौयास्तत् पच्रमपठन्. यतो यौष्र यच क्रंशमारो- 

पितस्तत् स्थानं नगरस्च निकर, तत् पच्चये य॑नानोयै रोमो- 
येखाचरे लशिंखितमासोत् । श्रत एव यिद्धदौयानां सुख्ययाजकाः 

पौलातमवादौषुः यिहृदौयानां राजेति मा लिख्यतां, प्र्टुतेद् 

लिख्यताम् च्रयं कथितवान्, विह्ृदौयानां राजाहमिति ! पौलातः 

प्रतिबभाषे, अहं यल्लिखितवां स्तदेव लिखितवान् । 
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सेनिकजनास्त॒ यौष्टं क्रशरमारोप्य तस्य वारमांसि ग्ट लेकैकस् 

मेनिकस्य निमिन्तमेकेकमंश्मिति चतुरोऽ शान् कृत्वा विभेजिरे. 
तस्वाङ्गाच्छादकमप्याददुञ्च । तदङ्गाच्छादकन्तु सौवनरदितम् ऊद्धं 

प्रान्तमारण्याखिलमूतमामोन् । ततस्ते परस्परमवद न्, मेव हिद 

तामिदं प्र्युतेदं कस्य भविष्यति गुटिकापातं रला तज्निशोयताम् । 

अनेन शाश्बोयमिदं वचः सिद्धं वश्व, 

मामकोनानि वस््लाणि खमध्ये विभजन्ति ते । 

मम परिच्छदायंञ्च गुटिकां पातयन्ति दि ॥ 

ते सेनिकजनास्तदे वाकाषुः । 

च्रासस्त॒ यौणोः करगस्य समोपे तिषटन््सतस्य माता, मातु भगिनौ 

क्तोपाभाय्ये मरियम्, मग्द्लौनौ च मरियम् । यौश्रम्तदा खमातर 

सन्निधौ तिष्ठन्तं खप्रियं शिय्यञ्च॒ विलोक्य खमातरमाद, नारि, 

पश्यायं तव पुचः। ततः परं स तं शिव्यमाह, पश्येयं तव माता। 

तस्मात् दण्डादारभ्य स भिष्धस्ता निजग्टदं नौताश्रहोत् । 

ततः पर शासं यया सिद्धं भवेत् तथा सब्वेमिदानौँ समाप्न- , 

निति ज्ञाः यौश्ु बभाषे पिपासामि) तच त्वस््रसेन प्रं 

पाचमेकमासोत् । ततो जनाः स्यज्ञमेकमस्तरसेन पूरयिता तुलसो- 

दण्डे ब्धा च तस्य सुान्तिकमनेषुः। श्रखरसं तं भुक्ता योष्र- 

वयाजहार, समाश्नमिति, शिरो नमयन्नात्मानं समपेयामास. च । 

तद् दिनं सज्जनदिनं तदुत्तरविश्रामवारञ्च महादिन, तत्का- 

रणाद् यिह्ृदौया विश्रामवारे तेषां शवानां क्रशेव्ववस्यानं निवार- 

सितमिच्छन्तः पौलातं तदौयजद्घानां भन्ञनं तेषाञ्च स्थानान्तरो- 

करणं ययाचिरे । त एव सेनिकजना च्रागत्य तेन साद्धं कुारो- 

पितयोः प्रथमस्य जङ्ग तद्न्यतरस्य जङ्घ च बभच्छः, यश्ुमुपस्ाय 
276 

३ 

४ 

२० 

२१५ 
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र्द तु यदा तं स्ट तमपश्वस्तदा ते तस्य जङ्ग न बभच्जुरेकस्त 

२४ सैनिको दौधेश्लेन तस्य पाश्च विव्याध, ततस्तत्षणं शोणितं तोयञ्च 

२५ निष््ते) यो दृष्टवान् स॒ साच्यं दत्तवान्, तस्य सच्छञ्च सत्य, 

स खच जानाति यत् सत्यं भाषते यूयं यथा विश्वसिव्यय, यतः 

२ खव्वेमिदमेतदयथं सम्भूतं यदियं शास्तोयोक्तिः सिद्धा भवेत्; तस्येकं 

२० कौकषषमपि `न भङ्कवयभिति । पुनश्चान्या शास्त्रौयोक्तिरियं, ते खं 

विद्धवन्तस्तसुदिण्य दकपातं करि्यन्तौति । 

यश्टोः समाधिः । 

द ततः परमरिमायियानिवाौो यो योषेफो योशोः श्िघ्य 

श्रासोत्, प्रच्छन्नस्तु विह्वदौयानां भयात्, स यणो दंहं खाना- 

न्तर कन्तुमिच्छंस्तदथं पौलातमनुमतिं ययाचे । पौलातेनानुन्ञातञ्च 

२८ स आगत्य योगो रँहमवरोहयामास। यञ नोकदौमः प्रथमं 

ˆ रजन्यां यौः समौपमागतवान्, सो ऽप्या गत्य प्रायेण पञ्चा श्रत्सेटक- 

४० परिभितं गन्धर समिितमथ्॒रु समानेषौत् । तौ तदा यशो दह 

मादाय यि्कदौयानां समाधिकम्मणो रौत्यतुसारेण तेः सुगन्धिद्रयेः 

सद्धं पटेवं्टयामासतुः । यच खाने च स क्रुशमारो पितस्तच्रोद्यानं, 

तस्िननु्याने च नृतनमेकं ओवागारमाखोत्, यतर कोऽपि कदापि 

४्े न निहितः) श्रतस्तदा यिहहदौोयानां सल्जननदिमं तच्छवागारञ्च 

निकटस्थे तत्कार एद् यौ शएस्तज्रैव ताभ्यां निहितः ॥ १९ ॥ 

> ४ 

यौशोः पुनरुत्थानम् शिष्येभ्यो वारम्नारदशेनदानस् । 

यो श्णोः सगदलौनो मरियमे दशेनद्ानम् । 

2० \ सप्नारस्य प्रथमे दिने तु मम्दलोनौ मरियम् ्तयषेऽन्भ- 

कारेऽनतोते तच्छवागारमायाति पाषाणं श्रवागारमुखादपसारितं 

९ लयति च । ततः सा धावन्तो शिमोनस्य पिस्य षमोपं योशोः 
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प्रियस्यान्यतर शिव्यस्य च समौोपमायाति तौ वदति च, शवागारात् 

प्रभुरपसारितोऽस्मद विदिते स्थाने निहितश्चेति । ततः पिच: सोऽन्य- 

तरः जिच्यञ्च निगेत्य॒ शवागारमगच्छतां ¦ तौ युगपद् घावतां । 

खो ऽन्यतरः जरिव्यस्त॒॒पिचरात् क्सिप्रतर प्रचा प्रथमं शवागार उप- 

तस्ये, प्रज्ञोश्चय पटानि लच्षयामास च, नतु प्रविवेश। ततः परं 

तमनुगच्छन् शिमोनः पित्र उपस्थाय प्रविशति शमौ निदितानि 
पटानि लक्षयति च, तस्य शिरश येनाच्छछादितं तत् ख्खेद हरवस््रमपि 

लच्यामाम । तन्न पटैः सद्धं निहितं प्रत्युत एक् स्थानविशेषे 

सुर चितमासौत् । तदैव शवागारे प्रथममागतः सोऽन्यतरः गिव्योऽपि 

प्ावेक्तौत् दृष्टा च व्यश्रसोत् । यतो श्टतानां मध्यात् तेनोत्यातव्य- 

मिति या शास्लौयोक्तिः सा तदानोमपि तान्या नाबोधि। 

तौ ज्रिष्यौ तदा पुननिंजस्थानं जगतुः मरियम् तु रुदतौ 

श्रवागारसमोपे वहिरतिष्ठत् । रूदतौ शवागारं प्रति प्ोश्चय सा 

शेतवसनौ दौ खभेदूतौ पश्यति, यौशो दहो यारत तौ तचो- 
पविष्टौ, एकः शिरसः स्यानेऽन्यतरश्च चरणयोः स्थाने । तौ तां 
वदतः, नारि, किमथ रोदिषि? सा तौ त्रवौति, मम प्रशुः 

स्ानान्तरौ्चतः, न जाने कुच स निहितः । एतदुक्का सा पञ्चादधिशि 

््यात्य यौश्ं तिष्ठन्तं पश्यति, न तु जानाति यत् सख योद्एः। 

यौप्रस्तां तरुते, नारि, किमथ रोदिषि ? कमन्विव्यसि ? खा तम् 
उद्यानरचकं मला नवौति, मच्छ, स यदि भवतापवादितस्तडिं 

ङ निहितस्तन्मां वक्तुमरेति, श्रदञ्च तं स्थानान्तरौकरिब्यामि । 
योद्स्तां वदति, भो मरियम्। सा प्रत्याटल्येत्रोयभाषया तं 

वदति, रब्बृणे । अस्यायेः, भो शरो । योक्ता तरते, मां मा धर, 

यतोऽहमिदानौमपि मत्पितुः षमौपं नारूढवान्, प्रत्युत मम 
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भ्रादणां समोपं यादि तान् ब्रूहि च, यो मम पिता युभ्नाकञ्च 

५८ पिता, ममेश्वरो युश्नाकञ्चश्वरम्तस्य समो पमहमारोहामोति। तदा 

मग्दलोनो मरियम् गला, प्रभुस्तस्ये दशनं दत्तवान् सव्वैमेतत् 

कथितर्वांखेदं शिययान् ज्ञापयामास । 

यौश्टोः शिष्येभ्यो दौ वारौ र्शेनदानम् । 

< तस्मिन्नेव सप्तादस्य प्रथमदिने सन्ध्यायां जातायां समवेताः 

भिया यतच्रासन् यिहदौ यानां भयात् तस्य स्थानस्य दारेषु रद्धषु 

योण्डरागत्य मध्यस्याने स्विला तान् न्ते, युभ्नाकं श्रन्ति धेयात् । 

° इदमुक्कास तान् खरस्तो खपाश्वञ्च दभेयामास । ततः प्रसुं निरौच्छ 

९९ जिव्या च्राननन्दुः। योश्स्तदा तान् पुनन्रवौति, युश्नाकं शान्ति 

शयात् । यथा पिता मां प्रहितवांस्तथादहं युश्नान् प्रहिणोमि । 

२२ दुदशुक्तास तानुद्दिश्य दशनौ तान् जगाद् च, पवित्रमात्मानं ग्टोत, 

१२ येषां पापानि मोचयिव्य तेषां मोषयिय्यन्ते, येषान्त् म मोद- 

यि्यय तेषासमुक्तानि स्थास्यन्ति । 

९४ इत्य दा योद्टरागमत्, तदा दादश्रानां मध्ये गणितः थोमा 

९५ अथेतो यमजस्तेः साद्धे नासोन् । ततोऽन्ये शिय्धास्तम् चुः, वयं प्रभु 

दृष्टवन्तः । स तु तानवादौत्, तस्य करयो लौँहकौलचिक्मदृष्टा 

तच लौ हवगेलविद्े ममाङ्गनलोमनिघधाय च तस्य पाश्च मम करम- 

निधाय चाहं नेव विश्वसिष्यामौति । 

९६ ततोऽष्टदिनेभ्यः पर शिय्याः पुनरभ्यन्तर रासन्, थोमा अपि 

तैः माद्धंमासोत् । तदा शुद्धेषु दारेषु यौशएरुपस्थाय मध्यख्याने ' 

तिष्टन्नवादौत्, युभ्भाकं श्रान्ति श्यात् । ततः पर ष योमां ्रवोति, 

२० तवाङ्गुलोमज नय मम हस्तौ निरौचख च, तव करश्च नय मम 
पां निधेहि च। श्रविश्वासौो चमा भव, रत्यु विश्वासो भव । 
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योमास्तदा प्रतिभाषमाणस्तमवादोौत् भौ मम प्रभो, भो ममेश्वर । र्न 

योसत ब्रते, लं मां दृष्टवास्थोमाः, तस्माद् व्यश्वसौः, धन्यास्ते ये न १८ 
दृष्रापि यश्चसिषुः । 

घास्तवमे तेभ्यो ऽन्या नि बह्हन्यभिन्ञानायेकर््राणि खगिव्याणां समक्त २ 

यो इना क्रियन्त, तानि त्वस्मिन् य्न्धे न लिखितानि। एतेषां २१ 

टत्तान्तसलेखि, यतो योश यंदौश्वरस्य पुत्रः खौष्टोऽच युभ्राभि 

विंश्वसितव्य, विश्वसद्धिश्च तस्य नालि जवनं प्राप्तव्यम् ॥ २० ॥ 

योश्णोः समुद्र-तौरे कतिपयश्श्ष्येभ्यो द शनदानम् । 

ततः परं यौग्स्िविरीयस्य दस्य तौरे पुनरात्मानं ॐ? 

शिष्याणां . प्रत्य चकार । स दत्मेवात्मानं प्रत्यक्तोचकार । 

श्िमोनः पित्रः, योमा ज्रयेतो यमजः, मालोलस्थकान्नानिवासौ र 

नयनेलः, सिवदि यस्य पुचौ, शिष्यौ च दावन्यावेकश्रासन् । शरिमोनः २ 

पिचस्तान् त्रवोति, रहं मौनान् धत्ते याभि। ते तं वदन्ति 

वयमपि व्या साद्ध यामः। ततस्ते द्वश - वदि गत्वा नावमास- 

र्सतस्यां रजन्यान्त् किमपि न द्ुः। जाते पुनः प्रलये यौश्सतटे 

खितवान्। स तु यौोष्रिति श्ये नाज्नञायि। योश्स्तदा तान् ५ 

त्रवोति, वत्साः, खाद्यं किमपि युश्नाकं किमास्ते? ते तं प्रत्य- 
वादिषुः, नास्ति। योश्एस्तदा तान् वदति, नावो दरिएपाश्चं जालं 

निचिपत, तदि लश्यष्ये। ततस्ते तननिचिक्िपुस्तदा च भमौनानां 

मददास्यातः युनस्तदाक्रष्टुं नाग्रक्रुवन् । ततो चोग्रोः भियः स ° 

, शिष्यः पिचमवादौत्, च्रसौ प्रसुः। तदा प्रञुरसाविति श्रूवा पिच 

उन्तरोयवसनमादाय कटौ बबन्ध, यतः स विवस््र श्रासौत् । 

ततः परं समद्र निपपात । श्रन्छे श्रिथास्तु गोतेनागमन्, यतस्ते = 

स्थलाद् श्रदूराः केवलं प्रायेए दि शतरस्तव्यवधाना श्रासन् । ते च 
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९० 

॥ 2 

श 

मव्यपूणे जालमाकषेन् । स्यलसुत्तोय्यै तु तेरङ्गारौयोऽग्निस्तस्यो- 

परिख्ितो ्ष्टो मौनः पूपञ्च लच्छन्ते। योग्ररस्तान् नवौति, 

श्रधना यान् मन्छान् श्रधाष्टे तेषां कतिपयानानयत । ततः 

शिमोनः पित्र श्रारह्य मच्छपरणे जालं केन् स्थलेऽपेयामास, तच 

चिपञ्चाशदधिकश्तं महान्तो मव्छा श्रन् एतावल्छु सत्छपि 

जालं न व्यदो््यैल । यौशस्तदा तानवादौत्, आयात, प्रातराश 

सुंग्ध्वं । शिव्याणाञ्च कोऽपि कस्वभिति तं खतच्तं प्रु नोत्स, 

यतः स प्रसुरिति तेऽजानन् । यौश्टस्तदोपस्थाय तं पपं गट्होला 

तेभ्यो वितरति, तं मच्छञ्च तया ¦ दत्थं ष्टतानां मध्यादुत्था- 

पितो योश्एस्ततो यं वार खभशिष्याणणं प्रत्यो बग्दव । 

| पितरेण सड यशः कथनम् । 

तेषां प्रातराश्भोगात् परं योष्ः शिमोनं पिं त्रवौति, 

योनासुत गरिमोन, एतेग्यस्लं किं मां प्रत्यधिक प्रेम करोषि ? 
स तं वदति, सत्यं प्रभो, भवान् जानाति यदह भवदतुरक्तः । 

खतं नवौति, मम मेषश्रावकान् चारय । स पुन दिंतौयं वारं 
तं वदति, योनासुत शिमोन, मयि किं प्रेम करोषि? सतं 

वदति, सत्यं प्रभो, भवान् जानाति यदहं भवदनुरक्तः। सतं 

त्रवोति, मम मेषान् पालय । स दतौयं वारं तं त्रवोति, 

योनासुत भ्रिमोन, तवं किं मदतुरक्तः? पिचस्तृतौयवार् ल कि 

मदनुरक्त टति तेन प्रष्टस्तत्कारणाच्छोकात्ता बश्टव, तश्च जगाद, 

प्रभो भवान् सव्वेविद्, भवान् जानाति यद् हं भवद् नुरक्तः । योष्ररस्ं 

नरूते, मम मेषान् चारय । सत्यं स्यं, लाम जवोमि, यदा 

तरूणएतर श्रासौस्तदा खयं खकरिमवघ्रा यच चेच्छस्तच व्यद्रः । 

यदा तु बद्धो भविय्यसि, तदा खदस्तौ प्रसार यिय्यस्यन्यख कथित् 
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तव कटिं भन्ति, व्दनभौष्टं ख्यानं लां नेष्यति च) कौ}दृशेन 

सत्युना स दैश्वर सम्मानयिय्ति तत् खचयन् यौश्रिदं कथया- 

मास । इदं कथयित्वा च स तमवाटौत्, मामनुगच्छ । 

पिचश्लदा प्रत्यादृत्य योगोः प्रियं तं शिष्यमनुगच्छन्तं व्यलो- 

कयत्, यो भोज्ये तस्य वचस्यासौनः प्ष्टवान्, अभो, भवतः 

समपेयिता क इति) तमेव दृष्टा पित्रो योश त्रवोति, प्रभो, 

कि भवितव्यमनेन ? योौश्एस्तं वदति यदि भमागमनं यावत् 

तस्यावस्छानं रोचये, तङि तच तव कि? लं मामनुगच्छ । ततः 

शिष्येषु कथेयं व्यानशे तत् तेन श्रिये न मन्तव्यं । यौएएस्तु तं 

नैवेदं व्याजदार, तेन न मन्तव्यमिति, मत्यतेदं, यदि मभागमनं 

यावत् तस्यावस्यानं रोचये तडि तच तव किमिति, 

स॒ एव शिष्य एताः कथा च्रधि साच्छं दन्तवान् एताः कथा 

लिखितवां ख, तस्य साच्छयश्च सत्यमिति वयं जानोमः। रतेभ्यो- 

ऽन्यान्यपि बहनि कश्माणि यौश्ना छतानि, सव्वीणि तानि यदे- 

केकशो लिख्यन्ते, मन्ये तदहं तेषां लेखितव्यानां ग्रन्थानां चारणा 

जगद प्यपर्य्याप्रं भविग्यति ॥ ₹९ १९ ॥ 

~~~ ~~~ ~~~ -~- ~~ ~< ~ ~~~ 
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--- 

द्राभाषः । प्रभोः यौश्योः स्वगारोहरणम् । 

१९ भो महामदिमयियफिल, रोश्ण यद्यत् कनतुसुपदे ज्ञ प्रवते 

₹ तत्सव्वेस्य कथा मया पूव्वेप्रबन्धे तद् दिनं यावद् रचिता यस्मिन् 

स पविचणात्मना खवरितेभ्यः शिव्येभ्य आदेशं दत्वोद्धंलोकमनायि। 

२ खदुःखभोगात् परं स बह्भिः प्रत्यकैः प्रमाेर्तेषां समचमात्मान 

जोवन्तं द शिंतवान्, यतश्चत्वारि दिनेषु स युन: पुनरतभ्यो दशेनम- 

४ ददात् ईश्वरराज्यस्य कथाञ्चाकथयत् । ततः स तान् एकचोकत्या- 

दिदेश, चक चिरूशालेमतो मापगच्छत, प्रत्युत मत्तः शरतां पितुः 

* प्रतिज्ञां प्रतौचध्वं, यतो योहनस्तोयेनाख्ञापयत्, यूयन्वन्पेषु दिनेष्व- 

€ तौतेषु पवित्र श्रात्मनि चापयिययघ्वे । ते तदा समागत्य तमप्राचः, 

प्रभो, कालेऽस्मिन् भवान् किमि्रायेलाय राच्यं प्रतिपादयिच्यति? 

सतु तानवादौत्, पिता यान् कालान् यांञ्च सभयान् खकटेला- 

= धौनान् छतवांस्तान् ज्ञातु युश्राकमधिकारो नास्ति । पवित्रेणत्म- 

नाविष्टास्त॒ युयं प्रभावं लस्यध्ये, यिद्ग्रालेमे रत्छायां यिह्दि यायां 

भ्रमरियायाञ्च मेदिन्याः प्रान्तञ्च यावन्मम साक्षिणो भविष्यथ । 

< तेनेद सुक्तास्ते यावज्निरैचन्त तावत् स ऊद्धंमनोयत मेघञचैकस्तषां 

९० लो चनगोचरात् तमपजहहार । तस्यापगमनकाले तेष्वेकायद्च्चा गगन 

निरौचमाणेषु, पश्य, शक्ञपरिच्छदौ दौ पुरुषौ तानुपश्थायावदतां, 

९९ भो गालोलौ यनराः, किमथे गगनमवलो कयन्तस्तिष्टय ? श्रसौ यो 

योप्रर ये्मत्समोपात् खगे नौतः स यादन गमनेन खगं गच्छन् 

युश्नाभिः सन्दष्टस्तादृगेन प्रत्यागमिष्यति । 
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तदा ते जेत्नाख्यगिरितो यिरूग्ालेमं प्रत्यावद्ृतिरे । स शिरि 

विरूशाल्तेमस्य निकटस्थः प्रायेण विश्रामवारौयमाेकब्यवघानः । 

नगर प्रविश्य ते ग्टहस्योपरिश्यप्रकोष्ठ जग्मुः । लङ्ग हनिवा शिनः पिनो 

याकोबो योन आद्दरियश्च, किलिपस्थोमाओख बयेलमयो मयि, 

श्रालफयसुतो याकोवे उद्योग भरिमोनश्च चाकोबश्य भ्राता यिद्टदा- 

चेते सव्वं योषिद्धि शो माचा मरियमा च तस्य भादमिश्च साद्धे 

मेक चिन्ताः सन्तः प्रायेनायां याचनाया ञ्चाध्यवसायिनोऽवन्तेन्त । 

यिद्दाविनिसधेन मत्तथिधनिधोजनच्व । 

तेषु दिनेष्वेकंद्ा प्रायेण विंश्रत्यधिकशतजनेष्वेकचौग्रतेषु पिचौ 

भ्राह्रणां मध्य उत्थाय बभाषे, श्वातरः, यौद चैरधारि तेषां 

नायकौ शतं चिद्नदामधि पवि श्रात्मा दायूदस्य वक्गण यां शस्तौ - 
योक्ति व्याहतवांस्तया बिद्धः प्राप्नव्यासौत् । स दयस्माकं मध्ये 

गणितो ऽस्याः परि चय्थाया श्रंजिलं प्राप्रश्चासौत् । सोऽधश्मेस्य बेतनेन 

श्रमिखण्डमेकमक्रेपौत् श्रवाक् पतिता तु दिघा ब्व निःखखश्च 

तस्य सर्व्वान््ाणि । तच्च यिषशालेमनिवाभिभिः सरववैर ज्ञायि, तस्मात् 

तेषां खभाषायां तत् केच हकलदामेत्यमिधोयते । अस्यायेः 

श्रो फितच्तेचमिति । गो तसंहितास्थे ग्रन्धे हदि लिखितमाले । 

वारौ तस भवेच्छन्या तन््रध्ये कोऽपि मा वित् ॥ 

पुनश्च, श्रध्यच्चत्वपदरं तस्य रण्होयादपरो नरः ॥ 

अत एव योहनस्य ापनमारभ्य प्रभो ्यौँशोरसरत्त ऊद्धंमपसा- 

रणएदिनं यावत् सोऽस्माकं दृष्टिगोचरे यदा प्राविशन्निरगच्छव्व 

तस्मिन् रसते काले येऽस्माकं सहचरा आसस्तेषां नराणामेको- 

ऽस्माभिः साड तदौयपुनरुत्थानस्य सातौ भवतीत्यावश्छकं । ततस्त 

युष्ट इतिनामानं बागेवाभिधं योषेफं मन्तयियञ्च दावेतौ स्थापया- 
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९६ 

मासुः प्राथेमानाश्च जगदुः, भो स्वैषां चित्तज्ञ प्रभो, चिद्धदाः 

खस्थानं प्रयाणायंमिदं यत् परिचारकलं प्रेरितलश्च त्यक्ता गत- 

वांस्तदयधिकारलाभाय त्या दइयोरेतयो यो वरितस्तं निर्दिश । 

ततः परं तावुदिश्च शटिकापाते ते मत्तयियो ग॒टिकया निर- 

चायि, स चैकादश्प्ररितैः शाद्धं गणितोऽगधत् ॥ ९ ॥ 

पच्चाश्त्तमोत्यभिधोत्षवस्य दिने पविन्नस्यात्मन श्राविर्धावः । 

2९५ ततः परमुपख्िते पञ्चाशत्तमोत्यभिधोत्सवस्य दिने ते सव्व 

र 

ण्ट 

२.८६ 

१९ 

एकच्तनैकचासन् । तदा कस्माद् गगनाद् वहमानस्य प्रचण्डवा- 
तस्येव श्रब्दः स्च्ञातः, ते च यत्रोपविष्टा आ्रसंस्तत् छत्नं गहं तेन 

व्याप्तम्, ्रग्नेरिव विभज्यमाना जिह्धाकाराश्च तेषां प्रत्यक्तौबन्ववः 

श्र च वद्किस्तषामेकेकस्मिन् निषसाद, ते न्वं च पविरेणात्मना 

पूरयाच्नक्रिरे, शरात्मना च ययोद्ारणमदौयत तयेवान्याभि भाषाभि 

गेदितुमारेभिरे । 

तदा गगनस्याधःख्िताभ्यः सव्वेजातिभ्य आगताः अद्धागोला 

चिहृदौयनरा यिरूश्रालेमे न्यवसन् । श्रतः सच््नाते तस्मिन् शब्द 

जनौघः समागत्य वयाकुलौबगभ्व, यतस्ते प्रत्येकं निजभाषया व्याहरतां 

तेषां कथामश्ृणखन् । ततः सव्वे ्राश्चय्यं मला चमत्छताः परस्यरमूचुः, 

पश्चतां, वक्रारोऽमौ किं न सत्व गालोलोयाः? कथं तरिं वय 

रत्येकं खजन््भाषया व्या हरतां तेषां कथां प्रणमः? पार्थोया मादौया 

एलमोया जना मिखपताभिया-यिह्दि या-का पद किया-पन्तदे शानाम् 

आशिया-फरुगिया-पम्फ़लियादे शानां भिषरस्य कुरौष्ठन्तिकलिवुया-' 

देशस्य च निवासिनः प्रवासिरोमोयाश्च चिह्ृदौया यिह्दिम॑तताव- 

लसम्िनश्च क्रौतोया ्रारवोयाश्च वयं सरव्व॑ऽखद्धाषाभिरौश्वरङतानि 

महान्ति कन्मोणि निवेद्यताम् श्रमौषां कथाः प्रणमः । इत्थं स्वं 
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वििता बशः सन्दिहान परस्पर मूचुः, अस्य तात्य किं भवेत् ? 

अन्ये ठपदसन्तोऽवद न्, चरमो सखखाद्ना द्राच्वारसेण मन्ता । ९द 

पिचस्योपरे शएवाक्यम् । 

तदा पिर एकाद शभिः सङ्खैमुत्यायोचस्रर मु दौर वंस्तानुदिश्ेत्यं ९४ 

बभाषे, भो भ्रातरो यिरूश्रालेमनिवासिनश्च सव्व, चुश्नाभिरेत- 

ज्ञायताम् अ्रतो मम वक्तयमाकणैतां । युद्मामि चेयानुमौयते तामौ १५ 

मत्ताः सन्ति तन्न सत्यं, यतो ऽघना दिवसस्य ठतौया घरिकास्ि । 

प्रत्यत भाववादिना योयेलेन यदुक्तम् इदं तदेव, यथा । १६ 

ददं भावयन्तिमे काल इति व्याहरतौश्वरः । ५९ 

वषिव्यामि निजात्मानं सव्वेमच्येस्य मूघेनि । 

युश्माकं पुचपुचौभि भवोक्तिः कथयिच्यते ॥ 

भविष्यन्ति च युश्माकं युवानो लब्धदशेनाः । 

खप्नान्यालोकयिच्धन्ते युद्माकं स्थविरा श्रपि॥ 

प्रौर्षेष्वपि खदासानां खद्ारोनाच्च मूधेसु । १८ 

वर्षिंग्यामि निजात्मानमहं तेषु दिनेषु च॥ 

गगने लक्तणान्द्धऽभिज्ञानान्यप्यधो भुवि । १९ 

रक्तं दास्यामि वह्किन्च सधूमं वाप्यमेव च॥ 

विङृतोऽये र विर्ध्वान्त चन्द्रो रक्त भविव्यति। ९० 

तद्ायास्यति भौमं तत् प्रसिद्धञ्च प्रभोटिन। 

भवयमेतच्च यः कञ्चिन्नरो नामाह्ृयन् प्रभोः । १९ 

प्रायेनां कुरुते तस्य परिज्ाणं भविव्यति ॥ 

भो दखायेलौयनरा वचांसोमान्याकणेयत । नाखरतोयो योगर: २१ 

प्रभावसिद्धक्रियाभिरह्ुतलक्ेरभिज्ञानायंकममेभिख -युश्त्समोपमो ख 

रात् प्रहितो नर इव प्रतिपन्न ्रासौत् । ईश्वरो हि तेनेव युद्मन्म्य 
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तानि कृतवान् एतद् यूयमपि जानौय । तमो श्वरस्य निर्णोतमन््रणया 

भाविज्ञानेन च स्मपितं यूयं ्टवाधभ्धिणां हस्तैः क्रुशविद्ध 

इतवन्तः । ईश्वरस्तु ग्त्यो येन्लणानि मोचयिता तसुत्यापयामास । 

यतस्तं वश्रौकन्तु खल्यरनाशक्रोत् । दायुदो हि तसुदिग्योवाच, 

सतत स्थापयामि स्म निजसाच्ादह प्रभु । 

स महिणपाश्वस्थः स्खलनं मे निवारयन् ॥ 

तस्ाद्भुखति मचित्तं मम जिड्ा च नन्दति। 

श्ररोरं मामकञ्चाप्याश्चासितं विश्रभिव्यति ॥ 

यतस्त्वं मामकप्राणान् पाताले न विहास्यसि । 

स्वौ यपुण्यवतो नेव सोढासे चयद् गनं । 

जोवनस्य हि पन्थानं तरं मां ज्ञापितवानसि । 

पूर यिव्यसि हषेण मां त्वदास्यस्य सङ्धिनं ॥ 

डे भ्रातरः, तं पिटकलपतिं दायूदमधि यु्रभ्यं सुक्तकण्ठेन 

मयेदं कथयितुं शक्यते यत् स ममार च श्वाधारे निदये च तस्य 

शवा गार च्चाद्याप्स्मदन्तिकं विद्यते, स तु भाववाद्यासौदजानाच्च 

यच्छरौर सम्बन्धे तस्यौ रसफलात् खौष्टनोत्पद्य तदौय सिंहासन उप- 

बष्टव्यमितौश्वरः शपयेन तस्त प्रतिश्रतवान् । ततः स भवितव्यं दृष्टा 
खौष्टस्य पुनरुत्यानमघौदमन्वोत्, यतस्तस्येव प्राणः पाताले न 

परित्यक्ताश्तश्येव देश चयं न दृष्टवान् । तमेव यौ्ररमौश्वरः 

पुनरुत्था पितवान्, अच सव्वं वयं साक्षिणः। अरत ईश्वरस्य द्क्तिण- 

दस्तेनो चौरतः स पिढतः प्रतिज्ञायाः फलं पविच्रमत्मानं लन्धाधुना 
युश्रामि येद् दृश्यते श्रयते च तद्वतारयामास। न डि दायदः 

खगेमारूढवान् स एव ठवाच, 

मम प्रभुमिदं वाक्यं बभाषे परमेश्वरः । 
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वच्छनतरन् पादपोटं ते यावन्नहि करोम्यहं ॥ 

श्रवतिष्ठस्व तावत् लम् आसौनो मम दिणे ॥ 

अत दखायेलस्य ङ्त्छं कुलममोघं जानातु यद् यु्राभिः 

कर शारोपितं तमेव योष्टमोश्वरः प्रञुमभिषिक्रचातारञ्च चकार । 

चयाणां सदखाणां लोकानां मण्डल्िमुक्तत्म् । 

ददं श्रुवा ते विदौणेहदया शला पिचरमन्यान् प्रेरितांश्च जगदुः, 

भो भ्रातरः, किं करवाम ? पिचस्तदा तानुवाच, मनांसि परावतत 

यत प्रत्येकञ्च पापानां मोचनाय यौशोः खौष्टस्य नानि खाणयष्वं, 

तथा कृते पविचमात्म्ानं द्ानवल्ञष्छध्वे । यतः सा प्रतिज्ञा युश्रासु ३ 

युश्नत्सन्तानेषु चास्मदौश्वरेण प्रभुना समाह्भाधिव्यमारेषु दूरखषेषु 

सव्व॑ष्वपि च वत्तेते। एतदन्यैरपयि बह्मि वचोभिः स साच्छं 

द्लाचनयत्, यूयभेतत्कालिकेभ्यः कुटिलेभ्यो भनुखेभ्यः खनिस्तार 

साधयितुमदेय । तदा ते सानन्दं तस्य वाक्यं गदौला ज्ञापिता 

-बश्डवुः। इत्थं तस्मिन् दिने प्रायेण याणं सहस्राणां मलुखा- 

णामागमने मण्डलो वद्धे । 

ते च प्ररितानां श्चायां सदभागितायां पूपभच्नने प्राथेनासु 

चाध्यवसायेन निविष्टा च्रतिष्ठन्। यावतौयप्राणिनिञ्च भयं स्नात 
प्रेरिते बह्न्यह्ुतानि लक्षणान्यभिन्ञानाधेकर्म्ाणि चासाध्यन्त । 

विश्वा सिनश्च सव्वे एकचरातिष्ठन् सव्वेञ्च साधारणं मल्वाधारयन्, 

स्थावराणि जङ्गमानि वा वित्तानि च व््रीणन् एककस्य प्रयोज- 
नानुसारेण सर्व्व॑षु वयभजंश्च । श्रध्यवसायेन च प्रत्यदमेकचित्ता 

धम्मेधाम्न्यवन्तेन्त गहे ग्ट्डेच पूपं भञ्नन्त श्राह्वादेन इदयस्छ 

सारल्येन च भच्छम् अरु ञ्जते श्वर मस्तुवशच सव्वैजनस्यानुग्रदभाजना- 

न्यभवश्च । प्रभुस्तु प्रत्यहं परि चाण्पाते मण्डल मवधेयत् ॥२॥ 
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जनेकज्न्मखञ्जुस्य ्ारोग्यकरसस् । 

पच्तरयोहनयोश्च कथया कारायां स्यापनज्च ॥ 

एकदा प्रायेनायाः खमयेऽथेतस्तृतौये प्रहरे पि्रयोहनौ यदा 

युगपद् धब्मेधाम गच्छतस्तदटामाटगभेतः खञ्जो नर एक उद्यमान 

श्रागच्छत् । धम्मधामप्रवेशकान् भिक्तां याचिव्यमाणः स प्रत्यहं 

धब्मेधानः ख॒न्दराभिधे दारे न्यधौयत । स धम्मेधाम प्रवेष्टसुद्यतौ 

पिचयोहनौ निरौच्छ भक्तां लिष््र याचत । तदा योहनेन सहितः 

पिजोऽनन्यदुश्चा तं समालोक्याह, श्रावं प्रत्यवेच्चस्व। स तदा 

किमपि ल्य दति प्रतौच्छ तयो निविष्टलो चनोऽतिष्टत् । ततः 

पिच्रो जगाद खणे रूप्य वा मम नास्ति, यत््वस्ति तुभ्यं तद् 

ददामि। नासरतोयस्य यौोशोः खौष्टस्य नान्ना समुत्थाय परित्रज । 

दृत्यक्का स तस्य दकिणद्स्तं ्टत्वा तसुत्यापयामास । तक्छषणमेव 

तस्य पादतलौ गु्फौ च दृद बश्ववः, स चोत्सवमान उन्तखौ 

व्रजित प्रवते च ब्रजनुत्ववमानञ्ेशवरं स्वुवस्ताम्ां साद धश्चैघाम 

प्रविवेश च। व्रजन्नोष्रं स्तुवंश्च स सव्वेजनेनादशिं घम्मेधान्नः 

सुन्दरे दार उपविष्टो योऽभिक्षत स एवायभमित्यभ्यज्ञायि च । 

तसिश्च यत् सूतं तेन ते चमत्छता विस्मयापन्नाञ्च बन्छवुः । 

खाख्छयप्राप्े तद्सिन खञ््े तु पिच्रयोदइनाववलम्ब्य सिति सव्वेजन- 

खमलत्छते द्रुतगत्या शलो मनोऽलिन्दं तेषामन्तिकमाजगाम । 

तद् दद्दा पित्रो जनानवादौत्, भो टृखायेलौ यनराः, यूं 

किमथेमचाञखययै मन्यध्ये निजश्रत्ना निजभक्या वावामिमं व्रजने 

समयं कृतवन्ताविति मत्वा किमथेमनन्यदृच्छावां निरौच्वे च? 

अन्राहामस्येसदहा कस्य याकोवस्य च च दैशरोऽखत्यन्वेपुरुषाण्ण मौश्वरः 

स एव खस्ेवक तं योश महिमाप्राप्षं रतवान् यो युभ्नाभिः 
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अ चुदस्ते समर्पिते विचारे तदविमजेनकामस्य पौलातस्य समचमेव 

्रत्याख्यातख्च । ययं हि पवित्रं धोवन्तञ्च तं नरं प्रत्याख्याय 

मनुख्यघातिनं नरं वरवद् याचितवन्तो जौवनस्यादिकर््तारन्त् 

इतवन्तः। ईश्वरस्तु श्छतानां मध्यात् तसुत्थापित्तवान एतस्यावां 

साकिणौ । तस्य नानि विश्वसनडेताख्च युश्नाभि दंष्मानम- 
भिज्ञातश्च नरमिमं तस्य नाम सबलोदतवान् तच्जनितो विश्वास 

शारी सर्ववां युश्राकं सममिदं सर्व्वाङ्गव्यापि खाक दत्तवान् । 

श्रधुना, भो श्वातरः, जानेऽहं तत् कम्मे वु्नामि यंश्रदौया- 

ध्यच्खाज्ञानलादकारि । खौष्टेन तु दुःखं भोक्तव्यमिति यद्यद् 

भव्यमोश्चरः खौोयभाववादिनां सर्वव॑षां मुखेर्विज्ञापितवान् तन्तदित्यं 

साधयामास । अतो युद्मत्यापानां माजेनार्यमनुतप्यध्वं मनांसि 

परावत्तयत च, तथा छते प्रभोः सकाशात् तापशरान्तेः काल 

्रायास्यति च च यु्मदथे पूर्वं निरूपितं खौष्टं योषु प्रहेय्यति । 

ईरस्ठ युगारम्भात् पवित्राणां खौयभाववादिनां सर्वषां सुखैः 

सव्यैविषयाणणां सुद शरायाः प्रतिपादनस्य यं कालमङ्गेकूतवान् तं प्रतौ - 

चमाणेन ख्ञौष्टेन खर्ेऽवस्ातययं । मोप दयेखन्पव्वपुरुषान् उक्तवान् 

युश्राकमौशरः प्रञु युद्मटथं युश्रद्वादणां मध्यान्मादृशं भाववादि- 
नमुत्पाद यिव्यति, स युश्रान् यद्यद् वदिश्यति, तत् सव्वेमधि तस्य 

वाक्च युश्राभि यंहौतवयं । यः कञ्चित् प्राणौ तु तस्य भाववादिनो 

वाक्यं न ग्रहौव्यति स खजनमध्याद् उच्छेत्यत इति । अपि च 

शरमूयैलादयो यावन्तो भाववादिनः कालानुक्रमेण भाषितवन्तः सब्वं 

तेऽपौमं कालमयि भाविवाक्यं कथयामासुः थूयं डि भाववादिनां 

सन्ताना अस्त्प्वेपुरुषः खाद्धमौश्वरेण स्थापितस्य समयस्य चाधि 

कारिणः सन्तानाः। तं खापयन् सोऽ्ाहाममवादौत्, तव वभे 
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९९ 

४. 

१९ 

१९ 

१२ 

मेदिन्याः सर्व्वाणि कुलान्याशिषं ल्यन्त दति। प्रथम युञ्नदन्ति- 

कमौ श्वरः खसेवकं यीरटमुत्थाधेकैकं खखलतातः परावत्त्ये युश्नान् 

आशिषो भाजनानि करिव्यन्त तंप्रादिण्णेत् ॥२॥ 

यदा तौ जनान् प्रतोत्थमभाषेतां, तदा याजका घष्मधाखः 

सेनापतिः सद्रकौ याश्च तावुपतच्युः, यतस्तौ जनानुपादिग्तां यौ 

ष्टतानां मध्यादुत्थानमज्ञापयताश्चेत्यनेन ते पय्यतप्यन्त । अतस्तयो 

देस्तापेणं छवा ते यर दिनपर्यन्तं तौ कारायां निदः, यतस्तदा 

सन्ध्यासोत् । ये तु वाक्यं श्रतवन्तस्तेषां ववो विश्वाशिनो जाताः, 

पुरुषाश्च सद्या न्यूनाधिकं पञ्च सदसाण्या सन् । 

परदिनेऽध्यन्नाः प्राचौनाः शास्त्राध्यापका हानननामा महाया- 

जकः कायाफा योहनः सिकन्दरश्च महायाजकोयकुलजाता न्ये 

सर्व्वं नराश्च यिरूग्रालेमे समाजग्मुः, मध्यखाने तौ स्थापयिला 

पप्रच्छुश्च, केनाधिकारेण केन नान्ना वा युवामिदं रतवन्तौ ? 

तदा पविचरेणत््मना प्रणैः पिचस्तान् जगाद, भो जनाध्यक्ता दखा- 

येलस्य प्राचोनाख, अयं केन खास प्राप्तवानिति रोगिणोऽस्य 

मनुच्यस्योपकारमधि यद्यावां एच्छ्यावदहे, तदि स्वे यंग्राभिः 

सर्व्वणेखायेलो यजनेन चेदं ज्ञायतां, यो युश्नाभिः करश्रमारोपित 

ईश्वरेण तु ग्ठतानां मध्यादुत्यापितस्तस्यैव नासरतोयस्य यो्रर- 

खौष्टस् नान्नायं युश्मत्मच्मरोगो तिष्टति। सख एव सखपतिनि 

यद्माभिरवन्ञातः म प्रस्तरो यः कोणस्य सुख्यप्रस्तरो जातः। न 
च विद्यतेऽन्यस्मिन कस्िद्धपि परित्राणं, नापि वाल्यन्यत् किमपि 

नाम खगेस्याधो मनुख्ेभ्यो दत्तं यद्रारास्माभिः परित्राणं प्राप्त । 

तदा पिचयोहनयो निंभेयतां पश्चन्तस्तावकृतविद्यौ सामान्य- 

नराविति बुद्धा च ते विस्मिता बश्ववस्तौ योशोः सङ्गिनावास्ता- 
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भित्यन्यजानंश्च । तं खस्यौरृतं मतुव्यन्त॒ तार्भ्यां सादं तिष्ठन्तं 

पश्यन्तः किमपि प्रतिवदितुं न गेक्ुः। ततः पर सभातस्तषां निर्ग- 

मनमाटिश्य ते मिथ दृत्यं मन््थितुमारेभिरे, दमौ नरावुदिश्या- 

स्माभि: किं कर्तं › यतः प्रसिद्धमेकमभिज्ञानायेकब्मे ताभ्वां यद् 

कारि तद् यिषश्रालेसनिवासिनां सर्व्वेषां प्रत्यच्मस्माभिख निक्छो- 

तुमश्रकयं। परन्त् सा कथा प्रजासु यथाधिकं न वयाभ्रुयात् तदथै 

वयं तौ तजेयन्तोऽदयप्रश्ति तेन नान्ना कमपि किमपि मा भाषे- 

थाभित्यादेच्छयामः । ततः पर ते तावाहयान्ञापयामासुः, इतः पर 

योगो नांन्ना कथित् किमपि मा याइरतं मा शिच्यत वेति । 

पिचरयोहनौ तु प्रतिगदन्तौ तानवादिष्टाम् ईश्वरस्याज्ञातो युभ्रा- 

कमाज्ञायामधिकमवधानमौश्वरस्य दृष्टौ न्याख्यं न वेति युश्नाभि 

निर्णोयतां। आवाभ्यां हि यद्यददश्ये्रावि च तन्न भाषितुमश्क्य- 

मिति। तदा ते पुनस्तौ तजेयिला विसष्टजुः, यतो यत् सूतं तद्धेतेाः 
न्वे ईश्वरमस्तुवन्, अतो. जनभयात् ते तयोः शासनस्योपायं 

नालभन्त । तत् खास्छप्रदानरूपमभिज्ञानच्च यस्मिन् नरे प्रदशितं 

तस्य वयश्चलारिःशरदरषभ्यो ऽप्यधिकमासोत् । 

दूत्यं विषष्ौ तौ खौ यात्मौयानां समोपमगमतां मुख्ययाजकैः 

प्राचौनेश्च यद्यदुक्तौ तत् तेभ्यः कथयामासतुञ्च। श्रता ते चेकवि- 

न्ेनेश्वरमुदिश्म प्रोच्चैः प्रायंयमाना अवद्न्, =भो नाथ, खगस्य 

श्वमण्डलस्य समुद्रस्य च तच विद्यमानानां सब्व॑षाञ्च त्वमेव खट 

शवरः. तवत्से वकस्य दाचदस्य सुखेन च त्वमिदं भाषितवान्, 

किमथे भिन्नजातौया लाका: कुव्वैन्ति गच्जंन । 

दे शवासिप्रजाखापि चिन्तयन्ति वयलौकतां ॥ 

उत्तिष्ठन्ति महोपालाः समायान्ति च नायकाः । 
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परमेशस्य तेनेव चाभिषिक्रस्य शाचवात् ॥ 

२७ सत्यं डि, पविचस्तव सेवको यो योग्ररस्वया भिषिक्तस्तस्य विर्द्धं 

२८ नगरेऽस्मिन् हेरेादः पन्तौयः पौलातश्च परजातौयेरिखायेलो यवं- 

नोय जनेः साद्धं मिलिवा साधितवन्तौ सन्वे तद् भव्यं यत् तव 

९९ हस्तेन मन्लणएया च पुरा निर्णोतमासोत् । ददानोञ्च, भो प्रभो, 

तेषां विविधतजेनमवलोकय सखदासेभ्यच सम्पुणेनिभेयतलेन त्वदा क्य- 
२० कथनस्य सामथ्ये देदि तदर्थ॑ञ्च प्रसारय खहस्तमा रोाग्यद्ानाय तव 

पविचरसेवकस्य यो शो नान्नाभिन्ञानायेकभोणणमह्ुतलचण्णनाच्च सिद्धये 

२९ च। तिरित्यं प्रार्थिते यञ ते समवेता आ्आसंस्तत् स्थानं चकम्पे, 

सर्व्वं ते च पवित्रेणत्मना पूर्णा दैश्वरस्य वाक्यं निभेयमकययन् । 

शिष्यारां प्रम । प्ररितानां त्तमताखाहसश्च । 

२९ छतविश्वासिनाञ्च निकरस्य वित्तमेकं मनश्ैकमासोत्। नापि 

च कोऽपि सव्वेखस्य किमपि निजसखमवद्त् अपि तु सव्वेमेव तेषां 

साधारणमासोत्। प्रेरिताश्च महाप्रभावेण प्रभो र्योँशोः पुन- 

२ स्त्याने साच्यं प्राददुः। तेषु सर्व्वेषु च महानुदहाऽवन्ेते । 

२५ फलता दुगंत एकोऽपि तेषु नाविद्यत, यतो यावन्तो मि- 

खण्डानां गटहाणां वा खामिन आसुल्लेस्तानि विक्रौय यदा यद् 

व्क्रौयत. तदा तस्य मच्यमानोय प्रेरितानां चरणेषु न्यघोयत 

२५ ततः परम् .एकेकस्मे प्रयोजनानुसखाराद वतोय्येत । तदा यो प्रेरिते 

२६ बाणेवा अ्रयेतः प्रबोघपुच दृत्यभिहितः स कुप्रडोपे जातो योषि- 

९० नामा लेयः केचल्यैकस्य खाम्यासोत्, स तद् विक्रौय मृच्धमानोय 

प्रेरिताणं चरणेषु निदघौ॥ ४॥ ल 

४९ अनननियाख्यसेकः पुरूषः खभार्य्यायाः साफौराचाः-मम्मत्या 

९ कञ्चिद् विषयं विक्रौय भार्य्यायामप्यवगतायां मृल्यस्यां र मात्मसात् 
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त्वा कच्चिद शमानौय प्रेरितानां चरणेषु निदधौ । पिचस्त॒ तम- 

वादौत्, अननिय, किमथ ओेतानश्तव दटयं पूरयित्वा लं यथा 

पविचायात्मनेऽनृतं कथयेस्तद्भ मिखण्डस्य मूल्यस्य चां शमात्मसात् 

करर्य्यास्तथा त्वां प्रवन्तेयामास ? सितिकाले स किं न तवातिष्ठत् ? 

विक्रीते च तन्मूल्यं किं न तवाघौनमासौत् ? किम्थेमेतत् कसं 

खदयेऽग्राहौः ? न मनुखेभ्योऽपि लौश्वरायानृतं कथितं त्वया । 

कथा एताः प्रटष्ठन्नननियः पतित्वा प्राणांस्तत्याज, यावन्त्चाओरौ षते 

सव्वं महाभयापन्नाः। युवानस्तृत्याय तं वस्तेण वेष्टयामास वंदि 
शरवागारे निद्घेद्च । 

तदनन्तरमतौते प्राथेणेकस्मिन् प्रहरे तस्य पतौ तद् इत्तम- 
ज्ञात्वा प्रविवेश । पिचस्तां सम्बोध्य जगाद, भां वद्, सा श्मिः 

कि युवाभ्यामेतावन्भुद्राभि विक्रीता ? सात्ोत्, सत्यम् एतावतो- 

भिरेव । तदा पिचस्तां जगाद्ः कथमेतद् यद् युवां प्रभोरात्मानं 

परौ चितुमेकमन््णौ जातौ ? पश्च तव पतिर्थैः शवागारे निडित- 

स्तेषां पादा दारदेश् उपस्ितास्ते वामपि वहि वेच्छन्ति। च्रनैनखा 

तक्षणं तस्य चरणयो निपत्य प्राणांस्तत्याज । ते युवानश्च प्रविश्य 

तां षतां दृष्ठा वदहि्ढरा पतिषाश्चं तां श्वागारे निदधुः । 

ततः ृत्घ्रा मण्डलो येञ्ेदमञ्चावि सव्व ते च महाभयेनापन्नाः । 

अपि च प्रेरितानां दस्त जनेषु बहन्यभिन्ञानायेकर्माण्यहुत- 

लच्णानि चासाध्यन्तं ¦ सव्वं चैकचित्ताः शलो मनो ऽलिन्दे ऽवन्तैन्त । 

श्रपरेषान्त॒ कोऽपि मनुय्तव्वनुषंजुं प्रगरुभतां नागमत्। तथापि 

जनास्तान् सुमाद्धियन्त। विश्वासिनां स्या ठ् पुरषाणां योषिताञ्च 

बाह्कल्येनोत्तरो त्तरमवधत । चलरेव्वपि मनुखये वैहिरानौय वाधिताः 

शय्यासु खद्धाखु वा शायिता न्यधौयन्त, किंख्िदचागच्छतः पिस्य 
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ायैव तेषां कमपि स्यच्यतोत्याश्या । चतुिंकुस्यनगराणां नर- 

निकरश्च व्याधितान् श्रष्च्यात्यभिः क्लिष्टां मलुब्यान् श्रानयन्तो 

चिर लेमे समागच्छन्, सव्ये ते चारोग्धमलभन्त । 

तदा मदहायाजकः सव्वं तस्य सङ्गिनश्चा्यतः सद्रकिमलावल- 

भ्विनां स्नात रव्या पूर्णः प्रेरितेषु हस्तापेणं कृत्वा तान 

साधारणकारायां निदधुः । प्रभो दूतस्तु राचौ काराया दाराष्ट्- 

हाटयामास, तांश्च वहि नौला जगाद, यूयं गला चश्चधालि 

तिष्ठन्तो जनेभ्य एतज्जौ वनावहानि सव्वाणि वाक्यानि कथयत । 

शरुला त त्राखननप्रभाते घमेधाम प्रत्रिश्योपदेष्टुमारेभिरे । दइतो- 

मध्ये महदायाजंकस्तत्सङ्गिनिश्ोपस्थाय सभाम् इस्रायेलोयसन्तानानां 

छत्छ प्राचौ नवभेञ्च समाद्य मरि तानामानयनाथे पदातिनः कारा- 

गहं प्रेषयामासुः ते द्वूपस्याय तान् कारायां नासादयामासुः । 

अतस्ते प्त्यादृत्य जगदुः सम्यूणेयनेन र्डं कोराग्टहं दारदेगेषु 

तिष्ठन्तो रच्काश्चास्माभि दृष्टाः, प्रविश्य वभ्यन्तरे कोऽपि नासा- 

दितः । कथामिमां श्रवा महायाजको घ्मेधान्नः सेनाभ्यो 

सुख्ययाजकाश्ेदं केन परिणस्यतोति तेषु चिन्ताकुला अ्रभवन् । तदा 
कञ्िदागत्य तेभ्यो निवेदयामास, पश्यत, ये पुरुषा युश्माभिः 

कारायां समपितास्ते धम्मेधान्ि तिष्ठन्तो जनसुपदिश्न्ति। तदां 

सेनाध्यच्तः पदातयश्च गत्वा तानानिनाय, न तु बलेन, जनभयात् 

प्रस्तरे ्घानिय्यामह दति शङ्मानाः) तांखानौय सभायां स्यापया- 

मासुः । महहायाजकस्तद्ा तान् पमरच्छ, तेन नाख्ना मेवोपदि भरतेति 

यूयं किं न दृढ्मस्माभिराज्ञापिताः ? पश्चत तु, यु्मद् पदे भेन 

यूय यिरूग्रालेमं पूरयितवन्तः, तस्य नरस्य शो णितिमस्मासु वत्तयितु 

यतध्वं च । ततः पिचरोऽन्ये प्रररिताश्च प्रतिजगदुः, मनुय्याणामान्ञात 
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्श्ठरस्यान्ञाधिक गदोतव्या । यूय काष्ठ उदभ्य यं यापादितवन्तः 

स यो एर सात्पृन्पुरषाणणमो शरेण पुनरत्थपितः। ईश्वरः खद् चिण- 

इहम्तन तमेवो चौ कृत्येखायेलाय मनःपरावन्तेनस्य पापमोचनस्य च 

प्रदानार्थमचिपतिं उतारञ्च कृतवान् । कथास्ेतासु तश्च साक्षिणो 

वयं स च पवित्र श्रात्मा यमोश्वरः खोयाज्ञायाहिग्यः प्रदत्तवान् । 

एतच्छरला ते रु्टासतेषां ₹त्यायेममन्त्रयन्त। सभायामुपस्ित- 

सूवेकः फरौश्रो नरोऽ॑तो मव्वैजनेन सन्मानितो गमलोयेल 

दृत्यमिधो व्वस्याध्यापक उत्थाय प्रेरितानां कियत्कालायं वद्दि- 

व्करणमादिश्व षभास्थान् जगाद, भो दसखरायेलोयनराः, यूयं तान् 

मनुव्यान् प्रति चत् कंरिव्यय तत्न सावधाना भवत । एतेभ्य 

दिनेभ्यः प्राक् थूटा श्रा्मानं विशिष्टं मलोत्तस्धौ न्यनाधिकं 

चलारिश्रतानि नराश्च तस्मिन्ननुससज्जिरे, सतु जघ्ने तस्याज्ञा 

ग्राहिण सर्व्वं विकमैर्ण श्रवास्तवाश्च बग्रवुः। तस्य पश्चात् नानां 

लेष्यारोपणएकाले गालोलोय यिहदा उत्थाय बड्जनान् खानु- 

गमनायेोन्म्ागे निनाय । साऽपि ननाग्र तद्राक्ययाहिणश्च सव्व 

विकर्णा बग्छवुः। श्रतोऽमिदानौः यु्नान् तनोमि, यूयं तान् 

नरांस्यक्ता मा बाधध्वं । यते मन्तरणमिदं काय्थेमिदं वा चेन्मनुव्य- 

मूलकं तहिं लोपं यास्यति, तन्त चेदौश्वरमृलकं तहिं यूयं तस्य लोपं 

साधयितु न शच्छथ ; रपि लौश्वरेण माद्धं युद्धकारिणः प्रतिभास्य । 

तदा ते तस्य वाक्यं जग्धङ्कः फ़रितांश्च खान्तिकमाह्य प्रहाय्य च, 

योगो नान्ना पुन नं भाषध्वमित्यादिश्य च तान् विख्जुः। तदा 

तस्य नान्न: कारणाद् वयमवमाननाया योग्छा .गण्ति दत्यच्रा- 

नन्दन्तस्ते सभायाः सश्मखात् प्रतस्थिरे । रत्र दिनञ्चाविरतं धन्मेधाचि 

ष्टे चोपादिश्न् योष्ररुरेव खोष्ट दति वादं यज्ञापयंश्च ॥ ५॥ 
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ई १.१९ पेरितानां कर्म्मणामाख्यानं । २८ ॐ 

ह 

१९ 

सप्खदहक्रारिणां नियोजनम् । 

तेषु दिनेषु वधमानायां श्िखाणं सद्खायाम् इत्रौयभाषिणां 

विरुद्धं यनानौयभाषिणां मनोद्ःखद्धचकमिदं वाक्यमञ्रावि यत् 

प्रात्यहिक पकारेऽस्ममाकं विधवा योषित उपेच्छन्त दति । दाद श- 

प्ेरितास्तदा शिव्यनिकरं सखसमोपमाह्य जगदुः, वयं यदौशवरस्य 

वाक्यं विद्य भोजनमञ्चान् परि चरामस्तन्न प्रोतिजनकं । चरतो भो 

भ्रातरः, युञ्मन्म्ये पवितरेणात्मना प्रज्ञया च पूर्णान् सप्त सुल्यातान् 

नरान् निरूपयत, तानेव वयं का््यैऽस्मिन्नधिकरिव्यामः । वयन्तु 

प्राथेनायां वाक्यस्य परिचय्यायाञ्चाध्यवमायिनः स्थास्यामः । 

कथायामेतस्यां कतरस्य जननिवदहस्य प्रौ तिर्जाता, अतस्ते 

विश्वासेन प्रविचरेणत्मना च पूणं स्तिफाननामानं नर, फिलिपं, 

प्रखर, नोकानर, तोमोने, पार्मिंणां, नोकलायाभिधमेकञचान्तौय- 

सोय यिषहदिमताव्रलम्िनं वरयामासुः प्रेरितानां सम्मुखे स्थाप 

यामासुश्च, ते च प्राथेयिला तेषु रस्तानपेयामासुः। ईश्वरस्य 

वाक्यञ्चावधेत, यिकूशालेमे शिष्याणां सद्या यतौवावधेत । याजका - 

मामपि महानिवदहो विश्वासेनाज्ञागराहो वश्व । 

स्तिफानस्य विवररमस् । 

अनन्तरं स्तिफानोऽनुग्रदेण प्रभावेन च पणेः मन् जनानां 

मध्येऽद्भुतलच्णान्यभिन्चानायकर्माणि चासाधयत् । तदा लिवर्तौ- 

नानां समाज दृत्यभिधसम्य समाजस्य केचिदंशिनः करौोणौयानां 

विकन्दरोयाणाञ्च केविन्नराः किलिकियाप्रदेश्रिनाम् च्राश्रिया- 

प्रदेशिनाञ्च समाजस्य केचिदंशिनश्चोत्याय स्तिफानेन साद्धं वयव 

दन्त स तु येन प्राज्नलेन येनात्मना चाभाषत तयोः प्रतिरोधं कन्त 

नागक्ुवन् । तदा तैः प्रवर्तिताः केचिन्नरा श्रवदन् श्रसौ मोगे- 
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रोश्वरस्य च विर्द्ध निन्दोक्तो व्याहरत् ता वयमाकणितवन्तः । 

इत्थं प्रजासु प्राचौनेषु शस््राध्यापक्ेषु च तेश्त्तेजितेषु ते तञुप- ९१ 

स्थाय द्रुः खभां निन्येश्च स्टषासाच्चिए उपया पयामासखुख । तेऽ- १२ 

ब्रवन् रसौ नरोऽस्य पविचर्थानस्य व्वस्थायाश्च विरुद्धं निन्दोक्तौ 
वयादन्ते न विरमति । वयं हि तस्येदं वाक्यमच्चौ श्न, यया, नासरतौयो ६४ 
योष्रररिदं स्थानं ष्वंसचिव्यति मोशिनास्मभ्य दत्ता रोतौः परि- 

वन्तेयिव्यति चेति। तदा सभायामासोनाः स्व्वेऽनन्यदृश्चा तं समा- ९५ 

लोकयन्तस्तस्याननं ख गेदूतस्याननमिव प्रतिभातौत्यपश्चन् ॥ ६ ॥ 

श्रनन्तर महायाजकः पप्रच्छ, कथा एताः कि सत्याः ? ९ 

स्तिफानेाऽवादौत्, भो भ्रातरः पितरञ्च, एत । अस्माकं पूव्वै- ९ 

पुरूषोऽ्राहामो हारणएनगरे निवासनात् प्राग् यदा मिसपतामि- 

यादे शेऽवन्तंत, तदा प्रतापस्येश्वरम्तसै दशनं दत्वा तमवादौत्, त्वं र 

स्वदेशात् खन्ञातिजनमध्याञ्च नित्य मया प्रद्भेयितव्यं देशं 

याहि। तदा सख कल्टौयानां देशान्निगेत्य दारणे न्वा । एुन- ५ 

स्तत्पितु मेरण्णत् पर स तं ततोऽपि प्रस्ापयेदानोँ यु्नाभिरध्युव्य- 

माणेऽस्मिन् देओ वासयामाख । तच तु तस्ये कमपि श्दुम्यधिकारं ५ 

न ददौ पदैकमानामपि भ्वूमिं न ददौ तथा च निजखविषया्ें 

तं देशं तसै तदौयोत्तरवंशाय च दातुं अरतिद्रूश्राव। तदास 

निःसन्तान आसोत् । ईश्वर इत्थमप्यभाषत, यत् तस्य वश्खलारि- ९ 

प्रतानि वर्षान् परदेग्म्रवासौ भविय्यति तन्जनेदासौक्ृतः पौडयिच्यते 

च । ताः प्रजास्तु यस्या जाते दाशाः भविव्यन्ति, द्ामहं शासिया- ॐ 

मोति प्रभुरवाच, ततः परं ता निगेत्य स्थानेऽस्मिन् मामाराघधयि- 

व्यन्तौति। स तसै लकूष्ेदस्य नियममपि ददौ। तदनुखूपञ्च ख॒ = 

इखहाकं जनयित्वाष्टमे दिने तस्य लकूङेदं चकार ¦ पुनरिख्हाके 
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९७ 

2 

याकोवं प्रति, याकोबश्ास्माकं दादश्र पिटक्लयतौन् प्रति तदेव 

चकार । 

ते पिदहङ्लपतयो योषेफायेष्येन्तो भिसरगामिनरेषु त 

विदिक्रियिरे | ईश्वरस्तु तेन साद्धेमवत्तत तदुक्तात् सुववेस्मात् 

केशात् तसुदधघारे च, तसमै मिसरराजस्य फरौ णस्य समक्तमनुगरहं 

प्राज्ञताञ्च विततार च, सर च तं मिसरस्य ख्वौयजच्ङलस्य चाधि- 

` पत्ये नियुयुजे । तदा छत्रं मिसरदेभे कनाने च दुभि महा- 

क्ते शश्चो पतस्थाते, भच्यद्रव्याणि चाखत्यव्वेपुरुषैरलभ्यान्यभवन । तदा 

मिरे गोधूमा विद्यन्त इति निश्रम्य याकोवः प्रथममसात्यनवे- 

पुरुषान् प्राहिणोत् । अनन्तरं दिते गमने योषेफः खभ्ाटभिः 

प्रत्यभिन्ञातः फरौ णस्य समचच्च योषेफस्य जातिः प्रकाशिता तदा 

योषेफः संवादं प्रहित्य खपितरं याकोवं निजान् पञ्चसप्ततिखद्ान् 

सरनवज्ञातीश्चानाययामास । अनन्तरं याकोबो भिसरं जगाम, ततैव 

| चासवत्य॒न्वपुरुषाञ्च प्राणां स्तत्यज्ः ! तेषां ्रवाञ्च भरिखिमं नोताः 

शि खिमस्यहमोरस्य पुचभ्यो रूप्यमूच्यं दत्वा्राहामेण क्रौते 

प्रवागारे निदधिरे । 

देश्वरस्लत्राहामाय श्रपयेन यत् प्रतिश्रुतवान् तस्याङ्गौकार- 

वाक्यस्य सिद्िसमयो यदा निकटोऽभवत् तदा मिसरे प्रजा- 

वधेत बह्सह्या चाभवत् । गेषे योषेफं यो नाजानात् तादृशो 

ऽपरो मिसरराज उत्पन्नः । सोऽस्मज्नाते विरुद्ध कलमा अित्यास्माकं 

पूववैपुरुषानपौडयत् पलतस्तेषां शिशवो यथा न जोवेयुस्तदयं 

तेषां बहदिःपरित्यागमादिरदेप्र । तस्मिन् काले मोशिरजनि, स 

ईश्ररस्य दृष्टौ मनोहर ्रासौत्, मासत्रयं पिटग्टडे पय्यैपाल्यत च । 
ततः परं वददिः परित्यक्तं तं फरौणस्य दुहितोद्धार खायं पुचं 
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नियुज्य परिपालयामास च । ततो मोभरि भिंखौयाणां सव्वं विज्ञानं 

शिकितो वाक्येषु किघ्यासु च शक्तिमान् जातञ्च । दत्धं चत्वारिश- 

दषैपरिभिते काले तेनातिवाडिते खभराटणणमिखायेलसन्तानानां 

तच्चावधारणे प्रटृत्तिस्तस्य इद्ाकाश्च उदियाच। ततस्तेषामेक 

परत्यन्यायः क्रियत दति दृष्टा स उपकारं कुवसं मिखौयं इत्वा 

तस्य पौड्यमानस्य कऊतेऽन्यायस्य प्रतोकारं चकार । श्रच सोऽन्वमन्यत, 

मम भ्रातरो भोच्छन्ते यन्मम ₹इस्तनेश्वरस्तश्यस््राणं ददातोति । तत्त 

ते नाबोधि परदिने तेषु भिथो युध्यमानेषु स तेषां प्रतयो 

शत्वा साहं ` सन्धये प्रवत्तयस्तानत्रवोत्, भो नराः, भ्रातरो यूयं , 

किमयं परस्यरमपङ्रुय ? तदा निकटसखस्यापकारौ तं दूरोङ्व्वेन् 

जगाद, कस्त्वां शासक प्राङ्धिवाकञ्च छत्वास्माखयिकृतवान् । लं 

यथा चयस्तं भिखौ यं हतवांस्तया मामपि न्त् किमिच्छसि ? तद् ` 

वचः रुला मोशिः पलाच्च भिदि यने गरप्रवासौ ब्व तच पुचदयं 

जनयामासे च । इत्थं चलारि शद्षेव्वतोतेषु मोनयभिरे मेरौ प्रभो 

दूतो गुल्मानलस्य शखायां तसे दशरनं ददौ । तस्मिन् दशरने 

मोशि विस्तः । यदा तु तत समालोकयितु समौपं याति, तदा 

तं प्रति प्रभोरियं वाणणौ बश्चूव, तव प्रव्वेपुर्षाणामोश्वरोऽहम्, ३ 

श्रनरा हामययेश्वर इसहाकस्येश्वरो याकोवस्य चेश्वरः । तदा मो गिर्वेप- 

मानः समालोकयितु प्रगल्भ न वग्यव । प्रञुस्तु तमनरवौत् । तव 3 

चरणयोरुपानद्धौ मोचय यतस्व यत्र तिष्ठसि सा पवित्रा श्मिः , 

भिसखरस्थानां मम प्रजानां पौडनं मया सम्यग् दृष्टं अतश्च तासा- 

मारुंरावः । ता उद्धन्तुमेवाहमवतौणेः । इदानोञ्च चमायादि, चहं 

त्वां मिसर प्रेव्याभि। तय मोगिं प्रत्याख्याय त उक्तवन्तः, 

करवां शासक प्राङड्धिवाकञ्च नियुक्रवांस्तमेवेश्वरः शासकं मोचयिता- 
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रञ्च रत्वा गुल्मे तस्मे दगेनदात् दतस्य हस्तेन प्रेषयामास । स एव 

मिरदेगे लो दितसमुद्रं च मरौ च चलारिशद् वत्छरान् श्रहुत- 
लच्णान्यभिज्ञानाथेक्मोि च साधयस्तान् वहि निनाय) स एव 

मो शि रिखायेलसन्तानान् जगाद वुश्माकमोश्वरः प्रञु येश्मदयं 

युश्रद्ाणं मध्यन्म्रादृश्र भाउवादिनमुत्पादयिय्यति, तस्य वाक्यं 

युश्नाभि भ॑होतय्मिति । स एव मरौ वन्तेमानायां मण्डल्यां 
घोनयगिरौ तेन संलपतो दूतस्वास््यू्वपुरषाणाञ्च मध्यस्थो जातो- 

ऽस्मभ्य दातव्यानि जोवनावदहानि वचांसि लब्धवांश्च । अरस्मत्ुनये- 

पुरुषासतु॒ तस्याज्ञावत्तिनो भवितुमनिच्छन्तस्तं दूरौ रत्य खमनःसु 

भिसरं॒प्रत्याटृत्ता दारोणएमन्रुवन् अरस्रदथं देवान् निभ्भिमोष्व 

येऽस्माकमये यास्यन्ति, यतो येन मोभशिना वयं मिसराद् वद्दिरा- 

नोतास्तस्य का दग्रा सम्भूता तन्न जानौम इति । तस्मिन् काले ते 

गोवत्मूत्ति निर्माय तां मृत्तिमुदिश्व यन्ञमनुत्युः खहस्तानां 
क्मखाननन्दुखच । तत ॒दैश्वरः पराङ्खौग्डय गगनोयवादिन्धा 

आराघधनाथें तांस्तत्याज । भाववादिनां ग्रन्धे तदधौदं लिखितमास्ते, 

चल्ारि शत् समा यावत् कि मद्यं प्रान्तरे बलोन् । 

किं नैवेद्यानि वादन्त यूयं भो इख्ायेलकल ॥ 

मोलकस्यापि दू्यन्तु रिम्फन्देवस्य तारकां । 

युद्मामि निशिताः पूज्या अरन्याखावदहतारुतोः ! 

ततोऽहं बाविलः पारं वो नेव्यामि प्रवासयन् ॥ 

यो मोशिं तेन दृष्टस्यादगेस्यानुरूपं साच्छदूव्यं निग्मातुमादिष्टवां- 

स्तस्याज्ञातस्तर् दूव्यं मराव्््यववपुरुषाणां मध्येऽविद्यत, यिद्ो- 

श्यस्य सङ्गिनो ऽखन्यव्वेषुरषाखच पैदटकविषयमष्ये तल्लन्धा परजातो- 

नामधिकारग्रहणएकाले तच नौलासखमत्यूषवपुरषाणं सममखादौ शरेण 
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निरस्तानां ताखां जातोनां देशे दायृदस्य काल, यावत् तदरचन् । 

ख ईश्रस्यानुग्रडभाजनं श्ल्वा याकोनेश्वरस्य छत श्रावासस्यादिष्कारं 

प्रा्थयाञ्चक्रे। लोमा तु तस्य कृते गहं निष्मे। श्रपि तु 

परात्परो इस्तनिश्ितेषु निवासेषु न वसति, भाववादिना यथोक्त, 

मम सिंहासनं खं मम पादासनन्च भः । 

प्रञ्ुराद गहं कौढदूग् विनिश्चाख्यय मत्कते ॥ 

मददिश्रामायेक स्थानं कुच वा लचयिय्यते । 

मामकौौनकर खेदं शाकल्यं किं न ष्टवान् ॥ 

भो कटोरीवा दयेषु कएषु चाच्छिन्नवचश्च जनाः, यूथं सव्वैदा 

पविचयात्मनः प्रतिकूला चाराः, युश्राकं पव्वेपुरषा यादृशा आसन्, 

यूयमपि तादृश्नाः) भाववादिनां मध्ये को युखतप्ेपुरुषे नौपद्रतः । 

तस॒ धन्मैवतो भाव्यागमनं ये ज्ञापितं तांस्ते जघ्नुः ददानोच्च 

यूयं तस्य समपेयितारो घातकाञ्च जाताः । खगेदूतानां नियम- 

भिव अवस्थां लब्धा युयं तां न रकितवन्तः । 

एतच्छ्रला ते र्टददया जातास्त प्रति दन्तानचषेंख् । मतु 

पविजेणात्मना पूणः सन्ननन्यदृच्छा खगेमालो कयन्नोश्वरस्य प्रताप- 

मोश्वरस्य दचिे तिष्ठन्तं यीग्ञ्च ददे जगाद च, पश्य, उद्वारितं 

सखगेमोश्वरस्य द विणे तिष्ठन्तं मनुय्यपुचञ्च वोचे, तदा ते प्रोच- 

रवेण क्रो शन्तः स्खकर्णान् रधा चेकचित्तेन तमश्यद्रवन् । नगराद् 

वदव्कुत्य च तं प्रस्तरराघ्नन्। साकिणश्च शौलमान्नः कस्यचिद् 
यूनश्चरणएयोः सखवासांसि निदधुः । यदा ते स्तिफानं प्रसरेराप्न्तदा 

स प्रायेयमानोऽवदत्, प्रभो यौशो ममात््मानं ग्ण्डाण। जानुनौ 

पातयिला चात्रवौत्, तेषामिदं पापं मा गणय । इत्युक्ता स 

जिदट्धौ । शैलस्तु तस्य हत्यायां षमपोयत ॥ ७ ॥ 
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शद 

उत्पन्नः । ततः गरेरितेभ्योऽन्य सर्व्वं यिह्दिवायाः श्मरियायाओ 

ग्रामेषु व्यकोय्यैन्त । तयाच श्रद्भाशालिनः केचिन्नराः स्तिफानम्ः 

समाधिक्रियामनुष्ठाय तमधि खदाविलापमकाषुः । शौलस्तु मण्डलं 

लन्पन् गटहाणि प्रविश्व पुरुषान् यो पितश्च खपकरषेन् कारायां ्मपेयत्। 

तदा ये विकौर्ण॑स्ते बिदिधस्थानानि गच्छन्त, सुखंवादस्व वाक्यं 

व्यज्ञापयन् । विशेषतः फिलिपः ण्मरियाया नगरं गत्वा तचल्य - 

मलुब्याणां म्ये खौष्टस्य कथामघोषयत् । तदा फिलिपो यद्यद् 

अकथयत्, जननिवदहा एकचित्तास्तच मनांसि न्यदधत, यतस्तेन 

साध्यमानानामभिन्ञानायंकश्मेणणां टत्तान्तं तेऽ्ररण्ठन् अथवा तान्य- 

पश्यन् । फलतोऽ्रच्यात्माविष्टभ्यो बह्भ्य आत्मान उच्वरवसु दौरयन्तो 

निरगच्छन् श्रवशराङ्गाः खच्ञाञ्च बदवो निरामया अभवन् । अनेन 

तस्मिन् नगरे महानन्दः सञ्जातः । 

तस्मिन् नगरे पूृव्वेसुपख्ितः श्िमोननामा पुरूष एक श्रासौत्, 

स॒ माधाविवदृत्तिमास्थाय महापुरूषोऽदमिति वदन् शमरोय- 

जातिं विञ्मयापन्नामकरोत् । असावोश्वरस्य मतौ शक्रिरिति 

वदन्तः चुद्रा महान्तञ्च सव्वं तस्मिन् मनांसि न्यदधत च। 

त्रादौचैकालाद् विविधमायावितेन ते विस्मयापन्नास्ततो हतो- 

स्तस्मिन् मनांसि न्यदधत । यदा लौश्वरराच्यस्य यौश्टखौष्टस्य 

नान्रश्च सुखवादं विज्ञापयति फिलिपे तेषां विश्वारोऽजायत तदा 

पुरुषा योषित सखापिता अभवन् । स श्िमोनोऽपि यश्वसोत्, 

स्ञापितश नित्यं फिलिपखान्तिकेऽवत्तत, अ्रभिन्नानानां प्रभावलिद्धा- 

नाञ्च महतां कमेणां साघनं पश्यन् विस्मयापन्नोऽभव् । 
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अनन्तरं प्रमरौया रईश्वरस्य वाक्यं ग्दोतवन्त दति श्रुता 

चिरूशालेमस्याः प्रेरिताः पिं योहनञ्च तेषां समौपं प्राद्दिण्वन्, 

तौ च तच्ोपस्थाय यथा ते पविच्रमात््ानं लभेरस्तेषां निमित्तं 

तया प्रायेयाञ्चक्राते ' यतस्तदा स श्रात्मा तेषां कस्याप्युपरि न 

पतितवान्! ते केवलं प्रभो योश रान्ना स्तापिता रामन् । 

अतस्तौ तेषु हस्तापणमकुरतां ते . च॒ पविचमात्मानमलभन्त । 

अनन्तर प्रेरितयो हेस्तापेणन पवित्र श्रात्मा वितौय्येत इति 

लच्तयित्वा जिमोनस्तयोः समौपं मुद्रा अआनोय तावन्रवोत्, मद्य 

मपोदं साम्ये दत्तं, यन््रया यख्िन् कर्िंिद् हस्तापेण क्रियते 

स॒ पविचमात्मानं लभेतेति पिचरस्तु तमवादौत्, तव॒ रूप्य 

त्या सहितं विनाग्रमाप्नोतु, यतसत्वमोरस्य दानं मुद्राभिः कतु 

कल्पितवान् । कथायामस्यां कोऽप्येशः कोष्यधिकारो ता तव 

नास्ति, यत डश्वरस्य खमक्तं तव हदयं न सरलं) अतः कुभावा- 

द स्मान्मनः प्रत्यावत्तेय. कथञ्चित् तव द यस्येतत्सङ्कल्यरूपं पाप 

यन्प्राज्येते तदेवेश्वर ॒प्रायंयसख च, यतोऽहं पश्यामि, लं तिक्रता- 

रूपपित्त चाधब्मेरूपबन्धने च पतितः! शिमोनस्त॒॒प्रतिभाष- 

माणोऽन्रवोत्, युवामेव मद्ये प्रमु तथा प्राथेयेथां यथा युश्म- 

त्कयितं किमपि मयि न वर्तिष्यते श्रनन्तरं तौ साच्यं द्वा 

प्रभो वाक्यं कथयिला च चिष््श्ालेमं प्रतिजग्मतुः, गमनकाले 

च श्रमरोयाणां बहकयामेषु सुसंवादं विज्ञापयामासतुः। 

प्रभो दूतस्तु फिलिपमालष्यात्रवौत्, वसुत्याय दङिणां दिश- 

सुर्दिश्य प्रखाय यो मागे विरूशालेमाद् घां याति तमाल 

-म्बस्, स निजेन: ! ततः स उत्थाय प्रखितः। पश्य च, कृूश्रादेभौय 

एको नपुंषकस्तचासौत्, स कुशैयानां कान्दाकौत्यभिधाया महिय्या 
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अमात्यस्तस्याः छत्त्रे घनकोषेऽधिक्त ख । स उपासनाथं यिरूशालेमं 

गत्वा प्रत्यागमनकाले रथासोनो भाववादौनो यिशायादस्य यन्धं 

पठति । ्रात्मा फिलिप जगाद, समोपं गत्वा मुञजिन् रथेऽनुषज्यस । 

फिलिपस्तत्समोपं धावंस्तन प्मानानि भाववादिनो यिश्ायाहस्य 

वचांसि प्ररणवंस्तमाह, भवता यत् प्रयते तत् किं बुध्यते ? स जगाद, 

कथं तच्छक्यं मया बोधकडोनेन ? श्रनन्तर स फिलिपं जगाद, भवा- 

नारुद्य मया साद्धंशुपविश्रतु । शास्त्रस्य यत् प्रकरण तेनापद्यत तदिदं 

यया मेषस्तया सोऽपि वध्यस्ानमनौ यत । 

लोमच्छेत्तः समचञ्च मूको मेषशध्रु येधा ॥ 

तादृगेव खवक्वस्योहारनं न करोति सः। 

तस्य दौनद् शायाञ्च विचारोऽप्यपदारितः ॥ 

तत्कालिकमनुष्याणां वण्ने को भवेत् क्षमः । 

यतो श्मण्डलात् तस्य जोवनं वअपदाय्यैते ॥ 

स नपुंसकः प्रतिभाषमाणः फिलिपमन्रवौत्, भवान् मां वक्न- 

मरति, कथेयं भाववादिना कमुदटिश्य कथ्यते ? खमुदिश्यायवा 

कञ्चिदन्यसुदिश्य? तदा फिलिपौो वक्तमुटहाख तस्माच्छास््रौय- 

वचनाद्ारभ्य तं सौशोः सुखवादं ज्ञापयामास । अ्रनन्तरं मार्गेण 

गमनकाले तोयस(नमेकं ताभ्यां प्रापि। तदा नपुंसक श्रा, 

पश्यतत तोयं । मम लापनस्य का बाधा ? फिलिपस्तमन्रवोत्, 

भवान् यदि सम्यूणनान्तःकरष्न विश्वसिति, तद्दि बाधा नास्ति । 

३ स प्रतिबभाषे, योश्टः खोष्ट श्श्वरस्य पु इति विश्वसिमि । तद्] 

२५ 

दष्टायां तेन रथस्य गमनविरत्यां फिलिपो नपुसकखोभौ तोय-- 

मवतेरतुः, स च तं स्ञापयामाख। तोयमध्यात्त् तयोरारूढयोः 

फिलिपः प्रभोरात्मनापदतो नपुरुकेन च पुनन दृष्टः। सहि 
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सानन्दं खगन्तव्यमागंणागमत् । फिलिपस्वसदोद श्रा विष्कुतः। ५ 

ततश्चायं गच्छन् स्वषु नगरेषु सुसंवाद घोषयंञ्च स क्रमेण 

केखरियायासुपतस्ये ॥ ८ ॥ 

श्शौलस्य सनःपरिवत्तंनम् यौशोः प्रचारशज्च । 

प्रभोः जरिव्याणणं भन्सेनं वधञ्च तदापि शौलस्य प्राणवायुरास्तां, ₹ ! 

ततो तोः स महायाजकस्य समौप गला दम्मश्रकसयेभ्यः समाजेभ्यो र 

द भेयितव्याः प्मचेका ययाचे। तच यदि स ॒तन्द्ार्गावलभ्विनः 

कांखिन्मनुष्यान् आसादयति, तदहि पुरुषांस्तांस्ता योषितो वा 

प्रदुन्लेवंद्धा यिषरूशालेमं ने्यतोति तस्ाभिप्राय रासत् । 

गमनकाले तु यदा स दम्मश्रकस्य निकटसुपातिष्ठत, तदा सहसा र 

तस्य परितो गगनात् प्रभा व्यद्योतिष्ट ` चरनेन स श्छूमौ पलिता ° 

मामदलपन्तीमिमां वाण्णैमश्रौषोत्, शोल शौल किमथं मासुप- 

द्रवसि ? सोऽ्रवौत्, को भवान् प्रभो? प्रभु जेगाद, लं यञुप- ५ 

द्रवमि स यौश्ररहं; दुष्करं तव पदाचघातेन कण्टकायाणं ताडनं 

म॒ कम्यमानञ्चमत्कतञ्च पप्रच्छ, प्रभो, भवान् मया कत्ते कि ९ 

वाञ्छति › प्रञुस्तमाह, उत्याय नगरं प्रविश्र, यत् त्या कन्तेच् 

तत् तुभ्य. कथयिव्यते । तत्सङ्गिनः पान्धास्त॒ मौ निनोऽति्ठन्, यतः 

शब्दे प्रटण्वन्लोऽपि ते कमपि नापश्यन् । च्रनन्तरं शशौलो रमित ल 

उन्तस्थो । उन्मो लिवयोस्तु तस्य नेचयोः स कमपि नापश्यत्, केचि- 

न्नरास्त॒ तस्य हस्तं टला तं द्मेश्रकं निन्युः। तच स चि < 

दिनानि इष्टिदौनोऽवन्तेत, भोजनं पानञ्चापि नाकरोत् । 

दम्मेश्कनिवाकिनां शिष्याणां मय्येऽननियास्य एको नर च्रासोत्, ९ 

परशु दंशनं दरा तमन्रवौत्, अननिय । स प्रतिजगाद, पश्चद्वप- 

स्थितोऽहं प्रभो । प्रञुस्तमाह, उत्थाय सरलाभिधं मागे गच्छ, १९९ 
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यिह्ृदा ग्टहे तार्घौयं शौौलमच्िच्छ च। यतः पश्य स प्राथेयते 

देने चेद दृष्टवान् यदननियाख्यो नरः प्रविश्य तसे दृष्टिदाना्ं 

तस्मिन् हस्तापेणं करोति । अ्रननियः प्रतिवभाषे, प्रभो, बहनां 

सुखात् तं नरमधि मवाश्रावि यिरूशालेमे भवतः पविचजनानां 

कत्यपकारान् स॒ छतवान्, श्चापि सुख्ययाजकेः प्रद त्तस्तस्याधि- 

कारोऽस्ति तेन स भवन्नान्ना प्रायेयमानान् सर्व्वान् बन्धु समथेः। 

प्रसुस्तु तं जगाद, यादि, यतः परजातीनां राज्ञाञ्चेखायेलसन्तानानाञ्च 

समक्तं मदौयनान्नो वहनायं सर मत्ते वरितं भाजनं यतो 

मदौयनान्नः छते कति दुःखानि तेन भोक्तव्यानि तदहं तं 

दशेयिव्यामि । च्रनन्तरमननियः प्रस्थाय तद् ग्ट प्रविवेश्र तञ्धिन् 

हस्तावपेयिला च तमाह, भ्रातः शौल, प्रभुर थैतस्तवागमनकाज्ञ 
पथि तुभ्यं दगेनदाता योगश्र मां प्राहिणेत्, लं यद् दृष्टिशरक्ति 

लन्छा पविवेणात्मना पूर्णो भविव्यसोति तस्वाभिप्रायः। त्षणं 

तस्य नेचाभ्यां मोन शल्कवद् वस्तुषु पतितेषु ष तदैव दृष्टिं लेभे 

प्रोत्थाय स्ञापिता भवन् भोजनं दौला सबलोवन्डव च । 

अनन्तर शौलः कतिपयदिवखान् दगरेश्रकश्यैः शिबेः साद्धंम- 

वत्तेत, अविलम्बे च समाजग्टहेषु चौ शोरिमां कथामघो प्रयत् यत् 

स एवेश्वरस्य पुत्रः । कथेयं येरश्रावि ते सर्व्वं चमत्छता अवदन्, श्रयं 

किंन सख मनुब्यो यो चिरूगालेम एतन्नान्ना प्रायेयमानान् ना जितवान् 

सखानभिदञ्चेतदय॑मागतवान्, यत् म तान् ब्धा सुख्ययाजकानां 
समोपं नेव्यति ? शौ लस्वधिकं शक्तिमान् रभवत्, रसो खौष्ट इति 

सिद्धान्ते कुञ्वेञ् द्म्मेशकनिवा भिनो वि दौयान् निरुत्तरान् अकरोत्। 

बड दिनेष्वित्थमतिवा हितेषु चिहदौयास्तं दन्त॒ममन्त्यन्त । 

तेषन्त॒ सखा कुकल्पना श्रौलेनाज्ञायि। ते च तं इन्तुमिच्छन्तो 
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दिवानिशं पुरदाराण्छर चयन् । तदा भि्यास्तं गहौला राचौ पिटकं २५ 

वेश्च प्राचौरस्य द्िटरेख रव्न॒भिरवरोदयामासुः । 

चिष्श्रालेम उपस्थाय शौलः. भि्येव्वनुषक्तो भवितुमुत्सेडे, स 

तु यच्छव्य इति न विश्वस्य सव्वं तस्माद् च्रभेषुः । तदा बाणबास्त- 

मुपड्व्वैन् प्रेरितानां स्मौपं निनाय, पयि स कथं प्रमु दृष्टवान् 

प्रमुख यत् तेन स्लपितवान् दभ्मेश्के चस यौश्ो नाना 

केदृशो निभेयतां प्रद् शितवांस्तत् सव्व तेभ्यो निवेदयामास च । 

श्रनन्तरं स यिषूप्रालेमे तेः सह॒ वत्तेमानेग्णदमवेशरं गहान्निगंम- 
नञ्चाकरेत् प्रभो र्योशो नाना निभंयतां प्रदगशेयञ्च यूनानोभाषा- 

वादिभिः साद्खमालापं मोमांसाञ्चाकरोत् ' ते तू तं इन्त प्राव््तन्त। 

तदवगत्य रातरस्तं समुद्रतरस्थां केसरिया नौला तापं प्रषयामासुः । 

पित्र्य हौ रलोकिको कार्यस् । | 

तदा यचिहदियायां गालौले शमरियायाञ्च सबव्वेच मण्डलो 

निषव्िघ्रतां भुञ्जाना प्रत्यष्ठापयत प्रभो र्मौतिं पविचरस्यात्मनः 

सान्वनमाचरन्तौ च सह्ययावघेत च । 

तदा सर्वषां खानानि पय्येटन् पिचो खदानिवाखिनां पवित्र 

जनानामन्तिकमण्ेपतस्ये । तचाष्टौ वत्सरान् खद्धायां शयान एेनिय- 

नामावशाङ्ग एको नरस्तेनादशि, पिचस्तमन्रदौत्, रेनिय, यीः 

खोष्टस्लामरोगं करेति, व्वसुत्याय सखाथं शय्यां किस्तण । स 

तत्षणसुत्तश्थौ लदाश्राराएयो निंवासिनञख्च सव्वं तं ददृश्ः प्रु 

प्रति मनांसि प्रत्यावत्तंयामासुख । 

तदा चाफुनगरे टाबियानाब्येका भिब्यासोत्, भाषान्तरेऽस्या 

नाम दका [इरिणं] सा भिकादानादिभिः सत्कस्मेभिः पर्णा 

सौत् । तस्मिन् कले तु (धिता स्तौ सा ममार धौता ३ 
308 

| € 

^ © 



€ ३८-१० ई पेशितिानां कम्मणामाख्यानं । ३०९ 

८ ग्टहोपरिग्यप्रकेष्टे शाययाञ्चक्र च। लदा तु याफो निकटस्था, 

५ 

४९ 

9९ 

४२ 

श्रतः पिचस्तत्रास्तौति शूला भरिब्या द्यौ नरौ तस्यान्तिकं प्रहित्य तं 

यया चिरे, भवानस्मत्स्थानं यावदा गन्तुं मा ` विलम्बतामिति । तदा 

पिच उत्थाय ताभ्यां साद्ध जगाम। तस्िंस्तचोपस्यिते जनैस्तं 

प्रकेष्टं नौते च सव्व विधवा योषितस्तस्य परितस्तिष्ठन्त्यो रूद्- 

त्यश्च स्वाभिः साद्धेमवस्ितिकाले दकया रचितान्यङ्गरच्काटौनि 

वासांमि पराद् श्यन् । पिचस्तु सव्यौन् वदिष्कत्य जानुनौ पातयिला 
प्राथेयाञ्चक्र श्रवसुदिश्य भुखं वन्तेयित्वा चात्रवौत्, टाबिये, उत्तिष्ठ । 

तदा सा ने छन्मौलयामास पित्तं दृष्टोद्धापविवेश्र च। स च 

तस्ये स्तं दत्वा लासुत्थापयामास ) श्रनन्तरं म पविरजनान् 

विधवाख्चाह्य लतां जोवन्तौः प्रदग्ेयामास। त्च याफौ सर्व्व 

विदितमग्त् बहवश्च प्रभौ विश्वसिषुः । ततः पितो दौ्धकालं 

याफौ भरिमेाननान्नः कस्यतिचचग्भेकारस्य गटहेऽवातिष्टत । 

त्रोष्रमर्डल्यास् परजातोयानां प्रवेशनम् । 

९०७२ कैमरियायाम् इतालीयाख्यसेन्यदलान्तगेतः श्रतपतिरेक 

श्रासोत्, तस्य ताम कर्णोल्िय दति । छक्रेण सहितः स भक्त 

देश्वरादट् भोतश्चामोन् यिहदिजातये प्रचरभिक्लादानान्यकरोत् 

ईैश्वरमुदिश्य सततं प्रायेयत च। एकदा प्रायेण समाक्ने दिवसस्य 

दतौये प्रदरे म दशने स्पष्टमोश्वरस्य दूतमेकं वोक्ताञ्चकरे यस्तस्य 

समोपं प्रविश्य तमवादौत्, भो कर्णोलिय। स स्धिरदृश्चा 

तमवलोक्य भयापन्नः पप्रच्छ, भो प्रभो, किं? म तमत्रवोत्, 

तव प्राथना भिक्तादानानि च स्मरणोपायवदौश्वरस्य समचमुपत- 

\ स्थिरे । श्रत ददानो लं कतिपयनरान् यापं प्रहित्य पिच्राभिधें 

€ शिमोनमानायय । स समुद्रतरस्थग्टहनिवामिनः गश्िमोननान्नः 
309 



न ५ € ५ 

३१० परितानां कम्मणामाख्यानं | १० अ-रर 

कस्यचिच्चश्मेकारस्या तियिः। त्वया यत् कन्तेवयं तन् स्तां वदिष्यति। 

कर्णो लियेन सद्धं ख्लपति तस्मिन् दूते प्रख्िते स खदासार्ना दौ 

जनौ सखपरिचारकाणां मध्ये भक्मेकं सेनिकनरञ्चाह्टय सव 

निवेद्य तान् याक प्रस्थापयामास 

परदिवसे यदा ते मागण गच्छन्तो नगरान्तिकद्ुपातिष्टन्त, 

तदा मध्याह्ूकाले पितः प्रायनायं ग्दष्रष्ठमारूढवान्, चुत्पौडिते 

त्वा च भो क्तुभेच्छत् । यावन्त खाद्यसुपाकस्प्यत तावत् स मूर्छा 

पन्नो ग्वा खगेसुहाटितं ्वसषमोौपमवतरमाणं खदटस्लाकारमेकं 

भाजनञ्च ददे, तचतुभिंः केरोरावद्धं ग्तलमवारोाद्यत । तत्र 

सवेविधा भ्चराखत्ष्यदाः पश्वः सरोष्धपाश्च खेचरपकिणएश्चावि- 

द्यन्त, एका वाणणौ च तमाह, पित्र, उत्था मारय भुंच्छ च। 

पिचस्नरवौत्, मेव प्रभो, यतेाऽखाद्यमश्टदि वा किमपि कदापि 

मया न भुक्तं। पुन दितौयवारं वाण तमाद् द्वरो यच्छचो- 

कतवांस्तत् त्मखाद्यं मा कुर् | च्छ्व दृत्यं त्ते सति तद् 

भाजनमकस्मात् पुनः खगेमारोहयाञ्चुक्र ¦ 

पितरेण दृष्टं तद् देनं किमयेकमच यावत् ख मनसि 

सन्दिग्ध श्रासौत्, पश्य तावत् कर्णोलियेन प्राहितास्ते नरा 

अनुसन्धानेन शिभानस्व ग्यहं निथित्य दारदेश उपतख्िरे उचै 

रए्च्छञ, पिचराभिधः भिमानः किमतियिः सन्नच विद्यत इति । 

पिच च तद् दशेनमनुचिन्तयत्यात््या तमवादौत्, पश्च कतिषय- 

नरास्लां गवेषयन्ते, तत् वमुत्थायावरोह निःसंश्रयञ्च तेः सद्धं 

याहि, यतोऽहं तान् प्रहितवान् ।` तदा पिचोऽवरद्य कर्णो लियेन 

सखवघमोपं प्रेषितानां नराणं समचमुपसाय जगाद, युञ्नामि 

योऽचिव्यते साऽहं, युद्माकबुपस्ितेः कि कारणं? त ऊचुः, 
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प्रतपति: कर्णणैलिय इति नामा घाभ्बिक ईशवराद् भौतः र्त्छलायां 

यिह्ृदिजात्यां सुख्यातञ्च नरः पविरेण सखगेदूतेन खग्छहं भवत 

श्रनयनं भव्रतो मुखे वाक्यखरवणच्चाज्ञापयाञ्चक्रं । अनन्तरं स 

तानन्यन्तरमानौयातियौ निव जयाह । परदिने पिच उत्थाय तेः 

साद्खं प्रतखे, याफुनिवासिनां भादा केचिदपि तेन खाद्ध जगः 

तत्परदिने ते केसरियां प्रविविश्ुः कर्णणीलियञ्च खज्ञातौन् 

अत्म यबन्धरश्च समान्य तान् भ्रतौच्छ स्तः । अनन्तरं पितो 

यदा ग्रहं प्राविश्रत् तदा कर्णणे लियस्तमभ्य्त्य तच्चरएयोः पतिला 

^ भजन चकार । पितरस्तु तसुत्याप्यात्रवोत्, उत्तिष्ठ, अहमपि मनुव्यः। 

तेन स्लपञ प्रविश्य स बहन् समवेतान् ददे, तांख जगाद्, 

अन्यजातौ चस्य कस्य चिदनुषङ्गो निकटवर्तौ वा भवितुं यिहदि- 

नरस्य कथमवेधं तद् युभ्नाभिरनुश्रतं । मान्वोशवर इद मादिष्टवान्, 

तं कमपि मनुव्यमव्यवदहाय्येमश्ुचि वा मा वदिरिति। ततो हेता 

दूतेराह्ृतः सन् विना प्रतिकूलवादमागमं ¦ अतः एच्छामि, युयं 

किमयं मामानायितवन्तः? तदा कर्णै लिय उवाच, च्रद्य चत्वारि 

दिनानि गतान्यद्मिमां चरटिकां यावदुपोख्य दतौयप्रदरस्यान्ते 

खण्डे प्राथेनां कला सथितः । तद्, पश्य, इएभ्रवारा एकः पुरूषो 

मम समक्त तिष्ठन्ना, कर्णैलिय, तव प्रायेनानुग्होता, तवं 

भिचाद्ानानि चेश्वरस्य खम सपतानि । च्रतस्लं याणु दूतान् 

प्रहित्य पिचाभिक्ं शिमानमानायय, ख समुद्रतो रनिवासिनयन्मं- 

कारस्य शिमेानस्य ग्डेऽतियिः । सख श्रागत्य त्या साद्धं सम्भा- 

षिच्यते । तककषणमेवाहं भवन्त प्रति दूतान् प्राहिणवं । भवानागत- 

वा निन्युत्तममकार्षोत् । अत ददानो सव्वं वयमोशवरस्य समचमुप- 

सिताः, भवानौश्वरेण यद्यदा दि स्तत् सवव श्रोतुमिच्छामः । 
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पितग्स्यो पदेशवाक्यस् ततफलज्च । 

तद्ा पितो वक्तसुद्वाच्य बभाषे, सत्यं मयानुश्चूयते यद् शश्रे 

न पक्पातो, च्रपि तु सव्वेस्यां जात्यां यस्त्माद् विभेति धम्मे 

माचरति च स तस याद्यः। स दूखायेलस्य सन्तानान् प्रति 

कथामेकां प्रेषयामास, सा यौग्रमना सख्नौष्टेन खुन्विसाधनस्य घोषणा । 

स एव सर्वषां प्रभुः। योहनेन चघोषितां स्लापनात् परसा या 

वाणो गालौलत श्रारभ्य ऊसरं यिहदियां व्याप्रवतौ सा नासर 

तौययो नोः कथा युद्मदिदिता। ईशे हि पवितेणात्मना प्रभावेन 
च तमभिषिक्रवान्, स देशं पय्येटन् जनस्य हितमकरेात् दिया- 

बलेन पनिपौद्यमानानां सर्व्वघामारोाग्यमसाधयच्च, यत ईश्वरस्तेन 

साद्धमारोत् । ववच्च यिह्हदौयानां जनपदे यिरूशारेमे च तेन 

कृतानां मव्यैकम्मणां सादिणः। ते तु दण्डकाष्टठ उद्य तं जघ्नुः 

तमेवेश्वरस्ततौये दिने पुनर्त्याप्य प्रत्यच्तोभवितुमनुमेने । म न 

स्व्वेजनस्य प्रत्यत्तौ बग्धव, किन्त्वौश्चरेण प्व्वे' निरूपितानां साक्िणं 

तेषामस्माकं ये श्टतानां मध्यात् तस्योत्थानात् परं तेन सादु 

भोजनपाने कृतवन्तः । स चास्मान् जनेखिदं घोषयितुमिदं साच्छं 

दातुञ्चादिदेश्, यत् स एव जौवितानां सतानाच्चेश्वरनिरूपितो 

विचारपतिः। तस्य पक्त भाववादिनः सव्व ददं साच्यं ददति, यत् 

तिन् यः कञ्चित् विश्वशिति स तस्य नान्ना पापकमा प्राप्रोतोति। 

पिरे कथा एता भाषमारे यावन्तो मनुय्या वाक्यमश्रटए्वन् 

पवित श्रात्मा तेषु सर्व्वेषु पपात) तदा पविचात्मरूपं दानं 

परजातौयेव्वपि वारिवत् पातितं दृष्टा पितरेण साद्धंमागता 

विश्वासिनग्छिन्नलचः सर्व्व नराश्चमन्ङ्ता बश्बुः, यतस्ते तेषा- 

मन्यभाषाकथयनम् ई श्वरस्तवनच्चाए्टण्ठन् । च्रनन्मर पिजो वयाजहार, 
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१० ४७-११ २४ पेरितानां कम्सणा माख्यानं । दे९द् 

४७ वयमिवैते ये जनाः पविच्रमात्मानं लबवन्तः कोऽपि कि तोयं 

४८ निवारयन्नेतेषां स्ञापन निषेद्धुं बक्तोति? ततः स प्रभो ्यौशोः 

खस्य नान्ना तेषां खञापनमादिरदेश। तदा ते कतिपयदिनानि 

यावत् तस्यावस्थितिं प्रायेयाञ्चक्रिरे । 

१ १ 4 नन्तरं परजातौया मनय्या श्रपौश्वरस्य वाक्यं गरदो तवन्त 

0) 

१३ 

९.४ 

दूति प्रेरिते यह्ृदियानिवामिमि र््राठभिखाश्रावि । यदा च 

पिचो यिषूशालेममागमत्, तदा किन्नलचो ्वातरस्तेन साद 

विवदमाना अन्रवन्, ल्रमच्छित्रवचां नराणां ग्टहं प्रविश्च तैः शङ 

भुक्रवाजिति । तदा पिच श्रारभ्य तेभ्यः क्रमागतं ठन्तान्त कथ- 

यन्नवादौत्, याफनगरे वत्तंमानाऽदमेकदा प्रायेनकाले मच्छापन्नो 

दभ्रैनं प्राणापण्य, चतुभिः केणेरवरेद्यमाणं टद् वस्तमिव 

भाजनमेक स्वर्गादटवतरति मदन्तिकं यावदायाति च। श्रनन्यद्च्ा 

तज्निरौकमाणश्च तच श्वरान् चतुष्यद पशून् वन्यजञो विनः मरौ- 

पान् खेचर पक्तिणखापश्यं वाणोमेकामश्रोषञ्च, सा मामाह, पिच, 

उत्थाय मारय मुच्छ च। तद्ादमवादिषं, मेव, प्रभो, यतो- 

ऽखाद्यमण्एचि वा किमपि कदापि मम सुखे न प्रविष्टं पुनञ्च 

बाणो मां प्रतिबभाषे, ईश्वरा यच्छचोरृतवांस्तत् लमश़्ति मा 

कर । चिरित्थं त्ते सति तत् सव्वं पुनः सखगेमाङृष्टं । पश्य च 

तदेव कैमरियातो मत्समोपं प्रहितास््रयो नरा श्रागत्य यदाहम् 

चरासं तद्ग दस्य दार उपतस्थिरे, आत्मा च मां निःमंशयं तैः मह 

गमनमादिदेश। इमे षड भ्वातरोऽपि मम साद्धेमगमन्) अनन्तर- 

मस्मासु तस्य नरस्य ग्ट प्रविष्टेषु सेाऽस्मभ्यं कथयामास, मया 

दूत एकोऽदभिं, म॒ मङ्गस्याग्यन्तरे तिष्ठन् मामाह, तवं यापं 

नरान् प्रदित्य पिच्राभिघे भ्िमोनमानायय, स तुभ्ये कथाः 
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कथययिव्यति, ताभिशवया छं्सेन तव कुलेन च परिजाणं लश्यते , 

मयि तु भाषितूमारभमासे पविच च्रात्मा ययाद्ावस्माखु तथा 

तेष्वपि पपात् । तद्? प्रभोरेतद् वाक्यं मयास्मारि, योहनस्तोये- 

ऽज्ञापयत्, युयन्तु पवित्र आत्मनि स्लाययिष्यघ्व इति। अतो यदि 

प्रभौ यौश्रौ सखौष्टे कतविश्वासेभ्योऽस्मग्यं तेभ्य समानं दानमोश्च- 

रेणादायि तदहि कः पुनरहं यदौश्वरं वारयितुं शक्रुयां ? एतच्छ्रुत्वा 

ते शान्ता बश्वव्रौश्वरं प्रशंखन्तञ्च जगद्ः, तर्हो चरः परजातोयेभ्यो- 

ऽपि जौवनावदं मनःपरावन्तनं दत्तवानिति । 

सिफानमधि सतिन क्तोग्रन विकर्णा नराः कैनोकौटेशं कुप्र- 

दौपमान्तियखियानगर ञ्च यावत् पय्येन्तः केवलं यिदद यानौ- 

श्वरस्य वाक्यमन्रवन् न तु कमष्यन्य। तयापि तेषां अध्ये करप्रौयाः 

कुरोणोयाञख्च केचिन्नरा यद्ान्तियिखियामागमंस्तदा यूनानौ यजने: 

सम्भाषमाणाः प्रभो र्योशोः सुमवादमज्ञापयन् । प्रभो ₹स्तश्च तेषां 

सदाय श्रासोत्, बसहा मनुय्याश्च विश्वस्य प्रद्यु प्रति परावदृतिरे। 

तेषां कथा च यिदूशालेमस्थमण्डल्याः कणंचरमाजगाम। श्रतो 

मण्डलो नाणंवां प्रदित्याभ्तियखियां यावद् गन्तमादिदेश । स 

तचो पस्थायेश्रस्यानुग्रदं दृष्टा जहषं सव्वांञ्च इद् यस्य निश्चयेन प्रभाव- 

वस्थानाय समाश्चासयत्, यतः स सुजने विश्वासेन च पविचरेणात्मना 

च पूणं श्रासौत् । तदा वहमनुखेः प्रभोः प्रजादद्धिः ख्ज्ञाता। 

्ननन्तरं॑बाणएवा पौलमन्े्ुं ताध जगाम, तमासाद्यान्तिय- 

खियामानिनाय च । ततः पर तौ कलत्रं संवत्सरं मण्डल्यां मिलन्तौ 

बडजनमगिच्षयताम्, प्रथमञ्चाज्तियखियायां शिष्याः सखौष्टौया 

दूति नान्नाभ्यघौयन्त । 

तस्मिन् काले केचिद् भाववादिनेा चिरूशालेमाद् आन्तिय- 
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र दियामाजम्ुः। श्रागावनामा तेषामेक उत्थायात्मन श्रावेशात् 

खचयामास यत् छत्ल साम्राज्ये मदादुभिचेए भवितव्ये । केसरस्य 
२८ ज्ञीदियस्य राजलकाले च तत् स्यूतं । शभिव्याश्च प्रत्येकं सखौव- 

सम्पदनुषूपं साहाय्यं यिषह्टदियाभिवासिनां भाण सुमोपं प्रेषयितुं 

२० विनिरचेषिषुः, तत् कु्यैन्तश्च बाणवा लयो रंस्तेष्वथे ममणे 

प्राचोनानां समोपं प्रेषयामासुः । 

याकोवस्य बघः पत्रस्य मोचनञ्च। 

१९ तस्मिन् काले राजा हरोदो मण्डल्याः केषाञ्चिदंशिनां हिंसने 

९ हस्तच्छपं चक्रं । स हि योदनस्य भ्ातर याकोवमसिना घातयामास, 

२ चिह्धदौयेग्यश्च तद्रोचत इति विलोक्य स॒ पितरमपि संगहोतु 

* प्रवते , तदा किणवश्न्यपूपानां समय ्रासोत् । सत सङ्ग्य 

कारायां निधाय रक्षायं चतुषु यो दू चतुषटयेषु सखमपेयामास, 

यतोऽतौते निस्तारोत्छवे स तं जनस समक्तसुपस्थापयिव्यतोति 

+ तस्याभिप्राय आसौत् । अतः पिच: कारायामरच्छत, मण्डला तु 

< तस्य छत ई ्वरमुदिश्येकाय्ा प्रायेनाक्रियत ; अनन्तर यस्मिन् 

दिने हेरोदस्तं जनस्य सुमचसुपस्वापयितुमेच्छत् तत्पव्वनिश्रायां 

प्ररह्खन्लदयेन बद्धः पिको दयो यदधो मेष्येऽशेत, रककाञच दार- 

० देगोऽरच्न्, पश्च तद् प्रभोरेको दून उपतस्थौ दौिश्च तस्िन् 
प्रकोष्ठे विरराज, स दूतश्च पिस्य कच्षदे शं ताडयस्त जागरयिला 

= जगाद, सत्वरमुत्तिष्ट । तद् तस्य स्ताभ्यां शर्खलद् योऽवग लिते 

स दूतस्तमादह, कटि बद्धा पादयोरूपानहावपेय । स तचकार । 

€ अनन्तर दूतस्तमाह, सखवस्त परिधाय मामनुगच्छ। ततः स 

निच्म्य तमनुजगाम । दूतेन तु यदखाध्यत तत् सत्यमिति स 

९० नाजानात् श्रपि तु दैनं पश्यामौत्यन्मिमोत। अनन्तरं तौ 
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प्रथमस्य दितोयस्य च रचकवर्स्य मध्येन प्रगत्य, नगरं येन गम्यते 

तस्य लौहद्ारस्यान्तिकमुपतस्थाते । तत् तयोः छते खयं मुमुचे । 

तेन॒ निःर्त्येकस्या रश्याया अन्तं यावत् प्रगतयोस्तयोः स दूतः 
सहसा तस्मात् प्रतस्ये । तदा पित्रः सचेतनो भूलाव्रकोत्, इदानौ- 
मं निखयं जाने, प्रभुः खदूतं प्रडित्य डेरोदस्य कराद् यिहदि- 
जातेः सव्वां काङ्कातश्च मासुद्धतवान् । 

एतदनुश्चय स मार्काभिधस्य योहनस्य मातु मरियमे ग्टहा- 

न्तिक जगाम । तच्च बहवो मिलित्वा प्रायैयन्त । च्रनन्तरं पिच 

वदिद्धारस्य कपाटं ताद्धितिवति रादानामिका दासौ रवण 

तत्राजगाम । सा च पिचस्य खरमभिज्ञायानन्दाद् वदिर्दारं न 
सुङ्काभ्यन्तर धावित्वा वयाजहार, पिच्ो दारदेशे तिषटतौति। तेतु 

तामूजुः, ₹तज्ञानासि। सा पुनः पुनरत्रवौत्, सत्यमेव कथयामि । 

तदा तेऽवदन्, मन्ये स तस्य दूतः। दतिमष्ये पिषः पुनः पुन 
दारमताडयत् । तत्ते तन्म्रमुचः पिचं दृष्टा चमत्कता बश्ववुञ । 

स तु ₹स्तचालनेन तेषां मौनावलम्बनाथं मद्धतं कृत्वा कथं प्रभुस्तं 

कारात छद्धतवांस्तन्निवेदयामाम, -जगाद च यूय याकोबाय 

श्रादभ्यश्चेतस्य संवादं दत्त । द्क्ता स निगेत्य स्थानान्तरं जगाम । 

प्रभाते जाते तु पितः क्त विद्यत दत्य योद्धणणं महात्तोभः सञ््नातः। 

डेरोटख् तं गवेषयामास न प्राप्य च शिल विचारं कत्वा प्राणद्ष्ड- 

मान्ञापयामास। ततः परं यिह्दि यातः केसरियां गत्वा तचावत्तत । 

तदा स सोरसोदोनयो निवासिभ्योऽकुष्यत् । ते वेकचिन्तेन 

तसुपतख्ः राज्ञः शयनागार्यच्ं लास्तं प्रसाद्य सन्धि यथयाचिरे 

च, यलो राज्ञो देशात् तेषां देशो खांद्यद्रव्याण्यलभत । अनन्तर 

निरूपिते दिवसे राजकौयपरिच्छटवेष्ितो डेरोदो भद्रासन उपविश्य 
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पौरसमाजे तानुद्दिश्य वक्तृतामकरोत्। समवेताः पौराोचैर- 

नरुवन्। वाणणौ यमोश्वरस्य, न तु मलुव्यस्येति । सहसा च प्रभो 

दूंतस्तमाजघान, यतः स ईश्वरस्य गौरवं न खोकतवान् ¦ तत 
पर सख छमिभस्ितः प्राणांस्तत्याज । 

ईश्वरस्य वाक्यन््वधेत बडफलद मभवच्च । बाणेवाः ग्गौलख 

कर्तव्यां परिचय्योां समाप्य मार्काभिधं योदनं सहचरवद् गटहोला 
च यिरूश्रालेमतः प्रतिजग्प्तुः । 

सुखंवादं प्रचारयितुं पौलस्य प्रथसगसनम् । 

१३. आन्तियखियायां या मण्डल्यासौत् तस्यां केचिद् भाववादिने 

९ 

4 

ग॒रवश्चा विद्यन्त, ते बाणवा नियाभिधः भिमानः कुरौण्णोयो लकियो 

राज्यपाद्ाधिपेन देरोदेन सद्धं पोषितो मनहेमः शोल । प्रभु- 

सुदटिश्य तेषु सेवामनु तिषठतमूपवसल्ु च पविच श्रात्मावादौत्, बाणवाः 

श्ौलख्च यत् कम्मे कन्तुः मयाह्ृतौ तदथं युञ्मामि मासुदिश्छ 

ण्यक क्रियेतां । तदा त उपोख प्राश्ये च तयो हस्तान् श्रपेयितला 

च तौ विसष्जः । 

दत्थं पवित्रेणत्मना प्रेषितौ तौ समुद्रतोरस्ां सिलूकियां 
जग्मतुः । तस्मात् स्थानाच्चाणवयानेन कुप्रदौपं प्रतस्थाते । साला- 

म्यामुपस्थाय च यिह्हदिनां समाजग्टडेव्यौश्वरस्य वाक्यमज्ञापयतां । 

म्दत्य दव योहइनोऽपि तयोः सदचर आसौत् । ्रनन्तर ते तस्य 

दौपस्य मध्येन पाफं यावद् गला तच बार्योश्टरित्यभिधं यिहदि- 

जातोयमेकरं मायाविनमासादयामासुः । ख कूटभाववादौ रेण- 

ध्येण स्गिंयपौलेन साद्धमवत्तंत । नरोऽयं बुद्धिमान् रासत्, 

ततो बाणवां शौल्चाह्वयेश्वरस्य वाक्यं ओत्ुमयतत । दलम 
 मायावो तु तयोः प्रतिरोघमकरोत् । मायावौति तदौ यनामधेय- 
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स्याथः। विश्वासाद् देशाष्यक्षस्यापसारणएणाय लाऽयतत । तदा 

पौल दति नामान्तरेण विख्यातः शौलः पविञेणात्मना पलैः 

सन्ननन्यदुष्चा तं खमालोक्यात्रवौत् । हे यावतोयच्छलेन यावतोव- 

शराच्धेन च परिप्रणंभाजन दियाबलस्यात्मन सव्वेधम्मेदषिन्, प्रभोः 

सरलानां मार्गाणां विपरौतिकरणात् कतिकालमनिदत्य स्थास्यसि ? 

अत इदानों पश्य, प्रभो रैस्तेनावपौडितसवमन्धो भविव्यसि, उप 

युक्तं समयं यावत् य्य न द्रच्यसि। तक्षं धूमेनान्धकारेण 

चाक्रान्तः स परिव्रजन् दस्तधारिणोऽनवेव्यत् । तदा यद् न्तं तद् 
विलोक्य दे शाध्यच्चः प्रभोः शिक्ठायां चमत्छतेा विश्वासो बग्डव। 

अआन्तियिखियायां सुसंवाद प्रचाणरस् । 

अनन्तरं पौलस्तत्सङ्गिनौो च पोतेन पाफात् प्रस्थाय पम्यु- 

लियादे शस्थपर्गायामुपतस्थिरे, यो इनस्तु तो विदाय यिरूशालेमं 

प्रत्यावदते । तौ तु पर्गातो देशस्य मध्येन गला पिषिदिवा- 

प्रदेशस्थायाम् अआन्तियखियासुपतस्थाते विश्रामवारे च समाजग्दहं 

प्रविश्यो पविविश्तुः । च्वस्थाया भाववादिनां ग्रन्धस्य च पठनात् 

परं समाजाध्यक्लाः प्रवयेण ताववादि षुः, भ्रातरो, जनान् प्रति वक्तं 

किमपि प्रबोधवाक्यं युवयो यंदि विद्यते तदि तद् वक्तमहेयः। 

तदा पौल उत्थाय हस्तं चालयिला बभाषे, भो दस्रायेलोयनराः, 

भो दईश्वरभौतिपराः सव्वं, प्रणत । अस्या इसरायेलोयजातेरोश्वरो- 

ऽखाकं पूव्वैषुरूषान् वरयामास, भिसर देशे प्रवासिनामस्मव्नातौय- 

जनानासुन्नतिं साधयामास च ऊरध॑न बाह्ना तस्माद् देशात् तान् 

वदि निनाय च । अनन्तरं प्रायेण चलारिश्दषेपरिमितं कालं 

मरौ शिष्एपालकं दव तान् श्रवहत् । ततः परं कनानदगरे सप्त 

जातौरुत्याख तासां श्चूमिं रिक्यमिव तेभ्यो ददौ। तदा प्रायेण 
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पञ्चाशदधिकचतुःश्रतानि वत्सरा श्रतिवाहिता शरासन श्र्न्तरं 
स त्रभ्यो भाववादिनं शमूयेलं यावद् विचारपतौन् ददौ) ततः 

परं ते रानानं याचयामासुस्तत ईश्वर्तभ्यो बिन्यामोनोयवंश्जातं 

कगे शस्य पु शौलं चलारिःशरट् वत्सरान् यावद् ददौ । अनन्तरं स 

तं दूरौ कृत्य तेषां निभित्तं नृपतिभिव दायूदमुत्याद्यामास । तमे- 

वाधि स सच्छं दत्ता जगाद। लक्षितो मया चिश्रयस्य पुमो 

९ 

र्४ 

२५ 

₹६ 

७ 

दाचूद्ः, स मदौचददयाभिमतो नरः, स मम सव्वेमभोष्टं साघ- 

चिव्यति । तस्यैव वंशात् स्र सखोयप्रतिन्ञानुसारेणेरूयेलश्य छते 

चातारं योगष्रसुत्पादयामास। तस्यागमनात् पव्वेन्त॒ योहनः 

छल्नाया इखायेलौ यजात्या निमित्त मनःपरावन्तनाथंकं स्नापनं 

घोषयामास । स योना यदा सखोौयधावनमसाघयत् तदप्वदत्, 

यूयं मां कं मन्यध्वे ? नादं सोऽस्मि, पश्यत तु, यस्य चरणयो- 

रुपानरो मोचयितुमहं नार्हामि स मत्यश्चादायाति। 

भो भ्रातरः, भो ्रनाहामस्य वंशोत्यन्नाः सन्तानाः, भो अ्रचो- 

पस्थिता शश्ररभौतिपरा मनुब्याश्च, युश्मद न्तिकभमेतत्परिजाणएकथा 

प्रहिता। यतो यिषगशाल्लेमनिवाशिनस्तेषां नायकाश्च तं उातार 

प्रतिषिश्रामदिनं पद्यमाना भाववादिनासुक्तौखानभिज्ञाय तस्य 

विचार ज्ुववेन्तस्ताः सिद्धो चक्रः, प्राणदण्डादहं कमपि दोषमप्रा्य 

पौलातं तस्य सहारं ययाचुश्च । तमधि यद्यज्िखितमासौत् तस्िन् 
सव्वेश्मिन् समाने सति स दृण्डकाष्ठादवरौदितः शवागारे च्थापि- 

तञ्च । ईश्वरस्त॒ खटतानां मध्यात् तमुत्थापयामास ये च तेन साध 

 गालोलादट यिङश्रालेममागतवन्तस्तेभ्यः स॒ बहदिनानि दशेनम- 

ददात्, ते पुनः प्रजानां समक्तं तस्य साचिणः शन्ति । अ्त्यववे- 

पुरुषान् प्रति कृतां प्रतिज्ञामध्यावामपि युश्नानिमं सुसवादं ज्ञाप- 
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यावः, यदौश्वरस्तेषां सन्तानानस्मानुदिश्व तां प्रतिज्ञां श्द्धचकार, 

यतः स यौ पुनर्त्थापयामास । एतदधि दितौये गौते डि लिखि- 

तमास्ते, खया, 

मदौयस्तनयोऽखि वम् अ्रद्याहं त्वामजो जनम् ॥ 

तेन च चयस्थानं न प्रत्यावक्तितव्यमिति निशित्येश्वरस्तं ग्टतानां 

मध्यादुत्था पितवानेतद धि ख बभाषे, 

दायुदेनाजितं पुष्टं पणं दास्यामि वः स्थिरम् ॥ 

तन्निमित्तं शोऽन्यस्िन् खानेऽपि वदति, यया, 

त्वं खपुण्यवतो नेव साढासे चयदभ्रनम् ॥ 

ईश्वरस्य मन््रणतो दाथूदः खकालिकमनु्यान् उपरूत्य 

निद्रां जगाम, खयपूव्वेपुङ्षाणएणं समौपं सङ्गतः चयं ददं च। 

ईैश्वरस्त यमुत्था पितवान् स च न ददश । श्रतो, भो भ्रातरः, 

युश्नाभिरिदं ज्ञायतां यत् तेनैव पापक्वमा भवतोति संवादो 

युश्रभ्ये दौयते, मोग व्ैव्छया च येभ्यो दोषेभ्यो निद्षौमवितु 
युश्माकमग्रक्यमासौत् तेभ्यः सर्वेभ्बो विश्वासो सव्वेमनुव्यस्तेनैव 

निद्धषौक्रियते । चरतः सावघाना भवत । भाववादौनां अन्धे 

लिखितेयसुक्ति यद्मासु मा फलतु, यया, 
श्रवज्ञाकारिणः सव्वं कुरुताच्रावलो कनं । 

चमत्कार ञ्च मन्यध्वम् ्रन्तर्धानञ्च गच्छत ॥ 

युश्नल्काले यतः काय्येमेकं कारिग्यते मया । 

तिन् विज्ञापिते चूर विश्वासं न करिव्यय ॥' 

नन्तरं समाजग्दात् तयो निग॑मनकाले जना ददं प्राय- 

याञ्चक्रिरे, श्रागामिनि विश्रामवारे ता एव कथा श्रस्मभ्यं कथ्य- 

न्तामिति। विष््ृष्टे च समाजे यिष्हदिनां मध्ये ` भजनभोलानां 
3:20 
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चिह्हदिमतावलम्विनां मध्ये चानेके पौलं वाणंवा्वानुजग्मुः । तौ च 

तैः सम्भाषमाणएवोश्वरस्यालुयद्ेऽवस्थानाय तान् समाश्चासयतां । 

तत्पर विश्रामवारे नगरस्य प्रायेण सव्वेजन ईश्वरस्य वाक्यं ओतु 

समाजगाम । यिहदिनस्तु तं जननिवह दृष्टेव्येया पूर्णाः सन्तः 

प्रतिवदमाना निन्दन्तश्च पौ लेन यद्यद् कथ्यत तत्मतिकूलं यवदन्त । 

तदा पौलो वाणबाश्च स्यष्टमूचतुः, प्रथमं युश्मभ्यमौश्वरस्य वाक्यं 

कथयितयमासोत् । यूयन्तु तन्निरस्य खान् श्रनन्तजोवनस्यायोग्यान् 

मन्यध्चे च नन्निभित्तं पश्यत, श्रावां परजानोयानां समोपं वर्तावहे, 

यतः प्रभुरावामिदम् श्राज्ञापितवान्, यया, 

प्रथिवो प्रान्तपय्येन्तं लं यत् चाणाकरो भवेः । 

तदथं परजातौना लं ज्योति मेजिरूपितं ॥ 

तच्छरला परजातोया इष्टा ईश्वरस्य वाक्यं प्राशंसन्, यावन्त- 

ानन्तजोवनाय निरूपिता आ्रासंस्ते व्यश्वसिषुः । प्रभो वाक्यञ्च तं 

छनं जनपदं याप्रोत्। यिह्धदिनस्तु भजनणोला विशिष्टाश्च मदहिला 

नगरस्य प्रसुख्यनरां शच प्रचोद यन्तः पौलबाणंबयो विंश्द्धमुपद्र मुत्पाद्य 

` खसो मभ्यस्तौ निःखारयामासुः । तद् तेषां विद्धं खचरणभ्यो धूलिं 

प्रसज्य ताविकनियं गल्वो पतस्थाते । शिष्यास्रानन्दन पविचरेणात्मना 

च पर्णा बभ्चवुः। 
नानादटेशे सुसवाट्प्रचारणम् । 

१४९ दकनिये तावेकच यिहृदिनां समाजं प्रविश्धेत्यमभाषेतां येन 
ङ 
\ 

रे 

चिह्टदिनां युनानोयानाच्च बजजनो यश्वसोत् । अविश्वासिनो यिह्ृदि- 

नस्तु परजातौयानां मनांसि श्रादणां विरूद्धमुत्तेजयन्तो हिंसायां 

प्रवन्तेयामासुः । तौ हि दौधकालमवतिष्टमानौ प्रञुमवलग्न्याचोभे- 

णोपादिश्तां, सोऽपि खौयानुयदस्य कथां सप्रमाणामकरोत् तयो 
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रसेखाभिज्ञानानाम् अह्ुतलक्षणानाञ्च प्रद ग्रेनम् असाघयत् । ततो 

नरस्य जननिकरो दैधौवभ्व । एके यिहदिमाम् अन्ये तु प्रेरितयो- 

रनुषङ्गिणणो बश्डवुः। यदा तु नायकानां साहाच्येन तयो न्यक्कार 

स्तरा चातच्च कन्तु परजातौयानां यिह्ृदिनाञ्च चेष्टा समजायत, तदा 
तौ तद् बुद्धा पलाय्य लुकायनियादे शस्य लस्तरादर्व्यौनामकं नगर दयं 

तत्यरिषरच जग्मतुः खुसंवादं घोषयन्तौ च तचावातिष्टेतां । 

खस्लायाम् अवश्रचरण एको नर उपविश्वातिष्ठत् । स आआमाद- 

जठरात् खच्ः, कदापि न त्रजितवान्। स पौलेन यद्कश्यत 

तद्ष्टण्णेत् । पौ लश्चानन्यदृष्छा तं निरौच् णप्ाक्तये तस्य 

विश्वासोऽस्तौति विलोक्य च प्रोचेरूवाच, चरणभ्यासुत्तिष्ठन् खज 

भवेति । तदा स उन्बुत्यात्रजत् । पौलेन यद्कारि तद् इष्टा 

जननिवद्ा लकायनौयभाषया मो च्वैरवदन्, देवा मनुखरूपिणो 

शरलासत्समो पमवतीर्ष्णः । ते च बारुवां चयुपितर इत्यभ्यद धुः, पौ लंच 

दभिरिति, यतः ख शव मुख्यो वक्तासौत् । तेषां नगरस्य सम्यख 

स्थापितस्य द्युपितर वियदस् याजकश्च षान् मालाञ्च दारदे श्मानौय 

जनेः साद्ध यष्ुमेच्छत् । तच्छरुवा तु प्रेरितौ बाणबापौलौ खवासांसो ` 

विदा््यीत्छुतय जनानां मध्ये घाविला प्रोचेरवदतां, भो नराः, 

किमेतत् कुरुथ ? श्रावामपि सुखद्ःखभोगेन युद्मादृशौ मनुबयौ, 

युश्ांश्चेमं खुसंवादं ज्ञापयावः, चदेतेभ्यो ऽललौकेभ्यो वस्तुभ्यो जोवन- 

मयमौश्वर प्रति युश्नामिः प्रत्यावन्नच्यं । स एव, खगे एथिवों स्ुद्रञ्च 

तेषु यद्यद् विद्यते तत् सव्वेञ्च रचितवान् । च्रतोतायां पुरुषपरम्परायां 

ख सर्वासां परजातौनां खेष्टमाभ मैमनमसडत । तयापि खं सच्छ- 

विद्ोनं नात्यजत् । स हि मङ्गलकारौ सन् युकषभ्यं गगनाद् टष्टि 

फलोत्पादकान् दंश्च प्राददात् भच्यैरामोदेन च यशनदयान्य- 
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यजनान्निवारयामासतुः ) 

अनन्तरम् ्रान्तियखियात् इकनियाच्वोपागताः कियन्तो 

चिद्धदिनो जननिवदान् प्रचोदय पौलं प्रस्तरोराजघ्न ्टेतं मन्यमाना 

नगराद् वदिश्चछृषुञ्च । श््यिषु तु तख परितः सख्थितेषु स उत्थाय 

नगर प्रविवेश । परदिने च स बाण्वाश्च दर्बोः जग्मतुः) तस्िन् 

नगरे सुरुवादं ज्ञापयिला वह्जनान् भ्रिव्यान् कला च तौ लस््राम् 

द्कनियम् ्रान्तियख्ियाच्च प्रत्यादृत्य जग्मतुः । तत्र तौ भिच्याणणं 

मनांभि सुख्धिराण्यकुर्ताम् विश्वा सेऽवस्थानायाश्वासयन्ताववद्ताञ्च 

यत् ज्ञोष्रवाड्ल्यरूपेण दारे णेश्वरस्य राज्यमस्मासिः प्रवेष्ट्यमिति । 

तेषां निमित्तञ्च मण्डलो प्रति प्राचौनवगे नियोज्यं सोपवासं प्रायेनां 

छता यस्मिन् प्रभौ ते विश्वसितवन्तस्तस्य हस्ते तान् समपेयामासतुः। 

अनन्तरं पिषिदियाया मध्येन गला तौ पाम्पुलियप्रदे प्रसुपतस्थाते 

पगांयाम् ईश्वरस्य वाक्यं कथयिला च ममूद्रतरस्थाम् अत्तालियां 

जग्मतुः । ततश्च पोतेन ताम् ्राज्नियखियानगरोँं प्रतस्थाते, यच 

तस्य सखसग्यन्नकम्मेणो निमित्तं तौ प्रथममोश्वरस्यानुग्रहे समपिंतौ 

जातौ । तत्तोपच्छाय तौ मण्डललौमेकचौचक्रतुः, ताभ्वां साद्धैमौश्वरेण 

साधितानि सव्वकर्ाणि परजातौयानां निमित्तञ्च यत् तेन 

१८ विश्वामरूपं द्वारमुहाटितं तदपि निवेद यामासतुख । ततः परं तौ 

दौ कालं शिष्यः साद्धंमवातिष्टेताम् । 

खोष्रमणर्डल्वास् धिक्ूदिनां परजात्तौ यानाज्च समकत्तत्वस्य सोमांसा। 

१५ ९ तदान यिह्टदियात आ्आगताः केचिन्नरा भ्राटनिद्मभिच्त- 

> 
\ 

यन्, यूयं चदि मोगरे विंधितज्किनत्वचो न भवथ तदं चाणं लब्ध 

न ्क्तुय। अच तान् प्रति पौलबाणेवयोः प्र्तदन्दविवादयो 
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जातयोः श्ियेरिदं निरचायि, यत् तदिवादनिष्यत्यथे पौलो 

बाणेवाः खेषामन्ये केचिन्राख यिरूशालेमं प्रेरितानां प्राचौना- 

नाञ्च समोपं यास्यन्ति । अरतौ मण्डल्या प्रखापितास्ते फेनोकौै- 

श्रमरियादे श्रयो मंध्येनागच्छन् परजातौयानां मनःप्रत्यावन्तेनं निवे- 

द यन्तः खनव्वेभ्राटणां महानन्दमजनयंश्च । यिरूशालेम उपख्थिताश्च 

मण्डला प्रेरितः प्राचौनेश्वानुजग्रद्िरे खेः सद्धेमौश्वरेण यत् 

साधितं तट्ृन्तान्तं कथयामासुञ्च । फरौ शिपचचस्य तु केचिद् विश्वा- 

भिनो नरा अरनूत्थायावादिषुः, तेषां लकूकेदः कन्य, मोभिदत्त- 

व्यवसाया: पालनस्या्ञा तेभ्यो दातव्या चेति । 

अनन्तरं तस्याः कथाया श्रालोचनाथं प्रेरिताः प्राचौनाश्च 

खमाजग्मः । तदा बह्विवादे जाते पित्र उत्थाय तान् जगाद्, 

भो भ्रातरः, यथं जानौय यत् प्राक्वालेऽस्माकं मध्ये ईश्वरः पर- 

जातोयानां मम सुखात् सुसंगाद्कथायाः ख्रवणं विश्वसनञ्च रोचित- 

वान् स चिन्तन्न दैश्वरस्तेषु साच्यमपि दत्तवान्, वस्ठतः सोऽस्म- 

भ्यमनिव तेभ्योऽपि परिचमात्मानं विततार तेषां द्यानि च 

विश्वासेन प्रटचौक्त्यास्माकं तेषाञ्च मध्ये कमपि प्रभेदं न चकार । 

्रतएवेदानौं किमथे यूयमौश्वरं परौदमाणास्तेवां शिष्याणां यौवासु 

तं बुगमपेयितु चतध्वे यम्य सनं नाखतपतवैपुरूषे नासमामि वा 
शक्यमामोदिति बुद्धा वयमपि ते मनुख्या इव प्रभो योः खोष्ट- 

स्यालुगरदेणए परिचाण प्राप्ता इति विश्वसामः? अनन्तरं सभ्याः 

सर्व्वं ठष्लोग्बश्ववुः, बाणेबापौ लाम्धामौश्वरः परजातोयेषु चान्वभि- 

ज्ञानाथकर्रह्ुतलक्षणनि च शाधितवांस्ताभ्यां कथ्यमानं तेषां 

टृत्तान्तमभ्रौषुश्च । समाप्तायां तयोः कथायां याकोव उच्तर 

कुव्व॑न्नाद, भ्वातरः, मम वाक्य श्रूयतां । इश्वरः कथं प्रथम खनाखरो 
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निमित्तं परजातौनां मध्ये प्रजापुज्ञ योव्यन् तत्चावधानं कृतवान् 

तटृत्तान्तं शिमोनः कथयामास । अपि च भाववादिनामुक्तयस्तत्= 

सम्मताः, यतौ लिखितमास्ते, 

दतः पश्चाद्धि दायदः कटर पतितं भुवि। 

च्रहमुत्थापयिय्यामि स्थानान्युत्पारितानि च ॥ 

विनिश्भास्ये पुनस्तस्य करिव्यामि च तद्ज: । 

श्रचेदं मद्वभिप्रेतं सकलाः शेषमानवाः ॥ 

यासाञ्चोपरि मन्नाम स्यातं ताः परजातयः। 

सकला यत् करिश्यन्ति प्रभोरेव गवेषण । 

द्यं तस्य प्रभो वाणो यस्तत्सव्वेस्य साघकः ॥ 

+ दैश्वरस्य सव्वीि कश्चाण्यनादिकालात् तेनानुश्धूतानि । चरतो 

मम मतिरियं, परजातोनां मध्ये ये मन॒ग्या दईैश्वरसुदिश्य प्रत्या- 

वन्तन्ते तेषामुपरि कोऽन्यो भारो मैवा्येताम् आदे ग्रोऽयन्तु 

पचिकया तेभ्यो दौयतां थद् देवमूल्तिभ्यो व्यभिचाराद् र्द्श्वास- 

जोविनां मांसात् शोणितभोगाच्चतेग्योऽशौ चस्य कार णेभ्यस्तेः एयक 

स्थातव्यं ! मो शिदत्तवयवस्थाया हि घोषका विद्यन्ते, यत आचिर- 

कालात् सव्वेनगरेष्रु प्रतिविश्रामवारं सा प्ते। 

तदा प्रेरिताः प्राचोनाश्च कत््मण्डल्या साद्धंमिदं निरतेषु चेत् 

ते खेषां मध्ये दौ नरौ वरयिला पौलबाणंवाभ्यां साद्धम् आन्तिय- 

खियां प्रडेव्यन्ति। तौ वरितौ नरौ बागेवाभिधो यिददाः 

सोलाश्च, भरादटषु तावयगण्यौ । तयो हेस्तेख ते पतिकयेदं निवेदया- 

मासुः, श्राज्तियखियानगरस्य सुरियाकिलिकियादेशण्योख निवा- 

सिभ्यः परजातौयश्नाठभ्यः प्रेरितानां प्राचौनानाञ्च भदणणश्च 

मङ्गलवादः । अ्रतमस्माभि यैदस्मत्तो निगेताः कियन्तो नरा 
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अमत्त आदेग्रमप्राप्य युद्नन्नांसि कोभयन्तो युश्राभिस्वकूकेदः 

श्वौकन्तेव्यो व्यवस्था पालयितव्या चेति कथामि येश्रान् वयाकुल- 
छतवन्तः, अत एकवित्तेन समवेता उयमिदःं निरचैद्म, यद् त्रस्माकं 

प्रियौ यौ बाणेवापौलावस्मत्रभो योः ग्त्नौष्टस्य नाग्नो निमित्तं 

सखोयप्राप्णान पणवन्निकिश्चवन्तौ ताभ्यां साद्धंमस्मदरितान् कति- 

पयनरान् युश्मटन्तिकं प्रहेग्यामः। अतो यिह्लदां मौलाञ्च प्रहि 

णमः, तावपि वाचनिकसंवादेन यु्ांस्देव ज्ञापचिव्यतः। फलतः 

पविचरेणात्मनास्माभिश्ेदं निरचायि यद् युश्नासखभिकं कमपि भार- 

मनपेयिता केवलमावश्यकभिममादेणं दास्यामो यद् देवमत्तेय 

दत्तभ्य उपहारेभ्यः प्रोणिताद् रुद्धश्चासजौविनां मांखाद् यभि- 

चारा युश्माभिः परयकं स्थातच्टं। एतेभ्य ओाह्मरक्तं कुव्वन्तः 

चेममवाश्यय । युक्माकं मङ्गलं श्यादिति । 

अनन्तर ते विष्ष्टा आन्तियखियां जमः, तच जिष्यनिवद- 

मेकचोरत्य पिका समपेयामासुख् ! तां पटठिवा सव्वे आश्वासा- 

दाननन्दरः। यिहदाः सोलाश्चापि भाववादिनावास्ताम् अत एव 

तावपि प्रच॒रवाक्येस्तान् आश्वासथतां स्थिरानक्कुरूताञ्च । ̀ इत्थं २ 
दौघेकालं यापयित्वा तौ खप्रेरयिदणणां समौपं मसना्थं सकल्याणं 

भ्नादभिविंखषजाते । मैलास्तु ततावस्थातुं रोचयामास । अपि 

च पौलो बाणेवाश्चान्तियखियायां निवसन्तावन्धेरनेकैः माद्ध प्रभो 

वाक्यमश्रिचयन् तत्छुमवाद मज्ञा पयंञ्च । 

सुसंतादं प्रचार्यितं पलस्य द्धितोयगमनम् । 

अतौते तु कस्िंञ्चित् काले पौलो बाणेवामवादौत्, येषु 

नगरेषु प्रभे वाक्यं प्रागावाभ्धां विज्ञापितं तच युनगेल्वा 

परतिनगर मस्मद्वाहणां तच्वानुखन्धानं क्रियतां । तदा बाणेवा मार्का- 
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८ भिधं योहनं सङ्गिनं कन्तुमेच्छत्, पौ लस्वमन्यत यत् पाम्पु लिया ̀ 

याम् अस्मन्तोऽपक्रम्य य आवाभ्यां साद्भ कम्मे कन्तु न गतवान् 

२८ न युक्रमावाभ्यां तं सङ्गिनं कन्तु । अच चण्डले सच््नाते तौ प्रयग् 

बश्ववतुः । बाणेवाश्च माकं सङ्गिनं कछला पोतेन कुप्रं प्रत्ये। 

४ पौलस्तु सौला वर्यिलादाय भ्राठभिरौश्वरस्यानुयहे षमपितः सन् 

४९ प्रतस्थे मण्डलः श्थिरौङूव्वेश्च सुरियां किलिकियाञ्च पर्व्यात् । 

१€ ९ ततः परं सर दयें लस््ायाञ्चोपतस्ये। पश्य च तच तौम- 

यियनामा ज्रिखय एकोऽविद्यत, स धिश्चासिन्या यिष्हदिन्या योषितः 

९ युचरस्तस्य पिता तु यूनानौय आसौत् । लुस्तायाम् इकनिये च 

९ खिता श्वातरस्तस्य परक्ते साच्छमददुः। श्रतः पौलः खेन साद 

तस्येव गमनं रोचयामास, तेषु स्थनेषघ विद्यमानानां यिहदिनां 

हेलोस्तमादाय तस्य वृदं चकार च, यतस्तस्य पिता यद् 

यूनानोयस्तत् ते सब्वेऽजानन् । 

४ नगराणि पय्यैटन्तक्ते प्रेरिते धिरूशालेमसेः प्राचोनेखाभिम- 

५ तानि विधानानि पालनाय ग्रिखेषु समापयन् । मण्डच्यश्चानुदिनं 

विश्वासे ढृढा अभवन् सद्यायामवद्धेन्त च । 

९ फरूगोयगालातोयदेशस्य मध्येन गला त आआगश्रियायामौश्वरौय- 

७ बाक्यकथनात् पविचरेणात्मना नितारिताः सन्तो सुशियायाः सन्नि 

धावुपस्थाय विथुनियां प्रवे्टुमुदसहन्त, योशोरात्मा तु तान् नानु- 

= अज्ञे, अनन्तरं ते सुसियामतौत्य सभुद्रतरख्यां चोयां जमः 

€ तच रातौ पौलो दभेनं लेभे । एको माकिदनौयो नर स्तिष्ठन् तं 

्रसादयन्नवदत्, समुद्र तरिरा माकिदनियामागत्यास्मानुपकुर् । 

९० तेन तस्मिन् दशने लब्धे वथं तद्रेणौयान् सुसवादं ज्ञापयितुं 

प्रभुनाह्ता इति निखित्य खल्लर माक्िद निया प्र्ालुमयतिग्मडि । 
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यू रोपमा खण्ड सुस वाद-प्रचारारम्भः | 

अतस््लोयातः समुद्रया्रामारण्य वयश्जगत्या सामश्राकौदौपं 

परदिने च नियापलौं प्राप्य ततः फिलिपौं जगाम । सा माकि- 

दनियाविभागस्य प्रयमनगरौ रोमौोयाणासुपनिवेश्ख। तसन् 

नगरे वयं कियन्ति दिनान्ययापयाम । सप्राहस्य प्रथमे दिने च वयं 

नगरस्य वदि येच नदौतौरे प्रार्थनास्थानमस्तौत्यन्मन्यामहि तत् 

स्थानं गत्नोपविश्य समवेताभ्यो नारैभ्यः कथामकथयाम । तदे शखर- 

भजनकारिणौ लुदियानाग्येका योषिदश्टणोत्, सा युयातौरानग- 

रौया धृस्रवस्त्रविकेचौ । सा यथा पौलेन कथ्यमानेषु वाक्येषु मनो 

निदघौत तथा प्रभुस्तस्या इद यसुहाटयामास । अनन्तरं तया तस्याः 

छ्त्स्नग्ण्हेण च स्ञायिते सति सा सविनयमस्मानवादौत्, भवन्तो 

यदि मां प्रभौ विश्वासिनौं ज्ञातवन्तस्तदिं मङ्ग दमागत्य तचावतिष्ठ- 

ध्वमिति । सागहेणास्मान् प्रवन्तयामास च। 

 फिललिपौनगरे सुसंवाद प्रचारणम् । 

 एकदास्मासु तत् प्रार्थनास्थानं गच्छत्सु देवन्ञात्माविष्टेका दास्य- 

सतसदखमागमत् सा भाविवादिटत्तेन खस्वामिनां प्रचरमायमजन- 

यत् । सा पीलमस्मां्चानुजन्तौ प्रद्वैरवदत्, नरा दमे परात्पर- 

स्येश्चरस्य दासाः, इमेऽस्मान् परिच्राणएस्य पन्थानं न्नापयन्तौति । 

बहदिनानि तयेतदक्रियत । रेषे पौलो व्यथितः सन् पराडत्य 

तमात्मानमवादौत्, यौशोः खोष्टस्य नामनाह लामादिशामि, अस्या 

 निःसरेति। तस्मिन्नेव दण्डे स निःससार, तदास्मदायस्याश्ा निःख- 

तेति दृषा तस्या; खामिनः पौलं सोलाञ्च सङ्गद्य कर्षन्तो विपणिं 

शास्तृ सम्भखं निन्युः सेनापत्योः समौपं तादु पस्थाप्य च जगदुः, 

नराविमावस्मन्नगरमतोव व्याकुलोकुरतः, दमौ यिद्धदिनौ वयं 
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रोमोयाः, या सेतो यंहोतुमनुष्ठातुं वा न विधेयमस्माभिस्तादृष्नै 

सेकीरिमौ विज्ञापयत इति । जननिवदहोऽपि तयो विक्द्धमुत्तस्थौ । 

तदा सेनापतौ तयो वासांसि विदाय्ये तयो वंचाघातमाज्ञापया- 

मासतः । बह्ाघातेस्तौ प्रहाय्ये च कारारक्तकं तयोः सयनन रक्लण- 

मादिश्य तौ कारागारे स्थापयामासतुः । स च तादृश्रमादेग्रं प्रा 

तावन्तरस्थकारायां निधाय काषटवन््णेन तयोख॒रण्णन् बबन्ध । 

श्रद्धराच्े पौलः सौलाश्च प्रायेयमानावोश्वरस्य स्तवमगायतां, 

कारावद्धा जनाश्च तयो गानमाकणेयन् । सदसा तु महान् ग्ठकन्यः 

सम्बश्व तेन काराग्टदस्य भित्तिमूलानि विचालितानि सब्वेद्ाराणि 

युगपदुदहवाटितानि सर्व्वषां बन्धनानि च मुक्तानि। तदा कारारचकः 

भग्ननिद्रः सन् काराया दवाराणि मुक्तानि दृष्टा कौषादसि निष्कं 

व्यात्मघातं कन्तु प्रावन्तेत, यतो वन्दिजना वहिः पलायिता दति 

तेनान्वमौयत । पौ लस्वत्युद्चखरेण तमाह, मेवात्मदिसां कुरुष्व यलो 

वयं सर्व्वऽच् विद्यामह दति तदा स दौपिका याचित्वा क्वमानः 

प्रविवेश, सक्पोश्य पौलसौलयोश्वरणष प्रणिपपात च । तौ वदि- 

नौत्वा बभाषे च, प्रश्ड, परि्राणएलाभायें मया कि कन्तयथं ? ताव- 

वदतां, प्रभो योनौ खौष्टे विश्वस्यतां तथा कृते परिज्राणं लप्यते 

त्वया तव गहेण च । नन्तरं तौ तस्तौ तस्य गटहे विद्यमानेभ्यः 

सर्ववभ्यश्च प्रभो वाक्य कथययामासतुः, स च निश्ायास्तस्मिन् दण्ड 

तावादाय ` तयोः चतानि प्रलालयामास, स च सर्व्वं तदौयजनाशच 

युगपत् छ्ापिता श्रभवन्। स च तान् ऊड्धं सरीयवेश्ष नौला भच्छाणि 

परिवेषयामास सपरिवारमोश्वरे विश्वासो ग्तवा जदषं च । 

प्रभाते जाते सेनापतौ वेत्रधरान् प्रहित्य तमूचतुः, तौ नरौ 

२६ विष्टेति । अतः कारारक्तकस्तां कथां ज्ञापयन् पौलमवादौन्, 
329 



२३० परेरितानां कम्भणामाख्यानं | | १€ २०-१.9 ऽ 

सेनापतौ यृश्रदिसजेनस्याज्ञां प्रितवन्तौ, श्रत ददानो युवां निगेत्य 
सकल्याणं प्रस्थातुमदेयः ¦ पौलस्त॒ तानुवाच, रोमौयौ नरावा्वां . २९ 

विचार विना सव्वेजनस्य खमक्तं ताभ्यां प्रहाय्य कारायां खापितौ, 

ददानो पुन गोपं ताभ्यां वहिक्ियावहे ? तन्त्ेव रयात् । तावेवागत्य 

नौ वहिनेयताभिति । अनन्तरं ताः कथा बेचधरैः सेनापतिभ्यां ₹न 

निवेदिताः। तदा तौ रोमौयाविति रुला सेनापतौ विग्यतुरागत्य च २९ 

तौ प्रासादयतां बदिर्नौला च नगरात् तयोः प्रस्थानं प्रायंयाञ्चकाते । 

अनन्तरं तौ कारातो निगत्य लुदियाया गहं प्रविविश्रतुः, तच च ४८ 

श्रादन् दृष्टा समाश्वास्य च प्रतस्याते । 
यिषघलनौकोनगरे सुखंवादप्रचारशणस् । 

श्रनन्तर तावाक्किप्यापल्ञोजियया च गल। यिषलनौोक्यासुप- ९ " 

तस्थाते ! तत्र विहदिनां समाजग्टहमामोत् । पौलश्च सोयाम्धाखात् १ 

तेषां ममाजं प्रविवेश । चिष्ु विश्रामवारेषु च तेः सम्भाषमाणः 

शास्वप्रयो गेनेदमवणेयत् प्रत्यपादयच्च यत् क्तेश्रभागिलं क्तानां ३ 

मध्यात् पुनर्त्थानञ्च खोष्टस्यो चितमासोत् मया च यस्य संवादो 

युग्रन्यं कते स योग्रुरेव खोष्टं इति तदा तेषां केचिन्नरा * 

भजनशगोलानां यूनानोचानां महतो सह्या वद्धः प्रमु ख्यमदहिलाख 

वाक्यं गहा पौलसौलयोः खपच्ता बश्टवुः। रविश्वार्नो ५ 

चिद दिनस्तौर्यामास्याय दटसेविनां कांञचिर् द्जेनान् ग्डोला 

जनसंहतिं छत्वा च नगर व्या्लुलो चक्रः, यासनस्य ग्टहसमु पाय च 

9, तौ पौरममाजं नेतुमयतन्त । तावप्रा्य तु यासनं कांिदन्यान् 

भ्रातुश्च कषेन्तः पौरनायकानां समौपं नौला प्रोच्चैरवदन्, ये 
ह 

सुमण्डलं विचोभितवन्तस्तेऽत्रापणयुपस्िताः, यासनश्च तेषामा तिथ्य 

क्तवान् । ते सव्वं च केसरस्य विधौनां प्रतिकरूलादारं कुव्वन्लो ° 
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= वदन्ति, यौग्रमनामा तदन्यो राजास्तौति) कथामिमां आ्रावयन्तस्ते 

ल 

९४ 

९५ 

१ ट 

जननिवदहं पौरनायकांञ्च व्याकुलौ चक्रुः, ततस्ते यासनाद् अन्येभ्यश्च 

प्रातिभावयमादाय तान् विसष्टजुः। 

श्रनन्तरं श्नातरः श्रोघ्रं निश्रायामेव पौलं सोौलाञ्च विरयां 

प्रस्थापयामास: । तचोपग्थाय तो यिह्दिनां सषमाजग्टहं जग्मतुः । 

यिषलनो कौ निवासिभ्य इमे सुला आसन्, तसात् खम्यूरुनोत्छुकले- 

नेश्वर वाक्यमयहिषुः, प्रतिदिनञ्च शस्त्राण्यालो चयन्तस्ताः कथया ययार्या 

न वेति ज्ञातुमयतन्त। ततस्तेषामनेके य॒नानोयानां भद्रयो षितां 

युरुषाणणञ्चानल्याश्च व्यश्च सिषुः। यिषल्नौ कौया यिह्छदिनस्तु विरया- 

यामपि पौलनेश्वरवाक्यस्य घोषणमवगत्येव तचाष्युपस्याय जननिवहं 

व्यचालयन् व्याक्ुलमकुव्वेश्च । तदा श्वातरमस्तत्वणं पौलं भसुद्रेण 

जिगमिषुमिव प्रस्थापयामासुः, मोखास्तु तोमयियश्च तत्रावातिष्ठतां। 

पलस्य पथग्रदेकास्तु तम् आधोनों यावन्निन्युः, सौलास्तोमयियश्च 
यया ग्रौप्रं मद ज्तिकमागच्छतामित्याज्ञां प्राप्य प्रतस्थिरे च । 

श्रायौनोनगरे सुसं ताद प्रचारणस् । 

आयौन्यां तौ प्रतौचमाणः पौलो यदा तन्नगरं देवप्रतिमामय- 

मपश्यत् तदा तस्यान्तरात्मो द तेजयत । ततः स समाजग्हे यिद्धदिभि 

भेजनश्नौ लजनेख, विपण्याञ्च प्रत्यहं तच विद्यमाने म॑नु्येः समभाषत । 

इ पिकरूरौोयमतस्य श्तोयिकौयमतस्य च कियन्तो द शेन शास््रवेत्तारोऽपि 

तेन साद्धं वदन्त । एके चावदन्, वाक्रणादारोऽसौ किं विवचुरिति? 

अन्यो ऽवदन्, मन्ये स विदे शरिदेवानां ज्ञायक इति, यतः स तान् यौशोः 

पुनरुत्थिते्च सुसंवाद मकथयत् । शेषे ते तं ग्टहौल्ारेयपागाभिधं 

सभास्ानं नौलावादिषुः. भवता कश्वमानेयं नवभ्रिच्षा केदृशो, तत् 

किमस्माभिरवगम्धं न वेति? भवान असम्भवकया श्रस्मत्कणेगोचर- 
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मानयति, श्रलस्तासां किं तात्पय्ये तद् वयं ज्ञातुमिच्छाम इति । 

त्रायोनौयाः चव्यं तत्र प्रवासिविदिशिनश्च नान्यत् किमपि कन्त ९९ 

'प्येवास्यन्, केवलं सव्वेतो नूृतनतरं किञ्चित कथयितुं ओतु वा । 

तदा पौल श्रारेयपागस्य मध्य उत्थाय जगाद, भो आआयोनौयनराः, 

युभ्रानहहं सव्वेविषयेऽतौव देवभक्रान् लक्तयामि । यतः पय्येटनकाले 

युञ्नाकं पज्यवस्छनि समालो चयता मया यज्वेदिरेकाद्शि, तस्यां 

लिखितमासौत्, अ्रविदिताय रेवायेति। रतो ययमजानन्तो यस्य 

भजन कुरुथ तस्य कथयामह युश्नान् ज्ापयामि। विश्वस्य तच 

विद्यमानानां सववाञ्च निर्माता य ईश्वरः स एव खगण्यिव्योः 

प्रभुः खन् नेव दस्तनिष्वितेषु मन्दिरेषु निवसति न वा कस्यापि 

_द्र्स्याप्राक्चितो मानवदस्तेः सेव्यते, स एव हि सर्व्वेभ्यो अगेवनस्य 

श्वासस्य सव्वैस्य च दाता । स चेकस्माच्छोणितान्मनुव्याणं यावतौय- 

जातिसुत्याद्य छृत्ल्ञे श्चमण्डले वासयित्वा च तेषां निवासस्य प्राड- 

निरूपितान् कालान् सो माश्च निर्णोतवान् । किमयं ? ते कथञ्चित् 

तं स्यच्छन्त्यवा स्यन्ति वेत्याश्रया यत् तमच्िव्येयुरित्यथं । स त्वस्माकं 

कस्माच् दूरे न वन्तेते, यतस्तस्न्नेव वयं जोवामश्चरामः समख । 

तथा हि युद्माकं कैश्चित् कविभिरपि कथितं तस्य वयं सजातौया 
दूति। यदि च वयं तस्य सजातौयास्तडि नानुमेयमख्माभि येद् 

टे श्वरप्रकति मंनुव्याणां शिच्पाच्चिन्तातश्च सृतितेन खन रजतेन 

प्रस्तरेण वा सदुग्नौ । अतणएवेश्वरोऽज्ञानलस्च कालान् उपेच्छ साग्त 

सव्व सव्वेमनुय्यान् मनःप्रत्यावन्तेनमादिश्रति । यतः स दिनमेक 

निरूपितवान्, यस्मिन् स स्रनिर्णोतिन नरेण धश्मतो मण्डलस्य 

विचार करिव्यति, शतानां मध्यात् तस्योत्थापनेन च तमधि 

शर्व्वभ्यो विश्वासयोग्यं प्रमाणं दत्तवानिति । 
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२२ तद् शतानां पुनरुत्थानरू कथां खत्वा केचिद् पजडहसुः केचिचा- 

कादिषुः, अन्यस्मिन् काले वयं तव मुखादेतस्य कथां ओष्याम इति । 

२२ दत्थ पौ लस्तेषां मध्यान्निजंगाम । केचिन्नरास्तु तस्यानुषद्गिणो भला 
२४ व्यश्वलिषुः, च्रारेयपागौयो दियनुषियोऽपि तेषां मध्य च्रासौत् तथा 

दामारौनाग्येका महिला, अन्ये कियन्तश्च ताभ्यां साद्धमासन् । 

करिन्यनगरे सुसंवाद्प्रचारणम् 

९८ ९ ततः परं पौल आधयौनोतः प्रस्थाय करिन्य उपतस्ये । तच 

र स पन्तदे शजातम् आकिलानामानमेकं यिहछदिनं तत्पन्नौ परिष्कि- 

लाञ्चासादयामास, स श्राक्रिला किञ्चित् प्व्वेम् इतालियातं च्रागत- 

वान्, यतः ज्ञोदियो रोमातः खन्वैयिद्छदि नां प्रस्थानमाज्ञा पितवान् । 

२ पौलस्तावभ्यगमत् एकव्यवमायिलाच्च ताभ्बां सद्धं वसन् कम्मौकरोत्, 

४ यतस्तौ दूष्यनिग्माणव्यवसा यिनावास्तां । प्रतिविश्रामवारन्त् स समाज- 
पटहे कथाम्रसङ्ग कुव्वेन् चिह्दिनो यूनानोयांश्च विश्वाभिनः 

कन्तु मयतत । 

५ माकिदनियातस्तु सोलातौमयिययोरागतयोः पौल रेश्वरवाक्ये 

निविष्टमनाः सन् योग्ररेव खौष्ट एतस्य दृढं प्रमाणं यिह्हदिभ्वा- 

ऽददत् । तेषु तु प्रतिरोधं धश्मेनिन्दाञ्च कुव्वेत्छु स खवस्ल्ाणि 

परिधूय तानवादौत्, चुसच्छो एितं युद्माकं शिरःखु वन्तेतां, प्ररचि- 

रहमद्यारभ्य परजातोयानां समौपं यास्यामि । अनन्तर स समाज- 

4); 

© 

गहं त्यक्ता युष्टनामकस्य कस्यचिद् रेश्वरभजन शौ लस्य नरस्य हं 

= प्रविवेश, तस्य ग्टदं समाजग्टहस्य पाञ्च खितं समाजाध्यचः 

करोष्यश्च छत््न खग्टहेण साद्धे प्रभौ यश्लौत्, करिन्धौ यानाञ्च 

< बहवः श्रवा व्यश्वभिषुः स्तापिता बश्डवुञ्च । प्रभु नेशदशेनेन 

५० पौलमन्रवौत्, मा मैषौरपि तु भाषख, मोनो मा भवेः, यतोऽदं 
338 



३३४ पोरितानां कभ्भणामरस्यानं । १८ ११२ 

लया- साद्धे वक्तं, लां हिंसित कोऽपि लां नाक्रमिख्यति, अतो 

नगरेऽस्मिन् मम बङ्लो प्रजा विद्ते । न्स च वच्छरमेकं षडमामां- 

खावस्थाय तचव्यानां मध्य ईश्वरस्य त्राच्यमंश्रिचयत् । 

माल्लियनि लाखायाप्रदे शस्याधियत्ये नियुक्ते सति चिह्दिन 

एक चित्तेन यौलस्य वि्द्धसुत्थाय विचारपसनस्य स्डखं नौोलावदन्, 

असावोश्वरस्य व्यवस्य विरद्धभजनाय मनुख्यान् प्रचोदयति । तदा 

पौले मुखमु ट यितुसुद्यते सति गाल्लिया यिह्ठदिनोऽन्वौत्, भो 

चिह्छदिनः, यद्यपराधोऽयवा दुष्टच्छलः समभविव्यत् तहिं यथायुक्तं 

युश्रान् ्रमद्िष्ये । यदि तु केवलं कथां नामानि युश्रदौयव्यवस्या- 

मधि वा विवादः स्यात् तदि यूयसेव तद्ालोचनां कुरुथ, यत- 

स्तादुशानां विचारयिता भवितुमदह न रोचये । इत्थमुक्ता ख तान् 

विचारासनसमौ पात् निरास्यत्, तदा यनानौयः सव्वेजनः समाजा- 

भ्यच्त सोश्धिनिं सङ्गृह्य विचारासनस्य सम्म ताड्यामासुः । गाल्लिया 

च तत्त किञ्चिदपि न व्यचिन्तयत् । 

ततः परमपि पौलो वह्कदिनान्यवस्थाय ओेषे भ्बादन् आमन्त्य 
सुरियादेशगमनायं प्रिक्किल्लाक्रिलाभ्यां सहितः पोतमारूरोड । 

किञ्चिद् व्रतमास्थाय स किंखियायां शिरो मण्डितवान् । अनन्तरम् 

दफिष उपस्थाय ख तौ तच तत्याज, खयञ्च समाजग्टदं प्रविश्य 

यिहदिभिः बद्ध कथाप्रसङ्गमकार्षौत् । तेषु तु खसन्निधौ तस्य 

दौ्तरमवस्थानं प्रा्थयमानेषु स तन्नाङ्गोचकार, अपि तु ताना- 

मन्त्यावादौत्, यिरूष्ालेम आगामिपव्वैणः पालनं सव्वेया मया 

कत्तव्य । यदि लौश्चराच रोचते, तदं पश्चाद् युश्नटन्तिकं प्रत्या- 

गमिख्याभि । अनन्तरं स पोतेनेफिषान् प्रतस्ये कैसरियायामु पस्थाय 

मर स्थलेन चिषूशाललेम गत्वा मण्डल्लोमभिवन््या न्तियिखियां जगाम । 
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र् 

॥ >| 

॥ द्र 

सुख्वादं प्रचरितं पौलस्य तृरौपगमनस् । 

तच कियत्कालं यापयिला स प्रस्थाय क्रमशो गालातियादेश 

फरगियाञ्च पय्येटन् सर्व्वान् भिय्यान् स्थिरौकन्त प्रावन्तेत । 

आपल्लोविवर णम् । 

अथ सिकन्दरियानमरे जात आ पल्लुनामेको यिहदौफिष उप- 

तस्ये, स॒ सुवक्ता शास्त्रे शक्रञ्चासोत् । स प्रभो मागे शित 

आत्मन्यन्तप्त्च सन् प्रसुमधि खच्छसुपदेशमदद्ात् रपि ठू केवलं 

यो हनस्य स्ञापनभमजानात् । स नरः समाजग्टहे निभेयेन भाषितु- 

मारेभे । तस्योपदेशं श्रलाक्िलाः मिष्किल्ला च तं खान्तिकिमानय 

ख्च्छतररूपेणश्वरस्य पन्धानमबोधयतां । ततः परं तस्मिन् सासुद्र- 

मार्गेणाखायां जिगमिषति भ्रातर आश्वास्य श्िच्येः यदनुगरद्यत 

तदथं तेषां समौपं पच्चिकां लिलिखुः । तचोपस्थाय च सोऽनुयदेए 

प्राप्तविश्वासिनाम् अतौवोपकारो बण्डव, यतो योष्रेव खोट 

एतत् शास्त्रौयोक्तिभिः सप्रमाणौङुव्वेन् म उत्सा पूव्वक जनसस 

यिह्हदिभिः साद्धं विवदमानस्तान् अजयत् । 

दूफिषनगरे पौलस्य प्रचारम् । 

१९, करिन्थ ्रापज्ञोरवख्ितिकाले पौलः समुद्राद दूरतराणं 

; 

४: 

४ 

प्रदेशानां पव्यैटनं खमाघेफिष उपतख्े । तत्र कतिपयान् शिष्यान् 

चासाद्य पग्रच्छ, यख विश्वालिनो श्वला कि पविच्रमात््मानं लख- 

वन्तः 2 ते तमूचुः, पवि आत्मा यदस्तौदमपि न स्रुतमस्माभिः। 

स तान् पुनरवादौत्, तदहि किमुदिश्व खापिता अ्रभवत ? त ऊचुः, 

यो दहनस्य सापनसु दिश्य ! पौलस््वाह, यो दनो मनःप्रत्यावत्तंनख्च- 

केन सरापनेना्लापयत्, अपि तु जनेभ्योऽकथयत् मत्ञ्चाद् य 

आगभिव्यति तस्धिन्नयंतः खोटे योध्रौ युश्रामि विश्वसितव्यमिति । 
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तच्छ्रुला ते म्भो ्योशोर्ना्ला पिता बरुतरः। पौलेन तेषु हस्ता्ेणं 

छते च पवि आत्मा तेव्ववततार, ते चान्यभाषाभिरभाषन्त 

भावोक्तौर्व्याहरं्च । ते साकच्येन प्रायेण दाद् नरा श्रासन् । 

ततः परं स समाजग्टहं प्रविश्य चोन् मासान् चात् निभेय- 

त्वमास्यायेश्वरस्य राज्यमयि प्रसङ्गमकरोत् विश्वासाय च ओटठना- 

श्वासयत् । केचित्त कटोरा भ्रनाज्ञावदहाञ्च भवन्ति जनसमन्तं ध्मेमागे 

निन्दन्ति चेति दृष्टा स तेभ्योऽपक्रम्य शिय्यान् प्रथक् छता प्रत्यहं 

तूराषनान्नः कस्य चिन्नरस्य विद्याश्ालायां कथयागप्रसङ्गमकरोत् । इत्यं 

वषेदयमयाप्यत, तस्माद् आग्ियाप्रदेशनिवासिभि यिह्ृदिमि 

यनानौयेश्च सर्वः प्रभो र्यो शोः कथाश्रावि। ईश्वरश्च पौलस्व हस्ताभ्याम् 

अरसामान्यानि प्रमावसिद्धकर्म्माण्यसाघयत्, फलतस्तस्य गाजान्नोतेषु 

निचोलेषु रदस्तमाजेनायेवस्ेषु वा वयाधितानाभ्ुपरि निहितिषु 

वयाघयन्तभ्यो निराज्रियन्त, दृष्टा त्रात्मानश्च तदाविष्टेभ्यो निरसरन्। 

तदा देश्रपय्येटकानां चिहदिनां तापसारिणणं केचिद् दुष्टा- 

त्माभिः क्किष्टानां मनुव्याणसुपरि प्रभो र्यौ शो नामव्याहन्त प्रहत्या- 
वदन्, पौलेन घोव्यमाणस्य योगशो नान्न श्रवा युश्रान् आ्राज्ञापयाम 

इति। स्किवानान्धः कस्यचिद् चिह्ृदिनो सुख्ययाजकस्य सप्त यु जास्तद- 

कुन्बेन् । एकदा तु दुष्ट ्रात्मावादोत्, चोग्रं जानामि पौलोऽप मम 

विदितः, यूधन्त् कै? अनन्तर ॑तेन दुष्टेनात्मना विष्टो नर उन्बुत्य 

तानाक्रभ्य जिल्ला च तेषां तथा प्रवश्चूव, यथा ते विवसश््लाः चताङ्गाख 

तस्माद् गटहाद वदः पलायाञ्चक्रिरे। तच्चेफिषनिवासिभिः सवे 

विं्ृदिभि चूनानौयेञ्ावागन्यत, ते च सव्व भयाक्रान्ता च्रभवन् 

प्रभो ्यौशो नाम चामरौयत। ये विश्वशितवन्तस्तेषामनेके चागत्य 

सखव्यापारान् खोचक्रिरे ज्ञापयामासुञ्च । ये च कुहकटत्तय आसं- 
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९९ 

९४. 

९९ 

ओ, 

स्तेषामनेके खपुस्तकानि समानोय स्ववां समचमघाचुः । गणितिषु 

च तेषां मूद्येषु तानि पञ्चायुतानि रौणसुद्रा इति तै निरणायि । 

दत्थ सप्रभावं प्रभो वाक्यमव्धेत प्राभवच्च । 

सम्बन्नेव्वेतेषु कम्मेस पौलो मनसेदं निरचेषोत्, माकिदनियाम् 

आ्आायाञ्च पय्ैटिव्यामि ततश्च चिषशलेमं गमिव्यामोति, पुनखाड्द, 

तच गमनात् पर मया रोमौपि द्रष्टेति । श्रनन्तरं तख 

परिचय्थांकारिणं मध्ये तौमयियभिरास्तञ्च दावेतौ माकिदनियां 

प्रहित्य स खयम् आआशियायां कियन्तं कालमवा तिष्टत । 

तस्मिन् काले तु तं धम्मेपयमधि महाचोभ उत्पदे) फलतो 

दौ मौजियनाभैकः खकार आस्तिमौदेव्या रौष्यमन्दिराणि रचयन् 
शिच्धिनां प्रचुराथौ पाञ्जनमजनयत् । ख तान् ताद शशिल्पसन्फ्को य- 

कम्कारिणचेकचोर्त्यावादौत्, महाशयाः, चरयौपाज्जनोपायादस्मा- 

दस्माकं सम्पत्तिः सम्भवतोति. भवद्भिर नश्यते । भवद्धिञ्चैतट् दृश्यते 

श्रूयते च यन्न केवलमिफिषेऽपि ठु प्रायेण रत्लायाम् त्रश्िवायां 
पौलोऽसौ ` बहजनं खपक्लोरृत्य ₹दस्तनिन्िता देवा न देवा दत्युप- 
दिश्नन् मतान्तरावलम्निनं छतवान् । श्ननेन न केवलम् अस्मदौय- 

इन्तेर पयश्ोगमनं शङ्कनोयम्, त्रपि तु महादेव्या आ्तिम्या धब्मघान्नो 

हेयत्वं छत्छ्लया शरियया मत्येलोकेन च पृज्यमानायास्तस्या माहाग्य- 

भरंोऽपि शङ्नोयः । एतच्छ्रवा ते रोवपूणां उचेःखरेण क्रो ्रन्तो- 

ऽवदन्, दफिषौयाणणम् आत्तिमो महतौ ति । छत्रे नगरे च कल्पं 
जाते ते पौलस्य सहचरौ गायारिष्टा्खाविमौ माकिदनौयौ नरौ 

सङगदयैकचित्ते धावन्तोरङ्गशचमिं जग्भुः । पौके त पौरसमाजं 
 प्रवेष्टुभिच्छां दशेयति भिव्धास्तं नानुजज्जिरे । ्राशिथाधिपतौनां ये 

केचित् तच्छ प्रणयिन श्रासंस्तेऽपि दृतं मरहित्य रङ्गशर्मौ खसमपेणं 
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तेन यन्न क्रियेत तत् प्राययाञ्चक्रिरे । तच्च वेक एकमन्ये चान्यत् 

करो श्रन्तो ऽवदन्, यतः पौरमण्डलो प्रचृन्धासौत्, ते किमथे समवे- 

तास्तदप्यधिकां शो जनो नाजानात् । श्रनन्तर जननिकवदाद् चिह्कदिमि 

निर्दिष्टः शिकन्दरः केिद् वद्िरानिन्ये, स च श्किन्दरो इ्तं 

९ 

चालयिला टोषप्रचालनाथे पौरख्माजमालपित्मुद्यतोऽ्त् । सतु ९४ 

यि्दौति विदिवे ख्ति, प्रायेण पञ्च दण्डान् यावत् क्रोशतां 

सर्व्वघां मुखादि यमका वाणो निरसरत्, दफिषौयाणम् श्रामो 

मदतोति । गरेषे नगरस्य काय्थेसम्पाद को जननिवहं शमयिलावादौत्, 

भो दफिषौयनराः, को नु मनुव्यो नेदं जानाति यदिफिषौयाणां 

नगरौ महादेव्या च्रात्तिम्या चुपितरात् पतिताया मूर्त्याञ्च मन्दिर 

नाजिका ? कथेयं प्रतिवादातोतेति बद्धा युक्नाभिः शान्तभावमवलश््य 

स्थातव्यम् अ्रवि्डश्यं किमपि न क्तैव । नराविमौ युश्नाभिरानौतौ, 

तौ तु न प्रूलवस््पद्यरकौ न वा युशनहेव्या निन्दकौ । केनचित् खाद 

यदि दौमौचियस्य तत्सङ्गिनां शिचल्पिनाञ्च विवादो भवेत्, तदि 

व्वहाराथं निरूपितानि दिनानि सन्ति राजप्रतिनिधयख् विद्यन्ते, 

ते भियो वादप्रतिवादौ क्रियतां, अन्यत् किमपि तु यदि युश्नाभि 
याच्यते, तहिं व्यवस्थानुमतायां पौरमण्डल्यां तन्निणा यिष्यते । 

वास्तवम् अ्रद्यटन्तस्य कारणाट् उपञ्ञवदोषग्रस्तानामिवास्ाकमभियोगो 

शङ्कनोयः, यत एतस्य बज्जनश्मागमस्य व्याख्यां कन्त येन शरक्गुयाम 

तादृश्रो डेतुवादः कोऽपि न विद्यते। ददं क्थयिल्ा स 

पौर मण्डलो विससजे । 

लस्य प्रथमे ग्रौकटेशे अनन्तरं यिरूशालेमगमनम् । 

~ 

तस्य कखस्य निदत्त: पर पौलः शिष्यान् खसमौ पमा्वय ॐ © ९ 

मङ्गलं वदिता च माकिदनियां गन्तकामः प्रतस्ये । तज्त्यस्थानानि 
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पथ्व्य॒ वद्वा जंनानाश्वास्य च स यूनानोयदेश्र उप्त । 

तच मास्चयं यापयित्वा यदा सख सासुद्रमार्गेण सुरियां गन्तुसुद्यत 

रासत्, तदा यिह्छदिभिस्तस्य विर्द्धायां कूमन््णायां शृतायां ख 

माकिदनियया प्रत्यावत्तितुं निरचेषौत् । श्राण्यां याक तेन 

साद्धंमिमेऽगच्छन्, विर यौयः सोपाचः, यिषलनोकौ यावारिष्टाखंसि- 

कुन्दौ दर्वोयो गायस्तोमयियख्च, आशियादेभ्भेयो तुखिकचफिमौ 

च । देऽस्माकं पूव्यं गला चोयायाम् श्रसमान् मरतयेचन्त । वयन्तु 
किष्वश्न्यपूपानां पव्वेकालात् परं पोतेन फिलिपौतः प्रस्थाय पञ्च- 

भिदिनेस््ोयां तेषां समो पमागमाम तच स्चदिनान्ययापयाम च| 

अनन्तर -सम्नाहस्य प्रथमे दिने भरादढघु पूपभञ्ननायं मिलितिषु 

पौलः परप्रातःकाल्े प्रस्थातुं नित्य तेः सह कथाप्रसङ्गः कुव्वेननेध- 

राच्च यावत् कथयिलातिष्ठत् । यच्च ग््होपरिख्ये प्रकोष्टे वयं 

मिलिता आस्म तच बह्म दौपिका आरान् । तदा वातायन 

उपविष्ट ऊतुखनामेको युवा प्रबलनिद्राक्राम्यत ¦ पौले दौधेकालं 

भाषमाणे ख निद्रयारष्टस्ततौयायाः खेणवाः म्रकोष्ठाद् शमौ निपपात 

स्टलोऽपनिन्ये च । पौलसू्ववर्ह्य तस्योपरि पतिता तं समाञ्िवख 

चावादौत् मा चभ्यध्वं यतोऽस्य देडे प्राणाः स्थिताः । श्रनन्तर स 

पुनहपरिख्यं प्रकोष्ठं गत्वा पूपं भङ्काह्ारं छता प्रभातं यावत् प्रचुर 

सम्भाय्य च तथाविधो निजेगाम। जनास्तु तं बालं जोवन्तमानौ- 

यासामान्यमाश्वासं लखवन्तः । 

प्रयमं हि वयं पोतमार्द्या्ं जिगमिषवस्ततैव पौ लं ग्टहौययन्तः 

मस्ितमड, यतः स एव खलेन गन्त कामस्तदाज्ञापितवान् । आस्म 

ऽस्माभिः माद्धं मिलितं तं श्टदीवा वयं भितुल्नों जग्मिम, तत 

प्राय परदिने खोयस्य सश्मुखमु पतखिमडे । श्रपरेदयुः साम यावत् 
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शसुद्र तेरिमः ओोगुलिये राच्चि यापा च परदिने भिलौतं 

जग्मिम । यत श्राग्रियायां विलम्बः सम्भविष्यतौति शङ्कया पौल 

द फिषमतिक्रम्य गन्तव्यममन्यत । यतः शक्ये सति पञ्चाशरन्तगयेत्वस्य 

दिने यिरूग्रालेम उपस्थितो भवितुभिच्छातः सोऽत्वरत । 

भिलोतान्त् स दषं दूतं प्रत्य मण्डल्याः प्राचोनान् 

आ्ाययामास्ष । तेषु तस्यान्तिकमागतेष स॒ तान् जगाद, 

आशरियायां ममो पसख्धितेः प्रथमं दिनमारभ्य युञ्त्सङ्गऽहं समस्तकालं 
कथमा चग्तिवांस्तद् युद्ाभिरलुग्चत सबयूणेनसतयाहं मरचुरने जलेन 

सहितो यिहृदिनां कमन््णाभिरूत्यादितानां बङपरौक्ताणां मध्ये 

प्रभो दासम् अकरवं । डहितजनक किमपि न प्रच्छाद्य जनसमच्त 

गहे ण्डे च युश्रान सव्ये ज्ञापयितुं शिक्षयितुञ्चाक्तान्त ्रासम्, 
ईैश्वरसुदिश्य मनःपरत्यावन्तेनं कन्तव्यम् अस्मम्मयं योषं खोषटसुदिश्य 

विश्वासश्च कत्तव्य दत्येतस्य॒खाच्छं॑यिह्ठदिभ्यो यूनानोयेग्यख 

प्राददाम् । इदानौन्त् पश्वतात्मना बद्धोऽहं चिरूगालेमं गच्छामि; 

न जाने तच मम किं सभ्भविव्यति, केवलमिद जानामि, यदेकरै- 

कस्मिन् नगरे पवित्र श्रात्या खाच्य द्ला वदति, यद् बन्धनानि 

क्रशाश्च मां प्रतौचन्ते। नाद तु किमग्यतुखिन्तयामिन वा मम 

प्राणन् मदथे महामूल्यान् मन्ये, केवलं सानन्दं मम धावनं 

समापयितुम् रेश्वरानुयद्प्रकाग्रके सुसवादे शाच्छप्रदानाय प्रभो 

योनो लंां परिचयं साघयित््चाकाङ्खगभि। दटानौञ्च पश्यत 

जानेऽदं यद् येषां मध्य ईश्वरस्य राव्यं घोषयन्नहं पय्येटितवान् स्वं 
ते यूथमितः परं ममास्यं पुन नँ द्रच्छय । चरतो इतोरद्यैव वु्रान् 
साकचिणः कुव्वैन् वदामि, सव्वंषां श्रोणितपातदोषाद् हं श्वः, यतो 

युश्रान् ईश्वरस्य समां मन््णां न्ना पयितुमदमक्तान्त श्रा । चरतो 
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यूयं सेषु पविच श्रात्मा च युञ्नान् अध्यच्ान् छता यस्य म्य 

स्थापितवां स्तसिन् ङ्क्स व्रजे च मनांसि निधड्धम् श्वरस्य 

खश्ोणितेन क्रतां मण्डलो रचितं यतध्वं । जानेऽहं यन्मम 

परखानात् परं दुजेया टका युश्नन्मध्ये प्रच्छन्ति ते नजस्य न 

दयिच्यन्ते। युञ्मत्तः केचिन्नरा उत्पद्य कुटिलकथाभिः भिव्यान् खानु- 

` गामिलायापकषितुं यतिखथन्ते । अतो जाग्टत स्मरत च यद् वर्षचयं 

यावदहं निशायां दिवसे च सवाष्यनेचो युश्मान् प्रत्येकं सचेतनान् 

कुब्वैन्न व्यरमे । इदानोञ्च भो भ्रातरः, श्रहमोश्वरे तदौयानु यदस्य 

वाक्ये च युश्मान् समपेयाभि, स हि यु्नान् प्रतिष्टापयितं 

पविच्रौछतानां सर्व्वेषां मध्ये युश्मभ्यं दायां शं दातुञ्च शक्तः। कस्यचित् 

खर्णाय कूप्याय परिच्छदाय वाहं न खुश्धवान् । यूयमेव चं 

जानोय यन्मम मदौयसङ्गिनाञ्चावश्यकव्ययाये किङ्करेणैतेन 

करदयेन परि्रमोऽकारि । सब्वैयादं खं युश्नाकमादशे रतवान् 

यत दूत्यं परिश्रमं सखोशत्यास्रामि दुंन्बेला उपकन्नेव्याः स्मन्तेवयानि 

च प्रभो ्यौश्ो वाक्यानि स एव हि कथितवान्, धन्यतरं 

दानमादानत दति, 

एतत् कथयिला स॒ जानुनौ पातयिला सर्वैः साद्धं प्राथेया- 
श्चक्रे । सव्वषाञ्च तत्रं रोदनं स्नातं, ते च पौलस्य कण्ठदेश- 

माक्षिव्य तमचुग्बन् । विगेषतस्ते तदौयास्यं पुन ने द्रच्छन्तौति 
तेन यदुक्त तस्मिन् वाक्ये तेऽतौत दुःखान्तं बश्डवुः । अनन्तरं ते 

पोतं यावत् तेन साद्धं जग्म: । 

९९. श्रायासेन तेभ्यो वियुक्ताः सन्तः योतेन प्रस्थाय वयद्जगमनेन 

र 

द् 

कोयं परदिने च रोद, ततश्च पातारां जग्मिम । तच फेनोकौ- 

दे्रमामिनं पोतमासाद्य तमार प्रतस्िमदे । कुप्रदौपे चास्म- 
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इष्टिगोचरोश्वते तं सवयदिभशि विदय सुरियासुदिश्य गत्वा खोर 

उपतख्िमडे । यतस्तत्र पोता₹ भाण्डनिःसारण कर्तव्यमासौत् † 

व्यञ्च॒ तच शिव्याननुसन्धाय सप्नदिनाज्यतिष्ठाम । त आरद्मन 

आवेशात् यौजलमवदन् यत् तेन यिर्शालेमं न गन्तव्ये । तेषु 

दिनेषु ग्रेषं यावदस्म्मामि ्यापितेषु यदा वयं नगराज्निगेत्य प्राति- 

छटामहि तदा भर्य्याभि बालके परिटतास्ठे स्व्वैऽस्माभिः सद्धं 

नगरस्य वहिःप्रान्तं यावद गच्छन् तच समुद्रतटे च सर्व्वं वयं जानुनि 

पातयित्वा प्राथयामदि । अनन्तरं यरस्यरमभिवाद्य वयं पोतमार- 

रुद्धिम ते च प्रत्येकं खस्थानं प्रत्यावद्रतिरे । 

खोराट् वथं खसुद्रयाचां समाप तलिमायावुपतख्िमहे भि्या- 

नभिवाद्य च दिनमेकं तेषां सन्निधाववातिष्टामडहि । अपरेयुशच 

पौलस्तत्सद्गिनश्च वय प्रस्थाय कैमरियायासुपतख्िमहे ; सप्तानां 

अण्धां गणितस्य सुसवाद् घोष कस्य फिलिपस्य गह प्रविश्य च तस्य 

सन्निधाववातिष्टामहि । तस चतसख्रोऽनूटं भाववादिन्यो दुहितर् 

आखन् । श्रस्मासु तत्र बहतराणि दिनान्यवतिष्ठमानेषु चिहदि- 

यात॒ आगावनामेको भाववाद्युपतस्छे । सोऽसमत्समौ पमागत्य पौलस्य 

कटिबन्धनं ग्टदौला खदस्तौ स्वचरणौ च ब्धात्रवोत्, पवि 

आत्पमदं वक्ति, इदं यस्य कटिवन्धनं, तं नर॒ यि्ूशालेमे यिष्दिन 

इत्यं ब्धा परजातोयानां ₹्तषु समपंयियन्तोति । तच्छरुलास्ा- 

-भिस्तचत्ये्च स॒ श्विनयमू च, भवता यिरूशालेमं मा गम्यतामिति । 

पौलस्लसमान् प्रतिबभाषे, कन्दन्तो मम दयं अन्पौडयन्तश्च किं 

कुङूय? प्रभो ्यौशो नाम्नो निमित्त यिरूणलेमे न केवलं बद्धो 

भवितुञु्यतोऽडइं मत्तमणुद्यतोऽस्ि । इत्यं तसिन्नखाकं याचनाया- 

मसषश्मते सति वयं निदत्यावादिश्र, प्रभोरिच्छा भवलिति । 
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पौलस्य पिरूशालेमे शद्कुलावद्ठत्वस् । 

तेभ्यो दिनेभ्य, पर वयं पाययद्रव्ा्यादाय यिरूणलेमम- 

गमाम । केसरियातोऽपि केचिच्छव्या अस्माभिः साद्धमगमन् 

यस्य ग्टडे चास्माभिरतिथिभि भवितव्य तस्व ज्ुप्रोयन्नासोनेतिनाबः 

प्राचतौनस्य भव्यस्य ग्ट हमस्माननेषुः । 

चिरूग्रालेम जपस्थिता वयं श्राढमिः खानन्दमनुगटदोताः । 

श्रपरेद्युः पौलोऽस्मान् सङ्गिनः कला याकोबस्य ग्टहं प्रविवेश । 

प्राचौनाश्च सव्वं तच्ोपतख्िरे। स तानभिवाद्च तस्य परिचयेया 

परजातौनां मध्य इश्वरेण यद् यत् साधितं तत्तत् खविग्ेषं तेभ्यः 

कथयामास । ते च अलेश्वरमस्तुवन्, यौलञ्चावदन् लं पश्वसि, 

भ्रातः, कत्ययुतानि यचिह्नदिनो विश्वाशिनो जाताः, ते च सव्व 

व्यवस्थायाः पच्छ उद्योगिनः । वामधि च ते ष्यन्नसिदसुक्तरा यत् 

लं परजातिष वाखकारिणः सर्व्वान् चिह्भदिनो मोभ्रितोऽपक्रमण 

शिच्यन् शिशूनां त्वक् च्छदोऽकन्तव्यो रौ तयश्च नाचरितव्या युश्ना- 

भिरिति वद्सि । अतः किं कन्तेव्यं ? जननिवदहेनावश्यं मिलितय, 

यत स्वट्ागमनसंवादस्तेः शओ्रोग्यते । रतो वयं तभ्य यत् कथया- 

मस्तत् कन्तेमेखि । त्रतेन वद्धा अस्माकं चत्वरः पुरुषा विद्यन्ते । 

लं तानादाच तेः सद्धं खं पुनोखव ते च यथा शिरोमुण्डनं कन्त 

श्कतयुस्तथा तेषां निभित्तमयेव्ययं कुरु, तथा छते रूव्वं ज्ञाखछन्ति 

यत् व्वामधि ते यदुक्रास्तदतश्यमपि तु वमपि व्यवस्धापालन- 

माचरसौति । कतविश्चासानां परजातौोयानां हि वधं पचेणास्माक- 

मिमां मतिं ज्ञापितवन्तो यदेतेषामन्यत् किमपिते ने रचणोबं 

केवलं देवमूर्तौनां प्रसादः शोणितं रुट्धश्वाखजोविनां मांसं खभि- 

चारेतानि तेः परिदत्तव्यानि। तदा पौलस्तान् नरानादाय 
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परदिने तैः साद्ध खं पवित्वा धम्मधाम प्रविश्य तेषां निमित्तमे- 

केकश्र उपहारानयनं यावद् यापयितव्यानां पावनस्य दिनानां 
पणां सद्यां ज्ञापयामास । 

तेषु सप्तसु दिनेष प्रायेण समाप्ेषु श्राशियादे भौया यिहदिनो 

ध्मेधानि तं दृष्टवा प्रायेण क्न जननिवहं व्याकुलो चक्रस्तस्िन् 

दस्ता पैणं कलोचेःखरेणावादिषुख, भो इखाथेलो यनराः साहाय्यं 

कुरत । अरय स मनुग्यो यः सव्वैच सर्व्वभ्यो ऽस्म्रटौयजाते व्ेवस्थायाः 

स्थानस्येतस्य च विर्द्ां श्िचां ददाति । अपिच स य॒नानौय- 

नरानपि ध््मधाश्नोऽभ्यन्तर मानोयेदं पविचं स्थानमपविचौकतवा- 

निति । वस्दुतस्तत्यूष्वे ते नगरे तस्य॒ सङ्ग दफिषोयं चफिमं दृष्ट- 
वन्तः स ॒पौलेन ध््यधान्नोऽभ्यन्तरं नौत दत्यलुमितवन्तश्च । अन 

न्तरं छत्र नगरं चु्तभे जननिवदहाञ्च {मलत दधाबुः । पौलं 
सङ्गद्य॒ कषेन्तो धम्मधान्नो वहि नेन्युश्च । तदौयगोपुराणि च 

तक्षणं बद्धानि । इत्थं तेषु॒तं इन्त यतमानेषु सेन्यद लाध्य्सछ 

शरस्पतेः समोपं संवादोऽयमुपतस्ये यत् व्ल यिरूगालेमं 

्रचन्धमिति । ततः स द्वण योद्धन् शतपतौंञ्च सक्गिनः ला तेषां 

विसद्धं दधाव । सहसखपतिं योडख दृष्टा ते पौलं ताडयितुं 

निद्त्ताः । खदस्पतिस्तदा निकटं गल्ला तं सब्गुह्य शङ्खलदयेन 

तस्य बन्धनमादिदेश) न च कः किं कतवांशचेत्यष्च्कत् । तदा 

जननिवदस्य मध्य॒ एक एकमन्ये चान्यट् वच उदैरयन् । कोला- 

इलात् निञित किमणवगन्तुमशक्तः सन् स सन्निवेशं तस्यापनयन- 

मादिरैश। यदातु स सोपान उपातिष्ठत तदा जननिवहस्योय- 

तातो यो दूभिस्तस्य वहनमावश्यकमग्डत् । यतो जननिवहोऽनु्रज- 

छेःखरेणात्रवौत्, श्रयं यापाद्यतामिति । 
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१०  सन्निवेश्रस्याभ्यन्तरं नायिव्यमाणस्त॒ पौलः सहखपतिं पप्रच्छ, 

भवन्तं किञ्चन वक्नं किमनुज्ञायते ? सोऽनरवोत्, यूनानोयभाषां 

८ किं जानासि? तहिं नासि वं स मिखौयनरो यः किवत्कालात् 

पूवव विक्चवं कला घातकानां चतुःसहखा शि पुरुषान् जङ्गलग्धूमिं 

२९ नोतवान् ? पौलः प्रतिवभाषे, अ्रहं तावँ जातो यिह्ृदौ, किलि- 

कियायास्तस्यैव प्रसिद्धस्य नगरस्य पौरोऽह, जननिवहमाभावितु- 

४० मिच्छन् भवन्तं तदनुमतिं प्राये । दन्तायाञ्च तेनानुमरत्थां पौलः 

सोपाने तिष्ठन् जननिवदस्य मौनाथं इस्तं चालयामास । तद्ा 

महतौ निःश्ब्दता स्नाता । 

पौलस्य निवेदनम् । 

2९ अनन्तरं स दन्रौभाषया प्रोचैरिदं कथयामास, भो भ्रातरः 

₹ पितरश्च, मथेदानौ खपच्चे यद् वक्रं भवन्तस्तच्छ्रोतु मदन्ति । तदा 

स इन्रोभाषयास्मानालपतौति श्रत्वा तेऽधिकतर मौ नभावमातस्युः । 

स ष जगाद, श्रहं यिदद नरः, किलिकियास्ये तां जातोऽपि 

चस्मिन् नगरे गमलौयेलस्य चरण तले पोषितः चेढकव्यवस्थायाः 

खच्छनियमानुरूपं भिकितश्च ग्तवा सवव यूयमद्च यथा स्व तथे- 

वेश्वरस्य निमित्तसुदयोग्धासं । एतद्धश्ममार्गावलम्विनोऽहं ्छल्य याव- 

५ दुषाद्रवं पुरुषान् योषितञ्च बद्धा कारासु समापेयञ्च । श्रच मम 

साचतौ महायाजकः छतः प्राचौनवगेख । तेभ्य एवाहं भान् प्रति 

पतिका गदोवेकदा दश्र्रकमगच्छं। तच येऽविद्यन्त तान् बद्धा 

९ दण्डनाये यिषरूशाकेमं नेव्याभौति मम मनस्थमासोत् । यदा तु 

 मार्शंण गच्छन् दम्मेशरकस्य सन्निधावुपातिष्ठे, तदा मध्याह्ूकाले 

सहखा गगनाद्वतरमाणण महतो दौत्नि मंत्परितो वद्योतिष्ट । 
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३४९ परितानां कर्म्मणामाख्यानं । ₹२ ७-रर 

्रहञ्च शमो पतित्वा मामालपन्तौमिमां वाणोमथौषं, गओौल शैल 

किमयं सामुपद्रवसोति । तदददं प्रत्यवद्ं को भवान्, प्रभो ? ख 

मामवादोत्, लं यसुपद्रवि, स नाखरतोयो यौष्ररदमिति । मम 

सहचरा श्रपि तां दौरि दृष्टवन्तो भयग्रस्ता जाता, मामालायतो 

वाणैन्तु ते न श्॒तवन्तः। अहं पुनरवोचं, किं क्त्यं मया, प्रभो ? 

स जगाद, उत्थाय दश्मश्रकं याहि, तव कन्तेव्यं यद्यनिष्टपितं तत् 
सव्वं ततैव तुभ्यं कथयिय्यते । अनन्तरं तस्या लपने: प्रतापतो हौन- 

दृष्टिः खन्न खसङ्गिभि ेतहस्तो दश्मश्रकं प्राविशं । ततः पर 

तन्निवासिषु सर्वषु यिहदिषु सुख्यातो वयवस्थानुरूप भक्तो ऽननिय- 

नामेको नरो ममान्तिकमागत्य मामुपसाय च मामनवोत्, भातः 

श्ल, दृष्टं लभस् । तदण्ड चाहं तं प्रति इकुपालमकाषे । स च 

मामवादौत्, असमतपूनमुरुषाणामौ शररस्तसेच्छाया न्ञानाथं तस्य धम 

वतो द शेनलाभायं तदैयमुखाद् वाण्छाः खवणा॑ञ्च लां नियुक्तवान्। 
यतस्व यद्यद् दष्टवान् ्तवांश्च तस्मिन् सव्वेस्मिन् सव्पेमनुय्याणां 

समोपं तस्य सातौ भविग्यसि । ददानोच्च किमथे विलम्बसे ? उत्थाय 

तस्य नामाद्य स्नापनं गडा खपापानि प्रक्षालय च । ततः पर 

चिरूग्रालेमे प्रत्यादत्तोऽद यदा धममधान्ि प्रार्थये तदा मू्छापन्नो 

श्वा तमदशं, ख मामवादौत्, वरामाख्ाय शघ्रं यिरूशालेमात् 

प्रतिष्टख, यतो मामधि तव साच्यं ते ने याहौग्यते) च्रइन्त्ववोच, 

प्रभो, ते जानन्ति, यदं त्वयि विश्वासिनो मनुष्यान् कारायां 

खमापेयं खमाजग्देषु प्राहारयञ्च, यदा च तव साचिएः स्िफानस्य 

शो णितिमसिच्यत तदाहं पारं तिष्ठस्तस्व वधमन्वमोदे तदधकारिणां 

वा्ांस्यरच्छेति। स तु मामवादौत्, चादि, यतोऽहं वां दूरं 

परजातोनां शमोपं प्रडेष्यामोति । 
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९४ 

९६ 
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र र 

पौलस्य विरुडं लोकानां कथनं कशया तं ताडयितुं सेनापतेर। देशः । 

एतद्वचो यावत् तस्य कथां अला ते प्रोद्ेरिदमुदैरयन्, णवं 

विधोऽसौ एटयिवौतो निराक्रिवतां, न युक्त तस्य जोवनं । तेषु तु 
विक्रोशरतछु वस्त्राणि त्यजत्खाकारं प्रति धूलिं चिपत्सु च दखपति- 

स्तस्य विरद्धं तेषां कोलाहलस्य कारणमवगन्तुमिच्छन् सन्निवेशस्वा- 

भ्यन्तरं तस्यापनयनमादिश्य कश्राघातेन तस्य परोचणन्ञापया- 

मास । यदा त स चग्मकशानां निमित्तमातन्यत तदा पौलः पारं 

तिष्ठन्त शतपति पप्रच्छ, रोमौयस्यायवानिर्णोतदौषस्य नरस्य 

कशाघातः किं विधेयो युश्नाकं ? तच्छ्रलवा स शतपनिगेत्वा सहस्र- 

पतिमन्नोत्, भवान् यत् कन्तुसुद्यतस्तत्र सतक भवतु, यतः स 

मनुख्यो रोमौयः। तदा सदसपतिः समोपमागत्य तं जगाद्, त्रु 

मां, त रोमोये न वेति ? सोऽवाष्रौन्, रोमोयोऽस्सि, सदखपतिः 

पुनरबोचत्, महता मूच्येनाहं तं पौरत्वाधिकार क्रौतवान् । पौलो 

जगाद्, श्रं जन््मनेव तं लखधवान्। ततस्तं परौकछितुसुद्यूता नरा- 

म्ततषणं तस्मा द पचक्रसुः । स च रोमौय दृत्यवगत्य सदसखपति येत् 

तं बद्धवांस्तत्कार णद भषौत् । 

अपरेद्यु यिह्हदि भिस्तस्य किमभियुच्यते यथातथ्यं तज्न्नातु- 

मिच्छन् सदखपतिस्तस्य बन्धनानि मोचयामास, सुख्ययाजकानां 

छद््लायाः समायाश्चागमनमादिदे् च । अनन्तर पौलं नौला तेषां 

समच स्थापयामास । 

डे, तदा पौलः ख्िरदृष्छा महासभामालोक्य जगाद, भो 

र 

< 

भ्रातरः, सव्वेयो तमेन स्वेदे नाहमद्य यावद् श्ठरभक्निभा चरितवान् । 

श्रच्च॒ महायाजकोऽननियस्तव्सन्निधौ तिष्ठतो जनांस्तदरौयसुखस्य 

ताडनमाज्ञापयामास । तदा पौलस्तमादह, मो सुघाघवलित कु, 
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२४८ पेरितानां कम्मणामाख्यानं । रे ०-२४ 

ईश्वरस्त्वां ताड यिष्यति, व्यव्छानुारेण मम विचारं कन्तैसुपविष्टो 

यस्तं स त्वं यवस्थां लङ्यन् मम ताडनमाज्ञापथसि । पाश्चं तिष्ठन्तो 
नरा ्रवदन्, लं किमौश्वरस्य महायाजक चिक्करोषि ? पौलोऽवा- 

दौत्, भातरः स महायाजक दति नाजानं। लिखितं यस्ति, 

खौोयजाते सख्यं मा श्रपखेति । समास्थानाक्षेकतरो्रः सद्रकिनाम् 

श्रन्यतरश्च फरौशिनामिति ज्ञाला पौलः सभायासुकेःखरेण व्याज- 

हार, भातरः, फरोश्दं फरौ शि सुतश्च, सटतानां प्रत्याश पुनरुत्यान- 

श्चाधि मम विचारो भवतौति। तेनैवं कथिते फरौशिनां सहूकि- 
नाञ्च विष्षंवादः सभाया भेदश्च स्नातौ । सद्ूकिनो हि वदन्ति 

पुनरूत्थान नासि खर्गोयदूत ्रल्मापि वा नास्ति । फरौभिनस््रभयं 

खोङूव्वेन्ति । दत्थं महति कोलाहले जाते फरौ शिनां खपक्ताः 

श्ास्त्रा्यापका उत्याय वागयुद्धं कुव्वेन्तोऽवदन्, रख नरश्च कोऽपि 

दोषोऽस्ामि नं दृश्यते, किंखित् कौऽप्यात्मा खर्गोयदूतोऽनेनं 

खम्भाषितवान्, ईश्वरेण सहास्माभिः किं योद्धव्यमिति । अनन्तर 

धोरे विसंवाद उत्पन्ने पौलस्तैः परिकषद्धिदिंधा कारिष्यत इति 

श्ङ्धित्वा सदखपति, सैन्यं तज गमनं तेषां मध्यात् तस्य सङ्खन्हणं 

 न्जिनेग्राभ्यन्तरमपनथन्चाज्ञापयामा । परनिश्रायां प्रभुस्तसुपखाय 

जगाद, आ्राश्वसिदि, पौल, यतो मत्ये त्वया यथा यिरश्रालेमे 

साच्यमदायि तथा रोमायामपि टातयम् । 

पुन दिवसे जाते यिह्छदिनां केचिदेकमन््रणा शला श्रपयनेदं 

प्रत्यश्चौषुः, पौलं न इवास्माभिः खाद्यं पेयं वा किमपि न भोच्छते। 

चत्ारिंश्रतोऽचिका नराः पणमिमं ङतवन्तः ) ते च मुखयाजकानां 

प्राचौनानाञ्च समौोपं गला तानवदन् घोर शपथेन खान् बद्धास्नाभि- 

रिदं प्रत्यश्रावि, यत् पौलं न इलास्माभिः किमपि नाखादिष्यते । 
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२३ १५-२६ प्रेरितानां कर्म्मणामाश्यानं । ३४९ 

१५ 

१७ 

श्रत ददानो महासभायाः सिता यूयं सहख्पतिमिदं याचध्वं, यत् 

पौलस्य कथां खच्छतरमनुसन्धातुमिच्छनां युश्नाकं समौपे शरस्तमुप 

स्थापयितु खोऽदेति, वयञ्च तस्योपस्थितेः प्राक् तं इन्तमुद्यताः । 

तस्य कुसङ्कन्यस्य कथा तु पौलस्य भगिनोसुतेनाओ्रावि, स च 

गत्वा सन्निवेशं प्रविश्य पौलं तां ज्ञापयामास । पौलस्तदा शरतपतौ- 

नामेकमाह्छय जगाद्, भवान् युवानमिमं सदस्पते: समोपं नेतु- 

महेति, यतोऽनेन तस्मै किञ्चित् कथयितययं । अतः ख तमादाय 

सदखपतेः समोपं नोलात्रवौत्, बन्दिः पौलो माम् श्राह प्राथे- 

यत, यद् भवतः समोपं युवानमिममानयाभि, यतो भवतोऽस्य 

५< किञ्चित् कथयितव्यं । तदा सदखप तिस्तस्य हस्तं तल्ला निग्छतं स्थानं 
ष 

९१ 

९९ 

रर 

४ 

२५ 

९९ 

गला तं पप्रच्छ, मन्यं किं कथयितव्यं लया ? सोऽन्रवोत्, पौ लमधि 

खच्छतर मनुसन्धानं कन्तयभिति ङलमास्थाय यिहदिभिरिदं निर- 

चायि, यत् श्रस्तषां सभां पौलस्यानयनं ते भवन्तं प्राथयिच्यन्ते । 

नारंति तु भवांस्तषां याचजां ग्रहोतु । यतस्तेषां चत्वारि ्तोऽधिका 

नराः सङ्कल्य साधयितु यतन्त, तं न इला ते खाद्यं पेयं वा 

किमपि न भोच्छन्त इति प्रतिश्रुत्य शपथं छतवन्तञ्च, इ दानोमेव 

सल्जिताः सन्तो भवतस्तमङ्गोकारं प्रतौचन्ते च । तदा सहखपतिस्तं 

युवान विष्जन् आदिदेश, वं मामिदं ज्ञापितवांस्तत् कमपि मा 

वद्"। अनन्तर ख श्रतपतोनां दौ नरावाह्य, युवां कैखरियां यावद् 

गमनाथं दे श्रते योडधन् सम्यशवारो दिण्च दे भतेऽनुच्शाशच 

यामिन्याः प्रथमथामस्य प्रेषे सब्नयतं, तेश्च वाहनान्यपयपस्थापयि- 

तव्ानि, तदारोहितः पौ लश्च निर्विघ्नं दे शाध्यकवस्य फौलिकस्य खमोपं 

नेतव्य दइति। स एतत्कथाश्म्बलितां पिकामपि लिलेख, महा- 

महिमश्रौयुक्ताय दे शाध्यचाय फौलिचाय कलौ दियल्षियश्य नमस्कारः । 
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२५० परितानां कम्म॑णामास्यानं । रे २ऽ-र 8 

वि्धदिभिः सङ्गरौतं व्रणं घानिव्यमाणचचेमं नरम सैन्य उपस्थाय २० 

रोमोयोऽयमित्यवगत्यो हतवान् । तैस्तस्य विरुद्धोऽभियोगो यत् रन 

क्रियते लस्य कारणं जिज्ञाखु्ाहं तेषां सभां तं नौतवान् । तदा ९ 

मयान्ञायि . यत् तेषां ववस्यायाः कांखन प्रञ्नानधि तस्य विर्धो- 

ऽभियोमः क्रियते, मर णद: श्रद्ुन्लादी वा दोषस्तु तस्सिन्नारोष्यते। 

अनन्तर तस्य विरुद्ध चिद भिः कुमन््णा कारिष्यत इति संवादं ₹* 

प्राप्याहं ततषणं भवतः समोपं तं प्राहिणवं तद भियोगिनश्चादिशं यद 

भवतः सब्भुखं तदिरुद्धं ते कथयितव्यं । भवतः कु्रलं दयात् । 

अनन्तर सेनिकनरा यथादिष्टास्तथा पो लमादाय तस्यां रजन्याम् ३१ 

आ न्त्पाचों निन्य: । प्रातश्च सन्निवेशं प्रत्यात्तमाना हयारूढांरून २२ 

साद्ध गमनमनुयज्िरे । ते च केसरियां मला देशाध्यच्चाय पिका २२ 

दत्वा पौलमपि तस्य खमचमुपस्थापयामासु । तां पिला दे शाध्य्चः २४ 

पप्रच्छ, ख कस्य प्रदेशस्य नरः । स यत् किलिकियायां जात दत्यव- 

गत्य च स तमार, त्वद्भियोगिष्वप्यागतेष्वह तव कथां सयन्नं २५ 

श्रोष्यामि । इत्युक्ता सख हेरोदस्य इश््यं तस्य रच्णमादिरदेश् । 

देश्ाध्यक्नखमत्तं पौलस्व विचारः । 

पञ्च दिनेभ्यः परं महायाजकोऽननियः प्राचौनव्ग तन्तलना- ॐ&१ 

मानं कञ्चन वक्तारञ्च सङ्गिनः कत्वा कैसरियां जगाम, ते च 

दे थाध्यच्स्य समोपं पौलस्य विद्ध मभियोगमावेदयामासुः । तदा ९ 

तस्िन्नाइते तन्तून दत्थमभियोक्रमारेभे, भो मदामहदिम फलि, 
भवतो यन्नेनास्माकं बह्ुशलं जातं, भवतः परिणामदभरितया 

सव्वेया सव्वेत्र चास्या जातेरुन्नतिः साध्यते च, तद् वयं सब्युफं- र 

छतज्ञतया खोक: । कथाचिक्येन तु भवन्तं बाधितुमनिच्छुः ५ 

सन्नहं प्रायेये, भवान् खोयचान्यास्माकं खन्यकथा चकणेयतां । 
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१८ 

फलतो नरोऽयं मारौखरूपो मण्डलस्थेषु खब्वेयिह् दिषु विरोधो- 

त्पादको नासरतौोयस्य वेधश्मेयच्स्याय्रणणो चत्यस्माभिरनुग्चलं, स 

च धम्मोधामोऽप्यपविचोकन्तुसुपचक्रमे, ततो वयं तं सङ्गद्याखदौय- 

व्यवस्थानुखारेए तस्य विचारं कन्तमुद्यता अभवाम, सरस्पति 

लषिय्ढपग्थाय महावलेनासत्करेभ्यस्तमपनौय तदभियो गिनो 

भवतः ममच्तमा गमनमादि दे ग । अस्माभिस्तस्य यद् भियुच्यते, भवान् ` 

परौचवां कुवव॑स्तस्येव प्रमाणात् तत् सव्वेमबगन्त् ग्रच्छतौति । चिह्- 

दिनोऽपि ख्ौकत्यावदन्, प्रमाणएभिदं ययाथेमिति । 

अनन्तरं दे श्राष्यच दृङ्गितेनः पौलाय कथनस्यानुमतिं दत्तवति 

स॒प्रतिवभाषे, भवान् आवह्कवत्सरेभ्योऽस्या जातेः श्रःस्तास्तोति 

विज्ञाया सुमनाः सन् मदथं प्रतिभाषे । केवलं इाद्भदिनेभ्यः 
प्वेमहं यिरूशालेम ईश्वरम पाशिव्यन् तच गतवानिदं भवतावगन्त् 

शक्यते । दमे च न घम्मधान्नि न समाजग्डे न नगरे वा मां 

केनचित् सम्भाषमाणं जनान् सद्ुःलौकूवन्तं वा दृष्टवन्त द दानौञ्च 

मयि यान् दोषान् आरोपयन्ति तेषां प्रमाणं दातुं न शक्नुवन्ति | 

भवतः समो पन्तहमिदं सखौकरोमि यदिमे यं वेधम्यमागे वदन्ति 

तं मागेमवलग्न्याहमित्थं रेटकमौश्रमाराघधयामि, अष्तौ व्यवस्थायां 

भाववादिनां गन्धे च यद्यक्लिखितमस्ति तस्मिम् स्वस्मिन् विश्वसा मि, 

घाञ्निकाणामधास्मिकाणान्च युनर्त्थानं भविख्तोति यां प्रत्या- 

शाभिसेऽपि प्रतौचन्तेऽदमपोश्वरसुदिश्य तां धारयामि च । रच 

साहमोश्वर प्रति मनुयाश्च प्रति निरन्तरम् श्रवाघं संबेदं रल्ितुं 

यते । बज्वर्षान्ते खजातये दानानि नेवेद्यानि च चिकौषैरदम् 

उपातिष्ठ । श्र्ावस्रेऽहं चश्मेघान्नि पावितो.न तु जननिवद्ेन 

कोलाहलेन वा सडितो दुष्टः, नेषेतैरयि लाभियाप्रदेभौयेः केखिद 
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चिह्धदिभिः। भवतः खमक्ं तेरेवोपस्थायाभियोक्वयमासौत्, यदि 

मया तेषां किमष्यपराद्धं। नोचेदिम एव वदन्तु, महासभायाः 

समं यदाहमतिष्ठ तदा मम किमपि दुव्कत निरणायि न वेति। 

मन्ये केवलमिदमेकं वचो यत् तेषां मध्ये तिष्ठता मयोदौरितं, 

यथा, ब्टतानां पुनरत्यानमध्यद्य युश्राभि मंम विचारो क्रियत इति। 

पफौ किचत धष्यंमागेमधि सृच्छतरमभिन्ञ श्रासोत्, श्रतस्तच्क्रुला 

स॒ तान् विलम्बमवलम्बयनवःदौत्, सहखपति लषियो यदाया- 
स्थति, तदाहं युद्मत्कथां सम्यगवगमिव्यामोति । श्तपतिन्च स 

पौलश्य रचणमादिश्यात्रवौत्. स ॒क्तेशरहितललष्टतु, श्रत्मौयानां 

केनापि तस्य परिचय्या तत्छमौोपं गमनं वा लं मानिवारयेरिति । 

कतिपयदिनेभ्यः परं फौलिचः खभाय्येया यिह्दिन्या इुषि- 

ज्या सहित उपस्थाय वौलमाहय तस्य सुखात् सखौष्टे विश्वसनस्य 

कथयामश्रौषौत् । तदा न्यायपरतायाः परिमितभोगस्य भावि- 

विचारस्य च कथायां पौलेन कथ्यमानायां फौलिच्लो भययस्तः 

सन प्रतिबभाषे, इदानौँं यादि, उपयुक्तं समयं लन्धाहं वामा- 

स्यामि । एतद तिरिक्रं तस्येयमाश्रापि समजायत, यब्युक्ति लिना 

प्ोलेन तदै मुद्रा दायिव्यन्ते। ततो हेतोश्च स पुनः पुनस्तमा- 

हय तेन॒ समभाषत । श्रतिवादहिते तु वषये पकिंयः फौष्टः 

फौलिचस्योत्तराधिकारिले नियुयुजे । तदा फौलिच्ो यिष्टदिनः 
प्रसाद चितुमिच्छंः पौलं बद्धं विदाय प्रत्ये । 

१९ 

० 

91 

९९ 

श्रनन्तरं फौष्टः शासनोयप्रदेशरमागत्य . दिनचयात् परं ₹४५. 

केसरियातो यिूशालेमं जगाम । तदा मडायाजको यि्छदिनां 

सुख्यनराश्च तस्य समौपं पौलस्य विरद्धमावेदनमकाैस्तस्य विपच 

वरं प्राथैयमानाश्चेदं ययाचिरे यत् स तं यिरूश्ालेममानाययेत् । 
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श्रनेन ते पयिम्ये त्य हत्याथं तदर्द्धां कुमन्त्रणमविकिर्षन् । 

फौष्टस्तु प्रतिवभाषे, पौलः कैसरियायां बद्धो रच्छते, चरहमपि 

सत्वरं प्रस्थातुमिच्छामि, चरतो युञ्नाकं मध्ये ये श्रक्रिमन्तस्ते मया 
साद्धं तच गच्छन्तु, यदि च तस्य नरस कोऽपि दोषो विद्यते, तहि 

तस्याभियोगं कुव्वन्त् । ततः परं स तेषां षमोपमष्टाभ्यो दशभ्यो 

वा दिजेभ्योऽनधिकं कालं यापयिला कंररियां जगाम, परदिने च 

विचारासन उपविश्य पौ लस्यानयनमादिदेश्र । तस्सिन्ुपस्विते 

चिरूग्रालेमत श्रागता यिह्दिनः परितिष्ठन्तः पौले बहन् 

ग॒रूतरांश्च दोषानारोपयामासुः सप्रमाणो कर्तन्त् न ग्रकुः। स 

चात््मपच्े प्रतिजगाद, न यिह्छदिनां वयवस्थाया विर्द्धं न धम्मे 

धाम्नो वा विश्द्धं न केसरस्य वा किमपराद्धं मया ॥ फौष्टस्त 

यिह्ृदिनः प्रसन्नौ कन्तैमिच्छः प्रतिभाषमाणः पौलं पप्रच्छ, यिद्- 
श्ालेमे मम समक्तं कथाखेतासु तव विचारो यद् भवेत् तदथ लव 

किं तत् स्थानं गन्तुमिच्छसि । तदा पोलो जगाद, कसरस्येव 

विचारासनस्य स्खेऽहं तिष्ठामि, अच मम विचारेण भवितय्यं । 

यिहदिनां मया किमपि नापराद्ः तद् भवतापि सम्यग् बुध्यते । 

यद्यहमपराधो, यदि वधां किमपि हतवानसि तदि मन्ते 

नानङ्गगकरोमि, एतैस्ठ मम यदभियुज्यते तत् सव्वं यद्यतथ्यं तरिं 

कोऽयेतेभ्य उपदारमिव मां प्रदातुं न शक्रोति । कंसरमहं पुन 

विचारं प्राथये। तदा फौष्टो मन्त्रिभिः सादं सम्बन्व्य प्रतिजगाद, 

कैसरस्वया विचारं याचितः, केसरस्य समोौपं त्वं गमिय्यसि । 
श्राग्रिपाराजस्य सच्चिधो पौलस्य आरात्मपक्तसमथनस् । 

अनन्तर मतोतेषु कतिपयदिनेष्वायिपा राजा वर्णौकौ च 

फोष्टमभिवादितु कैसरियामाजग्मतुः। तयोश्च दौघेतरं कालं 
8. ४. 8. 8.--28 | 358 
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विलब््रमानयोः फौष्टो राजानं पौलस्य कथां ज्ञाप्यन्नत्रवौत्, 

पै लिए कारायां परित्यक्तो नर एको दिद्यते, मयि च यिश्- 
श्रालेम उपस्िते यिहृदिनां सुख्ययाजकाः प्राचोनाख्च तमचि 

मत्छमोपमावेदनं कता तस्य विरुद्धं दण्डाज्ञां याचितवन्तः । 

हन्त॒ तान् प्रयुक्तवान्, कस्मिन्नु यदि दोष श्रारोपते, 

तहिं स यावद् दोषवक्रन् साचचात् दृक्टाभियोगस्य खण्डनाय सुयोगं 
न प्राप्रोति, तावद विनाश्ाथेमुपद्ारस्येव तस्य समपेणं रोमोयाण- 

मरुचितमिति । ततः परं तेषु मया साड्मेतत् म्यानमागतेव्वहं 

कञ्चन विलम्ब न छवा तत्परदिवसे विचारासन उपविश्च तस्य 

मरस्यानयनमादिग्रं। तं परितिष्ठन्तस्तस्य दोषवक्रारस्तदा मदनु- 

मितं कम पिदोषमनारोप्य तस्य विरुद्धं खो यधदसम्बन्धोयेषु केषु- 

विद् विवादेष्ठ प्रवटतिरे, विगेषतो यौश्ररुनामानमेक श्टतं नर- 

मधि, यस्य विषये पौलोऽवदत् स जोवतोति । एतेषां विचारे 

सन्दिग्धः सन्नहं तम्रा, कथाखेतासु ` तव विचारो यिरूशालमे 

यद् भवेत् तदयं ले किं तत् स्यानं गन्तमिच्छसौति । पौलसत 

घ्ूनविचारं याचिला राजाधिराजेन मोमांसाथं कारायां रचितो 

भवितुं प्रा्थयाञ्चकर, श्रतः कौखरस्य समौपं ख यावन्न प्रहा यिव्यते 

तावदहं तस्य रच्णमादिभं । तदाथिपाः फौष्टमवादौत्, तख 

नरस्य मुखात् कथां श्रोतुं ममापि मनौषा स्ञाता । स प्रत्यवा- 

दौत्, श्वस्तप्य कथा भवता अविय्यत । 

अतस्तत्परदिन श्रागिपा वर्णौकौ च महासमारोहण खदोप- 

सखाय सदखपतिभि नगरस्य ` ओषटनरेख मिलिला सभामण्डपं 

१४ 

९७ 

९९ 

१९ 

4: 

प्रविविश्रतुः। तदा फौष्टस्यादेशणात् पौले समानोते फौष्टो जगाद, ९४ 

भो राजन्नायिपा, भो च्रस्राभिः साद्धंमजो पद्िता मदच्छाः, भवन्तो 
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२४ २५-रक्ष 9 परितानां कभ्भणामाख्यानं । २५५ 

मनुव्यमिमं निरी चिद्मरंन्ति, यमधि यिरूग्रालेमे ऽच च यिद्ध 

दिनां सव्वं जना मत्समौपमावेदयित्वा परोच्ैः कथितवान्, इतः 
९५ परमनेन न जोवितव्यमिति । तेन तु वधां किमपि कम नाका- 

रौति मया वृद्धं, तेनाष्यधोश्वरो विचारं याचितस्तस्मादं तं 

९९ प्रेषव्यित् मतिमकाषं । पवेणतु प्रसं तमधि यज्न्ञापयिय्यामि 

तादृशं निशितं किमपि मम नास्ति, ततो हेतो भवतां समक्तं, 

विग्रषतो भो राजन्नायिपा, भवतः सभक्त स मयानौोतः, मन्ये 

९० विचारे कृते लिखित किञ्चिन्मया लश्यते । यतः प्ररह्ुन्लबंड स्य | 

मनु्यस्य प्रषणकाले तस्धिननारोपितानां दोषाणं सूचनान्निटनि 

मेम युक्तिविरद्धा प्रतिभाति । 

‰ & ९ श्रनन्तरमायथिपाः पौलं जगाद, खपक्लं कथनस्यानुमतिस्ुभ्य 

दौयते । तदा पौलो हस्तं प्रसार््याभियो गखण्डनार्थमकथयत् । 

भो राजन्नायिपा यिह्ृदिभि मम यद्यद् मियुच्यते तन् सव्वमधि, 

भवतः समन्तमद्य मयात्मपक्तं कथयितव्यम्, श्रनेन ख धन्यं मन्ये, 

२ विशेषतो भवान् यिहदिनामुचितिव्वाचारेषु विवादेषु चाभिन्ञस्त- 

ष्नानामि । अतः प्रायेये, भवान् सदिष्णभावेन मम कथां ओतु- 

मरति । आदौ खजाते म॑ध्ये चिष्श्रालेमे मम वाद्यकालमारभ्य 

५ प्रदर्भिंतमा चारव्यवहारं सवेयिद्दिनो जानन्ति, प्रथमान््मम परिच- 

यप्रा्नवाच्च यदौच्छन्ति तर्द साच्छं दातुं शक्नुवन्ति, यदसमद१व- 

धमेमतस्व सखच्छतमं पच्चमवलग्न्याहं फरो गत्वा जोवनमयापयन्, 
अरसमत्पु पुरुषान् प्रतोश्वरेण रतमङ्गोकारमधि चाद्य ममात्र तिष्ठतो 

विचारः करियते । तस्येवाङ्गो कारस्य फलं प्रा्याम दत्टाश्यास्मदीय- 

दादश्व॑श्रानां साकल्यं दिवानिग्रमेकाय्रामाराधनां करोति। भो 

राजन्नायिपा, तस्या एवाशरायाः कारणाद् यिहदिमि मेंमाभियोगः 
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क्रियते । ईश्वरेण ष्ठताणमुत्थापनं भवत्सु किं विश्वासस्यायोग्ये 

मन्यते ? भवतु, मया डि नासरतोययोशोर्नाख्नो विश्द्धं बडविधं 

प्रतिक्रूलाचरणं कत्तेयमिति निरचायि। शरदश्च यिरूग्लेमे तदेव 

कृतवान्, सुख्ययाजकेन्यञ्चाधिकार लब्धा पवित्राणां बहन कारा- 

खेषु बद्धवांस्तषां हत्याकाले खसुश्मतिं ज्ञापितवांश्च । सर्वषु 

समाजग्टडेष्वहं श्यो भूयस्तेषां शासनं कूवव्तान् ध्म निन्दामकारयं । 

ट 

. 9 

११ 

तेषु शातिश्रयसुन््त्तो शला च विदिग्ौयनगराणि यावत्, तान- , 

 पोड़यम् । दत्थभमेकदा मुख्ययाजकेभ्योऽधिकार प्रतिग्रवञ्च लब्धां 

यदा दगरश्रकमगच्छं तदा, भो राजन्, माँ मध्याह्धकाले स्यस्व 

तेजसोऽपि प्रखरतरा दौश्िः खर्गादवरूद्य मम मदौयसदपयिका- 

नाञ्च परितो विराजतोति मयादभि, सर्वव॑ष्वस्माखु शमो पतितेषु 

च मामालपन्येकषा वाणो मयाश्रावि, सा वाणौत्नोयभाषया मां 

सम्बोधयन्यन्रवोत्, शोल श्रौल किमथ मां पौडथसि ? कण्टकेषु 

पादादननं तव दुःमाष्यमिति, तदादमवादिष, को भवान् ? प्रभो । 

स व्याजहार, अहं स योगष्र यंसू्तया पौद्यते। व्सुत्ति्ट॒खचर- 

एयोरेव तिष्ट च, यतस्तुभ्यमेतदथे दनं दत्तवानसि, त्वं यद्यद् 
दष्टवान् येषु विषयेष्वहं तुभ्यं दगेनं दास्यामि च, तच लां शल्य 

साचिणच्च छतलाधिकरिबामि । खजातोयेभ्यः परजातो येभ्यश्च मनु- 

स्येभ्यस्तवो दधतत सन्नहमिदानोमेतदयं तेषां समोपं लां प्रहिणोमि 

च, यत् त्योदह्वाटितेष तेषां नेषु ते तिमिराद् दौरि प्रति 

शैतानस्य कटेलाचश्वर प्रति परादत्य मय विश्वसनेन पापच्तमां 

पविचोकतानां मध्वेऽधिकारस्यां शश्च ल्यन्त दति । श्रतो भो राज- 

न्नायिपा, अहं तस्य सखर्मोयद शनस्यानज्ञाल्े नाभवम् रपि तु प्रथमं 

द्मोशकनिवारिषु ततः परं यिरू्ालेमनिवामिषु चिह्वदि यायाः 
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९१ 

९९ 

४१ 

९९ 

भु 31 

॥३ 3 

९ 

छत्र जनपद ञ्च यावत् परजा तीनां मध्ये च मनुव्यानिद मज्ञापय यत् 

तैरनुतापः कर्तव्य ईश्वरं प्रति मनांसि परावन्तेयितव्यान्यनुतापोपयु- 

क्तानि कन्याणि च कन्तव्यानौति। एतत्कारणणद् यिह्कदिनो चम्मोधान्नि 

मां सङ्गच्य व्यापादयितुम् उपचक्रमिरे । दैश्वरात्तु साहाय्यं प्रा्याहमदय 

यावत् धिरः सन् चुदरभ्यो मदद्यश्च साच्यं ददामि, नान्यत् किमपि 

तु बादइरन् केवलं भाववादिभि मौश्िना चोक्ता भाविकथा दमा 

वदाभि, यत् खौष्टः दुःखभोगस्य भाजन, यत् प्रथमः स ईश्वरस्य प्रजाये 

परजातिभ्यश्च ग्डतानां पुनरत्थानेन दीप्तैः वादं दातु नियुक्त इति। 

पौलखेमं प्रतिवादं श्रला पष्टः, भोचवैरवादौत्, उन्मनत्तोऽपि 

पौल, बह्कविद्याभ्यासस्ाम् उन््रादं नयतौति । स त्वाह, भो महा- 

मदम फौष्ट, नादमुन्म्त्तोऽपि तु सत्यस्य सुबोधस्य च कथा वाह- 

रामि। राजा हि सव्व॑मेतद्भिजानाति तमेवोदिश्च चाहं निभय- 

तर भाषे, यतो मन्ये, कथानामेलासां मध्ये तस्याविदिता कापि 

नास्ति, यतो नेव कोणे न्तमेतत् । भो राजन्नायिपा भवानं किं 

भाववादिषु विश्वसिति ? जानेऽहं थद् भवान् विश्वरिति । भ्रनेना- 

थिपाः पौलमाह, खन्पायासेन मां खौष्टौ यानं भवितुं प्रवन्तंयसि । 

पौलस्तु व्याजहार, श्श्चरमिदं प्राये यत् खल्पेन वा महता वाया- 

सेन न केवलो भवान् श्रपि तु यावन्तोऽद्य मम कथां ए्वन्ति ते 

सव्व भवन्तोऽपि मन्तच्या भवन्तु ्रङ्खलानो मान्यपदायेति । 

२०, माक्रायां तस्य कथायां देशणाध्यच्ो राजा वर्णीकौौ च तेः 

९९ 

५५ 

साद्धंमासोना नराश्च उत्तस्ुः स्थानान्तरं गला च मिथः सम्भाष- 

माणा श्रवदन्। नरोऽयं वधां बन्धनाहे वा किमपि न करोति 
ख । श्रायिपाश्च फौष्टमाद, नेरोऽयं चेत् केसरं विचारं न प्राये- 

चिष्यत तर्होतः पूव्व॑मपि मोचनं प्रापुमग्रच्छत् । 
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२५ पशितानां क्मणामाख्यानं । 9 २२ 

पलस्य रोमे गस्नस् सुसमाचारप्रचारण्ञ्च । 

यदा तु समुद्रम।गंणास्नाकमितालियादेशसुदिश्य याचा &१ 

क्ते प्रत्यभात् तदा पौ लोऽन्ये केचिच्छ्ःलबद्धा सनुव्याञच राजा- 

धिराजौयस्य सेन्यदलस्य यूलियनान्ि शतपतौ समपेयान्चक्रिरे, 

वयञ्चा श्रियादे शस्थोपकूलस्य स्थानानि गमिग्यन्तमाद्रासुत्तौयं पोत- २ 

मेकमार्दयं प्रतसखिमड । माकिद नियास्थयिषलनो के नि गस्यारिष्टा- 

खी ऽयक्ाभिः साद्धंमामोत् । परदिने शौदोन्युप्थाया्ासु दिरूम्ब- २ 

मानेषु लियः पौलं प्रति सौजन्यं प्रदभेयन् बन्यूनां समोपे त 

गमनं शरएषासेवनञ्चानुयज् । पुनस्ततः प्रस्धाय वध वादनं प्राति- * 

कूल्यात कुप्रदौपस्य नेकबनागच्छाम । ततः परं किलिकियापा- ५ 

न्फलियादेश्योः समोपस्थं समुद्र तरित्वा लकियादेशस्थां मुरा- 

माजगाम । तत्र श्रतपतिरितालियां गन्तुमुद्यतं सिकन्दरियानगरौ- १ 

यमेकं पोतमासाद्यास्मांस्तमेवारो यामास । 

श्रनन्तरं बह्ृदिवसान् शनेः भने ग॑च्छन्तो महायासेन क्रौदस्य ° 

सष्मखसुपातिष्टामदहि, तत्स्ानं गमनात् तु वायुना निवारिताः सन्तः 

खालमोनोनिकटस्य करौतीदपस्योपकूल उपातिष्टामहि । श्ननन्तर > 

महायासेन तस्या सालमोन्याः समोपेनाग्रखर ग्ूला खुन्दरपोता- 

श्रयनामकमेकं स्थानं प्राघ्नम । लासेयापुरौ तस्य निकटस्या । इत्यं < 
मदाविलम्बे जाते तदा चाश्विनमासौयोपवाखकालस्यातौतलात् 
ससुद्रयाचायां सशङ्ोश्चतायां पौलस्तान् प्रवत्तयन्नवादौत्, मेच्छाः ९. 

पश्याभि यत् सखमुद्रयाचायां विपत्ति मंहाचतिख सम्भविव्यति, न 

केवलं भारस्य पोतस्य च किन््मत्माणनामपोति । शतपतिस्तु ९१ 

पौलस्य कथाभ्यः कणेधारस्य पोतसखामिनख कयास्धिकं व्यश्चषत् 

अपिच स पोताश्रयः श्नौतकालयापनेऽनुपयोग्यासौत्, ततो हेतो- १९ 
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श्र 

९.४ 

९५ 

१९ 

९७ 

श 

१९ 

९९ 

९ 

४ 

२४. 

रधिका नराः तस्मात् स्थानादपि प्रस्थातुं यदि ग्रक्यं भवेत् तदि 

कैनिकं गला त्र तकालं यापयत् मतिमकाधैः. तत् फेनिक 

क्रीत्याः पोताश्रयः, सुखात् तस्य तोयं दक्विणएपिमदिशसुन्तर- 

पश्चिमदिशञ्च प्रति विस्तोणे दश्यते अनन्तरं दकिणखमौ रणे बद- 

माने ते खान् कृतार्थान् मला पोतं मोचयित्वा क्रोत्याः समोपेनाः 

गच्छन् । अनधिककालात्त परं तस्यास्तटेनावरो हमाणोरक्तंदोननान्नौ 

वात्योत्दे । तयाक्रान्तः पोतो वायोरभिसुखः स्थातु न शशाक, वयञ्च 

न प्रतिरध्यावदहामदे । ततः परं क्तौ दानान्नः चुद्रस्य दरौपस्य निकटं 

गला महतायासेन पोतस्य चुद्रां नौकां यरहौतुमशरक्नुम । तान्तु 

पोतस्योपरि ग्ला नाविका रज््वादिभिरुपायेः पोतस्याघोभागं 

दृ ौकन्तैमयतन्त । श्रनन्तरं खर्तिनान्नि सेकते बाधा सम्भविष्यतोति 

भयात् ते पोतस्य कूपकमवरो द्या वहन्त । अनन्तर ॒वात्ययास्माखात्य- 

न्तिक क्तिश्यमानेषु ते परस्मिन् दिने कतिपयद्रव्याणि समुद्रे चिचिषु- 

तोये दिने च स्हस्तेः पोतस्य सनां निश्चिचिपुः। ततः पर कियन्ति 

दिनानि यावत् न सूय्य॑स्य नक्षत्राणां वा प्रकाशे जाते महाबात्या- 

याच्च प्रबलोश्चतायां ततः प्रखत्यस्नाकं रकायाः मस्ता पारि । 

तदा शुरूतरेऽनादारले जाते पौलो जनानां मध्ये तिष्ठन् 

वयाजहार, मदेच्छाः, भवन्तो मम मन्त्रणं गदौतला चेत् कौोन्भैतो 

न प्रस्थाय विपत्तिचतौमे न प्रा्यस्तहि तद् युक्रमभयिच्धत् । 

इदानौन्त॒ भवन्त श्राग्रशितुमदेय, यतो भवतां कस्यापि प्राणानां 

हानि ने भविय्यति, केवलं पोतस्य! यतोऽहं यस्यास्मि य्य सेवां 

करोमि च, तसेश्वरस्यैको दूतो गतनिश्रायां माञुपस्थाय गदित- 

वान्, मा भेषौः, पौल, यतः केसरस्य समच तलयोपस्यातव्यं । पश्च 
च, पोतस्थास्तव सन्वे सदङ्गिन दैश्वरेण तुभ्यं दन्ताः। च्रतो महेच्छा 
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त्राश्रसन्तु, यतो ऽहमोश्वरे विश्वसिमि, यद हं यदुक्रस्तदेव सम्भविव्यति। 

अपि वस्माभिः कञ्ि्िद् दोपे पतितव्यमिति। 

श्राद्ियाष्ये समुद्र दतस्ततो वहमानानामश्माकं चतुदंशायां 

निश्ायामुप्स्यितायां मध्यराच्ं पोतवादइकंरनुमोयत, यत् किमपि 

स्थल तेषां समौ पवन्त भवति } श्रतस्तोयं परिमाय विश्रति यामाक्ते 

निर्णोताः। किञ्चिद्ररं गत्वा च पुनः परिमाय पञ्चदश वामा 

निर्णणैताः । चरतः पाषाणएमयेषु स्थानेषु पतनभयात् ते पोतस्य पञ्चा- 

जधा गाचतुरः पोतभुजानवरोद्य दिवसारम्भं प्राययन्त । तदा पोत- 

वाहेषु पोतात् पनाचितुमिच्छातो मङ्गात् पोतभुजप्रसारणं कलं 

छता चुदरां नौकां ससुद्रेऽवरो दितवत्छु पौलः शतपति योद्चा- 

वादौत्, इमे चेत् पोते नावतिष्ठन्ते तहिं यूयं रकां प्रां न श्कय। 

योद्धारस्तदा नौकाया रच्छन्कित्वा तस्या निपतनमनुजज्ञिरे । 

दिनारम्भस्य प्रतौच्चाकाले च पौलः सविनय सर्व्वान् खाद्यानि भोक्नु- 
मादि शन्वादौत्, चतुदश्दिनानि म्रतीच्छ यूयमनादहार कालं चाप- 

यन्तः किमपि न सुक्तवन्तः । श्रतोऽहं सविनयं त्रवोमि, यूयं अच्छं 

ग्रहौतुमहेय, तद्धि यु्नाकं रचा थेमुपकारि । यतो युभ्राकं कस्यापि 

शिरसः केशो न पतिव्यति । ददसुक्ता स पूपमादाय स्वेषां समक्त- 

मोश्वरं धन्यं जगाद भङ्का च भोक्नमारेभे । तदा सव्व॑षामाश्वासे 

जाते तेऽपि भच्छमगरहौषुः। तस्मिन पोते वयं साकल्येन षट॒सप्त- 

व्यधिकश्चतदयं प्राणिनि श्रा । भेण ठत्षिं प्राय ते गोधूमान् 

समुद्र निचिपन्तः पोतं लघुतरमकाषैः । 

श्रनन्तरं दिने जाते ते तत् स्थलं नान्यजानन् वङ्न्वेकन् 

ममानतटविश्रिष्टमलक्यन् । यदि क्रमस्तं पोतं प्ररयन्तस्तं तट- 

मारोदयाम इति मन््रणामङ्कुेख । श्रतएव ते पोतञुजां ग्कित्वा 
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समुद्रे पतितुं ददुः, युगपच्च कणेयो बन्धनानि मुक्ता वायोः सब्टुख- 

मग्रभागस्थं वातवसनं विस्ताय्ये तं समानं तटजुदिश्च पोतमचालयन् । 

दिसमुद्रं स्थानं तु प्राण पोतं सेकतोपथ्यप्रेरयन् । मङ्गस्तत्र निबद्धो 

निश्चलोऽतिष्ठत्, पञ्चाद्वागद्र््रोणां प्रभावेण व्यलौयत । तदा योडू- 

एाभियं मन्लणाजायत, यद् वन्दिनोऽस्माभि हन्तव्याः, नचेत् कोऽपि 

सन्तरणेन पलायिव्यत इति। ग्रतपतिस्त पौलं रकितुमिच्छन् 

तन्छन्णा साधनात् तान् निवन्तेयन्निदमान्ञापयामास, ये सन्तरणो 

सत्तमाः प्रथभं ते जले निपत्य खलं गच्छन्त्, च्रपरे तु केऽपि काष्ट 

फलकानि केऽपि वा पोतात् पतितं किमपि वस्ववलखम्ब्य यान्तु । 

दत्यमेव च सव्वं रचिताः स्थलं प्रापुः । 

शद्ःः रक्ताप्राप्ेः परमस्माभिरन्ञायि यत् तस्य दौपस्य नाम 

|; 

त 

५६ 

१४ 

मिलितेति । तचत्या असभ्यजाते जेनाश्चास््मान् प्रत्यसामान्यं सौजन्य 

प्रदभयामासुः । फलतो वन्तमानाया दष्टः शतस्य च हेतो रिन्धन- 

राजिं प्रज्वाल्य सर्वानस्मान् अ्नुजग्टहः । तदा पौले बहन् लता- 

खण्डान् सङ्ोन्धनरा श्रौ निचि्रवति विषधर एकस्तापाज्निगंत्य तच्च 
इस्तं द द्धावलभ्वितोऽतिष्ठत् । ते त्वसभ्यजना यदा तं जन्त तस्य हस्त 

लम्बमानमपश्धंस्तदा मियोऽज्वन् सव्वेथा नरइन्तायं मुख्यो यतः 

समुद्राद् रकवितस्यापि तस्य जौवनं प्रतिफलद्ाचरा नानुज्ञायते । 

परन्तु ख तं जन्तुमवधूथ वह्भौ निर्य चानिष्टं किमपि न बुश । 

ते तु प्रतौच्माणा श्रमन्यत यत् स घच्छते सहसा गतायु निपति- 

व्यति वेति। दत्थं दीर्घकालं प्रतौच्य यदा तेऽपश्चन् यल तस्य 

किमणष्रदुभ न सम्भवति तदा मतान्तरं छ्त्लावदन् ख देव इति। 

तस्य स्थानस्य सन्निधौ दौपस्य प्रथमनरस्य श्वम्यधिकारोऽवि- 

त । तस्य नाम पुलियः, शोऽसमाननुगद्य दिनचयं यावत् प्रणये - 
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नास्माकमातिश्यमकार्घोत् । तदा च पुल्लियस्य पिता ज्वरातिखारेण 

पौडितः शय्यागतश्चासौत् । ततः पौलस्तरू7न्तिकमभ्यन्तरं गत्वा 

प्रायेनां दस्तापेणञ्च कत्वा त रोगमुक्तमकार्षोत् । तथा रूति तस्मिन् 

दौपेऽपरे ये मतुव्या याधियस्ता श्रासंस्ते सर्व्वऽप्यागत्यारोगौकताः। 

ते दि बह्विधेन सन्मानेनासमान् सम्मानयामासुः प्रस्थानकाले च 

यद्यत् प्रयोज्यं तद साखपेयामासुः । ,. 

तस्मिन् दौपे सिकन्दरौय एकः पोतः श्नौतकालमयापयत् तस्य 

चिङ्कमश्िनो , मासचयेऽतौते वयं तमेव पोतमारह्य प्रखिताः। 

अनन्तर ॒सुराकरूषों प्राप्य दिनच्रयमवतस्यिमहे । ततश्च वक्रमा्गेणए 

बयं रौगियं प्राप्नाः। पुनरेकस्माद् दिवसात् परं दचिणएवायौ 
खच््ञाते वयं दितो दिने पुतियल्यामुपतख्िमडे । तच भाठना- 

साद्य वयं तेषां समौपं सक्रदिनान्यवस्थातुमाश्वासिताः। इत्यमेव 

रोमायासुपतसख्िमडे । श्रस्माक शवादं रुला तु तच्रत्या भ्रातरो- 

ऽस्मत््तयद्धमनायमापियफरं चिष्टावर्णणे ञ्च यावद् आगतवन्तः । तान् 

दृषा पौल श्वर धन्यं वदिलाश्वासं लब्धवान् । 

रोमायान्तूपस्धितेस्वस्मासु शतपति वेन्दिजनान् सकन्धावाराधि- 

चतौ समपेयामास । पौलस्तु॒ खरवद्धेण पदातिना घाद्धे खतन्तं 

वस्ठुमतुजज्ञे । | 

दिनचयात् पर पौलो यिह्टदिनां मुख्यनरान् समाङ्ाययामास , 

समागतेषु च तेषु तान् श्रवादौत्, भो भ्रातरः अरस्मदौयजातेः 

चेदक्रौतोनां वा विरद्धं मया किमपि नाकारि, तयां भरङ्खल- 

बद्धो चिरूशालेमे रीमोयाणणं स्ते समर्पितः । ते च विषारं छला 

म विखूघ्ुमेच्छन्, यतः प्राण्दण्डाहेः कोऽपि दोषो मयि नावि- 

यत । प्रतिवदमनेषु तु यिह्ृदिष केखरेए विचारस्य प्राथेनं ममा- 
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वश्यकमभ्रत्, नास्ति तु खजाते विरुद्धं मया क्तव्यः कोऽप्यभि- 

योगः । ्रतस्तमेव विवादमचि युश्रान् दरष्ुमालपित््चच्छनं युभ्रान् 
आहृतवान्, यत इखरायेलख् प्रत्याशायाः कारणदहं श्टद्खुःलेनानेन 

बेष्टितः। तदा ते तमूचुः, लामधि यिह्दियादेश्राद् वधं प्िकां 

न॒ लब्धवन्तः, न वाः भ्रादरणं कोऽप्यागत्य तव कस्यापि दोषस्य 

संवादमानोतवान् कथां वा कथितवान् 1 तव तु मतं किं तत् 

तवेव मुखाच्छरोतुमसन्यं युक्तं मन्यते, यतस्तं सन्रदायमधि जानोमो 

यत् सव्वेच तत्मतिकूक्ं कथ्यते । श्रतन्तेस्तस्य कृते दिवसे निखिते- 

ऽधिकतराः पान्धश्रालां तख्यान्तिकमाजग््मः, स च प्रातरारभ्य खन्ध्यां 

यावत् साच्छं द्वा तान् ईश्वरराच्यस्य व्याख्यामबोधचत्, मोग 

व्ेवस्थातो भाववादिनां यन्धेग्यखोडधता योश्णोः कथा ग्रहोतु प्राव- 

्लेयच्च । तदा केऽपि तस्य वाक्यानि जग्ट्डः केऽपि च तत्र न 

विशश्वसुः । गरेषे ते परश्यरमनेक्ष्यमत्यः वद्ञ्यन्त । पौलस्तु तानि- 

मामेकां बाणणौुक्तवान्, पवित्र श्रात्मा भाववादिनी चिग्रायाहेन 

युश्माकं पूव्वंपुरुषानधि सम्यगिदं कथितवान्, 

जातेरस्याः षमोपं लं गला ब्रूदि कथामिमां । 

श्नोव्यय श्रवणनेव किन्तु नानुभविय्यय 
>| 

तया द्रच्छय दृष्चा हि नव लालच्यिव्यय ॥ 

खयूलोग्दत मनुव्याणम् एतेषां इदयं यतः । 

मन्दं श्रणठन्ति ते कर्णैः खनेञ भौ लयन्ति च ॥ 

नचेत् ते लोचने दृष्टा सखकणें परवैनिशम्य च । 

बोधं लब्धा खचिन्तेश्ावत्तेयन्ति मनो यदि । 

तङि तेर्म॑त्त श्रारोग्ये यदोतव्यं भविष्यति ॥ 
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रतो युक्माभिरिदं ज्ञायतां यदौश्वरस्य परिाणोपायः परजातौ- रन 

यानां समौपं प्रहितं ते च श्रोययन्तौति. तस्मिन्नेतत् कथितवति ९९ 

विह्दिनो सियो दशं विवद् मानाः प्रतिर । 

च्रनन्तरं पौलः सष्युणं वषेदयं भाटच। य २८३०१७९, यावन्तच्च ९ 

मनुव्यास्तच तमनभ्यगच्छस्ताम् परिग्ट्ह्य वाचां विना सन्यणेखाइसे- ३२९ 

नेश्वरस्य राञ्यमघोषयत् प्रभो योँशेः खोष्टस्य कयाञ्चाग्चियत् । 

द्ति॥ 
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रोमिशः प्रति पेरितस् पालस्य पच । 

मङ्कलाचरशस् श्प्राभराप्न्च। 

ईश्वरो निजपुत्नमधि यं सुसंवाद भाववादिमि धंञ्मयन्ये प्रति- 

श्रुतवान् तं सुसंवाद प्रचारयितुं ए्यक्कत श्राह्धतः प्रेरितश्च प्रभो 

योश्रखोष्टस्य दासो यः पौलः स रोमानगरस्थान् रैश्वरप्रियान् 
च्राहृतां ञ्च पविच्लोकान् प्रति प्च लिखति । अ्रसममाकं स प्रयु रयोँश्टः 

खगौष्टः शारी रिकथ्म्बन्धेन दायुदो वं्ोद्धवः पविचस्यात्मनः सम्बन्धेन 

चेश्वरस्य प्रभाववान् युत्त इति अश्रानात् तस्योत्थानेन प्रतिपन्न । 

श्रपर येषां मघये योश्ना खौटेन यूयम्ाह्ृताल्ते <न्यदे भौयजोका- 

स्तस्य नानि विश्वस्य निदेशयादह्िणो यथा भवन्ति तदभिप्रायेण वयं 

तस्माद् श्रलुयहं प्ररितपदञ्च प्राप्नाः। तातेनास्माकम् ईश्वरेण 

प्रशुणा यौष्टलौष्टेन च युश्मभ्यम् अ्रनुयहः शान्तिश्च प्रदौयेतां । 

प्रथमतः सव्वेस्मिन् जगति युभ्राकं विश्वासस्य प्रकाशितलाद् श्र 

युश्नाकं सव्व॑षां निमित्तं योश्खौषटख्य नाम गडन् ईश्वरस्य धन्यवाद 

करोमि) अपरम् दैश्वरश्य प्रसादाद् बहक (लात् पर साम्प्रतं युभ्माकं 

समोपं यात् कथमपि यत् सुयोगं प्राप्नोमि, एतदयं निरन्तर 

युश्नाकं नामान्यच्चारयन् निजासु सव्वेप्रायेनासु सववेदा निवेदयामि, 

एतस्िन् यमहं तत्पुत्चो यसुसंवादप्रचारणेन मनखा परिचरामि स 

` दैश्वरो मम साक्तौ विद्यते। यतो वुद्माकं मम च विश्वासेन वयम् 

उभये यथा शान्तियुक्ता भवाम इति कारणाद् युश्नाकं सखेययेकरणणथं 

युश्रभ्यं किञचित्परमायेदानदानाय युद्मान् खाच्चात् कन्त भदौया 

वाञ्छा । डे भ्राठगण भिन्नदे भौ यलोकानां मध्ये यद्वत् तदट् युभ्राक 
365 



डे € शोमिणः प्रति पेरितस्य पौलस्य पच । १ ९8-रदे 

मध्येऽपि यथा फलं सुखे तदभिप्रायेण मुह्य यद्राकं समौपं 

गन्तुम् उद्यतोऽहं किन्तु यावद् शरद्य तस्िन् गमने मम विघ्नो 

जात इति यूथं यद् अज्ञातारिष्टय तद् हम् उचितं न बुष्ये 

अहं सभ्यास्भ्यानां विददविदताञ्च सर्व्वषाम् खो विद्ये। 

अतएव रोमानिवासिनां युश्माकं ख्मोपेऽपि यथाश्रक्रि सुसंवाद 

प्रचारयितुम् श्रम् उद्यतोऽस्ि। यतः खौौष्टस्य सुखंवादौो मम 

लघ्नास्यदं नदि स ईश्वरस्य शरक्तिखरूपः सन् आ चिह्रदौ येग्यो ऽन्य- 

जातौयान् यावत् सव्वजातोयानां मध्ये यः कञ्चिद् तच विश्वसिति 

तस्यैव चाणं जनयति । यतः विश्वासस्य खमपरिमाणम् ईश्वरस्य 

धाञ्जिंकता तत्सुषवादे प्रकाश्ते। तदसि ध््मपुस्तकेऽपि लिखित- 

भिदं धाश्चिको जनो विश्वासेन जौविष्यति। 

योश्स््ौषेनेव धाभ्मिकतालाभ । 

प्रतिमापूजकानां पापावच्छायाः कथनम् । 

फलतो ये मानवाः पापकश्मेणा सत्यतां रुन्धन्ति तेषां सब्दस्य 

दुराचरणस्याधश्रस्य च विरुद्ध खगाद् ईश्वरस्य कोपः प्रकाशते । यत 

ईैश्वरमधि यद्यद् ज्ञेयं तद् इश्वरः खयं तान् प्रति प्रकाशितवान् 

तस्मात् तेषाम् श्रगो चरं नदि । फलतस्तस्यानन्त शक्तौ रला दौन्य- 

दुश्यान्यपि ख्ष्टिकालम् शआ्रारभ्य कञ्मेसु प्रकाशमानानि दृश्यन्ते 

तस्मात् तेषां दोषप्रालनस्य पन्था नास्ति । श्रपरम् दैश्वरं क्ञालापि 

ते तम् रैश्रज्ञानेन नाद्रियन्त कृतज्ञा वान जाताः; तस्मात् तेषां 

सर्व्वं तकां विफलौग्रताः, श्रपरञ्च तेषां रुवेदश्न्यानि मनांसि 

तिमिरे मद्रानि। ते खान् ज्ञानिनो ज्ञावा ज्ञानदहौना श्रभवन् 

श्रनश्ररस्येश्वरस्य गौरवं विद्य नश्ररमनुव्यपष्टपच्छुरो गामिप्रते- 

राङ्तिविशिष्टप्रतिमास्तेराभिताः। 
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॥ | 

ष ¬ 

१ 

९ 

र् 

र् 

दृत्यं त शश्वरस्य सत्यतां वदाय र्टषामतम आभितवन्त 

सचिदानन्दं खृष्टिकर््तार त्यक्ता ख्ष्टवस्तनः पूजां सेवाञ्च रुतवन्तः ; 

दति डेतोरौश्वरस्तान् कुक्रियायां समप्ये निजनिजक् चिन्ताभिला- 

बाभ्यां खं खं श्ररौरं परस्यरम् श्रपमानितं कनम् श्रददात् । ईश 
रेण तेषु कमभिलाषे समपितेषु तेषां योषितः खाभाविकाचरएएम् 

अपदाय विपरोतशृ्ये प्रावन्नन्त ; तथा पुरूषा श्रपि ख्ञाभाविक- 

योषित्मङ्गमं विद्ाय परस्पर कामर्ग्रालुना दग्धाः सन्तः पुमांसः 

पुंभिः साकं कुशत्ये मामज्य निजनिजथान्तः समुचितं फलम् 

अलभन्त । ते स्ेषां मनःखोश्वराय खानं दातुम् अ्रनिच्छकास्ततो 

हेतोरोश्वरस्तान् प्रति दुष्टमनस्कल्म् भ्रविदितक्रियलञ्च दत्तवान्। 

श्रतएव ते सव्वं ऽन्यायो व्यभिचारो दुष्टं लोभो जिघांखा ईयं 

वधो विवादश्चातुरौ कमतिरित्यादिमि दंष्कग्मभिः परिपूर्णः सन्तः 

करणजपा श्रपवादिन ईश्वरदवेषका दिसका अङ्गार ए श्रात्मक्नाचिनः 

कुकञ्मात्यादकाः पिचोराज्ञाल्नका श्रविचारका नियमलङ्िनः खे 

रिता श्रतिदेषिण्णे निदेयाश्च जाताः) ये जना एतादृग्रं कचं 

कव्वैन्ति त॒ एव श्छतियोग्या शश्वरस्य विचारमोदृश्र ज्ञालापि त 

एतादृशं कश्मे खयं कुवन्ति केवलमिति नहि किन्तु तादृशकश्मै 

कारिषु लोकेष्वपि प्रोयन्ते ! 

पापेन चिह्ृद्यादौनां सव्वेमनुष्याणं द्ण्डनोयत्वस्य कथनम् । 

डे परदूषक मनुव्य, यः कश्चन त्वं भवसि तवोत्तरदानाय 

पन्श नासि यतो चस्मात् कममणः परखूया दूव्यते तस्मात् लमपि 

दृव्यसे, यतस्तं दूषयन्ञपि तवं तदद् त्रा रसि । किन्त्वेतादगाचारिभ्यो 

यं दण्डम् श्वरो निशिनोति स यथाथ इति वयं जानोमः। श्रत- 

एव हे मानुष, लं यादृगाचारिण्णे दूषयसि खय यदि तादृगाच- 
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रसि तडि लम् ईश्वरदण्डात् पलायितुं शच्छसोति किं बुध्यसे ? 

रपर तव मनसः परिवर्तनं कन्तेम् ईश्वर स्यानुग्रहो भवति तन्न 
बुद्धा लं किं तदौयानुयदक्तमाचिरषहिष्णलनिधिं ठ्च्छौकरोषि ? 

तया सखान्तःकरणस्य कटोरलात् खेद राहित्याचश्वरस्य न्याय्विचार 

प्रकाश्ननस्य क्रोधस्य च दिनं यावत् किं खाये कोपं सञ्चिनोषि ? 

किन्त॒॒ ख एकैकमनुजाय तत्कम्ननुसारेए प्रतिफलं दासयति; 

वस्तुतस्तु ये जना चैयं टवा सत्व कुरन्न्तो महिमा सत्कारोऽम- 

रलद्चेताजि श्डगयन्तं॒तेभ्योऽनन्तजौवनं दास्यति । श्रपरं ये जनाः 

सत्यधग्ेम् श्रग्टदौवा विषपरौतघम्मेम् ग्टहन्ति तादृशा विरोधिजनाः 

कोय क्रोधञ्च भोच्छन्ते । अ! यिह्ृदिनो यूनानौ यान् पन्त यावन्तः 

कुकश्कारिणः प्राणिनः सन्ति ते सर्ववे दुःखं यातनाच्च गमिव्यन्ति; 

किन्त, त्रा चिह्हदिनो यूनानौयपय्थन्ता यावन्तः सत्कष्मेकारिणणो ९ 

लोकाः सन्ति तान् प्रति महिमा सत्कारः श्रान्तिञ्च भविष्यन्ति । 

दश्वरस्य विचारे पच्पातो नास्ति। अ्रलब्धव्यवस्थाशास्तै चैः 

पापानि कृतानि वअयवस्थाग्रास्तालखलानुरूपस्तषां विनाश्नो भवि- 

व्यति ; किन्त्, लब्धन्यवस्था शास्त्रा ये पापान्यङ्व्वेन् व्यवस्वानुखारादेव 

तेषां विचारो भविव्यति । यवच्याश्रोतार ईश्वरस्य खमोपे धाम्मिका 

भक्च्न्नौति नदि किन्तु व्यवस्याचारिण एव धाश्िकौकरि यन्ते । 

यतो ऽलस्व्वस्थाश्रास््रा परजातौयलोका यदि खभावतो व्यवस्था- 

नुरूपान् आचारान् ङुव्यैन्ति तद्यलब्धशरास्तराः सन्तोऽपि ते खेषां 

व्यवस्था णास्तरभिव खयमेव भवन्ति । तेषां मनसि साङिखरूपे सति 

तषां वितक्षु च कदा तान् दोषिणः कदा वा निदौषान् इतवतसु 

ते खान्त लिखितस्य व्यवस्था शास्वस् प्रमाणं खयमेव ददति । यस्िन् 

दिने मया प्रकाभमितस्य सुरुवादस्यानुसारार् ईश्वरो यौश्खौष्टेन 
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११ 

४ ^ 

मानुषाणएणम् अन्तःकरणानां गृढाभिप्रायान् ला विचारयिष्यति 

तस्मिन् विचार दिने तत् प्रकाश्यते । 

पश्य तं खयं विहदोति विख्यातो व्वखोपरि विश्वासं करोषि, 

देश्वरमुदटिश्व ख श्लाघसे, तया व्यवस्छया शिचितो ग्धा तस्याभि- 

मतं जानासि, सर्व्वाखां कथानां सार विविच, अ्रपरं ज्ञानस्य 

सत्यतायाश्चाकारसशूपं शास्तं मम समोपे विद्यत श्रतो ऽन्धलोकानां 

मागेद् शेयिता तिमिरस्यितलो कानां मध्ये दौशिखवरूपोऽन्ञानलोकेभ्यो 

ज्ञानदाता भिश्यूनां शिच्चयितादमेवेति मन्यसे । परान् शिच्यन् 

स्यं स्वं किं न शिक्तयसि ? वस्दतश्चौय्ैनिषेधव्यवस्ां प्रचारयन् तव 

किं खयन्नेव चोरयसि ? तथा परदारगमनं प्रतिषेधन् खयं किं 
परदारान् गच्छसि ? तथा लं खयं प्रतिमादेषौ सन् किं मन्दिरस्य 
द्रव्याणि हरसि ? यस्त्वं व्यवस्थां ्ाघसे स तं कि व्यवस्थाम् अवमत्य 

नेश्वर समन्यसे ? शास्त यथा लिखति परजातोयानां समोपे 

युश्राकं दोषाद् ईश्वरस्य नाल्नो निन्दा भवति। 

यटि व्यवस्थां पालयसि तरिं तव वत्वकूकदक्गिया सफला 

भवति; यदि बयवस्थां लङ्से तदं तव लकूकदोऽलकूषेदो भवि- 

: स्यति । यतो व्वस्ाशरास्ादिष्टघन्मेकम्माचारौ युमान् श्रवकूकदौ 
सन्नपि किं लकूकदिनां मध्ये न गणयिष्यते ? किन्त लब्धश्नाख- 

ज््न्निलकू् च तं यदि व्वस्थालङ्गनं करोषि तदि यवस्थापालकाः 

सखाभाविकाच्छिन्नलचो लोकास्तं किन दूषयिव्यन्ति ? तस्माद् यो 

वाद्ये चिह्लदौ ख यिद्भदौ नहि तधाङ्गस्य यस्वकूकेदः स लकूषेदो 

नहि; किन्तु यो जन श्रान्तरिको यिहदौ ख एव यिह्कदौ अपरच्च 

केवललिखितया व्यवस्थया न किन्तु मानसिको यस्वेदो यस्य च 

प्रशंसा मनुय्येभ्यो न ग्ला ईश्वराट् भवति ख एव वकूङद्ः । 
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अपरञ्च यिहदिनः किं श्रष्ठलं ? तया त्वकूङकदस्य वा किं फलं? ॐ ९ 

स्वया. बहनि फलानि सन्ति, विगश्रेषत शश्वरस्य शाश्लं तेभ्वोऽदौयत। २ 

केशि अविश्वसने छते तेषाम् ्रविश्वसनात् किम् ईशरस्य विश्वास्य- २ 

ताया हा निरुत्यव्छते ? केनापि प्रकारेण नदि । यद्यपि सव्वं मनुव्या » 

मिश्ावा दिनस्तथापौश्वर, सत्यवादौ । शासते यया लिखितमास्ते, 

अतख्वन्तु स्ववाक्येन निह्ाषो डि भविग्यसि । 

विचारे चेव निष्यापो भविव्यखि न संग्रखः ॥ 

्रस्माकम् अन्यायेव यदौश्वरस्य न्यायः प्रकाशते तदि किं वदि- * 

व्यामः ? श्रहं मानुषाणां कयामिव कथां कथयालि, दैशररः खमु- 

चितं दण्ड दत्वा किम् च्रन्यायो भविष्यति ? इत्थं न भवतु, तथा € 

खतोश्वरः कथं जगतो विचारयिता भविव्यति ? मम भिश्यावाक्य- ॐ 

वदनाद् यदौश्वरस्य सत्यवेन तस्य मडिमा वद्धंते तदि कस्मादहं 

विचारेऽपराधितलेन गण्धो भवामि ? मङ्गलाये पापमपि करणौय- य 

मिति वाक्यं वथा कुतो नोच्यते ? किन्त यैरच्यते ते नितान्त 

दष्डस्य पाचाणि भवन्ति; तथापि तदाक्यम् श्रक्माभिरण्युच्यत दत्य 

स्माकं म्लानिं कुव्वेन्तः कियन्तो खोका वदन्ति । 

श्रन्यलोकेभ्यो वयं किं अ्रष्टाः ? कदाचन महि यतौ चिड्ृदिनो ° 
यूनानौयाञ्॒सन्वैएव पापस्यायत्ता इत्यस्य प्रमाणं वयं पल्वेम् श्रद्- 

दाम । लिपि यथास्ते, १० 

"नेकोऽपि धा्जिको जनः। 

तथा ज्ञानौश्वरच्चानो मानवः कोऽपि नास्ति दि। ९१ 

विमागेगामिनः स्वे स्वँ दुष्कश्मेकारिणः। ९९ 

एको अनोऽपि नो तेषां साधुकम्मं करोति च। 
तथा तेषान्तु वे कण्ठा अ्रनाटतश्षशानवत् । १३ 
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२७ 

स्तुतिवाद प्रङव्वेन्ति जिद्काभिस्त ठ केवलं । 

तेषामोषटश्च निजने तु विषं तिष्ठति सर्पवत् । 

सुखं तेषां हि शापेन कपटेन च प्येते । 

रक्रपाताय वेषां तु पटानि चिप्रगानि च। 

यथि तेषां मनुव्याणां नाशः ज्गशख्च केवलः । 

ते जना नहि जानन्ति पन्धानं खुखटायिनं। 

परमेशार् भयं यत्तत् तच्चृषोर गोचर +" 

व्यवस्थायां यद्यलिखति तद् व्यवस्थाधोनान् लोकान् उद्य 

लिखतोति वयं जानौमः। ततो मनुव्यमाच्ो निरुत्तरः सन् ईश्च- 

रस्य साचा अपरापौ भवति। च्रतएव वयवस्थानुरूपैः कम्मेभिः 

कथिदपि प्राणोश्वरस् साचात् धाभ्भिकोङृतो भवित न श्नि 

यतो व्यवस्थया पापन्ञानमाचर जायते । 

यौश्टकोटे विश्वासेनेव धास्िकतालाभः । 

किश्तु ्वखायाः ध्रयग् ईश्वरेण देया धाभ्मिकता अवसाय 

भाववादिगणस्य च वचनैः प्रमाण्णेरता सतौ इदानीं प्रकाशकै । 

चोश्टखौष्टे विश्वासकरणाद् रैश्वरेण दत्ता धार्मिकता सकलेषु 
प्रकाशिता सतौ सर्व्वान् विश्वासिनः प्रति वन्तेते। तेषां कोऽपि 

प्रभेदो नास्ति, यतः सव्वेएव पापिनः ईश्वरोयतेनो हीनाश्च जाताः । 

त शश्वरस्यानुयदात् मू्यं विना खौष्टकतेन परिच्राणन धाभ्िकौ- 

छता भवन्वि। यस्मात् खशोणितेन विश्वासात् पापनाश्को बलौ 

भवितुं स एव पूववम् दईैशवरेण निशितः, दृत्यम् ईश्वरौयसदिष्ण- 

लात् पुराक्नतपापानां माव्जैनकरणे स्तौ यधाभ्मिकता तेन प्रकाश्यते, 

वन्तैमानकालोयाऽपि खधाश्चिकता तेन प्रकाश्यते, श्रपरं यो नौ विश्वा- 

सिने धाभ्चिकौङूव्वेन्नपि स घाभ्मिकस्तिष्टठति । तडि कुचात्मक्षाघा ? 
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सा दूरोङृता ; कया वयवदखया ? किं करि यारूपव्यवस्थया ? दत्थं नहि 

किन्तु तत् केवलविश्वासरूपया व्यदस्धयेव भवति । श्रतएव वयवस्थाजु- २८ 
रूपाः क्रिया विना केवलेन विश्वासेन मानवः धाञ्चिकोङतो भवितु 

शक्रो तौ त्यस्य राद्धान्त दशेयामः। स किं केवलयिष्दिनाम् दैश्वरो ९९ 

भवति ? परजातौयानाम् ईश्वरो न भवति ? परजातोयानामपि 

भवति ; यस्माद् एक श्वरो विश्वासात् लकूङ दिनो विश्वासेनालकू- ९० 

कदिनश्च धाञ्चिकौकरिव्यति। तरिं विश्वासेन वयं किं व्यवस्थां ९१ 

ल्म्पाम ? इत्थं न भवतु वयं व्यवस्थां संस्थापयाम एव । 

अस्माकं पूव्वैपुरुष श्रत्राहामः कायिकक्रियया किं लब्धवान् @ ९ 

एतदधि कि वदिष्यामः? स यदि निजक्रिखाग्यः धाभ्मिको भवेत् ₹ 

तदि तस्यात्मश्चाघां कत्तं पन्था भवेदिति सत्यं, किन््ौश्वरस्य समौपे 
नदि शास्रं कि लिखति? अ्रत्राहाम श्वरे विश्वसनात् स 

विश्वासस्तसै धार््चिकताथं गणितो बग्धूव । क्मैकारिणणो यद् वेतनं ५ 
तद् ्रनुग्रहस्य फलं नहि किन्तु तेनोपाजितं मन्तव्यम् । किन्त॒ यः ५ 

पापिनं धाभ्मिकौकरोति तस्मिन् विश्वासिनः कन्बेदोनस्य जनस्य यो 

विश्वासः स धाभ्भिकतायं गण्धो भवति। श्रपरं यं करियाहोनम् ९ 

ईैश्वरः धाभ्मिकोकरोति तस्य धन्यवाद्ं दायुद् वणयामास, यथा, 

“स धन्योऽचानि ष्ठष्टानि यस्यागांस्याटतानि च। 9 

स च धन्यः परेशेन पाप यस्य न गण्यते । ल 

एष धन्यवाद सवके दिनम् श्रतरकूकदिनं वा कं प्रति भवति ? < 

चरब्राहामस्य विश्वासः धाभ्निकताये गणित दति वयं वदामः। स॒ १. 

विश्वासस्तस्य त्क दिलावस्थायां किम् च्रलकूक दिलावस्था्यां कस्मिन् 

समये धाश्चिकतेव गणितः ? तकु दित्वावस्थायां नदि `किन्त्लकू- 

कदिलावस्यायां । श्रपरञ्च ख यत् सर्वाम् ्रलकूङदिनां विश्वा- ९९ 
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सिनाम् श्रादिपुरुषो भवेत्, ते च धार्जिका ग््छेरणः; ये च लोकाः 

केवलं किनलचो न सन्तो ऽस्य व्वपुरुष अत्राह मोऽद्धिननलक् सन् 
येन विश्वासमागेण गतवान् तेनैव तस्य पाद् विद्धेन गच्छन्ति तैषां 

तलकूक्ेदिनामप्यादि युषो भवेत् तदथैम् च्रलकूकदिनो मानवस्य 

विश्वाखात् धाञ्चिकता उत्पद्यत इति प्रमाणएखरूपं कूकद चिद्धं स 

प्राप्नोत् । श्रत्रादहामो जगतो ऽधिकारौ भविखति यैषा प्रतिज्ञा 

तं तस्य वंग्रञ्च प्रति पव्वेम् श्रक्रियत सा व्यवस्थामूलिका नहि 

किन्त व्िश्वासजन्खधाभ्निकताम्लिका । यतो व्यवस्यावलज्विनो 
यद्यधिकारिणे भवन्ति तहि विश्वाखो विफलो जायते सा 

परतिज्ञापि लृतैव । ्रधिकन्तु व्यवस्था कोपं जनयति यतो 

ऽविद्यमानायां अवस्थायाम् आ्राज्ञालक्वनं न सम्भवति । ्रतएव 

सा प्रतिज्ञा यद् श्रनुयस्य फलं भवेत् तदथं विश्वासमूलिका 
यतस्तथात्वे तदंशससुदायं प्रति श्रथेतो ये यवस्थया तदंशसम्भवाः 

केवलं तान् प्रति नहि किन्तु य श्रत्राहामौयविश्वासेन तत्सम्भवा- 

सलानपि प्रति सा प्रतिन्ना स्थाखुभेवति। यो निर्जोवान् सजो- 
वान् भ्रविद्यमानानि वस्ढनि च विद्यमानानि करोति अरन्राहामस्य 

विश्वासन्धमेस्तच्येश्वरस्य साक्तात् सोऽस्माकं सव्व॑षाम् शआ्रादिपुरुष 

श्रास्ते, यथा लिखितं विद्यते, श्रं त्वां बहृजातोनाम् आदि- 

परुषं छत्वा नियुक्तवान् ।' 

लदौयस्तादृश्ो वंशो जनिव्यते यदिदं वाक्च प्रतिश्रुतं तदलु- 

सारादर् अन्राहामो बह्देगोयलोकानाम् आदिपुरुषो यद् भवति 

तदये सोऽनपेकितव्यमण्यपेक्तमाणणो विश्वासं रतवान् । श्रपरञ्च 

चोणविश्वास्लो न गत्वा ग्रतवत्सेरवयश्छलात्, खश्ररौरस्य जरां 

सारानान्नः खभाय्याया रजोनिद्र्तिञ्च टणाय न मेने श्रपरम् 
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रविश्वासाद् ईश्वरस्य प्रतिन्ञावचने कमपि. संश्रयं न चकार; 

किन्तौश्वरेण यत् प्रतिश्रतं तत् शाधयितु शक्यत दति निश्चितं २१ 

विज्ञाय दूढविश्वाखः खन् ईश्वरस्य मदिमान प्रकागश्याञ्चकार। इति 

हेतोस्तस्य स विश्वासस्टौ यचाभ्विंकतेव गणएयाञ्चक्र । घाभ्चिकतेवा- २९ 

गण्छत तत् केवलश्य तस्य निमित्तं लिखितं नहि, श्रक्माक निमित्त- ९३ 

मपि, यतोऽस्माकं पाघनाशायं समयितोऽस्माकं घा्विकताप्राघ्यथंञ्चो - २४ 

न्धापितोऽभवत् योऽस्माकं प्रभु ्योँश्टस्तश्योत्थापयितरौश्वरे यदि वयं ९५ 

विश्वाश्षमस्तद्येाकमयपि सएव विश्वासः धाश्चिकतेव गणयिख्यते । 

विश्वासेन धाभ्चिकौङता वयम् ईश्वरेण साद्धं प्रभुणासमाकं ५. 

योश्ररखषटेन मेलनं प्राप्नाः। ्रपरं वयं यस्मिन् श्रनुग्रहाश्रये ९ 

तिष्ठा मस्तन्मध्यं विश्वाखमाेण तेनेवानौता वचम् ईरौ यविभव- 

प्रकिप्रत्याज्रया म्नमानन्दामः । तत् केवलं नहि किन्तु ज्ञे्रभोगे- ३ 

ऽप्यानन्दामो यतः ज्ञानाद् चैथ्ये जायत इति वयं जानौमः, सैर्या 
परौचितलं जायते, परौकितलात् प्रत्याशा जायते, प्रत्याणतो- 

ब्रोडितवं न जायते, यस्माद् रस्यं दत्तेन पविचेणात्मनास्माकम् ५ 

अन्तःकरणानेौश्रस्य प्रमवारिणा सिक्रानि। ्रस्मासु निरूपायेषु < 

खत खो ष्ट उपयुक्तं समये पापिनां निभित्तं स्वौयान् प्राणान् 
श्रत्यजत् । हितकारिणो जनस्य कते कोऽपि प्राणान् त्यक्त साहसे ° 

कत्तु शक्रोति, किन्नु धनिकस्य छते प्रायेण कोऽपि प्राणान् ख 
त्यजति । किन्स्मासु पापिषु सत्खपि निमित्तमस्माकं खौष्टः = 

खप्राणणान् त्यक्रवान्, तत श्वरोसूान् प्रति निजं परमग्रमाणं 
द्शितवान् । अतएव तस्य रक्रपातेन धारविकौङता ववं नितान्तं < 

तेन कोपाद् उद्भारिव्यामहे। फलतो वथं यदा रिपव आस्न ६. 

तदेश्वरस्य पुत्रस्य मरणएन तेन शाद्धं यद्यस्माकं मेलनं जातं तरि 
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श्रे 

१५४ 

१५ 
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श ट 

श्ट 

मेलनप्राप्नाः सन्तोऽवश्यं तस्य जोौवनेन रचां लश्यामहे । तत् 

केवलं नहि किन्त येन मेलनम् चरलभामहि तेनास्माकं प्रभुना 

यौप्ररखौषटेन साग्म्रतम् ईश्वरे समानन्दामश्च । 

आओआद्मा यथा पापं खतिञख्च तथा योश्यना घाभ्िकता 

अनन्तजोवनच । 

तया सति, एकेन मानुषेण पापं पापेन च मरणं जगति 

्राविश्रत् श्रपरं सर्वषां पापिलात् सव्वं मानुषा ग्ठते निन्ना ्रभवन् । 
यतो व्यवख्छादानसखषमयं यावत् जगति पापम् ्रासौत् किन्तु चत्र 

व्यवस्था न विद्यते तच पापस्यापि गणना न विद्यते । तथाप्यादमेन 

यादृशं पापं छृतं तादृशं पापं ये नाकारि श्रादमम् आरण्य मों 

यावत् तेषामुपरि ग्छत्यू राजलम् श्रकरोत् सख श्रादमो भाया- 

दमस्य निद शेनमेवास्ते। किन्तु पापकम्मेणणो यादृशो भावस्तादृग् 

दानकन्मेणो भावो न भवति यत एकस्य जनस्यापराधेन यदि बहनां 

मरणम् श्रचटत तयापौश्वरानुग्रदस्तद नुग्रहमूलकं दानञ्चेकेन जने- 

नार्थांद् यौश्रयना खोष्टेन बहृषु बाह्व्यातिबाडल्येन फलति । 

अपरम् एकस्य जनस्य पापकम्म यादृक् फलयुक्तं दानकन्म तादक् न 

भवति यतो विचारकर्ेकं पापम् श्रारभ्य दण्डजनकं वष्ठव, किन्त 

दानकम्मे बहपापान्यारभ्य धाभ्मिकताजनकं बश्दव। यत एकस्य 

जनस्य पापकम्मेतस्तेनेकेन यदि मरणस्य राजलं जातं तदं ये जना 

शरनुगरहस्य बाह्कच्यं॒धाञ्मिकताद्ानच्च प्राप्रुबन्ति त॒ एकेन जनेन, 

अर्यात् योशखौष्टेन, जवने राजतम् श्रवश्यं करिष्यन्ति । एको- 

ऽपराधो क्डत् सव्वेमानवानां दण्डगामौ मारौ ऽभवत् तदद् एकं 

धाभ्मिकतादानं सव्वेमानवानां जौवनयुक्तधाम्निकतागामौ मागमे एव। 

अपरम् एकस्य जनस्याज्ञालष्गनाट् यया वहवो ऽपराधिनो जाता- 
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स्तद् एकस्याज्ञाचरण्णाट् बहवो धाभ्मिकौकता भवन्ति । अधिकन्तु २. 

व्यवस्यागमनादर् श्रपराधस्य बाडल्यं जातं किन्त यत्र पापस्य 

बाङ्च्यं तञेव तस्माद् ज्रनुग्रहस्य बाल्यम् श्रभवत् । तेन श्टत्युना ११ 

यदत् पापस्य राजत्वम् श्रभवत् तदद् शअ्रस्माकं प्रभुयोष्रखौष्ट- 
दारानन्नजोवनदायिधास्िकत्वयानुग्रदस्य राजतं भवति । 

विश्वासस्य फलस धर्ग््ाचरणस् । 

प्रचतदूपेण यद् श्रलुगरहः प्रकाशते तदथं पापे तिष्ठाम इति & , 

वाक्यं किं वय वदिष्यामः? तन्न भवतु) पापं प्रति ग्ला वय 

पुनस्तस्मिन् कथम् जौ विव्यामः ? वयं यावन्तो लोका यौष्ट्खौष्ट ₹ 
खापिता श्रभवाम तावन्त एव तस्य मरणे च्ञापिता इति किं युयं 

न जानौय? ततो यथा पितुः पराक्रमेण गतानां मध्यात् खौष्ट ४ 

उत्यापितस्तथा वयमपि यत् नूतनजो विन इवाचरामस्तदयं सतापनेन 

तेन सीदधं छत्युरूपे शरवागारे संस्थापिताः । श्रपरं वयं यदि तेन ५ 

संयुक्ताः सन्तः स दव मरणभागिनो जातास्तहिं स इवोत्थानभागिनो- 

ऽपि भविष्यामः । वयं यत् पापस्य दाखाः पुन नं भवामस्तदथेम् < 

रस्माकं पापरूपशरौरस्य विनाशार्य॑म् श्रस्माकं युरातनयपुरूषस्तेन 

साकं क्रशेऽदन्यतेति वयं जानोमः ¦! यो हतः स पापात् सुक्त एव । ° 

अ्रतएव यदि वयं सरौषटेन साद्धंम् अ्रहन्यामदि तदहि पुनरपि तेन य 

सहिता जौविग्याम इत्यचास्माकं विश्वासो विद्यते । यतः शतानां < 

मध्याद् उत्थापितः खौष्टः पुन नं वियत दति वयं जानोमः। 

तस्मिन् कोष्यधिकारो श्छत्यो नास्ति । श्रपरञ्च स॒ यद् अधियत ९० 

तेनेकदा पापम् उटिश्या्ियत, यच्च जवति तेनेश्वरम् उदिश्य 

जवति ; तदद् यूयमपि सान् पापम् उदिश्च तान् श्रसाकं ११ 

प्रभुणा यष्ररखोषटेनेश्वरम् उटिश्य जोवन्तो जानौत । 
376 



= शय-रद् शोमिणः पति प्रेरितस्य पौलस्य पच । २७७ 

१९ 

8: 

१४ 

१५ 

९ 

१७ 

१९ 

९१. 

९.९ 

र 

श्रपरञ्च कुत्सिताभिलाषान् पूरयितु युश्नाकं मत्येदेेषु पापम् 

श्राधिपत्यं न करोतु । रपर खं खम् रङ्गम् अ्रधाभ्मिकताया श्रस्तं 

हला पापश्ेवायां न समपेयत, किन्त तानां मध्याद् उल्यितानिव 

खान् दश्वरे समपेयत खान्यङ्गानि च धश्मास्तखरूपाणोश्वरम् उदिश्य 

समपयत । युश्नाकम् उपरि पापस्याधिपत्यं पुन नं भविययति, 

य्मार् यूयं व्यवसाया अनायत्ता अलस्य चायन्ता श्रभवत । 

किन्तु वयं चवख्ाया च्रननायत्ता ्रलुग्रदस्य चायत्ता श्रभवाम, दति 

कारणात् किं पापं करिव्यामः ? तन्न भवतु। यतो म्दतिजनक 

पापं घाभ्मिकताजनकं निदे शाचरणश्चेतयोदंयो यस्मिन् ्रान्नापाल- 
नाथे खत्यानिव खान् समपयथ, तदैव त्या भवथ, एतत् किं 
ययं न जानोय? श्रपरश्च प्व यूयं पापस्य श्त्या आस्तेति शत्यं 

किन्तु यस्यां शिचारूपायां मूषायां निचिप्ता श्रभवत तस्या श्राक्कति 

मनोभि लेखवन्त दरति कारणाद् दश्वरस्य धन्यवादो भवतु । इत्यं 

यूयं पापसेवातो सुक्ताः सन्तो ध्मेस्य स्त्या जाताः। युभ्नाकं 

श्रारौरिक्या दुव्वेलताया हेतो मानृववद् श्रहम् एतद् त्वौमिः; 

पुनः पुनरधम्मकरर्णायें तदत् पूव्यै पापामेभ्ययो त्यते निजाङ्गानि 

समापेयत तदद् ददान पिला धाशचिकताया सत्यत्वे निजा- 

ङ्गानि समपयत । यदा यृयं॒पायस्य श्छत्या रस्त तदा धास्मिक- 

ताया नायन्ता ्रास्त। तहिं यानि कस्माणि यूयम् ददानो लन्ना- 

जनकानि वुध्यष्ठे पूवे तै चृश्नाकं को लाभ श्रासौत् ? तेषां कक्मेणां 
फलं मरणमेव । किन्तु साग्मतं युधं पापसेवातो मुक्ताः सन्त ईश्वरस्य 

रटत्याऽभवत तस्माद् युश्राकं पविचलरूपं लभ्यम् श्रनन्तजौवनरूपञ्च 

फलम् श्रास्ते । यतः पापस्य वेतनं मरणं किन्वस्माकं प्रणा यौष्ए- 

खो े नानन्तजौ वनम् शश्वरदन्तं दानम् आस्ते । 
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योौश्ुरेव परित्राता । 

यौश्एना यवस्वायाः सुक्तिलकथनम् । 

हे भ्रादगण व्यवस्याविदः प्रति ममेदं निवेदनं। विधिः ९ 

केवलं यावच्नोवं मानवो पय्येधिपतिलं करोतोति युं किं न 

जानथ? यावत्कालं पति जवति तावत्कालम् ऊढा भार्यां र 

व्यवस्थया तस्मिन् बद्धा तिष्टति किन्तु यदि पति धिते तदहि खा 

नारौ पत्यु व्येवस्ातो सुच्यते । एतत्कारणात् पत्यर्जौ वनकाले नारौ र 

यद्यन्यं पुरुषं विवहति तदं सा व्यभिचारिणौ भवति किन्त यदि 

स पति सिंयते तदहं खा तस्या व्यवसाया मुक्ता खतौ पुरुषान्तरे 

व्यढापि व्यभिचारिणौ न भवति । हे मम भ्राटगण, ई श्चरनिमित्त 5 

यदस्माकं फलं जायते तदथं शतानां मध्याट् उत्थापितेन पुरुषेण 

सह युश्राकं विवादो यद् भवेत् तदथं खौष्टस्य शरौरेण यूयं 

व्यवस्यं प्रति सटतधन्तः । यतोऽच्ाकं शारौरिकाचरणएसभये मरण- ५ 

निमित्तं फलम् उत्पाद यितु व्यवखया दूचितः पापाभिलाषो- 

ऽस्नाकम् श्रङ्गषु जोवन् आसौत् । किन्तु तदा यछा वयवस्थाया < 

वशे आस्म्मरहि साख्मतं तां प्रति खतलाह् क्यं तस्या श्रधौनलात् 

सुक्रा इति हेतोरौश्वरोऽस्माभिः पुरातनलिखितानुसारात् न सेवि- 

तव्यः किन्तु नवोनसभावेनेव सेवितय्यः । 

व्यवस्थया पापान्बक्तिने भवति । 

तदि वयं किं ब्रूमः ? व्यवस्था किं पापलनिका भवति ? नेत्थं ° 
भवतु । व्यवस्थायाम् श्रविद्यमानायां पापं किम् इत्यह नावेद ; किञ्च ` 

लोभं मा कार्षोरिति चेद् अवस्थायन्थे लिखितं नाभविथ्यत् तरिं 

लोभः किग््रतस्तदर नान्ञास्यं । किन्तु व्यवस्थया पाप दद्र प्राण न 

ममान्तः सव्येविधं कूल्सिताभिलाषम् ज्रजनबत् ; यतो व्यवखायाम् 
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९ श्रविद्यमानायां पापं ष्टतं । अपर पूव्वे वयवस्थायाम् अविद्यमा- 

नायाम् श्रहम् च्रजोवं ततः परम् आज्ञायाम् उपस्ितायाम् 

पापम् शअ्रजोौवत् तदादम् श्रिये । दत्थ सति जोवननिभित्ता 

याज्ञा खा मम सछत्यजनिकाभवत् । यतः पापं ट्र प्राप्य व्यवस्थि- 

तादेशेन मां वञ्चयिला तेन माम् अहन् । ्रतणएव व्यवस्था पविता, 

आदेशश्च पवितो न्याय्यो हितक्षारो, च भवति। 

१२ तहिं यत् खयं हितकृत् तत् किं मम स्छत्युजनकम् श्रभवत् ? 

> ह, 1 © ¢ 

2 ~ 

नेत्थं भवतु ; किन्तु पापं यत् पातकमिव प्रकाग्रते तथा निदेशेन 

पापं यदतौव पातकमिव प्रकाश्रते तदयं हितोपायेन मम मरणम् 

५४ अजनयत् । वस्थात्मबोधिकेति वयं जानौमः किन्त शारौरता- 

९५ चारौ पापस्य क्रौतकिङ्करो विद्ये। यतो यत् कम्मे करोमि तत् 

मम मनोऽभिमतं नहि; श्रषरं यन् मम मनो$भिमतं तन्न करोमि 

९९ किन्त यद् तोये तत् करोमि । तथाल यन् ममानभिमतं तद् 

९० यदि करोभ्मि तरिं वस्था सत्तमेति खौकरोमि। तएव 

सम्प्रति तत् कम्मे मया क्रियत दूति नहि किन्त मम शरौरस्येन 

९८ पापेनेव क्रियते । यतो मयि, श्येतो मम श्ररौरे, किमणत्तमं न 

वक्षति एतद् श्रहं जानामि; ममेच्छुकतायां तिष्ठन्ब्यामष्यदम् 

९९ उन्तमकम्मषाधने समर्यो न भवाभि । यतो यासुत्तमां क्रियां 

कन्तमहं वाञ्छामि तांन करोमि किन्त यत् कुत्सितं कम्मे कत्तम् 

२० अ्रनिच्छकोऽस्मि तदेव करोभि ! श्रतएव यद्यत् कणे कत्तु 

ममेच्छा न॒ भवति तद् यदि करोमि तहिं तन् मया न क्रियते, 

९९ ममान्तवे्तिना पापेनेव क्रियते । भद्रं कर्तम् इच्छकं मां यो 

९२ ऽभद्रं कन्त' प्रवन्तेयति तादृश्रं खभावेकं मयि पश्यामि । श्रम् 
९२ आरान्रिकपुरुषेणेश्वरव्यवस्थायां सन्तृष्ट॒श्रासे; किन्तु तददिपरौत 
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युध्यन्तं तदन्यमेक खभाव् मदौयाङ्गस्यितं प्रपश्यामि, स मदौयाङ्ग- 

खितपापसखभावस्यायत्तं मां कन्तु चेष्टते । दा हा योऽहं दुर्भाग्यो ९४ 

मनुस्तं माम् एतस्मान् गताच्छरौरात् को निस्तार यिव्यति ? 

अस्माकं प्रभुणा योग्ररश्धौष्टेन निस्तारयितारम् ईश्वर धन्यं वदामि। २५ 

अतएव शरौरेणए पापव्यवस्थाया मनसा तु ईश्वरव्यवस्थायाः सेवनं 

करोमि । 
योश्एना सम्प्णेपरिताणएलं प्राोति । 

ये जनाः शष्ट योश्एम् श्रित्य णरोरिकं नाचरन्त ८ ९ 

्रात्मिकमाचरन्ति तेऽधुना दण्डाहां न भवन्ति । जोवनद्ायकस्या- ९ 

त्मनो वयवस्था सखीषटयौश्रडना पापमरण्यो वयेवस्थातो माममो चयत्। 

यस्माच्छरौरस्य दुब्बेलल्ाट् व्यवस्या यत् कर्ममासाध्यम् ईश्वरो २ 

निजपुचं पापिश्रोररूपं पापनाश्कबलिरूपञ्च प्रेव्य तस्य श्रौरे 

पापस्य दण्डं कुव्वेन् तत्कष्षे साधितवान् । ततः शारौरिकं नाचरि- 

ल्वास्माभिराद्मिकम् श्राचरद्धिवयेवस्थायन्धे निदिष्टानि घाभ्मिकता- 

कर्णि सर्व्वानि साध्यन्ते । ये शरोरिकाचारिणस्ते श्ारौरिकान् ५ 

विषयान् भावयन्ति ये चाद्मिकाचारिणस्ते ्रात्मनो विषयान् 

भावयन्ति । शरौ रिकभावस्य फलं ग्छत्युः किञ्चाल्मि कभावस्य फलं ‹ 

जौवनं शान्तिश्च । यतः शरौ रिकभाव ईश्वरस्य विरद्धः शच॒ताभाव 

एव स ईश्वरस्य व्यवस्थाया अ्रधोनो न भवति भवित्च्च न शक्रोति। 

एतस्मात् शारौरिकाचारिषु तोष्टुम् शशवरेण न श्क्यं । किन्त्वौ- 

श्रस्यात्मा यदि युद्माकं मध्ये वेखति तहि ययं शारोरिकाचारिणो < 

न॒ सन्त शआ्रल्सिकाचारिणणे भवथः । यस्िन् तु खौ्टस्यात्मा न 

विद्यते स तत्स्भवो महि । यदि खौष्टो चु्नान् श्रधितिष्टति तदि ५ 

पापम् उद्दिश्य शरौरं शतं किन्तु घाश्डिकतासुदिश्वात्मा जौवति । 
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सटतगणार् योश यंनोत्यापितस्तस्यात्मा यदि ु्न्म्मध्ये वसति 

तदहं सटतगणात् खौष्टस्य स उत्थापयिता यु्मन्मध्यवासिना खक - 

यात्मना युश्राकं खछतदेदहानपि पुन जँवयिव्यति । 

हे भ्राटगण श्ररोरस्य वयमधमर्णा न भवामोऽतः शारौरिका- 

चारोऽस्ाभि ने कन्ते्यः। यदि यूयं शारौरिकाचारिणणो भवेत् 

तदहि युश्राभि मंत्ते्यमेव किन्तवात्मना यदि शारौरिककर्ममाणि 

घातयेत तरिं जौ विव्यथ । यतो यावन्तो लोका ईश्ररस्ात्मना- 

छब्यन्ते ते सव्वं ईश्वरस्य सन्ताना भवन्ति | यूय पुनरपि भयजनकं 

दास्यभावं न प्राप्ताः किन्त येन भावेनेश्वरं पितः पितरिति प्रोच्य 

सम्बोधयय तादशं दत्तकपुच्वभावम् परभ्रुत । अपरच्च वयम् 

ईश्वरस्य सन्ताना एतस्मिन् पवित्र च्रात्मा खयम् अस्माकम् श्रात्मभिः 

साद्धं प्रमाणं ददाति । ्रतएव वयं यदि सन्तानास्तद्यैधिकारिणः, 

श्र्थाद् ईश्वरस्य खल्वाधिकफारिणः खौष्टेन सद्ाधिकारिषएञच भवामः; 

श्रपरं तेन घाद्धं यदि दुःखभागिनो भवामस्तदिं तस विभवस्यापि 

भागिनो भविष्यामः । किन्वस्मासु यो भावो विभवः प्रकाशिष्यते 

तस्य समौपे वत्तैमानकालौनं दुःखमहं दणएणय मन्ये । यतः 

प्राणिगण ईश्वरस्य खन्तानानां विभवप्रा्षिम् आआकाङ्खन् नितान्तम् 

` ्रपेचते । अपरञ्च प्राणिगणः सखेरम् श्रलोकताया वभकतो 

. नाभवत् किन्तु प्राणिगणोऽपि नश्वरताधौनलात् मुक्तः सन् ईश्वरस्य 

सन्तानानां परमसुक्ति प्रा्यतोत्यभिप्रायेण वशौकर्चां वप्र चक्रं । 

च्रपरच्च प्रखयमानावद् व्यथितः सन् ददानो यावत् छत्तः 

प्राणिगण श्रातस्वर करोतोति वयं जानौमः। केवलः स॒ दूति नहि 

किन्त प्रथमजातफलसखरूपम् श्रात्मानं प्राप्ता वयमपि दत्तकपुत्तल- 

पदप्रा्चिम् च्र्थात् शरोरख्य सुकते प्रतौच्चमाणएणस्तदट् अन्तरान्तैरावं 
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ङ्गम: । वयं प्रत्याशया चाणम् च्रलभामडि किन्त प्रत्घचवस्तुनो 

या प्रत्याशा सा प्रत्याशा नरि, यतो मनुब्यो यत् समोते तच्छ 

प्रत्याणं कुतः करिष्यति ? यद् श्रप्रत्यचं तस्व प्रत्याश्रां यदि वयं 

कुर्वीमहि तडि धैय्येम् श्रवलग्व्य प्रतौच्ामंहे। तत आ्रत्मापि 

खयम् रस्माकं दुव्वेलतायाः सहायलं करोति; यतः किं प्राथि- 

तव्ये तद् बोद्ध वयं न शक्तमः, किन्वस्य्टेरा त्ेरावेरात्मा खयम् 
अरस्मन्निमिन्तं निवेद यति । अपरम् ई श्वराभिमतरूपेण पविचलो- 

कानां क्ते निवेदयति य ओआ्राह्मा तस्याभिप्रायोऽन्तर्य्यामिना 

ज्ञायते अपरम् रश्वरोयनिरूपणानुखारेणाहताः सन्तो चे 

तस्मिन् प्रोयन्ते सर्व्वाणि मिलित्वा तेषां मङ्गले साधयन्ति, एतद् 

वयं जानौमः । यत ईश्वरो बहभरादणं म्ये खयुत्तं व्येष्टं कन्तुम् 
इच्छन् यान् पूव्वं लच्यकृतवान् तान् तस्य प्रतिमूरत्याः सादृश्ध- 

परा्मथे न्ययुक्त । श्रपरञ्च तेन ये नियुक्तास्त आहृता अपि ये 

च तेनाङतास्त धाभ्मिकौकृताः, ये चतेन धाश्िकौश्तास्ते 

विभवयुक्राः । 

दत्यच वयं किं ब्रूमः ? ईश्वरो यद्यस्माकं सपो भवति तदहि को 

विपकोऽस्माकं ? ्रात्मपुच्चं न रचचिवा योऽस्माकं सर्ववां कृते तं 

भद त्तवान् स किं तेन सहासभ्यम् चन्यानि सव्वशि न दास्यति? 

शेश्वरस्याभिरचितेषु केन दोष श्रारोपयिव्यते? य ईश्वरस्तान् 
धाश्चिक्धीकरोति किं तेन? श्रपर तेभ्यो दण्डदानान्ञा वा केन 

करिष्यते ? योऽस्मल्िमित्त प्राशन् त्यक्तवान् केवल तन्न किन्त 

म्टतगणमध्याद् उत्थितवान्, श्रपि चेश्वरस्य दचिणे पाश्वं तिष्ठन् 

अद्याष्यस्माक निमन्त प्रायेत एव्धरतो यः खौष्टः किं तेन ? च्रस्मामिः 

सदह सरौष्टस्य प्रेमविच्छदं जनयितुं कः शक्रोति? क्तेणो व्यसनं वा 
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ताडना वा दुर्भिचं वा वस्वहोनलवं वा प्राणएसंश्रयो वा खङ्गो वा 

२६ किमेतानि शक्रुवन्ति ? किन्त॒ लिखितम् आस्ते, यथा, 

“वयं तव निमित्तं ख श्छल्युवक्रेऽखिलं दिन । 

बखिदेयो यथया मेषो वय गण्यामहे तया 

२० श्रपर योऽसासु प्रौयते तेनेता् विपत्स वयं सम्यग् विजया- 

२८ महे । यतोऽद्माक प्रसुना यौश्एखषटेनेश्वरस्य यत् प्रेम तस्मार् 
अरमा कं विच्छेदं जनयित ख्ष्यु जोँवनं वा दिदूता वा बलवन्तो 

२८ सुख्यदूता वा वत्तेमानो वा भविष्यन् कालो वा उच्चपदं वा नोच 
पदं वापरं किमपि ्ष्टवस्तु वेतेषां केनापि न शक्यभित्यसिन् 

दृढ विश्वासो ममास्त । 

यिद्ूदिभि ्योश्चखोष्टमग्राद्यकरणत्वम् । 

इश्नायेलस्य पतने इश्वरस्य दोपो नास्ति । 

€\ अं काञ्चिद् कल्ितां कथां न कथयामि, खलौष्टस्य साकात् 
सत्यमेव ब्रवौमि पविचस्यात्मनः साच्ात् मदौयं मन एतत् साच्यं 

र ददाति। ममान्तरतिशयदुःखं निरन्तरं खेदश्च तस्माद् श्र 

३ खजातोयभराटणणं निभित्तात् खयं खौष्टाच्छापाक्रान्नो भवितुम् 

४ रेच्छम् । यतस्त ॒इख्रायेलस्य वंश्रा अपि उ दत्तकपुच्चतव तेजो 

नियमो व्यवस्ादानं मन्दिरे भजनं प्रतिज्ञाः पिदपुरुषगणशचैतेष 

५ सर्व्वेषु तेषाम् श्रधिकारोऽस्ति। तत् केवलं नहि किन्तु सव्वाध्यचः 

सव्वैदा सचिटानन्द श्वरो यः खरौष्टः सोऽपि शारौरिकसम्बन्धेन 

तेषां वंश्सष्मवः । 

९ दैश्वरस्य वाक्यं विफलं जातम् दूति नहि यत्कारणद् इखाये- 

° लस्य वंशे थे जातास्ते सर्ववं वस्तुत इखायलोया न भवन्ति। अ्रयरम् 

अन्राहामस्य वंशे जाता श्रपि सव्वं त्येव सन्ताना न भवन्ति 
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किन्त इसृहाकस्य नान्ना तवं वंशो विख्यातो भविय्यति । अर्थात् 

श्रारोरिकसंसर्गात् जाताः सन्ताना यावन्तस्तावन्त एवेश्वरस्य सन्ताना 

न भवन्ति किन्तु प्रतिश्रवणाद् ये जायन्ते त एवश्वरवं शो गृण्ठन्ते । 

यतम्ततप्रतिश्ते रवाक्यमेतत्, “एतादृगे समये ऽहं पुनरागमिय्यामि 

तत्व सारायाः पुत्र एको जनिव्यते । अपरमपि वदामि खम- 

नोऽभिलाषत ईश्वरेण यन्निरूपितं तत् कन्तो नहि किन्त्वाहयितु 

जांतमेतद् यथा सिद्धति तदयं रिब्कानाभिकथा योषिता जने- 

कस्माद् श्र्थाद् अ्रखणकम् टूसहाकात् पव्वेपुरुषाद गभं ्टते तचा: 

सन्तानयोः प्रसवात् पव्वै किञ्च तयोः श्रदभाश्भकश्मेणः करणणत् 

ून्वं तां प्रतौद्ं वाक्यम् उक्त, ज्येष्ठः कनिष्ठं सेविष्यते, यथा लिखि- 

तम् शरास्ते, 'तथाप्येषावि न प्रोला याकोवे प्रौतवान् श्रं । 

तदहि वयं किं त्रूमः? ईश्वरः किम् अन्यायकारो ? तथा न 

भवत् । यतः सख खय मोजिम् श्रवदत् ; श्रह यस्मिन् चअरलुग्रह 

चिकीर्षामि तमेवानुगहामि, यञ्च द यितुम् इच्छामि तमेव दये। 

अरतएवेच्छता यतमानेन वा मानवेन तन्न साध्यते दयाकारिण्श्वरे- 

रेव खाध्यते । फिरौ णि शास्ते लिखति, “रहं त्वद्द्वारा मत्यराक्रमं 
द भेयितुं खव्वेष्थिव्यां निजनाम प्रकाश्रयिह्ञ्च लां खापितवान् ।' 

्रतः स यम् अनुग्रदोतुम् इच्छति तमेवानुखहाति, यञ्च नियहो- 

तुम् इच्छति तं निगहाति । 

यदि वदसि तददिस दोषं कुतो गाति ? तदौयेच्छायाः 

प्रतिबन्धकलं कन्तुः कस्य सामथ्ये विद्यते ? हे ईश्वरस्छ प्रतिपच 
मत्ये लं कः ? एतादृभं मां कुतः ्ष्टेवान् ? इति कथां ङ्ष्टवस् 

खरे किं कथयिव्यति ? एकस्मान् खन्धिष्डाद् उक्ष्टापलष्टौ 

दिविधौ कलग्नौ कन्त विं कुलालस्य सामथ्ये नास्ति? ईश्वरः 
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कोपं प्रकाशयितुं निजश्रक्रि ज्ञापयितुश्चेच्छन् यदि विनाशस्य 

योग्यानि क्रोधभाजनानि प्रति बहृकालं दौघेसदिष्णुताम् ्राच्च- 

२२ यति; अपरञ्च विभवप्राप्यथे पूव्यं नियुक्तान्यलुग्रहपाच्राणि प्रति 
९४ निज विभवस्य बाह्च्य प्रकाश्रयितु केवलयिह्दिनां नदि परजातो- 

२५ यानामपि मध्याद् अ्रस्माजिव तान्याङ्यति तत्र तव किं? होग्रेय- 

ग्रन्थे यया लिखितम् श्रास्ते, 

षयो लोको मम नासौत् तं वदिव्याभि मदौयक । 

या जाति सेऽभरिया चासौत् तां वदिय्याम्यहं प्रियां । 

९९ ययं मदौयच्लोका न यत्रेति वाक्छमोच्यत । 

अमरेशस्य सन्ताना इति स्यास्यन्ति तच ते ।' 

९० इखायेलोयलोकेषु ` यिशायाहोऽपि वाचमेतां प्राचारयत्, 

दखायेलोयवशानां यासंख्यासा तु निखित। 

सामुद्रसिकतारुख्यासमाना यदि जायते । 

तथापि केवलं लोक्रैरल्येस्त्राणं जिव्यते । 

र यतो न्यायेन ख कम्मे परेशः साधयिद्यति । 

देशे स एव संच्ेपान्निजं कम्मे करिव्यति।' 

९९ यिश्रायाहोऽपरमपि कथयामास, 

“सेन्याध्यत्षपरे ग्रेन चेत् किच्चिनोद शिष्यत । 

तदा वयं सिदोमेवाभविव्याम विनिखितं । 

यदा वयम् अ्रमोराया ` अगमिव्याम तुल्यतां ।' 

दूखायेलस्य पतनस्य किं गूं ? 

२० तहिं वयं किं वच्छयामः? परजातौोया लोका श्रपि घाभ्िक- 

२९ ताथेम् श्रयतमाना विश्वासेन धाभ्बिकताम् . श्रलभन्त; किन्ति- 

२९ खायेललोका अवस्थापालनेन धाञ्बिकताथं यतमानास्तन् नालभन्त । 
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तस्य किं कारणं? ते विश्वासेन नहि किन्तु व्यवस्थायाः क्रियया 

चेष्टिला तस्ञिन् रूखलनजनके पाषाणे पाद शूवलनं प्राप्ताः । लिखितं 

यादुश्राम् आस्त, 
"पश्य पादसरूलाथं हि सयोजि प्रस्तरन्तया । 

बाधाकारञ्च पाषाण परिश्थापितवानहम् । 

विश्वसिष्यति यस्तच स जनो न पिष्यते + 

हे भ्रातर इख्ायेलौयलोका यत् परित्राणं प्रा्रुवन्ति तदं १ 

मनसाभिलषन् दै रस्य समोपे प्रायेये । यत इर तेषां चेष्टा 

विद्यत इत्यचाहं साच्छस्मि; किन्त तेषां सा चेष्टा सन्ञाना नहि, 

यतस्त ईश्वरदन्तां धाश्िकताम् च्रविन्ञाय सरूतधान्निकतां स्थाप- 
यितुम् चष्टमाना ईश्वरदत्तायाः धाभ्मिकताया निन्नलं न खोक 

व्यैन्ति। खौष्ट एक्रैकविश्वासिजनाय धाभ्िकताम् दातु यवस्थायाः 

फलसखदूपो भवति । वयवस्यापा लनेन या धाभ्बिकता तां मो शि्व॑णे- 

यामास, यथा, यो जनस्तां पालयिव्यति स तद्रारा जौविव्यति।' 

किन्त विश्वासेन या धाञ्िकता ता एतादृशं वाक्यं वद्ति, कः 

खर्भम् श्रार्ह्य खौष्टम् श्रवरोहयिव्यति ? को वा प्रेतलोकम् 

श्रवरूह्य खौष्टं सटतगणमध्याद् श्रानेव्यतौति वाक् मनसि लया न 

गदितव्या ।' तहिं किं त्रवौति? (तद् वाक्यं तव समोप्यम् 

श्र्थात् तव वदने मनसि चास्ते तच्च वाक्यम् श्रस्माभिः प्रचाय्ये 

माणं "विश्वासस्य वाक्यमेव । वस्तुतः प्रभुं यो यदि वदनेन खोौक- 

रोषि, तयेश्वरस्तं सटतगणमध्यार् उदस्थापयद् इति यद्यन्तःकरणेन 

विश्वसिषि तदि परिज्ाणं लश्यसे । यस्मात् धाञ्चिकता प्रायम् 

अन्तःकरणेन विश्वसितव्यं परित्राणार्थञ्च वदनेन खौकन्तेव्यं ¦ शास्ते 

यादुश्रं लिखति शविश्व्सिंव्यति यस्तत्र स जनो न पिष्यते) दत्य 
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१० १३-२० सोमिः परति पेरितस्य पौलस्य पच । ९८७ 

चिहृदिनि परजातौयलोके च कोपि विग्ेषो नास्ति यस्राद् यः 

सर्ववषाम् ्रदितौयः प्रशुः स॒ निजयाचकान् सत्वान् प्रति वदान्यो 

भवति । यतः, 

"यः कञ्चित् परमेशस्य नान्ना हि प्रायेयिग्यते । 

स एव मनुजो नुनं परित्रातो भविव्यति ।' 

यसिन् ये जना न यश्चसिषुस्ते तमुद्ु्छ कथं प्राथयिखन्ते ? ये वा 

यस्याख्यानं कदापि न श्र॒तवन्तस्ते तसिन् कथं विश्वसि्यन्ति ? ्रपर 

९५ यदि प्रचारयितारो न तिष्टन्ति तदा कथं ते ओय्यन्ति? यदिवा 

१९ 

१९ 

१ 

९९ 

प्रेरिता न भवन्ति तदा कथं प्रचारयिथन्ति? यादशं लिखितम् 

श्रास्ते, यया, 

"माङ्गलिक सुखंवादं ददत्यानोय ये नराः । 

प्रचारयन्ति शान्तश्च सुसषवादं जनास्त ये । 

तेषां चरणएपद्मानि कौदृक् शोभाच्ितानि दिः । 

किन्तु ते सर्व्व तं सुसखवादं न गटदौतवन्तः ¦ विश्ायादो यथा 

लिखितवान्, 

अस्मत्मचारिते वाक्ये विश्वाषमकरोद्धि कः ।' 

अतएव वणार् विश्वास रेश्वरवाक्यप्रचारात् अरवणञ्च भवति । 

तद्ये बवोभि तः किं नाश्रावि? शअ्रवश्यम् अच्रावि, यस्मात् 

तेषां शब्दो महँ याभ्रोट् वाक्यञ्च निखिलं जगत् । 

अपरमपि वदामि, इखायेलोयलोकाः किम् एतां कथां न 

बुध्यन्ते ? प्रथमतो मोभरिरिदं वाक्यं प्रोवाच, 

्रहमुत्तापयियये तान् श्रगष्छमानवेरपि । 

क्रच्यामि जातिम् एताञ्च म्रोन्मत्तमिन्नजातिभिः । 

्रपरञ्च विशायादोऽतिश्रयाच्ोभेण कथयामास, यथा, 
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३८ सोमिणः प्रति प्रेरितस्य पौलस्य पचच॑। १० २९-११ < 
श्रधि मां यैस्तु नाचेष्धि स््ाप्तस्ते नेर दं । 

अधिमां ये न सम्य्टं विज्ञातस्ते जेनेरहं ॥ 
किण्िखायेलोयलोकान् अधि कथयाञ्चकारः 

येराज्ञालद्गिभि लौके विंरद्धं वाक्यमुच्यते । 

तान् प्रत्येव दिनं रत्र दस्तौ विस्तारयाम्यदं ॥ 

पतितानां दखायेलौयानां परिशेषे परिचाणएलं कथनम् । 

&.8 

ईश्वरेण स्खकौयलोका श्रपसारिता श्रं किम् ईदृ वाक्यं ९९ 

न्रवौमि ? तन्न भवतु यतोऽदमपि बिन्यामोनगोचौय अन्राहाम- 

वंभ्रोय दखायेलीयलोकोऽसि । ईश्वरेण प्व ये प्रदृष्टास्ते खकौ- 

यलोका श्रप्षारिता दति नहि । ्रपरम् एलियोपाश्याने शास्ते 

यक्लिखितम् आस्ते तद् यूथं किं न जानौ? हे परमेश्वर 

लोकास्वदौयाः सव्व यज्ञवेटौ रभच्जन् तथा तव भाववादिनः 

सव्वोान् श्रघ्रन् केवल एकोऽहम् श्रवश््ट श्रासे ते ममापि प्राणान् 

नाश्यितुं चेष्टन्ते एतां कथाम् इसखरायेलो यलोकानां विरुद्धम् 

एलिय ` शराय निवेदयामास । ततस्तं प्रतोश्वरस्योत्तरं किं जातं? 

बासनान्नो देवस्य साक्चात् ये जानूनि न पातितानि तादृशाः सप्त 

सहस्राणि लोका अवशेषिता मया ! तदद् एतस्मिन् वन्तमान- 

कालेऽपि श्रनुयदेणएासिर्चितास्तेषाम् अवशिष्टाः कतिपया लोका 

सन्ति । च्रतएव तद् यद्यनुग्रहेण भवति तदं क्रियया न भवति 
नो वेद् श्रनुरहो ऽननु ह एव, यदि वा क्रियया भवति तद्यलुग्रहेणा 

न भवति नो चेत् क्रिया क्रियेव न भवति । 

तदि किं? दखायेलौयलोका यद् श्रष्टगयन्त तन्न प्रापुः । 

किन््रभिरू चितलो कास्तत् प्रापुस्तदन्ये सष्वे अन्धोश्चताः। यथा 

लिखितम् शरास्ते, 
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६२ 

शद 
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१९५ 

५९ 

९७ 

९2 

चोरनिद्रालताभावं इृषटिदोने च लोचने । 

कणो श्रुतिविदोनौ च प्रददौ तेभ्य ईरः ॥ 

एत सिन् दायुदोऽपि लिखितवान् यथा, 

अतो ुत्वाखनं तेषाम् उन्म्ायवद् भविच्यति । 

वा वग्रयन्लवद् बाधा दण्डवद वा भविष्यति ॥ 

भविख्यन्ति तथान्धास्ते नेः पश्यन्ति नो यया । 

वेपथुः कटिदे शरस्य तेषां नित्ये भविव्यति ॥ 

पतनाथे ते शूखलितवन्त इति वाचं किमदं वदामि? तज्ञ 

भवतु किन्तु तान् उद्योगिनः कन्न तेषां पतनात् परजातौयलोकैः 

परिज्ाणं प्रप्र । तेषां पतनं यदि जगतो लोकानां लाभजन- 

कम् श्रभवत् तेषां हृासोऽपि यदि परजातौयानां लाभजनको- 

ऽभवत् तहिं तेषां दद्भिः कति लाभजनिका भविति ? अतो 

डे परजातोया यु्मान् सम्बो्य कथयामि निजानां ज्ञातिबन्ूनां 

मनःखद्यो गं जनयन् तेषां मध्ये कियतां लोकानां यया परिचाणं 

साधयामि तन्निमित्तं परजातोयानां निकटे प्रेरितः सन् श्रं 

खपरस्य मदिमानं प्रकाश्याभि तेषां निग्रहेण यदौश्वरेण सह 

जगतो जनानां मेखनं जातं तहिं तेषाम् अनुग्रहो तलं टतदेडे 

यया जौवनलाभस्तद्त् किं न भविय्यति? अपरं प्रथमजातं फलं 

यदि पविच्ं भवति तदं सव्वेमेव फलं पविचं भविव्यति; तथा 

मूलं यदि पविचं भवति तहिं शाखा श्रपि तयेव भविष्यन्ति । 

कियतोनां शाखानां कदने छते त्वं वन्यजितदच्स्य शाखा शूला 

यदि तच्छाखानां खाने रोपिता सतौ जितटच्तौयमूलस्ट रसं 

शंच, तहिं तासां भिन्नश्ाखानां विर्द्धं मा गर्वीः; यदि गव्वैसि 

तदि लं मूलं यन्न धारयसि किन्त मूलं लां धारयतौति शंसरर । 
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३< ° सेप्मगः प्र पेरितस्य पौलस्य पच । १९ १९-२९ 

अपरञ्च यदि वदसि मां रोपयितुं ताः शाखा विभिन्ना श्रभवन् , 

भद्रम्, अविश्वासकारणात् ते विभिन्ना जातास्तथा विश्वाख्कारणणात् 

त्वं रोपितो जातस्तस्मार् श्रृङ्गारम् श्रता ससाध्वसो भव । 

यत ईश्वरो यदि खाभाविकयैः शाखा न रक्षति तडं सावधानो 

भव चेत् लामपि न स्थापयति । दत्यचेश्वरस्य यादृशो कपा तादृशं 

भयानकत्मपि तया दृश्यतां ; ये पतितास्तान् प्रति तस्य भयानकल्न 

दृश्यतां, तच्च यदि तक्कपा्ितस्तिष्ठसि तहिं त्वां प्रति पा 

द्रच्छते; नो चेत् त्वमपि तद्त् किन्नो भविष्यसि । 

्रपरञ्च ते यद्यव्िश्वासे न तिष्टन्ति तरिं पुनरपि रो पयि्यन्ते 

यस्मात् तान् पुनरपि रोपयित्म् ईश्वरस्य श्रक्तिरास्ते । वन्यजित- 

चस्य श्राखा सन् वं यदि ततश्छिन्न रौतिव्यत्ययेनोत्तमजितटके 

रोपितौऽभवस्तहिं तस्य टस्य स्वया याः शाखास्ताः कि पुनः 

स्वटच्ते संलगितुं न श्क्गुवन्ति ? डे भ्रातरो युश्राकम् ्रात्माभि- 

मानो यन्न जायते तदथं ममेदृश्रौौ वाञ्छा भवति यूयं एतन्नि- 

गूढतत्वम् श्रजानन्तो यन्न तिष्ठथ ; वम्ठतो यावत्कालं सम्यूणेरूपेए 

परजातौयानां सग्रडो न भविव्यति तावत्कालम च्रशलेन इखाये- 

लोयलोकानाम् श्रन्धता स्थास्यति ; पश्चात् ते सव्वं परितास्यन्ते ; 

एताद्ग्रं लिखितमष्यास्ते, 

आगमिव्यति सौयोनाद् एको यस््ाणदायकः । 
च्रधम्मं याकोबो वंश्रात् सतु दूरौकरिव्यति। 

तथा दूरौकरि्यामि तेषां पापान्यहं यदा । 

तदा तैरेव सद्धं मे नियमोऽयं भविष्यति । 

सुखवादात् ते युश्नाकं विपक्ता रभवत् किन्छभिरूषितत्वात् ते 

पिदलोकानां कृते प्रियपाचराछि भवन्ति । यत ईश्वरस्य दानाद् 
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११ ३०-१२ ६ रोर्णिः प्रति प्रेश्तिस्य पौलस्य पकं । ३९९ 

२० श्राङ्वानाच्च पश्चात्तापो न भवति । अतएव पृव्वेम् दंश्वरेऽविश्वा- 

सिमः सन्तोऽपि ययं यदत् सम्प्रति तेषाम् अविश्वाशषकारणाद् 

२९ ईश्वरस्य छपापाच्राणि जातास्तद्ट् ददानो तेऽविश्वासिनः सन्ति 

ररे किम्तु युश्नाभि लंग्वकृपाकारण्णत् तैरपि कृपा लप्यते । इश्वरः 
सव्यान् प्रति छां प्रकाशयितुं सव्वान् अविश्वासिलेन गणयति । 

१२ श्रहो श्श्वरस्य ज्ञानवुद्धिरूपयो धेनयोः कौौदृक प्राच्यं ) तस्य 

राजशाखनस्य तत्त॑ कौदग् श्रप्रा्ं । तस्य मार्गाश्च कौद्ग् 

२५ अनु पलच्छयाः । परमेश्वरस्य सङ्कल्पं को ज्ञातवान् ? तस्य मन्लो वा 

९४५ कोऽभवत् ? को वा तस्योपकारौ श्वूला तत्कते तेन प्रत्युपकत्ते्यः ? 

२६ यतो वस्तुमाचमेव तस्मात् तेन तस्मे चाभवत् तदौयो महिमा 

सव्वेदा प्रकाशितो भवतु । इति । 

धम्मपचरणविष्रधिशे नानाविधि । 

१४ हे भ्रातर इश्वरस्य कृपयाहं युध्रान् विनये ययं खं स्तं 
शरोर जोव पविच ग्राह्यं बलिम् ईशर बु दिश्य समु्सृजत, एषा सेवा 

युञ्माकं योग्या । श्रपरं यूयं सांसारिका इव माचरत, किन्तु 

खं सं खभावं परावतत नूतनाचारिणो भवत, तत ईश्वरस्य निदेशः 

कौड़ृग् उत्तमो गरहणौयः सम्यृणेञचेति युद्माभिरनुभावि्धते । 

२ कथिदपि जनो योग्यलादधिकं खं । न मन्यतां किन्तु ईश्वरो यस 

विश्वासस्य यत्परिमाणएम् अददात् स तदलुसारतो योग्यषूप खं 

मनुताम्, ईश्वराद् भ्रुं प्राप्तः सन् युश्राकम् एकैकं जनम् इत्या- 

ज्ञापयामि । यतो यद्वदस्माकम् एकस्मिन् शरौरे बह्न्यङ्गानि 

५ सन्ति किन्तु सर््व॑षामङ्गानां काय्यं समानं नहि; तद्वदश्माकं बह- 

त्वेऽपि सर्वव वयं सीष्ट  एकश्ररौराः परस्मरम् श्र्गप्रत्यङ्गत्वेन 

९ भवामः । श्रस्माद् ई-रानुगरहेण विशेषं विशेषं दानम् च्रस्मासु 
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नेषु सत्यु कोऽपि यदि भाववाक्यं वदति तदं विश्ासस्य परि- 

माणानुसारतः ख तद् वदतु; यद्रा यदि कञ्चित् सेवनकारौ भवति 

तदं स तत्सेवनं करोतु ; श्रयवा यदि किद् श्रध्यापयिता भवति 

तहिं सोऽध्यापयतु ; तथा य उपदेष्टा भवति म॒ उपदिश्रत् ; यञ्च 

दाता ख सरलतया ददातु, यसबधिपतिः स॒ यननेनाधिपतिलं 

करोत्, यञ्च दयालः स इष्टमनसा दवताम् । | 

्रपरञ्च युश्माकं प्रेम कापच्यवजिंतं भवतुः; यद् अभद्र तद् 

तोयध्यं थच्च भद्र तस्िन् च्रनुरच्य्वम् । अपरं भरादवप्र्ना 

परस्यरं परौयध्वं समादराद् एकोऽपरजनं बरष्ठं जानौष्वम् । तथा 

कायं निरालस्या मनसि च सोद्योगाः सन्तः प्रभुं सेवध्वम् भ्रपर 

्रत्याश्याम् आनन्दिता दुःखसमये च धेय्ययुक्ता भवत ; प्रायेनायां 

सततं प्रवत्ध्वं । पविच्राणं दौनतां दूरौङुरध्वम् ्रतिधिसेवायाम् 

श्रनुरञ्यष्वम् । ये जना युश्मान् ताङ्यन्ति तान् च्राशिषं वदत, 

श्रापम् श्रद्वा दद्धमाशिषम् । ये जना आनन्दन्ति तैः साद्धेम् 

आनन्दत ये च रुदन्ति तेः सदह रुदित । श्रपरञ्च युक्माकं मनसां 

परस्यरम् एको भावो भवतु; श्रपरम् उचपदम् अनाकाडङन्च्छ 

नो चलोक्रैः सहापि मादंवम् भ्राचरत; खान् ज्ञानिनो न मन्यध्वं । 

परस्माद् श्रपकारं प्राप्यापि परं नापङ्करुत । सब्ज्यां दृष्टितो 

यत् कर्ममत्तमं तदेव कुरत । यदि भवितुं शक्यते तदं यथाग्राक्ति 

सव्यैोकैः सह निवविरोधेन कालं यापयत । हे प्रियबन्धवः, 

करचिद श्रपकारस्य खसुचितं दण्ड खयं न दङं, किन्बोश्वरोय- 

क्रोधाय स्थानं दत्त यतो लिखितमास्ते परमेश्वरः कथयति, 

दानं फलस्य मत्कम्मे सुचितं प्रद्दाम्यडं । 

इतिकारणणद् 
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रिषु यदि चृधार्संस्ते तहिं तं लं प्रभोजय । 
तथा यदि दषात्ते, स्यात् तदि तं परिपायय । 

तेन त्वं मस्तके तस्य ज्वलद्भ्निं निधास्यसि । 

करुक्रियया पराजिता न सन्त उनत्तमक्रियया कुक्रियां पराजयत । 

राज(मानवखमाजं प्रति केयम् । 

१३९ युभ्राकम् एकैकजनः शसनपदस्य निघ्नो भवतु यतो यानि 

॥,. 

शआसनपदानि खन्ति तानि सर्व्वाणोश्वरेण स्थापितानि; रैश्वर 

विना पदस्थापनं न भवति । दति हेतोः शासनपद्स्य यत् 

प्रातिकूल्यं तद् ईश्वरो यनिरूपणस्य प्रातिकूल्यमेव ; अपरं ये 

प्रातिकूल्यम् श्राचरन्ति ते खेषां समुचितं दण्ड खयमेव घटयन्ते। 

शास्ता सदाचारिणणं भयप्रदो नहि दुराचारिणामेव भयप्रदो 

भवति; तवं कि तस्मान् निर्भयो भवितुम् इच्छसि? तरं 

सत्कम्मो चर, तस्माद यशो लश्यसे. यतस्तव सदाचरणएाय स 

ईैशवरस्य स्छत्योऽसि । किन्तु यदि कुकन्मोचरसि तहिं लं शङ्ख 

यतः स॒ निरयेकं खङ्ग न धारयति; कुकर्म्माचारिणं खमसुवितं 

दण्डयितुम् स ईश्वरस्य दण्डदग्टत्य एव । अतएव केवलदण्डभया- 

नेहि किन्त ख्दसद्रोधादपि तस्य वण्ठेन भवितव्यं । एतस्माद् 

युभ्नाकं राजकर दानमप्यचितं यस्माद् ये करं रटन्ति त ईश्वरस्य 

किङ्करा शूला सततम् एतस्मिन् कमश्मंणि निविष्टा स्तिष्टन्ति । भ्रस्मात् 

करयाददिणे करं दत्त, तया इएल्कयाहिशे श्एल्कं दन्त, अपरं 

यस्माद भेतव्यं तस्माद विभौत, यञ्च समादरणणोयस्तं समाद्धिय- 

ष्वम् ; इत्थं यस्य यत् प्राप्यं तत् तसै दन्त । 
युश्माकं परस्परं प्रेम विनान्यत् किमपि देवम् णं न भवतु, 

यतो यः परस्मिन् प्रेम करोति तेन अवस्था सिध्यति । वस्हुतः 
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परदारान् मा गच्छ, नरहत्यां मा कार्षः, चौय्ये मा कार्षः 
मिश्यासाच्छं मा देहि, लोभं मा कार्षः; एताः सर्व्वा श्रान्ञा 

एताभ्यो भिन्ना था काविद् आज्ञास्ति सापि खसमोपवासिनि 

सवत् प्रम कुव्वित्यनेन वचनेन वेदिता । यतः प्रेम समो पवासिनौ- \° 

अश्रडभं न जनयति तस्मात् प्रखरा सर्व्वा व्यवस्था पाचयते । 

विश्वासौभवनकालेऽस्माकं परिचारस्य सामौप्याद् ददानो तस्य ९९ 

सामौपम् श्रयवहतं  श्रतः समयं विविच्यास्माभिः साग्मतम् 

अवश्यमेव निद्रालो जागन्तैव्य। बह्तरा याभिनौ गता प्रभात ९९ 

सन्निधि प्राप्तं तस्रात् तामसौयाः करियाः परित्यज्यास्माभि वासरोया 

खञ्जा परिधातव्या । रतो हेतो वेयं दिवा विहितं खदाचरणम् ९२ 

भ्राचरिव्यामः। रङ्गरसो मत्तं लभ्पटलं काञुकलं विवाद ईषया 

चेतानि परिव्यच्यामः । रय प्रभुचौश्खौषटरूपं परिच्छदं परिधह्खं ९४ 

सुखाभिलाषपूरणाय शारौरिकाचरणं माचरत । 

दुव्बेलवि श्चा सिभराद्टणां भ्रति कन्ेव्यस् । 

यो ज॒नोऽदृढविश्वाख्ं यु्माक सङ्गिनं छ्ुरुत किन्ते सन्देह- १४. 

विचाराथं नहि। यतो निषिद्धं किमपि खाद्यद्रव्यं नास्ति, कस्य- र 

चिञ्जननस्य प्रत्यय एतादश विद्यते किन्तदढविश्वासः कथिदपरो 

जनः केवलं प्राक भुङ्कं। तदहि यो जनः साधारणं द्रव्ये भुङ्ख ख र 

विग्रेषद्रव्यभोक्तार नावजानोयात् तथा विगरेषद्रव्यभोक्तापि साधा- 

रणद्रयभोक्रार दोषिणं न कूष्येात्, यस्माद् ईश्वरस्तम् अग्टहात् । 

डे परदासस्य दूषयितस्तं कः ? निजप्रभोः समौपे तेन पदस्येन 

पदच्युतेन वा भवितव्यं स च पदस्छ एव भविय्यति यत दैश्वरल 

पदस्छं कन्तुः शक्रोति । श्रपरञ्च कश्थिघ्ननो दिनाद् दिनं विशेषं ५ 

मन्यते कश्चित्तु सव्वाणि दिनानि ख्मानानि मन्यतेः एकैको जनः 
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४: 

# 1 

स्ोयमनसि विविच्य निशिनोतु। यो जनः किञ्चन दिनं विशेषं 

मन्यते स ॒प्रशुभत्वा तन् मन्यते, यञ्च जनः किमपि दिनं विशेषं 

न मन्यते सोऽपि प्रभुभक्या तन्न मन्यते; अपरञ्च थः सष्वाणि 

भच्यद्रव्याणि भुङ्ख स॒ प्रथुभक्या ताजि शुष्कः यतः स ईश्वरं चन्यं 

वक्ति, यश्च॒ न मुष्कः खोऽपि प्रभुभक्तेव न भुञ्जान ईश्वरं धन्यं ब्रूते । 

अपरम् श्रस्राकं कञ्चित् निजनिमित्तं प्राणान् धारयति निज- 

= निभिन्तं नरियते वा तन्न; किन्तु यदि वयं प्राणान् धारयामस्तरि 

११ 

१२ 

९२ 

९५ 

परभुनिभित्तं धारयामः, यदि च प्राणान् त्यजामस्तद्यपि अभुनिभित्त 

त्यजामः, अतएव जोवने मरणे वा वयं प्रभोरेवास्मडे। यतो 

जोवन्तो श्टतासखत्युभयेषां लोकानां प्रभुलप्राघ्यधं खौष्टो ग्डत 

उल्थितः पुनज वितश्च ! किन्त तं निजं भ्रातरं क्रतौ दूषयसि ? 

तया लं निजं भातरं क्लस्तुच्छं जानासि? खौष्टस्य विचार सिंहानस्य 

समुखे सर्वैर स्माभिरुपस्थातव्यं ; यादृ शं लिखितम् स्ते, 

परेशः शपथं कुव्वैन् वाक्यभेतत् पुरावदत् । 

सर्व्वा जनः समौपे मे जानुपातं करिष्यति । 

जिद्धकौका तयेग्रस्य निघ्रतं खौकरिश्यति । 

अतएव शश्र सम्भपेऽसमाकम् एकैकजनेन निजा कथा कथयितया । 

दृत्यं सति वयम् अ्रदयारभ्य परस्परं न दूषयन्तः खभ्ातु विघ्नो 

व्याघातो वा यन्न जायेत तादृग्रौमोहां कु्मेहे । किमपि वस्ठु 

सखभावतो नाग्रचि भवतौत्यहं जाने तथा प्रभुना यौषटखौरेनापि 

निश्चितं जाने, किन्तु यो जनो यद् द्रव्यम् श्रपविच्ं जानौते तस्य 

छते तद् अपविचम् आस्ते । अतएव तव भच्छद्रयेण तव श्वाता 

यदि शोकान्वितो भवति तहिं लं भ्रातर प्रति प्रेन्ना नाचरसि। 

खोष्टो यस्य कृते खप्राणान् वययितवान लं निजेन भच्छद्रव्येण तं 
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न नाश्रय। च्रपरं युभ्राकम् उत्तमं कम्मे निन्दितं न भवतु । 

भच्छं पेयच्चेशरराज्यस्य सारो नदिः किन्त धाभ्िकता शान्तिश्च 
पविचेणात्मना जात श्रानन्दश्च । एते यो जनः खौष्टं सेवते, स 

एवेश्वरस्य तुष्टिकरो मलुख्ेश्च सुख्यात । अतएव येनास्माकं सर्व्वां 

परस्यरम् रक्यं निष्टा च जायते तदेवास्मामि यतितव्यं । भच्छायेम् 

ईश्वरस्य कष्मणो दानिं मा जनयत; सव्वं वस्तु पविचमिति सत्य 
तथापि यो जनो यद् भुक्ता विन्न लभते तदथं तद् भद्रं नदि । 

तद ` मांसभक्तणसुरापानादिभिः क्रियाभि यंदि तव भ्रातुः पाद- 

रख॒लनं विन्नो वा वचाञ्चच्यं वा जायते तदहि तद्भोजनपानयोसू्यागो 

भद्रः यदि तव प्रत्ययस्तिष्ठति तर्दोँश्वरस्य गोचरे खान्तरे.तं 

गोपय; यो जनः खमतेन ख टोषिण न करोति स एव चन्यः। 

किन्तु यः कञ्चित् संशय्य सुक ऽरयात् न प्रतत्य सङ्क, ख एवावश्च 

दण्डाहां भविव्यति, यतो यत् प्रत्ययजं नहि तदेव पापमय भवति । 

५६ 

१७ 

शः 

१९९ 

० 

बलवद्धिरस्माभि दंब्यैलानां दौन्वें मोढव्यं न च खेषाम् १४५ 

दष्ठाचार अआ्रचरितव्यः) अस्माकम् एकैको जनः खखमोपवासिनो 

हितां निष्ठायेञ्च तस्यैवेष्टाचारम् ्राचरतु। यतः खौष्टोऽपि 

निजेष्टा चारं नाचरितवान्, यथा लिखितम् श्रास्त, 

लननिन्दकगणस्येव निन्दामि निन्दितोऽखयहहं । 

त्रपरञ्च वथं यत् सदिष्णता साच्वनयो जेनकेन शास्तेण प्रत्याशा 

लभेमहि तन्निमित्तं पव्वकाले लिखितानि सव्वेवचनान्यस्माकम् 

उपदे श्ारय॑मेव लिलिखिरे । सदिष्णतासान्वनयोराकरो य दश्वरः 

स एवं करोतु यत् प्रभु ्यश्रुखगौष्ट दव युद्माकम् एकजनोऽन्य- 

जनेन साद्धं मनख रेक्यम् अर चरेत् ; यूयचच सव्वं एक चित्ता शला 

सुखेकेनेवासत्रभुचौश्खौष्टस्य पितुरौश्वरस्य गुणन् कोत्तेयेत् । 
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विहदौखानां परजातोयानाञ्च प्रति यौ ्एषलौदस्य प्रेमकरणम् । 

० श्रपरम् दैश्ररस्य मददिन्नः प्रकाश्राये खौष्टो यथा युभ्नान् प्रत्य 

गह्ात् तया युश्माकमप्येको जनोऽन्यजन प्रतिग्ह्ातु । 

= श्वरस्य सत्यता यपिह्पुरुषान् प्रति तस्व प्रतिक्ञा च यत् 

€ प्रामाण्छं गच्छेत् तस्य दयालुता परजातौया यद् ईशरस्य गुणान् 

कौत्ैयेयुस्तदथं यौ प्रः खौ स्वक च्छेद नियमस्य निन्नोऽभवदट् इत्य 
वटामि । यया लिखितम् श्रास्ते, 

। अतो ऽह सम्भखे तिष्ठन् भिन्नदे शरनिवासिनां । 

स्तुवंस्वां परि गास्यामि तव नाल्नि परेश्वर ॥ 

९० श्रपरमपि लिखितम् रास्ते, 

डे परजातयो ययं समं नन्दत तव्ननेः । 

१९ पुनश्च लिखितम् शरास्ते, 

डे सबव्वेदेशिनो यूयं धन्यं तरूत परेश्वरं । 

ड तदौयनरा ययं कुरुष्व त्प्रश्रंसन ॥ 

१२ अपर यौश्रायादहोऽपि लिलेख, 

यौप्रयस्य तु यत् मूलं तत् प्रकाशिष्यते तदा । 

मव्वेजातौ यनृणाच्च शासकः ससुदेव्यति । 

तचान्यदे शरिलो केख प्रत्याशा प्रकरिग्यते ॥ 

९ श्रतएव ययं पविच्रसयात्मनः प्रभावाद् यत् सब्यूणां प्रतयाणां 

ल्यध्वे तदथं तत्मर्याशाजनक दैश्वरो विश्वासेन यु्नान् शान्या- 

नन्दाभ्यां सम्यूर्णान् करोतु । 

उपसंहारः । 

९४ डे भ्रातरो यूयं सद्धावयुक्ताः सव्वेप्रकारेण ज्ञानेन च सूरणाः 

५५ परस्यरोपदेगे च तत्यरा दत्यदं निथितं जानामि, तथाष्यद यत् 
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प्रगरभतरो भवन् युश्मान् प्रवोधथामि तैकं कारणमिदं । परजा 

लौयाः पविचेएणल्मना पावितनेेद्य्पा ग्ला यद् ग्राद्या भवेयुस्त- 
जिमित्तमदहम् ईश्वरस्य खुकवादं प्रचारयितुं परजातौयानां मध्ये 

यो प्यखोष्टस्य सेवकल्वं दानं ईश्वरात् लखवानस्ि । ईश्वर प्रति 

यौ ्ररखौष्टेन मम श्चाघाकरणस्य कारणम् च्रास्ते । परजातौयान् 

आज्ञायाद्दिणः कन्तु खौष्टो वाक्येन क्रियया च, आश्व्यैलचशेचिच- 
क्रियाभिः पविचस्यात्मनः प्रभावेन च यानि कश्माणि मया साचधि- 

लवान्, केवलं तान्येव विनान्यस्च कस्यचित् कममणो वेना कत्तं 

मगरुभो न॒ भवामि । तस्मात् रा चिषू्रलेम इूलूरिकं यावत् 

स्व्वेच ्रौष्ठश्य खुखवादं प्राचारयं । अन्येन निवितायां भिनत्तावहं 

यन्न निचिनोमि तन्निमित्तं यच यच स्थाने स्नौष्टश्य नाम कदापि 

केनापि न ज्ञापितं त्र तच सुसुवादं प्रचारयितुम् अह यते । 

यादशं लिखितम् आस्ते, 

ये र्वा्तां तस्य न प्राप्ता दैनं तेसु लश्यते। 

येश्च॒ नेव शरुतं किञ्चित् बोद्ध शच्छन्ति ते जनाः ॥ 

तस्माद् युद्मसमौ पगमनाद् श्रं सुङ्ञंह् निंवारितोऽभवं । किन्ति- 
दानौम् चच प्रदेशेषु मया न गतं स्थानं किमपि नावञ्जिव्यते 

युश्रत्मोपं गन्त बहवन्सरानारभ्य -मामकौनाकाङ्खा च विद्यत 

दति हेतोः स्यानियादे श्गमनकालेऽदहं युश्मन्मध्येन गच्छन् ° युद्मान् 

श्रालोकिष्ये, ततः परं युश्रत्म्भाषणेन ठति परिलभ्य तदेशगमनां 

युश्रामि विंखजेयिष्ये, दैदृकौ मदौया प्रत्याशा विद्यते । किन्तु 
साम्प्रतं पविच्रलोकानां सेवनाय यिरूशालेमनगर ब्रजामि । यतो 

चिरूणलेमस्यपविच्लोकानां मध्ये ये दरिद्रा श्रयेविश्राणएनेन 

ताङुपकन्तु' माकिदनियादेौया आखायादेगो याश्च लोका रेच्छन्। 
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एषा तेषां सदिच्छा यतस्त तेषाम् खणिनिः षन्ति यतो हेतोः 

परजातौया येषां परमांस्यांशिनो जाता ैडिकविषये तेषामुप- 

कारस्तेः कन्तव्यः । श्रतो मया तत् कन्म साधयिता तस्मिन् फले 

' तेभ्यः समपिते युद्न््मध्येन स्यानियादेणो गमिव्यते । युश्नसमोौपे 

ममागमनसमये खौ ष्टस्य खुसंवादस्य पूणेवरेण सम्बलितः सन् श्रम् 

्रागमिव्यामि दति ज्या ज्ञायते । 

हे ब्राटगण प्रभो रयौँश्खौष्टस्य नाख्ञा पविच्रस्यात्मनः प्रन्ना 

च विनयेऽहं यिहदादेश्रस्यानाम् भ्रविश्वासिलोकानां कूरेभ्यो यदहं 

रक्षं लभेय मदौयेतेन सेवनकश्मेणा च यद् यिष्ूशगलेमखाः 

पविचरोकाम्दखेयुः, तदथं यूयं मक्छत इैश्वराय प्राययमाणएण यतध्वं 
तेनाहम् ईखरेच्छया खानन्दं यु्मसमोपं गता युभ्नाभिः सहितः 
प्राणान् श्रायायितुं पारयिथयामि । श्ान्तिदायक ईश्वरो ूभ्राक 

सववा. सङ्गो श्यात् इति । 

९ ९ किक्रौयानगरौयमण्डच्याः परिचारिका या फेवोनामिका- 
५ 

र् 

खक घ्मभगिनो तसाः कतिऽदहं॒युक्नान् निवेदयामि, चयं तां 

प्रञुमाभितां विज्ञाय तस्या ्रातिथ्यं पविचलोकादं कुरुध्वं, युक्च 

स्तस्या य उपकारो भवितु शक्राति त जुर्ष्वं, यस्मात् तया 

बहनां मम चोपकारः रुतः । श्रपरञ्च खौष्टस्य योश: कम्मणि मम 

सदकारिणौ मम प्राणरचा्थञ्च खप्राणन् पणङृतवन्तौ यौ 

४ परिक्िल्लाक्तिलौ तौ मम नमखार ज्ञापयष्व । ताभ्याम् उपका- 

राधिः केवलं मया खो कन्ययेति नहि परजातौयाभिः सव्वेमण्ड- 

\ लौभिरपि । श्रपरञ्च तयो गहे सितान् मण्डलोलोकान् मम 
नमखार ज्ञापयघ्वं । तदद् श्राशियादेगे खौष्टस्य पच्चं मरयमजा- 

तफलखरूपो य इपेनितनामा मम प्रियबन्दृस्तमपि मम नमस्कार 
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ज्ञापयध्यं । अपर बहश्रमेणास्मान् असेवत या मरियम् तामपि 

नमस्कार ज्ञापयष्वं । अपरञ्च प्रेरितेषु ख्यातकीत्तौ मदये खौष्टा- 

भरितौ मम खजातोयौ सहबन्दिनौ च यावान्द्रनोकूनियौ तौ 

मम नमस्कारं ज्ञापयध्वं । तथा प्रभौ मस्मियतमम् श्रामूक्जियमपि 

म॒म नमस्कार ज्ञापवध्वं । रपर सखौष्टसेवायां मम सहकारिणम् 

ऊर्व्वाणं मम प्रियतमं साखच्च मम नमस्कारं ज्ञाययष्वं । शअ्रपरं 

खौष्टेन परौचितम् श्रापिल्लिं मम नमस्कारं वदत, आरि्टवूलख्य 

परिजनांश्च मम नमस्कारं ज्ञापयष्वं । च्रपरं मम ज्ञाति हेरो- 

दियोनं मम नमस्कारं वदत, तथा नाकिंखश्य परिवाराणणं मध्ये 

ये प्रञ्ुमा्चितास्तान् मम नमस्कारं वदत । श्रपर प्रभोः सेवायां 

परिश्रेमकारिण्यौ फेनाचफोषे मम नमस्कारं वदत, तथा प्रभोः 
सेवायाम् अत्यन्तं परिश्रमकारिणौ या प्रिया पषिस्तां नमस्कार 

ज्ञापयष्वं | रपर प्रभोरभिरुचितं रूफ मम धश्मेमाता या तख 

माता तामपि नमस्कारं वदत । अ्रपरम् असुरूतं ्जिगोनं इमे 

पाचवं हन्जिम् एतेषां सङ्गिभराटगणच्च नमस्कार ज्ञापयध्वं । श्रपरं 

फिललगो यूलिया नौरियस्लस्य भगिन्यलृन्पा चैतान् एतेः साड 
यावन्तः पविच्रलोका श्राखते तानपि नमस्कारं न्ञापयष्वं । युयं 

परस्परं पविचच॒म्बनेन नमच्कुरुष्व । खौष्टस्य मण्डलोगणो युश्नान् 

नमस्ुरुते । 

े भ्रातरो युद्मान् विनयेऽहं युभ्राभि यां शिक्त लबधा ताम् 

अतिक्रम्य ये विच्छेदान् विघ्नांश्च ङव्वेन्ति तान् निञ्चितलुत तेषां 

सङ्ग वजयत च । यतस्तादुशा लोका अस्माकं प्रभो ्यँश्रखौष्टस्य 

दाखा इति नदि किन्त खोद्रखयैव दासाः; अपरं प्रणयवचने 

मेधुरवाक्यैञ्च शर ललोकानां मनांसि मोदयन्ति । वुश्नाकम् च्राज्ञा- 
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ग्राहित्वं सव्वैच सर्वव जातं ततोऽहं युश्राखु सानन्दोऽभवं तथापि 

यूयं यत् मद्न्ञानेन ज्ञानिनः कुन्ञाने चातत्यरा भवेतेति ममाभि- 

लाषः । श्रधिकन्त् शान्तिदायक ईश्वरः ओेतानम् विलम्बं युभ्माकं 

पदानाम् श्रधो मर्दिग्यति। श्रस्माकं प्रभु ्यश्रखौष्टो युश्नासु 
प्रसादं क्रियात् । इति । 

ममः सहकारौ तौमयियो मम ज्ञातयो लूकियो याखोन् 

सोषिपाश्चेमे यु्भान् नमस्कंव्वेन्ति । अपरम् एतत्प्रलेखकस्तन्ति- 

यनामादहमपि प्रभो नारा युश्रान् नमस्करोमि । तथा छत्र 

मण्डल्या मम चातिश्यकारौ गायो यभ्रान् नमस्करोति ¦ च्रपरम् 

एतन्नगरस्य धनरच्क दरास्तः कात्तेनामक्ञचेको भ्राता तावपि 
युश्मान् नमस्करुतः। भरस्माकं प्रयु ्योश्टखोष्टो युश्ासु सव्वषु 
प्रसाद् क्रियात् । दति) 

पव्वैकालिकयुगेषु प्रच्छन्ना या मन्त्रणाधेना प्रकाशिता भ्रूला 

भाववादिलिखितग्न्थगणस्य प्रमाणाद् विश्वासेन गरहणाथे सदातन- 

: स्येश्वरस्यान्ञया स्वदे भो यलोकान् ज्ञाप्यते, तस्या मन्त्रणाया ज्ञानं 

लना मया यः सुसुवादो योष्एखौष्टमधि प्रचाय्येते, तदनुसाराद् 

युश्नान् घं सुख्थिरान् कत्त समर्थो योऽदितौयः सव्वज्ञ ईश्वरस्तस्य 

'धन्यवादो चश्खोष्टेन सन्ततं श्यात् । इति । 
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श््राभाप्ः ॥ 

यावन्तः पवि लोकाः खेषाम् श्रस्माकञ्च वसतिस्थानेष्वस्माकं 

प्रभो योषि: सखौष्टस्य नग्ना प्रार्थयन्ते तैः सदाहतानां खौषेन 

योष्टना पविचौङ्कतानां लोकानां या ईश्वरौयमण्डलौ करिन्धनगरे 

विद्यति तं प्रतौश्वरस्येच्छयाह्नतो यैग्ररखौष्टस्य प्रेरितः पौलः 

सोख्थिनिनामा भ्राता च पञ लिखति । रस्माकं पिश्वरेण प्रभुना 

योष्टखौष्टेन च प्रसादः शान्तिश्च युश्रभ्यं दौयतां । 

ईश्वरो यौश्खौष्टेन युश्रान् प्रति प्रसादं प्रकाशितवान्, 

तस्मादहं युश्रन्निभित्तं सव्वेदा मदौयेश्वरं धन्यं वदामि । खरौष्ट 

सन्बन्पौयं साच्यं युश्नाकं मघे येन प्रकारेण सप्रमाणम् श्रभवत् 

तेन ययं खौष्टात् सव्वेविधवकृताज्ञानादौनि सव्वेधनानि लगधवन्तः। 

ततोऽखमत्मभो र्योषश्टखौष्टस्य पुनरागमनं प्रतौचमाणानां युश्माकं 
कस्यापि वरस्याभावो न भवति । अ्रपरम् रस्माकं प्रभो ्यौबरखौ- 

टस्य दिवसे धूयं यनिरदोषा भवेत् तदयं सएव यावदन्तं युष्मान् 

सुश्िरान् करिष्यति । य ईश्वरः खपुचस्यासरम्रभो र्यो श्खौष्टस्यां - 
शिनः कन्तु यु्नान् ्राह्ृतवान् ख विश्वसनोयः । 

भातृणासनेक्यविषये अनुयोगः । 

हे भ्रातरः, श्रस्माकं प्रभुयोश्टखोष्टस्य नाना युभ्नान् विनयेऽदहं 

सवै युद्माभिरेकरूपाणि वाक्यानि कथन्ता युग्रन्मष्ये भिन्नसङ्घाता 
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न मवन्तु मनोविचारयोरक्येन युश्नाकं सिद्धत्वं भवतु । = मम 

भ्रातरो युश्मन््ध्ये विवादा जाता दति वात्तामहं क्तोय्याः परिजने 

जापितः । ममाभिप्रेतमिदं युक्नाकं कञ्चित् किद् वदति पौलस्य 

भिय्योऽदहम् च्रापन्लोः शिग्योऽहं कैफाः गिय्योऽदहं खौौष्टस्य शिष्योऽद- 

मिति च । खरौष्टख किं विभेदः छतः ? पौलः किं युदमलछते करगे 

हसः ? पौलस्य नान्ना ठा युयं किं ख्ापिताः? क्रिष्यगायौ विना 

युश्राकं मध्येऽन्यः कोऽपि मया न स्लापित इति हेतोरदहम् डैश्वर 

चन्यं वदामि । एतेन मम नाम्ना मानवा मया स्ापिता इति 

वत्तु केनापि न शक्यते । अपरं स्तिफानस्य परिजना मया स्ापि- 

तास्तदन्यः कञ्चिद् यन्मया क्ापितस्तददहं न बेद्धि। 

खोष्टेनाहं स्ञापनाथं न प्रेरितः किन्त सुसंवादस्य प्रचारार्थमेव: 

सोऽपि वाकूपटुतया मया न प्रचारितव्यः, यतस्तया प्रचारिते 

सौष्टस्य कशे ्छत्युः फलहौनो भविष्यति । 

सुखंवादोयगुणानां प्रशंसा । 

यतो हेतो यँ विनश्यन्ति ते तां क्रुशस्य वान्तं प्रलापमिव 

मन्यन्ते किञ्च परिच्ाणं लभमानेष्वस्मासु सा ईश्वरौोयश्रक्रिखरूपा । 

तस्मादित्यं लिखितमास्ते, 

ज्ञानवतान्त् यत् ज्ञानं तन्मया ना श्रयिब्यते । 

विलो पयिग्यते तद्वद् बुद्धि बेद्धिमतां मया ॥ 

ज्ञानो कुच ? श्रास्त्राध्यापको वा कुचर ? इहलोकंस्य विचारत- 

त्परो वा कुच? इदहलोकस्य ज्ञानं किमोश्वरेण मोहोङतं नहि ? 

ईश्वरस्य ज्ञानाद् इदहलोकस्य मानवाः खज्ञानेनेश्वरस्य तत्वबोध न 

पराप्तवन्तस्तस्माद् ईश्वरः प्रचाररूपिणण प्रलापेन विश्वाशिनः परित्रातु 

रो चितवान् ¦ यिह्दौयलोका लच्णएणनि दिदृ तन्ति परजातौयलो- 
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कास्तु विद्छां ग्टगयन्ते, वयञ्च॒ क्रे इतं खौष्टं प्रचारयामः । तस्य २२ 

प्रचारो विह्ृदौयै विन्न इव परजातौयेश्च प्रलाप इव मन्यते, किन्तु ९४ 

यिह्दौयानां परजातौयानाच्च मध्ये ये आहृतास्तषु ख खोट ईश 

रोयशक्तिरिवेश्वरौ यज्ञानमिव च प्रकाशते । यत श्वरे यः प्रलाप २५ 

श्रारोप्यते स मानवातिरिक्नं ज्ञानमेव यच्च दौव्ब॑ल्यम् श्वर श्रारो- 

पते तत् मानवातिरिक्त बलमेव । 

डे भ्रातरः, च्राह्ृतयुश्रणणे युश्राभिरालोक्यतां तन्छध्ये सांसा- ९६ 

रिकज्ञानेन ज्ञानवन्तः पराक्रमिणणो वा कुलोना वा बहवो न 

विदन्ते । यत ईश्वरो ज्ञानवतस्त्रपयितुं मूखेलोकान् रोचितवान् २९ 

बलानिं च चपयितुम् ईश्वरो दु्ड्लान् रोचितवान् । तथा वन्ते- २८ 

मानलोकान् सख्ितिभरष्टान् कन्तेम् ईश्वरो जगतोऽपरुषटान् डेयान् 
्रवत्तेमानां खाभिरो चितवान् । तत दश्वरस्य साक्तात् केनाप्यात्म- ९९ 

श्ञाघा न कन्तेव्या । युयञ्च तस्मात् खरौष्टे यौशौ संख्िति प्राप्तवन्तः २० 

स ईश्वराद् युञ्नाकं ज्ञान धाभ्मिंकलं पविचतवं भुक्तिश्च जाता। 

अतएव यद्वद् लिखितमास्ते तदत्, 

यः कथित् आआघमानः स्यात् श्लाघां प्रसुना स हि । 

हे भ्वातरो यश्मत्समोपे ममागमनकालेऽहं वक्नताया विद्याया ॐ 
वा नैपुण्येनेश्वरस्य साच्छं प्रचारितवान् तन्नहि; यतो यौश्खौष्टं ? 

तस्य क्रे इतवञच्च विना नान्यत् किमपि युञ्मन्मध्ये ज्ञापयित 

विदितं बुद्धवान् । अपरञ्चातोव दौ व्वैल्यभौतिकम्पयुक्तो युश्ाभिः ? 

साद्धैमासं । श्रपरं युम्नाकं विश्वासो यत् मातुषिकन्ञानस्य फलं न॒ ४ 

भवेत् किन्त्ौश्वरौ यग्रक्ते फलं भवेत्, तदयं मम वक्रता मदौय ५ 

प्रचारखच मानुषिकन्ञानस्य मधुर वाक्यसम्बलितौ नास्तां किन््वात्मनः 

शक्रश्च प्रमाणएयुक्तावास्तां । 
404 



२ ६-२द् करिस्थिनः पति पौलस्य प्रथमं पच । ४०५ 

€ 

# 

१९ 

१२ 

१ 

१५४ 

१४ 

९९ 

दश्चरोयन्तानस्य धष्ठुत्वस् । 

वयं ज्ञानं भाषामहे तच्च सिद्धलोके ज्ानमिव मन्यते, तदि द- 

लोकस्य ज्ञानं नहि, इहलोकस्य नश्वराणाम् श्रधिपतौनां वा ज्ञानं 

नहि ; किन्तु कालावस्थाचाः पूव्वेसूसार् यत् ज्ञानम् अस्माक 

विभवा्थेम् ईश्वरेण निश्चित्य प्रच्छनं तजननिगूढम् ईश्वरोय ज्ञानं 

प्रभाषामडे । इदलोकस्या धिपतोनां केनापि तत् ज्ञानं न लब्धं, लबे 

सति ते प्रभावविशिष्टं प्रसं रे नादनिव्यम् । तदक्लिखितमास्त, 

नेतेण कापि नो दष्टं करनापि च न श्रतं। 

मनोमध्ये तु कस्यापि न प्रविष्टं कदापि यत् । 

ईश्वरे प्रौयमाणानां कृते तत् तेन सञ्चितं । 

श्रपरमोश्वरः खात्मना तदस्माकं साकात् प्राकाशयत्; यत 

आत्मा सव्वैमेवानुसन्धन्ते तेन॒ चेश्वरस्य म्मेतत्वमपि वृध्यते । 

मनुजस्यान्तःस्थमात्मानं विना केन मनुजेन तस्य मनुजस्य तत्त 

बुध्यते ? तददौश्वरस्यात्मानं विना केनापोश्वरस्य तत्वं न बुध्यते । 

वयच्चेहलो कस्यात्मानं लब्धवन्तस्तन्न दि किन्त्वौ श्वर स्यैवात्मानं लब्धवन्तः, 

ततो हेतोरौश्वरेए स्वपखादाद् अस्मभ्यं यद् यर् दन्तं तत्सव्वेम् 

असमामि ज्ञातु शक्यते तचास्माभि मानुषिकन्ञानस्य वाक्यानि 

शिखित्वा कथ्यत इति नदि किन्वात्मतो वाक्यानि भिकिलवाव्धिके 

ववक्छिरात्मिकं भावं प्रकाग्रयद्धिः कथ्यते । प्राणो मनुव्य ईश्रोया- 

त्मनः भिचा न ग्हाति यत आत्िकविचारेण सा विचाय्येति 

हेतोः स॒तां प्रलापमिव मन्यते बोद्ुञ्च न श्रक्रोति । आत्मिक 

मानवः सर्व्वाणि विचारयति किन्तु खयं केनापि न विचाय्येते । 

यत ईश्वरस्य मनो न्ञाला तसुपदेष्ुं कः ग्क्रोति? किन्तु खौष्टस्य 

मनोऽस्मामि लेख । 
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प्रचारका डश्वरस्य ख कम्मंकारकाः, इश्वरधनाध्यत्तत्वज्च । 

हे ्वातरः, अदमात्धिकेरिव यंश्राभिः समं सम्भा षितुं नाशक्रवं ड \ 

किन्तु शारौरिकाचारिभिः खौष्टधन्यं भिष्रतुल्येश्च जनेरिव 

यद्माभिः सह खमभाषे । युग्मान् कठिनभच्छं न भोजयन् दुग्धम् २ 

अ्रपाययं यतो य॒य भच्यं॒ग्रहोतु तदा नाश््रुत इद्ानोमपि न 

शक्तय, यतो हेतोरधृनापि शारौरिकाचारिण श्राष्वे । य॒दमन्द्रध्ये २ 

मात्सय्येविवादभेद्ा भवन्ति ततः कि शारौरिकाचारिणण नाध्य 

मानुषिकमागंण च न चरथ? पौलस्याहमित्यापल्लोरहमिति वा * 

यद्वाक्यं युश्नाकं कंचित् कंचित् कश्वते तस्माद् यूयं शरारौरिका- 

चारिण न भवय ? 

पौलः कः? आपलु वां कः? तौ परिचारकमातौ तयोरेकं- ५ 

कस्म च प्रु यादृक् फलमद दात् तदत् तयो्दारा यूयं विश्वासिनो 

जाताः । चहं रो पितवान् आरा पललु् निपिक्तवान् ईश्वरश्चावद्धेयत् । « 

अतो रोपयिहसेक्तारावसारौ बद्धंयितेश्वर एव सारः । रोपयिदढ- 

सेक्तारौ च समौ तयोरेकंकश्च खश्रमयोग्यं सखवेलनं ल्यते । 

श्रावामोश्वरेए सह कश्मेकारिणणौ, चूयभौश्वरस्य च्ेचमौश्वरस्य «< 

निभ्भितिश्च । श्श्वरस्य प्रखादात् मया यत् पदं लब्धं तस्मात् १. 

ज्ञानिना रहकारिणव मया भिन्निमूलं खापितं तदुपरि चान्येन + 

निचौयते । किन्त येन यज्निचौयते तत् तेन °विविच्यतां । चतो ११ 

योष्टखौषटरूपं यद् भित्तिमृलं स्थापितं तदन्यत् किमपि भिन्तिमूलं 

स्यापयितु केनापि न शक्यते । एतद्धित्तिमूलस्योपरि यदि केचित् ९२ 

स्वणेरूप्यम णिकाष्टटणएनलान् निचिन्वन्ति, तदक कस्य कम्म प्रकाशि- ९२ 
व्यते यतः स दिवसस्तत् प्रकाग्रयिव्यति । यतो हेतौस्तेन दिवसेन 

ठङ्किमयेनोदेतव्यं तत॒ एकैकस्य कस्म कौ ड ग्रमेतस्य परौच्ता वद्धिना 
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भविव्यति । यस्य निचयनरूपं क़ं॒स्थाु भेविय्यति स वेतनं 

लघयते । यस्य च कम्मे धच्ते तस्य चेति भंविग्यति किन्तु व्क 

निगेतजन इव स खयं परिताण प्राख्यति । 

यूयम् दैश्वरस्य मन्दिरं युञजन्ध्ये चेश्वरस्यात्मा निवष्तोति 
कि न जानौय? ईश्वरस्य मन्दिरं येन पिनाश्वते शोऽपौश्वरेण 

विना शयिव्यते यत ईश्वरस्य मन्दिर पविचरमेव यख तु तन्मन्दिरम् 

त्राध्वं । कोऽपि खं न वञ्चयतां । युश्राकं कञ्चन चेदिदहलो कस 

ज्ञानेन ज्ञानवानडमिति बुध्यते तदं स यत् ज्ञानो भवेन् तदयं 

मूढो भवतु । यस्मादि इलो कस्य ज्ञानम् ईश्वरस्य साचात् मूटलमेद। 

एतस्मिन् लिखितमप्यास्ते, 

तौच््छा या ज्ञानिनां बुद्धितया तान् धरतौश्वरः । 

पुनश्च । ज्ञानिनां कल्यना वेत्ति परमेशो निर येकाः । 

श्रतएव कोऽपि मनुजेरात्मानं न श्ञाघतां यतः सर्व्वाणि युद्माक- 

मेव, पौल वा चआराप्रह्लो वां कैफा वा जगद् वा जोवनं वा मरणं 

वा वत्तमानं वा भविव्यद्वा सर््वाष्छेव यद्राक, युूयच्च खौष्टखय, 

खो ष्टखेशरः स्य । 

लोका अस्मान् खोष्टस्य परिचारकान् ईश्वरस्य निगृढवाक्य- 

धनस्याध्य्तां च॒ मन्यन्तां । किञ्च॒ घनाध्यक्तेण विश्वसनौयेन भवि- 

तमेतदेव लोकौ याच्यते । चरतो विचारयद्धि चँश्राभिरन्ैः केशिन् 

मनुजे वां मम परोक्षं मयातौव लघु मन्यते ऽहमप्यात्मानं न 

विचारयामि । मया किमप्यपराद्मित्यदं न वेद्धि किन्वेतेन मम 

५ निरपराधल न निश्चौयते प्रभुरेव मम विचारयितास्ति । अत 

उपयुक्रसमयात् पूर्वम् अथेतः प्रभोरागमनात् पून युद्माभि विचारो 

न करियतां । प्रञुरागत्य तिभिरेण प्रच्छन्नानि सर्व्वाणि दौपयि-. 
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व्यति मनसां मन्लणाख्च॒प्रकाशयिव्यति तस्मिन् मय दैश्वरार् 

एकेकस्य प्रशंसा भविव्यति । 

डे अ्वातरः सर्वाण्येतानि मयात्मानम् श्रापन्ुञ्चोदिष्छ कथि- 

तानि तच्येतत् कारणं ययं यथा श्ास्तौयविधिमतिक्रम् मानवम् 
च्रतोव नादरिग्यध्व ईैत्यञ्चेकेन वैपरौत्याद् श्रपरेण न ॒क्ञाचिव्यध्व 

एतादृशो शिचामावयोदु्टान्तात् लश्यष्ये। चअरपरात् क्लां विगशेष- 

यति ? तुभ्य यन्न दत्तं तादृश्र किं धारयसि? अ्रद॒त्तनेव दत्तेन 

वस्तना कुतः ्ाघसे? द्रदानोमेव यूयं किं ठषप्ता लब्धधना वा? 

श्रसाखविद्यमानेषु युयं किं राजलपदं प्राप्ताः? युभ्राकं राजवं 

मयाभिलषितं यतस्तेन यु्माभिः खद वयमपि राज्यांशिनो भवि- 

व्यामः प्रेरिता वयं शेषा ₹न्तव्याश्चेवेश्वरेण निदशिताः । यतो 

वयं सव्वेलोकानाम् रेतः सखर्गोयदूतानां मानवानाञ्च कौतुका- 

स्दानि जाताः । खौष्टस्य हते वयं मूढाः किन्तु युयं खौष्टेन 

ज्ञानिनः, वयं दुग्बेला ययञ्च सबलाः, युयं सन्मानिता वयञ्चा- 

पमानिताः। वयमद्यापि चुधात्तासतष्णात्तं वस्लहोनास्ताडिता 

श्राश्रमरदिताञ्च सन्तः क्मेणि खकरान् व्यापार यन्तश्च दुःखः कालं 
यापयामः । गितैरसमाभिराश्नौः कथ्यते दूरौ कुतः सद्यते निन्दितः 

प्रखाद्यते । वयमद्यापि जगतः सम्माजेनोयोग्या अवस्करा दव सरव 

मन्यामहे । 

य्॒मान् चपयितुमहमेतानि लिखामोति नहि किन्तु भरिया 

त्मजानिव युद्मान् प्रबोधयामि । यतः सखौष्टघन्षं यद्यपि युश्नाकं 

द्शसदस्ताणि विनेतारो भवन्ति तथापि बहवो जनका न भवन्ति 

यतोऽहभेव सुसंवादेन योश्टखौष्टे युभ्रान् श्रजनयं । श्रतो युश्रान् ९ 

९० 

विनयेऽह यूयं मदलुगामिनो भवत । इत्यथ सर्व्वासु मण्डलोषु ५७ 
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सव्वैच खौष्टधग्मेयोग्धा ये विधयो मयोपदिश्वन्ते तान् यो युश्रान 

सार यिच्यत्येवन्बूतं प्रभोः कृते प्रियं विश्वासिनञ्च मटौयतनयं 

तौमयियं चुश्राक समोपं प्रेषितवानदं । 

९८ श्रपरमहं युश्राकं स्मोपं न गभिव्यामोति बुद्धा युश्नाकं 

१८ कियन्तो लोका गव्वेन्ति । किन्त यदि प्रभोरिच्छा भवति तद्ये 

हमविलम्बं युश्मत्छमोपमुपसाय तेषां दपेश्मातानां लोकानां वाच 
९० ज्ञास्यामोति नहि सामथ्येमेव ज्ञास्यामि यस्मादौश्वरस्य राजत्वं 

२९ वाग्यक्तं नहि किन्त सामथ्येयुक्तं । युश्नाकं का वाञ्छा ? यग्रत्समोपे 

मया किं दण्डपाणिना गन्तयमुत प्रेमनब्रतात्मयुक्तन वा ? 

मणर्डलोश्ाखनस्य कथा । 

९ अपरं युद्माकं मध्ये यभिचारो विद्यते सख च अभिचारस्ता- 
दृशो यद् दे वप्रूजकानां मध्येऽपि तत्त॒च्यो न विद्यते फल्स्तो य॒द्मा- 

कमको जनो विमाढटगमनं कुरुत दति वार्तां सव्व व्याप्ना । 

९ तथाच यूयं दपेश्राता ध्व, तत् कम्मे येन रुतं ख यथा युश्नन्म- 

ष्याद् दूरौक्रियते तथा शोको युश्नाभि नं क्रियते किम् एतत् ? 

= श्रविद्यमाने मदौयग्ररौरे ममात्मा यश्नन्मध्ये विद्यते ऽतोऽहं 

४ विद्यमान इव तत्कमेकारिणो विचारं निधितवान्, अस्ममत्मभो 

* योश्टखौष्टस्य नाना युद्माकं मदौयात्म नञ्च मिलने जाते ऽस्मत्रभो 

योश्टिखौष्टस्य ग्रक्रेः साहाय्येन स नरः श्ररोरनाशार्थमस्माभिः 

शेतानस्य हस्ते खमपंयितयस्ततोऽसराकं प्रभो र्योशो दिवसे तस्यात्मा 

रचां गन्तु शच्छति । 

९ युभ्राकं दर्पो न भद्राय यूयं किमेतन्न जनौय, यथा, 

विकारः कत्तग्क्ूनां स््न्यकिण्वेन जायते । 

° यूयं यत् नवोनशरक्तखरूपा भवेत तदथं पुरातनं किखम् ्रवमाच्लेत 
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यतो युश्माभिः किण्ठश्यन्ये भवितव्य । अपरम् अस्माक निस्तारोत्स- 

वौयसेषशावको यः खौष्टः सोऽस्मदयं बलौकृतो ऽभवत् । अतः 

पुरातनकिणखेनायेतो दुष्टताजिघांसारूपेण किण्वेन नन्नदि किन्त 
सारच्यसत्यत्वरूपया किणवश्यून्यतयास्मा भिर्त्छवः कत्तेवयः । 

व्यभिचारिणां सुसगों युभ्रामि विहातव्य दति मया पे लिखितं । 

किन्वेडिकलोकानां मध्ये ये व्यभिचारिणो खोभिन उपद्राविणो 

देवपूजका वा तेषां संसगः सबव्वेया विंहातव्य इति नहि, विदातये 

सति युद्माभि जगतो निगेन्तव्यमेव । किन्त भरादलेन विख्यातः 

कथिज्जनेा यदि च्यभिचारोौ लोभो देवपूजको निन्दको मद्यप उप- 

दावो वा भवेत् तदं तादुप्रेन मानवेन खद भोजनपानेऽपि युश्नाभि 

नं कन्तेये दत्यघुना मया लिखितं । समाजवद्दिःस्ितानां लोकानां 

विचारकरणे भम कोऽधिकारः? किन्त तदन्तगतानां विचारण 

युद्माभिः कि न कन्तव्ये भवेत् ? वदिःस्थानां तु विचार ईश्वरेण 

कारिष्यते। अतो युञ्नाभिः स पातको खमध्याट् वहिच्ियतां । 
सा? ॥ ५ 

विंवाडइव्यभिचाग्योविषयिखो कथा च । 

[प 

९० 

११ 

युद्माकभेकस्य जनस्ापरेणए सह विवादे जाते स पविक्रलोकरै &' 

विचारमकारयन् किम् अधाभ्भिकूलोकं विचारयितु मरोत्हते ? 

जगतोऽपि विचारणं पविचलोकेः कारिग्यत एतद् चुं किं न 

जानोय ? चरतो जगद् यदि युद्राभि विचारयितयं तहिं चुद्र- 

तमविचारेषु यूयं किमखमर्थाः ? दूता श्रषयस्ानि बिचारयियन्त 

इति किं न जानौथ ? अत रेडिकविषयाः किम् अस्माभि ने 

विचारयितया भवेयुः ? रेदिकविषयस्य विचारे युञ्माभिः क्त्य 
ये लोकाः मण्डल्यां चुद्रतमास्त एव ॒नियुज्यन्तां । श्रं युभ्मान् 

चपयितुमिच्छन् वदामि युद्न्म्ये किमेकोऽपि मनुख्यस्ताद्ग् 
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₹ 

१९१ 

९९ 

शद 

१४ 

९५. 

श६् 

१८ 

नुद्धिमान्नडि यो भ्राटविवाद् विचारणे मम्थैः स्थात् ? किश्चको 

भ्राता भाचान्येन किमविश्वासिनां विचारकाणं खाच्लाद् विवदते? 

यृश्न्छध्ये विवादा विद्यन्त एतदपि य॒श्माकं दोषः । युयं कुतो- 

ऽन्या यसदहनं क्तिसदनं वा अयो न मन्यध्वे ? किन्तु चेयमपि 

भ्राद्नेव प्रत्यन्याय चतिञ्च कर्य किमेतत् ? 

ईश्वरस्य राच्येऽन्यायकारिणां लोकानामधिकारो नास्ेतद् यूं 

किन जानौय? मा वच्छध्व, ये चभिचारिणो देवाचधिंनः पार- 

दारिकाः स्बौवदाचारिणः पुमेयनकारि णएस्तस्करा लोभिनो मदपाः 

लिन्दका उपद्राविणे वा त ईश्वरस्य राज्यभागिनो न भविष्यन्ति । 

य॒यञ्चवंविधा लोका आस्त किन्त प्रभो र्योशणो ना्रासखदौश्वरस्वा- 

त्मना च युयं प्र्षालिताः पाविता धाश्भिकौ छृताञ्च । 

मदयथं सव्वं दव्यम् श्रप्रतिषिद्धं किन्तु न सव्व हितजनकं । 

मदथे सव्वेमप्रतिषिद्धं तयापदं कस्यापि द्रव्यस्य वश्रौकतो नं 

भविव्यामि । उदराय भच्छाणि भच्छेभ्यश्चोदर, किन्त भच्छोदरे 

दैश्वरेण नाग्रयिय्येते; अपरं देहो न व्यभिचाराय किन्तु प्रभवे 

प्रभुश्च देदाय । यश्चेश्वरः प्रशुमुत्थापितवान् स॒ खग्रत्यास्ानणत्था- 

पथिव्यति । युश्नाकं यानि शरौराणि तानि खोष्टस्याङ्गानोति 

कि युं न जानोय ? चरतः खोषटस्य यान्यङ्गानि तानि मयापडत्य 

वेश्याया अङ्गानि किं कारिव्यन्त? तन्न॒ भवतु । यः कञ्चिद् 

वेश्यायाम् आसन्यत स तया सडहेकदेदो भवति किं यूयसेतन्न 

जानौोय ? यतो लिखितमास्ते, यथा, तौ दौ जनावेकाङ्गो भवि- 

स्यतः । यञ्च प्रभावासन्यते स तेन खहेकात््ा भवति । अतो यूयं 

यभिचारात् पराञ्जुखा भवत । मानवा यान्यन्यानि कलषाणि 

करव्वेते तानि वपु नं समाविशन्ति किन्त यभिचारिणण ख विग्रह 
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विरुद्धं कल्मषं क्रियते । युश्राकं यानि वपसि तानि युश्मदन्तःख्ित- ५९ 

खेशवरालब्धस् पविच्स्यात्मनो मग्दिराणि ययञ्च खेषां खामिनो 

नाध्वे किमेतद् युन्नामि ने ज्ञायते? यूयं मूल्येन क्रौता रतो 

वपुमेनोभ्याम् ईश्वरो युद्माभिः पूज्यतां यत ईशर एव तयोः खामौ । २० 

उद्या कथा । 

श्रपरञ्च युश्रामि मों प्रति यत् पत्रमलेखि तस्योत्तरमेतत्, ॐ? 

यो षितोऽस्शेनं मनुजस्य वरं; किन्तु व्यभिचारभयाद् एकैकस्य ९ 

पुंसः खकैयभार्य्या भवतु तदर् एकेकस्या यो षितोऽपि खकौव- 

भर्ता भवतु । भाय्यायै भरा यद्यद् वितरण्णौयं तद् वितौच्यैतां २ 

तदद् भञ्जऽपि भा्यैया वितरणौयं वितोय्येतां । भा्य्यायाः खदेडे ४ 

खलं नासि भन्तृरोव, तद्वद् भच्तेरपि खदेडे खलं नास्ति भायेाया 
एव । उपोषणप्राथेनयोः सेवनायंम् एकमन्त्रणानां युश्माक किय- ५ 

त्कालं यावद् या एयकूखिति भवति तदन्यो विच्छेदो युदमन््धय 
न भवतु, ततः परम् इद्दियाणम् श्रधर्य्यात् ग्रेतानो यद् युश्नान् 
परौखां न नयेत् तदथं पुनरेकत्र मिलत । एतद् आदेग्रतो नहि ‹ 

किन्नुज्ञात एव मया कथ्यते, यतो ममादस्येव सव्वेमानवानाम- ° 

वस्था भवविति मम वाञ्छा किन््ौश्वराद् एकेनेको वरोऽन्येन 

चान्यो वर इत्थमेकेकेन खकंगेयवरो लः । 
अपरम् अहृतविवाहान् विधवां प्रति ममेतन्निवेदनं ममेव = 

तेषामवस्धिति भद्रा ; किञ्च यदि तैरिद्धिवाणि नियन्तु न श्रक्यन्ते < 

तदं विवाहः क्रियतां यतः कामदहनाद् वयूढं भद्रं । ये च ९. 

छतविवादास्ते मया नहि प्रभुनेवैतद् श्राज्ञायन्ते भार्य्यां भन्ततः 
थक् न भवतु । यदि वा एधग्भूता स्यात् तदं निविवाद्या \१ 

तिष्टतु खौोयपतिना वा षन्दधातु भर्तापि भाय्यां न त्यजतु । 
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इतरान् जनान् प्रति प्रभु नं त्रवोति किन्त्वहं नवौमि; कस्यचिद् 

भ्राता षिद् श्रविश्वासिनौ सत्यपि यदि तेन सदहवासे तुव्यति 

तदि सा तेन न त्यज्यतां । तदत् कस्याञ्चिद् योषितः पतिरवि- 

श्वासो सन्नपि यदि तया सदवासे तुष्यति तदिंस तथान 

त्यज्यतां । यतोऽविश्वासौ भर्तां भाय्येया पविन्नौश्वतः, तदद विश्चा- 

सिनो भाग्यो भरवां पविक्ौग्डता ; नोचेद् युभ्राकमपत्यान्यश्चौन्य- 

भविव्यन् किंन्त्वधृना तानि पवित्राणि सन्ति । अविश्वासौ जनो 

यदि वा प्रयम् भवति तदि एयग् भवतु; एतेन भ्राता भगिनौ 

वा न निबध्यते तथापि वयमोश्वरेण शान्तये समाहताः । हे नारि 

तव भन्तुः परिज्राणं वन्तो भविष्यति न वेति त्वया किं ज्ञायते ? 

हे नर तव जायायाः परिचाणं वन्तो भविय्यति न वेति त्या 

कि ज्ञायते ? 

एकैको जनः परमेश्वराल्लसं यर् भजते यस्याञ्चावस्थायाम् 

ईश्वरेणाङ्णायि तदनुसारेणेवाचरतु तदहं सव्वमण्डलोश्थान् आदि- 

श्रामि । हिन्नलग् शूला य श्राह्कतः स प्रृष्टवग् न भवतु, 

तद्वद् श्रच्छिन्नवग् रला य आहृतः स॒ रिन्नलग् न भवतु । 

लकच्छेदः सारो नहि तददवकुच्छेदोऽपि सारो नदि किन्तौश्वर- 

स्याज्ञानां पालनमेव । यो जनो यस्यामवस्थायामाङ्ायि स 

` तस्यामेवावतिष्ठतां । दासः सन् लं किमाह्धलोऽसि ? तन्मा चिन्तय, 

तथाच यदि खतन्त्ो भवतु ग्क्गुयास्तहिं तदेव दण । यतः प्रञु- 

नातो यो दासः स प्रभो मेचितजनः। तदत् तेनाहतः खतन््लो 

जनोऽपि खौष्टस्य दास एव । यूयं मूल्येन क्रौता चरतो हेतो 

मानवानां दासा मा भवत । हे भ्रातरो यस्यामवस्थायां यखयाङ्ा- 

नमभवत् तया स ईश्वरस्य साच्ात् तिष्ठतु । 
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अपरम् अ्रतविवा हान् जनान् प्रति प्रभोः कोऽप्यादेश्नो मया 

न लयः किन्त प्रभोरनुकम्बया विश्वास्यो श्तोऽहं यद् भद्र मन्ये 

तद् वदामि । वत्तेमानात् ज्ञे्रसमयात् मनुबयस्यानूढलं भद्रमिति 

मया बुध्यते । लं किं योषिति निबद्धोऽसि ? तहिं मोचनं प्रा 
मा यतस । किंवा योषितो मुक्तोऽसि? तदं जायां मा गवेषय। 

विवादं कुव्वेता व्या किमपि नापराध्यते तदद् यूद्यमानया 

युवत्यापि किमपि नापराध्यते तथाच तादृश्रौ दौ जनौ शारौ- 

रिकं क्ते लथ्येते किन्तु युश्नान् प्रति मम करुणा विद्यते । हे 
भ्रातरोऽहमिद् त्रवौभि, दतः पर समयोऽतौव सचिप्तः, अतः कूत- 

दारैरकतदारेरिव रुदद्धिश्चारूदद्धिरिव सनन्दश्च निरानम्देरिव 

क्रठमिश्वाभागिभिरिवाचरितव्यं ये च संसारे चरन्ति ते नातिच- 

रितव्यं यत दृहोकस्य कौ तुको विचलति । किन्तु ययं यज्नि- 

खिन्ता भवेतेति मम वाञ्छा । श्रक्ृतविवांदो जनो यया प्रभु 

परिलोषयेत् तया प्रभुं चिन्तयति, किन्तु कृतविवाह जनो यथा 

भाय्यां परितोषयेत् तथा संसारं चिन्तयति । तद्त् ऊढयोषितो 

ऽनूढा विशिष्यते । यानूढा सखा यथा कायमनसोः पवित्रा भवेत् 

तया प्रभुं विन्तयति या चोढा सा यथा भर्तारं परितोषयेत् 

तथा संसार चिन्तयति । रहं यद् युश्रान् श्टेगबन्धिन्या परिकिपें 
तदथं नदि किन्त य॒य यद्निन्दिता शूल प्रभोः सेवनेऽबाधम् 

आसक्ता भवेत तदेतानि सन्मौकि युश्नाकं हिताय मया कथन्ते। 

कस्यचित् कन्यायां योवनप्राप्ना्यां यदि तस्या अनृढलतव निभ्द्- 

नोय विवादश्च साधयितव्य दति मन्यते तदं यथाभिलाषं करोतु" 

एतेन किमपि नापराद्छति विवाहः क्रियतां । किन्तु दुःखेनाक्जिषटः 

कञ्चित् पिता यदि ख्िरमनोगतः खमनोऽभिलाषसाधने समयश्च 
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स्यात् मम कन्या मया रक्तितव्येति मनसि निशिनोति च तहि स 

२८ भद्रं कम्मं करोति। अ्रतो यो विवाहं करोति सख भद्र कम्मे करोति 

यञ विवादं न करोति स भद्रतरं कम्म करोति। 

२८ यावत्कालं पति जिति तावद् भाग्यो व्यवस्यया निवद्धा तिष्ठति 

किन्त पत्यो महानिद्रं गते सा मुक्तौश्रय यमभिलषति तेन सद 

तस्या विवादो भवितुं शक्रोति, किन्त्व तत् केवलं प्रभुभक्तानां मध्ये । 

४‹ तथाच सा यदि निष्यतिका तिष्ठति तहिं तस्याः क्षमं भविष्यतोति 

मम भावः। अपरम् ईश्वरस्यात्मा ममाणन्त विद्यत दति मया बुध्यते । 

प्रतिसाप्रसादविष्थिणो कथा । 

९ देवप्रसादे सर्व्वषाम् अस्माकं ज्ञानमास्तं तदयं विद्यः, तथापि 

₹ ज्ञानं गव्यै जनयति किन्त प्रेमतो निष्ठा जायते | श्रतः कञ्चन 

यदि मन्यते मम ज्ञानमास्त दति तरिं तन यादृशं ज्ञानं चेष्टितव्यं 

तादृशं किमपि ज्ञानमद्यापि न लबं। किन्त य ईश्वरे प्रोयते 

स ईश्वरेणापि ज्ञायते देवताबलिप्रसादभक्वणे वयमिदं विद्मो 

यत् जगन्मष्ये केऽपि देवो न विद्यते, एकश्चेश्वरो दितौयो 

५ नास्तोति । खँ एयिव्यां वा यद्यपि केषुचिद् ईश्वर इति नामा- 

रोप्यते तादशाञ्च वव ईश्वरा बहवश्च॒प्रभवो विद्यन्ते तयाप्य- 

स्माकमददितोय ईश्वरः सख पिता यस्मात् सव्व॑षां यदयंञ्चासाक 

ष्टि जाता, अस्माकञ्चादितोयः प्रभुः स चौणश्टः खौष्टो येन सव्वे- 

वसनां येनास्माकमपि खष्टिः कता । 

° श्रधिकन्त् ज्ञानं सव्वषां नासि यतः केचिदद्यापि देवतां सम्मन्य 

देवप्रसादमिव तद् भच्यं सुञ्ते तेन दुन्बै लतया तेषां संवेदो मलो- 

= मसो भवति । किन्त भच्छद्रवथाट् वयम् ई-शररेण ग्राह्या भवा मस्तन्न हि 

यतो भुङ्खा वयमुत्छष्टा न भवामस्तददमुङ्खाप्यषरृष्टा न भवामः । 
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अतो यु्माकं या मता सा दु्बेलानाम् उन्मायखरूपा यन्न भवेत् 

तद्यं सावधना भवत । यतो ज्ञानविशिष्टस्ं थदि देवालये उप- 

विष्टः केनापि दृश्यसे तहिं तस्य दुम्बेलस्य मनसि कि प्रसाद्भच्चण 

उत्साहो न जनिष्यते? तथा सति यस्य कते खौष्टो ममार तव 

स दुब्बेलो श्ाता तव ज्ञानात् किं न विन्च्छति ? इत्यनेन 

प्रकारेण भ्राद्रणणं विरुद्धम् च्रपराध्यद्धिस्ेषां दुव्वेलानि मनांसि 

व्याघातयद्धिश्च युक्नाभिः खञौष्टस्य वेपरोत्येनापराध्यते । श्रतो डेतोः 

पिगिताश्नं यदि मम भ्रातु वित्रखरूपं भवेत् तद्येहं यत् खभ्ातु 

विप्रजनको न भवेयं तदथं यावज्जीवनं पिशितं न भोच्छे । 

पोलस्य प्ररितत्वविष्रयिखो कथया । 

अह किम् एकः प्ररितो नासि? किमहं खतन्त्तो नासि? ९२ 

अस्माकं प्रु चष्िरः खोष्टः किं मया नादशिं ? यूयमपि किं 

प्रभुना मदौयश्रमफलखरूपा न भवय ? चअन्यलो कानां कृते यद्यप्यहं 

प्रेरितो न भवेयं तथाच युद्मत्कते प्ररितोऽस्मि यतः प्रभुना मम 

प्रेरितत्वपदस्य सुद्राखषरूपा यूयमेवाष्वे । ये लोका मयि दोषमा- 

रोपयन्ति तान् प्रति मम प्रत्युत्तरमेतत् । भोजनपानयोः किम- 

स्माकं चमता नास्ति? अरन्ये प्रेरिताः प्रभौ भरातरौ कैफाञ्च यत् 

कुववेन्ति तदत् काञ्चित् धबमेभगिनौ चूष्य तया सद्धं पय्यैटितुं 

वयं किंन शक्नुमः? सांखारिकश्रमस्य परित्यागात् किं केवलम 

बाणेवाश्च निवारितौ ? निजधनव्ययेन क संग्रामं करोति? को 

वा द्राच्ाचचं छत्वा तत्फलानि न सूङ्कः? को वा पश्त्रजं 

पालयन् तत्पयो न पिवति ? किमह केवलां मानुषिकां वाचं 

वदामि ? व्वखायां किञेतादुशं वचनं न विद्यते ? मोशिव्वस्ा- 

ग्रन्थे लिखितमास्ते, त्वं शस्यमर्दैकटषस्यास्यं न भंत्यसोति ! ईश्वरेण 
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बलौ वदानामेव चिन्ता किं क्रियते? किं वा सव्वेथास्माकं छते 

तदचनं तेनोक्तं ? श्रस्माकमेव कृते तल्िखितं । यः चेच कषति तेन 

प्रत्या शायुक्तन कष्टे, यश्च॒ शस्यानि मदयति तेन लाभप्रत्याशा- 

युक्तेन मदिंत्यं । यु्त्तेऽसाभिः पारतिकाणि बोजानि रोपि- 

तानि, श्रतो युश्राकमेहिकफलानां वयम् श्र॑शिनो भविष्यामः 

किमेतत् मदत् कम्मं ? युभ्नाखु योऽधिकारस्तस्य भागिनो यद्यन्य 

भवेयुस्तद्ख्माभिस्ततोऽधिकं कि तस्य भागिभि नै भवितव्यं ? 
श्रधिकन्त॒ वयं तेनाधिकाबेण न यवदतवन्तः किन्त॒ खौष्टौयसुसं- 

वादस्य काऽपि व्याघातोऽस्माभिर्यन्न जायेत तदयं सव्वं सहामहे । 

श्रपरं ये पर्वित्रवस्ढनां परिचय्यों कुव्बन्ति ते पवितवस्तुतो भच्छाणि 

लभन्ते, ये च वेद्याः परिचयं कुर्व्वन्ति ते वेदिख्यवस्तनाम् 

श्रंशिनो भवन्तेतट् यूयं किं न विद् ? तदद् ये सुसंवादं घोषयन्ति 

तैः सुसंवादेन जौ वितव्यसिति प्रसुनादिष्टं । 

्रदमेतेषां सर्व्वेषां किमपि नाथितवान् मां प्रति तदनुसारात् 

्राचरितयंमित्या शयेनापि पचरमिदं मया न लिख्यते यतः केनापि 

जनेन मम यशसो सुधाकरणात् मम मरणं वर । सुख्वादघोषणणत् 

मम यशो न जायते यतस्तद्घोषणं ममावश्यकं यद्यहं सुसवाद् न 

घोषयेयं तहिं मां धिक् । इच्छकेन तत् कुव्वेता मया पंलं लप्यते 

किन्त्वनिच्छकेऽपि मयि तत्कश्मेणो भारोऽपितोऽस्ति । एतेन मया 

लभ्यं फलं किं? सुसुवादेन मम योऽधिकार च्रास्तं तं यदभद्र- 

भावेन नाचरेयं तदथं सुरुवाद घोषणएसमये तस्य खौष्टौयसुरूवादस्य 

निव्येयौ करणमेव मम फलं । 

सरववेषाम् अ्रनायत्तोऽदं यद् श्वरिश्नो लोकान् प्रतिपद्ये तदये 

सरववषां द्ासखलमङ्गोकतवान् । यिह्ृदौयान् यत् प्रतिपद्ये तदथं 
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क यिह्दौयानां कते यिहृदौयदूवाभवं । ये च व्यवस्थायत्तास्तान् 

यत् प्रतिपद्ये तदथं व्यवस्थानायत्तो योऽहं सोऽहं व्यवस्था यत्तानां 

छते व्यवस्यायत्तदूवाभवं । ये चालब्धव्यवस्ास्तान् यत् प्रतिपदे 

तदयंम् ईश्वरस्य साक्ाद् ्रलब्धव्यवसखो न श्रला खौष्टेन लखव्यवख्ो 

योऽदं सोऽहम् चअलञ्चव्यवस्यानां छतेऽलबव्यवस्य दवाभवं । दुब्बे- 

लान् यत् प्रतिपद्ये तदथेमहं दुब्ठलानां छते दुव्व॑सद्वाभवं । 

इत्थं केनापि प्रकारेण कतिपया लोका यन्मया परित्राण प्राश्न 

युस्तदथं यो यादृश्र श्रासौत् तस्य छते ऽहं तादृश्दवाभवं। 

ददृश श्राचारः सुखवादाथं मया क्रियते यतोऽहं तस्य फलानां 

सदभागो भवितुमिच्छामि । 

पणलाभायं ये धावन्ति धावतां तेषां स्व्व॑षां केवल एकः 

पणं लभते युद्नाभिः किमेतन्ने ज्ञायते ? अतो यूथं यथा पणं 

लण्यध्वे तयैव धावत । मल्ला श्रपि सव्वभोगे परिमितभोगिनो 

भवन्ति ते तु स्जञानां खजं लिष्न्ते किन्तु वयम् च्रस्तानां 

लिष्यामहे । तस्मार् चअदमपि धावामि किन्त, लच्यमनु दिश्य 

धावामि तन्नि । श्रं मल्लदूव युध्यामि च किन्त कायामाघात- 

यन्निव युध्यामि तन्नहि । दतरान् प्रति सुसुवाद्ं घोषयिलाहं यत् 

सख यमय्राद्यो न भवामि तदथं देहम् च्राहन्मि वशौकुव्वं च । 

सन्दात् प्रथक् ख्यातुं कथनम् । 
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हे भ्वातरः, अ्रसत्िटपुरुषानधि ययं यदज्ञाता न तिष्ठतेति १० १ 
क& = (> ह 

मम वाच्छछा, ते सव्वं मेघाघःस्िता बश्ववुः सव्वं समुद्रमध्येन 

वत्रजुः, सव्वं मोभिमुदिश्च मेचसमुद्रयोः सापिता बश्चुबुः सव्वं 

एकम् ्रात्मिकं भच्छं बभुजिर एकम् आत्मिकं पेयं पपुंञ्च यतस्ते- 
ऽनु चरत श्रात्मिकाद् अचलात् ल्लभ्धं तोय पपुः सोऽचलः खौ एटएव । 
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१९ 

शर 

९७ 

तथा सत्यपि तेषां मष्येऽधिक्ेषु लोकेव्वौश्वरो न सन्तृतोषेति 

डतोस्ते प्रान्तरे निपातिताः । 

एतस्मिन् ते ऽस्माकं निदगेनस्लरूपा बश्ववुः; श्रत्ते यया 

कुत्सितायिलाष्िणो वश्चवुरसमाभिस्तया कुल्सिताभिलाषिभि नं 

भवितव्ये । लिखितमास्ते, लोका भोक्तु पातुञ्चोपविवि्रुस्ततः 

करीडितुसुत्थिता दत्यनेन प्रकारेण तेषां कै्िद् यद्द् देवपूजा 

छता युक्माभिस्तद्त् न क्रियतां । अपरं तेषां कैश्चिद् यदद् 
व्यभिचारः कलस्तन चेकस्मिन दिने चयोविंश्रतिसहखाणि लोका 

निपातितास्तदद् श्रस्माभि व्यभिचारो न कत्तेव्यः। तेषां केचिद् 
यद्त् खौष्टं परौ चितवन्तस्तस्माद् सुजङ्गे नेष्टाञ्च तदद् श्रस्माभिः 

खौष्टो न परौकितव्यः। तेषां केचिद् यथा वाक्षलदहं छतवन्तस्तत् - 

कारणात् दन्ता विनाग्िताश्च युश्नाभिस्तदट् वाक्कलहो न क्रियतां । 

तान् प्रति यान्येतानि जघटिरे तान्यस्माकं निदश्रेनानि जगतः 

गेषयुगे वन्तेमानानाम् रस्माकं शिच्ाथं लिखितानि च बश्वबुः । 

अतएव यः कञ्चिद् सुस्थिरं मन्यः स यन्न पतेत् तच सावधानो 

भवतु । मानुषिकपरोक्वातिरिक्रा कापि परौका युश्रान् नाक्रामत्, 

ईश्वरश्च विश्वास्यः सोऽतिश्र्नां परौच्चायां पतनाद् युश्नान् रचिष्यति, 

परौच्वा च यद् युश्नाभिः सोट' ्रक्यते तदथं तया सह निस्तारस्य 
पन्थानं निरूपयिव्यति । 

डे प्रियभ्ातरः, देवपूजातो दूरम् श्रपसखरत । च्रं युद्मान् 

विज्ञान् मला प्रभाषे मया यत् कथ्यते तद् युश्नाभि विविच्यतां । 
यद् धन्यवादपाचम् अस्माभि धन्यं गद्यते तत् किं खौष्टस्य शोणि- 
तस्य सहभोगिलं नहि? यश्च॒ पपोऽस्ामि भज्यते स किं खौष्टस्य 

वपुषः सहभागिलं नहि ? वयं बहवः सन्तोऽपये कप्रूपखरूपा एकवपुः 
| 419 
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खरूपाश्च भवामः, यतो वयं खव्वै एकप्रपस्य सदभागिनः । थूयं 

शरौरिकम् दस्दायेलोयवं निरोचध्वं। ये बलोनां मांसानि 

भुञ्जते ते किं यन्ञवेद्याः सहभागिनो न भवन्ति? इत्यनेन मया 

किं कथ्यते? देवता वास्तविकौ देवताच बलिदानं वा वास्तविकं 

किं भवेत् ? तन्नि किन्तु परजातोये यं बलयो दौयन्ते त ईच 

राय तन्नहि श्तेभ्यएव दौयन्ते तस्माद् यूयं यद् शतानां 

सहभागिनो भवयेत्यदं नाभिलषामि । प्रभोः कसेन श्तानामपि 

कंसेन पानं युक्नाभिर सा; यूं प्रभो भोज्यस्य श्वलानामपि भोज्यस्य 

सहभागिनो भवितुं न श्रक्रुय । वयं कि प्रभुं स्द्धि्यामडे ? वयं 

किं तस्माद् बलवन्तः ? 

मां प्रति सवै कर्ाप्रतिषिद्धं किन्तु न सव्वं हितजनकं सव्वेम् 

च्रपरतिषिद्धं किन्तु न सव्वे निष्टाजनकं । ओआत्महितः केनापि न 

चेष्टितव्यः किन्तु सरैः परहितश्चेष्टितथयः । श्रापणे यत् क्रय्य तट् 
युश्माभिः स्वेदस्यायें किमपि न ष्ठा चच्यतां यतः शयिवो 
तन्मध्यस्ञ्च सब्बे परमेश्वरस्य “ श्रपरम् अरविश्वासिलोकानां 
केनचित् निमन्तिता यूयं यदि त्र जिगमिषथ तहिं तेन यद् 

यद् उपस्थाप्यते तद् युद्माभिः सवेदस्याथं किमपि न षष्ठा मुच्यतां । 
किन्त तच यदि कञ्चिद् युभ्रान् वदेत् भच्छमेतद् देवतायाः 

प्रसाद् इति तहिं तस्य ज्ञापयितुरनुरोधात् स्वेदस्याथेञ्च तद् 
युश्राभि ने भोक्तव्यं । यिवौ तन्मध्यस्यञ्च सन्वं परमेश्वरस्य, सत्य- 

मेतत्, किन्तु मया यः संवेदो निदिंश्ते स तव नहि परस्यैव । 

मम या खतन्लता सा परस्य स्वेदेन कुतो दुषयिय्यते ? श्रनुयह- 

पाचेए भया धन्यवादं हला यद् भुज्यते तत्कारणाद् श्रं कुतो 

निन्दिे ? तस्माद् भोजनं पानम् अन्यदा कम्मे कुबद्धि युद्याभिः 
420 
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२९ सर्व्वमेवेश्वरस्य मदिन्नः प्रकाशाय क्रियतां । यिहदौयानां परजा- 

तौयानाम् ईश्वरस्य मण्डला वा विप्नजनके युभ्नाभि ने भवितव्ये । 

२२ श्रहमय्यात्म हितम् अचेष्टमानो बह्वनां परिणये तेषां दितं 

२५ चेष्टमानः सव्वेविषये सरव्व॑षां तुष्टिकरो भवामौत्यनेनाहं यत् 

खौषटस्यातुगामो तदद् यूयं ममानुगामिनो भवत । 
इंश्वराराधनाविषयिखौ कथा । 

११९ ह भरातरः, युयं सव्वैखिन् काथं मां अरय मया च यादृ 

मुपदिष्टास्लादृ गाचरयैतत्कारणणत् मया प्रशंसनौया श्राध्वे। तथापि 

मभेषा वाज्छा यद् यूयभिदम् अवगता भवच, एकै कस्य पुरुष- 

स्योत्तमाङ्गखरूपः सखोष्टः, यो षितञ्चो त्माङ्गखरूपः पुमान्, खौषटस्य 

चोत्तमाङ्गखखूप ईश्वरः । श्रपरम् आच्छादितोत्तमाङ्गेन येन पुंसा 

प्रार्थना क्रियते भाववाणौ कथ्यते वा तेन स्ोयोत्तमाङ्गम् 

५ अवज्ञायते । अनाच्छादितोत्तमाङ्गया यया योषिता च प्रायेना 

क्रियते भाववाणौो कथ्यते वा तयापि खोयोत्तमाङ्गम् चवन्ञायते 

यतः सा सुण्डितिशिरःखदुशा । अनाच्छादितमस्तका या योषित् 

तस्याः भिर: सुण्डनो यमेव किन्तु योषितः केशच्छेदनं शिरोमुण्डनं 

वा यदि लज्नाजनकं भवेत् तहिं तया खशिर आच्छादयतां । 

° पुमान् ईश्वरस्य प्रतिमूत्तिः प्रतितेजःखरूपश्च तस्मात् तेन शिरो 

= नच्छादनौयं किन्तु सौमन्तिनो पुंसः प्रतिविम्बस्रूपा । यतो 

योषातः पुमान् नोदपादि किन्त युषो योषिद् उदपादि । 

€ अधिकन्तु योषितः छते पुंखः श्ष्टि ने बण्ड्व किन्त पुषः रते 

\* योषितः ष्टि बेश्वूव । इति हेतो दूतानाम् ्राद्राद् योषिता 

१९ शिरस्यधौ नता इचकम् श्रावरणं धत्तं । तथापि प्रभो विधिना 

पुमांसं विना योषिन्न जायते योषितञ्च विना पुमान् न जायते । 
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यतो यया पुसो योषिद् उदपादि तया योषितः पुमान् जायते, 

सव्वेवस्छरनि चेश्वरार् उत्दयन्ते । यु्माभिरेवेतद् विविच्यतां, अ्नना- 

टेतया योषिता प्राथेनं कि सुदृश्यं भवेत् ? पुरुषस्य दौधकेश्रलं 

तम्य लज्जाजनकं, किन्तु योषितो दौधकेश्रलं तस्या गौरवजनकं 

यत आच्छादना्य त्ये केशा दन्ता इति किं यु्नािः खभावतो 

न शिच्छते ? अर यदि कञ्चिद् विवदितुम् इच्छत् तद्येस्माकम् 

ईश्वरौयमण्डलौोनाञ्च तादृशौ रोति ने विद्यते । 

प्रभो मेंच्यविष्रयिखौ कथा । 

युश्राभि ने भद्राय किन्तु कुत्सिताय समागम्यते तस्माद् 

एतानि भाषमाणन मया यूयं न पग्रंसनोया । प्रथमतः मण्डच्यां 

समागतानां युश्राकं मध्ये भेदाः सन्तोति वान्त मया श्रूयते 

तन्््ये किञ्चित् सत्यं मन्यते च । यतो हेतो यन्मध्ये ये परौ- 

चितास्ते यत् प्रकाश्वन्त तदथं भेदे भवितव्यमेव । एकच समागते 

यृश्राभिः प्राभवं भोज्यं भुज्यत दति नहि, चतो भोजनकाले 

युञ्माकमेकेकेन सखकयं भच्ं दए ॒यस्यते तस्पाद् एको जनो 
वृशुच्चितस्तिष्टति, अन्यश्च परिटघ्तो भवति । भोजनपानाथे चु्माकं 
कि बेश्ानि न सन्ति? चुश्नाभि वां किम् ईश्वरस्य मण्डलं 

तुच्छोर्त्य दोना लोका अवन्ञायन्ते ? इत्यनेन मया विं वक्तव्यं ? 

यूयं किं मया प्रशंसनोयाः ? एतस्मिन् यूयं नं प्रशसनोयाः । 

प्रतो य उपदेशो मया लब्धो युश्रासु समपितश्च स एषः । 

परकरसमपेणच्पायां प्रभ र्यौष्ः प्रपमादायेश्वरं धन्यं व्यादइत्य तं 
भङ्गा भाषितवान् वु्नाभिरेतद् ग्द्यतां भुज्यताञ्च तद् यु्त्छते 

भद्रं मम गरौरं; मम स्मरणाथे युश्माभिरेतत् क्रियतां । पुनश्च 
भोजनात् परं तथेव कंसम् श्रादाय तेनोक्तं कसोऽयं मम श्रोणि 
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तेन स्थापितो नूतननियमः; यतिवारं वुभ्नाभिरेतत् पौयते 

९९ ततिवारं मम समरणाथं पौयतां । यतिवारं यु्माभिरेष पूपो 

भुज्यते भाजनेनानेन पौयते च ततिवार प्रभोरागमनं यावत् लस्य 

२० ऋ्त्युः प्रकाशते । अपरञ्च यः कञ्चिद् श्रयोग्यलेन प्रभो रिम पूपम् 

अस्नाति तस्यानेन भाजनेन पिवति च स प्रभोः कायरूुधिरयो 

९८ दण्डदायौ भविष्यति । तस्मात् मानवेनाय त्रात्मानं परौच्य पञ्चाद् 
९८ एष पूपो भृज्यतां कंसेनानेन च पौयतां । येन चानहंवेन भुज्यते 

पौयते च प्रभोः कायम् श्रविष्श्रता तेन दण्डप्रा्तये भुज्यते पौयते 

२“ च । एतत्कारणाद् युभ्राकं श्टरिणो लोका दुन्बेला रोगिणञ् 

२९ सन्ति बहवश्च महानिद्रं गताः । अस्माभि यंद्यात्यविचारोऽकारि- 

रप स्यत तहिं दण्डो नालप्यत; किन्तु यदस्माकं विचारो भवति 

तद्ा वयं जगतो जनेः समं यद् दण्डं न लभामहे तद्य प्रभृना 

शास्ति भुज्महे । 

स्र हे मम भरातरः, भोजनाथ मिलितानां युश्नाकम् एकेनेतरो- 

२४ ऽनुरटद्यतां । यश्च व॒भृकितिः स स्वगणे भृद्कां । दण्ड्प्राप्रये युक्माभि 

ने समागम्यतां । एतद्धनं यद् ्रादेष्टव्य तद् युभ्रतमोौपागमन- 

काले मयादे च्छते । 

पवित्रात्मनो विवि घान्ुग्रहदानकयनस् । 

९" हे भरातरः, यूय यद् आत्मकान् दायान् अनवगतास्तिष्ठय 

२ तदहं नाभिलषामि। पव्वे परजातोया ययं यदद् विनौतास्तदवट् 
३ ्रवाकूप्रतिमानाम् श्रनुगामिन अध्वम् दति जानौय । इति 

हेतोरह युञमश्यं निवेदयामि, ईश्वरस्यात्मना भाषमाणः कोऽपि 

योप्ः शप्र दति न व्याहरति पुनश्च पविङ्णात्मना विनतं विनान्यः 

* कोऽपि यौश्ठं प्रभुरिति यादन्तं न शक्रोति । दाया बहविधाः 
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किन्त्वेक आत्मा परिचब्यांञ्च बह्विधाः किन्वेकः प्रभुः । साध- 

नानि बह्विधानि किन्त सव्व॑षु सव्वेमाधक ईश्वर एकः । एकै- 

कर्मी तस्यात्मनो दशनं परहितायं दौयते । एकस्तरै तेनात्मना 

ज्ञानवाक्यं दौयते, अन्यस्मै तेनेवात्मनादिष्टं विद्यावाक्यम्, अन्यस्मै 

तेनेवात्मना विश्वासः, अन्यस््ने तेनैवात्मना खाख्छदानश्क्तिरन्यसमे 

दुःसाध्यसाघधनश्क्तिरन्यसमे च भाववाणौ, अन्यस चात्मनां विचार- 
सामथ्यैम्, अन्यस परभाषाभाषणश्ाक्तिरन्यस्े च भाषा्थेभाषणसा- 

मथ्यं दौयते ) एकेनादितौथेनात्मना यथाभिलाषम् एकेकस् 
जनायेकेकं दानं वितरता तानि सर्व्वाणि साध्यन्ते । 

देह एकः सन्नपि यद्द् बङ्गयुक्तो भवति, तस्यैकस्य वपुषो 

$ङ्गानां बहन यद्द् एकं वपु भेवति, तदत् खौष्टः। यतो 
हेतो यिंहदि परजा तौ यदासखतन्ता वयं सव्वं स््ापनेनेकेनात्यने- 

कदेरोडताः सव्वं चेकात्मभुक्ता अभवाम । एकेनाङ्गेन वपु ने 

भवति किन्तु बह्णभिः। तत्र चरणं यदि वदेत् नाहं दस्तस्तस्मात् 

श्ररौरस्य भागो नाङ्गौति तद्धनेन शरौरात् तस्य वियोग न भवति। 

ओओोचवा यदि वदेत् नाहं नयनं तस्मात् शरौरख्ांशो नास्मीति 

तर्नेन गश्ररोरात् तस्य वियोगो न भवति । छत्रं शरगैरं यदि 

दभेनेद्धियं भवेत् तदं अवणेन्दरियं कुच स्थास्यति ? तत् रुत्छं 

यदि वा श्रवकेद्दियं भवेत् तहिं घ्राणेद्धियं कुच स्थाख्यति ? 

किन्तिदानौम् ईश्वरेण यथाभिलषितं तथेवाङ्गप्त्यङ्गानाम् एकेकं 

शरोरे सखापितं । तत् छृतं यद्येकाङ्गरूपि भवेत् तहिं शरौरं कुच 

स्थास्यति ? तस्माद् अङ्गानि बहनि सन्ति श्रौरं लेकमेव । 

अतएव त्वया मम प्रयोजनं नास्तोति वाचं पाणिं वदितुं नयनं 

न श्रक्रोति, यथा युवाभ्यां मम प्रयोजनं नास्तोति मूधा चरणौ 
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९२ वदितुं न शक्रोति; वस्ठतस्तु विग्रहस्य यान्यङ्गान्यस्ामि दुन्बेलानि 
९३ बुध्यन्ते तान्येव सप्रयोजनानि सन्ति। यानि च शरोरमध्येऽवम- 

९४ न्यानि बध्यन्ते तान्यस्माभिरधिकं गोभ्यन्ते। यानि च कुदृश्ानि 

तानि सुदृश्यतराणि क्रियन्ते किन्तु यानि खयं सुदृश्धानि तेषां 

९५ श्रोभनम् निष्प्रयोजनं । शरौरमध्ये यद् भेदो न भवेत् किन्तु 

सर्वाङ्गानि यद् ेकयभावेन सव्वं हितं चिन्तयन्ति तदयेम् 

९९ ईश्वरेणाप्रधानम् श्रोद्रणौयं कला गरौरं विरचितं । तस्माद् 

एकस्याङ्गस्य पोडायां जातायां सर्व्वा्धङ्गानि तेन सह पौडयन्ते, 

९० एकस्य समादरे जाते च सर्व्वाणि तेन सह संहय्यन्ति । यूयञ्च 

= खौषटस्य श्ररौर, युश्माकम् एककश्च तस्येकेकम् अङ्ग । केचित् के चित् 

मण्डल्यामौश्वरेण प्रथमतः प्रेरिता दितोयतो भाववादिनस्ततौयत 

उपदेष्टारो निय॒क्राः, ततः परं केभ्योपि चिचकाय्येसाघनसामशम् 

श्रनामयकरणश्रक्तिरुपछतौ लोकश्रासने वा नैपुण्यं नानाभाषा- 

९८ भाषणसामथ्ये वा तेन व्तारि । सर्व्वं किं प्रेरिताः? सव्वं किम् 

भाववादिनः सर्व्वं किम् उपटेष्टारः ? सवव किं विचका्यय॑षाधकाः ? 

२० सर्व्वं किम् अ्रनामयकरणशरक्तियुक्ताः ? सव्वं किं परेभाषावादिनः ? 

४: > सव्व वा किं परभाषायेप्रकाशकाः? यूयं अष्टदायान् लब्ध यतघ्वं। 

अनेन युयं मया स््वीत्तममागे दर्ंयितवयाः । 

प्रेमदानस्योत्तमत्वम् । 

२३१९ मत्येखर्गौयाणां भाषा भाषमाणोऽदहं यदि प्रेमरहौनो भवेयं 
१ तहिं वादकतालखरूपो निनाद कारिमेरौखरूपश्च भवामि । श्रपरञ्च 

यद्यहम् भाववाणौविशिष्टः स्यां सर्व्वाणि गुप्तवाक्यानि सव्वेविद्याञ्च 
जानोयां प्रणेविश्ासः सन् गेलान् सानान्तरोकन्तं शक्रुयाञ्च किन्तु 

२ यदि प्रेमहोनो भवेयं तद्यंगणएनौय एव भवामि । श्रपरं यद्यहम् 
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च्रनद्ानेन सव्वेखं त्यज्ञेयं दानाय खश्ररौर समपेयेयञ्च किन्त 

यदि प्रेमहौनो भवेयं तदि तत्छव्वं मदथं निष्फलं भवति । 

प्रेम विरसद्िष्ण हितेषि च, प्रेम निदंषम् अशठं निगेव्वञ्च । 

अपर तत् कुल्छितं नाचरति, आत्मचष्टं न कुरुते सदसा न 

करष्यति परानिष्टं न चिन्तयति, अध न तुख्यति सत्य एव 

सन्तुग्यति । तत् स्वं तितिच्ते सव्व विश्वासिति सव्व भद्र 

प्रतौकचते सव्व महते च। प्रन्नो लोपः कदापि न भविय्यति, 

भाववाण्यो लोष्यन्तं परभाषाभाषणं निवन्िष्यते ज्ञानमपि लोपं 

यास्यति । यतोऽस्माकं ज्ञान खण्डमाचम् भाववाणोकथनमपि 

खण्डमाच । किन्तस्मासु सिद्धतां गतेषु तानि खण्डमाचाणि लोपं 

यास्यन्ते । बाच्यकालेऽदं बाल इवाभाषे वाल दवाचिन्तयञ्च किन्तु 

यौवने जाते तत्सव्वं॑बाल्याचरणं परित्यक्तवान् । इदानोम् अभ- 
मध्येनास्ष्टं द् भेनम् श्रस्ाभि लभ्यते किन्तु तदा साचात् दग्ेनं 

लप्यते । श्रधुना मम ज्ञानम् अच्यिष्ठं किन्तु तद्ादं ययावगम्य- 

स्तयेवावगतो भविव्याभि । ददानौँ प्रत्ययः प्रत्या्रा प्रेम च चौष्ठे 

तानि तिष्टन्ति तेषां मध्ये च प्रेम अष्टं । 

भावोक्ति कथयितुं विशेषभ षय कथयितुज्च कथाकथनम् । 

द 

यूय प्रेमाचरणे प्रयतध्वम् श्राद्धिकान् दायानपि विशेषत ९४ ` 

भावोक्रिकंयनसामथ्ये प्राप चष्टध्व । यो जनः परभाषां भाषते 
स मानुषान् न सम्भाषते किन्त्वौश्वरमेव यतः केनापि किमपि न 

वृष्यते स चात्मना निगूढवाक्यानि कथयति; किन्त यो जनो 

भावोक्तिः कथयति र परेषां निष्ठायै डितोपदिशाय सान्त्वमायै च 

भाषते । परभाषावाद्यात्मन् एव निष्टां जनयति किन्त भाववादौ 

मण्डला निष्ठां जनयति । युश्राकं सर्व्वेषां परभाषाभाषणम् 
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१८ 

इच्छाम्यहं किन्त, मावोक्तिकयनम् श्रधिकमपौच्छामि। यतः 

मण्डला निष्टाये येन॒ सखवाक्यानाम् श्रयो न क्रियते तस्मात् 

परभाषावादितो भाववादौ श्रेयान् । 

डे ्रातरः ददानो मया यदि युश्नत्मोपं गम्यते तर्दोँश्च 
रौोयद शेनस्य ज्ञानस्य वा भाववाण्छा वा शिक्षाया वा वाक्यानि न 

भाषिला परभाषां भाषमाणेन मया युयं किसु पकारिव्यध्व 2 अपर 

वंशौवल्लक्यादिषु निष्याणिषु वाद्यचन्लेषु वदितेषु यदि कणा न 

विभरि्यन्ने तदहि किं वाद्यं किंवा गानं भवति तत् केन बोद्ध, 

शक्यते ? अपर रण्या निखण्णो यद्यव्यक्तो भवेत् तहिं य॒द्धाय 

कः सज्जिग्यते? तदत् जिद्धाभि येदि खुगम्या वाक् युष्माभि नं 

गेत तदं यद् गद्यते तत् केन भोत्छते ? वस्ठुतो यूयं दिगा- 

लापिन इव भविव्यय । जगति कतिप्रकारा उक्यो विद्यन्ते ? 

तासान्ञेकापि निरधिंका नहि; किन्तूकरर्थो यदि मया न वृध्यते 
तदह वक्ता श्लेच्छ दव मंस्ये वक्रापि मया न्लेच्छ द्व मंस्यते । 

तस्पाद् श्रात्मिकदायलिष्वो ययं मण्डल्या निष्ठाय प्राप्तवह्कवरा 
भवितुं यत्व, अतएव परभाषावादौ यद् श्रयंकरोऽपि भवेत् तत् 

प्रार्थयतां । यद्यहं परभाषया प्रार्थनां कुय्यैं तहिं मदौय आत्मा 

प्राथंयते, किन्तु मम वृद्धि निष्फला तिष्ठति । इत्यनेन किं 

करणौयं ? अहम् आत्मना प्रायंचिष्धे वृद्यापि प्राथैयिष्ये; रपर 
श्रात्मना गास्यामि बुद्धापि गास्यामि । त यद्ात्मना धन्यवाद 

करोषि तदा यद् वदसि तद् यदि श्िष्डेनेवोपस्यितेन जनेन 

न वुद्धाते तदं तव धन्यवाद्स्छन्ते तथास्ति तेन वक्त कथं 

शक्यते ? त्वं सम्यग दैश्वरं धन्यं वदसौति सत्यं तथापि तच परस्य 

निष्ठा न भवति । युक्नाकं सर्व्वभ्योऽहं परभाषाभाषणे समर्थोऽस्मोति 
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कारणाद् रशश्वरं धन्यं वदामि; तथापि मण्डलं परोपदे शां 

मथा कथितानि पञ्च वाक्यानि वरं न च लक्तं परभाषौयानि 

वाक्यानि । 

हे भ्रातरः, यूयं बुद्धा बालकाद्व म्ना श्ल परन्त् दुष्टतया 

शिश्रवद्व शूला बुद्या सिद्धा भवत । श्रास्तर ददं जिखितमास्ते, 
यया, 

दत्यवो चत् परेश्ोऽदम् श्राभाषिष्य इमान् जनान् । 

भाषाभिः परकौयामि वेक्रीखच परदेशरिभिः। 

तथा मया कतेऽपौमे न यदोव्यन्ति मदचः ॥ 

अतएव तत् परभाषाभाषण च्रविश्वासिनः प्रति श्रभिन्ञानरूपं 

भवति न च विश्वासिनः प्रति; किन्तु भाववाण्णै नाञिश्वासिनः 

मरति तद् विश्वाखिनः प्रत्येव । मण्डलोभुक्तषु स्वकेषु एकञ्िन् साने 

भिलिला परभाषां भाषमाणेषु यदि ज्ञानाकङ्किणोऽविश्वासिनो वा 

तचा गच्छयुस्तददिं यु्रान् उन्मत्तान् कि न वदिष्यन्ति? किन्तु 
सव्वषु भावोक्तिं प्रकाश्रय्धु यद्यविश्वारौ ज्ञानाकाङ्खो वा कञ्चित् 

तचागच्छति तहिं सन्ैरेव तस्य पापन्ञानं परौच्ा च जायते, 

ततस्तस्यान्नःकरणस्य गुप्कल्पनाखु व्यक्तोग्रतासु शेऽघोसुखः पतन् 

ईैश्ररमाराध्य युश्न्ष्य ईश्वरो विद्यते इति सत्यं कथामेतां कथ- 

चिव्यति । 

हे भ्वातरः, सम्मिलितानां युश्नाकम् एकेन गौतम् अन्येनोप- 

दे णोऽन्येन परभाषान्येन रेश्वरिकदगेनम् अन्येनाथंबोधकं वाक्यं 

लभ्यते किमेतत् ? सव्वैमेव परनिष्टायं युश्नाभिः क्रियतां । यदि 
किट् भाषान्तर विवच्चति तंक सिन् दिने दिजनेन चिजनेन 

वा परभाषा कथ्यतां, तदधिकैनं कथ्यतां तैरपि पय्यायानुखारात् 
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कथ्यतां, एकेन च तद्यो बोध्यतां ¦ किन्तवर्थाभिधायकः कोऽपि 

यदि न विद्यते तरिं ख मण्डलं वाचयमः स्थिलेश्वरायात्मने च 

कथां कथयतु । श्रपरं द्ौचयो वा भाववादिनः खं खमादेशं 

कथयन्तु तदन्ये च तं विचारयन्तु, किन्तु तच्रापरेण केनचिद् 

जनेनेश्वरौयादेगे लब्धे प्रथमेन कथनात् निवन्तितयं । सव्वं यत् 

शिचां सान्वनाञ्च लभन्ते तदयं ययं सव्वं पर्यायेण भावोकनि 

कथयितुं श्रक्रुय । भाववादिनां मनांसि तेषाम् श्रधौनानि 

भवन्ति । यत ईश्वरः कुश्रासनजनको नहि सुगशासनजनक एवेति 

पविचरलोकानां सव्वेमण्डलोषु प्रकाशते । 

श्रपरञ्च युश्राकं वनिताः मण्डलोषु द्वष्णोग्यूतालतिषटन्त् यतः 

श्रास््रलिखितेन विधिना ताः कथाप्रचारणत् निवारितास्तामि 

निंघ्नामि भवितव्यं। च्रतस्ता यदि किमपि जिज्ञान्त तद्दि गदेषु 

पतौन् इच्छन्त यतः मण्डलो मध्ये योषितां कथाकथनं निन्दनोयं । 

रेश्वरं वचः किं युद्मत्तो निरगमत् ? केवलं युद्मान् वा तत् 

२८ किम् उपागतं? यः कषद श्रत्मानम् भाववादिनम् श्रात्मना- 

६ [3 

विष्टं वा मन्यते स युश्मान् प्रति मया यर् यत् लिख्यते तत्मभु- 
नाज्ञापितम् रत्युररौ करोतु) किन्त यः कञ्चित् च्रज्ञो भवति 

सोऽन्ञ एव तिष्ठतु । श्रतएव हे अातरः, य्यम् भावोक्रिकयनसा- 

मथ्यं लब्धु यतक्षी परभाषाभाषणएमपि युश्नामि नें निवाय्येतां । 

सव्वेैकम्माणि च विध्यनुखारतः खुपरिप्राखया क्रियन्तां । 

विश्वासौनां येधकालौनपुनरत्थानत्वम् । 

९४५ इह भ्रातरः, यः सुसंवादो मया यु्नत्मौपे निवेदितो ययञ्च 

र यं ग्टहौतवन्त आञितवन्तश्च तं पुन युश्रान् विज्ञापयामि, युश्नाकं 

विश्वासो यदि वितथो न भवेत् तदं सुरुवादयुक्तानि मम 
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वाक्यानि स्मरतां युस्माकं तेन सुसवादेन परित्राणं जायते । 

यतोऽहं यद् यत् ज्ञापितस्तदनुसारात् यु्नासु मुख्यां यां शिचां 

समापेयं सेयं, शास्त्रानुमारात् खोष्टोऽस्माकं पापमोचनाथं प्राणन् 

त्यक्तवान्, षश्ाने स्थापितश्च `दतोयदिने शास्तानुसारात् पुनरू- 

त्यापितः। ख चाये कैफ ततः परं दाद् शशिष्धेभ्यो द्भेनं दन्तवान् । 

ततः परं पञ्चश्रताधिकमख्यकेभ्यो भ्राटभ्यो युगपद् दशनं दन्तवान् 

तेषां केचित् महानिद्रं गता बहतराश्वाद्यापि वन्तंन्त । तदनन्तर 

याकोवाय तत्पश्चात् सर््भ्यः प्ररितेभ्यो द् भेन दत्तवान् । सव्वै्रषे- 

ऽकालजाततुच्यो योऽद, सोऽहमपि तस्य द् शेन प्राप्तवान् । ईश्वरस्य 

मण्डल प्रति दौराव्धाचरण्णद् चहं मेरितनाम धनम् अयोग्ध- 

स्स््ात् प्रेरितानां मध्ये चुद्रतमश्चास्मि । यादु शोऽस्मि तादृश्र ईश्वर- 

स्यानुयरदहेरीवास्मि; चपर मां प्रति तस्यानुग्रदो निष्फलो नाभवत्, 

अन्येभ्यः सर्व्वेभ्यो मयाधिकः अमः छतः, किन्त स मया छतस्तन्नहि 
मत्सदकारि णेश्वरस्यानुग्रहेरेव । अतएव मया भवेत् ते वा भवेत् 

श्रस्माभिस्तादृशौ वार्ता घोय्यते सेव च युद्माभि विश्वासेन रहता । 

सत्युद शातः खौष्ट उत्यापित इति वार्ता दि तमधि चोख्यते 

तदं खतलोकानाम् उत्थिति नास्तोति वाग् युश्नाक मध्ये कैञ्चित् 

कुतः कश्यते ? खतानाम् उलत्थिति यदि न भवेत् तरिं खौष्टोऽपि 

नोत्थापितः खौष्टश्च यद्यनुत्थापितः स्वात् तद्येस्माकं घोषणं वितथं 

युश्नाकं विश्वासोऽपि वितथः) वयञ्चश्वरस्य ग्टषासाकिणो भवामः, 
यतः खौष्टसेनोत्यापितः दति साच्छम् शअरस्माभिरोश्वरमधि दत्तं 

किन्तु श्ठतानासुत्थिति येदि न भवेत् तहिं स तेन नोत्थापितः 

यतो ्ठतानामुत्थिति यंदि न भवेत् तदहं खौ ् टोऽणुत्थापितलं न 

गतः । खौष्टञ्च यद्यनुत्थापितः स्यात् तदहि युभ्राकं विश्वासो वितथः, 
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यूयम् च्रद्यापि खपापेषु मघ्नालिष्टय । अपरं खरौष्टाचिता चे मानवा 

महानिद्रं गतास्तेऽपि नाग्रं गताः। खौष्टो यदि केवलमिहलोके 

ऽस्माकं रत्या श्ाभ्वमिः स्यात् तदि सव्व॑मल्येभ्यो वयमेव दुर्भाग्याः । 
इदानीं खौष्टो ग्डत्युद शात उत्याफ्ति महानिद्रागतानां मध्य 

प्रथमफलखरटपो जातश्च । यतो यद्वत् मानुषदारा ग्छत्युः प्रादुश्येत- 

सदत् मानुषदधारा शतानां युनरूत्थितिरपि प्राद्श्वेता । आदमेन यथा 

सव्वं मर णाधौना जा तास्तथा खौष्टेन सव्वं जोवयिय्यन्तं । किन्वकर- 

केन जनेन निजे निजे पर्याय उत्थातव्यं प्रयमत प्रयमजातफल- 

खरूपेन खरीरेन, दितो यतस्तस्यागमनसमये सखरौषटस्य लोक्रैः । ततः 

परम् अन्नो भविष्यति तदान स॒ सव्वं ग्रासनम् च्रधिपतिवं 

पराक्रमञ्च ,लुधा खपितरौ श्वरे राजतं समपेयिव्यति । यतः खोष्स्य 

रिपवः सव्वं यावत् तेन सखपादयोरधो न निपातयिशन्ते तावत् 

तेनैव राजलं कत्तैवयं। तेन विजञेतच्ो यः गेषरियुः स ख्त्युरेव । 

लिखितमास्ते “सर्व्वाणि तस्य पादयो वेशौकूतानि " किन्तु सर्व्वा 

णेव तस्य वश्रौङृतानोत्युक्ते सति सर्व्वाणि येन तस्य वभौषतानि स 

खयं तस्य वशरौश्ूतो न जात इति अओक्तं। सव्वेषु तस्य वश्नौभ्तेषु 

सर्व्वाणि येन पुचस्य वश्ौरृतानि खयं युचोपि तस्य वश्श्ूलो 

भविग्यति तत श्वरः सव्वैषु सव्व एव भविति । 

अपरं म्टतानां विनिमयेन ये साध्यन्ते तैः किं लश्यते ? येषां 

म्टतानाम् उत्यितिः केनापि प्रकारेण न भविष्यति तेषां विनि- 

मयेन कुतो स्तापनमपि तरङ्ग क्रियते 2 वयमपि कुतः प्रतिदण्ड 

प्राणभो तिम् अङ्गोकुम्मेहे ? अस्मत्ममुना योश्यखौष्टेन युश्नत्तो मम 

या क्षाघासते तस्याः शपथं छला कथयामि दिने दिनेऽदं शल्य 
९ गच्छामि। दूफिषनगरे वन्यपप्रभिः साद्ध यदि लौकिकभावात् 
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मया युद्धं छृतं तहिं तेन मम को लाभः? ग्टतानाम् उत्थिति 
यदि न भवेत् तर्हि, 

कुसा भोजनपानेऽद् शस्त सटत्यु भविश्यति । 
दूत्यनेन घर्ममात् मा भशष्वं । 

कुमशगेण लोकानां सदाचारो विनश्चति । 

यूयं यथो चितं सचेतन्या ष्ठत, पापं मा कुरुध्वं, यतो युश्माकं 

मध्य ईश्वरौ यज्ञानहौनाः केऽपि विन्ते युश्राकं चपाये मयेदं गद्ते। 
्रपरं शटतलोकाः कथम् उत्यास्यन्ति? कौद्श्रंवा श्रौरं 

लब्धा पुनरेव्यन्तोति वाक्यं कञ्चित् प्रच्छति । इ चरन्न वया यद् 

वौजम् उप्यते तद् अदि न चयेत तहि न जौवचि्ते। यया 
मृत्यं निगेन्तये सा लया नोष्यते किन्त श्रटुव्कं वोजमेव; तच्च 

गोधूमादौनां किमपि वोजं भवितुं शक्रोति । ईश्वरेखेव यथाभिलाषं 

तद्धौ मूत्तिं दौयते, एकैकस्मै बीजाय खा खा मृर्निरेव दौयते। 

सर्व्वाणि पललानि नेकविधानि सन्ति, मनुव्यपग्रगप्तिमद्छादौनां 

भिन्नरूपाणि पललानि सन्ति श्रपर सखर्गोया मूततयः पाथिवा 

मूततेयश्च विद्यन्ते किन्त खर्गोयानाम् एकरूपं तेजः पाचिवानाञ्च 

तदन्यरूपं तजोऽस्ि । द्यस्य तेज एकविधं चन्द्रस्य तेजस्तदन्यविधं 

 ताराण्णञ्च तेजोऽन्यविधं, ताराणणं मध्येऽपि तेजसखस्तारतम्यं विद्यते । 

इत्थं श़्तलोकानाम् उलत्यितिरपि भविष्यति । 

यद् उष्यते तत् चय्छं यश्ोत्थास्यति तद् रचयं । यद् उप्यते 
तत् तुच्छं यद्चोत्ास्यति तद् गौरवान्वितं ; यद् छण्यते तजनिर्व्बलं 
यच्ोत्थास्यति तत् शक्तियुक्त । यत् शरौरम् उष्यते तत् प्राणनां 

सद्य, यच्च श्ररौरम् उत्थास्यति तद् श्रात्मनः सद्म । प्राणखद्मस्लरूपं 

शरोर विद्यते, श्रात्मश्ड्रखरूपमपि शरौर विद्यते । तच लिखित- 
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मास्ते यथा, श्रादिपुरुष ्रादमो जौवत्पराणौ बभ्वव, किन्त न्तिमि 

्रादमः (खौष्टो) जोवनद्ायक श्रात्मा बश्वव । श्रात्मसद्म न प्रथमं 

किन्तु प्रएसद्मेव तत्यश्चाद् आत्मसद्म । आद्यः पुरूषो रटद उत्पन्न 

लात् खण्मयो दितोयश्च पुरूषः खर्गार् श्रागतः प्रभुः । ण्मयो 

यादृश श्रासौत् णएमयाः सव्व तादृशा भवन्ति सख्वर्गोयश्च 

यादुशोऽस्ति खर्गोयाः सव्वं तादृशा भवन्ति। शणएमयस्य रूपं 

यद्द् श्रस्माभि घारितं तद्वत् सखर्गोयस्य रूपमपि धार यिय्यते । 

डे भ्रातरः, युश्मान् प्रति वयादरामि, ईश्वरस्य राज्ये रक्रमांसयो- 
रधिकारो भवितुं न शक्रोति, भअरक्तयत्े च चयस्याधिकारो न 

भविग्यति । पश्चा यु्मभ्यं निशां कथां गिवेदयामि । सवे 

रस्माभि मेंहानिद्रा न. गमिय्यते किन्वन्तिमदिने ल्ुय्धं वादिता- 

याम् एकसिन् विपले निभिपैकमष्ये सव्व रूपान्तरं गमिव्यते, 
यतस्छरो षादिष्यते, गतलोकाश्चाक्योश्रता उत्थास्यन्ति वयञ्च 

रूपान्तरं गमिष्यामः । यतः च्यणौयेनेतेन श्रौरेणाचयतं परि- 

हितव्ये, मरणाधोनेनेतेन देहेन चामरलं परिदितव्यं । एतञ्िन् 

शयणोये शरोरे ऽच्यतवं गते, एतस्मिन मरणाधोने देहे चामरलवं 

गते शास्त लिखितं वचनमिदं सेव्यति, यथा, 

------ जयेन ग्रसखते शल्यः । 

म्डत्यो ते कण्टकं कुच परलोक जयः क्रते ॥ 

ग्ठत्यो कण्टक पापमेव पापस्य च बलं व्यवस्था । ईश्वरख धन्यो 

भवतु यतः सोऽस्माकं प्रभुना यीष्टखौषटेनास्मान् जययुक्तान् 

विधापययति । श्रतो हे मम प्रिचभ्रातरः यूयं सुख्िरा निश्चलाञ्च 

भवत प्रभोः सेवायां युश्नाकं परिश्रमो निष्फलो न भविष्यतोति 
ज्ञाता प्रभोः कायं शदा तत्परा भवत । 
ए. ए. 8. 8.-28] 4328 
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दानसषग्रह्विधिः । परत्रस्योपसंहारः। 

पवित्रलोकानां छते योऽथसंयस्तमधि गालातौयदे शस्थमण्डल्यो २६ ‹ 

मथा यद् श्रादिष्टास्तद् युश्राभिरयपि क्रियतां । ममागमनकाले 

यद् च्रथेसंग्रहो न भवेत् तन्निमित्तं युश्राकमेकेकेन स्वसन्पदानुस्ारात् 

सञ्चय छृत्वा सत्तादस्य प्रयमदिवसे खसमोपे किचित् निचिष्यताँ । 

ततो ममागभनखमयें यूयं यानेव विश्वास्या इति बेदिग्यथ तेभ्योऽहं 

पत्राणि दत्वा युश्राकं तद्ानस्य यिरूशालेमं नयनाथं तान् 
प्रेषयिष्यामि । किन्तु यदि त ममापि गमनम् उचितं भवेद् 

तहि ते मया सह यास्यन्ति । साग्म्रतं माकिदनिया देश्रमहं 

पच्यंटामि त पय्येच्छ ॒युद्मत्छमौ पम् च्रागमिव्याभि । श्रनन्तरं किं 

जानामि युद्मत्न्निधिम् श्रवस्थास्ये शौतकालमपि यापयिव्यामि च 

पश्चात् मम यत् स्थानं गन्तव्यं तवैव युद्ाभिरहं परयितयः । 

यतोऽहं यात्राकाले चणमात्रं युश्मान् द्रष्टुं नेच्छामि किन्तु प्रयु 

येदयनुजानोयात् तहिं किञ्चिद् दौघेकालं युत्समोपे प्रवस्तुम् 

इच्छामि । तथापि निस्तारोत्छवात् परं पञ्चाश्त्तमदिनं यावद् 

इ फिषपुध्यीं श्थास्यामि । यस्माद् च्च काय्यैसाधनाये ममान्तिके 
दृट् दारं मुक्तं बहवो विप्चा श्रपि विद्यन्ते । 

तिमधि येदि यु्माकं समौपम् श्रागच्छत् तदं येन निर्भयं 

युश्न्म्ये वर्तेत त्र युष्माभि मेनो निघोयतां यस््राद् श्रं यादृक् 
सोऽपि तादृक् प्रभोः कम्मेणे यतते । कोऽपि त प्रत्यनादरं नकरोतु 

किन्तु स ममान्तिकं यद् आगन्तुं शक्रुयात् तदयं युश्नाभिः मकु 

शलं प्रव्यतां । भ्राढभिः साद्धेमहं त म्रतौचे। पलुं भ्रातरमध्यदं 

निवेदयामि श्वाढभमिः साक सोऽपि यद् युश्नाकं समौपं ब्रजेत् 

तदयं मया स पुनः पुनर्याचितः किन्तिदानौं गमन सव्वैथा 
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तस्मै नारोचत, इतःपरं सुखमयं प्राप्य स गमिब्यति । यूथं जाग्रत 
विश्वासे खुखिरा भवत पौरुषं प्रकाश्यत बलवन्तो भवत । युश्नाभिः 
सर्व्वाणि क्मोणि प्रे्ना निष्याद्यन्तां । 

डे भ्रातरः, रह युभ्रान् इदम् श्रभियाचे स्तिफानस्य परिजना 

श्राखायाटे शस्य प्रथमजात फलस्वरूपाः, पविचलो कानां परिचर्य्याये 

च त ्रात्मनो न्यवेदयन् इति युश्राभि ज्ञायते श्रतो यूयमपि 

तादृ श्लोकानाम् श्रसत्घहायानां अमकारिणाच्च सर्व्व॑षां वश्या 

भवत । स्तिफानः फद्वेनात श्राखायिकश्च यद् चरचागमन् तेनाहम् 

आनन्दामि यतो युश्नाभियेत् न्यूनितं तत् तेः स्न्यूरितं। ते 

युभ्राकं मम च मनांस्याप्यायितानि । तस्मात् तादृशा लोका 

युद्माभिः सम्मन्तव्याः। यु्मभ्यम् श्राभियादे श्स्यमण्डलोनां नमख्छतिम् 

आ क्रिल प्रिख्किल्ल यो स्तन््ण्डपस्थमण्डल्याञ्च वडनम्छति प्रजानोत । 

सर्व्व भ्रातरो युश्नान् नमस्क्व्वेन्ते । यूयं पविचचुम्बनन मिथो नमत । 
पौ लोऽदहं खकर लिखितं नमति युद्मान् बेदये । यदि कञ्चिद् 

योश्यखोष्टे न परीयते तदि स श्ापग्रस्तो भवेत् प्रञुरायाति। च्रसाकं 

प्रभो रयौश्खौष्टस्यानुयद्दो युभ्रान् प्रति श्यात् । खौष्टं योश्यम् 

आर्तान् युश्रान् प्रति मम प्रेम तिष्टतु । इति ॥ 

- ~ ~ ~ ~~ --- ~~~ ~ -~- ~~ 
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मङ्धलाचर्णम्् । प्रा्नोपकारलत्वात् इश्वरस्य धन्पवादत्वस् । 

ईशवरस्येच्छया योश्खिष्ठस्य प्रेरितः पौलस्तिमयिर््ाता च ? 

दावेतौ करिन्यनगरस्याये ईश्वरौ यमण्डल्याय आखायादे स्वेभ्यः 
सर्व्वग्यः पविचलोकेञ्यश्च पचे लिखतः । अस्माकं तातस्येश्वरस्य 

प्रभोर्योश्ररखौष्टस्य चानुग्रहः शान्तिश्च यु्नासु वत्तेतां । 

ङपालुः पिता सतव्वेसान्वनाकरेश्वरश्च योऽस््रत्रभोर्यो शखौष्टस्य 

तात ईश्वरः स॒ धन्यो भवतु । यतो वयम् ईश्वरात् सान्त्वनां 

प्राप्य तया सान्वनया यत् सव्व विधक्लिष्टान् लोकान् सान््वयितु 

शक्रयाम तदयं सोऽस्माकं सववक्शरसमयेऽसमान् सान्लयति । यतः 

खौष्टस्य क्ञंशा यदद् बाडल्येनास्माख वत्त॑न्ते तदद् वयं खौष्टेन 
बह्सान्वनाच्छा श्रपि भवामः। वयं यदि क्िंश्यामदहे तहिं 

युश्नाकं सान्वनापरिराणए्योः कते क्िश्वामडे यतोऽस्माभि र्याद्- 

श्रानि दुःखानि सद्यन्ते युष्माकं तादृग्दुःखानां सहनेन तौ 
साधयिव्येते इत्यस्मिन् युक्मानधि मम दृढा प्रत्याशा भवति । 

यदि वा वयं सान्त्वनां लभामहे तदं युद्माकं सान्वनापरित्राणयोः 

कृते तामपि लभामडे । यतो यूयं यादृग् दुःखानां भागिनोऽभवत 

तादृक् सान्त्वनाया अपि भागिनो भविव्ययेति वयं जानौमः। हे 

भ्रातरः, आ्राशियादेओे यः क्शोऽसमान् आक्राम्यत् तं यूयं यद् 
्रनवगतास्तिष्ठत तन्मया भद्रं न मन्यते| तेनातिगशरक्निक्तशेन 

वयमतौव पौडितास्तस्मात् जौवनरकच्षणे निरूपाया जाताश्च, श्रतो 
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वयं खेषु न विश्वस्य श्टतलोकानाम् उत्ापयितरौशवरे यद् विश्वासं 

ङ्ग्मैस्तदर्थम् श्रस्मामिः प्राण्दण्डो भोक्तव्य दति खमनसि 

निशितं । एतादृश्मयङ्करात् श्डत्यो यौ ऽस्मान् ्रत्रायतिदानौमपि 

चायते स दतः परमप्यस्मान् चास्यते ऽस्माकम् एतादृशौ प्रत्याशा 

विद्यते । एतद् येमस्मह्छते प्राथेनया वय यु्नाभिरूपकन्तवयास्तथा 

रते वहमि याचितो यो ऽनुग्रहोऽसमासु वज्तिं्यते तत्छते 

बह्भिरोश्वरस्य धन्यवादो. ऽपि कारिष्यते । 

करिन्ये पौलस्य गमननिश्चयः । 

्रपरञ्च संसारमध्ये विशेषतो युग्न्म्ये वयं सांसारिक्या धिया 

नहि किन््ौश्वरस्यानुग्रहेणाकुटिलताम् ईश्वरोयसारलन्य्चाचरित- 

वन्तोऽचासम्माकं मनो यत् प्रमाणं ददाति तेन व्यं श्चाघामदहे। 

युश्राभि येद् यत् पञ्चते ग्टहयते च तदन्यत् किमपि यु्मभ्यम् 

श्रस्माभि नं लिख्यते तच्चान्तं यावद् युश्राभि येहोग्यत इत्यसमाकम् 

च्राशा । यूयमितः पूव्वेमप्यस्मान् च्रश्तो गरदौतवन्तः, यतः प्रभो 

यौ श्खौषटस्य दिने यद्द् युश्राखस्म्माकं श्लाघा तद्वद् च्रस्नाखु 

युश्राकमयपि आघा भविव्यति। 

श्रपर यूयं यद् दितौयं वरं लभध्वे तदयेमितः पूवव तया 

्रत्याश्रया यु्त्छमोपं गमिग्यामि युद्मदेगेन माकिदनियादेश 

ब्रजोला पुनस्त्मात् माकिद्नियादे शात् युश्नसमौपम् एत्य यु्माभि 

चिंहृदादेशं प्रेषयिय्ये चेति मम वाञ्छासोत् । एतादृशौ मन्लणा 

मया किं चाञ्चस्येन छता? यद् यद् अहं मन्त्रये तत् किं 

विषयिलोकदव मन्त्रयाणए श्रादौ खोर्त्य पञ्चाद् च्रखोकुव्वं ? 

युश्ान् प्रति मया कथितानि वाक्यान्यग्र खौरतानि गषेऽस्नोक्- 

तानि नाभवन् एतेनेश्वरस्य विश्वस्तता प्रकाश्रते । मया सिल्वानेन 
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तिमयिना चेश्वरस्य पुत्रो यो यौश्रखरौष्टो युञन्मध्ये घोषितः ख 

तेन सखौक्तः पुनरसवोजत्च तन्नडि किन्तु ख तस्य खौ कारखरूप- 

एव । शश्वरस्य महिमा यद् श्रष्माभिः प्रकाशेत तदथैम् दैश्वरेण २० 

यद् यत् प्रतिज्ञातं तत्छव्वे खौष्टेन खोहृतं सत्यौग्वलञ्च । युभ्नान् ९१ 
अरसमाश्चाभिषिच्य यः खर्ट खाच्ृन् करोति स दै्र एव । ख ११ 
चास्मान् सुद्राङ्कितान् श्रकार्षोत् सत्यङ्गारस्य पणखरूपम् श्रात्मानं 

्रस्माकम् श्रन्तःकरणेषु निर किपच्च । 

च्रपर युश्मासु करुणां कुष्बेन् श्रहम् एतावत् कालं यावत् करिन्ध- ९१ 

लगरः न गतवान् इति सत्यमेतस्मिन् श्वर सालिणं छता मया 

खप्राणानां शपथः क्रियते । वयं युभ्माक विश्वासस्य नियन्तारो न २४ 

मवामः किन्तु युश्राकम् अ्रानन्दस्य सहाया भवामः, यस्माद् 

विश्वासे युश्नाकं स्थिति भेवति । 

्रपरद्चादं गुनः ओोकाथ युक्नतन्निधिं न गमिथ्यामोति ₹ ९ 

मनसि निर चेषं । यस्माद् अहं यदि युश्रान् श्रोकयुक्तान् करोमि १ 

तदं मया यः शोकयुक्तौकतस्तं विना केनापरेणणदं इषंयिच्ये? मम॒ र 

यो षैः स युभ्राकं सुर्व्वषां दषं एवेति निधित मयाबोधि; च्रत- 

पव यैरहं दषेयितवयस्ते मेदुपश्थितिखमये यन्मम शोको न जाये- 
त तद थमेव यु्रभ्यम् एतादृशं पं मया लिखित । वस्तुतस्तु बह- 

्तेशस्य मनःपौडायाश्च समयेऽहं बङ्कश्रपातेन पचमेकं लिखित- 
वान् युश्माकं शोकायं तन्नहि किन्तु युश्राखु मदौयप्रेमवाज्व्यस्य 

ज्ञापनाथं । येनाहं शओोकयुक्तौछतस्तेन केवलमहं ग्रोकयुक्तौ कृनस्त- ५ 

न्नह्दि किन्वंशतो यूयं सन्व॑ऽपि यतोऽहमच कल्िं्िद् दोषमारो- 

पयितुं नेच्छामि । बहनां यत् तज्जनं तेन॒ जनेनालम्मि तत् 
| म 8. 

तदथं प्रचुरं । श्रतः स दुःखसागरे यन्न निमन्नति तदयं चुद्माभिः ° 
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= स उन्तव्यः सान्वयित्यश्च । इति तोः प्राथयेऽहं युश्राभिस्तस्मिन् 

१९१ 

९२ 

९४ 

९ 

१७ 

४ 

दया क्रियतां । यूयं सव्वैक्मलि ममादेशं ग्टोय न वेति 

परौक्ितुम् श्रं यु्मान् प्रति लिखितवान् । यस्य यो दोषो 

युश्माभिः चम्यते तस्य स दोषो मयापि कम्यते यश्च दोषो मया 

चम्यते स धश्राकं छते सखरौषटस्य साचात् चम्यते । ओेतानः 

कल्यनास्माभिरक्ञाता नदि, चरतो वयं यत् तेन न बच्यामहे 

तद्ेम् अस्माभिः सावधाने भवितव्यं । 

ईञ्वरौयन् तननियसस्य त्रेष्टत्म् । 

अपरञ्च शखौष्टस्य सुसंवादघोषणायं मयि चोयानमरमागते 

प्रभोः कम्मे च मदय द्वारे मुक्त सत्यपि खभातुस्तौतस्या विद्यमा- 

नलात् मदौयात्मनः कापि श्रान्ति ने बश्यव, तस्मार् रहं तान् 

विसन्नैनं याचित्वा माकिदनियादेशं मन्त् प्रस्थानम् च्रकरवं । य 

ईश्वरः सवेदा खौष्टेनास्मान् जयिनः करोति स्वे चास्माभिस्तटौ- 

यन्ञानस्य गन्धं प्रकाशयति स धन्यः । यस्माद् ये चाणं ल्यन्ते ये 

च विनाग्रं गभिव्यन्ति तान् प्रति वयम् ईश्वरेण खौष्टस्य सौगन्ध्यं 

भवामः । वयम् एकेषां शखत्यवे श्छत्युगन्धा श्रपरेषाञ्च जोवनाय 

जौोवनगन्धा भवामः, किन्लेतादृ्रकमरसाधने कः समर्याऽस्ति? 

श्रन्ये वहवो लोका यद्द् शरस्य वाक्यं ्टषाशिच्षया भिञ्रयन्ति 

वयं तद्त् तन्न मिश्रयन्तः सरलभावेनेश्वरस्य साक्तार् ईश्वरस्यादे- 

शात् खौष्टेन कथां भाषामहे । 

वयं किम् च्रात्मप्रशंसनं पुनरारभामडे ? युश्नान् प्रति य॒त्तो 

वा परेषां केषाञ्चिद् दूवास्माकमपि कि प्रशंसापतरेषु प्रयोजनम् 

९ आते १ ययमेवा सपाकं म्शरंसापतं तचास्माकम् अन्तःकरणेषु लिखितं 

र सवे मानवैश्च ज्ञेयं पठनोयञ्च । यतोऽस्म्राभिः सेवित खौष्टस्य पच 
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यूयमेव, तच्च न मस्या किन्लमरस्येश्वरस्यात्मना लिखितं पाषाणपत्ेषु 

तन्नडि किन्तु करव्यमयेषु इत्पचेषु लिखितमिति सुस्पष्टं 

खौष्टनेश्वरं प्रत्यस्माकम् ईदृशो दृढविश्वाखो विद्यते; वयं 

निजगखन किमपि कल्प यितुं समर्था इति नहिं किन्वोश्वराद स्माकं 

साम्ये जायते । तेन वयं नूतननियमस्यायेतो ऽर खस्यानस् 

तन्नहि किन्बात्मन एव सेवनसामथ्यं प्राप्ताः । श्रचरसस्यानं शटल्यु- 

जनक किन्तात्मा जोवनद्ायकः । चचरे विंलिखितपाषाणरूपिण्णे 

या ग्छत्योः सेवा सा यदौदृक् तेजखिनौ जाता यत्स्या चिरस्या- 

चिनस्तेजसः कारणात् मोओे सुखम् दखायेलौयलोकेः स्द्ष्ु 

ना गश्रक्यत, तरयात्मनः सेवा कि ततोऽपि बहृतेजखिनो न भवेत् ? 

दण्डजनिका सेवा यदि तेजोयुक्ता भवेत् तहिं धाम्िकताजनिका 

सेवा ततोऽधिकं बहतेजोयुक्ता भविव्यति । उभयोौस्तुलनायां 

कतायाम् एकस्यास्तजो दितोयायाः प्रखरतरेण तेजसा होनतेनो 

भवति । यस्माद् यत् लोपनोयं तद् यदि तेजोयुक्तं भवेत् तदं " 

यत् विरखायि तद् बहतर तेजोयुक्रमेव भ विच्यति । 

हश्वरसहकार्ययकारौणां परिचाथ्यीपदत्वस् । 

ईैदृश्नौ प्रत्याश्रां लन्छा वयं महतो प्रगल्भतां प्रकाश्रयामः। 

द्खायेलोयलोका यत् तस्य लोपनौयस्य तेजसः ग्रोषं न 

विलोकथेयुस्तदथ मोगि यादृग् आवरणेन खमुखम् श्राच्छादयत् 

वयं तादृक् न कुन्मैः। तेषां मनांसि करिनौग्छतानि यतस्तेषां 

पठनसमधे स पुरातनो नियमस्तेनावरणेनाद्यापि प्रच्छननस्तिष्ठति । 

त न दूरौभवति यतः खौषेनैव तत् लुप्यते मोगेः शास्त्य 

पाठटसमयेऽद्यापि तेषां मनांसि तेनावरणेन प्रच्छाद्न्ते किन्तु प्रञु 

प्रति मनसि परान्ते तद् आवरणं दूरौकारिष्यते । यः प्रभुः स 
4.40 
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९८ एव स श्रात््मा यच च प्रभोरात्मा तचरैव मुक्तिः । वयञ्च स्व्व॑ऽना- 

च्छा दितेनास्येन प्रभोस्तजसः प्रतिविम्ब ग्न्त आत््ाखरूपेण प्रभुना 

रूपान्तरौक्ता बद्धेमानतेनोयुक्तां ताजेव प्रतिमूत्ति प्राभ्रमः । 
तेषां सारन्यसादसिकताच्च । 

२ अपरञ्च वयं कर्णाभाजो भ्ूला यद् एतत् परिचारकपदम् 

९ श्रलभामदहि नाच क्ताम्यामः, किन्त चपायुक्तानि प्रच्छन्नकर्म्माणि 

विदाय कुटिलताचरणएमकुव्वेन्त दैश्वरोयवाक्यं मिय्यावाक्यैरमि्र- 

यन्तः सत्यघमंस्य प्रकाशनेनेश्वरस्य साच्चात् सव्वमानवानां संवेदगो- 

९ चरे खान् प्रशंखनोयान् दगरेयामः। अस्माभि घोषितः सुसंवादो 

यदि प्रच्छन्नः स्यात् तदहि ये विनंच्छन्ति तेषामेव दृष्टितः ख 

५ प्रच्छन्नः; यत ईश्वरस्य प्रतिमूत्तिं येः खो ष्टस्तस्य तेजसः सुसंवाद्स्य 

प्रभा यत् तान् न टौपयेत् तदयेम् इह लोकस्य देवोऽविश्वाखिनां 

५ ज्ञाननयनम् च्रन्धौकृतवान् एतस्यो दाहरणं ते भवन्ति ¦ वयं खान् 

चोषयाम दति नहि कन्त खोष्टं योगर प्रभुमेवासखांश्च योशोः 

< छते युश्माकं परिचारकान् घोषयामः। य शश्धरो मध्येतिमिरं प्रभां 

दौपनाया दिश् स यौष्खोष्टस्यास्य ईश्वरौयतेजसो ज्ञानप्रभाया 

उदयाथेम् श्रस्माकम् अन्तःकरणेषु दौ पितवान् । 

तेषां दौर्वल्यस्ये ्येञ्च । 

° अपरं तद् धनम् च्रस्माभि खएमयेषु भाजनेषु घाय्येते यतः 

= खाह्भुता शक्ति नास्ाक किन्वोश्वरस्यवेति ज्ञातव्ये। वयं पदे पदे 
पोद्यामहे किन्तु नावसौदामः, वयं बयाकुलाः सन्तोऽपि निरपाया 

< न भक्षामः, वयं पद्रव्यमाना रपि न ज्ञाम्यामः, निपातिता ्रपि 

५० न विनश्चामः । रस्माकं शरोरे खोष्टस्य जोवनं यत् प्रकागरेत तदयं 

९९ तस्मिण् शरौरे योगो मेरणएमपि धारयामः। यौश्रो जवनं चद् 
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श्रस्माकं मत्यदेडे प्रकाशेत तदयं जोवन्तो वयं योशोः छते नित्यं 

सत्यौ समर्थामडे । दृत्यं वयं ग्छत्याक्रान्ता यूयज्च जौवनाक्रान्ताः । 
विश्वासषकारणादेव श्मभाषि मया वचः । 

दूति यथया शास्ते लिखितं तथेवास्माभिरपि विश्वासजनकम् 

रात्मानं प्राय विश्वासः क्रियते तस्माच्च वचांसि भाय्यन्ते। प्रभु 

चोधर यनोत्यापितः स यौष्डनास्मानणुत्थापचिव्यति युश्राभिः साद 
सखसमोप उपस्थापयिव्यति च, वयम् एतत् जानोमः । ्रतएव युश्राकं 

दिताय खव्वैम्ेव भवति तस्माद् बहनां प्रचरानुग्रदप्राप्ते बेहलो- 

कानां धन्यवादेनेश्वरस्य महिमा सम्यक् प्रकाशिष्यते । 

पर कालमयेच्य तेषां प्रत्याशा । 

ततो हेतो वयं न क्ताम्यामः किन्त वाद्यपुरुषो यद्यपि खौयते 

तथाप्यान्तरिकः पुरुषो दिने दिने नूतनायते । चणमाचस्थायि 

यदेतत् लघिष्ठं दुःखं तद् श्रतिवाडल्येनास्माकम् चअरनन्तकालस्थाचि 

गरिष्टठसुखं साधयति, यतो वयं प्रत्यक्लान् विषयान् श्रनुदिग्या- 

परत्यचवान् उद्िशामः) यतो हेतोः प्रत्यचविषयाः चणमाचस्था यिनः 

किन्छप्रत्यक्ता अनन्तकालस्थायिनः । 

€ 

शद 

१९ 

१९७ 

अपरम् श्रस्माकम् एतस्मिन् पाथिवे दृव्यरूपे वेश्नि जौ १ ४ 

सतोश्वरेण निभ्ितम् श्रकरङतम् श्रस्माकम् श्रनन्तकालस्थायि 

बेश्षेक स्वगं विद्यत दति वयं जानौमः। यतो हेतोरेतस्मिन् वेश्मनि 

तिष्ठन्तो वयं तं खर्गौयं वासं परिधातुम् श्राकाङ्खयमाणा निःश 

मामः । तथापौोदानौमपि वयं तेन न नद्नाः किन्त परिदहितवसनां 

मन्यामहे । एतस्मिन् द्ये तिष्ठन्तो वयं क्रिष्यमाना निःखसामः, 

यतो वयं वासं त्यक्तुम् इच्छामस्तन्नहि किन्तु तं दितौयं वासं 
परिघातुम इच्छामः, यतस्तया छते जौवनेन मत्ते ग्रसिव्यते । एत- 
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९९ 

१२ 

१९ 

र. 0६ 

१५ 

९९ 

दथं वयं येन ष्टाः स श्वर एव स चास्मभ्यं सत्यद्धारस्य पण- 

सरूपम् श्रात्मानं दत्तवान् ¦ च्रतएव वयं स्व्वंदोत्छुका भवामः 

किंञ्च शरोरे यावद् श्रस्मामि न्युष्यते तावत् प्रभुतो दूरे परोग्यत 
इति जानौमः, यतो व्यं दृष्टिमागं न चरामः किन्त विश्वास 
मागे, श्रपरञच्च शरौराद् दूरे प्रवस्दु प्रभोः सन्निधौ निवन्ठञ्चा- 

काङ्खयमाणएण उत्सुका भवामः । तस्मादेव कारणाद् वयं तस्य सन्निधौ 
निवन्तस्तस्माट् दूरे प्रवसन्तो वा तस्मै रोतु यतामहे) 
यस्मात् शरौरावश्थायाम् एकैकेन कतानां कम्मेणां प्रभा्रभफल- 

म्रा्तये सव्वेरस्माभिः खौष्टस्य विचारासनसन्मुख उपस्यातवयं । 

ते खोषटस्य राजदूताः। 

अतएव प्रभो भंयानकवं विज्ञाय वथं मनुजान् चअनुनयामः 

किंशचेश्वरस्य गोचरे सप्रकाश्रा भवामः, युश्नाकं सुवेदगोचरेऽपि 
सप्रकाशरा भवाम दत्याप्रंसामहे । अ्रनेन वयं युक्नाकं सन्निधौ पुनः 

खान् प्रशंसाम दति नहि किन्त यै मनो विना मुखेः श्ञाघन्ते 

तेभ्यः प्रत्यत्तरद्ानाय यूयं यथास्माभिः क्ञाधितु ग्रक्गुय तादृशम् 

उपायं युष्मभ्यं वितरामः। यदि व्यं हतन्ञाना भवामस्तहिं तद् 
दैश्वराथकं यदि च सन्ञाना भवामस्तहि तद् यु्मदथेकं। वयं 

खोष्टस्य प्रन्ना समाङ्नव्यामहे यतः सर्व्वषां विनिमयेन यद्येको जनो- 

ऽचियत तदहं ते सर्व्व श्टता इत्यस्माभि बुध्यते । चअरपरच्च ये जौवन्ति 
ते यत् सखायं न जोवन्ति किन्त तेषां छते यो जनो टतः पुनरत्था- 

पितश्च तसुदिश्य यत् जौवन्ति तदयेमेव स सर्वषां छते गतवान् । 

श्रतो हेतोरितः परं कोऽप्यस्माभि जातितो न प्रतिक्ञातव्ः। यद्यपि 

पृव्वे खौष्टो जातितोऽस्माभिः प्रतिज्ञातस्तयापौदानों जातितः पुन 

९० नै प्रतिज्ञायते । केनचित् ख्ौष्ट श्राभ्चिते नूतना ष्टि भवति 
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पुरातनानि लघन्ते पश्च निखिलानि नवोनानि भवन्ति । स॒व्वै- र्य 

चेतद् ईश्वरस्य कम्मे यतो योश्खौष्टेन ष एवास्मान् खेन सादं 
सृदितवान् सन्धानखब्बन्ोयां परि चय्याम् श्र्मासु समपितवांश्च। 

यत ईश्वरः खौोष्ठम् अधिष्ठाय जगतो जनानाम् श्रागांसि तेषाम् १६ 

णभिव न गणयन् खेन मरद्ध तान् संहितान् सन्धिवान्ताम् 
श्र्मासु समपितवांश्च । अतो वयं खौष्टस्य विनिमयेन दौत्यं कम्मे ९० 

सम्पादयामहे, दश्वरश्ास्माभि युश्नान् यायाच्यते ततः खौष्टख 

विनिमयेन वयं ॒युश्रान् प्राययामडहे यूयमोश्वरेण सन्धत्त । यतो २ 

वयं तेन यद् दईश्वरौयधान्विकता भवामस्तद्यं पापेन सह यस्व 

ज्ञातेय नासोत् स एव तेनास्माकं विनिमयेन पापः छतः । 

तेषां दुःखभोगकरणं, सद्यावस्थापनं, घम्मेशस््रबिजयञ्च । 

तस्य रुडाया वचं युश्ान् प्राधैयामदे, ई शवरस्वानुयदो युश्नाभि € ' 

या न गटह्यतां । तेनोक्तमेतत्, ९ 

संश्नोग्याभि श्टभे काले वदौयां प्रायेनाम् अहं । 

उपकारं करिग्यामि परिचाणएदिने तव । 

पश्यतायं ब्रएभकालः पश्यतेदं चाणएदिन । अस्माकं परिच्यां 

यन्निष्कलङ्गा भवेत् तदयं वयं कुचापि विन्न न जनयाम, 

किन्तु म्रचुरसददष्एता क्लेशो दैन्यं विपत् ताडना काराबन्धनं निवा- * 
सद्धौ नलं परिश्रमो जागरणम् उपवसनं निश्ेललं ज्ञानं श्डदु शला ५ 

दितैषिता पवित्र श्रात्मा निष्कपरं प्रेम सत्यालाप ईश्वरौयश्रक्ति 

दच्िणएवामाभ्यां कराभ्यां धर्मास््रधारणं मानापमानयोरख्याति- ° 

सुख्यात्यो भागिलम् एतैः सर्वेरौश्वरस्य प्रशंस्यान् परिचारकान् = 
खान् प्रकाग्रयामः । भामकसखमा वयं सत्यवादिनो भवामः, अपरि- < 

चितसमा वयं सुपरिचिता भवामः, गटतकल्पा वयं जोवामः, दण्ड्य 
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१० 

९ > 

& यूयम् भ्रस्नान् गटह्ञौत । अस्नाभिः कस्या्न्यायो न इतः 

च 

+, 

८ 

माना वयं न इन्यामहे, शोकयुक्राश्च वयं छद्ानन्दामः, दरिद्रा 

वथं बह्वन् धनिनः कुम्भैः, अकिञ्चनाश्च वयं सव्वे धारयामः । 
करिन्यौयानां सद्भावे पौलस्यानन्दत्वस् । 

हे करिन्धिनः, युञ्माकं प्रति ममास्य मुक्त ममान्तःकरणच्च 

विकसितं । यूयं ममान्तरे न सङ्खोचिताः किञ्च यूयमेव सङ्गोचि- 

तचित्ताः । किन्तु मद्यं न्याच्यफलदानाथं युश्नाभिरपि विकसिते 
भेषितययम् इत्यहं निजबालकानिव युश्नान् वदामि । 

अपरम् श्रप्रत्यचिभिः साद्धे यूयम् एकयुगे बद्धा मा गत, 

यस्माद् घर््माधिम्मेयोः कः सम्बन्धोऽस्ति? तिमिरेण साधं प्रभाया 

वा का तुलनास्ि? विलौोयालदेवेन साकं खौष्टस्य वाका सन्धिः? 

श्रविश्वासिना साद्ध वा विश्वासिलोकस्यांशरः कः? दैश्वरस्य मन्दिरेण 

सह वा देवप्रतिमानां का तुलना? अ्रमरस्येश्वरस्य मन्दिर 

यूयज्ेव । ईश्वरेण तदुक्तं यथा, “तेषां मध्यऽदं खावासं निधास्यामि 

तेषां मध्ये च यातायात क्ववन् तेषाम् श्वरो भविष्यामि ते च 

मल्लोका भविष्यन्ति । अतो हेतोः परमेश्वरः कथयति य॒य तेषां 

मध्याद् वद्श्वेय यग् भवत, किम्यमेष्यः न स्पृशतः तेनाहं 
युभ्मान् यहोष्याभि, यु्माकं पिता भविष्यामि च, यृयञ्च मम 

कन्यापुचा भविव्ययेति सव्वेशरक्रिमता परमेश्वरेणोक्र ` अ्रतएव डे 

भिवतमाः, एतादृग्ोः प्रतिज्ञाः प्राप्ैरस्ाभिः शरौरात्मनोः सव्व- 

मालिन्यम् अ्पश्टज्येश्धरस्य भह्या पविचाचारः साध्यतां । 

कोऽपि नश्ंश्रित कोऽपि न वञ्चितः। युश्नान् दोषिणः कत्तमहं 
वाक्यमेतट् वदामौति नहि युद्माभिः सह जोवनाय मरणाय वा 

वय युश्मान् खान्तःकरणे रघारयाम इति पूवे मयोक्तं । युभ्मान् 
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प्रति मम महोत्छाहो जायते युश्मान् श्रध्यदं बह श्ाधे च तेन 

सर्वज्ञ शखमयेऽदहं सान्वनया पूर्ण रेण प्रफुलितञ्च भवामि । 

्रस्मासु माकिदनियादेगश्नम् ्रागतेष्वस्माकं श्ररोरस्य काचिदपि 

शान्ति नाभवत् किन्तु सव्वेतो वहि विंरोधेनान्तश्च भौत्या वयम् 

अपौद्यामहि । किन्त नघ्राणां साग्वयिता य दशवरः स तौतस्याग- 

मनेनास्मान् अरसान्वयत् । केवल तस्यागमनेन तन्नि किन्तु युद्मन्तो 

जातया तस्य सान्वनयापि, यतोऽस्नासु युभ्नाक हाद विलापासक्त 

वेष्वस्माकं सभौपे वर्फिंतेषु मम महानन्दो जातः रहं पत्रेण 

यु्मान् शओोकयुक्तान् कृतवान् दत्यस्नाद् श्रन्वतप्ये किन्वधुना नानु- 
त्ये । तेन पत्रेण यूयं चणमाच गशोकयुक्तोश्चता इति मया 

दृश्यते । दत्य सिन् युद्ाक शोकेनाहं इव्यामि तन्नडि किन्त मनः- 

परिवत्तेनाय युञ्माक शोकोऽभवद् इत्यनेन व्यामि यतोऽसबरत्तौ 

युश्नाकं कापि हानि रन्न भवेत् तदथं युञ्माकम् ईश्वरौयः शोको 
जातः। स $श्वरौयः शोकः परिचाण्जनकं निरलुताप मनःपरि- 

वत्तेनं साधयति किन्तु सांसारिकः शोको ग्डलत्य साधयति । पश्यत 

तिनेश्वरौयेए शोकेन युभ्नाक कि न साधितः यन्नो दोषप्र्तालनम् 

च्रसन्तष्टत्वं हारदैम् श्रासक्तलं फलदान्चेतानि सर्व्वाणि । तसन् 

कमणि यूयं निश्ैला इति प्रमाणं सव्वेण प्रकारेण युश्नाभि दत्त 

येनापराद्ध तस्य कते किंवा यस्यापराद्धं तस्य कते मया पचम् 

श्रलेखि तन्नहि किन्त् युश्रानध्यस्माक यन्नो यद् देश्वरस्य साच्ाट् 

युश्रतसमौपे प्रकाशेत तद््मेव। उक्तकारणणाट् वयं सान्वनां 

प्राप्ताः; ताञ्च सान्त्नां विनापरो महाहादस्तौतस्याह्वादादस्माभि 

रुग्धः, यतस्तस्यात्मा सव्व येश्राभिसतप्ः। पूवव तस्य समौपेऽह 
युश्ना भियेद् श्रक्षाघे तेन नालन्ने किन्तु वयं यद्वद् युश्नान् प्रति 
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सत्यभावेन सकलम् श्रभाषामडहि तदत् तौतस्य समोपेऽस्माकं श्लाघ- 

९५ नमपि सत्यं जात । यूयं कौदुकू् तस्यान्ञा श्रपालयत भ॑यकश्याभ्यां 

तं ग्टहोतवन्तश्चैतस्य स्मरणाद् युश्राखु तस्य खो बाल्येन वत्ते । 
९९ युश्राखहं सव्वेमा श॑से, इत्यसिन् ममाह्वादो जायते । 

दानश्रौलतोस्कष्यसुफलानि च । 

माकिद्नियमण्डलौनां दानश्टोलत्वम् । 

ॐ हे भ्रातरः, माकिदनियादेश्स्याखु मण्डलोषु प्रकाशितो य 

९ दैश्वरस्यानुग्रहस्तमहं युश्मान् ज्ञापयामि । वग्ठतो बह्क्त शपरौच्ासमये 
तेषां महानन्दोऽतौवदौनता च वद्ान्यतायाः प्रचर फलम् अफल- 

र₹ यतां। ते खेच्छया यथागरक्ति किञ्चातिशक्ति दान उद्युक्ता अभवन् 

४ दूति मया प्रमाणो क्रियते । वयञ्च यत् पविचलोकेभ्यस्तषां दानम् 

उपकाराथंकम् श्रग्रनञ्च गटहामस्तद् वङ्लुनयेनास्मान् प्रायितवन्तः। 

* वयं यादृक् प्रवयेक्तामदि तादृग् रला तेऽथ प्रभवे ततः परम् 

९ इईश्वरश्येच्छ यास्मभ्यमपि खान् न्यवेदयन् । च्रतो हेतो स्वं ययारब्धवान् 

तयेव करि न्धिनां मध्येऽपि तद् दानग्रहणं साधयेति यु्नान् अ्रधि 

वयं तौतं प्रायंयामहि । 

शाता परस्परोपकारमुचितम् । 

प्रभुयो शोः दानण्टोताया माद् शत्वम् । 

° श्रतो विश्वा्ो वाकूपदुता ज्ञानं सव्वौल्साहोऽसमासु प्रेम चेते 
= गो युयं प्यापरान् अतिगव तथेवेतेन गुणेनायतिगेष्वं । एतद् 

श्रहम् आज्ञया कथयामौति नदिं किन्लन्येषाप्र उत्साइकार णाद् 

युञ्माकमयपि प्रे्नः सारल्यं परौकितुमिच्छता मयेतत् कथ्यते । 
° यूयज्चा खमत्रभो र्योश्खौ ् टस्यानुरहं जानौय यतस्तस्य नि्धेनलेन 

यूय यर् धनिनो भवथ तदयं स॒धनो सन्नपि युभ्त्छते निधेनो- 
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ऽभवत् । एतस्मिन् श्रं युद्मान् खविचारं ज्ञापयामि । गत संवत्सरम् 

आरभ्य यूयं केवलं कश्मौ कु त्नदि किन्तिच्छुकतां प्रकाश्रयितुम- 
पपाक्राम्यध्वं ततो हेतो यद्मल्छैते मम मन्लाणा भद्रा । अरतोऽधुना 

तत्कम्बेखाधनं यु्नाभिः क्रियतां तेन यद्वद् इच्छकतायाम् छन्छाद- 

स्तदट् एकैकस्य मम्पदनुसारेए कम्मसाघनम् रपि जनिय्यते। 

यस्मिन् इच्छकता विद्यते तेन यन्न धाय्येते त्नात् सोऽनुरह्यत 

दति नहि किन्तु यद् धायैते तस््ादेत्र । यत इतरेषां विराभेण 

युश्राकञ्च क्लेशेन भवितव्यं तन्नदि किन्तु समतथेव । वन्तमानखमये 
युश्नाकं धनाधिक्येन तेषां धनन्यूनता प्ररयितव्या तस्मात् तेषा- 

मप्याधिक्येन युश्माकं न्टनता पूरयिव्यते तेन समता जनिष्यते । 

तदेव शस्त्ेऽपि लिखितम् चास्ते यथा, येनाधिकं संग्टहोत 

तस्याधिक नाभवत् येन चास्यं संग्टहौत तस्वाल्यं नाभवत् । 

युश्ाक हिताय तोतस्य मनसि य दैश्वर दमम् उद्योगं जनि- 

तवान् स धन्यो भवतु। तौतोऽसाक प्रारथेनां ग्टहोतवान् किञ्च 

खयम् उद्युक्तः सन् खेच्छया यु्रतसमौयं गतवान् । तेन शह योऽ- 

पर एको भ्नातास्माभिः प्रेषितः सुसवादात् तस्य सुख्यात्या सववाः 

मण्डलो व्यापताः। प्रभो जौरवाय युद्माकम् दृच्छुकताये च स 

मण्डलो भिरे तस्ये दानसेवाये अस्माकं सङ्गित्वे न्ययोच्यत। यतो या 

महो पायनसेवास्माभि विधौयते तामधि वयं यत् केनापि न 

निन््ामडे तदयं यतामहे । यतः केवलं प्रभोः साचात् तन्नहि 

किन्तु मानवानामपि साक्वात् खद्ाचारं कन्तेम् श्रालोचामडे । 

ताभ्यां खहापर एको यो भरातास्माभिः प्रेषितः सोऽस्मामि बेज्ञ- 

विषयेषु बह्वारान् परौलित उद्योगौव प्रकाशितख्च किन्त्धुना 

युभ्मासु दृढविश्वाखात् तस्योत्सा दहो बड्ध वद्धे । यदि कञ्चित् तौतख 
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त्नं जिज्ञासते तहिं ख मम सहभागो युश्नन्मध्ये सदकारौ च, 

श्रपरयो भ्भौचोस्त्वं वा यदि जिज्ञासते तहं तौ मण्डलौनां दृतौ 

खौष्टस्य प्रतिविम्बौ चेति तेन ज्ञायतां । अतो हेतोः मण्डलगेनां 

समच्तं युशरप्मेननोऽस्माकं क्लाघायाश्च प्रामाण्यं तान प्रति युश्नामिः 
प्रकाग्रयितव्य । 

पविचलोकानाम् उपकारायंकसेवामधि युश्रान् प्रति मम लिखनं 

निष्ययोजनं । यत श्राखायादेशख्ा लोका गतवषेम् श्रारभ्य तत्काय्यं 

उद्यताः सन्तौवि वाक्येनादं माकिदनोयलोकानां समोपे युञ्माकं 

याम् इ्छंकतामधि श्लाघ ताम् अ्रवगतोऽस्ि युश्नाकं तस्माद् उत्छा- 
हाचापरेषां बह्नाम् उद्योगो जातः। किच्चेतसिन् युश्मान् श्र्य- 

सकं श्लाघा यद् श्रतथ्या न भवेत् चूयञ्च मम वाक्यालुखारार् 

यद् उद्यतालिष्टेत तदयंमेव ते भ्नातरो मया प्रेषिताः । यस्मात् 

मया साद्धं केच्चित् माकिदनोयभराटभिरागत्य यूयमनुद्यता दति 

यदि दृश्यते तदं तस्माद् दृढविश्वासाद् युश्राकं न्ना जनित 

दत्यस्माभि ने वक्तव्ये किंन्स्माकमेव लज्जा जनिग्यते । अत्: प्राक् 

प्रतिज्ञात युद्म्कं दानं यत् श््चित भवेत् तच्च यद् याहकतायाः 

फलम् श्रश्रूलवा दानश्रौलताया एव फलं भवेत् तदथं ममाय गमनाय 

तत्सञ्चयनाय च तान् भ्वाठन् ्रादेष्टुमहं प्रयोजनम् श्रमन्ये । 
दानफलनिणेयः । 

परमपि व्याहरामि केनचित् चुद्रभावेन वौजेषूतेषु खल्पानि 
शस्यानि करच्तिषयन्ते, किञ्च॒ केनचिद् बहृदटभावेन वोजेषुरुषु बहनि 

शस्यानि क ्तिव्यन्ते। एकैकेन खमनसि यथा निद्चौयते तथेव दौयतां 

केनापि कातरेण भोतेन वा न टौयतां यत ईश्वरो इष्टमानसे 

दातरि परौयते। श्रपरम् ईश्वरो युञ्मान् प्रति सव्वविधं बह्धप्रदं 
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प्रसादं प्रकाशयितुम् श्रंति तेन यूयं सव्पैविषये यथेष्टं प्राप्य सर्ववे 

सत्कमोणा बड्फलवन्तो भविष्यथ । एतस्िन् लिखितमास्ते, यथा, < 

व्ययते स जनोरायं दुगेतेभ्यो ददाति च। 

नित्यस्थायौो च तद्धम्रेः--- 

वौजं भोजनोयम् अन्नञ्च वरे येन विश्रा्छते स युश्नभ्यम् श्रपि १९ 

वौजं बिभ्ाण्छ बहलोकरिव्यति युश्राकं धम्मफलानि वद्धंयिव्यति ९९ 
च । तेन सव्वेविषये सधनोश्वते येक्माभिः सव्वेविषये दानशौलतायां 

प्रकाञचितायाम् श्रस्मासिरीश्वरस्य घन्यवादः साधयिव्यते । एतयोप- ९२ 

कारसेवया पविचलोकानाम् अर्थाभावस्य प्रतौकारो जायत 

दति केवलं नदि किन्ौश्वरस्य धन्यवादोऽपि बाडच्येनोत्ाद्यते । 

यत॒ एतस्माद् उपकारकरणार् यु्नाकं परोचितलं बुधा ब्कभिः १२ 

खौष्टसुसंवादाङ्गौकरणे युद्माकम् आन्ञायाहिलात् तद्धागिले च 
तान् परांश्च प्रति युभ्नाकं द्ाटलाद् ईश्वरस्य धन्यवादः कारि- 

व्यते, युश्जदयं प्राथेनां कृता च युश्राखौश्वरस्य गरिष्टानुग्हाट् 
युश्नाखु तैः प्रेम कारिग्यते। अपरम् ईैश्वरस्यानिव्वेचनोयदानात् 

४ > 

, > 

ष धन्यो श्यात् । 
पोलस्य परेरितत्वं त्तमता च । 

युद्म्मत्यक्ते नघः किन्तु परोचे प्रगर्भः पौलोऽहं सखरषटस्य २०१ 
चान्या विनोत्या च युद्मान् प्रार्थये । मम प्राथेनौयमिदं व॒रंयैः ९ 

शारौरिकाचारौणणे मन्यामहे तान् प्रति यां प्रगरभतां प्रकाश्रयितु 

निशिनोमि सा प्रगर्भता समागतेन मयाचरितव्या न भवतु । 

यतः श्ररौरे चरन्तोऽपि वयं श्रारौरिकं युद्धं न कुग्भेः। रस्माकं 

युद्धास्लाणि च न शारौरिकानि किन्त्ौश्वरेण दुगेभद्जनाय प्रब- ४ 

लानि भवन्ति, तेश्च वयं वितर्कान् ई शवरौयतच्व्ञानस्य प्रतिबन्धिकां ५ 
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१९ 

१६ 

९४ 

१५ 

९६ 

सव्वं चित्तबमुल्नतिच्च॒निपातयामः सव्वैषङ्ल्यश्च वन्दिनं कत्वा 

खोष्टस्टाज्ञाग्रादिणं कुम्भः युद्माकम् आन्ञायरादिवे शद्धे ख्ति 

सन्वसयान्ञालष्टनस्य प्रतोकारं कत्तम् उद्यता ्रास्रहे च । 

यद् दृष्टिगोचरं तद् युद्मामि दृंश्छतां । श्रं खौष्टस्य लोक 

दूति खमन्चि येन विज्ञायते स यथा खोष्टस्य भवति व्यम् 

रपि तथा खौष्टस्य भवाम इति पुनविविच्य तेन बुध्यतां । 

युभ्माकं निपाताय तन्नहि किन्तु निष्टाये प्रभुना दन्तं यदस्माकं 

सामथ्ये तेन यद्यपि किञ्चिद् श्रधिकं श्राघे तथापि तस्मान्न 

चपिव्ये। श्रं पञ्चे योद्मान् त्रासयामि युश्ाभिरेतन्न मन्यतां | 

तस्य पचाणि गुरुतराणि प्रबलानि च भवन्ति किन्त तस्य शरौर- 
साच्ात्कारो दु्बेल ्रालापञ्च ठ्च्छनोय इति कैिद् उच्यते । किन्तु 
परोक्ते पे भषिमाण्ण वयं यादृशाः प्रकाश्ामदहे प्रत्ये कमं 

कूव्वेन्तोऽपि तादृशा एव प्रकाशिय्यामहे तत् तादृग्रेन वाचालेन 

ज्ञायतां । सखप्रशंसकानां केषाच्चिन्मध्ये खान् गणयित तैः खान् उ- 

पमातुं वा वयं प्रगभा न भवामः, यतस्ते खपरिमाणेन खान् 
परिभिमते खेश्च खान् उपभिमते तस्मात् निन्नाघा भवन्ति च। 
वयम् ` परिमितेन न क्ञाधिव्यामहे कन्तो श्वरेण खरज्ज्वा युद्म- 

दशगामि यत् परिमाणम् अमद निरूपितं तेनेव आचिव्यामडे । 

युश्राकं दे णोऽस्माभिरगन्तव्यस्तस्मार् वयं खसोमाम् रलक्घामहे तन्न- 
डि यतः खौषटस्य सुसंवादे नापरेषां प्राग. वयमेव युद्मान् प्राप्तवन्तः । 

वय खसौमाम् उललवय परचचेण श्वा घामडे तन्नडि, किञ्च युक्माक 

विश्वाखे इद्धं गते युष्मद शेऽसमाकं सोमा युद्माभिर्दो धं विस्तारयिवयते, 

तेन वयं युभ्राकं पञ्चिमदिकखेषु स्थानेषु सुसंवादं चोषयियामः, 

इत्यं परसौमायां परेण यत् परिष्वंत तेन न क्लाधियामडे । 
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यः कथित् श्लाघमानः स्यात् श्राघतां प्रभुना सदहि। सखेन यः प्रशं- १७ 

स्यते स परौकितो नदि किन्तु प्रभुना: कः प्रशंस्यते स एव परौकितः। १८ 

यूयं ममाज्ञानतां चषणं यावत् शोढम् च्रहंथ, श्रतः सा १९ ९ 

युश्नाभिः सद्यतां । श्वरे ममासक्तलाद् रहं युश्मानधि तपे यस्मात् ^ 
सतौ कन्याभिव युभ्नान् एकस्मिन् वरेऽ्थतः खौष्टे समपेयितुम् 

श्रहं वाग्दानम् श्रकाषं। किन्त सर्पेण सखखलतथा यदद् हवा र 

वश्चयाञ्चक्र तदत् खौष्टं प्रति सतौलाद् युश्राकं भ्रंशः सम्भविव्यतौति 

बिभेमि । ्रस्माभिरनाख्यापितोऽपरः कच्चिद् यौश्रड यंदि केन- ५ 

विद् आगन्तुकेनाख्याप्यते युद्माभिः प्रागलब्धे श्रात्मा वा यदि 

लभ्यते प्रागग्टंहौतः सुसुवादो वा यदि गद्यते तदं मन्ये यूयं 

सम्यक् सदिव्यष्ये । किन्तु सुष्यभ्यः प्रेरितेभ्योऽहं केनचित् प्रकारेण ५ 

नयनो नास्मौति वुष्ये। मम वाकूपटुताचा न्युनले सत्यपि ज्ञानस्य 

न्यनतवं नास्ति किन्तु सत्वे विषये वयं युद्मद्भो चरे प्रकाशामहे ) युश्नाकम् ° 

उन्नत्यै मया नरतां खौड्येशवरस्य सुसंवादो विना वेतनं चुश्राकं 
मध्ये यट् च्रघोय्यत तेन मया किं पापम् ्रकारि ? यु्नाकं सेवनायाहम् न 

र) 

च्न्यमण्डलौभ्यो ग्डतिं गदह्नन् धनमपदतव्रान्, यदा च युश्मन्मध्येऽवत्तं ° 

तदा ममार्थाभावे जाते युभ्राकं कोऽपि मया न पौड़तः; यतो मम 

सोऽर्याभावो माकिद् नियादे शाद् श्रागते अ्ाढमिः न्येवाय्यैत, इत्य महं 

कापि विषये यथा युष्मासु भारो न भवामि तथा मयात्मरच्चा कता 

कर्तव्या च । खौष्टस्य सत्यता यदि मयि तिष्टति तदहि ममेषा ल्ञाघा २० 

निखिलाखायादेशरे केनापि न रोव्छते ¦ एतस्य कारणं किं? युभ्मासु ९१ 

मम प्रेम नास्लेतत् कि तत्कारणं? तद् ईश्वरो वेत्ति। ये छिद्र ५९ 

मनिष्यन्ति ते यत् किमपि द्ट्रं न लभन्ते तदथमेव तत् कम्मं 

मया क्रियते कारिष्यते च तस्मात् ते येन श्लाघन्ते तेनास्माकं समाना 
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१ 

१४ 

१४ 

१६ 

१५७ 

।अ->3 

९६ 

५१९ 

९४ 

भविष्यन्ति । तादूशा भाक्तप्रेरिताः प्रवञ्चकाः कारवो श्वा खौष्टस्य 

प्रेरितानां वेशं धारयन्ति । तच्वाश्चय्ये नदि; यतः खयं ज्ेतानो ऽपि 

तेजखिदूतस्य वेशं चारयति, ततस्तस्य परिचारका रपि धम्मेपरि- 

चारकाणां वेशं धारयन्तौत्यहुतं नदि; किन्तु तेषां कम्माणि 

यादुशानि फलान्यपि तादृशानि भविष्यन्ति 

खौष्टाये पौलस्य ट्ःखभोगकरणम् । 

अहं पुन व॑दामि कोऽपि मां निन्नीधं न मन्यतां किंञ्च यद्यपि 

निन्बाधो भवेयं तथापि युयं निन्नैधमिव मामनुखुहय चणकं 

यावत् ममात्मश्चाघाम् अनुजानत । एतस्याः श्चाघाया निभित्त 

मया तत् कथितव्यं तत् प्रञुनादिष्टेनेव श्यते तन्नहि किन्तु 

निन्बौघेनेव । ्रपरे ब्रहवः शारौरिकक्चाघां कुव्वेते तस्माद् श्रहमपि 

श्नाचिव्ये । बुद्धिमन्तो यूयं खेन निब्बोधानाम् च्राचारं सदघ्वे । 

कोऽपि यदि यु्नाण दासान् करोति यदि वा युभ्राकं सव्वेखं 

ग्रसति यदि वा युभ्मान् हरति यदि वात्माभिमानो भवति यदि 

। वा युद्कं कपोलम् आहन्ति तदं तदपि यूयं सध्ये । दौव्वैल्याट् 

युद्माभिरवमानिता दव वय भाषामहे, किन्त्रपरस्य कस्यचिद् 

येन प्रगल्भता जायते तेन ममापि प्रगल्भता जायते इति 

निन्वाधेनेव मया वक्तव्यं । ते किम् दत्रिलोकाः? श्रहमपीत्रौ। ते 

किम् इखायेलियाः ? श्रहमपोखायेलोयः । ते किम् श्रत्राहामस्य 

वंशाः ? श्रहमणत्राहामस्य वंश्ः। ते कि शखगौष्टस्य परिचारकाः? 

अहं तेभ्योऽपि तस्य मदहापरिचारकः; किन्तु निन्बौध द्व भाषे, 
तेभ्योऽप्यहं बड्धपरिश्रमे बह्प्रहारे बह्कवार कारायां बजवार 

प्राणना शसंश्ये च पतितवान्। यिह्दौयैर दं पञ्चरल ऊनचलारि- 
शत्प्रहारराइतस्तौवे्राघातम् पकञ्छत्वः प्रस्तराघातञ्च प्राप्तवान् । 
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४५७ करिभ्थिनः प्रति पौलस्य दितोयं षचं। ११ २५-१२ ९ 

वार चयं पोतभच्ननेन क्िष्टोऽहम् श्रगाधलतौले दिनमेकं राि- ९५ 

मेकाञ्च यापितवान् । बह्कवारं यात्राभि नेदौनां सङटे देसयृनां १९ 

सङ्कटः खजातीयानां सङ्कटे पैरजातोयानां सङ्कट नगरस्य सङ्कटे 

मरूभरमेः सङ्कटः सागरस्य सङ्टे भाक्तभराढणां स्ङ्टेशख परिश्रम- 

क्तशाभ्यां वारं वारं जागरणेन चुधाटष्णा्यां बधवार निरादारेणए ९७ 

ओनोतनग्मताभ्याञ्चहं कालं यापितवान् । तादृभ्रं नेमित्तिकं दुःखं १८ 

विनाहं प्रतिदिनम् आङ्गलो भवामि सर्व्वासां मण्डलोनां चिन्ता 

च मयि वन्नैते। येनाहं न दुन्बैलौभवामि तादृशं दौ्वैल्यं कः ९८ 

प्राप्नोति? योनाह न तपे तादृशं विन्न वा कः प्राप्नोति? यदि २० 

मया क्षचितव्यं तहि खदुव्बेलतामधि श्ञाचिब्ये । मया रटषावाक्यं २१ 

न कथयत दति नित्यं प्रशसनोयोऽस्माक प्रभो ्योश्खौष्टस्य तात 

श्श्रो जानाति दश्मषकनगरेऽरिताराजस्य कार्य्याध्यच्तो मां २९ 

धनैम् इच्छन् यदा सेनयेस्तद् दश्मेषकनगरम् अरचयत् तदादं लोकैः 

पिटकमध्ये प्राचौरगवा्तेणवरो हितस्तस्य करात् णं प्राप । २२ 

पौलस्य खभौयदणेनम् । 

श्रात्मक्लाघा मभानुपयुक्ता किन्त्वहं प्रभो दंनादेश्यानाम् ९१ 

आख्यानं कथयितुं प्रवर्तं। इतञ्चतुदं श्वत्छरेभ्यः पव्वे मया परि- ९ 

चित एको जनस्तृतौयं स्गंमनौोयत, स सश्ररौरेण निःश्रौरेण 

वा तत् स्थानमनौोयत तददं न जानामि किन््ौश्वरो जानाति । 

स॒ मानवः खं नौतः सन अ्रकथानि मत्यवागतोलानि च र 

वाक्यानि श्रुतवान् किन्तु तदानौ स सश्रोरो निःशरोरो 

वासौत् तन्मया न ज्ञायते तद् शश्वरेणेव ज्ञायते। तमध्यद्ं 

श्लाघिष्ये मामधि नान्येन केनचिद् विषेण ्ाचिष्ये केवलं सख- < 

दौव्वैव्येन ्ाधिव्ये। यदम् श्रात्म्षाघां कन्तेम् इच्छेयं तथापि 
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१२ 9-१४ करिश्थिनः परति पौलस्य दितौयं पच । ४५५ 

॥ ‰: 

९९ 

१९ 

१४ 

निन्बोध इव न भविव्यामि यतः सत्यमेव कथयि्यामि, किन्तु 

लोका मां यादृशं पश्यन्ति मम वाक्यं श्रवा वा यादृशं मां मन्यन्ते 

तस्मात् शरष्टं मां यन्न गणयन्ति तद थेमहं ततो विरस्वामि । 

पौलस्य खदौव्वेल्यं यौ श्टदत्तवलानिच । 

्रपरम् उल्छष्टद शेनप्रा्चितो यदहम् श्रात्माभिमानौ न भवामि 

तदयं ग्ररौरवेधकम् एकं शूलं मद्यम् श्रदायि तत् मदौयात्माभि- 

माननिवारणायं मम ताडयिता गेतानस्य दूतः। मन्तस्तस्य 
प्रखानं या वितुमदं चिस्तमधि प्रभुमुदिश्य प्रायनां छतवान् । ततः 

ख॒ मामुक्रवान् ममालुरदस्तव सव्वैसाधकः, यतो दौन्बैल्यात् मम 

श्रक्तिः परूणेतां गच्छतौति ¦ चरतः खोष्टस्य शक्ति यंन््राम् श्राञ्रयति 

तदथै खदौ्बद्येन मम घनं सुखदं । तस्माद् खषटहेतो 

दौन्वैल्यनिन्दादरिद्रता विपक्तताकष्टादिपु सन्तुबयाम्बदं । यद् दुष्बै- 

लोऽस्मि तदेव सवलो भवामि । एतेनात्मञ्ञाघनेनाहं निन्बौघ 

दवाभव किन्तु यूयं तस्य कारणं यतो मम प्रशंसा युद्माभिरेव 

कन्तेव्यासौत् । यद्य्यहम् श्रगण्यो भवेयं तयापि सुख्यतमेभ्यः प्रररि- 

तेभ्यः केनापि प्रकारेण नाहं न्य॒नोऽस्ि । सव्वेयाह्ुतक्रिया ग क्रिलचणेः 
प्रेरितस्य चिद्धानि युद्माकं मध्ये सधे्य मया पकाशितानि । 

मम पालना यूयं मया भाराक्रान्ता नाभवतेतर् एकं न्येनलं 
विनापराभ्यः मण्डललोच्यो युश्राकं किं न्युनलं जातं? श्रनेन मम 

दोषं चमघ्वं । 
करिन्यौ यान् प्रति रेषनिवेदनम् । 

पश्यत ठतो यवारं युश्मतसमोपं गन्तुसुद्यतोऽस्मि तचाष्यहं युद्मान् 

भाराक्रान्तान् न करिव्यामि । युञ्माकं सम्पत्तिमह न ब्टगये किन्तु 

यु्मानेव, यतः पिचोः इते सन्तानानां घनसञ्चयोऽलुपयुक्रः किन्त 
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सन्तानानां कते पिचौ धैनसञ्चय उपयुक्तः । अपरञ्च युश्रासु बह १५ 

भियमाणोऽपयदं यदि युश्रत्तोऽल्यं प्रेम लभे तथापि युश्राकं 

पराणरचाथे सानन्दं बज्व्ययं सव्वव्ययञ्च करिव्यामि । चयं मया १९ 

किञ्चिदपि न भाराक्रान्ता दति सत्यं, किन्वहं धत्तः सन् कलेन 
युञ्रान् वञ्चितवान् एतत् किं केनचिद् वक्तव्यं ? युश्रत्समोपं मया १२ 

ये लोकाः प्रहितास्तषामेकेन किं मम कोऽप्यलाभो जातः? श्रद 

तोतं विनय तेन साद्ध भातरमेकं प्रषितवान् वुश्मन्तस्तौतेन ९ 
किम् भ्रौ लब्धः? एकस्सिन् भाव एकस्य पद् चिद्कषु चावां किं 

न चरितवन्तौ ? यु्माकं समौपे वयं पुन दौषक्लालनकथां कथयाम ५८ 
दति किं बुष्यष्वे? डे प्रियतमाः, युश्माकं निष्टायं वयमैौश्वरस्य 
समक्तं खोष्टेन सर्व्वाण्छेतानि कथयामः । शरदं यदागमिय्यामि तदा ९० 

युञ्मान् यादृश्रान् द्रष्टु नेच्छामि तादृशान् द्रच्छामि, यूयमपि मां 

बदु द्रष्ट नेच्छय तादु द्रच्छय, यु्ननमष्ये विवाद् दैव्या कोधो 

विपच्चता परापवादः कणं जपनं दर्पः कलद्चैते भविष्यन्ति ; तेनाहं ९१ 

युत् समोपं पुनरागत्य मदौयेश्वरेण नमयिये, पूवे कतपापान् 

लोकान् स्वौ याप्रटुचितावेश्यागमनलन्यटताचर णार् ्रनुतापम् ्रश्त- 

वन्तो दृष्धा च तानधि मम शोको जनिग्यत दति विभेमि। 

एतन्त॒तौयवारम् अहं युद्मसमौपं गच्छामि तेन स्वां कथा १ डे 

दयोस््रयाणां वा सा्चिणां सुखेन निश्ेव्यते | पूव्वं ये छकत- › 

पापास्तभ्योऽन्येभ्यष्ट सर्व्वेभ्यो मया पूव्वै कथितं, पुनरपि विद्यमाने- 

नेवेदानौम् विद्यमानेन मया कथ्यते, यदा पुनरागमिय्यामि 

तदाहं न चमिवे। खौष्टो मया कथां कथय्येतस् प्रमाणं यूयं ? 

म्टगयध्व, स तु युश्नान् प्रति दुष्ब्लो नहि किन्नु सबल एव । 

यद्यपि स दुब्बेलतया क्रु श्रारोप्यत तयापोश्वरौयगश्र्या जौोवति; 
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११ 

९९ 

# ४: 

वयमपि तस्मिन् दुब्बेला भवामः, तथापि युभ्मान् प्रति प्रकाभि- 

तयेश्वरौयग्रत्वा तेन सह जोविव्यामः। अतो यूयं विश्वाखयुक्ता 

श्राष्ये न वेति ज्ञातुमात््मपरौच्ां कुरुध्वं सखानेवानुसन्धत्त । योश्ः 

खौष्टो युश्नन्म्ठे विद्यते खानधि तत् कि न प्रतिजानोय? 

तस्मिन् अविद्यमाने यूयं निष्युमाणा भवय । किन्त वयं निष्य् 

माणा न भवाम दति युभ्राभि भौक्छते तच्च मम प्रत्याशा 

जायति। यूयं किमपि कुत्सितं कम्म यन्न कुरय तदहम् दैश्वर- 

सुदिश्च प्राथये। वयं यत् प्रामाणिका दव प्रकाश्रामहे तदयं 

तत् प्राथयामद दति नहि, किन्तु यूयं यत् सदाचार कुरूय 

वयञ्च जनिष्यमाणा इव भवामस्तदथं । यतः सत्यताया विपच्तां 

करौ वयं न समर्थाः किन्त सत्यतायाः सादाख्यं कन्तुमेव । वयं 

यदा दुन्बैला भवामस्तद्ा यु्नान् सबलान् दृष्धानन्दामो युद्माक 

सिद्ध प्रायेयामहे च । तो हेतोः प्रभु यंभ्राकं विनाशाय नहि 

किन्त निष्ठाये चत् साम्यम् श्रसभ्यं दन्तवान् तेन यद् उपख्िति- 

काले काठिन्यं मयाचरितव्यं न भवेत् तदथेम् अनुपस्थितेन 

मया सर्व्वाष्धेतानि लिख्यन्ते, हे भ्रातरः भेष वदामि चूयम् 

श्रानन्दत सिद्धा भवत, परस्परं प्रबोघयत, एकमनसौ भवत 

प्रण्यभावम् आचरत । प्रेमश्रान्योराकर दैश्वरो युश्माक सदाय 

शयात् । चूयं॒पविचचुम्बनेच परस्पर नमस्वुरुध्यं । पवित्रलोकाः 

सर्ववे युख्मान् नमन्ति। प्रभो ्योश्टखौष्टस्यानुग्रह ईश्वरस्य प्रम 

पविचस्यात्मनो भागिवञ्च सर्व्वान् युद्मान् प्रति गयात् । तवास्तु । 

~~~ ~~~ ~~ ~~~ 
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गालातिनः प्रति पालस्य प्रेरितस्य पच॑। 
च्च 

पौलस्थ प्रेरितत्वपदस् । 

मनुखेभ्यो नहि मनुखेरपि नदि किन्तु यौश्टखौ टेन ्टतगणएमध्यात् ९ १ 
तस्योत्यापयिचा पिचेश्वरेए च प्ररितो योऽहं पौलः खोऽदं मत्सह- 

वन्तिनो भ्रातरश्च वयं गालातौयदेग्रस्थाः मण्डलः प्रति पच्च र 

लिखामः । पितरश्रेणणस्म्ाकं प्रभुना चौश्ररुना खौष्टेन च युश्मभ्यम् २ 

अनुगः णन्तिख दौयतां । अस्माकं तातेश्वरस्यच्छानुखारेण वन्तः ४ 

मानात् कल्छितसंसाराद् श्रस्मान् निस्तारयितु यो योश्टुरसमाकं 
पापडेतोरात्मौत्सगे छतवान् स सव्वैदा धन्यौ शवात् । तथास्तु । ५ 

खौ टस्याङुग्रहेए यो युभ्नान् आहृतवान् तस्माजिरत्य यूयम ‹ 
अतिल्धणम् अन्यं सुसंवादम् अन्ववन्तत तचाहं विस्मयं मन्ये ! 

सोऽन्यसुसंवादः सुसंवाद नहि किन्त केचित् मानवा युश्नान् ° 

चच्चलोङूववैन्ति खौ ष्टौयसुसंवादस्य विपय्यैयं कन्तुः चेष्टन्ते च। 

युश्नाकं सन्निधौ यः सुसंवादोऽस्मामि चौषितस्तस्माट् च्रन्यः सुखं = 
वादोऽस्माकं खर्गोयदूतानां ठा मध्ये केनचिद् यदि घोग्यते तहि 
म शप्तो भवतु । पूवे यद्वद् अकथययाम, ददानोमहं पुनस्तदत् ९ 

कथयामि युयं यं सुसंवाद ग्टहो तवन्तस्तसमार् अन्यो येन केनचिद् 

युश्नत्सन्निधौ घोव्यते स ग्रो भवतु । साग्म्तं कमहम् श्रनु- १. 

नयामि? श्वर किंवा मानवान्? श्रहं किं मानुषेभ्यो रोचितुं 

यते? यद्यहम् दद्ानौमयपि मानुषेभ्यो ररुचिषेय तदं खौषटस् 

परिचारको न भवामि! 
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२९ 

हे श्रातरः, मया यः सुसवादो घोषितः सख मादुषान्न लबध- 

स्तददहं युश्रान् न्ञापयामि। श्रह कस्माच्चित् मुख्यात् तं न 

गटहोतवान् न वा शिदितवान् केवलं योशोः खो टस्य प्रकाश्ना- 
देव । पुरा चिहृदिमताचारौ यदाहम् श्राषं तदा यादृशम् 

श्राचरणम् श्रकरवम् ईश्वरस्य मण्डलं प्रत्यतौवेापद्रवं कुव्वेन् 

यादूक् तां व्यनाशयं तदवश्यं श्रुत वु्माभिः। श्रपरञ्च पव्ेषु- 

रुषपरम्परागतेषु वाक्येष्वन्यापेच्चातौवासक्तः सन् ग्रहं यिहदि- 

धश्मेमते मम समवयस्कान् बहन् खजातोयान् श्रत्यप्रयि । किञ्च 

य ईश्वरो मादगर्भख्थं मां एयक छता स्ौयानुरहेणाह्टतवान् 

स यदा मयि खपुच्र प्रकाशयितुं परदेश्ौोयानां खमोपे मया 

तं चोषयितुञ्चाभ्यलषत् तदाद क्व्यणोणिताभ्यां षड न मन्त्तयिल्वा 

प्वैनियुक्तानां प्रेरितानां समोपं यिष्श्रालेमं न गल्वारवदेशं 
गतवान् पञ्चात् ततृस्थानाद् दण्मेषकनगरं पराछत्या गतवान् । 

ततः परं वषेचये व्यतौतेऽदं पितरं सम्भाषित् यिरूशालेमं गला 

पञ्चदशदिनानि तेन साद्धेम् च्रतिष्ठं। किन्त त प्रभो रभ्ातरं 

याकोवञ्च विना प्रेरितानां नान्य कमष्यपश्यं । यान्येतानि वाक्यानि 

मया लिख्यन्ते तान्यनृतानि न सन्ति तद् दैश्वरो जानाति । 

ततः परम् श्रं खुरियां किलिकियाच्च देशौ गतवान् । तदानीं 

यिषदादे श्स्थानां खोष्टस्य मण्डलोनां लोकाः साचात् मम परि- 

चयमप्रा्य केवलं जनश्रुतिमिमां लब्धवन्तः, यो जनः पव्वेम् 

अस्मान् प्रत्युपद्रवमकरोत् स तदा यं धम्ममनाश्चत् तमेवेानौं 

प्रचारयतोति । तस्मात् ते मामधोश्वरं धन्यमवदन् । 

ॐ \ अ्ननन्तरः चतुदशसु वत्सरेषु गतेष्व वाणंवा सह यिशशरालेम- 
र नगर यपुनरगच्छं, तदानोँं तौतमयपि खसङ्किनम् श्रकरवं । तत्काले 
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ऽइम् दै श्वरदशेनार् याचराम् श्रकरवं मया यः परिञ्रमोऽकारि 

कारिश्यते बा स यन्निष्फलो न भवेत् तदयं परजातौयानां मध्ये 

मया धोग्यमाणः सुसंवादस्तत्नत्येभ्यो लोकेभ्यो विशेषतो मान्येभ्यो 

नरेभ्यो मया न्यवेदयत । ततो मम यूनानोयः खचर स्तो तस्य २ 

लकङेदोऽप्यावश्यको न बभ्यव । यतब्लेनागता च्रस्मान् दासान् 
कक्तेम् इच्छवः कतिपया भक्तश्वातरः खोष्टेन यौश्टनासभ्वं दतं 

स्वा तन्व्यम् अनुसन्धातु चारा दव समाजं प्राविश्नन्। अतः \ 

रजते सुसंवाद युभ्नाकम् श्रधिकारो यत् तिष्ठेत् तदयं वयं 

दण्डेैकमयपि यावद् श्राज्ञाग्रहणेन तेषां वश्या नाभवाम । परन्तु ऽ 

ये लोका मान्यास्तं ये केचिद् भवेयुस्तानदं न गणयामि यत 
श्वरः कस्यापि मानवस्य पक्तपातं न करोति, ये च मान्यास्ते 

मां किमपि नवौनं नाज्ञापयन् ' किन्तु हिन्नलचां मध्ये सुसंवाद- ° 

ग्रचारणस्य भारः पित्रे यथा मभमर्षिंतस्तयैवाच्छिन्नलचां मध्ये 

सुसंवादप्रचारणएस्य भारो मयि सूमपित इतित वैवृय चलत = 

श््िन्निलचां मध्ये प्ररितत्रक्मण यस्य या श्रक्तिः पिच्रमाभित- 

वतौ तस्येव सा शक्ति परजातीयानां मध्ये तस्मै क्मेणे माम- 

प्ाितवतो । अतो मेद्यं दत्तम् श्रनुगरहं प्रतिज्ञाय स्तम्भा दव < 

गणिता ये याकोवः कैफा योनो चैते सहायताश्चकं द्चिए- 

₹दस्तग्रहण विधाय मां बाणवाञ्च जगदुः, युवां परजातौयानां 

-खन्निधिं गच्छत वयं हिन्नलचों सन्निधिं गच्छामः, केवल दरिद्रा ° 

युवाभ्यां सररणौया दरति । अतस्तदेव कन्तुम् श्रहं यते स । 
विश्वासेन परित्राणं भवति । 

श्रपरम् श्रज्तियखियानगर पित्र श्रागतेऽदह तस्य दोषि- ११ 

त्वात् समचचं तम् अभत्सयं। यतः स पूर्वम् परजातौयेः सा- १९ 
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ङ्म् आरदहारमकरोत् ततः परं याकोवस्यः समौपात् कतिपयजने- 

व्वागतेषु स ङिश्नवड्नुव्येभ्यो भयेन जित्य पएयग् रभवत् । 

ह ^ 1 ~ ततोऽपरे सन्व॑विह्दिनोऽपि तेन साद्धं कपटाचारम् श्रकुव्वैन् 
~> 1 बाणेवा श्रपि तेषां कापद्ेन विपथगाम्यभवत् । ततस्ते प्ररुत- 

सुसंवादरूपे सरलपथे न चरन्तौति दृष्टां सर्व्वंषां सादात् 

पिम् उक्तवान् वत्वं चिह्ृदौ सन् यदि यिष्दिमत वदाय पर- 

जातौय इवाचरसि तहिं यिक्कदिमताचरण्णय परजातौयान् कुतः 

९५ प्रवन्तयसि ? च्रावां जन्मना यिह्धदिनौ भवावो परजातौयौ पापिनौ 

५९ न भवावः किन्तु वयवस्थापालनेन मनुय्यः धाश्मिको न भवति 

केवलं योरौ खीौष्टे यो विश्वासुस्तनैव धार्मिको भवतीति बुद्धा- 
वामपि व्यवस्छापालनं विना केवलं खौष्टे विश्वासेन धाश्िकता- 

प्राप्तये खौष्टे यौ शौ यश्चसिव यतो वयवस्थापालनेन कोऽपि मानवः 

९७ धाञ्िकतां प्राक्नुं न श्क्तोति। परन्त् चो्रुना धाम्मिकताप्रा्ये 

यतमानावप्यावां यदि पापिनौ भवावस्तरिं किः वक्रवयं? खौष्टः 

९८ पापस परिचारक दति? तन्न भवतु । मया यद् भेग्रं॑तद् 

५९ यदि मया पुननिर्गौयते तदि मयेवात्यमटोषः प्रकाश्यते । रहं 

९० यद् दैश्वराय जौवामि तदयं खवस्याया व्यवस्थाये ्रमिये । खौष्ेन 
सद्धं रुगे हतोऽसि तथापिण्जौवामि किन्तद जोवामोति नहि 
खौष्ट एव मदन्त जौवति । सालः सश्रौरेण मया यज्नोवितं 

धाय्येते तत् मम दयाकारिणि मदं खौयप्राणत्यागिनि चेश्वर 

पु विश्चसता मया धाय्यैते । श्रहमौ श्वरस्यानुग्रहं नावजानामि यस्माद् 

व्यवस्थाया यदि धाभ्मिकतू भवति तदं खौष्टो निरथंकमचिदत। 

ग रे 

दे. डे निव्नौधा गालातिलोकीः, युश्नाकं मध्ये क्रुभे इत दूव 

योष्टः खौष्टो युर्राकं समचं प्रकाशित श्रासौत् श्रतो यूयं यथा 
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सत्यं वाक्यं न ग्ल्लोय तया केनाङुद्यत ? श्रं युद्मत्तः कथा- ९ 

मेकां जिज्ञासे युयम् आत्मानं केनालभध्वं ? व्यवस्था पालनेन 

किं वा विश्वावाक्यस्य श्रवणेन? चयं किम् दैदग् श्रवोधा यद् ? 
श्त्मना कश्मोरन्य श्रौरेणए तत् खाधयितुं यतष्वे? तदि युश्नाकं ५ 
शरूतरो दुःखभोगः किः निष्फलो भविव्यति? ुफलयुक्रो वा 

किं भविव्यति? यो युभ्ग्यम् श्रात्मानं दत्तवान् युग्मन्््य \ 

श्रा्चर्यासि क्द्मोणि च साधितवान् स किं व्यवस्थापालनेन 

विश्वासवाक्चेस्य श्रवणेन वा तत् कृतवान् ? लिखितमास्ते, ““च्रतरा- 

दाम द्वरे यश्वसौत् ख च विश्वासस्ते घार्िकतायं गणितो 
बन्धव, अतो ये विश्वाखाितास्त एवात्राहासस्य खन्ताना इति 

युद्माभिः ज्ञायतां । श्श्वरो परजातोयान् विश्वासेन धाभ्बिको- ८ 
करिग्यतोति पृव्वे ज्ञावा शशास्लदाता पू्वैम् चअन्राहामं सुखुवादं 

श्रावयन् जगाद, “वत्तौ परजातोयाः सव्वे श्राश्िषं प्राप्य- 

न्तौति।” अतो ये विश्वाखाथितास्ते विश्वासिनात्रादाभमेन साद्धम् ° 

आशिषं लभन्ते | यावन्तो लोका व्यवस्यायाः ककाष्छाश्रयन्ति १. 

ते सर्व्व शापाधौोना भवन्ति यतो लिखितमास्त, यथा, “यः 

किद् एतस्य व्यवस्धाग्रन्धस्य सब्वेवाक्यानि निग्किट्रं न पालयति 

स शप्त इति।” शश्रस्य साच्चात् कोऽपि वस्या धाभ्बिको न ९९ 

भवति तद् व्यक्तं, यतः “शधाभ्भिको मानवो विश्वासेन जौवि- 

ययतति शस्त्ौयं वचः । व्यवस्था तु विश्वासम्बन्धिनो न भवति ९२ 

किन्त्वेतानि यः पालयिव्यति स एव तँ जविव्यतौतिनियमसम्ब- 

ज्धिनौ । खौष्टोऽस्मान् परिक्रौय व्यवसाया शापात् मोचितवान् १२ 
यतोऽस्माकं विनिमयेन स॒ खयं शापास्यदमभवत् तदचि लिखित- 

मास्ते, यथा, “यः कञ्चित् तरावुह्णग्न्यते सोऽमिश्न्न इति ।” 
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तस्माद सखौषटेन ` यौष्रयनात्राहामस्याशौः परजातौयलोकेषु वन्तेते 

तेन॒ वयं प्रतिज्ञातम् च्रत्मानं विश्वासेन लु श्क्तुमः। हे 

भ्राठगण मानुषाणं रोत्यनुशारेणद कथयामि केनचित् मा- 

नवेन यो नियमो निरचायि तस्य विहृति दद्धि बां केनापि न 

क्रियते । परन्वन्रादहामाय तस्य वश्राय च प्रतिज्ञाः प्रतिष्ञ्रु- 

विरे त्न वश्रशब्द बज्वचनान्तम् च्रश्रूवा तव वंशायेत्येकवचनान्तं 

बश्व सर च वंश; खोष्ट एव । श्रतएवाह वदामि, ईश्वरेण यो 

नियमः पुरा खौष्टमधि निरचायि ततः परं चिश्द्धिकचत्ः- 

श्रतवन्छरेषु गतेष स्थापिता व्यवस्था त॒ नियमं निरयेकौरत्य 

तदोचप्रतिज्ञां लो न श्क्रोति। यस्मात् दायांग्रलाभो यदि 

व्यवस्थया भवति तरिं प्रतिज्ञथा न भवति किन्तवौश्वरः प्रतिज्ञया 

दाञयांश्म् अन्रादहामायाददात् । तहिं व्यवस्था किष्ूता ? प्रतिज्ञा 

यस्मे प्रतिश्रता तस्य॒ वंशरस्यागमनं यावद् व्यभिचारनिवारणाये 

व्यवस्तापि दत्ता, सा च दूतिराज्ञापिता मध्यस्थस्य करे समर्पिता 

च । नेकस्य मध्यस्थो विद्यते किन्लौश्वर एक एव । तडं व्यवस्था 

किम् ईश्वरस्य प्रतिज्ञानां विरुद्धा? तन्न भवतु यस्माद् यदि 

सा व्यवस्था जौवनदामे समर्याभविव्यत् तहिं व्यवस्थयैव ध(शिकता- 

लाभोऽभविय्यत् । किन्तु यौ्एखौष्टे यो विश्वाषस्तत्सम्बन्धिन्याः 

प्रतिज्ञायाः फल यद् विश्वाषिलोकेभ्यो द्यते तदथं शास््रदाता 

सर्व्वान् पापाधौनान् गणयति । श्रतएव विश्वासस्यानागतसमये 

वय ॒व्यवस्याधोनाः सन्तो विश्वासस्योदय यावद् रुद्धा इवारच्छा- 

महे । इत्यं वय॒यद् विश्चासेन धाभ्मिकैभवामस्तदयं खौष्टस्य 
समौपम् अस्मान् नेतु व्यवस्यायन्थोऽस्माकं विनेता बग्यूव । किन्व- 

धुनागते विश्वासे वय तस्य विनेतुरनधौोना श्रभवाम । खौष्टे 
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यौशौ विश्वसनात् स्ववं यूयम् ईश्वरस्य सन्ताना जाताः । चथ ₹° 

यावन्तो लोकाः श्गौष्टे खलापिता श्रभवत सव्वं खौष्टं परिहित- 

वन्तः । श्रतो युश्मन्मध्ये यिदह्ृदियूनानिनो द्सखतन्लयो चौषा- रम 

युरुषयोश्च कोऽपि विग्रेषो नास्ति; ष्वव यूयं खौष्टे चौग्रावेक 

एव । किञ्च यूय चदि खौष्टस् भवथ तहि सुतराम् अव्राहामस्य २९ 

सन्तानाः प्रतिज्ञया दायदहराशा्ये । 

श्रं वदामि दायदरो थावद् बालस्तिष्टति तावत् सवैखस्या- £ ९ 

धिपतिः सनपि स दासात् केनापि विषयेण न विभरिय्यते किन्त पिचा 

निरूपित समयं यावत् पालकानां घनाध्य्ाणञ्च निघ्नस्तिष्टति ॥ \ 

ततद् वयमपि वाच्यकाले दासा दव सखारस्याचरमालाया श्रधौना इ 

त्रासे । श्रनन्तर समये सम्युणेतां गतवति यवय्याधोनानां मोच- ५ 

नाम् श्रस्माक पुच्चलमप्राष्ययेश्ेश्धरः स्तिया जातं व्यवस्थाया ५ 

अधोनोग्तञ्च खपु प्रेषितवान् । 

ययं सन्ताना अभवत तत्कारणाद् दैश्वरः खपुच्चस्ात्मानं ९ 

युश्राकम् श्रन्तःकरणानि प्रहितवान् स चात्मा पितः पितरित्या- 

ऋानं कारयति। श्रत ददानो तले न दासः किन्तु सन्तान एेव ° 

तस्मात् सन्तानलाच खौष्टेनेश्वरोय दायद्हरोऽप्याध्ये । 

दंश्वरानुग्रहे स्थिर स्थातुं विनयः । 

श्रपरञ्च पृव्वे यूयम् इश्वरं न ज्ञाला यै खभावतोऽनौश्वरास्तेषां 

दाखलेऽतिष्टत । ददानौम् शश्वरं ज्ञाला यदि वेश्वरेण ज्ञाता यूयं ‹ 

कथं पुनस्तानि विफलानि तुच्छानि चाक्षराणि प्रति परावत्तितं 

शक्तय ? युयं किं पुनस्तेषां दासा भवितुमिच्छय ? युयं दिवसान् ९ 

मासान् तियौन् संवत्सरा सम्बन्यध्वे । धुश्रदथं मया यः परिश्रमो- ११ 

ऽकारि स विफलो जात इति चुश्ानध्यहं बिभेमि । 
464 



8 १३-२५ गालातिनः षति पेरितस्य पौलस्य पच । १६१ 

शद् 

१४ 

१४. 

२२५. 

हे भ्रातरः, श्रहं यादृशोऽसि यूयमपि तादृश्रा भवतेति प्रा 

येये यतोऽहमपि युश्न्तुल्योऽभवं युद्नाभि मेम किमपि नाप- 

राद्धं । पू्वेमह कलेवरस्य दौव्वैस्येन युश्रान् सुसंवादम् अज्ञापय- 

भिति यूयं जानौय । तदानीं मम परौच्क शरौरक्रं दृष्टा यूयं 

माम् श्रवन्ञाय खतो यितवन्तस्तन्नदि किन्वोश्वरस्य दूतमिव मा- 

च्तात् खौष्टं योश्रुमिव वा मां गहोतवन्तः। श्रतस्तादानौं युश्राकं 

या धन्यताभवत् सा क्त गता? तदानौँ यूयं यदि खेषां नयना- 
न्यत्याख मद्यं दातुम् श्रश्रच्छत तदं तदष्यकरिग्यतेति प्रमाणम् 

रह ददामि। साग््रतमहं सत्यवादिलात् किं युश्नाकं रिपु जा- 

तोऽसि ? ते युश्नत्तते सख्यद्धंन्ते किन्त सा सद्धा कुख्छिता यतो युयं 

तानधि यत् स्यद्धष्वं तदथं ते युश्रान् ए्थकू कर्तम् इच्छन्ति । 

केवलं युश्मखमोपे ममोपस्थितिसमये तन्नि, किन्त सवदैव भद्र 
मधि स्द्भनं भद्रं। हे मम बालकाः, यु्मदन्त यावत् खौष्टो 

मूत्तिमान् न भवति तावद् युश्त्कारण्णत् पुनः प्रसववेदनेव मम 

वेदना जायते । श्रहमिदार्नौँ युश्राकं सन्निधि गला खरान्तरेण 

युश्रान् सम्भाषितुं कामये यतो युश्भानधि व्ाङ्कलोऽस्मि । 

डे व्यावस्थाधोनताकाङ्किणः, यूयं किं व्यवस्थाया वचनं न 

ग्य्ोय? तन्मां वदत। लिखितमास्ते, ्रनाहामख्य दौ पुतच्चतावासाते 

तयोरेको दास्यां दितोयश्च पल्यां जातः। तयो यौ दास्यां जातः 

स शारोरिकनियमेन जज्ञे यश्च॒ पल्यां जातः स प्रतिज्ञया जन्ने। 

इदमास्यानं दृष्टान्तखरूपं ¦ ते दे योषितावोश्वरौ यसन्यौ तयोरेका 

सौनयपव्वेताट् उत्यन्ना दासजनयत्नौ च सातु हाजिरा। यस्माद् 

हाजिराशन्देनारवदेश्रस्यसौोनयपन्वैतो बोध्यते, सा च वत्तेमानाया 

विरूश्रालेम पुराः सदृष्ौ। यतः खवाललेः सहिता सा दासम् 
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आस्ते । किन्तु खर्गोया यिरूश्ालेमपुरौ पनो सरववेषाम् रस्माकं २९ 

माता चास्त। यादृशं लिखितम् शआरास्त, ९७ 

बन्ध्ये खन्तानरौने वं खर जयजयं कुङ् । 

अप्रसूते तयोल्ञाखो जयशब्दश्च गौयतां । 

यत एव सनाथाया योषितः सन्तते गंणात् । 

अनाथा या भवेन्नारौ तदपत्यानि शरिश्रः॥ 

हे अ्रादगण, दसृहाक दव वय प्रतिज्ञया जाताः सन्ताना: । रन 

किन्त॒ तदार्नो शारौरिकनियमेन जातः युचो यदद् श्रात्मि- २९ 

कनियभमेन जातं पुम् उपाद्रवत् तथाधुनापि । किन्तु शासते ९० 

किं लिखित? लम् दमां दाषः तस्याः पुचञ्चापशारय यत 

एष टासोपुचः पनौपुतेए समं न द्ायदरो भविव्यतौति । श्रतएव 

हे भ्रातरः, वयं दास्याः सन्ताना न शला पल्याः सन्ताना भवामः। २९ 

खौष्टोऽखभ्यं यत् खातन्त्य दत्तवान् यूयं तच खिरास्ति- ४४ १ 
छत ॒द्ासत्वयुगेन पुन नं निवध्यध्वं। पश्यताहं पौलो युश्मान् , 
वदामि यदि हिन्नवचो भवथ तरिं खौष्टेन किमपि नोपका- 

रिष्ये । श्रपरं यः कश्चित् छिन्नलग् भवति ख॒ श्छव्यव- ₹ 

स्थायाः पालनम् ईश्वराय धारवतोति प्रमाणं ददामि । युश्नाक ५ 

यावन्तो लोका वयवस्या धाञ्भिकौभवितु चेष्टन्ते ते सव्वं खौष्टाट् 

ग्रष्टा श्रनुग्रदात् पतिताख्। यतो वयम् श्राद्मना विश्चा- ५ 

सात् धाञ्जिकतालाभाग्रासिद्धिं प्रतोचामदहे। खीष्टे योशौ त्वकू- € 

रेदात्वकूकेदयोः किमपि गुणं नास्ति किन्तु प्रज्ञा सफलो विश्वास 

एव॒ गणयुक्रः। पूव्यं युयं सुन्दरम् श्रधावत किन्तिदानौ केन ° 
बाधां प्राय अत्यतां न शह्णोय? युञ्नाक सा मति युश्नदाहान- = 

कारिण रेश्वरान्न जाता। 
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१९ 

१२ 

९४ 

९५९ 

९ॐ 

विकारः शत्घञशक्नां खल्पकिष्ठेन जायते । 

युश्माक मति विकारं न गभिव्यतोत्यहं युभ्रानधि प्रभुनाशरसे ; 

किन्त यो युश्नान् विचालयति ख यः कञ्चिद् भवेत् समुचितं 

दण्डं प्राश्यति। परन्त॒ हे भ्रातरः, यथ्यदम् द्दानोम् श्रपि 
लकूङेदं प्रचारथेयं तदं कत उपद्रवं भुञ्ौीय? तत्छते करु 

जिन्बाधम् अभ विव्यत् । ये जना युश्माकं चाञ्चल्यं जनयन्ति तेषां 

केदनम्नेव मयाभिलय्यते । 

हे भ्रातरः, यथं खातन्व्यायेम् ्ह्ृता श्राध्वे किन्तु तत्सा 

तन्व्यद्रारेण शारौरिकभावो युश्नान् न प्रविग्रतु। युधं प्रल्ना पर 

सपर परिचय्थां कुरुष्व । यस्मात् लं समोपवासिनि खवत् प्रेम 

कुर्या दत्येकाज्ञा छत्छाया व्यवस्थायाः सखारसंग्रहः । किन्तु खयं 

यदि परस्परं ददश्व्य ऽ्राश्यष्ये च तदहि युश्नाकम् एकोऽन्येन 

यन्न ग्रस्यते तच युश्नाभिः सावधाने भवितव्य । 
शारोरिककम्मात्मिककम्मे णोः कथनञ्च । 

रह त्रवोमि यूयम् आस्सिकाचारं कुरुत श्रारोरिकामि- 

लाषं मा पूरयत । यतः श्ारोरिकाभिलाष आ्रात्मनो विपरतः, 

आद्विकाभिलाषञ्च श्रौरस्य विपरोतः, अननयोरुभयोः परस्परं 

विरोधो विद्यते तेन युश्राभिः यंद् अभिलच्यते तन्न कर्तव्यं । 

यूयं यदयात्मना विनौयघ्व तदं वयवस्वाया श्रधौना न भवय । 

रपर परदारगमनं बेश्यागमनम् अप्रचिता कामुकता प्रतिमापूननम् 

दन्रजालं शरच्चतवं विवादोऽन्तञ्चलनं क्रोधः कलदोऽनेक्यं पाक्यम् 

दैव्यं बधो मत्तवं लम्पटवमित्यादौनि स्यष्टत्रेन श्ारौरिकभावस्य 

कम्माणि सन्ति। पूव्यं यदत् मया कथितं तदत् पुनरपि कथ्यते 

ये जना एतादृशानि कश्मोण्याचरन्ति तैरौश्वरस्य राच्येऽधिकारः 
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कदाच न लप्यते किञ्च परमानन्दः शान्तिञ्धिरसद्दिष्ण हिते- रर 

षिता भद्रलं विश्वास्यता तितिच्वा परिभितभोजिवमित्यादौन्यात्मनः ` 

फलानि सन्ति तेषां विरुद्धा कापि- व्यवस्था नहि । येतु खौष्टस्य रद 

लोकास्तं रिपुभिरभिलाषेश्च सहितं शारौरिकभावं क्र गे निहतवन्तः। २४ 

यदि वयम् शरात्मना जोवामन्तरद्यात्सिकाचारोऽस्माभिः क्तव्यः, दपैः २५ 

परस्यर निभेत्सेनं देषखास्माभि ने कत्तेद्यानि । २९ 

हे भ्नातरः, युश्राकं कञ्चिद् यदि कर्िञित् पापे पतति € ९ 

तर्याद्दिकभावयुक्ते येश्माभिस्तितिक्ञाभावं विधाय स पुनर्त्याष्यतां 
यूयमपि यथा ताढृकूपरोक्चायां न पतथ तथा सावधाना भवत । 

युश्नाकम् एकको जनः परस्य भार वदहतनेन प्रकारेण खौष्टस्य ₹ 

विधिं पालयत । यदि कश्चन चुद्रः सन् खं महान्तं मन्यते तहिं र 

तस्यात्मवञ्चना जायते । श्रत एकैकेन जनेन स्वकंगैयकम्मेणः परौच्चा ४ 

क्रियतां तेन परं नालोक्य केवलम् श्रात्मालोकनाद् तस्य स्ञाघा \ 

सम्भविष्यति । यत एकको जनः खकौयं भारं वच्छति । 

यो जनो धद्मौपदेग्रं लभते स उपदेष्टारं सवौ यसव्वेसन्यत्ते ई 

भागिनं करोतु । युश्नाकं भ्रान्त नं भवतु, दैश्वरो नोपहसि- ° 

तव्यः, येन यद् वौजम् उष्यते तेन तज्नातं शस्यं कन्तिष्यते । खश्ररौ- = 

राये येन वौजम् उष्यते तेन शरौराद् विनाशरूपं ग्रस्यं लप्यते 

किन्त्वात्मनः कते येन वजम् उप्यते तेनात्मतोऽनन्तजौ वितरूपं 

शस्य लप्यते । सत् कम्मकरणेऽस्माभिर श्रान्ते भवितव्ये यतोऽक्ान्ते- < 

स्तिषटद्धिरस्माभिरूपयुक्रसमये तत् फलानि लश्यन्ते । श्रतो यावत् ' ° 

समयस्तिष्ठति तावत् सर्व्वान् प्रति विग्रेषतो विश्वासवेश््वासिनः 

प्र्मस्माभि इहिताचारः कन्तेवयः। 

हे भ्वातरः, श्रं खदस्तेन युश्नान् प्रति कियद्टदत् पच ९! 
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& १२-१८ गालातिनः प्रति पेरितस्य पौलस्य पञ । 8६< 

५२ लिखितवान् तद् युद्माभिः दुंश्तां । ये शारौरिकविषये सुदृश्या 

भवितुमिच्छन्ति ते यत् खौष्टस्य क्रुशस्य कारणादुपद्वस्य भागिनो 

५२ न भवन्ति केवलं तदथं लकूङेदे युभ्मान् प्रवत्तयन्ति। ते लक् 

केदग्रादिणोऽपि व्यवस्थां न पालयन्ति किन्तु युश्नच्छरौरात् ्ाघा 

९४ लाभायं चु्राकं व्कूङेदम् इच्छन्ति । किन्तु येना संसाराय 

इतः ससारोऽपि मद्यं ₹हतस्तदस्मतप्रभो यो शरुखौष्टस्य कशं विना- 

९५ न्यच कुचापि मम क्राघनं कदापि न भवतु खौषटे योनौ 

लकूकेदाचकूकदयोः किमपि रुणं नास्ति किन्तु नवौना ख्ष्टिरेव 

९९ गुनयुक्रा । अपरं यावन्तो लोका एतस्मिन् मागें चरन्ति तेषाम् 

९० दैश्वरोयस्य छत्छरस्येखायेलस्य च शान्ति दंयालाभश्च श्यात् । इतः 

पर कोऽपि मां न ज्खिप्नातु यस्माद् श्रं खगे प्रभो 

५ योग्ररुखोषटस्य चिद्धानि धारये। हे तरः, रस्माकं प्रभो 

योश्रिखौषटस्य प्रसादो युश्नाकम् आत्मनि खेयात् । तथास्तु । | 

----- ~~ --~~---- ~~~ ~~ ~~“ 
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द फिषिणः परति पोलस्य प्रेरितस्य पच॑। 

द्ेश्वरलाधितपरित्राणक्था । 

मङ्गलाचरणम् । 

ईश्वर खेच्छया यौ शएखैौष्टस्य प्रेरितः पौल इफिषनगरस्थान् १ 

पविचान् खौष्टयोश्ौ विश्वासिनो लोकान् प्रति पतं लिति । 
अस्माकं तातच्येश्वरस्य प्रभो र्यौश्िखौष्टस्य चानुग्रहः शान्तिख 

युश्माखु वन्तेतां । 
विश्चाखिलोकानाम् ईञश्चरमनोनौतल्कथनम् । 

अस्माकं प्रभो ्योँश्लोः श्ौष्टस्य तात ईश्वरो चन्यो भवतु; 

यतः स सखरौष्टेनास्मभ्वं सब्वेम् आध्यात्मिकं खर्गोयवर दत्तवान् । 

वयं यत् तस्य समक्तं प्रेन्ना पवित्रा निष्कलङ्का भवामस्तदथं 

स जगतः ष्टः पू्वं तेनास्मान् अ्रभिरो चितवान्, निजाभिलषिता- 

नुरोधाच्च योष्ना सखौडेन सखस्य निमित्तं युच्रलपदेऽस्मान् 
खकोयानुग्दस्य महत्वस्य प्रशसाथं पूव्यं नियुक्तवान् । तस्माद् 
च्रतुयदात् स येन प्रियतमेन युजेएणस्मान् श्रनुग्रहोतवान्, वयं 

तस्य शोणितिन सुक्तिम् श्रय॑तः पापचमां लब्धवन्तः । तस्य य 

ईद् गो ऽनुग्रहनिचिस्तस््ात् सोऽखमभ्यं खव्वेविधं ज्ञानं बुद्धिन्च बाडलय- 
रूपेण वितरितवान्। खेष्यथिव्यो येद्यट् विद्यते सत्सव्व स खौ 
संय्रौव्यतौति दहितैषिण्ण तेन कतो यो मनोरथः इम्बूणतां गत- 

वत्सु समयेषु साधथितव्यस्तमधि ख खकोयाभिलाषस्य निगूढं 

11 

भावम् श्रद्धान् ज्ञापितवान्। पूष्वे खौष्टे विश्वाखिनो यै वयम् ११ 
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१ १२-२३ इफिषिणः पति प्रेरितस्य पौलस्य पत्तं । 8७९ 

0 श 

द 

1 

श्रस्मत्तो यत् तस्य मदग प्रशंसा जायते, तदयं यः खकौयेच्छायाः 

मन््एातः सर्व्वाणि साधयति तस्य मनोरथाद् वयं खञौषटेन पूवव 
निरूपिताः सन्तोऽधिकारिणे जाताः। यूयमपि सत्यं वाक्यम् 

श्रथेतो युशमत्प रिचा णस्य सुसंवादं निशम्य तस्मिन्नेव खो ष्ट विश्वसितवन्तः 

प्रतिज्ञातेन पवित्रेणत्मना सुद्रयेवाङ्धिताश्च ' यतस्तस्य मदिन्नः 

प्रकाशाय तेन क्रौतानां लोकानां भुक्ति यावन्न भविव्यति तावत् 

ख शआ्त््ास्माकम् अ्रधिकारिलस्य सत्यङ्ारस्य पणएसदपो भवति । 

दफिषौयानाम्थं पौलस्थ प्राथेनम् । 

प्रभौ योश्नौ यु्नाकं विश्वासः सव्वषु पविचरलोकेषु प्रेम चास्त 
दूति वादा श्रुत्वाहमपि युश्मानधि निरन्तरम् ईश्वर धन्य वदन् 

प्रायेनासमये च युश्नान् स्मरन् वरमिमं याचामि च्रस्नाकं प्रभो 

यो शखौषटस्य तातो यः प्रभावाकर ईश्वरः स खकंगैयतत्चन्ञानाय 

युश्भ्यं ज्ञानजनकम् प्रकाशितवाक्यबोधकञ्चात्मानं देयात् । युश्राकं 

ज्ञानचचूषि च दौ्भियुक्तानि हत्वा तस्याङ्ानं कोदृश्चा प्रत्याशया 

सम्बलितं पवि्रलोकानां मध्ये तेन दत्तोऽधिकारः कोदृशः 

प्रभावनिधि विश्वासिषु चास्मासु प्रका श्रमानस्य तदौयमडहापराक्रमस्व 

मदत कौदृग् भअ्रुपमं तत् सव्व युश्रान् ज्ञापयतु । यतः स यच्याः 

शक्तेः प्रबलतां खोष्टे प्रकाशयन् गत गणमध्यात् तम् उत्थापितवान्, 

श्रधिपतित्पदं शासनपदं पराक्रमो राजत्वञ्चेतिनामानि यावन्ति 

पदानोह लोके परलोके च विद्यन्ते तेषां सव्व॑षाम् ऊद्धं खें 

निजदकिणएपाश्चं तम् उपवेशितवान्, सर्व्वाणि तस्य चरणएयोरधो 
निहितवान् या मण्डलो तस्य शरौरं सव्वेच स्वेषां पुरयितुं पूरकञ्च 

भवति तं त्वा मून कला सर्ववषाम् उपय्यैपरि नियुक्तवां ञ्च सेव 
्रक्तिरस््माखपि तेन प्रकाश्यते । 

471 



४७ इफिधिणः परति परेरितस्य पौलस्य पचे । र १-१९४ 

विश्वासिलोकः खभावलः कौडग् चनुग्रदेण च कोटक तद्ाष्यानस् । 

एुरा यूयम् श्रपराधैः पापैश्च शताः सन्तस्तान्याचरन्त दृ ह- ॐ ९ 

लोकस्य संसारानुखारेणणकाश्रराञ्यस्याधिपतिम् श्रयत: साग्मतम् २ 

्रन्नालङ्ठिवंगेषु कम्मेकारिणम् श्रात्मानम् अरन्व्रजत । तेषां मध्ये २ 

सव्वं वयमपि पूवे श्रौरष्् मनस्कामनायाच्चेहां साधयन्तः 

स्वशरौरस्याभिलाषान् श्राचराम सर्व्व॑ऽन्य इव च खभावतः करोध- 

भाजनान्यभवाम । किन्त करूणानिधिरोौश्वरो येन महाप्रेनास्ान् 

द चितवान् तस्य खप्र्नो बाकष्याद् श्रपराधे श्टैतानप्यस्मान् खौष्टेन ५ 
ह जौ वितवान् यतोऽल पदाद् यूयं परित्राणं प्रापनाः । म च खौषटेन < 

यो एनास्मान् तेन साद्धेम् उत्थापितवान् खगे उपवेशितवांख्च । 

दूत्यं स खौष्टेन योश्नास्मान् प्रति खहिनैषितया भावियुगेषु ° 
खकौयानुदस्यानुपंमं निधिं काश्यितुम दच्छति । यूयम् ्रलु- न 

ग्रदाट् विश्वासेन परिचाणं प्रा्चाः, तच्च युष्न्ृलकं नदि किन्वौ- 
श्वरस्येव दान, तत् कश्मेणां फलम् श्रपि नहि, श्रतः केनापि < 

न ॒श्ञाचितव्ये। यतो वयं तस्य काय्यं प्राग् दैशरेण निरूपिताभिः १. 

सत्कियाभिः कालयापनाथ खौ योगौ तेन ष्टा । 

ष्लौषटमण्डल्याम् यिह्दौयानां परजातौ यानाञ्च रकमत्यम् । 

पुरा जन्मना परजातौया रदस्तछृतं व्वककेदं प्राते लौकै- ११ 

खाच्छिन्नलच इतिनान्नां स्याता ये ययं ते येभ्नाभिरिदं स्म्य 

यत् तसन् समये यूथं खोष्टाद् भिन्ना रखायेललोकानां ९; 

हवासाद् दूरस्थाः प्रतिज्ञासम्बलितनियामानां वदः खिताः सन्तो 

निराशा निरीरशवरीश्च जगत्याध्वम् दति । किन्त्वधुना खौ यौश्रा- १२ 

वाश्रं प्रा पुरा दरवत्तिनो यूयं खौष्टस्य शोणितिन निकट- 

व्निनोऽभवत । यतः सख एवास्माक् सन्धिः स दयम् एकौङृतवान् २५ 
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₹२५-३ ७ इफिथिणः प्रति प्रेरितस्य पौलस्य.पकं। ४७३ 

१५४ 

शचतारूपिण्णं मध्यवल्तिनों प्रभेद कभित्ति भग्रवान् दण्डाज्ञायुक्त 

विधिश्स्तं खश्ररौरेण ल्तवांश्च । यतः स सन्धिं विधाय तौ 

दौ खस्मिन् एकं नूतनं मानवं कत्त खकोयक्र र शतां निहत्य 
तेनेवेकस्मिन् शरौरे तयो दयोरौश्वरेण सभ्धिं कारयितुं निश्ित- 
वानं। स चागत्य दूरवत्तिनो युश्रान् निकटव्तिनो ऽन्यांञ्च 

सन्धे मंङ्गलवात्तां ज्ञापितवान् । यतस्तस्माट् उभयपच्चौया वयम् 

एकेनात्मना पितुः समोपं गमनाय सामथ्ये प्राप्नवन्तः । 

अरत ददानः यूयम् असम्पर्क्योया विदेशिनश्च न तिष्ठन्तः 

° पविचलोकरैः संहवाभिन ईश्वरस्य वेश्मवासिनखाध्वे । श्रपर प्रिता 

भाववादिनञ्च यत्र भिन्तिमूलखरूपास्तच यूयं तसन् मूले निचौ- 

यष्वे तत्न च सख्य योश्एः खौष्टः प्रधानः कोण्थग्रस्तरः । तेन र्ता 

निभ्वितिः सगर्यमाना प्रभो पविच्नं मन्दिर भवितु वद्धेते । यूयमपि 
त्र सग्र्यमाना श्रात्मनेश्वरस्य वासस्थानं भवय । 

९, चरतो तोः परजातोयानां युश्नाक्रं निमित्त यौश्रौष्टम्य 
५६ 

. 

1 

# 1 

न्दौ यः सोऽह पौलो त्रवोमि। युश्मदर्थम् ईश्वरेण मद्य 
दत्तस्य वरस्य नियमः कोदु शरस्तद् युद्माभिर्रावौति मन्ये । श्रयेतः 

पूव्वं मया संचेपेण यथा लिखितं तथाह प्रका शितवाक्येनेश्वरस्य 

निगृढ भाव ज्ञापितोऽभवं । श्रतो युश्नाभिस्तत् पटिवा खौष्टमधि 

तस्मिजिगूढ भावे मम ज्ञान कौदृशं तद् भोक्ते । पूव्वेयुगेषु 

मानवसन्तानास्तं ज्ञापिता नासन् किन्त्वधुना स भावस्तस्य पवि- 

चान् प्रेरितान् भाववादिनञ्च प्रत्यात्मना प्रकासितोऽभवत् ; श्रेत 

रश्वरस्य शक्तेः प्रकाशात् तस्यानुयहेण यो वरो मद्यम् अदायि 

तेना यस्य सुखवादस्य परि चारकोऽभव, तद्वारा खौषटेन परजातौया 

अन्ये: साङ्केम् एकाधिकारा एकश्रोरा एकस्याः प्रतिज्ञाया अरंशि- 
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नश्च भविव्यन्तौति। सर्वषां पविच्रलोकानां चुद्रतमाय मद्य 

बरोऽयम् ्रदायि यद् परजातौयानां मध्ये बोधागम्यस्य गुण- 

निधेः खौष्टसट मङ्गलवान्तां प्रचारयामि, कालावस्थातः परववैस्माच्च 

यो निगूढभाव दश्वरे गश्च श्रासौत् तदौचनियमं सर्व्वान् ज्ञाप- 

यामि। यत दैश्वरस्य नानारूपं ज्ञानं यत् सातं मण्डल्या 

खगं प्राधान्यपराक्रमयुक्तानां दूतानां निकटे प्रकाश्यते तदथै ख 
यौदा शख्नौष्टेन सर्व्वाणि ्ष्टवान् । यतो वयं यस्मिन् विश्वस्य 

दृढभक्वा निभेयताम् शश्वरस्य समागमे सामथञ्च प्राप्तवन्त 

सतमस्कं प्रथु यौश्टं खौषटमधि स कालावसखायाः पून तं मनो- 

रथ कृतवान् । अतोऽहं युश्मन्निमित्त दूःखभोगेन क्तान्ति यन्न 

गच्छामो ति प्राये यतस्तदेव युक्माकं गौरवं । 

भ्राथेनाघन्यवादनच्च । 

अतो हेतोः खगेप्रथिव्योः खितः छतो वंशो यस्य नान्न 

विख्यातस्तम् अस्मत्रभो रयोश्रखौष्टस्य पितरमुदिश्णाहं जानुनौ 

पातयिता तस्य प्रभावनिधितो वरमिमं प्रायंये। तस्यात्मना 

युश्राकम् आन्तरि कपुरूषस्व शक्तं ठँद्धिः क्रियतां । खौषटस्त विश्वासेन 

युश्माकं दयेषु निवसतु । प्रेमणि युश्राकं बद्धमूललं सुस्थिरलच्च 

भवतु । दत्थ प्रस्यताया दौधताया गभौरताथा उच्तायाञख्च बोधाय 

सर्व्वैः पवि्रलोकैः प्राप्ये सामथ्यै युश्नाभि लंभ्यतां, ज्ञानातिरिक्त 

खौष्टस्य प्रम ज्ञायताम् ईश्वरस्य सन्ुणेदद्धिपय्यन्त युश्राकं दद्धि 

भवतु च) 

्रस्माकम् अन्तरे या शक्तिः प्रकाशते तया सव्वांतिरिक्र कम्म 

कुव्वेन श्रस्राकं प्रार्थनां कल्पनाच्चातिक्रमितु यः ग्क्रौत्ति खोष्ट- 

यौना मण्डल्या मध्ये सव्व॑षु युगेषु तस्य चन्यवादौो भवतु । इति । 
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दश्वरभक्तोपयोग्याचरितुं विनः । 

8२ रतो बन्दिरहं प्रभो नारा युद्मान् विनये यूयं चेनाङाने- 
न्च 

॥ 

१ 

॥ = र 

१५ 

१९ 

नाह्भतास्तदु पयुक्ररूपेण सव्वेया नच्रतां खदुतां तितिक्षां परस्यर 

प्रे्ना सदिष्णएताञ्चाचरत । प्रणयवन्धनेन चात्मन रेक्यं रक्षितं 

यतघ्वं । युयम् एकशरौरा एकात्मानश्च॒ तदद् श्राह्णानेन यूयम् 

एकप्रत्याशाप्राप्तये समाहूताः । युश्राकम् एकः प्रभुरेको विश्वास 

एकं खापनं, सर्व्वेषां तातः सव्वीपरिखखः सव्वेव्यापौ सर्वव॑षां युश्माकं 

मध्यवर्तौ चेक ईश्वर श्रास्ते। किन्त ौष्टस्य दानपरिमाणनुसाराद् 

श्रस्माकम् एकरैकस््न विशेषो वरो ऽद्ायि । यथा लिखितम् श्रास्त, 
ऊद्धंम् आरर्द्य जेटन् स विजित्य बन्दिनोऽकरोत् । 

ततः स मनुजेभ्योऽपि खौयान् व्यभ्राएयद् वरान् ॥ 
ऊम् श्रारद्येतिवाक्यस्यायमथः स पूव्वं षयिवौरूपं सर्व्वाधः- 

खितं स्थानम् अवतोणेवान्; यञ्चावतोणेवान् स एव खर्गा- 

णाम् उप्युपर्य्यारूढवान् यतः सर्व्वाणि तेन पूरयितव्यानि । ख 
एव च काञ्चन प्रेरितान् श्रपरान् भाववादिनोऽपरान् सखु 

वादप्रचारकान् श्रपरान् पालकान् उपदेगकांञख्च नियुक्तवान् । 

यावद् वयं स्वव विश्वाषसयेशवरपुच्तविषयकस् तच्चज्ञानस्य चच 

सन्यूणं पुरुषा थंञ्चायेतः खौषटस्य सबूएंपरिमा णय सभं परिमाणं 

न प्रापुमस्तावत् ख परिचर््याकश्खाघधनाय सगौषटस्य शरौरस्य निष्ठाय 

च पविच्रलोकानां सिद्धतायास्तलादृश्म् उपायं निञखितवान् । च्रत- 

एव मानुषाणां चातुरौतो भमकधून्तेतायाग्छलाच्च जातेन स्व॑ 

श्िच्लावायुना वयं यद् बालका दव दोलायमाना न भराम्याम 

इत्यस्म्मामि यैतितयये, प्रश्ना सत्यताम् श्राचरद्धिः सव्वेविषये खोष्टम् 

उद्दिश्य वरद्धितवयश्च, यतः ख मूधा, तस्राचेकेकस्याङ्गस्य सखस्परि- 
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माणानुखारेण सादहाय्यकरणणद् उपकारकैः स्वैः सन्धिभिः रत्नस्य 

श्ररौरस्य संयोभे सभ्मिलने च जाते प्रन्ना निष्टां लभमानं रत्छ 

श्ररोर दद्धि प्राप्रोति । 

युश्नान् शरदं प्रभुनेदं ब्रगोम्यादिशामि च, अन्ये परजातौया 

द्रव॒ यूयं पुन मांचरत । यतस्ते खमनोमायाम् श्राचरन्यान- 

रिकाज्ञानात् मानसिककाटिन्याच्च तिभिरादतवृद्धय रश्वरोय- 

जोवनस्य वदश्डैताञखच भवन्ति, स्तान् चेतन्यश्यन्यान् छला च लोभेन 

सव्वेविघाशौ चाचरणाय लम्पटताचां खान् समपितवन्तः । किन्तु 

यूय खौष्टं न तादृ परिचितवन्तः, यतो यूयं तं ्रुतवन्तौ या 
सत्या शिचा यौष्तो लभ्या तदनुखारात् तदौयोपदेभं प्राप्तवन्त 

शेति मन्ये । तस्मात् पूव्वैकालिकाचारकारौ यः पुरातनपुरूषो 

मायाभिलाषे नेष्यति तं त्यक्ता युद्मामि मानसिकभावो नूतनौ- 

कन्तैव्यः, यो नवपुरुष दै श्वरानुरूपेण धाम्मिकलेन सत्यताषहितेन ` 

साघुतेन च ष्टः स एव परिधातयश्च , 

अतो यूयं सव्वं भिथ्याकथनं परित्यज्य समौपवासिभिः अड 

सत्यालापं कुरत यतो वय परस्परम् श्रङ्गप्रत्यद्गा भवामः । श्रपर 

कोधे जाते पापं मा कुरुष्वम्, श्रश्ान्ते युश्राकं रोषे खव्यौऽसत 

न गच्छतु । अपरं श्रेतानाय स्थानं मा दत्त । चोरः पुनश्चौय्ये 

न करोतु किन्तु दौनाय दाने सामथ्ये यज्जायते तदथं खकराभ्यां 

सटृत्या परिश्रमं करोतु । अपरं युश्नाकं वदनेभ्यः कोऽपि कदा- 

लापो न निगेच्छतु, किन्त येन श्रोतुरूपकारो जायते तादः 

प्रयोजनोयनिष्टाये फलदायक आ्रालापो युश्माकं भवतु । अपरञ्च 

चथ सुक्रिदिनपय्येन्तम् ईश्वरस्य येन पविचेणणत्मना मुद्रयाङ्किता 

अभवत तं शोकाच्ितं मा कुरुत । श्रपर कटुवाक्यं रोषः कोपः 
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॥ #, 

कलहो निन्दा सव्वेविधदरेषश्ेतानि यु्राकं मध्याट् दूरौभवन्तु । 

यूयं परस्पर हितेषिण, कोमलान्तःकरणाश्च भवत । श्रपरम् 

दैश्वरः खोष्टेन यद्द् युश्राकं दोषान् क्षमितवान् तदद् यूयमपि 

परस्पर चमध्वं । 

५.९ जरतो यूयं प्रियवालका इबेशवरस्यालुकारिणो भवत, खौषट 

~ 

। 

व्ट 

१ 

द्व प्रेमाचारं कुरुत च. यतः सोऽस्ासु प्रेम कतवान् रस्माकं 

विनिमयेन चात्मनिकेदन कत्वा याद्यसुगन्धायेकम् उपहार बवल्ि- 

च्चश्वराय दत्तवान् । किन्तु वेश्यागमनं सव्वेविधागशौचक्रिया लोभ- 
ञैतेषाम् उच्वारणएमपि युश्नाकं मध्ये न भवतु, एतदेव पविच- 

लोकानाम् उचितं अपर कुल्सितालापः प्रलापः स्षषोक्ति् 

न भवतु यत एतान्यनुचितानि किन्ोश्वरस्य धन्यवादो भवतु । 

वेश्या गाम्यशौ चाचारौ देवपूजक दव ग्यो लोभौ चैतेषां कोपि 

खीष्टस्य राज्ेऽथेत ईश्वरस्य रान्ये कमप्यधिकार न प्रा्यतोति 

युक्नाभिः सम्यक् ज्ञायतां । अनथेकवाक्येन कोऽपि युश्चान् न 
वञ्चयतु यतस्तादृगाचारडेतोरनाज्ञायादिषु लोकेय्वोश्वरस्य कोपो 

वत्तेते । तस््ाद् यूयं तैः सदभागिनो न भवत । पव्वे यूयम् 
्रन्धकारखकखूपा आ्राध्वं किज्त्िदानौ प्रभुना दौभिखषरूपा भवय 

तस्माद् दक्ः सन्ताना दव समाचरत | दौप्तः यत् फलं तत् 

सव्वेविधदितेषितायां धाभ्भिकले सत्यालापे च प्रकाशते । प्रभवे 
यद् रोचते तत् परो चध्वं । चयं तिभिरस्य विफलक्मेणाम् अशिनो 
न शूला तेषां दोषिलं प्रकाश्यत । यतस्ते लोका रदसि यद् 

यद् ्राचरन्ति तदुच्चारणम् श्रपि लन्नाजनकं । यतो दोघ्या 

यद् यत् प्रकाश्यते तत् तया चकास्यते यच्च चकास्ति तद् 

दौ िखरूपं भवति । एतत्कारणणद् उक्तम् रास्ते, 
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डे निरद्धित प्रबुध्य म्डतेभ्यश्चोत्थितिं कुर् । 

तत्ते सूय्येवत् खौष्टः खयं लां द्योतयिच्यति । 

अतः सावधाना भवतः अरन्ञाना दव माचरत किन्तु ज्ञानिन 

दरव सतकंम् च्राचरत। समयं बह्कमूल्यं गणयध्वं यतः काला 

श्रभद्राः । तस्माद् यूयम् शअरन्ञाना न भवत किन्तु प्रभोरभिमतं 

किं तदवगता भवत । स्वेना श्रजनकेन सुरापानेन मन्ता मा भवत 

किन्वात्मना पृ्येष्वं । श्रपर गौते गनैः पारमार्थिंककौौन्तंनख 

परस्परम् श्रालपन्तो मनसा साद्ध प्रञुम् उद्दिश्च गायत वादयत च। 

सव्वेदा सव्वैविषयेऽस्त्मभो र्योः खौष्टस्य नान्ना तातम् ईश्वरं धन्यं 

वदत ' यूथम् ई श्वराद् भौताः सन्त अरन्येऽपरेषां वभौग्धूला भवत । 
स्नोपुरुषयोः कन्ैयकम्भ्ेकथन्च । 

हे योषितः, यूयं यथा प्रभोस्तया सख्रसखस्ामिनो वशङ्गता 

भवत । यतः खौष्टो यद्त् मण्डल्या मृद्धं शरौरस्थ चाता च 

भवति तदत् खामौ योषितो मूद्भां। च्रतः मण्डलो यत् 

खोष्टस्य वश्गेग्धता तदद् यो षिद्धिरपि खखखामिनो वश्रता खोक- 

तव्या । ्रपरञ्च डे पुरुषाः, ययं खोष्ट दव खयो षिन्यु प्रोयध्वं। 

स फरौष्टोऽपि मण्डल्यां प्रौ तवान् तस्याः कते च खप्राणान् त्यक्र- 

वान् यतः स वाक्ये जलमव्ननेन तां परिष्वुत्य पावयितुम् श्रपर 

-तिलकवल्यादि विदहौनां पविच्रां निष्कलङ्ाञ्च तां मण्डलो तेज- 

सिनो कवा खहस्ते समपंयितुञ्चा मि लषितवान् । तस्मात् खतनुवत् 

खयो षिति प्रेमकरणं पुरुषस्यो चितं, येन खयोषिति प्रम क्रियते 

तेनात्मप्रम क्रियते कोऽपि कदापि न खकौयां तनुम् खतो- 

चितवान् किन्त सव्वं तां विञ्वति पुष्णन्ति च। सखौष्टोऽपि 

मण्डलं प्रति तदेव करोति, यतो वयं त्य श्रौरस्याङ्गानि 
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8० 

२९ 

९ 

र. 

मांसाखोनि च भवामः एतदथ मानवः खमातापितरौ परि- 

त्यज्य खभार्य्यायाम् आर्छति तौ दौ जनावेकाङ्गौ भवि- 

ग्यतः । एतन्निगृढवाक्यं गरुतरं मया च खौष्ट मण्डल्यावधि तद् 

उच्यते । अतएव ॒युञ्माकम् एकैको जन श्रात्मवत् सखयोषिति 

म्रौयतां भार्ययापि खामिनं समादत्ते यततां । 

€ ९ हे बालकाः, यूयं प्रभुम् उदिश्छ पित्रोरान्ञाग्राददिणो भवत 

9 

। 

\ ६. 

, ४ 

यतस्तत् न्याय्यं । लं निजपितरं मातरञ्च षथ्मन्यख्वेति यो विधिः 

स ॒प्रतिन्ञायुक्रः प्रथमो विधिः फलतस्तस्मात् तव कल्याणं देश 

च दौघेकालम् रायु भेविब्यतोति । ्रपरं डे पितरः, चूयं खबाल- 

कान् मा रोषयत किन्तु प्रभो विनौत्यादेशराभ्यां तान् विन- 
यत । हे दाशाः युयं खौष्टम् उदिश्य सभया: कम्पाज्विताख 

भूत्वा सरलान्तःकरणेर हिकप्र्रनाम् आज्ञाय्ाहिणो भवत । दृष्ि- 

गोचरौ यपरिचय्येया मानुषेभ्यो रोचितं मा यतध्वं किन्त॒ खौष्टस्य 

दासा टव निविष्टमनो भिरौश्वरस्येच्छां साधयत । मानवान् श्रनु- 

दिश्य प्रसुमेवोदिश्य सद्भावेन दास्यकम्मे कुरुष्य । टदार्खाधौनयो 

यंन. यत् सत्कर्म क्रियते तेन तस्य फलं प्रभुतो लप्यत इति 

जानोत च। श्रपर हे प्रभवः, युश्नाभि भेत्सेन विदाय तान् ` 
प्रति न्याययाचरण क्रियतां यख कस्यापि पक्षपातं न करोति 

युञ्माकमपि तादृश एकः प्रभुः खगं विद्यत इति ज्ञायतां । 
धम्मयुद्धसन्जायां सज्जौभ्रुतत्वस् । 

श्रधिकन्तु हे श्वातरः, यूयं प्रभुना तस्य विक्रमयुक्तशक्ा 

च बलवन्तो भवत । यूयं यत् भेतानस्य कलानि निवारयितुं 
श्क्रुय तदयेम् दैश्वरोयसुसन्नां परिधड्ध । यतः केवलं रक्रमांसा- 

भ्याम् दूति नदि किन्तु कटठवपराक्रमुकतेसिमिर राज्यस्येहलोक- 
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स्याधिपतिभिः सखगंद्भवे द॑ंष्टात्मभिरेव साद्धेम् श्रस्माभि युद्धं 

कियते । रतो देतो यूयं चथा संकुले दिनेऽवख्ातु सव्वांणि 

पराजित्य दृढाः स्थातुञ्च श्च्छय ताम् ई श्वरोयसुसन्नां गरद्ोत । 

वस्तुतस्तु सत्यतेन शटङ्घुःलेन कटि वद्धा श्राश्विकवेन व्मेणा वच्च 

्राच्छाद्य शन्तः सुवान्तेया जातम् उत्साहं पादुकायुगलं पदे 

समप्ये तिष्टत । येन च दुष्टात्मनोऽग्रिवाणणन् सर्व्वान् निर्व्वाप- 
यितुं शच्छथ तादृशं सर्व्वाच्छादक फलकं विश्वासं धारयत । 

जिरस्तं परिाणम् आत्मनः खद्चचेश्वरस्य वाकं धारयत । 

सव्यैसमये सव्वेयाचनेन सव्वैप्रायेनेन चात्मना प्राथनां कुरुध्वं 

तदयं दुढाकाङ्खया जायतः सर्व्वेषां पविच्रलोकानां कते खदा 

पायेनां कुरुध्यं । अहञ्च यस्य ॒सुसखवादस्य प्रटङ्खलब द्धः प्रचारक- 

दूतोऽसि तम् उपयुक्रनोत्साहेन प्रचारयितु यथा श्क्तुयां तथा 

निभेयेन खरेणोत्साहेन च सुसखवादस्य निगृढवाक्यप्रचाराय वक्तता 

यत् मद्यं दौयते तदथं ममापि कृते प्रा्ेनां कुरुध्वं । 

उपखद्ारः । 

श्रपरं मम यावस्थासि यच्च॒ मया क्रियते तत् सव्वं यद् 

युद्माभि ज्ञायते तदयं प्रसुना ्रियभ्राता विश्वासः परिचार- 

कञ्च तुखिको युश्रान् तत् ज्ञापयिव्यति । चूखं यद् च्रस्माकम् 

च्रवस्थां जानौ युश्माकं मनांसि च यत् सान्त्वनां लभन्ते 
तदेमेवादहं युश्नाकं सन्निधि तं प्रेषितवान् । अ्रपरम् ईश्वरः 
प्रभु यौश्टखौोषटखच सर्व्वेभ्यो भरादगभ्यः श्रान्तिं विश्वाससदहित प्रम 

च देयात् ये केचित् प्रभौ यौश्खौष्टेऽचयं प्रेम ङुव्वैन्ति तान् 

प्रति प्रसादो श्यात् । तथास्तु । 
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सङ्गलाचरणम् । फिलिपौषानां सच्चिधो नानाविधाश्च।सवाक्यस् । 

१९. पौलतौमयिनामानौ यौश्टखौष्टस्य दाखौ फिलिपिनगरस्थान् 

१. 

८५ 

0 

, 

1 

9 

१ 

खोष्टयोशणेः सर्व्वान् पविच्रलोकान् मण्डच्याध्यचान् परिचारकांश्च 

प्रति पञ्च लिखतः । श्रस्ाकं तात दैश्वरः प्रभ ्योश्रिखोष्टश्च यु्मभ्य 

प्रसादस्य श्रनन्तेख॒ भोगं देयास्तां । 

श्रं निरन्तरं निजसव्यप्राथनाखु युश्नाकं सव्व॑षां छते सानन्दं 
प्राथेनां कुव्वेन् यति वारान् यु्नान् खरामि तति वारान् ्रा 

प्रथमाद् शरद्य यावद् युञ्नाक खुसंवादभागिलकारण्णद् ईश्वर धन्यं 

वदामि। यु्मन्म्ये येनोत्तमं कम्मे कन्तैम् आरम्मि तेनैव यौश्रखोष्टख 
दिनं यावत् तत् साधयित दत्यसिन् दृढविश्वाषो ममास्त । 

युष्मान् सर्व्वान् श्रि मम तादृश्रो भावो यथार्थो यतोऽदं 
कारावस्छायां म्रयन्तरकरणे सखुसंवाद्स्य प्रामाण्डकरणे च ॒यु्रान् 

सर्व्वान् मया साद्धेम् एकानुधहस्य भागिनो मत्वा खददये 

धारयामि। ्रपरम् श्रं सखौष्टयौोः सखहवत् खेन युभ्मान् 
कौदृशं काङ्यमि तदधौश्वरो मभ शदो विद्यते मया यत् 

प्रा्येते तद् ददं यु्राकं प्रेम नित्यं इद्धं गवा नज्ञानख विशिष्टानां 

परौदिकायाञ्च सव्वैविधनुद्धे बाल्यं फलतु, खौष्टस्य दिनं यावद् 

युश्राकं सारल्यं निविन्नवञ्च भवतु, ईश्वरस्य गौरवाय प्रशसायै च 
योश्टना खौषटेन धाभ्िकलफलानां पूतां युदगभ्यं दौयताम् दति । 
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हे भ्रातरः, मां प्रति यद् यद् घटितं तेन सुसवादपरचारस्य 

बाधा नहि किन्तु इद्धिरेव जाता तद् युश्रान् ज्ञापयितुं कामयेऽदं । 

्रपरम् रहं खौष्टस्य छते बद्धोऽख्ोति राजपुर््याम् श्रन्यस्थानेषु 

च सर्व्वां निकटे सुस्पष्टम् जभवत्, प्रभुसम्बन्धोया अनेके भ्रातरखं 

मम बन्धनाद् आश्वासं प्राप्य वद्धमानेनोत्साहेन निःलोभं कथां 

प्रचारयन्ति। केचिद् देषाद् विरोधाच्वापरे केचिच्च सद्भावात् खौष्टं १ 
घोषयन्ति; ये विरोधात् खौष्टं घोषयन्ति ते पविच्रभावात् तन्न 

कुव्वन्तो मम बन्धनानि बहृतरक्तण्दायौनि कन्तुम् इच्छन्ति, ये च 
रका घोषयन्ति ते स्वादय परामाण्ठकर एेऽदं नियुक्तोऽखौति ज्ञाला 

तत् कुव्वेन्ति। किं बहना ? कापय्यात् सर लभावाद् वा भवेत्, येन 

केन चित् प्रकारेण खौष्टस्य घोषण भवतोत्यस्मिन् श्रम् आ्रानन्दाम्या- 

नन्दिव्यामि च। युभ्ाकं प्राथेनया योष्खोष्टस्यात्मनञ्चो पकारेण तत् 

मनिस्तारजनकं भविव्यनोति जानामि। तत्र च ममाकाङ्खा प्रत्याशा 

च सिद्धिं गमिग्यति फलतोऽहं केनापि प्रकारेण न लन्नि्ये किन्त 

गते सव्वेसिन् काले यदत् तदद् इदानोमपि सम्पू कछाहदारा मम 

शरोरेण खौष्टस्य महिमा जोवने मरणे वा प्रकाश्यते यतो 

मम जोवनं खौषटाय मरणच्च लाभाय । किन्त यदि शरौरे मया 

जो वितव्यं तदि तत् कम्मेफलं फलिय्यति तस्मात् कि वरितव्यं 

तन्या न ज्ञायते दाभ्याम् श्रं सम्पद्य, दे दत्रासत्यजनाय सरौष्टेन 

सदवासाय च ममाभिलाषो भवति यतस्तत् स्वौत्तमं। किन्त देडे 

ममावस्यित्या युद्माकम् श्रधिकप्रयोजनं । श्रहम् अवस्धास्ये यु्नामिः 

सर्वैः माद्धेम् भ्रवख्धितिं करिये च तया च विश्वासे युभ्नाकं टद्यानन्दौ 

जनिययेते तदहं निश्चितं जानाभि । तेन च मन्तोऽथेतो युश्नत्षमौपे मम 

पुनरुपस्थितलात् यूथं खौषटेन यौश्टना बहतरम् आह्वादं ल्यध्वे । 
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२० यूथं सावधाना शला खौष्टस्य सुसंवादस्यो पयुक्तम् अचार कुरुध्वं 

यतोऽहं युश्नान् उपागत्य साक्तात् कुवन् किं वा दूरे तिष्ठन् युभ्माकं 

यां वात्ता श्रोतुम् द च्छामि सेय यूयम् एकात्मानस्तष्ठय, एकमनसा 

सुसंवाद सम्बन्भो यविश्वासस्य पक्त यतप्वे, विपचेश्च केनापि प्रकारेण 

९८ न व्याकुलो क्रियध्व दति । तत् तेषां विना ग्रस्य लक्षणं यु्माकश्चेश्वरद तं 
२९ परिाणस्य लचणं भविष्यति । खतो येन युश्नाभिः खौष्टे केवल विश्वासः 

करियते तन्नदि किन्त तस्य हते क्तंशोऽपि सह्यते तादृशो वरः 

२० स्नौष्टस्यानुरोधाद् युश्नाभिः प्रापि, तस्मात् मम यादृशं युद्धं 

युश्नाभिरद शिं साग्मतं श्रयते च तादृशं युद्धं युश्नाकम् अपि भवति। 

यौश्चना त्यागस्वौकारस्य श्रेष्ुतमादभेप्ररशेनम् । 

९. स्रौष्टादट् यदि किमपि सान्त्वनं कञ्चित् प्रमजातो षेः किञ्चिट् 

त्रात्मनः समभा गलं काचिर् श्रनुकभ्बा छपा वा जायते तरिं 

₹ यूयं ममाह्वादं पूरयन्त एकभावा एकप्रेमाणए एकमनस एकचेष्टाञ्च 

९ भवत । विरोधाद् दर्पाद् वा किमपि मा करुरुत किन्तु नघतया 

४ खेभ्यो ऽपरान् विशिष्टान् मन्यध्वं । केवलम् श्रात्मदिताय न 

चष्टमानाः परदितायापि चष्टष्छं । 

५ खोष्टस्य योगो ्यादुशः खभावो युश्राकम् श्रपि तादृशो भवतु। 

९ स दैश्वररूपो खन् ख्वकौयाम् शश्वरतुल्यतां श्ाघास्पदं नामन्यत, 

° किन्तु खं शुन्यं रत्वा दासरूपौ वश्व नराकृति लेभे च, इत्यं 

= नरमू्तिम् आञित्य नम्रतां खौशृत्य ग्टत्योरयतः करभौ यश्टत्योरेव 
< भोगायाज्ञायादौ वश्व । तत्कारणादट् इश्ररोऽपि तं सव्वान्नतं 

चकार यञ्च नाम सर्वषां नान्नं ओष्ठं तदेव तसै ददौ, ततस्तसते 

९० यौप्यनान्ने खगँमत्यैपाता नख्थितेः स्वै जानुपातः कर्तव्यः, तातस्येश्वर स्य 

९९ महिने च योष्र्लौष्टः प्रञुरिति जिङ्ाभिः खोकन्तेयं । 
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9८४ फिलिपिनः प्रति पौलस्य पेरितस्य पं । २ ९२-२५ 

श्रतो हे प्रियतमाः, चुक्मामि यैदत् खब्वैदा क्रियते तद्त् 

केवले ममोपस्ितिकाले तन्नडि किन्तिदानौम् अलुपस्छितेऽपि 

मयि बहृतरयनेनाज्नां ग्दोला भयकम्पाभ्यां खखपरिज्ाणं 

साध्यतां । यत दै श्वर एव खकोयानुरोधाद् युश्मन्मध्ये मनहकामनां 

कश्मेभिद्धिन्च विदधाति । यथं कलदविवाद्वजितम् श्राचारं कुन्वन्तो 

ऽनिन्दनौया श्रङ्रुरिल्ञा ईश्वरस्य निष्कलङ्ाश्च सन्तानादव वक्र 

भावानां कुटिलाचारिणाच्चं लाकानां मध्ये तिष्ठत, यतस्तेषां मध्ये 

यूयं जौवनवाक्यं धारयन्तो जगतो दौपका इव दौपयष्वे । युभ्रा- 

भिस्तया रते मम यन्नः परिश्रमो वा न निष्फलो जात इत्यह 

शखौष्टस्य दिने ल्लाघां कन्त श्च्छामि । 

युभ्माकं विश्वासाथेकाय बलिदानाय सेवनाय च यद्यप्यहं निबे- 

दितब्यो भवेयं तथापि तेनानन्दामि सव्वेषां युश्नाकम् आ्आानन्दस्यांभो 

भवामि च । तदद् यूयमय्यानन्दत मदौयानन्दस्यं शिनौ भवत च । 

तौभिथियेपाफ्राङोतयो विषयः । 

युद्माकम् अवस्थाम् श्रवगत्याहमपि चत् सान््नां प्रश्ुयां तदथ 

तौमयियं तरया युम्मत्मोपं प्रेषयिव्यामौति प्रभौ प्रव्याशां कु । 
यः सत्यरूपेण दुद्माकं हितं चिन्तयति तादृश एकभावस्तस्मादन्यः 

कोऽपि मम सन्निधौ नास्ति। यतोऽपरे स्ववं योगः खौष्ट्य 

विषयान् न चिन्तयन्त ्रात्मविषयान् चिन्तयन्ति । किन्तु तस्य 

परौकितलं युक्नाभि रजायते यतः पुचो यादृक् पितुः सहकारो 

भवति तथेव सुखुवादस्य परिचर्यायां सं मरम सहकारो जातः । 

चतएव मभ भाविदिशां ज्ञाला तक्षणात् तमेव प्रेषयितु प्रत्याशा 

कववं खयम् शअदमपि दरणं यु्मत्मौपं गमिग्यामोत्याणं प्रसुना 
न्ड ५ € 1 

कुव्वे । रपर य दपाफ्रदौतो मम अाता कममयुद्धाभ्यां मम 
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सहायश्च युश्नाकं दूतो मदौयोपकाराय प्रतिनिधिश्वासि युश्नसमोपे 

तस्य प्रेषणम् श्रावश्यकम् चरमन्ये । यतः स यु्मान् सर्व्वान् श्रकाङ्खत 

युश्माभिस्तस्य रोगस्य वारत्ताश्रावोति बुद्धा पथ्यो चच । स पोडया 

म्टतकन््मोऽभवदिति सत्यं किन््ौश्वरस्तं द यितवान् मम च दू:ःखात् 

परं पुनदंखं यन्न भवेत् तदथं केवलं तं न दयिला मामपि 

दयितवान् । अतएव यृचं त विलोक्य तत् पुनरानन्देत ममापि 

दुःखस्य हासो यद् भवेत् तद यम् रहं त्वरया तम् श्रप्रषयं । श्रतो 

यूयं प्रभोः छते सन्येनानन्देन तं ह्लोत तादृशान् लो कांश्वाद्रणो- 

यान् मन्यध्वं । यतो मम सेवने युष्माकं चटि परूरचितुं स प्राणणन् 

पणोछत्य खोष्टस्य कार्य्याथ ग्डतप्रा योऽभवत् । 

पौलस्य सतनो घ्जौवनस् । 

छ \ डे भ्रातरः, गेषे वदामि यूयं प्रभावानन्दत । पुनः पुन 

१, 1 

रेकस्य वचो लेखनं मम क्तेश्दं नहि युद्मदथञ्च भ्रमनाप्रकं 
भवति । युयं करेभ्यः सावधाना भवत दुष्कममेकारिण्यः साव- 

धाना भवत छिन्नमूलेभ्यो लोकेभ्यश्च सावधाना भवत । वयमेव 

ङिन्नवचो लोका यतो वयम् आत्मातैश्वरं खेवामडे खौष्टेन योना 

श्ञाघामहे श्ररोरेण च प्रगर्भतां न कुर्व्वामडहे । किन्तु शरोर 

मम प्रगङ्भतायाः कारणं विद्यते, श्रपरः कञ्चिद् यदि शरौरेण 

प्रगल्भतां चिककंगैषेति तदं तस्माद् श्रपि मम प्रगल्भताया गुरु- 

तरं कारणं विद्यते । यतोऽदम् शरष्टमदिवसे व्वकूकंदप्राप्त दखा- 

येलवंग्रौयो विन्यामौ नगोषीय इत्रिक्कुलजात .ग्रभैयो व्यवश्थाचरणे 

फरण धश्गीतसाहकारणात् मण्डच्या जयद्रवकारौ व्वस्थातो लभ्ये 

धा्विकले चानिन्दनौयः। किन्तु मम यद्यत् लभ्यम् रासत् तत् 

सव्वेम् श्रहं खौष्टस्यानुरोधात् क्षतिम् अमन्ये । किञ्चाधुनाप्यद 
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४०९ पिलिपिनः प्रति पौलस्य पेरित॑स्य पचं। ₹ < -द९ 

मत्मभोः खौष्टस्य यो शो ज्ञानस्योक्छष्टतां वृद्धा तत् सब्वं' चतिं मन्ये । 

यतो हेतोरदं यत् खोष्टं लभेय व्यवस्थातो जातं खकौयधाभ्िकलन्च 

न धारयन् किन्तु खौष्टे विश्वसनात् लभ्यं यत् धाभ्िकलम् ईश्वरेण 

विश्वासं इष्टा दौयते तदेव धारयन् यत् खौष्टे विदेय तदथै 

तस्यालुरोधात् सर्व्वेषां उतिं स्मौरूत्य तानि सर्व्वा्छवकरानिव 

मन्ये ¦ यतो हेतोरदं खोष्टं तस्य युनर्त्थिते गणं तस्य दुःखानां 

भागिव्श्च ज्ञाला तस्य स्टत्योरारृतिञ्च गोत्व येन केनचित् 

प्रकारेण श्टतानां मध्यात् पुनरूल्थिति प्राप्त यते । मया तत् 

स्व्वेम् श्रधुना प्रापि सिद्धता वालभ्मि तन्नदि किन्त यदयम् 

श्रहं खौष्टेन धारितस्तद् धारयितुं घावामि । हे भ्रातरः, मया तद् 

धारितम् इति न मन्यते किन्त्ेतदेकमानं वदामि यानि पश्चात् 

सितानि तानि चिस्मृत्यादम् अरयस्थितान्य दिश्व प्रणोयनेन लच्यं प्रति 
धावन् खौष्टयोश्नोडधात् माम् आङयत ईश्वरात् जेढपणं प्राप्त 

चष्टे श्रस्माकं मध्ये ये सिद्धास्तेः सर्वेस्तदेव भाव्यतां, यदि च 

कञ्चन विषयम् श्रधि युक्राकम् च्रपरो भावो भवति तर्होँश्वर- 

स्तमपि युश्राकं प्रति प्रकाश्रयि्यति । किन्तु वयं यद्यद् ्रवगता 

श्रास्मस्तत्रास्माभिरेको विधिराचरितव्य एकभावे भंवितखञ्च । 

डे अ्ातरः, यूय ममानुगामिनो भवत वयञ्च यादृगाच- 

रणस्य निद गेनखशूपा भवामस्तादगाचारिणणे लोकान् श्रालोक- 

यष्चं । यतोऽनेके विपथे चरन्ति ते च सखनौष्टस्य क्रुश्स्य शचव 

द्ति पुरा मया पुनः पुनः कथितम् श्रधुनापि रूदता मया 

कथ्यतते । तेषां शेषदशा सव्यैनाश उदरेश्वरो लघ्ना च छ्ाघा 

प्यिब्याञ्च लभ्रं मनः| किन्स्ाकं जनपदः खगं विद्यते तस्राचा- 

गमिष्यन्तं चातार प्रभुं योष्टखोष्टं वयं प्रतोकामदहे। स च यया 
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@ ९ 

शक्तया सर्वाण्येव खस्य वग्ौकन्त्ः पारयति तयास्माकम् श्रमं शरोर 

रूपान्तरौरुत्य सखकौयतेजोमयश्रोरस्य समाकारं करिष्यति । 

हे मदौजानन्दसुकुटखशूपाः प्रियतमा श्रभौष्टतमा भ्नातरः, 

? हे मम खेहपाताः, य॒मम् दत्य प्रभौ खिरासिष्ठत । हे दवदिये ड 

रे 

९१ 

सुन्तुखि युवां प्रभौ एकभावे भवतम् एतद् श्रं प्राये । हे मम 
सत्य सहकारिन् ल्ामपि विनौय वदामि एतयोरूपकारस्तया 

क्रियतां यतस्ते ज्ञोमिनादिभिः सहकारिभिः साद्धं शुसंवादप्रचार- 

णाय मम साहाय्यं परिश्रमम् श्रकुव्वैतां तेषां सर्व्वेषां नामानि 

च जोवन पुस्तके लिखितानि विद्यन्ते । 

प्रभो श्रानन्दत्वस् । 

युयं प्रभौ सव्वैदानन्दत । पन व॑दामि यूयम् श्रानन्दत । 

युश्राकं विनौतलं सव्वमानतै जायतां, प्रथः सन्निधौ विद्यते । यूयं 

किमपि न चिन्तयत किन्त धन्यवादयुक्तान्यां प्राथनायाञ्चाग्यां 

स्वविषये खप्रायेनौयम् ईश्वराय निवेदयत । तया हत ईश्वरोया 

या शान्तिः स्वां वृद्धिम् अतिशेते सा युश्नाकं चित्तानि मनांसि 

च खौष्टे योशौ रक्चिव्यति । हे श्वातरः, ओेषे वदामि यद्यत् सत्यम् 

आद्रणणौयं न्याय्यं साधु प्रियं सुख्यातम् श्रन्येन येन केनचित् 

प्रकारेण वा गुणयुक्तं प्रशसनौयं वा भवति त्रैव मनांसि निधष्वं। 

यूयं मां दृष्टा | श्रुला च यद्यत् भिकितवन्तो गदोतवन्तश्च तदेवा- 

चरत तस्मात् शान्तिदायक दश्वरो यु्नाभिः सद्धं खाति । 

ममोपकाराय युभ्माकं या चिन्ता पष्वेम् श्रासौद् किन्तु 

कम्मद्ारं न प्राप्नोत् इदान सा पुनरफलत् इत्यस्मिन् प्रभौ मम 

यरमाह्वादोऽजायत । श्रहं यद् दैन्यकारणाद् ददं वदामि तन्नि 

यतो मम या काचिद् अ्रवस्था भवेत् तस्यां सन्तोष्टुम् अ्रशिच्यं । 
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8 फिलिपिनः परति पौलस्य पेरितस्य पच ।  १५२-९द् 

दरिद्रतां भोक्लु शक्रोमि धनाच्छताम् श्रपि भोग शक्रोमि सव्वैथा ९९ 

सव्यैविषयेषु विनो तोऽहं प्रचुरतां चुधान्च धनं दैन्यञ्चावगतोऽस्मि । 

मम श्रक्तिदायकेन खौष्टेन स्वमेव मया गश्रक्यं भवति। किन्तु. 
युद्माभि देन्यनिवारणाय माम् उपहत्य सुत्कर्राकारि । हे 
फिलिपौयलोकाः, सुरुवादस्योद् यकाले यदाहं माकिदनियादेात् 

प्रतिष्ठे तद्ा केवलान् यु्नान् विनापरया कयापि मण्डल्या सद 

दानादानयो मम कोऽपि सब्बन्धो नासौद् इति यूयमपि जानौय। 

यतो युश्नाभि मेम प्रयोजनाय यिषलनोकौनगरमपि मां प्रति 
पुनः पुनर्दानं प्रेषितं । श्रहं यद् दानं ग्डगये तन्नहि किन्तु 

युञ्माकं लाभवद्धंकं फलं म्गये । किन्त मम कृस्याप्यभावो नास्ति 

सव्वं प्रचुरम् श्रास्ते यत शश्वरस्य गराह्यं तुष्टिजनकं सुगन्धिनेवेद्य- 
स्वरूप युद्माकं दानं दूपापफ़रदिताद ग््डोलादं परिढघ्तोऽसि। 

ममेश्वरोऽपि खीष्टेन यौश्एना खक यविभवनिधितः प्रयोजनोयं 

खव्वेविश्रयं परणेरूपं युश्मभ्यं देयात् । श्रस्माकं पिहुरौश्वरस्य धन्य- 

वादोऽनन्तकालं यावद् भवतु । सेन् । यूं सी प्रखो टस्येकैकं पवि- 

चज्ननं नमस्करत । मम सङ्गिभरातरो युद्मान् नमस्कव्वेते । सर्वव 

पवि्रलाका विग्रेषतः केसरस्य परिजना युद्मान् नमस्कंव्वेते । भ्रस्माकं 

प्रभो ्यौशटखौष्टस्य प्रमादः सर्व्वान् यु्नान् प्रति शवात् । ्रामेन्। 
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कलसिनः मरति पलस्य मेरितस्य पच। 

१, 

 / 

# 

मद्धःलाचरणस् । कलसौयलोकानां निमित्तं 
देश्वरद्य धनावदनं । 

$श्वरस्येच्छया यो एखौष्टस्य प्रेरितः पौलस्तौमथियो भाता 

च कलसौनगरस्यान् पविचान् विश्वस्तान् खोष्टा्ितभ्राटन् प्रति 

पच लिखतः । श्रस्माक तात ईश्यरः प्रथु ्योश्रखोष्टख्च युश्नान् 

प्रति प्रसादं शान्तिञ्च क्रियास्तां । 

खौषटे यौशौ युद्माकं विश्वासस्य सर्व्वान् प्रविचलोकान् प्रति 
प्रेखश्च वातं भ्रुवा वयं सदा युश्नदथं प्रायेनां कुन्वन्तः खँ 

निदहिताया युभ्भाकं भाविसम्पदः कारणात् खकौयप्रभो ्योश्खौष्टश्य 

तातम् ईश्वरं धन्यं वदामः। यूयं तस्या भाविसग्यदौ वान्तं यया 

सुसवादरूपि्छा सत्यवा्वा ज्ञापिता: खा यद्त् छृतं जगद् 

` अभिगच्छति तदद् युश्नान् अष्यभ्यगमत्, चूयश्च यद् दिनम् 

त्रारभ्यश्वर सयानुगरहस्य वात्ता चरला सत्यरूपेण ज्ञातवन्तस्तद्ारभ्य 

युञ्माकं मध्येऽपि फलति वदधते च। श्रस्माकं भियः सददासो 

युश्नाकं शते च खौष्टस्य विश्वस्तपरिचारको य दपक्रास्तद् वाक्यं 
युश्रान् आदिष्टवान् स एवास्मान् शरात्मना जनितं युश्माकं प्रेम 

ज्ञा पितवान् । 
खौष्ठस्य माहात्मय परि्राणसाधककम्मज्च । 

वयं यद् दिनम् आरभ्य तां वान्नं ्रतवन्तस्तद्ारभ्य निरन्तर 

युद्माकं छते प्रार्थनां कुमः फलतो यूयं थत् पूर्णान्याम् आत्मिक - 
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ज्ञानवृद्धिग्याम् ईश्वरस्याभिमतं समू णेपेएावगच्छे त, प्रभो रयोग 

सव्वेया सखन्तोषजनकञ्चाचारं कुर्ययातायेत ईश्ररन्नाने वद्धमानाः 

सव्वेसत्वम्मेरूपं फलं फलेत, यथा चेश्वरस्य मदिमयुक्रया शक्तया 

सानन्देन पणां सदिष्णतां तितिकाञ्चाचरितं श्च्छय तादृगरेन 

पूणंबलेन यद् बलवन्तौ भषेत, यश्च पिता तेजोवाखिनां पविच्र- 

लं कानाम् अ्रधिकारस्यांभरिवायास्नान् योग्यान् कृतवान् तं यद् धन्य 

वदेत वरम् एनं याचामडे। यतः खोऽस्नान् तिभिरस्य कत्तार् 

इदु खकोयस्य भ्रियपुच्स्य राज्ये स्थापितवान्। तस्मात् पुचाद् 

वयं परित्राणम् अथतः पापमो चनं प्राक्तवन्तः। स चादृश्यस्येश्वरस्य 

प्रतिमू्निः छत्ायाः ख्ष्टेरादि कत्ता च । यतः सब्वेमेव तेन खद्जे 

सिंहासनराजलत्वपराक्रमारौनि खमगेमत्येखितानि ` दृ्ादुश्यानि 

वस्छनि सर्व्वाणि तेनैव तसौ च सख्टजिरे। स सर्वव॑षाम् श्रादिः 

सर्वषां ख्ितिकारकञ्च । खएव मण्डलोरूपायास्तनो मृद्धं किञ्च 
सव्यैविषये स यद् श्रयियो भवेत् तदथं स एव तानां मध्यात् 

प्रथमत उत्थितोऽग्रश्च । यत ईश्वरस्य छृत्स॒॒पूणत्वं तमेवावासथित् 
रुगे पातितेन तस्य रक्नेन सन्धिं विधाय तेनेव खगं मच्यख्ितानि 

सर्व्वां सखेन सद॒ सन्धापयितुशचेश्वरेणभिलेषे । पन्ये दूरस्था 

दुच्ियारतमनस्कल्वात् तस्य रिपवश्चास्त ये यूयं तान् युश्नान् श्रपि 

स इदानौं तस्य मांसलशरौरे मरणएन खेन सह शन्धापितवान् । 

यतः स खसम्भुखे पवित्रान् निष्कलङ्धान् अनिन्दनोयांञ्च युभ्रान् 

स्थापयितुम् दच्छति। किन्त्ेतदयं युश्नाभि बद्धमूलेः सुस्थिरेश् 

भवितव्यम्, श्राकाशरमण्डलस्याघःखितानां सबव्वैलोकानां मध्ये च 

घृय्यमाणो यः सुसवादो युश्नाभिरश्रावि तव्नातायां प्रत्याश्रायां 

युश्राभिर वलं भवितव्य । 
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२४ 

९६ 

॥ [3 

९९ 

प्रभो स्थिर स्थातं निवेदनम् । 

तस्य सुसंवाद स्येकः परिचारको योऽहं पौलः सोऽहम् ददानोभ् 

आनन्देन युश्नदयं दुःखानि सहे खोषटस्य ज्ञे्भो गस्य योश ऽपूंस्तमेव 
तस्य तनोः मण्डल्याः रुते खग्रौरे पूरयामि च। यत ईश्वरस्य 

मन्लणया युद्मदयेम् ईश्वरौ यवाक्यस्य प्रचारस्य भारो मयि समपित- 

स्तस्माट् अह तस्याः मण्डच्याः परिचार कोऽभवं । तत् निगूढं वाक्छ 

प्वेयुगेषु पूव्वेपुरुषेभ्यः प्रच्छनम् असौत् किन्विदानौं तस 

पविचलोकानां सन्निधौ तेन प्राकाश्चत । यतो परजातौखानां मध्ये 

तत् निगूढवाक्यं कदु गगौरवनिधिसम्बलितं तत् पविच्रलोकान् 

ज्ञापयितुम् ईश्वरोऽभ्यलषत् । यु्मन््ध्यवर्तो खौष्ट एव स निधि 
गौरवाग्र्ठमिख्च । तस्माद् वयं तमेव घोषयन्तो यद् एकैकं मानवं 
सिद्धौग्तं खौष्ट स्यापयेम तदयेमेकेकं मानवं प्रो घयामः पुणज्ञानेन 

चेक्रैकं मानवं उपदिशमः। एतदथं तस्य या शक्तिः प्रबलश्ूपेण 

मम मध्ये प्रकाशते तयां यतमानः आआाम्यामि । 

२ युश्माकं लायदिकेयाख्भराटणाञ्च रुते यावन्तो भ्रातरश्च मम 

[1 

11 

ण्ड 

~ 

९ 

# | 

शारौरिकमुखं न दृष्टवन्तस्तेषां कते मम कियान् यन्नो भवति 

तद् युभ्रान् ज्ञापयितुम् इच्छामि। फलतः परणवुद्धिरूपधनभो गाय 

्रेन्ना संयुक्रानां तेषां मनांसि यत् पितुरौश्वरस्य खौष्टस्य च 

निगूढवाक्चस्य ज्ञानाये साच्वनां प्राभरुयुरित्यधंमहं चते । यतो 
विद्याज्ञानयोः सव्वं निघयः खौषटे गुप्ताः शन्ति । कोऽपि यु्मान् 

विनयवाक्येन यन्न वञ्चयेत् तदयम् एतानि मया कथ्यन्ते। युद्मत्सन्निधौ 
मम॒ शरौरेऽवत्तेमानेऽपि ममात्मा वन्तते तेन युश्राकं सुगतिं 

खोष्टविश्वासे स्वितलञ्च दृष्टाइम् श्रानन्दामि। श्रतो यूयं प्रभ 

यौष्टखोष्टं यादृग् ररहौतवन्तस्तादृक् तम् श्रनुचरत। तस्मिन् 
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बद्धमूला: खापिताश्च भवत चा च शिक्षा युश्नामि लंम्धा तदनुसाराद् 

विश्वासे सुखिराः सन्तस्तनेव नित्यं धन्यवाद कुरत । 

खौष्टेन संह संयोगस्य शुभफलस् । 

सावधाना भवत मानुषिकशिचात दृहलोकस्य वणेमाला- 

तओखोत्पन्ना खौष्टस्य विपक्षा या दश्नविद्या भिश्याप्रतारणण च तया 

कोऽपि युश्नाक्रं चतिं न जनयतु। यत ईश्वरस्य छ्छा पुता 

मूर्तिमती खरौ वसति । यूयञ्च तेन पूर्णा भवथ यतः स सवषां 

राजलकन्तैवपदानां मृद्भांस्ति, तेन च ययम् अहस्तहृतत्वकूङदेनायेतौ 

येन शारोरपानानां वियदक्यज्यते तेन खौष्टस्य त्वकूङदेन छिनलचो 

जाता स्नापने च तेन सद्धं शवागारे संस्थापिताः पुन शैलानां 

मध्यात् तस्योत्थापयित्रौश्वरस्य प्रकरः फलं यो विश्वासस्तद्रारा 

तस्मिन्नेव च्ञापने तेन साद्धंम् उत्थापिता अभवत । ख त यु्रान् 
अपराः शारौरिकालक्केदेन च द्टतान् दष्टा तेन साद्धं जोवितवान् 
युञ्माकं सर्व्वान् ्रपराधान् चमितवान्, यच्च दण्डान्ञारूपं चएपनम् 

श्रस्माकं विरुद्धम् आसौत् तत् प्रमाजिंतवान् शलाकाभिः क्रुश 

बद्धा दूरोकतवांश्च । किञ्च तेन राजलकन्तुवपदानि निस्तजांसि 

छृत्वा पराजितान् रिपूनिव प्रगस्मलया स्व्वेषां दृष्टिगोचरे 

छर पितवान् । 
अतो हेतोः खाद्याखाद्यं पेयापेये उत्सवः प्रतिपद् विश्राम- 

वारञचेतेषु सर्वेषु चुश्नाकं न्यायाधिपतिष्ूपं कमपि मा रर्ञोत । 
यत एतानि कायाखरूपाणि किन्तु सत्या मू्तिः खोष्टः। रपर 

न्ता खगैदूतानां सेवा चेतादृ्म् दृष्टकर््ाचरन् यः कञ्चित् 

परोचविषयान् प्रविश्ति खकौयश्रारौरिकभावेनं च सुधा गव्वितः 

सन् सन्पिभिः शिराभिश्च पक्लतं संयुक्रञ्च कृत्सं शरौर यस्मात् 
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मूद्धेत ईश्वरोयषद्धिं प्राप्रोति तं मूरद्धानं न घारयति तेन मानवेन 

युग्मत्तः फलापदरणं नानुजानौत । 

खेन षह उत्यापितलोकरानां उपयुक्ता चारव्यवहहारत्वञ्च । 

यदि युयं ख्ोष्टेन सादं संसारस्य वणंमालाये ग्छता अभवत 

तदं ये द्रव्ये भेगिन चवं गन्तव्यं तानि मास्पुश्र मा मुच्छ मा 

खदहाणेति मानवेरादिष्टान् भिक्छितांखच विधौन् ्राचरन्तो युयं 

कुतः संसारे जोवन्त इव भवय ? ते विधयः खेच्छाभक्तया नब्रतया 

श्ररोरक्तेश्रनेन च ज्ञानविधिवत् प्रकाशन्ते तयापि तेऽगण्याः शारौ- 

रिकभाववद्धकाख सन्ति । 

५ यदि यूयं खेन साद्धैम् उत्थापिता अभवत तदं यस्मिन् 

स्थाने खोष्ट शश्वरस्य दक्िणएपाश्चं उपविष्ट आस्ते तस्योईस्थानस्य 

विषयान् चेष्ट्वं ; पाथिवविषयेषु न यतमाना ऊडंस्थविषयेषु 

यतध्वं । यतो धूयं शटतवन्तो युश्नाकं जौवितञ्च खौष्ेन साद्धम् 

ईश्वरे ग्नम् अस्ति श्रस्माकं जौवनखषूपः सख्रौष्टो यदा प्रका शिष्यते 

तदा तेन साद्धं यूयमपि विभवेन प्रकागिव्यध्ये । 
अलो वेश्यागमनम् अ्रश्चिक्रिया रागः ुल्सिताभिलाषो 

देवपूजात्च्यो लोभ्चेतानि पार्थिवषुरषस्याङ्गानि चुश्मामि निंन्यन्तां । 

यत॒ एतेभ्यः कञ्मग्य भ्राज्ञाल्धिनो लोकान् प्रतोश्वश्स्य क्रोधो 

वन्तते । पुत्वं यदा यूयं तान्यपाजौवत तदा यूयमपि तान्येवाचरत ; 

किन्तिदानों क्रोधो रोषो जिदिंसिषा दुमुंखता वद ननिगैतकदा- 

लापञ्चैतानि सर्व्वाणि दू रौड्रुध्वं यूयं परस्पर ृषाकथां न वदत 

यतो ` यूं सखकम्मेसडहितं पुरातनपुरुषं त्यक्तवन्तः सरुषः प्रतिमूर््या 

तच्वज्ञानाय नूतनोहृतं नवोनपुरुषं परि हितवन्तश्च । तेन च 

यिह्ृदिपरजातौ ययोज्छिन्नैलगच्छिन्नतवचो न्तंच्छसकुयौययो दास- 
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खाघोनयोश्च कोऽपि विशेषो नालि किन्तु स्वेषु स्वैः खौष्ट 

एवास्ते । श्रत यूयम् इश्वरस्य मनोभिलषिताः पवित्राः प्रियाश्च 

सललोका इव खेदयुक्राम् श्रनुकम्पां हितेषितां नब्रतां तितिां 

सहिष्ण॒ताञ्च परिघड्ं । यूथम् एकेकस्याचरणं सहध्वं येन च य 

किमध्यपराश्यते तस्य तं दोषं स चमतां, खौष्टो युश्माकं दोषान् 
यदत् चमितवान् यूयमपि तद्वत् कुरुष्व । विग्रेषतः सिद्धिजनकेन 

प्रेमवन्धनेन बद्धा भवत। यस्याः प्राप्तये युयम् एकस्िन् श्रौरे 

समाहृता अभवत सेश्वरौया शान्ति युद्माकं मनांस्यधितिष्ठतु युयच्च 

हतज्ञा भवत । सखौ ख वाज्य सव्वेविधज्ञानाय खयूणं्पेण युश्मदन्तरे 
निवत्, यूयञ्च गते गनिः पारमा्थिकसद्लोन्तनेख परस्परम् 

श्रादिश्रत प्रबोचघयत च. श्रनुग्टहौतलात् प्रभुम् उटिश्च स्वमनोभि 

गायत च। वाचा कण्ण वा यद् यत् कुरत तत् रुव्वे प्रभो 

यणो नाज्रा कुरुत तेन पितरम् रैश्वरं धन्यं वदत च। 

डे योषितः, यूयं खाभिनां वश्वा भवत यतस्तदेव प्रभवे 

रोचते । दे खाभिनः, धयं भार्यासु प्रौयध्वं ताः प्रति परूषालायं 

मा कुरुध्वं । हे बालाः, यूयं सव्वविषये पिवोराज्ञाय्रादिणो भवत 

यतस्तदेव प्रभोः सन्तोषजनक । डे पितरः, युञ्भाक सन्ताना यत् 

कालरा न भवेयुस्तदयं तान् प्रति मा रोषयत । ह दाखाः, युं 
सव्वेविषय ैदिकप्रश्दनाम् च्ाज्ञायराद्िणो भवत दुष्िगोचरौोयसेवया 

मानवेभ्यो रोचितुं मा यतध्वं किन्त सरलान्तःकरणेः प्रभो त्या 

काय्ये कुरध्वं । यच्च कुरुष्ये तत् म्भनुषमनुदिश्य प्रभुम् उदिश्य 

प्रफुल्लमनषा क्षुरुष्यं, यतो वयं प्रभुतः खर्गाधिकारदूयं फलं लप्यामह 

दरति यूयं जानौय यस्माद् यूयं प्रभोः खौषटस्य दासा भवय । 

किन्त् यः कञ्चिद् अनुचितं कम्मे करोति ख तस्वानुचितकम्मेणः फलं 
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लयवे तच्च कोऽपि पच्पातो न भविग्यति। श्रपरञ्च हे अ्रधिपतयः, 

यूयं द्ामान् प्रति न्याय्यं यथाधञ्चाचरणं कुरुध्वं युश्राकमष्येको- 

ऽधिपतिः खगं विद्यत इति जानीत । 

९ युयं प्रायेनायां नित्यं प्रवन्तध्वं धन्यवादं कुववन्तस्तच् प्नुद्धा 

स्तिष्ठत च । प्रा्ेनाकाले ममापि कते प्रायनं कुरुध्वं, फलतः 

खौष्टस्य यज्निगूढवाक्यकरारणाद् अहं बद्धोऽभवं तत्प्रकाग्रायेश्वरो 

यत् मद्यं बाग्द्रार कुर्य्यात्, श्रहञ्च यथोचितं तत् प्रकाण्यितु 

शक्रयाम् एतत् प्रा्यघ्वं । यूयं समयं बह्नमूल्यं ज्ञात्वा वहिःस्थान् 

लोकान् प्रति ज्ञानाचारं कुरुध्वं । युद्माकम् आलापः सव्वेदानु- 

यदसचको लवणेन सुखादुञ्च भवतु यसम यदुत्तरं दातव्यं तद् 

युश्चाभिरवगम्यतां । 
शओेघकथनम् । 

मम या दशास्ि तां तुखिकनामा प्रभौ प्रियो मम भाता 

विश्वशनौयः परिचारकः सदटासश्च यु्मान् ज्ञापयिय्यति । स यद् 

य॒प्राकं दशां जानोयात् यु्नाकं मनांसि सान्वयेच्च तद्यमेवाडं 

तम् श्रोनोषिमनामानञ्च युद्दे शौय विशस्तं म्रियञ्च भ्रातरं प्रेषितवान् 

तौ युश्नान् अचत्यां सव्वैवात्तों ज्ञापयिव्यतः । आरिष्टःखनामा मम 

मवन्दौ वणवा भागिनेयो माक य॒ष्टनाच्ना विस्यातो चैश्रञेते 

दिन्नवचो भातरो यु्नान् नमस्कारं ज्ञापयन्ति, तेषां मध्य 

माकंमधि यूयं पूतव्वेम् श्राज्ञापिताः स यदि युश्रतसमौपम् 

उपतिष्ठेत् तदहं य॒श्राभि रुद्यां । केवलमेत शश्वररान्ये मम 

सान्वनाजनकाः सहका रिणोऽभवन्। खौष्टस्य दासो यो युश्नदेगोय 
दपश्ाः ख य्नान् नमस्कारं ज्ञापयति यूयञ्चेश्वरस्य सव्वेखिन् 
मनोऽभिलाषे यत् सिद्धाः पूश्च भवेत तदथै स नित्यं प्रायैनया 
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श्रातं इते थतते । युप्नाक लायदिकेयाखितानां हियरापलि- \१ 

स्ितानाच्च भ्वादणएणं हिताय सोऽतौव चेष्टत इत्यस्मिन् श्रं तस्य 

साचौ भवामि । लूकनामा प्रिय्चिकित्सको दौमाखच युञ्भ्य 

नमख्ुर््वाति । यूयं लायदिकेयाख्थान् भ्नादन् तुना त्ृहस्ितां 

मण्डलोनश्चं मम नमर्कारं ज्ञापयत । चपर चद्मसन्निधौ पचार 

पाठे कृते लायदिकेयाख्मण्डल्यामपि तस्य पाठो यया भवेत् 

लायदिकेयाञ्च यत् पञ मया प्रहितं तद् यया य॒श्नाभिरपि 

पच्येत तथा चेष्टध्वं । अपरम् आ्रिष्यं वदत प्रभो यत् परिचब्या- 

पदं लयाप्रापि तत्छाघनाय सावधानो भव । श्रं पौलः खदस्ता- 

रेण युश्मान् नमस्कारं न्नापयामि यूयं मम बन्धनं सरत । 

युप्मान् प्त्यनुग्रहो श्यात् । श्रामेन । 
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यिषलनोकिनः प्रति पोलस्य मेरितस्य 
प्र्रमं पचं | 

सङ्गलाचरखस् । थिघ्लनौकिनां प्रत्ययप्रत्याश्णाप्रेमाचरणबस्य प्रशंसनम् । 

२९ पौलः सिल्वानस्तोमयियश्च पितुरौश्वरस्य प्रभो र्यौशएखौष्टस्य 

र 

0. 

४ 

चाश्रयं प्राप्नां यिषलनौ कौयमण्डलों प्रति पतं लिखन्ति अस्माकं 

तात दश्वरः प्रथु ्योँग्रखौष्ट्च य्॒ान् मरत्यनुयदं शान्तिश्च करियास्ता । 

वयं सर्व्वषां यश्माकं कते नित्यम् ईश्वरं धन्यं वदामः प्रायेना- 

समये युद्माकं नामोच्वारयामः, भरस्माकं तातचेश्वरस्य साच्वात् 

प्रभौ यौष्टखौष्टे युश्माकं विश्वासेन यत् काय्य प्रे्ा चः परिश्रमः 

प्रत्याशया च या तितिक्षा जायते तत् स्वे निरन्तरं समरामख । 

डे प्रियश्वातरः, चृधम् ई्वरेणाभिरुचिता लोका इत्ति 'तयं 

जानौमः । ° यतोऽस्माकं सुसंवाद: केवलन्देन युञ्मान् न विश्च 
श्या पविचेणात्मना महोत्साहेन च युश्रान् प्राविश्रत् । वयन्तु 

युद्याकं छते य॒श्रन्मध्ये कौदशा च्रभवाम तद् युश्रामि न्ञायते। 
ययमपि बहक भोगेन पविचेणात्मना दन्तेनानन्देन च वाक्धं 

ग्टहोलास्माकं प्रभोशानुगामिनोऽभवत । तेन माकिंटनियाखाया- 

देशयो यावन्तो विश्वासिनौ लोकाः सन्ति यूयं तेषां सर्ववां 

निदशेनखशूपा जाताः । यतो यद्मत्तः प्रतिनादितया प्रभो वाण्ा 

माकिद्नियाखायादे भौ व्याप्तौ केवलभेतन्नहि किच्च खरे युञ्ाकं 

यो विश्वाखस्तस्य वार्त्तां सव्वेचाश्रावि, तस्मात् ततर वाक्यकथनम् 
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चरस्माकं॒निष्युयोजनं । यतो युद्नन्मष्ये वयं कौदृशं प्रवेशं प्रान्ना 

चयद्च कथं प्रतिमा विददायेश्रं म्त्यावन्तध्वम् भ्रमरं सत्यमो श्रं 

सेवितुं ग्टतगणमध्याच्च तेनोत्थापितस्य पुक्रस्यायेत च्रागाभिक्रोधाद् 

अस्माकं निस्तारयितु ्योशणोः खर्गाद् श्रागमनं प्रतोचितुम् श्रार- 

ध्वम एतत् सव्व ते लोकाः खयम् श्रस्मान् ज्ञापयन्ति । 

डे भ्रातरः, यु्मन्मघे ऽसमाकं प्रवेशो निष्यलो न जात इति भै 

युयं खयं जानौथ । अपरं युश्नामि चेथा्ीनि तथा पूब्वः 

फिलिपौनगरे ज्िष्टा निन्दिताञ्च सन्तोऽपि वयम् ईश्वराट् उत्साहं 

लब्धा बह्यन्नेन युभ्रान् दैश्वरस्य सुसवादम् अवोघधयाम । यतो- 

ऽस्माकम् च्रादेशो भ्वान्तेरद्एवचिभावाद् वोत्यन्नः प्रवञ्चनायुक्तो वा 

न भवति । किन्वौश्वरेणणस्रान् परौच्छ ॒विश्वसनौ यान् मत्वा च 

यदत् सुखंवादोऽसमासु समाप्येत तदद् वयं मानवेभ्यो न रुरो चिष- 

माणाः किन्तर्खदन्तःकर णानां परौक्तकायेश्वराय रुरो चिषमाणण 

भाषामहे । वयं कदापि स्तुतिवादिनो नाभवामेति यूयं जानोय 

कदापि ऋलवस्तरेण लोभं नाच्छछादयमेत्यस्िन् ईश्वरः साक 
विद्यते । वयं खौष्टस्य प्रेरिता इव गौरवान्विदा भवितुख अरश्च्छाम 

किन्तु यु्रत्तः परस्माद् वा कस्मादपि मानवाद् गौरवं न लिष्ण्- 
माना युश्मन्छध्ये खटदुभावा श्ूतवावर््तामदि । यथा काचिन्प्राता 

खकौयशिश्यून् पालयति तथा वयमपि युश्नान् कङ्कमाणा युदभ्च 

केवलम् दैश्वरस्य सुसवाद्ं तन्नहि किन्त खकौयप्राणएणन् ज्रपि दातु 

मनोभिरभ्यलषाम, यतो यूथम् श्रस्माकं जेदपाचरा्यभवत । डे 

भ्रातरः, च्रस्ममाकं श्रमः ज्ञश्च वचुश्राभिः सय्धेते युश्राकं कोऽपि 
यद् भारग्रष्तो न भवेत् तदथं वयं दिवानिशं परिश्राग्यन्तो 

युशनन्म्य वरस्य सुसंवादमघोषयाम । श्रपरञ्च विश्वाखिनो य्॒नान् 
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प्रति वयं कौदृक् पवि्रलययाथेत्निदौषलाचारिणणोऽभवामेत्यस्मिन् 

ईैश्वरो यूयञ्च साचि आष्ये । अपरञ्च यदत् पिता स्वालकान् 

तदद् वयं युश्राकम् एकैकं जनम् उपदिष्टवन्तः सा न्तितवन्तञच, य 

ईश्वरः स्रो यराज्याय विभवाय च युश्नान् श्राह्तवान् तदुपयुक्ता- 

चरणाय युद्मान् प्रवत्तितवन्तश्चेति चूं जानोय । 

धिघलनोकोयानां स्येय्ये पौलस्य श्रानन्दत्वस् ; 

यस्मिन् समये यूयम् अस्माकं सुखाद् दैश्वरेण प्रतिश्रुतं वाक्यम् 

अलभ्य तस्मिन् समये तत् मानुषाण्णं वाक्यं न मच्चेश्वरस्य 

वाक्य म्वा गहोतवन्त इति कारणाद् वयं निरन्तरम् दैश्वर 

धन्यं वदामः यतस्तद् इश्वरस्य वाक्यम् दति सत्ये विश्वासिनां 

` दद्माकं मध्ये तस्य गुणः प्रकाशते च । डे भ्रातरः, खौष्टाभितवत्य 

ईश्वरस्य या मंण्डच्यो यिहदादेश्र खन्ति यूय तासाम् च्रनुका- 

रिण्णेऽभवत, तद्भक्ता लोकाञ्च तदद् यिध दिलोकेभ्यस्तदद् ययमपि 

खजातोयलोकेभ्यो दुःखम् अलभध्वं । ते चिह्हदौयाः प्रभुं योग 

भाववादिनख्च इतवन्तो ऽस्मान् दूरोकृतवन्तश्च, त दैश्वराय न 

रोचन्ते सन्टषां मानवानां विपच्चा भवन्ति च; अपरं परजातोय- 

लोकानां परित्राणे तेषां मध्ये सुसंवादघोषण्णद् अस्मान् 

प्रतिषेधन्ति चेत्यं सखौ यपापानां परिमाणम् उत्तरोत्तरं पूरयन्ति, 

किन्तु तेषाम् च्रन्तकारौ करोधस्तान् उपक्रमते । 

हे भ्रातरः मनसा नदि किन्त् वदनेन कियत्कालं य॒द्मत्तो- 

ऽस्राकं ` विच्छेदे जाते वयं यु्नाक मुखानि द्रष्टुम् ्रत्याकाङ्खवा 

वह यतितवन्तः । दिरेकवो वा युश्नल्मो पगमनयास्ाकं विशेषतः 

पौलस्य ममाभिलाषोऽभवत् किन्त॒ ओेतानोऽस्मान् निवारितवान् । 

यतोऽस्माकं का प्रत्याग्रा को वानन्दः किं वा आ्राष्यकिरौरं? 
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अर्माकं प्रभो यौँशटखौष्टस्यागमनकाले ततसन्खस्वा यूयं किं तन्न 

भविष्यथ ? युयम् एवास्माकं गौरवानन्दखरूपा भवय । ९० 

्रतोऽहं यदा सन्देहं पुनः खों नाशक्नुवं तदानौम् ड ‹ 

आयौनोनगर एकाक स्थातुं निश्चित्य खभरातर खौषटस्व सुसवादे ९ 

सहकारिणच्चेश्वरष्य परिचारकं तौमयियं यश्मल्मौपम् चअरमेषयं । 

वन्तेमानैः क्तेगैः कस्यापि चाञ्चल्यं यथा न जायते तथा ते त्वया ₹ 

ख्विरोकरियन्तां खकौ यधम्मेमधि समाश्वास्यन्ताञ्चेति तम् श्रादिशं । 

वयभेतादृ्र क्ञेशे नियक्रा आस्म दति यूयं खयं जानौय, » 

यतोऽसराकं दुगेति भेविव्यतोति वयं यद्माकं समौपे ख्ितिकाले- 

$पि युश्नान् श्रवोधयाम, तादृ श्रमेव चाभवत् तद्पि जानौ । 

तस्मात् परौचकेणए युश्नासु परौकितेव्व्माकं परिश्रमो विफलो ५ 

भविव्यतौति भयं खोद यदाहं नागर्गुवं तदा यद्माकं विश्वासस्य 

तच्वावधारणाय तम् अरप्रषयं । किन््धुना तौमयियो यश्मत्मोपाद् < 
असमत्सन्निधिम् आगत्य यद्माकं विश्वासप्रमण्ौ अध्यसमान् सुवान 

ज्ञापितवान् वयञ्च यथा युश्रान् स्मरामस्तया यूयमप्यसमान् सव्वेदा 

प्रणयेन समरथ द्रष्टुम, श्राकाङ्खध्ये चेति कथितवान् । हे श्रातरः, ° 

वार्ताभिमां प्राप्य युश्नानधि विग्रेषतो युश्नाकं ज्ञेशरदुःखान्यधि 

युश्नाकं विश्वाखार् अस्माकं सान्वनाजायत; यतो चृयं यदि न 

प्रभाववतिष्टय तद्येनेन वयम श्रधुना जौवामः । वयच्चास्मदौये- ९ 

श्वरस्य साच्वार् युद्मत्तो जातेन चेनानन्देन प्रफुल्ला भवामस्तस्य 

छल्छस्यानन्दस्य योग्धरूपेणेरं धन्यं वदितुं कथं श्च्यामः ? 

वयं येन युद्माकं वदनानि द्रष्टुं युभ्नाकं विश्वास्ते यद् श्रसिद्धं ९ 

विद्यते तत् शिद्धौकन्तञ्च शच्छामस्तादृश्रं वरं दिवानिशं प्राथ 

यामहे । रस्माकं तातेनेश्वरेण प्रभुना यौष्ररखणौष्टेन च युश्ज- १९ 
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१९ 

१९ 

त्मोपगमनायास्माकं पन्था सुगमः क्रियतां । परस्पर सव्वोांख 

प्रति युभ्राकं प्रेम युश्मान् प्रति चास्माकं प्रेम प्रभुना व्यता 

बफलं क्रियताच्च । अ्रपरमखाकं प्रु ्यौश्रखोष्टः स्कौयः 

सर्वैः पविज्लौक्रैः सद्धं यदागमिष्यति तदा यूयं यथास्माकं 

तातच्ेश्वरस्य मश्यखे पविचतया नि्देषा भविय्यय तथा युञ्नाक 

मनांसि सिरोक्रियन्तां । 

धस्मचिरगा कत्ते विनयः । 

8\ ड भरातरः, युश्नाभिः कौद्ग् आचरितव्यं दैश्वराय रोचितव्यच्च 

[> 

| 

५६ 

तद्ध्यद्मन्नो या श्चा लबा तद॑नुखारात् पुनरतिशय यनः 

क्रियतामिति वद्यं प्रशुयोश्ना युश्चान् विनोयादिश्मः। यतो वयं 

प्रभुवोश्टना कौदृगोराज्ञा युश्राघु समपितवन्तस्तर् युयं जानो । 

दैश्वरस्यायम् श्रभिलाषो यद् युश्नाक्षं पविच्तता भवेत्, ययं 

व्यभिचाराद् दूरे तिष्ठत । युद्माकम् एकैको जनः खकौयं प्राणधारं 
पविच मान्यश्च रचत, ये च परजातौोया लोका ईश्वरं न जानन्ति 

त दूव तत् कामामिलाषस्याघोनं न करोतु । एतस्मिन् विषये 

कोऽप्यत्याचारौ श्ल्वा खभ्रातर न वञ्चयतु यतोऽसाभिः प्व 

यथोक्तं प्रमाणौकूतञ्च तथेव प्रसुरेताद् शानां कश्मेणां समुचितं फलं 

दास्यति यस्माद् शईशवरोऽसमान् अग्ररचिताये नाह्तवान् किन्तु 

पविचतायेवाह्ृतवान् । श्रतो हेतो यः कञ्चिद् वाक्यमेतन्न गाति 
स मनुख्यम् अवजानातोति नहि येन खकौया्या युश्रदन्तरे 

समपिंतस्तम् ईश्वरम् एवावजानाति । 

भ्रादषु प्रेमकरणमधि यु्नान् प्रति मम लिखनं निस्युयोजनं 

चतो युयं परस्परं प्रेमकरणाथेश्वर शिता लोका श्राध्ये। रकत्छ्ने 

माकिद्नियादेगे च यावन्तो भ्रातरः सन्ति तान् सर्वान प्रति 
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युद्माभिस्तत् प्रेम प्रकाश्यते तयापि हे श्ातरः, वयं युश्मान् 

विनयामहे धूयं पुन बहतर प्रेम प्रकाश्यत । श्रपरं चे विः ११ 

स्थितस्तेषां दृष्टिगोचरे युश्माकम् आचरणं यत् मनोरम्यं भवेत् 

कस्यापि वस्तुनञ्चाभावो युश्नाक यन्न भवेत्, एतदयं यूयम् समन्तो १९ 

यादुग्रम् आदेशं प्राघ्रवन्तस्तादृश्रं निविरोधाचारं कन्तु खसख्कश्मणि 

मनांसि निघातं निजकरे् काय्य साधयितुं यतध्वं | 

प्रभुयोशशोः पुनरागसनस् । 

डे ्वातरः, निराश्रा अन्ये लोका इव यूथं यन्न श्नोचेष्व' तदथं १२ 

महानिद्रागतान् लोकानधि युद्माकम् अज्ञानता मया नाभिलव्यते। 

यष्रर म्डैतवान् पुनरुत्थितवां चेति यदि वयं विश्रसामस्तदिं यौ ्रुम् १५ 

त्र्ितान् महानिद्राप्राप्तान् लोकानपौश्वरोऽवश्यं तेन साद्धंम् 

श्रानेव्यति । यतोऽहं प्रभो वाक्येन युश्रान् इदं ज्ञापयामि ; अस्नाकं मध्ये ९५ 

ये जनाः प्रभोरागमनं यावत् जौवन्तोऽवशच्छन्ते ते महानिद्धितानाम् 

अरग्रगाभिनो न भविव्यन्ति; यतः प्रभुः सिंहनादेन प्रधानखगं- 

दृतस्यो चैः शब्देनेश्वरौयद्धरौ वाद्येन च सयं खर्गाद् ्रवरोच्छति तेन 

खष्टाजिता सतलो काः प्रथमम् उत्थास्यन्ति । अपरम् अस्माकं मध्ये ४९ 

ये जोवन्तोऽवगेच्छन्ते त॒ श्राकाओे प्रभोः साचात्करणायं तेः साध 

सेघवाहनेन ₹रिव्यन्ते ; इत्थञ्च वयं सव्वैदा प्रभुना खद्धं स्ास्यामः। 

्रलो यूयम् एताभिः कथाभिः परस्पर सान्त्वथत । श्ल 

2 ४: 

हे भ्रातरः, कालान् समयां चाधि यु्मान् प्रति मम लिखनं 4 ९ 

निष्युयोजनं, यतो राजौ यादृक् तस्करस्तादृक् प्रभो दिनम् ₹ 

उपस्थास्यतौ ति युयं खयमेव सम्यग् जानोच । शान्ति निंचिन्नलञ्च इ 

विद्यत दति यदा मानवा वदिष्यन्ति तदा प्रसववेद्ना यद्र 

ग्भिनोम् उपतिष्ठति तदद् अकस्माद् विनाशस्तान् उपस्थास्यति 
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९९१ 

११ 

शर 

९४ 

१५ 

तेरुद्धारो न लश्यते । किन्त हें भ्रातरः, यूयम् अन्धकारेषादता 

न भवथ तस्मात् तदनं तस्कर इव युद्मान् न प्राशयति । मन्व युयं 

दौः खन्ताना दिवायाञश्च सन्ताना भवय वयं निशरावंश्रास्तिमिरङग्ा 

वान भवामः अतोऽपरे यथा निद्रागताः सन्ति तदद् अस्माभि 

ने भवितव्यं किन्त जागरितव्यं सचेतनश्च भवितव्यं । ये निद्रान्ति 

ते निशायामेव निद्रान्ति थे च मत्ता भवन्ति ते रजन्यामेव 

मन्ता भवन्ति । किन्तु वथ दिवसस्य वशा भवामः; अतोऽस्माभि 

वचसि प्रत्ययप्रेमरूपं कवचं शिरसि च परिचाणाशरारूपं शिरस्त 

परिधाय सचेतन भंवितव्यं। यत ईश्वरोऽस्ान् क्रोधे न नियुज्यास्माकं 

प्रभुना यैप्रुख्ञौष्टेन परिराणस्याधिकारे नियुक्तवान्, जाग्रतो 

निद्रागता वा वयं यत् तेन प्रभुना सदह जौोवामस्तदयं सोऽस्माकं 

रुते प्राणान् त्यक्तवान् । ्रतएव युयं यद्त् कुरु तदत् परस्पर 

सान्वयत सुखिरौकुरुष्वच्च । 

डे भ्वातरः, यञ्माकं मध्ये ये जनाः परिश्रमं कवंन्ति प्रभो 

नाश्ना यश्मान् अधितिष्ठन्तयुपदिशन्ति च तान् यूयं स्मन्यध्वं । 

स्वकग्मेहेतुना च प्रत्ना तान् च्रतौवादूयध्वमिति मम प्रायेना, 

यूयं परस्परं निरविंरोधा भवत । हे भ्रातरः, युश्नान् विनयामहहे 
ययम् श्रविहिताचारिणो लोकान् भल्सेयध्व , चुद्रमनसः सान्वयत, 

दुब्बेलान् उपद्रुत, सर्व्वान् प्रति सहिष्णवो भवत च। श्रपर 

कमपि प्रत्यनिष्टस्य फलम् अनिष्टं केनापि यन्न क्रियेत तदयं 

सावधाना भवत, किन्तु परस्परं सर्व्वान् मानवाश्च प्रति नित्यं 

दिताचारिणो भवत ' सर्वंदानन्दत । निरन्तरं प्राथनां कुर्वं । 

सवविषये कतज्ञतां खौङुरुष्वं यत एतदेव खौष्टयोश्एना यश्नान् 

प्रति प्रकाशितम् दैश्वराभिमतं। पविम् श्रात्मानं न निर्व्वापयत। 
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भाववाणलों नावजानौत । सर्व्वाणि परोच्य यद् भद्रं तदैव धारथत । ९९ 

यत् किमपि पापरूपं भवति तस्माद् दूर तिष्ठत । शान्तिदायक ९२ 

ईश्वरः सय यद्मान् सम्यणेत्वेन पविजान् करोतु, च्रपरम् अरस्मतपरभो 

योश्टखौष्टस्यागमनं यावद् युश्माकम् श्मानः प्राणः श्ररौराणि 
च निखिलानि निेषलेन रच्छन्तां । यो युद्मान् आ्रआहयति स २४ 

विश्वसनौोयोऽतः ख तत् साघयिग्यति । 

डे भ्रातरः, अस्नाकं कृते प्रायेनां कुरुष्वं । पत्रिचुचुम्बनेन सर्व्वान् २५ 

भरान् प्रति सत्कुरुष्व । यच्मिदं सवधां पवित्राणां भ्रादणां श्रति- ९० 
गोचरे युश्माभिः प्यतामिति प्रभो न्ना युद्चान् शपयामि । अ्रश्माकं रल 

प्रभो ्वोष्खौ ्टस्यानुयद्ो युभ्राखु श्यात् । श्रामेन् । 

~~ ~~~ ~ 
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यिषलनोकिनः प्रति पोलस्य पेरितस्य 
दितीयं पच । 

सङ्कगलाचरणम् । प्रयुयौशो हितौयसमागसनसधि कथनम् । 

१ ५ पौलः सिल्वानस्तौमयियञ्चेतिनामानो वयम् अ्रस्रदटौयतातम् 

~ 

श 

1 

दरं प्रभु योष्रखोष्टञ्चाितां यिषलनौकिनां मण्डलं प्रति पतच 

लिखामः । च्रस्माकं तात दैशवरः प्रमु ्योश्रखोष्टञ्च युश्नास्छततुयदं 
श्ान्तिञ्च क्रियास्तां । 

हे भ्रातरः, युश्राकं छते सववेदा ययायोग्यम् शवरस्य 

धन्यवा दोऽस्माभिः कनतैव्यः, यतो देतो येश्नाकं विश्वास उन्तरोत्तर 

वद्धंते परस्यरम् एकैकस्य प्रेम च बहुफलं भवति । तस््नाद् युश्नाभि 
यावन्त उपद्र वक्शा: सचन्ते तेषु यद् चेय्ये यश्च विश्वाखः प्रकाश्धते 
तत्कारणाद् वयम् दैश्वरौयमण्डलोषु युश्नाभिः ्ञाघामडे । तच्ेश्वरल्य 

न्यायविच्वारस्य प्रमाण भवति यतो यूयं यस छते दःखं सदष्वं 

त्येश्वरो यराच्यस्य योग्या भवथ । यतः सखकनैयस्छगेदूतानां बलैः 
सहितस्य प्रभो यौः खर्गाद् ्रागमनकाले युद्याकं क्तेश्केभ्यः 
क्तेन फलदानं लाद्धेनस्माभिख क्िष्यमानेनभ्यो युमभ्यं श्रान्तिदानम् 

ईश्वरेण न्याय्यं भोक्छते ; तदानोम् ईश्वरानभिन्ञेभ्योऽस्मतमभो 

्योश्रिखोष्टस्य खसुवादायादकेभ्यश्च लोकेभ्यो जाञ्वल्यमानेन वद्किना 

संसुचितं फलं योप्रएना दास्यते; ते च प्रभो वेदनात् पराक्रम- 

° यृक्रविभवाच्च सदातनविनाशरूपं दण्ड श्यन्ते, किन्त तख्ञिन् दिने 

खकोयपविचलोकेषु विराजित युश्रान् श्रपरांश्च सर्व्वान् विश्वासि- 
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५०६ धिषलनौ किनः प्रति पौलस्य दितौयं पचं। १ १९२ € 

लोकान्. विस्मापयितुञ्च ख श्रागमिव्यति यतोऽस्माकं प्रमाणे य॒श्माभि 
विश्वासोऽकारि। श्रतोऽस्माकम् ईश्वरो युद्मान् तस्याङ्णानस्य योग्यान् ९१ 

करोतु सौजन्यस्य.प्ररभफलं विश्वासस्य गुणच्च पराक्रमेण साधयविति 
प्राथेनास्माभिः सव्वैदा य मन्निमित्तं क्रियते, यतस्तथां सत्यस्नाकम् 

ईश्वरस्य प्रभो रयोश्यखोष्टस्य चानुयदाद् श्रसत्रभो ्यौश्रखौष्टस्य १९२ 
नाशो गौरवं युभ्राखु युश्नाकमपि गौरवं तस्मिन् प्रकाशिय्धते 

पापपुरुषस्य निणेयः | 

हे भातरः, रस्माकं प्रभो वोश्रिखौषटस्यागमनं तस्य समोपे- ॐ 

ऽस्माके सखितिश्चाधि वयं युश्मान् ददं प्रायथेयामडे, प्रमोस्तद् 

दिनं प्रायेणोपस्थितम् दति यदि कञ्चिद् आत्मना वाचा वा 

पत्रेण वरस्माकम् श्रादेशं कल्पयन् यद्मान् गदति तहिं युयं तेन 
चञ्चलमनसख उद्िद्माञ्च न भवत) केनापि प्रकारेण कोऽपि 

य॒श्नान् न वञ्चयत् यतस्तस्माद् दिनात् पूवव घब्मलोपेनोपस्थालयय, 

यञ्च जनो विपक्तां कुव्वेन् सव्वे्माट् देवात् पूजनोयवस्त॒तश्चोन्ञसयते 

स्रम् दैश्वरभिव दग्रेयन् दैश्वरवद् दैश्वरस्य मन्दिर उपवेच्छति च 

तेन विनाश्र पात्रेण पापपुरषेणोदे तव्य । यदाद युभ्माकं सन्निधावासं 

तदानोम् एतद् अकययमिति यूयं किं न सगूथ? साम्प्रतं ख 

येन निवाय्येते तद् य॒य जानोथ, किन्त खसमथे तेनोदे तव्यं । 

विधम्मेश्य निगूढो गुण इदानोमपि फलति किन्तु यस्तं निवारयति 

सोऽद्यापि दूरौकृतो नाभवत् । तस्िन् दूरकृते स विधमयदेव्यति 
किन्तु प्रभु यध्रु खमुखपवनेन तं विष्ठसयिव्यति निजोपस्धिते- 

स्तेजसा विनाग्रचिष्यति च । भेतानस्य ग्रक्िप्रकाशनाद् विनःश्वमा- 

नानां मध्ये सव्वैविधाः प्रभावसिद्धाः करिया मिका न्यभिन्ञानानि 

लचणान्यघग्मेजाता सव्वेविधप्रतारणण चः तस्योप्धितेः फलं भवि- 
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₹२९०-३५ थिषलनो किनः प्रति पौलस्य दितौयं पत्रं । ५०७ 

१० व्यति; यतो हेतोस्ते परि चाणपराप्ये सत्यचम्नेस्यानुरागं न गटडौत- 

९९ वन्तस्तस््मात् कारण्द् ईश्वरेण तान् प्रति ब्रान्तिकरमायायां 

१९ 

शर 

१९४ 

१५ 

९ 

९७ 

प्रेषितायां ते श्टषावाक्ये विश्वसिव्यन्ति । यतो यावन्तो मानवाः 

सत्यधर्चं न विश्वस्याधश्॑ण तुख्यन्ति तैः सवै दंण्डभाजने भवितव्यं । 

प्रभो स्थिरं स्थातुं निवेदनम् । 

हे प्रभो म्रिया भ्रातरः, युभ्माकं कृत रैश्वरस्य चन्यवादो- 

ऽस्माभि सव्वेदा कन्ते्यो यत रश्वर श्रा प्रथमाद् शअ्रत्मनः 

पावनेन सत्यधर्ं विश्वासेन च परित्राणाथं युश्नान् वरोतवान् 

तदयेञ्चास्नाभि धौषितेन सुखवादेन युश्नान् ्राह्यास्माकं प्रभो 

योद ष्टस्य तेजषोऽधिकारिणः करिष्यति 1 

चरतो हे श्वातरः, यूयम् श्रसमाकां वाक्यैः पत्रैश्च यां श्रि 

लब्धवन्तस्तां कत्छलां शिचा धारयन्तः सुस्थिरा भवत । अस्माक 

परभु र्योशटखौष्टस्तात रश्वरश्चायेतो यो युश्नासु प्रेम छतवान् 

नित्याच्च सान्त्वनाम् श्रनुयरहेणोत्तमप्रत्याश्राञ्च युश्रभ्यं दत्तवान् 

स सयं युञ्माकम् अन्तःकरप्णनि सान्त्वयतु स्वस्मिन् सदाक्ये 

सत्कश्मणि च सुखिरौकरोतु च । 

' डे भ्रातरः, गष वदामि, यूयम् श्रसभ्यमिदं प्राथैयभ्वं चत् 

प्रभो वाक्यं युद्माकं मध्ये यथा तथेवान्यचापि प्रचरेत् मान्यञ्च 

भवेत् ; यच्च॒ वयम् अविवेचकेभ्यो दृष्ेभ्यञ्च लोकेभ्यो रचां 

प्राभ्रुयाम यतः सव्व॑षां विश्वासो न भवति । किन्तु प्रभु विश्वास्यः 

स एव युश्नान् स्थिरौकरिव्यति दुष्टस्य कराद् उद्धरिष्यति च। 

यूयम् आ््माभि येद् श्रादिश्ष्ये तत् रूथ करिव्यथ चेति 

विश्वासो युद्नानधि प्रभुनास्माकं जायते । ईश्वरस्य प्रन्नि खौष्टस्य 

सददिष्णतायाञ्च प्रभुः खय युश्राकम् अन्तःकरणानि विनयतु 
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५०९८ यिषलनेकिनः प्रति पौलस्य दितौयं पच । ड ६-१९०८ 

डे श्ातरः, अ्र्मक्रभो ्चोप्ररखो टस्य नान्ना वयं युभ्मान् इदम् 

आदि शामः, अस्मत्तो श्प्माभि यां श्च्लालभ्मि तां विहाय कञ्चिद् 

श्वाता बद्यविदिताचारं करोति तदि यूयं तस्मात् एधग् भवत । 

यतो वचं युश्नाभिः कथम् श्रलुकतनव्यास्तद् यूयं खयं जानौच । 

य॒ञ्माकं मध्ये वयम् ्रविहिताचारिएणो नाभवाम, विनामूल्य 

कस्याणन्नं नाभुज्महि किन्त कोऽपि यद् अस्माभि भारथस्तो न 

भवेत् तदयं श्रमेण क्तंशेन च दिवानिशं काय्येम् श्रङ्ु्मं । अचा- 

स्माकम् ्रधिकारो नास्तोत्थं नहि किन्स्माकम् ्रनुकरणाय 

थुसान् दृष्टान्तं दगेयितुम् दच्छन्तस्तर् अमे । यतो येन कायं 
न त्रेयते तेनादहारोऽपि न क्रियतामिति वय युद्मत्समोपं डप- 

स्थितिकालेऽपि युभ्नान् श्रामिश्राम । यश्नन्छध्येऽविहिताचारिण्ः 

केऽपि जना विद्यन्ते ते च काय्येम् अक्कुववेन्त श्रालश्याम् आचर- 

ननोन्यस्माभिः शरूयते । तादृशान् लोकान् श्रसत्रभो र्यौ परखो ष्टस्य 

नाल्ना वयम् ददम् आदिशाम आज्ञापयाम, ते शन्तभावेन 

काय्यं कुव्वेन्तः सखकौयमन्न सुद्छतां । श्रपर हे भ्रातरः, यूयं 

सदाचरणे न क्ताम्यत। यदि च कञ्िदेतत्पते लिखिताम् श्रस्माकम् 

आज्ञां न रङ्ाति तहिं यूयं तं मानुषं लयत तस्य संसग त्यजत 

च तेन ख चपिथ्यते । किन्त तं न श्र्च मन्यमाना ब्ातरमिव 

चेतयत । शाज्तिदाता प्रभुः स्वे सव्वेया युद्मभ्यं श्रान्तिं देयात् । 

परश युस्माकं सर्वषां अङ्गो भवात् । 

"नमस्कार एष पौलस्य मम करेण ल्िखितोऽग्धत् श्वेस्िन् 

पच एतन्मम चिज्म् एताद ओेर च्रे मेया लिख्यते । श्रस्माकं प्रभो 

योशएश्लौष्टसवानुयहः खन्वेषु य॒मा शयात् । आजञेन् । 
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तोमथियं प्रति पलस्य प्रेरितस्य 
प्रधम पचं। 

सद्धगलाचरशणस् । तोमथियं प्रति श्रादेशः । 

4 श्रस्माकं चाणएकन्त॒रौ ्ररस्यासमाकं प्रत्या शाभरमेः प्रभो योश 

खोष्टस्य चाज्ञानुस्ारतो योद्खौषटस्य प्ररितः पौलः खक्नेयं सत्यं 

ध्मेपुतच्चं तौमथियं प्रति पच लिखति । श्रस्माक तात ईश्वरोऽस्माकं 

प्रभु यो श्रखौष्टख त्यि अनुग्रहं दयां शांन्तिञ्च कुर्य्थास्तां । 

माकिद्नियादेग्र मम गमनकालले त्वम् दफिषनगरे तिष्ठन् 

दतर श्चा न गहोतव्या, अनन्तपुपाष्यानेषु वंशरावलिषु च यश्चाभि 
४ खनो न निवेश्यम् इति कांचित् लोकान् यद् उपदि ओेरेतत् 

मयादिष्टोऽभवः, यतः सन्वैरेते विश्वासयुकरेश्वरौयनिष्ठा न जायते 

+ किन्त विवादौ जायते । उपदि श्य त्वभिप्रेतं फलं निग्मेलान्तःकरणन ` 

‹ सत् संवेदेन निष्कपट विश्वासेन च यक्त प्रेम । केचित् जनाख्च सर्व्वा 

ष्येतानि विदय निरथेककयानाम् श्रुगमनेन विपयगाभिनो- 

° ऽभवन्, थट् भाषन्ते यच्च निञ्िन्वन्ति तन्न वुध्यमाना व्यवखोप- 

= देष्टारो भवितुम् इच्छन्ति स यवस्था यदि योग्धरूपेण ग्टद््यते 

तद्यत्तमा भवतौति वयं जानौमः । ्रपरं सा व्यवसा घाभ्मिकस्य 

विरद्धा न भवति किन्बधाश्थिको ऽवाध्यो दुष्टः पापिष्ठो ऽपविचो 

९* शविः पिढदन्ता माटदहन्ता नरडन्ता वेश्ठागामो पुंमेयुनौ मनुख- 
विक्रेता भिश्यावादौ भिश्याश्षयकारौ च सर्व्वषामेतेषां विरद्धा, 

९९ तथा स्चिदानन्देशरस्य यो विभवयक्रः सुखंवादो मयि समपिंत- 
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५९० तौमयियं परति पौलस्य परथमं पच । ११२२२ 

स्तदनलुयायिदितोपदे ग्रस्य विपरौतं यत् किञ्चिद् भवति तद्धिरुद्धा 

सा व्यवस्थेति तद्भादिणण ज्ञातव्यं । 

पोल प्रति योशोः प्रेम । 

मद्यं शक्रिद्ाता योऽस्माकं प्रभुः खो टयो ्रदस्तमहं धन्यं वदामि। 

यतः पुरा निन्दक उपद्रावो दिंखकश्च श्त्वाप्यदं तेन विश्वास्यो 

मन्ये परिचारकत्े न्ययच्ये च । तद् अविश्चासाचरणम् भन्नानेन 

मया कुतमिति तोर तेनानुकभ्ितोऽभवं । अपर स्रौड योश, 

विश्वासप्रेमभ्यां सदहितोऽस्मत्रभोर नुग्हो ऽतौव प्रचुरोऽभवत् । पापिनः 

परिचातु सखौष्टो यौशष् जंगति समवतोणाऽभवत्, एषा कथा 

विश्वसनोया सव्व यँदण्णीया च। तेषां पापिनां मथ्येऽदहं प्रथम 

श्रां किन्तु ये मानवा श्रनन्तजोवनप्राप्ययं तिन् विश्वसिष्यन्ति 
तेशां दृष्टान्ते मयि प्रथमे योग्रुना खौष्टेन खकौया रत्रा 

चिरसदिष्णता यत् प्रकाश्वते तद्यंमेवादम् श्रनुकम्यां प्राप्तवान् । 

श्रनादिरच्योऽदृश्धो राजा योऽदितौयः सव्वैज्ञ ई्वरस्तस्य गौरवं 

मदमा चानन्तकालं यावद् श्यात् । च्रामेन । 

हे पुच तौमयिय लयि यानि भाववाक्यानि पुरा कथितानि 

तदनुसारार् च्रहम् एनमादेशं वयि स्नपयामि, तस्याभिप्रायोऽयं 

यत्वं ते वाक्येरुत्तमयद्धं करोषि विश्वासं सत्संवेदञ्च धारयसि 
= । श्रनयोः परित्यागात् केषाञ्चिद् दिश्वाखतरौ भग्राभवत् । 

भिनायसिकन्दरौ तेषां यौ दौ जनौ, तौ यद् धब्मनिन्दां पुन 
ने कन्तुः ग्रिचेते तदथं मया ओेतानख करे समर्पितौ । 

प्रा्नामधि शिता । 

> ४ 

> र 

१७ 

„2 11 

[+ "/ 
9 

मम प्रथम देशोऽयं, प्राथंनाविनयनिबेदनधन्यवादाः कन्तं- ॐ ९ 

व्याः, सर्व्वषां मानवानां छते विग्रेषतो वयं यत् शान्तवेन निविवि- 
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॥, 

11 

रोधेन चेश्वरभक्ति विनोतलञ्चाचरम्तः कालं यापयामस्तद 

नृपतोनाम् उचपदस्थानाच्च कते ते कन्याः । यतोऽस्माकं तारक- 

सटेश्वरस्य साक्तात् तदेवोत्तमं ग्राद्यञ्च भवति, स सर्व्वेषां मानवानां 

परिज्ाणं सत्यज्ञानप्रा्िच्चेच्छति । यत एकोऽदितौय ईश्वरो विद्यते 

किच्चेश्वरे मानवेषु चैकोऽदितौयो मध्यम्यः स॒ नरावतारः खौष्टो 

योश विद्यते यः सर्वेषां सुक मूलम् श्रात्पमदानं कृतवान् । एतेन 
येन प्रमाणनो पयुक्ते समये प्रकाशितय्य, तद्घोषयिता दूतो विश्वासे 

सत्यघरछे च भिन्नजातौयानाम् उपदे शकञ्चाहं न्यय्॒ये, एतद 

खौष्टस्य नान्ना यथातथ्यं वदामि नानृतं कथयामि । 

अतो ममाभिमतमिदं पुरुषैः कोधसन्देदो विना पविचकरान 

उन्तोच्य सव्वेसिन् स्याने प्राना क्रियतां । तदत् नाखौऽपि- 

सलज्जाः संयतमनसख॒ सत्यो योग्यमाच्छादनं परिदुधत् किञ्च 

केशसस्कारेः कणएकमुक्राभि मेहाष्यैपरि च्छट ात्मश्चषणं न कुवपैत्यः 

सखौकतेश्वरभक्तीनां योषितां योग्यैः सत्कर्मभिः खभ्रूषणं कुव्व॑तां । 

नारौ सन्ये विनोतलेन निच्निरोधं भितं । नावः शिच्धादानं 

पुरूषायाज्ञादानं वादं नानुजानामि तया निविविरोधलम् अ्रचरि- 

त्ये । यतः प्रथमम् श्रादमस्ततः पर वार्याः ष्टि बैश्चव । 

किञ्चादम् भ्वान्तियुक्तो नाभवत् योषिदेव अ्रान्तियुक्ता भ्रलात्या- 

चारिणौ ब्व | तयापि नारौगणे यदि विश्वासे प्रेन्नि पविचताचां 

संयतमनसि च तिष्ठति तद्धपत्यग्रसववत्मना परित्राणं प्रयति । 

अध्यत्तपरिचारकयोधधिंघयः । 

९, यदि कञ्िर् अध्यच्पदम् श्राकाङ्खते तहिं स उत्तमं कम्मे 

र लिष्यत इति सत्यं । अ्रतोऽध्यकेणनिगन्दितेनेकस्या योषितो भरा 

परिमितभोगेन संयतमना सम्टेनातियिसेवकेन शिच्चणे निपुणेन 
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न मद्यपेन न प्रहारकेण किन्तु टदुभावेन निष्विवादेन निलेोभिन 

खपरिवाराणम् उन्तम शासकेन पूण विनौतल्वाद् वश्वानां सन्त्ानानां 

नियन्त्रा च भवितव्ये । यत श्रात्मपरिवारान् शासितुयो न शक्रोति 

तेनेश्वरश्य मण्डल्या स्तत्वावधारण कथं कारिष्यते ? ्रपरं स गव्वितो 

गल्ला यत् गरेतान दव दण्डयोग्यो न भवेत् तदये तेन नवशिष्येण 

न भवितव्यं । यच्च निन्दायां जतानस्य जाले च न पतेत् तदर्थे 

तेन वहिःस्थलोकानामपि मध्ये सुस्था तिय॒क्रन भवित । 

तदत् परिचारकैरपि विनौति दिंविधवाक्यर दिते बैङमद्यपाने- 

ऽनासक्ते निलीभेश्च भवितव्ये, निश्भेलस्वेदेन च विश्वासस्य निगूढ- 

वाक्यं घारितव्यञ्च । श्रये तेषां परोक्ता क्रियतां ततः परम् अनि- 

न्दिता शूला ते परिचय्यों कव्वन्त् । श्रपरं योषिद्धिरपि विनौ- 

ताभिरनपवादिकाभिः सतर्काभिः सव्वैच विश्वास्यामिश्च भवितव्ये । 

परिचारका एकैकयो षितो भर्तारो भवेयः, निजसन्तानानां परिज- 

नानाञ्च सुश्रासनं कुय्ुश्च । यतः सा परिचर्यां ये भंद्ररूपेण साध्यते ते 

्ष्ठपदं प्राभ्ुवन्ति खौषटे योणौ विश्वासेन महोत्सुका भवन्ति च । 

खरौ प्रौ यमर्डलो जौ वन्तेश्चरब्य खदसम् । 

लां प्रत्येतत्यचलेखनसमये शौघ्नं ॑वत्समोपगमनस्य प्रत्याशा 

मम विद्यते, यदि वा विलम्बेय तर्दौश्वरस्य खुडेऽयतः सत्यधमख 

स्तम्भभिल्तिम्लखरूपायाम् श्रमरेश्वरस्य सण्डल्यां ल्या कद्ग 

आचारः कन्ैव्यस्तत् ज्ञातुं श्रच्छते । ्रपरं यस्य मदच्तं सव्वेखोरृतम् 

ई शवरभक्तेस्तत् निगूढवाक्यसिदम् दैश्वरो मानवदेडे प्रकाशित आल्मना 

धाञ्िकौकतो दृतेः सन्दष्ट: सव्वेजातौयानां निकटे चोषितो गतो 

विश्वासपाचीोश्वतस्तजःप्राप्तथे खम नोतञ्ेति । 
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श्रध्यक्तोपयुक्तव्यवदहारः । 

@& ९ पविच्र श्रात्मा स्पष्टम् ददं वाक्यं वरति चरमकाले कतिपय- 

र 

| 

0 

न 

1 

(र 

लोका वङ्किनाङ्धितलात् कटोरमनसां कापथ्वार् चअरनृतवादिनां 

विवादनिषेधकानां भच्छविशेषनिषेधकानाञ्च शतखरूपाणां भिक्लायां 

भ्रमकात्मनां वाक्येषु च मनांसि निवेश्य धर्म्माद् भरेशिव्यन्ते । 

तानि ठु भच्याणि विश्वासिनां खौङतसत्यघर्ग्राणाञ्च धन्यवाद- 

सहिताय भोगायेश्वरेण सष्टजिरे । यत ईश्वरेण यद्यत् ख्ष्ं तत् 

सव्वेम् उत्तम यदि च घन्यवादेन भुज्यते तदहि तस्य किमपि 

नाग्राद्यं भवति, यत ईश्वरस्य वाक्येन प्राथनया च तत् प्विचौ- 

भवति । एतानि वाक्यानि यदि वं भ्राट्न् ज्ञापयेस्तरिं यौश- 

खोष्टस्योत्तमः परिचारको भविष्यसि यो विश्वासो हितोपदेश 

लया गटहौतस्तदरौयवाक्येराप्यायिव्यसे च । 

यान्युपस्यानानि दुर्भावानि दद्धयोषितामेव योग्यानि च 

तानि वया विष्ज्यन्ताम् दैश्रभक्रये यन्नः क्रियताञ्च । यतः 

श्रारौरिको यन्नः खल्यफलदो भवति किन्त्ौश्वरभक्तिरैदिकपार- 

जिकजौ वनयोः प्रतिन्ञायुक्ता सतौ सब्वेच फलदा भवति । वाक्य- 

मेतद् विश्वसनोयं स्वे गैदणोयच्च वयञ्च तदयेमेव श्राम्यामो 

निन्दां भुज्महे च । यतो हेतोः सव्वेमानवानां विशेषतो विश्वासिनां 

` चाता योऽमर ईश्वरस्तस्मिन् वयं विश्वसामः। त्वम् एतानि वाक्यानि 

प्रचारय समुपदिश च । श्रल्यवयष्कतात् केनाप्यवज्ञेयो न भव 

किन्लालापेनाचरणेन प्रन्ना शदात्मलेन विश्वासेन शएचिलेन च विश्वा- 

र सिनाम् श्रादश्ा भव । यावन्नाहम् आगमिग्यामि तावत् ववं पाठे 

चेतयने उपदेश च मनो निघत्ख । प्राचौमगणदस्तापंणसद्ितेन 

भाववाण्वा यद्ानं तुभ्य विश्राणितं तवान्तःखे तस्मिन् दाने शियिलमना 
8. ए. 8. 8.-- 33] 513 
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मा भव । एतेषु मनो निवेशय, एतेषु वन्तंख, इत्थञ्च सव्वैविषये तव ९५ 

गण्द्धिः प्रकाशतां । सखस्मिन् उपदेशे च सावधानो शूलावतिष्ठस् ५१ 

तत् छृला लयात्मपरिचाणए ओद्रष्णञ्च परित्राणं साधयिय्यते । 

लं प्राचौनं न भत्ेय किन्त तं पितरमिव य॒नञ्च भरादढनिव । | 

टृद्धाः स्तियञ्च मादढ्निव युवतोख्च पषश्ुचिलेन भगिनोरिव र? 

विनयसख । 
मण्डलोस्यविधवाविष्यथिणो शित्ता। 

्रपरं सत्यविधवाः सच्मन्यश्च । कस्या्िद् विधवाया यटि र 

पुराः पौचा वा विद्यन्ते तदं ते प्रथमतः खौयपरिजनान् सेवितुं 

पित्रोः प्रत्युपकन्तेञ्च॒भिचन्तां यतस्तदेवेश्वरस्य साचार् उन्नमं 
ग्रा्यश्च कमम श्रपरं या नारौ सत्यविधवा नायहौना चास्ति ५ 

खा ईश्वरस्याश्रये तिष्ठन्तौ दिवानिशं निवेदनप्रायेनाभ्यां कालं 

यापयति । किन्तु या विधवा खुखभोगाखक्ता सा जौवत्यपि खता 
भवति । ्रतएव ता यद् श्रनिन्दिता भवेयुस्तद यम् एतानि लया ° 

निदिश्वन्तां । यदि कञ्चित् खजातोयान् लोकान् विग्रेषतः खोय- न 

परिजनान् न पालयति तदं स॒ विश्वासाद् बेष्टोऽविश्वासिनो- 

ऽप्यघमश्च भवति । विधवावगें यस्या गणना भवति तया षष्टि- ९ 

वत्सरेभ्यो न्यनवथस्कया न भवितव्ये ; श्रपरं पूव्वेम् एकखाभिका 

ग्ला सा यत् शिष्ुपोषणेनातिथिसेवनेन पविचलोकानां चरण- ९० 

प्रचालनेन क्िष्टानाम् उपकारेण सव्वं विधसत्कर्मा चरणेन च सत्कक- 

करणात् सुख्यातिप्राप्ना भवेत् तदष्यावश्छकं । किन्तु युवतौ ५१ 

विंघवा न गहाण यतः सरौष्टस्य वैपरीत्येन तासां दर्पं जाते ` 

ता विवादम् इच्छन्ति । तस्माच्च पव्वधश्मं परित्यज्य दण्डनौया १६ 

भवन्ति । अनन्तरं ॑ता ररहाद् गणं पय्येटन्य आ्राजलस्यं शिचन्ते १२ 
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केवलमालस्यं नहि किन्त्नथेकालाप पराधिकारचच्चीञ्चापि शिच 

माणा श्रनुदितानि वाक्यानि भाषन्ते । चरतो ममेच्छेयं युवत्यो 

विधवा विवाहं छव्वेताम् श्रपत्यवत्यो भवन्तु ग्टहकम्भ कुव्यैता्चेत्ं 

विपच्चाय किमपि निन्दादारं न ददतु । यत दतः प्व्वेम् श्रपि 

काञ्चित् ओरेतानस्य पञ्चाद्गामिन्यो जाताः । अपरं विश्वासिन्या 
विश्वासिनो वा कस्यापि परिवाराणां मध्ये यदि विधवा विद्यन्ते 

तदि स ताः प्रतिपालयतु तद्धात् मण्डल्यां भारेऽनारोपिते 

सत्यविधवानां प्रतिपालनं कत्ते तया शक्यते । 

नानाविधोपहेश्चः । 

ये प्राञ्चः मण्डलो सम्यग् श्रधितिष्टन्ति विगरेषत ईश्वरवाक्ये- 

नोपदेशेन च ये यन्न विदधते ते दिगुणएस्यादरस्य योग्या 

मान्यन्तां । यस्मात् शास्त्रे लिखितमिद मास्ते, तवं शस्यम् कट्षस्यास्य 

मा बधानेति, श्रपरमपि काय्येृद् वेतनस्य योग्यो भवतौति । 
दौ चौन् वा साकिणो विना कस्यचित् प्राचौनस्य विरुद्धम् 
अ्रभियोगस्या न गटह्यतां । श्रपरं ये पापमाचरन्ति तान् सर्व्वेषां 

समक्तं भत्संयसख तेनापरेषामपि भोति जनिष्यते । अहम् ईश्वरस्य 

प्रभो र्योश्रखौष्टस्य मनोनोतदिव्यदूतानाञ्च गोचरे त्वाम् इदम् 

्राज्ञापयामि लं कस्याप्यनुरोधेन किमपि न कुव्वेन् विनापच- 

पातम् एतान् विधोन् परलय । 

कस्यापि मूद्खं दस्तापणं लरया माकार्षो; । परपापानाञ्चांश् 

मा भव । खं रुचिं रक्त । श्रपर तवोदरपौडायाः पुनः पुन 

दुन्बेलतायाञ्च निभिन्तं केवलं तोयं न पिवन् किञ्चिन् द्राच्ारसं 

पिव । केषाञ्चित् मानवानां पापानि विचारात् पव्वे केषाञ्चित् 
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५९६ ततमधियं प्रति पौलस्य पथमं पच । भर २५-क् शय 

पश्चात् प्रकाशन्ते। तथेव सत्कर्राण्छपि प्रकाशन्ते तदन्यथा सति २५ 

प्रच्छन्नानि स्थात् न शक्रुवन्ति । 

यावन्तो लोका युगधारिणो दासाः सन्ति ते खस्स््ामिनं ड ९ 

पूणंसमाद रयोग्यं मन्यन्तां नो चेद् दै श्वरस्य नान्न उपदेशस्य च 

निन्दा सम्भविव्यति । येषाञ्च स्वामिनो विश्वाखिनः भवन्ति तैस्ते ९ 

भ्रादटलात् नावज्ञेयाः किन्त ते कश्मफलभोगिनो विश्वासिनः 

प्रियाश्च भवन्तौति डहतोः सेवनोया एव, वलम् एतानि श्य 

समुपदिश् च । यः कञ्चिद् इतरश्च करोति, रस्माकं प्रभो र 

यौद खौष्टस्य दितवाक्यानोश्वरभक्ते योग्यां शिच्चाञ्च न स्वौोकरातिस 

द ्पैश्यातः सव्वेथा ज्ञानहौनश्च विवादे वैगयुद्धेख रोगयुक्तश्च भवति । 

तादृश्राद् भावाद् ईब्याविरोधापवाददृष्टाख्धया भ्वष्टमनखां सत्य- ५ 

ज्ञानहोनानाम् दैश्वरभक्ति लाभोपायम् दव मन्यमानानां लाकानां 

विवादाश्च जायन्ते तादुगेभ्यो लेकेभ्यस्तवं प्रथक् तिष्ठ । संयतेच्छया ई 

युक्ता येश्वरभक्तिः खा महालाभोपायो भवतौति सत्यं । एतृन्नगत् ® 

प्रवे शनकालेऽस्माभिः किमपि नानायि तत्यजनकालेऽपि किमपि 

नेत् न ग़्च्छत दति निखितं। अतएव खाद्यान्याच्छादनानि च ८ 

परा्ास्माभिः सन्तुष्टे भवितव्यं । ये तु धनिनो भवितुं चेष्टन्ते ते < 

परौक्चाथाम् उन्म्ाये पतन्ति यै चाभिलाषा मानवान् विनाशे 

नरके च मन्नयन्ति तादृशेष्वज्ञानाहिताभिलाषेव्वपि पतन्ति । 

यतोऽयस्यृहा सव्वैषां दुरितानां मूलं भवति तामवलम्ब्य केचिद् १० 

विश्वासाद् श्रभरंशन्त नानाज्ञं ओञ्च स्तान् अविध्यन् । 
हे ईश्वरस्य लोक त्वम् एतेभ्यः पलाय्य धेश्मे ईश्रभक्रि ५९ 

विश्वासः प्रेम सदिष्णता रान्तिञचैतान्याचर । विग्वासरूपम् उन्तम- ५१ 
युद्धं कुर श्रनन्तजोवनम् श्रालम्बस्र ॒यतस्तद् यं लम् श्राहृतोऽभवः, 
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ह ९३-२१. तौमयियं परति पौलस्य प्रथमं पच । ५९७ 

श 

९४. 

९६ 

र [1 

पै ‹ 

बहणसाचिणां समचञ्चोत्तमां प्रतिज्ञां खोकतवान्। रपर सव्वेषां 

जोवयित्रौश्वरस्य साला यश्च खौष्टो योष्टः पन्तोयपोलातस्य 
समचम् उत्तमां प्रतिज्ञां सखोक्ृतवान् तस्य साचाट् रहं लाम् 

इदम् च्रान्नापयामि। ईश्वरेण खखमये प्रकाशितव्यम् रस्माकं 

प्रभो रयश्रिखौष्टस्यागमनं यावत् तया निष्कलङ्तेन निदौषलेन 

च विधो रच्छतां । स ईश्वरः सचिदानन्दः, अरदितौयसघ्रार्, राज्ञां 

राजा, प्रश्वनां प्रभुः, अमरताया श्रदितौय आकरः, अरगम्यतेजो- 

निवासो, मर्त्यानां केनापि न दृष्टः केनापि न दृश्यश्च) तस्य 

गौरवपराक्रमो सदातनौ यास्ता । श्रामेन् । 

इहलोके ये धनिनस्ते चित्तसमुन्नतिं चपले धने विश्ासञ्च 

न क्ुव्वेतां किन्तु भोगा्थेम् रसमम्धं प्रचरलेन स्वेदाता योऽमर 

ईैशवरस्तस्मिन् विश्वसन्ते सदाचारं कुव्वेन्त॒ सत्कम्मेधनेन धनिनो 

सुकला दातारञ्च भवन्त्, यथा च सव्यं जौवनं पाभनुयुस्तथा 

पारचिकाम् उत्तमसन्पदं सञ्चिन्वन्तेति त्यादि श्न्तां । 

ह तौमयिय, त्म् उपनिधि गोपय काल्यनिकविद्याया 

्रपवि्नं प्रलाप विरोधोक्तिंञ्च त्यज च, यतः कतिपया लोकास्तं 

विद्या मवलम्ग्य विश्वासाद् श्वेष्टा श्रभवन् । प्रसादस्तव सायो 

म्यात् । श्रामेन् । 

~----------------- 
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तोमथियं प्रति पोलस्य प्रेरितस्य 
दितोयं पच । 

न्ट # ॥। 

मङ्कलाचरणमस् । धम्म स्व्िर स्यातु श्ादेष्यः। 

सखौष्टेन यौभ्ररना या जौवनस्य प्रतिज्ञा तामधौश्वरसेच्छया 2 ९ 

यौश्ोः खौष्टस्येकः प्रेरितः पौलोऽहं खकौैयं प्रियं घश्मेपुज्ं तीम- 

यियं प्रति पच लिखाभि। तात ईश्वरोऽस्माकं प्रभु ्योग्खोष्टखच र 

ल्यि प्रसादं दयां शन्तिञ्च क्रियास्तां । 

अहम् श्राप्व्वेपुरूषात् यम् ईश्वरं पविचमनसा सेवे तं धन्यं इ 

वदन् कथयामि, श्रम् श्रहोराचं एगयेनासमये लां निरन्तर 

स्मरामि। यश्च॒ विश्वासः प्रथमे लोयौोनामिकायां तव माता- ४ 

मद्याम् ऊनोकौनामिकायां मातरि चातिष्ठत् तवान्तरेऽपि तिष्ठ- 

तोति मन्ये तव तं निष्कपटं विश्वासं मनसि ुव्वैन् तवाञ्रुपातं ५ 

स्मरन् यथानन्देन प्रणुल्लो भवेयं तदथं तव दभरेनम् ्राकाङ्खे1 

अतो हेतो मम रस्तार्पणेन लम्यो य शश्वरस्य वरस्लयि ९ 

विद्यते तम् उज्ज्वालयितु लां स्मारयामि। यत ईश्वरोऽस्मभ्य 9 

भयजनकम् श्रात्मानम् अदला श्रक्तिप्रेमसतकंतानाम् श्राकरम् 

आत्मानं दत्तवान्। च्रतएवास्माकं प्रभुमधि तस्य वन्दिद्ासं मामधि न 

च प्रमाणं दातुं न पस किन्लौश्वरोयग्रत्या सुसंवादस्य छते 

दुःखस्य सदभागौ भव । सोऽसनान् परित्राणएपाच्राणि कृतवान् «< 

पविचेणाङ्कानेनाहतवां ञ्च ; अस्मत्कम्महेतुनेति नहि सखौ यनिषशूपणश्य 
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१ १०-र ४ लौमयियं प्रति पौलस्य दितौयं पञ्च । ५९६ 

। ह 

प्रसादस्य च कृते तत् हृतवान् स प्रखादः ष्टः पूव्वैकाले 

खोष्टेन यौष्ररनासम्भ्वम् श्रदायि, किन्धुनास्माकं परिचातु ्योशोः 

खौष्टस्यागमनेन प्राकाश्त । खौष्टो त्य पराजितवान् सुसवादेन 

' च जोवनम् श्रमरताञ्च प्रकाशितवान् । तस्य घोषयिता दूतश्च 

परजातोयानां शिचकश्चादं नियुक्तोऽस्ि । तस्मात् कारणात् ममायं 

्गशो भवति तेन मम लव्ना न जायते यतोऽहं यस्मिन् विश्व- 
सितवान् तमवगतोऽस्मि महादिनं यावत् ममोपनिधे गौपनस्य 

श्र क्रिस्तस्य विद्यत दति निशित जानामि। 

हितदायकानां वाक्यानाम् आदशेरूपेण मत्तः श्रुताः खौषट 

योगौ विश्वासप्रन्नोः कथा धारय । च्रपरम् श्रस्मदन्तर्वासिना 

पविचेणएात्मना तासुत्तमाम् उपनिधिं गोपय । 

आश्ियादेभोयाः षव्वंमां त्यक्तवन्त इति लं जानासि तेषां 

मध्ये फुगिल्लो र्मगिनिश्च विद्येते । प्रसुरनोषिफरस्य परिवारान् 

प्रति कृपां विदधातु यतः र पुनः पुन माम् आआणायितवान् 

मम भ्टह्खुलेन न पिला रोमानगरे उपख्ितिखमये यनेन 

मां श्टगयिता ममोदरं प्राप्तवान् । श्रतो विचारदिने स यया 

प्रभोः कपाभाजनं भवेत् तादृशं वरं प्रशुस्तदौ देयात् । दफिष- 

नगरेऽपि स कति प्रकारे माम् उप्ृतवान् तत् लं सम्यग् वेस्सि। 

यौश्चखोष्ठस्य योद्धोत्तमत्वम् । 

५ डे मम पुत्र, स्रौष्टयोग्टतो योऽनुयस्तस्य बलेन त्वं बलवान् 

र भव । श्रपरं बहृभिः साचिभिः प्रमाणतां यां शिच्वां अ्तवानसि 

= तां विश्वास्येषु परसै श्िच्ादाने निपुण्षु च लोकेषु समपेय । लं 
४ चौ परख ्टस्योत्तमो योद्धेव क्लेशं सदस । यो युद्धं करोति स 

संसारिके व्यापारे स्रो न भवति किन्तु खनियोजयितरे रोचितुं 
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५२९ तौमधियं प्रति पौलस्य दितोयं प॑ । र ५-१९६ 

चेष्टते । अ्रपरं यो मक्षे युध्यति स यदि नियमानुसारेण न 
युध्यति तदहि किरौटं न लश्यते। श्रपरं यः षौवलः कम्म, 

करोति तेन प्रथमेन फलभागिना भवितव्ये । मया यदुच्यते 

तत् त्वया बुध्यतां यतः प्रभुम्तुभ्यं सव्व बुद्धिं दास्यति । मम 

सुसंवाद्स्य वचनानुखाराद् दायूदवंभौयं तगणएमध्याद् उत्या- 

पितञ्च सौशं खौष्टं सर । ततखुसंवाद कारणाद् अहं दुष्कर्ैव 

बन्धनद् शा पयन्तं कग भुं किन्वो रस्य वाक्यम् चअ्रवद्धं तिष्टति । 

खेन चै श्रना यद् अ्रनन्तगौरवसदितं परिाणं जायते तद्भि- 

रुचिते लीकरैरपि यत् लभ्येत तदयेमहं तेषां निमित्तं सर्व्वाण्ये- 

तानि सदे । अपरम् एषा भारतौ सत्या यदि वयं तेन साधं 

चियामदहे तदहि तेन साद्धं जौविण्यामः, यदि च क्तंशं सहामहे 

तिं तेन साद्धं राजलमपि करिव्यामहे ) यदि वयं तम् च्ननङ्खगे- 

कुमम॑स्तदिं सोऽस्मान्यनङ्गो करि व्यति । यदि वयं न विश्वसामस्तहिं 

स विश्वास्यस्तिष्टठति यतः स्वम् अरपन्भोतु न गरक्रोति। 

ल्भेतानि स्मारयन् ते यथा निष्ंलं ओद्ण्णां भ्वंशजनकं 

बागयुद्धं न ॒कुषयुस्तथा प्रभोः खमचं दुं विनोयादिशर । च्रपरं 

त्वम् शश्वरस्य साक्तात् खं परोङितम् च्रनिन्दनोयकम्भकारिणच्च 

सत्यमतस्य वाक्यानां सदिभजने निपुणञ्च द प्रयितुं यतख । किन्त्- 

पवित्रा च्ननयंककथा दृरौकङ्कुर् यतस्तदालम्िन उत्तरोत्तरम् 

अधर्मं वर्धन्ते, तेषाञ्च वाक्यं गलितच्ततवत् चयवद्धकौ 

भविष्यति तेषां मघे डमिनायः शिलोतश्चेतिनामानौ दौ जनौ 

सत्यमताद् बष्टौ जातौ, तानां पुनरुत्यिति व्येतोतेति वदन्तौ 

केषाञ्चिद् विश्वासम् उत्पाटयतश्च । तयापौश्वरस्य भिन्तिमूलम् 

अचलं तिष्ठति तस्िं्ेयं लिपि मुद्राङ्धिता विद्यते । यथया, 
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२ २०-३ ५ वौमधियं प्रति पौलस्य दितौयं पच | ५२९ 

जानाति परमेग्रस्त खकौयान् सव्वंमानवान् । 

अपगच्छेद् अघर यः कञ्चित् खौ नाम्न् ॥ 

२०, किन्तु इदन्निकेतने केवलं सुवणेमयानि रौप्यमयाणि च भाज- 

नानि विद्यन्त दति नहि काष्टमयानि श्ठरयान्यपि विद्यन्ते तेषाञ्च 

०९ कियन्ति सम्मानाय कियन्त्यपमानाय च भवन्ति अतो यदि 

किद् एतादृगरेभ्यः खं परिष्करोति तहिं स पावितं प्रभोः 

काय्येयोग्यं॒सव्वेसत्काय्या यो पयुक्तं॒सम्मानायकञ्च भाजनं भवि- 

९९ स्ति । यौ वनावस्थाया श्रभिलाषास्वया परित्यज्यन्तां घर्मा 

विश्वासः प्रम ये च प्रएविमनोभिः प्रभुम् उद्दिश्य प्रार्थनां कुव्वेते 

१३ तैः साद्धंम् रेक्यभावद्यैतेषु लया यन्नो विधौयतां । अपरं त्वम् 

अनथेकान् आन्नानांश्च प्रश्नान् वाग्युद्धोत्पादकान् ज्ञाला दूरौ- 

२४ कुर । यतः प्रभो दिन युद्धम् च्रकन्त्यं किन्तु सर्व्वान् प्रति 

शान्तेन भिक्लादानेच्छकेन सहिष्णना च भवितव्यं, विपक्वाञ्च तेन 

९५ नव्रवेन चेतितयाः । तथा छते यदौश्वरः सत्यमतस्य ज्ञानाय तेभ्यो 

९६ मनःपरिवत्तेनरूपं वरं दद्यात्, तरिं ते येन गैतानेन निजाभि- 

लाघसाधनाय तास्तस्य जालात् चेतनां प्रायो द्धारं लब्ध शच्छन्ति । 

चरमकालस्य विच्यसमयपविघ्रयिखणो कथया । 

ॐ@\ चरमदिनेषु क्तोशजनकाः समया उपस्याखन्तोति जानोदहि । 

? यतस्तात्कालिका लोका आत्मप्रेभिणणेऽचंप्रेमिण श्रात्मञ्ाधिनो- 

ऽभिमानिनो निन्दकाः पिचोरनान्ञायाडिणः कृतघ्ना अपविचाः 

२ प्रौतिवजिंता असन्धेया ख्षापवादिनोऽजितेद्धियाः प्रचण्डा भद्र 

* इेषिणो विश्वासचातका दुःसादइसिनो दर्पद्माता रश्वराप्रेमिणः 

५ किन्त सुखप्रेमिणो भक्तवेशाः किन्सखोक्ञतभक्तिगुणा भविष्यन्ति ; 
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एतादृशानां लोकानां सुसगे परित्यन। यतो ये जनाः प्रच्छन्नं 

गेहान् प्रविशन्ति पापे भारगरस्ता नानाविधाभिलाषैश्चालिता 

याः काभिन्यो नित्यं भिचन्ते किन्तु सत्यमतस्य तच्चन्ञानं म 

कदाचित् न श्क्तुवन्ति ता दासौवद् वज्नौङव्वेते च ते तादृशा 

लोकाः । यान्नि योन्विख यथा मों प्रति विपच्चलम् श्रकरुरतां 

तथेव भ्रष्टमनमो विश्वासविषयेऽग्ाद्याञ्चैते लोका श्रपि सत्यमतं 
प्रति विपक्तां कुव्वेन्ति। किन्तु ते बह्दूरम् श्रगरसरा न भविव्यन्ति 
यतस्तयो मूढता यदत् तदद् एतेषामपि मूढता सव्वैदृश्वा भविव्यति। 

धम्मेपुस्तकष्य प्रशसा । 

ममोपदेश्रः शिष्टताभिप्रायो विश्वासो धेय्ये प्रेम खदिष्णतो- 

पद्रवः क्लेशा श्रान्तियद्ियायाम् दकनिये लृस्लायाञ्च मां प्रति 

यद्ट् अ्रघटत यांञ्चोपद्रवान् अहम् श्रसहे सव्वं मेतत् लम् अव- 

गतेऽसि किन्तु तच्ब्बेतः प्रशु माम् उद्धुतवान् । परन्तु यावन्तो 

लोकाः खोष्टेन योश्नेश्वरभक्तिम् आचरितुम् इच्छन्ति तेषां 

सव्वेषाम् उपद्रवो भविव्यति । च्रपरं पापिष्ठाः खलाश्च लोका 

भराग्यन्तो भ्मयन्तश्चोत्तरोत्तरं दुष्टलेन वद्धियन्ते । किन्त ल 
यद् यद् श्रशिचयाः, यच्च वयि समपिंतम् चर्त तिन् 

अवतिष्ठ, यतः कस्मात् ग्िच्मं प्राप्तोऽसि तर् बेच्सि; यानि च 

धम्मशास्ताणि खष्टे यौशौ विश्वासेन परि्राणप्राप्रये लां ज्ञानिनं 
कन्तु शक्रुवन्ति तानि लं श्रेश्रवकालाद् श्रवगतोऽसि। तत् सव्वं 

शास्तरम् दईैश्वरस्यात्मना दत्त श्िक्चाये दोषबोधाय शोधनाय 

धक्मेविनयाय च फलयुक्तं भवति तेन चेश्वरस्य लोको निपुणः 
सव्वेखे सत्कम्मणे सुखन्नश्च भवति । 
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द्भव न्द पौलस्य शेषकथयनस् । 

९ शश्वरख्य गोचरे यश्च यौश्ः खष्टः खौोयागमनकाले खराज- 

9 

1 

~ 

लेन जवतां षटतानाञ्च लोकानां विचारं करिष्यति वस्य गोचरे- 

ऽह लराम् इदं दृढम् श्राज्ञापयाभमि। व वाक्य घोषय कालेऽकाले 

चोत्छुको भव पूणया सदिष्णएातया शिच्चया च लोकान् प्रबोधय 

भ्य विनयख्ञ च। यत एतादृशः समय श्रायाति यस्िन् 

लोका चथया्थेम् उपदे शम् श्रसद्यमानाः कणेकण्ड्यन विशिष्टा ग्दत्वा 

निजाभिलाषात् भशिचकान् सयहौव्यन्ति सत्यमताच्च ओओचाणि 

निवत्त्ये विपयगामिनो श्त्वोपाख्यानेषु प्रवत्निष्यन्ते; किन्तु त्वं 

सव्वेविषये प्रबुद्धो भव दुःखभोगं सौकरं खुसंवादप्रचारकस्य कम 
साघय निजपरिचय्यां प्रणतेन कुर् च । 

मम प्राणानाम् उत्गौा भवति मम प्रस्थानकालश्चोपातिष्ठत् । 

श्रम् उत्तमयुद्धं क्तवान् गन्त्यमागेस्यान्तं याव् धावितवान् 

विश्वासञ्च रक्ितवान्। शेषं धाभ्िकलसुक्रुटं मदथे रचितं विद्यते 

तच्च तस्मिन् मदादिने यथायं विचारकेणए प्रभुना मद्यं दायिय्यते 

केवलं मद्यम् इति नहि किन्तु यावन्तो लोकास्तस्यागमनम् 

्आकाङ्खन्ते तेभ्यः सर्ववभ्योऽपि दायिव्यते । 

लं तरया मत्मोपम् श्रागन्तुः तख, यतो दौमा टैडिक- 

संसारम् ईहमानो मां परित्यज्य यिसजनोकौँ गतवान् तथा 

क्रोष्कि गालातियां गतवान् तोतश्च दाल्मातियां गत्वान् । 
केवलो लुको मया सद्धं विद्यते। लं माकं स्गिनं छत्वागच्छर 
यतः स परिचय्येया ममोपकारो भविष्यति, तुखिकञ्चादम् 

दफिषनगरं प्रेषितवान् । यद् श्राच्छादनवस्तं चोयानगरे कापेख्य 
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सन्निधौ मया निकिप्तं लमागमनसमये तत् पुस्तकानि च विे- 

षतश्म्भेयन्थान् श्रानय । कांस्यकारः सिकन्दरो मम बह्ृनिष्टं १ 

छतवान् प्रसुस्तस्य कश्मणां समु चितफलं ददातु । तमपि तमात् 

सावधानल्िष्ठ यतः सोऽस्माकं वाक्यानाम् अ्रतौव विपो जातः। 

नम प्रयमप्रद्युत्तरसमये कोऽपि मम सहायो नाभवत् सव्वं मां 

पय्येत्यजन् तान् प्रति तस्य दोषस्य गणना न शयात् ; किन्त 

प्रु मेम सहायोऽभवत् यथा च मया घोषणा साध्येत परजातौ- 

याञ्च सव्वं सुसंवाद टणयुस्तथा मह्यं श्क्रिम् श्रददात् ततोऽहं 

िस्य सुखाद् उद्धूतः । रपरः सनव्वे्माद् दुष्कम्मेतः प्रस माम् 

उद्ध रिष्यति निजस्वर्गौयराच्यं नेतु मां तारयिष्यति च। तस्य 

धन्यवादः सद्ाकाललं श्यात् । च्रामेन् । 

त्वं प्रिष्काम् आक्किलम् श्रनोषिफरस्य परिजनांश् नमस्कार । 

दरास्तः करिन्थनमरेऽतिष्ठत् चफिमश्च पोडितलात् मिलोतनगरे 

मया यदोयतः । लं हमन्तकालात् पव्वेम् आगन्तु यतख । 

उवृलः प्रूदि लनः ्तौदिया सव्वं भ्रातरश्च लां नमस्कुव्वैते । 

प्रसं ्योश्टः खौष्टस्तवात्मना सद श्यात् । युश्राखनुग्रहो श्यात् । 

आमेन् । 

~-~--------~---~--~-~-_-- 
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मङ्गलाचरणम् । मण्डलो शा सनसम्बन्धौोया कथा । 

अनन्तजोवनस्याश्रातो जाताया ईश्वरभक्र यौग्यस्य सत्यमतस्य 

यत् तच्ज्ञानं यञ्च विश्वास दैश्वरस्याभिरूचितलोकै लभ्यते तदये 

योश्खौष्टस्य प्रेरित ईश्वरस्य दासः पौलोऽहं साधारणविश्वासात् 

मम प्रतं घम्मेपुच तौतं प्रति लिखामि। निष्कपट ईश्वर 

आदिकालात् पन्ये तत् जवनं प्रतिज्ञातवान् सखनिरूपितसमये 

च घोषणया तत् प्रकाशितवान् । मम चातुरौश॒रस्याज्ञया च तस्य 

घोषणं मयि समर्पितम् श्रश्रत् । च्रस्माकं तात दैश्वरः परिचाता 

रसु ्योश्रखष्टख तभ्यम् अनुग्रह दयां श्रान्तिञ्च वितरतु । 

अध्यक्तविषयिषणौ कथा । 

लं यद् श्रसमयुणकार््या णि सम्यरचे मंदौयादेशाच्च प्रतिनगर 

प्राचौनगणान् नियोजयेस्तदथेमहं लां करौत्युपदोपे स्थापयिला 
गतवान्। तस्माद् यो नंरोऽनिन्दिति एकस्या योषितः खामौ 

विश्वासिनाम् ्रपचयस्यावाध्यलस्य वा रोषेणालिप्नानाञ्च सन्ता- 

नानां जनको भवति स एव योग्यः। यतो डहेतोरध्यक्तणोश्वरस्य 

ग्टहाथ्यच्चेणवानिन्दनौयेन भवितव्यं । तेन खेच्छाचारिणा क्रोधिना 

पानासक्तन प्रहारकेण लोभिना वा न भवितव्यं किन्ततियिसेवकेन 

सल्लोकानुरागिण विनौतेन न्याय्येन धार्मिकेण जितेद्धियेण च 

भवितव्य, उपदे च विश्वस्तं वाक्यं तेन धारितव्यं यतः म यद् 
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ययार्थनोपदेग्रेन लोकान् विनेतुं विघ्नकारिणञ्च निरुत्तरान् कन्त 

्रक्रुयात् तद् श्रावश्यकं । यतस्ते बहवोऽवाध्या च्रनथेकवाक्यवादिनः ९. 

प्रव्चकाश्च सन्ति विशेषतण्किक्नलचां मध्ये केचित् तादृशा लोकाः 

सन्ति तेषाञ्च वायोघ श्रावश्यको यतस्तं कुल्सितलाभस्याश्रयानु- १९ 

चितानि वाक्यानि शिच्यन्तो निखिलपरिवाराणणं सुमतिं नाश- 

यन्ति। तेषां खदेश्रौय एको भाववादौ वचनमिदभुक्तवान्, यथा, १९ 

क्रतौ यमानवाः सवं सटा कापच्छवादिनः । 

दिखजन्तुखमानास्तेऽलसाथोदरभारतः ॥ 

साच्यमेतत् तथ्यं, चरतो डेतोस्वं तान् गाढं भल्सेय ते च यथा १२ 

विश्वासे खस्था भवेयु विहृदौयोपास्यानेषु सत्यमतभष्टानां मान- ९ 

वानाम् ्राज्ञासु च मनांसि न निवेश्रयेयुस्तथादिश्र । श्रटचोनां ९५ 

ते सर्व्वा्छेव शएएचोनि भवन्ति किन्तु कलङ्कितानाम् श्रविश्चासि- 

नाञ्च कते इएचि किमपि न भवति यतस्तेषां बुद्धयः स्वेदश्च 

कलद्धिताः सन्ति । शश्वरस्य ज्ञानं ते प्रतिजानन्ति किन्त् कम््े- ५६ 

-भिस्तद् अनङ्गो कुव्वेते यतस्ते गंता च्रनाज्ञाग्रा हिणः सव्वैसत्कम्न- 

णएखायोग्याः सन्ति । 

स्थविरस्थविरायुवनननद्ासाः कथसुषदेवया इति निणेयः । 

यथाथेस्योपदे शरस्य वाक्यानि लया कथ्यन्तां विग्रेषतः प्राचौन- ९ 

लोका यथा प्रबद्धा धौरा नोता विश्वासे प्रेननि सददिष्णएतायाञ्च ? 

खस्था भवेयुस्तद्त् प्राचोनयोषितोऽपि यया चश्मयोग्यम् आचारं २ 

कुख्यैः परनिन्दका बह्मद्यपानस्य नित्रा न भवेयुः किन्त 

सुशिच्ाकारिष्छः सत्य ईश्वरस्य वाक्यं यत् न जिन्त तदथै युवतौः 

घुशोलताम् श्रथेतः पतिक्लिहम् श्रपत्यस्ेह विनौति प्ररुचिलं 
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गटहिणौलं सौजन्यं खामिनित्रवश्चादिगेयुस्तथा त्वया कथ्यतां । 
तदद् युूनोऽपि विनौतथे प्रबोधय । लश्च सव्वंविषये खं सत्वनां 
दृष्टान्तं दण्य॒शिच्ायाञ्चाविङृतलं घोरतां यथार्थे निदीष्च 

वाक्च प्रकाश्य तेन विपत्लो युश्नाकम् ्रपवादस्य किमपि छिद्र 

न प्राय चपिष्यते। दाखाश्च यत् खप्र्नां निघ्नाः स्वविषये 

तुशटिजनकाञ्च भवेयुः अन्यत्तरं न॒ कुयुः किमपि नापदरेयुः किन्त 
पूर्णां सुविश्वस्ततां प्रकाश्येयुरिति तान् आदिश्न । यत एवम 

कारेणाखमाकं जदुरौशरस्य शिङ्ञा मन्वैदिषये तै 'भूषितव्या ! 

सुसंवादाभिप्रायः । 

यतो इतीस्वाएजनक द श्वरस्यानुयदहः सर्व्वान् मानवान् 
रुदितवान् स॒ चास्मान् इदं शिच्चयति यद् वयम् श्रध 
सांसारिकाभिलाषांखानङ्गोरत्य विनौतलेन न्यायेनेश्वरभक्ा चेह- 

लाके श्रायु र्यापयामः, परमरखुखस्याग्राम् अथतेाऽस्माकं महत 
शरस्य चणएकक् ्योश्टिखौ ष्टस्य प्रभावस्योद्यं प्रतोक्वामहे । यतः 

स यथास्ान् सव्वेस्मार् श्रधन्नात् मोचयिता निजाध्िकारखरूपं 

सत्क खत्सुकम् एकं प्रजावगे पावयेत् तद्म् श्रस्माकं छते श्रात्म- 

दानं कृतवान् । एतानि भाषस पूणेसखामय्यन चादिश प्रबोधय 

च, कोऽपि लां नावमन्यतां । 

१ ते यथा देश्ाचधिपानां शास्कानाञ्च नित्रा आ्राज्ञायाहिणख 

सन्स तत्कम्मेणे सुसज्नाञ्च भवेयुः कमपि न जिन्देयु निंबिरो- 

धिनः चान्ताञ्च भवेयुः सर्वान् प्रति च पूणे शटदुलं परकाशयेयुशचेति 

तान् श्रादिश्र । यतः पल्वे वयमपि निन्बौोधा श्रनान्नाग्रदिणणो भ्रान्ता 

नानाभिलाषाणां सुखानाञ्च दासेया दुष्टलेष्याचारिणणे घृणिता: 
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५२८ तोतं परति परौलस्य परेरिलस्य पच । ३ ७-९५ 

परस्परं देषिणएश्चाभवामः । किन्स्माक चात्रौश्वरस्य या दया 

मर्त्यानां प्रति च या प्रौतिस्तस्वाः प्रादुभावे जाते वयम् ओात्मरुतेभ्यो 

धश्मेकशनेभ्यस्तन्नहि किन्त तस्य॒ छपातः पुनजन्मरूपेण प्रचालनेन 
पविचस्यात्मनो नूतनो करणेन च तस्मात् परित्राणं प्राप्ताः ख चास्नाकं 

चारा योश्खौष्टेनास्मदुपरि तम् श्रात्मानं प्रचुरत्वेन इष्टवान् । इत्य 

वयं तस्यानुग्रहेण धाग्भिकौश्चय प्रत्या शयानन्तजौ वनस्याधिकारिणणे 

जाताः । वाक्चमेतद् विश्वसनोचम् अतो हेतेारोश्वरे ये विश्वसि- 

तवन्तस्ते यथा सत्कर्म्ाणवनुतिष्टयुस्तया तान् दृढम् आज्ञापयति 
ममाभिमतं । तान्येवोत्तमानि मानवेभ्यः फलदानि च भवन्ति । 

मूटढेभ्यः प्रञ्मवंश्रावलिविवादेभ्यो व्यवसाया वितण्डाभ्यश्च 

निवन्तैख यतस्ता निष्ला श्रनयंकाख्च भवन्ति। यो जनो 

बिभि्ुस्तम् एकवारं दिव्वौ प्रबोध्य दूरौकुरु, यतस्तादृ शो जनो 
विपथयगामौ पापिष्ठ ््मदोषकश्च भवतोति त्या ज्ञायतां । 

यदाहम् आत्तिमां तुखिकं वा तव समौपं प्रेषयिष्यामि तदा 

लं नोकपलौ मम समौपम् आगन्तुं यतख यतस्ततेवाहं शरगेतकाजलं 
यापयितुं मतिम् अकाषं । व्यव्धापकः सोना आपललञचैतयोः 

कश्याप्यभावो यन्न भवेत् तदथं तौ यन्नेन लया विष्च्येतां । 

अपरम् अखदौयलोका यनिष्फला न भवेयुस्तद यं प्रयोजनौयोप - 

काराय सत्कश्माण्तुषटात्ं, भिचन्तां । मम सङ्गिनः सव्वं ॑लां 

नमस्कृव्वैते । ये विश्वासाद् च्रस्मासु प्रौयन्ते तान् नमस्छर् सर्व्वेषु 

युश्नाखनुग्रहो श्यात् । आमन् । 
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फिलोमोनं प्रति पोलस्य पेरितस्य पच॑। 
---- कय 

मङ्कला चरणम् । ग्रोन षिमदासाधें निवेदनम् । 

१२९ खैौषटस्य योग्रो बन्दिदासः पौलस्तौमयियनामा भ्राता च 

ष 

ह 

१९ 

५.६ 

मिं सहकारिणं फिलये मोनं प्रियाम् श्राण्ियां सहसेनाम् आ्रखिप्यं 

फिलोमोनस्य ग्टहे सितां मण्डलञ्च प्रति प्नं लिखतः । अस्माकं 

तात रैश्वरः प्रस ्यो्रिखोष्टश्च युस्मान् प्रति शान्तिम् च्रनुग्रहच्च 

क्रियास्तां । | 

परभुं यौश्रं प्रति सर्व्वान् पविच्रलोकान् प्रति च तव प्रम 

विश्वाखयो टे्तान्त निश्रम्यादं प्रायेनासमये तव नामोचारयन् 

निरन्तरं ममेश्वर घन्यं वदामि। अ्रस्माखु यद्यत् सौजन्यं विद्यते 

तत् सवव खौष्टं यौश्रं प्रति भवतौति ज्ञानाय तव विश्वासमू्लिका 

दानश्रौलता यत् सफला भवेत् तदहम् दच्छामि। हे भातः, 

त्या पविचलोकानां प्राणा आ्राप्यायिता अभवन् एतस्मात् तव 

प्रख्नास्माक भान् आनन्दः सान्त्तना च जातः। 

त्या यत् कन्तैवये तत् लाम् श्राज्ञापयितुं यद्यप्यहं खौष्टना- 

तौवोक्सुको भवेयं तथापि इध ददानो यौश्टखौष्टस्य बन्दि- 

दामशचैवम्तो यः पौलः सोऽह लां विनेतुं वर मन्ये। अतः 

र्ग लबद्धोऽह यमजनयं तं मदौयतनयम् ओनौषिमम् श्रि 

त्वां विनथे। स प्व तवानुपकारक आसौत् किन्त्विदानौँ तव 

मम चोपकारौ भवति। तमेवाह तव समोपं प्रषयाभि, अतो 
ए. 2. 7. 8.--34| 529 
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मदौयप्राणएखवशूपः स॒ त्यानुखद्यतां । संवादस्य कृते टङ्खःल- 

बद्धोऽदं परिचारकमिव तं खसननिधौ वत्तेयितुम् रेच्छं। किन्तु 

तव सौजन्यं यद् बलेन न श्वला सखेच्छायाः फलं भवेत् तदं 

तव सम्मति विना किमपि कन्तेवये नामन्ये। को जानाति चण- 

काला, लन्तस्तस्य विच्छेदोऽभवद् एतस्वायम् श्रभिप्रायो यत् 

त्रम् श्रनन्तकालाथें तं लण्यसे पुन दांसमिव लण्यसे तन्नहि 

किन्तु दासात् अष्टं मम भियं तव च शरौरिकसम्बन्धात् म्रसु- 

सम्बन्धा्च ततोऽधिकं प्रियं भ्नातरमभिव । अतो हेतो चेदि मां 

सहभागिनं जानासि तदहं मामिव तमनुग्हाणए। तेन यदि 

तव॒ किमप्पराद्धं तुभ्यं किमपि धार्यते वा तदि तत् ममेति 

विदिवा गणय । श्रहं तत् परिशरोव्छामि, एतत् पौलोऽदहं ९ 

खदस्तन लिखामि, यतस्व सप्राणएणन् च्रपि मह्यं धारयसि तद् 
क्रुः नेच्छाभि। भो भ्रातः प्रभोः छते मम वाज्कां प्रय 

खौष्टस्य कते मम प्राणान् श्राप्यायय। तवाज्ञायाद्ितल्े विश्वस्य 

मया एतत् लिख्यते मया यदुच्यते ततोऽधिकं लया "कारिग्यत 

दति जानामि । तत्करणसमये मदयेमपि -वासग्टहं वया सव्नो- 

क्रियतां यतो युभ्राकं प्रानानां फलकरूपौ वर इवाहं यु्मभ्य 

दायिये ममेति अ्रत्याणण जायते खौष्टस्य योशोः कते मया 

सह बन्दिरिपाफ़ा मम सहकारिणो माकं श्रारिष्टाखी दौमा 

ल्कञ्च त्वां नमस्कारं वेदयन्ति । रस्माकं प्रभो श्टिखौष्टस्यानु- 
यदो युभ्राकम् श्रात्मना सदह यात् । श्रामेन् । 
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इत्रिणः प्रति पालस्य पेरितस्य पचं। 

योश नौ ष्ठो सध्यष्योत्तमः । 

यौ श्युदुतान्मदान् । 

१९. पुरा य ईश्वरो भाववादिभिः पिटलोकेभ्यो नानासमये 

नानाप्रकार कथितवान् स एतद्िन् शेषकाले निजपुेणास््मभ्य 

कथितवान् । स तं पुं सर्व्वाधिकारिणं ङतवान् तेनेव च खव्वे- 

३ जगन्ति इष्टवान् ¦ ख पुचस्तस्य प्रभावस्य प्रति विम्बस्तस्य तत्वस्य 

मृत्निश्वास्ति सखोयश्चक्तिवाक्येन सव्वं धत्ते च खप्रारोरस्माकं पाप- 

माज्जेनं रुत्वो ऊद्धंस्थाने महामदश्नो दक्षिणपाश्चै समुपविष्टवान् । 

दिव्यदूतगण्णद् यथा स विशिष्टनान्नोऽधिकारौ जातस्तथा तेभ्योऽपि 

ओष्ठो जातः । यतो दूतानां मे कद्ाबिदौश्वरेणेद् क उक्तः ? चथा, 
मटौयतनयोऽसि लम् अद्येव जनितो. मया । 

पुनख “श्रह तस्य पिता भविय्यामि स च मम पुत्रो भविय्यतिः। 

९ श्रपर जगति खकौयादितौयपुचस्य युनरानयनकाले तेनोक्त, यया, 

ईशस्य सकले दुंतेरेष एव प्रणम्यतां । 

° दूतान् अधि तेनेदमुक्त, यथा, 

स करोति निजान् दूतान् गन्धवादखरूपकान् । 

वद्किशरिखास्वरूपांश्च करोति निजसेवकान् ॥ 

किन्तु पुच्रसुदिश् तेनोक्त, यया, 

हे ईश्वर सदा स्थायि तव सिंहासनं भवेत् । 

याथाश्येस्य भवेदृण्ड़ो राजदण्डसूवदौ यकः ॥ 
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५३२ इत्रिणः पति पौलस्य पेरितस्य पचं । १ ९-२५ 

पुणे प्रेम करोषि वं किंञ्चाधस्मेम् तौ यसे । 

तस्माद् य ईर दशरस्ते स ते भिचरगणद्पि। 

श्रधिकाह्ादतेलेन सेचनं छतवान् तव ॥ 

पुनश्च, यथा, 

डे प्रभो एथिवौमूलम् आदौ संस्थापितं लया । 

तथा लदौयदस्तन कतं गगनमण्डलं ॥ 

द्मे विनच््तस्न्तु नित्यमेवाव तिष्ठसे । 

ददन्तु कलं विश्वं संजरिष्यति वस्रवत् ! 

सङ्गे चितं त्वया तन्तु वस्रवत् परिवच्छते । 

लन्त॒ नित्यं स एवासौ निरन्नास्तव वत्सराः ॥ 

श्रपरं दूतानां मध्ये कः कदाविदौश्वरेणेदमुक्तः ? यथा, 

तवारौन् पादपौटं ते यावन्नहिं करोम्यहं । 

मम द्किणदिग्भागे तावत् लं सञ्रुपाविश् ? 

१९ 

९९ 

९ 

ये परिचाणएस्याधिकारिणो भविय्यन्ति तेषां परिचर्य्याथं प्रे्ध- १४ 

माणः सेवनकारिण आत्मानः किते सव्वदूता नहि? 

अतो वयं यद् भ्रमखोतखा नापनोयामहे तदथंमस्माभि ॐ ९ 

यद्यद् शरश्रावि तस्मिन् मनांसि निघातव्यानि । यतो इतो 

दृतेः कथितं वाक्यं यद्यमोघम् आ्रभवद् यदि च तल्क्षनकारिणे 

तस्याग्राहकाय च स्वैस्ते समुचितं दण्डम् अदीयत, तद्धेस्मा- 

भिस्तादशं महापरिजाणएम् अवज्ञाय कथं रचा प्राश्यते, यत् 

प्रयमतः प्रभुना प्रोक्तं ततोऽस्नान् यावत् तख ओ्रोढभिः खिरौ- 

तं, अपरं लचणेरद्ुतकस्मभि विंविधशक्तिप्रकाग्रेन निजेच्छातः 

पविचस्यात्मनो विभागेन च यद् ईश्वरेण प्रमाणोङ्ृतम् श्रत् । 

वयं तु यस्य भाविराज्स्य कथां कथयामः, तत् तेन दिबय- 
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२ ९-९९ इत्रिणः पति पौ लस्य प्रेरितस्य पं । ५२ 

९ दूतानाम् अ्रधोनोकतमिति नहि । किन्तु कु्रापि कञ्चित् प्रमाणम् 

९९१ 

२ 

१२ 

९४ 

ईदृशं दत्तवान्, यया, 

किं वस्तु मानवो यत् स नित्यं संस्मय्येते व्या 

कि वा मानवसन्तानो यत् स श्रालोच्यते लया ॥ 

दिव्यदू तगणेभ्यः स किञ्चिन् न्यनः रतस्य । 

तेजोगौर वरूपेण किरौटेन विश्षितः ॥ 

ष्टं यत् ते कराभ्यां स तप्प्रभुत्वे नियोजितः। 

चरणाघष्ट तस्येव लया सव्वं वग्नौज्नतम् ॥ 

तेन सव्वे यस्य वश्रौकतं तस्यावशौग्ूतं किमपि नावगेषितं 

किन्वधुनापि वयं सर्व्वाणि तस्य वशौष्तानि न पश्चामः। तथापि 

दिव्यदूतगणेग्यो यः किञ्चिन् न्यृनौङतोऽभवत् तं यौष्टं सटत्यभोग- 

हेतोस्तजो गौर वषूपेण किरौटेन विश्चूषित पश्यामः, यत दैश्वरस्यानु- 

ग्रहात् ख सर्व्वषां छते खत्युम् ्रखदत । श्रपरञ्च यसे येन च रक्तं 

वस्तु ष्टं विद्यते बडसन्तानानां विभवायानयनकाले तेषां परि- 

णग्रसरस्य दुःखभोगेन शिद्धौकरणमपि तस्यो पयुक्तम् च्रभवत् । 

यतः पावकः पूयमानाश्च सर्ववे एकस्मारेवोत्यन्ना भवन्ति, इति हेतोः 

स तान् भ्नादन् वदितुं न लज्जते । तेन स उक्तवान्, यया, 

द्योतयिव्यामि ते नाम भ्राट्णां मध्यतो मम। 

परन्तु समिते मेध्य करिष्ये ते प्रशंसनम् । 

पुनरपि, यथा, तस्मिन् विश्वस्य सथाताहं `` ` 

पुनरपि, यया, 

पश्या हम् अपत्यानि च दत्तानि मह्यम् दैश्वरात् । 

तेषाम् अपत्यानां ङधिरपललविश्िष्टलात् सोऽपि तदत् तडि- 

भिष्टोश्ठत् तस्याभिप्रायोऽयं तत् स स्डल्युबलाधिकारिणं गरेतानं 
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खत्युना बलदोनं कुर्य्यात् ये च -छत्यभयाद् यावष्नौवनं दास- ९४ 

त्वस्य विन्ना रासन् तान् उद्धारयेत् । स दूतानाम् उपकारौ न १६ 

भवति किज्िनादहामस्य वंश्रस्येवोपकारौ भवति । श्रतो हेतोः ९० 

सख थया हछपावाम् प्रजानां पापश्रोघधनार्थम् ईश्वरोदेश्यविषये 

विश्वास्यो महायाजको भवेत् तदयं सब्बैविषये खभादणां सदृशौ 

भवनं तस्योचितम् श्रासौत्। यतः स खयं परौचां गला यं ध्म 

दुःखभोगम् ्रवगतस्तेन परौलाक्रान्तान् उपकन्तुः श्रक्रोति । 

यौ श्एर्मेशेमेद्ान् । 

ड खर्गोयस्याह्ानस्य सहभागिनः पविचभ्ातरः, अस्माकं ॐ ९ 

ध्नप्रतिज्ञाया दूतो महायाजकश्च यो योरस्तम् आल्लो चध्वं । मोशि १ 

येद्त् तस्य सव्वपरिवारमध्ये विश्वास्य ्रसौत्, तदद् श्रयमपि 

सखनियोजकस्य समौपे विश्वास्यो भवति । परिवाराच्च यद्त् तत्- 

स्थापयितुरधिकं गौरवं भवति तदत् मोगरेरयं बहतर गौर वस्य 

योग्यो भवति । एकैकस्य निवेशनस्य परिजनानां स्ापयिता किद् 

विद्यते यञ्च सर्व॑स्यापयिता स शश्र एव । मोश्रिश्च वच्छमाणानां ५ 

साच्तौ शत्य दव तस्य सव्वैपरिजनमध्ये विश्वास्योऽभवत् किन्त 

खौ ्टस्तस्य परिजनानामध्यच् इव । वयं तु यदि विश्वासस्योत्साहं « 

अघनञ्च शेषं यावद् धांरयामस्तदि तश्च परिजना भवामः । 
= = 

विश्चासेनव विग्रामप्राश्चिः। 

अतो हेतोः पवित्रेणात्मना यद्त् कथितं, तदत्, < 

श्रद्य यूयं कथां तस्य यदि सं्रोतुमिच्छय । 

तरि पुरा परौोचाया दिने प्रान्तरमध्यतः । = 

मदाज्ञानिग्रहस्ाने युद्माभिस्व छृतं यथा । 

तया मा ङुरूतेदार्नो कठिनानि मनांसि वः। ९ 
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१७ 

९८ 

६९ 

8 

युभ्राकं पितर स्तच मत्परोच्चाम् अ्रकुव्वत । 

कुव्व्धि मंऽनुखन्धानं तर दृ शन्त मत्याः । 

चत्वारि शत् समा यवत् करद्धादन्तु तदन्वये । 

अवादिषम् दमे लाका ान्तान्तःकरणणः सद्ा । 

मामकौनानि वत्मानि परिजानन्ति नो द्मे । 

दति हेतारं कापात् श्पयं कृतवान् दमं । 

प्रवेच्छते जनेरेते ने विश्रामसखलं मम ॥ 

डे श्वातरः सावधाना भवत, अ्रमरेश्वरात निवन्तैको योऽवि- 

श्वासस्तयुक्त दुष्टान्तःकरष् युश्नाकं क्रस्यापि न भवतु । किन्तु 

यावद् श्रद्यनामा समयो विद्यते तावद् युञ्नन्मध्ये काऽपि पापस्य 

वञ्चनया यत् कटोरौकतो न भवेत् तदथं प्रतिदिनं परस्परम् 

उपदिश्रत । यतो वयं खौष्टस्यांभिनो जाताः किन्तु प्रथमविश्चा- 

सस्य दृढलम् अरस्माभिः गरोषं यावद् श्रमोघं धारयितव्यं । च्रद्य 

यूयं कर्थां त॑स्य यदि सश्रोतुमिच्छय, तर्याज्ञालद्ननयखाने युभ्मा- 

मिस्तु कत यथा, तया, मा कुरुतेदानौं कठिनानि मनांसि व दति 

तेन यदुक्त, तदनुसाराद् ये श्वा तस्य कथां न गदौतवन्तस्ते 

के ? किं मोशिना मिसरदेशाद् आगताः सव्व लाका नहि? 

केभ्यो वा स॒ चत्वारिग्रदर्षाणि यावद् श्रक्रध्यत् ? पाप कुव्वेतां 

येषां कुणपाः प्रान्तरे ऽपतन् किं तेभ्यो नदि ? प्रवेच्छते जनेरेते 
नै विश्रामस्थलं ममेति श्पयः केषां विरुद्धं तेनाकारि ? किम् 

श्रविश्वासिनां विरुद्धं नदि ? अतस्ते तत् स्थानं प्रवेष्टुम् श्रवि- 

श्वासात् नाशरक्तुवन् दूति वयं वौ च्ामहे । 

५१ च्रपरं तद्ि्रामप्रापेः प्रतिज्ञा यदि तिष्ठति तदस्माकं कञ्चित् 

चेत् तस्याः फलेन वञ्चितो भवेत् वयम् एतस्माद् विभोमः । 
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५२६ इन्निणः प्रति पौलस्य पेरितस्य पच । £ २-श९् 

यतो समाक समोपे यदत् तद्त् तेषां समौपेऽपि सुस्वादः 

प्रचारितो ऽभवत् किन्तु ते; श्रत वाक्यं तान् प्रति निष्फलम् 
अभवत्, यतस्ते श्रोतारो विश्वासेन साद्व तन्नामिश्रयन् । तद् 

विश्रामस्ान विश्वाखिभिरस्माभिः प्रविश्यते खतस्तनोक्त, अहं 

केपात् श्रयं कृतवान् इमं, प्रवेच्छते जनेरेतं नं विश्रामख्यलं 

मम । किन्त तस्य कम्मोणि जगतः ख्ष्टिकालात् शमाप्रानि 

सन्ति । यतः कञ्मिंशित् स्थाने सप्तम दिनमधि तेनेदम् उक्त, 

यया, दैश्वरः सप्रमे दिने खकृतेभ्यः सव्वेकश्मेभ्यो विश्रश्राम । 

किन्त्वेतस्मिन् खाने पुनस्तनेच्यते, यथा, प्रवेच्छते जनेरेतं नं 

विश्रामस्यलं मम । फलतस्तत् स्थानं कै्ित् प्रवेष्टं किन्तु ये 
पुरा सुसंवाद श्रतवन्तस्तेर विश्वासात् तन्न प्रविष्टम्, इति हेतोः 

स युनरद्यनामकं दिनं निरू टदौघेकाले गतेऽपि प्रव्वौक्तां वाचं 

दायूदा कथयति, यथा, र्य यूय कथां तस्य यदि सश्रोतु- 

भिच्छय, तदहि मा कुरूतेदानों कठिनानि मनांसि वः । श्रपर 

चिदाश्एयो यदि तान् वखश्रामयिच्यत् तदं ततः परम् अपरस्य 

दिनस्य वाग ईश्वरेण नाकथययिव्यत । अत रश्वरस्य प्रजाभिः 

कत्तेव्य एको विश्रामस्तिष्टठति । श्रपरम् दैश्रो यद्रत् खलर्त- 

कन्मेभ्यो विश्रश्राम तदत् तस्य विश्रामस्ानं प्रविष्टो जनोऽपि 

४, 

40) 

१९० 

स्छतकब्मभ्यो विश्राम्यति । अतो वयं तद् विश्रामस्थानं प्रवेष्टु ९१ 

यतामहे, तद् विश्वासेादाहरणेन केऽपि न पततु । 

योश्चर्मदहायाजकोत्तमः । 

मदहायाजकर्योँश्णोः सद्धानुदूति । 

ईश्वरस्य वादोऽमरः प्रभावविशिष्टश्च सव्वेस्माद् दिधारखङ्गादपि ५९ 

तौेच्छणाः, रपर प्राणात्मनो गैनज्िमनज्नयोश्च परिभेदाय विच्छेदकारो 
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शद् 

९४ 

९६ 

मनस सङ्कल्पानाम् श्रमिप्रेतानाञ्च विचारकः । अपर: यस्य 

समोपे खोया सखौया कयास्माभिः कथयितया तस्यामो चरः कोऽपि 

प्राणणै नासि तस्य दृष्टौ सब्वेमेवानटत प्रकाभरितञ्चास्ते । 

श्रपरं य उच्चतम खगे प्रविष्ट एतादृश एको व्यक्तिर्त 

दैश्वरस्य पुचो योश्रररस्माकं महायाज्ञकोऽस्ति, अतो डतो वेयं 

` ध्मप्रतिज्ञां दंढम् श्रालम्बामहे । भ्रस्माकं यो महायाजकेाऽस्ति 

सोऽख्ाकं दुःखं दुंखितो भवितुम् श्रशक्तो नहि किन्तु पापं 

विना सव्वविषये वयमिव परोक्तः । अ्रतएव छपां ग्रहौत् प्रयो- 

जनोयोपकारयम् श्रनुगरहं प्राधरुञ्च वयम् उत्साडेनानुगरहसिंहा सनस्य 

समोपं यामः। 

ईश्वरेण योश्णे मदायाजकलत्वपदे नियुक्तम् । 

४.९ यः कञ्चित् महायाजको भवति स मानवानां मध्यात. 

9 

39 

न्ट 

नौतः सन् मानवानां कृत दईश्वरोदेश्यविषयेऽथेत उपदहाराणां 
पापायेकबलोनाञ्च दान नियुज्यते । स चाज्ञानां म्रान्तानाच्च 

लोकानां दःखेन दुःखो भवितुं शक्रोति, यतो हेतोः स खयमपि 

दौ व्वैच्धवेष्टितो भवति । एतस्मात् कारणाच्च यद्रत् लोकानां रते 

तदद् श्रात्मरुतेऽपि पापायेकवलिदान तेन कन्तेव्यम् । 

म॒ चोच्चपदः खेच्छातः केनापि न ग्यद्यते किन्तु हारोण 

द्व य दैशवरेणण्धयते तेनेव गण्यते । एवम्प्रकारेण खौष्टोऽपि 

महा याजकं ग्रहोतु खोयगौरवं खयं न कृतवान्, किन्तु मदौय 
तनयोऽसि लम् शरदैव जनितो मयेति वातत यस्तं भाषितवान् 

स एव तस्य गौरवं कृतवान् । तदद् अरन्यगोतेऽपौद सुक्त, लं मलौ 
षेदकः अण्णं याजकोऽसि सदातनः । म च देहवासकाले बह 

कन्दनेनाश्रुपातेन च च्छत्यृत उद्धरणे समथस्य पितुः समोपे पुनः 
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पुनविनतिं प्रायनाञ्च कृता तत्फलरूपिणँ श्रातो रचां प्राप्य 
च यद्यपि पुत्रोऽभवत् तथापि यैरक्गिश्यत तैरान्ञायदणम् अशि- न 

चत । दृत्यं सिङ्ौश्धय निजाज्ञायाद्दिणां सव्व॑षाम् अनन्तपरि- < 

चास्य कारणसरूपो ऽभवत् । तस्नात् स मल्कौषेदकः अ्रेणी- २० 

भुक्तो मदहायाजक ईश्वरेणख्यातः । 

इत्रिलोकानाम् अनज्ञानत्वकारष्टाद् भद्भेनम् । 

तमध्यसमाकं बह्कथाः कथयितव्याः किन्तु ताः सन्धकरण चु्नाभि ११ 

दुगेम्याः । यतो यूयं यद्यपि समयस्य दौधैलात् ग्रि्का भवि~ ९२ 

तुम् अग़्रच्छत तथापौश्वरस्य वाक्यानां या प्रथमा वणेमाला तामधि 

शिचवाप्रा्चि युभ्नाकं पुनरावश्यका भवति, तथा कठिनद्रवे नहि किन्त् 

दुग्धे युद्माकं प्रयोजनम् आत्ते । यो दुग्धपायौ स शिग्रररेवेतिकार- १२ 
णात् धश्मेवाक्ये तत्यरो नास्ति। किन्तु सदसद्धिचारे येषां ९५ 

चेतांसि व्यवहारेण शिक्ितानि तादृशानां सिद्धलोकानां कटोर- 

दरेषु प्रयोजनमस्ति । 

वय स्टतिजनककम्मेभ्यो मनःपरावत्तनम् ईश्वरे विश्वासो € ९ 

स्ापनश्िदणं रस्तापेणं ग्डतलोकानाम् उत्थानम् श्रनन्तकाल- २ 

स्ायिविचाराज्ञां चेतेः पुनभिंत्तिमूलं न खापयन्तः खौ ट विषयकं 

प्रथमो पदेशं पञ्चात्छत्य सिद्धिं यावद् श्रग्रसरा भवाम। ईश्वरः रे 
स्यानुमत्या च तद् श्रस्माभिः कारिव्यते । 

य एकरलो दौत्चिमया श्डला खर्गोयवररसम् ्रखदितवन्तः ४ 

पविच्रस्यात्मनोऽगशिनो जाता ईश्वरस्य सुवाक्यं भाविकालस्य शक्रि- ५ 

ञ्चाखदितवन्तश्च ते भष्ठा यदि खमनोभिरौश्वरस्य पुज पुनः ‹ 

बरे प्नन्ति लज्नास्यदं इव्वंते च तहिं मनःपरिवन्तेनाय पुनस्तान् 
नवोनौकन्ते कोऽपि न श्क्रोति। यतो या श्मिः खोपरि श्यः 

538 

9 



ह <-१८ इनरिशः प्रति पोलस्य पेरितस्य पच । ५२९ 

+ 

१२९ 

शर 
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१४ 

१९ 

९९७ 

१ 

प्रतितं इष्टं पिवति तत्फलाधिकारिणां निमित्तम् दृष्टानि शाका- 

दौन्यत्यादयति ना ईश्वरार् आ्रागिषं प्राप्ता। क्न्तुयाश्छमि 
गौचुरकण्टकटचान् उत्पादयति सा न याह्या श्रापाहां च गरष 

तस्या दाहो भविव्यति। 

यौश्णोरात्रितानामेव परिचाणप्राक्नुं शक्रोति । 

हे प्रियतमाः, यद्यपि वयम् एतादृशं वाक्यं भाषामडे 

तयापि यूयं तत उक्छष्टाः परित्राणएपयस्य पयिकाञ्चध्व इति 

विश्रसामः। यतो युद्माभिः पविचलोकानां य उपकारो ऽकारि 

क्रियते च तेनेश्वरस्य नासे प्रकाशितं प्रम अ्रमच्च॒विस्मन्तेम् 
ईश्वरोऽन्यायकारौ न भवति । च्रपरं युश्राकम् एकैको जनो यत् 

प्रत्याशापरूर णाथ गेषं यावत् तमेव यनं प्रकाश्येदित्यदम् दच्छछामि। 

रतः भ्रिथिला न भवत किन्त ये विश्वासेन सदष्णतया च 

प्रतिज्ञानां फलाधिकारिणो जातास्तेषाम् श्रनुगामिनो भवत । 

ईश्वरो यदा अन्रादामाय प्रत्यजानात् तदा अष्टस्य कस्याप्यपरस्य 

नान्ना शपथं कन्त नाश्रक्रोत्, श्रतो हेतोः खनान्ना श्रपथं रला 

तेनोक्त यथा, सत्यम् अहं लाम् च्राश्रिषं गदिव्यामि तवान्वयं 

बह्धंयिष्यामि च) आननेन णकारेण स सदिष्णतां विधाय तस्याः 

प्रत्याशया: फलं लब्धवान् । श्रय मानैवाः श्रेष्ठस्य कस्यचित् नान्ना 

श्प्रन्ते, शपयश्च प्रमाणाय तेषां सव्वैविवादान्तको भवति । इत्यस्मिन् 

ईैश्ररः प्रतिज्ञायाः फलाधिकारिणः सखोयमच्छणाया श्रमोचतां 

बाडल्यतो द भेयितुमिच्छन् श्पयेन खप्रतिज्ञां स्थिरौ कृतवान् । 

श्रतएव यस्मिन् अरनृतकथनम् इश्वरस्य न साध्यं तादृशेनाचलेन 

विषयदयेन सम्भुखस्थर चचा स्थलस्य प्राप्ये पलायितानाम् रस्माकं 

589 



५8४० इन्रिगः प्रति पौलस्य पेरितस्य पचं । = १९-ॐ १० 

सुदृढा सान्वना जायते। सा प्रत्याग्रास्माकं मनोनोकाया अ्रचल्लो | ~ 

लङ्गरो श्वा विच्छेदकवस्त्रास्याभ्यन्तरं प्रविष्टा । तचैवास्माकम् अद्य २० ` 

सरो यी प्रदः प्रविश्य मल्कौ षेद कः अष्णं नित्यस्थायौ याजकोऽभवत् । 

यौशोमेदायाजकले तस्य सव्वैत्रटलं सिदल्ं चिर स्यायिलञ्च । 

ध ~ 
शालमस्य राजा सव्वा परिश्यस्येश्वरस्य याजकथ्च सन् यो नृप © २ 

तौनां मारणात् प्रत्यागतम् अनादाम साचखात्छत्याशिषं गदित- 

वान् यसे चात्राहामः सव्वद्रव्याणां द्मां दन्तवान् स मस्व 

षदक् खनान्नोऽरयंन प्रथमतो धघश्मेराजः पञ्चात् ालमस्य राजा- 

यतः श्रान्तिराजा भवति । अपरं तस्य पिता माता वश्य 

जिणंय आयुष आरम्भो जौवनस्य गेष्चेतेषाम् अभावो भवति, 

इत्थं ख॒ ईश्वर पुत्रस्य सदु शोकतः, स त्नन्तकालं यावल् याजक- 

स्तिष्ठति । अतएवास्माकं पूववेपुरुष अन्राहामो यदे लृटितद्रयाणां 

दशमांशं दत्तवान् स कौदृक् महान् तद् आआलोचयत । याज- 

कल्वप्राप्ना लेवेः सन्ताना व्यवस्यानुमारेण लेक्तेभ्योऽयत अव्राहा- 

मात् जातेभ्यः श्वौयभ्नाठभ्यो द श्मांगश्रग्रहणस्यादे भ्रं लब्धवन्तः । 

किन्त्वसौ यद्यपि तेषां वरात् नेत्यन्नस्तयाष्यव्राहामाद् दश्रमांशं 
ग्टदौतवान् म्रतिन्चानाम् अधिकारिएम् ्राशरिष गदितर्वंशच) अपर 

यः श्रेयान् स चुद्रतरायागिषं ददातौल्यच् केऽपि सन्देहा 

नास्ति| ्रपरम् ददानः ये दशमांग्र ग्हन्ति ते ग्डत्योरेधौना 

मानः किन्त तदानों यो ग्होतवान् ख जोवतोतिप्रमाणप्ाह्नः । 

अपरं द्श्रमांश्रयाहो लेविरष्यत्राहामद्ारा दशमांशं दन्तवान् एत- 

दपि कथयितु शक्यते । यतो चदा मस्कोषेदकू् तस्य पितर 

खाच्चात् कृतवान् तदनो स लेविः पितुरूरस्यासोत् । 
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९ 

९२ 

१४ 

अघर यस्य सम्बन्धे लोका व्यवस्थां लब्धवन्स्तन लेकोययाजक- 

वगेए यदि सिद्धिः समभविच्यत् तदं हाराणस्य अष्छा मध्याद् 

याजकं न निरूषेश्वरेणए मल्कोषेदकः अरण्या मध्याद् अपरल्यैकस्य 

याजकस्योत्छापनं कुत आवश्यकम् श्रभविखत् ? यतो याजक- 

वगेस्य विनिमयेन सुतरां व्वस्थाया अपि विनिमयो जायते । 

अपरञ्च तद् वाक्यं यस्योदेश्यं सोऽपरेण वं्रेन सयुक्तोऽस्ति तस्य 

वंशस्य च कोऽपि कदापि वेद्याः कंश न क्तवान् । वस्तुतस्तु यं 

. वंश्रमधि मोभ्रि ्याजकलस्येकां कथामपि न कथितवान् तस्मिन् 
१५४५ 

९६ 

१७ 

१८ 

१९. 

॥२९ 

ररे 

चिद्ृदावंशेऽस्माकं प्रथु जन््र गहौतवान् इति सुख्यष्टं । तस्य स्ष्ट- 

तरम् श्रपरं प्रमाणमिदं यत् मल्कौषेदकः सादृश्यवतापरेण तादू- 

शेन याजकेनेदेतव्यं, यस्य॒ निरूपणं ग्रोर सग्बन्धौय विधियुक्तया 

व्यवस्थया न भवति किन्वच्तयजो वनयुक्तया शक्या भवति । यत 

ईर इदं साच्यं दत्तवान्, यथा, लं मल्कौषेदकः अ्रष्घां याजको 

ऽसि सदातनः । भरनेनायवत्तिनो विधे दुब्ब॑लताया निष्फल 
तायाश्च हेतारथंता व्वख्यया किमपि सिद्ध न जातमितिडेतो- 

स्तस्य लोपो भवति यया च वयम् ईश्वरस्य निकटवल्तिना 

भवाम एतादृशौ अष्टप्रत्याशा संस्था्ते । 

त्रपरं यौद्ः श्यं विना न नियुक्तस्तस्मादपि स श्रष्टनि- 
यमस्य मध्यस्यो जातः । यतस्ते ग्रपथं विना याजका जाताः 

किन्त्रसौ शपयेन जातः यतः स ददमुक्रः, यथा, 

परमेश ददं रपे नच तस्मान्निव्छते। 

तं मखकौषेदकः श्रेष्ठां याजकोऽसि सदातनः । 

ते च बहवे याजका अभवन् यतस्ते श्टव्युना नित्यसायिलात् 

निवारिताः, किन्स्लावनन्तकाल यावत् तिष्ठति तस्मात् तस्य 
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याजकलवं न परिवत्तनौयं । ततो हेता यं मानवास्तेनेश्वरस्य २५ 

सन्निधिं गच्छन्ति तान् स गेषं यावत् परिच्रातु शक्रोति यत- 

स्तेषां छते प्रार्थनां कन्ते, स सततं जवति । ्रपरम् रस्माकं १९ 

तादृश्रमहायाजकस्य प्रयोजनमासौद् यः पवि्ो ऽदश्षको नि. 

व्कलङ्कः पापिभ्यो भिनः खर्गादप्यच्ौरुतश्च स्यात् । रपर महा- २० | 

याजकानां यथा तया तस्य प्रतिदिनं प्रथमं खपापानां छते ततः 

परं लकानां पापानां कते बलिदानस्य प्रयोजनं नास्ति यत 

श्रात्मबलिदानं छवा तद् एकरलस्तेन सम्पादितं । यतो व्यव-.रन 

खया ये मदायाजका निरूप्यन्ते ते दौव्वैख्धयुक्ता मानवाः किन्तु 

व्यवस्यातः परं शपथयुक्तन वाक्येन यो महायाजको निरूपितः 

सो ऽनन्नकालायं सिद्धः पुच एव । 

रनौ एरौधनवौननियमस्य महत्वम् । 

पुरातननिवमात् नवोननियमस्य चे्टलम् । 

कश्यमानानां वाक्यानां साराऽयम् श्रद्माकम् एतादृश्र एको ८ \ 

महायाजकेाऽस्ति यः खशंमहामदिश्नः सिंहासनस्य दकिणपाश्चं 

समुपविष्टवान् यच्च दव्य न मनुजैः किन्लोश्वरेण स्थापितं तस्य १ 

सत्यदूग्यस्य पविचवस्तूनाञ्च सेवकः ख भवति । यत एकैका महा- १ 

याजके नेवेद्यानां बलोनाञ्च दाने नियुज्यते, च्रतो हेतारेत- 

स्यापि किञ्चिद् उनत्छजेनौयं विद्यत इत्यावश्बकं । किञ्च स यदि 

ष्थिव्याम् अ्रस्थास्यत् तहिं याजका नाभविष्यत्, यतो ये व्यव- 

स्थानुमारात् नेवेद्यानि ददत्येतादृशा याजका विद्यन्ते ते तु ५ 

सर्गो वस्तूनां दृष्टान्तेन छायया च सेवामनुति्न्ति यतो मोणश्यो 

दूव्य साधयितुम् उद्यते सतोश्वरस्तदेव तमादिष्टवान् फलतः स 

तसुक्कवान्, यथा, श्रवधेदि गिरौ लां यद्यन्निद्शेनं दितं तडत् 
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शद 

सन्पौशि तवया क्रियन्तां । किन्तिदानोम् अ्रसौ तसात् ष्टं सेवक - 

पदं प्राप्रवान् यतः स॒ च्रेष्टप्रतिज्ञामिः सखापितस्य अओष्ठनिचमस्य 

मध्यस्थोऽभवत् । स॒ प्रथमा नियमा यदि निदौषोऽभविग्यत 

तदहि दितौ यस्य नियमस्य किमपि प्रयोयनं नाभविय्यत् । किन्त 

स दोषमारोापथन् तेभ्यः कथयति, यथा, परमेश्वरः ददं भाषते 

पश्च यस्मिन् समयेऽदम् दखरायेलवं गेन यिह्ृदावंश्रन च साद्धेम् एकं 

नवोनं नियमं सिरौोकरिष्याम्येतादृश्ः समय श्रायाति । परमेश्वरो- 

ऽपरमपि कथयति तेषां पू्ैपुरुषाणं मिसरदे शाद् नयनाय 
यस्मिन् दिनेऽहं तेषां करं टला तैः सड नियमं ख्धिरौकतवान् 

तद्दिनस्य नियमानुखारेण नहि यतस्ते मेम नियमे लक्वितेऽदं तान् 

प्रति चिन्तां नाकरवं । किन्तु परमेश्वरः कथयति तदिनात् परमहं 

द सायेलवभ्ोयैः साद्धंम् दमं नियमं स्िरौकरिष्यामि, तेषां चित्त 

मम विधौन् स्थापयिव्यामि तेषां इत्यते च तान् लेखिव्यामि, 
परमहं तेषाम् श्रो भविव्याभि ते च मम लोका भविय्यन्ति। 

' श्रपरं त्वं परमेश्वर जानोरौतिवाक्येन तेषाभेकेको जनः सवं खं 

समो पवासिनं भ्रातरञ्च पुन ने श्चियिव्यति यत श्राचुद्रात् महान्तं 

यावत् स्व मां ज्ञास्यन्ति । यतो हेतोरदं तेषाम् ्रघर्मान् चमिये 

तेषां पापान्यपराधांश्च पुनः कदापि न स्मरिष्यामि) श्रनेन तं 

नियमं नूतनं गदित्वा ख प्रथमं नियमं पुरातनौकृतवान् ; यच्च 

पुरातनं जोषञ्च जातं तस्य लोपो निकटो ऽभवत् । 

नवोननियमस्य ववस्थछायाः अष्टलवं श्रएुचिकारिणो मता च । 

& ९. स प्रथमो नियम आआराघनाया विविधरौतिभिरेडदिकपवि- 

५1 चश्थानेन च विशिष्ट श्रासौत् । यतो दूव्यभमेक निरमोयत तस्य 
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प्रयमकोष्ठस्य नाम पविचस्थानमित्यासौत् तच दौपद्ररो भोज- 

नासनं दभेनौयपूपानां रण्णो चासोत्। तत्यश्चादट् दितौयाया- 

स्तिरष्करिण्छा श्रन्यन्तरे ऽतिपविच्रस्थानमितिनामकं कोष्ठमासोत्, 

तत्र च खुवणंमयो धूपाधारः परितः खुवणेमण्डिता नियममच्जूषा 

चासौोत् तन्बष्ये मान्नायाः खुवणघटो हारोणएस्य मञ्नरितदण्ड- 

स्तक्छितौ नियमप्रस्तरौ, तदुपरि च कर्णासने कायाकारिणौ 

तेजोमयो किखूवावास्ताम्, एतेषां विशेषडन्तान्तकथनाय नायं 

समयः। एतेष्वौदुक् निभ्धितेषु याजका शईश्वरसेवाम् श्रनुतिष्ठन्तो 

दूव्यस्य प्रथमकोषठं नित्यं प्रविशन्ति। किन्त॒ द्ितोयं कोष्ठं प्रात- 

वषेम् एकरल एकाकिना मडहायाजकेन प्रविश्यते किन्तात्म- 

निमित्त लोकानाम् अज्ञानक्लतपापानाञ्च निमित्तम् उन्सन्नेनौयं 

रुधिरम् ्रनादाय तेन न प्रविश्छते। इत्यनेन पवित्र आत्मा 

यत् ज्ञापयति तदिदं तत् प्रथमं दूष्यं यावत् तिष्ठति तावत् 

महापविचरस्थानगामौ पन्था अप्रकाशरितस्तिष्ठति । तच्च दूष्यं वत्ते 

मानसमयस्य दृष्टान्तः, यतो हेतोः साम्प्रतं सशशोधनकालं यावद् 

यन्निरूपितः तदनुसारात् सेवाकारिणो मानसिकसिद्धिकरणेऽसम- 

याभिः केवल खाद्यपेयेषु विविध्ञापनेषु च शरौरिकरौतिभि 

क्तानि नेवेद्यानि बलिदानानि च भवन्ति । 

्रपरं भाविमङ्गलानां मदायाजकः शखौष्ट उपस्था याहस्त- 

निभ्वितेना्येत एतसृष्टे वेदिश्डेतेन अष्टन सिद्धेन च दूषटेण गत्वा 

कागानां गोवत्छानां वा रुधिरम् ्ननादाय खोयरूधिरम् आदा- 

येक एव महापविचस्थानं प्रविश्यानन्तकालिकां मुक्तिं प्राप्त 

वान् । डषद्छागानां रुधिरेण गवोभस्मनः प्रत्तेपेण च यद्यश्ररुचि- 
लोकाः श्रारौरिकश्मवित्ायं पूयन्ते, तद्दि कि मन्यध्वे यः सदा- 
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तनेनात्मना निष्कलङ्बलिमिव खमेवेश्वराय दन्तवान् तस्य खौष्टस्य 

रुधिरेण युश्राकं मनांस्यमरेश्वरस्य सेवाये किं स्डत्युजनकेभ्यः 
९५ कश्मभ्यो न पवित्रौकारिथ्यन्त ? स नुतननियमस्य मध्यस्थोऽभवत् 

तस्याभिप्रायोऽयं यत् प्रयमनियमलक्घनष्टपपापेभ्यो श्त्युना मुक्तौ 

जातायाम् श्राहतलोका श्रनन्तकालो यदायां शस्य प्रतिन्ञाफलं लभे- 

९९ रन् । यच्च नियमो भवति तत्र नियमसाधकस्य बले ग्छेत्युना 

९० भविह्व्यं । यतो हतेन बलिना नियमः ख्थिरौभवति किन्तु 

१९ 

५५५ 

४ 

४ 

९९ 

नियमसाघको बलि यावत् जवति तावत् नियमो निरयंक- 

स्िष्टठति । तस्मात् स॒ प्रव्वैनियमोऽपि रूधिरपात विना न 

साधितः। फलतः सव्वेलो कान् प्रति वयवस्ानुसारेण सर्व्वां राज्ञा 

कथयिला मोभि जलेन चिन्दुरवणंलोन््ा एषोवढणेन च सादं 
गो वत्सानां कागानाञ्च रुधिरं गहौतला यन्धे सव्वैलोकेषु च प्रक्ष्य 

बभाषे, युश्नान् श्रधौश्वरो यं नियमं निरूपितवान् तस्य रुधिर- 

मेतत् ¦ तदत् स दूव्येऽपि सेवाथंकेषु सव्वेपाञषु च रुधिरं 
प्रलिक्तदान् । श्रपरं व्यवस्थानुसारेण प्रायश्रः सर्व्वाणि रुधिरेण 

परिच्ियनते खधिरपातं विना पापमोचनं न भवति च। 

नवौोननियमस्य मदहाय।जकस्य त्रटलम् । 

अपरं यानि खर्मोयवस्छ्नां दृ ्टान्तास्तेषाम् एतैः पावनम् श्राव- 

श्यकम् श्रासोत् किन्तु साचवात् खर्गो यवस्द्नाम् एतेभ्यः अ्रष्ठे बलि- 

दानैः पावनमावश्यकं । यतः खगौष्टः सत्यपविचयस्थानस्य दृष्टान्तरूपं 

दस्तङृतं पविचस्थानं न प्रविष्टवान् किन्लस्मन्निमित्तम् इदानौम् 

ईश्वरस्य स।चाट् उपस्थातुं खगेमेव प्रषिष्ठः। यया च मडायाजकः 

प्रतिवषे पर शोणितमादाय महापविचस्थानं प्रविशति तथा खगौष्टेन 

पुनः पुनरात्मोत्सगौ न कत्तैव्यः, कत्ते सति जगतः र्ष्टिकाल- 
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मारभ्य बह्ववारं तस्य ख्त्युभोग आवश्धकोऽभवत् ; किन्त्िदानौं 

स ॒श्रत्म्मोहसर्गेण पापनाशरार्थम् एकङ्छत्वो जगतः शेषकाले प्रच 

कारे । श्रपरं यथा मालुषस्येकरत्बो मरणं तत्यश्चाट् विचारो २० 

जिरूपितोऽस्ति, तदत् खौ ष्टोऽपि बहनां पापवदहनायं बलिरूपे- रन 

लेकृत्व उत्सष्जे, अपरं दितौयवारं पापाद् भिन्नः सन् ये तं 

प्रतौचन्ते. तेषां परिडाणणथं दग्ेनं दास्यति । 

नवोननियमव्यवस्यानुयायियज्ञो त्क्टला । 

व्यवस्था भविय्यनज्गलानां कायाखरूपा न च वटूनां मू ९२०१ 

सरूपा तता हेता नित्यं दौयमानेरेक विधे व षिकबलिभिः शरणण- 

गतलाकान् सिद्धान् कन्त कदापि न शक्रोति । यद्यश्रच्छत् तहिं २ 

तेषां बलौनां दानं किं न न्यव्निव्यत ?2 यतः सेवाकारिष्वेकङ्लवः 

पविचोग्ठतेषु तेषां कोऽपि पापनाधः युन नाभविष्यत् । किन्तुते र 

बेलिदानेः प्रतिवत्सरं पापानां स्मारणं जायते । यता षाणां ५ 

कागानां वा र्धिरेण पापमाचन न सखमवति। 

एतत्कारण्णत् खौष्टेन जगत् प्रविश्वेदम् उच्यते, यथा, ५ 

नेष्टा बलिं न नेवेद्यं देहो मे निन्बितस्लया । 

नच तवं बलिभि दंगयेः पापत्ने वा प्रतुव्यसि । ६ 
दिषं [९ ल -& = 

अव तद वाह पश्य कुव्वे समागम । ॐ 

धक्ोयन्धस्य सगं मे विद्यते लिखिता कथा । 

ईशर मनेभिलाषस्तं मया सन्यरयिव्यते । 

इत्यस्मिन् प्रयमतो येषां दानं व्यवस्थानुसाराट् भवति तान्यधि न 

तेनेदमुक्तं यथा, वलिनेवेद्यदव्यानि पापन्नञ्चोपचारकं, नेमानि 

वाञ्छसि तवं हिन चैतेषु प्रतुव्यसोति। ततः परं तेनोक्तं यथा, < 

पश्च मनोऽभिलाषं ते कने, ङु्वं समागमं ; दितौयम् एतद् वाक्यं 
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स्थिरौकत्ते स प्रयमं लुष्पतिं । तेन मनोऽभिलाषेण च वयं 

यौ एस स्येककलः खश्रौ रेात्सगात् पविच्रौकृता अभवाम । 

्रपरम् एकैका याजकः प्रतिदिनम् उपामनां कुव्वेन् यख 

पापानि नाश्रयितुं कदापि न शक्यन्ते तादृशान् एकरूपान् बलोन् 

पुनः पुनरु्सृजन् तिष्ठति । किन्त्व्ौ पापनाशकम् एकं बलिं 

दत्वानन्तकालार्थम् ईश्वरस्य दक्षिण उपविश्य यावत् तस्य शज- 

वस्तस्य पादपौटं न भवन्ति तावत् प्रतौचमाणएस्तिष्टठति । यत एकेन 

बलिदानेन साऽनन्तकालाथं पूयमानान् लोकान् साधितवान् । 

एतस्मिन पवित्र॒ श्रात्माणस्माकं पके प्रमाणयति यतो इेतेा- 

: स्तदिनात् परम् रहं तेः साद्धेम दमं नियमं स्िरोकरिग्यामोति 

प्रथमत उक्ता परमेश्वरेणदं कथित, तेषां चित्ते मम विध्ौन् 

स्थापयिव्यामि तेषां मनःसु च तान् लेखिव्यामि च, श्रपरञ्च 

तेष्वा पापान्यपराधांशच पुनः कदापि न स्मरिव्यामि। किन्तु यत्र 

पापमोचनं भवति तत्र पापार्थकबलिदानं पुन ने भवति । 

स्थिर स्थातु चतनाश्वासवाक्यच्च | 

अतो हे भ्वातरः, यौणे रुधिरेण पविचस्थानप्रवेशाया 

साकम् उत्साहो भवति, यतः सेाऽखटयं तिरसकरिण्धा्थतः 

खश्ररौरेण नवोनं जौवनयुक्तञचेकं पन्थानं निग्मेतवान्, अ्रपरञच 
अरोयपरिवारस्याध्यच् एका मदायाजकोऽस्माकमस्ि । अतो हेतो- 

रस्माभिः सरलान्तःकरणे दढ विश्वापैः पापवेाधात् प्रकषलितमनोभि 

निमेलजतले च्ातगशरौरेखेश्वरम् उपागत्य प्रत्याश्ायाः प्रतिज्ञा 

निश्चला धारयितव्या । यतो स्ताम् श्रङगकृतवान् स विश्वसनौोयः । 

अपरं प्रेन्नि सक्तियासु चैकेकस्योत्सादटद्ययेम् अस्माभिः परस्पर 

मन्त्रयितव्यं । अपरं कतिपयलोका यथा कुव्वेन्ति तथास्माभिः 
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मभाकरणं न परित्यक्तवे परस्परम् उपदेष्टव्यञ्च यतस्तत् महादिनम् 

उत्तरोत्तरं निकटवत्तिं भवतौति युञ्माभि दृश्वते । 

सत्यमतस्य ज्ञानण्रप्षः परं यदि व्यं खच्छया पापाचार 

कुम्मस्तहि पापानां कृते ऽन्यत् किमपि बलिदानं नावशिव्यते 

किन्त विचारस्य भयानका प्रतोच्ला रिपुनाशकानलस्य तापञ्चा- 

वशिष्यते । यः कञ्चित् मेश व्यवस्थाम् श्रवमन्यते स दयां विना 

इयोस्तिद्धणां वा साचिणां प्रमाणेन न्यते, तस्मात् कि बुध्यष्ये 
यो जन रदैश्वरस्य पुत्रम् अवजानाति येन च पविक्रौकृतो ऽभवत् 

तत् नियमस्य रुधिरम् अपवित्र जानाति, श्रनुग्रहकरम् श्रात्मा- 

नम् श्रपमन्यते च, स कियन्महाघोरतरदण्डस्य योग्णो भवि- 

व्यति ? यतः परमेश्वरः कथयति, 

दानं फलस्य मत्कम्मं सूचितं प्रद दाम्यदं । 

पुनरपि, तदा विचारयिष्यन्त परेशेन निजाः प्रजाः । 

ददं यः कथित्वान् तं वयं जानोमः । श्रमरेश्वरस्य करयोः 

पतनं महाभयानकं । 

हे भ्वातरः, पन्वदिनानि स्मरत यतस्तदानों युयं दौषिं प्राय 

बह्दुगतिरूपं सूंय्ामं समाना एकतो निन्दाक्घगेः कौतुकौङता 

श्रभवत, अन्यतश्च तद्धोगिनां षमांशिनो ऽभवत । यूयं मम 

बन्धनस्य दुःखन दुःखिनो ऽभवत, युश्माकम् उत्तमा नित्या च 

सम्यन्तिः खगं विद्यत दति ज्ञाला सानन्दं सव्वैखस्यापदरणम् 

असहष्वञ्च । श्रतएव महापुर स्कार युक्त युश्राकम् उत्साहं न परि- 

त्यजत । यतो यूयं येनेश्वर स्वच्छां पालयिला प्रतिज्ञायाः फलं 

लभध्वं तद्र युभ्राभि रेच्यीवलम्ननं कन्त । येनागन्तव्यं स 

खल्पकालात् परम् आगमिब्यति न च विलब्विष्यते। धारिका 
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जने विश्वासेन जोविग्यति किन्तु यदि निवत्तते तदं मम 

२९ मन॑स्तस्सिन न तेषं यास्यति । किन्तु वयं विनागश्जनिकां धम्मात् 

निदटत्ति न कुव्वीएण श्रात्मनः परिंचाणाय विश्वासं कुव्वामहे । 

विश्वास-बौरः । 

१९२ विश्वास आ्राशरंसितानां निश्चयः, श्रदुश्यानां विषयाणां दशनेन 

२ भवति । तेन विश्वासेन प्राञ्चो लाकाः प्रामाण्ये प्राप्नवन्तः । 

२ श्रपरम् ईश्वरस्य वाक्येन जगन्यष्ज्यन्त, दृष्टवस्तनि च प्रत्य 

* वस्तयो नोदपद्यन्तेतद् वयं विघ्वासेन वुध्यामडे । विश्वासेन 
हेवल रश्वरसु दिश्य काविलः श्रेष्ठं बलिदानं छतवान् तस्माचचेशवरेण 

तस्य दानान्यधि प्रमाणे दत्तस धार्चिक दत्यस्य प्रमाणं लब- 

५ वान् तेन विश्वासेन च ख म्डतः खन् अद्यापि भाषते । विश्वासेन 

हनोको यथा श्टत्यं न पश्येत् तथा लोकान्तरं नौतः, तस्यो- 

देश केनापि न प्रापि यत दश्वरस्तं लाकान्तरं नौतवान्, 

तत्ममाणएमिदं तस्य लोकान्तरो करणात् पव्वं स श्श्वराय रोचित- 

९ वान् दृति प्रमाणं प्राप्तवान् । किन्त विश्वासं विना कोऽपोश्वराय 

रावित न शक्रोति यत रश्वरेाऽस्ति खान्वेषिलोकेभ्यः पुरस्कार 

° ददाति चेतिकथायाम् ईश्वरशरणागते विंश्वसितव्य । ्रपरं तदान 

यान्यदृश्वान्यासन् तानोश्वरेणादिष्टः खन् नाडा विश्वाचेन भोला 

खपरिजनानां रक्चाये पोतं निभ्भितवान् तेन च जगन्ननानां 

दोषान् द््ितवान् विश्वासात् लभ्यस्य धाम्भिकत्वस्याधिकारौ बश्टव 

= च । विश्वासेनान्नादाम श्राह्ृतः सन् श्राज्ञां रट्होला यस्य सखान- 

स्याधिकारस्तेन प्रापन्यस्तत् स्थान प्रस्थितवान् किन्तु प्रस्थानसमये 

९ क्त यामौति नाजानात् । विश्वासेन स प्रतिज्ञाते देशे परदेशरवत् 

प्रवसन् तस्याः प्रतिज्ञायाः समानां भिभ्याम् दृस्दाकेन याक्रूनेन च 
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सदह ॒दूव्यवास्यभवत् । यस्मात् स दैश्वरेण निशितं स्थापितञ्च 

भित्तिमूलयुक्तं नगर प्रत्ये्तत । श्रपरच्च विश्वासेन सारा वयोति- 

क्रान्ता सन्त्यपि गभधारणाय शक्तिं प्राप्य पुचबत्यभवत्, यतः सा 

प्रतिज्ञाकारिण विश्वास्यम् अमन्यत । ततो हेतो ्डेतकल्याद् 

ए्स्माट् जनाद् च्राकाशौयनक्तत्राणौव गणनातोताः समुद्रतोरसख- 

सिकता इव चासंख्या लोका उत्पेदिरे । एते सव्व प्रतिज्ञायाः 

फलान्यप्राप्य केवलं दूरात् तानि निरौच्छ वन्दिवा च, एयिगां 

वयं विदे शिनः प्रवाजिनञ्चास्मह इति स्ौरुत्य विश्वासेन प्राणान् 

तत्यजुः । येतु जना दृत्यं कथयन्ति तेः पेटकदेशो ऽस्नाभि- 

रच्िष्यत इति प्रकाश्वते। ते यस्माद देशाद् निगेलास्तं यद्यसम रि- 

व्यन् तहिं परावन्तेनाय समयम् च्रल्यन्त । किन्तु ते मनब्वीत्- 

रृष्टम् चरथः ख्र्गोयं देशम् श्राकाङ्घुन्ति तस्माद् ईश्वरस्तानधि 

न लज्जमानस्तषाम् इश्वर दति नाम ग्टहौतवान् यतः स तेषां 

छते नगरमेकं संस्थापितवान् । अपरम् अन्राहामस्य परौचायां 

जातायां स विश्वसेनेमहाकम् उत्ससजे, वस्ठत दूसहाकि तव 

बशो विस्यास्यत इति वाग् यमधि कथिता तम् श्रदितौयं युत 

प्रलिज्ञाप्राप्तः स उत्सख्ज । यत ईश्वरो तानणुत्यापयितु शक्रो- 
तौति स मेने तस्मात् स उपृमारूपं तं लेभे । अपरम् इसहाक् 

विश्वासेन याक्रुबे एषावे च भाविविषयानध्याशिषं ददौ । अपरं 
याक्रश् मरणकाले विश्वासेन यूषफः यु्लयोरेकैकसमे जनायागिषं 

ददौ यश्चा अग्रभागे समालम्ब्य प्रणनाम च । श्रपरं यूषप् चरम- 

काले विश्वासेनेखायेलवं्नोयानां भिसरदेश्राद् वदिगेमनस्य वाचं 

जगाद निजाख्योनि चाधि समादिदैश्र । नवजातो मशि विश्वा 

सात् चौन् मासान् खपिदढभ्वाम् श्रगोप्यत यतस्तौ खभशिष्ं परम- 
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सुन्दरं दृष्टवन्तौ राजानज्ञाञ्च न शङ्धितवन्तौ । श्रपणं वयःप्रा्नो 

मोशि विश्वासात् फिरौणणो दौहित्र दति नाम नाङ्गोचकरार । 

यतः स॒ चणिकात् पापजसुखभोगष्ट् ईश्वरस्य प्रजाभिः शद्ध 

दुःखभोगं वत्रे । तथा भिसरदे भौ यनिधिभ्यः खोष्ट निमिन्तां निन्दां 

महतौ सम्यन्ति मेने यता हताः स पुरस्कारदानम् श्र देच 

अपर स विश्वासेन रान्ञः क्रोधात् न भौवा मिस्रदेशं परितत्याज, 

यतत्तेनाद्श्वं देक्षमाणनेव धेय्यैम् ्रालभ्वि । अपरं प्रयमजातानां 

दन्ता यत् सखौयलाकान् न स्पुरत् तदथं स विश्वासेन निस्तार 
पर्व्वोयबलिच्छेदनं रुधिर सेचनञ्चानुषितवान् 1 श्रपरं ते विश्वासात् 

स्यजनेव खफ्म्मगरेण जग्मुः किन्तृ मितौ यलोकास्तत् कन्तुम् उपक्रम्य 

तेयेषु ममन्नुः । श्रपरञ्च विश्वासात् तेः सप्ताहं यावद् चिरौहेाः 

पराचतोरस्य प्रदे कृते तत् निपपात । विश्वासाद् राहवनामिका 

बेश्यापि परीत्या चारान् अ्नुगद्याविश्वासिभिः सद्धं न विननाश । 

अधिकं किं कथययिय्यामि ? गिदियोनो बारकः भिम्णेनो 

चिक्षदहो दायदः भिमूयेला भाववादिनञ्चेतेषां इत्तान्तकथनाय 

मम समयाभावे भविष्यति । विश्वासात् ते राज्यानि वशोकतवन्तो 

ध्मकमेाणि साधितवन्तः प्रतिज्ञानां फलं लब्धवन्तः सिंहानां 

मुखानि रश्द्धवन्तो वङ्करदाहं निन्वापितवन्तः खद्गधाराद् र्वा 

प्राप्तवन्तो दौव्वैद्धये सबलकता युद्धे पराक्रमिणणे जाताः परेषां 

सेन्यानि द्वयितवन्तश्च । योषितः पुनरुत्थानेन शतान् च्रात्म- 

जान् लेभिरे, च्रपरे च श्रष्टोत्थानस्व प्राप्ेराश्या रच्वाम् श्रगहोला 

ताडनेन ग्डतवन्तः ! अपरे तिरस्कारः कण्राभि भेन्धनेः कारया 

च परोक्िताः। बद्व प्र्तराघाते देताः करपत्र वा विदौणी 

यन्ते वा क्िष्टाः खङ्गधारे वै वयापादिताः। ते मेषाणां कागानां 
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वा चश्मोणि परिधाय दौनाः पौडता दुःखात्ताशाभ्नाग्यन् । 

संसारा येषाम् अरयोग्यस्ते निजेनम्थानेषु पव्वेतेषु गङ्नरेषु पथिव्या- २ 

ज्द्रिषु च पथ्येटन् । एतेः मब्यै विश्वासात् प्रमाणं प्रापि किन्त २८ 
प्रतिज्ञायाः फल न प्रापि ! यतस्ते यथास्मान् विना सिद्धा न ४० 

भवेयुम्तथेवेश्वरेणास्माकं ऊति श्रेष्ठतर किमपि निदिंदिओे। 

नानाविधाश्चाखवाक्वस् । 

खर्गयपये गमनम् । प्रभोः शासनस्य सुफलम् ॥ 

श्रतो हेतोरेतावत् साचिभेघे वेष्टिताः सन्तो वयमपि सव्वै- १४१ 

भारम् ओआ्रष्टवाधक पापञ्च निचिष्यास्माक गमनाय निरूपिते 

मागे घेर्ययेण धावाम । यश्वास्माकं विश्वासस्यायेखरः सिद्धिकत्तां २ 

चास्ति तं यो वौक्तामहे यतः स॒ खसश्यखस्यितानन्दस्य प्राघ्य- 

थम् श्रपमानं ठ्च्छोर्त्य क्रशरस्य यातनां साढवान् रशवरोय- 

सिंहासनस्य दच्चिणपाश्चं समुपविष्टवांख । य पापिभिः खविरुद्धम् २ 

एतादृशं व्रेपरौत्यं साढवान् तम॒ श्रालोचयत तेन यूयं खमनः 
सुन्ताः ज्तान्ताशख्च न भविव्यय । य॒य पापेन सद युध्यन्तो ४ 

ऽद्यापि शोणितव्ययपय्यन्तं प्रतिरोधं नाकुरुत । तथा च पुरान् ५ 

प्रतौव यु्नान् प्रति य उपदेश उक्तस्तं कि विद्मतवन्तः ? 

परेशेन छतां शासति हे मत्पुत्न न त्च्छय । 

तेन संभत्धितश्चापि नैव क्ताम्य कदाचन । 

परेशः मरौयते यस्मिन् तस्मे शास्ति ददाति यत् । ९ 

यन्तु सुतं ख ग्टह्णाति तमेव प्रदरत्यपि । 

यदि यूयं शासं सद्यं तर्होश्वरः पुचेरिव युश्नाभिः सद्धं यव~ ° 

इरति थतः पिता चसे श्रास्तिं न ददाति तादृशः पुन्लः कः? 

स्वं यस्याः शास्तेरशिनो भवन्ति सा यदि युश्राकं न भवति ८ 
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तहिं ययम् श्रात्मजा न किन्तु जारजा राध्ये । परम् श्रस्माकं 

श्रारोरिकजन्म्रदातारेास्माक शास्तिकारिणोऽभवन् ते चास्माभिः 

स्मानिलास्तस्माद् च आत्मनां जनयिता वयं किं ततोऽधिकं 

तस्य वश्रौश्य न जोौवि्यामः? ते वल्पदिनानि यावत् खमनो 

ऽभिमतानुभारेण शास्ति कृतवन्तः किन्त्वेषोऽसमाकं हिताय तस्य 

पविच्लाया श्रंशिलाय चास्मान् शासि ' श्रास्तिश्च वत्तेमानसमये 

केनापि नानन्दजनिका किन्त ग्रोकजनिकेव मन्यते तथापि ये 

तया विनौयन्ते तेभ्यः सा पश्चात् शान्तियुक्तं धश्येफलं ददाति। 

श्रत्व यूयं शियिलान् हस्तान् दुष्बेलानि जानूनि च सब- 

लानि कुरुध्वं । यथया च दुन्बलस्य सन्धिस्थानं न भज्येत खस 

तिष्ठेत् तथा खचरणणाये सरलं मागे निशात । 

श न्तिभावश्छचितामधि च निवेदनम् । 

अपरञ्च सर्वैः माद्धंम् रेक्यभावं यच्च विना परमेश्वरस्य दशनं 

केनापि न लघयते तत् पविचववं चेष्टध्वं । यथा कश्िद् दईश्वरस्यानु- 

ग्रहात् न पतेत् यथा च तिक्तताया मूलं प्ररूह्य बाघाजनकं न भवेत् 

तेन च बहवोऽपविच्रा न भवेयुः, यथा च कञ्चित् लम्पटो वा 

एकत्व रा हाराथं स्तोयञ्येष्ठाधि कार विक्रेता य एषौस्तदद् च्रधम्मीा- 

चारौ न भवेत् तथा सावधाना भवत। यतः स एषौः पञ्चाद् 

श्रागौव्वादाधिकारो भवितुम इच्छन्नपि नानुग्ट्होत दूति यूयं 

जानोय, स चाश्चपातेन मत्यन्तरं प्राथयमानोऽपि तदुपायं न लेभे । 

व्यवस्थाया मङ्गलात् सुसवादस्य मङ्गलम् मदत् । 

श्रपरञ्च स्यष्छः पव्वेतः प्रज्वलिता ब्धः छ्रष्णएवणौ मेघो 

ऽन्धकारो इन्दा त्ररौवाद्यं वाक्यानां शब्द नतेषां सन्निधो 
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यूयम् आगताः । तं ग्ब्दं रुला ओोतारस्तादृशं सम्भाषणं यत् 

युन ने जायते तत् प्रायिवन्तः। चतः पश्रुरपि यदि धराधरं ९. 

सपृण्ति तदहं स॒ पाषाणाघाते हन्तव्य इत्यादेग्रं सेदु ते नाश 

रुवन् । तच्च दशेनम् एवं भयानकं यत् मेशिनेक्तं भौतस्तास- २९ 

युक्रश्ास्मोति । किन्तु सौयोन्पन्वेलो ऽमरेश्वरस्य नगरं खगेख्- १९२ 

यिरूग्रालेमम् श्रयुतानि दिव्यदूनाः खगं लिखितानां प्रथमजाता- १२ 

नाम् उत्सवः मण्डलोश्च सर्व्वेषां विचाराधिपतिरौश्वरः सिद्धौकत- 

धाश्चिकानाम् ्रात्मानो नूतननियमस्य मध्यस्यो यो शफः ्रपर हेवलेा ९४ 

रक्तात् अयः प्रचारकं प्रोचणस्य रक्त्चेतेषां सन्निधौ ययम् आगताः । 

सावधाना भवत तं वक्तारं नावजानौत यतो हेतोः प्रथिवौ- २५ 

स्थितः स वक्ता यैरवन्ञातस्ते यंदि रक्षा नाप्रापि तहिं खर्गो- 

यवक्तः पराद्युखोश्चयास्माभिः कथं र्वा प्राश्यते ? तदा तस्य २९ 

र्रात् पथिकौ कभ्िता किन्त्विदानौं तेनेदं प्रतिज्ञात यथया, अह 

पुनरेकल्त्वः प्रथितः कम्पयिष्यामि केवलं तन्नि गगनमपि 

कन्पयिव्यामि । स एकछत्वः शब्दो निश्चल विषयाणां स्थितये ९२ 

निष्ितानामिव चञ्जलवस्नां स्थानान्तरोकरणं प्रकाशयति । अ्रत- र्न 

एव निखलराच्यप्रतरैर्माभिः साऽनुग्रह अआलस्ितव्यो येन वय 

सादर सभयञ्च तुष्टिजनकरूपेरोश्वरं सेवितुं श्र्गुयाम । यतोऽ्मा- ९९ 

कम् ईश्टरः संदारको वद्िः। 

भरादटषु प्रादेः कथनम् । 

म्राहषु प्रम तिष्ठतु । अतियिखेवा युश्नाभि ने विदखय्येतां ९ड 

यतस्तया मच्छन्नररूपेण दिव्यदूताः केषाञ्चिर् चअरतिययोऽभवन् । 5 

वन्दिनः सदबन्दिभिरिव दुःखिनश्च॒देहवास्िभिरिव यु्नाभिः 

सनय्येन्तां । विवाहः सर्व्वघां समोपे सम्मानितबयस्तदौोयशय्या च ४ 
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ब्रविः किन्तु वेश्यागामिनः पारदारिकाश्चश्वरेण दण्डयिययन्ते। 

` यूयम् आचारे निलाभा भवत विद्यमानविषये सन्तृष्यत तच 

यस्माद् ईश्वर एवेदं कथितवान्, . यथा, लां न त्यच्छामि नर्व 

हास्यामि । च्रतएव वयम् उत्छाहेनेदं कथयतु श्मः, 

मत्पक्े परमे शोऽस्ति न भेव्यामि कदाचन । 

यस्मात् मां प्रति कि कन्त मानवः पारयिव्यति ॥ 

युद्माकं ये नायका युद्मभ्यम् दश्वरस्य वाकं कथितयन्तस्ते युश्नाभिः 

खर्यन्तां तेषाम् श्राचारस्य परिणामम् श्रालोच् युसाभिस्तेषां 

विश्वासोऽनुक्रियतां । यौष्टः ष्टः श्वोऽद्य सद्ा च स एवास्त । 

यूयं नानाविधनूतनशिक्षाभि ने परिवत्तध्वं यतोऽनुग्रहे- 

णान्तःकरणएस्य सुख्धिरीभवन चेमं न च ` खाद्यद्रयेः। यतस्त- 

दाचारिणस्ते नौपञृताः । ये दूष्यस्य सेवां कुव्वेन्ति ते यस्या 

द्व्यभो जनस्यानधिकारिणस्तादृौ यज्ञवेदिरस्माकम् अस्ते। यतो 

येषां पशनां शोणितं पापनाशाय मरायाजकेन महापविचस्थान- 

स्याभ्यन्तरं नोयते तेषां शरोराणि शरिविराद् वदि दं द्यन्ते । तस्माद् 

यो ् ररपि यत् खरुधिरेण प्रजाः पप्रि्नौकर्य्यात् तदथं नगरद्वारस्य 
वद्धि्टितिं सूक्तवान्। श्रतो हेतोरस्माभिरपि तस्यापमानं सहमानः 

शिविराद् वदिस्तश्य समौप गन्तव्यं । यतो ऽचास््ाक स्थायि नगर 

न द्यते किन्त भावि नगरम् श्रस्माभिरनच्विष्यते । श्रतषएव 

यो ् एनास्मामि नित्यं प्रशंसारूपो बलिर्थतस्तस् नामाङ्ग कूव्वेताम् 

श्रोष्टाधराणणं फलम् ईश्वराय दातव्यं। श्रपरञ्चं परोपकारो द्ानञ्च 

युश्रामि ने विस्म्थैतां थतस्तादृशरं बलिदानम् दैश्वराय रोचते । 
यूयं स्ननायकानाम् श्राज्नञापाद्दिणो वश्याञ्च भवत यतो 

येरुपनिधिः प्रतिद्ातव्यस्तादृश्रा लोका दव ते वुश्मदोयात्मनां 
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रक्षणाथे जाग्रति, अ्रतस्ते यथा सानन्दास्तत् कयै ने च मा्तखरा 

रच यतध्वं यतस्तेषाम् श्रा्तेखरो युश्माकम् दृषटजनको न भवेत् । 

उपहारः । 

अपरश्च यूयम् श्रस्मन्निमित्त प्रायेनां कुखत यतो वयम् उन्तम- 

मनोविशिष्टाः सव्वेच सदाचार कन्तुम् दच्छकाश्च भवाम दति 

निशितं जानौमः। विग्रेषतोऽदह यथा त्रया युश्भ्यं पुन दोय 

तदयं प्राथेनाये यश्मान् अ्रधिकं विनये । 
श्रनन्त नियमस्य रुधिरेण विश््टि महान मेषपालको येन 

म्टतगणमध्यात् पुनरानायि म शान्तिदायक ईश्वरो निजाभिमत- 

साधनाय सव्वेस्मिन् सत्कश्मेणि युश्रान् सिद्धान् करोतु, तस्य 

दृष्टौ च यद्यत् ठुष्टिजनक तदेव युश्नाकं मये यौश्ना खेन 

साधयतु । तसै महिमा स्वेदा श्यात् । आमन् । 
हे भीतरः, विनयेऽहं यूयम् इदम् उपदे श्वाक्य सहध्धं यतोऽ 

सच्तपेण युद्मान् प्रति लिखितवान् । श्रस्म्माकं प्रता तौमयियो सुक्को 

ऽभवद् दति जानौत, स च यदि त्वरया समागच्छति तहिं तेन 

साद्धंम् अहं यु्मान् साच्ात् करिव्यामि। युश्राकं सर्व्वान् नायकान् 

पविक्रलो कांश्च नमस्करूत । श्रपरम् दताल्ियारेशोयानां नमस्कार 

ज्ञास्यय । अनुग्रहो युश्राकं सर्व्वां सहायो रयात् । श्रामेन् । 
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------ क सषवक्------- 

प्रक्रतभक्तिवणेनस् । 

ईश्वरस्य प्रभो ्योश्ररखौष्टम्य च दासो याकोबो विकौरणँश्तान् 
दादश्र वंशान् प्रति नमर््त्य पच लिखति। 

= मम भ्रातरः, यूय सुदा बहविधपरोक्चाषु निपतत तद्ा तत् 

पर्णनन्दस्य कारणं मन्यध्वं । यतो युक्नाक विश्वासस्य परौ किततेन धैय 
सम्पाद्यत इति जानो । तच्च धेय्यं सिद्धफलं भवतु तेन युयं सिद्धाः 

सम्प्णाञ्च भविव्यथ कस्यापि गुणएस्याभावसख्च यु्माकं न भविव्यति । 

युश्राकं कस्यापि ज्ञानाभावो यदि भवेत् तहिं य ईश्वरः 

सरलभावेन तिरख्कारञ्च विना सर्व्वेभ्यो ददाति ततः स याचतां 
ततस्तस्मै दायिव्यते । किन्तु म निःसन्देहः सन् विश्वासेन यचतां 

यतः सन्दिग्धो मानवो वायुना चालितस्योतञ्ञवमानस्य च समुद्र 

तरङ्गस्य सदृशो भवति । तादृशो मानवः प्रभोः किचित् प्रा्य- 

तौति न मन्यतां । दिमना लोकः सव्वगतिषु चञ्चलो भवति । 

यो भ्राता नखः स निजोन्नत्या श्लाघां । यश्च॒ धनवान् स 

निजनद्चतया श्राघतां यतः स ठणएयुष्यवत् चयं गमिव्यति । यतः 

सतापेन ्यंणो दित्य ढणं शोच्यते तत्पुष्यञ्च स्नश्चति तेन तस्य रूपस्य 

सौन्दय्यै नश्यति तदत् धनिलोकोऽपि खौयमूढतया स्लाखयति । 

यो जनः परोचां सहते स॒ एव धन्यः, यतः परौचितल प्राय 

ख प्रभुना खप्रमकारिग्यः प्रतिज्ञातं जौवनसुकुटं लश्यते । ईश्वरो 

मां परोचत इति परोचासमये कोऽपि न वदतु यतः पापाये- 
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अरस्य परौोचा न भवति ख च कमपि न परौचते। किन्तु यः 

कचित् स्वौयमनोवाञ्कछयाङ्व्यते लोभ्यते च तस्येव परौ 

भवति । तस्मात् खा मनो वाञ्छा सगभा ल्वा दुष्कुतिं प्रद्धते 

दुष्कतिख॒ परिएामं गला सटत्युं जनयति । हे मम॒ भिचम्ातरः; 

यूयं न च्वाम्यत । यत् किञ्चिद् उत्तमं दानं परर वरञ्च॒ तत् 

सव्वेम् ऊद्खार् श्रथेतो यस्िन् दशान्तरं परिवन्देनजातच्छाया 

वा नास्ति तमाद् दौष्याकरात् पितुरवरोहति । तस्य ्ष्टवखनां 

मघ्ये वय यत् प्रयमफलखकरूपा भवामस्तद्यं ख॒ सखेच्छातः सत्य- 

मतस्य वाक्येनास्मान् जनयामाघ । श्रतएव हे मनम प्रियश्रातरः, 

युभ्राकम् एकैको - जनः शरवे लरितः कथने धौरः क्रोधेऽपि 
घोरो भवतु । यतो मानवस्य क्रोध शश्वरोयचक्च न साधयति । 

श्रतो डतो यूयं सुन्वाम् श्रश्विक्रियां दुष्टताबाङलयञ्च 
निष्ठ युश्न्मनसां परि्राणे समै रोपितं वाक्यं नच्नभावेन 

१९४ 

ग्र्ीत । ्रपरञ्च यूयं केवलम् आद्धवञ्चयितारो वाक्यस्य ्रोतारो ९२ 

न भवत किन्तु वाक्यस्य कच्मक्ारिणएो भवत । यतौ यः कञ्चिद् 

वाक्यस्य कमकरो न शला केवलं तस्य श्रोता भवति स दपेणे 

स्ोयशारौरिकवदनं निरौचमाणस्य मनुजस्य सदूश्रः । च्रात्माकारे 

दृष्टे स प्रस्थाय कौदृश्र ्रासौत् तत् तत्चणणद् सिस्मरति-। किन्तु 

यः कञ्चित् नत्वा सुक्तः सिद्धां व्वस्धाम् आलोक्य तिष्ठति क्ष 

विरछतियुक्तः श्रोता न शूला कश्मैकन्तैव न् सखका्यं धन्यो 
भविष्यति । अननायत्तरसनः सन् यः कञ्चित् खमनौ वञ्चयिला 

स भक्त मन्यते तस्य भक्ति सुधा भवति । ज्ञेशकालले पिटदौनानां 

दिधवानाञ्च यद् अवेक्षणं संषाराच्च निष्कलङ्न यद् शआ्रात्मरचणं 

तदिव पितुरौश्वरस्य साकात् वि निश्धला च भक्तिः । 
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५ डे मम भातरः, चयम् अस्माकं तेजखिनः प्रभो र्योशटखौषटख 

ष 

ण 

(4 

„> ॥१। 

१९ 

१२ 

घरक सुखापेचया न धारयत । चतो युश्नाकं सभायां खणाङ्गुरौयक- 
युक्तं भ्नाजिष्णपरिच्छदे पुरषे प्रविष्टे मलिनवस्त्े किचिद् दरिद्रे 

ऽपि प्रविष्टे यूयं यदि तं भ्वाजिष्णुपरिच्छदवसानं जनं निरोच्छ 

वदेत भवान् अचो तमस्यान उपविश्रलिति कञ्चित दरिद्र यदि 

वदेत त्वम् श्रमु्मिन् स्थाने तिष्ठ यदाच मम पादपौट उपविशति, 
तिं मनःसु विग्य यूयं किं कुतकः कुविचारका न भवय? 

हे मम भियभ्नातरः, श्टणत, स्खारे ये दरिद्रास्तान् ईश्वरा 

विश्वासेन धनिनः खप्रमकारिभ्यञ्च प्रतिश्रुतस्य रच्यस्याधिकारिणः 

कत्ते किं न वरौतवान् ? किन्त दरिद्रो युश्नाभिरवज्ञायते। 

धनवन्त एव किं युश्नान् नेोपद्रवन्ति बलाच विचारासनानां ममोपं 

न नयन्ति ? युश्नदुपरि परिकौतितं परमं नाम किं तैरेव न 
निन्दते ? किञ्च॒ वं सखसमोपवाशिनि खात्मवत् परौयसख, एत- 

च्छास्तौ यवचनानुसारतो यदि यूयं राजकोय्यवस्थां पालयथ 

तडि भद्र कुरुथ । यदि च मुखाचेचां कुरुथ तदहं पापम् श्राचरय 

व्यवस्थया चाज्ञालष्धिनि टव दूव्यध्वे। यतो यः कित् शत्छां 
व्यवस्छां पालयति स यद्येकस्मिन् विधौ सूखलति तरिं सर्व्व॑षाम् 

अपराधौ भवति। यतो डेतोस्लं परदारान् मा गच्छेति यः 

कथितवान् ख एव नरहत्यां मा ङ्य इत्यपि कथितवान् तस्मात् 

वं परदारान् न गत्वा यदि नरहत्यां करेाषि तदं यरस्थालक्गो 

भवसि । मुक्ते व्येवस्थातो येषां विचारेण भवितव्य तादृश्रा लोका 

द्व युयं कथां कथयत कम्म कुरूल च । यो दयां नात्तरति तस्य 

विचारो निईयेन कारिग्यते, किन्तृ दया विचारम् ्रभिभविव्यति। 
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हे मम भ्नातरः मम विश्वाखोऽस्तोति यः कथयति तस्य कश्माणि १४ 

यदि न विद्यन्त तडं तेन किं फलं ? तेन विश्वासेन कि तस्य परि- 

चाण भवितु शक्रोति ? केषुचिद् भ्रादषु भगिनोौषु वा वसनरोनेषु 

मात्यदिकाहारहोनेषु च सत्सु युद्माकं केऽपि तेभ्यः श्ररोराथे 

प्रयोजनोयानि द्रव्याणि न द्त्वा यदि तान् वदेत्, यू सकुप्रालं 

गल्योष्णगाचा भवत दृष्यत चेति तद्धंतेन किं फलं ? तदत् विश्वासो 

यदि कम्मेभि येक्तो न भवेत् तद्यंकाकिलात् श्त एवास्ते । किञ्च 

किद् इदं वदिष्यति तव विश्वासो विद्यते मम च कञ्माणि विद्यन्ते, 

लं कम्महौनं सवविश्वासं मां द शेय तद्यहमपि मत्कम्मेभ्यः ख विश्वासं लां 

दशयिग्यामि। एक ईश्वरेरऽस्तोति लं विश्वासिषि। भद्र करेाषि। 

ग्ला अयि तत् विश्वसन्ति कम्पते च। किन्त हे निन्बौधमानव, 

कश्महौनः विश्वासो श्टत एवाखतयेतद् अवगन्तु किम् इच्छसि ? रस्माकं 
पववेपुरूषो य श्रत्रादामः स्वपुत्तम् दसदाकं यज्ञवेद्याम् उत्सृष्टवान् स 

किं कर्मभ्यो न घाभ्मिकौृतः ? विश्वासे तस्य कममणां सहकारिणि 

जाते कम्मेभिः विश्वासः सिद्धोऽभवत्, तत् किं पश्यसि ? दत्यश्चेदं 
शस्तौ यवचनं सफलम् श्रभवत्, अन्राहामः परमेश्वरे विश्वसितवान् 

तच्च तस्य घाश्बिकलायागण्छत स चेश्वरस्य मित्र इति नाम लबध- 

वान् । पश्यत मानवः कम्मेभ्यः घाभ्चिकौक्रियते न चेकाकिना विश्वा- 

सेन । तदद् या रादव्नामिका वाराङ्गना चारान् भअ्रनुग्द्यापरेण 

मारंण विसस्जे सापि कि कम्मेभ्यो न धाभ्िकोकता ? श्रतणए्वात्म- 

दोनो देहो यथा श्तोऽस्ति तथेव कश्मेहौनः विश्वासोऽपि सतोऽस्ति । 

जिद्धाया अरवश्यदमनोयत्वस् । 

„> ४ 

डे मम भ्ातरः, शिच्षकेरस्माभि गृरूतरदण्डो लप्यत इति &, 

ज्ञाला यूयम् श्रनेके शचिका मा भवत । यतः सव्वं वयं बड 
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की) 

१९ 

९ 

१२ 

१४ 

विषयेषु शूबलामः, यः कञ्चिद् वाक्ये न स्ललति स सिदधपुरूषः 

त्र दे हं वभोकत्तुः समथा स्ति । पश्यत वयम् अश्चान् वश्ोकन्त 
तेषां वक्तेषु खलोनान् निधाय तेषां रत्र शरौरम् च्रतुवन्तेयामः। 

पश्यत ये पोता श्रतोव टृदद्ाकाराः प्रचण्डवातेश्च चालितास्तेऽपि 

कणेधारस्य मनोऽभिमताद् श्रतिचुद्रेण कणन वाञ्छितं खानं प्रत्यनु- 

वत्तन्ने । तदद् रसनापि चुद्रतराङ्ग सन्तौ दपेवाक्यानि भाषते। 

पश्च कौ दृ द्म हार्यं दद्यतेऽच्पेन वद्किना । रसनापि भवेद् व्किर- 

धम्मोरूपपिष्टपे । अरस्मदङ्गंषु रसना तादृशं सन्तिष्ठति सा रत्र 

देदं कलङ्कयति खष्टिरयस्य चक्र प्रज्वलयति नरकानलेन ज्वलति 

च । पश्रुपच्छरो गजलचराणां सर्व्वेषां खभावो दमयितुं शक्यते 

मानुषिकसखखभावेन दमयाञ्चक्रं च । किन्त मानवानां केनापि 

जिह्वा दमयितुं न शक्यते सा न निवाय्येम् अनिष्टं इलाहलविषेण 

पर्णा च । तया वयं पितरम् ईश्वरं धन्यं वदामः, तया चेश्वरस्य 

सादृष्े ्ष्टान् मानवान् शपामः। एकस्माद् वदनाद् घन्यवाद- 

श्रापौ निगेच्छतः। हे मम भातरः, एतादृशं न कन्तेयं । प्रख- 

वणः किम् एकस्नात् द्िद्रात् मिष्टं तिक्तञ्च तोयं निगमयति? हे 

मम भ्रातरः, उङ्म्बरतकङ्ः किं जिंतफंलानि द्वाच्ालता वा किम् 

उड्म्बर फलानि फलितं ्रक्रोति ? तद्वद् एकः प्रसवो लवेणमिष्ट 

तोये निगेमयितु न शक्रोति। 

नानाविधचेतनावाक्वस् । 

प्ररछतन्ञानवणं नम् । 

युश्नाकं मध्ये ज्ञानो सुबोधञ्च क शरास्ते ? तस्य कम्मोणि ज्ञान- 

मृलकण्डदु तायुक्तानोति सदाचारात् स प्रमाण्यतु। किन्तु चुश्म- 

दन्तःकरणएमध्ये यदि तिक्तर््यां विवादेष्छा च विद्यते तहिं सत्य- 
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मतश्य॒ विरुद्ध न क्ञाचष्वं न चानृतं कथयत । तादृङ्रं ज्ञानम् १५ 

ऊर्द् श्रागतं नहि किन्तु पार्थिवं श्रौरि भौतिकञ्च। यतो ९९ 

डेतोरौव्यां विवादेच्छा च यत्र विद्येते तैव कलषः सव्वं दुष्क- 
तञ्च विद्यते । किन्त्व् श्रागतं यत् ज्ञानं तत् प्रथमं श्रटुचि ततः ९० 

परं श्रान्तं चान्नम् श्राद्ररशन्धेय दयादि सत्फलेः परि पूणोम् श्रसन्दिग्धं 

निष्कपटञ्च भवति । शान्याचारिभिः शणन्तयाधम्मेफलं रोप्यते । ९८ 

युडलोभेष्यीहङ्ारादौनां विरुद्धा कथा च । 

युञ्माकं मध्ये खमरा रणाञ्च कत उत्पद्यन्ते ? युद्मदङ्गशि विरा- & ‹ 
भरिताग्य, सुखेच्छग्यः किं नोत्यचन्ते ? यूयं वाञ्चय किन्तु नाभ्ुय, १ 
युयं नर इत्याम् दर्वयाञ्च इरुथ किन्तु ङतार्थां भवितुं न ग्कगुथ, 

यूयं युध्यय रणं रूथ च किन्वप्राप्तालिष्ठय, यतो हेतोः प्राथेनां 

न कुरुथ । चयं प्राथेयध्वे किभ्तु न लभध्वे यतो तोः खसुख- ₹ 

भोगेषु व्यया कु प्राय्ये। हे व्यभिदारिणो व्यभिचारिणश्च, 

संसारस्य यत् मेच्यं तद् द शवरस् श्राजवभिति ययं किं न जानौच ? 

श्रत एव यः कथित् संखारस्य भचर भवितुम् श्रभिलषति ख एवेश्वरस्य 

शच भवति । यूथं किं मन्यध्वे ? भ्ास्तरस्य वाक्यं किं फलदौनं भवेत् ? ५ 

्रस्मदन्तर्वासो च श्रात्याख वा किम् ईरव्याथं प्रम करोति ? तन्नहि ९ 

किन्त ख प्रतुलं वरं वितरति तस्नाट् छक्रमास्ते यथा, 

्रत्माभिमानलोकानां विपो भवतोश्वरः । 

किन्तु तेनेव नबरेभ्ः प्रसादाद् दौयते वरः ॥ 

श्रतएव यूथम् इश्वरस्य वश्या भवत जेतां संशन्ध तेन स युद्मत्तः ® 

पलायिव्यते। रशश्वरस्य समोपवस्तिनो भवत तेन स युश्राकं र 

समौ पवर्त भविश्यति । ह पापिनः, युयं खकरान् परिव्कुरुष्व । 

डे दिमनोलोकाः, थूखं खान्तःकरणानि श्टचौनि रष्वं । यूयम् ° 
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४२ 

१४ 

९४. 

९ 

१७ 

उद्दिजध्यं शोचत ॒विख्पत च, युश्राकं हाखः शोकाय, अनन्द 

कातरताै परिवर्ततां प्रभोः समच नस्रा भवत तस्मात् स 

युद्मान् उद्चौकरिष्यति । 

हे भ्रातरः, धयं परस्परं मा दषयत । यः कञ्चिद् भ्रातरं 
दूषयति भातु विचारञ्च करोति स बयवस्थां दूषयति व्यव- 

स्थाथाश्च विशार करोति। त्व यदि अवस्थाया विचारं करोषि 

तरिं व्यवस्थापालयिता न भवसि किन्त विचारयिता भवभि। 

अद्धितौयो व्यवश्यापको विचारयिता च ख एवास्ते यो रितु नाशन 

चितश्च पारयति । किन्तु कस्त्वं यत् परस्य विचार करोषि ? 

श्द्यश्वो वा वयम् श्रसुकनगरं गत्वा तच वर्षमेकं यापयन्तो 

वाणिज्यं करिष्यामः लाभ प्रा्यामशेति कथां भाषमाणा यूयम् 

ददानो टणत। शच किं घटिते तद् यूथ न जानौय यतो 

जौवनं वे भवेत् कौदूक् तन्त वास्पखखद्ूपकं, चषणमाच भवेद् 

दृश्यं लप्यते च ततः पर तदलक्ता युञ्माकम् ददं कथनोयं 

प्रभो रिच्छातो वयं यदि जौवामस्तर्तत् कम्मे तत् कश्य वा 

करिग्थाम इति किच्छिदानीं यूयं गव्वेवाक्येः क्ञाघनं क्रुरष्व 

तादशं घव्यै छाघनं कुल्छितमेव । श्रतो यः कञ्चित् त्क कन्त 

विदिला तन्न करोति तस्य पाप जायते । 

दण्डाद् इष्टधनिलोकानां भोतलसुचितम् । 

४९. ड चनवन्तः, यूयम् ददानो प्रणत युद्माभिरागमिव्यत्क्तेश- 

९ 

: 

|. 

हेतोः ऋन्द्यतां विलष्यताच्च । युश्राकं द्रविणं जोएे कौटभुक्राः 
सुचेल्लकाः ¦ कनकं रजतच्चापि वृतिं प्रगमिग्यति, तत्कलङ्कश्च 
युभ्माकं पाप प्रमाणएयिव्यति, ताश्वद्च युद्याकं पिशितं खाद्- 

यिष्यति । दत्थम् श्रन्तिमिघखेषु युश्नाभिः सद्धितं घनं । पश्यत येः 
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ङसौवले युश्राकं शस्यानि दस्िन्नानि तेभ्यो युञ्नाभि येद् वेतनं 
किन्न तद् उच्चै ष्वैनिं करोति तेषां शस्यच्छेदकानाम् आत्तैरावः 
सेनापतेः परमेश्वरस्य कणेकुहर प्रविष्टः । युयं षथिव्यां सुखभोगं 

कामसुकताञ्चाचरितवन्तः, महदाभोजस्य दिन इव निजान्तःकरणणानि 

परितपिंतवन्नञ्च । श्रपरञ्च युश्नाभि रधाम्मिकश्य दण्डान्ञा हत्या 
चाकारि तथापि स युश्नान् न प्रतिर्द्भवान्। 

चाभ्मिकलोकानाम् अवश्दुः खमोचकलत्वस् । 

हे ्वातरः, यूयं प्रभोरागमनं यावद् चेय्येमालम्बध्वं । पशत 

कषिबलो श्वे बेह्मृच्य फलं प्रतो माणो यावत् प्रथमम् अन्तिमिञ्च 

टृष्टिजलं न प्राप्नोति तावद् धेय्येम् आलम्बते । यूयमपि धेच्धमा- 

लम्ब्य खान्तःकरणानि सिरोककुरुत, यतः प्रभोरूपस्ितिः समोप- 

वन्तिन्यभवत् । ड भ्वातरः, यूयं यद् दण्ड्या न भवेत तदये परस्परं 

न ग्लायत, पश्यत विचारयिता इारसमोपे तिष्ठति। हे मम 

ब्रातरः, ये भाववादिनः प्रभो रान्ना भाषितवन्तस्तान् य॒य दुःख- 

सहनस्य चेय्येस्य च दृष्टान्तान् जानीत । पश्यत चैखजौोला अस््नामि 
धन्या उच्यन्ते । श्रा्वो चैय्यं युश्राभिर्ावि प्रभोः परिणएणमञ्चादभिं 

यतः प्रभु बैह्णक्ृपः सकरूणञास्ति । | 

डे भ्रातरः, विग्रषत इद् वदामि खगेस्य वा प्रथिव्या वान्यवश्बुनो 

नाम होला युश्राभिः कोऽपि शपथो न क्रियतां, किन्तु यया दण्ड्या 

न भवेत तदयं चुश्नाकं तथैव तन्नि चेतिवाक्यं ययेष्टं भवतु । 
युश्माकं किद् दुःख भवति ? स प्रायनं करोतु । कञ्चिद् 

वानन्दितो भवति? स गौतं गायतु । युश्नाकं कञ्चित् पौडितो 

ऽस्ति? सं मण्डलाः प्राचौनान् ्र्वातु ते च प्रभो न्ना तं तेले- 

नाभिषिच्य तस्य छते प्रायनं कुबन्त् । तस्माद् विश्वासजातप्रायै- 
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१५९ 

९ 

नया स रोगो रचां यास्यति प्रभुश्च तम् उत्थापयिश्यति यदि च 

हतपापो भवेत् तदं ख तं चमिव्यते) यथं परस्परम् श्रपराधान् 

अङ्गो कुरुध्वम् आरोग्यप्राष्ययञ्चकजनो न्यस्य छते प्राथेनां करोतु 

धाभ्मिकस्य सयना प्राथेना बहृश्रक्रिविशिष्टा भवति । य एलियो 

वयमिव सुखद्ःखभोगो मत्ये श्रासौत् स प्राथनयानादृष्टिं याचित- 

वान् तेन देशे साद्धंवत्सरत्रयं यावद् ष्टि ने बश्व। पश्चात् तेन 

पुनः प्रार्थनायां कृतायाम् श्राकाश्स्तोयान्यवर्षोत् पथिवौ च खफ- 

लानि प्रारोदयत् । 

डे भातरः, युभ्राकं कस्िंखित् सत्यमताद् भ्रष्टे यदि कञ्चित् तं 

परावन्तेयति तदहि यो जनः पापिनं विपथभ्रमणात् परावन्तेयति स 

तस्यात्मानं म्डत्युत उद्धरिव्यति बह्पापान्यावरिष्यति चेति जानातु । 

---~------~------~--------~~-- 
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मङ्गलाचरणम् । 

पन्त-गालातिया-कष्पदकिया-श्रागशिया-विथुनियादे शेषु प्रवा- १, 

सिनो ये विकौ णेलोषकाः पितुरोश्वरस् पूव्वैनिणेयाद् श्रात्मनः पाव- २ 

नेन योशटखौषटस्याज्ञाग्रदणाय शनो णितप्रोचणाय चाभिरूचितास्तान् 

प्रति योश्ख्लौष्टस्य प्रेरितः पित्रः पच्च लिखति । यु्मान् प्रति 
नाड्ल्येन श्ान्तिरनुग्रदश्च ग्यास्तां । 

श्नुग्रहकारणाङ् इंश्वरद्य धन्यवदनं भाववादिभ्यः 
रौन परित्राणकथयनस् । 

श्रस्माकं प्रभो र्योशएखगौष्टस्य तात ईश्वरो धन्यः, यतः स र 

सखकौौयबड्करूपातो ग्डतगणएमध्यार् यौ श्टखौषटस्योत्थानेन जोवन- 
प्रत्या श्रायम् श्रेत ऽचयनिष्कलङ्धाग्लानसम्पन्तिप्राघ्यर्थम् श्रस्मान् ४ 

पुन जनयामास । सा सम्यत्तिः खगं ऽस्माकं कते सञ्चिता तिष्टति, 

यथे शवरस् श्रक्तितः ओेषकाले प्रकाश्छपरिजाणाथे विश्वासेन रच्छध्ये। ५ 

तस्माद् यूथं चद्य्यानन्देन प्रफुला भवय तथापि साञतं प्रयो- < 
जनहेतोः कियत्कालपय्येन्तं नानाविघपरौचाभिः क्लिश्छध्ये । यतो 

वह्किनप्र यस्य ॒परोद्धा भवति तस्मात् नश्वरखुवर्णादपि वमू 

युश्नाकं विश्वाखरूपं यत् परौकितं खणं तेन यौएखौष्टस्यागमन- 
समये प्रशंखायाः, समादरख्छ गौरवस्य च योग्यता प्राप्त्या । यूथं तंस 

खौष्टम् श्रदृष्टापि तस्िन् प्रौयष्ये सान्मतं तं न पण्छन्तोऽपि तस्मिन् 

विश्वषन्लो ऽनिव्वैचनोधेन प्रभावयुक्रेन चानन्देन प्रफुल्ला भवय, 
सहविश्वासस्य परिएामरूपम् आत्मनां परि्ाणं लभध्वे च । युश्राख्ु < 
यो ऽदुगरहो वत्तते तदिषथे य॒ ईश्वरोयवाक्यं कथितवन्तस्ते भाव- ९० 
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९१२ 

१९ 

ॐ. 

११५ 

९९ 

१९ 

वादिनस्तस्य परि ज्राणस्यान्वेषणम् चअनुखन्धानञ्च कतवन्तः । विशेष 

तस्तेषामन्तव्वासौ यः खौष्टस्यात्मया खौषटे वत्तिंव्यमाणानि दुःखानि 

तदनुगामिप्रभावञ्च पूवे प्राकाश्रयत् तेन कः कौद्शो वा समयो 

निरदिग्क्ैतस्यातुखन्धानं कृतवन्तः । ततस्ते विषयस्ते यन्न सान् 
किन्तस्मान् उपङ्कवव॑न््येतत् तेषां निकटे प्राकाश्चत । यांञ्च तान् 

विषयान् दि्यदूता श्रयवनतशिरसो निरोौचितुम् श्रभिलषन्ति 

ते विषयाः साख्मतं खगोात् प्रेषितस्य पविचरस्यात्मनः शाहाय्यार् 

यु्मत्ममोपे सुसंवादप्रचारयिढमिः प्राकाश्वन्त । 

इंश्चरोयामोघवाक्यानुलारतो धम्मेस् श्राचरितुं पित्र्य विनयः । 

श्रतएव यूयं मनःकटिबन्धनं छला प्रबुद्धाः षन्तो योष्रखोष्टस्य 

प्रका शरसमये यु्रासु वन्तिव्यमानस्यानुगरदस्य स्पृशं प्रत्याशां कुरूतं । 

अपर पू््वीयाज्ञानतावस्थायाः कुख्छितामिलाषाणणं .योग्यम् ्राचारं 

न ज्ुववेन्तो युद्मदाङ्णानकारौ यथा पविच्रो ऽसि यूयमथयन्ञायाहि- 

सन्ताना इव सव्वेद्िन् श्राचारे तादृक् पविचा भवत । यतो 

लिखितम् श्रास्ते, यूयं पवि्रासिष्टत यस्मादहं पविः । श्रपरश्च 

यो विनापरूपातम् एकैकमानुषस्य कम्मोनुसाराद् विचारं करोति 

ख यदि युद्माभिस्तात आख्यायते तदि खप्रवासखस्य कालो युश्नामि 

मत्या यातां । यूथं निरयेंकात् पेढकाचारात् चयणोये रूष्य- 

सुवर्णादिभि मैक्ति न प्राय निष्कलङ्ःनिष्ठोलमेषश्रावकस्येव खौष्टश् 
बह्कमूल्येन रुधिरेण सुक्र प्राप्तवन्त दति जानोय। सख जगतो 

मिन्तिमूलस्थापनात् पून्वें नियुक्तः किन्तु चरमदिनेषु यु्मदथे प्रका- 
` जितो ऽभवत् । यतस्तेनैव सटतगण्णत् तस्योत्थापयितरि तस्मै गौरव- 

दातरि चेश्वरे विश्वस्य तस्माद् ईश्वरे युश्भाकं विश्वासः प्रत्याग्रा 

चास्ते । यूयम् श्रात्मना सत्यमतस्याज्ञाग्रहणद्वारा निष्कपटाय भाट 
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प्रन्ने पावितमनसो ग्ला निष्रलान्तःकरणेः परस्यर गाढ् प्रम कुरुत । 

यस्माद् यूयं चयणोयवोर्य्यात् नदि किन्वच्यण यवोययाद् ईश्वरस्य १९२ 
लौ वनदा यकेन नित्यस्थायिना वाक्येन पुनजँन्म ग्रहो तवन्तः । 

सत्वप्राणौ ठणेसठचयसत तेजस्तणएुष्यवत् । ९४ 

ठण्णनि परिष्रष्यन्ति पुष्याणि निपतन्ति च। 

किन्तु वाक्यं परेग्रस्यामन्तकालं वितिष्ठते । ९५ 

तदेव च वाक्यं सुखवादेन युश्नाकम् अन्तिके प्रकाशितं । 

सर्व्वान् देषान् सन्वौञ्च कलान् कापच्ानौरव्याः समस्तग्लानि- र" 

कथाश्च दूरौहत्य युश्माभिः परित्राणाय इद्धिप्राघ्यथं नवजातश्रिश- ? 

भिरिव प्रकृतं वाग्दुग्धं पिपास्यतां । यतः प्रभ मधुर एतस्याखादं 

युयं प्रा्वन्तः । चरपरं मानुवैरवन्ञातस्य किन्तौश्वरेणाभिरुचितस्य 
बह्नमृछस्य जोवत् परस्तरस्येव तस्य प्रभोः सन्निधिम् च्रागता यूयमपि 

जो वत्प्रस्तरा इव निचौयमाना श्राल्धिकमन्दिरं खौष्टेन योश्ना ५ 

चेश्वरतोषकाणाम् आआद्िकबलसोनां दानाथं पविचो याजकवभी 

भवथ । यतः शरास्ते लिखितमास्ते, यया, ९ 

पश्य पाषाण एक ऽस्ति सौयोनि स्थापितो मया । 

सुख्यकोणस्य योग्यः स टतखातोव मूल्यवान् । 

यो जनो विश्वसेत् तस्मिन् स लज्नां न गमिश्छति । 

विश्वाशिनां युश्नाकमेव समोपे स मूल्यवान् भवति किन्त्विश्वासिनां 9 

छते निचेटभिरवज्ञाताः स पाषाणः कोणस्य भित्तिमृलं ग्धा बाधा- = 

जनकः पाषाणः रूतलनकारकश्च शैलो जातः । ते चाविश्वासाद् 
वाक्येन रूललन्ति रुलने च नियुक्ताः सन्ति । किन्तु यय येनान्धे- < 

कारमध्यात् सखकौोयाश्वययेदौ सिमध्यम् श्राङृतास्तस्य गणान् प्रकाश्- 

यितुम् श्रभिरूचितो वशो राजक्यो याजकवगैः पविचा जातिं 
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९° रधिकन्तेव्याः प्रजाश्च जाताः । पर यूय तस्य प्रजा नाभवत किन्ौ- 

दानोम् ईश्वरस्य प्रजा ्राध्ये। पव्वेम् श्रननुकम्यिता अभवत 

किन्त्विदानोम् श्रनुकभ्िता श्राष्वे । 

नानाविचाश्चाखवाक्यस् । 

९९ हे प्रियतमाः, ययं प्रवासिनो विदेश्िनिशख लोका दव मनसः 

प्रातिकूल्येन योधिभ्वः शारौरिकसुखाभिल्ाषेभ्यो निवन्ैष्वम् इत्यहं 

९९ विनये । देवपूजकानां मध्ये युश्राकम् श्राचार एवम् उत्तमो भवतु 

यथा ते युश्रान् दुष्क्मेकारिलोकानिव पुन ने निन्दन्तः कपादृष्ि- 

५९ दिने सखचचगाचरोयसत्करियाभ्य दैश्वरस्य प्रशंसा क्रुधः । 
श्ासनकततन् प्रति कततवयव्यवहारः । 

ततो डेतोयुयं मरभोरनुरोधात् मानव्ष्टानां कठैलपदानां 

९४ वश्नौभवत विगरेषतो श्रपालस्य यतः स कष्टः, देशाध्यच्ताणाञ्च यतस्तं 

दुष्कमकारिणां दण्डदानाथे मत्क्मौकारिणां प्रपर॑सारथञ्च तेन प्रेरिताः। 

९५ दृत्थं निन्डौधमानुषाणाम् श्राज्ञानल यत् सदाचारिमि यु्नामि 

९९ निंरुत्तरौ क्रियते तद् द श्वरस्वाभिमतं । युयं खाधोना इवाचरत 
तथापि दुष्टताया बेश्श्वरूपां खाधोनतां धारयन्त द्व नहि 

९० किन्तवौश्वरस्य दासा इव । सव्यान् समाद्वियध्वं भाटवगं परौ यध्वम् 

देश्वरार् बिभौत श्रपालं समन्यध्वं । 

दासादिपुषान् प्रति उपयुक्तवयवद्धारः । 

९८ हे दासाः, यूय सब्यर्णादरेण प्रश्धनां वश्धा भवत केवलं भद्राणां 

९९ दयालूनाञ्च नहि किन्वनृजूनामपि । यतो ऽन्यायेन दुःखभोगकाल 

९° दैश्वर चिन्तया यत् क्ञोश्रसदनं तदेव रियं । पापं कत्वा युश्नाक 
चपेटाघातखहनेन का प्रशसा ? किन्तु सदाचारं छृतवा युभ्राकं यद् 

९१ दुःखसदनं तदेवेश्वरख प्रियं । तद यमेव यूयम् आर्ता यतः खौष्टो- 
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ऽपि वुश्नजिमित्तं दुखं भुक्ता यूयं यत् तस्य पदचिक्के रेजत तदयं 
इष्टान्तमेक द शितवान् । ख किमपि पापं न् कृतवान् तस्य वद्ने २२ 

कापि लस्य कथा नासौत् । निन्दितो ऽपि खन् स प्रतिनिन्दां न २ 

कृतवान् दुःखं सहमानो ऽपि न भल्सितवान् किन्त यथायेविचार- 

यितुः समौपे खं समपि तवान् । वयं यत् पापेभ्यो नित्य धम्य ९४ 

जोवामस्तदथे स खशरौरेणास्माकं पापानि कुश्च ऊढवान् तस्य प्रहारे 

यूयं खसा अभवत । यतः पू यूयं भ्रमणएकारिमेषां इवाच्वं किन्छ- ९४ 

धुना युश्नाकम् श्रात्मनां पालकश्याध्यचस्य च समो पं प्रत्यावन्तिताः । 

हे योषितः, यूयमपि निजख्ामिनां व्डा भवत तथा सति ड ९ 

यदि केचिद् वाक्ये विश्वासिनो न सन्ति तहिं ते विनावाक्यं योषि- 

ताम् ्राचारेणणयतस्तेषां प्रत्यच्चेण युश्चाकं सभयसतौलाचारेणाक्रषटुं २ 

श्रच्छन्ते । रपर केश्ररचनया सख्वर्णालद्घारधारण्न परिच्छदपरि- द 

धानेन वा युश्नाकं वाद्यश्वूषा न भवतु, किन्त्वौश्वरस्य साकताट् बह़्- 

मूल्चमा शा न्तिभावाचयरनेन युक्तो गुप्त ्ान्तरिकमानव एव ' यतः » 

परथ्वकाले याः पविचरस्तिय दशवे प्रत्या श्मङ्व्वेन् ता अपि तादृ- 

शरौभेव शवां धारयन्त्यो निजस्ामिनां वश्या अभवन् । तथेव सारा < 

अन्राहामस्य वशा सतौ तं पतिमास्यातवतौ यृथच्च यदि सदा- 

चारिण्छो भवय व्ाङ्लतया च भौोता न भवय तहिं तस्याः कन्या 

शर्य । हे पुरुषाः, चयं ज्ञानतो दुब्वैरूतरभाजनेरिव योषिद्भिः ° 

सदवासं ककत, एकस्य जौवनवरस्य सदभागिनोग्वस्ताभ्यः समा- 

दरं वितरत च न चेद् युश्नाकं प्रायेनानां बाधा जनिव्यते। 

प्रमच्तमा सतैर्यारे रावश्चकता च । 

विशेषतो यूथं सब्वै एकमनसः परदुःखे दुःखिता भादप्रेमिषः = 

छपावन्तः प्रौ तिभावाख् भवत । अ्रनिष्टस्य परिशोधेना निष्टं निन्दाया < 
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वा परिग्नोधेन निन्दां न कुववेन्त श्राशिषं दन्त यतो यूयम् श्राशि- 

९० रथधिकारिणणो भवितुमाह्ृता इति जानौय । श्रपरञ्च, 

जोवने पोयमाणो यः सुदिनानि दिद्च्ते। 

पापात् जिङ्कां षावाक्यात् खाधरौ स निवन्तेयेत् ॥ 

९१ स त्यजेद् दुष्टतामागे सक्कियाञ्च समाचरेत् । 

मटगयाणख्च शान्ति स नित्यमेवानुधावतु ॥ 

९२ लोचने परमेगस्योन््रोलिते धाञ्निकान् प्रति । 

प्रायेनायाः छते तेषां तच्छ्रो सुगमे सदा । 

क्रोधास्यश्च परेषस्य कदाचारिषु वन्तेते ॥ 

,९२ श्रपरं यदि यूयम् उन्तैस्यानुगामिनो भवथ तदि को यु्रान् 

९४ हिसिच्यते ? यदि च धन्मथं क्िश्वध्वं तदं घन्या भवि्यय । 
तेषाम् आशङ्कया युयं न विभोत न विद्धः वा। 

९५ मनोभिः किन्त॒ मन्यध्वं पवि प्रभुमोश्वर ॥ 

अपरश्च युश्राकम् श्रान्तरिकम्रत्या शायास्तत्ं यः कथित् एच्छति 

९९ तदै शान्तिभौतिश्याम् उत्तर दातु सदा सुसव्ना भवत । येच 

खौष्टघम्मं युश्नाकं सदाचारं दूषयन्ति ते दुष्कश््ैकारिणणमिव युभ्ना- 
कम् श्रपवादेन यत् लज्निता भवेयुस्तदथं युञ्माकम् उत्तमः स्वेदो 

९० भवतु । ईश्वरस्याभिमताद् यदि युश्नाभिः क्लेशः सोढव्यस्तहिं सदा- 

९८ चारिभिः क्तोशसहनं वरं न च कदाचारिभिः। यस्माद् ईश्वरस्य 

सन्निधिम् भ्रस्मान् भ्रानेतुम् अधाभ्मिकाणणं विनिमयेन घाग्बिकः 

खौष्टो ऽपेकङृलः पापानां दण्ड भुक्तवान्, स च शरौ रसम्बन्धे मारितः 

९९ किन्तवात्मनः सम्बन्धे पुन जोवितो ऽभवत् । तत्सस्बन्धन च ख यातां 

९° विधाय काराबवद्धानाम् आत्मनां समोपे वाक्यं घोषितवान् । पुरा 

नो दस्य समये यावत् पोतो निरमौयत तावद् शश्वरस्य दौघेसदि- 
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ष्णता यदा व्यलम्बत तदा तेनाज्ञाग्रादिणोऽभवन् । तेन पोते- 

नाच्पेऽर्याद् ्रष्टानेव प्राणििनिस्तोयम् उन्तोर्णः । तननिद् शेनञ्च खापनं ९९ 

(श्रयेत: श्रौरिकमलिनतायायस््यागः स नदि किन््ौश्वरायोत्तम- 

सवेदस्य या प्रतिन्ना सेव ) योश्टखौोष्टस्य पुनरुत्थानेनेदानोम् च्रस्मान् ९१ 

उत्तारयति, यतः स खगे गवेश्वरस्य दक्धिणे विद्यते खर्गोयदूताः 

शासका बलानि च तस्य वशौग्डता श्रभवन् । 
प्यचितासंयमदुःखभोगमधि कथनश्च | 

श्रस्माकं विनिमयेन खौष्टः शरौरसम्बन्धे दण्ड भुक्रवान् श्रतो ¢ ९ 

हेतोः शरौर सम्बन्धे यो दण्डं भुक्तवान् स पापात् सक्त दतिभावेन 

यूयमपि भुख्नौग्दय देहवासस्याव शिष्टं समयं पुनर्मानवानाम् दच्छा- र 

साधनायें नहि किन्तीौश्वरस्टच्छछासाधनाये यापयत । श्रायुषो चः रइ 

समयो व्यतोतस्तस्मिन् युश्नाभि यंद् देवपरूजकानाम् इच्छासाधनं 

कामङ्कत्छिताभिलाषमदयपानर ङ्गरसमत्तताघुणांदेवप्ूजाचारणच्चाकारि 

तेन बाच । यूयं तैः सह तकिन् सव्वेनाग्रपड मच्नितुं न 
धावथ, दत्यनेना्चय्यं विज्ञाय ते युद्मान् निन्दन्ति। किन्तु यो ५ 
जौवतां गडतानाञ्च। विचारं कन्ेम् उद्योतऽस्ि तस्मै तेर्त्तर 

दायिष्यते। यतो हेतो यं श्डतास्तषां यत् मानवोदेश्यः णरौरिक- ९ 

विचारः किन्तरौशवरोदे म् श्रात्मिकजोवनं भवेत् तदये तेषामपि 

सन्निधौ सुसमाचारः प्रकाशितो ऽभवत् । 

सव्वषाम् च्रन्तिमिकाल उपस्थितस्तसाट् ययं सुबुद्धयः प्राथनाथें ° 

जायतश्च भवत । विगश्रेषतः परस्परं गाढं प्रेम कुरत, यतः, ल 

पापानामपि बाल्यं प्ननेवा च्छाद यिच्यति । 

कातरोक्तरिं विना परस्परम् श्रातिश्य कुरुत । येन यो वरो लध- < 

सनेव स परम् उपकरोतु, दृत्यं यूयम् शश्वरस् बड विधप्रसा- ९० 
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९९ दस्योत्तमा भाण्डागाराधिपा भवत । यो वाक्यं कथयति स ईश्वरस्य 

वाक्यमिव कथयतु यश्च परम् उपकरोति सख दईैश्वरदत्तसामर्थ्यादि- 

वापकरोतु । सव्यैविषये चौ ष्खौष्टनेश्वरस्य गौरवं प्रकाश्यतां तस्येव 

गौरवं पराक्रमश्च सर्व्वदा श्यात् । श्रामेन् । 

९९६ हे प्रियतमाः, युभ्नाकं परौच्लाथे यस्तापो युद्माखु वत्तते तम् 
५२ श्रसम्षवघटितं मला नाञखय्यं जानोत, किन्त खौष्टेन ज्ञानां 

सदभागिवाद् आनन्दत तेन तस्य प्रतापप्रकागेऽप्यानन्देन प्रफुल्ला 

५४ भविथ्यय । य॒दि खौष्टस्य नामडेतुना युश्नाकं निन्दा भवति तदहि 

य॒यं धन्या यतो गौरवद्ायक ईश्रस्यात्मा युञ्नाखधितिष्ठति तेषां 

९५ मध्ये स निन्दते किन्त युश्मन्मध्ये प्रशंस्यते । किन्तु युञ्नाकं कोऽपि 

दन्ता वा चौरो वा दुष्कश्मेशद् वा पराधिकारच्छंक इव दण्डं 

९९ न भुङ्ख । यदि च खैगष्टीयान इव दण्डं सुङ्खः तहि स न लव्नमान- 

९० स्तत्क्रारणणाद् इश्वरं प्रशंसखतु। यतो विचारस्यारम्भममय द्रस्य 

मन्दिरे युज्यते यदि चाखमत्खारभते तर्होश्वरौयसुसंवादाग्राददिणां 

शओेषदशा का भविय्यति ? 

पन धाभ्िकेनापि चेत् चाणम् श्रतिक्ृच्छरेण गम्यते । 

तद्यैधाम्बिकपापिग्याम् श्राश्चयः कुच लयते ॥ 

१९ श्रत दश्वरेच्छातो ये दुःखं भुच्जते ते खडाचारेण खात्मानो 

विश्वास्यसष्ुरौश्वरस्य कराभ्यां निद घतां । 

नख्रजागत्त स्यातुमावश्यकता च । 

४९ खोस क्ञेश्रानां साक्तौ प्रकाशिव्यमाणस्य प्रतायस्यांश्नौ 
९ प्राच्तौनश्चादं युश्माकं प्राचौनान् विनोयेदं वदामि। युभ्माकं मध्यवर्तो 

य ईश्वरस्य मेषदन्दो ययं तं पालयत तस्य वोक्तणं कुरुत च, ्राव- 

श्घकलतवेन नदि किन्त॒ स्वेच्छातो न वा कुलो भेन किन्त्िच्छंकमनसा । 
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अपरम् श्रश्ानाम् श्रधिकारिणण इव न प्रभवत किन्नु ठन्दस्य 

दृष्टान्तखरूपा भवत । तेन प्रधानपालक उपस्िते यूयम् अच्छानं 

गौर वकिरौटं लष्छध्वे । 

डे युवानः, यूयमपि प्राचौनलोकानां वश्चा भवत सव्वं च 

सव्वषां वश्नौश्धय नद्लताभरणेन श्षिता भवत, यतः, 
च्रात्माभिमानिलोकानां विपक्लो भवतौश्वरः । 

किन्त तेनेव नघेभ्यः प्रसादाद् दौयते वरः ॥ 

रतो युयम् ईश्वरस्य बलवत्करस्याधो नचलौग्धय तिष्ठत तेन स 

उचितसमये युभ्नान् उच्चौकरिग्यति । युयं सब्बे चिन्तां तस्मिन् निकििपत 

यतः ख युश्रान् प्रति चिन्तयति । यूयं प्रबुद्धा जायताञ्च तिष्ठत यतो ` 

युभ्राकं प्रतिवादौ चः शेतानः स गन्नंनकारौ सिंह दव पय्यैटन् कं यसि- 

व्यामौति ग्टगयते, श्रतो विश्वासे सुखिरास्तषटन्तस्तेन साद्धं युध्यत, 
युश्नाकं जगन्निवासिभ्नादष्वपि तादृशाः क्तंशा वत्तन्न इति नानत । 

चणिकदुःखभो गात् परम् श्रसभ्यं खौष्टेन योसुना खकौया- 

नन्तगौर वदानां योऽस्मान् श्राह्तवान् स सर््वानुयारोश्वरः खयं 

युभ्रान् शिद्धान् ख्िरान् सबलान् निश्चलांञ्च करोतु । तस्य गौरवं 
यराक्रमश्चानन्तकाल यावर् श्यात् । श्रामेन्। 

यः सिल्वानो (मन्ये) युश्माकं विश्वास्यो भ्राता भवति तद्वा 

रां संकेपेण लिखिला यु्मान् विनोतवान् यूयञ्च यिन् ्रधि- 
तिष्ठय ख एवेश्वरस्य सत्यो ऽनुयह इति प्रमाणं दत्तवान् । युभ्माभिः 

शहाभिरुचिता या मण्डलो रवाविलि विद्यते सा मम पुत्तो माकंञ्च 

युद्मान् नमस्कारं वेदयति । यूयं प्रमचुम्बनेन परस्पर नमस्कुरुत । 

वौशखष्टाभितानां युश्राकं सववैषां शान्ति श्यात् । ्रामेन् । 
¬-----------~-----------~---~-~~ 
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पिचस्य दितौयं सव्वेसाधारणपचं । 

विश्वासे स्थिर ख्यातुमधि-उप्रदेश्चः । 

२९ ये जना श्रसमाभिः साद्धंम् श्रखदौखररे जातरि यौश्खौषटे च 

ध 

1.1 

१ 

९९ 

धाभ्मिकलसम्बलित विश्वासधनस्य समानां शिवं प्रा्नास्तान् प्रति यौश्ट- 
खौष्टस्य दाखः प्ररितश्च श्िमोनो पित्रः पच लिखति । ईश्वरस्यास्माकं 

मरभो र्यो श्ोञ्च तच्वज्ञानेन युश्नाखनुगश्ान््यो बाल्यं वन्ेतां । 

जोवना्थेम् शैश्वरभक्थंञ्च यद्यद् श्रावश्यकं तत् स्वे गौरव- 
सह्णाभ्याम् श्रस्मदाज्यनकारिणस्तच्वज्ञानदार तखेश्वरोयश्क्रिर खभ्य 

दत्तवतौो । तल्छर्व्वेण चास्ममभ्ये तादृश्राः बह्मृल्या महाप्रतिज्ञा दन्ता 

याभि यूयं संसारव्याप्तात् कुत्सिताभिलाषमूलात् सव्वैनाशार् रकां 

प्रायेश्वरौयसखभावस्यांभिनो भवित, शर्य । ततो हेतो यूयं समये 
यनं विधाय विश्वासे सौजन्यं सौजन्य ज्ञानं ज्ञान च्रायतेन्दरियताम् 

श्रायतेद्दियतायां सैय्ये चैच्यै ईश्वरभक्तिम् शश्वरभक्तौ भाटसे 
भादखहे च प्रम युङ्कः। एतानि यदि चुश्राख विद्यन्ते वद्धन्ते च 
तद्यस्मप्रभो ्योश्खौष्टस्य तच्चन्ञाने युश्नान् ्रलखान् निष्यलां ख न 

स्थापयिखखन्ति । किन््ेतानि यस्य न विद्यन्ते सो ऽन्धो सुद्धित- 

लोचनः सखकौयपूव्वेपापानां मान्नैनस्य विस्मृतिं गतञ्च । तस््माट् 

डे भ्रातरः, यूयं खकौयाहानवरणयो दंढकरणे बड्ड यतध्वं, तत् 

ङला कदाच न रूललिष्यय । यतो जनेन प्रकारेणासमाक प्रभोश्चातु 

्योश्टखो ् टस्यानन्तराच्यस्य प्रवेशन यूयं सुकेन योजयिष्येष्वे । 

यद्यपि यूयम् एतत् सव्वं लानौय वन्तेमाने सत्यमते सुखिरा 

भवय च तयापि युभ्मान् सव्वंदा तत् स्मारयितुम् अहम् श्रयन्नवान् 
5१५ 
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न भविव्यामि। यावद् एतस्मिन् दूये तिष्ठामि तावद् युश्नान् 

स्मारयन् प्रबोधयितुं विहितं मन्ये । यतो ऽस्माकं प्रभु ्यौश्रखौष्टो 

मां यत् ज्ञापितवान् तदनुसाराद् .दूव्यमेतत् मया गोत्रं त्यक्रयम् 

दति जानामि । मम परलोकगमनात् परमपि यूयं यदेतानि सन्तु 
शच्छयय तस्िन् सब्वेथा यतिष्ये । यतो ऽस्माकं प्रभो र्योश्टखौषटस्य 

पराक्रमं पुनरागमनच्च युभ्रान् ज्ञापयन्तो वयं कल्पितान्यपाख्या- 

नान्यन्वगच्छामेति नहि किन्तु तस्य महिन्नः प्रत्य्साक्िणो ग्ला 

भाषितवन्तः। यतः स पितुरौश्वराद् गौरवं प्रश्साच्च प्राप्तवान् 
विग्रेषतो महिमयुक्रतेजोमध्या् एतादृभौ वाणौ तं प्रति निगेत- 
वतौ, यथा, एष मम प्रियपुच एतस्मिन् मम॒ परमसन्तोषः । 

सर्गात् निरगेतेयं वाणौ पविच्रव्वेते तेन साद्धं विद्यमानेरस्ाभिर- 

श्रावि। श्रपरम् अ्मतमोपे दृढतरं भाववाणणो विद्यते चूयञ्च 

यदि दिनारम्भं युश्नन्मनःसु प्रभातोयनच्चन्नस्योदयच्च यावत् तिमिर- 

मथे स्थाने ज्वलन्तं प्रदीपमिव तद् वाक्छं सदमन्यध्ये तदि भद्र 
करिव्यथ । श्रास्तौया कापि भाववाणौ मनुव्यस्य ख कौयभावबोधका 

नदि, एतद् युभ्नाभिः सम्यक् ज्ञायतां । यतो भाववाणो युरा 

मानुषाणाम् इच्छातो नोत्पन्ना किन्त्वौशवरस्य पविचरलोकाः पवित्रे 

णात्मना प्रवत्तिंताः सन्तो वाक्यम् श्रभाषन्त | 

धाभ्मिकाणां रक्ताया कथनम् । 

१२ 

९४ 

९४ 

९७ 

२९६ 

अपर प्व्वैकाले यथा लोकानां मध्ये ' मिथ्याभाववादिन उपा- ॐ ९ 

तिष्ठन् तथा युभ्नाकं मध्येऽपि भिश्याशिचका उपख्ास्यन्ति, ते 

खेषां क्रेतारं प्रभुम् ्रननङ्गोङत्य सत्रं विनाशं खेषु वर्तयन्ति 

विनाग्कवैधम्गये रान युश्नन्््यम् श्रानेव्यन्ति। ततो ऽनेकेषु तेषां 

विनाश्कमागें गतेषु तेभ्यः सत्यमागस्य निन्दा सम्भविष्यति । च्रपरञ्च 
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१९ 

शर 

११४. 

ते लोभात् कापच्छवाक्ये द्मत्तो लाभं करियन्ते किन्तु तेषां 
पुरातनदण्डान्ञा न विलम्बते तषां विनाश्य न निद्राति । 

ईश्वरः शतपापान् दूतान् न मिला तिमिर श्रङ्खनरेः पाताले 
रुद्धा भिचाराथं श्म पैतवान् । पुरातनं संशारमयपि न चमिल्रा तं 

दुष्टानां संसारं जलाश्चावनेन मल्नयिला मप्तजनेः सहितं धश्प्रचारकं 
नोहं रङितवान् ) स्दोमो घोमरा चेतिनामके नगरे भविव्यतां 

दष्टानां दृष्टान्तं विधाय भश्ौङृत्य विनागरन दण्डितवान् ; किन्त 
तैः कुस्धिनव्यभिचारभि दृष्टात्मभिः कष्टं घाभ्िक लोट रक्ितवान्। 
ख धाञ्जिको जनरूषां मध्ये निवसन् स्लौयदृष्टिम्ो चगो चरेभ्यस्तवाम् 

श्रघर््माचारेभ्यः खकोयधाम्मिकमनसि दिने दिने तक्षवान् । प्रभु 

भक्तान् परौचाद् उड्धत्त विचारदिनञ्च यावद् दण्ड्यमानान् 

श्रधाश्विकान् रोद्कुं पारयति, विग्ेषतो ये ऽमेध्याभिलाषात् 
शारोरिकसुष्म् शअ्रनुगच्छन्ति कटठेत्पदानि चावजानन्ति तानेव 

` (रोद्ध पारयति।) ते दुःसाहथिनः प्रगल्भाञ्च । भ्रपरं बलगौरवाभ्यां 

ष्टा दिवयदूताः प्रभोः सन्निधौ येषां वेषरौत्येन निन्दा चकं विचार 
न कुव्वेन्ति तेषाम् उच्चपदस्यानां निन्दनाद् दमे न भौताः। किन्त 
ये बुद्धिद्ोनाः प्ररुता जन्तवो धन्तेव्यताथै विनाश्यताये च जायन्ते 
तत्सदृशा दमे यन्न बुध्यन्ते तत् निन्दन्तः खकोयविनाश्तया 

विनच्छ न्ति खया चश्च॑स्य फलं प्रायन्ति च । ते दिवा प्रष्टभोजनं 

सुखं मन्यन्ते निजक्रः सुखभो गिनः सन्तो युश्माभिः सादं भोजनं 

कुव्वेन्तः कलद्धिनो दोषिणएश्च भवन्ति । तेषां लोचनानि 

परदाराकाङ्खोणि पापे चाश्रान्तानि ते चञ्चलानि मनांसि मोदयन्ति 
लोभ तत्परमनसः सन्ति च। ते शापयस्ता वंशाः सरलमागें विद्ाय 

वियोर पुच्चस्य विलियमस्य विपयेन ब्रजन्तो भान्ता अभवन् । स 
विलियमो ऽप्यधर्रात् प्राप्ये पारितोषिकेऽपरौयत, किन्त निजापराधात् 
भत्संनाम् अलभत यतो वचनशक्तिहौनं वादनं मानुषिकगिरम् 
8. १. ॐ. 8.-37 ] 577 
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उच्वाय्ये भाववाद्िन अउन्रत्तताम् अ्वाधत। इमे निजेलानि ९७ 

प्रलवणानि प्रचण्डवायुना चालिता मेघा तेषां छते नित्यस्थायौ 
घोरतरान्धकारः सच्चितो ऽस्ि। ये च जना भान्याचारिगण्णत् ह 

ङच््रणोद्तास्तान् दमे ऽपरिभितदपेकथा भाषमाणाः शारोरिक- 
खुखाभिलावैः कामक्रोडा भिश्च मोहयन्ति । तेभ्यः खाभौनतां ९८ 

प्रतिज्ञाय खयं विनाण्यताया दासा भवन्ति, यतः, 

यो येनेव पराजिग्ये स जातस्तस्य किङ्करः । 

चातुः प्रभो ्यौश्ररिखौष्टस्य ज्ञानेन संसारस्य मलेभ्य उद्धता ये ९.० 

पुनस्तषु निमज्ज्य पराजोयन्ते तेषां प्रयमद् श्रातः गेषदशा कुल्छिता 

भवति । तेषां परे धेश्मपयस्य ज्ञानाप्राति वैरं न च निदिष्टात् २१ 
पविच्रविधिमार्गात् ज्ञानप्राप्तानां परावन्तेनं। किन्त येयं सत्या २९ 

दृष्टान्तकथा सैव तेषु फलितवतो, यया, 

कुक्तुरः खोयवान्ताय व्यावन्तेते पुनः पुनः । 
लितं कमे तदत् च्ालितश्चैव शूकरः ॥ 

प्रभोः पुनरागसनप्रतोक्ता । 

डे प्रियतमाः यूथं यथा पविचभाववादिभिः पूव्वाक्रानि ड 

वाक्यानि चाचा प्रञ्ना प्रेरितानाम् च्रस्माकम् आदेश्च स्मरथ 

तथा चयुभ्रान् स्मारयिला युश्माकं सरलभावं प्रबोधयितुम् रहं र? 

दितौयम् इदं पं लिखामि) प्रथमं युश्नाभिरिदं ज्ञायतां यत् शेषे 
काले स्वेच्छाचारिणो निन्दका उपस्थाय वदिष्यन्ति प्रभोरागमनस्य ४ 

प्रतिज्ञा कुच › यतः पिदटलोकानां महानिद्रागमनात् प्ररं सव्वाणि 

ख्ष्टेरारम्भकाले यया तथेवावतिष्ठन्ते । पुत्वैम् ईश्वरस्य वाक्येनाकाश्र- ५ 

मण्डलं जलाद् उत्यन्ना जले सन्तिष्ठमाना च प्रथिव्यविद्यतेवर् 
अनिच्छकतातस्ते न जानन्ति, ततस्तात्कालिकसंसारो जलेनाञ्ञावितो 

विनाशं गतः। किन्वधुना वन्तेमाने श्राकाशभ्वूमण्डले तेनेव वाक्येन ९ 
वज्याथं शुने विचारदिनं दुष्टमानवानां विनागश्ञ्च यावद् रच्छेते। ° 
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= हे प्रियतमाः, यूयम् एतदेकं वाक्यम् च्रनवगता ता भवत यत् 

क 

१९ 

प्रभोः साच्ादर दिनमेकं वषेषदखवद् वषंसदखञ्च दिनैकवत् । 

केचिद् यथा विलम्बं मन्यन्ते तथा प्रभुः खप्रतिज्ञायां विलम्बते 

तन्नहि किन्तु को ऽपि यन्न विनश्येत् सब्बे एव मनःपरावत्तेनं 

गच्छेयुरित्यभिलषन् सो ऽस्मान् प्रति दौघेसहिष्णतां विदधाति । 

किन्त क्षपायां चौर दव प्रभो दिनम् च्रागमिग्यति तख्िन् 

महा ग्ब्देन गगनमण्डलं लोश्यते मूलवस्हनि च तापेन गलिब्यन्ते 

घ्रथिकौ तन्द्ध्यस्थितानि कर््मांणि च धच्यन्ते । अतः सवेरेते विकारे 

गन्तव्ये संति यस्मिन् श्राकाशमण्डलं दाडेन विकारिष्यते मूलवस्ढनि 

च" तापेन गलिय्यन्ते तस्येश्वर दिनस्यागमनं प्रतौच्माणेराकाङ्कमारीश्च 

युष्भामि धैर्माचारेश्वरभर्िभ्यां कौदृश्रे लेकिं भवितव्यं ? तथापि 
वयं तस्य प्रतिज्ञानुखारेण चग्बेस्य वासस्थानं नूतनम् ्राकाश्रमण्डलं 

नूतनं श्रमण्डलच्च प्रतौच्तामदे । 

अतएव डे प्रियतमाः, तानि प्रतौकच्माणएण यूयं निष्कलङ्ा 

्रनिन्दिताश्च शला यत् शान््याभितास्तिष्टयेतस्मिन् यतध्वं । श्रस्माकं 

प्रभो दौधेसदिष्णताञ्च परित्राएजनिकां मन्यध्वं । श्रस्मा कं प्रियभ्वात 

पौलाय यत् ज्ञानम् अदायि तदनुसारेण सोऽपि पे यु्नान् प्रति 
तदेवालिखत् । सवक यसब्पैपत्रेषु चेतान्यधि प्रसतत्य तदेव गद ति । 

तेषु पेषु कतिपयानि दुरूद्याणि वाक्यानि विद्यन्ते ये च लोका 

श्रज्ञानाश्छ्चलाश्च ते निजविनाशायेम् अन्यश्रास्चौयवचनानोव 

तान्यपि विकारयन्ति। तस्माद् हे प्रियतमाः, चयं प्न्वे बुद्धा 

सावधानास्तिष्ठत, श्रधाशिकाणं भरान्तिखोतसापदताः खकोयसु- 

स्िरतात् मा भरश्यत । किन्तस्माकं प्रभोस्तात् ्योप्ररखीष्टसानुयडे 

ज्ञाने च बद्धध्वं। तस्य गौरवम् इदान सद्ाकालञ्च श्यात् । च्रामेन्। 
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योदनष्य प्रधमं सव्वैसाधारणपचं । 

पित्रा इंश्वरेण योष्ना खाद्वुज्च खां श्त्वरफलमस् कथनम् । 

यौश्एरेवानन्त जौ बन खरूपम् । 

श्रादितो च श्रासौद् यस्य वाग् ्स्माभिरश्रावि यञ्च वथं १९ 

खनेवै दंष्टवन्तो यञ्च वोकितवन्तः खकरेः स्यष्टवन्तञ्च तं जोव- 

नवादं वयं ज्ञापयामः। स जोौवनखरूपः प्राकाश्त वयञ्च त 

दृष्टवन्तस्तमधि साच्यं दद्मश्च, यश्च॒ पितुः सन्निधाववन्तेतास्नाकं 

समोपे प्रकाश्त च तम् चअनन्तजौवनखरूपं वय युस्मान् ज्ञाप- 

यामः। अस्माभि येद् दृष्टं श्रुतञ्च तदेव यु्नान् ज्ञाप्यते तेना- 

स्मामिः सहांगरिलं युद्माकं भविव्यति । भ्रस्माकञ्च सदां शिलं पित्रा 

तत्पुङेण योश्खौष्टेन च सद्धं भवति । अपरञ्च यु्नाकम् त्रानन्दो 
यत् सम्यूतौ भवेद् तदयं वयम् एतानि लिखामः । 

ईरो च्योतिस्तस्मिन् अवस्थितिकथनम् ; 

वयं यां वान्तं तस्मात् रवा युश्मान् न्ञापयामः सेयम् । 

ईश्वरो च्योतिस्तस्मिन् अन्धकारस्य लेशोऽपि नास्ि। वयं तेन 

सद्ांशिन इति गदिला यद्यन्धकारे चरामस्तदि सत्याचारिणो न 

न्तो ऽनृतवादिनो भवामः। किन्तु सख यया ज्योतिषि वत्तेते तथा 

वयमपि यदि ज्योतिषि चरामस्तदिं परस्परं सहभागिनो भवाम- 

स्तस्य पुन्नस्य योशखौष्टस्य रुधिरश्चाख्मान् स्वस्मात् पापात् इड 

यति | वयं निष्यापा इति यदि वदामस्तहिं खयमेव खान् वञ्च- 
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श र योनस्य प्रथमं सन्नैसाधारणपचं । ५८१ 

< यामः शत्यमतञ्चास्माकम् अन्तरे न विद्यते । यदि खपापानि 

१० 

स्तोके तदं स विश्वास्यो यथाथिकञ्चास्ति तस्माद् श्रस्माकं 

पापानि चमिव्यते सव्वंस्माट् अधम्मोच्चास्मान् प्रद्धयिव्यति । वयम् 

अह्तपापा दति यदि वद्ामस्तदिं तम् अनृतवादिनं कुम्भस्तस्य 

वाक्यञ्चास्माकम् अन्तरे न विद्यते । 

2९ हे प्रियवालकाः, युद्मामि त् पापं न क्रियेत तदयं यु्नान् 

( 

९९१ 

्रत्येतानि मया लिख्यन्ते, यदि तु केनापि पापं क्रियते तर्हिं 

पितः समोपे ऽस्माकं एकः सहायो ऽयतो धाभ्िकौ यशः 

खीष्टो विद्यते, स चास्माकं पाणनां प्रायथित्तं केवलमस्ममाकं 

नहि किन्त निखिलसंखारस्य पापानां प्रायश्चित्तं । 

वयं तं जानौम दति तदौयाज्ञापालनेनावगच्छामः। श्र तं 

जानामोति वदिता यस्तस्याज्ञा न पालयति सो ऽनुतवादौ सत्य- 

मतञ्च तस्यान्तरे न विद्यते। यः कञ्चित् तस्य वाक्यं पालयति 

तस्मिन् ईश्वरस्य प्रम सत्यरूपेण सिध्यति वयं तशिन् वर्तामहे 

तद् एतेनावमच्छामः । श्रं तस्मिन तिष्ामोति थो गदति तस्येदम् 

उचितं यत् खौष्टो यादृग् आचरितवान् शो ऽपि तादृग् श्राचरेत्। 

हे प्रियतमाः, युद्मान् प्रत्यहं नूतनामान्ञां लिखामोति नहि 
किन््वादितो युश्नाभि रंभथां पुरातनामानज्ञां लिखामि, श्रादितो 

युश्भाभि चेद् वाक्यं श्रतं सा पुरातनाज्ञा। पुनरपि यु्ान् प्रति 

नूतनान्ञा मया लिख्यत एतदपि तसिन् युद्मासु च सत्यं, यतो 

ऽन्धकारो ्यत्येति सत्या ज्योतिशचेदानों प्रकाशते; श्रं ज्योतिषि 

वन्ते इति गदिता यः खभ्नातरं इष्टि सो ऽद्यापि तमिस वर्तते । 

सभ्रातरि यः परीयते ख एव ज्योतिषि वत्ते विन्नजनकं किमपि 

तस्मिन् न विद्यते । किन्तु खभ्वातरं यो देष्टि स तिमिरे वत्ते 
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तिमिरे चरति च तिमिरेण च तस्य नयने ऽन्धो क्रियेते तस्मात् 

क यामोति स ज्ञात् न शकरोति। 

श्रोयसनये प्रखे च स्वरं स्यातं उपदेशः । 

हे शिश्रवः, यूयं तस्य नान्ना पापक्लमां प्राप्तवन्तस्त्माट् अहं 

युदमान् प्रति लि्वामि। डे पितरः, य श्रादितो वत्तेमानस्तं यूयं 

जानो तस्माद् युद्मान् प्रति लिखामि। हे युवानः, चयं पापा- 

त्मानं जितवन्तस्तस्मार् युश्रान् प्रति लिखामि। हे बालकाः, 

यूयं पितर जानो तस्मादहं युभ्नान् प्रति लिखितवान् । ड 

पितरः, आदितो यो वन्तमानस्तं यूयं नोय तस्माद् युद्मान् 

प्रति लिखितवान् । हे युवानः, युयं बलवन्त श्रा्ये, दैश्वरस्य 

वाक्यञ्च युद्मदन्तरे वन्तेते पापात्मा च युश्नाभिः पराजिग्े तस्माट् 

युश्नान् प्रति लिखितवान् । यूयं संसारे ससारस्यविषयेषु च मा 

प्रौयध्वं यः संसारे प्रयते तस्यान्तरे पितुः प्रेम न तिष्ठति! 

यतः संसारे यद्यत् ख्थितम् श्येतः शारौरिकभावस्याभिलाषो 

द शने द्धि यस्याभिलाषो जौवनस्य गव्वेश्च॒ सव्वेमेतत् पिहतो न 

जायते किन्त मंसारादेव । संसारस्तदौयाभिलाषञ्च व्यत्येति किन्तु 
य ईश्वरस्येष्टं करोति सो ऽनन्तकालं यावत् तिष्टति । 

हे बालकाः, रेवकालोऽयं, परं खौष्टारिणोपस्थातव्यमिति 
युञ्नाभि येधा चरतं तथा बहवः खीीष्टारय उपख्धितास्तस्मादय 

शेषकालो ऽस्तोति वयं जानौोमः। ते ऽस्रन्मध्यान् निगेतवन्तः 

किन्वस्मदौया नाखन् यद्यस्मदौया श्रभविग्यन् तद्ैसत्सङगे ऽस्ास्यन्, 
किन्त सर्व्वं ऽस्मदौोया न सन्त्येतस्य प्रकार श्रावश्यक श्रासौत् । 

पविचात्माप्राप्ताभिषक कथनम् । 

१९ 

श्ट 

९४ 

९४ 

६९ 

९७ 

३ 

8९ 

यः पवित्रस्तसमार् यूयम् श्रभिषेकं प्राप्तवन्तस्तेन सर्वाणि ९० 
589 
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९९ जानोय। यूयं सत्यमतं न जानौ तत्कारप्णद् भरहं यु्मान् 

९९ 

९९ 

४ 

२४. 

९६ 

् >| 

(> 

५ 

प्रति लिखितवान् तन्नि किन्तु यथं तत् जानोथ सत्यमताच् 

किंमष्यनृतवाक्यं नोत्यद्यते तत्कारणदेव । योश्टरभिषिक्तस्त्ातेति 
यो नाङ्गोकरोति तं विना को ऽपरोऽनृतवादौ भवेत्? स एव स 

खौष्टारि यंः पितर युन्नञ्च नाङ्गीकरोति यः कथित् युन 

नाङ्गोकरोति स पितरमपि न धारयति यश्च॒ पुत्तमङ्ौकरोति स 

पितरमपि धारयति । आदितो वुभ्नाभि येत् श्रुतं तद् युभ्राखु 

तिष्टतु, श्रादितः रुतं वाक्यं यदि यु्मासु तिष्ठति, तहि यूयमपि 
पुतले पितरि च ास्यथ । स च प्रतिज्ञयास्मभ्यं यत् प्रतिज्ञातवान् 

तद् चअरनन्तजोवनं। ये जना युश्मान् भ्रामयन्ति तानध्यदम् ददं 

लिखितवान् । श्रपरं यूयं तस्माद् यम् अभिषेकं प्राप्तवन्तः स 

युभ्मासु तिष्टति ततः कोऽपि यद् युश्नान् शिचयेत् तद् 

अनावश्यक, स चाभिषेको युद्मान् सर्व्वाणि शिच्यति सत्य 

भवति न चातश्यः, श्रतः स युभ्रान् यद्द् अरशिचयत् तद्त् तत्र 

८ स्थास्यय । अतएव हे प्रियवालका यूय तच तिष्ठत, तथा सति ख 

यद्ा प्रकाश्यते तदा वय प्रतिभाव्िता भविष्यामः तस्यागमन- 

समये च तस्य सारान्न चपिव्यामष्े। स धाभ्िको स्तौति यदि 

यूथं जानोय तहिं यः कञ्चिद् धन्नाखारं करोति ख तस्मात् 

जात इत्यपि जानौत । 

दश्वुरस्य प्रेम । इश्वरं प्रति प्रम । डश्वरषन्तानाः। 

पश्यत वयम् ईश्वरस्य सन्ताना इति नान्नाख्यामहे, एतेन 

पिताखभ्यं कौदृक् महप्रेम प्रदत्तवान्, किन्त संसारस्तं नाजानात् 

तत्कारणादस्मान् रपि न जानाति। हे भरियतमाः, ददान वयम् 

ईश्वरस्य सन्ताना श्राङ्भहे पञ्चात् कि भवि्ामस्तर् ्रद्याप्य- 
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प्रकाशितं किन्तु प्रकाश्चं गते वय तस्य सदृशा भविव्याम दति 

जानोमः, यतः स याडशो ऽस्ति तादृशोऽस्माभि दंशिग्यते। 

तस्मिन् एषा प्रत्याशा यस्य कस्यचिद् भवति ख खं तया पवित्र 

करोति यथा स पविच्रोऽस्ि। यः कञ्चित् पापम् श्राचरति स 

व्यवस्थालङ्गनं करोति यतः पापमेव व्यवस्थालङ्गनं ! अपरं सोऽस्माकं 

पा पान्यपदन्तँः भरकाश्रतेतद् युयं जानो, पापञ्च तस्िन् न विद्यते । 
धः कथित् तस्मिन् तिष्ठति स पापाचारं न करोति यः कञ्चित् 

पापाचारं करोति सतं न दृष्ट्वान् न वावगतवान्। डे प्रिय- 

बालकाः, कञ्चिद् युद्माक भ्वमं न जनयेत्, यः कश्चिद् धश्माचारं 

करोति स तादृग् धाभ्विको भवति यादृक् स घाभ्विकोऽस्ि। 

यः पापाचार करोति ख गेतानान् जातो यतः ओेतान च्रादितः 

पापाचारौ शेतानस्य कममणां लोपार्थमेवेश्वरस्य पुनः प्रकाशत । 

यः कञ्चिद् ईश्वरात् जातः स पापाचार न करोति यतस्तस्य 

वोय्यं तस्मिन् तिष्ठति पापाचार कन्तैञ्च न शक्रोति यतः स 

ईश्वरात् जातः। दत्यनेनेश्वरस्य सन्ताना: गेतानस्य च सन्ताना 

व्यक्ता भवन्ति। य कञ्चिद् धश्माचारं न करोति स ईश्वरात् 

जातो नहि यश्च खभ्रातरि न प्रौयते सोऽपोश्वरात् जातो नहि । 

यतस्तस्य य श्रादेश चरादितो चुद्नाभिः श्रुतः स॒ एष एव यद् 

श्रस्माभिः परस्यर' प्रेम कन्तेव्यं। पापात्मतो जातो यः काविल् 
५ ह~ ५ £ 1 

स्वश्वा तर तवान् तत्सदृशरस्माभि न भवितव्य । स कस्मात् 

कारणात् तं हतवान्? तख क्म्माणि दुष्टानि तद्खातुख कश्मोणि 

धश्मो्छासन् इति कारणात् 1 

ईखरसन्तानानां खादप्रमं प्रद्शेनत्वम् । 

हे मम भ्रातरः, संसारो यदि युभ्रान् इष्टि तदं तद् श्राखय्य 
584. 
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न मन्यध्वं । वयं खन्युम् उन्तोय्यं जोवनं प्राप्तवन्तस्तद् भ्वादषु 
प्रमकरणात् जानौमः । ातरि यो न प्रीयते सश्छत्यौ तिष्ठति । 

यः कञ्चित् खश्वातर टेष्टि स नरघातौ किञ्चानन्तजौवनं 

नरघातिनः कस्याघ्यन्तरे नावतिष्ठते तद् येय जानौय । रस्माकं 

छृते स स्खप्राणणंस््क्रवान् दृत्यनेन वयं प्रन्नस्तत्वम् श्रवगताः, अपर 

भ्रादणणं छतेऽस्माभिरपि प्राणस्यक्तयाः । सांसारिकजोविकाप्राप्नो 

यो जनः खभ्नातर दौनं दृष्टा तस्मात् समौयदयां रूणएद्धि तस्यान्तर 

दैश्वरस्य प्रेम कथंः तिध्त्? डे मम प्रियबालकाः, वाक्येन 

जिङ्कया वास्माभिः प्रेम न क्त्यं किन्त कारयंण सत्यतया 

चेव । एतेन वयं यत् सत्यमतसम्बन्धौयाम्तत् जानौ मस्तस्य 

साक्तात् खान्तःकरणानि सान्त्वयितुं श्च्छामञ्च । यतोऽस्मदन्तःकरणं 

यद्यस्मान् दूषयति तद्य्मदन्त.करणाट् रैश्वरो महान् सव्वेज्ञश्च । 

हे प्रियतमाः, भ्रस्रदन्तःकरणं यद्यस्मान् न दूषयति तदि वयम् 
ईश्वरस्य साच्लात् प्रतिभाक्विता भवामः। यच्च प्राथेयामहे तत् 

तस्मात् प्राभ्नुमःः यतो वयं तख्यान्ञाः पालयामस्तस्य साकात् 

तु्टिजनकम् श्राचारं कुञ्च । अपरं तस्येयमान्ञा यद् वयं तस्य 

पुच्चस्य योश्यखोष्टस्य नान्नि विश्वसिमस्तस्या्ञानुखारेए च परस्थरं 

प्रम कुम्मे। यश्च तस्याज्ञाः पालयति स तस्मिन् तिष्ठति तिन् 

सोऽपि तिष्ठति; स चास्मान् यम् श्रात्मानं दत्तवान् तस्मात् 

सोऽस्मासु तिष्टतोति जानौमः। 

परोक्तं विना सर्व्वेषाम् उपदे ष्कानाम् अग्राद्यत्वम् । 

8 \ ड प्रियतमाः, यूयं सब्वव्वात्मसु न विश्वसित किन्तु ते ईश्वरात् 
जाता म वेत्यात्मनः परोचध्वं यतो बहवो शखषाभाववादिनो 
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जगन््ध्यम् आगतवन्तः। इईश्वरौयो य ्रात्मा ष युश्राभिरनेन 

परिचौयतां, यौ्ररः सखगौष्टो नरावतारो शूलागत एतद् येन 

केनचिद् शरात्मना व्वौक्रियते स दईश्वरौयः। किन्त योष्ररः खौष्टो 

नरावतारो श्ूलवागत एतद् येन केनचिद् शआ्रत्मना नाङ्गोक्रियते 

स ईश्रोखो नहि किन्त खौष्टारेरात्मा, तेन चागन्तव्यभिति 

युञ्ाभिः श्रत, घ चेदानौमपि जगति वत्तेते। डे बालकाः" 

यूयम् दैशखरान् जातास्तान् जितवन्तश्च यतः संसाराधिष्ठानकारिणणोऽपि 

युग्रदसिष्टानकारो महान् । ते संसारात् जातास्ततो हेतोः संखाराद् 

भाषन्त संसारश्च तेषां वाक्यानि ग्हाति। वयम् दैश्वरात् जाताः, 

ईश्वरं यो जानाति रोऽस्रद्ाक्यानि गरह्ाति यथचश्वरात् जातौ 

नहि सोऽसमदाक्यानि न गाति; अनेन वयं सत्यात्मान 

भ्राम्कात्यानञ्च परि चिनुमः । 

पस्पपर प्रेमकरणस्य फलनिशंयः । 

हे प्रियतमाः, वयं परसरं प्रेम करवाम, यतः प्रेम ईश्वरात् 

जायते, श्रपरं यः कित् प्रम करोति ख दैश्वरात् जात ईश्वरं 

वेत्ति च| यः प्रम न करोति ख ईश्वरं न जानाति यत दैश्वरः 

प्रमखरूपः । भ्रस्मास्छौश्वरस्य प्रेमेतेन प्राकाश्रत थत् खपु्लेणास्मभ्य 

जोवनदानायम् ईश्वरः स्योचम् श्रदितोयं पुत्तं जगन्द्ध्य प्रेषितवान् । 

वयं यद् इश्वरे प्रोतवन्त इत्यच नहि किन्तु स यद्सरासु प्रौतवान् 

श्रमत्यापानां प्रायश्चित्ताय खपुन्लं प्रेषितवांखेत्यच प्रेम सन्तिष्ठते । 

डे प्रियतमाः, श्रस्मासु यदौश्वरेरेतादशं प्रेम छृतं तहिं परस्परं 

परेम कन्तम् अस्माकमण्युचितं । ईश्वरः कदाच केनापि न दृष्टः 

यद्यस्माभिः परस्यर प्रेम करियते तर्होश्चरो ऽसमन््ध्ये तिष्ठति तस्य 
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प्रेम चास्मासु सेव्यते । अस्मभ्यं तेन खक यात्मनोऽ गो दत्त इत्यनेन 

वयं यत् तस्मिन् तिष्ठामः स च यद् अस्मासु तिष्टतोति जानोमः। 

पिता जगच्लातारं पुन्न प्रेषितवान् एतद् वयं दृष्टा प्रमाणएयामः । 

यौश्रररौश्वरस्य पुत्च एतद् येनाङ्गो क्रियते तस्मिन् ईरस्तिष्ठतिं 
स चेश्वरे तिष्ठति। अरस्माखौश्वरस्य यत् प्रेम वन्तेते तद् वय 

ज्ञातवन्तस्तस्छिन् विश्वशितवन्तश्च । ईश्वरः प्रमखरूपः प्रेन्नि यस्ति 

स ईश्वरे तिष्ठति तस्िंखेश्वर स्तिष्ठति । स यादृशो ऽस्ति वयमपये- 

तस्मिन् जगति तादुशा भवाम एतस्माद् विचारदिने ऽख्माभि यां 

म्रतिभा लभ्यते सास्मत्यम्नन्पौयस्य प्रः सिद्धिः) प्रेन्नि भोति ने 

वन्तेते किन्त सिद्धं प्रम भतिं निराकरोति यतो भौतिः खयतानाल्ति 

भौतो मानवः प्ेन्नि सिद्धो न जातः। भ्रस्मासु स प्रथमं परोतवान् 

इति कारणाद् वयं तस्मिन् प्रयामहे । ईश्वरे ऽह प्रौय इत्युक्ता 

यः कञ्चित् खभातरं इष्टि सो ऽनृतवादौ। स यं दृष्टवान् तस्मिन् 

खभ्नातरि यदि न परौयते तदि यम् दैशवरं न दृष्टवान् कथं तस्मिन् 

मेम कन्त श्करुयात् ? त्रत ईश्वरे यः मरोयते स खौयभ्रातय्येपि 
मरीयताम् इयम् आज्ञा तस्माद् अ्रस्नाभि लेशा। 

विश्वासस्य विजयः 

" यौश्रररभिषिक्तश्लातेति यः कश्चिद् विश्वसिति स ईश्वरात् 
जातः; परं यः कञ्चित् जनयितरि मरोयते ख तस्मात् जाते जने 

ऽपि म्रौयते। वयम् ईश्वरस्य सन्तानेषु प्रौयामदहे तद् अनेन 

जानौमो यड् ईश्वरे प्रोयामहे तस्याज्ञा: पालयामश्च । यत ईश्वरे 
यत् प्रेम तत् तदौयान्ञापालनेनास्माभिः प्रकाश्यितयं, तस्वान्ञाञ्च 

कठोरा न भवन्ति) यतो यः कञ्चिद् ईश्वरात् जातः घ संसारं 
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जयति किञ्चास्माक थो विश्वासः स एवास्माकं संसारजयिजयः। 

योष्रररौश्वरस्य पुत्र दति यो विश्वसिति तं विना कोऽपरः संसारं 

जयति? खोऽभिषिक्रस्ताता योश्ररस्तोयरूधिराग्याम् श्रागतः केवलं 

तोयेन नहि किन्त तोयरूधिराग्याम्, श्रात्मा च साक्तौ भवति यत 

आरत्या सत्यताखद्पः। यतो हेतोः च्रात्मा तोयं रुधिर च्च चोण्येतानि 

साच्यं ददति तेषां चयाणाम् एकत्व भवति च। मानवानां 

साच्यं यद्यस्माभि रेद्यते तर्दश्वरस्य साच्यं तस्मादपि ष्ठं यतः 

खपुत्तमधोश्रेण दन्तं साच्छमिदं । ईश्वरस्य पुतले यो विश्वसिति 

स निजान्तरे तत् साच्यं चारयति; ईश्वरे योन विश्वर्ितिस तम् 

श्रनृतवादिनं करोति यत ईश्वरः खपुत्तमधि यत् साच्छ दत्तवान् 

तस्मिन् श न विश्वशिति। तच्च साच्छमिद यद् ईश्वरो ऽस्नग्यम् 

अ्ननन्तजोवनं दत्तवान् तच्च जोवनं तस पुन्न विद्यते, यः युच्चं 

धारयति स जोवनं धारयति, रईैश्वरस्य पुत्तंयो न धारयति स 

जौवनं न धारयति । ईश्वरपुत्तस्य नानि विश्वाखकारिन युश्नान् 

्रत्येतानि मवा लिखितानि तस्याभिम्रायो ऽयं चद् यूयम् अ्ननन्त- 

जोवनप्राप्ता इति जानौयात तस्येश्वर पुन्लस्य नान्न विश्वसेत च। 

तस्यान्तिके ऽस्माकं या प्रतिभा भवति तस्याः कारणमिदं 

यद् वयं चदि तस्धाभिमतं किमपि ते याचामद्े तदि सो ऽसमाकं 

वाक्यं ष्रटणोति। स चास्माक यत् किञ्चन याचनं श्टणोतोति यदि 

लानोमस्तहिं तस्माद् यादिता वरा श्रसम्माभिः प्रान्ते तदपि 

जानौमः। कश्चिद् यदि खभ्वातरम् अ्त्युजनकं पापं छुववेन्त 

पश्छति तदि स प्रार्थनां करोतु तेनेश्वरस्तसै जवनं दास्यति, 

र्यतो -त्युजनकं पापं येन नाकारि तस्मे । किन्न त्युजनकम् 
एकं पापम् आस्ते तदसि तेन प्रार्थना क्रियतामित्यद न वदामि। 
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९० सव्व एवाधश्मः पापं किन्त सव्वैपापं सत्युजनकं नहि । य दैश्वरात् 

९८ जातः स पापाचार न करोति किन्ौश्वरात् जातो जनः ख रचति 

९८ तस्मात् स पापात्मा तं न स्यृग्रतोति वयं जानौमः। वयम् दैश्वरात् 

जाताः जिन्त इत्रः खुघारः पापात्मनो वशं गतो ऽस्त ति जानोमः । 

२० श्रपरम् इश्वरस्य युच्च ्रागतवान् वयञ्च यया तस्य सत्यमयस्य ज्ञानं 

्राप्रुयामस्तदुोर्गों धियम् रस्मभ्यं दत्तवान् इति जानोमस्तस्िन् 

सत्यमये ऽ्थतस्तस्य पुन्न योटखोष्टे तिष्टामञ्च; स एव सत्यमय 

९९ ईश्वरो ऽनन्तजोवनखरूपञ्च!सि । ह प्रियबालकाः युयं देवम् स्त्यः 

सखान् रचत । श्रामेन् । 
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योहनसख इडितौयं पव॑ । 

जनेकद्ोष्ठौयमदिलाम् प्रति पत्रम् । 

डे श्रभिरूचिते कुरिथे, तां तव पुर्नाञ्च प्रति प्राचोनोऽदहं पचर 

लिखामि । सत्यमताद् यु्राख मम प्रेमास्ति केवलं मम नदि किन्त 
सत्यमतज्ञानां स्व्वंषामेव । यतः सत्यमतम् अस्मासु तित्यनन्तकालं 

यावच्वास्माखु स्थास्यति! तिहुरौश्वरात् तत्पितुः पुचात् प्रभो 

योग्ररखोष्टाचच प्रायो नुग्रहः कपा शान्तिश्च सत्यताप्रेमभ्यां साद्धं 

युश्रान् अधितिष्ठतु । 

वयं पिहतो याम् च्राज्ञां प्राप्तवन्तस्तदनुखारेण तव केचिद् 

आत्मजाः अत्यमतम् आ्रचरन्त्येतस्य प्रमाण प्राप्याहं ग्डग्राम् आनन्दित 

वान्) साग््रतञ्च हे करिये, नवौनां काञ्चिद् राज्ञां न लिखनम् 

आदितो लब्ाम राज्ञां लिखन् त्वाम् इदं विनये यद् च्रस्नाभिः 

परस्पर प्रेम कन्तेखं । श्रपर प्रेमेतेन प्रकाशते यद् वयं तस्याज्ञा 
चरेम । श्रादितो युश्रामि यां ता सेयम् श्राज्ञा खा च 

यु्माभिराचरितव्या। यतो बहवः प्रव्चका जगत् मवि यौश्रख्ौष्टो 

नरावतारो अूलवागत एतत् नाङ्गौकुव्वेन्ति स॒ एव प्रवञ्चकाः 

खौष्टारिश्वाल्ि। भ्रस्माकं श्रमो यत् पण्डश्चमो न भवेत् किन्तु 

सम्पूणं वेतनमखमाभि लभ्येत तदयं खानधि सावधाना भवत । 

यः कञ्चिद् विपथयगामौ श्वा खोष्टश्य शिक्लायां न तिष्ठति स 

ईश्वरं न धारयति खरौष्टस्य शिचायां यस्तिष्ठति स पितरं पुचञ्च 
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१९ 

१९ 

द 

योद्नस्य दितौयं पच । ५९१९ 

धारयति । यः कञ्चिद् युग्मतन्निधिमागच्छन् शिच्ामेनां नानयति 

स युश्राभिः खवेश्षनि न गरह्यतां तव मङ्गल श्ययादिति वागपि 

तस्मे न कथ्यतां । यतस्तव मङ्गल म्यादिति वाचे यः कित् 

कथयति स तस्य दुव्कन्मेणाम् र्नो भवति । 

युद्मान् प्रति मया बहनि लेखित्यानि किन्त पच्रमसोभ्यां 

तत् कत नेच्छामि. चतो ऽखाकम् ज्रानन्दो यया सबयणा भविव्यति 
तया युद्मत्समोपञुप्थायाहं सब्यृ्ोग्य युश्नाभिः सम्धाषिव्य 

दति प्रत्यग्रा ममास्ते। तवाभिर्चिताया भगिन्या बालकास्ां 
नमस्कारं ज्ञापयन्ति । श्रामेन् । 

६९ 
स्म 
= 

स्म ~> 
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योदनघ तृतोयं पतं । 

गाथं प्रति पत्रम् । 

प्राचौनौ ऽहं सत्यमताद् यस्मिन् प्रोये तं परियतमं गायं प्रति पच 

लिखामि । हे प्रिय, तवात्मा यादृक् ब्ररभाव्ितस्तादृक् सव्वं विषये 

तव श्रुभं खाख्छयञ्च श्यात् । श्टात्भिरागत्य तव सत्यमतस्यायेतस्त्वं ' 

केदक् सत्यमतमाचरस्येतस्य माच्छे दन्ते मम महानन्दो जातः। 

मम सन्तानाः सत्यमतमाचरन्तोतिवार््तातो मम थय श्रानन्दो 

जायते ततो महन्तरो नास्ति। हे रिच, भ्वादन् प्रति विग्रषतस्तान् 

विदेश्िनो भ्राहन् प्रति त्वया यद्यत् छतं तत् सव्वं विश्वाखिनो योग्य । 

ते च मण्डल्याः साक्ात् तव प्रेखलः प्रमाण दत्तवन्तः, ्रपरम् 

ईश्वरयोग्यरूपेण तान् प्रस्थापयता तया सत्कश्म कारब्यते। यतस्ते 

तस्य नान्ना यातां घाय परजात्येयेभ्यः किमपि न गटदोतवन्तः । 

तस्माद् वयं तत् सत्यमतस्य सहाया भवेम तद्यमेतादृश्रा लोका 

अ्रस्माभिरनुयहोतव्याः । 

मण्डलं प्रत्यहं पञ्च॑ लिखितवान् किन्त तेषां मध्ये यो 

दियचिफिः प्रधानायते सो स्मान् न ग्टहाति । श्रतो इहं 

यदोपस्थास्यामि तदा तेन यद्यत् क्रियते तत् स्वे तं स्मारयिय्यामि, 

यतः ख दुर्व्वाक्येरस्मान च्रपवदति, तेनापि दक्षं न गला खयमपि 
भ्राठन् नानुखह्ाति ये चानुग्रहोतुमिच्छन्ति तान् मण्डलितो 

ऽपि वददिष्करोति। हे प्रिय, त्या दुष्क नानुक्रियतां किन्तु 
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1 

योहनस्य ढतौयं पतं । ५९द् 

सत्कमोव । यः सत्कर्माचारौ स ईश्वरात् जातः, यो दुव्कर्म्ाचारी 
ष दै्वरं न दृष्टवान् दौमौत्नियस् पक्ते खैः साच्छम् श्रदायि 

विशेषत सत्यमतेनापि, वयमपि नत्पच्े साच्छ दद्मः, श्रसाकञ्च 

साच्छं सत्यमेवेति यूयं जानोय । 

लां प्रति मया बहनि लेखितयानि किन्तु मसोलेखनोभ्यां 

लेखितुं नेच्छछामि। ्रविरेण त्वां द्रच्छामोति मम प्रत्याशास्त 

तदावां स्खोभ्रूय परस्यर सम्भाषिव्यावदहे । तव शान्ति देयात् । 

श्रस्माकं भिच्राणि वां नमस्कारं ज्ञापयन्ति त्रमयेकेकस्य नाम 

प्रोच्य भित्ेभ्यो नमस्करु । इति । 
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यिददाः सव्वेसाधार णपच । 
-- - - = सेष्च्---- 

विश्वाषपत्त प्रारव्यपेनापि उपदेश्त्वस् । 

योश्टखौष्टस्य दासो याकोवस्य श्वाता यिहदास्तातेनेश्वरेण 

पविच्ौकृतान् योगष्रखोष्टेन रकिितांश्वाह्ृतान् लोकान् प्रति प्र 

लिखति । कपा शान्तिः प्रम च बाह्कल्यरूपेण युश्राखधितिष्ठतु । 

डे प्रियाः, साधारणपरिज्राणमधि युश्नान् प्रति लेखितु मम 

बह्यन्ने जाते पुव्वेकाले पविच्रलोकेषु समपितो यो ध्ेस्तद्थ 

यूयं प्राणव्ययेनापि सचेषटा भवतेति विनयाथं युभ्नान् प्रति पत्र 

लेस्वनमावण्कम् श्रमन्ये। यस्रार् एतद्र पदण्डप्राप्तये पूर्वं लिखिताः 

केचिज्जना श्रस््मान् उपष्टप्तवन्तः, ते ऽधाभ्मिकलोका श्रस्माकम् 

ई्ररस्यानुरहं ष्वजोकृत्य लम्यटताम् श्राचरन्ति, श्रदितौयो 

ऽधिपति यौ ऽस्माकं प्रभु ्योश्टखौष्टस्तं नाङ्गोङुव्वेन्ति । 

भाक्तोपदे कात् सावधानलम् । 

तस्माद् चयं पुरा यद् श्रवगतास्तत् पुन यृश्रान् स्आारयितुम् 

दृच्छामि, फलतः प्रभुरेकङ्चतः सखप्रजा मिसरदेशाद् उदधार यत् 

ततः परम् चअरविश्वासिनो वनाश्यत्। ये च खगेदूताः खौय- 
कटेलपदे न स्थिला खवासस्थानं परित्यक्तवन्तस्तान् स महादिनस्य 

विचारार्थम् श्रन्धकारमथे ऽघःस्थाने सदूास्थायिभि वेन्धनैरबघ्नात् । 

अपरं सदोमो घोमरा तन्निकरटस्यनगराणि चेतेषां निवासिनस्तत्- 

समरूपं वयभिचार कतवन्तो विषममेथनस्य चेष्टया विपथं गतवन्तश्च 
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१९१ 

१२ 

यिददाः सव्व साधारुणपचं । ५९५ 

तस्मात् तान्यपि दृष्टान्तखषूपाणि ग्तवा सद् प्वनवदङ्किना दण्डं 

भुश्जते। तथेवेमे खप्राचारिणोऽपि खश्रौराणि कलङ्यन्ति 

राजाधोनतां न खोकुव्वन््यच्चपदस्थान् निन्दन्ति च। किन्तु 
प्रधानदिव्यदूतो भमोखायेलो यदा मोगरे दँडे गेतानेन विवदमानः 

समभाषत तदा तस्मिन् निन्दारूपं दण्ड समपंयितुं साहसं न 

छलाकथयत् प्रभुरा भ्संयतां । किन्त्विमे यन्न बुध्यन्ते तन्निन्दन्ति 

यञ्च निर्व्वीधपश्रव इवेद्धियैरवगच्छन्ति तेन नश्यन्ति । तान् धिक्, 

ते काविलो मागें चरन्ति पारितोषिकस्याशातो विलियमो भान्ति 

मनुघाबन्ति कोर हस्य दु ग्भुखत्वेन विन्छन्ति च । युद्माकं प्रेमभोज्ेषु 
ते विन्नजनका भवन्ति, श्रात्मम्भरयश्च त्वा निलेव्नया युद्माभिः 

र सद्धं भुञ्जते । ते वायुभिश्चालिता निस्तोयक्ेघा हेमन्तकालिका 
निष्कला डवि चेता उन्मूलिता दाः, खकौयलन्नाफेणोद्मकाः 

प्रचण्डाः सासुद्रतरङ्गाः सदाकालं यावत् घोरतिभिरभागौनि 

भ्रमणकारोौ णि नक्तचाणि च भवन्ति) आद्मतः सप्तमः पुरूषो यो 

दनोकः ख तानुदिश्य भाववाक्यमिदं कथितवान्, यया, 

पश्च खकोयपुण्वानाम् अयुत वष्टितः प्रसुः । 
सर्व्वान् प्रति विचाराज्ञासाघनायागमिव्यति। 

तदा चाधाभ्भिकाः स्ववं जाता यैरपराधिनः। 

विधन्मेकम्मैणां तेषां सव्वैषामेव कारणात । 

तया तद्ेपरौत्यनाप्यधर््ाचारिपापिनां । 

उक्रकटोरवाक्यानां सर्व्वषामपि कारणात् । 

परमेशेन दो षितं तेषां प्रका श्रयिव्यते ॥ 

ते वाद्कलदकारिणः खभाग्यनिन्दकाः खच्छाचारिणो दपैवादि- 

मुखविशिष्टा लाभायं मनुख्यस्तावकाञओ सन्ति । 
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५९६ यिद्रदाः सब्वेसा धार णपचं'। 

योश्तै सम्पूर्णानन्तपरि त्राणम् प्राप्तव्यम् । 

किन्तु डे प्रियतमाः, रस्माकं प्रभो ्यौश्टखोष्टस्य प्रेरिते वद् 

वाक्यं पूव्वे युञ्न्यं कथितं तत् स्मरत, फलतः ओेषसमथे खेच्छातो 
ऽधम्मोचारिणो निन्दका उपस्थास्यन्तोति । 

एते लोकाः खान् एयक् कुव्वेन्तः सां सारिका शरात्मना 

सन्ति। किन्तु हे प्रियतमाः, यूयं स््ेषाम् अतिपविचविश्वासे 

निचौयमानाः पविचेएत्मना प्रायेनां कुव्वेन्त दै श्वरस्य प्रेन्ना खान् 
रचत, अनन्तजौवनाय चास्माकं प्रभो वौँश्खौष्टस्य छपां प्रतोचध्वं 

रपर यूयं विविच्य कांचिद् च्रनुकन्बध्वं कांचिद् भ्रग्ित उद्धत्य 

भय प्रदश्ये रचत, शरौ रि कभावेन कलङ्भितं वस्मपि खतोयष्वं । 

अपरञ्च युश्मान् रुखलनाद् रक्चितुम् उल्लासेन सखौयतेजसः 

साक्ात् निद्दीषान् स्थापयितुञ्च समथौ यो ऽस्माकम् चअदितौय- 

स्लाणकन्ता सव्वैज्न ई श्वरस्तस्य गौरवं महिमा पराक्रमः कटेलच्चेदा- 

नोम् अ्रनन्तकालं यावद् श्यात् । श्रामेन् । 
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योदनं प्रति प्रकाशितं वाक्च॑ । 

मङ्गलाचरणम् । स्वगंनिवासौधौशोदंशेनम् । 

१५. यत् प्रकाशितं वाक्यम् ईश्वरः खदासानां निकटं शोघ्रमुप- 

~ध 

॥ 

।. - 

स्ास्यन्तौनां घटनानां दभेनाये यैग्ररखरौष्टे समपितवान् तत् स 

स्तौ यदूतं प्रव्य निजसेवकं योहनं ज्ञापितवान् । स चेश्वरस्य वाक्य 

खौष्टस्य साच्छ च यद्यद् दृष्टवान् तस्व प्रमाणं दत्तवान् । एतस्य 
भाववादियन्धस्य वाक्यानां पाठकः ओतारश्च तन्मध्ये लिखिताज्ञा- 

ग्राहिण चन्या यतः स कालः सन्निकटः। 

योन श्राशियादे शस्थाः सप्र मण्डलः प्रति पचं लिखति । यो 

वत्तेमानो ग्लो भवि्यश्च ये च सप्तात्मानस्तस्य सिंहासनस्य सष्टुखे 

तिष्टन्ति यश्च सोश्रखोष्टो विश्वस्तः साच्तौ श्टतानां मध्ये प्रयमजातो 

्मण्डलस्यराजानाम् अधिपति भवति, एतेभ्यो ऽनुग्रहः शान्तिश्च 

युभ्रासु वत्ततां। यो स्मासु प्रोतवान् खरूधिरेणास्मान् खपा- 

` पेभ्वः म्रक्तलितवान् तस्य॒ पितुरौश्वरस्य याजकान् छतास्मान 

राजव नियुक्तवांश्च तस्मिन् महिमा पराक्रमश्चानन्तकालं यावद 

व्तेतां । श्रामेन् । 

, पण्चत स मेचेरागच्छति तेनेकैकस्य चचुस्ंद्रच्छति थे च तं विद्ध- 

वन्तस्ते ऽपि तं विलो किब्यन्ते तस्य छते प्रयिवोस्थाः सब्वं वंशा विल- 

पि्यन्ति । सत्यम् आमेन् । वत्तमानो शतो भविव्यंश्च यः सव्वेशक्ति- 

मान् प्रभुः परमेश्वरः स गदति, अरदभेव कः चश्चायेत श्रादिरन्तश्च 

युद्माकं भ्वाता यौश्यखौष्टस्य क्ञशराज्यतितिक्लाणां सदभागौ 

चाहं योहन् ईश्वरस्य वाक्यदेतो र्योश्ररखौष्टस्य सच्यहेतोख 
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 : योहनं पति पका शितं वाक्यं । ९९ 

पात्मनामक उपिदौप आसं। तच प्रभो दिने आत्मनाविष्टो {दं १. 

स्वपश्चात् त्ररोष्वनिवत् महारवम् च्रश्रौषं, तेनोक्तम्, श्रं कः ९१ 

चश्चायैत ्आदिरन्तश्च। ववं यद् द्रच्छसि तद् यन्धे लिखिला- 

शिचादे शस्थानां सन्न मण्डलोनां समोपम् दरफिषं सों पर्गामं 

थुयातोरां सादि पिलादिर्फियां लायदौकेयाच्च प्रेषय । ततो 

मया सम्भाषमाणस्य कश्य रवः शरूयते तद्भेनायं सुखं पराव्तितं 

तत् परावत्ये खणेमयाः सप्र दौपटक्ता दृष्टाः तेषां सप्त दौप- 

ठच्वाणणं मध्ये दौधघेपरिच्छद परिडितः सुवणेष्रटद्खलेन ॒वेष्ितवचख 

| मनुव्यपुच्ाकृतिरेको जनस्तिष्ठति, तस्य शिरः केश्रश्च॑श्ेतमेष- 

लोमानोव हिमवत् श्रेतौ लोचने वद्किशिखासमे चरणौ वद्धि- 

कुण्डे तापितसुपित्तलसदृशौ रवश्च बहतोयानां रवतुल्यः । तस्य 

द चिणद्स्ते सत्न तारा विद्यन्ते वक्ताचच तौच्छणो दिधारः खङ्गो 

निगेच्छति मुखमण्डलञ्च खतेजसा देदौप्यमानस्य खय्येस्य सदृशं । 

तं दृषा खतकच्पस्तच्चरण पतितस्ततः खद क्िणकरं मयि निधाय 

तेनोक्तम् ्रहम् आदिरन्तश्च) अहम् अमरस्तयापि श्टतवान् 

किन्तु पश्चाहम् च्रनन्तकालं यावत् जोवामि। च्रामेन्। ग्डत्योः 

परलोकस्य च कुञ्जिका मम हस्तगता: । चरतो यद् भवति यच्चेतः 

परः भविष्यति त्वया दृष्टं तत् सब्वं लिख्यतां ¦ मम दिणदस्ते 

स्थिता याः सन्न तारा ये च खणेमयाः सन्न दोपटरास्वया 

दृष्टास्त्तात्य्येभिदं ताः सन्न ताराः सन्न मण्डलोनां दूताः 

सुवणेमयाः सप्त दौपटटक्ाश्च सप्त मण्डल्यः सन्ति । 

श्राशियास्यघप्रमण्डलः प्रति स्वगंनिवास्ोयो शोरदेशः । 

दइफिषस्थमण्डखा दूतं प्रति लम् ददं लिख; थो दचचिणकरेण ॐै\ 

सप्र तारा धारयति शप्तानां खुवणेदोपटच्ाणां मध्ये गमनाममने 
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२ २-१२ योद्नं परति प्रकाशितं वाक्च । ५८९ 

५६ 

"ल 

[न 

~ 

करोति च तेनेदम् उच्यते । तव क्रियाः अमः सहिष्एता च मम 

गोचराः, त्वं दृष्टान् शोटं न शक्रोषि ये च प्रेरिता न सन्तः 

स्वान् प्रेरितान् वदन्ति लं तान् परौच्छ षषाभाषिण विज्ञातवान्, 

अपरं लं तितिर्ला विदधासि मम नामायं वद्ध सोढवानसि 

तथापि न पय्ैक्ताम्यस्तदपि जानामि किञ्च तव विरुद्धं मयेतत् 

वेक्व्यं यत् तव प्रथमं प्रेम ल्या व्यदोयत । श्रतः कुतः पतितो 

ऽसि तत् स्मृला मनः परावत्ये पुर्व्वयक्रियाः क्रुङ् न चेत् लया 
मनसि न परिवन्तिते ऽहं दरणम् आगत्य तव द्} पटं खस्थानाद् 

श्रपसारयिद्यामि। तयापि तवेष गुणो विद्यते यत् नौकलाय- 

तौोयलोकानां याः क्रिया अहम् खतो तास्वमपि खतोौयमे । 

“ यस्य ओओ विद्यते र मण्डलः ्र्युच्यमानाम् श्रात्मनः क्था 

१० 

१६ 

प्ररणोत् । यो जनो जयति त्मा अहम् दै श्वरस्यारामस्यजोवनतरोः 

फलं भोक्तु ट्ास्यामि 

श्रपरं॒स्मर्णंस्थमण्डल्या दूतं प्रतौदं लिख; य आदिरन्तश्च 

यो सतवान पुनर्जौवितवांश्च तेनेदम् उच्यते, तव क्रियाः क्ञशो 

दैन्यञ्च मम गोचराः किन्त लं घनवानसि ये च यिहदौया न 

सन्तः गेतानस्य समाजाः सन्ति तथापि खान् यिहृदौयान् वदन्ति 

तेषां निन्दामष्यहं जानामि। ल्या यो यः केशः सोढयस्तस्नात् 

मा मैषौः पश्च जैतानो युद्मावं परौचाथे कांशित् कारायां 

निकतेस्यति दश दिनानि यावत् क्तो युश्मासु वर्तिथ्यते च। ल्व 
खत्युपय्येन्त विश्वास्यो भव तेनाहं जौवनकिरौटं तुभ्य दास्यामि । 

यस्य शओ्रोचं॑विद्यते स॒ मण्डलो प्र्युच्यमानाम् श्रात्मनः कथां 

ष्रणोतु । यो जयति स दितोयद्त्य॒ना न हिंसिष्यते । 

अपरं पर्गामखमण्ड्ल्ा दृतं प्रतोदं लिख, यस्तौच्णं दिधारं 
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९०० योष्टनं परति पकाशितं वाक्यं । स ९३-२र 

खङ्गं धारयति स एव भाषते । तव क्रिया मम गोचराः, यच 

शेतानस्य सिंहासनं तत्रैव त्वं वससि तदपि जानामि। लवं मम 

नाम धारयसि मद्धक्ररस्तौकारस्लया न छतो मम विश्वास्यसाचिण 

आन्तिपाः समये ऽपि नरृतः। सतु युभ्रान्ध्ये ऽघानि यतः 

ओैतानस्तत्ैव निवसति । तथापि तव विरुद्ध मम किञ्चिद् वक्तं 

यतो देवप्रसादादनाय परदारगमनाय चेखायेलः सन्तानानां 

सन्मुख उन्माथं स्थापयितुं बालाक् येनाशिच्छत तस्य विलियम 

ज्रिच्चावलम्बिनस्तव केचित् जानास्तच सन्ति| तथा नोकलायतौयानां 

शिच्चावलम्बिनस्तव केचित् जना श्रपि सन्ति तदेवाहम् खतोये। 

रतो हेतोसवं मनः परिवत्तंय न चेदहं त्रया तव सुमोपसुपस्थाय 

मदक्रस्थखद्गन तः शद योद्यामि । यस्य रोच विद्यते स मण्डलः 

्त्यच्यमानाम् श्रात्मनः कथां प्ररणेतु । यो जनो जयति तस्मा अहं 

पतमानां भोक्तु दास्यामि प्रभप्रस्तरमपि तस्मै दास्यामि तच प्रस्तरे 

नूतनं नाम लिखितं तच योतारं विना नान्येन केनाप्यवगम्यते । 

श्रपरं युयातौरास्मण्डल्या दृतं प्रतौदं लिख । यस्य लोचने 

वङ्किगरिखासदगे चरणौ च खुपित्तलसङ्ाशौ स ईश्वरपुचो भाषते, 

तव क्रियाः प्रेम विश्वासः परिचर्यां सदिष्णता च मम गोचराः, 

तव प्रयमक्रियाग्यः शेषक्रियाः अष्टास्तदपि जानामि। तयापि 

तव॒ विरुद्धं मया किञ्चिद् वक्तव्यं यतो या ईषेबलनामिका 

योषित् खां भाववादिनों मन्यते वेश्यागमनाय देवप्रसादाश्रनाय 

च मम दासान् शिक्षयति भ्रामयति च सा तरथा न निवाय्येते। 

श्रहं मनःपरिवत्तेनाय तस्ये समयं दत्तवान् किन्त॒ सा सखोयवेश्ा- 

क्रियातो मनः परिवन्तेयितुं नाभिलषति । पश्या तां शय्यायां 

मिचेश्याभि, थे तया साद्धं वयभिचार कव्वेन्ति ते यदि सखक्रियाभ्यो 
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२ २३९३-३ यौनं प्रति प्रकाशितं वाक्यं । ९०१ 

९ मनांसि न परावत्तयन्ति तहि तानपि महाक्ते निचेप्यामि 

` तस्याः सन्तानांश्च॒ग्त्युना ₹हनिय्यामि । तेनादम् अन्तःकरणणनां 

९९ 

२७ 

र९ 

मनसाञ्चानुसन्धानकारो युभ्राकमेकैकसै द स्क्रियाणां फलं मया 

दातव्यमिति सर्व्वाः मण्डल्या न्नास्यन्ति) परम् अवशिष्टान् 

थुयातौरस्थलोकान् श्रथेतो यावन्तस्तां शिक्तं न धारयन्ति ये च 

करैखित् रेतानस्य गम्मौरार्था उच्यन्ते तान् ये नावगतवन्तस्तानं 

वदामि युश्राखु कमप्यपर भार नारोपयिय्ामि, किन्त यद् 

युद्माकं विद्यते तत् ममागमनं यावद् धारयत । यो जनो 

जयति गशेषपय्ेन्तं मम क्रियाः पालयति च तस्मा श्रहम् 

परजातोयानाम् श्राधिपत्यं दास्यामि; पिहतो मया यदत् 

कैल लब्धं तदत् सो ऽपि लौददण्डेन तान् चारयिष्यति 
तेन श्डद्भाजनानौोव ते च्ृणां भविच्यन्ति) च्रपरम् अदं त 

प्रभातोचताराम् अपि दास्यामि यस्य ओरं विद्यते स मण्डलः 

्रत्यृच्यमानाम् श्रात्मनः कथां प्ररणोतु । 

९ श्रपरं सार्दिंख्थमण्डल्या दूतं प्रतोदं लिख, यो जन दैश्वरस्य 

सप्रात्मनः सप्र ताराश्च धारयति स एव भागते, तव क्रिया 

मम गोचराः, लं जौोवद्ाख्यो ऽसि तथापि शतो ऽसि तदपि 

जानामि । प्रवृद्धो सव, अवशिष्टं यद्यत् म्टतकल्पं तदपि सबलो कुर 

यत ईश्वरस्य साक्षात् तव कम्मोणि न सिद्धानोति प्रमाणं मया 

प्रा्ं। अतः कौदृशं शिक्तं लब्धवान् श्रुतवांखासि तत् स्मरन् तां 

पालय खमनः परिवत्तेय च । चेत् प्रवृद्धो न भवेस्तद्यदं स्तेन दव 

तव समौपम् उपस्थास्यामि किञ्च॒ कस्मिन् दण्डे उपस्थास्यामि 

तन्न ज्ञास्यसि । तयापि यैः खवासांसि न कलङ्धितानि तादृशः 

कतिपयलोकाः सा्दिनगरे ऽपि तव विद्यन्ते ते प्ररुभरपरिच्छदे 
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०२ यौह्ृनं प्रति पकाशितं वाक्यं । डे ५-१९ 

भेम सङ्ग गमनागमने करिव्यन्ति यतस्ते योग्याः। यो जनो 

जयति स प्रटुभ्रपरिच्छदं परिधापयिव्यते, शरञ्च जौवनयन्धात् 

तस्य नाम नान्तर्घापयियामि किन्तु मत् पितुः सा्चात् तस्य 

दूतानां साक्ताच्च तस्य नाम खोौकरिव्यामि। यस्य श्रोतं विद्यति स 

मण्डलः प्त्यच्यमानाम् त्मनः कथां श्दणोतु । 

अपरच्च फिलादिल्फियास्थमण्ड्ल्या दूतं प्रतोदं शिख, यः 

पविः सत्यमयश्चास्ति दायूदस्य कुञ्जिकां धारयति च येन 

मोदते ऽपरः कोऽपि नं रुणद्धि रुद्धं चापरः कोऽपि न मोचयति 

म एव भाषते । तव क्रिया मम गोचराः पश्य तव समौपे ऽहं 

मुक्त इार स्छापितवान्, तत् केनापि रोद्ध, न शक्यते यतस्तवान्यं 

बलमास्ते तयापि लं मम वाक्य पालितवान् मम नान्नो ऽखौकार 

न छृतरवां्च । पश्च चिहृदौया न सन्तो ये खषावादिनः खान् 

चि्ृदौथान् वदन्ति तिषां गेतानसमाजौयानां काञ्चिद् अहम् 

श्रनेव्याि प्च ते मदाच्नात आगत्य तव चरणयोः प्रणश्यन्ति 

लञ्च मम प्रिय ऽसौति ज्ञास्छन्ति। लृं मम सहिष्ण॒ताख्चकं वाक्यं 
रकितवानसि तत्कारणात् एयिकौनिवासिनां परौक्ाथं रर जगद् 

येनागामिपरौ चादिनेनाक्रभिव्यते तस्माद् श्रदहमपि लां रकिव्यामि। 

पश्य मया शौचम् अरगन्सव्यं तव यदस्ति तत् धारय को ऽपि 

तव किरौटं नापररतु) यो जनो जयति तमद मदौयेश्वरस्य 

मन्दिरे स्तम्भं कृत्वा स्थापयिस्यामि स पुन न निगेमिवग्यति । अपरञ्च 

तस्िन् मदौयेश्वरस्य नाम मदौयेश्वरस्य पुर्याः रपि नाम अथेतो 

या नवोना चिरूश्लेमः पुरौ खर्गात् मदौयेश्वरस्य समौयाद् 

्रवरोच्छति तस्या नाम ममापि नूतनं नाम लेखिब्यामि । यस्व 

ओत विद्यते ख मण्डलोः प्रत्यच्यज्रानाम् श्रात्मनः कथां श्टणोततु । 
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ॐ १४-४ २ योद्नं प्रति प्रकाशितं वाक्यं । ६०३ 

१९४ 

९५ 

९ (ब 

१९ 

९ 

९९ 

अपरञ्च लायदिकेयांस्मण्डच्या दूतं प्रतोद् लिख, य श्रामेन् 

अर्थतो विश्वास्यः सत्यमयश्च साक्तौ, ईश्वरस्य ख्ष्टेरादिश्चास्ति स 

एव भाषते । तव क्रिया मम गोचराः त्वं शौतो नासि तप्नो ऽपि 

नासौति जानामि। तव श्रौतलं तप्चलं वा वर भवेत्, शोतो न 

शलवा तक्तो ऽपि न श्ठूलवा व्वमेवश्ूतः कदुष्णो ऽसि तत्कारण्णद् 

अदं स्वमुखात् त्वाम् उदमिग्यामि। श्रहं घनो सण्टद्धश्चास्ि मम 

कस्याप्यभावो न भवतौति लं वदसि किन्तु वमेव दुःखान्तं दुगेतो 

दरिद्रो न्धो नग्रश्चासि तत् लया नावगग्बते। लं यद् घनौ 

भवेस्तदथे मत्तो वद्भो तापितं सुवे क्रौडि नग्मलात् तव लब्ना 

यन्न प्रकाशेत तदयं परिधानाय मन्तः श्टुभ्रवासांसि क्रौणैहि 

यञ्च तव दृष्टिः प्रसन्ना भवेत् तदथं चदुलंपनायाज्ञनं मत्तः 

करौणणोदोति मम मन्लणा । येव्वहं प्रोये तान् सर्व्वान् भत्ेयामि 
शास्मि च, अतसूवम् उद्यमं विधाय मनः परिवत्तय। पश्चा 

दारि तिष्ठन् तद् ्रादन्धि यदि कञ्चित् मम रवं श्रुला दार 

मोचयति तदयं तस्य सन्निधिं प्रविश्य तेन सद्धं भोच्छे सो ऽपि 

मया साद्क भोच्छते। श्रपरमच्चं यया जितवान् मम पित्रा च 

सह तस्य सिंहासन उपविष्टख्ासमि, तया यो जनो जयति तमद 

मया सद्धं मद्छिहासन उपवेश्रयिय्यामि । यस्य शरोत्रं विद्यति स 

मण्डलोः प्त्युच्यमानाम् श्रात्धनः कथां शएणणेतु ! 

स्वर्गीाराधनादश्णेनस् । 

्टि९ ततः परं मया दृष्टिपातं छत्वा खगं मुक्तं दारम् एकं दृष 

र् 

मया सदभाषमाणस्य च यस्य ल्लूरौ वा्तुल्ो रवः पूव्यं श्रुतः 

स॒ माम् अवोचत् स्थानमेतद् आआरोहय, दतः परं येन येन् 

भवितव्यं तदहं लां दशेयियये। तेना तत्चणाद् श्रात्माविष्टौ 
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ग्ूल्वा ऽपश्यं खगं सिंहाखनमेकं स्थापितं तच चिंहासने एको 

जन उपविष्टो ऽस्ति। शिदाषने उपविष्टस्य तस्य जनस्य रपं 

खय्यकान्तमणेः प्रवालस्य च तल्यं तत् सिंहासनञ्च मरकतमणिव- 

दरपविश्िष्टेन मेघधनुषा वेष्टितं । तस्य सिंहासनस्य चतुदिंचु 

चतुविश्रतिसिंहासनानि तिष्ठन्ति तेषु सिंहासनेषु जतुविंशति- 

प्राचौनलोका उपविष्टास्ते श्टभ्रवासःपरिहितास्तेषां शिरांसि च 

सुवणेकिरौरे श्वषितानि। तस्य सिंहासनस्य मध्यात् तडितो रवाः 

स्तनितानि च निगच्छन्ति सिहासनस्यान्तिके च सप्र दौपा 

ज्वलन्ति त (ईश्वरस्य सप्तात्मानः। अपरं सिंहासनस्यान्तिके 

स्फटिकतुल्यः काचमयो जला गश्रयो विद्यते, श्रपरम् श्रत: पञथ्चाच्च 

बड चचुश्नन्तश्चलारः प्राणिनः सिंहासनस्य मध्ये चलुठिंचु च विद्यन्ते" 

तेषां प्रथमः प्राण सिंहाकारो दितौयः प्राणौ गोवल्साकारस्ततौयः 

प्राणौ मनुखखवदद नविशिष्टश्चत्येश्च प्राणौ उडोयमानक्रुररोपमः। 

तेषां चतुर्णाम् एकैकस्य प्राणिनः षट् पच्ठाः सन्ति ते च सर्ववाङ्गव्व- 

भ्यन्तरे च बह्चचुविं्ष्टाः, ते दिवानिशं न विश्राम्य गदन्ति 

पवितः पविचः पविच्ः सव्वेशक्रिमान वन्ैमानो शतो भविष्यश्च 

प्रभुः परमेश्वरः दृत्यं तेः प्राणिभिस्तस्यानन्तजो विनः सिंहा- 

सनोपविष्टस्य जनस्य प्रभावे गौरवे धन्यवादे च प्रकौ्तिते ते 

चतुविंशतिप्राचौना रपि तस्य सिंहासनोपविष्टस्यान्तिके प्रणिपत्य 

तम् श्रनन्तजोवनं प्रणमन्ति सखोयकिंरौटांश्च जिंहासनस्यान्तिके 

निचिष्य वदन्ति, 

डे प्रभो ईश्वरास्ाकं प्रभावं गौरवं बलं । 

लभे वाहेसि सस्या यत् सव्व सजे वया । 

तवामिलाषतञ्चैव सब्वं सन्य निमे ॥ 
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दश्वरसेष्शावकस्य स्वगोंयमादहात्म्यम् । 

४९ अनन्तरं तस्य सिंदहासनोपविष्टजनस्य दचिएदस्तं ऽन्त वहिश्च 

र 

~ 

(+ 

~, 

1 

लिखितं पच्रमेकं मया दृष्टं तत् सप्नसुद्राभिरङ्कित्। तत्यश्चाद् 

एको बलवान् दूतो दृष्टः स उद्ैः खरेण वाचमिमां घोषयति कः 
पचरमेतद् विवरोतुं तनबृद्रा मोचयितुच्चांति? किन्तु खगेमत्तय- 

पातालेषु तत् पतच विवरौतुं निरौकितुञ्च कस्यापि सामथ्ये नाभवत् । 

श्रतो यस्तत् प विवरौतुं निरोिट्ञ्चाहेति तादृ शजनस्याभावादट् 

अहं बहन रोदितवान्। किन्त तेषां प्राचौनानाम् एको जनो 

मामवदत् मा रोदौः पश्च यो यिहकदावंशोयः रहो दायृदस् ` 

मूलस्वरूपञचास्ति स पत्रस्य तस्य सप्तमुद्राणाञ्च मोचनाय प्र्रतवान् । 

अपर सिंहासनस्य चतुणां प्राणिनां प्राचौनवगेस्य च मध्य एकौ 

मेषश्रावको मया दृष्टः सक्दित दव तस्य सप्तश्टङ्गाणि सप्रलोचनानि 

च सन्ति तानि र्तं एयिवौं प्रेषिता शश्वरस्छ सप्तात्मानः। 

स उपागत्य तस्य भिंहासनोपविष्टजनस्य दकतिएिकरात् तत् पचर 

गटडोतवान् । परे गोते चत्वारः प्रािनञ्चतुविंशतिप्राचौनाश्च 

तस्य मेषशावकस्यान्तिके प्रणिपतन्ति तेषाम् एकैकस्य करयो रवोणां 

सुगस्धिद्रयेः परिपणे खणंमयपाचरन्च तिष्ठति तानि पविचलोकानां 

परा्थनाखरूपाणि । रपर ते नूतनमेकं गौ तमगाचन्, यथा, 

ग्ररोतु प्िकां तस्या मुद्रा मोचयितुं तथा । 

लमेवारंसि यस्मात् तवं बलिवत् कदनं गतः । 

सर्वाभ्यो जातिभाषाभ्वः सव्व्माट् वंग्रदे शतः । 

ईश्वरस्य कृते ऽसरान् त्वं खो यरक्तन क्रौतवान् ` 
अस्मदो श्वर पचे ऽस्मान् नृपतोन् धाजकानपि । 

ज्ञत्वा स्तन राजलवं करिष्यामो महौतले ॥ 
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€ ०६ योहनं प्रति पकाशितं वाक्यं । ५९२९-६ € 

श्रपरं निरौ्षम्णेन मया सिंहासनस्य प्राणिचतुष्टयस्य प्राचोनवगेस्य ५९ 

च परितो बहनां दूतानां रवः शतः, तेषां सख्या च्रयुतायुतानि 

सदस सहस्ताणि च । तिरुचेरिदम् उक्त, 

पराक्रमं धनं ज्ञानं शक्तं गौरवमाद्र। ९९ 

प्रशंसाच्चाहंति प्राप केदितो मेषश्रावकः ॥ 

अपरं सखगंमत्येपातालसागरेषु यानि यानि विद्यन्ते तेषां सर्व्वां ५३ 

खष्टवस्छनां वागियं मया श्रता, 

प्रशंसां गौरव शौ्यैम् श्रधिषपत्यं सनातनं । 

सिंहासनो पविष्टश्च मेषवत्सख्च गच्छतां । 

अपर ते चलारः प्राणिनः कथितवन्तस्तयास्तु, ततश्चहर्विंशरतिप्राचौना ९४ 

अपि प्रणिपत्य तम् श्रनन्तकालजोविनं प्रणमन् । 

पुस्तकस्य सपपुद्रामो चनद शेनम् । 

अनन्तर मयि निरौचमाणे मेषश्रावकेन तासां सप्तसुद्राणम् & ९ 

एका सुद्रा सक्ता ततस्तेषां चतुर्णाम् एकस्य प्राणिनि आगत्य 

पण्मेतिवाचको मेघगजेनतुल्यो रवो मया श्रुतः । ततः परम् एकः ? 

्रक्ताश्रो दृष्टः, तदाखूढो जनो धनु धारयति तस्मे च किरटमेकम् 

अदायि ततः स प्रभवन् प्रभविष्यंञ्च निगंतवान् । 

अपर ददितौयसुद्रायां तेन मोदितायां दितौयस्य प्राणिनि ? 

आगत्य पश्येति वाक मया श्रुता । ततो ऽरुणवो ऽपर एको ५ 
ऽश्रो निगेतवान् तदारोदिणि पथिवौतः शान्यपहरणस्य लोकानां 

मघे परस्परं प्रतिघातोत्पादनस्य च सामथ्ये समर्पितम्, एको 

हत् खङ्गो ऽपि तस्मा च्रदायि। 

रपर ठतोयमुद्रायां तेन मोदितायां ठतौयस्य प्राणिन श्रागत्यं ५ 

पथ्येति वाक् मया श्रुता, ततः कालवणे एको ऽशो मया दृष्टः, < 
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१९ 

१९ 

९६ 

तद्ारोददिणणे हस्ते तुला तिष्ठति च्रनन्तर प्रारिचतुष्टयस्य मध्याद् 

वागियं मया श्रुता गोधूमानामेकः सेटको सद्र पादेकमूर्यः, यवानाञ्च 

सेटकचयं सद्रोपादेकमूल्य, तेलद्राक्तारसाञ्च वया मा दिसितव्याः। 

अनन्तर चतुयेसुद्रायां तेन मोचितायां चतुर्थस्य प्राणिन 

आगत्य पञ्चेति वाक् मया भ्रुवा । ततः पाण्ड्रवणं एको ऽशो मया 

दृष्ट, तदारोददिणौ नाम श्छल्युरिति परलोकश्च तम् अनुचरति 

खङ्गन दुभिचेण महामार्य्या वन्यपश्रुभिश्च लोकानां बधाय 

प्रथिव्याश्चतुयों शस्या धिपत्यं तस्मा श्रदाचि । 

अनन्तरं पञ्चममुद्रायां तेन मोवचितायाम् ईश्वरवाक्यदेतोश्तच. 

साच्छदानाच्च क दितानां लोकानां देहिनो वेद्या रधो मयाद् धन्त । 

` त उच्चैरिदं गदन्ति, हे पविचर सत्यमय प्रभो श्रस्माकं रक्रपाते 

प्रथिवौनिवासिभि विंवदितुं तस्य फल दातुञ्च कति काल विलम्बसे ? 

ततस्तेषाम् एकैकस्मै ्एश्नः परिच्छदो ऽदायि वाभिचञ्चाकथ्यत 

युथमन्यकालम् अयतो युष्माकं ये सददासा भ्रातरो यूयमिव 
घानियन्ते तेषां सख्या यावत् सम्यृणेतां न गच्छति तावद् विरमत। 

अनन्तरं यदा सख षष्टसुद्राममोचयत् तदा मयि निरौक्तमाणे 

महान् श्टकम्पो ऽभवत् सूय्येश्च उदष्रलो मजवस्तरवत् छुष्एवणशन््रमाश्च 

रक्रखङ्ा शो ऽभवत् गगनस्थताराख प्रबलवायुना चालितार् उडुम्बर 

चार् निपा तितान्यपक्षफलानौ व तले न्यपतन् । आ्रकाग्रमण्डलञ्च 

सङ्कच्यमानयन्थद वान्तर्धानम् श्रगमत् गिरय उपद्वौपाश्च सव्वं 

सखानान्तर चालिता: एथिवौस्था ग्डपाला महांज्ञोकाः सदख्पतयो 

धनिनः पराक्रभिण्ख लोका दासा मुक्ताश्च सव्वं ऽपि गुदा 

गिरिख्ग्रैलेषु च खान् प्राच्छादयन् । ते च गिरौन् गेलांञ वदन्ति 
ययम् अ्र्मदुपरि पतिला सिहासनोपविष्टजनस्य दृष्टितो मेष- 
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। योद्नं प्रति प्रकाशितं वाक्यं । € १९०-७ ९० 

शावकस्य कोपाञ्चास्मान् गोपायत ; यतस्तस्य क्रोधस्य महादिनम् ९९ 

डपस्थितं कः सातु शक्रोति ? 

इंश्वरदाखानाम् सुदराङ्कनम् । स्वर्गोयसुखवशंनस॒ । 

श्रनन्तरं चतारो दिवदूता मया दृष्टाः, ते एयिव्याशवतुषुं १ 

कोणेषु तिष्ठन्तः एथिच्यां सुद्र टेषु च वायु यया न वहेत् तथा 

ष्थिव्याञ्चतुरो वान् धारयन्ति । अनन्तरं ख्व्याद्यसानाद् उद्यन् २ 

रपर एको दूतो मया दृष्टः खोऽमरेश्वरस्य मुद्रां धारयति, येष 

चतुषु दूतेषु थिवौसमुद्रयो दिखनस्य भारो दत्तस्तान् स उद्धे 
रिदं ्रवदत् । ईश्वरस्य दासा यावद् च्रस्मामि भालेषु सुद्रयाङ्किता २ 

न भविष्यन्ति तावत् एयिवो समुद्रो तरवश्च युद्माभि ने रिंसन्तां । 

ततः परं मुद्राङ्कितलोकानां संख्या ययाश्रावि। इसायेलः सव्वे- ४ 

वंग्रोयाख॒तुखलारि शत्छहस्राधिकलच्लोका समुद्रयाड्धिता श्रभवन्, 

श्रयेतो चिद्दावंशे द्वादश सहस्राणि रूवेणवंशे दादशषहखाणि ५ 

गादवश्र दादश्रसदस्लाणि, श्राशरवंओे दादशसदखाणि नप्तालिवंशे ९ 

दाद श्सदखाणि मिनशिवे दाद शसदसाणि, श्रिभियोनवंशे दादश- 

सहस्ाणि लेविवंओे दाद श्रसदखाणि इषाखरवंशे दाद शसदसाणि, 

सिवृलनवगे दाद शखहखाणि य॒षपावंगो दादश्सदखाणि विन्याभोन- र 

वंश च इादगश्रसहखाणि लोका सुद्राङ्धिताः। 

ततः पर सब्बेजातोयानां सव्वेवंश्रौयानां सव्वेदेशोयानां सव्वे- < 

भाषावादिनाञ्च महालोकारण्यं मया दृष्ट, तान् गणयतु केनापि 

न श्रव्ये, ते च प्रदभ्रपरिच्छदपरिदिताः सन्तः करश्च तालदन्तानि 

वदन्तः सिंहासनस्य भेषशावकस्य चान्तिके तिष्टन्ति, उच्चैःसखररिदं 
कथयन्ति च, ९० 

सिदासनोपविष्टस्य परमेशस्य नः स्तवः । 
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९२ 

र 

५. ॥ 

१६ 

स्तवञ्च मेषवतस्य सम्भयात् चाणएकारणात् ॥ 

ततः सव्वं दूताः सिंद्ासनस्य प्राचोनवगंस्य प्राणिचतुष्टयस्य च 

परितल्ििषठन्तः भिहासनस्या न्तिके न्यूनो ग्ययेश्वरं प्रणम्य वदन्ति, 

तथास्तु घन्यवादश्च तेजो ज्ञान प्रशंसनं । 

परौय्ये पराक्रमश्चापि शक्तिश्च स्वमेव तत् ॥ 

वत्तैतामोश्वरेऽस्माकं नित्यं नित्यं तयास्िति । 

ततः परं तेषां प्राचौनानाम् एको जनो मां सम्भाव्य जगाद 

ब्भ्रपरिच्छदपरिहिता इमे के? कुतो वागताः? ततो मयोक्तं 

हे महेच्छं भवानेव तत् जानाति। तेन कथितं, दमे महाक्ञश्रमध्याद् 

आगत्य मेषश्रावकस्य रुधिरेण सखो यपरिच्छदान् प्रचालितवन्तः 

प्रज्ञो रुतवन्तशच । तत्कारणणत् त दैश्वरस्य सिंहासनस्या न्तिके तिष्ठन्तो 

दिवाराचं तस्य मन्दिरे तं सेवन्ते रिंहासनोपविष्टो जनश्च तान् 

अधिस्थास्यति । तेषां चधा पिपासा वा पुन नं भविव्यति रौद्र 

कोऽप्यत्तापो वा तेषु न निपतिष्यति, यतः शिहासनाधिष्ठानकारौ 

मेषशावकस्तान् चार यिव्यति, च्र्टततोयानां प्रखवणानां सन्निधि तान् 

गमयिव्यति च, ईश्वरोऽपि तेषां नयनेभ्यः सव्वेमश्च प्रमाच्यति । 

तरौवाङकसघद्रूतदण्नस् । 

> ९, अनन्तरं सप्तमसुद्रायां तेन मोषितायां साङ्धंदण्डकालं खग 

~ 

। 

ण 

निःशब्दो ऽभवत् । ्रपरम् श्रहम् दई श्वरस्मान्तिके तिष्टतः सप्तदूतान् 

श्रपश्यं तेभ्यः सपतटाऽदौयन्त । ततः परम् अरन्य एको दुत श्रागतः 

स सखणधूपाधारः ग्रता बेदिमुपाति्ठत् स च यत् सिंहासनस्या न्तिके 

स्थितायाः खवणवेद्या उपरि सव्वंषां पविच्रलो कानां प्राथनासु धूपान् 

योजयेत् तदथं प्रचुरधूपास्तसमै दत्ताः। ततस्तस्य दूतस्य करात् 
पविकरलोकानां प्रायनाभिः संयुक्तधू पानां धूम ईश्वरस्य समचचं उदतिष्टत्। 
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पश्चात् खदूतो धृपाधारं ग्डहौला बेद्या वद्धिना पूरयिता एयिवां ५ 

निक्षिप्तवान् तेन रवा मेघगच्जेनानि विद्युतो श्वूमिकम्पञ्चाभवन् । 
ततः परं सत्रदठरौ धारयन्तः सप्नदूताखढरौ वाद चितुम् उद्यता 

त्भवन् । प्रथमेन द्यां वादितायां रक्तभिितौ भिलावो सम्भूय ° 
एथिव्यां निचिक्तौ तेन एथिवास्ततौयां शो दग्धः, तरणामपि 

दनतौयां शो दग्धः, दरिदणेदण्णनि च सर्व्वाणि दग्धानि 

अनन्तरं ॑दि तौयदू तेन दय्यों वादितायां वद्किना प्रज्वलितो य 

महापव्वेतः सागरे निचिक्तस्तेन सागरस्य ठतौयांशो रक्रौश्तः 

सागरे स्थितानां प्राणानां ्ष्टवस्छनां दतोयांभो श्टतः, अणंव- < 

यानानाम् श्रपि दतोयांशो नष्टः । 

अपरं ठतौयदूतिन द्वयो वादितायां दौप दव ज्वलन्तौ एका ९० 

महतो तारा गगनात् निपत्य नदौनां जलप्ररूवणानाञ्चो पच्या- 

वतौर्णा । तस्वास्ताराया नाम नागद्मनकमिति, तेन तोयानां ११ 

दतोयां शरे नागद मनकग्ूते तोयानां तिक्तलात् बहवो मानवा षटताः। 

अपरं चतुयेदूतेन चव्यं वादितायां ख््येश्य ठतो यां शश्चन्द्रश्य २२ 

ठतौयां ग्नो नच्चाणाञ्च ठतौयांशः प्रतः, तेन तेषां ठतौयांर 

ऽन्धकारोन्छते दिवसस्तृतो यां श कालं यावत् तेजो दोनो भवति निशापि 

तामेवावस्थां गच्छति । तदा निरौकमाणेन मयाका श्र मध्येनाभिपतत १२ 

एकस्य दूतस्य रवः श्रुतः ख उच्चै गेदति, अपरे येँस्िभि दतखय्यी 
वा दितव्यास्तेषाम् च्रवशिष्ट्वरौष्वनितः एथिवौनिवाभिनां सन्तापः 

सन्तापः सन्तापश्च षम्मविश्यति । ` 

१४ 

ततः परं सप्तमदूतेन द्वयो वादितायां गगनात् षथियां ₹१ 

निपतित एकस्तारको मया दृष्टः, तस्मै रसातलक्रूपस्य कुखि- 

कादायि। तेन रसानलकूपे सक्ते महा िङगुण्डस्य धूम दव धृमस्त- 5 
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ठे 

( 

जी) 

९९ 

२ 

२९३ 

3. 

१५ 

समात् कूपाद् उद्गतः। तस्मात् कूपधमात् दखर््याकाशौ तिभिराडतौ । 

तस्माद् धूमात् पतङ्गषु प्रथिव्यां निगेतेषु नरलोकस्थटशिकवत् बलं 

तेभ्योऽदावि । श्रपरं एथिव्यास्तृणानि दरिदणंग्राकादयो ठचाञ्च 

ते ने हिसितव्याः किन्तु येषां भालेष्यौश्वरस्य मुद्राया श्रद्गो नास्ति 

केवलं ते मानवास्ते हिंमितव्या इद् त श्रादिष्टाः परन्त॒ तेषां 

बधाय नदि केवल पञ्च मासान् यावत् यातनाद्ानाय तेभ्यः साम- 

श्येमदायि । इशिकेन दष्टस्य मानवस्य यादुग्रौ यातना नायते 

तैरपि तादृशौ यातना प्रदौयते। तसन् समये मानवा ल्यु 

खगयिय्यन्ते किन्तु प्रापु न श्च्छन्ति, ते प्राणान् त्यक्तम् श्रमि- 
लषिव्यन्ति किन्तु खत्यस्तभ्यो दूरं पलायिव्यते । तेषां पतङ्गानाम् 

आकारो युद्धाय खुसन्नितानाम् अ्रश्वानाम् आकारस्य तुल्यः, तेषा 

शिरःसु सुवणेंकिरोटानौव किरोरानि विद्यन्ते, मुखमण्डलानि च 

मानुषिकमुखतुल्यानि, केशाश्च योषितां केशानां सदृशाः, दन्ताश्च 

सिंहदन्तत्ल्याः, लौ इकवचवत् तेषां कवचानि सन्ति, तेषां पराणां 

श्रब्दो रणाय घावतामश्वरयानां समूहस्य शब्द तुल्यः । टखिकाना मिव 

तेषां लाङ्गलानि सन्ति, तेषु लाङ्गुलेषु कण्टकानि विद्यन्ते, श्रपरं 
पञ्च मासान् यावत् मानवानां दिसनाय ते सामथ्यप्राप्नाः। तेषां 

राजा च रमातलस्य दू तस्तस्य नाम दत्रौयभाषया अवहन् युना- 

नोयभाषया च श्रपल्लुयोन् श्रयतो विनाग्क दति । प्रथमः सन्तापो 

गतवान् पश्च दूतः परमपि दाभ्ां सन्तापाभ्याम् उपस्थातव्य । 

ततः परं षषटदूतेन द्व्य वादि तायाम् दश्वरस्यान्तिके स्थितायाः 

खुवणवेदयाञ्चत् खूडातः कस्यचिद् रवो मयाश्रावि। स द्रौधारिणं 

षष्ठदूतम् श्रवदत्, फराताष्ये महानदे ये चत्वारो दूता बद्धाः सन्ति 

तान् मोचय । ततस्तदण्डस्य तद्दिनस्य तन्मामस्य तदत्सरस्य च छते 
611 



६र्र योद्नं प्रति प्रकाशितं वाक्यं । € १६-१० ई 

निरूपितास्ते चारो दूता मानवानां ठतौयां रस्य बधाथे मोविताः। 

अपरम् श्रश्वारोदहिषेन्यानां संख्या मया्रावि, ते विंश्रतिकोरय ९९ 

श्रासन्। मया ये शरा अश्वारोदहिनञ्च दृष्टास्त एतादृश्राः तेषां \९ 

वद्किसखरूपाणि नोलप्रस्तर सरूपाणि गन्धकस्वरूपाणि च वर्ममाण्णा- 

खन्, वाजिनाञ्च सिंहम्द्धसद़ शा मृद्धनः, तेषां सुस्येभ्यो वङ्किधूम- 

गन्धका निगच्छन्ति । एतैस्तिमि दँण्डेर यतस्तेषां सुखश्णो नि्गच्छङ्धि १८ 

वे द्िधूमगन्धके मानुषाणां ठतौयां्ो ऽघानि। तेषां वाजिनां ९९ 

बल' सुखेषु लाङ्गलेषु च सथितं, यतस्तेषां लाङ्गलानि सर्पाकाराणि 
मस्तकविशिष्टानि च तैरेव ते दहिंसन्ति। च्रपरम् चअवश्िष्टाये ९ 

मानवा ते दण्डे ने इताप्ते यथा दुष्टिश्रवणगमनशक्तिौनान् 

खणेरोष्यपित्तलप्रस्तर काष्टमयान् वियरदान् श्वूतां च न पूजयिय्यन्ति 
तया खदस्तानां क्रियाभ्यः खमनांसि न परावत्तितवन्तः सखवध- २९ 

कुदकव्यभिचारचौर्यभ्यो ऽपि मनांसि न पराव्तितवन्त । 

जनेकदूतस्य इश्वरस्य च हयोः खाक्तिणोः दशमस । 

अनन्तरं सखर्गाद वरो हन् अपर एको महाबलो दूतो मया १०९ 

दृष्टः, स परिहितमेघस्तस्य भ्रिरञ् मेघघनुषा भ्द्षितं सुखमण्डलञ्च 

सूय्येतुल्यं चरणणे च वङ्किस्तम्भखमो । स स्वकरेण विक््ोणमेकं ? 

चुद्रथ्न्यं धारयति, दक्चिएचरणेन समुद्र वामचरणेण च स्थले 

तिष्ठति । स सिंहगजनवद् च्ेःसखरेण न्यनदत् निनादे छते स्न र 

स्तनितानि खकोयान् सखनान् प्रकाशयन् । तेः स्तस्तनिते वाक्ये ४ 
कथिते ऽहं तत् लेखितुम् उद्यत श्रासं किन्त खगांर् वागियं 

मया श्रता सप्तस्तनिते यद्यद् उक्तं तत् सुद्रयाङ्गय मा लिख । 

रपर समुद्रमेदिन्योखिष्ठन् यो दूतो मया दृष्टः स गगनं प्रति ५ 

खद चिएकरुत्थाप्य खगस्य तन््ध्यस्ानाञ्च मेदिन्यास्तन््ध्यस्थानाञ्च € 
612 



१० ०-११ € योह्नं परति प्रकाशितं वाक्यं | ९९द् 

समुद्रस्य तन्म््यस्थानाञ्च सष्ुरनन्तजौ विनो नान्न श्पथमिदम् 

° श्रकरोत्, पुन विलम्बो न भविच्यति, किन्तु वूं वादिव्यतः 

सप्तमदूतस्य ल्रूरौवादनसमय श्श्वरस्य शक्ता मन्लणा तस्य दासान् 

भवि्यद्वादिनः प्रति तेन सुसंवादे यथा प्रकाशिता तथेव सिद्धा 

= भविष्यति । श्रपरं स्र्गाद् यस्य रवो मयाश्रावि स पुन में 

सम्भाव्यावदत् त्व गत्वा समुद्रमेदिन्योस्तिष्ठतो दूतस्य करात् तं 

विस्तोे चुदरयन्धं ग्टहाण, तेन मया दूतस्मोपं गला कथितं 

< ग्रन्थो ऽसौ दौयतां । स माम् श्रवदत् तं गोला गिल, तवोदरे 

स तिक्ररसो भविष्यति किन्त मुखे मधुवत् खाद् भेविग्यति। 

९ तेन मया दूतस्य कराद् यन्थो ग्ण्हौतो गिलितञ्च। स तु मम 

सुखे मधुवत् खादुरासोत् किन््वदनात् परं ममोद रस्तक्ततां गतः। 

९९ ततः समाम् श्रवदत् बहन् जातिवंश्रभाषावादि राजान् अ्रधि 

त्या युन भाववाक्यं वक्तव्य । 

१९१ अनन्तरं परिमाणद ण्डवद् एको नलो मह्यमदायि, म च 

दूत उपतिष्ठन् माम् वदत्, उत्थायेश्वरस्य मन्दिरं वेदों तच्र- 

९ त्यसेवकांञ्च मिमौष्व। किन्त मन्दिरस्य वहदःप्राङ्गणं त्यज नं 

भिमौष्व यतस्तद् अन्यजातोयेभ्यो दत्तं, पवि्नं नगरञ्च दिचत्वारिश- 

२ न््मासान यावत् तेषां चरणे मंदिंग्यते। पञ्चात् मम दाभ्यां 

साचिभ्यां मया सामथ्यं दायिव्यते तावुषटलोमजवस्त्रपरिहितौ 

षष्यधिकदि श्रताधिकसदखदिनानि यावट् भाववाक्यानि वदिव्यतः। 

+ तावेव जगदौश्वरस्यान्तिके तिष्ठन्तौ जितट्ौ दौपटचौ च। 

५ यदि केचित् तौ दिंसितुं चेष्टन्ते तदं तयो वैदनाभ्याम् श्रि 

निगैत्य तयोः शरच्न् भख्मौकरिव्यति । यः कञ्चित् तौ दिषु 
€ चेष्टते तेनेवभमेव विनष्टव्यं । तयो भाववाक्यकथयनदिनेषु यथा इष्टि 
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६९४ योषन पति प्रकाशितं वाक्यं । १९१९ ऽ-१५ 

ने जायते तथा गगनं रोद्धुं तयोः सामथ्येम् अस्ति, अपरं तोयानि 

श्नोणितरूपाणि कत्ते जिजामिन्लाषात् सुज्कसुह्धः सव्वेविधदण्डेः 

एथिवौम् आहन्तुञ्च तयोः सामथ्यमस्ति । अपरं तयोः सच्छे 

समापन सति रखातलादर् येनोत्यितव्यं स पष्ुस्ताभ्यां सह युद्धा तौ 

जेव्यति इनिव्यति च । ततस्तयोः प्रभुरपि यस्यां महापुय्यां करभे 

इतो ऽ्थतो यस्याः पारमायिकनाग्नौ सदोमं भिसरश्चेति तस्या 

महापुर्य्याः सन्निवेशं तयोः कुणपे स्थास्यतः । ततो नानाजातोया 

नानावंप्रौया नानाभाषावादिनो नानादेशोयाश्च बहवो मानवाः 

साद्धेदिनच्रयं तयोः कुणपे निरौ चिव्यन्ते, तयोः कुएपयोः ्श्राने 

स्थापनं नानुज्ञास्यन्ति । यिव निवासिनश्च तयो ₹हतोरानन्दिग्यन्ति 

सुखभोगं कूव्वेन्तः परस्यर दानानि प्रषयिव्यन्ति च यतस्ताभ्यां 

भाववादिभ्ां एयिवौनिवासिनो यातनां प्राप्नाः। तस्मात् साद्ध- 

दिनत्तयात् परम् ईश्वरात् जौवनदायक श्रात्मनि तौ प्रविष्टे तौ 

चरणेरुद् तिष्ठतां, तेन यावन्तस्तावपश्न् ते ऽतौव चा सयुक्ता अभवन्। 

ततः पर तौ खर्गार् उच्वैरिदं कथयन्तं रवम् श्रष्ररणतां युां 

सानम् एतद् आरोहतां ततस्तयोः श्रचषु निरोचमाणषु तौ मेघेन 

खगम् आरूढवन्तौ । तदण्ड महाश्वमिकन्प जाते पुर्यां द शमांशः 

पतितः सप्तसहस्वाणि मानुषाश्च तेन ग्दमिकम्पेन इताः, अवशिष्टा 

भयं गत्वा खर्मोयेश्वरस्य प्रशंसाम् अकोत्तेयन्। दितोयः सन्तापो 

गतः पश्च दतोयः सन्तापस्रणंम् आगच्छति । 

सपमदूतस्य तूर्यं ध्वनिः । सू््यंपरिहितास्नौ तद्धि पक्तनागश्च । 

च्रनन्तरं सप्तमदूतेन द्वये वादितायां खगं उच्चैः खरोर्वागियं 

कोत्तिता, 

राजत्वं जगतो यद्यद् राज्यं तदधुनाभवत् । 
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११ ९९-१२ योनं प्रति प्रकाशितं वाकं । ९९५ 

अस्मत्मरभोस्तटोयाभिषिक्रस्य तारकस्य च । 

तेन चानन्तकालोयं राजलं प्रकरिख्यति ॥ 

९६ अपरम् दैश्वरस्यान्तिके खको यसिंहासनेषूपविष्टाश्चतुविंगरतिप्राचौना 

भुवि खन्यञ्नु श्वलेश्वरं प्रणम्यावदन्, 

९७ डे श्चत वन्तमानापि भविं परेश्वर । 

हे सव्वेश्राक्तिमन् सखामिन् वयं ते कुम्महे स्तवं । 

यत् त्वया क्रियते राज्य ग्टहोत्वा ते महाबलं । 

. विजातौचेषु कुत्सु प्राद्ब्देता तव क्रुधा । 

स्टतानामपि कालो ऽसो विचारो भविता यदा। 

म्टत्याश्च तव यावन्तो भविव्यद्रादिसाधवः । 

ये च चुद्रा महान्तो वा नामतस्त दि बिभ्यति। 
› सद्ा सव्वभ्य एतेभ्यो वेतनं वितरि व्यते । 

गन्तव्यश्च यदा नाश्नो वसुधाया विनाशकः ॥ 

९८  शआअननन्तरम् शश्वरम्य खगंस्यमन्दिरस्य द्वार मुक्तं तन््मन्दिरमस्ये च 

नियममच्रूषा दृश्वाभवत्, तेन तडितो रवाः स्तनितानि श्ूमिकम्बो 

गुरुतर भिलाषिञचेतानि समभवन् । 

€ॐ ५ ततः परं खगे महाचि्तं दृष्टं योषिदेकासौत् सा परिहित- 

खय्यी चन्द्रश्च तस्याश्चरण्योरधो डादश्ताराणं किरौटञ्च शिर- 

₹ स्यासोत् | सा गभेवतौो सतो प्रसववेदनया व्थितान्तरावम् 

रे श्रकरोत् । ततः सगं ऽपरम् एकं चिच दुष्टं महानाग एक 

उपतिष्टत् स लोहितवणेस्तस्य सप्त शिरांसि सक्च ्ङ्गाणि शिरःसु 

च सप्त किरोटान्यासन्। ख सखलाङ्गृलेन गगनस्यनच्ाणां ठतो - 

यां श्रम् अवश्टज्य॒एथिव्यां न्यपातयत् । स एव नागो नवजातं 

सन्तानं यसितुम् उद्यतस्तस्याः प्रबविष्यमाणाया योषितो ऽन्तिके 
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&१६ योनं प्रति घकाशितं वाकयं । १२ ५-९३ 

ऽतिष्ठत् । सा तु पुखन्तानं प्रदा स एव लौहमयराजदण्डन 

सव्वेजातौ खार यिष्यति, किञ्च॒ तस्याः सन्तान ईश्वरस्य समौपं 

तरौोचसिंहासनस्य च सन्निधिम् उद्धूतः। सा च योषित् प्रान्तरं 

पलायिता यतस्तच्ेश्वरेण निभ्भित च्राञ्रमे षश्चधिकश्रतदयाधिक- 

सहखटिनानि तस्याः पालनेन भवितव्य । | 

ततः परं खें संग्राम उपातिष्ठत् मोखायेलस्तस्य दूताश्च तेन 

नागेन सदहायुध्यन् तथा स॒ नागस्तस्य दूताश्च संयामम् अकुव्वेन्, 

किन्तु प्रभवितु नाग्रक्नुवन् यतः सगं तेषां स्थानं पुन नाविद्यत । 

रपर सष महानागो ऽयतो दिथावलः (श्रपवादकः) गोतानश्च 

( विपच्चः) इति नान्ना विख्यातो यः पुरातनः सपेः कृत्सं नरलोक 

भ्रामयति स प्रथिव्यां निपातितस्तेन साद्धं तस्य दूता श्रपि तच 
निपातिताः । ततः परं खरं उच्चे भाषमाणो रवो ऽय मयाश्रावि, 

चाणं शक्तिश्च राजत्वमधुनेवेश्वरस्य नः । 

तया तेनाभिषिक्तस्य चातुः पराक्रमो ऽभवत् ॥ 

यतो निपातितो ऽस्माकं भ्राद्ण्णं सो ऽभियोजकः । 

येनेश्वरस्य नः साच्तात् ते ऽदूख्यन्त दिवानिशं ॥ 

मेषवत्सस्य रक्रन सखसाच्छवचनेन च । 

ते तु निजितवन्तस्तं न च खेहम् श्रकुव्वैत । 

प्राेष्वपि खकयेषु मरणएस्येव सङ्टे । 

तस्माद् आनन्दतु खगे ह्यन्तं तज्निवामिनः । 
दा शमिसागरौ तापो युवामेवाक्रभिय्यति । 

युवयोरवतोरौ यत् गेतानो ऽतोव कोपनः । 

अल्पो मे समयो ऽस्येतच्चापि तेनावगम्यते ॥ 

अनन्तर स नागः प्रथिवयां ख निचिक्षं विलोक्य तां पुचप्रष्धूतां 
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९४ 

१५ 

१९ 

९७ 

योषितम् उपाद्रवत् । ततः सा योषित् यत् खकौयं प्रान्तरस्था- 

श्रम म्रत्युत्यतितु शक्तुयात् तदये महाङ्ुररस्य पचद्दयं त्ये दत्तं, सा 

तु तत्र नागतो दूरे कालेकं कालदयं काला द्धं यावत् पाल्यते । 

किंञ्च स नागस्तां योषितं सोतसा श्रावयितुं खमुखात्नदौवत् 

तोयानि तस्याः पश्चात् प्राकिपत्) किन्तु मेदिनो योषितम् 

उपकुव्वेतो निजवदनं व्यादाय नागमुखाद् उद्नौणेां नदौम् ्रपिवत्। 

ततो नागो योषिते करुद्धा तदंगशस्यावशिष्टलोकैरथेतो य रैश्रस्याज्ञाः 

पालयन्ति योशोः साच्यं धारयन्ति च तेः सह योद्धुं निगेतवान । 

दयोरद्धतयोः पश्ोद शनम् । 

ॐ ९ ततः परमहं मागरोयसिकतायां तिष्ठन् सागराद् उद्गच्छन्तम् 

~ 

+, | 

छ 

ग) 

एक पष दृष्टवान् तस्य दश श्रङ्गाणि सप्र भरिरांसि च दश्र 

शररङ्गेषु दश किरौोटानि गरःसु चेश्वरनिन्दाखूचकानि नामानि 

विद्यन्ते। मया दृष्टः स पश्एञ्चि्व्याघ्रसदृश्रः किन्त तस्य चरणौ 

भलृकास्येव वदनञ्च जिंवदनमिव । नागेन तस्म खोयपराक्रमः सोयं 

सिंहासनं महाचिपत्यच्चादायिः। मयि निरौच्तमाण तस्य शिरसाम् 

एकम् अन्तकाघातेन केदितभिवादृ श्त, किन्तु सस्थान्तकच्चतस्य 

प्रतोकारो ऽक्रिंयत ततः रत्छ्ो नरणोकस्तं॒पष्रुमधि चमत्कारं 

गतः, यञ्च नागस्तस्मे पश्वे सामथ्यं दन्तवान् सव्व तं प्राणमन् 
पत्रमपि प्रण्मन्तो ऽकययन्, 

को विद्यते पशोस्तुल्यस्तन्न को योद्ूमहेति । 

श्रनन्तरं तस्मै द पेवाक्येश्वरनिन्दावादि वदनं दिचल्वारिशन्मासान् 
यावद् अवस्थितेः सामथेञ्चादायि। ततः स दैश्वरनिन्दनाथं मुखं 

ग्याद्ाय तस्य नाम तस्यावासं स्यगेनिवासिनख निन्दितुम् श्रारभत । 

्रपरं घाभ्भिकैः स्ह योघनस्य तेषां पराजयस्य चानुमतिः सव्वै- 
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६१९८ योद्नं प्रति प्रकाशितं वाक्यं । १३ -८९८ 

जालौयानां सव्वेवभोयानां सव्वेभाषावादिनां सव्वंदिग्रोयानाञ्चा- 

धिपत्यमपि तस्मा अदायि। ततो जगतः ख्ष्टिकालाच्छेदितस्य = 

मेषवत्स॒स्य जवनपुस्तके यावतां नामानि लिखितानि न विद्यन्त 

ते एयिवौनिवासिनः सव्वं तं पदर प्रणस्यन्ति। यस्य ओद विद्यते ९ 

स परणोतु। यो जनो ऽपरान् वन्दोकृत्य नयति स खयं वन्दोभ्रय ९ 

स्थानान्तरं गमिव्यति, यख खद्गन इन्ति स खयं खङ्गन घा निग्यते । 

अत्र पविच्रलोकानां सहष्एतया विश्वासेन च प्रकाशितव्यं 

अनन्तरं पएथिवोल उद्गच्छन् श्रपर एकः पश्य मेया दृष्टः ख ५१ 

 चसषशावकवत् प्रङ्गदयविशिष्ट श्रासौत् नागवच्चाभाषत । स प्रयम- १२ 

पश्र न्तिके तस्य सव्वं पराक्रमं व्यवहरति विगरेषतो यस्य प्रथम- 

पशोरन्तिकच्ततं प्रतोकारं गतं तसय पूजां प्रयिः तन्निवासिनश्च 

कारयति । अपरं मानवानां साह्ाद् ्रआकाश्रतो भुवि वद्िवषेणा- ९२ 

दौनि महाका करोति । तस्य पशोः साचाट् येषां चिच्रकर्मेणां ९४ 

माघनाय सामथ्ये तसै दत्तं तैः स एथिवोनिवासिनो भ्रामयति, 

विषतो यः प्ुः खद्गन चतयुक्तो ग्छल्वाथ्यजौवत् तस्य प्रतिमा- 

निगमां एथिवोसिवासिन ्रादिश्रति । अपरं तस्य पशोः प्रतिमा १५ 

यथा भाषते यावन्तश्च॒ मानवास्तां पष्रप्रतिमां न पूजयन्ति ते 

यथा हन्यन्ते तथा पश्प्रतिमायाः प्राणप्रतिष्टां सामण्टे तसा 

अद्ायि। अपरं चुद्रमदद्धनिदरिद्रसुक्तदाखान् सर्व्वान् दचिएएकरे ९९ 

भाले वा कलङ्कं यादयति । तस्माद् ये तं कलङ्कमयतः पशनो नाम ९९ 

तस्य नान्नः सख्याङं वा धारयन्ति तान् विना परेण केनापि क्रय- 

विक्रये कत्तु न शक्येते । श्रच ज्ञानेन प्रकाशितव्यं । यो वुद्धिविशिष्टः ४८ 
स पशोः संख्यां गणयतु यतः सा मानवस्य सख्या भवति । सा चं 

सख्या षटषश्चधिकषट्श्रतानि । 
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मेष्शावकस्तस्य सद्धिनश्च । 

प्रथिव्याः शस्यच्छरदनं द्राक्ागुच्छरच्छेदनच्च । 

१४१९ ततः परं निरौचमाणेन मधा मेषश्रावको दृष्टः सख सियोन- 

१।। 

40), 

पत्वैलस्योपय्यै तिष्ठत्, अपरं येषां भालेषु तस्य नाम तत्पितुख नाम 

लिखितमास्ते तादृशाख्चतुञ्खलारिगशत्सदखाधिका लक्तलोकास्तेन 

माद्धेम् रासन् । अनन्तर बहृतोयान्धं रव दव गुरूतरस्तनितस्य 

च रव दव एको रवः ख्र्गात् मयाश्रावि। मयाश्रुतः स रवो 

वौणावादकानां वौणावादनस्य सदृशः सिंहासनस्यान्तिके प्राणि- 

चतुष्टयस्य प्राचौनवगेसख चान्तिके ऽपि ते नवोनमेक गौतम् श्रगायन् 

किन्त धरण्णैतः परिक्रोतान् तान् चतुश्लारिगशत्हस्ा धिकलक्त- 

लोकान् विना नापरेण केनापि तद् गौतं शिक्त शक्यते इमे 

योषितां सङ्गन न कलद्धिता यतस्ते ऽमेयना मेषश्रावको यत् किमपि 

स्थानं गच्छेत् तत्सव्वैख्िन् स्थाने तम् श्रनुगच्छन्ति यतस्ते मनुब्याणणां 

मध्यतः प्रथमफलानौवेश्ररस्य मेषशावकस्य च कते परिक्रोताः। 

तेषां वदनेषु चानृतं किमपि न विद्यते यतस्ते निदाषा ईश्वर- 
सिंहासनस्यान्तिके तिष्ठन्ति । 

श्रनन्तरम् आका श्रमध्येनोडौयमानो ऽपर एको दूतो मया दृष्टः 

सो ऽनन्तकालोयं सुसंवाद घारयति स च सुसंवादः सव्वेजातोयान् 

सव्वैवंगौोयान् सव्वेभाषावादिनः स्वेदे ्रौयांश्च एयिवोनिवासिनः 

प्रति तेन घोषितव्यः। स उच्चैःखरेणेदं गदति यूयमोश्वराट् 
बिभौत तस्य स्तवं कुरुत च यतस्तदौयविचारस्य दण्ड उपातिष्ठत् 

तस्माद् श्राकाश्नमण्डलस्य प्रथिव्याः समुद्रस्य तोयमप्रखवणनाञ्च सष्टा 

युश्नाभिः प्रणम्यतां । तत्पश्चा दितौय एको दूत उपस्थायावदत् 

पतिता पतिता खा महावाविल् या भव्वेजातौयान् खकौयं 
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व्यभिचाररूपं क्रोघमदम् च्रपाययत् । तत्पश्चात् तोयो दूत 

उपस्थायोचैरवदत्, यः कित तं पशं तस्य प्रतिमाञ्च प्रणमति 

सखभाले खकरे वा कलङ्कः ग्ट्हाति चसो ऽपौश्वरस्य को धपा खितम् 

अमिथित मदम् अयत इश्वरस्य क्रोधमदं पास्यति पविचदूतानां 

मेषश्रावकस्य च साक्षाद् वद्किगन्धकयो यातनां लश्यते च । तेषां 

यातनाया धूमो ऽनन्तकालं यावद् उद्गमिच्यति ये च पश्ररुं तस्य 

प्रतिमाञ्च॒ पूजयन्ति तस्य नाम्नो इङः वा ग्टह्ृन्ति ते दिवानिशं 

कञ्चन विरामं न प्रा्यन्ति। ये मानवा ईश्वरष्याज्ञा योश्रौ 

विश्वासञ्च पालयन्ति तेषां पविचलोकानां सहिष्णतयात प्रकाजितब्य। 

श्रपर खर्गात् भया सह सम्भाषमाण एको रवो मयाभ्रावि तेनोक्त 

लं लिख, ददानोमारभ्य ये प्रभो चियन्ते ते षता धन्या इति; 

श्रात्मरा भाषते सत्यं सखश्रमेभ्यस्ते विरामः प्राप्नवयः, तेषां कर्म्माणि 

च तान अनुगच्छन्ति । 

तदनन्तरं निरौच्माणेन मया ्ेतवणे एको मेघो दृष्टस्तन्मेघा- 

रूढो जनो मानवपुच्राकृतिर स्ति तस्य शिरसि सुवणेकिरौटं करे 

च तोच्णं दाच तिष्ठति । ततः परम् अन्य एको दूतो मन्दिरात् 

निगत्योच्चैःखरेण तं मेघारूढं सम्ाग्यावदत् लया दां प्रसाय्यै 

शरस्यच्छदनं क्रियतां शस्यच्छंदनस्य खमय उपस्यितौो यतो मेदिन्याः 

शस्यानि परिपक्रानि। ततस्तेन मेधारूटेन परथिवयां दाच प्रसाय्ये 

ध्चिव्याः शस्यच्छेदनं छतं । श्रनन्तरम् अपर एको दूतः खगेखमन्दिरात् 

निगेतः सो ऽपि तौच्णं द्ाचं धारयति । अपरम् अरन्य एको दूतो 

वेदितो निगेतः स वद्ेरधिपतिः स उच्वैःसखरेण तं तौच्एदाचधारिषं 

सम्भाव्यावट्त् तया खं तौच्ं द1३ प्रसाय्ये मेदिन्या द्राचा गच्छच्छेदनं 

क्रियतां यतस्तव्फलानि परिणएतानि। ततः स दूतः एचिव्यां खदा 
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प्रसाय्ये एरथिव्या द्वाचाफलच्छेदनम् अकरोत् तत्फलानि चेश्वरस्य 

° क्रोधखरूपस्य महाङ्गुण्डस्य मध्यं नि कित् । तत्कुण्डस्थफलानि च 

वहि मटितानि ततः कुण्डमध्यात् निगंतं रक्तं क्रोश श्रतपय्येन्तम् 

श्रश्वानां खलोनान् यावद् याप्नोत् । 

सप्ान्तिमाघातत्वम् । 

१५९ ततः परम् अदं खगे ऽपरम् एकम् श्रहुतं मद्याचिक्क 
दृष्टवान् अतो ॐ दंण्डेरोश्वरस्य कोपः समाश्धिं गमिव्यति तान् 

₹ दण्डान् धारयन्तः सक्त दूता मया दृष्टाः वङ्किमिभितस्य काचमयस्य 

जलाश्यस्याङृतिरपि दृष्टा ये च पशोस्तत्मतिमायास्तन्ना्नो ऽङस्य च 

प्रश्रतवन्तस्ते तस्य काचमयजला श्यस्य तोरे तिष्ठन्त शश्वरोयवोणएण 

३ धारयन्ति, ईश्वरदासस्य मो गतं मेषश्रावकस्य च गतं गायन्तो 

वदन्ति, यथा, 

सव्वेशक्तिविशरिष्टस्तं हे प्रभो परमेश्वर । 

त्दौ यसव्वेकर्राणि महान्ति चाह्ुतानि च । 

सव्वैपुष्यवतां राजन् मार्गा न्याय्या खता ते । 

डे प्रभो नामधेयात्ते को न भीतिं गमिय्यति । 

को वा तदौयनान््रशच प्रशंसां न करिव्यति। 

केवलस्व पवि्ो ऽसि सबव्वेजातोयमानवाः । 

त्वामेवाभिप्रणस्यन्ति समागत्य लद न्तिक । 

यस्मात्तव विचारान्नाः प्रादुर्भावं गताः किल ॥ 

५ तदनन्तर मयि निरौक्माणे सति खगं साच्छावादस्य मन्दिरस्य 

€ दवारं सुक्तं। ये च सप्त दूताः सप्त दण्डान् धारयन्ति ते तस्मात् 

मन्दिरात् निरगच्छन् । तेषां परिच्छदा निश्रेलश्भ्रवणेवस्तनिभ्भिता 
° वच्षांसि च खुवणंश्टङ्कलं वें्टितान्यासन् । श्रपरं चतुणणं प्राणिनाम् 
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एकस्तभ्यः सप्नदूतेभ्यः सप्तसुवणकसान् च्रददात् । श्रनन्तरम् ईश्वरस्य = 

तेजःप्भावकारणात् मन्दिरं धृभेन परिप्रणं तस्मात् तैः सदूतः 

लक्नदण्डानां समात्निं यावत् मन्दिरं केनापि प्रवेष्टु नाशक्यत । 

ततः परं मन्दिरात् तान् सप्दूतान् सम्भाषमाण एष १ € ९ 

महारवो मयाश्चावि, यूयं गला तेभ्यः सप्तकसेभ्य इश्वरस्य क्रोधं 

छथिव्यां खावयत । 

ततः प्रथमो दूतो गला खकसे यद्यट् अविद्यत तत् एयिब्याम् ? 

श्रस्लावयत् तस्मात् -पशः कलङ्भधारिणणं तत््रतिमाप्रूजकानां 

मानवानां शरौरेषु व्यथाजनका दुष्त्रणा च्रभवन् । 
ततः परं दितौयो दूतः खकंसे यद्यद् श्रविद्यत तत् समुद्रे र 

ऽखावथत् तेन स कुणएपस्य शोणितशू्यभवत् खुसुद्र खिता सव्व 

प्राणिनो ग्डत्युं गताः । 

्रपरं ठतौयो दूतः खकंसे यद्यद् अविद्यत तत् सव्वं नदौषु » 

जलप्रखवणषु चासरावयत् ततस्तानि रक्रमयान्यभवन् । श्रपर 

नोयानाम् श्रधिपस्य दूतस्य वागियं मया श्रता । 

वन्तेमानख शतश भ विव्यश्च परेश्रः । ५ 

त्वमेव न्याथ्यकारौ यद् एतादृक् वं वयचारयः ! 

भविश्यदादिसाधुनां रक्तं तेरेव पातितं । 
श्नोणितिं वन्तु तेभ्यो ऽद्ास्तत्पान तेषु युज्यते ॥ 

श्रनन्तरं वेदौतो भाषमाणस्य कस्यचिद् श्रयं रवो मया श्र॒तः, ° 

डे परेश्वर सत्यं तत् डे स््वेशक्तिमन् प्रभो । 

सत्या न्याय्या सर्व्वा हि विचारान्ञारटौोयकाः ॥ 

चनन्तरं चतुरौ दूतः सखकंसे यद्यद् श्रविद्यत तत् स्वे खग्यं = 

ऽस्तावथत् तस्मे च वद्धिना मानवान् दग्धु सामयम् ्रदायि। तेन < 
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११९ 

९२ 

१२ 

१५५ 

९९ 

\ ॐ । 

श्व 

मनुब्या महातापेन तापितास्तषां दण्डानाम् ्राषिपत्यविशिष्टस्येश्वरस्य 

नामानिन्दन् तम्रशंसायेञ्च मनःपरिवत्तेनं नाकुव्वेन् । 

ततः परं पञ्चमो दूतः खकसे यद्य् अविद्यत तत् सव्वं पोः 
सिंहासने ऽखरावयत् तेन तस्य राष् तिमिराच्छन्नम् अभवत् लोका 

वेदनाकारणात् सखरसना श्रदंश्वत । खकौयव्ययात्रणकारण्णच् 

सखगेस्थम् ईश्वरम् अनिन्दन् खक्रियाभ्यश्च मनांसि न परावन्तेयन् । 

ततः परं षष्ठो दतः खकंसे यद्यद् श्रविद्यत तत् सन्व फरातास्ये 

महानदे ऽखावयत् तेन सखच्यादयदिश्र ्रागमिब्यतां राज्ञां 

मागैखुगमाथे तस्य तोयानि पय्यष्र्यन् । श्रनन्तरं नागस्य वदनात् 

पशो वेदनात् मिश्याभाववादि नश्च वदनात् निगेच्छन्तस्लयो रचय 

शरात्मानो मया दृष्टास्ते मण्डुकाकाराः। त श्राञ्चययैकम्मैकारिणो 

ग्रतानाम् आत्मानः सन्ति सव्वंशक्तिमत रशैश्वरस्य महहादिने येन 

युद्धेन भवितव्यं तत्छते क्त्सजगतो राज्ञः सयदहोतुं तेषां सन्निधिं 

निगच्छन्ति । श्रपरम् दत्रिभाषया इ्मेगिदोनामकस्थाने ते 

सङ्गुहोताः। पश्छादं चौरवद् श्रागच्छामि यो जनः प्रुद्धसिष्ठति 
यथा च न्मः सन् न पय्यैटति तस्य लज्ना च यथा दृश्या न भवति 

तथा खवासांसि र्ति स धन्यः । 

ततः परं सप्तमो दूतः खकंसे यद्यद् विद्यत तत् सव्वेम् 

श्राकाओे ऽखावयत् तेन सखर्गौयमन्दिर मध्यस्थ सिंहासनात् महारवो 

ऽयं निगेतः समाभ्भिरभवदिति । तदनन्तरं तडितो रवाः स्तनितानि 

चाभवन्, यस्मिन् काले च एयिव्या मनुग्याः ्ष्टास्तम् ्रारभ्य 

यादृद्यदाश्चमिकम्पः कदापि नाभवत् तादृग् श्दकम्पो ऽभवत् । तदान 

मदहानगरौ जिखण्डा जाता भिन्नजातौयानां नगराणि च न्यपतन् 

महाबाविल् चेश्वरेण खक यप्रचण्डकोपमदिरापाचदानायं संस्मृता [ 
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६२8 धोनं पति धक शितं वाक्य। १६ २,-१७ € 

दौ पाञ्च पलायिता गिरयश्चान्तहिताः । गगनमण्डलाच्च मनुव्याएम् २. 

उप््यैकेकद्रौएपरिमित शिलानां महाटृष्टिरभवत् तच्छछिलादृष्टेः ९१ 

क्तात् मनुव्या ईश्वरम् अनिन्दन् यतस्तन्नातः ज्ञो ऽतोव महान् । 

महावेश्याधादंश्रनस् । 

तदनन्तरं तेषां सप्रकसधारिणणां षप्तदूतानाम् एक श्रागत्य १ ॐ ९ 

मां सम्भाव्यावदत्, अचागच्छ, मेदिन्या नरपतयो यया वेश्यया साद्ध > 

व्यभिचारकम्म छतवन्तः, यस्या वयभिचारमरेन च परथिवोनिवासिनो 

मत्ता श्रभवन् तस्या बह्तोयेषृपविष्टाया महावेश्याया दण्डम् रहं 

` लां द्शेयाभि। ततो ऽहम् श्रात्मनाविषटस्तेन दूतेन प्रान्तरं नौतस्तच २ 

निन्दानामभिः परिपणे सक्तशिरोभि दंशश्टङ्गेख विशिष्टं िन्दुरवणें 

पष्ररमुपविष्टा योषिदेका मया इष्टा सा नारौ छृष्एलोडितवणे » 

भिन्दु रवणेच्च परिच्छदं धारयति खणमणिसुक्ताभिश्च विग्चषितास्ति 

तस्याः करे णा दद्र येः खव्यभिचारजातमलेखच परिप्रणं एकः सुवणएंमयः 

कंसो विद्यते। तस्मा भाले निगृढवाक्यमिदं एयिवोख्वेश्वानां ५ 

इण्क्रियाणाञ्च माता महाबाबिलिति नाम लिखितम् श्रास्ते। 

मम दृषटिगोचरग्था सा नारौ पविरलोकानां रुधिरेण योशोः ‹ 

साक्षिणां रुधिरेण च मनत्तारोत् तस्या दशेनात् ममातिगश्रयम् 

आश्चय्येज्ञानं जातं । ततः स दूतो माम् अवदत् कूुतस्तवाञ्चय्येन्नानं 

जायते ? श्रस्ा यो षितस्तदा इनस्य सप्तशिरोभि दं ्ष्टङ्गेश्च युक्तस्य 

पशोश्च निगृूढभावम् अहं लां ज्ञापयामि। व्या दृष्टो ऽसौ न 

पटरासोत् नेदानों वन्तेते किन्तु रसातलात् तेनोदेतव्यं विनाशञ्च 

गन्तव्यः। ततो येषां नामानि जगतः ख्ष्टिकालम् आरभ्य 

जे वन पुस्तके लिखितानि न विद्यन्ते ते एथिङ्ोनिवा सिनो भ्चतम् 

अव ्तमानसुपस्थास्यन्तञ्च तं प्रं दृ्टाञ्च्ये मंस्यन्ते। अत्र ज्ञानयुक्तया « 
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१७ २०-१८ २ योष्नं प्रति प्रकाशितं वाकं । ६२५ 

{^ 9 

१ ̂  

१९ 

१५ 

१९ 

१७ 

शः 

बुद्या प्रकाशितव्यं । तानि सप्तशिरांसि त्या योषित उपवेशन 
स्थानखरूपाः सप्रगिरयः सपत्न राजान सन्ति । तेषां पञ्च पतिता 

एकश्च वत्तंमानः गेषश्चाद्याप्यनुपस्ितः ख यदो पस्थास्यति तदापि 

तेनाल्यकालं स्थातव्यं, यः पश्ररासोत् किन्दानौ न वत्त॑ते 

स एवाष्टमः, स सप्नानाम् एको ऽस्ति विनागश्रं गमिव्यति च। त्या 

दृष्टानि दश्र्ररङ्गा्यपि दश राजानः सन्तिः, श्रद्यापि ते राच्यं न 

प्राप्त किन्तु मुह्नत्तेमेकं यावत् पशना सद्धं ते राजान इव प्रभुत्व 

प्राष्यन्ति । त एकमन्त्णएण मविग्यन्ति सखकौयश्रक्तिप्रभावौ पशवे 

दास्यन्ति च। ते मेषशावके साद्धं योच्छन्ति, किन्तु मेषश्रावकस्तान् 
जेव्यति यतः स प्रश्नां प्र्च राज्ञां राजा चास्ति तस्य सङ्गिनो 

ऽप्याहृता अ्रभिरूचिता विश्वास्या । श्रपर स माम् अवदत् 

खा वेश्या यच्नोपविगश्रति तानि तोयानि लोका जनता जातयो 

नानाभाषावादिनश्च सन्ति। त्या दृष्टानि दश्च श्रङ्गाणि प्रुञमे 

तां बेश्याम् छतो यियन्ते दौनां नघ्राञ्च करिच्यन्ति तस्या मांषानि 

भोच्छयन्ते वद्किना तां दादयिश्यन्ति च। यत शश्वरस्य वाक्यानि 

यावत् सिद्धं न गमिद्यन्ति तावद् ईश्वरस्य मनोगतं साधयितुम् 

एकां मन्त्रां शला तस्मे पश्वे खषां रच्छं दातुश्च तेषां 

मनांसोश्वरेण प्रवस्तितानि। रपर वया दृष्टा योषित् सा महानगरौ 

या एचिब्या रान्ञाम् उपरि राजत्वं कुरुते । 

महावाविलोऽधः पतनम् । 

१८ ९ तदनन्तरं खर्गाद् श्रवरोहन् श्रपर एको दूतो मया दृष्टः 
र ख मदहापराक्रमविशिष्टस्तस्य तेजसा च एथिवो दौप्ना । ख बलवता 

खरेण वाचमिमाम् श्रघोषयत् पतिता पतिता महावाविल्, खा 

तानां वसतिः सब्वंषाम् श्रव्ररव्यात्मनां कारा सर्व्वेषाम् अ्रद्ररचोनां 
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६९६ योषन प्रति प्रकाशितं वाक्यं । १८ २- 

षण्यानाञ्च प्चिणं पिच्जरश्चाभवत् । यतः स्वजातौ यास्तस्या 

व्भिचारजातां कोपमदिरां पौतवन्तः एयिव्या राजानश्च तया 

सह व्यभिचार कृतवन्तः एथिव्या बणिजिश्च तस्याः सुखभोगना ल्याद् 

धनाच्छतां गतवन्तः । ततः परं खवर्गात् मयापर एष रवः श्रुतः, 

हे मम प्रजाः, यूयं यत् तस्याः पापानाम् अंशिनो न भवत तस्या 

दण्डश्च दण्डयुक्ता न भवत तदये ततो निगेच्छत । यतस्तस्या: पापानि 

गगनस्य्रान्यभवन् तस्या अघशनक्रियाशश्वरेण संस्मृताः । परान् 

प्रति तया यद्द् व्यवदइतं तदत् तां प्रति व्यवहरत, तस्याः कश्मेणं 

दिगशफलानि तस्यै दत्त, यस्मिन् कसे सा परान् मद्यम् अपाययत् 

तमेव तस्याः पानाथे दिगुणएमद्येन पूरयत । तया यात््मन्ञाचा यश्च 

सुखभोगः कतस्तयो दिगण यातनागशोकौ तस्यै दन्त, यतः सा 

खकौयान्तःकरणएे वदति, राज्ञौवद् उपविष्टां नानाया न च 
शोकवित्। तस्माद् दिवक्ष एकस्मिन् मारौदुर्भिंचशोचनेः सा 

समाज्ञोव्यते नारो ध्यच्छते वद्किना च सा; यद् विचाराधिपस्तसछा 

वलवान् प्रञ्ुरौश्वरः, व्यभिचारम्तया सादं सुखभोगश्च यैः छतः, ते 

सव्व एव राजानस्तदादधुमद शनात् प्ररो दिव्यन्ति वचां सि चाहनिव्यन्ति 

बाहभिः। तस्यास्ते यातनाभौते दूरे खितवेद ु च्यते, हा हा बाबिल् 
महास्थान हा प्रभावाच्िते पुरि, एकस्मिन् श्रागता दण्डे विचारान्ञा 

त्वदौयका । मेदिन्या बणिजिश्च तस्याः कते रुदन्ति शोचन्ति च 

यतस्तेषां पश्यद्रव्याणि केनापि न क्रौयन्ते। फलतः सुवणेरोप्यमणिसुक्राः 

सखच्छवस्लाशि छृष्णलोदितवासांसि पडवस्लाणि सिन्दुरवणेवासां सि 

चन्दनादिकाष्टानि गजदन्तेन महार्ध॑काष्टेन पित्तललौ हाभ्यां 

मम्मेरप्स्तरेण वा निभ्भितानि सव्वेविधपाच्ाणि व्रगेला धूपः 

सुगन्धद्रव्यं गन्धरसो द्राच्वारसनल्तेलं शसयचणे गोधूमो गावो मेषा 
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१८. १४-रर् योधनं प्रति प्रकाशितं वाक्यं । ६२७ 

९४ 

१४ 

९६ 

१९ 

श्द् 

१९ 

२९ 

५ 

श्रश्वा रया दासेया मनुव्यप्राणओैतानि पण्छद्रव्याणि केनापि न 

करौयन्ते । तव मनोऽभिलाषस्य फलानां समयो गतः, लन्तो दूरौतं 

यद्यत् शोभनं श्रूषएएं लव, कदाचन तदूदशो न पुन लेश्यते त्वया । 

तदिक्रेतारो ये बणिजिस्तया घनिनो जातास्ते तस्या यातनाया भयाद् 

दूरे तिष्न्तो रोदिखन्ति शोचन्तश्चेदं गदिय्यन्ति द हा महापुरि, 

तं खच्छवस्तरः कृष्णलो हिितवस्तेः सिन्द्रवणवाखोभिश्वाच्छादिता 

खणंमणिमुक्ताभिरलद्ता चासौः, किन्तवेकस्मिन् दण्डे खा महासम्यद् 

लक्ता । श्रपरं पोतानां कणधाराः समूदलोका नाविकाः समुद्र 

वयवसायिनञ्च सबं दूरे ति्न्तस्तस्वां दास्य धमं निरौचमाणा उचः 

खरेण वदन्ति तस्या मदानगर्थ्याः किं तुल्यं? श्रपर खशिरःसु 

ग्ठत्तिकां निकष्य ते रुदन्तः शो चन्तयोचैःखरेणएदं वदन्ति इहा हा 

यस्या महापुर््यां बाङ्ल्यघधनकारणणात् सम्पत्तिः सिता खवः 

सासुद्रपोतनायकरैः, एकस्िनेव दण्डे सा सम्या च्छिन्नतां गता । 
हे स्वगेवासिनः सव्वं पविचाः प्ररिताश्च हे । 

हे भाविवादिनो यूथं छते तस्याः प्रषेत । 

युद्माकं यत् तया साद्धं यो विवादः पुराभवत् । 

दण्डं ससुचितं तस्य तस्ये यतर दौश्वरः ॥ 

अनन्तरम् एको बलवान् दूतो छहत्पेषणोप्रस्तरतुल्य पाषाणमेकं 

ग्टहोल्ला समुद्रे निचिप्य कथितवान्, ईदृग्बलप्रकाशेन बाविल् 

महानगर निपातयिग्यति ततस्तस्या उदेशः पुन ने लश्यते । 

वल्लकौवादिनां शब्दः पुन नं श्रोष्यते लयि। 

गायकानाञ्च शब्दो वा वंग्रौद्धर््यादिवादिनां । 

शिन्पकन्मकरः को ऽपि पुन ने द्रच्छते त्वयि। 

पेषण प्रस्तरध्वानः पुन नें ओखखयते तयि । 
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६२८ योष्टनं प्रति प्रकाशितं वाक्यं । १८ २३-१९ ५ 

दौपस्यापि प्रभा तद्त् पुन नं द्रच्छते वयि । ५, 

न कन्यावरयोः शब्दः पुनः सश्रोव्यते त्वयि । 

यस्ान्यस्याः एयिया ये बणिजस्तेऽभवन् तव । 

यक्माच्च जातयः सव्वं मोहितास्तब मायया । 

भाविवादिपविचाणां यावन्तञ्च इता भुवि । ९४ 

सर्व्वेषां श्नोणितं तेषां प्राप्त सव्वं तवान्तरे ॥ 

सजाधिराज्ञयौशोदिंजययात्रा । 

ततः परं खम॑खानां महाजनताया महा शब्दो ऽयं मया शतः, १९ 

ब्रत परेश्वरं धन्यम् अ्रस्मदोयो य ईश्वरः । 

तस्याभवत् परि्राण प्रभावश्च पराक्रमः॥ 

विचाराज्ञाश् तस्यैव सत्या न्याय्या भवन्ति च। ~ 

या खवेश्याक्रियाभिश्च व्यकरोत् छ्तरमेदिनों ॥ 

तां ख दण्डितिवान् वेश्यां तस्याञ्च करतस्तया । 

शोणितस्य खदाखानां सं्नोधं स ग्टहोतवान् ॥ 

पुनरपि तेरिदसुक्त यया, द 

्रूत परेश्वरं ॒धन्यं यन्नित्यं नित्यमेव च। 

तस्या दास्य धूमो ऽसौ दि श्मूद्ंसुदेव्यति ॥ 

ततः परं चतुविवंश्रतिप्राचौनाञ्चत्वारः प्राणिनश्च प्रणिपत्य * 

सिंहाखनोपविष्टम् ईश्वरं प्रणम्यावदन्, 

तथास्तु परमेश स्वैरेव प्रशस्यतां ॥ 

च्रनन्तर सिंहासनमध्यार् एष रवो निगेतो, यथा, ५ 

डे ईश्वरस्य दासेया स्तद्भक्ताः सकला नराः । 

युयं चुद्रा महान्तश्च प्रशंसत व इश्वरं । 
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४१ 

४.६ 

५१ 

१९ 

१५४ 

ततः पर महाजनतायाः शब्द इव बड्तोयानाश्च शब्द टव 

शरूतर स्तनितानाश्च शब्द इव शब्दोऽयं मया अतः, 

ब्रूत परेश्वरं धन्यं राजल प्राप्रवान् यतः । 

स परमेश्वरो ऽस्नाकं यः सव्वेशक्रिमान् प्रभुः ॥ 

कौौत्तेयामः स्तवं तस्य इष्टाखोल्लासिता वयं । 

यन्म्षश्रावकस्येव विवाइसमयो ऽभवत् ॥ 

वाग्दन्ता चाभवत् तस्मै या कन्या सा सुसच्निता। 

परिधानाय तस्ये च दत्तः प्रभः सुचेलकः ॥ 

स सुचेलकः पविच्रलोकानां धाश्मिकल्ानि। ततः स माम् 

उक्वान् तमिदं लिख मेषश्रावकस्य विवादभोच्याय ये निमन्तितास्ते 
धन्या इति। पुनरपि माम् ्रवदत्, इमानौश्वरस्य सत्यानि 

वाक्यानि । रनन्तरम् श्रहं तस्य चरणएयोर न्तिके निपत्य त प्रणन्तु- 

सुद्यतः। ततः स माम् उक्वान् सावधानस्तिष्ट मेवं कुरु चौशोः 

साच्छयविशिषटेस्तव रादठभिस्लया च सहदासो ऽहं । शे श्वरमेव प्रणम 

यस्नाट् थो शोः साच्यं भाववाक्यस्य सार 

श्रनन्तरं मया सुक्रः खी दृष्टः, एकः श्वेतवा ऽशो ऽपि 

इृष्टस्तदारूढो जनो विश्वास्यः सत्यमयश्चेति नान्ञा ख्यातः स 

यायार्थेन विचारं युद्धञ्च करोति । तस्य नेचे ऽपिगिखातुच्े 

शिरि च बहकिरौटानि विद्यन्ते तच्च तस्य नाम लिखितमस्ति 

तमेव विना नापरः को ऽपि तन्नाम जानाति। स रुधिरमग्रन 

परिच्छदेनच्छादित ंश्रवाद इति नान्नाभिध्रौयते च । रपर 

स्वगेश्सेन्यानि अओताश्ारूढानि परिहितनिश्मेलश्वेतद्छच्छवस्ताणि च 

९५ शूला तमनुगच्छन्ति । तस्य वक्वाद् एकस्तौ च्छणः खङ्गो निगेच्छति 

तेन खङ्गेन सव्वेजातौयास्तेनाचातितव्ाः ष च लौहदण्डन तान् 
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चारयिद्यति सव्वेशक्रिमत ईश्वरस्य प्रचण्डकोपरसोत्पादकद्राच्चाङ्ुण्डे 

यद्यत् तिष्ठति तत् सव्वं स एव पदाभ्यां पिनष्टि । अपरं तस्य परि- 

च्छद उरसि च राज्ञां राजा प्रश्ना प्रभुश्चति नाम लिखितमस्ति, 

श्रनन्तरं खय्यं तिष्ठन् एको दूतो मया दृष्टः, श्राकाश्रमध्य 

उङ्खोयमानान् सर्व्वान् पचिएः प्रति स उचचेःखरेणेदं घोषयति, 

अचागच्छत । दश्वरस्य मडाभोज्ये मिलत, राक्ञां क्रयाणि सेना- 

पतोनां क्रदयाणि वौराणणं क्वयाण्थश्चानां तदारूढानाञ्च क्रवयाणि 

दाखमुक्तानां चुद्रमहतां सर्व्वेषामेव क्रवयाणि च युक्नाभि भेचित- 

व्यानि । ततः परं तेनाश्राूढजनेन तदौयतेनयेञख सद्धं युद्धं कमत 

ख पश्रः परथिव्या राजानस्तषां सेन्यानि च समागच्छन्तोति मया 

दृष्टं । ततः स प्रद छेतो यश्च भिश्याभाववादि तस्यान्तिके विच- 

कराणि कुव्वेन् तेरेव पश्वद्कधारिणस्तत्रतिमापूजकांख भ्रमितवान् 

सो ऽपि तेन षाद्धं टेतः। तौ च वङ्किगन्धकज्वलितच्दे जोवन्नौ 

निचिक्नौ । अवशिष्टा तस्याश्वारूढस्य वन्रानिगे तखद्गेन इताः, तेषां 

कयेखच पक्चिणः सव्वं ठस्तिं गताः । 

वंषदहखरं घावत् शयतानस्य वन्धनं तत्कालौोयमदहाविचारदिनकयनच्च। 

2 ॥ 

१ 

१९ 

ष ~ 

५. 

ततः परं खर्गांद् श्रवरोहन् एको दूतो मया दृष्टस्तस्य ॐ ० ९ 

करे रसातलस्य कुञ्जिका महाप्रहखुःलच्चेकं तिष्ठतः । श्रपरं नागो 
€ नह ॐ, € म 

ऽतः यो ठद्धः सप ऽपवाद्कः ओेतानश्चास्ति तमेव त्वा व्ष॑सदख 

यावद् बद्धवान् । रपर रसारलेे तं नि्चिप्य तदुपरि डारं रधा 

सुद्राङ्धितवान् यस्मात् तद् वरषसदसं यावत् समयं न भवेत् तावत् 
परजातौयास्तन पुन ने ् रमितव्याः । ततः परम् अ्रल्यकालायं तस्य 

मोचनेन भवितव्यं । अनन्तरं मया सिंहासनानि दृष्टानि तच ये 

जना छपाविश्रम् तेभ्यो विचारभारो ऽदौयत; श्रनन्तरं योशोः 
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श्ल 

9), 

११ 

५९ 

१९ 

साच्छस्य कारणाद् रदैश्वरवाक्यस्य कारणाच येषां शिरण्केदनं रतं 

पशशोस्तदौयप्रतिमाया वा प्रजाये ने छत्रा भाले करे वा कलङ्को 

ऽपि न ्टतस्तषाम् श्रात्मनो ऽपि मया दृष्टाः, ते प्राप्रजोवना 

स्तदर्षसहसख यावत् खोष्टेन सादं राजत्वमङ्व्वेन् । किन्त्ववशिष्टा 

खतजनास्तस्य वषेषदसस्य समापनः पूवे जवनं न प्रापन् । एषा 
प्रथमोल्थितिः। यः कित् प्रथमाया उत्थितेरश्ौो सष धन्यः 

पविचरश्च । तेषु दितौ यण्डत्योः को ऽप्यधिकारो नास्ति त ईश्वरस्य 

खौष्टस्य च याजका भविष्यन्ति वषसदस्तं यावत् तेन सद राजत्वं 

करिष्यन्ति च। 

वसदस समक्न शेतानः खकारातो मोच्छते। ततः स 

एयिव्याश्चतुदिंचु श्थितान् सव्वेजातौयान् विगेषतो जुजाख्यान् 

माजूजास्यां श्च सामुद्रसिकतावद् बहसंख्यकान् जनान् भ्रमयिला 

युद्धाथं संग्रहोतं निगेभिश्यति । ततस्ते मेदिन्याः प्रखेनागत्य 
पविचलोकार्नां दुगे प्रियतमां नगरौञ्च वेष्टितवन्तः किन्त्वौश्वरेण 
निलिक्तो ऽप्रिराकाश्ात् पतिता तान् खादितवान् । तेषां संमयिता 

च शओेतानो वद्धिगन्धकयो हदे ऽतः पष्ट भिंश्याभाववादौ च 

यत्र तिष्ठतस्तत्ैव निकिक्तः, तचानन्तकालं यावत् ते दिवानिशं 

यातनां भोच्यन्त । 

ततः श्एक्तम् एकं महासिंहासनं मया दृष्टं तदुपविष्टो ऽपि 

दृष्टस्तस्य वदनान्तिकाद् ग्नभोमण्डले पलायेतां पुनस्ताभ्यां खानं 

न लभ्धं। श्रपरं चुद्रा महान्तञ्च स्ववं टता मया दृष्टाः, ते 

सिंहासनस्यान्तिके ऽतिष्ठन् यन्धा व्यस्तोय्येन्त जोवनपुस्तकाख्यम् 

अपरम् एकं पुस्तकमपि विस्तौणे। तच य्न्धेषु यद्यत् लिखितं 

तस्मात् तानाम् एकैकस्य सखक्रियानुयायो विचारः ङतः । तदान 
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मुद्रण खान्तरस्था सतजनाः समर्पिताः, -्छत्युपरलोकाभ्यामपि 

खान्तरस्था शखतजनाः समर्पिताः, तेषाश्चे्ैकस्य खक्रियानुयायौ 
विचारः कतः । श्रपरं ्ल्युपरलोकौ वल्िहदे निचिक्तौ, एष एव १४ 
दितोयो शल्यः । यस्य कस्यचित् नाम जोवनयुस्तके लिखितं ९५ 

नाविद्यत स एव तसन् वङ्किह्ृदे न्यक्चिप्त । 

नव्यनभः| प्रथिव्यो वंशनस् । 

अनन्तरं नवौनम् श्राकाश्रमण्डलं नवौना एथिवौ च मया ॐ९१ 

दृष्टे यतः प्रथमम् आआकाश्रमण्डलं प्रथमा एथिवौ च लोपं गते 

समुद्रौ ऽपि ततः परं न विद्यते । 

श्रपरं खर्गाट् अवरोहन्तो पवित्रा नगरौ, च्रयेतो नवौना १ 

चिश्रालेमपुरौ मया दृष्टा, सा वराय विश्वषिता कन्येव 

सुसच्जिता्षोत् । अ्रनन्तरं खर्गाद् एष महारवो मया श्रुतः पश्यायं ° 
मानवैः साद्खेम् शश्वरस्यावासः, ख तैः साद्धं वच्यति ते च तस्य प्रजा 

भविब्यन्ति, दैश्वरश्च खयं तेषाम् ईश्वरो शल्वा तैः सादं ख्ास्यति। 

तेषां नेकेभ्श्चाशूणि सर््वाणौश्वरेण प्माच्छेन्ते ख्त्युरपि पुन ने ५ 

भविव्यति शो कविलापक्तश्ना श्रपि पुन नं भविव्यन्ति, थतः प्रथमानि 

सर्व्वाणि व्यतौतानौ । श्रपर सिंहाखनोपविष्टो जनो ऽवदत् पश्चादहं ५ 

सर्व्वाणि नूतनोकरोभि । पुनरवदत् लिख यत दरमानि वाक्यानि 

सत्यानि विश्वाख्यानि च सन्ति। पुन माम् श्रवदत् समाप्त, 

रह कः स्ख, श्रम् शआ्रादिरन्तश्च, यः पिपासति तस्मा श्रं 

जो वनदायिप्रखवणस्य तोयं विनामूद्यं दास्यामि । यो जयति स॒ ° 

सर्व्वषाम् अ्रधिकारो भवोग्यति, शरञ्च तयेश्वरो भवि्याभिस च मम 

पुचो भविग्यति। किन्तु भोतानाम् अविश्वासिनां शृण्वाना नरदन्तृणां =८ 
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वेश्यागामिनां मोहकानां दे वपूजकानां सर्वाम् श्रनृतवादिनाश्चां शो 

वद्धिगन्धकञ्चलितद्दे भविग्यति, एष एव दितौयो श्टल्युः । 

अनन्तरं ॒ग्रेषसप्तदण्डेः परिपूर्णः सप्र कंसा येषां सप्तदूतानां 

करेष्वाखन् तेषामेक श्रागत्य मां सम्भावयावदत्, श्रागच्छाह तां 

कन्याम् श्रथैतो मेषशचावकस्य भाविभायों त्वां दशेयामि। ततः 

स श्रात्माविष्टं माम् श्रत्युच्चं महापव्वेतमेकं नोलेश्वरस्य सन्निधितः 

खर्गाट् श्रवरोहन्तों यिषूशालेमाख्यां पविचां नगरी द शितवान् । 

सा दैश्वरोयप्रतापविशिष्टा तस्यास्तेजो महाघैरन्नवट् श्रथेतः 

खय्येकान्तमणितिजस्तुल्यं । तस्याः प्राचोर टद् उचञ्च तच दाद्श्र 

गोपुराणि सन्ति तद्गोपुरोपरि दादश खगेदूता विद्यन्ते तच च दादश 

नामान्ययेत दखायेलोयानां दाद्शवशानां नामानि लिखितानि, 

 पृष्वेदिभशि अणि गोपुराणि उत्तरदिशि चौणि गोपुराणि 

दच्िएदिश्रि ऋणि गोपुराणि पञिमदिशि च चौणि गोपुराणि 

सन्ति । नगर्य्याः प्राचोरस्य दादश भूलानि सन्ति तच मेषशशावकस्य 

द्ादग्प्रेरितानां दादश नामानि लिखितानि। श्रपरं नगर्यां 

स्तदौोयगोपुराणणां तप्राचौरस्य च मापनायं मया सम्भाषमाणस्य दूतस्य 

करे खणेमय एकः परिमाणदण्ड श्रासौत् । नगर्य्यां श्रारुतिखतुरखा 

तस्या देष्यप्रस्ये समे । ततः परं स तेन परिमाणदण्डन तां नगरीं 

परिभितवान् तस्याः परिमाणं दादशसदस्रनल्वाः। तस्या देष्यं 

प्रस्थम् उतश्च समानानि । ्रपरं ख तस्याः प्राचौर परिमितवान 

तरू मानवस्वायेतो दूतस्य परिमाणणनुसारतस्तत् चतुश्चलारिश्र- 

दधिकश्तदस्तपरिमितं । तस्य प्राचौरस्य निभ्रितः सुख्येकान्तमनिमिं 

नेगरौ च निश्मलकाचतुच्येन श्द्धसुवणन निदष्धिता। नगर्या 

प्राचोरस्य मूलानि च सव्वविधमहाधेमिभि श्टषितानि। तेषां 
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प्रथमं भिन्तिमूलं सूय्यैकान्तस्य, दितोयं नौलस्य, ठतोयं तामः, 

चतुथं मरकतस्य, पञ्चमं वेद् ययय, षष्ठ शोणएर त्रस्य, सप्तमं चन्द्रकान्तस्व, 

अष्टमं गोमेदस्य, नवमं पद्मरागस्य, दशमं लश्नौोयश्य, एकादशं ९. 

पेरोजस्य, दादश मर्टश्रणेशास्ति । दादश्गोपुराणि दादश्रसुक्रामि २१ 

जिभ्वितानि, एकैकं गोपुरम् एक्रैकया सुक्तया कतं नगर्यां 

मदामागेाच्छका चवत् निश्मेलसुवरेन निभ्मित। तस्या श्रन्तर २९ 

एकमपि मन्दिर मया न दृष्टं यतः सव्वेशक्तिमान् प्रसुः परमेश्वरो 

मेषश्रावकश्च सख्यं तस्य मन्दिर । तस्ये नग दौ्िरानायं रद 

खर्वा चन्द्रमसोः प्रयोजनं नास्ति यत शश्ररस्य प्रतापस्तां दौपयति 

मेषशावकश्च तस्या ज्योतिरसि परित्राणप्राप्तलोकनिवदहाख तस्या २४ 

आलोके गमनागमने कुव्वेन्ति एयिव्या राजानश्च खकौयं प्रतापं 

गौरवञ्च तन््रध्यम् श्रानयन्ति। तस्या इाराणि दिवा कदापि न २४ 

रोद्छन्ते निश्रापि तच न भविव्यति। स्व्वैजातौनां गौरवप्रतापौ 

तन्मध्यम् आानेष्वेते । परन्त्वपवि्रं णठकृट् अनुतछृद् वा किमपि २९ 

तन््ध्वं॑न प्रवेच्छयति मेषश्रावकस्य जोवनपुस्तके येषां नामानि ₹९ 

लिखितानि केवल त एव प्रवेच्छन्ति । 

अ्रतन्तरं स स्फटिकवत् निश्मैलम् च्रष्डततोयस्य सोतो माम् 2१ 

अद शेयत् तद शश्वरस्य मेषशश्रावकस्य च सिंहासनात् निगच्छति । 

नगर्म्या मागेम्ये तस्या नद्याः पाश्वयोरश्टतटच्ा विद्यन्त तेषां र 

दादश्रफलानि भवन्ति, एकैको टक्तः प्रतिमासं सफलं फलति 

तहूचपचाणि चान्यजातोयानाम् आरोग्यजनकानि | श्रपर किमपि र 

श्रापग्रस्तं पुन नं भविष्यति तस्या मध्य ईश्वरस्य मेषशावकस्य च 

सिंहासनं स्थास्यति तस्य दासाश्च तं सेविथ्यन्ते। तस्य वदेनद्ंनं ४ 

प्राश्यन्ति तेषां भालेषु च तस्य नाम लिखितं भविश्यति । तदानौँ 
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|: 

॥) 

2 ~ 

^ [, 

राः पुन ने भविष्यति तेषां दौपस्य तेजसा ग्येस्य वा तेजसा 

प्रयोजनं न भविष्यति चतः प्रभुः परमेश्वरस्तान् दौ पयिव्यति ते 

चानन्तकालं यावद् राजत्वं करिष्यन्ते । 

अनन्तरं स माम् श्रवदत्, वाक्यानौोमानि विश्वास्यानि खत्यानि 

च, श्रचिराद् ये भवितव्यं तानि खदासान् ज्ञापयितुं पविच्रभाव- 

वादिनां प्रशुः परमेश्वरः खदूतं प्रेषितवान् । पण्यां ठणेम् च्राग- 

च्छामि, एतद्रन्स्य भाववाक्यानि यः पालयति स एव धन्यः। 

नन । 

यो हनम् एतानि श्रुतवान् दृष्टवांश्चास्मि श्रूला दृष्टा च 

तद शेकदूतस्य प्रणामा तच्चरणएयोर न्तिके ऽपतं । ततः स माम् 

अवदत् सावधानो भव नेवं कुर्, लया तव भादमि भंवि- 

ग्यदादिभिरेतद्भन्धस्छवाक्यपालनकारिभिख अददासो दहं | त्वम 

श्र प्रणम। स युन रमाम् ्रवदत्, एतट्रन्धस्थभविष्यद्ाक्यानि 

लया न सुद्राङ्यितव्यानि यतः समयो निकटवर्तौ । अधर््ाचार 

इतः परमष्यधम्मेम् श्राचरतु, श्रमेध्याचार इतः परमण्मेध्यम् 

श्राचरतु धर्म्ावार इतः परमपि घश्मेम् श्राचरतु पविचाचारख्तः 

परभपि पविचरम् आचरतु, 

पश्चादहं द्रेम् श्रागच्छाभि, एकैकस्ने खक्रियानुयायिफल- 

दानाय मदातव्यफल मम समवन्नि। श्रहं कः चश्च प्रथमः गेष- 

खादिरन्तश्च । श्रग्टतदटक्स्याधिकारप्राष्यये दारै नेगरप्रवे शाञ्च 

ये तस्याज्ञाः पालयन्ति व्र एव धन्याः । कुकर मायाविभिः पुङ्गा- 

भिभि नेरदन्त॒भि दँवाचकैः सव्वैरन॒ते प्रौयमाकेरनृताचारिभिख 
वहिः स्थातं । मण्डलोषु युश्नभ्यभेतेषां साच्यदानाथं यौश्एरहं 

खदूतं प्रेषितवान्, श्रदमेव दायूदस्य मूलं वंश, रहं तेजोमय- 
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प्रभातौोयताराखरूपः । श्रात्मा कन्या च कथयतः, लयागम्यतां । ९७ 

ओतापि वदतु, श्रागम्यतामिति। यञश्च दषात्तः स श्रागच्छत् 

यद्च्छति स विना मूल्यं जोवनदायि जलं रह्ातु । 

यः कञ्चिद् एतद्वन्धस्थभाववाक्यानिं शरणो ति तस्मा श्रं साच्छ- ९८ 

मिदं ददामि, किद् चद्यपरं किमघयेतेषु योजयति तर्होँश्वरो- 

ग्रन्ेऽस्िन् लिखितान् दण्डान् तस्छिन्नेव योजयति । यदि ९ 

च कञ्िद् एतद्गन्यस्थभविव्यदाक्येभ्यः किमष्यपहरति तर्होँश्वरो गन्धे 

ऽस्मिन् लिखितात् जो वनट्लात् पविच्रनगराच तस्यां श्मपदरि- 

व्यति । एतत् साच्छ यो ददाति स एव वक्ति सत्यम् श्रं व्रणेम् ° 

श्रागच्छामि । तथास्तु । प्रभो योशो, श्रागम्यतां भवता । 

रस्माकं प्रभो श्रिखौष्टस्यानुग्रहः सन्वेषु यु्मासु वन्ततां । ९९ 
मेन् । 

धम्मे पुस्तकस्य शेषां शः समाः । 
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