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दूत्रोयभाषातो व्याकतः 

धमगृन्यः 

तस्य दितोयं खण्डं 

यदा 

विदाग्यस्य मरणणत् परम् इ खायेलोयलाकानां 

पुराठ्त्तपृस्तकसङ्गददः । 

कलिकातानगरे 

यन्धाऽयं मुद्राङ्खिता ऽत् । 
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विचारयिठकम्मराणि 

९ प्रथमोऽध्यायः। 
९ चिह्छद्ाशिमियानयेः कम्मकथनं € कालवस्य दुदितुः कथनं १६ नानानगराणां 
जयकथनं २२ य॒षफवंश्स्य वेथेलनगरवश्ौकरणं २७ मिनशवंश्स्य कम््ेकथनं 
९९ इफयिमवंशस्य कम्मकथनं २० सिवूल्नवंशस्य कम्प्रकथनं २९ आअशरवंशस्य 
कस्यकथयन रर नप्नालिवंश्स्य कम्मक्थन २४ दानवश्एस्य कम्मकथयन। 

९ विद्ो्रयस्य मरणात् परम् इ्खायल्वष्णः परमेश्वर वाचमिमां 

पप्रच्छः किनानीयानां प्रतिक्रलं योडं प्रथमतोऽस्ाकं का गमिष्यति? 
९ ततः परमेखर उवाच, चिद्कदा गच्छतु, पश्यताहं तस्य करे तं देशं समप 
३ यामि। अनन्तरः विद्धदाः खभ्नातर शिमियोनं बभाषे, त्वं ममांरेमया 

साम् अगच्छ, आवां किनानीयेः समं युध्यावः, अपरम् अदमपि 
४ तवांशे त्रया समं यास्यामि, ततः शिमियोानस्तेन समं जगाम । अनन्तरं 
चिद्भदालेके योत्रायां छतायां परमेखर स्तेषां करेषु किनानीयान् पिरि- 
घीयां समप याच्चकार, ततस्ते वेषको तेषां द प्रस दखलाकान अखबधिषुः। 

५ अपरम् अदानोवेषकं वेघके पाप्य तेन समं युयुधुः, ततस्तैः किनानीयाः 
६ पिरिषीयाच् लाका जघ्चिरे। अदोानीवेषकश्च पलायाच्चकर, ततस्ते तस्य 
° प्रश्ाट् धावन्तस्तं त्वा तस्य स्तपादानाम् अङ्गान् चिच्छिदुः। 
तते ऽदानिवेघकोा जगाद, येषां दस्तपादानाम् अङ्छाश्छि्नास्ताटृश्णः 
सप्ततिच्ेपा मम भोजनासनस्याधः खाद्यं समग्टह्न्, मया यादृश 
कम्मं छतम् इचखरो मन्यं तदनुरूपं फलमदात्, अनन्तरः स लोकै 

= यिंरूशएलमम् अनीतस्तच ममार । अनन्तरः यिह्ृदावंग्नो यिरूशएाल- 
मविरुढधं युद्धा तद् वश्री्ल्य खक्ेनौगरिकान् जघान नगरच्च वह्धिना 
दादइयाच्चकार । 

< अनन्तरः विद्कदावंशः पन्वेतदच्तिगदेश्समभूमिवु निवासिभिःकिना- 
९० नीयेः समं येाद्धुम् अवरोह । तता यिद्कदावंशे हित्रोणवासिकिना- 

नीवानां विरुडं युद्ध वाचां छत्वा शप्यम् अद्दिमानं तल्मयच्च जघान, 
९१ पुव्वे तस्य दित्रोणस्य नाम किरियधव्वंमासोत् । अनन्तरः तस्मात् ते 
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२ विचारयिट कम्माणि। १ खथ्यायः। 

दिवोरनिवासिनां प्रतिकूलं याचां चकः, पूव्वे दि वीरस्य नाम किरियत- 
सेफरमासोत् । ततः कालेवः कथयामास यः कञ्ित् किरियतसेफरः १९ 
जित्वा वश्ीकरिष्यति तमहम् खच्तानामिकां खदुडितरः विवादइयि- 

स्यामि । अनन्तरं कालेवस्य कलिष्म्ातुः किनसस्य पुचोा ऽनीयेलस्तन्नगरं ९२ 
वशीचकार, ततः स तम् अच्तानामिकां खदुह्ितरं विवाहयामास। 

अपरं साकन्या तत्समीपमागता खजनवां च्तेवं याचितुं भच्चुरनुमतिं ९४ 

वयाचे, ततस्तस्यां खगदंभाट् अवरूएायां कालेवस्तां पप्रच्छ, त्वं 

किमिच्छसि? सा तमब्रवीत् माम् आशिषं वदतु, भवान् मद्भयं ५५ 

दच्तिणदिक्स्थितां भूमिं दत्तवान्, इदानीं तोयप्रखवणानि मद्धयं ददातु, 
ततः कालेव ऊरस्थान्यघःस्थानि च प्रखवणानि तस्ये ददो । 

अनन्तरः मूुससः खख्रस्य कनौयस्य वंशो विद्ृदावंष़ेन समं ताल च्त- १९ 
नगराद् असादस्य दच्तिणदिक्स्थितं विद्दाप्रान्तरं जगाम, अपरं तत् 

स्थानं गत्वा लोकानां मध्ये वसतिं चकार । अनन्तरः यिद्धदावंशः खभ्नातुः ९७ 

.श्मियोनस्य वंन समं गत्वा सिफातवासिकिनानीयान् इत्वा निःशेषम् 

उच्छिद्य तस्य नगरस्य नाम इम्मा (निःशेषोच्छेदनमिति) चकार । 
परः विद्कदा सां तस्याः प्रदेशम् अच्किलानः तस्य प्रदेष्म् इका तस्य १८ 
पटेशच्च वष्रीचकार । परमेश्वरो यिद्ृदावं शेन समम् आसीत्, खतः ५९ 
कारणात् ते पव्व॑तनिवासिनेो दररयाच्चकरुः, किन्तु समभूमिनिवासिनां 
लादनिभ्निता रथा असन्, तस्मात् तान् दवयितुं नाशक वन् । अन- ९० 
न्तरं ते मूसस अन्ञानुसारोण कालेवाय छत्रं ददुः, स च तस्माद् 
अनाकस्य सुतचयं दवयामास । किन्तु विन्धामीनवंष्ये यिरू्एलमनि- ९१ 
वासिने यिवूघीयान् न दवयामास, तता विवृषीया जना अद्यापि 
विरूएएलमे विन्यामीनवंशेन समं वसन्ति । 

अनन्तर युषपवश्ीया वथेलस्छ प्रतिकूलं याचां चक्रः, तच परमेख- ९२ 
रस्तेःसमम् असीत् । अनन्तरं युषफवंशौया वेयेलं निरीत्ितुं दूतान् ९२ 
पववामाुः पुल्व तस्य वचलस्य नाम लृषम् असीत् । तेन चरास्तस्मान्न- २४ 
गरत् निगच्छन्तं नरमेकं वीच्छ तं जगदुः, वयं विनयामद्े त्वं नगरस्य 
पवशमागम् अस्मान दश्य ततावयत्वाम् अखनग्रहिष्यामः। ततःस तान २५ 

नगरस्स्य प्रवश्रमाग दशयामास ततस्ते खङ्गघारस्तन्नगरमाजघ्नः किन्त 
त मनुष्य सपरिवारः ररच्तुः । अनन्तरः स हित्तीयानां देशं गत्वा नगर- ९९ 
मेकं निम्मा तस्य नाम लुघं चकार तदद्यापि तेन नान्ना विस्यातमाल्ते। 

0 ॥ 1 



२ खथ्यायः। विचारयिदटटकम्माणि। श् 

९७ अपरः वेतश्ानं तस्य य्रामाञ्च तानवं तस्य ग्रामा दारं तख या- 

माख विलियम तस्व ग्रामाश्च मगिदुस्तस्या ्रामाखख, रतानि स्थानानि 
मिनश्टवश्े नाधिचकार, तेन किनानीयास्तस्मिन् देशे वस्तं मतिं चक्रुः 

८ अनन्तरम् इखायेलवं ष्टो बलवान् भूत्वा किनानीयान् निश्शेषं न 
टूरयित्वा कराधीनान् चकार । 

२९ अपरम् इपुयिमवंशया गेषरनिवासिनः किनानीयान् न द्ववा- 

मासुस्ततः किनानीया मेषरे तेषां मध्ये न्यवसन् । 
२० परं सिवूलून् वंशीयाः किटुप्णस्य नले लस्य च निवासिना न 

दववामासुस्ततः किनानीयासतेषां मध्ये न्यवसन् कराधोनाश्चाभवन् | 
२९ अपरम् आर्रेरवंण्योया अक्ताः सोदोनस्याहलवस्याच्तीवस्य हिलवा- 

२२ वा अफिकस्य रिद्धावस्य च निवासिना नदवयामासुः। तत आशेरीय- 
लाका दैष्निवासिनः किनानीयान् न दवयित्वा तेषां मध्ये न्यवसन्। 

३द अपरः नप्नालिवंश्नोया वेतद्ेमस्य वेथनतिस्य च निवासिना न दव- 

चित्वा रेशनिवासिकिनानोयानां मध्ये न्यवसन्, अपरः बेतेमशस्य 
वेयनातस्य च निवासिनक्तेभ्यः करः ददुः । 

२४ अप्ररम् इमोारोयलोका दान्वंशेयान् निन्नभूमिम् यवरोएटुंन दत्त्वा 
२५ बलेन तान् पर्व॑ते रुरुधुः । तत इमारीेया दैरसपन्व॑ते अयालोाने ष्ल- 
३९ वीमे च न्यवसन्, अपरः यूषफवंेन जितास्ते करः ददुः। तेषाम् रमो- 

सौवाणं सीमा सेलाप्रभ्टतिस्यानमारभ्य अखक्रव्वोमनामानम् ऊद्धंगामिनं 
पन्थानं वावद् असीत् 

नौ > 4 

₹ दितोयोऽध्यायः। 
९ वाखोमस्थान लाकानां तिरस्कारिदूतस्य कथनं € विद्दाप्यस्य मरणातपरन्तन- 

ललाकाना अन्मदुषटतयाः कथयन ९४ तान् प्रत परमरस्य क्रधद्य २० दखाय॑ल्- 

वंशस्य परोक्ताथे रक्तितस्य किनानोयलाकानां शेवस्य कथनं) 

९५ अनन्तरं परमेशस्य दूता गिलगलाद् बाखीममागत्य जगाद, अहं 

युष्मान् मिसरदशाद् अआनयं,अखपर्यंदेशदातुं युश्राकं पितणां स्रिधो 

शपथमकरवं तमेव द्ग युद्यान् अनयं, अखपरमिदम् अकथयं, युद्ाभि 
२ साधं ममयो नियमल्तमहं कदापि न भंच्यामि। युयमप्येतदेश्निवा- 
सिभिः समं सन्धिं मा कुरुत, तेषां सव्वा वेदीख भक्त । किन्तु युश्राभि 

३ मंम वाचि मनांसि न न्यधीयन्त, युयं किमिदं कम्मं छतवन्तः? तस्माद दं 
3 



४ विचारयिटकम्माणि। २ ध्यायः 

वदामि, यु्राकं सम्मृखाद् खलान् लोकान् न दवयिव्यामि ते युश्राकं 

पाञ्च करटकरूपा भविष्यन्ति तेषां सुरा युश्राकम् उन्माथरूपा भवि- 

ष्यन्ति तदानीं परमेश्वरस्य टूतेनेखायेलः सव्वेवंशेभ्य इति वाचि कथि- 

तायां लाका उच्वैःखरः रोदितुम् आरेभिरे । तता इतात्ते तस्य 
स्थानस्य नाम वाखोमं (रोदनस्थानमिति) चक्रुः, अपरः ते तच परमेशखरम् 

उदिश्य बलीन् ददु 

यस्मिन् काले यिदाश्य इखायेल् वंश अषटजत् तदा देशम् अधि- 
कर्तुम् कोको जनः खेन भेग्धां भूमिं जगाम । तत्कालमारुभ्य विद्धा यस्य 
यावज्जीवनं तथा ये प्राञ्च इखायेलवंप्रस्य छते परमेखरेण छताः सव्वा 

महतीः करिया वीच्छ विद्धाशुयस्य मरणात् परः जीवन्ताऽतिद्छन् तेवामपि 
यावज्जीवनं लोकाः परमेश्वरं सिषेविरे । अपरः नूनसुतः परमेश्वरस्य 
सेवके यिद्ाश्रूयो दश्धिकश्तवघेवयखाः सन् ममार । तता लाका 
गाशपव्वेतस्योत्तर पां इपविमपव्वंतस्ये तिन्नतद्ेरसे तस्य भेग्यभृमेः 

८ 

1, 

सीन्नि तस्य ्सशानं चक्रः । इव्थं तदानोन्तनसव्वलोाकेव्वपि खखपिटलोा- ९० 
५ [कि 1 “च (ज क # ९१ म ड ल् 

कानां समोपे सग्टहह्लोतेषघ परमेशखरमघोखायेलवश्णथं तेन छतां सकल- 

करियाञ्चाध्यनभिज्ञानतनलाका उत्पन्ना बभवः। अनन्तरम इखायेलवंशः ११ 

परमेश्वर स्य साच्तात् कुकम्मे वालद्वानां सेवनच्च चकार । अपरः यस्तान् १२९ 

मिसदष्राद् वदष्वु्यानिनाय खेषां पेटक तं प्रभु परमेश्वरं विद्धाय 
ते खेषां चतुदिकल्ितलोकेः सेवितानाम इतरदोवानाम् अनगामिनेा 

बभूवुः, तांच प्रणमुरिव्ं परमेशरं करोधयामासः । ते परुमेखरः विद्धाय ९२ 
वाल् देवान् अस्तारोतदेवीख सिघेविरे। 

तत इखायेलूवंशस्य परतिक्रलं परमेश्वरस्य कोधे प्रज्वलिते स तान् १४ 
लाठटक्रानां कर्षु समपयामास, ततस्ते तान् लाठयाञ्चकः, अपर स तेषां 
चतुदिक्ख्थानां रिपृणां करेष तान् विचिकाय ततस्ते रिपणां सम्मते 
पुनः सिसः स्थातु न शेकुः । अपरः परमेखरस्तानधि यद् वाक्यम् अवदत् १५ 
यञ्च शपथमकरएत् तदनुसारेण ते यद्यत् कम्म क्तुम् उपकभ्यन्ते तेन 
परमेश्चर स्तेवाम् अमङ्गलं करातील्थं तेषाम् अतिक्लेशे भवति । अनन्तरं १६ 
पस्मेश्वरेण छां छत्वा रि पृणां करेभ्वस्तान् मोचयितुं विचार केषुत्पादि- 
तेषु ते खेषां विचारकाणामपि वाक्येषु मनांसि न निवेश्येतरदेवान् ९५७ 
अनुगम्य अभिचरन्ति ताञ्च प्रणमन्ति, तेषां पृन्व॑पुरुषाः परमेश्वरस्याज्ञा 
अचरन्त येन मागेणागच्छन्, ते तदनुसारादलत्वा तस्मात् मागात् 

~ 
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९८ श्रप्रं वदिभेवन्ति। उपद्रविभ्यः ज्ञेशकेभ्यखख तेषां कातरोक्गिं ता पर- 
मेश्वरेण छपा छत्वा विचारयिद्टघुत्पादि तेष विचारकस्य साहाय्ये छते 

१९ च तदिचारयितु यावज्जीवनं शएचभ्य उद्धता अपि ते तद्धिचार- 

यितु मस्णात् परः पुनः खेषां पव्वेपुरुषेभ्यापि भ्रष्टा भूत्वा इतरदे- 
वान् अनुगम्य सेवन्ते प्रणमन्ति च खकम्मभ्यः कुःमागाच न परावदृतिरे। 

९० तत इखायेलवंशस्य प्रतिकूलं परमेशखरस्य करो प्रज्वलिते साऽ- 
कथयत् रतेषां लोकानां पू्॑पुरूषाणां समीपेऽद्ं यं निवमम् अःदिष्ट- 

२९ वान् खतेतं लङ्कन्तेमम वचसि मने न निवेशयन्ति । अते चिद्धोश्रूयेन 
मरणकाले ये सिन्नजातीया अवशिद्धास्तेवां कमप्येतेषां सम्मुखान्न दव- 

९२९ यिष्यामि । तेषां पिता यथा परमेश्वरस्य मागण गच्छन्त स्तस्याज्ञा 
ष्टन्, ते तादृशं करिष्यन्ति न वैतोखायेल्वंशोयान् परीत्तितुं 

२३ परमेशरस्तान् जातीयान् श्रीघ्रं विनं त्वा यिदाश्ुयस्य करे न 
समप्यावशेवयामास। + 
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रे ठतोयाऽध्यायः 
१ द्खायेलोयानाम् अवशिदटलोकेष सिचधितलयात् कुकम्प्रकरणं ठ क्रू्नरिशियाथयि- 

माद् अलोयेलद्दारा तषा र्षणं १९ दू गृल्लाननाल्ना मायावरेश्णेयराजत एद् दार 

तेषा रणं २९ शम्गरस्य कथन। 

५ इखायेल्वंप्ररखय मध्ये ये जनाः किनानरशौययुद्धानि नावगतास्तान् 
९ प्ररीत्तितुं, ये च पुव्वे योधं नाजानन् तान् इखायेलीयवंशान् युद्धं 

शत्तिथितुं परमेच्रेण ये भिन्नजातीया अवश्िद्धास्तवां निगेयोाऽयं | 

३ पिले्धोयानां पद्धाधिपा वालदम्माणपन्वतमारमभ्य हमातस्य प्रवेश 
मागे यावत् लिवानोानप्वतनिवासिनः सर्वव किनानीयसीदोानोव- 

* दिव्वीयलेकाञ्च । परमेखर इखायेलीयानां पिटलोकान् पति मूससा 
यद्यद् अज्ञापयत्, ते तच मनासि निवेशयिव्यन्ति न वेति ज्ञातुं तान् 

५ परीत्ितुं ते भिन्नजातीया अवशिद्धाः। तत इखायेलवंश्ः किनानीय- 

हित्तौय-ड्मोरीय-पिरिषीय-दव्वीय-यिवूषीयाणां मध्ये न्यवसन् । 
९ अपरः ते तेषां दुदितृ्येवन् तेषां पुं ख सेवां दुडितृव्यैवाइवन् तेषां 
७ देवान् असेवन्त च । सत्यम् इखायेल्वंष्येया परमेखखरस्य साच्तात् 

कुकम्मं चकरुः खेषां प्रभं परमे खरं विस्मय वाल््दोवान् चेत्यरच्ताणि च 
सिबेविरे | 
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तत इखायेलवं शं प्रति परमेश्वरस्य कोधे प्रज्वलिते सुति साऽराम- 
नङरयिमीयग्दूपस्य कूशनरिशियाथयिमस्य करे तान् व्क्रीणात् तत 

दरखायेल्वंशीया अद्ववाणि यावत् कूष्नरिशियाथयिमस्यश्चूपते दासा 
असन् । अनन्तरम् इखायेल्वंश्ोयेः परमेरम् उद्दिश्य प्राथनायां 
छतायां परमेर स्तेषां छते कालेवस्य कनिष्टम्बातुः किनसस्य सुतम् अल्री- 
येलं तेषाम् उद्धारकं जिक्प्य तान् उद्वारयामास। अपरः परमेखर- 
स्यात्मनि तमधिषश्छिते सति स इखायेल्वंष्टं विचारयाञ्चकार, अपर 

तस्मिन् येदं निगतं परमेशखरोाऽरमीयश्ूपतिं क्शएनरिश््याथयिमं 

तस्य करे समपेयामास, तेन स कूशनरिशियाघयिमं जितवान् । तत- 
खत्वारिएद् ववौणि यावद् दैश्रो निव्कण्टकस्लस्थो, अनन्तरः किनसस्य 
सुताऽलीयेलो ममार । 

अनन्तरम् इखायेलवंग्रीयाः परमेशखरस्य टट पुनः पापं कुर्वते, अतः 
परमेखरस्य दो तेषां पापकरणात् परमेखर इखायेलवं शस्य प्रति- 
कूलं मायावीयराजम् इगलानं सबलं चकार । सा ऽम्मानीयलेकान् 

क # क * ५ क [त् 9, 

अमालेकोयलेकांख खसमीपे सग्ह्य याचां कछत्वेखायेलवंएं जित्वा 

तालदच्तनगरम् अध्यकरोत्। तत इखायेलवंशाऽषटादशवत्स रान् यावत् 
मोयावीयस्जम् इग्लोानं सिषेवे। अपरम् इखायेलीयलाकाः परमे- 
रम् उदिश्य प्राधेयाच्क्रिरे, ततः परमेश्वरेण तेषां छते वामदस्त- 
कम्मेकारी विन्यामोनवंशीयगेरसः पुज र्द उद्धारक न्यरूप्यत, इखा- 
येल वंश्स्तेन मायावीयराजस्येगलोनस्य ससीप उपद्ार्ं प्ाडिन्वन् । 

तत र्दः खस्य छते इस्तपरमाणं दिधार युक्तं खज्गमेकं निम्माय खदत्ि- 
रो वस््रमध्ये गापयाद्धकार । नन्तरं स मेायावीयश्चूयतेरिगल- 

नस्य समीपम् उपद्ास्म् आनिनाय, स ङगलोानेा ऽतिस्थूलकायो 
मनुष्य आसीत् । अनन्तरम् उपद्ारदाने समाप्ते स तदुपद्धारवाह- 
कान् विससजं । किन्तु स गिलगलस्यपाषाणकरात् परारव्यागत्य 
जगाद, दहे राजन् भवतः समीपे मम गोपनीयं वच रकम् अस्ते, राजा- 

वदत् मनोभवत, ततः समीपस्था लेाकार्हस्य समन्ताद् वि ज॑ग्मुः । 
तदानोम् र्ह्धदः केवलं तस्याथ निम्मिते शे्यग्टदे समुपविश्तो राज्ञः 
समीपं गत्वा तं बभाषे भवन्तं प्रतीशखर्स्य वाक्यमेकं ममास्त, ततः स 

खासनाद् उदतिद्टत् । अनन्तरम् र्दः खवामदस्तेन दच्िणोारूतः 
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कुति प्रविवेश एखेन स खङ्गा वडिबश्रव च, अपरः मेदसा तस्मिन् खङ्ग 
९३ रुद्धे सति स तं कुच्तिता वहिनाकरोत् । अनन्तरम् र्ह्धदो ऽलिन्देन 

२४ वहिनि्गव्य शेयग्ट दस्य दारः रुडधा कुञ्चिकया बददवान् । अपर तस्मिन 
वदिग॑ते पस्य भ्टत्या आगत्य शैेयग्रचदारम् खगेलेन बद्धं वीच्य 

२५ कथयामासुः, शेत्यकार राजा किं विखरान्येत् ? अनन्तरः तेन रत्यग्ट दस्य 
दारे न मोाचिते ते लल्निता यावद तावत् विलम्बञ्चकः, अनन्तरः तें 

कुञ्चिकया दारे माचिते खेषां प्रभ भमा पतिता ग्टतख ददे । 

९६ तेषु विलम्बमानेष्वेह्ृद्ः पलाव्य तं पाषागाकरम् अतिक्रम्य सियीरां 

९० प्ाप्नात्। तत् स्थानं प्राप्य स डपुयिमपव्वेते तृरों वादयामास, नन्तरम् 
सखायेलवंश्ः सह तेन प्व्वताट् अवारोहन् ततः स तेषामग्रगामी 

२८ भवन चलितवान् । अपरः स तान् खवदत्, युवंमम पश्चाद् खागच्छत 

` परमेचरो युद्माकं रिपून् मोयावीयान् युष्राकं करेधु समापयत्, ततस्ते 
तस्य पञ्चाद् अवल्ह्य मायावीयानाम् अग्रे वदनस्य चघट्टान् वश्यैचकुः 
पाणिनमेकमपि पारः गन्तुं नानृजन्ञुः। 

९९ अस्मिन् समयेतेमोायावीयानां प्रायो दशसदखाणि लाकान् च्यन- 
२० धिषुः, ते ड त्काया बलवन्तश्च, किन्तु तेषां कापि रत्तं न प्राप। इत्यं 

मायावोयलाकेध्विखायेलवंे वेशोचतेषु देणे ऽश्ौतिवत्सरान् यावत् 
निष्कण्टकं तस्ये । 

३६ ततः परम् अनातस्य छतः श्म्गर उदतिरत्, स गाचारणदग्डेन 
पिलेद्धीयानां षट्शएतानि लोाक्रान् चबधीत्, सोऽपि इखायेल् वंशस्य 
उद्धारक बभ्यूव। 

8 चतुथाऽष्यायः। 
९ दखायेल्वंश्ोयानां पापं तेषां विचारयित्यृा दिवारायाः कथनं १० दिवारावार- 

काभ्याम् दखाय्यस्वशस्याद्वारः ९८ यायलस््रौद्ारा सोधिरःसनापतबेधः 

९ अनन्तरम् र्ह्धदस्य मरणात् परम् इखायेलवंश इ्खरस्य दृष्टा पुनः 

९ पापं चकार । ततः परमेखरो इदात्रौरजिवासिनः किनानीयराजस्य 
यावौनस्य इस्ते तान् व्यकौणात् इरोश्तगायिमनिवासो सोषिरास्तस्य 

द पस्य सेनापतिरासोत् । तस्य नवशतानि लेोदरथा आसन्, स 
विंश्तिवषाणि यावद् रखायेल्वंशं भ्टशं चिक, तत इखायेलवः 
परमेखर मुदि श्य प्रा्थनाञ्चकार् | 
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तदानीं लप्पोदोतस्य भाव्य दिवोसरानासिका भविष्यदक्तीखायेल्- 
वंशस्य विचारः चकार । सा रामतवेयेलयोर्मध्य इपुयिमपव्बेते दिवेा- 
रानामकस्य तालढच्स्य मूले न्यवसद् इखायेल् वंश्ख विचारा 
ततसमोपम् अगच्छत् । अपरं सा लाकं परडिव्य नप्तालिवंशस्यकेद- 
षद् आवोनावमस्य सुतं वारकम् अद्वय बभाषे, पश्य, त्वम् इखायेलः 

प्रभुणा परमेखरेणेदम् अादिश्वसे, त्वं नप्तालिसिवृलूनवं यो द॑श्स- 
इखलाकान् आदाय तावोारुपव्वेतं याहि। अदं यावीनस्य रुनापरतिं 
सीषिरसं तस्य रथान् सेन्यनिवदच्च कीशानसरितक्तटे तव समीपम् 
आर्य तव करे समपयिष्यामि। तता वार्कस्तां जगाद, यदि त्वं 
मया सह यास्यसि तदाहं यास्यामि, किन्तु मया सह त्वयि न गते नादं 
यास्यामि । सा बभाषे, खहमवश्यं त्ववा सह यास्यामि, किन्तु युद्धयाचा- 

यामस्यां तव यशि न भविष्यति, यतः परमेश्वरः सोधिरसं स्तिया इत्ते 
वि केष्यति, अनन्तर दिवोरोत्थाय वारकण समं केदश्ं जगाम। 

अनन्तरः वास्केण सिवूलुननप्तालिवंश्योः केदश आह्ृतयो दंश- 
सदखाणि पदातिसैन्यानि तस्य पाशी जग्मुः, दिषवारापि तेन समं 
जगाम । तस्मिन् समये मूससः खश्ुरस्य होववस्य वंशाद्धवः केनीवदहे- 
वरोऽन्धकेनी य वंश्णत् एग श्चूत्वा केद शस्य समीपवत्तिनि सानन्नीमाद्याने 
खटरव्यं स्थापितवान् । अनन्तरम् अविनायमसुता वारकस्तावार्पव्व॑तम् 
अरो तीति वात्ता प्राप्य सीषिराः खीयसनव्वैरथान् अथात् नवश- 
तानि जोदस्थान् निजसङ्गिना निखिललेकांख संपद्य दसाएत- 
गोयिमात् कौश्नसरितं जगाम । तद्ानोँं दिवोरा वारकम् अवदत्, 
उनत्ति, परमेश्वराऽयेव सीिरसं तव करे समपंयति, परमेशखरः 

किं तवाग्रगामी नास्ति? तता वारक दश्सहखसेन्धेः सद्ावासोदत्। 

अनन्तरं परमेश्वरा वार्कस्य सम्मुखे सीषिर्सं तस्य समस्तरथान् 
सेन्यानि च खद्धेराहन् ततः सीविराः खरथाट् वस्य पदत्रजेन 

पलायत । अपरः वारकोा हरोशतगायिमं यावत् तस्य र्यानां सैन्धानाच्च 
पश्चाद् धावितवान्, ततः सीषिरसः सव्व॑सेन्यानि खद्गधारे व्यापादितानि 

खकमप्यवश्िद्ट नातिषत् | किन्तु सीधिराः पदव्रजेन पलायमानः केनोय- 
हेवरस्य भाव्यावा यायेला दूष्यं जगाम यता यावीननाद्ना दात्छासोव- 

भूपतेः कनोयद्धेवर्स्य वंष्रेन सद तदानीम् रैक्रमत्यमासीत्। 
तता यायेल् सीयिरसं साच्तात् कत्तं वद्िभूय तं बभाषे हे मम 
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५ अध्यायः । विचार्यिटकम्माणि। € 

प्रमा, अभ्यन्तरम् अगच्छतु मम समीपम् गच्छतु माजिमेतु, ततः स 

दूष्यमध्यं तस्याः समोपं गतवान् सा च कम्बलेन तं समाच्छादयत्। 

९९ तदानीं सीषिरास्तां जगाद, विनयेदं पातुं मद्यं किचित् तायं देखि 
पिपासिताऽदं, ततः सा दुग्धस्य कूतुं मोचयित्वा पाययित्वा तमाच्छादयत्। 

९* अपरं सौधिरा्तां पुनबेभाषे त्वं टूव्यद्वारे ति, यदि कचिद् गत्य 
स्थानेच कचित् रुषो विद्यते न वेति च्छति तदि त्वं वदिष्यसि न 

९९ हि । अपरः देवरस्य भाव्या यायेल् दूष्यस्य कीलकमेकं म॒द्ररञ्च करा- 
भ्यामादाय धौरं धीरं तस्य समीपं गत्वा कणमूलं विद्धा तं कौलकं ग्टत्ति- 
कायां प्रवेशयामास, यतः स आ्रान्ता निडितश्वासोत्, स्व्यं स ममार । 

९२९ अनन्तरं यायेल सीधिरसः पाद् धावन्तं वारकं साच्तात् कत्तं वद्धि- 
सागव्य तस्म कथयामास, अगच्छ त्वं वस्यान्वेषणं करोषि तं नर्म 

त्वां दशयिष्यामि, ततस्तस्मिन् अभ्यन्तरे तस्याः समीपं गते स भुमौ पतितं 
९९ सीधिरसं म्टतं तस्य केम लच्च कोलकेन विद्धं ददश | इत्थं परमेश्वर - 

स्तस्मिन् दिने किनानीयराजं यावोनम् इखायेलवंशस्य सार वशोभूतं 

९५ चकार | रखायेल्वंश्र उत्तरोत्तरं बलवान् भूत्वा किनानीवभूषतयवी- 

नस्य संङारपय्यन्तं किनानोयभूपतिं यावीनं जिगाय। 

५ पच्चमेऽध्यायः । 
दिवारावारकयोर्गोतं। 

९ परं तस्मिन् दिने दिवोारा अखवौनायमसुता वारक गीतनमिदः जगतुः 

९ स्खायेलोयवंशानां मस्या यलं प्रचक्रिरे । 
नरा खप्युत्ुका जातास्तस्मात् स्तुत प्ररेश्वर । 

ड मनो निधत्त हे भूपाः कणान् दत्त नराधिपाः। 
च्चहमेव दि गास्यामि समोपे परमेशितुः। 
इखायेलप्रभुमुदिग्य गास्यामि परमेश्वरं | 

४ हे परेखर सेयीरात् छते विनिगंमे त्वया । 
ङ्दामपान्तराद् याने भृमेः कम्पो बभव इ । 
आकाष्दपतद् रृङ्िमघास्तोयमवघयन् | 

५ पव्बताः परमेशस्य साच्चादेव चवं गताः 

इ्खायेलः प्रभोः साक्षात् सौनबादिद्रव गतः। 
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विचारयिटकम्मणि । 

नात वं श्नातस्य एमगरस्य दिनेषु हि । 
यायेलनामिकायाख योषितः समये तथा | 
सकला राजमागो हि विद्ीनाः पयिकेजनेः। 
पार्था वक्रापमार्मैण गमनच्च पचकिरे। 
शास्ता नासीत् तदा कापि. यावन्नोल्यित वत्यदं | 
दिवोरानामिकखायेलवं नां माटरूपिका । 
तावन्मुख्यजना नासन् इखायेलीयनीटति । 
ठतेषु नूलदेवेषु गोपु राण्यागमद् रणः । 
चत्वारि श्एत्सदखाणामिखायेलसंभुवां तदा। 
किमेकं पालकं वासीद् अथवा श्ल्यमेकका । 
इखायेलाऽधिषानां ये लोकानाञ्च य उत्सुकाः। 
आस्ते तेषु मम प्रीतियृयं स्तुत परेखरं । 
दे चिचगदंभारून उपविद्छाः सचेलके । 
भ्रमन्तः पथिभिः सर्नवयूयं तमुपगायत । 
निपानेघु च कामिन्यो लोकखनवयविभागतः। 
यच पकुर्न्वते नादः सर्ववैलच प्रकीर्छतां । 

धरम्म॑कम्मे परेशस्य धम्मकम्मं च सितुः । 
स्खायेलीयदेशे यः परेश्टेन निरूपितः। 
ततः परेशितुलाकैः पुर दारः प्रविष्यतां ॥ 
जाण्टड्हि हे दिवेोरे त्वं सचेतन्या भव खयं । 
प्रगाय तव गीतच्च त्वमप्य॒त्तिष वारक । 

अवीनायमपुच् त्वमादाय याहि बन्दिनिः। 
्ायातास्तच लोकानां ये सुख्याः परिशेषिताः। 
बलवच्छवुभि्याङ्' परेश माम् उपाकरोत् । 
ख्तेवां मध्यताऽमालेकदशीयेषुयिमप्यश्धत् । 
मध्ये तव मनुष्याणां विन्यामीनेऽन् गाम्बग्त्। 
माखीराद् खायरुष्यच्ताः सिवृलनाचच लेखकाः 
इघाखरीवमुख्याश्च साद्ध॑मासन् दिवोरया | 
खवलम्बनरूपदख वार कस्य त्विषाखरः । 
धावत् समश्मिं हि तेनेव सद्ितस्तदा । 
आसद् गुव्वीं मनःपीडा रूबेणसरितां तटे। 
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रूवेणवंश मेषाणां रवं खोतुं त्रजस्य वे। 
मेषस्थानस्य मध्ये दि कुता वासः कतस्य । 
सीद् ग्वं मनःपीडा रूवेणसरितां तटे। 

लाका गिलियदीयाख यद्नपारे विश्श्मः। 

दाने ये संस्थिता लाकाः पोते तस्थुः कुता हि ते। 
पा ेरोाऽस्थात् तटे सिन्धोः खातेषु स उपाविशत्। 
नप्तालिसिवलन्वंण्ण संग्रामस्य ग्टगख्यल । 

यावत् खमरणं तावद् खकुव्बाताम् असोः पणं । 

छ्ञतं यद्धं न्पैरेत्य मगिदोस्तायसन्निधे । 
किनान्पवगग छतं युच्च तानके। 

न डि रूप्यं धनं किचित् तजनः समलम्मि च । 
अभवद् गगणे युद्धं भानि खखगमे पि। 
सीषिर्ःपतिकरूलं दि समीकं समकुव्वेत | 
कीष्रानसरिच पाचौना भासयित्वाइरच तान्| 

मामकोनमनस्वन्तु सबलीभ्य संचल | 
वेगात् सञ्चालिताश्वानां वीरैः खुरमभज्यत। 
परेशदूत देति मेरोसः परि ग्रप्यतां | 
तचचिवासिजनेभ्यखख दत्त पं कदू ल्व | 

साहाय्याय परेशस्य यतस्ते न समागताः । 
बलवच्छचभियादुं पच्तीयाः परमेशितुः । 
केनीवद्ेवरा भाग्या यायेल् धन्धास्ि योषितां । 
टूष्यसं वासिनासोभ्यो वरप्राप्ता मविष्यति। 
सीषिरुसाथिते ताये तवा दुग्धमदीवत । 
खपोपयुक्तपाचेणानीय च्तोरमदायि डि। 
ऋअादाय कोलकं दते दत्तस्ते च मुदररः। 
सान् सीधिरसं तेनाविधत् तस्य च मस्तकं | 

कपोलं तस्य विद्धा च परिभिन्न चकार सा। 
स नरः पादयोस्तस्या नमन् पतंख लम्बते | 

स तस्याः पादयोये् नमन्नेव पपात हि। 
तच्रव स नमस्ुत्य प्रपतन् निधनं गतः। 

तदानीं सीषिरामाता गवाच्तेण समोच्य वै | 
11 
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९२् विचारयिटकम्माणि। १ खथ्यायः। 

वातायनात् समाय वच ख्तद् अभाषत । 
र यस्तस्य समायातुं विलम्बं कुरते कुतः। 

तदीयरथचक्राभ्यां विलम्बः कियते कुतः। 

न्नानवत्यः सद्ायास्ता उत्तरः दातुमुद्यताः। ९९ 

सा चापि निजवाक्यस्य जगाद खयमुत्तरं। 
= 

सब्धानि यानि वस्तूनि विभज्यन्ते न तानि तेः। द 
रकैकस्मे पुमांसे किं द्योककन्या न दीयते। 
सीधिरसे च वसं न विचिचं खचिकम्मंणा। 

खूचिभिजिभ्मितं वास खातं बन्दिकण्ठतः | 

परेश रिपवः सव्वं तव नश्यन्त ते तया | ३९ 
तव पेमकछ्कतः सव्व भवन्त्दितभान् वत्॥ 

ष्यनन्तर चत्वारिंशदपाणि यावद् देशा निष्करटकं तस्था | 

कन 

ई षछाशध्यायः। 

१ पापकारणात भिदियनीयरिखायेलवंशस्योपद्रतलं तस्माद् भविष्यद्रादिनः कथनं 
१ गिदियानं प्रति परमेश्वरोयदुतस्य कथनं ९७ दू तंप्रति गिदियोानस्य निवेदनं 

नेये दच्च २५ बाला वेद्या भञ्जनं ८ लाकानां वर्द्धं पचस्य छते यायाश्स्य विरोध 
दद गिदियोानसमोपे लाकानां मंलनं २९ गिदियानेन प्रायितचिचचिद्धानां कथनं। 

व्यनन्तरम् इखायलवं्ेन परमेशखरस्य साच्तात् पाये छते परमेशखरः ९ 

सप्तवधाणि यावत् मिदियनीयलाकानां कर्षु तान् समपंयत् | तत ९ 

इखायेलवं शस्य प्रतिकूलं मिदिवयनीयलेकाः पला बश्चूवुरत इखायेल्- 

वंशस्तेभ्यो भयात् पव्वेतस्येषु खोतेमागेषु गुद्ासु दुगेमस्येषु स्थानेषु 
[त 1 धिरे [प * = [ष 

च खेषां वासान् निदधिरे। अपरम् इरखायेलवंशीयर्वीज उप्ते मिदिवय- इ 
नीया अमालेकीयाः पृव्वदेशीयाख तेषां प्रतिकूलम् आगत्य तेषां सम्दखे ४ 
शिविर स्थापयन्ति, असयाः प्वेशस्थानं यावद् भ्वमेरुत्यन्नानि शस्या 

दौनि सव्वाणि विनाशयन्ति, तयेखायेलदेषे मेषगेगद्भादीनां खाद्यं 
किमपि वस्त॒ नावशेषयन्ति च| यतः पशुभिः सहितेषु तेष्वागतेषु बाङ्- ५ 
ल्येन ककीटवत् तेषां दूष्याणाम् आगमनं भवति ते तेषां मडइाङ्गखा- 
संख्याः सन्ति ते च देशं विनाशयितुं तं परविशन्ति | इल्थं मिदि यनीयेरि- ९ 
खायेल्वंश्स्यातिदुगेतिजावा तस्माद् डखायेलवं शः परमे्वरमुदिश्य 
कातरोाक्तिं चकार । 
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9 अनन्तरम् रखायेल्वंष्रन मिदियनीयेभ्यः परमेशखरम् उदिश्य कात- 
= रोक्ती छतायां परमेखर इरखायेल्वंशं प्रति भविष्यदादिनमेकं प्रेषया- 

मास, सेाऽवदत् इखायेलः पभुः परमेशखर इति वाचं गदति, अदं 
€ युष्मान् मिसराद् अनयं दासत्वागाराद् अमेचयं मिखीवादिभ्ये युष्म 

दुपद्धाविभ्यश्च युष्मान् उदधारय युश्माकं सम्मुखात् तान् दूरौलछल्य 

९० तेषां देशं युश्मभ्यमद दाच्च । अपरः युश्रानहमुक्तवान् अद्मेव युश्राकं 
पभुः परमेशखरः, यूयं येषां दे वसथ तेषाम् इमारीवाणां देवान् माचि- 
यध्वं, किन्तु युयं मम वचसि मनो न न्यवेशयत । 

९९ अनन्तरः परमेश्वरस्य दूत खागव्य अवीयेप्रीययोयाश्ेनाधिद्लतायाम 
अफायाम् अलानटनच्तस्य मूले समुपाविशत्, तदानीं तस्य सुतो गिदि- 
योने मिदिवनोयेभ्यो रच्ितुं जाच्तापेवणाधेककुण्डमध्ये गोधुमान् अम- 

९९ दंयत् । त्र परमेश्वरस्य दु तत्समे दशणनं दत्त्वा तम् अभावत, डे 
१२ महावीर परमेश्रस्तव सहाय आस्ते । तते गिदियोनः प्रत्यवदत् हा 

हा हे मत्परमो परमेश्वरो यद्यस्माकं सदाय आल्ते तद्यंसमान् प्रलेतानि 
कुता घटन्ति? परमेखरः किमस्मान् मिसरान्नानयदिति वचसास्मत्- 
पव्वेयुरुषेरस्मान् परति प्रकाशितानि तस्याच््येकम्माणि कुचाधुना? 

१४ परमेशखरोस्मान् विद्ाय मिदियनोयानां करेवु समपिंतवान। ततः परमे- 
श्वरस्तं समालोक्य बभाषे त्वं खस्य बलेनानेन गच्छ त्वं मिदियनीयानां 

१५ करेभ्य इखायेलवं शम् उद्धारयिव्यसि त्वं किं मयान प्रडिताऽसि?ततःस 
तमवदत्, चा हा हे मम प्रमे पश्च भिनशेवे्रमध्ये मम कुलं स्वस्मात् 
चुं, अपरः मम तातस्य निवे शनेऽ हं सन्वेस्मात् चुः, अतोऽद्ं केन पका- 

१६ रेगेखायेलवंशम् उद्धार यिष्यामि ? ततः परमेश्वर स्तं जगाद, खमेव तव 
सहायो भविव्यामि, त्वं मिदियनीयान मनुव्यैकमिव व्यापादयिष्यसि । 

९० सोऽवदत् यद्यहं भवते दृश्या छां पाप्तवान्, तदि भवानेवमां 
९८ सम्भाषत इति चिह्ृमेक मद्धं ददातु | खद्धं विनये यावदङम खभ्यन्तरः 

गत्वा नैवेद्यमादाय भवतः साच्तात् नोात््जामि, तावद् भवता स्थाना- 
न्तरं मा गम्यतां, ततः स उक्तवान् यावन्न प्र्यागमिव्यसि तावदहं 

१९ विलम्विव्यामि । तदा गिदियेोनेोऽभ्यन्तरं गत्वा छागवत्समेकम् णकेफा- 

परिमितस्य गोधुमचणंस्य किण शरन्यपिरटकांख छत्वा तन्मांसादीनि 
उल्लके युघच्च ग्त्पाे निधाय वदिरेलाटच्चस्य मूलमानीव तस्य समीप 

९० उत्ससजं । तत इंशखरस्य दृतस्तमवदत्, त्वम् णखतन्मांसं किण्व न्यपूपरां- 
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खादाय पावागस्यास्योपरि निधाय युषेण निधिच्च तदा तेन तथेव छते 
परमेश्वरस्य टरूतः खदहस्तस्थितदण्डस्यायं विस्ताश्ये तन्मांसं किण्व रून्य- ९१ 
पिटकां पस्पशं ततस्तस्मात् पावाणाद् वङ्किनिगेत्य तन्मांसं पिद्धकांख 
ददादइ, च्नन्तरं परमेश्वरस्य दूतस्तत्समीपात् प्रतस्ये । तदा स परमे- २२ 
रस्यदटूत खवेति वीच गिदियोने बभाषे हा दा डे घमो परमेखर, 

परमेश्वरस्य दूतः सम्मुखासम्मुखी भूता मया दृष्टः । ततः परमेखरस्तम् २२ 
वदत् शुभं तव माभमेवीः, न मरिष्यसि ¦ अनन्तरं गिदियेनस्तच ९४ 
परमेश्वर्म॒दिग्य वेदिमेकां निम्मेय तस्या नाम विद्देवाः-श्णलेाम् 
(परमेखरः शुभकरः इति) चकार । अवीयेप्रीवाणम् अफायाम् 

ऋदयापि सा विद्यते। 

अनन्तरं तस्यां स्जन्धां परमेश्छरस्तं व्याजद्ार त्वं खतातस्य युव- ९५ 
बलवद सप्तवर्धवयसवां दवितीयं बलीवदच् ग्द्धीत्वा तव तातस्य वाल्- 
देवेदिश्या या वेदिरात्ते तां भंर्धि तत्समीपस्थं चेत्यटत्तच्च ङिन्धि। 
अपरम् खस्य ट एपव्वेतस्य शिखरे निरूपितस्थाने खपभुं परमेश्वरम् ९९ 
उद्दिश्य यन्ञवेदिः निम्मादि, अपरं तं दितीयं बलवद ग्टदीला केद- 
नौवस्य चैयटच्दस्य काषेजुङधि । ततो गिदियोनः खभ्व्यगणाद् दश्र- २० 
नरान् प्टद्दीत्वा परमेशखरेणादि ष्टं कम्मे चकार, किन्त खतातस्य परि- 
जनेभ्यो नगरस्थलेकेभ्यख भयाद् दिवा तद् खछलत्वा राचो चकार । 

अपरं वाला वेदिभेम्रा समीपस्थचेत्यत्तशख द्रि नवनिभम्मिताया २ 

वेद्या उपरि दितीयबलीवद् उतख्ष्ट इरति नगरस्यलोाकाः प्रत्यूष उत्थाय 

वच्य परस्परं बभाधिरे कम्मतत् केनाकारि ? अनन्तर यलता$न्- २९ 

सन्धानेन नद्धा व्याहरन्, योायाशस्य छतेन गिदियोानेन छतमेतत् । 

ततो नगर्सथालाका योायाशं याहरन् तव सुतं वह्िरानय स बधयोग्यो ३० 

यता बाला वेदिं भन्नवान् तत्समीपस्थं चैत्यटच्तं छिञ्नवांख। तदा ३१ 
ययाः खस्य पतिकूलं समुल्यितान् सव्वेोन् जगाद, यूयं किं वाला 
योद्धारः? यूयंवा कितं जयिनं विधास्यथ? यो जनस्तस्य छते युध्यति, 
खततप्रभातसमये तस्यापगच्यभवतु, स यदि देवः स्यात् तहिं खछते 
खयं युध्यतु यतस्तस्येव वेदिरभ॑स्रा । अतः स यस्य वेदिः भवान् स वाल् ३९ 
तेन युध्यतु वचसानेन तद्दिनमारभ्य तस्य नाम यिरूव्वालो वबाल् 
युध्यलिति चक्रो | 

तदानीं मिदियनीया खमालेकीयाः पव्वैदेश्ौयाश्च लाका मिलित्वा पारं ३३ 
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३४ गत्वा विगप्रीयेल प्रान्तरे शिविरं स्थापयामः । किन्तु गिदियोनः परमे- 
रस्यात्मनाविषटः सन् तरीं वादयामास तत अवीयेप्रीयलेोकास्तस्य 

९५ समीपे मिलिताः । अपरं तेन मिनशिवं शस्य सव्वच, दूतेषु प्रडितेषु 
तदंशोया अपि तस्य समीपे मिलिताः। अनन्तरः तेन आशेरवंष्स्य 
सिवृलन वंशस्य नन्नालिवंशस्य च समीपं टरतेषु प्रितेषु ते वंशो यास्तत्स - 
मीपम् खागच्छन् | 

२९ अनन्तरं गिदियोन ररः बभाषे, यदि भवान् खवाक्यानुसारेण 
३७ मम कराभ्याम् इखायेलवंग्रं माचयति, तदाद शस्यमद् नस्थाने मेषाणां 

यानि द्ि्नलामानि स्थापयिष्यामि कोवलं तेषां लेोघ्नामुपरि यदि 

श्र सिति सन्ना ग्मि खुव्का तिरति तदं भवान् खवाक्यान् - 
दन् सारेण मम कराभ्याम् इखायेल् व्रं मोचयिच्यतीति ज्ञास्यानि। तत- 

स्तस्मिन्नेव कम्मेणि घटिते परदिने स प्रव्युघ उत्थाय तानि लोमानि 
२९ निष्पीड्य तेभ्यः पूणे कंसमेकं शिशिरं चिच्तेण । तदा गिदियोन रंश्रं 

व्याजदार, भवान् मद्यं न कोत्स्यति केवलम् अहं पुनरेकं वचा वदि- 
व्यामि विनयेद्धं लोमभिः पुनरेकछत्वोऽदहं परीच्तिष्ये, खधुना कोवलं 

४० लोल्नां शुष्कत्वं भवतु सनव्वभमेरूपरि शिशिरस्तु | अनन्तरम् इश्र- 

स्तस्यां रजन्धां तथेव चकार तेन केवलं लोघ्नां शुष्कता बभूव सव्वभूमो 
च शिशिरः पपात । 

७ सप्रमाऽध्यायः। 
१९ गिदियानस्य सेन्यानां न्यनौकरणं « खन्रस्य कथां अला मिदियेानस्य मनस 

स्थिरता १५ सैन्यं प्रति गदियानस्यान्ना १९ अपरं प्रदीपतूरोवटर्भिदियनोयानां 
पराजयः २४ ओारेवस्य सवस्य च नटपयावेशौकरण 

९ अनन्तरः विरुव्वालाऽथाद् गिदियोनस्तस्य सङ्गिनख सव्वं लोकाः 

प्ुघ उत्थाय रेनदरोदनामकस्थाने शिविर खयापवामासः, किन्तु 

भिदियनीवानां शिविरं तषाम॒त्तरदिशि मारिपव्वतस्य समीपस्थापत्य- 

९ कायाम् खासीत् । अनन्तरं परमेखरोा गिदियोानं वयाजहार तव 

सङ्किजनानां बाड़्ल्यमधिकं, अतस्तेवां करेषु मिदियनीया मवा न 
समर्प॑चिष्यन्ते, समपिंतेषु तेषु वयं खबाड्बलेजयिनेऽभ वामेति वाचं 

र वदन्त डखायललाका मम प्रतिकूलं दपिंव्यन्ति। अतस्तं गत्वा लोकानां 
ख्ुतिषु कथामिमां घोषययो जने भयात्तेः कम्ममानखख स प्र्षे गिलि- 
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यदपव्वतेन पररावत्तेतां तते लोकानां मध्याद् दाविति सदखाणि लोकाः 
पराद्य गता दशसहखाणि चावशि्ाः। खनन्तरं परमेश्वरो गिदियोनं 

व्याहरत्, लाका ऋधुनापि अधिकाः सन्ति, त्वं तान् तायसमीपम् 

आनय, तचादं तव छते तान् परीच्तिष्ये ततस्या समम् खयं यास्यतीति 
वाचं यमधिगदिष्यामिसरख्व त्ववा समं यास्यति, वच्चाधि नायं यास्यतीति 

वदिष्यामि स त्ववा समं न यास्यति। ततत्तेन तोयसमीपं लोकेष्वानीतेषु ५ 
परुमेच्ररो गिदियोनं जगाद ये सारमेयवद् रसनाभिसतोयं लिहन्ति 
तान् एथक् स्थापय, तथा ये पातुं जानूनि पातयन्ति तानपि एथक् 
स्थापय | ततः शतचयसंख्या नरा वदनेषु करान् दत्वा तायं लिदन्तः ६ 
पपुः किन्त्वन्ये सन्न पातुं जानूनि पमातयामास्ः । अनन्तरं परमेखखसे ऽ 
गिदियोनं बभाषे, लिदन्तस्तायपायिनेा य रखते श्तचयलाका रखतेरद्ं 
युष्मान् मोचयिष्यामि मिदिवनीवान् वु्माकं करेषु समपेधिव्यामि च, 
तदन्धज्ञाकाः सन्न खखस्थानं गच्छन्त । अनन्तरः ते लकाः खखकरे ८ 
भ॑च्यगव्याणि तूरीख जग्ट़ः, अपरं स इखायेल् वं शस्या वश्ष््िन् सव्वं- 
जनान् खखस्यानं विज्य तान् ष्त्यमनुष्यान् खसमीपे निदधे, 
तदानीं मिदिवनीयसैन्यानि तस्या उपत्यकायाम् तिन् | 

अनन्तरं तस्यां रजन्यां परमेश्वर ्तं वयाजहार, उत्ति तेषां शिविर ९ 
याहि यतोऽ तड् युष्माकं करेषु समापेयं। यदि त्वं यातुं निभेषि तरिं ९० 
तव दासं पुरस सङ्गिनं छत्वा शिविरं याहहि। अपरं सेना यद् वदन्ति १९ 
तत् श्टगु ततस्तं लवान् भविष्यसि, अतस्तेषां शिविर यद्ध । ततः 
स खदासेन फरसा समं शिविस्स्थानां सुसच्जलाकानाम् अग्र 

लगाम । ते मिदिवनीया चमालेकोयाः पूव्वदेशोयाख्च लाका ब़त्वका- १९ 
रणात् ्ूककीटवत् प्रान्तरम् खच्छादयन्, अपरम् उद्या खपि बडत्व- 

कारणात् जलधितटसप्रसिकता इव असंख्या सन् । खनन्तरं गिदियोने ९९ 

पविष्टे तेषां मध्य र्का जनः खबन्धवे खप्रकथाभिमामकययत् पश्याहं 
खभ्नऽपश्यं यद् यवचरये िम्मित णकः पुपो मिदियनौयानां ्िविरमध्येन 
लठन् दूष्य समीपमुपस्थाय तदाहइन् तेन दूष्यं न्युनीभ्ूय दिघौकरं 
निपपात । ततत्तस्य बन्धुः प्रत्यवदत् तद् इखायेल् व॑श्णेयो यो यो- १५ 
याशस्तत्सुतस्य गिदियोनस्य खड विनान्यत् किं भवेत् ? इखरो मिदि- 
यनीयलोकान छत्रं शिविरघ्च तस्य करे समापयत् । 

तदा गिदियोनस्ततखप्रस्य कथां तस्या अच्च अुत्वा प्रणम्य ड खायेल- ९५ 
16 



<= अथ्यायः | विचारयिदकम्माणि। १९७ 

वंशस्य सैन्यानां मध्यं पत्यागत्य जगाद उत्तिष्ठत परमे्चरो युष्राकं करेषु 
९९ भिदियनीयानां शिविर समापयत् । अनन्तरं स तान् श्तच्रयलोकान् 

चीन् अंशान् छत्वा सर्ववां करेग्वेकेकां तूरीम् कैक गरन्यघटं तन्मध्ये 
९७ प्रदी पच्च ददो | अपरं स तान् अवदत्, युयं मां प्रति निरीच्छ ममेव 

कम्म कुरत, शिविरस्य प्रान्तपाप्तेन मया यत् कारिव्यते, युद्माभिरपि 
९८ तदेव कत्तव्य । मया मम सङ्गमि तरीषु वादितासु यूयमपि 

शिविरस्य चतुःषु पार््षु तुरी वादयित्वा परमेश्वरस्य गिदियोनसय च जय 
इति वाचं वदिष्यथ। 

१९ अनन्तरः मध्यप्रहरस्य प्रथमे नूतनरच्तिणां नियोगात् किञ्चित् पर 
गिदियोनस्तस्य सङ्गन खकष्तलाकाख शिविरस्य प्रान्तं पाप्य तूरीवाद- 

९० यामासुः खख रस्तस्थितान् घटां ख बभज्ञः । सत्यं चयं लोाकास्तुरीव्वा- 
दयामासुः घटां ख बभज्ञुः, अपरं वामकरेषु प्रदीपान् दक्तिणकरेषु 
च वादनोयास्तरी जेग्टडः, अपरः परमेश्वरस्य गिदियोनस्य च खड्धायेति 

९९ वाचम् उचः कथयामासुः | तेषाम र्ककोा जनः शिविरस्य चतुदिच्त 

ख खस्थानेऽतिरत् ततो रिपुणां सव्वसन्यान्याटादखन्त शएब्द्ायमानानि 
९९ च पलायन्त । यतस्तेः श्रतत्रयलोकैस्तरीषु वादिता परमेखरः शिविर 

स्यान् सव्वखद्गघारिणः परस्परं योधयामास ततः सैन्यानि सिरे. 

दास्थवेतशिड़ं टव्वतच्च यावद् अवेलमिदालायाः सीमादिशं पलाया- 
९३ क्रिरे अनन्तरः नप्ताल्याष्टेरमिनश्वंश्ोया इखायेललेाका मिलित्वा 

मिद्दियनीयानां पञ्चाद् धावन्तो जग्मः। 

९४ नन्तरं गिदियोन इफयिमपव्वेतस्य सव्व प्ररितेदरूतं वाचमिमां 

घोषयामास युयं मिदियनीयानां प्रतिकूलम् अवर्ह्यागच्छत तेषामग्रे च 
वतवारां यावद् घटान् यद्ननद्ौच्खं वश्णोकुरूत, तत इरफयिमीयाः सव्वं 

९५ लाका मिलित्वा वेतवारां यावद् घटान् यद्ननदीञ्च वणोचक्रुः। खपरःते 

रेवसेवनामाना मिदियनीयन्पा त्वा ओरेवनामकश्टल आरव जघ्न 

सेवनामकस्य ाच्तापेषण्कुण्डस्य च समौपे सेवं जघ्ुः। अनन्तरः तें 

भिदियनीवानां पच्वाद् दधावुः किन्त्वोरेवस्य सेवस्य च शिरसी यद 
नस्य पारे गिदियोनसय समोपम् आनिन्युः 

५.१ 

ट अषमा.ध्यायः। 
१ रूफयिमलाकान् प्रति गिदियानस्य कथनं ४ गिदियानं प्रति सक्कोतोधानां पिनू- 
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१८ विचारयिटकम्माखि। ८ ध्यायः । 

` येलोयानाच्च लोकानां तिरस्छारकथयनं १० सेवरसलमम्नया्टतलं १२ सद्धातपिम- 
` येललाकानां शास्तिः ८ दया चटेपया वधः २२ राजतं कनम् अनिच्छता भिदि 
यानन लब्धेराटितकुण्डलेरं फादनिस्पराणं २८ सिदियनौयानां पराजयः ९९ गदि- 
यानस्य सन्ततखत्याञ्च कथनं ६२ दूकायस्वश्सयारुतन्ञता । 

अनन्तरम् इफुयिमलेका गिदियोनाव कथवामाघुः, त्वं मिदिवयनोय- 
लोकैः सह योद गमनकालं यदस्मान् नाङ्कयोऽसान् प्रति त्वया कुत 
रटग व्यवदतम् इति वाचा तेत्तेन समं भ्रं व्यवादि | ततः स 
तान् अवदत य॒श्माकं कर्मवद् अधुना किंकम्मं मया छतं? अवीयेषरस्य 
सकल्राच्ताफलानां चयनाद् इकफयिमस्यावश्िनात्ताफलानाम् उञ्छनं 

किंश्रेये नदि? द्खर खओरेवसेवनामानोा मिदिवनीयानांदाराजानो 

युश्राकमेव करतलीङतवान् युद्माकं कम्मवत् मया किं कम्मकात्त श्रोकं? 
ख्ताटशि वचने कथिते तंप्रति तेघां कोधो निवदते। 

गिदियोनस्तस्य सङ्किनः एतचयलाकाखच खान्ताः सन्तोपि पाद् 

श्चावन्तो वद्नमागव् पारः गताः। ततः स सुक्तोतसख्थलाकान् अवदत्, 

युयं मम पच्ाद्रामिस्धो लोकेभ्यो भच्छन्रव्याणि दातुम् अथ यतस्ते 
खान्ता अभवन्, अहं सेवहसलम॒न्ननाघ्नोमिदीयनीवानां साक्ोाः पखाद् 
्ावामि। ततः सुक्रोतस्याधिपा अकथयन्, सेवदहसलमद्रयोः सन्यानि 

किमिदानीं तव वशे सन्ति यद् ववं तव सन्येभ्यो भच्याशि दातुम् 

च्यद्धामः? ततो गिदियोानोाऽवदत यदेशरः सेवहसलमुन्ता मम वश्या 

करिष्यति तदाहं काननस्य एटगालकोलिकर्टक युंद्माकं मांसं केत्यामि । 

च्नन्तरः स तस्मात् पिनुयेलं परगत्य तचस्यलेाकानपि तादशं जगाद्, 
ततः सक्तो तस्थलाका याट गवदन् पिन् येलख्थलका खपि तादृशं जगदुः। 
तदास तान् पिनृयेलस्थलेकानयि व्याजङ्वार, मया कुश्टलेनागमन- 
काले यद्मावां दुगमिदः भंच्छते। 

तस्मिन् काले सेवदसलमुन्ने ककार आल्तां ताभ्यां समं पुव्वेदे श्ीय- 
लाकानां सव्वेसन्यानामवशिष्धाः सव्वेसेना अथतः पञ्चदशसदइखाणि 

लाका सन् यता विश्तिसदखाधिकं लच्तम् अस््रधारिणा लाका 

जघ्निरे । अनन्तरं भिदियोनेा नोवदहस्य यगविद्धस्य च पृव्वस्यां दिशि 
टूष्यनिवासिनां मार्गेणेद्ध गत्वा सेना अजघान यस्मात् ताः सेना 
निस्कारटकम् अवसन् । अनन्तरः सेवइसलमुत्रै पलायिता स च तयोः 
पाद् धावन् सेवहसलनुच्चनामाने ते मिदियनीयराजे दधार तयोः 
सनव्वाः सेनाछधादेजयाञ्चकार । 
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र ष्यध्यायः। विचारयिटकम्माणि। < 

६६३ . अनन्तरः योयाश्स्य खता गिदियोना हेरसास्येनाद्धंगामिमार्गेण 
९४ युद्धात् पराटव्यागत्य सुक्तोतनि वासिनमेकं तरुणं एत्वारच्छत् ततः स 

९५ तत्छते सुक्तौ तस्याध्यच्ताणां सप्ताधिकसप्नतिनामानि शल्लिलेख । अनन्तरं 
स छक्तोतोयलोाकानां समीपमुपस्थाय जगाद, सेवदस्य सल्मच्रस्य च 
सेन्यानि किमिदानौं तव वशे सन्ति तत्ते किं वयं तव क्रान्त 
लाकेभ्या भच्छाणि दातुम् खद्दाम डति वाचा ययं यावधि मां तिरसवत- 

९९ वन्तस्ता संवहसलमान्ना पश्यत | अपर स तस्य नगरस्य प्राचीनान् टता 

काननस्य करटकः प्टगालकालिमिख तान् सुक्तातींयलाकान् शत्तिया- 

९७ मास । अनन्तरं स पिनूयेलस्य दुगे भदा तस्य नगस्स्य लोकान् 
अबधीत् 

१८ नन्तरं स सेवद्रं सलमुन्नञ्च जगाद, तावेरे युवाभ्यां इता लाका 

कोदृष्णः ? ततस्ते परद्वदतां भवान् वादृशस्तपि तादृशः, सर्ववे राज- 
९९ युचा इवासन् । ततः स कथयामास ते मम सहोदराः, नित्यजीविनः 

परमेखरस्य नाम ग्टद्धौलादं कथयानि वदि युवां तेषां प्राणन् अरक्ति- 

२० व्यतं तदि युवामदं नादनिष्यं। अनन्तरः स खज्येटसुतं येधरः जगाद 
त्वमव्थाय ता जहि किन्त स वालक र्तत्कारणादट् भयात् खदु 

९९ न वद्धिखकार। ततः सेवद्सलमन्ना कथितवन्तो, भवान् उद्थायावां 
न्त, यता यो यादृशः परूषस्ताट णमेव तस्य वीरत्वं, अनन्तरं गिदियोान 
उत्थाय सेवहसलमन्ना जघान, अपरं तयामंद्ाङ्गानां कराना सव्वान् 
चन्द्रदारान् जग्राइ। 

९९ अनन्तरम् इखायेलवंश्ए गिदियोनं जगदुः, त्वं यु्लपो्तादिपरम्पर- 
यास्माकमाधिपत्य कुरू यतस्वमस्मान मिदियनीवानां कर्यो रत्तिति- 
वान्। तते गिदियेनोाऽवदत्, अहं युश्राकम् अधिपतित्वं न करिष्यामि 
मदीयसरतापि युश्राकम् अधिपतित्वं न करिष्यति, यतः परमेश्वरो 

१४ यद्माकं अधिपतिरास्ते। च्यनन्तरं गिदियोानः कथयामास, युश्नानद्धं 
निवेदयामि यूयं खखल्ाटितं कणेकुण्डलं मद्यं दत्त, यता इतानाम् 

९५ इस्मायेलीयलाकानां सोवणानि कणेकुणडलान्धासन् । ततस्ते पत्यवदन् 
वयं तान्यवश्चं दास्यामः, नन्तरं तेर्वसनमेकं पातयित्वा खखजाटि- 

९९ तानि खणकुण्डलानि तच निक्षिप्तानि । ततः कर्ड्नरूषाः कणंपुव्माणि 
मभिदिवनीौयन्टपतीनां परिघेयानि कापरिलरङ्वस्त्राणि तेषां महाङ्गानां 
कण्ामरणानि विना तेन प्राथितकशंकुग्डलार्नां परिमाणं सप्तशता- 
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२० विचारयिटकम्माणि। € ध्यायः। 

सिकसदखरेकलसु वर्णानि बश्टव । च्नन्तरः गिदियेनत्तेनेकम् र्फोादं ९७ 

निम्माय खवसतिपुय्याम् अणुयां तत् स्थापयाञ्चकार, तेन सव्वं रखा- 

येल वं शस्तस्मिन स्थाने तस्य पश्चाद् व्यभिचारी बण्टव तच गिदियोनख 
तस्य परिजनस्य चोान्मायरूपं बग्ूव । 

व्यम् इखायेल् वंशस्य सम्मुखे पराजिता मिदियनीयाः खं खं शिरः र 

पुनरुत्तोलवितुं न शेकुः अनन्तरं गिदियोनस्य समये चत्वारि शद् वत्स- 

रान् यावद् देशा निष्कर्टक अआसीत्। 

अनन्तरः योायाश्स्य सता यिरूब्बाला निजग्द्दं गत्वा न्यवसत् । तस्य ९९ 

गिदियोनस्योरसपुचाः सप्ततिरासन् यतस्तस्य वद्यो जाया असन् । २० 
शिखिमे तस्य या उपपल्यासीत् सापि तस्य छतमकं प्रसुषुवे, अपरं तस्य २१ 

नाम अखवोमेलक इति चकार । 
अनन्तरः यायाश्स्य छता गिदियोनोऽति खधावख्ायां ममार, ९२ 

अवीयेप्रो याणम् अयां खस्य पितुयेयाशस्य शसग्राने तस्य सश्नं 
ब्रुव । नन्तरं गिदियोने म्टत इखायेल् वंशाः पुनवल््देवानाम् २९ 
अनुगमनेन वयभिचारिणि भवन्तो वाल्विरीतं खेषाम् इद्देवं चक्रिरे। 
ते चतुदिकस्थरिपुणां करेभ्यः सेषाम् उद्धास्यितारःं प्रभुं घरस्मेश्चरं २४ 
विसस्रुः | तथा यिरु्वालो ऽते भगिदियोन डखायेल्वंशं चादश्एम् २५ 
उपाकरोत् इखायेललेकास्तदन्सारेण तख वंशं न तादृशं प्रत्युपचक्रुः 

< नवमोऽध्यायः। 

१ थादटगणं खता अवौमेलकस्य राजत्करणं ऽ योाथमस्य दष्टाः २२ अवीमलकस्य 
विरुद्धं गाख्स्य कुमन्तरणा २० सिव्लस्य ततप्रकाश्नं २४ यद्ध अवौमलकस्य जय 
४६ बालविरोतदेवस्य दुगद् दनं ५० तवषनगरं स्नोनिचिप्तपाषाणेनावीमेलकस्य 
नघः ५४९ याथमस्य वाक्यस्य सफस्लल। 

अनन्तरं विरूव्ालस्ये छतो ऽवीमेलकः शिखिमे निजमातुलानां १ 
समीपं गत्वा तान् खमातामडइस्य सव्वेपरिजरनांख वाचम् इमां बभाषे 
निवेदयामि युवं श्णिखिमस्थानां सव्बेश्ट स्थानां कणगे चरे कथामिमां ९ 
कथयत, विरूव्वालस्य सव्वैवां सुतानाम् अथात् सप्नततिजनानाम् अधिप- 
तित्वं किमेकस्य ज नस्याधि पतित्वम्, अनयोम्ष्ये युद्माकं भतरं किं? 
अपरमदह युद्ाकम् खस्थिमांसखरूपर रखतदपि स्मरत। ततस्तस्य मातुल- इ 
गणेन शिखिमस्य सव्वटदस्थानां कण्गाचरे तत्कथायां कथितायाम् 
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€ चध्यायः। विचारयिटकम्भाणि। २९ 

अवीमेलकस्यानु गामिना भवितुं तेषां सम्मति बेश्ूव, यतस्ते बभाषिरे, 
४ असा वस्माकं भ्नाता। यपर तेवालविरोतस्य मन्दिरात् तसमै सप्ततिरूप्य- 
मना दत्ताखवीमेलकोा वातुलेभ्य खातमक्चाधिभ्यश्च लोकेभ्यो वेतनाथे ता 

५ रूप्यमन्रा खददात् तेच तस्य पाश्णिग्रहिणेा बभवः। अनन्तरं सो$फायां 

खपितुनिवेश्नं गत्वा विरूब्बालस्य तान् खसप्ततिभातन् पाषाण. 
केपरि जघान, किन्तु योधम्नामा विरूव्वालस्य कनिरः सता गुह- 

€ मानेोऽवाश्िष्यत । अनन्तर शिखिमस्य सव्व ग्टहस्था वेतमिल्लस्थाः स्वं 

लोकाश्च मिलित्वा शखिमस्थितस्तम्भस्य समीपवत्तिन र्लान्तस्य 
सविधं गत्वा तमवीमेलकं राजानं चकुः | 

9 ्यनन्तरः लाकेयायमाय वात्तावां दत्तायां स गत्वा गिरिषीमपर्व- 
तस्य शिखरे तिष्छन् उदेत्तेभ्य इमां वाचं कथयामास, हे शखिमस्य 
सव्वं लोका मम कथायां मनोनिवेष्यत ततः परमेश्ये युश्माकं कथायां 

= मनो निवेशयिव्यति । पादपराच्ये राजानं नियो प्रवत्तमानाः पादपा 
€ जितटच्तं बभाषिरे, त्वमस्माकं नपा भव | तता जितरृच्त उवाच 
मम यस्मात् तलाद् देवा मनुजा माम् अाद्निवन्ते तसाननिरटत्य किमदं 

९० श्राखिनार्पय्युन्नतमूृडा भवितुं प्रवत्तिव्येः अनन्तरं पादपा उडुम्बरतसं 
९९ बभाषिरे त्वमागत्यास्माकं टपा भव । तत उड्म्बरतरुः पत्यु वाच किमदं 

खीवमिदधताया उत्तमफलत्वाचच नित्य तरूणामुपय्ुन् तमू भवितुं 
९९ प्रवत्तिष्ये ? अनन्तरः पादपा जाच्तावह्लीं बभाषिरे त्वमागत्यासमाकं 
९२ न्प भव। तता जाच्तावह्ली जगाद ममयेन स्सेन देवा मन्जाख 

दप्यन्ति तस्मान्निरव्य किमहं तरूपय्य्नतमूद्धा भवितु परवत्तिंव्ये 
९४ अनन्तरं पादपाः करटकतर् बभाषिरे त्वमागवयास्माकं पो भव। ततः 

९५ कणटकितरूणान्धतरवो भाषिताः, युश्भिमंम राज्याभिषेक यदि सत्य- 
तया क्रियेत तदा युयमागव्य मम च्छायाम् आशयत, किन्त तद् यदि 
न भवेत्, तदहि कराटकतरोवद्किजिगव्य लिवानानौयान् र्रसतरून् 

९९ दतु । पश्यताधुना अवोमेलकस्य राज्याभिषेक यदि सत्यं यायाथ्यं- 
चचाचरद्धि युष्माभिः छतः स्यात्, यदि च विरु्वालं तस्य वंशच्च प्रति 
मदम् अचरद्धि युश्नाभिस्तस्य कम्मणः प्रतिफलं तस्म दीयेत, तहिं भरं। 

१७ ममयो जनको वुश्माकं छते युद्धवान् खप्ाणान् पणोछत्य सिदियनीयानां 

१८ करभ्योा यद्मान् उद्धतवां्च युयमद्य तस्य मज्ननकस्य वंशस्य प्रति- 

कूलम् उत्थाय पाषाण्कापरि तस्य सप्ततिद्तान् इत्वा तर दासीसुतम् 
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२२ पिचारयिटकम्भारि। € अध्यायः । 

च्यवीमेलकं खेषां भाटत्वात् शखिमीयग्टदइस्थानाम् उपरि पमकुरूत । 
ता यिरुव्वालं तस्य वंश्च् प्रति युश्ाकम् खद्यतनाचरणं यदि सत्यं १९ 

'श्यञ्च भवेत् तदं युयम् अवीमेलकम् अभिनन्दत स च युष्मान् 
अमभिनन्दतु। किन्तु यदि न तथा भवेत् तदावीमेलकाद् वदह्िनिंगव्य ९० 
शिखिमीयग्यहस्थान् भिल्लः परिजना ददतु, तथा शखिमीयग्टह- 

स्थेग्या मल्लाः परि जनेभ्यख् वङ्िनिगव्यावीमेलकं ददतु | अनन्तरं ९१ 
योाधमः पलाय्य वेरं गत्वा खभ्वातुरवीमेलकस्य भयात् तच न्यवसत् 

अनन्तरम् अवीमेलक इखायेलवंशस्छपरि वषचयं यावद् राजत्वं ९२ 
चकार । ततः परः विरूव्वालस्य सप्ततिसखुतान् प्रति छतस्य निदव- ९३ 
कारस्य पलं यद् आगच्छेत् तेषां रुधिरपातापराधश्च चत् तेषां 

इन्तस्तेषां भ्वातुर वीमेलकस्य मद्धि तथा खभाटबधे तस्य सहकारिणां 

शिखिमीयग्छदस्थानां मूर्धषु वत्तंत, तदधेम् चअवोमेलकस्य शिखिमीयग् इ- ९४ 
स्थानाच्च मध्य सरेण दुर्बुद्याम् उत्पादितायां शखिमीयग्टहइस्था खवी- 
मेलकं परति विश्वासघातकलं चकः, अपरः शिखिमी यग इस्थास्ततछ्ते ९५ 

पव्वेतशिखरेषं गोपनेन लाकान् उपवेषयामासुः, तता यावन्तो लोका- 
स्तेधां समीपमाग्ण गच्छन्ति तेषां जब्याणि ते लाठटयित्वा गहन्तीति 

वाग अवीमेलकस्य कणगोाचरोबभ्टव। अनन्तरम् ख्वदस्य सुते गाले ९९ 
सखीयभटभिः सद्म आगत्य श्िखिमं प्रविद्धे शखिमस्य ग्रद- 
ख्धास्तम् अश्रयन् । अपरं तेः चेवं गत्वा जाच्तात्तेचस्थफलानां चयने ९७ 
मर्दने च समाप्ते यदा प्रमादोऽक्रियत तदानीं ते खदेवस्य मन्दिरं 
गत्वा मोजनं पानञ्च कुव्बन्ताऽवीमेलकं पिरे । विशेषत ख्वदस्यसुता ९८ 
गालः कथयामास, अवीमेलकः कः? शखिमख कः? वयं कुतोऽ 

सवाम? खसा कि यिरून्बालस्य सुता न हि? अपरं सिवृलः किं 

तस्य सेनापति नं हि? यूयं शिखिमस्य पितुहंमारस्य लोकान् सेवध्वं, 
किमथ वयम् अमं सेवामडे? द दा लाकेऽस्मिन् मम वशश्धतेऽद्म् ९९ 
चवीमलवांद्वयिष्ये, अनन्तरं साऽवौमेलकम् उद्दिश्य जगाद त्वं खकीयां 

चड्धसेनाम् खाद्य वह्िसागच्छ । 

अनन्तरं नगराधिपतिः सिवूल ख्वदखुतस्य मालस्य तानि वाक्यानि २० 

निष्ए्य क्रोधेन पजज्चाल । गापनेन चावीमेलकंस्य समीपं दूतान् ३९ 
प्रित्यावदत् पश्य, खवदस्स गुलो गालस्तद्धातस्ख शिखिनम् चागता 
ष्छपरः पश्य ते तव विरूद्धं नगरे कुंप्ररत्तिं जनयन्ति अतसं खौय- ३९ 
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२९ सङ्किभिलाकैः समं रजन्यामुव्थाय च्चे गुप्ति । अनन्तरः प्रातःकाले 
खग्यादय रख्वोल्धाय नगरमाक्राग्य ततः पश्च तस्मिन् तत्स॒ङ्गिघु लाकेषु 
च तव विरुद वहिगतेषु त्वं तान् परति यत् कर्तु" श्रोधि तदेव कुरु । 

९२४ नन्तरम् अवीमेलकन्तस्य सङ्गिनख लोका रजन्यामुत्याय चत्वारः 
९४ संघा श्त्वा शखिमस्य विरुडधं गुप्ता अतिख्न् । अपरम् ख्वदस्य 

युन मालो वदिगेत्वा नगरस्य दार्प्रवेशस्थानेऽतिरत् तदा वौग्मेलकै 
६९ तस्य सङ्गिलेकेषु च गापनाद् उल्थितवन्सु गालो लोकान् दृष्रासिवृलं 

जगाद, पश्य पव्व॑तद्टङ्गे्येा जना अवर्यागच्छन्ति, ततः सिवृलस्तम- 
२० वदत् त्वं पव्वैतानां छायां लाकनिवदहमिव पश्यसि । अनन्तरः गालः 

पनरूवाच पश्य ग्टगुस्थानाल्ञोका अ वसूद्यागच्छन्ति अपरेकसंघा मिथो- 
द८ निनीयनान्न ण्लोनतसारागच्छति। ततः सिव् ल उवाच, अवीमेलकः कः? 

कुतो वयं तं सेवामद्धे ? वाचमिमां तवं येन वद्नेनावदस्तव तददनमधुना 
कुच? त्वं यान् अतुच्छयण्ते किंतेलाका न हि? विनयेहं त्वमिदानीं 

२९ वद्भूंय साद्धमेते युध्य । तता गालः श्िमौयग्टदस्यानामग्रगामी 
५* भवन् वद्िगेत्वावौमेलकेन समं युयोध । ततेाऽवीमेलकेन विन्रावितः स 

तत्सम्रखात् पलायाद्धके, अपरं दार प्वेशस्थानं यावद् बहवो लाका 

४१९ इता अपतन् । अपरम् अवीमेलक आरूमायां न्यवसत् सिवूल्ख 

४२ गालं तस्य भाटगणच्च शखिमनिवसार् दवयामास। परदिने लाका 

४३ वह्िभोय च्तेवं गच्छन्तीति वात्ता प्राप्यानीमेलकोा लाकान् आदाय 

चीन् सङ्धान् छत्वा च्तेचे ग पतस्तस्थे, अनन्तरः लेका नगराद् वह्िभया- 
गच्छन् इति निरीच्छस तेषां विरुडधम् उत्थाय तान् अजघान । अपरम् 
खवीमेलकस्तस्य सङ़्िसङ्कख इतं गच्छन्तो नगरुदरारस्य पवेश्रस्थानेऽति- 
छन् इतरो दा स्ख च च्तचस्थानां सव्वैलोकानां विरूढमुव्याय तान् 

४५ खअनधिद्धां । अपरम् खवीमेलकस्तत् छतं दिनं तस्य नगरस्य विरूढं 

युद्धा नगरं वशश्ीचको तन्मध्यस्थितान् लाकान् अनधोच, अपरः नगरम् 
उच्छिद्य तस्य स्थाने लवगं विचकार । 

४९ अनन्तरः शिखिमस्य दुगल्िताः सव्वं प्रदस्या इति वाचं निशम्य 
४० विरीतदवस्य मन्दिर्स्थं दष्स्यानं प्रविविग्ुः । अनन्तरः शिखिमस्य 

दुगं स्थिताः स्व्यं ए्टदस्या अमिलन् इति वाच्यवीमेलकस्य कणंगाचरी- 
४८ भ्रुतायाम् अवीमेलकलस्तत्छङ्गिनख सल्मानपव्वतम् च्ारूरुड्धः, अ वीमेल- 

कश्च कुठारमेकं करेणादाय खत्तष्राखामेकां त्वा खस्कन्धं निधाय 
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२४ विचारचिटकम्माि । १० सध्यायः। 

खीयसङ्धिलाकान जगाद, ययं वत् कुव्वेन्तं मां पश्यथ तदनसारः शीघं 

कुरूत | ततः स्वे लोकास्तव्रीव्यन् सारेण शाखाभश्डित्वादाय खवोमेलकस्य ४९ 
पात् चलितः, अनन्तरः दुगस्य समोपे ताः शखा निधाय तच 

बद्किं ददुः ततः शिखिमस्य दुगस्थाः सव्वं लाका अर्थता नाय्येःपुरूषाख 
प्रायः सहखलोाका निधनं गताः। 

समनन्तरम् अवीमेलकस्तेवेधं गत्वा तस्य विरूढं शिविर स्थापयित्वा ५० 

तद् वशी चक्रे । किन्तु तस्थ नगरस्य मध्ये दुराक्रमं दुगमेकमासीत् तस्मात् ५९ 

परुषा नाग्येख नगरस्य सव्व एदस्यलेाकास्तदगमाित्य दारं रुद्धा दुग- 

एटमारुरुङ्ः । अनन्तरम् अवीमेलकल्तस्य दुग स्य समीपमुपस्थाय तस्य ५२ 

विरुद्धं ययोाध वद्किना दुगंदारः दादयितुं तस्य समीपं जगाम च। 

ततः काचिद् योषित् पेषर्याः खण्डमेकम् अवीमेलकस्य शिरसि नित्िप्य ५१ 
तस्य शिरसः कपालं बभञ्ज । ततः स तूणं निजासतवाहकं युवान ५४ 

मद्वय जगाद् स नच्थामारसिति इति वाचं ल्लोका मामधि न वदयु- 
स्तत्छते त्वं खङ्गं निष्कोष्य मां जदि, ततस्तेन युनाहतः स ममारः। 
अनन्तरम् अवौमेलकोाम्टत इतिदट्ा रखायेल्वंशीयाः सर्व्व खखस्थानं ५५ 
प्रति पतख्िरे | 

इव्यम् अवीमेलका निजसप्ततिभातणां बधेन खतातस्य विरूद्धं ५९ 

यत् कुकम्माकरात् तस्य सम॒चिता दण्डः, शिखिमस ग्टरहस्थाख यद्यत् ५७ 

कुकम्माकुव्वेन् , तेषामपि समुचिता दण्ड इखरोणादायि विरूब्वाल- 

खतस्य योधमस्य एप तान् परति सफले बभूव । 

१० दशमोऽध्यायः । 
९ ताललयनाम्ना विचारयितुः कथनंर यायोरनाम्ना विचारकन्तैः कथनं ऽ पाप 

कारणात् इखायेललाकानां दुःखं ९० परम्खरं प्रति निवेदनम् इशरस्यात्तरञ्च 
९५५ लाकानां पापाङ्गौकारस्तान् प्रतीखरस्यद्याच। 

अवीमेलकस्य मरणात् परम् ₹षाखर व्रयो दोादयस्य यो्तः मूयसः ९ 
पुस्तेलय इखायेल्वंग्रस्य र्च्तणायोदपद्यत, स इपफुयिमपव्वतस्छे 
ए्मीस्नगरे न्यवसत् , चयोविंशति वत्सरान् यावद् डखायेललोकान् ९ 

विचारयाञ्चकार चततः स ममार शमीरं च तस्य एष्सानं बभूव । 
ततः परु गिलिवदौयेा यायीर उत्पन्नः सन् द्ाविंशतिवत्सरान् २ 

यावद् स्खायेलवंश्स्य विचारं चकार | चिद् गद्भारोडिणस्तस्य ४ 
24 



१० ऋध्यायः। विचारयिटकम्माणि। २५ 

विंश्तपुच्ला असन्, तेषाञ्च इवोातयायीरनान्ना विख्यातानि नगसा- 
५ रासन् तान्यद्यापि गिलियददेप्रे विद्यन्ते। अनन्तरं यायोरे मरते कामोाने 
६ तस्य शसशानं बभ्टूव| ततः परम् इखायेल वं्रः परमेन्वरस्य साक्तात् 

पुनव्वारं पापं चक्रवालदेवान् अस्तारोतदरवीररमोयदेवान् सीदोानी- 
देवान् मायावीवदेवान् ऋम्मानवंश्योयदेवान् पिलेद्टौयदे वांश सिभे- 
विरे, ते परमेश्वरम् असेव मानास्तव्यजुः | 

9 तत इखायेल् वंशस्य प्रतिकूलं परमेश्वरस्य क्रोधे प्रज्वलिते स पिलेषटो- 
८ यानाम् अम्मोनवंशौयानाच्च करेषु तान् व्यक्रीणात् । ततस्तं वत्सर 

मारभ्याद्ाद्ष्वत्सरान् यदनपार इमोारीयाणं गिलियदाख्यपद्श्र- 
€ वासिनः सव्वं इखायेलवं शास्तेः लिद्धा उपनरुताश्च । तदन्धट् ऋम्भान- 

वंशीया विह्धदाविन्धामीनेफुयिमवंशीयेः समं योद्! यर्द॑नस्य मारम् 
ऋअाजग्म॒स्तत इखायेल वंगा ग्टश लेशः पाप । 

९० अनन्तरम् इखायेल्वंष्ः परमेखरमुदिश्य प्राथनामिमां चकार, 
वयं निजेशखरः त्यक्वा वाल्सुरान् असेवामद्धीति कम्मण तव प्रतिक्रूलं 

९९ पापमकुम्मेह्ि । ततः परमेशर इखायेल्वंश्ाय कथयामास मिखीये- 
९९ मारीयाम्मोनीयपिले्टीयलोकेभ्यः किमदं युश्मान् नामाचयं? तथा 

. सीदानीयामालेकीयमायोनीयलेाकै युपा रूपदतेषु यु्राभि मौम॒दिश्य 
१३ प्राधितं, ततां तेषामपि करेभ्यो युप्रानमाचयवं | तथापि यूयं मां 

परिव्यज्येतरुदेवगणं सेवितवन्तस्तस्माद हं युश्मान् पुननाड्धारयिव्यामि। 
९४ यूयं गत्वा खेरभिरुचितान् देवान् उद्दिश्य पाथंयध्वं ते ज्ञोश्दसमये 

य॒प्मानुद्धारयन्त्। 
१५ तत इखायेल्वं शः परमेशखरमवदत्, अस्माभिः पापमकारि, इदानीं 

त्वं यत् च्तेमं मन्यसे तदेवास्मान् परति कुरू, अद्यमाचमस्मान् उद्धारयेति 
९९ वयं प्राथेयामद्े | अपरः ते खेषां मध्याद् इतरदेवान् दवयिता पर्- 

मे्वरम् असेवन्त तत इखायेलवंशस्य दुःखेन तस्य मनो दुःखितं । 
१७ तस्मिन् रमये ऽम्मोन वंशाः सव्वं मिलित्वा गिलिवदं शिविरं स्थापया- 
१८ मासुः, इखायेल्वं शख मिलित्वा भिस्प्यां शिविरं स्थापरयामाघुः। तता 

गिलियद्स्य मुख्यलाकाः परस्परमवद्न् अम्नोानवंप्रेन सद योद्धुं गमने 
कः परथमो भविष्यति? स गिलियदनिवासिनां सव्व॑वां राजा भविष्यति। 



२९ विचारयिट कम्माणि। ११ अध्यायः । 

११९ एकाद शाऽध्यायः। 
९ यिश्चदस्यदूरौकरणं४ तंपनरानेतुं लाकप्रेषणं १२ दखायेलः सेनापतिले नि य॒क्तंन 

यिप्रदेनाग््ान वंशस्य पतः समीपं दूतप्रेषणं तस्ासम्मतिः २९ यिक्तदस्य प्रतिश्रति 
२२ तस्य जयः २४ प्रतित्रत्यनसारेण निजकन्यासमपेणं । 

तस्मिन् काले गिलियदीयो यिप्तद्ाऽतीव वीर खआसीत्। स गिलिय- ९ 

दाद् वेश्याजातपु्न खासीत्। अपरं गिलिवदस्य जायया पुच्छेषु प््तेषु २ 
तस्य ते जायापुच्ला योवनप्राप्ताः सन्ता विप्रद्दं दवयितवन्ता गदितवन्तख 

त्वं तातस्सोपपल्याः यपुच्लः पिटटधनस्याधिकारं न प्रा्यसि । ततो यिप्तदः २ 

खभ्वातृणां सम्मुखात् पलाय्य टोवदेषे प्रवासं चकार । अपरं कतिपया 
दुलेाका यिप्तदहेन समं मिलित्वा तेन सद गमनागमनं चक्रुः 

कतिपरयकालात्परं अन्मोनवंष्र इखायेल्वंश्टेन समं युयोध । अम्मोन- 
वंश्रीया यदा यडधमारेभिरे तदा गिलिवद्स्य प्राचीना यिप्तदं टोव- 

देश्णद खानेतुं गताः । ततस्ते यिक्तमवदन् त्वम आखगव्यास्माक सेना- 

परति भव वयम् अम्मानवंष़न सह योत्छामः। ततो यिप्तदह्ा गिलियदस्य 

चीनान् अवदत्, अहं किंयुद्राभि नं सग्टतीयितः पेटकनिवेशनाद् 

दरीकतख? अत इदानीं विपद् ग्रस्ता वूयं मम समीपं कुत खगच्छथट 

तता गिलियदस्य प्राचीना यिप्तदमवदन्, त्वम् अस्माकम् ग्रससोा. ८ 

श्रत्वा अम्मानवंषेन सद युद्धा यदस्माकम् अधादट् गिलियदनिवासिनां 
सर्व्वां लोकानां मुख्यो भव, णखतत्छते वयम् अधुना पुनस्तव समीपं 
प्र्यारत्यागताः। वित्तदा गिलियदस्य प्राचीनान् अवदत्, अन्मानवंप्रैः « 
समं योद्धुः मयि युद्याभिः पुनः खदेशम् खानोते परमेश्वरा यदि मम 
करो तान् समपेयिष्यति तहिं किमदं युश्राकं प्रधानौभविव्यामि ? तता 
गिलिखदस्य प्राचीना विक्तद्म् अवदन्, वयं यदि तव वाक्छानुसारेण 
न कुम्मेहे तदहि परमेश्वरोऽसमाएकं विचारं करिरव्याति । अनन्तरं यिता १९ 
गिलिबदस्य प्राचीनजनेः समं जगाम, तते लोकास्तं खेषां प्रधानं 
सेनापतिच् चकुः, परं वित्तदा मिस्प्यां परमेश्वरस्य साच्तात् खां 
समस्तां वाचं निवेदवामास। 

अनन्तर चिप्तद्दा ऽम्मोनवंशस्थ पतेः समीपं दूतं पडित्य जगाद ९२ 
मया सह तव कः सम्बन्धा यत् त्वं मया सह योद्धुं मम देशम् खागच्छः? 
तते उग्मोनवंश्स्य राजा चिप्तद्स्य दूतान् उवाच, इखायेल् वंशा ५३ 
यदा मिसरादट् वद्िभंयागच्छत् तदा सोाऽशौनम् आरभ्य यन्ोकं 
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१९ ध्यायः | विचार्य कम्भाि। २७ 

यर्नञ्च यावत् मम श्चूमिं हतवान्, अत इदानीं निर्विरोधं तां पुन 

९४ दंडि। ततो विक्त दोाऽम्मोनवंश्स्य पतेः समीपं पुनद्रःतान् प्रहितवान् 
९५ दूतास्तम्चः, यिप्तद सदः वदति मोयावस्य श्चूमिरम्मोनवंशस्य च भ्रमि- 
९९ रिखायेलवशेन इता तन्नडि । कि्त्विखायेलवंष्ठे मिसरादट् आग. 
९७ मनकाले खफसागरः यावत् प्रान्तरस्य मध्येन गत्वा कारें पाप। ततः 

परम् इदोामीयन्पस्य समोपं दूतान् प्रियतं गदितवान् वयं निबे- 

दयामद्े त्वं खरेशस्य मध्येनास्मान् यातुं दहि, किज्त्विदोमराजस्तदाक्यं 
न मेने, अपरः तथेव मावावीयराजस्य समीपमपि दूतेषु पडितेषु सोपि 

९८ न मेने तदानीम् इखायेल वंशः कादेएे न्यवसत् । अनन्तरं ते प्रान्तरस्य 
मध्येन गत्वा इदोामदेशं मायावदेशच्च प्रदच्तिणीकष्य मायावदेशस्य 
पुव्वैषाश्च॑नागत्य अगानस्य पारे शिविरं ख्ापयामासुः, किन्तु मेयावस्य 

१९ सीमामध्यं न प्राविश्रन् चतऽणाना मायावस्य सीमासीत् । अपरम् 
इरखायेलवंप्रा हिषवोनग्दपालस्येमारीयराजस्य सीद्दानस्य समीपं दूतान् 
पद्ित्य तमुवाच त्वं खदेश्स्य मध्येनास्मान् खगन्तव्स्थानं यातुम् अन॒जा- 

९० नीद्हि। ततः सीद्ानः खीवयसीम्ना वातुं दातुम् इखायेलवंए़े न विश्स्य ख- 
सनव्वेलाकान् संग्द्य यसे शिविर स्थापयिलेखायेलवंरेन सह युयोध । 

९९ तत इखायेलः परभुः परमेश्वरः सीद्ानं तस्य सकललेकांशेखायेल- 
वशानां कर्ष समपयामास ततस्ते तान् आजघ्नुः, इर्व्य यस्मिन् टेश 

९२९ इमारीया न्यवसन् स छत्ला दशर इखायेल्वशरधिचकर | ते ऽणानम् 

आरभ्य यव्वोकं यावत् प्रान्तरच्चारभ्य यद्नं यावद् इमारीयाणां सव्व 
९३ सीमानम् अधिचक्रः। इत्यम् इखःयेलः प्रभुः परमेशरः खलो कस्येखायेल्- 

वंशस्य सम्मुख इमोारौीयान अधिकारात् चुतान् चकार, इदानीं तवं किम् 

९४ अस्मान अधिकारात् युतान् करिष्यसि ? तव किमाशदेवेन दत्ता भूमि- 
स्या भेग्या, अस्माकच्च प्रभुणा परमेश्रणास्माकं सम्मुखाद् दू रीरतानां 

९५ जातीनां भृमिरस्माभि भग्येति किं सत्यं नहि ? मोयावीवन्टपतेः सिष्या- 
स्स्यसुताद् वालाकात् किं त्वं ओः? सखायेल्वंश्रस्य प्रतिकलं स किं 

९९ ववदत् ? तेषां विरुड्धस किं युयोध? दिषवोने तदीयम्रामेषु तचा- 

रोयेरे तदीयम्रामेघु अभानतटसमीपय्येषु सव्व॑नगरेषु च श्तचय- 
वत्छरान् इखायेलवंषरा वसति, तदीधंकालमध्ये युयं कुतस्तानि न 

९० पुनग्टदीतवन्तः ? अतस्तव किमपि मया नापराद्धं, किन्तु मया 
सद योधनात् त्वं मां ददिंसि। इखायेल् वंशस्याम्मानवंश्रस्य च मध्ये 
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२८ विचारयिटकम्माणि। - १९१ च्वध्यायः। 

विचारयिता परमेश्चरोाऽद्य विचारयतु । तथाप्यम्मोनवंणीया राजा रत 

यिप्नदेन प्रेषितवाक्चेषु मनो न निदघे। 
ततः परमेखरस्यात्मनाविष्टो विक्नद्धा गिलियदभिनश्पिदेश्णभ्यां २९ 

गिलियदस्थमिस्पीं जगाम, अपरः गिलियदस्थ मिस्पीता म्मोनवंशस्य 
समीपं जगाम | अपरं तस्मिन् काले यिप्तद्ः परमेखरम् उद्दिश्य प्रति- २० 

श्रुत्य जगाद त्वं यद्यन्मानवंशं मम इत्ते समपयसि, तदाम्मोनवंश्णत् ३९ 
मम कुशलेन प्रत्यागमनकाले मां साच्तात् कन्तुः मम निवेशनद्ारात् 

निगन्ता परमेश्चराय भविष्यति परमेश्वरमुदिश्य च रोमबलिखरूपख 
मयोत्स॒च्छते । 

अनन्तरम् अम्मानवंश्ीयैः सद योद्धुं यिप्तदहे तेषां समीपं पारं गते २२ 
परमेखरस्तान् तस्य कटो समपितवान् । ततः सा ऽरायेस्म् आरभ्य ३२ 
मिन्नीत उत्तरणं यावद् अवेलकरिरामीमच्च यावद् विंशतिनगराणि 

वश्रौक्त्य तान् महानिदननेन जघान, र्व्यम् अम्मोनवंश इखायेल्- 

वंशस्य साच्तात् नम्बी बश्छूव | 
अनन्तरं मिस्प्यां खनिवेशने यिप्तदस्यागमनकाले तस्य दुहिता मुरज- २४ 

बाद्यब्टत्यकारिणीभि वंदिता सती तं सात्तात् कर्चम् खाजगाम यिप्तदस्य 
सेव सन्ततिरासीत् तदन्यः सुतः सुता वा नासीत् । तदा स खदुदितरः २५ 
दृष्ट्रा वस्तं छित्वा बभाषे इदा दादे मम सुते त्वं मां श्यं दुःखिनम् 
अकार्षीः, मम सेश्दावकानां मध्ये त्वमप्येकाभुः, वतादं परमेश्वरम् 

उदिश्य प्रतिश्च॒तकथामकथययम् धुना तामन्धधा कन्त न शन्नोमि। 
ततः सा तमवदत् हे मत्तात त्वं यदि परमेच्वरमृदिश्य पतिश्चतमकरोा- २९ 
स्तह्ि निजप्रतिख्ुतवाकयान्सारेण मां परति यवर, यतः परमेखर स्तव 
रिपुभ्योऽम्मोन वंश्ये येभ्यस्तवेषटं समुचितम् अदात्। अनन्तरं सा निज- २७ 
तातं जगाद मदथ कर्ममेकं त्वया कियतां मासदयाथं मां विज ततोऽ 
पव्वेतेषु गमनागमने कुव्वेती निजानृएात्वमधि सखीभिः सद विलपरामि। 
ततः स याद्धीति वदन् मासदयाथै तां वअसजंत् तदा सा पव्व॑तापरि रट 
गत्वा निजानूएत्मधि खसखीभः समं विललाप। अपरं मासद्ये गते ३९ 
सा खपितुः समीपं प्यागमत्, ततः स खङ्कतप्रतिखु्यनुसाखेण तां षति 
व्यवजहार, सा केनापि पुरुषेण नोपभुक्ता । तदारभ्य इखायेलीय- ४० 
कन्धा गलियदीययिप्तहस्य कन्धामधि वत्स॒रमध्ये चत्वारि दिनानि 

विलपितु प्रतिवत्सरः यान्ति यवद्वारोवम् इखायेलदे श्र उदपादि । 
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१२ ध्यायः । विचास्यिटकम्भाणि। २९ 

१२ दाद्शाऽध्यायः। 
१ यिश्नरन समम् दूषुयिमलाकानां विवादः ७ यिक्षदस्य मरणं दूप्तनस्य कथनं 

१९ रसानस्य कथन ९२ अन्दानस्य कथनच्च। 

९ अनन्तरम् सफयिमवंशौयाः सव्वं समाद्भता उत्तरदिग्रं गत्वा विष 
नभाषिरे त्वया सद गन्तम अस्मान् अनाय त्वम् अम्माोनवंए्ेन सह 

९ योद्धं कुतः पारमगमः?अतोा वयं तव ग्रहं वह्िना दादयिव्यामः। तते 
यिप्तद्स्तान् अवदत्, अम्मोनवप्रनसमंमममदौयलाकानाञच्च महाविरोधे 

समुपस्थिते युश्नानदम् आङयं किन्तु युयं तेषां करेभ्योा मां नाडारित- 

२ वन्तः। अनन्तरं यद्माभिरदं नेएद्धारित इति वोच्छादं खप्रणान् करे 
छत्वाम्मोनवंश्रस्य प्रतिक्रलं पारमगमं ततः परमेश्वरो मम करेतान् 
समापयत्, अता युयम् इदानीं मवा समं योडु' कुता मम समीपमा- 

४ गच्छथ ? अनन्तरं यिप्तद्ो गिलियदस्य सव्य॑लोकान् संग्रह्नन् इमायिमवं- 
श्ीयेः समं युयोध गिलियदीयलाकाश्चेपुयिमलोकान् आजघ्नुः, यतन्ते 
ऽवदन् यूयम् इपुयिमात् पलावितालोाका गिलियदीया इमुयिममि- 

५ नश्चोमिधिता लकाः । अनन्तरः गिलियदीवलोका इमुयिमवंशस्याये 
गत्वा यदनस्य सव्वंघट्रान् वश्रीद्धतवन्तः, तत इमुयिमोयानां पलायि- 
तेन लाकेन मां पारः गन्तु रेदीति वचसि कथिते गिलियदीयलाका्तं 

९ पप्रच्छः, त्वं किम् इपयिमोयोानरः? तेन नाहमिति गदिते तेऽवदन् 

त्वं श्िव्निलत् शब्द मारय ततः स यथायम् उचचारयितुम् अष्रा्त 

सिव्बोलदिद्युवाच, ततः परंतेतं्टत्वा यदनस्य घट्टे ऽबधिषुः। तस्मिन् 

काले इफयिमवंशस्य दिचत्वारिशत् सदइखाणि लाका अडइन्न्त् | 
9 स गिलियदौया विप्तद्ः षडवत्छरान् यावद् इखायेल् वंशं प्रासित्वा 

ममार, तता गिलियदस्य नगरेकस्मिन् तस्य उसश्णनं बभ्चूव। 

= अपरं वतलेहमीयस्प्यन इखायेल् वंशस्य विचारयिता बभूव, तस्य 

< विंशत् खुतारस्िंणत् कन्याश्चासन्, अपरः सतं कन्धाग्णं विवाहयित्वा 

खसुतभ्यस्लिष्रत् कन्धा जग्राह, स सप्तवत्सरान् यावद् इखायेलवंग्रम् 

१९० अगिषत्। अनन्तरम् इप्यने प्रमीते वेतलेदमे तस्य सष्रानं बभव | 
५९ अनन्तर सिवुलूनवश्ीय ख्लान इखायेल्वश्रस्य विचारयिता बभूव 
५२ स दश्वत्सरान् यावद् इखायल्वंशम् अशिषत् । अनन्तरः सिवुलृन्- 

वं्रीय ख्लानेा ममार, ततः सिवुलूनदेशस्प्र अयालाने तस्य प्सशानं 
बभूव। 
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२० । विचार्यिटकम्मोणि) १२ अथ्यायः। 

अनन्तरः द्ित्ेलस्य सुत अन्दोननामा पिरि्यायोनीय रका जन ९३ 
सखायेलवंशरस्य विचारकत्ता बभूव । तस्य चत्वारिंशत् यु्तास्लिंशत् ९४ 
यो ्ला्चासन् ते सप्ततिगद्भान् अरोङन्ति स्म । सो ईदधवघाणि यावद् 

सखायेलम् अशिषत् । अनन्तरः पिरियायोनीये हिल्ञेल स॒ते ऽन्दोने ग्टते १५ 
अमालेकोयपव्वंत इफुयिम्देशस्थे पिरियायोने तस्य सश्णनं बभूव । 

१३ चयोद शाऽध्यायः। 
 दूखायेलवंश्स्य पापकरणं २ मानोादस्य भ्यां प्रति दूतस्य दशनं ८ मानें 
भ्रति दूतस्य दशनं १५५ मानेारस्य नेवेद्यःत्जनं दूतस्यान्तद्चानं २४ शिमशनस्य 

जन्मकथनं | 

^+ 

अनन्तरम् इखायेलवंश्ीयेः परमेखर्स्य साच्तात् पुनः पापे समा- ९ 
चरिते परमेशरु्चत्वारि शट् वषोणि यावत् तान् पिलेटीवानां 
करेषु समपयामास। 

दान् वंशस्य सरियनिवासी मानादहनामा मनुव्येक असोत तस्य ९ 
जाया बब्या निरपत्या चासीत् । अनन्तरं परमेखरस्य दू तस्तस्ये स्तिये २ 

दण्रनं दत्त्वा तां बभाषे पश्य त्वं बन्ध्या निरपत्या चासे, किन्तु त्वं गभं 
त्वा प्ल पसविष्यसे, अतस्ामद्ं विनये त्वं सावधाना भव जाच्तारसं ४ 
स॒रांवान पिव किञ्चनाश्ुचि वस्तु माभुच्व। पश्य त्वं गभंष्टत्वा यं युच्च ५ 
परसविष्यसे तस्य शिरः च्तुरेण न स्पुच्छते यतः स बालको गभस्थितिमार- 
भ्येखराय नासरीयोा भविव्यति, अपरं पिलेद्टीय्ानां करेभ्य इखायेल्- 

वंशम उद्धारयितुं स खारप्यते। अनन्तरं सा नारी समागव्य खयतिं ९ 

बभाषे, सखर्स्यलोक णका ममान्तिकम् अगच्छत्, तस्स वदनम् इश्च 
सोयदू तस्य वद्नमिवातिभयङ्गरं किन्तु स कस्मादागच्छद् स्व्यं तं 
नाच्छ, अपरः सापि खनाम मद्यं नाकथयत्। स मामवदत् पश्यत्वं 9 

गभं तवा पुच्मेकं घसविष्यसे तस्मात् कञ्चन बाच्तारसं सुसांवान पिव 
किञ्चनागुचिवस्त॒ मा भुं यतः स बालको गभंस्थितिमारभ्य मरुणदिनं 
यावद् इंखराव नासरीये भविष्यति। 

तता मानाः परमेखखरम् उदिश्य विनीय कथयामास हे पष्मोत्वेया ८ 

प्रित इंश्वस्स्य लेक आवयोः समीपं पुनरागच्छतु तं भाविबालक- 
मध्यावाभ्यां यत् कत्तव्य तच्छिच्तयतु च। तदानीम् खयो मानस्य < 
वाक्चं ग्टद्ोतवान् अनन्तरं सा योधित् चेत्र उपविश्एद्येतस्िन् समव 
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१३ ध्यायः विचास्यिटकम्माि। ३१ 

ङखरस्य दूतः पुनस्तस्याः समीपम् अजगाम किन्त॒ तस्याः पतिमानोाद- 
९० स्तया सह नासीत् | ततः सानारी तूं घावती निजपतिं वात्ता जगाद, 

पश्यान्धयस्मिन् दिने यो लोका मम समीपम् आगच्छत् स पु नम॑ दशरनं 
९९ दत्तवान । ततो माना उव्याव खजावायाः पञ्चाद् गत्वा तस्य लोकस्य 

समीपं प्राप्य तमवदत्, इमां स्तियं योा लाकः सम्भाषितवान् स किं 

९२ भवान्? स उवाच, अदमेवास्मि। अनन्तरं मानद उवाच भवता 

वाक्ये सफले सति बालकमधि केन नियमेनावाभ्याम् खाचरितव्यंट 

१२ ततः परमेश्वरस्य दूता मानादमवदत् इमां स्रियं यद्यत् मयादिद्धंतदधि 
९४५ सा सावधाना तिषतु। सा बात्ताफलजातं किमपि वस्तु मा शुक्लां 

तथा ब्ात्तारसं स॒राञ्च मा पिवतु नाश्चिद्रवयं भुद्कां, तामहं यद्यत् 

समाज्ञापय सा तत्सव्वेम् आचरतु । 
९५ अनन्तरः मानः परमेखखरदूतम् उवाच भवान् अस्मदनुरोधात् 
९९ किचिद् विलम्बतां भवतः छत आवां छागवत्समेकं पच्यावः । तत 

खरस्य दूता मानोाहमवदत् यद्यपित्वंमां विलम्बयसे, तथापि तवान्नं 
नादं भत्तिव्यामि, यदि च होमबलिं दातुम् इच्छसि तद्दि स 
परमेराय दातव्यः, किच्चस परमेखय्स्यदूत इति मानोाद्ा ना्ा- 

५७ सोत् । अनन्तरः मानोः परमेखरस्य दूतम् अवदत् भवतः किन्नाम? 
१९न्भवतोा वाक्ये सफले सत्यावां भवन्तं समादरिव्यावद्े। ततः पर- 

मेरस्य दरूतस्तमवदत् त्वं कुता मम नाम एच्छसि ? मम नामाखथ्यं | 
१९ अनन्तरः मानो दत्तं छागवत्ं तदोयनेवेदयच्च ग्रहीता तच्स्यपाषा- 

गोपरि परमेखरमुदिश्य निवेदयामास तता मानस्य तच्नायायाञख 

९० टृष्िगिचरे तेन टूतेनाख्व्यैरूपमाचरितं। यता यदा यन्नवेद्या खभि- 
शिखा गगणदिष्रम् उदगच्छत्, तदा मानोहस्य तच्जायायच् दृष्टि 
गोचरे परमेश्र्स्य दूतो वच्षवेद्याः श््खिाम् अखिव्यो्धं जगाम, 

९९ ततस्त ग्टत्तिकायां न्युजीश्ूय पपततुः। इतः परः परमेश्वरस्य दरूतो 
मानों तस्य जायाञ्च खं पुननोादष्रयत् तदा स परमेश्वरस्य दूत डति 

९९ मानदा च्रातवान् | अनन्तरं मानोाइः खयां जायां जगाद आवाम् 

९२ इं खरः अदश्राव तत्वारणाद् अवश्यं मरिव्यावः। किन्तु तस्य जाया तं 
बभाषे, परमे्वरोा यद्यावां दन्तम् रेषिष्यत् तहिं स अवयः कर्तो 
छामं नेवेद्यच्च नायडहीष्यद् खुतानि चावां नादशंयिष्यत् किञ्च समये 

ऽस्मिन् यानि कथितवान् तान्यपि नाकथयिष्यत् | 
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२२ विचारयिटकम्माणि। १४ ध्यायः। 

अनन्तरः सानारी पन्नं प्रख्य तस्य नाम शमशान डति चकार २४ 

किञ्चस बालका वदधितुमारेभे परमेश्वर तस्म वरु ददा | अपरं परमे- २५ 

ख रस्यात्मा सरि यस्येायोालस्य च मध्ये दानीयभ्रिविरे प्रथमं तस्मिन् 

्ाविबभ्चूव। 

१४ चतु द् शेऽध्यायः। 
९ पिल्लष्टोयानां कन्येकस्याः शिमशानस्य वि वदनेच्छा ५ तिमनाथायां गमनकाले सिंद- 

बधः ठ तिग्नाथायां द्वितौययाचायां सिंदस्य कुणपे मधुलाभः ९० शिम॒शानस्य विवा- 
उभेज्यं १२ भाजनसमसे शिमणानस्य प्रदेलिकाकथनं १९ प्रदइलिकाथकथनफलं । 

अनन्तरं शिम शने तिस्नाथां गते तच पिलेष्टीयां कन्यामेकां वीच्छ 
प्रत्यागत्य निजपितरेा वान्ताभिमां बभाषे मया तिन्नाथायां पिलेटीया 

कन्यका दृद्ा, अतस्तामानीय मां विवादवतं। ततस्तस्य पितरौ जगदतुः 
तव भ्रातृणां मध्ये ऽस्मदीयसन्वलाकानाच्च मध्ये किं कन्या नास्ति यत् त्वम् 
अच्छिन्नत्वचां पिलेदटीयानां कन्यां विवोष्टं यास्यसि? शिमण्टानः 

खपितरः बभाषे, लवं मदथे तामेवानय मम दच्छा सा मनोाहरा। किन्त 
स यत् पिलेष्टोयानां प्रतिक्रलं छनं प्राप्तं चेष्टेत तदथं परमेशखरादिदं 
भवतोति तस्य पितरा न विविदतुः। तदानीं पिलेष्टीया इखायेल्वंश- 

स्याधिपतित्वं चकः | 

तस्मिन् काले शरिम्श्टानस्तस्य पितरा च तिन्नायाम् अगमन्, तेषु 
तिश्नायास्ानि ात्ताच्तेवाणि प्राप्तेषु तचकोा युवसिंदह्ा गच्ज॑न् श्मिश्ण- 
नस्यान्तिकम् आगमत् । तदा परमेखरस्यात्मनाविद्टुः शिमृषोनः शून्य 
इस्ताऽपि सन् च्ागवत्छवत् तं सिंहं चिच्छेद, किन्त स तत् छतवा- 
निति खपितथे न जगाद। अनन्तरं शिम॒रटोनेन गत्वा तया कन्यया 
मिथः संलापे छते सा तस्य टटा मनोहरा बश्चूव। 

अनन्तरं कस्मिंखित् समये गते वदासतां कन्यां विवेोषएटं तत् स्थानं 
पुनर्गच्छत् तदा तस्य सिंदस्य कुणपं ज्रं मागात् जगाम, तत्र तत्- 
सिंदकुणपरमध्ये मध॒मचत्तिकायुधं मधुकोाषच्च टटा खदस्तेनादाय मध 
भच्तन् जगाम; किच्च पित्रः समोपम् उपस्थाय ताभ्यामपि किचिद् 

दद् ततस्ता तद् बुभुजाते, किन्तु सिंहकुणपात् मधु ग्रटदीतमिति ताभ्यां 
सन कथयामास # 

अनन्तरं तस्य ताते तस्याः कन्यायाः समीपं गते शिमप्टानस्तच स्थाने ५० 
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१९ माल्यमासादितवान्, यते वराणां तादृश्यो यवहार असीत् । अनन्तरः 
लं दृष पिलेदटीयलेकास्तस्य समोपे स्थातुं विंशत् सदचरान ख्यानिन्युः। 

९९ च्यनन्तरं शिम्शानस्तान् जगाद युश्मानद्धं प्रडेलिकामेकां एच्छाभि 
यदि ययम् अस्य महदस्य सप्तदिनमध्छे तस्या अधं निख्ि्य मद्यं कथयितुं 
शङ्गाय तद्धि युश्रभ्यमदहं चिंश्द् उत्तरासङ्गान् विशद वस्त्रयगानि च 

९३ दास्यामि। किन्तु यदि तस्या खथ वक्त न शकय तदहि युयं म्यं चित् 

प्रावारान् चिशद् वस्त्रयुगानि च दास्यथ, ततस्ते जगदुः, तव प्रहेलिका 

९४ त्वं ब्रूहि वयं ष्टणमः। स उवाच, 
निरगाद् भत्तकाट् भच्छयं मिच्च बलिनस्तथा ॥ 

१५ ततस्ते चिभिदिनस्तस्याः प्रहेलिकाया अथं कथयितुं नाशज्नावन्। घन 

न्तरं सप्तमे दिवसे ते शिमिशिनस्य जायाम् अवदन् त्वं निजं खामिमं 

सखपरहेलिकाया अथं कथयितुं प्रवत्त॑य नोचेत् वयंत्वांतव पिटनिवेशनश्च 
वद्धिना दाहइयिव्यामः; अस्माकं सम्पत्तिम् अपदः किं युयम् अस्मान् 

९९ निमन्तितवन्तः ? ततः शिमष्टिनस्य जाया तस साच्ताद् रुदती बभाषे 
त्वम् अवश्यं माम् ऋतीयसे किचिदपि मयि न परीयसे, यतस्ं मम 

लाकाम् पद्धेलिकामेकामवादीः किन्तु मां नावादीः | ततः स उक्त 
वान् पश्यादं तां कथां खपितरावपि नावदं तद्दि किं तुभ्यं तां कथयि- 

९७ श्यामि? ततस्तस्य जाया मद्धीयसप्ताइस्य डेषदिनं यावत् तस्य साच्वा् 
तादृग् रुदितवती, ततः स तया व्यग्रः सन् सप्तमे दिवसे तस्ये कथया- 

१८ मास, ततः सा योषित् खलोाकेभ्यः प्रङेलिकाया अथे कथयामास । अन- 
न्तरं सप्तमे दिवसे खर्थंऽस्तमगते तन्नगरस्थमनुष्यास्तम् ऊचुः, 

मधुतः किं भवेन्मि्टं बलवान् के ग्टगेन््रतः॥ 
ततः स तान् अवदत्, 

नामोत्छष्वं मम श्चाकं चेन्नाक्रच्छत मे गवा। 

५९ अनन्तरः परमेशखर्स्यात्मनि तस्मिन् अधिष्ठिते सोाऽस्किलानं गत्वा तच- 
दान् चित् जनान् त्वा तेषां वस्त्राणि ग्टहीत्वा प्रदेलिकायकयकभ्यः 
पवीक्तानि वच््नाणि ददा, किन्तु तस्य क्रोधस्य प्रज्बलनात् तत्स्थानात् 

९० खपितुनिवेशनं जगाम | अनन्तरः श्िमष्णानस्य यः सदइचर ्यासीत् 
सद्म तस्य जायादीयत | । 

----- --------~-- - ----- -- 
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१५ पचदणशोऽध्यायः। 
१९ जायायाः समोपं गन्तं शिमशानस्य निषेधः तेचस्थस्य शस्यस्य द्ाद्दः ६ तस्य जाया- 
प्रयादादः शिमणशानेन बहलाकखननं ९ यह दोयल्ा केस्तस्य बद्ध लं समपित- 
त्वञ्च १४ गर्दभस्य न्वा सदखलाकानां बधः ६८ पिपासानिवारणथे तोयपानच्च। 

अनन्तर गोधूमश्स्यक त्त नकाले श्रिम् प्रो नश्चा गवत्छमेकं ग्ट हत्वा ख- ९ 
जायां सात्तात् कत्तं गत्वा जगाद खजायायाः समीपं अन्तःपुरमहं 
यास्यामि, किन्तु तस्याः पिता तमन्तरं गन्तु नानुजन्ञ । किञ्च तस्या २ 

जनको जगाद त्वं ताम् कऋतोयितवान् इति निखिद्य मया सातव सडइ- 

चराय द॒त्ता, तस्याः कनिषभगिनी किं तस्याः सुन्दरौ नहि? दं 

निवेदयामि त्वं तस्या विनिमयेन तां एद्वाण | ततः शिमश्टेनोऽवदत् ३ 
अडमिदानीं पिलेद्धोयान् द्दिसित्वापि तेभ्योऽधिकं निदाघो भविव्यामि। 
अनन्तरं शिमष्ोनो गत्वा चीणि एतानि प्रटगालान् त्वा बद्भल्का ४ 
अनीय द दे ् टगाले योजयितैकैकाम् उल्कां तेषां पुच्छयुगेषु बबन्ध । 
अनन्तर तादधल्कासु व्क दक्वा पिलेदटीयानां शस्यक्तेचेषु तान् त्यक्ता ५ 
बद्धशस्यमुद्टीन् अच्छिन्नष्रस्यानि जितख्च्ताद्यानानि च दादहयामास। 

तदानीं पिले्टीया अणच्छन् कर्म्मेतत् केन छतं? लोका अवदन् ९ 
तिन्नाथीयस्य जामाचा श्मिष्नेनेदं छतं यतस्तस्य जायापदृता तस्य 
सदचराय दत्ता, ततः पिलेष्धोया खागव्य तां स्िवं तस्याः पितर्च 
वङ्िना दाद्वामाघ्ः । ततः शिमिशिनक्तान् वदत्, यदि यद्माभिरे- 
तादशं कम्मे क्रियेत तहिं यु्मभ्यं तत्पालमद्वा नादं च्मिष्यामि। ततः 
परः स सव्वेया महाघातेनाइत् तान अबधीत्, अनन्तरम् रेटमपन्वे- 

तस्य गहरं गत्वा न्यवसत् 

तदानीं पिलेोया गत्वा यिद्दाप्रदशे शिविर स्थापयिता लिदँ ९ 
यावद् व्याप्य तस्ुः। तता यिद्कदाया लाका अषच्छन् यूयम अस्माकं ९० 
प्रतिक्रलं कुत आगच्छत? ते कथयामः श्मिशेनेऽस्मान् परति यद- 
करोत् तं पति तदत् कन्तः तं बन्धु वयं समागताः। तदानीं यिद्कदाया- ९१ 
स्लीणि सदखाणि लाका ेटमपव्वतस्य गङ्ृरः गत्वा शिम्ष्नाय कथ- 
यामासुः, पिलेदोया अस्माकम् अधिपतय डति कि त्वं न जानासि? 

त्वमस्मान् प्रति किं कृतवान्? स कथयामास ते मां प्रति यदकुव्वेन् 
अहमपि तान् प्रति तददकरवं । ते तस्मे कथयामासुः, वयमिदानीं लां ९२ 
बद्धा पिलेदधोयानां करेषु समपयितुम् आगताः । शिमिशिनस्तान् 
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९३ वदत् यूयंमां न इनिव्ययेति मम समीपे शपथं कुरुत । ततस्तेऽव- 
दन्, न, वयं केवलं त्वां दृष्टं बद्धा तेषां करेषु समपयिष्यामः किन्त 
नितान्तं त्वां न इनिष्यामः | अनन्तरं ते नूतनरच्नुदयेन तं बद्धा तस्मात् 
पव्वेतात् तमादाय गताः। 

९४ नन्तरं तस्मिन् लिद्ं प्राते तस्य प्रतिक्रलं पिलष्टोया उचैः. शब्दः 
चक्रुः किन्तु परमेश्वरस्यात्मनि तस्मिन्नधिष्िते तस्य बाङस्िते रन्न 
वङ्किना दग्धग्रणा इव बभ्चूवतुस्तस्य बन्धनानि च तस्य इत्तद्यािपेतुः। 

९५ अनन्तरं स अनो गदभद्धनुमेकां दृषा करं विस्ताय्यादाय तदारा 
९९ सइखं लोकान् अबधीत् | तदानीं शिमिशोनः कथयामास, 

र्का राशिदिंतीयख इतो इन्वा खरस्य दि। 
सदखं मम शचरुणां इतं इन्वा खरस्य डि ॥ 

९० अनन्तरः कथां समाप्य इदस्ताट् इनं निकष्य ततस्थानस्य नाम रामत्- 

लिद्धी (ह न्निच्तेप इति) चकार । 

९८ नन्तरं साऽतोव टष्णात्ता श्वूत्वा परमेशखरस्य समोपे प्राथनां चकार 
त्वं खदासं महोड्धारकम्मेदं कारितवान् स्दानीं किमहं टष्णया मरि- 

९९ ष्यामि चाद्छित्नलचां वशी भविष्यामि? ततः परमेखरेण लिहीखिते 
कुण्डाकारे हिने ष्टे तस्मात् तोयं निजेगाम तदास तायं पीत्वा प्राणान् 
पाप्य सचेतन्यो बश्रूव तस्मात् स ततस्थानस्य नाम रेनदकोरि (पराथ- 

९० कस्य परख वणमिति) चकार, ततस्थानम् अद्यापि लिद्यां विद्यते । पिले- 
ख्यानं काले शिम्प्रोनो विंशतिवत्सरान् यावद् सखायेल वंशस्य 

विचारयितासीत्। 

छ ५५ ॥ 

१६ षाडशाशप्यायः। 

६ शिमशानस्यासागमनं ५ दिलोलायां त्रेमासक्तता तस्य गक्रकथां ज्ञातुं दिलोलाया 
च्चा शिमशानस्य न प्रकाशनं ९५ गप्नरकथाप्रकाण्नात् तस्य बलानि ९२९ तस्य 

कारायां बन्धनं पिल्टोयः सद्ध तस्य सरणं । 

९ तदानीं शिमशानाऽसां गत्वा तच वेश्यामेकां वच्छ तस्या एदं प्रावि- 

९ शत् । ततः शरिम्प्ोन खतत्स्थानम् आगच्छद् इति खुत्वा असातीयासद् 
वेदयित्वा कृत्तां रजनों तत्छते नगरदारो ग॒प्ता अतिष्ठन्, यतः 

प्रातःकाले दिने जाते तं वयं इनिष्याम इति गदित्वा ते कछत्खां रजनीं 
९ तुभ्य तस्थुः । परं शिमप्ोने मध्यराचिं यावत् शयित्वा मध्यरा- 
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ावलत्याय नगर्द(स्स्य सागना कवाट स्तम्भद्यच्च प्रदोत्वा परतस्थे किच्च 

स्वान्धे छत्वा दि त्रोणाभमिमखस्य पव्वं तस्य शिखरे तानि निदघो। 

नन्तरं सोरेकापत्यकावासिनी दिलोलानामिका यासी स तस्यां 

पन्ना ससञ्चे ! ततः पिलेद्टीयानाम अधिपतयस्तस्या योधितः समी- 

पम् चागत्य तां बभाषिरे, त्वं तं परिवच्चयख केन तस्य महापराक- 
मेऽयं जायते केन वा वयं तं जित्वा ज्ञेश्नाथं बन्धुं शक्रुमस्तन्निशिन् 
सता वयं प्रत्येकत रकादश्प्रतानि रूप्यमुदास्त॒भ्यं दास्यामः। अनन्तरं 
द्दिलीला शणिमिशेोनम् अवदत्, विनयेऽद्धं तवायं मद्ापराकमः केन 

ज्ञायते केन वा त्वं परेण बद्धा लोष्टं शकयसे तन्मां वद । ततः शिम्- 

दरोनस्तसे कथयामास सप्तभिनंवीनेरखष्व चे यंदयद्धं बध्ये तदा 
दुव्बेलो भवन् खन्यलेकस्य सदृष्ा भविष्यामि। अनन्तर पिलेदटी 

यानाम अधिपतयः सप्ताश्ुष्कनवों नवेचाण्यानीय तस्ये ददुस्ततः सा तस्त 

बबन्ध । तदानीं तस्या न्तरागारे लाका ग्प्ता खासन् अनन्तर सा 

तमवदत, हे शिमश्ोन पिलेष्टीयास्लवामाक्राम्यन्ति तते बह्िस्पुषटश्राग- 
द्धचाणि यय) हिन्त तथा तानि वेचाणि तेन छिन्नानि, इव्थं तस्य बलस्य 

तक्त्वै न ज्ञातं । अनन्तरं दिलीला श्िष्ेनाय कथयामास, पश्च त्वं मां 
परिदस्य ग्टघा गदितवान्, विनये$द्ं केन त्वं बन्धुं शक्यसे तन्मां 
वद । ततः स तस्ये कथितवान् याभिः किञ्चन कम्मं नाकारि तादटशीभि- 

मूतनस्व्नुमि यदयं नथ्ये तदं दुन्बेलेः भवन् अन्यलाकस्य सदृशा 
भविष्यामि । ततो दिलीला नूृतनरब्नुरानीय ताभिस्तं बबन्ध तदा तस्या 
चन्तसागारे लाका च्ासन् सा तस्मे कथयामास हे शिम्शान पिले- 
ख्टोयास्वाम् आकाम्यन्ति ततः स निजबाङ्तः चाणौव ताख्िच्छेद | 

अनन्तरः दिलोला शिमष्यनाय कथयामास त्वम् इदानीमपि मां परि- 
स्य म्वा वाचमवादीः । केन तवं बन्धं शक्यसे तन्मां वद । स 

कथयामास, यदि त्वं मम शिरसः सप्रकेषारच्जः चेः सह वस्त्रवद् 

वपसि तदि तत् शव्यं भविष्यति। ततः सा कौलेन ता बद्धा तस्म 

कथयामास, हे शिमष्रोन पिलेदटी यास्वाम् आक्राम्यन्ति| ततः स नित्ातोा 

जागरित्वा षेः समं बयृतं कौलच्चापज हार । 
नन्तरं दिलीला तस्मे कथयामास, मां प्रति तव मनो नास्ति तहिं 

त्व यदं प्ये वच इद कथं वक्तु शक्रोषि? पश्च वारचयंत्वं मां परिडस्य 
कैन तव मदापराक्रमा जायते तन्मद्धं नाकथयः। र्व्ये सा प्रतिदिनं 
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१९ खध्यायः। विचार्यिकम्मोणि। १७ 

वाव्ये्लमाक्राम्यत्, ततः स व्याकुलो भ्चूत्वा जी वनेऽपि विरक्तो बभूव। 
९० ततः स खमन वाक्यं व्यक्तीछत्य तस्यै कथयामास, मम शिरः कदापि 

चतुरेण न स्प्ट यतोाईह गभख्ितिमार्भ्येखराय नासरोयोऽसि, यद्यं 

श्रि सुण्डयामि तहिं मम बलं मां यच्छत्यच्च दुव्बला भवन् अन्धला- 
९८ कस्य सटृष्य भविष्यामि। अनन्तरं तेन खमनेोावाक्ं यक्तीकछतम् इति 

बद्धा दिलीला दूतं प्रहित्य पिलेद्टीयानाम् अधिपतीन् खादय कथया- 

मास, डदानीं ययम् अगच्छत यतः स खमनसः सव्वे वाक्यं मद्भयं कथि- 

तवान, ततः पिलेद्टीयानाम् अधिपतयः खडहस्तमंद्रा खादाय तस्या 

९८ समीपम् आगच्छन् । अनन्तरं सा निजजानुपरि तं निद्राप्यजनमे- 
कमाय तस्य शिरसः सप्तकेप्रारल्लः च्तोरयामासं ततः पर॑ सा यदा 

९० तं क्लेशयितुम् आरभत तदास बलद्धीन खासौत्। अथतः सा कथ- 
वामास इहे शिमष्येन पिलेटीयास्लाम् आक्राम्यन्ति ततः स निद्ाता 
जागरित्वा मनसि कथितवान् न्यसमय इव वह्िगेत्वादइम् आत्मामं 

माचयिष्यामि, किन्त स परमेश्वरेण व्यक्त इति स नाजानात्। 

९९ अनन्तरः पिलेदटी यास्तं त्वा तस्य चच्तृघी वदहिष्कत्य तम् असापुरी 
मानोय पित्तलनिगडं बबन्धः, अनन्तर स कारागारे शस्यान्यपिनट्। 

९९ तथापि तस्य श्िरोमुणडनानन्तरं तस्व शिरसः केशः पुनवंितुमारे- 
९९ भिरे। अपरं पिले्धोयानाम् अधिपाः खेषां सरस्य दागानस्य समीपे 

मदा नेवेदयं निवेदयितुम् अानन्दितुञ्च सव्वं मिलिता यतस्ते कथयामास्नः, 

९४ च्यस्माकं देवेाऽसाकं रिपुं शिम्णशानम् अस्माकं करगतमकरोत् । यपर 
तं वीच्छ प्रजाः खेषां देवं प्रशशंसुः किच्च कथयामासुर स्माकं द वाऽसद् श- 

२५ नाशवां बङ्लाकघातिनच्चासाकं रिं करे ऽस्माकं समापयत्। अनन्तरं ते 
हटचित्ताः सन्तः कथितवन्तः शरिमष्णन अदयताम् अस्माकं साच्तात् 

कतुकं करोतु च तता लोकाः काराण्टहात् शिमप्नम् खाह्यानीय 
९९ स्तम्भानां मध्ये तमस्यापयन् सच तेषां साच्तात् कतुकं चकार | अनन्तरः 

शिमप्ानः खडहस्तधारिणं बालकमवादीत् मां त्वज वस्य स्तम्भद्रयस्योा- 
परि गएदस्य भार आस्ते तट् इयम स्प्णानि, तच भारः दत्वा 

९७ तिष्ानिच। तदानीं स््लीभिः परुषेश्च तदरदं परिपृणमःसीत् पिलेष्ी- 

यानां सव्व ऽधिपतयोऽपि तचासन्, किच्च स्वः परूषाखख सख. 

९८ चयलाका ग्रटइटरे$तिष्न् ते सव्वं श्मिानस्य कोतुकमद्श्न् | ततः 
शिशानः परमेश्वरमुदिश्य प्राथनां कुव्बन् जगाद हे प्रभा परमेश्वर 
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इ ` विचारविटकम्मोगि । १७ श्यायः। 

विनयेदं मां स्मर हे संर विनयेऽद्ं कोवबलमेकवारमाचं मां बलिनं कुर, 
हं चन्ुर्दययेः परिग्ोधाथे पिलेष्टीयेभ्यः समुचितं ददानि। अपरं ९९ 
मध्यस्थितयो ययो इये स्तम्भयोरूपरि दइस्य भार खासीत् शिमषानोा 
नतः सन् तयोरेकं दच्िणनाडङनान्यच्च वामनाडना परिग्द्य खस्य भारः 

# (प ॥ 

दस । अनन्तरः पिलेदोयैः समं मत्तः प्राणाः वियज्यन्तामिति वाक्य ९० 
मक्का शिमष्यनोा निजसकलबलेन भारमदात्, ततस्तदूहम् खध्यत्ताणां 

तन्मध्यस्थितस्तव्बवलाकानाच्चोपरि पपात, ततो जीवनकाले तेन ये 

इ तास्तभ्याऽधिका लाका मरणकाले <हन्यन्त । अनन्तरं तस्य भ्नातरः ९९ 

पिद वंशोयाश्वागत्य तमादाय सरियेदधायोलयोर्मध्यस्थाने तत्पितुमानोा- 

हस्य ऽसश्ाने तस्य शसण्रानं चकः, स विंशति वत्सरान् इखायेल्वग्रस्य 

विचारयितासीत्। 

॥ १७ सप्तद शाऽ्यायः। 
९ मोखायेन रूप्य चैय्ये ` सूत्निनिम्म्ाणं ऽ मूततिरेवनाय याजकनियागख । 

इफुयिमपव्वेते मीखायनामा लाक णक चासीत् | स खमातरं जगाद 
चारितं यत् एताधिकसहख्रकल्परिमितं रूप्यमधि त्वया शाप उक्तो 
मम कें श्रावितच्च तद् रूप्यं मया ्टदीतं मत्छमीपे विद्यते, तत्तस्य 
माता बभाषे, दे मम पच्च तवं परमेश्रस्याश्िषं प्रा्रुहि । अनन्रं स 
सत् शताधिकसइखरएेकलरूप्यं खमाचे पुनदंदो तदा तस्य माता कथ- 
यामास, अद्ध निषिक्तामेकां मन्ति तच्िताचेकां मत्तिं निम्मापयितुं खप- 

चस्य मङ्गलां तद् रूप्यं परमेश्वरायोादखजं तदथच्चेदार्नो तुभ्यंयुनरदां। 

तथापि तेन खमाचे तस्मिन् रूप्ये प॒नद्त्ते सा एतदयश्ेकल्रूप्यं 

ग्टहीत्वा निम्माचरे ददा ततः सतेन निषिक्तामेकां त्िताख्छेकां मूत्तिं 
निम्मितवान् ते मूर्ती मीखायस्य गदे तस्यतुः। तस्य मोखायस्येकोा 
देवालय आसीत्, खपरम् र्कम् रपोदस्रम् रका पुत्तलिका चतेन 

निभ्मिता तथा खीयपुच्नाणामेकः पविचीकूतः स॒ च तस्य याजका 
बभूव। तस्मिन् काले इखायेल्वंप कोपि राजा नासौत् यो यत् 

च्तेमम् अमन्यत स तद् वाकरोत्। 
गं (० = तोये (०१ 

तदानीं यिद्ध दादेशस्यवतलहमयिद्कदानगरोयोा लेवीय खकस्तरुणस्तच 

प्रावसत् । स यच्च तच प्रवासं कर्तः वैतलेहमयिद्धदानगराच्निगेल्य 

यात्रां कुव्वेन् इफुयिमपव्वते मीलायस्य निवेशनम् जगाम । तते. 
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१८ अध्यायः । विचार्यिटटकम्भाणि। २९ 

मीखायस्सं पप्रच्छ त्वं कस्माद् खागताऽसि? स प्रत्यवदत् लेवोयोऽहं 

१० वेतलेहमयिद्कदाया अागतोाऽस्ि यच्च तच प्रवत्तं पय्यटामि | तते 
मोखायत्तं बभाषे त्वं मया साद्धं तिष् मम पुरोहितः पि्टरूपश्च भव 
मया संवत्सरे तुभ्यं दश्ऱेकल्रजतं वस्त्रयुग्मं तव भच्यनव्याणि च 

९९ दायिष्यन्ते। ततः स लेवी यस्तस्य ग्ट गत्वा तेन साद्धं वस्तुं मतिं चकार, 
९९ इत्थं स॒ तरुणस्तस युचैकडव बभूव । अनन्तरं मीखायत्तं लेवीयं 

पवित्रं चकार, ततः स तख्णल्तस्य युरोदितो भूत्वा मीखायस्य निवेश्रने 
१९ न्धवसत्। तता मीखायः कथयामास परमेखसे मम मङलं करिव्यतो- 

त्यम् इदानीम् अजानां, यते लेवोयलेकेा मम पुरोदिताऽभवत्। 

१८ अष्टाद् शऽध्यायः। 
९ चधिकारम अनसन्धातुं द्ानवंशस्य पञ्चजनप्रेषणं ७ लयिश्नसन्धानस्य कथनं ९९१ 

षट्.शतानि लाकानां तद्ज्रमितंं गमनं १४ पथिमध्ये मौखायस्य विग्रडाटिचौय्ये 
९९ भोखायस्य कथाम् अग्टरोल्वा ते खयि गत्वा तस्य दस्तगतकरणं ० तच स्थाने 
विग्रदस्थापनं । 

१ तस्मिन काल इरखायेलवंषो कापि राजा नासीत। तद्ानौं दानवंश्रः 
खवासाथम् अधिकरणीयं देशमचेटत, यतस्तदिनं यावद् इखायेल्- 

९ वंशानां मध्ये तेनाधिकत्तवया भमिनं पापि। अता दानवंश्योयाः खेषां 

प्रदेश्ट् अथात् सरियेटायोलेभ्यः खवंश्स्य पञ्चवीरान् देशं प्यटितुं 
वोच्ितुचेद कथयित्वा प्रेषयामासुः, युयं गत्वा देशं निरीच्तष्वं, ततस्त 

₹ इफयिमपव्वते मीखायस्य गखदहमागत्य तच यामिनीं वापवामापुः। ते 

यदा मीखावस्य परिजनः साम् खासन् तदा तं लेवीयतरूणम् उचा- 

र्णेन परिचिव्याभ्यन्तरः गत्वा तं पप्रच्छः, त्वाम् रखततस्थानं क खानयत् ? 

४ स्थानेऽच त्वं किं कम्मे करोषि? अपरं स्थानेऽच तव किं किमास्ते? ततः 
स तेभ्यः कथयामास मीखायोा मया साङम् अमुकरूपं व्यवद्त्य मद्यं 

५ छन्तिं दातुं प्रतिश्ुतवान अतेऽद्ं तस्य पुरोदिताऽभवं । ततस्ते ऽक- 

अयन् व॑यं विनयाम हे, अस्माकं गन्तव्ये पथि सुभरं भविष्यति न वेति 

€ त्वम् खरस्य समीपे एच्छ । ततः पुरोह तस्तान् अवदत् यूयं कुशलेन 
गच्छत, यद्माक गन्तव्यः पन्थाः परमेशखरस्य गोचर खास्ते। 

9 ष्छनन्तरः तेः पञ्चभि जन याचां कत्वा लयिश्र लब्धे तच निवासिनो 

लकाः सिदोानीयलोाकानां रीव्यनुसारेण निभया निखिन्ताः सन्ता 
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४ विचारयिटकम्माि। १८ ध्यायः । 

निष्कारटकं निवसन्ति किञ्च तच देशेतान् दमयितुं कापि शस्ता नाल्ति 
ते सीदोानाद् दूरस्थाः किच्च भिनच्नलाकः समं तेषां सम्बन्यो नास्ति 
तरिति दृद्धं। अनन्तरं सरियेदटायोलयोः खभ्रातणां समीपं प्रत्यागत्य ८ 

तेः का वात्तति ष्टे ते कथयामासुः, उत्तित वयं तेषां विरुद्धम् उत्थाय ९ 

याम यतः स देशाऽतीवोत्तम इति वयं टदटवन्तः, युयं कुतो निष्कर्म 
अध्व? तं देशं गन्तुं पविष्याधिकरक्तुञ्च नलस्य कुरुत । युश्राभिस्तच ९० 
गमने छते निखिन्तं निवसन्तो लाका लश्यन्ते, स देश विस्तारितः, 

त्र एथिवीजातस्य कस्यापि वस्तनाऽभावोा नालति युष्राकं करेषु तं 

टेणम् इ खरः समपयिष्यति। 

अनन्तरः सरियेरायोलाभ्यां दानवंश्ोयाः षट एतानि लाका युदासः ९१ 
सज्जमाना वाक्तां चक्रुः । ते गत्वा यिह्कदादेश्स्ये किरियतयिया- ५९ 
सीमे शिविर स्थापयाच्कुखलस्मात् कारणाद् अद्यापि तस्य स्थानख 
महनेदानं (दानस्य शविरुभिति) नामात्ते तत् किरियतयिवारीमस्य 
पश्ात् खितं । 

अपरं मैन्तसमाट् रयुयिमपव्वैतं गत्वा मीखायस्य निवेशने प्राते १२ 
लयिशदेश निरीच्तितुं गन्तारः पञ्चजनाः खजातोयान् चवदन, अस्मिन् ९४ 
निवेशन रकम् खपोद् वस्तं पुत्तलिका निषिक्ता मन्तिस्तच्ठिता म॒त्तिख 

विद्यन्ते तत् किं युयं जानीथ? अत इदानीं य॒ुद्माभिः कि कत्तव्य तट् 
विविच्तां । ततस्तेऽभ्यन्तर गत्वा मीखायस्य निवेश्नस्थं लेवीयतरूणस्य १५ 

वासं प्रविश्य तस्य वुशलं पच्छः । अपरः युदासः ससव्नमानाः षट् ५९ 
श्रतानि दानवंश्ीयलोाका गोपुरघ्रवेशस्थाने स्थिताः। अनन्तरः देशं ६५ 
निरीच्ितुं गन्तारः पञ्च जना उल्थायाभ्वन्तरः गत्वा तां तच्तितमृत्तिम् 
ख्फोादः युत्तलिकां निधिक्तमृत्तिच्च जग्डः किन्तु तदानीं पुरोदितेा 
युदासः सुसच्नितानां घट् शतानां लोकानां सच्धिधै गपु रपवेशस्थाने 
समुत्तिुमान आसीत् । स्त्यवसर रमे मोखायस्य निवेशनं प्रविश्य १८ 
तां तच्ितमूत्तिम् रुफादं पुत्तलिकां निधिक्तमृततिख्चानिन्युः । तदा 
पुराददितस्तान् अवदत्, यूयं किं कुरुथ ? तत्ते प्रत्यवदन् त्वं निःशब्दो ९९ 
भव निजवदने कर दत्वास्माभिः समम् आगच्छासखाकञ्च पिटख- 
रूपः पुरोहिता भव। रकस्य परिजनस्य तव परोह्ितत्वम् इखायेल 
रख्कस्य वशस्य तव पुरोह्ितत्व्चतयोामध्ये किंभवरं? ततः स पुरोाडितोा ९. 
मनां गत्वा रपोदपुत्तलिकातच्ितमून्तारादाय तेषां लोकानां मध्ये. 
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१९ खध्यायः। विचास्यिद्टकम्मोाणि। ७१ 

९१९ जगाम । ततः परः ते प्रत्ता याचां चक्रिरे किञ्च नलकान् पश्यन् 

भारा खेषाम् अग्रसरान् चक्रः| 
९२ तेषु मीखायस्य निवेशनात् कियदर गतेघु मीखायस्य निवेशन- 

समी पस्थग्ट हनि वासिनो लाका मिलित्वा दानवंशौीयानां पश्वाद् दधावुः। 
९३ खयर ते टानवंशौोयान् प्रति प्राचः खरे छते ते वदनानि परावत्य 

मीखायमवदन् तव किं जातं? त्वं लाकनिवदम् खादाव कुत च्याग- 
९४ च्छसि? ततः स जगाद युयं मचिभ्भितदेवगणं पुरोडितच्चापहव्य 

गच्छथ मम शेषं किमास्ते? अतस्तव किं जातमिति मां कुतः एच्छथ ? 
२५ दानवंशौ यास्तं जगदुः, अस्मान् त्वया षदो मा आवता, आविते 

काधिलोाका युश्रान् आक्रमिष्यन्ति तेन तव प्ाणस्तव परिजनानाच 
९९ प्राणा विनंच्छन्ति। अनन्तरं दानवंशोयाः खमार्गेण जग्मुः किच्च मीखा- 

यस्तान् खस्माद् अधिकबलवतोा विज्य परात्य खनिवेशनं जगाम । 

९० अनन्तरः दानवंशीया मौोखायस्य निभ्मित वस्तु पुरोडितच्चादाय निखिन्तं 
निव्करटवं वसतां लोकानां प्रातिक्व्येन लयिशं गत्वा खङ्ैस्तान् अनधिषुः 

र्न नगरञ्च वह्िना दाहइयामासुः। तस्य र्त्तिता कोपि नासीद् यतस्तत् 

सीदोानाद् दूरमासीद् अन्यलेाकख समं तचत्यानां सम्बन्धा नासीत् किच्च 
तद् बेतरिद्ावस्य समीपस्थोापव्यकायाम् असीत्, अनन्तरं ते तन्न 

९९ गर् पुननिम्माव तन्मध्ये न्युषुः। खेघां पुव्वपुरूषस्य इखायंल्सुतस्य 
दानस्य नामानसारेण तन्नगरस्छ नाम दानमिति चक्रुः किन्तु पुन्वं तस्य 

नगरस्य नाम लयिशम् आसीत् । 

३२० अनन्तरः सा तच्ितमूत्ति दानवंशीयेः खां स्थापिता तथा तदेशस्य 
लाकानां बन्दीभवनपर्यन्तं मिनश्टेः पोतो गेशमस्य पुचा योनाथन- 

२९ स्तस्य वंग दानवंशस्य पुयोदिता बश्डूवुः । अनन्तरम् इ खरस्यावासे 
यावत् श्रोलावतिषत् तावत् मीखायेन निर्मिता तच्ितमूचिस्तेः 
संस्थाप्य सेविता । | 

9 

१९ ऊनविंशाऽध्यायः। 
९ उपपलीं ग्रदोतुं लेवोयस्य वेतलमनगरे गमनकथनं १९ प्रत्यागमनकाले गिविया- 

नगरे तयाः कस्यचिद् द्रलाकस्य प्टदे ऽतियिभवनं २२ गिवियाया लाकैस्तदुप- 
पत्न्या मरणं यावद् बलात् करणं ९९ उपपल्न्याः शवं दाद् शखण्ड)छत्य तेनेखा- 
यला द्वार् शवंश्ान् प्रति त्रेषणं । 

\ तस्मिन् कालेञ्खायेलवंश्रस्य मध्ये राजा नासीत्, अपरम् इपुयिम- 
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६२ विचारयिटकम्माणि। १६ अध्यायः 

यर्व्वतस्य पारधं घ्रवासी कच्िल्लेवीयो वेतलेमयिद्कदात उपपलीमेकां 
जग्राह । किन्तु सोपपली तस्य विरूढं वेश्याचारं छंत्वा तं विहाय ९ 
वैतलेहमयिद्कदायां खपितुनिवेश्नं गत्वा तच चतुरो मासान् तस्यो । 
अनन्तरः तस्या उपपतिः खदासं दै गर्दभो च समादाय प्रीतिपूव्वैकं ₹ 
तां सम्भाधितुं पुनरानेतुच्च तस्याः पञ्ात् जगाम ततः सा तं खता- 
तस्य निवेशनम् निनाय तस्या यु वद्याः पिता च तं दृष्ट्रा तस्यागमनाट् 
चछाननन्द। तदानीं स चखब्पुरेणयोत् तस्या युवत्याः पपित्रावलम्बित-. 
तेन सद्ध दिनचयम् उषितवान्, अपरं ते भोाजनपाने छत्वा तच 

शाने रातिं यापवामाखः। अपरः चतुयेदिवसे तेषु प्रस्थातुम् अतिप्रदयूषे ५ 
समुत्थितेषु योधितः पिता जामातरं जगाद त्वं किचिद् अन्नं भुकान्तः- 
करणं सुस्थिरः कुरु पात् खमागेण गच्छ। ततस्तावुपविश्य मिलित्वा ९ 
भेजनपाने चक्रतुः, नन्तरं तस्या योषितः यिता तं जगाद निवेदया- 
ग्यद्धं त्वं राचिं यापयित्वा खमनस्तुषटं क्तम् अदंसि । किन्त॒ तस्मिन् ऽ 
गन्त॒म॒ल्थिते तस्य खुरस्तं व्यग्रं चकार तेन स विलम्ब्य तां यानिनीमपि 
यापयामास । अनन्तरं पञ्चमे दिने तस्मिन् गन्तुं पर्यव उच्थिते योधितः = 

पिता कथितवान् निवेदयामि निजान्तःकस्णं सुस्थिरः कुरू तेन ते 
ढतीवप्रदरं यावद् विललम्बिरे तो दो जना च भाजनं चक्रतुः । अन- र 

 म्तरः तस्मिन् पुरुषे तस्येोपपल्यां दासे च गन्तुम् उख्थितेषु तस्य खनरेा- 
ऽये तत्तस्या युवत्याः पिता तं बभाषे, पश्याघुना दिवावसानं जातं वि- 
मयेऽद्ं युयमच रजनीं यापयत, पश्य दि वाष्रेषोऽश्चत्, अतस्वमच रचिं 

५ ५ ४९ प * * 

यापय खान्तःकरगं ष्टं कुरु च, श्यो माग यातुं प्रद्यूष उव्थाय खण्टडं 
यास्यसि । किन्तु स लाकस्तां यामिनीं विलभ्बितुम् अनिच्छन् उल्थाय १२ 
याचां इत्वा चिवृूषस्यार्थता यिरूप्रालमस्य सम्मुखमागमत् तेन समं 
सच्जमानै दै गरदमो तस्य उपपली चासीत्। विवृषस्य सम्मुखं तेषूप- ९९ 

स्थितेषु दिवावसानं बभ्वूव, तेन तस्य दासः खपभुमवदत् निवेदयामि 
आगच्छ, वयं यिवूषीवाणाम् खुतन्नगरं परविश्य यामिनीं यापयाम। 
च्यनन्तरः तस्य प्भुरवदत्, डखायेल्वंष्दन्यजातीयानां नगरमिदं वयं ५९ 
न रवेच्छामः, वयम् ष्यग्रं गत्वा गमिवियां यामः । अनन्तरं स खदासम् ९२ 
अवदत्, ्ागच्छं वयं निकटवत्तिं किञ्चन स्थानं गत्वा गिवियवायां 
वारामायां रातिं यापयाम । अनन्तरं ते$ग्रं गत्वा खपयेन जम्भः, ६४ 

मन्तरः विन्यामीनदेशस्थगिवियायाः समीपं तेषुपश्ितेषु खयातं 
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९९ ध्यायः । विचार्चिटकम्भाणि। ४ 

९५ गतः। तदा ते तच याभिनों यापयितुं गिवियां प्रविष् नगसर्स्छ सभ्िवेश 

उपविविश्ु बंतः खनिवेश्ने याजिनं वापनाधे कापि तेषामातिं 
न चकार | 

९९ अनन्तरः सन्यासमये रद्ध णकः च्तेवस्य कम्भेण अगच्छत् स स्णा- 
यिमपव्वतीयो लोकः किन्तु गिवियायां प्रावसत् किच्च तज्नगरीयलोका 

९७ विन्यामीनवंश्नौया आसन् । अनन्तरः स ऊद्धदृष्टिं छत्वा नगरस्य 
स्ञिवेशे तं पथिकं ददं तता डः एद्धवान् त्वं कुच वास्यसि कुतो 

१८ वागताऽसि? सोवदद् वयं बेतलेदमयिद्कदात रूफोयिमपव्वेतस्य पाग 
गच्छामः, अदं तत्स्थानस्य मानुषो वेतलेदमयिद्धदाम् अगच्छम् इदानीं 
परमेशरस्यावासं गच्छामि कापि खण्डे स्थानं दातुं ममातिथ्यं न 

९९ करोति । अस्माभिः सड सखीयगर्दभयेा भंच्छदट णानि धान्यानि चासते, 
अपरं भवते दासस्य समीपे मम छते भवतो दास्या मत्परिचारकस्य च 

९° छते पूपा बाच्तारसाश्च सत्ति कस्यापि उव्यस्याभावे नात्ति । ततः स 
द्धा बभाषे खागतोाऽसि तव यच यच प्रयोजनं तदहं दास्यामि त्वमच 

९९ सन्निवेशे राचिंमा यापय । नन्तरं स छ्द्धस्तं खनिवेनम् खनीयतस्य 
गर्दभाग्यां टणानिददोते च प्रादान् प्रच्ताल्य भमोजनपाने चक्रः 

९२ अनन्तरः तेषु चित्तेषु सत्सु तज्नगरीया लम्पमटलाकास्तत्निवै शरमं 
वेष्टयित्वा दारम् आहत्य निवेशनस्याधिपतिं तं रद्धं जगदुः, तव 

निवेशनं यः पुरुष च्ागमत् तं वद्िरानय वयं तमुपगमिव्यामः | 
९३ ततो निवेशनाधिपरतिः स नरो विभूय तेवां समीपं गत्वा जगाद दे मम 

भ्रातरो नदि नदि विनयम् खतादृशं दुद्टाचरणंमाकुरुत स पुरुधा 

मम निवेश्रनेऽतिथिस्श्वत् तस्मात् तं प्रति नैतादृशं चपायाः कम्मं कुरुत । 
९५ पश्यत ममानूणं कन्यां तस्येोपपलीच्च वहिरानयामि यूयं ते उपगच्छत 

ते पति यु्राकं यथा वाच्छा जायते तथेवाचरत किन्तवेतं पुरुषं 
९५ प्रतीदृशीं दुकरियां मा कुरुत । तथापि ते्तस्य वाक्येन ए्टहोते स 

पुरुषः खोयाम् उपपलीं घृत्वा तेषां समीपं वडिखानयत् ततत्ते तामघ- 

जग्मुः पभातपय्येन्तं सकलां रातिं तां प्रव्यत्याचारं छत्वा परभाते सति 
९६ तां परित्यज्य जग्मुः अपरः सा स्ती खग्यादयात् पुव्वमागत्य पद्युराति- 

कारिणि ढद्धस्य निवेश्नदारसन्निधेो पतित्वा छर्थादयपय्यन्तं तकैव 
९० तस्या । अनन्तरं प्रातःकाले तस्याः पतिरुत्याय चदा एहदार मोचयित्वा 

विन १, = (न 

मागण गमनाथं वद्धिरागमत् तदा पएदइस्य दारसमीपे तस्सेपपली 
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पतिता शिला च तस्याः कराभ्याम् अपिंतेति ददश्रै। तदानीं स कथ- ९८ 
यामास, उचि वयं यातां करवाम किन्त॒सा न प्रद्यवदत्, अनन्तरः 
स पुरुषा गद्मापरि तां निधाव खस्थानं जगाम। 

अनन्तरः स खनिवेग्रनम् खागव्यास्वं डीत्वा ताम् उपपलीं त्वा २९ 
सास्थिकां दादशखण्डीलत्येखायेलः सव्वपदेष्रं प्रेवयामास । ततस्तद्ष्ा २० 

सव्वऽकथयन् इखायेलवश्रस्य मिसद्श्टट् वह्िगमनदिनमारुभ्याद्य 

यावद् रताद कम्मखायेल्वंष्मध्ये कदापि नाक्कियत नादृश्यत चः 

विषयेऽस्मिन् विविच मन्लयित्वा किं कत्तव्यं तददत। 

२० विग्रतितमेोऽध्यायः। 
१ सभायाः कथनं ८ सभानिरूपणं ५२ दखायेल्वंशेन समं विन्यामोनवंशस्य यद्धं कन्न 

सज्नमानलं ५७ प्रथमयद् दखायेलवंश्एनां द्वाविंशति सदखलाकानां दतल्वं ९२ 
द्वितोययद्ध तेषाम् खष्टाद श्सरखलाकानां तलं २९ व्टतययद्धं विन्यामौन वशस्य 
सुव्वथा परास्तल। 

अनन्तरः गिलियददेणस्थलोाकेः समं दानमारभ्य वेशवां यावद् ९ 

इखायेलः सव्वं वंशम रकमानषदव मिस्प्याम् खागव्य परमेशखरस्य 

सात्तात् समाजे मिलिताः । ततः सव्वलाकानाम् अधयत इखायेलः र 

सव्वैवंश्नाम् अधिपतयखत्वारि लच्ताखस्तधारिणः पद्ातयच्चेखरस्य 

लोकानां समाजम् उपस्ितवन्तः। तदानीम् इरखायेल्वंष्ण मिस्पौं गता इ 
डति वात्ता विन्धामीनवंग्रः शुशाव, अनन्तरम् इखायेलवंणशौया अव- 

दन् खषा दुता केन पकारेण जाता तत् कश्तां | ततस्तस्या ताया ४ 
योषित उपपति लंवीयपुरुषः कथयामास, अद्दं मदुपपली च यामिनीं 
यापयितुं विन्धामोनदेशस्थां गिर्वियामगच्छावः। तता गिविवाया ५ 
ग्टदस्था मम प्रतिकूलम् उव्थाय यामिन्यां ग्रहस्य चतुदिश वेरयामासुः, 

तेमां दन्तम् उद्यता मदुपपलीच्च प्रति बलात् कुकम्मे छतवन्तस्ततः सा 

ममार | अनन्तरम् अहम् उपपलीं त्वा खण्डखण्डी छत्येखायेल् वंषेना- ९ 

धितं सव्वदेशं प्रहितवान् यतस्त इखायेलीयेषु तादृश्रं चपाकरं 
लम्पटत्वं चक्रः| पश्यत युयं सव्वं इखायेल्वंश्ाः समागता अत खतस्मिन् ७ 
विषये संमन्त्य कत्तव्यत्वं निखिनुत । 

ततः सर्व्वं लाका खकजनञ्वोाल्याय जगदुः, वयं केपि खखवासस्थानं 

न गमिष्यामः खखपरिवारं पुन ने यास्यामः किन्त्वधुना गिविवायाः € 
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९० प्रतिकूलं गटिकापातेन कम्मंदं करिष्यामः । लोकानां छते भच्छ- 
जव्याणानेतुम् इखायेलः एतलाकानां मथ्याद् दश्नराः सहखाणां 
मध्यात् एतं नरा दश्सहखाणां मध्यात् सङखं नरा अस्माभि निंखी- 
यन्तां, तेषु पुन रागतेषु विन्धामी नदेश्स्यगिवि यामा कम्येखाये लीयेषु छतस्य 

१६ तचव्यानां सकलकुकम्मणः पलं दीयतां। खतः सब्बे इखायेल्वंश्ा एक- 
मनुष्य इव संयुज्य तस्य नगस्स्य प्रतिकूलं मिलिताः 

१९२ अनन्तरम् इखायेलवं षण विन्धामीनवंश्स्य सव्वेच दूतान् प्रडित्य 
९३ जगदुः, युश्माकं मध्ये किमिद कुकम्मं छतं? युयं गिवियानिवासिनस्तान् 

लम्यटलोकान् समपयत वयं तान् इनिष्याम इखायेलः कलङ्कं ट्रो- 
करिव्यामच्च, किन्तु विन्यामीनवंशः खभ्वातुणाम् इखायेलवंश्ानां कथां 

९४ ग्रहीतुं न समियेष । अनन्तरः विन्यामीनवंश्रीया इखायेल्वंपरीः समं 
९५ योद्धं खनगरेभ्यो वदिभूय गिवियायां मिलिताः। तदानीं विन्धामोन- 

वंशस्य नगरेभ्य खगता अस्तरधारिणेा लोका गणनया षड्विंशति 

सहइखाणासन् तदन्या गिवियाजनिवासिनः सह्या सप्त शतान्यभिर- 
९६ चितलाका आसन् | तेषां सव्वलाकानां मध्ये वामहस्तेन योधिनः सप्त 

श्रतान्यभिरचितलाका खासन् ते सर्व्व$ष्सच्तेपकगुरोन प्रस्तर चालनेः केशा 
मेदितुं समथाः। 

५७ विन्धामी नवं शद् अन्येखायेलवंश्णनाम् अस्त्रधारिणा गणनया लन्तं 
१्य्लाका असन्, ते सर्व्वं योद्धार आसन् । अनन्तरम् इखायेल्वंश्ा 

उत्थाय वेधेलं गलेखरस्य समीपे जि्ासाञ्चकिरे विन्यामीनवंश्टेन समं 
योड्धम् अस्माकं कः प्रथमं यास्यति? ततः परमेश्वरः कथयामास 

१९ प्रथमं विद्धद्ावंष्ा यास्यति । अनन्तरम् इखायेलवंश्णः प्रातरुत्थाय 
९० गिवियायाः सम्मते शिविरं स्थापयाञच्चकिरे। रखायेललोक विन्यामीन- 

वंशेन समं योद्धुं वद्िभैव गमने छते गिवियायाच् युदा सेन्यानां 
९१ ओेर्धां रचितायां विन्धामोनवंश्छा गिविवाता वदिरागत्य तदिवस 

, इखायेल्वं शानां दाविंशतिसहइखाणि लेकान् संह भूमे पातयामास। 
९९ नन्तरम् इखायेल्वंशौयाः खान अशस्य प्रयमदिवसे वच स्थाने 
९३ सैन्यानां रणो रचितवन्तः पुनवारः तचैव स्थाने यूं चकरः। अपरम् 

रखायेल्वशा उत्याय गत्वा सन्ध्याकालं यावत् परमेश्वरस्य साच्तात् 
चकन्दुः परमेखरम् इदः वाक्यं पप्रच्छंख वयं खम्बा विन्धामीन- 
वंशेन समं योद्धु, पुनवार' किं यास्यामः ? ततः परमेश्वरः कथवामास, 
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तस्य प्रतिकूलं यात । नन्तरम् इखायेलवंपरेषु दितीयदिवसे विन्यामीन- २४ 
वंशस्य परतिक्रलम् उपस्थितेषु विन्धामीनवंशा दितीयदिवसे पुनवारः ९५ 
तेषां पतिक्रूलं गिवियाता निगत्येखायेल् वंशानां खङ्गघारकान् चद्ादश- 
सहखलाकान् संत्य भमा पातयामास । 

अनन्तरम् इखायेलः सव्वं वणः सव्यं लाकाश्च वेयेलं गत्वा तच्च सन्ध्यां ९९ 
यावत् परमेशस्य सम्मुख उपविष्टाः कन्दनेनेपवासेन च तं दिवसं 
यापयित्वा परमेश्वरस्य साच्ताद् डहामाथकान् मङ्लाथेकांश्च बलीन् 
उत्सरटजुः । तस्मिन् काले तच स्थाने परमेश्वरस्य नियममन्ञघासीत् २७ 

हारोणस्य पाच्च इलियासरसटा पुच्चः पीनिहसखख तदा तत्सम्मुखे तस्य 
परि चय्योम् अकरोत् | अपरम् इखायेलवं शस्तेन परमेश्रम् इति र 
वाचं पप्रच्छः, वयं खभ्नाचा विन्यामीनवंशेन समं योदधु किंपुनवीररं 
यास्यामः ? किं निवत्तिष्यामहे? ततः परमेखरः कथयामास, गच्छत 
शा मया युष्माकं करेषु ते समपंयिव्यन्ते। अनन्तरम् इखायेल्वंश्रा ९८ 
गिवियायाञतुदिच्तु लोकान् लक्तायितान् स्थापवामाघः। अपरं टतीव- ९२० 
दिवस इखायेलवं्ण विन्धामोनवंश्स्य परतिक्रूलं गत्वा पूव्वेरोयनु- 
सारेण गिवियाया विरुद्धं सेन्यस्रेणों रचयाच्वक्ुः। अपरः विन्यामीन- ९९ 
वंशोया लोकानां विरू वहिरागत्य नगराद् दरु पावन्तन्त राजमाग॑- 
योश्वायता वेलं गन्तरि मार्गे प्रान्तरस्थगिवियां गन्तरि माग च 
पुव्वेवत् लोकान् आघ्नन् अमारयंश्वेव्यम् ₹खायेलवंश्ानां प्रायेण विंशत् 
जनान् जघ्रुः। यत डनेऽसमाकं सम्मुखे पुव्वेवत् पराजयन्त इति विन्या- ९१९ 

सीनवंश्येया बुबुधिरे किन्त्विखायेल्वंष्य अवदन् वयं पलायामहे, 
इमे राजमार्गा यावद् अस्माभिनगराद् वद्िराक्लष्यन्तां । अनन्तरम् ९९ 
स्खायेल् वंश्रौयाः सव्व लाका खखस्थानाट् उत्थाय वालतामरे खेषां 
सन्यानि रचयाञ्चक्रिखायलवशस्य लक्रायिता लाका खखस्थानाद- 

यता गिवियायाः प्रान्तसरात् निरगच्छन् | इखायेलः सव्व वंशानां दग्रा २४ 
सदहखाण्यभिरुचि तास्ते लोका गिवियानगरस्य प्रतिकूलं वदिराजम्म्- 
स्तता घोरतरः संग्रामा जातः, किन्त वयं विपदं गन्तुम् उद्यताङडति 
चिन्यामीनवं श्या नाजानन् । अनन्तरं परमेश्वर इखायेल्वंष्रानां २५ 

सम्मुखे विन्यामीनवंश्एं पराजिगाय, तस्मिन् दिवसे विन्धामीनवंशस्य 
श ताधिकपञ्चविंप्रति स ह खारसत्रधारिणि लोका इखायेलवं शीय ज॑घ्चिरः। 
तता वयं पराजिता इति विन्यामीनवेश्ो ददश, यतो गिवियायाः ९ 
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समीपे स्थापितेष॒ लक्षायितकलाकेष विखसेखायेलवंश्येये यंदा विन्या- 
३७ मौनवंश्स्य समीपाद् खपायात, तदा लक्तायितलाका धावन्ता गिविया- 

नगरम् खाकम्यास््रघारेण नगरस्थान् सकललाकान् खाहन्तं प्रावत्तन्त् | 
इ३८ लक्तायितलेके नगराद् ऊद्धगाभिधूुममेघचिहथम् इखायेलवं शयान 
९९ दश्रायिष्यत इति मन्लणा तेरकारि | अनन्तर संाम इखायेलवंशेष्वपया- 

तवत्सु विन्यामीनवंशः पायस्तेषां चित् जनान् आहत्य मारयामास 
प्रथमयुद्धवद् खतद्वारमपौमे सम्मुखेऽस्माकं पराजोयन्त इति बुबुधे 

४० च । इत्यनन्तरं स्तम्भाकति धँममेघो नगरात् समुदतिखत् विन्यामोन- 
 लाकाख खेषां परखात निरीच्छ कत्सं नगरम् अभितवं प्राप्य गन्यम् 

४९ उङोयत इति ददृश्वः | अपरम् इखायेललोाकेषु पुनः परादत्तेषु वयं 
४९ विपदूस्ता डति वोच्छ विन्धामीनवं् उद्िविजे। अनन्तरः त इखायेल्- 

वंश्ानां सम्मुखे पान्तरस्य मागेदिशं पराबरतिरे ततस्तस्मिन् स्थानेऽपि 
४३ संग्राम उप्ते नगरेभ्य खागता लाकासतन्मध्ये इताः । विन्धामीन- 

वंश्खतुरदिंच्त ते वंदिता वित्राविता ऽनायासं गिवियायाः सम्मुखे 
४४ सूय्यौदयदिशि निपातितञ्च । स्व्यं विन्यामीनवंश्स्याद्टादष्एसदइखाणि 
४५ याद्धवीरा अहन्यन्त | नन्तरम् अवशिष्टेषु परान्तरस्य दिशंपरारव्य 

स्म्मागष्रलं पलायमानेषु तेषामपि प्च सहखाणि लोका राजमार्गेषु 

इताः शचवख गिदियोमं यावत् तेषां पश्चाद् गत्वा तेषां दे सखे 
५९ लोकान् जघ्नुः । ततस्तस्मिन्नेव दिने विन्यामोनवंशस्यास््रधारिणः पञ्च 
५० विंशतिसदखाणि लाका निपेतुः, ते सव्वे खव वीरा खासन् | अपरं घट् 

शतानि लोकाः पराद्य प्रान्तरस्थितं रिम्मोणपव्वतम् खिद्य तस्मिन् 
४८ रिम्मोणपन्वेते चतुरो मासान् ऊषुः । किन््िखायेल्वं श्ण विन्यामोनरे- 

शम् आक्रम्य नगरनिवासिनो लाकान् तेषां पश्वादिसम्परत्तो ख खङ्गघारे 
साजघ्नस्तेषाञ्च यति नगराण्यासन् तानि सव्बीणि वद्धिना दादइयामाघ॒ः। 

२९ एकर्विंश््ऽध्यायः। 
विन्यामौनवंशसधि लाकानां विलपनं ८ यावेशगिलियदौीयलाकानां विनाश्मात 
चतुःणश्तकन्यालाभः ५९ शला टत्यन्तोः कन्या धत्तं विन्यामोनवं शाय मन््रणाद्ानं । 

५ वयं केपि विवाद्धाथं विन्यामीनवंशाय खकन्धां न दास्याम डति 
९ श्पया मिस्प्थाम इखायेलवंप्रारकारि। अनन्तरं लाका उंशखरस्यावा- 

समागत्य सन्ध्यां यवत् तस्मिन् शयाने इश्वरस्य सम्मते तिद्धन्त उचेवि- 
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४८ - विचारयिढकम्माणि। २९ अध्यायः 

लपन्ता जगदुः, हे रंखायेलः प्रभा परमेखर अयेखायेलवंशनाम् रका 
लप्त इखायेल्मध्ये कुत श्ट घटितं? परदिवसे लाकाः पत्येव उत्थाय 

त्र स्थाने यन्वेदिं निम्माय दमायकान मङ्गलाथकांख बलीन् 

उत्सखटजंः । अपरम् इखायलवं्ण अवदन् इश्वरस्य समीपं समाजं ५ 
नागमद् इखायेलः सव्ववं्ानां मध्य खतादृष्ः क आस्ते? यते मिस््या 
परमेखरस्य समीपं यो नागमिष्यति स चघानिष्यत इति महाशपयेन 
स तेरभिशपतः। अनन्तरम् इखायेल्वं्राः खभनातु विन्यामीन वंशस्य छते < 
अनतप्य जगदुः, अद्येखायेल्व शद् रका वंशः छत्तः| इदानीं तस्या- 9 

वश्िदिलाकानां विवाद्ाथम् अस्माभिः किं कत्तव्य? वयं तेभ्धो विवादा 

सखकन्धां न द्स्याम इति कथयित्वा वयं परमेश्वरस्य नाम गररहन्तः 

शपथम् अकुम्म । 
अपरः तेरु भिस्प्यां परमरस्य समीपं नागमद् इखयेलवंश्ानां = 

मथ्य रखतादृष्ः का वंश अत्ते? अपरः पश्यत यावेशगिलियदस्य लाक 

रखुकापि शिविर्स्धां समज्यां नागमत्। यतो निखिललेकेषु गणितेषु « 
यावेशगिलियदनिवासिनाम् र्का जनस्तसिन् स्थाने नासीत् | ततः ९० 
समाजः खेष्टबलिनां मव्याद् दादश सदखाणि लोकान ततय्थाने पेषण- 
काल इत्याक्तापयत्, ययं गत्वा यावेश्गिलियदनिवासिनस्तेषाम् आआबा- 

लवनिताश्वासेराइत । अप्ररः कम्मतत् कुरुत, सकलप॒रुषान् प॒रुषाभि- १९ 

गता याितख्च निःशेषं मारयत । अनन्तरः ते यावेणगिलियदनिवा- ५२ 

सिनां मथ्य पुरषे नाभिगताश्तुःतानि नूण्युवतीः पाप्य शीले 
किनानदेशस्थं शिविरं ताआनयन्। अनन्तरः सव्वेसमाजीया रिम्मोण- २ 
पव्व॑ त स्थितेन विन्धामीनवंशेन समं दूतैरालप्य सन्धेः कथां जगदुः | 
तदानीं विन्यामीनवंशः पुनराजगाम ततत्ते यावेशगिलियदस्था वाः ९४ 
कन्धा अजोवयन् ता भाग्याय तेभ्योऽददन् तथापि तेषां न्यूनत्वं बश्चूव। 
अनन्तरं परमेखर इखायेलवंश्रानां मध्ये रकं वंशं लप्तवान् इति १५५ 

कारणात् लाका विन्यामीनवंश्मध्यन्वतप्यन्त | 

अनन्तरः समाजस्य प्राचीना अवदन् विन्धामीनवंश्स्य खियो इता ९६ 

अतः एषाणां विवादाय किम् अस्माभिः कत्तव्य ? रखायेलवंश्एनाम् ९७ 
र्का वंशो यन्न लप्येत तदथं विन्यामौनवंश्स्य श्ेषलोकेभ्योऽधिकायो 
दातव्यः किन्त तेभ्यः खकन्या द तुम् खस्मभिन एक्चं, यता ये विन्या- ९८ 
मोनवंशएय कन्यां दास्यति स शपग्रत्त इतीखायेल्वंश्षः शप्तवान् । 
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९ अध्यायः। रूतापाख्यानं | ४९ 

९९ अपरः ते ऽवदन् श्रे वैयेलस्योत्तरदिशि वैथेलात् शिखिमगाभिने 

माग॑स्य पू्व्वदिशि लिबोनाया दच्िणदिशि च परमेच्राय बाधिका 
९० मद्रा भवति। ततस्ते विन्यामीनवंशम् खादिशन् युयं गत्वा गात्ताच्तेचघु 

९९ गुप्ता वोत्तध्वं शैलाः कन्या खल्यन्त्ये वदि रागच्छन्तीति टङ्क यूयं चत्ता- 
च्ेचेभ्ये वद्दिभूय शीलाः कन्यानां मध्यात् खखजायां एत्वा विन्यामीन- 

९९ देशं नयत । अनन्तरं तासां पितरो भ्रातरा वावेदयितुं यद्यस्माकं 

समी पमागच्छन्ति तदि वयं तान् वदिष्यामः, यूयम् असमत्छते तान् 
अनग्टह्णीत, यता यद्धकाले वयं सर्ववषां जाया न प्राप्ताः, इदानीं ता 

९द यश्राभि नं दत्ताः किमपि वा नापराद्धं। तते विन्धामीनवश्रास्तदव 

कुव्वन्तो व्यकाले योाषिताऽपदहरन्तः सखेधां सख्यानुसाराद् भाव्या 

अलभन्त, अनन्तरः खदेश्रं गत्वा नगराणि पुननिम्माय तन्मध्य ऊषुः । 

९४ अनन्तरम् इखायेलोयानामपि वप्राः परिजनाञ्च तस्मात् प्रस्थाय 

९५ खखरेश्रं परत्याजग्मः । तद्ानोम् स्खयेलवंशे कोपि राजा नासीत् 

यो यत् च्तेमम् अमन्यत, स तद् वाकरात्। 

खतेपाख्यानं । 

सि 

१ प्रथमाऽधष्यायः। 

१९ -दुभिच्तकारणाद् दलौमलकस्य नयमोनामिकायास्तस्य योषितः पचयाख मायाव- 
दे्गमनं मेायावोयकन्ययो विवदनं € नयम्याः खर्ष्गमनकाले पुचवधूदया न 

यातुं विनयनं ९४ अपायाद् ज्गोकरणं रूतायास्तस्याः सङ्गात्यजनं १९ नयमो 

सूतये वतललेदम उपस्ययान। 

९ विचार्यितणां शासनकाले देशं दुभि्ते जाते वेतलेहमयिद्धदाया 

९ णका जनस्तस्य जायादासुता च मायावदेश परवस्तु जग्मुः। तस्य नरस्य 

नामासीद इलीमेलकस्तस्य जायाया नाम नयमी तस्य दयोः सुतयो 

नामनी म्लानः किलियानश्, सव्वे रुते वतलेदमयिद्धद्ानगरनि- 

द वासिन इफायीयलाकाः, स्मे मायावदशं गत्वा तच प्रापुः अनन्तरं 

४ नयम्याः पताविलीमेलके म्टते सा तस्याददा सुता च एषा खतिष्न। 

अपर ता खपारूतानामिके दे मोयावीयकन्य यद्य दश्रवत्सरान यावत् 
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५० रूतापाख्यानं। १ ध्यायः । 

तच स्थाने पाषतुः। नन्तरं मला नकिलियानावपि मस्नतुस्तता नयमो ५ 

पतिपुवै विदीनावश्ण्डि। 
ष्छपरं परमेखरः खलोाकानां दशाम् अवेच्य तेभ्यो भच्छवस्तनि दत्त- < 

वान् इति वाचंसा मोवावदेशे निशम्य खप्र्लवध्व ग्टहीत्वा मोयाव- 
देशात् पुनगन्तुम् उत्तस्था । सा तस्याः पुचल्वध्वौ च खवासख्थानाद् 
वदधिभ॒य यदा चिद्दादेशं प्रत्यागन्तं मागण गच्छन्ति, तदा नवमीद्धे 

पुच्चवध्वे जगाद युवां खखमातु निवेशनं परारत्य यातं, म्टता घरति मां 

पति च युवाभ्यां यादृशी पोति यंवहारि परमेशखरेण युवां प्रति तादृशो 
मीति व्येवङ्ियतां । परमेखसे युवाम् अनुग्द्य युवाभ्यां खखयप्यु < 
निवेशने विखामं ददातु, चनन्तरः सा ते च॒चुम्बे ततक्तेऽपि पोददैरुरुदतुः। 
नन्तरं ते तां बभाषाते, वां त्वया समं तव लकानां समीपं गमि-९० 
व्यावः। नवमी जगाद, ह मम कन्ये युवां परादव्य यातं, मया समं ५१ 
कुता गमिव्यथः? युवयोः पती भविष्यतस्ताटृश सन्ताती किमिदानीं 
मम जठरे विद्येते? दे मम कन्ये परादत्य यातं वतो खडा पत्या ९९ 
ग्रहीतुं न व्ये; अपरः मम प्रत्याशास्त इत्युक्ता यद्यद्य यामिन्यां पतिं 
गीत्वा सतै प्रखयेऽं, तदं युवां किं तयोर्यौवनपार्भिं यावद् विल- ९२ 
भ्बिष्येये तत्ते च पती ग्रदीतुं निवत्तिष्येये? दे मम कन्ये तन्नि मम 

जञेशे यु वाभ्यामसद्योा यतः परमेखरेण खकराभ्याम् अहं निग्टदीता। 
अनन्तरं ते पुनरुचेशवक्रन्द्तुरपरम् अप खचरं चुम्बित्वा जगाम १४ 

किन्तु रूता तांन जदा ततः सा बभाषे तव देवरस्य पली खलोा- १५ 
कानां खदेवानाच्च समीपं परादत्य गता त्वमपि खीयदेवसरस्य जायायाः 

पञ्ात् पराद्त्य यादि। रूता जगाद, त्वां विद्धाय तव परश्ाद्रमनात् १९ 
निवंत्तितुं मां माविनयख त्वं यत् स्थानं गमिव्यस्यदमपि तत् स्थानं 
यास्यामि, अपरं त्वं यच वत्छसि, अदमपि तच वत्छामि, तव जातिरेव 

मम जातिस्तवेखर ख्व ममेखरखच भविष्यति। अपरं त्वं यच स्थाने ९७ 
मरिष्यसि तचैव स्थानेऽदहमपि मरिव्यामि तच स्थाने शसश्नं षाए्यामि 
ग्टद्यताऽन्येन केनापि यदि त्वत्त मम विच्छेदो जायते तद्दि परमेचखर- 
स्तदनुरूपं तताधिकञ्च प्रतिफलं मह्यं ददातु । चनन्तरं रूता मया साकं्य 
गन्तुम् खकमना स्त इति वीच्छयसा तां प्रति कथयितुं निवदते। 

पररः ते दे वैतलेदमपापषिपर्यन्तं जग्मतुः, यद् प्रैतलेमं प्राविशतां ९९ 
तदा तयो विषये छत्खनगरे जनरवो जातो योषितच् पप्रच्छः किमियं 
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२ च््यायः। रूतापाख्यानं | ५९ 

९° नयमीतिटै तदा सा प्रद्यवाच मां नयमीं (सखिनीं) मा वदत कन्त 
मारां (क्िि्टाम्) दद्युकाह्यत यतः सव्वेशक्तिमान् मां प्रति बङ्दुःख- 

९९ मघटयत् | अदं सम्पृणा सतो प्रातिष्े किन्त्वधुना परमेच्रो रिक्तदस्तां 
मां परावद्यानयत् परमेश्व माम् अक्तिश्नात् सन्वंएतिमान् मां 

९९ दुःखिनोमकरोात्, अतो युयं कुता मां सुखिनीति वदथ? व्यं नयमी 
मोयावीया रूतानान्ना तस्याः पुचवधुश्च मायावदेश्णत् परा वत्यागच्छतां 
ते यवश्सच्छेद नारम्भकाले वेतलेमं प्रापतुः । 

र दिनीयाऽध्यायः। 
, १ वायसस्य चे रूतायाः शण्सयसंगरदणं ४ तां परिचित्य वोयसष्यानुग्रहणं ९८ च्न्राः 

समोपं सकलशस्यनयनं। 

९ तस्या नयम्याः खामिन इलीमेलकस्य वंश्ीयो वोयसनामा धनवानेकोा 

९ ज्ञातिरासीत् | अनन्तरः मायावीया रूता नयमीमवदत्, अदं च्तेचं 

गत्वा वस्य दद्टावनुग्रहं प्रात्रोमि तस्य पश्वात् शस्यक णि ग्रान्युज्छानि, ततः 

द सा बभाषे हे मम कन्ये याडि। अनन्तरं सा गत्वा च्तेचं प्राप्य शस्य- 

च्छेदकानां पात् शस्यानि सञ्चग्राइ घटनात इलौमेलकस्य वंश्ीयस्य 
वायसस्य श्ूमिखण्डे सेपतस्यो | 

४ अनन्तरः बोयसे वेतलेहमाद् अगत्य एसच्छेदकान् अवदत् परमे- 
खरो युश्राकं सङ्गी भवतु ते प्रवदन् परमेश्वर स्तुभ्यम् खाशिषं ददातु | 

५ अप्रः वायसः शस्यच्छेदकानाम् ्ध्यत्तं निजगभ्टव्यं पप्रच्छ, णवा युवती 
€ कस्य ? तदा श्स्यच्छेद काध्यत्तौ भ्यो जगाद, इयं सा मावावीया 

° युवती वा नयम्या साकं मोवावरोश्णदट् खागमत्। इयं मामवदत विनये- 
ऽहं शस्यच्छेदकानां पञ्ात् मुद्धोनां मध्ये सं्रदीतुं माम् खनुजानीदि, 
ततः सा प्रातःकाल गव्य तदारभ्याधुना यावद् अच तिति, निवेशने 

> तस्याः सितिरल्िका। अनन्तरं वोयसेा रूतां जगाद देमम कन्ये त्वं 
प्रण, त्वं संगर हीतुम् अन्यच्तेचं मा गच्छ, स्थानान्तरं मा यादि, किन््वच 

९ मम दासीभिः समं ति। शस्यकत्तका यच स्थाने शस्यानि छन्तन्ति 
तल्निरीच्छ तेषां पश्चाद् गच्छ तव स्यश़नात् तरूणाः किं मया न निवा- 

रिताः? अपरः त्वं यदि पिपासिष्यसि तदि पाच्राणं सन्निधिं गत्वा 
* = $ [2 1 

९० तरूेरुतालितं तायं पिव । ततः सा न्युजीश्वूय श्म परतित्वा तं याइरत्, 
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भवान् विदेशिर्नं मां परिचितवान् र्तावन्तमनयदं कुतेऽहं पाप्रवंर 

वोायसस्तां बभाषे तव खामिना मस्णात् परं तव खरं परति त्वया यत् १९१ 
सदत्तम् खाचरितं यच खपितरा जन्मदशच्च विद्धावाच्ातपव्वेजाति- 

समीपमागतम खुतत् सव्वमद्ं खतवान् । परमेश्वरस्तव कम्मणः फलं १२ 

ददातु त्वं यस्येखायेलः प्रभोः परमेश्वरस्य पच्ताध आश्रयितुमागता स 

त्वां सम्पू कम्मेयलं ददातु | ततः सा व्याहरत्, हे मम प्रभा भवता ९२ 
दद्धावनुग्रदमदं पाप्ता भवताद्ं सान्त्विता च चदं भवतो दासीतुल्या 
नासि तथापि भवान् खदासीं पोव्या सम्भायितवान् | वोयसाऽवदत् १४ 
भोजनकाले त्वमेतत् स्थानमागत्य युपं भुंच्छठ अपरं खभच्यम् अन्तरसे 
मज्जय, तदा तस्यां शस्यकत्तकानां पाश्वे उपविद्धावां सग्टश्स्यान्यानीव 

तस्ये दत्तवान् ततः सा भुक्ता ट्भिं गता तथा किचिद् अवाशिव्यत। 

अनन्तरः तस्यां चेतुम् उत्थितायां वायसा निजतरुणान् अदिष्त ९५ 
मुद्धिमध्येऽपि चयन्तीम् खनां माब्रीडयत । खपरम् अस्याः छते गच्छत ५९ 

आव्य कतिपयानि युश्भाभिरवरशेधितव्यानि तान्यनया चीयन्तां यूयम् 
ख्नांमातिर्खुरुत । ततः सा सन्या यावत् तस्मिन् च्तेचे चिकाय, खन- ९५७ 
न्तर सच्धितशस्येषु मर्दिंतेषु तस्याः पाय रेपकप्ररिमिता ववा बश्चूवुः। 

अनन्तरं सा तान् ग्रहीता नगरः जगाम, अपरं खसच्ितश्स्यानि १८ 

खश्च द्श्रयामास तथादटप्तेः परं यद्वशिट तद् वह्िव्कत्य तस्यददो। 
तेन तस्याः खखस्तां पप्रच्छ त्वमद्य कुचाचंषीः? कुच वा कम्माकार्घीः? ९५९ 

यस्त्वां पय्यचेषघीत् स चन्या भवतु तदासा यस्य समीपे कम्माकार्षींत् तं 

खश्रं ज्षापवन्तो बभाषे यस समोपेऽद कम्माकाषेंसनापघ्ना वोयसः। 
तता नयमी खपुचवधं जगाद स परमेश्वरस्याश्िषं लभतां, स जीव- २० 

दभ्या गतेभ्यखच खीयानुग्रहं न निवत्तयति, नयमी पुन व्यादरत् स 

मनुग्याऽस्माकम् खासच्नसम्बन्धीयोाऽसमाक खजनानाम् रका जनः। मोया- २९ 
वीया रूतावदत् स माम् इत्यपि पोाक्तवान् मम सकलशस्यकत्तेनसमापिं 

यावत् त्वं मम तरुणलेाकानां सङ्क मा त्यज । तते नवमी खपुचतवधुं ९९ 
रूतां बभाषे, हे मम कन्ये तस्य दासीभिः समं गमनं तव भं लोकाः 

कुचचिद् अन्यच्तेवे त्वां न पश्यन्त | अता यवगोाधुमष्स्यानां कत्तन- ९२ 

समाप्तिं यावत् सा चिन्वती वोयसस्य दासौभिः समं तस्था खीयश्ख्वा 

समंन्युवासच। 
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३ अध्यायः। रूतोपास्यानं । ५द् 

३ ठतोयोऽध्यायः। 
९ नयम्या उप्द्श्न वायसुस्य पद्या रूताया आत्रयण ८ मध्यराचा .वायसन चमत्- 

करणं खजनस्य कत्तव्य क्तम् अङ्गोकरणं १५४ षट् पाचाणि यवान् दला गेदं 

ष्रषण । 

\ अपरः तस्याः ऋखभ्रू नेयमी तां बभाषे दे मम कन्ये तव यत् च्तेमे 
२ जायते तत्छछ्लते किमदं तव विश्रामं न चैख्ि्ये? त्वं यस्य वोयसस्य 
दासीभिः सममासीः स किमस्माकं ज्ञाति नदि? पश्य साऽद्य यामिन्यां 

र श्रस्यमर्द नस्थाने यवान् प्रस्फाटयिष्यति। अतस्तं सादि तेलं मदय 
सखवस्त्े परिधाय श्स्यमदं नस्थानं व्रज किन्तु तेन मनुजेन मोजनपानयोः 

४ समापने न क्रते त्वम् अत्मानं न परिचायय । अनन्तरं स यदा 

ष्रायिष्यते तदा तस्य णयनस्थानं वीच्छ ततस्थानं व्रजित्वा तस्य पादावपा- 

५ त्य ष्रयिव्यसे, ततस््रया किं कत्तेवयं तत् सरव त्वां वदिव्यति। ततः 

९ सा प्रतिजगाद त्वं यद् भाषसे तत् सव्वेमेवाहं करिग्ये। अनन्तरं सा 
७ शस्यमदं नख्थानम् इत्वा खखश्चा यद् खादिद्टं तत् सव्व चक्रो | अपरः 
वोयरा मोजनपाने क्त्वा द्टचित्तः सन् शस्यराग्नः प्रान्ते एयितुं वव्राज, 
अनन्तरः रूता धौरमागद्य तस्य पादावपादृत्य शयित वती । 

८ ऋनन्तरः मध्ययाभिनीकाले स युरुषः शरीरः परिवत्यं चमचकार 
९ यत्तस्य पदयोः समीपे योषिदेका शएविता। तदानीं स पप्च्छ, कालं? 

सा प्रद्यवादीत् भवता दासी रूताहं भवान् मह्यम् आख्यं ददातु 
९० यतो भवान् मम खजनः। ततः स जगाद् दमम कन्ये त्वं परमेश्वरे 

धन्यासि यतस्तं पुव्वंसद्धावात् एेषेऽधिकं सद्भावं द शयन्ती धनिनं दरिं 
९९ चा कञ्चन युवानं नानुगतवती। ततो हे कन्ये मा मेषीः, अद्ं तवत्कते 

त्वयोक्तं सव्व साधयिव्यामि यतस्तं साध्वीत्यसमन्नगरद्वारगामिनः सरव 
५२ जानन्ति । खड तव खजन इति सव्यं किन्तु मत्तेपि तव समीप- 
५२ सम्बन्धीयोऽपर खकः खजन आल्ते। अद्य यामिन्यां तिष्ट प्रातःकाले स 

यदि खजनस्य कत्तव्य कम्मं चिकीवंति तदि भदरंस तत् कम्म करोातु, 
किन्तु यदिस त्वां प्रति खजनस्य कत्तव्यं करतुः नेच्छति तदि परमे- 
खरस्य नान्ना शएययं कसामि त्वां परति खजनस्य कत्तव्यं कम्माहं करि- 
व्यामि त्वं पातःकालं यावत् श्रोष्व। 

९४ ततो रूता प्रातःकालपर्थन्तं तस्य पादसमीपे शयाना तस्यो तत रक- 
जनेोऽन्यं परिचेवुं शति र्ताटृक्कालस्य पुन्वेम् उदतिषत्, यते 
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वोयसेऽवदत्, खषा शस्यमदनस्थानम् आगच्छद् इति न प्रकाशतां । 
सोऽन्यदपि कथयामास तव गाचोयवस्तं विस्तारय ततस्तस्मिन् वस्त्रे तया 
विस्तासितेसषट्पात्राणि यवान् परिमाय तस्या मृद्धं ददौ पश्चाद् रूता 
नगर जगाम । अपरः खश्धख्नाः समीपम् तस्यामागतायां तस्यः; खरुः 
पप्रच्छ, हे मम कन्ध किं जातं? ततः सा खां प्रति .तेन पुरुषेण छतं 
सकलं कम्मे तां ्ापयामास | अपरः कथितवती खशाः समीपं रिक्त- 

इस्ता मा याद्धीति वदन् स मद्यम् खतान् षटपाचमितयवान दत्तवान्। 

्चनन्तरं तस्याः खश्च स्ताम् उवाच हे मम कन्ये विषयेऽस्मिन् किं घटिव्यते 

यावत् तन्न ज्ञास्यसि तावत तिष्ठ, यतः स नरोऽद्यतत्कम्मणः एव- 

मञ्लत्वा न विखमिव्यति। 

४ चतुथाऽध्यायः। 
९विचारस्थान वायसस्य गमनं ज्ञातेराङानं € ज्ञातरखोकारे तनेलोमेलकस्य केच- 
यणं १२ रूताया विवाद्दः सन्तानप्रसवञ \८ परसस्य वंशावसिः। 

अनन्तरं वायसा नगरद्वारं गत्वातच् खान उपाविशत् खपरंयं 
खजनमधि गदितवान् तं तेन मागंणागच्छन्तं दृष्ट्रा वायसा जगाद द 
अमुक त्वम् अच्रागद्योपविष्, ततः स पाश्वमागव्यापविवेश् । अनन्तरः 
वोयसेा नगरस्य प्राचीनानां दष्जनान् आद्य जगाद युयमप्यच स्थान 
उपविशत ततस्त उपविविशुः तदा वायसस्तं खजनम् अरदत्, मोायाव- 

देश्दागता नयम्घस्मदौोयभ्ातुरिलीमेलकस्य ग्मिखण्डं विचिक्रीषते। 

अतेाऽद्ंत्वांतां वात्ता ज्ञापयितुं मतिं छतवान् त्वं नगरनिवासिनाम् 

अस्मदौयलाकानाञ्च प्राचोनानां सात्तात् तत् कीणोद्धि वदि त्वं तत् 

प्रतिजिष्टच्तसि तद्धि पतिग्टद्ाण किन्तु यदि न प्रतिजिष्टच्तसि तदं 
तत् मद्यं कथय इातुमिच्छाम्यदं यतस्तत् प्रतिग्रहीतुं त्वमेवासि 
तव पश्चाच्वादइमेवाहामि | ततः स कथितवान् अदं तत् प्रतिग्रही 

ष्यामि । वोयसः पतिजगाद् त्वं नवम्या इस्ताट् यस्मिन् दिने तत् च्तेचं 

केष्यसि म्टतजनेनाधिह्ृतायां श्रमो तस्य नाम र्च्ितुं तस्मन् दिने तस्य 

जाया मायावोया रूतापि त्वया प्रतिय्द्दौतवया। 

ततः स खजनः कथयामास, तत् प्रतिग्रहीतुं नादं शन्नोमि तथा छते 
खीयसम्परततिं नाशयिष्यामि, ममाधिकारं त्वं परतिश्टह्वाण नादं परति- 

य्रदीवुं शनोमि। पुन्न सन्वेकाग्धे सम्प्रादयितुं खजनत्वाधिकार्विनिमया- 
394 
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दिखिखायेलवंश्े यवदार र्काऽयमासोत् लोकः खपादुकां मोचयित्वा 
समीपवासिनेऽददात् खतद् डखायेलवं शस्य मध्ये साच्यरूपम् अभवत् । 

म्तः स खजनस्ं तत् क्रौणोद्ीति वोयसमुक्ता खपादुकां मोचयित्वा 
९ तस्मे ददो | अनन्तरः वोयसः प्राचीनान् लोकान् अवदत्, रलीमेलकस्य 

किलियोानस्य मन्दलोनस्य च यद्यद् चासीत् तदहं नयमोता ऽकोणाम् 
१९० द्य यूयम साच्तिणः। अपर खभातणां मध्यात् खनगरदाराच 

म्रतस्य जनस्य नाम यन्न लप्येत तदथं तेनाधिकछ्लतायां श्रमो गतस्य नाम- 
रच्ताधं महइलेानस्य जाया मोायावीया रूतापि भाग्याय मया प्रतिग्ट- 

९९ इता तस्यापि साचिणि यूयमद्य जाताः। ततो दार वत्तिनः स्वै लोकाः 
प्राचीना बभाषिरे वयं साच्तिणिा$श्रम परमेशखरस्तव परिवारीभ- 

ताम् रखनां योषितम् इखायेलवंग्रवदिन्धा रादेह्लेयानामिके दे योषि- 

ताविव करोतु त्वम् इफाथायां वद्धिष्ण भव वेतलेदमे च सुख्या- 

९९ तिमांख भव | परमेश्वर रख्तस्या युवत्या गभार् यं सन्तानं तुभ्यं 

दास्यति तेन तामराया गभजातस्य यिद्धदाखतस्य पेरसस्य वश्वत् 

तव वंश्या भवतु | 
५२ अनन्तरः वोयसेन रूतायां व्यृायां सा तस्य जाया बश्चूव, अपरं 

वोयसे तामुषगते सा परमेखराद् गभधारणशक्तिं प्राप्य युत्लमेकं प 
९४ घुवे। अनन्तरः योषिते नयमीं बभाषिरे, घन्यः परमेशखरः, यतः सोऽद्य 

त्वां खजनविद्ोनां नाकरोत् इखायेलो मध्ये तस्य नाम प्रश्स्यतां। 
९५ स बालकस्तव पाणरच्तका खृद्धावस्थायां तव प्रतिपालकश भविष्यति 

यतस्तव वा णुच वधूर्लयि प्रीयमाणा सप्तभ्यः सतेभ्येऽप्युत्तमा सेमं बालकं 

९९ प्रखतवती । तदा नयमी तं बालकं ग्टदीत्वा खवत्तःस्यले स्थापयामास 
१७ तस्य घाचीरूपा बश्चूव च । अनन्तरः नयम्या खकः सुताऽजायतेति वाचं 

गदित्वा तस्याः समीपवासिन्यस्तस्य नाम वेदः (सेवक इति) चक्रः स 

दायुदः पितामद्दा विश्वस्य पितासीत्। 

९८ पेरसस्य वंशावलिः । पेरसस्य युच्च द्दिप्रोणः, प्रणस्य युक्तो 
९० $रामः, अरामस्य युन्लो ऽम्मीनादवः, अम्मीनादवस्य युतो नदश्टोनः, 
९९ नइण़ानस्य युचः सलमानः, सलमानस्य पुल्ल वोयसः, वोयसस्य पुन्न 

९९ वेदः, वेदस्य पुच्छ चिष्यः, विशयस्य पुनतो दायुद्। 

€ द्ग 



शिमूयेलस्य प्रथमं पुस्तकं । 

९ प्रथमोऽध्यायः। 
द्वाभ्यां स्लौभ्यां सस श्ौलेा भजन क्तम् दइलकानास्य वषे वषे गमनं ४ दन्नापिनि- 
याविराघकथनं « पल्ताथ न्नाया दूखर प्रथन ९१५२ त्रा प्रत्यलः कथन १ 

ष्हत्रायाः पन्तप्रसवाद् गरद्धे स्थितिः २४ प्रतिश्रत्यनसारात् परमेश्वराय पच्तदानं। 

इपयिमप्रव्वतस्यरामाययिमसोाफौमनिवासील्कानादइनान्ना कित् 

जन इपायीयलेक आसीत् स सूपस्य छद्धप्पाचः तोाद्ाः प्रपोच 

ङलीदाः पोचो यिरोहमस्य पुच खासीत् | तस्य दे भाय खा्ताम् 
खकस्या नाम इच्ना, अन्याया नाम पिनिन्ना पिनिन्नाया खपत्यान्यजायन्त 

किन्त न्ना निरपत्यासीत् । स नरः णोला सेन्याध्यत्तं परमेशखरम 

पराधयितुं तस्म बलोन् दातुच्च प्रतिव्ं निजनगराद् अगच्छत् तच 

खयान रख्लेदा पन्ना हफनिपीनिहसा परमेखखरस्य याजकावास्तां | 

अनन्तरम् इल्कानाद्ा वङ्करणकाले खजायाये पिनिन्नाये तस्याः 

सकलपुचकन्याभ्यच्चाश्णन् ददो | तथा न्ना गुणांश ददा यतः पर- 
मेश्वरेण तस्या गभ रुदेऽपि स इन्नायामेवाप्रीयत । परमेश्वरेण तस्या 
गभैस्य रुद्त्वात् तस्याः सपली तां दुःखयितुं निन्दयाक्जि्रात् | इत्थं 
प्रतिवधें परमेखरस्य मन्दिरे गमनकाले प्या सत्कता सपल्या च क्लि 
सा कन्दन्तो किमपि न भूद्के। तेन तस्याः पतिरिल्कानादस्तां वदति 
डे घ्ने त्वं कुतः कन्दसि ? कुतश्च न भुंच्ते? तव मनः शिकाकुलं कुतः ? 
तव समीपे दशभ्यः पुचेश्योपि किमदं नात्तमः? 

रखकदा ला भाजने पाने च छते न्ना पाव्याय तस्यौ तदा 
रलियाजकः परमेश्वरस्य मन्दिरदारसमीप खासन उपविष्ट आसोत्। 

+ 

@ 9 ट 
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र्वं काले न्ना दुःखितमनाः सती परमेशखरमदिश्य प्राथेयमाना बड़ १० 
रुरोद । अपरं व्रतं कुव्वन्तो जगाद, हे सेन्याध्यच्त परमेश्वर यदि त्वं ९१ 
सोयदास्याः दुःखं निसीच्छ मां सरसि खदासीम् अविस्मृ्य खीयदासयै 
पुचमेकं ददासि, तद्धि तस्य यावच्नीवनमडहं तं परमेश्वर मुदिश्य निवे- 
दविष्यामि तस्य शिरः चतुरेण न स्पुच्यते । 
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१ अध्यावः। शणम् येलस्य प्रथमं पुस्तकं । ५७ 

९२ परमेश्वरस्य साच्ताद् दौधंकालं प्राथेवमानायास्तस्या वदनम् ण्लिना 
९३ याजकेन समटश्यत। यता मनसि प्राधेवमानाया च्नाया ओष्ावलडतां 
९४५ कापि वाक् नाभ्रूयत तत्कारणाट् र्लित्तां मत्तां विवेद । अपरम 

खलिस्तां बभाषे त्वं कियत् कालं मत्ता सती स्थास्यसि ? तव जाच्तारसं 
१५ त्वत्तो दूरय । ततो न्ना पत्यवदत् दे मम प्रभो तन्नहि, अद्ध दुःखित- 

मना नारो बाच्तारसं छरां वा नापिवं, किन्त परमेश्वरस्य सात्ताट् 

९६ दं मनोाऽभिपायं वक्तौकत्य कथितवती । त्वं खोयदासीं दुष्टां योाधितं 
मा चासी मम चिन्ताष्टकयोा बाडल्यात् तदारभ्य मया वचोवादि। 

५७ तत रख्लिः प्रा्यवदत्, त्वं कुशलेन यादि, इखायेल रंरमुद्दिश्य त्वया 
९८ यद् अप्राधि तत् स तुभ्यं ददातु | अनन्तरः भवान् खट्च्छा खदासीम् अनु- 

गह्ातिबयुक्घा सा खपयेन गत्वा बु भूजे तस्या मुख्च युनविंवखं न बभूव । 
५९ अनन्तरं ते प्रद्यूष उल्थाय परमेश्वरं प्रणम्य पराढव्य रामतं 

निजनिवेशएनम् आजग्मुः, अनन्तरम् स्लकानादे खभाव्यां दत्नाम् 
९° उपगते परुमेचरस्तां सस्मार । तता न्ना गभ त्वा काले पूर्णे पुं 

प्रसुववे ; अपरं परमेश्वरात् तमयाचत तत्कारणात् तस्य नाम शिमू- 
९२९ येल (इंशछरदत्त) इति चकार । अनन्तरम् इल्कानादहः सपरिवारः 
२९ परमेखराव वाधिकं नलिं दातुं प्रतिश्रुतं निवेदयितुच् जगाम । किन्तु 

न्ना न जगाम यतः सा खखाभिनमवदत् बालकेन स्तन्यपाने त्यक्ते 
ऽदं तमादाव गमिष्यामि, ततः स परमेशखरं साच्तात्छृत्य तच स्थानें 

९२ सन्बेदा स्थास्यति । ततस्तस्याः खामील्कानादइस्तां जगाद त्वं यत् च्तेमं 
मन्यसे तदेव कुरू तस्य स्तन्यपानव्यागपय्येन्तं विलम्बख परमेश्वरः केवलं 

खीयवाक्यं चिरस्थं करोतु । ततःसास््री तिषन्ती बालकस्य स्तन्यपान- 

यागं यावत् तं स्तन्यं पाययामास । 

९४ अनन्तरः तेन स्तन्यपाने व्यक्तं सा चीन् ठषभान् रेफापरिमितं गा- 
धूमचणं जात्तारसपुणकुतूच्च समादाय श्रीला परमेशखरस्यावासं तम् 

९२५ आनिनाय तदा बालका $ल्यवयखा असत् । अनन्तर ता खषभान् 

९९ मारयित्वा बालकम् णखलेः समीपम् अानजिन्यतुः। खपरु न्ना बभाषे, इ 

मम प्रमो भवतः पराणानां शपथं छत्वादं कथयामि दे मम प्रमो, स्थाने 
ऽ परमेश्वरम् उदिश्य प्राथेयमाना या नारी भवतः सम्मुखे सम॒द- 

२० तित् सेवां । बालकमेनमद्ं याचितवती परमेश्वरस्य समीपे यददह- 
९८ मयाचे स तत मह्ममद्ात्। तता देतारदं तं यावज्जीवनं परमेश्वराय 
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भर< श्ण्मूये लस्य प्रथमं पुस्तकं | २ अध्यायः। 

न्धवेदयं यतः स पर्मेशखरस्य छते मया याचितः। अनन्तरः बालकस्तच 

स्थाने परमेशखर प्रणनाम । 

₹ दितीयोऽध्यायः। 
९ खन्राया गोतं १९ ग्टदगमनम एलः पच्लयाः पापाचरणं ५८ शिमयेलस्य कम्प २० 

एलेवरण न्नायाः पनः पच्चप्रसवः २२ खपन्नयारलेस्तिरसकरणं ९७ एल व शस्य 

विरूद्धमभिशएपकथनं। 

अनन्तरः सा न्ना प्राथेयमाना बभाषघे। ९ 
समाङाद समायाति परमेग्रात् मनो मम। 

भाग्यच मे परेन संप्रयाति समन्नतिं। 
समच्तमेव शचरुणां मदक्तुच्च प्रसौदति। 
चाणेन त्वत्वुतेनव प्रहघामितराम। 

परमश्रस्य तुल्यो डि पविचोा नहि कखन । ९ 

विना तमीशखरः कश्िदपरोा नदि विद्यते। 

अस्माकम श तुल्यञ्च दयचले नास्ति कश्चन । 

मनःसमुन्नते वै वाक् खरूयतांन पुनः पुनः। इ 
युश्माकं वदनेभ्यो न नियोतु जिद्धुरं वचः। 
यत्परेग् हि सव्वे्ञः परिमाता स कम्मेणां | 
प्रभज्यते च तेनैव वीरस्यापि शरासनं । 9 
प्रदोयते स्खलद्भ्यख्छ टङ्टुलं बलरूपकं | 

विकोणन्ति निजान् भच्य य पदा मन्जास्त ते। ५ 

कल्याणं परि गच्छन्ति ये त्तृधात्ता नराःपुरा। 
खूते सप्तसुतान् बन्ध्या च्तौयते बपुलिका । 
ग्टद्युजीवनयोादोाता सर्व परमेश्वरः । ९ 
नयेत प्रेतलाकं स खानयेच पुनस्ततः। 
अप्रहत्ता च दाता च सम्पत्तेः परमेश्वरः । 

= ^ ६4 > 

निपातस्येन्नतेश्ापि स रखवेकाधिपः समतः। 

घूलेरुन्नम्य दीनां ख भिच्तखोात्याप्य सारतः। ~ 
वासयेत् स नटपःसाद्धम् खदत्ते ज्यातिरासने। 

एथिव्या भित्तिमूलानि परमेशस्य सन्ति दि । 
तेषामुपरि तेनैव स्थापितं सकलं जगत्। 
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२ अथ्यायः। शमूयेलस्य प्रथमं पुस्तकं । ५९ 

खीयप्रूतमनुव्याणां चरणे सदि र्ति 
परुषा निधनं यान्ति वीरो जयति ना बलैः 

१० तेतुभन्ना भविष्यन्ति रिपवो ये परेशितुः, 

खगे स्थित्वा स तेष्वेव गजनं कारयिष्यति । 
चऋधाश्छम्यन्तं परेशो हि करिरव्यति विचारणं 
सखकीयायश्ूपाय बलच्च परिद्ास्यति। 

अवस्थां खाभिषिक्तस्य पोच्नताच्च करिष्यति । 

९९ अनन्तरम् सल्कानादहा रामतनगरे खनिवेश्रनं जगाम किन्तु स बालकं 
९९ खले याजकस्य सम्मुखे तिष्टन् परमेखरः परिचरितुम् आरेभे। रलेः 
९३ सुतो दुदख्खभावै तो परमेरं नामन्येतां तै याजक लोकान् प्रतील्धं 

व्यवाहरतां केनचित् जनेन बलो द्ास्यमाने तस्य मांसपाकसमये याज- 
९४ कस्य दासस्ति्रलं इक्तेनादायागच्छत् । अपरं भ्व कटाहे सेदन्धाम् 

ऋ जीधे वा निदधितेन चिश्ुलेन यति मांसम् उदङ्कष्यत तदेव याजकः 
खस्य छतेऽग््ात् तच श्ीलावागतान् सव्यान् इखायेलवंशीयान् पति 

९५ ताभ्वाम् इत्यम् आाचारि । मेदोदादात् पुव्वेमेव याजकस्य दास आगत्य 
यजमानम् अकथयत्, याजकाय श्रूल्यमांसं ददि यतः स त्वत्तः सिडध- 

९६ मांसं न जिष्टतच्तति किन्त्वामं जिष्टच्तति । तेन मेदो ऽध॒नेव धच्छते, 
तस्मिन् दग्धे सति तवं खमनाभिलाषानुसारेण ग्रदीतुं शच्छसीति वायु 
क्तायां त्वम् इदानीमेव ददि नोाचेददं बलेन ग्रहीष्यामीति स परद्यवदत्। 

५० अतः परमेश्वरस्य साच्तात् तयोस्तरुणयोारतीव पापं वधे, यते लाकाः 
परमेशखरस्य नेवेद्यम् ऋतीयितुं प्रावत्तेन्त | 

९८ तदानौं शिमूयेला बालकः कापोासनिगम्मितम् रखुफोाद परिधाय पर 
१९ मेश्वरं पर्यचरत् । तस्य माता पतिवत्छरं निजपतिना समं वाधिकं बलिं 

दातुं बदागच्छत् तदा तस्य छते गाचोयं च्तुच वस्तं निम्मायानोय तसं 
प्राददात्। 

२० अनन्तरम् रलिरिलकानादहं तस्य जावाच्चेव्याशिषं जगाद, परमे. 

शरस्य छते तवानया भाय्यया याचितस्य बालकस्य विनिमयेन परमेश 
९९ रस्तभ्यम् स्या अपरान सन्तानान् ददातु । अनन्तरः तयोः खस्थानं 

गतयोः परमेशखरो इन्नाया दश्राम् वेच्ाञ्चक्र तेन सा गभ वती भूत्वा 

कमेण चीन् पचान दे कन्ये प्रसुषुवे, तदानीं शिमूयेलो बालकः परमे. 
खरस्य साच्ताद् वडितुमारेभे। 

99 



१० श्िमृयेलस्य प्रथमं पुस्तकं । २ अध्यायः। 

तदानीम् ण्लिरतिशयस्थविर खासीत्, अनन्तरम् इखायेलः सकल- ९२ 
वंश्रान् प्रति खपुचयेा वयवदारं समाजावासदारसमीपम् अगताभिः 
परिचारिकाभि याषिद्धिः समं तयोः शयनस्य वात्ताच्च खत्वा ते वयाहइ- 
र्त, सकललाकानां प्रमखाद् युवयो दुःङत्ते वात्ता ऽटणामि, युवां कुत २ 
रखतादटग् दुटेत्तम् आचरयः? हे मम पुत्ता नद्धि नहि मया या२४ 

ख्यातिः अूयते सान भद्रा युवां परमेश्वरस्य लोकान् चाज्ञा लङ्क 

येथे । मनुजेन यदि मनुजस्य किमप्यपराध्यते तहं रस्तं विचा- २५ 
रवति, किन्त परमेश्वरस्य येनापराध्यते ततछते का विनेव्यते ? तथापि 
कतै खयितु वौचि मना न निदधाते यत्तो विनाशयितुं परमेश्वरस्य 
मतिरासीत्। अपरम् उत्तरोत्तरं वद्धंमाने शिमूयेले बालके परमेखरो ९९ 
मनुजाश्चवातुष्यन् | 

अनन्तरम् रर स्य कचित् लोक खलः समीपम् गत्य जगाद पर- २७ 
भेश्वर इति वाचं वक्ति, यस्मिन् काले तव पव्वपुरुषा मिसरदेषे 
फिरोणे सादु आसन् तदानीमद्धं तान् परति दश्णनमदां, मम यच्कवेद्या २८ 
उपरि बलीन् उत्ख्ुं सुगन्धिधूपं ज्वालयितुं मम साच्ताद् ण्फोद 
परिथातुच्च ते यथा मम याजकत्वं वुर्थयु्तदथंम् इखायेलः सव्वैवं श- 
भ्यस्ते मयाभिरुचिता इखायेल्वंश्रीयानां बह्धिह्ृताः सकलापदाराख 

तव पिष्टवंश्ाय मया दत्ताः किमिति न सव्यं? अतेऽदं खीयावासे २९ 
यानि बलिनेवेदयान्युत्खद्युम् ऋाज्ञापयं यूयं तानि कुतः परदैरभ्यादय ? 
त्वं मम लोाकस्येखायेल् वंशस्य आनेवेयेः खान युद्टान् क्तु मत्तोपि 
खौयपुल्लावधिकं सम्मन्यसे । अत इखायेलः पभुः प्रमेश्सोा गदति, २० 
तव वंश्स्तव पु्वंपुरुषाणां वंश्ख सव्वदा मां साच्तात् परि चरिव्यति 
वाक्यसिद्मदम् उक्तवान्, किन्त्वधुना परमेखखरः कथयति तत् मम 

समीपाद् दरूरोभवतु मल्छम्मानकारिणेा मया सम्मंस्यन्ते मन्तुच्छकारि ण- 
खाव ज्ास्यन्ते । पश्यादं यस्मिन् काले तव त्वत्पिटवंशस्य च बाङ्गच्छेदं २१ 

करिव्यामि तव वंशे खथविर रकापिन स्थास्यति स समय खायाति। 
खरप ममावास इखायेल्वं श्य मदत्ते सब्वेमङ्गले च नियोजितं वोल्ति- ३२ 
स्यसे तदा तव वंशे कदापि स्थविर र्केपि न स्थास्यति । अपरम् अदं २२ 
खयन्ञवेदितस्तव यं मनुजं नाछृत्छामि स तव चन्तुःच्तयदहेतुक आन्तरि क- 

छाकदेतुकखख भविष्यति, तव वंशेाद्धवाः सव्व लाकास्तारुण्यकाले मरि- 
{ि >< १ स 

व्यन्ति। चपरं इफ्निपीनिहसास्यो तव दो युद्धौ प्रति यद् घटिष्यते तत् ३४ 
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३ अध्यायः। शमि लस्य प्रधमं पुस्तकं । ६१ 

३५ तवैवं चिङृं भविष्यति ता दो जनावेकस्मिन्नेव दिने मरिष्यतः । अमेव 
विश्वास्यं याजकम् उत्पादयियष्यामि सममाभिमतम् इदटच्च समाचरि- 
व्यति, तस्मायहइम् रकं चिरस्थायिवं म् उत्मादयिव्यामि, स सव्वंदा 

३६ ममाभिधिक्तं साच्तात् परिचरिष्यति । चपर तव वंशस्यावशिद् केके 
जन च्ागलेकरेोप्यमुा्थ॑म् रख्कखण्डपृ पाथंञ्च तं परणम्य वदिष्यति, 
विनयेऽं येन खणडेवं पूपं भच्ितुं पाप्रोनि तादृशे कस्मिं खिट् याजक- 
त्वपदे मां नियोजय । 

₹ कनोयाऽध्यायः। 
९ शिमृयलं प्रति परमेंश्रस्याङानं १९ शिमयेलं प्रति रते वे शख विनाशनस्य प्रका- 

शितलं १५ लेः समोपे शि मयेल्ेन तस्य प्रकाशितलं शिमूयेलस्य यशाटद्धिख । 

९ अनन्तरः शिमूयेलो बालक णलः साच्तात् परमेश्वरः पय्यचरत् तस्मिन् 
काले प्ररमेखरस्य वाक्यं दुलभमासीत् प्रायेण प्रकाशितं दशनं नासीत्। 

९ अपरं च्तीण्ष्ित्वाद् ण्लेदृद्टिशक्ति नासीत् । ख्कराचावीखर्स्य 
र प्रदीपेन निव्वाणे खस्थान ख्लिरशेत शम् येलश्ेरस्य मञ्जघा यच 
४ स्थान आसीत् तच परमेश्वरस्यावासमथ्य अष्टेत । तत्काले परमे 

५ अरः शिमूयेलम् खक्यत्, तताऽचाहम् स्ब्युक्तासरलेः समीपं धावित्वा 

जगाद, खच्ाहमस्जिभवान् किं माम् खाङ्यति? ततःस उक्तवान् नाह- 
६ मायं त्वं युनः एष्व तदास गत्वा श्रयितवान् । अनन्तरं परमेश्वरः 

युनराङ्यत् ड शिमूयेल, ततः शमूयेल उर्थायेलेः समीपं गत्वा वया इ- 
रत्, अचाइमस्मि भवान् किंमाम् खाङ्वति? स बभाषे दे मम युत्त 

° नाहमाद्ृतवान् त्वं युनः शेष्व । तदानीं शिमुयेलेन परमेश्वरस्य शब्दो 
८ न परिचितः परमेशखरस्य वाक्यमपि तस्य समीपे न पकाशितं। अनन्तरं 
परमे खस्स्तृतीयवारः शमूयेलम् अङ्यत्, ततः स उव्यायेलेः समीपं 

गत्वावदत् अच्राहमस्मि भवान् किं मामाह्ृयति ? तदानोँ परमेशखरेण 

€ बालकेाऽवम् आद्धयत इत्येलि विज्य शिमूयेलं बभाषे, त्वं गत्वा शोष्य, 
स यदि युनव्वारः त्वामाङ्कवति तद्धि हे परमे्वर कथयतु, तव दासः 

९० षटशातीति वाचं वद्, ततः शिमृयेलो गत्वा खस्थाने शिश्ये । अनन्तरः 
परमेर आआगद्य तिष्ठन् पृव्ववद् आङ्ृयत् द शिमूयेल हे शिमूयेल, ततः 
श्ण्मूयेलः प्रतिजगाद कथयतु तव दासः श्टणेति । 

५९ तद्ानों परमेश्वरः शिमूयेलं जगाद, परश्यादहम् इखायेलमभ्ये कर्म्मैव 
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दर शिमू येलस्य परथमं पुरतकं । ४ ध्यायः | 

करिष्यामि तद् यः कश्चन श्रोष्यति तस्य कणदयं शब्दायिष्यते। रख्ले 

परिवारेषु मया यद्यद् उक्तं तान्यारभ्येकस्मिन्नेव दिने निशश्रोषं सम्माद- 
यिष्यामि । तस्य युच्लो घम्माद् श्चद्ाविति सोऽवगतः सन् तो नादाम्यद् 

रखुतदपराधकारणादट् अद तस्य वंशं सदा दण्डयिष्यामीति वाक्यंतम- 

वोाच'। अपरं बलिदाननेवेदयेरपि तस्य वंश्स्यापराधः कदापि मयान 

मिष्यत इति शपथमहइम् रलः परिवारमधि कछतवान। 

अनन्तरः शिमयेलः पनरए़ेत, ततः परं पभाते जाते परम्खरावासस्य 

कवाटो ममाच, किन्त शिमियेल ख्लेः समीपे तदणनं प्रकाएयितु भीतः। 

अनन्तरम् खलिः शमूयेलम् अद्य जगाद ईहे मम पुच शिमूयेल, 
ततः स प्रतिजगाद, खदहमेषः ¦ तदानीम् खलिः पप्रच्छ तव समोपे तेन 

किं वाक्यं वादारि ? खद्धं विनये तत् मद्यं मापड्कष्व त्वां पतीश्वरेण 
यद्यद् खवाचि तस्येकमेव वाक्यं यदि मद्यम् अपह्ुषे तदहि सोऽमुकं 

तद्धिकञ्च फलं तुभ्यं ददातु । तदानीं शिमयेलस्तस्म सव्वाणि कथया- 

मास किमपि नापजहवे। तत खलि व्याजहार स परमेश्वर र्व खीय- 

द्च्प्रा यत् च्तेमं मन्यते तदेव करोातु। 

अनन्तरः शिम्येलस्य वयसि वदधिते परमेचखरसतेन सद्धं तिष्टन तस्य 
किञ्चन वाक्चं व्यथं भवितु न ददा | ततः शिमयेलः परमेश्वरेण 

निखिता भविष्यदक्या इति दानमारभ्य वश्रावां यावद् इखायेलीय 

सव्वेर ज्ञायत | अतः परमेश्वरः णोला पनरात्मदणनं दातुम् खरेभे 

यतः परमेशखरः खौयवाक्येन शमु येलस्य समीपे शोला खं प्राकाशयत्, 
ततः शमये लसय वाक्छं सव्वान् इखायेलीयान् प्रति प्रबभूव । 

६ 

४ चतुथाऽध्यायः। 

१९ ए्वनेषरस्थाने दखायेलवंशस्य पराजितलं ३ शेलता नियममञ्खृषाया शिविर 
आनयनं १९० पनः पराजितलम् एलः पच्चद् यस्य दतलवं ९९ तत् अला रललेमरणं १८ 
तस्य पचवघ्वाः प्रसवा मरणच्च। 

क [= [ क # ९ [त क 

अनन्तरम् इखायेल्वंश्णः पिलेरोयः समं यादु निगत्य खवनेषर 
शिविर स्थापयामास: पिलेद्ीया अप्यफेके शिविर स्थापयामासुः। 

1 आ ५ [1 > 

अनन्तरं पिलेटोवा इखायेल्वंश्रस्य विरूडं सेन्यानि रचयाञ्चकिरे 
तेन युद्धे व्याप्ते सति इखायेलवं शः पिलेष्टीयानां सम्मुखे पराजित- 

(३ [क (स (त 

स्तस्याः सेन्यस्रेण्याः प्रायेण चतुःसदसाणि लाकाः चेते इता ख । 
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8 अध्यायः | शिमूयेलस्य प्रथमं पुस्तकं । ६३ 

२ अपरः लाकेषु शिविर प्रविरेखिखायेल्वंश्स्य प्राचीना अकथयन 
परमेखरोाद्य पिलेीयानां सम्मखेऽस्मान् कुतः पराजितान् अक्रार्घत्ः 

वयं श्ल तोऽसमाकं समीपं परमेशखरस्य नियममञ्जषाम् खानयामड्े 
४ ततः सास्माकं मध्यमपस्थाय रिपणां करुभ्योाऽस्मान रच्िष्यति। अनन्तरं 

लाका: प्ोलं दूतान प्रहित्य तस्मात् स्थानात् किरूवमध्यवासिनः सेन्या- 

ध्यच्तपर मेशखरस्य नियममञ्चघषाम् खाजिन्यः, तदानों इफनिपीनि- 

इसनामानावेलेः पत्ता तच स्थान इश्घरस्य निखममज्ञघया साडम 

५ आस्तां । अनन्तरः परमेशखरस्य निवममज्ञघायां शिविर उपस्थितायाम 

इखायेलः सव्व वंष्रा मदहासिंदनादम् खकुव्वन् तेन एधिवी कम्पिता | ̀ 

६ तदानीं पिलेष्टो यास्तस्य सिं नादस्य घ्वनिं निशम्य पप्रच्छः, इत्रीयाणां 
शिविरे महासिंहनादः कुतो जायते ? ततः परमेश्वरस्य निवममञ्जुवा 

७ शिविरमानीतेति ज्ञातवन्तः । अनन्दरम् रंश्वरः शिविरम् आगत इति 
गदन्तः पिलेषटीया बनिभीय प्नरवदन् अस्मान् धिक, इतः प्व 

= कदापि नतादग अखघटत | अस्मान धिक, खतस्य पराक्रमिण इश्वरस्य 

इस्ताद् अस्मान् क उद्धारयिष्यति ? खयमीशखरः प्रान्तरे सव्वप्रकारा- 
€ घाते मिखीयान् जघान । इ पिलेद्टीया बलं प्रकाश्यत खान वीराजिव 

दश्यत, इम इत्रीयलाका यदद् युद्माकं दासा बग्दवुस्तदट् युयं तेषां 

दासान भवत खान् वौरानिव श्रायन्त युध्यत। 
९० तता युश्यद्धिः पिलेषटोयेः पराजितानाम् इखायेलवं शानाम् रकैका 

जनः खखवासस्थानं पलायाञ्चके, तस्मिन मदानिदनन इखायेलवंशस्य 

१९ चिंशत्सदखाणि पदातयो इताः । अपरम इशखरस्य निवममन्ृषारिमु- 

स्तगता बश्चूव, खले दा पन्ना हपनिपीनिददसावप्यहन्यतां | 

५२ ततः सन्धञ्रेणयाः पलायमानश्छिन्नवस्त्रो धुल्याच्छन्मूद्धा विन्यामीन- 
९२ वंश्ये जन रकस्तस्मिन्नेव दिने शोलम् खागमत् | तस्यागमनसमये 

तच स्थाने पथपाश्ं असने समुपविद्ध खलिः प्रतीच्तितवान्, यतस्त- 
स्यान्तःकरणम् इखरस्य मञ्ुषायाः छते चकम्पे तेन मनुजेन नगर- 

मध्यं गत्वा तस्यां वात्तोयाम् उक्तायां नगरस्थाः सव्व लाका हादा- 

५४ कारं चकरुः। तदानीम् ख्लिस्तस्य इादाकरारस्य शब्दः सत्वा पप्रच्छ, 
अस्य कलदणश्रब्दस्य किंकारणं? ततः स लाकः श्रोव्रमाग्येलिं जगाद । 

१५ तदानीम् रलिर्द्टानवतिवव्छरवयख आसीत् स च त्तीण्टद्धिकार- 
+ रि ५ = 

५९ णाद् जष्टं न श्श्राक । स मनुष्य खलिं बभाषे, सेन्य्रेण्णा यागतो 
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६४ श्िमूयेलस्य प्रथमं पुसतक | ५ थ्यायः। 

लाकोऽदम अथैव सैन्यशरेण्थाः पलायित्वागमं, तत खलिः पप्रच्छ दे 
मम पन्च का वात्ता?ेसदूतः प्रतिजगाद, डखायेल्वंणोयाः पिलेोयानां ५७ 
सम्मखात पलायाञ्चक्रिरे लाकानां मद्धानिङननं जातच्च हफनिपोनि 

इसाख्ये तव द पुच्लावपि इता तथेश्वरस्य मञ्जुषा रिपुभिरुपदहता । 
तदानीम इश्स्स्य मज्ञषाया नान्नि तेनोाच्ारिते सत्धेलिरासनात् १८ 

पश्वाद् मोपुर्पाश्छे निपपात तेन तस्य ग्रीवाभञ्जनात् स ममार यतः 
स खदा गरुखासीत्, स रलिञ्त्वारिश्दत्सरान् यावद् इखायेल्- 

वंशम् अशिषत् 

तदानों तस्य पच्चवधः पौनिदस्सखय भाग्या गभंवती तस्याः परसव- १९ 

कालः सविधश्वासीत्, अत खरस्य मञ्जूषा रिपुहस्तगता मम 

छश्चुरः पतिश्च ग्टताविति वात्ता निशम्य साधोमुखी -श्ूत्वा प्रसुषुवे 

यतसतदानीं तस्याः प्रसववेदना समुपातिषत् । तदानीं तस्यां म्टत- 

कल्यायां सत्यां तस्याः सच्निधाववतिषमाना नायतं जगदुः, भीति 
नास्ति तवं पुत्लं प्रता किन्तु सान प्रतिजगाद तच मन्न निदधे। 
अनन्तरं सा तनयस्य नाम इखावादो (निस्तेज) इति चपर तयेश्रस्य २९ 
मञ्ुघाया रिपुदस्तगतत्वात् खश्स्रस्य पव्यु्च मरणा बभाषे, स्खा- 

सखेलवंष्ात तेजा विगतं । इशखरस्य मञ्जुषाया स्पुिद्धस्तगतत्वादेव सा२९ 

जगाद, इखायेल् वंश्टात् तेजो विगतं । 

1 
+ 

५ पच्चमे(ऽध्यायः। 

९ द्ाओानदेवस्य मन्दिरे स्चृषानिधानं रे द्ागानस्य भग्रलम् अपरम् असदादस्य गातस्य 

च लाकानां पोडितलवं विनष्टलच्च ९० दूफाणे सञ्षूषायाः प्रवण । 

अनन्तरं पिलेद्धीयेर पतेर मञ्जुषा खवनेषरादट् अस्दोदम् अा- ९ 

नीता । ततः प॑रं पिलेषटोया र्शखरस्य मञ्ुषां शदीता दागोनदैवस्य ९ 

मन्दिरिमानीय दागनस्य पाञ्च खापयामासुः। 

ततः परदिने असदादीयलाकाः प्रत्यव उत्थाय दागानदवं परमे- ₹ 

खरस्य मञ्जघायाः सम्मखे ऽघामखं श्टमा पतितं ददशः, ततस्ते द्गोनदेवं 

त्वा पनः खस्थाने स्थापयामासः। अपरं तस्य परदिवसेऽपि लोकाः ४ 

प्रत्यघ उव्थाय द्ागानदेवः परमेश्वरस्य मज्ञघषायाः सम्मखे ऽधाम॒खे 

भूमै पतित इति दानस्य शिरः करदयञ्च प्रच्छन्ने शिलायां 
04 



श् ध्यायः शिमूये लख्य प्रथमं पुस्तकं | ६५ 

५ स्थिते केवलं तस्य मत्याकारो देहाऽवशिद्ट इति ददृशुः । रखतत्का- 
रणाद् दागानस्य पुरोाह्िता दागोानमन्द्र्गामिनोा लोकाच अस- 

€ दादे सितायां दागानश्िलायाम् अद्यापि पादा न निदधते। पर- 
मेखरस्तान् असदोदीयलेकान् श्यं किञ्रन् नाश्रयामास तथा डि 

° सोऽसदोदौोयलोकान् तचतुरदिकस्यलो कांश रोगेणाजघान । अनन्तरम् 
स्दोादीयलोाका र्तादृशं विलोक्य जगदुः, डखायेल रंखरस्य मञ्जूषा 
नास्माकं समीपे स्थास्यति यतः सोऽस्मान् अस्मदेवं दागानच्च भ्रण 

= जिञ्नाति | अतस्ते दूतान् प्रडिव्य पिलेधीयानाम् अधिपतिगणं खेषां 
समीपमानीय जगदुः, इखायेल खरस्य मञ्जुषामश्यस्माभिः किं कर- 

णीयं ? अधिपतयेोऽवदन् इखायेल खरस्य मञ्चूषा गातनगर नयतां, 

९ ततस्त इखायेल डं रस्य मञ्जुवां ततस्थानं निन्युः । तदा तस्यां तच 
नीतायां परमसो मद्धादननेन तन्नगरम् अक्िप्ाद् अतस्तस्य नगरस्य 
च्तद्ान् महत सब्बेलाकान् अजघान, तेन तेषां गद्य स्थानेष्वशा- 
रोगे बभ्चूव। 

९१० अनन्तरम् इच्रस्य मञ्ुवा तेरिक्राणं प्रेषिता तत इशखरस्य मन्लूषा- 

याम् इकोणम् अागतायाम् इकाणनगरीया उचवेरवद्न् च्यस्माकम 

असल्लोकानाच्च बधार्थम् इखायेल इश्स्स्य मञ्ञुषास्माकं समीपं 
१९ तरानायि | ततस्ते दूतान् प्रहित्य पिलष्टीयानाम् अखधिपतिगण संग्टद्य 

जगदुः, इखायेल इचछरस्य मज्ञृघा युद्राभि विषा पुनः खस्थानं प्रति- 
गच्छतु साऽस्नान् अस्मदौयपजाखच न नाश्वतु यतस्तन्नगरस्य सव्व 

९९ मदादननं जातं, तच स्थानम् रंश्वरेण भ्टश्मक्जिष्यत । अपरः वै 
लोका अजोवन् ते ऽश्ररोगेय पीडितास्तता नगरीयलोकानाम् ऋात्तखर 

ऋछकाश् यावद् उदतिरत्।. 

₹ षष्ठाऽध्यायः। 
९. दखायेललाकानां समोपं मञ्चृषां प्रेरयितुं पिर्टौयानां मन्त्रणा ६० मञ्चृषप्ररणं १९ 
वेतशसगे सञ्जूषायां दृषटिपातनात् लाकानां मध्ये मदामारोसमत्पज्निः २९ किरियत- 
यियारोमं प्रति मञ्जषाप्रेरणं | 

ल्ट ७ न > 

९ परमेश्वरस्य मञ्जुवा पिले्टीयानां देशे सप्तमासान् यावत् तश्ा। 
९ परं पिलेदटीयाः पुरोदितान् गणकांश्वाद्य वथाइरन् परमेखरस्य 
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१६ श्िमूयेलस्य प्रथमं पुस्तकं । ६ खथ्यायः। 

मह्चधामधि किं करणीयम् अस्माभिः? वयं कैन प्रकारेण तां खस्धानं 

पघयिष्यामः? तद् स्मान् ज्ञापयत । ते ऽवदन् यदि युयम् इखायेल 

स्शरस्य मञ्चघां विजय तदहि श्रन्यां तां न विजत किन्तु दोषाथ- 

कट्ानानि तक्म दत्तततः स युश्ान् निरामयान् करिव्यति,खपर युद्मान् 

कष्टं स कुता न न्धवत्ततेदं ज्ञास्यथ । तेन ते पपच्छः, दाषाथकदानीयं 

बयं किं जवं तसायुत्बुच्छामः? ते ऽवदन् पिले याध्यच्ताणं संख्यानु- 
सारात् पञ्च खण सि मद्ध खण॑मृथिकांख दद्धं यता युश्माकं सर्व्वेषां 
युद्मदध्यच्ताणाच्चेकरूप ख्व क्लेषो जातः। अता युयं युश्राकम् अशंसां 

देशनाश्कमधिकाणाद्च परतिमा निम्मोयेखायेल इश्वराय ददतस्तं 
समादरिष्यध्वे तेन भवितुं शक्ति स युश्भ्यं युष्मदेवगणट् दंशाश्च 

सेशं निवार्यिष्यति | मिखीयलोाकाः फिरान् राजाच यादृश खेघाम् 

. अन्तःकर गान्धयकटठिनयन् युयमपि तादृशम् अन्तःकरणं कुतः कटि- 

नयथः तेषां मध्ये तेनाश्य्यकम्मच छतषु लाकास्तेः किं न विदा 

ततस्ते किंन गताः?अतः सम्मति युयं नूतनं शकटमेक निम्मात वच्च युगं 
कदापि नावदत् तादृषं दुग्धवतीगदयम् आनीय शकटे योजयत 

तये वत्धा तयोः पश्चाद् ग्टदमानयत च। अपरं परमेश्वरस्य मञ्जूषां 

ग्रद्ीला तच्छकटोपरि स्थापयत, अपरं दाषाथेकपायखित्तखरूपाणि 

खणाभरणानि पात्रे निधाय तत्माच्रै स्धापयत, अनन्तरं तद् यावुं 
विजत । तत शकट यदि परमेश्वरस्य सीमाया माग वेतषेमशं याति 
त्स्माकं महदमङ्लं तेनेव छतं, यदि तु न याति तदिन तस्य करेण 
वयम् अइ ताः किन्वस्मान् प्रति दैवी घटनाभवत् इति युश्राभि चस्ते । 

अनन्तरः लाकैस्तदेवाकारि दुग्धवतोगेदयं एटडीत्वा शकटे यजितं 
तये वत्तौ च ग्रे निबबन्धाते। अनन्तरं परमेश्वरस्य मञ्चघषा खणम्- 

षिकाशःप्रतिमाधारपाचच्च एकटोापरि निदधाते। अनन्तर तद्गवी 

इयम् ऋजमागण गच्छत् वेतशेमश्स्य दिश्ंजगाम, तत् शब्द्ायमानम् 

रखुकमने राजमागेणेव जगाम दच्िणं वामं वान परावडृत; पिले 

यानाम् अधिपतय वेतशेमशस्य सीमां यावत् तस्य पञ्चात् जग्मुः 

तदानीं वेतण्मणएनिवासिनः समश्ूमे गेधूमं छन्तन्ति त ऊङदृष्ि 

छत्वा मञ्जषां ददृशुस्तां दृष्ट्रा चाजकादिरे ।. तदानीं तत् शकट वंत- 

श्रामशोययिद्धाश्चयस्य च्तेचमपस्थाय स्थगितं बश्ूव तच स्थाने महापस्तर 

र्कं आसीत् ते शकटस्य काष्ानि कित्वा वद्रवीदयं हामबलिरूपेण 
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5 ष्यध्यायः। शिमूये लस्य प्रथमं पुस्तकं । ९ 

९५ परुमेश्राय ददुः । अनन्तर लेवोयाः परमेश्वरस्य मञ्जूषां तत्छमीपस्धं 
खण(लङ्गाराधारपराचच्चावरोह्य तस्मिन् महाप्रस्तरे निदधिरे, खपरः 
बेतशमशोयलाकास्तस्मिन् दिने परमेश्चरमददिश्य इामाथकादीन् बलीन 

९९ उत्छरटजः । तद् दृष्टा पिलेटीवानां पञ्चाधिपतयस्तस्मिन् दिन डका 

९७ प्रद्याजग्मः | अपरं दोषाथकदानलरू्पण पिलेष्टोयंरस्ददस्य निमित्तम् 

खकम् खस्साया निमित्तम् रकम् ख्किलानस्य निमित्तम् रकं गातस्व 
निमित्तम र्कम् इकाणस्य निमित्तम् रकद्धेतानि पद्चखणं शंसि, 

१८ पिलेष्टोयानां वावन्ति नगराणि, प्रञ्चानाम् अधिपरतीनाम् खधीनान्धा- 
सन् {तानि पाचीसबेद्ितानि नगराणि सामान्यग्रामा वा स्युः) तावन्ति 
खगमविकाख प्रमेखरमदिश्य तच्रानोयन्त । यस्मिन् मद्ाप्रस्तर 

इश्वरस्य मञ्जुषा निर्धायि स सदाश्टकाख्यः प्रस्तराऽद्यापि वेतशेम- 

शोयविड्मग्रूयस्य च्तेचे विद्यत। 
९९ अनन्तर वबतशेमश्येयलोाकाः परमेखरस्य मञ्चषावां दृष्टिं पातया- 

माञः, तत्कारणात् स तान् खाजघानाघेतस्तेषां सप्तद्यधिकपञ्चसदखाणि 
लोकान् विनाशयाञ्चकार परमेशखर रतेन महाप्रद्ारेण तान् अजघान 

९° ततो हेता लाका विललपुः। परं वेतशरेमशीयलोका अवदन् र्तस्य 
पविचस्य प्रभाः परमेश्वरस्य साच्तात् के संख्यातुं शक्रुवन्ति सोऽस्मत्तः 
कस्य समीपं यास्यति? 

९९\ अनन्तरं लोकाः किरियतयियारीमनिवासिनां समोपं दूतान् प्रि 
जगदुः, पिलेोयाः परमेश्वरस्य मज्नुषां पुनरानयन् यूयम् इत्वा तां खेषां 
समोप नयत । 

२१ 

अ सप्रमा्ययः । 

१ व)नाटर् वस्य गे मञ्जषानिधानं 8 भिस्याम् दखायललाकानाम् अनतपनं ८ 

पिलष्टोयानां यद्धं कत्त सज्जौभवनं € शिमयेलस्य बलिदानं प्राथनच्च तद्ानौं म्दा- 

ऋच्छावातेः पिरूष्टौयानां पराजितलं १२ पिले्टोयानां बशौभततं १५ शिमथल्लस्य 
विचारणकथनञ्च। 

९ अनन्तर किरियतयियारीमीयलाका अागव्य परमेशखरस्य मञ्जुषां 

उ््ृन्तः पव्वेतस्थितम खअवोनादवस्य निवेशनम आखानयन्, खआपरः 

परमेश्वरस्य तां मञ्जुवां रच्ितुं तस्य पुच्लम् इलियासरः पविच्रं चक्घुः | 

९ परमे्रस्य सा म्रुचा किरियतयिबासीमे दौघकालम् अथाद् विंशति 
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६८ शमूये लस्य प्रथमं पुस्तकं । ऽ ध्यायः 

वत्सरान् यावत् तस्यो । अनन्तरम रखायेलीयाः सर्व्वं विलपन्तः पर 
मेखरम् अन गन्तम आरेभिरे । 

ततः शिमयेल इखायेलः सकलवशन् अवदत्, यदि युयं खीय- & 

सव्वान्तःकरणेः समं परमेशखरं प्रति परावत्तितुम् इच्छथ तदहि खेषां 

मध्याद् इतरदेवान् अस्तारोात्देवीख दवयत परमेश्वरः च मनांसि 

निवेश्य कैवलं तमेव सेवध्वं तेन स पि्िलेष्टोयानां करभ्या य॒श्रान् उद्धा- 

र यिव्यति | तत इखायेलः सव्वं वंशाः वाल्दवान् अस्तारातद् वीच ४ 

दवयित्वा केवलं परमेखरं सेवितुम् आरेभिरे । तदानों शिमूयेलोा ५ 

व्याहरत् मिस्याम् इखायेलः सकललाकान् संगीत युश्राकं छतेऽं 
परमेखखरम् उदिश्य प्राथेयिष्ये। ततस्ते सर्व्वं मिस्प्यां मिलित्वा तोयानि ९ 

तालयित्वा परमेच्रस्य साच्ताट् श्ठमे न्यच्तिपन् अपरं तस्मिन् दिने 
उपवसन्तस्तच स्थाने जगदुः, परमेश्रस्य विरूद्धं पातकमस्माभि- 

रकारि । अनन्तरं शिमियला भिस्प्याम् इखायेल्वशस्य विचारं चकार | 

अनन्तरम् इखायेलवं्रा भिस्प्यां मिलिता इति वात्तायां पिलेष्टीषेः 9 

श्चुतायां तेषाम् अध्यत्ता सखायेलवंशस विरुडम् अगच्छन् इखायेल्- 

वंश्स्तत् सुत्वा पिलेद्टीयेभ्ये विभ्युः। अपरम् इखायेल वंशाः श्िमूयेलम् = 
वदन् व्यस्माकं प्रभुः परमेखखरः पिलेटोयानां करेभ्यो वदस्मान् उद्धा- 
स्येत् तदथं तस्य समीपे प्रथयितुं तं मा विरम। 

तदानीं शिमूयेला दुग्धपोव्यं मेषवत्सं ग्टहीत्वा परमेखरमदिश्य ९ 

छत्खदहामबलिरूपेगात्ससज, अपर शिम्ूयेल इखायेलवंशस्य छते 

परमेश्वरस्य सचिधा पाययाञ्वकरो ततः परमेशखर तस्मे प्रत्यत्तरं ददौ। 

यस्मिन् काले श्रिमूयेलो होमबलिम् उदखटजत् तस्मिन् काले पिलेद्टोया ५० 

इखायेलवं्रेन समं यादं तस्य समीपम् खागमन्, किन्तु तस्मिन् दिने 
परमेश्वरो मेघनादेनातीव गजंन् पिलेटीयान् व्याकुलान् चकार, 
तेन त इखायेल्वंश्नेन पराजिता बभूवः | तदानीम् इखायेल्- ११ 

वंशा मिस्प्या वहिभूय पिलेद्धेयानां पच्ाद् धावन्ते वेतकरस्याधः 

स्थानं यावत् तान् खाजघ्नः। ततः शिमयेलः पाघामेकं ग्टदीत्ा मिस्पी- १२९ 

सुनामध्यस्थाने स्थापयामास, परमेच्रोऽस्मान् खुतत् स्थानं वावद् उपम- 

छतवान् इत्युक्ता तस्य पाषाणस्य नाम खवनेषरम् उपकाररूचकपावाण 

इति चकार । 

स्त्य पराजिताः पिलेषटीया इखायेलवंश्स्य देषा पन नागमन अपरः १९ 

68 



स ध्यायः शिमूयेलस्य प्रथमं पुस्तकं । ९९ 

१४ परमेशखरः शिमयेलस्य यावज्जीवनं पिलेषटीयान् अक्जिश्रात् | अपरः 

यानि नगराणि पिलेरटीयेरिखायेलवंश्ट् खपदहतानि तानि पनरिखा- 

येलीयेरधिचकिरे, काणं गातं तयोः सीमाच्च यावत् सब्वेदेषः पुन- 
रिखायेलवंफेन पिकेधोयेभ्य उद्धार वाञ्चके, अपरम् इमारीयेः समम् 
स्खायेल वंशस्य सन्धि बभव । 

१५ स शिमयेला यावज्नीवनम् इखायेलवंश्राम् ष्यशिषत। स प्रतिवत्स॒रं 

१९ वेलं गिलगलं म्स्पीञ्च पय्थटन् तेषु स्थानेखिखायेल् वं म् अशिषत् । 

९० अपरः यच स्थाने तस्य निवेश्नमासीत् तद् रामतनगरु प्र्यागत्य तच 

स्थानेऽपी खायेल वं शम् अशिषत् स च तच स्थाने परमेखरमुदिष्य वेदि- 
मेकां निभम्मितवान्। 

८ अष्टमोऽध्यायः । 
९ शिरमयेलस्य प॒त्तयारन्यायकारणात् लाकानां राजनीच्छा € तेषां याञ्वायां शिम्- 

येलस्यातुष्टिः ६० भावि राजानां वणेनं १९ राजानं नियोाजयितुं शिम॒येलं प्रतौ 
ऋछरस्यज्ञा) 

९ अनन्तरं वाडधक्यं प्राप्तः शिमूयेलः खपुचाविखायेल्वंशस्योपरि विचा- 
९ रयि पदे न्ययु ङ्क । तस्य ज्येखप॒ चस्य नाम योयेल इति दितीयप॒च्लस्य च 

३ नामाविव इत्यासोत्; तो वेशवायां विचारयितारा बभवतुः। किन्त 

तस्य पन्ना पितुमागण न चलन्ता लोाभानुगामिने बभूवतुस्तावृत्कोचं 

४ ग्ररहोत्वा विचारे ऽन्यायं छतवन्ता। अत इखायेल् वंशस्य प्राचीना मिलित्वा 

५ रमते शिमयेलस्य समीप्रमागत्य तमवदन् पश्य त्वं खद्धो जातस्तव 

पल्ला च तव मागेणन चलताऽतस्वं भिन्नदरेणीयानिवास्मान् सितु 

राजानमेकं नियोजय । 

९ अस्मान् शासितुं राजानमेकं नियोजयेति तेरुक्तेन वचसा शिमूयेले 
® विरेजे, ततः शिमयेलः परमेशखरम् उदिश्य प्राथेयाञ्चकरो । तदानीं 

परमेश्वरः शिमियेलम् अवेचत् रखते लाकास्तव समोपे यद्यद् वयाइ- 
रन्ति तेषां तत् सव्वेवाक्यंत्वं श्दहाण यतस्तेस्वं न परित्यक्तः किन्त्व 

म्यत तेषां राजा न भवेयं तदथमहमेव तेः परि्यक्तः। मिसदश्णत् 
मया तेषाम् अनयनदिनमारभ्याद्य यावत् ते खेषां सव्व॑कम्मभि येधा 

९ मां त्यजन्तं सतरदेवान् सेवन्ते तथा लां प्रत्यपि यवदरुन्ति। अधुना 
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७ श्मियेलस्य प्रथमं पुस्तकं । € ध्यायः | 

त्वं तेषां वचनानि गएद्धार किन्त तान खदणरूपं प्रनाध्य तेषां शासन- 
कारिणे भाविग्चूषते रीतिं तान् ज्ञापय। 

अनन्तरः साजप्राधकानां समोपे परनेश्वरीयाणि व चास्येतानि श्मू- ९० 
येलेनाक्तानि। स व्याजहार युद्राकमुपरि राजत्वकारिणा राज्ञ ख्ता- ११ 

दशी रीति भविष्यति स युश्राकं युच्चान् ग्टहीत्वा खरयाश्वारोहिगणेषु 
निधास्यति तेषां कांश्चन खर थस्याग्रे धाविनः करिष्यति । स तान् सदहख- ९९ 

पतोन् पञ्चश्तपतों ख करिष्यति, तां खोयभूमिं कषेयिव्यति खीयश- 
स्यानि ेदयिव्यति युदधास्त्राणि रय सज्नाख निम्मापयिव्यति । अपरः स ९९ 
युष्राकं कन्या ग्टहीत्वा खस्य खपकाराः रदा खपूपिकाचख करिव्यति । 
परः युश्राकम् उत्तमानि शस्यत्तेचाशि जात्ताच्तेचाणि लितटच्तांश्च १४ 

ग्टदहीला खभ्टयेभ्यो दास्यति। अपरः बुश्राकं शस्यानां जाच्तवाणाच्च दश- १५ 
मांशं गएदोत्वा राजसभास्ट्धो दास्यति । परं स युश्राकं दासान् १९ 

दासीरुत्तमतरुणान् गर्दभांश्च उद्धीत्वा ते निजकाय्थे कारयिष्यते। स १७ 
यश्माकं मेषाणं दश्रमांशं ग्रहीष्यति वुवच्च॒ तस्य दासा भविव्यघ। 
तदानीं युवं खेरभिरुचितस्य राज्ञः कारणाद् विलपिव्यय किन्त परमे- १५८ 

खरस्तदानीं युष्माकं वचो न श्राष्यति। 

` तथापि लकाः शिमुयेलस्य वाव्चम् ग्रहीत्वा जगदुः, नदि नदि, १९ 
राजेकोऽस्मामि नियुज्यतां, तेन वयं भिन्नजातीयेः समा भूत्वा खराजेन ९० 
प्रासिष्यामदे स चास्माकमग्रसरः सन् युद्धं गमिष्यति । तदानीं शिमूयेलो ९१ 
लोकानां सव्वंवाचं निश्रम्य परमेश्र्स्य कणेगेचरे निवेदयामास। ततः ९९ 
मरमेखरः श्िमूयेलं बभाषे त्वं तेषां वाक्च ग्ट हाय तेषां राजा नमेकं नियुंच्छ 
च । अनन्तरं शिमूयेल इखायेल्वंशं जगाद युयं खखनगरं गच्छत | 

८ नवमोऽध्यायः। 
१ शालेन पितुगदभौनां गवेषणं ११ शिमयेलस्य समौोपगमनं १५ शिमयेलेन सम शालस्य 

भाजनं २५ तं विखष्ट तन सद वद्िगमनं। 

तदानीम् अफौहस्य र प्रयोक्त विखोर्तस्य पयोः सिशारस्य ९ 

पोल्तोऽवीयेलस्य युक्तः कोश्नामा विन्यामीनवंश्टीयः कचित् मद्ावीयै- 
वान् लाक असीत् परः पौलनामा तस्य परमघ॒न्दरस्तरुगः युत्त ९ 
असोत्, रखायेलवंप्रोषु तस्मात् खन्दरः कापि परुषो नासीत्, स 
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€ अध्यायः । शिमूयेलस्य प्रथमं पु्तकं । ७१ 

९ शिरसा सकललेाकेभ्ये दीर्घं आसोत् । अनन्तरः तस्य लसय पितुः 
कीशस्य गदंभोषु हारिता स निजपुचं शलं जगाद त्वं दासानाम् 

र्कं सङ्किनं छत्वा गदभोगेवेषयितुं याह्ि। ततः स इफयिमपव्वतेन 

भ्रमित्वा शलिग्राप्रदोणशं पयाटत् किन्त तासाम् उदशंन प्राप, अनन्तरं 

तो शलिमपदट्ेशं पय्यंटितवन्ता तचापि न प्ापतुरनन्तरं स विन्यामी- 

५ नदेशं जगाम किन्तु तचापिन पाप । खनन्तर तयोः रूफप्रदशं प्राप्तयोः 
छलः खसङ्किनं दासं जगाद, अगच्छावां परावत्तेवद्ेनोा चेत् मम 
ताता गदंभीनां चिन्ताया विरम्यावयोः छते चिन्तयिष्यति | ततः स 

कथितवान्, पश्य नगरेऽस्मिन् संखरस्य मनव्य आत्ते सातीव मान्यस्तेन 
यद्यद् उच्यते तत् सव्वं सिद्धयति तस्माद् खावाम् अधुना ततस्थानं याव 

भवेत्त स गन्तं मागम् खावां दश्यिष्यति। शला दासमवदत् पश्य 
गमने छत खावां तस्म नराय कि दास्यावः? खावयोः पाचख्यभच्स्य 

शेख जातः। रश्वरस्य लोकाय दातुम् खावयोः पारिताधिकं नास्ति, 
= वयोः किमास्ते› ततः स दासः फालं प्रत्यवदत्, पश्या मम इस्ते 

श्ेकषलस्य चतुथ रजतं विद्यते पम्थानं दश्रयितुम् रखरोयलाकाय 
€ तदेव दास्यामि । ततः शले याजइर, सम्गुक्तवान् खावां याव। तत- 

स्तावी खरीयलेकस्य निवासनगरस्य दिश्रं जग्मतुः । युन्वेकाल डइखा- 
येल मध्ये य ईंखरस्य समीपे प्दधुम् अगच्छन् ते वेयं प्रदशंकस्य समीपं 
यामेति वचोऽवादि वतः पूव्वैकाले भविष्यदादिन उपाधिः प्रदशका 
इत्यासीत् 

१९ यदा तावृद्धंगामिमागेण नगरं गच्छतस्तदा तायमुत्तालयितुं वहि 

गामिनीः कतिपययवती दृष एद्धवन्ता स्थानेऽच प्रदश्णकः कि विद्यते 

१२९ ता खवद्न् विद्यते प्श्य स तवाग्रे विद्यते, शीध्रं गच्छ साऽद्य. 
९६ नगरमागमत् यत उचस्थाने लोकानाम् अद्य जदा भविष्यति | युवाभ्यां 

नगरः प्रविश्यैव भजनाथं उचसख्थाने तस्य गमनात् प्राक् स ग्टग- 
यितब्योा यतस्तस्मिन् नागते लोका मेाजनं न करिष्यन्ति, यतस्तेन 

जन्ञव्रव्येषु खश्िष्युक्तायां स्यां निमन्लिता भुञ्जते तस्माद् रखतस्मिन्नेव 
९४ च्तण उत्थाय यातं यतोाऽध्नेव स यवाभ्यां ष्टुं शव्यते। तदानीं तथो 

नगर गत्वा नगरस्य मध्यं पाप्तयाः शिमयल उचखश्थानं गन्तं खनिवेशनात 

निगच्छन्नेव ता साच्ताचकार। 

५५ तस्य शोलसशोषरस्थितेः युव्वेदिवसे परमेश्वरः शिमूथेलस्य कगे चरे 
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७र् श्ण्मूयेलस्य प्रथमं पुस्तकं । < अध्यायः | 
ॐ 

कथितवान्, श रतस्मिन् समये मनुष्य रख्को विन्यामीनप्देश्त् तव १९ 
समीपं मया प्रेघविव्यते मम लाकस्येखायेलवंशस्य राज्ये स त्वयाभिषि- 
चतां, सर्व पिलेद्धोयानां करेभ्यो मम लाकान् उद्धारयिष्यतियता मम 

लाकानां विलापरस्य मम कणगोचरीभ्तत्वात् तान् प्रति मया छपाटृष्ि 

छता। अनन्तर शिमयेलेन शख टृष्टे परमेशखरस्तमवदत्, अदं यमधि ९७ 

त्वां समभाषे सोऽयमेव नरः, ख्व पुमान् मम लाकान् एसिव्यति। 

तदानीं शेना इारुमध्ये शिमूयेलं पराप्य एवान् वि नयेऽं प्रद कस्य १८ 
भवनं कुच मां वद? ततः शिमूयेलः शलं पत्यवदत्, हमेव षदशरबोा १९ 
ममाग्रेऽग्र उचचस्थानमागच्छ युवाम मया सदह भेात्तथः खः प््युषेऽद्ं 

त्वां विखच्तामि अपरं तव मनसः समस्तं वाक्य त्वां ्ञापयिव्यामि। अद्य २० 

दिनचयं जातं तव चा गद्भ्यो इारितास्तासां छते मनसि मा चिन्तय 
ताः मुनलंब्धा याताः। इखायेलवंश्रस्य पर मेच्छा कं प्रति? किंत्वांतव 
सकालपिटटवंशरं प्रति नदि? ततः एलः पत्यवदत्, अद्धं किं विन्या- ९१ 

मीनवंश्यो नदि? इखायेलवष्एस्य मध्ये विन्यामोनवंश्टः किं सर््व॑भ्यः 
च्तुडो नदि? अपरं विन्यामीनवंश्स्य मथ्ये मम गों किं स्व्व॑भ्यः 
तुदं नदि? तदं भवान् मां कुत इत्थं वचो वदति । अनन्तरं शिमू- ९९ 
खेलः शालं तस्य दासच्च गहीत्वा भाजनशष्णलाम् आखनिनाय, अपरं प्रायेण 
चिंशत् जनानां निमन्तितानां मध्ये तावुत्तमस्थान उपावेष्यत्। अपरः ९द 
शमूयेलः पाचकं जगाद इदं गापयेति यत् मांसखण्डमधि तुभ्यं गदित- 
वान् तदानय। ततः पाचकेन खन्धे तस्योपरि यदासौत् तस्ञिंचानीते ९४ 
रलस्य सम्मखे स्थापिते च श्मूयेला बभाषे पण्य त्वं गुप्रमिदं खण्डं 
ख सम्मुखे निधाय भुच्ल, यता मया यस्मिन् काले लाका निमन्लितास्तमा- 
रभ्य त्वत्छ्ते रच्तितमिद माल्ते, ततस्तस्मिन् दि वसे शैलः शिमूयेलेन 
सां मोजनं चकार । 

अनन्तरं तेषृचस्थानात् नगरम् अवरू7षु शिमूयेले गरणे शेोलेन ९५ 
साद्व संललाप। अनन्तरः ते प्रत्येष उल्यितवन्तो यतेाऽरूणादयसमये २९ 

शिमयेला ग्टदणटखे स्थितं प्रालम् आदय जगाद, उत्तित्वं मया विख- 

ख्व्यः। ततः एल उत्थिते स शएिमयेलख वदड्िजग्भतुः। अनन्तर पथ- ९७ 

नावसइतास्तयो नगरस्य प्रान्तभाग प्राप्तयोः शिमियेलः शलं बभाषे 
तव दासम् ावयोारग्रेऽग्रे यातुं वद, किन्त त्वं कियत्कालं तिर त्वाम- 

चम् इश्रस्य वाक्यं ्आावयामि। ततो दासो अग्रेऽये चलितः। 
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१० ध्यायः शिमयेलस्य प्रथमं पुच्तकं | ७ङ् 

१० द्शमोऽध्यायः 
९ श्टलस्थाभिषिक्तत्वे रटदगमनसमये घटनाप्रकाश्नं « शलस्यान्यप्रकारमनष्यभवनं 

१४ मातुलस्य ससोपं शिमूयेलस्य कथाप्रकाण्टनं ९७ शालस्य राजलमनानोतलं ९९ 
तं प्रति लाकानां घरेमाभरेमे । 

९ अनन्तरः शिमूयेलस्तेलाधारब्टक्मादाय तस्य शिरसि तलं निधितेच, 
अपरं तं चुम्बित्वा बभाषे परमेशखरः खाधिकारोपरि त्वां राजत्वपदे 

९ ऽभिषिक्तवानिति किं सत्यं नहि? त्वमद्य यदा मम समोपाद् गमि- 
श्यसि तदा विन्यामोीनपदेशस्य सीमास्थिते सेलसद्धे रा दलस्य पसश्एन- 
समीपे दो जनो प्रा्यसित तवां वदिष्यतःत्वं वा गभीरे गत- 

वान् ताः सन्बाः पाप्ताः, अपरः पश्य तव ताता गर्दभीविषयिकां चिन्तां 
विद्धाय पुच्तस्य छते किं करिष्यामीति वदन् युवयोः छते एाचति। 

२ अनन्तरः त्वयि तस्मात् स्थानादग्रससो श्चूत्वा तावेोर्खथन् रलान- 
चतं प्राप्ते तच स्थाने च्ागवत्छचयवादका जन रकः पंपचयवाइकोा जन 

र्का जाच्तारसोयकुतूवादइकं रका जनश वेधेल धरस्य समोपगन्तार 
४ रखते चयो जनास्ां साच्तात् करिष्यन्ति | ते तव मङ्गलं पच्तन्ति तुभ्यं 
५ दा पपा दास्यन्ति च त्वञ्च तेषां करेभ्यस्तो ग्रदोष्यसि। अनन्तर यच 

पिलेदटीयानां सन्यदलानि सन्ति तम् इ्खरपव्वतं प्राप्य त्वं तच स्थानं 

नगर प्रविशन् उचस्थानाट् अवरोन्तं मुरजग्टदङ्गवंशी वीणावाद्येन 
सहितं भविष्यदादिनां गणं साच्तात् करिव्यसि ते भविष्यदाक्ं 

€ वदिष्यन्ति । तदानीं परमेश्वरस्यात्मा त्वयि अधिरास्यति ल तैः 
सह भविष्यदाक्चं वदिष्यसि, अन्यपकारो मनुजो भविष्यसि च । 

° रतेषु सकललच्तगेघु त्यि घटितेघु त्वं निजोपस्थितप्रयोजनात् करि- 
न् ष्यसि यतः परमेखरक्वया सादं विद्यते । अनन्तरं त्वं ममागेऽग्े गिल. 

गलं यास्यसि, प्याह हदेमबलीन् मङ्गलाथंकबलोंखातत्खष्टुं तव समीपं 

यास्यामि, यावदद्ं तव समीपं न प्राप्नोमि तावत् सप्तदिनानि िलम्बं 

करिष्यसि, अपरम् अद्ंतव क्त्यं त्वां ज्ञापयिष्यामि। 
< अनन्तरः तेन शिमूयेलस्य समीपाद् यातुं ्रीवायां परावत्तितावाम् 
खर त्तस्य मानसान्तरं चकार, अपरः तस्मिन् दिने तानि स्वणि 

९० लच्तगानि तस्य प्रत्यच्तीबभ्ूवुः। तयोस्तत्र पव्वेतम् उपख्ितयो भवि- 

व्यद्वादिनां गणत्तेन साधं मिलितस्तत डंखरस्यात्मनि तस्मिन् अधि- 
९९ शिते तेषां मध्ये सोऽपि भविष्यदाक्यानि वक्तमारेमे। तदानीं स 
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5४ शिमूयेलस्य प्रयमं पुस्तकं | २० खष्यायः। 

भविषव्यद्वादिनां मध्ये भविष्यद्ाक्यानि वदतीति वोच्छ तस्य पुव्बेपरि- 
चितलाकाः पर्स्रं जगदुः, कीश्रस॒तस्य किं जातं? प्रौलोऽपि किं 
भविष्यद्वादिनाम् रका जातः ? ततस्तचत्या जन र्कः प्रतिजगाद ९९ 
सेषां जनकः कः? इत्थं भविष्यदादिनां मध्ये लोपि किमेक जन डति 
वच्चनं लकानां मध्ये परमाणवाक्यं बभ्चूव। अनन्तरः स भविव्यदाक्यकथ- ९३ 

नाद् विर ग्टगुख्थानं जगाम । 

ष््रनन्तर शालस्य मातुलस्तं तस्य दासच्च पप्रच्छ यवां क्र गतवन्ता? ५४५ 

सोऽवदत् गभी ग॑वेषयितुं किन्त गद्भ्यः कुचापि स्थाने न विद्यन्त 

स्ति वौच्यावां शमूयेलस्य समोपं गतवन्त । शलस्य मातुलो बभाषे ९५ 
विमयेऽदं श्रिमयेलो यवां किं गदितवान् ? तत् मां वद् | ततः ला ९६ 

मातुलं जगाद् सव्वा गड्भ्यः प्रप्ताडतिसर वां स्ष्टमवदत्। किन्त 

राजत्वमधि शिमूयेलेन यद् उत्तंतत् स तस्मन कथयामास । 
अनन्तरः श्मूयलो लेाकान् मिस्प्यां परमेश्वरस्य समीपम् खाद्रये- ५७ 

खायेल्वंशान् जगाद, इसखायेलः प्रभः परमेखरोा वदति मयेखायेल- ९८ 
वंशा मिसरदेष्ाद् वदिष्वुत्यानायि, तथा य॒श्मदुपदवकारिणां मिखी- 

याशं तदन्धेषां खपाणाञ्चकरभ्या मयेव चयम् उद्धार्याञ्चछए़े। किन्तु ९९ 

समस्तदुदश्भ्योा दुगतिभ्यच्च बुष्मदुदत्ता या युष्ाकम् इरे यूय- 

सद्य तम् खण्टद्दीत्वा वद्य अस्माकमुपरि राजानमेकं नियोजय, अतो 
यूयम् सदानं खख्वंश्ानुसारेग सदखसंघानुसारेण च प्रमेरस्य 
समीपम् उत्तिष्धत । अनन्तरम् इखायेलः सकलवंग्ेषु शिमूयेलेन समीप- ९. 
मानीतेषघु तिन्यामीनवंश निर्चौयत। अपरः विन्यामीनवंशस्य परि- ९२९ 
वारेषु समीप्रमानीतेषु मदटिपर्विारा निस्चीवत। अपरः तन्मध्ये 

कोशस्य सुतः शोल निरचीयत, किन्तु गवेषये छते तस्येद 

नाप्रापि। तस्मात् ते परमश्वरस्य समीप पुनः पप्रच्छुः स किम् खतत्- ९९ 

स्यानम् खागताऽस्ति? ततः परमेखरः कथयामास पश्य स भाराणां 
मध्ये कङ्गायित ्ास्ते। अनन्तरं ते धावित्वा तस्मात् तमानयामासः। ९१ 
लकानां मध्ये ऽवतिषन् सा ऽन्यलाकेभ्यो मस्तकन दोघं आसीत् । 
श्यनन्तरः शिमूयेल लेाकान् जगाद परमेश्वरोणाभिरचितं पुरुषमेन २५ 
वीच्ध्वं लाकानां मध्ये तस्य तुल्यः कापि न विद्ते, तता लाका उद्धः 
खरः बभाषिरे, राजा चिर्जोवौ भवतु) अनन्तरः शिमुयेलोा लोकान २५ 

राजनीतिं ज्ञापयामास, अपरं तां ग्रसे लिखित्वा प्ररमेश्रस्य सात्तात् 
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११ अध्यायः । शिमूयेलस्य प्रथमं पुस्तकं । ७४ 

निदधे । अनन्तरं शिमूयेलः सन्वोन् लेकान् खं खं निवेशनं यातुं 

विस्सजं | 

९९ शलाऽपि गिवियानगरे खनिवेशनं प्रतिजगाम, तयेश्ररो येषां 
सन्यानाम् अन्तःकर्णेषु पत्तिं दत्तवान् तानि च तेन सां 

९५ जग्म॒ः। किन्तु पुरुघेणानेन वयं किम् उपकारिष्यामद्ं इति वाचम् 
उक्वा कचिद् दुलाकात्तं तुच्लोछयेपायनं न ददुः ततः स वधिरः 
इव द्ितवान्। 

११९ रकाद शऽध्यायः। 
१ नादशस्यानियमकथन ४ शलस्येलायल्वं शस्य च समोपे दूतप्रेषणं तनं रचण॑ं १९ 
शा लस्याऽभिषिक्तलं । 

९ अनन्तरम् अम्मोनीयनाहश गत्य यावबेशगिलियदस्य सम्मखे 

शिविरं ख्यापयामास ततो यावेशौयलेका नादश्रं बभाषिरे वमस्माभिः 
९ साद्धं नियमं कुरू, वयं तल" सेविष्यामद्े । अम्मेोनीये नादशस्तान् प्रति- 
जगाद, अदं युश्राकं सव्वषां दच्तिणनेचमुत्पाटयिव्यामोव्यम् इखायेलः 
सकलवंशस्य कलङ्क स्थापयिष्यामि युश्राभिः समम् र्नं नियमं करि- 

३ व्यामि। ततो यावेशस्य प्राचीना अवदन् तं सप्तदिनान्यस्मान् प्रति च्तमख 
वयम् इखायेलवंश्स्य सकलप्दषं दूतान् प्रेषयामः, ततः कापि यद्य 
स्मान् न रच्तति तहिं वयं तव समीपं वदिरागमिष्यामः। 

४ अनन्तरः दूताः लस्य वासस्थानं गिविवाम् उपस्थाय लकानां 

कगंगाचरे तां वात्ता कथयामासुन्ततः सव्वं लाका उद्ेःखरं कन्दितु- 
५ मारेभिरे। अपर शालः च्ेचाद् षभाणां पञ्चाद् आगत्य पप्रच्छ 

लोकानां किमभत्? ते कुतो रुदन्ति? तता लोका यावेश्टौयदतानां 

¶ वात्तां तस्मे कथयामासुः। तद्रात्ताञख्वणसमय रश्वरस्यात्मनि ष्यल- 

° मधिद्िते तस्य कोधोऽतिशयं पजचज्चाल। अपरं स ठषभदयं उदहीत्वा 

सखण्ड खण्डोकत्य दूतरिखायेलदेशस्य सव्व प्तय जगाद यः कञ्ितं 

श्रोलस्य श्िमयेलस्य च पञात् नागमिष्यति तस्य ङषवभान पतीर्य्यं 

कारिष्यते | ततः परमेश्ररात् लोकानां भये जातेते सरव्वरके नर ड्व 
= वहि ब॑भूवः। अनन्तरः वेघके तेषु गणितेध्विखायेल वंशस्य चीणि लक्षाणि 

€ विद्कदावंशस्य च विंशत् सहखाणि लोका खासन | नन्तरं तं चाग 

तान् दूतान् जगदुः, युयं आः प्रवस्रोदस्मय उपकार प्राप्येति 
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द श्िमूये लस्य प्रथमं पुस्तकं । १२ ध्यायः । 

वाक्यं यूयं गत्वा याबेश्गिलियदीयलोकान् वदत, तते दूता आगत्य 

यावैशौीयलाकान् तां वान्तो जगदुः ततस्त खानन्दिता बभ्रवः । अनन्तरं ९० 
यावेश्रौयलोका अवदन् श्वो वयं यु्माकं समीपं वडिभूय गमिष्यामन्तता 

ययं यद्यद् च्तेमं मंस्यध्वे तद् स्मान् परति कुरूत । परदि वरु शालः ९९ 

खलोाकान् चिसंघीहत्य प्राहयामे एचसन्यमध्यं परविश्य प्रचण्डरा- 

पय्थेन्तम् खम्मोनीयान पराजिग्ये ततस्तेवाम् अ वश््दधलाकानां विकी- 

त्वाद् दा जनावेकस्थाने न तस्थतुः | 

ष्मनन्तरः लाकाः शिमियेलं जगदुः एलः किमस्माकं राजा भवेदिति ९२९ 

वाचंक उक्तवान? तान् मनुष्यान् आनय, वयं तान् इनिष्यामः। 

ततः प्िलाऽवदत्, अद्य कोपि न इन्त यतोाऽद्य परमेश्वर इखायेल्- ९९ 
व्रं रचितवान् अनन्तरं शिमयला लाकान् अवदत्, अगच्छत ९४ 
वयं गिलगलं गत्वा तच राच्यं पनः स्िरीकरवाम । अनन्तरं सव्व ९५ 

ज्ञाका गिलगलं गत्वा तच परमेश्वरस्य साच्तात् एलं राज्ये ऽभिषिषि- 
च्ुरपरः तस्मिन् स्थाने परमेशखरम् उदिश्य मङ्गला थंकान् बलीन् उत्- 
सखजख, ततः शल इखायेलः सव्वं मनुष्या तच मद्धानन्दं चक्रिरे। 

१९ दादशऽध्यायः। 
२ भ्िमूयेलस्य निदेाषलवं ६ लाकानाम् अरूतज्ञवप्रकाशः १९ शस्यच्छैदट् नस्य समये 

मेघगजेनेन तेषां भोतलवं ९० शिमूयेलस्य तभ्यः सान्ननेपदेशदानं । 

अनन्तरं शिमूयेल इखायेलः सकलवंश्ान् जगाद, पश्यत यूयंमां १ 

यद्यद् अवोचत युष्माकं तानि वाक्यानि एदीवाहं यु्माकमुपरि रा- 
जानमेकं नियुक्तवान् | पश्यतायं राजा युद्माकम् ख॑ग्रसरश्चरति, खञ्च २ 
ङडः पकरकेश्चख जातः, पश्यत मम प्ले यश्राभिः समं स्तः, बाल्यका- 
लमारभ्याद्य यावद् अदं युश्राकं समच्तं चरामि । अतोऽधुना युयं इ 
परमेश्वरस्य तेनाभिधिक्तस्य च साच्तात् मामधि साच्यं दत्त कस्य गो 

गदभ वा मयापहतः?ेकावामयाक्िष्ा वा डिंसितः? अथवा खनेचे 

न्धी कत्तं कस्य स्तात् मयोत्कोचे ग्दहीतः? तदद्ं मरावत्य युद्मभ्ं 
दास्यामि । ते अवदन् भवान् अस्मान् न क्िं्टवान् न वा हिसितवान् 
कस्यापि इस्तात् किमपि न शएद्धीतवान्। अनन्तरं स तेभ्योऽकययत् 
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१२ ध्यायः । शिमूयेलस्य प्रथमं पुस्तकं | 9७ 

युद्माकं किमपि वयं मम करे युद्ाभि नं पराप्तं, परमेशरस्तेनाभिषिक्त- 
श्वाद्य तस्य सात्तिणे विदयेते। ते पत्यवदन् साच्हिणेा वियेते। 

९ अनन्तरः शिमूयेलो लाकान् अवदत्, परमेखया मुससं हारोाणश्च 
न्ययुद्घ स च युद्राकं पूव्वपुरुषान् भिसरदेष्राट् वदष्कत्यानिनाय। 

अता युयम् इदानीम् अवतिरूत, य॒श्मान् वश्नाकञ्च पितन् प्रति 

परमेशखरेण छतानि समस्तधम्मेकम्माशि परमेश्वरस्य साच्तात् मया 
र् सह यद्माभि विचाय्यन्तां | याकि मिसरदश्मागते यदा यद्माकं 

पृव्वेपुरूषाः परमेश्वरस्य साच्तात् प्रायनां चक्रिरे तदा स मूसोादहा- 
रोणे प्रहितवान् ता च मिसरदोश्णट् युष्माक पृव्वपुरूषान् वहिखा- 

€ नीय स्थानेऽस्मिन् वासयामासुतुः | अनन्तरं तेः खीवप्रभा पररमे- 

अरे विखमते स दात्छोारीयसेनापतेः सीषिरसः पिलेीयानां माया- 
वौयभूपतेख करेषु तान् समर्थितवान् ततस्तेतेः साद युद्धं चक्रिरे । 

९० अनन्तरं वयं परमेश्वरं परित्यज्य बालदोवान् अस्तारोत्देवींखासे- 
वामह्ोति कर्मणा पापम् अवुम्मे, किन्तु त्वमधुना चु इस्ताट् असनान् 
उड्धास्य तता वयं त्वां सेविष्यामद्धे इति वदन्ता यदा ते परमेश्वरम् 

१९ उदिश्य प्राथेयन्त, तदा प्ररमेश्वशे विरू्वालं वारक यिप्त्ं शिमष्ोनच्च 
प्रददित्य यद्माकं चतुदिंकस्थानां सिपृणां करेभ्यो युद्रान् उद्धार तता 

९९ यूयं निवित्नम् अवसत । नन्तरम् अम्मोनवंशौयो राजा नाशे 

युश्राकं प्रतिक्रलम् अगच्छतीति दृषा युश्व्रभुपरमेशखरे यश्माकं राजनि 
सत्यपि युयं माम् अवदत न तथा किन्तु राजैकोऽस्मान् शस्त । 

५२ अता युष्राभिर्मिरूचितं याचितच्च राजानम् र्नं पश्यत, परमेश्वरो 
९४ युश्राकमुपरि राजानं नियुक्तवान् । यदि युयं पर्मेश्वराट् निभीय 

तदि तमेव सेवध्वं तस्थाज्ञाः समाचरत परमेश्रस्य निदेशं न लक्कुध्व 
९५ युयं युश्मच्छास्ता राजा च प्रभुं परमेश्वरम् नुगच्छतच। कन्दं यदि 

परमेशखरस्याज्ञा न समाचरथ परमेश्वरस्य निदेशं लङ्कध्वे च, तदि 
परमो वुद्त्ृव्वपुरूुवाणामिव युद्याकमपि प्रतिक्रूलो भविष्यति। 

१९६ स्दानीमेव यूयम् खवतिषमाना युग्मत्मच्तं परमेश्वरेण कारिव्यमागां 

९७ मद्ाकम्म पण्डत । अद्य किं गोधुमग्रस्यकत्तनस्य समयो नहि? परमे- 
ऋरम् उद्दिश्य मया प्रायेनायां छतायां तेन मेघगजनवधेणे प्रेषयिष्येते, 
ततो युयं राजप्राथनया परमेश्वरस्य साच्ताद् अतीवापराधिनेा जाता 

१८्ति यूयं दृष्ट्रा भेोद्छध्वे। अनन्तरं शिमूयलेन परमेश्वरम् उदिश्य 
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ख  शिमूयेलस्य प्रथमं पुस्तकं | १६ ष्यायः। 

प्राथेनायां छतायां परमेश्वर स्तस्मिन्नेव दिवसे मेघगजंनं व्वंद्ध प्रेष- 
यामास, ततः स्वै लोकाः परमेश रात् श्िमूयेलाच च्टश्ं विभ्यः । अपरं ९९ 
सर्वै लकाः शिमुयेलं बभाषिरे वयं यन्न सियाम तदधे त्वं खदासानां 
रुते खपभोः परमेखरस्य समीपे प्राधंयख, वता वयं राजप्राधंनया 
पापोपरि पापं बदितवन्तः। 

अनन्तरं शिमूयेले लोकान् अवदत्, युयं मा निभौत। यद्यपि सव्वेमे- ९ 
तत् दुद्धत्वम् अचरत तथापि परमेश्वरस्य प्रशाद्रमनात् न निर्य 

खेषां सन्वन्तःकरगेः समं परमेश्वरः सेवध्वं । युयम् सारान् सुरान् ९९ 
च्चन्गन्त् विपथगामिना मा भवत ते कमप्युणकर्तुम् उद्धारयितुः वान 
शकनवन्ति यतस्त असारारख्व | परमेखरः खीयमहानाक्नाऽनुरोधात् ९९ 
सखलाकान् न परिव्यच्यति, युद्माकं खलाककरणं परमेश्वराय रोाचते। 
च्चहं परमेश्वरस्य विरूदं पापं कुव्वेन् यद् युश्राकं छते प्राथनातेा विर- ९१ 
मामि, नेताटग् भवतु, अदं यश्चान् उत्तमम् ऋजं मागं दश्यिव्यामि। 
यूयं केवलं परमेखराद् बिभीत खेषां सव्वैान्तःकरणेः समं सद्रूपेण २४ 
तं सेवध्वं, अपरं स यु्राकं छते यद्यत् मद्धाकम्मं छतवान् तद् खआला- 
चध्वं। नोचेद् यदि यूयं दुधा भवच, तदि यूयं युद्माकं राजा च ९४ 
विनाशं गमिष्यथ । 

९ क न 

३ योद् शऽध्यायः। 
९ सद्धखचयलाकानां शल्लेन वरणं ५ यद्धं कन्न पिलष्टौयानां मेलनं ८ शिमयेलऽन ष- 

स्थितेऽपि शलस्य खामकरणं ९९ शलं प्रति शिमयेलस्य तिरस्करणं १७ पिलेष्टो- 
यानां संघातचयकथनं १८ इखायेलेा मध्ये कम्पकारस्याभावः 

ले वत्छरुमेकं राजत्वमकरोात्, अनन्तरं वत्छरुदयम् इखायेल्- १ 
वंशस्य परि राजत्वं छत्वा शोल इखायेलवंशस्य चीणि सदखाणि सैन्यानि २ 
वत्र, तेवां दे सखे मिकमसे वेधेलपर्व्वते च फलेन सदह तस्छतुः, अपरं 

सदखमेकं विन्धामीनप्रदेशस्यगिविवायां योनायनेन साद्धं तस्या; अपरः 

अन्धलोकान् खख वासस्थानं परति यखटजत। खनन्तर यानाथनो गेवास्थितं ९ 
पिलेष्टोयानां संन्यदलं जितवान् ततः पिलेष्धीयेसतदात्तायां अतायां 

शाला देष्रस्य सव्व तूरीवाद्येन घाषयामास इत्रीयलोाकः अयतां | 

ततः पिलष्टीयानां दलस्य लेन जितत्वाद् इखायेल्वं शः पिलद्टीयानां ४ 

छणास्पद् बभूवेति वात्ता सव्वे इखायेललाकाः खुखवः। अनन्तरं लाका 

शालस्य पच्ाद् गिल्गले मिलिता नभूवुः। 
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१द अध्यायः श्मियेलस्य प्रथमं पुस्तकं | ७९ 

५ अनन्तरं पिले्टीया इखायेलवंप्टेन समं ये विंशत् सहखाणि 
रुयान् षट् सहखाणि इयारोडिणः सागरतटस्थसिकतावदट् नडसं- 
सख्यकानि सन्धानि च सग्टद्ोतवन्तः, त अगत्य वेधावनस्य पुव्वदिशि 

९ भिकमसे शिविर स्थापवामास॒ः । तदा ज्ञोश्कारणाद् इखायेल्वंश्रः 

स्वान् विप्रान् विलोक्य गुच्ासु स्तन्बेषु पव्वतेषु ग्यगुख्थानेषु गत्तेषु च 
° खान् गोापयाश्चुक्रिरे | इत्रीयाणां केचिद् यदनस्य पारः गत्वा गाददश 

गिलियददशञ्च जग्मः। एला गिलग्ले $वातिषशत्, किन्त तस्य पखा- 

दूामिनः सव्वं मनव्याञखकम्पिरे । 
= नन्तरं शिमयेलेन यः समयो निरूपितस्तदनुसारेण शालेन सक्त 

दिनानि विलम्बे छते शिमृयेलेः गिल्गलं नागमत् लाकाञ तस्य समीपाद् 

€ विकीणा अगमन् । ततः शालोाऽचस्थाने मम समीपं हामबलं मङ्गलायं- 

१० कबलींखानयतेत्युक्का हाूमबलिम् उत्छसज। दाम बलिदानस्य समाक्षिमा ते 

श्िमूयेल उपतस्थे, ततः शोलक्तं नमस्वात्तु साच्तात् कर्तुद्ध वद्धि जंगाम | 

९९ अनन्तरः शिमूयेला बभाषे त्वया किं छृतं? शाला निवेदयामास, 
लोका मम समीपाद् विकौणा गच्छन्ति निरूयिते समये भवानपि नाग- 

१९९ मत् पिलेदटीयाख् मिकमसे मिलन्तीति वोच्छ मया कथितम्, अपाप्त- 

परमेख्रपसादस्य ममान्तिकं पिलेीया गिलगलम् च्षागमिष्यन्तीति 

१२ भयाद दं साहसं छत्वा दमबलिम् उत्खषटवान् ¦ ततः शमूयेलः शलं 
व्याहरत् अच्ञानेनेव त्वया कम्मे छतं, तव प्रभृणा परमेचखरोणादि- 

ज्ञा च त्वया लंधिता, त्वं यदि तन्नाकरिव्यस्तदिं परमेशखरोऽधुना 

९५ इखायेलवंशस्योपरि तव राजत्वं नित्यस्थाय्यकरिव्यत्। डदानींतव राजत्वं 

स्थिर न स्यास्यति, परमेशरः खमनोभिलषितं जनमेकं निरीच्य खलोा- 

१५ कानां राजत्वे नियोच्छते, यतः परमेश्वर स्यान्ञा त्वया लंधिता । अनन्तरः 

श्िमूयेल उल्धाय गिल्गलाद् विन्यामीनीयगिविवां प्रतख्े, ततः श लस्छ 
समीपे विद्यमाना लाका्तेन गणितास्ते संख्यया प्रायेण षट. तान्यासन् । 

९९ फलस्तस्य युतो योनायनस्तयोः समोपे विद्यमाना लोकाश्च विन्यामी- 
नोवमेवायां तस्यः, पिरूटीयाख मिकमसे शिविर स्थापयित्वा तस्थः। 

१७ ्नन्तर- पिलेष्टयानां शिविराद् विनाशकसन्यं सङ्गचयं निरगमत् 

१८ तस्येकः संघोऽफामागण शियालदशं जगाम । दितोयः संघे वेयोरोणस्य 

पन्थानं प्रति परावङते टतीयख संघः प्रान्तरसखयसिवोायिमोपद्यकाभि- 

मखस्य जनपदस्य पथा नमाम 
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८० शिमूयेलस्य प्रथमं पुस्तकं । १४ ऋध्यायः। 

तस्मिन् समय इखायेलः सकलदेष्ो कम्मेकारा नासन् यतः पिलेद्टोया ९ 
अवदन् इन्रीवलेोाक्ैः खेषां छते खङ्गाः शल्यानि च न निम्नयन्तां । अत २० 
स्खायेलीयाः सव्वं खखफालं टूरिकां कुठारं बुद्ालं वा यितु 
पिलेदधीवानां समीपम् अगच्छन् । अथतः फालस्य वा छरिकावा वा९९ 
चिग्रूलस्य वा कुठारस्य तीच्तणत्वे तथाङ्कशस्याग्र भाग नष्टे तेऽगच्छन् । 

ख्तत्कारणाद् युद्धकाले शटोलयोनाघनयेोः सङ्किलाकानां करेषु खङ्गाः ९२ 
शस्यानि वा नासन्, केवलं लस्य तत्प्लस्य च कर सन् । अनन्तरं २२ 
पिले्टोयानाम् रकं सन्यदलं मिकमसस्य घटं बहिभयागच्छत् | 

९४ चतु दश्ेऽध्यायः। 
९ पिलेष्टोयानां संन्यर्लं प्रति योानाथनस्याक्रमणं ४ तदलस्य पराजयः १९ परास्तला- 
कना पाद् गन्त लाकाना मद्लन २४ गलस्य शपथा यानाथयनन च तस्य लङ्कन 

२९ शारितेन समं मां सभेाजनेन लोकानां दाषकथनं ३९ लाक सौनाथनसख्य र्षणं 
४६ शलस्य नानाकम्पे ४८ शलस्य वंश।वलिख । 

ख्कस्मिन् दिवसे प्रौलस्य खता योनायनः खीयास्त्रवादकं युवानम ९ 
अवदद् च्ागच्छावां पार् गत्वा पिले्टौयानां सन्यदलस्यसमोपं याव 

किन्तु स रखतत्कथां खपितरं न च्नायितवान्। तदा शाला गिवियायाः २ 
प्रान्तभागे मिग्रोणस्यद्ाडिम्बरच्तस्य मूल असीत्, अपर तेन सह 
पायेण षटतानि लोका सन् पुराय खलिः श्रीलो परमेखरस्य द 
याजक असीत् तस्य पचस्व मनि दसद तर्टेखागादस्य मातुर दू वस्य 
यु्नाऽदियस्तदानीम् रखफोादवस्त्रधारसक खासीत्, अपरः योनाथनोा 
वह्िभिय गत इति लाका नावगच्छन्। 
परु यानाथना येन घटन पिलेदधीयानां सन्यदलं घाप्तम् चे- ४ 

स्त तस्य घट्स्येकपाखं रकं एलप्रटङ्गम् अन्यपाशखच चान्यत शलष्टङ्कम् 

ऋछसोत् तयेरेकस्य नाम वेोत्येषम् अन्यस्य च नाम सेनिरासीत् । 

तयोरेकं ष्टङ्ग मिक्मसाभिमुखम् उत्तरस्यां दिशि, अन्यच गिविया- ५ 
भिमुखं दत्तिणययां दिश्यासीत् । अनन्तरं योानाथनः खोौयास्तवाइकं ९ 

युवानम् अवदत्, अगच्छावां पारः गत्वेतेषाम् अच्छिन्नतलचां सैन्यदलं 
याव तता भवितुं शक्रोति परमेश्वर चावाम् उपकरिष्यति यतो 

बङ्कमिरल्ये वो उद्धारयितुं परमे्धरस्य कापि वाधा नास्ि। तत- 9 
स्तस्यास्त्र वाइ कारूमवदत् तव सव्वंमनागतं कुरु, अग्रसरोा भव पश्यतव 
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१४ च्छध्यायः | श््मूये लस्य प्रथमं पुस्तकं । ष्र् 

= मनोावाच्छानुसारेणाद्ं त्वया साद्ध॑म् खसे । तता योनाथने$वदत् 
पश्यावां पारं गत्वा लोाकानामेतेषां समीपं गच्छन्तो निजो प्रकाश 

€ याव । ततस्ते यद्यावां वाचमिमां वदन्ति, यावद् वयं यवयोः समीपं 
नागच्छामस्तावदट् विलम्बं कुरुतं, तदावां खस्थाने स्थास्या वस्तेषां समीपं 

१० न यास्यावः । किन्त्वस्माकं समीपम् ऊड्धम् खागच्छतमिति यदि वदन्ति 

तच्यावाम् ऊद्धं यास्या यतः परमेश्वर अवया इत्ते तान् समपंयिव्य- 
१९ त्येतद् खावयेख्ि्कं भविष्यति । प्ररं तो पिलेटीयानां सन्यदलसमीपे 

ख पाकाशयतां ततः पिलेटौवा अवदन् पश्यतेत्रोयलोाका येषु गन्तु 
९ लक्तायिता आसन् तेभ्यो वदह्धिभवन्ति। अनन्तरं सन्यदलस्य लाका 

योनाथनं तस्यास्त्रवाडिनञ्च जगदुः, युवाम् अस्माकं समीप ऊम् 
ऋगच्छतं वयं यवां किचित् शिच्तधिष्यामः। तता योनाथनः खीयास्त- 
वाहनं बभाषे त्व मम पश्चाद् आगच्छ, परमेश्वर रतान् इखायेला 

९९ इत्तगतान करिष्यति । अनन्तरं योनायनः करपादरूद्ध जगाम 
तदीवास्रवाहो च तस्य पञ्चाद् वव्राज, ततः कंचित् मनुजा 

१४ योनाथनेन पातितास्तदनगामिनास्रवाह्िना इताश्च । योानाधनेन 

तदीयास््रवाह्िना च प्रथमं टवभदवकषणयोग्यायां भूमा प्रायेण 
१५ विंशति जना अखडन्यन्त । ततः शिविरे च्तेे च छतखसन्धद लस्य कम्पा 

जाता नाश्कलोका अपरि चकम्पिरे, तथा ग्मिखख चकम्पे, इत्यम् 

९६ इरत मदाकम्मो जक्ञे। अपरः रिपुगणा विभीय विकौगेत्वं याति 
तस्य व्याकुलता बते चेति विन्यामीनीयगिवियास्थिताः शोलस्य 

९० रच्तिगो ददशः । तदानीं शेलः खीयसंगिन मनुजान् अवदत्, 
अस्माकं मध्यात् को गतस्तत् ज्ञातुं गणना क्रियतां | अनन्तरः तै गणनायां 

१८ छतायां योनाघनन्ञ स्यास्त्रवाद्धी च न विद्येते इति दद्श्ो। तस्मिन् 
समय रंखरस्य मञ्जुषेखायेल वंशस्य मध्य आसीत् तसमात् पले द्यं 
जगाद दंशरस्य मञ्जुबामचानय। 

१९ च्यनन्तरं राला यदा याजकं समभाषत तदा पिलेद्ोयानां शिविर- 
मध्य उत्तरोत्तर कालाइलो ऽवद्धंत, ततः ला याजकम् अवदत् तवं 

९* कम्मे विरम । अनन्तरं शालच्तस्य सङ्गिलाकाखच मिलित्वा योडधं जग्मुः 
किन्तु रिपूणां शिविरे लोकानां प्रस्यरं खड्गाघातेन मद्धाकाला- 

९९ इला बश्ूव । ये स्वं इत्रोयलाकाच्चतुर्दिकस्थस्थानेभ्यः पिलेधोयैः सादं 
तेषां शििविरमध्यम् आगमन् ते तदा पुव्ववत् पिलेष्टीयानां मध्ये 
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र् शमूयंलस्य प्रथमं पुस्तकं | १४ खध्यायः | 

तिष्टन्ताऽपि शलयोानाथनयोः सङ्किनाम् इखायेलीयानां पच्िगा 
नभ्चूवः। अपरं य इखायेलीयमनुजा ड णुयिमपव्बेते लुक्तायिता आसन् ९२९ 
तेऽपि पिलेदीयानां पलाचनप्रकत्तिं निष्ण्य योद्धं तेवां पश्चाद् अधा- 
वन्। तस्मिन् दिवसे परमेश्वरणेखायेलवं श्य उदधारि, युच्च वेधावनं ९२ 
यावद् विस्तीणं नश्चूव। 

तस्मिन् दिन इखायेललोाका अतीवाक्जिंश्वन्त, यतः शला मनुजान् ९४ 

र्तं श्रपथमकारयत्, वेरिभ्यः समुचिते फले मया न दत्ते यः कित् 

सायंकालात् पुव्वम् खघ्नं भोाच्छते स शप्तो भविष्यति, तत्कारणात् सव्व 

मनुजाः किमपि भच्छं नाखादयामासुः | अनन्तरः सव्वं काननं घाप्तवन्तः, ९५ 

तच रद उपरि बद्धनि मभून्धासन् । तच स्थाने मधुना नाङल्ये सत्यपि ९९ 
अरण्यं प्रविदटानां जलाकानां कोपि किमपि करेणादाय वक्तीन ददो 
यतक्ते तस्मात् शएपयार् भीता आसन् । किन्तु तस्य तातः शएपरयेन मनुजान् २७ 

यदाज्ञापवत् तस्याञ्रवणाद् योनाघनः खकरस्य दण्डाग्रं वि्ताय्यं मधु- 

कोघेऽमच्नयत् ततः करे वक्तम् खानीते तस्य नेचे प्रसन्ने बभूवुः | तदानीं ९ 

लाकानाम् रकल्तं व्याजद्धार, तव तातः शपथेन लाकान् इत्या- 

न्ञापयत्, यो जनोऽदय खाद्यं मेच्छते स शपो भविष्यति, किन्त लोकाः 
सव्वं क्तान्ता खभवन् । योनाथनोाऽवदत् मम जनके लोकान् अदुःखयवत् ९९ 

यश्य ताघधनेतस्य मधन अखखादनात् मम ने कीोटक् प्रसन्ने जाते । 

यदि स्पुभ्यो लब्धे लाठितनव्येरद्य लोकानां यथेष्ट भाजनम् अभ- ९० 

विष्यत्, तद्धधुना पिले्टीयानां निद्धननं किं गुरुतरं नाभविष्यत्? 

तस्मिन् दिने ते मिक्मसमारभ्यायालोानं वावत् पिलेद्धीयान् ताडया- ९९ 

मासस्तता लाका तीव क्तान्ता बभूवुः | अपरं लोका लोटितद्रव्यम् २२ 

अभिपद्य मेषान् गा गेवत्सांश त्वा ग्टद उपरि इत्वा शोणितेन 

सम मांसं मोाक्तमारेभिरे। ततः पश्य लाकाः सष्टणितं मांसं भुञ्जमानाः ९९ 

परमेश्र स्य विरूद्धं पातकं कुव्वन्तीति वात्तां निशम्य शएलाऽवदत् युश्मा- 

भिरानज्ञालद्कनं कियते, युयम् अधुनामम समीपं टहइन्तं पावाणमेकम् 

आनयत । प्लोाऽपरमप्यवदत् युयं लोकानां मध्यमित्वा तान् वदत ९४ 
य॒श्माभरेकेकस्य ग मघो वा मम समीपम् खानीयतां खानेऽस्मिन् मार- 
यित्वा भुज्यताच्च सशाणितमांसमोजनेन परमेखरस्य विरूढं पापं मा 
कियतां । ततस्तस्यां रजन्याम् रकेकाजनःखां खां गां करेणानीय तत्र 
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१४ ध्यायः | शमये लस्य प्रथमं पुस्तकं | ८३ 

९५ स्याने जघ्तुः। अपरं प्लः परमेखराय जक्षवैदीमेकां निम्म॑से। सा 
परमेखखरमदिश्य तेन निभम्मिता परथमा ज्वेदिः | 

९३९ अनन्तर शाला जगाद, वयम् अस्यां रजन्यां पिलेीयानां पाद् 
गत्वार्णादय यावत् तेषां व्याणि नलाठयाम, तेषाम र्कजनमपि 

नावश्ेषयाम । ततस्ते ऽवदन् त्वया यत् च्तेमं बध्यते तदेव कियतां। 

३७ अनन्तर याजकाऽवदद् वयमच स्थाने इशखरस्य समोपं याम | अनन्तरं 

शोल इरः एवान्, मया कि पिलेटीयानां पश्वाद् गन्तं? त्वं किं 

तान् इखायेलवंशस्य इदस्ते समपयिव्यसि? किन्त तस्मिन् काले स तसं 

३८ नोत्तर दत्तवान्। तदानीं शला यादरत् लोकानां मुख्याः सव्वं समोपम् 
अगच्छन्त॒ पापमिदं कोन जातं तट् युद्याभिः परीच्छ विविच्यतां। 

३९ इखायेल उदधत्तः परमेख्रस्य नाक्ना एपधं करोमि, स यदि मम 

पचा यानाथनः स्यात् तदहि तेनापि मत्तेवयं। किन्त लाकानां मध्ये कापि 

४० तस्म नोत्तर दत्तवान् | अनन्तरः ससव्वान् इखायेलवंएान् जगाद, ययम् 

ख्कदिशि तिरत, खड मम सुतो योनाथनशान्यस्यां दिशि स्थास्यावः। ततेए 

४९ लाकाः प्रालम खवदन् त्ववा यड् भं बुध्यते तदव कियतां। अनन्तरः 

शल इखायेलः प्रभं परमेश्छरः बभाषे यथां गटिकापातं कशातु, 

४२ ततः शोलयोानाथनो निरचीयेतां लाकाश्वादीयन्त । अपरः शालो 

व्याहरत् मम मतपुच्लस्य योनाथनस्य च विषये गटिकापात कुरुत, ततेए 

४ बोनाथनोा निर्चीयत । तदा शिला योनाथनं जगाद त्वया किंछ्लतं तत 
मद्यं कथयतां । यानायनोऽवदत्, अदं करस्यदण्डन खलर्पं मध ग्टद्दीत्वा 

४४ खादितवान पश्च तेन मया मन्तव्यं | एएलोा$वदत, इश्वर मह्यम् खमकं 

४५ दण्डं तताधिकञ्च ददातु हे योनाथन त्वया मत्तव्यमेव। किन्त लोकाः 

श्तेलम् अवदन्, डखायेल्वंशस्य येन तादक् मदाद्धारः छतः स योा- 
नायनः किं मरिष्यति? तन्न भवतु। परमेखखरो यद्यमरसेो भवति, तदि 
तस्य शिरस र्कः कंष्रोपि ग्टदि न पतिव्यति, यताऽद्य स रंशरेण 
समं छृतकायी ऽभवत् । व्यं लेक रत्ितेा योनएयनोा न ममार्। 

४९ अनन्तरः ए्रौलः पिलेष्टोयानां पखादूमनात् नित्य जगाम, पिले- 

४७ दया अपि खीयस्थानः जग्मुः। इखायेल वं शस्य राज्यं लब्ध्वा शोलश्चतु- 
दचतु सकलशचुभिर यंतो मायावीयैरम्मोनवंशीयेरिदेमीयेः सोवाया 
नट पतिभिः पिलद्धीवेश सद युयोध यं कञ्चनाचक्रमे तमेव पराजिग्ये । 

53 



<8 श्णमियेलस्य प्रथमं पुस्तकं | १५ च्यथ्यायः । 

इत्थं वीय प्रकाश्य तथामालेकीयान् पराजित्य लाठकानां करेभ्य इखा- ४८ 
येल वंशम् उद्धार। 

योनाचनेा विशवि मेल्किूयश्वेति नामभिः फलस्य चयः सुता ४९ 
च्घासन्, अपरं तख दे कन्ये ज्याया नाम मेरवा कनिष्ाया नाम 
मीखलासीत्। अपरम् अद्ीनायमी नाप्नादीमासस्य छता तस्य भाग्या- ५० 
सीत्, परम् तस्य पि्टव्यस्य नेरस्याव्नेरनामा युच्चस्तस्य सेनाप- 
तिरासीत्। शैलस्य जनकस्य नाम कौश इत्यासीद् अवनेरस्य जन- ५९ 
कस्य नाम नेर इत्यासीत् तयो जनकस्य नामावीयेल आसीत् । 
श्रोलस्य यावज्जीवनं पिलेटीयेः समं घोरतरो युद्धे सति शलेन यः ५२ 
कखन बलवान् परुषे वीरो वादृश्यत स तेन खसमीपरं समण्टद्यत। 

१९५ पच्चद् गाऽध्यायः। 
१ ख्मालेकोयान् प्रति शलस्य प्रषणं ई कनोयान् प्रति तस्यानग्ररा ऽमालकौयान् प्रति 

नियद्दः १५० एलेनखखराज्ालङ्कनं २४ अज्ञालङ्खनात् शिमथेललेन तस्य ट्णष्डप्रकाणश 
द२९ च्गागस्य हननं २४ शिमयेलस्य ग्रखदगमनं । 

च्चपरः शिमूयेलः शलं जगाद परमेश्वरः खलाकानाम् अथंत इखा- ९ 
येल्वंश्ानां साजत्वपदे त्वाम् अभिधेक्तं मां प्रादिशत्, अत इ्दार्नों तवं 
परमे्वरस्य वाक्यानि उराण । सेन्याध्यच्तः परमेशखर इति वदति ९ 
मिसराद् इखायेलीयानां वहिरागमनकाले ऽमालेको वास्तान् मागं 
ऋक्रामन् इति काय्धं मया स्मर्यते | त्वं गत्वा तान् अमालेकीयान् खघा- इ 
तय, तेषां सव्वखं निःशेषं विनाश्य, तान् न दयख युयं तेषां नारीपुर- 
सबालकस्तनपायिशिश्रिन गोामेषान उदटगद्भांश्च मारयत । अनन्तरं ४ 

ष्राला लाकान् आद्य टिलायीमे गणयामास तता दे लच्ते पदातव 

ष्मा तेषां दशसदखाणि यिद्भदावशौयलाकाः । अनन्तरं प्राला ५ 
$मासेकोयानां नगरमागव्य उपत्यकायां लक्तायितस्तश्थो । 

रालः कोनीोयान् अवदत्, युयं स्थानान्तरं यात, अमालेकीयानां ९ 
मध्याद् गच्छत, ना चेत् तः सद ययुमपि मया विनद्धव्याः, किन्त 
भिसराट् इखायेलवंशस्यागमनकाले युयं तं प्रति पेमाकरुरुत । ततः 
कनीया अमालेकोयानां मध्यात् परतस्थिरे। अनन्तरः एलो इवीलाम् ७ 
ष्यारभ्य मिसरदेश्सम्मुखस्थस्य श्रूरस्य प्रान्तं यावद् च्मालेकीयान् 

४4 



१५ अध्यायः | शमूयेलस्य प्रथमं पस्तकं | स्थ 

र जघान । स अमालेकोयानाम् अखगागं राजानं जीवन्तं दधार च्पपरः 

९ सकललोकान् खद्गधारेण निःरषं जघान। किन्तु लो लाकाख्वागागं 
उत्तमान् मेषगेपुरटपशुमेवश्एवकान् उत्तम वस्तूनि च दयमाना निष वं 
विनाश्रयितुम् अनिच्छ्का अभवन् किन्तु तुच्छनीयम् अकम्म॑र्यञ्च सन्ने 
व्यं निःशेषं नाशयामासुः। 

१० नन्तरः परमेश्वरः शिमूयेलं व्याजहार शलस्य राजकरणात् ममा- 
१९ नुतापोा भवति यतः स मत्तः पराद्य ब्व मदाच्ञां न साधयामास। 

ततः श्िमियेलः श्ोकाज्वितः सन् छत्खां रजनीं परमेखरम् उदिश्य 

१९ प्राथयाञ्चकरे । अपर शिमियले शलं सात्तात् कत्त प्रत्यव उत्थिते पश्च 

शलः कभ्मिलं प्राप्य जयत्तम्भं स्थापितवान् अनन्तरः तस्मात् प्रस्थाय 

१६ गिलगलं गतवान् इति वात्ता श्मियेलेनाश्रावि। शणिमूयेले शलस्य 

समीपम् अगते लसत जगाद भवान् परमश्रेण चन्या भवतु परमे- 

९४ खर सया्ामया साधिता। ततः श्िमूयेलोा जगाद तदहि मेषादीनां यत् 

ऋन्द्न मम कणकुद्रम् खायाति यञ गवां शब्दो मया यतेस कि? 

१५ प्रतला ऽवदत्, मनजा उत्तमान् गोमेषान् अनुकम्प्यतव प्रभु परमेशखरम् 
उदिश्य बलिदानाथम् अमालेकीयतस्तान् अनयन् अन्धं सव्व<स्माभि 

९९ निःशेषं विनद्टाः । तदानीं श्मूयेलः शोलम् अवोचत्, अवतिष गत- 
रजन्यां परमेखसेा मां यद् अवदत् तददं त्वां ज्ञापयामि। स उक्तवान् 

९० कथयतु । अनन्तरः शिमूयेले बभाषे, यत्काले तवं खटच्या चुर आसी- 
स्तदा किं त्वम् रखायेल् वंशानां मृदा नाजाययाः? अपर परमेशखरेण 

१८ किम् इखायेल् वंशस्य राज्ये नाभ्यपिचथाः ? अपरं परमेरस्तां युद्ध- 
यातां कक्तं प्रडिव्यादिद्धवान्, यादि पापिषान अमालेकीयान् निःशेषं 

९९ विनाश्य तेषां ल्लापं यावत् तेः सद रणं कुरु अतसं परमेन्खरस्य 
तम् अदेश कुता न समाचरः? कुतो लोखितद्रव्याखभिपतन् परमेख- 

९० र्स्य साच्तात् पापम् कार्मः? शोलः शिमूयेलं जगाद परमेश्वर 
वाकम समाचरितवान् अपरः यां याचां क्तु परमेखसो मां प्रडित- 
वान् तां छतवानदहम्, अमालेकोये पतिरगागख मयानीताऽमालेकी- 

९१ या निःशेषं विनद्धाः। किन्तु मनुजा गिल्गले तव प्रभवे परमेश्वराय 
बलिरूपेण निवेदितानि ओेखदडव्याणि दातुं लोद्यद्रव्यमध्याद् उत्तमान् 

९९ गामेषान् आनयन् । ततः शिमयेलोाऽवदत् परमेश्वरीवाच्ञाग्रइणेन 
परमेश्सा यथा तुष्यति, तथा सकि हामादिबलिद्ानेस्तव्यति ? 

88 



८९ श्ण्मयेलस्य प्रथमं पुक्तकं । १५ ध्यायः । 

पश्याज्ञाग्रहणं यत्तद् बलिदानेभ्य उत्तमं | 

वाक्ये मनानिधानच्च सेये मेषस्य मेद सः। 

पापं गणकता तुल्यं भवेद् खादेशलङ्खनं । द् 
देवपूजकपावण्डावरिवावःध्योऽपि पातको । 

त्वं परमेश्वरस्य कथां दृ रीक्चतवान् अतः कारणात् स त्वां जलाद् 

दूरीकृतवान् । 

अनन्तरः लः श्रिमुयेलम् अवे चत्, अददं लोकेभ्यो भीत्वा तेषां २५ 
कथायां मनो निधाय पर्मेश्रस्याक्ञां तव वाक्चञ्च लद्कितिवान् इति 

कम्म॑णा मया पापं छतं। च्चदहमि दानीं विनये मम पातकं चमख परमे- ०५ 
रस्य भजनं कत्त मया समं प्ररारृव्यागच्छ | ततः शिमूयेलः ष्टेलम् ९९ 

अवदत् अष्ठंत्वया समं परादत्य न यास्यामि यतस्तं परमेश्वरस्य वाक्यं . 

नाद्रा अतः कारणात् परमेखरक्वाम् इखायेल्वंश्स्य राजत्वाद् 

ग्राम् अकरोत् | तदा श्मियले परादत्य गन्तम् उद्यते शालस्तस्य २७ 

वस्त्रस्याच्चेलं त्वाकषेत्, ततस्तत् चिच्छिदे । ततः श्ण्मूयेलस्तं जगाद, रय 

परमेश्वयदयय त्वत्त इखायेल्वं शस्य राजत्वम् च्याच्िनित् त्वत्त उत्तमाय 
तव समीपवासिने दत्तवान् इखायेला विगश्खासन्दमिरीखसे ग्टघावाक्यं २९ 

न वक्ति नानतपरति च यतः सोऽनुतापौ मनुष्यो न हि। ततः सजगाद् ३० 
च्छद पापरमकरवम् अधुना विनये मदीयलोाकमस्यानाम् ₹खायेल्वं शस्य 
च समच्तं माम् अियख तव परभाः परमेशखरस्य भजनं कत्तु मया सडह 

प्रराडद्यागच्छ | ततः शिमूयेलः शलस्य प्धात् जगाम, अपर शलः ३९ 
परमेखरम् अभजत | 

अनन्तरं शिम वेले व्याजहार, युयं स्थानेऽस्मिन् मम समीपम् अमाले- ३९ 
कौोयानां राजानम् अगागं च्चानयत, तस्माद् अगागः खच्छन्दं तस्य 

समीपम् अगमत् यते ग्टव्युयातना निचयं गतेत्यगाजेनावृश्यत । अपरं द् 
तव खङ्गेन यायित वाग् खपत्यद्धीना जातास्ताटग् योषितां मध्ये 
तव प्र्धरपि सन्तानद्धीना भविव्यतीदयक्ता श्मूयेलो गिल्गले परमे- 
रस्य साच्ताद् ऋअगागं खण्डखण्डो चकार । 

नन्तरं शिमयेलोा रामतनगरं जगाम, शलोऽपि शालीयगिवियां ३8 

सखीयनिवेशनं जगाम । तदारम्य शिमूयेला मरणदिनं यावत् शालं ३५ 
युन न साच्तात् चकार, तथापि शिमूयेलः शएलम् खनश्शाच, अपरम् 

उखायल्वश्ापरि शलस्य राजत्वकरणात् परमेश्रःऽनुतताप। 
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१९ अथध्यायः। श्ण्मूये लस्य प्रथमं पुस्तकं । ८७ 
> ८१ 

१६ षाडशाऽध्यायः। 
१ यिश्यस्य समोपं शिमयेलस्य प्रेरणं ९ यिश्यस्य सव्वान् पन्तान् दषा तेन दायूदा 

ऽभिषिक्तलं ५४ शालस्य दुष्टात्मनो दमनाय 1कंद्धारा द्ाय॒र् ख्ाङानं ९८ 
राज्ञः सात्तात् तस्येपस्थितिः। 

९ च्यनन्तरः परमेश्वरः शिमूयेलं बभाषे इखायेलो राजत्वात् मवा 
च्यावितः एलः कतिकालं त्वयानु शाचिष्यते? अधुना त्वं सीयग्टङ्ग तैलेन 
॒रुयित्वा गच्छ त्वामहं वेतलेहमीययिशयस्य समीपं पेघयामि यतद 
तस्य पुल्लाणां मध्याद् र्कं राजानं कत्तं रोाचितवान्। ततः श्मियेला 
ऽवदत् , अहं केन प्रकारेण यास्यामि ? वात्ताम् इमां खत्वेव श्टेलामां 
निष्यति । परमेखरः कथयामास त्वं गोावत्सामेकां करेण प्रदहो 

९ परमेश्वरमदिश्य यन्ञं कर्तुम् खागतोाऽदम् इति वाचं वद | अनन्तरः 

यज्ञेन विश्यं निमन्तय ततः परः त्वया यत् कत्तेवयं तदद्हं त्वां ज्ञापयि- 

४ व्यामि, खद्धं यमधि त्वाम खादेच्छामि स ख्व त्वयाभिषेक्त्यः। नन्तरं 
श्मूयेलः परमे्रस्य वाक्यानुसारेण सव्व कम्म छत वान् । वैतकेदमे 
तस्यागमनकाले नगरस्य प्राचीनाः कम्ममानास्तं साच्तात् छत्वा पपच्छः 

५ भवत आगमनस्य कुशलं? सोऽवदत् कुशलम् अद्धं परमेखरसदिश्य यन्न 

क्तम् ागमं। युवं खान् पविचोक्त्य मया समं यज्ञम् गच्छतेति 
कथयित्वा स विष्णवं तस्य सुतांख प्रविचीक्त्य येन निमन्लयामास। 

९ अनन्तरः तेष्वागतेषु शिमयेल इलीयावं निरीच्छ मनसा कथयामास 
७ परमेच्रेणाभिषेक्तवयस्तस्य गाचरोऽभवत् । किन्त परमेखरः शिम- 

येलं बभाषे त्वम् अस्य रूपं दीघताञ्च मावलाकय, अदं तम् अग्राह्यं 
छृतवान्, यतो मनुष्येण यद् दश्यते तद् असारः, मनुष्येण वाद्यं रूपमेव 

= दश्यते किन्तु परमेश्वरोणान्तःकरणच्च दश्यते । नन्तरं विशयोऽवोनाद वम् 
अद्वय शिमुयेलस्य सम्मुखेन गमयाच्चकार, ततः शमूयेलो जगाद, 

< ख्व परमेश्वरेण नाभिरुचितः । अनन्तरं विशयः एम्मं तस्य सम्मृखेन 
गमयाञ्चुकार ततः स बभाषे, र्षोऽपि परमेश्वरेण नभिरखचितः 

९० इत्यं विशयः खस्य सप्तणुन्लान् श्मूयेलस्य सम्मृखेन गमयाच्चकार ततः 
श्मयेलो विशयं व्याहरत्, रखतेवां काऽपि परमेशखरंण नाभिरुचितः। 

१९ शिमूयेलो चिश्यं बभाषे, युवलाकानां किं श्ेषोा जातः? स कथयामास 
केवलं कनिष्टोऽवश्ि्ि अत्ते स मेषान् चारयति। ततः शिमूषेला 
यिश्रयम् अवदत्, त्वं दुतं प्रदिद्य तमानय तस्मिन् अनागते वयं भोक्त 
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बं श्प्मूयेलस्य प्रथमं पुस्तकं । १७ ध्यायः | 

नेापवेच्यामः। ष्यनन्तरं स टूतेनाजिन्ये स डंषदक्तवणेः सुनयनः सुट- ९९ 
श्यखखासीत् ; तदानीं परमेशरः कथयाञ्चकार, उत्ति सायम् रनम् 
अभिषिच् । ततः श्िमयेलस्तलाधारष्टङ्गम् खादाय भातणां मध्ये तम् ९३ 

चभिसिषेच । अपरं तदिनमारुभ्य परमेश्वर्स्यातमा दायूदम् खधितष्ा। 
नन्तरं श्िमूयंल उव्थाव रामतं जगाम। 

किन्तु परमेश्वरस्यात्मा शिलं परितत्याज परमेख्रस्यानुमव्या दुद ९४ 
च्यात्मा तम् उदवेजयत् | अनन्तरं शालस्य दासास्तं जगदुः पश्येश्रस्या- ९५ 
नुमव्या दुः त्मा त्वाम् उदेजयति, तस्माद् अस्मत्रभुरेकं निपुणं १९ 
वीणावादकं म्टगयितुं भवतः समीपस्थदासान् खान्नापयतु तता वदे 
खरस्यानुमत्या दुरात्मा त्वाम् खधितिष्ति तदा तेन कराभ्यां वादिते 
भवान् उपशमं लयते । नन्तरं श्रोलः खदासान् च्ा्रपयत् यूयं ९५ 
निपुणमेकं वीणावादकं गवेषयित्वा मम समीपमानयत। तता दासा- ८ 
नाम् खकाऽवदत् पश्याहं बेतलेहमीययिशयस्य सखतमेकं दृद्वान् स 

वौणं वादयितुं निपुणे मदावीसो यडा काथं तत्मसो रूपवान् 
परमेश्वरोऽपि तेन समं तिति । 

अनन्तरः जा यिष्यस्य समीपं दूतान् परडित्य बभाषे दायुद्नामा १९ 

तव यःसुता मेषान् चारयति तं मम समीपं प्रह्िण। ततो विशयो ९. 
निजपचर दाय॒द तेन सदह गद्भमेकं तेन वदनीयान् पपान ाच्तारसकुतुं 

चछागवत्मेकच्च लस्य समीप प्र॑घयामास । अनन्तरं दायुट् शलस्य ९१ 
समीपमागत्य तस्य परिचय्थां चकार प्रणललख तस्मिन् अतीवाभिवत 

तेन स तस्यास्तरवादकोा बश्टूव। अनन्तरं ला दूतेन विश्यं जगाद ९९ 
त्वामद्धं विनये दायद्ं मम सम्मखे स्थातुम् खनजानीहि, स मम प्रिय 

पाचमभवत् | यत इश्रस्यानुमत्या दुष्टात्मना शले कष्टे दायुद् २१ 

कराभ्यां वणां वादयति तेन शाल आप्यायितः सन् उपशम्यति दुरात्मा 

च तस्माद् अपसरति। 

१७ सप्तद शाऽ्यायः 
९ पिलष्टीयेः समम् इखायेललाकानां याद सचञ्जौभवनं ४ जालताष्डवौरस्यलायल्- 

चेन्यानां वुच्छोकरणं १२ सन्यस्य सध्यं भातृणां समोपे दायृदा गमनं ९० राज्ञः 
पारिताषिककथाञ्चवणं ९८ खक्रद्वभातुः कथाञ्रवणं ९० राज्ञः समोप नोत 
यादं सौकरणश्च ६२ राज्ञः साच्तात् कथाकथनंदरे८ वौरण सम यद्भवा तद्य 

चयन ५२ पिलष्टोघलाकानां ननं ५५ शालस्य समोपे मनरानोतलं। 

88 



१७ ध्यायः | शमूयेलस्य प्रथम पुस्तकं । <€ . 

१९ अनन्तरः पिले्टोया यों खेषां सैन्यानि सङ्गच्य यिद्भदाप्रदेशस्थ- 
सोत मिलित्वा सेखसेकयार्मध्य ण्फसदम्मोमे शएविर स्यापयामासुः । 

९ अपरं प्रोल इखायेललाकाख मिलित्वा पिलेटोयानाम् अग्रत खलास्योा- 
द पत्यकायां शिविर स्थापयामासुः। ततः पिले्धोया रखकस्यां दिशि 
गिराविखायेल्वं शौ वाश्ान्यस्यां दिशि गिरो तस्थुत्तेवां मध्ये चापत्यक- 
वासोत्। | 

४ अनन्तरं पिले्टोयानां शिविराद् का मध्ये वदि बेश्वूव, गातोयो 

५ जालूत इति तस्य नाम, स साद्धंषडहइस्तदीघ खासीत् | तस्य शिरसि 
पित्तलमयं श्र्स््तमासोत्, अपरः स पञ्चसदखष्रकलपरिमितेन पित्त- 

९ लवम्मणा सव्नित खसीत्। अपरः तस्य पादो पित्तलपकरैरारतावार्तां 

° तस्य खन्धे पित्तलमयं च्तुद्रषल्यमासीत्। तस्य मदाग्रूलख द ण्डस्तन्तु- 
वायस्य तन्तु दण्डतुल्य चासीत् तच्छलस्याग्रं षट.शत एक लले इस्या सीत् 

८ परः तस्याप्रेऽग्र रकः फलकपाणिखखलितवान् । अनन्तरः सोाऽवतिरमान 

इखायेल् वंशस्य सैन्यश्रेणीः सन्बेध्य प्रोचे जगाद यूयं योडं सैन्यं रचयितुं 
कुतेा व{इरागच्छत ? ऋद्धं किम् रकः पिलेष्टोयो नदि? अपरंयुयंकिं 
शलस्य दासा न भवत? यूयं खेषां मध्यात् जनमेवं टणुध्वं स ममा- 

९ न्तिकम् चागच्छतु। स यदि मया सद युद्धामां परजिव्य न्ति तदहं 
वयं युद्मावां दासा भविष्यामः, किन्तु यद्यहं तं पराजित्य हन्मि तदं 

९० युयम् अस्माकं दासा भूत्वा अस्मान् परिचरिव्यय । स पिलेषटीयोा 
ऽपस्मपि जगाद, अद्यादम्,. इखायेलवं प्रान् स्परदये, युयं नरमेकं दत्त 

९१९ सोऽदद्ध परस्परः युधं कुव्वैः। तदा प्रोलः सब्बे इखायेल् वंश्ख पिले- 
ख्यस्य तानि वाक्यानि खत्वा निर्ण अतीव भीताख बग्डवुः। 

१२ वेतलेहमयिद्धदानिवासी य इ्फाथौययिश्यनामका दायूदस्तात 

सोत, तस्याष्ट छता पखसन् पर स शलस्य समयं लेक 

९२ छद्धगणमध्येऽगण्यत । अपरं विश्वस्य ज्येषपुल्चयं शलस्य पश्चाद् 
योद्धम् अगमत, तस्य तत्संग्रामगामिनां चयाणां पचाणां ज्येष्टस्य नामे- 
लौयावोा हितीयस्य नामाबीनाद्वस्ततोयस्य नाम च म्म आसौत् 

९५ अपरः दायुद् कनि असीत् ज्येराख्रयो-जनाः शलस्यानुगामिनो 

१५ बभूवः । किन्त दायद् खतातस्य मेषान् चारयितुं शालस्य समोपाद् 

६ वेतलेमं गमनागमने छतवान । अपरं स पिल्धोयो नर्खत्वारिश्रद् 
दिनानि यावत् प्रातःकाले सन््याकालेच तेषां समीपे ख दश्रय्यामास। 
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५ श्रिमुयेलस्य प्रथमं पुस्तक । १० च्सध्यायः। 

तदानों यिष्य निजयपुक्लं दायूदं जगाद् त्वम् अधुना निजभ्राटगगाथम् १९ 

इदम् रकेफाग्टटशस्यं दश्यां गटदहीता युडस्थाने स्नातृणं समीपं 
तूे गच्छं । रतान् दश दधिभवपुपांच गडीत्वा तेषां सदखपतये य 

रेह, अपरं तव भ्नातन मङ्गलं हरा तेषां चिद्मेकं ग्रटद्ाण। 

तदानीं प्ल विशयस्य पुचाः सव्व इखायेल् वंशाच खलाख्योपत्य 

कायां तिषन्तः पिलेषटोयेः सह योद्धम् उद्यता खासन्। अनन्तरः दायुद् 

प्रत्यूष उत्थाय मेषगणम् अन्यस्च्तकरय करे समप्य विश््यस्याज्ञानु- ५९ 
सारेण तद् भारः ग्टहीत्वा जगाम । अपर यस्मिन् काले सन्यानि 

खेणोभ्ूय वद्धि यान्ति संमामाय सिंहनाद कुव्वन्ति च तदानीं दायुद् २० 

परिखायाः समीप उपतस्था | इखायल्वशः पिलेोयाख परस्परं सम्मु- २९ 

खासम्मखीभ्रय सन्यखेखा रचयाच्युकरः | अनन्तर दायुद् भाररच्तकस्य ९२ 

करे निजभार निधाय सेन्यश्रेखा मध्यं घावन् निजम्रातणां समीपम् 

ष्यागव्य तेषां मङलं पप्रच्छ । अपरः त: साद्धं तस्य संलपनसमये २९ 

परिलेषटोयानां खेणीमध्यात् स गातीयजालुताख्यः पिलेखोयोा नरा मध्यख्य- 
रूपेणागत्य पुव्वेवद् वाचं वक्ति स्र ताच्च दायुट् खश्ाव। तं पुरुषं 
वीच्छ इखायेल्वं्स्य रव्यं लाका अतीव भीता तस्य सम्मृखात् ९४ 
पलायाद्चक्रिरे। अनन्तरम् इखायेलवंश्स्य मनुजाः परस्परम् ऊचिरे ९५ 
योऽयं मनुज खायाति खनं किं युयं पश्यथ? खव इखायेल्वंशं स्पध 
चितुम् अागमत्। र्नं यो जने इनिव्यति राजा तं विपुलधने धेनवन्तं 
करि स्यति निजदुह्ितर्च्च विवादइयिष्यति.तस्य पिद्टवंश्मपौखायेलवंश- 

मध्ये निष्कारं करिष्यति | अनन्तरं दायुद् खसमोपे तिरतो मनुजान् ९९ 
पप्रच्छ, अस्य पिलद्धीयस्य इननेन यो जन इखायलवंशम् अपमानात् 

माचयि्ष्यति तं प्रति किं कारिष्यते? कोऽयम् खच्छन्नत्वक् पिलेटीय- ९७ 

लोको यद् अमरेखरस्य सन्यश्रेणो निन्देत् ? तता मनुजाः पुब्बेवर् 

ऊ चः, तस्य न्ते तत् फल दास्यते। 

अपर ते लाकः समं तस्य संलपनं निशम्य तस्य ज्येष्टो भ्रातेलीयावा ९८ 

दायुदा विरूढं क्रोधेन परज्वल्य बभाषे, त्वं कुताऽचागतेाऽसि ? तेऽल्यमेषाः 

प्रान्तर मध्ये कस्य समीपे त्वया समपिताः? अदं तव परगल्मतां मनेोदुट- 
ताञ्च जानामि त्वं युद्धं जद्धमागताऽसि । दायुद् अवदत्, मया किम् ९९ 

अपराद्धं ? खतत् किं वाङ्माचं नहि 
अनन्तरं स तस्माट् न्यस्य कस्यचित् समीपं परारत्य तथव पप्च्छ, ९० 
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१७ च्यथ्यायः | शिमूयेलस्य प्रथमं पतक । €१ 

९९ अतस्ते लाका अपि तस्म एव्ववद् उत्तरं ददुः। तदानोँंदायुदा यद्यद् उक्तं 
तस्य किंवदन््यां शालेन श्चतायां शेलल्तं खसमीपम गन्तम् खनजन्ञो। 

३२९ अपर द्ायुट् शालम् अवदत्, तस्य छते कस्यापि मानसं निराशं 

९६ न भवतु | भवत रख्ष दासा गत्वा तेन पिले्ोयेन समं योव्धति। ततः 
शोलो दायुदम् अवदत्, त्वं तं पिलेधीयम् आक्रम्य तेन समं येदं 

९३४ न शक्नोषि यतस्तं बालः स च बाल्यकालमारभ्य योद्धा । दायट् 

९५ शलं बभाषे, भवत खघ दासोऽहं मत्तातस्य मेधान् अचारयं, तन्मध्ये 
सिंह भल्लृका वाजग्मतुच्तयोरेकेन त्रजमध्यात् मेघवत्से तेऽ तस्य 
पश्चाद् गत्वा तं मारयित्वा तस्यमुखात् तं वत्सम् उदघारयं, अनन्तरम् 

अन्यस्मिन् मम विरुद उत्थितेऽद्ं तस्य उसच्रु त्वा तं ताडवन् यापा- 

९९ दितवान् | इत्यं भवता दासेन सिंदभल्लृका व्यापादितो, अमरेसस्य 
सेन्यश्रेणोनां निन्दका योऽयम् अच्छिन्नत्वक् पिलेटीयः सोऽपि तयोरे. 

९० कस्य तुल्या भविव्यति । दायूट् अपरमपि याजदार, सिंहभल्लूकयोः 
करता ममेडत्ता परमेशखरोऽस्य पिलेदधेयस्य करतेाऽपि माम उडारयि- 

ष्यति । ततः शैला दायुदम् वदत् याहि परमेशखरस्तव सङो भवतु । 
६८ ष्नन्तर श्राला निजसज्नया दायुद सञ्जनयन् तस्य शिरसि पित्तल. 

९९ मयं शिरस्तरं निदधे तस्य गाचे वम्मं च ददा अपरः दायुद् तत्स॒च्जेा- 
परि खङ्ग बद्धा गन्तुमुद्यतः, किन्तु दायुद् पूव्वे तस्याः परीक्ताया 

अकरणात् पएालमवद्त्, अनया सनज्नवा नाहं गन्तं एक्रोामि यतो 

४० मया तस्याः परीच्ता नाकारि तस्माद् दाबृद् तां विमुमुचे। अपरः 

स निजयष्टिं करेण जग्रादइ खोतसख पञ्च माचज्जिंतपाषाशान त्वा 
मेवपालकयेोग्ये खीयपात्े ऽतः सम्पुटे निदधे, अपरम् अभ्सच्तेपक- 

४१९ गुणं करेणादाय तस्य पिलेष्टीयस्याग्रं जगाम । ततः पिले्टीयोऽयं गच्छन 

दायदः समीपवर्ती बश्चूव, तस्य पलकवादही च तस्यायेऽये चज्ितवान्। 
४९ पर पिलद्धोयेन चतुदिणशं निरीच्छ दादे सन्द्षटे स तं तुच्छं बवधे 

५९ यतः सोाऽल्यवयस्क इवद्रक्तवणः सुन्दरवदनखासोत्। नन्तरं सपिके- 

खयो दायुद् जगाद, किमहं कुकर यत् त्वं दण्डं दौरा मम 
समीपम् अगच्छसि? अपरः स पिलेीयः खदेवानां नामानि वदन् 
दायूदं श्रष्णप | पिलेद्धीयो दायुदम् अपरमपि जगाद, त्वं मम समो- 
पम् ऋागच्छाद्ं तव मांसं खेभ्यः प्रान्तरस्य परुभ्यश्च ददामि । 

४५ ततो दायुद् तं पिलेषटीयं जगाद, तवं खकु गलं ग्रल्यद्च गएषोलवामम 
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९२ श्मूयेलस्य प्रथमं घु स्तवं । १७ ध्यायः | 

समीपम् खागच्छसि किन्त्वहं त्वया निन्दितस्य सेन्याधिपस्य प्रभोः पर- 

मेचछरस्यार्थत इखायेलः सेन्यखरेणोनाम् रश्रस्य नान्ना तव समीपम् 
गच्छामि | अद्य परमेशखरस््ां मम हस्तगतं करिष्यति तेनाहं तामा- 

इत्य तव शिरश्छेदं करिष्यामि पिलेद्धोयानां सैन्यानां शवांखाद्य 
खगेग्धो वनपश्ुम्धख् दास्यामि, तेनेखायेलः सदाय खक ङ्खखर आस्त 

इति एयिवीनिवासिनः सर्व्वं त्रासयन्ति अपरं परमेशरोा न खक्श्ले 
[क भस ~~ न [ऋ $ [ख [र [त 

जंतेव्यपि समागता इमे लाका ज्ञास्यन्ति यता युद्धं परमेश्वस्स्यव तेन 
च ययम् अस्माकं करेषु समपयिष्यध्वे । अनन्तरः तस्मिन् पिले्टीय 

9९ 

४८ 

उत्याय दायदा सह मेलितुं समपस्िते दायद् शधं पिलष्टीयेन समं 

मेलितुं सन्यश्रेणयाः सम्मुखेन दघाव। अनन्तर द्ायुद् खसम्पटकं करः 

दत्त्वा पाघाणमेकं बह्धिव्कृत्याश्मच्तेयकगुणेन परिच्िप्य तस्य पिलेोवस्य 
भाले ताटग् खाजघान येन स पाघाणस्तस्य भालं प्रविवेश तेन स श्मा- 

वधोमुखीश्चय निपपात । इत्यं दायुद् गुणपाघाणाभ्यां तं पिले्टीयं 
जित्वादहइव्य मारवामास किन्त दायदः करे खडा नासीत् | अनन्तरं 
दायृद् धावन् तस्य पिलेद्टीयस्य पाश्च तिन् तस्य खङ्ग उर्दीत्वा कोाषाद् 
वद्िष्बुद्य तं इत्वा तख शिर ख्िच्छेट । अनन्तरं पिलष्टीयाः खेषां 

वीरस्य मरगं वीच पलायाच्चक्िरे। 
तत इखायेला यिद्धदायाख लाका उवाय जयनाद् कत्वा समभ्ूमेः 

प्रान्तम् डकोाणस्य गोपुराणि च यावद् पिलेष्टौयानां पश्चाद् दधावु्ततः 
पिक्तटोयानां इतन्लोकाः एरयिमस्य वत्मेनि गातस्येकरा णस्य च समीपे नि- 

पेतुः। अनन्तरम् इखायेल् वंशौ वाः पिलेदधोयानां मच्ाद् गमनात् पराट- 

त्यागत्य तेषां शिविरं लाठयामासः। अनन्तर दायुद् तस्य पिलेष्टौयस्य 

श््सि सद्यतल्वा यिरूप्लमम् खनिनाय तस्य सच्नाच्च निजदूय्ये निदघे। 
तस्य पिले्टोयस्य विरूढं दायुदेा निगेमनकाले शालन्तं विलाक्य 

` निजसेनापतिम् अव् नेर पप्रच्छ, हे अवनेर, खव युवा कस्य सुतः? 
अवनेखाऽवदत् , दे राजन् खं तव जीवनस्य शपथं छत्वा बद्ामि, 
तदं न जानामि।. तता राजा जगाद, अयंयुवा कस्य सुत इति 
त्वं च्छ | अनन्तर पिलेद्धेयस्य इननाद् दायदः प्रत्यागमनकाले अव्- 

नेरः पिलेष्टीयस्य शिरः करेण वदन्तं दायदः लस्य समीपम् खानि- 
नाच। तदग शालक्तं एवान, दे युवन् त्वं कस्य खताऽसि? दावृट् 
घरत्यवदद् खद्धभवतेा दासस्य वेतलेदहमीययिश्यस्य सताऽस्ि। 
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१८ अध्यायः शम् येलस्य प्रथमं पुस्तकं । ९ 

१८ अष्टादशऽध्यायः। 
९ द्ायेद्ं प्रति येोनायनस्य प्रोतिः ५ शलस्येष्या १. टद्ाय॒दं दन्त चेष्टा १९ भोतलं 

१७ च्येष्ठकन्यां दतुं सखौकारः ९० कनिष्टकन्याच्च दातुं खोकरणं २८ दायदः छत- 
काय्येताकारणात् भौतिदद्धिख। 

१९ अपरः ्ोलेन सह तस्य कथायां समाप्तायां योनायनस्य प्राणनां 
दायदः प्राणः सद मिलितत्वाद् योनायनः खीयप्राणतुल्ये तस्मिन प्रेम 

९ कक्तेमारेभे। अपरः ए्रालस्तस्मिन् दिवसे तं ग्द्ीत्वा तस्य तातस्य निवे- 

रे शनं गन्तं न ददा | अपरः योनाथनेा दायुदि खप्राण्तुल्यं प्रेम कुव्वन् 
५ तेन समं नियममेकं चकार | अपरः योानाथनोा लिजगाचस्थं वसनं 

सज्नां खङ्ग धनुः कटिबन्धनञ्चापि खस्माट् विमाय दायृद् दत्तवान्। 

५ अनन्तरः ला दायुदं यद्यत् कम्म कन्तुः पडितवान् दायुद् गत्वा 
तदेव सफलं चकार, ततः शला योद्धणाम् अधिपतित्वपदे तं न्ययङ्कू, 

₹ अपरं सव्वलेाकाः प्रालस्य ग्टत्याञख तस्मिन अतुष्यन् | अनन्तरं पिले- 

छीयं वीरं इत्वा दायुदः प्रत्यागमनकाले लोकेष पतिटमानेघु योधितेा 
सुरुजध्वनिना दषेनादेन चितन्तरी वाद्येन च टत्यं गानच्ख कु््व॑व्यः शोल- 

° राजं पलयुद्यातुम् ₹खायेलवं शस्य सकलनगरेभ्येा वदिभूयाजग्मृः । अपरं 
वाद्यवादनकाले योषितः परस्परम् ऊचिरे, 

शलेनारिसदखाणि इतानि समराङ्गने । 

दायुदापि विपत्ताणामयुतानि तानि च। 
८ तद्वाव्येनासन्तुदटः गेलो भ्टश काद्धा जगाद ता दायृूदम् अयुतानां मां 

केवलं सहखाणाम् जेतारमवदन्, ख्तेन राजत्वं विना तस्यापरं किम 

९ अलब्धं ? तं दिवसमारभ्य शला दायुदः परति कुदृष्टि चकार । 
१० परदिवस ईखरस्यानमलत्या दुद यात्मनि प्रालमा्िते स गेदमध्ये 

प्रलापवाक्यानि वक्तमारभे, अपर दायुद् प्रतिदिनं यथाकरात् तथा 

१९ कराभ्यां वादयामास ; तदानीं एलस्य कर ग्रूलकम् आसीत् शाल- 

स्तच्छ लं लच्े निच्तिप्य जगाद, अदं दायुद् मित्या समं व्यव्यामि किन्त 

दायृद् वारदयं तस्य समीपाद् अपससार। 

१९ अपरः परमेश्वरः शालं विद्धाय दायुदा सादं तसा तेन शना 

९२ दायुदो विभयाच्चकार | ततः शालः खसमीपात् तदूरयित्वा सदहखसे- 

नापतिपदे नियुक्तवान् ततः स लोाकानाम् खयरसरो श्रूत्वा गमनागमने 
९४ चकार । अनन्तरं दायुट् खोयसकलयाचास छतका्या बश्चूव परम- 
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६9 शिमियेलस्य प्रमं पस्तकं | १८ ध्यायः | 

शवरखख तन सम तस्था । तता दायद् कछतकाय्य रखवेति दृष्ट्रा शालस्तस्माट् ९५ 

विभयाञ्चकार । किन्त्विखायेला यिद्कदायाख्च सव्व वण दाय॒दि ९९ 
पिपियिरे यतः सतेषाम अग्रसर श्ूत्वा गमनागमने क्तवान् 

अनन्तरः शला दायूद्ं जगाद, मेरवानामिकां मम ज्येां दुहितरं ५७ 
पश्य, अददं तां भाव्या तुभ्यं दास्यामि, त्वं मम प्ते वीर्यवान् श्ूत्वा 
परमेश्वरस्य छते संग्रामं कुरु। यत र्व मम करेण न इन्तव्यः पिले- 

दधीयानां स्ते ₹ंन्यतामिति वाचं लो मनसा बभाषे। दायृद् शोलम् १ 
उक्तवान् अदं कः, मम पाणाख के, रखायेल्वंशमध्ये मम पिदट्वंशख कः 

यदं न्टपस्य जामाता भवेयं ? अपरं शलस्य दुदितुर्मैरवाया दायूद्ं ५९ 
प्रति दानसमय उपस्थिते सा मिहालातीयानोयेलाय भाय्यायंम् अदायि। 
अनन्तरः शलस्य कन्धा मीखला दायूदि पेमाकरेोत्, ततः ष्टोल- ९० 

स्तद्रात्ता श्त्वा समतुष्यत् । अनन्तर प्रोलः कथयामास, अद्धम् णनां ९१ 
दुदितरः तस्मे दास्यामि सा तस्योन्मायोा भवतु पिलेद्धीयेः स इन्यतां। 
अतः शोल दितीयवारं दायुदम् अवदत् तमद्य मम जामाता भव । 

अनन्तरः शलो निजग्रत्यान् आदिदेश, यूयं गुप्तं दायुदा समम् ९२ 
खलप्येदः वदत, पश्य राजा त्वयि तुष्यति तस्य सव्व भ्टत्या अपि त्वयि 

पोयन्ते अतस्तं चपस्य जामाता भवितुम् खद्ेसि । तते दायदः कणं- ९९ 
गे चरे लस भ्लेतादच्तु वाव्येयृक्तोषु दायुद् अवदत् राजजामाटलं 
कि युष्राभि लघु बध्यते? अदं दरिनोाऽल्यमान्धाऽस्मि । अनन्तरः ९५ 
ष्रालस्य भ्टव्यास्तं तदृत्तान्तं ज्ञापयामास, दायुद् तानि वाक्यानि वक्ति । 

ततः ष्रालः कथयामास, युष्राभि दायुदे कथेघा कश्यतां, राजा त्वत्तः ९५ 
किञ्चन पणं न याचते केवलं पस्य एचुपरतीकाराथं पिलेष्टोयानां शतं 

लिङ्गाग्रलच याचते, चतः श्योलः पिलेद्टीयानां करे दीयूदं निपातयितु 
मतिञ्चकार । अनन्तरः राजग्टयेस्तानि वाक्यानि ज्ञापितो दायूद् ९९ 
साजजामाता भवितुं भद्रं मेने । तदानीं विवादस्य समयेऽनुपस्थिते ९७ 
दायूट् तस्य मनुजाश्च गत्वा पिलेटीयानां दे शते लोकान् जघ्नुः सच 
तषां लिङ्गाग्रत्वच -अनिनाय तासु राजजामाटत्वस्य पणरू्पं राच्चे 

दत्तासु रौीलः खदुितरं मोखलां तस्मे ददौ | 
अनन्तर परमेश्रोा दायदा सममास्त इति एालेन चाचष दृष्ट्, रल 

प्रालस्रः दूडिता मीखला च तस्मिन अप्रीयत । खतो हेतोः शला दाय॒द- ९९ 
मधि पुल्डस्माद्धिकं विभयाच्वकार ततः एला यावज्जीवनं दायुदःष्रातु- 
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१९ ध्यायः | श्मुयेलस्य प्रथमं पुस्तकं | ९५ 
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द° स्तस्था । अनन्तर पिलेष्टोयानाम् अधिपतयो वदधिरगच्छन् खपरः यति 

वारान् वदिरगच्छन् तति वारान् शलस्य सकलभ्टव्यानां मथ्छे दायृद् 
छतकाय्ा बभ्चूव तेन तस्य नामातीव मान्यं बश्चूव। 

१८ ऊनविंशऽध्यायः। 
९ दायृदा साद यानाथनस्य संलपनं४ द्ायदमधि पितुः समोपे निवेदनंल दायदः 

घरति शलस्य द्षस्तं न्तं तस्य ग्द लाकव्रंषण १२ द्द् परस्ायन १८ रामसतं 

{भिमयलस्य समोपं गमनं । 

९ अनन्तरः शला दायुदः इन्त निजपुच्चेण योनाथनेन सकलभ्टवयेख 
२ समं मन्तणां चकार । किन्तु शेलस्य युच्चो योनायनेा दायुदि भ्यम् 

ऋप्रोयत । अते योनाथनेा दायृूद् जगाद, मम तातः शलस्लां इन्त 
चेते तस्मादद्धं विनये त्वं प्रातःकाले सावधाना भूत्वा गृपतस्थानम् 

द ाथित्य छत्न स्ति । अपरः त्वं यच त्तेचे स्थास्यसि तच स्थाने वहि 

भयां गत्वा निजतातस्य पाञ्च तिन् त्वामधि निजतातं सम्भाषिष्ये, 
यच च्छामि तत् लां ज्ापयिष्यामि। 

४ नन्तरं येानाथनः खतातस्य श्नोलस्य समीपे दायूदमधोति सदा- 
क्यानि व्याजहार, राजा निजदासस्य दायदः प्रतिकूलं पातकं न 
करोतु, यतस्तेन भवतः किमपि नापराद्धं तस्य कम्मभिञख भवान् अती- 

५ वोपहछछतः। स खप्राणान् नित्िप्य तं पिलेष्टीयम् अवधीत् ततः पर- 

मेखरेणेखायेल् वस्य मदद्धारे छते भवान् तद् दृष्ानन्दितिवान् । 
च्चत इदानीं भवान् कुता दायदः इत्वा निदाघस्य शोखितपातेन पातकं 

€ भविष्यति? ततः शाला योनाधनस्य वचसि मना निदाय एपथं रत्वा 

° व्याइरत् परमेशख्रोा यद्यमरोाऽस्ति तदि स न घानिष्यते । अनन्तरं 

योनायनोा दायूदम् आद्य तदत्तान्तं तं ज्ञापयामास । अपरः प्रलस्य 
समीप योानाथननानोता दायुद् पृव्वकालवत् तस्य सात्तात् तस्था । 

च्छनन्तरः पनख् र्ण उपस्यिते दायृट् वदिगव्य पिलेद्धोयः समं 

युद्धा तेषां मदानिदहननं छतवान् ते च तस्य सम्मुखात् पलायाच्यक्रिरे । 

९ अनन्तरः दुः अत्मा परमेशखरस्यानुमव्या शेलम् अशितवान् तदा 
-गूलइस्तः एला निजगेद उपाविश्त् दायर पि कराभ्यां वाद्यम् 

१० अवादयत् । रखुतस्मिन काले शालः लेन दायदः भिच्या सम वेदम् 
५) 



, श्षमूयेलस्य प्रथमं पुत्तकं । १९ ध्यायः । 

अयतत, किन्तु स श्रोलस्य सम्मुखाद् अपासरत् तेन शूलेन भित्ति 
विंदा तते दायृद् तसां स्जन्धां पलाय्य स्च्तां प्राप । अनन्तरः १९ 
परोल दायुदः निरीच्ितुं पातःकाले इन्तुच्च तदरोहसमीपं दूतान् पेष- 
यामास, तदानीं दायुदो जावा मीखलातद्वात्तां तं खावयित्वा जगाद, 
यदि त्वम् अस्यां रजन्यां प्राणान् न रत्सि तदि खा घानिष्यसे। 

अनन्तरः मीखला वातायनेन दायुदम् अवरादहयामास, ततःस गत्वा १९ 
पलायनं छत्वा र्तं प्राप । अपरं मीखला पुत्तलिकामेकां ग्टहीत्वा ९२ 
श्व्यायां ्ययामास तस्याः शिरसि च छागलेोमनिम्मितम् रकं कन्दुकं 
निधाय वसनेन तामच्छादयामास । अनन्तरः लेन दायुदं धन्तुः ९४ 

दूतगणे परहिते मीखला कथयामास स पोडित ात्ते। ततः एला ९५ 
दायदः बीच्ितुं दूतान् प्रडित्य जगाद तं ख्या समं मम समीपम् 
आनयत तमद्ं हनिष्यामि। अनन्तर दूता अभ्यन्तरम् आगव्य खद्वायां ५९ 
पुत्तलिकामेकां तव्याः शिरसि छागलान्नां गेण्डकच्च ददृशुः । अतः ९७ 
श्लो मीखलां जगाद त्वंमां कुत इव्यं पावश्वयः? मम रिपुः कुतस्लया 

विष्यो सचितः मीखला शोलम् अवोचत् स कथितवान् त्वंमां 
विसजं, कस्मादहं त्वां हनिष्यामि? 

अपरः दायृद् पलायनेन रच्तां प्राप्य सामतनगरे शिमूयेलस्य समोपं ९८ 
ग्रत्वा खं प्रति पलेन यद्यत् छतं तत् सब्पै तं ज्ञापयामास, अनन्तरं स 
शमूयलच गत्वा मटठघु न्यवसतां । अनन्तरः पश्च दावुद् रामतस्थमढेषु ९९ 

विद्यत इति वात्तां खत्वा शाला दायुदः धत्त दूतान् प्रेषयामास | तेदूते २९. 
भविष्यदाक्वानि कथयतां भविव्यद्वादिनां गणे तान् अधितिषति शिम्- 

येले च सन्दृष्टः इच्रसात्मा बलस्य तान् दूतान् च्छधितष्छा, ततस्तेऽपि 

भविष्यद्ाक्यानि कर्यावतुम् अार्भिरे | तद्वात्ता खुत्वा शाल इतर- ९१ 

दूतान् प्रेषयामास ततस्तेऽपि भविष्यडाक्यं कथयितुमारोभरे | खनन्तरः' 

ष्रालस्ततीयवारंटरूतान् प्रेषयामास, तेऽपि भविव्यदाक्छं कथयितुमारे- 

भिरे। खतः शालः खयं रामतं गत्वा सेखस्थं ₹इत्कूपं धाप्य शििम्- ९२ 

यलद्ायुद्ा कुच विद्यत इति पप्रच्छ | ततः पश्य ता रामतस्धेषु मठेषु २२ 
विद्येत इति लाङरुत्तो एला रामतस्थमठान् जगाम ततः प्ररर्खर- 

स्यात्मा तमप्यधितद्धा तता सामतस्थमठेषु तस्यापर्टितिं यावत् साऽपि 
गच्छन् भविष्यदाक्ानि कथयामास । तथा वस्त्रं मेाचयित्वा श्मू- ९४ 
यलस्य सम्मुखे भविव्यदाक्यानि जगाद छतर्ञादवाराचच्च वस्त्रदोनः 
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२० ध्यायः | शिमयेलस्य प्रथमं पुस्तक । €७ 

सन् शयित्वा तस्यो । तस्मात् लोका वदन्ति शे लाऽपि किं भविव्यदादि- 
नाम् रकाजनः 

२० विंशेऽध्यायः। 
१ यानाथनद्ाय॒दाः कथापकथनं १९ तयोः चेचगमनं शएपथन नियमकरणं २४ प्रतिपदि 

दायदो ऽनपस्थित यानाथनं प्रति शलस्य क्राधकरणं २५ द्ायृट् प्रति यानाथनस्य 
वान्ताद्ानं ४९ द्ायृदोा विसजंनं। 

९ अनन्तरं दायुट् रामतस्थमठेभ्यः पलाय्य योनाघनस्य समौपमागत्य 
जगाद्, मया किं छतं कि वापराद्धं तव पितुः समोपे वा मम पापं किं 

९ यत् स मम प्राणान् न्तं चेते?ेततःस तं बभाषेनेवं भवतु त्वं न मरि 
व्यसि। पश्य माम् अच्ञापयित्वा मम पिता दत् च्त॒नं वा किमपि कम्मे 
न कुरूते तहिं मम तात ण्त् कम्मं मत्तोऽपह्ूव कुतः करिव्यति? तद 

2 भवितुं न शक्रोति । तता दायुट् शपथं छत्वा पुनसत्रवीत्, अदं त्ववा- 

नग्टदीत इति तव पिता सम्यक् जानाति, अतः कारणात् स कथयति 
यानाथनो यन्न दुःखिता भवेत् तदयम् र्तन्न ज्ञाप्यतां। खम् अम- 
रस्य परमेश्वरस्य तव प्राणानाच्च शपथं करोमि, मम गटव्योखैकपद्- 

४ मातं विच्छेद अस्ते। योनाथने दावूद् बभाषे तव मने यद् अभिल- 
५ घति तदेवाहं करिष्यामि । दायुद् योनाथनं जगाद पश्य खः प्रतिपदि 
पेण समं मोजनाय मयोपवेद्धव्यं, त्वं मां विसजं तेनाहं टतीयदिनस्य 

€ सायंकालं यावत् च्चे छन्नस्तिछामि । ततस्तव ताता यदि ममानुषस्थितेः 
कारणं एच्छति तदा त्वं वदिष्यसि दायृट् निजनगराय वेतलेहमाय 
तूं गमना ममान॒मतिं याचितवान् यतस्तत्र स्थाने सकलपरिज- 

9 नाथं वाधिका यन्ता भविष्यति । ततस्तेन यदि भव्रमिद्युच्यते तरिं तवे- 
तस्य दासस्य मङ्गलं भ विष्यति, नोा चेत् स यदि चोकुप्यते तदि ममामङ्गलं 

८ निचखितमिति त्वया ास्यते। अतसं निजमेतं दासं प्रति प्रीतिम् आच. 
रिव्यसि यतस्तं खेन समं खीयमेनं दासं परमेश्वरस्य नियमेनेकेन बद्धम् 
च्करोाः। यदिवा मया किञ्चनापराद्धं तहिं त्वमेव मां जदि, तव 

€ तातस्य समीपं मांकुतो नेष्यसि? तता योनाथनोा जगाद्, रण्वं मा 

चिन्तय, मम पिता तवामलं निख्ितवान् इति मया ते त्वं किं 
५० तदात्तां न ावयिष्यसे ? दायृद् योनाथनं बभाषे, केन खरावथिष्यै?े तव 

तातश्च त्वां कौटग् निष्टुर कुभाषिष्यते ? 
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९८ शमृयेलस्य परथमं पुस्तकं । २० ध्यायः | 

च्नन्तरः येानाथनो दायुद व्यादस्त्, खागच्छावां च्तेचं यावः । १९ 

ततन वह्िभय त्तेचं जग्मतुः । अनन्तरं योनायने दायूदः यादतवान् ९२ 
इखायेलः प्रभुं परमेश्वरं साच्िगं छृत्वा वदाम्यहं ख रख्तस्मिन् समये 

वा परश्चामया यतित्वातातस्य मनसि विच्छातेतव मङ्लम् सत इति 

वोच्धादं तव समीपं दूतं प्रहित्य तदात्तां त्वां आखावयिष्यामि | यदि १द् 

च तवामङ्गलं कत्ते मम पितु मतिल्िष्टति, तद्यप्यहं तद्वात्तां तवां च्राव- 
यिष्यामि, ना चेत् परमेचखरोाऽमुकं तताधिकच् दण्डं योनाथनाव ददावु। 

ऋद्धं त्वां विखच्छमि त्वं कुशलेन यास्यसि, अपरः परमेखरोा यथा मम 

तातस्य सदाय असीत् तथा तवापि सहायो भवतु । यद् न सिये ९४ 

तदधं मम वावज्जीवनं त्वया परमेश्वरम् उद्दिश्य मां परति किं पीतिरेव 
नाचरितवब्या? मम वंश्एदपि प्रीतिः कदापि त्वयानदेदनीया, दावुदो ९५ 
स्पुगखे परमेश्वरेण भूमण्डलमथ्याद् उच्छितेऽपि सा प्रीति ने ्ेद- 
नीया । सत्थं योनाथने दायुदो वंशेन समं नियमं विधाय जगाद, पर- १६ 
मेरो दायुरो स्पिभ्यः समुचितं ददातु । अनन्तरः योनाथनो दायुदि ९७ 
पमकरणकारणात् पुनरपि दायुद शपथं कारयाञ्चकार यतः स निज- 
प्रणेखिव तस्मिन् प्रेमाकरोत् । अनन्तरं योनायनस्तमवदत् खः प्रति- ५८ 

पद् भविष्यति तच त्दीयासने शरन्यीभूते त वानु पस्थिति वदिव्यते। त्वं ९९ 
परः श्णोघ्रम॒त्तीय्य पृव्वकाय्येस्य समये यच स्थाने कन्न खसीस्तच 
स्थान रखघलाख्यस्य ग्रावण समप उपविशन् खा सखसि । लच्छवेध नच्छले- ९० 

नादं चीन् शरान् तस्य पाश्वं च्ेप्यामि। ततः पर पश्य बालकमेकं पद्दित्य ९९ 

तं वदिष्यामि, त्वं गत्वा रान् गवेषय। अपरः पश्य शरास्तवेतत्पार्॑ 
विद्यन्ते तान् संग्रदाणेति वदि स बालके मयादिश्यते तदहं त्वमागच्छ, 
मरस्य परमेखरस्य एपयं करोमि तव मङ्गलं, कापि कुमन्लणा नात्ति । 

पुनः पश्य वाणास्तवान्यपाश्वै विदन्त इति मयादिष्टे तवं स्थानान्तरं यादि रर् 
यतः परमेखरस्वां वयसजंत् । पश्यावयोरेोतत्कथाकथनमधि परमेश्वरः ९ 
सव्वदावयोा देयः साच्तो मवतु। 

अपरं दायूट् च्तेचम् खशितवान् । अनन्तरः पतिपरददिवस उपस्थिते ९४ 
राजा मोक्लम् उपविवेश । राजि खधारानुसारेण भित्तिसमीपस्ये खकी- ९५ 
यासन उपविद्टे योनाथनेऽवतिमानेऽवनेरे च शलस्य पारशवं उपविद्धे 
द्ायुदः स्थानं शून्यं तस्यो । तथापि ैलस्लस्मिन् दिने किमपि न जगाद, २९ 

यते दैवघटितमिदः सोऽशचिः, तस्छाग्रोाचं भविष्यतीति मनसि चिन्त- 
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२० अध्यायः | शिमयेलस्य प्रथमं पुस्तकं | ९९ 

९७ यामास । परदिवसेऽथात् मासस्य दितौयदिवसरे दायदः स्थानस्य 
-्न्यस्थितिकारणात् शला निजसखतं योन7थनं पप्रच्छ यिश्यस्य युच्च 

९८ दछयाऽदय च भातं कुता नागच्छति? योानाथनः शालं जगाद, दायुद् वेत- 
९९ लेदमाय गमनाथ ममानचज्ञां यर{चितवान् । स माम् खवदत् अदं विनये 

मां विसजतु नगरे ऽस्माकं परिजनानां छते यज्ञ रका भविष्यति तत्- 
कारणात् ममम्बाता मां गन्तुम् आज्ञापयत्, अतेाऽद्ंविनये यदि भवान् 
मच्यनुग्र हं करोति तष्टं कतरोऽ गत्वा निजम्ना्रादीन् पश्यामि। तस्मात् 

३० स न्टपस्य भाजनासनं नागच्छति । ततो योनाघनं परति शलस्य के 
पज्वलिते स तं जगाद, अरे विपथगामिन् आन्ञालङ्कनकारिन् त्वं 
निजलज्नां मातुरावरणीयलन्नाच्च प्रकाशयितुं यिश्यस्य सुतं रतवान् 

६९ तदहं किंन जानामि? यिश्यस्य तनयो श्रै यति कालं जीएविव्यति 
तति कालं त्वं तव राज्यं वा स्थिरं न भविष्यति, खत स्दार्नीं दूतान् 

९ प्रद्दिव्य तं मम समीपम् खनव यतस्तेन मरत्तयमेव। तता योानाथनः 
३९ खजनकं ्रोलं बभाषे स कुता घानिव्यते? तेन तिं छतं? तदा शैलस्तं 

दन्तं -गलमेकं निचिच्ेष, तता निजपिता शेना दायुदः इन्त निखि- 
९४ तवान् इति योनाथनेो बुबुधे । तदानीं योनाथनेो महाक्रदधो भोज- 

नासनाद् उदतिखृत्, मासस्य दितीयदिवसे स किञ्चन न बुभुजे यत- 
स्तस्य पितरा दायृ दोाऽपमानितत्वात् तस्य मनःपोडा जाता 

2५ अनन्तरः योनाथने दायुदा समं वं समयं छतवान् तदनुसारात् 
२९ च्तुदरमेकं बालकं सङ्कगिनं छत्वा वहिः च्तेवं जगाम । ततः खबालकं 

गदितवान् अहं यान् एरान निच्तिपामि त्वं धावन् तान् गवेषय | तत- 
२० स्तस्मिन् नालके धावति स तस्यान्यपा््ं शरः निचिच्तेम । अपरः 

योनायनेन निक्ित्तस्य शरस्य समीपं बालक उपस्थिते योनायनोा नाल- 
९८ कम् आद्य जगाद तवान्यपाश्रं किं वाणे नात्ति? योनाथनः पुन 

नालकमादय बभाषे ते धावन् गच्छ विलम्बंमाकुरु। तेन योानाथ- 
२९ नस्य स बालकः शरान् संग्रद्य निजाधिपस्य समीपम् चाजगाम | किन्त 

स बालकः किमपि न ज्ञातवान्, केवलं योनाथनदाय्दौ तत्काय्धं 

४० ज्ञातवन्तो। अनन्तरः योनाथनेा निजघधनुवोणान तस्मे खसङ्कगिने बाल- 
काय दत्वा तम् उक्तवान् रतानि ग्टहीत्वा नगरः यादि। 

४९५ अनन्तरं तस्मिन् बालके गते सति दायुद् दल्िणदिकस्थात् स्थाजैक- 
साद् उत्थाय न्युनः सन् प्रतित्वा वारचयं प्रणनाम । अपरं तै परस्परं 
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१०५ शमूयेलस्य प्रथमं युक्तकं । २९ अध्यायः । 

चम्बनं रोादनच्ध चकतुः किन्त दायद् अधिकंरूरोद । अनन्तर योना- ४९ 

यने दायदः वयाजहार, त्वं कुशलं यादि, अावाम्धां दाभ्यां परमेश्वरस्य 

नाम्ना पयाऽकारि, परमेशखरोा मम तव च मम वशस्य तव वश्रस्य च 

नित्यं सवर्तो भवतु । अनन्तरः स उत्थाय प्रतस्धे योनाथनख नगरं 

गतवान् | 

२९ एकविंशेऽध्यायः। 
९ रौमेलकार् दायूद् फविचप्पप्रात्चि ७ तच स्थान दायेगस्यापस्थितिः र दाद् 

पिलोयजालतस्य खङ्गप्राश्चिः ५० गातो यन्टपस्य साच्ताद् उन्मत्तवद् व्वदरण। 

अनन्तर दायुद् नाव्यं याजकस्याहीमेलकस्य समीपम् उपतस्थाततोा ९ 

ऽद्योमेलकः कम्पमाना दायुद साच्तात् छत्वा पपच्छं त्वमकः कुतः! 

तव सङ्गो कोपि नास्ति कुतः? तते दायृदट् अद्वीमेलकं याजकं व्याइरत् २ 

साजा मां काय्येमेकं कर्तुम् खादिष्य गदितवान, वत् कम्मं कक्तेम् 
अददं त्वाम् खादिश्च पडिगेमि तस्य किञ्चिदपि कापि न ाप्यतां। 

अपरम् अमुकस्थानम् आगन्तं द्ासनिवद्धा मया न्ययोजि । 

सदानं तव समीपे किमास्ते? पूपपञ्चकं यदि भवेत् यदेव वा भवेत् 
तदेव मद्यं टि । तता याजका दायदः प्रत्यवदत्, मम करे सामान्यः 

पपा नास्ति किन्त तरुणग्णेा वदि योषितः एयग् अभवत्, तदहं 

पविचपपान् दातुं शक्गामि । तते दायूद् याजकं प्रत्यवदत् मम निग- ५ 

मनमारभ्यद्ोचीन वा दिवसान् अस्मत्ता योषितो विच्छद आस्तेतदा 

च तरूणलाकानां वस््ादीनि पविचाण्यासन्, याचेषा च यद्यप्यपविता 
भवेत् तथाप्यद्यापि वस्त्रादिभिः पता भवितुं शक्राति । तता याजकः € 

पविचपुपान् तस्मे टदा, यतस्तच स्थान इतरपृपा नाविद्यन्त, केवलम् 

उत्तप्तपूपानां स्थापनसमये ये दश्नीोयपपाः परमेशखरस्य सात्ताट् खप- 

सारितास्त रखवाविद्यन्त | 
तस्मिन् काले भ्ालस्य ग्टव्यानाम् खकः कयाचिद् बाधया तच परमे- 9 

खरस्य साच्ताद असीत्, ददोामीयदोयेग इति तस्य नाम, स शालस्य 

पालकानां मख्य खासीत् | 

अनन्तरं द्ायुदट् अदहीमेलक जगाद, स्थाने तव करेग्परूलंखङ्गावा 

किमपि किं नासि? राज्ञः काय्यं तूणं करणोयम् इति हता मया 

खरलङ्ाद्यस््राणि नानौतानि | तता याजको गदितवान् पश्य, णख्लास्यो- < 
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२२ अध्यायः । श्ण्मूये लस्य प्रथमं पुस्तकं । १०१ 

पत्यकायां त्वया हतस्य पिलेष्टोयजालृतस्य खद्धा वसनेन वेटित खुफादस्य 
पञ्चाद् विद्यते, यदि तं जिघृच्तसि, तदं ग्टहाण, तं विना स्थानेऽचान्यद् 
अस्रं नास्ति। ततो द्ायुद् गदितवान् सोाऽनपम र्व, तं मह्यं दहि । 

१० अनन्तरं दायद् उव्थाय तदवसरे शालस्य समीपात् पलाख गातीय- 

९९ ठपस्याखीश्स्य समीपं जगाम | तत खाखीष्रस्य भ्यत्यास्तम् अवदन् अयं 
जनः किंदश्स्य राजा दावद् न डि? अपर, 

एलेनारिसदखाणि इतानि समराङ्ने। 
द्ायुद्ापि विपत्ताणमयुतानि हतानि च॥ 

९२ इति वाचं योषिता व्यं कुव्बेयः किमेतमधि न जगुः? दावृद् तां 
कथां खमनसि न्यधित, अपरम् अआखीशस्यस्य गातौवराजस्य कारणात् 

सातीव भीत्वा तेषां साच्ताद् चाचारान्तरं छत्वा तेषां समीप उन्मत्त 
सव व्यवद्धारः कुव्वन् दारकपाटानि व्लिखत् निजश्सच्रुपरि च लालाम् 

१४ अच्तर यत् | तत अखीशः खीयभ्टव्यान् जगाद, पश्यतायं मानुष उन्मत्त 

९५ ख्व, स यु्राभि मम समीपं कुत अनाधि? मम किम् उन्मत्तानाम् 

अभाव आस्ते यद् युयं मम समीपे निजोन्मत्ततां दशयितुम् र्नम् 
अनयत? किमेष मम ग्रम् खागच्छेत् ? 

रर दाविंशाऽध्यायः। 
१ अदटुल्लमग्दायां दाय॒द्ा रक्ताप्रापणं टे मायावोयराजस्य समोपे पिद्टमाचरा 

स्थापनं ५ गाद्ाष्यभविष्यद्क्तं मन्त्रणया यिह्टद्ट्श्णय द्ाय्ट्ा गमनं ९ दाचूद्मधि 

शालेन सदासानां तिरस्करणं «८ भ्ल प्रति द्ायेगस्य कथनं १५९ याजकान् न्त् 
शलस्य निदेशः १७ तेषां तदौोयनगरस्य च नाशनं ° अवियाथरस्य पलायनं। 

५ अनन्तरः दायुदट् तस्मात् स्थानात् प्रस्थाय अदु ल्लमास्यां गुहाम् असि- 

तवान् ततस्तस्य श्वातरः पिटटपरि वाराख तचचिश्म्य तस्य समीपं गतवन्तः। 
न हि - ०५ र [र 

२ अपरम् ऋणिदुःखिविरक्तमानसलेाकेषु सव्वैु तस्य सन्निधो मिलितेषु 
स तेषां सेनापति बेभूव। इत्यं प्रायेण चत्वारि शतानि लोकास्तस्य 

सङ्गन बभूवुः। 
द अनन्तरं दायुट् तस्मात् मोयावीयमिस्पीं नगरीं गत्वा मोयावीय- 
मदीपतिं वादइस्त्, अद्धं विनये, रंखरो मां प्रति किं करिष्यति तद् 
यावन्न वेन्चि तावद् भवतः समीपमागत्य प्रवस्तं मम पितरु मातस्चा- 
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१०२ शमूयेलस्य प्रथमं पुस्तकं । २२ ध्यायः | 

नजानातु । ततस्ता मायावीयमद्ीप्रतेः साच्तात् तेनानीतो, यावच्च 

दायृद् दुगंमस्थाने तस्थो तावत् ता तेन पेण साकं न्यवसतां। 
अनन्तरं गादनामा भविष्यदादौ दायुदं जगाद, त्वं पुनदुःगमस्थाने ५ 

न तिष्, याचां विधाय चिद्कदादेशं याहि । ततो दावृट् षस्थाय इदेर- 
ताख्यवनम् ऋखितवान्। 

तदानीं दायृदस्तस्य सङ्गिनाम्प्यदेषः पाक्त इति निशम्य शला ९ 

गिवियाया रामतस्थरच्तकस्याधः शल्य इस्तः सन् उपाविशत् तस्य 
ग्द्याञ सव्वं$वति मानास्तम् अवेष्टन्त । अपरं शला निजचवुदिच्छ- ऽ 
वतिदमानान् भ्यव्यान् जगाद, दे विन्यामोनवंशीया नराः, यूयम् खाक- 

शयत, विशयस्य सुतः किं युष्माकम् रखकेकस्मं शस्यच्तेचायि नात्ता 

च्तेचाणि च दास्यति? स किंयुश्माकम् रकंकं सहषसेनापतिं शतसेना- 
पतिं वा करिष्यति, यद् यूयं सव्वं मम प्रातिकूल्येन कुमन्तणाम् ऋकु- ८ 

रुत? यिशयस्य पुचल्लेण साकं मम पुच्लो नियमं छतवान इति युश्राकं 
कोपि मम कणेगाचरः नाकरोत्। अपरम् खद्य छद्मना मां हिंसितुं मम 

किङ्करा मत्सुतेन प्रवत्तित इति वात्तां मां ज्ञापयितुं युश्राकं कापि 
मां नानु कम्पते । 

अनन्तरः गोलस्य ग्टत्यगणमध्ये ऽवतिष्टमान इदोमीयदोयेगः प्र्य- < 
वदत् अदं नोाव्याम् अदहीटवस्य पच्तस्यादहीमेलकस्य समीपं गच्छन्तं 

विश्यस्य प॒च्लं टद्ध्वान्। स तस्य कते परमेश्वरं एवान् तस्म पाथेय- १० 
जव्याणि दत्तवान् तथा पिलेषटीयजालूतस्य खङ्मपि तस्मे दत्तवान् | 

ततो ऽदीटुवस्य युल्लम् अदीमेलकं याजकं तस्य सकलं पिटवंशम् १९ 
अता नाववासिनो याजकान् खङ्कातुं राक्ता दूतेषु प्रदितेषु ते सर्वव 
नटस्य समीपम् अगताः । अनन्तरः पोलोाऽवदत् हे अद्दीदूवस्य पुच्च, २ 
धुना ष्टण | स प्रत्यवदत् हे मम पभो, यदम् उपस्थित असे | अनन्तर ९२ 
ओलक्तं जगाद त्वं विश्यस्य पल्ल मम विरुडं कुता राजगेहं छत- 
वन्तो? अपरम् खद्यस यत् मां हिंसेत् तदथं लं तसमै कुत भच्यं खच 
दक्वा तस्य छते संशखरम् अच्छः ? ततो ऽदोमेलकेो राजानं घत्यवदत्, ९४ 
भवते ग्टव्यगणमय्ये दायुदिव विश्राखयो राजजामाता राजमन्रणा वगते 
भवते गेद्े सम्मानित का भवेत्? तस्य छंत डरः घष्टुम् खद्धं किम् १५ 
अद्यासव्यवान्? तत् मत्तो दूरौीभवतु, राजा निजदासं दासस्य परि- 

वासाच्च प्रति नेमं दोषम् यर्पयतु । भवता दास रुतदथेस्य न्यु नाधिकं 
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१९ किमपि नावगच्छत्। किन्तु राजा जगाद, हे अदीमेलक त्वयातव 
छल्खेन पिट वंशेन च मत्तव्यमेव | 

९७ अनन्तरः राजा खचतु्दिच्छवतिमानान् पदातिकान् अवदत् यूयं 

पराद्य परमेश्वरस्य याजकान् इत यतस्तेऽपि दायुदस्य सहाया खभ 
वन् अपरं तस्य पलायनं ज्ञात्वापि मम कणेगेाचरं नाकुव्व॑न् । किन्तु 
परमेखखरस्य याजकान न्तु पस्य दासाः करान् विस्तारयितुं नाङ्गी- 

९८ छत वन्तः। अनन्तरः राजा दोयेगम् अवदत् त्वमेव पराडत्य याजकान् 
जदि । तत स्दोामीवदोवेगः पराटव्य याजकान् आम्य तस्मिन दिवसे 

१९ कापौसरूचनिभ्मितेफादपरिधायिनः पञ्चाशीति जनान् जघान । अपरं 
सनावनामकं याजकानां नगर खङन वयनाश्वर् अयाद् योषितपरुष- 
बालकस्तनपायिणश््ग्रिन् गागद्भमेषांश्च खड़न जघान। 

९० तस्मिन् काल अवियाथरनामा अदीटूवस्य पाचोऽद्यीमेलकस्य पुत्तो 
९९ स्तां प्राप्य दायुदः पञ्चात् पलायाञ्चक्रे | शालः परमेश्वरस्य याज- 
९९ कान् अनधीदिति वात्ता साऽवियाधसे दायृदः जगाद । ततो दायुर् 

अविवाथरं बभाषे, दइदमीयदोयेगस्ततच्र स्थान आसीत् तस्मात् स 
पलं मम वात्ता वदिष्यतीति मया तस्मिन्नेव दिने बद्धं | तव पिटवंशी- 

९९ यानां बधस्य कारणमहमेवाभवं। त्वं मया साकंतिषमा भैषोः, मम 
पाणनाशम् अचेद्धित्वा कोपि तव घ्राणनाशं न चेद्धिष्यते, तव र्च्तायम 
अमेव तवाञ्रयो भविष्यामि। 

त @ न ॥ 

२२ चयोविंशोऽध्यायः। 
कियोलाया आक्रमणं 9 अधिद्ाय॒दं शालस्य कथनं ८ द्ायृद्ं परमश्चरस्य प्रति- 
वद्नं १२३ दायदः सौफारण्ये पलायनं यानाथनन समं साच्तात् करणं १९ शालं 

प्रति सोफौयलाकानां वात्तावद्नं दायदः पञ्चाङ्गमनात् शलस्य निरेत्तिः। 

५ अनन्तरः पिलेदौयाः कियीलया समं रणं कुव्वन्ति ्रस्यमद्नस्थानानां 

९ शस्यानि रन्ति चेति वात्ता श्रुला दायुद् परमेश्वरः पप्रच्छ तान् पिले- 
डोयान् खादन्तः मया किं गन्तं ? ततः परमेश्रो दायूदं बभाषे वाहि 

३ पिलेष्टीवान् आइ कियोलां रच्त। तता दायरा लाकास्तं जगदुः 
पश्या विद्ृदारेशे तिषद्धिस्साभि मंतव्यं, तदहि कियीलावां पिले- 

» द्टोयसेन्य्रेणी नां प्रतिकूलं गत्वास्माभिः किं तताधिकं न भेतव्यं ? अनन्तरः 
दायृदर् पुनरपि परमेश्वर पप्रच्छ, ततः परमेश्वरः प्रत्यवदत्, त्वमुल्थाय 
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कियीलां याहि, अहं पिलेदटोयान् तव करे समपंयिष्याभि। खता 
दायुद् तस्य लोकाच कियीलां गला पिलेद्धोयेः समं रगं छता मडा- 
इननेन तान् इत्वा तेषां पश््ून् ग्ट्ीतवा जग्मुः स्व्यं दायुट् कियीला- 

निवासिना स्स्च्त। कियीलायां दायदः समीपं पलायनसमयेऽदहो- 
मेलकस्य पल्लोऽवियाथर र्कम् रखपोदं कशेणादायाजगाम | अनन्तरं 
दाय॒द् कियोलां प्राविश्टदिति वात्तां खत्वा ष्ला जगाद, त्रो 

मम करे तं समापयत् यतो दारागलयक्तनगरे प्रवेष्नात सा$वरुडधो 
जातः । अनन्तर शालो दायूद तस्य लोकां रोधयितुं कियीलां 
गमनाथें निजान् सकललाकान् रणायाङ्यत् | 

अनन्तरं ओला पतं मम दिंसां चिकीौवेतोति दायुद् ऋात्वाविया- 
थरः याजकम् अवदत्, र्फोादम् अचानय। अनन्तरः दायृद् जगाद्, 

दे इखायेलः प्रभो परमेश्वर विनयेऽद्ं निजदासस्य प्राथेनां ष्टणातु 
यता मत्कारणात् किवौलानगर विनाशयितुं शरोलाऽचागन्तुं यतते । 
कियीलाया गरदस्थाः किं मां तस्य इत्ते समपयिष्यन्ति ? भवतो दासेन 
यथा अतं तथा पलः किम् आगमिष्यति? दे इखायेल सर तत 
खदासं पयतु | ततः परमेशखरोाऽवदत् स आगमिष्यति । तता दायृद् 

पप्रच्छ, कियीलाया ग्टदस्थाः कि मां मम नरांख एालस्य इत्ते समपयि- 
न्ति? ततः परमेश्रः कथयामास ते समपयिष्यन्ति। 
तता द्ायुद् तस्य प्रायेण वटष्तानि सङ्किना मनजाओाट्धाय किवी 

लावाः प्रस्थाय यच तत्र गताः। अनन्तरः दावृद् कियीलातः पला- 
याञच्चक्र इति वात्ता च्युता शाला वातुं निवदते। अपरं दायुद् निजंन- 

टेश्स्य दूराकमाणि स्थानान्याखित्य सीफाख्यस्य निजेनदेश्स्य पर्व्वते 
वासं चकार । अनन्तरं लेन प्रतिदिनं तस्मिन् गवेधितेऽपी खर स्तस्य 

करेतंन समपयामास। तथापि शला दायदः प्राणना्णथं वहहि- 
भयागच्छतीति दायद् दद्शं। अपरः सौोफपदेश्स्थारणये दायि तिष्टति 

शालस्य पुत्तो योनाथन उत्थाय दायुदः समप तदनं गत्वा इश्चरेण तस्य 
मानसस्थिरत्वं जनयामास । अपरं तं बभाषे मा भेषीः, मम तातः 
श लस््वां खहस्तगतं कन्तु न शच्यति । त्वमिखायेलवंश्स्य राजा 
भविष्यसि, अहन्तु तव दितोये भविष्यान्येतत् मम पिता शकाऽपि 
वेत्ति । खनन्तरः ताभ्यां परमेश्रस्य सात्तात् नियमे छते दायद् वने 
तसा यानाथनख नि जग्रह जगाम। 
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१९ परं सीफोयमन्जा गिवियायां शलस्य समीपं गत्वा कथयामासुः, 

दायुद् किम् अस्माकं सन्निधो काननस्येषु दुरगंमस्थानेव्व्थता यिश्ौमो- 

९* नस्य दच्तिणदिकस्यहखोलापव्वते कन्नो न तिष्टति ? ता हे राजन् 

भवान् खमनाभिलाघान्सारादेवागच्छतु भवतो इक्ते तस्य समपेणम् 

९९ अस्माभिः साधयिष्यते । शालस्तान् अवदत्, यूयं परमेश्वरे धन्या 
९९ यता माम् ऋनुकम्पध्वे । खद विनये युयं गत्वा तस्य र्दःस्थानं कुच 

तज स्थाने च तंको दृदटवान् इति पन विविच्य निरोच्छ निच्िनुत, 
९६ यतः साऽतीव चतुरताचारीति मयाञ्रावि। अता रदःस्थानानां मध्ये 

कस्मिन् रःस्थाने स तिति तदूर निखिनुत, ततः परः मम समोपं 

निखितटन्तान्तं गर दहीत्वागच्छत, ततादं युश्राभिः समं यास्यामि। स 
यदि देश्मथ्ये तिरेत् तचयं यिद्टदायाः सदखागां मध्ये तस्याश 

९४ प्रापयामि । ततस्त उत्थाय शलस्यायं सीप जग्मुः, किन्तु दायुद् 
तस्य लाकाख विशौमोनस्य दचत्तिणदिशि मायेोनाख्यस्य निजेनप्रदशस्य 

९५ प्रान्तरे तसः । अनन्तरः प्ये लस्तस्य लोकाश्च तं म्टगयितुं जग्मुः किन्तु 
लेक दौयूदे तस्यां वात्तायां कथितावां स शरेलम् आञ्त मायोनाख्े 
निजेनप्रदेशे स्थितवान्। तत् श्रुता शैला दायुद् म्टगयितुं मायोनप्रदेशं 

९९ जगाम । अपरं श्ोले परव्व तसयेकपाश्चै गते दायूट् तस्य लाका तत्य- 
४५ ४९] [] ५ * १ 

व्वेतस्यान्यपा खं जग्मुः, च्यपरं दायूट् भयात् स्थानान्तरं यातुं त्वां 
चकार किन्तु ्ालस्तं तस्य लोकां ख धत्तै खलेकेः सद वेदयन् तद्यो । 

९७ तदानीं दूत रकः पोलस्य समीपमागत्य भवान् एशौघ्रमागच्छतु यतः 

९८ पिलेटोया देष्माक्रामन् इति वार्त तं जगाद । ततः शैलो दायूदः 
पश्चाद् गमनात् परारव्य पिलेदीयानां विरूद्धं जगाम, तत्कारणात् 

तस्य स्थानस्य नाम सेलाहम्महलिकोातं (चलाचसलपव्वेत) इति बश्चूव। 
१८ तता दायद् तस्मात् प्रस्याय रेनगिदीख्धेषु दुराक्रमणस्थानेषु न्युवास। 

२४ चतुरविंशाऽध्यायः। 
९ रेनगिदोस्थगृद्धायां दायूद्ा शलस्य वस्त्रां किला प्राणरक्षाकरणं ८ तेन कस्मा 

शलस्य समोपे निजनिर्देषलप्रकाणशनं ५९ निजदाषं खोशृत्य दायूद एपथयिलवा 

शिलस्य खण्टदगमनं। 
= [प् (1 [2 क 

९ च्छनन्तरं यिलेद्धोयानां पञ्ादरमनात् प्रल्ागतेन श्रालेन दायू ̂ णेन 
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गिदीनान्नि जिजंनस्थाने विद्यत इति वात्ता शुश्रुवे । ततः शलः सर्ववभ्य ९ 
ङखायेल्वंरेभ्यः सहखचयलोकान् टत्वा ग्टहनन् वनच्छागानां रलेषु 
दायदः तस्य लाकांशच गवेषयितुं जगाम । तस्मिन वत्मनि ख्ितानि 

मेषस्थानानि प्राप्य शालः खचरणावाच्छादयितुं तचत्यां गहामेकां 

पविवेश्र । तदानीं दायुद् तस्य लोकाश्च तस्याखव गुहायाः प्रान्तःस्थान 
उपविष्टा खासन्। अपर दायुदो मनुजातं जगदुः पश्य मवा तव ४ 

रिपुस्तव इस्त समपेयिष्यते तदा त्वं यद् इच्छसि तदेव तः प्रति करि- 
स्यसीति वाचं परमेश्वरा यं दिवसमधि त्वाम् अवदत्, स दिवस रष 

ख्व। तता दायुद् उव्थाय र्दः प्लस्य बसनाम्रं चिच्छेद । किन्तु ततः ५ 
परः ग्ोलस्य वसनाग्रच्छेदनात् दायुदो इन्तःकरणं विद्धं बभूव । ततः ९ 
स खलाकान् जगाद, परमेशरेगाभिषिक्तं मत्मभुं परतयेतत्कम्भकर गाद् 
च्यथ तस्तस्य विरुद्धं कर विस्तारणात् परमेश्वरो मां रच्ततु यतः स 
परमेश्वरेणाभिषिक्तः पमान् । परं दायद् वाक्यं निजदासान् 9 

तजंयन् प्रालम् कमितुं परतििद्धवान। अनन्तरं शला गहातोा 

निगद्य मागण जगाम। 

तदा दायुदट् उत्थाय गुदात निगत्य हे मम प्रभो राजन् इल्यक्ता ८ 

श्रालमाजदहाव ततः शोलेन पश्चात् पराखत्य दृष्टे दायुद् भमा पतन् 

प्रणनाम । अपरः द्ायुदट् शालं जगाद, द्ायुद् तव हिंसां चेदत डति ९ 
लाकि्कों वाचत्वं कुतः ष्टणाषि ? पश्याद्य परमेश्वरो गदाया मध्येलां ९० 

मम कर समापयत् तदा केनचित् त्वां इन्तम् अदि ष्टाईप्यहं त्वाम् 

अन्कम्प्य कथितवान् निजप्भोाः प्रतिकूलं नाहं कर विस्तारयिष्यामोति 
यतः स परमेश्वरेणाभिषिक्तः पुमान् । दमम तात पश्य, मम करे ५९ 
स्थितं तवेतदुत्तरीयवसनायरं निरोकच्तख । मया तवेोत्तरीयवसनाग्रस्य 

रेदनसमये त्वं न इत रण्तेनादइं द्िसां ोदइंवा न समाचरामि तव 
विरूद्धं पापं वान करोमीति त्वया विविच्य दृश्यतां तथापि तवं मम 

प्ाणनाश्णाय मां ग्टगयसे । परमेश्सो मां त्वाञ्चाधि विचारयिष्यति १९ 
मम छते तुभ्यं समुचितं दास्यति, किन्त्व त्वयि कर नापेयिष्यामि । 

क्ियातुया भवेत् दुदासा दुद्धेन विधीयतां। ९द् 

स्ति प्ाचीनेरुक्ता नीतिकथा, अतोऽहं खकरोग त्वां न स्पच्छामि। 
इ्खायला राजा कस्य पश्चाद् वदि गतः? भवान् कं धत्तः धावति ?९६४ 
किं म्ट्तं बुक्कुरं वा मश्कमेकं? परमेश्वरा बिचारयिता भवन्, ९५ 
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२५ ध्यायः | शिएमृयेलस्य प्रथमं पुरतकं । ९०७ 

मां त्वाञ्चाधि विचारयिष्यति, समां प्रति दष्टं विधाय मम पत्तपातौ 
भवन् तव करात् मामद्धारयिष्यति। 

९९ ओोलेन समं दायुदस्तदालापे समाप्ते शालः पप्रच्छ दे मम पुक्ल 
५० दायुद्, किमयं तव खरः? रुक्त प्ल उच्चै रुरोद दायुदञ्च जगाद, 

मत्तापि त्वं धाम्मिकाऽसि यते मयापङ्लताऽपि त्वं माम् उपछछतवान्। 
९८ परमश्वरेण मयि तव करे समपिंतेऽपि त्वं मां नावधीरनेनाद्यमां 
९९ प्रति तव हिताचस्णं त्वया प्रकाशितं | यता मनुष्यः खरि प्राप्य 

किंतं कुशलेन विसजति? अद्यमां प्रति यत् छतं तत्कवारणात् परमे- 
९० खरस्तव समुचितं मङ्गलं करोतु । पश्य त्वं राजा भविष्यसि तव इस्त 
९९ इखायेलवंश्स्य राज्यं स्थिरं स्थास्यति च तदद्रं जानामि | खतस्लं 

मम पात् मम वंशं न लाध्यसि मम पिट्टवंशादपि मम नाम 

९९ नेच्छेव्यसि परमेश्वरस्य नाम गृह्नन् इमं एपयं कुरु। तता दायृद् 
शलस्य समीपे शपथं चकार । अनन्तरः शालः खण्टहं जगाम, 

किन्तु दायुद् तस्य लाका दुराक्रमस्थानम् ऋञितवन्तः। 

टि @ क 

२५ पच्चविंशाऽध्यायः। 
शि मयेल्लस्य मरणं ९ नावलस्य तस्य भा्याया खवोगयिलायाख कथन ४ नाव्लं 
प्रति दायदा दुतप्रेषणं १० तस्य निन्दाकारणात् नावलं दन्त द्ाय॒द्ः सञ्जो 
भवनं १४ अवौगयिलाये दासस्य वान्ताद्ानं ९८ द्रव्यादि समासाद्यदायट्ः समो- 

पम् अवोगयिलाया गमनं ३२ द्य्रद्ा तस्या अनग्रदणं २९ नावलस्य मरणा २८ 
दायूदा समम् वोगयिलाया विवादा दाचूदा भाग्याया मोखलाया अन्यपुर- 
षाच दन 

\ तदानीं श्मूयेलो ममार तत इखायेलः सव्व वंग्रा मिलित्वा तम- 

ध्यनुखुखुचु रामतस्ये तस्य निवेशने तस्य सानं चकु ख । अनन्तर दायुद् 

उव्थाय पारणाख्यं निजंनपदेशं जगाम। 

९ मायानप्देश्निवासो कभ्मिलाधिकारी महान् णको मनुष्य खासीत्, 
९ तस्य चीणि सद्खाणि मेषाः सदहइस्तमेकं क्छागाश्चासन् । तस्य नाम 

नावल इति तस्य जायाया नाम चावीगयिलेति सा नारौ सुबद्धिमतो 

सखवदना चासीत् किन्तु स पुमान् निष्ुरो दुत्त स कालेववंश्ज 
असीत् स कर्मिले निजमेवाणां लामानि कत्तयितुं परावत्तत । 

४ अप्र नावसे निजमेषाणां लोमानि कत्तयिष्यतीति वात्ता प्रान्तरमथ्ये 
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१०्द शिमूये लस्य प्रथमं पुस्तकं । २५ खष्यावः | 

दायद श्रुत्वा निजदश्रयुनः प्रेषयामास तान् जगाद च, युय् कम्मिले ५ 

नावलस्य समीपं गत्वा मम नान्ना तस्य कल्याण एच्छत, तस्म वाच- 

मिमाञ्च कथयत, भवान् चिरजीवी भवतु भवता भवत्परिवासर्स्य ९ 
भवनत्सव्वखस्स च सववेदा मङ्गलं श्यात् । भवता लामच्छेदका आआ- 

गता इति मयाश्रावि, परन्तु भवते मेषपालका यावत्कालं कम्मिल 
च्यासन् तावद् अस्माभिः साम् खासन ते चास्माभि नं केपिता- 
न्तेवां किद्चन वान दारितं। भवान् खयूनः एच्छतु ते तदेव वदिव्यन्ति। न 
तस्मात् तरूणा इमे भवतानुण्टद्चन्तां बता वयं श्ुभदिवस ्यागच्छाम, 

अता भवतः करे यद्ि तस्य किद्धित् निजदासेभ्ये। निजद्वताय दायुदे 
च दीयतां । तते दायुदो युवाना गत्वा दायुदो नान्ना नावलसमीपे < 
तानि वाक्यानि निवेदयित्वा नीरवा बश्धूवुः। 

अनन्तरं नावल दायुदो दासान् अवदत् दायृद् कः? विश्यस्य ९* 

युच्लावा कः? समयेऽस्मिन् बहवः किङ्कराः खंखं खामिनं विदधाय 
नम्भृम्यन्ते । इदानीम् अ किं मम पूपान् तोयानि मदीयलोमकत्त- १९ 
कानां छते इतार्मांपशूर्नां मांसानि च ए्रहन चछन्ञातसख्यानाद् खागन्तुक- 

सलाकेभ्यो दास्यामि? ततो दायदोा यवानो निजपथेन परारत्य तत्समी- ९२ 

पमागत्य तं इत्तान्तं तस्मं कथयामासुः। तता दायद् निजलोाकान् १२ 

वदत्, यूय सव्व सखखङ्गान् बध्नीत, ततस्तेसव्वे खखवंख्ङ् बबन्धु दायु- 

दपि निजं खड बबन्ध । प्सनन्तर प्रायेण चतुःष्रतं लाका दायुदम् 

च्छन॒जमग्म व्यादिरच्ताथच्च दे एतं लाकास्तस्थः। 

तस्मिन् काल रखकस्तरुणा दासा नावलस्य भोय अवीगयिलाये १९४ 

कथयामास, पश्च दायुद् अस्माकं परभुं नमखात्तु प्रान्तराद् दूतान् 

प्रितवान् ततोऽस्माकं पभुस्तान् अखभिगजितवान्। ते मनुजा अस्माकं ५५ 
मद्धापकारिण असन् परान्तरोऽसाकम् च्वस्थितिकाले यावत् तेः साकम् 
चतिषाम तावद् वयं तेनं केपिता अस्माकं किमपि वा न इारितं। 
वय मेघान् चारयन्तस्तः सम यावत्कालं न्यवसाम तावत् ते दिवानि- ५९ 

शम् अस्माक चतुदिच्त प्राचीरखल्पा खासन अतडदानीं तव कि ५७ 

कत्तव्य तद् अलाच्य बुध्यतां यतोऽस्माकं प्रभोास्तस्य सकलपरिजनाना- 

्चामङ्गलं निख्खितमेव स चेतादृष्ा दुखरिचोा वत् केनापि तं सम्भाषितुं 

न श्रक्यते। 

तदनन्तरम् अवोगयिला तूगै दे शते पूपान् बाच्तारसपूं दे कुल्व ९८ 
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२५ ध्यायः | श्मूयेलख प्रयमं पुलका । १०९ 

पञ्च दग्धा मेषाः पञ्चदाणा ग्टकषलाया र्कं श्रतं शुव्कद्राच्ताफलगुच्छा 
दे शते शष्कोडम्बरग च्छा रतानि सव्वाण्थादाय गद्भानामुपरि निदधे। 

९९ अपरं निजदासान् अवदत्, युयं मदग्रेऽये चलत पश्यताहं युष्राकं 
पञ्चात् पश्चाद् यामि किन्त्वेतत् सा निजखामिनं नावलं नाज्ञापयत् | 

९० अनन्तरः सा गदभमारुह्य पव्वेतस्य रद्ावत्मना यातवती तदन्तरे 
दायुह् तस्य लोकाश्च ममाभिमृखम् आगच्छन्ति तस्मात् ते मया सात्तात 

९१ काततेव्या इति ददशं। पृष्व दाुद् कथयामास, णखतस्य जनस्य प्रान्तर- 
श्थितं सकलं वस्त॒ रच्ितवानदहं तस्य सर्वषां व्याणां किञ्चिदपि न 
हारितमश्त कम्मदं मम ख्या जातं स उपकारस्य विनिमयेन ममा- 

९९ पकारः चकार | यद्यद्ं रखग्यादयपय्येन्तं तस्य छत्खपरिवारस्येकमयपि 
पुमांसम् अवप्रेवयेयं तरहोंशखरो दायुदः श्चुभ्योऽमुकं तदधिकञ्च फलं 

९द ददातु । अनन्तरम् वौगयिला दायुदः वीच्य गद्भात् तूणमवरद्य 
९४ दायुदः सम्मुखे श्म पतित्वा प्रणनाम । अपरः तस्य चरणयोः पतित्वा 

कथयामास हे मम प्रभा, खवमप्रराधा मम जातः, निजदासीं खकणे- 

९५ गोचरे कथां कथयितुम् अनुजानातु निजदास्या वाचं श्टणातु। भवान् 

लं दुङत्तपुरुषं नावलं टणाय न मन्यतां, यादृशं तस्य नाम तादृशस्तरय 
सखभावः। नावला (मूख) इति तस्य नाम मूखेता च तस्यान्तरे विद्यते| 

९९ किन्तु भवत इयं दासी मत्पभुणा पेरितान् यूनो नाप्रश्यत्। तथापि 
हे मम प्रभो, परस्मश्वरस्यामरताया भवतः प्राणानाच्च शपथं छत्वाऽदहं 
वदामि शाणितपाताथेम् आगमनात् निजकरणापमानस्य परतिकर 
णाच परमेश्व भवन्तं निवत्तयति, किन्तु भवता रिपूणां मनब्रमो- 

९७ रदितेषिणाच्च द्रा नावलस्य दष्ेव भवतु | मत्मभोः समीप्रे भवते 
दास्या आनीतम् इदम् उपावनं भवतोाऽनुगामिभ्यो युवभ्यो दीयतां 

९८ भवतो दास्या अपराधः च्तम्यताञ्च। प्रमेश्रो मत्ममे वेश्ं चिरस्थायिनं 
करिष्यति यते मत््रभुः परमेश्वरस्य रिपुभिः सह येत्खति यावज्जीवनं 

९९ निदाघो भविष्यति च । मनुजेनेव्याय भवतस्ताडने प्राणनाश्रायंकयल 
च छते मत्मभेः प्राणा भवतः प्रभुणा परमेश्वरेण खसमीपे जौवन- 
सम्युटके बद्धा गोपिष्यन्ते, किन्तु भवते रिपूणां प्राणा खण्सच्तेपकगुणेन 

९० प्ररित्िप्तपस्तराङव भविव्यन्ति। परमेश्वरेण मत्मभुमधि यद्यत् प्रतिश्रुतं 
तस्मिन् मङ्गले साधिते सति यदा भवान् इखायेलवं शानां राज्ये तेन 

१९ नियेोच्धते, तदानीम् अकारणशाणितपातस्य खकरेण समुचितदानस् 
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१९ श्णमूयेलस्य प्रथमं पुस्तकं । २५ ष्थायः | 

च पालस्वरूपै शेकमन्तात मत्रभुणा न मेोक्तयो । किन्तु यदा 
परमेश्से मम प्रभो मङलं करिश्यति तदानीं भवत रतां दासीं 
स्मरिष्यति भवान् 

अनन्तर दायृद् च्वीगयिलां जगाद त्वमद्यमां साच्तात् कत्तु येन ९ 
पिता स इखायेलः प्रभुः परमेश्वरो धन्यः । अपरं तव विवेचना द 
धन्धा तमपि चन्या यतः ए़ोणितपाताधंम् खागमनात् निजकरेण समु- 
चितफलदानाचाहम् अद्य त्वयेव रत्तितः। तव हिंसनात् मलिवत्तकोा ३४ 
य इखायेलः प्रभुः परमेशखरस्तस्यामरतायाः शपथं छत्वा कथयामि.यदि 
त्वं मां साच्तात् कत्त तूग नागमिष्यस्तद्दि नावलस्य गे ख्कापि पुमान् 
प्रभातं यावद् नावाशच्छत । अनन्तरं दायुद् तयानीतान्युपायन- ३५ 
दब्याणि तस्याः कराद् ग्टहीत्वा तां जगाद त्वं कुशलेन खनिवेश्नं यादि 
पश्च तव कथायां मने निधायाह त्वाम् अनग्हीतवान्। 

अनन्तरम् अवीगयिला यदा नावलस्य समीपम् अगच्छत् तदा ११ 
राजमेाज्यवत् तस्य भोज्ये सति स ृरमना अतीवमत्तख्ासीत् तस्मात् 

सा रथाद्यत् युन्वे तस्या घटनायाः काञ्चनापि वान्तं तंन जगाद्। 
प्रातःकाले नावलस्य मत्ततायां निडत्तायां तस्य जाया तं तत्सव्वंङन्तान्तं २७ 

ज्ञापयामास, ततस्तस्यान्तरस्थं दयं म्टतकल्पं ददश पावाणवद् 
बग्व। इतो दश्ादिनेभ्यः परं परमेश्वरेणादतोा नावलो ममार। ५. 

अनन्तरं नावलोा म्टत इति वात्तां निशम्य दायृद् कथयामास परमे- १९ 

खरा धन्यो यतः स नावलेन कतस्य ममापमानस्य समुचितं फलं ददो 
निजदासच्च कुकम्मणे ररच्त | नावलस्य दुषटतायाः समुचितं फलं तेनव 

नावलाय दत्तं। नन्तरं दायुद् अवीगयिलां विवेएुम् इच्छन् तां 
सम्भाषितुं दूतान् प्रेषयामास । तता दायुदोा दासाः कम्मिलेऽवोगयि- ४. 
लायाः समीपं गत्वा तां जगदुः, दायुट् त्वां विवोषुम् च्छन् तव 
समीपम् स्मान् प्रहितवान्। ततः सा पोत्याव श्रूमिखा सतो वाज- ५१ 

इार पश्यत भवता दासी मम प्रभो दासानां पादपत्तालिका दास्ये 
भवतु । अनन्तरम् अवीगयिला त्वरितमुल्धाव गद्भमारुह्य निज- ५२ 
पञ्चानुचारिणौभिः समं दायुदो दूतानां पश्चाद् गत्वा तस्य जाया बभूव। 
तां विना दायु् यिचत्रियेलोयाम् अिनायमाच्च व्यए्ठवान् ततो दवै डमे ५३ 
तस्य जायें बभूवतुः। किन्त॒ शालो मीखलानामिकां निजसतां दायृदा ४५ 
जायां ग्टहीत्वा गक्लीमनि वासिनो लयिश्स्य पुल्लाय परलटये दत्तवान् | 
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९६ षड्विंशऽध्यायः। 
१९ र्ायट्ः पञ्चात् शलस्य दखौल्लापव्वेताय गसनं ५ शलात् पटलं पानपाचश्चापडत्य 

तस्य बधाकरणं \२ अवनेर प्रति दायद्स्तिरस्कारः २९ द्ख्दं प्रति शलस्य 
कथन। 

अनन्तरः सीफीयलोका गिवियायां शलस्य समीपं गत्वा कथयामास 

दायद् किं विशीमोानस्य सम्मखे इखीलापव्वते छन्ना न तिति ? तत 

प्नोल उत्थायेखायेलवंशस्य चीणि सदखारघभिरुचितलेाकान् सङ्किनः 
कृत्वा दायुद्ः गवेषयितुं सीफाख्यं निजनपरदेशं जगाम । शालः पथ- 
पार्ये विशौमोनसम्मुखस्ये दखीलापव्वते शिविरं स्थापयामास । 
तस्मिन् काले दायुद् निजंनपदेश्रो न्यवसत् । अपरः शला मम पञ्चात् 
निजेनपदेश्म् अगच्छतीद्यनुमाय दायुट् चारान् पेषयित्वा पला 
निञख्ितमागतवान् इति ज्ञातवान् । 

अनन्तरः दायुर् उत्याय श्ोलस्य श्एविरस्थानम् अगव्य शलस्य 
तस्य सेनापते नर सुतस्यावनेरस्य च शयनस्थानं निरीच्ितवान् | तदानीं 
शला रथप्राकारमध्येऽरेत मनजाख तस्य चतुर्दिंच्त समाङता खासन्। 

अनन्तरं दायुट् दहित्तीयादोमेलकं सिरूयायाः सुतं यायावस्य मातरम 
ष्यवीग्रयञ्चोक्तवान् शिविरे षलस्य समीपं मया साकं का यास्यति 

° ततोाऽवोश्यः प्रत्यवाच, ऋं त्ववा सद्र यास्यामि । अनन्तरं रजन्यां 

दायूट् अवश्य लोकनिवदस्य समीपम् च्यागमतां । तदानीं श्रा 
स्यप्राकारस्य मध्ये शयानो निदितश्ास्ते तस्य शिरसः समीपे तस्य शूलं 
भूमिं विद्धा विद्यते, अपरम अवनेरः सर्वव लोकाञ्च चतुरदिंच्तु शयानाः 

= सन्तीति ताभ्याम् अखदशिं। तदानीम् अवश्ये दायदः बभाषे, रंख- 

€ 
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9९ 

१९ 

राऽद्य भवतो रिपुं भवता इत्ते समापयत् | अत इदानीं निवेदयाभि, 
ख्केन ूलाघातेन भूम्या साकं तं वेदम् चादिश्तु, नादमेनं वारुदयम् 

आइनिष्यामि । ततो दायूद् अवश्यं जगाद र्नं मा विनाश्य पर- 
मेश्रेणाभिषिक्तस्य प्रतिकूलं इस्तं प्रसाय्यं का निरपराघा भविष्यति? 

परमेशखरस्यामरतायाः शपथं छत्वाईहं वदामि परमेश्वरस्तम् अदनि- 

ष्यति, यद्वा तस्य चरमदिन उपस्थिते स मरिष्यति यदास सेग्रामं गतो 

घानिष्यते । किन्तु परमेखरेणाभिधिक्तस्य विरुद्धं मत्करपसारणात् 
परमेशखरा मां रच्ततु। त्वं तस्य शिरःसमीपस्ये लजलपाचे गएदी- 

+ + > 

त्वागच्छ, चावां यावः। अनन्तरः प्रालस्य शिरःसमीपात् तस्य श्लजल- 
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पात्यो दायुदा गीतथ प्रतस्थाते, तत्वम्मे केनापि नद््टनवा 
ज्ञातं कोपि न जागरितवान् सव्वं निद्राणाल्तस्थ् यंतत्ते परमेखचरेण 
घोरः निद्रापिताः। ४ र है । 

च्यनन्तरं दायुट् पारं गत्वा तदन्यपव्वेतस्य दङ़्े दूरे तस्था तयोमेध्ये ९३ 

बङस्थानं व्यवदितमासीत् । तदानीं दायुद् जनतां नेरस्य छतम् ९५ 
ऋअवनेर्चाइवय कथितवान् हेखवनेर त्वं कुत उत्तरःन ददासि? ततो 

ऽवनेरः प्रत्यवदत् कर्तं यद् राजानम् अङ्यसि? अनन्तरं दायुद् ९५ 
खअवूनेरं जगादत्वंकिवीरोन भवसि? इखायलवंशे कस्तव सदृशः 
तदि त्वं निजप्भुं राजानं कुता न स्च्तसि? तव परभुं राजानं विना- 

्रयितुमेको जन अगमत् । तवेद्' कम्मं न भदरं । परमेन्वरस्यामरतायाः ९९ 
प्रपधं छत्वाऽदं वदामि, युयं बधदण्डाद्धा यते युयं परमेश्वरेणाभिधिक्तं 
निजप्रभुं नास्च्तत । चपस्य श्िरानिकटस्ये शलजलपाचे कुच तत 
पश्य । तदा शला दायुदः खर विज्ञाय जगाद, डे मम पुल दायुद् ९७ 

किमयं तव खरः? तते दायृट् कथयामास सद्यं पमो राजन् ममेव 
स्वरोाऽयं। सोऽपरमपि जगाद मत्मभु निजदासस्य पञ्ात् पञात् १८ 
कुता धावति ? किमदं छतवान् ? ममको दोषः? इदानीं विनये$दहं १९ 

मम प्रमा राजन् निजदासस्य वचांसि ्टशेतु, भवान् मां क्लेष्धं 

यदि परमेश्रेण प्रवत्तितस्तहहिस र्कं नवेद ए्ातु। अपरं वदि 

भवान् मनुष्यैः प्रवत्तितस्तद्ि ते परमेश्वरस्य सात्ताट् अभिश्प्यन्तां 
यतस्त्वं गच्छन् इतरदेवान् सेवखेति वदन्तस्तेऽद्य परमेश्वरेणाधिकषतानां 
लकानां सङ्गात् मां दवयन्ति। यद्यपि पव्वेते धावन्तं तित्तिरपच्तिण. ९० 
मिव मश्कोकखरूपवां मां ्टगयितुम् सखायेलो राजा वदह्हिरागच्छत्, 
तथापि मम शोणितं परमेश्वरस्य दृष्टे दू रस्थभुग्यां न पततु। 

ततः शोलोऽवदत् हे मम युच्च दायूट्, च्यद्ं पापं छतवान्, त्वं ९९ 
परावत्तख । तवादितं पुन नं करिव्यानि, यतसत्लमद्य मम प्राणान् 
बङ्मल्यान् च्यमन्यथाः। ऋद्दं वातुल इव कम्माकाें महाभ्रान्तिमांश्ा- 
भवं | दायुद् प्रत्यवदत् इदः पश्च खस्य श्ूलं तरूणानाम् र्कः पारमा- ९२ 
गत्य ूलमिदः गहीत्वा यातु। परमेश्वर रखकंकस्मे जनाय तदम्मविश्- ९३ 

स्ततयोः फलं ददातु । सोद्यत्वां मम करे समपिंतवान् किन्त्वहं परमे 

ख रेणाभि धिक्तस्य विरुडं करः प्रसारयितुं नार रीकछ्तवान् । पश्याद्याहं ९४ 

यथा भवतः प्राणान् बड्धमुल्यान् मन्ये तथा परमेश्वरा मम प्राणान् 
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९५ ब़म्र्यान् मत्वा समस्तक्ञोषएत् माम् उद्धारयिष्यति। अनन्तरं श्लो 
दायदं बभाषे, ह मम युच्न दायृद् त्वं घन्यः, त्वं कम्मश्रूरः छंतछत्यख 
भविव्यसि। अनन्तरः दायुट् निजपयेन जगाम श्रालाऽपि पुनः खस्थानं 

जगाम । 

२७ शपतविंशाऽध्यायः। 

१९ पिलेष्टोयानां देश्य दायृदा गमनं ५ सिक्कगनगरे दाय॒दा वसनं ७ अन्यदेशेपरि 
द्ायद् अक्रमण। 

९ अनन्तरं दायुद् मनसा चिन्तितवान् इव्थं कस्मिंचिद् दिनेऽदं 

ष्ालस्य करता विनच्छामि पिलेष्टोयानां देशय पलायनं विना ममा- 
परः कञिदुपायोा नाल्ति। तथा छते प्ल इखायेलः प्रदोशे मम गवेषणं 

था ज्ञात्वा निराष्टो भविष्यति, खप्ररः तस्य इस्तादद्ं रच्तां प्रा्यामि। 

९ अनन्तरं दायुद् तस्य षट्श्तानि सङ्गिनश्चात्धाय मायकस्य पुल्लस्या- 

द खीश्णसख्यस्य गातीयन्टपस्य समीपं जम्मुः । अपरः द्ायूट् तस्य सव्वं 
लाकाख सपरिवारा गात आखीष्येन साकम् उधितवन्तः, विटेषता 
दायृद् विष्रियेलीयाद्धीनेयमा ग्टतस्य नावलस्य जावा कभ्मिलीया- 

४ वीगयिला चताभ्यां जायाभ्यां सम न्यवसत्। अनन्तर दायुद् पलाय्य 

गातं गतवानिति वात्तां एलो निशम्य युनस्तंन गवेषयामास। 

५ अनन्तरः दायुद् खाखीशं जगाद, वद्यद्ंभवतो टच्छानग्टदीताऽस्ि 
तदि जनपदस्यकस्मिन् नगरे मम वासाय स्थानं ददातु यता भवतो 

€ दासो भवता समं राजधान्यां कुता निवत्छति ? तत खी स्तस्मिन् 

दिने सिक्लगनगरः तस्मे दत्तवान् अतः कारणात् तन्नगरेऽद्ापि चिद्भदीय- 

राज वगेस्याधिकारोाऽत्ति | 
० तस्मिन् पिलेद्धीयानां देष दायुद् चतुमासाधिकवत्यरेकप्रमाणं 
न कालम् उवास । तस्मिन् समये दायुदट् तदौीयलोकाञ्च गत्वा गिग 

रीयगेवरीयामालेकोयान् लोकान् अचक्रमिरे यतः पुव्वेत रश्व श्ूर 
€ निसरच्च यावत् तच देशे न्युषुः। दायट् यं जनपदम् आक्राम्यत् 

तन्मध्ये जीवन्तं कमपि पुरुषं स्त्रियं वा नावाशेषयत्, अपरं मेव- 
गोगदंभेद्टान् वस्त्राणि चापहृद्याखीशस्य समीपं पराटव्यागच्छत्। 

९० अनन्तरं वुष्ाभिस्य को देश आक्रान्त स्व्ाखीषशेन ट्टे दायुद् 
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कथयामास, दात्तिणात्या विद्कदीयानां विरुहमेलीयानां केनीयानाच्च 

देश्राः। किन्त॒ दायुद्् तादृशं कम्म कुरूत इति वात्तास्मान् अथि ९१ 
कोनापि न प्रकाश्यताम् इति चिन्तयन् दायुद् गाते बात्तानेतारं 

कञ्चन युरूषं स्त्रियं वा जीवन्तं नावाशवयत्; स यावत् पिलेष्टौवानां 

देप्रो प्रावसत् तावद् ण्तादृशं व्यवद्धतवान् | अनन्तरम् आखीशा १९ 

दायुदि यश्रसत्, यतः सोऽचिन्तयत् दायुद् निजलेकस्येखाये ल् वंशस्य 

समीपे खं टगणास्परदं छतवान् अते देताः सववेदा मम दासः स्थास्यति। 

9 

र्ट अष्टाविंशऽध्यायः। 
अखौष्सखय द्ायूदि विञ्सनं ३ भिमूयेलस्य सरणं गणिभूतज्ञानां दूरोकरणं४ 
पिलेष्ठोधेभ्यः शालस्य भतल ऽ भूतज्ञायाः ज्ियाः समे।पे शालस्य गमनं शिम्येलम् 
उत्थापयितुम् अन्नञादान १५ शलं प्रति शिम्येलस्य कथनं तेन कथनेन लस्य 
चासः । 

(. न, ~ [क (1 * # 

ष्यनन्तरं पिलेटीमा इखायेल्वंशेन समं यद्ध संन्धानि संजग्टडः। 
४ = ॥ 

अखीश्स्तदा द्ायुदं जगाद त्वया तव मनुजख्च युद्धाय मया समं 

गन्तव्यमिति यतां । ततो दायुद् अखीशं बभाषे निजदासेन यद्यत् 
कम्मे साधयिव्यते तद् भवता ज्ञास्यते | सखीश्टे दायुदम् उक्तवान् 
ऋद्धं त्वां नित्यं मच्छिरोरच्तणपदे नियोच्छे। 

तत्कालात् पुब्यै श्रिमृयेले गत इखायेलीयलाकास्तदथं श्रावं छत्वा 
सरामतनान्नि तस्य नगरे तस्य ऽसशानं चकरुः। अपरः शला श्रूतच्तान् 
देवन्नांश्च लोकान् देश्णाद् दरीक्चतवान्। 

अनन्तरं पिलेटीया रखकच मिलित्वागत्य ्रूनेमे शिविरं स्थापयाच्चक्रः 
ओ लोाऽपि सव्वीन इखायेल्लाकान् संग्टद्य गिलवोये शिविरं स्थापया- 
मास । किन्त पौलः पिलेद्धीयानां सैन्यानि निरीच्छ विभयाच्चकार 

तस्य द् अतीव चकम्पे च । ततः स परमेश्वरं पप्रच्छ, किन्तु परमेखर 
खम्रेन वाऊरीमेन वा भविव्यदादिभिः किञ्चनेात्तरं तस्मेन ददो, 

ततः श्राला निजभ्टव्यान् खाज्ञापयामास युयं श्रूतज्ञां स्ियमेकां 
गचेषयत तस्याः समीपं गत्वाहं तया भावि विविदिषिष्यामि। नन्तरं 

तस्य भ्टव्य ऊचः पश्च रन्दोरे श्रतज्ञा योखिदेका विद्यते । ततः श्रौल- 
भछद्मवेषएथम् इतरवसनानि परिधायापसा दा जनो सङ्धिनावाद्ाव 
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२८ अध्यायः। श््मूयेलस्य प्रथमं युस्तकां । १११५ 

९ 

याचाच्चकार । अपरं रजन्यां तसा योषितः समीप उपस्थाय बभाषे 
अदकं विनये त्वं मत्कते मोतिकं मन्लं पठ यस्य नाम मया कथ्यते 

तम् उत्थाप्यानय च| ततः सा नारी तमक्तवती पश्य शालो श्चतज्नान 

द वच्च देष्मध्याद् उच्छिन्नवान् तेषां पातिक्रल्येन यदिदं व्यवहत- 

बान् तत् त्वं जानासि । त्वम् इदानीं मां घातयितुं मम प्राणानां विरूधं 
कुत उन्माथं योजयसि? ततः शणालः परमेश्रस्य नाम उदीतवा 
तस्याः समीपे शएपथ' कुव्वेन् जगाद, परमेखखरो यदटमसोा भवेत् तदं 

९९ का्यैऽस्मिन् तव काचिदपि विपद् न धटिष्यते। तदानीं सा योषित् 

९२ 

१२ 

१.४ 

१५४. 

९९ 

पप्रच्छ अह तव समीपं कमल्थाप्यानयामिरे ततः स उक्तवान् शिमि- 

यंलमुल्याप्यानय । अनन्तर तया योषिता श्िमूयेले ट्ट उचः शब्दं छत्वा 

श्राल उक्तः, त्व शालः, कुता मां प्रतारितवान् ? राजा जगाद मा 

भषोः, त्वयाकिद््टः? सावदत्, अहं विचारयितारुं शमित उत्तिष्ट- 
न्तम् अदश । शलः पप्रच्छ, तस्याकारः कोटशः? सावदत्, खकः स्थविरो 
मानुष उन्तिति स अप्रपदौनेनाच्छादित अल्ते। ततः स शिमूयेल 
ख्व डति विच्य शैला श्मिः सन् प्रणनाम। 
अपर श्मूवेलः प्रोलं एवान् त्वं कुतो माम् उव्थापवन् क्िन्रासि? 

ततः ष्लोऽवदत् दम् अतोवेादिघ्नोऽस्मि, यतः पिलेद्धोया मवा 
सह युध्यन्ति, रंरोऽपि मामव्यजद् भविष्यदादिभिः खभ्रे वौ मच 
किञ्चनोत्तरं न ददाति, अते हेता मेया किं कत्तं तद् भवान् वन्मां 
वदेत् तदथंमदं भवन्तम् ऋह्ृतवान । शिमूयेलो ऽवदत् परमेशखचरस्लां 

९७ परित्यज्य वदि तव रिपु जातस्त मां कुतः एच्छसि ? परमेखरो 

९८ 

१५९ 

1 9 

मया यदवदत् तदेव छतवान् स तव कराद् राज्यम् अप्रहृत्य तव समी- 
पवासिने दायृदे दत्तवान् यतस्वं परमेशखरस्य वचनम् अवमत्यामा- 

लकोयलाकान् पति तस्य परचठ्डकापं सफल न क्तवान् रख्तत्कारणाद् 

अद्य परमेश्वरस्ां परति कम्मतत् कछतवान् । अपरः त्वया समम् 

इखायेलवंश्राऽपि परमेखरेण पिलेटीयानां करे समपंयिव्यते। अस्या 

तव पर्ने मम सङ्गिभि भवितव्यम् इखायेलः सेन्यान्यपि परमे्रेण 

पिलेद्टोयानां करेषु समपयिव्यन्ते | 
ततः ्रलस्ततच्तणाद् ञ्मा दण्डवत् निपपात, अपरं शिमूयेलस्य वाचः 

अत्वातीव भीता बलद्धीनख बश्चूव, यतः स गतं कत्ल दिवाराच 

९९ किमपि न भक्तवान् | अनन्तरः सा नारी शलस्य समीपमागद्य तम- 
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१९९ श्मूयेलख प्रथमं पुस्तकं । २९ ध्यायः । 

तोव व्याकुलं वीचय बभाषे, पश्य भवता दासीयमदं भवत खानां 
ग्रद्धीत्वा प्राणपणेन भवदुक्त वचसि मना न्धदधे। अता विनये$हम् ९९ 
अधना भवता दास्या वचा भवतापि शद्यतां । भवतः सम्मुखे किचिद् 

भच्छम् खानये$दं तता याचाकर्णाथं भवतः शक्ति यद् भवेत् ततछते 

तद् शूङ्कां। किन्तु सेोऽनुरुरोकुव्वन् जगाद, नादं भोच्ये । अनन्तरः ९२ 
साना तस्य ग््त्याख्च बड विनीतवन्तस्ततःस तेषां वाक्यानि गद्धोला 

भ्रूमित उव्थाय खदड़ायाम् उपविवेश तदानीं तस्या गदे वः यट- २४ 

मवत्स असीत् सा तं वणं मास्यित्ा गोघ्मचणानि ग्रहीता 

मदयित्वा किण्वगशून्यपपान् आसाद्य शलस्य तस्य ग्टव्यानाच्च सम्मखम् २५ 

अनिनायते च भुक्तवन्तः। ततस्ते तस्यां स्जन्यामल्याय वाचां चक्रिरे। 

२८ ऊनचिंशे्ऽष्यायः। 
\ द्ायृदे युद्धाय गमनं पि्टोयन्टप वगेस्यासन्ुष्टिः ई द् चूं प्रश॑स्याखो शस्य वि सजेनं। 

तस्मिन् काले पिलेदोयाः खेषां छत्खं सेनागणम् अपोवी सं जग्ट़्ः | ९ 
अपरम् इखायेलीयमनुजा विभ्रियेलस्थस्य प्रवणस्य समीपे शिविर 
स्थापयामाद्चः। खनन्तरं पिलेदटीयानाम् अधिपतयः श्रतं श्तं सदखं ९ 
सदखं सेन्यान्यानो याजम्मुस्ततः सेनानां पच्ाद् अखीरेन साकं दायुट् 
तस्य लाकाश्चागताः | ततः पिलेदोयानाम् अधिपतयः पषच्छः, इमे र 
इब्रीयमनजा अच कि कुव्वन्ति? आखः पिलेद्धीयानाम् अधि- 

पतीन् प्र्वदत् , इखायेलीयच्टपस्य एलस्य दासा दायुद् किमेष 
नदि? स वधकं वघेदयं वा मम सच्चिधो प्रवसति, अपरं यदिनेमम 

पत्ता ऽभवत् तदारुभ्याद्य वावत् तस्य कापि दोषो नादशि मया। 

तेन पिलेष्धीयानाम् अधिपतयन्तस्मे चुकुधुः । परः पिलेद्धीयानाम् 
ऋधिपतयत्तमूचुः, त्वं तं परावत्ये परेवय स परत्य त्ववा निरूपितं 
निजस्थानं वातु नास्माभिः साकं युदधायागच्छतु रुणे चास्माकंरिपु नं 

भवतु, यतः स रख्तेषां मनजानां शिरांसि विनापरेण केन पारिता- 
षिकेन निजपभुणा समं सन्धिं करिव्यति? अपर, ५ 

शेलेनारिसदखाणि इतानि समराङ्गने। 
दावुद्ापि विपत्ताणमयुतानि हतानि च॥ 

दं गीतं योषिते वमधि समगायन् स दायुद् किमयं नदि ? 
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३० ध्यायः। शमूयेलस्य प्रधमं पुस्तकं । १९७. 

९ तदानीम् खआखीशे दायुदम् खाद्कय जगाद, परमेश्वस्स्यामरतायाः 
श्रपथं कुव्वेम अदं वदामि त्वं सरलताम् खचरसि, अपरं सैन्यमध्ये 
मया सदह तव गमनागमनेऽदहं भत्रे मन्ये यता मम समीपे तवागमनदि- 
नमारुभ्याद्य यावत् तव कोपि दोषो मयान घरापि, तथापि पवग 

७ सवयि न तुष्यति। अतसं यिलेष्टीयन्टपाणम् असन्तुष्टिम् अक्त्वा 
= कुशलेन परादत्य वाहि। दायुद् खखीशं प्रतिजगाद, किम् अपरां 
मया? यदहिने भवतः समन्तम् यागच्छं तदारुम्धाद्य यावद् भवतो 

दासस्य को दोषा भवता प्रापि बन्मव्मभेो टेपखख एचुभिः समं योद्धुं मया 
९ न गन्तव्यं ? तत अखीष्टा दायूद् प्र्यवदत्, तवम् डश्रस्य दूतेकडव मम 

साच्तात् तुद्िजनक असे ममायम् खायः, किन्तु पिलेदटीयन्टपा वदन्ति, 

९० अस्माभिः समं तेन रणाय न गन्तव्यं । अतसं तया सदह्ागतास्तव 

९९ प्रभा दासाख् प्द्ूव उत्यावालाके जाते याचां कुरुध्वं । तता दायूट् 
तस्य लोकाच प्रत्यूष उत्थाय प्रातःकाले पिलेटी यानां देशं पराव गताः 
पिले राख वि्रियेलं जग्मुः। 

# 

३० चिंशऽध्यायः। 
\ अमालेकौयेः सिक्तगनगरस्य लोठनं द तद्धि दायूदसतञञाकानाच्च दुःखं< अमा- 

लकोयानां पथचाङ्ञमनं वात्नाप्रापणं ९८ रिपणां वधा लाठितद्रयाणां पनग्रदणं 

२९ लाठितद्रव्याणां विभजन व्वस्थास्थिरोकरणं ९६ बन्धसमोपं द्ायदा लाखित- 
द्रव्या प्रण । 

\ अनन्तरं दावुट् तस्य लोकाश्च टतीयदिवसे सिक्लगनगस्मुपतस्युः 
किन्तु तदन्तरम् अमालेकोयलाका दच्तिणां दिशं सिज्लगच्चाकम्य सिंग 

र नित्य वद्धिना दाहवामाखः | परम् अबाल वनितमनुजान् न 

इत्वा वन्दीछतव्य नीतवन्तः खमागेण गतवन्तख । 
२ अनन्तरः दायृद् तदीयलोाकाश्च नगरमुपस्थाय नमर भसरराशिं खेषां 
४ नारीस॒तदुहितरखख वन्दीरत्य दूरं नोता इति ददृशखुः। तदानों दायृद् 

५ तस्य लाकाश्च रोदितुं यावच्छक्तास्तावद् उच रुरुदुः तस्मिन् कालं 

विभ्रियेलीयाद्ीनायमा कम्मिलीयावीगयिला च म्टतस्य नावलस्य जाया 

९ दायद इमे दे भामि बन्दीत्वं गते । अपरं सनव्वेलाकानां मनांसि 
खयपच्चकन्धानां छते एके मम्रानि ततस्ते दाय्द् पाषाणघातन इन्त 

कथितवन्तः, तेन दायुद् अतीव व्याकुलो बभ्दूव, किन्तु निजप्रभा पर- 
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११८ श्मूयेलस्य प्रथमं यु क्तवा | ३० ध्यायः। 

मेखर अत्मानम् याखखसितवान् । अनन्तर दायुट् अद्धीमेलकस्य छतम् ° 

छवियाथरम् अवदत्, विनयेऽदं त्वम् णफादम् अचरानय। तताऽविया- 
थरो दायुदः समीपम् रपोादम् ्यानिनाय। तदानीं दायुद् परमेश्वरं = 

पप्रच्छ, एतस्य सेनानिवहस्य पश्चात् मया कि धावितव्यं? तं पराप्त मया 

किं शच्छते? ततः स उक्तस्तं तस्य पञ्चाद् यादि तं प्राप्तुं शएच्छसि सव्वा- 
र॒दारयिव्यसि च। 

अनन्तरं दायुदट् तस्य सङ्गिनः षटशतलोकाश्च गत्वा वियराख्य- ९ 
खोतखतीतीर घापुः केचिच्च तचावश्ालख्युः । अपरं दायुद् तस्य ५० 
सङ्किनञ्चत्वारि प्रततानि मनजा रिपृणां पञात जग्मः किन्त दे शते 

लोकाः ज्ान्तिकारणाद् वियोारखोातखत्याः पार गन्तम् अश्क्गवन्तसत- 

स्मिन स्थाने$वतस्थिर । अपरः च्तेचमध्ये लाकरकस्मिन् मिखोयमनजे १५९१ 

पाप्ततेतं दायदःसमीपम् खानीय पपान् खादवामाख्ः पानोयच्च पाय- 

यामाख्ुः। अपरस्सत दत्तम् उडम्बरुगच्छस्य खण्डमेकं खुव्कनात्तादयच्च १२९ 
भक्ता चेतनां पाप यतः स चीणि दिवाराचाण्यन्नंन क्तवान तायच्च 

न पीतवान् । अनन्तरं दायुद् तंट्टवान् त्वं कस्य मानघः? कस्माद् ९ 

सागताऽसि? स कथितवान् अमालकीयस्येकरखय दासा भिखीयतरूणा- 

ऽदं दिनचयं यातं मम प्रभुः पीडितं मां परित्यज्य गतवान् | वयं ५४ 

किरेथीयानां दत्तिणप्रदशं विहदाधीनं कालेवाधीनच्च दत्तिणपरेशम् 
चधाक्रान्तवन्तः सिक्ञागनगर वद्िना दाडितवन्तञ्च । अनन्तर दायृट् १५ 
तं प्रपच्छ त्वं तस्य निवदस्य समीपंमां नेतुं श्रोधि? स उक्तवान् त्वं 
मां न इनिव्यसि मम प्रभो हस्तगतच्च न करिष्यसि णखतद् यदि परमेख- 
स्स्यनान्ना शण्यसरे तदहि तस्य संघस्य समीपं त्वां नेव्यामि। 

अनन्तरः तेन दायुदि तेषां समीपम् खानीते ते पिलेटीयानां यिह्क- ९९ 

दीवानाच्च रेष्णद् बडलाठितस्यानयनकार्णाद् नङ्ग्छमोा विस्तीणा 
सन्ता भुञ्जते पिवन्ति टत्यन्तिचेति दृद्॑। ततो दायुद् गादवमारभ्य १७ 
परदिनस्य सन्ध्याकालं यावत् तान् आजघान ततस्तेषां केवलं चत्वारि 
शतानि तसरूणा उद्युरोहणेन पलायमाना स्च्तां पायुः, अपरेषाम् 

रकाऽपि रत्तं नपाप। अनन्तरम् अमालेकोया यानि यानि गएह्ृन्ता १८ 
गताक्तानि सव्वाणि दायदा पुनः पाप्तानि विश्वतो दायुदोा देभाय 
$पि माचिते । तेरप्तानां पन्पन्चीणं लाटितव्यागाच्च चदं मट् ५९ 

वा किचिदपि न्युनं नाश्चूत् सव्वाण्येव दायदा पनलंब्धानि । अपरं २० 
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३९ ध्यायः । श्मूयेलस्य प्रथमं पुस्तकं | १९९ 

दायुदा गोमेषेषु ग्टडतेषु लोकास्तं पशनां व्रजम् गरे छत्वा गच्छन्तः 
कथयामाद्ः, खतानि दायुदो लोखितद्रव्याणि। 

९९ अनन्तर ज्लान्तिकारणार् दायदः पच्चार् गन्तुम् अच्तमा ये दे ते 
लोका वियोारखोतखन्यास्तटे स्थातुं तेः समादि स्तेषां समीपं दायदि 
सम॒पस्थिते ते दायदं तस्य सङ्किना लोकांश्च सात्तात्वार्त' वह्िरागत- 

९९ वन्तः; तता द्ायुद् तेवां समीपमुपस्थाय तान् कुष्रलं पमच्छ। किन्तु 
दायूदः सङ्गिनां मध्ये ये दु्चरिचा दुटाख्च मनुजास्त ऊचिरे, इमेऽ- 

साभिः समं न गतवन्तस्तता देता वयम् रतेभ्यो लब्धलेाटितद्रव्यागां 
किञ्चिदपि न दास्यामः केवलम् रकेकस्िन् जायां बालकांञ दास्यामः, 

९२ तान् नीत्वा ते गमिव्यन्ति। तते दायृद् प्रत्यवदत् दे मम ब्रातरः, यः 
पर मेखरेाऽस्मान् रच्तित्वास्ाकं प्रति क्रूलगाभिनोः सेना अस्माकं करेषु 
समपितवान् सोऽभ्य यानि वस्तूनि दत्तवान् तान्यधि युवम् अविदितम् 

९४ चरथ । युद्याकं वचः का ग्रदीष्यति? येद्धुः गमनकारिणेा वाद् 
श्तं भाराणां समी पस्थायिनाऽपि तादृशेंष्ि भविष्यति तो समा- 

९५ नांशिना भविष्यतः। अपरं दायुट् इखायेलवं्स्य छते येतं विधिं 
व्यवस्थाच्च स्थापयामास स तं दिवसमारुभ्ययावद्द्य चलति 

९९ अनन्तरः दायूट् शिक्गम् उपस्थाय वैधेलं दच्तिगरामतं यत्तीरम् 
९७ अरोायेरः सिफमातम् इट्धिमायं राखलं यिर्इमेलीयनगराणि केनीय- 
९९ नगराणि म्भा कोाराश्नम् अथाकं दिताण्चचे्यादीनि यानि वानि 

° स्थानानि दायृद् तस्य लोकाच पय्यंटवन्तस्तचत्यानां विह्ृदाप्देशस्य 
द९ प्राचीनानां निजबन्धूनां समीपं लाठितज्रयमध्याद् दातव्यानि प्रत्य 

कथयामास, परमेश्चरस्य रिपभ्ये लाठितदव्यमध्याद् ख्तानि पारिते- 

विकानि भवद्धि रच्यन्तां। 

१ एकचिंशाऽध्यायः। 
१९ लस्य तस्य पच्नाणाच्च मरण ऽ इखायला त्यक्तेष नगरष पिल्टोयानां निवसनं ठं 

शालस्य तस्य पतच्चताणच्च वानाम् अपमानितलं १५९ यावेशोधल्लाकेस्तेषां शवानां 
रण प्मश्णन स्यापनच्च। 

$ 9 =“ कि = (1 \ अनन्तरम् इखायेल्वं्रन समं पिलेदधीयेषु युध्यत्छु इखायेलवंशः 
पिले्धोयानां सम्मुखात् पलाया्वकरे गिलबोयपरव्यते च लेोाकात्ते- 
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१२० श्मूयेलस्य प्रथमं पुस्तकं । २९ खध्यायः। 
क # ए (3 + # 

राहताः सन्ता निपेतुः। अपरं पिलेोयाः शलं तस्य युचचांख प्राप्य 
यओनाथने ऽवीनादवेा मल्किग्रूयश्वेतिनामकान् शैलस्य पुच्लान् जप्रुः । 

र् 

अपरः शोलमधि चोरतरे संग्रामे जाते धनुधीरिषु च तं प्रति रान् २ 
निच्तिपत् स धनुधारिभिरतीव च्तताङ्गकछतः। ततः शलो निजास््र- 
वादिनं जगाद, त्वं खखङ्गं निष्वोषं छत्वा मां छिन्धि नो चेद् अच्छिन्न 
त्वच र्त खागत्य मां विद्धा ममापमानं करिष्यन्ति । किन्त तस्यास्रवादी 
तीव भीतत्वकारणात् तत् कर्तुम् ऊररी न चकार, तस्मात् शलः 
खद्गं एदीला खयं तदुपरि निपपात। ततः गोला ममारेति वीच्छ 
तस्यास्रवाहकोाऽपि निजखङापरि निपतन् तेन समं ममार। अनेन 
प्रकारेण तस्मिन् दिने एालस्तस्य चयः पचा अस्वा ही चेमे सर्व 
युगपद् अम्टयन्त । 

अनन्तरं समश्चूमेः पारस्था यदेनस्थान्यपारस्थाख य इखायेलवंश्- 
स्त इखायेलीयानां पलायन" श्नलस्य तस्य युच्चाणच्च मरणमपि वीच्छ 
सन्वेनगराणि परित्यज्य पलायाञ्चकिरे, ततः पिलेदोया आगत्य तेषां 

मध्ये न्यवसन् | 
परदिवसे पिलेष्टीया इतमनुष्याणां वस्त्रादीन्यपदहक्तुम् अगत 

गिल्बोयपरव्व॑ते शलस्य तस्य चयाणां युच्चाणाच्च दान् घाप्य तस्य 
मस्तकं छित्वा तस्य सज्जादि मा चयित्वा खेषां दे वालयेघु लोकानां समोपे 
च वात्ता चोषयितुं पिलेखीयानां दशस्य चतुर्दिशं दूतान् पेषयामासः। 
परः ते तस्य सज्नाम् अस्तारोतदेव्या मन्दिरे निदधिरे तस्य देदच्च 
वतश्णनस्य भित्तावुह्लम्बयामाघः। 

नन्तरं पलं पति पिले्धोयानां तस्यापकारस्य वात्तायां यावेशगि- 
लियदनिवासिभि लकैः सुतायां सर्व बलवन्तो लाका उत्थाय तां छत्लां 
स्जनीं ब्रजित्वा शालस्य तस्य पुच्चाणाच्च शरीराणि वैतश्नस्य भित्तिता 
यावेश्रम् अनीय दादइवामाघ्॒स्तेषाम् अस्थोनि च ग्टद्ीत्वा यावेशस्थस्य 

= € > = + कस्यचित् तरोमूले भूमे पोथयामाखः । अनन्तरं ते सप्तदिनानि यावद् ९३ 
उपवासं चकिरे। 
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श्मियेलस्य दितोयं पस्तकं । 

९ प्रथमःञव्ययः। 

९ शालस्य यानाथनस्य च मरणवात्तायां कथितायां कस्यचिद् अमालेकोयस्य मरणं 
१७ शलस्य योनाथनस्य च मरणमपि गौतगानं। 

९ शालस्य मरणकाले दाय अमालेकोयानां निदननात पत्यागत्य 

९ शिक्गगनगरे दिनद्यम् उषितवान् । ततः पर टतीयदिवसे र्ित्रिवसखा 
लो लिप्तमस्तकञचका जनः पलस्य शिविराद् दायुदः समौपम् आगत्य 

२ भूमिः सन् तं प्रणनाम । तता दायुदट् तं पप्रच्छ, त्वं कुत खागतोा- 
४ ऽसि? स कथितवान इखायेलः शिविरात् प्रूलाय्याहम् खागच्छं। द्ायुट् 

पप्रच्छ, त्वां विनये$द्ं तच कि जातं? तत मद्यं कथय | ततः स कथित 

वान् मनष्या रणात् पलायाञ्चक्रे बहवे निपत्य पञ्चत्वं पाप्ताख 
५ विशेषतः एलस्तस्य पुल्ल वानायनोाऽपि ग्टतवन्तो | दायृद् तं वात्ता 

वक्तार तरुण पप्रच्छ शलस्तस्य यच्लो योानायनश्ाग्टयेताम इति 

€ त्वं केन पकारेण ्ातवान्? ततः स वात्तावादी तरूणस्तं जगाद, 

घटनाक्रमेण गिल्वौावपव्व॑तमु पस्थिताऽदं मूलावलम्बदोहं शलं तख 
° पञ्ाद् बह्भन् रथान् इयारोाह्िण्चख तुमूलीभूतान् अपश्यं । तदास 

पाद् अवलाक्य मां वीच्याङ्कतवान् ततोाऽच स्थानेऽदम् स्ति मया 
८ निगदिते स मां एदधवान् कच्तं? अहमुक्तवान् अमालेकीयोईहम् । 

९ अनन्तरं स माम् अवदत्, विनयेऽद्दंतवं मम सच्चिधिमागव्य मां जहि 
९० यतेाडद्दं मृच्छापन्नाऽस्मि तथापि मम प्राणा न यान्ति| ततोऽहं तस्य 

समीपे तिन् तं हतवान्, अतस्तत्पतनात्परः सपन जीवितु न शनोा- 

तीव्यदं निचितं वेद्धि। अनन्तरम् अदं तस्य शिरसः किरीट इस्ताद् 
१९ बलयच्च ग्टहीत्वा निजप्रभाः समीपम् रतत् स्यानम् खानेषं | तता 

दायुद् निजवस््राणि टता छिन्नवान् अपरं तस्य सङ्गिनः सव्व$पि 

१९ तथेव दतवन्तः। अपरः प्रालस्तस्य पचना योनाघनख परमेश्वरस्य 

लेकाखेखायेलवंश्ख खङ्धे निह तारतत्कार णात् ते सन्ध्यां यावत श्ाक- 

५३ विलाप्ोपवासं दिनं वापयामाद्ुः। अनन्तरं द्ायुद् तं बात्तावादिनं 
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१२२ श्रिमूये लस्य दितीयं पु तकं | १ अध्यायः । 

तर्णं पप्रच्छ, त्वं कुचन्या मन्जः? स व्याहरत्, दं पवासिनाऽमा- 

सेकोयस्य कस्यचित् स॒तः। तं दायृद् ऊचे त्वं परमेशखरेणाभिषिक्तस्य १४ 

खननाय निजं करं प्रसारयितुं कि नाभषौः? ततो दाय॒द् तरूगमेकम् १५ 

ष्याद्भयादिदेश, त्वम् रनम् आक्रम्य जदि । ततस्तेनादइतः स ममार | 
अपरः दायुदट् तं बभाषे तव शणितपातापराधम् त्वय्येव तितु, यतोा- १९ 
दं परमेश्रेणाभिधिक्तम् सवधिषम् इति पमाणं त्वदीयव्रदनेन तव 
विरुडम अभिदितम्। 

अनन्तरः दायदट् शालं तस्य य॒न्तं योनाथनच्चाधि कोादण्डगीतनामकं ९७ 

विलापगीतभिदः रचयित्वा विद्धदावंशं श्च्तियामास । तद् याण्ेर पस्तके १५८ 
लिखितमाक्ते | 

शखायेलवंश् ते व्याघ्रा उचस्थानेषु जघ्िरे। ९९ 
डा दा त्वदीवश्ररास्त् कीटृडंनिधनतां गताः ॥ 
वात्ता नाख्यायु्नां गातेऽखिलानर श्चास नोच्यतां । ९० 
नो चेन्नन्दिष्यते नूनं पिलेटीयाबलाजनैः। 

ट €< € + ५ [स 

तथाच्िन्नत्वचां खीभि गव्ववाक्यं वदिष्यते।॥ 

गिलवोयपव्वेताः सव्वं युश्रान् प्रति पुन नदि। ९१ 
तुघार्पतनं वधं भ्चूयात् च्तेचच्च शस्य छत् | 
यता यश्चा वीराणां निपेतुः फलकास्तदा । 
तेलेनानभिषिक्तस्य फलका निपतेट् यथा । 

तथव चम्म एएालस्य तच न्धत्तिप्यताशुभ ॥ 

च लब्धेऽरटजि यडणाम् पपत शूर मेदसि । ९९ 

यानाथनस्य केदण्डंन कदापि न्यवत्तेत। 
=, [भ [| * 

नच श्रालस्य खड्धाऽपि परावत्तत निष्फलं ॥ 
पि (०२ & स् = 

परिया मनोहरावारां जी वत्काले परस्पर । 
(3 (र 

शेलयोानायनावेतो विभिन्नो न ग्टतावपि। * ९३ 
कुरराद् वेगिनातातु सबला च म्टगन््रतः॥ 

इखायेलङ्नाः णाल यद्माभिरेव खुचतां। ९४ 

यतो लाडितवासांसि रम्याखाभरणानि च | 

तेन दत्तानि यु्मभ्यं तेनैव वः छु चेलकाः। 
विचिताः खणे जातैख नानाविधविश्चूषणेः ॥ 
इ! हा रगस्थले शूराः कोटख्निधनतां गताः । ९५ 
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२ ध्यायः। श्म ये लस्य दितीयं पुस्तकं । १२ 

हा इा योानाथनखैव निदहतस्तव प्ते । 
९९ दे योानायन मद्भातस्त्कते पीडि ताऽस्म्यङ्कं | 

मदीयमनसा रलं लमेवेकः समख्िधाः। 

श्रेयः प्रेम तवामन्ये परेमता योाषितामपि। 

९७ हाहा मूराः कथंपेतु नंखुयुद्बलानि च । 

₹ दितोयोऽध्यायः । 
१ इूखरस्यनिद्शाद् द्ित्रणे गत्वा दायृद्ा राजलत्वकरण ५ यावेश्रगिलियदौोयममुजान् 

घरति दायदः प्रशसनं८ दशवाण्तस्य दखायेला पतौकरणं १९ यायावावनेरयोा- 

स्तरुणलाकाना यान ९८ असारदलस्य मरण २५ अवनरस्य वचनाद याखायस्य 

परावत्तन २२ असाडलस्य सशन स्यापन। 

९ अनन्तरः द्ायृद् परमेश्वर टवान् किमदं यिद्कदायाः काञ्चन नगरीं 

यास्यामि? प्ररमेश्रः कथयामास, याड । अनन्तरं दायद् पप्रच्छ, 

मया कि स्थानं गन्तं? स कथयामास ह्रों त्रज। तता दायद् 

यिष्रियेलीयाद्ीनोयमा गतस्य कभ्मिलीयनावलस्य जायावीगयिला 
३ चेतिनामिको तस्य भ्यं च तन्नगरं जम्मुः। अपरं दायुद् सपरिवारान् 

निजसङ्गिनोा जनानप्यानीतवान् ते च हत्रोणपदेशस्य नगरेषु न्यवसन् 
अनन्तरं विद्धदीयमनुजा आगत्य तत्र स्थाने दायूदं यिद्धदावंशापरि 
राज्यपदेऽभिषिषिचुः। 

५ अनन्तरः यावेश्गिलिवदीयमनुजाः पलं एसश्ाने निदितवन्त डति 
वात्तायां दायुदा श्तायां दायृट् यावेश्गिलियदीयलोकानां समीपं 

दरूतान् धड्ित्य तान् जगाद, युयं परमेश्वरे धन्या यतायुयं निजप्रभं 
शालं प्रति करूणामिमां कत्वा तस्य दें शसश्ानेऽस्थापयत । अता देता 

परमेश्वरो युष्मान् प्रति सत्यताम् अनुग्रइच्चाचरिव्यति; परः 

युष्राभिरेतत्कम्भाकारि तत्कारणार् अहमपि यद्मान् सत् करिष्यामि। 

° इदानीं युश्राकं इस्ता बलिने भवन्तु युयच्च श्रूरा भवत यस्माद् य॒श्राकं 

परभा शाले पञ्चत्वं गते चिद्दावंशौयाः खेषां राजत्पदे मामभि- 

धिषिचः 
८ अनन्तरः लस्य सेनापति नरस्य तनथोऽवनेरः प्ोलस्य सृतम् डश 
< वोश्तं ग्टहोत्वा महनयिमम् आनीय गिलिवदाग्ररियित्रियेनेफुयिम- 

१० विन्यामीनादीनाम इडखायेलवंए्ानां राजानं चकार | शालस्य सुत 
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१२४ श्िमूयेलस्य द्वितीयं पुस्तकं । २ अध्यायः । 

स ष्यत त्वारिशद् वत्सर वय सीखायेला राजत्वं लेभे स दै वल्छरो 
सजत्वं चकार कैवलं यिद्धदावंशत दायूदः पच्छोयो बश्ट्व। ततो दायृद् ९१ 
हित्रोणे घन्मासाधिकान् सप्तवत्छरान् विदद वंशस्य राजत्वं चकार । 

अनन्तरं नेरस्य सुताऽवनेरः फोलसुतस्येश वातस्य दासा महन. २ 
विमाद् शिवियोनं जम्मुः। तया सिकू्यायाः छते योयावे दायुदो ९३ 
दासेषु च वद्िभूतेधु गिवियोनस्पुव्करिण्याः समीप उभये लोकाः 
सम्मिलिताः पात् संघ र्कः पुष्करिखयाः प्रतीरे तदन्यः संघ 

प॒व्करिण्याः पारे तस्यो । अपरम् अव्नेरो योयावम् ऊच, दानो ९५ 
तरूणा उव्यायासमाकं सम्मुखे बडन्तु तता वोवावोऽभिदधे त 
उत्तिष्टन्त॒ । अनन्तरं शलस्य सुनारी वातस्य पत्तोया विन्या- १५ 
मीनीया दाद्शजनास्तथा दायृदा दासानां दादष्जना उत्याय सह्या- 
नुखारतः पारं गतवन्तः । अपरं तेषाम् ख्केकेन जनेन खप्रति- ९६ 
येद्धुः श््सि त्वा कच्तः खङ्गेन विडस्तत उभवयपच्तीया मनुजा वुग- 
पञ्चिपेतुः, अता हेता गिवियोनस्थं ततस्थानं डिलकत्-इसुरिम खज्ञ- 
चमिति नाम्ना प्रसिद्धं बश्ूव । अनन्तरं तस्मिन् दिने मदति १७ 
घारतरे संग्रामे जाते $वनेर इखायेलोा मनुजा दायुदः सेनानिवहस्य 
सम्मुखे पराजिग्यिर | 

तस्सिन् स्थाने योयावावी्टयासादेलख्वेतिनामकाः सिरूयायाः सुता- 

स्य खासन । असावसादहेलोा वन्यग्टगडव चरणाभ्यां नुतगन्तरसीत् | 
असादेलोऽवनेरस्य मश्चाद् अधावद् अवनेरस्य पञ्चाद््मनाद् दच्िणं १९ 

वामं वा न परावटते । अनन्तरम् अवनेरः यखादट् वच्छ पप्च्छ २० 
त्वं किम् असादेलः? स पत्यवदत्, अद्धं स ख्व । ततोाऽवनेरस्तं २९ 
बभाषे, त्वं दत्तिणं वामं वा पराद्य तरूणानामेकं त्वा तस्य सच्जां 

लोटय । किन्त्व स हेलस्तस्य पश्चाद्रमनात् निवर्तितुं नेच्छत् | अनन्तरम् २२ 
अव्नेराऽसादयेलं पुनरपि जगाद, त्वं मम पच्वादरमनात् निवक्तेख 
नोचेद् चद्यदधं त्वाम् आव्य श्चूमो निपातयामि तद्दि केन पकारेण तव 
स्तरः येायावं मददनं दष्यिवष्यामि? तथापि स निवत्तितुं नैच्छत् | ९२ 
तस्माद् अवने निजश््रूलाग्रेण तस्य कुच्िम् इत्थं विद्धवान् यत् शूलं 

तस्य एष्टमपि विद्धा निरुकामत् तेन सर तस्मिन् स्थाने पतन् तचरेव 
ममार | अपर यावन्तो मनुजा खसादेलस्य पतनमरण्योः स्थानम् उपत- 
स्थिरे ते सव्वेख्व तच्रावतस्िरे । अनन्तरम् अवनेरस्य पश्चाद धावन्त ९४ 
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३ अध्यायः शिमूये लस्य दि तीयं पुस्तकं । १२५ 

बोयावावीश्चो रखग्थास्तसमये गिवियोनसमीपस्निजं नप्देश्रगामिने 
मागंस्य पाश्वंवत्तिने गौ दस्य सम्मुखस्थम् अम्मा ख्य पर्व॑तं प्रापतुः 

९५ नन्तरं विन्धामीनवंश्रोयलोाका खवनेरस्य समीपे मिलित्वा रकसंघी- 
९द९श्दय कस्यचित् पव्वेतस्य शिखरे तस्थुः । तदानीम् खवनेरो योायावम् 

ह्वय व्याजहार खङ्घः किं निरन्तर हनिष्यति ? शेषे तिक्तां गमिष्यति 
किमेतत् त्वं न जानासि? त्वं निजस्वातुणां पच्चाद्रमनात् निवत्तितु निज- 

९७ मनुजान् कतिकालं न निदेच्यसि? तता योयावः कथयामास, त्वया यदि 
किमपि नावदिष्यत, तद्धि मनुजाः प्रातकालरव निजम्वातृणां पश्चाद्रम- 

९८ नात् न्यवत्तिष्यन्त । अनन्तरं योवा वस्त्री वादयामास, तेन सव्य मनुजाः 
९९ स्थगिता बश्टवुः पुनरिखायेलः पञ्चानन दधाव रणच्च न चक्रुः। तताऽवनेर- 

स्तस्य मनुजा तां छतां रजनीं प्रान्तरसख्थवत्मेना व्रजित्वा यदंन- 
९० तटिन्धाः पारः गत्वा छत्खरविभ्राणेन मदनयिमम् उपतस्थिरे । अपरं 

योयावेनाव्नेरस्य पञ्चाद्रमनात् पराद्य सव्वेमनुजेषु संग डीतेषु 
दायुदोा दासानां मध्य ऊनविंशति जनानाम् असाहेलस्य चाभावे 

९ बभ्छ्व। किन्तुदावदोा मानुधे विन्यामीनीयानाम् अवनेर स्थानु चराणाच्च 

मध्ये वशत्रधिकश्टतच्यं मनुजा मारिताः। 
३९ अनन्तरः मनुजा वसादेलस्य दें गट दीतला वैतलेहमस्ये पैट कश्सश्णने 

निडितवन्तः। अपरः योायावस्तस्य मन्जाश्च तां छतसं रजनीं व्रजन्तः 
परत्युषे दत्रोणम् उप्रतस्थिरे | 

३ ठतोयोऽध्यायः। 
९ दाथ बल्लदद्धिः २ तस्यपत्चणां नामानि € दशवोाशतं प्रति विरक्तस्यावनेरस्य 

दायदः प्रति गमनं १२ अवनेरण साकं नियमकरणं निजभाय्याया मौखलाया 

याचन ९७ अबनरण सस ज्यभमजन तद्य वसजन ९ कदन खायावनावन्- 

दरस्यददनन ८ द्ायखद्ा यायाव्स्य शपनर५\ अवनर घरति द्चद्ा विल्लपनं | 

१९ अनन्तरं पालस्य दाय॒दट्ख वंश्योामध्ये बद्भतिधकरालं रणमभवत। 

तता दायुद् उत्तरोत्तरं बलढद्धिं जगाम शलवंशखात्तरोात्तरं च्तीण- 

तां जगाम। 
९ अपरः द्वित्रोणे दायुदः पुच्लाः प्रखुषुविरे। विप्रियेलीयादहीनाय- 
३ माया गभंजाताऽन्नाननामा तस्य ज्येषः पक्ता बश्चूव । अपरः ब्टतस्य 
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९२ श्िमूयेलस्य दि तीयं पुस्तकं । ३ अध्यायः 

कम्मिलीयनावलस्य जायाया अवीगयिलाया गभजातः किलावनामा 
दितीयः युक्तो बभूव; अपरं गिशुरोयच्टपस्य तलमयस्य दुदितुमाखायाः 
गभेजाताऽवश्लोमनामा टतीयः पुनो बभूव । अपरं इगोताया गभं- 
जाताऽदानिवनामा चतुः पुत्तो बभूव । अपरम् अवीटलाया गभेजातः 
सिफटिवनामा पञ्चमः पुच्छा बभूव । अपरं दायुदो जायाया इग्लाया 

गभजातेा यिचियमनामा षः पन्नो बभूव | इमे सव्वं ख्व दायुद् 
चारसप॒नल्ला डित्रोणे ऽजायन्त। 

यतिकालं शलवं शस्य दायुद्वंशेन समं योधनमासीत् ततिकालम् 

अवनेरः शिलवंप्र समासक्त खासीत्। अनन्तरम् खाया दुदितारिस्ये 
ति नाघ्ना फलस्यपपल्येकासीत् तामधोशवोश्ताऽवनेरं जगाद त्वं मम 
पितुरूपपलीं कुत उपगतवान्? ततो ऽवनेर डश वाएतस्य कथाताऽतीव 

कुपिता भवन् कथितवान्, सारमेयकपालः किम् अद? तव पितुः 
शरोलस्य वंशं भ्राट गणं बन्ध गणच्च प्रत्यद्यापि सद्धावम् खाचरन् दायुदः 
कारे त्वंन समापयं येोऽदम् अदं किं यिद्कदापच्तौयेाऽस्मि ? ततङ्कते 
त्वम् ख्तां सीमन्तिनीमधि मद्य दोषमारोपयसि ? परमेश्वरो दायुद- 
मधि यथा प्रपथं छतवान्, तदनुसारेण यद्यं प्लवं शत् राजत्वं 

ग्टदीता दानमारभ्य वेरवां यावत् सर्व्वघाम् इखायेलीयानां यिद्दी- 
यानाच्वपरि दायदः सिंहासनं न स्थापयामि तर्श्ररोऽवनेराया- 
सुकं ततेऽधिकच्च फलं ददातु । ततः साऽवनेराय पुनरेकामपि कथां 
कथयितुं न श्ष्राक यतो हेतोः स तस्माद् विभवाच्चकार् । 

च्षनन्तरम् अवनेरोऽविलम्बं दायूदः समौपं दूतान् प्रददित्य जगाद, 
अयं दशः कस्य? यदि भवान् मया सह नियमं करोति, तरिं पश्ये- 
खायेलवंश्रं भवतः प्तम् खानेतुं भवतः साहाय्यकारी भविष्याग्ब्ं | 

तता द्ाय॒द् अवदत्, भद्रं मया त्वया साकं नियमः करिव्यते किन्त 

मया त्वत्त र्कं काय्यं याचितव्यं तद् ब्रवोमि, यदा त्वं मां सा्तात् कन्म 

अगमिष्यसि तदा शलस्य कन्यायां मीखलावां प्रथमं नानीतायां मां 

सात्तात् कत्तु त्वया न इच्यते । अनन्तरः दायुट् शलस्य पु्लस्येश वेश 
तस्य समोपं दूतान् प्रडिव्य जगाद, अददं पिलेोयानां शतं च्छ्न्नत्रचोा 

दत्वा यां ब्यूए्वान् त्वंममतां जायां मीखलां देहि । तत श्रवो श्रतो 
लाकं प्रिय तस्याः खामिना लयिशस्य पुल्लात् पल्टियेलात् मोखलां 
जमाह । ततस्तस्याः स प्रतिः ऋन्दन् कन्दन् वद्भरीमं यावत् तस्याः 
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द अध्यायः । श्म येलस्य दितीयं पुस्तकं | १२७ 

पात् जगाम । अनन्तरम् अवनेरस्तं जगाद यादि परारत्य याहि, 
ततः स परारत्य गतवान् 

९७ अनन्तरम् अव॒नेर इखायेलवंशस्य प्राचीनैः समम् इत्थं मन्तणां 
९८ चकार, युव्वे युयं दायुदं खेषां राजानं कन्तु चेर्टितवन्तः। इदानीं 

तदेव कुरूत यतोऽहं खदासस्य दायूदः कराभ्यां निजलाकम् इ₹खायेल्- 

वंशं पिलेष्ोयानां करेभ्यः सकलरिपुणां करेभ्यश्च मेचयिष्यामीति 
९९ परमेशो दायुदमधि प्रतिश्रुतवान्। अपरम् अवनेरो विन्धामीन्- 

वंशीयानां कणेगाचरोऽपि तदेव बभाषे अनन्तरम् अवूनेर इखा- 
येल वंशस्य छत्खविन्धामीन् वंश्स्य च मनोाऽभिलाषं दायुदः कणगाचरे 

९० कथयितुं द्त्रोणं जगाम । अताऽवनेरो विंशतिं लोकान् सङ्किनः 

छ्त्वा दत्रे दायुदः समीपम् उपस्थितवान्, तते दायुट् अव्नेर्स्य 
२९ तत्सङ्किनाच्च छते भाज्यम् खसादयामास। अनन्तरम् अवनेरो दायुदं 

बभाषे, अद्मुल्थायेडायेलः सकलवं शान् मम प्रभो राज्ञः समीपे सङ दतुं 
गच्छामि, ततस्ते भवता समं नियमे स्थिरीकछते भवान् निजमनोवाब्कान्- 
सारेण तेवां राजत्वं करोतु । अनन्तरं दायुदा विरद्ाऽव्नेरः कुश्एलेन 
प्रस्थानं चकार । 

९९ अनन्तरं दायुदो दासा योयावश्च युडयाचायाः परारव्य बद्नि 
लाठितद्रयाणि सूमानयन्त जग्मुः। तदानीम् अवनेरो द्ित्रोणे 
दायदः समीपे नाविद्यत यतो देता दौयुदा विदः स कुशलेन गमन- 

२३ मकरोात्। अपरं यायावे तस्य सङ्किघु सेन्येषु चागतेषु मनुजा चोया- 
वम् अन्नापयन् नेरस्य पुच्लोऽवनेशो पतेः समीपम् अगच्छत् वटपेण 

९४ च विष्टः स कुशलेन गतवान । तदानोँ योयावोा पतेः समीपं गत्वा 
न्यवेदयत् भवता किं कम्भाकारि? पश्यावनेरो भवतः समीपमागत- 

९५ वान्, स भवता विष्टः कुतः कुशलेन गतवान? नेरस्य पुल्लोऽवनेरः 

कौट प्र स्तत्किं न जानासि? त्वां वञ्चयितुं तव गमनागमने ऽनुसन्धातुं 
२९ त्वया व्रद्यत् कियते तत्स्व ज्ञातुश्च स खागतवान् | अनन्तरः योयावेन 

दावुदः समीपाद् वङिगंत्यावनेरस्य पाद् दृता: प्रेरितास्ते सिरा- 

ख्यक्रूपस्य समीपात् तं पसावन्यानवन्, किन्तु दायुट् तत् न ज्ञात- 
९७ वान् । अपरम् अव्नेरे दित्रोणं परादत्यागते योयावस्तेन साकं रह 

च्ालापं कत्तु गोापुरस्य मध्ये तं नीत्वा गतवान् अपरः निजभातुरसा- 
दलस्य बधकारगात् तस्यादरः विव्याध तेन सम्तवान्। 

127 



१२८ शमूयेलस्य दि तौयं पुस्तकं । २ च्छध्यायः | 

अनन्तरः दायुद् तां वात्ता निष्म्य गदितवान् नेरु च्स्यावनेरस्य रम 

बधमिममधि परमेश्वस्स्य साच्तात् मम मदौयराज्यस्य च निर्दाघता 
सदा स्थास्यति। अवमपराघोा योयावस्य तस्य समतस्तपिदटवंशनाच्च ९९ 
शिरस्सु फलतु | अपरं योायावस्य वषे प्रमेदी वा कु वा दण्डे समव- 
लम्बी वा खद्विद्धा वा भच्छहीन रखतादृश्टां मनुजानाम् अभावे कदाच 

न श्रूयात् । शव्ं गिवियोनोयर्णे तये भ्नातुरसाद्धेलस्य बधकारुणाद् २० 
योायावस्तस्य भ्राता वीष्यख्ाव्नर जघ्नतुः। 

अनन्तरः दायुद् योयावं तस्य सङ्गिनः सव्वलोकांख जगाद, युयं ९९ 
खेषां वस्त्राणि छित्वा एनजं वसनं परिघद्धम् अखव्नेरमयि एोचत च; 
अपरः दायुट् पतिच्च शवस्य खद्कायाः प्रात् परञात् चलितवान् । 
अनन्तरः ते हित्रणेऽवनेरस्य दद्धं सश्ने निदधिरे राजा चावनेरस्य द२ 
इ्सश्ानसमीप उचैः खरः रुदितवान् तथान्ये सव्वं मनुजाख रुर्दुः। 
अपरम् अवनेरमधि राजा विलापम् अगायत्। द्द् 

इावनेरो वत किं मूएनरवत् निधनं गतः। 
= & [र ॐ ` क (= => __ न 

बद्धा नास्ता करोदातेन बद्धा निगडे पदा। २४ 

नरघातकलोाकस्य समच्तं यादशं जनः। 
कञ्चित् पतति तादक् त्वं पतनं समुपेयिवान॥ 

ततः सव्य मनजाः खय्यास्तगभनात् किचित् पव्वे दायदः भोजयितुम् २५ 

च्चागताः। तदा दाय॒ट् इमं शपथं चकार, र्यं नास्तं गते यद्यहं 
पपम न्यत् किमपि वाखाद्ामि तर्ँश्सया मद्यम खमकंतताऽधिकच् 

पालं ददातु | ततः सव्वं लोकास्तं वाचि मनो निदधिरे तुद्धु- ३९ 

वु, राजा यद्यत् छतवान् ततैव सर्व्वं लोकाः सन्तुद्धा बश्वुः। अनन्तरं २७ 

नरस्य युचतोऽवनेरोऽइन्यत तद् राक् आदेश्रात् न जातमिति सव्वं 
मनुजाः सव्वं इखायेल्व शाश्च तस्िन्नेव दिने बबुधिरे । अनन्तरः इम 
राजा निजभ्टव्यान् खवदत्, अद्य डइखायेल अधिपतिरेकेा महापुरुषः 

पतितवान् रखुतत् कि युयं न जानो? खपरम् अद्याहं राज्याभि- ३९ 

पिक्ताऽपि सन् दुबला जताऽस्ि, सिरल्यायाः सन्तानाविमा पुरुषा 

ममावाध्या, किन्तु परमेशखरः कुकम्मकारिणे तत्वुंकम्मानुरूप फलं 

दास्यति | 
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8 खध्यायः। शमयेलस्य दितीयं पुस्तकं । १२९ 

8 चतुथाऽध्यायः। 
९ अवनेरस्य मरणार् दशवाणतस्य दुःखं २ वानादरेखवयेा मिफोवाशतस्य च कथन 

४ वानादरेखवाभ्याम् इशवाशतस्य वधः « द्ायृदा तयो देतलं। 

९ नन्तरम् अवनेरो दत्रोणनगरे त इति वात्ता यदा छलस्य 
पुच्लेण खता तदा तस्य दस्ता दुबेलो बभूवतुः सन्य रखायेलवं शख 
व्याकुला बभूवः । 

९ र्तस्य एालयच्लस्य दा संघपती खासां प्रथमस्य नाम वानाइ डति 

दितीयस्य नाम रेखव सति चासोत् ता विन्धामीनवंशजातस्य वेरोातीय- 

३ रिम्मोणस्य पुचचो । तद् वेरोतं विन्यामीन् पदेश्मष्येऽगण्यत, किन्त वेसो - 
४ तोया गित्तविमं पलाय्याद्ययावत् तच स्थाने प्रवसन्ति। अपरः प्ल 

पचल्लस्य योनाथनस्य मिफौवाशतनामा दाभ्यां चरणाभ्यां खञ्च रकः पन्न 
असीत् | यदा यित्रियेलात् शलयोनाथनयोा मर्यवात्ता समागच्छत् 

तदानीं तं पञ्चमवर्षींयं बालकम् आदाय तस्य घाची पलायाच्चकेतदा 

पलायनस्य श्ोघगतरसा बालकः पतन् खञ्जो बभव । 

५ अनन्तर वरोातोयरिम्माणस्य पन्ता रेखववानादहा गत्वा.मध्याङकाल 

डश वाश्तस्य निकतनं प्रविविश्तुः। तदानीं मध्याङग्रीश्रात् स खदुायां 
€ शयितवान् । ततता गाधुमग्रहणच्छलेन निकेतनस्य मध्यस्थानं वावद् 

गत्वा तस्यादरम् खाजघ्नतुः; अनन्तरं रेखवस्तस्य नाता वाना 
७ पलायाच्चकराते। तयो गदइप्रवेणएनसमये स गभागारे खदायाम् अशे 

तदा ता तम् खाइत्यावचिष्टां तस्य श्िरभ्कित्वा तच्छिर आदाय छत्लां 

= रावि प्रन्तरण जम्मतुः। अनन्तरं तावोशवोाण्तस्य शसि हित्रोशं 

दायुदः समीपम् खानीय राजानं न्यवेद्यतां भवतः प्ाणनाशेच्छकायो 

रिपस्तस्य ण्ालसुतस्येशए वोाग्रतस्य शिर खुतत् पश्य | परमेशखरः पभोा- 

रस्माकं भूपतेः छते शलाय तस्य वश्ाय चाद्य समुचितं फलं दत्तवान् । 

€ अनन्तरं दाय॒द् वेरोतौयरिम्माणस्य पनल रेखवं तस्य म्नातरः वाना- 

ञ्तत् प्रत्यवदत् सव्वविप्र्तितोा मत््राणानां मोाचयितुः परमेशखरस्या- 

९० मरतायाः ण़पथं छत्वा कथधयामि। यो जनः शलस्य ग्ट्युवात्तां मह्यं 
कथितवान् स मङ़लवात्तावाद्यदमित्यमन्यत किन्तु स सिक्लगे मया 

९९ ता इत्च । तस्मै यदद्म् र्ताटृशं पुरखारम् अददां तहिं निजगीहे 
खद्रायां शयाना धाभ्मिकः पुरुषे ये मारितस्ताटृशान् परतक्किनः प्रति 
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१३४ श्िमूयेलस्य दिती यं युतकं । ५ ध्यायः । 

मया किं कर्तव्यं ? तस्य शोणितस्य परिशाधः किं युवाभ्यां न ग्रद्यीतव्यः 

यवां किंएथिवीतऽपि मया नापसारयितययो ? खता दायुदा समादिषटे- ९९ 

स्तरस्य तरूरीत्तेा इत तयोः कराः पादाखख छिन्ना दितरोणस्थपुव्करिग्या- 

स्तीर उद्बबन्धिरे किन्वी शवो शतस्य शिर त्त गहीत्वा डतर णस्थावनेरस्य | 

इस प्राने स्थापितं । 

५ पच्चमोाऽध्यायः। 
९ सव्वरिखायेललके दय॒देऽभिषेचनं ९ यिदृषौयेभ्यः सियोनदुग्स्य बश्टोकरण ९९ 

व्दीस्मेण दायदः समीपं दूतप्रेषणं द यिकरूण्लमे जातानां दायदः प॒च्राणा 

नामानि १७ बाल्पिरासौमस्थाने पिेषटोयानां दाय॒द्ा जयकरणं २२ रिफायिमा- 

पत्यकायां तेषां पुनः पराजयः । 

ष्छनन्तरम् इखायेलः सव्वं वंशा द्ित्रणे दायुदः समीपम् आगत्य 

निवेदयामासुः पश्च वयं तव कीकश्मांसानि । अपरं पुव्वं यदा शालोा- 

ऽस्माकं राजासोत् तदापि त्वमेवेखायेलं वद्धिरभ्यन्तरे च गमनागमने 

ऽकारयः। अपरः ममेखायेललोाकानां पालकेनाग्रग्येन च त्ववा भवि- 

तव्यमिति त्वे परमेश्रेणोक्तः । इत्यम् इखायेलः सकलपाचोनलोाकेषु 
दत्रे राच्ञः समीपम् खागतेघु दायुदा व्टपेण दत्रे परमेचखर्स्य 
साच्तात् तेः सावां नियमेऽकारि ते च दायुदम् इखायेला राज्येऽभि- 

सिथिचः। दायुर् चिंशणवत्छस्ववयसि राजत्वं लब्ध्वा चत्वारिंशद् वत्छरः 
यावद् राजत्वं चकार । स छत्रोणे विद्दावंश्स्योपरि वण्मासाधिकान् ५ 
सप्तवत्छरान राजत्वं चकार ततः पर विरूएएलमे समस्तस्येखायेलो 

यिद्वदायाश्ेापरि चयस्तिशटद् वत्सरान् यावद् राजत्वं चकार | 

अनन्तरः राच्ा तस्य मनुजे द्शेत्पन्नयिवुघीवानां विरू विरू- € 
प्रालमं प्रति याचायां छतायांते दायुदम् ऊचुः, ख्तत् स्थानं पवेष्ध 

त्वया न श्रच्छयते यतः स्थानम् रुतद् दायदा न प्रवेटवयमिति वाचं 

बदन्ताऽन्धाः खञ्चाञ्चव तवां दवयि्ष्यन्ति। किन्तु दायुदट् सियोनाख्यं ऽ 
दुगे वशीचकार तख दुगस्य दाय॒द् नगरमिति नामान्तरमास्ते। तस्मिन् 

दिने दायृद् कथयामास यो जनः चिवूबौयान् निदइत्य प्रणालीं दायुदा 

छितं खञ्चान्धगणच्चाकमिष्यति, स प्रधानसेनापति भविव्यति | तत्का- 

रणाद् न्धेन खञ्चेन वा राजनिकेतनं न प्रवेषव्यमिति लोकेरुचते। 

चता दायुट् दुगं उषितवान् तस्य दायुद् नगरमिति नाम रतवान्। < 
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५ खध्यायः। शमये लस्य दितीयं पुस्तकं । १२९ 

अपर दायुट् प्राचीरेण निल्नमारुभ्याभ्यन्तरस्थानं यावत् तद् वेषटयामास। 

१० नन्तरं दायुदट् कम्य वद्धंमानो महान् न्व सेनाध्यत्तः परमेखरखख 
तस्य सहायस्तस्यो । 

९९ अनन्तरं सारीयराजा हदीरमेा दायदः समोपम् रर्सकाषानि 
खचधरान् स्थपतीन् लाकांश दूतैः पेषयामास ततस्ते दायुदः छते 

९२९ प्रासादं निम्ममिरे । ततः परमेश्वर इखायेला राजत्वपदे मां संसथापि- 
तवान् तथा निजेखायेल वंशस्यानुरोधात् मम राज्यस्योन्नतिं छतवान् 
इति दायुद् बुवधे। 

९२ अपरं दायृ् दिनोणाद् खागव्य चिरू्लमेऽन्धजाया उपपलीश 
९४ जग्राह, तता दायुदोऽपरे पुचलाः दुडितरश्चाजायन्त । यिरूष्णलमे 

९५ शम्मूयः ववे नाथनः खुलेमान् यिभर डलौगश्रूयो नेफगे याफिव 
९९ इलोशामा इलिवादा इलो फेलटखेति नामानस्तस्य युच्ला अजायन्त । 
९० अनन्तरं सव्वरि खयेलवं शीयं दायुद् इखायेला राज्ये$भिधिक्त डति 
१८ वात्तां चत्वा सव्व पिलेदोयाः दायदः गवेषयितुम् खाजग्मः। अपरं 

दाय॒दि तत् खअलत्वादुगे गतवति पिले्टीया खागत्य रिफायिमसमभमो 

९९ वित्तणा बभूवुः । अनन्तरं दायृद् परमेखरः एद्टवान् पिलेदीयानां 
 विरूडं मया किं गन्तव्यं? त्वं किं मम करे तान् समपयिष्यसि? ततः 
परमेश्वरो दायुद् जगाद, याद्धि मयावश्यं पिलेीयास्तव करे सम- 

९० पचिव्यन्ते । अपरं दायृट् बाल्पिरासौमम् आगत्य तान् पराजि्य 
जगाद परमेश्वरो मम सम्मुखे मम रिपून् खेतेभङ्गवद् बभञ्च। तस्मात् 
तस्य स्थानस्य नाम बाल्पिरासीमं देवताभङ्गख्यानमिति कछतवान् । 

९९ अनन्तरं ते खेघां पतिमास्तत्र परित्यज्य गता दावृट् तस सङ्किलेकाश्व 
ता ग्रडीत्वा जम्मुः। 

९२९ अनन्तर पिलेष्टीवाः पुनरागत्य रिफायिमसमभूमे विस्तीणोा बभूवुः । 
९द तता दायुदा परिष्टः परमेश्वरः कथितवान् त्वम् डदानौं मा गच्छः 

तेषां पञ्चाद् व्याघुद्यागत्य वाकास्थानस्य सम्मुखे तान् खाकमिष्यसि। 

९४ वाकाया उच्स्थानेष गमनश्ब्दे त्वया खते त्वम् उद्यमं करिष्यसि यत- 

त्तदा परमेगखरः पिले्टीयानां सेन्यं विनाश्वितुं तवाग्रसरोा भविष्यति। 

९५ अनन्तरः दायुट् परमेश्रख्याच्ञानु सारेण कम्मं कुव्वेन गेवातो गेषरमुप- 
स्थितिं यावत् पिले्टीयान् अवधीत् । 
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१२२ शिमूयेलस्य दितीयं पस्तकं | द ध्यायः | 

€ षष्ठाऽध्यायः। 
९ द्ायृदर्: परमश्चरस्य मञ्नबानयन ई उषस्याघाता मञ्चषाया अवद द्ामस्य ग्द 

स्थापनं १२ बलिदानं न्टत्यच्च विधाय द्ायृद्ः परमञ्चरस्य मज्ञषाया अनयन १९७ 

वासे तस्याः स्थापनं २० दायूदं प्रति मोखलाया निन्दावचनं। 

अनन्तरं दायद् डखायेलवंशस्य चिंश्तसदखाणि इतमनुजान् संज- 

ग्रा । अपरः दायद् निजसङ्गिनः सकललोाकान् गएह्न् उत्थाय किरू- 

वयोमध्ये निवासिनः सेन्याधिप्परमेशखरस्य नास्ना विख्यातां मञ्जूषां 

नालीविदह्दात अनेतुं वाचां चकार । नन्तरं त इशखरस्य नियम- 

मञ्चृषां नूतनं कटम् चरोद्य पव्वेतस्थाद् अवीनादवस्य वेश्सनस्तं 
वद्दिश्वक्रः। अपरम् अवोनादवस्य पुावुषोऽदियश्च तत् नूतनं शकटं 

चालयामासतुः । अपरः ताभ्यां पव्वेतस्ाद् अवीनादवस्य भवनाद् 

रेखरस्य मञ्जुषया सानं तसन् आनीते ऽदिया मञ्जुषाया चग्रऽये 

चलितवान् । अपरः दायुदट् इखायेलः सकलवंश्खच परमेश्वरस्य 

सम्मुखे देवदारूकाखनिभ्मितान् वह्लकीश्ुधिरमुरजान. जवण्टङ्गाणि 

मेरीख वादयन्तो जयध्वनिम् खकुव्वेन्। 
अनन्तरः तेषु नाखानस्य शस्यमदं नखान उपस्थितेषु गावावबाथ्ये 

जाते तत उक इत्ते विस्तार्थखरस्य मज्ञुषां दधार | तत उषं प्रति 

परमेग्रस्य कोधे प्रज्वलिते तस्य श्रमकार णाद् रर स्तस्मिन् स्थाने तम् 

आहतवान्, ततः स इंश्वरस् मञ्जुघायाः समीपे ममार । परमेश्वर 
उघम् आइतवान् इति कारणाद् दायुद् असन्तुष्टा बभ्टुव, अपरं स 
तस्य स्थानस्य नाम पेरसुवम् उघाघातख्यानमिति छतवान् अद्यापि तस्य 

तन्नाम विद्यते। अपरं दायुट् तस्मिन् दिने परमेश्वराद् भोत्वा कथया- 
मास तद्धि परमेश्वरस्य मन्नुघा कौन पकारेण मम समीपम् खागमि- 
व्यति? अनन्तर द्ाय॒दटनगरः निजसमीषं परमेशखरस्य मञ्ञषाम् आनेतुम् 

अनिच्छन् दायुद् पथपान्वस्थं गातीयस्योवेदेदोमस्य निवेशनं तां नीत्वा 
स्थापयामास । ततः परमश्रस् मज्जघायां गातीयस्येवेदरोमस्य निवे 

ष्रने चीन् मासान् सितायां परमेश्वर यावेदेदामस्य तस सकलपरिज- 
नस्य च च्तेमं चकार । 

४५ ० 

१९ 

अनन्तरं परमेश्वरा निजमञ्जषायाः कारणाद् खवदेदामस्य तस्य ९२ 

सव्वेखस्य च च्तेमम् अकुन्वदिति वात्तां खत्वा दायदर् गच्छन ओवेटेदोमसख 

निवेशनाद् खानन्देन परमेश्वरस्य मज्जुषां दायूट्नगरम् अनिनाय । 
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ऽ थ्यायः। शिमियेलस्य दितीयं पुस्तकं । श्रद् 

९३ परं परमेखरस्य मन्ञषावादिषु षटपदानि प्रगतेषुस गावं पुदपश्ुमे- 
१४ कच्च जद्ाव | अपरः दायुद् कापासरूचनिभ्मितम् रफोाद्ः परिधाय 

१५ पररमेश्रस्य सम्मखे यथाश्रक्ति ननत्ते। इत्थं दायुद् इखायेलः सव्व 

वंशा खखा7नन्द्ध्वनिना तूरीष्वनिना च परमेखरस्य मञ्जषाम् खानिन्दुः। 

१९ अनन्तरं परमेखरस्य मञ्जूषाया दायुदट् नगरपवेश्र काले ् रालस्य दुदिता 

मीखला वातायनेन निरीच्तमाणा परमेश्वरस्य साच्ताट् उनल्लम्प्रयन्तं 

न्टत्यन्तच्च राजानं दायदं वीच्छ मनसा तं तुच्छौचकार। 

१७ नन्तरं मनजाः परमेश्वरस्य मञ्ञषाम अभ्यन्तरम् आनीय खस्थानें 

ऽथाद् दाय॒द् तस्या निमित्त यद् दूष्यम् खसादितवान् तस्य मध्ये स्थाप- 

यामाः, अपरः दाय॒द् परमरस्य सात्तात् दोमबलीन् मङ्गलाथक- 

९८ बलोंख पात्ससजं | अपरं दामवबलीनां मङ्गलायकनलीनाच्चोत्सग 

समाप्य दायुद् सेन्धाधिपपरमेखरस्य नाम्ना लोकेभ्य आश्वं ददा । 

१९ अपरः सकलप्रजानां मध्ये ऽथाद् इखायेलवंशसमृहमध्ये प्रतिपुरुषं प्रति- 

नारि चेक पपम् रकं पाचं जात्तारसम् एकम् उडुम्बरखण्डञ्च परिवे- 

सितवान । अनन्तरं सव्व लाका निजं निजं स्थान प्रतस्थिरे। 

९० अनन्तरः द्ायुदि निजपरिजनेभ्य खआशिषं दातुं परात्यागते एएलस्य 

दुहिता मीखला दायुद सात्तात् कन्तु वद्िरागत्य बभाषे, इखायेलोा 
राजाद्य सम्बक् मदिमान्विता ऽग्ूत् यतः कञ्ित् कापुरुषो यादृग् 

विवस्त्रो भवति, तादक् साऽपि खणभ्टव्यानां दासीनां साच्ताट् विवस्ा- 

९९ ऽग्दत् । तदानीं दायूद् मीखलां जगाद, परमेखरस्य लेकस्येखायेलेा 
राजत्वपदे मां नियोजयितुं यस्तव तातात् सकलयपिढ व्च मां टत- 
वान् तस्य परमेश्चरस्य सात्तात् तत् छतवाननहं परमेश्चरस्य सात्तात् 

९९ न्टत्तवानद्धं, खलस्मादपि लघि निजदृटेा न्यक् च भविष्यामि, तथापि 

९२ त्वया यासां दासीनां वाक्यम् उक्तं तभिरादरणीयो भविष्यामि । खतः 

शेलस्य दुहिता मीखला मरणं यावत् निरपत्या तस्यो | 

७ श्प्रमोऽध्यायः। 
१९ मन्दिरं निम्म्ातं द्ायदाऽभिलाषः नथनस्य सम्म्रतिः ४ परमश्चरस्प्रादेश्ात् नाथ- 

नस्य तस्य वारणं १२ दाय्दवंशप्रतोञ्चरस्य प्रतिज्ञानं १८ दाचूद्ः प्र थेनप्रशंसने । 

५ अनन्तरं परमेश्वरेण रान्नखतुदिकय्थेषु रिपुषु दभितेषु स यदा 
९ निजगेद्े न्यवसत् तदा राजा भविष्यदादिनं नाथनं जगाद, पश्य 
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९३४ श्मूयेलस्य द्वि तीयं पुस्तकं । ॐ अध्यायः । 

मधेरसकाे निभ्मिते घासाद उष्यते किन्तु परमेश्वरस्य मञ्जूषा यव- 

निकानां मध्ये वसति । तता नाथनोा रज्ञं कथयामास भद त्वं द 

निजमनोागतं साधय परमेखरस्तवे सदाय खास्ते। 

अपरः तस्यां रजन्यां परमेखरस्य वाक्यमिदं नाथनस्य निकटं समा- 

गच्छत्, त्वं गत्वा मम दासं दायूद्ं वद परमेश्वर इति वाचं वक्तित्वं किं ५ 
मम वासां मन्दिरमेवं निम्मस्यसिः इखायेलवंशस्य भिसरदेश्णत् ९ 
ममानयनदिवसमारुभ्याद्य यावत् मन्दिरे मया न न्युष्यते, केवलं दूष्य 
आवासे च भ्म्यते। तथापीखायेल्वंश्नां मध्ये मम ममणकाले मम 9 
मालस्येखायेल्लोकस्य पालकत्वपदे नियुक्त रखायेलीयानां किद् वंशः 
कदापि किं मयाणटटडद, वुश्रामि मेत्कुते कुत णख्रसकारमयंग्टइन 

निर्म्मीयते? इदानीं तवं मम दासं दायुदं वद, सेनाधिपः परमेश्वर 

ख्तां वाचं वक्ति मम लोकानाम् इखायेलवंशीयानां राजानं कर्तम 

त्वां मेषस्थानकात् मेषाणाम् अखन्चरणाच एएटहीतवान् | अपरं त्वं यद्यद् ९ 

उपकमितवान् तत्खव्वस्िन् ऋद्धं तव सहायो भवन् तव सम्मखेतव 

सकलश्रचुन् उच्छिन्निवान अपर चक्रावत्तिनां महतां लाकानां नामवत् 
तव मद्धानाम च छतवान् | तदन्यत् मवा निजलोकानाम् इ खायेल् वंशी- १० 
यानां छते स्थानमेकं निखित्य ते तस्मिन् स्थाने समस्थाप्यन्त, ते तच खश्थाने 

निवसन्ति पुनश्वालिता न भविष्यन्ति। प॒व्वकाले यदाहं मदौीयेखायेल्- १९ 
वष्रान प्रसितुं विचारयितन् न्ययोजयं तदाच यादृश ते दुष्टे मान- 

वेरकिश्यन्त तादटृशणयन न क्लेच्यन्ते। सकलरिपभ्यखाडं तुभ्यं विश्रामं 

दत्तवान् । परमेश्वर स्वत्कछते वंश्यमेकं स्थापयिष्यतीति वाचमपि परमे- 

र स्वां ज्ञापयति । 

अपरः त्वयि सम्पुणायुषि सति निजपिटलेकेः समं मदहानि्रां गत- १९ 
वति चादं तव पश्चात् तवार्सर्वंषं स्थापयिष्यामि तस राज्यं स्िरी- 

करिष्यामि च। स मम नामायं मन्दिरमेकं निम्मास्यति, अच्च तस्य ९२ 

र जसिंदासनम् अनन्तकालं यावत् स्थिरीकरिष्यामि। खदहं तस्य पिता ९४ 

भविव्यामि सच मम पुन्ना भविष्यति; यदि सोाऽपराघधौ भवति तद्य 

मनष्याणां दण्ड मानवसन्तानानाच्च प्रदार्स्तं दण्डयिव्यामि । किन्त ९५ 

मया तव साच्तात् टररीता यः शालल्तस्माद् वादृशोनुग्रहो ऽपसारि- 

तस्ताटक् तत्तो ममानुग्रह नापसारिष्यते। तव सम्मखे तव वंश्स्तव १९ 

राज्यञ्चानन्तकालं यावत् स्थिरो भविष्यति तव सिंहास नमप्यनन्तकालं 
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७ अध्यायः शमये लस्य दितीयं पुस्तकं । ९३५ 

९७ यावत् सिरः भविष्यति। अनन्तरं तानि सकलवाक्यानि तच्च दशनं 

यथातथ्यं नाथनेन दायुदे कथयाञ्चक्रिरे । 

९८ ततो राजा दायुद् अभ्यन्तरं गत्वा परमेश्वरस्य सम्मुख उपविश्य कथ- 

यामास हे पभा परमेश्वर कोाऽदं मम वंशख कः, यत् त्वं माम् ख्तत्- 

१९ पर्यन्तम् उन्नामितवान्?तथापि इ प्रभो परमेशखर त्वम् खुतदपि खट्टा 

छुं काय्यं मत्वा निजदासस्य खदौघेय भाविवंश्ायापि मङ्गलं पति- 

९० रतवान् दे मम प्रभा परमेखखर किमयं मानघस्य धम्मः?. रखतदन्यत 

दायुद् किमपरं निवेदयितुं शक्ति? दे मम प्रभा परमेश्वर त्वं निज- 

१ दासं वेत्षि त्वं निजवाक्यकारणात् निजमनोाभिलाषाचताटश माद्यं 

९९ विदधत् खदासं सव्वमेतत् ज्ापितवान् । अता इं परभा परमेश्वर त्व 

मदान् अस्माभिः खकर्णे यद्यत् खतं तत्सव्य॑स्मिन् तव सदशः कश्चिदपि 
९३ नाल्ित्वां विना परः कचिद् इश्रोा नालति अपर तवेखायल्लेाकस्य 

तुल्या का जातिराल्ते 2 रवम्भूतेकापि जाति भूमण्डले किं विद्यते 

यस्या माचनेन खकौयजातिं लब्धं महावण्ण ग्रहीतुच्च खयम् इश्वर 

उपागतवान् ? भिसरदरेशाद् भिच्नजातीयेभ्यो लोकभ्येा द् वेभ्यश्च भवतव 

मक्ताया जात्याः समीपे मवदं महायशः प्रकाशिति खदेश च भवङ्- 

९४ राणि कम्माणि कछतानि। यतस्तवेखायल वष्ट यद् अनन्तकलं यावत् 

तव जाति भवेत् तदथंत्वं खाधे तं समस्थापयस्तया हे परमेश्वर त्वमेव 

२५ तेषाम् रंखरोाऽभवः । दानीं हे प्रभो परमेश्वर खदासमधि तख 
वंश्मधि च त्वया प्रतिश्रुतं वाक्यम् अनन्तकालं यावत् स्थिरीक्रियतां, 

९९ त्वया यदुक्तं तदेव कियतां । सेनाधिपः परमेश्वर इखायेल्वंशस्येश्चर 

इति तव यन्नामा्ते तद् अनन्तकालं यावद् मट् भवतु तव दासस्य 
९७ दायुदो वंश तव साच्तात् स्थिरो भवतु । इहे इखायेलः प्रभो सेनाधिप 

परमेखर तव वंशमहं वद्वेयिष्यामीति वाक्यं त्वयेव तव दासस्य 
कणगेाचरीछातं तता हेतालतव समीपे प्रा्ंनामिमां निवेदयितुं तव 

९८ दासस्य मनस्युत्साडहा नायते । दे मम प्रभा परमेश्वर त्वमेव सत्य 
सखरस्तव वचनानि च सत्यानि त्वं निजदासाय शखभमिदःं प्रतिश्युत- 

९९ वान् । खता इहे प्रभो परमेशखर तव दासस्य वंष्टे यथानन्तकालं यावत् 
तव समच्ं स्थिरो भवेत् तथा तमध्याशिषं वक्तु त्वमेवासि, यतस्मेव 
तत् प्रति्रुतवान् तवाशौन्वादेन च तव दासस्य वंशेऽनन्तकालं यावद् 
अशोःप्रापता भविष्यति। 
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१२६ शिमूयेलस्य दि तीयं पुस्तकं । = अध्यायः, 

८ अष्टमोऽध्यायः। 

९ पिलष्टौयमायावोयल्लोकानां दागदा दमनंरेदददेषरस्यारामोयलाकानाच्च परा- 
जयः < दायदः समोपं तायिच्टप्रस्य पुचप्रेषणं ९४ ददामदेशे दुगेस्थापनं ९९ 
दायदः पारिषदानां नामानि। 

अनन्तर दायुद् पिलेषटीयान् पराजित्य नमी चकार तेषां करेभ्युः 

प्रधाननगरस्य नायकत्वम् अप्रजद्धार च। अपरः स मेायावीयान् परा- 
जित्य श्च पातयित्वा रुल्नभिः परिममे ऽधेद् रज्ल॒दयप्रमाणान् बधा्थें 
सम्पर्णरच्नपमाणांख जीवनाय मरिममे ततो मायावौीया दायुदो वश्य 
श्य करद्ायिना बश्चूवः। 

अनन्तरः फराततटिन्याः समोपस्थदेशे निजकटत्वं पुनः संस्थापयितुं 
सोवावा राक्कि रिदावस्य पुरे इददेषरे गते दायृद् तं पराजि 
तस्य सप्तशताधिकं सदखं हयारोद्िणे विंशति सहखाणि पदातिकान् 
निजग्राह रयइयानां पादश्रिरा्िच्छेद च किन्तु तेषां मध्ये शतं रथान् 

ऋअवश्ेवयामास । अनन्तरं दम्मेशकस्थारामीयेवु सावाद्पस्य दद- 
देषरस्य साहाय्यं करैमागतेषु दायुट् अरामोयानां बाविंशतिस ड - 
खाणि लाकान् अवधीत् । अपरं दायूट् अरामीवदम्मेशकपदेष्र 
सैनिकाः स्थापयामास, ततोऽरामीवा दायुदा वश्शीश्रूय करदायिने 
बश्दूवुः । अनेन परक्तारेण दायुद् यद्यद् उपाक्रामत् तत्छव्वस्िन 
परमेशरस्तं जयिनं चकार । अपरं दायुट् इददेषरस्य दासानां गाच- 
स्थानि खणेफलकानि ग्टदोत्वा विरूशलमम् आनिनाय । अपरं 

दायुट् राजा हददेषरस्याधीनाभ्यां बेटडं वेरोाधाञ्चेतिनामकाभ्यां नग- 
राभ्यां श्यिषानि पित्तलान्यानिनाय। 

अनन्तरं दायुदा दददषसरस्य सव्वौणि सैन्यानि पराजितानीति + 

वातां निशम्य तोयिनामा इमातीयन्टपति दौयूदः कल्यां घुः ९ 
युध्यता तेन ददेषरस्य परराजितत्वकारणात दायुदो अन्यवादं 
कन्तुच्च खयुक्लं योरामं र्गो दायुदः समीपं पेघयामास, यता दद- 
= क ९१ म = ॐ € € 

दोषरेण साद्धं तायिनाग्नोऽपि युद्धम् खासीत्, खनन्तरं स दुवगस्य 

सुवणेस्य पित्तलस्य च पाचाणि गद्ीताजगाम। ततोा+$राममेायावा- ११ 
म्मोनपिलेद्धोयामालेकप्रश्टतया याः सव्ना जातयो दायुदा पराजिता- 

स्ताभ्यः सावा्परात् रिददावस्य पुल्लाद् दददेषराच लाठितानि वानि ५९ 
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€ अध्यायः शिम्येलस्य दितौ यं पुस्तकं । १३७ 

दुवेण्खुवणेनि दायुदा समुत्बष्टानि तैः सदह तानि सव्वौणपि परमे- 
\३ रमुदिश्य समुत्सरूजिरे । अप्रं दायुद् लवणाख्यायाम् उपत्यका- 

याम् खदटादश्सदखाणरामीयलोाकान् इत्वा प्रत्यागमनकाले महतीं 
ख्यातिं लेभे। 

९४ अपर दायृद् दामे सनिकाः ख्ापयामास्, स इदोमद्शस्य सव्वचेव 
सेनिकाः स्थापवाच्चकार, डदामोयाश्च सव्वं दायुदो दासा बभवः; 
अपरः दायुद् यद्यत् स्थानं जगाम तत्सव्वस्थाने परमेखरस्तं जयिनं 

९५ चकार । इत्यं दायुद् रखायेलः सकलवंशोपरि राजल कुव्व॑न् निज- 
सकललोाकान प्रति विचारः न्यायव्यवदह्ारञ्चाचचारः। 

९९६ तस्मिन् काले सिरूयायाः युच्च योयावः प्रधानसेनापतिरासीत। 
९ अीलदस्य पुतो यिद्याशफटश्चेतिद्ासलेखक असीत् । अदहीटुवस्य 

खतः सादोकाऽवियाधरस् खतोऽदीमेलकश्च याजकावाल्तां सिरायख 
५८ लेखक आसीत् । विद्धायादस्य सता विनायः क्िरेधीयानां पिकलेयो- 

यानाद्धाध्यत्त खासीत् तथा दायुदः पुच्ला जसभासद चासन् 

< नवमोऽध्यायः । 
९ शालवंशमधि द्ायूदा जिज्ञासा ५ दायदः समोप भिफोवाणतस्यानयनं ७ 

भिफौवाशताय निजभाजनासने स्टमनर्ानं शलस्य सकलभमिद्ानं < मिफौवेा- 

शतस्य ग्टत्यस्य सौवस्य कथा । 

९ व्छनन्तर द्ायुदट् एवान् अदं योनाघनस्यकछते यं प्रति पमाचरितुं 

९ शक्रामि प्ालवंशमध्ये तादृशः कापि किम् खवश्ि्ट साते? ततः सीव 

इतिनामा शालस्य परिजनानां य र्का दास असीत् तसन् 
दायृदः समीप खानीते राजा तं पप्रच्छ त्वं किंसोवः? सोऽवदत् अदं 

द भवतः स दास ख्व | अनन्तरं राजा एषटवान् अद्रय प्रतौश्वरसय 

नान्नि पमाचरितुं शक्रोमि शलस्य वं तादृशः कखित् किम् अवशः 
आस्ते? ततः सौव खपतिं चाप्रयामास, उभवचरणाभ्यां खञ्च योना- 

+ नस्येकः खताऽवशि अस्ते तदा राजा तं पप्रच्छ स कुच? सीवे 

राजानं वयक्ञापयत्, पश्यतु सलोदिवारे ऽम्मीयेलसुतस्य माखीरस्य 
निवेशन चास्ते | 

५ परं राजा दायृद् लादिवारं दूतं प्रहिव्याम्मीयेलघछतस्य माखीरस्य 

९ निवेणनात तम् आनाययामास | तदान शालस्य पाच्च यानायनस्य 
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९६८ शिमूयेलस्य दवि तीयं पुक्कं । १० च्ध्यायः । 

पलो मिणोवोश्ते दायुदः समीपम् खागत्य न्युनः सन् तं पणनाम। 

तता दाय॒द्ट अवदत् हेमिफौवेाशत। स पर्यवदत् भवता दास उप- 

स्थित ्ास्ते। 
ष्धनन्तरः दायुद् तं जगाद, भवं माकार्घौः, चदं तव पितु यानाधनख ऽ 

इते त्वां प्रति सद्धावम् अखाचरिष्यामि तव पितामदइस्य शालस्य स्वे 

भ्मोख तुभ्यं परावत्य दास्यामि, च्यपरं त्वं नित्यं मम भोजनासन 

माच्छसे । ततः स द्ण्डवद् भवन् बभाषे भवता दासोऽहं का यत् र 

ग्टतकुक्तरतुल्यं मां परति भवता सुदटृर्िः कियते? 

अनन्तरः राजा शालस्य दासं सौोवम् खाद्य जगाद शलस्य तस्य ९ 

वंशस्य च वद्यर् असीत् तत्सन्वम् अददं तवाधिपतेः पुचल्लाय दत्तवान्। 

तस्या तव सुतेख तव दासं तस्छा भृमः छयिकम्मं छत्वा तवाधि- ९० 
पते भाज्याथें तदुत्पन्नं =वयमानोय दास्यते, किन्त तवाधिपतेः पुत्ता 

निफोवोाश्ता मम मेजनासने भोजनं करिष्यति । तस्य सवस्य 

पञ्चदश्टपुल्ला विंशति द साश्चासन् । अनन्तरं सौव मडीपतिं जगाद ९९ 
मम पभुणा न्टपेय यद्यद् खाज्ञापितं तत्सन्षै भवता दासेन कारि- 
व्यते । राजा व्ाजद्धार मिफौवेोग्ता राजपु इव मम भाजनासने 
भोजनं करिव्यति । मिफौवाश्तस्य मोखानामक र्कः श््छिपुच्त ९९ 
सीत् । खपरः सीवस्य शइ वासिनः सव्वं लोका मि फौबे शतस्य दासा 
गभूवः। किन्तु भिफौवोाशता यिरूद्रालमे न्यवसत्. यते भूपते भाज- १२ 
नासने स नित्यं समन्रात्, स उभान्यां पादाभ्यां ख्ञ् खासीत्। 

ग 

१० द्ण्माऽध्यायः। 
\ इानून प्रति द्ायूद्ा प्रेषितानां दूतानाम् चअपमानितलं € अन््ोनोधानाम् अरा- 

रोवाणाच्च पराजितं ९५ खन्यारामौयः समं शावकस्य इतलं। 

ततः परम् अम्मानवं ग्रस्य राजि गते तख युच्ला दानुना राज्यपदं ९ 
पाप। तता दायृद् वदत् इानूनस् पिता नादश्णे मां परति यादृशं २ 
सद्धावम् ऋचस्ट् अदमपीदानीं इानुनं प्रति तादृशं सद्धावन् अखच- 

स्व्यामि। चतो दायुद् तस्य पितरमधि तं साक्ववितुं खदासान् पेषया- 
मास । दायुदस्तेषु दासेव्वम्मो नवंीयानां दे मु पस्थितेष्म्मोनवंश्योयानां 
मुख्याः खप्रभुं दानुनं जगदुः, दायुदा तव समीपं सान्वयितारो 
जनाः प्रिता इति कम्मे तव पितुः सम्मानाथं तेन छतं त्वं किमित्थं 
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[न 

। 

१० ध्यायः । शमूयेलस् दितीयं यु स्तक । १३९ 

बध्यसे ? दायुद् नगरः निरीच्छानुसन्धाव च नाशयितुम् इच्छतीति 
४ देताः स निजदासान् प्रितवान् इति किं नहि? तता हानो 

दावुदा दासान् त्वा तेषां ससभ्रुणामड्धमद्धं च्तैरयित्वा नितम्बपध्यन्तं 
५ तेषां वस्ाणि हित्वा च तान् विद्वान् । अनन्तरं ते दायुदम् खत- 

दात्तायां ापितायां तेषाम् अतीव चपाकारणाद् राजा तान् साच्वात् 
कत्तं लकान् प्रडिव्येदम् खदिदोश, यावद् यष्माकं एसशणिन वरन्ते 
तावद् यूयं विरीद्धा तित पञ्चत् परादव्यागच्छत । 

९ अनन्तरं वयं दायदः सम्मुखे णाद अखभवामेति वोच्छाम्नान- 
वशोया दूतान् पडित्य वेतनम् अङ्गोरद्य वतरिद्धावस्यानां सावा 

खितानाद्धारामोवाणं विरतिः सदखाणि पदातिकान् माखाया राक्ञ 
खकसहखं लोकान् टोवदेष्ेयान् दादशसहखाणि लाकांखानिन्यः। 

° तां वात्तां निशम्य दायुदट् योायावं बलबन्ति सव्वसन्यानि च तच 
न प्रेषयामास । तते ईम्मानवंशोया बड्िरागव्य गापुरप्रवेशख्याने सन्धानि 

रचवाद्चकरिरे तद्धिताः सोवाता रिद्धावाच्वागता अरामीयाः टो वात् 
< माखातश्चागता लोका अपि च्तेवे युद्धं रचवाञ्चकरिरे। रत्धम् खय 
दिशि पञ्ादिशि च दया दश्चो मददिरुदं युद्धं जायत इति द्र 
योयाव रइखायेलः सव्वेभ्यः परीच्ितलाकेभ्यो लोकान् टत्वा खयम् 

९० अरामौयाणां विरूढं वयुं रचयामास । अवशििदधलेकेषु च निजस्नातय्ये. 
वौश्ये तेन समपितेषु सोरम्मोनीयानां विर्दं यहं रच वाश्चकार । 

९९ परः योावावस्तं जगाद, अरामीवाश्ेत् मत्त बलवन्तो भवन्ति 
तदि लं मामुपकरिष्यसि, खम्मोनीया चेत् त्वत्तो बलवन्तो भवन्ति 

९२ तद्धेदं गत्वा त्वामुपकस्व्यामि । त्वं पबलो भव वयं खलाका- 
नाम् अस्मदो खरस्य नगराणाञ्च छते पुरुघत्वं प्रकाष्यिव्यामदहे परमे- 

९२३ शरो यत् च्तेमं मन्यते तदव रिष्यति । अनन्तरः योायावे तख सङ्कि- 
लोकेषु चारामीयेः समं याबु प्रगतेषु ते तस्याग्रेऽये पलायाश्वक्रिरे। 

९४ अपरम् असामोयाः पलायन्त शति दृषा अम्मोनवंशीया अवोशवस्याये 
ऽये पलाख नगरं प्रविविख्ुः। तता योवावेरम्मानवंशोयानां समीपात् 

पराद्य यिरूशालमम् खागमत्। 

९५ अनन्तर वयम् सखायेलवंश्ीयेः पराजिता इति वीच्छारामौया 
१९ अमिलन् । अपरं परातनद्याः पारसा खरामीया इददेषरेण 

दतान् प्रदत्य वदष्कताः सन्ते देलमम् अगच्छन् तस्य इददेष- 
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९५० शिमूयेलस्य द्वितीयं पुस्तकं । ११ खध्यायः। 

स्स सेनापतिः शवक तेषाम् अग्रगामी बभूव । अनन्तरं दायद् १९ 
तां वात्ता निश््येखायेलः सकलवंश्रान् संग्टह्य यदनतटिन्याः पार 
गत्वा देलमम् उपतस्थे । ततेाऽरामीयलोका दायुदो विरूढं युद स्च- 
यित्वा तेन साकं युयुधुः। अपरम् अरामीया इखायेलवंश्स्य सम्मुखात् ९ 

पमलायाच्च[किरो ततो दायृद् अरामीयाणं सप्तशतानि स्यान् चत्वारि्त् 
सदखाणि इयायाडिण नाशयामास अपरः तेषां सेनापतिः शोव- 
चाऽपि तचाइतः सन् ममार । अनन्तरः वयम् इडायेल वंश्यः पा- ५९ 

जिता इति वीच्छ हददेवरस्याधीनाः सर्वै टपतय इखायेल् व्रः समं 

सन्धिं छत्वा तेषां वशे बभूवुः । अता ऽरामोया अम्मोनवंशौवान् 
युनरुपकत्तं' बिभयाद्धकुः । 

१९ एकाद शऽध्यायः। 
९ रव्वाया अवराघनं २ वतश्ेवया समं द्ायद् वभिचरणं € ऊररियेण सम द्ाय॒दा 

व्वद्टरणं १४ ऊरियस्य बघाथ यायावस्य समोपे पचप्रेषणं ८ ऊरियस्य खतत्व 

वान्ताया द्ाय॒द्ं भ्रति प्रेषणं ९९ योयावं प्रति द्ायृद् उत्तरं ९९ वतश्टेवाया द्ायृदा 
विवद्खनं। 

अनन्तरं तस्मिन् बत्सरे गते सति राज्ञां युद्धगमनसमये दायृद् ९ 
यायावं तेन समं निजदासान् सव्वान् इखायेललाकांख प्रेषयामास 
ततस्त अम्भानवंशोयदेशं नाश्रयित्वा स्व्वानगरीम् खवरुरुधुः । किन्तु 
दायूद् विरूश्ालमे तस्यो । 

परम् खकस्मिन् दिवसे सन्याकाले दायूद् खद्वात उव्याय राज- २ 

पासादस्य ष्टे विर तीद्यन्तरे प्रासादात् परमस॒न्दरीं योधि- 
देकां खान्तीं वीचय दायूद् तस्यास्तत््वं चातुः लेाकं प्रेषयामास । ततः स 

जगाद सा इलियामस्य दुहिता हित्तोयस्योसेयस्य जाया वतशेवा 
किं नहि ?तद्र्नीं दायुट् दूतान् प्रहित्य ताम् आनाययत् अपरम् ४ 
तस्याम् गतायां द्ायृद् तवा समं शवितवान् तदानोंसा तुला 

तासीत, अनन्तरं सा निजनिवेष्नं परारत्य जगाम । तदानींसा ५ 

नारी गभंधारणाद् दूतेन दायुदं वात्तामवदत् अदं गभैवती जातेति। 
अनन्तरः दायुद् दतेन योयावम् अ्धापवामास त्वं दित्तौयम् ई 

ऊरियं मत्छमोपं प्रेषयेति । तता योावावो दायदः समीपम् ऊरियं 
पेषयामास । अपरम् ऊर्यि दायुदः समीपम् अगते दायुट् तं 
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१९१ ध्यायः | श्िमूयेलस्य दितीय पुस्तकं । १४१ 

न योायावस्य मङ्गलं लोकानां मङलं य॒दस्य मङ्गलच्च पप्रच्छ | अपर दायुर् 
ऊरियं जगाद त्वं खगद्ं गत्वा निजपादो प्रच्तालय । तता खाज- 
निवेशनादट् वदिगेतस्योरियस्य पञ्चाद् राधा निकटात् कतिपयानि 

€ भच्छन्व्याणि प्रेषितानि । तचपप्यूरियेा राजप्रासादस्य दारप्रवेशस्थाने 
खप्रमो दासगरोन सदह शिश्ये खगेदं न जगाम । अत ऊरिय निजनिवे- 

१० न नागम् इति वात्तां लोका दागुदः वय्धापवन्। तता दायृद् ऊरियं 

बभाषे त्वं किं याचात अगतो नासि? तदहि कुतः खगेदं न गच्छसि? 

९९ ऊर्यि दायृद प्रतिजगाद, परमेश्वरस्य मञ्ुषयेखायेलवं श्ये यिदह्कदा- 

वंश्ीये लाक्ख दूव्येषु उष्यते मम प्रभु यावावोऽपि मम प्रभो दासा 

प्ान्तरे शिविरे वसन्ति, तया सति भोजनपानाथं जायया सद्द 

ष्रयनार्यच्च मया किं ख॑गेहं गमिष्यते? भवता भवच्जीवनस्य च शपथं 

९९ छत्वाइं वदामि, रखताटृश्ं कम्म मया न करिव्यते । तता दायुद् 
ऊरियं बभाषे त्वम् अद्यापि स्थानेऽस्सिन् ति खल्वां विखच्छानि । 

९९ तत ऊरि यस्तदिनं परदिनच्च धिरूप्लमे तस्था । अपरः दायुदा निम- 

न्नितः स तस्य सात्ताद् भोजनपाने क्तवान् तेन च मत्तीछताऽपि। 
सन्थाकाले स वहिग्य निजप्रमो दासः साक निजश्य्थायां शयितवान् 

किन्तु निजग्टदंन जगाम। 
९४ परः प्रातःकाले दायुदट् पचमेकं लिखित्वोरियेण योवावस्य समीपं 
९५ प्रेषयामास । तस्मिन् पचे लिखितमेतदासीत् ख्व ऊरियो युश्राभि- 

स्तमलय द्धस्य सम्मते नियज्यतां ततः पर तस्य पञ्चाद् अपसत्तय 

१९ ततः स अता मरिष्यति अनन्तरः योायावोा यदा नगस्म् खवे- 

स्यत तदा यच स्थाने बलवन्तो लकाः सन्ति तद् वीच्छ तचंवारिय 

९७ नियुक्तवान् । अनन्तरं नगस्स्था लोका वह्िभूय योायावेन लाकं युड- 

वन्तः, ततो दायुदा दासानां मध्ये कतिपया जना दतास्तेवां मध्ये स 
दित्तीयोारि वोऽप्य इन्यत । 

९८ अपरं योयावो दूतेन युद्धस्य वात्ता दायुदं ज्ञापयामास। स तं 

१९ दूतम् इदम् अदिदेश, राज्ञः समीपे युदवात्तानिवेदने त्वया समा- 

९० पिते राजा केपं गत्वा, युयं कुता योद्धु नगर्सन्निधिं गतवन्तः? प्राची- 

९९ रात् धरे वगणा निच्ते्यन्त इति यूयं नाजानीत ? धिरुवबेशतस्च सुतो- 
ऽवीमेलकः केन इतः? रकया च्या प्राचीरात् पेषणीखण्ड निचित 

स तेवेघे ममारेति किं सव्यं नहि? तहिं युयं कुता नगरसन्निधिं 
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१४२ शमूयेलस्य दि तीयं पु्तकं । १२ खष्यायः। 

गतवन्त इति चेद् वदेत्, तदं भवते दासे यो छित्तौयोरियः सोऽपि 
इत इति त्वया वक्तद्यं। 

ततः सदृूता गत्वा दायदः प्राप्य योयावेनादिष्ां वात्ता जगाद | ९२ 

स दूतो दाद् वज्ञापयत् ते लोकाः प्रबला भूत्वा प्रान्तरेऽसमाकं ९२ 
समोपं वडिरागच्छन् तदानीं वयं दारप्रवश्स्थानं यावत् तः साकं 

रणम् ऋकुम्म । ततो धनुद्धराः पाचीराट् भवता दासान् परति ९५४ 
शरान् अत्तिपन् ततो भूपतेः कतिपवा दासा खदन्यन्त तेषां मध्ये 
भवता दासा दत्तीय ऊरियेोऽप्यदन्यत । तदानीं दायुट् तं दूतं ९५ 
जगाद त्वं योायावायेदं कथय त्वमेतेन नासन्तुष्टो भव यतः खङ्ग र्कं 
यदत् ताहग् अन्यमपि विनाशयति, त्वं नगस्स्यपतिकरलंयुनटदएंयुघ्ा 
तद् वश्णीकुरू, इत्थं तम् अश्वासय | 

अनन्तरम ऊरिवस्य जाया खपतेरूरियस्य मरणवात्तां निशम्य ९९ 

खामिनं खुष्ोच । अपरः कदि वसषु यतीतेषु दुद् दूतं प्रदित्यतां ९० 

निजनिवेश्नम् आनाययत्, ततः सा तस्य जाया भूत्वा तस्य पु्तमेकं 
पघुवे किन्त दायुदा छतं कम्मंदं परमे्रस्यातुष्िकरः बभूव । 

१९ दाद शाऽध्यायः। 
९ नाथनेन मषस्य दृटटान्नकथनं द्ायूद् प्रति भव्नच्च ९४ दायूद्ः शिशा मरर्कयन 

२४ सुलमना जन्म २९ रव्वानगरस्य वश्य रण। 

नन्तरं परमस दायुदः समीपं नधनं पेघयामास स चागत्य ९ 
तस्मे कथयामास, रखकस्मिन्नगरे धनवानेका दरिग्छेकोा इावा्तां | 

तस्य धनिनोऽतीव बहवे गोमेवत्रजा आसन् । अपरः तस्य दरिब्स्येकां ९ 

च्त्रां मेषवत्छां विनान्यत् किमपि नासीत्, स तां कोत्वापालयत् र 
साच तेन तद्भालकैशख सड वसती कमेणावडंत सा तस्य खभच्छनव्यम् 
चभुङ्ग तस्य पाचेऽपिवच तस्य वच्ःस्थले षत तस्य कन्येव चासीत्। 
अपरम् रुकस्मिन् पथिक तस्य धनवते ट हेऽतिय भूते सो {तिथये * 
तस्मे पक्त निजगोमेषादीनां व्रजेभ्यः किचिद् यदीतुम् अनिच्छन् 
तस्य दरिस्य मेषवलत्छां शएद्ीतला तामेव तदतिथये पक्तवान् | तता ५ 
दयु तं धनवन्तं प्रति मदाक्रोघेन पञ्चलन् नाधनं जगाद, परमे 
रस्यामस्तायाः प्रापय छत्वा वद्ाम्यद्ं तत्वाम्मकारी लोाकोाऽवण्यं 
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१२ ध्यायः । शमूयेलस्य दितौयं पस्तकं । १९द् 

€ घानिष्यते | तस्या मेषवत्सायाश्वतुर्गुणं तेन परावच्यं दातव्यं यतः स 

दयाम् खछत्वा तादृशं कम्मं चकार । 
° तदा नाथने दायुदं जगाद त्वमेव स मनुष्यः। रखायेलः प्रभुः परमे- 
र इति वाचं वक्ति, त्वम इखायेलवंश्स्य राजा भवितुं मयाभिषिक्त 

= शालस्य इस्ताट् उद्धतश्च ; अपरं तव प्रभोः परिजनगणा मया तुभ्यं 
दत्तस्तस्य जायागणस्तव वत्तःस्थले समपितञ तथेखायेलवं षा यि्दा- 

वंश्ख मया तव वशीङ्धतः। खपरं सव्वेमेतत् काय्य य द्यल्पम् अभविष्यत् 

< तरं तुभ्यं पुनरमुकम् अमुकं वस्वप्यदास्यं | रदानोँ तवं परमेश्वरस्य 
सान्तात् पापं छत्वा कुतस्तस्याच्रां तुच्छामकरोः ? त्वं हित्तीयम् ऊरियं 
खङ्ेना वधीस्तस्य जायां निजजायामकरोल्तच्चाम्मोनवंशयानां खङ्धे- 

९० नाघातयः। अतः खङ्स्तव निवेशनात् कदापि नापसरिव्यति यतस्तं 
९९ माम् अवज्ञायोरियस्य जायां निजजायाम् अकार्घीः। परमेश्वर खनां 

वाचं वदति, पश्याहं तव परिवारत ख्व तवामङ्लम् उत्पादयि- 

व्यामि तव साच्तात् तव भाव्यागणं ग्टद्योत्वा तव सह वासिने दास्यामि 
च ततः स रतस्य खुय्येस्य साच्तात् तव जायाभिः सद श्यिव्यते। 

९९ एतत् त्वया गोपने छतं किन्तु तत्काखं सरन्व॑षाम् इ₹खायेलीयानां ख्यस्य 
९२ च साच्तादेव मया कारिव्यते । तते दायृद् नाथनं बभाषे परमेशखरस्य 

विरूद्धं मया पापमकारि । तते नाथन दायुदम् अवदत्, परमेरस्तव 
९४ पापं दूरीकृतवान् रतेन त्वं न मरिष्यसि । किन्तु त्वम् खतेन कम्मेणा 

परमरस्य रिपून् अतीवानिन्दय इति कारणात् तवोरसोऽयं पुतो 
मरिष्यति । अनन्तरः नाथन निजग्रदं प्रतस्ये 

९५ नन्तरम् ऊरियस्य जायाया गभंजाते दायदः पचे परमेश्वरेणा- 
१६ ते सोऽतीव पीडितो बभ्चव। तता दायुद् बालकस्य क्त स्खरस्य 

समीपे प्राययाद्धक उपोावास च गेहं प्रविश्य कतखांरजनीं श्ूमा निपत्य 

९५ तख्धो च । ततत्तस्य ग्दस्य प्राचोनास्तं परिरब्य् भूमित उव्यापयितु 
पयेतिरे, किन्त स नाङ्गीचकार तैः समं भमोजनमपि न चकार। 

१८ पर सप्तमे दिवसे बालका ममार, तता नालके($न्नियतेति वात्ता 

दायुद्ं वक्तु तस्य दासा बिभवाच्चकरुः, यतस्ते गदितवन्तः पश्यत बालके 

सजीवे सति सोाऽसमाभिबेड गदितापि नास्माकं वाक्यान्यग्टह्ात् तदहं 

बालकेाऽभ्ियतेति वात्तां तं गदितुं कथं शक्नमः? तेन सोाऽद्ितं कम्मं 

९९ करिव्यति । किन्तु दासाः परस्परं प्रति वाचं प्रजपन्तीति दायृद् ददशं 
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१४४ शिम्येलस्य दितीयं पुस्तकं | १२ ध्यायः | 

तता बालको ग्टत इति बद्धा दायुद् दासगगं पप्रच्छ, बालकः किंग्टतः 
ऊचः स म्टत इति। तदानीं दायुद् भमित उवाय जात्वा गाच- ९० 

माव्जनं छत्वा वस्त्राणि परि वच्य पर मश्छरस्यावासं प्रविश्य भजनं चकार, 

अनन्तरं खग्टदम् खागतेन तेन समाज्ञापितास्ते तत्सम्मुखे भच्छव्याणि 

परिवेघषयाञ्चक्रिरे ततः स बुभुजे । णख्तेन तस्य दासास्तं बभाषिरे भवता ९१ 
किमिद कियते? नलके जीवति भवान् तस्य छत उपोषितवान् रोादि- 

तवांख, बालके ग्टते भवान् समव्थाय खाद्यं भङ्कं। ततः स कथयामास ९२ 

बालके जीवति सति का जानाति परमेशखर्ख्ेत् मां प्रति प्रसन्नो भवेत् 
तदहि बालको जीविष्यतीति विज्ञायादम् उपावसम् अशादञ्च। द्दानींस ९२ 

म्टत खव किमर्थम् उपवत्छामि? तं पुनरानेतुं किंमया शक्यं? अदं 
तस्य समीपं यास्यामि किन्तु स मम समीपं पुन नागमिष्यति। 

अनन्तरः दायुद् निजजायां वतश्रोवां सान्वयित्वा तस्याः समीपं ९५ 
गत्वा तया साकम् अश्रेत ततः सा पुच्लमेकं प्य तस्य नाम इलेमानं 

शा न्तिदायकं चकार । खपरं परमेशखर स्तस्मिन् अपोयत । अनन्तरं ९५ 

तेन परेषिता नाथन भविष्यदादी परमेश्वरस्य प्रेमकारणात् तस्स नाम 
विदीदिवः परमेखरस्यषिय इति चकार । 

अनन्तरः योायावोऽम्मोनदेशस्थरव्वायाः प्रतिकूलं यध्यन् साजयपसं २९ 

वश्य दायदः समीप दूतान् प्रहित्य ज्ञापयामास, चदं रव्वया समं २७ 

र्णं कत्वा जलपुरीं वश्ोकछ्तवान्। इदानीं मया नगरे वशीछते मम ९८ 
नाम यद् विख्यातं न जायते, तदथं त्वम् च्वश््िसिन्यानि संग्टह्य 

नगरस्य समोपे शिविरं स्थापयित्वा तद् वशीकुरु । तता दायद् २९ 

सनव्वाणि सन्यानि संग्रह्यरव्वां गत्वा तस्या विरुद्धं रणं कुव्वन् तां वश्णी 

चकार । अपर रलसुवणानां किक्तोरकपरिमाणं तदेष्ोयराजमुकुटः २० 

राज्ञा मस्तकाट् अददात् तच दायुटो मस्तके ऽदीयत अपरः स तस्मात् 

नगराद् बद्धनि लोाठितद्रव्ाणि वदिष्वत्यानिनाय। अनन्तरः द्ायृद् ९१ 

तन्मध्यवत्तिनोा लोकान् वहष्कत्यानोय कत्तनीनां लाइमयानां लोष्ट 

घ्नानां कुडाराणाञ्च कम्मसु न्ययङ्क, इदटकपाकस्थानेधु च गमनागमने 

कारयामास। सेाऽम्मोनवंश्स्य सकलनगराणि प्रति तादृशं चकार । 

अनन्तरं द्ायुद् तस्य सव्वं लोकाच विरूश्लमं पराढव्य जग्मुः | 
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१द अध्यायः। श्मूयेलस्य दि तीयं पुक्तक । १४१५ 

१३ चयोद् शाऽध्यायः। 
९ अम्नानस्य निजभगिन्यां तामरायाम् अनरक्तिः ९ कलं छतल्। खस्य पोडितलद् णेनं 

भगिन्या बलात्करणं १५ नन्तरं तां ऋतोयिला दूरौकरणं ९९ वण्ालामस्य 
कथनं ९२ अवण्लामस्य मेषलामच्छेदनकथनं २८ अग्नानस्य खननं र० द्ाय॒द् 
समीप वात्ताकथन रऽ अखवश्टएलामस्य पलायनं । 

९ दायदः पुन्लस्यावश्लमस्य तामरानाभिका परमसुन्दरी सद्यदरे. 

९ कासीत् तां परति दायुदः पु्लो ऽन्नोनः कामासक्त अखासीत् । निजभगि- 

न्धास्तामरायाः रते व्याकुलत्वात् सोऽखस्थो बभ्चूव यतः सानुएसीत् 
९ तथाप्यन्नोनस्तां प्रति किञ्चित् कतै दुष्करं नुबधे। अनन्तरः दायुदो 

भ्रातुः शणिमियस्य पत्तो योनादवनामकाऽन्नोनस्येका बन्धुरासीत् स 
४ यानाद वोाऽतीव चतुरः। सोरम्नानं पप्रच्छ त्वं राजपुल्लोऽपि सन् दिनं 

दिनम् रुतादृशः छणः कुता भवसि तन्मां किं न ज्ञापयिष्यसेः तते 
ऽस्नोानस्तं बभाषे निजभ्रातुर वश्ालामस्य भगिनं तामसं प्रति कामा- 

५ तुरोऽहइमासे । तता यानाद वस्तम् उवाच त्वं निजखदह्वावां यित्वा 

मीडितत्वं छलं कुरु, ततस्तव पितरि त्वां वीच्तितुम् आगते त्वं तसे 
कथामिमां कथय, विनयेऽदं मम भगिनी तामरा मम समीपम् अगल्य 

मह्यं खाद्यं ददातु वीच्ाहं यत् तस्याः करात् तद् भुञ्जे तदथंसामम 
साच्तादरेव तत् खाद्यं पचतु। 

६ अनन्तरम् स्नानः पीडितत्वस्य क्लं छत्वा ्वितवान तता राजितं 
वीच्ितुम ऋअगतेऽप्नाना राजानम् उक्तवान् अददं विनये मम भगिनीं 

तामरागव्य मम सात्ताद् दा पिटका पचतु ततोऽहं तस्या दस्ताद् 

° भेच्छे। तदा दायुद्् तामरावाः समीपे गभागारः लाकं प्रत्य तां 
“जगाद, विनये$दं निजशभ्वातुरस्नानस्य ग्ररद्ं गत्वा तस्म किञ्चित् पश्यं 

पक्ता ददि । अतस्तामरा निजम्बातुरस्नोनस्य ग्रहं जगाम तदानीं सा- 

$शेत। सा तु सिक्तानि गेधूमचुणोनि गटदौत्वा तस्य साच्तात् मद्यित्वा 
< पिद्धकान् पपाच, पाचमेकं ग्टहीत्वा तस्य सम्मुखे तान् तच निदधे च किन्तु 

स भोक्तु नेच्छत् | अनन्तरम् अप्नोन उक्तवान् मम समोपात् पुरुषाः 
९० सव्व वदियीन्तु ततः स्वं पुरुषास्तस्माद् वदि जग्मुः। तदानीम् अस्नोन- 

स्तामराम् उक्तवान् त्वं भच्यद्रव्यम् रतत् ्रयनागारम् अनय ततादं 

तव इस्तार् भेच्छे | ततस्तामरा निजछतान् तान् पिष्टकान् एएटडीत्वा 

९१ निजभ्नातुरस्नानस्य समोपं एवनागारः जगाम | अपरः तया तं माज. 
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१४६ शिमूयेलस्य दितीयं पुक्तकं १३ ध्यायः । 

यितुं तस्य समीपं तेब्वानीतेग्वस्नो नस्तां त्वा जगाद हे मम भगिनि 

खि मया समं ेष्व। ततः सा पत्यवदत् दे ममस्नात नेहिंनदिमां ९ 
बलात् मा कुरू यत इखायेलवंशस्य मध्य रताटृशं कत्तेवयं नदि, त्वमे- 
तद् दुष्वम्मे मा कार्घौः। अदं निजलज्नां कुच निधास्ये? त्वमप्रीखा- द 

येलवंशे दुदलाकानां मध्ये गण्यिव्यसे। विनयेऽदइं त्वं राजानं सम्भा- 

घख स तुभ्यं मां दातुम् अनिच्छकेा न भविष्यति । किन्तुःस तस्या ९४ 

वाचं नाग्टहात् किच्च तस्या बलवान् सन् बलात्कारेण तवा साकं शिग्ये। 
च्छनन्तरम अम्नोानस्ताम् भ्टष्रम् कटतीयितवान् पुरा तां प्रति ९५ 

तस्य घः काम आसोत् ततोऽप्यधिका णा बभुव तस्माद् अन्नान्ताम् 
उक्तवान् त्वम् उत्थाय रइ । सात जगाद त्वया पुन्वं मम यद् १९ 

अपराद्धं ततोऽधिकं मां वदिषव्कव्वता त्वयापराध्यते। किन्तु स तस्या १९७ 

वचनम् अग्टदीत्वा खपरिचारकं तरुणम् अद्धय गदितवान् रण्वा 

मम समीपाद् वदिष्कियतां दारे चागलं दीयतां । तस्याः कन्धाया ९८ 
गाचे नानावर्णीःयं वसनमासीत् यतोऽना साजकुमाय्येस्तादृश्नि वस- 
नानि पय्येद्धत। अनन्तर तस्य दासस्तां वदिषव्कव्य दारऽग्लं ददा | 

तदानीं तामरा निजशिरसि भस ददा खगाचश्यं नानावणवसनं १९ 

हित्वा शिरसि इस्तं दत्लारुूदतौ वव्राज च| ततत्तस्याः सद्ादराऽव- २० 

शा लामस्तां पप्रच्छ तव भ्वाताब्नोनः किं त्वाम् उपागमत्? हे मम 

भगिनि मोनीमवस तव भाता त्वम् रखतत् मनसि न निधत्खं। तत- 
स्तामर7 निजसदहादरस्यावश्ालामस्य गदे ऽनाथा सती तस्यो । 

अनन्तरः पे दायुद् रतानि सव्वाणि श्रुत्वा ग्रं चुकोध। अपरम् ९\ 
च्छवश्रालामोा निजभ्वातरम ्यन्नेनं भवम् अभवं वा किमपि नाभा- ९२ 
घत, यता निजसदहादरावा तमसाया बलात्करणाद् अवशलामस्तम् 
ट तीयितवान् | ॥ 

सम्पणेवत्स॒रुदयात् परम् स्पुयिमसीमास्थे बालहात्सोरे ऽवश्णा- द् 
लामस्य मेषलामच्छेदनं बभूव ततोऽवशष्यलोमः सकलान् साजयुच्लान् 

निमन्लयामास । अवश्लामा राजः समीपमागत्य निवेदितवान् ९२४ 

पश्यतु भवता दासस्य मेषलामच्छेदनं भविव्यति, अता राजाभवत 
ग्टवत्याखख भवतो दासेन समम् खागच्छन्तु] तते पोऽवश्लामं बभाषे ९५ 
डे मम पुच्च तन्नद्धि, सन्नषाम् अस्माकं गमनात् तवाधिकव्ययो 

भविष्यति । तथापि स बङप्राथयाच्चक्रे किन्त राजा गन्त॒मनिच्छन् 
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` न्न 

१३ खध्यायः। शम॒येलस्य दितीयं पुस्तकं । ९४७ 

९€ तमाश्विं बभाषे । अनन्तरम् अवशलाम उक्तवान् यद्यपि तथा न 
भवेत् तदि मम भ्रातरम् अन्नानं मया स गन्तुम् खाक्तापयतु। तता 

९७ राजा तं जगाद स कुतस्वया समं यास्यति? किन्त्ववग्ालामेन ब्ध 
प्राथिते टपोऽन्नानं सकलसाजयुचां च तेन साकं गन्त विससजं। 

९८ अपरम् अवश्लोामोा निजदासान् इव्याज्ञापयामास ययं निरीत्त- 
ध्वम् स्नानस्य चित्ते बाच्तारसेन प्रफह्निते यूयम अस्नानं मारयतेति 

मवादिष्टे युंद्ाभिः स इन्यतां भीति नं कियतां यतेाऽदइमेव तद् 
९९ आ्ञापये तस्माद् युश्राभि भवयवजितं बौर भवितव्यं । अनन्तरम् 

अवष्ालामस्य दासा खवशग्रालामस्याज्ञान्सारणान्नानं पति तद्कुव्वन् 

तता राजयुच्लाः सव्वे उत्याय खं खं खचरम् आरूह्य पलायाद्वक्रिरे। 
३० परः तेषां मागेणागमनकाले राजकुमाराः सव्वं {वशालामेन दतात्ते- 

षाम् र्काप्यवशिखि नास्तीति किंवदन्ति दायुदः समीप उपागच्छत् । 

६९ ततान्टप उव्याय निजवसनानि हित्वा भमा पपात तस्य सव्वं दासा 

६२ छ्िन्नवसनाः सन्तस्तस्य समी पेऽतिषन् । तदानीं दवुदो म्वातुः श्मि- 
यस्य पुन्ना योनादबोा जगाद, राजकुमाराः सव्वं इता इति म्भ 
नानुमन्यतां, केवलम् अन्नोनेा जघ्ने यताऽवष्लामस्य सदादराया- 
स्तामराया अन्नानेन बलात्वारणदिवसमारभ्यावश्णलाम खतत् निर- 

२ चिनात् । अतः सव्व राजयुच्चा म्टता इति चिन्तयन् मम पभू राना 
३४ न ष्ाचतु केवलम् अन्नोना इतः। अनन्तरम् अवष्रालोमः पलायाञ्चको। 

ततः परम् खकस्तरणः परो निजनेचे उन्मील्य खपश्ात् पव्वेतपाश्व- 
२५ वत्मना बदवो लाका आगच्छन्तीति ददश । तता योनादवेा राजानम् 

उक्तवान अमी राजपुलला खआागच्छन्ति पश्य भवता दासेन यद् उक्त 

६३६ तदोवाजायत | इति तेन गदित ख्व राजयप॒च्रा उपस्थाय पोाररूरुदु 

राजापि तस्य सकलदासाख्भ्टश्र रुरुदुः | 

२० अनन्तरम् अवशाज्ेमः पलाख गिश्रूरीयनटपस्याम्मीद्दसुतस्य तलम- 

यस्य समोपं जगाम, अपरं द्ायुट् निजपुच्मधि बङ्दिनानि खशोच। 
३८ किन्त्ववएएलामः पलाय्य गिग्मरूरं प्राप्य तच स्थाने चीन् वत्सरान् पावास। 

९९८ अनन्तरं दायुट् राजा म्टतम् अन्नानं प्रति शन्ते भूत्वावश्लोमस्य 
समीपं गन्तुं ववाञ्छ। 
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९४८ रिमुयेलस्य दि तीयं पुस्तकं । १४ ध्यायः । 

१४ चतुद्शाऽध्यायः। 
९ तिकोायोययेषिता येोयावेनानयन ४ अवश्ालेामम् अ्ानाययितुं तस्या योषिता 

दृष्टान्तकथनं २९ यायावेनावश्ालामस्य यिरूणशाखलम आनयनं २४५ अवश्णलामस्य 

सतोन्दय्यैस्य वंशस्य च कथनं ₹८ चिभ्यो वत्सरेभ्यः पर द्ायृद्ा व्टपस्य् समोपम् 

वश्लामस्य गसन । 

नन्तरम् ्यवश्रालामं प्रति पते मन आङृषटभिति सिरू्यावाः ९ 
सुतेन योयावेन बुबुधे । ततः स येयावत्तिकायं दतं प्रडिव्य तत्स्थानात् \ 
न्ञानवतीं स्ियमेकाम् आनाय्य ताम् अवदत्, विनये$दं त्वं छलेन 

द्राकाज्विता भत्वा गाकारूचकं वें परिघेदि गाचे तलं न मदय किञ्च 

म्टतस्य छते बङ्कालं प्राककारिणो काचित् योाधिदिव भव । अपर इ 

पतेः समीपं गत्वा तस्म कथामतादृश्णं कथय, ततस्तद् वक्तव्ये वचा 

योायावस्ताम् चऋादिदेश। 
अनन्तरः सा तिकेायीया योषित् पतिं सम्बभाषे। सा न्युनीभूय 

भमो पतित्वा प्रणम्य निवेदयामास, दे भूपते मामपकरोतु । भूपतिः ५ 
एद्वान् तव किम् खभत्?ततः सा बभाषे, अहमेका विधवा ममपति 

ग्रतः | अपरः भवता दास्यादा सतावास्नां च्तेचे तयोः परस्परं यद्धे जाते ९ 

निवारकस्याभावाद् र्का जनोाऽन्यजनम् खाइत्य मारितवान् ड्दानीं 9 

सव्वे परिजना भवता दास्या विरुद्धम् उव्थाय वदन्ति स मभ्नाटघातक- 

स्वया प्रदीयतां वयं तेन इतस्य म्नातुः प्राणानां परि वत्त॑न तस्य प्राणान् 
ग्रद्धोव्याम उत्तराधिकारिणमपि विनाश्यिष्यामदे। अनेन प्रकारेणदेष्रो 
मम खामिना नाम किमपि वा शेषं यन्न तिष्टेत् तदथं ते ममावश्िम् 
ऋङ्ारः निव्वापयितुं चेखटन्ते । तदानीं राजा तां योषितं जगाद = 
त्वं निजनिवेश्रनं याहि त्वामध्यहमाच्ापयिव्यामि। अनन्तरं सा < 

तिकोयौीया योचिर् राजानं व्याजहार हे मम प्रभो राजन् सोाऽप- 
सधा मम मत्पिदवंश्रस्य च भवतु किन्तु राजा भवतः सिंद्ासनच्च 
निरपराधो भवतु। ततो राजा जगाद यः कचित् त्वां किचिद् वदति ९० 

तं मम समीपम् आनय, स त्वांपननं स्च्यति। अनन्तरं सा बभाषे ९९ 

निवेद याम्यद्धं महाराजेन खं प्रभ परमेश्वरं स्मत्वा पन मानवं न्त 

प्राणितपातप्रतिहन्ता वाग्यतां नचेत् मम पत्ता विनाश्यिष्यते | 

राजा जगाद परमेश्स्स्यामरतायाः शपथं छत्वा वदामि तव युत्लस्य 
केशर णवोपि ग्त्तिकायां न पतिष्यति। सा योषिद् खवदद् विनये$दं ९२९ 
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१४ ध्यायः। शिमूयेलस्य दव तीयं पुस्तकं | १४९ 

भवता दासीं मम प्रभो राज्ञः समीपे वाक्यम् कं वदितुम् अनुजा- 
९९ नातु; ततो टपतिस्वदत् कथय । अनन्तरः सा योषित् जगाद 

सशखरस्य लाकानधि भवान् कुत खतादृश्ं विचारयति? रखुतादृश्या 
च्चाच्ञायाःकथनाद् देश्वदहिष्वतस्यात्मोयलाकस्यपुनरनानयनेनन्टपतिः 

९४ खयं दोघीव भवति । अस्माभि मत्तवयमेव भूमा पतितानि यानि 

तोयानि पुनः सञ्ेतुं केनापि न शक्यते तत्तुल्यरस्माभि भवितययं तथा 

चेश्वरोणापि ममतां प्रकाश्य दूरोरता नरा यद् दूरेनतिषेत् तद्यम् 

९५ उपाया निखीयन्त इति किं स्यं नद्धि? अम् रुतद् वचनं मम 

प्रमा राज्ञः समीपे निवेदयितुम् चागमं यते लाकेमंम साद्धस उत्पा- 
दितेभवतोा दास्या गदितम्, अद पतेः समीपे मदीयवाचं निठेदयि- 

स्यामि तेन भवितुं शक्रोति राजा निजदस्याः प्राधितं साधथिव्यति 
१९ मम पुच्रेण सदह मामीखरस्याधिकूतदरशद् उच्छत्तं चे्कस्य मनुजस्य 

९७ करात् निजदासोम् उद्धार्यितुं ठपतिखद् अङ्गोकुय्यात्, तदं 
मम प्रभा रज्ञा वाक्छम् अवश्यं सान्त्वनादायकं भविष्यतीति भवतो 

दास्या बद्धं यता भद्राभदविवेचनामधि मम प्रभु टप इखरीयद्रत- 
तुल्यो भवति, अता भवतः प्रभुः परमेचखरो भवतः सहायो भवतु। 

१८ अनन्तरः राजा तां योषितं जगाद, विनयेऽद्ं त्वां यत् प्रच्यामि 

तत् मन्यं मापह्ख । ततः सा व्याजद्धार, मम प्रभु खेपतिः कथ- 
१९ यतु । पतिरवदत् कार्ऽस्मिन् त्वया समं किं योयावस्य मन्ता 

नास्ति? ततः सा व्याइरत्, दहे मम प्रभा राजन्, भवतः प्राणानां 

श्रपथेन वदामि, मम प्रभु भूषति येत् कथयति तत्ता दच्तिणं वामं वा 
परावक्तितुं केनापि न श्क्यते। भवता दासो योयावरख्व माम् चादिश्य 

९० सव्वा ख्ताः कथा भवते दासौमश्ष््तियत । तद्विषयं रूपान्तरीकत्त 

भवते दासे योयाव रख्तत्कम्मं छंतवान् | एथिवीस्ेषु सव्वकम्मसु 
मम प्रभुरोशखस्स्यदूत ड्व ज्ञानवान् आास्ते। 

९९ नन्तरं राजा योायावं जगाद त्वया का्यमिदः साधितम् अतस्तं 
९२ गत्वा तं युवानम् अवश्ालामं पुनरानय। ततो योयावो न्युनीभूय 

भूमे पतित्वा प्रणम्य राजानं धन्यं वदन् व्याजहार द मम प्रभो खाजन् 
भवताहम् अनृग्टदोत इव्द्य भवता खदासस्य निवेदनग्रइणाद् भवतो 

९द दासेन मया बृद्धं। अनन्तरः यैोवाव उल्याय गिग्रूर गल्वावश्षालामं 

९४ यिरूश्रालमम् आनिनाय । अनन्तरे राजा व्यादइस्त्, स परार 
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१५० शमये लस्य दितीयं पुस्तकं । १५ ध्यायः। 

निजनिवेशनं यातु मम वद्नं तेन न ष्धवयं। तताऽवष्लामा निज- 

निवेशनं परादटत्य जगाम रच्छ मुखंन ददश। 

ङखायेलवंशमध्ये सोऽवश्लोम स्व रूपेण श्चाष्यः कोपि नासोत् २५ 

तस्यापाद मस्तकं निदषम् खसीत्। स संवत्सरान्ते केशभारात् खशिरोा- २९ 
ऽमुण्डयत् ततः श्यिमुण्डनकाले कचेषु तुलितेषु राजकीयपरिमाण- 
नुसारेण ते ए़ेकलशष्तद्रयपरिमिता अभवन् | तस्यावश्णलोामस्य चयः ९७ 
पुच्लास्तामरानामिका परमसुन्द्रो दुदितेका चासन् | 

अनन्तरम् अवष्लोमः सम्पगवत्छरदयं विरूप्रालमे वसन् राच्च र 
वदनं न दटृद्वान् । अनन्तरः स राज्ञः समोपं प्रेषयितुं योयावं दूते- २९ 
नाजुङ्णवे, किन्तु स तस्य समीपम् आगन्तुं नेच्छत् दितीयवारुं दृते 
पहितेऽपि स अगन्तुं नेच्छत् । अतः स निजदासान् व्याहरत्, पश्यत २० 
मम स्थानस्य समीपे यायावस्य चैत्रम् रकमास्ते तच स्थाने तस्य ये 
यवा आसते यूयंगत्वा तच वङ्किं दत्त। तताऽवश्णलामस्य दासाः चेच 
वद्किं ज्वालयामासः। अनन्तरं योायाव उल्थावावप्रलेोमस्य ग्रहे ३१ 
तत्समीपम् आगत्य तं पप्रच्छ तव दासे मंम च्तेचे कुता वदि ज्चलितः? 
ततोऽवश्लामेा योयावं जगाद पश्यादं तव समीपं दूतं पडित्य दर 

त्वाम् खवद् ममस्समीपम् र्हि, गिग्प्ररात् मया कुत खागतं? अद्यापि 
तत्र स्थाने चेदम् अस्थास्यं तदि मम च्तेमम् अभविव्यत्। इदान 
रान्ञा वदनं मया दृश्यतां यदि वाममापराधो विद्यते तदहिस मां 
न्तु वाचम् रतां राज्ञः समीपे निवेदयितुम् अहं त्वां प्रेषयिष्यामि। 

अनन्तरः योायावेन राज्ञः समीपं गत्वा तद्वाक्ये निवेदिते राजावश्ा- २२ 
लोमम् अागन्तुम् आज्ञापयामास ततःस राचः समोप्रं गत्वा न्टपतेः 
सम्मुखे भूमै पतित्वा प्रणनाम भूपतिच्वावश्णलोमं चुचुम्ब । 

१५ पञ्चद् शऽध्यायः। 
९ अवण्नालामस्यखायेल्लाकानां मनेोदरणं ७ ब्रतङलेन दित्रोणे तस्य गमनं १० तस्य 

राजद्रादः ९३ द्यदरस्य पस्मयन ९९८ दत्तयस्य दाय॒दा न व्यजन ४ खाद्ाका- 

वोयाथरयोाः प्रत्यावक्नेनं २० दायदा रादनं ९५ यदोथाफलम् अधि कथनं द 

इश यस्य प्रत्यावत्तन । ` 

ततः परम् सवश्लोम खात्मरछते रयं इयान् अग्रो गामिनः पश्चाप्रत्- ९ 
[ ५ [य 

सकाश न्धयुङ्ग । अपरम् अवप्रालामः प्रत्यूष उत्थाय नगरदारस्य पथ- २ 
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१५ ध्यायः । श्ष्मूयेलस्य दितीयं पुस्तकं । १९४२ 

पारं तिरति, अपरः यः कच्चिद् विवादस्य विचारा राज्ः समीपं 
जिगमिषत्यवश्णलामस्तमाद्वय त्वं कसमाज्नगराद् गतासीति एच्छति । 

तते भवता दासोहम् डखायेलाऽम्कवंग्ट् ऋागच्छम् डति तेन 

द परतिगदितेऽवश्णलामस्तं वदति पश्य तव विवादस्य कथा भा 
४ यथायो किन्तु तव वाचं तुं राज्ञा नियुक्तः कोऽपि नास्ति अव- 

शा लामेाऽपरमपि व्याहरति, यद्यं द्र विचारयिटपदे न्ययेच्छे तदहि 
यस्य कस्यचिद् विवादो निवेदनं वास्ति तस्मिन् मम समौपम् आगते 

ऽदं तमधि न्धाखं विचारम् अकरिष्यं | अपरतः नमन्तु कस्मिंखित 

€ तस्य समीपम् अगते स कर प्रसाग्यं तमालिद्ध चम्बते। इ्खायेलो य 

किद् वि चारनिष्पत्यथं राज्ञः समीप जिगमिषति त प्र्यवश्णलोम इत्थ 
करोति | अनेन प्रकारेणावश्यलेम इखायेललोाकानां मनांसि जद्ार। 

9 व्छपरं चत्वारिंशद् वत्सरुषु वयतोतेव्ववश्एलोमा राजानं व्याहरत् 
परमेशचरमद्दिश्य मयकंत्रतं प्रत्यसख्रावि तत् साधयितुं हित्रोाणं मां गन्तम् 

८ अनुजानातु | अरामद्श्स्थ गिश्बूरे भवता दासस्य प्रवासकाले मया 

ब्रतेतैतत प्रतिखतं यदि परमेखसे मां यिरूश्लमं पुनरानयेत् तद्धेदं 

€ परमशख्र सेविष्ये । तता रजा जगाद कुशलेन गच्छ | तस्मात् स 

उत्याय दहित्रोाणं प्रतस्ये | 

९०. सर्व्वघाम् डरखायेलवंष्ोयानां समीपेऽवश्लामेन चरान् प्रडदित्य 
वार्ता ऋापयाञ्चकरे तूरोध्वनिं खवेव युद्माभिरवश्णलामा दत्रे 

५९ साजाभवदिति वक्तव्यं । अपर यिरूश्लमाद् दे शते निमन्तिता लाका 
अवश्ालोमेन सद्ागच्छन् ते किमपि नावगत्य मनःसारल्येन जग्मुः। 

१९ अनन्तरम् अवश्लामा बलिदानसमये दायुदो मन्तिणं गीलनीयम् 
अद्ीयाफलं दूतेन तदीयनगराद् गीलत आनिनाय तेन मद्ाराज- 

गाहे जातेऽवश्णलामस्य पच्तोयलाकाः कमश्राऽवद्धन्त। 

५२ अनन्तरम् र्का जनो दायुदः समीपम् अगव्य वात्तामिमाम् खव- 
९४ दत्, इखायेल्लाकानाम् अन्तःकरणान्धवप्रालामस्य पत्ते भवन्ति। तता 

दायुद् विरूएलमस्थान् निजनिकट वत्तिंने भ्टव्यान् जगाद वयमुव्थाय 
पलायामहे नाचेट् अवश्ालामस्य कराद् अस्माकं रुच्ता न भविष्यति, 

भ्रीभ्रं गच्छत नाचेत् सतृणम् अस्मान् प्राप्य विपन्नान् करिव्यति खड्धा- 
९५ रेण च नगरः विनाशयिव्यति। तता राक्ता भ्त्या राजानम् अवदन् 

५ च क * ९ ९, क 

पश्यत्वस्माकं प्रभा भूपतेरभिलघितं कम्म कत्तु भवता दासा उद्यताः 
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# श्मूयेलस्य दितीयं पुलकं । = १५ ध्यायः । 

अनन्तरः राजा तत्प्रञ्चात् तस्य सकलपरिजनाच पद्भिः पवव्रजुः | ग्टदइ- ५९ 
स्च्ताथं दष्ापपल्यो रान्ञादीयन्त। अनन्तरः राजा सन्वलोकाखख पद्ध ९७ 
ज॑जन्तो वह्िगत्य वैतदम्मिदको तस्थुः । तस्य सरनवभ्टव्याः किरेधीयाः ९८ 
पिलेधीयाख सव्वं लाका अपि च गातीया लाका अथाट् गातनग- 

रद् दायुदा समम् खागताः वट्शतानि लोका राज्ञः सम्मुखेऽत्रजन् । 

च्छनन्तरः राजा गातीयम् इत्तयं जगाद, खस्मामिः सद त्वमपि कुता ५९ 

यासि? त्वं पराखत्य गत्वा राक्षा समं तिष्ट यतस्तं विदेशी खदेश- 
च्यृतश्च लोक्रः । चये माचम् अगतोाऽसि, अद्यास्माभिः सद्ध किं९ 
मया स्नामयिष्यसे?ः अदं यत्स्थानं गन्तं शक्रामि तत्स्थानं गमि- 

स्यामि त्वं परादत्य यादि निजम्नातनपि ग्टद्ीला गच्छ, अनम्र 

सत्यता च तव सदहवत्तिना भवतां। तत इत्तया राजानं प्रत्यवदत्, ९१ 

परमश्वरस्यामरताया निजप्रभोा राज्ञः प्राणानाच्च प्रपथ छत्वा वदाम्य 

जीवने मस्णेवा मम प्रभू राजा यच्च स्थाने स्थास्यति भवते दासोऽपि 

तचव स्थास्यति । अनन्तर दायद् इत्तयं जगाद, त्वम् अग्रसरोा भव। ९२९ 

तते गातीय इत्तयस्तस्य सव्व लेाकाञ तस्य सङ्गिनः सव्वं बालका- 

खाग्रसरा बश्यूवुः। सर्व्वलोकानाम् खग्रगमनकाले देशीयाः स्व प्रोचे ९१ 
रुरुदुः | अपर प्रान्तरगामिनं मामः पप्तं पतिः किडेणखोतखत्याः 
मारं जगाम तस्य सकललाकाच पारं जम्मः। 

सादोाकस्तेन सदह सव्वं लेदीयलाकाच्ेश्चरीयनियममन्जघषां वहन्त- ९४ 
सतजासन् अपरं नगराद् आगच्छतां सकललाकानां पारगमनं यावद् 

इश्वरस्य मञ्जूषा तेरवाराप्यत तताऽवौीयाथर आअरूरोाह । अनन्तरं ९५ 
राजा सादाकं जगाद त्वम् इशखरस्य मञ्षां नगर परादरत्य नय, 

यदि परमेश्वसे माम् खनुग्ह्णीयात् तद्दिंसमां पुनरानोयतां निज- 
निवासश्च दशयिष्यति। किन्तु त्वयि मम तुष्टिनौस्तोति यदि स वदेत् ९९ 
तद्दि पश्यादम् उपस्थित आसे स यत् त्तमं मन्यते तदेव मां परति 
करोतु । अनन्तरं राजा सादोाकंयाजकं जगाद पश्य त्वं कुशलेन नगर ९७ 

ति पराखत्य याहि तव पचोदहीमासोऽवीवाघस्स्य पन्ना योनाथनञ् 
युवयारिमा दा पुचावपिय॒वाभ्यां साद्धं गच्छतां | पश्य खवयोाः समी- ९८ 

पाद् यावत् निचिता वात्ता नागच्छति तावद दं परान्तरस्य निजेनस्थानेषु 
विलभ्बिष्ये । ततः सादोकावीयाथरावीशखरस्य मञ्जषां परावत्यं यिरू- ९८ 
लम नीत्वा तच स्थाने तख्यतुः। ॥ 
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१६ अध्यायः शिमूयेलस्य दितौयं पुस्तकं । १५३ 

२० च्यनन्तरं दायदट् जितडक्ताणां मागणारुरोद्, ऊद्धंगमनसमये सेा- 
$ऋन्दट् खाच्छन्नमस्तकोाऽनाटतपदश्च सन् अव्रजत् तस्य सङ्किना लाका 
अपि सव्व खं खं शिर खच्छादयोद्धगमनसमये रुदन्तोऽत्रजन। 

३९\ अपरम् अवश्रालामस्य सङ्गिनां राजदोाह्िणां मध्येऽदहोयोफलाऽपि 
विद्यत इति वात्तायां दायुदा श्रुतायां स जगाद हे प्ररमेखर विनयेऽदं 
त्वम् अदोयोफलस्य मन््णां मूएोकुर 

९९ यच स्थाने लोकेरोखरः प्राणम्यत तत् पव्व॑तष्टङ्ग दायुट् यदेपा- 
तित् तदार्कोयो इशयभ्डित्रवस्त्र धूलोमत्तितमस्तकखख सन् द्रयुदं 

१३ साच्तातकन्तुम् खाज गाम । तते दायुद् तं बभाषे यदि त्वं मया समं गच्छसि 
९४ तदहि ममभारङडव भविष्यसि । किन्त त्वं नगर पराडत्य गत्वा हे राजन् 

अदं भवता दासो भविव्यामि पन्न यथा तव पितु दासच्यासं तथा 
भवता दासो भविष्यामीति वाक्यम अवशलामं यदि वदेस्तद्दिं मम छते 

३५ {होयाफलस्य मन्लणां व्यथां कत्तं शच्छसि । तच स्थाने सादोकावीया- 
चरो याजक किं त्वया समं न श्थास्यतः? तस्मात् त्वं राजग्टहे यां 
काञ्चित वान्तं शओरोव्यसि तां सादोकावीयाथरो याजक वदिव्यसि। 

९९ अपरं पश्य तच स्थाने ताभ्यां सद सादाकस्य पक्लोऽदीमासाऽवीवयध- 
स्स्य युच्च घनान तयोरेतो पुच्लावासते युष्भाभि या काचिद् 

२० वात्ता श्राविष्यते सा ताभ्यां मम समीपं प्रेषयिष्यते | तताऽवश्एलोामस्य 
यिरूरालमप्रवेश्रकाले दायूदोा बन्धु दंश्योाऽपि नगरम् खा गच्छत् | 

६ षोडशोऽध्यायः । 
९ खपद्टारण मिथ्यापवादेन च सौोवश्य निजप्रभाः सम्प्निप्रा्चिः ५ द्ायद्ः शमि 

यिना शपनं « दायदः सद्धिष्णल्वं ९५ आअवशणल्लोमेन समं इशयस्य केथाकथयनं ९० 

अदहोथाफललस्य मन्तएा । 

९ श्छनन्तरं परव्वेतष्टङ्गे दायुदातिक्रान्ते मिफोवोश्रतस्य दासः सवः 

सव्नितगदंभदयोपरि दे शते पुपान् श्रतं शुष्कदात्ताफलानि शतम् 
उड्म्बरपिष्टकान् ख्कां कुतू बात्तारसच्यारोष्य तेन समं मिलितः 

९ वान्] अनन्तरं राजा सोवम् अवदत्, रुतानि किमथे? . ततः सोवः 

कथयामास, ग्दमौी राजपरिजनानां वदनाम् अपरः फलानि 

युना माजनाथं बाच्तारसाख निजंनस्याने क्तान्तलाकानां पानां भवि- 
१ श्यन्ति। अनन्तर पति जंगाद् तव प्रमोः पुच्चः कुच ? सीवोा राजानम् 
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१५९ शिमूयेलस्य दितीयं पुस्तकं । १६ अध्यायः, 

ष्यवद्त् स यिरूग्रालमेऽवातित यत सखायेलवं्रो ऽद्य मम पेटक 
राज्यं मद्यं परावत्ये दास्यतीति स बध्यते। तता राजा सीवम् अवदत्, 
मिफीवेाशतस्य सव्वखं तव भवतु सीवेाऽवदत् हे मम प्रभो राजन्, 

प्रणम्य निवेदयामि भवान् माम् अनुग्छह्ातु। 
अनन्तरं दायुदि बह्भरीमं प्राप्ते शेलवंशसम्भवो गराः पु्लः 

शिमिविनामा कचित् पुरूषो वहिभूंयागच्छन् अगच्छन् श्ये । स 
दायुद्ं प्रति दायुद्धाजस्य समस्तदासांख परति तस्य दच्िणे वामे च 
त्रजदोा लोकान् वीरांख प्रति पाघाणान् निचिच्तेय | ध्िमिविः पमान 
डद वयाजहार, हे शणितपातिन् इं नारकिन् त्वं टूरोभव दूरीभव । 
त्वं यस्य विनिमयेन राजत्वम् अकार्घौलस् लवं शस्य सकलण्ोणित- 

पातस्य फलं परमेश्वर स्तभ्यम् खददात्,स च परमेश्वर स्तव यल्लस्यावष्र- 
जामस्य इस्ते राज्यं समापयत्, ए़ाणितपातित्वात् त्वं विपन्नाऽभवः। 

ततः सिरूयायाः पनच्लोऽवीश्यो राजानं जगाद, अयं खतः श्चा कुता 
मम प्रभं राजानं एवते ? विनये$दहं तस्य श्िरुश्डेदनाथः पारं गन्तं 

माम् अनजानीद्ि । राजा जगाद हे सिरूयायाः पन्नो यवाभ्यां 
समं मम कः सम्बन्धः? स मां श्रपतां यता दायुद शपखेति स 
परमेखरेण परोक्तः, अतस्तं कुत ण्तादृश्ं कम्मे कराषोति तं परष्टुं केन 
पकछयते ? च्रं दायुद् वीयं निजसकलदासांश्च जगाद पश्यत मम 
श्ररीरा्चिगंतः पुत्तो मम पाणान् गवेषयति तद्धि विन्यामिनीये 
लाकाऽयं किंन करिस्यति? युवंतेत्यजत स शप्रतां यतः परमेश्वर 
समाज्ञापयत । भवितुं शक्रोति ममाश्चुपातम् अलेाक्य परमेशसा 
द्य तद्त्तश्एपस्य विनिमयेन मम मङ्गलं करिष्यति । अनन्तर दायद् 

तस्य लाकाख वत्मनात्रजन् । स शिमियिस्पि तदभिमुखस्येन पव्वतपाश्चन 
व्रजितवान् परः व्रजन् व्रजन् अशपत पाधाणान् निरच्िपत् धूलौ 

भिक्तञान् आच्छादयच्च। अनन्तरं राजा तस्य सङ्किना मनुजाख आ्रान्ता 

श्त्वा तत् स्थानं प्राप्य तच विशञ्मुः। 
अनन्तरम् च्यव्श्णलामत्तेन साम् अदहीधोफल डलायेलवंशीय- 

लोका सर्व्वं विरू्ालमं प्रविविश्वुः। अनन्तर दायुदे बन्धुरकींये 
हप्रयेाऽवशएलामस्य समीपम् अजगाम । स इष्याऽवशएलामं जगाद, 
राजा ध्चिरं जोवतु चिरं जीवतु । तताऽवश्एलोमेोा ष्यं जगाद तव 

भिचं प्रति तव किमीयं प्रीतिः? त्वं खमितेण समं कुता न गतोऽसि 
154 

१९ 

१ 



१७ अध्यायः । शिमूयेखस्य दवि तीयं पुस्तकं । १५५ 

शष्ट 
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हष्येाऽवश्ालामं जगाद तन्नद्धि परमेश्वर णते लोका इखायेलः सं 
वंशाच्च यं णते तस्यैवाहं भवामि तेनेव समं ति्ामि च। अपरम् 
च्छद तदन्धं कं परिचरिष्यामि? तस्य पुल्लं किं नहि? यादटगद्तब 
तातं पय्यचरं ताद्ग भवन्तमपि परिचरिष्यामि । 

खगन्तरम् वश्ालामोाऽदौयोफलं एवान स्दानोम् अस्नाभिः कि 
कन्तेयं › तदधि युश्माभि मेन्लणा घरोच्यतां। वताऽदीयोफलोऽवश्णलेामं 
जगाद, तव ताते गदस्च्ता्ै या उपपली विंडाय गतवान् त्वं ता 
ऊपगच्छ तसात् सर्नवैरिखायेल्ले कस्तत् खत्वा त्वं खतातेन णिताऽभव 
इति भेोाव्छते तव सङ्गिनां सव्वंषाच्च बलं वद्धिंव्यते। अनन्तर प्रासा- 
दष्टे लाकैरवश्एलामस्य छते दूष्ये संस्थापितेऽवशालामः सर्व्वषाम 
इखायेल्लाकानां साच्तात् निजपितुरुपपलीरूपजगाम । तत्काले$ही- 

योफलेन या मन्लणा परोत सा रंरीयवचनमिवागणयत, दायुदा वया 
तचावश्लमेनाप्यदोयाफलस्य सव्व मन्लणा ताटगगण्छत । 

१७ सप्तद प्ाऽध्यायः। 

१५ अोथाफलस्य रन्लणएाया विरुद्धं इश यस्य मन्त णा १५ सन्लणामधि दायदटे वाकी 
कयन् रर् च्यदोथाफल्लस्य सरयादहन्नन २४ दा चर्; पारस्मलनम् अवशभ्ाखानसमना- 

मासाय्स्य सेनापतिकरणं ९७ मडहनयिमनगर दाय॒द्ा भच्छप्रार्निः। 

नन्तरम् वच्छहीयोफलावशालामम् अपरमपि जगाद डदानौं 

बादशसदखाणि लोकान् इत्वाहमद्य निश्ायामुल्धाव दायदः पश्चाद् 
धाविष्यामि। ततो मया आन्त दुव्बेलश्च प्राप्तः स जसयिष्यते तस्य 
सङ्किनः सर्व्वं लाका पलाययिव्यन्ते तेनाहं केवलं राजानम् खादइनि- 
ष्यामि । इव्थमदं सकाललोाकान् तव समीपम् खनेव्यामि यतस्व खं 

गवेषयसि तस्यानयनं सर्व्वघामानयनस्य समानं तेन सव्वं जोाकाः 
शान्ता भविष्यन्ति। सातु मन्तणावश्रालामस्येखायेलः सकलप्राचोना- 

माश्च तु्िकारिणी बश्चूुव। तथाप्यवश्णलामा बभाषे, इदानीम् अर्काय 

हष्योऽप्याद्कयतां स किं वदिष्यति तद् अस्माभिः मूयतां। ततो हशये- 
ऽवश्णलोामस्य समोपमागतेऽव शालोामस्तं पप्रच्छ, अहोयोपल रतादशीं 
मन्लणाम् अददात् दानीं तस्य मन्रणानुसारेणास्नभिः कत्तेवयं नवेति 

° त्वं बद। ततो शयेाऽवश्ालामं गदितवान् अद्दीधोाफलेनादिष्टैषा 
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१५९ शिमुयेलस्य हितौय पुस्तकं । १७ ध्यायः | 

मन्ता म भद्रा श्योऽपरमपि जगाद त्वं निजपितर तस्य लाकांख 
जानासि ते बौराः च्तेचे इत वत्सा भल्लकौोव निदरमनसश्च तव पिता 

च महान कोद्धा स लोकः साद्व राचो न विलम्विष्यते | पश्येदानीमेव 

स कस्मिंश्िद् गन्त रइःस्थाने वा छन्नत्तिरूति । प्रथमे वदि तव लो- 

कानां कश्चिद् इन्येत तहि कंनचित् तच्चिशम्यावश्एलोामस्य पञश्वादूामि- 

लाकानां निहननं जातमिति गदितं सिंहवदभवयद््दयोा यो वीर 

साऽपि नितान्तं गलितबलेा भविष्यति, यतस्तव पिता वीरस्तस्य 

सङ्किना मनुजाख वीष्येवन्त इति सव्वं डखायेल् वंशा जानन्ति ती 

द्र 

€ 

(र भ (५ = क - ~ ~व 
ममसषा मन्या, द्नमास्ग्य वद्वा बावत सन्व ङ्खावयललाकाः साम्- 

सिकतावद् बड्संख्या श्रूत्वा तव समीपं भिलन्तु ततः परं त्वं खयं 
रगं गच्छ । ततो यच कुचापि स्थाने स विद्यते वयं तचेव तम् अकरम्य 
भ्रमा शशिस्पतनवत् तस्य विरुद्धं सम्प्रतिव्यामस्तेन स तत्सदाय- 

जाकानाम् रकोाऽपि नावश्च्छते। यदि वा स किमपि नगरम् अाञ्रयेत, 
तङि सर्ववैरि खायेललेोके्तस्य नगरस्य समीपे रल्जव चखनेच्यन्ते तचा- 

स्माभिराक्लष्य सरिति नित्ते्यते म्ावखण्डम् रकमपि तच नवश 
च्यते । अनन्तरम् अवश्ालाम डखायेलः सव्वं लोकाश्ावदन्, अद्यो 
फलस्य मन्तणात खक यद्कशयस्य मन्तणा खत्तमा, यतः प्ररमेखरोऽवश्- 
लोामं प्रत्यमङ्लं चटयितुम अद्धोचोपलस्यात्तमां मन्तणां निर्थंकां कत्तं 
निखितवान। 

अनन्तरः इष्यः सादाकावीयाथरो याजकाववदत्, अदीयोाफलोा- 
ऽवश्लामायेखायेलः प्राचीनगणाय च मन्लणामिमां ददो किन्त्व 

मन्लणामेतां दत्तवान्। चता युवां तृणे दूतं प्रहिव्य दायुदं वदतं, 
त्वमद्य प्ान्तर खेषु निजंनस्थानेघु यामिन्यां न विलम्बख, तृ गँ पारं याहि, 
ने चेट् रसाच्ञा तस्य सङ्गिनां निवद्ेन च ग्रसिष्यसे। तदानीं योनाध- 

नाद्ोमासावैनरोगेले स्थितवन्तो तत रख्कया बालिकया गत्वा वान्तौ 
क्षपिता ते वात्तागदनाथं रान्न दायुदः समीपं गन्तुम् उद्यता, यतस्त 
केनापि यन्न इृश्चेयाधां तदयं ताभ्यां नगरं न प्रवेशितव्यं। तथापि बालक 
रक्तो वीच्छावश्एलामं वात्ता जगाद, किन्त त तूर जित्वा बरी. 
मनि वासिनः कस्यचित् मनुष्यस्य निवेशनं प्रापतुसस घाङ्गगे करूष खक 

, $, 

१९ 

१४५ 

९९ 

९० 

च्यासीत् ता तु तत्कूपमध्यमवरूरुहतुः । अनन्तरं उएद्दिणी कूपस्य ९९ 
सृखम् सावरणेनाच्छाद्य तस्योपरि मदि तश्स्यानि विस्तारयाएमास तेन 
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१८ ध्यायः | श्मृयेलस्य दितीयं पुस्तकं । १५७ 

९० केनापि किमपि ज्ञातुं नाश्क्यत | खनन्तस्म् च्चवश्रालेामस्य दासास्तस्या 

याषितः समीपे निवेशनमध्यम् आगत्य पप्रच्छः, अदोमासयेानाथना 

कुचर ? सा नारी तानवदत् तो जलखोतःपार् गता । अनन्तर तेम्ग- 

९११९ यित्वा तथयोरूदेशं न प्राप्य विरूप्लमं प्र्यारृत्य गताः। अपर राज- 

दासेषु गतेषु तो कूषमध्यादुल्याय गत्वा द्ायृदं राजानं वात्तामिमां 

जगदुः, अङोयोफलोा भवतां विरुड्म् र्ता मन्तणां दत्तवान अता 

९९ युयम् उत्तिष्टत श्रीधरं नदीपारं गच्छत | तता दायुट् तस्य सङ्किना 

जाकाखोव्याय यद्ननद्याः पारं गताः प्रभाते यद्ननद्याः पारम् 
अग त्तेषाम् ख काऽपि जने नावशिष्यत। 

९९ अपरं निजमन्लणा नागरटद्यतेति टष्ाह्ोयोफलोा निजगदभं सच्ज- 
चिल्ला प्रस्याय निजनगरस्थं खगेदं जगाम, अपरः ग्टइस्य सन्वेखमधि 
समान्ञाप्य खयम् उद्रन्धनेन ग्टत्वा पेट कश्सशाने निदधे | 

९४ ऋनन्तरः दायुदि मदनयिमम् अगते सर्ववेरिखायेल्लोकैः समम् खव- 
९५ श्ालामोा यदनसरितः पारः जगाम। अपरम् खवश्लामेा योायावस्य पदे 

मासाय प्रधानसेनापति चक्रे सोऽमासायोा यिचनास्न इखायेलीयलाकस्य 

पुच चासीत् स यिचो योयावस्य मातुः सिरू्याया भगिनीं नाशस्य 
९९ दुद्ितरम् चवौगयिलाम् उपगतवान् । अनन्तरम् अवश्लाम इखा- 

येल वंश्ाश्च गिलिवयददेश्रं शिविरंस्थापयामा्धः। 
९७ परः दायुदि महनयिमम् उपस्थिते लोकाः प्रान्तरे बुभुच्िताः 

पिपासिताः आन्ताञ्च विद्यन्त इति चिन्तयित्वाम्मोनवंशौयदोशस्थरव्वा 
नगरनिवासी नाइशस्य पुचः श्वि लादिवारनिवास्यम्मीयेलस्य पुज 

९८ माखीरो रोगिलीमनिवासी गिलियदीये वधिल्नयश्वेम आगत्य दायु- 
दस्त्रस्य सङ्गिनां लाकानाच्च छते व्याः पाकपाचाणि म्टत्पाचाणि तेषां 

९९ भोजनाथ ओधूमववानि चुनि ्टद्धानि च शस्यानि शि्बीमेद्धरान् 
ग्टङकलायान् मधूनि नवनीतानि मेषान् गः गुव्कच्ती रांखाजिन्युः | 

१८ अष्टादशाऽध्यायः। 
१ दायदः सैन्यानां प्रेषणं € दखायेललाकानां पराजयलं < अवश्ला मस्य तत्व ८ 

स््वण्णालासस्य स्तम्भष्य कथनं १९ द्ाय॒द् ऽवृशालामस्य सरणवान्ताद्ान द्ायूदा 

विद्लपनं । 

९ अनन्तर दायृद् निजसङ्गिने लोकान् गणयित्वा तेषामुपरि सल 
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१५८ शिमूयेलस्य दितीयं पु स्तक । १८ ध्यायः 

पतीन् शतपतींख न्ययुङ्ग। अपरः दायुद् योयावस्य इर्ते लोकानां 
ट तौयां मेकं योयावस्य श्नातुः सिरूयायाः पुचस्यावीश्वस्य इस्तेटती- 
यां शमेकं गातीयेत्तयस्य इत्ते च टतीयांशमेकं सम्य प्रेषयामास । 
चपर राजा लोकान् अवदत् अहमपि युश्राभिः समं वदियोस्यामि। 
मन्जा वदन् त्वं व्क मा गच्छ यता यदि वयं पलायेमददि तदित 
लाभः प्राप्त इति न गणयिष्यते, अस्माकम् अडंलाकानां ग्ट्युरपि ते 
ौभमध्ये न गणयिष्यते किन्त॒ त्वमस्नाकं दष्सदखाणोव ते मंण्यसे, अते 
ऽस्माकम् उपकाराय तव नगरे स्थितिः ्रेयसो। ततो राजा जगाद 
युश्राभि येत् च्तेमं बुद्धते तदेवां करिष्यामि । अते नर्पति दौरपाश्च 
तस्थे लोकाश्च सव्वं शतं श्तं सदखं सदृखञ्च सद्खेभूय वटि निंज॑ग्मुः। 
तदानीं सजा योयावम् अवौशयम इत्तयच्च जगाद युयं ममानरोधेन 
तं तरुणम् खवश्रालोमं प्रति कोमलं व्वदरत। खवश्लाममधि सववान 
सेनापतीन् प्रति राचः स च्ादेशरः सव्वरेव मनुजैरश्रुयत । 

अनन्तरम् इखायेल्वंप्रस्य प्रतिकूलं लेकेषु वद्दिभूय समरख्यलं 
मतेष्विफयिमारस्णये समरो ब्श्ूव । तच स्थान इखायेल्लोका दायृदो 

दासानां सम्मखे पराजिग्धिरे तस्मिन् दिने च महानिडइनने जाते तेषां 
विशति सदइखाणि लाका जघ्चिरे। यतस्तत्वात्स्रप्रदएटे यद्धेन व्याप्ते तस्मिन 

दिने खङ्ग य लाका विनद्धा्तताऽपि बडतरा वनदते येन्न 

च्षपररम् अवश्एलामा दायुदा दासैः प्राप्तः। खवश्लामः खचरमेकम् 

ष्छारून्वान तत रुक्स्य महत रखलातरोाः शखाचघस्तस्य खचरस्य 

गमनसमयेऽवश्ालामस्य मस्तकं तस्य तरोः शएखाद्च बबन्धे तत्तस्या. 

धःस्यखचरस्य प्रस्थानात् स आअकाश्एथियो मध्य उल्लम्बितस्तस्यो । 
नन्तरम् रका मनुजस्तं निरीच्छ योयावं जगाद, खवश्लामम् रक 
स्मिन् रलाढच्त उच्लम्बितं टद्टवनदहं। योायावस्तं वात्तावादिनं जगाद 
तं दृशैव त्वं कुतस्तं तच भूमै निपातयन् न इतवान् ? तथाकृते$हं 
तुभ्यं द्श्शेकलपरिमाणं रूप्यं कटिबन्धनमेकञ्चादास्यं | अनन्तरं स 
पुरुषा येयावं प्रतिजगाद यद्यहं सदखश्ेकलमानानि रू्प्याणि 
खकरे ऽतुलयिष्यं तथापि तस्य राजपुचस्य प्रतिक्रलं इस्तं न प्रासा- 
सर्यिष्यं, यतेोरस्माकं कणंगेाचरे खपतिस्लाम खअवोश्यम् इत्तयच्चेदम 

९ 

| $ = 

१९ 

अन्ञापयत् मत्कते यद्याभिरवश्लाममधि सावधाने भवितव्यं । यद्यहं ९३ 

तद् अकरिष्य तदि निजप्राणान व्यनाग्यिष्यं यता राजतः किश्चन कम्मं 
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१८ अच्थायः। श्िमियेलस्य दितीयं पुस्तकं | १५९ 

१४ छन्नं न तिति अपरः त्वमपि मम प्रतिकरूला$भविष्यः। ततो यायावोा 
जगाद तव सम्मुखे मयान विलम्बितव्यं ततः स स्ते शल्यचयं ग्ट दीत्वा 

९५ नित्तिप्यावश्ालामस्य दयं विद्धवान् । किन्त्वेलाटच्तस्य मध्येऽवशष्णलामे 

जीवति तिरति योयावस्यास्त्रवादका दष्रतरुणा च्यवशालामं वेद्यन्त 
१९ अत्य मारयामास्रः । अनन्तरः योायावेन तूयं वादितायां लोका 

इखायेल् वंशस्य पश्चाद्रमनात् प्रत्यावरृतिरे यतस्ते योायादेन नियताः 

९५ पर तेऽवश्रालोामं गहीत्वा काननस्थे डति खाते नित्तिप्य तदुपरि 
महान्तं पावाणराशिं चक्रुः किन्त्विखायेलोयमनु जाः सव्वं सवं खं वासस्थानं 
पलायाश्वकरिरे | 

९८ अवशालामा जीवत्काले निजाथं राज्ञ उपव्यक्ावां सतम्भमेकम् 
च्छस्थापयत् यतः स जगाद मम नाम रचितं मम पुनल नास्ति, तत्- 
कारात् तस्य नामानुसारेण तस्य स्तम्भस्या वश्लामन्तम्भ इति नाम 
बश्ूव तस्य तच्नामाद्यापि विद्यते। 

५९ पर सादाकस्य पु्चोऽदीमासो जगाद, परमेश्वरः केन प्रकारेण 
पते स्मिन् दर्डितवान् र्तस्य श्ुभवात्तां राजानं वेदयितुं मां 

९° धावितुम् खनुजानीडि। तता योयावस्तमवदत् अद्य त्वं खुभवात्तावादी 
न भविष्यसि, अन्यस्मिन् दिवसे खुभवात्तां वदिष्यसि किन्त्वद्य त्वया 

९९ वात्ता न गदितव्या वता राजपुन्लो ममार। अनन्तरः योयावः कूशिम् 
उक्तवान् त्वया यद् दृद तद् गत्वा रस्जानं ज्ञाप्यतां। ततः कूश्ि 

२९ यायावं प्रगन्व दधाव । अनन्तरः सादोाकस्य पुच्लो अद्धीमासः पुनव्वारः 
योयावं जगाद, यद्भवेत् क्षः पश्चाद् धावितुं मामप्यनुजानीदहि । तता 
योयावः कथयामास, डे वत्स तव वक्तव्या काचित् वात्ता न विद्यते त्वं 

९९ कुता धाविष्यसि? स उक्तवान् यद्भवेत् मां धावितुं खन्॒जानोदीति तेन 
ग्रतिगदिते स उक्तवान् धाव | तता ईद्टीमासः समभ्चमे मैगेण 

२४ धावन् क्षरे जगाम । तदानों दायुद् दये दारयेमध्यवत्तिनि स्थान 
उपाविशद् रतस्मिन् समये रच्तो गोपुरस्य ष्टे प्राचोरोपार गमना- 
गमने कुव्वेन् चच्त्रुन्मील्य जनर्क रखकाकी धावन् खयातीति ददश । 

९५ ततः स रच्तक उच्वैःखरोण राजानं तत् ज्ञापयामास, तता राजा 
जगाद स यदि णकक आयाति तदि श्ुभवात्तां वदिष्यति । इत्वसर 

९९ गच्छति तस्मिन् निकट वत्तिनि शते रत्ती दितीयं जनं धावन्तं दृष 
दौवारिकम् उचैःखरेण न्ञापयामास प्रश्यापर कच्चित् मनुज रकको 
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१९० शमूयेलस्य दितीयं पुस्तक । १€ ध्यायः | 

धावन् च्यागच्छति। तता राजा जगाद, साऽपि खभवात्तामानयति। 
अनन्तरः र्ती व्याहरत्, अग्रगामिनः पुरुषस्य धावनं सादाकपु्चस्या- ९७ 
इीमासस्य धावनं बृद्यते। राजा कथितवान् स सज्जनो मङ्गल वात्तों 
गदितुम् आगच्छति । तदानीम् अद्ीमासा राजानम् उच व्यादरत् २८ 

भवतो मङ्गलं भवतु, खपरः स श्चूमे न्युलीश्ूय पतन् राजानं यन्नापयत् 
तव प्रभुः परमेखरो धन्यो भवतु यता मम प्रमे नरपतेः पातिक्रूल्येन 
ये नराः खडस्तान् प्रसारितवन्तस्ते तेन दमिताः। अनन्तरं राजा २९ 
पप्रच्छ तरुगाऽवश्लामः किं कूशली विद्यते? ततादहीमास उक्तवान् 

योयावो यदा मदाराजस्य दासं माञ्च अयसजंत् तदा मदान् कलद्ा 
जात इति टख्वानद्ं किन्तु किं जातं तन्न ज्ञातवान् । अनन्तरं राजा ९. 
समादिशत् त्वं पाच गत्वा स्थानेऽस्मिन् तिष्ट ततः स पाश्वं गत्वातिषत्। 
ततः कूशिरागत् चअक्नञापयत्, दे मम प्रभो राजन् मङ्गलवान्तो, २१ 
परमेश्रोद्य भवतः प्रतिक्रुलं समुल्थितान् सकलान् दण्डितिवान्। राजा १२ 
कूशिं पप्रच्छ तरणाऽवश्ालामः किं कूशली विद्यते? ततः कूशिरव- 

दत् मम परभा पतेः सर्व्वं रिपवो यावन्तो नरा भवताऽमङ्गलाथें 
भवतः प्रातिकूल्येनात्तिन्ति ते सव्वं तस्य तरुणस्य सदृशा भवन्तु । 

ततो नरपतिरतीव व्याला भवन् गोपुरोपरि स्थितं च्तौमं गत्वा ९१ 
रुरोद, च्षपरम् इतस्तता गच्छन गच्छ्न् व्याहरत् इादामम पच 
वश्रालोम, हा हा मम खकोयपुच्च अवश्णलाम, यदि तव विनिमये- 
नादम् अमरिष्यं। हा इहा खवशलाम, हा इा मम पच्च मम पुच्च। 

< ऊनविंश्ाऽध्यायः। 
दायदः शाकस्य यायाचेन निवारणं ९ राजान पनरानेतुं दखायलौयलाकानां 
यतनं १९ यिह्द्ा वंशस्य मनः प्रवत्तेयितुं याजकानां भ्रेषणं १९ शिभिये दषचमनं 
२४ भिफौवेा शतस्य कथनं २९ वषि लयस्य विसजेनं तस्य पतच्च्य किमडमस्य खससोपे 
स््यापनं ४९ राजानम् अधि यिह्दौयानाम् दइखायेलौयानाच्च विवदनं। 

त 

च्यनन्तर पश्य, अवष्ालामस्य छते राजा रोदिति शोचति चेति ९ 

वात्ता योयावेन शुश्रुवे । राजा निजपुल्लमधि थत इति ले कैस्तस्मिन् ९ 
दिवसे श्रुते तस्य दिवसस्य जयः सव्वलाकानां कदो बश्चूव। अपरं 
स्णस्लात् पलायमाना लोका यादटटक् लच्जनमानाख्धारवद् ब्रजन्ति 

तादक् लोाकास्तस्मिन् दिवसे नगर्प्वे्काले चोरवद् वव्रजुः। राजा ४ 
160 

७ 



१€ ध्यायः । शिमूयेलस्य दितो यं पुस्तक । १६२१ 

४ 

९ 

निजवदनम् खच्छादय इा इ मम पत्त खवशालाम, शाशा मम प्र 

अवश्लाम, इहा इा मम पुतन इव्युच्खरेण वयाइरत्। अनन्तरः योयावो 
निवेशनमध्ये रान्ञः समोपं गत्वा जगाद त्वं निजरिपुषु पौयसे निजा- 
त्मीयलोकान् ऋतीयसे च तस्मात् तव धाणास्तव युच्लाणां कन्यानाच् 

प्राणात्तव जायानां पाणक्तवोपपलीनां प्रणाश्चाद्य यैरर्च्छन्त तव ते 
दासा अद्य त्वया लव्नायुक्ता बभ्दुवुः, यतस्व सैन्यपतीन् दासांच टणय 
न मन्यस इव्यद्य प्रकाशितवान् यतेाऽद्य यद्चवश्णलामाऽजो विष्यत् वयं 

° सव्वं चामरिव्याम तहिं तम् अतोच्च इति मया बद्धं ] तमिदानीम् 

९ ~ 

११ 

१९ 

१९ 

उत्ति वद्धि गत्वा निजदासान. मधुरवचोभिरालप। परमेखस्ख 
नान्नं शपथं छत्वा वदामि यदि त्वं वहि नं गच्छे्तददिं रजन्यामस्यां 
त्वया साकं जन रश्कापि न स्थास्यति, अपरः तव बाल्यावस्धामारभ्य 
यावदोतत्कालं यावन्यश्ुभानि त्वाम् खाक्रमन् तेभ्यः सकलेभ्योपि तवे- 

दम् अमङ्गलम् गुरुतरः भविष्यति। तता नरपतावुव्याय गेापुरु उप- 
विष्टे सकललेके वर्तेयम् अञ्रावि, पश्यत राजा गोपुर उपविष्ट 
चछयास्ते तेन सव्वं लोका राचः सम्मुखम् खाजग्मुः कित्त्विखायेलीयलोाकाः 
सव्व खं खं वासस्थानं पलायाञ्चकरिरे। 

अनन्तरम् इखायेलः सकलवंशानां लोकाः विचारयन्तो जगदुः,सिपिणां 
इस्तभ्योऽस्माकम् उद्धारयिता पिलेष्टोयानां करेभ्यख्ास्माकं माचयि- 
तासायोा राजास रदानीम् अवश्लेामस्य भयाद् देशात् पलायित- 

वान् । अपरम् अस्माभी राज्याभिषिक्तो योऽवशालामः स रणे{ङन्यत | 
तसाद यूयं राजानं परावच्यानेतु कुतो मैनिनेा भवत? 
पर दायुट् नरपति याजकयोः सादेकावोयाधरयेः समक्तं दूतं 

घडिव्यावदत्, युवां यिहृदावंश्स्य प्राचीनान् वाचमिमां वदतं सन्वै- 

स्येायेलवं शस्य निवेदनं राज्ञः साच्ताट् ग्टइ उपातित्, व्यता युयं 
राजानं निजग्ट ङं परावच्यानेतुं कुताऽन्यलोका भवथ? युयं मम 
म्बातरा ममास्थिमांसरूपा अता राजानं परावच्यानेतुं यूयं कुतेऽन्य- 
लाका भविष्यय? युवाम् अमासायच्चेदः वदतंत्वं किं ममास्थिमांसरूपेः 
भासि? यदि त्वं निव्यं मम साल्ताट् योयावस्य विनिमयेन प्रधान- 
सेनापति ने भवसि तद्धंश्चरो मद्यम् अमुकं दण्डं तताऽधिकश्च ददातु। 
अनन्तरम् रकजनस्येव विद्दावंशस्य समल्तलेाकानां हृदयेषु तेनानकेषु 
ते जेकं प्रत्य राजानम् वदन् भवान भवतो दासाख स्व पुमरा- 
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१९२ भ्मूयेलस्य दितोयं युतकं । १९ ध्यायः । 

-गच्डन्तु | तते राशि परारत्य यदनस्य सन्निधिम् अागते चिष्कदौयलेाका १५ 
राजानं साच्तात् कचः तं यदंनस्य पारं नेतुञ्च गिल्गलम् खागच्छन् । 

अपरः विन्यामीनवं शौय बङरीमनिवासौ गेराः युचः शिमियिस्तृगं ९६ 
दायुदं नर्प्रतिं साच्तात् कन्तुः यिह्ृदीयलाकैः साङंम् अजगाम । 

च्छपररः विन्यामीनवंशस्य सदखं लाकाः तेन साद्धंमासन् परल १७ 
वंशस्य दासः सीवस्तेन समं तस्य पञ्चदश्युच्ला विंश्तिदासा अपि 
राजानं साच्तात् कत्तु यदंनस्य प्रारुं गताः। अपरं पतेः परिजनान् १ 
पारः कत्तु तेनाक्ञापितं कम्मं कत्तु ने गंमनागमनेऽकरोात् । 

अनन्तरः राजनि यदंनसख तीरमागते गेराः युच्चः श्िभियि नरपतेः 

सम्मृखे न्युजीभ्टुय पतन् राजानमवदत् मम प्रमु ममापराधं चमतां, ९९ 
यस्मिन् दिने मम प्रभृ विरू्ालमाद् वदिरागच्छत् तस्मिन् दिने 
भवता दारं यं विरूडधाचारम् अकस्वं त भवान् सस्णाट् दृरी- 

क्त्य मनसिन दधातु । भवता दासेोऽद्ं पापमकरवं तत् जानामि, ९. 
तत्कारणात् मम प्रभं नरपतिं स्तात् कन्तुम् अद्याहं ुवफवंशौ- 

यानां सन्वैवाम् अग्रे समागमं । ततः सिरूयायाः पुद्धाऽबीशयः प्रत्य- ९१ 
वदत् योऽसा शिभियिः परमेखरस्याभिषिक्तम् खभिशप्तवान् स तत् 
कारणात् किं न न्त्यः? तता दायूट् जगाद दे सिरूयावाः युच्लो ९२९ 
युवयोः समं मम कः सम्बन्धः? युवाभ्याम् अद्य कुतो मां प्रति विपत्तता 
करियते? इखायेलवंष्रौयः कापि जनः किमद्य दन्तयः? अद्याहम् 
छत्लस्येखायेलो टपतिरभवं तत्किं न जानामि? अनन्तरं नरपतिः ९३ 
श्रिमियिं बभाषे त्वंन घानिष्यसे। ततो श्रपतिः शपथं छत्वा तद वोाचत्। 
परः शैलस्य पोतो मिपेवोाशतेा राजानं साच्तात् कर्तुम् खाज- ९४ 

गाम। स टपते निगंमनदिनमारभ्य कुश्लन प्रत्यागमनदिवसं यावत् 

पादसेवनं श्सश्रां चर्च न चकार वस्त्राणि चधोतानि न चकार्। 
राजानं साच्तात् कत्तं धिरूष्लमनिवासिलेकेव्वागतेषु राजा तं९५ 

जगाद् हे मिफीवोाशत त्वं कुति मया समंन गतवान? स प्रत्यवदत् ९९ 
मम पमा नरपते ममदासोा मां वच्चयाच्चके भवता दासोऽहं ख्ञ्ञो- 

ऽसि तते हेतारं गदभं सव्जयित्वा तमारुह्य नरपतेः समीपं यास्या- 
मीति मम वाब्छासीत्। किन्तु स मम प्रभो नेरुपतेः सात्तात् माम् ९० 
पावद्त् किन्तु मम प्रभु नेस्पतिसीशखसीयदूतस्य सदृशोऽस्ति भवता 
यत् चेमं बध्यते तदेव क्रियतां | मम प्रमा नेरप्रतेः साच्तात् मम कछत्खः ९८ 
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१९६ अध्यायः | शमूयेलस्य दितोयं पुस्तक । १६३ 

पिद्वंश्टो बघाङं असीत्, तथापि भवता भाजमासमे भोक्तुभिः 
समम् उपवेष्टुं मद्यं स्थानं भवान् दत्तवान्, अता पतये पुनरावेदमं 

९९ कत्त मम कोऽधिकारः? तते न्टपतिस्तं बभाषे त्वं पुन मद्यं निज- 
वाक्यानि निवेदयसि कुतः? त्वं सीवश्वोाम तां शमि विभज्य गह्लोत- 

३० मित्यहमवोचं। अनन्तरः मिफीवोशते राजानम् उक्तवान् तेन सव्बेमेव 
ग्द्यतां यत इदानीं मम प्रभु नेरपतिः कुशलेन खग्टद्धं प्र्ार्ा- 
गतवान् | | 

९९ अपरः गिलियदीयो वविह्वये रोगिलोमाद् अगम्य यदनस्य पार 
३९ यावद् राजानम् अनुव्रजितुं तेन समं वदनस्य पारः जगाम। स वधि 

ल्लय ऽ्षीतिवत्छरवयक्कोऽतीव इड असीत् राजा च यावत् मह- 
नयिमेऽतिषत् तावत् तेनेवापुव्यत यस्मात् सोऽतीव धनवान् अासीत्। 

९९ नन्तरः नरपति वेधिंह्लवं यादरत् त्वं मया समं पारः गच्छ त्वामद् 
६४ यिरूशलमे मम सन्निधो सम्योाच्यामि । ततो वधिंल्लयोा नर्पतिं याज- 

हार, ममापरं कत्यायुरास्ते यदद्धं नरपतिना समं यिरूश्लमं 

९५ यास्यामि ? द्याह मश्रतिवत्छरवयस्काऽभवं भनाभव्यो विशेषं 
नाडु किमया शक्यते ? यद्धज्ञे यच पिवामि तव दासोऽहं किंतयो- 
राखादं गेद्धं नाभि ? गाधकगाथिकानां खरः किं आतुः करोमि 

२९ भवता दासोऽहं कुता मम प्रभे नेरपते भोर इव भविष्यानि? भवता 
दास वदनस्य पारं गत्वा नरस्पतिना समं स्ताकं वत्मं यास्यति, किन्तु 

2० नरपतिः कुतस्तसयेतादटक् पुरस्वारिख्यति? विनयेऽद्ं भवता दासं 

प्र्याटत्य गन्तुम् अनुजानातु । अदं निजनगरे मम पिचोाः ्सशान्- 
समीपे मुम् । किन्तु भवान् खदासं किम्हमं प्रति दृष्टि करोतु स 
मम प्रभुना नस्पतिना समं परार गच्छतु भवता च यद् भं बुध्यते तं 

श्न्प्रति तदेवक्रियतां। तते नरपतिः पद्युवाच, किम्हमः मारं गत्वा मया 
समं यास्यति त्वया वद् भन्रं बृश्यते मया तदेव तं प्रति कारिष्यते मत्तः 

९ प्रां तवं यद् अभिलघसि त्वतछछते तदेव मया कारिष्यते । अनन्तरः 
सर्व्व मनुजा यदःनसरितः पारः गताः। अपरं पतिः पारं प्राप्य वधिः 
ज्यं चम्बितवान् स च तस्म खाशिघं दत्वा निजस्थानं प्र्याटद्य जगाम । 

४० चपर नरपतिः पारु गत्वा गिलगलम् इयाय, तेन समं किम्इमेाऽपि 

वव्राज । परः विह्दावंश्नौवाः सव्वं मनुजा इखायेनवंश्रानाम् अद्ध 
सन्जाख्च नरपतिम् खनुब्रन्य नीतवन्तः। 
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१९४ शमूयेलस्य दितीयं पुस्तकं । २० अध्यायः । 

अनन्तरम् सखायेल्वंशानां सन्न लोका भूपतिसमुपलिगमिववे भूत्वा ४१ 
साजानं व्याहरन्, अस्माकंमातसोा विद्धदावंशौवा मनुजा भवन्तमप- 
त्य भवन्तं भवतः परिजनं यदनसरितःपारं कुत खानेषुः? तदानीं 
दायुदः सन्न लोकास्तेन समम् आसन् । ततो विद्कदवंशोवलोका ४९ 
खायेल्वंशौयलाकान् प्रत्यवदन् राजास्माकं निकटकुटुम्बः, युयम् ख्तत्- 
काय्याय कुतः जुध्यथ? वयं किं राज्ञः किञ्चन नवयमभुज्ञामदहि? स 
वा किमरूभ्यं किच्चन दानमद्त्त? अनन्तरम् इखायेल् वंश यिद्धदा- ४३ 
वंशं याहरन् राजन्यस्माकं दश्मांश्णः सन्ति दायुदि युद्राकं योधिक्रार- 
स्तस्माट् अस्माकम् अधिकाऽप्यात्ते युयम् खस्ान् तुच्छीरत्यास्माकं 

भूपतिं परावत््यानेतुं प्रयमं कुतास्माकं मन्तणां नागह्णीत? तत इखा- 
येल्वंश्ानां वाक्यतो विद्भदावंश्एस्य वाव्यम् अधिकनिष्छुरं बभूव । 

२० विंशतितमोऽध्यायः । 
१ दूखायेलः कल शवस्यकेथन २ दय॒द्ःपन ग्टेडागमनं ४ अमासायस्य ख्नापत 

दायावन तल ९४ खवलनगरस्यावराधन ९६९ ख्रोदारा यायावाय शेवस्य मस्तक 

दानं रदे राज्ञ! विरेषाणाम् अध्यच्ाणां नामानि । 

तस्मिन् समये विन्धामीनवंशोया विचः युचः ्टेवनामक र्का दुद्ट- \ 
लाकस्तच स्थान असीत् स तूर्यं वादयन् वदत् दायुदि कञ्चनां- 
श्रोऽसमाकं नास्ति यिग्रयस्य युच्े वा नास्माकमधिकासोाऽल्ति, ङे इखा- 
येलवंश्ा यूयं सव्वं खं खं वासस्थानं गच्छत । तत इखायेलीवाः सव्व ९ 
लाका दायूदोऽनुगमनात् पराद्य विखेः पुल्ल शेवस्यान्गाभमिनो 
बश्वुः किन्तु यिद्दावंशौया लोका यदनमारभ्य विरूशालमं वावत् 

स्वेषां राजन्धा सक्तास्तस्थः। 
अनन्तर द्ायुङ् यिरूप्ालमे निजग्टइम् साजगाम ततः पर राजा इ 

सखछोयाया दष्रोापपली गदर्च्ताथें विद्ाय गतवान् ता गभागारे रुद्धा- 

पोाषयत् तासां समौपं पुन न जगाम ततस्ता मर्णदिवसं यावद् रुधा 
विधवा डव तस्थुः 

नन्तरं नरपतिरमासायम् अवदत् त्वं दिनच्यमध्ये यिद्ृदावंश्री- ४ 
यान् सकललाकान् मम सन्निधेः संगद्धाण तमपि स्थाने समुपतिष्। 
तता ऽमासाये यिद्ृदौयान् सकललाकान् संग्रद्ीतुं गते निरूपितसम- ५ 
यात् तस्याभिगो विलम्बा बश्छूव । तता दायुद् खवीशयं व्याइसरत्, ९ 
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२० ध्यायः । शमये लस्य दितीयं पुस्तकं । ९९५ 

दानीं विदेः पुतः शेबोाऽवश्लमते ऽस्माकम् खधिकच्ततिं करिष्यति, 
त्वमेव निजप्रभो दासान् ्द्धीत्वा तस्य पराद् धाव नाचेत् स 

€ प्राचोरवेट्ितानि नगरारयाशि्यास्माकं करेभ्योा रच्तां प्राए्यति। तता 
वोयावस्य लाजाः किरेथोयजलोकाः पिल्ेथीयलाकाः सन्वं बलवन्त 
मनुजा तस्य पाट् वद्िभूंय विखेः पुचस्य शेवस्य पश्चाद् धावितुं 

र यिरूइालमात् प्रतस्थिरे । अनन्तरं तेधु गिवियोनस्थस्य महाप्रस्तरस्य 
समीपम् पस्थितेषु अमासायस्तान् सात्तात् कतुम् अजगाम, तदानीं 

योायावस्य वसनं तस्य परिधानमासीत् तच्च येन कटिबन्धेन बद्धम् 

छसीत् तन्मध्ये कटिदेष्टे कोषेण त्नः खड खक आसीत्, किन्तु 

€ गमनात् स निष्पपात | तते योायावोऽमासावम् अवदत् हे मम भ्वात- 

स्तव किं मङ्गलम् अस्ते? अनन्तरं योयावस्तं चुम्बितुं दच्तिणकरोण 
९० तस्य सश्रणि दधार । किन्तु योवावस्य करस्थितात् चन््रहासाट् अखमा- 

सायस्य सावधानताभावात् स तेन तस्य कुच्िं विदीणवान् तेन तस्य 

नाडीग्े वद्धिभरूव पतिते पुनराघातं विनेव स ममार । अनन्तर 

योयाव्तस्य भ्नातावीश्यख विखेः पुच्लस्य शेवस्य पराद् द्धावतुः। 

१९ अनन्तरः योयावस्य दासानाम् णकः कुणपस्य समीपे तिषन् वाजास 

यो जनो योायावे प्रीयते दायुदः पक्तच्च भवति स योयावस्य पञ्चात् 

९९ यातु । तथापि राजवत्मेमध्ये शोणिते लृठितस्यामासायस्य समौपे 

सर्व्व लोकाल्तिन्तीति वीच्छ स जनाऽमासायं मागात् च्तेवं नीता 

तस्य गात्रं वसनेनाच्छादयामास यता यावन्तो मनुजास्लस्य समीपेन 

९९ यान्ति ते स्ववं तच स्थाने तिखन्तीति स दद्शं। तदानीम् अमासाये 

राजमागोद् वद्दव्कृते लका विखेः पुस शेवस्य पञ्चाद् धावने 
योयावम् अनजग्मुः | 

१४ व्खनन्तरं ष्व रखायेलः सकलवंश्ानां वेरीयलाकानाञ्च मध्येनावे- 
लवेतमाखां यावत् जगाम तता मनुजा मिलित्वा तम् अनुजग्मुः । 

९५ अनन्तरः लाका खावेलवेतमाखायां तं वेद्धयित्वा नगस्स्य समीपे सेतुं 
निम्ममिरे | रव्यं नगरे वेष्िते योायावस्य सङ्गिना लाकाः प्राचीरं 
श्रमिसात् कत्त तद् भक्तमारभिरे। 

१९ अनन्तरः नगरस्य मध्याद् र्का बृडिमती येाषिद् उचैेःखरेण व्याज- 

हार ष्टणत श्टणत विनये$हं वायावं सम्भाषिष्ये तत्कारणात् तमेतत् 

९७ स्थानमागन्तुं वदत । अनन्तरः ययाते तस्याः समोपं गते सा येःषिद् 
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९९६ श्मूयेलस्य दितोयं पुरत । २९ च्वध्यायः। 

अ प्राच्तीत् त्वं किंयोायावः? स प्रत्यवदत्, दमेव । ततः सा योषित् 
जगाद् भवान खदास्या वाक्यानि निष्मयतु। स प्रव्यवदत्, षटणामि। 

अनन्तरं सा योषिद् व्याजद्ार, प्राक् सम्भावणं कियताम् अथधेत १८ 

आवेलनिवासिनः परिच्यन्तां ततस्तव काय्थे सेत्यति । डखायेला १९ 
मध्येऽहम् विरोधिनो विशखास्या च नगरी किन्तु त्वम् इरखायेला माट- 

ख॑रूपां नगरीं नाशयितुं चसे परमेशखरस्याधिकारं कुतो ग्रसिष्यसि ? 
तते यावावः प्रतिजगाद ग्रसनं नाष्नं वा मत्ता दूरे तिषतु दूरे तिषतु २. 
तन्नि किन्त विखेः युचः शेवनामकोा य इफयिमपव्वतीयो जनो २१९ 
दादा नरपतेः प्रतिक्रुलं इस्ता प्रासारयत् केवलं स ख्व युद्याभि 

प्रदीयतां ततादं नगरात् परख्यास्ये । तदानीं सा योषिद् योवावं 

व्याद्रत्, पश्य प्राचीरात् तसय शिरस्तव समीपं नित्तेप्यते। अनन्तरः २२९ 
सा योषित् निजबुद्धा सकललोकानां समीपं जगाम, ततो मनजा 
विखेः पुच्स्य शेवस्यात्तमाङ्ग छित्वा योयावस्य समच न्यच्तिपन् ततस्तेन 
तूख्धीं वादितायां तस्य सकललाका नगरं त्यक्ता खं खं वासस्थानं 
परतस्थिरे, योयावख् यि रूएएलमे नरपतेः समोपं प्रतिजगाम । 

तस्मिन् समये योयाव इखायेलः सकलवंश्णनां प्रधानसेनापति- ९२ 
रासीत्, विद्देवादस्य युच्च विनायश्च किरेधोयानां पिलेधीयानाचा- 
धिपतिरासोत् । अरोरामञख कराध्यच्त असीत्, सद्ील्दस्य युतो २४ 

यिद्धाश्फटख युराढत्तरचक असीत्, सिरायञ्च लेखक सीत् , २५ 
सादोकाऽवीयाथरञच याजकावाल्तां । यायीरीय इसरा अपि दायुदः ९९ 
सभासद् खासोत् | 

२९ एकविंशाऽध्यायः। 
६ भिवियेनोवलाकानां वधकरणाद् वत्छ रचयं -दुभिच्तभवनं शलस्य पच्तपाच्चाणां वघ 

१० तल्ला कान् प्रति रिस्पाया अनग्ररः शललयानाथनयारस्छां शमशाने स्थापनं १५ 
पिलष्टौयः समं वारचयरणस्य कथनं । 

अनन्तरं टायुदाऽधिकारसमये करमेण वत्सर चयं दुभिंच्ते जाते दायद् ९ 

तद्धि परमेश्वरः पप्रच्छ ततः परमेश्वरस्तं प्रतिजगाद, शलस्तस्य 

ष्राणितपातका वंशश्च मूलमेतस्य यतः स गिवियोमीयलाकान् खव- 
धोत् । तता राजा गिवियोानौयान् आह्वय सम्बभाषे | ते गिवि- २ 
यानीयल्ोका स्ल्ायलवंश्रसम्भवा नहि त इमारीयाणाम् खवशि- 
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२९ अध्यायः | शििमूयेलस्य दवितीयं पुस्तकं । १६७ 

दानां मध्यीया इखायेल्वंशी यास्तान् जीवयितुं शपथं चक्रिरे किन्तु 
प्रोल इखायेलयिद्धदावप्ये निमित्तं निजादागेन तान् दन्तम् अचे- 

दे ख्त। अता दायुट् गिविधेनोयान् अवदत् , यु्माकं छते मया कि 
कत्तव्य युयं यत् परमेश्वरस्याधिकारम् आशिषं गदेत ततक्तते मया 

४ किं प्रायश्चित्तं कर्तव्यं? गिविधोनौयमनुजाः प्रत्यवदन् वयं शलस्य 
तस्य वंशस्य वा समीपात् किञ्च रजतं काञ्चनं वा न ग्रद्ीष्याम इखा- 
येल वंशानां मध्ये वा कमपि न इनिव्यामः। अनन्तरं स जगाद 

५ युद्ाभिः किम् उच्यते? मया युष्माकं छते तदेव कारिष्यते। ततस्ते 
राजानं वयाजज्लः, या मनुव्येाऽस्माकं च्यमकरोत् यदवम् इखायेलः 
कुचापि प्रदेषटे न तिषाम रतदथेम् अस्मान् विनाशयितुं कुमन्णाम- 

९ करोत्, तर वंशस्य सप्त पुमांसो ऽस्माख समप्यन्तां वय परमेखखरेणा- 
भिरुचितस्य श्ोलस्य गिवियायां परमेश्वरम् उदिश्य तान् उद्न्धनेन 

ऽ इनिव्यामः । तता साजा कथयामास दास्यामि किन्त शलस्य पुत्तेण 
योानाथनेन समं दायुदः परमेशखरीयष्पय खासीत् तत्कारणात् मतिः 

८ श्रालस्य पोतं योनायनस्य पच्च मिफीौवोशतं रुर्च्त। क्िन्त्वयाया दुहितृ 

रिस्माया गभ शोलाद् यावम्माणिमिफौवाशतनामाना दा युच्लाव- 

जायेतां तै मिद्ालातीयवधिह्लयस्य पचस्यागीयेलस्यारसजाता ये पञ्च 

९ पुनाः लस्य कन्यया मीखलयापुष्यन्त तानपि राजा ्टदडीत्वा गिवि- 
योनीयानां करेषु समपेयामास ततने परमेश्चरस्य सम्मुखे शिल चये तान् 
उद्धबन्धुः ते सप्त जना युगपत् पपतुः। ते प्रथमश्रस्यक्छेदनसमये यवच्छे- 
दनारम्भकाले {इन्यन्त | 

१० नन्तरम् अयाया दुडिता रिस्पा श्णणवसनं ग्टहीतला श्लिचयोा- 

परि विस्ताग्यै चा शस्यच्छेदनारम्भकालात् तेषामु प्धीकाश्ौोयजलवषेयं 
यावत् तच तिषती दिवा श्रुन्यस्य पच्तिगणात् लिष्ायां वन्यपश्ुगणाच 

९१९ तान् ररच्त। अपरम् अयाया दुद्िता रिसा शालस्ेपपली कम्भदः 
कशातीति वाग् दायुदे पतये कथिताभ्चूत् | 

१९ अपरः पिलद्ीयं गिलवोयगिरा ग्रालस्य इननकाले वतश्ानस्य 

सन्निवेए तेरुट््ध्य स्थापिता शालस्य ततान्नस्य योनाथनस्य च श्वाय 

यावेशगिलियदीयमन ज्तस्मात् स्थानाद् अपता दायुद् गत्वा तेभ्य 

९३ स्तयारस्थीनि जग्राह । स तस्मात् स्थानात् शलस्य तत्पुल्लस्य योना 

थनस्य चाश्ीन्धानिनाय; अपरं लाकेरूषाम् उद्रद्लाकानाम् अस्धिषु 
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१६८ शिमूयेलस्य दितीयं पुरक । २२ च्थ्यायः। 

सकृ्तेषु शालस्य तत्ृचस्य योनाचनस्य चानि विन्धामौनदेश्सध- ९५ 
सेलायां तस्य तातस्य कीष्स्य सश्ानमध्ये सखापयाञ्चक्रिरे । पतेः 
सवालारेश्र्तेः साघयाच्चकरे ततः परम् रंखरेो जलाकानां प्रार्थनां खद्ोत्वा 
देशं परत्यान् कूल्यं चकार | 

च्यनन्तर पिले्टीयेः समं युनवारम् इखायेल्वंशस्य समरे समुपस्थिते १५ 
दायूद् तदीयदासाच्च तत् स्थानं जग्सृस्ततः पिले यलोकैः समं तेषां 
युकाले दायृद् क्लान्तो बश्टूव । ततः ्तचयशेकलपरिभितपित्तल- १९ 

मयशक्तिधारी विश्िविनावनामा ढदत्कवायवंशौय र्का मनुजो नृतन- 
खद्ेन ससल्नितोा श्टूत्वा दायृद् दन्तु मतिं चकार । किन्तु सिरूयायाः ९७ 
पु्लोऽवी शयस्तम् उपकुव्वेन् खाघातेन तं पिलेटीयं जघान | तदानीं 
दायृदो मनुजात्तस्य सात्तात् प्रपधं छत्वा कथयामासुः, त्मस्नाभिः समं 
स्णाय पुनन यास्यसिने चेद् रंखायेलः प्रदीपो निवोरति । अनन्तरं १८ 
गेवे पिकेद्धयेः समं पुनः संमाम उपस्िते इष्एतीयः सिव्िखयो 
ङइत्वायवं शीयं समाम् अवधीत् । पुनवोरं पिले्धोयेः समं गेवे र्ण ९९ 
आरब्धे तच यारि गमस, मुत्तो बेतलेमीव इल् हानने तन्तुदण्डनि- 
भमहाश्क्तिधारिणं गातीयजालृतस्य भ्रातरम् अवधीत् | अनन्तरः गाते ९. 

मुन युद्धे जाते परतिदस्तं परतिपदच्च वट् षट् अकल्यः साकल्येन चतुवि- 
शयज्ल्यो वस्यासन् णवम्भृत णका र इत्कायो नरस्तत्रासीत् सऽपि तदु- 
इत्कायवंश्रौय रुका जनः। स ्खायलोयलोाकान् स्प्रडंयामारु, तता ९१ 
दायृदेा ्वातुः शिमिवख पुचछा योान7यनस्तमवधीत् । गातीयढइत्काय- ९९ 
वंशौया णते चत्वारो जना दाुदा तस्य दासे जघ्धिरे। 

९ दाविंशाऽध्यायः। 
रचाथेः मानाविधानुरदाथेच्च परमेखरं प्रति दायूद्ा छृतं परणंखागेतं । 

यदा परमेश्वरः खदासं दायुदं सन्व॑रिपृगां शैलस्य च इक्तेभ्य उद्धत- ९ 
वान् तदा दायृद् परमेश्वराय यद्रीतम् अकरोत् तद्रौतभिदः। $ 

त्वं मे गिरिख दुगेच्च स्च्तकख परेश्वरः। ९ 
सखसरखखाचलामेत्वं वच्च विश्वसिता मया। र् 
फलकं बलवांस्त्राता दुगंमुच्वं मयाितं। 
त्वम् उद्धारयितामे सन् रत्तसि माम् उपद्रवात् । 
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५। (~ 

शमूयेलस्य दितीयं पु खक । 

स्तवनोयेखरः प्राश्यं पराप्ता र्च्ता दिषो मया। 
वेते ग्टुरच्लूभिस्त्रासितः पलयेोम्मिभिः। 
नद्धा नारकपाष्ेन टल्युजालेन संडतः। 
मिं ययि वैवाद्भतवान् परमेखरः । 
श्रो ये मदीयस्तम् अडमाइ्तवान् तदा। 
मदी वात्तंखयोऽखावि तेनैव निजमन्दिरे। 
तत्कवणेग चरी भूतं तदा्ानं मवा छतं | 

धरणी तस्य कोपेन कम्पिता चलिताभवत्। 
मूलानि चान्तरीच्तस्य कम्पित्वापगतानि च। 
तदौीवनासिकार्न्धुाद् घूम उद््तवांस्तदा । 
जग्रास सकलं वद्धि्तदीयमु खनिगतः। 
अङ्गारा ज्वलि तास्तदत् नित्िप्तास्तेन स्वेतः | 
खा नाभितेन चागच्छत् स खयं सुर वत्मेना । 
विस्ताय्थे पदयो जिन्न वसं तिमिरनिभ्मितं। 
ततः किकूवमारुह्य तूणमृडयते स सः। 
नभखत्पच्तयो ्युग्मच्चाश्ित्य द्र॑नं ददौ । 
तमामयीं चतुर्दिच्तुखां तिरस्करणं दघे। 
वारिवादसमू दे प्योदमालवापि दि। 
पजज्चलस्तद्ङ्गा रास्तस्याग्र वत्तितेजसा । 
प्रजगजं स खाकाशे तदानीं परमेखरः। 

सर्न्वघामुपरिस्यो यो घोरशन्दः चकार सः | 
निचित वकिरद् वाणेललडिद्धिखाभ्यहन् टि पुन् । 
ङ्कारेण परेशस्य निखासपवनेन च। 
रलाकरस्य पाचाणि गतानि दृश्यतां तदा। 

धर्ण्ा अपि मूलानि प्रादुभूतानि सर्व्व॑तः। 
ऊर्ात् घसाय्यं इस्ता दो सोाऽर्च्तत् खयमेव मां । 

नड्कोलालमध्यान्माम् उद्धरन् निग्टेदीतवान् | 

बलवदैरिता मां स परिरत्तितवान् खयं। 
यतन्ते वैरिणः सव्वं मत्तापि बलवत्तमाः 

यदातेमां समाक्राग्यन् खाश्ङ्गाजनके दिने। 

तदानीं परमेप्रोऽश्रन्ममालम्बनयद्टिका। 
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१७० शमूयेलस्य दिती यं पुस्तकं । २ थ्यायः। 

खनोतवान् सुविस्तीं स्थानमेकं सखव मां। २० 
तुद्धत्वान्मयि तस्यैव मां समुद्धत वां्तदा | 
मम धम्मान्सारान्मां सत्कुव्वेन् परमेश्रः। ९१ 
मेध्यत्वात् करयो मद्यं दत्तवान् उचितं फलं। 
यतेऽ परमेशस्य पदवब्याः पयिकोाऽभवं । ९२९ 
परतिकूलं निजेशस्य पएपञ्चन छतं मया। 

च्यासन् तद्यराजाक्ञा मदीयेन्धियगेचरे। ९द् 
न वा हि विचघयस्तस्य मया व्यक्ताः कद्ाचन। 

चदं साधुखभावच्वाभवं तदुटिगाचरे। ९४ 
मात्म यपापेभ्य खात्मानं परिगुप्तवान् । 
ग्चरे तस्य पुण्यं मे पूतत्वच्च यथाभवत् । ९४ 
तथेव सुफलं मह्यं दत्तवान् पर मेखखरः। 
अनग्राडिमनुच्येषु करोषि त्वमनग्रहं। ९९ 
सदाचारिमनष्येघु सदाचारं वारेोयि च। 
पृताचारिमनु्येषु पूताचारं करोषि च। ९७ 
विरुड्धाचारिलोकेषु लं विरुडं करोषि च । 
दीनान् रच्तसि चादंयून् पातनाथं निरच्तसे। + 
भवानेव प्रदीपं मे मत्ममोा परमेश्छर | ९९ 
मदीयमन्धकार त्वं ज्यातीरूपं करोषि च। 
त्वत्साहय्येन शएनामि सेन्यमध्येन चावितु। दे 
ममेखरस्य साडाथ्यात् प्राचीरच्चोन्नतं क्षवे। 

स इंप्रा निम्मेलाचारोा वाक्छं तस्य परीत्ितं। . २९ 
तद्ाशितमनष्याणां स खयं फलकं भवेत् । 
स्रो विद्यते का दि तसनादन्यः परेखरात्। द 

च्पसमाकमीखरादन्यः केऽचसेा परिविद्यते । 
खवम्भूतेा य इषः साऽभवद् दुगे टृएं मम । द२ 

पदवीं मामकीनाच्च निव्वि्नामकरोत् स तु। 
पादो मदीयो तेनैव म्टगपादसमे छते । ३५ 
तथा संस्यापवानास पाचस्थाने स खव मां। 
स मदीयो कर सम्यग युद्धं करु मशिच्यत्। २५ 
तेनेव मम बाडभ्यां भ्रं ताम्रमयं घनुः। 
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श्मियेलस्य दि तीयं पुस्तकं]. 

परिचारसखरू्पं त्वं फलकं मे प्रदत्तवान् । 
तव नस्रतयाइञ्च पोन्नतः परिजातवान्। 

मत्मादन्यसनाथाय श्तं स्थानं लतं त्वया । 
तता हेता नं कुचापि स्खलनं जायते मम। 
परिधावन् दिषां पाद् तांस्त् वनाशय । 
असं इाय्ये समुलचच न पराच वां स्तदा । 
खा इतास्ते मया लाका न्यपतन् पादयोारधः। 

पतित्वा पुनरुव्धातुं न शक्तास्ते कदाचन । 
योधनाेः त्वया बद्धा विक्रमेण कटि म॑म। 
इव्यं रिप॒गणः सव्वेस्तया मम वशीञ्लतः। 
शचवो मे त्वया सव्वं छता मत्तः पराद्युखाः। 

येये मां सम्तीयन्ते ते जनाः संहता मवा। 
परि तन्ते अलाकन्त न कोऽपि तानुपाकरोत् । 
लाकितस्तेः परेष्योऽपि न परादात किच्चनोत्तरः। 
च्चूणयं तदा इं तान् भृम्बचछाद्कथूलिवत्। 
रश्यासकरदमं यदत् ग्टदित्वा तान् अवाकिरं । 

खजातोयरिपुभ्येा मां लमेवेडतवानसि । 
अन्यजातीयलाकानाम् अकरो मों शिसिमणिं। 
लोका मदविन्ञाता जाता मे परिचारकाः । 

पस्वंश्ण विदेश्ैया मानवा मां स्तुवन्ति च। 
पालयन्ति मदीयाज्ञां खुत्वेव वचनं मम । 

मया परिचितानो ये च्तीणतां पाग्रुवन्तिते। 
वेपमानाः खकीयेभ्यो दुरगेभ्योा निःसरन्ति च। 
घन्यः पव्वेतरूपो मे साऽमरः पर मेश्रः । 

मत्तारकाचलोा श्चूयात् स इष्टः सव्वंदोन्नतः। 
शत्वं मम श्चुभ्यः प्रादाः समुचितं फलं। 
मन्निमित्तं त्वया नाना मन॒जा मदशीदछताः। 
मम वैरिसम् दात्त मां समुद्धृतवानसि। 
च्चकार्घंरुन्नतिं त्वं मे मदिपच्तगणादपि । 
दुत्तेम्योा मन्व्येभ्यस्लमेव माममाचयः। 
ताऽ सम्मखे तिन् भिन्नरेश्निवासिनां। 
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१७२् श्णमूयेलस्य दितीयं पु खक । २३ ध्यायः। 

स्त वं स्वां परि गास्यामि तव नाभि परेखर। 

चाणं मत्न कतस्य राज्ञः छत्वाभिषधिक्तेऽपि च दायदास्ये। ५९१ 
तदीयसन्तानगणे त्वयेव कारि व्यतेऽनग्रद् र्व निद्यं। 

९३ चयोविशेऽध्यायः। 
९ दायूदः शेषकथा ८ तस्य प्रधानलाकानां नामानि विदतिख। 

दायदः षका । १ 
विशयस्य छते दायुट् इतिनान्नातु यो नरः। 
उन्नतिं लेभ डच याकरूबस्याभिषेचनं | 
मधुरखरगाता स इखायेलः प्रभाषते, 
मामकौनेन वच्लीण वक्तचात्मा परमेशितुः । २ 

वचनानि तदीयानि जिद्कागने मम सन्ति हि 

डखायेला य रश्रोाऽल्ि पोाक्तवान् माम् इदः स डि, द 

खाये लेऽचलेनेव वाक्यमेतद कथ्यत ॥ 
भविता नर्लाकस्य राजेकाऽतीव धाभ्मिकः। 
रंष्ात् स साध्वसं कुव्वेन् राजत्वं प्रकरिव्यति। 
उदेष्यति तथा यद्त् प्रभाततेजसा रविः ४ 

ऋअदमखीय आकाश मेघदहीने सुनिम्मले। 

भ्चमावलङ्कतायाञ्च नवीनेरट्िजस्तणेः ॥ 

मदीयवंश् इशष्रस्य समन्तं किं स्थिरो नदि। ५ 

सुनिखितख् सव्वेच विश्वास्यो जित्य रखककः। 

अकारि निवमस्तेन सद्ितेन मवा पुरा। 
मामकं यदिदं चाणं सव्वंवाञ्छाप्रसाधकं। 
विधास्यते किमेति तेनेव सफलं नि ॥ 

दुजंना दवयिष्यन्ते स्वं हि करटकानि व। ९ 
यते देताः करांेवां कोपि धत्तः न पारयेत् | 

ध स ९. 
सा या मनुजस्तेवां स्प्रशमेव करिष्यति। ® 
सते सारेन एतो दण्डेन व्यत्ते तदा । 
किन्तु वासस्थले लाकास्ते घच्छन्ते इ वह्धिना॥ 
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९२ ध्यायः। शमूये लस्य डितीय पुस्तकं । १७३ 

= दायुदो बलवतां लकानां नामानि। वीराणां मध्ये तखमेनोयो 
योशेव्वष्ेवतोा मुख्य खासीत् सोऽषटानां एतानां लोकानां विरुडं रलं 

€ त्रा तान् युगप्रट् अबधीत् । अपरम् अदाहोयस्य दादयस्य पु 
इलियासरो दितीव असीत् । यदा इखायेलीयलाका अनागता 

छासन् तस्मिन् काले मिलितान् पिले्टोयान् अस्प्रडंन्त ये दायदः सङ्कि- 
१० नस्त्रयो वीरास्तेषां मध्येऽयमेकोा जन आसीत् । स उव्याय यावत् तस्य 

इस्तः न्तो नाभवत् तावद् स्ते संदतेन खङ्गेन पिलेटीयान् 
मारथामास। तस्मिन् दिने परमेखरोा महाजयं कारयामास, तदा 

१९ लाका लाठना्थमेव तस्य पञादूयमिने बश्चूवुः। अपरं हरारीयसया- 
गेस्तनयः शम्मस्ततोय असीत् ; रकास्य म ् रच्तैचस्य समोपे पिले्टोयेषु 

९९ सङ्कोश्तेषु यदा लकाः पिले्टीयेभ्यः पलायन्त, तदानीं एम्मस्तत्च्तेच- 
मध्ये तिन् तद् रचत्तितवान् पिलेद्टोयांख निदतवान् ततः परमेशखरोा 

९३ महाजयं कारयामास । चिंशत्रधानलाकानां मध्ये चयो जना रण्ते 
९४ श्स्यच्छेदनसमये ऽदुल्लमगुद्धायां दायुदः समीपम् अगच्छन् , तदा पिले- 

द्ोयानां निवद्धा रिफायीमतलश्चुनै शिविरं स्थापयाञ्चकार वैतले- 
९५ मेऽपि पिलेद्ीयानां सेन्यन्द्म् रकमासोत् | अपरः दाय॒द् दुराक- 

मणस्थाने वसन् पिपासितः सन् जगाद ददा इा वेतलेहमस्य गोपु- 

१९ रसमीपस्थस्य प्रदः पानीयमानौीय मद्यं पातुं का दास्यति? ततस्तं 

चया नखाः पिकलेटोवानां शिविर मध्येन गत्वा वैतलेदमस्य गोपुरनिकट- | 
स्थस्य प्रदे: पानी यमत्ताल्य ग्टहीत्वा दायुदः समीपम् अगच्छन्, किन्तु 

१७ दायुदट् तत् पातुं नच्छद् दशखरमुदिश्य तत्तायं नि्िप्तवान्, वाक्यमिद् 

बभाषे च, हे परमेशखर रुतादटशं कम्मं नादं करिय्ये, तोायमेतत् 

प्राणपणेन गतवतां मानवानां णणितमेव | अतः स तत् पातु नच्छत्। 

श्न्ते तु चयो बलिने जनास्तत्कम्मं चकरुः | अपरः सिरूयायाः पुरस्य 
योावावस्य सहादरोऽवीशये<न्येषां चवाणां जनानां मध्ये मुख्य 
आसीत् । स एतच्याणां लाकानां विरूढं श््रूलं त्वा तान् विनाश्य 

१९८ चयाणां मध्ये लब्यनामा बश्भूव। स किं तेषां चयाणां मध्ये मान्यो 
नदि? तस्मात् स तेषां सेनापति बेश्रूव, तथापि स पथमच्रयाणां 

९० तुल्यो नंडि। अपरः कवसेलोयय्येकस्य बलिनः प्ले चिददयादस्य पुच्चो 

विनायो ऽनेककाग्यकत्तासीत्; स सिंदतुल्यो डा मेायावीयलेकी 
जघान, तदन्यत् स दिमानीसमये गत्वा गत्तंमध्ये सिंदमेकं मारया- 
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१७४ श्ण्मू येलस्य दितीयं पुस्तकं । २४ ध्यायः। 

मास। अपरः उत्तमबलवन्तं भिखीयमेकम् अबधोत्, तस्य मिखीयस्य २१ 
स्ते शरलमेकमासीत् किन्त्वस्य इदस्ते दण्ड रक सीत्, ततःस गत्वा 
मिखीयस्य इस्तात् मूलम् अच्छिद् तस्यैव गलेन तं जघान । यिद्धोवा- ९९ 
दस्य युच्च विनाय रुतानि कम्माणि चकार, ततःस ( दितोयानां) 
चयाशां पराक्रमिणं मध्ये लव्येनामा बश्ूव। स तेभ्यस्छिंशज्जनेभ्य ९२२ 

विख्यात आसीत् किन्तु पथमचयाणां समतां न प्राप, अपरं स दायुदा 
खर च्तकसैन्यस्य सेनापति नियुक्तो बश्ूव । खपरं विंश्तो मध्ये योवा- २४ 
वस्य सदजाऽसादेलो मुख्य असीत्, अपरः दोदवस्य युच्च वैतले- 
मीय इलृहाननः, इरोदीयः प्रम्मः, इहरोादीय इलीकाः, पल्टीयो ९५ 
हेलसः, ङक्तौशस्य पु त्रस्तिकायोय रेखाः, ष्यनायोतीयो ऽवीयेषरः, इ शए- २७ 
तोयो निवुन्नयः, खद्ाद्ीयः शलमानः, निटोकातोयोा मदरयः, २८ 

वानाइस्य युन्लो निटोफातीयो हेलदः, विन्धामीनवंश्ौ व रेशटसयगिवि या- २९ 
निवासिरीवयस्य युच्ल इत्तयः, पिरिवाथोनीयो विनायः, गाष्यैयस- २० 

रिता निकटवासी हिद्यः, ष्छव्वंतीयोाऽवीयलवोनः, वडरूमीयोऽस्मा- २९ 
वतः, एलवीय इलियदवाः, याणेनस्य पुल्ल योानाचनः, इरारीयः २ 

श्म्मः, साखरख युन हरारीयो ईदहीयमः, यपर माखातीयस्य प्तौ २४ 
ऽस् वयस्य पुच् इलीफेलटः, अद्धीघोफलस्य पुच्छा गिलोानीय इलीयामः, 

कम्मिलीयोा हवत्रयः, अर्व्वीयः पारयः, नाथनस्य प॒न्लः सोवाजिवासी ९१ 
विगालः, गादीयो वाजिः, अम्मोनीयः सेलकः, सिरूयायाः युच्लस्य योया- ३७ 
वस्यास्त्रवाहके वेरोतीयोा नहरयः, चिचीव डराः, धिच्रीयो गारेवः, द 
हित्तीय ऊरियस्ेमे साकल्येन सप्तिं शच्जना आसन्। २९ 

©» ० 

९४ चतुरविश्धऽध्यायः। 
९ लाकान् गणयितुं दाय॒द् आज्ञा ५ लाकानां गणनं ९० तिसृणां विपदाम् एकां 

वरोतुं परमेशखरस्य निदेशात् दाय॒द् मदामाय्या वरणं १५ मडहामारोते यिरूश्- 
खलमस्य र्वा ६८ अराणस्य शस्यसद्नस्थानं क्रौला दायृदा तत्र स्थाने वेदि- 
निग््रापणं । 

अनन्तरम् ₹खायेलो वंशं घति परमेशस्य कोधाभिः पुनवौरः प्रज- १ 
ज्वाल तस्माट् डखायेल्वं शस्य विद्धदावंश्स्य च गणनां कुरुतेत्या्ता- 
पयितुं तेषां विरुद्धं दायुदः प्ररत्ति ज्े। अनन्तरः राजा खसमी पस्थस्य २ 

सन्यस्य पतिं योावावम् ख्ञापयामास्र, ययं दानमारभ्य वेशवां यावद् 
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२8 अध्यायः। शमूयेलस्य इतीयं पुस्तकं । १७५ 

इखायेलः सव्वंवंशानां देश्रान् भ्वमन्तो लाकान् गणयतः, अदं लकानां. 
२ स्यां विविदिषवामि। तता योयावेा श्चूपतिं जगाद, इदानीं यावन्तो 
लोका चासते तव प्रभुः परमेवरक्तान् शतगुणं वद्धयतु मम षभु नेर- 
पति खनेचाभ्यां तत् पश्यतु, किन्तु कर्म्तत् मम प्रभवे नरपतय 

४ कुता रोचेत ? तथापि योावावस्य सेनापतोनाच्च वचनात् पते वंचनं 
प्रबलं बश्व, ततो योयावः सेनापतिगण्शेखायेलीयलोाकान् गणयितुं 

राज्ञः समच्तात् जग्मुः । 
५ अनन्तरः ते यदनसरितः पार गत्वारोयेर उपत्यकाया मध्यस्ितस्य 

नगरस्य दचत्तिणे शिविरं स्थापयाच्चकरुरपरं यासेरोयप्रदोशं गादच्च 

₹ गणयामास: । अनन्तर ते गिलिवददेशं तहतीमददशिप्ररेशच्च जग्युः। 
७ ततः परं दानावानेन गच्छन्तः परिक्रम्य सीदोनम् उपतस्थः। अन- 

न्तर सूरस्य दृष्दुर्गेण दिव्वीयकिनानीयानां नगरेख गत्वा चिद्धदाया 
८ दत्तिणदिकस्थवेशेवां यावत् जग्मुः | अनेन घकारेण ते देशस्य 
सव्व समन्ता विंश्तिदिवसाधिके नैवमासे विंरूलमं प्रत्याजग्मुः । 

< अनन्तरं योयाव इखायल्वं शस्य बलवताम् ऋस््रधारिणं मनुजानां 
संख्या लच्ताणि यिद्ध दावंश्य वाना संख्या पञ्चलच्ताणोति राजानं 

ज्ञापयामास। 
५० इत्यं लेकेषु गणितेषु दायट् निज्दये महावातं प्राप, ततो दायुट् 

परमेश्वराय कथयामास, कार्व्यणनेन मया मद्दापाप्रमकारि, डे परमे- 

खरु विनयेऽं निजदासस्य पापं च्मख, मयातीव मृषएस्य कम्भाकारि। 

९१९ अनन्तरं दायृदि प्यव उल्थिते दायुदः पदशकं भविष्यदादिनं गाद् 
९९ प्रति परमेश्रस्येद' वाक्यम् अगच्छत, त्वं गत्वा दायुदं वद, परमेश्वर 

इमां वाचं वदति, तव सम्मुखे मवा चया दण्डा निधीयन्ते तेषामेकोा 

९३ व्रियतां, मयासख्वलतवां पषति कारिष्यते। ततो गादो दायुदः समीपं 
गत्वा तं च्ापवन् जगाद तव देशे सप्त वत्सरान् व्याप्य किं दुर्भिंच्त 
भविष्यति ? अथवा चीन् मासान् वावत् तव पञ्चाद् धावतां स्मरणाम् 

ऋग्रोऽग्रे पलायनं करिव्यसि? यदाचौणि दिनानि वावद् देने मदा 
मार भविव्यतिः तद् डदनीम् अले निखिनु यतो मघ्मेरयिचे 

९४ मयोत्तरं दातव्यं । ततो दावृद् गाद् बभाषे, मम मती मनभपीडा 
जाता, इदानीं परमेश्वरस्य इस्तं पतितुमिच्छाम्यद्ं यतस्तस्य छपा 

९५ प्रचुरा नाहं मनुष्याणां स्तेषु पतितुम् इच्छामि । अनन्तर प्रद्यूुषमारभ्य 
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१०६् श््मूयेलस्य दि तीयं मुस्तकं । २४ ध्यायः । 

 निरूपितसमयं यावत् परमेश्वर इखायेलवंशं परति महामारी परेवया- 
मास, तेन दानमारभ्य वेरैवां यावत् सप्ततिसदखाणि लाकाः पञ्चत्वं 
गताः। अनन्तरं यिरूएएलमस्य विनाशाय तच्नगरोपरि दूतस्य इस्त- १९ 
परसारणसमये परमे र स्तरे विपदे ऽनतप्य तं लाकमारकं दूतं जगाद, 

अलमनेन त्वं खकरं सङ्गाचय। तदानीं पर्मेखरस्य दूता बिव- 

घीयस्यारयाणदइस्य श्रस्यमदनस्थान असीत्। अनन्तरं दायृद् तं लाक- ५७ 

न्तार दूतं वीचय परमेश्र बभाषे, मयेव पापमकारि ममेव सोाऽप- 

राोऽस्ि मे्रेतेः किमपरं ? विनये$दं मम मदीयपिढवंश्स्य च 
विरुद्धं तव इस्तः प्रसाच्येतां | 

तस्मिन् दिने गादो दायुदः समीपं गत्वा तं जगाद, त्वं .गत्वा ९८ 
यिवुषोवस्यासैणदइस्य शस्यमर्दंनस्थाने परमेराय यक्तवेदिमेकां 
निम्मापय। अनन्तरं परमेशखरीयनिदेश्णनसारेण गादस्य कथातो दायुद्ा १९ 
गमने छतेऽरोाणद्धा विलाक्य राजा तस्य श्त्या मम सन्निधिम् २० 

अगच्छन्तोति वच्य वहि गत्वा भमिषरः सन् राजानं प्रणनाम | खपरम् २९ 

अ राणाः प प्रच्छ, मम प्रभ नरपति निजदासस्य सचिधिं कुत खाग- 

मत् ? दाय अवदत्, लोकानां मध्यात् महामारी यच्चिवत्तेत तत्छते 

परमेश्वराय यच्वेदिमेकां निम्मापयितुम् अदं तव सकाष्त् श्स्य- 
मदनस्थानम् इदं कोतुम् खागमं। ततोाऽरोणाद्ा दायुद बभाषे, मम प्रभु ९२ 
नरपति यदह भं वाघते तदेव ग्रद्ीलोत्खजतु, पश्यतु हामबले 
निमित्तं टवा इन्धननिमित्तच्च मदनयन्ताणि खषाणां सज्नाञ्चासते। 

अनन्तरम् अराणाद्धा राजेव तानि सव्वाणि राज्ञे ददोा। अराणादइ ९९ 

ङदमपि बभाषे तव प्रभुः परमेश्वरस्वाम् अनुग्रहहातु । किच्च न्टपति- २४ 
रुरोणादं जगाद, तन्न भवतु, मृल्येनाद्ं लत्त तानि सन्बणि क्ष्यामि, 
नाइ खप्रभवे परमेखराय विनामूल्यलब्यान् हामबलोन् उत्खच्छामि। 
अनन्तरः दायुह् पञ्चातरकलमानरजतेस्तत् शस्य मद् नस्थानं ढां ९५ 
करीत्वा जग्राह | परं दायुट् तच स्थाने परमेखराव यज्ञवेदिं निम्भोप्य 
हामनलीन् मङ्गलायंकबलंख पोत्ससजं | ततः परमेश्वरेण प्रथेनां 
प्रदत्वा दशं प्रत्यन्कम्पायां क्ञतायाम् इखायेलो मदामारी निवदते। 



राजावल्याः प्रथमं एरक । 

९ प्रथमोऽध्यायः । 
९ दायृदा बाद्धक्यसमयेऽवीोशगायास्तस्य परिचय्याकरणं ४ राजल्वं प्रापम् शदे नःयस्य 

उद्यमः १९ वतण्टेवां प्रति नाथनस्य सन्त्रणा १५ द्ाय॒दं प्रति वतशवाया निवेदं 
९९ द्ायृदं प्रति नाथनस्य कथनं र८ वतश्वां प्रति द्यद्ःपनः शपथकरणं २९ 
द्ायृद्ा निदेशात् ुलमनाऽभिषिक्तल्वं ४९ अद नयस्य तेन निमन्तितानां लाका- 
नाञ्च पलायनं ५० अटर्ानोयं प्रति रुलल्मनः चमाकरणञ्च। 

९ चखनन्तरःं राजा दायुद् स्थविरः सम्पूगवयस्क्च श्रूत्वा बड्धभि व॑सत 
९ राच्छादिताऽपि नाष्णो बभूव | रणुतत्कारणात् तस्य दासास्तं बभाषिरे, 

च्छस्माकं प्रभो नरपते निमित्तं रकाम् अनूएां युवतीं गवेषयामद्धे, सा 
पतेः सम्मखे तिती पतेः परिचारिका भविष्यति, अपरम् असमाकां 
परभ न॑रुपतेग चं यद् उष्णीभवेत् तदधे भवतो वच्तःस्ले शयिष्यते । 

९ अनन्तरः त इखायेलः सव्वेस्यां सीमायां खन्द्रीं युवतीं गगयिल्वावौ- 

४ श्रगानामिकां शख्ुनेमौयां प्राप्य नरपतेः समीपम् च्यानिन्युः। सा तरुणी 
पस्मघन्दरौ तत्कार्णात् सा राज्ञः परिचारिका भूता तं सिषेवे 

किन्तु राजा तां नापजगाम। 
५ तकिन् समये इगीताया गभंजातेऽदोनौयोऽभिमानी भूत्वां 

राजत्वं करिष्यामीति वदन् रथम् खश्ारोह्िणः पच्चाण्चाग्रगामिन- 

९ खासादयामास । किन्तु तवं कुत ख्ताटशं करोषीति वा्वा तस्यतातः 
पुन्य तं कदापि नाज्ञोणयत् सोऽवश्लोमात् परं जातः खयमपि परम- 

°स्न्द्रो युवा चासीत् | अनन्तरः सिरत्यायाः सुतेन योयावेन साधं 
याजकेनावीयाथरेण च साधे तेन मन्रणायां छृतायां तावदोनीय- 

८ स्यानुगते भूता तस्य साहाय्यं चक्रतुः । किन्तु याजकः सादोका विहा- 
यादस्य स॒ते विनायो भविष्यदादी नानः श्ििमियि रोयिख दायुदः 

९ समोपस्यो बलवन्तो लोकी चेमेऽदोनीयस्यानुगता न बभुवुः। न- 

न्तरम् अरोनोय रेनरोगेलस्य पाश्रस्थस्य सदेलताख्यपाषाणस्य समोपे 

मेषान् दषभान पुखपशुख इत्वा खसङजान् राजपुक्लान. सन्न् 
ट 177 



१५८ राजावल्याः प्रथमं पुस्तकं | ९ सध्यायः। 

यिह्भदावंशीयान राजभ्ट्यांश्चाद्धतवान] किन्तु भविष्यदादिनं नानं ९० 

विनायं बलिना लोकांश्च निजम्रातरः सुलेमानच्च न निमन्तयामास । 
अता नायनः सलेम मातरं वतष्टेवां बभाषे, अस्लत्रभुना दायुट्- ५९ 

च्पेणाविक्ञातं हमितायाः खतेऽदोनीयो राजत्वं करोतीति क्कि त्वया 
नाखावि? अत आगच्छम् इदानीं लां मन्लणां वदामि तेन त्वं जिज- १९ 

पन् खपुच्ण्य सुलेमन्ख प्राणान् रच्िष्यसि । त्वं गत्वा दायूदं ९ 

नरपतिम् उपस्थाय वाक्यमिदं निवेदय, दमम प्रमो राजन् भवता 
रपं हात्वा निजदास्ये किं प्रतिश्रुतं नहि मम पात् तव पुचः सुलेमान् 

राजत्वं करिव्यति स ख्व मम सिंदासन उपवेच्छतीति? तद्ौँदानीम् 

अदानोवः कुतो राजत्वं करोति? अपरः पश्च तवैतत्कथनसमये मया ५४ 
तव पाद् गत्वातव वाक्चं णएविष्यते। 

ऋनन्तरं वत्वा गभग्टदहमध्ये राजः समीपं जगाम, तदानीं ्टपलति- १५ 

रतीव स्यविर आसीत्, अपरः शुनमौयावीशगा राजानम् असेवत | ` 

तता वतश्ेदा दण्डवद् श्टता राजानं प्रणनाम, तता नरपतिः पच्छ, ९९ 

तवेच्छा का? ततः सा बभाॐे, हे मम प्रम भवता निजपरभोः परमे- १७ 
रस्य नाम श्टदीत्दा निजदास्याः समोपे किं श्ययान हतः, मस पश्चात् 
तव सुतः सुलेमानेव राजत्वं करिष्यति मम लसिंदासन उपवेच्छति ` 
चेति? चिन्त् पश्च साग्मतम् अनीयो राजत्वं करोति, दमम प्रमो १८ 
राजन् भवता तत्र ज्ञायते। स बह्धन् रषभान् पुष्पश्रून् मेषांश्ावचीत् ५९ 

समस्तसाजगुल्ान् याजकम् अवौयाथरं सेनाघतिं योायावम् आद्ूत- 
वांच किन्त भवते दासं खुलेमानं नादृतवान् । इदानीं दे मम प्रमो ९० 
राजन् भवतः परं मम परमो मह्धीपतः सिंहासने केनापवेदधव्यं तद् 
भवता वयं ज्ापयिष्यामद् इति प्रतीच्छ सव्वैस्येखायेल व॑श्स्य दृष्टि भवन्तं 
परति विद्यते। भवान् यदि तन्न ज्ञापयति तहि मम प्रभो राजनि २९१ 
प्िलेकानमिव महानिद्रं गते मम पुतः खलेमान् अच्छ दोषीछते 
भविष्यावः। 

राज्ञा समं तया ङ्टृष्ः संलापो भवति तदन्तरे भदिष्यदादी नाथन २९ 

आजगाम । ततः क्छिट् श्दपतिं अल्पवत्, भविष्यदादौो नाथन रद 

उपलतिष्ति; अनन्तरं नाधनो नरपतेः सम्सुखम् रत्य श्मिः सन् 
राजानं परश्म्य कथामिमां निवेदयामास, ह मम पमा राजन्, मत्तः ९४ 

परम् अदे नीयेन राजतं कत्तं मम सिंद्सने चापकेदव्यमिति किमा- 
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१ खध्यायः। राजावल्याः प्रथमं पुस्तक | १७९ 

९५ ज्ञापितं भवता? यतः सेदैव गत्वा बहन् गवादीन् पु्धपश्चून् मेषां ख 
इत्वा सकलान् राजपुच्लान् सेनापतीन् याजकम् अवीयाघरच्चाह्ृतवान् 
अपर पश्बतु ते तस्य साच्ताद् भुञ्जते पिवन्ति च तदन्यद् अदोनीया 

९६ राजा चिरजीवी भवत्िति वाचंवदन्तिच। किन्तु भवतो दासा योऽद 

मां याजकं सादोकं विदह्ायादस्य सुतं विनां भवता दासं घुलेमानच्च 

९७ नामन्त्ितिवान् । मम प्रमा नरपतेः परं भवतः सिंहासने कोनाप- 
वेषटव्यं त्निजदासं न इापयित्वा मम प्रभु नेरमतिरेतत्वम्मं छतवानिति 
किंसव्यट 

९८ ततो दाद् नरपतिः प्र्ुवाचच बतश्टेवां मम स्रिधिम् खाह्नयान- 

९९ यत। अनन्तरं तस्यां रान्तः समीपम् आगत्य तस्य सम्मुखे तिखन्त्यां 

नरपतिरिमं एपयं छत्वा जगाद, सनव्वेविपद्भ्यो मम प्राणसर्च्तकः परमे- 

९० रो यद्यमसेा भवेत् तद्धि मत्तः परं तव सुतेन सुलेमनेव राजत्वं 

कत्तव्यं मम पटे मम सिंहासने चापवेद्धव्यमिति तव समीप इखायेलः 

प्रमोः परमेखस्स्य नाम गद्दीत्वा मया यः शपा ऽकारि सोऽद्यैव 
१९ सफलीकारिष्यते | तदानीं वतष्टेवा भूमिर सती स्जानं प्रणश्य 

जगाद ममप्र्च् राजा दायुद् चिस्जीवौ भवतु । 

९९ अनन्तरः राजा दायृट् जगाद याजकं रूदोकं भविष्यदादिनं 
नयनं विद्यादस्य सुतं विनायच्च मम समीपमाद्भवणनयत। अनन्तरः 

६२ तेतु नरपतेः समीपमागतेषु नरपतिस्तान् ाज्ञाप्रयत् युयं निजप्भोः 
सेवकान् सङ्गिनः छत्वा मदीययुच्लं सुलेमानं मम अखेखम् अञ्छतरम् 

६३४ असह्य गीद्धानं नयत । तच स्थाने बाजकः सादोकोा भविव्यदादीं 

नाथनख्ेखायेल उपरि तं राज्याभिधिक्तं कुरूताम् अपरः युयं स्व तरीं 
३५ वादयन्तो राजा खुलेमान् चिरजीवी भवत्विति वाचं घोषवत। अनन्तरः 

स युष्राभिरनुत्रज्यमानो मम सिंहासन उपवेष्टुम् अागच्छछतु मम पदे 

राजत्वं करोतु च यत इखायेलो विद्ृदायाश्चोपरि राजत्वं कत्त॑ःस 
दद ण्व मया निर्णीतः । तता विद्यादस्य सुता विनायो नरुपतिम् 

उक्तवान् तदेव भवतु मम प्रमो नरपतेः प्रभुः परमेशर स्तदेव कथयतु | 

६३० यथा परमेचसये मम प्रमो नरपतेः सहायो<श्रत् तथा सुलेमनोाऽपि 
सद्धायेा भवतु, अपरः मम प्रभोरक्ो दायुदो राजसिंदासनादपि 

इ८ तस्य सिंद्ासनम् उन्नतं करोतु । अपरः वाजकः सादोका भविच्यद्रादी 

नाचने यिद्धायादस्व सुता विनायः किरेथोयाः पिलेधी याश गत्वा 
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१८० राजावल्याः प्रथमे पुस्तक । , १ अध्यायः) 

सलेमानं राक्ञो दायुदोाऽखतरम् खासेप्य गीददानं निन्युः। याजकः १९८ 
सादोाकश्च पविच्रावासस्य मध्यात् तेलपुणं टङ़ टीला घलेमानम् 
च्छमिषिसेच, अनन्तर तूय्धीं वादितायां सव्वं लाका ऊचुः; राजा सले 
मान् चिर जीवतु | परः स्वै लेाकास्तम् अनब्रजन्ता महानन्देन ४ 
तादृशं वाद्यम् अवादयन् यत् तेन शब्देन एधिवी विदे । 

च्घनन्तरः भाजने समाप्ते सत्यदोनी यस्तस्य सङ्किन अखद्कता लाकाख् ४१ 
तं तूरीध्वनिं खुञुवुक्तमा ये यावस्तृरोश्ब्दं खुत्वा व्याजहार, छत्ख- 
नगर रखतावान् कलरवः कुता जायते ? तस्मिन रदं एच्छति सत्य- ५२ 
वीयाधस्स्य याजकस्य सुता योनाथन खाजगाम, तदानीम् अदोनी- 

यसं जगाद, समीपमागच्छं त्वं भद्रो लोकेाऽसि खभवात्तानेतासि। 
तदानीं योनाथनेाऽदोनीयम् उक्तवान् सत्यम् अस्माकं प्रभु नेरपति- ४दे 
दायुट् स॒लेमानं राजत्वपदे नियुक्तवान्. । राजा याजकं साद्क्रं ५५ 
भविष्यदादिनं नाथनं विहोयाद्स्य पुच्छं विनायं किरेयीयान् पिले- 
यीयांख तेन समं प्रड्ितवान् तेचतंब्टपतेस्खतरम् अरोपितवन्तः, 
चपर याजकः सादोकोा भविष्यदादौ नाथन तं गीहोाने राज्यम् ५५ 
च्भिषिक्तवन्तो ततः परः तेव्वानन्देन प्रज्ञेषु तस्मात् स्थानाद् याग- 
च्छत्सु छत्खं नगरः इषेनादेन पर्यपुव्यैत सर्व निनादो बश्माभिर- 
खावि। तदन्यत् सुलेमान् राजकोयसिंहासन उपाविशत् । परः ४९ 
नर्पते ग्टेव्या च्छस्माकं प्रभुं दायुदः पतिम् अशिवम् वदन् ४७ 
सखरस्वदीवनामतः सुलेमना नाम वद्धयतु तव सिंहासनाच तस्य 
सिंद्ासनं वद्धवत्विति | ततः शयनीय उपविद्ोा राजा (परमेशाय) 
प्रणनाम । अपरं पतिरपि वाचमिमां व्ादइर्त्,अद्य मन चन्तुगाचरो ४८ 
मम सिंहासन उपवेष्टुं पुत्लमेकं प्रायच्छत् य सखायेलः प्रभुः परमेखरः 
स धन्धः | तत चअामान्लता अखदोनीयस्य सङ्किनस््रस्ताः सर्व्व खं खं ४९ 
स्थानं जग्युः। 

अपरम् अदोनीयः सलेमना भीतः सन् उत्थाय गत्वा दमवेद्या- ५. 
च्छृडा ऋश्य । अनन्तरम् खदोनीयो राज्ञः सलेमनेा भवाद् दोम- ५१ 
वेद्याश्चुड़ा असितवान् कथितवांख राजा सुलेमान् निजदासं खङ्धेन 

न हनिष्यति मम समीपे येव पथमिमं करोत्विति वात्ता केनचित् 
्ापिभा सलेमान् जगाद सयदि खं भदपृरुषं दशयति तद्दि तस्य ५९ 
कचकोपि भूमा न पतिव्यति किन्त यदि तस्य कञ् अपराधः 

190 



२ खध्यायः। राजावल्याः प्रथमं पुस्तकं । १८९ 

५१ प्रकाप्रते तदि तेन मर्तव्यमिति । अनन्तरं राज्ञा सुलेममा प्रेरिता 
दूतास्तं वेदितोाऽवरोद्याजिन्युः, ततस्तेनागत्य रादि सुलेमनि प्रणते 
खलेमान् तं जगाद त्वं निजग्टदं याहि । 

= # ₹ दितोयोऽध्यायः। 
सुस्तमान प्रति द्ायट्ः शषकथा ५ यायावमधि वषिल्लयस्य पन्लानधि शिभियिमधि 
ष्वं तस्य कथन ९०द्यृदा मरणं सुलमनेा राजलकरणकथनं ९२ अद्ानोयेऽवोशशषमां 
विवादम् इच्चति सुलेमना तस्य दतत्वं ९९ रचितस्यावोयाथरस्य पद्च्यतल्वं र 
योयावद्य वेद्याितलं ३५ यायावस्य पदे विनायस्य नियेजनम अवोयाथरस्य पट् 

साद्कंस्य नयाजन २९ रञ्च अज्ञा ।व्ना गातनगरगसनकारणात् शमय. 

च्ेतलं । 

९ अनन्तरं द्ायुदोा मरणसमये सविधे सति स निजपुन्तं घलेमानम 

₹९ इत्यादिद्श, एथिवीस्थेः सव्व यन वत्मना गन्तव्यं तेनाइं गच्छामि, 

९ बलवान् भूत्वा पुरुषत्वं प्रकाशय । त्वं यद्यत् करिष्यसि यस्मिन् कम्मेणि 
वा प्रवर्तिव्यसे तत्र तच यत् कृतार्था भवेक्तदथं निजप्रमोाः परमेश्वरस्य 
विधानं पालवन् तस्य मार्गेण गच्छ मुसेोग्रस्ये लिखितानि तस्य विधिवय- 

४ वस्थाप्रमागवाक्यानि पालय च। ततस्तव सन्ताना यदि सकलान्तःकरणैः 
सकलमनाभिचख मम सम्मृख आचरितुं खेषां मागे सावधाना भवेय 
स्तहंखायेलः सिंहासन उपवेद्ु तव वंश्स्याभावो न भविष्यतीति 
परमेश्वरो मामधि यदिदं वचनं प्रतिश्रुतवान् तत् {सिद्धं करिष्यति। 

५ अपरं सिरू्यायाः छतो योयावो मां प्रति यदकरोत् नेस्स्य पुत्तो 
ऽवनेरो येधरस्य पुच्चोऽमासाञ्ेमाविखायेलो दै सेनापती च प्रति 
स यद्करोत् तत् त्वमन्ञासीःस तो इत्वा सन्धिसमये रणसमयवत् 
= (३ १ नं = न श्नोणितम् पातयत् तच्छेरणितेन च खकटिबन्धनं पादस्ते पादुके 

€ चालिम्यत् । अतं निज बृद्धि तस्तं प्रति कुरु पक्षवो्विशिद्धं तं निवि 
° परलोकं गन्तुं मा देद्धि। किन्तु गिलियदौचस् वधिज्ञवस्य तनयान् 

परति प्रीतिं दशय तव भोजनासन उपविष्टानां नराणं मध्ये तेभ्यः 
स्थानं दोक च यता यस्मिन् काले तव भ्रातुरवश्लेोमाद दं प्रलायित- 

= म = ~ * 
र्वान् तस्मिन् काले ते मम सिधा स्थिरा अतिष्ठन् । अपरः बद्हरीम- 

निवासी विन्याभिनीयो गराः सुतो शिमियिरपि तव सचिधावास्तेमद- 
नधिमे मम गमनदिवसे समां कटु शप्तवान् ततः परः मां सात्तात् 

कत्तं तस्मिन् यदनमागते परमेश्वरस्य नाम प्दीलादं एपयमिमं 
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१८२ राजावल्याः प्रथमं पुत्तकं। २ ध्यायः। 

दछतवान् त्यां खडधेन न इनिष्यामि । अतस्वं तं निरपराधंमा जानीहि, € 

त्वं बद्धिमान् तं पति त्वया यत्वात्त व्यं तच्चिखखीयतां, पलितं तं गलच्छाणितं 

परलोकं पेघय । 
अनन्तरं दायुर् निजयपिटलोाक्ना डव महानिद्वां गत्वा दायुदा नगर १० 

भ्सष्ार्नं लब्धवान् । ख्व दायुद् द्त्रोणे सप्तवत्सरान् विरूएलमे च १ 
चयस्छंश्ट् वत्छरान् साकल्येन चत्वारि एद् वत्सरान् यावद् इखायल्- 

वंशतापरि राजत्वं चकार । अनन्तरं सघुलेमान निजतातस् दायुदः १९ 
सिंहासन उपविवेश तस्य राज्यच्च स्ये बभूव । 

अनन्तरः गीतायाः स॒तोाऽदोनोवः उलेमनोा मातु वेतशेवायाः \९१ 
समीपं जगम तदासातं पप्रच्छत्वं किं कुश्लेनागमः? ततः स उक्त 

चान् कुषलेनब । खपरमवदत् तव समीपे मम जिचिड वक्तव्यम् खास्ते। ५४ 

वतश्रवा कथवामास तत् कथय । अनन्तरं स उक्तवान् राज्यं ममे- ९५ 

वासीत् मया राजत्वं कारिव्यत इतीखायेलः सकलमनु जाः प्रत्यत्तन्त 
तत् त्वया चायते किन्त राज्यं मत्ता गत्वा मम भ्वातुः करगतम् खभवत् 

परमेश्वर रखतद् अचटयत्। इदानीं मया तव समौपे कम्मकं याच्यते १९ 

त्वम् खकछछताधं मां मा विज । ततः सा बभाषे तद् वद् । अनन्तरम् ९७ 

अदोनीयो जगाद, विनयेऽद्ं श्ुनेमीयाम् वों मां विवादयितुं 

त्वं सुलेमानं नर्पतिं कथयसत्वाम् कछ्लता्थां न विखच्छति | तता वत- १८ 

ष्ेवा प्रत्युवाच भद्रं तव छतेऽदं नर्पतिं सम्भाषिष्ये । अनन्तरं वत- ५९ 
ष्ेवादोनो वस्य वाक्व निवेदयितुं नरपतेः सुलेमनः समीपं जगाम। ततो 
राजा तस्थाः समच्तम् उत्थाय तस्ये प्रणनाम । अनन्तरः स निजसिंहासन 

उपविवेश राजजनन्याः कछतेऽप्यासनं स्थापयित्वा तां खस्य दच्िण- 

दिष्युपवेश्यामास । अपरः सा जगाद चतुद वरस्वत्ता मया वाचि- ९० 
तव्यः, त्वं माम् खटताधां मा विरज । तता राजा जगाद हेमातः 
कथय, मया तवम् अलछ्लताथा न विखच्छसे। तदानीं सा कथयाञ्चकार, २१ 
सुनेमी यावीश्गा पिवाहाथे तव भ्राचेऽदोनीयाय दोवतां । तति ९९ 

पतिः समुलेमान् खजननीं प्रतिजगाद, अटदोनीोयश्य छते खुनेमी या वी- 

गा कुत्वा याच्यते ? स मम ज्येो भ्राता, अतस्तस्य याजकस्यावी- 

याथर्स्य च सिरू्यायाः पुच्चस्य योवावसय च छते राज्यं याच्यतामिति 
वरं । अनन्तरं घुलेमान् नरपतिः परमेश्वरस्य नाम ग्रहीत्वा शयं ९१ 
बु्वन् ज गाद् ख्तद्राक्यकथनाद् अदोनीयो हनिष्यते न चेद् इश्रो 
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द ्ध्यायः। साजावच्याः प्रधमं पुस्तकं । १्द् 

२४ मह्यम् असुकं दण्डं तताऽधिकं वा ददातु । निजप्रतिन्नानुसारेण माम् 
अस्थापयत् मम पितु दायुदः सिंहासने च माम् उपावेशयत् मच 

- वबंश्मप्यददात् यः परमेश्वरल्तस्यामरतायाः ष्यथं छंत्वा वदाम्यहम् 
९५ अदोनोयोऽदैव हनिष्यते तदानीं राज्ञा सुलेमना पिता धिद्ोया- 

दस्य सुता विनायस्तमाकम्ब हतवान् | 
९९ अनन्तरं न्टपति याजकम् खवीवाघरः जगाद, त्वमपि बचादहऽसि, 

किन्तु पुव्वे मम पितु दायुदः सम्मुखे प्रमेःपरमेश्वदस्य मञ्जुवाम् खव इस्तं 
मम पिचा समं बकेशं भक्त वां खेतत्कार्गाद हम् अद्य त्वां न इनि- 

२०७ ष्यामि त्वम अनाघोतं निजच्तेचं वाहि । इत्थं सुलेमान याजकम् 
अवीयायरर परमेश्वरस्य याजनवाम्मणेा दूरीचकार ततः परमेरेण 

षौ लावेलिवंश्मधि यदुक्तं तत् सिद्धिं गतं । 

९८ योायावेा यद्यप्यवश्एलोमस्य पच्तपाती नासीत् तथाप्यरोनीयस्य पक्त- 
पाती बभूव तत्कारणाट् ख्तस्यां बात्तायां तेन चरुतायामेव स प्रर्मे 

९९ रस्यावासं पलाख होसकेद्याश्चडा च्छारिखिये । अनन्तरं योयावः 
परमेरस्यावासं पलाख केयाः समीप आस्त इति वात्तायां केनचिद् 
राद्ध सुलेमने कथितायां स विदेयष्दस्य युच्च विनायं प्रहित्यादिदेश् 

द° त्वंगत्वा तम् अक्रम । तता तविनायः परमेशखरस्यावासं गत्वा तं 
जगाद राजा वदति त्वं वह्दिरागच्छेति। ततः स प्रत्युवाच, नदहिरनहि 
मया ख्ानेऽस्िन् मरि व्यते | तदानीं विनायेन तस्योत्तरः राज्ञे विन्ञा- 

पितं योवाव रताद वचो वाक्त स र्तादृष्म् उत्तरं दत्तवान् । 
११९ तदानीं टपतिरुत्तावान् तेन यद् उं तदेव त्वया क्रियतां त्वं ततैव 

स्थाने तं इत्वा पसष्राने स्थापय, तत् कुव्वैन् योयावेन पातितस्य निर- 
२९ पराघानां शाणितस्य पापं मत्तो मत्पिढवंष्ाच द्वय । परमेशरस्तस्य 

प्राणितपातरूपमपराधं तमेव प्रति वर्तवतु यत इखायेलः सेनापति- 

नरस्य यु्नोऽवनेरो चिद्धदावंशस्य सेनापति यघरस्य पु्तोऽमासाशचैतो 
यादो नसे तस्मादपि धास्मिकावुत्तमोा चास्तां ल मम पितवा दावृदा- 

९२ व्रातं तावाकम्य खड़न हतवान् | तयोः शोणितपातजनिताऽपराधो 
यायावं प्रति तस्य दंशं पति च सर्व्वदा वर्तिष्यते, किन्तु परमेश्वरात् 

दायदः तस्य वंशं परिजनान् सिंद्ासनच्च परति शन्तिः सव्वेदा वन्तिंव्यते| 
२४ अनन्तरः विद्धायाद्स्य सुतो विनायस्तस्य समीपं गत्वा योायःवम् आक्रम्य 

जघान, अपर प्रान्तरस्िते तस्य निवेशने तस्य शसश्नम् चक(रि। 
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९८४  राजावल्याः प्रथमं पुर्कं | ३ अध्यायः| 

अनन्तरः राजा तस्य पदे यिद्धयादस्य पुनं विनायं सेनापतिं चकार, २४ 
अवोयाथरस्य पदे च सादोाकं याजकं चकार । 

ततः परः राजा दूतं प्रहित्य शिमियिम् खआनाय्य जगाद त्वं यिरूशा- ९९ 
लमे स्वस्य राते गे मेकं निम्मापय तत्रैव च निवस तस्मात् स्थानात् 
स्प्रानान्तरं मा गच्छ । यस्मिन् दिने त्वं वहि गत्वा किद्रोगथरतःपारः ३७ 

गमिष्यसि तस्मिन्नेव दिने त्वया मत्तव्यमिति निखितं जानीडि तव 

्ोणितपातजनिते $पराचस््वामेव प्रति वत्तिष्यते | ततः शिमियि नैर-श्८ 
पतिं बभाषे वच्द्म् उत्तमं मम प्रभु नस्पति यद् गदितवान् भवतो 

दासस्तदनुसारेगेव करिष्यति । अनन्तरं शिमियि बेङदिनानि यावत् 

विरूप्रालम उवास । चिभ्यो वत्सरेभ्यः पर श्िमियेद्ादासो पलाख ३९ 
माखाहस्य पुल्ल खखीश् डतिनान्नो गातीयन्टपतेः समीपं जम्मतुः | 
ततस्तव दास गात आसाते इति वात्ती लोकैः शिमियये कथिता; 
ततः स उत्याय गर्दभं सन्नीय दासयो गवेषणाय गातम् खाखीशस्य ४ 
समीपं जगाम | इत्थं शिमियि गत्वा गातात् निजदासे समानि- 
नाय। अनन्तरः श्िमियि विरूए्ालमाद् गातमगच्छत् प्यागमच्र ५१ 

वात्तामिमां कथित् घुलेमने निवेदयामास ततो राजा दूतं पष्य ५९ 
शिमिविम् आनाय तं जगाद यस्मिन् दिने त्वं वहि गेला स्धाना- 

न्तरः भ्नमिव्यसि तस्मित्रेव दिने त्वया मत्तेयमिति निशितं जानीहि 
परमेश्वरस्य नान्ना त्वामहं रपं कारयित्वा किमेतां वाणीं टण्प्रतिक्लां 

हृत्वा नाकथयं ? ततस्वया कथितं मया या वाक् खता सेवोत्तमा। 
तदि त्वं परमेश्वरस्य प्रपथं तुभ्यं दत्तां ममान्ञाच्च कुता नापालयः? ५९ 
साजा श्मियिं पुनस्वदत् यत् समूददु्टत्वं तवर मनसि ग्नं यच्च दुतं ५४ 

मम पितरु द्ायुद्ं प्रति त्वयाकारि तत् त्वम् अन्ञासीः। अतः परमे- 
रात् त्वदीयदुटतायाः फलं त्वयि वत्तते । किन्त राजा सुलेमान् ५५ 

च्पाश्िषं प्राप्यति, परमेश्वरस्य सम्मखे दायुदः सिंदासनमपि सव्वदा 

स्थिरं स्थास्यति । अनन्तरं ठपतिनाज्ञापितो विदोयादस्यस्ता विनायोा १९ 
गत्वा तमौकरम्य जघान | इत्यं सुलेमनः करे राज्यं स्येष्ं बभूव । 

३ ठतीयाऽध्यायः। 
९ फिरोणः कन्यायाः सुलेमना विवद्धनं २ भ्टगस्थाने बललिट्ानं५ ज्ञान थम् इअरस्य 
समप प्रायनं ९९ इयोः पंञ्चल्या बालकावधि विच्वारणं तेन तस्य र्ष्यातिश्च। 
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& अध्यायः। साजावल्याः प्रथमं पुस्तकं । ९५८५ 

९ अनन्तरः सुलेमान नरपति भिंसरटरेश्योयराजेन फिशाणा समं 
मेचं विधाय फिरोणे दुङितिरम् उदुवादह यावच निजप्रासाद् परमे 
अरस्य मन्दिरः यिरूष्ालमस्य चतुदिकस्थं प्राचीरच्च न निरमात् तावत् 
तां दावुद्नगरम् खानिनाव। 

९ परः तत्काले परमेश्वरस्य नाम्ने किञ्चन मन्दिरं निर्मितं नासीत 
₹ तत्कारणात् लोके ग्डेगुस्थानेषु बलिदानम् अक्रारि। सुलेमान् निज- 

तातस्य दायूदो विधीन् समाचरन् परमेश्वरे प्रेम चकारेति सव्य 
४ तथापि श्टगुख्यानेघु बलिदानान्यकरोात् धूपान् चजञ्चालयच। विशेषतो 
नरपति बंलिदानाथे गिषियनम् अगच्छत् यतस्ततैव तेः ग्टगुस्थानस 
असीत् । स॒लेमान् तस्यां वेद्यां सदखं हामबलीन् उत्ससजं। 

४ गिषियोने परमेश्वरा रजन्यां खघ्ने खुरोमने दनं ददया। तदानीम् 

९ इखरस्तं जगाद मया दातव्यं वर ववं प्राघंयख । ततः घछलेमान् जगाद 
तव दासो मम तातायो दायृद् सत्यतया म्ण च तव चरे सर- 
लान्तःकरणेनाचरणम् अकरोत् तं प्रति त्वं मदतीं दयां यदघा विशे 
तत्त प्रति मडानुग्रइभिमम् खकरा यत् तख सिं हासनेऽयेएपवेरः 

° युचमेकं द त्वान् । इदानीं हे मम प्रो परमेखर त्वं मम पितु दबुर्: 
पदे निजदासं मां रुाज्याभिषिक्तमकसेाः किन्त्व हं च्तुस्तरुणेा वहि. 

८ न्तुम् अन्तः प्रवेद्युच्च न वेद्धि । तवायं दासस्वयाभिरूचितानां त्वदीयानां 
येषां लोकानां मध्ये विद्यते तेऽतीवनाडल्याद् अपरिमेया अगण्याख् । 

९ अतस्दीयानामेतेषां लोकानां विचाराव भव्राभयेा विेष्वाना्े 
तव दासाय ख॒बुद्यन्तःकर्णं देदि ना चेत् त्वदीयानाम् र्तावत। 

९° जलाकानां विचारं कन्त केन शक्यते ? तदानीं परमेश्वरः सुलेमन र्ता- 
९९ दृश्या प्राथनया सन्तुष्टः सन् बभघे, त्वं केवलम् र्तत् प्राथययाः; 

दीधेमायु नं प्रार्यवथाः खा विण न प्राथेवथा निजरिपूणं 

भ्राणांखख न प्राथेयथाः किन्तु विचाराय खाये केवलं ज्ञानं पाथेयधाः 
५९ पश्य तन्निमित्तम् अदं त्वदाक्यानुसारेगेवाकाधें । पश्य तुभ्यम् र्ता 

च्ानवद् ददिमचान्तःकरणम् अदां येन तव पुव तव तुल्यः काऽपि 
९२ नाभवत् पर्तापि तव तुल्यः कापि कदापि न भविष्यति । तदन्यत् त्रया 

यद्धनं सम्मानच्च न पाथं तदपि मया तुभ्यं तादगदायि येन राजः 

६५ छन्दानां मध्ये यावज्जीवनं तव समः कापि न भविष्यति | तव तातेन 
दायुद्ा बादृशमाचर्गं हतं तादृक् त्वया बदि ममाज्ञा विधौ पराल- 
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९-६ राजावल्याः पथमं पुस्तकं । ३ खथ्यायः। 

यता मम मार्णाचर्णं क्रियते तदं मया त्वदीयायुरोधयिग्यते। अन- ९५ 
न्तर जाग्रता सुलेमना खघ सप्र रुवेति वबुधे । अनन्तरः स यिरूएालमं 
गत्वा परमेशखरस्य नियममञ्ञषायाः सम्मखे निरन् हामबलीन् मङ्ग 

लाथकबलोंख समत्ससन्नं खकोयानां सव्वषां दासानां छते भोज्यमेकं 

चकार च। 
तस्मिन काले दे प॑खल्ये पतेः समोौपम् खागत्य तस्य सम्मुखे तस्थतुः। ९९ 

तयोरेका नारी निवेदयामास हे मम प्रभा, अददमेषा चावां सिया ९७ 

दे रखकस्मिन निवेषने तिषावः। अपरं सममतया गेहे तिष्न्त्या 

मया सन्तानः प्रासावि। मम प्रसवतः परं टतीयदिवस रखतयापि ९८ 

पासावि तदानीम् आवां दे स्त्रियो विना ग्ट नान्धः कचिद् खासीत्। 
अनन्तरः रजन्धाम् खतस्याः खबालकापरि ्यनाद् रुतस्य बालका ९९ 

म्रतः। ततः सा मध्यराचावृल्धाय नििताया मम समीपात् मम ९० 

बालकं शटद्धीत्वा निजवन्तःस्थलेऽश्एययत् निजं म्टतनालकञ्च॒ मम 
वच्तःस्थलेऽष्णययत् । प्रातःकाले निजनालकं दुग्धं पावयितुं सम॒व्थित- ९१ 

या मयासम्टत डति ट्ट किन्त स मया प्रख्ता बालका नदीति 
पात विविच्य दृष्टं । अपरं दितीया नारी जगाद तन्नदि जीवत्पच्लो ९२ 
मम गटतपुच्स्तव । ततः प्रथमा कथितवती नदि नदि म्दतयु्- 

स्तव जोवत्य्तो मम, इत्यं वै न्थ राकः समीपे निवेदवामा- 
सतुः। मदोपतिस्वददट् रका योषित् कथयति जीवत्पुल्लो ममग्टतः ९२ 

मल्लस्तवेति, तथेवान्या नारी कथयति नहि नहि जीवत्यच्लो ममम्खतः 

पुल्लस्तवेति । अनन्तरः नरपतिरानज्ञापयत्;, मम समीपं खडङ्मेकम् २४ 

ष्यानयत। तता रसान्लः समीपं खङ्गे समानीते राजा जगाद, इमं २५ 
जीवन्तं नालकं दिखण्डीकव्यार्ज॑म् रुके दत्तान्यसये चाद दत्त । 
तता यस्याः पुल जीवन् आसीत् सा योषित् निजपुच्लमधि २९ 
मम्मभेदिनीं पीडां गत्वा राजानं विनयवाच्चके हे मम प्रमो जीवन् 
बालकाऽखे दीयतां बालको मा न्यतां। किन्त्वन्धा योधित् कथवा- 
मास बालक खघ मम न भवतु तवापि न भवतु युष्राभिरेष 
दिखण्डीक्रियतां । तदा नर्पतिराच्वापयत् जीवन् बालकोऽस्ये २७ 

दीयतां स युद्याभि ने इन्तो यत ख्षेव तस्य माता । राजा विचारस्य ९२ 
यम् समं सिद्धान्तम् अकरोत्, तं निशम्य सव्वे इखायेललाका राजानं 
समाचियन्त यते न्धायं कत्तृम् रश्रदत्तं चानं तस्यास्तीति ते बबृधिरे। 
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8 अध्यायः। राजावल्याः परथमं पुस्तकं । ॥ 9. 

£ चतुधाऽध्यायः। 
१ सुलेमनः प्रधानाधिपतौनां नामानि ऽ द्रव्याणामायेाजनक्तां दादश्णनाम् अधि 

पतोनां नामानि २० निष्कण्टकं राजलकरणकथयन २९ प्रात्यदिकभच्याणां परि- 

माणकथयन २२ तद्य खयश्ल्ान। स्ष्या २८ त ज्ञानस्य कथनञ्च। 

९ इत्थं सुलेमान् सर्नववाम् सखायेलोयानाम् उपरि राजत्वं चकार्। 
९ तस्य प्रधानाधिपतीनां नामाजि। याजकस्य सादोाकस्य तनयो $सरियः 

३ सिरायस्य तनयाविलीदारफाहीयो च लेखका असन् | अदोलदस्य 
४ तनया विद्ोश्एफटः पुराखत्तलेखक आसीत् । यिदायादस्य पत्ता 
५ विनायःसेनापतिरासीत् सादोाकावोयायस महावाजकावास्तां। नाय- 

नस्य पुच्लो $सरियो प्रदेशाधिपतीनाम् खध्यच्त खासौत् नाथनस्य तनयः 

€ सावुदः सभासत् नरपतेः खदचासीत् । अदीसारो राजग दाधिपति- 

रासीत् चब्दस्य तनयोऽदोनीरामः कारूख्ेणीनाम् अधिपरतिरासीत। 

७ अपरं सर्व्वघाम् इखायेली यानाम् उपरि सुलेमनो दादश प्रदेशच्यच्ता 
चासन् ते राजानं राजनिवेश्नख्याच्चाभाजयन् । तेषाम् रुकेका जनो 

= वत्सरस्य मास रख्कंकस्मिन् गव्यायोजनम् अकुव्बेत् । तेषां नामानि, डप. 
९ विमपरव्बेते रस्य तनयः। अपरं माकसे एएलवीमे वेतरेमश्र रलोाने 

९० वैधानने च देकरस्य तनयः। अपरम् अरूपोते देषदस्य तनयः सोती 
१९१९ हेफरप्रदशे च तस्याधिकारित्वमासीत्। अपरं दारस्य सकलदेशेव्ववी- 

९९ नादवस्य तनयःस सुलेमनःकन्धां टापतां यवदइत् | अपरः तानके मगिदहध 
स्तनस्य समीपे यित्रियेलस्याघो कैतश्नमारभ्यावेलमिद्ालां वग्मिया- 
मस्य पारच्च यावत् सन्कवेतश्ानेऽदीलृदीयतनयो यो वानास्लस्याधिकार 

१३ आसोत् । अपरं रामातगिलियद गेवरस्य तनयः, भिनरेः पुच्नस्य वायौ 
रस्य गिलियदस्था ग्रामा वाश्नस्योऽगावाख्यः प्रेष साकल्यतः पाची- 

रवेष्टितानि पित्तलोयागेलयुक्तानि षष्टि टेदन्ति नगराणि तस्याघोना- 
९४ न्यासन् । अपरः महनयिम स्दोः पु्लोऽदीनादवः। नप्तालावदहीमासः 

९९ सोऽपि स॒लेमने दुदितरं वाशिमतां व्यवदत् | अपरम् आशेरे वालोाते 
९७ च श्यस्य तनयो वानाः । इषाखरे पारूइस्य युच्लो यिदाश्णफटः। 

१९ अपरः विन्धामोन रला पुच्लः शिमियविः। गिलिवद देशे ऽतः इमारीय- 
सीद्ानास्यस्य परते वौशनरेशीयराजस्योगस्य च देष ऊरेः यन्ना गेव- 
रख | रकेकस्मिन् प्रदेश रकेकोाऽध्यच्तो न्यवसत्। 

९० तदाननं विद्भदावं्ण इखायेलवंप्राच छदं प्राप्यं सागरस्य तटस्थानां 
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१८८ राजावल्याः प्रथमं पस्तकं | 8 अध्यायः | 

सिकतानामिवागणणा मोाजनपरानानन्देः परफल्लाशख्च बभ्रूवुः | अपरः ९९ 
फरातनद्म् आरभ्य पिलेदटीयानां जनपदं मिसरस्य सीमानच्च यावत् 

सकलराषीयाणाम् उपरि सुलेमना राजत्वमक्रियततेन तेः सुलेमनोा 
यावज्जी वनं तस्नायुपायनं वतारि तस्य परि चयथा चाकारि। 

स्ुलेमनो नित्यभोजनीयानि उव्याणि। चिंश्द्धार्परिभितानि दखक्छय- २२ 

गोघ्मच॒णानि षटिभारपरिमितानि गधूमच्ृणानि। अपरः इरिण- ९९ 
ग्टगक्ष्णसारपष्टपत्िभिः सहिता दश युदटगावः पान्तरादट् अनीता 

विंशति गावः रतं मेषा सव्वाणेतानि तस्येकदि नस्य भोज्यान्यासन्। 

परः. तिश्यदम् आरभ्य यावद् असां फरातास्यनदस्य पञ्िमदिशि ९४ 

स्थितानां स्ववां नीदतां खपतीनाच्धोपरि स राजत्वं चकार | अपरं 

तस्य चतुदिच्त॒ निष्कण्टकत्वात् खलेमने यावच्जीवनं दानमारुभ्य वेर्शेवां ९५ 
यावत् सव्वं यिद्धदावंशा इखायेलीय वंशाच्च निजनिजबाच्तालताया 
उडुम्बरतरोख छायासु निवििघ्नं न्युषुः। 

सुलेमनः स्यन्द्नाथं चत्वारिंश हयष्ला दाद श्सहखाणि दया- ९६ 
सोादिण्खासन। अपरं सुलेमनोा रास्तदोयभोजनासने भोजनकारि- ९७ 

णाच निमित्तं देश्णध्यच्ताणाम् खकेकाजन रखककस्मिन् मासे राक्ता मच्छ 

व्याणाम् खायोजनं कुर्वन् सुलेमानं राजनम् अभाजयत् कस्यापि 
चस्त॒ना न्धुनं नाकरात् | तद्न्यट् रजा वस्मिन् स्थाने न्यवसत् तच र्ठ 
स्थाने इवादीनां पश्रूनामपि कते जिदेश्एनसारेण तेषाम् रकेकेन यवा- 
स्तृणानि च समचीयन्त। 

अपरम् डरः खुलेमने सागरतट स्यसिकते वापर मितं ज्ञानं मनावि- ९९ 
स्तीगैत्वच्च ददो । पुव्वैदेश्यौ यलेकेभ्ये मिखीयलोाकेभ्योपि ख॒लेमनेऽधिकं ९. 
ज्ञानं बभूव । इखादहीय रयन माद्ालस्य सुता देमनः कल्कोलेा २९ 
द दं ेतभ्योऽन्येभ्यः सव्वंनरेभ्यश्च स ज्ञानवान् बभूव ततशतुर्दिक्तु सकल- 
देशेषु तस्य घख्यति व्योनश्रे। स चौणि सदखाणि श्चोकान् कथयामास ३९ 
तत्कतानि गीतानि च पञच्चाधिकसहइखमासन्। स लिवानेोने जातम् दद 
खरसतरूमारभ्य प्राचौरे जातम् रषोावटटणं यावत सव्वैढत्तान् वणया- 
चके तदत् पश्रुपच्ुरोागमत्छानामपि वणेनं चक्रे । खपरः एधि वीख्िता २४ 
येवे राजानः ख॒लेमनेा ज्नानख वान्तम् अष्टन् तेषां राद्धुभ्यो नाना- 
जातीयमनुजाः सुलेमनो ऋ्ानवाक्यानि ओतुम् खाजग्मुः। 
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५ अध्यायः साजावस्याः प्रथमं पुस्तकं । ९८९ 

५ पच्चमोऽध्यायः। 

१ काष्ठानां छते रीरमस्य समीपं सुलेमना लाकषेषणं ७ खोरमस्य काष्टप्रेषणं ६० 
तयोः परस्परं नियमापकारकरणं ९३ रुलेमनः कारूणां संया च । 

९ खतातस्य विनिमयेन सुलेमान् लाके राव्येऽभ्यमेचि कथामिमां निष्म्य 
सोरीयराजोा इीरमः सुलेमनः समीपं निजदासान् प्रैवयामास यता 

९ यावच्नीवनं दायुरो हीरमस्य च प्रीतिरासोत् । ततः खलेमान् 
९ हीरमाय वाचमिमां कथयितुं लोकान् परेवयामास यावत् परमेखरो 
मम तातस्य दायुदो रिपून् तस्य वश्णैभूतान् नाकरोत् तावत् तस्य 
चतुर्दिच्तु यद् युद्धमभवत् तत्कारणात् स निजपभोः परमेखरस्य नाने 

४ भवनं निम्मोातुं नाश्क्रोदिति त्वं वेत्ि। किन्त्वधुना मम प्रभुः पर- 
मेखरखतुदि ग्भ्य मद्यं विखामं यतस्त मम विपन्ः कोपि न विद्यते 

५ विपह्कटना च काचन न विद्यते। अतः पश्य मयातवयपटेतवयः 
छतः सिंद्ासन उपवे्यिष्यते स मम नाक्ने मन्दिरमेकं निम्मेष- 
यिष्यति यामिमां वाचं परमेश्वरो मम जनकाय दायुदे प्र्यष्टणेत् 
तदनुसारेण निजप्रमोः परमेश्वरस्य न्ने भवनमेकं निम्नोतुं मया 

€ चिन्त्यते । इदानीं मल्वुते लिवानोनं गत्वा रुरसक्राछानि छत 
त्वं निजमनुजान् समादिश मदीयदासाख त्वदीयदासानां सङ्किने 

भविष्यन्ति त्वया यथा निष्यते तदनुसारेण मया त्वदीयदासेभ्योा 
वेतनं वितारिव्यते, यतः कार्च्छेदने सीदोनीयानामिव विक्ता- 

ऽस्माकं मध्ये कञ्चिदपि न विद्यत इति त्वं वेच्ि। 
° तदानीं दइीरमःसुलेमनोा वचो निशम्य भ्टश्मानन्दितः सन् व्याजदार 

महत्या णतस्या जातेरूपरि राजत्वं कत्त दायृदे ज्ञानिनं तनयं दत्तवान् 
न्यः परमेखरः सोऽय धन्यः । अनन्तरं इोरमः सुलेमनः समोपं दूतं 

प्रहित्य जगाद त्वं यत्कृते मम समीपं लोकं प्रैवयस्तनमया बद्धम् 

९ ख्रसद्वद्ारूणां कारान्यि त वाच्छासिदधिं करिष्यामि । मम दासे 

लिवानोानात् तषु सागरतटं समानीतेषु मयोडुपानि बद्धा सागरेण 

त्वया निर्दिद्टं स्थानं प्रेषयिष्यन्ते तच स्थाने विमेचयिष्यन्ते च ततस 

तानि काणानि यदीष्यसि। अपरः मम परिजनान् पालयितुं मदीय- 
वाञ्छासिबिं करिष्यसि । 

१० इत्यं सुलेमना यघाभिलाघं तथा इीरम रखरसकाषानि देवदार- 
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१९० राजावल्याः परथमं युतकं । ६ अध्यायः। 

काष्टानि च विततार । अपरं सुलेमान् होरमस्य परिजनानां भच्छ- ९९ 

निमित्तं तस्म विश्तिसदखभारपरिमितान् गोधूमान् विंश्तिभार- 

परिमितानि निम्भलतेलानि च विश्राणयामास । इत्यथे सुलेमान् पति- 

वत्सरं इीरमाय विश्राणयामास । अपरः परमेशखरो निजप्रतिक्ञान- १२ 

सारेण सुलेमने सानं विततार; ततः परं दइीरमसुलेमना सन्धिं 

नियमच्च चक्रतुः 

अनन्तरः राजा सुलेमान् इखायेलवंश्स्य मध्याद् रकां कारुनिवद्ं ९२ 
थात् विं ष्त्सदखाणि कारून् संजग्राह । स मासिकपव्धायानुसारेण ९४ 

तेषां दश्रसदखाणि जनान् लिवानोनं ये्यामास ततस्ते मासेकं यावत् 
लिवानोने तस्य॒ दा मासी च निजनिवेश्नेषु तस्थुः; अदनी रामस्तस्य 

निवद्स्याधिपतिरासीत् । अपरः सुलेमनः सप्ततिः सदखाणि भारु- १५ 

वादका चअ्टीतिः खडखाणि र्छेद का परव्वत यासन्। तदन्याः कम्मे- ५९ 
छतां मनजानां चीरि सहखाणि चीखि एतानि च प्रमुख्याः कम्माध्यत्ता 

असन । अपरं रान्न अच्ञानसारेण ते तच्तितिपाषणे मन्द्रस्य ५७ 

सित्तिमूलं कत्तं बड्धमूल्यान् मदापाघाणान् चखुः। अनन्तरः सुलेमना १८ 

इीरमस्य च स्थपतयः पव्व॑तीया लोाक्राख तान् चिच्छिदुः, इत्थं मन्दिर- 

निम्माणयोग्याः कारूपाषाणास्तेरासादि ताः। 

९ षष्ठोऽध्यायः । 
९ मन्दिरस्य निम्मराणारम्भः ९९ तद्धि परमेश्रस्य प्रतिज्ञा १४ मन्दिरस्य षष्ठादीनां 

कथनं २७ किरूवयाः कथनं ९ द्वारयेः कथनं २९ प्राङ्णस्य कथनं निग्माणसम- 
यस्य कथनच्च। 

अनन्तरम् इखायेल् वंशस्य मिसरदेश्राद् गमनात् पर साश्योतिक- ९ 
चतुःपरतवत्सरेषु गतेच्विखायेल उपरि सुलेमना राजत्वस्य चतुथं- 
वत्सरस्थ सिवनामके डितोयमासे ख॒लेमान् परमेश्वराय मन्दिरं 

निम्मातुम् आरेभे। खलेमान् राजा परमेश्वराय यन्मन्दिरं निर्ममे ९. 
तट् दष्ये षट्िदस्तप्रमाणं परस्थे विश्तिदस्तप्रमाणम् उचत्वे च चिं 

स्तप्रमागं । अपरं मन्दिरिस्थाग्रे ऽलिन्द् रक्तेन निम्ममे तस्य दध्यं ३ 

मन्दिरस्य प्रख्यवद् विंश्तिदस्तपरिमागं पस्थच्च मन्दिस्सखयाग्र द्षहस्त- 

परिमाणं | अपर मन्दिरस्य निमित्तम ऊ्धंस्यितानि सङ्गोचितानि ४ 

वातायनानि निम्भमे । अपरं मन्दिरस्य चतुदित्तु कोरानां अरणीं ५ 
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द अध्यायः। राजावल्याः प्रथमं पुस्तकं । १९६ 

चकार । अथात् चतुदि्त मन्दिरस्येश्वरोयवाक्यस्थानस्य च भित्तेमाचे 
€ कानां चरेण चकार, इत्थं चतुर्दिच्तु कानि निम्ममे। अध्या 

कोरश्रेणो पञ्चदस्तपस्था मध्यमा कोष्खरेणी षडहत्तप्रस्था टतीया 
कारूश्रेणी च सप्तहस्तप्रस्थासीोत् यतः काानि यद् भित्तेमष्ये बन्ध- 

नौोयाजि न भवेयुस्तदथं स चतुदिंच्त भित्तं सोपानाकारां छतवान् | 
७ अपर प्रसतराकरात् लब्धैः खनितेः प्रस्तर मन्दिरं निम्ममे, इति देता 

मेन्दिरुनिम्माणकालेऽयोाघनस्य कुठारस्य वा कस्यचित् ले दास्रस्य शब्द 
= नाश्रूयत । अपरं मध्यमायाः कोाषश्रेणया दारं मन्दिरस्य दच्तिणदिण्या- 

सीत् तता वकरसापाने मध्यमस्रेणी मध्यमञ्रेणीतख्च ठतोया श्रेणी चाग- 
€ ग्वत | इत्थं स मन्दिरजिम्माणं समाप्तवान् अपरम् णरसीये ग़्ेदकाद्छेः 

९० पचै मन्दिरम् अच्छादयामास । अपरं छत्लमन्दिरस्छोपरि पच्चद- 

स्ताचां कोदटखणों चकार मन्दिर टदद्धिरेरसकार जंघ्याच्चकार च। 
९९ नन्तरं परमेश्वरस्य वचनमिदः सलेमनः समीपमुपतस्यौ त्वं मन्दिर- 
९९ भिमं निम्मोसि किन्तु यदि मम विधीन् खआचस्सि मदीयादेशानुसा- 

रात् कम्मं करोषि ममान्ाः पालयसि च तद्दि मया तव ताताय दायुद 
१९ यत् प्रतिञ्चतं तत् त्वां परति साधयिष्यते | अद्म् इखायेल्वंश्रमध्ये 

वद्छामि निजलाकान् इखायेलीयवंश्एन न व्यच्छाभि च। 

१४ च्छनन्तरः सखुलेमान मन्दिरस्य निम्माणं समाप्रयामास। स ग्टद- 

१५ स्याघधःस्थानमारभ्य ग्द यावङ् रखरसकाष्टोयपचरभ्यन्तरे ग्रटद्स्य 

गाचाखयाच्छादयामास ग्रस्य मध्यदशच्च देवदारुकाषौोयपचेराच्छा- 

१९ दितवान् । तदद् ग्दस्य विंशति हस्तपरिभितं पञ्चाद्ध्गम् अधःसानम् 
ऋअारभ्य टुं यावद् र्र्सकाद्धोयपचेराच्छादवामास । स इखरीय- 
वाक्यस्यानार्थम् अथात् महापविचस्यानाथं तम् खन्तरागारम् असा- 

१७ द्यामास । तस्याग्रस्ितं चत्वारिश्डस्तपररिमाणं यद् गदं तद्व 
१८ मन्दिरं बभृव । ग्टदस्य मध्यस्यितानि तान्येरसकाष्टानि कलिकाभि 

विंकसितैः युष्यैख चिचितान्धासन छत्खं गेहम् र्रसकाद्मयं बभूव, 
१९ किच्चिन्माचः प्रस्तो न दृश्यो बभव । अपरम् रखरस्य नियम- 

मञ्ञघायाः स्थापनां मन्दिरस्याभ्यन्तर इश्रस्य वाक्यस्ान निम्ममे। 

९० इश्रस्य वाक्वस्थानस्य देष्यम् खमग्रभागे वितिहस्तप्रमाणं प्स्प्रं विंश- 

तिदस्तप्रमाणम् उचचत्वच्च विंशति दन्तप्रमागं छत्वा निम्भलसुवणन तत् 
न ~ # 

९१ खचितवान् र्रसकार्यधूपवेदीमपि तयेव खचितवान् । अपर 
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१९२ साजावल्याः प्रथमं पुस्तकों । ई खथ्यायः। 

सुलेमान् अभ्यन्तरे मन्दिरस्य कद्यं निम्मलखरशिः खचित वान् अपरम् 
स्रोयवावबस्थानस्याये खर्णप्रछुलेरावरणमेकं चकार सुवर्णेन च तत् 
खचितवान् । यावत् समाति नं जाता तावत् सकलमग्द्रं सुवणन २२ 
खचितवान् अपरम् इशखरौयवाक्यस्थानस्य निकटस्थां छत्खधुपवेदीमपि 

सघ वर्णेन खचितवान् | 
अपरम् ङंखरोय वाक्यस्थाने जितकाङे द॑द शस्तप्रमाणे दौ किरूबो ९३ 

निम्ममे। तयोः प्रथमस्य किरूवस्य पच्तमेकं पच्चदहस्तम् अन्यत् पच्तमपि ९४ 

पञ्चहस्तं चवार, तत र्कपकच्तस्याग्रभागाद् अन्यपत्तस्याग्रभागं वावद् 
दश्रदस्ता बभूवुः अपरः चितीयं किरूवं दश्त्तं, दयोः किरूवयोः ९५ 
समं परिमाणं सममाकार्च्च चकार | खकः किकू्वोा यथा दण्द २९ 
स्ते चोाऽन्यकिरू्वाऽपि तयैव दश्दस्तोच आसीत । अनन्तरं स ता ९७ 

किर्वोा गभीगारे खापयामास अपरः किरूवाविल्थं विस्तीगेयन्तौ 
निम्मिता वद् रकस्य पत्त रकां भित्तिम् अन्यस्य पच्श्वेतरां भित्तिं 

पस्प्र अपरं ग्टदहमध्यस्थिता तयोः पत्ता परस्परं पस्परणतुः| अनन्तरं २८ 

स ते( किरूवा सुवः `खचितवान् | अपरं मन्दिरस्य सकलकुद्यानि ९९ 

वदडिरभ्यन्तरे च चतुदिच्त॒ किरूवाणां तालदकच्ताणां विकसितपुष्पागाच् 
खनिताक्लतिभिः शोभ वाच्चकार; अपरः एएदस्य मध्यं वदिरभ्यन्तरे च ३० 
श्चवणंन खचितं चकार । 

अपरम् रशखरीयवाक्यस्थानस्य प्रवेश्दाराधं जितकाीयं कवाट २१ 

दयं निम्मेमे सनासाप्राश्काषूदयं तद् दार कुद्यस्य पञ्चमा भागः । इ२ 
तस्मिन् जितकारमये कवाटदये किरूवएणां तालढच्ताणां विकसित. 

युष्पाणाच्चाक्ृतीः खनित्वा तत् सुवणंखचितं चकार विष्टेवतस्ताः किकू- 
वाछतीस्तालदच्ताछतीखख स्वर्णेन खचिताञकार । अपरः मन्दिरस्य ९३ 
प्रवेश्दाराधं कुद्यस्य चतु्थभागपरिमाशं जितकाखीयं पाश्वकाद्वयं 
चकार | अपरं देवदारूकाषे द कवाटे चकार तयो दीरयोरेकस्य २४ 
कवाटद्यं यादृक् कलायां खेलितम् अन्धस्य कवाटठदयमपि तादक् 
कलायां खेलितं । अपरः तस्योपरि किरूवान् तालङच्तान् विकसित- २५ 
पुष्पाणि च खनित्वा तत्खनित वस्तनि खवणेन् रोप्य खचित वान् । 

नन्तरं स खनितप्रस्तसाणां पङ्किचयेणेरसोयानां स्यलकादानां ६ 
पत्तयकया चाभ्यन्तर प्राङ्गण निम्ममे | चतुधवत्सरस्य सिवनामके मासे २७ 

मस्मश्वर्ख मन्दिस्सख भित्तिमूलं निम्ममे। ततः परम् रकादश्वत्छ- २८ 
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ॐ अध्यायः । राजावस्याः परथमं पुस्तकं । १९३ 

सस्य वूलनामके ऽद्ममासे निरूपिताकारानु सारेण सकलेरःशे मन्दिर 
निम्मागं समापितम् खतस्लस्य निम्माणं सप्तवत्सरान् वानशे। 

७ सप्रमोाऽध्यायः। 
१ सुलेमना राजग्रहनिस्माणएकथनं २ लिवानानारण्णग्टरस्य निजजायाया ग्टदस्यच 

निन्भाणकथनं १२ इरमस्य कथनं १५ तस्य स्तम्भद्रयनिग्माएकथनं २७ पित्तलोय- 
ससे द्रपाचस्य निम्माएकथनं २७ तस्या वलम्ननस्य कथनं दर प्रचालनपाबाणां कथनं 
४० न्यपाचाणां कथनञ्च । 

९ अनन्तरं सुलेमना चयोादश्रवत्सरान व्याप्य निजनिवेशनं निम्मा- 

पयता छत्स्ञनिवेशनस्य निम्माणं समाप्तं । 
९ परः स लिवानोानारणनाम निवेश्रनं निम्ममे तस्य दीघत्वं एत- 

इस्तपरिमितं प्रस्यत्वं पञ्चाग्ड्धस्तपरिमितम् उचत्वच्च चिश्डस्तपरि- 
मितम् च्चासोत् | तत् चतषटणाम् ररसकाष्ोयस्तम्भानां खेणोनाम् 
उपरि स्थापितं तेषां स्तम्भानाम् उप््थरसोयग्टहकाषटानि निदधिरे। 

९ खकेकस्यां ण्यां पञ्चदश साकल्येन पञ्चचत्वारिष्त् स्तम्भा सन् 
तेषाम् उपरि कोष्टानि स्थापितानि तदुपर्थैरसका दए निर्म्ममे। 

४ अपरं उएहकाद्ानां तिद्षु ्रेणोषु सतीषु तिखटणां वातायनानि 
५ परस्परं समम॒खानि बश्छूवुः | परं दाराणि तदीयकाष्वेटनानि च 

सव्वोगि चतुष्कोणानि बभ्छवुः, अपरं तिखटणां सओेणीनां वातायनानि 

९ परस्परं सममुखानि बश्छवुः । परं स स्तम्भालिन्दमेकं चकार 
तस्य दीघेतवं पच्चाश्डस्तपरिमां प्रस्थत्वं चिंश्दस्तपरिमाणं तस्या 

ऽ दितीवम् अलिन्द तदग्रे च देहलीं चकार । अपरं यस्मिन सिंहा- 

सनालिन्दे विचारमकरोत तं विचारालिन्दं निर्म्ममे मध्यदेश्सेकां 
दिशम् खारभ्यापरां दिशं यावत् तम् खरसकाष्टेरच्छादयामास च। 

न्चपरः तस्य वासग्टइम् अलिन्द्स्य प्रात् प्राङ्गणे तादक् निभ्मितम् 
च्छप्ररः सुलेमान् परेण यां दुहितरम् ऊषवान् तस्याः छतेऽपि 

€ तदलिन्द्वदट् श्दं निम्ममे । रश्तानि भित्तिमूलमारुभ्यालिं यावद् 
वदहिर्दिशच्वारभ्य महाप्राङ्गणं वावत् तत्तितिपाघाणवद् ठहद्ध वदि- 

१० रुभ्यन्तरे च कचिकया तच्िते बडमल्यः पाघायेस्तेन निम्ममिरे | अपरं 

भित्तिमूलं बङमूल्ये दत्पावागेरयोट् दश्रदहस्तपरिमितेरद्इस्तप- 
९१९ रिमितेश्च पाषाणे निम्म॑मे। तदुपरि तच्तितपाषाणवद् रहन्ता बह्ध- 
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१९४ रः जावल्याः प्रथमं पुस्तकं । € थ्यायः| 

मल्यान पाषाणान् रखरसकाखानि चारोपयामास। चपर महाप्राङ्गणस्य १९ 

परमेशखरीयमन्दिरस्य मध्यप्राङ्गणस्य निजग्टदस्याजिन्दस्य च चतुदिच्त 

तच्ितपाघाणनां तिखः णीरेरसकाणरानाच्चकां अर्णो चकार | 

च्छनन्तरः सुलेमान् शपति द्रतं पडित्य सारतो हरमम् खानायित- ९३ 
वान् । तस्य रमस्य माता नप्तालिवंश्ोयेका विध्वा तस्य पिता च १४ 
सारनगरीयः कचित् कांस्यकार सीत् | स पित्तलस्य समस्तकम्भेघु 

स॒न्ञानी बद्धिमान निपणश्ासोत् । स ख्व सुलेमनोा नरपतेः समीपम् 

च्छागत्य तस्य सव्वोणि शिल्यकाग्याणि चकार | स पित्तलस्य दा स्तम्भा १६५ 

निम्म॑मे तयोः स्तम्भयोरोककस्येचत्वम् अष्टादश इस्तपरि मितं, दाद शएइसत- 

परिमितं खचचेकेकं स्तम्भम् अवेष्टत । अपरः दयोः स्तम्भय मेस्तकथोरा- ११ 
सपण स सिक्त पित्तलीये दो मृडो चकार तयोरेकस्य मृद्धं उत्व 

पञ्चहस्तपरिमितम् अन्धस्य मृद्धं उचत्वमपि पच्चहस्तपरिभितं चकार । 
अपर स्तम्मापरिस्थयो मद्नारारोपणायें टङ्ुलवत कियया गणिताभी ९७ 
रञ्जस जालीनि श्िल्यकाय्थाणि निम्मेमे। स तयोरेकस्य मद्धःछते सप्त 

जालान्यन्यस्य म॒द्धः कछतेऽपि सप्त जालानि चकार | अपरुसतोा स्तम्भा १८ 

निम्माय तदुपरिस्थयोा मृद्धाराच्छादकजालवत्काय्थस्येकस्य वेरटनायं 

दाडिम्बानां ओणोदयं चकार दितीयस्य मूद्धः छतेऽपि तादक् चकार। 

अपरम् अलिन्दे स्तम्भयोरुपरि स्थितो म्नो चतुहंरलपरिमितश्ो- १९ 
श्रनपष्पाछती खास्तां | जालवत्काय्थेस्याभ्यन्तरे स्थितस्य स्थलदोशस्य ९. 

समीप ऊद्ध$पि तयोः स्तम्भयोारूपरि मडधानावास्तां | दितीयो मृडा 

च दाडिम्बानां तद्येन वल्यितिः। अनन्तरं स तो स्तम्भो मन्दिर- २९ 

स्यालिन्दे स्थापयामास । तयोरेकं स्तम्भं दच्तिणदिशि स्थापयित्वा तस्य 

नाम चाखीनः (खिस्कारक स्ति) चकार दितीयच्च स्तम्भं वाम- 

दिशि स्थापयित्वा तस्य नाम वायसा ( बलीति ` चकार । नयो ९२९ 

दयोः स्तम्भयेरुपरि शोशनयपुष्पारूति शल्यकाय्य॑म् असीत् । इत्थं 
स्तम्भनिम्भाणं समत | 

च्यनन्तर स सिक्तधातुना गोलाकारं सागररूपं पाचं चकार | ९९ 

र्कम यम् आरभ्य इितीयम् अग्रं यावत् तस्य परिसर दशइस्त- 

परिमितस्तस्ये चत्वं पश्च हस्तपरिमितच्च चिंश्डस्तपरिमितं खचञ्च तद् 
पवेत | अपर तस्य चतुदित्त कणस्याघधः पतिहस्तं दपर दश गोाला- ९४ 

क~ ~ , 

चारा च्छासन ते त सागरम अवेदन्त | पाचसेचनसमये णोदये 
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९५ ऽसिच्यन्त । तत् समुद्ररूपं पातं दादश्ानां गवाम् उपरि स्थापितं 
तासां तिख उत्तस्म्स्यस्तिखः पञ्िममुख्यस्तिखो दच्तिणमुख्यल्ति- 
खच्च पूव्वेमस्यो बभ्यूवुः । अपरः सागरपाच्रं तासाम् उपरि तस्यौ 

९९ तासां पश्चाद्धागा अन्तरे तस्थिरे। तत्पाचस्य स्थृलत्वं चतुरङ्ुलपरिमाणं 
तस्य कणेः कंसवत् शशनयुष्पाकारो दे सखे वाताख्यपरिमाणानि च 
तेन शतानि । 

९७ ऋनन्तरः स चतु दंस्तदाधाणि चतुहत्तप्रस्थानि चिस्ताचानि पित्त 
म लमयानि दश पीठानि निम्ममे । तेषां निम्माणमिव्धमभ्रत् तेषां 

९९ च्तेचाणासन् तानि च्तेचाणि च शिराभि वंद्ितानि। अपरं शिरामथ्य- 
स्थितानां त्तेचाणामुपरि सिंहगाकिरूवाकतयख्िचिताः शराणाचो- 
परिभागेऽपि तादृग आसीत् अपरं सिंहानां गवाच्चाघाऽधः खद्य- 

१० कास्य कति कति खज सन् । रकेकस्य पीठस्य पित्तलमयानि 

चत्वारि चक्राणि पित्तलमया अच्तदण्डाखासन् चतुघुं कोणेषु च स्थापि- 
तान्यवलम्बनान्धासन् तानि सिक्तान्यवलम्बनानि प्र्तालनपाचस्याघः 

९१ ख्यापितानि तेषाम् कैकस्य पाञ्च च खज आसन् । मूदधंमध्ये तदर्धं च 
तस्य वदनं इर्तेक परिमितं तच वदनं वन्तुलं स्लम्भाकति सा इस्तपरि- 
मितच्च। तस्मिन् वदनेऽपि श्ल्यकाय्थाणासन् तदीयच्तेचाणि वर्त 

९ लानि नदि चतुव्वोणानि बभूवुः । अपरः च्तेचाणाम् अधञ्त्वारि 
चक्राणासन् । तेवां चक्राणाम् अत्तदण्डा पीठेन समं निभ्मितावा- 

३२ स्ताम् खकेवां चक्रं सादंदत्ताचं | रथयचक्रमिव तेषां चक्राणामा- 
९४ छतिस्तेषाम् अच्तद ण्डनेमिनाभिश्लाकाः सन्नाः सिक्ताः । परम् 

खकेकस्य पौटस्य चतु कोणेषु स्थापितानि चत्वाय्यंवलम्बनान्यासन् 
९५ तान्यवलम्बनानि पीठेन समं निर्मितानि । रवीकस्य पीठस्य मृदौ 

इस्ताचो वत्तुलाकारश्च तत्मीठमृद्धिं तेन समं निग्भितान्यवलम्बनानि 
९९ च्तेचाणि च बभ्डवुः | अवलम्बनणषेषु च्तेवेषु च खपरिमाण्विशिदाः, 
९०८ किरूवाः सिं हास्तालचच्ताख तदधेदकाः खज तेन लिलिखिरे । इत्थं 

स तानि पित्तलमयानि दशपोटान्येक्षसेचन ख्कपरिमाणन्येकाका- 
राणि च निम्मेमे। 

= च्छनन्तरः स॒ पित्तलमयानि दश्रपरच्तालनपाचाणि निम्मेमे तेषाम् 
रुकैकं पां चतुहस्तपरिमितम् रकैकं पाचं चत्वारिंशद् वातास्य- 
परिमाणानि दधार । रकेकपीठोपरि तेषाम् रकैकं प्रच्तालनपाचं 
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निदधे। अपरं स मन्दिरस्य दच्तिणपाच्चै पञ्चपीठानि वामपा च पञ्च ९ 
पीठानि निदधे प्ररं हस्य दच्तिणपाश्रं दच्तिणकेणात् युव्यैदिशि 
सागररूपं भाजनं स्थापवामास। 

इरमः प्रच्तालनभाजनानि दर्व्वीः कुण्डानि च निर्म्ममे। इयय खपतेः 
छलेमन आान्नातः प्ररमेश्वरोयमन्दिरस्स्य छते इरमेण यावन्ति श्िल्य- 
काय्याणि कर्तव्यानि तानि सव्वाणि समाप्तानि । इत्यं क्तम्मी दयोः 

सतम्भयेरुपरि स्थिते वततैलाकारो दो मृद्धानो स्तम्मदयोपरि स्थमूंदया- 
च्छादको दे जाले, तच्जालद्वयवेनाथं चतुःष्रतानि दाडिम्बाकारा अथतः 
स्तम्भदयोपरि स्थयेा वत्तु लाकारम् द्धौ राच्छादकजालद यस्थेकेकस्य जालस्य 
छते दाडिम्बाकाराणां इदे अणी, दश्पीठानि पोठोपस्स्थानि दश- 

प्रच्तालनपाचाणि, सागररूपं पाचमेकं तत्सागरपाचस्याघो दादश्गाव- 
स्तदन्यद् ऋजौषाणि दयैः कुण्डन्येतानि तदन्यानि च यावन्ति भाज- 
नानि सुलेमन अज्ञातः परमेश्चरीयमन्दिरस्य छते इरमेण निग्मि- 
तानि तानि सव्वीणि तेजामयपित्तले निंभ्मितानि। साजा यद॑नस्य 
प्रान्तरे सखक्तातसत्तनयो मैध्यस्थितायां घनग्टदि भ्रमो सिक्तधातुना 
तानि निम्भोपयामास । अपरं भाजनानाम् अतिनाडल्यकारणात् 
छलेमान् तानि न मापयामास, ततस्तेषां पित्तलानां परिमाणं न 

छेयं । अपरं सुलेमान् परमेशखरीयमन्दिर स्याभ्यन्तरे स्थापनार्थम् रतानि 
सकल वस्तूनि चकार खणेवेदी दश्रनीयपुपय्राडि छखवगासनम्, रंख- 
रीयवाक्यस्थानस्य सम्मुखे दचत्तिणे पच्च वामे च पञ्च निम्मेलञ्वणेमया 
दीपडच्तास्तदोयानि सवशंमयानि युष्माणि प्रदीपा वत्तिकाच्छेदन- 
कत्तव्य, निम्मंलघुवणमया माद्युाज्ुरिका ऋजीषाणि खेदन्धो विया 
चाणि च, अन्तःस्थितस्य मदापविचस्थानस्य मन्दिरस्य कवाटानां छते 

[-8 1 

५४ 

४ॐ 

४ढः 

४९ 

6 । 

षहेममयाः कलाख । इत्यं परमेश्वरस्य ग्टदाये' सकलकाय्येणि सुलेमना ५९ 

समापितानि । ततः परं घ॒लेमान् खतातेन दायूदा पविचरीछतानि 
सकलद्व्याणि तन्मध्यम् आनिनाय । स तानि रुजतदेमपाचाणि परमे 

खरैयमन्दिरे स्थितेषु धनागारेषु निदधे । 

क, 

८ ऋटमाश्यायः। 

१ मन्दिरात्सगेकर णात्सवः ९९ सुलेमन च्याशोवेचनकथनं २९ ुलेमनः प्राथमाकयनं 
९२ बलिदाना दुत्॒जेनं । 
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५ अपरः सुलेमान् इखायेलोयलाकानां प्राचीनान् वंशानां मख्यनरा- 

खात इखायेलवंशानां प्रधानपिदटलाकान् परमेश्चरीयनियममनज्ञषाया 

दायद्नगरात् सियोनात् स्थानान्तरीकरणाथं यिरूए्लमे राज- 

९ समीपे संजग्राह । तत र्थानोमनान्नि सप्तममास उत्सवसमय इरखा- 

९ येलीोयलाकाः स्वै सुलेमना पतेः समीपे मिलितवन्तः । नन्तरम् 
इखायेलीयानां पराचीनगणे समुपस्थिते याजका मन्जुषां स्थानान्तरं निन्युः। 

४ प्ररमेखरस्य मञ्जषा समाजावास अावासस्यान्तःस्थानि सकलपविच- 

भाजनानि चैतानि सव्वाणि स्थानान्तरं निन्धिरे। याजका लेवीयाश् 
५ तानि नजिन्युः। ततः सलेमान टपतिस्तस्य समीपे सम्मिलिता इखाये- 
लोयलाकाखच मञ्जूषायाः सम्मुखं गत्वा ब्त्वकारणादट् असह्यकान् प- 

९ रिमेयांख मेषान् गाश्चोत्सखटजुः । अनन्तरं याजका मन्दिरमध्य इंशखरस्य 
वाक्यस्थानाख्मेऽतिपविचस्थाने किरूवयोः पच्ताणामघोा निरूपितस्थाने 

७ प्ररमेखरस्य नियममञ्जषां निदधिरे। ता किरूवा खपत्तान् मज्ञषायाः 

स्थानोापरि विस्तारयामासतुरतस्ता किरूवा मञ्जघां तदीयवहनदण्डा 

न= चाच्छादयामासतुः। तयो दण्ड्ये दींघेत्वाद् तयोरग्रागीश्वरस्य वाक्य 

स्यानस्याय्रभागे पविचस्थानाद् दटश्यानि बश्ूवुः किन्त वद्िटश्यानि 

€ न बश्ूवः, तान्धद्यापि तच स्थाने विद्यन्ते । तच मन्ञषावाम् अन्यत् 

किमपि नासीत, कोवलं मिसरदेशाद् इखायलीयवंशानां निगमन- 
काले परमेश्वर स्तः साद्धं य नियमं चक्िवान् तदीयपचयक्तं पस्तरफल- 

कद्यं तन्मध्य असीत् यतो दारोवे मसास्तत् मञ्ञषामध्ये स्थापित 

१० वान् । अपरं पविचस्थानस्य मध्याद् याजकानां वदिगमनकाले पर- 

१९ मेच्वरस्य मन्दिर पयोदन तादृक् पय्यपुय्धत यद् याजकाः पयोदान् 
सेवनम् अनुातुम् असमथ बश्चूवुः, यतः परमेश्चर्स्य तेजः परमेशरीयं 

मन्दिर पुरयामास। 

१९ तदानोँं छलेमान् व्याजहार परमेखखरो घोरन्धकारे वसतीति तेन 
१६ निगदितं । तवाधिष्टानाथे मन्दिरिमेकं मया निरमायि तव नित्यवा- 
१४ साथे तन्रिवेशनं र्दः । अपरम् इखायेलीयानाम् अखिले समानेऽव- 

तिषछमाने राजा खास्यं परारत्येखायेलोयानां छत्खं समाजम् आशिषं 

१५ जगाद । राजा कथयामास, डखायेलः प्रभुः परमेश्वरो धन्यः; स 
मम पित्रे दायृदे खवक्तेण यत् प्रतिज्ञातवान् तत् खकरेण साधित- 

९९ वान्, यथा, मम प्रनागण इखायेलीयवंे यस्मिन् दिने भिसस्दे 
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रात मया वह्दिव्कतस्तदिनम् आरभ्याहम् खच स्थाने मम नान्नोाऽधि 
खानां मन्दिरं निम्मोतव्यमित्यभिप्रायेणेखायेलीयानां कस्यापि वंशस्य 
किमपि नगर नाभिरोचितवान् किन्तु मदीयप्रजागणस्येखायेलीयवंश- 

स्याधिपतित्वाय दायृदम् भिरोचितवान्। अपरम् इखायेलः प्रभोः १७ 
परमेश्वरस्य नान्न मन्दिरमेकं निम्ोातुं मत्तातो दायुदट् मना निदघे। ९८ 

किन्तु परमेश्वरो मम तातं दायुदं वाक्यमिदं जगाद, त्वं मम नान्न 
मन्दिरः निम्मोतुं मना निरधत्था इति तव मनोागतं भमेव | तथापि १९ 
तन्मग्दिरः त्वया न निम्मातव्यं किन्तु तवेरसेनात्मजेन मम नामाथेकं 
तन्मन्दिरं निम्मातव्यम् इति परमेख्रेण यद् वचनं प्रतिज्ञातं तदेव ९० 
साधितं, ततः परमेश्वरस्य वाक्याद् निजतातस्य दायदः पदं प्राप्येखा- 

येलीयराजसिंद्ासन उपाविशम् इखायेलः प्रभाः परमेखखरस्य नाघ्ने 

मन्द्रम् इदं निरमापयच्च। परमेग्रेणास्मत्यृव्वेपुरुषाणां मिसरदेशाद् ९९ 
वदिषव्करणकाले तेः सद या नियमोाऽकारि तदौीयपचस्याधारसो चा 

मन्ूषा तस्याः छतेऽपि तच मन्दिरे स्थानमेकं मया निरूपितं। 

अनन्तरं सुलेमान् इखायेलः छत्खसमाजस्य साच्तात् परमेशखरस्य ९९ 

हामवेद्याः समीपम् उपस्थायाकाशं प्रति कले प्रसार्य व्याजदार, दे २२ 
डखायेलः प्रभो परमेशखर, ऊरधस्थिते खगेऽधःस्थितायां एथियाच् तव 
तुल्यो नापरः कश्नेखर च्यास्ते। तव यावन्ता दासाः सव्वीन्तःकर गेस्तव 
चच्तुगेचरे चरन्ति तान् प्रति खनियमं खपीतिच्च साधयसि। विश्रो- ९४ 
षतः खदासाय दायुदे त्वं यत् पत्यष्रटणोस्तद् खसाधयः खवक्लेणेत्तं 
वचनं खकरेण सफलम् अकार्घीख | दे स्खायेलः प्रभो परमेश्वर, ९५ 

खदासाय मत्ताताय दायृदे भवता यत् प्रतिज्ञातं तदधुना साध्यतां 
यथा, मम चत्ुगेचरे त्वं यद्द् अचर क्तदत् तव सन्तानाखेत् खख- 
मागमधि सावधानाः सन्ता मम टर्टिगोचरे चरन्ति तदीखायेलो- 
यराजसिंहासनेोपवेदयुपुरुषस्याभावस्तव वंशे कदापि न भविव्यतीति। 
हे रखायेल दर, खदासाय मदौयजनकाय दायुदे भवता यत् ९९ 
कथितं तत् स्थिरं भवत्िति पाथैयेऽदं । किन्त्व खरः एधिव्यां निव- ९७ 
व्यतोति किं स्यं भवेत्? पश्य खगः खगपरिस्थः खगंख भवन्तं न 
धरति तता मिग्मितं मन्दिरमिदः किं धरेत् ? हे मम प्रभो परमेश्वर श्न 
त्वं खदासस्य प्राथेनां निवेदनच्च गहाण तव दासेनाद्य या काकूक्तिः 
पाना चक्रियतेसाभवता श्रूयतां। खच स्थाने मम नाम श्याखतीति ९९ 
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= च्थध्यायः। राजावल्याः प्रथमं पुस्तकं । १९९€ 

वाक्यं यत् स्थानमिदं मन्दिरमिदश्चाधिभवतोक्तं तत् स्थानं प्रति भवता 
१० खनयने उन्मील्येततस्थानेदे्या भवतो दासस्य प्राना श्रूयतां । णतत्- 

स्थानम् उदिश्य प्राथयमानेन भवदासेन भवत्मजागणेनेखायेलीयवं पेन 
च या प्रा्ेना क्रियते भवान् तां ष्टणातु । त्वं खकीयखगनिवासे तिन् 
तां निशामय निशम्य च्तमख च। 

९\ कोनचित् खसमोपवासिनः कस्मिंश्िट् अपराद्धे लोका यदि शपथं 
निखि्य तेन तं एपरयन्ति सच श्रपरया यदि मन्दिरेऽस्मिन् तव वेद्याः 

९२९ समोपम् उपतिषटति तदहि त्वं खगोच्निशम्य कत्तेवयं कुव्वैन् निजदासान् 

विचास्यार्थतो दोषिणं सदोषं छत्वा तस्य कम्मंणः समुचितं फलं तस्म 
वितर निर्दावच्च निदाषं छत्वा तस्य निर्दाषत्वस्य फलं तस्मे वि ्राणय । 

१२ परं तव विरुद्धं पातककरणाद् रिपुभिः पराजितास्वेखायेलीय- 
प्रजागणा यदि त्वां परति पराडत्य तव नाम स्तुवन्तस्तव साच्तात् मन्दिरे 

९४ ऽस्मिन् विनयन्ते प्रायेयन्ते च तदि त्वं खगेाच्निश्म्य तवेखायेलीयलेा- 
कानां पापं च्मख तेषां पूव्वेपुरुषेभ्यो यमिमं देशं दत्तवानसि तं देशं 

4 
पुनव्वारं तान् चानय च। 

२५ परः तव विरुद्धं तेषां पातककरणाद् गगणे रुद्धीश्रते यदि छनं 

भवति तेन ते यदि स्थानस्यैतस्य दिष्ि पाथंयमानास्तव नाम स्तुवन्ति 
९९ त्वया तेषां ज्ञे जात इति विविच्य खपापेभ्यः परावत्तंन्ते च, तदि 

त्वं खगाच्निश्म्य तव दासानाम् इखायेलीयलोाकानां पापं च्तमख गन्तव्यम् 
उत्तममार्गच्च तान् खादिष् तव प्रजागणाय यं देशं भोगां दत्तवानसि 
तस्मिन् देशे ङृद्िं कारय च। 

२० परं देष दुभि्ते जाते महामायं वा जातायां शस्यानां वा 
खुष्कात्वे स्तानत्वे वा जाते खुकादिपतङ्गेषु वा जातेषु देश्श्यनगरेषु वा 

र रिपुभिरवरुद्धेषु कस्यां खित् मायां पीडायां वा बलवत्धां तवेखायेलीय- 
पजानां मध्ये केनचित् मानवेन निजमनःपीडां बुद्धा यदि काचित् 
प्रायेना किञ्चन निवेदनं वा क्रियते मन्दिरस्यास्य दिशि च कर्दयं 

९९ प्रसार्यते, तद्धि तवं निजनिवासात् खगाच्निश्म्य च्तमित्वा कत्तव्य कुरु, 
तवमेव सव्वमनुजानाम् अदि तीयोऽन्त्यौम्यसि ततस्तस्य मनुव्यस्य बम् 
च्यान्तरिकभावं जानासि तदनुसारेण तस्याचरणस्य समुचितं फलं तस्त 

४* दहि । तथा छते त्वं तेषां पृव्वैपुरुषेभ्यो यं देशः दत्तवानसि तन्मे 
ते यावज्जोविष्यन्ति तावत् त्वत्त भेष्यन्ति। 
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२०० साजावल्याः प्रथमं पुरतकं । < सध्यायः। 

अपरः तव महानाघ्नः सबलकर्स्य प्रसारितबाहाख वात्ता भिन्न ४९ 
जातीयेरपि निशएमयितव्या ; ततस्तवेखायेलीयवंगे न जातः कच्िन्नरो ४९ 
यदि तव नामाथ दृरदेश्द् आगत्य मन्दिरस्यास्य दिशि प्राथनां कुरुते 
तद्यपि त्वया खवासस्थानात् खगल्चिश्म्य तस्य भित्रजातोयस्य नरस्य ४२ 
प्रार्थनानुसाराद् यद्यत् कत्तं तत् कियता, तया छते एधि वीस्थजा- 
तोयाः स्वं तव नान्नो ज्ञानं लन्ध्वा तवेखायेलीयप्रनागणा इव त्वत्तो 

मेष्यन्ति मच्चिम्मितमिदः मन्दिरं तव नान्ना विख्यातमेतदपि ज्ञास्यन्ति । 
परः युद्धयाचा् त्वया पेषितास्तव लोका यदि स्पुभिः सह योदधु ४५ 

वदि गत्वा त्वयाभिरुचितं नगर तव नामाथे मया निभ्मितं मन्दिरचो- 
दिश्य परमेश्वरस्य साच्तात् प्रार्थनां कुव्वैते, तदि त्वं खगोत्तघां प्राधेनां ५५ 
विनयच्च निशम्य तेषां विचारस्य निष्पत्तिं कुरु। अप्रः ते यदि तव ४९ 

विरुद्धं पामर कुव्वेन्ति (यतः पापं न करोल्येवम्भुतः कोपि मानवो नालति) 
त्वया च तेभ्यः क्धा रिपूणां करेधु समपिंतास्ते यदि विजेटभि दस्यं 
निकटस्यं वा रिपुदेशं नीयन्ते, ततः परः यस्मिन् देशे ते नीतास्तच यदि ४७ 

मनसि खदशां चिन्तयित्वा पराद्य तच्च विजेतुणां देशे त्वाम् उदिश्य 

प्रार्थयमाना ऋअस्माभिरपराद्धं पातकं दुख्त्वच्च क्तमिति वदन्ति, इल्धं ४८ 
ते यदि खविजेतणं सिपिणां देशे सन्वान्तःकरणेः सव्वेप्ारेख सद त्वां 

प्रति प्ररावत्तंन्ते तेषां पव्वप रुषेभ्यस््वलया दत्तं खको यदश त्वयाभिरुचितं 

नगरः तव नासर मया निभम्मितं मन्दिरच्चोदिश्य तव साच्तात् प्राना 

कुव्वेते च, तदि त्वं खवासस्थानात् खात् तेषां पाघेनां विनयच्च निशम्य ४९ 
तेषां विचारस्य निष्पत्तिं कुरु, तव विरुद्धं छतपा्ैर्तव प्रजागरे ५० 
यद्यद् अपराद्धं तत्सव्वं च्तमख तेषां विजेतारुखख यथा तान् प्रति दयां 

कुब्धुस्तथा तान् करूणायक्तान् कुरू च । यतस्तण्व तव प्रजास्या लोाद- ५१ 
कुण्डात् भिसरदेष्ाद् खानीतास्वयेपाजितलेाकाश्च । अते ₹देतोास्तवा- ५९ 
यं दासस्तवेखायेली यपरजागणश् यम् नुनयं कुरूते तस्मिन् भवता 

टृष्िरारोाप्यतां याच्च प्राथेनां भवन्तम् उदिश्य कुरुते सा निशम्यतां । 
डे प्रभो परमेश्वर, अस्मत्यववेपुरुषाणां भिसरदेप्रादट् वदिव्करणकाले ५ 
भवान् खदासेन मूससा यदद् गदितवान् तदद् भवानेवास्मान् खोपा- 
ल्निंतत्वे नियोक्तुं एथिवीस्थाभ्यः सव्वेजातिभ्यो विष्रेषितवान् । 

सखलेमान् परमेश्वरस्य समोपे छत्लाम् रतां पाथेनां निवेदनञ्च ५४ 
समाप्य परमेश्वरस्य दामवेद्याः सम्मुखे जानुपातनाद् उत्थाय गगणस्य 

200 



< अध्यायः । सराजावल्याः प्रथमं पुस्तकं | २०९. 

५५ दिशि इत्ते प्रसाग्यावतिमानः सन् उचैःखरेण वाक्यरेतेरिखायेली- 

५९ यानां कत्ल समाजम् खाशिघं जगाद, परमेश्रो धन्धा भवतु, यतः 
स वदत् कथितवान् तददेव खकौोययखायेलीयप्रजागणाय विश्रामं 
व्तरत् | स खदासेन मृससा यावन्ति मङ्गलवाक्यानि गदितवान् तेषां 

५७ सर्व्वैघां मध्य खकमपि निष्फलं नाभवत्। अस्माक प्रभुः परमेश्वरो 
यादृग् अखस्त्ृव्वेषुरुषाणां सदाय सीत् तादृग् अस्माकमपि सहायो 

४८्भवतु सोऽस्मान् न जहातु न वा व्यजतु। किन्त्व समत्पव्वेषु रुषास्तेन 
यान्धाज्ञाविधिविधानान्यादिदास्तानि वयं पालयन्तो यत् तस्य सव्वे- 
मर्जखरेम तदथेम् अस्माकम् अखन्तःकरणानि खसमीपम् कर्षतु | 

५९ पर्मेशखरस्य सम्मुखे यानीमानि वाक्यानि मया निवेदितानि तानि 
दिवानिश्म् असमत्ममोः परमेश्वरस्य सन्निधौ तिषन्तु तेन च खदा- 
सस्येतस्य खकोयेखायेलोयप्रजागणस्य च विचारः प्रतिदिनं यथा कच्य- 

६० स्तथेव साध्यतां] ततः परमेश्वर ख्वादितीय डंखरस्तदन्यः कोपी. 
९९ खरो नास्तीति एथिवीय्धेः सर्व्वजातोये जस्यते । वयच्चाद्येव सन्वैदा 

यथा तस्य विधीन् चरेम तस्या्ञाख पालयेम तथास्मत्रभुं परमेश्र 
प्रत्यस्माकं मनांसि श्िराणि स्थास्यन्ति | 

६९ च्छनन्तरं राजा तेन समं सव्वं इखायेलीयलाकाख परमेशखरस्य 

९> सम्मुखे बलिदानम् अनुतच्थुः। सुलेमना दाविंशतिसदखाणि गवो 
विंश्तिसहखाधिकवं लच्तं मेषाश्च मङ्गलाथंकनलिरू्पेण परमेखराया- 
दोवन्त, इत्यं राज्ञेखायेलोयलोकेख मन्दिरं पावितं। तस्मिन दिवसे 
परमेश्वरीयमन्दिरस्य सम्मुखस्यप्राङ्णस्य मध्यदेशे राता पविचीकछतेा 
यते दामा्थंका बलयो निवेदित वल्तनि मङ्लाथेकबलीनां मेदांसि च 
तचेव तेनोत्यद्टानि यता देताः परमेरस्य सम्मखे स्थिता पित्तलमयीं 

यच्लवेदिः च्तदत्वात् हामबलीन निवेदितवस्तनि मङ्लायथकवलीनां 

६५ मेदांसि च धत्तं नाशक्रोत् | तस्मिन् समये सुलेमान् तेन सद इमातस्य 
परवेश्स्थानमारुभ्यमिसर्देशोयां सोमास्थसरितं यावत् सर्व्ववाम् इखा- 
येलीयलोकानां मदहासमाजखख सप्ताददयम् अथेतश्चतुद॑प्रदिनानि 

६९ यावत् खप्रभोः परमेश्वरस्य साच्तार् उटजोद्छवं चकरो। अनन्तरम् 
दमे दिने लाका राज्ञा विष्टाक्तम् आशिषं जगदुः | ततः परः 

परमेश्वरेण खदासं दायृद' खप्रजागणम् इखायेलोयवंशच्च प्रति यद्यत 
मङलं छतं तेन प्णाल्लचित्ता इधिताश्च ते खं खं वासख्ानं जग्मुः । 
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ण्ये राजावल्याः प्रधमं पुस्तक | < ध्यायः। 

2 नवमोऽध्यायः 
१ दितौयदशेने जाते रुरूमना साद्म् दशरस्य नियमः ५० खुलेमनरौीरमयाः परस्प- 

रम् उपायनदानं ९५ नानानगराणां निम्म्ाणं २० किनानोयप्र्टतौनां दासल्रस्य 
कथनं ९४ फिरोणा दुददितु निजग्टदगमनं २५ सुलेमनः सां वत्सरिकबल्िद्ानादि 
२९ तस्य पातानां कथनं। 

परमेश्चरीयमन्दिरस्य राजप्रासादस्य च निम्मारे तदन्यानि यावन्ति 
निवेश्रनानि सुल्ेमनोाऽभिलाषात् निर्मितानि तेषामपि निम्मारे समा 

पर मेश्वसो यद्ग गिवियोने छलेमने दश्नमददात् तादृग दितोयवारं 

तस्मे दष्नं ददोा। परमेश्वरस्तं जगाद त्वं मम साक्ताद् यां पाथनां यच 

निवेदनं छतवान तत् मया अतं तच्च मदौयनाभ्ना निव्स्थित्यथं यन्म- 

मन्दिरं निरमापयस्तदपि मया पविचीकहछतं तच्व मम टष्टि मनख् 

सववेदा श्थारूति । अपरः तव ताते दायुद् याद्क् चरितवान् तादक् 
त्वमपि यदि सि्मनसा सारल्येन च मम सच्तात् चरन् मया 
यथादिदः तयेव कम्मं करिष्यसि मम विधीन् आज्ञाश्च पालयिष्यसि 
च, तहँखायेलीयराजसिंदासनोपवेद्ुपुरुवस्याभावस्तव वंशे कदापि 
न भविष्यतीति मया तब ताताव दायुदे यत् प्रतिच्कातं तदनुसारात् 
तवेखायेलीय राजसिंहासनं सदोच्नतं स्याखति । किन्तु यूवं युश्मदंश्ण्च 
यदि मत्तोऽपख्व्य मयादिदान् आ्ाविधीन् न पालयिष्यथ, यदि 

च विपचगामिने श्रूत्वेतरदेवान् सेविष्यध्वे पणंस्यय च, तदह खायेलीय- 

वंषभ्या यो देषा मया दत्तस्तस्मात त उत्पाटविष्यन्ते वच मन्दिरं मम 

नामां पविचोकतं तदपि मया खटृट्टिगिचराद् दवयिष्यते तेनेखाये- 
लीय वंशः स्व्वजातीयानां परिभाषणपरिहासयारुदाडइर्णं भविव्यति। 

तता ये लोका रतस्य प्रांखुमन्दिरस्य सन्निधिना त्रजिष्यन्ति ते चमत्- 
छताः सन्ता निरसिष्यन्ति देशमेतं मन्दिरच्च प्रति परमेशखरः कुत रखता- 

दृशं छतवान्? इति प्रच्छन्ति च । तेन लेका प्रतिवच्न्ति लोकानामे- 

तेषां पुन्बेषुरुषा येन मिखरदेश्ाद् वद्िरानोता इमे खेवा तं प्रभं पर- 
मेख्र विद्धायेतरदेवान् आखश्िद्य तान् प्ाण्मन् असेवन्त च तत्वारणात् 

परमेश्वर कान् इत्यम् अपन्नामङ्गलान् छतवान्। 

परमेश्वरस्य मन्दिरं राजनिवे्रनच्वेमे दे वे्सनी निम्मापयता स॒ले- 

मना ये विंशतिवत्सरा यापितास्तेषु सोरीवराजा इहीरुमः सुलेमना 

यथाभिलषितं तथेव तम् र्रसकार द॑वदारुका्टे चछवणच्छापञ्चत- 
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₹ ऋथ्यायः। साजावस्याः प्रधमं पुस्तकं । २० 

वान ततो हेतः सलेमान् हीरमाय गालोलप्रदेश्स्थानि विंशतिं 
९९ नगराणि वयश्राणयत् । अतस्तेषु वत्सरेषु गतेषु इीरमः सुलेमना दन्तानि 

तानि नगराणि ष्टुं सोाराट् खाजगाम किन्तु तानि तस्मे नारोचन्त। 
९२ ततः स जगाद दहे मम ातस््येतानि कौटृश्ानि नगराणि मद्यं 

वितोणानि ? तत्कारणात् तस्य देशस्य कावृूलोा (ऽतुट्टिकर इति) नाम 

१४ तेन छतं तस्य तदेव नामाद्यापि विद्यते| दोरमोा विंश्व्यधिकश्तकि- 
क्तारपरिमितं हेम रा प्रेषयामास। 

१५ छथ सुलेमनः कारूनिव स्य ढनत्तान्तोऽयं। स निवहः परमेश रोयमन्दि- 

रस्य खनिवेश्रनस्य भिल्ल यिरूषएलमीयपाचीरस्य इात्योरस्य मगिदो 
९९ गंषरस्य च निम्माणा्ैः तेन सङ्दीतः। मिसरदेशीयेो श्चूषतिः फिरेन् 

युद्धेन तद् गेवरनगरं वर्णंछय वङ्किना दादयिला तञ्निवासिनः 
किनानोयलोकान् नित्य च खदुडिचे सुलेमनेा जायाये तद् ददिवान्। 

९० अतस्तद् गेषरम् अधःस्थितं वैयोरोणं वालतं रे्मध्यस्ये प्रान्तरे स्थितं 
९९ तद्नारः सलेमनः काषनगराणि रयनगरा्ासह्िणं नगराणि 

तदन्यद् वि रू्ालमे लिवानेने छत्कराद्धे च यद्तचिम्मपयितुं सुलेमान् 
अभ्यलघत् तदपि, सब्वोखयेतानि यथाभिलाघं सुलेमना निम्नपितानि। 

९० इखायेलीयवंशाद् अपरवश्ोद्धवा य डमारौीयदहित्तीयपिरिषीयह्दि- 

९१ व्वौययिवृघीयलाका अवशिष्टाः सन्त इखायेलीयवंश विनः न श्रोकिर 

तेभ्य उत्पन्नो देर चावशा वंशः सुलेमना सङ्दीताऽद्य यावद दास- 
९९ त्वापत्रकारुनिवदहा $कारि। इखायेलोयवष्टोाद््वाः के$पि स॒लेमना दासा 

न चकिरे ते तस्य योद्धारो मन्त्रिणाऽध्यच्ता रथिनो रयाधिपतयो 

९२ हयारोदिणख बभ्चूवुः | सलेमनः कम्भोाध्यच्ताणां मध्ये पच्चाश्दधिक- 
परञ्चश्रतानि मुख्यनराः कम्मेकारिगं कारुनि वदम् अशिषन् | 

९४ अपरं फिरोणो दुहिता दायुट्नगरात् खग्टदमधेतस्तस्थाः छत 
राजा यन्निवेश्षनं निरुमापयत् तचाजगाम ततःपरं स भिल्ल निम्नौा- 
पयाञ्चकार | 

९५ सलेमान् परमेश्वरस्य छते यां हामवेदिः निभ्मितवान् तस्यां प्रतिवभें 
चीन् वारान् हामार्थंकान् मङ्गलार्थकांख बलोन् अच्छदयत् परमेशखरस्य 
सम्मुखे स्थितायां वेद्याच्च धूपान् चज्वालयत् | इव्यं मन्द्रिनिम्भीणं तेन 
समापितं। 

९९ अपरम् स्देमदेशरे खूपाख्यसागरस्य तट णलतस्य पां स्थितं यद् 
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। 
२०४ राजावल्याः प्रथमं पुसतक | १० ध्यायः। 

(= ५ ५ न न (6.५3 
इत्सियोनमेवरनामक स्थानं तच सुलेमान् पोतान् निम्मापयामास। 

तेषु तेषु हीरमः खलेमनोा दासैः साड सागरकाविदान खकीयान् ९७ 
नियामकान् दासान् अप्रेषयत् । त ओफौर देशं गत्वा तच विंशव्धि- ९८ 
कचतुःप्रतकिक्रोरपरिमितानि खणानि गद्ोत्वा खलेमनः समीपम् 
अनयन् | 

१० द्शमेऽध्यायः। 
१ भििवादेश्ौयरा्याः कथनं १९ रौरमस्य राज्ञः कथनं ५४ सुलेमना सुवणेमयफलं- 

कानां निम्मोणं ९८ सिंहासनस्य वणेना २४ तस्य समोपे जलाकानां समाग रथा- 
नास् अञ्चानाञ्चानयनस्य कथन । 

अपरः परमेश्रस्य नामां सुलेमनः कीत्तिः शिवादेशस्य मद्दिष्या- ९ 
रयत ततः सा प्रवङ्िकाभिस्तं परोच्ितुम् आजगाम । सा सुगन्धिद्रव्य- ९ 

प्रच॒रसखणमणिवािनां मद्ाङ्गानां निवदेन मद्ासमारोद्धेण चारता 
यिरूएलमम् गच्छत् सुलेमानम् उपस्थाय च सव्व खमनोगतमधि 
तं समभाषत । ततः सा वद्यद् अष्टच्छत् तत् सब्बे सुलेमान् तां जगाद, २ 

तन्मध्ये नपेणागम्यं किमपि वाक्छनासीत् स तां सव्वमेव ज्ापितवान्। 

ष्तः सुलेमनो चानं त्चिभ्मितं मन्दिर तस्य भोजनासनसखभच्यवयाख- 

माल्यानां परिवद् परिचारकानां खणीवेष्य पानपाचवाङ््िगिणः पर- ५ 

मेश्चरस्य मन्दिरे तस्यारोहण्ञ्चेतानि सव्वाणि दहरा सा शिवादेश्स्य 
महिषी इतक्ञाना ब्श्व। सातु राजानं जगाद, भवतः कम्मीणि <€ 
्ञानच्चाधि या किंवदन्तौ खरे मयाश्रावि सा सव्येव। किन्त्वहं 
यावदागत्य खनेचाभ्यां सव्व नापण्यं तावत् तां जनश्चतिम् चस्याम् 

मन्ये, किन्तु पश्यादंमप्यद्ं न अ्ुतवतो । भवतो ज्ञानम् उत्तमत्वच्च 
मच्छतां किंवदन्तीम् अतिशेते । धन्या भवता नरा धन्या भवते भ्ट्या र 
यतस्ते निनद्यं भवतः साच्तात् तिष्न्तो भवता ज्ञानालापं षटरवन्ति | 

धन्यो भवतः प्रभुः परमेशखसा यतः स भवति तुषेवायेली वराजसिंहा- < 
सने भवन्तम उपावे्यत्। परमेशखरा नित्यम इखायेलवंऱे पोयत 

ङतिकारणाद् भवान् यद्याय धम्मच्च समाचरत् तदथ स भवन्टं 
राज्याभिषिक्तम् अकरोत् । सातु रा विंश्व्यिकग्तकिक्तंरपरिमि- १० 

तानि सुवणानि प्रच॒राणि छगन्धि्रवयाणि मणींच्चददौा। शिवारेशस्य 
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१० ध्यायः । राजावल्याः परथमं पुस्तकं । २०४५. 

राजी सुलेमने पतये यादृशानि स॒गन्धि्रवयाखददात् तादृशानि सुग- 
न्धिव्याणि बाडल्यरूपेण तत् स्थानं पुनः कदापि नानोतानि। 

१९ अपरः होरमस्य यः पोतराफीरदेणत् सुवणान्यानीयन्त तेः प्रच- 

राणि मलयजकाष्टानि मणय तस्माद् आओफीरदेणणट् नीयन्त । 
१२ राजा तं मंलयजकारूः परमेश्वरस्य मन्दिरस्य राजप्रासादस्य च 

निमित्तं त्तु दस्तम्भानि गाथकानाञच्च छते वत्लकोः वं्यादीनि यन््ाणि 
च निम्मापयामास। तादृशानि मलयजकारान्यद्य यावत् पुन नोनीतानि 

१२ न दृद्ानिवा। अनन्तरः शिवाया महिष्याः प्रा्थनातस्तस्याः सर्व्व 
मनोरथः स॒लेमना राक्ता साधितस्तदपराण्पायनान्यपि छलेमनेा 
रात वदान्यत्वात् तया लब्धानि, ततः परसा खभ्टव्यगसोन साड 
खदेशं पराडत्य जगाम । 

९४ अनन्तरः साथवाह गणाद् वाणिजगणाद् वश्रीश्ुतन्टपगणात् प्रदेश्ण- 

१५ ध्यच्तगणाच सलेमान् यानि धनान्यलभत, तानि विना संवत्सरे 
बट घश्मधिकषटश्तकिक्रपरिभितानि देमानि सुलेमनः समीपं समा- 

१६ गतानि । ततः सुलेमान नरुपतिस्ताडितसुवग द प्रते वत्तलाका- 

रपफलकानि निम्मापयामास तेषामेककस्मिन फलके वट्एतश्ेकल- 

९७ परिमितं छवणं प्रयुक्तं । अपरं स ताडितख्ुवणेस्लोणि शतानि 
चम्मोाणि निम्मोपयाद्धकार तेषामेकेकस्मिन् चम्मणि चिसेटकपरिमितं 
सुवण पयता । अनन्तरं राजा लिवानोनार्ण्यण्टदहे तानि निदधै। 

९८ अनन्तरं राजा दन्तिदन्तमयं सिंद्ासनमेकं निम्माप्रयामास तच्ा- 
१९ ्तमसुवर्गे मेणयामास । तस्य सिंहासनस्य षट् सोपानान्यासन् सिं 

इासनस्योद्धंभागचख पश्चात् वन्तलाकार आसीत् उपवेशनौ यस्थानस्य 
पाश्र॑योखख इस्ताकारे अवलम्बने आस्ता तयोशखावलम्बनयोरग्रे दा 

९० सिंदावतिकतां । तेषु बषटसोपानेषु पाश्योदादश्र सिंहा अतिष्न् 
९९ य्ताटृश्रं सिंहासनं कस्मिंखिदट् रां न निरमायि। सुलेमना पतेः 

स्वणि पानभाजनानि देममयान्यासन् तदत् लिवानानारर्णग् हे 
स्थितानि सव्वणि भाजनानि निम्मलघवणेमयान्धासन् रजतमयं 
किञ्चन भाजनं नासीत्। सलेमनोा राजत्वसमये रजतानां किमपि 

९९ मुल्यं नासीत् । वता इीरमस्य पातेः सादं राच्ोऽपि तर्शोशगामी पोत- 
निवदः समु आसीत् | वर्धच्रयात् परं वारमेकं स तरशशगामी 
पोतनिवद् आगत्य देम रजतम् इभदन्तान् कपीन् शिखिनश्वानयत्। 
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२० राजावल्याः प्रथमं पुस्तकं । १९ ध्यायः | 

व्यनेन प्रकारेण वित्तविदाभ्यां सुलेमान् नरपति मंदिनीस्थानाम् इतरेषां ९९ 

सकलश्चूपतीनां प्रधाना बग्दूव। 

रेण सुलेमनो मनसि यत ज्ञानं निदितं तस्य तजज्ञानस्य २४ 
वचांसि ओतु मनुजाः सुलेमानं सात्तात् क्तम् अखयतन्त | ते च प्रति- ९५ 
वधं खं खम् उपायनम् अथतोा रजतमयानि देममयानि च भाजनानि 

वसनान्यस््राणि सुगन्धिद्रयणि इयान् अश्तरांखख समानजिन्युः। 

अनन्तरः सुलेमान् स्यन्दनानि इयारोदिणख संजग्राह तस्य चतुः- ९९ 

श ताधिकसदखं रथा दादशसदखाणि इयारोदिण्श्चासन् ते च 

तेन स्थनगरेषु यिरूश्ालमे च राजनिकटे निदधिरे | रजा विरू- ९७ 

एलमे बाडल्यकारगाद् रजतानि पाघाणवद् रख्रसकाखानि च प्रान्त 

र स्थाडम्बरेन्धनवत् साधारणानि चकार । सलेमना इया मिसरद् शाद् ९२८ 

अआनीयन्त राजवणिजाम् रखकेकेन निवद्देनेकंकोा इयनिवदा मूखयेना- 

लभ्यत | तेन निसरदश्णद् ऋानीतस्यकस्य रयस्य मूल्यं षटशतानि ३९ 

जलमदा यस्यकस्य च मल्यं सार्ंश्टतं सदा इत्यनेन मुख्येन ते 
दित्तीय्रानाम् इमारीवानाच्च श्पतीनां छते समानिन्धिरे। 

११९ एकाद्णऽध्यायः। 
योष्द्धिः सुलेमनेा देवतापूजनं तं प्रति परमेश्वरेण तिरस्करणं १४ तस्य रिपो 
दददस्य कथनं ९२ तस्य रपि रिषाणस्य कथनं २६ तस्य रिपो यारवियामस्य 
कथनं ४९ खुलेमना मरणएकथनच्च । 

खलेमान् नरपतिः फिरौोणे दुद्धितरः विना बङ्णीखितरदेशणौया- ९ 
खता मोायावीयाम्मोनीयेरोमीयसीरानो यहित्तीयवंश्ौयास योषित्छ- 
पीयत । युयं तेषां मध्यं मा गच्छत तानपि यु्राकं मध्यम् खागन्तुं मानु- ९. 
जानीत यतो देतात्ते युश्राकं मनांसि खदेवान् प्रत्यवश्यम् अाक्रच्छ- 
न्तीति वाक्यं यानधि परमेश्वरेगेक्तं तादृष्ेखितरनातीयेधु खकतेमान् 
पमाम् आसज्यत | तस्य सप्तशतानि मदहिष्यस््नोणि एतानि उपपल्य- 
खासन् तास्तु तदीयं मना विपथे समाकषेन् । ततः चघ॒लेमने वादं- 
क्यकाले तस्स मनसि खयोषिद्धिरितरदेवानाम् अनुगमनाय समा- 
छर तस्य॒ तातस्य दायुदोऽन्तःकर्णं याटक् खप्रभ परमेशखरं प्रति 
सरलमासोत् तस्यान्तःकरणं तादक् सरलं न त्धेो। किन्तु खलेमान् ५ 

सीदोनोयानाम् अस्तारोताख्याया देव्या अम्मानीयानां मिलकमास्यस्य 
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९९ ध्यायः । राजा वल्याः प्रथमं पुस्तकं । २०७ 

ई एणयदेवस्य चानगामी वश्व । अनेन प्रकारेण सुलेमान् परमेश्वरस्य 
साच्तात् पातकमाचरत् स निजताते दायृद् डव सव्वेतोभावेन परमे 

७ रस्यानुगामौी न बभूव । तस्मिन् काले सुलेमान् मायावीयानां किमोाश्ण- 
ख्यस्य णयदवस्य छते ऽम्मोनीयानां मालकाख्यस्य रदे वस्य छते च 

= विरू्रालमस्य सम्मखस्थे पव्वते भ्टगस्थानं निम्मापयामास | तस्य सव्वा- 

साम् इतरजातीययाधितामनरोधात् तेन तथेव छते ताः खकौयान् 
ड्देवान् उद्दिश्य धुपान् अज्वालयन् बलिदानञ्चाकुन्वेन् । 

९ इखायेलो यः प्रभुः परमेशो वार्यं सुलेमने दशेनमददात् तं 
९० विदय तस्य मनो विपधारुद्टमभवत् यस्यादेशेन च स डतरदेवानाम 

अनगमनात निवारितस्तस्य परमेश्वरस्य तमादेशं स॒ लङ्कितिवान् 

१९ ख्तस्म्रात् कारणात् परमेश्वरः सुलेमानं प्रति चकाप। खतः परमश्वर 

सछ॒लेमानं जगाद कम्भतत् त्वया कतं मयादिरुनियमविधाने त्वया 

लङ्किते चेतिद्धेतो मया राजत्वं तत्ताऽपडारिस्यते तव दासाय दास्यते 

९९ च । किन्तु तब तातस्य दावुदोऽनुरोधात् तव जीवनकाले तन्मया 
९६३ न करिष्यते तव सुतस्य करात् राजत्वम् अपदारिष्यते। अनन्तरं मम 

दासस्य दायुरो ममाभिरचितस्य विरूशालमनगरस्य चानुरोधान्मया 
छत्खं राद्ध नापछव्य वंश रखकस्तव एुच्चाय दास्यते। 

१४ अनन्तरः परमेशखरः सुलेमनो विरुख्म् इदोामोयदददनामानं वरि- 

णम् रकाम् उदस्थापयत् स राजवंशेद्धव असीद् इदोमदेशे च न्धव- 
९५ सत् | दोमदेशे दायुदोऽवख्ितिसमये सेनापति यौवावेा इतलेाकान् 
१६ शसश्णने स्थापयितुं गत्वेदोमीयानां सव्वेयुंसो हतवान् । योयाव इखाये- 

लीयाः सव्वं लोकाश्ेदोमीयानां सव्वेपुरुषाणां इननं यावत् षरमासान् 

९७ तचरावातिषन्त । किन्त स इदद्त्तेन सदितास्तत्तातस्य भ्टव्यानां मध्ये 

कतिपया इदोमीयलेाकाञ मिसरदेशगमनाय पलायन्त तदानीं ददद्ः 

१म् तद्रो बालक खसीत्। तेतु मिदिवनात् प्रश्याय पास्यं प्रापुः। 
अनन्तरः पारणस्थान् कतिपयान लोकान् सङ्गिनः छत्वा मिसरदेशं 
गत्वा मिसरीयराजस्य फिखाणः सात्ताद् उपतस्थिरेसचदइददाय निवे- 

१९ प्रानं ददा ततिं निरूपवामास श्ूमिं विततार च | ततः फिरोन् ददद 

ऽतीव तुष्ट खभाय्यावास्तहपिनेषाख्याया मददिव्या भगिनीं तं विवा- 

९० इयामास। अपर तद्धपिनेषाया भगिन्यां तस्य गिनुवतनामको पुनल 
जाते तहइपिनेषा फिरौणः प्रासादे तमपालयत् ततः स गिनुवतः 
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२०८ राजावल्याः प्रथमं पुस्तकं | १९ खथ्यायः। 

मिरौणः सुतानां मभ्ये फिरौणे निवेशने न्यवसत् । अपरं दायुट् खथि- ९९ 
ह्रगण डव मदानिङां गतः सेनापति यौयावश् ग्टत इति वात्ता भिस- 

स्ट ख॒त्वा ददः फिथेणं जगाद भवान् मां विदटजतु मवा खरेण 
गन्तव्यः। ततः फिरोन् तं पप्रच्छ मम समीपे तव कस्यापि वस्तुनाऽभाव ९९ 
खाते यत्वं खरेश्गमनाय यतसे? स उक्तवान् कस्याप्यभावोा नास्ति 
तथापिभवान मां विखष्टुम् चहति। 

अपरम् खरः सुलेमनोा विरुद्धम् इलियादस्य पललं रिषणं वेरिणम- २३ 

प्युदस्थापयत्। स खपभोः सावा पते छंददेषरस्य समच्तात् पलायाञ्चको। 

दायद्ा तस्यन्टमते लकानां इननकालेसपरूषान खसमीपे संगर ल्य दस्य- ९४ 
संघस्याधिपति बभव, ततस्ते दम्मेषकं गत्वा तच न्यवसन् दम्मेषके राज- 

त्वच्चाकुन्बन् । इत्थं इददस्य विपतच्ततां विना तेनापि ख॒ुलेमनोा याव- ९५ 

व्जीवनं इखायेला वपररीव्येन वेरित्वमकारि, इखायेलम् ऋटतीयित्वा 

साऽरामस्योपरि राजत्वं चक्रिवान्। 
ङफुयिमीयनिवाटस्य युचः सिरेदानिवासौ यारस्वियाम डति नान्ना ९६ 

सुलेमन र्का दास खासीत् सिरूयानाभिका तस्य माता विधघवा- 

सीत् सोऽपि रच्छ विपक्तताम् आचचार । राज्ञः प्रातिक्रल्येन तस्य ९७ 
विपत्तताचरणस्य खत्तान्ताऽयं; खलेमान् मिह्ञं निरमापयत् खतातस्य 

दायदः नगरस्य भस्रश्यानानि च पनरपरयत्। स च यारवियामा ९८ 

वीर्यवान् परूष चासीत्, अतः सुलेमान् तं युवानं कम्मश्ररः बद्धा 

 युषपा वंशौ यस्य छत्सस्य कारूनि वदस्य कटत्वे नियुक्तवान् । तदानीम् ९९ 

खकदा यारविवामे विरूएएएलमात् वद्धि गते शीलोनीयादहियनामा 

भविष्यदादौ परिद्ितनूतनवसनं तं वर्त्मनि साच्ताचकार, तदातदो 
विना च्ेवे कोऽपि नासौत्। ततोाऽहियस्तस्य गाचस्थितं नूतनवसनं २० 
त्वा सज्छिद्य द्वाद्प्राखण्डानि चकार, यासर्वियामं जगाद् च त्वमात्मनः २१ 

छते दश्खण्डानि गद्धाण यत इखायेलः प्रभुः परमेश्वरो वदति पश्च 
घलेमनः करात् मया राद्युमप्ष्य द श्वं शास्तुभ्यं दास्यन्ते । मम दासस्य ९ 
दायृदोऽनुरोधाद् इखायेलौयानां सव्वेवंश्णनां मध्ये मयाभिरुचितस्य 
यिरूश्लमनगरस्य चानुरोधाद् अवशिट रको वंश्स्तस् स्थास्यति । 
यतो हतास्ते मां विदय सीदोनोयानां अस्तारोताख्यां देवीं मोयावी- ३ 
यानां किमेःश्।ख्यं देवं अम्मानवंप्रोयानां मिल्कमासख्यं देवच्चपुजयन्; 
तस्य ताता दायूट् इव ममाभिलाघं विध्यान्नाञ समाचरितुं ते मदीय- 
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१९ ध्यायः । सराजावल्याः प्रथमं पुरक । २०६ 

९४ मार्गेषु न चरन्ति । किन्त्वद्ं तस्य करात् छतसं राजत्वं माक्रच्यामि, 
मदीवादेशविध्याचस्णात् मयाभिरुचितस्य मदोयदासस्य दायदोऽन्- 

९५ रोाधाद् खं तस्य यावच्जीवनं तं नराधिपतित्वे स्थाख करिष्यामि। ततः 

६९ परः तस सतस्य करात् मया राद्ुमाक्लव्य द्वंशाम्त्भ्यं दास्यन्ते, तस्य 
पुत्राय चेक वंगो दास्यते, वता मम नाघ्नः ख्थापनाथ यब्रगर विरू 
लमं मयाभिरुचितं तच मम दासस्य दायुदः प्रदौपेन मम साच्ता्चिय 

६७ ठउ्वलितव्यं । अनन्तरः मयानुग्टदइीतस्वं यदा बथाभिलाषं राजत्वं कुव्व॑न् 

द८ इखायेली यश्चूपति भं विव्यास, तदा वदि मदीयान्ना ग्रहीष्यसि मम 
मार्गेषु चरिष्यसि मम दसो दायृद् श्व मदीयान् खअादेशविधीन् 
खचरन् ममेदटकम्माणि करिष्यसि च, तद्दिंतव साहाय्यं कुव्बेला मया 
दायुदो वंश इव तव वंशेऽपि स्थिरः कारिव्यते, इखायेलीयलाकाखं 

९९ तुभ्यं दास्यन्ते । तदप्रराधाद् दायुदो वंशे मया ज्ञोशव्यते किन्तु 
५* तब्रित्यं नहि । ततः परं स॒ुलेमनि यारवियामं इन्तुं यतमाने यारवि- 

यामे भिसरदेशं पल्य मिसरदोशीयं शशकं राजानम् अशिव्य 
सुल्ेमना मरणं यावत् मिसरदेष्टे तद्थिवान्। 

७९\ सखलेमनाऽवशि्टं चरिच्रं तस्य सव्व॑कम्मीणि च्ानद्धेतानि कि सले. 
५९ मनखरिचास्ये ग्न्य न लिखितानि? स सुलेमान् चत्वारिंशद् 

बधौणि यावद् यिरू्ालमे वसन् छत्ल्ेडायेल उपरि राजत्वं चकार । 
०३ अनन्तरः सुलेमान् खपिदटगण इव मङानिद्रां गत्वाखतातस्य दायुदो 

नगरे शसश्ाने स्थ्रापितः। ततस्तस्य युच्च रिइवियामस्तस्य् पदे राजत्वं 
चकार 

४५०५ 

१९ दद् शणव्यायः। 

९ रिदवियासस्य समीपं लाकानां निवेदनं ९ तरणसङ्भिनां मन्तण्या सलोकान् 
भ्रति रिदवियामस्य कठिनात्तरप्रर्ानं १९ इखाथला दशवंशानां राजद्रादकरण॒ 

९९१ तेः सद येधनाद् भविष्यद्राक्येन रिदवियामस्य निवारणं ९५ द्शवंशानाम्ं 
प्ररि यारविवामस्य राजल प्रतिमाद्रयस्थापनच्च। 

९ च्यनन्तरम् इखायेलीयवंशेषु सव्वंषु रि हइवियामस्याभिषेकाै शिखिमे 
९ समागतेषु रिहवियामाऽपि शखिमं जगाम । स्त्यनन्तरे मिसरदेश- 

प्रवासी निवाटस्य सरता यार्वियामन्तां वात्ता च्रुतवान्। स यार- 

९ वियामः सुलेमनेा रान्नः सम्मृखात् पल्य मिसर्देश्रो प्रावसत्। तसः 
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५ ̂ राजावस्याः प्रथमं पुर्तकं | १२ अध्यायः | 

प्रसं द्रतैराद्ृतः पुमरागतः। सतु वारविवामः सम्मिलिता दखायेलोय- 
लोकाच रिहवियामाय वाक्यमेतत्निवेदयामास्ः, तव तातेऽस्माख गुरु 
युगम् खारोपितवान्, कठिनदासत्वरूपं यद् गुरू युगम् असमाखारोपितं 

तद् अधुना त्वया लघुतरः कियतां तथा छते वयं त्वां सेविष्यामद इति। 
ततःस तान् प्रतिजगाद यूयं गच्छत दिनचयात् परः पुन ममान्तिकम् 
अगच्छ तेति । ततो लाकाः प्रस्थिताः | 

अनन्तरः सुलेमनोा जीवनक्रालेयेतं पर्यचरन् राजा रिहवियामन्े 
प्राचीनैः सह मन्तवित्वा तान् पप्रच्छ युष्माकं मन्तणया लाका इमे 
मया किं प्रतिगदितवयाः? ततस्ते तम् ऊचः. भवान् यद्यद्य लाकानाम 

ख्तेवां किङ्करा श्छत्वा तान् सेवते मधरवचनेख तान प्रत्यत्तरःं वदति 

तहि ते सव्वंदा भवतो दासा भविष्यन्ति किन्तस तेः प्राचीने निवे 

दितां तां मन्लणां विद्ाय तस्य समवयस्का ये तरूगास्तं पय्यचरन् 
तेः सद्र मन्तयित्वा तान् पप्रच्छ युष्ाकं मन्तणया लाका इमेऽस्माभिः 
किं प्रतिगदितव्याः? ते 

च्यारोपितं तत् त्वया लघतरः क्रियतामिति । ततस्तस्य सम वय स्कास्तर- 
णास्तम् ऊचः, तव पिचा यद् गरू यगम् अस्माखारोपितं तत् त्वया 
लघतरं क्रियतामिति वाक्यं येभंवान् उक्तस्तान् इमान् लोकान् प्रति 

भवता यद् उत्तरः कत्तव्य तदिद् । भवान तान् वदतु, मम तातख 

कटिदोणात् मम कनिंङाङ्गलिस्पि स्थूलतरः । खता मम पिता यद 
गरूयगं यश्माखारोपितवान् तद् युश्मदीययुगं मया गरूतरं कारिव्यते 

मम तातेन युयं कशाभि दण्डिताः किन्तु मया ग्रथियुक्ताभित्ताडनीभि 
द॑ण्डयिय्यध्व इति । अनन्तरः दिनच्यात् परः युद्ाभि ममान्तिकं 
पनरागन्तव्यं राज्ञ रखुतस्मार् आद् श्रद् यासर्वियामे सव्वेघु लोकेषु च 
 हतीयदिवसे रिहवियामस्य समत्तम् आअागतेष राजा कठिनवचने 
साकान् अबभाषे। स प्राचीने निवेदितां मन्तणां विहाय युनांमन््- 

णानुसारेण तान् जगाद मम तातेन वद् गुरु युगं युश्नाखारोपितं 
तन्मया गुरुतर कारिव्यते, मम तातेन यूयं कशाभि दण्डिताः किन्तु 
मया गएियुक्ताभिस्ताडनीभि दंण्डयिव्यध्व इति। नेन प्रकारेण 
साच्ा लोकानां प्रायितम् अखोछतं | यतः परमे निवाटस्य पुं 
यारुविवामं प्रति शौलेानीयादियेन यद् वाक्यं भाषितवान् खस तद्- 
वाक्यस्य सिद्धये परमेखखर रखतन्निरूपितवान्। 
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१२ खध्यायः । साजावल्याः प्रथमं पुस्तकं । २९९ 

५९ अनन्तरम् अस्माकं निवेदनं राज्ञा न खोहतम् रतोखायेलीेयेः सर्व 
््टं। ततो ल्लोका राजानं प्रतिजगदुः, दायु यस्माकं कोश आस्ते 
यीशयस्य पु चेऽस्ाकं नोाऽप्यधिकारो नाल्ति। दे इखायेलीयवंदण युष्राभिः 
खं खं पटं गम्यतां, हे दायुद् इतः पर त्वं खवंशसयेवाध्यत्तेः भव । 

\७ तत इखायेलोयवंशाः खं खं वेश्म जग्मुः । विद्कदादेशस्थनगरेषु य 
इरखायलोयवंश्ण न्यवसन् केवलं तेवां राजत्वं रिदवियामेन लब्धं । 

९८ अनन्तरं रिहवियामेन र्ता प्रेषितः कारुनिवहस्याधिपतिर्दोराम 
स्खायेलीयलोकीः पाघाणाघाते हैतः। ततो राजा रिदहइवियामे यिरू- 

१९ शएलमं पलायितुं त्वरितं रथं समारुरोह | इत्थमिखायेलीयवंशा 

९० अद्यवदट् दायुद् वंश्स्याघौनत्ववजिता बभूवुः। अनन्तरं यारविवामः 
पुनरागत इति वात्ता निश्ण्येखायेलीय वंशीयाः सव्व दूतेन तं समा- 
ज्ञायाद्य सव्व॑घाम् इखायेलोयानां र ज्ये$भिसिषिचिरे। ततः केवलं 
यिद्धदावंशं विनान्यः कोऽपि वंशते दावुद् वंश्स्यानुगामी न तस्य । 

९९ अनन्तरः राज्यं यत् सुलेमनः युतं रिदवियामं प्रति पुनर्व॑त्तत 
तत्कृत सखायेलीयवंशेः सद येधनाधं विद्कदावंश्षौया विन्यामोनवं- 
ब्रीयाच सर्नवऽ्ंताऽशी तिस इ खाधिकलच्तसह्यका अभिरुचिता योडढासरे 

९९ यिरूश्लमं पत्यागतेन रसिदिवियामेन सम्मेलिताः । तत जंखरीय- 
९३ लोकां शिमयियं परतीश्वरस्येतद् वाक्यम् उपतस्यी, त्वं विद्कदारेशीयं 

पतिं सलेमनस्तनयं रिदवियामं यिद्ृद्ाविन्यामीनवंश्यववशिद्धान् 

९४ सव्वौीन लोकांश्च वद्, परमेशख्रो भाषते, वुद्माभि योात्रा न कत्ता, 
इखायेलीयवंशोये युश्द्धाटभि नं योध्यं किन्तु खं खं ग्टदं गन्त, 
यत ख्तत्सव्वें मत्ताऽभवत्। तत्ते परमे्रस्यान्ञां शदीत्रा परमेश्वरस्य 
वाक्यान्सारात् परारत्य गताः 

९५ च्नन्तरः वारविवाम इपुविमपर्व्वतस्धं शएखिमनगरः पुन जिम्माप्य 
तच न्यवसत् तस्मात् स्थानात् प्रस्थाय च पिनुयेलमपि निम्मापयाच्च- 

९६ कार | ततः परः यारपिवामा निजमनसि विवेचयामास, स्दार्नीं 

९० राज्यं दायुदो वंशं प्रति पुनवं्तिष्यते। लेका डमे यदि परमेश्वस्ख 
मन्दिरे बलिदानाथं विरूएएलमं गच्छन्ति तडं तेवां लोकानां मनांसि 
खरम सलेमनः युच्च रसिहवियामे पुनरासंच्छन्ते ते च मां इत्वा 

९८ विद्धदादेशौयराजं रिहवियामं परति प॒नर्ावतिष्यन्ते। ततो पति 
मन्लवित्वा खणंमयवं गोवत्सद्वयं निम्माप्यं तान जगाद, विरूश्लमे 
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२९ सजावच्याः प्रथमं पुस्तकं १९ ध्यायः । 

गमनं यु्माकं ्ञो्द, हे इखायेलवंश, पष्य तवय देवो मिसरदोशात् 
त्वां बद्िरामयत् सोऽयं । ततः स तयोरेकं वत्सं वेले दितीवञ्च ९९ 
दाने निदधे, तत् तु कम्म पातकं बश्व, इसखायेलीयलाकाख तयोरेकं २० 
साच्तात् कन्तः दानं यावदट् अगच्छन् । स भ्टगुख्छानीयग्ट इाणयपि निम्मा- ९९ 

पयामास येच लेवीयर्वश्नोद्धवा नासन् ताद्शान नीचतमान् लोकान् 
याजकत्वे नियोजयामास । अपरं यिह्ृदादेशे यादृश उत्छवोऽभवत् ६२ 
यास्वियामेऽटममासस्य प्रञ्चदश्रो दिने तादृशम् उत्सवम् अकरोत् 
चेद्याच्च बलीन् अददात् र्व्येस सेन निम्मितयेो वत्सयोः छते वेयेले 
बलिदानं निरूपयामास, खेन नियुक्तान् भ्टगुख्यानोययाजकान् बेथेले 
श्याप्रयामासच । भव्यं योा मासः खेकोयाभिलाषात् तेन निखितस्त- ९९ 

स्याषटममासस्य पञ्चदश दिने स वैयेले खेन छतावां वेद्यां नलीन् 
अददाद् इखायेलीयवंश्ानां छत उत्सवं निरूपयामास धूपरदइनां 
तां बेदिं समाख्योह च। 

१३ चयोद शाऽध्यायः। 
१ थारवियामस्य समौप दश्चरोयलाकस्य कथनं १९१ इंञ्रोयलाकं प्रति भराचौनभवि- 

च्यद्वादिनेा खषावदनं २० तद्धचनग्रदणात् तं प्रतौञ्चरस्य्ानु योगः २७ तस्य सरणं 
ऋ्मश्टाने स्थापनञ्च १ यारवियामस्य मापातकञ्च। 

ऋअनन्तरं धुपददनाथं यारवियामे वेद्या उपरि तिति सति परमे- ९ 
श्वरीयवाक्ययुक्त णक रंश्चरीयलेाकोा यिद्धदादेश्राद् वैयेल उपतस्यो। 
सतु परमेशस्य वाक्येन तद्धेद्या विरूढं वाणीम् रताम् घोषयामास, ९ 

डे वेदि दे वेदि परमेशखर ण्तद् वदति दायुदंशे जनिष्यमाणे योशि- 
यनामकं र्कः कुमारस्तवोपरि धुपदाहकान् याजकान् तवोपरि 
रछृंदयिष्यति तवोपरि लेका मनुष्याणाम् स्थोनि दादयिष्यन्ति च। 

च्यपरः स तस्मिन् दिने लच्तणं निख्ित्य जगाद परमेश्वरेण प्रकाशितं ९ 
लच्तशमिद-, पश्य वदिरेषा भंच्छते तदुपरिस्ितं भसम च शमा निपा- 
तयिष्यते । तता वयेलस्थवेद्या विरुद्धम् ईंश्वरीयलोकेन घोषितं तद् ५ 

वाक्यं निश्राम्य वारखाबियामोा रजा ततच्णाद् वेदितः कर परसाय्यै, नं 

धरर्तेति व्याजहार, [किन्तु तस्य विरुद्धं पसारितस्तस्य करः खष्कात्वं गत्वा 
पुनस्तेन रुङ्धोचयितुं नाशक्यत। परमेश्वरस्य बाक्येनेशखरीयलाकेन यत् ५ 
ल्यं निदिं तदन्साराद् वेदिस्पिभभ्नाभस्म च वेदित निमातितं। 
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१९६ ध्थायः। राजावल्याः प्रधमं पुस्तकं | | २९७ 

¶ तता उपतिसीशख्रोयलाकमवाच त्वं खप्रभं परमेश्वरम् प्रसादय मम 

करो यन्मां प्रति परावत्तत मद्थमेतत् प्राथयख च । तत ङ््रीयज्ाकेन 

परुमेच्वरे प्रसादिते न्टपतेः करस्तं प्रति पराद्य पुब्वेवद् बश्ूव । 

° अपरः न्टपतिरीशखरीयलोाकं बभाषे भवान् मया सह मम ग्रं गत्वा 

८ टरप्यतु मत्त उपायनं ्ह्ातु च । किन्त्वी खरीयलाको पिं प्रतिजगाद, 

भवान् यद्यपि मद्धं खनिवेशनस्यादं दद्यात् तथाप्यद्ं भवता सदह तद्च 
€ प्रवेच्यामि स्थानेऽस्मिन् भच्छं न मोच्छे तोयं न पास्यामि च । यतः 

परमेश्वरस्य वाक्यनाइभिदमादिद्धः, त्वया भच्छं न मोक्तव्यं तायमयि 

१० न पातव्यं येन मागण गमिव्यसितेन चन प्र्यागन्तव्यं | ततःपर स 

इतरेण मार्गे पस्थितः, येन मार्गेय वेयेलमागतवान् तदन्येन पराङन्तः। 

९९ तदानीं वथेल र्का इद्धा भविष्यदादी न्यवसत् तस्य पतच टह 
मागत्य तस्मिन् दिन ंशवरीोयलोकेन छतानि कम्मण रान्न कथितानि 
वाक्यानि च वगयामास | ततः खपु चेर्तत्सव्य पितः पिता तान् 

\९ पप्रच्छ स केन मागेण गतवान्? तता यि्कदादेशादागत ङंखरीय- 
९९३ सोक येन मार्गेण गतवान् तस्मन् एुचे निंखिते पिना तान् जगाद 

युयं मदथे गर्दभं सच्नयत । ततः परः ते गद्मे सव्जिते स तमार. 
९४ रीवलेकस्य पनच्छार् गत्वा कस्यचिद् ख्लाटच्तस्याघ उपविष्टं तं प्राप्य 

व्याज्ार, य ङ्शरोयलेकोा विह्ृदारेश्णाद् अगतः स कित्वमसि? 

९५ स उवाच, खमेव सतु तं जगद् त्वं मयासदह मद्रहमागच्छान्नं | 
९९ भंव च । स प्रत्युवाच, ऋद्धं त्ववा सद पराद्य तव वेग पवेद्यु तच 
९७ स्थाने त्वया साद्धं भच्छनत्तं तायं पातुच्च न श्राक्रामि। यतः परमरस्य 

वाक्येनादमिदमादिष्टः, तचस्याने त्वयान्नंन भोक्तव्यं तायमपि न पातव्यं 
१८ यन मागण च गमिष्यसि तेन न परार्वतितव्यमिति। अपरः स जगाद 

अहमपि त्वत्स॒ट्ोा भरविष्यदद्यस्मि टूत रकश परमेशरस्य वाक्येन 

माभिदमादिशट् असा त्रया परावच्यं तव गरटहमानीयतां तवान्नं भतं 

१९ तायं {पवतु च। {शन्त तेन ग्टषा वचा$भाषि। ततःस तेन सादं 
पराद्य तस्य ग्रे $च्रमभद्रुः तायच्चःपिवत्। 

९० मरेजनासमे तयोरूपवेष्रनसमये तत्परावत्तकं भविष्यद्वादिनं प्रति 

९६ परमेच्धरस्य वाक्य उपस्थिते स विन्भृदादेशाद् आगतं तम् ङखरोयलेोकरं 
उच्येःखरेणाभाव्य जगाद, परमेश्रेण वागिवम॒खते परमेशवरस्याच्ञा 
त्ववा लङ्किता तव प्रभुना परमेश्वरेण च त्वं यद् खादिटृस्तदतिकरम्य 
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२९४ राजावल्याः प्रथमं पुक्तकं ¦ १६ ध्यायः | 

परावत्तनं छतं यत् स्थानच्चाध्यहं त्वामाज्ञापितवान् त्या तच्रान्नंन रर 
भोक्तव्यं तावच्च न पातव्यमिति तस्मिन्नेव स्थाने त्वयान्नं भुक्तं तोयच्च पीतं, 

ततो देतास्तव कुणपस्तव पिटपुरूषाणां ससशानं न पा्यति । 
अपरं तेनान्ने भ॒त्ते पीतेचयोाभविष्यदादौी पुनरानीतस्तस्य क्रते गद्भे ९९ 

सज्जते च प्रस्थितं तं सिंह णका मागें प्राप्य जघान ततक्तस्य कुणपे ९४ 
मार्गे निपतितस्तदन्तिके च गद्भोऽवतिषत सिंद्ाऽपि तस्य कुणपस्या- 
न्तिकेऽवतिषटत । ततः परं मागें प्रतितः स कुणपः कुणपस्यान्तिके$व ति- ९४ 

मानः सिंच कचित् पथिकं टंटो तस्य ठस्य भविव्यदादिनो 
वस्तिनगरमागत्य वणित च । तता यो भविष्यदादी तं मागात् ९१ 
पररावन्तंयत् स तां वात्ता निशम्य जगाद्, असा परमेश्वरी याज्ञालद्धे 

स सखरोयलोाकण्व; स परमेछरेण ययोक्तस्तथेव परमेखरेण सिस्य 
कारो समर्पितस्तेन विदीर्णा इत्च । अपरः स खपुच्लान् जगाद यूयं ९० 

मदथं गद्भं सजञ्जयत। ततत्तेगदमे सन्निते स गत्वा वत्मनि निपतितं ९८ 
कुणपं तत्वणपस्यान्तिकोऽव तमान गर््भसिंहो च प्राप सिंदेन कुणपे 
न भकत्तिता गद्भोाऽपि न विदोणैः। ततः स भविष्यदादी तस्येखरीय- ९९ 
साकस्य कुणपमुव्याप्य गर्दभ खारोप्य परारत्तः। अपरःसदर्दडधेा भवि- 
ष्यदादी तं विलपितुं साने स्थापयितुच्च खं नगरम् अजगाम | 

तस्तस्य कुणपे तेन खश्मष्रा न स्थापिते लोकास्तं प्रति विलपन्ता यादइरन् ९. 
ाद्धाम्रातरिति। शसश्ाने तस्य स्थापनात् परं स खपुललान् जगाद ३१९ 
यच्च स्थान रंश्चरोयलाकाऽसे। निडितः शसश्नस्य तस्मिन्नेव स्थाने 
इइमपि मरुणत् पर युद्यामि निधातव्यस्तस्यास््राम न्तिके ममास्थीनि 
च स्थापितव्यानि । यतो वेयेलस्थवेद्या विख्डधं शेमिरोणदेश्ौयनग- ९९ 

रेषु स्थितानां ग्टगुख्थानौयग्टहागाञच्च विरुद्धं परमेश्वरस्य वाक्येन या 
बाणी तेन् घ.षिता सावश्यं रुपला भविव्यति। 

ततः परं यारवियामःखकोयं कुमाः न विदायपुनव्वौरः लोकानां ९९ 
मध्ये नोचतमान् भ्टगुख्ःनानां याजकत्वपदे न्ययोजयत् । स यमभ्यलघत् 
तमेव पावयित्वा भ्टगुख्थानीययाजकम् अकरोत् | किन्तु तत् कम्मे ५ 

यारवियामवश्रस्य पातकं तस्य ले(पजनकंटधव।त उच्छन्नताजनकच्च 

बभूव । 
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६४ खष्यायः । साजावल्याः परथमं पुस्तकं । २९५ 

९४ चतुद् शेऽध्यायः। 
९ पच्चष्य पौडादतारदियस्य समोपं यारवियामस्य जायाया गमनं ४५ अद्दियष्य 
 इुःखद्ायकवात्तावद्नं ९७ अवियस्य सरणं उप्रश्ाने निधानञ्च २९ रिदवियाभस्य 
छुराजत्वकथनं २५ भिसरदेशयश्ौशकराजेन यिहद्ाद्श्स्य लाठनं ९२९ रिव- 
यामस्य पद्ऽवि यस्याभि षिक्तलच्च । 

९ तस्मिन् काले यारवियामस्य तनये$बिये योगग्रत्ते सति यार्वियामः 
९ खजायां जगाद, त्वमुव्यायाच्छन्नवशं धर, त्वं यारवियामस्य जायेति 

केनापि न बध्यतां ततः परः शरीलं गच्छ; पश्य मयेतेषां लोकानां 
रान्ञा भवितव्यम् इत्यहं येनोाक्तः साऽदियनामा भषिष्यदादौ तच 

९ विद्यते । त्वया खदत्ते दष्णपूपान् कतिपयान् मोदकान् मधुना परिमुये 
भाण्डम्कञ्च गरयद्दोत्वा तस्य समीपं गम्यतां; तता बालकस्यका द् 

४ भविता तत् त्वं तेन च्ञापिष्यसे। अनन्तरं यारवियामस्य जावा तथेव 
छ्त्वा घरात्याय शीलं प्राप्याददिवस्य निकेतनं प्रविवेश; तस्मिन् काले 

बाडधंक्यकारणाद् अडियस्य नेचयोः च्तोणता जाता तस्मात् स बु 
नाग्रात् | 

५ इत्यनन्तरो परमेश्वराऽद्िवं बभाषे पश्च यारवियामस्य जाया निज- 
प॒चस्य भाषिदष्ां त्वां प््ुम आयाति यतः स रोगयस्तः, तस्यै 
तानि वाक्यानि तस्ये कितव्यानि, खधिकन्त पश्य साच्छत्नवेणः टत्वा- 

९ गच्छति । अपरं दारेण प्रविग्रन््यास्तस्याखचरण्योः न्दं निश्रम्या- 

हियत्ततच्तणाद् व्याजहार हे यारविवामस्य जाये त्वमागच्छ ; कुत 

च्याच्छन्ननशं परिद्ितासीः? अदकं कठिनां वात्ता वतु त्वामुप प्रेषितो- 
° ऽस्मि | त्वं गत्वा वारविवामं भाषख, इखायेलः प्रभूः परमेशो 

वाचमिमां वदति, लोकानां मध्यात् त्वं मयेन्नानिता मदीयेख्लायेलोय- 
८ प्रजागणस्याधिपतित्व नियुक्त, दायुदंश्णत् मयारृदटः राज्यमपि तुभ्यं 

दत्तं किन्तु ममये दासो दायुद् मदीवाज्ञाः समाचरत् कोवलं मत्तः 
जनकं कम्मे क्तं सव्यान्तःकारगेन ममान्गाम्बभवच त्वं तस्य सट्ष्टो 

€ नाभवः, किन्तु त्वतान्वैव तिभ्यः सव्वभये दुाचारी विपथगामो च भूत्व 
मां करोधयितुं खक्षत इतसरदेवान सिक्तमूर्तीशच निरमापया माच्च 

९० एष्तोाऽकरोाः । अतो देताः प्रय यास्वियामवंशं प्र्यमङ्गलं मया 
वत्तंविष्यते यारवियामवंश्ेयाः स्वं पुमांस इखायेलोयदे्े रुढा 
मक्ता सर्वव मया विनाणयिष्यन्ते, लेाकेचावकरा यदत सर्वतोभावेन 
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२१६ राजावल्याः प्रयमं पुस्तकं । ९९ खध्यायः। 

प्म्टज्यन्ते तद्द् यारवियामवंशस्य पश्चात् मवा सम्माजनं कारिव्यते। 

यारवियामवंशोयोा यः काऽपि नगरमध्ये मरिव्यति स कुक्तरे भक्ष्यते ९१ 

यख त्ते मरिष्यति स विहगे भच्िव्यते बतः परमेश्वर रतदुक्तवान्। 

अतस्वमुत्थाय खग्दं गच्छ, गोपुरे त्वया पादापणमाे तव बालका ९९ 
मसिव्यति | अपरम् इखायेलीयलोाकाः सव्वं तमधि विलप्य शसश्ाने ९९ 
निधास्यन्ते, यारवियामवंशमध्ये केवलः स ख्व इसश्णनं प्राप्यति यतो 

यारुवियामवंप्रमथ्य इखायेलः घभुं परमेश्वरः प्रति तस्यैव सद्भावस्य 
किचिद् दृद्टं। अपरम् इखायेलीयानामकेा पतिः परमेश्वरेणेत्माद- ९५ 

चिष्यते स र्कस्मित्नेव दिने यारवियामवंशम् उच्छेखखति तदन्यद् 
शधुनापि किं न घटते? अपरं परमेच्रो जलस्थं चपलं टणमिवे- ९५ 

खायेलीयवंशम् आहनिष्यति तस्य पव्वेपु रुघेभ्यस्तेन दत्तादुत्तमदेशाद् 

रतस्माद् इखायेलीयलाकान् उत्पाद्य फरातनदस्य पारे विकरिस्यति 

च यतस्ते खव यचत्यदव्तसेवया परमेश्वरम् अक्राधयन् | यार्विवामो ९९ 

यानि पापानि क्तवान् इखायेलोयवंशच्च काश्तिवान् तेभ्य इखायलांय- 

वषं बन्दित्वावस्थायां समपेविष्यति। 
अनन्तरः यारवियामस्य जायाप्राव्याय गत्वा तर्ष पाप। खपरःग्टह- ९७ 

दारस्य शिलायां तस्याः पादे पच्िप्ते स बालका ममार । ततः परमेच्वरः ९८ 

खदासेनाह्दियेन यद् वाक्यम् उक्तवान् तदनृसाराद् इखायलीवलाकाः 

सर्व्वे तं ऽसशाने निधाय विललपुः । यारवियामस्यावश्द्धिकम्भणां १९ 

यद रगजत्वये ख विवरणम् इखायेलीयभूपानां पुराढत्तपुस्तके लिखित- 
माते | यारवियामेा दाविंशतिवषाणि यावद् राजत्वं छृत्वा खपिदढट- ९ 

साकाडूव मद्ानिदां लेभे; तत्तस्य पुनल नादवत्तस्य पदे राज्याभि- 

विक्त बभूव। 
यिह्दारैषे खलेमनस्तनयो रिदवियामा राजत्वमकशोात् | राज्य- ९१९ 

प्राप्िस्मये स रिहवियएम श्कचत्वारिंश्द् वयेवयस्कर असीत् तत 

इखायेलोयानां सव्वेवंश्ानां मध्ये वन्चगरः परमेख्रेण खनामस्थाप- 
नार्थम् अभिरुचितं त्न यि रूश्लमे स सप्तदशवघाणि यावद् राजत्वं 
चक्रवान् तस्य जनन्या. अम्मानीया नवमेति नामासीत । अनन्तरं ९२९ 
चिह्दावंशोयाः परमेखरस्य साच्तात् कुत्सिताचारिणेा भत्वा यानि 

पापान्यकरुव्वेन् तेः परमश्वरु खपुव्वपुरुषेभ्योईप्यधिकम् क्राधयन् । 
खककस्मिन् उचगिरावेककस्य दरिदणरच्तस्याध तेर्पि ग्टगुख्यानानि ९१ 
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१५ खध्यायः | साजावल्याः प्रथमं युस्सकं । २९७ 

९४ मृत्तंयखै्रच्ताख निरूपिताः । देशे पुङ्गाभिना नरा खप्यवि्यन्त, 
सखायेलीयलोाकानां सम्मखाद् इतरजातीया ये लाकाः परमेशखरेण 
दू रीकछतास्तेषां टणखकम्माणि तरपि समाचरितानि। 

९४५ परः रिदवियामस्य राजत्वस्य पञ्चमवत्सरे मिसर्देशौयन्टपतिः 
९९ शशका यिरूष्लमस्य विरुडमागत्य परमेश्वरोयमन्दिरस्य धनानि 

राजयपुय्याख धनानि जहार, सव्वार्छेव तेन हतानि । सुलेमना निम्मि- 
९७ तानि सव्वोणि खणमयफलकान्यपि तेन हतानि । अनन्तरः तेषां विजि- 

मयेन पित्तलीयफलकानि राक्षा रिदवियामेन निम्मोपितानि साज- 
पुख्या इारपालकानां पदातीनाम् अध्यच्ताणां करेषु समपितानि च। 

९८ तता यतिवारं राजा परमेखरस्य मन्दिरमगच्छत् ततिवारं पदातय- 
स्तान्यधारयन् अनन्तरं पदातिष्यलायां पुन न्येदधुः। 

९९ तस्य टिइवियामस्य चरिचं तेन छतानि सव्वीणि कम्भाणि च चिद्ध- 
९० दादेशोयभ्दूमतीनां पुरात्तपुस्तके लिखितानि किं न विदन्ते रिड- 
३९ वियामयारविवामयो मेध्ये नित्यं युद्धमासीत् । ततः पर रिवि- 

यामः खपिटगय इव मद्ानिद्ां गत्वा निजपिदलेाकेः समं दावुट्नगरे 
¶सशाने स्थापितः। तस्य जनन्या अम्मोनोया नयमेति नाम असीत्। 

च नन्तरः तस्य तनयेोऽवि यत्तस्य पदे राजत्वं प्राप्तः । 

१५ पच्चद् शेऽध्यायः। 
१ अवियस्य कुराजलक थनं < तस्य तनयस्यासाः सुराजलक यनं ९९ तेन साम् इखा- 

येच्लौयवाश्राजख यद्धं २३ तस्य मरणं यिद्दाशाफटनामननस्तस्य तनयस्याभिषेचमं 
९५ नाद्.वस्य वाश्ञ्च कथनं । 

९ निवाटपुचस्य यास्वियामस्यादटाद राजत्ववत्छरेऽवियो बिद्धदारेश 
९ राजा बभूव । तेन चीन् वत्सरान् यावद् विरूए्ालमे राजत्वम- 
कियत ; अवशालोमस्य माखानामिका दुहिता तस्य मातासीत् । 

तस्य पुनव तस्य ताते यानि पापानि समाचरत् साऽपि तानि सव्वीणि 

समाचरत् तस्य पव्वेपुरुषस्य दायूदोा मन डव तस्य मनः खप्रमुं परमे- 
४ खरं प्रति सरलं नासीत् । तथापि दवृदोऽनुरोघात् तख प्रभुना पर- 

मेश्वरेण तस्मे यिरू्लमे पदीपमेकं दत्त्वा तस्य पर तस्य वंश उन्नमित 
५ विरूश्लमनगर च्च संस्थापितं । यते दायृद् परमेश्वरस्य तुद्टिकरः कम्मे 
समाचरत, हित्तीयोरियस्य कथां विनान्धेन केनापि कम्मणा यावन्नी- 
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२९८ साजावल्याः प्रमं पुस्रकं । १५ अध्यायः । 

वनमीखरीयादेशं नालङ्कत । यारवियामस्य यावज्जीवनं तस्य रिह- ९ 
वियामवंश्स्य च परस्पर युद्धमासीत्। तस्यावियस्य चरि चं सन्वेकम्माणि 
च यिद्भदादेशीयन्टपतोनां पुरुदन्तग्रसे लिखितानि किं न विद्यन्ते 
विययारवियामयोः पस्स्पररं युद्धमासीत्। अनन्तरम् वियः खपि- ८ 
गण इव मड्ानिद्रां गते लेके दौयुद् नगरे श्मशाने खापितच्, तस्य 
यु खासा तस्य पदे राजा बभूव। 

इखायेलीयभूपते यौरवियामख विं राजत्ववत्छर खसा चिद्ध- < 
दादेश्रस्य राजत्वं प्राप्तवान् । तेन यिरूश्लम ख्कचत्वारिशद् वघाणि ९० 
यावद् राजत्वमक्रियत ; अखवश्लोमस्य माखानामिका दुहिता तस 

पितामद्यासोत् । स आसाः खपुव्वेपरुषोा दायद् इव परमरस्य ९१ 

वुद्िकरः कम्मे समाचरत । पङ्गामिनो लोकास्तेन देश्ट् वदडिष्कता- ५२९ 

स्तस्य पृन्वेपुरुषाख यानि णाहं वस्तृन्यस्थापयन् तानि सव्वाणखपि 

तेन दवितानि। तस्य पितामद्या माखया चेव्यरच्तस्य मूले प्रतिमायां १द 
स्थापितायां सापि राज्ञीपदात् तेन भ्रंशिता तस्याः परतिमाचभस्ना 

किोणतटिनीतटे दग्धा च। किन्त ्टगख्यानानि न लप्तानि तथाप्यासा ९४ 
यावज्जीवनं परमेश्वरं परति सरलमना खासीत्। तस्य जनका यद् यत् ९५ 
पावितवान् स खयच्च यद् यत् पावितवान् तत्स॒न्ने दुव्वेणद्ुवणपाचं 

परमरस्य मन्दिरे तेन निदितं । 

इखायेलीयराजेन वाष्य साडंम् खासा यावच्नीवनं युद्धं बभुव । ९१ 
विशेषतः कञ्िन्निगेत्य विद्धदादेश्ौ यभूपतेरासाः पच्तीयो भवितुं यन्न ९७ 
मारयेत् तदथेम् इखायेलोयनुपति बाश्ण विह्धदादेशस्य विरुद्धं गत्वा 
रामतपुरों दएीकन्तुम् उप्रचक्रमे। तत च्ासाः परमेश्वरीवभवनस्य ९८ 
भाण्डागारेष्वबश््छिनि स्जतदेमानि राजनिवेश्नस्य धनानि चादाय 

खभ्टव्यानां करेषु समपेयामास। अपरम् असाराजेन प्रेरितात्ते 
दिधियोणस्य पोत्तं टत्रिन्भूणस्य युच्ं विन् ददद इतिनामानं दम्मेष- 
कनिवासिनम् अरामोयन्टपतिं जगदुः, त्वया सह मम त्वत्पित्रा च १९ 

स मत्पितु नियमे विद्ते तस्मात् पश्याहम् उपायनाथं रजतदहेमानि 
तव समोपं प्रिणेमि; अत इखायेलीयन्टपति वो यन्मत्ताऽपसरेत् 
तदथंतेन स्तव यो नियम अात्तेस त्वया भज्यतां | ततो विनहदद् ९० 
पसाराजस्य वाक्यं ्टदीत्वा निजबलानाम् अध्यत्तान् इखायेलीय- 
४ 1 (न = क क # [क र + (1 

देशस्थनगराणां विरुद्धं प्रद्ित्येयोनं दानम् अवेलतेतमाखां किन्नेरताख्यं 
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१५ अध्यायः । साजावल्याः प्रधमं पुसतक । २९९ 

९१ छत्खं प्रदेशं छत्खं नप्तालिदेशञ्च वश्ोचको । वात्ताभिमां निशम्य वाण 
९९ रामतनिम्मोणात् निखच्य तिसायां वस्तिं चक्रे | अनन्तरम् असा 

नरपति यिद्भदारेश्योयान् सव्वोन् अहयत् कमपि नाद्यजत्; ततो 
निम्माणाये वाश्राजेन सचितान रामतनगरस्य पाघाणान् काष्टानि 

च ते स्थानान्तरं निन्युः। अपरम् असाराजत्तेरेव माघाणादिभि 
विन्यामीनरेशस्थगेवां मिस्पाञ्च निम्मापयामास। 

९३ तस्यासा अवशं सर्व्वचरिचं सव्वेकटेत्वं सव्वकम्मोणि च तेन 
निभ्मितानां नगराणां नामानि च विद्भदारेशौयराजानां पुराटन्त- 
पुस्तके लिखितानि किं न विद्यन्ते? बादधक्यं गतस्य तस्य पादरोग 

९४ बभूव | अपरः स च्ासाः खपिटगणद्रव महानिडां गत्वा खपिद्टगणस्य 
समोपे निजयुव्वेपुरुषस्य दायुदो नगरे भसश्टाने निदधे; अनन्तरं तस्य 
पुत्रो विद्दाश्ाफटस्तस्य पदे राजा बभव । 

९५ विद्धदादेश्ौयस्यासानाघ्नो नरपते ददितीये राजत्ववत्स॒रे यारविया- 
मस्य स॒तो नाद्व इखायेल्देश्स्योपरि राजत्वं करम् आरभ्य वत्स- 

९९ र्चयम् इखायेल उपरि राजत्वं चकार। स परमरस्य साक्तात् 
कुल्सिताचारं कुव्वेन् खतातस्य मागंम् अर्थतः स इखायेलं यानि पापानि 

९७ कारितवान् तान्येवाचचार । नन्तरम् इघाखस्वंश्ीयोऽदियस्य एचो 
वाशएास्तस्य विरूढं कुमन्लणां विधाय पिलेष्टोयानां गिच्िघोनाख्य- 
नगरस्य समीपे तं जघान; यतस्तदानों नादव इखायेलीयलाकाश् 

९८ तद् गिष्ियोनम् च वारुन्धन्। यिद्भदादैश्ोवस्वासास्ृतीये साजत्ववत्सरे 
९९ वाश नाद वं नित्य तस्य पदे राजत्वं पाप । राजत्वं प्राप्येव स छत्खं 

यास्वियामवंशम् उदच्छिनत् तद्रंणौयम् रखकमपि प्राणिनं नावाप्रेवयत्, 

१० यता यारवियामो यानि पापानि कछतवान् इखायेलवंशं कारितवांश्व 
वैः कोधजनकैः कार्म्मभिरिखायेलः प्रभं परमेखरः बोधितवांश्च तत्- 
कारणात् परमेश्वरः ्णेलेनोयाह्ियनान्ना ज्ञिजदासेन तद्धिनाश्द्धचकं 

९९ वाक्यं प्रोक्तवान् तस्य नादवस्यावश्््टं चरिचं तस्य कम्मोणि चेखा- 
१९ येलीयश्टूमतीनां पुरारत्तपुस्तके लिखितानि किं न विद्यन्ते? खासा- 

राजस्येखायेलीय वाश्राजस्य च यावच्जीवनं तयोर्मध्ये समरो बभूव। 
९९ विद्धदादेशोयस्यासा्ततीये राजत्ववत्सरोऽद्ियस्य खता वाश्रल्िसोयां 

छत्खलस्येखायेलोय वंशस्य राजा भूत्वा चतुर्विंश्रतिव्षाणि यावद् राजत्वं 
९४ चकार । स परमेश्वरस्य स्तात् कुत्सिताचारं कुव्वेन यारविया- 
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२२० राजावस्याः प्रथमं पुस्तकं । १९ खध्यायः। 

मस्य मागंम् अथतः स चेखायेलोयवंश्रं यानि पापाजि कारितवान् 
तान्याचचार । 

१९ षोाडशरोऽध्यायः। 

१ चाश्रा विरुद्धं येदाभविष्यद्वाक्य ८ सि्रविञखःसखघातिलं १९ यदा भेविष्यद्राक्दस्य 

सिद्धिः १९ श्रे राज्याभिषिक्तलं सिघेटेग्धलत्वं २९\ अचिणा तिवनेः पराजितलं ९७ 

तेन शेभिराणस्य निम्माणं तस्य कुराजलकरणं मरणञ्च २८ अस्रैः सुतस्याददावस्य 

राच्प्राक्निः कुराजलकरणञ्च २४ विरोडाः पुननिगम्म्राणञ्च । 

च्नन्तरः वाश्रा विरुद्धं इनानेः यच यें प्रति परमेखखर सयेद वाक्च - 
मपतस्या, त्वं मया धरलेमध्याट् उव्थापिता मम पजागणस्येखायेलीयवं- 

श्रस्य राजत्वे नियक्तख्, किन्त त्वं यारवियामस्य मागे चरसि ममेखाये- 

लोयवंश्खयत् खपापं मां कोपयेयस्तदथं तान् पापानि कारयसि च। 

तः पश्यादं वाश तदीयवंशच्च लाप्यामि, निवाटसुतस्य यारविया- 

मस्य व॑श्मिव तस्य वंश्मपि करिष्यामि च। वाश्वंशीयोा यः कचित् 

नगरमभ्ये मरिव्यति स कूकर भ॑च्िष्यते यख च्तेचे मरिव्यति स खचरै- 
अत्तिष्यते। तस्य वाश्ए अवशानि चरिचकम्मेकटटंत्वानि किम् इखाये- 
लीयभपतीनां परारत्तपस्तके लिखितानि न विद्यन्ते? अनन्तरः वाणः 

सखपिट्टगण ङ्व मदहानिदां गत्वा तिसायां शसने स्थापितस्ततस्तस्य पच 

र्लादस्तस्य पदे राजा बभूव । स वाणः परमेश्वरस्य सात्ताट् यं 
कुत्सिताचारः कुर्वन् खक्रियाभिस्तमकेपयत् यारवियामवं शस्य तुल्यो- 

ऽभवच तस्मात् कुत्छिताचारात् तदंशस्य इननाच वाश्ण विरुदमपि 

इनानेः पुचेण येना भविष्यदादिना परमेश्वरस्य वाक्यं पकाश्तं । 

परः यिद्धदाटेश्येयस्यासाः षडविंश्े खजत्ववत्सरे वाणणः घत रला 

इखायेलीय वंशस्य राज! श्रूत्वा वषंदयं यावद् तिसौयां खाजत्वं चकार । 
ततः पर तस्यो दासेाऽ्तेदु रथानाम् अखडस्याधिपतिः सिमिरतस्य वि- 
द्धं कुमन्तणं चकार । राजि तिसावां तचत्यराजपुग्य अध्यच्तस्यासंस्य 
निकेतने मद्यपानेन मत्ततां गते सिसखिसागत्य तं त्वा जघान । विद्दा- 

रेश्ीयस्यासाः सप्तविंप्रो राजत्ववत्सरे स तं इत्वा तस्य पटे राजा बभ्चूव। 
ततः परः राजसिंदासन उपवेश्नकाले स वाष्रणः छत्खं वंशं जघान 

तदेकमपि पुमांसं ज्ञातिं बन्धुं वा नावशेषयामास। वाश्णल्लस्य युच्च 
खलादख यानि पापानि छतवन्ताविखायेलः प्रभं परमेश्वरम् असार- 
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१९१ अध्यायः । राजावल्याः प्रथमं पुस्तकं । २२९ 

९९ देवपूजया कोापयितुञ्धेखायेलोयवंशं यानि पापानि कारितवन्तो, 
तत्कारणात् परमेचखरो येद भेविव्यदादिनेा वदनेन वाश्ण विरूढं यद् 

वाक्यम् उक्तवान तदन्सारादट् वाश्राः छत्सरो वंशः सिसिणाच्छित्न 
१४ तस्येलाइस्यावशिष्टं चरिचं सव्वं कम्म च किम् इवायेलद्शोयन्टप- 

तीनां पुराढत्तपुस्तके लिखितं न विद्यते? 

१५ विद्दादेशेयस्यासाः सप्तविंशे राजत्वं वत्सरे सिस्िस्तिसीयां सप्ता 
यावद् राजत्वं चके । तदानीं सेन्यानि पिले्धोयानां गिव्विधोननगरम् 

९९ वारुन्धन् । तः सिभिणा कुमन्लगां कत्वा राजा इत इति वात्तायां 
तच शिविरस्थसेनाभिः खुतायां तस्मिन्नेव दिने तच शिविर इखाये- 
लीयसैन्यनि वहस्याधिपतिरमिः सर्ववैरिखायेलोयलोकै राजत्वे नियुक्तः। 

९७ ततः सोऽमित्तेन सइ सव्वं इ₹खायेलीयलाकाख गिव्विधोनात् प्रस्थाय 
१८ तिसाम् अवरोद्धुम् उपचक्रमिरे। ततः परः नगरः ते वेश्येकछछतमिति 

दृषा सिसो राजयपुय्या गभीगार गत्वा खोपरिस्थितं राजवेष्स 
१९ वद्िना दाइयित्वा निधनं गतः | स परमेखरस्य सात्तात् कुत्सि- 

ताचारः कत्वा यारवियामस्य मागेम अथतः स इखायेलोयवंं यानि 
पापानि कारितवान् तान्याचरि्तिवान् तेषां पामानां कारणात् स 

९० विनाशं गतः। सिमेर वशं चरिचं तेन छता राजगेदश्चेखायेलीय- 
श्रूपतीनां पराडृत्तप स्तक लिखितं किंन विद्यते? 

९१९५ तदानीम् इखायेलीयवंश दिसङ्खयेभतेऽडलाका गीनतस्य छतं तिवनिं 

राजानं कत्त तस्यानगामिना बभवस्तदन्धे$द्ंलाकाश्वाम्नेरनगामिनो 

९९ बभूवुः | शषेऽस्बेरनुगामिभि लाकेस्िवनेरनुगाभिषु पराजितेषु तिव्नि 

पञ्चत्वं जगामासिख राजा बभूव । 
९९ चिद्धदादेशीयस्थासा रक्षे राजत्ववत्सरो$शिरिखायेलटेश्रस्य राजा 

भृत्वा दादश्वत्सरान् यावद् राजत्वं चकार । स वडवत्सरान् तिसोयां 

९४ राजत्वम् अखकरोत्। ततः परं ष्रमराय णतद्द्यकिक्रारपरिमितंरूप्यं दत्वा 

श्मिरोगासख्यं शिलाचयं कत्वा तदुपरि नगरमेकं निम्मापयामास तस्य 
पव्वे तस्याधिकारिणः शेमस्स्य नामानुसारात् खेन निम्मापितस्य तस्य 

९४५ नगरस्य शोमिरोणमिति नाम चकार च | सोाऽभिः परमेश्रस्य सात्तात 

कुत्छिताचारु कुव्व॑न् निजपुव्व वत्तिभ्यः सव्वेनृपेभ्यो दुटतरो बभूव । 

९९ निवाटस्य छता यारवियामा यस्मिन् माग चरन् असारदेवपजयेखा- 

येलः प्रभुं परमेश्ररः कोपयितुम् इखायेलीयवंशं पापानि कारितवान्, 
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तस्मित्रेव मागे सोऽपि चचार । तस्यासेरवशिद्टं चरि चं कन्तेत्वद्च किम् ९० 
स्खायेलीयभूपतोनां युरात्तपुस्तको लिखितं न विद्यते? ततः परम् ९८ 
असिः खयिटटगण इव महानिद्रं गत्वा ेमिरोखे भसशने स्थापित- 
स्तस्य सुत आअदहावोा राजा बभूव च। 

चिद्धदारेष्यै यस्यासा अदिं शे राजत्ववत्स रे$म्रे्तनय अदाव इखा- २९ 
येल वंशस्य राजा भूत्वा दाविंशतिववोणि यावत् शेमिरोणे राजत्वं 
चकार । असेः घतः स चाहावः परमेश्वरस्य साच्तात् खपुव्ंवत्तिभ्यः २० 
स््वभ्योऽधिकं कुत्सिताचारं चकार्। स निवाटपुच्चस्य यारुवियामस्य ३९ 
पापमागे गमनं लघ मत्वा सीदेानीयन्टपतेरित्वालेा दुहितरम् डषेवलं 
व्यद्य॒ वालद्वस्यानगामी भूत्वा तम् अपजयत् एशमिरोणे च वालम- ३२९ 

न्दरं निम्माप्य तन्मध्ये वालः छते वेदिमेकां चकार । स खादावश्वेत्य - द 

इृच्तमपि रोपयाञ्चके । इरखायेलः प्रभं परमेश्वरं कापयितुं स खादावः 

पुव्ववत्तिभ्य इखायेलीयन्टपतिभ्यः सव्वम्धाऽधिकानि कुकम्माणि चकार । 

तस्य राजत्वसमये वथेलीयोा दीयेलोा यिरीजनगरं पन निम्ममे, ३२४ 

तता न्नस्य पुच्लं विह्ोश्रूयं प्रति परमेखयरेण यदद उक्तं तदत सावी. 

सुमाखयन च्येषृपुच्लेण पणेन भित्तिमलं स्थापयामास, सिगवास्येन 
कनिष्धपुनल्लेण पणेन च नगसर्दाराणि स्ापयाच्चकार। 

१७ स्तद् शाऽध्यायः। 
१९ किरोताष्यजलखातस्तट एलियस्य गमनं तच काक्तेस्तस्य पाल्लितलं ८ सारिफत- 

निवासिन्या कस्याखिद्ूः विधवायाः समोपे तसय प्रेषितलं ५७ तस्या विधवाया 
पुत्ताय जौवनद्ानं २४ तस्या विधवाया विश्चासख । 

तदानीं गिलिवददरे्निवासिनां मध्ये तिश्धोय खलिव इतिनामा नर ९ 
खक आसीत् । स चाडइावं.जगाद, खद्धंयम् डखायेलः परभु प्ररमेश्रः 
रि त [व 

परिचरामि स बद्यमरः स्यात् तद्यतेषु कतिपयवत्सरेषु मदीयमुखनि- 
गताम् आज्ञां विना शिशिस्छद्धो न भविष्यतः। अनन्तरः परमेखर- २ 
स्येदं वाक्यं तस्य सच्निधावु पातिष्त्, त्वम् अस्मात् स्थानात् प्रस्याय ९ 

पून्वेदिश गत्वा यदनस्य पारे स्थितस्य किसीतास्यस्य खोतसो निकटे 
पच्छ त्रस्तिषट । तच त्वं खोतस जलं पिव तुभ्यं भच्याशि दातुच्च काका 
मयादेच्छन्ते। ततः स व्रजित्वा परमेश्वरेण यद् उक्तं तदेव चकार । स 
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९ गत्वा यदंनस्य पारे किरीतनाघ्नः खोतसे निकटे प्रावसत् । ततः प्रति- 
्रभातं काकैत्तत्समोपे पूपमांसान्यानीयन्त प्रतिसन्थाकालमपि मूप- 

७ मांसान्यानीयन्त स च खोतसस्तायान्यपिवत् | कतिपयकालात् परं देष 
ऽनाडद्यिहेतासतत् खातः शुष्कतां गतं | 

८ ततस्तं प्रति परमेशखरस्येदं वाक्यं समुपातिषत्, त्वं सीदोनदेशस्यं 

€ सारिफतनगरः गत्वा तच पवस पश्च त्वां भच्तयितुं तचव्या काचिद् 

९० विधवा मवादिष्टा। तच तस्मिन उलव्थाय सारिफतं गत्वा नगस्दारः 

भ्ापते काचिद् विधवा तचेन्धनानि संटहतोति दृषरास ताम् इय 

जगाद, भवति, त्वया मदथे पाचरेणेकेन किचित् सलिलम् अआनोयतां 
९९ पास्याग्यद्धं । ततस्तस्यां तदान यनाय गच्छन्त्यां स ताम् खाद्य जगाद, 
९९ त्वं मदथे पूपमेकमपि करेण समानय । ततः सा वयाजद्धार, तव प्रमो 

परमेश्वरस्यामरतायाः पशय छत्वादं वदामि ममकोाऽपि पमो न विद्यते, 

केवलम् अलिञ्जरे मुच्येकपरिमितं गोधूमचूणं भाण्डे च किचित् तेलं 
विद्यते तस्मान्मयेन्घनानि संग्टद्यन्ते, संगर दीतेघु मया गत्वा मम मत्पुल्लस्य 
च छते ते गोधुमतेले पच्चेते, ततः परम् चावां भुंक्ा ग्टव्यं गमिष्यावः 

६३ खलियच्तां जगाद, मा मैषीः, त्वया यद् उक्तं तदेव गत्वा किवता, 

तथापि तेन प्रधमं मदर्थम् रकं ्तुडं पूपं पक्ता मम स्चिधिम् आनय, 
६४ ततः परं गत्वा तव त्वत्पुच्तस्य च छते पतत शच्छसि | यत डखायेलः 

प्रभुः परमेश्वसि वाक्यमिदं गदति, पर्मेशखरो यावत् मेदिन्यां ्ड्िंन 
करिव्यति तावत् सेोऽलिज्जरो गोधूमद्ोनो न भविव्यति तत् तैलभा- 

९५ रडमपि ून्यतां न गमिव्यति । ततः सा त्रजित्ैलियेन वत् कथितं तदेव 
चकार । इव्थम् ख्लियः सा योषित् तस्या परिजना बङदिनानि 

१९ यावद् आदारः लेभिरे। परमेशर रलियेन यत् कथितवान् तदन- 

सारात् सोऽलिञ्चरो गोधुमदीनो न बन्धव तलभाण्डमपि शरन्यतांन गतं। 

९७ अनन्तरः तस्या. ग्रटडिणयाः पुणो रोगयस्ते बभूव तस्य रोगख तादृशे 
१८ दधिं जगाम यत् तस्य प्राणविवोगोाऽभवत्। ततः सा योषिद् लियं 

जगाद भमो शख्वरीयलोाक त्वया समं मम कः सम्बन्धः? त्वं किंममाप- 
राधं स्मारयितुं मम तनयं मारयितुच्च मम समीपम् गताऽसि? 

१€ ततः स तां प्रतिजगाद तव पन्नं मद्यं दहि । अनन्तरं स तस्या व्तस- 
स्तं बालकं परटदीत्वा खयं यच न्यवसत् तच ग्टदइणटल्िते च्तोमे नीत्वा 

९, खश्र्यायां एयवामास | अनन्तरः परमेश्वरम् अद्य बभाषे देमम 
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प्रमा परमेशखर् यया विधवया समं मयोय्यते त्वं किं तस्यास्तनयं मार- 
यितुं तस्या अप्यमङ्गलं करिष्यसि ? अनन्तरः स चोन् वारान् तस्यं ९१ 

बालक्स्योपरि खश्रीरं विस्ताय्यं परमेशरम् अद्वय बभाषे, दमम 
प्रमा परमेश्वर, अस्यान्तर प्राणाः पुनः सन्तिन्तां । तत ख्लियस्य वाके ९९ 

परमेश्वरेण गट इीते तस्य बालकस्यान्तरे प्राणाः पुनः समतिखन्त तेन स 
सजीवे बभूव। तदानीम् णलियस्तं बालकं ग्टहोला गइटरख्थकोषाद् ९९ 
ग्रइमथ्यम् खानीव तस्य माचरे दत्वा कथयामास पश्य तव पुन्न जीवति। 

ततः सा याषिद् ख्लियं बभाषे त्वम् रंखरीयलाक ण्वासि तव ९४ 
वक्घस्थितम् संखरीय वाक्यञ्च प्रछछतमिति मयाधुना बधं । 

१८ अष्टाद्शऽध्यायः । 
९ दुभि्सखमय आअदावस्य समीपम् एलियस्य गमनं ऽ वदि यस्य साच्तात् करणं 

तयोः कथापकथनञ्च ९७ अदावस्य साच्वात् करण तयाः कयापकथयनश्च ९९ 

च्याकाश्णात् पतितेन वद्छिना बल्ले देग्धल्वं वालः परोादितानां ब्रोडितलच्च ४९ प्राथ- 
मनया दष्टिप्राक्चिरादा वस्ब्ाग्र एलियस्य गमनच्च । 

बडतिथकाले गते टतीयवत्सरे परमेश्वरस्य वागियम् र्लियस्य ९ 

समीपमपतसये त्वं गत्वाद्ावाय दशनं देदि यता मया मेदिन्यां रदः 
कारिव्यते। तत र्लिय अदहावाय दश्रानं दातुं गतः। तदानीमपि ९ 
ेमिराणेऽतीव दुभिंच्तम् खासौत्। अत दावो निजनिवेशनस्या- 
धिपतिम् ओवदियम् खाङयत् । स खावदियः प्ररमेश्वरस्यातीव भक्ताः। 

यस्मिन् काले रंषेवल् परमेश्रस्य भविष्यदादिन उद्च्छिनत् तस्मिन् ४ 

काले स चखावदियः शतं भविष्यद्ादिन चादाय पञ्चाशत् पञ्चाशत् तान् 
गङ्करमध्ये गापयित्वान्नतायदानेन जीवयामास । खादावस्तम् आओव- ५ 

दियं जगाद, अस्माकं सव्वं पश्वा यन्न विनश्येयुस्तत्छछते त्वं जनपदस्य 
सव्वाणि पवःपखवणानि खोतांसि च गच्छ तेन को .जानाति वाजि- 
नाम अश्तराणाच् प्राणर्च्तणायास्माभिसतणानि लश्यन्ते। अनन्तरं तो ९ 

जनपदं पय्यटितुं तं दिभाग चक्राघ्े तत खादह्ाव रखकाकी मागणकेन 

जगाम, खवदियखकाको तदन्यवत्मना जगाम । खपरम् आवदियोा ७ 

यदा याचाम् अकरोत् तदानीम् रखुलियस्य साच्तात् प्राप, ततःस तं 

परिचीय भूमिष्टः सन् बभाषे, भवान् किं मम प्रभुरेलियः? ततःस ८ 
तं प्रतिजगाद, अमेव । त्वं गत्वा निजप्रभुम् खवेदय, प्श्य ण्लीय 
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अागतः। स प्र्यवद्त्, मया का दोषोईकारि यत् त्वं निजदसं मां 
घातयितुम् खाहावस्य करे समपयसि? मया तव प्रभोः परमेश्रस्या- 
मरत्वस्य ष्रपथं छत्वा निगद्यते मम प्रभना रान्ना तवान्तेवणाथें यचद्रूता 

न परेषिता ख्तादृष्र एकोपि दे ण्कमपिरद्ट्वा न विद्यते, तैः सर्व 
टूतेरूदितं सोऽत नास्ति; अपरः तेषां राणां टृ ष्रानाञ्च लोकैरपि तवं 

न दृष्ट रखतस्मिन्नपि नटपतिस्तान् प्रपयं कारयामास | दस्दानींत्वंमां 

वदसि, ख्लिय खगत इति वात्ता तवं गत्वा निजप्रभवे निवेदय । तत- 
स्तव समीपात् मम गमनात् परः परमेशखरस्यात्मा यदि मयान विदितं 

किञ्चन स्थानं त्वां नयेत् तदि मया गत्वादह्ावाय वात्तायां कथिता्यां 

स त्वाम् खप्ाप्य मां इनिष्यति। किन्त तव दासोहम् आआबाल्यात् 

परमेशखस्स्य भक्तोऽसि । इषेवला परमेखखरस्य भविष्यद्वादिनां इनन- 
काले मया यद् अकारि तत् किं मम प्रभुः केनापि न पितः? अहं 
परमेश्वरस्य शतसद्यानां भविष्यद्वादिनां पञ्चाशत् पञ्चाशद् गरे गेप- 
वित्वान्नतायदानेनाजीवयं | इदानोंत्वंमां वदसि पश्य, खलिव आगता 

वात्तामिमां त्वं गत्वा निजप्रभुम् वेदय, तथा छते स मां हनिष्यति । 
ख्लियः कथयाच्चकार यः सैन्याध्यच्तः परमेखरो मया परि च्यते तस्या- 
मरत्वस्य पथं छत्वा वदामि, अयेवाहं तसे दशनं दास्यामि । खन- 
न्तरम् वदिव आदावं सात्तात् कत्त गत्वा तं वान्तौ न्यगदत् तत 

ऋखाडाव णख्लियं साच्तात् कत्तु याचां चछछलवान्। 
अनन्तरम् अदाव रख्लिवं विलोक्य व्ादरत्, इखायेलः जटा तवं 

किम् खआगताऽसि? रखलिय ऊचिवान् इखायेल् मया न किटः किन्तु 

त्वया तव पिद्टवंशेन च यतो युयं परमेखरोयनिदेश्ान् विहाय वाला- 
$नुगामिना जाताः। इदानीं लं दूतान् प्रहित्य सव्वान् इखायेलोय- 
लाकान इंघेवलोा भाजनासने भुञ्जानान् वालः साद्धंचतुःशतानि भवि- 
ष्यदादिनखैत्यदच्तस्य चतुःश्रतानि भविष्यद्वादिनख कभ्भिलशिलाचये 
मम समीपे संग्रहाण । तत आहावः सरव्ववाम् इखायेलीयवंशानां 

समीपं दूतान् प्राद्िणेात् तान् भविष्यद्ादिनोऽपि कभ्मिलशिलेाचये 

समग्टह्ाच। 
अनन्तरम् ख्लियः सकललोकानां समीपं समीय प्रोवाच यूयं कति 

कालं दयो नावोखस्णेः स्थापयिव्यथ? विद्धोवा यदीश्वरोऽस्ति तदहं 
तमेवानुत्रजत यदि च वाल् श्वरोाऽस्ति तद्धि तमेवानुत्रजत। तता लोका 
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रकमपि वचस्तं न प्र्यवद्न् | तत रलये लोकान् अवेचत् परमे- ९९ 
रस्य भविष्यदादिनाम् णखकाक्यदमेवावश्िष्टाऽस्ि किन्तु वाले भवि- 
ष्यद्वादिनः साडंचतुः्तानि जनाः विद्यन्ते | तैरसरत्छन्निधिं दो ढष- ९३ 
भावानीयेताम् अपरः खेधां छते तयोरेकतरो वभो त्रियतां। तेतं 
हित्वा काष्डानाम् उपरि निदधतां किन्तु तच वह्स्ते नै दातव्यः । 
अपरम् अहम् अन्यतर वभं परिष्वोय काष्टानाम् उपरि निधास्ये 

किन्तु तच वद्कि न दास्यामि । अनन्तरं युयं लीवदेवस्य नान्ना पाथना २५ 
कुरुध्वम् अच्च यिदहावा नाम्ना प्राथंयिष्ये ततत्तयो मध्ये यो वह्किरूपम् 
उत्तरं दास्यति स ख्व सत्य डंश्ररो भविष्यति। तदानीं सकललाकाः 
प्र्यवदन् खषा वागुत्तमा। अनन्तरम् खुलियोा वाला भविषव्यदादिनोा ९५ 
जगाद, युयं बहवः स्थ तस्माद् युयम् अग्रे खेषां छते टघभमेकं त्वा 
परिव्करुष्वं पश्चात् खेषां देवस्य नान्ना प्राथवध्वं किन्तु तच वहिन 
दत्त] अनन्तरः तेभ्यो यो इषभेऽदीवत तमादाय ते पथ्धख्कुव्वेन्त । ९९ 
परं हे वाल् असभ्यम् उत्तरं देददीति वाचा प्रातःकालमारभ्य मध्याङ- 
कालं याःद् वालो नान्ना प्राथवाञ्चक्रिरे किन्तु कापि वाणी किमप्युत्तरं 
वा केनायि नाश्रूयत ततत्ते तस्यां निभ्मितायां वेद्याम् उतङ्ञातुम् उप- 
चकमिरे | अनन्तरः मध्याङृकाल खलियस्तान् आाकारयन् वयादइरत् २९ 
यूयम् उचचेःखरम् अह्यतसदेव रण्व सवध्यायति विहरति वा वाचां 
करोति वाकिंवा भवितुं शक्रोति स निद्रागते युद्याभि जोगर्वि- 
तव्यञ्च । अनन्तरः त उचैःस्रं समाङ्कयन् खेषां रीवयनुसारेण शोणित- ८ 
निःसस्यं यावत् खानि शसोराणि छटिकाभिरस्ेछाजघ्नः । अपरं ९९ 
मध्या्कालेऽतीतेऽपि ते सन्धाकालौयं बलिदानं यावत् पालपन तथापि 
कापि वाणी किमप्युत्तरं वा केनापिं नाभ्रुयत मनोनिधायकच कोपि 
नासीत् | अनन्तरम् ण्लियः सकाललेाकान् व्याहरत्, युयं मम समीप- २० 

मागच्छत, तेन सकललोाकेघु तस्य समोपं समीतेषु स परमेरस्य भयां 
वेदिं पुन निम्भमे। तव नामधेयम् इखायेल् भविष्यतीति परमेश्वरो यं ९१ 
याक्रूवम् उक्तवान् ख्लियस्तस्य पच्लाणां वंष्ानां स्यान् सारो दादश 
पाघाणान् ग्टदीत्वा तेः पावागः परमेखखरस्य नासे यज्नवेदिमेकां निर्म्ममे। 

परः वेद्याखतुर्दिच्तु या भार्दयपरिमितानि धान्यानि धारयितुं ९ 
शन्नाति तादृशं पटिखामेकां चखान । अनन्तरः स इन्धनानि संस्थाप्य ३३ 
रषभं हित्त्वा खण्डं खण्डं कत्वा चेन्धनानामृपरि निधाय बभाषे चवुः- 
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३४ कलसान् तोयः परिपूरयत इब्योपरोन्धनेापरि च तान्यवतारयत । अन- 

न्तरम् र्लिय ऊचे दितीयवारं तत् कुरुत तत्ते दितीयवारं तद् 
ऋअकुव्वेन् । अनन्तरः स उक्तवान टतीयवारं तत् कुरुत, ततस्ते टतीय- 

९५ वारः तद् व्वुव्वेन् । तते वेदया्तुदिक् तोयं जगाम खातमपि त्तोयेः 
९९ प्र्यपुव्येत । अपरः सन्याकालोवबलिदानसमय ख्लिये भविष्यदादी 

समोपमेत्य जगाद, दे स्त्राहीम इस्दाक रखायेल्च प्रभा परमेखर, 

त्वम् इखायेलेा मध्य रंखरोऽस्यदच्च तव दासोऽस्मि तव वचसा च मया 
९० कम्माखेतानि कियन्त इदमद्य सर्वव यतां । हे परमेखर मम वाचं 

निशम्य मम वाचं निश्मय, रहे विद्वा त्वमेवेश्रोऽसीति लेकेरेते 
१८्क्ञायतां त्वच्चतेषां मनांसि परिवत्तेव। तदानीं परमेश्वरीयव्किः पतन् 

हामबलिम् इन्धनानि पाषाणान् धूल प्रददाह परिखास्थितानि 

१९ तोयानि शाषयाञ्चकार च| तदानीम् रखतद् विलाक्य सव्वलाकाभ्चूमा 
निपत्य प्रणेमु वाचमिमां जगदु यद्वा र्वेश्रोाऽस्ति यिद्ावा 

४° र वे्वरोऽस्तीति। अनन्तरम् रलियस्तान् अवदत्, युवं वाला भवि- 
व्यद्ादिनेा धरत तेषाम् काऽपि न पलायतां | ततससेसतेषु तेग्वेलियः 
वीशतोनखात सस्तटेऽवरोद्य तच तान् वधीत् । 

४१९, नन्तरम् ण्लिय आहावं व्यादस्त् त्वं गत्वा भुच्छ पिव च यतो 

४९ महाड्ष्टः शब्दो मया श्रूयते । तत आवे भक्तं पातुच्च गत लियः 
काम्मिलस्य शिखरम् खरु श्म जानुनी पातयित्वा निजश्िरि जानु- 

४२ पररि स्थापितवान् । अपरं निजदासं जगाद त्वं गत्वा सागस्स्य दिश 
मवलाकय । ततः स व्रजित्वा विलोक व्याहरत् किमपि नाल्तिं । 

४४ इत्यम् रखलियः सप्तवारान् तम् खवेएचत्, याहि । पररः सत्तमे वारेस 

गदितवान्, परश्च मन्यस्य कर हइवेकाः चतु मेघः समुद्राद् उत्तिति । 
तदानीम् ख्लियः कथयामास, तवं गलादावं नहि रछा वत् त्वं बाधां 

४५ न लभसे तदथं रथमारुह्य व्रज । इत्यनन्तरो मेघ वाताभ्यां गगने छष्ण- 

वशे जाते मद्ाटद्ि बंश्ुव। तत आहावो यानमारुह्य वित्रियेलं नगरः 

४९ जगाम । खपरं प्ररमेश्र र्लिये समधिच्छिते स कटिदेशं बद्धा यिति- 
येलः प्रवेशस्थानं यावद् अाहावस्यागेऽगरे धावितवान्। 



२२८ राजावल्याः प्रथम पस्तकं । १९९ अध्यायः | 

१८ ऊनविंशऽध्यायः। 
एल्लियस्य पलायनं ४ प्रान्तरे जवने तस्य विरक्तं खण्येदुतेन सान्वनाप्रा्चिः 
द्ारेवगिराकीश्चरस्य दशनम् चपर दसायेलस्य येदारिलोश्यस्य चाभिषेकाथे 
तस्य प्रेषितलं ५९ दलौष्णयस्य कुटुम्नादौनां त्यजनम् रएलियस्य पञ्चाङ्गमनच । 

श 
€. 

थ 

अनन्तरम् खलियेन यद्यत् छतं सव्वं भविव्यदादिनश्च यत् खङ्गाघा- 
तेन तेन इता इति वात्तायाम् अदावेनेषेषले कथितायाम् इंषेवल् ९ 
खलियस्य समीपं टूतमेकं प्रहिद्य वाचमिमां तं रावयामास, ख रख्त- 

समिन समये तेषाम् रकस्य प्ाणाजिव तव प्राणान् यदि न करिये तहिं 

देवा मह्यम् अमुकं दण्डं ततोऽधिकञच्च दण्डं ददतु | तत ख्लिवस्तद् 

विज्ञाय प्राणस्च्ताथं प्रस्थाय यिद्भदादेशख्थां वेशवाम् उपस्थाय तच 

स्थाने निजदास विजद्ा। 

अनन्तरः स णकाक दिनमेकं प्ान्तरेण गत्वा कस्यचिद् रोतमतरे- 

रध उपविवेश, अपरं ग्टव्यं पाथेवमाना वयाजद्ार इ परमेश्र, अलं 
जीवनेनेदानीं मम पाणान ग्टहाण यतोऽ निजपुव्कैपुरुषेभ्य उत्तमा 

नास्मि। अनन्तरं तस्मिन रोतमतरोारघः ष्रयित्वा निजां गतेदरूत र्कं 

ष्मागत्य त स्प्ष्ा बभाषे, उत्ति भच्व च | ततस्तेन टरा तायां निज- 

शिरःसथानेऽङ्गारोापरि पक्कः पप रका भार्डमेकं तायच्च विद्येते इति 

ददृश्र तस्मात् स भुक्ता पीत्वाचयपुनवारम् अशेत । अपरं परमेश्वरस्य 

दूता दितीयवारः तस्य समीपं समेत्य तं स्का जगाद त्ववोव्याय 

भज्यतां यता वः प्रा त्या गन्तव्यः स त्याशक्यः। ततः स उव्थाय 

भेएजनपाने चक्रे तस्य भाजनश्त्या च चत्वारिशड् दिवाराचीरीश्रसय 

शिलिचयं हारेवं यावद् ययोा। 

तच स गहृरमेकं प्रविश्य यामिनीं यापयामास; तदानीं परमेश्व 

रस्य वच इद तस्य समीपम् उपातिषत्, दे ख्लिय त्वयाच किं क्रियते? 
ततः स ऊचे, अद सन्याध्यत्तस्य प्रभाः परमखरस्य कछतेऽतीवोात्छकोा- 

ऽभवं; यत इखायेलीयवंशेस्तव नियमं विद्ाय तव यन्ञवेद्यो भम्ना- 

सलव भविष्यदादिनः खङ्धे इताख तेषां मध्येऽदम् खकाक्यवशिछाऽस्िः; 

परं ते मम प्राणान् नाशयितुं मामपि गटगयितवन्तः। अनन्तरः स १९ 
<{दितवान् त्वं वह्िभय पव्वतापरि परमेश्रस्य सम्मखे तिर, प्श्य 

परमेखख्र स्तेन स्थानेन गति करिर्व्याति। ततो गिरिभेदकः पाषाणभञ्जकखच 

प्रबलप्रचण्डवायुः परमेश्वरस्याग्रो यया तस्मिन् बाते परमेशखरो नाविद्यत। 
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वातात् परं भूमिकम्पो बभूव, तस्मिन् भृमिकम्बेऽपि परुनेश्से नावि- 
९९ द्यत । भूमिकम्पात् परं वद्धि बभूव तस्मिन् वङ्ावपि प्ररमेच्रो नावि- 
१२ द्यत । वङ्कः परम् डघच्छन्दकारी चतु रकः खरो बभुव | तदानीम् 

खलियस्तं शचत्वा वस्खेण म् खमाच्छाद्य वइिगव्य गह्करस्य दार्ययतिष्टत् ततन्तं 
६४ प्रति वाणौयम् उपातिषत् दे णख्लिय त्ववा किं क्रियते? तेना{दितम् 

चयं सेनाध्यच्स्य प्रभाः परमेश्वरस्य छतेऽतीवेन्ु गाऽभवं यत इखा- 
येलीयवंशटेल्तव नियमं विद्धाय तव यज्ञवेद्यो भ्रास्तव भविव्यदादिनः 
खड दंताख तेषां मध्येऽहम् रकाक्यवश्रिोऽ{सि, अप्रं तेमम प्राणान् 

१५ नाशयितुः मामपि रुगयितवन्तः। परमेचखरो व्ाजद्ारः त्वं पान्तरेण 

पराद्य दम्मेधकं यादि तचरापस्थाव इसायेलम् अर्ममद्शस्य रगजत्वे 
१९ ऽभिषिच्च । अपरः निमेः युच्लं येम् इखायेल्देशस्य राजलत्वेऽभि- 

पिच्च, अपरम् आवेलमिद्धालानिवासिनं शफटस्य पुच्लम् सलीश्णयं 
९० तव विनिमयेन भविव्यदादित्वेऽभिषिच् । यो जनो हसायेलस्य खज्गाद् 

रच्तिष्यते स येना हनिष्यते वख येः खङ्गाट् रच्िष्यते स इलीशएयेन 

१८ निष्यते । किन्त वालः सम्मुखे ये जानुनी न पातितेयेषां वदनखसन 

चम्वितस्ताट् एणः सप्तसहखाणि मनुजा इखायलेा मध्ये मयावश्टेषिताः। 

१९ अनन्तरं स तस्मात् स्थानात् प्रस्थाय एएफटस्य सुतस्येलीश्ययस्य 

सम्मुखं प्राप, तदानीं तस्याग्रे गवां द्वाद शयुग्मानि च्तेचम् खकषैन् तेषां 
दादश्टेन युग्मेन साद्ंसखयम् अासीत्। अनन्तरम् खलिः समीपं 

९० समोय निजम् उत्तरोयवसनं तस्य गारे निचच्तेप । ततः सगा 

विद्धाशेलियस्य पश्चाद् धावन् बभाषे भवान् य्नुजानाति तच्छं 
निजं पितर मातरच्च चुम्बित्वा भवन्तम् अनुव्रजिष्यामि। ततःस तम् 

९१९ अवादीत्, अद्धं तव किमकाधं? त्वं गत्वा पराढच्यागच्छ । अनन्तरं स 
तस्य समोपात् परारत्य गत्वा तद् गोयुग्मं गद्ीता द्छेदयामास यगे- 

न्धनख तयो मांसं पपाच तस्मिन् लोकंभ्यो वितरितते तद् बभुजिरेच 

अनन्तर स उव्यायलियस्य पञ्चाद् गत्वा तस्य परिचारका बभूव । 

₹० विंशतितमोऽध्यायः | । 
१ विनददेन शेमिरोाणस्यावरोाधनं १२ भविष्यद्रादिना मन््रणयारामोयनल्लाकानां 

इतल्वं २९ भविष्यद्राकयानुसाराद्ू अरामोघलाक।नां पुनरागमनं र८ भविष्यद्रा- 

229 



२३० राजावल्याः प्रथमं पुक्तकं । २० खथ्यायः। 

दिना मन्तणयारामोयाणां पनव्वारं इतलं ३९ पराजितेन विन्द् ट् नापायन- 
दानं २५ अदाव प्रति दष्टानकथनं भविष्यद्रचनञ्च। 

अनन्तरम् अरामीयो विनदददो पतिः खीयसकलसैन्यानि निज- 
सहायान् दाशद् राजाना इयान् रथां संग्द्य शोमिरोणम् 
खवरन्धन् तद्विरुद्धं युयोघ। अपरः स इखायेलीयब्टपतेरादहावस्य समोपं 
नगर दूतान् प्रहित्य जगाद, विन्ददद इमां वाचं वक्ति, त्वदोयानि 
दुव्वैर्शसुवणौनि ममेव तव भियतमा जाया बालकाच मदीयाः। तत 
सखायलीयभूपतिः प्रतिजगाद हे मम प्रमो राजन् तव वाक्यानृसाराद् 
अहमपि भवदीयो मदीयं सन्वेखद्च भवदीयं । अनन्तरः दूताः प॒न- 
सरागव्य बभाषिरे विन्इदद् इमां वाचं ब्रवीति त्वं निजं हेम रजतं 

जाया युचाच मद्यं देद्ीवयद्ं टूतेस्लामाच्ञापितवान्। अतः ख ख्तस्मिन् 
समये मया तव समीपं श्टव्याः प्रेवयिष्यन्ते ते तव निकेतनं तव भ्ट्यानां 
वेष्सानि चानुसन्धाय तव मनोरम्यं यद् यद् विदयते तत् सन्ध इस्तेरा- 
दाय स्थानान्तरं नेव्यन्ति। तत इखायेलीयन्टपति जनपदस्य प्राचीन- 
मनुजान् सव्वोान् खादय जगाद ण्व मानुषः कुचेटामाचर्तोति युश्राभि 
लैष्यतां दृश्यताच्च, मम जाया पुरा स्जतद्ेमानि चाधि तेन दुतै- 
राज्ञापितेऽदहं नानङ्गोकछतवान् | ततः प्राचीना लाकाश्च सव्वं तं जगदुः, 
तस्याज्ञा त्वया न ग्रहीतव्या नाङ्गोकत्तवया च । अनन्तरः स विनइददस्य 

द्तान् जगाद, युयं खपरभवे राज्ञे कथयत भवते टूतेरं.पथमवारः 
यद् खाज्ञापितस्तत् सव्वं साघयिव्यामि किन्त्वाज्ामेनां साधयितुं न 

# 

छ 

@ 

शन्नोमि | ततस्ते दूताः प्रस्थाय तं वात्ता जगदुः अनन्तरं विन्हददोा ९० 
दूतान् प्रहित्य तं जगाद, रतस्य शोमिरोणस्य धूलये यदि मम पच्ा- 
दराभिनां लोकानां मृष्टोन् पुस्यितुं पार्येयुस्लहिं देवा मद्यम् अमुकं 

दण्डं ततोऽधिकं दण्डं वा ददतु। तत इखायेलीयो नरपतिः प्र्त्रवीत्, १९ 
तस्मे कथयत सच्जात्यागीव सन्नाग्राद्धी न क्चाघरतां। तस्मिन् समये विन्- ९२ 
द् द्स्तदीयसदह्ाया राजानख दष्येव्वपिवन् इत्यनन्तरो स तां वान्तो 

निशम्य निजदासान् खन्रवीत् नगरमाकाम्यत तता लोाकैर्नगरमाकरम्यत। 

नन्तरम् इखायेलीयाहावस्य टपतेः समोपम् रका भविष्यदादी ९३ 
स्म्य कथयषमास परमे्र इमां वाचं वदति त्वं किम् रुतद् र्द 
लाकारण्यम् अपश्यः ? मयाद्य तव स्ते ते नराः समपयिष्यन्ते तेनाइमेव 

परमश्चर इति भेव्छसे त्वं । आद्ातो गदितवान् केन तान् समपेयि- ५४ 
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२० अध्यायः। राजावल्याः प्रधमं पुस्तकं । २३१. 

ष्यसि? भविव्यदादी गदितवान् परमेश्वर इति वाचं त्रवोति मण्डले- 

खराणां तरुणलोकैः । ततो राजा एद्वान् के युडायोपक्रमिव्यते? 
९५ स उक्तवान त्वमेव । अनन्तरं तेन मण्डलेराणां तरुणेषु गणितेषु 

ते सङ्धुया दे पते दाचिंश्त् जनाअासन् ततः परम् इखायेलीयवंशनां 

९९ सकललोाकषु गणितेषु ते सद्या सप्तसदखाणि लाका चखसन्। अन- 
न्तर ते मध्याङृकाले वदहिरगच्छन् तस्मिन् समये विन्हददस्तस्य सद्धाया 

९० दाचिंश्द् राजान द्रव्येषु मद्यपानेन मत्ता खासन्। अपरः यदा 
मण्डलेराणां तरुणा ग्रे वदहिर गच्छन् तदानीं विनदददेन दूताः 
पड्धिताः। त खागत्य वात्तामिमाम् अवदन् ए्ामिरोणात् कतिपयलाका 

१८ विर गच्छन् | तदानीं स खादिदग्र ते वदि सन्धिनिमित्तं बहिरागता- 

स्तददि युद्राभिजीं वग्रादं य्रदीतव्याः, यदि वा रणनिमित्तं बहदिर्म॑तास्त- 
१९ चपि युश्ाभिर्जी वयां ग्रहीतव्याः । अनन्तरः परदेश्णधिपतीनां तरुणेषु 
९० तेषां पञ्चाद्ामिसन्येषु च नगराद् वडिभुतेषु तेषाम् खकेकेा जनाऽरा- 

मोयाणाम् रखुककं जनम् अवदघीत् तताऽरामोयेघ्रु पलायितेख्िखायेलीय- 
लोकास्तघां पश्चाद् अधावन् । अपरम् अरामीयो विन्हददो मदी 

९९ प्रतिहयमारुह्य सादिभिः सड पलाय्य रत्तं पाप । अपरम् इखायेलोयो 
साजा वदिगव्य तेधां वाजिने रथांश पराजयत्। इत्यं तेनारामीयाणां 
मदहादननं छतं | 

९९ अनन्तरः स भविष्यदादी इखायेलीयनरपतेः समीपं समीयजगाद् 
त्वं गत्वात्मानं बलिनं कुरू सावधानो भवन् निजकत्तवयं विवेचय यत 

९३ च्यागामिवत्सरेऽरामीयो राजा तव विरुद्धं पुनरागमिव्यति। अनन्तरम् 

ख रामीयनरपते भ्टेव्यास्तम् अवदन् तेवां देवाः पव्वतानां देवाः सन्त्य 
तत्कारणात् तेऽस्मत्ता बलाधिकाः। किन्तु वयं यदि तेः समं समभू 

९४ युध्यामस्तद्िं तेभ्योऽवश्यं बलवन्त भविषव्यामः। ऋतस्तवम् इदः कम्मे कुरू 
सव्वान् भषतीन् खपदेभ्ये दवयित्वा तेषां विनिमयेन सेनापतीन् निवो- 

९५ जय । परः तव यावन्ति इयरथादीनि बलानि व्यनश्रयन् तावन्ति 
इवरथादीनि बलानि संग्टदाण वयं समभूमे तेः समं येोत्छामस्ततो 
ऽवश्यं तेभ्यो बलाधिका भविष्यामः। अनन्तर विन्हइददेन तेषां मन्ल्णां 

९९ ग्टहीत्वा तदनुसारेण छतं । अपरं परस्मिन वत्छरो उपश्िते विन्- 
दददोाऽरामीयान् गगणयित्वेखायेलोयलोकेः समं येाद्धम् खयोकं जगाम। 

९० इखायेलोयवंशाख्च गणिता श्ूत्वा भच्छव्रव्यादीनि समादाय तेषां विर्- 
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२द२ राजावल्याः प्रथमं पुस्तकं । २० अध्यायः । 

डम् इयुः । तत इखायेलीयलाका अरामौयाणां सम्मुखे शिविरं स्थापयित्वा 
छागप्रावकानां द क्त्र त्रजाविव बश्यूवुः किन्त्वरामीयैम याप्तः। 

अनन्तरम् रंश्रीय रको लोक अग्येखायेलीयं श्ूमतिं जगाद र्ण 
परमेचखर इमां वाचं व्रवीति, अरामीया अवदन् विद्ावाः पव्वेतानाम् 
सरः किन्तु समभ्रमीनाम् सखरोा नोति तत्वारणाद् अदं तं महा- 
जननिवहं तव करे समपयिव्यानि तेनाहमेव परमेश्वर इति युयं 
वेदिव्यय । अपरः तेषु शिविरे स्थित्वा स्तां सम्मुखासम्मुखीश्तेषु ९९ 
सप्तमे दिने युद्धं घजघटे तत इखायेलोयलोका रख्कस्मिन् दिनेऽरा- 
मीयाणां लच्तं पदातीन् व्नाश्यन् | ततोऽवश्द्धाः सेनाः पलाय्याफे- ९० 
कनगरं प्रविविशुः किन्तु तेषाम् अवश्द्धनां सप्तविंशतिसदखाणां 
लाकानाम् उपरि प्राचीरः निपपात । अपरं विन्इद्दः पलाय्य नगरा- 

भ्यन्तरस्थं गभे गार मेकं परविवेश | 
अनन्तरः तस्य भ्टव्यास्तम् अत्रन् रखायेल्वंशोया राजानः करूणा- ९९ 

युक्ता इत्यस्माभिः खतं तस्माद् वयं निवेदयामः कटिघु शणवसनानि 
परिधाय करां रच्ज॒मि वद्ित्वास्माभिरिखायेलीयमदहौपतेः समीपं 

गम्यतां, भवितुं पारयति सर तव प्राणान् रच्िष्यति। अनन्तरं तेष२९ 

काटिषु ्णवसनानि परिधाय कर्ठाञ्च रच्न॒भि वंष्ित्वेखायेलीवरा- 
जस्य समीपम् रत्य जगदुः, भवते दासा विन्इदद् खावेदयति, भवान् 
मम प्राणान् जोवयितुम् अदंति । ततः स उदितवान् स किम इदानी- 
मपि जीवति? स मम मराता। तदानीं ते नरास्तद् वाक्यं श्ुभलच्तणं ३१ 
बद्धा तूणं तस्य भावम् अनुसन्धाय कथयामाुः, विन्हददो भवते 
भ्रातेव । अनन्तरः स गदितवान् यूयं गत्वा तमानयत। ततो विन्इददे 
वहिभरय तस्य समीपम आगते स निजरये तम् उपवेशयाञ्चकार । 
तदानीं विन_दददस्तम् अव्रवीत् मम जनकेन तव जनकाद् यानि यानि ९५ 

नगरारपदतानि तानि मया परावन्ये दायिष्यन्ते, अपरः मम तातेन 

प्रामिरोे यादटक् निजलूते स्था अक्रियन्त तादक् त्वया निजक्षते 
दम्मेघे रायाः क्रियन्तां । तत आडइावेन गदितं मया नियमभिमं रत्वा 
त्वं वि खच्छसे । अनन्तर तेन समं निवमं विधाय स विसषटजे। 

अनन्तरं भविष्यद्वादौनां श््व्यणाम् ख्का जनः परमेशखरस्य वचसा ३५ 
निजं सशिष्यम् अव्रवीत् विनयेऽदंत्वंमां ताडय किन्तुस तं ताड- 

यितुं नान्वमन्यत | ततः स तमवदत् त्वं परमेखस्स्य वाक्यं नागरा ९९ 
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२९ अध्यायः | साजावल्याः प्रथमं पुस्तकं । २दद 

ता मम समीपात् त्वया गमने छते सिंह र कस्ां हनिष्यति | अनन्तरं 
९० तस्य समीप्रात् तस्मिन् गते सिंह रखकस्तं प्राप्य जघान । अनन्तरं स 

जनमन्ं प्राप्य जगाद, विनयेऽदं मां ताडय ततः स तं ताडयन् वित्त 

दन्तवान् । अनन्तरः स भविव्यद्ादौ गत्वा घच्छन्नवेश्ा्थ॑म् उष्णोघवस्त्ेण 
२९ चच्ृष्याच्छाद्य वत्मेनि राजानं पतीच्छ तस्थिवान् । परः राजनि 

मेणागच्छति स राजानं प्रति पाचैःखरम् अवेद्य कथयामास तव 
दासे मयि समर गते पश्य जन र्कः पाश्चौदागत्य मम समीपं पुमांस- 
मेकमानीय गदितवान् र्नं मनुजं र्त, ण्घ यदि केनापि प्रकारेगा- 
प्राप्यो भवेत् तदि तस्य पराणानां विनिमयेन तव पाणा यास्यन्ति नो चेत् 

४० त्वया किक्तारेकपरिमितं रजतं दाचिष्यते । किन्तु तव दासे मयि तत 
डतो व्यये सति स गतवान् । अनन्तरम् इखायेलीया मङ्धीपतिल्तं 

४९ जगाद त्वं निजदण्डनं निरचिनोः । अनन्तरः तेन तूणं निजचक्ुभ्यों 
बस्तेऽपसारिते स वद् भविव्यदादिनाम् र्का जन डतीखायेलीयेन नर- 

४९ पतिना परिचितं। अनन्तरः तेन नरपति बोजङ्के परमेश्वर णतां वाचं 
ब्रवीति या जन उच्छन्नतायै मया निरूपितः स त्वया निजदइल्तात् 
मोचित रतत्कारणात् तस्य प्राणानां विनिमयेन तव पाणा खाद्ायिष्यन्ते 

४९ तस्य लोकानाञ्च विनिमयेन तव लाका खादायिष्यन्ते। तत इखायेलोयों 
मद्ोपति विंमर्धीऽसन्तुरख निजभवनं गच्छन् शमिरोगं प्रविवेश । 

२९ एकविंशेऽध्यायः। 
१९ नावातस्य ऋचम् खप्राप्याद्ावस्य विम्षेणं ५ दषेवला नावोातस्य दतलं ५५ नावा- 

[प [ये [क [त ० ५ 

तस्य चेचादरणम् दावेन १७ अ खहावेषेवला देण्डनस्य भविष्यद्चनं २५ अदाव. 
स्यानुतपनकारणात् तस्य द्ण्डनस्य चमणं । 

९ श्तेषां घटनानां पश्वाट् विभ्रियेलीयस्य नावेातस्य गोस्तनी च्तेचमेकं 
विभ्रियेलनगर असीत् तत् शमिरोणीयश्चूषतेरादहावस्यादालिकायाः 

९ पारं स्थितं । अत आहावो नावोतं जगाद, तव गास्तनोच्तेवं मद्यं 
देडि मया तत् शकच्तेचं कारिष्यते यतस्तत् मम भवनस्य सन्निधो 
तस्य पाश स्थितं, तस्य विनिमयेन ततोऽप्यत्तममपरं गास्त नीच्तेचमेकं 
तुभ्यं मया दायिष्यते यदा यदि तुभ्यं रोचते तदि तस्य मूल्यं रजतं तुभ्वं 

९ दायिष्यते मया । तते नावेोत अादएवम् अव्रवीत् मया तुभ्यं निजपेटका 
४ श्ूमि वितीय्यते परमेखरस्तन्नानुमन्यतां । अनन्तरः मया पैटका भ्रूमि- 
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सभ्यं न वितारिष्यते यिम्रियेलीयस्य नावोतस्येतेन वचसाहातो विम 
ऽसन्तुष्टख श्वूत्वा निजभवनं गतवान. अपरं शय्यायां निपत्य विवणे- 
वदनञ्च भूत्वा किञ्चन भेत्ता नेच्छत्। 

नन्तरं तस्य जायेषेवल तस्य समीपं समीय तम च्छत् तव 

मानसम् रखुतादग् विमधे कुतः? त्वया किञ्चन न भुज्यते च कुतः? ततः ९₹ 

स तामवदत्, अदं वित्रियेलीयं नावोतं सम्भाव्य तम् खवद्, रोप्यविनि- 

मयेन तव ात्ताच्तेचं त्वया मह्यं दीयतां यदा यदि तुभ्यं रोचते तहिं 
तस्व विनिमयेन नात्तातच्तेचमपरमेकं तुभ्यमद्ं दासे ततः स प्रत्यवदत् 
मया निजं गेस्तनीच्तेचं वुम्धं न द्ाधिष्यते। तदानीं तस्य जायेघेवल् ° 

जगाद तथा सति त्ववा किम् इरखायेलीयजनपदस्य राजत्वं कारिष्यते? 
उत्ति भुच्छ त्वदीयं मानसं ष्टं भवतु यिभ्रियेलीयनावोतस्य गोस्तनी- 
च्तेवं मयेव तुम्धं दायिव्यते। अनन्तरम् खादहावस्यनाघ्ना सा पत्राणि = 
लिखित्वा तस्य म॒ब्राच्तरेण मुबाङ्धितानि छत्वा नागोतस्य समीपवासिनां 
नगरस्य मुख्यानां प्राचौनानाच्च लोकानां सविधं प्रेषयाञ्चकार । तेषु « 
पचेषु लिखितमेतद् वचः, युद्माभिरुपवासा घोष्यतां नावेातच्च लोकानां 
मध्य उचस्थाने समुपवेश्यतां | अनन्तरं त्वम् खरं राजानच्चानङ्गो- ९० 
छतवान् तस्य विपरीतम् ख्तत् साच्ितवं कतत दुराचारो दौ नरे युश्ना- 
भिस्तस्य सम्मुखे स्थाप्येतां ततः परं युयं तं वहव्कत्य पाघाणे मारयत । 
नन्तरम् रंसेवला पेधितेषु पचेषु यद्यत् लिखितं यद्यत् तयाज्ञापितच्च १ 

तदेव तन्नागरिकं लाकंरयंता नगरनिवासिभिः प्राचीनः प्रधानमनुजः 

छतं | तरूुपवासा धाधिता नावोातश्च लाकानां मध्य उचस्थान उपवे- १९ 

शतः । अपरः दुराचार दवी नरावागत्य तस्य सम्मुख उपविविशतुः। ९२ 
त दी दुराचाि नरो सकललाकानां समन्तं नावोतस्य विरूद्धं वच 

डद वदन्ता साच्ित्वं चकतुः, नवात ररः राजानच्धानङ्गीकछ्तवान् ततः 

स मनजं नगराद् वदहिष्कतः पाषाणे मारितश्च । अनन्तरः त इषेवलः १४ 
समीपं वात्तामिमां प्रेवयाञ्चकरिरे नावोातः पाषाणेरादइते म्टतच्। 

अपरः नावोतः पाषाणाघातेरस्रियत वच ड्दम् रंषेवल् निशम्याहावं १५ 
बभाषे, उत्ति वित्रियेलीवनावोता सु्ामुल्येन यद् जात्ताच्तेचं तुभ्य 
दातुं नाभ्यलघत् तद् भुंच्छ यता नावेाता न जोवति स गत खव । 
तदनं नावेोतोम्टतोा वच डदम् खाकणये खाहाव उत्थाय विभियेलीय- १९ 
नावोतस्य गख्तनीच्तेवम् अधिकन्तु जगाम । 
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९७ इत्यवसरे परमेश्वरस्य वच डद तिश्ीयरेलियस्य समीपम् उपाति- 
१८ छत् , त्वमुल्याय शटोमिरोरनि वासिनम् इखायेलीयनरपतिम् आडावं 

सात्तात् कत्त यादि, प्रच स नवोतस्य गोस्तनीच्तेचे विद्यते यतस्तद् 

९९ अधिकत्त् स तचागच्छत् | त्वं तस्मे कथय परमेखर रतां भारतीं 

भाषते त्वया कि नर हत्या छता पर सम्परत्ति लब्धा च? पुनरपि तं वद्, 

परमेश्वरो भाषते खाना यच स्थाने नावोतस्य रुधिरम् च वलीएवन्त- 
९० स्तचैव स्थाने खानस्तवापि रुधिरम् अव लेच्छन्ति। तदानोम् खादाव 

खलियं गदितवान् हेममरिपि त्वं किंमां घरात्रः? ततःस उदित- 
वान् प्राप्रवं यतस्व परमेश्वरस्य साच्तात् कुल्सिताचारं कत्तम् आत्मानं 

९९ व्यक्रोणाः। अतण्व (तेन निगदयते) प्याहम मङ्गलं त्वाम् अभिवन्ते- 
विष्यामि, तव पञ्चात् तव वंशम् उच्छेत्याम्बाहाववंशोयान् सन्वेपुरुषान् 

९२ इखायेला मध्ये मुक्तान् बड्धांख सकलान् विनाश्यिव्यामि च। त्वं येन 
दुराचारेण माम् खअकोपय इखायेलीयलोकान् पापम् अकारयख् 
तत्कारुणाद् अद्धं निवाटपुच्चस्य यारवियामस्य वंश्मिवाह्ियसुतस्य 

९३ वाण वंणमिव च तव वंशं करिष्यामि। अपरं परमेखर संषेवलमधि 
वचर्दःवदति खाना वित्रियेलस्य प्राचीरसमीप रषेवलं भक्तिष्यन्ति। 

९४ आहाववं्रोयो यः कञचिन्रगरे मरिष्यति स कुक्तुरे भक्तिव्यते यश्च चेते 
मरिष्यति स रून्यस्य वि गे भ॑त्िष्यते । 

९५ परः निजजाययेषेवला प्रवर्तिता य खादावः परमेश्रस्य समन्तं 
कुत्सिताचारं कन्तुम् आत्मानं व्यक्रीणात् तस्य तुल्योऽपरः कोऽपि न 

९९ बश्दूव। परमेखरोा यान् इमोारीयान् इखायेलीयवंशस्य सम्मुखात् खद्- 
वयत् तेषां सकलकियानुसारेण स देवानाम् अनुगमनेनातीव णाहं 

९७ कम्मे छतवान । स खवाहावस्तानि वचांस्याकण्ये निजवसनानिचि- 
च्छेद गारे श्णवसनं परिदध उपवसन् णवसने शिश्ये नमरत्वम् 

९८ च्ाचचार च | ततः परमरस्य वचनमिदं तिश्चीयस्येलियस्य सविध 
९९८ उपातिरूत्, खादावा मम समच्तं नम्बरीश्टूतस््रया किं तन्न दृश्यते? मम 

समन्तं तस्य नस्नत्वाचर्णकारणाद् दं तस्य यावञ्जीवनम् अमङ्गलं न 

वत्तयिव्यामि । किन्तु तस्य तनयस्य जौवनसमयेऽमङ्गलं तस्यान्वयम् 
अधि वत्तयिष्यामि । 
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रर द्वाविंशोऽध्यायः । 
९ आदावेन नरपतिना मोखायस्य भविष्यद्वादिन आङानं ९५ मौखायस्य भविष्यद्चनं 

२४ वचनकारणात् तस्य दण्डनं २८ आदावेन सम॑ विहृददेष्योययिदाश्णफरसय 
न्टपतेः समरगमनं २४ दावस्य तत्वे ₹७ तस्य श्नदानं ४९ यिदाश्एफयरसय 
विवरणं निघनञ्च ५९ अादहावद््म तनयस्यादसियस्य विवर णच्च । 

अपरम् अरामीयलाका डखायेलीयलाकाख वत्सर चयपर्यन्तं विशश्च 
मुस्तेवां परस्परं समरं नाभवत्। अनन्तरः टतीये वत्सरे विददादेशीयो 
ग्रपति यिद्ाश्णफट इखायेलीयनरपतेः सविधम् अगच्छत् । तदानौम् 
स्खायेलीोयो नरपतिः खीयभ्टव्यान् अखनत्रवीत् गिलियददेश्रस्थं रामोात- 
नगरम् अस्माकमेवेति किं युद्माभि नँ ज्ञायते? किन्तु वयम् अरामीय- 
भूपते दत्तात् तद् अनपहृव्यालसास्तिषामः । अपरं स विद्धोशापाटं ४ 

पप्रच्छ त्वं किं रामातगिलियदे समर कन्तः मया साकं गमिष्यसि? 

तत्ते चिदाशफट इखायेलीयं भूपतिं जगाद, त्वम् अच्च समानो तव 
लाकामम लोकाच समानास्तव तुरगा मम तुरगाख समानाः। अनन्तरः ५ 

यिद्धोष्णफट इखायेलीवं भूपतिं गदितवान्, खद्धं विनये, र्तस्मिन् 

परमेश्वस्स्य काभारुती साद्य त्वया एच्छयतां। तत इखायेलोयो भूपतिः ९ 
प्रायेण चतुःप्रतानि भविव्यदादिनः संष्टद्य पप्च्छ युद्धा रामेातगिलि- 
यदः किंमया गन्तव्यं किंवा तते निवत्तितव्यं तदानीं ते कथितवन्तः 
भवता गम्यतां पभु भूपते दते तत् समपेयिव्यति । अनन्तरं विदोष्- 9 
फटोऽच्छत् योऽसनाभिः घदयु शक्यते तादृशः परमेखस्स्यापरः कोऽपि 
भविव्यद्ादी किमत्र न विद्यते? तदानीम् इखायेलीयो भूपति विहा- ८ 
श्ाफट जगाद, वयं येन परमेश्वरः प्रष्टुं पारयामस्तादृशोऽपर रका 
जनो विद्यते किन्त्वद्ं तम् तोये यतः स मामध्यश्ुभवचनं विना 

खभवचनं न वदति विस्य सुतो मखाय इति तस्य नाम। तते 
चिद्दोश्फटः कथयामास नर्पतिनेतादश वाक्यं मा गद्यतां। तदानीम् < 
इखायेलोयोा नरपतिः खग इस्याध्यच्तमेकम आद्धय निदिदेश यिन्लस्य 
सतं मीखायं तूणम् अचानय। तदानोम् इखायेलीयो नरपति यिंह्दा- 

देशीयो यिद्दाष्णफटो नरपरतिख राजकीयपरिच्छ दान्त एोमिरोणस्य 
गोपुरजिकटस्ये समानस्थाने खसिंहासनयोारुपविद्धावास्तां ते सव्व 
भविच्यदादिनश्च तयोः सम्मुखे भविष्यदचनम् अकथयन् | विशेषतः १९ 
खिनानाइस्य युच्च: सिदिकियो लोहमये ्ररकगे निम्माय कथितवान, 
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परमेखर णतां वाचं त्रवोति, ख्ताभ्यां त्वम् अरामीयान् निःशेषं यावद् 

९९ वितेत्छसि । अपरे स्वं भविष्यदादिनेाऽपि तयैव भविव्यदक्येनाकथ- 

यन् त्वं रामोतगिलियदः गत्वा छतार्थोभव, परमेश्ररेण तद् भूपते- 

९२ इंस्तगतं कारिष्यते अपर्योदूता मीखायम् खाहातुं गतवान् सतम् 
नरवत् पश्य सव्वं भविद्वादिन णकजन इव नरपतेः खुभवचतो गदन्ति, 
तऽद विनये त्वमपि तेषाम् र्कजन इव वचो ब्रुदि खुभवाक्यंभाषख 

१४ च} तता मीखायोा बभाषे, मया परमेश्वरस्यामरत्वस्य ण्पथं विधाय 

निगद्यते, परमेश्वरो मां यद् खादेच्छति, तदेव मया कथयिष्यते। 
९५ च्छनन्तर रज्रः सविधं तस्मिन् समीते नरपतिस्तं परिटटवान् दे 

मीखाय, युद्धायेम् अवाभ्यां रामोतगिलियदं गन्तव्यं किं वा ततो 
निवत्तिंतययं ? ततः स तमब्रवीत् त्वं गत्वा छतार्थोभव, परमे्रस्तट् 

९९ भूपतेः करे समपयिष्यति । अनन्तरं राजा तं जगाद त्वं परमेश्वरस्य 
नान्ना तश्यवचो विनापर किमपि मां न वदिव्यस्येतदधि कतिवारान् 

९७ मवा शपथं कारयिव्यसे? ततः स बभाषे, अद्धम् इखायेलः सकल- 
लोकान् अरच्तकान् मेषानिव श्ण्लिचयोापरि विकौणान् अपश्यं ततः 
परमेश्वर उक्तवान् णतेवां खामी नास्ति, णकेका जनःखं खं निवेशनं 

१८ कुष्लेन परादत्य व्रजतु । अनन्तरम् इखायेलीयो भुपतिविंदाशाफटम् 
अभाषत, स मामध्यश्ुभवचनं विना शुभवचनं न वदिव्यतोत्यद्धं 

६९ कि पूवे तुभ्यं नाकथयं? अनन्तरं मीखायो बभाषे, त्वया पारमेश्वरं 
वचा निशम्यतां । अदं सिंदासनोपविष्टः परमेखरः तस्य दत्तिणवाम- 

९० प्ाश्च॑यो रद॑ंण्डायमानं खर्गयं सकलसेन्यच्चापश्यं । परमेश्वर उदितवान् 
अदाव यथा रुमातगिलियदं गत्वा पतेत् तथा कस्तं भ्रमयिष्यति ? 

त्र खुका जन रकां प्रकारम् खन्धो जन्ान्धं पकारं कथितवान् । 

९९ अनन्तरम् णक खात्मा समेत्य परमेश्वरस्य समच्तं तिद्धन् कथितवान् 

९२ ऋद्धं तं श्रमयिव्यामि। परमेश्वर उदितवान् केन? स उक्तवान् अदं 
गत्वा तस्य सकलानां भविष्यदादिनां वदनेषु म्टषावादक आत्मा भवि- 
व्यामि। तदानीं तेन निगदितं त्वं तं श्रमयित्वा जयी भविष्यसि वडि- 

९१ िय्याय तदेव कुरू | अनेन प्रकारेण पश्य परमेशरस्वदौयानां सव्व 

भविष्यदादिनां वदनेषु म्टषाभाषकम् खात्मानं निहितवान् परमेखरे- 
शेव त्वामश्यमङ्गलं निचितं । 

९४ तद्ार्नीं खिनानाहस्य पत्तः सिदिकियः समीपमागद्य मीखायस्य 
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ररेस सराजावल्याः प्रथमं पुरतकं । २२ ध्यायः । 

गण्डम् खाइत्य कथितवान् परमेशखरोय चात्मा त्वां सम्भाषितुं मम 
समीपात् केन मार्गेण गतवान् ? मोखाय उदितवान् पश्य यस्मिन् दिने ९५ 

त्वं परच्छत्नत्वाथे गभोगारं प्रवेच्छसि तस्मिन् दिने तद् भेत्छसे । अन- २९ 
न्तरम् इखायेलोयराजो भ्टव्यमेकं समादिशत् त्वं मोखावं त्वा नगरा- 
श्यत्तस्यामोानस्य राजयपुच्लस्य योयाशस्य च समीपं नय । अपरः ताभ्यां ९७ 
कथय, मद्ोपतिरिति वाचं वदति, र्नं कारागारे बघ्रोतं यावचाद्ं 

कुश्लेन पराटत्य नागच्छामि तावद् खनं दुःखरूपम् अन्नं भोजयतं 
दुःखरूपं तायं पाययतच्च । तते मीखायो बयाजद्धार, यदि त्वं कुशलेन ९८ 
पराडत्यागमिष्यसि तद्दि परमेश्वरो मया न भावते। अनन्तरं स 
कथयामास, दे लोकाः सव्वं युयम् खच मने निधद्धं । 

नन्तरम् इखायेलीयराजे विद्धदादेशौवो विद्ाश्णफटो राजा च ९९ 
रामेातमगिलियदं जग्मतुः । ततः परम् इखायेलोयो मदीपति विंदहा- २० 
प्राफटं जगाद्, खद छत्रवेशं धारयन् समरं प्रविष्ामि त्वञ्च निजं 

परिच्छदं परिधेहि । अनन्तरम् इखायेलोयो मदीपतिग्छन्नवेशं 

धास्यन् समर् प्रविवेश । ततः पुन्वेम् अरामोयो मद्धीपतिः खकीयान् ३१ 
दाविंशतिस्याध्यत्तान् इत्या्तापयत्, युयं केवलम् इखायेलोयग्दूपतिं 
विना च्तुद्रेण महता वापरोण केनापि साकं न युध्यत । ततन्ते र्थाध्य्तै ९२९ 
विद्धेश्णफटं निरीच्छोक्तम् रुष रवेखायेलीये भूपतिरिति, ततस्तेन 
समं योाडुम् उपाक्राग्बन्त किन्त॒ विद्ाष्णफटेनोाचैःश्दे छते स इखा- ३३ 
येला भूपति नंदति विद्वाय र्थाध्यत्तास्तस्यानुगमनात् निवदृतिरे। 

च्यनन्तरम् रकेन जनेन लच्छं विना घनुगुणम् ्ाष्येखायेलीयेा २४ 
पति वेम्मेणः सन्धिस्थाने शरेणादइतः | ततः स निनं सारथिं बभाषे 
त्वं करो पराव्व्यं सैन्यमध्यात् मां नय यतेऽ वयिताऽस्मि। तस्मिन् २५ 

दिवसे समरस्तुमुलोाऽभवत् नरुपतिश्चारामीयाणां विरुद्धं निजे सखन्दने 

करूवरम् अलम्ब्यातिषत्, किन्तु सायङ्काले ममार, तस्य चतस्य रुधिरं 
स्न्दनमध्ये पपात च| अनन्तरं रवेरस्तगमनसमय रुकैको जनः खं ३९ 
खं नगरं खंखंजनपदञ्च गच्छत्विति निनादेन शिविरं याप्नं। 

अनन्तरः नरपति ग्रत लोकैः श्ेमिरोणम् अनीतस्तच ्ोमिरोणे ९७ 
शस एने निदितख | ततः परः लाकैयंदा शोमिरोणस्य पुष्करिण्याः पाश्च द्य 
स्यन्दनम् अत्ताल्यत तदा तस्य सज्नायां च्तालितायां परमेश्वरस्य वचना- 
नुसारात् सारमेवास्तस्य रुधिरं अ वलिलिड्धः । रतस्या दावस्य सव्व ९ 
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२२ ध्यायः। राजावल्याः प्रथमं पुस्तकं । २३९ 

चरिचम् अवशाः कियास्तेन निम्भापितं दन्तिदन्तमयं निकेतनं तेन 

निभ्मिताणि नगराणि चैतानि सव्वौीणि किम् रखायेलीवभूपतीनां पुरा- 
४० छन्त पुस्तके लिखितानि न विदन्ते? खादइावे खपिटटटगणडव मदानिदरां 

समोते तस्य तनयोऽइसियत्तस्य पदे राजा बभूव । 
४९ इखायेलीयस्यादइावस्य पते राजत्वस्य चतुर्थवत्छर स्यासाः सुता 

४९ चिदाश्ाफटो विद्कदादेशे राजत्वं कन्तुम् आरेभे | विद्ोप्ाफटः पच्च- 
चिंश्दत्सरवयस्कोा राजत्वं कत्तं पारभ्य यिरूश्एलमे पञ्चविंशति वत्स- 

रान् यावत् राजत्वं चकार | खस्वानामिका शिल्द्धे दुदितातस्य प्रर 

४३ रासीत् | स निजजनकस्यासा मागेणाचरत् तस्मात् न पराटच्य पर- 
मरस्य सात्तात् सदाचारं चक्रो किन्तु भ्टगुस्थानानि नेादच्छियन्त 

४४ लाकास्तदानीमप्य॒चस्थानेघु बलिदानं धुपदा ह नच्चाकुन्वेन् । विद्दोष्फट 
४५ इखायेलीवभूपतिना साकं सन्धिं चकार । रतस्य विदोश्णफटस्याव- 

शण्ड क्रिया विक्रमो योाधनद्धेतानि सव्वौणि यिद्कदादेशौयभुपतीनां 
४९ पुरारत्तप॒स्तके लिखितानि किं न विद्यन्ते? तस्य जनकस्यासाः समये 

ये ये पुङ्गामिनोा मनुजा अवशिि्धास्ते तेन जनपदाद् व्यापादिताः 
४७ खतस्मिन् समय रदामदेश्स्य काऽपि भूपतिनासौत् खकः प्रतिनिधिः 

४८ राजत्वम् अकरोत् | अनन्तरः विद्धाश्णफट खओफोरात् मद्ारजता- 

नाम् आनयनाथे त्ंशौयपोतनिवद्धं निम्मोपयाञ्धकार किन्तु स 
४९ पोतनिवद्धो न जगाम यत इत्छियोनगेवरे स्वं ऽभन्यन्त | तदानीम् 

च्ाहावस्य तनयोाऽइसियो यिद्धाशाफटं व्यादरत् मम दासेयाः भवता 
दासेधैः साकं पोतेवाचां कुव्वन्त॒ किन्तु विद्ाष्फटस्य तस्मिन् मति 

५* नं बभूव । नन्तः विद्ाश्णफटे निजपिदटगणडव मद्धानिन्रां गत्वा 
निजयूव्वपुरुषस्य दायृदो नगरे पुव्बेणुरूषाणां समीपे सश्ाने निदधे 
ततस्तस्य तनयो यारामस्तस्य पटे राजा बभूव। 

५९ विद्दारेश्यौययिद्धाशाफटस्य न्ट पते राजत्वस्य सप्तदशे वत्र खादावस्य 
पुचचोऽदसिय इखायेलोयानां राजत्वं क्तुम् रेभे स वत्सरदयं यावद् 

५९ इखायेलदे ग्रस्य राजत्वं चकार | स प्ररमेशखरस्य सात्तात् कुत्सिताचारं 
चकार किञ्च निजपिचोा माग येनेखायेल् वंशः पापे घ वत्तितस्तस्य निवाट- 

५९ पु्लस्य यारवियामस्य मागं च चरितवान् । स खपितुः कियानुसाराद् 
वालः सेवां पूजाच्च कुव्वेन् इखायेलः प्रभुं परमेश्वर केधयाच्चकारः । 
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राजावल्या दितौयं पुलकं । 

९ प्रथमेऽध्यायः। 
९ निजपोडायाः समयेऽदसियस्य देवसमीपं दूतानां प्रेषणं ५ दूतानां समौपम् ण्लि- 

यस्य त्रेषितल्ल € रलयं धक्ते सेनिकद्धयस्य प्रेषितल्वं तेषां विनाशः १२ ठटतौय- 
सेनिकस्य प्रेषितत्र तस्य रच्वा ९७ अदसियस्य निधनच्च । 

च्यादावस्य निधनात् परः मायावौयमनुजा इखायेलाऽधी नत्वं तत्यजुः । 

अप्ररम् अदसियः शमिरोणश्ितस्य खोयेोचगेदस्य बातायनेनाघः 
पतित्वा र्नो बश्छूव | ततः स दूतान् वाचमिमां गदिल प्ेघयामास 
चअद्मेतस्मार् व्याधे रच्तां प्रा्यामि नवेति युयं गत्वेकोणौ यदेवं वाल्- 
सिवृवं एच्छत। किन्त परमेखसर्स्य दूतस्िश्धीयम् रख्लियं वयाजहार, 

त्वमुव्थाय शोमिरोणस्य भूपते दूतान् साच्तात् कुरू तान् डद वचो बरहि 
च, इखायला मध्य इशखरेा नास््येतत्कारणाद् युयं किम् इकराणीयदटेवं 

वाल्सिवृूवं परिप्रष्टुं त्रनयः इतिदेताः परमेच्वर रतां भारतीं गदति 

त्वं यां शय्याम् अारून्ाऽसि तस्याः पुन नावरोच्छसि त्ववा मनत्तव्यमेव । 

तत रखुलियः घ्रतस्छे। 
अनन्तरः न्टपतेः समीपं पराटत्ता दूतास्तेन एद्टाः, युयं कुतः परा- 

उत्यागताः? ते म्रद्यवदन र्का जन खाग्यास्मान सात्तात् छत्वा गदित. 
वान् येन राक्षा यूयं प्रडितात्तस्य समीपं व्याघुद्य गत्वा गदत मरमे- 

खर इमां भारतीं भाषते, इखायेला मथ्य रेखरो नास्येतत्कारणात् त्वं 

किम् भकाणोयदेवं वालसिवूवं परिप्रद्टुं लोकान् प्रडिणिषि? त्वंयां 
शय्याम् आरूठाऽसि तस्याः पुन नोवरोच्छसि त्वया मर््तव्यमेव । नरपति- 
स्तान् पपच्छ यु्रान् साच्तात् कत्तं समीय येन मनुजेन वच इदमभाषि 
तस्याकारः कीदृशः? ते प्रत्यवदन् स लोमश्स्तस्य कटे च चम्मेऽटद्कलं 
बद्धमासौत्। ततो नरपतिरुदितवान् स तिश्चीय रलियः। 

अनन्तरं पतिः पष्चाशल्लोकीः सदतं प्रच्वाशत्मतिमेकं जनं तस्य 
समीपं प्रेवयामास । तदानीम् रखलिय खकस्य श्िलिचयस्य शिविरे सम्- 
पाविश्त्। ततः स तस्य समीपम् ऊं गत्वा तं वयाजद्दार, दे ङं्रीय- 
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२ अध्यायः रा{जावस्याः दिती यं पुतकं । २४९१ 

९० लाक, पतिरादिश्ति त्वमवरोह। तत र्लियस्तं पञ्चाश्त्पति प्रत्यव 

दत, यद्यद्धम् रंश्चरीवज्लाका भवेयं तदि गगनाद् बव्किः पतित्वा त्वां 
तव पञ्चाशत्लोकांख दहतु | तत स्पाकाण्णाद् बह्किः पतित्वा त तस्य 

१९ पञ्चाश्त्लोकांख ददाह । नन्तरः व्टपतिः पुननव्वारं पञ्चाणश्ल्लोकः सहि- 
तम् अपरम् र्कं पच्चाश्त्मतिं प्रेषयामास । ततः स तम् उक्तवान् दे 

९९ ररोयलाक नरपतिरादिशति त्वं तूणेम् अखवरुह्यागच्छ । रलियत्तान् 
भत्यवादीत्, यद्यहम् रंखरीयलोके भवेयं तदं गगनाद् बङ्िः पतित्वा 
त्वां तव पञ्चाश्त्लोकांख ददतु | तत आकाशाद् ङरीयबद्िः पतित्वा 

तं तस्य पञ्चाश्त्लोकांख ददाह । 
९९ अनन्तरं राजा पुनव्बोरः पद्चाशल्लोकैः सदतं ठटतीयम् रकं प्चाशत्- 

पतिं प्रेषयामास । स टतीयः पच्चाशत्यति यातां विधाय समुपस्थाय 
चेलियस्य समच्तं जानुनी पातयित्वा विनयेन बभाषे रे स्खसोयलाक 
मम प्राणा भवत र्तेवां पच्वाश्दासानां प्राणाश्च भवतो दद बह्मूल्या 

९४ भवन्तु । पश्यतु पूव्वेम् अकाश्ट् वङ्िः पतित्वा दे पच्चाश्त्मती तयोः 
पञ्चाशतं पञ्चाशतं सेनाश्च दग्धवान्, अधुना मम पाणा भवतो ददी 

९५ बड्मूल्या भवन्तु । ततः परमेशस्य दूत खलियं जगाद, सममेतेना- 

वर्य यादि, रखतस्मात् मा भषीः। ततः स उत्थाय तेन साकं रान्न 
१९ समीपं जगाम । अपर स राजानं वयाजद्धार, परमेशखरो वच इट् 

त्रवोति त्वं यं परिषष्ं श्नोधि तादृश इन्रः किम् इखायेला मध्ये 
नास्त्येतत्कवार णात् त्वं किम् इक्रोणीयदेवं वालसिवृवं परिप्रुं टरृतान् 
पादिणेः? इतिदतात्लं यां शय्याम् अरूढाऽसि तस्याः पुन नावसे- 
च्यसि त्वया मत्त व्मेव । 

९७ नन्तरम् रखलियेन गदितात् परमेश्धरोयवाक्यात् स ममार तस्य 

तनयाभावाच यिद्कदारेशौवनर्पते यिंदोष्फटस्य पुच्लस्य यारामस्य 
९८ दितीये राजत्ववत्छरे विद्धारामस्तसय पदे राजा बभूव । खतस्याहसि- 

यस्यावशिं चरिचं तेन च यद्यत् छलं तत् सव्वेम् इ₹खायेलोयनरपतोनां 
एर1त्तपुसत फ लिखितं किं न विद्यते? 

९ दितोयोऽध्यायः। 
१ रएल्ियेलोशाययेा यसाचाकरणं नद्याः पारगमनं वाक्यवदनम् रलियस्य खगैरा- 
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२४ साजावच्याः दितीयं पुस्तकं । २ अध्यायः 

ष्टणं ९९ दलश्एयस्य पनरागमनं नदौतरणं भविप्यद्चनन सम्मानप्राक्चिः ९९ 
लस्य प्रथमाखस्धक्रिया २२ दवितोवम् अखय्यकम्म च। 

अनन्तरम् ख्लियं घशेवायुना खगं नेतुं परमेश्र उद्यतवत्येलिये- 

लीशएयो गिलगलात् प्रतस्थाते। खपररम् र्लिय इलोश्णयं बभाषे 

त्वयादैव स्थीयतां यतः परमेश्वरो मां वेधेलं यावत् प्रहितवान् | तत 
इलीश्णयः प्रतिजगाद यदि परमेश्वसेा ऽमरो भवेत् भवतः प्राणख् 

सजीवा भवेयुस्तददिं मया भवान् न परिग्यच्ते । अतस्ता वेधेलं 
जग्मिवांसी । तदानीं वेथेलस्था भविव्यदादिनां शव्या इलीश्ायस्य 
सविधं समीय तम् अवदन् अद्य परमेश्वरेण तव समच्तात् तव प्रभु 
ष्यते त्वया किमेतत् ज्ञायते? स उदितवान् मयापि तत् ज्ञायते युवं 
निःशब्दा भवत। ततः परम् ख्लियेन स न्यगद्यत, दे डइलोशएव त्वयाच 

स्थानेऽवस्थोयतां यतः परमेश्चरोा मां विरीकं यावत् प्राहिशेत्। ततः 

स उदितवान् यदि परुमेखरोऽमसो भवेत् भवतः प्राणश सजीवा 
भवेयुर्तदिं मया भवान् न परियच्छते। तस्मात् तो विरीङ़ं जम्मि- 
वांसौ । तदानीं विरीड्गस्या मविष्यदादिनां शव्या इलीश्ायस्य सविधं 
समेत्य तं वयाजक्ः, अद्य परमेश्वरेण तव समन्तात् तव प्रभु व्यते त्वया 
किम् ख्तत् कायते? ततः स प्रतिबभाषे मयापि तत् चायते युयं 
निःशब्दा भवत । नन्तरम् रखलियस्तम् खाचः त्वयाच स्थानेऽवस्थीयतां 

यतः परमेखसो मां यदेनं यावत् प्राह्िणेत् । ततः स प्यत्रवीत्, 

यदि परमेच्रोऽमरो भवेत् भवतः भराणाख्च सजोवा भवेयुस्तदिं 
भवान् मया न प्ररि्च्छते। अनन्तरः ते डो जने जग्मतुः। अपरं 
भविष्यदादिनां श्ष्ष्यार्णं पञ्चानना त्रजित्वा किचिद् दूरे तयो 

समच्तम तिष्न् । परः यद्नस्य तटे ता द्धा जनावप्यवतस्थाते। 

ततः परम् रखलियः खयं गाचीयं वसनं त्वा सङ्कोचयित्वा च ताय- 

माजघान तेन तोयेषु विभित्रेषुते दा जने खुव्कमार्गेण पार जग्मि 
बाती पारं प्राप्यैलिय सलीशायम् अव्रवीत् तव समीपात् मम 
नयनस्य यव्ये तव कते मया यत् कत्तव्य तत् त्वया वाचयतां। तत इली- 
श्रयो जगाद त्वदौयात्मनोा दावण माम् खधितिरेतां मदीया प्राथ- 

नेषा | तेन भाषितं त्वया वदप्रायि तद् दुलभं तथापि यदि तव 

सविधात् नयनसमये त्वयाद्ं बोच्छेय तदि त्वां प्रति तद् वत्तिष्यते 

९ @ 

किन्त मयिनदट्द्ेन वत्तिव्यते। ता गच्छन्तो सम्भाषेत इत्यनन्तरे पश्य ५१ 
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२ ध्यायः । साजावस्याः दितीयं पुस्तकं । २४३ 

बद्िमय रख्का रथो वह्िमया याच समीय ता एथग् खकुव्वन् प- 
रम् खलियो घणवायना खगंमारुरोाइ | 

९९ तदानीम् डलीशएयस्तद् वीच्तमाणेा वत मम तात वत मम तात वत 

इ्खायेलो स्यन्दनरधिगणेद्यचे विललाप ततः परः पनस्तं न वीत्ताच्चके। 

१२ अनन्तर स निजवसनानि त्वा छवा दिखण्डानि चकार । अपरः स 
खलियस्य गात्रात् पतितं वसनम् खादाय परार यर्दनस्य तटे तस्ि- 

९४ वान् । अनन्तरं स रख्लियात् पतितं गाचीयं वसनं त्वा तेन तोयान्या- 
इत्य याजदार, ख्लियस्य प्रभुः परमे्वरः कुच ? सोऽवश्यं स ख्वात्ते। 

९५ ततस्तेन ताडितेषु वारिषु विभिन्नेखिलीश्णवः पारं जगाम । तदानीं 
चिरीडनि वासिने भविष्यद्ादिनां श्व्याः सम्मखस्थानात् तद् वि- 
लाक्य बभाषिरे, खलियस्यात्मा इलीशयेऽध्यतिखत् । अनन्तरः ते तं 

९९ साच्तात् कत्तु समीय श्चन दण्डवद् बभूवुः। अपरः तेः स ऊचे, पश्य 
तव दासानां मध्ये पच्चाश्टलवन्तो मनुजा अच स्थाने विद्यन्ते ते 
गत्वा तव प्रभरज्विष्यतां को जानाति परमेश्वरस्यात्मा तम उव्थाप्य 

कस्मिंखित् शलि चये कस्यािद् उपत्यकायां वा निक्तिप्तवान। स उक्त 

९७ वान् मा प्रेघयत। तथापि तेः पनः प्रनयाचित्वा लन्नितः सन् सं 

व्ाचचच्ते तान् प्रेषयत। तस्मात् पच्चाग्ल्लाकास्तेः प्रेषिताः सन्ता दिन 
९८ चयं यावत् तं गवेषयामासुः किन्त॒तं न प्राप्य पररा तस्य समोपम् 

अजमग्मुः। तदानीं स यिरीदह्ावासीत् । ततः स उदितवान् यद्भि 
नं गम्यतामिति मया किंनाभाषि? 

९९ नन्तरं तन्रगस्स्य मनुजा इलीशयं याचचकत्तिरे, पश्यतु भवान्, 
रतस्य नगरस्य स्थानं रम्यमित्यस्मत्रभु वौँच्ते, किन्त तायानि कुत्षि- 

९० तानि भूमिखखापत्यनाशिका। ततः स व्ाजद्धार, मम समीपं नवीनं 

९९ भाजनमेकमानीव तच लवणं निघद्धं। अनन्तरः तत् तेरानोतं। ततः 

स पानीयस्य प्रखवणं समीय तत्र लवणं नित्तिप्य बभषे परमेश्वरः 

पराह, मया पानीयमेतद् भद्रम् अकारि, द्यारभ्य नेतत् निथनजनकम् 
९९ अपत्यनाशकं वा भविष्यति । अनन्तरम् इलीश्रायेन यद् गदितं तदनु- 

साराट् खद्य वावत् तद्नीरः भं बभूव । 
९९ अनन्तरं स तस्मात् स्थानाद् वेधेलं जग्मिवान् ततस्तस्मिन् व्मना 

गच्छति कतिपयाः च्ुजबालका नगराद् वदिरागव् तं निन्दन्तो बभा- 
पिरे, हे खल्लीट तम ऊर्दम् चागच्छ, दे खल्लीट त्वम् ऊम् ्वागच्छ। 
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२8४ राजावल्याः दितीयं पुस्तकं । ३ अध्यायः | 

तदानीं स मखं परावन्ये तान् दष्टा परमेश्वरस्य नाघ्ना शश्राप | ततः ९४ 
काननाद् दे भल्लक्यो समागत्य तेषां दिचत्वारिश्द् बालकान् विदार- 

यामासतुः। अनन्तरः स तस्मात् स्थानात् कम्मिलं शिलाचयं गतवान् २५ 

अपर तस्मात् स्थानात् शोमिरोगं प्रत्याययोा 

३ ठतोयोऽध्यायः। 
१ विडारामस्य राजलकथनं ४ मायावौयराजेनेवायेलाऽधोन लन्यजनं विददारामेा 

चिद्दाश्णफट ददामोयनरपतिखतष तायाभावात् क्किष्टेव्विौशएयात् तायस्य जयस्य 
च्व प्रतिज्ञा लभनं २९ मायावौयानां पराजितलवे २६ मायावोयराजेन निजतन- 
यस्य बलिदानम् इखायेलौोयलाकानां निजजनपद् प्रति पुनरागमनच्च। 

चिदह्कदाया शपते विंदहाष्फटस्य राजत्वस्यादटादएे वत्सर आादा- ९ 
बस्य तनयो चिद्धाराम इखायेल उपरि राजत्वं कत्तं पारभ्य दादश 
वत्सरान् यावद् राजत्वं चक्रिवान्। स परमेश्वरस्य साच्तात् कुत्छि- ९ 

ताचारं चकार। स यद्यपि निजपितु मातु सदृष्ो न भवन् तातेन 

निभ्मितं बालः प्रतिमानं दवयामास, तथापि निवाटस्य तनयाय 
यास्वियाम इखायेलीयवंशं मापम् अकारयत् तस्य पापान्याचचारः 

[>] 

तानि न विजद्ा। 

मोवावदेशस्य साजा मेष्ण मेषाधिकाय्थासीत् तेनेखायेलीयनरुपतये » 
लच्तमेकं मेषवत्छा लच्तमेकं सलाममेषाश्च कसर्त्वेनादीयन्त । किन््वा- ५ 
वस्य निधनात् परः मायावीयो शूपतिरिखायेलोयग्दूपतेरधी नत्वं 
पयेत्यजत् | 

तस्मिन् समये चिद्धारामोा नस्प्रतिः शमिरोणात् प्रस्थाय सकलान् ९ 
खायेलोयमन् जान् अगणयत् । अपरः विद्कदादेष्ीयनरपते धिंदहाशा- ° 

५ [स [ऋक् क ए ४ ५ 

फटस्य सविधं दूतं प्रडित्य बभाषे, मायावीयो पति ममाधीनत्वं 

परयव्यात्तीत् , अतस्तं मोयावोयेः समं समरं कत्त किं मया साकं गमि- 
ष्यसि ? स प्र्यवादोत्, डं यास्यामि त्वम् अच समानातवलोाका 
मम लोका समानास्तव तुरगा मम तुरगाश्चसमानाः। सवान् = 

वयं केन वत्मेना गमिष्यामः? ततः स चाचष्ट, ददोामदेश्ीयप्रान्तरस्य 
वि भे क (त ४५ ज माग । अनन्तरम् इखायेलीयोा नरपति यिदह्दादेशीयनस्पतिरि- ९ 

- दोमोयो नरप्रतिख यात्रां विधाय वक्रमागेण सप्तदिनानि जग्मि 
४ (4 (4 = # 

वांसः। तदानीं सेन्यानां तदनु गासिनां प्ूनाश्च छते तायं नासीत्। 
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१० तत डखायेलीयो नरपति व्याजद्ार इदा मायावीयलाकानां करेषु 
समपंपितुं परमेश्वर इमान् चोन् श्पतीन् रखुतत् स्थानं समानयत् । 

१९ किन्तु विद्धशाफटो वयाजदार, वयं येन परमेश्वरं परिष पारयाम-' 
तादृशः परमेखरस्य भविय्यदादौ किम् खच स्थाने केऽपि नर्स्ि? 

तत इखायेलीयनरपतेरोकोा भ्यत्यो बभाषेया जन ख्लियस्य करे पानी- 
यमसिच्चत्, श्राफटस्य तनयः स इलीशएय खतस्मिन स्थाने विद्यते। 

१९ विद्ोशफटो याचष्ध, पररमेखरस्य वचनं तस्यान्तरे विद्यते । तत डखा- 
 येलीवभूपति विहाश्ाफट इदामीयश्चूमतिखेलीष्पवस्य सविधं जग्मि- 

९९ वांसः | तदानीम् इलीशय इखायेलोयं महीपतिं व्यादरत् त्वया साकं 
मम कः सम्बन्धः? त्वं निजतातस्य भविव्यद्वादिनां खजनन्याञ भवि- 

व्यद्वादिनां सन्निधिं याडि। तत इखारेलीयो मदीपतिरुवाच, मेतद् 

वद मेायावदेश्येयानां करेषु समपयितुं परमेश्वर रतान् चीन् नरप 

९४ तीन. समानयत् । इली श्य ऊचिवान् अद्धं यं सेन्धाधिपतिं परमेश्वरं 
परिचरामि तस्यामरत्वस्य पथं कुव्वं यद्यहं यिद्धदादेशौयनरुपतिं 
चिदोशाफट नादरिष्ये तदि त्वां प्रति दृष्टं नाकरिष्ये त्वां नाच्छच्च। 

९५ इदान मम स्चिधिम् रवां यन्तरवादिनम् अनयत । अनन्तरः तेन 

यन्त्रवादिना वीणायां वादितायां परमेश्वर सलोश्पयम् अध्यतिष्ठत् । 
९९ ततः सोऽत्रवीत् परमेश्वर रखुतत् कथयति, इमाम् उपत्यकां खातमयों 

९७ कुरुत । यतः परमेखर इमां भारतीं भाषते, युष्राभि वेतन दशि 
व्यते रटटिख न दशिंव्यते किन्त यु्राकं युद्मदीयानां पञ्रूनां वादना- 

९८ नाच्च पानार्थम् र्षोप्यका पानीयैः परिपूरयिष्यते। ण्तदपि परमेख- 
र्स्य दस त्तादि कम्मं समेायावीयान् युष्राकं करेषु समपंयिष्यति। 

९९ युद्राभिः प्राचोरुवेद्टितानि नगराख्ुत्तमानि नगराणि च जायिय्यन्ते 
सव्वं उत्तमा मदीरुद्ाख कर्िव्यन्ते सन्नं प्रये ग्द्धिः पूरयिष्यन्ते 

९० सव्मणुत्तमानि च्तेचाणि खण्डप्रस्तरे विनाश्यिव्यन्ते च । च्यनन्तरः 
प्रातःकाले बलिदानसमय स्दोमजनपदस्य वत्मना पानीयं समीय नीतं 

रिपुरयामास। 

९९ इत्यवसरे ते राजानेाऽस्माभिः साकं समर कत्त समोयुरिति वात्तां 

निष्म्य मायावीयलाकानाम् अस्त्रधारणनिपुणाः सव्वं मन्जा मिलित्वा 

९९ जनपदस्य सोमायाम् अवातिषन्त। अपरः प्र्यूषे दिवाकरे पानीयोषरि 

देदोप्यमाने मेायावोयेः समव्थाय खसम्मखे एाणितवद रक्तवणानि 
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यान्यदृश्यन्त । ततस्तंरुदितं, खतत् शणितमेव ते भपतिभिः परस्परं ९९ 
विवदमानः खबन्धूनां लाका इता खता हे मोयावीया युयं लोाबाथं 

- गच्छत । अनन्तरं तंखिखायेलीयानां शशविरुमुपस्थितेखिखायेलीय- ९४ 

लाका उत्थाय मायावोयलाकान् तादृशम् च्ाघ्रन् यत् ते तेषां सम्मु- 

खात् पलायन्त । अनन्तर रे्स्य मध्यऽपि मोायावीयान् आहन्तं तेषां 

पञ्ाद् च्षगच्छन् । सकलनगराणि ते भ्रानि सव्वाख्॒त्तमानि च्तेवाणि ९५ 
चककेन जनेन निच्विक्तः पाषाणः परिपूरितानि सव्वं सजलप्रदयख् 
ग्द्धिरतेः पूरिता उत्तमा मद्ीरुदाञ्च सव्वं तेश्कित्राः केवलं कोडरुसस्य 
पाचीरम चवाशिष्यत तेनाश्सक्तेपकयन्लधारिणस्तस्य चतुदिशं गत्वा 
तद् खाचकमुः। 

अपरः समसो मयानिवाय्या भवतीति विलोक मोयावोयो भूपति- ९९ 

रिदिमीयभुपतेः समीपं सन्यानि विभिद्य गन्तु सप्रशतानि खडङ्धारकान् 

सखेन समं जग्राह किन्तु तेन पारयामासुः। अनन्तर तस्य मरणात् ९७ 
परं येन राज्ञा भवितव्यं खस्य तं ज्येष्टं पुच्छं ्टद्धीत्ा स भित्तेरुपरि 
बलिमिव तवान् तत इखायेलीयानां विरुबं महान् कोाध उद्प्रद्यत। 
अनन्तरं ते तस्य समीपात् प्रखाय निजजनपदं परारव्य जग्मः। 

४ चतु्थाऽध्यायः। 
इूलौशयेन विधवायासेलवद्वनं ८ प्टनमोयायं ल्ञिये पच्वरद्ानं ९८ पत्तेखटत 
सति तस्य पन जीःवयनं ८ गिल्गले प्राणनाशक व्यञ्जनस्य भद्रकरणं ४९ ्यत्यर्प- 
भच्यण बडलाकाना गाजनच्च। 

ततः परः भविष्यद्ादिनां श्व्याणम् रका योषधिड् इलीश्णयं प्राचं 

व्याहरत्, तव दासो मम खामी ग्टतःस परमेशखरस्य भक्त खासीत् तत 

त्वं जानासि, इदानीम् उत्तमणा मम दो पुच्लो निजदासोा कन्तुम् अग. 

च्छति । इलीशाय; पप्रच्छ मया तव छते किं कत्तेव्यं ? तव गेेकिं २ 
विद्यते? तन्मां वद । सा जगाद भाण्डम् रवां तेलं विना तव दास्या गे 
नापरं किमपि विद्यते। तदानीं स कथयामास त्वया गत्वा वद्धिः द 

स्थानाद् अथेतः खौयसमौपवासिभ्यः सर्न्वभ्यः शरून्यभाजनानि याचित 
नोयन्ताम् तान्यल्पानि न भवन्तु | ततः परं युन्लाभ्यां साजै निजगेद्ा- ५ 
भ्यन्तरं गत्वा तस्य दारं रुद्धा तानि सन्वाणि प्रात्राणि तलेन पूर्यन्तां 
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५ यद्यद् भाजनं पुणे तत् एधयक् निधीयताञ्च | अनन्तरं तस्य सविधाद् 

गत्वा तया खय॒न्लाभ्यां साद्धं गहं प्रविष्टं रुडध्च ताभ्याच्चानीतेषु भाजनेषु 

€ तेलम् अवतारितं । अनन्तरः सव्ववु भाजनेषु पुण्वुसा तयोरेकं युत्त 

बभाषे, त्वम् खपरमेकं भाजनं देडि ततः स जगाद् भाजनमपरं नालि 
७ तसमात् तेलखावोा विरराम । अनन्तरः सा गत्वेश्चरीोवलेकं वातौ 

व्याचचच्ते । ततः स उदितवान् त्वं गत्वा तलं विकौय ऋणं परिशोधय 

अपरः तद्वशेन त्वं त्वदौीयतनयोा च जीवत। 
= अपरम् खकदा इलोश्ाये श्रूनेमं समीते तच्या काचिद् धनवतो 

नारे सविनयं तं भोजनाय निमन्तयामास । अनन्तरं स यति वारान् 
तेन वत्मेना गतवान् तति वारान् भाजनाय तत् स्थानं गतवान्। 

€ अनन्तरं सा नारो निजं पतिं याचद्ट पश्य योऽयं नोऽस्माकं सविधेन 
९० नित्यं गतागतं करोति मया वध्यते स रशखरस्य पवित्रो लोकः। अत- 

स्तस्य निमित्तम् चावाभ्यां भित्तेरुपरि च्तुनं केद्मेकं निम्मीवतां तन्मध्ये 
पच्य भाजनासनं पीठासनं दौपडच्च्च निधीयतां सोऽखन्निवेशनम 

९९ आगत्य तस्मिन् स्थाने वसतु | रखुकस्मिन् दिन सलीशयेन तत् स्थानं 
६९ गत्वा तत् कष्टं प्रविश्य श्यने छते स निजदासं गेहसिं व्याच त्वं 

तां शूनेमीयाम् अङ्य। ततस्तेनाद्ृतायां तस्यां नायां तस्य सम्मुखे 
९२ तिष्टन्त्याम् इलीशयो गेह सिं याजदहार, त्वया सा भाव्यतां, पश्य तया- 

वयो निमित्तम् रुतानि चिन्तितानि, अधुना तव निमित्तम् आवाभ्यां 
किं कर्तव्यं? तव छते नरपतेः सेनापते वौ सविधे किचित् प्रार्थनीयं 
किं विद्यते? सा भाषितवती, मया निजलोाकानां मध्ये सुखम् उष्यते। 

१४ अनन्तरम इ्लीश्येा बभाषे तस्याः छते किं कत्तं ? तता गेहसिना 

९५ प्रतिगदितं सा निष्यच्ला तस्याः पतिख ङद्धोऽस्ति | इलीशएयः कथया- 

१९ मास त्वं ताम् खाय । ततस्तेनादतावां तस्यां दारे तिषन्याम् डलो- 

श्राय ऊचिवान् ख्कवत्सरात् परम् रखुतस्मिन् टता त्वया तनयः कोड 

कारिष्यते किन्तु सा बभाषे हे मम प्रभो हे ड्खरौोयलोक तत्रहि 
१७ तन्नि, निजदासीं प्रति ग्टषाभार्तीँं न भवान् भाषतां । अनन्तरः 

सा नासी गभिंणी श्रूलेलोष्ायस्य वाक्यानुसारात् संवत्सरात् परः तस्मिन् 
ऋतो प्तं प्रसुषुवे । 

१८ नन्तरं स बालकः कमणा दिं प्राप्यकस्सिन् दिने निजतातस्य 
१९ समीपे शस्यच्छेदकानां मध्यं जगाम । ततः पर तातम् उदिश्यदामम 
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मस्तकं दा मम मस्तकम् डति तेन विलपिते स तरुणं दासमेकं 
व्याहरत्, रुतस्य मातुः समीपम् र्नं वद । अनन्तरः स तेनोदुद्य मातुः ९० 
समीपं नीता मध्याङृकालं यावत् मातुरुरि उपविश्य ममार) तदानीं ९१ 
सा तं गरटद्धीत्वा गत्वेख्रीयलाकस्य खद्लायां शाययित्वा दारः रुद्धाच 

वह्हिराजगाम । खपरः दूतेन निजं पतिं बभाषे त्वया तरुणानाम् रका ९९ 
जन र्का गर्दभी च मम सन्निधिं पेव्येताम् खदम् संचरीयलाकस्य 
समीपं त्वरितं गत्वा पुनरागमिव्यामि। ततः स प्रावाच, तस्य सविधम् ९२ 
द्य त्वया कुता यास्यते ? अद्यामावास्या नहह विश्रामदिनमपि नदि। 

सा व्याचचच्ते मङ्गलं भविष्यति| अनन्तरः सा गद्भीं सज्जयित्वा निज- २४ 
दासं जगाद त्वं गदंभीं चालयन् व्रज मत्तो निरेश्मप्राप्य ममगमनं 
शिथिलं मा कुर। अपरः तस्यां गत्वा कम्मिलपव्वैत रंअरीोयलाकस्य ०५ 
समोपम् उपश्थितायाम् इरीयलोकः किञ्चिद् दरात् तां विलोक 

निजदासं गेदसिं जगाद पश्यासो सा ग्रूनेमीवा। तवं तां सात्तात् कत्तु ९९ 
चाव, तव मङ्गलं विद्यते? तव खामिनख मङ्गलं विद्यते? तव बालकस्य 

मङ्गलं विद्यत इत्याटच्छख | तेन तस्मिन् छते सा परद्यवादीत् मङ्गलं 

विद्यते। किन्तु श््लिचय इखरीयलोकस्य सविधम् उपस्थाय सा तस्य ९७ 
पादो दधार । ततस्तां दवयितुं गेदसि निकटं जगाम, किन्त्वोखरीय- 
लोक उक्तवान् णनां तद् अनुजानीदियत रतस्या अन्तःकरणं श्ोका- 
कुलमास्ते परमेखर ख मनत्तस्तत् प्रच्छाद्यमां न क्ञायितवान्। तदानीं २८ 

सा नारी याचचच्ते मया निजप्रभुतः किं पुत्तो याचितः? किच्चमां 
न वच्धयेति मया किं नादितं? तदानीम् इलीश्येन गेहसि वयेदतः, ९९ 
त्वं नद्कटि भूत्वा इस्तेन ममेतत् लगुडं ग्ट दत्वा व्रज केनचित् सा- 
च्तात् छतसं न नमस्कुरु कोनापि नमस्क तस्तं किमपि न प्रतिवद तस्य 
नालकस्य वद्नापरि ममैतत् लगडं निधे च । बालकंस्छ पटः कथ- २० 
यामास परमेश्वरो यद्यमसा भवेत्, भवतः प्राणाच्च यदि सजीवा 

भवेयुस्तदि भवान् मयान परिव्यच्छते। ततः स उत्थाय तस्याः पञ्चात् 
जग्मिवान् इत्यनन्तरो गेदसिना तथोरम्रेऽग्रे गत्वा बालकस्य वदने ३९ 

लगुडे निहिते शब्दश्धेतना वा तस्य न बभूव, तस्माद् गेदसिना तं 
साच्तात् कर्तः समीय स ऊचे, बालका न प्रवद्ध इति। अनन्तरम् ३९ 
सलीशवेन गें प्रविश्य स बालका ग्टतः खस्य शयनीये शयानश्वेति 

ट्ष्ट। अतः सरकाकी तस्य समीपं प्रविश्य दारः संरुध्य परमेश्वरस्य ९३ 
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४ च्छध्यायः | साजावल्याः दितीय पुस्तकं । २४९ 

९५ सन्निधो प्राथेनां चकार | खपरं श्रय्याम् खारुह्य बालकस्यापरि एयित्वा 

तस्य वदनोापरि निजं वदनं तस्य लाचनयोरुपरि निजे लोचने तस्य 
करयेखापरि निजे कटो समपयन् खयं बालक्स्योपरि लम्बमाना 

२५ बभूव तता बालकस्य गारे तापेः भवितुम् खारेभे। अनन्तर साऽ. 
वरुद्य कष्टस्य तत इतो नम्नाम, पुनरारुह्य च तस्योपरि लम्बमाना 
बभूव । ततो बालकः सप्तवारान् च्तुतं छत्रा लोचने उदमौलत् | 

१९ तदानीं स गेदसिं समाद्य व्ाचचकच्ते त्वं तां शूनेमीवाम् खाङय 

ततः सा तेनादता तस्य सविधम् खाजगाम, ततः स उदितवान् त्वं 

३७ निजं तनयं ग्टहाण | तदानीं साभ्यन्तरः समीय तस्य चरुण्येः पतित्वा 
प्रणनाम तता निजं पुनल वहन्तो वहि जंगाम । 

९८ व्छनन्तरम् इलीश्एयः पुनव्वारः गिल्गलं जगाम । तस्मिन् समये 
जनपदे दुभिंच्तम् आसोत्, अपरं भविव्यद्वादिनां शिष्येषु तस्य सम्मृख 
उपविष्टेषु स निजदासं समादिशत् इत् पमाकभाजनम् च्चारोप्येतेषां 

६९ भविष्यद्ादिनां शिष्याणां छते भच्छं पच । तदानों तेषाम् र्का जनः 
प्ाकानि संग्रदीतुं च्तेवं गत्वा वन्याम् इवारुलतां प्राप्य तस्याः फड 
वंस्व परिपुग्यानीय तानि खण्डवित्वा पाकश्थाल्यां निदधे किन्तु तानि 

४० किंतत् ते नोाज्ञायत। अनन्तरं लाकानां भोजनां परिवेषणे छते ते 
प्राकम् अखादोदेःखरेण व्याचचच्िरे दे रंखरोयलाक पाकस्थाल्यां 

४९ म्टव्युरास्ते ततस्ते तट् भोक्त नापारयन् । तदानीं स उदितवान् किचिद् 
ओधूमचुणेम् अनयत ततः स पाकस्थाल्यां तन्निक्तिप्य जगाद लोकानां 
छते परिवेषणं कुरु ते तत् भुञ्जतां । ततः पाकख्ाल्यां किचिदपि नाश्र 
भम् खतिषत् । 

४९ अनन्तरम् का लाका वालश्रालिश्ायाः प्रथमश्रस्यस्य पूपान् खता 
यवस्य विंशतिपूपान् वस््रपुटके च शस्यमञ्जरीरीशखरीयलाकाय दातुम् 

अनिनाय तत इलोशएय अाचचच्ते रतानि लोकेभ्यो विश्राण्य तें 
५९ भञ्चतां । ततस्तस्य परिचारक उदितवान् मया किं शतलोाकेभ्य तत् 

परिवेषयिष्यते? स पुनव्वौसः व्ाजद्धार तानि मनुष्येभ्यो वितर ते 
भुज्यन्तां यतः परमेशखरेण निगद्यते तेषु भुक्तवतसखपि तस्य कििदव- 
शष्ट स्थास्यति । तस्मात् तेन तेषां समच्तं तेषु निदितेषु परमेश्वरस्य 
वचनानुसारात् सर्व्वेषु भुक्तवतखपि किच्िर् अवशिष्टं तथ्यो । 

४ प्ट 
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२५० राजावल्याः दितीयं पुस्तकं | ५ अध्यायः 

५ पच्चमोऽध्यायः। 
१ कृष्ठरागात् मन्नं रब्धं नामानस्य शमिरोाणगमनं ८ दलौष्यस्य निदेशाद् यद्न- 
सरिति -सक्तवारान् मज्जनं ९४ मक्तिरेता नामानन दत्तस्यापद्दारस्थेल्लौशयनाग्रदणं 
२० उपदढाकनग्रदणादू गेदसः कुष्टौभवनं । 

अरामीयनरपते नामाननामक रकः सेनापतिरासीत् तेन च परमे- 
खराऽरामीयान् जययुक्तान् अकरात् तत्कारणात् स निजप्रभाः साच्तात् 

` मद्धान् सम्मानितश्वासोत् स च वीर सीत् किन्तु कुरूरोगवान् 
चासीत् । खकखिन् समये ऽरामीयलाकानां सैनिकैः समीयेखायेलोय- 
देश्णात् च्ु्रायां कस्याचिद् वन्दिबालिकायाम्"अानीतावां सा नामानस्य 
जायायाः परिचारिका बश्रूव। सा निजखामिनीं बयाचष्टद्धाडइायदि 

मम पभुः शमिराण्खयं भविष्यदादिनं साच्तात् कत्तं श्क्नयात् तरिं 
स तेन कुटरोगात् मेचयिष्यते । अनन्तरं स गत्वा निजप्रभुं गदित- 
वान. इखायेलोवजनपदाद् खनोता बालिका वच इद् व्रवीति। तते 
ऽसामीयनरपतिस्तं व्याहरत् त्वं तत् स्थानं याहि | इखायेलीयनर- 
पतये मघा पचं पेषयिष्यते। तदानीं स निजदइत्तेन दशकिकारपरि- 
मितानि स्जतानि षटसदखाणि खणमु्ा दशयुग्मानि वसनानि च 

ग्ट दत्वा प्रतस्ये । इखाये लयस्य भूपतेः समीपं तेन यत् पचम् चानायि 
तन्मध्य रताद लिखितमासीत् मम भ्ययो नामानस्तव समीपं मया 

प्रेषित इत्येतत् पचं पाप्य त्वया बुध्यताम् अतस्तस्य कुषरागस्ववाप- 
इत्तेवय इति । नन्तरम् इखायेलोये नर्पतिस्तत् पचं पटित्वा 

निजवस्तं ङित्त्वा च व्याजहार मारणे जीवनदाने च समथं रंश्चरः 

किमदमस्मि यदयं मनुष्य खकजनस्य कुषटरोगदहरणाय मम समीपं तं 

प्रद्िणिति? मया विनीयते यूयं विविच पश्यत स मम छ्रमेवा- 

नुसन्दधाति। 
अनन्तरम् इखायेलीयो नरपतिः खवसनम् अच्छिनत् वच इदं 

निश्रग्येख्रीयलाक इलोश्रायो राजानं प्रति दूतं प्रहित्य भारतीभिमां 
बभाषे त्वया कुता निजं वसनम् अच्छेदि स मम समीपम् गच्छतु 

तत इखायेला मध्य र्का भविव्यदादी विद्यत इति चास्यति | ता 
नामान इयस्यैः साकम् चखागत्येलीशएयस्य भवनद्ारेऽवातिषत । तत 
दलीय र्कं दासं प्रहित्य तं व्याचचच्तेत्वं गत्वा यद्नसरिति सत 
वारान् साहि तेन तव मांसं नविनीभविष्यति त्र चि भेषिष्यसि । 
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५ ध्यायः । राजावल्याः दितोयं पुस्तकं । २५९ 

९९ तता नामानः क्रुः सन् प्रस्थाय व्याजहार स वद्धिरागत्य मम समोपे 
तिन् खीयप्रमोः परमेश्वरस्य नान्ना प्राथेनां कत्वा कुष्स्थानोापरि करं 

९२ चालयन् कुष्टं मत्तोऽपहरिष्यतोति मया बुद्धं । दम्मेषकस्थे अवाना 
पपरा च सरितो किम इखायेल्देशस्य सकलसरिद्धा उत्तमे नदिः 
किमदं तयोः सखरात्वा खुचि भवितुं नाश्च्यं? श्त्थं कोपं छत्वास परा- 

९द छद्य जग्मिवान् । अनन्तरं तस्य दासाः सविधमागत्य तं वयाचचच्िरे, 

हे तात स भविष्यदादी यदि मवन्तं किचन मदहाकम्मान्नापयिष्यत 
तहिं भवान् किं तन्नाकरिष्यत् ? खतः खात्वा खुचि भवेति तेन यद् 

९४ अादिष्ट तद् भवतावश्यं कत्तव्य । तदानीं स गत्वेश्वरीयलोाकस्य निदे- 
ष्रानुसारेण यद््नसरिति सप्तवारान् ममज्ज तेन च्ुद्रबालकस्येव तस्य 

नवीनं मांसं बभूव सच सुचि बैभूव। 
९५ अनन्तरः नामाना निजानुगाभिलोकेः साकं पराटव्येखरीयलाकस्य 

समीपमागद्य तस्य सम्मुखे तिष्ठन् उवाच पश्येखायेलूमध्यं विना एथिवाः 
कुत्रापि सव्य इश्रो न विद्यत रत् इदानीं मयाच्ञायि, अतेाऽदं 

९९ प्रार्थये निजद्एसात् च्तुदरं दानं भवता शद्यतां । किन्तु स उदितवान् 

अहं यं परमेश्वरः परिचरामि स वद्यमसे भवेत् तद्दि मया किचिदपि 
न ्रादिष्यते ततः स तद् ग्रहीतुं तं बह्प्रायथितवान् तथापि स न 

९७ खीक्लतवान् | अनन्तरं नामान आाचचक्ते प्राथयेऽदं दयोास्खतस्या 

भारं म्रत्तिका किं तव दासाय न दायिव्यतेटे यतोऽद्यारुभ्यतवदासः 

परमेखरः विना कञ्चनेतरः देवम् उद्दिश्य इामं बलिदानं वा न करि- 
१८ व्यति । केवलम् णतस्मिन् परमे्र स्तवं दासं च्तमतां मम प्रभुः पूजनायं 

रिम्मोगस्य मन्द्रिपवेष्नसमये यदि मम करम् ्ालम्बते तहिंमवा 

रिम्मोणस्य मन्दिरे प्रणामः कारिष्यते ततो रिम्मागस्य मन्दिरे पणाममधि 

१९ परमेश्वरः खीवदासं च्मतां । तत इलीश यस्तं व्यादरत् त्वं कुश्रलेन 

याहि । ततः स प्रस्थाय कतिपयपग्यानं जम्मिवान्। 

२० च्यपरम् रंखरीोयलाकस्येलीग्रायस्य परिचारका गेदसि मनसि कथि- 
तवान् र्षेाऽरामीयो नामान यद् आनीतवान् मम प्रभुस्तस्य इत्तात् 

तन्न पएदोतवान रुतेन तं प्रति ग्टदुताचारः कछतवान् किन्त परमेश्रोा 

दमरो भवेत् तदि मया तस्य पश्चाद् धावित्वा तस्मात् किचिद् 

९१ ग्राहिष्यते। अनन्तरं गेहसा नामानस्य प्रश्वाद् गते नामान निज- 

पश्ाद् धावन्तं तं विलाक्छय साच्तात् कत्त रयादवरद्य पप्रच्छ कि 
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२५ सराजावल्याः दितोयं पुस्तकं । ६ अध्यायः । 

स्प मङ्गलं? ततः स व्याचचच्ते स्पे मङ्गलं किन्त मम प्रभां प्रत्य ९९ 
वच इद निवेदयति, णख्तस्मिन्नेव चण इफयिमश्लिचयाद् भविव्यदा- 
दिनां दा यवश्गिष्यावागतोा, भवान् ताभ्यां किक्कारमेकं रजतं द्धे यम्मे 

वसनानि च दद्ातु। तता नामानो जगाद, त्वं किक्करदयं रजतं यही- ९१ 

तुम् असि । अनन्तर स तं पुनः पुनः प्राश्यं दाभ्यं वसनयुग्माभ्यां 
साकं वसत्रपटके किक्रारद्यं रजतं बद्धा दयो दौासयोः समर्पितवान् 

ततस्ता गेदसेरयेऽग्रे तद् ऊण्वन्ता। अनन्तरम् उपपव्वते प्राप्य स २४ 

तयाः करेभ्यस्तत् सव्वं उ्टदहीता गद्धे निदे, तन विद्ष्टेा ता लाका च 

परादत्य जग्मतुः। अनन्तरं गेदसिरभ्यन्तरम् इत्वा निजप्रभोः सम- ९५ 

चतम् खतिषटत् तत इलीश्ायस्तं बभाषे हे गहसे त्वया कुत खागतं? 
स उक्तवान् तव दासेन किमपि शयानं न गतं। किन्तु स उदितवान.९९ 
स मानवस्त्वां साच्तात् कत्त यदा स्यन्दनाद् अवरूद्यागमत् तदा मम 

मनः किं त्वया साकंनागमत् ? रजतग्रइणस्य वसनजिततरुब्रात्ताच्तेच- 
गेामेषत्रजदासदासीनां ग्रहणस्य च किमयं समयः? तस्मात् नामा- ९७ 
नस्य स कुटरोागसू्तयि तव वंशे च चिरं तिषतु | तता गेदसि दिमा- 
नौवत् कुष्टग्रस्ता भूत्वा तस्य सविधाद् वहि जंगाम । 

₹ षष्ठोऽध्यायः । 
१९ दूलीणायन परप्फालस्य जलाद् उन्मज्जनं ८ द्खायलोयराजनारामोयनरपत 

मन्त्रणाया निष्फलौभवनं १३ अरामोयसन्यानाम् अन्योकरणं १८ शभिराणे तषाम 
च्यानयनं पनस्तता विसजंनं २४ दुभित्तं २६ दया न्याः सखौयबालकभक्तणं २० 
दूलोश्यस्य रननाय राज्ञश््टा । 

अनन्तरं भविष्यदादिनां शव्या रलोशएयं व्याचचचत्तिरे, इदानों वयं 
भवतः सम्मुखे यच स्थाने वसाम रखतत् स्थानं सङ्खं । अतेाऽस्माभि 
य्॑दनस्य तीरं गम्यताम् ण्वोकेन जनेन तस्मात् स्थानाद् रकोकं गेहकाद- 
मानोयताच्च तेन वयं खेषां छते तच स्थाने वासग्रदहं निम्मामः; ततः 

स उदितवान् यात | अनन्तरम रका जनः कथयामास भवान् कछपां ३ 

विधाय निजद्ासेः समं त्रजतु | ततस्तेन कथितं मया यास्यते । तस्मिन 

तः समं समीते ते यद्नस्य समोपं गत्वा काण्ानि चिच्छिदुः रका 
जना गेहकाष् छिनत्ति तदन्तरे कुठारस्य फालस्ताये निपपात ततः स 

= द म € उचरवदत् हइाद्धा द्धेप्रभोा स परता मया धारितः | तद्ानोम् स्श्रो- € 
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इ अध्यायः) राजावल्याः दितीयं पुस्तकं । २५२ 

यमन्जः पप्रच्छ तत् कुत्र पतितं? अनन्तरं तेन तत स्थानं दशित 

इलीश्यः कारमेकं छत्वा तच निचिच्तेप, तेन जाहम् उदमच्नत्। 
° तदानीम् डली यस्तं व्याचचच्ते, खसमीपे तं इर ततःस कर प्रसायं 

जग्राइ। 
८ तस्मिन् समयेऽरामोयोा भुपतिरिखायेलीयलाकंः साकम् युध्यत 

अतस्तेन निजदासे मन्लयित्वामकस्याने मया शिविरं स्थापयिव्यत इति 

€ गदित इशरीयलाक इखायेलीयराजाय दूतेन निवेदयामास, साव- 

धाना भव, अमुकस्थानस्योपेत्तां मा कार्षीः, तत् स्थानम् अरामीया 

९० खागच्छन्ति। तत डंखसोयलोाको यत् स्थानमधि वात्ता प्रडित्यतं साव- 
धानम् अकरोत् तत् स्थानम् इखायेलोयो पतिः सैन्यं प्रहिव्यात्मान- 

९९ मर च्तत्, रखतादटृषं बडवारान् खकरोत्। अतस्ततकारणाद् अरामीय- 

मदहीपते मंनस्यद्धिम्रे सति स निजभ्टत्यान् आदय वयाचचच्ते, अस्मदीयानां 

मध्य इखायलीयमद्ीपतेः पच्तोयो लाकः क आस्ते तत् किंययं मह्यंन 

९९ कथयिष्यथ? तदानीं तस्य भ्व्य रक उक्तवान् हे मम प्रमो राजन् 
काऽपि नास्ति किन्त्विखायेलीयानां मथ्य वत्तिनेलीष्एवनाघ्ना भविष्यदा- 

दिना तव श्रयनागारस्थमन्तणापोखायेलीयनर्पतये निवेद्यते। 
९९ स अआचचन्ते युयं समीय तस्य वासस्थानम् अन्विष्यत तेन मया 

सैन्यं प्रदित्य स अानायिष्यते। ततः परं पश्य स रोधने विद्यतेवच 
९४ इद केनापि तस्मै कथितं । ततः स वाजिना स्यान् मदासेन्यानि च 

१५ तत स्थानं प्रेवयामासर तेच नि्यामागत्य तन्नगरं विवेष्टिरे। खन- 

न्तर प्रत्यष इश्चरीयलाकस्य दास उत्थाय वहि निगत्य वाजिरयमदहा- 

सन्धानां संघो नगरं वेष्ध्त इति दद् ततःस दासस्तं बभाषेद्ाद्ा 

१९ प्रभा अस्माभिः किं कत्तव्यं ? स उदितवान् भयंमा कार्षः, तेषां सङ्गि 

९७ लाकेभ्याऽस्माकं सङ्गिना लाकाः अधिकाः तदानीम् डलीष्यः प्राधेनां 
कुन्वैन् व्याजच्धार द परमेश्वर, खघ यद् जष्टं प्राप्रोति तदथं तस 
लाचने उन्मीलय । ततः परमेश्वरेण तस्य तरुणस्य लाचनदय उन्मी- 

लिते स आलोचेलीशायस्य चतुर्दि्त वद्िमये हयस्येः परिप 

१८ शिलाचयं विलोकयामास । अनन्तरः सैन्यसमूदे तस्य सविधं समागत 
इलीश्रायः परमेशवरम् उदिश्य पाथनां कुर्व्वन् उक्तवान् ण्व सङ्कस्लया- 
न्धौक्रियतां | तत सलीप्रायस्य वचनानुसारात् स तान् अखन्धौङ्तवान्। 

१९ अनन्तरम् म्लोग्ायस्तान् उदितवान ख्ष पन्या न्धि नगरमेतच 
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२५७ सराजावस्याः दितीयं पुसतक | ई अध्यायः। 

नदि मम प्रवाद् खागच्छ्त यं मनुजं युयं गबेघवथ तस्य सविधं मया 
नेष्यध्वे। अनन्तरः स तान् शोभिरोगं निनाय । तेषु शेनिरोणं प्रवि- ९० 
रजिलौष्य अच चने हे परमेशखर, रते लाका यद् वौच्ितुं परा्रवन्ति 
तदर्थम् खतेषां लोचनान्युन्मोलय । ततः प्ररमश्रेण तेवां लोाचनेषू- 
न्मीलितेषु श्ोमिरोणस्य मध्ये वयमासूद सूति ते द॑दृशे | अपरम् ९९ 
इखायेलीयो राजा तान् वीच्छेलीष्यं जगाद, हदे मम तात किमदं 
मारयिष्यामि? किमदं मास्यिव्यामि?े इलीष्पयः कथयामास ते २९ 
त्वया न मारयितव्याः। ये लोकाः खद्गघनुम्धों त्वया वन्दीकरियन्तेते किं 
त्वया मारयितव्याः ? खुतेषां समीपं पूपान् तोयानि च निधत्ते भुक्ता 
पीत्वा च निजप्रभोः समीपं गच्छन्तु । ततस्तेषां निमित्तं तेन महाभोज्ये ९२ 
छत ते बुभुजिरे पपुश ततःपरं तेन विषाः खेवा प्रभोः सविधं समीयुः। 
ततः परम् अरामीयसेन्यसङ्का इखायेलीयं जनपदं युन नागताः। 

अनन्तरम् अरामोयो विन्दददो नरपतिः खीयानि सव्वेसेन्यानि ९४ 

संग्रह्य याचां छत्वा ़ोमिरोणं नगरम् खवरूरोाघ। तेन शमिरोणे २५ 

मद्ादुभिंच्तं बभ्चूव तेषां नगसावरोाधनाद् रकस्य गदभमस्तकस्य 

मुल्यम् खण्णोतिमुब्रा बश्चूव, कपतमलस्य कावाख्यपरिमाण्सय चतुथा 

षस्य च मुख्यं पञ्चमुद्रा बभूव । 
खकदा पतिः प्राचीस्स्योपरि भ्रमति तदनन्तर रका नारी पाच्च ९६ 

निवेदयामास हे मम प्रभा राजन् उपकुरू। राजा जगाद, यदि ९२७ 
परमेश्वरेण त्वं नापक्रियसे तदहं मया शस्यमद्ं नस्थानात् ब्रा्तारसकु- 
ण्डादा कन त्वम् उपकारिष्यसे? राजा पुनरुवाच तव किं दुःखं? ततः ९ 
सा प्रतिजगाद, अवयो भ॑च्याधेम् अद्य तव युच्चत्वंदेद्ि शी मम 
मुच्च आवाभ्यां भक्िव्यत इत्यनया नाय्योाडइम् उक्ता | तत खावां मम पन्तं ९९८ 
पक्राभच्िख्व, परदिन आवयो भ॑च्तणाथं तव युक्तं तवं देद्ोति मयोक्तं 
किन्त सा निजयपुच्लम् अजृगृत् । 

तदानीं राजा तस्या नाय्य वचनं निशम्य खौयं वसनं चिच्छेद, ततः २० 
पाचीरुम्रमणसमये तस्य गारे श्एणएवसनं बद्धमिति लोकै द॑टषश। अन- २१ 
न्तरं स कथितवान्, द्य यदि श्फटपुचस्येलोश्यस्य शिरस्तस्य 
स्वन्धे तिष्टति तद्वसो मद्यम् अमुकं तताधिकच्च फलं ददातु । तद्ा- २ 
नीम् सलीश्रायो निजगेद्े समुपविदटः आसीत् प्राचीनलोकाख्च तेन 
समम् उपविष्टा आसन् ततो प्रतिना खसमीपाद् दूते प्रहिते तस्या- 
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 अध्यायः। सजावल्याः दितीयं पुस्तकं । २५५ 

गमनात् पुव्व॑म् इल्यः प्राचीनान् खचचच्ते, पश्यत मम शिरः 
चछेदनाथं तेन इत्याकारिणः सुतेन लोाकः प्रद्धितः। अतः पश्यत तस्मिन् 
दूत आगच्छति युयं दारं रुद्धा तं वदिष्कुरुत तस्य परमाः पदयोः शब्दः 

६९ किं तस्य पखात् नदि?ेसतेः समं सम्भाषत इयनन्तरो स टू तस्तस्य 
समीपम् खागत्य राज्ञा कथितम् रख्तद् वच उदितवान् इद्म् अमङ्गलं 

परुमेश्वराद् खःगमत्, मया परमेश्वरः कुतः पु नरपेच्िष्यते ? 

७ सप्रमाऽध्यायः। 
१ बडलभच्छयमधोलो श्यस्य भविष्यद्चनं ₹ चतुषों कुषठिलाकानाम् अरामोयाणां 

शिविरगमनं वात्तानयनच्च १९ तेषां वाक्तां सत्यां विदित्वा ललाकेररामोयाणां शि- 
विरलाठनं ९७ भविष्यद्वचनेऽविश्चासिन एकस्याधिपते तयु । 

९ तदानीम् इलीश्ाय अाचचच्ते यूयं परमेश्वरस्य वचो निष्रामवत 

परमेख्र र्तां भारतीं वदति शख रण्तस्यां वेलायां एामिरोणस्य गोपुरे 
दशशेटकपरिमितानां द्धगेध्रूमचुणानाम् रकश्टेकलं मुल्यं भविष्यति 

९ विंशतिशेटकपरिमितानां ववानाद्वैकशेकलं मर्यं भविव्यति। तदानीं 
राजा यस्याथ्यच्तस्य करम् व्यालम्बत तेनेशखरोयलोक अचचच्ते पश्च 

यद्यपि परमेखरेण वि यति दाराणि कियन्ते तथापि तेन किम् खतत् कत्त 

शच्छते ? सोऽभिह्ितवान् पश्च त्वया निजदगभ्यां तत् दश्िष्यते किन्तु 

किलिन्न भच्िष्यते। 
६ तदानीं गोयुरप्रवेशस्थाने चत्वारः कुश्िनोाऽविदन्त। ते परस्परः बभा- 

४ विरे, अस्माभि निधनं यादत् कुत खतस्मिन् स्थाने उपविश्यते? अस्माभि 
नगरं प्रविश्य तामिल्यक्ते तत्रापि दुभित्तम् आत्ते तचास्माभि मरिष्यते। 
परम् चापि तिरृद्धिरस्माभि मरिव्यते। अत आगच्छत वयम् 
अरामीयाणां शिविर गच्छामः, ते जीविता वयं जीविष्यामो मारिताः 

५ केवलं मरिव्यामः। अत्तेररामीय.णं शिविर गन्तु पर्ब उल्थावा- 
सामोयाणां शिविरस्य प्रान्तभागम् उप्रसियितेस्तच कश्चन नास्त।ति रट । 

€ वतः प्रभुररामोयान् बद्भनां रयिस्यन्दनदयानां ब्दम् अयता मदा- 

चमूनि वस्य शन्दं प्वयाम स तेन ते परस्परं बभाषिरे पश्यतास्साकम् 

छक्रमणाथंम् रखायेलीयेा मडीपति हिंत्तीवानां श्ूपतिरन्दाय मिखी- 

° चां श्टूपतिदन्दाय च मुदाः प्राददात् । तते देतस्तेः प्रयुव उत्थाय 
परनायाच्क्र ते खेवां पटोटजानि वाजिना गदभान् सन्बेशिपिरच् 
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२५६ साजावल्याः दितौयं पुस्तकं । ॐ ध्यायः | 

पव्वावद्यया विद्धाय निजान् निजान् प्राणान अवितुं पलायाच्ध 

करिरे। अनन्तरः ते कुश्िनो लोकाः शष्विरस्य प्रान्तभागे पटोटज- स 

मेकं प्रविश्य बुभुजिरे पपुञ्च। खपर तस्मात् स्थानात् सुवणदुव्वेण- 

वसनानि गरटदीवा गोपयित्वा निदधिरे ततः परं पुनव्वीरः समेद्य पठटो- 
टजमन्यत् प्रविश्य तस्मादपि व्याणि समादाय व्रजित्वा सङ्गोप्य निद- 

धिरे। खनन्तर ते परस्परम् ऊचिरे, अस्माकम् खतत् कम्म न भनम् अद्य «< 
श्वभवात्ताया दिनं किञ्च वयं नीर्वाल्तिषटामः। यदि प्रभातं वावद् 
विलम्बामद्टे तद्छैवश्यं दण्डनोया भविष्यामः अत इदानोम् र्त वयं 
समीय साजमन्दिरे वात्तामेतां वदामः। अनन्तरः ते गत्वा नगरस्यदौ- ९० 
वारिकम् खाद्य व्याचचच्िरे, वयम् अरामीयाणां शिविरम् अगमाम, 
पश्य तच काऽपि न विद्यते मानुषस्य शब्दाऽपि नास्ति केवलं बद्धा 

वाजिनो बद्धा गर्दभाश्च सन्ति वासःकुखखच पुव्बोवसख्थया विद्यन्ते । ततस्तेन ५१ 
दारिण ऋचाद्कतास्ते च राजमन्दिरस्याभ्यन्तरे तां वान्तौ याचचच्िरे। 

अनन्तरः न्ट पतिः च्तणदायाम् उव्याय निजभ्टव्यान् याजदार, खरा- १९ 
मीयेरस्मान् प्रति यत् कम्मं कियते तदददं युष्मान् ब्रवीमि वयं बभच्तिता 

असू हे तेरेतट् चायते, अतस्तंः च्तेच प्रच्छन्नाः स्थातुं शिविराद् वदहदि- 
गव्धेवा मन्तणाकारि लकु नगराद् वदहिभूतेषु वयं तान् जोवग्राह्ं 

ग्रद्यीष्यामो मध्येनगरं प्रवच्यामच्ेति । तत्तस्य भ्टव्यानाम् र्का जनः ९ 
प्रत्यत्रवीत् नगरे ये वर्{जनेाऽवश््िाः सन्ति वयं तेवाम् अवशि्धानां 

वाजिनां पच्च एएदीतला प्रहित्य जच्छामः पश्च ते नगरेऽवबश््िानाम् 

ङखायेलीयानां निवस्य समानाः, प्र्य ते नष््ानाम् इखायेलौयानां 

निवदस्यापमि समाना भवन्ति। अनन्तरं ते दिंवम्मे यानां गएएडोते ९४ 
ययं गत्वा पश्यतेति कथयित्वा पतिररामीयाणां एतनानां पशात 

तान् प्रवयामास । ततस्तेषु यदनं यावत् तेधां पञ्चाद् गतेव्वरामीयाणां १५ 
तूणताकार्णात् परित्यक्ते वसने भाजनख्च वत्म परिपणम् इति दटृश्ुः। 

तदानीं तेदृतः परादृत्यागत्य राद्ध वात्ता निगदिता । ततः पर॑लाक द 

वेिभेयारामीयाणं शिविरे लाखिते परमेश्वरस्य वाक्यान्साराट् दश- 

पेटकपटरिमितानि खच्छगोधुमचुणानि शेकलकमूल्येन व्यक्रौयन्त विं- 
तिश्टकपरिमिता यवाञकशकलमूख्येन चक्रो यन्त । 

नन्तरं उपति ्यस्याधिपतेः करम् अालम्बितवान् तस्मिन. गोपुरम् ५७ 
अवितुं नियुक्तो लोका गोपुरे चरेत्तं विमग्टदुसतत रंखरीयलाकस्य 
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र< अध्यायः । सराजावल्याः दिती यं पुस्तकं । २५७ 

सविधे श्ूपस्य गतिसमये तेन यदभाषि तदनुसारात् स निधनमितः। 
१८ पलतः ऋ रतस्यां वेलायां एटोमिरोणसय गोपरे दश्णेटकपरिमितानि 

खलच्छगधमचणानि श्ेकलकमल्येन विकेव्यन्ते विंशतिश्टेटकपरिमिता 

यवाख्च शेकलेकमल्येन विकेव्यन्ते वचस्येतस्मिन् र्खरीयलाकेन रान्ते 
१९ कथिते सेऽधिप इंखरीयं लाकं प्रत्यवदत, वीच्तख यद्यपि परमेश्वरेण 

विहायसि दासाणि कियन्ते तथापि तत् किं भवितुं पारयति? तत 

ररोयलाकस्तम् अवादीत् पश्य त्वया तत् निजनेचाभ्यां विकलाकिष्यते 
९० किन्तु किमपि न भक्िष्यते। अतस्तस्य तादृशो दण बश्रूव गापरे 

लाकानां चरणे मितः स ममार। 

८ अष्टमोऽध्यायः 
९ दुभिंच्तसमये प्यनेमोयाया विषटतिः ऽ दसायेलस्य विटतिः १९ यारामस्य कुराजलं 

९० इूद्ामदेशन लिवनानगरण च तस्याधिपतिलन्यजनं २५ चदसियस्य कुराजलं 
८ च्तयुक्त यिदारामं साच्वात् कतु तख चिभिघेक्ल गसनच्च। 

९ पव्वम् इलीश्राया यस्या नाय्था गरतं पचम् अजीवयत ताम् अभाषत, 
परमेश्वर र्तं देशं दुभिच्तव्याप्तं करि व्यति तत् सप्तवत्छरान् यावद् रख्त- 
स्मिन् जनपद स्थास्यति, तस्मात् त्वम् उत्थाय परिजनः समं यस्मिन् स्थाने 

९ प्रवस्तं शक्रोषि तत् स्थानं प्रवत्तं व्रज। ततः सा योषिद् रंखरीयलाकस्य 

वचनानसारात् परिजनः समं प्रस्थाय पिलद्टोयानां जनपदे सप्तवत्स- 

दरान् यावत् पावसत्। अनन्तरं सप्तखु वत्सरेषु व्तोतेषु सा नारीं 

पिलेटीयानां जनपदात् पमरादव्यागत्य निजनिवेशनस्य भ्टूमेख छते 
४ भ्नूपतेः सविधे निवेदयितुं वत्राज। तस्मिन्नेव समये श्चूपतिरीखरीयला- 

कस्य परिचारकं गेदसिनं सम्भाषमागेाऽवदत्, इलीश्एयेन रतानि 
५ सकलमदान्ति कम्माणि मम समीपे समाख्याह्कि। तत इलीश्ये 

ग्टतं प्रारोरं प॒नरजीवयद् रखुतद्ाख्याने श्ूपतये तेन कश्यमाने यस्या 
योषिता म्तः पन्नो जीवनं प्राप्तः सा नारी निजनिवेशनस्य भ्चूमेख 

छते भपतेरभ्यासे निवेदयितुम् उपतस्धा तदानीं गेहसिराचचच्ते 
दे मम प्रभो राजन् रख्षेव सा नारी तस्याश्च यं तनयम् इलीशायोा- 

ई {जीवयत् सरख्घः। तदानीं नरपतिना ष्टा सा योषित् सव्वं व्ाच- 
चच्ठे तेन मृपतित्तस्याः पच्ेऽध्यच्तमेकं नियोज्य व्याहरत् रुतस्य 
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२५८ सराजावसख्याः दतीं पुस्तकं । <= अध्यायवः । 

यत्किच्चनाविद्त तत् सब्बे रुषा च यस्मिन् दिने देशमिमं परयैत्यजत 
तददिनमारभ्वाच यावद् तस्याः च्ेचं यत्किञ्चन समद््पद्यत तत् सव्वे- 

मप्येतस्ये परावत्त्ये वितर । 
नन्तरम् इलीशायो दग््ेवकम् च्छाजशम तदानीम् अखरामीयो 

नरपति विंन्दददोा ख््रअासीत् तत अरीवलाक र्तत् स्थानम् खाग- 

मत् णतां वात्ता कड्ित् भूपतये कथयामास । तदा नरुपति दंसायेलं 
जगाद लं खडइस्तनोपायनम् अदायेश्चरीयलोकं साच्तात् कन्तुः त्रज, 
परम् खतस्माद् व्याघेरद्ं किं माचयिष्ये? वचनम् इदं तेन परमेखरं 
प्रच्छय । अनन्तर दसायेलस्तं साच्तात् कत्त जगाम । स चत्वारिश- 

न्मदाङ्गेवाण्यानि दम्मेषकस्यात्तमवस्तन्यपायनाथं ग्टदीत्ा समागत्य 

तस्य सम्मृखे तिन् खाचचच्ते किमदम्. तस्माद् व्याच माचयिव्ये? 
वाचमिमां परिप्र्धुं तव तनयोऽरामीयभूपति विन्दददस्तव समीपं 
मां प्राह्िणित् । इलीशएयस्तमुवाच त्वं खस्थे भविष्यसीति त्वं स- 
सोय तं ब्रूहि तथापि तेन मत्तयमेवेति परमेशखरोा माम् अज्ञापयत्। 
तदानीम् रंखरीयलोकस्तस्य चपासम्भ व पग्थेन्तं तस्य॒ वदनं प्रति स्थिर- 
दृष्टिं कुव्वन् रुरोादः। तते इसायेलः परिणटवान् मम पभुः कुता 
सोदितिरे स प्रतिजगाद, इरखायेलोयवंशएनां या द्दिंसा त्या कारि- 

ते तमद वेद्धित्वं तेषां दुगाशि वङ्किना दादइयिष्यसि तेषां तूणान् 
खद्न हनिष्यसि तेषां श्ण्श्िन् भम विकरिष्यस्ि गभेवतीनाम् उद्- 

सराणि विदार्विष्यसि च। हसायेलोाऽवाचत् सारमेयतुल्यस्तवेष दासः 

कःय र्ताद्ग् गुरू कम्मं तेन कारिष्यते? इलीशाय उदितवान् 
त्रम् रामस्य राजा भविष्यसीति परमेश्वरो मां हापितवान्। अन- 

न्तरं स इलीग्रायस्य सविधात् समोव निजपभोः समीपं जगाम । तदा 

नरु पतिस्तं परि पप्रच्छ डलो्ायस्लां किमवेाचत्? स प्र्यवादीत् त्वं 
खस्य भविव्यसि भास्तीमिमां समामवादीत् | प्र$दनि स कम्बलमेकम् 
च्छादाय ताये मज्जयित्वा राज्ञ अननस्येपरि विक्तार्यामास, ततः 

सख ममार । अनन्तरः इसायेल्तदीयपदे राजा बभ्चूव। 
अ ङावतनयस्येखायेलीयभ्रूपते यिदारामस्य पञ्चमे राजत्वव॑त्यरे 

यिद्दारेश्योयनरप्रते विंदाशाफटस्य राजत्मसये तस्य यिद्ोाशफटस्य 

पुच्लो योरामेः राजत्वं कत्तं प्रारेभे । स इदाचिंशदत्सर वयस्कः सन 
राजतं कत्तं प्रारभ्य विरूग्रालमेऽ्धवत्सरान् यावद् राजत्वं चकार । 
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< अध्यायः । शजावस्याः दितीयं पुस्तक । २५९ 

ष्न्स ्चाहइावीयवशवट् रखायेलीयभूपतीनां वर्मनि चचार यतः स 
अहावस्य दुहितरं ब्युवाह तेन परमेश्वरस्य सात्तात् कुत्बिताचारं 

९< चकार । तथापि परमेशखरो निजदासं दायुद प्रति तस्य वंशाय चिर- 
कालं प्रदीपदानस्य वां प्रतिच्चाम् खकरोत् तत्निमित्तं विदह्ृदां विनाश- 
यितुं नेचत्। 

९० तस्य राजत्वसमय ड्दोामीयलाका विद्धदाया अधिपं विदाय 

९६ खेषामपरि राजानमेकम् खभ्यसिषिचः) ता योरामस्तखय रथिनश्च 
सव्व सायीरः समीय निश्णयां तच्ाव्धाय खान वेरकान् इटोमीयाने 
तेषां रथिन जनघ्नस्तता लाकाः खीयं खोयं वासद्यानं पलायाच्च- 

९९ किर । तथापीदोमीयलाका द्यापि यिद्भदाया अनधीना विद्यन्ते । 
९द तस्मिन्नेव समये लिव्नाया लोका अपि तस्याधोनत्वं तत्यजुः। रतस्य 

योारमस्यावश््छिं चरिचंतेन छतानि सनव्वणि कम्नाणि च किं यिद्ध- 

९४ दादशस्य मद्ोपतोनां परात्तयस्तके लिखितानि न विद्यन्ते? अनन्तरः 
योारामा निजपिदलोकाडव महानिद्रं गत्वा दायुदट्नगरे पिटलेा- 

कानां सन्निधी श्सश्ाने निदितस्ततत्तस्य तनया सियन्तस्य पदे राजा 

बभूव । 

९५ इखायेलोयन्टपतेराहावतनयस्य यिद्धारामस्य दादे राजत्ववत्छरे 
९६ विद्वदादेशौवयेरामस्य तनयेऽइसिये राजतं कर्तुम् अरेभे। राज्य- 

पा्िसमये साऽहसिये दाविंशतिवत्सरवयसतं आसीत् स यिरूशा- 
लंमे वत्सरमेकं राजत्वं चकार | अथलियानामिकेखायेली यरजस्याम्् 

९७ दुडिता तस्य प्रद्धरासीत् । स आहइाववंशस्य वर्त्मनि चरन् आहावीय- 
वंश इव पररमेशरस्य साच्तात् कुत्छिताचारं चरछछवान् यतः स आाहा- 
बी यवंशस्य जामातासीत् | 

२८ नन्तरं स अदहावसतस्य विदह्ारामसख्य सङ्गो मूतारामौीयनर- 
पतिना इसायेलेन समं समरं कत्तं रामातगिलियदः जग्मिवान् तते 

९९ रामीयलेका विद्ारामं च्ततवन्तः। अनन्तरम् अरामीयमदीपतिना 
ह साधेलन समं योधनसमये रामोतगिलियरे यिद्धरामे ्टपति यांनि 

च्तताजि लब्धवान् तेभ्यः खस्था भवितुं स पराटत्य यिधियेलं जगाम। 
तदानीं विद्दारेश्णेयो महीपति यारामसय सुतेाऽहसिवं खादावः 
तनयस्य विदहारामस्य पीडाकारणात् तं वीच्तितुं यिष्रियेलं जम्मिवान्। 
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रद० राजावल्याः दितीयं पुस्तकं । < अध्यायः । 

८ नवमोऽध्यायः 

१ येदा राज्याभिषेकाथे भविष्यद्रादिनां कस्यचित् तरुणस्येलौशायन पध्रषण ४ तत्कम्म- 

साधनात् परं तस्य भविप्यद्रादिनः पलायनं १९ नावातस्य चेच यछ्राजन 

चिदारामस्य हननं २७ अद सयस्यापि ननं ३० अद्दङ्कारिा दूषेवल्ला गवाचता 

निचिक्तल सारमेय भेचितलच्च । 

च्छनन्तरं भविव्यदादीलोष्णया भविष्यदादिनां शष्व्यमेकम् अद्य ९ 

गदितवान् त्वं बद्धकटि भत्वा तेलभाण्डम् इदः करेणादाय रामातगि- 

लियदः गच्छ | तत स्थानं प्राप्य निमेः पारं यिद्दष्णफटस्य तनव र 

येऊ गवेषय, अपरः गेहं परविश्य तदौयभ्नातणां मध्यात् तम् उद्धाप्य 

गमीगार मेवं नय । परः तेलभाण्डं ए हत्वा तदीयशिरसि तैलं निधिच्य इ 

तं ब्रहि परमेश्वरेण वच इदं निगद्यते द्धं त्वाम् इखायेलेा राज्ये 

ऽभ्यषिच्धं | ततः परं त्वं दारं विमाय पलायसख मा विलम्बख | 

अनन्तरः स भविष्यदादी तरुणा रामातगिलियदः जगाम । तचा- 

प्रस्थाय सेनापतीन् विलाक्य तेनोक्तं द सेनापते त्वया सह मया ५ 

सम्भासितय्ं । तता येः परि पपच्छ, अस्माकं मध्ये केन सद? स 

जगाद ह सेनापते त्वयेव सादधं। तदानीं येदावुव्याय भवनस्य मथ्यं ९ 
गते स तस्य शिरसि तेलं निधि तम् ऊचिवान्, इखायेलः प्रभुः पर- 

मेखर रतां भार्तीं भाषते परमेश्वरस्य पजा य इखायेलवं्ाक्तेषाम् 
उपरि त्रामद्ं राजत्वे ऽभ्यधिच्धं | त्वं खीयप्रभाराद्धावस्य वंशम् उच्छे- ° 

व्सि, रषेवलेा स्तेन छतस्य मदौयसेवकानां भविष्यदादिनां रुषिर- 

पातनस्य पररमेखखसीयाणां सकलसेवकानां रुधिरपातनस्य च फलं तस्ये 

दास्यसि च । ्ाइावस्य सर्वं वंशा विनं च्छन्ति, तदं शीयाः सव्वेपुमांस न= 

ङखायेला मध्ये मूक्ताबद्धा वा सव्वेजना मयेच्छेव्छन्ते। खादावौयवंशं 

निवाटस्चुतस्य यारवियामस्य वं्रमिवाद्ियतनयस्य वाण्ण वंशमिव च 

करिष्याम्यद्धं | तते यिभ्रियेलस्ये च्तेचे सारमेया इषेव लम् अत्खन्ति कञ्चन १० 

तां श्सश्ानं न नेष्यति | वचांस्येतान्युक्ता स द्वारं विमोचय पलायाद्चक्र। 

अनन्तरः येद खीयप्रमा दासानां समीपं व{इिरागते कञ्चित् तं ९१ 

दवान सव्व मङ्गलं? स वातुलस्तव समीपं कुत आगमत्? ततःस 

ऊचिवान ययं तं मानवं तदौीवभाषणच्च विद् । त चाचचच्तिरः अलम् ९९ 

च्यनेन प्रलापेन त्वम अस्मान् सन्वमेव व्याइर। स उदितवान् समाम् 

खताद्श्यं भारतीम् अयभाषिष्टट परमेश्र स्मां वाणीम् आद मवा 
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< अध्यायः । राजावल्याः दितीयं पुस्तकं । २९१ 

९३ त्वम् इखायेले राजत्वेऽभिषिक्तः। तदानीं तेषाम रकेकेन जनेन तू खं 
खं वसनं विमोचय सोपानेपरि तस्य पदयोर्धेा निदधे, तूरीच्च वाद- 

६४ वित्वा कथितं येद राजाभवत् । इत्यं निम्रः पत्तो विद्दाश्णफटस्य 
पुन्ना ये विद्दारामस्य विरूढं दं चकार । तदानीं विदारामः सकल 
स्खायेलीयलोाकाश्वारामोयनस्मते दंसायेलादट् रामातगिलिवदम् 

९५ अरच्तन् । किच्चारामीयराजेन इसायेलेन समं यिदहारामस्य समरस- 
मयेऽरमी वलेकास्तस्य यानि च्ततानि छतवन्तस्तेभ्यः खस्य भवितुं सं 

विध्रियेलम् अगच्छत् । तदानीं येड्धः कथयामास यदि युश्राकम् च्छा 
जायेत तदि विच्रियेलं वात्तां नेतुम् णख्तस्मात् नगरात् काऽपि जना 

९६ वदिभुय न पलायतां । अनन्तर येः स्यन्दनम् च्ारुद्य यिप्रियेलं जगाम 
यतच्तचैव यिद्धारामः शय्यागत असीत् । तदानीं यिद्भदाया नर- 

९७ परतिरुइसियोऽपि विद्दोरामं वोच्ितुं तत् स्थानम् आगमत् अपरं 
चितिवेलस्थदुगेपरि यो र्च्छतिषत् स येः सङ्गिनं सेनानिवद्म् 
गच्छन्तं विलोकय कथयामास मया लाकनिवह रका टश्यते। ततो 

विद्धारामा गदितवान् त्वं इयासडिणम् खक ग्टद्धौला तेषां सात्तात् 

१्न्प्रेघय ते कुश्लेनागच्छन्ति न वेति तेन एच््यन्तां । अनन्तरम् रका 
जनो दयासदही तं साच्तात् कत्त समीय जगाद नरपतिः कथयति 

किं सबै मङ्गलं? तता येना स उक्तः, मङ्गलेन सद तव कः 

सम्बन्धः ? त्वं मम पञ्चाद् यादि। अनन्तरं र्ती वात्ताभिमाम् उत्ता- 

९€ वान् स दूतक्तेषां समीपं समीय न पर्यागच्छति । अनन्तरं राच्ञा 
दितीये इयारोह्िणि प्रेषिते स तेषां समीपं समय कथितवान् रपति 
गदति किं सव्वं मङ्गलं? किन्तु येना स उक्तः, मङ्गलेन सह तव 

९० कः सम्बन्धः? त्वं मम यच्चाद् यइ । अनन्तरं र्ती वात्ताम् अत्रवोत् 
स टरूतत्तेषां समीपं समीय न प्रत्यागच्छति किन्त्वेतस्य चालनं निम्श- 

९१९ तनयस्य येदेाशवालनवत प्रकाशते यतः सेाऽतिस्येण चालयति । तदानीं 

यिद्धारामेा जगाद स्यन्दने इयान् युञ्ज ततस्तेन दयेष्वायुक्तेखि- 

खायेलोये विद्दारामा राजा चिद्ृदादेशौयोाऽदसियो राजाचखंखं 

स्यन्दनम् खारुह्य येड्ध॑ सात्तात् कत्तु गत्वा विश्रियेलोयनावातस्य च्तेचे 

९९ तं प्रापतुः। तदानीं विद्दोरामेा येज्गं विलोक्य पप्रच्छ, हेयेद्धेा त्वं किं 

मङ्गलायागच्छसि ? स प्र्यवदत् यावत् तव जनन्या इंषेवला यभि- 

९९ च्रारा माया च तिरति तावत् मङ्गलं किं? तते विद्दारामा जिजदत्ते 
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२९२ | साजावल्याः दितीयं युतकं । € अध्यायः। 

परावत्यं पलायाश्चकेऽइसियं वाजद्धार च हे सिय राजगोादहा 
भवति । अनन्तरं येडडः छत्खन लेन चापम् खकछष्य विद्ारामस्य वाङ्- ९४ 
मूलदयमध्ये शरम् अजघान तता वाणस्तस्य दयेन निजंगाम ततः 
स र्थे नतो भूत्वा निपपात) तदानीं येडः खयं रथिनं विदट्करम् ९५ 
ाच्चापयत् त्वम् र्नं तालयित्वा यित्रियेलीयनावेातस्य च्तेचे निच्िप 
यता वदा त्वम् खदच्च इयारूछा सन्ता तस्य पितुराद्ावस्य पश्वा 
गतवन्त तदा पररमेश्वरत्तं यदष्मत् तत् स्मर | परमेश्वर खाद मया ९९ 
ष्या नावोातख रुधिरं तदौोवपुचाणाच्च रुधिरम् अदृश्यत । परमेशखरः 

कथयति, चदम् अस्मिन्नेव च्तेवे तुभ्यं समुचितं यलं दास्यामि | अत 

दानीं तवं परमेश्वरस्य वचनानुसारात् तं नीत्वा च्तेचेऽस्मिन् निच्िष। 
तदानीं चिद्भदादेशये योऽद सिये नरपतिस्तट् विलोक्याद्यानस्थगेदइस्य २७ 

पथा पलायाच्वकरे तता येडस्तस्य प्राट् धावन् कथयामास, र्न. 
मपि स्यन्दनस्य मध्ये इत ।. अनन्तरं ते यिल्ियमस्य समीपस्थे गरास्य 
ऊद्धगामिमागं तम् खजघ्नः। ततः स मगिद् पलाय्य तस्लिन् स्थाने 
ममार | ततस्तस्य दासास्तं सन्द्नेन चिरूप्लमं नीत्वा दायुद्नगरे ९८ 
तदीयपिहलाकानां सच्चिधो तस्य निजश्सशने तं निद्धिरे। साऽदहं- २९ 
सिव ऋाहावतनयस्य चिद्धारामस्येकादष्र राजत्ववत्छरे चिद्कदाया 
उपरि राकलत्वं कर्तम आरेभे । 

अपरं ये यि्रियेलम् उपतस्थिवान् तत रंघेवल् तन्निशम्य निज- ९० 
लाचनयोरञ्जनम् खायुज्य केश्रवेश्रं विधाय वातायनेन समवलुलेाके। 
च्यनन्तरः येही गारं प्रविषे सा कथययाद्धकार निजपमुम् अवधीत् ९९ 
यः सिखि्तस्य किं मङ्गलं समभवत् ? तता येड वातायनं प्रति वद- २९ 
नम् उल्थाप्य जगाद मम पच्तोयः कोऽल्ि? अनन्तरं दिवा नयुंस- 
काल्तं पत्यवललोाकिरे । तदा येडरान्ञापयामास ताम् अधे निच्तिपत। २९ 
ततः सा तैस्धा नि्तित्ना तस्था रुधिरेण च भित्ति बाजिनश्चावकोणाः 
सच रयेन तां ममदं। अनन्तरः येडरभ्यन्तसम् अगव्य भुक्ता पत्वा २४ 
च समीय जगाद यूयं गत्वा तां शाषग्रस्तां नारीम् चालोक्य श्मशाने 
निदद्धं यतः सा राजंदुदिता। तते लोकेषु तां सशने निधातुं गत- २५ 
वत्सु तस्याः श्िरेख्ि पादौ पाली च विनान्यत् किच्चन ते नं लेभे। 
अतत्ते परारव्यागत्य तं वात्ता बभाषिरे ततः स ऊचिवान् अनेन पर- ९९ 
मेखरस्य वाक्वं सिद्धम् अभवत् स निनद सस्य तिश्रीयैलिवस्य वदन्न 
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१९० अध्यायः । साजावल्याः दितीयं पुस्तकं । रद्र 

वच इदः वयादइरत् सारमेया यिभ्रियेलस्य च्तेच संघेवलः पलल खादि- 
९७ ष्यन्ति । इषेवलः कुणपं वित्रियेलस्थच्तेच अलवालवत् स्छास्यति, तत 

इधेवल् रखुणेति वदितुं कनापि न शच्छते। 

१० द् शमेऽध्यायः। 
१ येज्ञनादावस्य सप्ततिुतानां भिरग्डेदनं = रएलियस् वचनेन येद्ाः खदाष- 

प्रक्षालन ९९ अददास्यस्य खनन ९५ यानाद् वस्य सात्तातृछतिः ९१८ इलन् वासन 

पजकानां खननं २८ यारवियामस्य पथि येदाश्वरणं २२ दसायेलस्यापद्रति य॑दा 
निषनच्च । 

९ शभमिरोण खादावस्य सप्ततिः सुता असन् तत्कारुणात् येः ्मि- 
सोणं चित्रियेलस्य शएएसकान् प्राचीनलाकान् आहावीोयसन्तानपाल- 

९ कांच प्रत्येतादशं पचं लिखित्वा प्रेषयामास, वुश्राकं प्रभः पुल्ला 
युश्राकं सच्धिधो सन्ति स्यन्दनानि वाजिनः प्राचीरवेष्धितानि नम- 

द राणि युद्धास्त्राणि चैतान्धपि युद्ाकं दस्तगतानि वियन्ते । अतः 
पत्रम् खतत् प्राप्य युश्रासिः खप्रभोः छतानां मध्ये व उत्तमा याद्यख 
सन्यते स निच्ीयतां तस्य पितुः सिंद्ासन उपवेश्वताच्च खप्रभो वैशस्य 

४ निमित्तं युद्धं क्रिवताच्च । रतेन ते ऽतीव भीत्वा बभाषिरे पश्यत तख 
५ सम्डरले दवाभ्यां राजाभ्यां स्थातुं नाणक्वत तरसाभिः कथं शच्छते ? चतो 

गेहाश्यच्ता नगराध्यच्तः प्राचोनलोकाः शिखिपालकाश्च वेदः सविधम् 
डमा भास्तीं दूतेन प्रादिणवन् वयं भवतो दासाः, भवता यद् खाच्ा- 

पयिष्यामद्दे तदेव करिष्यामः कमपि राजत्वे न नियोाच्छामः, भवता 

€ यद् भडमवगभ्यते तदेव क्रियतां। अनन्तरः स तान प्रति दितीयम 
रकं पच प्रेषयामास, तस्मिन् लिखितम् डद, वदि यवं मदीया भवि- 

व्यथ मदीयान्ना महीष्यथ च तदि खेषां प्रभोः तानां श्ष्सिंसयादाय 

ख रख्तस्यां वेलायां यिघ्रियेले मम स्चिधिम् आगच्छत । ते राजकुमाराः 

° सप्तति जेना असन् नगरस्य परधानेः जनैख ते प्र प्राल्यन्त । तस्मिन् 
पचे तेषां सविधमु पर्यिते ते सप्ततिं जनान् राजकुमाखान् त्वा यापाद्य 
च तेषां शिरांसि उल्नकषु निधाय यित्रियेले तस्य सच्चिधिं प्रेषयामासुः । 

= नन्तरं दूत ख्द्य तं वात्ताम् खाचचच्े, राजकुमाराणामत्तमाङ्गानि 
समानीयन्तेति । ततः स व्याजहार प्रभातं यावत् गोपरस्य प्रवेश- 

€ स्थाने दा राश्य छत्वा तानि निधद्वं। अनन्तरः प्रभाते जातेस वहि 
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२९४ राजावल्याः दितीयं पुस्तकं । १० खथ्यायः। 

समीय तिष्छन् सद्धललाकान् बभाषे यूयं धाम्मिका लकाः पश्यत मया 
खप्रभमो दं विधाय सोाऽघानि किन्तवेते सव्वं केन दताः ? अत खा- १५० 
इावस्य वं्रमधि परमेश्वरेण यद्यद् उक्तं तस्य किञ्चन वचो निष्फलं 

न भविष्यत्येतद् युश्राभि ज्ञायतां यतः परमेश्वरः खीयदासस्येलियस्य 
वदनेन यद्यट् खभाषिष्ट तत् सिद्धम् खकसोत्। अनन्तरं ये यिम्रि- ९१ 
येलेऽवशिान् च्ाहाववंशस्य स्वान् लोकान् तस्य प्रधानलाकान् 

ज्ञातीन् याजकाश्च जघान, स तस्यैवं जनमपि नावरशेषयामास। 
अपरं स उत्थाय गेहं जग्मिवान् अनन्तरं शेमिराणं गच्छन् स १२ 

वत्मनि लामच्छेदनगेदस्य समोपे यिदधदाया मद्दीपतेरदइसियस्य भ्नात्- १ 

शां सा्ताद् बभूव । तदास तान् पप्रच्छ यूयं कैट ते जगदुः, वयम् 

सियस्य भ्रातरा राक्ता मद्दिष्याश्च सन्तानान् नमस्कत्तु ब्रजामः। 

तदानीं स व्याजहार तान जीवग्राहं ग्रह्ोत तता दासास्तान जीवग्रादं ५४ 

ग्टद्धीतवन्तः । अपरं लेामकन्तंनगेदस्यावट सन्निधो तान् जघ्नुः, दिच- 

त्वारिंश्ज्ञोकानाम् रको जनेऽपि नावाश्िष्यत। 

च्षनन्तरः स तस्मात् स्थानात् प्रस्थाय निजसम्मुखाभि गामिनो रेखव- १५ 
तनयस्य चिद्दानाद वस्य सा्ताद् बभूव तं नमख्वीत्य प्रोचिवां त्वां प्रति 
मदीयं मना वादृक् सस्लं तादक् मां घरति तव मनः किं सरलम् अस्ति? 
यिद्धानादव अचचच्ते सर्लमेव । तनोक्तं तधा सति मद्यं करं 
देडि । चनन्तरः तेन तस्मै करे दत्ते येडस्तं स्यन्दनम् खरोद निजनिकटं 

निनीवान् । अपरः स व्याजद्ार मया समम् आगत्य परमेश्वरस्य ५९ 

निमित्तं ममायोगाचारं वीच्तख। अनन्तरं स तस्य स्यन्दनेन लोाकैचखा- 
लितः। अनन्तरः एमिरोाणम् उपस्थाय सेडरोलियं परति परमेखखरस्य १७ 
वाक्यानुसारेणाहाववंशस्य सव्वनाशं वावत् शेमिरोणे ऽवशिान् 
तदेयान् सव्वोन् जनान् जघन । ` 

अनन्तरं येः सकललोाकान् संग्रद्य कथयामास, आहावो वालं १८ 

खल्यं सेवितवान् किन्त॒ येडस्तं भ्टशं सेविष्यते । अते वु्राभि वौला १९ 
भविष्यद्वादिनः सेवका याजकाख स्व॑ मम सच्निधिम् खाद्भयनन्तां काप्य- 
नागता न तिष्टतु यता मया वालमुदिश् मदाय खकः कारिव्यते 
तच यः कञ्िद् अनुपश्िता भविष्यति तस्य प्राणा विनंच्छन्ति। किन्तु 
वालः सकलसेवकानां विनाणय येडना छलेाऽयम् खकार । अनन्तरं ९० 
येङ्राच्ापयामास वालमुदिश्य मदात्स॒वमेकं निरूपयत ततक्ते तं 
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१० 

९१ 

४ । 

९ 

९४ 

२४ 

९९ 
॥ | 

९ 

६९ 

दर् 

ध्यायः | साजावल्याः दितीयं पुस्तकं । २९५ 

घोषयाश्चक्ः। अपरम् रखायेलः सन्वेच येड्धना लेकेषु प्रेषितेषु वालः 
सकलसेवका अजम्मस्तेवाम् अनागतः काऽपि नावाश्षष्यित। नन्तरं 
तेषु बाला मन्दिरं प्रविरेषु सीमामेकामारभ्य सोमामन्यां यावद् वाल 
मन्दिरं परिपूणे बभूव । तदानीं स वस्त्रागारस्याधिपतिं जगाद त्वं 
वालः सब्बेसेवकानां छते वसनानि वदष्कुत्यानय। ततः स तेषां छते 
वसनान्यानिनाय । अनन्तरं येद रेखवस्य सता चिद्धानादवख वाल 
मन्दिरं प्रविश्य वालः सेवकान् बभाषाते वालः सेवकान् विना परमे- 

अरस्य सेवकः कोऽपि यथा स्थानेऽस्मिन् युद्माकं मध्ये न तिष्टति तथा 
युश्राभिरनु सन्धाय निखीवतां। अनन्तरः तेषु बलोन् दातुं डातुच्चा- 

भ्यन्तरः गतेषु येडरश्रतिं जनान् वददिः स्थापयित्वा निदिदेश, र्ते 
यावन्तो लोका युश्राकं करेषु मया समप्येन्ते तेषाम् रका यदि प्रलायते 
तदहि तस्य प्राणानां विनिमयेन य॒श्राकम् रकेन प्राणास्यक्तायाः। खन- 
न्तर तस्य इवने समां गते येः पदातीन् रथिन समादिदेश 
ययम अभ्यन्तरः समोय तान् इत, कमपि वहिरागन्तं मानमन्यध्वं। 

तदानीं ते खङ्धारेस्तान् अवधिषुः । परः पदातयो रथिनश्च तान् 
वदि निंक्िप्य वालमन्दिरसमीपस्थं शखानगरं ययुः| परते वाला 
मन्दिरात् सकला मत्तां वहिष्कत्य दाइयाचक्रुः। विशेषता वालो मृत्तौ 

बभञ्लरुपरः वाला मन्दिरमपि भक्ता तच स्थाने मलगडमेकं निम्मापया- 

कुस्तर् ष्यद्यापरि विद्यते। अनेन प्रकारेण येडरिखायेलो मध्याद् 
वालम् उचिच्छेद । 

निवाटस्य तनघोायो यार्विवयाम इखायेलीयवंशं पापं कारयामास 
तस्य पापमागौद् ्थंते वेयेले दाने च स्थितयोः ख वणेमयवत्सयोर- 
नुगमनाद् येक नं निवद्ते। ततः परं परमेश्वरो येञम् च्ाचचक्ते 
ममाभिमतं कम्मे साधयित्वा त्वया सदाचारः छत खाहावस्य वंशं प्रति 
मम सव्व मनेारथः सिद्ध तत्कारणात् चतुथं पुरुषं यावत् तव वंश 
इखायेलः सिंहासन उपवेच्छति । तथापि येडः सन्वन्तःकरैः समम् 
इ्खायेलः प्रभोः परमेश्वरस्य वयवस्थानुसाराद् खचरितुंन येते कि 
यो यार्वियाम इखायेलीयवंशं पापं कारयामास तस्य पापमागत् न 

निवदते। 
तस्मिन. समये परमेश्वर सखायेलवंशं न्युनीकर्तुम रेभे । तता 

यदनस्य पूव्बेदिशि श्थित इखायेलीयः कृत्स जनपदेाऽ्ैता गादीय- 
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२६६ राजावस्याः दितीयं पुक्तकं | १९ अध्यायः । 

रूवेणीयमिनश्री यानै या गिलियदाख्यो देश च्ासीद् अेनसरित- 
स्ट स्थितम् अरोयेरनगरम् अरभ्यस छत्रो गिलियददेशा वा्न- 
देश हसायेलेन पराजिग्ये । रतस्य येदार्वश्ि््ं चरिचं तेन यद्यत् ३४ 
छृतं तस्य विकरमद्धैतानि स्वणि किम् इखायेलीयभूषतोनां पुराटत्त- 
पुस्तके लिखितानि न विद्यन्ते? अनन्तरः येः खीयपिटलाका इव २५ 
मद्धानिदां गतो लोकैः शाभिरोणे शसश्ने निहितश्च ततः परं तस्य 
तनयो यिदेवादसस्तस्य पदे राजा बभूव । ख्व येः ेमिरोणेऽदटा- ९६ 
विंप्रतिवत्सरान् इखायेलीवानां राजत्वं चकार । 

१९ एकाद शाऽध्यायः। 
९ यायाणशस्य रक्ता ४ यिद्ायाद्ायन तस्य राज्याभिषकः १२ अथल्ियाया खननं ९७ 

यिदायाद्ायन दवमन्दिरिस्यं भञ्जनं परमख्चरस्य सेवनाय मनजंः समं नियम- 
करणच्च। 

सत्यनन्तरे {इसियस्य जनन्ययलिया निजं पुनं गतं विलाक्योव्याय ९ 
निखिलं राजवंशं विनाश्यामास। किन्तु घोाखामसख पते दुडिता- 
इसियस्य भगिनौ या विद्धाशेवा सा इन्यमानानां राजपुच्लाणां मध्याद् 

अहसियस्य तनयं योायाशं चोरयित्वा तं तस्य धाचीच्ध एय्यागारे गाप- 

यामास तस्माद अथलियाता गहहितः सन्स न जघ्ने | अपरः स षडव- ३ 

त्रान् यावत् तस्याः सन्निधो परमेश्वरस्य मन्दिरे प्रच्छन्नस्तस्थिवान 

चथलिया च दशस्य राजत्वं चकार । 

अनन्तरः सप्तमे वत्सरे विद्धायादायो लोकान् प्रडिव्य र्च्तिणां दतगा- ४ 
मिनाच्च सेन्धानां शतपतीन् आद्कय परमेखखरस्य मन्दिरे खसमीपम् 

निनाय तैः समं नियमं छत्वा परमेशखरस्थ गेहे तान् एपथययित्वा च 
राजपुन्लं दश्रयाद्धकार् च | अनन्तरः स तान् स्दम् खदिरे युश्राभिः ५ 
का्ममेतत् कन्तव्यं युष्माकम् रकेन ढतीवांशेन विश्रामदिने प्रविश्य राज- 
निवेशनं रच्तितवयं । अपरेण टतीयांशन ख्ख्दारे स्थातव्यं ण्रेघेशणदट्तो- ९ 

यांष्ेन च जतगामिनां पञ्चात् स्थिते दारे स्थातव्यम् इव्यं पय्थायानसाराद् 

यष्ाभि गदं रचत्तितव्यं। खपरं युद्याकंयो दावं विश्रामवारे बहि 9 

गेमिष्यतस्ताभ्यां पतेखतुदिच्त॒ परमेश्रस्य मन्दिरम् अवितव्यं । 

तदानों युयं सव्वं खड़दइस्ताः सन्ता राजानं वेषटध्वं यः कचित् रेणा न 
ष्यभ्यन्तरम आयास्यति स युष्राभि इन्यताम् अपर पति यद्ा वदि 

266 

[वाता (^ ` 



१९ ध्यायः । सराजावल्याः दितो यं पुस्तकं । २९७ 

< योस्यत्यभ्यन्तरम् आगमिष्यति वा तदानीं युवं तेन समं तिष्तेति । इत्थं 
विद्धयादायेन याजकेन यद्यद् आदिष्ट तदेव तैः प्रतपतिभिरकारि। 
तेषाम् रकेका जना विश्रामवारे प्वशिनो विश्रामवारे निगामिनच् 
खान खान् लाकान् आदाय यिदहावादायस्य याजकस्य समीपम् खाज- 

६* गाम । अपरं याजकः परमेश्वरस्य मन्दिरे स्थितान् दायरो नरपतेः 
१९ श्रतफलकान तेभ्यः एतपतिभ्यो ददिवान्। अपरः डतगामिन्यः एतनाः 

करेरस्त्राणादाय मन्दिरस्य दच्तिणं पाञखंम् आरभ्य मन्दिरस्य वामं पाशं 

यावद् यच्वेद्या मन्दिरस्य च समीपे टपतेश्वतुदिच्त॒ तश्िवन्तः। 

१९ नन्तरं स राजयपुच्लं वद्िरानीय तस्य शिरसि किरीटं निधाय तस्य 
इत्ते साच्ययुस्तकं समपितवान् ततस्ते तम् अभिषिच्य राजानं चकरुः 
करताल्या च बभाषिरे राजा चिरजीवी भूयादिति। 

१९ ततः परम् अथलिया ्तगामिसेनानां लोकानाञ्च कालाहलं निशम्य 

९१४ परमेश्वरस्य मन्दिरे लोकानां समीपम् आजगाम । ̀ अपरः राजा 
विध्यनुसारेण स्तम्भस्य समीपे तिति, अध्यत्तास्तरी वादकाख राज्ञः 
समीपे विद्यन्ते जनपदस्य सन्नं लाकाश्वानन्दं कुर्व्वन्ति तूरी वौाद- 
यन्ति चेति विज्ञोक्या्लिया निजं वसनं छित्वा राजदादहा राज- 

९५ डाडह इत्यचेःखरोण नभावे। तते विद्यादयो बाजकेा बलेषु नियु- 
क्तान् शतपरतीन् समादिशन् बभाषे, णा युद्माभिः जेणीमभ्याद् वद्दि- 
च््िवतां, यः किद् र्नाम् अनु त्रजिष्यति स खङ्गेन दन्यताच्वेति बतो 

९९ याजकोाऽत्रवीत् परमेखरस्य गेहमध्ये सान इन्तव्या । अनन्तरः सा लेके 
तवा राजधान्धा इयद्वारः नीता तचरैव जद्ने। 

१७ ततः परः लकाः परमेश्वरस्य प्रजा भविव्यन्ति विदहायादायः परमे- 
रेण सह टपतिं लाकांैतादृष्ं नियमं कारयामास न्टपतिना सद 

१८ ल्ाकानपि नियमं कारयामास । अनन्तरः जनपदस्य सव्वं मनृजा वाला 
गें गत्वा तद् बभज्ुसतस्य वेदीरमि बभञ्चु्तस्य प्रतिमाख्च सव्वधा 
चूणंयाच्चक्र वेदीनां सम्मुखे वालो याजकं मत्तनम् अवधिषुख ततः परः 

१९ याजकः परमेश्वरस्य गदे कम्मेकारिणे नियोजयामास । अपरः ष्रतप- 
तिषु स्त्तिषु इुतगामिषु सन्धेषु जनपदस्य लोकेषु च तेन समानीतेषु 
ते राजानं परमेश्वरस्य गेदाद् दुतगामिसेन्यानां दारस्य मामेण राज- 

९० निवेशनम् च्यानिन्युस्ततः स राजसिंहासन उपविवेश । तता जनपदस्य 
सकललेाका अननन्द नंगरमपि स्थिरं तस्ये केवलम् अथलिया ते 
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रद साजावस्याः दितीयं पुस्तकं । ` १२ खध्यायः। 

राजनिवेशने खङ्ेनः जघ्ने। स यायाः सप्तवत्स॒रवयस्कः सन् राजत्वं 
कर्तुम् आरेभे । 

२ दादशोऽध्यायः। 
१९ विद्दायाद्ायस्य यावच्जौवनं यायाशसय सुराजलं ४ इ खरौोयमवनश्य जोणाद्वारा्थं 

नदौयनिदेणनं १५७ मद्राः प्रापय खसायलस्य यिरूशलमतः प्रत्यावत्तन १६९ यायाशष्य 

तत्व तस्य पट् तस्य तनयस््ामत्सियस्याभिषचनञ्च । 

खेदा राजत्वस्य सप्तमे वत्सरे योया राजत्वं कर्तुम् चारभ्य यिरू- 
इएलमे चत्वारिंशद् वत्सरान् यावद् राजत्वं चछृवान् वेशेवानिवा- 
सिनी सविया तस्य प्रधरासीत् | यिद्धेवादायो याजका यावन्ति 

दिनानि तम् खादिग्रत् तावन्ति दिनानि योयाशः परमेश्वरस्य साच्तात् 

सदाचारम् अकरोात्। किन्तु भ्टगुस्थानानि नेदषिद्यन्त तदानीमपि 

मानवा उच्वस्थानेषु बलिदानं धुपददच्ाकुव्वेन् । 

अनन्तर याया याजकान् खाच याया मेध्या माः परमेखरस्य 
मन्दिरम् खानीयन्ते$थंता गणितलाकानाम् रखकंकस्य मज्याय निरूपिता 

माः परमेश्वरस्य मन्दिस्म खानोतामव्रा लाकेःखेच्छयादत्तामनाखेताः 

सव्व चाजकानाम् रकेकन जनेन निजपरिचितलाकानां करते ग्टहीत्वा 

मन्दिरस्य भस्रस्थानानां जीणाड्ारः कियतां। किन्त॒ योयाशस्य पते 
स्तयोविंशं राजलवतसरं यावद् याजका मन्दिरस्य जीणाड्ारः नाकुव्व॑न्। 
नता योवाण्छ नरपति विंद्धयादायं याजकम् अपरान् याजकांखाह्वय 

जगाद युयं मन्दिरस्य जीशाद्धारं कुतो न कुरुथ? अतोऽद्यारभ्य यूयं 
परिचितज्ोकानां समीपात् पुन मुद्रा न ग्ह्णीत यते मन्दिरस्य जोगो- 
डाराथे ता युष्माभि दौातव्याः। तता याजका लाकानां करेभ्यो मु्रान 
ग्रद्योतुं मन्दिरस्य जीणार न कन्तुञ्वाङ्गोचक्रिरो । अनन्तरं याजका 
चिद्धयादायोा मञ्जुषामेकां गहीत्वा तस्या अच्छादकफलक द्ियिमेकं 

विधाय दामवेद्याः समीपे परमेशखरीयमन्दिरस्य प्रवेशस्थानस्य दच्तिण- 
पारं निदधे तता इारस्त्तिणि याजकाः परमरस्य मन्दिरम् शा- 
नताः सकलमद्रास्तस्या मध्ये न्यद्चघत । खनन्तर मज्जघषायां परभतमनाः 

सच्िता स्ति तटृष्टे राजलेखका महायाजकख समागत्य परमेश्वरस्य 
मन्दिरे लब्धाः सकलास्ता मुना पुटकेषु बद्धा परिममाते। अनन्तरं 
परिमितास्ता मुद्रास्ताभ्यां मन्दिरे नियुक्तानां कम्म॑कारिणां करोष सम- 
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९३ ध्यायः । राजावल्याः दितीयं पुखतकं । २६९ 

पिंतात्ते च परमेश्वरीोयमग्िरस्येभ्यः कारुभ्योाऽथंतः सूचधरनिचायक- 
१९ स्थपतिभाखकरादिभ्यः परमेशखरीयमन्दिरस्य जीाद्धाराथं काष्टानां 

खनितपाघाणानाच्च कयाय परमेश्रीयमन्दिरस्य टएीकरगे प्रयोज- 

९३ नीयाय सव्वेवययाय चता विश्राणयामाघ्ुः। किन्त परमेश्वरस्य मन्दिरं 
यामा खानीयन्त ताभिः परमेश्वरस्य मन्दिराथं रजतम्नादा वत्तिंका- 

च्छेदन्या घटारतय्थाऽन्यानि सुवणमयानि रू्प्यमयासि भाजनानिवा न 
१४ निरमीयन्त । ते परमेश्रस्य मन्दिरिजीगद्धाराधं कर्मकारिभ्य ख्व 
१५ सकलाःम॒द्राददुः। ते कारुभ्यो वितरणाथें येषां मानवानां करेष मा 
१९ ददुर्तः सह गणनां न चकः, यतस्ते विश्वास्यत्वेन कम्माखकुन्वेन् । अपरः 

दाषाथकाः पापाथकाश्च या मुाक्ताः परमेश्वरस्य मन्दिरं नानौयन्त 
ता याजकानां बभूवुः। 

९ तस्मिन् समयेऽरामोयोा राजा इसायेला गातस्य विरूद्धं गत्वा समर 
विधाय तन्नगरं वश्ीचकरे ततःपरं इसायेला यिरूश्लमं गन्तम उन्मखो 

१८ बभूव । तता यिद्कदादेशौयेा योया महोपतिः खपव्वपरूषेर थता 
चिदाशफटो योारमाऽहसियञख्ेतिनामक यि्धदादेशीयभूपतिभिः खेन 
च निवेदितानि पविच्वस्तूनि परमेश्वरीयमन्दिरस्य भाण्डागारे राज- 

निवेशनस्य भाण्डागारे च स्थितानि सव्वाि वानि चादायारामीय- 
भूपते हंसायेलस्य समीपं प्रेवयामास ततः स यिरूइालमात् परारव्य 

जग्मिवान् 

१९ रख्तस्य योयाश्रस्यावशिटं चरितं तेन च यद्यत् छतं तत्सव किं धिद्ध- 
९० दादेशीयभूपतीनां पुराढत्तपु सतक लिखितं न विद्यते? नन्तरं तस्य 

दे दासावव्याय देहं विधाय सित्लाया मार्गे स्थिते मिल्लनामके भवने 
९९ तं जघ्नतुः शिमियतस्य पन्नो योषाखसेा श्स्रीतस् पन्ना विद्षावद्- 

ख्ेताभ्याम् खाइत स मारितः । ततः परं ज्ाका दायुद्नगरे तस्य मिट 

लाकानां स्रिधो तं सश्एने निदधिरे । परं तस्य प॒त्नाऽमल्सियस्तस्य 

पदे राज्यं लेभ। 

१२ चयादशोऽध्यायः। 
९ दखायेल्ला टपते यिद्ायादसस्य कुराजलं र लोकानां विपक्तेः कथनं धिद्ायाद- 

सस्य निधनं १० तदौयतनयस्य यायाणस्य कुराजल १४ र्रस्येलो शयसय भविष्य- 
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२७० राजावल्याः दितोयं पुस्तकं | १२ अध्यायः। 

दचनं २० खटतस्येलौश्प यस्यास्थिस्पभेाद एकस्य कुणएपस्य जोवनप्रा्िः २२ इलोश- 
यस्य भविष्यद्वाक्यसिद्धिः। 

चिद्ृदारेश्येयन्डपतेर दसियत नयस्य योयाश्स्य चयेोविंश्टे राजत्वव- 

व्छरे येद्धाः सता यिदयादइस इखायेलीयवं शे राजत्वं कन्तुम् खारभ्य 
सप्तदशवत्सरान् यावत् ्ोमिरोणे राजतं चकार। स परमेश्वरस्य 
सात्तात् कुल्षिताचारं चङ्ृवान् अथेता निवाटस्य सतो यो वार 
वियाम इखायेलीयवंशं प्रापम् अकारयत् तस्य पापपये चचार तस्मात् 

न परावदत | 
तत इखायेला विरूढं परमेश्वरः कोधेन ज्वलित्वारामी यन्टपते हसा. 

येलस्य इसायेलघ॒तस्य विनइददस्य च यावच्नीवनं तयो दं्तेषु तान् 
समर्पयामास । अनन्तरः यिद्ायाइसेन परमेखरम् उदिश्य प्राथंनायां 

छतायां परमेश्वर स्तस्य प्रार्थनायां मना निदधे यता$रामीयच्टपतिरि- 
खायेलीयवंशं येनापजवेणाक्िश्रात् तंसदृद्ध्वान् | पुरास विङ्ाया- 
सस्य बलानां छते केवलं पञ्चाशतं इयारोद्णि दशरथान् दशसद- 
खाणि पदातिकांश्चावाशेघयत् यतोाऽसामीयन्टपतिस्तान् विनाश्वामास 

तान् म्टदित्वा भूलिवत् चकार च | किन्तु परमेश्नरोणेखायेलीय वंश्य 
खकस्मिन् उद्धारयितरि दत्ते ते$खरामीवागां इस्तेभ्या माचनं लेभिरे 
तस्माद् इखायेलो यवं शाः प॒व्वेवत् निजे निजे वासस्थान ऊषुः । तथापो- 
खायेलीयवंशं पापम् खकारयदट् या यारस्वियामस्तदीयपापमागंते न 

विद्य तस्मित्रेव चेरुः शभिरोाणे च चेत्यटत्तस्तस्था । रुतस्य विददाया- 

सस्यावरश्िदछिं चरिचं तस्य सव्वकम्म विकमखछतानि किम् इखायेलीय- 

पतीनां पुराटन्तपुस्तके लिखितानि न विद्यन्ते? नन्तरं विदहायाइसेा 
निजपिढलाकादव मद्ानिनां जग्मिवान् ततो लोकास्तं शामिरोे 
श्सश्राने निदधिरे तस्य तनयो बोयाशच तख पदे राजा बभूव । 

चिद्कदारोशोययोयाशस्य पतेः पच्वचिे राजत्ववत्सरे विदह्ावा- 
इसस्य खतो योायाश्च इखायेले राजत्वं करतैम् आरभ्य वोडशवत्सरान् 

५ ५ 9 

= द (1 क 

यावत् शामिरोाणे राजत्वं चजछ्लवान् | स परमेश्स्स्य सात्तात् कुल्सिता- १९ 

चारः चकार; निवाटस्य तनयाय यारविवाम इखायेली व वंशः पापम् 
५ = 

अकारयत् तस्य पापमागं च्तणमपि न त्याज तस्मिन्नेव चचार । 
रतस्य यायाशस्यावशिद्टं चरिचं तेन यद्यत् छतं विह्दादशीयन्टपति- १९ 

नामल्सियन समं योघनसमये या विक्रमस्तेन प्रकाशितः सन्बाखेतानि 
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९३ ध्यायः । राजावस्याः दितीयं पुस्तकं । २७१ 

किम् इखायेलीयनरपतीनां पुरारत्तपुस्तके लिखितानि न विन्ते 

९३ अनन्तरः याप्या निजयपिटलोका इव मद्धानिनरां गत इखायेलीयन्टप- 

तोनां सत्रि शमिरोणे भ्सश्ने स्थापित ततो यारविवामस्तख्य 
सिंहासन उपविवेश । | 

९४ इलीशयेन यस्माद् रोगात् मन्तव्यं तेन यदा रुप खासीत् तदानीम् 
इखायेलोययोयाशो राजा तस्य सविधं समीय तस्य वदने रुदित्वा 

जगाद इा मम तात इा मम तात इा इखायेला रयदयवाररो{इिणः। 

९५ इलीश्यस्तं बभाषे त्वं धनृव्वाणं ग्टहाण ततः स धनुव्वाणं जग्राइ। 
९९ अनन्तरः स इखायेलीयराजम् अचचच्ते त्वं चापे इस्तम् खरोपय 

ततः स चापे करम् खरोपयामास । अनन्तरम् इलीश्णयो राकः 
९७ करोपरि निजकरौ स्थापयित्वा जगाद, पुव्वैदिकस्थं वातायनं मोचय। 

ततः स माचवामास। अनन्तरम् इलीशायः कथयामास रं नित्तिप। 

ततस्तेन शरे निच्िप्त स्लीशएयः कथयामास, एव शरः परमेश्वरेण जय~ 

छद रामस्य पराजयकासी च श्रः, रतेन त्वम् अफकेऽरामीयान् 

१८ निःग्रोघं यावद् अादइनिव्यसि । अनन्तरः स उक्तवान् शरान् ग्टहाण, 

ततस्तेन शरेषु ग्ट दोतेषु स इखायेलीयनर्पतिं जगाद् त्व भूनिम् खा ह- 

१९ न्ास्ततः स वारचयं भूमावाघातं छत्वा निवदते । तदानीम् इचखरीय- 

लोाकस्तस्मै करद्धा कथयामास पञ्चवारान् घडवारान् वा समादननं 

तवोचितमासीत् तथा छते त्वम् अरामिवान् निःशेषं पराजेतुम् खशच्छः 

किन्त्विदानोम् खरामीयान् कोवलं चीन् वारान् पराजेव्यसि। 

२० नन्तरम् इलीशये निधनं गते लाकास्तं सशुने निदधिरे। अपरः 
९९ वत्छर्स्यारम्भसमये मोयावोया दस्युसद्खा जनपदम् खाचकभमिरे। तता 

लाकरेकं मनजं शसश्ाने निधातुं गत्वेकस्मिन् दस्यसद्धे विलाकिते स 

कुणप इलोश्एयस्य भसशनस्याने निचिच्िपं। ततो देवाद् इलीशणयस्य 

कीकसस्पणमाचात् स शवः सजो वे भृत्वा निजचरणाभ्याम् उदतित् । 
९९ यिदहायादहसस्य यावच्नीवनम् अरामोयनरपति इसायेल इखायेली- 

९२ यान् प्रद्युप्वं चछछछवान्। ततः परं परमेखरत्तेषु प्रसन्ना भूत्वानु कम्पं 
चकार, स अत्राद्ीमा इस्दहाका याकूवा समं यं नियमम् अकरोत्, 
तस्य निमित्तं तान् परति खदृष्टि विधाय तान् खापातेन विनाशयितुं नि- 

९४ ज साच्तात् निन्तेषुश्च नाभ्यलघत् । अनन्तरम् अरामीयन रपत इमायेले 
९५ निधनं गते तस्य तनये विनहददक्त्य पदे राजत्वं प्राप । स समरं 
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२७ साजावल्याः दितीयं पुस्तकं । ९४ ध्यायः | 

विधाय योयाश्स्य जनकाद् विदहेयाइसाद् यानि नगराणपद्धतवान् 
तानि नगराणि योयाश्णे इसायेलस्य पुच्चाद् ङददेषरात् पुन जाइ । 
यावाशस्तं चीन वारान् जित्वेखायेलीयनगस्ाणि पुनन्वारं जग्राह | 

९४ चतु दंशेऽध्यायः | 
९ अमत्थियस्य सुराजलतवं ५ सखोग्रपितुनिदन्त्रारिदामोयानाश्च खननं ८ समरे तस्य 

पराजितलवं १५ यायाश्स्य निधन ९७ अमत्सियस्य दतलवं २९ असरियस्य राज्याभि- 
षेकः द यारवियामस् कुराजलं २८ सिखरि यस्य राज्याभिषकख् । 

डखायेलोयन्टपते विंदायाहसयुच्लस्छ योयाशस्य दितीये राजत्ववत्सरे ९ 
यिद्कदादेष्यौयन्टपते ययाशस्य पक्चोऽमल्सिि राजा बभूव । स पञ्च ९ 

विंश्रतिवत्सर वयस्कः सन् राज्यं लब्ध्वा विरू्लम ऊनचिंश्दट् वत्सरान् 
राजत्वं चकार । यिरूएएलमनिवासिनी यविदहायदना तस्य जनन्या 
सीत् । स यद्यपि परमेश्रस्य सात्तात् सदाचारम् अकरोत् तथापि 

खपुन्वेणुरुषस्य दायुदस्तल्येा नाभवत् । स निजपितु यायाश्स्य सकल- 
काम्मेव कम्मं चकारः | तत उचस्थानानि नाच्छिन्नानि किन्तु लोकास्तदा- ४ 
नीमपि ग्टगु स्थानेषु बलिदानं भूपदाइच्चाकुव्वंन् । 

अनन्तरः राज्ये तस्य सम्यग् वशीश्टूते सति तस्य याभ्यां दासाभ्यां तस्य ५ 

ताता राजा जघ्ने स ताववधीत्। किन्त तयो घोतकयोः सन्तानास्तेन न ९ 

जत्र, यत मससा व्यवस्थाग्रस्ये परमेश्वरीयेषान्ना लिखितास्ते, यथा 

पच्चस्य विनिमयात् पिता पितुविनिमयाच पन्नो न इनिष्यते, र्केका 

जनः खसखपापाद् निष्यत डति । स लवणप्रान्तर सद्ामीयानां सहख- ऽ 

लोकान् अवधीत् समरेणच सेलानगरुं खवशं ज्ञत्वा तस्य नाम यक्तोल- 

मिति चकार तस्य तन्नामाद्यापि विद्यते। 
नन्तरम् अमत्सिय इखायेलीबनरपतिं येडाः पत्तं धिद्दायादसस्य = 

पन्च योवां परति दूतान् प्रडित्य कथयामास खागच्छावां परस्पर 

साच्तात् कुव्वः। तत इखायलीयोा यायाश्ो खटपति यिह्दादशस्याम- < 

त्वियं नर्पतिं प्रति दूतान् प्डदित्य कथयामास लिवानेोनस्थष्टगाल- 

करटकं लिवानानस्थसेरसरच्तस्य समीपं दूतं पदित्य कथयामास मम 

युच्चस्य विवादा तव दुदितरः द हीति । अनन्तरं लिवानोनस्थो वन्ध- 

परशुः समीय प्टगालकोलिं बभञ्च । त्वम् दौम जितवान् रुतत्कारणात् १० 

तव मनो गन्वितमभवत् त्वम् आदरेण टक्ता निजनिकेतने तिर खच्ततये 
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१९ ध्यायः । राजावल्याः दितोयं पुस्तकं । २७ 

कुताऽनधिकारचचां करिव्यसि? तव चिद्भदादेश्ष्य च पतनं कुति 
९९ भविष्यति ? किन्वमल्सियेन तन्नाआवि, अत इखायेलोयो याया नर- 

पतिराजगाम, तस्मात् स यिद्भदाया पतिरमत्सियश्च यिङ्कदारेशस्ये 
१९ वैतशमशे परस्परः साच्ता्कतुः । तत स्खायेलवं शानां सम्मुखे चिद्ध- 

दाया लोकाः पराजिताः सन्तः सव्व खं खं वासस्थानं पलायाद्चक्रिरे। 
९९ तच वैतरेमश इखायेलीयो राजा योयाश्ोऽदसियस्य चच योयाशस्य 

पुं विद्कदाया अमल्छियं राजानं दधार विरूष्यलमम् अाग्येणुयि- 
मोयगोपुरम् आरभ्य कोाणस्थगोपुरः यावद् यिरू्लमीयप्राचीरस्य 

१४ चतुः्ति हस्तमितं खण्ड नभञ्ञ च | अपरः परमेश्वरस्य मन्दिरे राजनि- 

वेनस्य भार्डागारेषु च सच्ितानि सकलदहेमरजतानि सकलपाच्राणि 

चादाय बन्धकत्वेन लाकान् सङ्किनः कत्वा च शामिरोणं प्र्याजगाम । 

९५ र्तस्य योयाश्स्यावश्््ि चरिचं तस्य करिया विद्कदाया पतिनाम- 
स्छियेन सद योधनसमये तस्य विकमद्ेतानि स्वणि किम् रखायेली- 

९९ यश्दूपतोनां पुराडत्तपुस्तके लिखितानि न विद्यन्ते? अनन्तरः याया 
निजपिदयोाका इव महाजिनां गतः शोमिरोण स्खायेलोयराजानां 
निकटे शसशाने निडितख । अपरं तस्य युना यार वियामसतस्य पदे 
राजा बभ्चूव। 

९० नन्तरम् इखायेलीयश्ूपते वि हायाइसपु चस्य ययास्य निधनात् 
परः यिद्कदाया शपति यायाश्स्य पुक्लोऽमल्सियः पञ्चदश वत्सरान् 

१न्ऋअजोवत् । रखुतस्यामल्सियस्यावशिष्टं चरितं किंयिद्धदाया श्रूपतीनां 
१९ परुरात्तपुस्तके लिखितं न विद्यते? अनन्तरः लोका यिरूप्रालमे तस्य 

विरूढं कुमन्लणां चक्रुस्तदा स लाखीशं प्रति पलायाश्चके, किन्तु ते तस्य 
९० प्रश्ात् लाखोशं लोकान् प्रडित्य तच स्थाने तं घातयामासुः। अनन्तरः 

ते इयेस्तम् आनीय विरू्रएलमे दायूद् नगरे तस्य पिटलोाकानां सन्निधो 
तमपि शसशाने निदधिरे। 

९९ नन्तरं यिद्दायाः सव्वं लेकाः घोडशवत्छरवय सकम् उधियं श्ङोत्वा 
९९ तस्य पितुरमल्सियस्य पदे राजत्वेऽभिषिधिच्ः। राजनि पिढलोकवत् 

मह्ानिन्नां गतवति सण्लतनगर निम्भाय पुनव्वारः विद्कदाया खधीनं 
चछवान् । 

९९ यिद्कदाया शपते यायाशपुच्नस्यामत्सियस्य पच्चदप्रे राजत्ववत्सर 
सखायेला श्छूमते यायाश्सखय पुत्तो यार्वियामः शेमिरोे सजलं कत्त॑म् 
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२७8 राजावल्याः दितीयं पुस्तकं । १५ ऋथ्यायः। 

अआरभ्येकचत्वारिशद् वत्सरान् राजत्वं चछछवान् । स परमेखरस्य ९५ 
साच्तात् कुल्सिताचारं चछ्लवान् अपरं निवाटस्य पुच्लोया यार्वियाम 
इखायेलीोयवंशं पापम् कारयत् तदीयपापानुगमनात् न निवदढते। 

परम् इखायेलोयः प्रभुः परमेश्वरा गातद्ेफरीयस्यामित्तयपु त्स्य ९५ 
भविष्यदादिनेा युनसो वदनेन यां वाणीम् अवादीत् तदनुसारेण स 
राजा दमातस् प्रवेश्रस्थानम् रभ्य प्रान्तरस्य समुरं यावद् इखाये- 
लीयां सीमां पुनन्वोरं वशे चछ्लवान्। यत इखायेलवंशस्यातोव दुःखं ९९ 
जातं तेषां मुक्ता बद्धाश्च सर्व्वं गताः केप्युपकारकेा न विद्यते परमेशखर 
इति ददश | अपरम् अम् इखायेला नाम गगनस्याघधा लाध्याग्ये- ९७ 
तादृश्य वाचम् नुक्ता परमेश्वरो योावाशसुतस्य यारवियामस्य 
इस्तेन तान् उद्धारः । 

र्तस्य यारवियामस्यावशिष्ं चरित्रं सकलाः किया युद्धे विकम- ९८ 
खैतेषां विवरणं स येन प्रकारेण दम्मेषकं इमातच्वेखायेलोयवंग्ेन पुन- 
व्वारः यिद्धदाया वष्र चछछछवान् ख्तस्यापि विवर्णं किम् रखायेलोय- 

नस्पतीनां पुरात्तपुस्तके लिखितानि न विद्यन्ते? नन्तरं यारवि- ९९ 
यामे निजपिटलोाका डखायेलीोयनर्पतयडव मदहानिडां जगाम तत- 
स्तस्य सुतः सिखरि यस्तस्य पदे राजा बश्व। 1 

१५ पच्चदणाऽध्यायः। 
९ उषियस्य सुराजल्वकरणं ५ तस्य कुष्टौभवनात् तस्य पु चतस्य विचारणं ८ सिखरि यस्य 

क्गराजल्करणं दत लच्च ९२ शल्ूमस्य कुराजलत्वक रणं दत तवच्च ५९ मिनदेमस्य विव- 

रणं २९ तस्य पचचस्य पिकद्ियस्य राजलेऽभिषिक्तलं ९२ पिकद्दियस्य दत लं ९७ पेकद्द- 

स्याभिषिक्तल ९९ दखायेलोयानां दुरदश् २०पेकस्य दतत्व दर योथमस्य चरिचच्च। 

इखायेलीययासर्वियामस्य नरपतेः सप्तविंशे राजत्व वत्सरे यिद्भदाया ९ 

च्पतेरमत्सियस्य युत्त उधियो राजत्वं कन्तुम् खारेभे । स घोाडशवत्छर- २ 
वयस्कः सन् राजत्वं कतुम् आरभ्य यिरू्रलमे दिपच्चाशद् वत्सरान् 
यावद् राजत्वं चद्धवान् यिरूप्रलमनि वासिनो विखलिया तस्य पख- 

रासीत्। स निजयपितुरमत्ियस्य काग्धानुसारेण परमेश्वरस्य साक्तात् 

सदाचारं चकार । किन्तु भ्टगुष्थानानि नेचिच्छिदिरो तदानीमपि लाका 

ग्टगुख्थानेधु बलिदानं धूपदादच चक्तुः। 
परः परमेश्वरेणादइतः स राजा निधनदिनं यावत् कुष्रोगो भवन 
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१५ अध्यायः। राजावल्याः दितीयं पुलकं । २७५ 

चिकित्सालये तस्थिवान् तते योम राजकुमार गेदस्याधिषति भूत्वा 
€ देश्ौयलाकानां शएएसनं चज्लवान् । रुतस्योषियस्यावशिद्टं चरिचरं तस्य 

सन्वः क्रियाखच किं चिद्भदाया श्पतीनां परात्तपस्तके लिखिता न 
° विद्यन्ते ? अनन्तरम् उधियो निजपिटलेकाड्व महानिनां गता दायुद्- 

नगरे पिदटलोाकानां सन्निधो सश्ाने निदितश्च । ततस्तस्य प्रा योथम- 
स्तस्य पदे राजा बश्चूव | 

= चिह्ृदाया नरपतेरुषियस्याशटचिंशे राजत्ववत्छरो यारवियामस्य 
खतः सिखरियः मिरोणे राज्यं प्राप्य षण्मासान् इखायेलोयानां 

€ राजत्वं चकार । स निजपिटलाकानां कम्भानुसारेण परमेश्वरस्य 
साच्तात् कुत्सिताचारं चकार निवाय छतायोयारवियाम डखाये- 

९० लीयवंश्ं पापम् अकारयत् तस्य पापानगमनात् न निवदृते। अनन्तर 

यावेशस्य तनयः शल्लुमा राजनादं विधाय लोकानां सम्मलेतं ताड- 
१९ चित्वा जघान तस्य मदे खयं राजा ब्व च। रतस्य सिखरिवस्या- 

वशिष्टं चरिचं किम् इखायेलोयश्चूयतीनां पुराडरत्तपुस्तके लिखितं न 
९९ विद्यते? सत्थं यें प्रति परमेश्रेण यद् उक्तं तत् सिद्धतां जगाम। 

स जगाद, चतुथे पुरुषं यावत् तव वंश इखायेलीयसिंदासन उपवे- 

च्यतोति तदेव च सत्यं बभुव । 
९९ यिद्ृदाया भूपतेरुषियस्योनचत्वारिशे राजत्ववत्छरे यावेशस्य तनयः 
९४ शङ्खम राज्यं प्राप्य मासमेकं ्टोमिरोणे राजत्वं चकार । यते गादः 

छते मिनदेमल्तिघोता गत्वा शोमिरोण उपस्थाय शेमिरोणमध्ये यावे- 
शस्य सुतं श््लमं ताडयित्वा जघान तस्य प्रदे खयं राजा बभुव च। 

९५ र्तस्य शत्तुमस्यावश्िं चरिचं तेन छतो राजद्रोदश्च किम् स्खाये- 
लीयभूपतीनां पुरारत्तपुसलके लिखितं न विद्यते? 

९९ अनन्तरः मिनदेमल्तिष्यदं तन्मध्यस्थितं सकलं तिघों यावत् तदीयां 
सोमाच्च जिगाय यतस्ते तस्य छते दारं न माचयामाघः। स तान् जघान 

१७ तेषां सव्बासां गभेवतोनाम् उदरं विदारयामास च | यिह्ृदाया 
नरस्पतेरुषियस्योनचत्वारिं टे राजत्ववत्छरे गादेः पुनो मिनदेम रखा- 

१्न्येलोयानां राज्यं पाप्य शोमिरोे दशवत्सरान् राजत्वं चकार । स 
परमेश्वरस्य साच्तात् कुत्सिताचारं चछवान निवाटस्य पुच्लेःयो यार- 
वियाम स्खायेलीयवंशं पापम् अकारयत् तस्य पाप्रानुगमनाद् याव- 

६९ च्नीवनं न निवढते। अनन्तरम् अश्ररीयराने पले तस्य देशस्य विरूढम् 
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२७६ राजावल्याः दितीयं पुस्तकं । ९५ अध्यायः । 

च्चागते मलस्य साष्टाय्येन यत् तस्य राजत्वं स्थिर तिति तन्निमित्तं , 
मिनद्धेमः पूलाय सहखकिक्ारपरिमितानि स्जतानि ददिवान्। च्यप- ९. 
स्म् ्श्रूरीयराजाय दानां मिनदेमः सरव्व॑भ्यो धनिलोाकेभ्यः पच्चाशत् 
पश्चाण्त् इेकलपरिमितानि रजतानि ग्टदोतेखायेलीयानां मध्ये तानि 
रजतानि सचिचाय तस्माद् अग्ररौयो नरपतिस्तस्मिन् जनपदे न 
तिषछन् परार्त्य जग्मिवान् | 

खतस्य मिनद्ेमस्यावशिटं चरिचं स्वाः क्रियाख किम् इखायेलीोय- ९९ 

भूपतीनां पुराढन्तुतके लिखितानि न विद्यन्ते ? अनन्तरः भिनदेमे ९२ 
निजपिढगणवत् मदानिद्रां गते तस्य तनयः पिकडियस्तसख पदे राजा 

बभूव । 
चिह्कदाया उधिवस्य नरपतेः पञ्वाप्रो राजत्ववत्सरे मिनदहेमस्य युचः ९३ 

पिकड्ियडखायेलोा राज्यं प्राप्य शामिरोागे वत्सर्दयं राजत्वं चकछवान्। 

स परमेश्वरस्य साच्तात् कुत्सिताचारं चकार निवाटस्य युक्तो यो ९४ 
यारवियाम इखायेलीयवंश्रं पापम् कारयत् तदौीयपापानुगमनान्न 

निवडते। अनन्तरः रिमिलियस्य तनयः पेकदनामा तस्य सेनापति- २५ 
रेकस्तस्य विरुद्धं राजाहं विधाय शोमिरोणे राजनिवेशनस्यान्तःपुरे 
तम अगेावम् अरियिं तस्य सङ्गिनः पञ्चाशद् गिलियदीयजनांख इत्वा 
तस्य पदे राजा बभूव । र्तस्य पिकद्दियस्यावशि्टं चरितं सव्वाः ९९ 
कियाश्ेखायेलीयनरपतीनां पुरारत्तपुस्तके लिखितानि विदयन्ते। 

यिद्कदाया नरप्तेरुषियस्य दिपच्चाशत्तमे राजत्व वत्सरे रिमलियस्य ९७ 

सुतः पेकद् इखायेलीयानां राज्यं प्राप्य विंश्तिवत्सरान् यावत् शाभि- 
राजे राजत्वं चछछवान्। स परमेश्वरस्य साच्तात् कुल्सिताचारं चकार ९८ 

जनिवाटस्य पुचो यो यारुवियाम डखायेलं पापम् अकारयत् तख पाप- 
मागें न तत्याज । 

अनन्तरम् इखायेलीयनरपतेः पेकदस्य राजत्वसमयेऽश्रू रीय राजा ९९ 
तिग्लत्िलेषर आगत्य इयोनम् सावेलवेतमाखां यानेाद्धं केदश् हात्- 

सारं गिलियददेशं गालोलदेशस्थं नप्नालेः छत्खं जनपदच्च जित्वा तच- 
त्यान् मानवान् खभ्पूरदेशं नीत्वा प्रवासयामास। 

अनन्तरम् उधियपुच्लस्य योाधमस्य विंशतितमे राजत्ववत्सर णख्ला- १० 
इस्य पु दष्रेया रिमलिवपुचस्य पेक दस्य विरु राजनेदं विधाय 
तम् खाइ मारस्यामास तस्य पदे राजा बभूव च। ण्तस्य पेकदस्या- ११ 
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६ खथ्यायः। राजावबल्याः दितीयं पुस्तकं । २७ 

वशि चरितं तस्य सन्वाः करियाश्ेखायेलोयभूपतीनां पुरारत्तपुस्तके 
लिखितानि विद्यन्ते । 

९९ स्खायेलोयद्पते रिमिलियपु चस्य पेकदस्य दितीये राजत्ववत्सरे 
९९ यिद्कदाया राज्ञ उषियस्य पुत्लो योथमेा राजत्वं कर्च॑म् आरेभे। स 

पञ्चविंशति वत्सरवयस्काः सन् राज्यं पाप्य चिरूप्रालमे बवोडश्वत्सरान् 
९४ राजत्वं चकार । सादोकस्य दुता यिरू्ा तस्य प्रधरासगेत्। स 

परमेचखरस्य साच्तात् सदाचारः चकार निजपितुरुषियस्य काय्यानुसा- 
२५ रात् कां चकार | केवलं भ्टगुस्थानानि नाचिच्छिदिरे लाकास्तदानी- 

मपि ग्टगुस्थानेषु बलिदानात् धूपदादाचच न निवदतिरे । परमे. 
१९ रीयमन्दिरस्याचं दारः तेनैव राज्ञा नि्म्ममे। रतस्य योघमस्यावशशिष् 

चरित्रं तस्य सव्वाः किया किंचिद्धदाया भूपतीनां पुराटत्तुस्तके 
९० लिखितानि न विद्यन्ते? तस्मिन् समये परमेश्वरोाऽरामीयं राजानं 

रित्सीनं रिमलियस्य तनयं पेकडच्च यिद्कदाया विरूढं प्रेषयितुम् चखार- 
६८ वधवान्। अनन्तरः यायम निजपिटलाकवत् मद्धानिद्ां गता निज- 

मुव्वैषुरुषस्य दायुदो नगरे खपिटलेकानां स्धिधै श्मशाने निहितश्च 
ततस्तस्य छत खाइ स्तस्य पदे राजा बभूव । 

क क 

१६ षाडश्णाऽध्यायः। 
९ ्यादसस्य कुराजलं ५ तस्य रुदलं ऽ तस्य मुक्तलं ९० नूतनवेदिनिग्माणं ९७ 

मन्द्रिलाठनं २८ तस्य निधनं। 

१९१ स्मिलियसुतस्य पेकडस्य सप्तद राजत्ववत्सरे यिद्दाया पते 
९ यौाथमस्य छत इसे राजत्वं कन्तुम् आरेभे । स विंशति वत्सर वयस्कः 
सन राज्यं प्राप्य विरू्लमे षोडशवत्सरान् यावत् राजत्वं चकार । 
स निजप्रभोाः परमेरस्य सात्तात् निजपृन्वेपुरूषो दायुदिव सदा- 

९ चारः न चकार, किन्त्विखायेलीयनरपतीनां मागें चचार । अपरः परमे- 

र इखायेलोयवं शस्य सम्मुखाद् यान् भिन्नजातीयान् दवयितवान् 

तेषां ण्यक्रिया च्याचरन् स निजात्मजमपि वद्धिं प्रवेशयामास । 
४ अपरं भ्टगुस्थानेषु पव्वेतेषु सर्व्वेषां इरिदणानां तरूणाम् अध बलि- 

दानं धूपदादच्च चकार । 
५ च्छनन्तरम् अरामीयोा राजा रित्छोन इखायेलीयन्टपती रसिमिलियस 

प॒ल्लः पेकदख् युद्धाधं यिरूप्रलमम् खागत्याहइसम् अवरुरुधतुः किन्तु 
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~ साजावल्याः दितीयं पुस्तक । १९ अध्यायः 

तं पराजेतुं न शेकतुः तथाप्यसामीये राजा स्त्सीन रुलतनगरं ९ 

पनन्वारम् अरामस्य वशीचकार । तत ख्लतनगरादट् विद्कदीयेषु 
वदहिष्कतेष्वरामीयास्तत् स्थानम् खागत्याद्यापि तच वसन्ति। 

अनन्तरम ऋअाहसोाऽग्पूरीयन्टपतेस्तिम्लत्मिलेवरस्य समीपं दूतान् ऽ 

प्रडित्य वाचमिमां जगाद, अदं तव दासः पुत्लत्, त्वम् आगत्य 

मदिरूडं समरकारिणार्रामीयेखायेलोययोा राच्छः करेभ्यो माम् 
उद्धर । अपरम् अाङइसः परमेश्वरीयमन्दिरे राजनिवेशनस्य भार्डा- 
गारेषु च विद्यमानानि सकलघ्ुवणेरजतानि ग्टदीत्वाश्रूरीयराजस्य 
समीपं पारिताषिकं प्रेषयामास | ततोऽग्रूरीयराजस्तस्य वचसि मनो € 

निदधे। अपरम् अग्ररयोयराजा दम्मेषकस्य विरूद्धं गत्वा तन्नगरं परा- 
जिगाय तदीयप्रजाः कौर नीत्वा प्रवास्यामास रित्सीनं जघान च। 

परम् ऋसा न्टपतिर्ररीयराजं तिग्लत्यिलेषर साच्तात् कत्तं ९० 
दम्मेषकं जगाम तच दम्मेषके यज्ञवेदिमेकां विलाक्य ठपतिराइस- 
स्तस्या वेद्या अनुकृतिं छत्खशिल्यकम्मणा निदश्रंनच्च याजकस्योषियस्य 
सविधं प्रेषयामास । तता दम्मेषकाद् राच् अहइसस्य पन्धागमनात् ११ 
पव्वे याजक ऊरियस्तत्सदट शम् रकां य्वेदीं निम्मापयामास १५४ 

इसेन दम्मेषकादट् यन्निदश्टनं प्रहितं तदनुसारेणव याजक ऊ ¦ त्व्तां 

निम्मापयामास | अनन्तरः राजा दम्मेषकात् समागत्य वेदिं {विलाक्व ९९ 

वस्या वेद्याः समीपं गत्वा तदुपरि होमायकबलीन् ददो । स तच १९९ 

सखौयडव्यानि भच्यनेवेद्यानि च दाहयामास पेयनैवेद्यानि निषिषेच 
तस्यां वेद्या्च खीयमङ्गलाधंक बलीनां ्ाणितं विचकार च। अपरः पर- १४ 
मेश्वरस्य सम्मुखे या पित्तलमयोौ वेद्यासीत् स तां मन्दिरस्य सम्मखाद् 

थतः परमेखरीोयमन्दिरस्य न्तनवेद्याख्च मध्याद् दवयित्वा नृतन- 

वेद्या उन्तस्पाश्चं स्थापयाञ्चकार। अनन्तरं खपतिराइसा याजकम् ९५ 
ऊरसियम् इमां वाचस् अान्ञापयामास दद्यां प्रादयूषिकप्रादोधिकेो 
होामार्थकबली रान्ता हामार्धकबलयत्तस्य नैवेद्यानि चापर देशीव- 
लाकानां हामार्थकबलयस्तेवां भच्छपेयनैवेद्ानि च त्वया दीयन्तां 
तस्याश्च दामाधंकानाम् अन्येषाञ्च बलीनां शोणितानि विकीय्येन्ताम् 

पर पित्तलमयों वेदिमधि मया विवेचनीयं। खनन्तरः याजक ऊरिय ९९ 
च्पाहसस्य नरपतेरा्ञानुसारोण तत् सब्बे चकार । 

अनन्तरः नरपतिराहसः पीठानां मध्यदेश्न सव्बान् छत््वा तदु- ९७ 
278 



१७ ध्यायः । राजावल्याः दितोयं पुस्तकं । २७९ 

परितः प्र्तालनपाचराणि स्थानान्तरीचकार पित्तलसयङघभगणाप- 
९८ रितञ्च सम॒डपाचम् खवरोद्य पाघाणमय्यां श्चुम्यां निदधे | अप्रः ते 

विञ्रामदिनस्य छते मन्दिर्मागंस्य यदाच्छादनं वद्धि पस्य पवेष- 
मागेस यद्वारं छत वन्तस्तट् अग्रूरीयसराजस्य साध्वसात् पस्मेखरीय- 
मन्दिरस्य मध्ये निदधिरे। 

१९ रुतस्याहसस्यावश्द्धानां क्रियाणां विवर्णं किंयिद्धदाया श्रूपतोनां 

९० पुराडत्तपुसतके लिखितं न विद्यते ? अनन्तरम् आसा निजपिटलोाका 
इव महानिनां गतो निजपिटलाकानां सन्धि दायुट् नगरे भ्सश्ने 

निदितशख्च । खपरः तस्य तनयो दिष्कियस्तस्य पटे राजा बभूव । 

१७ सप्तद शाऽध्यायः। 
९ दाशयस् कुराजत्व तस्य दण्डः५ दखायेलोयलाकानां पातकं बन्दलच्च २४ तषां 

नगरष्वन्यलाकानां स्यापनच्च। । 

९ विद्कदाया खहइसस्य राज्ञा द्वादशे राजत्ववत्छर ख्लादस्य मुल्ला 
देयः शमिरोणे राजा ग्दूत्वा नववत्सरान् यावद् इखायेला राजलं 

९ चछ्वान्। स परमेश्वरस्य सा्तात् बुल्सिताचारः चकार किन्तु पुन्वं- 
९ वर्सिनाम् इखायेलोयराजानां तुल्यो न नभ्ट्व । अनन्तरम् अग्ररीये 

राज्ञि शल्मनेघरे तस्य विरुद्धम् अगते इहे ग्रोवस्तस्य दासे श्रूत्वा तस्त 
४ कर दातुम् आरेमे। अनन्तरम् खश्बूरीये राजा हाशेये विश्ासघा- 

तित्वं प्राप्रवान् यतः स मिसरस्यसे खपतेः समीपं टरूतान् पेव्यागरूरीोव- 

राजाय वाधिकं करं पुव्वेवन्नाददात् अतो ऽग्रूरोयो राजा तं बद्धा 
कारायां रुरोघ। 

५ अनन्तरम् भ्पूरोयो राजा छत्खं देष्म् आचक्राम शामिरोणं गत्वा 
€ चीन् वत्सरान् यावत् तन्नगरम् वरूरोाध च । अनन्तरः हाष्टेयस्य 

नवमे राजत्ववत्सरे$श्रूरीयो राजा शोमिरोणं वश्यछब्येखायेलोयलो- 
कान् अश््ररदेशं निनाय तच्च इले गोषणदेश्टीयदावोारतटिनीतटे 

° मादीयानां नगरेषु च तान् प्रवासयामास । यतस्ते मिसरदेशणत् 
भिसरोवफिरोणा नर्पतेरधीनत्वाद् इखायेल् वंशस्यानेतुः खेषां प्रभः 

= परमेश्वरस्य विरुद कलुषाणि छत्वेतर देवान् सेवितवन्तः। अपरं भि. 
ब्रनातौया ये लोकाः परमेश्वरेेखायेलवं शस्य सम्मुखाद् दवयाच्चकरिरे 
तेषां विधीन् इखायेलीयनरपतिभि निर्गतान् विधौँश्वाचरितवन्तः । 
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श््० ` राजावल्याः दितीयं पुर्तकं । १७ अध्यायः । 

यानि कम्माणि म कत्तव्यानि तानीखायेलोयलाकाः खीयप्रमाः परमेश्च- < 

रस्य विरूद्धं रहाऽवुव्वेन् अपर रच्तकगेदहान्यारभ्य प्राचोरवेष्ितनग- 
राणि यावत् खेषां सकलनगरेघु खेषां छते भ्टगुस्थानानि निरमुः। अपरः ९० 
सर्व्वषाम् उचप्वतानां श्दङ्गेषु सव्व॑घां इरिदणेरच्ताणाम् अधख 
पतिमा अस्थापयन् चैत्यरक्ताख्वारोपयन्। अपरं ये भिन्रजातीयाः पर- १९ 
मेरे तेवां सम्मुखाद् द वयाञ्चक्रिरे त इव सर्व्वेषु ग्टगुख्थानेषु धुपान् 
अज्वालयन् परमेशखरः कोाधयितुं कलघाणयकुव्वे ख । अपरः परमेश्वरो १९ 
यद्धि कथितवान् रुतादृशं कम्मं युद्राभि नं कर्तयमिति तदेवाथेतः 
परतिमापूजाम् अकुव्वेवन्। तथापि परुमेच्वरः सर्वव भविष्यदादिभि ११ 

द्॑ंकेखेखायेलीयान यिङ्दीवां ख लाकान् आदे मेनं ज्ञापितवान् युयं 
खेषां पातकमागेभ्यः परावत्तष्वम् खद युश्राकं पिटलकान् यां यवस्थाम् 
च्ादिषटवान् मम दासानां भविव्यदादिनां इत्ते ्युप्माकं सच्चिधिच्चयां 
शच्तां पोषितवान् तदनुसारेण मदाच्ञा विधींख पालयतेति । किन्तु ते १४ 
तद् वाक्यं ग्रडीतुं मतिमकछत्वा खोयप्रभो परमेश्वर प्र्ययवच्निताः पुव्व- 

युरुषा डव खेषां ग्रीवा दृएा खकुव्वेन् । ते तस्य विधोन् तेषां पिटला- १५ 
कान् प्रति स्थापितं तस्य नियमं तेभ्यो दत्तानि प्रमाणवाक्यानि चाव्ा- 

यासारमूर्तौनाम् अनु गामिनेऽभवन् किच्च इतवृद्धया श्चत्वा येषाम् 
अनुवक्तेनात् ते परमेशखरेण निवारितासतेवां चतुदिकस्थानाम् अन्यजा- 
ती यानामेवानुगामिनेऽभवन् । ते खेषां प्रभाः परमेच्रस्य सर्व्वा खाताद् 
लक्कित्वा खेघां छते निधिक्तौ द, वत्यौ निरसुखैयटच्तान् अस्थापयन् 
गगनौयज्योतिगेणान् अपूजयन् वालम् असेवन्त च । अपरः खेषां ९० 
पुचान् पुच्लीशच वदिं प्रावेशयन् गणकत्वं मायावितवद्च समाचरन् परमे- 
अरस्य साच्तात् कुत्छिताचारं क्तः तं केधयितुञ्च खेषां विक्रयम् 

च्छकुन्वेत च | रखुतत्कारणात् परमेर इखायेल्वंएन् परति भ्टशरं करुद्धा १८ 
निजसमच्तात् तान् दवयामास केवलं यिह्ृदावंशं विना नान्यः काऽपि 

वंश्याऽवशिशि्षे | अपर यिद्दावंशोया लाका अपि निजप्रभाः परमे- १९ 
खरस्थाच्ा नापालयन् इखायेलीयलोाकै निर्गता विधयन्तेरप्यनु जग्मिरे । 
तः परमेशखरः छत्खम् इखायेलोयवंग्रं विद्धाय लोकान् ज्ञोशयामास ९० 
यावद निजसमत्तात् न दवयामास तावत. तान् नाटकानां इत्तेषु 
समपेयामासच। सखव दायुदो वंशाद् सखायेलीयलोकान् चिच्छेद, ९९ 
ते च निवाटस्य युच्च वारवियामं साजानं चकरुः स यारवियामश्च परमे- 
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१७ खध्यायः | खाजावस्याः दितीयं धुस्लकं | रतश, 

खरस्य सेवात इखायेलीयलाकान् निवन तान् मह्ापापेन कलङ्गितान् 
९९ अकरात् । यता यारवियामा यानि पापानि क्तवान् इखायेलोयलाका- 
९३ स्तान्येवाचेरुस्तदनुगमनान्न निवदतिरे । अता इताः परमेश्वरो निज- 

सेवकानां भ विव्यद्वादिनां वदने यद्यत् कथयामास, तदनुसाखाद् अव- 
शेषम् खाय लोयवं शं निजसम्मृखाद् दवयामास। इत्यम् इखायेलोय- 
वंशा निजदेशाद् अश्रूरदें नीता अद्यापि तस्मिन् ख्याने परवसन्ति । 

९४ नन्तरम् ्छःग्ररीयराजोा बाबिलात् कूधाता ऽव्वाता मातात् 
सिफवंयिमाच जेाकान् आनीयेखायेलेो विनिमयेन शमियोणदेशस्थ- 
नगरेषु वासयाश्चकार ततस्ते शामिरोगम् अधिल्व् तच््येषु नगरेषु 

९५ वसतिं चछवांसः। तच स्थाने तेषां वासारम्भसमयेते परमेशखरात् न 

जिभवाच्वकररोतत्कारणात् परमेरस्तेां मध्यं सिंहान प्राहिणोत् ते 

९९ च तेषां कतिप्रयलाकान् विनाशएयितुम् ऋरोभिरे। अतालोका खश्च 
रीयराजं बभाषिरे त्वं यान् नातीयान् देश्णन्तरीकूत् प्मिरोाणदेश्न- 
खयनगरेषु निवासितवान् ते तदेशयोयदेवस्य धम्ममतं न जानन्त्येतत्का- 
रणात् स तेवां मध्यं केशरिगः पद्धितवान् अपरः पश्य तदेशोयदेवस्य 

९७ धम्ममतस्यानवगतत्वात् ते केशरिभि विनाश्यन्ते। अनन्तरम् श्ररीय- 
राज इत्याज्ञापयामास यूयं तस्मात् स्थानाद् यान् याजकान् खानी- 
तवन्त्तेघाम् र्कं जनं तं देशं प्रेषयत लोकास्तस्य समौपं गत्वा वसन्तु 

र्न्स च तान् तदेशोयदेवस्य धम्ममतम् खादिशतु। ततः शमिरोगात् 
तैः प्रवासितानां याजकानां जन ख्का गत्वा वेके न्यवसत्, अपर येन 

९९ प्रकारेण परमे रः सेवितव्यस्तत् तान् ऋादिग्त् । तथाप्येकैकस्या जाते 

ल्ाकाःसखं खं देवं निम्मेभिरे ते नानाजातीयाः श्भिरोणोया लक्षा 
येषु नगरेषु न्यवसन् तन्मध्ये भ्टगुख्थानी यमन्दि राणि निम्माय ततेकेकस्या 

२० जाते दवान् स्थापवा्वक्रिरे। सत्थं बाबिलीया लोकाः सुकतोद्धिनातं 
२९ कूधीयलाका नेगेलं इमातीयलेका अशीमम् अन्वीयाखख निभसं ततं- 

कच्च॒ निम्ममिरे सिफर्ववयाश्वाद्म्मेलकानम्मेलकावितिनामानै सिफ- 
द२ व्वीयद्वावुदिश्य निजबालकान् अभिना दादया्चकुः। ते परमेश्वरम 

असेवन्त नी चलाकानां मध्यात् खेषां छते ग्टगुख्थानीयमन्दिरेषु यन्न- 
९९ कारिणा याजकान् वत्रिरेच। ते यथा परमेखखरम् ्यसेवन्त तथा 

यस्माद् यस्मात् देशाद् आअानीयन्त तेषां धम्मेमतानुसारेग खं खं देव- 
९४ गणमप्यसेवन्त । ते ऽद्यापि पुन्वकालोयाचारवद् चरन्ति परमेश्चरात् 

प्रि 2 281 



२८२ राजावल्याः दितीयं पुस्तकं । १८ अध्यायः) 

न बिभ्यति तस्य विधिवयवस्थानुसारोणा्ंतः परमेश्वरे यस्य नामेखायेलं 
चकार तस्य याक्रूना वंशं याम् आज्ञां यवस्थाच्चादिद्धवान् तदनुसारेण 

४4 र #ै # 

नाचरन्ति। यतः परमेशखर त्तद प्रीयेः समं नियमं विधाय तान् इत्या- ६५ 
च्षापितवान् युयम् इतरदेवेभ्यो न जिभीत तान् न प्रणमत तान. न 
सेवध्वं तेभ्यो बलीन् न दद्धं। किन्त यः परमेश्वरा मदहापराकमेण वि- १९ 

स्तोरेबाड्ना च मिसरदशट् यश्मान आनीतवान् तस्माद् बिभोततं 

पगमत तस्म बलीन दद्धच्च। अपरं स यश्नाकं छते यान् विधीन् रखाज- २७ 

नितीख् यां अवस्थाम् खाच्ाञ्च लेखयितवान् युव मनो निधाय तदनु- 
सारेण सव्वदाचरत नेतरुदेवगगणाद् निभीत। मवा युभ्राभिः समयो 
नियमेाऽकारि तं न विसमरत नेतरुदेवगणाद् बिभीत । खेषां प्रभोः 
परमेशखरादेव निभीततेन स सकलरिपुणां इस्ताट् युश्रान् उद्धारयि- 
श्यति । किन्त॒ ते तानि वाक्छान्यण्टद्यीत्वा खेवां पुव्वींयाचारवद् आचा- 
रम् खकुव्वेन् । इत्यं ते भिन्नजातीया लोकाः परमेश्वराद् भेतु खेषां 

निषिक्ताः प्रतिमा अपि सेवितुञ्धापचकमिरे तेषां पुच्लाः पोत्ताञ् खेषां 

पून्वेणुरुषाणाम् खाचारमिवाद्याप्याचारं कुव्बेन्ति । 

१८ अष्टाद शाऽध्यायः । 
१९ दिष्वियस्य सुराजलकरणं ४ देवपूजनदवयनं <€ शमिराणस्य प्राजितलं ९दं 

सन् दरि बस्य यिह्ृद्देश्ाक्रमणं पारिताषिकप्राक्तिखच १७ रब्शएकं निन्दाकथयनच्च) 

खलाय चसयेखायेलीयनरपते इहं श्यस्य ठ तीये राजत्ववत्छरे यिद्ध- 

दाया खाहसस्य पतेः पुच्ले दिव्कोया राजा बश्ूव | स पद्धविंशति- 

वत्छरुवयस्कः सन् राजतं कत्तुमारमभ्यानच्धिंशदत्छरान् यावद् विरू- 
श्रालमे राजत्वं चकार सिखरिवस्य दुह्ितावी तस्य जनन्धासोत। स 

निजपव्वेपरूषे दायदिव परमेश्वरस्य सात्तात् सदाचारः चछ्वान 
स ग्टगस्थानान्यदच्किनत प्रतिमा अभनक् चेत्यतरुच्ाच्छिनित् अपर 

मूसा यं पित्तलमयं सपं निम्मितवान् तमपि बभञ्च यत इखायेल्वंशा- 
स्तत्कालपय्धेन्तं तमृदिश्य धूपान् अज्वालयन् अपरं स तस्य नाम 

निडद्टन (पित्तलखण्डमिति) चञ्चवान्। स इखायेलः परमौ परमेश्वरे 
ऽवि सत् यिद्कदाया श्पतीनां मध्ये तत्यन्यै परतो वा तस्य समानः 
काऽपि नासीत्। स परमेखखर सक्तो बभूव तस्य पच्चादरमनात् न परा- 
बद्ते किच्च परमेश्रो मूससं यद्यद् अज्ञापयत् तत् मालयाञच्चकार । 
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९८ ध्यायः । सराजावल्याः दितोयं पुस्तकं । २८ 

° अप्रं परमेश्वर स्तस्य साद्ाय्यं चकार स यस्मिन् कम्मेणि प्रवते 
तस्मिन् कताथ बभूव । सोऽश्रूरीयनस्पतेर्धीनत्वं व्रिदायतं पुनर्न 

= सिधेवे । परम् सां तस्य सोमाच्च यावद् आरच्तकदुगोत् प्राचीर- 
वेितनगरपय्येन्तं पिलेदटोयान् पराजिग्ये । 

९ अनन्तरं हिष्कियस्य नरपतेखतुथं राजत्ववत्सर र्लादपुचस्येखा- 
येलीयनरुपते हशेयस्य सप्तमे राजत्ववत्सरे$ग्रखयः शल्मनेषरा राजा 
्ामिराणस्य विरुद्धम् अगव्य तद् अवरुरोध, वत्सरचयात् परुं तद् 

वश्ौचकार च । राच दिण्कियस्य षं राजत्ववत्सरेऽथत इखायेलो- 
९९ यराजस्य हारस्य नवमे राजत्ववत्रे ए्टामिरोणं पराजिग्ये। अपरम् 

श्ररोयराज इखायेलोयान् प्रवासयन् खश्रूरदेश्ं नीत्वा इलद्े गोाष- 
णदेश्स्थस्य हावरनदस्य तीरे मादीयानां नगरेषु च स्यापयाञ्चकार । 

१२ यतस्ते खप्रमोः परमेश्वरस्य वचनं न ग्टदहीतवन्तस्तस्य नियमं परमेन्र- 
दासस्य मृससः सव्वेम् आदेश्च लकद्कितवन्तत्तं ग्रहीतुं पालयितुं वा 
नाङ्गोद्धत वन्त । 

१९ अनन्तरः दिष्कियराजस्य चतुद राजत्ववत्सरेऽग््ररीयः सन् हेरि ने 
राजा यिद्ृदायाः प्राचौरवेद्टितानां सव्वेनगराणां विरुद्धम् खागत्य 

१४ तानि वशीचकार | तता विद्ृदाया हिष्किया राजा लाखीशनगरे 
$ग्रूरोवनस्परतेः समीपं दूतं पदिवय कथयामास, दम् अपराधं छत- 
वान् त्वं मम समीपात् पराद्य गच्छ त्वं मयि यं भारम् अपंयिष्यसि 

१५ तमं सद्व्ये। अताऽश्ूरीये राजा विद्धदाया हिष्कियनरपते द॑ण्डाथें 
तच यकिक्तारपरिमितं रजतं चिशत्किक्करपरिमितं सुवण॑ञ्च निरू- 

९६ प्रयामास । अता डिष्कियः परमेश्वरस्य मन्दिरे राजग्टदइस्य भार्डा- 
मारेघु च विद्यमानानि सकलरजतानि तस्तौ ददिवान् | विद्कदाया 
राजा दिष्कियः परमेश्वरीयमन्दिरस्य द्वारस्य ये कपाटे ये स्तम्मप च 
खगेण मण्डितवान् तेषामपि सुवं तत्काले दिष्कियेन छत्तान्यश्ररीय- 
राजाय दत्तानि च। 

१९७ अनन्तरम् अश्ररौोयो राजा बङभिः सेन्यसामन्तः सादं तत्तनं रब. 

सारीषं स्व्श्ाकिच्च लाखीशनगराट् विरूएलमे हिष्कियस्य खपस्य 
समीपं प्रेवयामासः; ते तु प्रस्थाय चिरू्रालमं जग्मस्तचरापस्थाय चो- 
स्थितायाः पुष्करिण्याः प्रणाल्यां सर्जकल्तेच्रस्य मागे ऽवश्थितवन्तः । 

९८ तता राजनि तैराद्कते दिल्कियस्य पु इलियाकौम नामा साजग्छ इा- 
५83 
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२८8 शाजावल्याः दि तीयं पुस्तकं । १८ ध्यायः | 

श्यच्ञः ्रिबना लेखक च्छासाफस्य पुचो योयादइनामा पुराटत्तरचकच 

तान् साच्तात् क्तः वद्धि जंग्ुः। ततो रबशराकि्तान् जगाद, युयं ९९ 

{दिष्कियम् इमां कथां भावध्वम्, खश्रूरीयो भूपति मेहासाजः कथ- 

यति, त्वं यं विश्वासं करोषि स कीदृशा विश्वासः? संग्रामाय मम २० 

मन्तणा बलच्ारत इति त्वं कथयसि, किन्तु तत् शब्द मातं । तस्मात् त्वं 

कस्मिन् विच्स्य मदीयाधौनतां व्यक्तवान असि ? पश्च त्वं तस्यां भन्न- ९१ 

नलरूपायां यश्छरान् अथात् मिसरि विश्चसिषि; किन्तु यः कित् ताम् 

च्छालम्बते तस्य इस्तस्तया विधः चतयुक्तच भवति, खीयशरणागतान् 

स्यन् प्रति मिखीयः फिरौन् साजा तादृश्ः। यूयं यदिमां वदचयरर 

वयं खप्रमै परमेश्वरे विश्लसिमस्तडिं यस्य प्ंख॒स्थानानि वेदी द व- 

चित्वा दिस्कियेा विद्कदौीयान् विरूालमनिवासिनचख मनुष्यान् भाषि- 

तवान् यूयं केवलम् अचर यिरूश्ालम रुतस्या वेद्याः सम्मुखे भजध्वं स 

किम् ख्व नदि? सदानं तवं ममप्भुनाश्रूरीयराजेन सह परणं कुर; ९२ 

त्वं यद्यप्योहिलाकान् पराप्तुं श्र यास्ति दे सखे इ यानहं तुभ्यं दा- 

स्यामि । तस्मिन च्यसाध्ये सति मम प्रभोरतिच्तुबाणां ग्ट्यानां मध्य ९४ 

खकः सेनाप्रतिमपि कथं जेष्यसि? किन्तु त्वं स्थानां इयानाच्च छते 

मिसरि विश्चसिषि । परमेखरीयाच्तां विना स्थानमिदम् उच्छेत्तुम् ९४ 

किमहम् इद्ानीमागमं? त्वं तं देशं गत्वा विनाशयेति परमेश्वरे गेवाहम् 
च्ान्नापितः। 

तत इलियाकोमः श्ष्निनेा यायादचख रबश्कये कथयामासुः, प्राथै- ९९ 

यामदे वयम्, च्चरामीयभाषया निजदासान् सम्भाषां यता वयं तां 

बध्यामदे; प्राचौरोपरिख्ितानां लोकानां कणंगोाचरे ऽस्मान् विद्कदि- 

भाषया न सम्भाषतां। रसबश्किस्तान् पत्युवाच, मम प्रभुः किम् ख्त- ९० 

दाक्यकथनाधे केवलं तव राजानं त्वाच्च प्रतिमां प्रेषितवान्? अमी ये 

जलका युश्राभिः सादंखांखां विषां मेक्तुंखं खं मुत्रं पातुच्च प्राचो- 
सपविष्टाः सन्ति तेषां सर्न्वैवामपि स्चिधिं किमदं न परितः? तदन- रम 

न्तरं रबश्राकिरुत्तिन् उचकै यिंद्दिभाषया वदितुम् खारव्यवान्, 

स जगाद, युयं महाराजस्यायोदट् अश्छरीयस्य न्टपतेः कथां षटण॒त । 
मद्दाराजः कथितवान्, हष्कियेा युप्रान् न प्रवञ्चयतु; यता मम ९९ 
कराद् युद्मान् रच्ितुं सन शक्रोति । तथा परमेश्वरो ऽस्मान् खवश्यम् ९० 
उद्धरिष्यति नगरमिदं कदापि नाश्ररोयसख राज्ञा इते समपेविष्यत 
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१८ अध्यायः । राजावल्याः दितीयं प्तक । ` रस 

२९ इति कथयित्वा हिष्कियेा युश्रान् पर्मेश्वरेन विश्वासयतु | हिष्कि- 
यस्य कथां मा श्टणत, यतेोगररीयेो राजा कथितवान्, ययं मया 
सन्धाय मदन्तिकमायात यावद् अहम् आगत्य यद्रदेश्रवत् श्रस्यं 
ाच्तारसे भच्छ जाच्ताच्तेचं तलदजितदच्तं मधु चंत युक्तं कमपि देशं 

६९ युष्मान् न नयामि तावद् युश्माकम् रखकेको जनः खानि खानि रात्ता 

पलान्युडम्बरफलानि च भकच्ततु खखपुष्करि्ा जलद पिवतु तथा 

छते युयं जीविष्यय न मरिव्यय । परमेश्वरेो{सनान् उद्धरिव्यतीति 
९२ वाक्येन दिक्किये युश्रान् न वञ्चयतु। न्यदेश्ीयानां देवा अश्रूरीयस्य 
९४ पते स्तात् किं खं खं देशम् अरच्तन? इमातापेदीया देवाः कुच? 

सिफव्बेयिमदेशोया हेनाटेशौया अबव्वादेशी याच दवाः कुच? देवाः किं 
२५ मदीयहस्तात् शमिरोणम् अरच्तन? यदयेतेषां देष्नां देवानां मध्ये 

कापि मम दस्तात् खदेशं रच्ितुं नाश्क्रत् तद्दि यिद्धावा मम इसतात् 
९९ किं विरूलमं माचयिव्यति? किन्त॒ लाका निरूत्तसाः सन्ता ऽतिद्छन् 

खकस्या खपि वाचः प्रयुत्तरं नोक्तवन्तः यतस्तमत्तरं मा ब्रूतेति ते राज्ञा 
२७ प्रागाज्ञापरिताः। अनन्तरं दिल्कियस्य पु इलियाकीमेा राजग्ट़हाधि- 

पतिः श्विना लेखक असाफस्य पुता यायाह इतिदहासरचयिता च 
स्व वस्त्राणि छित्वा दिष्कियस्य समीपम् गव्य रसन्ष्टके वाक्यानि तं 

ज्लाप्रयामादः। 

१८९ ऊनविंशोऽध्यायः। 
१ यिशयियस्य समौपं दिष्कियस्य दूतप्रषणं यिश्यियस्यात्तरञ्च ८ दिष्कियस्य समो 

पम् अष्रराजन दूतस्य पनव्वारं प्रेषणं १४ दिष्कियस्य प्राथनं २० यिश्एयियस्य 
भविष्यद्वाक्य २५ खन् दरि बस्य सामन्तस्य विनाशस्तस्य निधनञ्च । 

९ राजा हिष्कियसतानि वाक्यानि शखत्वा निजवस्त्राणि छित्त्वा एण- 

९ वसनं परिधाय च परमेश्वरस्य मन्द्रं जगाम ।खप्रर परिदितश्णण- 

वसनान् राजग्टङाधिपम् स्लियाकोमं शिननं लेखक प्राचौनयाजकांा- 

३ मेषस्य पचस भविष्यदक्त् विंश्यियस्य समीपं प्रेषयामास । ततस्ते तं 

जगदुः हिच्कियेाऽकथयत्, अद्यतनं दिनं क्ञेशभत्ेनापमानानां दिनं, यता 

५ बालकप्रसवस्य समय उपस्ितः किन्तु प्रसवाय श्रक्ति नात्ति । रन्- 

श्ाकेः षरभुरःगररीये ्टपतिरमरसयेश्वरस्य निन्द्ाथं यं रुब्शाकिं परेषिल- 
वान् तस्य वाक्यानि तव प्रभुना प्ररमेश्रोण श्रूयन्तां तव प्रभुः परमेशस्तानि 
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२५८६ राजावल्याः दितौयं युतकं । १९€ ध्यायः । 

श्रुत्वां समुचितं फलं तस्मे ददातु; अतखव त्वम् अवश्िदटलाकरानां मङ्गलं 
पराथंयख । इत्थं दिष्कियस्य न्टपस्य दासगणे विश्ायियस्य समोपमुण- ५ 
स्थिते सति यिश्टायिवस्तान् अवदत्, युश्राकं खाभिनं वदत, परमेश्वरो ९ 

ऽकथयत्, त्वं यानि वचांस्य्रोषी चैाश्रोयस्य राज्ञ दासा माम 

अनिन्दन् तेभ्यो मा मैधीः। पश्च स्या तन्मध्यम् रक च्षात्मा प्रवेशयिष्यते, ° 
स काञ्चित् वात्ता त्वा खं देशं पराढत्य यास्यति ततं तं खदेषे 
खड्गेन नाग्विष्यामि। 

ततः परम् अशूरीये राजा लाखीशनगराद् प्रस्थितवान् इति वाक्त र 

निश्एम्य रनष्ाकिः परादत्य लिबनानगरम् अवरुन्धता तेन राक्ता सादं 
मिलितवान् । तदानीं कूदे शीये राजा तिदकस्वया सह संग्रामयि. ९ 
तुम् अगच्छति वात्तामेतां स श्रुतवान्, ततः स पुन दिंच्किवस्य समीपं 
दूतान् प्रहित्य कथितवान् , यूयं यिद्भदीयं हिष्किवंन्टप वदत, विरूश्ा- ९० 
लमम् अग्ररोयराजस्य करे न समपयिव्यत इति वाचा तव विश्ासभूमि- 
रोखरस्लां न वद्चयतु । पश्च सव्वेदे्ानां विनाश्याशररीयराजे यद् ९९ 
अकारि तत् त्वं तवान् अतस्तं कचम् उद्धरिष्यसे?ेमम पू््वपुरुषे विंना- ९९ 

शितानां गाषणद्ारुणरेत्छफटदेणीयानां तिलसरुनिवासिनाम् रख्दन- 
वंशीवानां देवाः किं तान् उद्धरन? इमातस्य साजा कुच? अपदस्य ९९ 

राजा च कुच? सिफव्वेयिमनगसरस्य इदेनाया अनव्वयाश्च रानाना वाकः 
तता दिष्कियेा दूतानां इस्तात् तत् पच नीत्वा पपाठ; पात् परमे- ९५ 

रस्य मन्द्रः गत्वा परमेशखरस्य सम्मुखे तद् विस्तारयामास । तदा ५५ 
दिष्कियः परमेशखराव प्राथेनामेतां न्यवेदयत्, दे किरूवयेा म॑ध्यवासिन 
इखायेल ईर यिद्धावाः केवलस्वमेव एथिव्याः सव्वेराज्यानामीखरः, 
खगः एथिवी च त्वया सखटजाते। हे परमेखर कर्णे निधाय प्रण, हे १९ 
परमेशखर ख चच्तुषी उन्मील्या वलेकय । अमरेखरस्य निन्दायं सन्डेरी- 
बेन यायाः कथाः प्रडितास्ताः षट्ण। दे परमेशखर, स्यम् ऋश्रुरीया ९७ 

राजानः सर्व्वजातीयान तेषां देशश्च वयनाश्वन् तेषां देवां खामी न्यत्ति- ९८ 
पन् यतस्ते नेश्राः किन्तु मानुषाणां इस्तछृतानि कारम यानि प्रलरुम- 
याणि च वस्तूनि, तस्मात् ते तान् नाशरितवन्तः। दे अस्माकं प्रभो परमे- ९ 
र साग्मतं त्वं तस्य इस्तादट् अस्मान् उद्धर, तेन दे वि देवास्वमेतेश्चरोा- 

ऽसीति एथिव्याः सव्वेराद्धौया जना ज्ञास्यन्ति । 
तत; परम् अमेवस्य पुचा विधियो दिष्कियं प्रतिः कथामेतां ९० 
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१९ ध्यायः | साजावस्याः दितीयं पुस्तकं । २८७ 

प्रेषयामास; इखायेलः प्रभः परमेश्वर इमां कथां कथयति, त्म् खम् 
९१९ रीयं सनहरीवं ्पतिमधि मद्यं यन् न्यवेदयत्तन्मयाश्रावि । तद्धि 

परमेश्वरः कथामेतां कथयति । 

सिवोानाख्यातु कन्या त्वां संविदहस्यावमन्यते । 
तव पश्चाद् चिरूश्ालमदुदिता लाडयेत् शिरः| 

९९ त्वं कस्य निन्दनं कस्य वापमानं विधत्तवान् । 

उचश्ब्दादटद्धो चाकशेाः कस्य विरद्धतः। 
स्खायेल्धम्मेरू्पोा यः किं तदीयविरूडतः | 

९द् निज दूतैः परेशं त्वं निन्दित्वेति वचा ऽवदः। 
शए्निचयस्य ्टङ्गाणि प्रभूतस्यन्दनेर हं । 
अथात् पाश्च लिवानोानः समु पारूत्वानदम्। 
तद्ीयानेरसान् छच्तान् उन्नतांभ्किन्नवानदं। 
अच्छि यन्तात्तमास्तस्य देवदारुदुमा मया । 
तदीयोचतमं स्थानं चोत्तमं काननं गतं | 

९४ अहं निखन्य दुस्मराप्यं कौलालं परिपीतवान। 

प्राचोरवेद्धितानाञ्च नगराणां जलाश्यान्। 

सव्मीन् पादतलेः लोयेः संशष्वीलछलतवानपि। 
९५ अपरं किं त्वया नैव प्रसमाकसिंतं त्विदं! 

जोगे राशौकरिष्यन्ते दएपृ्थैस्लया किल । 
मया पुरा वदति समकारि निरूपणं । 
निखितच्चमया यत् प्राक् तत् सिद्धिमधुना गत। 

९९ अतस्तेषां पजा भीतिं दोन्बल्यच्च पां गताः । 

च्तेचश्रस्यं टं नव्यं उएदापरि टणं यथा| 
अपक्राश्ुव्कशस्यं वा प्राभवन् दि तथेव ते। 

९७ किन्तूपवे्नं यत् ते वद्िगमनमेव च । 

भ्यन्तरायागमनं मदिरूढच्च कापनं | 
खतानि सव्वकम्भाोणि संपरिच्ञातवानदं। 

९८ मदिरुदधं तदीयौ यै केाधदरपौ प्रकाशिते । 
खतावप्युपतश्ाते मदीयं कणकोटरं। 
अतण्व प्रदास्यामि नासायां वडिशं तव। 

खलोनं संप्रदास्यामि त्दीयवदने निजं 
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र्ट साजावस्याः दवितीयं पुस्तक । १९ ध्यायः | 

त्वां परावर्तयिष्यामि त्वदागमनवत्मना । 
दे दिष्किय त्वदीयां चिङ्मेतद् भविष्यति| ९९ 

स्तस्मिन् वत्सरे यत्तु श्स्यमुत्यद्यते खयं । 
दितीयवत्छरेो तस्माद् यद् भविष्यति शस्यक । 
तच व्वैदयं यावद् युश्राभिः परिभेच्छते। 
द तोये वत्छरे शस्यम् उप्तं कल्तिव्यते पुनः। 
जा्ताच्तेचञ्च छत्वा तत्फलं भक्तिष्यते पुनः| 
रच्तिता अवशा विद्भदावंश्मानवाः। ० 

तत्खरूपच्च यन्मृलं तदधो इदधिमेष्यति । 
उपरिद्ात् तदीयानि फलिष्यन्ति फलानि च| 
यद् विरूए़एलमात् ्रघाः सियोानाख्यशिलिचयात् । ६१ 

रच्िता मानवा ये ते भविष्यन्ति वह्हिगताः 

सेन्धाध्यच्तपरेशस्य खद्योागात् तच सत्ति । 

च्यताऽमरूरोयराजाय परेशः कथयेदिति । ९ 

स रतस्मिन् पुरो नेव करिष्यति प्रवेशनं । 
नाच त्तेप्यति वाणं ना फलकं दश्रंयिव्यति। 
तया विरूडमेतस्य तपं न याजयिष्यति । 
परेग्रः कथयेद् येन पथा स समु पागतः। १९ 
तेनेव च परत्य पुनः परिगमिष्यति। 

खुतस्मिन् नगरे तेन प्रवेष्ण न करिष्यते। 

खछतेऽं खद्ासस्य दायुदेएऽपि छते तथा । ९४ 
वेष्टनं नगरस्यास्य करिष्यामि च रच्तणं॥ 

तस्यां राच परमेशखरस्य दृ ताऽश्ररीयाणां शिविरं गत्वा तेषां पञ्चा- १५ 
श्ीतिस ह खाथिकलच्तं लोकान् व्यनाशयत्; ततोाऽवश््ि लोकाः प्र्युष 
उत्थाय तान् सकलान् ग्टतानपश्यन् | अतर्वाश्ररीयोा राजा सनदे- २९ 

रीबः पस्थाय निनिवीनगरं प्रत्यागत्य न्यवसत्। पञ्छात् स नित्राकनास्न ९७ 

इटदेवस्य मन्दिरे पुजयति तदानीम् अनम्मेलकश्ररेत्सरनामके तदीय- 
युक्तौ खङ्गाभ्यां तं नाश्रयित्वारार्टदेशं प्रति पलायेतां; तत रषद 
दाननामा तस्यान्यः पु स्तस्य पदे राजा बश्दूव। 
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२० अध्यायः साजावल्याः दितोयं पुस्तकं | २८९ 

२० विंशतितमोऽध्यायः । 
९ दिष्कियस्य मरणवानाकथनं भाथेनया रक्षणं ८ रक्ाया्िक्धं १२ द्िष्कियश्य 

समोपे दूतानाम् उपस्थितिः सकलेश्वय्येद शनं ५४ तद्धि यिशायियस्य भवि- 
ष्यद्राक्चं २० दिष्कियस्य निधनं । 

९ तदानीं दिष्कियस्य मारके याध जात च्ामेाषस्य पचो चिशायिये 
भ विष्यदक्ता तमुपागत्य कथयामास, परमेश्वरः कथयति, त्वं खप- 

९ रिवारायादेशं विधत्ख, यतस्वं मरिष्यसि न जीविष्यसि । तता 
९ हिष्किये भित्तेः सम्मुखीश्रूय परमेश्वरं प्रति संप्रा कथयामास, दे: 

परमेश्र, विनयेऽदं सत्यतया सरलान्तःकरणेन च त्वत्समच्तं यादश्र- 

महमाचरं, तव दष्ट यादृशं सत्कम्मोकरवं, तत् स्मर, तते दिष्किये 
४ ऽतीव कण्दितुमारेभे। तदा यिश्णयियस्य मध्यपाङ्गण उपस्थितेः वराक 

५ परमेश्वरस्य वा्मिदः तमुपतस्यो, त्वं पराद्य गत्वा हिष्वियं वद, तव 
यव्वेपु रुषस्य दायुदः पभुः परमेखखर इति कथयति, मया तव प्रधनम् 
अश्रावि तव नेचाम्ब् चादशिं पश्या त्वां निरामयं करिष्यामि तीये 

€ दिवसे तवं पर्मेश्रस्य मन्दिरं ब्रजिष्यसि । दं तवायुः पञ्चदश वत्स- 

सान् वद्धयिष्यामि क्िष्चाश्रुरीयराजस्य दत्तात् त्वाम् रुतन्नगरद्च रत्ति - 
ग्यामि मत्कृते निजदासस्य दायदः छते चाद्धं नगर्स्मैतस्य फलकखरूपेो 

° भविष्यामि । अनन्तर यिश्एयियो जगाद यूयम् उडुम्बरफसानां पूप 
मेकमानयत तते जोकैरानीय विस्फाटकोापरि तस्मिन् निदितेस खस्य 

बभूव | 
= तस्मिन् कालेदिष्कियो यिष्रायियम् खाचष्ट् परमेश्वरेण खस्थीरुताऽहं 
€ ट तीये दिवसे परमेश्वरस्य मन्दिरः यास्याम्येतस्य किं चिक? तते विश्ा- 

यिवेन भाषितं, परमेश्वरेण खोक्तं वचनं सफलं कारिष्यते तय्येद चिङ् 
परमेखरात् त्वं प्राप्यसि, कालनाधकयन्त्े छाया दशांष्ान् यावद् खग्र- 

९० गामिनी वा दंशान् यावत् पश्वाद्रामिनो भविष्यति । डिष्किये- 
नोदितं छाया यद् दशांश्न् यावद् अगरगाभिनी भवतीति चुं काथं, 

९९ किन्तु छाया द्श्ंशन् यावत् परावत्ततां । अनन्तरं भविष्यदादिना 
चिश्ायियेन परमेश्वर मुद्दिश्य परार्यनायां छतायाम् आहइसस्य कालबाध- 
कयन्त्े च्ाया यावन्तांशएन् अगच्छत् स तेषां दश्रांश्ान् यावत् तां 
परावत्तेयामास। 

१९ तस्मिन् काले वलदनस्य पछी भिरोद्कवलदननामा बाजिलीयेो 
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२९० राजावल्याः दितीयं पुस्तकं । २९ अध्यायः । 

राजा शिष्कियस्य पीडाया वातां श्रुत्वा दृ तैस्तस्य समीपं पत्राण्यपायनच् 
पेबयामास । ततो डिष्कियस्तान् सात्तात्क्त्य निजभाण्डागारासिस्ज- ५९ 
तसुवणानि गन्धद्रव्याणि बड्धमुल्यतेलानि निजास््रागाराणि खकेछेषु 
स्थितानि सकलवस्त्नि च द्ण्रयामास | दिष्कियेन तान् न दशितं यत् 
तादृशं किमपि वसत तस्य निवे्रने छत्से राष्ट च नासीत् । 

अनन्तरः भविष्यद्ादी विश्ायियो नरपतिं हिष्कियम् उपागत्य १५४ 
पच्छ ते मन॒जाः किमगदन्? ते च कसमात् स्थानात् तव समीपम् खा- 
गच्छन् ? तते दिष्कियो गदितवान् र्ते दरदेशाद् बाबिलाद् अग 

च्छन् | स पप्रच्छण्ते तव निवेशने किकिम् अपश्यन्? डिष्किये जगाद १५ 
मम निवेशने चद् आल्ते तत् सव्वै ते टृटवन्तः। अहं तान् यत्न दरिंत- 
वान् तादृशं किमपि व्यं मम कोाषमध्ये न विद्यते| अनन्तरं यिश्एयियो ५९ 
हभ्कियम् अव्रवीत्, परमेश्वरस्य वचो निप्रामय। पश्च तव पुतव्वेपुरुषा- ९७ 
दिभिस्ययावत् सञ्चितं यद्यत् तव निवेशने विद्यते तत् सब्ब यस्मिन् काले 
बाबिलनगरं नेव्यते तादृशः समय उपस्थास्यति तस्य किञिदप्यवशिष्टं 
न स्थास्यति परमेखर इति वचनं ब्रवीति । प्ररं तवोारससन्तानानां १८ 
मध्यात् कतिपया नीता बाबिलीयसाजस्य निवेशने छित्रपुंसलाः सन्तः 

स्थास्यन्ति । तते दिच्कियो विश्ायियं जगाद त्वं परमेश्वरस्य यद् वचा १९ 
भाषितवान् तद् उत्तमे । अपरं गदितवान् मम साजत्वसमये मङ्गलं 

सत्यता च भविष्यति 

रतस्य डष्कियस्यावशि्टं चरितं विक्रमश्च तेन युव्करिणीं प्रणा-९० 

लीच्च छत्वा नगराय तोयानयनच्वेतानि सव्वीणि चिद्भदादेशोयभूषतोनां 
पराढत्तपुस्तके लिखितानि किंन विद्यन्ते? अनन्तरं हिष्किये जिजपिट्ट- ९९ 
लाकवत् महानिद्रं गते तस्य छते भिनशिस्लतस्य पदे राजा बभूव । 

२९ रकविंशेऽध्यायः। 
१९ मिनशेः कुराजलं देवाच्चनञ्च ९० तस्य विरुद्धं परमेश्वरस्य दण्डाज्ञापमं १७ तस्य 

निधनं १९ अमानस्य कुराजलं ९२ तस्य निधनञ्ख। 

भिनशि दादशवत्छरवयसकः सन् राजत्वं वत्तम् खारभ्य पञ्चपच्चा- ९ 
शद् वत्खरान् यिरूप्रालमे राजत्वं चछवान् हिफसीवा च तस्य प्र 
ससोत् । परमेश्वर इखायेल्वंश्ानां सम्मुखादट् यान् भिन्नजातीयान् २ 
दवयाच्कार तेषां छणाद्ाचारसमं कुत्सिताचारं स प्ररमेश्वरस्य सा- 
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२१ अध्यायः। राजाबल्याः दितंःयं पुस्तकं | २९१ 

द च्तात् चचछछवान्। तस्य जनका दिष्कियो यानि भ्टगुख्थानानि विना- 
शितिवान् स तानि पुनव्वारु निम्मोपयाञ्चकार, परम् इखायेलीव 
च्याङवोा नरपतिरिव वालः छते वेदीखैत्यरच्तच्च स्थापयामास, खाका- 

५ प्रो यनच्तचगणं प्रणनाम सिषेवे च । अपरः मया यिरूशलमे निजनाम 
स्थापयिष्यत इति वाकं परमेशरो यन्मन्दिरमधि कथयामास तस्मिन 

५ परमेश्वरीयमन्दिरे देववेदी निंम्मौपयाच्चकार च । परः परमेशखरीय- 
भवनस्य दयोः प्राङ्गण्योः स अकाशीयतारकाणां छते वेदी निम्नाप- 

¶ याच्चकार । स निजपुचं वङ्किं प्रवेशयाञ्चकार गणकत्वं माहनञ्चाचचार 
भृतविदां गुणिनाञ्च कम्मं चछ्धवान् ल्यं स परमेश्वरं कापयितुं तस्य 

° साच्ताट् बहनि कुल्सितकम्भेणि चक्लवान्। अपरं स खनिर्नमितां चे्- 
प्रतिमां मन्दिरे स्थापयामास, किन्तु तन्मन्दिरुम् अधि परमेश्वरो दायुदे 
तदीयसुताय सुलेमने च वच डद कथितवान्, णखतस्मिन् मन्दिरे सवं 
षाम् इखायेलोयवंश्नां मध्यात् मवाभिरुचिते चिरूश्लमे निजं नाम 

= नित्यं मया स्थापयिष्यते । किच्च मयाते यदद् खाद्गापिता मम दासेन 

मृससा चते वत् शस्त्रम आदिद्टालदनुसारोणेव कम्मेकरणाय यदि 
यतन्ते तह्य जनपदल्तेषां पुव्वैपुरुषेभ्यो मया तारि तस्य जनपदस्य 

₹ मध्याद् इखायेलीयवं शं पदमेकमपि नापसारयिष्यामीति । किन्तु ते तद् 
वाक्यं न जग्टड्रपरःं परमेश्वर इखायेलवंशस्य सम्मुखाद् यावा जाती 
व्यनाशयत् ताभ्योप्यधिककुकम्भकरणाय मिनशिच्तान् प्रवत्तयामास। 

५० नन्तरं परमेरः खीयदासानां भविष्यदादिनां वदने वाचमिमां 
९६९ जगाद, विद्ृदाया राजा भिनशिरेतएनि दणारंकम्मोणि छतवान 

तस्मात् पुव्वे य इमोारीयलोका सन् तेभ्वोप्यधिकदुद्टाचारो जाते 
९९ निजपतिमाभि विंद्कदावंशमपि पापं कारिलवांश्चेतिदेतारिखायेलीव- 

प्रभुः परमेश्वर इमां वाचम् आचष्टे पश्चादहं यिरूप्लमं विद्भदाच्च प्रति 
तादृशो दुगतिम् नेव्यामि यस्याः अवणात सकललाकानां कणंद्वयं 

९९ सशब्दं भ विष्यति । चहं यिरूएएलमय्थोपरि शोमिरोणस्य खचम् खादहा- 
वीयवंशस्य खूचलम्बनच्च वित्तारयिष्यामि, वादक कञ्िन्मानवोा भोा- 
जनपाचं प्रग्टज्य न्युनीकरोति तादक् मया विरूशालमं परिमाच्छते। 

९४ मया निजाधिकरारस्यावशि्ा लाकासतयच्न्ते सिपुदस्ते समपिष्यन्ते च 
९५ ते निजसकलरिपुभि ग्रस्या लेकयाच्च भविव्यन्ति। यते मिसर्देष्णत् 

तेषां पिदलतक्षानां वद्हिरागमनदिनमारभ्याद्य यावत् ते मम साच्ात् 
५1 



२९२ सजावस्याः दितीयं पुसतक । २२ अध्यायः। 

कुत्पिताचारः कुन्वन्ता मां कोपयन्ति | मिनशिि बेह्भनां निदेषाां 
रुधिरं पातयित्वा चिरूग्रालमम् रकसात् सीन्नाऽन्यसीमानं यावद् 
रुधिरे पुरयामास तदन्यत् परमेश्वरस्य साच्तात् कु्सिताचारकरणाय 

स यिद्धदावंष्रमपि पापं कारयित्वा पातकी जातः। 

रतस्य मिनशेर वशिष्टं चरिचं तस्य सव्मैकरिया पापाचरणच्चेतानि 
सव्वोणि चिद्दादेशौयभूपतीनां पुराढत्तयुस्तके लिखितानि किं न 
विद्यन्ते? अनन्तरः मिनि निजपिटलाकवत् मडानिदां गत्वा निज- 
निवेशनस्यो द्यानेऽथ॑त उवस्याद्याने शसश्ानं लब्धवान् ततस्तस्य सुत ख- 
मनस्तस्य पदे राजा बभूव। 

चामोानोा दाविंशतिवत्सरवयश्कः सन् राजत्वं क्तुम् आरभ्य यिरू- 

श्रालमे डी वत्सरे राजत्वं चद्लवान् यटबानिवासिने हारूषस्य दुहिता 
मिशुह्ञेमता तस्य प्ररूरासीत् | तस्य जनका मिनशि यादृक् छतवान् 
साऽपि तादृक् परमेखर स्य सात्तात् कुत्सिता चारः चकार । तस्य ताते 
यस्मिन् वत्मनि चरितवान् साऽपि तस्मिन्नेव चचार । तस्य ताता यान् 
निगदान् पूजितवान् सोऽपि तानेव पूजयामास प्रणनाम च। सनि- 
जपिटलाकानां प्रभु परमेश्वरं तत्याज परमेश्वरस्य वत्मेनि न चचार । 

अनन्तरम् चामोानस्य भ्टव्यास्तं प्रति डां विधाय तस्य ग्रहे राजानं 
जघ्नः। तते देशीयलोका रान्न मानस्य बेाहकान् सव्वान् इत्वा तस्य 
तनयं योाश्ियं तस्य पदे राजत्वेऽभिषिषिचिरे। खतस्यामानस्यावशि्ं 
चरिचं यिद्धदादेप्रीयभूपतीनां पराटत्तपुस्तको विं लिखितं न विद्यते? 
अपरः स उवस्योाद्यानस्यिते निजश्सशाने निददितस्ततस्तस्य तनयो योा- 

शिवस्तस्य पदे राजा बभूव । 

@ क 4 

₹ द्वाविंशोऽध्यायः । 
१९ योशियस्य सुराजलं ३ मन्द्र जौणाद्वारणं र दशरोयवयवस्थापस्तकस्य प्रात्नि 

१५ भविष्यद्रादिन्या छलद्ायाः सविधं दूतानां प्रेषणं तस्या भविष्यद्राक्यच्च । 

येाशियि1<खवत्सरवयसवाः सन् राजत्वं कन्तुम् खारन्येकविंशद् वत्छरानं 

यिरूए़ालमे राजत्वं चकार वसकतीयस्यादायादइस्य दुदिता धिदोदा 

तस्य प्रखूरासीत्। स परमेश्वरस्य साच्तात् सत्कम्माणि चकार निज- 
पव्वैपुरुषस्य दायुदा व्मेनि चचार तस्य दच्तिणं वामं वा प्रति न 
धरावढते | 
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२२ अध्यायः । सराजावस्याः दितीय पुस्तकं | ९३ 

९ येशियस्याद्टादशे राजत्ववत्सरे मिगुल्लमस्य पेचेाऽत्सलियस्य पुतः 
श्राफनेा लेखके राक्ञा परमेखरस्य मन्दिरं प्रहिता वचड्ूदम् उक्तच । 
त्वं प्रधानयाजकस्य हिल्कियस्य समीप त्रजित्वा परमेश्वरस्य भवनम् 
छानी तान्यथंता लोकानां करेगा द्वारपालैः संग्टहीतानि सन्ीणि 

५ रजतानि गण्य । अपरः ये परमेश्वरीयभवनाध्यत्ताः काय्थं साधयन्ति 
तेषां करेषु तानि समर््यन्तां, अमरः ते मन्दिरस्य जीर्णौाढारकर्णार्धं 

€ परमेश्वरोयमन्दिर्स्य कम्मेकारिणां करेषु तानि समपेयन्तु | अथतः 

खचधारनिचायकष्थपतीनां वेतनाथं ग्टदस्य जीरगद्धाराव काष्ानां 
° खनितपाषघाणानाच्च कयाथंञ्च तानि समपवन्तु | किन्तु तेषां करेषु 

या मूडाः समर्पयिव्यन्ते ता अधि तैः समं गणना न भविष्यति यतस्त 
विश्वास्यत्वेन कम्म कुवन्ति | 

= नन्तरं प्रधानयाजका दिल्कियः शपनं लेखकवां जगाद मया परमे- 
खरस्य मन्दिरे व्यवस्थापुर्तकमिदं प्रापि । अनन्तरः दिल्कियेन श्रणफ- 

< नाय तत्पुस्तके दन्ते स तत पपाठ । अप्रं एफनो लेखको राज्ञः 
समीपं समीय तं बात्तामिमां बभाषे, मन्दिरे यावल्या मुदा असन् 
ताः सव्वीरतव दासैः संग्र दीताः परमेश्चरीयमन्दिरे नियुक्तानां काग्या- 

९० ध्यच्ताणां इस्तेवु समप याच्चकरिरे। अनन्तरः लेखकः प्राफने राजानं वच 
र्द ज्ञापयामास, याजका दिल्किया मद्यं पुस्तकमिदः ददिवान्, 

१९१ अनन्तरं शफनोा राज्ञः साच्तात् तत् पपाठ । तदानींराजा तस्य यव- 
९२ श्थापुस्तकस्य व चांसि निशम्य निज वसनं चिच्छेद । अपरः राजा याजकं 

हिल्कियं श्एफनस्य तनयम् खद्रीकामं मीखायस्य तनयम् अकनोारं 

९९ लेखक ्राफनम् असायनामानं परते दासमेकञ्चेत्यादिदेश, युयं गत्वा 
मम छते लोकानाञ्च छत्खस्य यिद्भदावंशस्य च निमित्तं तस्य लब्धस्य 

पुस्तकस्य वाचोाऽधि परमेश्वरः च्छत यत रखुतस्मिन् पुस्तके यद्यल्ि- 
खितम् आस्ते तदाचरणायास्माकां पुर्व्वपु रुषैरेतस्य पुस्तकस्य वाक्यानि 
न गहीतान्येतत्कारणाद् अस्माकं विरुद्धं परमेखरस्य मदहारोधः प्र- 

९४ ज्वलितः । अता याजका हदिल्कियेऽडहीकामेाऽक्नोारः शएफनोाऽसा- 
यञ्च वच्त्रागारस्याधिपते ₹हंसपेचस्य तिक्राहतनयस्य शल्लुमस्य भाीं 
ङल्द्ां भविव्यद्ादिनीम् उपाजम्म्ः सा यिरू़्लमस्यपाठश्लायाम् 

ष्सवसत् | च्छनन्तर तां समभाषन्त। 

९५ सातुतान् अआचचक्ते, सखायेलः प्रभुः परमेख्र इति वाचं त्रवोति 
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दी शाजावस्याः दितौयं पुस्तकं । २२ च्यध्यायः। 

या मानु युष्मान् मम समीपं पेषयत् तंन्रुत, परमेशः इति वाचं १९ 
निगदति पश्याहम् रखुतत् स्थानं तच्निवासिनच प्रत्यमङ्गलम् अतो 
चिद्भदाया राक्ञायत् पुस्तकम् अपाटि तच लिखितं सकलम् अमङ्गलं 

चटविष्यामि । यतस्ते निजनिजहस्तानां क्रियाभि मों कापयितुं मां वि- ९७ 
हायेतरदेवान् उदिश्य धूपान् ज्चवालयन् र्तत्कारणाट् र्तस्य स्थानस्य 

विरूढं मम करोधाभिः प्रज्वलितवान् सन निव्बोस्यते। परमेखरं पटु ९८ 
युष्मान् प्रेषितवान् य यिक्लदाया राजा तम् इदः वचोात्रूतत्वं यानि 
वचनान्याक्णयस्तान्यधीखायेलः प्रभुः परुमश्र इति वाचं वदति, 
स्थानम् खतत् तच्निवासिनख चमत्कारशएपास्परदानि भविष्यन्तीति तेषां १९ 
विरूद्धं मया यद् उक्तं तस्मिन् त्वया रते तदीवान्तःकरणं कोमलम् 
अभवत् त्वद्व परमेश्वरस्य साच्तात् नन्ाऽभवेा निजवसनं छित्वा मम 
सम्मुखे ऽरन्दचेतत्कारणात् परमेश्रः कथयति मयापि त्वदीयं वच 
च्ाकणितं | ऋद्धं तव पिटलाकैः समं त्वां संग्रहिव्यामि त्वं शान्तया ९० 
निजश्सश्ने एयिष्यसे किच्चाइम् रतत् स्थानं वान्यमङ्गलान्धानेव्यानि 
तानि तव चाच्तुवाणि न भविष्यन्ति । अनन्तरः ते राजानं तां वात्ता 
जगदुः | 

न 9 ॐ र 

९२ चयोविंशोऽध्यायः। 
१ सभयां पस्तकस्य पठनंरे लाकेः समं नियमस्य स्थिरोकरण देवपूजायासदीय- 

द्रव्स्थानानाश्च नाश्टनं ९५ वेथेखस्य वेद्या अश्चिकरणं २९ निस्तारपव्वपासलन ९४ 
दुषट्लाकानां दू-रौकरणं २९ यिहदाया लोकान् भ्रतौञ्चरस्य क्रोधः ९९ समर 
याश्एयस्य निधनं ३९ तटोधतनयस्य यिदायादसरुस्य बन्धनं २९ यिरायाकौमस्य 
क्रुराजलच्च। 

# क 

चऋनन्तरः राक्ता प्रिता दूता यिद्ूदादेश्स्य यिरू्लमस्य च ९ 

सव्वोन् प्राचौोनलाकान् तस्य समीपं समानिन्युः| खनन्तरं नरपतिः ९ 
परमेश्वरस्य मन्दिरं जगाम यिहृदादेणोया यिरूशलमनिवासिनख सर्व्व 
लाका याजका भविव्यदादिनः च्ुद्रा महान्तश्च सर्व्वं मनुजास्तेन समं 
जग्मुः । अनन्तरः राजा परमेश्वरौयमन्दिरे लब्धस्य नियमयपुत्तकस्य 
सकलवचांसि तेषां कणमेाचरे पाठयामास । 

* (८ [र 

अपरः नरपतिः स्तम्भस्येकस्य समीपे तिन परमेखखरस्य सात्तात् ९ 

नियमम् समं चकार, वयं परमेश्वरम अन्गमिष्यामः सकलमनोाभिः 
२५५ 



दे ष्यध्यायः। सराजावल्याः दितीयं पस्तकं । २९५ 

# प्राये समं तस्याज्ञाः साच्यवचनानि विधींश्चाचरिव्यामेाऽस्मिन् पुस्तके 

लिखितानि सन्मीखि नियमवाक्यानि पालयिव्यामच्ेति, ततः सव्वं लाका 
४ पि तं नियमम् अङ्गोक्लतवन्तः | अपरं वालख्ेव्यठक्तस्य गगन ख - 

नच्तच्राणाच्च निमित्तं निभ्मिताजि यावन्ति पाचाणि तानि परमेश्व- 
रस्य मन्दिराद् वदष्कुरुतेत्याज्ञां राजा प्रधानयाजकं हिल्किवं दिती- 
यपर््ययस्य याजकान् द्वारपालांख्च समादिशत् । अनन्तरं स यिरू- 
श्रालमस्य वदः किडेणस्य प्रान्तरे तानि दायित्व तदोयभस्मानि 

५ वैयेलं निनाय । अपरः यिद्भदादेशोयश्चूपतिभि नियुक्ता ये देवाच्च॑का 
याजका विद्भदादेशोयनगराणां निकटे विरूपएलमस्य चतुदि्तु चाच- 
स्थानेषु धूपान् च्यज्वालयन् ये च वाले ख्य्याय चन्द्राय ग्रदेभ्य खाका- 

९ शीयच्योतिर्गंणाय च धूपम् अज्वालयन् तान् पदव्युतान् चकार । अपरः 

परमेखरीयमन्दिरस्य मध्यात् चैत्यप्रतिमां बदव्वत्य यिरूश्ालमस्य 
वहिः किेागखेतसः समीपम् अनीय किनोणखातसि तां दादइया- 

मास पेषणेन धूलीवत् चृूणयित्वा सामान्यलेकानां सशानेषु तां घूलीं 
७ विचकार च । अपरं यच नाय्येखेत्यमत्तंः छते दू ष्यवस्त्राणि निभ्मितव- 

व्यस्त प्ररमेशरीयमन्दरिस्य समोपे स्थितान् युष्टक्गारकारिणां ग्टहान् 

= बभञ्च । परः स सकलान् याजकान् यिह्कदानगरेभ्यः समानिनाय 

किञ्च गेवाम् आरभ्य वेशवां यावद् यच याजका धूपान् अज्वालयन् 
तान्युचस्थानानि सर्व्वीरश्ुचीनि चकार किच्च गेोपुराणां निकटे 
खितानि भ्टगस्थानानि विशेषत नगस्प्रवेशिनां वामपा स्थितं नगरा- 

९ श्यच्तस्य विद्दाशरूयस्य गापुरख्धं भ्टगुख्ानं बभञ्च । किन्तु ग्टगुस्थानीय- 

याजका चविरूप्ालमे ख्ितायाः परमेश्वरी ययन्लवेद्याः समीपं नाग- 

च्छन् ते वोवलं खेघां भातृगां मध्ये तिषन्तः किष्ठश्ून्यान् पुपान् अभु- 
९० ञ्जत । कथ्िद् यत् मालकम् उदिश्य निजतनयं तनयां वा वहिन 

प्रवेष्येत् तदथं स दिन्नामवंशस्य निङ्ग्मा स्थित ताफताख्य स्थानम् 

१९ अमेध्यं चकार | अपरं यिद्दादेणौये राजभि यं वाजिनः खग्याय 

दत्तास्तान् परमेखरीयमन्दिस्स्य मध्याद् अथंत उपनगरनिवासिनोा 

निथनमेलकनान्नः कछतनप्सकस्य वासाता दवयाञ्चकार वङ्धिनाद्य- 

१९ रथं दाहयामास च । अपरं खपतिराहइसस्य प्रासादोपरिस्थकारस्य 

रे विद्वदारेशीयराजे निंम्मिता वेदीः परमेखरीयमन्दिरस्य प्राङ्क 
र्योख्च मिनशिना निभ्मिता वेदौ भका स्थानान्तरोकद्य च तासां धृलों 
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२९द् राजावल्याः दितीयं पुस्तकं । ९२ अध्यायः। 

किदेणखेतसि निचिच्तेप । परम् इखायेलवंशस्य राजा सुलेमान् €९ 

यिरूएलमस्य सम्मृखे विनाशकशिलेचयस्य दच्िगे सीदोनीयानाम् 
अस्तारातनाम्ना एणाददेवस्य निभित्तं मोायावीयानां किमेश्णस्यस्य 
छणाददे वस्य निमित्तम् अम्भेानवंशस्य मिल्क मास्यस्य गा देवस्य 
निमित्तच्च यानि ग्टगुख्यानानि निभ्मितवान् तानि खपतिरशचीनि च- 

कार् | अपरः ताः सकलाः प्रतिमा बभञ्च चैर च्तांख चिच्छेद तेषां ५५ 
स्थानानि मनुव्याणं कोकसैः पूरयामास च । | 

अनन्तरः निवाटस्य सतायो चास्वियाम इखायेल् वंशं पापं कारि- १५ 

तवान् तेन निभ्बिता या यज्ञवेदी य भ्टगुस्थानं वेथेलेऽतिषत् सा 
यक्नवेदी तच भ्टगुख्थानमपि योाश्ियेन बभञ्जे । स भ्टगस्थानस्य प्रतिमां 
वदह्िना दाइयित्वा भूलीवत् चुगैयामास चैत्यमूत्तिं दाहयामास च । 
अपरः योश्यिन मुखं पर वक्यं तच पर्व्वते शसश्ानेषु दृष्टेषु पुरा येनेश्व- १९ 
सोयक्तोकेन तानि कम्माणि निर्दिष्टानि तेन घोधितानां परमेश्रीय- 
वाक्यानाम् अनुसारोणैव राच्रा दूतान् पदित्य तेभ्यः इसश्रानेभ्यः कीक- 
सानि समानीय वेद्या उपरि दादयित्वा वेदिस्खचिरकारि। अनन्तरं ९७५ 
स पप्च्छ मया योऽसे स्तम्भो दश्यते स किम्भूतः? तते नगरीयलो- 
कातरं प्रतिजगदुः युरा व रंखरीयलाकेा विद्कदात खागत्य वैयेलख्धाया 
यज्ञवेद्या विरुद्धं त्वया क्रियमाणानाम् रतेषां कम्मेणां कथां चाषित- 
वान् सदं तस्य उसशानं | तता राजा जगाद, र्नं विजडहोीत किट् 

खलस्य कीकसानि न स्थानान्तरीकुग्यत् । खतः शामिरोणाद् खागतस्य 
भविष्यदादिनः कीकसेः समं तस्य कोकसानि लाके विंजद्दिरे। अपरः ६९ 
प्नोमिरोणदेशस्य सकलेषु नगरेषु यानि कोधजनकानि ्टगुस्थानीय- 
मन्द्िराणीखायेलोयराजे निम्मितानि तानि स्वापि याशिय उचि- 
च्छेद वेयेने स यद्यत् कछतवान् तत्तदेव तान्यपि प्रति चकार । तचत्यान् ९० 
भ्टगुख्यानीययाजकान् सर्वाञ वेदीनाम् उपरि जघान तदुपरि मनु- 
व्याणां कौकसानि दादइयामासच। ततः परं स विरूगप्मलमं पराव 

जग्मिवान्। 

अनन्तरं राजा सकललाकान् इद्याज्ञापयामास युयम् ख्तस्य निय- ९१ 
मपुसतकस्य लेखनानु सारात् खेषां परभ परमेशखरम् उदिश्य निक्तारो- 

त्सवं कुरुध्वं । इखायेलीयवंशस्य शासकानां विचारयितुणां समयमा- ९२ 

रभ्येखायेलीयनस्पतीनां यिद्कदादेशौयनरपतौनाख्च राजत्वसमये तत्छ- 
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रदे अध्यायः राजावल्याः दितौयं पुस्तकं । २९७ 

२ टरो निस्तारोत्सवेा नाकारि। योश्ियस्याण्टाद द्रे राजत्ववत्सरे विरू- 
श्रालमे परमेश्वरोदेशकः स निस्तारोात्वेऽकारि । 

९४ परमेश्वरस्य मन्द्रे याजकेन हिल्कियेन लब्धे पुस्तके यानि वयवस्था- 
वचांसि लिखितान्यासन् तानि सव्वाणि स्थिरोकक्तैम् ङच्छन् योाशरियो 
चिद्कदादेशे विरूालमे च विद्यमानान् भ्ूत्ञान् गुणिने वियदहान् 

९५ प्रतिमा ण्यवस्तृनि च सव्वाण्णचिच्छेद । सन्वेन्तःकरणेन सर्व्वाः 
सव्वेश्त्या च मूससे निखिलव्यवस्थानु सारात् प्ररुमेश्वरं पति मनः- 
परिवत्तेने तस्य तुल्यः कोऽपि नरुपति्लस्मात् पूव्वं नादभवत् तस्मात् 
परमपि केऽपि तस्य तुल्यो नाभवत् 

९६ तथापि मिनशिर्यैः कोाधजनकैः कर्म्मभिः परमेश्वरः केधयामास 
तत्कार्णादर् विद्कदा वंशस्य प्रतिकूलं परमेशखरस्य यो मदाकोपेऽभ्यजा- 

९७ यत, तस्मात् परमेशरो न परावटते। अपरः परमेखर अाचचच्ते मवा 
यादृग् इखायेलवंप्रो निजदृष्टिता दवितस्ताटग् विद्ृदावंश्ते दवयि- 
व्यते यच्च नगर मयाभिरुचितं तन्नगरं किच्च मम नामघेवम् रतस्मिन् 
स्थाने स्थास्यतीति वचो वन्मन्दिरमधि मया कथितं तदपि मया परि- 

९८ त्यच्छते । रतस्य यशवस्यावशिटं चरि चं यच तेन छतं तत् स्वे विद्भ- 
दादेश्योयन्टपतीनां पुराङत्तपुस्तके लिखितं किंन विद्यते 

९२९ तस्य समये मिखीयो नरपतिः फिन् निखुर्ररीयन्टपते विरद 

फरातसरितः सतिधं जगाम तते याश्ियिन राच्वा तस्य विरुद्धं युब- 
९. यात्रायां कछ्लतायां स तं साक्तात् प्राप्य मिद जघान। अपरं तस्य दासा- 

स्तस्य कुणपं रच आरोप्य मगिद्ता विरूष्लमं नीला तं तसय निन- 
श्रमश्राने निदधिरे । अनन्तरं देशौोयलोका बोश्िविस्य तनयं यिदायाहसं 
नीत्वाभिषिच्य तस्य परे राजानं चक्रः| 

२९ विद्वादसस्त्रयोविंशतिवत्छर वयस्कः सन. राजत्वं कन्तुम् आरभ्य 
यिरूशालमे चन् मासान राजत्वं चकार लिवनानिवासिनेा विरि- 

२२ मियस्य दुहिता इमटल् तस्य प्ररासीत् । स निजयपिहलोाकानां 

२३ कम्भानसारतः परमेश्वरस्य सात्तात् कुल्सिताचारः चकार। किन्त सं 
वद् यिरूशालमे राजत्वं न बुष्यात् तदथं फिरन् निखुं हेमातदेश 

स्थरिलज्ञायां तं बबन्ध देशे च शतकरिक्ररपरिमितं रजतम् रककिक्तार- 

६५ परिमितं खणच्च दण्डं निरूपयामास | अनन्तरं फिरान निखा 

शियस्य पचम इलिवाक्रोमं तस्य जनक्रस्य योशणियस्य पटे राजानं 
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३९ राजावल्याः दितीयं पुस्तक । २४ अध्यायः | 

छत्वा नस्य नाम यिदायाक्तोम इति चकार विद्ायादइसच्च निनाय ॐ 
ततः स मिसरदेशं गत्वा तच स्थाने ममार । अनन्तरः यिददायाकौमः ९५ 
फिर तानि द्वयानि सवणानि च ददौ किन्तु फिरोण खाच्तानुसा- 
खात् तेवां रजतादीनां पररिशिधाधं जनपदे करं निरूपयामास, स 
पिरोे निखवे दानार्थम् रक्ैकलाकस्य सम्पदनु साराद् देशोयप्रजाभ्यो 
स्जतं छवणच्चाददे। 

यिद्टायाकोमः पञ्चविंशतिवत्सरवयसखाः सन राजत्वं कचम् खारभ्य दर् 
चिरूप्लम र्काद्प्वत्सरान् राजत्वं चकार रूमानिवासिनः पिदा- 

यस्य दुदिता सिवुदा तस्य प्रखूरासीत्। स निजपिटलाकानां कम्मानु- २० 

सारात् परमेश्वरस्य स्तात् कुत्षिताचारुं चकार । 

९४ चतुविंशाऽध्यायः। 
१ चिद्धायाकोमस्य बाबिलोयन्टपतेरधीनलाखौकरणं ५ तस्य ख्युः = तत्सुतस्य चिद्दो- 

याखोनस्य कुराजत्वं १५० तस्य तदयबडलाकानाच्च वन्दोभवनं ९७ सिरि कियसय 
क्रराजलं बाविलोयभूषतेरधोनलाखौकरणच्च 1 

चिद्धयाकीमस् राजत्वसमये बाविलौयो मद्धोपति निवृखलित्छर ९ 
अजगाम, यतः स चीन् वत्सरान् यावत् तस्याधीनतायां स्थित्वा तस्या- 

शधीनत्वं पुनरनङ्गीक्लतवान्। अपरं परमेश्वरेण तस्य विरुडं कसदीयानाम् २ 
अरामीयाणां मेायावौवानाम् अम्मोनवंशौवानाच्च दस्युनिवदाः पेरया- 
दकिरे ; परमेश्वरः खीयदासानां भविष्यद्वादिनां वदनै येद् वच उक्त 
वान् तदनुसारेण स विद्कदादेश्ं विनाशयितुं तस्य विरूढं तान् प्रेषया- 
मास। तत् सर्व्वम् अमङ्गलं परमेखरस्येवाज्ञया विद्कदा वंशम् खाच द 
काम, यता मिनशिना यानि सन्वैशि पापानि चकिरे तत्कारणात् सतं 

वंशं खसम्मुखाद् दवयितुं निरूपयामास। भिनशि निंदाषाणां रुधिरं * 
पातयन् तेन निदेषाणं रुधिरेण यिरू्लमं परिपूरयामास ततः 
परमेखखरः च्तमितुं मतिं न चकार । 

र्तस्य विददायाकोमस्यावश्ष्टिं चरि चं सव्वेकम्मै च विद्कदादेशीय- ५ 
भूपतीनां पुराढनत्तयुस्तके लिखितानि किंन विद्यन्ते? अनन्तरः विदाया- ई 
कमे निजयपिटटगणवत् मद्धानिन्रां गते तस्य खता विदह्धायाखीनस्तस्य पदे 
सजा बभूव । अनन्तरं मिसे महीपतिः खीयदेश्ात् पुन नाजगम्मि- 
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२४ अध्यायः | राजावल्याः दितोयं पस्तकं | २९९ 

ॐ वान् यते मिसर सरितमारभ्य फरातनदः यावत् मिखीयनरपते 

यद्यट् खासीत् तत् सव्वं बाविलीयोा नरपति जितवान् । 

= विद्धयाखीनेाऽदटादशवत्सरवयस्कः सन् राजत्वं कत्तंमारभ्यं विरू- 
श्ालमे चौन् मासान् राजत्वं चछ्धवान्। विरूप्ालमनिवासिन इलना- 

€ धनस्य दुहिता निङद्टा तस्य प्ररासीत् । स निजपितुः कम्मैवत् पर 
मेखर स्य सात्तात् कुत्सिताचारः चकार | 

९० तस्मिन् समये बाविलीयनरपते निवुखलित्छरस्य दासेया विरू- 
९९ ्एलमं समीय नगरम् अरुन्धन् । परः तस्य श्ये नेगरे रुध्य- 

माने बाविलीयराजोा निवुखलित्छरः खयं नगरस्य प्रतिकूलम् खाज- 
९९ गाम । तता विद्कदावंश्ौयो विद्ायाखोनोा मदीपतितस्तस्य माताभ्टत्या 

मृख्या साजग्ट इस्याध्यच्ताश्च बाबिलीयमद्धी परते राजत्वस्यादटम वत्सरे तेन 
९९ दिर । अनन्तरं परमेश्वरेण यथेक्तं तदत् स तस्मात् स्थानात् पर- 

मेश्वरीयमन्दिरे स्थितं सकलं खापरतेयं राजनिवेशने स्थिते निखिलं खा- 
पतेयच्च निनायेखायेलः घुलेमना नरपतिना निभ्मितानि यावन्ति हेम- 

१४ भाजनानि परमेशखसैयभवन असन् तान्यपि र्वा जग्राह | परं 

स विरूणलमस्थितान् सकलमनुजान् अखिलान् अधिपतीन् निखि- 
लान् बलिना भटांख् प्रवासयामास, दप्रसदखाणि लोका निखिलशि- 

ल्यिनः कम्मेकारिणख तेन प्रवासयाञ्चक्रिरे तता जनपदे दुगंतमनुजे- 
९५ भ्योऽपरः कोपि नावशिष्यत। अपरच्च स यविदायाखीनं पतिमपि बा- 

जिलि प्रवासयामास। राजा राद्धा माता मदिष्यो राजयपुय्यौ खथ्यत्ता 
९९ जनपदस्य मुस्यमनुजाखख तेन चिरूद्रालमाद् बाविलं निन्यिरे । सत्यं 

सव्वं बलिना लाका अर्थतः सप्तसदखाणि मानवा बलिने युद्धयेग्याखख 
सदखं शिल्पकाराः कम्मंकाराख मनुजा बानिलि प्रवासाय बानिलोयः 
राजेन स्थानान्तरीकताः। 

९७ नन्तरं बाबिलीयोा राजा विद्ायाखोनस्य मातुलं मत्तनियं तस्य 
पदे राजत्वे जियाजयामास तदीयं नामधेयं वणीन्तरीदछव्य सिदिकिय 

१८ इति चकार च | स सिदिकिय र्कविं्तिवत्सरवयस्कः सन राजत्वं 

कत्त प्रारब्येकादश्र वत्सरान् यावद् विरूलमे राजत्वं चकार । लिव्- 
९८ नानिवासिने विरिमिवस्य दुहिता इमूटल् तस्य प्र्रासीः. 

चिद्धयाकोमस्य निखिलकम्मानुसारात् परमेश्वरस्य सात्तात् कुत्सिता- 
९० चारं चकार | अपरं यिरूएएलमनगरः यिद्धदावंएच्च प्रति प्ररमेश्ररसय 
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३०० राजावल्याः दितीयं पुरतकं । २५ अध्यायः, 

केधात् तौ यत् तस्य सम्मुखाद् दूरोभवेताम् र्तदथेम् र्तादृश्टे 8 
दश जघटे । अपरं सिदिकियो बाविलीयराजस्याघीनत्वम् अनङ्गे 

छत वान् । 

9 श नि 

२५ पच्चविंशेऽध्यायः। 
९ यिरूष्लमस्यावराधनं ४ सिदिकियस्य तलं ल्ाकानाच्च वन्दिताय नयनं १३ 

मन्द्रस्य वस्तनां लाठनं ९८ प्रधानलाकानां वधः २२ गिद्यस्य शसनपदे निय 
क्लं २७ बाबिलोयनरपते राजसभायां यिडायाखोनस्य समन्रतिः। 

अनन्तरं तस्य राजत्वस्य नवमवत्सरे दप्रममासस्य दशमे दिने ९ 
बानिलोयमदीपति निवुखलित्सरस्तस्य निखिलसैन्धानि च यिरू्- 
लमस्य विरुद्धं समेत्य शिविरं खापयाच्चक्रिरे तस्य चतुर्दिंच्तु दुगाणि नि- 

म्ममिरे च । सिदिकियस्यैकादष्ं राजत्ववत्छरं यावत् नगरः रुध्यमानं 
तस्यौ । ततच्तु्थमासस्य नवमे दिने नगरे महादुर्भित्तं बभ्रूव जनप- द 
दस्य मनुजानां निमित्तं भच्यं किमपि नासीत् । | 

अनन्तरः नगरे भस्रत्वं गते सव्व योद्धारो निश्यां राजोाद्यानस्य ४ 

समीपस्थयेा दयो भिंच्यो दौरस्य मागण पलायनं विधाय प्रान्तरगा- 
नमिन पन्थानं जंग्मः किन्त कसदीयाख्चतुद्दिच्त नगरम् यवेदन्त। अन- ५ 
न्तर कसदीयानां एतना नरपतेः पशाद धावित्वा यिरीद्धाः प्रान्तरे 

तं प्रापस्ततस्तस्य निखिलसेन्यानि तस्य सविधार् वय कीय्यन्त। खतस्तं नेर्- € 

प्रतिं त्वा सिल्ञायां बबिलीयश्छूपतेः सविधम् चखानीय तं प्रति दण्ड 

च्छाटेशि। ततः सिदिकियस्य समन्तं तस्य तनया ज्चिरे सिदिकियस्ये 9 

ज्ोचने उतपाटयाञ्चकराते स च पित्तलोयनिगडे बद्धा बाबिलं निन्ये। 
अपरञ्च पञ्चममासस्य सप्तमे दिने बाबिलीयमहीपते निंवृखलित्छ- र 

स्खानविंशे राजत्ववत्छरे रच्तकसेनानाम् अध्यच्तो निवूषरुदननामा 
नाविलीयश्चूपस्य भ्रत्य विरूएएलमम् खागव्य परमेशखरस्य मन्दिरः राज- ९ 

सदनं यिरूएलमस्य निखिलग्टदान् विशेषता टहददलिकाः सव्व 

वद्धिना दादइयामास । अपरं रसच्तकसेनापतेरनुगाभिन्यः कस््दीयाः ९० 
सेना विरूश्लमस्य चतुरदिंच्तु प्राचीरम् अभञ्चन् । ततः परः नगरेऽव- ११ 
शण्डा मन॒जा बानिलीय नरपतेः प्तं गताः पलातका खन्येऽवश्ष्ि ल 
काश्च रच्कसेनापरतिना निवूवरदनेन प्रवासयाच्चक्रिरे। केवलं जाच्ता- ९९ 

300 



९५ ध्यायः | साजावस्याः दितीयं पुस्तक । २०१ 

ॐ त्तेत्रसेवनाय भूमिकषेणाय च कतिपया दूगतलेाका रच्तकसेनापतिना 
श्घयाञ्चक्रिरे । 

९९ अपरः कसदीयैः परमेश्वरी य मन्दिरे स्थिती पित्तलमवै स्तम्भी पीठानि 
परमेखरीयमन्दिरे स्थितं पित्तलमयं सागरपाचञ्च खण्डं खण्डं विधाय 

१४ तेषां पित्तलं बाविलं निन्ये । अपरम् ऋजीषाणि दव्येः कुण्डानि खेदन्य- 
खेत्यादीनि यावन्ति सेवार्ंज्ञानि भाजनान्यासन् तानि सव्वीणि तैरप- 

९५ तानि । खण॑मयानां वद्धि पा्रकटादहादीनां छवणानि रूप्यमयपाचाणां 

९९ रूप्याणि च रच्तकसेनापतिना हतानि । सुलेमान् परमेश्वरीयमन्दिरस्य 
छते यत् स्तम्भद्यं सागस्पाचमेकं यानि च पीठानि निभ्मिंतवान् तेषां 

९७ निखिलपाचाणां पित्तलानां परिमाणम् असंख्यमासीत् । यतस्तयारे- 
कस्य स्तम्भस्य चत्वम् अदाद शदस्तपरिमितं तदुपरि च यः पित्तलमयो 

मूदधासीत् तस्य मूर उच्चत्वं इस्तचयपरिमितं किच्च स मूड येन जाला- 
छतिश््ल्यिकम्मेणा दाडिम्बखजा चावेष्रत तत् सर्न्वमपि पित्तलमयम् 
ऋछसीत् खप्ररं जालकम्भं विना दितीयस्तम्भः प्रथमस्य समान असीत् । 

१८ नन्तरं रच्तकसेनापतिः प्रधानयाजकं सिरायं दितीयं याजकं सिफ- 
९९ निं चीन् दारपरालांश्च दधार । अपरं नगरस्य योङणाम् अध्यच्तमेकं 

नगरे लब्धान् पञ्चजनान् राजसभासदोा जनपदीयसेनानाम् थ्यत्तं 
सेनागणयि तारं लेखकमेकं नगरे लब्धान् जनपदीयषट्टिजनांख दधार । 

९० स्च्तकसेनापति निंवुषर्दनत्तान् तवा रिलायां बाजिलोयनरपतेः स- 
९१ च्चिधिं निनाय । अनन्तरः बाजिलोयोा नरेखये इमातदेशस्थायां रि- 

ज्ञायां तान् ताडयित्वा मास्यामास । इव्यं विद्ृदावंशोयलोाका निजद- 

शट् दरे प्रवासयाच्चक्रिरे। 
९९ बाबिलीयमडहीपतिना निवृखलित्सरेणाव्रेषिता ये लाका चिद्भदा- 

जनपदे ऽतिष्टन् तेषां श्सकपदे एफनस्य पत्तो ऽदीकामस्य युक्त 
९६३ गिदलियस्तेन नियुयुजे । अनन्तरः बाविलीयनरपतिना गिद्लियः श- 
 सकपदे न्यय॒ज्यतेति वात्तयां सेनापरतिभिक्तेषां लकेश्च श्र॒तायां निध- 

नियस्य युच्च इसमायेलः कारेस्य पुत्तो योहाननोा निटोफातीयस्य 
तनहृमतस्य युचः सिरायो माखातौवस्य पुन्न यासनियस्तेवां लोकाश्च 

९४ भिस्पायां गिदलिचस्य समीपम् आखाजग्मः । नन्तरं गिदलियल्तेषां 
समीपे तेषां लेोकानाच्च समीपे पथं छत्वा जगाद, यूयं कस्दीयानां 
दासेभ्यो मा भीता जनपदे वसत बाबिलीयनरपतिं सेवध्वच्च तेन युष्माकं 
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३०२ वंशा व्याः प्रथमं पुस्लकं । ९ ध्यायः । 

चेमं भविष्यति । किन्त सप्तमे मासि राजवंप्रजात इलीश्मस्य पत्तो च 
निथनिवस्य पच इसमायेलस्तेन सदापरे दशजनाख्ागत्य गिदललियं 

मिस्पायां तस्य सच्चरिधो वत्तमानान विद्धदीयान् कसदीयांख ताडयित्वा 

जघ्रुः। अनन्तरः चता म दान्तश निखिलमनुजाः सेनापतयञ्च समुल्याय ९९ 
मिसरदेशं जग्मु यतस्ते कसदीयेभ्यो विभयाच्चकुः। 

अपरः यिद्कदावंशीयन्टपस्य चिद्धायाखीनस्य प्रवासस्य सप्तचिंप्व- ९७ 
त्छरस्य दादशमासस्य सप्तविंएे दि वसेऽथेता बानिलीयन्टप इविल्मि- 
रोदको यदिन त्रे खाजतवं कर्तुम् आरेभे तस्मिन् समये स चिदा 
याखीँनं राजानं कारातो माचयामास। पर तं परति पीत्यालापं रन 

चकार यावन्ता भूपतयख् तेन समं बाविल्यासन् तेषां सर्व्वघाम. खास- 
नेभ्यस्तसमौ श्रम् असनं ददौ तदीयानि कारावसनानि परिवन्तेवा- २९ 
मास च। ततः स यावज्जीवनं तेन समं भेाजनपाने अकरोत् | अपरं २० 

तस्य छते निव्यदत्ता रा्ञा निरूपितावां तस्य यावज्जीवनं प्रतिदिनं 

नित्यजो वनोापायस्तस्मे यञ्चाणत । 

वंशावल्याः प्रथम पस्तकं । 

९ प्रथमोऽध्यायः । 
१ नेरदपय्येन्ता वं श्ावलिः ५ येफतो वंश्एवलिः ८ दामा व॑ंशवलिः १७ शमे वंश 

वलिः २४ इब्राहौमा वंशा वलिः २९ इस् मायेला वं श्णवलिः २२ किटराया दसा- 
कख वंष्वलिः ६५ एषावा वंश्वल्लिः ४७ तदीयवंशस्याधिपतोनां नामानि च । 

खदम् एत् इनोश्र् कैनन् मदललेल् येरट् दनेक् मिथुशेल द लेमक् 
नेद एणम् हाम् येफत्। 

रुतस्य येफतः सन्ताना गोमर् माजुज् मादय् युनान् तूवल् मेक 
तोर्स्। तख गोमरः सन्ताना अखिनस् रीफत् तागमं च | अप्र 
यूनानः सन्ताना इलीश्य तशीश कित्तोम् दोादानीम्। 

दामः सन्ताना क्रूश्र मिसर पुट किनान्। करूषः सन्ताना: सिवा 
दवीलाः सवता र्यमाः सव्तिखाच्च, अपरः सयमाः सन्ताने शिवादि- 
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१ अध्यायः चं्रावल्याः पथमं पुस्तकं । ३०द् 

€ दने | कूशः खत निम् स एथिवीमध्ये प्रराकमी भवितुम् आरभत । 
१९ परं मिसरः सन्ताना लूदीयानामौयलिद्ावीवनप्ुदहीयपरुषोयाश्च 
१९ लाकाः पिले यानाञ्चादिपरूषाः कस लहो याः कारोयाख लाकाः। अपरं 

१४ किनाने ज्येषः पन्नः सीदन् ततः परं डित्तीययिवषीयेमोरीयगिगा- 

९९१ शीयडव्वीयार्कींयसीनीयाव्व दीयसिमारीयहमातीया मनजाः। 

९७ अपरच्च रामः सन्तानार्लम् खश्रूर् अपाच्तद् लट् अराम् ऊघ् इल 

१८ गेधर् मण । रतस्य अफच्तदः सन्तानः ष्रलदः प्रोलदस्य सन्तान खवर 

९९ खरो द पुतन, खकस्य नाम पेलग ( अध॑ता विभागः) यतत्तदानीं 
९० एथिवी विभक्ता बभूव, तस्य मातु नाम क्तन् । रतस्य यक्तनः सन्ताना 
९९ अल्मेादद् शेलप इत्समावत् यरा इादोाराम् ऊषल् दिक्ला वल् 
९३ अवीमायेल् शिवा ओफीर इवीला योवव्, रखते सर्वव यक्तनः सन्तानाः। 
२४ णाम् अफच्तट् शल खवर पलग रियुः सिरू्ग नाद्र तेर 

९८ इत्राम् अथत इनादहीम् । इत्रादीमः खताविसदहाक् इसमायेल् च। 

९९ तयो वेशावलिः। इसमायेला व्येष्टः पुल्ल निवायोत् प्रश्ात् केदर् 

३९ अद्वेल भमिवसम, भिष्मा दूमा मसा ददर तमाः, विदुर् नाफोश् 

केदिमा रखते सव्व इसमायेला व्ण 

२९ उत्रादीम उपपल्याः किटूरायाः सन्तानाः सिम्नन् यत्तन् मिदान् 
भिदियन् विशवक् शरदश्च । अपरः तस्य यच्तणः सन्तान शिविादि- 

द दने किच्च मिदियनः सन्तानारेफार्फर इनोाक् अवीद इल्दाया 

३४ रखते सव्वं किटराया वशः अपरम् इ्त्राहीमः पुच्लाय इस्इाक् तस्य 

परन्चावेषाविखायलोा। 

६५ ण्षावः पुच्लाडलीफस रू्येल् यिय यालम् कार । तस्येलीफसः 

२७ पच्लाः, तेमन यमार सिफा गयितम् किनस् तिन्ना ऽमालेक्। परः 
दे कल्येलः पुता नदत् सेरः म्मा भिसा च| सेयीरः छता लाटन् 

२९ ए्टोवल् सिवियेन् यना दिशन् रुत्छर दीष्न् च| अपरः लाठनः 
५० सन्तान हारिदेममे। लाटनख तिन्नानामिका भगिन्यासीत् | परं 

प्रवलः सन्ताना अल्बन् मानहइत् ण्वल् शिफा आनम् । अपरम् 
५१ अया अनाश्च सिवियोानः सन्ताने अपरम् अनाः सन्ताना दिशन् 
४९ दिनः सन्ताना दिमद्न् इशवन् यिचन किसान । अपरम् र्त्स॒- 

सस्य सन्ताना विलइन सावन् याकन् | अपरम् ऊष् अरान् च दशनः 

सन्ताना 
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३०8 वं्वल्याः प्रथमं पुस्तकं | २ अध्यायः। 

खाये जनपदे साजत्वात् पुव्वैम् णते राजान इदामदेषे राजत्वं ४ 
चक्रः| वियोरो वेलानामा सतः, दिन्इावानगरच्चं तस्य राजधान्धा- 
सीत् । अनन्तरः वेले म्टतवति वखानिवासिनः सेरस्य पुत्तो योावव् ४४ 
तस्य पदे राजत्वं चकार । अपरं योववि ग्टते सति तेमनदेशीयेो इम् ४५ 
तस्य पदे राजत्वं चक्षार | अपरं इष्मि म्टते सति विददः तोयो ५९ 
दददट् मोायावौयपरान्तरे मिदियनं जितवान् स तस्य पदे राजलं 
चकार तस्य राजधान्याशख् नामधेयम् वीत् खासीत् | अपरं इददि ४७ 
ग्टते सति मखेकानिवासी सन्छ्तस्य पदे राजत्वं चकार | परं सन्ने ४८ 
ग्टते सति पाराततटिन्याः समीपस्थरिदावोतनिवासों शल तस्य पदे 
राजत्वं चकार । अपरं प्रोलि ग्टते सव्यकनारः पुत्तो वाल्दइानन. तस्य ४९ 

पदे राजत्वं चकार | अपरं वाल्हाननि ग्टते सति दर् तस्य पदे ५० 
राजत्वं चकार पायुनगरच्च तस्य राजधान्यासीत् मेषादइवस्य दोहिची 
टदा दुदिता मिद्ेटवेल् च तस्य जायासीत् | अनन्तरं इदर् निधनं ५१ 
जगाम । डदोामीयराजानां नामानि, प्रथमं तिन्नः पश्चाद् ्छलवा 

विथेत् अदलीवामा खलाः पौनोान् किनस् तेमन् मिव्सर् मग्दीयेल् ५४ 

ङरम्। इम इदामदेशस्य राजान खासन्। 

त 

₹ दितोयोऽध्यायः। 
इखायेला वंश्ावलिः र यिहद्ा वंश्एवल्िः १८ काललेवस्य वं वलिः २९ दिप्राणएस्य 
वंग वल्लिः २५ चिर दसेलस्य वंभ्ावलिः २४ ेनस्य वंश्वलिः ४२ काल्तेवतन थ्य 
मश वंश्एवलिः ५० कालेवतन यस्य इरस्य वंश्वल्ि ख । 

इखायेल णते तनयाः, रूवेन् शिमियोन् सेवि यिंह्धदा इषाखर् सिवू- ९ 
लन् दान् युघकफ् विन्यामीन् नप्ालि गाद् खाण्ेर् | : 

किनानीवग्मूयस्य दुहितु गभं विद्दास्रयः सन्ताना जजिरे, णर् २ 

आनन् शलाखख, तेषां मध्ये यिद्दा ज्येष्टः पच्लः र्र् परमेशखरस्य 

साच्ताद् दुष्टा भत्वा परमेशखरेण व्यापादयाञ्चकरे । नन्तरं विद्भदाः 
पु वध्वास्तामये गभ तस्यास्सो पेरससेरहे जच्ाते यिद्धदास्ते पञ्चयत्ला 

बश्डवुः | तस्य पेरसस्य तनयो दत्रोण्डामूलोा दा । अपरच्च सेरदस्य 
तनयाः सन्दिरोधने हेमनः वःलकालोा दराशैते पञ्चजनाः किच्च सब्देः 
भोः कर्मः युत्त आखखनेा निवेदितं व्मधि निरे लङ्कितेखायेला 
विघ्नं चछ्छवान् । अपरम् ख्यनस्य तनयेऽसरियः। अपर द्िघ्रोणस्य < 
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र अध्यायः । वशावल्याः पनं पुस्लक॑ | ३०५ 

९० तनया र्ते यिरइमेलाऽरामः कालेवख्। रामस्य तनयेरऽम्मीनादव- 

९९ स्तस्याम्मो नाद वस्य पुच्लो यिदद वं शस्याध्यच्ते नइश्ोनः । नदश्टनख 
९९ तनयः सल्मानः सलमोानस्य तनयो वोायसः। अपरं वोयसस्य तनय 
९९ ओवेदः, वेदस्य युच्च यिश्वः। र्तस्य विश्वस्य ज्येष्टः पुत्र द्ली- 
१४ यावः, दितीयोाऽवीनादवः, तीयः एम्मः, चतुथा निधनेलः, पश्चमे 

९६ रदवः, ष ओत्समः, सप्तमे दायुद् । तेषां भगिन्यो सिरू्यावोगयिक्तै 
९७ किच्च सिरूयायास्त्रयः युच्ता ख वीये यायावेऽसाहेलश्च । अपरम् यवी- 

गयिलः खताऽमासास्तस्यामासा जनक इसमायेलीया येधरः ्चासोत्। 

१८ अपरः व्रणस्य तनयः कालेवो निजजाययोा यिरियोताद्धवयो 
१९ ग॑भयो य॑शरु शोववम् अदानच्चजनयामास। अपरम् खद््वायां ग्टतायं 
९० कालेव इणां व्वडत् तस्याञ्च इरा जन्ने। इरस्य सुत ऊरिः, ऊरेः 

सता विव्छलेलः | 
२९ द्िप्रोणः षट्िवत्सर वयस्कः सन् गिलियदजनकस्य माखीस्खदुहि- 
९२ तरं बयद्योपजम्मिवान् तस्या गभ च तसात् सिगूबो$जाचत । तस्व 

सिगुवस्य पुनो यो यायीरस्तस्य गिलियदजनपदे चयेोविंशतिनगरार्छा- 
९३ सन् | परन्तु गिश्ररीया खरामीवाञ् वायौरस्य तानि नगराणि किनातं 

तत्सीमास्थितम्रामांश्च साकल्येन षट्छिनगराणि तेभ्य ऽपद्ृत्य व शी चक्रिरे । 
२४ रखते निखिला गिलियद्तातस्य माखीस्स्य वंप्रा आसन् । अनन्तरः 

कालेवेफुथायां चप्रिणे गतवति द्रोणस्य जायावा अवियावा गभं 
तदार सस्िकायस्य जनकोाऽशद्वरोऽजायत । 

९५ दिप्रोणस्य ज्येषतनयो यो यिरइमेलस्तस्य ज्येष्टतनयोऽरामेऽपराख 
९६ पुच्ला वना र्ग चेोत्समेऽहियञच। अपरम् अटारानामिका विर- 
९७ इमेलस्यापरा जायेकासीत् तस्या आत्मज आनमः । अपर््च यिरद- 

मेलस्य ज्येतनये योऽरामरूस्य युक्तो मावोऽपरी यामीन रखकर | 
र्न्चखानमस्य युक्तो शम्मयो यादाख श्म्मयस्य तनयो नादवावोश्रये । 
९९ किञ्च अवोदयिलनामिकाया जायाया गभऽवीगश्ररस्य तनयावदवान- 

२० मालीदावजायेतां । अपरं नादवस्य तनये सेलदाप्ययिनी, स सेलदे 
९९ निरुप्य ममार । परम् अष्ययिमस्य तनये विश्वि विशये पचः 
९९ श्रोश्रनः एेशनस्य तनयोऽइलयः। च्चपरः शम्मयस्य मातु याद्ास्तनयै 
३९ येयरयोनाथने, स येधरोा निरपत्यो ममार । अपरः योनाथनस्य 

तनय पेलतः सासाख्। रते निखिला चिर ङमेलस्य वंश्राः। 
५८ 305 



३०५ वंश्वल्याः प्रथमं पुस्तकं । ३ अध्यायः) 

शनरनस्य तनयो नासीत्, बोवलं दुहितर आसन् किच्च यादानामा ९४ 

रेष्रानर मिखीय र्का दासेय चासीत् । अनन्तरं इएेएनेन निजकन्या ३५ 

खद्ासाय यार्ह विवाद्ाधंम् अद्ःचि ततस्तस्याम् अत्तयोाऽजायत। तस्या- २९ 
तयस्य तनया नायनः, नाथनस्य तनयः सावदः, सावदस्य तनय द७ 

स्फललः, फ््ललस्य तनय अओवेदः, चओवेदस्य तनयो येः, ये हास्तनये दम 
ऽसरियः, असरियस्य तनयो देलसः, देलसस्य तनय इललिवासाः, इलि- २९ 

यासास्तनयः सिस्मयः, सिस्मवस्य तनयः श्रह्तुमः, श्ल्लुमस्य तनयो ४१ 

यिकमियः, यिकमियस्य तनय इलौगए्माः। 

यिरइमेलस्य सहजस्य कालेवस्य व्येः सुता मेश्णः, मेष्राः सुतः ४२ 

सोफः, सीपस्य सुता मारे, मारेशः सुता डित्रोणः, डत्रोणस्य सुताः ४३ 

कोर इस्ता रेकमः शेम! ख । अपरः शमाः खता यकिंयमस्य जनके ४४ 

रेकमः, रेकमस्य खतः श्रम्मयः, प्रम्मयस्य खता मायोनः, मायोनस्य ४५ 

सता वेत्ुरः । अपरः कालेवस्योपपल्या रेायाः घता दारणे मोात्छा ४६ 
गासेसख, किच्च इहारणस्य सुते येहदयः । येददयस्य तनया रेगमे ४७ 

याथम गेश्रनः पेलट रेफाः एप | अपर कालेवस्योपपल्या माखावाः ४ 

खनि वर्तिनो । परन्तु तस्थां मट्मन्ना जनकः शपो मग्वेनागि- ४९ 

विययेख जनकः शिवा अात्तानामिका कालेवस्य दुदिता च जज्िरे। 

कालेवस्य वंशा रुते। डफाथाया गभजाते ज्येषटतनयोा इरः किरि- ५० 
यतयियारीमस्य पिता शवला वेतलेहमख पिता शल्मा वैतगादेरस्य ५९ 

पिता इारेफश्च। अपरः किरियतयियासरोमस्य पितुः श्योवलस्यात्मजौ ५२ 
इराया इत्सीदम्मनूखातञ्च | किरियतयिवारीमस्य वंप्रा चिचीयपुधी- ५२ 
यभ्रूमाधोवमिख्रायीयाः। परं तेभ्यः सरि यीयेदटायालीयौ सम्पन्नो । 
शस्मस्य वंशा वैतलेदमे निटोफा अटता वेतयायावः सरि योय इत्सी- ५४ 
इम्मनु लीय किच्च यावेसे वासकारी साफेरीयवंशः किच्च तिरिया- ५५ 
यीयशिमियतीयद्धखायीयाः। र्ते निखिला रेखववं शस्य पितु दरीमखय 
सन्तानाः केनीयनान्ना विख्याताश्ासन्। 

छन = 
रे ठतोयाऽध्यायः। 

९ दायूदा वंश।वल्लिः १० सुलेमनों वं्व लिः १७ यिखनियस्य वंशावलिख । 

छत्रेणे दायुद र्ते पुक्लाः प्रसघुविरे । यिप्रौयेलोयाहोनोायमायां १ 
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दे -कच्ायः। बश्वल्याः प्रथमं मुस्तकं ३०७ 

गभेजातेऽस्नोननामा दायुदो ज्येष्टः यु्लो ब्व ; अपरः कम्मिलीयावो- 
९ गयिलाया गभेजाते दा नियेला दितौयः पुतो बभूव; अपरं गिशुरस्य 
चट पतेस्तल्मयस्य दुहितु माखाया गभंजाताऽवश्शएलोामनामा तीयः 
युक्तो बश्चूव; परः इगीताया गभेजातोाऽदोनिवनामा चतुथः पुचचा 

द बभूव; परम् ्यवोटलाया गभेजातः शिफटियनामा पञ्चमः पुना 
बभूव; किञ्च तस्य जायाया इगलाया गभेजाते यित्रिवमनामा षष्टः 

४ युचचो बभूव । दत्रे तस्यैते बटतनया जजिरे, किच्च दायृद् तत्र 
स्थाने वर्मासाधिकान् सप्नवघान् राजत्वं चकार | ततः प्ररं विरूए- 

५ लमे चयस्तिंश्इत्छरान् यावद् राजत्वं चकार । अपरः तदौया र्ते 
तनया यिरू्लमे ज्लिरे। शिमियः एववा न7थनः सुलेमान् च, 

९ ख्ते चत्वारः पुल्ल अम्मो येलस्य दुडितु बेतष्टेवाया गभंजएताः। तदन्ये 
= विभर इलीगश्रूय इलीफेलटो नागदा नेफगेा याफिव इलीश्ममा इलौ- 
< यादा इलीपोलटेते नवजनाः दयु उपपलीनां पुचन् विद्व 

सब्बे खते तेषां भगिनौ तमसा च दायुदोऽपव्यान्यासन् | 
१० सुलेमनः सुता रसिदवियामः, रिहइवियामस्य सुताऽपिषः, खवियस्य 
९९ छत असाः, खसाः खता विद्ोश्णफटः, विद्धाशएफटस्य खता योरामः, 
१९ यारामस्य ख॒ताऽदसियः, अददसियस्य छता यायाः, योयाशस्य सुता 
९९ $मल्छियः, अमलत्सियस्य सत उषियः, उसियस्य घता योधमः, योयमस्य 

खत आादसः, अइसस्य घता डिष्कियः, दिष्कियस्य छतो मिनशिः, 
९५ मिनषेः छत अामोानः, खामोानस्य सता योशियः, योश्ियस्य ज्येषटयुन्लो 

योहाननः, दवितीयः पत्तो विद्ावाकौीमः, तीयः सुतः सिदिकिय 

९९ चतुर्थः खत श्नमः । किच्च यिदयाकीमसख पुत्ता विद्ायाखीन 

सिदिकियश्च । 

९७ वन्दिनि विदह्ायाखीनस्य छता: शल्टीयेलेो मल्की रामः पिदायः शिनि- 

९९ त्छसे विकमिये श्रम निदवियश्च । अपरः पिदायस्य छतो सिरु- 
व्वाविलः शिवियिश्च किच्च सिरुव्वाविलस्यापव्यानि सिशुल्नमोा इना- 

९० निश्च तयो भगिनी शए्लिमीता च। श्वा यदहेलो वेरिखियो 

९९ इसदिये युश्वदेषद सेने पञ्च जनाः । अपरः इनानियस्य पुलेः पिल- 

टियो विशवियश्च तयोः खताः रि फायेाऽणेन अओ वदियः शिखनियच्च । 

९९ प्खनियस्य तनयः शिमयियः, श्ष्मिवियस्य तनया इटुश्ट चिगाले 
९९ वारो नियसियः फटे! इसरि यश्ैते षड जनाः । खपरु नियरियस्य 
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३.८ वंश्रावल्णाः प्रयमं पुस्तकं । £ अध्यायः । 

सन्ताना इलोयतरैनयेा शिष्कियोऽखोकामखेते चयो जनाः । अपरम् ९४ 
इलीयवेनयस्य सुता हादविवय इलीयाश्ीवः पिलायेऽकछवो योदानने 
दिलायोाऽनानिचख सप्त जना रुते । 

४ चतुथाऽध्यायः 
१ चिष्टदा वंश्वछिः ५ अश्रस्य वंशावलिः १९ किलवस्य वंश्ावलिः ९९ शला 

च॑द्ावलिः २४ शिमियोनस्य वंशावलिः ३९ सख्याध्यक्ताणां कथनच्च। 

विद्कदा अपत्यानि परसा हिप्रोणः कम्मिद्धरः शावलख। चपर ९ 

शरवलस्य सुते रायाः, रायाः खता यदतः, यहइतस्य सुतावद्कमयोा लह- र 

दख । रखते निखिलाः सरियीयवंश्नान्ना विख्याताः। रेटमस्य पितुर- 
पत्यानि यित्रियेलः विश्सा यिदशरूघां इत्छिलिलपेनौ नामिका भगिनी 

च । अपर पिनूयेलस्य पिता गिदोरो इष्स्य तात सर ख वेतले- ४ 
मस्य पितुरिफाया ज्येषप चस्य र्स्य तावास्तां 

तिकेयस्य पितुरश्द्करस्य नाघ्ना दिला नाराच द्वे जाये खाल्तां। 

तदयोरसा नारायाः सता अडषमे दहेपरततेमिनिर दस्तरि खैते ना- 
रायाः सन्ताना: । किच्च दिलाया अपत्यानि सेरता यित्सादइर इत्- 
ननः केसख | केासस्य सन्ताना आनवः सावेवा हारुमतनयस्याइ- 

लस्य वप्रा | परम् अद्दइलस्य प्रो यावेषोा निजभ्वाटगणत 

सम्मानित असीत् । अददं दुःखेन गभेधारण्मकाषम् इति कथयित्वा 

तस्य जननी तस्य नामधेयं यावेषः (दुःखदायकः) इत्करोात् । परन्तु ९० 
यावेष इखायेलीयेखरः प्रति पार्थंनां कु््वैन् बभाषे हे डर त्वमेव 
मह्यम् आशिषं देहि ममाधिकारः बद्व तव करौ मम सविध भवतां 
मया यत् कष्टं न लभ्यते तत्कृते तस्मात् माम् खव । तत डरे 

तस्मै तत् प्राधिंतम् दाचि । 
शरू इस्य भ्नाता यः किलुबस्तस्य तनयो मिद्धीरः, मिद्ीरस्य च तनय ११ 

इ्छानः। इदानस्य तनया वैतराफा पासेह रंरनाइशस्य जनकस्ति- ९२ 

दिन्रख, णते निखिला रेखादवंश्ाः । परं किनसस्य सन्तानावली- ९३ 
येलः सिरायश्च । अलीयेलस्थ तनयो थता भमियोनोाययख । मियो- १४ 
नाधयस्य तनयोाऽफुः, सिरायस्य तनयः श्ल्यिकरीयप्रान्तरस्थलाकानां 
जनका येोायावः, यतते शिल्पिन असन् । अपरः विणुन्नः पुच्लो यः १५ 
कालेवस्तस्य तनया स्र ण्लाद्धा नयमख। रलादइस्य एतौ किनसोा 
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४ ध्यायः । ्वं्वल्याः प्रथमं पुस्तकं | ३०९ 

९९ यिइलिलेलच । अपर विदलिलेलस्य सुताः सीफः सीफाइस्तीरिये 
९७ {सारोल इप्रादइख । अपरम् उप्राहस्यापव्यानि येधरोमेरद् ख्परोा या- 

लाना च, किच्च यालानाया अपत्यानि मरियम् शम्मयडष्टिमायस्यताता 

१८ विशश । अपर तस्य जायाया यिह्दौीयायाः छते गिदोर्स्य जनको 
चेस्दः सोखोः पिता देवरः सानाडइस्य जनका विकूयोयेलश्च । अपरः 
स पिरोणे विधियानामिकां यां दुहितरं यवहत् तस्याः सुता मेरदः। 

१८ नयस्य भगिनो या हादियस्य जाया तस्याः सन्तानो कियीलाः पिता 
९० गभि मैखायोय इट्टिमोयञच्। अपरः शीमानस्य सन्ताना अन्नोना रिज 

विनहइाननस्तीलेनोा यिश्यिख । विश्येः सुता सहेता विन्सेाहेतख। 
९९ चयिद्कदाः तस्य शेलाः सन्ताना लेकाइस्य पिता खसो मारेशः पिता 

लादाहो ऽपरम असवेयवंशोया ये लोकाः सच्छवसनानि ववृक्तेषां 
९९ वंश योकीमः केोषेवा मानवा योयाशः सारपश्ेतिनामानो मेाया- 
९३ वदेशस्य जेतारो यागरविलेदमश । रताः कथा तीव पुरातन्धः। डमे 

कुम्भकारा असन् उद्यानेषु प्राचौरविश्ष्डिख्थानेषु च न्यवसन् , यतस्ते 
राज्ञः काय्यां तस्य सच्चियै न्यवसन् । 

९४ शिमिधोनस्य सन्ताना निमूयेला यामीनोा वारोवः सेरः शेलख् । 
९५ शलस्य सन्तानः श्ल्तुमः, शल्वुमस्य सुता भिव्समः, मिवसमस्य छता 
९९ मिश्सः। भिश्सस्य तनये इमूयेलः, दमूयेलस्य तनयः सक्क्ररः, सकरस्य 
९० तनयः श्िमियिः । तस्य शिमयेः षोडश तनयाः षट् दुहितरश्वासन् 

किन्तु तस्य सहजानां बहवः छता नासन् तेषां वंशख यिद्धदावंश इव 
रन्न वडधिरे। ते वेशवायां मेालादायां इत्सरुशियाले वालायाम् र्त्समे 
३९ तालदे विथुयेले हम्भीयां सिज्ञगे तैतमकोवेते त्सर दवीमे वैतविययीं 

श्रारयिने च समृषुः। दावुदोा राजत्वपय्धन्तम् ख्तानि नगराणि तेर- 
२९ ध्यक्रियन्त। अपरम् शेटमम रेनं सिम्नाणं ताखेनम् आश्नच्च यामे 
द समम् रुतानि परञ्च नगराणि तेषामेवासन् । अपरं वालं यावद् रख्तेषां 

नगराणां चतुर्दिक्श्थिताः सकलम्रामाः। तेषां निवासस्थानान्येतानि 
वंशावली चेवा | 

९४ मिशिववा यस्तेकाऽमत्सियस्य स॒ते यशा योायेलाऽसीयेलस्य पपपचचः 
९६ सिरायस्य पोलो योश्िवियस्य युतो येः, अपरम् इलियवेनये याका- 
२० वाहा यिशेडायोऽसायेऽदीयेलेा विषीमीयेला विनायश्छ, किच शिमि- 

चियस्यातिरद्धप्रपैत्तः शिखे ठंडप्थोक्नो धिदयियस्य प्रपन्चोऽलोमस्य 
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२९० वं्ावस्याः प्रथमं पुस्तकं । ५ खध्यायः। 

चैन्नः शिफियेः पच्च, सीषः। मे लब्धनामा निजनिजवंशस्याधिपतये २८ 
बड्गेद्यच्ासन् । 

ते खेषां पश्त्रजानां चरणयेोग्याया भूमेसन्वेषणाथें गिदोरस्य पवेश्- ३९ 
स्थानम् च्थंतः प्रान्तरस्य पुब्वेपाशं यावत् जग्मुः । ततक्ते न्ट णाम् ५९ 
उत्तमां चरुणयोग्यभूमिं पापुः सच देशः प्रश्रः शान्तो निविंसोध- 
खासीत् यस्मात् इामवंशौोया मनुजाः पुब्ब तचावसन्. । विद्कदादे- ४१ 
श्ोयराजस्य हदिष्कियस्य राजत्समये पूव्वलिखितास्ते लाका ब्रजित्वा 
तेषां मनुजानां दृव्याणि तत्र लब्धान् मियूनीयां्च विनाश्य निःशेषम् 
उचिच्छिदुः। अद्यापिते तच स्थाने निवसन्ति यतस्तत्र स्थाने तेषां 

पशु त्रजानां चरण्येग्या भूमि विद्यते । अपरं तेषां शिमियेोनौ यवं शस्य ४९ 
पञ्चश्रतसंख्यज नाः विशयेः प्लान पिलटियं नियरियं रिफायम. उषी- 
येलच्च सेनापतीन् विधाय सेयीरं शए्लिचयं जग्मुः | अपरम् अमा- ४२ 

लेकोयानां ये ऽवशिदधिा मनुजा जीवन्त असन् तान् ताडयित्वा तस्मिन् 

स्थाने वसतिं छत्वाद्यापि तच निवसन्ति । 

५ पच्चमोऽध्यायः। 
९ रूवेशस्य वंश्ावलिः १९ गाद्स्य वंश्णवलिः ९८ क्वेणोयानां गादौ घानां सिनशर- 

द्वेश्य च चरिच॑। 

रूवेण इखायेलोा ज्येतनय असीत् परन्तु स निजजनकस्य श्य 
नीयम् खपरविचं छतवान ख्तत्कारणाद् इखायेलः सुतस्य यूषफख 
सुताभ्यां तस्य च्येशटाधिकारो ऽदीयत किन्तु वंशावल्यां तये नामनी 
व्येष्टस्य सओण्यां न लिलिखाते । यता चिद्कदा निजसहइजगणमय्ये बल- 
वत्तमः सन् तस्य पदे प्रधानाधिपतितवं प्राप तथापि व्येाधिकारो 
यूषफस्य बभव । इखायेलो च्येतनयस्य रूवेगस्य सन्ताना इनोाकाः 

प्लु दिप्रेणः कम्मं । किञ्च येयेलस्य खतः शिमयि वः,श्िमियियस्य सुतो 

जूजः, जुजस्य सुतः शिमिचिः, शिमिवेः सता मीखाहः, मोलाइस्य 
सुता रायाः, रायाइस्य खता वाल्, वालः सुता बेराइः, स रूवेण- 

वंश्यीयानाम् खध्यच्ञः सन् अश्ररस्य नरुपतिना तिग्लतपिलेषरेण प्रावा- 

सखत । यदा तेषां वंशवलिरलिख्यत तद् निजनिजवंशानुसारेण 
तस्येते सदजगणा सन् । मुख्यो यियुयेल ऽपरः सिखरियः। परं 
योयेलस्य प्रपच्चः शमाः पत्त अस सस्य युक्तो वेलाः, सेऽरेयेरस्य 
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५ धथध्यायः। वंश्रावस्याः प्रथमं पुलकं । ३१९. 

€ समीपे निव वालमियोनच्च यावद् अवसत। अपरः पृव्वैदिशि फरात- 

सरितः समोपस्थप्रान्तरस्य प्रवेशस्थानं यावद् वसतिम् खकरोात्, यता 
१० गिलियददोश तेषां पशुनिवदस्य बाडल्यम् अजायत । अपरः शालस्य 

राजत्वसमये ते इाजिरीयः समं युध्यन्त्तान् वशीरव्य गिलिवद्- 
जनपदस्य छत्खे पुव्वैभागे तेषां दु य्येषु न्यवसन्। 

९९ अपरः गादवंश्षेया वाशनजनपदस्थां सल्खां यावत् तेषां सम्मुखे 
९९ ऽवसन् । तेषां मध्ये योयेला मख्य आसीत् तस्य पञ्चात् श्फमः, 
१द अनन्तर यानयः एफटञ्चेमे वाश्रनेवसन् | किच्च तेषां पिद्टवंश- 

सम्बन्धीया भ्रातरो मीखायेला भिश्ुह्वमः शेवा योस्या याकनः सीय 

९४ वरते सप्तजना खासन् | अपरः वृषस्य सते यद्धदुः, यददः खता 
विशौ शयः, विशीशयस्य सुते मीखायेलः, मिखाये लस्य तनयो गिलिवद्ः, 

गिलियदस्य तनयो यारोादइः, यायोदस्य तनयो रिः, इरेः सता 

९५ ऽवीदयिलः, ते तस्यावीदयिलस्य वंशाः । अपरं गृनेः योते $ब्दिये- 

१९ लस्य खतो ऽदिक्तेषां पिट वंशस्य सृख्य असीत् । ते गिलियदे वाशने 

९७ तचन्येषु ग्रामेषु खकोयसीमास्थितस्य शरोाणस्य ग्रामेषु चावसन् । अपरः 
विड्दादेशौ यस्य योाथमस्य इखायेलदे शौ यस्य यार्वियामस्य च राजत- 
समये तेषां सव्व॑वां वंशावलिरलिख्यत | 

१८ तच रूवेणवंशस्य गाद वंशस्य मिनशेर्द्ेवंशस्य च फलक खङ्घ नधा- 
स्णि युद्धे निपुणा युद्धगामिनश्च सप्तग्रतघश्छधिकानि चतुखत्वारिंशत्- 

५९ सदखाणि जना येडार् असन् । इाजिरीये विंटुरेण नाफिग्रेन 
९० नोादबेन च सम॑तेः समरं छ्त्वा तेषां विपरीतम् उपकारो लेभे तते 

इाजिरी वास्तेवां सव्वं सहावा तेवां दत्तगता बभ्चूवुः, यतः समरे 
तैरीखरस्य सन्निधी प्रा्थनायां कछतायां स तेषां प्रार्थनां श्ुखाव यतस्ते 

९९ तस्मिन् व्यश्चसन्। अतस्ते तेषां पञ्चाशत्सदखाणि महाङ्ान् पच्चाशत्- 

सदहखाधिके चे लच्ते मेषान् दे सदखे गदं भान् लच्तमेकं मनुजान् वश्ी- 
९९ छत्य लेभिरे । तं समरम् इंशखर श्व छतवान् रखुतत्कारणाद् बवे 

$इन्यन्त, अपरम् इखायेलीयलोका यावन्न प्रावास्यन्त तावत् ले तेषां 

९२ देश ऊषुः । अपरः मिनशेरद्॑वंशस्तस्मिन् जनपद वाश्नम् खारभ्य 
वालम्भाणं श्िनीर इम्माणं शिलिचयच्च यावद् वसतिं कुव्वन्ता व~ 

९४ धिरे। तेवां पिदवंश्रानां मध्य र्ते मनुजा मुख्या खासन र्फरा 
यिशयिरिलीयेलाऽखोयेल्ा चिरमियो हादयो यददीयेलश्चैते बलवन्तो 
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विख्याताख्च नरा निजनिजपिट वंश स्याध्यच्ता असन् । परन्तु ते निज- २५ 
पिद लोकानाम् इश्ररस्य विरुडम् अपराधिनो बग्दवुस्तेवां सम्मखाद् 
सखरेण तदेशोयाये लाका दवयाद्चकिरे तेषां छुरान् खनगन्तं विपथ- 

गामिना बभ्वृश्च । तस्माद् इखायेलोयेनेश्वरेण पलल्िम्लतपिलेष- २९ 

रखेतयोारम्मूरोययो भपव्या मनसि प्रवत्तिते ता तान् रूवेणवंशौयान् 

गाद्वंशोयान् मिनश्ेर्द्धवंश्सखय लोकांश्च परवासयाञ्चक्रतुः किञ्च तान् 

इलद' इावोारः इरां गोघण्सरितच्च समानिन्यतुस्ते तच स्थाने ऽद्यापि 

जिवसन्ति। 
=--------- -- ------- 

ह षष्ठोऽध्यायः । 
९ ल्ेवेवेश्णवल्लिः ४ रलियासरस्य वभावः १९ गेभ्तीनस्य किद्धातस्य भिरारोख 

वंशशावलयः ४ खाराणवंशस्य कमरणां कथनं ५४ याजकानां सेवोौयानाच्च नगराणा 

निणेयख । 

लेवेः सुता ग्नः किदातोा मिरारिखख। अपरं किडातस्यतनयो 

ऽम्रामेा यिस्दरो हत्रोण उबषीयेलश्च । अपरम् खम्रामस्य सन्ताना द 
इारोणे मृसा मरियम् च किञ्च दइारोणस्य सुता नादवोाऽविद्करिलिया- 
खर इथामस्ख। 

च्वपरम् इलियासरस्य तनयः पौनिद्रसः, पौनिहसस्य खता अवीग्रुयः, ५ 

वीशरुयस्य खता वक्रः, वुक्तौः स॒त उधिः, उषेः छतः सिरददियः, सिर- ९ 
हयस्य सुता मिरायोतः, मिरयोतस्य सुता अमरियः, अमरियस्यस॒ता ° 

चडोटुवः, खदीटूवस्य सुतः सादोाकः, सादोाकस्य सुता ऽदीमासः, खदी- < 

मासस्य सता ऽसरियः, असरियस्य सुता योादह्ाननः, योहाननस्य खता ९० 

ईसरियः, ख असरियो यिरूशलमे सुलेमना निभ्मिते मन्दिरे ऽयजत। 

अपरम असरियस्य तनये ऽमरियः, अमरियस्य तनयो ऽहीट् वः, अद्धी- १९ 
दुवस्य सतः सादाकः, सादाकस्य सतः शल्लमः, शल्लुमस्य सुतो दिल्कियः, ९२ 
हिल्कियस्य सुता ऽसरियः, असरियस्य छतः सिंरायः, सिरायस्य सुता ९४ 

विद्दोसादकः। यस्मिन ममये परमेश्वरो निवुखलित्सरस्य करे यिद्कदां ५५ 
यिरूशालमख् समपंयामास तस्मिन् समये ख्व विहसादका बन्दीभूय 
जग्मिवान् । 

लेवेः सुता ग्नः किडाता भिरारिख्च । अपरः गेशएनस्य सतो ९९ 

लिवनिः शिमियिश्। अपर किडातस्यसुता खमरामेायिष्दइसे द्त्रणषश्ल 
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ई अथ्यायः। वंश्रावल्याः प्रथमं पुस्तकं । ३९३ 

१९ उघौयेलख् । अपरं मिरारेः छतो महलि मूर्ख । खीयखीयपुव्वपुर- 

९० घानकरमेण लेवोया वंश्ण णुते। गेशनस्य सुता यो लिव्निस्तस्य सुता 
९९ यदतः, यहइतस्य सतः सिम्मः, सिम्मस्य सुता योवाइः, योयाइस्य सुत 

९९ इदुः, इदोः सुतः सेरः, सेरइस्य स॒तो यिवचयः। अपरं किडातस्य सुता 
९६ {म्मोनादवः, अखम्मोनादवस्य सुतः कारः, कारदस्य सुता ऽसीरः, अखसो- 

रस्य खत इलकानाः, इल्कानाः सुता ऽवीयासफः, अवीयासफस्य सता 
९४ {सीरः, असीरस्य छतस्ततः, ततस्य सुत ऊरीयेलः, ऊरोयेलस्य घत 

९५ उषियः, उचियस्य छतः शेलः। अपरम् इल्कानाः सुतावमासयो ऽदी- 
९९ मातश्च । अपरम् इल्काना अन्यः सुतः फः, सफस्य सुतस्ते हः, ता हस्य 
९० छत इलीयावः, इलीयावस्य सुते यिरादमः, विरोदमस्य सत इल्कानाः। 
९८ इल्कानाः सु तः शिमूयेलः, शमु ये लस्य ज्येष्टः छते याये ऽपरो ऽपियः। 
९९ किच्च भिररेः सुतो मइलिः, मइलेः सुता लिव्निः, लिवनेः खतः शि- 
९० मियिः, शिमिषेः सत उषः, उघस्य सुतः शिमिवः, शिमिवस्य छता 

९९ इगियः, इगियस्य सता ऽसावः । मन्नुषाया ऋवख्धितेः परं दायुद् 
परमेश्वरस्य मन्दिरे यान् जनान् गीतस्ेवायां न्ययेजयत् तेषां नामानि , 

९९ यावत् सुलेमान् यिरूशएलमे परमेश्वरस्य मन्दिरः न निस्मापयत् 
तावत् ते समाजस्य पविच्रावासस्य सम्मृखे गानेन पर्यचरन् खोयखीय- 

९९ पय्यानुसारेण च क्रियाम् अन्वतिष्टन्। ते ऽनुष्ातारत्तेषां पुचाच्ेम 

च्छासन् । किहातीय वंशस्य मध्ये हेमना गाथकः, तस्य हेमनस्य जनको 
९४ योयेलः, योयेलस्य जनकः शिमूयेलः, शिमूयेलस्य जनक रल्कानाः, 

स्लकाना जनका यिरोहमः, यिोडइमस्य जनक इलो येलः, डलीयेलस्य 

९५ जनकस्तादः, ताइस्य जनकः खपाः, पस्य जनक इलकानाः, इल्काना 

९९ जनका माइतः, माइतस्य जनके $मासयः, अमासयस्य जनक इल् 

कानाः, इलकाना जनका योयेलः, येयेलस्य जनको ऽसरियः, असरि- 

३० यस्य जनकः शिफनियः, श्रिफनियस्य पिता तदतः, ततस्य जनका 

ऽसीरः, असीरस्य जनका ऽवीयासफः, अवीयासफस्य जनकः कारः, 

दष्कारइस्य पिता विष्इरः, यिषदसरस्य पिता किडहातः, किद्धातस्य पिता 

९८ लेविः, लेवे जनक इ्खायेल् । देमनस्य दच्िणे तस्य भ्नातासफो 

ऽतित्, तस्यासफस्य जनको वेरिखियः, बेरिखियस्य जनकः शिमियः, 

४० श्िमियस्य जनका मीखायेलः, मीखायेलस्य जनके वासेयः, वासेयस्य 

५९ जनका मल्कियः, मल्क यस्य जनक इसिः, सले नंनकः सेरः, सेरस्य 
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जनके दयाः, खदाया जनक ख्धनः, खथनस्य जनकः सिम्मः, सिम्मस्य ४९ 

जनकः शिमियिः, शिमिपये जनका यतः, वहतस्य जनको गनः, श्री ४२ 
नस्य जनका लेविः। रखतेषाम् ख्यनादयेो मिरारिवंशौया मातरो वाम ४४ 

दिश्यतिष्छन् तस्सैथनस्य जनकः कौ शिः, को प्रो जनके ऽब्दिः, न्दे जनको 
मल्तृकः, मह्लु कस्य जनके इष्रवियः, दश्रवियस्य जनको ऽमल्ियः, च्चम- ५५ 

त्यस्य जनका डि ल्कियः, दिल्कियस्य जनका ऽमसिः, अमसे जनका ४९ 
 नानिः, वाने जनकः मरः, शेमरस्य जनका मडइलिः, मले जंनकोा ४७ 

मृशिः, मृष जेनको मिरारिः, मिरारे जनका लेविः। तेषां ्रातसे ४८ 
लेवीया संखरमन्दिरोयावासस्य निखिलकाय्ाथं निवेदिता आसन् । 

परन्तु इारोणस्तस्य सुताख महापवितरस्थानसय निखिलकाय्यानुसा- ४८ 
साद् दमवेदिधुपवेदयोरुपरि दत्तवस्तृन्यदादइयन् ; डंशखरसेवकस्य मूसस 
अन्नानुसाराट् इखायेलः छते प्रायचित्तचाकुष्वेन् । अपरम् र्ते सव्व ५० 
इारागस्य वंशः, हारोणस्य सत इलियासरः, इलियासरस्य घतः 
पिनीदसः, पिनौदसस्य खता ऽवीशुयः, वी्रयस्य खतो वुक्किः, वुक्तौः ५१ 
सृत उपिः, उषेः स्तः सिरडियः, सिरदियस्य सुता मिरायोतः, भिरा- ५९ 
यातस्य सुता ऽमरियः, ऽमरियस्य खता ऽद्ीदूवः, अद्ीटुवस्य सुतः ५ 
सादाकः, सादोाकस्य सुता ऽद्ीमासः। 

सीमानुसारेण दुगानुसारेण च किडातोयान्वयोद्धवानां इारोण- ५४ 
वंश्रौयानाम् इमानि वासस्थानानि बभूवुः, यतस्तेषामेव (प्रथमं) गुटि- 

कापातो बभ्ूव। चतुदिंक्स्थपान्तरेण समं यिद्कदादशस्थं तगं तेभ्यो ५५ 
ऽदीयत । परन्तु तस्य नगरस्य च्तेवाणि ग्रामाश्च विकुत्नेः सुताय काले- ५१ 

वायादीयन्त। अपरः हारोणवंश्राय (चिद्कदादटेे) नगराणीमान्यदी यन्त, ५७ 
ष्याञख्यनगरः इित्रोणम्, अपरः प्रान्तरेण सह लिवना प्रान्तरेण समं 
यत्तीरम् रट्िमायच्च? प्रान्तरे समं हलेन प्रान्तरेण समं दिवीरः प्रा- ५८ 
न्तरेण समम् अाश्रनं प्रान्तरेण समं वेतप्ेमशद्ध । अपर विन्धामीनवंे ९° 

प्रान्तरेण समं गेवा प्रान्तरेण समम् अालेमतं प्रान्तरेण समम् अनाथा- 
तञ्च । इत्थं वंशान्सारेण तेषां साकल्येन चयोदशनगराणासन् । अन- ९१ 
न्तरं किदातीयवंशस्यावश््िभ्येा मनजेभ्यो गटिकापातं विधाय मिनट 
स्द्धवंशार् दष्नगराणि प्रादोयन्त। अपरं गशानौयवंशयेषाखर वंशाद् ९२९ 
भाशरवश्रात् नप्तालिवश्षाट् वाशनस्थात् मिनश्ेरडवंशच चयोादश- 
नगराणि प्रादौयन्त । किद्ं भिरारिवंशणय रूवेगवं्रात् सिवुलृनवंश्ा्च ९९ 
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९४ गटिकापातं विधाय इादश्नगराणि प्रादीयन्त। अनेन प्रकारेगेलाये- 

९५ लीयक्तोका लेवीयेभ्य प्रान्तरैः समं तानि निखिलनगराणि ददुः ते 

चिद्ृदावंश्त् शिमियोनवंश्णद् विन्यामीनवंशाच्च गुटिकापातेन नग- 

राख्येतानि तेभ्यो ददुस्तानि च तेषां नामभि विख्यातानि भवन्ति । 
१९ सपर किहातीवयवंशस्यावश्ष्ि मनुजा सपायिमवंश्त् खखसीमा- 

९७ नगराणि लेभिरे । ते तेभ्य खाञ्चयनगरमेकम् अथतः प्रान्तरे समम् 

९८ इफयिमशिलिचयस्थं शिखिम प्रान्तरेण सम गेषर, प्रान्तरेण समं 

< यम्मियामं प्रान्तरेण समं बवेयोरोणं, प्रान्तरेण समम् खयालेोनं प्रान्त 
७० रेण समं गातरिम्मागं, मिनशरद्धवएत् प्रान्तस्ण समम् अनर प्रान्त 

रेण समं यिवलियमच्वेमानि नगराणि किडातीयवंशस्यावशिदटेभ्यो मनु- 

७१ जेभ्येा ददुः। परः गेश्नीयवंष्णय मिनशेसडवंश्टात् प्रान्तरेण समं 
९ वाश नस्यं गलनं प्रान्तरेण समम् खस्तारोतञ्चादोयत । अपरम् इषा- 
३ उर वंशात् प्रान्तरेण समं केदशं प्रान्तरेण समं दाविरतं, प्रान्तरोण समं 

४ रामोातं प्रान्तरेण समम् अानेमच्च तेभ्याऽदोयत। अपरम् खाणेरवंशात् 
७५ प्रान्तरेण समं मिष्ालं प्रान्तरेण समम् सनब्दानं, प्रान्तरेण समं कोकां 
०९ प्रान्तरेण समं सिद्व तेभ्योऽदीयत। परं तप्तालिवंश्त् प्रान्तरेण 

समं गालीलस्थं केदशं प्रान्तरेण समं इम्मानं प्ान्तरेण समं किरिवा- 

७० यिमञ्च तेभ्याऽदीयत । अपरं मिरारोरवशि्टिवंशाय सिवुलुनवं शात् 
७ प्रान्तरेण समं रिम्मोागं प्रान्तरेण समं तावेरचादोयत। अप्रं यरीदहाः 

समीपे यदनस्य पारेोऽ्थते यर्दनस्य पुव्वेदिशि रूवेगवं शात् प्रान्तरेण 

७९ समं काननस्थं वेत्र प्रान्तरेण समं यसं, प्रान्तरेण समं किदेमेातं 

८° प्रान्तरेण समं मेफातच्च तेभ्याऽदीयत । अपरः गादवंत् प्रान्तरोण समं 

८१ गिलियदस्ं रामेातं प्रान्तरेण समं मह नयिमं, प्रान्तरेण समं दिश्बेनं 

प्रान्तरेण समं यासेर च्च तेभ्याऽदीयत । 

७ सप्रमाऽध्यायः। 
९ इषाखरस्य वंशावल्लिः ९ विन्यामोनस्य वंष्ावलिः १द नप्ताले वैणावलिः ९४ 

मिमणे व॑श्ावल्िः ९० दपुःिमस्य वंश्वलिः रदे सावद्स्य वंष्ावलिः श तेषाम् 

धिकारः ३० आशरस्य वंश्वल्िख्च। 

९ इषाखसस्य स॒तास्तलयः पयो याश्रूवः शिमाणखेते चत्वारा जनाः। 

९ पररः ते।लयस्य सुता उधिः रिफायो यिरीयेलेा यमयो यिन्समः 
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२९६ ` वंशावल्याः प्रथमं पुलकं । ७ अध्यायः 

मूल । इम खीयपिटवंशस्याे तस्ताल यवं शस्य मुख्या निजनला- 
कानां मध्ये पराक्रान्ताख्ासन् अपरं दायुदः समये ते संख्यया षट- 

श्रताधिकदाविं्तिसदइखाणि लाका खासन । अपरम् उः सता २ 

यिघ्राहियः, यिप्राहियस्य तनया मीखायेल आओवदीयो योयेला विशिय- 
चैते पञ्च जना मुख्या खासन् | च्यपरः युद्धा तेषां पिटटवंश्णनुसारेण ४ 
वटचिंश्तसदखाणि सेन्यान्यासन् यतक्तेषां जाया सुताच्वानेक असन् । 
अपरम् इषाखर वंशोयास्तेवां श्ातरः सन्वं मदापराक्रमिण असन् ५ 
ते निजनिजवंश्नुसारेण गणिताः सप्ताशीतिसहइखाणि लाका आसन् 

प्रर विन्धामोनस्य सुता वेला वेखरो विदीयेलद्ैते चये जनाः। ९ 
अपरः वेलाः सुता इषवान उधषिरुषीयेला विरेमोात इर । र्ते 9 
पञ्च जना निजनिजपिट वंशे मुख्याः पराकमिणच्चासन् । वंशानुसारेण 
गणितास्तेषां दाविंशतिसदखाणि लोका खसन्। अपरः वेखरस्य तनयाः = 
शीसे योया इलियेसर इलोयवेनयो ऽन्रि चिरेमेते $वियो ऽना- 
यात ्ालेमतच्ेते वेखरस्य सन्तानाः। तेषां पिद वंशोयमस्यलाकानां < 
वंशावलो गणिता विंशतिसदखाणि वे एते पराक्रमिणे लाका लि- 
खिता असन् । अप्रं यिदीयेलस्य छतो विल्इनः, विल् इनस्य सता १० 

यियुषे विन्यामीन रुह्ृदः खिनानाः सेयनस्तर्शशे ऽहोशदर श्च । 
यिदीयेलखयेते निखिलाः सन्ताना निजनिजपिदट वंशानां म॒ख्याः परा- ९१ 
कमिणे लाका चासन् | अपरं तेषां समरगमनयोग्या हिशताधिक- 
सप्तसदृखाणि योद्धार आसन् अपरम् सरस्य स॒ते खुष्पीना ङण्यी- ९२ 
मख, द्रस्य च सता इश्ीमः। 

च्यपरः विलद्धाया गभेजातस्य नक्तालेः घता यहसियेला गनि र्येत्छरः १९ 
श्लमख । 

मिनणटेः सतावखियेलोा ऽरामीयाया उपपल्न्या जाता गिलियदस्य ५४ 
पिता माखीस्ख। स माखीरो ङणीमखप्पीमयो भगिनीं माखाम् उदु- १५ 
वाइ तस्य दितीयप॒लस्य नाम सिलफद स्पासीत् तस्य सिलफदस्य 

कोवलं दुहितर आसन् अपरं माखीरस्य जाया माखा पृक्त प्रख्य १९ 

तस्य नामपेर्श इति चकार, तस्य सद्ादरस्य नाम शेरषः, अपरः 
पेस्शस्य घुतयोा नामनी ऊलमे रेकमख् । ऊलमस्य सता विदानः, ५७ 
मिनशेः पोक्लो माखोरस्य पत्तो गिलियद खतेषां सर्व्ववाम् आदिपुरुष 
ष्मासोत् | परं तस्य भगिन्या इम्मोज्ेकतायाः छता स्शडादो ऽवीये- ८ 
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ऽ अध्यायः । वंश्रावल्याः प्रथमं पुस्तकं । ३१७ 

१९ सरो मलाः श्मोदाख्। अपरः शिमीदाः सता अदीयनः एेखमो 
लिकड्िरनीयामख। 

९० इपुयिमस्य छतः श्रुयलः, श्यलदइस्य सता वेरदः, वेरदस्य सुतसत- 
९९ तः, ततस्य सत इलियादाः, इलीयादाः सुतस्तदतः, ततस्य सुतः 

सावदः, सावदस्य सुताः श्रथेलह र्त्र इलियादचख, परन्तु देशएनि- 
वासिना गातीया लाकास्तान् अवधिषुः, यतस्ते तेषां पण्रून् नेतुम् 

९९ जग्मुः । ततस्तेषां जनक रपुयिमे बड्धदिनानि यावद् शोचत् 
तस्य भरातर तं सान्वयितुम् सागच्छन्। 

९९ नन्तरं तस्मिन् निजभाय्यामुपगते तस्य जाया गर्भवती श्रूत्वा पुन्लत- 
मेक प्रख्य तस्य नाम विरियम् (अमङ्लमिति) चकार यतस्तदानीं तस्य 

९४ निवेश्राने $मङ्गलम् अभवत् । तस्य दुता शरा च्तापरिस्थं नोचस्थच्च 

९५ वैयारोणम् उघेणश्ो राच्च निम्माप्रयामास । तस्य खती रेषडहरशपी, 
९९ रेफस्य सतस्तेल इः, तेल स्य सुतस्तदइ नः, तदइनस्य छता लाद्नः, 
९७ लादनस्य सुता ऽम्मीद्रदः, अम्मीद्भदस्य सृत डलीगश्माः, इलीशामाः 

छता ननः, नुनस्य छता विहोरयः। 

९८ रखुतैरधिक्लतानि रश्निवासस्थानानि चेमानि, वेयेलं तदीयग्रामाखख, 

अपर युर्ववस्यां दिशि नारुणं पञ्िमायां दिशि च गेषरुं तदौयगामाच् 

९९ शिखिमं तदीयग्रामाख्, खसा तदीमग्रामाश्च । अपरः मिनशि वंशस्य 

सीमायाः समीपस्थं वेतश्ानं तदीययामाच तानकं तदीयमग्रामाख मगि- 

इ्तदीयग्रामाच्च दोरं तदौयम्रामाख्। रुतेषु स्थानेखिखायेलः युच्लस्य 
युषफस्य वंशा न्धुषुः । 

२० आशेरस्यापत्यानि यिन्ना चिश्ोा यिश्ि विंरियत्तेषां भगिनी सेरा 
९९ च । विरिवस्य तनये हवरो विर्दीतस्य पिता मल्कियेलश्च । हेवरस्या- 
९द परत्यानि यमलेटः शेमरो होधमत्तेषां भगिनी श्रूया च। वकफ्लेटस्य 
२४ सताः पासके विम्इलेाऽखतश्च, रखते सर्व्वं यफलेटस्य वंशाः। अपरः 
२५ प्रमरस्य सुता अदिः रोगे यिडव्वा $रामख । अपरः तस्य म्नातु इंल- 
३९ मस सताः सोफा यिघ्नः एल अमलखख। साफदस्य च सुताः 

९० खदा इर्णेफरः श्याल वेरि थिम वेत्सरो हदः श्मः श्ष्लिष्रा 
९९ यिच्णा वेराख्च । अपरः येधरस्य सुता विकुञ्चिः पिस ऽराच। अपरम् 
४० उह्नस्य सुता खारा इन्नोयेलो रित्सियश्च। रते सर्व्वं आरस्य वंश्णः 

खोयपिटटवंश्ानां मुख्या महाविक्रान्ताख्च मनुजा अधिपतीनां मध्ये 
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१९८ चंश्रावल्याः प्रथमं पुस्तकं । ८ ध्यायः 

्राखासन् रखुतेवां समरगमनयोाग्याः षड्विंशतिसखाणि लाका 
वंश्वले लिखिता असन्। 

८ अष्टमोऽध्यायः 
९ विन्यामीनस्य प्रधानापत्यानां वंश्ावलिः २२ शेलयानाथनयेो वैण्णवलिख । 

विन्धामीनस्य ज्येषः सतो वेला दितीयेाऽसवेलस्तृतीयेा ऽद इं खतुधौ 
नादाः पञ्चमा राफाः। अपरः वेलाः सुता खदरो मेरा खवीददोाऽवी- 

यो नामानो ऽदहोद्ध गेराः शिफुफने छरमखख । इम रदस्य सुता 
गेवानिवासिनां मध्ये पिदटवंश्नां मुख्याञ्चासन् अनन्तरं ते तान् मान- 
इतं स्थानान्तरं निन्धः। विशेषता नामानो दियो मेराख, स ख्व 

तान् दृरौचकार, तस्य गेराः सुता उषो ऽदीडदः शदरयिमखख । प्ररं ल 
तेषु स्थानान्तेरो तेषु ए रयिमा मायावजनपदे सतान् जनयामास 
तस्य ङणष्यीमा वारा चेतिनामिके दे जाये खासन्। अपर निजभा- < 
य्थया हादश्या गर्भ॑जातास्तस्य तनया योववः सिवियो मेश मल्कमो 

चियूश्ः शखियो भिमेख तस्येते छता निजपिट वंशानां मुख्या खासन् | ९० 
च्यपरः हश्रीमाया गभंजातो तस्य सुताववोदूव इल्यालश्च । तस्येल्या- १२ 
लस्य सुता रखवरो मिशियिम ओने लादस्य तदन्तःपातिग्रामाणाच्च नि- 

म्माता शमद श्च । अपरः विरि यः ए्रेमाश्ैतावयाज्लाननिवासिनां मस्ये पि- ९२ 
दव॑श्नां मुख्यावास्तां तो गातनि वासिने दवयाञ्चकराते । अपरं वेरियस्य ९४ 

सता अदियुः शशका यिरेमातः सिवदियोा ऽरखाद र्दरो मौीखायेलेा १९ 

यिष्रपायोादख। परम् इल्यालस्य सताः सिवदियो मिश्ुल्लमेा हिष्कि- १७ 

वसे विभ्सिस्ये विषलियो योववश्च। परः शिमियेः खता याकीमः १९ 
सिखिः स्दिः इलीयवैनयः सिछ्ियय डलीयेलाऽदाया विरायाः शि- ९१ 
म्रतख । अपरं श्राश्कस्य सुता विश्पन रवर इलीयेलोा ऽबदोानः २२९ 

सिखि दाननोा इनानिय खलम न्तोथियो विफिदियः पिनूयेलखख। ९५ 
चपर विरामस्य सुताः ष्रम॒शिस्यः शिरिये ऽथलियो यारिश्िय ९९ 
खलियः सिखिख । रुते खोयपिद्टवंश्णनां म॒ख्याः सन्तो यिरू्एलमे ९८ 
न्यवसन्। पररः गिवियोनस्य जनको गिवियोने न्यवसत्, तस्य जायाया ९९ 
नाम माखा। अपरः तस्य ज्येषः खता इन्दोना ऽपराः खरः कष्टा वाल् २० 
नाद्वा गिदोरोा ऽदहियुः सक्तुरो भिल्केतख, भिल्वोतस्य च सुतः शि- २९ 
भियः, र्ते चिरूष्एलमे खीयभातृणं समोपे न्यवसन। 
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& ध्यायः । वंश्रावल्याः प्रथमं पुस्तकं । ३९९ 

३ नेरस्य सुतः कीशः, कीश्स्य सुतः एलः, पलस्य छता योनाथने 
९२४ मल्कश्रयो ऽवौनादव शवाल् च । अपरः यानाथनस्य सुता मिरौवाल्, 
२५ तस्य च तनया मीखाः। अपरं मीखाः सुताः पियोमा मेलकस्तदरेय 
२९ अहसखख । अहसस्य सुता यिदायादाः, यिहायादाः सुता खालेमतो 
३७ ऽस॒मावतः सि सिख, सिखेः सुता मोात्साः । मेात्साः सता विनियाः, वि- 

नियाः खता राफाः, राफाः सुत इलीयासाः, इलीयासाः सुत अतसेलः। 
९८ तस्यात्सेलस्य षट् सुता बश्चूवुः, तेषां नामान्यखीकामे वोखिरूः इस्मा- 
१९ येलः शियरिय आओवदियो इाननशचैते सव्वं खात्सेलस्य व्राः | परः 

तस्य भरातुरोशकस्य ज्येष्टः सुत उलमः, दितीयेा वियुश्स्तृतौय ख्लोफोलटः। 
४० परम् उलमस्य सुता मडाविक्रमा धनुधंरा बडप्रजाखखासन् तेषां 

सार्श्रतं पु्चपत्ला खासन् णते सन्य विन्यामोनस्य वंशः । 

कि 

८ नवमाऽध्यायः। 
९ वंश वलिलिखनस्य कथनं ९ वाविलः प्रत्यागतलाकानां कथनं १९० याजकानोा 

लेवौयानाच्च कथनं २७ लेवोयानां विशेषकम्प्णां क थनं २५ जलस्य चरि चश्च । 
न ५ आ, ०१००-८. ५, = न 

१९१ नेन प्रकारेण छट्खस्येखायेला वंशएवलयोा रचयाश्चुकरिर रखाये- 
लोयश्चूपतीनां पुस्तके लिलिखिरे च। अनन्तरं यिद्कदौीयमन्जाः खख- 
दोषेण वाविलं निन्धिरे। 

९ अनन्तरम् रखायेल्जनपदे याजका लेवीया निथीनोयाख्च पथमं 

२ खोयखीयाधिकृतनगरेषु न्यवसन् । खपर चिरूएलमे यिद्ृदा वंशस्य 
विन्यामीनवंश्स्येफुयि मवं शस्य मिनशिवं शस्य च कतिपया मनुजा न्यव- 

४ सन । यिद्कदाः खतो यः पेरषस्तस्य वंशस्य मध्ये वाणे रदप्धोच्त रसेः 
> = [रस + ् 

५ प्रपो्तो ऽमेः पेत्तो ऽम्मीद्भदस्य सुत ऊथयः । अपर शीलानीयानां 
€ मध्ये ज्यो ऽसायस्तस्य युच्लाखख । अपरं सेर वंशस्य मध्ये युयेलस्तस्य 
° नवत्यधिकषटश्तानि भातर्ख । अपरं विन्यामोनवंशस्य मध्ये इसि- 

> न द् [| 

= नुयस्य प्रपोच्तो दादवियस्य पोत्लो मिखुल्लमस्य युच्तः सल्ुः, अपर यि- 
= ५०९ 9, न 
रोाहइमस्य पन्नो यिवनिवः, मिखेः पात उषैः पुल्ल खलाः, यिव्नियस्य 
(विप ऋ = न. न 

€ प्रपान रूयेलस्य पोाच्लः शिफटियस्य सता मिरखुह्नमख्च | रुते तेषां 
भ्नातरखख निजनिजवंशानुसारेण वटपच्वाशदधिकनवश्तानि मानवा 
च्घासन् | इमे निखिलाः खौयखीयवंशस्य मुख्या आसन् | 

९० अपरः याजकानां मध्ये यिदयियो यिद्दायारीवो याखिनख्, खपरम् 
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३२०  वंश्वल्याः प्रथमं पुस्तकं । € खष्थायः। 

डख्सेवमन्दिर्स्याधिपरति या ऽद्ीट् वस्तस्यातिदृद्धप्रपाच्च मिरायोा- १९ 
तस्य रद्ध प्रपोाच्तः सादोकस्य प्रपोच्तो मिखुत्नमस्य पोलो हिल्कियस्य पुत्ता 

ऽसरियः, अपरः मल्कियस्य प्रपोच्लः पश्दरस्य पन्नो यिरोाइमस्य ९९ 

प्ता ऽदावाः, अपरम् डम्मेरस्यातिरदपयेत्चो मिशिल्ञेनेतस्य ठद्- 
प्रथीच्लो भिखल्लमस्य प्रपीत यहसेराः पत्तो ऽदीयेलस्य पत्तो मासयः, 
अपरः तेषां षथ्छमधिकसप्तश्ताधिकसदइखं भ्रातरः, ते निजनिजपि- ९९ 
द वंशस्य मुख्या रंखरीयमन्द्रिस्य कम्मं कन्तुम् अखतिनिपुणाश्चासन् । 
लेवोयानां भिरारिवंशस्य मध्ये इश्वियस्य प्रपोत्तो ऽखोकामस्य पत्तो ५४ 
इग्रवस्य पच्लः शिमियियः। अपरः वक्वकरो हेरा गालल सफस्य १५ 
प्रपो्तः सिखेः पेोन्लो मौखाः युक्लो मत्तनियख्, अपर यिद्रथुनस्य ९९ 

प्रतीचो गाललस्य पच्लः श्मियियस्य युत्त ओवदिवयः, अपरम् इल्- 
कानाः पच्च खसाः युक्तो निटोफातीयानां ग्रामेषु वासकारी वेरिखियः 
अपर द्वारिणः श्ल्लमा.क्कवः टलमेनोाऽद्ीमानस्तेषां सहज किन्तु ९० 

श्रल्नम रख्तेषां मख्य च्षासीत्। ते पूव्वदिकस्थिते राजद्ार ऽतिष्छन् च्षपरः १ 

सेवि वंश्समदस्य मध्ये दारपाला असन् | अपरं कारस्य प्रपात्ना १९ 

ऽवौयासफस्य पत्तः कारेः युचः श्ल्लुमस्तस्य पिट वंशोयाः कोारुडीया 
भ्नातरखच सेवाकम्मणि नियुक्ता आसन् | यस्मिन् समये परमेश्वरस्य ९० 
साहाय्यं प्राप्त इलीयासरस्य तनयः पीनिदसस्तेषाम् अध्यच्त आा- 
सीत् तस्मिन् पुव्वेस्मिन् समये यादृक् तेषां पिद लोकाः परमेशखरीय- 
शिविरस्य प्रवेश्स्थानम् अरच्तन् तादृग इमे मन्दिरस्य दाररच्ता- 

कम्मणि नियुक्ता असन् । मिशेलिमियस्य तनयः सिखरियः समाजौ- ९९ 
यावासस्य दारपालक असीत् | दारपालनका्यं नियुक्ता इमे मनुजा ९२ 
दे शते दादश्जना असन; अपरं निजनिजग्रामानु सारेण तेषां वंश्णव- 
लयोऽकिस्यन्त दायूद् मू येलश्च प्रद श्ंकस्तान् णतस्मिन् निरूपिते काथं 
नियोजयामासतुः। अतस्ते तेषाम् अपत्यानि च परमेश्वरीयमन्दिरस्यावा- ९२ 
सस्य वा द्वारपालनकम्मणि प्यायानुकमेण न्ययेज्यन्त । रुते दारपा- ९४ 
लकाः पूरमस्यां परश्िमायाम् उत्तरस्यां दच्तिणस्यां चेतिचतुदिच्लतिषन् । 
अपरं ग्रामस्यास्तेषां सहजाः खखसमये सप्ता दं यावत् तेषां सविधं समा- ९५ 

गच्छन् । यता लेवोयानां मध्ये चत्वारो मुख्या दारपालकाः खौीयखोय- ९९ 
निरूपितपदे नित्यं तिष्टन्तः पर्मेश्वसोयमन्दिरस्य कोाानां भाण्ठागा- 
सशाच्चाधिपा असन् ञ 
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€,१० ध्यायः | वंश्रावल्याः प्रथमं पुस्तकं । ३२१ 

९७ रच्तकपदे नियक्तास्ते जना राचावीखरीयमन्द्रिस्य चतुदिच्छश्ेर्त 

९८ प्रतिप्रभातच्च दारममाचयन् | परः तेवां कतिपरया मनुजाः सेवाथ- 

कानि भाजनानि रच्ितुं गणयित्वा वदहिरन्तः समानेतुच्च नियुक्ता 

९९ आसन् । अपरः पविचस्थानस्य पाच्राणि गेधरूमचुणेानि गोस्तनीरसा- 
सतेलानि कुन्दुरूणि गन्धन्रव्याणि चेत्यादीनि सव्व॑दरव्याणि रच्ितुं वोत्ि- 

९० तुश्च तेषां कतिपया नरा नियुक्ता चासन् । अपरः कतिपया याजकसता 

३९ गन्धन्नवयाथकं तेलं निम्नित वन्तः । अपरः लेवीयानां मध्ये कारदइीयस्य 
श्ल्ल मस्य व्येष्टः सता मत्तथियः पाकस्थानीयकम्मणा ऽध्यत्त खासीत् । 

६९ अपरः तेषां किडातीयम्ातणां मध्ये कतिपया जनाः प्रतिविख्ामवारं 

९३ दशनपुपानां स्थापने नियुक्ता असन्। अपरं लेवीयानां प्रधानपिट- 

लोका ये गाधकासते कोोयकम्मेणे मुक्ता अभवन् यतस्ते दिवानिशं 
९४ तस्मिन् कर्मणि प्रत्ता आसन् । स्मे पुरुषपरम्परायां लेवीयानां मध्य 

वंशानां मस्यालाका असन्, खखवं्रानां मृख्याः सन्त इमे चिरूशालमे 
न्यवसन् | 

२५ परं गिवियोानस्य जनको विवीयेला गिवियोने न्यवसत् तस्य 
१९ जायाया नामधेयं माखा आसीत् । तस्य च्येष्टः सुते इन्दोानोा ऽपरे च 
६० घछुताः खरः कष्य वाल् नेरो नादवोा गिदोरो <दियुः सिखस्यि 
र मिक्त । अप्रः मिकतोतस्य सुतः श्िमियामः, रते खेषां सइ जेः समं 

३९ यिरू्लमे न्यवसन । अपरं नेरस्य सुतः कोशः, कौशस्य सुतः घो लः, 

४० शलस्य सुता योनाथनो मल्ीश्रये ऽवीनादव इशवाल् च| अपरं 
४९ योनायनस्य सुता मिरीवाल्, भिरीवालः सता मौखाः, मीखाः छताः 

४२ पीयानेा मेलकस्तदरेय ऋादसख्च। च्चाहसस्य सुता चारः, वारस्य 

४३ छता अलेमते ऽसमावतः सिमिश्, सिरः स॒ते मोत्छाः । मोत्छाः पुत्ता 

विजियाः, विनियाः सुता रस्फियः, रिफायस्य सुत इलियासाः, इलि- 

४४ यासाः सरत आात्सेलः । चपात्ेलस्य षट सुता खासन, तेषां नामान्यखि- 

कामा वेोखिरुः सस॒मायेलः श्रिवरिय ओवदिये इाननचैते सव्वं 

अात्सेलस्य सुताः । 

गे 

१० द् शमाऽध्यायः | 

१ शालस्य पराजितलं ८ पिलेष्टीयानां जयः १९ यावेशगिलियदौयलाकाभां प्रगल्पता 
१३ पापकारणात् शलस्य निधनस्य कथनं | 
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३२२ वंश्एवल्याः पथमं पुक्तकं । १० अध्यायः । 

ङखायेलवंशेन समं पिले्टोयेषु युध्यत्सु इखायेल् व्रः पिलेटीयानां ९ 
समरखात् पलायाञ्चक्रे गिलवेायपव्वैते च लाकाल्तेरादइताः सन्ता नि- 
पेतुः। अपरं पिल्टीयाः शलं तस्य पुच्लांख प्राप्य योनाथने ऽवीना- 
दवो मल्कीश्रयश्वेतिनामकान् पलस्य पुच्लान् जघ्नुः । अपरः गरोलमधि 
चोरतरे संग्रामे जाते धनुधोरिषु चतं प्रति शरान् निच्िपत्छु स थनु- 
भ्रारिभिः च्ताङ्गनेकतः । ततः फला निजाख वाहनं जगाद, त्वं खखड्ं ४ 
निन्कोषं छत्वा मां हिन्व ने चेद् अच्छिव्रलच खत आगत्य ममा- 

प्रमानं करिष्यन्ति किन्त तस्यास्तरवाहकाऽतीव भयकारणात् तत् 

कर्तम ऊररी न चकार, तस्मात् एलः खड ग्टद्ीत्ा खयं तदुपरि 

निपपात | ततः प्रोलो म्टत वानिति वच्छ तस्छासत्र वाह काऽपि निजखङ्गा- ५ 

परि निपतन् ममार | अनेन प्रकारेण शलस्तस्य चयः पुत्ता छत्खवशचख ९ 

सव्व यगपद खग्टयन्त | 
अनन्तरं समश्चमिनिवासिन इखायेलीयलोाका इखायेलीयानां पला- ऽ 

यनं ्रोलस्य तस्य पुच्चाणाच्च मरणमपि वीचय खखनगराणि परित्यज्य 

पलायाञ्चक्रिरे, ततः पिलेदटोया अागद्य तेषां मध्ये न्यवसन् | 
परदिवसे पिलेद्धोया इतमनुव्याणां वस््ादोन्यपदनत्ेम् ऋगत्य म 

गिल्वेयपव्वते प्ोलस्य तस्य चयाणां पुचाणाच् देदान् प्राप्य तस्य 
वस्त्लादोनि मोचयित्वा तस्य मस्तकं सज्नाच्च नीत्वा खेषां देवानां लेका- 

नाच्च समोपे वात्ता घोषयितुं पिलेटीयानां देशस्य चतुदिशं दूतान् 
प्रेघयामाखः। अपरं ते तस्य सन्जां खकीयदेवताया मन्दिरे निदधिरे ९० 

तस्य शिर दागोनस्य मन्दिरमध्य उल्लम्बयामासुः। 

चछछनन्तरः प्यलं परति पिलेद्टोयानां तस्यापकारस्य वात्तायां यावेश्र- ९९ 

गिलिवदनिवासिभि लीकरैः अखतायां स्नव बलवन्तो लाका उत्थाय १९ 
श्नोलस्य तस्य पुच्राणाच्च शरीराणि वदन्तो यावेशम् चखानीय तेषाम् 

चस्थीनि यावेशस्थस्य कस्यचिद् चखालेानतरो मेले श्छूमौ पोाथयामाघ॒ः। 
च्चनन्तरं ते सप्तदिनानि यावद् उपवासं चकरिरे। 

ष्रोालः परमेश्वर स्यान्ञां लङ्ि्ता परमेश्वरस्य विरुद्धम् अपराधं १२ 

छतवान् अपरः तत्तवं वेत्तुः श्तं एवान् इति कारणात् ममार । स ९४ 
परमेश्वरः न एष्टवान् इति हतास्तेन जन्ने तस्य राजत्वञ्च यिश्रयस्य ते 

दायृदि समपंयाच्चकर। 
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१९१ ध्यायः वंश्रावल्याः प्रमं पुस्तकं । ३२ 

११ एकाद् शऽध्यायः । 
९ दत्रणे दायदा राजलप्रा्भिः ४ यिरूशालमस्य जयकरणं १० प्रथमानां चयाणां 

प्रधानसुनापतोनां कथन ९५ तषा कम्म्राणि ५ ददितौयानां जयाणा ष्रघानखनाष- 

तोनां कथनं २९ प्रधानलाकानां नामानि च। 

९ अनन्तरम् इखायेलः सव्वं वंशा चित्रे दायुदः समीपं समागद्य 
९ निवेदयामासुः पश्य वयं तव कोकष्मां सानि । अपरः पृव्वे वदाल 

ऽस्माकं राजासीत तदापि त्वमेवेखायेलं वदिरभ्यन्त गमनागमने 
ऽकारयः। अपरः ममेखायेललाकानां पालकनाग्रगण्येन च त्ववा भवि- 

९ तव्यमिति त्वं परमेश्वरेगेक्तः। इत्यम् इखायेलः सकलप्राचीनलेकेषु 
दत्रे राज्ञः समीपम् आगतेषु दायुदा न्टपेण हित्रोणे परमेश्वरस्य 
साच्तात् तैः साकं नियमेऽकारि परमेच्र्ख शमृयेलेन वद् वाकं 
कथितवान्, तदनुसारात् ते दायुदम् इखायेलेा राज्ये ऽभिषिषिचः। 

४ अपरः दायुट् निखिला सखायेल्मानवां यिरूप्रालमम् अथतोा 

५ चिवुषं जग्मुः, तदानीं देशे जाता चिवृघौयास्तच स्थाने न्यवसन् । तता 
यिवुषनि वासिने दायुदम् अवादिषुः, रुतत् स्थानं प्रवेदयुः त्ववान 
श्च्छते, तथापि दायृद् सियोनं दुगंम् अता दायुट्नगरः वश्यौचकार। 

६ दायृद् कथयामास, या जनो ऽग्रे चिवूघीयान् इनिष्यति स प्रधान- 
सेनापति भविष्यति । ततः सिरूयायाः खता योाधावः परयमगमनात् 

७ प्रधानसेनापति बेश्यूव। अपर दायुद् तसन् दुगे उवास, तेन लाका- 
= स्तदीयं नाम दायूट् नगरं चटोवांसः। अपरं स चतुरदिच्वथंतेा मिल्लुम. 

खारभ्य चतुरदिंच्तु दायुदोा नगरस्य जीर्णौडारः चकार योयावञ्च नगर्- 
< स्यावश्धानां खानानां जीाडारं चकार । अनन्तरं दायुद् क्रमश 

बद्धंमानेा मद्रान् वभ्चूव सैन्याध्यच्तः परमेखरख तस्य सहायत्तस्थेा | 
१० इखायेलमधि परमेश्वरस्य वाक्वानसारेण दायदः राजानं कत्त दायुद् 

र्ते पराक्रमिणे मनजा निखिलेखायेलीयेः साकं राजत्वे तस्य प्रबला 

१९ सहकारिण बभूवुः। दायुदः प्रधानमनुजानाम् खवा गणना | प्यमानां 
चयाणां जनानां परधानं हकमानीये याशविवामः, स चयाणां शतानां 

१९ लोकानां विरुद शलं त्वा तान् युगपद् अवधीत् । परम् खदाही- 

यस्य दोदयस्य तनय इलीयासरोऽपि तेषां याणां पराक्रमिणां मध्ये 
९२ रका जन च्ासोत्। स ण्ुफवदम्मीमे दायुदा समम् असीत् तस्मिन 
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३९४ वंश्वल्याः प्रथमं पुस्तकं । ९९ खध्यायः। 

स्थाने कस्यचिद् यवक्तेचस्य समीपे पिलेद्टीयेषु समराथं मिलितेषु यदा 
लकाः पिले्टोयेभ्यः पलायन्त तदानौम् इमे ततच्तेचमध्ये तिन्तस्त- १४ 

दरच्तन् पिलेद्टीयांश्च न्यघ्नन् ततः परमेश्वरो महाजयं कारयामास । 
विंशतप्रधानजाकानां मध्ये चया जना रखते दुराकमणस्थानेऽयतेऽद्- ५५ 

ज्लमगदहायां दायुदः समीपम् खागच्छन्, तदा पिलषटोयानां निवा ९९ 

रिफविमतलभूमा शिविरं स्थापयाञ्चकार वेतलंहमेऽपि पिलेखटोयानां 
सेन्यडन्दम् र्कम् असीत् । पर द्ायुद् दुराक्रमणस्थाने वसन् ९७ 

पिपासित भृत्वा जगाद हा इा वेतलेदमस्य गेपुरसमीपस्थात् पदेः 
पानीयम् चानीय का मां पाययिष्यति ? ततस्ते चयो नराः पिलेटीयानां श्न 
शिविरमध्येन गत्वा वैतलेदहमस्य गापधरसमीपस्थात् प्ेः पानोयम् 
उत्ताल्य प्टद्ीत्वा दायदः सविधम् आगच्छन किन्त दायुद् तत् पातुं 

नेच्छत्, स परमेशर्मदिश्य तत् तायं निचिच्तेष । वाक्यमिदं बभाषेच ९९ 

दे मदीच्र, रतादटृशं कम्म नादं करिस्ये प्राणपणेन गतवताम् रखुतेषां 
नराणां रुधिर किमया पास्यते? यत इमे निजपषाणपणेन तायमेतद् 

अनोतवन्तः। अता हताः स तत् पातुं नैच्छत् । तेतु चयो बलिने 
जनास्तत् कम्मे चक्रुः । 
पर योयावस्य सङादराऽवीश्ये (दितीयस्य) नरचयस्य मध्ये मुख्य २० 

असीत् । स एतचयाणां लोकानां विरुद्धं शूलं त्वा तान् विनाश्य 
चयाणां मध्ये लब्वेनामा बभूव । स किं तेषां चयाणां मध्ये ऽन्यदाभ्यां ९९ 
मान्यो नड ? तस्मात् स तेवां सेनापति बभूव तथापि स प्रथमानां 
चयाणां तुल्यो नहि । अपरं कवसेलोयस्येकस्य बलिनः पत्तो चिद्धा- ९२ 

यादस्य पुनता विनायेो ऽनेककाव्यैकत्ते सोत् । स सिंदतुल्ये दौ मोया- 

वीयलकौ जघान, तदन्यत् स हिमानीसमये गत्वा गत्तंमध्ये सिंहमेकां 
मारयामास । अपरः स पञ्चदस्तदीधं मिखोयमेकम् अ वधीत् तस्य मिखी- २२ 

यस्य करे तन्तुवायस्य तन्तुदग्डतुल्यं लमेकमासीत् किन्त्वस्य करे 
दण्ड खक सीत् ततःस गत्वा मिखीयस्य करात् श्रूलमाच्िदयग्टदोत्वा 

तस्यैव श्रूलेन तं जघान । यिद्धायादस्य सुता विनाय रख्तानि कम्मोणि ९२४ 
चकार तेन सद्ितौयानां चयाणां पराक्रमिणां मध्ये लब्धनामा बभूव । 
स ॒तेभ्यस्तिश्च्जनेभ्यो विख्यात असीत् किन्तु परथमचयाणां समतां ९५ 
नप्राप, अपर्स दायूदा खरच्तकसेन्यानां सेनापति नियुक्ते बभूव । 

अपरं सैन्यानां मध्ये रुते नरा वीरा आसन् योयावस्य सदजाऽसा- २९ 
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९२ अध्यायः । वंश्ावल्याः प्रथमं पुस्तकं । ३२५ 

९७ हलः, अपरं दोदयस्य स॒ते वैतलेदमोय इलद्धाननः, परः इसरारीयः 
९८ शमग्मोतः, अपरं पिलानीयोा देलसः, अपरम् रकोशस्य छतत्िकोयौय 
९९ इराः, अपरम् अनाधातीयेऽवी येषरः, अपरं इषातोयः शिव्विखयः, 
२० परम् अदहाडोय डंलयः, अपरः निटोाफातीयो मद्रयः, अपरः वाना- 

३९ स्य सुतो निटोफातोयो देलदः, अपरं विन्धामीनरेशस्थगिवियानिवा- 
३२ सिना रोवयस्य तनय इत्तयः, अपर पिरियायोनीयो विनायः, अपरं 
६३ नहलगाशनिवासो रयः, परम् अव्वंतीयोाऽवीयेलः, अपरः वाहरू- 
३४ मीयोऽसमावतः, अपरः शएलवीय रलीयदइ वाः, अपरः गिघोगीयो विने- 

९५ हाशेमः, अपरः शगः सता इरारीयोा यानाथनः, अपरः साखरस्य 

३९ तनया इरारीयो ऽदीयामः, परम् ऊरस्य सत इलीफालः, अपरः 
३७ मिखेरातीयो देफरः, अपरः पिलानीयो ऽयः, व्यपरं कम्मिलीयो 
देर दिप्रयः, परम डषृवयस्य खता नारयः, अपरं नाथनस्य सदजो 
९८ योयेलः, अपरः गरेः छता मिभरः, अपरम् म्मोनीयः सेलकः, अपरं 
४० सिङू्यायाः सतस्य योायावस्यास्नवाद्यी वेरोतीयो नर्यः, अपरं यि- 

४९ चीय इराः, अपरं चित्रया गारेवः, अपरं दित्तीय ऊयः, अपरम् 
४९ अङलयस्य घतः सावदः, अपरं रूवेणोयशोषाः सताऽदीनाः, स रूवे- 
४द णीयानां सेनापतिरसोत् तस्यानुगामिनखिंशव्नना खारन्, अपरं 
४४ माखाः छता इाननः, परं मिलीयो योश्णफटः, अपरम् अल्तिरोा- 

तीय उधिवः, अपरम् अरोायेरीयस्य हाधमस्य सामा यियीयेलखेतिना- 
४५ माने दै सतो, ̀ अपरं शिमेः खता यिदीयेलस्तस्य सदजख तीषोये 
४९ योडाः, खपरं मदवीय सलोयेलः, अपरम् इदल््नामस्य विसोवयोा योा- 

श्रवियखेतिनामानोा दा छते, अपरः मेायावीयोा चित्माः, अपरम् 

४० इलीयेल खओवेद मिघवायीयोा यासीयेलश्च । 

क 

१९ दाद् श्णऽध्यायः। 

९ द्ायृदा विन्याभिनोयापकारिणां नामानि ८ गादियोपकारिणां नामानि १९ 
अमासां प्रति दायदः कथनं १८ भिनश्िवंशौयानां कतिपयल्लोकानां कथनं ९२ 
सव्वे वंशोयापकारिणां संख्या । 

९ यस्मिन् काले दायृट् कीशस्य पुच्चात् ्लाट् भीतवा सिक्लगे रुड 
च्यासोत् तस्मिन् समय रते मनुजाः दायुदः समीपम् आगच्छन्, ते वी- 

९ राणां मध्ये गणिताः समरे चोपकारिण सासन्। विशेषत धनुङारिणे 
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३२६ . वंशावल्याः प्रथमं पुस्तक | १२ ध्यायः । 

वामदत्तिणरहस्ताभ्यां म्रावाणां धनन्वणानाश्च नित्तेपणे निपणाखं कति- 

पया विन्यामोनीयः शशलस्य सजा खागच्छन् | गिवियातीयस्य 

शमायस्य सुतावदहीयेषसो योयाशच तेषां मुख्यावास्ता, अपरः चास्- 

मावतस्य स॒ती चिषोयेलपेलटो विराखा अनायोातीयेो येडचवापरः चिं- 
शच्जनानां मध्ये बलवान् विंश्त उपरि नियुक्ता गिवियोनीयोा विष्स- 

यिघो यिरिमियो यहसीयेला योदहाननो गिरेराथीययोषावद डलि- 

ययो यिरेमाता वालियाः शिमिरियि इरूफीयशिफटिय इल्काना 

विशियोऽसरेला योायेवरो याश्वीयामच्ेते सव्वं केर होयलाकाः, अपरं 

गिदारनिवासिने यिरोदमस्य पुच्ले योयेलाः सिवदियच | 

अपरं गादीयानां मध्ये युदधयेोग्या बलवन्तः फलकश्लघधारिणः 

सिंहवदनाः श््लिचयस्थदइरिणवद् द्तगामिनच्च कतिपयलाकाः प्रा- 
न्तरस्थिते दुराक्रमण्य्थाने दायदः समीपम् खागच्छन् | प्रथम र्षरः 

इतीय ओवदियः, टतीय डलीयावः, चतुधा मिश्सत्नाः, पञ्चमा विरि- 

नियः, षणा त्तयः, सप्तम इलीयेलः, अष्टमो योदाननः, नवम इल् 

सावदः, द्मा यिरिमियः, रकाद मग्वन्नयः। गाद्वंशौया र्ते 

नराः सेनापतव असन् चुडा जनः एतपतिरासीत् महाल्लोकख सइ - 

खप्रतिरासीत् । प्रथममास यस्मिन् समये यद् नसरितत्तावानि तटं 
समन्ञावयन् तदानीम् र्ते तस्याः पारु गत्वा पुव्वेदिशि पञ्िमदिशि च 
पान्तरस्थान् निखिलमनुजान् पलायनं कारयाच्चकरः। 

परः विन्यामोनयिद्कदावंश्योः कतिपयलोाकेषु दुराक्रमणस्थाने 

दायुदः सच्चिधिम् खागतेषु दायुद् तान् स्तात् कत्तु वद्धि गत्वा तान 

जगाद, यदि युयं मामपकत्तः निविरोाधं मम स्िधिमागच्छय, तहिं 

मदीयं मनो युश्रान् प्रत्येकाग्रं भविष्यति, किन्तु यदि निर्पद्रवं मां 
सिमुणां करेषु समपंयितुम् उच्छथ तदस्माकं पिटलाकानाम् रेञ्र- 
स्तत पश्यन् भर्त्छयतु । तदानीम् अत्मा प्रधानरयिनम् मासयम् 

ध्यित तस्मात् स कथयामास, इ दायद् वय तव पक्तौयाः 

विषयस्य तनय वयं तव सङ्किलाकाः। मङलं श्यात् तवव मङलं 

भयात तवेापकारिणाच्च मङ्गलं भयात् यतस्तवेश्वरस्वाम् उपकरोति। 

तदानीं दायुद् तान् अनुश्द्य खौयसेनानिवदहानां सेनापतीन चकार। 

नन्तरं प्रोलेन सद योाधनाथे पिलेद्धोयानां सहायत्वेन दायुदि गत 

वति भिनश्िवंशस्य कतिपयलेका दायुदः पत्ता बभुवुः किन्तु तदानीं 
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१२ खध्यायः। वेश्रावल्याः प्रथमं पुक्तकं। ६२७ 

स पिलेष्टोयान् नापाकरोत् यतः पिले्टीयानाम् खधिपतिगणेन विविच 
भारतीमिमां निगद्य स विसखटजे, यथा, सोऽस्माकं शिरांसि दत्वा 

९० खौयप्रभूना श्ौलेन साकं सन्धास्यति । अनन्तरः यदा दायुद् सिक्ञागम् 
अगच्छत् तदानोम खदट्नदहा योषावदा विदीयेला मीखायेल्ा योषावद् 
इलीड्ः सिल्िययख मिनशोयसेन्यानां सहखाधिपतय डमे मिनणौया 

९९ लाकास्तस्य पत्ता बभवः। ते दस्य॒निवदस्य विपत्ं दायुदम् उपाकुव्वेन् 
९२ यतस्ते मद्ावीराः सेनापतवख्चासन् । तस्मिन् समये दायुदम् उपकत्त 

प्रतिदिनं सन्धेष्वागच्छत्सु इशरीयसेन्धानोव तस्य बङ्सेन्यानि बभूवुः। 
९९ परः परमेश्वरस्य वचनानसारात् प्रोालस्य राजत्वं दायुदि सम- 

पयितुं ये सेन्यनिवद्धाः समराथं सज्जिताः सन्ता हित्रोणे तस्य सि- 

९४ भिम् अगच्छन् तेषां गणनेवा | विद्कद्ावंश्ीयाः फलकम्पूलघधारिणः 

९५ समराथं सच्निता अदृशताधिकषटसदखाणि लेाकाः। शिमियोन- 
९९ वंशोया र्णे महावीरा: शएताधिकसप्तसदखाणि मनजाः। लेविवंशोयाः 
९७ घट्. ्ताधिकचतुःसहइखाणि लाकाः। अपरः इारोणवंश्स्याधिपति यिं- 

हायादास्तस्यानु गामिनः सप्तश्ताधिकानि चीणि सहखाणि मानवा | 
९८ अपरं तरुणा महावीरः सादोकस्तस्य पिद्टवंश्ीया दाविंशतिः प्रधान- 
९८ मानवाखख। अपरं प्लौलस्य खजातीयविन्यामीनवंशौयास्तरीणि सदखाणि 

मानवाः, किन्त तत्समयं यावत् तेषाम् अधिकलाकाः शलवंशस्य 
६° पचता असन् । अपरम् स्फुयिमवंशीया ऋ्ष्रताधिकविंश्तिसहइ- 

खाणि पराक्रमिेा मानवासते निजे निजे पद्व विख्याता खासन् | 
९९ परः मिन्रोरडंवंश्ाट् अद्धादश्सदहखाि मानवाल्ते दायुद राजानं 
९९ कन्तु निजनिजनान्ना निरूपिताः सन्त आगच्छन्। अपरम् इषाखर- 

वंशोया दवे एते प्रधानमनुजास्ते ्ानिनः परिणामदशिनश्वासन् तस्मिन् 
समये चेखायेललाक यत् कततेव्यं तद् अवध्यन्त तेषां स दजाश्च सर्ववं तेषाम् 

१६९ च्या्ञाग्राहिण आसन्। अपरं सिवृलुनवंशोयाः समरगामिनोा बृह 
रचयितुं निपुणः समरसा शस्त्रास््रधारिण रकचित्ताः पच्चाश्त्सहखाणि 

३४ मानवा आसन् । अपर नप्तालिवंश्ौयाः सहखं सेनापतयस्तेः साकं 
२५ फलकश्रलधारिणः सप्तचिंश्त्सदहखाणि मानवाच्। खपरं दानवंप्यैया 

वयं रचयितुं निपुणाः बषट.श्ताधिकाद्ाविंश्तिसदखाणि मानवाः। 

२९ अपरम् खाशेर्वंशीया व्यृद्धं रचयितुं निपुगाश्चत्वारिशत्सहखाणियोा- 
९० द्धारो मानवाः। अपरं यद॑नस्य पुनव्वेपाराद् रूवेणवंश्रीया गादवंशौया 
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३२० वंशएवल्याः प्रयमं पु स्तक | १२ खथ्यायः। 

मिनश्टेर्डवंश्रसम्बन्धीयाश्च समराथं स्व॑ विधासतरधारिणे विंश्तिसद- 
खाधिकलच्तं मानवा सागच्छन्। समरे व्यृदस्च्तगे च निपुणा र्ते 
निखिला मनुजा दायुदम् इखायेलीयानां राजानं कत्त सरलान्तःकरयो 

छित्रोणम् खाजग्मः, खपरम् इखायेलाऽवश््िः सकललाका खपि दा- 

युद राजत्वे ऽभिषेल्तुम् र्कचित्ता अभवन् । खपरःते चीणि दिनानि ३९ 
तस्मिन् स्थाने दायदः सन्निधो तिषन्तो बुभुजिरे पपुश्च यतच्तेवां 
सहजास्तेषां छते पेचुः । तेवां समीपवासिन इवाखरसिवृलूननप्ताज्ि- ४० 
वंशीया मनुजाचख मदाङ्गगदंभाच्रतरगवां एष्ेषु भच्याणि गोधुमज- 
ब्याखुडुम्बरपिष्टकान् जाच्तास्तवकान् ब्राच्तारसान् तैलानि गोमे- 
वां ख प्रभूतान् खनिन्दुः, यत इखायेलीयलाकानां मडानन्दे $भवत्। 

१२ योद् शेऽध्यायः। 
१ नियममञ्जषाया खनयना्थ दायरा मन्त्रणा € अनयनसमय उषस्य निधनच्च। 

तदनन्तरं दायुट् सहखपरतिभिः एतपतिभि निखिलेरधिपतिभिश्े १ 

सकम् अमन्तयत् । अपरं दायुट् इखायेला निखिलं समाजं बभाषे यद्ये- ९ 
तद् युष्माकं प्रभोः परमेश्वरस्य चाभिमतं भवेत् तर्ौँखायेलः छत्से 

जनपदे निवसन्ते ऽस्माकम् अवशाः सहजाः प्रान्तस्युक्ते खख- 
नगरे निवसन्ते वाजका लेवीयाश्च यद् अस्माकं सविधं समायान्ति 
ततक्ृते वयं तेषां सव्वेख्थानं दूतान् परेवयिष्यामः। अस्माकम् रंरस्य 
मज्ुषास्माभिः पुनव्बारं खेषां सविधं समानेष्यते यतः शलस्य समये 
वयं तस्यान्वेषं न क्त वन्तः । तता निखिलमन् जेभ्यस्तस्िन् वाक्ये रोच- ४ 
माने समाजीयाः सव्व तत् कत्त॒म् अङ्गो चकः । अनन्तरं किरीयतयि- ५ 
यासेमाद् संरीयमन्नुषाया आनयनं दावृट् मिसरीय्रीदारतटि- 
नीम् आरभ्य इमातप्रवेश्स्थानं यावत् सकलान् इखायेलीयान् सञ्ञ- 

माद | अपरं किरूवथो मध्ये निवासिनः परमेश्वरस्य नाप्ना विख्याताम् ९ 
रखरोयमञ्जुषाम् अनेतुं दायुद् निखिला खायेलोयमानवाञ्च वालाम् 
अर्थता विद्कदादेगशस्थं किरियतयियारीमं जग्मुः। अनन्तरम् रंशरीय- ° 

मञ्जुषां नूतनं शकटम् अरोद्यावीनाद वस वेश्सनस्तां विश्वकः, अप- 

स्म् उघोा ऽददियश्च तत् शकटं चालवामासतुः । पररः दायुदट् नि. ८ 

खिला इखायेलीयमनुजाख यथाशक्ति गायन्तो वल्नकौसुवीरमुरजान् 
करतालान् तूरीख वादयन्त रं्रर स्य सात्ताट् खानन्दन् । 
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१४ खध्थायः। ` वंश्रावल्याः प्रथमं पुस्तकं । ३२९. 

९ ततः परं तेषु कौदोनस्य शस्यमदं नस्थान उपस्थितेषु गावाववशे जाते 
९० तत उष ररीयमज्ञषां धारयितुं क्रो प्रसारयामास । तत उकं 

प्रति परमेश्वरस्य कोधे प्रज्वलितं मज्ञषां प्रति तस्य करप्रसारणकार- 

णाद् स तम् खाजघान तेन स तस्मिन्नेव स्थान रखरस्य समन्तं ममार। 

९९ परमेश्वर उघम् आखहतवान् इति कारणाद् दायुट् सन्तो बश्चूव, 
परः स तस्य स्थानस्य नाम पेरसुषम् उघषाघातस्यानमिति कछतवान 

९९ अद्यापि तस्य तन्नाम विद्यते| अपरः दायुदट् तस्मिन् दिन रंखराद् 

भोत्वा जगाद तथात्वे कन पकारेणादहं मम सच्चिधिम् इशखरस्य मञ्ञघषाम् 

९द अनव्यामि ? तस्मात् स दायुट्नगरे निजनिकटं तां मञ्जूषां नानीय 

९४ पथपाश्स्यं गात वस्यावेद्दोमस्य निवेशनं नीला स्थापयामास । ततः 

परम् इश्वरस्य मज्ुषायाम् अावेददामस्य निवेशने ऽथतस्तस्य निकेतने 
मासचयं सितायां परमेशखर आवेदेदामस्य तदौीयस्कलपरिजनस्यच 

च्तेमं चकार । 

१९४ चतु दंशाऽध्यायः। 
१ द्ायृूद् प्रति रौरमस्य प्रणयः रे द्ायृद्ः सुतानां नामानि द्धिः पिलेष्टौयानां 

पराजितलं। 

९ नन्तरं सारीयराजेा हीरमः प्रासादनिम्मौणाये दायुदः स्धिधिम् 
९ रख्रसकाद्छानि स्थपतीन् सूचधरां श्च मनुजान् दूतैः परेवयाच्चकार | ततः 

परमेश्वर इखायेलेा राजत्वपदे मां संस्थापितवान् यता निजेखायेल्- 
वंश्स्यानु रोधात् मम राज्यस्योन्नतिस्तेनाकारीति दायु् ब बधे। 

९ अपरं द्ायुद् यिरू्रालमे जाया खन्या जग्राह तते दायुदोाऽपरे 
४ पुक्ला दुडितर्ख जज्िरे । यिरूश्लमे शम्मूयः शोववो नानः सुलेमान् ` 
€ विभर स्लोगश्रयदल्येलटो नागद्धा नेफगेा याफोय इलीशामा वीलि- 

यादा इलीफोलटश्चेतिनामानस्तस्य पु चरा जच्निरे । 
= अनन्तरः दायुद् निखिक्ेडा येल वंप्रापरि राजत्वे ऽभि पिक्त सति वात्ता 

निशम्य स्नव पिलेद्ोया दायुदं गवेवधितुम् ऋखजग्मुः। अपरः दायुदि 
< तन्निशम्य तेषां विरूद्धं वद्िरागतवति पिले्धोयाः समेत्य रि फायिम- 

न तीरं (4 ४ ५ [न 

९० तलश्छूमो विल्तीणा बग्डवुः। अनन्तर दायुद् इर एदटवान् पिलेी- 
# किं ( 9 ५ क, ४५ 

यानां बिरूड्धं मया किं गन्तययं? त्वं किंमम करे तान् समपयिष्यसि? 

१९ ततः परमेखरस्तं जगाद, याह्किमयाते तव करे समपयिष्यन्ते। अपरं 
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३२० वंण्ावल्याः प्यमं पुस्तकं 1 ९१५ चखष्थायः। 

तेषु वाल्विरासीमम् समागतेषु दायूद् तस्मिन् स्थाने तान् पराजिग्ये । 

ततः पर दायृद् बभाषे, देखो मदीयकरेण मम रिपून् खोताभङ्वद् 

बभञ्ज। तस्मात तस्य स्थानस्य नाम वाल्पिरासोमम् देवताभङ्गस्थान- 

मिति बभ्रूव | अनन्तरं तेः खेधां परतिमा तच परिव्यक्ताछ लाका २ 

दायुदटो निदेशात् ता वह्धिना दादयाच्चक्ः 

ततः पर॑ पिलेदीयाः पनरागत्य तस्यां समभमोा विस्तीणा नभृवुः | ९२ 

तता दायदा पनः परिणद्ध इशखरः कथयामासत्व तेषा पञ्चात् मा १४ 

गच्छ किन्तु तेषां समीपाट् व्याघुद्यागत्य वाकास्थानस्य सम्मृखे तान् 

च्ाकमिव्यसि। वाकाया उचस्थानेषु गमनस्य निनाद त्वया तेत्वं ९५ 

समरः कत्त त्रजिष्यसि यतस्तदेशरः पिलेटीयानां सेन्यानि निद्न्तु 

तवाग्रगामी भविव्यति। अनन्तरम् इंखखरस्य निदेशानुसारण द्ायुदा ९९ 

कर्मणि क्रते गिवियोानम चखारुभ्य गेषरः यावत् पििलेदोयानां सेन्धानिते 

जंन्निरे | तेन दायुदोा यशः सकलान् जनपदान् वयानशं पमर्मश्वरच् ९७ 

सन्वन् भिन्रजातीवान् तस्मात् चासयुक्तान् चकार । 

नि 

१५ पञ्चद् शाऽध्यायः। 
१९ नियममञ्चूषाया ानयनाथे लेवोयानां याजकानाञ्च दायदा नियेजनं १९ सादा- 

कावियाथरप्रष्टतीनां निरेण्नं १९ अन्यलेवौयानां गाथकपदे नियेाजनं २५ मञ्ज 
सानयनं २८ मोखस या द् यद् स्लच्छौक रणं । 

अनन्तरः दायुद् नगरे दायूदा खस्य छते वेश्म निम्मापयाच्चक रंख- ९ 
रीयमञ्जूषायाश्च छते स्थानं निरूपयाश्चकरे तसा निमित्तं पटोटजं ख्थाप- 
याञ्चके च | 

अपरं दायुद् आज्ञापयामास, इशखरोयमञ्जघावदहने लेवीयान् विना २ 

कस्याप्यन्धस्याधिकासेा न विद्यते यत इश्वरीयमन्ञषाया वदनाथं निद्यं 

सेवनाथच्च परमेग्रः केवलं तानेव वरोतवान् । अनन्तर दायूट् 
र॑खरोयमञ्जुषायाः छते यत् स्थानं निरूपितवान् तत् स्थानं तखा खान- 
यनाथे स निखिलेखायेलीयान् विरूप्यलमे सञ्जमाइ । अपरं दायुट् ४ 
इारोणवंश्ोयान् लेवी यवंश्णोरां सज्जमाइ । ऊरीयेलः किद्धातवं शस्य ५ 
मुख्य आसीत् तस्य म्रातरो विंशव्यधिकशतं नराः। खपरम् खसायो 

मिरासिवंश्स्य मुख्य असीत् तस्य मातस विंशत्यधिकं शतदयं नराः। 
ॐ क 

प्ररं योायेला गेषाणवंशस्य मख्य सोत तस्य मातरस्तिंशदधिकं ऽ 
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१५ ध्यायः | वंश्रावल्याः प्रथमं पुस्तकं | ३२१९ 

= रतं नराः| पर शिमियियडलीषाफनवंशस्य मुख्य खा सीत् तस्य भ्रातरो 
< दे ते नराः| अपरम् उलौयेला दित्रोणवंशस्य मुख्य खासीत् तस्य 

९° भ्नातरेा ऽश्ोतिजनाः। अपरम् अम्मीनादव उषीयेलवंश्स्य मुख्य आसोत् 
तस्य मातरो दादश्धिकं शतं नराः| 

१९ अनन्तरं दायृद् सादाकावियाघर याजकी लेवीयां वार्त ऊरिये- 
लम् सायं योयेलं शिमयियम् डइलोयेलम् अम्मीनादवच्च समाद्य 

९९ तेभ्यः कथयाश्चकार, ययं लेवीयपिटटवंष्ानां मख्या नरा च्छत र्खासेलः 

प्रभोः परमेशस्य मञ्चघायाः क्ते मवा निरूपितं स्थानं ताम् खानेतु 
९द युयं यब्माकं सहजा प्रविचीभवत । यतो बद्माभिसतत् पुव्वं नाकि- 

यतैतत्कारणाद् अस्माकं प्रभुना परमेश्वरेणासमाकं मध्य खाघातोाऽकारि 

१४ यता बयं विधिवत् तस्यान्वेषगं नाकुम्मं । अनन्तरम् इखायेलः प्रभोः 
परमेश्वरस्य मन्ञुषाम् आनेतु याजकाः लेवीयाखच खान् मेध्यान् कुर्वत । 

९५ अपर परमश्वरोयवाक्यात् मसा यदद् खादिद्धवान् तदत् लेविवंशौया 

नरा वहनदण्डाभ्यां खौीयस्कन्धेरीशखरीयमन्चवाम् अवन् | 

९९ पर दायुदा लेवीयानां मुखयलाकाः पुनरगद्यन्त युयं मुरजवन्लको- 
करतालादियन्ते वाद्यकरणाय इ्ैष्वनिकरणाय च खेषां सदजान् गाघ- 

९७ कान् नियोजयत । तता लेवीयाः योायेलस्य छतं हेमनं तस्य सङजानां 
मध्ये वेरिखियस्य तनयम् असफच्च मिरारिवंशौोयानां खकीयस्नात्- 

१८ गाश्च मध्ये कूष्ायाः सुतम् खयनं नियोजयामासुः | अपरं तेः साकं तेषां 

दितीयपदस्थान् सहजान् अथतः सिखरियोा विनो वासीयेलः शिमी- 
रामोाते यिद्धीयेल उच्चिरिलीयावोा विनायो मासेयो मत्तयिय इलीं 
फिलेड भिंभेय ओवेदेदामोा वियुयेलश्ेतिनामकान् दारपालकान् नि- 

९९ योजयवाञ्चकरः। ता देमन असफ रख्थनच्वेते गाथकाः पित्तलीयकर- 
९० तालैरुचे ध्वेनिकरणाय सिखरियोऽसीयेलः शिमीरामोाता चिहीयेल 

९९ उच्निरिलीयावो मासयो विनायश्वेते मरजंरलामोताख्यखरवादनायापर 
मनत्तथिय सनीफिनलेड मिभ्रेय ओवेदेदोमा वियूयेलोा ऽससियश्वेत वल्ल- 

कीभि जेयध्वनिकरणाथै शिमीनीताख्यखरवादनाय नियुक्ता बभूवुः 
९९ अपरं लेबोयानां मध्ये प्रधानीभूते यः किननियो गाने निपुण असीत् 
९९ स गानाय नियक्तः सन् गानमधि समादिशत् परं वेरिखिय इलका- 

९४ नाच्च मन्नुषाया इारसर्च्तकावास्तां । अपरम् इखरोयमन्नवायाः सम्मुखे 
शिवनियो विडाष्फटो निथनेना ऽमासयः सिखरियो विनाय भ्ली 
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ददर वंश्रावल्छाः प्रथमं पुस्तकं । १९ सध्यायः । 
क क का 

येषरश्वैते तूरीरवादयन् अपरम् आवेददोमा यिदियच् मन्नुषाया 

द्वाररच्तकावास्तां ! ४ 

नन्तरं दायृट् इखायेलः प्राचीनलोकाः सदखपतयश्चानन्दन्त ९५ 

ओवेदेदोमस्य निवेशनात् परमेशखरीयां नियममन् षाम् अनेतुं जग्मः 
अपरं परमेश्वरोयनियममञ्जूषाया वाकानां लेवोयानाम् इचखरेणोप- ९९ 

छतत्वात् ते सप्त टषभान् सप्त मेवांखोादख्जन् | दायृट् नियममञ्जघषा- २७ 

वचाणसे लेवीया गाथकाख्च गाथकः साकं गानाधिपतिः किननियश्चा- 

तसोयवसनानि प्यंदधत दायदो वपुषि चातसोयम् रख्फादाख्यवसनम् 

स्ासोत्। अनेन प्रकारेगाचेः खरः प्टङ्तूरोकरतालमुरजवत्लकौवाद- रम 

नेन च निखिलेखायेलीयमनजाः पर मेखखरीयां नियममन्चषाम् खानिन्युः 

च्चनन्तरं दायट्नगरे परमेश्वरीयमन्चवायाः प्रवेणनसमये शालस्य ९९ 

दुदिता मीखला गवाच्तेण निरीच्छात्ववमानं न्टत्यन्तच्च दायुदं नरपतिं 

विजाक्य खान्ते तं तुच्छौचकार। 

क, ९ 

१६ षाडशाऽध्यायः । 

९ टद्ायदा यज्ञकम्प्र ४ गथकानां नियाजनं  प्रशंखषागौत रऽ सेवकानां वाद्कानां 

याजकानां वाद् कानाश्च निधाजनं। 

च्नन्तरः मानवा रंखसेयां मञ्ञषामानोय दायदा निगम्मितस्य वस्र- ९ 

वेए्मना मध्ये स्थापयाच्चकररीशखर्स्य समत्तं हामबलीन् मङ्गलाघकव- 

लोँश्च समत्यदटजश्च । अपरं हामबलीनां मङ्लायकबलीनाच्चोत्छगं र 

समाप्य दायुद् परमेश्वरस्य नान्ना लाकान् आशिषं जगाद । अपरः ९ 

निखिलेखायेलीयमनजानां मध्ये प्रतिपरूषं प्रतिनारि चंककं पपम् रखकोकां 

पाचं जात्तारसम् रककम् उडम्बरखणर्डच्च परिवे्रयाञ्चकार। 

च्षपरः तेन पररमेश्वसोयमन्जुषायाः समन्तम् स्खायेलः प्रभाः पर- ४ 

मेखरस्य स्मारणधन्यवादस्ताचादिसेवनाय लेवीयानां कतिपयमानवाः 
न्ययुज्यन्त । तेषां स॒ख्य चऋासफोा दितीयः सिखरीयः अपरे यियुयेलः ५ 

शिमोरामेते विद्यीयेकले मत्तथिय इलीयावोा विनाय ओवेदेरोमखेत 
पासन किञ्च यिययेला मरजं वह्नकोच्चावादयत् च्चासफस्त॒ करतालम् 

अवादयत् । परः विनायो यदसीयेलख याजकावीखरोयनियम- ई 

मच्ूषायाः सम्मुखे नित्यं तूरीवाद्यम् खकरन्बोतां । 
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९६ ध्यायः । वं्रावल्याः प्रथमं पुस्तकं । ३दद् 

° अपरः दायुट् तस्मिन् दिने परमेश्वरस्य धन्यवादायेम् खासफस्य 
तस्य सङजानाच्च करेषु प्रधमं गोतमिदः समपंयाश्चकार। 

= परेश्ंस्तत तन्नास्ने कुय्यीत प्राथनामपि । 
तदीयाख्ग्कम्माणि प्रकाप्यत लाकतः। 

ट प्रगायत तमुदिश्य गीतं गायत तं प्रति। 

तदीवाश्र््यकम्माणि सचिन्तयत सव्वेशः । 
९० तदीयस्य पविच्रस्य नान्नः स्चाघां विधत्त च । 

सदा तितु सानन्दं परेशान्वेधिणां मनः| 
११ परेशितुख तच्छक्तीः प्रकुरुष्वं गवेषणं । 

सव्वेदा तस्य वक्घस्य प्कुरुध्वं गवेषणं । 
६२९ ङे दासस्य तदीयस्य त्िखायेलः कुलोद्ध वाः। 

इ मनेभिमतास्तस्य याकरूवे वश्जा नराः| 
९३ सय्येन्तां चिचरकम्भाणि तेनेव साधितानि दि । 

चछद्ध तानि च चिह्नानि दण्डाज्ञास्तन्मुखो द्रताः । 
९४ भवति प्रभुरस्माकं सरव परमेखरः। 

व्यात्रोति मेदिनीं छम्लां तदीयं जएसनं। 
९५ सखर्ययतां नियमस्तस्य युश्राभि हि निरन्तरः । 

वाक्यश्चान्ञापितं तेन सदखं पुरुषानभि । 
९९ इतब्राह्ीमा समं तेन नियमः स स्थिरीरृतः। 

स्सदहाका प्रति पाच कथितः पथेन डि । 
१७ याक्रूवख् व्यवस्थां सा$पि तेन निरूपितः। 

डखायेलख् विष्ये वाक्यमेतदकथ्यत। 
१८ अधिकारः किनान्दे्े दास्ये तुभ्यं छनिखितं। 
१९ तदाते बङ़संख्या ना विदेश्े$ल्याः परवासिनः। 
९ स्थानात् स्थानान्तरः प्रापन् राद्युद् खाद्धूान्तर तथा। 
९१ उपद्रवाय तेषां तु नानुमेने स कञ्चन। 

भत्संयंख छते तेषां पतीनिदमत्रवोत् | 
९९ मयाभिपिक्तलेाकानां कुरुध्वं स्परशनं नहि । 

कुरुध्वं नाख्रुभं किञ्चित् भविष्यद्वादिनां मम॥ 

९९ परमेखरमुदिश्य गीतं गायत भुगताः। 
क्तं तेन परिचाणं प्रकाश्यत प्रत्यदं। 
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३६९ वंशा वल्याः परथमं पुस्तकं । १९ प्मध्यायः । 

[न्य देशि 9 ] € (= + < 

मध्येऽम्यदररिनां तस्य संवणयत गोारवं। ५:: ४ 

आश्वय्था ख कियास्तस्य नर लाकस्य सन्वेतः। 

मदान् यति प्रशस्य जायते परमेखरः । ९५ 
यावत्या देवताः सन्ति ताभ्यो मेत रखवसः। 

अन्यदेश्रोयलाकानाम् खसाराः सकलाः सुराः ९९ 

किन्तु सजंनकत्तास्ि गगनस्य परेखरः । 
[1 = # प 

समादरः प्रष्रसा च तदीयाग्रे डि वत्तेते। ९७ 
ॐ, नह व 

तिषतः शएक्तिसोन्दय्य तदीयधम्मेव्सनि । 

युयं मनव्यसन्तानाः परमेशं प्रश्सत । ++ 
महिमानं परेग्रस्य विकमच्च प्रशसत। 

परमेप्णैयनान्नश्च मह्हिमानं परशंसत । ९९ 

नैवेद्यानि समादाय प्रयात तस्य स्िधिं। 

पविचष्यभया तच कुरुध्वं प्रणिप्रातनं | 

एचि वोस्था जनाः सव्वं तस्य साच्ताट् बिभीत पै । ९० 
संस्थापितं जगत् तेन न कदापि स्खलिष्यति । 

नन्दन्त॒ सकलाः खगे धी व्याभ्नोतु मेदिनं । ९१ 
कथ्यताम् अन्यदेेषु राजति परमे खरः । 
सम् बस्तस्य मध्यस्थाः सव्वं कु्व॑न्तु गज्जन । ९९ 
च्तेचच्तेचस्थिताः स्वं भ वन्त्वाङ्ादसंयुताः। 
वन्यटच्ताः परेशस्य साच्तादु चं ध्वनन्तु हि । र 

स समायाति मेदिन्या विचारं कन्तुमेव डि । 
परेशं तरूत धन्यच्च प्रष्ंसत परोखरं । २४ 
थतः च्तेमप्रदाता स चिरस्थस्तदनुग्रहः। 
यूयं भाषघ्वम् अस्माकं चाता त्वं परमेश्वर । ३५ 

चायख सङ्गहागासनान् उद्धर चान्यजातितः। 

तस्मात् तव पविचस्य नाघ्ना वदिष्यते स्तवः | 
च्यस्नाकमपि श्लाघा ते प्रशंसाता जनिष्यते। 
इखायेलः प्रभु चाऽस्ति स प्रभुः परमेखरः। २९ 
भूयाद् खा यन्तपय्ेन्तं धन्यो धन्यख सव्वेदा ॥ 

अनन्तरः सव्व लाकास्तथाच्तिद्युक्ता परमेश्वर तुद्धुविरे। 
पररः प्र्यदं कत्तव्यक्रियानुसारेण मन्नूषायाः सम्मुखे सेवनम् २० 
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१९७ अध्यायः । वंश्वल्याः प्रथमं पुस्तकं । ३३५ 

र्न्आसफ ओवेदेदोमस्तयोरङ्षण्टिसहजा्च परमेश्वरीयनियममञ्जुषायाः 
सम्मृखे तस्थुः, अपरं विदृयुनस्य सुत ओवेदेदोमा हाषाख्च दारप्राल- 

२९ कावास्तां | किञ्च परमेशखर इखायेलं यां व्यवस्थाम् आज्ञापयत् तन्मध्ये 
४० लिखितानां सर्वक्रियाणां करणायं विएेवतः प्यद्दं पातःकाले सन््या- 

काले च हामवेदां परमेश्वराय हूमाथकनलिदानाथै याजकः सादोाक- 
स्तस्य याजका भ्नातरखख गिवियोनस्ये भ्टगखाने परमेश्रीयावासस्य 

४९ सम्मृखे तस्थः । अपरं चिर स्थत्तदनुग्रहइ स्त्यादिना गोतेन परमेश्वरस्य 
धन्यवादा तेः साकं हेमना चिद् चुनोाऽपरेषाच्च येषां नामानि लिखि- 

४९ तानि ते ढता लाकास्तस्थुः । विशेषत उचध्वनिकर्णाथम् ररीययन्- 
वादना तूरीकरतालधारिणां छते देमनयिदृ युन तेः साकं तस्थतुः । 

५२ यिदूथुनस्य तनयाख्च दारपाला बभूवः। नन्तरं सव्वं लाका निजं निजं 
निवेशनं प्रतस्थिरे किञ्च दायुद् निजपस्जिनान् आशिषि निगदितु 

परादव्य जगाम। 

१७ सप्रद शाऽध्यायः। 
१९ मन्दिरनिम्प्राणमधि नाथनस्य परमेञ्चरस्य च कथनं अपरं दायृद्मधि कथनं ९९ 

परमख्र प्रति द्ायद्ः प्राथेना प्रणंसनच्च। 

९ अनन्तर टायुदट् यदा निजगेद्धे न्यवसत्, तदा स भविष्यद्ादिनं 
नाथन जगाद, पश्य मयरसकार निम्मिते प्रासाद उष्यते किन्त परमे. 

९ ऋअरौोयनियममञ्चूवा यवनिकानाम् अधस्तिति | ततो नाथन दायुदं 
बभाषे त्वं निजमनेोागतं साधय परमेखरस्तव सहाय खास्ते। 

२ अपरं तस्यां रजन्याम् इश्वरस्य वाक्यमिदः नाथनस्य निकटः समाग- 
४ च्छत्, त्वं गत्वा मम दासं दायुदं वद्, परमेश्वर इलि वाचं वक्ति, मम 

५ वासां त्वया मन्दिरः न निम्नातव्यं। इखायेल्वंशस्याचानयनदि नमा- 
रुभ्याद्य यावत् मया मन्दिरे न न्युष्यते किन्त्वेकं वस््रवेष्स विदहायान्यद् 

€ वस्त्रवेश्मकच्च स्थानं विदायान्यत् स्थानं गम्यते। तथापीखायेल्वंश्रमध्ये 

मम पय्थेटनकाले मम प्रजापालकत्वपदे नियुक्तः कञ्चिद् विचाराधि- 
पतिः कदापि किमया ट् इद, युद्भाभि मत्कृते कुत ्रसकारमयं 

ऽग्न निर्म्मीयते? श्दानीँं तवं मम दासं दायुदं वद, सेनाधिपः 
परमेश्वर रतां वाचं वक्ति मम प्रजानाम् इखायेलवंष्रोयानां राजानं 
क्तुम् ऋद्धं त्वां मेषस्थानात् मेषाणाम् अनुचरगाच्च शरडीतवान् । 
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२३६ वंश्ावल्याः प्रथमं पुस्तकं । १७ थ्यायः | 

अपरः त्वं यद्यद् उपक्रमितवान् तत्सव्वेस्िन् अहं तव सद्टायेा भवन् ८ 
तव सम्मृखे तव सकलश्रचुन् उच्छित्नवान् चक्रवत्तिनां महतां लकानां 
नामवत् तव मदानाम च छतवान् । तदन्यत् मया निजघपजानाम् < 

स्खायेलवंशोयानां छते स्थानमेकं निश्ित्य ते तस्मिन स्थाने समस्धा- 

प्यन्त, ते तच खस्थाने निवसन्ति पुनखालिता न भविष्यन्ति । पुव्वेकाले 
यदा चाहं मदीयेखायेलीयलोाकान् सितुं विचाराधिपतीन् न्ययोा- १० 

जयं तदाते वादृशं दु मानवेरक्जिश्यन्त तादृशं पुन नं ज्ञच्छन्ते। 
तव रिपवः सव्वं मया दमिताः परमेश्वर स्वत्छते वंशमेकं स्थापयिव्यतीति 
वाक्यमपि मया कथितं। 

अपरं त्वयि सम्पूणायुषि सति निजपिटलाकानां सन्निधिं गतवति ९१ 
चादइं तव सन्तानजं भाविवंशं स्थापयिष्यामि तस्य राज्यं स्थिरीकरि- 

व्यामिच। स मदथे मन्दिरमेकं निम्मास्यति, अहच्च तस्य राजसिंहा- १९ 
सनम् अनन्तकालं यावत् स्थिरीकरिष्यामि। अदं तस्य पिता भवि- \ 

व्याभि स च मम युच्च भविष्यति । तवाग्रवत्तिनोा राजता मया 

यादृक् खानु्रदाऽपसारितस्ताटक् तत्ता ममानुग्रह नापरसार्चिष्यते। 

किन्त॒ मम गदे मम रज्ये च स मयानन्तकालं यावत् संस्थापयिष्यते ९४ 
तस्य राजसिंहासनमप्यनन्तकालं यावत् स्थिरं स्थास्यति । खनन्तरं १५ 

तानि सकलवाक्यानि तच्च दशणनं यथातथ्यं नाथनेन दायुदे कथया- 
करिरे। 

तता साजा दायुद् अभ्यन्तरः गत्वा परमेखरस्य सम्मुख उपविश्य ९९ 
कथयामास द्धे प्रभो परमेशखर कोद्धं मम वंश्रख कः यत् त्वं माम् रख्तत्य- 
यथन्तम् आनीतवान् ? तथापि हे हं, त्वम् रखतदपि ख्यो च्तुदं ९० 
काय्यै मन्यसे, हे प्रभा परमेखखर त्वं निजदासस्य खदीधं भाविवंशम- 
प्यधि वाचम् उक्तवान् माञ्धेचपदस्थलाकवत् ज्ञातवान् | खतदन्यत् ५८ 
भवता दासस्य सम्मानमधि दायुदा किं वदितुं शक्यते? त्वं निजदासं 
वेत्सि । हे परमेश्वर त्वं खदासस्य छते खमनाऽभिलाषाद् रख्तादृशं ९९ 
सम्प्रगें माहाम्यं विदधत् रतानि सव्वाणि मदइत्काय्थाणि प्रकाशित- 
वान् । दे परमेश्चर, अस्माभिः खक यद्यत खतं तस्मिन् सव्वेस्मिन् ९० 

तव सदृशः कञशिदपि नास्ति त्वां विना कचिद् इरा नास्ि। परं ९१ 

सवेखायेलल्तकस्य तुल्या काप्यन्धा जाति भूमण्डले किं विद्यते यस्या 
मोचनेन खकीयजातिं लब्भुम् इश्ररः खयम् गतवान् ? त्वं महद्धि 
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१८ अथ्यायः। वंशावल्याः प्रथमं पुस्तकं । २२७ 

भेयङ्करोख कम्मैभि म॑दहायश्ःप्ाप्यथं तदेव कत्वा मिसरदेश्रात् निजजे- 
कान् मोचयित्वा तेषां सम्मृखाद् अन्यजाएतीयान् लोकान् दवयितवान्, 

९९ निजेखायेल वंशीयांखखानन्तकालाथं खकोयप्रजाः छतवान् अपरः हे पर- 

९९ मेर त्वमेव तेषाम् रंरोऽभवः। इदानों हे परमेखर खदासमधि 
तस्य वंश्रमधि च त्वया प्रतिश्रुतं वाक्यम् नन्तकालं यावत् स्थिरीभवतु, 

९४ त्वया यदुक्ला तदेव कियतां। तत् स्थिरीभवतु किच्च सेनाधिपतिः परमे- 

अरा य इखायेलवंशस्येखरः स रख्वेखायेल् वं शस्येखसाऽभ वदिति वाचा 

तव नाम नित्यं मद्द् भवतु तव दासस्य दायुदा वश्खतव साच्तात् 

९५ स्थाखर भवतु | हेमम प्रमा तव वंशमहं वद्धयिष्यामीति वाक्छं त्वयेव 

तव दासस्य कणंगाचरीछतं तता देतास्तव समोपे पायनामिमां निवे- 

९९ द्यितुं तव दास उत्सुकोा$भवत् । इ परमेश्वर त्वमव सत्य उरः, 

९० त्वं निजदासाय शुभं प्रतिश्चतवान अतस्तव दासस्य वंशा यथानन्त- 

कालं तव रुमच्तं स्थिरो भवेत् तथा तव दासस्य वंशं प्रत्याशिवं 

वक्घ त्वमेवासि यतन्त वाग्रीव्येदेन साऽनन्तकालाधम् च्या्रीःप्राकतः 

भविष्यति । 

क 

१८ अष्टाद् शाऽध्यायः। 
९ पिलोयामां मायावौयानाच्च लाकानां दायूद्ा दमनं र दर्द्षरस्थारामोय- 

ललाकानाश्चजयनं € दाय॒दं प्रति ताधिराजप्र्टतौनाम् उपायनं \२ दद्ामोयानां 

जया देशे दुगस्थापनच्च \४ दायदः सेन्याधिपतौनां नामानिच 

९ अनन्तर दायुट् पिलेद्धोयान् पराजित्य नमरीचकारः तेषां करेग्ये 
९ गातं तदीयोपनगराणि चापजयग्राह। परः स मायावोयान् परा- 

जिग्ये तता मायावीया दायुदा वशीभूय करुदायिनो बभूवुः। 
९२ अनन्तरः पराततटिन्याः समौपस्थदेए़े निजकटेत्वं संस्थापयितुं सा- 
४ वाया रजि इद्दषरे गतवति दायुद् माते तं पराजित्य तस्य सदखं 

सथान सप्तसदखाणि यारो विंशतिसहइखाणि पदातिकांख 
जग्राह रयदयानां पाद्शिराश्िच्छेद च किन्तु तेषां मध्ये प्रातं 

५ रथान् अवश्ेषयामास। अनन्तरं दम्मेशकस्थारामोयेषु सेोवादटपस्य 
इददेषरस्य सादाय्धं कर्तुम् अगतेषु दायुद् तेषाम् अरामोयाणां दाविं- 

९ शतिस्खाणि लेाकान अवधोत् । अपरः दायुद् अरामीयदम्मेशक- 

प्रदेशे सैनिकाः स्थापयामास ततेाऽरामीया दायुदो वश्रीभूय करदा- 
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३२८ वंश्रावल्याः प्रथमं पुस्तकं । १९ ध्यायः । 

विने बभूवुः । नेन प्रकारेण दायुट् यद्यद् उपाकराग्यत् तत्सव्बेस्मिन् 
परमेशरस्तं जयिनं चकार । अपरः दायुट् हददेषरस्य दासानां गाच- 9 
स्थानि खगफलकानि प्टदहोत्वा विरूश्ालमम् निनाय । ्छपरं नं 

यद् हददोषरस्याधोनाभ्यां टिभतं कूनच्चेतिनामकाभ्यां नगर्भ्यां 

भयिषानि पित्तलान्धानिनाय तेरेव सुलेमान् पित्तलमयं सागररूपं 

पाचं स्तम्भदयं पित्तलमवयभाजनानि च निभ्मितवान्। 

नन्तरं दायुदा सोवान्टपस्य इददेषरस्य सव्वाणि सैन्यानि परा- < 

जितानीति वात्तां निशम्य तोायिनामा इमातीयचपती राक्ञादायुद् 

कल्याणं पयु युध्यता तेन इददेवरस्य पराजितत्वकारणात् तस्य धन्य- ६० 
वादः कर्तु्च तस्य समीपं खपुत्तं ददोारामं तेन सादधंञ्च रोप्यमयागणि 
सवशणंमयानि पित्तलमयानि च सव्वेविधभाजनानि प्रेषयामास वता 
ददेषरेण साद्धं तायिनाश्नाऽपि यद्धम् खासीत्। तत इदोाममायावा- ११ 

म्मे नपिल्टो यामालेकप्रभ्टतिभ्यः सव्वेजातिभ्ये लाटठितेदुव्वेणसुवशः सदह 

तानि सव्वाखपि राज्ञा दायुूदा परमे्ररम् उदिश्य समुत्छखजिरे। 
अनन्तरः सिरू्यायाः सता योायावेा लवणास्यायाम् उपत्यकायाम् ९९ 

अद्ादश्रसदहखाणीदेमोयल्तकान् जघान। अपरः स ददोमदेे सैनिकाः ९२ 
स्थापयामास, इदोमीया लाकाख सव्वं दायुदेा दासा बभूवुः | अपरं 
दायुट् यद्यत् स्थानं जगाम तत्छव्वस्धाने परमे खरं जयिनं चकार । । 

व्यं दायुदट् इखायेलः सव्वंवंश्ापरि राजतं कुल्बेन् निजसकल- १४ 
प्रजाः प्रति छविचारः न्यायच्चाचचार् । तसन् काले सिरूयायाः पुतो १५ 
योयावः प्रधानसेनापतिरासीत्। अद्धीटूवस्य छतः सादोकाऽवियाथ- १९ 
सस्य सुतेाऽदीमेलकशच याजकावास्तां सिरायख् लेखक आसीत् । यि- ९७ 
दायादस्य खता विनायः किरेधीवानां पिल्ेयीयानाच्चाष्यच्त सीत्। 
तथा दायुदः सता नरपतेः प्रधानसभासद आसन् 

१८ ऊनविंगाऽध्यायः। 
९ खान्नेन द्ायूद्ा दूतानां वसनच्देदनं ९ अम्म्रानौयलाकानां पराजितलं १९ 

तषाम् उपकारिणः शवकस्य पराजितलं | 

ततः परम् अम्मेनवंशस्य राजि नादष्रो रूतवति तस्य पुच्चस्तस्य पदे १ 
स्पजा बभूव । तता दायूद् अवदत्, दानुनस जनका नाद्शि मां इ 
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१९ थ्यायः। वंश्वल्याः प्रथमं पुस्तकं | ३३२९ 

प्रति यादशं सद्धावम् अचरद् अदमपीद्ानीं इानूनं प्रति तादृश 
सद्धावम् अचरिव्यामि। खता दायुट् तस्य पितरमथि तं सान्वयितु 

३ दूतान् प्रेवघामास। दायुदक्तेषु दासेव्वम्मोनवंशोयानां देशे तस्य सम- 

च्तम् उपस्थितेष्वम्मो नवंशीयानां मुख्या हानूनं जगदुः, दायुदा तव 
समीपं सान्वयितारोा जनाः प्रहिता इति कम्मे तव पितुः सम्मानाय 
तेन छतं त्वं किमिद्यं बुध्यसे ? दायुदोा दासा देशं निरीच्छानुसन्धाय च 

* नाशयितुं तव समीपम् अगच्छ निति किं नहि ? तते हानुनोा दायृदो 

दासान् त्वा तेषां श्सश्रुणाम् अद्व॑मङं चौरयित्वा नितम्बपय्ैन्तं तेषां 
५ वस्त्राणि छित्वा च तान् विससजं । अनन्तरः केनचिद् गत्वा वात्तामेनां 

दायूदि ्ापिते तेषाम् अतीव चपाकार्णाद् राजा तेषां साच्तात्कर- 

णायं लाकान् प्रडित्धेदम् खादिदेश, यावद् युश्माकं ्मश्रणि न वद्धन्ते 
तावद् यूयं यिरोद्ा तिरत पश्चात् परारव्यागच्छत | 

९ अनन्तर वयं दायुदः सम्मृखे छणादा अभवामेत्यम्मोनवंप्रीयं ददृशे 
तते इानूनेऽग्ोनवंश्रीयाश्वारामनङइरयिमाद् अराममाखातः सेोवा- 
तख वेतनग्रादिणं सुयहयारह्िणाम् खानयनाथं दूतेरेकसदइखकि- 

° क्तोरपरिमितं रेप्यं प्रेवयामासः । तस्त वेतनम् अङ्गोक्य दाचि शद् - 
सयेषु माखाया राजि तस्य लोकेषु च लब्धेषु ते समाग मेदिवायाः 
सम्मृखे शिविरं स्थापयामाखल्ताम्मोनवंश्यैया अपि खखनगरेभ्यः 

= समागत्य युद्धायाजग्मुः। तां वात्ता निशम्य दायुदट् योायावं बलवन्ति 

< सन्वैसेन्यानि च तत् स्थानं पेषयामास । ततेरम्मानवंशोया वदिभूय 
गोपुरपवेशस्थाने सेन्यानि रचयाञ्चक्रिरे ते च समागता राजानः चेते 

९० एग ब्युहं रचयाद्वक्रिरे । इत्थम् खमग्रदिशि पश्चादिश्ि च द्ये दिश्या 
मंदिरुूदं युद्धं जायत इति दृषा योयाव इखायेलः स््वैभ्यः परीत्ति- 

९९ तलाकेभ्यो लेाकान् इत्वारामौयाणां विरुडं व्युद्दं रचयामास । अव- 
श्ण्टिलकेषु च निजसदजं ऽवीश्ये तेन समपितषु सेाऽम्नानीयानां 

९९ विरूद्धं ब्ृद्ं रचयाञ्चकार । अपरं यायावस्तं जगाद, अरामीयाच्चेत् 
मत्ता बलवन्तो भवन्ति तदयं त्वयोपकत्तयः, अम्मानौयाखख चेत् तत्ता 

१३ बलवन्ता भवन्ति तदयं त्वाम् उपकरिव्यामि। तवं पबला भव, वयं 

खलेाकानाम् अस्मदी येश्वरस्य नगसाणाच्च छते पुरुषत्वं पकाप्रयिव्यामदहे 
९४ परमेश्वरश्च यत् स्तेमं मन्यते तदेव करिव्यति। अनन्तरं योयावे तख 

सद्धिले.केषु चर मयः समं योद्धु प्रगतेषु ते तस्ायेऽगे परलायाच्चक्िरे । 
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३४० वंश्रावल्याः प्रथमं पुरक । २० अध्यायः। 

अपरम् अरामीयाः पलायन्त दति टृष्म्मोनवंशोया पि तस्य भ्नातु- १५ 
रवीशयस्याग्रे पलाय्य नगरः प्रविविशुः । तता योयावेा यिरूशालमं 

जगाम । 
अनन्तरः वयम् इखायेल्वंशीयैः पराजिता इति वीच्यारामोया ११ 

दूतान् प्रिय फरातनद्याः पार्थान् अरामीयान् वहिरानिन्युः, इद- 

देषरस्य सेनापतिः प्रोवक्ख तेषाम् अग्रगामी बभूव | अनन्तरं दायुट् ९७ 
तां वात्ता निश्ग्येखायेलः सकलवंशान् संग्टद्य यदनतटिन्याः पारः गत्वा 
तेषां सन्निधिम् उपस्थाय तेषां विरूडं बयुदं रचयाञ्चक्रे ततोऽरामीय- 
लोकानां विरुडं दायुदा युद्धाय ब्यृहरचनायां छतायां ते तेन सह 
ययुधुः। किन्त्वरामीया इखायेल् वंशस्य सम्मुखात् पलाया्चक्रिरे तता ९८ 

दायद् अरामीयाणां सप्तसङखाणि सथान चत्वारिशत्सदहखाणि पदा 

तख नाशयामास विष्टषतस्तेवां सेनापतिं शावकं जघान | अनन्तरं १९ 

वयम् इखायेलदश्रीयः पराजिता स्ति वौच्छहददोषरस्यभ्यत्यादायुदा 
स्ट सन्धिं रत्वा तस्य वशोबभूवुः। अते ऽरामौया अम्मोनवंश्ोेयान् 
मुनरुपकन्तं' नैच्छन् | 

9 ५ 

₹० विंशाऽध्यायः 
९ ट्ाय॒द्ः तनाभो रव्वानगरस्य पराजितलं ४ पिलष्टोधानं चयाणां दोघवपषां 

ललाकानां खननं । 

च्यनन्तरः तस्मिन् वत्सरे गते सति राद्वां स्णयाचासमये योयावः ९ 
सेन्यान्यादाय जगाम ततः सोम्मोनवंशीयानां रेश्रं नाशयामास किच्च 
ख्व्वानगसीं गत्वा संरुरोध, किन्तु दायुट् विरूष्लमे तस्यो । अन- ९. 
म्तरं योयावोा रसव्वां पराजित्य विनाश्यामास । परं दायुदा रुलर- 
छ वणानां किक्रैकपरिमाणे राजम्कुटे तदेश्रौी यन्टपस्य मस्तकाद् अदत्त 
तद् दायुद्ः शिस्स्थारोप्यत, परः स तस्मात् नगरात् प्रभूतानि लोठि- 
तद्रवयाणि वदष्वुत्यानिनाय । अनन्तरं दायुट् तन्मध्यवत्तिनो मनुजान् द 
वद्िष्कोयानीय कर्पतचरा्ां लोहमयानां लो्घ्नानां परम्रनार् काम्मसु 
न्ययुङ्ग । दायुह् अम्मो नवं शस्य सकलनगराणि प्रति तादृशं चकार। 
ततः परः दायुद् तस्य निखिला मनजाख् यिरूएलमं पर्ाजग्मः। 

नन्तर गषरे पिलेीयः साकं संग्राम उपस्थिते इश्तीयः सिव्वि- ५ 

सख्यस्य इृत्कायस्य तनयं सफ व्यापादयामास | पनव्वार पिलेद्टीयेः ५ 
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२१ खध्यायः। वंश्ावल्याः प्रथमं पुस्तकं । ३२४१ 

समं समर अारब्ये तच यायीरस्य सुत इल्ङाननस्तन्तुदण्डवन्मदाग्र- 
६ लधारिणं गातीयजाल्तस्य मातरं लहमिं व्यापाद्यामास। अनन्तरः 

गाते पुन यद्धे जाते प्रतिदस्तं प्रतिपदञ्च षट् षट् खङ्गल्यः साकल्येन 
चतुरविंश्यङ्गल्यो यस्यासन् रखवम्भू तत्तस्य हत्कायस्यातीव दीधेकाय 

७ खक्तनय इखायेलं नर स्पदधंयामास तते दायृदे भ्नातुः शिमियस्य युच्च 
= यानाथनस्तं वयापादयामास। गातीवा दइतकायवंशौया र्ते चत्वा- 

खे जना दायुदा तख दासश्च जन्निरे। 

९९ एकविंशेऽध्यायः । 
९ दायद् ल्ाकानां गणनं € गादेन द्यृदं प्रति ट्ण्डच्यकथनं ९४ सप्ततिसदखेष ला- 

कष तष यिरूशासलमः छते दायदः प्राथेनं १८ अराणादस्य शद्यमर्नस्थानं 

वद्धिना दाय॒दे उन्नरद्ानं ९८ तच स्थाने यज्ञवद्निम्भाणं मन्द्रिनिम्प्ाणाय 

निद्णख। * 

९ अनन्तरं ्यतान सखायेल्वंश्स्य प्रतिकूलम् उत्थायेखायेल्वंशस्य 
९ गणनाय दायुद् प्रवत्तंयाञ्चकार । अनन्तरं दायुद् यायावं मनुजानां 

मुख्यां समादिदेश युवं वेशेवामारुभ्य दानं यावद् इखायेलीयमन्- 
जान् गण्यत ततः परः मम स्चिधिं वात्ताम् खानयत, अदं तेषां संख्यां 

इ विविदिषामि। तता योयावः कथययाच्चकार, इदानीं यावन्ता मनुजा 

वियन्ते परमेश्वरस्तस्य प्रतगुणं निजलाकान् वद्धंयतु किन्तु भो मम 
प्रमो राजन् ते सर्वै किंमत्मभे दौसेया नहि? तदि मम प्रभु चेपति- 

४ रेतस्मिन् करम्मणि प्रलया कुत इखायेला दाषस्य मूलं भवेत् ? तथापि 
योायावस्य वचनाद् राच वचने प्रबले सति योयावःप्रस्थायेखायेलीय- 

जनपदस्य सव्वं पथ्यटितवान् ततः परं विरूप्रालमं पुनराजगाम। 

अनन्तरः योयावो लोकानां गणनस्य संख्यां दायूदं ्रापवामास तच- 

खायेली य वंश स्येकाद ्रलच्ताणि खद्गधारिणा मानवा यिद्भदावंशस्य च 

सप्ततिसदहखाधिकानि चतुलंच्ताणि खङ्गधास्णि मानवा खासन् । 

€ परन्त तेषां मध्ये स लेवीयान् विन्यामीनवंशीयांख न गणयाञ्चकार 

७ यता योायावोा मद्ीपतेस्ताम् आज्ञां छणाइाम् खमन्यत | प्रर काय्य 

= गेतेनेशर स्यासन्तोषे जाते स इखायेल्वंएम् जवान । अनन्तरं दायुट् 

दरम् वोचत् कार्यणानेन मया मदहाकलवम् अकारि, सदानं 

विनयेऽहं निजदासस्य कलुषं च्तमख मयातीव मृषएटस्य कम्माकारि । 
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३४२ वंशावल्याः परथमं पुक्तकं | २९१ चथ्यायः। 

अनन्तरं परमेश्वरा दायुदः प्रदश्कं गाद वचङूदम् अवेचत्, त्वं ९ 
गत्वा दायुद् ब्रुद्ि परमेश्वरेण वच इदम् उच्यते तव सम्मुखे मया चया ९० 
दण्डा निधीयन्ते तेषाम् ख्कसूवया त्रियतां मयासरख्व तवां प्रति कारि- 
व्यते । तते गादो दायुदः सन्निधिं गत्वा तम् अवोचत् परमेशखरे ब्रवीति १९ 
च्रीन् वत्सरान् दुभित्ताऽथवा चीन् मासान् यावत् तव पाट् १९ 
रोणां खक्गेधु तिखृत्सु तेषां सम्मुखे तव विनाशेऽथवा चौन् दिवसान् 
यावत् जनपदे परमेश्वस्स्य खङ्खरू्पाया महामाय्या अर्थत स्खा- 
येलः छत्खे जनपदे विनाप्राकदूतस्य भ्वमणम् रखतत्चयस्य मध्ये त्येवं 
तरियतां मब्मेरयिचे मया किमुत्तरं दातव्यं तदिदानीं त्वयालोचयतां। 
तते दायुद् गादं बभाषे मम महती मनःपीडा जाता, सदानं परमे १९ 

अरस्य इस्ते पतितुमिच्छाम्बहं यस्मात तस्य छापा प्रचरा नाहं मनु्याणां 
दत्तेषु पतितुम् र्च्छामि। 
* च्छनन्तरं परमेशखर इखायेल्वंशं पति महामारी प्रेषयाञ्चकार तत ९४ 

स्खायेलीयानां सप्ततिसदखाणि मनृजा अभ्ियन्त | अपरम् रंखरो ९५ 
यिरूश्रालमस्य विनाश्यः यं द्रूतं तत् स्थानं प्रहितवान् तस्य विनाशन- 
समये परमेशखरो विलोक्य विपद्यनुतप्य तं विनाशकं दूतम् त्रवत्, 
चऋलमनेन त्वं खकरं सङ्खाचय। तद्ानौँं परमेखरस्य दृता यिवृूषीय- 

स्यारोणादइस्य शएस्यमर्दनस्थानस्य सभ्निधाव वातिष्त् । नन्तरं दायुद् ५९ 
ऊद्धंटृष्िरभवन् द्यावाश्ग्यो मेव्यपयिस्ितं परमेशखरस्य दूतं तस्य करे 
च चिरू्ालमस्योपरि प्रसारितं निन्कोवं खङ्गं ददश तते दायृद् प्रा- 
चोनमनुजाश्च परिहितप्णवसनाः सन्ता न्युनीग्ूय न्यपतन् । अन- ९७ 
न्तर दायृद् खर बभाषे मनुजानां गणनस्यादशः किं मया नाकारि? 

मयेव पापमकारि ममेव सोऽपराधोऽस्ति मेषेरेतेः किम् अपराद्धं? 

हे मम प्रभा परमेश्वर विनये$दं मम मदौयपिद्टवंशस्य च विरुद्धं त्वया 

करः प्रसाय्येतां परन्त निजप्रजानाम् आघाताव न प्रसाय्येतां। 
नन्तरं परमेश्वस्स्य दूता गाद बभाषेत्वं दायृदम् ङ्द्म खादिश, ९८ 

त्वं गत्वा यिवृषौयस्यारणादस्य शस्वमदं नस्थाने परमेश्वराय यन्ञ- ` 
वेदीमेकां निम्मापव। अनन्तरः परमेशखसस्य नान्ना गादा यद् खान्ञापि- ९९ 
तवान् तदनुसारेण दायुद् याचां विदधे। तदानीम् अरोाणाद्ा गोधर २० 
सान् च्षमदयत, अनन्तरः स परारृद्य दूतम् अदशत् ततः स तस्य 
चत्वारः सुता प्रच्छन्ना ब्छूवुः। अनन्तरः दायु्रोणाद्स्य समो ९९ 
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ररे अध्यायः। वंश्रावल्याः प्रथमं पुस्तकं | ४द् 

पम् उपस्थितवति स ट्ट कुव्वन् दायुदं विलोक शस्यमर्दंनस्थानादट् 
९९ वदि गत्वा भूमिलमप्रशिराः सन् दायूदं प्रणनाम । तदानीं दाय॒द् 

रणाम् त्रवत् त्वम् सद शस्यमद्नस्थानं मह्यं देहि त्वया सम्पूणं 
मूल्यमादाय तत् मह्यं दीयतां, मनुजानां मध्यात् मदामारी यच्चिवत्तत 

९९२ तत्ते मयाच स्थाने परमेशखराय यक्ञवेदिरेका निम्मापयिष्यते। तता 
ऽसेणदा दायुद्ं बभाषे, गह्णातु, मम प्रभुना पार्थिवेन यत् च्तेमं 
बध्यते तदेव क्रियतां । पश्यतु दामनले निमित्तं टषभा इन्धननिमित्त 
मर्दनयन्ताणि नेवेदयस्य निमित्तं गोधूमाश्च मया दीयन्ते सन्नाखेतानि 

९४ मया त्यज्यन्ते । अनन्तरं दायूट् अरोगाहं जगाद तन्न भवतु मया 
सम्पृगें मूल्यमेव दत्त्वा सव्वाखयेतानि करायिष्यन्ते नाहं परमेशाय तव 

९५ सम्प्रदं दास्यामि विनामल्यलब्यान् हामबलौन् वोत्डच्छामि । अनन्तरः 
दायृद् बट्ष्तशेकलपरिमितानि महारजतानि दत्त्वारोणाइात् तत् 

९९ स्थानं चिक्राय। परः दायूट् तस्मिन् स्थाने परमेश्वराय यज्ञवेदीं 
निम्मोप्य दामबलीन् मङ्गला्थंकब्लीख परात्ससजं परमेश्वरम् उ{दश्य 
प्राधेनां चकार च । ततः स डहामार्थकयन्वेद्युपरि खगात् समेतेन 

९० तवदेन तस्मायुत्तरः ददौ । अनन्तरं परमेश्वरेण दूतेसमादिे स 
निजमसिं कोषे निदघे। 

९८ आनेन प्रकारेण परमेश्वरो यिवृषौयारणादस्य शस्यमद्नसख्धाने 
मद्यम् उत्तरं दत्तवान् इति विलोक्य दायृद् तदारभ्य तचेव बलीन् अद- 

९९ दात् । परन्तु प्रान्तरे मूससा परमेखराय निम्मापित आवासो हाम- 
६० वेदिश्च तदानीं भ्टगुखाने गिवियोन आस्तां । किन््वीखरं प्ट दायुद् 

तस्य समन्तं गन्त नाश्नोत्, यतः स परमेश्वरीयदतस्य चन्रहासादट् 

विभयाञ्चकारः । अनन्तरं दायृद् बभाषे स्थानम् खतत् प्रमो: परमेख- 
र्स्य मन्दिरम् इखायेलेा दोमवेद्याः खयानद्च भविष्यति । 

रर दाविंशेाऽध्यायः। 
९ मन्दिरस्य निग्भणाथै' द्ायदा ब्द्रयाणां संग्रदणं ९ सुलेमानं प्रति मन््रणानिद्- 

शख १७ सुलमन उपकाराथेम् अधिपतोनाम् आन्ञापन। 

९ ्छनन्तर दायुट् इखायेलीयजनपदे प्रवासिनां सव्वघषां विदशनं 

९ संग्रइरम अान्नापयाञ्चकार, अपरम् र्श्वस्मन्दिरस्य निम्माणायं यो- 

९ ग्यपाघाणानां कत्तनाय भास्करान् नियुयुजे। अपरं दारीयकवाटानां 
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३४४ चंश्वल्याः परथमं पुस्तकं | २२ अध्यायः । 

कोलानां छते कलानां छते चापरिमितान् खयसान् अपरिमितान् 
ऋारक्रटांख सङ्गृहीतवान् । अपरम् असं स्यान्येरसकाणानि संग्टद्धीत- ४ 

वान् यतः सौदोानीयाः सोरीयाच्च दायूदः समीपं बह्कन्येरसकाषानि 
समानिन्युः। दायुट् कथयामास मम तनयः सुलेमान् अल्प वयस्क ५ 
ग्टदुखास्ि परन्तु परमेश्वरस्ख छते यन् मन्दिरः निम्मोतच्यं तेनातीव 
डता भवितव्यं तस्य यशसा एभया च सव्व देशा व्याप्ताः, तां 
तत्ते गव्यसङ्क हं करिष्यामि । तस्मात् दायूट् खनिधनात् पुब्ब तस्य 

- 
छते बाल्यतः सङ्ग दं चकार । 

ततः परं दायुद् निजतनवं छलेमानम् आङ्कयेखायेलीयस्य प्रभवे ९ 
परमेश्वराय मन्दिरनिम्माणम् आन्नापयाश्चकार । दायुद् खलेमानं 
जगाद, हे मम तनय, मदौयप्रभोः परमेशस्य नान्नेऽङहं मन्दिरः निम्माप- 
यिष्यामीति मम मनोास्थे जाते परमेश्वरस्य भारतीयं मां प्रति ससुपा- र 
तिष्त् त्वया बद्भनि रुधिराणपा व्यन्त मडान्तः सम राखाकरियन्त तत्- 
कारणात् त्वया मम नाम्ने मन्दिरः न निम्मापितव्यं यतः एथिव्यां मम 
गोचरे बद्भनि रुधिराणि त्वयापा्न्त। पश्य तवेकः खता जनिष्यते स॒ « 
श्रान्ता मानवा भविष्यति मया तस्मे चतुर्दिकस्ितेभ्यः परिपस्थिभ्यो 
विश्रामो वितारिष्यते तदीयं नामधेयं छलेमान् शन्त इति भविष्यति, 
तस्य राजत्वसमयेऽइम् इखायेलीयेभ्यः पन्ति निष्करटकत्वद्च विश्राण- 

विष्यामि। सणख्व मम नान्ने मन्दिरं निम्मापयिष्यति स मम तनयो ९० 
भविष्यत्यद्च्च तस्य पिता भविष्यामीखायेलो यानाम् उपरि तस्य राज- 

सिंहासनम् नन्तकालं स्थे करिष्यामि च । हे मम तनय, परमेर ६१ 
 इदानींतव सहाया भवतुसत्वामधि यादृग् उक्तवान् तदनुसारेण त्वं 
भाग्यवान् श्चूत्वा निजप्रभोः परमेश्रस्य मन्दिरं निम्मापय। तदन्यद् ९९ 
स्खायेलोयानाम् खाधिपग्याये खप्रभोः परमेश्वरस्य यवस्थाया खाच- 
स्णांच्च परमेशखरस्तभ्यं ऋाननद्धी प्रदेयात् । परमे्र इखायेलः छते १ 
मूससं यान् विधीन् यावा खादिशत् ताः पालयितुं यदि मनो नि- 

धत्से तरव त्वं भाग्यवान् भविष्यसि, तस्मात् शक्तिमान् उत्सुक भव 
भीता निराश मभुः। पथ्यां निजदुःखसमये परमेखरीयमन्दिरस्य ९४ 
छते लच्तकिक्तरपरिमितानि छवणानि दशलक््किक्तरपरिमितानि. 
दु वंगानि प्रचुरत्वाद् अपरिमेखान् ारक्रटान् लाद्ांख समणहम् 
अपरम् दं काणानि पाषाणं समग्रं त्मप्यपरान् सङ्होवुं 
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रर् अध्यायः। वंश्ावल्याः परथमं पुरक । २९५ 

९५ श्च्छन्ते । अपरः तव सन्निधेा बहवः शि ल्यिने ऽथंतः पाघागतच्तकाः खच - 
९६ धराः सव्वविधकम्मसु निपुणाः सव्वैविधलाकाख विदन्ते । सु वणेदुव्वेण- 

पित्तललोा इाखापरिमेयाः सन्ति, तस्मात् त्वम् उत्ति कम्मेण उद्योगं 

कुरुष्व, परमेश्वर स्तव सदयो भूयात् । 

९७ अनन्तर दायुद् रखायेलः सकलान् अधिपतीन् निजयुचस्य छलेमन 

१८ उपकारायादिश्न् जगाद, युष्माकं पभुः परमेखरो युष्राकं सदायेाग्चूत्वा 
किं सन्वेदिच्तु युष्मभ्यं विखामं न प्रादात्? जनपदनिवासिषुं तेनैव 
मदधीनीरवेषु परमेशखर्स्य तदीयप्रजानाच्च गोचरे नीटत् पराजिता 

९९ ऽभवत् । अता निजपभेः परमेश्वरस्य गवेषणे खेषाम् अन्तःकरणानि 

चित्तानि च निधडम्, अपरम् उतत्तिष्टत, परमेशखरस्य नान्न यन्मन्दिरं 

निम्मपयिय्यते तन्मध्ये परमेखर स्य नियममञ्जुवाया रंखरौयाणां मेध्य 
भाजनानाद्वानयनाथं खप्रभोाः परमेशखरस्य पविचं स्थानं निम्मापयत । 

९३ चयेविंशेऽध्यायः। 
९ सुलेमनेा राच्ये नियागे २ लेविवंशस्य विभजनं ७ गेभानौयवंशस्य नामधेयानि 

१२ किड्ातोयवंशस्य नामधेयानि २९ भिरारि वंशस्य नामधेयानि 5४ सेवौयानां 

कम्मोणि च। 

९ ततः परं दायुदि स्थविरे सम्पणायुषि च जातेस निजतनयं सुले 
९ मानम् इखायेलीयानां राजत्वे नियुयोज । स याजके लवोयेश्च साडंम् 
९ इखायेलोयान् अधिपतीन् संजग्राद। तेलेवोयास्तिंशदषेवयस्कास्तते 
ऽधिकवतसरवयस्काखासन् अपरः तेवां शिरोगणनया ते ऽति शत् स - 

४ इखाणि पुरुवा आसन् । अपरः दायुट् चवे चत्, तेवां मध्यीयाखतुषि- 
प्रतिसहखाणि मनुजाः परमेखरोयमन्दिरकाय्थाध्यच्ता भवन्त्, अपरः 

५ षटसदहखाणि मानवाः सितारा विचारयितारुच भवन्त् अपरः 

चत्वारि सदखाणि पुरुषा दौवारिका भवन्तु । मवा प्रशंसाथानि यानि 

वाद्ययन्लाणि निम्भोपितानि तेषु नियुक्ताः परमेखरस्ताविनश्चत्वारि सद- 
€ खाणिलाका भवन्तु। अपरं दायृद् गेश्ानीयः किदातौये मिरासोव- 

खेतिनामकान् लेविवंश्रान् विभज्य तेषां प्यावान् निरूपयामास। 
9 तेषां गशनीयानां मध्ये लादनः शिमियिख। अपरः लादनस्य चयः 
€ घता चासन्, ज्ये चि डहीयेलः, अपरे सेधमे ययेलश्च । किच्च शिमि- 
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२४६ वंश्रावल्याः पथमं पुक्तकं | २३ अध्यायः। 

यस्यः सता असन् शिलिमीता इसीयेला ारणश्च, इमे लादनवंशस्य 
मुख्या चासन् । अपरं छिभियेः पुच्ला वहतः सीघे चियुष्टो विरियश्च, ९० 
शिमियेरेते ये चत्वारः घता खासन् | तेषां मध्ये व्येो यता दितीयखख ९१९ 
सौष चासीत् | खपरं यियुशस्य विरियस्य च नदइवः सन्ताना नासन् 
खतत्कारगात् ते पिदटवंशानुसारत ण्कस्मिन् पचे गणिता अभवन् । 

अपरः किहातस्य चत्वारः पुच्ला असन् अस्राम विष्दरो हित्रोण १२ 

ऊघीयेलखख । अपरम् अस्रामस्य सुते हारोणे मूसाच्च, खव हारोण- ९३ 
स्तस्य पुत्लाश्च यथा मदहापाविव्येण पविचकरियेरन् परमेश्वरस्य सम्मुखे 
धूपान् ज्वालयेयुः सेवाम् अनु तिष्ेयुस्तस्य नान्ना नित्यम् अश्रिषं वदे युश्च 
तदथं चिरकालछलते एय कछ्ठता बभूवुः। रंखरीयलाकस्य मूससः युचचो १४ 
लेविवं शस्य मध्ये गणितावास्तां । मूससः सुता गेम इलीयेषरख। १५ 
तस्व गेशशामस्य सन्तानानां मध्ये शिवुयेला मुख्य असीत् इलीयेषरस्य ९७ 
च सन्तानानां मध्ये रिदहवियेा मुख्य आसीत्। तस्येलीयेषरस्य नापरः 

सुत आसोत्, परन्तु श्दिवियस्य बद्धवः छता खासन् | परं विषदध-१८ 
रस्य दखतानां मध्ये शिलामीतेा मख्य खासीत्। अपर डत्राणस्य ज्येषः १९ 
खता विरियः, दितीयो $मरोयः, ट तीयो यदसोयेलः, चतुथा विकमि- 
यामः। अपरम् उसषीयेलस्य व्येष्टः सुते मौखाः, दितीयोा विश्ियः। ९० 

अपरः मिरारेः स॒तो मदलि मृशिख। मदेः सुताविलिवासरः ९९ 
कोश्ख। अयम इलियासरोा यदा म्टतवान् तदा तस्य सुता नासीत्, ९२ 

केवलं दुहितर असन् तता ज्ञातः कीश्स्य सुतास्ता वयवहन् | अपरं ९३ 

मृषपेस्यः सुता असन्, मदलिरेदरो चिरेमोतच्च | 

निजनिजपिद्टवंश्णन् सारेणेमे लेवीयानां मध्ये खखपिटवशस्य मुख्या २४ 

च्छासन् ख्तेभ्यो वरगेभ्य्च परमेश्चरीयमन्दिरस्य सेवां लेवोयानां मध्ये 

ये विं्तिवव्छरवय स्वा रहते ऽधि क वत्स र व यस्का तेषां सर्व्वां नामानि 

शिरांसि च गणवाञ्चक्रिरे। वते दायुट् खत्रवीत्, इखायेलीयानां प्रभुः ९५ 

परनेखसा निजलेाकेभ्योा विश्रामं वयतरत्,स च सव्वदा धिरूश्लमे 

नि वत्छति । अपरं लेवोयैरपि द्रष्य तत्येवाथकभाजनानि च पुन नं ९९ 
वेएव्ानि | खततछृते दायदः श्रोघाज्तया विंप्रतिवत्सरवयस्कास्ततेा ९७ 

ऽधिकवत्ब रव यस्का लेवोया गणया्चक्रिरे। अपर परमेश्वरीयमन्दिरस्य र्न 
सेवायां इाराणवंश्णोयानाम् उपकारः प्ाङ्गणानां काषानाच्चाध्यत्तत्वम् 

अथैते निखिलानां पविचवस्तृनां परिव्करुणम् इखरोयमन्दिरस परि- 
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२४ अध्यायः। वंशवल्याः प्रथमं पुस्तके । ३४७ 

९९ चय्थाकम्भ, अपरः दश्रंनीयपूपा नेवेद्याथकगेधूमचणेानि किण्वमून्यपि- 

ङ्का पक्तानि ग्टद्ानि वा दव्याणि निखिलपरिमाणानि तालानि चंतेषां 

द° सर्व्वेषां कम्म. अपरः प्रतिपातः प्रतिसन्यच्च परमेशखरस्य प्रणसाथें धन्य- 
३९ वादाथ्ापस्थितिस्परः विश्रामवासरेष्वमावस्यासु वाधिकपर्व्वसु च 

परमेखरस्य सात्तात् नियं संख्यानुसारेण विधिवत् परमेश्वरोदेष्यदा- 
३९ माधेकबलिदानद्वेतेषु सर्वषु ते न्ययुज्यन्त। अपरः परमेश्वसेयमन्दिरस्य 

सेवायां समाजावासस्य र्च्ता पविचस्थानस्य रक्ता खोयभ्नातणां इारोाण- 

वंशौयानां परिचय्याच तरव कत्तव्या। 

क्रक 

॥ 0१ 

२९ चतूविंशऽध्यायः। 
१ गटिकापातेन चतुविशतिवग इहाराणवंश्यस्य विभजनं ₹० किडातवंशस्य विदति 

९२९ भिरारि वंशस्य विवतिख। 

९ हरोणवंशस्य प्यायाणां विदतिः। इारोाणस्य घुतानादवोा ऽवीड- 
९ रिलियासर इरथामसर्ख। तेषां मध्ये नादवो ऽवीज्कख्च खजनकस्याये 

म्टतवन्तो | तयोः सन्ताना नासन्, अत इलियासर डंथामरञख याज- 
३ कत्वं प्रापतुः। अनन्तरं दायुदट् इलियासरवंश्रौयः सादोक इथामर- 

वंश्या ऽहोमेलकख तान् विभज्य निजनिजसेवापदरेषु न्ययोजयन् । 
४ तदानोम् इामरवंशीयेभ्य इलियासस्वश्ीयानां मध्ये ऩतरेवु परधान- 

प॒रूषेघ विद्यमानेषु ते तान् स्व्यं विबभनजुः। इलियासरवंशमध्ये पिट- 
वंश्ानुसारेगषोडश्टजना इधामरवं शम्ये च पिटवंश्नुसाराद् द्ध 

५ जनाः प्राधान्यप्रात्ता खभवन्।ते तान् खविष्टेषेण गटिकापातेन भजन्, 

यतः पविचस्थानस्याध्यच्ता इ खरी याध्यत्ताश्चेलियासर वं शस्येधामर वंशस्य 
९ च मध्ये नभूवुः। अपरः राज्ञा ऽधिपतीनां साराकयाजकस्याविया- 
यरुमुतस्यादहीमेलकस्य याजकौयलेवीयपिटवंश्रानां प्रधानलाकानाच्ख 
सात्तात् लेवीयनिधनेलस्य सुतः शिमयियो लेखकस्तेषां नामानि लिखि- 
तवान् अपरम् डथामरस्यैकः पिट वंशस्ततः परम् इलियासररसैकः पिट- 

° वंश इत्थम् र्केकः पिटवंष्े ऽलिस्यत । ततः प्रथमे गुटिकापाते विद्ा- 
न= यारीवस्य गुटिकोादतिषत्, दितीये यिदविवस्य, टतौये हासौोमस्य, 
< चतुथं सियोरी यस्य, पञ्चमे मल्किवस्य, षषे भियामीनस्य, सप्तमे कासस्य, 

५९ द्मे ऽवियस्य, नवमे येश्रूयस्य, दशमे शिखनिवसय, रकादशर इलिया- 
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३४८ वंश्ावल्याः प्रथमं पुस्तकं । २५ अथ्यायः। 

श्रवस्य, दादरी याकीमस्य, चयेदश्नो प्यस्य, चतुद येश्रवावस्य, १९ 
पञ्चदएे विलगाः, ोडघ इम्मेरसस्य, सप्तद देषीरस्य, अष्टादशे द 
प्मीसेसस्य, ऊनविंशे पिथाहियस्य, विं ्रतितमे यिदहिष्बोलस्य, रखकविं- ९५ 
प्रतितमे याखीनस्य, विंशतितमे गामूलस्य, चयोविंप्रतितमे दिलायस्य, ९६ 
चतुकिंतितमे पाते च मासियस्य गटिका समदतिरत्। इखायेलः १९ 
प्रभः परमेशखरो यादृक् तेषां पव्व॑परुषं हारोणम् अज्ञापयाञ्चकार 
तादक् खेषां विधिमतानसारेणपरमेश्वरीयमन्दिर्पवेशदिसेवाकम्मणि 

तेषाम् र्ते प्याया बभूवुः। 
लेवेरन्येषामपत्यानां विदतिः | अमामवंशस्य मध्ये श्िवुयेलः, शिवु- २० 

येल वंशस्य मध्ये येह दि यः। अपरं रिद्वियस्य वितिरिवं | रिहइवियस्य ९९ 
तानां मुख्या यिशियः। विषडइरीयाणां मध्ये शलिमीतः, श्लिमीतस्य २२ 
सुतानां मध्ये यदतः अपरः हित्रेणस्य ज्येषः सुता विरियः, दितीये ९द 
$मरियः, तीयो वदहासीयेलः, चतुर्था विकमियामः। अपरम् उषीये- २४ 
लस्य तनयो मीखाः, मीखाः सुतानां मध्ये ्मोरः। मीखा भ्राता वि- २५ 

शिवः, यिश्ियिस्य पुक्लाणां मध्ये सिखरियः। 
पपर मिरारे वेशा मदलि मशि तस्य टतीयपरन्नस्य यासियस्य २९ 

सन्तानाखख। अपरं भिररेः सुतस्य यासियस्य वप्रः ए्ाहमः सक्तर ९७ 

इनरिख। अपरं मदलेः सुत इलियासरः, तस्य सुता नासीत् । कौशस्य ९९ 

वितिः, कोशस्य तनया यिरइमेलः । अपरं मृषः छता मइलिरेदरो ३० 

चिरेमोतश्च, इमे खीयखीयपिद्टवंश्णनुसारेण लेवीयवंश्ाः। रुते ऽपि २९ 
दादा मद्धीपतेः सादाकस्थादहीमेलकस्य याजकीयलेवीयपिदटपधाना- 
नाच्च सात्तात् खेषां मातु दौरोणस्य वंश इव गुटिकापातं चकिरे, तेषां 
पिद प्रथानमनुजास्तदी यकनिषटभातर खैकमतं चक्रिरे । 

२५ पच्चविशेऽध्यायः। 
8 वि = ९ क च 

१९ गाथकानां विहतिः ठ गरटिकापातेन चतुवि शएभागेष तेषां विभजनं । 

अपरः दायुद् उपासकानां मृख्याख् वल्लकीमुरजकरतालवाद्याथेम् ९ 
च्ासफस्य हेमनस्ययिदूथूनस्य च सन्तानान् विभज्य न्ययङ्क तेषां कम्मा- 
नुसार्ण कम्मकारिणां सह्येयं। असफवंश्स्य विद्धतिः। सपस्य २ 
सन्तानाः सक्र युघफो निथनियो ऽसारेलखख। अपरं नरपतेः पाव 
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२५ अध्यायः] वंश्वल्याः प्रथमं पुस्तकं । द९€ 

९ असप वाद्यं कुव्वैति ते तस्य सादाग्यम् अकुव्वेन् । यिदूथुनस्य कथनं। 
चिद्थुनस्य सन्ताना गिदलियो चिरिः (शएिमिधि) विंश्यियो दशविये 
मत्तथियञख। परमेशखरस्य धन्यवादाथं प्रशंसाथं्च वीणावाद्ये क्रियमाण 

४ इमे निजतातस्य चिदूथुनस्य साहाय्यम् अकुव्वेन्। देमनस्य कथनं। 
हेमनस्य सन्ताना वुक्कियो मत्तनिय उघषीौयेलः शवृूयेला चिरेमाता 
इनाजियो इनानिरिलीयाथा गिदल्ती रोमामत्येषरो यश्विकाश्ण 

५ मन्थि हायीरो मह सीयेोतच्। यो हेमन ईंश्रस्य वाक्यमधि रान्तः 
प्रदर्शक असीत् तय्योञ्नतये तययेते सर्व्वे पुच्ला आसन् खरो देमनाय 
चतुर्द्रपुच्ान् तिखः पु्लीखददो। खते सर्व्वं ङं्रीयमन्दिरिस्य सेवां 
करतालवल्लकोसुरनेः परमेश्वरस्य मन्दिरे गानार्थ्च निजपितुः सादा- 
यम् अकुल्वैन्, अपरम् असमो िदूथुनेए देमनख राज्ञः पाशं ऽतिषन्। 

ऽ परमेश्वरस्य श्क्तितिगोतास्ते तेषां बदधिमन्ता भ्रातर संख्य याराश्यी- 
त्यधिके दे शते जना खासन् | 

= अनन्तरं ते च्तुाणां मदहताच्च गुरूणां श्िव्याणाच्च पयायान् गुटिका- 
९ पातेन स्थिर चक्रुः । तत असमस्य सुतस्य युषफस्य छते प्रथमा गुटिका 

उदतिषत्, दितीया गिदलियस्य छते, स तस्य मातरः सख॒ताश्च दादश्र 

९० जनाः । तीया सक्कूरस्य छते, स तस्य म्वातरः घता दादश जनाः। 
९९ चतुर्थीं यिग्रेः छते, स॒ तस्य स्ातरः स॒ुताख दादश जनाः। पञ्चमं 

९३ निधनियस्य छते, स तस्य भ्रातरः सुताख् दादश जनाः। षदो वुक्षियस्य 
९४ छते, स तस्य मातरः सुताच दादश जनाः। सप्तमो यिश्णरेलाः छते, 

१५ स तस्य भ्नातरः सुताख दाद् जनाः | अद्मी विशयिवस्य छते, स तस्य 

१९ भ्ातरः सुताख द्वादश जनाः। नवम मत्तनियस्य छते, स तस्य भ्रातरः 

९७ स॒ताख्च दादश जनाः। दश्रमी शिमियेः छते, स तस्य भ्नातरः स॒ताख् 

१८ दादश जनाः रख्कादश्रो खसरोलस्य छते, स तस्यभ्नातरःसुताखचद्वादश्र 

१९ जनाः | दाद्श्रो इशवियस्य छते, स तस्यभ्नातरः सुताचद्वाद्श्जनाः। 

९० योदश शिवुयेलस्य छते, स तस्य म्रातरः सुता दादश जनाः। 
९१ चतुदश मत्तथियसय छते, स तस्य मातरः ताश्च दादश जनाः। 

९२ पञ्चदशो विरेमातस्य छते, स तस्य स््रातरः सुताश्च दादश जनाः। 

२३ पोाडश्नो इनानियस्य छते, स तस्य भ्नातरः स॒ताखख दादश जनाः। 

९४ सप्तदशो यश्रविकाश्णः छते, स तस्य भ्रातरः सुताश्च दादश जनाः। 
९९ अद्ादश्नौ इनानेः छते, स तस्य मातरः सुता दादश्जनाः। ऊनविंश्ये 
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२५० वंशवल्याः प्रथमं पुस्तकं । २६ अध्यायः | 

मल्लाः छते, स तस्य भातरः सुताख दाद जनाः। विंशतितमी इली- ९७ 

याथाः छते, स तस्य भ्रातरः सुत दादश जनाः। ख्कविं्तितमी रन 

हाथीरस्य छते, स तस्य भ्नातरः सुताश्च द्वादश जनाः । दाविंशतितमी २९ 

गद्लतेः छते, स तस्य भ्नातरः सता दादश जनाः। चयोाविंशतितमो २० 

महसीयोातस्य छते,स तस्य म्नातरः खुताख दादश जनाः। चतुविं्ति- २९ 
तमी गुटिका रोमाम्त्येषसरस्य छत उदतिषखत्, स तस्य भ्नातरः सुताख् 
दादश जना सन् 

9 अ 

९९ षड्विंशोऽध्यायः । 
९ दौवारिकाणां विवतिः १ गुटिकापातेन दवारिकाणां निरूपणं २० भाण्डागार- 

रक्षाथे लेवौयानां नियाजनच्च। 

दोवारिकाणां पथ्यायाणां विदतिः। कोरद्ीयाणां सध्ये कोरः सतो 

मिरेलिमिय अआसफवंशोये लोक च्ासीत्। मिशेलिमिवस्य ज्येषः सुतः ९ 

सिखरियः, दितीयोा विदीयेलः, टतीयः सिवदिवः, चतुर्था यलोयेलः, 

पञ्चम खलमः, षदा चिद्धाद्ाननः, सप्तम इलिये-रोनयः। अपरम् खवे- ४ 

दिदोमस्य ज्येषः सुतः पिमयियः,इितीयो यिद्ाषावदः,+ढतीयो यायाः, 

चतुर्थः साखरः, पञ्चमा निथनेलः, वषो ऽम्मीयेलः, सप्तम इषाखरः, 

अद्मः पियुल्तयः, यतः परमेशखर स्तस्मा अाश्रिषं दत्तवान्। अपरम् ९ 

खवेदिदामस्य सुतस्य शिमयियस्य तनयनिवद्ध जज्ने, ते बलवन्त लाका 
श्टूत्वा पिट वं्र ऽधिपतित्वं चक्रिरे । श्िमयिवस्य तनया अली रसिफायेल 

वेद इलसावदञ् तस्य भ्ातराविलीडः सिमखिवश्वेमे बलवन्तो 
मनजा असन् । रखते ऽपि सन्ताना खवेदिदोमस्य, अपरम् इम रख्तेषां 

सुताम्नातरख्च सेवाधेकबलेन बलवन्त खासन, खेःवेदिदोामस्य वंप्रजाता 

दिषट्िजना आसन्। अपरः मिशेलिमियस्य तनया भ्रातरश्वाद्ादश < 

बलवन्त मनुजा आसन् | अपरं भिरारिवंशोयस्य दाधाः सुतानां मध्ये १. 

शिस्न मस्य खासीत्, च्येा न सन्नपि स खपिचा प्रधानोचकरो। दितोयोा १९ 
दिल्कियः, ढतीयः टिवलियः, चतुथः सिखरियः। दाषास्तनया भात- 

स्ख साकल्येन योदश जना असन् परुमेश्वरीयमन्दिरसेवाथे ९९ 
भ्नाटनिवद्ेन समं रच्ताकम्मछ लाकसंस्यानुसारेण दे(वारिकागां पय्या- 
या र्तेवामेवाभवन्। 

^ 

5 

५, 
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२६ अध्यायः । वंश्रावल्याः प्रथमं पुस्तकं । २५२१ 

९३ अपरत पधानाप्रधानत्वेन निजनिजपिटवंश्रानुसारेगीकैकस्य दारस्य 
५४ छते गृटिकापातं चक्रिरे । प्रथमं एेलिमियस्य छते पुव्वंदिकस्दारस्य 

गटिकासमुदतिषत् | खनन्तर मन्लणातत्पर स्य तस्य पुरस्य सिखरि यस्य 

१५ छते गुटिकापाते छत उत्तस्दिकस्थदारस्यगुटिका समुदतिषत् | अपरम् 
आअवेदिदोामस्य छते दच्तिणदि कष्यदारस्य गुटिका तस्य सुतानाञ्च छते 

९९ भाण्डागास्स्य गुटिका समुदतित्। अपरः खुपीमस्य दाषाख छते पञि- 
मदिकस्यदारस्याथेत ऊद्धगाभिपयस्य निकटस्थं यत् शल्लेखतनाम द्वारं 
तस्य गुटिका समुदतिरत् तस्य दौ स्च्तकनिवदा परस्परम् अभिसम्मु- 

१७५ खावास्तां । अपरं पुव्व॑स्यां दिशि लेवोयानां षट् जनाः, उत्तरस्यां दिवा 
चत्वारः, दच्तिणस्यां दिवा चत्वारः, खककस्िन् भाण्डागारे चवै डौ 

९८ जने | अपरं पिमदिशि स्ितस्योपनगरस्य द्वारे राजवत्मनि चत्वारो 
५९ जना उपनगरे च दाविमे नियुक्ता खासन्। अनेन प्रकारेण कारस्य 

मिरार्चख वश्यो मध्ये दौवारिकाणां पय्यीया न्धरुप्यन्त। 
२० अपरं लेवीयानां मध्ये हियः परमेश्रीयमग्द्िरिस्य घनागारस्य 
९९ पविचीकछतद्रव्याणां धनागार स्य चाध्यत्त असोत । अपरं लादनस्य तन- 

यानां वितिः। गेशगनीयलादनस्यैतान्यपव्यानि पिदवं शानां प्रधानान्या- 

९९ सन् । गेशनीयलादनस्य तनयो विदीयेलिः, यि दहीयेलेः सुतः सेधमस्तस्य 
९द भ्राता योयलब्छेमे परमेखरोयमन्दिस्स्य धनाध्यच्ता खासन | अपरम् 
९४ अस्रामीयाणां विषदहरीयाणां हडत्रणीयानाम् उषौयेलीयानाच्च मध्ये 

मृससः स॒तो यो गेश्रामस्तस्य तनयः शिवुयेला धनाधिपतिरासीत् । 
९५ अपरम् इलीयेषर वंशो यास्तस्य भ्रातसे रि हवि यस्तस्य तनयो यिशयियः, 

विशयिवस्य तनयो यारामः, योारामस्य सुतः सिखिः, सिखेः सतख 

९९ श्लिमीतः। दायुदट् मद्धीपतिः पिद्टवंश्ानां प्रधानलेाकाः सदखपतयः 
तपतयः सेनापतयश्च यानि व्याणि न्यवेदयन् तेवां पविचीङछतव्या- 

९७ शाम् अध्यच्तत्वं स शिलामीतत्तदो यभ्नाटनिवदखख लेभिरे | परमेखरीेय- 

मन्दिरस्य निम्मा समरलरव्यानि बद्भनि व्याणि तैः पविचीरछतानि। 
२८ अपरः श्रिमृयेलः प्रदश्रकः कीशस्य सुतः शालो नेरस्य खतो ऽवनेरः सिरू- 

यायाः सुता योायाव्ैते यानि द्रव्याणि पविचीकतानि तान्यन्यानि च 
सव्वौणि पविक्रीछतद्रयाणि शलिमीतस्य तदीयभनाटनिवडस्य च करेषु 

९८ समाप्येन्त। अपरः विषह रीयागां मध्ये किननियस्तस्य पुत्तनिव इ खेखा- 
येलीयानां बाद्यकम्मणि नियुक्ताः सन्ते ऽधिपतयेा विचास्वितारचखा- 
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भवन् परं ह्ित्रणीयानां मध्ये इश वियस्तस्य भ्नाटनिवहखा्थंतः २० 

सप्तप्रताधिकं सदखं बलवन्ता मानवाः परमेश्वरीयकार्ययैषु राजकम्मं 
कत्तं पञ्विमायां दिशि यद्नतीरसख्देश इरखायेलीयलोकानाम अथ्यत्त- 
त्वपरे न्ययुज्यन्त । निजनिजपिटवंश्ानुसारेण दित्रोणीयलेाकानां मध्ये ९१ 
चिरिये मुख्य असीत् । दायुद्राजस्याधिकारस्य चत्वारिंश्दत्सरे तेषां 
परीच्तायां कछतायां गिलियदस्ये यासेरनगरे तेषां मध्ये बलवन्तो लोकाः 
प्राप्यन्त । खपरु तस्य तद्धुाटनिवद्स्य सप्तश्रताधिके दे सदखे बलवन्ता ३९ 
मनुजाः पिदटवंश्स्य पधानान्यासन् । अपरः दायृर् नरुपतिरीखरीय- 

कम्माथं राजकम्माधंञ्च तान् रू्वेगोयानां गादीयानां मिनश्टेरद्ंवंश्स्य 
चाध्यकच्तत्वपदे नियोजयामास । 

२७ सप्तविंशेाऽध्यायः। 
१ मासिकसेनापतोनां नामानि ९९ द्वादशवंश्धिपतीनां नामानि रद् लाकानां गण्- 

नायाम् आपत्तिः २५ द्ायूद्ा नरपतेरधिपतोनां नामानि च। 

ङखायेलीयवंशस्य संल्यानसारेण पिद्ट वंश्णनां ये प्रधानल्ीकाः सहख- ९ 
पतयः शतपतयो ऽधिपत यच्च राजानं निल्यम् असेवन्त अथात् ये पथ्याय 

विभक्ताः सन्ता वत्सरस्येकीकमासं यावत् कम्मीर्थम् गत्य पश्चात्ततो 
न्यवत्तन्त तेषाम् रकेकस्मिन् पय्याये चतुविंएतिसदखाणि लाका खासन्। 
परथममासस्य प्रयमपय्याये सब्दोयेलस्य तनया वाशवियामा नियुक्त २ 

असीत् तस्य पर्याये चतुतिंप्रतिसहखाणि मनुजा आसन् । प्रथममासे द 

नियुक्तः स पेरसवंश्गाद्धवेा नरः सर्न्व॑घां सेनानीनां मुख्य चासीत् । अपरं 

दितीयमासस्य पर्याये ऽहादहीये दोदये नियुक्त खासीत्, तस्मिन् पय्यीये 
मिकोते मख्य आसीत्, परं तख पथ्यौये चतुरविंप्तिसहखाणि मनुजा 
ष्यासन् | अपरः टतीयमासस्य पय्थये ट तोयसनानो विहायादा याज- ५ 
कस्य स॒ते विनायो नियक्त असीत्, अपरः तस्य पर्याये चतुविं्ति- 
सदखाणि मनुजा आसन् । अयं विनायच्िंश्जनानां मध्ये पराकान्त- ९ 
स्तेघाम् ऋधिपश्ासीत्, अपरः तस्य प्ये तदौयतनयेोा ऽम्मीषावद 

असीत् । अपरं चतुधंमासस्य प्ये चतुः सेनानी यौयावस्य साता 9 
च्पसा हे लस्तस्य निधनात् पर तस्स तनयःसिवदि यश्च नियुक्त खासीत्,तस्य 

€ म ४५ | € अ. 

पय्याये चतुविशतिसदखाणि मनुजा चखासन्। अपरं पञ्चममासस्य पर्याये य 
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२७ अध्यायः | वंश्वख्याः प्रथमं पुस्तक । ९५३ 

पञ्चमः सेनानी धिप्राहोयः शम्माता नियुक्त खासौत्, तस्य पथ्ये चतु- 
€ विंश्षतिसदखाणि मनुजा आअसन। अपरं षणटमासस्य पर्याये षषः 

सेनानीरिक्ोश्स्य पुच्स्तिकायीय इरा नियुक्त खासोत्, तस्य पथ्चीये 
९० चतुविंशतिसदखाणि मनुजा खासन्। अपरं सप्तममासस्य पय्थाये 

सप्तमः सेनानीरिफुयिमवंशेद्धवः पिलेोनोये हेलसे नियुक्त असीत्, 
९९ तस्य पय्याये चतुविंश्तिसदहखाणि मनुजा खासन्। अपरः अटममासस्य 

पय्याये ऽदटमः सेनानीः सेरहवंश्ोयो इष्ातीयः सव्विखयेो नियुक्त 
९२९ सीत्, तस्य पय्योये चतुविंशतिसदखाणि मनुजा असन् | अपरं 

नवममासस्य प्रयाय नवमः सेनानी विन्धामीनवंशेद्धवेा ऽनायोातीयो 
ऽबीयेघरो नियुक्तं खासीत्, तस्य पाये चतुविंशतिसखाणि मनुजा 

९२ खासन | अपरः दश्ममासस्य पय्थाये दशमः सेनानीः सेरहवं शये 
निटोफातीये महरयोा नियुक्त असीत्, तस्य पय्यीये चतुर्विंश्ति- 

९४ सहखाणि मनुजा खासन्। अपरम् ख्कादश्रमासस्य पय्यीय रख्का- 
दशः सेनानीरिफुयिमवंपरोद्धवः पिरियाथोनीयो विनायो नियुक्त 

५५ असीत्, तस्य पय्थाये चतुविंश्तिसदखाणि मनजा असन । अपरं 
दादश्मासस्य पय्यीये दादण्ः सेनानोरनीयेलवंशीयेा निटोाफा- 
तीयो हिलदयोा नियुक्त आसीत्, तस्य पय्याये चतुविंश्रतिसदखाणि 
मनुजा आसन् 

१९ अपरम् इखायेलीयवंश्रानां मध्ये रूवेणवंमे सिखेः सुत डलीयेषरः 

९० शास्ता, शिमियोनवं्रो माखाः सुतः शििफटियः, लेविवंग्रो किमूयेलस्य 

९८ सुता द्वियः, दारोणवं्र च सादोाकः, विद्कदावंशे दायुदः सहज 
९९ इलीङः, डवाखर वंशे मीखायेलस्य युन ऽभिः, सिवृलूनवं श ओवदियस्य 
९० सुते यिश्सयियः, नप्तालिवंे ऽखीये लस्य सुतो यिरेमोातः, इफयिमवश 

९९ {ससियस्य सुता हाशेयः, मिनष्टेरद्धैवंष्न पिदायस्य सुता येयेलः, गि- 

लियदस्छमिनशेरद्धवंप्रो सिखरियस्य सुता विदाः, विन्यामीनवंरे व् 
९९.नेरस्य सुता वासौयेलः, दानवंष्टे च विरोहमस्य सुतो $ऽसरेलः। इमे 

डखायेल्वं्एनाम् अधिपतय असन् 

९२ द्ायुदट् विंश्तिवत्सरवयस्कान् तते न्युनवयक्कांख लोकान्. न गण- 
यामास, यतः परमेखखरः कथयामास, इ्खायेल् वंशा मया गगनीय- 

९४ तारागण डव वर्धिष्यते । सिरूयायाः सतो योायावोा गणयितुम् आरेभे 
>, ५ 3 # 9 

मरन्तु तेन समाप्ता न रतायां तत्कारणाद् स्खायेलवंशस्य विरद 
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३५४ वंशावल्याः प्रथमं पुस्तकं | २८ अध्यायः | 

परमेश्वरस्य कापः प्रजज्याल तता देतोस्तेधां संख्यापि दायुदो पतेः 
पुरारत्तणुर्तको नालिख्यत। 

साज नाध्यच्त ऽदोयेलस्य सुते ऽस्मावतः, अपर च्तेचनगसरम्रामदुरगेषु २५ 

ये कोाषागारा आसन् उधियस्य तनयो विद्ानायनस्तेषाम् अध्यत्त 
चपासीत्। परः च्तेचागां छषिकम्माणि कुव्वेताम् अधिपतिः किलूवस्य ९१ 
तनय इत्रिः। अपरः व्रात्ताच्तेचाणाम् अधिपती रामाधीयः शिमियिः, २७ 

परं ात्ताच्तेचस्ितानां जात्तारसश्लानाम् धिपतिः शिफमीयः 

सन्दिः। अपरः निन्नभ्रूमिख्ितानां जिततरूणम् उडुम्बरतरूगाञ्चाधिपति ९८ 
गिंदेसेया बालदइाननः, अपरः तेलभाण्डागाराणाम् अधिपति यौयाशः। 

परः एरोणस्थानां गधनानाम् अधिपतिः शराणीयः सिटयः, प्रान्तर- ९९ 

स्थानाच्च मोधनानाम् धिपतिरद् लयस्य तनयः शपटः। अद्धाणाम् २० 

चधिपतिरिसमायेलोय अखवीलः, गद्भोनाम् अधिपति मरोणयोयो 

येहदियः। अपरं मेषव्रजानाम् अधिपति हाजिरीयोा -यासौषः, रखते २९ 

दायुदो महीपतेः सम्पदो ऽधिपतय आसन् । च्यपरः दायुदो श्चूपतेः ९९ 
पद्य योनाथनेा मन्लीो परिणामदश्णः च भवन् लेखक असीत्। 
अपरः दकमेनेः सुता यिदीयेला राजतनयानां सभास्तार असीत् । 
अहायोपला राजमन्यृसौत्, अर्कोयद्कश्या रान्ना भिचमासीत्। ९ 

च्यपरः विनायस्य तनयो यिद्धायादा खवियाथर्श्ाडोयोफलस्य सदहा- २४ 
यावास्ताम्, खपरं योयावोा राज्ञः सेनानीरासीत्। 

रट अष्टाविंशाऽध्यायः। 
९ निखिल्लाध्यत्तेष भिलितेष तान् प्रति दाय॒दा मन्त्रणा € खुलेमानं प्रति द्ायदा 

मन्त्रणा ९९ सुलंमनि मन्दिरादशसमपणं खणरूप्यादिसमपेणञ्च ₹० दायद्ा ऽन्यत् 
कथनञ्च। 

अनन्तरं दायुद् इखायेलः सव्वान् म॒ख्यनरान् अर्थते वंशाध्यच्तान् ६ 
पय्थायानुसारेण राज्ञः सेवाकारिणां पय्यायाग्यान् सहख्पतीन् एतप- 
तीन् राक राजपुल्लाणाञ्च सम्पदे ऽध्यतच्तान् राजग्टदाध्यच्तान् पराका- 
न्तान् बलवन्त लोकान् सव्वान् विरूएएलमे संजया । तदानीं दायुद् २ 

चरणाभ्यां तिषन ऋवेाचत्, हे मम भ्वातरः, हे मम प्रजाः, मम वाचं 

इ्टणत । परमेखखरो वनियममञ्षायाः छते ऽस्माकम् इश्रस्य पादपीटस्य 
च छते विशामाथकं मन्दिरमेकं निम्मा मदोयमतिरुभवत् तेन मया 
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६ निम्माणां वस्तृनाम् खायोाजनम् खकारि। परन्तु खरो माम् खवोा- 
चत्, मम नामधेयम॒दिस्य मन्दिरनिम्मौां त्वया न कत्तवयं यतस्व यादा 

४ भवन् रुधिरपातम् अकार्घौः | तयापोखायलीयानां प्रभुः परम्खर 
ङ्खायेलीयानाम् उपरि नित्यराजत्वप्रास्यथं मम छत्खपिटढवश्ात् मां 

वरीतवान् । स ष्सनपदाथे यिद्ृदावंशं यिद्कदवंपे च मम पिटवंशं 
वरीतवान्, मम पितुः पुच्चाणां मध्ये च मयि तुष्टा छत्सस्येखायेला राजत्वे 

५ मां नियोजितवान्। अपरं परमेशधरो मद्यं यान् बद्भन् तनयान् अद- 
दात् ममं तेषां निखिलतनयानां मध्य इखायेलीयलाकानां मध्ये परमे 
अरीवराजसिंहासन उपवेश्यितुं मदौीयतनयं सुलेमानं वरोतवान्। 

¶ परः स माम् अव्रवीत्, तव तनवः सुलेमानेव मम मन्दिरं मम प्राङ्क 

णानि च निम्मोस्यति, अदं निजतनयमिव तं वरीतवान् अहञ्च तस्य 
® ताता भविष्यामि। खपस्च्च स यदि मम निदेशान् विधौंख पालयितु- 

मद्यवद् बलवान् भवेत् तदं मवा तस्य राजत्वं चिरस्थायि कारिव्यते। 
न्त ङ्दानीं परमेश्वरस्य समाजो यो निखिलेखायेलवंश्रस्तदष्टिगिाचरे 

ऽस्माकम् रंश्वरस्य कगगेचरे च (वदामि, युयम्) साकं प्रभोः परमे- 

रस्य सव्वान् अादेष्ान् पालयितुं यतध्वं तेनात्तमम् इमं जनयद्. 
मेोच्छध्वे यु्राकं परता ऽपि खकोयसन्तानेषु चिरकालोयाधिकाराथंतं 
समपेयिष्यय । 

€ ङे मम तनय सुलेमन् त्वं खीयतातस्येश्वरम् अभिजानीडि सरला- 
न्तःकरगेन प्रसन्नमनसाच तंसेवख यतः परमेश्वरः सर्व्वघाम् अन्तःकर- 
णानां परीत्तकः सर्व्वमनःसङ्कल्यन्नख । त्वं यदि तस्यान्वेषगं कुग्ास्तदिं 
तं प्रा्यसि, किन्त यदि तं परित्यजेस्तदिस त्वां सदाकालाथे दवयि- 

९* व्यति | खधुना सावधानो भव, पविचस्थानाथे मन्दिरिनिम्माणाय परमे 
खर स्तां वरीतवान्, चतच्वया बलवता कम्म क्रियतां । 

१९ अनन्तर दायृट् निजतनयाय छ॒लेमने मन्दिर स्यादश्रम् खथंतस्तस्या- 
लिन्दः कोणानि भाण्डागाराण्यपरिख्ितकोषान्यन्तःस्ितागाराणि पा- 

१९ पावरणस्य स्थानद्चैतेवाम् खाद दत्तवान | अपरः परमेश्वरीयमग्दिरस्य 
प्राङ्गणानि चतुदिंकस्थकाानीशखसीयमन्दिरिस्य भारडागाराणि पविचन्- 

११ व्या्ध॑कभार्डागाराणि याजकानां लेवीयानाच्च पश्यावाः परमेखरीय- 

मन्दिरस्य परिचय्याया निखिलकम्मं परमेश्वरोयमन्दरिस्य सेवाथकानि 
€ म ९ 

सव्यभाजनानि चेतत् सव्वंमधि तस्मा खात्मनाप्रदत्तो य खादश्रस्तमपि 
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तस्मे दत्तवान्। अपरः सरव्व॑प्रकारसवार्थकानां सुवणेमयानां भाजनानां ९४ 
छते काञ्चनानि तोलयित्वा यतरत। अपरः सव्वेपकारसेवाथकानां रज- 
तमयवानां भाजनानां क्ते रजतानि तोलयित्वा दत्तवान्। अपरः खणे- ९५ 
दीपदत्ताणं खगंदीपानाद्च छत रकीकस्य दीपढक्तस्य तदीयदीपानाच् 
परिमाणानुसारेण सुवणानि तालयित्वा दत्तवान् । अपरं रजतमय- 
दीपरच्ताणां दोपानाच्च छत रकेकस्य दीप्तस्य कम्नान्सारेण रज- 
तानि तोलयित्वा दत्तवान् | अपरं दश्नीयपपानाम् सनानां छते १९ 
ऽअत रकेकस्यासनस्य कते सवणानि तालयित्वा ददोा। अपरः रजत- 

मयासनानां छते रजतानि तालयित्वा ददा । अपर चिग्रूलानां च॒ल्ली- ९७ 

नाम् खाच्छादकपाचाणाच्च निम्माणाथे निम्मेलानि सुवणानि सुवणेमय- 

भाजनानाम् ण्कैकस्य भाजनस्य छते ऽपि छवणानि तोलयित्वा दद। 
रूप्यमयभाजनानाद्वेकैकस्य भाजनस्य छते रजतानि तालयित्वा ददौ। 
चपर घूपवेद्याः छते निम्मलकाच्चनानि, अपरं वाहनाकछ्षते निमित्तम् ९८ 
अथता विस्त पत्ताभ्यां परमेखरीयनियममञ्जषाच्छादकयोः किरूवयोा 

निमत्तं काञ्चनानि तालयित्वा ददा । अपरं दायट् आचचक्ते, परमे- १९ 

खरो मयि इस्तापणं क्त्वा ग्रसे लिखितम् रखुतदादशसम्बन्धीयकाय्ा- 

णाम् खाद श्रम् अनेाधयत्। 

अनन्तरं दायुदट् निजतनयं सुलेमानम् खवोाचत् बलवान् उत्छाद- ९० 
वांश भव कम्मे कुरुष्व च, भयं माकार्षीः, निराष्मा भव, यतो मदी- 

येखरः प्रभुः परमेश्वर क्तव सहाये भविष्यति; परमेश्वरीयमन्द्रस्य 
परिचय्थाया निखिलं कम्मं यावन्न सेद्यति तावत् स त्वां न विदास्यति 

न वा परित्यच्छति । पश्य, रंखरोयमन्दिरस्य निखिलपरिचय्यायाः ९९ 
छते याजकानां लेवीयानाच्च पय्थावा विद्यन्ते! अपरः सव्वेप्रकारशिल्य- 
कम्मेणः छते सव्य॑प्रकारपरिचय्यायाः छते च सव्व विदांसा लोका 
इच्छका भवन्तसतव वषे विद्यन्ते, अपरम् अधिपतयः सव्वाः प्रजा 
सन्वेधा तवाज्ञाग्राडिणः सन्ति । 

"ध + 
८ ऊनचिंशऽध्यायः। 

९ द्ायूट्ा छतस्यायोजनस्य कथनं ६ अधिपतौनां प्रजानाच द्ानानि९० दायदः प्रा- 
शेना २० बलिदानं द्वितोयवार सुमनो राज्ये नियागः ९६ दाय॒द्ा राजल निधनच्च। 

नन्तरं नरपति दायृद् त्सं समाजं बयाजदार, इरः कवलं मदी- ९ 
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८, 

१९ 

यतनयं सुलेमानं वरीतवान् स तरुणा ऽविचच्तणख विद्यते कम्मेदञ्च 
मद्ागुरुयत ख्व प्रासादो मनुजाय न निम्मास्यते किन्तु प्रभवे परमे 
अराय । त रखवाहं निजष्त्यन्सारेण मदीयेश्वरस्य मन्दिरस्य कते 
ब्याणाम् खयोाजनं तवान्, खथतः काञ्चनमय वस्तुनां छते काञ्चनानि, 
रजतमयवस्तूनां छते रजतानि, खर क्रुटमयवस्तूनां छत खार करूटान्, 
लाहमय वस्तूनां छते लेादान्, कामय वस्तनां छते काङानि, अपरः 
वेदय्येमणीन् खचना्थकप्रस्तरान् तेजखिप्रस्तरान् चिचवणपावाणान्, 
परं सन्वेप्रकारान् बडमृल्यपावाणान् परभूतत्वेन ममंरपावार्णांख 
सचितवान्। अपरं तस्य पविचरमन्दिरिस्य निमित्तं वद्यट् आयोजनम् 

अकरवंतदतिरिक्तम् खद्ंनिजेखरस्य मन्दिर ऽनुरागकारणात् निजात् 
खापतेवादपि निजेश्रस्य मन्दिर्निमित्तं काञ्चनानि रजतानि च ददा- 
भि, अथंता मन्दिरस्य भित्तिषु खचनाथं सदखचयकिक्रारपरिमि- 
तान्योफौसयस्वणोनि सप्तसहखकिक्तारपरिमितानि निर्मलदुव्वेणानि 
च ददामि। इेममयवस्तनां छते हेमानि रजतमयवस्तनां छते रज- 

तानि शिल्यिकरेः कत्तवयानां सव्वेपकार वस्तनां छते च यत् प्रयोजनीयं 
तदहं वितौणवान् | खपरम् खद युद्ाकं मध्येकोा मुक्तादइसतः सन् प्ररमे- 

खरस्य स्चिधिम् खागन्तुम् इच्छति? 

ततः पिद्टवंश्णनां मृख्यनरा इखायेलोा वंश्ाध्यत्ताः सहखयपतयः ष्रत- 

प्रतयो राजकम्माध्यच्ताख खेच्छया दानम् अकुव्वन। रंरोयमन्दिरिस्य 
काय्यैस्य छते ते सुवणानां पञ्चसदखाणि किक्तारान द्सदहखाण्यदका- 
णाख्यमुब्राख्, रजतानां दश्सदहखाणि किक्तरान्, पित्तलानाम् खदा 

दश्सङखाणि किक्तारान्, लोाद्ानाच्च लत्तमेकं किक्तारान ददुः। अपरः 
येवां मणय असन् ते गेशंनीयस्य विदोयेलस्य करे परमेशखरस्य मन्दि- 
र्स्य भाण्डागारे तान् समपयामासुः। तते लोकास्तेषां दाटत्वाद् ख(- 
नन्द् चक्रिरे, यतन्ते सरलान्तःकरगेः खेच्छवा परमेश्वराय दानं ददुः | 
दायुद् मह्ीपतिरपि महानन्दं चकार । 

अपरः दायुट् निखिलसमाजस्य साच्तात् परमेश्वरस्य धन्यवादः 
चकार) दायुद् याजद्ार, हे अस्माकं पितुरिखायेलः प्रभो परमेश्वर, 
त्वं सदाकालं धन्या ऽसि। ईहे परमेश्वर, मत्तं पराकम रें जयः 
प्श्सा चंतानि तवेव सन्ति, यता हताः खग एथिव्याञ्च यद्यद् विद्यते 

तत् सन्वं तवेव विद्यते। दहे परमेश्र साजत्वं भवता ईसि भवान 
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स््वौपरि समृन्नतमूड्धा । अपर त्वत्तो धनाच्यता सम्मानञ्च जायते ९२ 
भवान् खिलानां राजत्वं करोति बलपराकमे भवतः करे विद्येते 
सर्वेभ्य छिव लदान भवतः करस्य कम्मे। तो हे अस्माकम् इर, १३ 
वयं भवन्तं श्नन्धं वदाम भवत रेश्य्थैवते नामधेयस्य प्रं सां कुम्भे हे च। 
किन्त्वद्ं कः? मम प्रजागण्खवा कः? यद् वयम् खनन प्रकारेण ९४ 

खेच्छया दानं कत्तं समथा भवेम? यतो भवता निखिलं परिलब्षं, 

वयञ्च भवता दत्त व्यमेव तुभ्यम् अद् दाम । यता ऽस्माकं सव्वं पिटलाका ५५ 

ङ्व वयं तव सम्मुखे विदेश्रिनः प्रवासिनश्च। एथिवयाम् अस्माकं जो- 
वनकालभ्छायासदष्रः च्तणस्थायो च । ई अस्माकं प्रभा परमेख्र, तव ९९ 
पविच्रनामधेयमुदिश्य वयं तव मन्दिरनिम्मोगाधं यान्येतानि बङ़्ब्रवयाणि 
सच्धितवन्तस्तानि निखिलानि त्वदीयहस्तात् लब्धानि निखिलानि च 

त्वदोयानि वियन्त । हे मदीश्वर, त्वम् अन्तःकर गं परोच्तसे सरलतया १९७ 
तुष्यसि च तन्मया ्ायते। अहमेव खान्तःकर णस्य सरलतया सव्वाखे 

तानि खेच्छया प्राददाम्, डदानीच्चाच समपस्ितं तव पजागणमपि त्वाम् 
उदिश्य खेच्छया दानकम्मण्यानन्दितं पश्यामि । दे खस्माकरं पिढटलाकानाम् १८ 
डत्राहीम इसहाक इखायलचख प्रभा परमेश्चर, भवान् खौयप्रजानाम् 

च्यन्तःकरणानां कल्पनाया रखुतादृणं भावं सन्ततं निखित्य रच्ततु भवन्तं 

प्रति तेषाम् अन्तःकरणानि टए्म् अकषेतु च| खपरः मम तनयः १९ 

सुलेमान् यद् भवत आज्ञा विधीन् यवस्थाच्च पालयन् कम्मं कुग्थात् 

यस्य प्रासादस्य छते मवयायाजनं कतं त निम्मापयेच तदध तस्मेसरला- 

न्तःकरणं ददातु । 
अनन्तरः दायुदट् अखिलसमानं वयाजदार, इदानीं खेषां प्रभोः ९ 

परमेखरस्य धन्यवादः कुरुष्व | ततः छत्खः समाजः खेषां पिदटलाकानां 
पभोाः परमेखरस्य धन्यवादः चकार शिरोभिः प्रणम्य परमेश्वर भेजे 
सराजानच्चुप्रणनाम। खपरः परे ऽइनि ते छर्ल्स्येखायेलः छतं परमेश्वरम - ९९ 
दिश्य बलिदानं चक्रिरे देमबलोन् उत्सरटज खात उपयुक्तैः पेयनेवेये 
समं सदखं टषभान् सहखम् ऊणायुन् सहखं मेषश्वकांखेत्यादीन् 

बद्भन् बलोन् उत्यख्ज्ः। अपरं तस्मिन्रदनि महानन्देन परमेश्रस्य ९९ 
साच्ताट् न॒भुजिरे पपुख् दयुद् खात्मजच्च सलेमानःदितीयवारं राजानं 

चक्रः| अपरं नराधिपमिव तं याजकमिव च सादोकं परमेशखरमुदि- 
श्वाभिषिधिचः। ततः छलेमान् खीयजनकस्य दायूदः पदेन राजा ९२ 
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१९ खथ्यायः। वंश्ावल्या दितीयं पुस्तकं । २५९ 

श्रत्वा परमेश्वरी यसिंहासन उपविवेश भाग्यवान् बश्व च, इखा- 

९४ येलीयाः सव्वं मन॒ जास्तस्याज्ञायाडिगोा बभ्रूवुः । विर्रेषता ऽधिपतयः 

पराक्रमिेा मनुजाख दायुदो नरुपतेस्तनवाच खठपतेः सलेमने वशी- 
९५ बश्चूवुः | अपरः परमेशखरः छत्खस्येखायेलः साच्तात् सुलेमानं महोन्नतं 

चकार । स तस्मे यादृशं राजकोयपतापं ददिवान् पून्वेम् इखायेलीयानां 
कस्यचिद् भ पतेत्ताटृशः पतापो नाभवत् । 

९९ विश्यस्य तनयो दायूट् छस्रस्येखायेल उपरि राजत्वं छतवान्। स 

९७ चत्वारिशदत्सरान् यावद् इखायेल उपरि राजत्वं चकार, तन्मध्ये सप्त- 
वत्सरान् छत्रिणे चयच्तिंप्दत्छरांखख यिरूप्रालमे राजत्वं चटटवान् | 

९८ अनन्तर स सम्पूणम् अयुघं धनं सम्मानच्च भुक्ता खुभवाद्धक्यसमये 

९९ प्राणान् तत्याज तस्य तनयश्च सुलेमान् तस्य पदेन राजत्वं लेभे। तस्य 
दायद् आअाद्यन्तक्रिया तदीयराजत्वपराक्रमयोा विडतिस्तं प्रतीखायेलं 
परति श्ूमण्डले स्थितान्यन्यानि सन्वाणि राद्धाणि प्रति च यद्यद् घटत 

६० तत् सव्वं पदश्रकस्य शिम्येलस्य पुस्तक भविव्यदादिनेो नाथनस्य पस्तके 
प्रदशकस्य गादस्य पुस्तके च लिखितं विद्यते । 

वंशावल्या दितोयं पुस्तकं । 

९ प्रथमोऽध्यायः । 
१ गिवियोानं सुल्ेमनेा बलिदानं ७ बद्धिज्ञानयथोा वेरप्राथेनं १९४ तख रथानां चारका 

नाच्च कथनं। 

९ नन्तरं दायुद् खात्मजः सुलेमान् सखीयं राजत्वम् अद्रघयत् तस्य 
प्रभः परमेशखरख तस्य सहायो भवन् तस्योन्रतिम् अतीव वद्ध॑यामास। 

९ नन्तरं सुलेमान् कछत्खलम् इखायेलं विए़ेषतः सदखपतीन् एतपतीन 
विचारयितन इखायेलीयानां सव्वान् अध्यच्तान पिटटवंणानां मख्य- 

९ नराचखान्नापरयामास। अनन्तर सुलेमान तेन समं निखिलसमाजच् 
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३९० वंशावल्या दितीयं पुक्तकं । १ ् ध्यायः। 

गिविोने ग्टगुख्थानं जग्मुः, यतः परमेश्वरस्य किङ्करेण मृससा पान्तरे 
निभ्मित इंखरोयसमाजस्यावासस्तच्ताविद्यत, केवलम् रंखरोयमञ्जुषा 

दायृदा किरिबतधिवारीमात् स्थानान्तरीकछव्य तदथं निम्मितं सानम् 
थता यिरूषालमे दायुदा तत्कृते वद् दव्य स्थापितं तद् दव्यम् ानी- 
ताभवत्। किन्तु हरस्य पोच ऊरेः पुतो वित्सलेला याम् खार क्रटमयीं ५ 
वेदीम् अकरात् सा तत्र परमेशखरीयावासस्यान्तिके ऽविद्यत, ततः 

खलेमान् समजखख तचैवेशखरः गवेषयामासुः। अपरं स॒लेमान् परमेश्वरम् ९ 
उद्दिश्य समाजावासस्यान्तिकस्थायाम् खारक्रूटमयवेद्यां बलिदानं 
कुव्वैन् सहखं होमबलीन् उदख्जत्। 

तस्यां रजन्याम् ईरः सुलेमने दशणनं दत्वा व्याजहार, मया तुभ्यं 
यो वरा दातव्यस्तं प्रा्थयख । ततः सुलेमान् इशखरम् उवाच त्व॑मम 

पितरं दायुदं पति महानुग्रइं छत्वा तस्य पदेन मां राजत्वे ऽभ्यसिञ्चः। 

इदानीं हे प्रमो परमेश्वर मदीयजनकाय दायुदे त्वया यत् प्रतिश्रुतं ९ 
तत् सफलं भवतु, यतः एथिव्या धूलोवद् बड्संख्लाकनिवहस्यापरि 

त्व मां राजानम् अकार्षीः। अते ऽदं यद् तेषां मानवानाम् अग्रगामी ९. 
गत्वा वदिरभ्यन्तरे गमनागमनं कत्त ् रनुयां तत्ते मद्यं वदिं ज्ञानच् 
विख्राणव, ना चेत् तवतावत्प्रजानां शासनं कोन वात्तं शक्यते 

नन्तरम् रंशघरः सुलेमानम् खवादीत्, तव दय रखतदासोत्, रेश्य्थै ९९ 
वा सम्पत्ति वा सम्मानं वा रिपूणां पाणनाशा वा दीघायुस्वया न 
प्राथितः, किन्त्वद्ं येषाम् उपरि त्वां नरपतिम् अकां तेषां मदौीय- 
परजानां सुश्णसनायं बदधिच्ाने प्राथंयेधाः। अत्ते बद्धिच्धाने मया १२ 
तुभ्यम् अदायिघाताम्, अधिकन्तु तुभ्यम् ण्तावद् रेच्य घनञ्च वितरि- 
व्यामि यत. तव प्व कस्यचित् एधि वी पतेस्तादृ शं नासीत् तत्तः पश्चादपि 
कस्यचित् तादृषं न भविष्यति | 

अनन्तरः गिवियेनीयभ्टगुस्थानस्थात् समाजावासात् सलेमान् धिरू- ९२ 
श्रालमम् अगत्येखायेल उपरि राजत्वं कर्तुमारेमे। 

नन्तरं सुलेमान् रथान् अश्वारोह्िले कांश संजग्रादइ | तस्य चतुः- ९४ 

शताधिकं सदहखं रथा दादष्रसदहखार्यश्वारोदिणखासन्। स तान् 

स्थनगरेषु यिरूशालमे च राजसच्रिधो ख्ापयामास। राजा विरू- ९५ 
श्ालमे ब्धत्वकारणाद् दुव्वेणें सुवण पाघाणवत्, ख्रसकाष्ानि च 
पान्तरस्याडम्बरेन्धनवत् साधारणं चक्कवान् । खलेमनोा घोटका मिसर- ९९ 
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२ अध्यायः। वं्रावस्या दितीयं पस्तकं । २९१ 

देशएद् खानीयन्त, फलता राजवणिजां निवह विशषम्ल्यं दत्वाश्वानां 
९७ नि वदम् अक्ीणत्। मिसरत खागतस्य समानीतस्य च रयस्येकस्य मूल्यं 

षडटशएतानि रूप्यमुद्राः, रकस्य वाजिन मूल्यं साडधशतं रूप्यमुद्राः | 
अनेन प्रकारेण ते हिंत्तोयानाम अरामोयाणच्च महीपतीनां छते 

समानयन् 

₹ दितोयेऽध्यायः। 
९ मन्द्रस्य कम्प्रकारिणां सुया २ निपणलाकस्य छते दोरमस्य समोपं लाकप्रेषण 

१९ तस्य सन्निधिं दोरमेण गणवतः करयचित् मनजस्य प्रेषणं ९७ प्रवासिलाकानां 
संख्या च । 

९ अनन्तरः सुलेमान् परमेश्रस्य नामघेयमदिश्य मन्दिरिमेकं खा्थ॑ञ्च 
२ राजग्टदमेकं निम्मातुं मतिं चछछछवान्। अपरं भारवहनाथं सप्ततिसदह- 
खाणि लेका गिरिषु काादीनां केदनाथैम् अशीतिसदखाणि लाका- 
तेषाम् अखधिपतित्वे च षट शताधिकानि चि सहखाणि लोकाः सुले. 
मना नियोाजयाच्चक्िरो। 

२ अनन्तरः घछलेमान् सारस्य मदहोपते हीरमस्य सच्चिधिं दूतान् पडि 

कथयामास, मम तातं द्ायुद्ः प्रति त्वया वदत् कतम् ऋअथ॑तस्तस्य 
वासग्टहइनिम्मागाथं तस्य सन्निधिं यदद् दारूणि पेधितानि तदत मां 

® प्रति च कुरु। पश्य, इखायेलोयलाके यदत् सदा कत्तव्यंतद्तं निजप्मोः 

परमेश्वरस्य सम्मुखे सुगन्धिधूपदादहाधंनिव्यं दशनीयपुपस्यापनायं प्रति- 
पातः परतिसन्धयच्च विश्रामवारेव्वमावस्याखस्माकं परमाः परमेशखरस्य वा- 
शिकोत्छवेषु च होमबलिदानाथंम् ऋद्धं तस्य नामधेयम् उदिश्य पावितव्यं 

५ मन्दिरमेकं निम्मापयितुम् उद्यता ऽस्मि। मया यन्मन्दिरं -निम्मोपयि- 
ष्यते तद् विशालं भविष्यति यता ऽस्माकम् इश्वर निखिलखरुन्धा 

€ मदान् | परन्त खगः खगापरिख्यः.खगा ऽपि यं घारयितु न पार- 

यति तस्य छते मन्द्रं निम्मातुं कः समया भवेत् ? अद्वाकोा यदद 

तस्य सम्मते धपज्वालनाभिप्रायाद् अन्याभिपायेण तस्य छते मन्दिरः 
 निम्मोतुं शक्यां? ऋत इदानीं मम जनकन दायुदा नियुक्ता यें 

गगवन्तो मानवा विददार विरूए्लमे च मम स्निधो विद्यन्ते 
तेः समं खुवणदुव्वेणारब्रूटलेादानां धूसरक्तनीलवगद्त्राणाञ्च काय्येषु 

= निपुणं मणिकत्तेने तत्परच्धेकं मानवं मम सच्चिधिं प्रेषय । अपरः लिवा- 
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नानाद् णससकषानि दोवदारुकारनि चन्दनकाषानि च मम सन्निधिं 
येघय यता भवतः किङ्करा लिवानानस्यकाषानि कत्तितुं निपुणा डति 

मया बुध्यते | अपरं पश्च भवतः किङ्करः सां ममापि किङ्करा विदयन्ते। 
अतो मत्कुते प्भूतदारूणि संगच्यन्तां यता मया यन्मन्दिरः निम्मापयि- 
स्यते तेन महताद्धतेन च भवितव्यं। पश्य मयातव दारुच्छेदकदासेयेभ्यो 

विंशतिसदखपरिमाणा गधूमा विंशतिसदखपरिमाणा यवा विंशति- 
सहखभाजनपरिमाणा बाच्तारसा विंशतिसदइखभाजनपरिमाणानि 

तैलानि च वितारिव्यन्ते। 
अनन्तरं सारीयोा राजा इीरमः एलेमानं प्रव्युत्तरमिदः लिखित्वा 

प्रेषयामास, परमेशखरोा निजप्रजागणे प्रीयते कारणादतस्तेवामपरि त्वा 
राजानम् अकरोत्। दीरमेा ऽपरुमपि वयाजद्धार खगेएथियेः खषि- 
कत्ता य इखायेलः प्रभुः परमेशखरः स धन्यो भवतु, यतः परमेश्वरस्य 
छते मन्दिरमेकं राजग्टहमेकच्च यो निम्मापयिष्यति तादृशं परिणाम- 
दशनं बुद्धिमन्तं ्ानिनं तनयमेकं स रारे दायुदे दत्तवान इदानीं 
मया इसर्म खविनोामा गुणवान् धौँमांख मन्ज र्कः प्रहीयते। स 

दानवंष्यीयायाः नाग्या खात्मजस्तस्य जनकः सोारराद्टोयमनुजः, जात- 

रूपरजतास्न्रूटलेदपाघाणदारूणां कायेषु धुलनीलद्धच्य वस्त्राणां रकता 
वगवसनानाच्च कार्येषु स निपुणे मण्िकत्तने ऽपि वत् किमपि काय्यं 
वा तम् दिश्यते तस्मिन् स तत्रो ऽत्ि। भवता गुणवद्भि लाकैः समं 
मम परभु यै भवता जनके दावृद् तसखापि गुणवद्धि लीकेः समंस 
काथं करिष्यति| अपरः मम प्रभुना वथा प्रतिशतं तयैव भवतः किङ्क- 
राणां छते गेधूमयवतेलबराच्तारुसाः पेव्यन्तां। भवता यावतां दारूणां 
प्रयोजनं भविष्यति वयं लिवानाने तावन्ति दारूणि क्तिष्याम उल- 

€ 

९ 9 

१५९ 

\ 

१२ 

१४ 

पानि बद्धा जलधिम्ण याफानगरः भवतः सन्निधिम उपस्थापयि- ` 

व्यामख, अनन्तरं भवता तानि यिकूएालममानयिष्यन्ते | 

सुलेमान् निजजनकेन दायुदा गणनाकरुणात् परम् इखायेलीयजन- 

पदपरवासिनो विदेशिलिकान् गणयाञ्चकार तच षटएताधिकं चिपच्चा- 

शत्य इखाधिकं लच्तं मनुजा गण्यन्त । तेषां मध्ये स सप्ततिसदखाणि 
लोकान भारवदइनकम्मंणि, अश्रीतिसहखाणि लाकान् शिलोाचये काष- 
च्छदनकर्म्मणि बषटश्ताधिकानि चोणि सदखाणि लाकांख तेषां मान- 
वानां कार्यं प्रवत्तना्थ॑म् अथ्यच्तत्वे नियोजयामास । 
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३ अध्यायः। वश्वल्या दितीयं पुस्तकं | दददे 

₹ ठनोयोऽध्यायः। 
९ मन्द्रिनिग्माणाथे स्थानसमयये निरूपणं द मन्दिरस्य भषणारोनां वितिः ९४ 

तिरस्करिण्याः स्तम्भयाख विदतिः। 

९ तस्य जनक दावूद् वत् स्थानम् दशिता ऽता चिवूषी यस्यारो णास्य 
श्स्यमद् नस्थाने दायृद् यत् स्थानं निरचिनोत् विरूद्एलमस्थस्य मोरि- 
याख्यगि रेस्तस्िन्नेव स्थाने सुलेमान् परमेशखरस्य मन्दिरः निम्मापयितुम् 

९ आरेभे स निजाधिकारस्य चतुधेवत्सरस्य दितीयमासस्य दितोर्यादने 

निम्मेपयितुम् खारव्धवान्। 
२ सुलेमान् डखरीोयमन्दिरनिम्भाणमधि यम् उपदेशम् अलभत तदन्- 

सारेण हस्तस्य पूर्व्वोवपरिमाणेन मन्दिरस्य दीघत्वं षट्िहस्तान प्ख्यतच्च 
४ विंश्रतिदस्तान् अकरोत्। अपरं मन्दिरस्याग्रे सा ऽलिन्दमेकं निम्मेमे 

मन्दिरस्य प्रस्यत्वान्सारेण तस्य दैव्यं विंशति दस्ता उता च विंशव्यधि- 
५ कशतं हस्तास्तस्याभ्यन्तरः स निम्मेलसुवणेन मण्डयाच्चकार । अपरः स 
पमुखभवनस्य भित्तिम् उत्तमघुवर्येन मण्डिते दवदारुभिराच्छादवा- 

€ मास, तदुपरि तालतरूणां ष्ट्धलानाञ्चाकछतीखखकार | अपरं शाभा- 

निमित्तं भवनं मखिभिरलच्चकार | अप्रः कणकानि पमव्वेयिमदेष्योया- 
° न्यासन् । अपरं तद्भ्वनाभ्यन्तरमधंता गेदहकाषानि शिलाः कुद्यानि 

` कपाटाजि च कणके मंण्डितवान् अपरं कुेषु किरूवाकारान् चकार । 

र खपरंस यत् मदापविचरं भवनं निम्मोपयामास तस्य दीधेत्वं मन्दिरस्य 

पस्थत्वमिव विंशति इस्ताः प्रसख्यत्वमपि विप्रति हस्ताः, अपरः स षट प्र त- 

€ किक्ररपरिमाणेत्तमकाच्ने्तत प्रदयुप्तवान् | अपरः कीलानां कणकानां 
परिमाणं पञ्चाग्रत्शेकलाः, अपरः स उपरिस्थानि कोादान्यमि काञ्चनैः 

९० प्रद्यप्तवान्। अपरं स मद्ापविचस्थाने क्णिंकाकार्ैण दौ किरूवो 
६१९ निम्मापयाच्चकार काच्चनेख ते मण्डयामास। तयोः किरूवयोः पन्ता 

विंश्तिदस्तदी घोः, तयेोरेकस्य पञ्च दइस्तपरिमित खकः पत्त भवनस्य 
कुम् खस्पश्रत् पच्च हस्तपरिमितस्तस्यान्यः पत्त दिती यस्य किरूवस्य 

१२ पच्तम् खस्प्ररत् | दितीयस्य किरूवस्यापि पञ्चदस्तपरिमित खकः प्ता 

भवनस्य कुड्यम् अस्प्रष्रत् पञ्चदस्तपरिमिते ऽपरः प्रत्त प्रथमस्य कि- 

९३ रूवस्य प्तम् अस्पु श़त्। तयोः किरूव योः प्रत्ता विंशति दस्तविस्तारिता 
ननश्देवुः, अपरः ता पद्भिरूदतिषतां तयो वदने चान्तरं प्रत्यवत्ततां | 
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२६8४ वंश्रावल्या दितीयं पस्तकं | ४ अध्यायः । 

च्परः स नोलवात्ताकीयरकतावर्गेः दच्यीख खै निंम्मितम् र्कम् ९४ 

च्छाच्छादनवसनं समासादयत् तस्मिन् किरूवाकारान् चकार च| परः ५५ 

भवनस्य सम्मुखे पञ्चविंशत् दस्तप्राचे दो स्तम्प चकछ्लवान् तथेारुपरि- 
स्थितौ दे मून पञ्चहस्तो । अपरः स वाकयस्थाने यादृक् तादक् ९६ 
स्तम्भय: शिरसार्पि टङ्ुलाकछतीः स्थापयामास, खपरं एतं द्ाडिम्बा- 
कारान् छत्वा तयोः टङ्कुलाूतिषु निदधे । अपरः तै स्तम्मौ मन्दिरस्य ९७ 
सम्मुखे दर्डायमाने चकार, र्वं दच्िणे तदन्धं वामे निदधे, अपरं 
दच्तिणस्थितस्य नामधेयं याखीनः (स्थिरकारक इति) चकार वामे 
खितस्य च नामधेवं वोयसः (बलति) चकार | 

8 चतु्था(ध्यायः। 
१ पित्तलस्य वेद्याः कथनं २ सागरस्य तस्य गवाच्च कथनं € प्र्तालनपाचाणां दौप- 

इत्ताणं द्ाव्यौसनानां चलरस्य च कथनं १९ पित्तलोयवस्तूनां कथनं ९ कणकम- 
यवस्तूनाच्च कथनं) 

अनन्तरः सुलेमान् पित्तलमयीं वदिमेकां निम्मापयाञ्चकार तस्छा 
दीधैत्वं विंश्तिदस्ताः प्रस्यता विंशतिदहस्ता उचता च दश्दरूाः। 

अनन्तरं स सिक्ताधातुना वत्तलाकारं सागररूपं पाच निम्मापयाच्च- 
कार; रकम् अग्रम् आरभ्य बितीयम् अग्रं यावत् तस्य परिसा दश- 
इस्तपरिमितस्तस्यो त्वञ्च पञ्चदस्तपरिमितं चिंशडस्तपरि मितं खूचच्च 
तद् अवेत । अपरं तस्य चतुर्दिच्तु कणेस्या्च र केक हस्तपरिमाणान्तरे 
सागरभाजन्वेटनकारका द्र दश वत्तुलाकारा आसन्, पाचसेचन- 
समये ते अरणी दयेनासिच्यन्त। तत् सागरभाजनं दादष्ानां गवाम् 
उपरि स्थापितं तासां तिख उत्तरमुखास्तिखः पश्िममु खास्तिखि द च्तिण- 
मुखास्िखः पुव्वेमुखा ब्श्टुवः। अपरः सागरभाजनं तासामुपरि तद्यो 
तासां गवां पञ्चाद्धागा अन्तरे तस्थिरे । तत््राचस्य स्थूलत्वं चतुरङ्गुल- 
परिमाशं तस्य कणैः कंसकणेवत् षणपुष्पाकारः। चीणि सदखाणि 
वाताख्यपरिमाणानि तेन षतानि। 

परं स दश प्र्तालनभाजनानि कारयामास तेषां पञ्च भाजनानि 

दत्िे पच्च भाजनानि च वामे स्थापयामास । तानि प्रच्तालनार्थकानि 

तन्मध्ये होमा्थ॑नलिदानसम्बन्धो यानि वस्तूनि प्रा्ताल्यन्त किन्तु याज- 
कानां खानाधं सागरभाजनम् खसीत। अपरं स उपयुक्ताकारान् 
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£ अध्यायः वबंग्वख्या दितीयं पुस्तकं | ३९५ 

काञ्चनमयान् दश दीपाधारान् छत्वा मन्दिरे स्थापयाच्चकार तेषां पच्च 
= दच्तिणे पञ्च च वामे निदधे खपरःस दश दाव्वीसनानि निम्मोप्य 

तेषां पञ्च दच्िरे पञ्चच वामे मन्द्रि निदधे, अपरः स शतं काञ्चन- 

मयान् चषकान् निम्मोपयामास। 
९ अपरः स याजकानां चत्वर ढहइत् चत्वरच्च निम्मापयामास, अपरः 

चत्वरस्य दाराणि निम्माप्य तदीयकवाटानि पित्तलेन मण्डयामास। 
९० अपरः पुव्वेदिश्रः सम्मुखे कियद्च्तिणे जलधिभाजनं स्थापयाञ्चकार | 
१९ अपरः रमः कटाहान् दर्व्वीखुत्लोख निम्म॑मे, नेन प्रकारेण पतेः 

सखलेमन अक्त इंशखरीोयमन्दिरस्य छते इरमेण यावन्ति काय्याणि 

१९ कर्तव्यानि तेषां सर्ववैवां निम्माणं समाप्तं । दत्य दा स्तम्भौ दयोः स्तम्भ- 

योरुपरि स्थितो वतैलाकारे द मूड ने स्तम्भदयोपरि स्थवन्तुलाकार- 
९३ मृदैदयाच्छादको दे जाले तच्जनालदयवेषटनां चतुःशतानि दाडिम्बाकासा 

अथंतः स्तम्भदयेापरिसख्ययो व॑रचुलाकारमृद्धैःराच्छादकजालदयस्यैकैकस्य 
९४ छते दाडिम्बाकाराणां दे खेणो चेतानि तेन निभ्नितानि। अपरं 

दश पौटान्यपि निगम्मितानि पीठेोपरि्ितानि दशर प्रच्तालनपाचाणि, 
९५ सागररूपं पाचमेकां तत्सागरपाचस्याधो दादशगावस्तदन्यद् ऋ जीघाणि 

१६ दव्यख्िश्रलान्येतानि तदन्यानि च यावन्ति भाजनानि सुलेमन खाज्ञातः 
परमेखसीवमन्दिरस्य छते इरमेण निम्मितानि तानि स्वणि तेजोा- 

१७ मयपित्तते र्निम्मितानि। राजा वदनस्य प्रान्तरे सुक्तोतसिरेदये म॑ध्य- 
८ स्थितायां घनग्टदि भूमे सिक्तधातुना तानि निम्मौपयामास। लेमान 

यान्येतान्यतीव बहनि भाजनानि निम्मापयाच्चकार तेषां पित्तलानां 

परिमाणं न चेयं | 

१८ च्यपरम् रंखरीयमन्दिरस्याभ्यन्तरे स्थापनाथेम् णख्तानि सकलवस्तनि 
९० पुलेमना निभ्मितानि। खणवेदी दष्नोयपृपग्राद्ीण्यासनानि वाक्यस्थान- 

स्यान्तिके विध्यनसारेण प्रज्चवलितव्या दीपा दीपरत्ताश्तानि निम्मल- 

९१ सुवणमयानि, पव्माकाराः प्रदीपा वत्तिकाच्चछेदनकत्तन्यश्चेते छवणमयाः 

९२ छरिका ऋजोघाणि खेदन्यो वह्किपाचाणि चंतानि निम्मलसुवणम- 

यानि, महापविचस्थानस्य मन्दिरस्य चान्तःखितयोा दास्योः कवाटानि 

चेमानि छवणमयान्यासन्। 
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३६६ वंशावल्या दितीयं पुस्तकं | ५ अध्यायः | 

५ पच्चमोऽध्यायः। 
९ निवदितवस्लूनां भाण्डागारं निधानं \ मरहापविचस्थानाय मञ्चूषाया चानयनं ९१ 

परमश्चरौयप्रशंसाकररसमये तस्य जसः प्रकाशितिलवं । 

चनन्तरः परमेखरी यमन्दिराये घ॒लेमना छते सर्व्वस्मिन् कार्यं समासि 
गते तस्य जनकोन दायुदा निवेदितानि वस्तूनि काञ्चनानि रजतानि 

सव्वाणि भाजनानि च सुलेमना समानीयेश्वरस्य मन्दिरस्य म रण्डा 

गारेषु निदधिरे। | 
अपरः सुलेमान् इखायेलीयलाकानां प्राचीनान् वंशानां मख्यनरा- 

खायेत स्खायेलीोयानां परघानपिटलाकान् परमेश्चरीयनियममञ्जषाया 

दाय॒द् नगरात् सियोानात् स्थानान्तरीकरणाथं विरूएएलमे सञ्जग्राह । 
ततः सप्तममास उत्सवसमय इखायलीयलोाकाः सव्वं नरपतेः समीपे 

मिलितवन्तः। अनन्तरम् इ्खायेलीयप्राचीनग्णे समपस्थिते लेवीय- 

लाका मन्ूषाम् ऊडः। मन्जुषा समाजावासस्तदावासस्यान्तःस्ितानि 

सनव्वाणि पविचभाजनानि च लेवीययाजकंरूह्िरो। अपरं सुलेमान् 

नरपति मञ्जञषायाः सम्मुखे सम्मिलित इखायेलीोयलाकानां छत्खलः समा- 

जख बङत्वकारणादट् असष्येयान् अपरिमेयां मेषान् गाश्ात्सखटजुः। 
अनन्तरः याजका मन्दिरस्थवाक्यस्थानास्ये मदहापविचस्थाने किरूवयोः 

पच्ताणामघो निरूपितस्थाने परमेशखरस्य नियममञ्जघां निदधिरे। तो 

किरूवा खपच्तान् मञ्ुवावाः खानोापरि विस्तार्यामासतुरुतल्ता कि- 

रत्वा मन्चघषां तदीयवदनदण्डा चच्छादयामासतुः। तया दण्डयो 

दौ घत्वात् मञ्चुवावा अन्तिके वाक्यस्यानस्याग्रभागे तयोास्म्रे दृश्ये बभूवतुः 

किन्त वदिष्ये न बभ्चूवतुः, खल्यापि ते तच स्थाने विद्येते। तच 
मञ्चघायाम् अन्यत् किमपि नासीत्, केवलं मिसररेश्ाट् इरखायेलीय- 

वप्रएनां निगमनकाले परमेश्वर स्तः साद्धे यं नियमं चछछ्छवान् तदौीयपच- 

युक्तं प्रस्तरमलकदयं तन्मध्य असीत् यता हारेवे मृसा्तत् तन्मध्ये 

स्थापितवान् । 

ते समागता याजकाः सव्वं खान् पविचीक्षतवन्तः, परन्त॒ पय्थोयान- 
सारेण काय्याणि न चक्रिरे। अपरः पविचसख्यानाद् याजकानां वदहि- 

गेमनकाल खसफोा हेमना यिदरूथनस्तेषां तनया भ्नातरश्ेव्यादयः सव्व 

गाथका लेवीयाः परिद्धितर्च्यमवसनाः सन्तः करतालमूरजवल्लकी धार- 
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ई खध्यायः। वंश्एवल्या दितौयं पुस्तकं । २९७ 

यन्त वेद्याः पुव्वदिश्यतिषन् तूरीवादका विं्रत्यधिकश्तं याजका अपि 
१९३ तेः साद्धम् अतिचन् । ते तूरोवादका गाथकाख सर्व्वं खकखरेण परमे- 

खरस्य स्ततिं धन्धवादच्चाकुव्वन् । अपरं यदा ते तूरोकरतालादिभि 
वी द्ययन्तः समं मदा न्दः बुव्वेन्तः, परेशः च्तेमदातास्ति चिर स्थस्तदन्- 
ग्रहः, इति वाक्येन तस्य स्ततिम ्कुव्वन तदानीं एहम अर्थतः 

१४ परमेशखरस्य मन्दिरं मेघेन ताटक् पच्यपुय्यैत, यद् याजका मेघकारणात् 
सेवनम् अनुातुम् खसमा बभुवुः, यतः परमेश्वरस्य तेज स॑खरीय- 
मन्दिर पुरयामास। 

६ षष्टाऽध्यायः। 
९ सुलेमना लाकेभ्य आशौव्वेदनं परमेश्वरस्य च प्रशंसनं १२ मन्दिरिप्रतिष्ठासमय 

सुस्तसनः त्रायनस्चु। 

९ तदानीं सुलेमान् वयाजद्ार, परमेशखरोा घोारान्धकारे वसतीतितेन 

९ निगदितं | तवाधिष्टानाये मन्दिरमेकं मया निरमायि तव नित्यवासा् 

२ तन्निवेश्रानं ख्दटं। खपरम् इखायेलीयानाम् अखिले समाजे ऽवतिद- 
माने राजा खास्यं परावर्चचखायेलीयानां छत्लं समाजम् अाशिषं 

५ जगाद । स कथयासास, इ₹खायेलः प्रभः परमेचरो घन्यः, स मम पिते 

दायुदे खवक्गीण यत् प्रतिच्धातवान, तत् खकरुभ्यां साधितवान्, यथा, 
५ मम प्रजागण इखायेलीयवष्र यस्मिन् दिने भिसरदशात् मया 

वदष्वुतस्तद् दिनम् अरभ्याहम् अच स्थाने मम नान्न ऽधिष्ानाें 
मन्दिरं निम्मतव्यभिव्यभिप्राबेणेखायेलीयानां कस्यापि वंशस्य किमपि 
नगर नाभिरोचितवान् किन्तु मदीयपरजागणस्येखायेलो य वं शस्याधिपति- 

€ त्वाय कमपि नरः न वरीतवान् | अधुना मम नामधेयस्य वासस्थाना 
चिरूष्रालमं, मम प्रजागणस्येखायेली ववंश्स्याधिपतित्वा्ंञ्च दायृदःं 

७ वरीतवान्। अपरम् इखायेलः प्रभोः परमेखखस्य नाघ्ने मन्दिरिमेकं नि- 
= म्मातु मत्ताता द्ावुद् मना निदघे। किन्त परमेश्वरा मम तातं दायदः 

वाक्यमिद जगाद, त्वं मम नाम्ने मन्दिर निम्मातुं मना निरधल्याडति 

€ तव मनोगतं भवरमेव | तथापि तन्मन्दिरं त्वया ना निम्मातव्यं, किन्तु 
९० तवर सात्मजेन मम नामाथकं तन्मन्दिरं निम्मातब्यमिति परमेश्वरे 

यद् वचनं प्रतिज्ञातं तदेव साधितं, ततः परमेश्वरस्य वाक्यादद्ं निज- 
367 



९4५ वंप्रणवल्या दिती यं पुस्तकं । € अध्यायः। 

तातस्य दायुदः पदं प्राप्येखायेलीयरुजसिंद्ासन उपाविशम् इखायेलः 
प्रमोः परमेश्वरस्य नान्ने मन्दिरमिदं निरुमापयच्च। परमे श्रो ऽस्मतपव्वे- ९९ 
गुरुषैः स यं नियमं छतवान् तदीयपचस्याघासि या मञ्जूषा तामपि 
तच न्यदधं | 

अनन्तरः स इरखायेलः छत्सस माजस्य साच्तात् परुमेखरस्य यक्षवेद्या १२ 
अन्तिकम् उपस्थाय करो प्रासारयत्। यतः सुलेमान् पञ्च हस्तदीधं पञ्च- ९२ 
इस्तपश्थं इस्ततयप्रं खुं पित्तलमयं मद्धमेकं निम्माप्य चत्वर मध्ये ऽथा. 
पयत् तस्यापरि तिष्छन् स इखायेलः छत्लसमाजस्य साच्तात् जानुपातं 
छत्वा गगनं प्रति करे प्रसाय्यं याजदार, दे डखायेलः प्रमो परमेश्वर, ९४ 
खग एथिव्यां वा तव तुस्येः नापरः कश्चनेश्वरः आस्ते। तव यावन्तो 
दासाः सव्वान्तःकरगेस्तव चन्तुगौचरे चरन्ति तान प्रति खनियमं 
खपरेम च साधयसि। विश्टेवतः खदासाय मत्ताताय दायुदेत्वं यत् ९५ 
प्त्यष्टणोस्तदट् असाधयः खवक्तेणोत्तं वचनम् अद्य खंकरेण सपालम् 

अकार्षं ख । हे इखायेलः प्रभो परमेशखर, खदासाय मत्ताताय दायुदे १९ 

भवता यत् प्रतिज्ञातं तदधुना साध्यतां, यथा, मम चन्तुगाचरे त्वं यदद् 
अछचरस्तदत् तव सन्तानाश्चेत् खखमागंमधि सावधानाः सन्ता ममव्यव- 
स्थाम् चरन्ति तदि मम साच्ताद् डख(येलौयराजसिंहासनेपवेदटु- 
पुरुषस्याभावस्तव वंशे कदापि न भविव्यतोति। इह इखायेलः प्रभा १५७ 
परमेश्वर, खदासाय मदौवजनकाय दायुदे भवता यत् कथितं भवत- 
स्तद् वाव्यमिदानीं स्थिरः भवतु । किन्वौ खरो मनुष्यैः सद एथिवयां ९८ 
निवत्छतीति किं सव्यं भवेत्? पश्य खगः खगापरिस्थः खख भवन्तं न 
धरति, तता म्चिभ्मितं मन्दिरमिदं किं धरेत्? इमम प्रमा परमेखर, १९ 

तवं खदासस्य प्रा्थेनां निवेदनच्च गररद्ाण, तव दासेन या काक्क्तिः 
प्राना च क्रियते साभवता यतां । अच स्थाने मम नाम स्थापवि- २० 
व्यामीति वाक्यं यत् स्थानमिदम् अथतोा यन्मन्दिरमिदमधि भवतेात्तंतत 
प्रति भवता नयने दिवाराचम् उन्मीलिते तिषताम् रखतत्स्थानेदेश्या 
भवतो दासस्य प्राना च भवता ्रूयतां। ख्तत् स्थानम् उदिश्य २९ 
प्राथंयमानेन भवद्ासेन भवत्मरजागणेनेखायेलीयवंगेन च या प्राथेना 
कियते, भवान् तां प्टणातु | भवान् खकीयवासस्थाने खगे तिष्ठन् तां 
निष्णमयतु निशम्य च च्तमतां | 

केनचित् समीपवासिनः कस्मिंचिद् अपरद लाका यदि शपथंरर 
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द अध्यायः। वंश्ावल्या दितीयं पुस्तकं । ३९९ 

निखित्य तं शापयन्ति स च शपथा यदि मन्दिरे ऽस्मिन् तव वेद्याः 
९९ समोपम् उपतिष्ठति, तदहं त्वं खगं निशम्य कत्तं कुव्वेन् निजदासान् 

विचारया्थतोा दोषिणे फलं दत्त्वा तस्य कर्म्मणः समुचितं दण्डं तस्य 
मस्तके वत्तंय निदाषच्च निदाघं छत्वा तस्य निद्षत्वस्य फलं तस 
विञाय । 

९४ अपरः तव विरूढं पातककर्णाद् सि्पुभिः पराजितास्तवेखायेलीय- 

पजागणा यदि तवां प्रति परारृत्य तव नाम स्तुवन्तस्तव साच्तात् मन्दिरे 

९५ ऽस्मिन् विनयन्ते प्राथयन्ते च, तदि त्वं खगं निशम्य तवेखायेली यप्रजा- 
नाम् अपराधं च्तमख तेभ्यस्तेवां पुव्वेयुरुषेभ्यश्च यं देशं दत्तवानसि तं 
देण पनव्मारः तान् खानयच। 

९९ अपरः तव विरुद्धं तेषां पातककरणाद् गगने रुद्धीश्टूते यदि रद्ि 
न भवतितेनते वदि श्यानस्येतस दिशि प्राथयमानास्तव नाम स्तवन्ति 

९७ त्वया तेषां क्लेशा जात इति विविच्य खपापात् पराव्तन्ते च, तदित्वं 
खर्गे निशम्य तव दासानाम् रखायेलीयप्रजानाम् खपराधं च्मख गन्तव्यम. 
उत्तममागच्च तान् खादिश तव प्रजागणाय यं देशं भोगां दत्तवानसि 
तस्मिन् देशे रृट्िं कारय च। 

९८ अपरं देशे दुभि्ते जाते महामायं वा जातायां श्रस्यानां वा 
खुव्कातवे स्लानत्वे वा जाते खुककोटादिपतङ्केवु वा जातेषु देश्खनगसेषु वा 

९९ रिपुभिर वरुध्यमानेषु कस्यांखित् म्यां पीडायां वा बलवत्यां यदि केन- 
चित् मानवेन तव छत्खेनेखायेलोयप्रजागणेन वा खकोयपोडां खकोय- 
ज्ञेश्श्च बद्धा काचित् पाथना किञ्चन निवेदनं वा कियते मन्दिरस्यास्य 

३० दिशि च करदयं प्रसाय्थैते, तद्धि त्वं निजवासस्थाने खगं निशम्य 
च्तमित्वा यस्य मनुष्यस्य यम् अन्तरि कभावं जानासि तदनुसारेण तस्या- 
चरणस्य समुचितं फलं तस्मे देदि, यतस्लमेव मनुव्यसन्तानानाम् अदि- 

९९ तोयो ऽन्तव्याम्यसि । तथा सति त्वम् अस्त्यव्वंपु रुषेभ्यो यं जनपदः 
दत्तवानसि तन्मध्ये ते यावत् जीविव्यन्ति तावत् तत्ता भोत्वा तव 
मागंषु चरिव्यन्ति। 

२ अपरः तवेखायेलोयप्रजागणाटर् भिन्नजातीयः कञ्िन्नरो यदि तव 

मद्धानामकारणात् सनलकरस्य प्रसारितवादाश्च हेतुना दूरदेशाद् 

९२ अगत्य मन्दिरस्यास्य दिशि प्राधेनां कुरुते, तद्यपि त्वया खवासस्थाने 
खग निशम्य तस्य भिन्नजातीयस्य नरस्य प्राथनान्सारात् काय्यं क्रियतां, 
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३७० वंशावल्या दितीयं पुसतक । ऽ अध्यायः, 

तचा छते एधि वीस्थजातीयाः सव्व तव नाम्ना ज्ञानं लब्धा तवेखायेलीय- 

प्रजा इव त्वत्त भेष्यन्ति म्निभ्मितस्यास्य मन्दिस्स्योपरि तव नाम 

सङ्ग त्तितमेतदपि ज्ञास्यन्ति 

अपर युद्धयाचाथं त्वया प्रेषितास्तव लाका यदि स्मुिभिः सह यों २४ 
बहि त्वा त्वयाभिरुचितम् खुतन्नगरं तव नामाथ मया निभ्मितं 
मन्दिस्चोदिश्य तव साच्तात् प्राथेनां कुवते, तद्धि त्वं खभ तेषां पानां २५ 
विनयच्च निष्टम्य तेषां विचारस्य निष्पत्तिं कुरू। अपरः ते यदि तव २९ 
विरुडधं पापं कुव्व॑न्ति (यतः पापं न करोल्येवम्भतः को ऽपि मानवो 
नास्ति) त्वया च तेभ्यः करुद्धा स्पुणां करेषु समपितास्ते यदि विजेटभि 
दूरस्थं जिकटस्थं वा देष्रं नोयन्ते, ततः परं यस्मिन् दे ते नीताक्तच २७ 
यदि मनसि खदश्ं चिन्तयित्वा खीयप्रवासदेषे तवाम् उद्दिश्य प्राथेय- 
माना अस्माभिः पापम् अपराधा ऽधम्मेखाकारीति वदन्ति, इव्थं तेर्न 
यदि खकीयप्रवासस्थाने ऽर्थतः खविजेतणां देशे सन्नैान्तःकरेः सव्वं 
प्राणश्च त्वां पति परवर्तन्ते, तेषां पुवं पुरुषेभ्यस्तया दत्तं खकीवदेश 
त्वयाभिरुचितं नगरः तव नान्ने मया निगभ्मितं मन्दिरच्चोदिश्य प्रार्थनां 
कु्व॑ते च, तदि त्वं ख वासस्थाने खगं तेषां प्रार्थनां विनयच्च निश्षग्य तेषां ३९ 
विचारस्य निष्पत्तिं कुरू, तव प्रजागणेन तव विरूद्धं यद्यद् अपराद्धं 
तत् सव्वं चमखच। दानीं हे मदीयेखर, स्थाने ऽस्मिन् या प्राथना ४० 

क्रियते तां प्रति भवतः राच सुगभ्ये चच्तुघी चोन्मीोलिते भवतां | इदानीं ४९ 
दे प्रभो परमेच्वर, भवान् भवतः शक्तिखरूपा मञ्जूषा च खविच्राम- 
स्थानम् अरोदतु । दे प्रमो परमेश्वर, वसनं चाणर्त्पं ते याजक 
पररिधोवतां, पुणखवन्तख ते सव्वं नन्दन्तु खीयमङ्गले। हे परभा परमे ४९ 

त्वं लाभिषिक्तं न वञ्चय, निजदासस्य दायुदो वर्च स्येतां त्वया । 

७ सप्रमाऽध्यायः। 
९ सुलेमनः प्राथैनातः परम् अकाशाद् वङेःपतनं ४ तस्य यज्ञकन्दे ८ उत्सवकरणात् 

परं लाकानां विसजेनं १२ सुलेमानं प्रति परमश्चरस्य प्रतिज्ञानं । 

सुलेमना प्ाथंनायां समापितायां गगनाद् ताश ऽवरुह्य व्यं ९ 

बलींख जग्रास मन्दिरिच्च परमेश्वरस्य तेजसा परिपुरयाच्चके। परमे- २९ 

खरस्य तजसा परमेश्वरयर्मादिस्स्य पूणत्वाद् याजकाः पर्मश्वरस्य 
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ऽ अथ्यायः। वंश्रावल्या इतीयं पुस्तकं । ३७१ 

३ मन्दिरः प्रवेष्टुम् असमर्था बभ्वूवुः। इखायेलोयवंश्णः सन्वं तम् अभिपातं 
 मन्दिरापरि मरमेश्वरीयतेजखख विलाक्य पवाणमयश्चूमो न्युनीश्चय 

प्रणम्य भजनं चक्रुः परमेखरं स्त॒वन्त्च न्धगदन् स णव च्तेमदातास्ि 

निव्यख तदनुग्रहः। 
४ ऋनन्तरः नरपतिः सर्व्वं लोका परमरस्य सम्मुखे बलिदानम् 
५ अकुव्वेन् । तच रात्ता सुलेमना दाविंश्तिसदहखाणि गवो विंशति- 
सहखाधिकं लच्ं मेघाश्च बलिरूपेणादीयन्त, अनेन प्रकारेण राज्ञा 

€ समस्तलाकेश्ेखरोयमन्दिरस्य प्रतिखाकारि । याजकाः खीयखीयपदस्य 
काय्ीरन्वतिषन् लेवीयाख खकरे दयुदादिष्टं स्ततिवादयं कुर्वन्तो 
ऽथेतः परमेचखरययानग्रदा जिव्यस्थायी तत्कारणात् तस्य प्रशसाथं रान्ना 
दायुदा निरूपितान् वाद्ययन््रान् वादयन्तो ऽतिष्छन्, अपरं याजका्तेषां 
सम्मुखेतूरीरवादयन्, अपरम् इखायेलीया निखिललोाका उपातिद्न्। 

७ तस्मिन् समये परमेखरीयमन्दिरस्य सम्मखस्यपाङ्णस्य मध्यदेश्रः खुले. 
मना पविचीक्लतः, यते हामा्ंका बलये मङ्गला्थकबलीनां मेदांसि 
च तैव तनेोत्खद्ानि, यतो हेतोः सुलेमना निभ्मिता वक्लवेदी दाम- 
बलीन् निवेदित वस्तनि मेदांसि च धत्तः नाशन्नोत्। 

र तस्मिन् समये सुलेमान् तेन सहिता इमातस्य प्रवेशस्थानम् अखारभ्य 

भिसरदेशोयां सौमाखखसरितं यावत् सर्व्वघाम् इखायेलीयलोाकानां 
< महासमाजशख मद्धं चकिरे। किन्त्वद्टमे दिने ते विश्रामम् खकरुव्वेन् यतस्ते 

सप्ताहमेकं यावद् वेद्याः प्रति्धाम् अन्यसप्ताद्ं यावद् उटजोत्सवच्च 

९० चक्रिरे । अनन्तरं परमेशो दायूदं खलेमानं खौयेखायेलीयप्रजाच्च 
प्रति यानि यानि मङ्गलानि छतवान् तेरानन्द्िति इटटचित्ताख लेाकाः 
सप्तममासस्य चये विणे दिने निजं निजं वासख्ानं यातुं राच्च विस- 

१९ खटजिरे । अनेन प्रकारेण सुलेमान् परमेश्वरीयमन्दिर्स्य राजभवनस्य 

च निम्मीगं समापयामास, अपर परमेश्वरस्य मन्दिरे निजप्ासादे च 
यद्यत् कत्तु सुलेमान् अखभिलषितवान् तदेव सिद्मकशेत्। 

१९ अपरः परमेखरो निशायां सुलेमने द्रां दत्वा कथयामास, मया 
१२ तव प्रार्थना खता यज्ञभवनाधं ख्थानमिदमपि खतं। मया गगनं रुद्धा 

ङश्च निवारितायां श्रककोटेषु जनपदं नाश्यितुम् आदिष्टेषु निज- 
१४ प्रजानां विरूद्धं वा महामायां पेषितायां यदि मम नान्ना विख्याता 

मदीवप्रजा नस्बीश्व प्राचेनां मदीवमुखान्वेषणच्च कुर्युः खकीयकुमागं- 
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३७२  वंशवल्या दितीयं पुस्तकं | < ध्यायः 

भ्य परावर्तेरन् तहिं खरग तिता मया तत् खत्वा तेषाम् अपराधाः 
च्मिष्यन्ते तेषां जनपदस्य मङ्गलानि च कारिव्यन्ते। अच स्थानेया १५ 
पाना भविष्यति तां प्रति मम चन्तुष्युन्मीलिते ओ च सुगन्ये भवि- 
च्यतः। इदानीं मदौीयनान्नो नित्यस्थित्यथं मन्दिरमिदं मयाभिरूचितं १९ 
पविचोकतच्च मम टृ मम मनख सततं स्थाने {स्मिन् स्थास्यतः 

अपरं तव ताता दायद यादक् चरितवान् तादक् त्वमपि यदि मम ९७ 

साच्तात् चरन मया यथादिष्टं तयेव कम्म करिष्यसि मम विधीन् 

राज्यनीतीख पालयिष्यसि च, तद्ीखायेलीयानां एएसनकत्तयरषस्या- १८ 

भावस्तव वंश कदापि न भविष्यतीति मया तव ताताय दायृद् यत 

प्रतिज्ञातं तदनुसारात् तव राजसिंहासनं स्िरीकारिव्यते। किन्तु ९९ 
यदि यूयं मत्ता ऽप्य ममादिष्टान् विधीन् राज्यनोतीञख न पालयि- 
व्यथ, यदि च विपथगामिने श्त्वेतरदेवान् सेविष्यध्वे परणंस्यय च, 

तद्य हं युद्मभ्यं यं मदीयदेशं दत्तवान् तस्माद् युश्नान् उच्छद्छामि यच २० 
मन्दिरमिद्ं मम नामां पविचीछृतवान् खस्मितदपि खदटिगिचराद् 
दवविष्यामि सव्वेजातीयानां गालिपरिहासयारुदाहइरणं करिष्यामि 

च | तता यावन्ता लाका ख्तस्य प्रंश्ुमन्दिरिस्य सन्निधिना व्रजिष्यन्ति, २९ 
ते चमल्वता भविष्यन्ति, देशमेतं मन्द्रिमेतच प्रति परमेश्वरः कुत 

रखतादृशं छषतवान्? इति प्रच्यन्तिच। तेन लाकाः प्रति वच्यन्ति, लाका- ९९ 
नाम् णुतेवां पुव्वेपुरुषा येन मिसरदेष्ाट् वद्हिरानीता डमे खेषां तं 
पिकं प्रभुं परमेशखरं विद्ायेतरदेवान् खाञखित्य तान् पाणमन् खसे- 
वन्त च तत्कारणात् स तान् इव्यं विपद् ग्रस्तान् छतवान् | 

८ अष्टमोाऽध्यायः। 
९ सुलेमना नगरनिश्भापणं ७ अन्यदेणोयानां कराधिनोकरणं ९९ प्रासादे निज- 

जायाया नयनं १२ धम्मेविधोनां पालनं १४ याजकानां लेवोयानाञ्च निरूपणं ६७ 
च्याफगेरात् काञ्चनानामानयनञ्च। 

परमेश्वरस्य मन्दिरं खकोयनिवेशनच्वैतयोः प्रासादयो निम्म्ेन सले- ९ 
मना विंश्तिवत्छरा यापिताः। अपरः होरमः सुलेमने यानि नगराणि २ 

दन्तवान् घलेमान् तानि निम्मोप्येखायेलीयवंश्ान् तन्मध्ये वासया- 
खकार । अनन्तरः सुलेमान् इमातसोावां गत्वा तां पराजिगाय। अपरं 
मरुश्चम्यां तद्नोरनगरः हमाते च यानि नगराणि घनरच्ताधं निरमाप- ४ 
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८ अध्यायः। वंश्एवल्या दितौयं पस्तकं । २७ 

५ यत् तान्यपि तदानों निम्मापयाच्वक्रार। अपरं स ऊस्थं वेयोराणम् 
अधःस्थं वेयोरोणच्ेमे दे नगरे दुगेवत् प्राचीरगेपुरागंले टे चकार । 

९ अपरः सुलेमान् वालतं कावनगराणि रथनगराि सादिनां नगराणि 

तदन्यद् यिरूएलमे लिवानाने खकौयस्य छत्सराद्यस्य सन्नेव च यद्यत् 

निम्मापयितुम् रेच्छत् तत् सव्वं निम्मापयाञ्चक्रारः | 

9 इखायेलीयवंश्ाट् खपरवंशेद्धवायेहित्तौयमारीयपिरिषीवहइहिव्वीय- 

र विवृषीयलाका अखवश्ण्द्धाः सन्त इखायेलोयवंशो विनं न शेकिरेो तेभ्य 
उत्पन्नो देशे चावशिष्छि वंशः ख॒लेमना संग्र दीताऽद यावद् दासत्वापन्न- 

€ कारुनिवदाऽकारि | इखायेलौय वंश्याद््वाः केऽपि सुलेमना खकीयराजत्वे 

दासा न चकिरे, ते योद्धारो रथिना रथाधिपतये इयासोडिणख् 
९० बभ्वुः। अपरं तेषां मध्ये पञ्चाश्दधिके दे एते जनाः स॒लेमनो राच्ञः 

कारूनिव इाध्यच्ता श्चूत्वा लोकान अशिषिन् | 

१६ अनन्तरः सुलेमान् फिरेणे दुहितु निंमित्तंयं पासादः निर्मापयत 
तं प्रासादं दायुदोा नगरात् तां महिघीम् अानिनाव, यतः स गदित- 
वान् मम जाया इखायेलीयराजस्य दायुदः प्रासादे न वत्ति यता 
परमेखरीयमञ्चेषा यानि स्थानानि प्राविशत् तानि पविचाशि सन्ति। 

९९ श्यपर सुलेमान् अलिन्दस्य सम्मखे परसेखरोयां यां वेदिं निम्मितवान 
९२ तदुपरि परमेखराय हेमनलीन् दातुम् आरोभे। मूसा यर् खादिद्ट- 

वान् तदनुसारेण स विश्रामवारेव्वमावास्याखु चिषु वाधिकमदेात्सवेषु 
चाथात् किन्वश्रून्यपपानां मदे सप्ताद्ानां मद उटजनिम्माणमद्े च 

यस्मिन् दिने यथा निरूपितं तस्मिन दिने तथेव बलिदानम् अकरोत् | 
९४ अपर स निजजनकस्य दायूदोा निरूपणानुसारोण कत्तेव्यक्रियाणां छते 

याजकानां पय्यायान् निरूपयामास अपरः यस्मिन् दिने यथा कत्तव्य 
तस्मिन् तथेव स्तुतिं याजकानां सम्मुखे परिचय्याच्च कर्तुः लेवीयान् 

निरूपयाञ्चकार | अपरः तेवां पर्थायानुसारेण दारेषु दौवारिकान् नि- 
९५ ्त्प्रयाच्चकार यत इखरीयलेको दायुद् तद् अाच्वापयाञ्चक्ार | अपरः 

राजा याजकान् लेवीयांखाधि धनागारानधि वा यत् किच्चनाज्ञापयत् 

९९ ते तदन्यथा नाकुव्व॑न । इत्यं परमेश्चरीयमन्दिरस्य भित्तिमूलकरणम् 

व्यारभ्य तस्य समातं यावत् सुलेमनेा निखिले कां निरूपिता सिद्धिं 
गते पारमेचरीयमन्दिरिस्य निम्मागं सम्पू बभ्चूव | 

९७ तदानीं ुलेमान इदोमजनपदः जलनिधितटस्यम् इत्सियेोनगेवरम 
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२७४ वंप्रावल्या दितीयं पुस्तकं । € ऋअध्यायः। 

खलतञ्च जगाम। अपरः इहीरमे निजदासे्तस्य सन्निधिं पोतान् निपण- १८ 
नाविकांख प्रवयामास ते च सुलेमनोा दासः समम् खओफीरं समीय 

पञ्चाणएदधिकचतुः्तकिक्तारपरिमाणानि काञ्चनानि ग्टद्धीला तस्मात् 

स्थानात् सघुलेमनोा नरपतेः सन्निधिम् खानिन्युः। 

< नवमोाऽध्यायः। 
सुलेमनो ज्ञानं त्रातुं शिवायाः राज्ञा थिरूष्णलम खागमन १० सुलमनः कनकानां 
कथा सुवणशफलकानां कथनं ९७ दन्तिद्न्तमयसिंडासनस्य कथनं २० पाचादटि- 

कथनम् उपटाकनकथन र्र् रथदयाना कयन रर् करादौनां कथयन २८ तद्य 

राजल्वस्य निधनस्य च कथनं । 

अपरः श्िवादेश्स्य रादौ सलेमनः कीतिं निशम्य प्रवलिकाभिस्तं ९ 
परीत्तितुम् खतीवमदाडम्बरेण षुगन्धि्रवयप्रचुरखणेमणिवाडिनां महा- 
ङ्गानां निवद्धेन चाडता विरूशएएलमम् अजगाम, सुलेमनः सन्निधिमेत्य 
सन्वै खमनोागतमधि तं सम्बभाषे च| ततः सा यद्यद् अच्छत् तत् ९ 
स्वे सुलेमान् तां जगाद, तन्मध्ये सुलेमनागय्यं किमपि वाव्छं नासीत् 

सतां स्वमेव ्ापितवान् | अतः सुलेमनेा चानं तच्निभ्मितं मन्दिरं र 
तस्य माजनासनखयभच्छनव्याखमात्यानां परि वट् परिचारकाणां खणो 
वेष्या पानपाचवाहइिनां संख्या वेश परमेशचरीयमन्दिरारोादचणाय 

तस्य सोपानदेतानि सव्वाणि दृष्ासा एिवादटेशस्य मदिषी इतज्ञाना 

बश्टूव। सा तु राजानं जगाद, भवता वाक्यानि ज्ञानञ्चाधि या 

किंवदन्ती खदेशे मयाश्रावि सा सयेव । कित्वं यावद् सागव्य खने- 
चाभ्यां सब्धे नापश्यं तावत् तां जनश्रुतिम् असत्यम् खमन्ये किन्तु पश्य 
तव महाज्ञानस्याडंमप्यदं न श्रुतवती। भवान् मच्छरतां किंवदन्तीम् 
अतिरिचयते। धन्या इमे भवता नरा धन्याश्वेमे भवताग्त्या यत डमे 

नित्यं भवतः साच्तात् तिषन्तो भवता ज्ञानालापं षरवन्ति | धन्यो 

भवतः प्रभुः परमेरो यतः स भवति तुरा भवतः प्रभोः परुमेखर्स्य 
छते भवन्तं राजसिंहासन उपावेशयत् । भवत रंखर ₹खायेल्वंशे 
पोयमाणेा ऽनन्तकालं यावत् तं खापयितुम् दच्छत्येतत्कारणाद् भवान् 

यनच्यायं घम्मेच्च समाचरेत् तदधं भवन्तं तस्योपरि राज्याभिषिक्तम् अक- 
रेात्। सातुराज्ञ विंश्व्यधिकश्तकिक्रारपरिमितानि छखवणानि प्रचु- < 
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€ अध्यायः । वंश्रावल्या दितीयं पुस्तकं । २७५ 

सणि सुगन्धि्रव्याणि मणींख ददो शिवादेश्स्य राच्ी सुलेमने पतये 
याद्शानि सगन्ि्याखददात् तादृशानि सुगन्धि्व्याणि तत् स्थानं 

पुन नोानीतानि। 
९० अपरं हीरमस्य सुलेमनख ये किङ्करा आओफौरात् कनक्तान्यानयन् ते 
९९ मलयजकाष्ानि मणींखानयन्। अनन्तरः नरपतित्ते मलयजकाष्टेः 

परमेश्वरीयमन्दिरस्य राजप्रासादस्य च निमित्तं सोपानानि गाथकानां 

छते वल्लकी वै शौख निम्मापयादच्चकार । तादृशानि काष्टानि यिदहृदाद्शे 
६९ पुव्यै केनापिन दृदानि। अनन्तरं छलेमान् महीपतिः शिवाया महिष्या 

वाञ्छितं यत् किमप्ययाचत तत् सन्धं तस्यै ददि तदन्यत् सा राज्ञः समीपं 
यद्यद् आनीतवती (तस्य शटाधमपि स ददो), ततः.परं सा खभ्टवययगणेन 

साधं निजजनपदः पराद्य जगाम। 
९६ सुलेमना नरपतेः समीपं प्रतिवषं तटषश्रधिकवटश्तकिक्रारपरिमि- 

९४ तानि कनकान्यानीयन्त। तदन्यानि सार्थवाह बाणिजेखख समानीयन्त, 
अपरम् खारवोयाः सन्नं महीपतये देशाध्यच्ताश्च सुलेमनः सन्निधिं 

९५ सुवानि दुर्वणानि चानयन्। ततः सुलेमान् नर्पतिस्ताडितसुवर्शे दं 
श्रते वत्तलाकारफलकानि निम्मापयामास तेषाम् रकेकस्मिन् फलकं 

१९ पेट्एतशेकलप्ररिमितं ताडितं सुवणं घयक्तं। अपर ताडितदवणस््लीणि 

रतानि चम्माणि निम्मापयामास तेषाम् रककस्मिन् चम्मणि चिशत- 

षेकलपरिभितानि कनकानि प्रयुक्तानि। अनन्तर श्चपति लिवानेाना- 
रग्यग्डे तानि निदघे। 

९७ अनन्तरं राजा दन्तिदन्तमयं महासिंहासनं निम्माप्य निम्मेलकाच्च- 
१्८्नेन खचयाच्चकार। तस्य सिंहासनस्य षट् सापानान्यासन् सुवण्मयं 

पादपीठमेकञच्च तच बद्धमासीत्। उपवेप्रानीयख्थानस्य पाश्वंयोचख इस्ता 
१९ कारे अबलम्बने आस्तां तयोाखावलम्बनयेोरग्रे दो सिंद्ावतिषतां | तेषु 

वट सोपानेषु पाश्वे दादश सिंहा अतिषन् | र्तादटशं सिंदासनं 

कस्मिंखिद् र्ट न निर्मायि। 
९० सुलेमना महीपतेः सन्वरि पानभाजनानि कनकमयान्यासन तदत् 

लिवानोानारण्यग्ट दे स्थितानि सव्वणि भाजनानि निम्मलकनकमया- 

९९ न्यासन्। सुलेमना राजत्वसमये रजतानां किमपि मुल्यं नासीत् । यतो 

दीरमस्य दासेः सद नरपतेत्तरश गामिनः पोता खासन ववेचयात् 
परं वारमेकं ते पोता आगच्छन् ते तर्ण्शोवपोताः सवे दुरवंणेम् 
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२७६ वंश्एवल्या दितीयं युस्तकं | ९० ध्यायः । 

सभदन्तान् कपीन् शिखिनञ्ानयन् | अनेन पकारेण वित्तविद्याभ्यां ९९ 
सुलेमान् पतिः एथिवीख्येभ्ये ऽन्यनिखिल रा जेभ्यः सेरा बभ्चूव | 

ंछरेण सुलेमनेा मनसि यत् ज्ञानं निदितं तस्य तज्ज्ञानस्य व्चां- ९३ 
सितुं वख्न्धरायाः सव्वं मदीपतयस्तं साच्तात कन्तुम् यतन्त | ते च ९४ 
परतिवधें खं खम् उपायनम् अर्थता रजतमयानि कनकमयानि चभाज- 
नानि वसनान्धस््राणि सुगन्धिद्रदययाणि इयान् अञखतरांच समानयन् 

अपरं वाजिनां स्यन्द्नानाञ्च निमित्तं सुलेमनखत्वारि सदहखाणि भव- २५ 
नान्धासन्, अपरः तस्य दादष्सदखाणि इयारोदहा आसन् तेच तेन 
र्थनगरेघु विरूषएलमे च राजनिकटे निदधिरे 

स सखलेमान् फराततटिनीम् आरभ्य पिलष्टोयानां जनपद भिसर- २९ 
देशस्य सोमाच्च यावत् निखिलश्चूपतीनाम् उपरि राजत्वं चकार । 
अपरः राजा विरूप्रालमे प्ञ्टतत्वकारुणाद् रजतानि पाषाणवद् ण्रस- २७ 

काानि प्रान्तरस्थोडुम्बरेन्धयनवत् साधारणानि चकार । अपरः मनुजा रर 
मिसरर्दश्रात् निखिलजनपदाच सुलेमनः छते वाजिन आानिन्युः। 

र्तस्य सुलेमन आयन्तं निखिलं चरिचं भविव्यदादिना नाथनस्य ९९ 
पुस्तके श्रीलानीयाद्िवस्य भाविवाक्यग्रये निवाटसुतस्य यारवियामस्य 
विरुद्धं विदैःपरिदशंकस्य यद् दर्शनं तन्मध्ये च लिखितं किंन विद्यते? 
स सुलेमान् विरूप्रलमे वसन् छत्सेखायेल उपरि चत्वारिशद्वत्- ३० 
सरान यावत् राजत्वं चकार। अनन्तरः सुलेमान् खपिटगणडव मदहा-२९ 
निद्रां परगत्य निजजनकस्य दायुदो नगरे स्न लब्धवान् | ततस्तस्य 
खतो रिइवियामस्तस्य पदे राजतं चकार | 

भ 

१० द् शमाऽध्यायः। 

९२ रिदवियामम् अभिषरक्तम् द्खायेलोयलाकानां शिखिमे गमनं तं प्रति लोकानां 
प्राथनं € तषां प्राथेनमधि प्राचौनसन्त्रिमि युवलाकेख सद मन्त्रणा २२ यूनां मन्ल 
णानसारणात्तरप्रद्ानं ५९ इखाथेलौयलाकानाम् अनाज्ञाग्रदणं कार्नि वद्दाधिपस्य 
खननच्च। 

अनन्तरम् इखायेलीयवं शेषु स्वषु रि इवियामस्याभिषेकाथं शिखिमं ९ 
समागतेष्ठ रि्हवियामेाऽपि शिखिमं जगाम । इत्यनन्तरो मिसरदेशर- ९ 
पासी निवाटस्य सुता यारतिवामस्तां वान्तौ श्रुतवान्। स यारवि- 
यामः सुलेमनेा राज्ञः सम्मुखात् पलाख मिसरदेशे पावसत्। ततःपरं ९ 
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१० अध्यायः | वंश्रावल्या दितौयं पुस्तकं | ३७७ 

दूतैराह्ृतः युनरागतः। सतु यारवियामः सव्वं इखायेलीयलोका 
४ रिहवियामे वाक्चमेतन्निवेद यामाः, तव तातो समा गुरु युगम् खा- 
रोपितवान्, तव तातेन यत् कठिनं दासत्वं यच्च गुरू युगम् अस्माखा- 
रोपितं, तद् अधुना त्ववा लघुतरः क्रियतां, तथा छते वयं तवां सेविष्या- 

५ मह डति | .ततः स तान् प्रतिजगाद, दिनचयत् पर पुन ममान्तिकम् 
गच्छतेति । तते लाकाः प््िताः। 

९ ऋनन्तर निजतातस्य सुलेमनोा जीवनकालेये तं पय्यचरन् राजा 

रिहवियामस्तेः पाचीनः सह मन्तयन् तान् पप्रच्छ, युष्राकं मन्लरणया 
° लोका इमे मया किं प्रतिगदितव्याः? ततस्ते तम् ऊचुः, भवान् यदि 

लोकान् स्तान् खनुग्टद्य तोषयति मधुरवचनेश् तान् प्युत्तरं वदति 
= तद्धिते सर्व्वदा भवतो दासा भविव्यन्ति) किन्त॒स तेः प्राचीने निंवे- 

दितां तां मन््णां विदाय तस्य समवयस्का ये तरूणान्तं पय्यचरन् तेः 
९ सह मन्लयन् तान् पप्रच्छ, य॒श्माकं मन्तणया लोका डमे ऽस्ाभिः किं 

प्रतिगदितव्याः? तेमां व्याहरन्, तव तातेनास्माख वद् युगम् चारो- 
९० पितं तत् त्वया लघुतरं क्ियताभिति। ततस्तस्य समवयसकास्तरूणास्तम् 

ऊचः, तव पिचा यद् गरू यगम् खस्माखारोापितं तत् त्वया लघतरः 

क्रियतामिति वाक्यंये भवान् उक्त्तान् लोकान् परतिभवता यद् उत्तर 

कत्तव्यं तदिद् | भवान् तान् वदतु मम तातस्य कटिदेष्एत् मम कनि- 

९१ छाङ्कुलिरपिस्थूलतरः। अता मम पिता यद् गुरु युग युश्माखारोापित- 
वान् तद् यु्मदौवयुग' मया गुरतरः कारिष्यते, मम तातेन यूयं कष्णभि 

दण्डिताः किन्तु मया ग्रसियुक्ताभिस्ताडनोभि दंण्डयिव्यध्व इति । 
१९ अनन्तरः ठटतीये दिने युद्माभि मेमान्तिकेपुनरागन्तव्यं राज्ञ तस्माद् 

खादेश्रादट् यारवियामे सव्वघु लोकेषु च ढतीयदिवसे रिहवियामस्य 

९२ समच्तम् आगतेषु राजा कठिनवचने लाकान् अाबभापे। राजा रिद- 
१४ वियामः प्राचीनानां मन्लणां विद्ाय यूनां मन्तणानुसारेण तान् जगाद, 

मम तातेन यद् गुरू युग युद्राखासपितं तन्मया गुरुतरः कारिष्यते; 

मम तातेन युयं कष्णभि दण्डिताः किन्तु मया यथ्धिवुक्ताभिन्ताडनीभि 
१५ द॑ण्डयिव्यध्व इति | अनेन प्रकारेण राला लोकानां प्रार्थितम् खो 

छतं । यता परुमेञरो निवाटस्य युच्च यारविवामं प्रति शौलानीयाद्धी. 

यस्व प्रमुखाद् वद् वाक्यं भाषितवान् खस्य तद्ाक्यस्य सिब्यथम् श्र 
खुतच्चिरूपितवान्। 
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३७८ वं एवया दिती यं पु तकं । ९९ खथ्यायः। 

अनन्तरम् अस्माकं निवेदनं राज्ञा न खोछतमितीखायेलोयेः सर्वव ९९ 
टं । तता लाका राजानं प्रतिजगदुः, दायूदस्माकं को ऽश आते? 

विशयस्य पुतले ऽस्माकं कोप्यधिकारो नात्ति । दं इखायेलोयवंशाः, 
युश्राभिः खं खं ग्ट हं गभ्यतां, दे दायृद्, लं ख वंशस्येवाध्यच्ते भव । तत 
सखायेलोयवंश्णः खं खं वेगम जग्मुः । यिद्धदादेश्खखनगरेषु य इखाये- ९७ 
लीयवंश न्यवसन् केवलं तेषां राजत्वं रिदवियामेन लब्पं। अनन्तरं ५८ 

रसिहिविवामेन राज्ञा पेयितः कारुनिवदस्याधिपतिरदारामः सर्नवैरि- 
खायेलीयलोकैः पाबाणाघातै हैतः। तते राजा रि इवियामे चिरूश- 
लमं पलायितुं त्वरितं रयं समारुरोह । इत्थम् इखायेलीयवंशा अद्य- ५९ 

प्थयन्तं दायुद्रंशस्वाधीनत्ववजिता बभूवुः । 

११ एकाद शाऽध्यायः। 
१५ समरं करने" रिदवियामस्य परमेश्वरेण निषिद्धले ५ नगराणां खढौकरणं ९२ तस्य 

सत्रिधिं याजकानां रवोयानाञ्च गमनं १८ तद्य भाव्येपच्वादीनां नामानि च । 

अनन्तर राच्यं यद् रिदविवाम पति पुन वत्तत तत्कुत इखायेलीय- ९ 

वरैः सद याधनाथें विद्दावंश्योया विन्यामीनवंशछोयाश्च लोका अथंता 
प्रणति सदसख्राधिकलव्सद्यका अभिरुचिता येोद्ारो यिरू्लमं 

प्रत्यागतेन रिदिवियामेन सम्मेलिताः। तत इंखसोयलाकं शिमयियं 

परति परमेखरसयैतद् वा क्यम् उप्रतस्थो, त्वं विद्धदादेशीयं न्टपलिं सुले- ३ 
मनस्तनयं रिदहवियामं चिदृदाविन्धामीनरेष्निवासिनचख सव्वान् रखा- 
येलीयलेकान् वद, यर मेरो भाषते, युश्नाभि वचा न कत्ता, युश्मट्- ४ 
भ्नाटभिः सद न योयं, किन्तु खं खं गदं गन्तव्यं यत रतत मन्ता 
ऽभवत् । तत्ते परमेश्व रस्याज्ञां श्टदहीता यारवियामस्य विरूढं गमनात् 
पराढत्यगताः। 

नन्तरं रिदवियामो यिरूएलमे निवसन् विद्धदाजनपदे कति- ५ 
परयानि नगराणि ख॒टटणनि चकरे। विशेषत वैतलेहमम रेटमं तिकायं ९ 

वत्सरं साखुरदुल्वम गात मारेश्ण मोफम् खद्रयिमं लाखोप्रम खसेका «< 

सरियम् अयालोानं हित्रोणद्वेतानि नगराणि तेन दृएीकछतानि । चिद्भ- १० 

दाविन्यामीनदेशयोरेतानि स॒दृएानि नगराणि । अपरः स दुगाणि ११ 

टएोरव्य तन्मध्ये सेनापतीन् सचितानि भत्तद्रव्याणि तेलानि नात्ता 
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१२ अध्यायः | वंश्णवस्या दितौयं पुस्तकं । ३७९ 

९९ रसां खापयाच्चकार | अपरः विह्धदाविन्यामीनवं शये क्तत्पत्तीभूतयोः 
स प्रतिनगरं फलकानि श्रूलानि च निदधे नगराणि मदागाणनि 
चकार च| 

९९ अपरः छत्खेखायेलीयजनपदे ये याजका लेवियाश्वासन् ते खीया- 
९४ धिकारात् प्रश्यायागताः। लेवौयाः खेषां म्रामान श्ूमीख विद्य विद्- 

दाद विरूए्लमच्च समाजग्मुः, यतस्ते यारवियामेन तस्य तनयैख 
९५ प्ररमेश्वस्स्येपासनाता दवयाच्चक्रिरे। अपरः स भ्टगुस्थानानां श्रत. 

गणानां खनिभ्मितगावत्सयेोखच छत इतरान् याजकान नियेजयाञ्चकार | 
९९ अपरम् इखायेलीयानां सव्व वंश्णनां मथ्य यावन्तो लका इखायेलः प्रभु 

परमेखरम् डदितुं मनेभिर्द्यमम् अकुव्वेन् ते खेवां पुव्व॑पुरुवाणां 
प्रभुं परमेशवरम् उदिश्य बलीन् प्रदातुं तेषां (लेवी यानां) पश्चाद् चाग 

९७ च्छन् | ते विद्धदाया राजत्वं गाएं चक्रिरे वत्छरचयं वावत् सुलेमनः 

सुतं रिदवियामं बलवन्तं विदधिरे च, यतत्ते चौन् वत्सरान् यावद् 
दायदः सुलेमनखख वत्मना प्रावत्त॑न्त। 

९८ अनन्तरं रिदवियामोा दायुदः पो्लीं यिरेमेतस्य दुहितरं मदलतं 
९९ विश्वस्य पै्लीम् रलीयावस्य दुद्धितरम् अवी हयिलच्च बयुवादह । तस्या 
९० गभं चियृश्टः शिमरिवः समश्च तस्येते छता अजायन्त । अतः परं तेनाव- 

श्रालामस्य दुहितरि माखायाम् उदूएायां तस्या गभ॑ ऽविधे ऽत्तयः 

सीषः शिलिामीतखखाजायन्त | रसिदइविवामःखकी यानां निखिलजायानाम् 
उपजायानाञ्च मध्ये ऽवशालामस्य दुहितरि माखायाम् अधिकम् अपी- 
यत, किच्च तस्याद्दष् जायाः षट्िरूुपजायाञ्ासन् ताभ्या इद्टाविंश्तिः 

९९ पुच्चाः षिः पृ्यृश्च जद्िरे । अनन्तरं रिदवियामेा माखाया गभेजातम् 
ऋअविवं मुख्यं छत्वा भ्वाट निवस्य मध्ये ऽधिपं चकार यस्मात् स तमेव 

२३ राजानं कन्तः मतिमकरेात् । स बुद्धिं प्रकाशयन् विद्ृदाविन्यामोनजन- 
पदयोः सर्व्वघु स्थानेषु प्राचीरवेद्ितेषुं नगरेषु च निजतनयान् नियोा- 
जयाञ्चकार तेभ्यः प्रश्रूतानि भच्छचवयाणि ददौ तेषां छते वद्धः कन्या 
अन्वियेष च| 

५: १ 

१९ दाद् शेऽध्यायः। 
१ परमेञ्चरत्यागिलाद् रिदवियामस्य द्ण्डनं५ पातकद्य छतं ऽनतापकरणकारणाद् 

दण्डस्य हासल १३ तश्च राजलनिधनयोाः कथनघरं। 
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३८० वं शवल्या दितीयं पुस्तकं | १२ अध्यायः 

नन्तरं रिदवियामेन राजत्वं स्थिरीकृत्य पराकमे लब्भे स तेन समं 
निखिलेखायेलीय लाका पर मेशखरस्य व्यवस्थां पय्येत्यजन् । पर ते पर- 
मेखरस्य विरुद्धम् अपराधं छतवन्त खतत्कार णाद् राक्ता रिहविया- 
मस्याधिकारस्य पञ्चमे वत्सरे भिखोवः श्रीका नरपति विर्ूशलमस्य 
विरुद्धम् खजगाम। तस्यद्दादश्र प्रततानि रथाः षष्टिः सहखाणि इया- 

रोड्िणि ऽसह्यका लोकाचासलन् यता लुवीयाः सक्रीयाः क्रशौयाञ्च 
लाकास्तेन सह मिसरदेश्राद् अगच्छन् । अपरं स विद्धदादेश्स्य 
प्राचीरवेद्धितानि नगराणि वशे छत्वा यिरूएएलमम् चाजगाम । 

तस्मिन् समये रिदवियामस्य सच्चिधिं ्ौशकाद् भयेन चिरूलमे 

समागतानां यिद्कृदावंशस्याधिपानां सचिधिच्च भविव्यदादी शिमियिय 
चागत्य तान् बभाषे, परमेर इति वाचं वदति चूयंमां प्यव्यजत 

तत्कारणात् मयापि युयं छीश्रकस्य करे पय्ये्यज्यध्वं । तत इखायेलीया 
अधिपा व्टपख् नमीश्य कथयामः परमेखरो न्यायकारो । तदानीं 
परमेश्वरेण तेषां नम्रतायां दृद्धावां शिमयियस्य समोपं परमेश्वस्स्य 
वागियम् उप्रतस्यो, ते नम्रा अभवन् खुतत्कारणात् मवा न विनाश्रयि- 

ग्यन्ते किन्तु खल्पकालात् परम् उद्धारिष्यन्ते णकस्य करेण यिरूप्राल- 
मस्योपरि मम कापः पुशंत्वेन न वर्थिष्यति। किन्तु मम परिचय्या भिन्न 
देशौयराज्यानां परिचण्या चयत् ते र्बुध्येत ततरते ते तस्य परिचारका 
भविव्यन्ति। 

परं मिसर्देशौयन्टपतिः शीशटका विरूए्लमस्य विरुद्धम् खागत्य 
परमेशखरीयमन्दिस्स्य घनानि राजयपुय्याख धनानि जद्धार, सव्वोणयेव 
तेन तानि। सुलेमना निभ्मितानि कनकमयानि फलकान्यपि तेन 
तानि । अनन्तरः तेषां विनिमयेन पित्तलोयफलकानि रिदवियामेन 
राज्ञा निम्मापितानि राजयपृग्या द्वारुपालकानां पदातीनाम् खथ्यच्ताणां 
करेषु समपितानि च। तता यतिवारं राजा परमेश्वसीयमन्दिरम् चग- 
च्छत्, ततिवार पदातय आगत्य तान्युदधास्यन् अनन्तरं पदातिषण- 
लायां युन न्धेदधुः। सि्दिवियामे नसे जाते परमेश्वरस्य कोपस्तस्मात् 
नित्य तस्य सन्वेनाश्जनकेा न नश्चूव। यिद्दायामपि केषाचित् 

सद्भावे ऽविद्यत। 
अपरः सजा रिदवियामा विरूष्लमे पराक्रमी भवन् राजत्वं 

चकार | राजत्वपाप्िकाले रिदइवियामस्य वय रखकचत्वारिष्षदत्छराः। 
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१३ अध्यायः | वं श्एवल्या दितीयं पुस्तकं | ३८१ 

परमेश्वरा निजनामधेयं स्थापयितुम् इखलायेलीयानां सव्वं शानां मध्ये 
यज्नगरु वरोतवान् तस्मिन् स सप्तदश वत्सरान् यावद् राजत्वं चकार। 

९४ तस्य जनन्या अम्मानीया नयमेति नामासौत् | स कदाचारम् अकरोत् 

९५ यतः स परमेश्वरं गवेषयितुं खमन न निदधे। रतस्य रिदवियाम. 
स्याद्यन्ताः सकलाः करियाः शिमयियस्य भविष्यदादिन डदाः प्रदश्र॑कस्य 
च पुराटत्तपुस्तके लिखिताः किंन विद्यन्ते? रिदिवियामयारवियामयो 

९६ मध्ये नित्यं युडमासीत्। अनन्तरं रिङहवियामः खपिटटगणडव मद्ानिवां 
गत्वा दायुट्नगरे शसश्णने स्थापितः। अनन्तरः तस्य तनयो ऽवियस्तस्य 
पटेन राजत्वं प्राप्तः। 

१३ चयोद् शाऽध्यायः। 
९ यारवियामेन समम् अवियस्य याधनं ४ यारवियामं षत्यवियस्य कथनं १३ परमे. 

खरे विञखासा द् अवि यस्य जयः २९ अवियस्य भाव्योपुच्चादौनां कथनं । 

१९ यारवियामस्य खपस्याद्ादे राजत्ववत्सरे $वियोा वि्दाजनपदे 

९ राजा बश्छव। तेन चीन् वत्सरान् यावद् विरूएलमे राजत्वम् च्चक्रि- 

यत, गिपिवानिवासिन ऊरोयेलस्य मीखायानामिका दुहिता तस्य 
३ मातासीत् | खविययारवियामयेो मध्ये युद्धम् आसीत् | अवियश्तुर्लच्तौ- 

रुभिरूचिते बेलवद्धि याङ्गभिः समरसन्नां चकार, किच्च यारवियामो 
ऽषटमि लच्तरिरखचते बलवर्द्भि याद्धमिस्तस्य विरूड्धं र णसच्जां चकार । 

४ अपरम खवियड्फयिमपव्वेतस्यसिमारयिमाख्यस्य श्िलाचव्रस्यापरि 

तिषन् व्याजहार हे यारवियाम हे निखिलेखायेलीयलाकाः, मदीय- 

५ वचनं निश्णमवत। इखायेलः प्रभुः पग्मेशखर इखायेलीयराजत्वपद् 
सदाकालाथें दाये दत्तवान अथीाद् अमाघनियमेन तस्म तस्य वंशाय 

६ च दत्तवान् इति युष्माक परिज्ञानं किमचितं नह्हि?े तथापि दायद् 

सतस्य सुलेमन र्कः किड्करोा यो निवाटस्य तनयो यारवियामः 
ऽ उत्थाय निजप्रभोारधोनताम् चखीरुतवान | अपर चञ्चला दुख लाका- 

स्तदोयपकच्ते मिलित्वा सलेमनः सुतस्य रिदहवियामस्य विरूद्धं बलवन्तो 

बभ्रवः तदानीं रिहवियामस्तरुणः कामलबद्धिश्वासीत् तेषां विरूडधं 
८ कठोरा नाभवत् इदानींयुयमपि दायुदा वंशस्य इस्तगतंपरमश्चसेय- 

राज्यं पराजेतुं मतिं कुरुय | युय बव ाष्वेयोा गावत्छा यारवियामेन 
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३८२ वं्वल्या दितोयं पुस्तकं | १९२ अध्यायः 

युष्माकं देवता निम्मितो तावपि युष्माभिः सड विदयते । वुश्माभिःपर- « 
मेश्वरो ययाजकान् खथ॑ता इासाणवं शन् लेवो यां ख दवयित्वा किम् डतर- 

देश्स्थजातिभिरिव खेघां छते याजका न नियुक्ताः? यः कञ्ित् तरुणम् 

र्वं टषभं सप्त मेघांश बलित्वेन दत्वा पविचीकछलतो भवितुम् खाग- 

च्छति स तयारनीखरयोा याजका भवति। किन्तु परमेश्वर णवासमाकम् ९५० 

इरे ऽत्ति, वयं तं न पथ्य॑व्यजाम, किच्च परमेखरस्य परि चय्याकारिणि 
इारोणवं षया याजका लेवोयाञख निजनिजकाय्य॑म् अनुतिन्ति, परमे- ५९ 

र मुद्दिश्य प्रतिप्रातः प्रतिसन्च्च हेामाथंकबलिदानं कुव्वन्ति सुगन्धिधू- 
पान् ज्वालयन्ति च, किच्च निम्भैलद्ाव्वोसनेपरि दश्रंनोयपुपान् निदघते 
अपरः पतिसन्याकालं ज्वालयितु दीपैः समं कनकमयदोपढच्तम् खासा- 

द यन्ति, यता वयं खेषां प्रभना परमेश्वरेण निरूपितं कायं कुम्मेः, किन्तु 

ययं तं पय्येत्यजत | पश्यतास्ाकं सदयो मद्धि इखरस्ततः पर तस्य १९ 

यजका यश्राकं विरूढं घोरनादं कत्तं शब्द कारि्यस्त्ग्यश्च विद्यन्ते, 

तस्माद् दे इखायेलीयलाकाः खेषां पुव्वपुरुषाणां प्रभोः पर्मश्चरुस्य 

विरूढं समरः मा कुरुत यतस्तस्मिन् छते ययं छताथा न भविव्यय। 

अपरः यार्वियाम र्कं परच्छनत्रं सेन्यसंघं तेषां पञ्चात् प्रेवयामास, ९२ 
तस्य लोका चिद्दा वं श्रो यानाम् अग्र खासन् प्रच्छन्रसङ्कख पञ्चादासीत् | 
अनन्तर यिद्भदाया लाका मुखं पराद्य खेषाम् अग्रे पाच्च समरः ९४ 

विलाक्य परमेश्रस्य स्ये प्राधंनां चकरुः याजकाच्चतूरी वौादयाच्करः। 
तते विद्कदाया लोकाः सिंहनादम् अकुन्वेन तेषु सिं द नाद कुव्बेत्छी खरे ९५ 
ऽवियस्य विद्कदाया लाकानाच्च सम्मखे यारवियामं निखिलेखायेलौव- 

वंश्ञ्च समाजघान । तत खाये लीय वं ोयेष् यिद्दाया लाकानाम् १९ 

अग्रात् पलायमानेव्वीशखचरुस्तान् तेषां करेषु समपेयामास । तस्माद् ९७ 
अवि यस्तस्य लाकाखख मदहादहननेन तान् अजक्नुः। तत रखायेलोयानां 

पच्चलच्ताणखमिरुचि ता मनुजा इताः। तस्मिन् समय इखायलोयवंश्रीया १८ 

अवनता विद्धदावंशौ वास्तु पराके बश्वुः, तत्ते खेषां पिटलोा- 
कानां प्रमो परमेशखरे प्याश्णच्चक्रुः। अनन्तरम् अवियो यारवियामस्य ९९ 

पश्चाद् धावन् तस्य कतिपयनगसाणययंता कैयेलं तदीयम्रामां ख विश्नां 
तदोवम्रामांख फणं तद्ोयग्रामां ञ्च वष्टेचकार । खुतस्यावियस्य जोव- २० 
नकाले यारवियामः पुन बेलवान् न बश्ूव, रेषे स परनेश्वरोणाहते 

निधनं लेभे। 
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१४ अध्यायः वं्रावल्या दितीयं पुस्तकं | ३८३ 

९९ अनन्तरम् अविय उत्तरोत्तर पराक्रमी भवन् चतुदश जाया यवाद 
९९ ततस्तस्य दाविंश्तिः खताः षोडश दुहितरश्च यज्निरे। रखुतस्यावियस्या- 

बशिद्धाः कियाच्लस्य चरिचम् उपदेशकथा भविव्यदादिन ददौ रये 
लिखितानि किंन विद्यन्ते? 

१४ चतुद शाऽध्यायः । 
१५ अआसाः सुरप्जानिवारणंर ओः सेन्येख राजलस्थिरीकरणं ८ परमेश्वरस्य सादा- 

स्येन स्िपूषणां पराजयः। 

९ अनन्तरम् अवियः खपिटगण ङ्व मानिनां गते लेक द यूद् नगरः 
श्मशाने स्थापितश्च, तस्य पुल्ल खासास्त॒ तस्य पदे राजा बभ्चूव। अपरः तस्य 

९ राजत्वकाले जनपदो दश वत्सरान् यावत् निर्व्विरोधो ऽतित्। स 
असा निजप्रभोः परमेश्वरस्य सात्ताद् उत्तमं सरल कम्मं समाचरत् 

२सडतरदवानां वेदी ग्टेगस्थानानि च दवयाञ्चकार प्रतिमृत्तीं बभञ्ज 

४ चत्यटच्तान् चिच्छेद च। स यिद्धदावंश निजपिढलेकानां प्रभोः पर- 

५ मेर स्यान्वेषं तस्य वयवस्थाविधोनां पालनच्चाच्ापयामास। अपरं स 

चिद्भदाया निखिलनगराणां मध्याद् ग्टगुस्थानान्यादिव्यप्रतिमूत्तौंश 

दवयाञ्चकार तेन तस्य सात्ताद् देशे निल्विरोधो ब्व । 

€ परमेश्वरेण तस्मे शन्ते दत्तायां देशः स्ये सखासोत तस्मिन् समये 

समरो नाभवत् तस्मात् स यिद्धदादृष् प्राचीरवेितानि नगराणि नि- 

° म्मेपयाच्चकार | अपरं स यिद्धदावंश्रम् अवोचत्, वयम् ख्तानि नग- 
सराणि निर्म्मींव चतुरदिंत्तु प्राकारान् दुगि कपाटान्यगेलानि च निम्मा- 
पयामः, यता बयं खेषां प्रमोाः परमेश्वर स्यान्वेषणं छत वन्तस्तस्मात् जन- 
पटो ऽद्याप्यस्माकं वशर तिष्टति, खस्माभिस्तस्यान्वेघणं छतं तत्कार णात् सो 
ऽस्मभ्यं चतुदि्तु प्ान्तिम् अददात् । अपर ते नगराणि निम्मा छताथा 

= बभवः। तस्य खासाः सैन्यमध्ये यिद्धदावंशस्य चीणि लच्ताशि फलक- 
श्रूलधारिणा मानवाः, विन्यामीनवंशस्य चा्ीतिसदखाधिक दे लच्ते 

चम्मचापधारिणे मानवाखासन् सव्व इमे वीय्येवन्तो नराः| 

९ अनन्तरं कृू्रदे्ोयः सेर स्तेषां विरुद्धं दशलच्तागि सैन्यानि चीणि 
९० तान् स्यन्द्नांश्च सङ्धिनः छत्वागत्य मारेश्रायाम् उपश्ितः। तत 

खासा तस्य विरुदं युद्धवात्रायां छृतायां तौ मारेशाया निकटस्थायां 
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सिफाथास्यापव्यकायां यूहरचनां चकतुः । अपरम् आसा निजपभोः ५९ 

परमेशर्स्य सलिधैः निवेदयन् जगाद, हे परमेश्र बलवतो बलद्ी- 
नस्य वा सादाव्यकर्गे तव केऽपि प्रमेदोा नाल्ि। दे अस्माकं पभो 

परमेश्वर, अस्माकं साहाय्यं कुरु; वयं त्वयि प्रत्याशा कुव्वैन्तस्तव नाम 

ग्रदीत्वा जनताया रखतस्याः प्रतिकूलम् खागच्छाम, त्वमेवास्माकं परभुः 
परमेश्वरो ऽसि, तव विरुद्धं मच्यौः पराक्रमिणा न भवेयुः। ततः ९२ 
परमेश्र सा यिद्धदावंशस्य च सम्मुखे तान् क्रूशीयान् अजघान, 

कष्या पलायनं चकरुः। अपरम् असास्तस्य सङ्गन लोकाच्च १ 
गिरारः यावत तेषां पश्चाद्धावन्ता वत्रजः, ततः क्रूष्ोयानाम् र्तादटृशा 

निपाता ऽभवद यत् ते पुन जीवितुं नाशक्नुवन्, यता देतास्ते परमे- 

खरस्य तदीयरुन्यानाच्च सम्मखे भम्माः। खपरं तेषां बद्कनि व्याणि 

लरिठतानि। अनेन प्रकारेण निखिलानां मानवानां परमेश्वरात् १५४ 

साघ्वसे संजातेते गिरारस्य चतुदिकस्थानि नगराणि सब्वाण्यादत्य 

लण्डयामासुः | तच स्थाने प्रभ्रूतं लोठनं बभूव । अपर ते तेषां पञ्चनां ९५ 

एला अपि विनाश्य प्रश्तान् मेषान् महाङ्गांखापदव्य विरूप्रलमं 

पत्याजम्मुः | 

१५ पच्चद् शाऽध्यायः। 
९ प्रदशेकस्यासरियस्य वाक्यं ८ तस्य वचनकारणात् मनुजं नियमस्य शपथस्य च 

करणं १९ खुरप्जनकरणकारणाद् राज्ञा पट्च्युतिः ९८ निवेद तवस्लनां मन्दिर 

अनयनच्च। 

अनन्तरम् ओदरेदस्य तनये ऽसरिय रखरस्यात्मनाविद्धो श्चुत्रा आसां 
सात्तात् कत्त वद्िभिय तं बभाषे, दे खासा इ यिददाविन्यामीनवशयो 

सव्व लाकाः+ययं मम वचनं निश्णमयत,युयं यावत् परमेश्वरस्य सिधा 

स्थास्यय, तावत् स युष्माकं सहायो भविष्यति, खपर् यदि तं गवेषयश्वे 

तद्धि स युष्राभिः प्राप्ये भविव्यति किन्तु यदि युद्माभिः स व्यज्येत तदं 
तेनापि युयं त्यत्ध्वे। प॒व्वेम् इखायेलवंश् बड़कालं स्येखरदोनाःशि- 

च्तकयाजकद्ीना व्यवस्थादहोनाख स्थित्वा खदु दणसमये यदखायेलः प्रभं 

परमश्रः प्रति परारत्य तम् अन्वच्छ्न्, तदा स तेः प्रापे। तस्मिन ५ 

समय वदिरभ्यन्तरञ्च गमनागमनकार्णां किञ्चन मङ्गलं नाभवत् 

किच्च स्व्वदेप्रवासिनां बङविधः क्ते ऽजायत। र्का जातिरपरां € 
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१५ अध्यायः । बशावल्या दितीयं पुस्तकं । ३८५ 

जातिम् र्क्व नगरम् अन्धत् नगर व्यनाशयत् । यत डरः सव्यैवि- 
° धविपत्या तान् अक्किञ्नात्। किल्त्विदानींयूयं सादसिना भवत युष्माकं 

इस्ता दुबला न भवन्तु यता युद्माकं काय्योणि सफलानि सन्ति। 
८ भविष्यदादिन ओरेदस्येतानि भविष्यदाक्यान्यासा निशम्य साहसं 

लब्ध विद्ृदाविन्यामौन वये निखिलद्श्णद् इफयिमपव्वेते चयानि 

नगराणि वशीकषतवान तेभ्यो छणाद्ाः पतिमृतौ दवयाच्चकार,परमेख- 

रीवालिन्द्स्य सम्मुखस्थायाः परमेच्वसोयावा वेद्या जीणार कार- 

< यामास च। अनन्तरं स विद्वद्ाविन्यामीनवंश्योः रुव्वान् मनुजान् 
ङफायिममिनशिशिमियेोनवंशेभ्यः समागताश्च तेवां पति वालिनः सम्म. 
लयामास, यतत्तस्य प्रभुः परमेश्वर तस्य सायो विद्यत इति विलोक्य 

१० बद्वोालोका रखायेल्दे शट् अगव्य तस्य पत्ता बभ्दवुः। आसा राज- 

९९ त्वस्य पञ्चदश्र वत्सरस्य टतीये मासे ते विरूण्लमे सममिलन् | परः 
तेरानीतलाडितन्नव्याणां मध्यात् सप्तशतानि ठषभाः सप्तसदडाणि 

९२ मेषाख परमेश्वरमद्दिश्य तस्मिन् समये बलिरू्पेण ददिरे, अधरः सेवां 
जिखिलान्तःकरणे निखिलमनोभिख खेषां पिटलनोाकानां परिरटं पर- 

द मेश्वरः गवेषयितुं ते नियमा ऽकारि। अपरः महान् च्तदावा परुषा 

नारो वा भवेत् येन केनचिद् इखायेलः प्रभुः परमेशखरो न गवेषयिष्यते 

९४ स छन्तवय खघ नियमो ऽकारि। त उच्छेःखरेण सिंहनादः कुव्वन्तस्तरीं 

९५ श्रटङ्गानि च वादयन्तः परमेशखरस्य साच्तात् शपथं चक्रिरो। खतस्मिन् 
पये यिद्दाः सकलमनुजा अनन्द चक्रिरे यतः सन्वान्तःकरणेः समं 
श्र पथं छत्वा सम्पुणाकाङ्कया च तं गवेषयित्वा स तेः प्रापे । अपरं पर- 
मेशखरखतुर्दिच्त तेभ्या विश्रामं ददिवान्। 

१९ अपरम् खासा्धपस्य पितामद्ीमाखापि तेन राद्धीपदाद् भशिता, 

यतः सा चंत्यदच्तस्य मूले प्रतिमत्तिमेकां स्थापयाद्चकार, अपरम् खासा- 

स्तस्याः प्रतिमृत्तिम् उच्छ्दि चुणयामास किडेाणतटिन्यास्तटे दाहवा- 
९७ मास च। भ्टगुस्थानानौखायेला मध्यात् न दूरीकृतानि, तथाप्यासा 

यावज्जीवनं सरलमना खासोत्। | 

९८ अपरः तस्य जनका यानि पावितवान, स खयञ्च यानि पावितवान् 
ताजि रजतकनकानि भाजनानि चेरस्य मन्दिरे तेन निहितानि। 

९८ रख्तस्यासा राच्ञो ऽधिकारस्य पञ्चचिंशं वत्सरं वावत् समरो नाभवत्।. 
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३८९ वंश्ावल्या दितीयं पुस्तकं । १६ ध्यायः । 

६९ पाडषोऽध्यायः। 
९ अरामोयाणाम् उपकारादू खासा राज्ञा वाश्ण भपतः पराजयः ऽ तिरस्कारिप्रद्- 

कस्य तेन कारागेदे निधानं १९ पादरागसमये तेनेञ्चरं विहाय वेद्यानां गवषणं 

१द तस्य निधनं श्मशाने स्थापनञ्च। 

नन्तरम् खासा रात धिकारस्य षटचिंश्रवत्छर इखायेलीयोा नर- 
पति वश विद्कदा विरुद्धं गत्वा, कश्ि्निगत्य चिद्ृदादेशौयभूपतेरा- 
साः पच्तीयो भवितुं यन्न पारयेत् तदथं रामतनगरं बणयितुम् उपच- 
कमे। तत असाः परमेश्वरी यमन्दिरख राजनिवेश्नस्य च भार्डागारेभ्यो 
रजतकनकानि वदव्वत्य दम्मेषकनिवासिनेा ऽरामोयनरपते विन- 
इददस्य स्धिधिं प्रेषयित्वा जगाद, त्वया सह मम त्वत्पिचरा च सद 
मत्पितु नियमा विद्यते, पश्याद्ं तव समीपं सजतदेमानि प्रिणामि, 
ऋअत इखायेलीयन्टपति वाश यन्मत्ता ऽपसरेत् तदथं तेन स्तव 
यो नियम अत्ते स त्वयागत्य भज्यतां। ततो विनददद असाराजस्य 
वाकं ग इीत्वा निजबलानाम् अध्यत्तान् इखायेलीवदेश्स्थनगराणां वि- 
रुं प्रेषयामास, ते त्ियोानं दानम् आवेलमयिमं नप्तालिदेशस्थवित्तन ग- 
राणि च वश्रीचक्रिरे। वात्तामिमां निशम्य वाश्रा रामतनिम्भाणात् निदधत्य 

=| किन ४५ न £ 

खरां तस्था । अनन्तरम् असा नरपति यिद्धदादेशौयान् स्वान् 
सङ्किनखकार, ततो वाश्रा यत् रामतनगरः निरमापयत् तस्य पाषाण- 

<~ , - 
काष्टेषु तेरपद्टतेषु स तद्रा गेवां मिस्पाच्च निम्मापयामास। 

तस्मिन् समये प्दशका हनानि विं्धदादेशस्य राज्ञ खासाः सच्चिधिम् 
चागत्य कथयामास त्वं निजप्रमौ परमेशरे प्रत्याग्ाम् अकुर्वन् अरामो- 

यनरपते प्र्याश्मकरोरेतत्कारणाद् अरामौयनरपते बलानि तव 

स्ताट् उद्धारं प्रापुः। करणीया लवोयाख मनुजा रथानाम् अखन्राये- 
दिणच्चातीव बाङ्ल्यात् किं महासेन्यानि नासन्? तथापित्वया परमे 

रे प्रत्याग्राकरशात् स तान् तव इस्ते समपयाञ्चकार। यतः परमेश्वरं 
पति सरलान्तःकरणान् मानवान् बलवतः कत्त तस्य दृष्टि वस॒न्धरायाः 
सव्वेस्थानं पय्यंटति। अच त्वयाज्ानस्य कम्मं छतं यत इतः परः तवां प्रति 
युद्धानि समुपस्ासखन्ति । तदानीम् असाक्तस्मै परदरण्काय प्रकुप्य तं 

काराग्रह स्थापयाद्चकार यतः स तद्चनात् कोपयुक्ता बभ्रव। परः 
तस्मिन् समय असाः प्रजानाम् अपरान् कतिपयललाकान् प्रति दौ- 
रत्य चकार । 
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१७ अध्यायः । वंश्वल्या दितीयं पुस्तकं । ३८७ 

१९ रख्तस्यासा खाद्यन्तं कम्मे विद्धदादेशीयानाम् इखायेलदेणीयानाच्च 
९२ नरपतीनां पुरारन्तपुर्तके लिखितं विद्यते| रख्तस्यासा खधिकारयान- 

चत्वारि शवत्सरे तस्य पादरोगे जाते ऽतीव पीडा बभूव तथापि स 
रोगस्य समये ऽपि परमेश्वरस्य गवेषणम् अछत्वा वेद्यानां गवेषणं चकार। 

१९ अनन्तरम् खसा, खपिटगणेन सह महानिडां गतः। राज्याधिका- 
१४ रस्येक चत्वारिंश वत्सरे तस्य पाण्वियोगो बभ्व। ततःस दायृदोा नगर 

खाथ य शवाधारम् खखनत् तन्मध्ये मन्जास्तं निद्धिरे। तच गन्ध- 
वणिजां क्रियया छतेस्तेलादिसुगच्धिद्येः परिपुणायां शय्यायां तं शय. 
यामासुस्तस्य छते महाधूपद्द्ं चक ख । | 

१७ सप्रद् शाऽध्यायः। 
१ चद्ाशाफयरस्य सुराजत्वं ७ यिह्दौोयमनजानां शि त्ताथे लेवीयानां याजकानाच्च 

स्रेषणं १० टपतये लाकानाम् उपायनदानं १९ तस्याग्रतः सेनापतोनां सेन्यानाच्च 
कथनं। 

९ अनन्तरम् खसाः पदन तस्यस्तो विद्धाश्ाफटो राजत्वं पराप्येखाये- 
९ लयानां विरुद्धम् आत्मानं बलवन्तं चकार । स यिहृदादेशस्य स्व॑ 

प्राकास्वेष्धितनगरेषु सैन्यानि स्थापयाद्धकार, अपरं यिद्ृदाजनपदं 

तस्य जनकेनासा वशीछतेष्िफयिमदेशसनगरेव् च सैनिकान् अखस्था- 
९ पयत्। अपरः परेश्वरो चिद्धाशाफटस्य सदाय बभूव, यतः स निज. 

पव्वपरूषस्य दायदः पुरातनमागेख्वचरत् | स वाल्रेवान् न गवेषयाच्- 
४ कार, किन्तु निजपुव्वपुरुषस्येशर गवेघयन् तस्य विधीन् समाचरत्, 

५ स इखायेलोयलोाकानां कियान् रूपम् खाचारं न चछवान्। तस्मात् 
परमेग्रस्तस्य करे राजत्वं डण्याच्चकार, तेन यिद्धदादेशीयाः सन्वं 
चिद्दाश्एफटायोपावनम् अददुः। इत्यं त्येखय्थै गोर वच्च ग्टश वटघे। 

९ अपरं परमेश्चरीयवत्मनि तस्यान्तःकरगाम् च्यासज्यत तता देताः स 

ग्टगुस्थानानि चे्यतरूख यिद्भदादेशमध्याट् दवयाञ्चकार् । 
° अनन्तरः तस्य राजत्वस्य ढतीयवत्सरे स विद्कदादेश्ख्यनगरेषपदेषु 

विनदविल आओवदिवः सिखरियो निथनेलोा मीखायश्चेतेषां खकीयला- 
८ काथ्यच्ताणां समीपं निद्र प्रेषयाञ्चकार | अपरः शिमवियो नियनियः 

सिवदियोा ऽसाहेलः शिमीरामेता विद्धानाथना ऽरोनियः टोावियः 
टोवाद्नियखैते लेवीयास्तेषां सङ्गिनाविलोणामायिद्ारातेा याजक 
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इष्ट वंश्रणवल्या दितीयं पुस्तकं । १८ अध्यायः | 

च तेषां सद्या बभूवुः। ततस्ते विद्ृदावंशम् उपादिशन। परमेश्वरस्य < 
व्यवस्थापु तकम् खादाय ते विद्कदादेशस्य छत्खनगराणि पव्यैटन्ता मन्- 

जान् उपादिशन् | 

तता यिद्भदाटेशस्य चतुदिंकस्थराद्टुनिवासिनः परमेशखरेग चालिता ९० 
चिद्ाष्फटेन साकं समरः न चक्रुः। परन्तु पिलेष्टोयानां कतिपवलोका ११ 
विदहाश्ाफटस्य सन्निधिम् उपायनं राजकराथकं रजतच्चानिन्ुः। चार- 
बोयाख तस्य स्चिधिं पशुनि वहम् खथेतः सप्तशताधिकसप्तपदखाणि 
मेषान् सप्तशताधिकसप्तसइखाणि छागांखानिन्युः। 

चयनेन प्रकारेण चिद्धाष्एफटो नित्यं वद्धमाना महामहिमा भवन् ९२ 
यिद्कदारेशे दुगणि भाण्डागारार्थनगराणि च निरस्मापयत्। अपरः १३ 
विद्धदादेश्ख्नगरेषु तस्य प्रभूता सम्पद् खासन चिरूप्ालमे च तस्य 
योद्धारो वीरमनजाखातिदन्। तेषां पिद्टवंश्णनसारेण तेघामियं ९४ 
सह्या, यिहदावंशयसदइखपतीनां मध्ये मख्य वाह्िनौीपतिरदः, तन 

साकं चीणि लक्ताणि महाबलवन्ता योद्धार खासन्। तस्य न्यग् यिदह्ो- १५ 

दाननोा वादहिनीपतिरासोत् तेन साकम् अश्ोतिसहखाधिके दे लच्ते 
मनुजा खासन्। तस्य न्यग् खात्मदानेन परमेश्वराय निवेदितः सिखेः ९६ 
सतो ऽमसियोा वाह्िनीपतिरासीत. तेन साकं दे लच्ते मदहाबलवन्ता 
मनुजा ऋासन्। विन्यामीनवंश्मध्य इलीयादानामका महाबलवान् १७ 

रका वाह्िनीपतिरासीत् तेन साकं दे ल्तं धन्ःफलकधघरा मनुजा 
च्षासन् । तस्य न्यग् यिद्दाषावदो वाहिनौपतिरासौीत् तेन साकं सम- ९८ 
सथं स॒सच्जा अशीतिसदइखाधिकं लं मनुजा व्ासन्। च्ितिपतिः १९ 
छत्खयिद्कदादे शस्य प्राकारवेद्धितेधु नगरेषु यान् निदधे तान् विना 
लाका इमे च्ितिपतेः परिचय्यौाम् कुर्व्वन् । 

१८ अष्टादशःऽध्यायः। 

९ अदावेन समं यिद्दाशाफयस्य नैत्यर तेन साकं रानातगिलियदे गसनं मौखायस्य 
भविष्यद्ादिनः काराग्टद्े निधानं ₹८ समर खाावस्य दतलवं। 

च्षपर विहाष्ाफटोा महेश्ष्यंवान मद्ामह्िमा च भत्वाहावेन साकं ९ 
मचो चकार । 

कतपयवत्सरेभ्यः परं स प्रामिरोण आदावस्य सच्धिधिं जगाम, ९ 
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१८ अध्यायः वंशावल्या इतीय पुस्तकं । ३८९ 

तत अाहा वस्तस्य तत्सङ्गिनां मनुजानाच्च निमित्तं बद्धन् मेवान् टवभांख 
मारयाञ्चकार रामेतगिलियदे युद्धयाचाकरणायतंप्रवत्तयामास च। 

२ इखायेलीयः त्तितिपतिरादइावा यिद्दादेशीयनरपतिं विद्ाशफटं 

४ 

1 

॥) 

॥ 

११ 

१२ 

१२ 

१९४ 

पप्रच्छ, त्वंकि मया सम रामोतगिलियदं गमिष्यसि? ततःस व्याजदार 

त्वम् अच्च समानौ तव लक्ता मम लेोकाख समानात्ततेा वयं समरे 
तव सहाया भविव्यामः। अनन्तरं यिद्ाशाफट इखावेलीयं मदौप- 

तिम् उवाच, विनये दम् णुतस्मिन परमेश्रस्योक्तिःका साद्य त्वया 

एच्छतां । तत इखायेलोयोा राजा चतुःशतानि भविष्यदादिनः संग्र 

पप्रच्छ युद्धाय रामेातगिलियद् किम् च्यावाभ्यां गन्तं किं वाततामया 
निवर्तितं ? तदानीं त ऊचुः, भवता गम्यताम् इसे ्टपते इत्ते तत् 
समपंयिष्यति । अनन्तरः चि दश्राफटः पप्रच्छ ये ऽस्माभिः प्रद्यु एक्यतं 
तादृशः परमेश्वरस्यापरः काऽपि भविव्यदादी किम न विद्यते? तदा- 
नीम् इखायेलीयो पो विद्धोश्णफटं जमाद् वयं येन परमेशखरः पद्यु 
पारयामस्तादृष्ा ऽपर र्का जनो विद्यते, किनत्वदं तम् तीये यतः स 

मामध्यस्ुभवचनं विना सखुभवचनं कदाच न वदति, यिग्लस्य पुता 
मीखाय डति तस्य नाम । तता विद्दाष्णफटो वाजद्ार, नरपतिनेता- 
दशं वाक्चं न गद्यतां। तदानीम् इवायलीया पः खद स्याध्यत्तमेकम् 
अह्कय समादिरेश विस्य तनयं मीखायं त्वरितम् अचानय। खपरम् 
इखायेलीयो राजा विद्धदादेश्ोयो यिद्धाशफटे राजा च सराजकोय- 
परिच्छदभुषित शोमिरोणस्य पुरद्वारनिकटस्ये समानस्थाने खसिं हास- 
नयोरूपविद्धा वाक्तां ते सर्व्व भविव्यदादिनशख तयः सम्मुखे भविव्यदचनम् 
अकथयन् विप्रेवतः खिनानाइस्य सुतः सिदिकियो लोहमये प्ट 

निम्भाय कथयामास, परमेचर इमां वाणीं वदति, रखताभ्यां त्वम् अरा- 

मोयान् निःशेषं बावद् आइनिष्यसि। अपरे स्वं भविव्यदादिनेऽपि 
तयेव भविष्यदाक्येनाकथयन् त्वं रामोतगिलियदं गत्वा छतार्था भव 
परमेश्वरेण तत् न्टपतेः करगतं कारिष्यते। अपरया दृता मीखायम् 

ऋाङ्कातुं गतवान सतं बभाषे पश्य सव्वं भविष्यदादिन र्का जनडव 
नरपतेः शखुभवचनं गदन्ति, खता मया विनीयते त्वमपि तेषामेकजन इव 

वचो ब्रुदधि खुभवाक्छं भावख च। तते मौखायोा ऽवदत्, अदं परमेश 
सस्यामरत्वस्य पथं छत्वा वदामि, मदीयेश्वरो मां यद् आादेच्छति, तदेव 
मया कथयिश्यते। अनन्तरः तस्मिन् नरपतेः सविधमागते च पत्तं पप्रच्छ 
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३९० वंश्एवल्या दितीयं पुस्तकं । १८ चध्यायः। 

हे मीखाय युडाधेम् खावाभ्यां रामेातगिलियदः गन्तव्यं किंवाततोा 
निवत्तितव्यं ? ततः स बभाषे, युवां गत्वा कृतार्था भवतं तचबलोेका 
युवयोः करेषु समपयिय्यन्ते | अनन्तरः राजा तं जगाद त्वं परमेश्वरस्य १५ 
नान्ना सत्यं विनापरः किमपिमां न वदिव्यस्येतदधि कतिवारान् मया 

पथं कारयिव्यसे? ततः स कथयामास, अम् इखायेलीयान् १९ 
सकललाकान् अरच्तकान् मेघानिव शिलाचवोपरि विकीणेन् अपश्यं, 
ततः परमेशर उक्तवान् रतेषां खामी नालि, णकेकोा जनः खं खं निवे- 

एनं कुष्लेन पराद्य त्रजतु | अनन्तरम् इखायेलीयः च्ितिपो यिद्ा- १७ 
फट व्याजद्धार, स मामध्यश्ुभवचनं विना ्ुभवचनं न वदिव्यतो- 

त्यद्धं किं पूव तुभ्यं नकथयं? अनन्तरः मीखायो बभाषे युवाभ्यां १८ 
पारमेखरःं वचा निशम्यतां । अददं सिंहासनेपविद्टं परमेश्वरः तस्य 

दच्तिणवामपाशयो दंण्डायमानं खर्गौयं सकलसैन्यञ्चापश्यं | परमेश्वर १९ 
उदितवान्, इखायेलीयोा नरपतिराडइावो यथा रामातगिलिवदं गत्वा 

पतेत् तथा कलं भ्रमयिष्यति ? तत र्का जन र्कं प्रकारम् अपरा 
जनश्वान्यं प्रकारः कथितवान् अनन्तरम् रक आत्मा समागत्य परमे- ९० 
वरस्य समनच्तं तिषटन् कथितवान्, खदं तं भ्रमयिष्यामि। परमेश्वर 

उदितवान, कोन? स जगाद, अद्धं गत्वा तस्य निखिलभविष्यदादिनां ९९ 
वदनेषु म्टसावादक आत्मा भविष्यामि। तदानीं तेन गदितं तवं तं 
भ्रमयित्वा जयी भविष्यसि, व्ह जि्यैय तदव कुरू । अनेन पकारे ९९ 

पश्च परमेश्वर स्तवेतेवां भविष्यदा{दिनां वदनेषु रुघाभाषकम् चात्मानं 

निहितवान् किन्तु परमेश्वरेण त्वामध्यमङ्गलं निखितं। तदानीं खिना-२द 
नादस्य घतः सिदिकिया निकटम् खागव्य मीखायस्य गण्डम् खादत 

जगाद, परमेचखरोय आत्मा तवां सम्भाषितुं मम समीपात् केन मार्गेण 

गतवान्? मीखायो गदितवान् पश्य यस्मिन् दिनेत्वं पच्छन्नत्वाथे गभा- २४ 
गारं प्रवेच्छसि तस्मिन् दिने तद् भेत्छसे। अनन्तरम् इखायेलोयेा नर्- ९५ 

परतिरादिदेश युयं मीखायं ला नग राध्यच्तस्यामेनस्य राजयुच्चस्य योया- 

शस्य च समीपं नयत । खपरः ताभ्या कथवत, भूपरतिरिमां वाचं गदति, ९९ 

खनं कारागारे बध्रीतं यावचाद्ं ्तेमेण पराद्य नागमभिव्यामि तावद् 
नं दुःखरूपमन्नं भोजयतं दुःखरूपं तायं पाययतच्च। तता मीखायो ९७ 
जगाद यदि त्वं च्तेमण परादत्यागमिष्यसि, तदि परमेखसोा मयान भा- 
षते। अनन्तरः स उदितवान्, हे लोकाः सन्व यूयम् चत्र मनांसि निधद्धं 

390 



१९ अध्यायः | वं श्वल्या दितीयं पुस्तकं | ३९९ 

९८ . अनन्तरम् इखायेलोयोा पो यिह्ृदादेशोयो यिदोष्ाफटेो पश्च 

९९ रामेातगिलियदं जग्मतुः] ततः परम् इखायेली यच्ितिपोा विद्धाशा- 
फटम् ख चचच्ते अहं छत्नवेश धारयन् समरः प्रविश्रामि त्वद्व निजं 
परिच्छदः परिधेडि । अनन्तरम् इखायेलोयभूपतिना छत्नवेष्रं धारिते 

दतो समर प्रविविशतुः| ततः पुव्वेम अरामीयोा मदह्ीपतिः खकीयान् 

रघाध्यत्तान् इत्याज्ञापयामास युयं केवलम् इखायेलोयनरपतिं विना 
९९ च्तद्रेण महता वापरेण केनापि समं न युध्यत। ततस्ते रथाध्यचौ यिद 
फट निरीच्छयाक्तम् ख्व रणवेखायेलोयोा उपतिरिति,तेतु तेन समं 

योद्धुम् उपाक्राग्यन् , किन्तु यिद्दाश्फटेन पाचैःखरे छते परमेश्वर स्तम् 
६२ उपरछृतवान्, परम् इश्वरस्तस्य सघ्िधितस्तान् निवत्तेयामास। स 

इखायेलोयो भूपति नदीति दद्रा रथाध्यत्तास्तस्यानुगमनात् निवडतिरे। 
६२ नन्तरम् रकेन जनेन लच्छं विना धनुगुणमारष्येखायेलीयेा नर्- 

पति वंम्मणः सन्धिस्थाने श्ररोणादतः। ततः स निजं सारथिं बभाषे 
९४ त्वं कथि परावन्ये एतनामध्यात् मां नय, वयथिता ऽदमभवं। तस्मिन् 

दिवसे तुमुलं समरं बभूव, सखायलीयो पच्ारामीयाणां विरधं 
सन्याकालं यावत् स्यन्दने तस्थे, जिन्त ख्यं ऽस्तं गते स निधनं प्राप। 

१८ ऊनविंशऽध्यायः। 
१ चिद्दश्पफटे सोयराषः प्रत्यागते भविष्यद्वादिना येना तस्य भल्ेना ४ विचारयि- 

तृन् प्रति तस्यापदे शनं = लेवोयान् याजकां ख प्रति तस्योपटेएकथनच्च । 

९ नन्तरं यिद्धदादेश्रीयन्पता चिद्धष्ाफटे च्तेमेण यिरू्रालमे 
९ निजभवनं गतवति इनानेः सुतः प्रदर्शक येड्धस्तं सात्तात् कत्तं व्रजित्वा 

नरपतिं यिद्दोश्ाफटः वयाजद्ार त्वया किं दु खरि उपकत्तवयः? पर- 
मेखखरदेषिघु वा प्रेम कत्तव्य? खतत्वारणात् परमेश्रस्य कोापस्यि 

९ वत्तते। तथापितव कानिचित् सत्कम्मारभ वन् त्वं जनपदात् चैव्यतरून् 
दवितवान् रंखरस्यान्वेघणायं मानसं सुस्थिरं छत वांच । 

४ अनन्तरं चिद्धो्ाफटो यिरूप्रालमे वसतिं चकार, अपरं वे््रवाम् 

छारम्येपुयिमधराधरं यावत् प्रजानां मध्ये पुनः पुनः पथ्धैटन् तेषां 
५ पुव्वेुरुषाणां प्रभुं परमेश्रं प्रति मानवान. परावत्तयामास। अपरः 
जनपदे प्रतिनगरम् खथता यिद्कदारेशस्य प्राचीर वेष्टितेषु सरन्वैघु नगरेषु 
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विचारयितन निययजे। स तान विचारयितन जगाद यष्ाभि येत 

क्रियते तच सावधाना भवत, यतो यश्राभि मनजानां क्ते विचारो 

न कारिख्यते किन्तु परम्खसर्स्य छते, विचारुकम्मेणि स युश्राकम् 
अधिाता। अता दता युवं परमेच्नराद् भीतिं विधाय सावधाना 
भवन्तः कत्तव्य कुरुष्वं, यता ऽस्माकं प्रभोः परमेश्वरस्य सल्चिधावन्यायो 
सुखापेच्तणम् उत्वोचग्रदणच्च न सम्भवति। 

नन्तरं यिदाशफटो यिरूशएएलमे ऽपि परमेखरीोयविचाराधैः वि- 
वादभञ्जनाथंच्च लेवीयानां याजकानाम् इखायलीयपिदटप्रधानानाच् 

श व ० 

कतिपयान् मनुजान् नियुयुजं। तेषु विरूष्लमम् उपागतेषु स तान 

इत्थमादिदेश यूयं परमेश्वरस्य भीव्या विच्वास्यत्वेन सर लान्तःकार गे 
प्रकारोणानेन कत्तवयं कुरुष्व, एणितपाते श्स्त्रा्ञाविधिव्यवस्थासु च यः 

कखन विवादो युष्माकं नगरनिवासिभि नटसि युं्मदन्तिकम् उपनी- 
यते तेन ते यथा परमेखरस्य सच्धिधे दोषिणा न भवेयुः, युश्मान् 

यु्राकं भातं च प्रति यथा कोधो न वत्तत तथेव तान् उपदिश्त । इत्यं 
छते दोधि न भविव्यथ । पश्यत सर्व्वस्मिन् परमेखरीयविचारे या- 

जकोा ऽमरिवः सव्वेस्मिन् राजकौयविचारे च यिद्कदावंश्स्याधिपति- 
रिस्मायेलस्य स॒तः सिवदियो युश्माकं मृद्धं स्थास्यतः। लेवीया अध्यच्ता 
ष्यपि युष्माकं प्रयच्ता भविष्यन्ति। युयं साहसेन कत्तव्य कुरुष्वं परमे. 
रख सज्जनस्य सदये भविष्यति। 

२० विंशतितमोऽध्यायः । 
ससध्वसेन विदहाशाफयेनापवासप्रचारणं ५ तस्य प्राथेना १४ यद्सोयेलस्य भवि 
ष्यद्रचनं २० यिद्दाश्फय्न गाथकानां नियोजनं ₹२९ रिपणां पराजयः २९ जयि 
साकानां प्रत्यागमनं २९ यिद्दाश्फयस्य सुराजलकरणं २५ इलंयेषरस्य भविष्य 
इचनानुखारात् प।तानां भग्रलच्च। 

१ 

अनन्तरं मेायाव्वंशा अम्मोानवंद्ास्तेः समं कतियया मायेनीयमन्- 
जा यिद्धाशाफटस्य विरुद्धं समर करम् खागताः। तदानीं केचित् 
जना आगत्य चिद्धाप्ाफटं जगदुः, अरामदेशाद् कदस्य पारस्थमा्गेण 
विश्ला लाकनिवदस्तव विरुद्धम् अगतः, ते इत्ससोनतामरे ऽर्थ॑त 
रखेनगिद्यां विद्यन्ते। तता विदाष्णफटो विभोय परमेशखरः गवेवयितुम् 

उद्याग चक्रो यद्भदादष सव्व॑चापवासं घोषयामास च। तता विह्ृदा- 
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अंशस्य निखिला लोकाः परमेश्वराट् उपकारं याचितुं मिलिताः, विशेषत 
विद्कदादेशस्य सव्वनगरेभ्यो मनजाः परमेशखरः गवेषयितुम् चछागच्छन् । 

५. नन्तरः यिाश्राफटः पारमेश्ररमन्दिरीयनुतनप्राङ्गणस्य सम्मुखे 
¶ यिद्कदा यिरूगशालमस्य च मध्थेसभम् उत्तिष्टन् बभाषे, दे यस्माकं 

पृन्वेषुरुषाणां प्रमो परमेश्र, तवं किं खगंस्य इअरे नासि? त्वम् अन्य- 
देशौयानां राद्धं शाता, तव करो शक्तिः पराक्रमचख विद्येते तव विख 

° इम् उत्थातुं केनापि न शक्यते। दे अस्माकम् रर, त्वया किं निजेखा- 
येलीयपजानां सम्मुखाद् रुतर्शोयमनुजा न दूरीकृताः? जनपद ण्व 

न्च किं खोयमिचस्येत्राहोमोा वंशाय चिरकालायं न दत्तः? तस्मात् 
ते जनपदे {स्मिन् बसन्तस्तन्मध्ये तव नान्न पवि खानमेकं निम्मोय 

९ कथयामासुः, यदि चन्रहसा वा विचार्दण्डा वा महामासे वा 
दुर्भिं्त इग्यादिदुःखम् अस्मान् खाक्राग्येत्, तदि मन्दिरे ऽस्िन् तवदोय- 
मान्नः स्थितिकारणाद् वयम् णतन्मन्दिरस्यान्तिके तव साच्तात् तिन्तो 
दुदशाकार्णात् त्वाम् उदिश् प्राथेनां करिष्यामद्े, तथा छते त्वम् 

१ अस्माकं प्रायनां खत्वास्मान् उपरकरिव्यसि। साम्मरतम् खम्मोनवंशीया 
मोयाववंशौयाः सेयीरपन्बेतीयाख लोकास्तया दृश्यन्तां । भिसरदेश्ट् 
च्ागमनकाल इखायेलोयजोकातेवां मध्येन गमनात् त्वया निवारिता- 

१९ स्तेषां विनाशं न कुर्वन्तो ऽपरेण मागे ण याचां विदधिरे। पश्य तत्परि- 
श्यधाे तव भूमितो ऽथंतस्वम् असभ्यं यस्या अधिकारः दत्तवान् तते 

१९ {स्मान दवयितुं त ागच्छन्ति। हे अस्माकम् खर, त्वं किं तेषां विचारः 
न करिष्यसि? च्यस्मत्रतिकूलम् खआगतय्येतस्य विश्ालजननिव षस्य निवा- 

स्णार्यम् अस्माकं कापि शक्ति नौलि, किं कर्तव्यं तत्र जानीमः, कोवलं 
१९ त्वां प्रति टद कुम्मैः। खनेन प्रकारेण बालवनिताप॒न्लेः सहिता चिद्कदा- 

वंशीयाः सव्वं लकाः परमेश्वरस्य साच्ताद् दण्डायमाना बभवुः। 

१४ तत पअसफवंशोयोा मन्तनियस्य ङद्धप्रपोच्लो यिवयेलस्य प्रपोान्लो बि- 
मायस्य पचः सिखरियस्य य॒च्लो विइसियेलनामकोा लेवीयो मध्येसमाजं 

९५ परमेश्वरस्यात्मनाविष्ा भूत्वा जगाद, हे यिद्कदौयलाकाः, दहे विरूशा- 
शमनिवासिना मनुजाः, हे राजन् यिदोष्फट, युयं सव्वं मम वचो 
निश्टामयत। परमेश्वरेण युश्मभ्यं वागिर्यं कथ्यते, युयम् णखतस्मात् महा- 
निवद्ात् मा बिभीत सशङ्काख् मा भवत, यतः समरो ऽयं न युद्माकं 

\९ किन्वीश्चरस्य जायते| अतः च युयं तेषां विरुडम् अवरोहत, पश्यतः 
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< 8 बंश्ावल्या दितीयं पुस्तकं । २० ध्यायः । 

ते सीसाख्येन मार्गेणसोइन्ति विरूयेलप्रान्नरस्यान्तिकस्यापत्यकायाः 

प्रान्तभागे ययं तान् प्राप्यथ । अच य॒श्नाभि न योद्धव्य केवलं सुसज्जी- १९७ 

भूतेः स्थातयं, तदा यण्राकं सहायेन परमेशखरेण करिष्यमाणम् उद्धार 

बोक्तिष्यध्वे । दहे विद्दया यिरूए्लमनिवासिनख मनजाः सन्व, सा- 

श्वसं श्रष्कगञ्च न विधाय त्तेषां विरुडं याचा कुरुत, परमेशखरो युश्राकं 
सहाये भविव्यति। ततो यिद्ाशएफटः शिरा नमयन भुवि पणनान १८ 
च्चपरं विद्दया विरूग्ालमनिवासिनश्च मनजाः परमेश्वरस्य सम्मते ` 

दण्डवद् भवन्तः परुमेखरम् अभजन्त । अपरः किदातवंशौयाः कोार- ९९ 

इवंश्ोयाख लेवीया उत्थावाव्यचेःखररिखायेलः प्रभं परमेशखरं पशसि- 

तुम् खारेभिरे। 

अनन्तरः ते पत्यष उव्याय तिकावप्रान्तरं जग्मः। गमनसमये यिद्धा- ९२० 

प्राफट उत्तिषन व्याजद्वार, दे यिद्धदीया विरूश्लमनिवासिन्ख 

मनुजाः, मम गिरं निशामयत, युयं निजे प्रभे परमेश्वरे विश्वसित तेन 
खस्थिराः स्थास्यथ, तस्य भविव्यदादिषु विश्वसित तेन छतकायी भवि- 
व्यय । इत्थं लोकान् अमन्त्य स परमेशखरीयगाथकान्. पविचशोभा- ९६ 
ग्रवितान् स्तावकांञ नियुज्य एतनानामच्ग्रे गमनं, तथान््रूत परेशं 
धन्यं यञ्चिव्य्तदनुयहः' इति कथनम् खादिदेश। 
- नन्तरं ते गने क्ततिवादे चारब्मे परमेश्वरो चिद्कदाः प्रतिकूलम् २९ 
छागतानाम् खम्मोनमायाववंशयानां सेवीरपव्वेतनिवासिनाच्च विर 

समरः कत्ते दस्यून प्रवत्तंयामास तेन त व्याहता बभूवुः। अपरम् अम्मो. ९३ 
नवंशा मायावोयजाकाख ध्वंसाथं विनाएएटधंच्च सेयीरपव्यैतनिवासिनां 
विरुद्धम् उत्तस्थिरे, अपरं सेयीरनिवासिनेो व्यापाद्यते परस्परम् वि- 
नाशयितुम् खारेभिरे। अनन्तरः विद्भदीयमनजैः प्रान्तर स्थं परिस्थानं ९४ 
प्राप्य जननिवदं प्रति ट्िपाते छते तेवां ज्ोकानां च्छित पतितानि 
कुप्णपानि दटश्िर, उद्धतः काऽपि नदृद्टः। तदानीं विद्धाशफटस्तदीय- ९५ 
मनजाच तेषां लेखानि वस्तनि सङ्हीतु पगत्य तेषां कुणपः सम प्रभतानि 

वित्तानि महामृल्याभरणानि च लेभिरे। ते खेषां छते तान्यादाय 

वदन शत्य तीतं भार संग्टहोतवन्तः। तेषां लाद्यवस्तनां बाड्धल्य कारणात् 

तत्छङ्इणन दिनच्यतं यापितं। 

 चतुध दिवसे ते विराखामिधानायां निन्नभमे मिलित वन्तः। तस्मिन् ९९ 

ने ते परमेश्वरं धन्यम् अवदन् खतत्वारणात् तत् स्थानम् अद्यापि 
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२९ खथ्यायः। वंश्एवल्या दिती यं पुस्तकं । ३९४ 

९७ विराखाथेतो धन्यवाद इतिनान्ना विख्यातं विद्यते। अनन्तरं विह्ृदा 
चिरूप्एलमस्य च सव्व ला कासतेषाम् खय्रगामी विद्ाशफटख परत्य 
सानन्दं यिरूशालमं पत्यागच्छन्, यतः परमेश्वरस्तेवां रिपुणां पराज- 

श्येन तान् ्ानन्दितान् चकारु। अपरं ते मुरजवल्नकोतूरीणां वाद 
९९ विरूप्लमं प्रविश्य परमेश्रोयं मन्दिरं जग्मुः। इत्थं परमेखर इखा- 

येलवंशस्य रिपभिः सदह समरं छतवान् वागियम् अन्यदशौयसाद्ट- 

निवासिभिः सकलमनजेराकणिता ततस्त इशखरात् साध्वसं गताः 

९० इत्थं चिदाष्ाफटस्य राजत्वं निव्वटकं बभूव चतुरदिंलतु चेश्वरेण तसै 
शान्तिर दायि। 

१३९ विदोष्णफटो यिद्ृदा राजत्वं चछ्वान्, स वयसः पञ्चिंष्ो वत्सरे 
साजत्वं प्राप्य पञ्चविंशति वत्सरान् यिरूशएालमे राजत्वं चकार, अखद्धवा- 

६९ नामिका शलद्धे दुडिता तस्य प्रखरासीत्। स निजतातस्य खासा 
वत्मेनि चरन् तस्मात् न निटद्य परनेखरस्य टच्िगचरे यदुत्तमं तदवा- 

६२ करोत्। तथापि ग्टगुख्थानानि न दवयाच्वकरिरे लाकाख्च तदानोमपि 
२४ खेघां पूव्वेपुरुषाणाम् स्खरं प्रति मनांसि न निवेशयाञ्चकः । ख्तख 

विदाश्फटस्याद्यन्तक्रियाणम् डतिद्धास इखायेलीोयनरपतीनां पुखाट- 

्यु्तकान्तगं ते इ नानेः सुतस्य ये हाः पुस्तके लिखिते विद्यते। 

९५ अनन्तरं विद्वदादेशोयो विदष्ाफटो भूपतिर्खिवेलोवनर्पतिना 
९९ दुखरिज्ेणइसियेन साकं मैव्यं चकार । ततस्तस्मिन् तश शगाभिपो- 

तानां निम्ाणाथं तं खसदहायं छतवति ताबिल्हियोनगेवरे पोतान् नि- 
९० म्मापयाच्चकतुः। तदानीं मारेशानिवासो दोादावादइस्य सुत इलोयेषरो 

चिद्धा्राफटस्य विरुद्धम् इदं भविष्यदचनं व्याजद्ार, त्म् हसि यस्य 
सदाय जातत्तत्कारणात् परमेश्वरस्तव कम्मं विनाशयिव्यति। अनन्तरं 
ते पोता भन्नस्तर्णशं गन्तुं न पारयामाघ्ः। 

२९ एकविंशाऽध्यायः 
९ विद्ाशाफटस्य निधनम् राज्याभिषिक्लेन यारामेण सदजानां खननं ५ तस्य कुरा- 

जत्वं ८ ददामदेशस्य लिवनायाख मनजंस्तस्य निध्चलविद्धानं १२ तस्य विख्द्धम् 
एलि यस्य भविष्यद्रचनं १९ पिलष्टौै रार वोयेशच नस क्त एनं ९८ च्यनिवाय्यया पोडया 
लस्य निधनं खमश्ाने निधानञ्च। 

९ अनन्तरं विद्धाशफटः खप्रिटगरणेन सड महानिनां समीय पिदमसेन 
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१८९ क॑ण्रावल्या दितीयं पुस्तक । २९ खध्यायः। 

समं दायुट्नगरे श्सश्रानं लेभे । खनन्तरं तस्य तनये योरामन्तस्य पदे ` 
राजत्वं प्राप। सरिया विद्धीयेलः सिखस्यि $सस्थयि मौीखयेलः ९ 
शिफटियद्ैत सखायेलीयन्टपस्य विदाश्ाफटस्य छता योरामस्य भ्रातर 
च्छासम्। तेषां जनकेन तेभ्यो रजतानि सवगौनि बङमुख्यद्रद्यायि 
विद्धदाजनपदश्यानि पाकारवेद्टितानिनगराणिच दानानि वितीयानि 
किन्तु राजत्वं योारामाय ददे यतःसणख्व व्ये खासीत्। नन्तरं 8 
यारामा निजजनकस्य राजत्वं प्राप्य बलवान् भूता खकोयान् सव्वान् 
सषद्टजान् इखायेलीयानां कतिपयान् खथ्यत्तांख चन््रहासेन न्यबधीत। 

यारामे दाचिंश्दत्सरवयस्कः सन् राजतं कर्तुम् खारभ्य चिरूशा- 
लमे ऽदटवत्सरान् यावद् राजत्वं चकार । स ्याहावोयवंश्वद् इखा- ९ 
येलीयमद्यीपतीनां वत्मनि चचार, चतः स खादह्ावस्य दुहितरः दुवा 
तेन परस्मेश्चसस्य सात्तात् कुत्सिताचारः चकार । तथापि परमेशचरो 

दायुदा सद यंनियमं छृतवान् अथयंतत्तसै तस्य वंशाय च चिरकालं 
पदोपदानस्य यां प्रतिन्ञां छतवान् तन्निमित्तं स दायदो वंशं विनाश्- 

वितु नच्छत् । 
तस्य राजत्समय इ्दोमीयलाका यिद्कदा खधीनत्वं विद्ाय खेषाम् 

उपरि राजानमेकां नियुयुजिरे। चता योारामो निजाध्यकच्तौ निंखिलर- ९ 
येख सइ प्रगत्य रजन्ामुत्याय खान् वेटकान् इदोामोयान् तेषां रयिन 
विनाश्यामास। तथाप्रीरोामीयलोका खद्यापि यिद्कदावंश्स्यानधीना १ 
विद्यन्ते | तस्मिप्ेव समये लिवनाया लाका ष्यपि तस्याघौनत्वं तत्यजुः, 
यतः स खोयपूव्व॑पुरुषाणां प्रभुं परमेखरः तत्याज । ष्यधिकन्तु स यिद्क- ९६ 
दादेशख्श्िलिचयेषु भ्टगुख्ानानि छत्वा यिरू्णलमनि वासिने यभि- 
चारः यिद्धदावंशच्च विपथगमनं कास्यामास। 

ष्यनन्तरं भविष्यदादिन रखुलियस्य समीप्रात् तख सच्धिधिम् रखुतदचः- ९९ 

दचकं पतचरमेकम् खाजगाम, तव पुव्वपुरुषस्य दायुदः प्रभुः परमेखर 
इति वाचं बदति, यस्मात् त्वं निजतातस्य विद्दाश्ाफटस्य वत्मेनि यि- 
इदादेशोयन्टपस्यासाख वन्द न चरितवान्, किन्त्विखायेलीयनर- ११ 
पतीनां वत्मेनि चरन् आहाववंश्रख व्यभिचारानुसारेण यिद्कदावंशं 
पिरूश्लमनिवासिनख व्यभिचारं कारितवान् अपरः तवत्त उत्तमान् 

त्वदीयपिद्टवंश्जान् मातुन् च्य बधोस्तस्मात् पश्य परमेश्वर स्तव प्रजास्तव ६४ 
बालकान् जायाख. तव निखिलसम्पत्तोख मद्ाघातेन प्ररिषव्यति । 
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२९ ध्यायः | कश्रावच्त्या दिती यं पुस्तकवा । ६९७ 

१४ अपरम् अन्लपोडया तवातीव यन्ल्णा भविष्यति, तया पीडया बडदि- 
` नानि यावत् तावकीनमन्ल्ं पुनःपुन निपरतिव्यति। 

१९ अनन्तरः परमेश्वरेण यारामस् प्रातिकूल्ये कूशौयानां समीपवासिनां 
६० पिकलेीयानाम् ्चारवोयाणाञ्च मनम प्रवत्तितेषु ते यिद्भदाजनप्रदम् 

चागत्य चिरूशालममाक्रम्य प्रविष्य च रद्धो निवेशने विद्यमाना 
निखिलसम्पत्तीस्तस्य तनयान् जाया निन्युः, ततस्तस्य कनिष्टपु्लम् 

च्यहसियं विना तस्य तनय रका ऽपि नावाश्व्यत। 
१८ रख्ताभ्योा घटनाभ्यः परः परमेश्वर स्तम् अप्रतिकार्यणान्लरोगेणाक्ति- 
५९ शात् । तता बङ्दिनानि यावद् वारः वारः विश्टेषतेा वत्छर्दयस्यान्ते 

तया पीडया तस्यान्तं निपपात, तस्मात् से ऽतीव यन््णवा ममार, तस्य 

प्रजा पुतन्वेषुरुषाणां रीव्यनुसारे तस छते धूपदाद्ं न विदधुः। 
९* स दाचिंशदत्सरवयस्वाः सन् राजलतवं कर्तुम् च्यारभ्य विरू्रालमे ऽध 

वत्सरान् राजत्वं चछ्वान्। तस्य निधनात् लोकानां शका न बभूव, 

ते च दायुटूनगरे तं श्सश्ाने निदधिरे किन्तु दटपतीनां शसष्टाने न 
निदधिरे। 

रर दाविंशेऽध्यायः। 
१ शखडसियस्य कुराजत्वं ५ येना तस्र दतल्वं ९* अथल्ियया यायां चिना निखिलै 

राजवंशं यापाद्य राजलतवप्रा्िः। 

\ अनन्तरं यिरूप्ालमनिवासिनस्तस्य कनिष्टतनयम् खहसियं तस्य 
पदे राजत्वे नियोजयामासुः, यत आस्वीयाणां शिविस्यक्तो यः सषु 

च्धागमत् तेन तस्य ज्या भ्रातरा जघ्चिरे। अता विद्धदीव्टपस्य यारा- 
९ मस्य सुतो दसय राजत्वं लेभे। से {इसियो दाविंश्तिवत्स॒रवयस्कः 

सन् राजत्वं कन्तुम् खरभ्य विरूशालमे वत्छरमेकं राजत्वं चछवान् । 
९ स्ने दुदिता्लिया तस्य प्ऱरारीत। सा ऽप्यादहाववंशस्य वत्मैना 
* चरितवान् यतस्तस्य जननी दुराचाराथं तस्य मन्लयिचो बभूव। ख 

ष्याहाववंशोयाड्व परमेश्वरस्य सात्तात् कुत्छिताचार चलछ्छवान् यतस्तस्य 

जनकस्य निधनात् परत ख्व तस्य विनाशे तस्य मन्लिण खासन्। 
५ तेषामेव मनाम् खाचरन् सडखायेलोयन्टपतेराहावस॒तस्य विदा- 

रामस्य सहायो भूत्वारामोयनरपतिना इसायेलेन साकं समरं कत्त 
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३९ < व॑शावल्या डदितोयं पुलकं । २२ ध्यायः. 

रामोातगिलियद्ः जगाम, तचैवारामीया मन्जा विद्ारामम् खाजनघ्लः। `` 
अनन्तरम् अरामोयहसायेलेन नरपतिना साकं वोधनसमये विदा- ९ 
रामा रमेत यद्यत् त्तं पाप्रोत् तत्मतीकाराथं यदा स यिघरियेलं 
प्रत्यागमत् तदा यिद्धदोयत्ितिपति यौरामस्य तनयो ऽसय खादहाव- 

खतस्य विदारामस्य पोडाकार्णात् तं वीच्तितुं वित्रियेलं जगाम। 
किन्तु विदरामस्य सल्चिधिगमनेन परमेखरादट् अहसियस्य निपाता ° 
बभूव, यतस्तत् स्थानं गत्वा स विद्धारानेण सार्डम् आदइाववंश्स्यला- 

पाथं पररेखरोणाभिषिक्तं निमेः खतं यें साच्तात कत्ते पयय । 
च्यनन्तरः यस्मिन् समये येडराहावस्य वंशम् अदण्डयत् तस्मिन् समयेस ८ 
विद्भदा अध्यत्तान् खदसिस्य परिचारकान् ब्वाटपुच्लांञख छत्वाबधौत्। 

च्नन्तरः तेनादइसिये गवेषिते मनुजाः शभिरोणे प्रच्छन्नम् अदहसियं < 
ता येद्धिः समीपम् आनीय ज्ुः, तथापि तं उसश्ाने निदधिरे यते 

इतोत्ते ऽन्रुवन् यो विदाशएफटः सव्वोन्तःकरुणेन परमेखरम् अगवेष- 
यत्. तस्य वं ऽस। ततः परः राज्यशासना्थ॑म् अदहसियवं शख कापि 
ति नतिरुत्। 

च्नन्तरम् खहसियस्य जनन्यथलिया यदा निजं तनयं म्टतम् अपश्यत् १० 

तदा सा समुल्याव छत्खं विद्धदोयराजवंशं वययापाद्यामास। तथापि ९१ 
पस्य दुता विदा शेवादइसियस्य तनयं योया ग्ट दत्वा हन्यमानानां 
राजकुमाराणां मध्यात् चारयित्वा तं तस्य धाचीच् कस्िंखित् शएग्या- 
ग्रहे निदघे। अनेन प्रकारेण योारामस्य चपस्य दुहिता सियस्य भगिनी 
य् विद्दाष्ेवा विद्धोयादायस्य बाजकस्य भाव्यासीत् सा तम् खथलि- 

यायाः सञ्चिधिता गापयामास तस्मात् स तया न जघ्ने। अनन्तरः ६९ 

योायाश्ः घडवत्सरान् यावत् तेः साकम् ईश्वरस्य मन्दिरे प्रच्छ ब्रलस्थि- 
वान् थयलिया च जनपदस्य राजत्वं चक्रार | 

क [ प 

र्ट चयेविंशाऽध्यायः । 
९ याजकेन यिायाद्ायेन सेन्यनिवदं निरुन्य योायाश्स्य राच्याभिपेकः १९ अथलि- 

याया खननं २९ सुराच्चातः पुनव्वारम् ट्खरं प्रति यिददायाद्ायेन लाकानां 
परावन । 

नन्तरं सप्तमे वत्सरे यिदहायादाय खात्मानं बलवन्तं विधाय शतप- \ 

तीन अर्थता विसेदमस्य सतम् असरियं विदाद्ाननख छतम् इसा- 
39५४ 



२द् खध्यायः। वंश्ावल्या दितीयं पुस्तकं । ६९९ 

येलम् वेदस्य सुतम् असरियम् अदायाइस्य सुतं मासेयं सिखेः सुतम् 
९ इलोश्ाफटच्चात्मना समं नियमेन जमा । अनन्तरः ते यिद्भदारेशं 

पथ्येटन्ता यिद्धदाः सव्वभ्येा नगरेभ्यो लेवीयान् इखायेलीयपिदटवंशानां 
९ प्रमख्यांखलाकन् संग्टद्य यिरूणएलमम् खाजग्मुः। अपरः निखिलसमाज 

ङंखखरोयमन्दिरि नरपतिना साकं नियमं चछछवान् | अपरं यविदायादाय- 
स्तान् जगाद, पश्यतायं राजयच्नः, दायुदो ऽवंश्रमधि परमेच्ररेग यद् 

४ उक्तं तद्नुसाराद् खनेन राजत्वं कत्तवयं। यूयं कम्मदं करिव्यथ, विश्रा- 
मवारे युद्माकम् अयता याजकानां लेवीयानाच्कस्ततीयभाग खागत्य 

५ इारपाला भविष्यति । खपस्त्ततीयांशेा राजनिवेशने स्थास्यति, ष्ेवख 

द ती्यांश्ट भित्ते दारे स्थास्यति लोकाश्च सव्वं परमेश्वरीयमन्दिरस्य 
{ प्राङ्गणेषु स्थास्यन्ति । सपर याजकान् लेवीयानां मध्ये परिचारकलोकांख 

विना कमप्यपरः परमेश्रस्य मन्द्रः घवेषटुं वारयत, त ख्व प्रवेच्यन्ति 
यत्ते पविचाः। परन्तु निखिला अन्यमनुजा परमेश्वरस्य निरूपितं 

० कम्मे करिव्यन्ति। अपरः लेवीया अस्त्रदस्ताः सन्ता राजानं वेदन्तां। 
यः कखित् मन्दिरस्याभ्यन्तरम् खायास्यति स घानिष्यते। अपरं पति 
येदा वदि यौस्यत्यभ्यन्तरम् आगमिव्यति वा तदानीं यूयं तेन सा 

= सथास्यथ । इत्थं विद्धायादायेन याजकेन यद्यद् आदिष्टं तदेव लेवीये 

निखिलयिह्ृदो यमन जेचखाकारि। तेषाम् खकेका जने विच्रामवारे प्रवे. 
शिनि विखामवारे निगमिनख् खान् खान् लोकान् जयाह, यते 

९ याजका विद्धायादायस्तेवां पय्यायाणं लोकान् न विससजं। अपरः 
याजको चिद्धावादाव खरस्य मन्दिरे स्थितानि पते दायदः गरूलचम्मे- 

९० फलकानि शतसेनापतिषु समपेयाद्धार। अपरः तान् अस्रधारिणेि 
निखिलमन्जान् मन्दिरस्य दच्िणं पाश्वैम् खारभ्य मन्दिरस्य वामं पार 
वावद् यज्वेद्या मन्दिरस्य च समीपे दप्रस् चतुर्दिच्त् स्थापयामास । 

९९ च्छनन्तरं ते राजतनयं वह्िरानीय तस्य शिरसि किरीट निधाय त्प 
साच्छपु तवां दत्वा राजानं चक्रिरे, परं विद्धायादायेन तस्य पुकतैख 
तस्मिन् अभिषिक्त सति ते बभाषिरे, राजा चिरजीवी भूयात् । 

१९ अपरम् खथयलियाद्ुतगामिनां राजस्तावकानाच्च लोकानां कोालाइलं 
१९ निश्रम्य परमेखखरस्य मन्दिरे लोकानां सम]पम् अजगाम । अपरं 

प्वेशस्थाने राजा निजल्तम्भस्य समीपे तिति, अध्यनच्तास्त्री वादका 
खसाच्रः समीपे विद्यन्ते जनपदस्य निखिललेकाश्चानन्दं कुन्वेन्ति तरी 
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७०७ बंभ्रावच्या दितीयं पुरक । २४ अध्यायः 

वादयन्ति च गायकाश्च वायैः समं गायन्ति स्तृवन्ति चेति निरीच्छाथ- 
लिया निजवसनं छित्वा राजनरोदा राजना शति ललाप। तता १४ 
याजको यिद्धेवादायो बलेषु नियुक्तान् शतसेनापतीन् समादिशन् 
बभाषे, रषा वुद्माभिः ओरेणीमध्याद् वदिष्कियतां, यः कचिद् र्नाम् 

च्छनत्रजिष्यति, स खडङ्न न्यताच्ेति, यतो याजके ऽत्रवीत् परमेशखरस्य 

गेहइमध्ये सान न्त्या] खता लाकास्तां इत्ते एत्वा राज धान्या खयदा- ५५ 

सस्य प्रवेशख्धानं नीत्वा तचैव जघ्नुः 
नन्तरं लोकाः परमेखखरस्य प्रजा भविष्यन्ति विद्ायादाय च्ात्मना ११ 

सह पतिं लाकांखैताटृशं नियमं कास्यामास। अनन्तरः लाकाः सर्व ९७ 
बाला गें गत्वा तद् जभञ्चुस्तस्य वेदीरपि प्रतिमा चूगेवाच्करः, वेदीनां 
सम्मुखे वाला याजकं मत्तनम् अबधिवुख। अपरः दायुदा रीव्यनुसारे- ४८ 
णानन्द्गौताभ्यां समं मूससा व्यवस््ायां लिखितविधितः परमेश्वराय 

हामाथकबलिदानाथ ये लेवीया याजका दायुदा नियोजयाश्चक्रिरे 
तेषां करेष विद्ायादायः परमेश्वरोयमन्दिरस्य कम्मेणाम् ध्यच्ततवं स- 

मपवामास। अपरः कथयच्धिट् खटुचिमनुजा यन्न परविशेयुत्तत्छ्ते स १९ 

परमेखरीोयमन्दिस्स्य दारेषु दौवारिकान् नियोाजवामास। खनन्तरः ९० 

श्तपतिषु मान्यमनजेषु लेोकश्ासकेषु जनपदस्य सव्वघु लाकषु चतेन 

समानीतेषु स राजानं परमेश्चरीयमन्दिराद् वह्हिरानिनाय, ते च 

पाचद्वारेण राजनिवेशनं प्रविश्य राजानं राजसिंदासन उपवेश्या- 

च्यक्रः। तदा जनपदस्य निखिलमनजा अननन्द नगरमपि निस्कगटकंश् 
बभव, केवलम खयलिया तेः खद्घन जघ्चे। 

९४ चतुविंशेऽध्यायः। 
१ चिद्दायाद्ायस्य यावच्जोवनं यायाश्स्य सुराजत्करणं ४ ईअरोयमम्दिरस्य 

जोरद्भाराथे तस्याज्ञा ९५ षिदडायाद्ायस्यं निधनं श्नं निधानं १९७ देव- 
पूजाया प्ररत्तन यायाण्न यददायाद्ायसुतस्य सिखरि यद्य नन रदे ष्परामोय- 

स्लद्य परजया द्ारूभ्बाद् तसय बधः २७ यायाश्ष्य विष्टति | 

योावाश्ः सप्तवत्स॒रवयस्कः सन राजत्वं कन्तुम् रभ्य यिरूशालमे २९ 
चत्वारिंशद् वत्सरान् यावत् राजत्वं चद्वान् | वेश वानिवासिनी 
सिविवा तस्य प्रखरासीत्। रष याया याजकस्य विद्ायादायस्य २ 
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२४ अध्यायः वंश्रावल्या दितीयं पुस्तकं । ४०१ 

द यावज्जीवनं परमेश्वरस्य साच्तात् सदाचारम् अकरोत्। खपरः यिदहा- 

यादायस्तं दे कन्ये विवादइयामास, ततस्तस्य तनया दुदितरखाजायन्त । 
४ अनन्तरं परमेश्वरीयमन्दिरसख जोणाद्धारः कत्त यायाशस्य मानसे 
५ जाते स याजकान् लेवियांख संगह्य कथयामास, युयं यिह्धदादेग्रस्थ- 
नगराणि गत्वा प्रतिवत्छरः निजेश्वरस्य मन्दिरस्य जी्णाडाराथम् इखा- 
येलीोयनिखिलमनुजेभ्यो ऽथोन् संग्रहीत कार्म्मेतत् त्वरितं कुरुत । किन्त 

लेवीयास्तच त्वरां न चकरुः। अनन्तरः नरपतित्तेषां मुख्यं विदहाया- 

दावम् आद्य कथितवान् सच्छटूव्यस्य छत इश्वरस्य दासेन मूससेखा- 
येलीयसमाजेन च निरूपिता यः करसं विह्ृदाता यिरूशलमाच 

७ तस्यानयनाथं लेवीयान् कुता नादिष्ः? यतस्तस्या दुदाया अखथयलियावाः 
पच्च रंरस्य मन्दिरम् अभञ्जन् परमेश्वरीयमन्दिरे निवेदितानि नि- 

८ खिल वस्तनि च वाले ऽददुः। अनन्तरः न्टपतेराक्ञया ते मञ्जषामेकां 
€ जिम्माय पर्मेशखरीयमन्दिरस्य दारसमोपे वहिः स्थापयाञ्चकुः। खपरम् 

इ्खरस्यदासोा मूसाः प्रान्तर इखायेलं यं करम् खाज्ञाधितवान् पर- 
मेश्चरस्य सन्निधो तस्यानयनं विद्कदादेष्टे यिरूएएलमे च घोषयाञ्चक्रः । 

९० ततः सव्वं ऽध्यत्ताः प्रजाखानन्दं गत्वा करम् अनीय पुणैतां यावत् तस्वां 
९९ मञ्चृषायां निचित्तिपुः। अपरम् उपयुक्तो समये लेवोये निंजहस्ते्तां 

मज्ञघां राजभाण्डागारम् खानीव तन्मध्ये ब्मव्रासु टदा राजलेखको 
महायाजकेन नियुक्त र्का जनच्चागत्य मञ्जूषां गरन्याम् अकुरुताम् अपरः 

सातः पनव्वारम् उत्थाप्य ख्यानम् आनीयत । प्रतिदिनम् इव्थंकछत्वा 

९९ ते प्रभूतानि वित्तानि समग्रह्न्। अनन्तरः वपो विद्धयादायख्च तानि 
परमेचखरीयमन्दिरस्य कम्माधिपतिभ्यो {दत्तां ते च परमेश्वरीयमन्दि- 
रस्य जोणाडाराथें तच्तभ्यः स्यपतिभ्यश्छ वेतनानि प्रादद्न् अपरः पर- 
मेखरीयमन्दिरस्य जी्शाडारार्थम् च्ायसकम्मकटन्य खरकुटोयकम्मै- 

९३ करटभ्यख वेतनानि प्राददुः। इत्थं कम्मकारिलेाकेः कियमागी करम्भणि 

तेषां अमै: सिद्धिं गते तेरीखरीयमन्दिस्स्य जीर्ाद्धारं विधाय तत् 
पव्वेवद् चितिं | कम्मणि समाप्ते ते ऽवश््दिमुा पस्य विद्धायादायस्य च 

समच्तम् खानिन्युः, ततस्ता ताभि मद्राभिः परमेशखरोयमन्दिरस्योपास- 

नाथकभाजनानि विशषता हामपाचाणि खेदनीश्वेव्यादीनि देममयानि 

स्जतमयानि च भाजनानि निम्मापयाञ्चकरः। अनन्तरं विदायादायस्य 
9 9 [क ॐ ~ भद € [ख 

यावच्नोवनं नित्यं पररमेश्रस्य मन्दिरे त हामाथकबलया ऽदीयन्त। 
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8०२ वंश्ावल्या दितीयं पुस्तकं । २४ अध्यायः 

च्यनन्तरः यिद्ायादायः स्थविरः सम्पूणायुख भूत्वा निधनं लेभे । नि- ९५ 
धनसमये तम्य दाचिंश्षदधिकं शतं वत्सरा वयो $भवत्। स इखायेलेा १९ 
मध्य रंखरमधि तदीयमन्दिरमधि चोत्तमं कम्माकरोत् तत्कारणात् 
मनुजा दायदट्नगरे राजनिवद्स्य मध्ये तं श्सशाने निदधिरः। 

चिद्धायादायस्य निधनात् परं यिदद खथ्यत्ता खागत्य राजानं पा- ५७ 
मन् । तता साजा तेषां वचांसि जग्राह । तेतु खेषां पिढलाकानां १८ 
पोः षरमेशरस्य मन्दिरः परि व्यज्य चेत्यच्तान् प्रतिमाच् पूजयितुम् 
आरेभिरे, खतदपराधकारणाद् विद्कदां विरूशालमच्च पति क्रोधो 

ऽवरत्त॑त । तथापि परमेश्रं प्रति तान् प्रावत्तेयितुं तेषां सन्निधिं १९ 
परमेश्रेण परेषिता भविष्यदादिनस्तेषां विरुद्धं साच्छम् अददुः किन्तु 
तचापि तै मनांसि न निदधिरे। अनन्तरं परमेश्वर स्यात्मनि याजकस्य ९० 
विद्धायादायस्य घतं सिखंरि यम् खाविद्टवति स लोकानाम् उपरिष्ात् 
संस्थाय तान् अत्रवीत्, रंशरो युश्रान् इति वाचं गदति, युयं कुतः 

परमेखरस्य निदेशान् लक्घष्वे? अनन छता भवितुं न पार्चिव्यथ। 
यद्माभिः परमेश्रः परि व्यक्तस्तस्माद् युयमपि तेन परिद्यच्छध्वे। तता ९९ 
मनजान्पतेराञ्ानसारेण तस्य विरुद्धं दं विधाय परमेश्वरोय्मन्दि- 

रस्य प्राङ्णे तं पाषाणाघातरबधिषुः। तस्य जनके यिद्धायादाया २९ 

नटपतिं प्रति यं सदाचारं छतवान् छपति यायाग्रस्तं न संस्मत्य तस्य 

तनयं जघान । निधनकाले स बभाषे परमेश्वरेणेतत् प्रति दृष्टिं विधा- 

यतस्य समुचितं फलं दायिष्यते। 

अनन्तरम् ख्कस्मिन वधं ऽतीते ऽरामीयएतनानिवहइस्तस्य विरुम् २९ 
अजगाम। ते यिद्धदां यिरूष्लमच्च समागद्य लाकानां प्रमख्यनरान 

च्छनधिषु निखिलानि लोठितवस्तूनि दम्मेषकस्य त्ितिपतेः सन्निधिं 
प्रेषयाच्चकरख | यद्यप्यरामीयाणम् अल्यसेन्धं बलम् आगच्छत् तथापि ९४ 

परदमेखर स्तेषां करेव्वतीव महासन्यानि समपयाञ्चकार यता इता मन्- 

जाः खेषां पव्वपरूषाणां प्रभं परमेश्वरम् अत्यजन् । इव्म् खरामीया 

योया दण्डयामाघ्ुः परं तं प्रभ॒ताघातेवित्ततं विद्धाय तस्तस्य ९५ 

सन्निधिता याचायां कतायां तस्य दौ दासा याजकस्य विद्धायादायसय 
सुतानां इननकारणात् तस्य विरुद्धं मन््णां विधाय श्य्यागतं तं 

जघ्नतुः। स्यं तस्मिन् निधनं गते लेका दायुद्नगरे तं स्ने निदधिरे 

किन्तु राजनिवदस्य स्ने न निदधिरे। अम्मोनीयाशिमियतत्तनयः ९९ 
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२५ अध्यायः । वंष्रावल्या दितोयं पुस्तकं । ४०३ 

सावदोा मेयावीयाशिखीतस्तनयो विद्धषावदश्ैतेो तस्य विरुद्धं मन्लया- 
मासतुः। 

९७ परः तस्य तनयानां कथा तस्य दत्तकरस्य भार इंशखसीयमन्दिरस्य 
जीवार खओैतानि निखिलानि नरपतीनां पुराढत्तपु्तके लिखितानि 
सन्ति। अनन्तरं तस्य तनये $मलत्डियस्तस्य पदे राजत्वं प्राप । 

२५ पच्चविंशाऽध्यायः। 
९ अमत्सियस्य राजलकरणं ७ राजघातकयो खननं ५ दूखलायेलौयष्तनानां विस्जनं 

५९ इदामौयलाकानां चननं १२३ दखायेलोयलाके विंसच्जेनं प्रा यिह्हद्ादेश- 
स्याक्रमणं १४ टपणदामौयानां दवानामचेनं भविष्यद्रादिनां वचनाञ्रवणं १७ तस्य 
दण्डनं २५ तस्य राजलनिधनयोः कथनच्च। 

९ अमल्छियः पञ्चविंशतिवत्सरवयस्कः सन् राजत्वं कत्तेम् आरभ्य 
विरूप्रणलम ऊनचिश्र् वत्सरान् यावद् राजल्वं चकार । चिरू्पलम- 

९ निवासिनी विद्धोयद्ना तस्य परासीत्। स परमेश्वर ओचरे सदा- 
चारम् करोत् किन्तु सरलान्तःकरणेन नाकरोत् 

२ अनन्तरं राज्ये तस्य सम्यग् वश्षीभते तस्य याभ्यां दासाभ्यां तस्य ताता 

४ राजा जघ्ने स तावबधोत्। किन्ते तयोारपत्यानि नाबधोत् यतोामससेा 

व्यवस्थाग्रसे परमेश्वरोयंषाक्वा लिखितास्ते, यथा, तनयानाम् अपराधेन 

जनका न उन्तव्याः, जनकानाञ्चापराघेन तनया न इउन्तवयाः| रखकेका 

जनः खखपापात् न्त्य इति| 

५ नन्तरम् खमल्छियो विद्कदार्वंं संग्टद्य विद्भदा निखिलजनपदे 
विन्यामीनस्य नजिखिलजनपदे च पिटवंश्णनुसारेण एतपतीनां सख. 
पतोनाञ्च निघ्नत्वे तान् नियुयुजे, किञ्च विति वत्सर वयस्कान् तता ऽधि- 

कवत्छरवय्काख मनुजान् गणयित्वा चौणि लच्ताणि श्रूलफलकधारिणः 

६ समरुसमयोन अभिरूचितान् मनुजान् अलभत । अपरः किकतार शते क- 
परिमाणं स्जतं वेतनं विधायेखायेलदेशौयान् लच्तवीरान् अनि- 

७ नाय। कन्वी खसोयः कञ्िह्लोकस्तस्य सन्निधिं समेद्य वयाजहार दे रा- 
जन् इखायेलीया एतना त्वया समं न चातु, यतः परमेश्वर इखायेल- 

म व़टेन सह न विद्यते, डपुयिमवं्ेन सहापि न विद्यते। किन्तु त्वमेव 
गत्वा समरं कत्तं साहसिका भव, नोचेद् ररः शचूणां समन्तं तां 
निपातचिष्यति यते देतारुपकर््तुम् अधःप।तयितुचेश्वरस्य शक्ति वियते 
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४०४ वंश्एवल्या दितीयं पुस्तकं । २५ अध्यायः । 

तदनन्तरम् अमत्सियस्तम् रंखरीयलाकं जगाद, इखायेलीयसङ्काय «< 
मया यत् किक्तारश्रतप्रमाणं रजतम् अदायि तदधि किंकत्तयं? रख 
रोयलाक उदितवान् परमेश्वरेण तता ऽपि प्रश्वतं तुभ्यं दातुं षक्यते। 

ततो ऽमल्छियस्तान् अथेत इपुयिमाद् आगतं तं सेनानिवदहं खस्थाने ९० 
गमनाथं विससजं। चता यिद्दा विरुडं तेषां महाकोाधानले प्रज्वलिते 
सति ते मद्ाकोपेन खंखंस्थानं पराटत्य वत्रजुः। 

अनन्तरम् अमलत्सिय आत्मानं बलवन्तं छत्वा खीयलोकान् वदिरा- १९ 
नोय लवगप्रान्तरः व्रजित्वा सेयर वंशस्य दष्सदखाणि मनुजान् खब- 

धीत्। परा दश्रसदस्ताणि लाका जीवन्तो चिद्भदावंशे व॑न्दीक्ताः ५९ 
्वीलष्टङ्कं निन्धिरे तस्मात् एलघ्टङ्गाचाघे निचिन्नाः सव्वं चूर्णो बभूवुः। 

किन्त्वमलत्ियो यं एत नानिवद्धं खेन समं समराय न नीत्वा परावत््ये द 

प्रेषितवान् ते शोमिरोणम् अरमय बे्ोरोणं यावद् यिद्कदादेशस्य नग- 
राण्याकरम्य तेषां चीणि सदखाणि मनुजान् अनधिषुः प्रभूतानि लाडित- 

व्यवसतनि च जग्टजः। 
ङदोमीयानां हननात् प्रत्यागमनात् परम् अमल्सियः सेयीर वंशीयानां १४ 

सुरान आनीय निजेृदेवानिव स्थापयित्वा तेषां सम्मुखे प्रणन्तुं तान् 

उदिश्य धूपान् ज्वालयितुञ्चोपचकमे। तस्माद् अमल्छियं प्रति पर्मेख- ९५ 
रस्य क्रोधे प्रज्वलिते स कच्चन भविष्यदादिनं तस्य सच्चिधिं प्रेषयामास । 

सतम् खाचचच्ते, तेषां लोकानां ये सुरास्तव कराभ्यां निजप्रजा उद्धत्तुः 
नापार्यन् कुतस्तान् गवेषयसि?े तेनेतस्मिन् वाक्ये उदिते राजा तं ९९ 
जगाद, लं कि राजमन्तिपदे न्ययुङ्क्थाः? निवनत्तेख, कुता इनिष्यसे? 
तेन भत्विव्यद्वादी निवनत्तमानोा बभाषे त्वया कर्ममतत् कत्वा मम मन्लणा 

न ्टडीता तस्माद् डंखरस्तव विनाशं निखितवान् सव्यं जानामि 

अपरं विहृदावंश्णोयो नय्पतिर्मत्सियो मन्लणां ग्रटदीतवेखायेलीय- १७ 
नपं येद्ाः पोचं विदायादइसस्य पच्च योयाशं परति दूतान् प्रहित्य कथय- 

यामास, खागच्छावां परस्परः सात्तात् कुव्वेः। तत इखायेलीयोा यावा ९८ 

नपा विद्धदादे्स्यामत्सियं नरपतिं परति दूतान् प्रहि्य कथयामास, 

लिवानोानस्थं प्रटगालकश्टकं लिवानोानस्थस्येरसदृच्तस्य सन्निधिं दूतं 

प्रहित्य कथयामास, मम तनयस्य विवादहाथं तव दुहितरं देदीति। 

अनन्तरः लिवानोनस्थे वन्यपश्चुः समीय एटगालकोलिं नभञ्ज। तवं कथ- १९ 
यसि, इ्टोमीया मया यनः श्यन्त, तेन त्वदीयं मनस्तां गर्व्व प्रवत्तंयति । 
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२६ अध्यायः। व्रावल्या इतीयं पुस्तकं । ४०५ 

त्वं निजनिवे्ने तिष्ठ । तवामङ्गलाय कुता ऽनधिकारचच्चीं करिव्यसिः 
९* तव त्वया साकंयिद्धदावंशस्य च पतनं कुता भविष्यति? किन्वमत्सियेन 

तद् वचनं नाञ्नावि यत इदोमीयदवानाम् अनुगमनात् ते यद् रिपणां 
९९ करेषु पतेयुत्तदर्थ॑म् रखतत् सर्वम् डेखराद् बभव । अनन्तरम् इखायेलीये 

योायाश्णो नरपतिराजगाम, तस्मात् स यिद्धदानरपतिरमलत्सियश्च यिद्ध 

९९ दादशस्ये वेतशेमशे परस्परं साच्ताचकरतुः। तत रखायेल्वं शानां सम्मुखे 
चिद्भदा मनुजाः पराजिताः सन्तः सव्व खीयं खीयं वासस्थानं मलाया- 

९२ ञचकरिरो । तच वैतश्ेमणे इखायेलीयो राजा योयाशे ऽहसियस्य पोच 
योयाश्रस्य सुतं यिद्धदा अमत्सियं महीपतिं त्वा यिरूए़एलमम् खानि- 

नाय, अपरम् इफुयिमोयगेपुरम् आरभ्य केणख्यगोपुर यावद् विरू 
२५ एलमीयप्राचीरस्य चतुः तीहस्तमितं खण्डं बभञ्ज! अपरम् इरोय- 

मन्दिर अओवेरेदोमस्य हस्तगतानि सकलकनकसर्जतानि सकलभाजनानि 
च राजनिवेष्नस्थं काषञ्चादाय बन्धकत्वेन लोकान् सङ्गिनः छत्वा च 

ष्ामिरोणं प्र्याजगाम। 
२५ तस्येखावेलोयभूपते यिंदवाहसयु चस्य योयाश्रस्य निधनात् पररः 

विद्दा भूपति यावाश्स्य सुता ऽमत्सियः पच्चदश्वत्छरान् अजीवत् 
९९६ ण्तस्यामलत्सियस्याद्यन्तम् वशिष्टं चरिच किं चिद्कदा इखायेलचमद्ी- 

पतीनां पराडृत्तपुस्तको लिखितं न विद्यते 

९७ परमेश्वरस्यानुगमनाद् अमल्सियस्य निदटत्तिकालम् खारभ्य मनुजा 

यिरूश्ालमे तस्य विरूढं कुमन्ततणां चकरस्तदा स लाखी पलायाञ्चक्रे । 

किन्त॒ते तस्य पञ्चात् लाखीश्ं लोकान् प्रडित्य तस्मिन् स्थाने त घातवा- 

९८ माखः। अनन्तरः ते यत्तं समानीय यिद्कदादेश्स्य प्रधाननगर तस्य 
पिटलाकानां सन्निधो तमपि शसश्टाने निदचिरे। 

4 

९ षडविंशाऽध्यायः | 
९ सिखरियस्य विद्मानसमय उपियस्य सुराजलकरणं १९ याजकानां कमसु प्रवत्ते- 

नात् तस्य कुष्ठ रागिलं २२ तस्य निधनच्च। 

९ तदानों विद्ृदा निखिललेाकाः पषोडश्रवत्सरवयसकम् उषियम् खा- 
९ दाय तस्य जनकस्यामल्सियस्य परदे राजत्वे भिधिषिचः। राजनि 
पिटगण इव महानिद्रं गतवति स ण्लोतनगरः निम्मोप्य पुनव्वोरः 
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५०६ वं ्वल्या दितीयं पुस्तकं । रद् अध्यायः। 

यिदहदा अधीनी चछ्लवान् । उधषिवः पषोाडश्वत्सरवयसाः सन् राजत्वं 

क्तः परारुभ्य चिरूएलमे दि पञ्चाशद् वत्सरान् यावद् राजत्वं चछछवान्। 
यिरू्प्रालमनिवासिनी यिखलिया तस्य प्रख्रासोत्। स निजपितुरम- 

त्सियस्य सव्वेकाय्यानुसारेण परमेखरस्य स्तात् सदाचारं चकार। 
परम् डंखरीयदश्ने बुद्धिमान् यः सिखरि यस्तस्य यावज्जीवनं स रंश्च- 
रुम् अन्वगच्छत्। स यतिकालान् परमेश्वरम् अन्वगच्छत् ततिकालान् 

सरक्तं छतका्यैम् अकरात् । विप्रेषतः स याचां विधाय पिले्टीषेः 

समं समर छत्वा गातं यवनिरस्दादच्चेतेधां नगराणां प्राचीराणि बभञ्। 
अपरम् असदोादस्य सीमायां पिकेद्धीयानां सीमायाच्च नगराणि निम्मो- 
पयाच्चकार । अपरम् डरः पिलेटोयानां गूबालनिवास्यारवौयाणां 

मियुनीयानाञ् विरूढं तस्य सादाय्यं चछवान्। अम्मोानीयैरप्युधिवायो- 
पायनं ददे, इत्यम् अतीव पराक्रमात् तस्य यशा मिसरः प्रविश्य या- 
नष्रो। अपरम् उधियो विरूएएलमे कोाणदार उपत्यकाद्ारे प्राकारस्य 

कोणेषु च दुगोणि निम्मोप्य तानि उण्याञ्चकार। तद्त् स प्रान्तरे ऽपि 
दुगणि निम्मापयामास बद्भन् पदीं चखान यता निम्नभुमे प्रान्तरे 
च तस्य प्रभूताः पशव खासन्, अपरं पव्वेतेषु कम्मिले च तस्य छषीवला 
जात्ताच्तेचाजी वाश्वासन्, यतः स छषिकम्मेणि प्रीतवान्। अपरं लेख- 
कस्य यियूयोलस्स शसकस्य मासेवस्य च दस्त सिंखितसंख्यान सारेण सङ्खं 

सङ्खं युद्धे गमन् य उधियस्य एतनानिवह सासीौत् स राजकोय- 
सेनापते हनानीयस्याघीन असीत् मदहावीरलाकानां पिदप्रधान- 

समुदाये षट्षताधिके दे सखे मनुजा खासन् | रिपूणां विरुडं नरपतेः 
साहाय्याय तेषाम् अाच्ाघधीनाः पराक्रमेण समरकारिण्यः सार्डसप्त- 
सङखाधिकानि चीणि लच्ताणि एतना खासन । अपरम् उषियः सव्वै- 
एतनानां निमित्तं फलकानि लानि शिरुस्लाणि वम्माणि धनंषि पाषा- 
गच्तेपणगणांख निम्मावयामास । अपरः दुगभ्यः प्राकारेभ्यच्च टइदाणपा- 
घाणानां प्रच्तेपाथं निपुणशिल्पकानां कल्पनया छृतानि यन्लाणि विरू- 
ष्रालमे कारयाच्चकार। रताटगाशय्येरूपेणापङ्लतेा भूत्वा स महापरा- 
कमी बभव ततस्तस्य यशो दूरदेशं व्यानषे। 

किन्त पराक्रमप्रापतेः परः तस्य मनसि विनाशात्पादकोन गव्वेण ग 
व्विते सति स निजप्रमोः परमेश्वरस्य विरुढम् अपराधं चकार, या लते 
धूपवेदयां धूपं ज्वालयितुं परमेश्वरस्य मन्दिरं प्रविवे्। तते याजको 
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२७ ध्यायः । व॑श्णवल्या दितीयं पुस्तक । ४०७ 

$सरियस्तेन समं परमेचखरस्य याजका अश्ीतिजना नलवन्ता लाका- 
१८ स्तस्य पश्चात् प्रविविशः। ते नस्पतेरुषियस्य प्रतिकूलं सन्तिषमानास्तं 

बभाषिरे, हे उधिवय परमेश्वरोद्श्यो धुपदाइस्वया न क्तव्यः किन्त 

शचपज्वालनाथं पावित इाराणवंश्जात याजकरेव। त्वं पविचख्ानात् 

वद्धि याहि यतस्वयापराधः क्रियते तेन प्रभुपरमेश्चरात् तव सम्मानंन 

९९ जनिव्यते। तदानीम् उधियः घाकुप्यत् तस्य इते च धूपज्वालनाधै धुपा- 
धार रका ऽविद्यत, किन्तु तसन् याजकेभ्यः करद्वति याजकानां समन्तं 
परमेखरस्य मन्दिरे धूपवेद्या अन्तिके कुष्टरोगस्तस्य भाले प्रचकार । 

९० तदानीं प्रधानयाजकेनासरियेण निखिलयाजकैश्च तं परति मखं परा वन्यं 
तस्य ललाटे कुषरोागे दष्टे ते तस्मात् तंद्वयाच्चकः, अपरः स खयमपि 

९१९ वह्िगन्तुं त्वरां विदधे यतः परमेश्वरेण स खाजघ्रे। तता नुपति- 

रूषियोा मरणदिनं यावत् कुदो तस्थे कुण्ठिता चिकित्छाभवने निव- 

सन् परमरस्य मन्दिराच्छन्नत्तस्था | अपरः तस्य तनयो योथमे राज- 
निवेशनस्याधिपति भूंत्वा जनपदौयमनुजानां शासनम् खकसेत्। 

९९ रखुतस्यषिवस्याद्न्ता वशः क्रिया खामासस्य तनयेन यिशयियेन 
९३ भविष्यदादिना लिलिखिरे। अनन्तरम् उधियः खीयपिलाका इव 

मद्धानिदां जग्मिवान् तता मनुजा पतीनां एवनिधानक्तेे तदीय- 

पिटटलाकानां स्चिधो तं सशाने निदधिरे, यस्मात् ते कथयामाघुः स 

कुति । खपरु तस्य तनयो योाध्रमस्तस्य पद् राजत्वं चकार । 

?७ सप्रविंशऽध्यायः। 
९ याथमस्य सुराजलकरणं ५ अम्म्रानोयानां पराजयः ७ तस्य राजल्वस्य कथनं 

निधनञ्च। 

९ याधमः पञ्चविंशतिवत्सरवयस्वाः सन् राजत्वं कच्तः प्रारभ्य यिरू- 
श्रालमे घोाडश्वत्छरान् राजत्वं चछलवान्। सादोकस्य दुद्िता चिरूश्ा 

९ तस्य प्र्धरासोत्। स निजपितुरुषियस्य कम्मानृसारेण परमेश्वरस्य 
गोचरे सदाचारं चकार, तथापि स परमेश्वरस्य मन्दिरं न परविवेश 

२ मनजाख तदानीमपि दुदत्वम् अचरः स परमेशरीयमन्दिर्स्य 
प्राचदारः निम्मापयाच्चकार तदद् यफलस्थपाकारस्याधिकांशं निम्माप- 

५ याद्चकार । चपर यिद्कदाः पव्व॑तोयदे नगराणि मरूभूमोा च दगाणु- 
चश्रद्धाणि च निम्मापयाश्चकार | 
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४०८ वंश्ावल्या दितौयं पुस्तकं । ९< अध्यायः | 

सो ऽम्मानवंश्येयानां महीपतिना समं समरः विधाय तान् जिगाय ५ 

तस्माट् अम्मेानवंशोयास्तस्मिन् वत्सरे किक्तार्ण्तं रजतं दष्सदहखकार- 

परिमितान् गोधूमान् दप्सदखकारपरिमितान् यवां तस्म ददुः, 

दितीये टतीये च वत्सरे <प्यम्मानवंश्री यास्तस्मं तावन्ति ददुः। नेन 

पकारेण याथम निजप्रभोः परमश्वर्स्य साच्ताट् ऋजुमागगामौ सन् 

प्रतापयुक्तो बभूव। 
खतखय योायमस्यावश््द्धाः क्रियास्तस्य निखिलसमरा निखिलव्यवदहा- 

रश्चेखायेलेा यिद्भदाच भूपतीनां पुरात्तपुस्तको लिखिता आसते। स 
पञ्चविंशतिवत्षर वयस्कः सन् राजत्वं कत्तं प्रारभ्य विरूप्लमे पेाडश्र- 
वत्सरान् राजत्वं चछटवान् | अनन्तरः यधमा निजपिटलाकाडव मदा 

नित्रा गता लेके दीयृद्नगरे शसश्ने निदितश्च, ततस्तस्य तनय अद- 
सत्तस्य पदे राजा बभूव। 

रट अष्टाविं शेऽध्यायः। 
१ खआआरसस्य कुराजलकरणं तच्रिद्ानाद् अरामो देण्डप्रापनं € इखायेलोघलाकेरपि 

द्ण्डप्रात्चि वेन्दिलाकानां मोचनं ९९ अण्टरौयलाकेस्तस्य वचचितलवं २२ खुराचनं तद्- 
न्यमदापापकरणच्च २९ तस्य निधनच्च। 

च्पाहसे विंशति वत्सर वयस्कः सन् राजत्वं कत्तं प्रारभ्य चिरू्ालमे 
षेडश्वत्सरान् यावद् राजत्वं चकार। स परमेश्वरस्य सात्तात् 

निजयूव्बेयुरुषेा दायुदिव सदाचारं न चकार्। किन्त्विखायेलीयमदी- 
पतीनां मागंषु चरन् रवीभूतधातुना वालः प्रतिमूत्तीं ्निम्मापयाच्चका र| 

अपरं स दन्नामसुतस्यापत्यकायां भूपान् प्राज्वालयत् किच्च परमेश्र 
इखायेलीयवं शस्य सम्मुखादट् यान भिन्नजातौयान् दवया्चकार तेषां 
दण्यक्रियानु सारेण स निजात्मजान् वद्किना दादवाच्चकार। अपरं भ्टग- 

स्थानेषु पव्वेतेषु सव्वैवां इरिदणोानां तरूणाम् अध बलिदानं धूपदा- 
दच्च चकार । तत्कारणात् तस्य प्रभुना परमेश्रेण तस्मिन् अरामी- 
याणां नरपतेः करे समपिंते सति तेतं प्रहृत्य तख प्रभूतलेकान् वन्दी. 
छत्य द्म्मेषकं निन्युः । तद्धिकम् इखायेलोयनरपतेः करे तस्मिन् सम- 
पिते सा ऽपि तं महाप्रहारेणाजधान। 

अपरं रिमिलियस्य तनयः पेकद्ा यिह्ृदावं्रीयान् विंशतिसदखा- 
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२८ अध्यायः। वंश्वल्या दितीयं पुस्तकं | 8०९ 

धिकं लच्तं बलवतो लोकान् ण्कस्मिन्नेव दिने मारयामास यस्मात्ते खेरा 
° पिदटल्लाकानां भुं परमेश्वर व्यत्तवन्तः। अपरं सिखिनामक हपुयिमीयो 

वीरो राजतनयं मासेयं निवेश नाध्यच्तम् अखखीकामं मुख्यराजपुरुषम् 
र इल्कानादञ्च जघान । परम् इखायलोयवंश्ाः खेषां भ्रातणां दे लने 

जायापच्लदुह्ितन् वन्दीङछत्य निन्यः, तेषां बद्कनि वस्तनि च लाठया- 

€ च्यकः, अपरं तानि निखिललाटितवस्तनि शमिरोाणं निन्दः। तस्मिन 

स्थान अादेदनामा परमेश्वरस्य भविष्यदादो किट् असीत् स श्ोामि- 
रोये समागतं तं सेन्यनिवदं साच्तात् कत्त व्रजित्वा तान् स्न्धोयलाकान् 

जगाद, पश्यत युद्माकं पिढटलाकरानां प्रभुः परमेश्वरो यिद्कदावंशभ्यः कुध्यन् 

तान् युष्माकं करेषु समापयत् तते यूयं गगनस्प्रशिक्राधाभिना तान् 
९० अबधिषट। इदानीं युयं चिद्भदा यिरूशालमस्य च लोकान् वशौञछछत्य 

दासान् दासीख कत्तु मतिं कुरुष्वे। युद्मत्रमोाः परमेश्वरस्यापराधाः 
९९ कि युश्माभिस्पि न हताः? खत इदानों मम वाचं ्टणत। युयं खकी- 

यस्ातणां समीपाद् यं बन्द्निवदम् आनीतवन्तस्तं मृक्तीकुरुत यतः 

९९ परमेश्वरस्य पचण्डकोपो युश्रासु वत्तते। तत इगुयिमवंश्नां कतिपयाः 
पधानलोका थता विद्ाहाननस्य तनया ऽसरियेा मिश्ल्ञिमातस्य 
तनये वेरिखियः शल्लुमस्य पन्ने विडिष्किये इट् लयस्य तनयो $मासा- 

९९ छते रणात् प्रत्यागतानां लोकानां सम्मुख उत्तिरन्तत्तान् जगदुः, वन्दिनि 
लाका युश्राभिरेतत् स्थानं नानेतव्याः+ यते युश्माकं मन्लणा परमेखखरम्य 
साच्ताट् अस्माकम् अपराधस्य तुः, सास्माकं पापस्यापराधस्य च 
डडिजनिका। अस्माकम् अपराधो गुरुतरः परमेश्वरस्य चकोाध डखा- 
येलं प्रति प्रज्वलित खास्ते। तते ऽस्त्रधार्णि लाकासतान् वन्दिनस्तानि 
ज्ञाटितवस्तनि चानी वाध्यत्ताए+ निखिलसमाजस्य च साच्तात् निद्- 

१५ धिरे। अनन्तरं येषां नामानि लिलिखिरे ते नरा उव्थाय वन्दिनि 

लाकान् खादाव तेषां मध्ये यावन्तो लाका नन्ना अासन् तान् लाठित- 
वस्तुभ्यः परिद्ित वस्त्रान् चकरुः, ते तेभ्यो वस्त्राणि पादुका भच्छाणि पेयानि 
मर्दनीयतेलानि च ददुः, तेषाञ्च यावन्ता लाका दुबला अभवन तान् 
गदंभान् आआसोच्य लेषां श्नातृणां समीपं तालदृच्नगरम् अथंतो विरीडं 
निन्यः, ततः प्ररं ते शामिरोगं पुनराजम्मुः। 

९९ तसन् समये पतिराइसः साडाय्यवाचनायाग्रूर्देशोवभूपतीनां 
\७ समोप्रं दूतान् प्रेषयामास। यत स्दोमीयास्तदानीमप्यागत्य चिद्कदा- 
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४१० वंश्ावल्या दितीयं पस्तकं । २६ ध्यायः | 

जनपदम् अक्राभ्यन् लकां बन्दीकछत्यानयन्। पिलेद्ीयलाका अषि ९८ 
निन्नभुमे विद्धदादच्तिणजनपदस्य च नगराराकरम्य वैतशेमश्म् या- 
लानं गिदेरोतं सोखुं तदीयशखानगराणि तिन्नाधां तदीवश्णखानग- 

साणि गिमसुं तदीयश्खानगसराणि च वश्य तत्र न्धुषितवन्तः। 
यत इखायेलीयन्टपतेराहइसस्य हेतुना परमेशखरो यिद्कदावंशं खर्व्वी- ५९ 
चकार यतः स राजा यिद्भद्ावंशम् ऋत्याचारिणं छत्वा परमेखरस्य 
विरूडम् अतिश्टयमपराधं कारयामास। अनन्तरः तिग्लत्पिलेवरनामका २० 
ऽग्बररीयम दी पतिस्तस्य सच्चिधिम् खाजगाम किन्तु तस्य साहाय्यमकत्वा 

तं ग्रं ज्तेणयामास। यद्यप्याहसः परमेश्वरस्य मन्दिरं राजनिवेशनम् २९ 

अधिपतींखा्धंद्ीनान् छत्वा सव्वैखम् अश्रूरोयराजाय ददौ तथापि 
तस्मात् तस्सोपकारो नाजायत। 

खघ नरयतिराइसः जलेशस्य समये परमेश्वरस्य विरुडम् अधिकाप- २२९ 
राधं चकार । स खप्रहारकान् दम्मेषकीयान् देवान् उदिश्य बलीन् ९३९ 

ददौ । यतः स उत्तावान् इमे ऽरामीवनुषतीनाम् इददेवाः, इमे तेषां 
सदहायाः। खतो ऽहम् रतेभ्यो बलोन् दास्यामि तया त ख्तेरुपकारिय्ये। 
किन्तु त ण्व तस्य निखिलेखायेल्च निपातकारिणोा बश्चूवुः। अनन्तरम् ९४ 
च्याहस इंखरीयमन्दिरस्य भाजनानि सद्य तानि सर्व्वाणीचखरीय- 
रुन्दिरस्य पाचाणि कत्तयामास परमेश्वरोयमन्दिरस्य कवाटे बबन्धे च| 

प्रर स यिरूशालमस्य सव्व॑षु कोणेषु खाथं वेदो निम्मीपयामास। 
अपरम् इतरदेवानां छते धूपदाहाथं यिद्भदादेशसयेकैकस्मिन् नगरे ९५ 
ग्टगुखयानानि निम्मोपयाद्धकार । अनेन प्रकारो स निजपिटलोकानां 
भरक्ं परमेखर कोाघयाञ्चकार | 

तस्यावशिद्ाः क्रिया आद्यन्तं चरि यिद्धदा ₹खायेल नृपतीनां ९९ 

पुराङत्तपु्तके लिखितानि विद्यन्ते । अपरम् खसो निजपिदटटगण स्व २७ 
महानिन्भां गते लेकैरिखायेलीयमद्ोपतीनां प्मश्ाने न निंदितः किन्त 
यिरूणलमनगसर ख्श्म्ने निदितः। ततः परं तस्य तनये डिष्किय- 
स्तस्य पदे राजत्वं लेभे । 

4 

८ ऊनचिंशाऽध्यायः। 
९ दिष्कियस्छ प्ुराजलकरणं र परमेश्वरस्य मन्दिरं परिष्व निदेशनं १९ मन्दिरस्य 

परिष्करणकथनं २० हिष्कियस्य बलिद्ानादौनां कथनश्च। 
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२९ अध्यायः । वंशावल्था दितोयं पुस्तकं । 8९१ 

९ डिष्कियः पद्चविं्तिवत्सरवयस्कः सन् राजत्वं कत्त" प्रारभ्य ऊनच्िं- 
शद् वत्सरान् यावद् यिरू्एलमे राजत्वं चकार । अवियानामिका 

९ सिखरियस्य दुदिता तस्य पूरासीत्। स निजपव्वपरुषस्य दायदः 

कम्मानसारेण परमेश्वरस्य गाचरे सदाचारं चकार 
९ स निजसाजत्वस्य प्रथमवत्सरस्य पथमे मासे परमेश्वसीयमन्दिरस्य 
४ कवाटे मोचयित्वा तयो जींगदारः कारयामास । अपरः स याजकान् 
५ लेवीयां ख प्रवेश्य पुव्वेदिक्स्ये महा प्राङ्गणे मेलयित्वा तेभ्यः कथयामास, दे 

लेवीयाः, मदीयं वच निशमयत। स्दानीं खान् प्रयतान् कुरुत, खेषां 

पिटलेकानां प्रभोः परमेश्वरस्य मन्द्रं पविकीकुरूत पविचस्थानाद् 
९ अवकरान् वदष्कुरुत च। यते ऽस्माकं पिटलोका अपराधिनो जाता 

अस्माकं प्रभोः परमेश्वरस्य गोचरे दुराचारम् कुव्बेन् ते तम् अल्य- 
जन् परमेश्वरस्य वासस्थानात् प्ररादूनुखा भूत्वा तं एषते ऽकुव्वेन् । अपरं 
लिन्दस्य कवाटे खनन्धन् प्रदोषान् निरवापयन् पवित्रे खान डरखाये- 

= लीये खरस्य छते धूपान् नाज्वालयन् हामाथेकबलीं ख नाददुः । खतत्- 
कारणाद् विद्भदां यिरूशएालमच्च परति परमेशखरस्य कोपो ऽवत्तत, तेन 

यादृशं खलोाचनेः पश्यथ तादृशं स तान् ज्ञाण विस्मये त्रीडायाच्च समाप- 

< यत्] पश्चत तत्कार णाद् अस्माकं पिट लेका चखन््र दास न्यपात्यन्त, अस्माकं 

९० लनया दुहितरो जायाञ्च बन्दीभूताः स्थानान्तरम् अनयन्त । तस्मादु 
अस्मत्तस्तस्य कापा य॑न्निवत्तत तदर्थम् सखायेलः प्रभुना परमेश्वरेण 

९९ समं नियममेकं क्तुम् इदानीं मम मानसं जातं। दे मम तनयाः, 
युयम् ख्तस्मिन् शिथिलमनसा मा भवत, यता युयं यत् परमेश्वरस्य 
सम्मुखे ति्न्तस्तस्योपासनां कुग्यात तस्य परिचारका धूपज्वालयितारच 
भवेत, तदथं स युश्मान् वरीतवान्। 

१९ तदानीं किडातवंशीयानाम् अमासयस्य तनयो महता ऽसरसियस्य 

तनयो येोयेलख्, भिरारिवंश्ौयानाम् अन्दः पुच्लः कौशे विहलिलेलस्य 
तनयो $सरियश्च, गेष्नवंग्षीयानां सिम्मस्य तनयो योयादा योयाइस्य 

९३ तनय र्दन, इलीघाफनवंश्ौयानां शिमि यियुयेलखख, अआसमावंशी- 
१४ यानां सिखरियोा मत्तनियश्च, इमनवंप्रीयानां चिद्धोयेलः शिभिविख, 

१५ चिदरूथनवंप्रौयानां श्िमयय उघीयेलच्ैते सर्व्वे लेवीया उत्थाय खेरा 
भ्नातन् सं्रद्य खान् प्रयतान् चकिरे। अपर परमेश्वरस्य वाक्येन 

राज्ञा वथादिष्टं तथा परमेश्वरस्य मन्द्रं परिव्कत्त' प्रविविशुः । 
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1. वे्रावल्या दितीयं पुस्तकं | २€ चऋध्यायः | 

याजकाः परिष्वारकरणाथे परमेशखरीवमन्दिरस्याभ्यन्तरं प्रविष्य तच १९ 

परमेशरीयप्रासादे यान् अचवकरान् प्रापृत्तान् सव्वान् वहिष्कत्य परमे- 
छरीयमन्दिरस्य पाङ्गणम निन्य, नन्तरं लेवीयास्तान् सङ्ह्य कि- 

देगखोाता निन्यः। ते प्रथममासस्य प्रथमे ईनि तत्पावनं प्रारभ्य मास ५७ 

स्यामे दिने पर्मेशखरस्यालिन्द्म् ऋखाजमग्म्ः, ततः परम् अखदादइमध्ये 

परमेश्वरीयं मन्दिर पावयामासुः, परथममासस्य षोडश्दिने कम्म समा- 
पयाचक्रः। अनन्तरः ते डिष्कियस्य नरपते भेवनं व्रजित्वा कथयामासुः, १८ 

परमेश्वरस्य छत्खं मन्दिरः हामवेदी तदोयनिखिलभाजनानि च दशनी- 
यपपानां दावासनं तदौयनिखिलभाजनानि चतान्यस्माभिः परिष्क- 

तानि। अपरम् खइसोा खपति निजराजत्वंकाले ऽपराघं कुव्वन् यानि ९९ 

भाजनान्यमेध्यानि क्तवान् तानि सव्वाण्यस्माभिः संस्थापितानि पावि- 

तानि च, पश्य तानि परमेश्वरस्य वेदाः सम्मखे विदयन्ते। 
अपरः हिष्कियिा महीपतिः प्रद्युष उल्थाय नगराधिपतोन् संग्रद्य पर- ९० 

मेश्वरस्य मन्द्रं जगाम । परः ते र्स्य पविचस्थानस्य यिद्कदा- ९९ 

वंशस्य च निमित्तं प्रायश्खित्ताथं सप्त वभान् सप्तावीन् सप्त मेषशावकान् 
सप्त ्ागांख्ापानिन्धुः, अपरः स परस्मेशखरस्य वेदां होमाेकबलित्वेन 
तेषां दानं हारोणवंश्षीवान् याजकान् च्याज्ञापयामास। तत्ते ंघभेषु ९९ 
शेदितेषु याजका रुधिरम् आदाय वेदिपोच्तणं छतवन्तः, अपरम् 
विषु च्ेदितेषु तेषां रुधिरेण वेदिप्राच्तणं चकरुः, यपर मेषश्वकेषु 
शटेदितेषु तेषां रुधिरेण वेदिपरोच्तगं चकुः। अप्रं प्रायञ्धित्तार्थकेषु ९२ 
च्छामेषु चपस्य समाजस्य च साच्ताट् उप्रानीतेषु ते तेषाम् उपरि 
इस्तान् अपंयामासुः | अपरं याजकास्तान् देदित्वा तेवां रूधिर नि~ ९४ 

खिलेखायेला निमित्तं वेद्यां पायख्ित्तं चकुः, यता राजा निखिलेखा- 
येला निमित्तं हमं प्रायश्छत्तच्च क्तुम् आदिदेश | अपरः स राज्ञा ९५ 
दायदः प्रदश्ंकस्य गादस्य भविष्यद्वादिनेा नाथनस्य चाज्ञानुसारेण 
करतालमुरजवत्लकी इस्तान् लेवीयान् परमेश्वरस्य मन्दिरे ख्थापया- 
मास, यस्मात् परमेशरो निजभविष्यदादिभिस्दिम् दिदेश अता २९ 
दायुदा निरूपितानि वाद्ययन््राणि धारयन्त लेवीयास्तुरी त्ता याज- 
काच समतिखन्त। अनन्तरः वेद्यां होमकरणाथं हिष्कियेणाज्ञापिते ९७ 
यदा दामस्यारम्भोा ऽभवत तदानीम् इखयलोयेन दायद्ा महोपेन 

निरूपितसतरीप्रभ्तिभि वाद्यः परमेशरीवगीतस्यारम्भोा बश्ूव । तता र्न 
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३० अध्यायः | वंशावल्या दितीयं पुस्तकं । ४१३ 

छामस्य समात्षिं यावत् छत्खसमाजे भजनं चकार गाथकाख गानं 

९९ चकरस्तरीोवादकश्च तूरी वादयाञ्चकः। अनन्तरं हामे बलिदाने च 

समाप्यमाने पतिस्तत्समी पवत्तिनोा मन् जाश सव्वं जाननि पातयित्वा 

९० भजनं चक्रुः। अपर हिष्कियो नस्पतिरधिपतयचख दायदः परदश्क- 
स्यासफास्य च वचोभिः पर्मेखखरमुद्श्य प्रशंसायेकगानं लेवीयान् 
चखाज्ञापयामासुः, ततस्ते सानन्दाः प्रण्साथंकगीतं जगुः शिरांसि नम- 

२९ यन्तो भजनं चक्रु । तदानीं दिष्कियोा व्याजहार यूयं परमेश्वरस्य 
निमित्तं खान् प्रयतान् छतवन्तः। स्दानीम् उपस्थाय मङ्गलायेकान् 
प्रशंसाथेकांख बलीन् परमेशखरस्य मन्दिरम् उपानयत, ततः समाजो 

मङ्गलाथैकान् प्रशंसार्थंकांख बलीन् समानिनाय दानग्रैण्डा मनुजा 
६९ हामाथेकान् बलीन् समानिन्युः। समाजेन समानीतानां हेमायेकन- 

लोनाम् इयं संख्या, सप्तति रेषभाः शतं मेषा द षते मेषश्टावकाशखच सव्वं 
द णते परमेश्वरे दश्या हामाथंकबलयः। अपरः पविचोछताः षटद्तानि 

९३४ ङषभास्त्रीणि सहखाणि मेषाख्ासन्। किन्त् याजकानाम् खल्यत्वकार- 
णात् ते सर्व्वघां हामाथेकबलीनां चम्भारन्नेचयितुं न पारवामाघः। 
ऋते यावल् तत् कम्मे समाप्षिं नाघ्रोत् यावचचापरा याजकाः खान् 
मेध्यान् नाकुव्वेन् तावत् तेषां म्रातरो लेवीवास्तान् उपचक्रुः, यता 
लेवीयाः खान् प्रयतान् कत्त याजकेभ्येा ऽपि सरलान्तःकरणा असन 

२५ परं मङ्लार्थकबलीनां मेदोभिः समं दामसम्बन्धोयेः पेयनेवेै ख समं 
बहवो हामार्थकबलयोा ददिरे। नेन प्रकारेण परमेश्वरीयमन्दिर- 

९९ स्योपासनाया रीति निचिता बभूव । देश्रो लोकान् स्थिरीचक्वान् 

खतस्मात् इिष्कियः सकलमनुजाञ्चाननन्दुः, यतस्तत् काय्धं सहसा बभूव। 

७ म 

₹० चिंशाऽ्यायः। 
९ दिष्कियेण निस्तारोत्सव पालनस्य निरूपणं १२ लाकानां सुर मत्तिभञ्जनं चतुरं ए- 

दिनानि तदुत्स॒वस्य पालनं २७ याजकानां लेवोधानाच्च लाकंभ्य अशौद्ानश्च। 

९ नन्तरं मनुजा यद् इखायलः परभु परमेशखरम् उदिश्य निस्तारो- 

त्वं पालयितुं यिकरूशालमे परमेश्वरस्य मन्द्रम् अखगच्छयुस्ततछते 

हिष्कियो निखिलस्येखाये लवंश्स्य यिद्धदावंशस्य च समोपं दूतान् पेष- 
यामास, डफुयिमवंश्स्य भिनशिवंशस्य च सन्निधिं पत्राण्यपि प्रेषया- 
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४६४ बंश्वल्या दितोयं पुस्तकं | ३० अध्यायः । 

मास। राजा तदी वाध्यत्ता निखिलसमाजख दितीये मासि धिरूशलने 
निल्तारोत्छवं कन्तः मन्त्र वाच्चक्ः। यता हेता योजकाः प्रयोजनीयसह्यधा 
खान् प्रयतान् न छृतवन्ता मनुजाखख विरू्ग्ालमं न समागताः, 
तसात् स उत्सवः खसमये तैः कत्तं ना्टक्यत। अपरः तत् कम्मे राज्ञः 
छत्सलसमाजस्य च दथ्छा तोषजनकं बभूव । अते लाका यद् विरू 

श्रलमम् ऋागव्येखायेलः प्रभुं परमेश्वरम् उदडिश्य निस्तारोत्छवं कुच 
स्ततछते ते वेरशेवाम् आरभ्य दानं यावद् इखायेलः सर्वच घोषयितुं 
नियमं चकरुः, यतस्ते चिरकालात् लिखितविध्यनृसारेण तं नाकुव्वन्। 
नन्तरं दूता न्टपस्य तदीयाध्यत्ताणाच्च स्तेभ्यः पचाणादायेखायेलो 

चिद्कदाख सव्व॑च व्रजित्वा नरपतेराज्ञानुसारेग वच इद जगदुः, हे 
इखायेलवं्ः, युयम् इत्रादहीम इस्दहाक इखायेलचख प्रभ परमेश्वरं परति 

परा वत्त्वं, तेनास्बूरीयनरपतीनां इस्तभ्या ऽवश्िदिा युश्माक ये मानवा 
र्च्तां प्ाप्तास्तान् प्रति स परावत्तिष्यते। युष्माकं पितसोा मातरख 
खेषां पूव्वेपुरूषाणां पभोः परमेश्वरस्य विरूडम् अपराधं छत वन्तस्तत्का- 
रणात् तेन विनाशे समपिंता अभवन् युद्राभिरेतद् दश्यते, तते यूयं 

तेषां सदृश मा भवत। स्दानीं ववं खेघां पिट्लोका इव खांखां 
मीवां न डण्यत, किन्त परमेश्वरेण सह सन्धत्त, स च नित्यक्रालाथं 
यत् स्थानं पविचम् अकरोत् तदीयं तद् धम्मेधामागत्य यु छ्परववपुरूवागां 
प्रभं परमेशखरः सेवध्वं; तथा छते तस्य कापाभि युं्मत्ता निवत्तिंष्यते। 
यदि ययं परमेश्वरः प्रति परावत्तष्वं तदहि रश्माकं भ्रातयसे यद्याकम 

अपत्यानि चये वेन्दौल्लत्य देश्न्तरं निन्धिरे तरनुकम्परितिः जनपदमिमं 

प्रत्यागमिव्यन्ति यते 'यु्याकं प्रभुः परमेश्वरा ऽनुयाहइका दयाल, 

यदि युयं तं प्रति परावत्तध्वं तद्िस युद्मत्तः पराद्ुखेा न भविव्यति। 
पर दूतेष्िपुयिमदेशस्य भिनश्िदेशस्य च निखिलनगरानि सिवूल्- 
नदेश चच गच्छत्सु मनुजास्तान् प्रति परिद्ासं कुव्वोणा आआकारयन। 
तथाप्याशरुमिनश्िसिवृलृनदे एभ्यः कति पयलाकाः खान् नखरान् कुल्बाणा 
यिरूश्ालमम् अाजग्मुः। अपरं परमेश्वरस्य वाक्यानसारेण '्टपरस्याधि- 

पतीनाचाच्ाग्रदगार्थम् रशखरः सादाय्यं कुत्वेन विद्भदाजनपदीवान् 
एकाचित्तान चकार। | 

च्नन्तर दितीये मासि किर न्यपूपानाम् उत्वकरणाधं मनुजा- 
नाम् अतीव मदहासमाजोा यिरूशालमं समाजगाम | अपरं त उव्याय 
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३० अध्यायः | वंश्ावल्या दितीयं पुस्तकं । ४९५ 

चिरूशशालमस्थाः स॒रवेदीः समलता दवयाच्वकर धुंपञ्वालनाथ॑काः सव्या 
९५ वेदीरप्यपसाय्ये किद्रोगश्रोतसि निचित्िपुः। अनन्तरः दितीयमासस्य 

चतुद दिवसे ते निस्तारोत्सवीयबलीन् छेद यामासुः, तता याजका लेवी- 
याच त्रोडमानाः खान प्रयतान् छत्वा परमेश्वरस्य मन्दिरे हामार्थक- 

१९ बलीन् उत्ख्जुः। इ खरोयलेकस्य मूससा व्यवस्थानुसारेण ते वथा- 
विधि खीयखीयस्थाने समतिषन्त याजका लेवीयानां करेभ्योा रुधिरम् 

५७ चादाय सिषिचुः। समाजस्य मध्ये बहवो लाका खपयता आसन् 
तन्निदानाद् यः कचित् प्रयतो नासीत् परमेश्वरस्य छते तं प्रयतं कत्तु 

९८ लेवी यास्तेषां छते निस्तारोत्॒ वौ य बलिदाने न्ययुज्यन्त । अपरम् इपुयिम- 
भिनशौषाखरसिवृलुनदेश्ेभ्य खागता बदवो मनुजाः खान् प्रयतान् न 

छत्वा लिखितविधे वैपरीत्येन निक्तारोत्स वेव बलिं ब॒भृजिरे । िष्किय- 
९९ स्तेषां छते प्राधेनां विधाय कथयाच्चकार, येजनाप्रयतस्थानस्य विध्य- 

नुसारेण पयता न सन्तोऽपि निजपिढलाकानां प्रभोः परमेश्वरस्य गवे. 
घरे निजान्तःकरणानि प्रावत्तेवन् अनुग्राहइकः परमेशरस्तान् च्तमतां। 

९० तेन परमश्वरा हहिष्कियस्य वचसि मनो निधाय मनुजान् खुभंयुन् 
९९ अकरोत् | अनन्तरः यिरूशएालमं समागता इखायेलीय वंशः सप्तदि- 

नानि यावत् मदानन्देन किरवश्ःयपुपानाम् उत्सवं चक्रिरेो। अपर 

लेवीया याजकाश्च प्रतिदिनं पररमेखखरस्य स्तवाथके वादनेः परमेशः 
९२९ प्रश्श्ंघः। अपरः ये स्वं लेवोयाः परमेखरोदेश्यधम्मच्ाने पारदशिन 

च्छासन् दिष्कियस्ते मधुरं संललाप। अनेन प्रकारेण त उत्सवस्य सप्त- 
दिनानि यावत् मङ्गला्थकान् बलीन् भुञ्जानाः खेषां पुव्वैपुरुषाणां पम् 

९३ परमेश्वर प्रशशंखः। अनन्तरः निखिलसमाजः पुनः सप्तदिनान्युत्सवं 
९४ कन्तु सम्मन्त्य तानि सप्तदिनान्यानन्देन यापयामाद्ः। अपरं धिद्भदीय- 

नरपति हिव्कियः समाजाय सदखं ठटघभान् सप्तसङखाणि मेषांख 
ददो, अधिपतय समाजाय सहखं टषघभान दश्सदखाणि मेषांश्च 
ददुः, अपर याजकानां मध्योया बहवः खान पयतान् चछलवांसः। 

९५ अपरं याजके लंवीयेश्च समं यिद्कदावंश्स्य निखिलसमाज इखायेल्- 
वंशस्य मध्याद् अगते निखिलसमाज इखायेलदेश्रात् समागताः प्रवा- 

९६ सिनो यिद्कदादेशनिवासिनख सव्वं चानन्दः चक्रिरे । सनेन प्रकारेण 

यिरूष्णलमे मदान् खानन्दे। बश्ुव,यत इखायेलीयन्टपरस्य दाय दंशीय- 
स॒लेमनः समयमारभ्य यिरूश्ालम र्तादटक् नाभवत् 
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४१६ वंश्ावल्या दितौ यं पुस्तकं । ३९ ध्यायः। 

अनन्तरः याजक्रा लेवीयाश्च प्रात्याय लाकेभ्य अाशिषं ददुः, तेषां ९७ 

शब्दा खा श्रयन्त, अर्थं तस्तघां प्राथना तस्य पविचं वसतिस्थानं खगं प्राप । 

२९ एकचिंशाऽध्यायः। 
९ पत्तलिकादौनां विनाश्टः २ दिष्कियेण याजकानां पय्यायनिरूपणं ५ लाकेः प्रभत- 

नेवेद्यानाम् आनयनं १९ याजकभ्याऽश्द्ाने दिष्कियेणाध्यक्षाणां नियोजनं २० 
दिष्कियस्य सत्कग्म तस्य फलप्रा्भिख । 

ख्तेषु समा्षिं गतेषु तत् स्थानं समागता निखिलेखायेलीया लोका ६ 
यिद्कदादेश्स्नगराणि प्रविशन्तः प्रतिमानिवदं बभञ्जखेत्यरक्तान् 
चिच्छिदुः, यावच सव्वेया सव्वघां निःष्रेषं नाभवत् तावत् निखिलयि- 

इदादेश विन्यामीनदोश इपुयिमदेशे मिनश्ष्दिश च भ्टगुखानानि 
वेदीचख बभञ्मुः। अनन्तरम् इखायेलवंशौयाः सन्ये खं खं विषयं खं खं 
नगस्च्च पुन जग्मुः 
परः हित्कियः परमेखरीयशिविरस्य दारेषु होमाथेकानां मङ्ग- ९ 

लाथेकानाच्च बलीनां दानाय परिचय्याथें घन्यवादाथं परषंसा्थंच्च याज- 
कानां लेवीयानाञ्चोपासनकम्मेण्यके कस्यां शान सारेण याजकानां लेवीया- 
नाच्च पय्योयान् नियुयुजे। अपरः हामाधम् अर्थतः परमेच्रीयश्णा- इ 
सत्रस्य लेखनानुसारेण पातःकालिकानां सन्धाकालिकानां होमानां छते 

विश्रामवारेव्वमावस्यासु वाधिकोत्छवेषु च कत्तेव्यानां होमानां छते च 
न्टपस्य सम्प्तिता दातव्यम् अंशं निरूपयाच्चकार | अपरः याजका ४ 

लेवीयाख्च यत् परमेश्सोयश्रास्त्ने समासक्ता भवेयुरिति छते स तेभ्यो 
ऽशदानाधं यिरूश्लमनिवास्निा मनुजान् अदिरेश 

खुतस्य निदेश्स्य प्रचारमाचाट् इखायेलोयवंश्णः प्रथमजातानि ५ 
प्र स्यव्राच्तारसतेलमघ्वादीनि भृम्यत्पन्नद्रयाणयातिबाड्ल्येन समानिन्यः, 

निखिलद्रव्याणां दश्रमांशानपि प्रभूतत्वेन समानिन्युः। अपरः यिद्दा- ९ 
देशस्यनगरेषु वसन्त इखायेल्वंशौया यिद्ृदावंशोयाश्च लोका पि 
मोमेवाणां दशमांशं निजपभोः परमेचखरस्य छते पविचीछछतानां पविच- 
व्याणां दश्मांश्च्चानोय राणी चकः। ढतीयमासे ते तेषां राशोनां 
सञ्चयनम् खारभ्य सप्तमे मासि समापयामास्ः। च्चनन्तरं हिक्का 

ऽध्यच्ताख्च समागत्य तान् राशीन् विलोाक्व परमेशखरः तस्य पजा डइखाये- 
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३१ अध्यायः । वंवल्या दितो यं पुस्तकं । ४९७ 

€ लोयलाकांख धन्धान् जगदुः अपरः हिष्कियस्तान् राशोनधि यज- 
९० कान् लेवीयांश्च पप्रच्छ । ततः सादोकख वंशजातो ऽसरियनामा पधान- 

याजकस्तं प्रतिजगाद, यदवधि लोकाः परमेखरस्य मन्दिरः नेवेयम् 
आनेतुम् आरेभिरे तदवधि भ्योज्यं वस्त॒ प्रश्धतं समभवत् पभूतच्चाति- 

रिच्यते बतः परमेश्वरः खीयलोाकेभ्य आशिषं ददो तेनैष धनराशिरव- 
शद्धा ऽभवत् 

१९ अनन्तरं डिष्कियः परमेशखरसख मन्दिरे ऽगाराणां निम्माणायाज्ञा- 

१२ प्रयाच्वकार तेन ते ऽगाराणि निम्ममिरे। अपर नैवेद्यानि दश्मांगप्ान् 
पविचरीकछतानि वस्तूनि च विश्ास्यत्वेन तन्मध्यम् चखानिन्दुः, तेषाम् 
अध्यच्ताणां मध्ये लेवीयः काननियेो मुख्यस्तस्य ्वाता शिमिधिख दितीय 

१३ आसोत् । खपरः यिदियेलो सिसवो नहतो ऽसादेला यिरेमाता योषा- 
वद इलीयेला विश्मखिबो माता विनायञ्चेमे डिष्कियस्य खपसेश्चसी- 
यमन्दिराध्यच्तस्यासरिवस्य च निदेशात् काननियस्य तदीयभ्नातुः शि- 

९४ मियेच्ाधीना अधिपतयो ऽभवन् । अपरं विन्नाः सता लेवीयः करिः 
प्राच्या दिशे दारपाल असीत् स परमेखरोरष्टेन निवेदिलवल्लूनां 
मदापविचवस्तूनाद्चाएनाथम् रोदेन खेच्छवा निवेदि तवस्लृनाम् 

९५ अध्यच्त खासीत्। तस्यान्ञाग्राहिण रुदन विन्धामीने येश्रूयः शिमयिये 

$मरियः शिखनियवच्चेमे याजकानां नगरेषु खेषां च्ु्रमदद्भयो माटभ्ये 
९९ विश्वासखत्वेनां्वितस्णे नियुक्ता खासन् तदतिरिक्तं वत्सरचयवयस््ा- 

स्तता ऽधिकववस्कावायेयुरुषा वंश्ावले लिखिता असन् ये च नि- 
जपय्थायकमात् परि चय्थाथं काग्यैकरणाथं वा दिने दिने परमेश्रस्य 

९७ मन्दिर प्राविशन्, अपरः निजपिदवंश्रानुसारेण वंशवला लिखिता 

विंशतिवत्छर वयस्कास्तता ऽधिकवयस्का वाये याजका लेवीयाश्च खीये 

९८ खीये कार्थं पय्यीये च नियुक्ता चासन्, वंश्वलो लिखितास्तेषां परि- 
जनाश्चार्थतस्तेषां जायाः पुता दुह्ितरशवैतेवां सम्प्रणंसमूहाय तेरशा 

१८ च्यदी यन्त, य तत्ते विश्वास्यत्वेन खान् प्रयतान. अकुन्वैन् । अपर इारोण- 

वंश्रौवयाजकानां छते तेषां नगराणं सीमान्तःपातिच्तेचेव॒ प्रतिनगरं 
निर्णीतनामानो मानवा याजकानाम् खकैकस्ममे पुरुषायांशवि तरणार्थं 
सेवीयानां मध्ये वंश्रावनलो लिखितेभ्यः सव्वभ्य्चां शएवितर णाथ नियक्ता 
असन्। 

९० इदिच्कियो विद्भदाः सर्न्वचैतादृश्रं चक्तवान् स निजप्रभेः परमेश्वरस्य 
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४८ वंश्ावल्या दतीं पु्तकं | ३२ अध्यायः) 

साच्ताट् उत्तमं तुट्िजनकं सद्यश्च कम्मे चछलवान् । स निजेखरस्यान्वेष- ९९ 
णाथम् संअसीयमन्दिरस्य परिचय्धां शास्रं विधिच्चाधि यस्मिन् कर्म्मणि 
प्ावत्तेत तत् निजनिखिलान्तःकरणेन समं छत्वा प्राच्रता बभूवान् । 

रर दाचिंशाऽध्यायः। 
\ सन्डेरीवेन यिकूशालमस दिष्कियस्य च रोधनं < द श्ररस्य चैपरोत्येन सन देरीवस्य 

कथनं २० दिष्कियस्य प्राथेनं परमेञ्चरस्यात्तरं ₹४ दिष्कियस्य पोडायाः प्रतौकारः 
२७ तस्य धम्य कथनं २२ तस्य निधनच्च। 

रतेभ्यः कम्मग्यः सत्यतातख परम् अग्ररीयोा नरपतिः सन्देरीक ९ 
ष्यागत्य विद्कदाजनपदं प्रविवेश प्राकारवेद्ितानां नगराणां विरु 
शिविरं स्थापयित्वा तानि पराजयितुं मतिं चकार च। तते हिष्कियः ₹ 
सनदरीवस्यागमनं विरूणालमस्य विदं सङ्गामा्थं तस्य मनसच्च 
विज्ञाय नगरस्य वदधिःखितानां प्रखवणानः सलिलानि रोड निजाध्यच्तः द 
पराकमिलाकेख समं मन्तयाद्धकार् ततस्ते तस्य साहाय्यं चक्रः| परम ४ 
ऋअश्रूरीया पतय खागत्य कुतो बड सलिलं प्राश्रयुरिति गदित्वा नह- 
बो लोकाः समत्य सव्वौणि प्रखवणानि देशमध्येन वहत् खोतच् ररुधुः। 
च्छपरः हिष्कियः खं बलवन्तं विधाय भप्रप्राकाराणां सर्व्वेषां जीडारः ४ 
छत्वा तान प्राचे दुगेसमानान् चछछृवान तस्य वह्िच्रापरमेकं प्राकारः 
निम्मापयामास दायुट्नगरस्थमिल्लुमामकस्य स्थान जीणार चकार 
अभ्चूतान्यस््राणि फलकानि च सञ्िचाय | चपर लोकानाम् उपरि ९ 

सेनापतीन् नियोज्य नगर्दारस्थसच्रिवेश् खसम्मुखे तान् संग्टद्याश्रास- 

जनवँ वच इदः जगाद, यूयं बलवन्तः साषसिनश् भवत, ्छपश्रसोय- ° 

पात् तस्य सङचरात् लाकनिवदाच्च मा बिभीत चासयुक्तावा मा 
भवत। पण्यत तस्य सद्ायेभ्यो ऽस्माकम् अधिकाः सद्ाया विद्यन्ते। 

परः पश्यत मांसमयोा बाड्स्तस्य सहायः किन्वस्माकम् उपकाराया- = 

खानधि याघधनाय चास्माकं प्रभुः पर्मेश्चरो ऽस्माकं खङहाये विद्यते । 

तता लाका विद्कदीयनरुपते दि व्कियस्य बचसि विश्ासं चक्रिरे । 
अनन्तरम् अग्रीय नरपतिः सन ङरोवो लाखीशस्य विख एतना- < 

भिः समं स्थितिकाले चिद्दोयनरपते ददिषव्कियस्य समीप विरूग्लमे 
विद्यमानानां सर्न्वघां यिष्दीयल्लोकानां समीपश्च निजदासान् यिरूशा- 
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३२ अध्यायः वंश्ावल्या दितोयं पुस्तकं ४९६ 

१ ५ 

९१ 

५. 

६९ 

१.४ 

१५. 

६९ 

१ ॐ 

१८ 

२९ 

# ‹ 1 

९९ 

लमं प्रदिव वाच[मिमाम् दिदेश, च्भ्रूरोयः ्ितिपतिः सनदेरीवेो 
वच सदं वदति, यूयं इषटनगरे पिरूशालमे सन्तिटमानाः कस्मिन् 

विश्वासं कुरुष्वे? स्माकं प्रभुः परमेखरो ऽस्नान् खश्रूरीयन्टपस्य 
इस्ताट् उड्धरिष्यतोति वाक्येन हिष्कियः कि युश्मान् त्त॒धयाटष्णया च 
खापादयितुं न भ्रमयति? रष डिष्कियःकि तस्येवभ्टगस्थानानि वेदीख 

नादवयत् ? अपरः यूयम् र्कस्या वेद्याः सम्मुखे भजमं करिष्यध्वे तदु- 

परि धूपान् ज्वालयिष्यष्वे चेमाम् खान्नांसकिंयिद्धदावंशं यिरूशएालम- 

निवासिनख नादिशत्? मया मदीयपिढलेकख पररेशोया निखिला 
जातीः प्रति यद्यद् अक्रारि युयं किं तन्न जानीत? प्ररदेशौयजातीनां 
देवाः किं मम स्तात् खं खं जनपदम् उद्धारयितुं शेकुः? मदीयपिह- 
लकाया या जातोरुदच्छिन्दन् तासां देवानां मध्ये का देवो निजग्रजा 
मम इस्ताद् उद्धुत्तम् अशनात्? तहि युद्ाकम् इश्चरःकिमम इस्ताद् 

युष्मान् उद्धनत्त शच्यति ? च्छत इदानीं डिष्कियो युश्रान् न भ्रमयतुः 

युश्मान न वञ्चयतु, युयं तस्मिन् मा विश्वसित, यतः कसश्याञश्िच्जातं 
वा कस्यचिव्जनपदस्य को$पि देवो मदीयडस्तात् मदौयपिटटलाकानां 

इस्ताच खप्रजा उद्धारयितुं नाशनोत्, ठतो हेते युख्नाकम् रसेऽपि 
मदीयडत्ताट् युद्मान् उद्धरयितुं कदापि न शच्छति। तद्भिन्नं सनद्ेसे- 

वस्य दासाः प्रभोः परमेश्रस्य तदीवदासस्य हिष्कियस्य च विरूढं पुन- 
रिकं बभाषिरे। अपरम् डखायेलः प्रभः परमेश्वरस्य निन्दाम् चप- 
वादाथ॑द्च स पचैरोतादटश्रं लिलेख, यथा, अन्यजनपदोयानां देवा याटक् 
मदीयदहस्तात् निजप्रजा उद्धार यितु नाशक्रवन ताक दिष्कियस्ये खसे 

$पि खौयप्रना मद्रेयहस्तादट् उद्धारयितुं न शच्छति। अपर ते नमर 
बश्ोकत्तम् इच्छन्तः प्ाकारोपरिस्थानां यिरूशालमीयमनुजानां शङ्खं 
चासायच्च यिद्धदीयभाषया तेषां समीपे कालादहलं चकरुः । सपर भित्र 

देशीयजातीनां ये मनु जइस्निभ्मिता देवा धिरूशालमस्येश्वरं तेषां 
सदृशं विच्ञायते तस्य वेपरीव्धेन बभाषिरे। 

चऋनन्तरः डिन्कियो प खामेसस्य तनये भविष्यदादी धिशएयियन्ै- 
तन्निमित्तं खें प्रति प्राथेनां परिदेवनाश्च चक्रतुः अपरः परमेश्वरेण 
परहित ण्कादूता श्रूरीयन्टपस्य शिविरे निखिलान् पराक्रमिणेा मनु- 
जान् प्रधानलाकान सेनापर्तंख व्यापादवामास ततः सनदेरीवो ख्लान- 
मखः सन् निजं जनपदः प्रजगाम । नन्तरं तस्मिन् निजदेवस्य 
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४२० वंश्षावल्या दितीयं पुस्तकं । ३२ अध्यायः । 

मन्दिरं प्रविष्टे तदीयात्मजेा तस्मिन्नेव स्थाने खङ्गेन तम् अवधिष्ट । अनेन २९ 
प्रकारेण परमेखरोा डिषव्कियं यिरूप्ालमनिवासिनच्ाग्ररीयन्टपतेः 

सन् हेरीवस्य इस्ताट् सप्ररोषामपि सन्व॑घां इस्ताद् उद्धारयाञ्चकार 
सव्वता दिशो ररच्तच। तस्माद् बहवो यिरूष्रालमम् गव्य परमे- २२ 
खराय नेवद्यानि विद्धदीयब्टपतये दिण्कियाय चोपायनानि ददुः, 

च ततः पर सव्वासां जातीनां ट्च महान् बभ्च्व। 

तस्मिन् समये हिष्कियोा ग्टतप्रायः पीडितः सन् परमेशखरं प्रति २४ 

पाथनां चकार, ततः सं तं पतिजगादाश्चयैकियाच्च दशयामास | किन्तु २५ 
दिष्किया बादग् उपकछछतस्ताटक् छत्रा न श्दूत्वा गव्वितमना बभूव, 

तत्कारणात् तं पति विद्धदां यिरूए्लमच्च प्रति कध उद्श्व। तथापि ९६ 

दिष्किये यिरूप्यलमनि वासिषु च मनोागव्व विद्धाव नस्नेषु श्वतेषु चि- 
ष्कियस्य जीवनसमये तान् प्रति कोधो न प्राकाशत।' 

खतस्य हिष्कियस्यातीव प्श्ूतम् रेखय्थे सम्मानच्चासोत् स च खां २७ 

रजतकाञ्चनमणीनां सुगन्धिदरवयाणां फलकानां सरव्वपकाराणं मनोहर. 

भाजनानाच्च भारडागाराणि निम्मापयामास। अपरं श्टूम्यत्पन्नानां शस्य- २८ 

जाच्तारसतलानामपि भाण्डागाराणि नानाविध्पभ्बूनां कतं गानि 

मेषव्रजानां छते शलाख निम्मापयामास । अपरः स खस्य छते नग- २८ 
राणि चकार गेोमेषादीनाञ्च त्रजान् सच्चिचाय यस्माद् ईर स्तस्मे 
प्रश्रूतं धनः प्रादात्। रष हिष्किय ऊद्धस्थगीदानाभिधानतायानां २० 
धारां रुधा शम्यध छजुमागंण दायृद् नगरस्य पञ्िमपाग्ैम् अानि- 
नाय, अपर दिष्कियः सव्वकार्ैवु छतार्थी बश्चव | किन्तु जनपदे छत- २१ 
स्याखय्यैकम्मेणो विति षष्टं बानिलीयाश्यच्तेततं प्रति दूतेषु पेषित- 
वत्छीशस्सतं परीच्ितुं तस्य मनसः सव्वंभावं प्रकाश्यितुच्ेच्छन् तं 

परितत्याज । 

हिष्कियस्यावशिद्धं चरिचं तस्य धम्मेकम्मोणि चानाससुतस्य भवि- २ 
व्यद्वादिनेा विशायियस्य दश्रंनपुस्तके चिद्भदीयानाम् इखायेलीयानाच् 
च्ितिपतीनां पुराटत्तपुस्तको च लिखितानि विद्यन्ते। अनन्तरं दिष्विये २२ 
निजपिटलोकेः सां मदानिनां गते मनुना दायुद् वंशस्य परोच्सश्ाने 
तं निदधिरे, अपरं यिद्कदीया विरूए्लमनिवासिनख्च मनृजास्तस्य 

निधनकाले तस्य सम्मानं चकरिरे। ततः परं तस्य तनयो मिनश््िस्य 
पटं राजत्वं प्राप । । 
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३२ खध्यायः। वंग्वस्या दितीयं पुस्तकं । ४२१ 

३ चयस्तिंशेऽध्यायः । 
१५ भिनशः कुराजत्वं र नानाविधद्वप्जनं १९ तस्य वन्दोभवनं पनः खदेशागसनं 

परसमेखरस्य परिचरणं ९८ तस्य विहतिः २० तदौयतनयस्यामानस्य निधन । 

९ मिनशिदादशवत्छरवयसि राजत्वं कन्तुम् खारभ्य यिरूएालमे पञ्च- 

९ पञ्चाशदत्सरान् राजत्वं चछछवान् | किन्तु. परमेश्वरः इखायेलीयवंशस्य 
सम्मुखादट् यान् अन्यजातीयान् दवयाञ्चकार, तेषां छणाद्दाचासरसमानं 

कुल्सिताचारुं स परमेशख्रस्य साच्तात् चकछ्लवान् | 

६३ तस्य जनको दिष्कियोा यानि भ्टगुख्थानानि विनाशितिवान स तानि 
पुनव्वीरं निम्मोपयाच्चक्रार, अपरं वाले निमित्तं वेदी निम्भापयाञ्चकार 
चेत्यरच्तान् स्थापयाच्चकार छत्खम् ्ाकाणीयनच्तचगणं पणनाम सिघेवे 

४ च | परः विरूशलमे मम नाम सदाकालं स्थास्यतीति वाक्च पर- 
मेखरो यन्मन्दिरिमधि कथयामास तस्मिन् परमेखरीयमन्दिरेस वेदों 

५ निम्मापयामास, अपरं परमेश्वरीवभवनस्य इयोः प्राङ्गणयोः स गगनी- 
€ यतारकाणां छते वेदी निम्मोपरयाञ्चकार। अपरं स दित्रेमोपव्यकायां 

निजात्मजान् वङ्िं प्रवेश्याच्चकार गणकत्वं मोदनत्वद्चाचचार माया- 
विनां श्रतविदां गुणिनाच्च कम्मं चछवान् इत्यं स परमेशखरं काधयितुं 

ऽ तस्य गोचरे बद्कनि कुत्ितकम्मोणि चछछछवान् । अपरः स खनिर्म्मितां 
प्रस्तरमवीं प्रतिमां मन्दिरे स्थापयामास, किन्तु तन्मन्दिरम् अधोखसे 
दायुदे तदीयस्ुताय सुलेमने च वचडद्ं कथितवान् तस्मिन् मन्दिरे 
सन्व॑घाम् इखायेलीय वंशानां मध्यात् मयाभिरूचिते यिरूएएलमे च निजं 

न्नाम निद्यं मवा स्थापचिव्यते। किञ्चाहं तान् यद्यद् आज्ञापितवान् 
मूससः करेण च यां व्यवस्थां वान् विधीन् वाञ्च राजनीतीस्तेभ्यो ऽददां 
ताः सववाः पालयितुं यदिते यतन्ते, तद्दि यो जनपदसतेषां पुव्वेपुरुषाणां 
छते मया न्यरूप्यत, तस्य जनपदस्य मध्याद् इखायेलीयवंश्ख पदम- 

< इम् इतः परं नापसरिष्यामीति। अनेन प्रकारेण मिनि विंह्ृदीय- 
लाकान यिरूए्लमनिवासिनञख भ्रमयन् इखायेलीयवंशनां सम्मुखात् 
परमेशखरेणेच्छिन्नानाम् अन्यजातीयानां क्रियाभ्यो ऽप्यधमाः किया 

९० कारयामास । अनन्तरः परमेश्वरो मिनशिं तदीयप्रजाञ्वापदेश्भारतीं 
वयाजहार किन्तुते तच मनांसि न निदधिरे। 

९\ नन्तरं परमेश्वरस्तेवां प्रतिक्रलम् अशुरोयमदीपतेः सेनापतीन् 
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भरर वंशवल्या दितीयं पुस्तकं । ३९ अध्यायः। 

च्यानिनाय तेन ते करटकानां मध्ये मिनशिं त्वार कूटी यष्टङ्ले बद्धा 
बाबिलं निन्दुः। तच सो ऽन्तं किटः सन् निजप्रभु परमेखरं प्रसा- ९९ 
दयाञ्चक्रे खोयपुव्वपुरूषागाम खरस्य गोचर अत्मानम् अतिशयं नसं 
चकार च| दइत्ं तस्य सन्निधी तेन प्रार्थनायां तायां स प्रसन्नो ९१ 
श्रूत्वा तस्य प्राथनां निशम्य तं पुन चिरूश्ालमम् चानीय प्राप्तराज्यं 
चकार, तते यिद्धवा रवश्वरोा ऽस्तोति मिनशिः परिज्ञातवान) 
तदनन्तरं स दाचुट्नगरस्य वदिःखप्राकारं गोदानस्य पञश्िमपाख १४ 

उपत्यकायाः सच्निधो मत्छदारः यावत् निम्माप्यात्तीगोचं छत्वा विताय 
ाफलाख्यगिरिणा सह संयाजयामास। अपर यिह्दादेश्स्य प्राकार- 

वेट्ितेषु निखिलनगरेघु वाह्िनीपतौन् नियोजयामास । अपरः स १५ 
इतरान् दवान्, विश्रषतः परमेशखरस्य मन्दिरख्धां प्रतिमां परमेखरीय- 
मन्दिरस्य शलिचये विरूएएलमे च खेन निभ्मिता निखिला वेदी 
द्वयित्वा नगराद् वदि निचिच्येप। अपर परमेश्वरस्य वेदीं संस्याप्य १९ 
तस्यां मङ्लाघकान् प्रषंसाथेकांख नलीन ददा, अपरः यिद्धद्ावंशम् 

इखायेलः प्रभोः परमेशखरस्य परिचरणम् अादिदेश। तथापि मन॒जा- ५७ 

स्तदानीमपि ग्दगुख्यानेषु बलिदानम् अकुव्वेन् किन्तु केवलं खेषां पमु 
घरमेशख्रम् उदिश्य तद् अकुन्बन्। 

र्तस्य मिनश्ेरवशटि्ः चरितं निजेश्वरस्य सद्विधोा पायनम् इखाये- १८ 

लीयप्रभोः परमेश्वरस्य नामधेयेन ये प्रदशकास्तेन सदह सम्भाषितवन्त- 

स्तेघां वचांसि चेखायेलोयक्ितिपतीनां पुरारत्तपुस्तके लिखितानि वि- 
दयन्ते। अपरः तस्य प्रायेना तस्यानग्टहीतत्वं तस्य निखिलं पापम् अत्या ५९ 
चार्ख, अपरः तस्य नसरीभवनात् प्राक् स्थाने स्थाने भ्यगुखानचेयटच्त- 
खनितप्रतिमृरत्तीनां स्थापनद्चेतेषां सर्व्वेषां विडतिः प्रदशंकानां ग्ररेषु 
लिखिता विद्यते। 

अनन्तरं मिनशिः खोयपिटले केः सद्ध महानिजां जगाम तना मनुजा- ९० 
स्तस्य निजगेद्े तं शसप्राने निदधिरे, अपरः तस्य तनय खमोानस्तस्य 
पदे राजत्वं प्राप। माने दाविंशवत्सरववस्कः सन् राजत्वं कत्तुम् ९१ 
च्यारभ्य यिरूप्रालमे दधा वत्र राजत्वं चञछ्लवान्। तस्य जनका मिनि ९९ 
यादृक् छतवान्, सा ऽपि तादक् परमेश्रस्य साच्तात् कुत्छिताचारं 
चकार । तस्य ताता सिनश्िया याः खनितप्रतिमूर्तीः छतवान् ता 
उदिश्यामानेा बलिदानं चकछवान तासां प्ररिचरणच्च चकार) किञ्च १द 
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२४ अध्यायः । वंशावल्या दितीयं पुस्तकं । ४ 

तस्य जनको मिनि परमेश्वरस्य सन्निधो याटग् खात्मानं नम््म् खकरोात् 
स तथा न चकार, किन्त्वामेानः कमनो ऽधिकम् खपराधं चकार । 

९४ अनन्तरं तस्य भ्टत्यास्तं प्रति डेद्धं विधाय तस्य भवने तम् ऋबधिषुः। 
९५ अपरः देशीयलाका अमानस नरपते न्इकान् स्वान् इत्वा तस्य पकं 

योश्ियं तस्य षदे राजत्वे ऽभिविषितिरे। 

३४ चतुसलिंशाऽध्यायः। 
९ याशियस्य सुरालयं ६ सुराच्चाबादुरोकरणं ८ मन्द्रस्य जोणाद्वाराथ लोकानां 

नियोजनं २४ व्यवम्यापस्तकस्यब्ररपण् राज्ञ सत्रिधा प्रषणञ्च २२ डल्द्एया भविष्य- 

इच नं २८ व्य वस्थापस्तकस्य पठनम् दृश्रण साकं नियमकरणच्च। 

९\ याशियि ऽखटवत्सरुवयस्कः सन् राजत्वं क्तम् उपक्रम्य यिरूए्लम 

९ णकचिंश्षदत्छरान् राजत्वं चछलवान्। स परमेश्वरस्य समन्तं सत्काम्माणि 
चकार निजयपृव्वेपुरुषस्य दायृूदो व्मनि चचार तस्य दच्िणं वामं वा 
प्रति न परावदृते। 

९ तस्य राजत्वस्याटमे वत्रे स तरुणः सन्नपि निजपुव्वेपु रुषस्य दायूद 
डरः गवेषयितुम् उपचक्रमे। परं द्वादशे वत्सरे स भ्गुष्यानानि 
चैत्यटच्तान् खनितान् गलितधातुनिर्मितान् वा विग्रहां द्वयित्वा 

४ यिद्कदादेशं विरूश्लमच् परिव्कत्तम् आरेभे; मन॒जास्तस्य समक्तं 
बला वेदी बेभन्लः, तदुपरि स्धापिता रवेः प्रतिमा तेन छेदया- 
चक्रिरे, चैत्यच्ताः खनिता गलितधातुनिम्मिता वा विय्द्ास्तेन भक्ता 
धूलिवत् चुणेयाद्धक्रिरे, अपरः ये तान् उदिश्य मखम् कुर्व्वन् तेषां 

५ उसशानापरि दात् तानि चुणानि व्कोग्धैन्त। याजकानाम् खस्थीनि च 
तेषां यजच्नवेदीनाम् उपरिख्ात् तेन दादइयाच्वकिरे। स्त्थं स यिद्कदा- 

€ दषंयिकूष्लमच्च परिचार | च्छपर मिनशरिफयिमस्य शिमियोनस्य 

७9 चच नगरेषु नप्तालिं यावत स सव्व लाकानां भवनान्यनु सन्दधे | वेदश्च 

व्यत्त भञ्चयामास खनितविग्रहान् धूलिवत् चुणयामास छृत्ख 
ङ्खायेलीोयजनपदे द्धय्य॑प्रतिमाण्डेदयामास च, ततः परं विरूणालमं 

प॒नराजगाम। 
८ अपरं तस्य राजलत्वस्याष्ादष्ो वत्सरे जनपदस्य निवेशस्य च परिष्कर- 

णात् पर्स परमेश्वरोयमन्दिरस्य जीरणाद्ारायेम् अत्स॒ल्तियस्य तनयं 
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४२8 वं्रावल्या दितीयं पुस्तकं । ३४ अध्यायः 

श्रापानं नगराध्यक्तं मासेवं यावाइसस्य तनयं येयाद्ं पुरादत्तलेख- 
कच्च पेषयामास । ततस्तेघ मदायाजकस्य डिल्किवस्य समीपम् उपस्थि- < 

तेघ परमेखरस्य मन्द्रम् खानीतानि स्जतान्यथता मिनशवंशस्ये- 

पयिमस्य कछत्लस्यावश्िटेडायल्व शस्य छत्लस्य विह दावंशस्य विन्या- 

मीनवंशस्य यिरूएालमनि वासिनाच्च कर्ेभ्योा लेवीयदारपानलेः सङ्दीं 

तानि स्जतानि तम्या ईदीयन्त। अपर ये परमेश्वरीयभवनाध्यत्ताः ९० 
कायम् खसाधयन् तेषां करेघ ते तानि समपेवामाखः। तेतु मन्दिरस्य 

जीगाद्धारं कत्ते तद् उण्यितुच्च परमेश्छरौीयमशन्दिरे नियक्तेभ्यः कम्मका- 

रिभ्यस्तानि ददुः। खथयतः खचधारस्थपतीनां वेतनाथं खनितपाषाणानां ११ 
बन्धनकाष्ानाच्च कयाथं चिद्धदौीयन्टपं विनद्ानाम् अगाराणां ग्रइका- 

खस्थापनार्थंच्च तानि ददुः] ते मनुजा विश्वास्यत्वेन कम्मं चछछ्लवांसः। ९२ 
अपरः तेषाम् खध्यत्तत्वे यदत वदिवदैत मिरारिवंशीवे लेवीयो 
सिखरियो भिखल्नमखेतिनामानो किदातीयो तदन्यलेवीयाखा्थता 
वाद्यवादने निपुणाः सर्व्वं नियुक्ता आसन् | ते भारस्वाहकानां सरव्व- ९३ 
प्रकार कम्मंकारिणाच्चाप्यध्यच्ता असन् परः लेवोयानां मध्ये केऽपि 
लेखका अधिपतयो दार्पालाश्वासन् | 

अनन्तरः परमेश्वरस्य मन्दिरम् खानोतानां मुद्राणां वह्िरानयनकाले ९४ 

याजको हिल्किये मुससा इस्तेन लिखितं परमेखर यच्यवस्थापुश्तकां 
लेभे । अनन्तरः डिल्किय उत्तरं कुव्ब॑न लेखक एफनं जगाद, मया पर- १५ 
मेखरस्य मन्दि रे यवयस्थापुस्तकम् अलम्भि। अनन्तर दिल्कियस्तत् पुस्तकं 
श्फनाय ददा । अपरः ्एफनस्तत् पुस्तकं राज्ञः समीपं समानीय युन- ९९ 
व्वोारः नरपतेः समच्तम् इति निवेदयामास, खदासान प्रति भवता समा- 

दिद्टानि निखिलकम्भाणि तिः कियन्ते। परमेखरस्य मन्दिरे लब्धा निखि- ९७ 
ला मुजास्तेः सङ हीताः कम्मेध्यच्ताणां कम्मेकारिणाच्च करेघ॒ समपेवा- 
श्चकिरे। नन्तरं लेखकः श्फनो नरपतिं वच इदं विच्धापवामास, ९८ 
याजको हिल्कियो मद्यमिद प॒स्तकम् अददात् । नन्तरं एफना मद्ी- 
पतेः साच्तात् तत् पपाठ | तदानीं साजा वस्य यवस्थापुस्तकस्य वचांसि १९ 

निशम्य निजं वसनं विच्छेद | अपरः राजा दिल्कियं एफनस्य तनयम् २० 
अदौकामं मीखायस्य तनयम् खक्वोरः लेखकं एपानम् अखसायनामकं 

राज्ञ र्कं दसच्चेद्याद्रापयाच्चकार, युयं गत्वा मम छत इखायेल्वं्स्य ९९ 
यिद्कदावंशस्य चावश्टिलाकानाच्च निमित्तं तस्य लब्धस्य पुत्तकस्य 
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२8 

॥‰: 

द 

२४ 

२४. 

९६ 

॥ | 

९९ 

° 

१ 

ऋअध्यायः। वश्ावल्या दितोयं पुस्तकं । ४२५ 

वाक्यान्यधि परमेश्वर एच्छत, यत खतस्मिन् पुस्तकं य द्यल्ि खितम् च्यार्ते 
तदाचरणायासमाकं पृव्वेप॒रुषाः परमेश्वरस्य वाक्ये नग्ररहीतवन्त रख्त- 
त्कार्णाद् स्माकं विरूद्धं परमेश्वरस्य महाक्रोधः प्रज्वलित ऋात्ते। 
अनन्तरं हिल्कियोा र्ता नियुक्ता लेका इदहेसपोाच्स्य तिक्राद- 

तनयस्य शल्तुमास्यस्य वसनरच्तकस्य जायाया डल्दाभिधानाया भवि- 
व्यदादिन्धाः समोपं जग्मुः । सा विरूष्ालमस्यपाटश्लायाम् अवसत् | 
नन्तरं ते तदचस्तस्ये कथयामासुः। 

सातु तान् अआचचच्ते, इखायेलः प्रभुः परमेश्वर इदः वचा वदति, 

यो मनुजो युद्यान् मम समीपं प्रादिणेात् तस्मे वच इदः कथयत। पर- 
मेर इति वाचं ब्रवीति, पश्याहम् रखतत् स्थानं तन्निवासिनख प्रत्यमङ्ग- 

लम अथता यि्धदौीयब्टपस्य साच्तात् पठिते पुस्तके लिखितानां निखि- 
लश्ापानां फलं घटयिष्यामि। यतस्ते निजनिजदस्तानां क्रियाभि मों 
कोपयितुंमां परिव्यज्येतरदेवान् उदिश्य धुपान् अज्वालयन् ख्तत्कार- 
णाद् ख्तस्य स्थानस्य विरुद्धं मम कोपाः प्रज्वलितवान् न च निन्ना- 
स्यते । परमेश्रं परिप्रष्टुं यु्मान् प्रादिणात् ये विद्कदीयनरपतिस्तम् 
सदं वचो ब्रूत, त्वं यानि वचनान्धाकणेयस्तान्यधोखायेलः प्रभुः पर- 
मेशखर इति भारतीं भाषते, रुतस्य स्थानस्य तच्चिवासिनाच्च विरुद 

मम वाक्येषु त्ववा श्रुतेषु त्वदीयम् अन्तःकरणं कामलम् अभवत्, त्वचचे- 
खरस्य स।च्तात् नम्रा $भवः, मम गोचरे नमौश्ूय जिजवसनानि छ्त्वा 

मम सम्मुखे ऽकम्ट्ॐ तनच्निदानात् परमेश्वरो ब्रवीति मयापि त्वदीयं वच 
अकणितं। पश्याहं त्वदीयपिटलाकैः समं त्वां संग्रहोव्यामि त्वं न्या 
निजश्सशाने संग्र(डीष्यसे किच्चाहइम् रखुतत् स्थानं तच्निवासिनच् प्रति 

यान्यस्ुभानि घटविव्यामि तानि तव चात्तुघाणि न भविव्यन्ति। अखन- 

न्तरं ते राजानं तां वात्तां जगदुः । 
अनन्तरः राजा दूतान् प्रहित्य विद्ृद्ादेश्स्य विरूएलमस्य च 

निखिलान् प्राचीनलाकान् संजग्राद। अपरं नरपतिः परमेश्वरस्य 

मन्दिरं जगाम, यिद्कदारेशोयाः सव्वं नरा यिरूशालमनिवासिना 

लोका बवाजका लेवीया महान्तः च्तुद्राञ्च निखिलमनुजास्तन सह 

वव्रजुः। अपरः स परमेखखरस्य मन्दिरे लब्धस्य नियमपुस्तकस्य निखि- 
लानि वचांसि तेषां कणगाचरे पाठवामास। अपरः नरपतिः खकीय- 

स्थाने तिष्छन् परमेश्वरस्य साच्तात् नियमम् इमं चकार, वयं परमेख्रम 
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४२ वंश्ावल्या दितीयं पुरक । ३५ अध्यायः । 

च्नुगमिष्यामे निखिलमनेभि निंखिलान्तःकर्गेच तस्या ् ञाः प्रामाण्य 
वचनानि विधींश्च समा चरिष्यामः पुस्तके ऽस्मिन् लिखितानि सव्वीणि 
नियमितवाक्यानि पालयिष्यामञ्ेति । अपरं यिरू्ालमे विन्धामीन- २२ 
देशे च विद्यमानाः सव्वं मनुजास्तस्या्या तं नियमम् अङ्गीचक्रिरे चि- 
रू्ालमनिवासिनशचेश्रस्याधतः खेषां पृव्वेपुरुषाणाम् इं शखरस्य निय- 
मानुसारेण कन्तेम् आरेभिरे । परम् इखायेलवंश्स्याधीना यावन्तो रद 
जनपदास्तभ्यो दशभ्यो योशियो निखिलानि णा ह वस्तूनि द वयाञ्चकार, 
रखायेलमध्ये विद्यमानान् सन्पान् मनुजान् परिचय्थाम खथ तस्ता प्रमोः 

परमेश्रस्य परिचयथ्धं कारयाच्चकार च। तस्य यावच्नीवनं ते खेधां 
भूव्वेषुरुषाणां प्रभोः परमेश्रस्थानुगमनात् न निवटतिरे। 

२५ पच्चरिंशाऽध्यायः। 
१ निस्तारोत्सवकरणं २० रणे याशियस्य तलं तस्य शव निधानञ्च २५ तस्य छतं 

लाकानां शचनं विलपनञ्च। 

अनन्तरं याशरियेा विरूप्रालमे परमेश्वरम उदिश्य निसतारोत्छवं ९ 
चछछवान्। मनुजाः प्रथममासस्य चतुदंशदिने निस्तारोत्सवस्य बलीन 
चिच्छिदुः। अपरं स याजकान् तेषां पदेषु न्ययुङ्क, परमेशखरीोयमन्दिस्स्य २ 

सेवनाथं तान् अचछ्वसीच। अपरः स निखिलेखायेलः शि्च्तिकान् रं 
ंश्चराथेपविचान् लेदीयान् बाजार, इखायेलोयन्टपस्य दायुदस्तनयः 
खलेमान यन्मन्द्रिं निरमापयत् तन्मध्ये युयं पविचां मञ्जूषां स्थापयत 
तदीयभारो युञ्माकं खन्धेषु न भविष्यति, इदानीं यूयं निजप्रभोः 

परमेश्वस्स्य तदीयपरजानाञ्वेडायेलीयलोकानां सेवनं कुरुत | अपरम् ४ 

ङखायेलोयन्टपरस्य दायूदो लिखनानुसारेण तदीयतनयचस्य सुलेमनेा 

लिखनानुसारेण च युयं खेषां पिद्वंश्षु खप्रथ्यायेषु नियुक्ता भवत। 
अपरं य॒ष्मदोयभ्नातणाम् अथता लाकानां पिदटवंशरूपष्राखागणानसा- ५ 

रेण लेवौोयानां पिदटवंशस्य विभागानसारेण च प्रयतस्थाने तिरत 

अप्रः मससा दत्तस्य परमेश्वरोयनिदशस्य यइणाथं निस्तारोत्छवीय- ₹ 

बलीन् ्छिनित खान् प्रयत्य निजम्नातणां छत उपकल्पयत। अपर 

याशियस्तच विद्यमानेभ्यः सव्वभ्या निस्तार पव्वीयबलिदानाथं चिंशत् 

सदखाणि मेवशवकान् चछागवत्छांख ददो, तद्धि चीणि सदखाणि 
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३५ अध्यायः | वंश्रावल्या दितोयं पुस्तकं । ४२७ 

र ङषभानपि दद्चि। सन्वाणखेतानि पस्य सम्पत्तेर दीयन्त | अपरः तस्या- 
धिपतयः खेच्छया लोकेभ्यो याजकभ्या लेवीयेभ्यश्च दानं द्दिवांसः, वि- 

शेषता हि ल्कियः सिखरियो यिदहोयेल चैते पर मे्रीयमन्दिरस्याध्यत्ता 
निस्तारोत्सवी वबलिदानाथं षटष्ताधिकेदे सखे मेषश्ावकान् तद्धितं 

€ चीणि तानि दषभान् याजकंभ्योा ददिवांसः। अपरं काननियः शिम 
यियनिथनेलनामकै तस्य खातर दशवियो चियुयेलो योषावदश्ेते 
लेवीयानाम् अध्यच्ता नित्तारात्छवीयबलिदानाथे पञ्चसहखाणि मेषश्ण- 

९* वकान् तद्धितं पञ्चष्तानि टषभान् लेवीयेभ्या ददिवांसः। अनेन प्रकारेण 

परिचय्धायाम् उपकल्यितायां टपतेराक्ञानुसारेण याजकाः खखस्थानेषु 
९९ लेवोयाख्च निजनिजनिरूपितपदेघु तस्थिवांसः । अपरं ते निसतारम- 

हात्सवीयबलीन् चिच्छिदुः, याजका खदस्ते रुधिरः विचकरूः, लेवी- 
९९ ाश्च प्श्रूनां चम्माणि पोत्तालयाच्चकुः। अपरं ते दामायकबलीन् 

लाकानां पिदटवंश्र्राखागणानुसारेण तेभ्यो दानां मुससः पुस्तकं लेख- 
नानुसारेण परमेश्वरम् उदिश्योत्सजंनाधच्च एथक् चकरुः, तदद् टवभा- 

९२३ नपि एटथक् चकरुः । अनन्तरः ते विधिवत् निक्तारोत्छवीयबलोन् वह्धिना 
नभरल्जुः, किन्वन्धान् पवित्मांसान् पाकस्थालीषु पेत्तलपाचेषु कटादेषु 

१९४ च पेचः, निखिललाकभ्यः शीघ्रं परिवेणयाञ्चकरख | अनन्तरं ते खेषां 

याजकानाच्च छत उपकल्पयामाघः यता हारोणवंशोया याजका रजनीं 

यावत् दोमेन मेदोदादहेन च व्यता खासन तस्मात् लेवीयाः खेषां 
९५ इारोाणवं णीय याजकानाच्च निमित्तम् उपकल्ययामासुः। अपरं दायद् 

असफस्य दहेमनस्य राजकीयप्दशकस्य यिदूथुनस्य चाक्ञानसाराद् 
ासफवंश्ोयगायकाः सखेषां स्थानेव्वतिष्छन् दावारिकाञ्च प्रतिदारम 

अतिषछन् ते खेषां काय्याणि न त्यजः, यस्मात् तेषां भ्रातये जेवीया- 

१९ स्तेषां छत उपाकल्ययन्। खनन प्रकारण न्टपते याशियस्याज्ञानसारेण 

निस्तारोत्छवकरणाथं परमश्रस्य वेद्यां हामौोयबलिदानाधच्च तस्मिन् 

१७ दिने परमेश्वरस्य निखिला परिचय्था कल्पिता । समपख्थिता इखायेलीय - 
वंश्रास्तस्मिन् समये नित्तारोत्स॒वं ततः परं सप्तदिनानि यावत् किण्व - 

९८ गरन्धपुपानाम् उत्छवच्च चक्रिरे । भविष्यद्ादिनः श्ण्मूयेलस्य समयमार- 
श्रैताटटङक्तारात्सव इखायेलि कदापि नाकारि। अपरः तदानीं योश 
याजका लवोया निखिलयिद्दावंश इखायेलीयानाम् उपस्थिता लाका 

विरूप्ालमनिवासिनच् यादृशं निस्तारोात्वम् खकुन्वेन् तादृ्म् इखा- 
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४२८ वंष्वल्या दितीयं पुस्तकं । ३६ अध्यायः । 

येलो यद्धपगणोा ऽपि न चक्कवान्। वोशियस्य राजत्वस्याङादशे वत्र ९९ 
खघ निस्तारोत्सवो ऽकारि। 

रखुतत्सव्वंस्मात् परः योशियेन मन्दिरे चष्ति मिखीयो पति निंखुः ९० 

फरातसरितः समोपे ककिमीषे योधनार्थ॑म् आजगाम तता योशिय- 
क्तस्य विरुद्धं जग्मिवान् । किन्तु स दूतान् प्रडदिद्य वचडद कथयामास २१ 
दे यिद्ृदीयराज त्वया सद्र मम किं काथ्थे? आदमद्य तव विरुडं 
नागमं किन्तु येनः वंशेन साकं मम समर आस्ते तस्य विरूडम् अागतवा- 
नम् रं श्वर मां त्ररयितुं खीकतवान् । अता मम सहायाद् इखरात् 
निवत्तख, न चेत् सत्वां वयापादविष्यति। तथापि योशिय ंशखसोय. ९२ 
वदनान्निःखटतेषु निखा वचनेषु मनो न निधाय तस्मात् पराद्युखो न 
भवन् तेन समं समरं कत्तु परवेशं धारयामास मगिदुनामिकायां 
निन्नभरूम रणं कत्तं जगाम च। ततो धनर पते ्याशियस्य गारे २९ 
शरेषु निच्तिप्तेष पतिः खोयदासान् जगाद, खदम् अतीव वयथिता 
ऽस्मि, मां स्थानान्तरः नयत । ततस्तस्य द्ासास्तस्माट् र्यात् तं वद्ि- ९४ 

व्कु्य तस्य ददितीये स्ये आरोप्य विरूशलमं निन्धुः, तदा स ममार 
निजपिटलोकानां श्सष्णने निदधे च। अनन्तरं यिद्धदावंणीया इखा- 
येलवं शी याश सव्वं लाका येशियस्य निमित्तं महाष्रोकं चछवांसः। 
परं यिरिमियो यशियस्य निमित्तं विलापगीतानि रचयामास २५ 

तस्माद् गायका गाथिकाख्ाद्यापि निजनिजविलापगानेघु योशिवम् 

उपगायन्ति लाका विधिमिव तानीखायेलवं्म् च्चादिश्न्। पश्य 

तानि विलापपुस्तके लिखितानि विद्यन्ते। र्तस्य येशिियस्यावशि्ट ९९ 
चरि चं घर मेरी य श्ास्तरस्य लिखनानुयायोनि तस्य घम्मकम्माणि तस्था- २७ 
यन्ता निखिला वितिखैतानि सन्वाणीखायेलीयानां विद्कदीयानाच्च 

पतीनां पुखारत्तपुस्तके लिखितानि वि यन्ते। 

[ 

२९६ षरचरिंशोऽध्यायः। 
९ यिदहायादसस्य राजलवं पट्च्यतल्ञ्च ५ कुराजलकारणाद् यिद्ायाकौमस्य बाबिल्ले 

प्रवासः « कुराजलनिद्ानाद् विदायाखोनस्यापि बाविलं प्रवासः ९९ सिदिकियस्य 
राच्यप्राक्षिः पातककरणच्च १४ पातकनिद्ानाद् धिरूशालमस्य दण्डनं विनाश 
नच्च २२ खखस्य धाषणच्च । 

नन्तरं दंशौयमनजा योश्ियस्य तनयं विद्ायादसं गरटदीत्वा तस्य ९ 
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द अध्यायः) वंशावल्या दितीयं पुस्तकं । ४२९ 

९ जनकस्य पदे यिरू्ालमे राजानं चक्रः विद्ायाहसस्त्रयो विंश्रति- 
वत्छर वयस्कः सन् राजत्वं क्तुम् रभ्य चिरूप्ालमे चोन् मासान् 

६ राजत्वं चकार । अनन्तरं मिखीयनरपति यिंरू्लमे तं पदच्युतं 
छत्वा देशे शएतकिक्रारपरिमितं रजतं किक्रारेकपरिमितं काञ्चनच्च दण्डं 

४ निरूपयामास। अनन्तरः भिखीयोा राजा तस्य मातरम् इलियाकीौमं 

यिद्ृदायिरूए़लमयेो राजानं चकार तदीयं नाम यिद्धयाकीम इति 

चकार च। अपरः निखुस्तस्य भ्रातरं विहायसं मिसरः निनाय। 

४५४ चिद्धायाकौमः पञ्चविंश्तिवत्छरवयस्कः सन् राजत्वं कत्तेम् खारमभ्य 

चिरू्प्रालम रखकादश्र वत्सरान् राजत्वं चकार, स निजप्रभोाः परमे- 

६ खरस्य गाचरे कुत्सिताचारं चकार । ततः परं बानिलीयन्टपति निंवू- 
खनित्र स्तस्य विरूदधम् आगत्य तं पित्तलो यष्टङ्धले बद्धा बानिलं नेतुम् 

७ उद्यतवान्। अपरः निवुखलित्सरः परमेशरीयमन्दिरस्य कतिपयानि 
८ भाजनान्यपि बाबिलं नीत्वा जाबिलस्ये निजपासादे निदघे। रतस्य चि- 

हायाकौमस्यावशिद्टं चरिचं तेन कछतानि टणाकम्भाणि तदीया निखि- 
लदोाषाच्ैतानि सन्नागोखायेलीयानां विद्कदोयानाद्च भूपतीनां पुरा- 
ङत्तपुस्तके लिखितानि विद्न्ते। अनन्तरः तस्य तनयो यिद्धायाखी नस्तस्य 
पदे राजा बश्ूव। 

€ चविद्धायाखीनो ऽद्धादशवत्सरवयस्कः सन् राजत्वं कत्तुम् आरम्य चीन् 
मासान् दश दिनानि च यिरूप्रलमे राजत्वं चछवान्। स परमेश्वरस्य 

१० गोचरे कुत्िताचारः चकछ्लवान् | तदत्छरान्ते मद्धीपति निवृखलित्छरो 
लोकान् प्रदित्य तं परमेख्रस्य मन्दिरिस्ितानि वाज्छनीयानि .भाज- 
नानि च बाबिलं नीतवान् | अपरः तस्य परिटव्ये सिदिकियं विद्धदायि- 

रूप्रलमस्य च राजत्वे नियोजयामास । 

१९ सिदिकिय रख्कविंशतिवत्छरवयस्कः सन् राजत्वं कत्तम् च्यारभ्येकाद प्र 

९९ वत्सरान् यावद् चिरूशएलमे राजत्वं चकार । स निजप्रभोः परमेश्व- 
रस्य गोचरे कुत्सिताचारः चछलवान परमेशखरीयवाक्यप्रकाग्कस्य भवि- 

१९ व्यद्वादिनोा यिरिभियस्य सम्मुख खात्मानं न नम्नीचकार। अपरं यो 
निवृूखलित्छरोा नरपतिक्तम् रंश्वरस्य नाघ्ना शपथं कारयामास तस्य 
विश्वासघातको श्रूत्वा स खम्रीवां गणयित्वा निजम् अन्तःकरणं कडार 
विधायेखायेलः प्रभुं परमेश्रं प्रति न परावरते। 

९४ परं प्रधानयाजका देशौयलाकाखान्यजातोयानां टणाहंकम्मोानुसा- 
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४३० वंशावल्या दि तीय पुस्तकं । ९ खध्यायः। 

रेण बहन् अपराधान् चछ्लवांसः। अपरं परमेशखरो धि रूलमे यन्म - 
न्दिरं पविचीकतवान् तद् अशुचि चकरुः । तेषां पिटटलाकानां पभुः पर- ९५ 
मेशखरो निजप्रजाः खीय वासस्थानच्च कम्प्रयित्वा मदायलेन निजटरूतान् 

तेषां समीपं परेघयामास । किन्तु त रंश्वरस्य दूतान् प्रति परिहासं १९ 
विदधिरे तस्य वचनानि तुच्छौचकरस्तदीयभविष्यदादिन खाकारयामा- 
सश्च तन्निदानात् खप्रजानां परतिकरूलम् रंश्वरस्य केपः समभवत् स 
केनापि प्रतिकक्तं नाश्रक्यत। ततः स तेवां विरुद्धं कसदीयानां नर- ५७ 

पतिम् आनिनाय स तेषां धम्भधान्नि तेषां तरूण्जनान् चन्द्रहासेन 
जघान तरुणान् तरूणीः स्थविरान् पलितान् वा प्रति क्षां न चकार, 

सरः स्वेमेव तस्य स्ते समपंयामास । स इश्चरीयमन्दिस्स्यच्तुद्राणि ९८ 
मान्ति च निखिलभाजनानि परसमेश्वरीयमन्दिरस्य वित्तानि रान्ञा 
ऽध्यत्ताणाच्च वित्तानि च सव्वेमेव बाबिलं निनाय। परं तदीयलाका ५९ 
शखरीयं मन्दिरं दाहयामाख धिरूशलमस्य प्राचोरं बभज्जुरततत्या 
निखिला अदरालिका दादहवामासुः सव्वाणि मनोरम्यभाजनानि विनाश्- 
यामास॒श्च । अपरम् असिनावशिदटिन् लोकान सर्बविलं नीत्वा पवा- २० 

सयामास । तता यावत् पारसीकं राजत्वं नास्थाप्यत तावत् ते तस्य 
तदीयवंशस्य च दासा बश्चवुः। अपरं विरिभियेगेक्तं परमेश्वरस्य २९ 

वाक्यं यत् सिद्धिं गच्छेत् तदथः यावत् जनपदः खीयं निरूपितं विश्रामं 
न बभाज तावद् अथतः सप्ततिवत्सरान् यावत् तेषां देशे ऽनुतप्तसिषन् 
विश्रामं चकार । 

अपरः यिरि्मियेण चोक्तस्य परमेखरोयवचनस्य सिद्धये पारसीक- ९९ 
न्टपतेः खखस्य राजत्वस्य प्रथमे वत्सरे परमेशखरः पार सोकनरपतेः खखस्य 

मनः प्रवर्तयामास ततः स निजरा्युस्य सव्वेच घोषणया पचिकया च 
वच डद प्रचारयामास, पारसोकन्टपतिः खख ड्मां भारतीं कथयति, ९३ 

खर्गंयः प्रभुः परमेश्वरः एथिव्ा निखिलानि राद्याणि मद्यम् अददात्, 
अपरं यिद्ृद्ाजनपदस्ये यिरूष्लमे तदीवमन्द्रस्य पुननिंम्माणाय 
माम् खाज्ञापयत्। अता युश्राकं मध्ये तस्य लोकः का विद्यते? तस्य 
प्रभुः परमेशखर स्तस्य सहाये भूयात्, स यात्रां विदधातु। 
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$ घ्रादस्य पुस्तकं । 

१ प्रथमोऽध्यायः 
९ खखस्य टपते धाषणं ५ यरूशालमं प्रति गमनाय मनजानां प्रवत्तेनं ऽ खखेणए टपं- 

तिना चिहदोयलाकंभ्या मन्द्रस्य भाजनानां वितरणच्च । 

९ परः यिरिमियेण पाक्तस्य परमेश्वरोयवचनस्य सिब्यथं पारसीक- 
नरपतेः खखस्य राजत्वस्य प्रथमे वत्सरो परमेश्वरः पारसीकन्टपतेः 
खखस्य मनः प्रवर्तयामास, ततः स निजर्ुसखय सव्वे्र घोषणया पचि- 

कया च वच इद् प्रचारयामास, पारसीकन्टपतिः खखडमां भारतीं 

कथयति, खर्गंयः प्रभुः परमेश्वरः एयिव्या निखिलानि साद्धाणि म्यम् 

अददात्, अपरः यिद्कदाजनपदस्ये विरू्एलमे तदीयमन्दिरस्य पुननि- 
र म्मीणाय माम् अन्ञापयत्। ता युद्माकं मध्ये तस्य लोकः को विद्यते 

तस्य प्रभः परमेश र स्तस्य सहायो भूयात्। स यिदह्दाजनपदस्थं विरू- 
श्रालमं व्रजित्वा तच यिरूष्रालम इखायेलः प्रभोः परमेश्वरस्य मन्दिर 

४ पुननिम्मातु यतः स ण्व सव्य ङखरः। अपरः तादृश्ाऽवशििः कञ्िच्जनेा 
यच कुचचित् स्थाने प्रवसति ततस्थाननिवासिने मनुजा विरूएएलम- 

स्थस्य परमेखरीयमन्दिरस्य छते खेच्छानेवेयैः सां रजतकाञ्चनादीनां 
वित्तानां पूनाच्च दानेन तम् उपकुव्वेन्तु । 

५ ततो यिरूश्ालमे परमेश्वरीयमन्दिरस् पुननिम्भेाणाथें चिद्धदावं शस्य 
विन्यामीनवंशस्य च प्रधानमनुजा याजका लेवीयाश्े्यादीनां यावतां 

६ लोकानां मनांसीशरेण प्रावन्त ते सव्वं याचा प्रचक्रिरे। चतुदिकस्था 

निखिलमन्जाख्च खेच्छानैवेद्येः साद्धं रजतमयभाजनानि काञ्चनानि 
तदन्धवित्तानि पमन बड़्मुल्यद्रवयारि च तेभ्यो दत्त्वा तान् उपचक्रिरे। 

० छपर परमेश्वरीयमन्दिरस्य यानि भाजनानि निवुखलित्सरेण चिरू- 
शालमत खनीय खीयदोवमन्दिरे निहितानि न्टपतिः खखस्तानि वदि 

= खकार । पारसीकनटपतिः खखस्तानि काषाध्यतच्तस्य मिचिदातस्य कराद् 

ग्रदोत्ा शेशवसरनाघ्ना यिद्कदाः शासकस्य सत्रिधे तानि गणयित्वा 
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४३२ इत्रादस्य पुस्तकं । २ अध्यायः 

समर््रयामास | तेषां व्याणाम् इयं संख्या | सुवणेमयानि चिंश्त् मा- < 
चाणि रजतमयानि सदखभाजनानि, ऊनचिंशत. छरिकाः, विंशत् १० 
काच्चनमयानि पानभाजनानि दश्णधिकानि चतुःशतानि रजतमयानि 

मध्यमपाचरणि तदन्यपाचाणाश्च सख, साकल्येन चतुःशताधिकानि ९९ 

पद्चसदखाणि सुवणेमयानि रजतमयानि च भाजनान्धासन्। रखुतानि 
सव्यौगि बाविलतो यिरू्लमं प्रति प्रवासिनां पनरानयनकाले शेश्- 

वसरु खअादाय जम्मिवान्। | 

नीये 

९ दितोयोऽध्यायः। 
१ यिरूष्णलम गतानां वन्दिलकानां खंख्या ३९ याजकानां रुष्या ४० लेवौयानां 

संख्या ४९ गाथकानां सषा ४२ द्वारपालानां संष्या ४२ निथोनौयानां संख्या ५५ 
सुलेमना द्ासवंश्गेयानां संख्या ६९ याजक वंशोयानां संष्या ९४ सव्व॑षां स्या तेषां 
व्याणि च ९८ उत्कषटद्रवयाणां कथनच्च। 

बाजिलीय्टपेण निवृ खलित्सरेण बाविले पवासिता जनपदस्य ये ९ 

वन्दिलिका यिरूशालमं यिद्कदादेशौयानि निजनगराणि वा प्रत्यागन्तुं 
याचां विधाय सिरूब्बाविला येश्रूयोा निह्िभियः सिराया रियिलाया ९ 

मर्दिंखयो विलणनः मिसपरो विग्वयो रि द्मा वानाहखैतैः समं परा- 
व्च जग्मुक्तेषाम् इखायेलोयलाकानां संख्या । परियोशएवं शस्य शताधिके २ 
दे सहखे दिसप्ततिजनाः। शिफटियवंग्रस्य एतचयद्िसप्ततिजनाः। ४ 

चार दइवंप्रस्य सप्तणतानि पञ्चसप्ततिजनाः। पडतमायाववंशस्य येश्रय- ९ 

योयाववंणौया अषटषताधिके दे सखे दादष्जनाः। रख्लमवंशस्यदि- ° 

प्रताधिकसदहखं चतुःपच्चाग्रच्जनाः। सत्तू वंशस्य पञ्चचत्वारिशदधिकानि ल= 

नवश्रतानि जनाः सक्तोयवंशस्य घषछाधिकानि सप्तशतानि जनाः] वानि- ९० 

वंष्रास्य दिचत्वारिश्दधिकानि षटशतानि जनाः। वेवयवंशस्य चये(विं- ११ 

प्रत्यधिकानि षटश्रतानिजनाः। असगदवंश्स्य दिश्ताधिकसहखंद्दा- ९२ 

विंशतिजनाः। अदोानीकामवंश्स्य घषटषश्छ्रधिकानि षटशतानि जनाः। ५१ 

विग्बयवंश्स्य षटपद्चाष्दधिकेदे सखे जनाः। खदौीनवंश्स्य चतुःप- १५ 

चचाश्दधिकानि चत्वारि एतानि जनाः। अपर खाटेवे स्य हिष्किय वंशी - १९ 
या दटनवतिजनाः। वेत्य वंशस्य चयो विंश व्धिकानि िष्रतानि जनाः। ९७ 
योरादइवंश्रस्य द्वादश्राधिकष्तं जनाः इभ्रमवंशस्य चयोविंशत्यधिके दरे ५९ 

श्रते जनाः। गिव्वर वंशस्य पञ्चनवतिजनाः। अपर वेतलेहम वंशस्य चयो- ९१ 
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२ अध्यायः इप्रादर पुस्तकं । ४३३ 

९९ विंशत्यधिकं एतं जनाः निटोफानिवासिनां षेटपच्चाणत जनाः। अना- 

२४ योतनिवासिनाम् अद्टाविंश्व्यधिकं श्रतं जंनाः। अस्मावतवंशस्य दि- 
९५ चत्वारिशच्जनाः | किरियतयियारीमवंश्रस्य किफीरावंशस्य वेरोतवंशस्य 

९९ च चयश्चत्वारिएदधिकानि सप्त शतानि जनाः रामतवंष्रय गेवा वंशस्य 

९७ चैकविं त्यधिकानि वटशतानि जनाः। मिक्मसनिवासिनां दाविंश्रल्य- 
२८ धिकं शतं जनाः। वैयधेलनि वासिनाम् यनि वासिना चयो विंश ्धिके 
२० दे श्रते जनाः। निवेवंश्स्य दिपच्चाष्त् जनाः। मग्वीशवंष्स्य षटप- 
२९ चा्टदधिकं तं जनाः । न्येलमवं परस्य चतुःपद्चाण्दधिकश्रतदयाधिकं 
२९ क्षदखं जनाः हारीमवंशस्य विंष्रत्यधिकानि चीणि शतानि जनाः। 

६२ लादवंशस्य दादीदवंशस्य यनावंशस्य च पञ्चविंश्त्यधिकानि सप्त ण 

३४ तानि जनाः। यिरीज्नवंशस्य पञ्चचत्वारिश्टधिकानि चीणि एतानि 

२५ जनाः। सिनायावंश्स्य चिंश्द्धिकषटशणताधिकाजि चि सदखाणि 

जना खासन्। 

३९ याजकानां संख्येयं | ये्रूयवशएजयिद्यियवंशस्य चिसप्तत्यधिकानि न- 

७ वश्तानि जनाः दम्भे वप्रस्य दिपच्चाशदधिकं सहखं जनाः | पशष्रह्र- 
६३९ वंशस्य सप्तचत्वारि्दधिकप्तदयाधिकं सदहखं जनाः। इारीमवंश्स्य 

सप्तदश्राधिकं सदखं जना खासन्। 

४० लेवीयानां संस्येयं । हादवियवंे येग्रूयस्य कदमीयेलस्य च वंशस्य 

चतुःसप्ततिजना खासन्। 
४९ गाघयज्ञानां संख्येयं। खासफवंश्स्याद्टाविं्व्यधिकं एतं जना खासन | 
४२९ दारपरालानां संस्येयं। शल्ुमवंशरस्याटेरवंशसख टल्मोानवंशस्याकूव- 

वंशस्य इटोटावंशस्य प्ावयवंशस्य च साकल्यत ऊनचत्वारिश्रदधिकं 

प्तं जना आसन् | 
४३ निधीनीयलोाकानां संख्येयं । सीहा दरूपफाः टव्वायोातः केरोसः सीयः 

४७ पादाना लिवानादहा गावो ऽक्वो इागवः शल्मया इानने गिदेला 

५० गसो साया रित्खोनो निकोदोा गसम उषः पासेद्य वेषया ऽखाद्ा 

५२९ सियुनोयेा निफषीयोा वक्वृका कूपा दरङ्रोा वसलृता मिदहीदा 

५४ श्रा वकासः सोषिखाः तेमदा नित्सोदहा इटीफाखेतेषां सन्ववां वंश- 

निवड सोत 

५५ सुलेमना दासानां सन्ताननिवहस्य संख्येयं | सोाटयः साफोरतःपि- 

५७ रूद्: यालाद्ा दकाने गिदेलः शिफटियो इटीनः पोाखेरतद्रत्सीवा- 
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यीम चामिखैतेषां सर्ववां सन्ताननिवद खासीत्। निधीनीयाः घलेमनो ५८ 

दासानां सन्तानाखच साकल्येन डिनवत्यधिकानि चौणि शतानि जना 

ष्यासन्। अपरः तेलमेल दात् तेलषातः किकूवाद् अद्नाट् डम्मेराचा- ५९ 
गता रखते सव्वं लाका इखायेलीयवंश्ण भवन्ति नवेति निश्चयार्थं निज- 
निजपिटटवंशस्य गोचस्य च प्रमां दातुं न पार्यामा्रुः, दिलायः ९० 

टेावियो निकोादछेतेषां वंशानां दिपद्चाणदधिकानि षट् शतानि जनाः। 

अपरं याजकवंशस्व मध्ये इवावस्य कासस्य वसिं्लयस्य च सन्तानाः। ९१ 
ख्व वसिंह्वयेा गिलिवदीय वसिंह्नयस्य दुहितर मेकां ब्युद्य तस्य नान्ना 
विख्याता ऽभवत् । वंष्णवल्यां गणितलोाकानां मध्य इमे खेषां वंशपच*९२ 

गवेषयित्वा न लेभिरे तच्निदानाद् अखचयः सन्तो याजकपदाद् चरा 

बभ्डूवुः। परं ्रासकस्तान् जगाद यावद् ऊरौोमतुम्मीमयोारधिकारी € 
याजक र्का न भविष्यति तावत् परयतं वस्त युश्राभि ने मोक्तव्यं । 

अपरः मिलिताः कछत्खलसमाजो याः षश्छधिकशू तच याधिकानि दा चत्वा- ९१४ 

रिप्तरुइखाणि जना आसन् । तदन्ये तेवां दासा दास्यख सप्तचिंशद- ९५ 

धिकशतचयाधिकानि सप्त सदखाणि जना आसन्। अपरं तेषां मध्ये 
दधे शते गायना गाघन्यश्चासन् । तेषां इयाः षट.चिंशदधिकानि सप्त श~ ९६ 

तान्यासन् अशत राश पञ्चचत्वारिश्टदधिकेदे एते खासन । महाङ्गश्च ९9 

पच्चचिंशएगधिकानि चतुःएतानि गदंभाख् विंशत्यधिकसप्तशताभिकानि 

घटसदखाणयासन् | 
अनन्तरं तेषु परमेखरीयमन्दिरस्य स्थानं यिरूएलममागतेषु पिढ- ९८ 

वंश्रानां कतिपये मुख्यलाकार्तस्य मन्दिरस्य ख स्थाने निम्माणाथें खेच्छया 

दानानि ददिवांसः। ते निजनिजशक्यनुसारेण तस्य कम्मण भाण्डागारे ९९ 
खकषट्िसदखादकौानपरिमाणानि काञ्चनानि पच्च सहखाण््रदधंशेटक- 
स्जतानि याजकानां छते एतं वसनानि च ददिवांसः। अनन्तरः याजका ७० 

लेवीया अन्यलोकाश्वापरः गाथका द्वारपाला निथीनीयाञख्च निजे निजे 

नगरे निखिलेखायेललोाका निजे निजे नगरे वासं क्तुम् आरोभिरे। 

ह ठतोयोाऽध्यायः। 
९ इश्वरस्य वेद्याः पुननिमौणं 9 आनन्देन क्रन्दनेन च परमेञ्चरोयमन्दिरिस्य भित्ति- 

म्लस्थापनं। 
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१ 

१ 

र् 

। ¬ 

1/1 

9 

अनन्तरः सप्तमे मासे समुपश्ित इखायेलीयनगरनिवासिनोा मनुजा 
खकाजन डव यिरूग्रालमे भिलितवन्तः। परः विदेषादकस्य तनयो 
येग यस्तस्य याजका सखरातरखच शब्टोयेलस्य सुतः सिरूब्बावि ल्तस्य मा- 
दनिवदश समुल्थायेश्वरीयलाकस्य मूससो व्यवस्थानुसारेण हामाथेक- 
नलीनाम् उत्छजंनाधेम् इखायेलोये खरस्य हामवेदिः पुननिमंमिरे। ते 
देशोयलाकानां भयात् तां वेदिः ख्याने स्थापयाञ्चक्रिरे, अपरं परमेशख- 

र्मुदिश्य तस्यां होमं चक्रिरे, अथेतः प्रातःकाले सन्थाकाले च होमं 
चक्रिरे । अपरं लिखितव्यवस्थानसारत उटजानाम् उत्सवं पालयाद्ध- 

-करिरे विधिवत् यस्मिन् दिने यथा कत्तंव्यं तस्मिन् तथेव निरूपितसह्यकं 
दामा्थंकनलिदानं चक्रिरे। अनन्तरः ते प्रत्यहम् अमावस्यासु परमेश्वरस्य 
पविचीछतेषु वाधिकोात्सवेषु कस्यचि्लोकस्य परमेशखरमदिश्य खेच्छया 
नेवेद्यकसर्णसमये च कर्तव्यं दामं कत्तंम् आरेभिरे । सप्तममासस्य परथमं 
दिनमारभ्य ते परमेश्वरम् उदडिख होमं कत्तुम् ारभिरे किन्तु तदानीं 
परमेश्चरोयमन्दिरस्य भित्तिमूलं निम्मितं नाभवत्। 

अपरः पारसीकन्टपतिः खखे यद्ानम् अज्ञापयत् तस्मात् ते तच्तकेभ्येा 

निचायकेभ्यश्च मुद्रा ददिवांसः। अपरं लिवानोानाद् याफाः सागरस्य 
तीरं यावद् ख्रषकाानाम् नयनां ते सीदोनीवेभ्यः सेरी येभ्य 
लोकेभ्य भच्छपेय द्रव्याणि तैलानि च ददिवांसः। नन्तरं तेषु परमेश्वरीय- 
मन्दिरं यिरूशालमम् खागतेषु दितीयवत्सरस्य दितीये मासि शल्टीये- 
लस्य तनयः सिरूब्बाविला यिद्ाषाद्कस्य तनयो येश्रूयश्च तयार वशि 
श्राटनिवदहा ऽता याजका लेवीया वन्दिदश्ाता विरूष्लमम् च्चागता 
अपरः मनुजाख कम्मेण आरम्भं चक्रिरे । परं परमेश्वरीयमन्दिर्स्य 
काय्यश्यच्तत्वाये विंशति वत्सर वयस्कान तताधिकवत्सरवयखांख लेवौ- 
यान् न्ययुञ्चत। तदार्नं येश्रूयस्तस्य पुच्लनिवदहो भ्नाठटनिवदखापरं वि- 

इदा वंशौयः कट् मीयेलस्लस्य तनयनिवडखखापरः लेविवंशौयद्ेनाददस्य 
पच्तनिवदत्तेषां पुच्चा भ्रातसरख्ेके जन इवेखरीयमन्दिरिस्य कम्मेकारि- 
णाम् अध्यत्तत्वाथे समतिरन्त | तेन निचायका वदा परमेश्चरीयमन्दि- 
रस्य भित्तिमृलं निरमिमत तदानीम् इखायेलीयराजस्य दायूदोा निरूप- 

णानुसारेण परमरस्य प्रशंसनाय परिच्छदे विं्षिताल्तरी हस्ताश्च या- 
९९ जकाः करतालइस्ताच्ासफवंश्रौया लेवीयाख्ोापातिष्टन् | ते परमेश्वरस्य 

प्रशंसां धन्यवादच्च कुव्वेन्तः प्यायानुसारेण मिलित्वा समगायन्, वया, 
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च्तेमङ्गरः स रख्वास्ि प्रसाद तदीयकः। 
सखायेलीयवं शेष सव्वैकालं भ विष्यति ॥ 

चपर परमेश्वरीयमन्दिरस्य भित्तिमिलनिम्माणसमये परमेशखरस्य प्रशसा 

कु्वेन्तो निखिललोका उच्वःखरेणानन्द्ध्वनिं चक्रिरे किन्तु याजकानां 

लेवौयानां पिद्वंश्षु मुख्लाकानाच्च मध्ये ये बहवः ख्विरा मनुजाः 

मृव्वमन्दिर दृ ष्वन्त्तेषां समच्तम् खतस्य मन्दिरस्य भित्तिमूले निम्मीँ- 
यमाणे त उचैःखरेण ऋन्दितवन्तः परन्वपरे बहवः सानन्दं इषैनाद्ः 
चक्रिरे। ततो देतारानन्दयुत्तसिंदनादः ऋन्दनस्य च रवे लाके वि- 
श्य निश्चेतुं नाग्एक्यत, वते लोकेरचध्वनिरक्रियत, स च रवे दूराद् 
चऋछन्नूयत। 

४ चतु्थाऽध्यायः। 
१ विपच चिहदोयानां निचायनात् निवनैनं ९९ नरपतेः समोपं तैः प्रेषितस्याभियाग- 

पचस्यानुरूपपचं ९७ तान् प्रति राज्ञ अज्ञाप्ररणं रर निचायनस्य निदटत्तिख । 

अनन्तरः वन्दिनि मनुजा इखायेलः परभुं परमेश्वरम् उदिश्यमन्दि- 
सस्य पुनर्निंम्माणं कुव्वेन्तीति वचो निशम्य विद्कदाविन्धामीनयो रिपवः 
सिरुब्बाबिलस्य समीपं पिदपधानानां समीपच्च गत्वा तान् जगदुः, 

युष्माभिः समं वयमपि निचेव्यामोा यता यूयमिव वयमपि युष्याकं 
सरः भजामदे। येनाग्रूरोयद्धपेरेषर द दोनेन वयम् ख्तत् स्थानम् खा- 
नीतास्तस्य राजत्वकालम् आरभ्य युष्माकम् इशखरम् उदिश्य बलिदानं 

कम्मे । ततः सिरुब्बाविला येय इखायेल इतरे निखिलाः पिटप्रधा- 
नाश्व तान् अवदन् खस्माकम् इशरस्य निमित्तम् अस्माभिः समं मन्दि 
रनिम्भागं युश्राभि नं कत्तवयं। पारसीकन्टपतिः खखो ऽस्मान् यादग् चा- 
ज्ञापयत् तदनुसारेण केवलं ववम् इखायेलः प्रभाः परमेश्वरस्य मन्दिरं 

निम्मास्यामद्े। तेन देश्या मनुजा यिद्ृदीयलाकानां हस्तान् दुव्ब॑लान् 
कत्ते निम्माे तान् क्तीश्ितुञ्चारेभिरे। अपरः पारसीकदटपतेः खखस्य 
राजत्वम् खारभ्य पारसीकनर्पते दारा राजत्वं यावत् तेषाम् खभि- 
प्रायं निरर्थकं कत्तु तेषां विरुद्धं मन्तिणां उतनोचं ददिवांसः। विश्र- 
घते ऽन्वेरस्य राजत्वस्य प्रथमे ते यिद्धदायिरू्एलमयो निवासिनां 

विरूडम् रकम् अभियोागपचं लिलिखुः। अपरः अतंसस्तस्य राजत्वकाले 
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9 अध्यायः | इप्रादस्य पुस्तकं । ४२७ 

विद्मा भिचिदातः टावेलल्तेषां सद्धायनिवदख पारसीकनरपतिम् 
अतंसस्तं पति यत् पचं लिलिख्ठुस्तद् अरामीयाच्तर लिखितम् अरा- 

= मौयभाषया बाधितच्चासीत्। एसिता रिह्कमा लेखकः शिमग्रयख 

यिरू्एलमस्य विरुद्धं खतं सस्तं वटति प्रति तत् पचं लिलिखतुः। 
€ तदानीं शासिता रिहमो लेखकः शिम्श्यखच तयारपरे सहाया दीनोया 

अपसिंखिया टपिंलोया खफसौया अकिलीया बाबिलीयाः श्रूएनीया 
१० देहोया ख्लमीया महामदहिम्राक्लप्परेणानीताः एोमिसोखनगरे स्थापि- 

ताञ्च जातयः फरातसरितोा ऽवार्स्था इतरा निखिला जातयश् तादशं 
पचं लिलिखुः | 

९९ ते नरपतिम् अत्तसस्तं प्रति यत् पतं प्रेषयाञ्चकिरे तस्यानुरूपं 
पचमिद्धं। फरातसरितः पारस्था भवतो दासप्रभ्टतयः पचं लिखन्ति। 

९९ नरपतेः सन्निधो निवेदनमिद विद्भदीया भवतः समीपाद् अस्माकं खा- 

नमिद्ः यिरूएलमम् खागव्य राजद्ेदिनगरः पननिमिमते भित्तिमलं 

९६३ निम्माय पराकारं कत्तम उद्यमं कुव्वेन्ति च। चता नरपते निकेदन- 
मिदम्, णुतस्मिन् नगर पननिम्मिते तस्य प्राकारो च स्थापिते स्येते 
लाका करं राजखं खल्व वा पुन ने दास्यन्ति तेन पते राजखस्य च्तति 

९४ भविष्यति । वयं राजधान्धा लवणमोक्तारस्तन्निदानात् नरपतेः च्ति- 
९५ द्श्रनम् अस्ाभिर सद्यम् खता देते दूतेन राजानं ज्ञापयामहे । निज- 

पिद्टलाकानां पुराडत्तपुर्तकम् अनुसन्धाय भवता दृश्यताम् इद् नगर 

राजद पाणां जनपदस्य च हानिजनकम् रखतन्नगर्निवासिनख् 
मुव्वेकालम् आरभ्य कलद्िनः सन्ति तच्चिदानात् तद् यनाश्चत, खतत् 

१६९ तस्मात् पुरारृत्तपुस्तकात् निखितम् ऋवगभिष्यते। यदि नगरमिदं 
पु ननिम्मौँ यते तस्य प्राकार सम्पाद्यते तहिं तेन सरितो ऽवारो तव 
कुचाप्यधिकारो न स्यास्यति । 

१७ अनन्तरं राजा सकं रिह्धमं लेखकं शिम्शयं एमिरोणनिवासि- 
नस्तेवाम् अपरान् सहायान् सरिताऽवारस्थान इतरलाकांश्च समुदिश्य 

९८ परयुत्तरं लिलेख, युयं सन्नं मम नमस्कारं ज्ञास्यथ। मां प्रति यत् प्रं 
१८ युष्नाभिः प्रडितं तत् मम सम्मुखे सस्पटम् अखपाठि, तेनादइम् खाज्नाप्या- 

नुसन्धाय ज्ञातवान् पुरातनकालमारभ्य तन्नगरं राजबाद्यासीत् तन्मध्ये 
९० राजद्रोदइ खाज्ञालङ्कनच्चाभवत्। यिरूशलमे ये पराक्रभिगे राजान 
असन ते सरितः पारश्ितानां सर्नवैषाम् उपरि दाद् राजत्वम् अकुर्वन् 
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४२८ इम्राइस्य पुस्तकं । ५ अध्यायः 

प्रर तेभ्यः रजसं राजकरः शरुल्कश्चादीयन्त | व्यत्ते ल कैन्तस्मात् २९ 
कम्मण निवर्तितव्यं यावच्च मत्तः कोऽपि निदेशो न लभ्यते तावत् तन्नगरं 

मुन नं निम्नौतव्यमिबाज्ञापयत। सावधानम् खतस्िन. कम्मंणि युद्मा- ९९ 

कम् उपेता न जायतां । राजगणस्य इानिरपचयख् कुतो भविष्यति? 

अनन्तरः रिह्मस्य लेखकस्य शिम्शयस्य तयोः सद्ायानाद्च साच्ताद् रद 

चत्तसस्तस्य पञ्चे पठिते ते तूगें विरूश्णलमे यिद्ृदीयानां समीपं गत्वा 

बाडबलेन तान् तस्मात् कम्मण निवत्तेयामासुः। तता धिरूग्रालमस्थ- २४ 

द्येखसेयमन्दिर्स्य काय्धं निढत्तं बभ्चूव, पारसीकन्टपते दारा राजत्वस्य 

दितीयं वत्सरं यावत् तत् निरन्तं तस्यो । 

५ पच्चमाऽध्यायः। 
९ चिह्ृदौयानां पुनव्वोरं निचयनारम्मः र तान् निवारितुं विपचाणां यतनंर 

दारां नरपति प्रति विपच्ताणाम् अनुरूपपञ | 

अनन्तरं भविव्यद्वादी इगय दाः सुता भविष्यदादी सिखरियश्च 

यिह्ृदायिरूशालमस्थान् यिदृदोयान् प्रतीखायेल डंशखरस्य नान्ना भवि- 

व्यदचनं प्रचार याच्चक्रतुः। तेन शल्टोयेलस्य तनयः सिरुब्वाविलेा यिदा- ९ 

वादकस्य तनये येरूयचख प्रोत्थाय यिरूप्रालम इशखरीयमन्दिरं युननि- 

म्मा पयितुम् आरेभाते, अपरम् रेरस्य भविव्यदादिनोा तथोः साहाय्यं 
कुव्बैन्ते तावु पचकतुः। 

नन्तरं सरिता ऽवारस्यो दे ग्राध्यत्तस्तन्नयः सेधसर्वाधिनयश्च तयोः 

सहायलेकाश्च तेषां समीपम् गत्य तान् अवदन्, रतन्मन्द्रिस्य 

निम्माणाथं प्राकारस्य सम्पादनाथेद्च युष्ान् क खाक्ञापयत्? तदानीं ४ 
यैरिदः निचयनं क्रियते तेषां कानि नामानीति वयं तेवां प्र्ानसारेण 
कथितवन्तः । किन्तु विद्ृदीवानां प्राचोनलेकेव्वीशरसखय छपाटटा सद्यं ५ 
वैस्णि दारा पतेराज्ञां विना तान् न निवार्यामाः। अनन्तरम् 
ख्तत् कम्मधि ते पचं लिखित्वा प्रेषयाच्चकिरे। 

छनन्तरः सरिता ऽवारस्था रे श्ाध्यच्तस्तत्रयः सेथरवेषिनयो नद्या € 

अवारस्थाक्तेषां सद्धाया अपसिंखोया लोकाश्च नरपतिं दारां परति यत् 

पचं परेषयाद्चकरिरे तस्थानु रूपं पचमेतत्। ते पत्रेण खनिवेदनं ्ापय- 

न्तरं प्र्येतानि वचांसि लिलिखुः, दारानर्पतेः सन्वेच मङ्गलं श्रूयात् । 
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€ अध्यायः । इ्प्राइस्य पुस्तकं | 8३९ 

> नरपतेः सन्चिती निवेदनमस्माकं। वयं यिदह्ृदादेशे मदत खरस्य 

मन्दिरम् अगच्छाम, तत् तच्तितपाघारः कु्येषु स्थापितः कार नि- 
€ म्मींयते। तत् कम्मे त्वरितं करियते तेषां करेरतिष्रायं वर्ते च| ततोा 

वयं तान् प्राचीनलाकान् अटच्छाम, रखतन्मन्दिरनिम्माणाथं पाकारनि- 
९* चयनाथंच्च युष्मान् क अाच्ञापयत्? अपरं वयं तेषां पमुखलाकानां ना- 
१९ मानि लिखित्वा त्वां ्ापयितुं तेवां नामान्यपि एद वन्तः। तेन तैरस्मान् 

प्रतिगदितं वयं द्यावाटयिद्ोरोशखरस्य दासाः, इदच्च यन्मन्द्रिम् खस्मा- 

भिः पुन नि्म्मींयते तद् बडवत्सरेभ्यः पुव्वं निरमायि, तत् केनचिद् 

१९ इखायेलीयेन श्ूपतिना निम्माय स्थापितमासीत् | किन्त्वस्माकं पृव्वेपरुषेः 

खर्गोय इश्वरे काधिते सतिस तान् बाजिलीयनरपतेः कस्दीयनिव्- 

खलित्छस्स्य स्ते समापयत् तेनैवेदं मन्द्रं भग्नं लाकाश्च बाबिलं 
९२ नीताः। किन्तु बाविलीयनर्पतेः खखस्य राजत्वस्य प्रथमे वत्सरे खख 
९४ प खतस्येश्वरोयमन्दिस्स्य पुन निम्माणम् खाज्ञापयत्। अपरः निवुख- 

लित्र स्खरीोयमन्दिर्स्य यानि कनकरजतमयानि भाजनानि िरू- 
शालमस्थमन्दिरात् समादाय बाबिलस्प्रासादे न्यधत्त, तानि निखिल- 

भाजनानि पतिः खखो बाबिल्थप्रासादाद् ग्टडीत्वा शेववसरनाम- 

१५ कस्य ए्रसकस्य करो समापेयत्। अपरः तम् खाचचच्ते, त्वम् खतानिभा- 
जनान्धादाय विरूए्लमस्थं मन्दिरः गत्वेशखरस्य मन्द्रं निजस्थानेपन 

१६ निम्मापय। तेन श्ेषवसर खागद्य यिरूप्रालमस्थमन्दिरस्य सित्तिमलं 

चकार तं कालमारभ्य यावददयेतस्य निचयनं भवति समाक्षि नाभवत्। 

१९७ अत इदानोँं यदि राज्ञे रोचते तहिं नरपतिः खखोा यिरूप्लमस्थस्ये- 

अरीवमन्दिस्स्य पुन निम्माणम् आज्ञापयत् न वेतस्यानुसन्धानं बाजि- 
लख्य राजकौयधनागारे क्रियताम् । रुतस्मिन् विषये पतिस्स्मान् प्रति 

निजां पेवयतु | 

ई षष्ठाऽध्यायः 
९ मन्दिरस्य निग्माणाथे दारा नतन निदेशः ९२ मन्दिरस्य कम्पैसमापनं १९ मन्दि- 

रस्य प्रतिष्ठापनं १८ निस्तारात्स वस्र समाचर णश्च । 

९ अनन्तरं दारा खपतेराच्या बाविलश्यधनागारस्य लिपिष्लायां 

९ तस्य पचस्य गवेषणे छते मादीयजनप्रदस्थादइमिघानान्नि राजनिवेशन 
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8४० इत्रादस्य पुस्तकं । € अध्यायः | 

पचचमेकम् अलम्मि तच स्मरणाथेकं वच इद लिखितमासोत्। नरपतेः 

खखस्य पथम वत्सरे ख्खो चयो यिरू्लमस्थम् रंखरोयमन्दिरमधि 
समाच्ापयत्, मनुजा यच ख्याने बलिदानम् अकुव्वेन् तन्मन्दिरं पुन 

निरम्मींयतां तस्य भित्तिमूलच्च क्रियतां, अपरः तस्याद्ध॑तवं घटिहस्ताः 
परस्थत्वच्च घट्टिदस्ता भविष्यति । अपरं तदथं एथुलपाघाणानां तिखः 
पङ्कयो नवीनकाणानाच्चेका मङ्कि निंचीयतां रजनिवे्नाच तस्य घन- 

व्ययो भवतु अपरं निवखलित्छसे यानि वानि काच्चनमयानि रज- 

तमयानि च भाजनानि यिरूणलमस्थमन्दिराद् ग्टहीत्वा बाबिलम् 

च्चानयत् तानि सन्ना पुन दातव्यानि, तानि धिरूएलमस्थमन्दिरे 

निजं स्थानं नायिव्यन्ते तचश्स्स्य ग्ररदे निधास्यन्तेच। इदानीं इद 

नद्याः पारस्थरेःध्यच्त तनय, दे ए़ेधरवोविनय, यवाभ्यां नद्याः पारस्य 

युवयोः सहायरफसिंखीयेश् तस्माद् दूरे स्थातव्यं । इश्वरीयमन्दिरुस्य 

कास्थं किचिदपि मा बाधध्वं विद्भदौयानाम् खध्यत्ता विदह्दीयानां 

पाचीनलाकाश्चेखरोयमन्द्रं तदीयस्थाने निम्मापयन्तु। अपर तस्येश्च- 
रोयमन्दिर्स्य निचयनाय यिद्ूदीयानां प्राचीनलोाका यश्राभिः कीटग् 

उपकत्तव्यास्तट् आज्ञापयामि तेषां यद् बाधा न जायते तत्कृते राजका- 

घाद् खथयतोा नद्याः पारख्यद श्योयकरेभ्या ऽयाल्तेभ्या दातव्याः | अपरः ते यत् 

सखर्गोयेखरम् उदिश्च सुगन्धिवज्ञान् कुव्वेन्ति यच पस्य तदोयपुच्लाणाच्च 

च 

जीवनं प्राययन्ते तच्विभित्तं यिरूश्लमस्थानां याजकानां निरूपणानु- १० 
सारेण यानि वस्तूनि तेघामावश्कानि तान्यधतः खगौ येच्वराय हामा- 
थैकनलिदानाथं युवढवभा मेषा मेषप्रावकाश्वापरं गाधूमलवगद्राच्ता- 
रसतेलान्यनाधं दिने दिने तेभ्य दातव्यानि। परम् आज्ञापयामि ९९ 
यः कच्चिद् इमाम् खाच्ञां लक्घति तस्य दात् नीतं काष्टं भूमे स्थाप्यतां 
स च तस्मिन् बद्धा भ्िियतां तस्य एदञ्चावकराणां राशि भ॑वतु । राजा ९२९ 
वा प्रजा यः किद् आच्ालङ्ख श्चूत्वा विरूप्लमस्यस्येशखरीयमन्दिरस्य 

विनाशं स्तं प्रसारयिष्यति स तचेव खनामस्यापयिचरश्वरण विना- 

ष्यतां । खद्दं दारा निदेशं करामि तूणमेतत् क्रियतां। 

अपरः नद्या अवारस्या देणध्यच्तस्तलयः एयर वोाधिनयस्तयोाः सद्धा- ५३ 
यलाकाख्च पस्य दारा निदोशप्रेरणात् तत् त्वरितम् अकुव्वंन्। तता ९४ 

विद्वदीयानां प्राचीनमनुजा निभ्मितिम् अकुन्वेन् भविष्यद्ादिना इग- 
यस्येदाः पु चस्य सिखरियसख चेशखसरोयवारा ते कताथ अभवन् । रखा- 
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€ च्छायः । दप्राइस्य पुस्तकं । ४४९ 

येल हंशररोण प्रडिताज्ञानुसारेण पारसीकराजस्य खखस्य दारा अत्त 
सस्तस्य च निरेश्षानुसारेण च ते निभ्मितिं छत्वा कम्मेसाङ्गम् अकु्वेन् । 

१५ नरपते दौरा राजत्वस्य षट वत्छरे ऽदरमासस्य टटतीयदिने मन्दिरस्य 

निम्माणं समाप्तिं प्राप्नोत् । 
९९ अनन्तरम इखायेलीयवं श्ण याजका लेवीया न्ये युडदासा मनु- 
१७ जाख्च सानन्दम् डंशखरोयमन्दिरः प्रतिषापयामासः। रंखरीोयमन्दिरस्य 

प्रतिष्टायाः समये ते एतं टघभान् दे प्राते मेषान् चतुःशतानि मेष वत्सां 
बलित्वेन ददिवांसः। अपरः निखिलेखायेलोयानां पातकप्रायञित्तनलि- 

दानाम् इखायेलोयवं शानां संख्यानृसारोण दादश छा गास्तेरुद ज्यन्त। 
१८ परः मससो ग्रसे यल्तिखितं तदनुसारेण चिरूशालम इ्खरस्य परि- 

चयाथ याजकान खीयपदेषु लेवीयां ख खोयपय्थायेषु न्ययुं क्त । 
१९ अनन्तरः प्रथममासस्य चतुद प्दिने युडदासानां सन्ताना निस्तारो- 
९० त्सवम् अकुव्व॑न्। यता याजका लेवी याश्चैकस्मिन् समये खान अपावयन् 

स्वै चये ऽभवन्। अपरः युडदासानां खकोयम्नातृणां याजकानां खे- 
९९ घाच्च छते निस्तारोत्छवौीयबलोन् अच्छिन्दन् | परं वन्दित्वात् पुनरागता 

रखायेलवंप्रा अपरम् इखायेलः परभाः परमेश्वरस्य भजनायं तेषां पत्तोया 
भवितुं यावन्तो लाकास्तचत्यानाम् इतरजातोयलाकानाम् खण्ुचित्वात् 

९९ खान् विभिन्नान् अकुव्वेन् ते निखिलाल्तान् बलीन् बुभुजिरे। अपरं 
ते सप्तदिनानि यावत् सानन्दं किरखभ्रून्धानां पुपानाम् उत्वम् चकु 

व्वेन् | यता देताः परमेश्वर स्तान् खानन्दयुक्तान अकरात् इखायेलीये- 

रस्य मन्दिरीयकार्यं तेषां इस्तानां सब लत्वकरणाथंम् खम्रूरीवनर्पते 
मेन्तान् प्रत्यनुक्रूलं छत वांख | 

७ सप्रमोाऽध्यायः। 
१ दृम्राद्प्रश्टतोनां यिरूश्णैलमं प्रति गमनं ९९ दप्रादं प्रत्यतंसस्तस्य निदेशः २७ टृप्रा- 
हण परमञ्चरस्य दण्डवत् प्रणमनं। 

१९ तदनन्तर प्रधानयाजकस्य इहारोणस्य तनय इलियासरः, रलियास- 

रस्य तनयः पौनिडहसः, पीनिडइसस्य तनये ऽवी श्रयः, अवीग्रूयस्य तनये 

९ वुक्िः, वृक्तोस्तनय उधिः, उघेस्तन यः सिरद्दियः, सिरुद्ियस्य तनयो भि- 

द रायोातः, मिरायेातस्यतनयो ;सरियः,अखसरियस्य तनयो ऽमरियः, अम- 
४ रियस्य तनयो ऽदीटु वः, अद्ोटुवस्य तनयः सादोाकः, सादाकस्य तनयः 
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४४२ स्प्राङस्य पुस्तकं | ऽ अध्यायः। 

श्र्लुमः, शक्ल मस्य तनये हिल्कियः, हिक्कियस्य तनया ऽसरसि्यः, असरि- 
यस्य तनयः सिरायः, सिरायस्य तनय डप्राडः,ख्षदप्राहः पारसीकनर- 
तेर तस्तस्य राजत्वसमये नानिलत चाजगाम। स मूससा व्वस्थायां 
चर्यत इखायेलः प्रभुना परमेश्वरेण दत्तायां यवस्थायां पारदश्यध्यापक 
च्पासोत्। अपरं तदीयप्रभोाः परमेश्वरस्य साद्येन राजा तस्य सवं 

प्रा्थ॑नीयम् अदात् । परं नरपतेर्तंसस्तस्य राजत्वस्य सप्तमे वत्छर 

इखायलोयसन्तानामां याजकानां लवीयानां गायकानां द्वारपालानां 

निथीनीयानाच्च कतिपयलाका यिरूप्रालमं प्रस्थितवन्तः अपर न्टपस्य 

तस्य सप्तमवत्सरस्य पश्चमे मासि सस्प्रारहोा यिरूशएालमम् उपस्थिता 
ऽभवत्। यतः प्रथममासस्य प्रथमे दिने स बाबिलतोा गन्तं पारमे, अपरः 
तं प्रतीखरस्य मङलदायकसाङ्ाय्यात् पद्चममासस्य प्रथमे दनेसयि- 

रूप्रालम उपस्थितवान्। यत प्राहः परमेश्वरस्य शस्त्रम् अध्येतुम् 
च्षाचरितुखेखायेलवशीयांश्वाज्ञां विधिच्च श्त्तियितुं निजान्तःकरणं दए 

प्रावन्तंयत्। 

४ 

द् 

+ 4 

९ 1, 

परमेशखरेणादिद्धानां वाक्यानाम् इखायेलं प्रत्याज्ञापितानां विधीना- ९१ 
ख क न द् = 

चाध्यापकोायो याजक इत्राद्धा नाम लेखकनस्तस्मे नरपतिरतेसस्ता यत् 
यच्चं दत्तवान् तस्य विढतिरियं। राजाधिराज ऽतंसस्तः खर्गीयेशखरस्य 

सिद्ब्यवस्थाध्यापकं याजकम् इप्राद्ं प्रति पच्रमिदं लिलेखेत्यादि। 

अम इमं निदेशं करामि मम रार्निवासिना यावन्त इखायलीया 

लाका याजका लेवीया वा त्वया समं धिरू्ालमं गन्तम् रच्छन्ति ते 
यान्तु । यतस्तव दस्त स्थितस्य त्वदौयेश्र स्य श्रास्त्रस्यानुसारेण यिद्कदां 

विरूए्रमश्चाध्यनु सन्धानायंम्, अपरं यिरूएलमनिवासिनम् इखा- 

येल इंशचरम् उ{दण्य द्टपेण तदोयमन्लिभिख यानिर्जतानि कनकानि 

च खेच्छया दत्तानि, परं यिरूशालमश्यस्य खेषाम् रखरस्य मन्दिरस्य 

छपे मनमजे याजकं खेच्छया दत्ते दानः समं यञ्चन्ति रजतानि कम- 

कानिच बानिलस्यमिखिलजनपद् त्वया प्राप्त शच्छन्ते, तषा तच वनाय 

त्वं व्टप्रेण तदीयसप्तमन्तिभिख प्रहौयसं । तेन धनेन त्व खषभान् मषान् 

मेषश्रावकां ख तदु-पयुक्तनैवेद्यपेय द्रव्याणि चाविलम्बेन कत्वा विरूशालम- 

स्थस्य यद्राकम् खरस्य मन्दिरे वेद्याम् उत्सगे करिव्यसि। अपरम् अव- 

ए दे र जवतेः स॒ वर्गे ख तुभ्यं तव भ्नाटटभ्यश यत् कन्तु रोचते तत् खेषाम् इख 

१् 

५ ‰: 

९४ 

१५ 

९६ 

९७ 

१८ 

र सयेच्छानुसारोण कुरध्वं । अपरः तवेश्रस्य मन्दिरस्य परिचय्याधं यानि ५९ 
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८ ऋअध्यायः। प्राहस्य पस्तकं । ४६३ 

भाजनानि तुभ्यम् अखदोयन्त, तानि यिरूश्ालम ङखरस्य साच्तात सम- 

९० पयिव्यसि। परः ततो ऽधिकं तवेश्वरस्य मन्दिरनिनमित्तं प्रयोजनीयोा 
यो धनवब्ययस्या कारिष्यते, तदीयघनं राजभार्डागाराद् यहीतयं। 

९९ परम् अहम् अतसस्ता नरपति नद्याः पार्थ्थितान् निखिलकोा- 

९२ षाध्यच्तान् ष्ान्ञापयामि | ख्गौयेश्वर्स्य शास्त्राध्यापक सप्राद्ाया- 

जका युद्माकं समीपात् शतकिक्रारपरिमाणं रजतं शतकारपरिमाणा 

गोधूमाः प्रतवातपरिमागा ब्रा्तारसाः श्रतवातपरिमाणानि कैलान्य- 
९९ परिमितं लवणद्धेतेवां मध्ये यद्यद् याचिष्यते तत् शौघ्नं कियतां | खर्गौ- 

येश्रस्य मन्दिरनिमित्तं खर्गये्रोग समादिष्टः निखिलं कम्मं यत्नतः 
९४ कत्तव्य, र्ट पे तदीयतनयेषु च कुतः क्रोधे वत्तेत? खपर याज- 

कानां लेवीयानां वादकानां दार्पालानां निथीनीयानाम् डंश्रीयम- 

न्दिर्स्यान्येषां कम्मकारिगाच्च कस्माचिदपि राजसस्य करस्य खल्वस्य 
९१५ यरं निषिद्धमिति युश्मान् ज्ञाप्यते खपरं हे इत्राह, त्वदीखखरविषयकं 

यज्ज्ञानं तुभ्यम् ्यदायि तदनुसारेणसरितः पारस्थानां निखिललाकानां 

ये जनास्दयेखर स्य श्ास्त्रं जानन्ति तेषां विचारकरणाथें प्रासकान् 
विचारकांख नियुंच्छ, खपरु ये जनाल्लन्न जानन्तिते युश्राभिः श्ष्त्ि- 

९६ यितव्याः। अपरः यः कञ्छित् त्वदीयेखरस्य निदेश यते निदेश्चाचरितुं 
नेच्छति त्वरितं तस्य विचारा भवतु, स प्राणदण्डपाप्ता यद्वा प्रवासितो 

वा तधना वा काराबद्धा भवतु। 

९७ अस्मत्पितणां प्रभः परस्मेशखरोा धन्यो भयात्, यतःस ण्व यिरूण्रा- 

लमस्स्य परमेखरीयमन्दिरस्य शभनायेतादटृशोम् रच्छं नरपतेरन्तः- 

९८ करो दत्तवान् | परः सण्वमां प्रति पस्य तदौोयमन्तिणाघ्राङ्ला 

निखिलानां पराक्रान्ताध्यत्तागाच्च प्रसन्नताम् उदपादटयत्। तेन मां प्रति 

मम प्रभोः परमेशरस्यानुग्रदाद् अम् अाश्रासं ल्यु मया साकं गम- 
नायम् इखायेलीोयाद्ं मध्यात् मृस्यमनजान् समग्टहां | 

८ अष्टमोऽध्यायः 
बाविलतः पनरागतलाकानां नामानि १५ मन्द्रस्य सेवकानां कत दृद प्रति 

दूतस्य प्रषणं २९५ उपवासकरणां ९५ याजकानां करष सव्वेधनानां समप ३१ 

पदसाता यिरूणशालमे गमनं ६२ मन्द्रं कनकरजतादौनां तासनं ६९ अध्यक्त- 
निवद्ध राजाज्ञापचन्् समपणच्च। । 
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४४8 इम्राइस्य पुस्तकं । < अध्यायः । 

न्पस्यार्तसस्तस्य राजत्वसमये ये प्रमृखपिढलाका मया समं बाबि- 

लतो याचाम् च्यकुव्मेन् तेषां वंशएवलिः । पीनिडसवंशे गेशामः, ङंघा- 
मर्वे दानियेलः, दायृद् वंशे इट शः। शखनियवंशे परियोश्वं श्यः 
सिखरियः, तेन समं वंश्एनुसारेण सादधैशतं पुरुषा गणिता अभवन् । 
अपरः पद्तमायाववंशटे सिरद्ियस्य तनय इलीदा-रोनयस्तेन समं दे ते 

प॒रुषाखासन्। अप्रं शखनियवंग्र यसो येलस्य तनयस्तेन समं चीणि 

शतानि पुरुषाश्चासन् । अपरम् अादीनवं श योनाथनस्य तनय र्वद्क्तेन 

समं पञ्चाशत् पुरुषाश्चासन् । अपरम् खलमवंशे ऽधलियस्य तनयो चि- 
श्रायियस्तेन समं सप्ततिः पुरूषाश्चासुन् | अपर शिफटिवयवंशे मीखा- 

खेलस्य तनयः सवदि यस्तेन समम् अश्रीतिः पुरूवाश्चासन् | अपर योया- 
वव्र यिद्धोयेलस्य तनय आओवदि यस्तेन समम् द्टादष्ाधिके दे शते 
परूषाखासन्। अपर श्लिमीतवंश योषिफियस्य तनयस्तेन समं घष्छ 

धिकं षतं परूषाश्चासन् | अपरः वेवयवं्रे वेवयस्य तनयः सिखरिय- 

स्तेन समम् अख्ाविंशतिः परूषाख्ासन् | खपरम् खस्गदवश इकाट- 

नस्य पच्च योद्ाननस्तेन समं दधिकं तं पुरुषाश्वासन् । परम् 

अदोनीकामस्यापरस्मिन् वंष्र इलीफलटो यियुयेलः शिमियियच् तें 

समं षष्टिः पुरुषाश्चासन् | अपरः विग्वयवंश ऊथयः सनव्वुद्ख् ताभ्यां 

समं सप्ततिः पुरुषाचखासन्। 

नन्तरम् डम् खद वागामिन्याः सरितः समौपे तान् समग्र), 

तस्मिन् स्थाने वयं जीणि दिनानि शिविरे न्यवसाम। अपरम् अददं 

ज्ञाकान् याजकांख निरोच्छ तच स्थाने लेविवं स्य कच्चन नालभे। तदा- 

नीम् अद्धं दूतैरिलियेषरो ऽस्यैयेलः शएिमिविय इल्नाथनोा यारिव 

लनाथनेा नानः सिखरिये मिखह्लमश्वैतान् पमुखलाकान् अपरं 

योयारीव इलनाध्रनैता बद्धिमन्ते जना चाङ्कयं। अनन्तरः कासि 

पियानामकस्य स्थानस्य प्रमुखजनस्येदाः समीपं तन् प्रेषयन् असाकम् 

खरस्य मन्दिरस्य छते सेवकान् अस्माकम् अन्तिकम् अनयतेति वचः 

कासिफि याख्यान वासिनम् इदुः तस्य स्रातृन् निधीनौवां् गदितुं तान् 

व्यान्ञापयं । तते ऽस्माकं मङ्गलद्ायकेनेशखरस्य साहइय्येन त इखायेलः 

चौ चस्य लेवेः सुतस्य मले वेशोद्धवम् र्कं बद्धिमन्तं नरम् अस्माकम् 

च्न्तिकम् खानयन्, अपरं एरेवियं तदौयतनयान् म्नातंख साकल्यतो 

ऽादश्जनान्, अपर इश्वियं तेन समं मिरारिवंशौयं विशाय 
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स<ऋअध्यायः। प्रास्य पुस्तकं । ४४१ 

° तदीयभ्वातन् पु्लांख साकल्यतेा विंशति जनान्, अपर द्ायुट् साकाध्य- 

चता लेवीयानां परिचय्याथं यान् निरूपयाञ्चक्रिर रखतादटश्एनां नियी- 
नयानां मध्याद् विंश््धिके दे शते जनान् अनयन्, तेवां सन्वेषां 
नामानि लिखितान्यभवन् | 

९९ अनन्तर वयं खेषां निजनिजनालकानां सम्पत्तीनाच्च निमित्तं खुभ- 
यातां पाययितुं यत् खेषाम् रंशरस्य साच्तात् खान् क्िन्नोयामेतदर्म् 
अहम् अदहवासरितः सच्निधावुपवसनस्य वचः प्राचास्यं। यता मागे 
रिपभ्यो ऽस्माकं स्च्ताथें नरपतिं एतनां इयारोडिणख याचितुम् अहं 
लज्नितस्तस्माद् वयं राजानम् अवोचाम, अस्माकम् सशरो य भज्यते 

तेषां मङ्गलजनकं साहाय्यं स करोति किन्त स येस्यज्यते तेषां विरूडध 

९३ तस्य पराक्रमः कोधश्च समुपतिरूति। रखतच्निदानार् वयम् उपवासम् 

अकुम्मापरम् अस्माकम् रश्वरस्य सच्ियो प्राधंयामदि स चास्माकं 
प्राथेनां समग्रह्टात्। 

९४ अनन्तरम् द्धं याजकानां मध्याद् द्ादश्र प्रमृखलोाकान् अथतः 

्ेरोवियं इष्वियश्च ताभ्यां समं तयो दंश भ्नातुश्च एथयग् अकरवं । 

९५ अपरः नरपतिस्तस्य मन्तिणा ऽध्यत्ताश्च तच विद्यमाना निखिलेखाये- 

लोयलाकाश्वास्माकम् रंखरस्य मन्दिरस्य निमित्तं यानि रजतानि का- 
नानि भाजनानि च ददिवांसस्तानि तेषां समत्तं तोलयित्वा समापयं। 

९९ अथतः पञ्चाण़दधिकषटशतकिक्ररपरिमितानि दुवंगानि एतकिक्तार- 
९७ परिमितानि रोप्यभाजनानि, शएतकिक्घारमरिमितानि काच्चनानि, खपरः 

सदखादकौाणम्ल्यानि विंशतिकनकमयभाजनानि, अपरं काञ्चनवदट् 

बडमल्यस्योात्तमस्य परिष्कतस्य ताम्रस्य भाजनदयं तालयित्वा तेषु समा- 

९८ पयं। परं तान् समवोाचं ययं परमेश्वराथं प्रयता विद्यघ्वे, णख्तानि 

भाजनान्यपि प्रयतानि विद्यन्ते, खपर्म् रखुतानि रजतानि मदारज- 

तानि च युश्राकं पिटलोाकानां प्रभाः परमेश्वरस्य छते सेच्छया दत्तानि 
९८ नैवेद्यानि च विद्यन्ते। अता हेता ययं धिरू्लमे परमेशखरोयमन्दि 

सस्य काणटेषु मख्यानां याजकानां लेवीयानाम् इखायेलीयप्रधानपितशाच्च 
सन्निधो यावत् तानि तोलयित्वा न समपयिष्यय तावत् सतकास्तिष्टन्ता 

९० रच्तत| अनन्तर याजकालेवीयाख् रजतानां एतकुम्भानां भाजनानाच्च 

तत्परिमाणं भारं यिरूष्ालमे ऽस्माकम् इंखरस्य मन्दिरं नेतुम् अग्टन्। 
२९ अनन्तरः वयं यिरूग्रालमं गमनाये प्रथममासस्यदादशदिने ऽइवा- 
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९४६ इत्रास्य पुस्तक । € खष्यायः | 

नदीतः प्रश्ितवन्तः। तत श्वरो ऽस्माकं साहाय्यं कुव्वेन वत्समध्ये रि 
पणां दस्यृनाच्च कराद् अस्मान् उद्धरत् । अनन्तरः वयं यिरूशलमं 
प्राप्य तच स्थाने चीणि दिनानि व्यख्राम्याम। 

अनन्तरः चतुधं दिने तानि रजतानि शएतकुम्मानि पाचाणि चास्मा 
कम खरस्य मन्दिरे याजकस्योारियतनयस्य भमिरेमोातस्य करे ऽस्ाभि- 
स्तालयित्वा समपिंतानि। तेन समं पीनिदहसस्य तनय इलीयासर चा 
सोत्। ताभ्यां समं येश्रूयस्य तनयो योषावदोा विन्नयेस्तनयेनेायदिय- 

खता लेवीयावास्तां । सव्वेस्मिन गणनया तुलनवा च समर्पिते तस्मिन्नेव 

समये तस्यास्तलायाः छत्खं परिमाणं लिखितमभवत्। अपरः वन्दित्वा- 
~ न व = 34 

वस्थात सागता युद्धदासा निखिलस्येखायेला निमित्तम् इखायेलीयेशरम् 
उदिश्य हामाथकबलिरूपेण दाप्दढघभान प्रायख्ित्तार्थञ्च षखवतिं 
मेषान् सप्ताधिकसप्ततिं मेषश्ावकान् दादशक्छागान् रतान् परनेखर- 

मुदिश्य दामं बलिदानञ्च चकिरे। 
अनन्तरः ते राजप्रतिनिधिभ्यः सरितो ऽवारस्येभ्यः ्रणसकेभ्यश्च राजा- 

्ञापचाणखद दुः, तत्त लोकानाम् रंअरीोयमन्दिरस्य काव्यस्य चापकारः 
चक्रिरे । 

< नवमेाऽध्यायः । 
९ अन्यजातीयनारौभिः समं यिहृदीयानां भिचताकरणकारणादु दूप्रादस्य विलापः 

५ तस्य प्राथेना च । 

तस्मिन् कम्मगि समाप्ते ऽध्यच्ता मम समीपम् च्वागत् कथामिमाम् 
च्छकथययन्, इखायेलोया लोका याजका लेवोयाश्चेतरदेग्रणेयलेाकेभ्य 

खान एथक् नाकुव्वेन् । ते किनानौयानां हित्तौयानां पिरिषोयाणं यिव्- 

षौयाणम् अम्मानीयानां माघावीयानां भिखीयाणाम् इमारीयाशां टणा 

इहक्रियाः समाचरन्ति विश्रोषतः खेघां निमित्तं निजनिजपुचाणाच्च 
निमित्तं तेषां कन्धा खन अनेन प्रकारोग प्रयतवं्जाता लाका इत- 

रदेशीयेः समं मििता अभवन् परम् अध्यच्ताः प्रा सकाख दघस्यास्य 
म्लम्चखभवन्। खुतां वाचं निशम्याहं निजपरिधेयम् उत्तरीयच्च वसनम् 

चच्छिनदं निजशिर्सः एसश्ुकेश्णान् छित्त्वा विस्रयापन्नो भवन् उपावि 
शद्ध तदानोंयुडदासानाम् प्राज्ञाल्घनमधोखायस.येख्रप्स्य निद्शेन 
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< अध्यायः। इत्राहस्य पस्तकं । 8४७ 

यावन्ता लकाः कम्पिता अभवन् ते मम स्िधी मिलितवन्तः। अपरम् 

अदं सन्धयाकालीयबलिदानसमयं यावद् विस्मयापन्नो भवन् उपाविश्म्। 

५ अनन्तरं सब्याकालोयबलिदानसमये ऽहं एाकादुत्थाय च्छिन्नपरिधेय- 

भ्किसोत्तरोयवसनश्च सन् जाननी पातयित्वा निजप्रभोाः परमेश्वरस्य 

९ साच्तात् करो प्रसाय्यं कितवान्, दे मदीश्वर, हे मदी खर, अदं त्वां प्रति 
निजं वदनम् उल्थापयितुं व्रीडिता विवेच भवामि, यतो बाङ्ल्याद् 

अस्माकं प्रातकान्धसमाकं शिरसाम् ऊद्धंम् उदतिषटन् अस्माकम् अप- 
® राध गगनस्य जातवान्। स्माकं पव्वपरुषाणां समयमारभ्याद्य 

यावद् वयं मदव्यपराधे मघ्रा चास्मदे। अस्माकम् खपराघकारणाद् 
यम् अस्माकं राजाना याजकाख्चाद्यतनदष्नुसारेण वद्नानां व्याकु 

लतायां लाठने वग्दित्वे चन््रहासेखितरदेष्ौयनरपतीनां इस्तेषु समपिता 

र भवाम । किन्त्वधु नास्माकं कियते ऽवशिद्न् मनुजान् रचितं भवतो 

धम्मधामन्यस्मभ्यम् अखखयं दातुम् अस्माकं लाचनानीशखरेण दीप्तिमन्ति 
कत्तं वन्दित्वदशायां विश्रामं दातुच्चास्माकं पभुः परमेखरः च्तगेकका लं 

€ प्रसन्नो ऽभवत्। वयं युद्धदासा आस्मस्तयाप्यस्माकम् ररा बन्दित्वा 

वस्थायामप्यस्मान् न पर्यत्यजत किन्त्वस्माकम् खरस्य मन्दिरः स्थापयितुं 
तस्य जीणाद्धारं कत्ते यिद्कदारेश्रे विरू़लमे चास्मभ्यं प्राकार दातुम् 
असमान् जीवयितुच्च से ऽस्मान् प्रति पारसोकन्टपतीनां प्रसादम् अवत्तं- 

१० यत्| इदानीं हे अस्माकम् इंशखर, डतः परः वयं किंवदिष्यामः? यता 

९१९ वयं भवतो निदेशान् पय्यैद्जाम। भवान् निजदासे भ॑विव्यदादिभि 

वच इदः गदयामास, युयं यं जनपदम् अधिकक्तं परवेच्छयस तरद 
श्योयलोाकानाम् अश्ुचिक्रियाभिर्यंता याभि घेगाहंक्रियाभिस्ते निज- 

१९ मालिन्यात् तस्य दिगदिगन्तरम् अखपरयन ताभिरमेध्यो विद्यते। अता 
इता ययं तेषां तनयेभ्यो यब्माकं दुहितन् मा दत्त य॒द्माकं पच्लाणाच्च 
विवादाय तषां दुहितिन मा ए्टह्छोत, खपरं तेषां मङलं साभाग्यच्च क- 

दापि नचेदध्वेतेनयुयं बलवन्तो भविष्यथ जनपदीयानि उत्तमवस्तनि 
भेच्छध्वे निजनवंशस्य निसित्तं नित्याधिकारुमिव तं निधाय यास्यथ च। 

१३ किन्त्वस्माकं कुक्रियाभि मइापराधेन चंतावत्यमङ्ले $स्मासु वतिते ऽपि, 
दे ् यस्माकम् डंछर, त्वम् अस्माकं कलेभ्ये ऽल्पतरः दण्डम् खददा ्धि- 

१४ कन्त्वस्ममाकं कतिपयान् जनान इद्धम् उदधरः। रखुतदृषटरापियदि वयंतव 

निदेश्णन् लंधित्वा पुनव्वारः गाङंकम्मकारि भरेते" जातीयः साकं भि- 
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चतां कुम्भन्तहिं यावद् अस्माकं कचिद् रचितो ऽवश्ा वान तिति 
तावत् त्वम् स्मभ्यं कुपित्वा किम् अस्मान् निःशेषं न नाष्रयिष्यसि? ङे ९५ 
स्खायेलः प्रमो परमेश्वर त्वं धम्मखरूपः, यता वयम् अद्य यावद् रच्तां 
प्राप्यावशिष्टा विद्यामहे, पश्य वयं तव समच्तम् अपराधे मम्ना चाखरदे 
तत्कारणात् तव समन्तं स्थातुं न पारयामः। 

१० द् शमोाऽध्यायः। 
९ श््विनियेनेप्रादस्याञ्रसनं ९ शाकान्वितेनेभ्रादेण लाकानां संग्रदणं « लकेरपराधं 

सोकछत्य तं त्यक्तम् अङ्गीकरणं ५५ अन्यजातौययोाषितां दवनाथे लकानां निया- 

जनं १८ अपराधिलाकानां नामानि। 

अनेन प्रकारेणेश्रीयमन्दिरस्यान्तिक इम्राहे पानां कलघखीकारं 
ऋन्दनं प्रणामच्च कुव्वेतीखायेलोयलाकानां मध्यात् स्त्रीपुरुषबालानाम् 
अतीव महासमाजस्तस्य समीपे मिलिता बभ्रूव, अपरं लाका अतीव 

चकरन्द्ः। तदानोम् र्लमवंशोयो यिद्धीयेलस्य तनयः शिखनिय ब्रां 

वाचमिमां जगाद, वयं खेषाम् रंश्स्स्य विरुद्धम् अपराधिनो श्वत्वे- 

तदेशीयानां मध्याद् इतरजातीवाः कन्या वयवदाम, तथापि विषये 

ऽसमिन इखायेलि प्रत्याष्ण विद्यते। मत्रभो भवता मन्ल्णानुसारुणा- 

स्माकम् संखरस्य निदेशात् कम्पितानां मनुजानां मन्तणानुसारेणच ता 

योषितस्तासु जाता बालकाश्चास्माभिः परित्यच्छन्त इति नियमो <स्मा- 

कम् इंखरोण समं कियतां तत् कम्मं व्यवस्थानुसारेण भवतु। उत्ति 

यतः कर्ममैतत् त्वया कत्तेव्यं वयमपि तव साहाय्यं करिष्यामः, त्वम् 
उत्सुका शूला कम्मं कुरुष्व । तदानीम् इत्रादः समृत्याय तदाक्यानुसा- 

रेण करणाय प्रमुखयाजकान् लेवीयान् इखायेलीयनिखिललोकां चख यथं 
कारयामासतेनतेश्रपयं चछवांसः। 

अनन्तरम् प्राह डन्वरौोयमन्दिरिस्य सम्मुखाद् उल्थायेलियाश्रीवस्य 
तनयस्य योडाननस्य कोषं प्राविश्रत् तत् ख्यानं गत्वा किञ्चन भच्छं नाभङ्ग 
पानीयद्च नापिवत् यतो बन्द्यवस्थात खागतानां मनजानाम् अपराधात् 

सा <शाचत्। अनन्तरं युडदासा मनुजा यिरूशलमे समागमिष्यन्ति, 
परन्तु यः कञ्चनाधिपानां प्राचीनानाश्च मन्लणानुसारेण दिनचयमष्ये 
नागमिष्यति तदीयं सव्बेखम् अपदारिष्यते, अपरः बन्यवस्थात खाग- 
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१० ऋध्यायः। प्रास्य पुस्तकं । ४४९ 

तात् समाजात् स वदि भेविष्यव्येतद् यिद्कदाधिरूश्लमयोः सन्वेच 
घोष याञ्चक। 

९ अनन्तरं विद्ृद्ाविन्यामीनयो निंखिलमन्जा दिनचयमध्ये चिरू- 
्रालमे मिलितवन्तः | तदानीं नवममासस्य विंशतितमं दिनमासीत्। 

मनुजा गुरुतरुकाय्यनिदानात् मद्ारृष्धिनिदानाच परकम्पममाना इखरी- 
९० यभवनस्य मदाप्राङ्गण उपविविखुः। ततः परं याजक प्राहः समुल्थाय 

तान् जगाद बु्माभिरिखायेला दोषस्य डडधये ऽन्यजातोयाः कन्या ब्यूएा 

९९ अनेनापराद्धं। खता हेतारिदानीं युश्राकं पिटलोाकानां प्रभोः परमेशख- 
र्स्य सन्निधो तत् खीकुरुष्वं तस्य तुटिजनकं कम्मं कुरुध्वच्च, अपर देशोय- 

९२९ मन॒जेभ्य इतर जातीयये षिद्ध खान् एथक् कुरष्वं । तदानीं निखिलः 

समाजः परोक्तः खरैः परदयुवाच, भवता यादृशं गदितं तदनुसारेण 
९३ स्माभिः कारिष्यते। परन्तु लाका खनके वघोकालच्ापस्ितवान्, 

वयं बहिश्थकते स्थातुं न पारयामद्धे किच्च कर्म्मदं दिनेकेन दिनदयेन वा 
९४ साध्यं नहि, यस्माद् वयमनेक णख्तेन कम्मणापराधिनोा जाताः। अतः 

छत्लसमाजस्य छते ऽस्माकम् अधिपतय णखतस्मिन् नियुज्यन्ताम् खपरम् 
अस्मावं नगरेषु घावन्ते लाका इतरजातोयाः कन्या यवन् तैः साम् 
ख्केकस्य नगरस्य प्राचीनलाका विचारयितारखख निरूपितसमये समाग- 
च्छन्तु तेन विषयेऽस्मिन् अस्माकम् रेश्वरस्य कोापाभिरस्मत्ता निवत्तिष्यते। 

९५ ण्तस्या मन्लतणाया वैपरीत्येन कोवलम् असाङहेलस्य तनयो योानाधन- 
स्िक्राहस्य तनयो वदसियञखोद्तिष्टतां किच्च मिगुह्लमे लवोयः सच्वि- 

१६ ययश तयाः साहाय्यम् अकुरुतां । तथापि बन्दीकृता मनुजा विधिवद् 

आअचारम कुर्व्वन् याजक इत्राहः प्रधानपिटकाः कियन्तो लोकाच 

निजनिजपिद्टवंशान्सारेण निजनिजनामानसारेणच एथक्ताताः सन्तो 

९७ द्श्रममासस्य प्रथमदिवसे तत्काय्येस्य विचारं क्तम् उपविविशुः। अपर 

पथममासस्य प्रथमे दिवसे त इतरजातीययेषिदूम्रादिपुरुषाणां वि- 

चार समापयामासः। 

१८ याजकवंश्रानां मध्यदतरजातीयकन्याग्राद्िग रुते मनुजा अविदयन्त, 

यिदाषादकस्य सुतस्य येग्रूयस्य तनयानां मातृणाच्च मध्ये मासेय रलौ 

९९ येषरो वारिव गिदलिवश्च। इमे निजानिजा जायाः परियं खाच्तरः 

लिलिखुः, अपरम् अपरराधित्वकारणात् मेषमेकं दोषाथेकनलिं ददुः। 

९० अपरम् इम्मेरवंए्र इनानिः सिवदियखख। अपरं हारीमवंे मासेव 
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९५० निडहिमियस्य पुस्तकं | १ खथ्यायः। 

सखलियः शिमयियेा यिद्धीयेल उधियश् | चचप्ररं पश्रद्भरवंशर इलियोा- ९९ 

रोनयोा मासेय डस्मायेला निथनेलो योषावद इलियासादख्। अपरः ९३ 
लेवीयानां मध्ये योघावदः शिमियिः किलायाहः (सर्व किलीटः) पि- 

याद्या यिद्भदा इलियेषरखख | अपरः गायकानां मध्य इलियाणोवः। २४ 

दारपालानां मध्ये श्छ्वुमः टेलम ऊरिख। अपरम् इखायेलीयानां मध्ये २५ 

परियोाशवं़् रसिमियोा यिषियो मल्वियोा मिवामीन इलियासरो 

मल्कियेा विनायख । अपरम् खलमवं़े मत्तनियः सिखरियो यिद्धी- २९ 
येल्ला ऽब्दि धिरेमात रलियश्च। च्यपरं सत्त॒वंपर इलियो-रोनय इलिया- ९७ 
प्रयो मत्तनियोा विरेमातः सावदो ऽसीसाश्च। अपरं वेवयवं यि- श्य 

दादानना इननियः सव्वयोा $तलयश्च। अपरः वानिवंफ़ मिगश्ु्वमा ९९ 

मल्लका ऽदायाद्ा याश्रूवः एलो रामातख | परं पदतमावाववंशे २० 

ऽदः किलल विनायो मासयो मत्तनियो वित्सलेलो विन्नूयि मिंनश्ि। 

अपर इारीमवंङ़ इलियेषरोा विशय मल्कियः शिमियियो शिसियोनो ३१ 

विन्यामोना मल्लुकः श्िमिरियख् । अपरः हग्रूमवंशे मत्तिनयो मत्तत्तः रष 

सावद इलीपोलटो धिरेमयो मिनशिः शषिमियिशख्। खपरः वानिवंशे २४ 

मादया ऽसराम ऊयेलोा विनायो वेदिवाहः किलक वेनिया मिरेमात ९ 

स्लियाशीवे मत्तनियोा मत्तिनयो यासयो वानि विन्नुधिः शिमियिः रण 

्लिमियोा नाथन ऽदायाद्य मम्नद्यः श्यः रयो ऽसरोलः षेलि- ४१ 

मियः शिमिरियः शललूमोा ऽमरियो युषफश्च। अपरः निवुवं वियूयेलो ५२ 

मत्तथियः सावदःसिवीनोा यादयो योयेला विनायश्। इम डतरुजाती- ४५ 

यकन्या यवन् कतिपयानाच्च तासु जावा सन्ताना खजायन्त | 

निदिमियस्य पस्तकं । 

९ प्रथमोऽध्यायः । 
यिरू्एलमस्य दुदेश्या वात्तां निश्ण्य निदिभियस्य शेचनमपवसनश्च तदीया 

षप्ाख्ना च) 

ह रललियस्य तनयस्य निहिमियस्य कम्माणि। विं्रतितमवत्सरस्य १ 

किष्लेवमासि श्रूष्रनराजधान्यामहइमासम्। तदानीं इनानिनप्मा मम ९ 
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१ अध्यायः। निशिमियस्य पुस्तकं । ४५९ 

भ्वातुगामेका जनो विद्दादेशीयाः कतिपया मनु जाश तत् स्थानमाग- 
मन् तदा तेरच्तितान् अर्थतो युददासल्वाट् अवशिद्टान् चिद्धदीयलो- 

द कानधि यिरूशालमच्चाधि मया समएच्च्यन्त | तेन ते माम् अभाषन्त ते 

ऽवशिा लोका खथतो दासत्वाद् उच्छिदा मानवा महता दुःखेनापमा- 
नेन च तच देष्रो निवसन्ति कद्ध विरूप्लमसय प्राकारो भसनोपुरदा- 
सराणि च वद्धिदगधानि विद्यन्ते । 

४ तेषामेतानि वाक्यानि निश्रम्याहं कतिपयदिवसान् उपविश्य क्रन्दन् 

५ अश्ाचं खर्गयश्वरस्य च गोचर उपवासं प्राथनाच्चाकरवं। रटृश्णे 
भार तीच्चाकथयं हेखर्गोय प्रभो परमश्वर,त्वमेव महान् भयङ्कर खेखरः, 

ये त्वयि पोयन्ते तवाज्ञा गहृन्ति च तान् प्रति त्वं निवमम् अनुकम्पाच् 
रच्तसि । दानीं भवता ऽस्य दासस्य पार्थनाम् अखाकणेयितुं भवतः 

९ ज्र अरुदं लाचने चोन्मीलिते भवतां। अङं भवदीयदासानाम् 
सखायेलीयलोाकानां निमित्तं दिवानिशं भवता गोचरे प्राये, इखाये- 
लीयलोकानां कलघाणि खीकरोमि च, यते भवता विरुद्धम् अस्माभिः 
पापम् अकारि, मयापि मम पिद्टवंश्ेन च पापम् अकारि | वयंभवतोा 
विरुद कुकम्मारयकुम्मंडि, जिच खदासेन मूससाज्ञापिताभवत आदेश 

= विधयो राज्यनीतयश्चास्माभि नाचरिताः। तथादि युद्माभिरान्ञाल- 
ङ्गनात् मयि भिन्नजातीयानां मध्ये वुद्ान् विकीणेवति यदि यूयं मां 
प्रति पराड्त्य मदीयान् निरोशान् ग्ह्णोयात तदनुसारेण कम्मोणि 

₹ कुर्व्वीध्वश्च, तद्धि युद्ाकं केषुचित् गगनस्य प्रान्तपय्यन्तं द् वितेष्वपि ते 
तस्मात् स्थानादपि मया संग्राडहिव्यन्तेनिजनान्ना वासाय मयाभिरुचितं 

स्थानम् नेष्यन्ते च, यामिमां भारतीं भवान् मुससाच्धापितवान् 
१० विनयेद्धं तामिदानीं स्मरतु | त खव भवता दासा प्रजाख सन्ति, 

भवान् निजेन महापराक्रमेण बलवता करेण च तान् परिक्रोतवान्। 

९९ दे मत्ममोा, विनयम् दानीं खोयदासस्य प्राथनायां येच भवतो 
नाम्ना भक्तां तुष्यन्ति भवदीवानां तवां दासानां प्रथनायां खवा निद- 
धातु । परं विनयेऽदहम् अद्य खोयदासस्य कम्मे सिदधंकरोतु पुमांस 

र्तस्य समच्तञ्च माम् अखनकम्परितं विदधातु । 



४५२ निहिभियस्य पुस्तकं | २ अध्यायः 

२ दितीयोाऽध्यायः। 
६ निद्धिभियस्य विवपंवदनताया निदानं विदिला न्टपेणातेसस्तेन तस्य यिरूष्लमं 

भ्रति प्रेषणं € तस्मिन् तचेापस्थिते तदौयवेरिणां मनस्तापः १९ चणद्ायां भग्प्रा- 
कारस्यालाकनं १७ प्राकारस्य पुन निग्मोणे यिक्ठदौयेभ्यः प्ररत्तिदानं । 

च्य मदीपतेः पानभाजनवाट् आसं किच्च नरपतेरतंसस्तस्य राज- 
त्वस्य विंशतितम वत्सरस्य नीसने मासि मद्धीपतेः सम्मुखे बात्तारसे 
तिष्टति मया स ाच्तारस आदाय नरुपतये व्यतारि। पुव्वेमदं तस्य 
समन्तं कदापि विषो नाभवम्। र्तच्निदानात् नरपति मामणच्छत् त्व 

निरामयोऽसि तथापि त्वदीयं वदनं कुता विवणमश्यूत्? ख्तत् मनः- 
पोडां विनान्येन केनापि हेतुना न जायते। रुतेनादइम् अती वादिजन् 

नरनाथमवादिषं, राजा चिरजीवी श्रवात् । किच्च मदीयपुव्वैपुरुषाणां 

श्रववासा यन्नगरं तदधुनेाच्छित्नं विद्यते तदीयगेपुखाणि चाभिदग्धानि 
सन्त्ेतेन मदीयं वदनं कथं विवशं न भवेत्? तदानीं महीपति 
मौमप्राच्तोत् त्वं किं प्राथयसे? ततोाऽदं खगेश्वरम् उद्दिश्य पाधेनां 
विधाय राजानम् ऊचिवान्, यदि नरुपतेरभिमतं जायेत यदि च 
भवते दासा भवतः साच्तादनुग्द्येत तहं निवेद नमिदः कुर्व्वऽं भवान् 
मां यिद्भदानोरतं मदीयपिदलाकानां एव वासं नगरं पेषयतु तेन मया 

तत् पुननिम्मो यिष्यते। तता मद्धीपतिः खोया सरुपविद्धा महिषी च 
मामप्राद्ां, त्दौययाच्रायां कति दिनानि भविष्यन्ति? कदा चतवं पुन- 

रावनत्तिष्यसे? इत्थं मां पेषयितुं भ्रूपतेरभिमते जाते मया तस्य सत्ति 

समयो निरूपितः। अधिकन्तु मया मद्धोपतिरुदि तः, यदि च्ितिपतेर- 
भिमतं जायेत तद्धि विद्दानीढते ममेपस्थितिं यावद् त् सरितः पा- 
रस्या देणाधिपतयो मदीयत्रजनस्य साहाय्यं कुर्व्वीरन् कारणादतस्तान् 
प्रति लिखितानि पचाणि मद्यं दीवन्ताम् | अपरं श्च॒श्टता वनरच्तक च्या 
सफ यत् मन्दिरिपाश्वस्थस्य दुगस्य गोपुराणां नगरीयपाकारस्य मदीय- 
वेष्मनख गट काानां छते मद्यं दारूणि देयात् तञ्चिमित्तं तं पति पचमेकं 
वितस्तु। तेन माग््रतीश्रस्यानु्रदेण नरपति मद्यं तत् सन्ध दत्तवान्। 

अपरं नरनायामया समं वाडिनीपतीन् इवारोडिर्छ प्राडिगेोत्। 
नन्तरम् अद्ध सरिता $वारख्ानां देधिपतीनाम् उपकण्ठम् उप- 

ण 

¢ 

~ 

< 

स्थाय न्टपतेः प्राणि तेभ्यो ऽद द्ाम्। तदानोम् इईखायेलोयवं शस्य कल्याग- १० 
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२ अध्यायः। निदिमियसखय पुस्तकं । ४५३ 

चेदाथे मानुष रक खगमदिति निशम्य दरोणीयसन्वल्लटस्याम्मा- 
नोयदासस्य टोवियस्य च महती मनःपीडा जाता। 

१९ अनन्तरम विरूएलमम् उपस्थाय तच स्थाने दिनचयं प्रोषितवान्। 

१९ ततो ऽदं मम सङ्किनः कतिपयलोाकाचखरजन्धाम्दतिषाम | किन्त्वीखरेो 
चिरूशालमस्य छते यस्मिन् काय्यं मम मानसं परावत्तयत् तदद्धं कञ्चन न 

ज्ञापितवान् | अपरमद्ं यं वाजिनम् खारोाङं तंविना कोप्यन्धः पशुः 
९३ साकं मया नासीत् | अदं निशायां निस्नभुवो दारेण वद्दिगैव्य नागकृूषं 

सारदारच्च यावद् गच्छन् विरू्लमस्य भ्रं प्राकारः वह्िद्ग्धानि 

१४ पुरद्वाराणि च समलाकयम्। अपरम् अदं प्रखवणस्य दारं राजकौय- 

युष्करिणीच्च यावद् त्रजितवान् तच मदीयवाइनस्य पष्ट गमनोये 
९५ वत्मनि न सति च्तपायामहं खोतसो मध्येन ब्रजन् प्राकारः समपश्यम् 
९६ अनन्तरं पुनव्वार निन्नभूमे दरेण प्रविश्य पराटव्यागच्छम्। किन्तु 

मया यद्यत् स्थानम् अगम्यत यद्यचाक्रियत तद् अधिपतयो नाविदुः 

किञ्च तं कालं यावद् खद विह्ृदीयलेकान् याजकान परमुखनसान् 

अधिपतीन् कम्मकारिणश्च तन्न ज्ापितवान्। 
९७ ्नन्तरमदं तेभ्यो ऽकथ्रयं, वयं कीटग दुदश्पपन्ना स्मह तद् 

यद्राभि श्यते यिरूशएलमम् उच्छिन्नं तदीयगापुराणि च वह्िदग्धानि, 
तस्माद् खागच्छत, वयम् अद्यारभ्य य्चिन्दास्पद् न भवेम कार्गादस्माद् 

१८ यिरूशालमस्य प्राकारः पन निम्मिमीमदे। अनन्तरः मां प्रतोखरस्य मङ्- 

लदायकोा ऽनग्रद्य मां प्रति गदितानि नर्पते वचनानि चेतानि तेषां 

समच्तं मया वशितानि, तेन ते समभाषन्त भव वयम् उव्यायपुन 

निंम्मोागं कुम्मदहे। अनेन प्रकारेण त रतस्योत्तमस्य काय्यस्य निभित्तं 

१९ खान् बलवतो ऽकुव्वैन्त | परन्तु दाराणीयः सनव्लटो ऽम्मोनीयदासः 
टोविय आखस्वीयोा गेष्म वाचमिमां निशम्यास्ान् प्रति परिहासम् 

वन्ञाच्च विधाय गदितवन्तः, युयं यदिद काय्थं कुरुथ तत् किं? युयं 
क्िंराजदोहं करिष्यथः तदानीमहम् उत्तरम् अददाम्, खर्गंय इशखरो 

ऽस्माकं काय्यै सिद्धं करिव्यति। वयं तस्येव दासात्लस्माट् असाभिरुत्याय 
निम्मोाणं करिष्यते। परन्तु विरूश्लमे यद्राकं के ऽपि भागो वाधि- 
कारो वा स्मारकं चिङ्कं न विद्यते। 

ष् 
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पराकारायैःपुन निरमायि तेषां नामानि स्थानानां निषयख। 

अनन्तरं प्रम॒खयाजक इलि याश वस्तस्य याजका भ्रातर समुल्थाय 
मषघदारं पन निम्ममिरे तस्य कवाटे स्थापयित्वा तत् पावयाञ्चुक्रिरे, 

पयता मेयादुगमारम्य इननेलस्य दुगं यावत् तत पविचयाञ्चकरिरे। 

तस्य सच्निधा विरीद्धा मानवाः प्राकार पुन निम्ममिरे। तेषामुपकशरढ 

इसेस्तनयः सक्तूरः पुन निंम्ममे। अपरं सिनायाइस्य युच्च मव्छदारं 
पुन निम्मभिरे तस्य टइत्काष्टानि चोत्यापयाद्चक्िरे किच्च तस्य कवाटे 
कुञ्चिका अगलानि च स्थापयाञ्चकरिरे। तेषामु पकर्ठे कोासस्य प 
ऊरियस्य पुनो मिरेमातः पुन निर्ममे । तस्य सन्निधो मि शेषवेलस्य पन्नो 
वेरिखियस्य पुन्न मिख्ुल्लमः पुन निम्मैमे। तस्यान्तिके वानाइस्य पुचचः 
सादाकः पुन निंम्ममे। तस्य समीपे तिकायोया मनुजाः पुन रनिम्मंभिरे 
परन्तु तेवां प्रमुखमानवाः खेषां परिरृण्सख कां न प्रवदतिरे। अन- 
न्तरं पसेहस्य पुत्तो यिद्धायादायोा विषेदिवाइस्य पुच्लो मिश्ु्लमश्च 
पुरातनंद्वारंपुन निम्ममाते, तातस्य तिय्येक्काडान्यृल्यापयाञ्चकाते तदी- 

यकवाटे कुञ्चिका अगंलानि च स्थापयाञ्चकाते। तयोरुपकर्े गिवियो- 

नीये मिलटिवाद्धा मिरोणायोयो यादानश्वापरः गिविघोनीया भिस्पा- 
दौ याश्च मनुजाः सरिता ऽवारख्यदेएधिपस्य सिंहासनं यावत् पुन 
निंम्ममिरे। तस्य सन्निधो नाडीन्धमानां मध्यीयो इद्यस्य तनय 
उषोयेलः पुन निम्ममे। तस्योपकण्ठे गन्ध वणिण्वं रीवा इनानियः पुन नि- 
म्ममे किच्चते दीर्घप्राकारं यावद् यिरूष्ालमं जएवाञ्चक्रिरे। तेषां समीपे 
यिरूग्रालमप्ररेशस्याडभागस्याधिपति रस्य तनयो रिफायः पुन नि- 
म्ममे । तस्य सक्चियो इरूमफास्य तनयो यिदायाद्ध निजभ वनस्य सम्मु- 
खस्थ प्राकारः पन निम्ममे। तस्य समीपे हष्रवनियस्य तनयो दुष पुन 

निम्ममे। अपरः ारीमस्य पुक्ला मल्कियः पडतमोायावस्य तनयो 

इश््वश्चतदन्यभागं चल्िदुगंच्चपुन निम्ममाते। तदुपकरढे चिरूप्ाल- १९ 
मप्रदे शस्या डस्याधिपो इलो देशस्य तनयः शललुमस्तदीयदुहितरख पुन 
निम्ममिरे। अनन्तरः इानना सानादइनिवासिनश्च लाका निस्नभमे दारः ९२ 
पन निम्ममिरे। ते तस्य निचयनं चक्रिरे किञ्च तस्य कवाटे कुञ्चिका 

अगलानि च सयापयाञ्ुक्रिरे, खपरः सारद्वारः यावत् प्राकारस्य सदखं 
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९५ इस्तान् युन निंम्मेभिरे। अपरं वैधक्तोरमप्रदेशस्याधिपतौ रेखवस्य युक्ता 
मल्कियः सारद्वारः निम्मेमे, स तस्य निचयनं चक्रिवान् किञ्च तस्य 

१५ कवाटे कुञ्चिका अगलानि च स्थापवाद्धकरे। अपरं भिस्याप्रदेष्स्याधि- 

पतिः कल्दाषे्तनयः शल्लृभः प्रखवणस्य द्वारं पुन निम्ममे, स तत 

निम्माय तदीयाच्छादनं चलछ्लवान् अपरः तस्य कवाटे कुञ्जिका अगलानि 

च स्थापयाच्चकर किच्च दायुदा नगराद् खवराइणाथक सपान वावत् 

राज्ञ उद्यानस्य सम्मुखस्थायाः श्णोलाहपुव्वरिण्याः प्राकारं पुन निम्ममे। 
१९ तथ्यापकर्डे वैतद्धरप्रदेशस्यादंभागस्याधिपतिरस् वृकस्य तनया निदि- 

भियो दायदः शवागाराणां सम्मृखे खनितावाः पुव्करिणया अभ्यगां 
९७ यावत् वीरलेकानां भवनानि च यावत् पुन निँम्भेमे। तस्य सच्धिधो 

लेवीयानाम् अन्तगंता वाने्लनयेा रिङ्कमः पुन निंम्मैमे। तस्य सन्निधो 
कियीलाप्रदोश्स्याडभागस्यायि पति इशविवः खोवभागं पुन निम्मेमे | 

१८ तस्य समीपे तेषां नाटनिवहा ऽधेतः क्तियीलाप्रदेशस्यादभागस्याधिपति 

१९ ईहनाददस्य तनयो ववयः पुन निम्ममे। तच्योपकण्ठे भिस्पाया अधिपति 
यमूयस्य तनय रसरः पाकारस्य वक्रभागे स्थितस्यास्तरग्टदस्य वत्म॑स- 

९० म्मृखे स्थानमपरः पुन निंम्म॑मे। तस्योपकण्ठे सव्वयस्य तनया वारूवोा 

यलं कत्वा प्राकारस्य वक्रभागात् प्रधानयाजकस्येलियाश्रौीवस्य गदाः 

९९ यावल स्थानमन्यत् पुन निंम्भ॑मे। तस्य समीपे केोसस्य पोच ऊरियस्य 
पच्च भिरेनात इलिवाश्ीवस्य गेहदारम् आअरभ्येलियाश्णै वस्य गस्य 

९९ प्रान्तंयावत स्छानमपरः पन निम्ममे। तस्य सच्चिघोा समभ््म याजकलाका 

९द३ पुन निम्ममिरे। तदुपकण्ठे विन्धामीना रव खीयगेहयोः सम्भखे 

पन भिम्मैमाते। तत्सन्निधावननियस्य पन्च मासेयस्य युक्लेो $सरिवः 
९४ खोयगेइस्य सम्मठे पन निंम्ममे। तस्योपकण्ठे हेनाददस्य पुनतो वित्रुयि- 

रसरियस्य भवनमारभ्य प्राकारस्य वक्रम् अथतः काणं यावत् स्थानम- 

९५ परं पुन निम्भेमे। नन्तरम् ऊषयस्य तनयः पालला वक्रस्य सम्मुखस्थ- 
प्राकारस्य सम्मुखे बन्धनालयस्य चत्वरस्य समीपस्थस्य रान्न ऊद्धप्रासा- 

दाद् वदिवत्तिदुगंस्य सम्मुखे च प्राकारं पुन निम्मेमे। तस्य सन्निधौ 

९९ प्ररियोाशस्ट तनयः पिदायः पन निम्ममे। नियीनीयलेकाखाफले ऽथता 

नीरदारस्य पृव्वैदिष्रः सम्मखस्थं स्थानं वदह्िवंत्तिदुगञ्च यावद् ऊषुः। 

९० तत्सच्धिधो तिकायीया वदिवत्ति छद् दुगम् सारभ्य ओफलस्थप्राकार 

९८ यावद् अपरं स्धानमेकं पुन निम्मेमिरे । इयदारस्य परदिष्रम् खआारभ्य 
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याजकानाम् रुकेकोा जना निजगेदस्य सम्मुखं पकारं पुन निम्म॑मे। 
तत्सन्निधाविम्मेसस्य तनयः सादोकेा निजगेदस्य सम्मृखं पुन निंम्ममे। २९ 
तस्योपकण्ठे पृत्वं दार र च्तकाः शिखनियस्य तनयः शमियियः पुन निंम्मेमे। 
तस्योपकण्छे रेलिमि वस्य तनयो हनानियःसालफस्य षदः पच्च इान्नख् ९० 

स्थानमपरमेकं पुन निंम्ममाते। तत्छमीपे वेरिखिवस्य तनये मिखल्लमोा 

निजप्कोाषटस्य सम्मखं पन निम्ममे। तस्य सच्चिघो नाडोन्घमस्य तनयो ३९ 

मल्कियो नियीनोयानां वणिजा ख्यानं यावत् मिप्कद् दारस्य सम्मुखस्य 

प्राकार कणस्य वत्मे यावत् पुन्निम्ममे। पर कोणस्थमागेस्य मेष- २९ 
दारस्य च मध्ये नाडोन्धमा वणिजि पुन निम्ममिरे। 

१ 

४ चतुथाऽध्यायः। 

९ रिपूणां निन्दायाः कथनं ७ वैरिणां विरुद्धं रक्तकाणां स्थापनं १द कम्म्मकारिणां 

षहस्तेष्वस््रसमपेणं १८ मानवान् प्रति निदिभियष्य सन्तणाकथनञ्च। 

१ अपरः वयं प्राकारं पुन निभ्मिमीमदं वाचमिमाम् कण्णं सन्व- 

ह्वटश्चकाप मद्ाक्रोधान्वितः सन् यिद्ृदीयान तिरसखतवां । अपर ९ 

निजमातणां शोामिरोणीयबलानाच्च साच्तात् वाचमिमां व्याइस्त्, खतं 

जीणा विह्ृदीयाः किं करिष्यन्ति? इमे कदा निवत्तिष्यन्ते? इमे कि 

यनं करिष्यन्ति? खकस्मिन् दिने किं कम्मंतत् साधयिष्यन्ति? भस्मी- 

ङतान् पाषाणान् धूलिराश्भ्य उत्थाप्य किं सजी वान् करिष्यन्ति? तेन इ 
तस्य समोपस्या ऽम्मोनीयटोवियः कथयामास, ते यत् निचयनं कुंव्वेन्ति 
तच यदि षटगाल आरोादति तहं स पाघाशनिम्मितः प्राकारो भिद्य- 
मानः पतिष्यति। हे अस्माकम् इश्वर अवशं कुरू, वयं निन्दिता खभ- 

वाम । खुतेः छतम् अपमानम् रतान् परति परावर्तय । अपर दासा- 
गाररूपे देषो लोटितवस्तृनीवेतान् स्थापय । ण्तेवां कलुषं न गापय, ५ 
ख्तेवाम् धम्मं भवतः सम्मृखान्न लप्यतां, यत्ते निचायकानां सम्मुखे 
तव कोपम् अजनयन्। तथापि वयं प्राकार निरमिमीमह्हि, ततः ख ९ 
छत्खः प्राकार उचखत्वस्याडं यावत् सम्पन्नो ऽश्वूत् । यते लकानां मनः 
कम्मेर्ासक्तम् असीत् । 

अनन्तरं चिरूश्लमस्थपाकारस्य पुननिम्माणं परवत्तंते तस्य भञ्न- 9 
स्थानानां जीणाद्धार च्षारभ्यते चेतव्रिशम्य सन् वल्लटः टोविय ारवीया 
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£ अध्यायः। निश्िभियसखय पर्तकं | ४१७ 

= अम्मानीया खसदोादीयाखख भशं काः सन्ते यिरूशालमस्य वि र्डं याध- 
€ नाथं तन्नगरस्य ङद्धे बौधनाथञ्च सर्वं वाचां क्तुम् रेक्यमद्यं चकरिरे। तेन 

वयं खेषाम् रंशखरस्य सन्निधो प्राथंयामद्धि दिवानिशं तेषां विरुडं 
९० रच्तकान् अख्थापयामदि च । अपर यिद्भदौयाः कतिपयलोका वदम् 

भारवाइका दुबला जाता इदानीमपि बड जीं विद्यते, वयं प्राकारं 
९९ पुननिंम्मोातुं न पारयामः। अस्माकं वैरिणा ऽप्यकथयन् वयम् रुतरवि- 

दिता अदृदटाखैतेषां स्थानं प्रवि्येतान् इनिष्यामस्तत् कम्मं निवत्तंयि- 
१९ व्याम । अपरः तेषां समीपवासिने विद्भदोया येभ्यः स्थानेभ्योऽस्मत्स- 

मीपं गमनागमने अकुव्वेन्, तेभ्यः सव्वेभ्यः स्थानेभ्यो दशवारान् खस्ाकं 
सन्निधिम् खागव्य तद् वचो ऽवदन् 

५२ ्यपरम् अदं तेषां स्थानानाम् अधः प्राकारस्य पश्चाद् खनाटतस्क्लेषु 
लोकान् नियक्तवान् प्घयतच्न्रहासम्रलधनुघधारिणा लोकान् वंश- 

९४ मेण नियुक्तवान् । अनन्तरम् खदम् खवालाकयं किच प्रोाल्याय प्रमृख- 
लेाकान ध्यच्तान् तदन्यनिखिललोकांख गदितवान् युवं तेभ्यो मा 

बिभीत, महन्तं भयङ्करं परमेश्वरः स्मरत, खेषां भ्नातुणां पुत्रपुच्लीणं 

९५ जायानां महानाद निमित्तं समरः कुरुत । अनन्तरः तेषाम् अभिप्रायो 
$स््ाभि बैद डं्रोण तेषां मन्तणा व्यर्थता चेतिवात्तायाम् अस्माकं 
स्पुभिःश्चुतायां वयं सव्वं पुनः प्राकारः गत्वा खये खीये कार्थ प्रावत्ता- 

९९ मडि | तदेव दिनमारभ्य मम दासेयानाम् अदंमनु जाः कायम् कुर्व्वन् 

च्सन्धादलाकाख -ूलफलकधनु वेम्माणि धारयन्तो {तिष्टन् अधरं छरखस्य 
१० यिद्भदा वंशस्य पात् सैन्धाश्यच्ता अचरन् | ये प्राकारस्यापरिष्टात् नि- 

चयनम् च्चकुव्बन ये च भारान् वहन अरोपयन् वा ते सव्वं दत्ते 
१८ नैकेन कम्माकु्व्वन तदन्यदस्तेन च गरलम् अधारयन् निचायकाख्व 

सव्वं कटिषु बद्धखष्का ्छचाययन् तूरोवादकखमम सच्चिधावतिषत्। 

१९ ्पनन्तरम् च्छं प्रमुखलाकान् अधिपतीन् तदन्यनिखिललाकांख 

व्याहर, काय्थमिदः पुमहत् घविततच्च वयमपि प्राकास्स्यापरिद्ाद् वि- 
९. कीर्णा मियो दूर व्तिनञ्च। तस्माद् यच कुचापि स्थाने युद्माभिस्तरीशब्द 

ओव्यते तचेवास्मत्समीपं समागन्तव्यम् । अस्माकम् सखस ऽस्माकं नि- 

९९ मिन्तं समरः करिव्यति। अनेन प्रकारेण वयं तस्मिन् कायं परिख्मम् 

च्यवुम्म, व्यस्माकम् व्यद्धंमनुजाखारुगोदयमारभ्य तारकादयं यावत् 
९९ शूलानि धारयन्तः समतिषन्त । तद्छिन् समये मया शेकाः पुनर 
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४१८ निहिमिवस्य पुस्तकं । ५ खध्यायः। 

दिता रुकैका जनः खदासेन समं यिरूष्लमस्य मध्ये निशां यापयतु, 
तथा सति ते निश्रायाम् अस्माकं रच्तापकारका दिने च का्ापकारका 

भविष्यन्ति । तस्मात् मवा मम माटभमि मेम दासे मम रच्तकानुचरे्च ९९ 
वसनानि नमाचितानि, रकेकस्य ूलमेव खानम् अभवत्। 

------  ---------- 

५ पच्चमोऽध्यायः। 
९ स्लाकानां कललरकथनगं ९ कुसौदग्राददिणा सलाकान तिरस्छत्य कुसोर्स्य प्रतिद्ानाय 

निददिभियस्य निरेणएनं ९४ अध्यत्तलपद्स्य वेतनं न ग्टरीला निजवित्तन बहला- 

कानां भरणं । 

नन्तरं निजमनातर्णां यिद्धदीयानां विरूद्धं साधारणलेाकानांतदौीय- ९ 

यातिताच्च मदकल उदतिष्टत् | केचिद् खवदन् अस्माकं बदवः पुरा 

दुहहितरख सन्ति तस्माद् वयं यथा भुञ्जाना जीवेम तदथं शस्यानि 

ऋणत्वेन ए्टद्धीतवन्तः। अपरे कचिद् अगदन् वय खघां शस्यतच्तेचाणि ₹ 

ात्तातच्तेचाणि गररदाणि च न्यासोक्लत्य दुभिच्तसमये शस्यानि ंटणत्वेन 

ग़्डीतवन्तः। परे केचिद् यवदरन् राजकरस्य निमित्तं वयं खेषां ४ 

अमिद्रात्ताच्तेचाणि न्यासीकछत्य मना ऋणत्वेनाग्टह्टीम । अस्माकं वपुंष्य- ५ 

समदोयम्नातणं वपषां तुल्यानि किञ्चास्माकं सन्तानास्तदीयसन्तानानां 

तुल्याः। किन्तु पश्यत तनया दुहितर श्चास्माभि दासत्वाधोनौकत्तवया 

च्छस्माकं दुद्ितशां मध्ये काचिद् इदानीमपि दासत्वाधौनाः सन्ति तासां 

माचनच्चासभाकं न साध्यं यता ऽस्माकं शस्यच्तेचाणि नाच्ताच्तेचाणि चाप- 

रेषां लाकानाम् अधिकारित्व विद्यन्ते। 

तदानीम् द्धं तेषाम् रखतादटृशं कातरत्वशब्दम् रुतानि वाक्यानि च ९ 

निश्ण्य भ्रशरं कुपितवान्। अपरं निजे मानसे विविच्य प्रमुखलोकान् ७ 

अथिपतींख भव्संयन् तेभ्यो ऽवादिषं, युयं निजनिजभ्नाटभ्यः कुसीदं 

ह्णीय। अपर तेषां विरूद्धं महासमाजं छत्वागद, अस्माकंभ्नातरोये नल 

चिद्कदीयकताका इतरदेशीयेवु विक्रौता खासन् ते यथासाथ्यम् अस्माभिः 
पय्यक्रोयन्त, स्दानों युयमपि कि सखवेषां सदजान् विक्रीणीयः ते किम् 
व्यस्माभिः क्रेतव्याः? तेन ते लोका नीरवाः सन्ता <तिष्छन् किमपि 
प्रतिभाषितुं नाशक्नुवन् । अपरं मया गदितं युश्माभि यत् क्रियते तन्न < 

भम् । च्यक वैरिणाम् इतरजातोयलेाकानां निन्दाभवाद् अस्मदीये- 
खरस्य भक्तिः किं युद्माभि नैचरितथा? खं मदीयभ्रातरा ममदा- ९० 
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५,६ ध्यायः । निहिमियस्य पुरतकं। ४१५९ 

सेयाश्च वयमपि मुद्राणां शस्यानाख्च दानेन तेषाम् उत्तमणाः, किन्तु मया 
११९ विनीयते, ख्तत् कुसोदयहइणम स्यसमाभिरूच्भितव्यं | मया विनीयते 

तेषां शस्यक्तेचाणि द्ात्तात्तेचाणि जितढच्ता गेहानि चास्माभिः पुन 
दीयन्तां, युश्माभिख तेभ्यो यानि मुब्ाश्स्यद्राच्तारसतेलानि ऋणत्वेन 

१९ दन्तानि तेषां ङृडकुसीदमपि पुन र्दौँयतां। तदानीं ते कथितवन्तः, वयं 

तानि प्रतिदास्यामस्तान् किञ्चन न याचिष्यामडहे त्वा यद् गदते तदेव 

करिव्यामहे। तदानीम् खद्ंयाजकान् खाद्य तदाक्यानुसारेगासाभिः 

९६ कारिष्यत इति तान् खश्पययम्। परः मया वस्तराच्चलम् खास्फ़ाल्य 
गदितं, यो जन रख्तां प्रतिज्ञां न समाचरति, शखरस्तस्य गटदाट् उपा- 
व्नितविघयाचच तम् इत्थम् आस्फाल्य स्िपतु स चव्यम् आस्फालित 
ऽकिञ्चनख भवतु । ततः छत्खः समाजस्तथास्विव्यक्ता परमेखरं धन्यम् 
अवदत् । अनन्तरं मनुजास्तदाक्यानुयायिनम् अाचारम् कुर्व्वन् | 

१४ यिद्कदादेशस्याधिपतित्वपदे मम नियोगस्य दिनमारभ्यार्थता पते- 

रत॑सश्तस्य राजत्वस्य विंशतितमं वत्सरमारभ्य दाचिंश्त्तमं वत्सरं वा- 
वद् ख्तान् दादश्रवत्सरान् मयामममभ्नाटनिवदेन च देशाध्यतच्तस्य भच्छं 

९५ नाभुद्खि। मत्पव्वे वत्तिनो ऽधिपतयो लेकेषु भारम् पं यन्तस्तेभ्यश्चत्वा- 
सिश्च्छकलपरिमितानि रोाप्याणि तदन्यद् भच्यं बात्तारस्सच् ग्रद्ीत- 
वन्तः, पर् तेवां दासेया अपि लाकानां शासकत्वम् कुव्वेन्, परन्त्वी- 

९९ राट् विभ्यता मया तन्नाक्रिवत। रतस्य प्राकारस्य कार्ये ममासक्ति- 
हेतुना वयं किमपि चेवं नाक्रोणीम किञ्च मदीयाः सर्व्व दासास्तस्मिन् 

९० स्याने कम्भणि मिलितवन्तः। अपरः विद्धदीयानाम् खधिपतोनाख सादं- 
श्रतं जना असचतुदिक्स्थानां भिनव्रजातीयानां मध्याचास्माकम् उपकण्ठं 

१्न्च्यागता लाका मदोयभोाजनासने समुपाविशन्। तस्मिन् समये मच्ि- 
भित्तं प्रतिदिनम् रका षभः षट उत्तममेषाखापच्यन्त पत्िणे ऽप्य- 

पच्यन्त | अपरं दग्रदिवसानां मध्ये वारमेकं ययेद्धोा नानाविधो रात्ता 
रसखखानीयत। तथापि लोकानां दासत्वभास्स्य गरिङत्वाद् खधिपति- 

१९ त्वस्य वेतनं नायाचे। हे मदौयेखर, रखतेषां लोकानां निमित्तं मया 
यानि कम्मारि व्यधौयन्ततदनृसारेग कल्यागाय मां समर् | 

ध 

र षष्ठोऽध्यायः । 
१ खम्बहारस्य भूषेता ऋषामरया वेतमग्राद्िणा भविष्यद्रादिना भिदि(मि५ जाखयिलुं 
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तस्य चेष्टं ९५ कम््रणः सुमा्रिप्राप्नल्लात वरिणाम् खद्ंजनं १७ रिपभिः स्ट 
प्रमसखयिहृदौीयानां गक्तमन्त्तणायाः प्रकटीभवनं। 

च्यनन्तरं मया प्राकारः पुनर्निभ्मिंतस्तस्य मध्ये किच्चन जीणे स्थानं ९ 
न विद्यते केवलं इारैः कवाटानां संयागस्तदानीमपि न छत ख्तस्यां 
वात्तायां सनवलह्लटेन टोवीयेनारवीयगीश्मेनास्माकम् अन्ये रिभिख 

तायां सन्वह्लटो गेशमख मां हिंसितुं मतिं विधाय दूतेन माम् प्रति ई 

वच इदः प्राद्िशुताम्, अगच्छ वयम् नुप्रान्तरस्येषु ग्रामेषु परस्परं 
साच्तात् कुरम्म॑द्धे। तता मया द्ूतैरिदः प्रतिवचनं ते प्रति प्रहतम्, ९ 
च्यम् रकं मदत् कम्मनतिष्ामि, तचावरेष्टुं न पारयामि। मयि 
शेयिल्यं विधाय युश्राकं सन्निधिं गते कम्म कुतेा निव्तिंष्यते? इत्थं ४ 
चतुव्वीरं ते ममोपकण्ठं लोका प्रहिता मयापि तान् प्रति तादशं घरदयु- 
तरं कतं | अनन्तरं सन् वह्लटस्तेन प्रकारेण पञ्चमं वारं मम सन्निधिं 

निजं दासेयं प्रादिणित्। तस्य करे मुक्तं पचमेकमासीत तन्मध्य र्ताट- ९ 
आनि वाक्यानि लिखितान्यविद्यन्त, त्वं विद्कदीयाख् राजद्रं विधातु 
मतिं कुरुथ त्चिदानात् प्राकारपुन निंम्मिमोषे पच्चात् तवं तेषां राजा 
भविष्यसोति किंवदन्ती भिन्नजातीयानां मध्ये ञ्रूयते गेशमेनापि तदेवोा- 

च्यते। परः यिद्ृदीयानां पतिरेक विद्यते त्वं खस्य छते यिरूलमे ° 
वच इदः सोषयितुं भविष्यदादिना न्ययुङ्कथाः। दानीम् खतदा- 
क्यान॒यायिनी वात्ता पेण ओओष्यते तस्माद् आागच्छावां मिलित्वा 
मन्ल्तयावः। तदानीम् खद्दं दूतेन तं प्रति वाचभिमामवादिषं त्ववा ८ 
यद्यद् वचो गदितं तद् यथां नदि, तत् तवेव मनसा कल्यितम्। 
खतस्मिन् कम्म॑णि तेषां दस्ता दुन्वेला भवन्तु तेन तन्न सेदखतीव्याश्या ९ 
ते सर्वै {स्मान् चासयन्, खता हे परमेश्वर त्वं मम इस्ता बलिता 
कुरु । अनन्तर मिदेटबेलस्य पेना दिलायस्य पचतो यः शिमयियो १० 
ऽवरूद चासीत् मयि तस्य निवेशनं गते सो ऽवादोत्, संश्वरस्य गेहे 
ऽता मन्दिरस्य मध्यस्थाने मिलित्वास्माभि मन्दिरस्य दाराणि रुध्यन्तां 
यतत्ते त्वां वयापादयितुमागमिव्यन्ति च्तणदायामस्यामेव तां बापाद- 

यितुम् ष्यागमिष्यन्ति। तेनाइम अभाे मत्ल्यो मनुजः किं पलायि- १९ 

च्यते ? मत्तल्योा मानवः प्राणरच्ताथे किं मन्द्रम् खञखयिष्यते? मया 

तन्न प्रवेच्यते। अनन्तरम् रंशरस्त न प्रादिगेत् समम वेरित्वात् तद् १२ 

भविष्यदचनम भाषत किच्च टोावीयः सन् वह्लटश्च तस्म वेतन प्राघ- 
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१९९ च्छतां मया विविखेतद् अनोधि। ष्टं यद् बिभ्यत् तत् कम्मे कुर्या पात- 
कश्चाचरोयमिव्थं तयोारुभिमतात् कुख्यातिं गत्वा ताभ्यां निन्द्नीयो 

९४ भवेयम् खततछछते ती तस्मै वेवनं व्यतरताम् | हे मदीश्वर टोवियः सन- 
बह्लटो भविष्यदादिनी नायदिया तदितरे च ये भविष्यद्ादिना माम् 

च्छभोषयन् ते निजक्रियानिद्ानात् त्वया सखय्यन्तां । 
१५ अनन्तरं दिपश्चाशदट् दिवसानां मध्य इसललमासस्य पञ्चविंश दिवसे 

१९ प्राकारः समातिम् अगमत्। तदानोम् अस्माकं निखिलः परिपयिि- 

भिस्तस्यां वात्तायां श्ुतायाम् अस्मचतुदिक्स्थभिन्नजातीयेख तस्मिन् 
कम्मेणि दृष्टे ते ऽतीव विवणेवदना अभवन यत रखतत् कम्मास्माकम् 
रंशराद् अभवदिति तेरगेधि। 

१७ . तस्मिन् समये यिद्भदावं शस्य पमृुखमानवाः टोवियस्य सच्चिधिं बहनि 
पचाणि प्रादिणखन् तथा टोवियस्य पच्राणपि तेषां सन्निधिम् ्याग- 

१८ च्छन्) यतः स छारदइतनयस्य शिखनियस्य जामातासेत् किच्च तस्य 

तनयो चिहाद्ाननोा वैरिखियतनयस्य मिखुह्नमस्य दुडितरं ब्यूष्वान् 

ख्तन्निदानाद् विद्कदामध्ये बद्वा मानवाः शपध्ेन तस्य वशा जाताः। 
९९ ते मम समच्तं तस्य नुतिम् अकुन्नैन् अपरः मदीय वात्तामपि तस्य समन्तं 

अगदन्, किच्चटोाविया मां चासयितुं मां प्रति प्राणि प्राददिगेात्। 

ट 

७ सप्रमाश्ध्यायः। 

१९ नाने देनानियस्य च स्तेष यिरूश्लमस्य समपेणं ५ बाबिलादूु आगतानां 
वन्दिमिनजानां संष्या ३९ याजकानां लेवौयानां गायकानां द्वारपालानां निथौ- 
नौयानां सुरेमनो दासवंश्योयानाम् अविदितवंश्याजकानाञ्च कथनं ९९ निखि- 
लललाकानां खषा पञ्चादौनां सुया प्रधानल्लाकानां दानानि च। 

९ नन्तरः पाकारे निम्मितेमया दारेषु कवाटान्ययुज्यन्त, चपर दार- 
९ पालका गायका लेवीयाख्च नियुक्ताः। अनन्तरं मया निजम्ाता इनानि 

€ # € (स =, क क् 
दुर्गाधिपति इ नानियख यि रूल मस्याथ्यत्तत्वे नियुक्ता यता इनानियोा 

३ वि्ास्यः पुमान डंरभक्तया ब्ूग्धो विश््दिचखासौत्। परम् डं 
तो समादिशं यावत् खग्यैरभ्सिः सतापो न भवति तावद् यिरूष्ालमस्य 
इाराणि युवाभ्यां न मोचयितव्यानि। अपरः मनुष्येषु खगेहानि न 
प्रविष्टेषु इाराणि रोडवयान्धर्गले बद्धव्यानि। किञ्च विरूष्रालमनि- 

क ५ भ भ् ॐ क 

वासिना युवाग्यां रच्कवर्गेषु निवोक्तवयाः, णकेको जनः खौयसरच्तकवगें 
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खोयगेहसम्मृखे च नियुज्यतां। यतो नगरः छविततं छमहच्रा्ति किन्तु 
तन्मध्ये स्तोकलाका विद्यन्ते गेदनिम्भोगच्च न परवत्तंते। 

परम् अदं यत् प्रमुखलोकान् अधिपतीन् तदन्धलाकांश्च गणनां 
सङ्गह्ोयाम् इत्यस्मिन् अर्थे मदीयेखरो मम मनः प्रावत्तयत् किच्च मया 
नाजिलाद् आगतानां मनुजानां वंशावलिचवं पचमेकम् लम्मि 
तचैतानि वचांसि लिखितान्यासन | 

बाबिलीवन्पेण निवृखलित्छरेण परवासिता जनपदस्य ये वन्दिलाका 
यिरूप्रालमं यिद्कद्ादेण्ीोयानि निजनगराणि वा प्र्यागन्तुं याचां वि- 

धाय सिरूब्बाविला येया निहहिमियो $सरियोा रयमाद्ा नमानि 
मंदिःखयो विलश्नोा मिस्परो विगवयो निद्धमे वाना खतः समं परा- 
ड त्याजम्मृक्तेषाम् इखायेलीयलेाकानां संख्या । परियोशवं्स्य शताधिकं 

दे सखे दिसप्ततिजनाः। शिफटिवयवंशस्य दिसप्तत्यधिकानि चीणि 
तानि जनाः। च्यारदहवंश्स्य पञ्चसप्तत्यधिकानि षट्शतानि जनाः। 

पडतमायाववंशस्य येश्रययोयाववंशोया अद्टादष्ाधिकारटशताधिके 
दे सखे जनाः। रलमवंशस्य चतुःपञ्चाणदधिकशतदयाधिकं सहखं 

जनाः। सत्त्वं शस्य पञ्चचत्वारिंएदधिकान्यष्टश्रतानि जनाः । सक्तोयवं- 
प्रस्य घच्छधिकानि सप्तशतानि जनाः । विन्नूयिवंशस्याङचत्वारिश्दधि- 

कानि षटप्तानि जनाः। वेवयवंश्स्थाद्ाविंशव्यिकानि षटशतानि 
जनाः। असगद वंशस्य दाविंशत्यधिकशतचयाधिके दे सखे जनाः। 

टोनीकामवंशस्य सप्तघश्छधिकानि षट शतानि जनाः। विगवयवंशस्य 

सप्तषश्यधिके दे सखे जनाः खादीनवंशस्य पञ्चपञ्चाश्दधिकानिषट- 

प्रतानि जनाः ्ाटोरवंशस्य दिव्कियवंशौया अदनवतिजनाः। थ्य 

मवंशस्याष्टाविंश्व्यधिकानि चीरि एतानि जनाः वेत्सयवंशस्य चतुधिं- 
श्त्यधिकानि चीणि शतानि जनाः। हारीफवंश्स्य दादश्ाधिकं शतं 

जनाः। गिषवियोनवंशस्य पञ्चनवतिजनाः। वैतलेहमीया निटोफादी- 

याश मन॒जा अटटाशोत्यधिकं शतं जनाः। अनायोतौयामनुजा अदा 

विंशव्यधिकं शतं जनाः । वैधस्मावतीया मनुजा दिचत्वारिंश्व्ननाः | 
किरिवतयिवारीमोयाः किफीरादीया वेरोतीयाश्च मनुजाख्िचत्वा- 
स्ग्रदधिकानि सप्तशतानि जनाः। रमेातीया गेवायीवाखच मनुजा 

रुकवि्रद्यधिक्ानि षटश्तानि जनाः। मिकमसीया मनजा दाविंशत्य- 

धिकंश्रतं जनाः, पैयेलीया खयोयाश्चन्लाकासत्रयाविंशत्यधिकश्तं जनाः 
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२४ खन्यनिवोर्म॑नुजा दि पद्चाशच्जनाः। अन्येलमवं शस्य चतुःपरश्चाश्दधि- 
३५ कश्तदयाधिकं सदखं जनाः | इारीमवंश्स्य विंशव्यधिकानि चीणि 

३९ भ्रतानि जनाः। यिरीड्धवंश्रस्य पञ्चचत्वारिश्दधिकानि चीणि एतानि 

९७ जनाः। अपरः लादवंश्स्य हादीदवंशस्य ओनेवंशस्य चैकविंशव्यधि- 
दन् कानि सप्ततानि जनाः। सिनायावंशस्य चिशदधिकनवश्रताधिकानि 

चीणि सदखाणि जना खासन 

९९ याजकानाम् इवं संख्या | येग्रूयवंप्जयिदयियवंशस्य चिसप्तत्यधि- 
४० कानि नवशतानि मनजाः। इम्भेरवंशस्य दिपञ्चाश्दधिकं सदहखं जनाः 

४९ पशह्करवंशस्य सप्तचत्वारिशदधिकष्तदयाधिकं सदइखं जनाः। दारी- 
मवंशस्य सप्तद् ् ाधिकं सदखं जनाः असन् | 

४२ लेवीयानामियं संख्या। हादवियवं्रं ये्रयस्य कड्मयलस्य च वंशस्य 

चतुःसप्ततिजना खासन्। 

४४ गाथकानामियं संख्या । खासफवंशस्यादटचत्वारिंपदधिकं शतं जना 

चासन् | 

४५ दारपालानामियं संख्या । शल्लुमवंशस्याटेरवं शस्य टलमेानवंशस्या- 
कव वंशस्य टो टा वंशस्य च साकस्येनाष्टा्धिंशदधिवं एतं जना खासन् | 

४९ निथीनोयलाकानामियं संख्या। सीद इखफाः टव्वायेातः केरोसः 

४९ सीयः पादोन लिवानादा इगावः शलमय इानना गिदेला गदया 

५२ राया रित्सीना निकादोा गसम उघः पासा वेषया मियनोयेा निफषो- 

५५यो वक्वका करूफा इरद्ृरो वसलता मिद्दोदादष्ा वकासः सोषिराः 
५९ तेमदा नित्छीदह् इटीफाशखेतेषां निखिलानां वंश निवह खासीत्। 

५७ सुलेमना दासानां वंशनिवदहस्येयं संख्या । साटयः साफेरतः पिरूदा 
५९ याला दकणा गिदेलः शिफटियोा हटीलः पोलेरतदइत्सो वायीम 
९० आअमेानखैतेषां स्ववां सन्ताननिवडइ आसीत् नियीनोयाः स॒लेमनो 

दासानां सन्ताना साकल्येन दानवत्यधिकानि चौीणि एतानि जना 

९९ असन्। अपरः तेलमेल हात् तेलदशातः किरूवाद् अदानाद् डम्मेरा- 
चागता र्ते मनुजा इखायेलोयवंशा भवन्तिन वेति निचयाः निज- 

९२ निजपिट्वंशस्य गोचरस्य च प्रमाणं दातुं न पारयामा्ः। दिलायः 

टोषियो निकोदख्ैतेषां वंशानां दिचत्वारिशदधिकानि षटशतानि 
९६ जना आसन् | परः याजकवं शस्य मध्ये इवायसख कासस्य वसिंह्नयस्य 

च सन्तानाः। खघ वसिद्लयेा गिलियदीयवसिं्ञयस्य दुडितरमेकां ययय 
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४६४ निहिमियस्य पुस्तकं । < ध्यायः 

तस्य नाघ्ना विख्याता ऽभवत् । वंशावलेा गणितलाकानां मध्य रखते खेषां ९४ 
वंश्रपत्रं ग्टगयित्वा न लेभिरे तत्कारणाद् ऋअखुचयः सन्तो याजकत्व- 

पदाद् मदा खभवन्। किञ्च शसकस्तान अवदत्, यावर् ऊरीम- ९५ 

तुम्मीमयोरधिकारो याजक र्का न भविष्यति तावत् पविचं वस्त॒ 

युद्माभि ने भोक्त । 
परञ्च संग्टहीताः रुत्ससमाजीयाः वच्यधिकशतचयाधिकानि दा- ९९ 

चत्वारिंशत्सदखाणि जना ासन्। तदितरे तेषां दासा दास्यख सप्त- ९७ 
विश्दधिकशतचयाधिकानि सप्तसदखाणि जना सासन् | किच्च तेषां 

मध्ये पञ्चचत्वारिशदधिक द्वे शते गाथका गायिकाश्वासन् | तषां दयाः ९८ 

षटचिंश्दधिकानि सप्तशरतान्धासन् खखतराख् पञ्चचत्वारिए्दधिके दे 

प्रते च्छासन्। मदाङ्गाख प्रञ्धधिंशदधिकानि चतुःशतानि गदंभाख् ९९ 
विशत्यधिकसप्तग्रताधिकानि षट्सहखारणासन। 

च्छनन्तरः पिद्टवंशानां केचित् मुख्यलाकास्तत्कम्मेणि दानानि व्यत- ७° 
रन् | विशेषतः शासका भाग्डागारे सददेकादकाण्परिमितं काञ्चनं 
पञ्चाशद् भाजनानि चिंश्दधिकपच्चेष्टतानि याजकानां वसनानि च 

वतरत्। अपरं प्रधानपिटटकाः कतिपयलोाकास्तत्करम्मणा भाण्डागारे ७९ 
विंशतिरुदखादकाणपरिमितानि सुवणानि शतदयाधिके दे सखे 
च्छटष्रटकरजतानि च व्यश्राणयन्| अपरः तदन्यलाके यददायि तदिं- ०९ 
श्रतिसदहखादकाणपरिमितानि हेमानि बे सखे अ्ंपेटकरजतानि 
सप्ट्ियाजकीयवसनाति चासन्। अनन्तरं याजका लेवीया दार- ७९ 

पाला गाथका अन्धे मनुजा नियीनया निखिल्लेखायेलीयमनुजाखख निजं 
निजे नगरे निवच्तम् खारुभन्त। 

८ अष्टमोऽध्यायः 
१ व्यवग्याया वाक्यानां पठनं श्रवणञ्च € लाकानाम् नन्द्: ९९ उपद्शएबाधाथ 

मनोानिघानं १९ उरखजमद्ात्सवाचरणञ्च। 

च्छनन्तरः सप्तमे मासि समुपागत इखायेलीयलाकेषु च खोयनगरेषु ९ 
वसतिं छतवत्॒ निखिला मनृजा नीरदारस्य सम्मुखस्ये सन्निवेशे जनेक- 
वत् सम्भुयाध्यापकम् इप्रादम् अवदन्, परमेश्वर इखायेल्वंशं यां 
व्यवस्थाम् अाक्षापयत् मूससस्तदय वस्थापुस्तकं भवतानीयताम्। ततः ९ 

सप्तममासस्य प्रयमे दिवसे याजक प्राहः समाजस्य समच्तम् थता 
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< ्थ्यायः। निदहिमियस्य पुरतकं । ४९५ 

नारीपुरूषादयो यावन्तो मनुजा निश्र्य बोधं षरुवन्ति तेषां सन्निधि 
तत् शास्त्रम् खानिनाय। अपरं नीरदारस्य सम्मुखस्ये सन्निवे़े नारी- 

पुरुषादयो यावन्तो मनुजा बोद्धुं शक्नुवन्ति तेषामुपकणर्ठे स प्रभात- 
मारभ्य मध्याङृकालं यावत् तत् पपाठ तेन निखिला लाका वयवस्था- 

४ म्रस्यञ्चवये चाणि निदधिरे। अध्यापक इम्राइत्तत्कम्मंणः छते निभ्मि- 
तस्य कारमयमच्वस्यापरि खाट् उदतिषत् , खपरु मत्तथिवयः शमा अनाय 

ऊस्यि हदिल्कियोा मासेवादश्वेते तस्य दच्तिण्पश्ं किच्च पिदायो 

मीश्णयेलो मल्कियो इश्मा इस वद््ानाहः सिखसिया मिखुत्नमश्ते 

५ तस्य वामपाञ्ं समति्न्त | ततो ऽध्यापक त्राः सव्वंलकेभ्य उचतर- 
स्थाने सन्तिमाना निखिललाकानां साच्तात् पुस्तवां मुक्तौचकार, 

€ तेन पुस्तके म॒क्तोक्रियमाे सव्वं लाका उदतिष्टन् | अनन्तरम् इतरा 
महतः प्रभाः परमेश्वरस्य धन्यवादम् अकार्घौत् तेन निखिललोाका ऊ 
बाइवोा भवन्तस्तथास्त तथास्लिति गदितवन्तः किच्च शिरांसि नम- 

७ चित्वा मखे भेवं संस्यश्य परमेखखरस्य भजनम् अकुव्व॑त । परं येयो 
वानिः ष्रेरेवियोा बामीनो ऽक्रोवःशव्विययो दादि यो मासंयाहइः किलीटो 

ऽससियि योषावदोा इाननः पिलायो लेवीयाख् मनुजान् वयवस्ाम् 
= अनाधयन् तता मनुजाः खे खे स्थाने तस्थिवांसः । अनेन प्रकारेण ते 

स्यम् उच्ारयन्त डंखरस्य वयवस्थां पठितवन्तः प्रठनसमये तदीयां 
कुव्वैन्तो लाकान अनाधयं ख । 

९ च्छपरः सिता निहिभियो अध्यापक सत्राहा याजका लोकानां 

शिच्तयितारो लेवीयाश्च निखिललाकान् गदन्, र्दः दिनं युष्माकं 
परिदण्स्य परमेश्रस्य प्रयतं दिनम् । खद्य युष्माभि नं एोचितयंन वा 
कण्दितव्यं। यता व्यवस्थाया वाक्यानि ष्टण्वन्तः सव्वं लकाः कन्दनम् 

९० अवुव्वेन् । पुनः स तान् अवादीत्, गच्छत पुष्टं वस्तु भुङगध्वं मिष्टः वक्तु 

पिवत च किश्च येषां छते किञ्चिदपि नोापकल्ितं विद्यते तेभ्यो भागान् 

परिगत । अद्यतनम् अखस्मदीयप्रभाः पविचं दिनं युय शाकंमा कुरुध्वं 

१९ यतः परमेश्वरीयो य खानन्द्ः सेव युश्राकं शक्तिः । अनेन प्रकारेण 

लेवीोया निखिलान् लाकान् एन्तयन्ता ऽवदन् नौोरवा भवत, अद्य 

९९ प्रविं दिनं, यूयं प्रोकं मा कुरुध्वं । तदानीं सव्वं मनजाः खान् प्रति 

क्ितानि वाक्यानि बद्धा भोजनं पानं भागप्रषणं भ्प्रम् खानन्द्च्च 
क्तम् अगमन् | , 
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४६६ निशिमियस्य पुस्तकं । € च्छध्यायः। 

अपरः दितोये दिने सव्वेलोकानां परधानयिटटका नरा याजका लेवी- ९२ 
याच मिलित्वा यवयख्थाया वाक्यानि बोद्धुम् उपाध्यायस्येप्रा हस्य सच्ि- 
धिम् आव्रजन् । तदानौं परमेश्वरो मूससा यां यवस्थाम् खादिदटवान्, ९४ 
तन्मध्ये लिखितो ऽयं विधिस्सैरलम्भि, यथा, सप्तममासस्य मव्वैसमय 
इखायेलीय वं प्रैरुटजेषु वस्तव्यम्, अपरः युयं लिप्यनुसारेणेटजान् नि- १५ 
म्मतुं पर्वतं गत्वा जितदङच्तवाणां वन्यजितटच्ताणां मेन्धीनां च्जूरटच्ता- 
णां ब्धपगेतरूणाञच्च शाखा खानयतेति वाक्यं तेः खेषां निखिलनगरेषु 
यिरूश्लमे च घाषयितय्यं पचचारयितव्यञ्च । 

तेन मनुर वंडि मत्वा खा खानीयेकेकस्य गेटे प्राङ्गणे चाप- १६ 
सम् इंखरीयमन्दिरस्य प्राङ्गेषु नौरदारस्य सन्निवेश सपुयिमीयदारस्य 
सच्रिवेप्र च खेषां छत उटजा निम्मिताः। युदासत्वात् पराङ्त्तानां ९७ 
लोकानां छत्खःसमाज उटजान् निम्मोय तेघृटजेषु प्रावसन्। नुनपुचलस्य 
विदोगरूयस्य समयमारभ्य तदनं यावद् इखायेलीयवंश्ल्लाटृशं न छत- 
वन्तः । तस्मात् महानन्दे ऽभवत्। किच्च प्रथमं दिनम् खारभ्य श्रोषं ९८ 

दिवसं यावत् प्रतिदिनम् ं्रसीयव्यवस्थापुस्तकस्य पाठो ऽभवत् स्व्यं 
ते सप्तदिनान्युत्सवम् खाचरन् किच्च विध्यनुसारेणारमे दिवसे काय्ये- 
त्यागो ऽजावत। 

स 

< नवमाऽध्यायः। 

९ उपवासस्य पञात्तापस्य च कथनं ४ परमेश्चरोयानुग्रदस्य खौयपापानाच्च खीकरणं। 

तस्य मासस्य चतुर्विंशे दिवस इखायेलीयवंश्ा उपवस्तु श्णणवस- ९ 
नानि परिधातुं मस्तकेषु धूली सरच्तयितुच्च स्थान ण्कस्मिन् मिलिताः। 
चछपरम् इखायेलीयवंश्णः परजातोयेभ्ये लोकेभ्यः एथग्भ्रय सन्तिष्ट- २ 
मानाः खेषां पापानि खपिदटलोाकानाच्च डुरितानि च खोक्लतवन्तः। 

किञ्च तेषु खेषां स्थाने स्थितवत्स॒ दिवसस्य चतु्धोशं यावत् तेषां परि- ३ 
णस्य परमेश्वरस्य व्यवस्थापुर्तकम् अपवत, तदन्यं चतुर्थाशं यावत् 
ते पापसखोकारं खेषां परिणए्स्य परमेशखर स्य भजनच्चाकुव्बेत | 
परः येश्रूयो वानिः कद्मोयेलः शिवनियो वु्चिः शेरेवियो वानिः ५ 

किनानिख ज्ेवीयानां मच उत्तिन्तः खेवां परभुं परमेखरम् उदिश्य 
मचैःखरेण प्रानाम् ्वुव्वैत । अनन्तरं येश्रूयः कट्मीयेलोा वानि ५ 
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€ खध्यायः। निहिभियस्य पुस्तकं । ४९७ 

हंशवनियः ररोविये हादियः श्िवनिवः पिथाडियच्ैते लेवीया ग- 
दन्, ययम् उत्थाय खेषां परमेश्वरस्य नित्यस्थायिनं धन्यवाद विधत्त, 
यथा, सव्वेस्माट् धन्यवादात् स्तृतेख चेष्ट यत् त्वदीयं गारवाज्वितं 

९ नामधेयं तद् धन्यं भवतु । त्वमेवादितीयः परमेखरः। गगनं सव्वाप- 

रिस्थं खगे तदीयानि सव्वाशि बलानि च वसुमते तचत्यानि सव्वाणि 

वस्तनि च जलधिस्तचत्यानि सव्वे वस्तनि च त्वयेव सरटजिरे त्वमेव तेषां 

° सव्वघां जीवयितासि खर्गीँयबलानिचतव भजनं कुन्वेते। हे यिडहोावाः 

त्वमेव स इरा च स्त्रामं वरित्वा कस्दोयानाम् ऊरनगराद् वहि- 
= व्वकुव्य तदीयं नामधेयम् इत्राहोमि्यकार्वीः। अपर खसात्तात् तस्य 

मनसा विश्वासख्तां दृष्ट्तेन समं नियमं विधाय किनानीवानां हित्ती- 
यानाम् इमारीयाणां पिरिवीयाणं यिवुषीयाणां गिगाशीयानाच्च् जन- 
पदं तदीयवंशएय दातुं प्रतिश्चतवान् तव तद् वाक्यं साधितवांख 

< यतस्वं धम्मखरूपः। त्वं मिसर देणे ऽस्माकं पव्वेपुरूषाणां दुगतिम् खद्रा- 

१० च्तीरार्वीयसागरस्य तीरे तेषां पराथनाम् खश्रोाषोख। अपरं फिराण- 

स्तस्य दासानां तदोयजानपदानां सव्वषाञ्च समच्त त्व लच्तणान्याख्य्य- 

कम्माणि च दशिंतवान् यता मिखीयास्तेषां विरूढं धर्ष॑म् अचरन् 
९१९ अच त्वं मना निधायादयेव यश्ः प्राप्तः। अपरः त्वया तेषां सम्मुखे जलो 

दिधा विभक्ते ते खलेनेव जलधे मध्येन पारं गताः किच्च जलराशे 
यत् पाघाणा नित्िप्यन्ते तदत् तेषाम् अखनुधावकास्वया गम्भोरतोयेषु 

९९ नित्तिप्ताः। अपरः त्वं दिवा मेघस्तम्भेन रजन्याच्च तेषां गन्तयमागंदी- 
१६ पकेन वद्िस्तम्भेन तान् अगमयः। अपरः त्वं सीनयगिरिम् खवर्ह्य 

गगनात् तैः समम् खालपितवान् तान् प्रति न्याखविचाराक्षा वथाथ- 
१४ व्यवस्था उत्तमान् विधीन् अादेशांख समाक्ञाप्रयः। किच्च निजं प्रयतं 

विखामदिनं तान् अा्ञापयः, अपरः निजदासेन मससा तान् विधीन् 

९५ अद् शान् व्यवस्थाञ्च समादिष्ः। किञ्च तेषां च्च्चिवारणाय खगात् तेभ्या 

भच्छम् अदाः, पिपासानिवारणा्ंच्च एलात् तोयं निरगमयः, किच्च 

त्वं तेभ्यो यं नीतं दातुं शपधमक्ार्घीँस्तत्परिग्रहणाथं तं प्रवेष्टं तान् खा- 
९६ क्षापयामास्िथ । तथाप्यस्माकं ते पुव्वेपुरुषा धषेम् आचेररबाध्याः 
१०७ सन्तस्वदीयान्ञासु मनांसि न निदधिरे। ते वष्रताम् खखोलव्य खेषां 

निमित्तं त्या छतान्याच््कम्माणि विसस्रुः, किश्चाबाध्याः सन्ता नि- 
देशलङ्कमेन पुनन्वारः दासत्वावस्थां गन्तं नायकमेकं नियुगुजिरे। तयापि 
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च्तमावान् दयालरनुकम्पावान् क्रोधे धीरो ऽनग्रहे मदान् डसि यच्ं 
वया ते न तत्यजिरे । ते गसितधातुना वत्॒प्रतिमां निम्माय जगदुः, ९८ 

ख्षासादेवता यया वयं मिसरत अानिन्यामद्े। इत्थं महानोधोत्या- 
दकेषु कर्म॑ ते विद्दितेष्वपि त्वं निजप्रमूृतानुकम्पातः पान्तरे तान_५९ 
म तत्यजिथ दिवा तेवां मागप्रदशका मेघत्तम्भेा रजन्याच्च गन्तव्यवत्मैदौ- 
पको वह्धिस्तम्भक्तेवां पुरता नापससार । कित्वं तेभ्य उपदेशं प्रदातुं ९० 
निजं सदात्मानं तेभ्यो विञखाणयाञ्चकथं त्वया दत्तं मान्नाभच्छं तेभ्यो ना- 
पजदये किच्च पिपासायां जातायां तेभ्यो ऽम्भांसि वितेरिय। त्वं २१ 
चत्वारिंशदत्छरान् यावत् प्रान्तरे तान् परिपालवाञ्चकथें तेषां कस्यापि 

वस्तनो ऽभावोा न बभूव, तेषां वसनानि न जेरस्तेवां पदानां स्फीत- 
तामपि न बभूवे। अपरः त्वं राद्याणि जातीख् तेषु समप्ये सव्वेदिक्ु ९९ 
तान् विस्तारयामासिध तेन ते पतेः सीदानेा देशम् अर्थतो दिश 
वोानीयनरुपते जनपद वाश्नीयन्टपतेरोगस्य जनपदच्च भोागायैः लेभिरे। 

परं त्वं विहावसे नत्तचाणोव तेषां वंशान् वद्धंयाञ्चकधं किच्च यूयम् ९३ 
खनं जनपदं भोागाथं प्रविशतेति वाक्यं तेषां प्िटलोका यं जनपदमधि 

त्वयोक्तास्तं जनपदं तान् खानिनयिध। अनन्तरं तं जनपद प्रविश्रन्त- २४ 
स्तेषां वं श1स्तमधि चक्रिरे किञ्च त्वं तेषां समच्तं तदेणएनिवासिनः किना. 
नीयान् पराजिग्िषे किञ्च राजनिवद्धेन समं जनपदस्धान् निखिल- 
मानवान् तेषां वश्ो्त्य तलान् प्रति खेच्छान् सारतः कत्तु ददिथ । तेन २५ 
देतुनाति तेषां गणानि नगरु्छर्वरां भूमिच् जगः सन्वविधविन्तः 
पूगानि गेद्ानि खनितान् प्रहीन् गेल्तनीच्तेचाणि प्रभूतान् फलवता 
विटपिनश्च लेभिरे किच्च भुञ्चानाः सेदिम् डंयुः पुटा बभुव 
भवते मदावद्ान्यत्ेनापप्यायिरे च । तथापि तैः प्रतीपीभूय भवतः ९६ 
प्रतिकरूलाचरणं छत्वा भवदीया व्यवस्था एषतखकरे भवता दासा ये 
भविष्यद्वादिनस्वां प्रति तान् परावत्तेयितुं तेषां विरूढं सात्ितवं 

ददिरे तान् ते व्ापादयाच्चकर मेदाषटणेत्मादकानि कम्भीणि चक्रिरे 
च । ततः परं त्वया तेषु सपलानां करेषु समपिंतेषु तेकते चिक्जिश्िरे ९७ 
किच्च के्समये त्वाम् उदिश्य तेषु प्ा्थेनां ातवत्सु त्वया खगं ताम् 
च्याकण्े खीयप्रभतानुकम्पया तेभ्य उदास्यितासे दत्तास्तेच परिपलिनां 

करेभ्यस्तान् उद्धारया्वक्रः। इत्थं विखामं लब्धा तेषु पुनव्वारं भवतः र्न 
समच्तं कुल्सिताचार कत्त प्रडत्तेधु भवान् तान् प्र्ययिनां करेषु सम- 
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पंयामास ततः प्र्यधिषु तेषाम् उपरिष्टात् प्रभुत्वं कुन्बैतसु तेः पराढबय 
त्वाम् उदिष्य प्रार्थनायां छतायां तं खगं तां निष्म्य निजग्ूरिछपान्- 

९९ सारेण ब्वारान् तान् उद्धारयाद्चकथं, किच्च निजं यवस्थावत्मं तान् 
पुनव्वारम् नयिव्यन् तेषां विरूढं साच्यं वितेरिय, तथापि ते गवव. 

न्तस्तव निदेषेषु मनांसि न निदधिरे,परन्त् यासाम् आचरणेन मानवो 
जीवति भवतत्तासां राजनोतीनां विरूढं कलषं चक्रे, दुःशास्य- 
स्कन्धाः स्तव्धग्री वाश्च श्त्वा भवत आदे मानसानि न निदधिरे । 

६३० तथापि त्वं बद्भन् खन्दान् यावत् तान् प्रति सदिष्ण॒तां विधाय भवदीय- 

दासानां भविष्यदादिनां मध्यवत्तिना भवदात्मना तेषां विरूढं साच्छं 
वितिरिय किन्तु ते मनांसि न निदधिरे तेन हेतुना लया ते जनपदश्य- 

९९ जनानां शयेषु समपंयाच्चकरिरे। किन्तु मद्धानुकम्पानिदानात् सनव्वथा 
त्वया ते न विनाश्याञ्चक्रिरे न विजहिरे च यतस्तं दयावान् क्रपामय- 

द२९ चेश्वरः । इदानीं दे अस्माकीन संर त्वं महान् शक्तिमान् भवङ्गरख 
तथा निवमानुकम्मापालक दंखरः, अभ्रूरोयन्टपतीनां समयमारभ्य 
यावदद्यासाकं खपान् अधिपतीन् याजकान् भविष्यद्ादिनः पिटलो- 
कान् भवदीयनिखिलप्रजाश्चाथता {स्मान् प्रति यानि यानि दुःखान्यघ- 

३२ टन्त तानि भवदीवदच्छा च्तु्राणि न बध्यन्तां । अस्मान् प््येतेषु सव्व॑षु 
घटितेषु भवान् धम्मखरूपोा ऽत्ति भवता न्धाखं कम्माकारि किन्तु वयं 

२४ कलृघम् अकुम्मद्ि। अपरम् स्माकं राजाना ऽधिपतयो याजकाः 

पिटलाकाचख भवदीयवयवस्थानसारेण नाचारिषुः, किञ्च भवान् या 
अदिशत् ता भवदीवान्ना राजनीती प्रति ते मनांसि न न्यघीयन्त। 

६५ अपरं ते खकोयराजत्वसमये भवता दत्तस्य प्रभृतप्रसादस्य मोगकाल् 
भवता तेषां वशौछते प्रशस्ते पीने दंष्र भवन्तं नासेवन्त खेषां कुत्सितभ्या 

३९ दुष्वातेभ्यः पराद्यखाख न बभूवुः | पश्यतु वयमद्य दासा आसद भवान् 
ष्स्मावां पृव्वेपरुवेभ्यः फलानां शखुभानाद्च मोागाथं यं देशम् अददात 

६३७ तस्य मध्ये वयं दासेया खासरद्े। भवान् अस्माकं कलुघकारणाट् खस्ना- 
म् उपरि यान् नरपतीन नियक्तवान ते जनपदस्य प्रभ्चूतान्यद्ध्तवस्तनि 

भज्यन्ते खेघाम् इच्छानसारता स्माकं वपुषां पश्रूनाञ्चोपरि राजत्वं 
९८ क्रियते च वयच्ख महाकषरापन्ना सासदे। अतादहेता वयं सव्यं नियम- 

मेकं विधाय लेखिष्यामद्े किच्चास्माकम् अधिपतये लेवोया याजकाश्च 

तच स॒द्राङ्ग करिव्यन्ति। 
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क: 

१० दशमोऽध्यायः । 
१९ नियमस्य सुद्राङ्गकारिणणां नासानि १८ नियमस्य विदटतिख । 

मद्राङ्ककारकाणां नामानि | श्सितायतोा इखलियस्य तनयो निहि- ९ 
मियः सिदिकियः सिखायाद्ा ऽसरियो विरिमियः पण्इरो ऽमस्यि १ 

टुः शरिवनियो मल्लुके हारोमो भिरेमोत ओवदियो दानियेलो ९ 
गिल्लियेोनोा वारूका मिशु्ठमेा ऽवियो भियामीनोा मासियो विल्गयः = 
शिमियियेमे याजका असन् । अपरम् असनियस्य तनयो येश्रयो < 

देनाददवंशजे विननूधिः कद्मीयेलचापरं तेषां लातसे ऽथेतः शिनि १० 
हादियः किलीटः पिलायो हाननोा मीखा सिद्दिवो श्रविः सक्तः ९९ 
शेरेवियः शिवनियो दादियो वानि विनीनुख्ेमे लेवीया खसन्।१द 
अपरः परियोष्ः पदतमेायाव णख्लमः सत्त वानि वुंन्निरसगदोा वेवयो १५ 

ऽदोनिये विमय खादीन टेरे हिष्किये ऽखखसा दादियो इश्मा ९८ 

बेत्सये इासेफोा ऽनायोता नेवये मग्पौयश्णे मिखुह्नमे देषीरो मि- २९ 
ष वेलः सादोका यद यः पिलटियो हनने ऽनायो होशया इनानियो द 

श्रवा इत्लेदहेः पिलहः शावेका रिद्धमोा दष्वनाद्धा मासयो ईदहियोा २९ 

इानने ऽनानेो मल्लुकेा हारीमो वानाडच्ेमे मनुजानां प्मुखा खासन्। २७ 
अनन्तरम् अखवशिद्धा ये जनाः परजातीयेभ्यः एयग्श्टयेश्चरस्य व्वस्थां ९८ 

प्रति परात्तास्ते मनुजा याजका लेवीया द्वारिणा गाथका निधी. 
नो यास्तेषां भाग्यः पुच्लाः कन्याश्चार्थतः सव्वं ज्ञानवन्त बुदधिमन्तख 
मानवाः खेषां मान्येषु म्नराढस्वासक्ताः सन्तः एएपयनेमां प्रतिज्ञां चकिरे, ९९ 
यथा, वयम् रंश्वरस्य दासेन मृससा प्दत्ताम् इश्वरीयव्यवस्थाम् खा- 
चरिष्यामः किच्चासमाकं परिढण्स्यं परमेखरस्य सव्वा खाज्ञा विधीन् 

राजनीती मन्यमानाः पालयिव्यामस्तया देशीयलोकैः खेषां तनुजा २० 
न विवाहयिष्यामः किञ्च तेषां तनयाः खेषां स॒ते न॑ विवाइयिष्यामः, 
अपरं विखामदिने देषौयलोकंधु विक्रोतव्यानि वा भच्याणि उव्याणि ३९ 
विक्रयार्थम् खनीतवत्सु विश्रामदिने मद्ोात्वदिने वा तेभ्यस्तानि न 

जेष्यामो ऽपरं सप्तमे सम्वत्सरे ऋणादानं विदधास्याम इति । च्धिकन्तु २९ 
वयं खेषाम् खरीयमन्दिरस्य परिचय्याथेम् अर्थता दशनीयपूपानां १ 
नित्यनेवेद्यानां निव्यदहामानां विश्चामवाराणाम् मावस्यानां वाधिंकोा- 
त्छवानां प्रयतवस्तुनाम् ₹खायेल् वंशस्य प्रायखिक्तायकपापबलोनाञ्च नि- 
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भित्तम् अस्माकम् रंश्वरीयमन्दिरस्य निखिलकम्मेणां निमित्तच्च प्रतिव- 
त्सर शेकलस्य ट तीयांशं दास्याम इति प्रतिज्ञाभार खेषाम् उपरिष्टाद् 

९४ पंयितुं व्यवस्थाम् अका्मंड्ि। परः व्यवस्थाया लेखनानुसारेणा- 
स्माकं परिरण्स्य परमेशखरस्य दामवेद्यां ज्वालनाथेम् अस्माकं पिट- 

वंशानामनुसारेण प्रतिव्ें निरूपिते काले ऽस्माकम् रंरस्य मन्दिरे 
काानि समानेतुं कारान्यधि वयं याजकानां लेवीयानां मनुजानाच्च 

६५ मध्ये गुटिकापातम् अका्रंहि। अपरम् व्यस्माकं रत्खभुवः परथमफलानि 

निखिलतरूणां प्रथमानि फलानि च वत्सरो वत्सरे पर्मेश्सर्स्यमन्दिरः 
१९ ऋानेव्यामः, किच्च व्यवस्थाग्रसयस्य लेखनानुसारेणास्माकं प्रथमजातान् 

तनयान् परखार्थता ऽस्माकं गवां मेषाणाच्च प्रथमजातान् अस्माकम् 

ङशसीयमग्दिरस्य परिचारकाणां याजकानां समोपम् रेशरस्य मन्दि 

३७ रम् अानेव्यामः, किच्च खेषां एत्तानां प्रथमं भागम् उपहारान् सव्व- 

विधतरूणं फलानि गोस्तनीरसान तेलानि चेखरीयमन्दिरस्य प्रका- 

खेषु याजकानाम् उपकण्ठम् अानेष्यानो ऽपरम् अस्माकं भुव उत्पन्न- 
व्याणां दशमांशं लेवीयानाम् अन्तिकम् खानेव्यामस्ते लेवीया अस्माकं 

द८ निखिलङ्षीबलनगरेषु द् एमां शं ल्यन्त इति वयं निश्ितवन्तः। अपर 

यस्मिन् समये लेवीया दशमां शं लघ्यन्ते तस्मिन् समये हारोणवंशौया 

याजका अपि तचोपस्थास्यन्ते किच्च लेवोया अस्माकौनेश्वरस्य मन्दिरम् 

अर्थता भाण्डागारस्य कोखानि दश्रमांशस्य दशमां शम् अानेव्यन्ति। 

३९ यतः प्रयतपाचाणि परिचारकयाजकादास्प्राला गाघकाच येषु कोषेषु 

तिष्टन्ति तन्मध्यम् इखायेलीयवं र लंविवंशस्य गास्तनोर सतेलानाम् 
उपद्वाराः समानेतव्याः, खेषाम् रशरस्य मन्द्रम् अस्माभि न परि- 

त्यक्तव्यम् । 

१९ एकाद शऽध्यायः। 
१९ चिरूश्एलमे निवस्तं गटिकापातेन लाकानां नियोजनं द तेषां लाकानां नामानि 

९० अवशिानां लाकानां ग्रामेष निवसनं । 

९ तस्मिन् समये लोकानाम् अधिपतये चिरूए्रलमे न्यवसन् ततः परं 

धर्म्म॑नगरे विलू्श्लमे वासाय दश्जनानां मध्यात् जनमेकं तत् स्थानम् 

अानेतुम् अन्धान् नवजनान् अन्यनगरारि वासयितुचावशिा लेका 
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४७२् निहिमियस्य पुस्तकं । १९ खध्यायः। 

गटिकापातम् अकुल्वैत। किञ्च ये ये लोकाः खेच्छया विरूालमम् \ 
छावस्तम खागमन् मन्जास्तेभ्य च्चाश्िषं यश्राणयन्। 

देया येये प्रमृखलोका विरूशालमम् खध्यवसन् तेषां नामानि। 
इखायेलीयवंशए याजका लेवीया निघीनीयाः सुलेमनेा दासानां सन्ता- 
नाश्च विद्भदादेश्स्नगसेगवेकेकस्य पैट कभूमै नगरे वा न्यवसन्। अप्रः ४ 
विद्धदावंश्स्य विन्धामीनवंश्षस्य च कतिपयलाका यिरूश्एलमम् चाव- 

सन्। विद्कदावंश्ैयानां मध्ये पेरसवंशेद्धवेा मदइललेलस्यातिड- 

प्रपच्लः शिफटिवस्य र डप्त्नो ऽमरियस्य प्रधोच्चः सिखरियस्य पच्च 
उधियस्य पुन्ना ऽथायः, किच्च श्णोलानेरतिर प्प च्ः सिखरियस्य ठडध- ५ 
यच्च येयासैवस् प्रत्त ऽदायादस्य पेो्तो इसावस्य पचो यः 
कलद्धाधिस्तस्य पोतो वारूकस्य युक्तो मासेयः। यिरू्एलमनिवासिनः ‹ 
पेरसवंशीया लाकाः साकल्यतेा ऽष्टषच्छधिकानि चतुःशतानि बलवन्तो 
मनुजा आसन् । किच्च विन्धामोनवंशौयानां मध्य णते आसन् चिश्णयि- 9 

यस्यातिरडप्रथच रंथीयेलस्य ट पीतल मासेयस्य पपोच्ः कालाया- 
स्य पचः पिदायस्य युत्त यो योयेदस्तस्य पक्त मिखुल्नमस्य युचः 
साल्लुः। तदितर गव्वयः सल्तये ऽन्धे लोका साकल्यतेा ऽष्टाविंश्धि- य 

कानि नवशतानि मनुजाः। परः सिखेः पुच्लो योयेलस्तेवाम् खधिप 
असीत् किच्च सिनुयादस्य सुता चिद्धदा नगरस्य दितीयो $धिपतिरा- 
सीत् | याजकानां मध्य रखते असन् योयासीवस्य तनया विदयियो ९९ 

याखीनचख। परम् अ डट् वस्यति डप्यदो मिरायोतस्य दपः ९१ 
सादोाकस्य प्रप्ता मिश्ल्लमस्य पत्ते हिल्कियस्य तनयः सिराय डं 

रीयमन्दिरस्य पतिरासीत् | किच्च मन्दिरस्य कम्मकारिग्तेषां म्नातरो ९९ 
दाविंशव्यधिकान्य्टश्रतान्यासन्। अपरः मस्कियस्यातिट ड प्रभोः पश- 
रस्य डधप्रपच्ः सिखरियस्य प्रपोत्चो ऽम्सेः पचः पिललियस्य युन्लो 
ये विरोदमस्तस्य युच्चो ऽदायाइः । अपरं तस्य प्रधानपिटटका भरातरो ९१ 
दिचत्वारिशदधिकानि दिशतानि जनाः किच्च इम्मेरस्य ढद्धप्पीत्तो 
भिश्ल्ञिमोतस्य पच्च ऽहसयस्य पेच्नो ऽसरेलस्य युच्च ऽमश्वः | 
अपरं तेषां भ्नाटनिवदहा ऽदाविंश्त्यधिकं शतं महावीरा आसन्। ५४ 
किच्च तवाम् खथिपतिः सनब्दीयेलः। स कस्यचिन् महता लोकस्य सन्तान 

खासीत्। लेवीयानां मध्य र्ते चासन् वुन्ने टेदप्रपचो इश्वियस्य प्रधी- १५ 
स्तो ऽखीकामस्य पत्तो इभ््रवस्य युचः पिमयियः। अपरः प्रमु खलेवी- ५१ 
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१२ अध्यायः । निदिमियस्य पुस्तकं । ४७द् 

यानां मध्ये सव्विधये येावावदशचेरीयमन्दिरस्य वड्िभूतकाग्यस्याधि- 
` १७ पतौ खास्तां। किच्चासफस्य प्रधी्तः सब्देः पचो मोखाइस्य पु्लो मत्त- 

नियः, अपरः तस्य भ्रातणां मध्ये दितीयो वक्वुकियः किच्च विद्रधस्य 
प्रपोच्लो गाललस्य पोः शम्मयस्य तनयो <ब्द र्ते प्राथनाघन्यवादया 

९८ नियन्तार असन परविचरनगस्स्था लेवीयाः साकल्येन दे शते चतुर- 

१९ शोति जना खासन् | अपर दार्पालकानां मध्य रुते चासन् अक्तुवः 

टलमोानचख तयो दारपालाभ्वातरोा दिसप्त्यधिकं तं जना | 
९० इखायेलोयवंशानां याजकानां लेवीयानाच्चान्धे निखिललाका विद्ध- 
९१९ दादेशसनग रेव्वेकैकस्य पैट कभूमौ न्यवसन् । किन्तु नियीनीया खाफ- 

लम् खध्यवसन। किञ्च सीद्धा गिष्पञ्च नियोन वानाम् खथ्यत्तावास्ताम्। 

९९ अपरः मीखा ठद्धप्न्चो मत्तनियस्य प्रन्लो इष्वियस्य पचता वानेः 
पचतो य उधिरासफवंणौयानां गाधकानां मध्यवत्तौं जन खक खासौीत 

सरश्चरोयमन्दिरस्य कम्मेणि विरूशालमनिवासिनां लेवीयानाम् खधि- 

९९ पतिरासीत्। यतत्तेषां विषये नस्पतिरादिरेष्र, परः गाधकानां 

९४ छते प्रतिदिनं निरूपिता श्ण ऽदीयत। अपर यिद्कदातस्य सेर स्य 
वं श्याद्धवेण मिशेषवेलस्य तनयः पिधाडयोा लोकानां निखिलकाव्या- 

९५ धि पस्य सदकाय्यासीत्। किच्च बवे यिङ्कदीयाः पत्लीयामेषु 
निजनिजच्तेचेष्वथंतः किरियथवं तदीयय्मामेषु दीवाने तदीयम्रामेषु 

९० विकवसेले तदौयग्रामेषु येग्रूये मेालादायां बेतपेलटे इत्छररूयाले 
९८ वें वायां तदीवग्रामेवु सिक्गगे मिकोानायां तदीयप्रामेव्वैनसिम्मोणे सर्यि 
१० वर्मूते सानो ऽदु्लमे तेवां ग्रामेषु लाखीशे तदी वन्ेचेव्वसेकायां तदीय- 

यामेषु च न्यवसन् | इत्थं ते वेशंवामारभ्य दिन्नोमोपत्यकां यावत् न्यव- 
२९ सन् । अपरः विन्यामीनवं श्ण गेवामारुभ्य मिकसमे ऽयावां वैयेले तदीय- 
९४ ग्रामेष्वनायोाते नवे ऽननियायां इात्छोरे रामते गित्तयिमे हादौरे सि- 
३५ वेायीमे निवल्लाटे लाद ओने शिल्यकारकाणाम् उपत्यकायाच्च न्यवसन्। 
३९ अपरं विद्धदारेशोयलेवीयानां कतिपयलेाका विन्यामौनदेशे न्यवसन् । 

२ दाद शेऽध्यायः। 
९ याजकानां लवोयानाञ्च नामानि ९० मख्ययाजकानां नामानि २९ मष्यलवोयानां 

नामानि २७ प्राचौरप्रतिष्ठाया उत्सवः ४४ याजकानां ल्ेवोयानाञ्च मन्दिरोय- 
कम्प्रणि निजे निज पदे नियाजनं। 
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ये याजका लेवीयाख शलटीयेलस्य तनयेन सिरुव्वाविलेन येश्रूयेन 

च समम् खआआगमन् तेषां नामानि। सिरायोा विरिमिय इत्राद्ा ऽम- 

स्यि महल्लको टश्ः शिखनियो रिद्भमोा भिरेमात इद् गित्नियोनो 
ऽवियो मिवामीनेा मायदिवे विलगादहः शिमयियो योयारीवेा विद. 

यियः स्वय अमोकोा हिल्किया यिदयिवख। रुते येश्रयस्य बत्तमान- 

समये याजकानां निजम््राटनिवदस्य च मध्ये प्रमुखा आसन् लेवोयानां 
नामानि । येश्रयेो वित्नूयिः कद्मीयेलः शरोवियो विद्ृदा मत्तनियच्छ । 
खघ मत्तजनियस्तस्य भातरश्च धन्यवादस्य नियन्तार आसन् | अपरः तेषां ९ 

मातरो वकवुकिय उच्चि रच्तिवगणां निवन्तारावाच्ताम्। 
अपरं येूयस्य तनयो योयाकोमः, योयाकोमस्य सुतः इलियाशशौवः, १० 

डली याण्यीवस्य घता योयादः, येायादस्य तनयो योनाथनः, योनाथनस्य १९ 

सता बदयः। योायाकयेमस्य विद्यमानसमय इमे प्रधानपिटका याजका १९ 

धासन सिरायवंष्र मिरायः, यिरिसियवंशे इनानियः, इप्राइवंशे १२ 
मिखुह्लमः, खमरियवंशे विद्धादाननः, मल्लृकवशे योनाधनः, शिवनिय- ९४ 

वंशे य॒घफाः, हारीमवं़ दरः, मिरायोातवंशे हिल्कयः, स्द्वंश्नो सिख- १९ 

रियः, गित्रियोनवं शे मिश्ुकमः, अवियवंशे सिखिः, मियामोनवंे रका १५७ 
जनः, मायदीयवंष्े पिलटवः, विलगावे्े शम्भू यः, शिमियि ववं चिद्धा- १८ 
नानः, योावारीोववं्र मत्तिनियः, विदयियवंश उषिः, सल्लय वं शे कल्ल यः, ९० 

च्यामाकवंशे खवरः, दिल्कियवंएे इ शवि यः, यिदयियवं श निचनेलः। ९९ 

अपरम् इलियाशौवस्य योयादस्य योदह्ाननस्य यद्यस्य च समये २२ 
लेवीयानां प्रधानपिटटका लाकाः परारसोकरजस्य दाराः समये याज- 

कानामपिप्रधानपिटका लाका वंश्णवलो लिलिखिरे। किञ्च लेविवंशोय- ९२ 
प्रधानपिढटकाणां लाकानां नामानीलियाश्यवस्य तनयस्य योहाननस्य 

समयं यावद् वंश्रावलिग्रम्थे लिखितान्यासन । लेवोचानां प्रधानलाका ९४ 

वियः एेरेवियः कद्मोयेलस्य तनयो येश्रूयक्तेषां सहकारिणा मातर 
छेखरीोयलोाकस्य दायुद आन्ञान्सारेण खखसङ्ख प्रशंसां धन्यवादच्च 

कत्त न्ययज्यन्त । अपरं मत्तनियोा वक्वकिय अओवदियोा मिगुह्लमः ९५ 

टलमाने ऽक्रावश्चेमे र्तिणि श्रूत्वा दाराणां देहलीषघ सन्तिषटमाना 

रच्तिणां कम्मे चछलवांसः। इमे योषादकस्य पारस्य येश्रयस्य पच्तस्य २९ 

यायाकीमस्य समये किच्च द्एधिपस्य निडिमिवस्याध्यापकसरोघ्रादइस्य 

याजकस्य च समये विद्यमाना खासन्। 
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१२ अध्यायः | निहिभियस्य पुस्तकं । ४७ 

९० अपरः विरूएलमस्य प्राचीरस्य प्रतष्ासमय आनन्देन धन्यवाद 
गीतिः करतालमुरजवीणावायैश्ोत्सवपालना्थं लेवीयान् विरूप्लमं 

९८ आनेतुं मनु जास्तेवां सव्वेस्थानेघु तान् अम्टगयन्त । किच्च गाथकवंशा 
विरू्ालमस्य चतुर्दिंकष्यायाः समग्मे निटोफातीवानां ग्रामेभ्यो 

९९ वैतगिल्गलाद् गेवासमावतयोः च्ेचेभ्य्च समागमन्, यते गाधका 
३० विरूशएलमस्य चतुदिच्त खेधां रते यामान् असादयन् । अनन्तरः 

याजका लेवीयाख खान् पविचान् अकुव्वेन्, किञ्च लोकान् परदाराणि 

६१ प्राचीरच्च पवित्राणि छतवन्तः। अनन्तरम् अदं यिद्धदावंशस्याधिप- 

तीन् प्राकारे समारोडइयं, किञ्च धन्यवादकारिगेः दा महासंयेः न्यरू- 
पयं | तये(रेकः संघः प्राकारस्य एेन दच्तिणपाश्चै सारदारं प्रति गत- 

३९ वान्। तेघां पञ्चात् हा शयियेः यिद्कदावंशस्याद्धोधिपतयः किञच्चासरिय 
९४ इप्राहा मिखुल्लमेः विद्कदा विन्यामीनः शिमियिवो विरिमियश्वात्रजन् | 
३५ अपरः तूरोवादिनोा याजकानां कतिपयतनया अथयेत असफस्याति- 

डदप्रमी्तः सकरस्य डपधीत्ले मीखायस्य प्रोक्तो मत्तनिवस् पोतः 
३९ शिमिवियस्य तनये यो योनाथनत्तस्य तनयः सिखरियः, तस्य भ्रातु 

मध्ये शएिमयियो ऽसरेलो मिललयो गिललयोा मायया निघनेला यिद्भदा 

इनानिष्वेम इं शखसीयलाकेन दायुदा निरूपितानि वादनयन्लाणि गदी. 
२० त्वा त्रजितवन्तः, किच्चाध्यापक इत्रादस्तेषाम् अग्रे ऽग्रे गमत् | ते प्रख- 

वणद्दारस्य एटेन गत्वाग्र ऽग्रे त्रजन्ता द्ायुट् नगरस्य सोपानम् अथतः 
पाचीरस्थितं सोपानम् आर्य दायुदो गेहस्य टेन जलद्ारः यावद् 

१८ अगच्छन् | अपर घन्यवादकारी दितीयः संघः प्राकारस्य एन तदन्य- 
दिशं गतवान् किच्चाहम् अरद्धमनुजाच तेषां पञ्चाद् व्रजाम ते चुल्ि- 

२९ दुगात् प्रशस्तं प्राकारः गत्वा ततड्ूफुयिमीयदारस्यपुरातनदारस्य मव्छ- 
दारस्य चरेन हननेलीयदुगेंण मेयादुगंण च मेषदारः यावद् अगमन् 

४० काराग्ददारे च स्गिता अभवन्। अपरं धन्यवादकारिगी तति दी 
संघावदच्च वयम् दंखरीयमन्दिरस्स्य समीपे खगिता अभवाम। मया 

४९ साम् खधिपतीनाम् अडधंजना असन । किच्च याजकानां मध्य इलि- 
याकीमेा मासयो भियामीनोा मोखाय इलियोा-रेनयः सिखरियोा इनानि- 

४९ यश्चंमे तूरीवादका जनाः किच्च मासेयः शिमयिय इलियासंर उषि चि. 

हादहाननेा मल्किय णख्लमरषरञख तचासन् , अनन्तर गाथका उचैःखर. 

४द रुगायन यिप्रहदिवस्तेषां नियन्तासीत्। तस्मिन् दिने ते भ्टशं यज्ञम् 
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४७६ निह्हिमिवस पुस्तकं । १३ ध्यायः । 

च्ानन्द्च्ाकुन्यैन् यत ईखरस्तान् मद्धानन्देरानन्द्यत् तेन तेषां जावा 
बालकाश्वापि समानन्दन् ता बहदरं यावद् यिरूप्रालमस्यानन्द्- 

ध्वनिराकण्येत | 
तस्मिन् दिने व्यवस्थानुसारेग याजकभ्यो लेवीयेभ्यञ्च दातव्यानाम् खं- ४४ 

शानाम् रकेकस्य नगरस्य च्तेवेभ्यः सङ्कदणाधं केचित् मनुजा धनानाम् 
थत उत्तालनीयन्रव्यागां प्रथमजातफलानां दश्रमांप्रानाञ्च कोषेवुन्ययु- 
ज्यन्त, यता विद्कदावंशस्तच सन्तिष्टमानान याजकान् ज्ेवीवांश्ाधि 

महानन्द्म् अकरोत् । अपरं दायुदस्तदीयतनयस्य सुलेमनचख निदेश- ४५ 
नुसारेण गाथका दारुपालाख खेषाम् इश्वरस्य रच्तणोयं पविचताया 
स्च्षणीयञ्च समरच्िवुः। यतः पूर्वस्मिन् काले ऽथेता दायुद अासफस्य ५९ 
च समये प्रधानगाथका रंशखरस्य प्रश्ंसाधन्यवादयो गने नियुयुजिरे। 

. चपर सिरूब्नाजिलस्य नि{दिमियस्य च समय इखायेलीया निखिल- 

लाका गाथकेभ्या द्वार पालेभ्यवैकेकस्य दिनस्य छत र्केकमंग्रम् अददु 
लंवोयानाच्च निमित्तं बव्याणपावयन् लेवीयाखच हारोाणवंश्रस्य निमित्त 
व्यापा वयन् 

ण # 1 

३ चयोाद्शोऽध्यायः। 
१९ वयवस्थामसारेण मितितलाकेभ्यो यिद्दयानां श्थक् करणं ४ निदिभियेन मन्दि 

रस्य प्रकाष्ठानां परिष्करणं १० मन्दिरस्य काय्यं लाकानां नियोजनं ६५ विघ्राम- 

वारपाललनाय नियमनं २२ अन्यजातोययाषितां त्यामायाज्ञापनञ्च। 

तस्मिन समये जलाकानां कणगेचरे मूससः पुस्तके प्यमाने तच लि- ९ 

खित ख्व खादः प्रापि, यथा, अम्मानोया मोायावीयाच्ेखरस्य समाजं 

कदापि न प्रवेच्यन्ति । यतस्त इखायेल्वंशन् अन्नजलदानाय पथिन २ 

साच्तात् छतवन्तः परन्तु तान् अभिशप्तं तेषां प्रतिकलं विलियमाय 

चेतनं दत्तवन्तः किन्त्वस्माकम् डंशखरस्तम् अभिश्पं परावन्याशिषं 

विद्ितवानिति। तदानीं ते यवश्यामेतां निशम्य मिश्ितजनान् इखा- 

येलीय वंशात् एथग् अकावेः। 
इतः पुन्केम् अस्माकम् इंशरीयमन्दिरस्य प्रकोष्टानाम् अध्यत्तो याजक ४ 

इलियाण्ीवः ठोवियस्य मिचत्वात् तस्य छते मदाप्रकारूमेकम् खसाद- ५ 

यत्। तवैव पुरा लक निवेदितं वस्त धूपः पात्राणि च किच्च लेवीयानां 
गायकानां दारपालानाच्चं निमित्तम् आज्ञापितः शस्यानां दरात्तारसानां 
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१३ ध्यायः । निडहिभियस्य पुस्तकं । ४७७ 

€ तेलानाच्च दशमां याजकानां नैवेदच्च न्यधीयन्त। किन्तेतेषां घटनानां 
समये ऽहं विरू्लमे नासं, यता बाबिलीयद्टपस्याव॑सस्तस्य राजत्वस्य 

इाचिंशे वत्छरे राजः समीपम् अदं गतवान्, किच्च कतिपयवत्सरेभ्यः 
° परं राजानं विसजनं याचित्वा विरूष्पलमम् आगच्छं। अपरम् 
इश्चरीयमन्दिरुस्य चत्वरे टोवियस्य छते कारं निम्मायेलियाशौवेन यत् 

= कुकम्मं छतं तद् विदित्वादं तस्मिन् काय्यं भ्टश्म् सन्तोषं गत्वा 
तस्मात् प्रकाषात् टोवियस्य परिजनानां निखिलवस्तनि वदि नि त्तिप्त- 

€ वान। अपरं ममादरश्णत् लेाकस्तेवु प्रकाखषु पावितष्वीशखरीयभवनसय 

पा्ायि निवेदितवस्तनि धूपाच्च मया पुनन्वारःं तच न्यधोयन्त। 
९० अपरं लेवीयेभ्यो भागान दीयन्ते तत्कारणात् कम्मकारिणा लेवीया 

गाथकाखच सव्वं खौयां खीयां भूमिं पलायिता इत्यपि मया विदितं। 
९९ तद्ाइम् अधिपतीन् भत्सयित्वा कथितवान्, रंशरीयमन्दिरं कुता 
९२९ <त्याजि? अनन्तरः मवा तान् संश्च तेषां पदोष ते ऽस्धाप्यन्त । खपरं 

सव्व चिह्भदीवा शस्यानां नूतनब्रात्तारसानां तेलानाच् दष्रमांशं का- 
९द वान् ऋनतुम् खारभन्त। परम् अद याजका प्रेलिमियम् अध्यापकं 

सादोकं लेवीयानां मध्यगतं पिदायच्च तेषां सादा मत्तनियस्य 
पोतनं सकरस्य पुच्चं हाननच्च कोपेषु न्ययोजयं यतस्ते विखास्यतिन 

९४ गणिता असन् किञ्च तेषां श्वाटनिवद्धाय वितरणं तैरेव कत्तव्य | दे 
मदीश्वर, णुतदधिमां स्रर। निजेश्वर्स्य मन्दिरिछते तदीयविधानस्य 
छते च यत् खभं कम्मं मयाकारि तत् मा लम्प। 

१९५ अपरं तस्मिन् समये मया यिद्धदावंशौयाः कियन्ता लाका ददा: ते 

विश्रामदिने गाच्ताफलभ्योा रसान् निरपीडयन् शएस्यगच्छान समानयन 

गद्भेव भारान खारापयन् जिच्च विखामदिने बरात्तारसान् बाच्तोडम्ब- 

रफलानिसव्वेविघद्रवयाणि विरूगशालमम् खानयन्। ततो ऽदं तेषां भच्य- 

६६ वस्तूनां विक्रयद्नि ख्व तेषां विरुद्धं सच्छमददां। अपरः यिरू्रालमे 

प्रवासिनः सारी यज्ाका मव्यादीनि नानाविकोववस्तन्यानीय विख्ामदिमं 

१७ विद्कद्ा वं शोयेघु यिरू्लमे च व्यक्रीणत। तद्ानोम् खद्धं विह्ृटाः प्रमखें 

नेरःसखमं विवद्मानस्तान् अवोाचं,युयं विश्रामदिनम् अथपविकी कुर्वन्त 
१८ कुत खतत् कुकम्मकुरुष्वे? युश्राक पिढटलाकेषु तादटगाचारः क्त वत्छोशखरः 

किमस्माखेतन्नगरे च दुदशाः सव्वारख्ता नाघटयत्? तथापि ययं वि- 

श्रामदिनम् अपविची कुव्वन्त इखायेलवंश किम् अधिकं क्राधं वत्तंयेत 2 
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४७८ निदिमियस्य पुस्तकं । १३ खध्यायः| 

अनन्तरः विश्रामदिनस्य पूर्व्व वसच्या्यां जातावामद्ं चिरूश्लमस्य १९ 
गोप॒रागि बद्धम् ऋादिद्धवान् विश्रामदिनस्य शेषं यावत् तेषां मोचनं 
प्रतिषिडवांख, किंञ्च विश्रामदिने येन कञ्चन भारो ऽभ्यन्तरःं नानीयेत 
तदथं मम दासानां कतिपयजनान् दारेष्वस्थापयं | तत र्कछृत्वं दधि ९० 

वा वणिजः सन्न वस्तविकरतारख यिरूएलमस्य वद्ि निशाम् अया- 
पयन्। तेन मया तेषां विरूढं साच्यं पदाय ते निगदिता युयं कुतः ९९ 
प्राकारोपकर्टे निशां यापयत? यदि पुनव्वीरः तत् करिष्यध्वे तदि 
मया धरिव्यध्वे। ततः परः ते विंश्नामदिने पुन नायातम्। अनन्तरं ९९ 

विश्रामदिनस् पावनां युद्माभिः पविकीभूयागते दाराणि रच्तितया- 
नीति लेवौवा मयादिद्टाः। हे मदीशखर रखतदप्यधि मां सर खीय- 

प्रच॒रानु कम्मानुसारेण मामन्कम्पख च| 

अपर तस्मिन् समये येरस्दादीया अम्मोनीया मोयावीयाख योषा २द 
चयूएास्ताद्श्रा विद्भदीया मयादृश्यन्त । तेषां बालका अड्ध॑म् खस्रादीय- ९४ 
भाषाम् अभाषन्त विद्कदीवयभाषां भाषितुं नाविदुः किज्त्ितरजा- 

तीयमनुजानां देश्भाषानुसारेण व्वाहइस्न्। तता द्धं तेः सावां ९५ 
विवदमानस्तान तिस्सवतवान्, तेषां कतिपयल्ाकान् ताडयित्वा तेषां 

कचान् उत्पाद्ेश्वरस्य नामधेयेन तान् अश्पयं, यूयं तेषां तनयैः खेषां 
तनजा न विवादइयिष्यय खेषां तनये ख तेषां तनजा न विवाइयिष्यय । 

सखायेलीयोा राजा सुलेमान् खुतादृष्ं काय्यं छृत्वा किम् अपराधी २९ 
नाभवत् ? मतीनां जातीनां मध्येऽपि तेन सदृशः काऽपि राजा 

नाविद्यत, स ररस्यापि पिय चासीद् इखरस्तं निखिलेखायेली यवं शस 
राजानम् यकरोात् तथापि विदेशीया योषितस्तमपि पापाचारे प्रवत्त- 
याञ्चक्रः। अतो विदेश्ौयानां विवादहेनास्माकम् रंखरस्याच्तालङ्कनाय वयं २७ 
यथा मदहापातकमिदः कुय्याम तथा किं युश्राकं वचो ऽस्माभिः खतव्यं? 
मदावाजकस्येलिवाशोवस्य पैच्चाणां विद्धादायाः पुच्चाणाम् रको जनो ९८ 
दराणीयसन् वज्लटस्य जामातासीत्, तन्निदानाद् अदं निजेोपकर्डात् 
तम् अद्वयं । द मदीश्वर, तान् स्मर, यस्मात् ते याजकतां याजकानां ९९ 
लेवीयानामपि नियमच्च विक्छतवन्तः। अपरम सव्वभ्य इतरजातीये- ९० 
भ्यस्तान् शुचीन् अकरवं किञ्च याजकानां लेवीयानाच्च संघान् विभज्य 

सीयखोयपदेषु तान् न्ययोजयं । किच्च निरूपिते समये काष्ानां प्रथमजा- ९२९ 
तफलानाश्चानयनायं लाकान् न्ययोजयं। हे मदीखर, मङ्गलाये मांसखरर। 
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इष्टेरापाख्यान | 

९ प्रथमेऽध्यायः। 
१९ अखेरस्टः पस्य भाज्यं १० मद्िष्या वान्या राजाज्ञालङ्कनं १९ भिमखनण्य मन्त 

शया याषितां बशौोकरणाथे राज्ञ खान्नाप्रचारणं। 

९ ्यदखेरो पः सिन्धुनदमारुभ्यक्रशदेश्ं यावत् सप्तविंशव्यधिकश्तेक- 
९ देशानां राजत्वम् अकरोत् | तस्मिन् समये यदा स महोपालोा ऽदखेरः 

३ ्मूष्रनपुरे निजे राजसिंहासने समुपविष्टखासीत् तदा स निजराज- 
त्वस्य ट तीये वत्सरे खकोयामा्यानां ग्टव्यानाच्च छते भाज्यम् खासाद- 
यामास। तच पारसमादिवादेश्योाः प्राकभिशेा लोकाः कुलीननरा 

४ देश्ाधिपतयञ्च तस्यान्तिकम् च्ागताः। स बङदिनान्य्थ॑तोा ऽश्णेव्य- 
धिकशतं दिनानि यावत् तेषां पुरस्क्तात् निजराजत्वस्य गरिप्न रेस 

५ निजप्रतापस्य महन्नस्तेजख चकासयाद्धकार | अपर तेषु दिनेषु गतेषु 
न्टपतिः सरूष्नपरे समवस्थितानां तुराणां मदइताच्च निखिललोाकानां 

छते राजपय्या उद्यानस्य प्राङ्गणे सप्तदिनानि यावद् भेज्यमासादया- 

€ मास । तच घमरवणखच्छरचं निभ्मिते रज्जुभि बद्धा ख॒ज्ञोहरितनीलवणा 

यवनिका वत्तलासु रोप्यग्रइणोषु ममरत्तम्भेषु चावालम्बन्त, खपरः रक्ती- 
नोलखुज्ञकछष्णवणममर प्रस्तरे; प्राभिते भृरदटे खणरूप्यमण्डिताः शय्या 

° खसन। किच्च विविधाकाराणि देमभाजनानि बात्तारसेरपुस्यैन्त तेषां 
८ राजक यना्तारसानां राजाहं मदाघनमासीत। तच पानसमये राजा- 

रेत् के ऽपि केनापि बलान्नापाय्यत, यत ख्केका जनः खेच्छानुसारेण 
कम्मं करोातिति पतिः खीयराजधान्याः सव्वोन् अधिपतीन् आज्ञा 

< पयामास । अप्रं मद्िवो वादो तदद् अखेर स्य राजनिवेशने नारी- 
णां छते मेज्यम् खासादयाच्चकारः। 

९० परञ्च सप्तमे दिने राज्ञश्ित्ते ाच्तारसेन प्रफुल्तिते सति मिद्क- 
मनो विस्था वाणा विगथा वगथः सेधरः ककसखख पस्याइखेरस्य 
श्रीमुखस्य परिचारका र्ते सप्त नपुंसकास्तेनेदम् ऊचिरे युवं राजमुकुटेन 

९९ भूषितां रानी वाटी टपस्य समन्तम् अनयतेति । अनेन स लोकान् 
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४८० इटरोपाख्यानं। १ अथ्यायः। 

सधिपरतींख तस्याः सैम्द्य्थं दश्यितुम् रेच्छत, यतः सा परमसुन्दरी 
खित वतो । किन्तु सा वाद्धो राक्र नपुंसके चोपितात् च्ितिपतेरादेश्णत् ९९ 
समायातुं मतिं न चकार ततो पति ग्टशं चुकोप तस्य केधाभिः 

प्रजज्वाल च| 

तदानीं कशिनः ग्रेयरो ऽद मायात मेरसोा मधिणा मिमुखन- ९३ 

खेतिनामाना पस्य मखदशिनि राजसिंदासनस्य पाशस्य प्रधानस्थाने 

समासीनाः पारसमादियादेशयेरेते सप्त कुलीना जना नरपतेः सत्रि 

चावासन। तदानीं राजा यवख्थान्ञान् राजनीतिनज्ञान् मानवान् प्रति ९४ 

कथनस्य रीव्न्सारेण तान् विदुषः काल्ञलाकांख पति वच डद 

नभाव, राद्धी वाष्टी नपुंसकं ज्षापितम् अदखेर्स्य दपतेरादश यन्न १४ 

समाचारत्, तस्माद् वयवस्थानसारेण तां प्रति किं कत्तव्यम् ? तच मि- १६ 

मखनेा ट पतेरध्यत्ताणाच्च साच्तात् प्रतिजगाद, मदिव्या वाश्रा बद् 

च्यपराद्धं तत् कवलं राज्ञे नहि, किन्तु भषालस्यादइखेरस्य सव्वरादयुषु 
यावन्त ऽधिपतयोा यावन्तो लाका सन्ति तेषां सव्ववाम् अपराद्धं | 

मद्दिष्या रुतत्कम्मणा वात्ता पतीनाम् अवन्ञाये सव्वासां नारीणां मध्यं ९७ 

व्या्यति यते लोकै वदिष्यते भूपतिर्दखेणा वादं राज्खीं निजोापक- 
रम् आनेतुम् ्यादिष्टवान ततः सा नागमत् | अपरः पारसमादिवा- १८ 

देश्या व कुलीना मद्दिव्या णतत्कम्मणा इन्तान्तं ओव्यन्ति ता अदैव 

नरपतेः सन्मान् च्धिपतीन् तादशं भाषिष्यन्ते तेन महव्यवद्ेला ा- 
घ समृद्धविष्यतः। अते यदि नर्पतेरभिमतं जायते तदि वादी १९ 

पतेर हखेरस्य सच्रिधिं पुनरायातुं न लघ्यते, किच्च राजा तस्या मडि- 

बलं परिदत्य तस्या उत्तमाय कस्यचित् सोमन्तिन्ये विश्राणयिव्यतीति 

राजान्ना भवता प्रकाश्यताम्, अपरः तस्या लापो यन्न भवेत् तदथं साज्ञा 

पारसमादियारेश्यो व्यैवस्थाया मध्ये लिख्यतां । अपरं जनपदः एथुला ९० 
ऽल्ति तस्मात् तस्य सव्वंच सा राजाच्ा प्रकाश्यतां तेन सव्व योषितः 

चदं महन्तं वा निजं निजं पतिं सम्म॑स्यन्ते। तदानीं तस्मिन् वचसि ९२९ 
न्टपतेरध्यत्ताणाच्च ताषकरो सति टपा मिम्खनस्य मन्त्णानसारेण 

चछ्वान | स रखककस्य जनपदस्य लिप्यनसारत र्ककस्या जाते भाषा- २२ 

नसारतश्च निजाधीनान् निखिलजनपदान् पचाणि प्रेषयित्वा वचडद् 

प्रचारयामास, रख्केकःपमान् निजे निजे वेश्मनि खामित्वं करेातु, निज- 

जात भाषया ताम् खाद्ा प्रचार्यतु च। 
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२ अध्यायः। ङेरोपाख्यानं। ४८१ 

व 

९ दितीयाऽध्यायः। 
९ बहौ युवतीः सग्रादधितुं मन्त्रणाकरणं ५ दष्टेरायास्तदोयपालकपितुख कथनं ८ 

इष्टेरां प्रति स््ीपालकस्य देगयस्यानयररः १९ पावनस्य बटपतेरन्तिकगमनस्य च 
रौतिः १५ इ्टेरायां राज्ञसलष्टिः २९ राजद्रोदप्रकाष्नात् न्टपतेः परात्तपस्तके 
मदिखयस्य नामलेखनं । 

९ र्तभ्योा छन्तान्तेभ्यः परं ठपतेरखेरस्य कोधे शन्ते सतिस वादों 
९ तस्थाः काय्यं तस्थाः प्रतिकूलं छतं नियमच्च चिन्तयितुम् अआरेभे। तच 

राज्ञः सेविनोा दासास्तमवदन् नरपतेः छते छन्दरोणां युवतीनां गवेषणं 
३ क्रियतां । परः नरपतिः खरादयुस्य सव्व॑दे्षु नियामकान् नियुं्ञां तैः 

सव्वाः छन्दस युवतीः कन्याः संगद्य गरू नराजधान्या अन्तःपुरम् चानीय 
नारोणाम् खवितदि राजकीयनपुंसके देगये समप्यन्तां किच्च भूषणाथं- 

४ कडव्याणि ताभ्यो दीयन्तां । तत्र या कन्या राज्ञे रोचिष्यते सा वाच्याः 

पदे मदिषी भवतु । तदानीं राजा तस्मिन् वाक्ये तु तथेव चकारः। 
५ तदानीं. खश्नपुरे मर्दिंखयनामक रका यिद्कदीयलेक आसोत् 
स विन्यामोनवंश्रोयकोष्स्य प्रपच्ः शिमियेः पचेः यायीरस्य युच्च 
यिद्धदीयन्टपेण विद्धावाखीनेन साकंये लाका बाजिलोयद्टपेण निव्ख~ 

लित्सरेण परवासयाञ्चकिरे तेः समं स मदिखयोा ऽपि विरूग्णलमात. 

° प्रवासितः। स निजपिटव्यस्य तनयां हदसाम् अथेत दद्ेरां पर्यपालयत् 
यतः सा पिटमाद्ौना। सातुयुवती महासुन्दरो सुवदना चासीत्। 

तस्या मातापिचो मरणकाले मदि खयन्तां खदु हिट वद् ख दीतवान्। 
= नन्तरं न्टपस्य तस्मिन् नियमे निरो च परचारिते सति राजधान्यां 

शरूशने देगयस्य समीपे ब्कीनां कन्यानां सङ्गहणकाल इटेरापि राज- 
€ धान्यां रमणीनाम् अध्यत्तस्य ङेगयस्य समीपम् अनायि। सातु तस्म 

रचित्वा तस्यानुग्र डं लब्धवती, ततः स तस्मै दातव्यानि भुवणर्थकद्रव्ाण्ं- 
श्रं किञ्च राजनिवेश्रनाद् अभिरुचिताः सप्त दासीश्च तस्ये त्वरितं 
ददिवान् अन्तःपुरस्यात्तमस्याने दासीभिः समं तां वासयामास च। 

१९० किन्त्ि्टेरा निजजातेरत्यत्तेञच परिचयं कमपि नजगाद यता मर्दिंख- 
१९ यस्तत्काष्रानात् तां प्रतिरस्िषेध। अनन्तरम् इ्द्टेराया मङलं गतिञ्ध 

वेदितुं मदिंखयः प्रतिदिनम् अन्तःपुरस्य चत्वरस्य सम्मुखे वातायातम् 
करोत् । 

९९ अपरं दादश्रमासान् तच्र ख्याने रमणोनां निवमितां सेवाम् उपगयै- 
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४८२ ङष्टेरोापाख्यानं । २ अध्यायः, 

केका युवती प्यायेण राज्ञः समौपम् खानौवत, यतः घमासान यावद् 
गन्धरसतेलसेवया षण्मासा यावत् सगन्धिद्रयाणां योषित्परिष्कारा- 

यंकद्रवाणाच्च सेवया ताः परिस्कत्तम् रतावन्ति दिनानि वयतियन्ति। 

अपरः राज्ञः समीपं गमिष्यन्तीयुवती खया साद्धम् अन्तःपुराद् राज- ९द 
निवेशनं गमनाये यद्यद् व्यम् अयाचत तत्तत् तस्ये व्यतौय्यत। सा १४ 

सन्याकाले ऽत्रजत् प्रातःकाले चापपलीनाम् खवित् राजनपुंसकस्य 

7 गसस्य समीपं दितीयान्तःपुरं परादव्यायात्। राजा चेत् तस्यां 

तुष्टा तस्या नाम्ना तां ना्ृयत् तद्दि सा नरुपतेरुप्रकर्ठं पुन नागमत्। 
परं मदिखयः खीयपिदटटव्यस्यावीहविलस्य यां कन्याम् इद्ेरां ९५ 

खपुचीभिव गररदोतवान् राजसद्धिधो गमनाय तस्याः प्याय उपस्धिते 

योषिताम् विता राजनपुंसका हेगयो यद्यत् न्यरूपयत् तदतिरिक्त 
सा नापरः किचिद् अयाचत, किन्तु यावन्त जनाड्द्ेरां प्रति टदृलिम- 

कुर्व्वन् ते स्वं तस्याम् अतुव्यन् । पस्य राजत्वस्य सप्तमवत्सरस्य दश्रमे १९ 
मास्यचेता टेबेतमासि पतेरइखेरस्य समीपं गमनार्थम रद्रा राज- 
निवेशनम् आनीयत । ततो खठपतिर्न्याभ्या योषिद्धय ड्रटेरायां बङ्ृप्री- १७ 
यत किच्च तदन्धाभ्यः सव्व॑कन्याभ्यः सा तस्य दृष्टौ प्रसादम् अनुग्रहच् 
लेभे तेन स तस्याः शिरसि राजकिरीटं जिघायवाच्छ्याः पदे तां मदड्िषों 

 चकार। अनन्तरं खपतिरिद्टेरायाः सम्मानाय खस्य निखिलाध्यच्ताणां १५८ 

दासानाच्च छते महाभेज्यम् आसादयाञ्चकार, अपरः निखिलप्रदशानां 

साजकरान् माचयित्वा राजाददानम अकरोत् 
कन्यासु दितीयवारः संगद्यमाणासु मदिखयोा राजदार उपविष्ट १९ 

चासीत् इष्टेरा मदिखयस्य निदश्ात् निजकुटम्बानां जातेवोा परिचयं ९० 
कमपि नावदत् इद्ेरा मर्दिंखयस्य सन्निधी परिपालनसमये वाटग- 
करोत् तदानीमपि तादृक् तस्य निदेशम् अग्रहणात् | 

तस्मिन् समये ऽथंता राजद्ारे मदि खयस्यापवेशनसमये विगयनतेर- २१ 
ष्रनामानै दारिणां मध्यगतो दौराजनपुंसकरो कोधाद् राजानम् अखेर 
व्यापादयितुं चिचेद्धाते। ततो मर्दिंखयस्तद् विच्य राज्लीम् इषटेरां ्ञा- २९ 
पयामास, इद्टेरा च मद्िखयस्य नाम कत्वा तं छत्तान्तं राज्ञे निवेदया- 

मास। अपर तेनानुसन्धाय प्रमाणे लब्धेतो दी जनो दण्डकाखूयोरुल्ल- ९९ 
म्बयाद्चकाते किञ्च सा कथा नरपतेः साच्तात् पुरात्तपुस्तके समलिख्यत। 

482 



इ ध्यायः दष्टेरोपाख्यानं। ४य्द् 

तीये १ 

३ ठतोयोाऽध्यायः। 
९ दामनस्यान्रति चिहदौयानां विनाश्णय श्एभदि ननिरूपणाथे गृुटिकापातनं ठ चि. 

हृदौयानां विनाश्य राज्ञः सकाशात् दामनस्याज्ञाप्रा्षिः सव्वच तत्प्रकाश्नच्च । 

१५ अनन्तरः नरपतिरदखेरोा हम्मिदाथाः सुतस्यागागीयदहामनस्य पदम् 

खधयित्वा तम् उन्नतं चकार निजसङ्किनां निखिलकुलीनानाम् खास- 

९ नानाम् उपरिष्टात् तदीयमासनं स्थापयाद्चकार च । तेन राजदार- 

वत्तिनः सव्वं राजकोयदासा श्चूमि्ा भवन्तो इामनं प्रणन्तुम् खारे- 
भिरे यता राजा तम् उदि ताद्ग आदिद, किन्तु मदिखयेो भरमि- 

द्ख्छोनमभवतिनचतंप्रणमति। तेन राजद्वारवत्तिनेा राजभ्टवया मरि. 
४ खयं जगदुः, त्वं नरपते निदेशं कुता लद्कयसे? रव्यं ते प्र्यदं तं वयाइ- 

सन्ति तथापि स तेषां वचांसिन गएराति ततो मदिंखये विह्ृदोय 
ति तस्य प्रमुखाद् विच्धाय तदीयवाक्यानि निश्चलानि न वेति निष्छेतु 

५ ते इामनं तत् ज्ञापयामासुः। अपरः मदिख्यो श्वूमिखो भवन् मांन 
€ प्रणमतीति वीच्तमाणे हामनः कोपेन परिपूणा बश्ूव। अपरः मर्दि- 
खयो चिद्दीयजातिरित्यवगम्य हामनः कवलं मदिंखयं प्रति इस्तापणं 
लघु विच्ायाखेरस्य राधो निखिले सादं मदिखयस्य खजातीयान् 

७ निखिलान यिद्धदीवलाकान् व्यापादयितुं येते। अपरम् णतदधि पते. 
रहखेरस्य राजत्वस्य दादशवत्छरस्य प्रथमे मासे ऽथेता नीषणमासे 
हामनस्य सात्ताट् अदर्नामकं दादश मासं यावद् रकेकस्य दिनस्येकै- 
कस्य मासस्य च छते गटिकापातं बश्चूव। 

८ अनन्तरं हामना राजानम् खदखेरम् उदितवान् भवता राद्ुम्यनि- 

खिलदेशेष्वन्यान्यलाकानां मध्ये विकीणा विभिन्ना चेका जाति विं्यते। 
च्छन्यलाकानां अवस्थातस्तज्नातोयानां अवस्था भिन्ना ते नर्पते येवस्थां 

€ न मन्यन्ते तस्मात् ते राका नसोाण्याः। यदि नरपतेरमिमतं जायेत 

तदि तेषां ब्यापादनाथं राजाच्ा लिख्यतां तेनाहं राजकार्यं नियुक्त 
लोकानां इस्तेषु राजकोषे स्थापनां दशसहखकिक्ररपरिमागणानिरज- 

९० तानि समपंचिवष्यामि | तदानीं पः खीयण्याद् अङ्करोयकम् अपाव्य 
विद्कदीयानां परिपस्थिने इम्मिदाथाः पुच्लायागागीवदहामनाव ददि- 

१९ वान् । अपरंद्टपेा इामनम् अखाचचच्तै तानि रजतानिते लाका तुभ्यम् 

१९ अद्ायिषत तान् प्रति निजेच्छानुसारेणाचर। अनन्तरं प्रथममासस्य 

चयेदएे दिवसे राजलेखका अजुड्धविरे तत र्ककस्मिन् देशे ये ाज- 
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४८४ इररापाख्यानं। 8 अध्यायः 

प्रतिनिधयो ऽध्यत्ताख्ासन् तान् प्रति किच्चेकेकस्या जातेरेकेकस्य देशस्य 
च मुख्यनसान् र्केकस्या जातेरुच्तरे भावया च खपतेरदखेरस्य नास्ना 
इामनस्यादेष्नुसारादेव प्राणि लिखितानि व्टपाङ्गुरीयकेण मुता- 
ङ्गितानि च। अपरम् र्कस्मिन् दिने ऽथता ऽदरूनामकस्य दादशमा- 
सस्य योदश दिवसं युवरख्डश्खियोषिद्धिः समं निखिलयिहृदीया 

विनाश्यितव्या हन्तव्या लाप्तवयाख तेवां वस्तूनि च लाटयितव्या इव्याक्ता- 
सम्बलितानि तानि पचाणि दूतैः च्ितिपस्य निखिलपदे्ान् प्रति 

पष याद्चक्रिरो | किञ्च तस्मिन दिने सव्व लाका यद् उद्यता भवेयुस्तद्धं 

जिखिललाकानां ानायेकेकस्मिन दें ताम् खाक्तां प्रचारयितुं तल्िपे- 
सनरू्पं प्रादोयत। अनन्तरं दूता राजाक्ातस्वरितं विधाय वहि 
बेव्रजुः। स खदरशा राजधान्यां श्रूशने प्राकाश्यत। ततः परं राजा 
ामनखख भक्ितुं पातुच्धापविविश्तुः परन्तु शूष्नपरा उदिविजुः। 

8 चतुरथीऽध्यायः। 
१ मटिख्यस्य यिहदौयानाच् एकस्य कथयन ४ तस्य स्वाद् जला मदि खयस्य समोपम् 

दष्टेराया ल्लकप्रेषणं तस्योात्तरच्च ९० इष्टेराया इितौयकथनं मदि खयस्योत्तर च्च १५ 
इूषटेराया उपवासनिरूपणं 

अपरं मदिंखयस्तं छत्खं टत्तान्तं विच्य निजवसनानि चिच्छेद 
किच्च णएनजं वसनं परिधाय भसम विलिप्य मध्येनगरं व्रजन् उचेःखरेण 

तीत्रं विलापं चकार । अनन्तरं राजद्ारस्य सम्मुखपय्येन्तम् साययो, 
परस्न्तु राजद्वारं शानपरिद्ितेन केनापि न प्रवेष्टव्यम् परम् की 
कस्य प्देश्स्य यद्यत् स्थानं सा राजाज्ञा निवयमपचच्च जगाम, तेषां 

स्थानानां चिद्भदीयानां मध्ये महाशोक उपवासः कन्द्नं विलापश्च 
बश्वुः किञ्च बदवः शनवसनं परिधाय भरघ शिश्िरे। 

नन्तरम् इद्टेराया दासो नपुंसकाखख समेत्य तं संवादम् डेरा 
विन्नापयामासुः। तेन राच्ली मदाशेकवती सती मदिंखयस्य ए्नवस- 

नम् अपाकधिष्यन्ती तं परिघापयिष्यन्ती च वासांसि प्रेषयामास किन्तु 
स तानि न जग्रादइ। तेन किमभूत् कुत ऽभूदिति वेदितुम् ङ्खेरा 
निजपररिचारकाणां राजनपुंसकानां मध्यवत्तिनं इथकम् खाद्य मदि 

खयस्य समोपं ब्रजेव्यादिरेश । अनन्तरः इथको वद्धि गेत्वा राजद्वारस्य 
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४,५ ध्यायः । इषेरोपाख्यानं। ४८५ 

ऽ सम्मखस्ये नगरस्य सन्निवेशे मदिखयं पाप। तेन मदिखयः खं प्रति 
यद्यद् खघटत किञ्च यिद्कदीयानां विनाशं हामनोा राजकेाषे किम्- 

र रिमाणं रजतं दातु प्र्यजानात् तत् तस्मे कथयामास । अपरं तेषां 

विनाश्ाधं यद् खाच्ापचं शने प्रादायि तस्यानलिपि तस्मे दत्वा 

जगाद, इष्टराम् रखुतद् दशय बाधय चति। अपरं सा यत् खजा- 

तोवलाकानां छते विनेतुं प्राथयितुच्च राज्ञः सत्रिधिं प्राविशत् तदपि 

€ स कथयितुम् खान्ञापवामास। अनन्तरः इयकः समेत्य मदिखयस्य 

वचनानीषटेयां विक्ञापयामास। 

१० नन्तरम् इष्टेरा मदिंखयं वच डद वदितुं पुनव्वारः यकम् अादि- 
९९ देश । पुमान् योषिद् वा यः कश्चिद् अनाह्ृतःसन् अभ्यन्तर चत्वरे रा 

उपकर ब्रजति तं प्रति पेण हेममये राजदण्डे प्रसारिते स जीवति, 

किच्च तदितरं सव्वं इन्तया इत्यनन्य आरे प्ति विद्यत खतत् स्व राज- 
ग्टव्या राज्ञः सव्वैदेश्णेवाः पजाञ्च विदन्ति किच विंशड् दिनानि व्यतौ- 

९२९ तानि राज्ञः समोपम् र्तुं नाहम् आद्ये । अनन्तरं मदिखयाय म- 
९२ दष्या इद्टेराया रखतस्मिन् वचसि निवेदितेस इष्टेराम् इदः प्रतिवाचं 

गदितुम् आदिदेश, सन्यैघां यिद्धदौोयानां मध्ये त्वं राजनिवेशने तिन्ती 
९४ रुच्तां लश्यसे नेतत् चित्ते चिन्तय । यदि त्वं समे {द्डिन् वाचंयम 

तिषे्त्यंपरेण केनाप्युपायेन चिद्भदौयानाम् उपकारस्य जिक्तारस्य च 
पन्थाः सम्भविष्यति त्वन्तु निजपिद्टवंशन साकं विनंच्यषि किन्तु गेधो 
ऽयं जायते त्वम् अस्य विपत्समयस्य निमित्तं राङ्ीवं प्राप्ता 

९५ तदानीम् डष्ेरा मदिंखयम् इदं परतिवाचं वक्तम् आदिदेश, त्वया 
९९ व्रजित्वा गू शने संस्थितान् निखिलान् चिद्कदौीयान् संग्टद्य दिनचयं वावत् 

मदथंम् उपवासः करियतां भच्छं पेयं वा किमपि न भुज्यतां, किच्च 

मवा मम दासीभिच उपवत्छते। इव्यमेव छते ऽदं विधिविरुद्धं राज्ञः 
९७ समनच्तं यास्यामि, तेन यदि इन्तवयादं तद्दि घानिष्ये । खनन्तरः मदिंखयो 

व्रजित्वेटेराया निदेशानुसारेण चछछवान्। 
--- 

५ पच्चमेाऽध्यायः। 
१ राज्ञः समोपंत्रजिला तस््यानग्रदं प्राप्येष्टेरया तस्य हामनस्य च निमन्त्रणं € दितो 

यवार तया निमन्त्रणं < अभिमानिनाडदामनन मदिखयस्यावदला १४ तस छते 
दण्डकाष्ठस्थापनन्च। 
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४८६ इदटेरापाख्यानं। ५ अध्यायः। 

अनन्तरं तोये दिवस डेरा राजकीयवसनं परिधाय राजनिवेश- ९ 

नस्याभ्यन्तरपाङ्गणे ्चूपतेरागारसम्मुखे समुदतिषत | तदानीं राजा 
सराजकौयागारे खीयराजसिंदासने ऽन्तरागारीयदारस्य सम्मुख उप- 
विष्ट आसीत्। तदा राज्ञा प्राङ्गणे समुपतिषन्तीम् इरटेयां राच्तीम् २ 

ऋअवलाक्य तां प्रति प्रसादः प्रकाशितः। अता पेणेषटेरां पति खशवय- 

स्थिते काञ्चनमये राजदण्डे प्रसारित इष्टेरा निकटं प्रगव्य राजद ण्डस्था- 

ग्रभागं पस्प्रशं। तता राजा तां पप्रच्छ हे रषटेरो राज्ञि किम् अभूत्? इ 

त्वं किं पा्चयसे? राजत्वस्याद्धंमपि यदि याचसे तहिं तदपि तुभ्वं 

वितारिष्यते। तत इदेरा प्रतिजगाद यदि राज्ञा ट्या खुभवेयो ४ 

जायेत तद्दि भवतः छते मयासादितं मोाज्यम् अद्य राज्ञा इामनेन 

चागम्बतां | तदानीं राजा व्याहरत्, ङषटेराया निदेशाचरुणाय ५ 

हामनं त्वरयत | अनन्तरं राजा इामनश्ेषटेरया समासादितं भोज्यम् 

डयतुः 1 

अनन्तरं पो बाच्तारसपानसमव इष्टेरां बभाषे त्वयाकिंप्रा्यंते? ९ 

तत् तुभ्यं दायिष्यते। तव वाच्छाका? अद्ंसराजत्वेन यदि भवेत् तदं 

सा सेत्छति । तत इद्धेखा प्रत्यवदत्, इयं मम प्राथेना वाच्छा चास्ते, मयि 9 

यदि चपः प्रसन्ना भवेत् किच्च मया प्राधितं दातुं वाञ्छितं साधयितुच्च 

यदि ्पतेरभिमतं स्यात् तहिं यद्धोज्यमदम् खासादयिष्यामि, तच 

इामनेन साकं खपतिरायातु शा मवा पतेरादश अाचरिष्यते। 

तेन तस्मिन दिने इामन अक्लादिता षटचित्तख वदहिरियाय। ९ 

परन्त् राजदारे यदा इामने मदिंखवम् अपश्यत् तदानीं स तस्य 
समच्तं नोात्तस्ये न पणनाम च तस्मात् हामनो मर्दिंखयस्य विरूद्धं को- 

पेन परिपपरे। तथापि इामनो धैर्यम् खाललब्बे किच्च खगेद्दं समेत्य ९५० 
निजबन्धन निजां जायां सेरशाच्च समाहयानिनाय। खपरः हामनक्तेधां १९ 

सच्धिधोा निजेश्वय्ेस्य गयारवं निजपन्नाणां बड्छसंख्यत्तच्च निवेदयामास 

किच रान्ना तस्य पदम् रखघयित्वा कुलीनानां राजग्टव्यानाच्चापरिरात् 

तस्य या उन्नतिः कता तस्या अपि वणेनां तान् खावयाञ्चकार | दामन ९९ 

ऽपरः जगाद रान्ञीष्धेरा खासादितं भोज्यं मां विना कमप्यपरः राक्ता 

साकं न समानिनाय छाऽयमपि पेण समम् अद्धं तया निमन्तितो 

ऽस्ि। किन्त यतिकालान अदं राजद्वारे समपविद्टं तं यिद्भदौोय ९३ 

मदिखयं समोच्ते ततिकालान रतेः सव्वं ममदटक्तिन जायते| 
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द खथ्यायः। रटेरोपाख्यानं | ४८७ 

९४ तदानीं तस्य जाया सेरुणा बन्धवश्च तम् अखाचचत्तिरे, पच्चाशच्छ- 
यचं दण्डकाषछमेकं निम्माप्यतां तच मर्दिंखयम् उत्नम्बयितुं खा नर्पतिं 
ब्रहि, ततः परं दष्टः सन् ्टपेग साकं भोज्यं याहि । तदानीं तेन वचसा 
इामनस्य सन्तोषे जाते स तादशं दण्डकाष् निम्मापयाच्चकार। 

ई षष्ठाऽध्यायः। 
९ पराहत्तपस्तकं सदिखयस््य सत्कम्मणा विद्रतिं पाठयिला पस्य तस्मे पारिताषिकं 

दातुं वाञ्कनं ४ मटरिखयस्य यापादनाय प्राथेनाथे' न्टपस्यान्तिकं गतेन हामनेना 

विज्ञानात् मदिखयाय सम्मानद्ानस्य सन्तर १२ बन्धनि वदं प्रति हामनस्य मनो 
गतकथायाः कथनं तस्योपकण्ठे तदौधभाविविनाशस्य कथाकथनञ्च। 

९ तस्यां यामिन्यांमदौपते निराया अभावात् स सररणीयपुराटत्तयुस्त- 
९ कास्यानयनम् अदिदटश्र तता पतेः साच्तात् तत्पस्तके पच्यमाने तच लि- 

खिता कथषा प्रापि यद् विगयनदरश्रनामानोा या दारि राजनपंस- 

का भपालम् अखेर व्यापादयितुम् अचेदतां, तयो मन्तणा मदि खयेन 

दे प्राकाश्यत | तता राजा पप्रच्छ तत्कृते मदिखयाय किं सम्मानम् उचप- 

दच्चद्त्तं? पस्य सेवका दासा जगदुः, तस्य निमित्तं किमपि नाकारि। 
४ नन्तरः भूपतिः पप्रच्छ, प्राङ्गे का विद्यते? तदानीं दामने मदि- 

खयस्य निमित्तं निम्मापिते दण्डका तस्याल्लम्बनाव राक्ता सद सम्भा- 
५ धितुं राजनिवेषनस्य वदिःप्राङ्गणम् उपस्थितः। खता पस्य दासा 

जगदुः, पश्यतु हइामनः प्राङ्गणे सन्तिषमाने विद्यते। तताप डवाच, 
€ सो ऽभ्यन्तरम् खायातु। खतो हामने प्रविष्टे साजा तम् आचचनच्ते, व्ट्पोा 

यस्य सम्मानेन ष्यति तं प्रति किं क्त्यं? तदा हामनो मनसा चि- 

° न्तयामास, मदतिरिक्तं कस्यापरस्य सम्मानेन राजा ष्येत् ? अनन्तरं 

= हामनोा राजानम् ऊचिवान् राजा यस्य नरस्य सम्माने इष्यति तस्य 

छते किङ्कर राज्ञः परिघेयं राजकोयवसनं राजवादकोा वाजी राज्ञः 

९ शििरोभूवकः किरीटखख समानीवन्तां | किञ्च तद्वसनंस वाजो च राचः 

कस्यचित् प्रधानकुलीनस्य करे समप्यतां तता राजा यस्य नरस्य सम्मा- 

नेन हष्यति लोकास्तं तद् राजकीयवस्ं परिधाप्य तं वाजिनम. आरोद्ध 

नगरस्य सन्निवेशं गमयित्वा तस्य समन्तम् रतां भारतीं घोषयन्तु राजा 
१० यस्य नरस्य सम्मानेन ष्यति तं प्रत्येताटश खाचारः कत्तवयः। तदानीं 

नरपरति मनं निदिदेश त्वयेदं त्वरितं क्रियतां । त्रया यद्वद् उन 
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४८८ डख्ेरोपाख्यानं। ऽ अध्यायः । 

तदद् साजवसनं राजवाजिनञ्च ग्टहीत्वा राजद्ारे समुपविदटं चिद्ृदीयं 
मर्दिंखयं प्रति कियतां, त्वया यानि वचांसि गदितानि तेषाम् ख्कमपि 

म # गीं # [हि ५ [९ 

न परिदहीयतां। तदानीं मनस्तदसनं वालिनञ्च ग्रहीत्वा मदिखयं १९१ 

वसनं परिधाप्य वाजिनम् खआयेद्य च नगरस्य स्रिवेशं गमयाच्चकार 

राजा यस्य नरस्य सम्मानेन इष्यति तं प्येतादृश आचारः कत्तव्य इति 
वाणीं तस्व पुरस्तात् पुनः पुन चोाघया्वकार च। 

अनन्तरं मदिखयः पुनव्वारः राजद्वार जग्मिवान् परन्तु दामनः १२ 
्कान्वित अाच्छादितमस्तकखच निजं भवनं गन्तुं त्वरयाञ्चक्रो। अपर ९२ 
हामनः खस्य तासां घटनानां कथां निजां भागयं सेरणां खस्य सर्व्व 
बन्धू च समाचचच्ते। तेन तस्य विक्लाकाललदीया जाया सेरशा च 
जगदुः, यस्य समच्तं तव पतनम् अखारव्धं स मर्दिंखयोा यदि चिह्दि- 
वंशीयो मनुजे भवेत् तदहि त्वं तस्य प्रभवितुं न पारयिव्यसि किन्त 
तस्य सम्मुखे पतिष्यसि । तेन सह तेषां सम्भाषणकाल ख्व राजनपुंस- १४ 

+ # 

काः समेत्य इरेरयासादितं भोज्यंतं नेतुं त्वर्याञ्चुकरिरे। 

७ सप्रमाऽध्यायः। 
१९ इषटेरायाः खवाङ््ाप्रकाशनं ५ दामनस्य दषिलकरणं ऽ खामनस्याल्लम्बनाय रान्न 
अदेश । 

अनन्तरः न्टपे हामने च मदिष्या इषेरया समं मोजनं कत्तेम् खाया- 
तवता राजा तस्मिन् दितीये दिने बाच्तारसपानसमयेड्द्टेरां पुनव्वोरं 
वाजार दे इद्रे राल्ि तव प्राथितं किं? तत् तुभ्यं दायिव्यते, तव 
वच्छा का? ममांराजत्वेन वदि भवेत् तदि सा सेव्छति। तदानौम 
ङ्खटेखा राजी प्रतिजगाद, हे राजन् अदं यदि भवता टच्मानग्टही- 
तास्यां यदि च भवते ऽभिमतं भवेत् तददिमया प्रायिता मम प्राण 
मया वाञ्छिताख खजातोयानां प्राणा मद्यं दोयन्तां। यतो विनाशं 

धायं लापार्थच्च वयम् अथेता ऽदं मदोयखजातीयाच विकोता अभ- 
वाम । यदि वयं केवलं दासत्वाथे दासोत्वार्थद्च यकेष्यामदि तडि नीर- 
वाहम् अस्यास्यं किन्तु राज्ञ रतया हान्यापि परिपय्यिनस्तुत्नि ने जायते। 

तदानीं पतिर इखेर ङ्खेरां राच्च जगाद, तत् कम्मे कत्तु को 
मतिमकरोत्? स कुचल्तेः इषटेरा वयादस्त् स देषो रिप॒रेष दु 
इमनः। ततो इामने पते मेडिष्याच समक्तं वितत्रास । 
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रू ध्यायः | ड्द्ेरोपाखयानं। ४८९ 

° अनन्तरं राजा क्रोधवान् ब्रा्तारसस्य पानाद् उल्थाच राजनिवेशन- 
स्योद्यानं जग्मिवान् ततो राजतो ममानिद्टं निरणायीति दृष्टा ङहामनो 

राज्ञीम् ङ्षटेरांनिजप्राणान् प्राथेयितुम् तित् | अनन्तरः राजा राज- 
= निवेश्नस्योद्यानाद् दात्तारसपानस्यागार पुनरागमत् । तदानीं हामन 

ङषटेराया उपवेश्रनाथकगण्डके पतित आसीत् तेन राजा व्याहरत ण्व 
किं ममेव समन्तं गेहमथ्ये राज्ञीं धयेत्? तस्मिन् वचसि राका वद- 

€ नात् नियात खवभ्टद्या हामनस्य वदनम् खाच्छादयामासुः। अनन्तरं ह- 
व्वागादनामक रका नपुंसको साजानम् ऊचिवान्, पश्यतु राक्ता मङ्ग 
लायस्ुभवादिने मदिंखयस्य बघनिमित्तं दहामनेन निम्मापितं पच्चाशडध- 
स्तप्रां शु दण्डका हामनस्य निवेशने स्थापितं विद्यते। तदा राजा व्याज- 

९० इार तस्मित्नेवेनं सम॒ह्नम्बयत। ततो मदिंखयस्य बधाथं निम्मापिते तस्मिन् 
दण्डकाद्ं इामन्तेरुल्लम्बयाञचक्रो । उव्थं नरपतेः केधोा निवढते। 

८ अष्टमाऽध्यायः 
९ मदिखयस्यान्नति दामनेन लिखितस्य पचस्य माधौकरणम् दूतरदूःतानां प्रेषणाय 

प्राथनं 9 रिपुनि समं याघनाय चिहहदौयान् प्रति पतेरननज्ञ। १५ मदिखयस्या- 
च्रत्या च््िद्ोयलाकानाम् अानन्र्ख। 

९ तस्मिन् दिने नरपतिरुदखेर ङष्टेराये मद्दव्ये यिह्ृदिदेधिणे इाम- 
नस्य परिजनान् ददिवान् मददिंखवच राज्ञः समीपम् उप्ितवान् यतः 

९ स तस्याः का ऽस्ति तद् ङ्ष्टेरा प्रकाशितिवतीं | तेन राजा इमनाद् 

्पदतं निजाङ्रीयकम् अखपाक्ष्य मदिखयाय ददा। अपरम् डइषटेया 

हामनस्य परिजनानां शसकत्वं मदिखय समपयामास। 

द ङ्देरापुनन्वोारः नरयतेः समन्तं भाषमाणातदौयचरण्योाःपतन्ती खद- 
ती चागागोयदहामनस्य कुमन्लणाया विद्भदीयलोाकानधि तदोयसङ्कल्पस्य 

५ च व्यर्थौकरणं प्रायंयाञ्के। ततो च्पेणेष्ेरां प्रति हेममये राजदर्ड प्रसा- 

५ रितेसाटपस्य सम्मुखे तिष्छन्तो याजदहार, यदि पतेरभिमतं जायेत 
किञ्च मया पस्य टृद्ावनग्रहः प्राप्येत वदि मम वाक्यञ्च राक्ता ग्टद्येत 

यदि चाहं रा्ञेरोचेय तदि पस्य निखलद्शश्चानां विदह्कद्ौयानां वि- 
ना्ायम अगागोयहभ्मिदाधाः घतस्य हामनस्य सङ्कल्पाद् यानि पत्राणि 

९ लिलिखिरे तेघ्रां यर्थीँकरणाथम् आज्ञा लिख्यतां । यता मम लाकरान् 
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४९० इखटेरोपाख्यानं < अध्यायः । 

प्रति या विपत्ति च॑टिष्यते तस्या दश्रंनम् अदं कोन प्रकारेण सोषु शकयां? 
निजकुटुम्बानां विनाश्दश्रानं वाकेन रूपेण सेट शक्येत मया? 

तदानीं च्ितिपतिरुडखेरो राक्तीम् इटेरां यिद्ृदीयं मदिखयच्च 
गदितवान् पश्च मया इामनस्य परिवारा रटेराये दत्ता दामन ` 
दण्डका उ्लम्बितः, यता हेतः स यिद्ृदोयान परति इस्तापणं कन्तुम् 
उद्यतवान्। अतायुवां यिद्कदौीयानां निमित्तं खेच्छान॒सारेण राज्ञा नाघ्ना 
पत्रं लिखतं साजकोयाङ्गुरीयेण मुजाङ्कितं कुरतद्च, यता रान्ञो नान्ना 

लिखितं न्टपतेरङ्ुरीयकेण मुबराङ्कितच्च यत् पचं तत् कनापि न बर्थ 
कत्तव्य | तदानीं टतीयमासस्यार्थतः सीवनमासस्य चयोाविंशे दिवसे 
रान्ञा लेखकेषु समाद्तेषु विद्भदीयलकानधि मदिंखयस्य निदेश्णन्- 
सारेण सिन्धुनदम् आरभ्य कृूशदें यावत् सप्तविंश्व्यधिकशतरेग्ानां 
म॒ख्यलाकान् अध्यच्तान् प्रदेश्धिपतींच प्रयेकेकस्य दे शस्यात्तररेकीकस्या 
जाते भाषया च यिद्धदीोयले कांच प्रति तेषामेवाच्तरे भावया च पचाणि 
लिखितानि। तानि न्टपतेरुइखेरस्य नान्ना समलिख्यन्त न्टपस्याङ्करोय- 
केण मुब्राङ्खितानि चापर इवारोाडिभिर्ज्िनीजाताश्तरवादइनारोाडि- 
भि च्िप्रगामिभि द्रतेस्तानि परेषयाद्धक्रिरे। तत्सारो ऽयं वद् दिनेक- 
स्मिन् अखथेता {दरनामकस्य दादशमासस्य चयोादगे दिवसे न्टपतेरदखे- 
रस्य सव्वैरे्ानाम् ख्कैकस्य नगरस्य निवासिना यिह्ृदीवा ख्कच स- 
म्भूय खप्राणस्च्ताधै समल्यातुं किञ्च वस्था जाते र्यस्य देशस्य वा लेकेक्े 
किष्टास्तान् तेषां बालकान् योषित्च लोप्त॒ हन्तुं विनाशयितुं किच्च तेषां 
निखिलवल्तूनि लेठयितुं शच्छन्तीति राज्ञान ज्ञातम् अभूत् । 

च्यपरः विद्कदीवाः खेषां वैरिणं परतीकाराथं यत् सज्निता भवेयुस्त- 
च्निभित्तं निखिलदेशेषु पचार यि तव्यस्येतस्याक्ापचस्यान् लेखनं निखिल- 
लोकान् प्रति प्रडितम्। अनन्तरम् अश्तरवाइनारूढा इतगामिनोा 

टता पस्यान्ञया त्वरितं सव्व जम्मिवांसः। गूषने राजधान्यामपि 
स खाद् प्रकाश्िति बभूव। 

अनन्तरः मदिखयो नीलपाण्डस्वगें जकीयवसनं परिधाय शिरसि 

काञ्चनमयं ढृहत किरीटः द्वा किच्च खल््रक्तवणंवसनेन वस्त्रवान् 
भृत्वा पतेः समौपात् जगाम तेन श्शनराजधान्यानन्देन दधे च 

9 
^ 

५. 

१५४ 

परिपुपरे। अपरं यिद्कदीयानां दीष्यानन्द्इषेसम्मानानि समुदीयुः। ९९ 
किञ्च प्रतिदेशं पतिनगसर्ञ्च यच कुचचित् स्थाने टपतेरादेशः परचारया- 
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€ अध्यायः | ्रटेरोपाग्यानं। ४६९ 

क्रो तच तच स्थाने विद्भदीयैरानन्दे दी मोाज्यम् उत्सवश्वाकारि 
किञ्च जनपदीयानां मध्ये बहवोा मन्जा यिह्ृदीयानां मतं जग्ट् 
यस्मात् ते यिह्कदीयेभ्यो बिभयाम्बश्ट[वरे। 

< नवमाऽध्यायः। 
श रिपूणां हासनस्य दश्तनयानाञ् यिहदौध यापादनं ९९ दितीये दिने रिपणां 

घातनं हासनस्य पच्च!णां दण्डकाष्ठ उल्नम्बनं २० पूरोमदिनस्य मद्दात्स॒वनिरूपणं । 

१९ परम् अद्रनामकस्य दादशमासस्य यस्मिन् चयोादश्दिनेन्टपस्या- 

ज्ञया नियमेन च सिद्धि गन्तव्या, अथयेता यस्मिन् दिने यिद्कदौयानां 
तैरिणस्तेषां प्रभवितुं प्रलयेच्तन्त तस्मिन् दिने तादृशौ विपसेतघटना 

९ बभूव यया चिदृदीया खव खद्येयिणां परबभवः। तदानीं राक्ा ऽखे- 

रस्य सव्वषु देशवु यिद्धदोधाः खेघां हिंसाचेकषु इस्तापंणं कत्त खेघां 
नगरेषु खान् मेल वाच्चक्रः, ततस्तेषां सम्मुखे को ऽपि संस्थातुं न इशक 

द्यत जनपदीयाः सव्वं लोकास्तभ्यो बिभयाच्चक्रिरे। देश्रस्था मु ख्यलाका 
खध्यच्ता अधिपतयो राजकम्मकारिणचख सर्व्वं विद्धदीयान् उपचक्रः, मे 

४ मदि खयाद् निभवाम्बभूविरे | यते मर्दिंखवो राजनिवेशने पमुखमनु ज 
असीत् तदौययश्र ख खव्वेपदेश्ान् व्यानग्रो तस्य मदिखयस्योच्नति निरन्त- 

५ रम् अवद्वत। अनेन प्रकारेण यिह्ृदोयाः खेषां सव्वेपरिपस्थिनां मध्ये 
बद्वनां खङ्गाघातं सं हारः विनाशञ्च चकः, ते खेषां देषिणः परति खेच्छा- 

ई नुसारेणाचारः चक्रिरः| विश्घतः श्ूष्राने राजधान्धां यिह्ृदीयाः प्च 
७ श्रातलाकानां बधविनाश्च्च चक्रिरे तदानों पश्टन्दायो दलफोानो ऽसपा- 
<€ धाः पारया खद्लिया अरीदाथाः परमस्ता ऽरीषयो ऽसदयोा वयिषा- 

१० याश्च चिद्ृदीवानां वेरस्णि दम्मिदाधासुतस्य हामनसयेते दश छतास्तै 
जघ्निरे किन्त तेषां सम्प्रतो ते दस्तापंणं नाकारि। 

१९ तस्मिन् दिने राजधान्यां खूश्ने निहतानां लोकानां संख्या रान्न 

९९ निवेदिता तता राजा राक्तोम् इद्टेरां बभाषे, राजधान्यां खूशने यि- 

इदीयेः पञ्चशतानि लोका हामनस्य दश पच्लाञ्च इता विनद्टाश्च। न 
जाने ऽ न्ट पतेरन्यदेशेषु तेः किमकारि । सदानं त्वया पार्थितं किं? तत् 

१९ तुभ्यं दायिव्यते; तवापरा का वाञ्छा? सा सेवति | र्खेरा प्रतिब- 

भाषे, यदि राज्ञो ऽभिमतं जायेत तद्यैदयतननिवमं खा ऽप्याचसितुं श 
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४९२ इषटेरोापाख्यानं। < अध्यायः। 

नस्थान् विद्धदीयान् प्र्यनुक्ञाभवतु किच्च द्ामनस्य दषसुता दण्डकाख 

उह्लम्ब्यन्तां । अनन्तरं राजा तत् क्तुम् अदिदेष, ततः साज्ञा श्शनं ५४ 
प्रचारिता हामनस्य दश तनयाश्चाल्लम्बिताः। अपरं खूए्रनस्था विह्ृदीया ५ 
च्चदरमासस्य चतुदंशदिने ऽपि मिलित्वा शूष्ने चीणि एतानि लोकान् 
च्यनधिषुः किन्तु तेषां सम्पत्तो इत्ताप्रंणं न चकरिरे। णुतस्मिन् समये १९ 
पतेरन्येषु देशेषु ये ये चिद्भदीया असन् ते समागव्य प्राणरच्ताथं सम- 
तिन्त तेन ते परिपन्थिना प्रतीकारं छत्वा वैरिणां पच्चसप्ततिसदखाणि 
लोकान् यापादयामाषः परन्तु तेषां सम्पत्तौ इस्तापरगं न चक्रिरो। मा- ९७ 
सस्यादरस्य चयेोदश्दिनेतेतत् कम्मं चकरुः, किञ्च चतुद परदिने विश्रम्य तत् 

भेोज्यस्योात्सवस्य च दिनं विदधिरे) परन्तु ग्बूशएनस्था विदृदौयास्तस्य ९८ 
मासस्य चयोदप्रो दिने चतुद्रो दिने च मिलिताः किञ्च पञ्चदशे दिवसे 

विख्रन्य तदेव मेोज्यस्योत्छवस्य च दिनं चक्िरे। णतत्कवारणाद् निव्मा- ९९ 
काराणां नगराणां निवासिना यिद्ृदीया खदरमासस्य चतुदश दिनम् 
उत् वस्य मोज्यस्य मङ़लस्य परस्परम् अं्रपरेवणस्य च दिनं कुव्वेन्ति । 
परः खपतेरइखेरस्य निखिलदेष्रोषु निकटस्था दूरस्था ये यिद्ध- ९० 

दीया निवसन्ति तेषां समीपं मर्िषखय ख्तान् इत्तान्तान् लिखित्वा पकः 
पेवयाच्चकार । अपरः यिद्ृदीया यथेरूभयो र्दिनयोः खेषां वैरिग्यो ९१ 
विखामं चञ्वांसः किच्च यस्मिन्मासे तेषां दुःखं सखं बभूव शाक उत्सवो 
बभूव च तस्य मासस्य ते चे दिने भोज्यस्यानन्दस्य परस्परम् अंशपेषणस्य ९२ 
दरिद्धेभ्यो वितरणस्य च दिने भविष्यतः, अर्थतः प्रतिवत्सर्म् दर- 
मासस्य चतुरदंश्दिनं पञ्चदशदिनच्च तेः पालयिच्येते तत् तेः पचै निरू- 
पयाद्धकरे। तता चिद्धदीया याटग् खारव्धवन्तो मदिंखयशख् तान् प्रति ९९ 
यादगलिखत् ते ताद माचरितुं मतिम् अकुव्वेन् । सर्व्व॑घां यिद्वदीयानां २४ 
रिपु हेम्मिदाथास्तनयेा ऽगागीयो इहामनत्तान् यापादयितुं मतिं विधाय 
तेषां विपदथं च्तयविनाश््थ॑च्च पूरम् अथतोा गटिकापातं छतवान्। 
पर न्त्विेरायां रान्नः समच्तम खागतवत्यांस इदम् अआज्ञापचं ददिवान् ९५ 
हामनो यिद्दीयानां विरुद्धं यम् अमङ्गलस्य सङ्कल्पं छत वान् स तस्ि- 

ब्व वत्तेतां स तस्य यु्लाख दण्डकार् उत्लम्ब्यन्तामिति। अतः पुरीमस्या- २९ 
ता गृटिकापातस्य नामतत्तस्य दिवसस्य नाम पुरोमं बभूव किच्चतस्य 

पचस्य छत्व चसा छते तथा ते तदधि यद् ददखस्तान् प्रति यद् घटत 

चैतेषां छते यिद्भदीया लिखितनिदेश्नसारेण निरूपितसमयानु सारेण ९७ 
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१९० ध्यायः ङखेरोपाख्यानं। ४९इ् 

च खेषां निमित्तं खकीयभाविवंश्ानां निमित्तं खकोयमतावलम्बिनाच् 
निमित्तं प्रतिवत्सरः तद् दिनदयं पालयितुं कनापि प्रकारेण तन्र 

९८ विदधातु निरूपयाञ्चक्रिरे | च्यपरः निखिलपुरुषपरम्यरायवां प्रतिवशं 
प्रतिदेशं परतिनगरच्च ते उभे दिने स्मत्तदये पालयितये च किञ्च तत् पूरे 
मपव्वं चिद्ृदीयानां मध्ये कदापि लुप्तं न भविष्यति तेषां वंश्स्य मध्ये 
तयोः स्मरणस्य लेपो न भमविध्यति। 

९९ अवी इपिलस्य तनूजा राज्ञीषटेरा चिद्ृदीये मदिंखयच्च पूरोमदिन- 
९० मधि दितीयभिदं निदश्च स्थिरीकत्तं सव्वैपराकरमे लिलिखतुः। यि द्भ- 

दीया मदिखय्टटेरा राज्ञो च यं निर् म् अकुरुतां यिह्धदौीयलाकाश्च 
खेषां निन भावि वंशस्य च निमित्तम् उपवास्प्राथेने अधि यं नियमं 

९९ अकुव्वेन् तदनुसारता निरूपिते काले ततपूरीमदिनस्य पालनाथंब्पते- 

रखेरस्य राष्टुस्य सप्तविंशव्यधिकश्रतरदशेषु सन्व॑घां विद्कदीयानां समीपं 
१२ एन्तिकरेः सलेख वाक्यैः पचाणि प्रेरितानि) र्थम् इदटेराया यान्या 

पूरीमदिनस्य कत्तवयं नितं पुस्तके लिखितच्च 

१० द् शमेऽध्यायः। 
न्पतेरदसेरस्य मद्दिम्नो मदिंखयस्यान्नतेख कथनं । 

९ स पतिर इखेरो भ्रूमण्डलस्य जलधेरुपदोपानाच्लाकान् राजसा- 

९ हाय्यं कर्तुम् अादिदेश। तस्य पराक्रमस्य प्रभावस्य च सन्वाः कथाः किञ्च 
राक्ता दानात् मर्दिंखयेन लब्धस्य मदिन्ना विढति मादियापार्सदेश- 

द्यो च्टेपाणां पुराढत्तपुस्तवी लिखिताः किंन विद्यन्ते? रष यिद्ृदौयम- 
दिख्यो पतेरइखेरस्य प्रधानभन्ती श्त्वा विद्भदीयानां मध्ये प्रमुखः 
खभ्नाठटनिवदस्य मध्ये ग्राह्यः खजनातीयानां तेष खीय सव्व॑वंशान् परति 
मङ्गलवाक्यवादौ च बभूव ॥ 
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