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दूत्रोयभाषातोा व्याः 

धमेगन्धः। 
् 

तस्य प्रथमं खणड 

ॐ 

यदा 

मृससा रचिलं गन्धपच्चकं 

यिदेग्रएयपुस्तकच्च । 

कलिकातानगरे 

गन्धोय मूदरा्गिताऽभूत्। 
कान्द १७७० इ १८४८ 
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अदि पुस्तकं । 
मृसालिखितं प्रथमपुस्तक । 

९ प्रथमोऽध्यायः । 
१ ष्रथिव्या अआकाश्स्यचषर्षटिः र दीप्तः खष्टिः € प्टन्यतायाः खष्टिः « शएष्कभमेः ष्टि 

१९ त्तादोनां खष्टिः १४५ चन्द्रसय्थोदौनां खष्टिः २० मोनपक्िणां ष्टिः २४ ग्राम्यवन्य्- 

पशादीनां खष्टिः इ इ खरस्य सादश्यन मनुष्यस्य ष्टिः २९ मानुषादौनां भच्ञ्च । 

९ आदित ंश्धूर आकाशं एयिवीच्च ससजं। एथिवी निजना मून्या 
२ चासीत्, अन्धकार खख गम्भीरजलस्योपरि तस्या, तदानीम् रईखरस्यात्मा 
तोयानि व्याप्यासीत् | 

२ अनन्तरं, दीति भवतु, इतीचखरेणाज्ञापिते दकि ग्भूव। तदानीम् 
४ खरा दी प्िम॒त्तमां विलेाक्य तमिश्रात् तां एधक् छत्वा दीप्ते नाम 
५ दिवसङति, तमिखस्य नाम राचिरिति क्तवान् | ततः सन््यायां प्रातः- 

काले च जाते प्रथमा दिवसा बभव, 

€ ततःपरं तोयानां मध्ये श्न्यत्वमद्धय तायानिभागदयेन एथक् करोातु। 

 इशछर इत्यादिश्य -गून्यत्व ससजं गून्याद्धस्िततायभ्यः ग्रून्याघःखितता- 

र यानि एथक् चकार च, ततस्ताटृश बभूव | तद् खरस्तस्य शून्यस्य नाम 

गगणं चकार । सन्यायां प्रातःकाले च जाते दितीयोा दिवसो बभूव। 
€ यपञ्ात् रंखर इत्याज्ञापयामास, गगणाधःख्ितानि सन्वीम्भांसि णक 
१० स्मिन् भिलन्तु स्थलञ्च प्रकाश्रतां; ततस्तथेव बभूव । तदूर: स्थलनाम 

एय्वोति तोयराश्ेनाम समुद्रदृति छतवान् , तचोत्तमं ददश । 
१९ अपसम् ईश्वर खदिरेश, मेदिन्यां टणानि सवीजोवधयो नानाजा. 

तीयाः सवीजफलदायिनोा महीरुदाश्च समत्पद्येयून्; ततस्तथेवाभवत् ; 
१९ अयात् एथिव्यां टणानि सवीजनानाजातीभ्रीषधयः सवोजफलदायिनो 

छ न 1 



५ अदि पुस्तक । ९ अध्यायः | 

नानाव्रिधा च्ता्च जातानि तद्ानीमौशरस्तानि सव्वारुत्तमानि टद्ट- 
वान् । तथा सब्यायां प्रातःकाले च जातेटतीयो दिवसा बभूव। ९३ 

अपरम् इंखर आज्ञापयत्, निष्ाता दिवसं एयक् कत्त दिवस. ९४ 
वत्सर त्तं चङ्निमित्तं नभोामण्डले ज्योतिगेण उत्पद्यतां, तथा वसुन्ध- १५ 
रायामालाकं कर्तं दीपडव गगण्मग्डले तितु; ततस्ताटगभवत्। इव्यम् ९६ 

सखस दिवसं शासितुम् मद्राज्येतिरेक, च्णदाच्च शासितुं ततः च्तुद- 
ज्योतिरेकं, डमे ददती ज्यातिषी उडुनिवडहच्च ससजं। तता धरि चीं \७ 

दीपयितुं, दिवाराची सितु. तमिद् विद्युति एथक् कतर स्तानि 
ज्यातींषि गगणमण्डले स्थापयामास; तानि सव्वाणि चेर उत्तमानि ९८ 
वीत्ताद्धक । तथा सब्याप्रातःकालयोाः जातयोः सताञखतुर्यौा दिवसा ९९ 
नभव। 

ततः परः सलिलानां मध्ये विद्धाराथं नानाविधा जलचराः प्राणिना, २० 
मेदिन्या ऊद नभामण्डले उडयितुं शक्ता विहगा बाल्यम् उत्पद्य. 

न्ताम्, इतीश्वरः दिश्य टहन्मीनादौोन् नानाप्रकार\न् कौलालचरान् २९ 

प्राणिन नानाविधखगांखच रृद्टवान् | अनन्तरम् खर, णतान् सव्वान् ९२ 
उत्तमान् वीच्य खतामाश्िषं जगाद, यूयं पजावन्तेा ब्वंशख भूत्वा 

सरित्पतीनां सलिलानि परिपूरयत, वसुघावा उपरि विदङ्गमाञख बङ्- 
लीभवन्तु। तथा सयाया प्रभाते च जाते पञ्चमा दिवसाऽभवत्। ९ 

ततः परम् खर आदिद, धरायां ाभ्या बन्याख्च पशव उरागा- २४ 

मिनो जन्तुप्रभ्टतये नानाविधा जन्तवो जायन्ताम्; ततस्तयेव बभूव । 
इत्यम् रनच्खरा ननाविधान् ग्राम्यवन्यपम्परून् भूमे नानाजातीयान् उर्ङ्म- २५ 

जन्तंख ष सव्वानवेात्तमान् वाललके| 
अनन्तरम् इरा व्याचचत्ते, वयं खपतिमत्या सादंश्येन च अादमं २९ 

(अथात् मनुष्याः) ख्जामः, ते जलचरमीनान् खेचर्विदङ्गान् ग्राग्यवन्य- 
गन् सन्बथिवीं भूमिख्िलारङमान प्राणिनश्च सतु । रंशरेण २७ 

ख प्रतिमूत्या मनुष्यः सखटजं; इशखरस्य प्रतिमच्यव स तेन ख्द्छः; परुष- 

त्वस्त्ीत्वाभ्यां तादा, तदनन्तरम् इश्वर स्ताभ्याम् इव्याश्िषं दद्ा,युवां रट 

प्रजावन्ता ब्रङ्लवंष्रा च भवतं, एथिवीं परिपूय्य वशौभृतां कुरुत, 
किञ्च सलिलचरमीनान् खेचरखगान् भमिस्यारङ्गमजन्तंख शिं । 

संखरापरमपि कथयामास, पश्यतं, निखिलएयि वी्थाः सव्वेस वीजो- ९९ 
वधीः सव्वान् सवीजफलदरलििनोा मद्धीरुदांख युवाभ्यां भोक्तुम् अद- 

2 

. 



| 

२ सध्यायः। पदि पुस्तकं | दे 

९० दाम् । तथा वन्यपश्ुखेचरखगभ्यो भृमिखितसनजीवेारङ्मजन्तुभ्यञ्च 

३९ भोक्त सव्वहरितोषधोरुहमदाम्; ततस्तथेव बभूव । अनन्तरम् इरः 
खष्टसकलवस्तनि निरीच्य सन्वारद्यत्तमानि ददर्शं । तया सब्थायां 
प्रातःकाले च जाते षष्टं दिनं बभूव । 

९ दितीयोऽष्यायः। 
९ विय्यामवारस्य्म निरूपणं ४ खृष्टेटेत्तान्तः ऽ रएदनुद्ाननिस्माणं ९४५ तस्य सष्ये मनुष्य 

म्थापनं १८ स्ियाः ृष्टिटत्तान्तख । 

९ इत्थम् आकाशस्य एथिव्यास्तदुभयसधानां सव्वे वस्तू नाञ्च खष्टिः सम्पण 
र बभूव । पञ्चात् सप्तमे दिने इरः खकछ्तकम्माणि समाप्य तस्मिन् सप्तमे 
२ दिने खछतकभ्या विशशख्ाम। तदा इखखरोन सप्तमं दिनं अशिष्य 

पवितं, यस्मात् तसन् दिने इशखरेन खञ्लतनिखिलखष्िकाग्यात् 
विश्रामाऽकारि। ५ 

४ ख्ष्िकाले गग्ण्धरि्यारियं विटतिः। यस्मिन् काले प्रभुः परमेश्रः 
एथिव्याकाण्य ज्ञसजं, तदानीं एथिवयां किमपि चचिं टणं नासीत् 

५ च्ते्रिया काप्याषधिख नासीत् ; यतः प्रभुः परमेश्रः एथिवां न ववैवा- 
€ मास भूमे कथिकम्मे कत्ते मनुब्यो नासीत्। किन्तु एधिव्याः शिशिरः 

समत्थाय सव्व भमिम् खसिद्चत् | 
9 अपरञ्च प्रभा परमखखरेण म्दा मन्यं निमाय तस्य नासारन्धं 

र्प्राणवाया प्रवेशित स सत्प्ाणी बभव | अनन्तरः परभुः परमेश्छरः 

पुव्वेदिकस्थिते ख्दन्नामकदश उद्यानमकं छत्वा तच खष्टं तं मानवं 

< स्थापयामास । तच प्रभुः परमेखरः भूमे, सव्वेजातीयान् खदृश्यान् 
सुखाद्यफलान् पादपान् तस्योद्यानस्य मध्यस्थाने अम्रतं पादपं सद्स- 

९० ज््ानद्ातार पाद्पञ्च जनयाच्चकार। उद्यानं सलिलेन सेक्तुम् रका 

९१९ खवन्तो ख्दनुद्यानात् निवाय विभिद्य चतुर्भुखी भूत्वा घरावादइ। तस्याः 

पीश्टानाख्या परथमा तटिनी सुवणात्पादिनी इवीलाः रेणएनिवद्ान 
१२ वेदित्वा प्रावादइ। तस्य दशय जातरूपम् खतीवोात्तम, तस्मिन स्थाने 

९३ रलानि वदूय्यमणयख् जायन्ते। तया तस्या गीदोान्नामिक्रा दितीवा 
९४ धुनी समस्तक्रश्देशं वेष्टमाना पावादहइ। तया तस्या हिदेकलनामा 

दतीया धुनी अश्रूरियाद्श्स्य परव्वदिश्ण पावाद्। तथा तस्याः चतुथ- 
धन्या नाम फरात्। 



8 च्चादि पुस्तकं ३ अध्यायः। 

ततः परः प्रभुः परमेखर दमं नीत्वा रुदनख्थितस्योद्यानस्य कम्म ९५ 
कत्तं तदवितुञ्च नियाजयामास। किच्च प्रभुः परमेखरस्तमित्यादि देश, ९६ 
रख्तस्याद्यानस्य सकलपादयानां फलानि त्वया खच्छन्दं भोक्तव्यानि; 

किन्त सदसजञ्ज्ञानदातुः पादपस्य फलंमा भुज्यतां, यता यस्मिन् दिने ९७ 
तत् खादिष्यसि तस्मिन्नेव दिने निखितं मरिव्यसि। 

अनन्तरं प्रभुः परमेखरो जगाद, मनुष्यो यद् रखकाकी तिरेत् तन् न १९८ 
भने, तस्य साच्तादिव र्कः सकारो मया निम्मास्यते । प्रभुणा परमे- १९ 
खरेण श्टद्ा निभ्मितानां वन्यपस्ुखेचरखगानां कानि नामान्यादम् करि- 
व्यतीति वेदितुं वदेश्वरः सव्वेप्ाणिनस्तस्य समीपमानयामास, तदानीं 
खदम् यस्य यन्नाम चकार,तस्य तदेव नामाभवत्। तदाञखादम् सर्व्वघां ९० 
पशूनां खेचरखगानां वन््पम्मूनाञ्च नामानि क्तवान्, किन्तु तेषां मध्यत 

्ादमा साच्तादिव खकः सहकारी न प्राप्तः अनन्तरं पभुः परमेश्वर २१ 
चअदमम् अतिनिद्राप्य तस्यां निजायां तस्येकं पञ्चर॑ ग्टदीत्वा व्येण तत् 
च्ततस्थानं पूरयामास । किच्च प्रभुणा परमेश्वरेण यः पजर अादमानीत- २२ 

सतेन स रकां स्ियं निम्माय ताम् खदमः सच्चिधिम् खानिनाय। तदा-२द् 

नीम् आदम् खाचचनच्त, ख्पेव मदीयास्न्राम् अखि मदौोयमांसस्य मांसं; 

तथ्यं नरादजनिष्ट, तस्माद् अस्या नाम नारीति कारिव्यते। शतद्थे २४ 

मानवः खमातापितसे परिद्यज्य खभावग्यायाम् असंच्छति, तौ दौ 
जनावेकाङ्गा भविव्यतः। तदानीम् खादमस्तदभायायाश् नम्नत्वे स्थिते ९५ . 

तयोरपि लच्नाबाधेष नासीत् 

सौ 8 

रे ठतीयाऽष्टायः। 
९ सपस्य खलत्वंप्तेन मानषाणएणां पतनं ९४ सपेखय शप्ततवं ९९ नारोपुरुषयेाः ष प्नत्वं 

९९ ताभ्यां वस्रं दला ञ्खछानतोदुरोकरणञ्च। 

परभृणा परमेश्वरेण ख्द्ानां भूचसर्जन्तूनां मध्ये सपाऽतीव खल 
असीत्। सतां नारीमवदत् अये अस्येद्यानस्य कस्यचिदपि पादपस्य \ 

पलानि भात परमेश्वरो युवां न्यसेधत्, किमिद सद्यं? तता नारी सपं 

पावाच, वाम् रुतृस्याद्यानस्य सन्वैषां विटपिनां फलानि भाक्त शक्नुवः इ. 
केवलम् उद्यानमध्यस्ितस्य पादपरछं फलं प्तीशखरेण कथित, युवाम् 

ख्तत् पालंमाभुञ्ञाधाम् मास्पु्टत्च, तत् कत्वा मरिष्यथः । तदा भुजगे ४ 

नारी बभाषे, युवां निखखितं"न मरिव्यथः, किन्तु यदा तत् खादिव्यथः, ५ 
4 
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१ 

३ अध्यायः। आअदिपुस्तकर | ५ 

तदा युवयोलाचनप्रकाष् भविष्यति; तत रंखर इव भवाभवनज्ञानं 
९ लप्यये, र तीशखरो जानाति | तदा नारीतं महीरुह सुखाद्यफलं लाचन- 

रञ्जक ज्ञानलाभाय वाञ्छनीयञ्च विज्ञाय तस्य फलानि एतयित्वा 

ऽ बभजे, खखामिनेच ददा सापि मक्तवान् । तन तवारूुभया नयन- 

पकाष्ा बभूव, ततस्ता खकीयनम्मतां विज्ञाय वटपचाणि स्यत्वा कटो 

बबन्धतुः | 
= ततो दिवावसाने मध्ययुद्यानं गमनागमनकारिणः परभाः परमेश्वरस्य 

रवं खुत्वा दम् तस्यजाया च प्रभाः परमश्वरस्व सम्मखात् उद्यान- 
९ खानां शखिनां मध्येन्तदघाते। तदा परभुः परमेखखर खादमम् अह्धय 

९० बभाषे, त्वं कुच? ततः स उवाच, उद्याने भवतः. ष्रब्दं श्रुत्वा नम्नता- 
९९ कारणात् भीत्वा खमगापवम्। स जगाद्.त्वंनम्रासीति कल्लामबेोधयत् ? 

यस्य छच्तस्य फलं भोक्तु त्वामदं न्यसधं तस्य खत्तस्य फलं किं त्वया भृतां? 
५२ तत् आदमा गदितं,त्वंयां याधितं मम सङ्गिनीमकराः, साम्यं तस्य 

१३ पादपस्ल फलम् अददात् तन्मया भुक्तां। प्रभुः परमेशखरा नारीं जगाद, 
त्वया किमिदम् अकारि? नारी बभाषे, सपंस्य प्रवच्चनयादइं अखादम् | 

९४ पात् प्रभुः परमेश्वर उरगं जगाद, त्वमिदं कमाकराः, तस्मात् 
ग्राग्यवन्यपखुगणात् अधि कश्पग्रस्तो भूत्वा वच्तसा गमि्व्यसि, यावज्जीवं 

९५ धुलीः खादिष्यसि च। किञ्च त्वया योषिता च त्वदीयवंश्टेन तस्या वंन 

च परस्परः वैरितां जनयिष्यामि, तेन स त्वदीयश्िर आदनिष्यति, 
त्वञ्च तस्य पादमले अाहनिव्यसि ! 

५६ अनन्तरं स नय कथयामास, त्वदौयप्रसववेदनाम् अहम् अतीव 

वद्धयिष्यामि, ततस्वम् अतिशयकष्टेन सन्तानान् प्रसविष्यसि, तथा 

खामिने निघ्रीभूव स्थास्यसि स च त्वां श्एच्छति। 

५७ ततः पर स आदम कथवाञ्चकार, यस्य पादपस्य फलं भोक्तु त्वामद्ं 
न्यसेधं, त्वं योधितः कथां निशम्य तस्य पादपस्य फलं अभुंक्थाः, तत्- 

कारणात् भूमिरभिशप्ता जाता; त्वया यावल्नीवं ज्ञेरं प्राप्य तस्याः 

५८ श्रस्यादि भष्िष्यते। तस्यां ्टगालकण्टकानि नानाकरटकिद्रुमा उत्य- 
९८ त्छन्ते, तच्च च्तेचरस्योषधोः खादिष्यसि। अपरच्च यस्या मृत्तिकाया चजा- 

यथा यावत् तस्यां लीनान भविष्यसि तावत् घम्भाक्तमखेन भच्छं माच्यसे 
९० यतस्त्वं मत्तिका, पुनरपि मत्तिकायां लौनाभविष्यसि। अनन्तरः आदम् 

तस्या योाधिता नामधेयं हवा (अथात् जीकैनीति) चक्रं, यतः सा सव्वघां 
5 
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द् छादि पुस्तकं | ४ ऋअध्यायः। 

सजीवलाकानां माता। ततः प्रभुः परमेशखरः चर्म्मणा वसनं निम्माय २१ 
अद्म तस्य भाग्याच्च परिधापयामास। 

ततः परः प्रभुः परमेखर उवाच, पश्च, मानवो भमभगञ्च विज्ञाय २२ 
अस्साकमेकडवाभवत् ; इदानीं स इस्तं प्रसाय्थे अमूतदच्तस्य फालं 

ष्रातयित्वा तद् भुक्ता खमरा न भवेत् । तदथं पभुः परमेश्रस्तम् रदन् ९३ 
उद्यानात् अपसाय्धे तदुत्मादिन्धां मृत्तिकायां छषिं कन्तु तं न्ययोजयत् 
स्व्थंस तं मानुषं दूरीलछत्य अमततसेः पम्धानं रत्ितुंर्दन्उद्यानस्य २४ 

पृब्बस्यां दिशि बुणायमानतेजोामयखङ्धरान् किरूवः स्थापयामास । 

४ चतुधाऽध्यायः। 
९ काविल्ाविला डेत्तान्तः ९.दाविला बध्रात् काविलः शप्तलं १९ काविलेा बंश्णवलिः 

२५ ता जनन । । 

अपरः अद्मि खजायां इवाम् उपगते सा गभिणी भूत्वा काविलं 
(अथात् लाभनामानं) पु्नमेकं पसुघुवे कथयामास च."परमेखखरात् मम 
युक्तैकरलाभे जातः) मच्ात् सा दानिलं (अर्थात् अलीकनामानं) तस्य 
सद्धादर प्रसुषुवे; स इाजिल् मेषपालकः, काविल् च छषीवल अ सीत्। 
कालपरिणामे काविल् खीयजछलषिकम्मणः कियत फलम् परमेखरमुदिश्य 
उत्ससजं। तया हाविल् खपशुव्रजस्य कतिपयान् प्रथमजातान् पुपश्रन् 

उत्छसजं । यरमेश्चरः बिलं तेनेोत्युं वस्त॒ चान्वगरह्णात् किन्तु 
काजिलं तेनात्बुदट वस्तु च नान्वग्टह्ात्, तत्कारणात् काबिल कुष्ा विष- 

खवदना बभूव । ततः परमेश्वरस्तम् उवाच, त्वं कुतः कध्यसि ? कुतख् 
विषसवदनोा भवसि? यदि खुभं करोषि, तदा किं नानुग्ह्यसे? यदि 
सुभं न करोषि, तदं पापं दारि तिष्टति । तव भ्वाता तव वश्रीभूव 

स्थास्यति, त्वञ्च तं प्च्छसि । अपरच्च कािल् खीयम्नाचा इाविला स 

संललाप; तत्प्र्चात् तयोः च्तेचं गतयोः सतोः काविल् अाकम्य खीयभ्वा 
तरं इाविलं निजघान । 

तदनन्तर परमश्वरः काविलं पप्रच्छ, तव भ्राता इाविल् कुच 

+| 

ह 

2 

© 

)| 

९ 

ततः स परद्युवाच, नादं जानामि, किमदं निजभ्रातूरच्तकः? ततःस ९० 
कथवामास्, त्वया किमकारि? तव म्नातुः फाणितं भम्या माम् आङ्- 

©\ 

यति । अता या भूमिस्तव स्ताभ्यां हतस्य म््ातुः ए़्ाणितं पीतवती १९ 
तस्यां भूमा तमभिग्प्ता भर्व्सि। ततः कषिकम्मखणि त्वया क्रतपि बड- १२ 
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8 ध्यायः | स्यादिपुस्तकं | ७ 

१२ रस्यं नोत्यव्छते, तथा त्वं घरि त्यां पथ्येटन् भ्रमन् च भविष्यसि । ततः 

१४ काबिल परमेशखरः बभाषे, रख्तादृष्ा दण्डामयान सह्यः। अद्ययदि त्वं 

माम् अस्मात् स्थानाद् अपसासरयसि, तदहि तव समन्ताद् वदि गत्वा 

पथ्थेटन् स्मन् च भविष्यामि तथाकोपि मानुषो मां प्राप्य इनिष्यति। 

९५ तदा परमशखरो जगाद, यः क्त् काविलं हनिष्यति, तस्य सप्तगुण- 
दण्डा भविष्यति, तरूात् कापि तं वीचय वथा न इनिष्यति, तदधं पर- 
मेश्चरः काविलि चिङ्कमेकं निदधे । 

९९ काजिल् परमेश्वरस्य समन्तात् प्रस्थाय रख्द्नः पृव्वेस्यां दिशि नाद् 
१७ नामनि दषे न्युवास। अनन्तरं काबिलि खभाय्थामुपगतेसा गभंवतो 

भूत्वा इनेाक्नामानं पुन्लं प्रसुषुवे, किच्च स नगरमेकं निम्माय खपुच- 
१८ नामानुसारण तस्य नगरस्य नाम इनोाक् चक्रं । तस्य नाकः पुच्च ररद्, 

इरदः पुन्ना मिद्भयायेल्, मिद्ध यायेलः युच्च मियुश्णयेल्, मिथशायेलः 

९९ प्ले लेमक्। तस्य लेमको दे जाये, खकस्या नामधेयम् आदा तदन्याया 

९० नाम सिल्लासीत् १ तसा चादाया गभ॑ जातयो यावल्, स टूव्य्टहवा- 

९२९ सिनां पश्युपालकानाम् आदिपुरुष आसीत् । अपरं युवलनामा तस्येकोा 

९२ स्ताता वीणावाद्कानां वंशौवादकानाञ्चादिपुरुष असीत् । किच्च 
सिल्लञाया गभंजन्मा तू वल्काबिल्नामा पुः पित्तलस्य लास्य च नाना- 

विधं कम्मे कन्तः निपुण आसौत्; तस्य तू वल्काविला नयमा नामिका 
२३ भगिन्यासीत् । पात् लेमक् खभा्यं अवदत्। 

ह आदे पटण मदाक्यं हे सिन्ते त्वञ्च तत् ष्टण । 
दे मन्नाी य॒वाभ्ां मे वाक्ये चेता निधीयतां | 
आक्रान्तः सन्नहं पुव्व हतवान् लाकमेककं | 
अघछातः सन्नहं तेन युवानं हतवान् नरं। 

९४ फलं बधस्य काबेला यदि सप्तगुणं भवेत्| 
गणितं सप्तसप्तव्या मद्स्य फलं भवेत्| 

२५ अनन्तरम् खादमि पुनश खभाव्याम् उपगते सा गभवती मूत्वा 
पुच्चमपरु प्रसुषुवे, तथा काविलाहतस्य हाबिलः प्रतिनिधिरूपं 

पुच्लमपरं इखरो मद्यं दत्तवान् इति कथयित्वा सा तस्य नाम शत् 
९६ (अथात् प्रतिनिधिं) चके । अनन्तरं तस्य शतः पुत्चे जाते स तस्य 

नाम इने चक्र; तदानीं लकाः परमेश्वरस्य नान्नि प्रा्थ॑नां कत्ते 
प्रारभन्त म 

| 



< आदिपुस्तक | ५ अध्यायः । 

५ पञ्चमोऽध्यायः । 
१ अआदमा विद्रतिः € शेता विद्तिः € दना विदटतिः १२ कंनना दितिः १५ 

मदखललला दितिः १८ येरद्ा विदटतिः २९५ नाका विदटतिः २५ भिशश््लद्दा 

विति; रर लेमका विदटतिख । 

च्ादमे वं्रावलिविवरणमिदं | यदेशखरो मनुष्यं ससज, तदा इ खर- 
सादृश्येन तं र्वान् । स्त्रीत्वयुं स्वाभ्यां ताव् अखटजत् ¦ किञ्च तयोः खङ्टि- 

दिने ताभ्याम् अशिषं दक्वा खादम् (अथात् मनुष्य) इति नाम चकरार। 

तत आदम स्तंशदधिकष्त वत्सरे वयसि तस्य सटप्र तुल्ये च युत्ते जाते इ 

तस्य नाम श़ोतं चक्रं। अस्य एता जन्मनः परम् खादम् अङ्शतानि ४ 

वघाणि जीवन् पच्लान् कन्या जनयामास । साकल्येन चिंशदधिकन- ५ 
वप्रतवषेवयसि सति तस्य म्टत्यु बभव । 

ततः पर॑ एतः पञ्चाधिकष्एतवत्सरवयसि सति इ्नोाशनामा तस्य € 

प॒च्चो जज्ञे । तस्य जन्मनः परं शत् सप्ताधिकाटश्रतानि वाणि जीवन् 

पच्चान् कन्याख जनयाच्चकर । साकल्येन दाद्श्धिकनलष्रतवत्सरवयसि 

सति तस्य ग्टव्यु बभूव | 

ङनोाप्य नवतिवत्सरवयसि सति कनन् नामा त्स्य पन्ना जच। ९ 

तस्य जन्मनः परम इनाश पञ्चदश्यिकार्श्तवघाणि जीवन् पुचचान् ९० 
कन्याश्च जनयाच्चकरे। साकल्यतः पञ्चाधयिकनवश्तवत्सरवयसि तस्य ५९ 

मरणं बभ्व। 
तस्य केननः सप्ततिवत्सरवयसिं सति महललल्नामा तस्य पन्ना ५२ ` 

जसे। तस्य जन्मनः परं कनन् चत्वाररिश्रदधिकाद्टश्रतवत्सरान् जीवन् ९ 

पुच्लान् कन्याश्च ज नयाच्चत्रो । साकल्यतेा दश्पधिकनवश्तवत्छरवयसि ९५४ 

सति तस्य ग्टति बभूव । 
तस्य मदहललेलः पञ्चघद्धिवत्सरवयसि सति तख येरद्नामा युत्त ९५ 

जते | तस्य जन्मनः परं महनललेल विं शदधिकाश्रतानि वघाणि ९९ 
जीवन् पुच्चान् कन्याश जनयाच्चकरं | साकल्येन पञ्चनवव्यधिकारृश्त- ९७ 

वत्सरवयसि सति तस्य ग्टति बभूव । 

चेरदा दिषद्यधिकश्तवत्छरवयसि सति इनेाक्नामा तख युक श्ट 

जन्ने। तस्य जन्मनः परं येरद् अदशतानि वघाणि जीवन् पुच्चान् १९ 
कन्या जनयाञ्चकरो | साकल्येन दिषष्टधिकनवश्तवत्छर वयसि सति ९२० 

तस्य मरणं बभूव । ५ 
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द् ध्यायः | चादि पुस्तकं । € 

९९ नेक वयसि पञ्चषद्िवत्छरे सति मिधुशलदनामा तस पुत्तो 
९९ जद्धे। तख मिथूशेलद्ा जन्मनः परः नोक चीणि शतानि वषाणि 
९६ यावत् ईरण सादं गमनागमने चकार, तथा पुच्लान् कन्याख जनित- 

वान् । साकल्येन तस्य पञ्चषध्धिकश्तचयवत्सरवयसि सति इनाक् 
९४ डंश्वरस्य सदगामो सन् अन्तदंघे; पलत रंश्चरस्तंनिनाय। 
९५ अनन्तरं मिधूशलङः सप्ताशी्यधिकशतवत्ससर्वयसि सति लेमक् 
९९६ नामा तस्य पच्च जज्ञे। तस्य जन्मनः परं स द्यशीयधिकसप्तशतानि 
९७ वघाणि जीवन् पुच्लान. कन्याश्च जनयाञ्चवो। साकल्येन मियुरेलदः 

ऊनसप्तत्यधिकनवश्तवत्सरवयसि तस्य मरणं बभूव। 

९८ ततः परु लमका द्यण्टीत्यधिकश्रतवत्सरवयसि तस्यकस्मिन् पत्तर 

जाते भूम्याम् स्माकं परिखमजेश्यो जनयिता यः परमेशखरस्याभि- 
९९ श्प आखाते, तचास्माकम् ख पुत्लः सात्वनां जनयिव्यतोति निखिद्य 
९" लेमक् तस्य प्लस नाम नादं (अथात् सान्वयितेति) चकार | तख 

नादस्य जन्मनः प्ररं लेमक् पञ्चनवत्यधिकानि पञ्चश्रतानि वाणि 
९९ जीवन् प्रान् कन्याश्च जनितवान् | साकल्यतः सप्तसप्तत्यधिकसप्तणएत- 

६२ वत्सरवयसि तस्य म्टति बभूव । पख्ात् नोइस्य पञ्चश्तवत्सरवयसि 
सति शम् हाम् येफत् नामकास्तस्य चयः पल्ला ज्र । 

क 

ह् षष्टाऽध्यायः । 
९ नचितविवारस्य कथनं ५ मानुषस्य दुटलात् क्ञावनकथनं < नेादर्वष्ावलिः 

१५४ अणवपातनिम्माणएकथयनञ्च ; 

९ इव्यंमेदिन्यां मानवानांर्डासबां तेवां बडलासु कन्यासु च जातासु, 
९ इंशरीयलोका रेदिकलेाकानां कन्याः परमसन्दसीः समीच्य खखमनेो- 

रम्याणां नारीणां पाणिग्राह कत्तमारेभिरे ¦ अतः परमेचखरः कथयामास, 

ममात्मा मनुव्येषु सव्वदा नाधिरूसखति, यतस्ते पापिना मांसपिणमा- 
चाच, तेवां जोवनकालाः कवलं विंशत्यधिकश्तवत्सरा भविय्यन्ति। 

४ तदानीं एयिवयां महावोरा खासन, तयेश्वरोयलोकानां वीग्याद् रेहि- 
कलाकानां कन्धानिवदस्य गभ^जाता अनेके सन्ताना असन् ; रखतएव 
पूव्वेकाली याः प्रसिद्धा महावीराः। 

५ अपरम् एथिव्यां मानुघाणां नानाद्याचाराः सव्वेदा मनःकल्पनोा- 
€ त्पज्तिच्छ दुष्टा डति परमेश्वरा ददश; किञ्च पुरमेश्वशः एथिवयां मानुषस्य 
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१० अदिपुस्तकं | ७ ध्यायः 

खद्टत्वात् एचन् मानसेऽनुतपन् कथितवान् अहं खरटख्ान् मानुषान् 
लघ्या एथिवौं परिव्वरिव्यामि । तेः साड उरङ्गमान् पदरगांश्च जन्तून् ° 
खेचरपच्तिप्रग्टतींञ लो्यामि; वत र्षां सजनकारणात् ममान्तापोा ८ 
भवति । किन्त नाहः परमेशखरस्यानुग्रइपात्रम् अभवत् । 

नादस्य वंश्रावलिविवरणं। स नोदः खवंरे साधु धामिकश्च सन् ९ 
खरस्य सहगाम्यासीत्। तथा शम् हाम् यफत् नामानस्तस्य चयः ९० 

पच्च जजिरे अपरच्च इश्वरस्य साच्ताद् एयिवी दुष्टा दाराल्येन १९ 

पुणा च जाता। एथिवी दुष्टा एयिवोख्थानां सुव्वघां पाणिनां पन्थान ६२ 
सदोाघाः, ईखरः एयिवीं निरीच्य तद् दृषवान्। तत श्वरो नादहम-१द 
वदत्, मम गाचरे सब्च्घां प्राणिनाम् अन्तकाल उपस्थितवान्, यत- 
स्तेषां दोाराढ्येन एथिव्याः परिपृणत्वात् अदं एयिव्या साधं तान् 
सव्यान् विनाग्यिष्यामि। त्वं गाफरकाटेन पातमेकं निमा, . तथा ९४ 
तस्य मध्ये वा्ानि छत्वा तस्यान्तर्वहिख सजंरसेन लिम्प। तस्य दैष्थं ५५ 
इस्तानां तचयं, विस्तरः पच्चाणड्स्तप्माणः, उष्ठता च चिश्ड्धस्त- 
प्रमाणा इव्यं तं निमेहि। तस्योपरि दस्तेकायेा वातायनं निमाडि, ९९ 
तस्य पारं दारं कुरू, तया तस्य प्रथमद्तोयदटतीयकारानि निमाडि । 

यताम् ाकाशस्याघःख्ितान् सव्वप्ाणिने नाशयितुं ए{िवीम् अद्धि- १९७ 
राक्ञावयिष्यामि, तेन एथिव्याः सव्वेप्राणिनः प्राणान् परिः्यच्छन्ति। 
किन्त त्वया सारम अद्धं नियमं निरुयामि ; तेन त्वं खएुच्चान् खभाख्धां ६२ 
पच्च नधृख सङ्गिनः छत्वा पतम् अराच्सि । प्रतिजाव्यन्सारतः सकल- ९९ 

प्राणिनां स्लीपुरुषाणां युग्मानि समादाय प्राणस्च्ताथं तानि खेन सदह 
(~ ति ५ { = = { > | 

पातमानय । फलतः पर्ति पश्यूनां भृम्स्यारोगामिनाच्चद्ा दा र२० 

खसखजात्यनसारतः खखप्राणरच्ताथं तव समीपे गमिष्यतः | अपरं २९ 
युष्माकम् रुतेवाच्च भाजनाथम् उपयक्तव्याणि समानीय खसमीपे 
सज्चिन । तता नादस्ताटृश्रं चकार, इखरस्याच्ान्सारतणव सन्बोणि २९ 
कमाणि छत वान् | 

२ 

७ सप्रमाऽध्यायः। 
९ पातमारादढं नादं प्रतौखरस्याज्ञा ७ नदस्य तस्य परिजनानां पश्ुप्रभ्टतोनाञ्च 

पातारहणं ९७ क्ञावनविवरणं। 

प्ररमश्चरा नाहं बभाषे, त्वं सपरिवारः पातम खार, यत इदानीं १ 

त 

वि क क 

------ >“. 
# व 

= 

~~ 

----- - ----~__--__~_~__----~-_~~_-~~~~~-~~~~_~~~~~_-~--+~~~~~~-~~ 

त्वामेव साधुं पश्याम । चतः एथिवयां वथतषां वंशल्तिष्टेयुः, तदथ ९. 
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€ अध्यायः | चादि पुस्तकं । ११ 

₹ युचिपम्रनां स्तीपुरुषान् ग्टहीत्वा प्रतिजातिसप्तयुम्मानि, खशखचिपश्रू- 
नाच्च स्तीपस्वौ गटदयीता खकीकजातरेककं युग्मं, तथा खेचरपच्िणा 

४ स्त्रीपुरूषो ग्टहीत्वा प्रतिजाति सप्तयुग्मानि खेन साद्धं नय । वतः सप्ता- 

हात् परम् अदं चत्वारिष्एत् दिवाराचीः एथिवयां वषेविष्यामि. ततः 

५ एथिवां मवा खान् सव्वान् प्राणिना लो्यामि। तदा नाहः परमे- 

९ खरस्याद्ानुसारतः सव्वाणि कम्माशि छतवान्। तयस्य नादस्य षघट- 

्तवत्सरवयसि एयिवयां जलाज्ञावनं अभवत्। 

० तता जलाक्ञावनभयात् ने डस्तस्य भाया तस्य पुच्लाः पु च बध्व सव्वं 
र्पातम् खारुरूड्धः । तया नाहं प्रतीखरस्याद्ानुसारात् खुडाखुल- 

< पखुपत्िभूचरोरोगामिजन्तवञ्च स्ोपुरुवाः युगं युग्मं नाहसन्चिधाने 

९० पोातमारूरुडः। पश्चात् सप्ताहे गते एधिव्यां जलाक्ञावनम् रेभे । तता 

१९ नाहस्य वयसः षट्श्ततमवत्सरस्य दितीयमासस् सप्तद़दिनि मदा- 

समस्य सव्वीणि परखवणानि बभञ्जिरे, गगण्ख्यानि मेघद्ाराणि च 

९९ सव्याणि म॒क्तानि ५+ततः एथिव्यां चत्वारिंशत् दिवाराची महती र्षि 

१३ बभूव । तस्मिन् दिने नादस्तस्य जाया शम् हाम् येफत् नामकास््रयः 

९४ पुच्लास्तिखः प॒च्तनध्वख पातम् आरूरूडधः । प्रतिजातिम्राम्यवन्यपश्वः 

९५ प्रतिजातीया उरोगामिभू चराः प्रतिजातीयाः खेचरुपच्तिणच सव्वजी- 
वज्नन्तूनां स्त्रीपुरुषा युग्मं युग्मं भृत्वा नास्य समोपे पोतम् अरान्। 

१९ किञ्च र खरस्या्ञानुसारात् सव्वघाणिनां स्त्रीपुरुषाणां युग्मेषु समारूठष 
परमखरा दारं रराध । 

५७ इत्यं एथिव्यां चत्वारिंशद् दिनानि यावत् जलाज्ञावने बभूव, तदा- 

१८ नीम् अ्ु छद्धासु पाताग्टदः विद्धाय नभासे। ततः करमशः एवाम् 

९९ अतीव जलदौ सव्यां पाता जलघ भासमाने जगाम । इत्यं एथिवयां 
२० जलं भ्टशं वधे; तत अकाशस्ट नोचस्थाः सव्वं पान्नतभूधरा ममच्नुः। 
९२९ तदुपरि पञ्चदशहस्तान् यावत् जल उत्थिते सव्वं पव्व॑ता अमज्जन्। 

९२ तेन भूचराः सकलप्राणिनः फलतः पल्तिणा ग्राम्या वन्या पश्वः 

एथिव्या उसागामिजन्तवः सव्वं मनुय्याञख ममुः उव्वभूमिस्थताः सकल- 

९२ प्राणिनाममुः | इत्यं एथिवीवासिनः सव्वेप्राणिनः अथता मनुजा पशव 
उरङ्गमजन्तव आकाशोयाः सकलपलत्तिणख विनेखुः; एयिव्याः सव्वेणव 

९४ विलुप्ताः केवलं नाहस्तस्य सङ्िनख योतस्थाः पाणिना जिजोवुः। इत्यं 
एथिव्यां साद्धश्रतदि नानि यावत् अापत्तस्थुः 6 ° 
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९२ व्यादिपुस्तकः । < अध्यायः == 

८ अषटमाऽध्यायः। 
१ श्ञावनस्य दासः ९ द्रोणकाकस्योङड़ायनं ९० कपेातस्योङायनं ९५ पेाताद् वरोादुमीञ्- 

राज्ञा २० दंखरमदिश्य नादस्य वनं तं प्रतोञ्चरस्य प्रतिज्ञानच। 

ततःपरम् शखरा नादं तस्य सङ्गिनः पात[स्थतान् प्ादिसकलपा- 
रिनःस्मत्वा एधिव्यां घबलवायुं वाहयामास तता जलं निवत । अपर 

मदहासमदस्य पद्वष वियतो मेघदारेषु च रुद्धेषु नभसा वैच निं 

त्सति क्रमणश्स्तायं वदत् साश्तदिनान्तेभम जक्तासः;तदा सप्तम 

मासस्य सप्तदश्दिने खरार्ट नान्निभूघरे पातो लगन् तस्था । अनन्तर ४ 

मषा दशममासं यावत् तायं वहत् सतकतर बभृव; तस्य दशम ५ 

मासस्य प्रथमेऽहनि मदीध्राणं ष्टङ्गानि दटशिरे। 

ततः पुनश्त्वारिश्दिनेषु गतेषु नादः पोतस्य खनिभ्मिलं वातायनं 

मेाचयित्वा जनाणकाकमेकम् उङायामास । ततः स प्रस्थाय मदिन्या 

प््रोघणं यावत् यातायातं चकार। पञ्चाद् नादा भुग्या वारिक्ासं 

वेदितुं युनः कपोतं उडावाच्चकार। तदा मच्यास्ता खाच्छादि तत्वात् स 

पदापणायस्थानमलभमानः पुनरपि पोते तदभ्यासं घव्याजगाम; तदा 

ने रा इस्तं विस्ताथ्ये कपातं त्वा पाताभ्यन्तः खसमीपम् आनयत् । 
ततोाऽपरसप्ताहं विलम्ब्य नाहः पातात् तं कपोतम् उड़ावाञच्चकार। ९० 

ततः स चञ्चा जितदच्तस्य अखभिनवपचमेकम् आदाय सन्ध्यायां तस्य ९१ 

सल्लिधिं प्र्यायय; ततः एधिया अपां सा जातडति नादो नुबधे। ९९ 

नन्तरम् अपरेकसप्ताङे व्यतीते तेन सखव कपात उडायाच्चक्र, किन्तु 

स तल्चिकटंपुन न प्रत्याजगाम | नोाहस्य वयसः षटइएतवत्छराणां पर- ९ 
वत्खरस्य प्रथममासोयप्रयमदिने मदिन्या अपश्राषणं जातं; तता 

नादः पातस्यापरिभागं विम्य निरीच्छ भृमिं खष्कां ददश । इत्यं ९५ 
दितोयमासस्य सप्तविंशं दिने एथिवी खुष्का ्भूव। 

ततःपरम् उरा नादम् अवदत्, त्वमिदानीं खजायां पुच्लान् युल्लब- ९५ 
शख सङ्गिनः छत्वा पोताद् अवराद । अपरं त्वया साङ्ग पसुपच्ुरङ्म- ९९ 

प्रभ्टतया ये ये जीवच्जन्तवः सन्ति, तान् सकलान् त्वया सद वइिरानय; ९० 

तेन ते धरण्यां बवे भूयासुः धरण्यां पजावन्ता ब वंशा भूयासुः। 
तदानीं नादः खजायां पच्चान् पच्चवधूखग्टद्ीतवा पोाताद् अवरुरोह । ९८ 
च्चपरः खखजात्यनु सारतः सव्वं पशवः पच्तिण उरागामिनः सकलभूचर- ९९ 
जन्तव नियेयुः। ˆ 

 #॥ © ॐ 
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१ 

€ अध्यायः | स्मादि पुस्तक । १९ 

९० तदनन्तरं नाहः परमेखरम् उदिश्य यज्ञदेदिं निम्भाय कतिचित् 

स्मुचिप्मून् कतिचित् शचिपत्िण् ग्टहीत्वा वेद्या उपरि जुदाव। 

९९ ततः परमेखर स्तस्य सुरभिम् खाघाय मनसि कथयामास, मनष्याणां 
दोषात् पुनः एथिवीं नाभिश्प्ये; यद्यपि आबाल्यकालं मनष्याणां 

मनःकल्यना दुद्धा तथापि यथा समदाः तथा पुनः कदापि सकलान् 

९९ प्राणिनो न संहरिष्यामि । यावत धरिची तिति तावत् वपनस्य 
क्तनस्य च समयः तथा श्यीतं ग्रीश्रः शोतकालोा यीश्मकालचख दिवा 
राचिख खतेषां सव्वंघां निढत्ति ने भविष्यति। 

क 

८ नवमा{च्ययः। 

१९ नें प्रतीशरस्याशोव्येवनं ठ नादेन साद्धे इञरस्य नियमस्थिरौकरणं ९८ माषस्य 
सत्तताटत्तान्तः कनिष्ठपत्तस्य हामाभिशपनं ८ नादस्य मरणञ्च। 

९ च्यनन्तरम् इरा नद्धं तस्य युच्चान् दव्याशिवं जगाद, ययं प्रजा- 
९ वन्तो बड व्र भूत्वा मेदिनीं परिपूरयत। धरण्याः सव्वं पश्वः 
खचरविहगा भूचरा उरुद्गमा जन्तवः सागरीयमीनाः सव्वं युष्मत्ता 
भौतिमन्तः शङ वन्तख भविष्यन्ति, रुते युद्राक दत्तेषु समपिता 

३ ओसते। स्वं गतिमन्तः प्राणिना युष्माकं भच्छा भविव्यन्ति, इरितोा- 
४ घी डव युष्मभ्यम् रतान् अद्ाम्। किन्तु सजीवनम् अथात् स्ाणितं 
५ पललं मा भुञ्ञोध्वं । अदं युष्माकं जौीवनरूपस्य शाणितपातस्य 

परि्शिधं कारयिष्यामि; अदमकेकपयुं खकोकमनव्यच्च नरहव्यायाः 
९ परिग्ाधं कारयिष्यामि। यः कित् मानुषस्य शोणितं पातयिष्यति, 

मानुषेण तस्य श्रोणिं पातविष्यते; यत खरः खसादृश्येन मनुष्यं 
° ख्ट्वान् | युयं पजावन्ता बडवंशाचख भवत, किञ्च धरायां बङतरा 

भूत्वा बद्डिष्णवेा भवत । 
८ अपरम् डरो नाहं तस्य सङिनः युच्चांख बभाषे, पश्यत वुश्राभि- 
€ यंश्माकं भाविवंशे य॒भ्माकं सङ्गिभिः पेताल्िगतवद्धि यान्यवन्यपडभिः 

९* पत्तिप्रभ्टतिभिचख एयिवीस्थितेः सकलप्राणिभमिचख सद निव्रममदं सिरी- 
९९ करिव्यामि। अदं य॒श्राभिः साद्धम् णखनं नियमं स्िसोकरामि, जला- 

ज्ञावनात् सकलप्राणिनः पुन नं विनंच्छन्ति; एयिव्या विनाश्णथं जलाल्ञा- 
९९ वनं पुनः कदापि नभविष्यति | रंश्वरोऽपरम् अकथयत्, दं युद्माभिः 

सद युष्माकं सङ्गिसकलप्राणिमिः सदह यं नि्यनियमं स्थिसीकरामि, 
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९९ चादि पुस्तकं । १० ध्यायः । 

तस्येद मेवं चि ङ्न स्थास्यति । चदं जीमूते खीयं कोदण्डं स्थापयामि, तत् ९३ 
धरण्या साकं मदीयनियमस्य लच्छ भविव्यति। यस्मिन् समयद्धं धरण्या ९४ 

ऊ2 पयोदान् सच्चारयिष्यामि, किच्च तत् पयोद काम्भकं दशिष्यते, ९५ 
तस्मिन् काले युद्राभिः साजै सव्वपकारप्ाणिभिख सादं ममायं नियम 
छास्ते, इति मया संस्मते सति सकलपाणिविनाप्ाययुन नं जलाक्ञावनं 
भविष्यति | यतः एयिवीख्ितैः सकलप्ाणिभिः सम मदौीयचिरस्थायी ९९ 

नियमोन्तोति मम स्मरणाथं पवोद्काम्मुक्तं प्रति मया टष्टिरयिच्यते। 
ङश्वरोा नादं जगाद, च्ितिख्ितेः सकलपाणिभिः साकं मतस्थापितस्य ५७ 
नियमस्य लच्तण{मद भविष्यति । स 

एम् हाम् येफत् नामानो नोाहइस्य ये चयः पन्नाः पाताद वह्िराग- र्ट 

च्छन्. तेषां मध्यं हाम् किनान् वंशस्य पूव्वपुरुष असीत्। नादस्यत- ५९ 

स्िभिः पुतः सव्वा घरिची यानरे। अनन्तरः नादः छषधिकम्मणि पत्तः २० 
सन जाच्ताटच्तान् रोपितवान्। ततः स द्रात्तारसं पीत्वा मत्तः सन् ९९ 
दू ष्यमध्ये विवस्त्रा भृत्वा निपपात । तदा किनानः पिता हाम् खतात २९ 
नम्मं विलाक्व बहिःखयोद्धा भ्रातरा वास्णबभाषे। तदानीं शाम्ये- २३ 

फता वसनं ए्रद्धीवा खन्धे निधाय पात् व्रजित्वा न्नं तातं समा- 

च्छादयामासतुः, ते पराद्चुखा भृत्वा तजित्वा जनकस्य नन्नतां न 
वोच्ताञ्चकराते | ततः परं नाहा बात्तारसस्य निद्रातः प्रबध्य खौय- २४ 
कनिष्सुतस्य तद्ाचरणं विज्ञाया, 

ऋभिप्रप्तः किनान् स्या भ्ाटचेटकचेटकः। २५ 

पुनख तन्तं | षमः प्रभुः परुषा यः स हि घन्यत्दमाप्रुयात्। ९९ 
भविप्यति किनान्नामा एमाख्यपरिचारकः॥ 

येफतश्ान्नतिः सम्यग् इंशखरण विधास्यते । ९७ 

दूष्ये वत्ति शामः स तद् दासा भविता किनान्॥ 

जलाक्ञावनात् परं नादः पुनः सादशतचयवत्छरान् अजीवत् । ९८ 
किच्च नाहः साकल्यतः साद्धनवश्तवत्छर्वयसि प्राणान् तत्याज । ९९ 

न 

१० द् गशमाऽत्यायः। 

१ येफते वंश्ावल्लिः € हासा वंशावलिः २९ शमे वंश्ावलिः। 

तस्य नदस्य शम्. हाम् येफत् नामकानां चचां पुच्लाणां वंशा- ९ 
0 

14 



--- ----~-- -------~ -- ~-<--- 

१० ध्यायः । अादिपुस्तकं | ९५ 

९ बलिः; जलाक्नावनात् परं तेषां रखते सकलपुच्ला जकर | गोामर माजुज् 
मादय् युनान् तूबल् भ्श्क् तोस्स् रखते येफतः पुच्लाः। अखिनस् 

४ रीफत् तागम, इमे गोमरः पुच्लाः। इली श्रा त्श कित्तीम् दोादानीम्, 
५ इमे यूनानः पुन्लाः। रुतेभ्यो नानेपद्वीपीया देवपुजकाः स्थाने स्थाने 

विभक्ताः सन्न॑वाच्च एथक् एथक् भाषावंशजातये नभवुः। 
९ तथा क्रुश् मिसर् पुट किनान्, इमे हामः पुचाः। सिवा इवीला 
° सवता रयमा सव्तिका, डमे क्श पुच्चाः। रयमाः पच्च शवादिदनो । 
८्खपर कूशः पुत्तो निमरोद् स एथिवीमध्ये पराक्रमी भवितुम् खारमत। 
९ परमेश्वरस्य सात्तात् पराक्रान्तो याघो बभूव; तस्मात् लोका खद्यापि 

दृष्टान्तमिमं कथयन्ति, परमेश्वरस्य समच्तं निम्नाद् इव पराकरमीं 

९० व्याधः | किञ्च शिनिवरि दें बाजिल्-णरक्-अक्तार्-कलनी, रतेषु 
९९ सव्व॑घु नगरेषु तस्य प्रथमं राज्यं बभूव । तदेशात् च्ाखुरो निगेव्य 
९२ निनिवी रसिदिबोत् केलः; निनिवी कंलद्धा मध्यस्ितं मद्ानगरं 

९३ रोषन्, ख्तानि भगराणि निमंमे। अपरं लदीव अनामौव लिदावीय 
९४ नप्तुद्धीय प्रधी, पिलेदोयानाम् आदिपुरुषः कसल दीय, कप्तारौव, 

९५ रखते सव्वं मिसरुः पु्लाः। तस्य किनाना च्यः पत्तः सीदन्, ततः 
९६ परः देत्, ववृघीय इमरीय गिगाश्ौय, हव्वीय अर्काय सीनीय 
९७ अर्वदीय सिमारीय हमातीया रतेः पुतैः किनान् रेशा व्याप्त आसोत् । 

१९८ ततः सीदानोा गिरर् दिशि असामार्भ्य सिराम् अमारा खब्मा 

१९ सिवेवीम् लेशं यावत् किनानीयानां निवाससीमासीत्। र्ते सव्वं 
९० हहामो वंशः, किन्त खतघां मध्यं जातिकुलभाषादश्णनां भेद असीत् 

९९ येफतोा ज्येष्टा भ्नाता एणम् इत्रीयलाकानां आदिपुरुष आसौत्, 
९९ तस्यापि पुच्चाः पु्युच्चासन् । णते तस्य वंशा, खलम् ष्माखुर अफच्तद 

 २दलुद् अराम्। अरामो वंशा ऊष् इल् गर् मश । अपफच्तदा वंशः 
| ने क = (स [= ~~ 

९४ एलः एल हस्य युच्ल रखबर्। खरा दा पुल्ल रकस्य नाम पेलग 
९२५ (अर्थात् भागः) यतस्तदानीं रथिवी विभक्ताभवत् ; तस्यभ्नातुनाम 

। ९६ यक्तन् | यक्तनः पुल्ल अलमादद् प्रलपा हत्समावत् यरद इदाराम् 
। २७ ऊघल् दिक्त खवल् अवीमायेल् शिवाखफीर् इवीला वोावव्. खतं 
रन यक्तने वंश्ः। आ मेषातः पृव्वं दिषीय सिफारभूधरः यावत् तेषां वस- 
२९ तिरासीत्। रखते सव्वं श्रामो वंशः; रखघां मध्ये जातिकुलभाषादेश्णनां 

विभि ५ [क [स =~ॐ ~ ष 

२० भेद सीत् । र्षा कुलजात्या भदे सत्पि तं नादस्य एत्लाणां वंशप 
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९६ खादि पुसतक । ११५ खध्यायः। 
= क ॐ ॥ 

चासन्; किश्च जलाज्ञावनात् परम् रुतभ्या नानाजातवः चिता विभक्ता ३९ 

अभवन्। 

क 

१९ एकाद् शाशध्यायः। 
९ बाबिला निम्भारेन ज्लाकानां भाषाया भेदनं १० शमा वंशवलिः १७ तैरस्य 

चं शावलिः २० तरस्य दूत्रामेा लार दारणं प्रति गमनं तच तरस्य मरणञ्च। 

पञ वसुधास्थितानां सर्व्वां लोकानाम् खकेव भाषा र्कमेवेाचा- 
रणम् चासीत । पचखात् लाकाः पूव्वेदिशि भ्बमन्तः श्नियरोा देश्य 
प्रान्तरमेकं पाप्य तच न्यूषुः। तदा परस्परं मन्तवाञ्चक्रः, खागच्छत, वयं ९ 
ङ्टकानि निम्माय वह्किना दादयामः रुत्न तेषां पाषाणानां विनि- 
मयात् इष्टकानि बभ्वः चरणस्य विनिमयाच श्लिजतु बभुव । ततः 

परं कथयामासुः, खागच्छत, वयं खाथं नगरमेकं गगणस्यशिं पाच्च- ४ 

ग्य हमेकच्च निभ्मिमीम द; ततोऽस्माकं कोत्तिं भविव्यति किञ्च वयं सन्न॑स्यां 

एयिव्यां न विकारिष्यामदहे । अनन्तरः ते मानष्ा यन्नगरं प्रन ५ 

निम्मिमत, तद् वौ त्तितुं पररमेश्वरोऽवरूरोादह । परमेशखरः कथयामास, ९ 

पशत, सन्व॑घाम् खतेघाम् र्का जातिः भाषा चघाम् रका, ते कम्मेरख- 
स्मिन् पवत्तन्ते; इदानीं यद्यत् कत॑मिच्छन्ति, तस्मात् न निवत्तिष्यन्ते। 
तत्ते कोपि कोवामपि भाषां बद्धं नश्रक्नुयुः तदथम् खागच्छत. वयं 9 
धस्त गत्वा तेषां भाषाया भेदं जनयाम । इत्थं परमेशखरेण ते 

मेदिन्याः सव्वंदिच्त वयकरीन्त ते च नगरनिम्माणात् न्यवन्तन्त। इति र: 
कारणात् तस्या नगय्या नाम बाजिल् ( अथंता मेद ) इत्यभवत्; वतः 
परमेश्वरेण सवस्या मेदिन्या भाषामेदं जनयित्वा तसमात् स्थानात् 
सवेस्थां मह्यां वयकीखन्त । 
शमा वंप्रावलिः। जलाज्ञावनात् पर वत्छरुद्ये गतं सति शमो १० 

वत्सर प्रते वयसि अपाच्तदनामा तस्य पुच्चोऽजायत। तस्य जन्मनः परं ९९ 
म् पञ्चष्तानि वघाणि जीवन् पनः पुच्ान पुच्लीञख जनयामास। 

किच्च अपांच्तदः पञ्चचिंश्दत्सरववसि सति शंलहनामा तस्य यपुच्लो ९९ 
जच्ञे। तस्य जन्मनः परः अपाच्तद् व्युधिकचतुःपरतानि वधघोणि जीवन् ९९ 
पुनः परच्चान् युत्त जनयाञ्चकर । ततः एेलदइस्तिश्रदषेवयसि सति ख्व् १५ 
नामा तय्येकयुच्ा बभूव। तस्य जन्मनः पर श्ेल ह् व्युधिकचतुःशतानि ९५ 
वाणि जीवन् पुनः त्लान पुच्चीख जनयाञ्चक्रं। तत वरः चतुस्तिंश्रद- १९ 
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१२ अध्यायः | अदि पुस्तकं | १७ 

९७ वयसि सति पैलगनामा तस्य पुत्तो जच्ञे। तस्य जन्मनः परम् स्वर् 

चिंशदधिकचतुःशतानि बघाणि जीवन् पनः पुच्चान् पुच्चीखाजनयत्। 
९८ ततः प्ैलगच्लिं्रदषेवयसि सति रियुनामा तस्येकः पुत्चोऽजायत । तस्य 
१९ जन्मनः परं पेलग् नवाधिकव्व्रतद्दयं जीवन् अपरयु्ान् पुचचीचख 
९० जनयाच्चप्र । तता रिम्वोादाचिंश्दयेवयसि सति सिरूग्नामा तस्येकः 

२९ यु्लोऽजायत । तस्य जन्मनः परं रियुः सप्ताधिकश्तद्यवतसरान् 

२२ जीवन् अपरान् पुच्लन् युच्लौखाजनवत्। ततः सिरूगस्तिंशदषेवयसि 
२३ सति नाद्ारनामा तच्येकः पुच्लाऽजायत । -लस्य जन्मनः पर सिरूग् देशते 

२४ वत्सरान जीवन् अपरान् पुच्ान् पुच्लीख जनयाञखकरो। अधरः नाहार 

९५ ऊनचिंश्दत्सरवयसि सति तेरहनामा तस्येकः पुत्चो जे । तस्य 
जन्मनः परं नादार् ऊनविंश्ाधिकशतं वत्सरान् जीवन अपरान् 

९९ यु चान् पुच्चीश्वाजनयत्। अपरं तेरहस्य सप्ततिवत्सरवयसि सति इत्राम् 

नाद्धार् हरण नामानः तस्य चयः पुच्ला जलिरः। ` 
९७ तेरदइस्य वंशा वौलिः। तस्य तरस्य युच्ला इत्राम् नाद्ार् ारण। 
२८ ारणः पुत्तो लेष्ट् किन्तु हारण अत्मनः पितुः तेर इस्याग्रे खजन्मस्थाने 
९९८ कंसूदीधानाम् ऊर्नामक नगरे प्राणान् तत्याज । अनन्तर इत्राम्- 

नादरो ब्यृदतुः इत्रामा जायाया नाम सारी, नाद्यो जायाया नाम 

मिल्का | सा नाद्रा जाया मिल्का हारः कन्धासीत् सहारण ` 

मिल्कायिष्कयो जनक असीत् । 
२० सासारी बल्याभवत्, तस्या अपत्यं न जातम् । अनन्तरः तेरु इत्राम् 
३१ पच हार णः पुच्छं लाट नामकं पोल्रम् डनामा जायां सारीनामिकां पुच्च- 

बधुच्च ग्टदीतला कस्दीयानाम् ऊरनामकनगरात् किनानरदष्म् उदिश्य 
६२ गच्छन् ारणनगरीं पाप्य तत्रैव न्यवसत् । ततः परं तेर स्तस्मिन् 

रणि नगरे तिन् पञ्चाधिकष्रतद्वयवत्सरवयसि प्राणान् अत्यजत् | 

क 

१९ दाद् श्णःध्यायः। 
१ दून्रामं प्रतोञखरस्याशोव्वेदनं ४ त्रासा दारणगमनं € किनानदेे तस्य थमणं ९० 

दुभिच्कारणात् तस्य मिसरगमनं ९४ दत्रामा जायाया राज्ञा ग्रदणं पुनस्स 
दानच्च। 

९ ततः परम् परमेखर उत्रामम् खाचचक्ते, त्वुं खदेशं ज्ञातिं कुटम्बं 
=, = + » र न क ~ ध ॥ 

९ पेटकण्टदञ्च परित्यज्य यं दशमहं त्वां द्यामि, तं देशं व्रज | दं 
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१८ च्छादि पुस्तकं । १२ ध्यायः । 

त्वत्तो महाजातिमेकाम् उत्पाद्य तुभ्यं खआाशिषं प्रदास्यामि, तेन त्वं 

विख्याता मङ्गलदाता च भविव्यसि। अपरं ये तुभ्यम् आशिषं ददति, 

दं तभ्य अशिवं दास्यामि; ये तुभ्यम् अभिशपं ददति, तभ्योऽदहम 

अभिशाप दास्यामि, तत्तो मेदिन्याः स्वं वं प्राञ्च अशिषं प्रा्यन्ति । 
अनन्तरम् इत्राम् परमेशखर्स्यान्ञानुसारात जगाम); तदा लोट् च 

तेन सहिता जगाम; इत्रामोा हारुणनगरात् गमनकाले पञ्चसप्तति 

वत्सरवय असीत् । रव्यं इत्राम् सारीं जायां भ्राटपच्तलाटः इारणि 

पापं खीयसच्ितधनच्च दासदासीनिवदइञ्च समादाय किनानरशं पति 

याचां कत्वा तं दशं प्राप्तवान। 

अनन्तरः तस्मिन् देशे भ्रमन् शखिमस्थानस्य समोपस्ितं मारि- 

प्रान्तरं प्राप्तवान् ; तदानीं किनानीयलाकासतस्मिन् देशे न्यवसन् | 

ततः परमेश्वर इत्रामं दशनं दत्त्वा जगाद, तव वश्य रेशमिमं 
दास्याम्यहं ; अत इत्राम् तस्मिन् स्याने दशनदातारं परमेश्वरम् उदिश्य 

यज्ञवेदि निम्मितवान्। पश्चात् स तत्स्थानं परि त्यज्छ बेयेलः पुव्वदिश्ः 

प्वेतं गत्वा दरव्यं स्थापयामास ; तस्य पचिम बेल्, पुव्व॑दिशि अयनगर- 
मासोत्; तत्रापि परमखरम् उदिश्य यक्वेदि कत्वा तस्य नान्नि षाथ- 

याच्चकर। ततः परम् इत्राम् भ्रमन् तता दत्तिणदश गतवान् । 
तदानीं तस्मिन् देश दुभिंच्तस्य जातत्वात् इत्राम् मिसरुदशे प्रवस्तं 

याचां चकारः; यतः किनान्रेे दुभिंच्तम् अतोव वदघे। अनन्तरं 
मिसरदेशं प्रवेष्टुम् उद्यतः सन् इत्राम् निजजायां सारं बभाषे, पश्य, 
त्वं दुं सन्दरीत्यद्धं जानामि। ख्तत्कारणात् मिसरीयलाकास्तां दृटा 

मदीयजायति विज्ञाय मां इत्वालत्वां जोवन्तीं स्थापयिष्यन्ति। अतर- 

वादं विनये, त्वं मम भगिनीति वद, तेन त्ववा मम मङ्गलं भविव्यति, 

तया मम प्राण रच्िष्यन्ते। 
अनन्तरम् इत्रामि मिसर पविष्े मिसरीयलोाकासां नारीं परम- 

सुन्दरी ददृशुः । अपरः राज्ञाध्यत्तास्तां निरीच्य राकः साच्तात् तां 

प्ष््रसुः; ततःसानारी रार ग्टहम् आनिन्ये । तदा तच्निमित्तंन्टप 

स्त्रामं समादटव्य तस्मे गामेषगर्दभगदभीमदाङ्गादीन् दासीदासं 
ददो। किन्त सारी इत्रामा भाव्या, तस्मात् परमेशो राज्ञः सप- 
सिविारस्य महज्ञशं घटयामास। अता राजा तम् इत्रामम् अह्कय 

नभाषे, मया सह त्वया पिं यवदतं? रषा मम जायेति कुतो मद्यं 
18 

+ 

९ | 

१९ 

१२ 

४ | 

१९४ 

९४५ 

१९ 

९७ 

९८ 



१९ अध्यायः। सादि पुस्तकं । १९ 

९८ नावादीस्ं ? इयं मम भगिनीति कुताऽवादौः? येनाहं तां विवेष 
९० प्टद्ोतवान्; इ्दानींत्वंतां तव जायां ग्टद्ीत्वा याहि। तदा राजा- 

€ ~ । 

ज्या भ्टत्या सव्वखेः साद्धै तं तदीयजायाञच्च यरटजन। 

१३ चयोादशाऽध्यायः। 
१ इूत्रामालारख मिसरदेण्णाद् गमनं, तेषां पश्यपालकानां विराधः १० लाटः सिदाम्- 

गसनं ९४ दत्रामं प्रतोखरस्य प्रतोज्ञा च। 

९ तदनन्तरं इत्राम् निजजायां लोटच्च सकंलसम्मत्तिच्च ग्टदीत्ामिसरः 

९ प्रस्थाय दच्िणदेश्रं प्राप्तवान्। स इत्राम् पशुभिः ख्णरूपयेख अतीव 
रे धनवान् असीत् | पश्चात् स पूव्नयाचानुसारेण दच्िणस्माद् बेयेला 

दिशं गच्छन बघयेल्खयेा मध्यवत्तिनि यस्मिन स्थाने तस्य दूष्यं सापित- 

४ मासीत्, तत् स्थानम् उपस्थाय पूव्वै खनिभ्भितायाः यज्वेद्याः सन्निधो 
५ परमेश्वरस्य नाम ग्टदीत्ा प्राथंयाच्चक्रो । अपरम् स्त्रामः सङ्गी यो 

लोाट् तस्यापि अड्मेषगादू ष्याणां विद्यमानत्वात् तस्मिन् देशे तयोः 
€ सवासो न समपद्यत । तयः प्राज्यसम्पत्तेः सम्भवात् सवस्तु ता न 
७ ्कतुः। यत इत्रामः पशपालकानां लाटः पशपालकैः साकं परस्पर 
विरोधो बभूवः; तदानीं तस्मिन देशे किनानौयाः पिरिषीयाच मानुषा 

र न्यवसन् | अत इत्राम् लाटम् अवदत्, अददं त्वां विनये, त्वं ममज्ञातिः 

त्वया मचा तव पशुपालके मम पश्पालकैश्च साद विरोधा न भवतु 
९ तव सम्मुखे किं समस्तदष्ो नास्ति? अतसं विनये, त्वं मत्तः एक् 
भव त्वं वामं यादि, अदं दच्िणं यामि; यदा त्वं दचत्तिणं याहि, द्धं 

वामं यामि। 
९० तदा लोट् नेचे उन्मील्य ददश, सोयरयावत् यदन नद्याः सकल 

प्रान्तरं परमेखरस्य उद्यानसमानं मिसरदेग्ररव तस्य सर्व्व जलं 
गिं (ख ज~ ॐ म, १. 

९९ भवति; यतस्तदानौं सिदरोमञखमसे परमेश्सरेण न नाशित । अमा 
लाद यदनः सकलप्रान्तरं मनोानीतं छत्वा पुव्वेदि षं प्रति प्रतस्ये; स्व्यं 

१८२तो परस्परं टयक् बभूवतुः। अपरं त्राम् किनानदेष्ेन्युवास; किञ्च 
लाट् ततप्ान्तरस्थितानां सर्व्वघां नगराणां मध्ये सिदरोम नगरस्य समीपे 

१३ दूष्यं स्थापयामास । तसय सदमे लाका अतीव दुष्टाः परमेश्वरस्य 

गोचरे मदापापिषाश्चाभवन। 

९४ इत्थं इत्रामा लोटि टयक भते सति, पर्मश्र रत्रामं बभाषेत्व नेच 
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२० व्यादि पुस्तकं । १४ खध्यायः। 

उन्मील्य स्थानादस्मात् उन्तरदच्तिणपूव्वपञ्छिमान् वीच्तख। त्वं वावद् १५ 
दूरं जुं श्रोषि, तावतीं भूमिं चिरकालाथं तुभ्यं तव वंश्य च 
दास्यामि । अपरं एथिव्या धूलिवत् तव वंश्र बद्धयिव्यामि; यदि कञ्छित् १९ 
एथिव्याघलो गणयितुं श्रत, तदि तेन तव वं गणयिव्यते। उन्तिष्, ९७ 
द् शस्यास्य द्यं विस्तारच्च मम, तावतीं भूमिं तुभ्धं दास्यामि । तदानीम् १८ 

त्राम् दूव्यमृत्थाप्य हत्राणः समीपस्थितं मस्बीनामकं प्रान्तरं गत्वा 

न्युवास, किञ्च तच परमेशरम् उदिश्य यज्ञ वेदिः निम्ममे | 

€ =. [ 

१४ चतुद शाऽ्ध्यायः | 
१ चतभि नेर्पतिभिः साड पञ्चानां भपतोनां यद्धं ९६३ लाखा लाठनं परदस्तगतत्व 

दूत्रामा पनमाचनं १७ प्रत्यागमनकालं सिदामा राज्ञा मलकोषेदकराज्ञख साक्ता- 

तकरण तस्य कथाकथनचञ्च। 

च्यनन्तरं शनियरोऽम्राफल् नामका राजा, इल्लासरोऽरियाकनामकोा ९ 

राजा, खलमः किदलवेोामनोामकोा राजा, अन्यजातीभ्तिदियलनामको र 
राजा, चेते सिदोामोा विरानान्ना राक्ता सादं अमाराया विशनान्ना 

राज्ञा साजै, अदमावा शिनाननाघ्रा राजा सादं, सिवोविमः शिमेव- 
नान्ना साना सा, सोवराऽथेता विलानान्ना राज्ञा च साड" युवुधः | 

तच सन्य सिदीमः प्रान्तरेऽ्थता लवणसागरेऽमिलन्। यस्मात् ते द्वाद- द 
शए्वत्सरान् यावत् तस्य किदलायोमरुभूपतेवंश्यीभूताः सन्तस्त्रयोदण ४ | 
वत्सरे तस्यावश्ए अभवन् | रूतत्कारणात् चतुद वत्सरे किदलायोा- ५ 
मरराजा निजसद्धातरै राजभिः सद्ित आगत्य, अस्तिरोतक्रगेयिम- 

दशौयान् रिफायीयलाकान हामद्शौोयान् सुघीवलाकान् एएविकिरि- € 
यांयविमरेश्ीयान् र्मीयलाक्ान् ख्लपारणप्ान्तरं यावत् सेयीरपनव्व॑त- 

निवासिना इदारीयलाकांश जिगाय। अपरच्च तें तसात् पराद्य ऽ 

खशमिस्पटाऽयेता कारे मध्येन गत्वा, अमालेकीयलाकानां छतसं देशं 
इत्ससान् तामर निवासिन डमोारीवलाकान् पराजिग्युःअतरणव सिदोा- 

मेराजा, अमाराराजां, अदमाराजा, सिवायिमराजा, विला खथेत ल 

सायरराजा, चमे पच्च राजाना मिलित्वा ण्लम् दशस्य किदलायोमर- 

साजेन साधं, अन्यजातीयानां तिदियलराजेन साद्धं, शिनिवरोऽस्राफ- 
ल्राजेन सां, इत्वासरो अरिवाक्राजेन साध, सिदीमप्रान्तरे युधं 
कत्तु मारभिरे। तदा तस्िन् सिदोम् प्रान्तरे शिलएजतेः खातानि खासन्, ६५, 
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१५ अध्छायः | अदिपुसतकं। २९. 

ततः सिदोममाराराजान पलायमाना तेषां मध्ये पेततुः शेषाख 

९९ पर्व्यतं पत्यपलायन्त । तस्मात् ते सिदोममारयोाः सव्व सम्पत्तिं भच्यद- 
६२ वाणि च लोठयित्वा प्रतस्थिरे। अपरम् इत्रामा भ्ाटपुन्चं सिदोाम- 

निवासिनं लाट तदीयां सनव्वसम्प्तिच्च निन्युः । 
१९ तदानीम् खकः पलाख इत्रीयम् इत्रामं वात्ताम् अवदत्, तदा इत्राम् 

इष्कोल अनेरश्च भ्राता डमारीयस्य मस्ीपान्तरे न्यवसत्; इत्रामस्ते 

५४ च सहाया आसन । शच॒मिः खोयम्राटपुच्लो टत इतिवात्तै रुत्व 
त्राम् खश्टहजातान् अद्ादश्णधिकश्तचयशित्तितभ्ययान् सुसच्नान् 

५५ छृत्वा शतचरणा पञ्चात् धावित्वा दान्नगरु यावत् गतवान् । अनन्तर 

खभ्टव्यान् दिघा विभज्य रजन्यां वैरिणः प्रति आचक्रमे; तता दम्मे- 
१९ षका वामस्थितं हावानगरं यावत् तेषां पश्चात् अधावत् | ततः सव्वं- 

सम्पत्तिं खम्पाटपुच्लं लाटः त सम्प्रत्तिच्च यावितः सव्यान् लोकां परा- 
वत््यनिनाय । । 

९७ इत्यं इत्राम् किदिलायोमरं तस्य सहावभूपतोंच्च जित्वा प्रद्यागत- 
वान् ; तदा सिद्धम राजा तं सात्तात् कत्ते वीप्रान्तरम् अथतोा 

९८ राज्ञः प्ान्तरं उपतस्यो । अपरच्च सव्वौपरिस्येच्वरस्य यदा मलकीषे- 
दकं नामा शएलमेा राजा पूपान् बाच्तारसच्च नीत्वा इत्राम इव्याशिषिं 

१९ जगाद, गगण्यियेः खामी सव्वापरिस्थ इंशखर इनत्रामा मङ्गलं 
२० करियात्। स्वापरिस्थ रंखसे धन्यो भवतु, स तव वेैरिणस्तवेव हस्ते 

समर्पितवान्; तदानीम् इत्राम् सर्व्मबव्याणां दशमांशं तस्मे ददौ, 
९९ अनन्तरः सिदामा राजा इत्रामम् अचत्ते, त्व सव्वां सम्पत्ति उटदहाश ; 

२२ किन्तु लाकान् मह्यं रहि । तत इत्राम सिदोमोा राजानं प्रत्युवाच, गगण- 
मेदिन्योः खामिनः स्वापरिस्थितस्य परभाः परमेखरस्य नाम्ना पमान 

२२ कथयामि, मम युवलोाकें यद अभाजि; अपरः मम सहकारिण नेर 
इव्काल् मसि, खतेषां यो भागः प्राप्तव्यस्तं परित्यज्य यद्यदस्ति तत् 

२४ तवेव तितु । चदम् इत्रामं धनिनं अकावेम्, णतां कथां यथा न वच्छसि 
तदथं त्वदीयमेकं चं उपानदन्धनरच्लं वा नाहं ग्रदीव्यामि 

क 

१५ पच्चद् श्ञष्ययः | 
९ दूत्रामाऽपत्यं दातुं तद्पत्याय किनानदेश दातुम् दञखरस्य प्रतिज्ञानं दृञ्रम् 

दिश्य टत्रामा बल्िद्ानञ्च। 9 
[प + ॐ 8.4 

५ श्तद्घटनासु सतीषु परमश्र इत्राम खप्रदहव दशन दक्वा वाच. 
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२२ अादिपुस्तकं । ९५ अध्यायः । 

मेतां बभाषे, हे त्राम् मा मैषीः अदं तव फलकरूपो मदहापारि- 
ताषिकरूपञ्च। तत त्राम् प्र्यूचे, दे पभो परमेशखर त्वं मह्यं किं 

दास्यसि? अहं खयम् अनपत्यः किञ्च रख्तददम्मेषकौयदलीयेषरनामकोा 

मम गरदहस्य नाधिकारी विद्यते । सत्राम् पुनरवदत् पश्य मह्यम् 

पन्यं नादाः सुतरां मम ग्टहजातः कापि जना ममेोत्तराधिकारी 

भविव्यति । तदानों परमेशखर इत्रामं षति इति कथां कथयामासस 

जनस्वदीयोात्तराधिकारी न भविष्यति ; किन्तु यत्तवौरसपुत्चो जनि- 
ष्यते सरव त्वदीयोत्तराधिकारी भविष्यति । अनन्तरं स तं बह्िशा- 

नीव जगाद त्वम् अन्तरीच्तं निरीच्य वदि नच्तचाणि गणयितुं शक्रोषि 

तदि गणयन् न्रूदि । साऽपरमपि कथयामास, णतादृश्स्तव वं भवि- 
प्यति; तदानीं तस्मिन परमेशखरं विशखसति सति स तस्य विशसनं 

पुखाय गणयाञ्चकार | ततः परमेश्वर स्तस्मे कथयामास ; यस्त्वाम् र्नं 

दषम अखधिकारयितुं कस्दीयानाम ऊरुनगराद अनिनायसरव पर- 

मेश्वरोाहम्। तदा स बभाषे, ह प्रभो परमेशखर अमेन दशमधिकरि- 
व्यामीति कथं ज्लास्यामिः परमेश्चर अचचकच्ते त्वं चिह्ायणं गोावत्समेकं 

चिदहायणं कागीमेकां चिद्ायणं मेषमेकच्च पुनः कपोातमेकं पारावतमे- 

कञ्च मां निकषानय । ततः स तान् पशून् तस्य समीपम् अनीय द्धिख- 

ग्डो लव्य खरडेकस्यागेऽन्य खण्डं नि द ; किन्तु वि दङ्ान् न दि खण्डी चकार। 
अनन्तरः दिंखविदहगेषु तेषां म्टतपश्रूनाम् उपरि पतत्सु इत्राम् तान् 
अपसारयाञ्चकरो। तता दिनकरस्यास्तकाले इत्राम् अतीव निजितः सन् 

अन्धतमसभयेनाक्रान्ताऽभूत् । तदानीं परमेखर इत्रामम् उवाच लव 
सन्तानाखतुःप्रतानि वर्षाणि परद्र प्रवत्स्यन्ति दास्यं कम्म॑कु्वाना 
केशं भेच्छन्ते च निश्ितमिदं विदि; किन्तु यच्नातीय लोकाः तान् 
दास्यं कम्मे कारयिष्यन्ति तानदं दण्डयिव्यामि; ततः परः ते प्राज्यं विणं 
ग्टड़ीत्वा तस्माद् देत् निगमिव्यन्ति। अपरं त्वया च्तेमेण युव्वेयुरुषाणां 
सच्निधिं गमिष्यते अतोवजरताशसण्नं लघयते । अपरञ्च तव वंशौोयञ्च- 

तुधैःपुरुष र्नं देशं प्र्यागभिष्यति; यत इमेारीवलाकानां टजिनमद्यापि 
सम्पणेत्वं न व्रजति। स्तं गते सवितरि तमिखे च सति तयोः खण्ड- 
श्ेण्येो मध्येन चु्लीधूमा वङ्किप्रदीपश्च चेलतुः । अपरं तस्मिन्नेवाहनि 
परमेखखर इत्रामा साकंनियमं निर्णीय कथयाञ्चकार खतां मिसरीय- 

९ 9 

१९ 

१२ 

१३ 1 

१९४ 

१८ 

सरितम् आरभ्य पराब्राभिकां हतं नीं यावत् केनौयानां किनसी- १९ 
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१६ अध्यायः । आदि पुस्तकं । ९३ 

९० यानां कद्मानोयानां दत्तीयानां पिरिवौयाणां स्फियीयानां स्मो- 

९९ रौयाणां किनानोयानां गिगासी यानां विवूषीयानाञ्च निखिलान् देष्णन् 

तव वंशवाहं दास्यामि। 

श भ 

१९ षाडशाऽध्यायः। 
९ साय्या दूत्रामद्ाजिरयेारद्धाद्ः ४ खामिन्या दुःखमनभय इहाजिरायाः पलायनं 

दूखरान्ञया तस्याः प्रत्यागमनच्च। 

५ तस्येत्रामा जाया सारी बन्यासीत् किच्च मिसरीया इाजिराना- 

₹ मिका तस्या द्स्येकासीत्। ततः सारी डत्रामम् अवदत् परमेखरेणाहं 
बन्ध्या कछ्तास्मि ततोहं तवां विनये तवं मदीयामेनां दासीमुपगच्छ, तेना 

३ तस्याः प॒च्चं पा्यामि ; तदा इत्राम् सारीवाक्ात् तदङ्गीरतवान् । तद् 
किनान्देष्र इत्रामः प्रवासस्य दशवष गतेषु तस्य जाया सारी तां 
मिसरीयां इाजिरां दासीं नीत्वा खखामिनम् इनत्रामम् उदादहयाञ्चकर | 

४ अनन्तरम इत्ररमि हाजिराम् उपगते सा गसिणो बभव); किञ्च 

सखकीया गभाऽभवत् डति विज्ञाय सा खखामिनीम् अवमन्त॒म् खार- 

५ भत। ततः सार इत्रामं बभाषे मां प्रतोत्यन्यायस्य फलं तुभ्यं भवेत्; 
मयायाखीया दासी तव कोड दत्ता साधुना निजगभे विदित्वा माम- 

ई वमन्धते; परमश्चरण्व त्वां माञ्च विचारयतु । तत त्राम् सारी जगाद 
पश्य सा दासो लदौया तवैव इस्तगतात्ते; त्वदिच्छानुसारेण तां पति 
व्यवद्धरु; तदा सारी इाजिरां प्रति काठिन्यं यवजदहार ततःसा तस्याः 

° समीपात् पलायाच्चको । ततः परमेखखरस्य दूतः शूरः पथि मध्येप्रान्तरं 

कस्यचित प्रखवणस्य समीपे तां निरीच्छ पावाच, ङे साय्या दासि 
८ इाजिरे, त्वं कुत आगतासि? कुच च गमिष्यसि? ततः सा प्रद्युवाच 
< खखामिन्याः साय्थाः समीपात् परलायेदम् | तदा परमेखरस्य टूतस्तां 

१० जगाद त्वं खखामिन्धाः समीपं पराडत्य तस्या वश्ीभव । परमेखरीय- 

दूतः पुनः पोावाच तव वंशे बाडल्यात् खगखे यथा भवेत् तथाहं तं 

९९ वद्धेयिव्यामि । परमेश्स्स्य दूतः पुनस्तां बभाषे पश्च तवोादराद् यः. 
प्ल जनिष्यते तस्य नाम इसमायेल् (अथंत ररः ष्यणातीति) करि- 

१२ श्यसि यतः परमेख्रस्तव दुःखस्य कथां श्रुतवान् । साऽबाध्यः पुमान् 
भविष्यति तस्य इस्तः सव्वघां विरुद्धं स्थास्यति सव्वषां इस्ताञ्च तस्य 

१३ विरुद स्थास्यन्ति ; स च निजभ्नातणां प॒व्यैदिशि निवव्छति। पर 
2३ 



२8४ व्रादिपुस्तकं | १७ अध्यायः | 

इाजिरा खया साकंयःपरमेश्रः संललाप तस्य नाम मद्शवतचर इति ९५४ 
चको | यतः सा कथयामास किमदं मद्श्वं नादष्राम्? किच्च तस्य पदे 
€ = © [प £ ५ ७ न 

नाम बेलहयरायी (अथयतःखयजीवी मद्शकस्य प्िरिति) चक्र । स 

पटिः कादश्मेरदा मध्ये विद्यते। अनन्तरं इालिरया पचत प्रखते त्राम् ९५ 
इाजिराता जातस्य तस्य पुच्छस्य नामधेयम् इस्मायेल् इति चकं । इत्रामः ९६ 
खडश्ीतिवत्छरवयसि हाजिरा तस्य पु चं इस्मायेलं पसुघुवे | 

१७ सप्रद शाऽध्यायः। 
१ इूब्रादिमा सदेशखरस्य नियमस्थिरीकरणं तन्रियमस्य लच्छ लकक्द्; ९५ साय्धा 

1सचिनिमयः पन्चप्रसवकथनं २२ इत्राोमा इस्मायेल प्र्टत्तोनां लककदनच्च। 

इत्राम ऊनफ़तवत्यरवयसि परमशखरस्तं द्णन द्त्वा जगाद, 

सव्यैश क्तमान् ईरा मम समन्तं धम्मं माचरन् सिद्धा भव । अदं 
त्वया सद्ध खनियमं निर्णीय त्वां ग्रं बड्धयिव्यामि। तदानीम् इत्रामि 
द्व्डवत् प्रणमति रंश्चरस्तेन साडम् आालप्य कर्थितवान् पश्यादहमेव 
त्वया स्तः खोयनिवमं संप्रधारयामि त्वं बजातीनाम् आदिपुरुषो 

भविष्यसि किच्च तव नामधेयम् सत्राम् (अथात् मदापितेति) पुन ५ 

नै स्थास्यति किन्त उत्रादीम् ( अथात् बडलोाकानां पितेति) नाम 

भविष्यति| यतोदं त्वां बङ्जातीनामादिपुरूवं छत्वा तव वंशं ्ट्ं ९ 
वरयिष्यामि किच्च तत्त बडजाती जनयिष्यामि राजानस्वत्त उत्प- 
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त्यन्ते। अददं त्वद थें तव भाविवंश्णयञ्च यं नियमं निर्णीतवान् सचिरू- ७ 

स्यायी भविष्यति; ततादं तव त्वदीवयभविवंशस्य दखसे भविष्यामि। 

अपरः त्वमिदानीं यस्मिन् किनान् रें प्वससि निखिलभिमं देशं तुभ्यं ८. 

तव भाविवंश्ाय च चिरकालमधिकत्तः दास्यामि ; तेवामद्म् ईरो 

भविष्यामि। पुनरीखर इतब्राह्यौमं जगाद त्ववा त्दीयभविवंश्ेनच ९ 

पुरुवपरुम्यरां यावत् मम जिवमः पालयिष्यते। त्या सादं त्दीयभा- ९० 

विवंष्न च सादधंमम यो निवमः पालयितव्यः सर्घः; युद्याकं सकल- 
युक्लापव्यानां त्वक्केदनं भविष्यति युश्राभिः खखलिङ्ाग्रचम्भेरि छिन्ने ९१ 
तद् युष्माभिः साकं मदीयनिवमस्य चिक्क भविष्यति। युष्माकं पुरुवघर- ९२ 
म्परराणां खख पुच्लापत्यस्यादिनवयसि त्वक्कदनं भविष्यति किच्च तवा- 
नोरसो विदेशीयो यः पुच्चत्तद्उटहजाता मूल्येन करोता वा भवति 
तस्यापि त्वककेदनं भविव्यति। तव छदजातस्थ मूल्येन क्रीतस्य वा १९ 

| 
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९७ अध्यायः | अदिपुस्तकं। शटि २५ 

बालकस्य त्वकक्छेदनम् अवश्यं कत्तवयं तेन चिरकालाय युष्राकं मांसे 
९४ मदीयनियमचिङ्क स्थास्यति । किन्त॒ वस्य पुमपत्यस्य लिङ्गाग्रचम्मंकेदनं 

न भविष्यति स मम नियमभञ्जनात् खलाकानां मध्यत उच्छेतष्यते। 

९५ तदनन्तरम् रंश्वर इत्राहयीमं बभाषे त्वं तव सारीं (अथात् कुलीनां) 
जायाम् इतःपरं सारोद्युक्रा माङ्य तस्या नाम सारा (राज्ञीति) जातं। 

९९ अदं तस्मे खाशिषं वदामि तस्या गभजं पुच्मेकं तुभ्धं ददामि तस्ये वर- 
मिमच् ददाम्यहं सा नानाजातीनाम् आदिमाता भविप्यति किच्च तस्या 

९७ वं नानाजातीया पतव उत्प््छन्ते । तदानीम् इत्रादीम् दण्डवत् 

पणतिं छत्वा हसन् मनसि कथितवान् पुरुषस्य एत वत्र वयसि कि पुच्तोा 
९८ जनिष्यते?. नवतिवत्रवयसि सारा किं य॒न्तं प्रसविष्यति? तत इत्रा- 

५८ हीम् रखर जगाद् इस्नायेल तव गोचरे जीवन् तिष्छतु | तदानीम् खरः 
कथयामास तव जाया सारा त्वदथं निशितं युच्च प्रसविष्यति त्वच्च 
तस्य नाम इस् हाक (दास्य) इति करिव्यसे अदन्तु तेन साधं तदीवभा- 

२० विवंेन च साधं चिरस्थायिनं नियमं निर्व्यामि। तचा इस्मावेलीयां 
तव घ्रार्थनामपिु. स्तबानदं; पश्याहम् आशिषा तं बङ्कप्रजं छत्वा 
तदीयवंग्रम् श्टशं वद्धंयिष्यामि; तस्माद् दादश राजान उत्पत्छन्ते तमं 

२९ महाजातिं करिष्यामि। किन्तु भविव्यदत्रस्यास्मिन् काले साराया 

९ गर्भेतव व इस्हाक् मुचो जनिष्यते तेन सारः खीयनिममं निर्ेष्याग्य- 
हम् । इत्यं संलप्येश्वर सत्रादीमः समी पराद् ऊँ जगाम । 

२२ अनन्तरम् इत्रादीम् इस्मायेलं युच्च खोयग्टहइजातान् मूल्येन क्रोतान् 

खग्टहस्थितान. सकलान् पुरुषां ख ग्ट दत्वा रखरस्याक्तानुसारेण तस्मि- 
९५ न्नेव दिने सर्व्वघां लिङ्गाग्रचम्म चिच्छेद | इत्राद्यीम ऊनश्रतवत्छरवयसि 
२५ सति तदीयलिङ्गाग्रस्य त्कूष्छेदनं बभूव । किच्च तस्य पुच्स्येस्माये लस्त्र- 
२६ योदश्रवत्सर्वयसि सति लिङ्गाग्रस्य त्वक्कछेदनं बभूव । इत्थम् अत्राहीम- 

२० स्तस्य पु चस्येस्मायेल रखकस्मन्नेव दिने त्व क्च्छेदनं बभूव | अपरः तेन 
सार्बं' तस्य ग्ट जातानां मूल्येन कौतानाम् अन्यजातोयानां तस्य ग्टइ- 
स्थितानां स्व्व॑घां पुरुघाणमेव लिङ्गाग्रस्य त्क्ङ्छेदनं बभूव । 

१९८ अष्टादशोऽध्यायः । , 
९ दूत्रादोमः ख्गवाणां याणं दू-तानाभ्ातिण्यविभध्रानं तेः सद्र संलपनं १९ तान 
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२९ 1.  च्ादिपुतकं। ९८ अध्यायः । | 

मा दभेयितु सिदेामदिशं प्रतोत्रारौमा गमनं २२सिद्मारक्ताथे इत्राोमेा 
निवेद नञ्च। 

अनन्तरः मध्याङसमये मम्नीनामकोद्याने इत्रादीम् खीयद्रष्यग्टहद्ारि 

समपाविशत् तस्मिन्नन्तरे परमेखरस्तस्म दश्रान द्द् । तदास खला- 

चने उन्मील्य सम्मखे समपस्थितान् चीन परुषान् ददश; किच्च टृष्व 

सात्तात् क्तं दूव्यद्ारात् वेगेन गत्वा भूमिषः सन प्रणम्य कथयाञ्चकार 

दे पमो निवेदयामि वदि मां प्यनुग्रदाऽल्ि तहिं ्टव्यस्यास्य स्थानात् 
न यास्यसि । विनयं अल्यतायम् आनयतु तेन युयं पादान् प्रच्याल्य 

पाद पस्यास्य मूले वि ख्राम्बत । अपरः किञ्चित् खाद्यं मयानीते तेन खखान्तः- 

करणम् आप्यायध्वम् पाद् अयिष्यघ्वे ; तद्धेतो युयं खदासस्य समोपम् 

अगताः । तदानीं ते प्रलूचः त्वया यदुत तदेव कियताम्। तत इत्रा- 
दीम च्तिपर दृव्यण्टद सारायाः समीपं गत्वा बभाषे मोधूमचुगानां छेट- 

काचचयं तायेनाभिषिचय चुल्यां प्रतप्य तूण पूपान् कुरू । तत उत्राीम् तूं 
गोष्ट गत्वा उत्तमं कामलं वत्समेकं एदीताग्व्याय द्दो;सतंभकटिति 

पपाच। तदानीं द्धि दुग्धं सिडवत्पललच्च समानीय तेषां सा्तात् 
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स्थापयामास ; किञ्च स पादपमृले तेषां भुञ्जतां सन्निधो तस्था । अनन्तरं 
ते तं पप्रच्छुः तव जाया सारा कुच? स कथयामास पश्यतसा दूष्ये 
विद्यते । तदा तेषामेकः पुरुष उवाच अम् आगामि वत्र स्यास्मिन् 
समयेऽवश्यं पुनरागमिव्यामि पश्य ततपृव्ं तव जायायाः सारायाः पुल 

रखकोजनिष्यते।रख्तां वाचंसारादूव्यद्ारे तस्य पञ्चात् तिषन्ती खुश्राव। 

तदानीम् इत्राद्ीम् सारा चातीव ढद्धावास्तां साराया रजेापि न्यव- 

तेत | ततः सारा हसन्ती मनसि बभाषे, मम मत्पद्युख छद्धावस्थायां 
किमेतादृश्र आनन्दो भविष्यति? तदा परमेखर इत्राद्यीमम् खआचस्यो 

खीयवाद्धव्यकाले किं निखखितं पन्नो जनिष्यते इति चिन्तयित्वा सारया 
कुता सितं? परमेचखरस्य किं कम्भासाध्यम्? अागामिने वत्छरस्या- 

स्मिन् समयंद्ं परादव्यागमिष्यामि तदा सारायाः पुच्चो भविष्यति । 
ततः सारा वितथं बभाषे नादइमदहासिषम् यतः सा विभयाश्चकार। 

ततस्तनाचे स्य तमदहासीः। 

ततःपरं ते पमांस उत्थाय तस्मात् स्थानात् सिदामा दिशं प्रतस्थिरे। 

तदानीम् इत्राहीमि प्यानं दणशवितुं तः साद्धं व्रजति परमेश्वर 

उवाच, यत् कत्तेमद्म् उद्यतास्मि त् किम् ञत्रादहौमा मोापायिष्यामि ; 
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१८ अध्यायः । दि पुस्तक । २9 

९८ इत्राहीमे महती बलवती च जातिरेका जनिष्यते धरिल्याः सव्वा जाति- 
१९ स्तस्मात् मङ्गलं प्राप्यति । अदं तं जानामि स निजानि भावीन्यपव्यानि 

परिवारं परमेश्चरौववत्मनि चलितुं न्यायं धरम्म॑ञ्च कन्तेम् ादेच्छति ; 
९० तेन इत्राहीमं परति परुरुखरोक्ता परतिज्ञा सेत्यति । परमेशखरोाऽपरम- 

प्यवदत् सिदोमीय अमोारीयख महाशब्द उत्ति तेषां पापम 

२९ अतीव गुरुतरः तत्कारणाद् हं अधोबष्टुं गत्वा मत्सच्चिधिमागतश्रब्दा- 

नुसारेण ते लोकाः सव्वधा छतवन्ता नवेति वेदिष्यामि। 
२२ पथ्ात् तो परमांसी तस्मात् स्थानात् पराव सिमा दिशं जम्मतुः ; 

किन्त उत्राहोम् परमेश्वरस्य समच्ं तदानीं अप्युल्यित ख्व तस्थो। 
२३ तत इत्राहयीम् समोपं गत्वा जगाद त्वं पापिभिः साड धाम्मिकानपि 

२४ नाशयिष्यसि किं? नगरस्य मध्ये पञ्चाशत् जना धाम्मिका भवितुं शच्छन्ति 

तनमध्यस्थितानां पञ्चाश्तधाम्मिकानां छते तत् स्थानं न रच्तन् किं विना- 
२५ प्रयिष्यसि? पातकिभिः समं धाम्मिकानां विनाशनं कम्मे त्वत्ता दूरे 

तिष्तु ; धाम्मिक्रानां पापिभिः समानकरणच्च तत्ता दूरे तितु | सव्वे- 
९२९ मेदिन्या विचार्यिता किंन्यायं न करिष्यति? ततः परमेशखरः कथया- 

मास यद्यहं सिदोमनगरे पञ्चात् जनान् धाभ्मिकान् पश्यामि तहिं 

२७ तेघां निमित्तात् तत् सव्वं स्थानं रच्िष्यामि । तत त्राद्यीम् कथयामास 

२८ पश्य मयि ग्टदि भस्मापि सति प्रभुं प्रति कथां कथयितुं उद्यतोस्ि। 
यदि पञ्चाशत् धाम्मिकाः पञ्चोना भवन्ति तदि पञ्चन्धुनत्वात् किं सव्व 
नगरं विनाश्विष्यसि? तेन कथितं, पञ्चचत्रारिश्त्सु प्राप्तेम्बपि तदं 

२९ न विनाश्यिष्यामि। स तं पुनरवदत्, तच यदि चत्वारिश्रत् जना 

२० लभ्यन्ते? तेनाक्त, चत्वारिग्रत्स॒ पापेष्वपि तन्न करिष्यामि; पुनस्पिस 
कथयामास, चेत् प्रभु नं विरुजिष्यति, तदा पुनः कथयामि; यदि तच 
किंत जना प्राप्यन्ते ? स उक्तवान,चिं एच्जनेष पाफेव्वपि तन्न करिष्यामि । 

स उवाच, पश्य, प्रभ परति मया च्तोभरह्ितेन पुनरपि कथ्यतेयदि 

३९ तच विंशति जना लभ्यन्ते? सडउवाच, विशता जनेषु प्ाप्तष्वपि तन्न 

देर नाश्यिव्यामि। स पुनरुवाच खतन प्रभु नकरात्छति, कवलम वारमेकं 
कथवामियदि तच द्श्जनाः प्राप्यन्ते? स उवाच, दग्सु जनघु प्राप्तेष्वपि 

२२ तन्न नाश्यिव्यामि। तदानीं परमेखर इत्राह्यीमा सादं इत्यं संलापं 
समाप्य प्रतस्ये, सत्रादीम् च खस्यानं प्रतस्ये । 

ॐ 
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८ अदि पुस्तकं । १९ अध्यायः। 

१८ ऊनविंशे(ष्यायः। 
९ दुतद्वयस्य लाठः समोपागमनं, तो प्रति सिदामोयानां दुराचरणं लार्तत्क 

न्यानां रच्चणं, सिदामोयलाकानां लारख्ियाश्च विनाशनं २७ सिद्ामा विनाशाद् 

दूब्रारीमादे रक्तणं २० लारस्तत्कन्यथाख दुराचारात् मायाबोयाग्नानौयलाका- 

नाद्चोत्पत्तिख । 

अनन्तरः सन्याकाले खर्गवदृती सिदोमनगरमुपागतेो, तदा नगर- 
दार्खुपविष्धो लाट तो विलोकय समुव्याय ता साच्तात् चकार भूमिलम्- 
शिराः परणम्य कथचयाद्धकार् च, खे मदीयप्रभ विनये, अद्य यामिन्याम् 
रुतस्य दासस्य गेहमागत्य वसतां पादान् प्रत्तालयताच्च; ततः प्रद्यष 
उत्याय गन्तव्यं ख्यानं गमिष्यतः। तदाता कथयामासतुः नहि, आवां.“ : 

छतसं यामिनीं वत्मन्यव स्थास्यावः। तता लाटातीव यतित ता परा- 

वक्यं तन समं तदीयनिवश्नं प्रविविष्रतुः; तदानीं स तयोः क्रते 

किर हीन पूपादीनि खाद्यानि समासादयाञ्के, ता च बुभुजाते । किन्त 
तयोः एयनात् पूते सिदोमनगरीया बालादिरडपण्छन्ताः सकललेाकाः 

चतुदश: समागत्य तस्य गेमारतवन्तः । किच्च लाटमाद्य जगदुः, 
अद्य यामिन्यां यै मनुजास्तव गेहम् चागमन्. ते कुच?तान् वद्धिरस्माकं 

समीपम् अनयः, वयं तानुपगमिष्यामः। तदा लोट् वहिरागत्य द्वारं 

रुद्धा कथयामास, दे भ्रातरो विनयेदम् र्तादृशं मा कुरूत। 
पश्यत मम दे अनृएकन्धे असते, ते युष्माकं समीपम् आनयामि युयं 
ताभ्यां समं ययेद्टाचारम् आचरत, किन््वेते मनुजो पति किमपि मा 
काट, यत रुतो मम गदम् अशि्ियतां। तदानीं ते कथयामासुः 
अपसर; पुनरूचुः रख रका विदेश मध्येऽसाकं पवस्तम् अआगल्य 

स्माकं वि चारयिता भवितुमिच्छति; इदानीं तभ्धाप्यतीव दुराचारत्वं 

पति करि व्यामः; ततस्त लाटः पति समाकाम्बन्तः कवाट भ्त जम्मः। तदा 
तदी लोको देः खसमीपं एदान्तरः लाटमाकष्यानीय दारं रुरुधतुः 
किन्त दारसमीपस्धान् च्तयान् मता वा लाकान् अन्धान् चक्रतुः; ततस्ते 

दारम् अज्विच्छन्तः परिश्खमः। अनन्तर तामनजेलोटे कथयामासतु 

अस्मिन् नगरे त्वदोया अपरे कोकंसन्ति? पुच्लाःपुद्या जामाचादवञ्च 
तदीयायेये लाका णख्तस्मिन नगरे सन्ति तान् सकलान् रखतत्स्थानात् 
नय । यत आवाम् इद स्थानमुत्त्यावः परमेश्वरस्य साच्तात् रतस्य 

नगरस्य मद्ाध्वनिरूदतिषप्। अतः परमेश्वर खतन् नगरम् उच्छेततं 
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१९ अध्यायः । आअदिपुस्तकं। २९ 

आवां प्रदितवान् तदा लाट् वहि गत्वा तस्य कन्धाग्रहराद्यतान् जामा- 
तुन् उवाच, उच्तिटत, अस्मात् स्थानात् वद्िभेवत, परमेश्र रखुतन्नरगरः 

१५ उच्छत्छति ; किन्त तस्य जामातर स्तम् उपहासकमिव बबुधिरे। अपरं 
प्रभाते सति दूत णे्रयन्तो जटं जगदतुः, उत्तिष्ट. या खोया जावा, 
ये दे कन्ये चाचासते, तासं नय; नो चेद् नगरीयदण्डेन विनंच्यसि। 

९९ तापि तस्मिन् विलम्बमालम्बमाने सति परमेखरस्यानुग्रद्ात् तो तस्य 
तद् जायाया दयोः कन्ययेश्च हस्तान् त्वा नगरस्य वदि नीत्वा तान् 

१७ सथापवामासतुः । इत्थं तान् वहिः छत्वा तयोरेका लाटः जगाद, पाण- 
रच्ताथे पलायख, पञ्चात् न वीच्तख, किच्च खघां प्रान्तराणम् मध्येपिमा 

१८ ति ; पव्व॑तं पलायख, ना चेद् विनंच्छसि। तदा लोट् प्द्युवाच, द मम 
१९ प्रमो, इव्यं नहि ; ड दानीम् त्वं मव्राणान् रत्तितुम् खतस्मिन् भ्टव्येऽनग्रदं 

महतीं दयाच्च छतवान्; अद्ध पव्वेतं पति पलायितुं न श्नमि; पथि 
२० विपदि स्यां सियेदहं। पश्य, इदानीं पलायितुम् अदा-वन्नगरं निकटे 

वत्तते, तत् च्तु्रमलते, तच पलायितुम् आज्ञापयतु, तत् किं च्षुस्थानं 
२९ नदि? तेन मम पुणा जीविव्यन्ति। ततः सावदत्, भं, तलामनग्द्यतदपि 

२९ खीकरोमि, लया यद्नगरुजिमित्ं प्राश्यते तच्र ना्विष्यामि । किन्तु च्िपं 
तत् स्थानं प्रति पलावख, वतस्वयि तच नापस्थिते नाद्धं किमपि कर्त 

९३ श्च्यानमि। तस्मात तस्य स्थानस्य नाम सायर् (तं) इत्यभवत्। ततो 
९४ लोटि सोवरनगरं परविशति सति एथिवां भास्कर उदिवाय। तदानीं 

परमेखखरस्य समीपात् अथेत आकाशात् सिदोममारयारूपरि परमे 
२५ रेण सगन्धकाम्रो खष्े ते नगरे स्व्वपान्तरः तज्नगरनिवासिना नरा 
२९ उद्भिदश्च सव्वं विनाशिताः । तदानों लाट जाया पच्चादिषटि दर्शनात् 

लवणस्तम्भ बभूव । 

९७ अपरम् इव्रादीम् प्रातरेव समुव्याय पाक् यच परमेश्वरस्य सात्तात् 

रम तस्यो, तयोपस्थाय सिदोममोरो तत्छव्वपान्तरभूमिद्च परति वीच्ताञ्चके, 
९९ तदा तस्माद शत् बङ्किकुण्डस्य धूममभि व धुमं उव्थातुं द द्र । किन्त्वी खरः 

तत्प्ान्तरस्थितानां सव्व नगराणां विनाशकाले अत्रादीमं सस्छार, तद्धेतो 
लटो बासस्थाननगराणां विनाशकवङके मध्यात् लोाटं निगेमयामास | 

३० ततः परं लाट सोयरि वत्तं श्ङ्गमानस्तस्मालरिग्य खीयदुडटभ्यां 

३९ सा गिरो न्युवासः; ततः स तस्य दे कन्ये च गु्भायां ऊषुः। अनन्तरं 
तस्य च्या कन्या कनिष्ां जगाद, आवयोः पिता टः, किच्च सासा- 
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३० आदिपुस्तक। २० अध्यायः। 

रिकव्यवदारानुसारेण आवामुपगन्तुम् अस्मिन देष कापि पुरुषो 
नास्ति। आगच्छावां पितरं गस्तनीरसं पाययावः पितुर्बैशरच्ताथै तेन साद्धै २२ 
श्रयावड्े च। अपर तस्यां रजन्यां ते खयितरं दात्तारसं पायवामासतुः दद 

तस्य च्येा कन्या गत्वा पिचासाकं सुखाप च, किन्तु सा यत् सुखाप 
उल्थाय जगाम च, तत् लोट् न ब॒र्बुघे। पर$हनि सा ज्येष्टा कनिष्ा- २४ 
माद, पश्चादहं गतरजन्धां पिचा साडढंम् अखयं ; गच्छाद्य यामि- 
न्यामपि पितर जात्तारसं पायवावः; ततस्तं पितुवंशरच्ताथं गत्वा तेन 
साधं शेष्व | तदा तस्यं र्जन्धामपि पितरं गेस्तनीरसं पाययामासतुः, २५ 

तस्य कनिष्छा कन्या तेन सादे सुखाप च; किन्तु तया यत् ्रयितं उत्थाव 
गतच्च तत् लाट न विदामास । स्व्यं लटो देरव कन्ये खपिटटता ३९ 
ग्भिंर्येः बभूवतुः । अनन्तरः ज्येा कन्धा युन्लं प्रख्य तस्य नाम मायान् २७ 
चक्र; स इदानीन्तनानां मायावीयनराणाम् अादिपिता। कनि्ापि इल 
कन्धा युच्च पूय तस्य नाम विनम्मि चकं, स रदानीन्तनानाम् अम्मा- 
नौयनराणाम् खादिपिता। < 

+ 

२० विंशतितमेऽध्यायः। 
१ दूत्रादीसः खभाय्याया भगिनोकथनात् तद्धाय्याया अवीमेलकाग्टदोतालं, खम्रे इख. 

रभत्सेनात् इत्रारीमे जायाया द्ानञ्च। 

अनन्तरम् इत्राहीम् तस्माद् दलत्तिणदेषं परति गत्वा कारश्ष्रसो 

म॑ध्यस्यितगिरस्प्ररेशं पविश्च न्यवसत् । किन्त॒ इव्रादहीम् खजावां सारं २. 
परति कथयामास, साममभगिनी, डति कारणात् गिररोा राजा अवी- 

मेलक नरान् प्रडित्य सारं जग्राह । तते यामिन्याम् इखरः खप्रे निक- ३ 
षावौमेलंकं अगव्य जगाद, पश्येयं तया ए्टद्धीता योषित् तव ग्टद्युहेतुः, 

यतः सा खामिनोएा। किन्त्व वीमेलक् तामनुपगत्य बभाषे, हे पमे निदा- ४ 

षामपि जातिमेकां किं विनाश्यिव्यसि? खषा मम भगिनीति कथांकिंस 

पमान् मह्यं नाकथयत् ? किञ्च ममेष भ्रातेति कथां किमेषा नाकथययत् ? ५ 

अतो मनसः सारल्येन स्तया निद्ाषत्वेन च काय्यैमिदम् अंकरवं। 
तदानीम् रं्चरः खभ्रे तमाचख्यो, त्वया मनसः सरलत्वेन काय्थेमेतद् < 
अकारौति विच्य तां स्युषटुं लां निवाय्य मददिरुङ कलुषकरुणात् त्वां 
न्यवत्तेयम्। अत इदानीं तस्य मनुजस्य जायां पराद्व्य दहि, यतःस 9 

भविष्यदक्ता; त्रिमित्तं धाथंयिष्यते, तेन त्वं जीविव्यसि; यदि न 
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न ददासि तां, तद्धि त्वं सपरिवारोऽवश्यं मरिष्यसीति जानीहि । अन- 

न्तरम् अवीमेलक् पदयूष उत्थाय श्टव्यानाद्भव तान् सकलदढत्तान्तान् तेषां 

९ कणगोाचरे बभाषे ; तदा तेऽतोव विभवाञ्चक्रुः। ततः परम् अवौमेलक् 

इत्रादीमम् आहय जगाद, त्वयास्मान् प्रति किमिदं यवद्हतं? मयाकोा 

दाषः छतः, येन त्वं मां परति मम प्रजाः प्रति च महापराधं घटयितुम् 

१० च्छः? त्वं मां पत्यकत्तवयं कम्भाकरोाः | अंवोमेलक् इत्राद्ीमम् अपर- 

९१ मप्यवदत्, त्वं किं विलाक्य कर्मोतत् छत वान् ; तदानीम् उत्रादीम् कथ- 

यामास, देप्ेऽस्मिन् इशखरात् किमपि भवं न विद्यते, इमे मम पलीला- 
१२ भात् मां विनाशयिष्यन्तीति मया णंकितं; किच्च सा मम भणिन्यपि 

भवति, यतः सा मम पितुः कन्या, नतु मातुः कन्या,किच्च मम भाव्याभवत्। 
९३ यदस मां पैटकात् गेडाद अस्मयत, तदानीम् अद तां भाषधित- 

वान् त्वं मां प्रतौममनुग्रहं कुरू, आवां यद्यत् स्थानं वास्यावः तच त्च 

१४ ममायं म्नातेति मां परिचाययिष्यसि। तदानीम् अवीमेलक् मेषगा- 

दासदासीरानाख श्त्राद्ीमे ददौ, तदौीयजायां साराच्च तस्मिन् समर्प॑- 
९५ यामास । अनन्तरम् अबीमेलक् जगाद, पश्यते मम दशस्तव गोचरा 

९६ विद्यन्ते; तव वचेच्छा तच निवस । साराद्च बभाषे, पश्च, त्वयान्येः 

सर्वञ्च यद् घटितं, तत् कारणात् तव भारे सहसरं रूप्यमुद्ाः प्राय- 

१७ चित्तदानं मयादीयन्त; इव्यम् अभत्यंत सा। ततः परम् इत्राद्ीमा 
ररे प्रार्थिते रखरेणानीमेलक् तस्य जाया तस्य दास्यश्च खस्था अकि- 

१८ यन्त, ततस्ता प्रार्यन्त । यतः परमेशखर स्त्रादोमो जायायाः सारायाः 

हतेः खवीमेलको गोद स्थितानां गभान् रोधयामास । 

(43 एकविंगरतितमोऽष्यायः। 
१९ इूसद्धाका जननं स्तन्यत्यजनं « इहाजिरायां दूरौकतायां सत्यां दूतन तस्याः शमनं 

४ स ~ = = 1 

२९ दूब्रादोमा साद्धंम् अवोमेलको नियमनिणैयनं ३३ वेर्गेवायां दत्रादहोमा प्राथेनच्च। 

९ अपरं परमेखरः खवाक्यानुसारतः सारा पति मनो निधाय खीवां 
२ प्रतिज्ञां फलयामास। वतः सारा सत्रादीमा वाद्ंकणव गन्भिणी भूत्वा 
२ ईरण निरूपितकाले पुन्लं पसुवुवे। तदानीम् इत्रादीम् सारायाः गभ- 
४ जातस्य तस्य पुचस्य नामधेयम् इस हाक् (दास्य) इति चकरे। तत र शखरा- 
५ देष्न्सारात् तत्पु चतस्येस् दाकोईदटदि न वयसि त्वच॑ .चिच्छद । उत्रादीमः- 
€ शत वत्सर वयसि तस्य पुल इस् दाक् जजे। अपरच्चसारा कथयामास,माम् 
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३२ आदि पुस्तकं | २९ अध्यायः।. 

रखरादासयत्, इति श्रुत्वा सव्वं माम् उदिश् हसिव्यन्ति। सा पुनः ऽ 
कथयामास, सारा पुच्ान् स्तन्धं पाययिष्यतोति वाचम् स्व्राहीमंको 
वक्तम् अशकत् ? यतोह्ं रदानौँं तस्य वाडक्ये युचं प्राख्धये। अनन्तरं बाल = 
खुधित्वा स्तन्धं तत्याज ; यदिने चेस्दाक् स्तन्यपानं तत्याज, तददिने 
त्राहीम् मद्ामान्यम् आसादयामास 

अनन्तरं मिसरीय दाजिराया गन्भेजात इत्राहीमः युचः परिहस- ९ 
ति, तद् दृषा सारा इन्राहीमं बभाषे, त्वम् इमां दासीं अस्याः पुल्लच्च १० 

अपसारय; खष दासीपुच्लो मत्युच्ेणेस हाका समं नेोत्तसाधिकारी भवि- 
व्यति। किन्तु वाचमिमां निशम्य इन्रादहीम् खपु निमित्तम् अतीवदुः्ली १९ 

नभूव। तदानीम् शखर इत्राहीमम् उवाच, खदास्याख्च निमित्तं त्वंमा 
दुःखी भव; साखा तुभ्यं यत् कथयति, तस्यास्तदाक्ये मने निधि; यत ९२ 
इसद्धाकितव वंशा विस्यास्यति। ख्ष दासीयुच्चस्तव वं, ख तत्कारणात् १२ 

तस्मादपि जातिमेकाम् उत्पादयिष्यामि। अत इत्रादीम् पद्यूष उव्थाय ९४ 
पूषान् तावपूणां कुतूच्च ग्ट दील्वा दाजिगायाः स्कप्ये निदधे, बालकच्च 
दक्वा तां विससजं। ततः सा परख्याय वेश्वानामके, प्रान्तरे बश्वाम। 
ततः पर कुत्वा्ताये निः्टेवे सति हाजिर क्तम्बतले बालं निधाय १५ 
तस्य सम्म॒खात् श्ररैकच्तेपाद दूरं गत्वा समुपविवेश्र, किन्त॒ यथां ९९ 
नालकस्य ग्टतिं न पश्चेवमिति कथयित्वा बालकस्य सम्मृखात् दूरं 
उपविश्य याचैः चकन्द् । तदानीम् ररा बालकस्य रवं शुश्राव, तदा ९७ 

रं खरीयदूता नभस आहव दाजिरां जगाद, हे हाजिरे, तव किमभूत्? 

मा भैषीः, तच स्थाने ख्ितस्य बालकस्य कन्दनम् रर अकगेयत्, ९८ 
त्वमुव्धाय बालकम् उत्याप्य कराभ्यां धारय ; तस्मादहं महाजातिमेकाम् 
उत्पादयिष्यामि । तदानीम् .डंखरेण तस्या लोचनयोः प्रसन्नीरतयोः १९ 
सा सतोयपहिं ददश; तदन्तिकं गत्वा च तेयेन कुतं पृर्यित्वानीव 
बालवां पाययामास। तत खसा बालकस्य सहायो बभूव, ततः स २० 

कामश्र खधमानः प्रान्तरे वासात् धनुद्धंरो बभूव । किञ्च पारन्नान्नि २९ 

प्रान्तरे वसतिं चक । अनन्तरं तस्य माता मिसर्देशीयां कन्यां तसु- ९२ 

दाहयामास । 
तस्मिन् काले अवीमेलक् फीखाल् नामा तस्य सेनापतिखख इत्राहीमं २२ 

व्याजहार, ररः सृकलकाग्यं तव सदाय आस्ते! अतस्त्वं मां प्रति ९४ 
मम पुल्ल प्रति रविश्वास्यघातित्वं न करिष्यसि; किञ्च तवां प्रति 
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२२ अध्यायः । अदिपुस्तकं। ३३ 

यथानग्रहा मवा क्तस्तदनसारेण मां परति तव प्रवासस्थानमेतं दोशच्च 
पति तथेवानुग्रहं करिष्यसीति वचनं मम सात्तात् इशखरस्य शपथं 

२५ छत्वा ब्रूहि । तत इत्रादीम् अआचचच्ते, तमेव शपथं करि व्यानि । किन्त्व- 
वीमेलकेा भ्टत्या सत्रादीमः सतायं प्रं बलात् अध्यकुव्व॑न्, तस्मात् 

२६ उत्राद्ीम् अवीमेलकं भत्छयाञ्चक्रे । तताऽवीमेलक् उवाच, कम्मतत् 
केन छतं तदहं न वेद्धि, त्वयाप्यद्दं न विक्ञाभितः, किञ्च केवलमद्यादं 

९७ तवानेतत् । अनन्तरं इत्राहीम् मेषान् गाख गएएदीत्वा अवीमेलको 
रन्प्रदरौ किच्च दै नियममेकं स्थिरीलतवन्तोा | अपरम् उत्रादीम् सप्त- 

९९ मेषश्वकान् एयक् छत्वा निदधे । तदानीम् अवीमेलक् तं पप्रच्छ त्वया 
२० कोनाश्येन सतते मेवश्ावकाः एयङ्िदहिताः ? इत्राद्यीम् प्रतिजगाद, 

रुष प्रहि मया खातस्ततप्रमाणाथं मत्त णतान् सप्त मेषघश्णवकान् प्रति- 
३९ ग्रहाण | अतरखव तस्य स्थानस्य नाम वे॑वा (शपथीयक्रूपडति) जातं, 
२९ यतस्तस्मिन् स्थाने उभाभ्यां शपयोऽकारि । इत्यं वेर्शेवायां नियमे 

निर्णोते, अ वीमेलव् तस्य फोखोल्नामा सेनापतिश्च उव्याय पिलेटीयानां 
देश प्र्याजग्मतुः+ 

२२ अनन्तरम् इत्रादहीम् तद्वेर्शेवायाः सच्निधादुपवनं छत्वा तच निव्य- 

२४ स्थायिनः प्रमोः परमेखरस्य नामनि प्रायेयाञ्चक्रो, तत इत्रादीम् पिलेटी- 

यानां द्र बङ्कालं प्रावास। 

९९ दाविंशतितमोऽध्यायः। 
१ दूत्राद्योमः खपच्मिसदखाकं बलिं दातुम् आज्ञापनं तच प्रत्ते दश्चरौयदूतेन निषे 

धनं १५ तस्मात् कम्मण इ ख्रस्याश्योव्वेदनं २० दत्रादौमेा घातुनारारा वंश्राजिख। 

९ रखुतासां घटनानां पञ्चात् इर इत्राहीमम् परीच्ितुम् उवाच, 

९ हे इत्राद्योम् | ततः सः प्रतिजगाद, पश्यादमुपतिखामि | तदानीं स 
कथितवान्, त्वं निजयपुच्तम् अथात् यस्मिन् अदितीवयपुत्ते सस॒द्ाक्ति 
पीणसि तं ग्टदीत्वा मारियादेशं याहि, किञ्च तचत्यंयं धराधर वदि- 

३ ष्याम्यहं, तस्मिन् घराघरे तं बलिं दत्वा जडहधि | तत इत्रादीम प्रत्यव 

उव्थाय गदभं सन्जयित्वाद्ाग्रव्या पत्तमिस्दहाकञ्च सङ्धिनः कछतवान् 

किच हामाथं काष्टे छत्ते सति स उदयाय इंखरेण निदिष्टु स्थान 

४ जगाम । अनन्तर टठतौये दिवसे इत्रादीम् लाचृने उन्मील्य दूरात 
५ तत् स्थानं दद्श्रं। तदानीम् इत्रादहोम् श््ौववदत्, यृवामच्र गदंमेन 
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३8 आदि पुस्तक । २२ अध्यायः, 

साध तिष्ठतं ; अद्धं बालकश्च दो तत् खानं इत्वाराधयावः; ततः 

प्ररं यवयोाः समीपम आखागमिष्यावः। तदानीम् इनत्रादीम् यज्काषम् ९ 

अदाव खपन्नस्य इ सहाकः स्कन्धे निधाय कर्ण वद्धि खसिच्ध ए डोत- 

वान: पश्चाद उमा मिलित्वा चेलतुः। अपरम् इस्डाक् खतातम् ऽ 

इत्रादीमम् अद्वय जगाद, हे मत्तात ! ततः स प्रदयुवाच, इ मदा- 

त्मज, अदमपतिदामि। तदा स पयपच्छ, वङ्किमिन्धनच्च पश्य, किन्तु 

हातुं मेषध्णवकः कुच? तत इव्रादहीम् कथयाञच्चकारु, द मद्त्मज 

दातुं मेषप्रपवकम् डरः खयं योजयिष्यति; पञ्चाद् उभा मिलित्वा 

चेलतुः। अपरम् इशखरेण निदिदस्थानम् उपस्थाय इतब्रषीम् तच यन्ञ- ९ 

चेष्दिं छत्वा तदुपरि काष्टं सच्जयित्वा खपुच्मिस् दवं न्धा वेद्याः 

काटापरि निदघे। तत इत्राहीम् करं पसाय्ये खपु्लं उन्तुम् अखं ९० 

जग्राह । खतस्सिन्नन्तरे गगणात् परमेश्रीवदूतः दे स्बदीम् द ५९ 
इत्रादीम् इव्याद्ृतवान् ; ततः स उवाचादम् उपतिद्धामि। ततः स ९६ 

कचयामास, त्वमेतस्य यूनः प्रतिक्रलं करमु्त॒स्य तम्प्रति किमपि मा- 

कार्घीः; यत डंखरः प्रतितव भोतिरस्तीति मया बद्धमिदानीं; यस्मात् 

त्या मद्यं खीयमेकसाचं तनयं दातुम् अनङ्गीक्तं नहि । तदनन्तरं ९२ 

इवादोम् लोचने उन्मील्य टृटटवान् तदा खपश्वात् स्तस्वस्थायां वच्ल्यां 
बद्धश्टङ्गः मेघमेकं वीच्ताञ्चकरे; तत इत्राद्ीम् गत्वा तं मेषं खदीला 
निज प॒च्चस्य विनिमयात् हातुम् उत्छसजं। किञ्च इत्रादोम् तस्य स्थानस्य 

| 

नामधेयम् यिद्धावा विरि (अधात परमे्से बच्छतीति) चकार । तस्माद् ९४ ¦ 
अद्यापि नरैरूच्यते गिरो परमेखसे योजयिच्यतीति । 

अपरच्च परमेशखरस्यदूत अाकाश्ात् इबाद्ीमं दितीयवारं अहय ९५ 
जगाद, परुमेश्रः कथयति, त्वया मद्यं खीयमेकमाचं युच्च दातुम् ५९ 
अनङ्कोक्लतं नहि, त्रदी तत्कायेदहेताः खनास्ना एपमानः कथयाम्यद्धं, ९७ 
त्ामाशिषं गदित्वा गगणस्य भानीव सरित्पतेसरूटं सिकताडव च तवा- 

न्वयं बङयिष्यामि; ते सपलानां नगराणखधिकरि स्यन्ति | किच्च मेदिनी- १८ 

स्थिताः सनव्मजातवस्वदन्वयाद् अाशिषं लण्य॒न्ते ; वत स्वया मदीयनि- 
रष्ाऽपाल्यत । तत इबाद्धीम् खचेटकयेाः सज्निधिं पराड्त्य गतवान्, १९ 

[> नकी + ० 

तद् ते समुत्थाय मिलित्वा वे्वां वव्रजुः; किञ्च वेश्वायाम् इत्राहीम् 

न्यु वास। | 

तस्या घटनायाः परं नर्क इत्रदहीमं वात्तासिमां बभाषे, पश्च, तव २० 
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२३ अध्यायः। आदि पुस्तकं । ३१५ 

९९ नाहोरनास्ना म्रातुर्वीख्यत् भिल्काया उदरात् पुच्चा अजायन्त; तेषां 
व्ये्ठपुच्चस्य नामधेयम् उघ् तस्य श्वाता बुच् अरामः पिता किमुयेल। 

९९ किच्च कघद् सोः भथिल्दस् यिद्लफ् विधुयेल्। तस्य विधुयेला दुह्हिता 
९६ रिव्का। रतेईे जना इनादीमोा नाहानामकात् म्राटता भिल्कावा 

२४ उदराद् अजायन्त। अपरं नाहोरेा रूमा नामिकाया उपपल्न्या उद- 
शात् टेव गदम् तदश माखा अजायन्त। 

२२ चयोविंशोऽध्यायः। 
९ साराया मरणं मकपेलानाजिं शाने तस्याः स्थापनं । 

९ सारायाखायुघो वत्सरा. सक्तविंशव्यधिकष्तम् पसन्, तस्याखायुष 
९ रतेषु वत्छरेषु सत्यु सा किनान् दशस्य किरियधर्व्वथेतः दत्रे 
३ ममार । तत इतव्राह्ीम् सारायै {चतु तिलपितुच्च अभ्यन्तरं जगाम । 
४ अनन्तर सटतजायायाः समीपात् उत्याय गला इत्राद्धीम् दतः सन्तानेभ्यः 

कथयामास, युद्माखं मथ्येऽदं चाची प्रवासी च नरोास्सि, तस्मात् खौय- 

दृद्िगाचरात स्तां जायां भसंश्राने स्थापयितुं युष्माकं मध्ये सशान- 

५ स्थानाधिकछतिं मद्यं दत्त। ततो हेतः सन्ताना इत्राहीमं प्र्याचख्युः, 
इ दे प्रभा, अस्माकं वचनं निशामयतु, अवान् खस्न्मध्ये प्रबला राजा; 

तस्मादस्माकं शसष्नस्थानमध्ये अवसन खीयां मुतपलीं स्थापयतु 
अस्माकं कोपि निजश्सश्एनवेष्सनि भवता गतासुजायां स्थापयितुं न 

७ निषेत्छति। तदानीम् इब्राहीम् उव्याय तस्मिन् देष वासिने देतीय- 

= सन्तानान् नत्वा संभाव्य कथयाच्चकार, मद्शनात् गतां जायां 
श्सश्ने स्थापयितुं यदि यूयं सम्मन्यध्वै, तदि मम गिरं निश्रामयत। 

< युष्माभि मत्कृते सोदरः युत्त स्फौणे निवेद्यतां, मकपरलायां तस्य 
च्तेचान्ते या गुहास तां मद्यंददातु; तस्या यावन्मूल्यं भवति तावत् 

१९ आदाय युद्मन्मध्य पसश्णनस्थानमधिकत्तुं तां दद्ातु। तदानीं देतीव 

दषोण देतीयसन्तानानां मध्यै उपविशन् तच निजनगर दारि प्रवि- 
५९ शतां सन्नघां हेतीयसन्तानानां सात्ताद स्त्रादीमं प्रतिजगाद, मो 

मत््रभ्क, मदीयभिरं भवान् निशामयतु, मया तत् च्ेतच्तं गहया सह्हितं 
तुभ्यम् अदायि ; अदं खजातीयनराणां समन्तमेव तत् तुभ्यमदां, 

१२ त्वया खीवग्टतपली शसशाने निधोयताम् । तत ,सव्राद्यीम् तदशीय 

१३ जनान प्रगम्य तदै प्रैयजनानां कणेगाचर डफौणं उवाच, यदि लत्वंसां 
२2 -4 
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पत्यन्ग्टह्ासि, तदं निवेदयामि मदुक्तिम् खाकणव । अदकं तस्य 
वप्रस्य मूल्यं वितरामि, त्वया तद् गृद्यतां, पश्चाद् अदं तच स्थाने 
गतासुं जायां स्थापयिष्यामि । तत स्फौन् इत्राद्ीमं परति व्याज- ९४ 

हार, भो मम प्रभा, मदचनम् अकणेय, तस्या भूमे मूल्यं चतुः- १५ 
तानि रूप्यमुाण्व; ताभिस्तव मम च किं भवितुं श्रोति? तस्मात् 
त्वया खीयमुतभाखा स्ने निधीयताम्। इपौण ख्नां कथां निशम्य १९ 
इत्रादीम् देतः सन्तानानां कणगाचरे गदितसंख्यानुसारेण तदानीं 
बणिगम्मिः परिचालिताः चवुःशतकूप्यमुनाः तुलया तुलिता फणे. 

पददोा। अते मग्युाः पृत्वस्यां मक्पेलावाम् इफौणा यः केदार आसीत् , ९७ 
तस्य मध्ये चा गुदा तस्याच्चतुदिच्त सीमायां ये पादपा तेष स्वषु 
हेतः सन्तानानां समच्ं तन्नगरनिवासिनां समच्तच्च इवादहीमः खत्वं 
निरुनायि। अनन्तरं मम्याः पूर्वस्यां मक्पेलाच्तैचस्थितावां गुहायाम् ९८ 
डबादीम् खभाव्यायाः सारायाः शसश्ानं विदधे । तत् मम्बीस्थानं १९ 
किनानदेशस्य हत्रानि आस्ते । इत्थं हेतः सन्तान « सा भूमिस्तन्मध्य- २० 
स्थिता गधा चबृद्ीमः शसशणनवेऽसाधं निरनायि। (८ 

२४ चतुव्विंशतितमेऽध्यायः। 
९ इन्नादौमा खद्ासस्य शपनं ९० तस्य दासस्य गमनं प्राथेनच्च ९५ रिव्का साक्तात् 

करणं दूरस्य धन्यवद्नं रट सलावना तस्यातिथ्यकरणं ३९ तेन दासेन रिवकाया 
याचनं तां दातुं लाबनविर्थुयेलेः खोकारः ५५ दासेन साद्व रिव्काया गमनं ९२ 
दूसदहाकः साक्तात् करणञ्च । 

नडलवषवयसत्वाद् डनत्राहीम् डतम बभव, किञ्च परमेश्वर डरना- 

हीमे सव्व कम्मणाश्िषं ददा; स खगस्य सव्वकाय्याध्यच्तं डडधदासं २ 

बभाषे, विनयं त्वं मम जङ्कायां हस्त निधाय खगमव्ययोः प्रभोः पर- 

सेखरस्य नान्ना मां प्रति शप, मम युच्चेण विचा ममैतदासस्थानस्य इ 

किनानीयनराणं कन्यामग्टदीत्वा मम देश्स्य ्ातीनां समीपं गत्वा ४ 

मम पुच्स्येस् हाकः छते कन्यामानेष्यसीति । तदानों स दासस्तं जगाद ५ 
यदि कापि कन्ामया साडम् खतं देम् अयातु न सम्मन्यते तद्धि तव 
यस्रादष्दहिरागतासि तं दशं किंतव पुनल नेष्यामि तत इबाद्यीम् € 

कथयामास, सावह्ितोा भव, मम पत्तं तच कदापि न नेष्यसि। यतः 

वरस्य प्रभुः पस्मश्वरा मां. पटटकात सदनात जन्मदेष्राच समानीय, 
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त्वदीयान्ववाय देशमिमं दास्याम्बहम्, इति शप्तवान्, अतस्तेन तवाग्रं 
निजद् ते प्रेषिते सति त्वं मम पुक्लेण विवेष कन्यामेकां तस्सात् स्थानात् 

८ आनेष्यसि। किन्तु यदि कापि कन्या त्वया साद यातुं नेच्छति, 
तहं त्वं तस्मात् एपथात् मेच्छसे; किन्तु मम पुच्चं तं देशं न नेष्यसि । 

९ तदानीं स दासः खीयप्रभारिवादीमोा जङ्घायां करं निधाव तदथः 

तयेव शप । 
९० तदनन्तरं स दासः खप्रभो महाङ्गानां मध्यात् दश मदाङ्गान् प्रभो 

नानाविधसम्य्तिच्च ट दीत्वा प्रस्थाय अराम्-नहरयिम् देशस्य नाद्ार् 
१९ नगरम् जगाम। ततः सन्यायां यदा कन्धा खप उत्तालयितुम् अआग- 

च्छन्ति, तदानीं स तस्य नगरस्य वहिः स्थितादपानं निकवा महाङ्गान् 

१९ उपवेश्य स्थापितवान् इदः प्राथेवत च। दे मम खामिन उत्राद्ीमः प्रमो 
परमेखर प्राथेधेदं, मम प्रभुमिव्राद्यीमं पद्यनुग्टद्य मामद्य कृताथ 

९२ कुरु । पश्यामेतस्य प्रदः समीप उत्तिष्न्नेव, नगरनिवसतां कन्या 
१४ अप उत्तालयितुम भ्ायान्ति | अतरण्व त्वं खीयकलष्मवरोद्य मामपः 

पावयेति मयाचक्नाना काचित् कन्या यदि वदिष्यति पिव तावकीनम- 

हाङ्गानपि पाययिष्ये, तहिं खीयदासस्येसदाकः छते भ वच्धिरूपिता कन्धा 
सेव भवतु, लं मम प्रभुं प्नुगुदीतवानिति तेनेवाहं स्यामि । 

१५ इमां कथां तस्मिन् कथयति सतीनादहीमो नाद्ाराख्यस्य ्नातुः पत्न्या 
मिल्काया गभेजाता यो विधूयेल् तस्य दुहिता रिबका खन्धे कलशं 

९९ वदन्ती वद्िराजगाम। सा कन्ातीव सुन्दरी चानूएासीत्, केनापि 
९० युं ला नेापभुक्ता च । सा प्रदिमवरुद्य कलशं पूरयित्वा उपय्यावाति, 

तस्मिन्नैवावसरेस दासा धावन् तां सात्तात्कुत्य कथितवान् , अदं विनये 

१८ तव कलष्णत् किद्धित् तायं पातुं मह्यं दद्धि । ततः सा वयाजहार, भो 

मद्धच्छ, पिव, दलका सा श्रीषं कलश करो पय्यैवसेद्य पातुं तस्मे ददौ । 
१९ किच्च तं पाययित्वा कथितवती, यावत् सर्व्वं मदाङ्गान पिवन्ति, तावत् 

९० अदं तेषां छतेधि तोवसुत्तालयिष्यामि । ततः सा शधं निपाने कलशस्य 
तोयमवताय्यं पुनस्तावमुत्तोलयितुं प्रहेः समीपं धावन्ती गत्वा सव्वैषां 

२९ महाङ्गानां छते तावमुत्तालयामास । ततः स परुषा निरीच्य परमे 
रात् खयाचा सफला भविष्यति नवेति निःए्दः सन् तत् चिन्तयाच्च- 

९२ कार | महाज्गानां जलपाने सम्पूणं सति स पुरूञ्रत्तस्याः छतेऽद्म् बा- 
परिमितसुवणंस्य नासाभरण, दशमुद्रापरिमितसुवंगंस्य करवलयद्दयश्च 
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गहीत्वा कथयामास, निवेदयामि, त्वं कस्य कन्धासौति मद्यं कथधय। 

अस्माकं यामिनीवापनाये तव॒ पितुनिवैशने किं स्थानमास्ते? ततः २२ 

सा पद्युवाच्न नाद्ार आओरससुता मिल्काया गभजाता यो विधूयेल् ९४ 

तस्य कन्याहं । सपर जगाद, असाकं नालानि माघाखच षभूताः ९५ 
सन्ति, यामिनीयापनाथंच्च स्थानमास्ते। तदानीं स पुमान् उत्तमाङ्गं ९६ 

नमयन् परमेश्वरं पणनाम कथयामास च, मम खामिन इनाद्ौमः षमुः २७ 

परमेखसे धन्या भवतु, यतः स मम खामिनं पत्यनुग्रहीतुं सयमा- 

चरितुच्च न न्यवत्तंत ; परमेखरो माञ्च याच्या मम प्रभो च्ातिनिवे- 

पनम् खनेघीत् | 
अपरः सा कन्धा धावन्ती खमातु निवेशनं गत्वा तां कथां ाप- ९८ 

यामास । लावन्नामा रसिवकायाः सद्ादर खक असीत्; स वहिः २९ 

पदः समीपे तस्य मनजस्य समीपं धावन् वव्राज । फलतः पुरूषासा २० 

मद्यम् अमुकं कथयामचकथत्, खभगिन्ा रिब्काया वदनाद् इति अुत्वा, 
सणिन्या नासएभरणं करयो वंलयदयच्च विलक्य वन् तस्य पुरुषस्य 

सल्िधिं गत्वा प्रदः समीपे मदाङ्गः सां तिखन्तं नि सीच्छ कथ याञ्चकार, २९ 

सः परमेशखरानुगद्यीतमानव, त्वं कुता वडित्तिषटसि? गे मायादि, वेश् 

परिव्कं तमास्ते, महाङ्गानां छतेषि स्थानमा्ते । ततः स मनुजो गें २९ 

गतवान् तदास तस्य मदह्ाङ्गानां स्नां मोचयित्वा तेभ्यो नालानि माघांख 

दत्वा तस्य ततसङ्गिमनु जानाच्च पादप्रत्तालनाय पानीयं ददो। अधरं २३ - 
तस्य सम्मुखे भाजनीयाघ्रे स्थाधिते सति स कथयामास, वक्तव्यं वचनं 
नोक्ता न भक्ष्यामि ; ततो लावन् अकथवचत् कथय । तदानीं स वदि- ३५ 

तुमारेभे, डनवादीना दासोद्ध, परमेश्वरस्य प्रसादात् मम परभु महान् २५ 
मनुजाऽभवत्, परमेखसा तस्मे मेषगवादीनां भूरित्रजान् मदाङ्गान् 
गदभान् रूप्याणि खवणानि दासान् दासौ तरत् । मम षः पली २९ 
सारा वार्क्छे तस्य प्॒ैकं प्रासोष्ट, स च तस्मिन् निजं सव्वेखं समापं- 
यत् | अपरं प्रभ मां शापयित्वा कथितवान्, मम पुरेण विवोटुं ममत- २७ 

दासस्थानकिनानरेष्ययानां कामपि कन्यां न गृद्धीत्वामम पटकनिवेशने 

ज्ञातीनां समीपं गत्वा मम पलाथं कन्यामानष्यसि। ततां प्रभवे- २८ 

ऽकघयं, यदि कापि कन्धा मया साद्धं नागमिष्यति ? ततः सऽचकथत्, २९ 
दं यस्य परमरस्य साच्ताद् आचरामि, स त्वया सादं निजदूतं ४. 
प्रहित्य तव यातां सफलंयिव्यति । ततस्तं मम पटकनिवेश्रनस्य ५९ 
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्ञातौनां मध्यात् मम यु्लाधं कन्यामानेव्यसि । किन्तु ते चेत् कन्यां न 
दास्यन्ति, तदा त्वं पथात् मेच्छसे; मम ज्ञातीनां सत्धिधिं गवेव ल्व 

४९ पथात् मोच्छसे । खतेद्या हं पदेः सन्निधिम् अग पाधिंतवान् इद हे 
५३ मम खामिन इत्रादीमः पमो परमेश्वर, यदि मया छतां याचतां सफलां 

कुरी तद्धि पश्या हं इदानीमेतस्य साम्वपरहेः सच्रिधे तिरामि,अतण्व 
४४ चा कन्या तायमुत्तालयितुम् खायाति, तव कलष्त् किचित् तायं पातुं 

मद्यं रेदीति मया प्रोच्यमाना सा यदि वदति, पिव तव मद्ाङ्गानां 
तेपि तेयवसुत्तालयिव्यामि, तदि वां कन्यां परमेश्वरो मम पभेः 

४५ पुल्लक्छते निरूपितवान्, सेव साभवतु। णतां कथां मनसि चिन्तित- 

४६ वान, तस्मिन्नेव काले रिन्का खन्धे कलशं गीत्वा वद्धिरागमत्, 
किच्च तयावर्य प्रदेरपखत्तालितासु मया गदितं, विनयेद्ंमां तोयं 
पायय | ततः सा च्िपं खन्धात् कलश्मवताख्ं गदितवती, पिवतव 
मद्ाङ्गानपि पमाययिव्यामि; तदानीं मया तोये पीते सति सामदा- 

। ४७ ङगन् अपाययत् । जता मया सापच्छि, तलं कस्य कन्यासि? ततः सा 

सत्य वादीत् नादो ओरसखते मिल्कागभजातो यो विथुबेल् तखा इं 
दुहिता । तदा तस्या नासिक्रायां खणाभर्णं करयो वलवदयच्च पय 

धापयं | अपरं घा मत्मरमाः पनच्नकछते तस्य भ्रातुः कन्यां ग्रहीतुं मां न्याय्- 

४८ वत्मना नीतवान् तमिवबादीमे मम खामिनः पभं परमश्रम् अदं प्र 

४९ सन् प्रणम्य घन्धम वादिषम्। अतो यदि ययं सास्रतं वधाथ मम प्रभमन- 

| गहणी, तदि तद् ब्रत; यदि नह्कितदपित्रतः; ततोहं द्च्तिणं वामं 

५० वा यास्यामि । तदा लावन्विथूयेला प्रत्यचतुः, परमेगखराद् इयं घटना 

५९ जाता, त्र वयं भव्रमभव्रं वा वक्तुं न क्नुमः। पश्य रिवृकोयं तव 
सम्मुखे तिति, रखना गुद्धीतवा गम्यतां ; तेन परमेश्वरस्य वाक्यानुसा- 

५२ रतःसा तव प्रभोः पुच्स्य म्यो मवतु । तदानीम इत्रादीमो ग्टव्यस्त- 
५२ योारिमां कथां त्वा भूमिस्पकशिराः सन् परमेखरः पणनाम। तदा 

स दास रूप्यसुवणपाचाणि वासांसि च वद्धिः छत्वा रिनकाय दद, 
५४ तस्या भ्रां माचरे च महाघाणि उव्याणि दत्तवान्। पश्चात् स तस्य 

सङ्गिना जनाच् भुक्ता पीत्वा तच निष्णयां न्यवसन् 
५५ अनन्तरं तेषु प्रातः समृल्धाव स्थितेषु स दासः कथितवान, मम पभोः 

समीपं गन्तुं मां विषटजत । तता रिन्काया स्व्रुता माता च जगाद, 
कन्येयम् अस्माकं समीपे कतिपयदिनानि तितु, यदा दश दिनानि 
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8० आदिपुस्तकं । २५ अध्यायः, 

तिष्टतु, पश्चात् सा गमिष्यति । किन्तु स तान् अवदत्,+मां मा विल- ५६ 

म्बयत यतः परमेश्वरा मम याचां सफलीं छतवान्, ड्दानीं प्रभोः 

समीपं त्रजितुं मां विजत । ततस्ते पतिबभाषिरे, वयं कन्यामाहय ५७ 

तां एच्छामः । ततस्ते रिनृकाम् अह्यन् अवदन् च, त्वं किमेतेन ५८ 

मानुषेण साद्धं त्रजिष्यसि ? ततः सावादीत्, वास्यामि । तदानीं ते ५९ 
रिन्कां भगिनीं तस्या चघाचीँं इत्रादीमा दासं तदीयमनु जां विरज्य 

सिबकाम् इत्याशिषं जगदुः, त्वमस्माकं भगिनी, बङ्सदखनसराणां ९८ 
जननी भव, तव वंशः खश्रन्नूणां नगरारधिकरोतु ; अनन्तरं रिब्का. 

तस्या दास्यश्च समवाय महाङ्गान् आरुह्य तस्य मनुष्यस्य पञ्चात् जग्मुः | 

इत्थं स दास रिव्कां गद्धीत्वा प्रतस्य। ९१९ 

अपरं इसृद्धाक् दत्िणदेष्ं वसनात् बेलंदय्रोवी नान्नि स्थाने €र 
समपस्थितवान् । स सस्थावां व्यातुं कदारं जगाम । इति समये ९३ 

लेचने उन्मील्य वीच्छ महाङ्गान् अगच्छत दद्श्। किच्च रिनबका ९४ 
ले(चने उन्मील्य इस्दाकं निरीच्छ महाङ्गात् अवरूराह, ततस्तं द्ासेयं २५ 

पप्रच्छ अस्मान् साच्तात् कत्ते च्तेचमध्य आयाति क्न पुरुवः? ततो 
दासेयः कथयामास, मम प्रभुरयं। अता रिन्क्रा प्रच्छादनं ग्टहीत्वा 
खाम् अल्छादयामास। अनन्तरं स दासेयः खकम्मेणां सन्वेडन्तान्तं ९९ 

ङसदाकं जगाद । तदानीं इस्दहाक् रिव्कां गृह्णीता साराया मातु- ९9 

द्रव्यम् आनीय ताम् उदु वाह, तस्था पोतर्बांश्च माटमरणजस्य शोकस्य 
सान्त्वनां लेभे। 

२५ पञ्चविंशतितमेष्यायः। 
१ किटरया इनब्राोमा वंशराजिः तस्य मरणं श्मशाने स्थापनच्च ९९ दमदाक परतीञ्- 
र स्याण्रौव्वंचनं १२ दस्मायेला वंशराजिमरणच्च ९ इमदाका यमजपच्तया जननं 
२७ एषावाव्यवसायकम्प्े ज्येष्टाधिकारविक्रयञ्च । 

अनन्तरं सन्ादीम् किटूरानाभिकाम् अपरां जायाम् बुवद; तस्या 

गभ सिम्रन् यत्तन् भिदान मिदियन् विशवक् ह रखते पल्ला जज्निरे। 
= (= ~ ८ 

किञ्च तस्य यच्तन ओस्सा शिवादिदना जज्ञाते। तस्य दिकः पुन्न 
आभ्ररयानां लिटश्िवानां लिय॒म्मीयानाच्चादिपरुष सीत्। अपरं 

मिदियनः पच्च खेफा रखफर दनाक अवीद् इलदाया रखते सव्व किट- 

सान्वयाः । अनन्तरम् अरब्राह्धीम् रसद्धाके निजं सव्वेखं प्रददे, किन्त्- ५ 
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२५ अध्यायः। ष्मादि पुस्तक । ४१ 

€ पपलीनां पुच्तेभ्यः किञ्चिद् दत््वाखोयजीवनदशएयामेव रस्हाकःसमी- 
७ पात् तान् पृन्वेदिकख्ये पृत्वेदे स्थातुं विससजं । सत्राहीम् पञ्चसप्त्- 
र धिकश्तवत्सरान् खीयजीवनकालान् यापयामास । ततः परं छद 

पूणायुख सन् उतत्तमवाद्धक्ये प्राणान् परित्यज्य निजलाकानां स्निधा 

९ समण्टद्यत । अपर इस्हाक्-रस्मायेला तस्य पच्च मम्यः प्व हेतीयसोा- 
इरः यु्लस्येफोणे भूमिख्थितमक्पेलागुद्धायां सश नवेश्मनि तं स्थाप- 

९० यामासतुः। यत इत्राद्यीम् इहेतीयसन्तानेभ्यस्तां भमिं कीतवान्; डत्रा- 
हीमत्तस्य जायाया सारायास्तच स्थाने सनं बभू व | 

१९ इत्रादहीमोा ग्रता सत्याम् इश्वरस्तस्य प्तम् रस्दाकम् अआश्िषंददो; 
लत इक्दहाक् वेरलदय्रोयी नान्नि स्थाने उवास। 

९२ साराया दास्या मिसरीवाया इाजिराया गभंजात इस्मायेल् नामा 
९३ य इत्राहीमः पुच्च आसीत् तस्य वंशरजिरयं । नामजन्मनारनुसारात 
९४ इसमायेलः सन्तानानां नामान्येतानि । रस्नायेलो च्येषटपच्चो निबायोत् 
९५ पश्चात् कोदर् अदेल् मिब्सम् मिष्स दमा मसा दर् तेमा विदुर् 
९६ नाफीश केदिमा, णते सव्वं इस्मायेलः पुच्लाः; तेवां नामानृसारात् 
१७ नगराणि दुगि चासन्, ते च खखजाव्यनुसारात् दाद्श्टधिपतय 

व्यासन् । अनन्तरम् रस्मायेलः सप्तचिंश्दधिकप्रतवत्सरवयसि प्राणान् 
९८ परित्यज्य खोयलाकानां सन्निधो समग्रद्यत । ततः परः तस्य सकल- 

भ्रातृणां पू्वदिशि वासानुसारात् तदीयसन्ताना इहवीलामिसेः 
यूव्वस्यां स्थितं -गरूरम वधिं छत्वाऽ रोयानां दिशि न्यवसन् । 

९९ अत्राद्ौमः पुच्लस्येस् हाक वंशराजिरयं । इत्राद्ीमः पु्त डसद्ाक्, स 
९० इस्दाक् चत्वारिश्दत्सरवयसि अरामीयस्य लावनोा भगिनी पदन् 
९९ अरामस्थस्य विधूयेलः कन्धा या रिन्कातां ब्युवाहइ। किन्तु तस्या रिन्- 

काया बन्थात्वात् तस्याः पुच्चजननाथम् इस्दाक् परमेश्वरः प्राथयाच्चकरो। 
ततः परमेच्वरेण तदौीयप्राथनायां स॒तावां स्यां तस्य जाया रसिव्का 

९२ गर्भिणो बभूव । अनन्तरः तस्य गमेमये पुच्लाभ्यां समालिङ्गितं 
ममताटण कुतोऽभवत् ? इति चिन्तयित्वा सा परमेश्वर प्रद्यु जगाम | 

९२ तदा परमेखरस्तां बभाषे, तव गभंदे जाती आसाते, त्वदीयोदरात 
दिविध वशे निःसरिष्यतः; तयोरेक इतरस्मात् बलवान् भविष्यति, 

९४ ज्ये कनिष्टं सेविष्यते | अनन्तरं प्रतिकाले सम्पण सति तस्या 
२५ जठरात् यमजयच्लो बभूवतुः। तयोज्यष्ारक्तवश्ा{भवत् तस्य सन्बाङ्गानि 
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४२ आअदिणुस्तकं | रदं अध्यायः। 

लामश्वसनवत् असन् । तस्मात् तस्य नामधेयम् रषे (ज्मव्यापत) 
डति चक्र। च्तणात् परं तस्य पादमूलं ्टत्वा तस्यानुजो भूमि बभूव ।२९ 
तस्मात् तस्य नाम वाकून् (पदापदह्ारक) डति चक्र | इसदहाकः ष्टि 

वत्सरवयसि सति युच्तावेता यमजो बभूवतुः । 
अनन्तरः बालकारेधमानयोः सतः रषे मगयानिपुे काननवासी २७ 

चाभवत्; किन्तु याक्न् ग्टदुद्रष्यनिवासी चाभवत्। गटगमांसस्याति- रन 

खादुत्वक्ाधात डसहाक् रखघोपुक्ले अप्रीयत किन्तु रिन्का याक्ूवि 

समप्रौयत। ततः परम खकदा रघोः च्तेचादागत्य समक्ताम्बत्, तदानीं २९ 

याक्रन् व्यञ्जनम् अपचत् । ततः स याक्रनं जगाद निवेदयामि ज्ञान्तो- २० 
स्म्यहं, रक्तनामेन व्यञ्जनेन मामाप्यायय। अतः कारणात् तस्य नाम- 
चेयम् इदोम् (रक्तवण) डति विख्यातं । तदा याक्रून् अवदत् अद्यत्वं ३१ 
मवि खीयज्येाधिकारः विकरौणीदि। ख्धोः प्रतिजगाद यश्येदानीमहं २९ । 

म्टतकल्या ज्येाधिकारे मम किं पयोजनं ? याक्रूब् उवाच त्वमद्य मम ३३ । 

सल्चिधो शपथं कुरू; तत्तस्य समीपे शपथं छत्या निजच्येखायिकारं | 
याक्रवि व्यकौणत्। तदा वाक्रूब् रषावेपुप पक्रं रक्तदिदलच्चददा; स ३४). 

भक्ता पीत्ाच उव्थाथ जगाम । इव्म् ख्धाः खीयज्येशाधिकार 

तुच्छीचकार | 

९९ षड्विंशतितमोऽध्यायः। 
१ -दुभित्तात् दसडहाकेा भिररनगरगमनं, तच खोयभाय्योया भगिनोवद्नच्च १२ दूस्- ` 

चठाका धनटद्धिः १७ प्रदिनिसित्तं दासानां विवादः वेश्वायां वसनञ्च ९६ इम्- 
ष्टाका साद्ध' अवोमेलका नियसनिणेयः ३२ शपथप्रदेः खननं २४ एषवा बिवादेन 
पिते दुःःस्ौकरणञ्च। 
पुव्वेम् इब्राद्यीमि विद्यमाने वादृष्येऽभवत् तस्मिन दंशे ततापि ९। 

दुभिचते उपख्िते इ स्दाक् गिररं दे पिकद्धीयानां राजानं अवौ- 
मेलकम् उपजगाम । परुमेश्चरः प्रच्तीभूय तमवदत्, त्वं मिसरदेशं ९ 

मा गाः, यं रमं तुभ्यं कथयिव्यामि, तच निवस तच पवसच; ३। 

ततोहं तव सहाया भवन लामाशिषं वदिष्यामि; अपरं तुभ्यं तव 

वंश्राय चैतान् सव्वान् देशान् दत्त्वा तव पितुरित्राहोमः सल्धिधो 
खकछतश्पथं सफलं करिव्यामि। अद्ध गगणस्य तारागणवत् तव वंशम् 
खधयित्वा तेभ्य तान् टष्ान् दास्यामि, तव वंशेन च मेदिनीख्िताः ।. 
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९६ अध्यायः | आदिपुसतकं। 8३ 

५ सव्वेजातय ्ाशिषं लप्यन्ते। यत इत्रादीम् मम वाक्छं संमान्य मम 
₹ विधानम् आज्ञां विधिं यवस्थाच्चखपालयत्। अनन्तरं इसदहाक्गिररि 

न्धव सत् । ततस्ततस्थानस्थलो कैस्तस्य जायायाः परिचये एष्ट सोऽवदत् 
खवा मम भगिनी। यता सिव्कावा अतीव सेन्दग्यात् अचत्यनराः 

तस्याः छते मां इनिष्यन्तीति कारणात् स॒तां भार्येति वक्तु विभवा- 
= चकार | किन्त॒ तच बङकालमुविते सति खकदा पिलेरीयभूपतिर- 

वीमेलक् बातायनद्दारा निरीच्छ इसदहाकं खजायया रिबकया साधं 
९ कोडन्तं दद्र | खताऽवीमेलक् राजा इस्हाकम् आह्वय जगाद, सा 

नारी निखितं तव जाया; तद्दि भगिनीति परिचयं कुतस्लं अवादीः? 

तदानोमिसहाक् प्रतिजगाद, तस्याः छते यथा मममग्टद्यु ने जायते 
१० तदर्थमवादिषम्। तदानीम् अविमेलक् कथयामास, त्वयास्माभिः साकं 

किमिद यवद्तम् ? वदि कश्ित् नरस्स्तव जायया सादं निःश्रङ्कम 

१९ अश्यिष्यत तद्धि त्वमस्मान् दाधिणेऽकरिष्यः। अनन्तरम् खवीमेलक, 

स्वान् मनुजान् पन्नीत्यादिदेश, वः कचित् खनं मनुजं वा तस्य जायां 
स्पच्छति स बध्यः भविष्यति । 

१९ अनन्तरम् इस्द्ाक् तस्मिन् दषे छषिं छत्वा परमेशखसर्स्याशीन्वादात् 

१३ तस्मिन्नेव वत्सरे शतगणं लेभे र्त्थं स धनी बभूव, कमश उन्नतिमेत्य 

१४ मदान् बभव च | ततस्तस्य गोामेघाणां ब्धत्रजा बज्दासा दास्यञ्च बभूवु 

९५ तेन पिलेद्टीया नरस्तं पतौषितुमारेभिरे। अपर तस्य तात इत्राहीमि 

विद्यमाने तस्य दासेवा यान् यान् प्रदीन् अखनन् पिलेौयनरा 

१६ ग्टद्धिस्तान् सन्वान् अपघुरयन् । अनन्तरम् अवीमेलक् इस् हाकम् अवदत् 

त्वमस्मत् समीपात् याहि, यतस्वम् खस्मत्ताऽतीव बलवान् भवसि। 

१७ ततः परम् इस्द्ाक् तस्मात् याचां विधाय गिरर् उपत्यकायां दूष्यं 

१८ स्थापयित्वा तच न्यवसत् अपरः निजतात इत्राद्ीमि विद्यमाने ये ये 
प्रयः खाता इत्राद्यीमा मरणात् परः पिलेद्टीयेः पुरितास्तान् सन्वान् 

९९ इस्ददाक् पुनः खनित्वा निजतातेन छतनामानि पुनः कछतवान् | अप- 
स्म् इसका दासेवास्तामृपत्यकां खनित्वा खातावर्िनं प्रदिमेकां 

२० प्रापुः तता गिररनगसीयाः पञुपालका इसद्ाकः पुपालकेः सादं 
विवदमाना अकथयन्, इद् तायमस्माकं; तस्मात् इस्हाक् तस्य प्रहे 

९६९ नम रखषक् (विवादः) इति छतवान्, यतस्ते तेन साध व्यवदन्त । अन- 
* = पि ~ = अ 

न्तरं तस्य दासेयेर्पर स्मिन् प्रहा खाते ते›तच्निमित्तमपि यवदन्त; 
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तत इस्ङाक् तस्य नाम सिट॒ना (णेति) क्तवान् । तस्मात् ते पस्थायान्धं २९ 
प्रदं चुः तदर्थः ते नं ब्युदिते सति तस्य नाम रिद्धावोत् (स्थान) 
इत्यकरोात् ; साऽकथयत् इदानीं परमेश्साऽस्मभ्यं स्थानं दत्तवान् वयं 

टेरे वद्धिष्णवे भविव्यामः। अनन्तरं स तस्मात् वे्रवां जगाम, ९२ 
तच तस्यां सरुजन्धां परमेखरस्तं दनं दत्वा जगाद, तव पितुरित्राद्यीम २४ 
ङ-खसोादं, मा मैषीः, खदासेयय्येब्रादीमः छते तव सहायोादमस्मि, 
त्वामाशिषमुक्ता तव वंशम् ख्धयिष्यामि। तत इसहाक् तच यज्वेदिं २५ 

कत्वा परमेखरस्य नानि प्राथयाच्चकी | पात् तेन तच दूष्ये स्थापिते तख 

दासेयाः प्रडिमेकं चश: | ६ 
अनन्तरम् अवीमेलक् अङघत्नामकं मिचं फौोलोल् नामकं सेना- २९ 

पतिच्च नीला गिर्सनगराद् इस्दहाकः समीपमागतवान्। तत इस्-२७ 

इक् तान् अवदत्, यूयं मां दिवन्ता निजमध्यात् दृरीदतवन्तः, 

दानीं मम सल्चिधिं कुत अगमत? तदा ते प्यवदन्, परमेखरस्तव ९८ 

सहायोासतोति ्ातमस्माभिः, तस्मात् कथयामो वद्चम् अस्माभिः साद्धं 
तव श्रपथ रका भवेत्, अस्माभिः साधं तवायं नियम भवेत्। 
त्वमस्मान प्रति काञ्चन द्िसां न करिव्यसि, यता वयंत्वां नास्पष्राम, २९ 

तव विना मङ्गलं किमपि नाकुम्म, त्वां णणन््या यखजाम च, त्वमोदानी- 

मपि परमेखरस्यानुग्रहपाचमसि। तदानीमिस्दाक तेषां छते भोज्य- द° ` 
मासादयतते च बभुजिरे पपुखच। ततस्ते प्रल्यूघ उत्थाय परस्पर शपथं ३९. 

चक्रः तत इसदहाका विदद्स्ते च्तेमेण तस्मात् परतस्थिरे । 

अपरं तस्मिन्नेव दिन डसृद्ाकोा दासेया आगत्य खछलतपघद्े वात्तौं २९ 
निवेद यन्तस्तं जगदुः, तोयमस्माभिरलभि । अतः स तस्य प्रे नाम दद 
वेष्वा (श्रपयस्य पड्डिरिति) छतवान, अद्य यावत् तत्स्थानस्थनगरं 
वेशवानान्ना विदितमास्ते। 

अनन्तरम् र्षः चत्वारिंशदत्सर वयसि ित्तीवषेरे विंृदीत्ना- २४ 
मिकां कन्यां दित्तोयेरोनोावासिमत्नामिकां कन्धाञ्च उदु-वाह; किन्तु २५ 
ते इसदाकौ रिन्कायाश्च मनोदुःखदायके बभूवतुः। 

(9 

२७ सप्रविंशाऽध्यायः। 
१ स्टगमांसाथेम् इसदाका एचैप्रेषणं ५ यक्लूवं प्रति रिबकाया मन्तणा १४ रिबकाया 

मन्तणया यक्रूबः ख।पतरर् दूसखाकं भ्रान्तं रलाशोः प्रा्निः द° रगमांसमानो- 
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याशििषं प्राक्रम् एषाबा चेष्टने कते पितुरनक्गोकरणं ४९ एषावः क्रोधेन याङ्ूबं 
खन्तमिच्छा च । 

९ अनन्तरम् इस् हाकि स्थविरे सति लोाचनयो निंस्तेजस्कत्वात् स्यदः 
जद्युंन श्रश्ाक; स खपुत्तं ज्येटमेषावमाह्वय बभाषे, हे मम तनयः; 

र ततः स प्रतिजगाद, पश्याहम् उपस्थितोसि । तदानीम् इस् हाक् कथ- 
यामास, पश्याहम् दानीं वधिोस्मि, कदि मम मरणं भविष्यति, 

र तददंन जाने। अतस्वम् ख्तहि तुनीरकोादण्डास््राणि टद्ीता प्रान्तरं 
४ गत्वा मल्वुते मुगमांसम् अनय । यादृपऽदं प्रीये तादशं खखादु खाद्य 

मासाद्य मत्सल्निधिमानय; ततोाङं भुक्ता मरयात् युव्वेमेव तुभ्यम् 
आशिषं प्रदास्यामि । 

५ इस्दहाका यदेतत् ख्षोतनयाय कथितं तत् रिका गुशखाव | अत 

९ ण्घावि मृगयित्वा मुगमांसम् अनेतुं प्रान्तरं गते सति रिन्का निजयुचं 
याकृूबं जगाद, पश्च तव पिता तव भ्रातरम् रखषावम् ख्तां कथाम् 

° अवादीत्, त्वं मगमांसम् अनीय मदथे खुखादु खाद्यमासादव, ततोहं 
भक्ता मरणात् पव्वं परमेखरस्य साच्तात् अाशिषं तुभ्यं दास्यामि, तस्येद 

= वचोऽओओषमदहं। अता हे ममात्मज साम्मरतम् खद्ंत्वांयद् आज्ञापयामि 

< तन्मदोयं वचो निश्णएमय। त्वमिदानीं व्रजं व्रजित्वा तस्मात् उत्तमं 

च्ागवत्छदयम् अनय, ततस्तव तातेन याद्ररे प्रीयते तादृशं सुखादु 

१० खाद्यमडं तदथं पच्यामि । त्वं तदादाय निजतातस्य सन्निधिं त्रजिष्यसि, 

१९ ततक्तेन तत् खादित्वा मरणात् पुव्यैमेव तुभ्यमाश्यौ वितरि ष्यते । तदानों 
चाक्रन् खप्रखधं रिबकाम् खाचचक्ते, पश्य मम सगभ रघो लौामश्रः किन्तु 

९२ निलामादं, तेन यदि तातो मां स्प्रश्न् परवद्धकं वेदिष्यति, तरिं 
९२ आशिषं न प्राप्य प्र्यताभिश्णपेन ग्रसिष्येदम्। किन्त तस्य प्ररुवाच, 

हे तनय सोभिश्ापो मयि वत्तेतां, केवलं मम वाचं मन्यमानो व्रजं 
व्रजित्वा चछागवत्छदयम् आनय । 

५४ ततो याक्रूब् अयित्वा तद् ग्रहन प्रूसमीपम् आनिनाय; तत्र 
५५ तस्य ताता यादृशे पीयते तथा सुखादु खाद्यं पमाच। ततो रिबका 

ज्येपुच्चस्येषावो गेहस्थितं उत्तमवसनमानीय कनितनयं याक्रूबं परि- 
९९ धापयामास । प्ररं छागवत्छ योः छतत ग्टद्ीता तदीयकरो लोाम-गून्यं 
५७ गलदेशच्चा ववे्टत् । तत् सुपक्वं खाद खाद्यं पूपच्च याक्रूनो इस्ते ददो, 
९८ तदानीं याक्रूब् खलतातं उपागत्य बभाषे, हे, तात; ततः स प्र्याचस्यो, 
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अहम् प्रस्थितासि, हे वत्स, कर्व ? या क्रन् खतातम् उक्तवान्, अहं तव ९९ 
च्येटतनय रषाः; त्वं मां वदाक्षापयो मया तदकारि; रखतदिं निवे 

द्यामि, त्वमुल्यायेपविश्न् मदानीतं मृगमांसं खादित्वा मद्यम् अशिवं 

ददि । तत डस हाक् पुतं जगाद, हे युचः त्वमतीव च्िपं तत् पाप्तवान् । २० 
स उवाच, तव पभुः परमेखरणव मम समत्तं तदानौतवान् | डस् दाक २१ 

याकूबम् अपरमपि जगाद, हे खनो, मम सच्निधिम् खुडि, त्वं मदीय 
रधेः सुता नवेति त्वां स्पष्टा ास्यामि। तदानीं याक्रूब् इस्दाक्-२२ 

पितुः स्चिधिं इयाय, स च तं स्युणन् बभाषे, खरोायं याकू 

भवति किन्तु करोवम् ख्षावः। सव्यं सत परिचेतुं न श्र्णकः, यतः ९ 

सण्घावः सहजस्य कराविव खकरा सलोमाने चछछवान्; अतः स 
तस्मायाश्िघं दत्तवान्। अनन्तरः तेनोक्तं, लं किं धुवं मदोय रुध॒तः? २४ 
ततः स गदितवान् सरख्वाद्ं | तदानीम् इसदाक् अकथयत, द २५ 

अत्मजः, ¦ खाद्यं समोपमानय, पुच्लेणनीतम् रेणमांसं भक्ता त्वामा- 

शिवि परभाषे। ततः सन्निधिमानीय दत्ते तत् डस्दहाक् वुभुजे जात्ता- 
रसच्च अनीय दत्तवान् स तमपि पो । अनन्तरः तस्य तात इस्- ९९ 

हाक् अचचक्ते, हे खना साम््रतं समोपमेत्य मां चुम्ब | तदा तेन २७ 

समीपं व्रजित्वा तस्मिन् चम्बिते सति तस्य वसनस्य गन्धम् अघाय 

तमारशिषं ब्रुवन् अवचत्, परमेश्वर स्याश्रीय क्ताच्तेचस्येव मम तनयस्य 
सोगन्यम् । अत रंखर च्ाकाशीयशशिरात् उव्वंरावां भूमावुत्यन्नं रन 
ष्रस्यं जाच्तारसच्च प्रभूतं तुभ्यं दोयात्। नानानरास्वदघोना भूयासुः २९ 

नानाजातीयाल्लां नग्याखुः खीयगचमध्ये तं मुख्ये भूयाः, तव माढतन- 

याख तवां नम्बासुः, वस्वाम् अभिश्येत सेभिश्म भूयात्, यश्च त्वामा 

शिषं भाषेत स खाशिषं प्राप्यात् । 
इत्थं इसृद्ाका याद्रूबे आशिषि दत्तायां सत्यां खपितुरिस्दाकः २० 

समच्तात् याकि बद्िगतखणव तस्य सज र्षा म॑गयात आगल्य 

सुखाद् खाद्यमासाद्य पितुः समोपमानीय कथयामास, इ पितस्म् ३९ 

उत्तिष्ट पच्चानीतमगमांस भक्ता मामाश्ििषि भाषख। तदा तस्य तात दर 

डसहाक् अव्रवीत्, कसल? सोऽवदत्, अद तव ज्यषपुल्ल रषाः। 

तदानीम् इसदहाक् अतौवकम्परमान उदितवान्, तदहि यो मगयमानोा रद 

मम स्चिधिं मगपललम् अनेषोत् स कः? अ तवागमनात् पुव्वमव 

तदखादिषं तमाश्िषिम् क्वादिषञ्च, सरव साशीष्कः स्थास्यति 
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२४ तदानीम रतैः पितुरीदृशीं वाचं निशम्य भ्यष्रं विलप्य याकुलचेता 
सोदितुम् आरभ्य ताताय कथयामास, ह पितः, खशिषं मद्यमपि 

३५ टरोडि। तत डसदाक् बभाषे, तव सहज आगत्य वञ्चयन् तव पाप्त- 

। २९ व्यामाशिविम् अखग्रहोत्। तत र्षारूवाच, तदीयं नाम किं वधां 

याक्रूब् नहि ? यतः ख वारडय मामवच्चयत् ; पश्य स पूव्यं मम ज्या- 

यिकारं गरद्ोतवान्, इदानीमपि मम पाप्तयामाशिवम् अग्रहीत्; 

९७ स पुनरुवोचत् किं मत्कुते तयेकाशी ने रचिता? तदानीम् इस्ददाक् 

| रख्षावं प्रतिबभाषे, पश्याद्धं तं तब प्रभुमका्, तदीयं सकलकुटुम्बच्च 

 तदधीनीक्षतवान्। अपरः तस्य प्रतिपालनारथै शस्यानि जात्तारसांख 

दर दत्तवान; अतरव दे तनय, त्वदथम् इदानीं किं कत्तं शक्रोमि? तत 
 रख्षाः पनरपि खतातं जगाद, दहे तात तव कि केवलम् रकाश्णोरासोत् ? 

३९ छ तात मह्यमप्याणिघं प्रयच्छ । इति ब्ररवन् रख्वारूच. चकन्द् | अखन- 

न्तरं तस्य तात इस्दाक इमां वाचं गदितवान्, यस्मिन् देशे भमि- 

। रुव्वेसा न भवति, जगणाच श्शििरिन पतति तस्मिन् दष्ेतव वसति 
४० भविष्यति । त्वं चन््रहासव्यक्सायेन कालं वापयिष्यसि, खसहजस्य 

1 

। 

निघ्नीभविष्यसि च; वदातु तव प्रभत्वं भविव्यति, तदा खीयम्रीवातः 

तस्य यग भच्यसि । 

४९ इत्यं याक्रूब् खयिद्टत आशिषम् अलभत, तस्मात खषोरीर्व्यन् मनसा 
, चिन्तयाच्चकार, पितुरुन्तकालः प्रायेगपतिखति, ततः: परं याक्रूबं 

४२ मातरः हनिष्यामि । किन्त ज्येरूपच्स्येषाव खतस्िन वाक्यं रिवकायाः 

। कणगाचरीोभृते, सा कनिरसुत याक्रूबं प्रति कथयामास, पश्यतव सगभ 

, खषा स्तां दन्तं मनसि निखि्य सुख्िर आस्ते । खता हं ममात्मज, मदच- 
४२ चनम् आकणेव | त्वं सम्पलाय्य ारन्नगरस्थितस्य मम सदहजलाबनस्य 
| ४४ समीपं बाह्हि। यावत् तव सगभस्य काघा न निवत्तते तावत्काल तच 

। ४१५ तिद | पश्चात् त्वां पति म्नातुः कोधे, निखत्तेत्व तं प्रति यत. छतवान् 

¦ तस्मिन् तेन विस्मते च सति नरु प्रहित्य तत्स्थानात् त्राम् खानेव्यामि 

४९ रखकदा दा यवां कुता हारयिव्ये? तता रिब्का इस् दहाकं जगाद्; 

! रख्ताभ्यां दित्तीवकन्याभ्यां मम प्राणा याकुलीभवन्ति, यदि वाक्रन् दित्तीय- 

कन्यानाम् अथात् रखतदेप्रोयकन्यानां मध्यात् अनयोस्त॒ल्यां काञ्चन कन्धां 

विवदइति, तदि मम प्राणधारणे किंसुखं ? 

३ 
1 

| 
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४८ अदिपुस्तकं । २८अध्यायः। 

८ अष्टाविंशाऽध्यायः। 
१ यद्कूब पर्नराम्दश््षररण र एषाद इस्मायल्ं कन्या विवददनं ९० याक्रूना यात्रा 

कथन सखम्नद्शनञ्च ९८ खन्नर्णशनस्थानस्य वथल्लनामकरण तच स्यान मानस 

प्रतिज्ञा च। 

अनन्तरम् डसदहाक् याकरूबम् आदय आशिषं बभाषे, इत्यादिश्यच ९ 
तं जगाद, किनान्रदरश्ीया कन्या त्वया नोदाद्या। उत्ति पदनरामि 

सटीयमातामद्या विधुयेलो श्ट गत्वा तच खमातुलस्य लावनः काञ्चन 

कान्यां विवद ¦ सव्वशक्तिमान् संर अशं दत्त्वा त्वां बङ्गवुलं कन्तः २ 
फलवन्तं बङ़प्रजच्च कियात्। अपरम् उत्राहीमं प्रति दत्तामाश्रिषं 

त्वयि तव वंष्ेच सफलां कियात्; तत रंखर इन्राद्धीमे यं दशं दत्त- 
वान् वच स्थाने तमिदानीं विदेशे, तचेव देष तवाधिकासे भवि- 

व्यति। तत इस्दाक् याक्रबं विद्वान् स च पद््नरामीयविधुयेलः ५ 
आखत्मजस्य लाबनोा,; अथात् याक्रूब् रखघावोा मातू रिवकाया श्ातुः 
समीपं प्रतस्ये । ^ 

अपरम् इस्द्ाक् याक्रूबम् खाश्रिषम् उक्ता विवोएं पद्नरामं परति € 
विससर्ज; खशीव्वदनकाले च किनानीयां कन्यां विवोएु न्यसेधत् ; 
तता याक्रूब् मातापिचोराज्ञान्सारात् पडनरामं परति प्रतस्थिवान् , 
ख्धोरिति विज्लोक्व किनानीवाः कन्याः प्रति खपितुरिसदाकोाऽसन्तु्िच् 
विज्ञाय तस्य जावादये सत्यपि डस्मायलः सच्चिधिं व्रजित्वा इव्राहीमः 
पुच्चस्येस्मायेलः युच्लीं निवायोता भगिनीं महलत् नामिकां कन्धां 
व्यवत् | 

अनन्तरं याक्रूब् वेगरवातोा हारगं परति याचां छतवान्। खग्यैऽक्तं १० 
गते सति स कस्मिन् स्थान उत्तीर्य यामिनीं वापयामास; तदानौँंस १९१ 
तचत्यं पाघाणमेकम् उपधानीकछत्य तच निातुम् अशेत । ततः स खभ्रे ५६ 

सापानमेकं दद्र, तस्य मूलं मेदिन्यां स्थितं शिरश्च गगणस्प्रशि, तेने- 

खरोयदरूता अवरोहन्ति आरे दन्ति च, परमे श्र स्तदु प्येव्थितः कथ- ९३ 

याद्चकार, परमेशो, तव पुव्वयुरुषस्येत्रादीम रस् दाकच्े्वरः, त्वं 

यच दष शदे देशमिमं तुभ्यं तव वं्राय चाद प्रदास्यामि। तव वंश ५४ 

धरण्या घूलिवत् असंख्य भविष्यति, तच्च पुव्वपञ्िमात्तरदच्िणासु 

दिच् समेधिष्यसे त्वत्तस्तव वंशाच मेदिनीख्िताः सव्वेजातव आशिषं ५५ 

लप्यन्ते। अपर त्वं यैव "गमिव्यसि, ततेव तव सद्धायो भविष्यामि 
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२९ अध्यायः। चादि पुस्तकं । ४९ 

त्वाञ्चावित्वा दे शमेतम् आनेष्यामि; किन्तु तव सन्निधो यद् वाचं तत्सन्नै 
१६ यावन्न सफलं करिष्यामि तावत् त्वंन परिव्यच्यामि। अनन्तरं भग्र 

निदो याकरूब् जागरित्वा जगाद, स्थानेऽस्िन् अवश्यमी खरोस्ति, 
९७ किन्त्व हं तन्नाज्ासिषं। भयादपरमपि व्ाजद्ार, स्थानमिदं कीदक् 

भवङ्गरमः; रद स्थानमवध्यम् रंखरस्य भवनं खर्गदारखरूपच्च। 

१८ अनन्तर याक्ून् प्रत्यष उव्याय उपधानाथं यं पाषाणं निदधे तं स्तम्भ- 

१९ रूपं संस्थाप्य तदुपरि तलमसिञ्चत्। तस्य स्थानस्य नाम वयेलम् 

(इखरभवनं) चकार; किन्तु पुव्वं तस्य स्थानस्य नाम लुस् असीत्। 

` २०आअपरः स मनसेतत् प्रतिज्ञातवान्, यदीशखरो मम सदायःसन् मम 
गन्तव्याध्वनि मां रच्तेत्, मोजनाथम् अन्नं परिधानाथ वसनं दद्याच, 

९९ पुनः च्तेमेण परावत पिटसदनम् खानयेत्. तद्धि परमेञ्चरोा मम प्रभु 
२९ भविष्यति, मया च स्थापितस्यास्य ्तम्भरूपस्य पाषाणस्यापरि रंखरी- 

यभवनं निम्भाविष्यते; अपरः तेन म्यं यत्किञ्ित् दायिष्यते तस्य 

दशमां पम् चदं तसै दास्याम्य वश्यम् । 
॥। 

२८ ऊन्रिंशाऽध्यायः। 
१ हारनकेवे याङ्रब॒ उपस्थानं ९ राद्लः समौप परिचयद्ानं लावनः सकाशात् 

आअतिथेयग्रदणं १५ रादलं प्राप्रं सप्र त्रान् द्स्यकम्म्रकरणं ९९ भान्त्या राद्ल् 

विनिमयात् सयां प्राप्य रालः छतं पनख सप्तवत्सरान् द्स्यकम्करणं ९९ 

सेयाया अपत्यात्पत्तिच्च । 

१ ततः परं याक्रूब् गच्छन् पुव्ेदेश्रम् उपस्थाय वीच्ताञ्चक, मध्यप्रान्तर 
९ प्रदः समीपे मेषाणां चयात्रजाः शवानाः सन्ति; यता लाकास्तस्य 

पद्ेरपे मेषान् पाययन्ति ; किन्तु तस्य प्रदः समीपे सर्व्वां पश्ुत्रजानां 
मेलनं यावत् तावत् तस्य पेमुखे हतपाघाण रक आच्छादक- 

३ स्तिति । अनन्तरः नरास्तस्यास्यात् पाषाणम् अपसाय्यं मेवव्रजान् अपः 
४ पाययन्ति, पुनरपि प्रहेरास्ये पाघाणं निदधति | याक्ूब् तान् अच्छ 
५ दे रातये युद्मावं निवासः कुच? ततने प्यूचः, हरन् नगय्धों | तदा 
याकू एद्वान्, यूवं नाद्दारः पच्च लावनं परिचिनुथ नवा? ते 

€ कथयामासुः, परिचिनुमः। याक्रूबा एष्ट, स च्ोमेण वत्तते? ते प्र्य- 

वोचन्, स त्तेमेण वत्तते; पश्यासो तदीवा कचा रादहेल मेषत्रजम् 
७ अआदायायाति। तदा याक्ब् अवादीत्, इदानीमपि बहवेला विद्यते, 
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प° आदि पुस्तकं | २९ अध्यायः । 

मेषत्रजानाम् रक मेलनसमये नाभूत् ; युयं मेषत्रजान् अपः 

पाययित्वा पुनरपि चारयितुं नयत। किन्त ते कथयाञ्चकः, सव्वान् मेव- < 
व्रजान् ख्कच् मेलयित्वा यावत् घरद्ेरास्यात् पाषाणे नापसाखते 
तावत् वयं तत् कक्तं न श्रङ्गुमः, तथा भूतरखव वयं मेषान् अम्भः 

पाययिव्यामः। 

याक्ून् तैः सार्जम् इत्यं कथां कथयति तस्मिन् समये रादेल् अत्मनः ९ 
पितुः पत्रम् आदाय समुपातिषत्, यतः सा मेषपालिकासीत् । 

तदानीं वाकरून् आत्ममातुलस्य लावनः कन्यां रादेलं तस्य मातुलस्य ५०। 

पश्रुत्रजच्दृष्ासमीपं रजन् प्रदहेराननात् पाषाणम् खपसाय्य मातुलस्य | 

लावनः पण्युत्रजं तायमपाययत् | | 

अनन्तरः याक्रूब् रादेलं चुम्बन् उच्चं रुराद्, तव पितु भागिनेयो ९९ 

रिबकायाः पुच्नोऽहमिति परिचावयामासच। तदा रादल् दुतं त्रजित्वा ९२ 

खतातं वात्ताम् अवदत्। ततो लावन् खभागिनेयस्य याक्बा वात्ता १९। 
शत्व तू तं सात्तात् कत्तृम् वत्राज ; तमालिङ्क चुम्बित्वा खभवनं 
निनाय च; पखात् स निजागमनस्य सव्वेडत्तान्तं लाव्रनं ज्ञापयामास। 

तता लावन् कथयामास, त्वं ममास्थिमांसखरूपोासि ; ततो याक्कूब् तस्य ५४ 

निबेशने मासमेकं अभिन्यवसत् 

अनन्तर लावन् याक्रूबं जगाद, त्वं कुटुम्बः सन् किं विना वेतनं १५ 

मम दास्यकग्मं करिष्यसि? तस्मात् कि वेतनं ग्रद्ीग्यसि, तद् ब्रह्ि। 

तस्य लावनोा द दुडितरावास्तां; तयो ज्याया नाम लेया कनिषाया १६. 

नाम रादेल्। लेया जिंन्ननयनासीत् किन्तु खादल् रूपवती खुन्द्री ९७ 

चासीत् । याक्रूब् तस्यां रादेल्यपीयत, तेन स धल्यवादीत् तव कनिछ- १८। 
कन्याया रादेलः छते सप्तवत्यसान् दास्यं कम्मं करिव्यामि । तता लावन् ५९ 
उवाच, खन्यपाचाय दानात् तुभ्य दागमुत्तमं भवति, तस्मात् मम सन्नि 

ति | इत्यं स याक्रूब् रादेलः छते सप्त वत्सरान् दास्यं कम्मै छतवान् ; ९०. 
राडङलं पति तस्यानरागात सप्त वत्सरा अपि तेनाल्पदिनवत बबधिरे। 

अनन्तरं याकरून् लावनं जगाद, नियमितः कालः सम्प गभत, डदानीं ९१ 

मम माय्यां मद्यं देहि, तामहम् उपेष्यामि । तता लावन तचत्यान ९९ 

सन्वेजनान् ्ामन्तय भोजयित्वा यामिन्यां लेयानामिकां निजदुहितरम् ९३ 
ऋनीय तस्मे दत्तवान्, तदा याक्र् तामुपजगाम । लावन् निजकन्याया २४ 

लेयावा दास्यकग्मे कन्त {सिल्पानामिकां खौवदासीं दत्तवान् । किन्तु २५ 
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२० अध्यायः । अदिपुस्तकं। ५९ 

परभाते सति सा लेयेति दृष्टा याक्रून् लावनम् उक्तबान्, मया साकं त्वया 
किमिदं व्यवहृतं ? मया रादलः छते कि तव दास्यं कम्मे नाकारि? 

२९ तथात्वे किमथ त्वयाद्ं वञ्चितः? तदा लानन् अचकथत्, अस्माकम 
२७ स्थाने ज्येायामदत्तायां स्यां कनिषान दातव्या। अत डद्ानों तस्याः 

सप्त दिनानि यापय यदि पश्चात् अपरान् सप्तवत्छरान् मम दास्यं 
२८ कम्म करि व्यसि, तद्धंन्यां कन्यामपि तुभ्यं पदास्यामि । तते याकरून् तयैव 
२९ छत वान्, अथात् तस्याः सप्तदिनानि यायितवान् | अनन्तरं लावन् 

दुदितरं रादेलं तं विवादइयामास; रादेलो दास्यक्मकरणाथं विल्- 
द° हानामिकां निजदासीं दत्तवान्। तदानीं स रादहेलम् अभिजगाम; 

लेयाता रादेलि ब प्रोतवान् राद्ेलः छते पुनः सप्त वत्छसान् दास्यं 
कम्मे छतवान् | 

२९ ततः परमेश्रो लेयामवच्तातां ज्ञात्वा तस्ये गभेधार णष्तिं दत्तवान् ; 
२ किन्तु रादेल् बच्या नभूव। तता लेया गभेवती भूत्वा पुचचं पसषुषे, 

तस्य च नाम रूवेन् (प्तं पश्यतेति) छतवान्, यतः सा कथयामास, 
परमेखरा निखितुं मम दुःखमपश्यत्; अतः पतिः साम्प्रतं मयि पेष्यते। 

३२ अपरः सा पुनगभेवती सती पच्च पखूय गदितवती, अहमवमान्या 
विद्ये, परमेखखर इति जात्वा मद्यम् इमं तनयच्च दत्तवान्, पञ्चात् तस्य 

२४ नाम शिमियोनं (खवणं) चको । पुनश्च सा गभवती सतो युच्च पद्य 
कथितवती, रतावता दिनात् परं खामिना मयि समासंच्छते; यता 

मया तस्य चयः सुताः प्रासूयन्त, तस्मात् तदीयं नाम लेविं (असक्तं) 
२५ चक्रो। अनन्तरः युनरपि तस्या गभ॑ सति सा सुतं प्रखय पावाच, इदा- 

नीम् अददं परमेशखरः प्रश्सामि; तस्मात् तदीयं नाम यिद्कदां (प्रशंसां) 
अकरोत् ; ततः परः तस्या गभा निवदते। 

२० चिंश्तमोऽध्यायः। 
९ लेयां प्रति रारेल इषंणं ९४ रादला दुद्ाफलप्रापनं १९ लेधायाः पनरपत्यजनन 

९२ राद्लः सुतस्य यूषफा जननं २५ याकूबि पिदेसद् नं यातुमिच्छति तेन साद्व 
सलाबनेा नियसनिणयनं देऽ सम्पत्तिमाप्नं याक्रूब उपायचिन्तनच्च । 

१५ अपरं खता वाकृरूबः खता न जातवान् स्ति विलोक्य रादेल् 
भगिनीम् रग्येती याङ्रं जगाद, मन्यमपल्यानि देहि, ने चेदहं मरि- 

९ ष्यामि। तदा याक्ूब् रादेले प्रकुप्य पावाच> त्वदीयगभफलं न्यवारि 
११: 
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यनेश्वरेण तस्य किमदं प्रतिनिधिः? तदानों रहल बभाषे, तदि द 
मदीयदासीं बिलम् उपेहि, तया पन्तं प्रय मम कोड दत्ते तेनादं 

पलिण भविष्यानि। रतत कथयित्वा साखोयदासौं विला खखा- 
मिनं व्यवादहयत्। तदा याक्ूनि तामपगते विला गभिंणी सती याक्रूबः ४ 

सुतमेकं प्रखूतवती। तदानीं रादेल् अवादीत्, इरा मम विचार 
मकार्घौत्, वतः स मम काक्रक्तिं निशम्य मद्यं स॒तमद्ात्; अतः सा तस्य 

नाम दानं (विचारम्) अकुरुत । अनन्तरं राहला विलदादासींपन्गभं 
धारयन्ती याकू दितीवं सुतं प्रखूतवती। तदानीं रादल् कथयामास 

मदहायल्नैनाहं भगिन्या समं मल्लयुद्धं छत्वा जितवती; अतः सा तस्य 

नाम नक्नालिं (मल्लयुद्ध) कछतवती। अनन्तरं लया खीयगभनिदत्तिम् ९ 

अवगम्य खौयदासीं सिल्पानामिकां खानौय खखामिनं याकूबं विवाइ- 
यामास। तते लेवाया दास्याः सिल्पाया गभात् वाक्रूबः सुतर्कोा जच्ञे। १० 
तदानीं लेया कथितवती निवदरण्क आयाति, तस्मात् तस्य नाम गाद ९९ 

(निवड) छेतवतो । अपरः लेयाया दासी सिल्पाप्याक्रबा दितीयं सुतं १२ 

प्र्ुघुबे । तता लेया जगाद, धन्यां सव्व योषित मां धन्यां वदि- १२ 
स्यन्ति, तस्मात् सा तस्य नाम आश्र (धन्यं) चकार । 

अपरः गोधुमकत्तनकाले रूवेन् वहि गला च्चे दूदाफलं प्राप्यानीय ९४ 
खजनन्धे सेयाये दत्तवान्; तदा रादेल् लेयाम् अवदत्, तव सुतेना- 
नीतानां टूदाफलानां कानिचित् मद्यं देदि। ततः सा बभाषे, तया १५. 

मम खामी एडहीत, इति किंच्तुदकाय्धं? त्वं मम सुतस्य दूदाफलमपि 
जिवृच्छसि? तदा राहल् जगाद, तव छुतस्य दूदाफलविनिमयात् सोद्य 
यामिन्यां त्ववा सद प यिष्यते। तत्पश्चात् सन्ध्याकाले च्तेचात् याकू ९६ 
अगमनकाले लेया तं साच्तात् कत्तं वद्धि गत्वा बभाषे, अद्य यामिन्यां 
मयासदत्वया शयितव्यं यतां खसुतस्य दू-दाफलं दत्वा त्वां भाटक्ित- 

वती तस्मात् स तस्यां रजन्ां तवा सादं अष्रत। तत ईश्वरेण लेयायाः ९७ 
पाथनायां चतायां स्यां सा पुन गेभिंणो भूत्वा वाकूबः पञ्चमं युच्च 
पसुघुवे। तदा लेया कथयामास, मह्यम् रश्चरा वेतनम् अददात्, यतो ९८ 
मया खामिने दासी दत्ता, तस्मात् सा तस्य नामधेयम् इषाखरः (वेतनं) 

कलछतवती | 

अनन्तर लेया पुनरपि गभ धास्यन्ती वाक्ूनः षष्ट पुं पूतवती। १९८ 
तदा लेया कथयाञ्चकासर्^ म्यम इश्र उत्तमं योतुकं दत्तवान् इदानीं २८ 
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मम खामी मया सां वव्छति, यते मत्तस्तस्य षट् सुता अजायन्त; 

९९ तस्मात् सा तस्य नाम सिवृूलून् (वासं) चकार । तत्मात् तस्याः सुतेकायां 

जातायां तस्या नाम सा दीणां छतवतो। 

२२ अनन्तरम् रश्वरो रादेलं स्मरन् तस्याः प्राथनां निष्म्य गभधारण- 
९२ शक्तिम् अदद्ात्। तदानीं तस्या गभं सति सासुतं पस्य कथितवतो, 
९४ ममापमानम् इदानीम् इंश्वसेटदररीकछृतवान् | ततः सा तस्य नाम युषफं 

(खि) छत्वा कथितवती, परमेखरो मह्यम् अपरमेकं खतं ददातु। 

२५ अनन्तरं राहेला यूधफि जातवति याक्रूब् लानने कथयाञ्चकार, 
२९ खद्षर खस्थानं गन्तं मां विख्ज ¦ यवे: छते तव दास्यं कम्मा दं अक- 

स्वं, मम ते योषिते सुतांश्च मधि समप्ये वातुमादिश; तता यथा 
२७ तव दास्यकम्म छोतवान्, तत् त्वं जानासि । तदानीं लाबन् तस्मे 

कथयामास, विनये, त्वमिदानीं मय्यनुग्रहं कुरू, यताम् अनुभवेन 

ज्ञातवान् केवलं तव छत्व परमेखरोा मद्यम् आशिषं दत्तवान्। 

२८ अतः स उक्तवान खयमेव त्वं यत् वेतनं निरूपयिष्यसि, तदेवाहं तुग्यं 

२९ वितस्व्यामि। तदा याक्रब् तस्म कथितवान्, मया वादृशं तव दास्यं 

कम्मं छतं, मम सच्िधा तव पश्व यादटग विद्यन्ते, तदपित्वया 

द° ्ायते। यता मदागमनात् पुव्वं तव कनीयसी सम्पत्तिरासौत् ; किन्तु 
साम्प्रतं घभूताभूत्; मदागमनम् आसभ्य परमेश्वरेण तव मङ्गलं 

२९ व्यधायि; किन्तु मया निजपरिजनाय कदा सद्धेष्यते? ततो लावन् 
कथितवान, तुभ्यमद्दं कि दास्यामि? याक्रब् अवदत् त्वं मद्यम् अन्धं 

किमपि न दक्वा यदि मां प्रति कर्ममैतत् करोषि, तहिं तव पशून् 
२ णुनरुहं चारयित्वा पालयिव्यामि। अद्यमया तव सव्व॑घां पशुत्रजानां 

मध्यं गत्वा कव्दै रवे विचिच्रा मेषाः कपिश्वणा मेषष्एवका विचिचाः 
कव्व र वणाज्छागाखख एयक् कारिष्यन्ते ; ते सव्वं मम वेतनरूपा भवि- 

२२ व्यन्ति। इतः परः यदा तव समक्तं मम वेतनमुपस्धास्यति, तदानीं 
मम न्धावस्य प्रमाणमेकं भविष्यति; तच्च यदि छागानां मध्ये कव्वुर- 
वशात् विचिचराच भिन्ना मेषाणां मध्ये धूमलवणात् अन्धे तिष्टन्ति, तदं 

२४ ते मम तास्कय्येरूपेण गण्या भविव्यन्ति | तदानीं लाबन् उवाच, 
२५ भ्रं तव वचनानुसाराद्व भविव्यतीति। अपरं स तदिनरखव विन्द् 

विचित्रान् कव्व रवशं ऋागान्, सव्माः विचिताः कन्दर वणाण्कागीख 
यासु च किचित् खुक्तवर्णम् असीत्, ताः कश्चिशवंगान् सर््वमेषांख एथक् 
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छत्वा खेपुच्ताणां दत्तेषु समप्ये दूरं दिनचयमागे प्रेषयामास ; पश्चात् २६ 
याक्रूब् लाबनाऽवशिद्धपखुव्रजान् चारयितुम् आरब्धवान् । 

अपरः याकरून् लिबनी लूसः अमानां तच्ताणां सरसाः एखाश्छित्वा २७ 
ततत्वचं विमोचय कारस्य खष्वरेखा वहष्कतवान्। अनन्तरं व्रदा देल 

पश्वा जलं पातुम् अयान्ति, तदानीं तेयथा गभं घार्यन्ति, तदथं 

पानकाले पश्रूनां सङ्गमं तेषां सम्म्खे पनपाचस्य मध्ये ताः णखा 
उचचचीकत्य स्थापयितुम् आरभत। अतरख्व तेषां तासां शाखानां सच्चिधा ३९ 

गभघारणात् विन्द्चिचिताः कन्वरवणा विचिच्रा वत्छा अजायन्त। 
ततो याक्रब् तान् वत्छान् एथक् व्तवान् लानो विन्दुचिचितानां कपि- ५० 

ष्रवणानां वत्छानां सम्मृखे निजव्रजं स्थापितवान्; इव्थं स लाबनेा 
व्रजेन साधं न निधाय निजत्रजं एथक् चके । अपरः बलिनः प्रावो ४९ 
यथा शएखासमीपे गभन् धारयन्ति, तदथं पानभाजनमध्ये पणश््रूनां 

समच्तं ताः खाः स्थापयामास, किन्त दुव्बेलानां पश्ूनां समच्तं ४९ 
नाख्ापयत्, तेन यावन्तो बलवन्तः पश्वस्तावन्तणवः याक्रूबोा बभूवुः। 
अता याक्रन् अतिवद्धिष्ण बभूव अथात् तस्य पश्चदासद्सीम दाङ्गगद- ४२ 
भाद वहवो बभूवुः। 

२९१ एकचिंशत्तमाऽध्यायः। 
९ लाबनः समीपात् याक्रूबः पलायनं ९७ लाबनोा प॒त्तलिकानां रादलाप्टरणं 

२ याक्रब पलायनवात्तात्रवणं २५ तस्य पञ्चाद्धावनं ३० दुष्य द्वान्वेषणं दे९ लाबनं 
प्रति याब्रूबस्तिरस्कारः ४२ याक्रूबा सद लाबना नियमञ्। 

अप्र याकरूब् अस्माकं तातस्य सव्वखमग्र द्ीत्, अस्मत्पितु धनात् 
तस्येतान्ये्यीणि जातानीति लाबनः पुच्लाणां वचनं याक्रूब् श्रुतवान् 

लावन तं प्रति पृव्वेवत् नद्धीतिच तस्यवदन विलोक्य याकरूब् बुबुधं। 

ततः परमेखरो याकरूनं बभाषे, त्वम् अत्मनः पट कद्शं ् ातीनां स्चिधिं 

पराटत्य याहि, अदं तव सहायास्ि। अतो याक्रब् प्रान्तरे पश्यूनां 

सन्नि रसाद्देलं लेयाच्च समाद्य वभाषे, युवयोः पितुबंदनं मां परति 
पूव्येवत् नड इत्यदहमपश्यं, किन्तु मम पितुरीशखरो मम सहाय आक्ते | 
अदं यथाशक्ति युश्राकं पितु दस्यं कम्मे कुतवान् तत् युवां जानीचो 
युवयोः पिता मां वञ्धितवान् दक्षत्व मम वेतनस्यान्यथा छतर्वांश् 
किन्त्वीखरे मम हानिं कत्त" तं न्यवास्यत् ; यतो विचिताः सव्वं पश्रव- 
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स्तव वेतनखरूपा भविष्यन्तीति वाचं यदि स खयम् अवदत्, तदहि 
सर्व्वभ्यः पसुभ्यखव विचिचाः प्रवा जाताः, अपर रुखाविशििद्धाः पशवः 

सर्वव तव भविष्यन्ति यद्येतत् अवादीत्, तहि सन्व॑खव पश्वा रेखायुक्ता 

। ९ बभवः। इत्थम् रंशसोा युवधोः पितुः पशुधनम् खाद्य मद्यं दत्तवान् । 
| १० यतः पश्पूनां गभाधानकाले ऽं खप्रे खचकत्तघा दृष्टवान्, व्रजस्य मध्य 

योधित्पश्नाम् उपरि यावन्तः पपश्व अआरोादइन्ति, तावन्तणव विन्द् 

। १९ चिचिता विचिता रेखायक्ताश् भवन्ति। तदानीम् इखरीयदरूतःखग्रमां 

याक्रूब् इ त्याद्वतवान्, तदा मया प्रतिभाषितम् अहमुपस्ितोस्मीति। 
१२ ततः स उक्तावान्, पश्येत् योषित्पश्रूनाम् उपरि यावन्तः पुंपश्व 

असाहन्ति, तावन्तरखव विन्द्चिचिता विचित्रा रेखावन्तश्च; यतच्ां 

१३ प्रति लाबन् वाद्ग ववदहरति, तदं दृष्ट्वान् | यच स्थाने त्वं स्तम्भे$ 

| मिषिचनं मम सचि परतिखवणच्च क्तवान् तस्य वेल इखरादम् 

¦ इदानीम् उव्याय दमिम परित्यज्य खीयज्ञातीनां दशं पराढत्य 

| १४ याहि । ततो रादैललये परतिजगदतुः, पटकनिवेशन अावयोः किं 

। १५ कोप्यंष्ठस्ति वाश्चिकार आस्ते ? आवामिदानीं तस्य समीपे विद- 

| र्त्विन किं गणिते नहि? यतः स आवां विक्रीय मल्यं भक्तवान्। 

| १९ तस्मात् शखर अवयः पितुः सकाप्रात् यावन्ति घनानि ग्टद्धौतवान् 

| तावन्ति सव्वाखावयोः खी यापव्यानाच्च इ खरस्तभ्यं यत् कथितवान् त्वं 

। तदव कुरू। 

९७ तदानीं याक्ूब् उत्याय खोयापव्यानि योषित्च महाङ्गान् खया- 

९८ यामास, पद््नरामि तेन ये पश्वा याख सम्पर्तिरूपाजिताः किनान् 

९९ दशं खंतातस्येस् इाकः समीपं गन्तुं तान् नौतवान् | तदानीं लाबन् 
| मेघलेामानि कत्त गतवान्, इत्यवकां रादेल निजतातस्य पुत्तलिका 

२० अपजहार | नन्तरं याकूब् काञ्चन वात्ताम् अनुक्ता लाबनम् अरामीय 
२९ वद्धयित्वा तेनाज्ञातं पलायाञ्चक्रो | दव्यंस निजसव्वखं ग्टहन् पलायत 

। फरात् नद्याः पारं गत्वा गिलियद् गिरि सम्मृखीक्व्य चलितवान् 

२२ अनन्तरं टतीयदिवसे लाबन् इव्थं याक्ूबः पलायनवात्तां प्राप्य 

२२ निजकुटुम्बान् नीत्वा तस्य पञ्चात् सप्तदिनगम्बमाग धावन् गिलिवद्- 

२४ गिर तं तवान् । किन्त्वो खसे रायो खप्रे दश्रनं दत्वा अरामीयलाबनं 
। बभाषे, सावधाना भव, भद विना वाक्रूबम् अभद््मा वद्। 

२५ अनन्तरं लाबन् याकबं द्धारु, तदानीं याक्बोा दूष्यं पव्वेतापरि 
८) 



५६ आदिपुस्तकं । ३१ च्यध्यायः। 

स्थापितमासीत् ततो लाबनपि कुटुम्बैः सद गिलियदपव्व॑तापरि दुष्यं 

स्थापयामास । ततः परं लाबन् याकुबे कथयामास, तवं कुत रंटक् कम्म २९. 
छतवान् ? मां वञ्चयित्वा अस्रष्टतलोाकाडव मम कन्ये गहन कुत 
अगमः? त्वं मां वञ्चयन् कथं ग्नः पलायितः? मां वात्ता नावादीः, २७ 
तस्यामुक्तायां सत्याम् अदं त्वां आद्ादेन डिण्डिमवीणवाद्यगानपव्वेकं 

व्खच्छम् । त्वं प्रत्तान् कन्धाख चभ्बितुं मद्यं नादाः कम्मदम् अतोव रट 

मृएस्य क्तवान् । त्वां हिंसितुं मम करः समथा भवति, किन्तु गतायां २९ 

यामिन्यां तव पितुरीखरोा मामवदत्. सावधानः सन् विना भवम् 
किमप्यभनं याकूब मा वादौः। 

अपरं निजतातनिवेष्नं यातुं तवातीव बाज्छायां जातायां त्वं वातु-३०. 

मुद्यतासि, तद् अस्तु, किन्तु मम देवाः कुतञ्चारिताः? ततो याकुब् ३१ 
लाबनं प्रतिजगाद, त्ववेद् बलात् निजकन्ये मत्तो ऽपरे, इति 

चिन्तयित्वा भीतवानद्धं । किन्तु मृगयित्वा यस्य निकटे तव देवान् २ 
पाप्यसि, स न जीविष्यति । ममा त्वदीयं यस्ति, तद् अस्माकं 
कुटुम्बानां समन्तम् अन्विष्य ग्टहाण; यता याकूब् .रादेलस्तत् चोय 
नाजानात् | तदानीं लाबन् वाकुगे सेवाया दयो दुव्यग्टदागि २२ 
गत्वा गवेषयामास, किन्तु न लेभे । अनन्तरं स लेयाया दूष्यत 

राडेलेा टूव्यश्टद्धं प्रविवेश । किन्तु रादेल ताः य॒त्तलिका अदाव २४ 

मदाङ्स्य सज्जाया अन्तः स्थापयित्वा तदुपरि समुपविवेश; ततो 

लाबन् तस्याः सव्व दूव्यटहं मुगयित्वापिता न पाप्रवान् । तदानीं २५ 

रादेल ताताय कथयामास; भवतः समच्तम् उव्यातुं न शक्ता दे 

पमो तेनासन्तुखा ` माभूत् यते हं स्तीधम्मिणी ,विद्ये; तस्मात् तेनान्वि- 
व्यापि पुत्तलिका न पाप्ताः। 

तदानीं याकू् कर ्यन् लाबनं भत्यित्वा जगाद, मम केाऽपराधः किं २९ 
पापं वा विद्यते, यत् त्वं पज्चलन् मम पश्चात् धानन् खगतवान्?त्वं मम २७ ` 

सव्वाणि वस्तनि मगयित्वा निजग्टदस्य किमपि वस्तु यदि प्राप्तवान्, 

तदि तद् ममतव च कुटुम्बानां साच्तात् निघ, इमे पत्तयोारूुभयो 

विचारं करिव्यन्ति। रतान् विश्तिवत्छरान् यावत् तव गधे स्थितवा- रेट 

नदं, तावत तव मेषीं चछागीनाञ्च गभंखावोपि नाभवत; तव त्रजस्य 
मेषानप्यद्ं न भक्तवान् | वरः हिखजन्तना यो विदारितः सोपि तव ३९ 

समोपं मया नानीतः, तां हानिं खयमड खोक्तवानः; दिवा राचोा च 
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, ३१ अध्यायः दि पुस्तकं । ५७ 

४० यञ्चोरितस्तदिनिमयोा मत्ता ग्टदहीतस्वया । अहं दिवसस्यात्तापात् 
४९ राः शेताच मुतकल्योाऽभवं; मम लाचनता निवरा दूरं गता। इत्थ 

महं विंशति वत्सरान् यावत् तव ग्ट दास्यं कम्मेछतवान्, तच तव 
दयोः कन्ययोः छते चतुद॑ष्र वत्सरान तव पशूनां छते षट वत्सरान 

दास्यति कछंतवान् ; तन्मध्ये त्वं मम वेतनान्यधा दष्कत्वः कतवान्। 
४्२यो मम पेटक इशखरोऽयात् सत्रादहीम इखर इस्दहाकश् भयस्थानं स 

यदि मम सहायो नाभविष्यत् तदददानीं लमवश्यं मां रिक्तदस्तं 

व्यखच्छयः! खरो मम दुःखं करपरिखमच्च दृष्ट्वान तस्मात गतायां 
यामिन्यां त्वाम् अतजेयत् । 

४३ तदानीं लान् याक्ूबं प्रयवदत्, ख्ताः कन्धा ममेव कन्धाः, णते 
बालका ममेव बालका, ख्व पशुत्रजो ममैव पुत्रजः, वद्यत् पश्यसि 

४४ तत् सन्धं ममेवास्ते | अत खतयोा निजकन्ये स्तोः प्रतापव्यानाच्च 

कुते किमिदानीं कत्ते शनोमि ? किन्त्वागच्छ त्वामया नियमो निर्णीयते 
४५ स तव मम च स्तौ स्थास्यति। तदानीं याक्रूब् पाघाणमेकं गृहीत्वा 

४९ स्तम्भम् अस्थापयत्न् । याक्रब् निजकुटुम्बान् अवदत्, यूयमपि पाषा- 

णान् आनीय राणं कुरुत, ततस्ते पाषाणान् अनीय राशिमिकं 

४७ चकुः, तच स्थाने तस्मिन् राणि च ते खयं बुभुजिरे; अनन्तरं लावन् 
तस्य नाम विगरसाहदुथां (सात्तिराशि) चकार, किन्त॒ याक्रूब् तस्य 

४न् नाम गलियेदं (साच्तिराणि) चकार । तदान लाबन् उवाच, रश 

रयम् अद्य तव मम च सात्ती विद्यते, तस्मात् तस्य नाम गलियेदः 

४९ मिस्पां च (रच्िणं) कंतवान्। यतः साऽकथवत्, अस्मासु परस्परम् 

५० अदृरेघु सत्यु पर मेरो मम तव च रच्त्कः स्थास्यति । यदि त्वं मम 
कान्याभ्यंा दुःखं ददासि वामम कन्याभ्याम् इतरां कन्यां विवदसि, तद्दि 
तदानों कस्मिन्नपि समीपे न स्थितेपि मम तव चेखरः सात्तौ भवि- 

५९ व्यति | लाबन् याक्ुबम् अखपरमप्यवदत्, र्तं राशिं वीतच्तख मया स्थापितं 

५२ मम तव च मध्यवत्तिनं रुतं स्तम्भं पश्य च। अम् अपकत्तं राशेरस्य 
पारमुत्तीय्यं तव समीपं न गमिष्यामि, तथा त्वमपि अपक्त राश्रैरस्य 

स्तम्भय च पारमुत्तोच्ये मम सच्चिधिं न यास्यसि, तस्य सात्तौ राश्िस्यं, 
५२ तस्य सात्ती स्तम्मोयच्च । खतस्मिन् इत्राद्ीम रंखरोा नादरः ङखर- 

सतयोः पृव्येयरुघाणाच्चे्रो मध्य खवयेाविचारः, करिष्यति; तदानीं 
५५ वाक्रन् खपितुरिसदइाकोा भयस्थानस्य नान्नि शपथं चकार । ततो याक्रन् 
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धट आदि पुस्तकं । ३२ अध्यायः, | 

तस्मिन धराधरे बलिं दक्वा भाक्त निजकुटम्बनान् न्धमन्ल्यत्, तच ते 

भच्ित्वा धराधरे कत्सां रातिं यापयामासुः। अनन्तर लाबन् पद्यषरख्व ५५ 
पाल्याय निजदुह्ितसर्ा नालकांख चुभ्बित्वाशिष प्रोवाच याचा क्वच 

निजद्शं प्रतस्थे । 

३९ दाचिंश्तमोाऽध्यायः। 
१५ यक्रबा दशनं एवावं प्रति  वात्तापभररणं € दूतस्य प्रत्यागमनं या्रूवः प्राथना१द् 

उपटाकनासाद्नं ९६ उपटढाकनप्रेषणं २४ याक्रूबा मल्लय द्धं ३९ खञ्चस्य तस्य नदौ 
पारगमनचञ्च। 

तदनन्तर याक्रूना याचायां कृतायां स्यां इखरीया टूतास्तस्य 

प्रत्यत्ता बभूवः। तदानीं याक्रब् तान् विलोक्य कथितवान्, रंशखरीय 

सेन्यानीमानि, तस्मात् तस्य स्थानस्य नाम मद नयिमं (सन्यदयं) चकार | 

ततः परं याकून् अग्रस्यितसेयौर द् श्णैयम् इद्मपदश प्रति भ्वातुरेषावः 

समीपं दूतान् प्ररयित्वा तान् इव्याच्ापयामास, युय.मम षभुमेषावम् 

इमां वत्तं वदत, तव दासो वाकूब् तवां ्ापितवान्, अम् अद्य 
यावत लाबनः समीपे प्रवासं कत्वागतास्मि। मम गोमेषगद्भादीना- 

त्रजा दासा दास्यश्च विद्यन्ते, ततादं खप्रभारनग्रहटृष्टि प्राप्तं त्वां पषति 

वात्तां पडितवान्। 
अनन्तरं दूताः प्यागत्य याकबं जगदु वयं तव भ्नातुरेषावः समीपं 

अगमाम; स चतुःप्रतानि लोकान् ग्टदहीता त्वां सात्तात् कत्तम् रखति। 

तता याकब् अखतीवभीते द्ःखितश्च बभव सङ्किनालाकान् गोामेषादिसव्व- 

व्रजान् मदाङ्गंशख विभज्य दा निवह कत्वा बभाषेरखषारागव्य वदि 

निवदहमेकं पहरिव्यति, तथापौतसरोा निवद्धा जीविष्यन् पलायिष्यतै। 

तदानीं याकुन् उक्तवान्, मम पितुर् सत्राद्ीम खर मम यितुरि- 

सद्ाक डंखर, त्वमेव परमेश्वस्स्वं खयं मद्यं कथितवान्, त्वं खदेशे 
ज्ञातीनां समीपं प्यागच्छ, ततादं त्रया साद्धं साधु यवद्रिष्यामि। 
त्वम् र्तं द्ासेयं प्रति द्यां विश्वास्यतच्च यादक् पादुव्कुतवान् तस्य लव- १० 

स्यापि नादं येाग्योस्ि; अदं यट्िमाचं गदीत्वा वर्द॑नधुनीमिमां तीणे- 
वान्, किज्िदानीमद्ं निवहदयस्य पतिरभवम् | डदानीम् भ्वातुरेवावः ११ 
कारात् मामव, यतः स आगत्य चेत् मां मम बालकान् तेषां मात 
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३२ अध्यायः आअदिपुस्तक। ५९ 

९२ हनिष्यतीति विभेमि । त्वया कथितं, मया तव च्तेमं कुत्वाऽसद्यक- 

समुनसिकतेव तव वंश्राऽवश्यम् रखघविष्यते। 
९२ अपरं याक्न् तस्यां यामिन्यां तच स्थाने तिष्न् उपस्थितेभ्यः पशुभ्यः 

कतिचित् खादायभ्नातुरषावः कते उपछ्ाकनम् खासादितवान्; यात् 

९४ दे षते च्छाग्यो विंशतिश्छागा बं एते मेष्यो विंशति मषा स्िंएत् सवत्सा 
९५ दुग्धवत्यो महाङ्श्वत्वारि्त् स्त्रीगवेा दष षा विप्रति गर्दभ्ये दश 

गद्भाख तेन समासादिताः। 
९९ अनन्तरः खकौकस्मिन् दासे एकेकं व्रजं समरप्यंतान् दासान् खक्ला- 

पयामास, यूयं ममाग्रे गच्छत ; मध्ये मध्ये स्थानं स्थापयित्वा च त्रजमेकेकं 
१७ एथक् कुरूत । ततः सोऽग्रगामिनं द्ासेवमित्याज्ञापयामास, मम 

भ्रातयेवावि त्वया साच्तात् कृते स यदा प्रच्छति, त्वं कस्य दासेचः ? 
९८ कुच वा यसि? तवाग्रस्थितात्ते सव्वं च कस्य? तदानों परतिवच्छसि, 

रते सर्व्वे तव दासेवस्य याकूबः स निजपभवे णाव सव्वान् खतान् 

९९ उपदिकनीञव्य पादात्, पश, स पश्वाद्स्माकं समेति। इत्यं दितीय- 

दतीवपषभ्तीनां त्रजाणां पच्ठाद्रामिनः सव्वेदासान् आदिशन् जगाद, 
९० खवावि सात्तात् भृते यूयमिव्यं कथां कचयिष्यथ । अपरं कथघयिव्यय, 

पश्य, तव दासय याकूब् अस्माकं पश्वात् समायाति। यतःस मनसि 

कथयामास, पूव्वम् उपणकनं प्रहित्य तं एएन्तयिष्यामि, प्रात तं 

२९ साच्तात् करिष्यामि, तेन समां प्रव्यनग्रहं करिव्यति। तस्मात् तदाग्र 

२२ उपन्निकनत्रव्यं गतं, किन्त खयं तस्यां यामिन्यां निजनिवदइस्य मध्य 
तस्थिवान्। तते यामिन्यां स उव्याय खस्य डे जाये दे दासे खीयेका- 

२२ दशपुच्ं यनव्बोक्चघाटे पार तारस्यितुं निनाय । तान् तटिनीपारं 

तारयित्वा जनिजं सकलद्रव्यं पार प्रहितवान्। 

२४ तदनो याक्जि तचकाकिनि तिति सति परुष खक खप्रभातं 

२५ तेन साड मल्लयुद्धन युयाधः, किन्तु तं जतु न श्ए्णक। इति वीच्छ 
स याकूब ऊरूसखधिम् खाजघान | तेन साम् इत्यं मल्लयोधनात् वाकूब 

९९ ऊरूसन्धिः स्थानान्तरीवभूव | ततः.परः स पुरुष उदितवान, मां वयज 

यतः प्रभातमभूत्; तद्एनीं याकूब् उक्तवान् मह्यम् खदत्ताशिषिं त्वां 
२७ न त्यच्ाम्यहम्। पुनश्च तेन युरुषेणावादि, तव किं नाम? स पद्युवाच, 
रन याकूब्। स उवाच, त्वं याकूबरनान्नायुन नं विख्यास्यसि, किन्तु इखा- 

येला (डंखरजेचा) नान्ना विस्यास्यसि, यतख्वम् “खरेण मानषेण च 
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९० दि पुस्तकं । ३३ अध्यायः । 

राजवत् युद्धा जितवान् । तदानौं याकुब् जगाद, प्रा्थयेहं भवतः किं २९ 

नाम? वदतु । स कथितवान्, त्वं किं छते मम नाम एच्छसिः ततः 

परं तच याकृबम् अशिषं पोाक्तवान्। तदा याकुन् तस्य स्थानस्य नाम ३० 

पिनृयेलं (दंखरवदनं) कुतवान्; यतः स गदितवान्, मयेच्रीववदने 

पत्यच्ततो दृरेपि मम प्राण अजीवन् 
ततः पर तस्मिन् पिनयेलः पारं गते भाखर उदियाय; किन्त तदौ- २९ 

योारूसन्धे मंक्तत्वात् स ऊरुणा खञ्जा बभव। अत इखायेलन्वयेर्द्यापि ३२ 
नाव्वाः सङ्गाचितम् ख्यघमनि भुज्यते; यतो दूतेन याकूब ऊर वच्तणे 

स्पृ तस्य धमनिः सङ्खचिता बभूव । 

ररे चयस्लिंशत्तमाऽध्यायः। 
१९ याक्ब रषरोसाच्ात्करणं १९ याक्बः खुककात्गमनं १८ याकृबः शिखिम्नगर उप- 

स्थानं भमिक्रयणं बेदि निम्भाणच्च । 

अनन्तरं याकब् लोचने उन्मील्य वीच्तमाण्छतुःत नरः साद्धम् ९ 

गच्छन्तम् रखघावं ददश; ततो निजापत्येः साधं लेयां रादेल दे दास्या 

च एयक छतवान्। फलताऽग्रे खीयापव्यः सादं दास्या तत्पञ्ात् निजा- 

पलः साड लेवां सव्वण्रेषे यषफा साद्धं रादेलं नियुज्य खय सव्वंषाम् ३ 
अये गत्वा भूमिदः सन् सप्तकत्वः प्रणमन् खभ्वातुः समप उपस्थित वान्। 

तदानोम रषोस्तेन साद्धं मेलितुं तमागत्य याकृबः कण्ठं घुत्वालिङ्न- ४. 

चम्बने चकार, तत उभावेव रुरुदतुः। स लाचन उन्मील्य याधिता ५ 

बालकांश्च विलाक्व पप्रच्छ, इमे तव क?ततः स प्रद्यवाच, इशखर- 

स्तव दासं प्रति दयां ज्ञत्वा सव्वाणीमान्यपत्यानि दत्तवान्। तदानीं ९ 

दास्य तयोस्पत्यानि च समोपमागत्य पाणमन्। अनन्तरः लेया तद्- 

पत्यानि चागत्य प्राणमन् ; सव्वेशेषे यूघपारादेलो समीपमागत्य प्राण- 

मताम । रतै वान् अदहमगरे यान् पशुनिवदहान् अदश, ते किल्नि- = 
मत्ताः? याक्ब उदितवान्, परभोारनग्रप्रा्िनिमित्ताः। तदानीम् खषोा 

कथितवान, ड भ्रात मम परभ॒ताः सन्तितव वदास्तेतत् तवव तिष्तु। 

याकचादितं नेव्यं भवतु, निवेदयामि, यद्यहं भवते दध्यानग्रहं पाप्तस्तदहिं १५० 

मम कराद् उपए्ाकनीय व्ये त्वया गद्यतां ; यताहम् इशखरीयवदन- 

द्ष्रनवत् त्वदीयवदनम् अदश, तेन तमपि मयि तुद्धवान्। अत इदानीं ५९१ 

भवतः कते वदु पद्निरकनीयदच्ं चानीयते तद् द्यां मदीयं प्राघना ; 
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३४ अध्यायः, अदिपुस्तकां | ६९ 

यत इख माम् अन्वग्रहीत् मम पाज्यमाते च; इत्यम् अल्याग्रहं 
९२ प्राधित खषो सतत् जग्राह । अनन्तरम् रतोः कथयामास, अगच्छावां 

१२ यावः, य॒श्माकमग्रेऽदं गच्छामि। तता याक्ब् बभाषे, खत बालकाः कामला 

द् गधवत्या मेष्यो गवादित्रजाञ्च मम सङ्किनः सन्ति, तत प्रभः पश्यति 

१४ दिनकमाचमधिकं चालिताः सव्व व्रजा मरिष्यन्ति। खतो निवेदयामि, 

हे मम पभा, भवान् निजदासेयस्याग्र वातु; सेयीरप्दणं मम प्रभोः 

समीपेपस्थितिं यावत् पशूनां बालकानाच्च गमनशलोरनुसारतः ष्ानेर हं 

९५ तान् नयामि । र्षः कथयामास, तदि मम सङ्गिनः कियन्ते मनुजा- 
स्तव समीपे निधाय यानि; याकुब् कथितवान् तेन प्रयोजनं किः 

माम्प्रति कवलं प्रभोारनग्रहा भवतु। 

१६ तत रखषास्तसमिन्नेवादहइनि सेयीरः पया पत्याजगाम। किन्तु याकन् 

१७ सुक्रातं गत्वा तच निजाथं गहं पञधं कटोच निम्ममं; तस्मात् तत् 

स्थानं खक्ोत् (कूटोति) वयास्यत्। 

९८ इत्थं याकुन् पदनरामः प्यागम्ब निर्विविप्न' किनान् देश्णन्तगे तशि- 
९९ खिम र्कस्मिन् नगरे उपस्थाय नगरस्य वदि दूय्यं स्थापयामास । अन- 

न्तरं यस्मिन् स्थाने दव्य स्थापितवान् तद् भूमिखण्डं श्िखिमः पिट हइ- 
९० मेरो वंशी यजनेभ्यः शतरू्प्यमुजाभ्य करीत्वा तच वेदीमेकां निम्मित वान् , 

तत्रामधेवम् र्लिलोादीखायेल् (इखायेलः सव्वशक्तिमान् शरः) इति 
क्तवांख। 

२४ चतुस्िंश्त्तमोऽध्यायः। 
९ शिखिमा दौणायाच्टालं लक्ङकदनेन विवादसम्नन्धनिणयः २० मारः शिखिमख 

वाक्येन नराणां लकङेदाज्ञोकारः २५ त्वकडेदट्न पोडितजनान् प्रति यक्रूबौयसुत- 
दयाराक्रमणं खननं लाठनच्च। 

९ अनन्तरः वाक्ते लेयाया जावाया जाता दीणनामिका कन्या तदेशी- 
९ यकन्धाः सात्तात् कत्त वहि गता | तदा ङव्वोय इमारो नामाधिपतें 
२ सुतः शिखिम् तां विलोक्य बलादपदव्य संगम्य ग्शवयामास। याकृब- 

तस्यां कन्यायां दीणायां तस्य मनसा मम्नत्वात् स मनेहरः वच उक्ता 

४ तस्यां प्रीतवान्। ततः परं शिखिम् निजपितर हमार जगाद, कन्या- 

५ मेतां त्वं मां विवादय। अनन्तरं शिखिम् मम द्डितरुभ्नंशितवान्, 
9 १ ॐ [9 

इति कथां याकूब् खुश्राव। तदानीं तस्य ुच्लाः पान्तरे पुत्रान् 
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६२ आदिपुस्तकं । २४ अध्यायः | 

अचारयन्; अता याकब् तेघामागमनपय्धेन्तं स्तन्धाऽतित्। तदानीं ई 
श्िखिमः पिता इमेर् याकूबा सादं संलपितुं जगाम । अपरं याकूबः 9 

स॒तान्तां वातै खुत्वा प्रान्तसाद् अजम्मृः; याकूबः कन्याया बलात्कार 
सङ्मात् इखायेलोा विरूद्धं ्िखिम इदम् अधमं अक्तेव्यञ्च यत् 
कम्म तस्मात् मनस्तापिताः श्ाकान्विताख्च बभूवुः। तदानीं मोर् तैः 
साध संलप्य कथयामास, युश्माकम् अस्यां कन्यायां मम सुतस्य श्खिमो 
मन असजत्; अता निवेदयामि, मम सुतेन साद्धं तां विवादइयत; ९ 

साड्धमस्माभि वेंवर्हिकसम्बन्धच्च कुरुत, यश्माकं कन्या अस्मभ्य दत्त, 

अस्माकं कन्या ग्ररह्ीत च । ययमस्माभिः सां वसत, युष्राक सम्मुखं ९० 

दटेष्धयमास्ते, तच वसत, वाणिज्यं कुरतः, अधिकुरुत च | शिखिम् १९ 

दीणायाः पितरं मातं जगाद, यूयंमां प्रति छपादृद्धि कुरुत ; तता 
चद् वदिष्यथ, तदेव दास्यामि । योतुकं दानञ्च यावद् अधिकं घाथयि- ९२ 
व्यय युद्मावं वाच्चानुसारात् तावदव दास्यामि, किन्त मया सार्डंम् 
खनां कन्यां विवाहवत। तदानीं शिखिमा तेषां दीणाया भगिन्या भ्नंश्- ९२ 
नात याक्बः सताः शखिमं तस्य तातं हमोरच्च लोक्या जगदुः; अत्व- ५४ 

कचछेदिभ्यो वयं निजभगिनीं दातुन श्क्रम ; दाने छतऽस्ाकम् अप- 

य्य भविष्यति। किन्तु वयमिव युय सव्वं पुरुषा यदि त्क्केदिना ५५ 

भवेत तदि पणेनानेन वयमङ्गीकरिव्यामः। युद्मभ्यं निजकन्याः प्रदा- १९ 
स्यामः, युष्माकं कन्याश्च वयं ग्रहीव्यामः, वुश्राभिः साधं निवसन्त ण्क- 
जातयो भविव्यामः। किन्तु यूयं चेत् तलकच्छेदनेऽस्माकं वचो न ष्टणुथ ९७ 

तदि वयं तां कन्यां ग्रदीता यास्यामः । तदानीं तेषां कथयानया मोर् शय 
तत्सुतः शखिमपि तुतुषतुः। अनन्तरं स युवातत् कम्मे च्िपं कत्तु- १९ 
सुद्यक्तवान;यतः स याकूबः कन्यायाम् अतीवान्वरज्यतः; सच शिखिम् 

निजपिदपररिवारेभ्यः सव्व॑भ्यो गरूतर असीत् । 
ततः परः मर् तस्य शिखिम् सुत निजनगरस्य दारम् आगत्य ९० 

नगरवासिभिः सादं संलप्य कथयामासतुः, डमे जना अस्माभिः समं २९ 

{नर्व्विसेधिनः, तस्मात्त इमं रेश्मधिवसन्तु वाणिज्यमच बुव्वेन्तु च; 

यतः पश्यत देशाव तेषां कुते प्रभूताल्ति; तेषाञ्च कन्या वयं ग्रहीष्यामः 

अस्माकं कन्याश्च तेभ्यो द्ास्यामः। किन्तु तेषामयं मण आस्ते, अस्साकं २२ 
मध्ये सर्व्व युरुषा यदि तदव छित्रतचो भवन्ति, तहिं तेऽस्माभिः 
सादधंम् उषित्वा रकजातयेा भवितुं संमन्यन्ते। अपरं तेषां धनानि २३ 
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| 
। ३५ अध्यायः । आदिपुस्तकं | ६३ 

| सम्प्रत्तयः पष्रवख् किमस्माकं न भविष्यन्ति ? अस्माभिस्तेषां वचने- 

' २४ {ङ्गीरुते तेऽस्माभिः साक निवव्छन्ति । तदानीं तन्नगस्दारगामिनः 

| सव्वं नरा हमारस्तत्स॒ तस्य शिखिमख कथामेताम् अमन्यन्त; तन्नगर- 

दारगामिनः सव्वखव मनजा श्किन्नत्वचो बभ्वः। 

, ९५ अपरं टतीयदिवसे तेषु पौडितेषु सत्सु दीणावाः सादरा शिमिवोन् 

लेविख याकुब रखना दा सुता खड्गान् गरटद्धोत्वा इठात् नगरः परविश्य 
२६ सकलान् पुरुषान् निजघ्नतुः । हमार तस्य सुतं शिखिमच्च खङ्गाघातेन 

९७ त्वा शखिमेा गर्ात् दीणां निन्यतुः। अपरं खौयसोादराया भरशनात् 
। २८ याकूबः सुता इतनराणां समौपम् गव्य नगरं लोठवामासुः। अपर 
। २९ तेषां गमेषगर्दभादीनि नगस्च्तेचस्थानि सर्व्व॑दरव्याणि जगुजः। अपरं 
| तेषां श्रन् योषितख वन्दीक्त्य तेषां सव्वाणि घनानि गेदस्यसव्वेखानि 

। २० लोाठयामासतुः । तदानीं वाक्ब् शिमियोनं लेविच्च जगाद, युवामे- 

तदश्यौयानां अथात् किनानीयपिरिषीवमनजानां सच्चा मां दुगन्ध- 

खरूपं छत्वा व्याकुलींकतवन्ता; मदीयलाका अल्या खतस्मात् ते मदिरूढं 

। २९ मिलित्वा मां हनिष्यन्ति, ततादं सपरिवारो विनच्छामि। ताव्चतु 

यचा वेश्यया सादे तथव स किमस्माक भगिन्या साद्धं व्यवहरेत्? 

२५ पच्चचिंशेऽध्यायः। 
। 
। ९ इखरेण याक्रूबोा बेथेलं प्रति प्रेरणं ₹् तच वदिनिम्माणं दिवाराया मरणं « बेथेलि 
। याङ्बे दञरस्याश्टोदानं प्रसववेद्नाकष्टात् राला मरणं २९५ याक्रूबा वंशराजि 
। २७ दूसद्टाकोा मरणं श्मशाने निधानच्च। 

॥ 

९ अनन्तरम् खरो याकूबं व्याजहार, त्वमुल्याय वेधेलं गत्वा तच वासं 
कुरु; भ्रातुरोषावः समीपात् तव पलायनकाले य डंशखरस्तभ्यम् दशनमा- 
श्िषच्च दत्तवान् तमुदिश्य तच यज्ञवेदिं निम्माह्ि। ततो याक्ब् निज- 

| परिजनान् सङ्िलिाकांख अवदत् यश्मराकं सच्चिधा यदेवमत्तय आसते 

\ द यूयंताञखपसाय्य वस्त्राणखन्यानि परिधाय खुद्यत। अपरं वयमव्थाय बेघेलं 

यामः; य इ्श्रोा मदौवदुःखसमये मम प्ाथनां श्रुत्वा मम गमनमाग 
| ५ सदहवाईभवत्, तमुद्दिश्य तच यक्तवेदीमेकां निम्मामि । ततत्ते खसमी- 

। पस्थितदं वमृत्तिकणंकुण्डलानि गृहीत्वा यानुबे व्यन्नरन्, स तान्धादाव ` 

५ शिखिम् दशस्थितलारकच्तमले पाथयित्वा तता याचा चकार किन्त 
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६४ आदि पुस्तकं | ३५ अध्यायः। 

चतुर्दिकस्थनगरेष॒ रेशरिकभयोपस्थितेस्तच्यलाकाः केपि याकूबः 
पुच्चाणां पञ्चात् ताडयितुं न जग्मुः 

अनन्तरं याकब् तस्य सङ्किनख किनानदे्स्य लस् नगरम् अथात् ९ 

बयेलम् आगत्य स यज्ञवेदिं निम्माय तस्य स्थानस्य नाम खुल बेथेलं ऽ 

(बघेल इचछर) छतवान्; यता याकबोा भ्नाटभवात् पलायनकाले 

इर स्तस्मिन् स्थाने तस्म दशनं दत्तवान् अपर तच रिन्कायाद्ास्या ८ 

दिवोाराया मरण सति बेधेलः समोपस्थालान पादपस्य मले तस्याः 

ष्मशानवेष्म बभूव ; तस्य स्थानस्य नामधेवम् खालोन् बाखत् (शेक चतः). 

इति बभूव। 

अनन्तरं याकूवि पद्नरामः प्रव्यागते सतीचखरस्तं पुनः संदश्रयामास < 
पुनराशिषिच्च वयाजदार। अपरम् डखरस्तं जगाद, इदानीं तव वाक्व ५० 
नामास्ते किन्वतःपर याक्ूब् नाम न स्थास्यति, इखावेलिति तव नाम 

भविष्यति; ततःपरं तस्य नामधेयम् इखायेलं क्तवान् | इखखरेण तस्म १५९ 

युनरकथ्यतः, सव्वश्रक्तिमान् अहमेवेखर स्तवं फलवान् भृत्वा प्रवद्धख ; 

त्वत्त रका जातिरिति नदि बङ्जातिरूत्पद्यते ततारसा राजानो 

जनिव्यन्ते। अपरम् अम् इत्राहीमे इसद्ाक च यं रेष दातुं पतिच्ला- १९ 
तवान् तं दरें तुभ्यं तव भाविवंष्णय च दास्यामि। इव्यं संलप्य तस्मात् ९२ 

रखर ऊं जगाम। ततो याकूब् रंखरस्य तत्संलपनस्थाने स्तम्भम् ९४ 
रकम् अथात् प्रस्तरस्य स्तम्भमेकं संस्थाप्य तद्परि पेयनवेद्यं तेल्ख 

सिषेच । अपरः याकब् इरण साद्धं सलपनस्थानस्य नाम पनरपि ९५ 

बयेल् (इखरगहं) डति क्तवान् 

अनन्तर ते बथेलः प्रतस्थिरे ; किन्त इफायायाम् उपस्ितेरल्पे पयि ९९ 

स्थिते रादेलः परसववेद्ना बभूव, तस्याः प्रखूता बङ् कष्टञ्च जातम् | ततः १७ 

प्रसववेदनाया अतिशवयत्वे सति घाची तां बभाषे, मामवषौसलमिदानी- 

मपि सुतं प्रसोष्यसे। तता मस्णकाले प्राणवियोगसमये सा तस्य नाम ९८ 
विनोानी (कशटजातपच्ः) इति चकार; किन्तु तस्य तातस्तस्य नाम वि- 

न्यामीन् (दच्तिणद्स्तपच्चः) इति कतवान्। इत्यं राद्ेलो मरण सति ५९ 

इफायाया अथात् बतलेहमोा गमनमागस्य समीपे तस्याः षस्ानखानं 

बभ्रूव। तता याकूब् तस्य ऽसण्नस्यापरि स्तम्भमेकं स्थापयामास, तस्य २० 

नामाद्यापि रखादेलः पसष्ानस्तम्भ इति वदन्ति। 

अनन्तरम् इखायेल् ततस्थानात प्रस्थाय मिग्दलेदरस्य (पश्युधदुगस्य) ९१ 
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२६ ऋध्यायः। सादि पुस्तक । ९५ 

९२ पारं गत्वा तस्य समीपे दूष्यं स्थापयामास । तस्मिन् दष निवासकालं 

रूवेन् निजतातस्य विल्इानामिकाम् उप्पलीम् उपगतवान् खतत् 

९२ इखायेल् खुतवान्। याक्रूबा दादशसतास्तषां मध्ये लेयागभेजाता इमे 

रूवेन् ज्येष्टः, अपरः शिमियान् लेवि यिद्कदा इषाखरः सिबलन् | 
२४ राइलः सुता यूषफविन्धामीना । अपरः रादेला विल्दइाया दास्याः 
२९ खतो दान् नप्तालिख्च । लेयायाः सिल्याया दास्याः खतो गाद् अरर, 

वाक्रब र्ते सुताः पद्नरामि जजर । 

२७ अपरम् इत्रादीम् इस्दाक् च यच ममीस्थाने खथात् अव्वेनगरे 

न्यवसतां, अद्ययावत् यञ्च द्ित्रोणं वदन्ति, तच याकरूब् निजतातस्येस्- 

२८ हाकः समीप उपस्थितवान्। अनन्तरम् इसदहाकि साणशीतिशतवत्स॒र- 
२८९ वयसि सति स द्धः पुणायुञ्च भवन् प्राणान व्यक्ता निजलाकेः साड 

संग्टदीतोाऽभवत्; तस्य सुतावेषायाकरूबो तं शसश्ने स्थापयामासतुः। 

५ + ॐ 

२६ षट चिंश्त्मोाऽध्यायः। 
९ किनानदेश्लोयसयेषाधा वंशराजिः ₹ तस्य सेयोरपव्मैतगमनं « सेयोरपव्यैते तस्य 

वंशराजिः ९५ तस्य पच्तजातानां राज्ञां नामानि २० सेयौरा वंशराजिः ३९ इदामा 

राज्ञां नामानि ४० एषोजातानां राज्ञां नामानि च। 

९ रखघावोऽधथाद् इदमो वशराजिरयं। रषाः किनानीयानां दें कन्ये 

२ अधात् दित्तीयेलानः कन्याम् अदाम् हिव्वीवस्य सिवियोनः यीचोम् 
र अनाः कन्याम् अलोवामां ; तदन्धाम् वासिमन्नामिकाम् रइस्मायेलः 
* कन्यां निवायोते भगिनीं यवदहत्। अनन्तरम् अादागभाद् रदलीफस् 
५ वासिमता गभात् सल्येल् च रख्वाव ञ्जीरसपुती यच्ताते | अपरम् 
अदली वामाया गभात् विय यालम् कोरा जक्षिर, खषाव र्ते 
सन्वेसन्तानाः किनानरेशे जजिरे । 

९ ततः परम् खैः खोवभाग्धीः सुतान् कन्या गेदस्थितान्यान् सकल- 
लोकांख खकीयपखादीन् किनानदेश उपाजितां सव्वं सम्प्रततिच्च ग्टहीत्वा 

७म्प्रातु यौकरूबः सन्निधे द॑श्मन्धं पतस्थिवान्। यस्मात् तयोः षभूतेखय्- 
सम्भवात् वास रक न संबभूव, तयोः पवासदशख पुधननिदानात् 

न तया भारं वों नाशक्नोत् । इत्यम् रघोः स्योरुधराधरे न्युवास 
तस्येषावोा नामघेवम् रदामप्यासीत्। 

€ अपरः सेयीर् धराधर्स्थायोदामीयानां पर्व्वपुरुषस्येषावो वंशसाजि- 
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९६ ऋादिपुस्तकं | ३९ अध्यायः | 

रयं | रख्षावः सन्तानानां नामानीमानि | रखषाव आदानासिकाया ९० 

जायाया गभेजातः खत इलीफस् वासिमतनाभिकायाः स्विया गभजातः 
सतो रूयेल् । अपरम् इलीपसः सुतस्तेमन् मार् सिफो गवितम् ९१ 
किनस् | अपरम् खषावः स॒तस्येलीफसः तिन्ना नाभिकाया उपपतन्धा १२ 
गर्भजात अमालेक् रखते सर्व्व राव अादायाः पतन्याः पोच्लाः । रूयेलः द 
सुता नहत सेर द शम्म मिसा इमे रखवावो जायाया वासिमतः पोच्चाः। 
अपरम् खघावोईहलीवामा याजाया सिवियानः पाची अनाः कन्धा ५४ 

तस्या अपत्यानि वियु यालम् कारः । 

खावः सुतानां राज्ञां वंश्साजिः । खषावो ज्येषपुच्तो य इलीफस् ९५ 
तस्य युक्तो साजा तेमन् भूप मार् भूपः सिफा भषः किनस्; 
भूपः कोरा राजा गितम् भूभ्टत् अमालेक् खत इलौफसः पला ५९ 
अदायाः पोना इदोम्देश्स्य राजान आसन्। शषावः पुल्लस्य रूयोलः ५७ 

सन्ताना राजा नदत् राजा सेरुहा राजा श्म्मोा राजा मिसा र्ते 

रू्येल ओआरसघुता वाव वासिमत् जायायाः चोल्ला इदोम्रेशस्य 
राजान अासन्। अपरम् रखषावा अहलीवामाया.भाय्यायाः पुच्चा ९८ 

राजा वियु राजा वालम् राजा कोर रखते अनाः कन्या यवाख्वावोा 
जाया अहलीवामा तस्या गभजाता साजानः। रखते रवाव अर्थात् १९ 
स्दोम ञचीरसपुच्ता राजानः। 

पुव्वेकाले तद्शनिवासिनो हारीयसेयीरः सन्तानाः लाटन् श्ावल् ९० ` 
सिवियोन् अना दिश्णन् रत्छर दीशन् | इमे इदोम्दशीयाः सेयीरः ९१ 
पुता दारीयलेाकानां राजान असन् । लोटनः पुती हारिहेममै २२ 
लटन तिस्ना नामिका भगिन्यासीत्। अपरं ्रोवलः पुतो अल्वन् २२ 
मानत् ख्वल् शपो आओनम् । सिवियोनः युतो अया अनाञ्च, अवम् २४ 
अना निजयपितुः सिविवानो गरदभचारणसमये वने उष्णतायस्य पखवणं 

पाप्तवान् । तस्यानाः पुतन दिश्येन् कन्धा अदहलीवामा। दिशानचख युल्ला२५ 
दिम्दन् इषवन् यिचन् किरान्। अपरम् रुत्सरस्य पुच्लाः विल्इन् २७ 

सावन् याकन। दिशनः युक्तो ऊस् अरान् । अप्रं हारीया राजान ९८ 
डमे राजा लाटन् राजा शावल् राजा सिवियोन् राजा अना राजा २९ 
दिष्ान् साजा र्त्सर् रजा दिशन् | र्ते सेयीरदेश्स्थदारीववं शया २० 
राजान असन् 

अपरम् इखायेलः सन्तानानां राजत्वात् पून्वेम् रमे ङ्दोामे देश्रास्य २९ 
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३७ अध्यायः अदि पुस्तक । ६9 

३९ मूपतय आसन्। वियोरोा वेलानामा सुत डदोम्देष्ं श्ष्रास दिन् 

२ ावानगस्च्च तस्य राजधान्यासीत् । अपरः वेले मते सति तस्य पद् 
४ वखानिवासिनः सेरः सुतो योवव् तच्छष्णस। ततायोाववि म्रतेसति 

२५ तेमनदेशीयो इश्टम् तस्य परे दंशं शस । तते इष्मि ग्टते सति 

विददः सुता यो ददद् मायावः प्रान्तरे मिदियनं जितवान् स तस्य 
पदे देशं शश्रास; तस्य राजधान्याश्च नामधेयम् अबवत् आसोत् । 

२९ तता ददि म्टते सति मलेकाजिवासी सम्त्तस्य पदं दशं शशास 

२७ ततः समले मते सति पफरात्तटिन्याः समीपख्यरिहावात्जिवासी 
दे८ एल् तस्य पद् ट्र प्राष्रास। ततः प्ालि म्टत सति अक्वारःसुता 

३९ बाल्दइानन् तस्य पद् दशं श्णास। अपरम् अक्वारः सुते बालद्धाननि 

मृते सति दर् तस्य पदे देशं श्ष्णसः; पायूनगरु तस्य राजधान्या- 
सीत् ; मिडेटवेलनामिका तस्य जायासीत्, सा मदटुदः कन्धा मेषाइवोा 

दोडिव्या सीत् । 
४० रख्षाव उत्पन्ना नमस्थानकुलभेदात् ये ये राजान आसन् तषां 

४९ नामानि । राजा तिन्नो खजा अल्वा राजा विधेत् राजा अदनौवामा 
४२ राजा खला राजा पीनोन् राजा किनस् राजा तेमन् राजा मिवसर् 
४२ साजा मग्दीयेल् राजा रम् । इमे खखराज्यभेदेन राजधानीभेदोन 

च डदोमो देष्स्य राजान खासन् | ददामोयानाम् चादिपुरुषस्य रघावो 
वंशराजिरिति। 

क क 

२७ सप्तचिंशेध्यायः। 
९ य॒षफं प्रति भ्रातणां द्वेषः ५ यृषफः खम्रद्रयद्शनं € याक्रूबा तस्य भातन् प्रति 

घ्ररणं १२ शखिमि तेष[ मेषपालनं ९५ तषां साक्तात्कारः ८ यूषफं न्तं तेषां 

परामशः ९२ इस्मायलौयेष य॒षफा विक्रयः २८ तस्य वस्नं श{णितखचितं दद्रा याज्ूब 
शच्च । 

९ याक्रूबा निजतातस्छ प्रवासी यस्थाने किनान् देशे प्रोषिते सति तस्मे यद् 
९ धटितं तस्य विदटतिरियं। यूषफ् सप्तदश्वत्सरुवव्सि निजम्वाटमिः 

साड पश्ुत्रजान् अचारयत् स बालकः सन् निजतातस्य भव्यो विंल्- 
हासिल्ययाः सुतानां सहचर आसीत्, तेषाञ्च सदहजानां कुव्यवदार 

३ सीयतातस्य समीपे गदितवान । स यषफ् इखायला वाडधक्यवयस 

सुतस्तस्मात् इखायेल सकलसुतेभ्याऽधिकं तसन् अखपीयत, नानावणम् 
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ईड खादि पुस्तकं । ३० अध्यायः 

उत्तशोयं निम्भाय च तसम दत्तवान् | किन्त्वस्माकं पिता सकलसुतेभ्योऽधिकं ५ 

यघफि प्रीयते, इति विलोाक्व तस्य स्बाढटभिस्तदारभ्य तस्यर्तीयितत्वात् 

तं परति खेहवचनं वक्तमपि नाशक्यत। 

अनन्तरं यषफ् खप्रं दृष्ट्रा निजमनाढभ्यत्तं कथयामास; तेन तः ५ 

साऽधिकम् ऋतीयितः। फलतः स कथितवान्, अदं खप्रमेवा दृदटवान्+त € 

निवेदयामि ष्टणत । पश्यत वयं च्तचे शस्यमुीन् अवध्नीम, तच मम 
शरस्यम द्टिरुत्तष्टन् अस्थात्, किन्तु युष्माकं शस्यमु टयश्वतुदिंच्तु तिखन्त 
मम शस्यमुद्िं प्रणमन् । तेन तस्य भ्रातरस्तं जगदुः किं त्वमस्माकं ८ 

उपरि निशितं राजत्वं करिष्यसि? किमस्माकम् उपरि प्रभविष्यसि? 

ततस्ते तस्य तस्मात खप्रात् कथायाश् तमतीव सम्टतीयितवन्तः। 

अनन्तरं युघफ् अपरेकंसप्रं दृष्टा भ्वातणं समत्त कथितवान्, पश्य- ९ 

ताम् परमेकं खप्रं दृष्टवान्, पश्यत ख्ग्यचन््रं काद्र नच्तचाणि च 

मां प्रणमन् । किन्तु यूषफ् खीययपितु भ्रातुणाञ्च साच्तात् तं गदित- ९० 

वान् तदा तस्य पिता तं तजेयन् उक्तवान् त्वया वौदश्ायं खभ्रो दष्टः? 
अदं तव माता म्रातरख वयं भूमे तिष्न्तः किं तवा, पणंस्यामः ? तत~ ११ 
स्तस्य भ्नातरस्तं पयेव्यंन्, किन्त॒ तत्पिता तां कथां मनसि निदधे । 

अपरं युघफो स्ातरः पितुः परत्रजान् चारयितुं शिखिमं जग्मुः, तत १२ 

इखायेल युषफं जगाद तव भ्वातरः किं श्िखिमि पशत्रजान् न चार- ५ 
यन्ति ? अगच्छ त्वाम तेषां सच्िधिं पघयामि; ततो चूष् उक्तवान् 
अहम॒पस्थितोसि। तदानीम् इखायेल् तं जगाद, त्वं गत्वा तव भ्रातरः १४ 

पशुव्रज सकुश्रलाः सन्तिन वेति विलेाक्य मां वान्तं वद | द्व्थंस 
हत्रोण उपव्यकातोा युषफं विषष्टवान् स च श्िखिमं गतवान्। 

तदानीम् र्का मनुजा यूवफं प्रान्तरे भ्रमन्तं वोच्छ पप्रच्छ, तवं किं १५ 
मृगयसे? स उक्तवान् निजसहजान् गवेधये ; ते कुच पश्रुत्रजान् चार- १९ 

यन्ति? विनयेद्ं तन्मां वद। समनुज उदितवान्, त्ता गतवन्तः, १७ 

यता वयं दोधनं यास्याम इति वाचं तेवाम् अश्रौषम्; अतो युषक् 
पात् पश्चात् व्रजित्वा दाथनि निजभातन सात्तात चकार। 

अपर तस्य तेवां समीपगमनकाले ते दूरात् तंदृष्ा हन्तं मन्लयित्वा १८ 

परस्परं जगदुः पश्यतासा खप्रदश्कं आगच्छति। अगच्छत वयमिमं १८ 
दत्वा कस्मिंश्चित् अवट नित्िपाम; पश्चात् कश्चन हिंखा जन्तुर्तम- २० 

खादत् इति वाचं वर्दिष्यामः, तेन तस्य खप्रानां किं भविष्यतीति 
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९७ अध्यायः। आदि पुस्तकं । ९९ 

९९ पश्यामः। किन्तु रूबेन् तत् श्रुत्वा तेषां करेभ्यस्तम् अवितु कथयामास, 
२२ नहि, वयं तं न इनिव्यामः। रूवेन् तेषां करभ्यस्तं रच्ित्वा पितुः 

समोपं पदेतुम् रच्छन् पुनस्तान् अवदत्, रतस्य शाणितपातम् अकृत्वा 
तं पान्तरीयावटमध्ये पातयत, किन्तु तं प्रति करान् मोत्तालयत। 

९३२ अनन्तरः युषफि भ्वातणां समीपमागते ते तस्य गाचात् वसनम् 
२४ अथात् नानावशंवस्रं बलात् ग्टदीत्वा तं टला अवटमध्ये पातवामासुः; 

९५ किन्तु सोवटो रिक्तस्तच न तायमासीत्। अनन्तर ते भोक्तम् उपविश्य 
वीच्च ददशः, गिलियद खक निवड इस्मायेलोयलोाका महाङ्गवादनेन 

९९६ खगन्धिरयाणि गुग्गुलुगन्धरसान् खादाय मिसरदशं गच्छन्ति। तदानीं 
विद्कदा भ्नातृन् उवाच, भ्रातु हननात् शेोणितगोपनाच अस्माकं कोा 

९७ लाभः ? अगच्छत वयं तं न हिंसित्वा खतेषाम् इस्ायेलीयानां करेषु 

विक्रीणाम, वतः सोस्माकं भ्रातास्माकं मांसखरूपञ्च ; तत्तस्य भूत- 
२८ रोऽङ्गीचकरुः। तदानीं तेषु भिदि यन्वासि वणिच्तु समीपमागतेु ते वूषफं 

गत्तात् आआकछलष्य पोत्तोलयामासः; तत इस्मायेलीवानां विंशतिरूप्यमृद्रा 

ग्टदीत्वा तेषां करेषु तं क्रीणन् ; ततस्ते यषफां भिसर्देशं निन्युः | 

२९ च्नन्तरं रूवेन् पराढत्य गत्तसमीपं जगाम, यूवफ् गत्ते नात्तोति 
द° विलोक्य स निजवसनं चिच्छेद। भरातुणां समीपं गत्वा च जगाद, 

२९ बालके नास्ति, अदमिदानीं कुत्र गमिष्यामि? ततः परं तेयूषमो 
वसनं आदाय छछागवत्समेकं मारयित्वा तस्य प्टोरितेवु तद् मव्नितवन्तः। 

द२ अनन्तरं तस्य पितुः समीपं तत् नानावणैः वसनं प्रेवयामासुः कथयामा- 
सुख, वयम् खुतावन्माचं प्राप्ताः, इदं तवात्मजस्य वसनं भवतिन वाः? 

दं ततः स तत् परिचीय कथितवान्, इदं मम पुच्चस्य गाचीयवसनं 

भवति; कञित् दिखा जन्तृस्तं भत्तितवान्, युवफ निखितं विदीणा 
२४ भूतः । तदानीं वाक्रूब् निज वस्तं छित्वा कटे णजं परिधाय पुच्लाय 
२५ बङ्दिनानि खुष्टोच। अनन्तरं तस्य कन्याः पुच्ाः सव्वं उत्याय तं सान्त्व- 

यितुं यतितवन्तः, किन्तु स पनां न मत्वा कथितवान्, अदं शोकेन 

२९ पुच्तसमीपं परलोकं गमिष्यामि, स्व्यं तख पितातदथं रुरोद । अनन्तरं 
ते मिदियनीया युषफं मिसर नीत्वा पोटीफनेमकस्य फिरोणे रच्तक- 
सेनापतेः समीपे तं विक्रीतवन्तः। 
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७० अदि पुस्तकं । ३८ ध्यायः । 

रेट अष्टविंशोऽध्यायः । 
९ धिहद्ास्तत्धतचयाणं एर-ञओनन-रलानां वितिः १२ जायासरणात् परं यिद 

तिग्नागमनं १५ तदौोयप्त्रबधघपगमनं २४ तस्य दाषाविषकरणं ६७ तस्य पच्चबध्या 
सरस् सरद दति सुतद्यजननच्च। 

तदानीं यिद्धदा निजसहजानां समीपात् अदुह्लमीयद्ीरानाश्न 

खकमनुजस्य समीपं गत्वा तच ूयनामकस्यकिनानीयपुरुषस्य कन्यामेकां 

विलेाक्य तानाद्ायाभिजमाम । ततः सा गभिंणी बभृव, अपरं तस्यां 
पुच्चमेकं पखूतायां स तस्य नामधेयम् र्र् इति चकार । पुनःसा. 

गभवती भूत्वा पुच्छं प्रय तस्य नामधेयम् आओनन् इति चकार्। पुन- ५ 

रपि तस्या गर्भ सति सा सुतं प्रसूय तस्य नाम श्रलेति चकार; खतस्य 

जन्मकाले यिद्धद्ाः किघीवि स्थितवान् । तता यिद्धदाः तामर्नामिकां ९ 

कान्धाम अनीय ज्यषटपन्नम् रख्रं विवाहयामास, किन्त विद्ृदा 
व्येद्पच्ल खर परमेखरस्य सात्तात् दुद्धोाऽभवत् तदा परमेशखरस्तं 

व्यनाशयत् तता यिद्धदा आननं जगाद, त्वं निजभातु भायां विवद, 

तामनिगम्य भातुवंश्म् उत्पादय । किन्त स वंशः सखीयोा न भविष्यतीति «< 

विज्ञाय ओआनन् भाटमाय्याम् अभिगम्यापि भातुवंशेत्पाद्नानिच्छया 

भमो युकं पातयामास । तस्मात् तस्येतादृष्ेन कम्मणा परमेखरोई- १० 

सन्तुष्टः सन् तमपि नाश्प्तिवान् । तदानीं यिद्कद्ास्तां तामर्नामिकां १९ 
पुच्लवधुं वभाषे, यावत् मम शला पुच्लो युवा न भवति, तावत् त्वं 

विधवा सती निजयपिदटगेदे ति ; यतः सोऽचिन्तयत् चेत् भुतराविव 

स्रेलापि श्ियते; तस्मात् तामर् गत्वा पिटसदने न्यवसत। 

अपरः श्यस्य कन्याया विह्दा भाग्याया मरणात् परं वड्छदिनेव् १२९ 

गतेष यिद्धदाः सन्तनायक्तः सन् अदुल्लमीयद्ीरानाम्ना बन्धना सद 

तिम्नां पति निजमेषाणं लामष्ेदकानां समीपं जगाम । तदानीं खुरः १३ 

सखीयमेषाणं रोमाणि रत्तं तिन्नां यातीति वात्तां क्त् तामर॑ः कथया- 

मास । ततस्तामर् विघधवावसनं विद्धाय खआवरकवस्ं परिधाय खाम १४ 

च्छाद्य रनम निकटे तिन्नामागपाश्चं समपविष्य तस्या; यतः सा 

ददश शला युवत्वं सत्यपि तेन सादं विवादा नाभवत्। 

तदानीं यिद्भदास्तां विलोक्य वेश्यां विवेद, यतः सा मुखमाच्छाद्य ९५ 

स्थिता। ततः स पुच्वधुं परिचेतुम् असक्तः सन् मागपार् तामरः ९६ 
समीपं गत्वात्रवीत्, आार्गच्छ त्वामहम् अभिगमिव्यामि, तेन तामर् 
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९७ उवाच त्वमुपगमनदहेता मद्यं किं दास्यसि? स कथितवान् व्रजात् रकां 
च्छागवत्सं प्रेषयिष्यामि; तामर् अवदत् यावत् तं न दास्यसि तावत् 

९८ मह्यं किं बन्धकं दास्यसि ? यिद्भदाः एष्ट्वान् किं बन्धकं दास्यामि? 

तामस्वादीत् तव मुचां चं दस्तवरिच्चि दडि। तदानीं स तामरे 
९९ तानि सव्वाणि दत्त्वा तामभिगतवान् ततः सा गर्भवती बभूव । पात् 

तामर् उत्याय प्रते, खावरकं वसनं विद्धाय विधवावसनं पिद 

२० अनन्तरं यिद्धदास्तस्या याषितोा बन्धकं ग्रद्योतुं निजादुल्लमीवबन्धुना 
२९ चछागवत्स प्रहितवान्, किन्तु सतांन टवान् अतः स तच्तत्यान् 

जनान् एवान्, र्तस्य रेनम्ग्रामस्य समीपे मार्गाश्च या वेश्या 
९९ पापाविश्त् सा कु? ते कथितवन्तः कापि वेश्या न तिरति | अनन्तरं 

स यिद्दाः समीपं गत्वा कथयामास, नाहं तां टृदवान् तचव्या जनाख 
९३ कथितवन्तः, स्था नऽस्मिन् कापि वेश्या न तिति | तदा यिद्धदा जगाद, 

तस्याः स्थाने वदस्तितत् सा गृह्णातु, कुता वयं लज्जास्पदं भविष्यामः 

पश्याहं छागवत्सं प्ितवान् किन्तु त्वंतां न टृद्धवान्। 

२४ अपरः प्रायेण मासचये गते कञ्छित् चिद्धदां जगाद, तव पुच्तनधू- 

स्तामर यभिचारिणी जाता, तेन तस्या गभगभवत् ; तदानीं विद्द्ाः 

२५ कथितवान् तां बहिरानीय वङ्िना दाहय । अनन्तरं तस्यां बह्िरा- 

नीतायां सा लोकं प्रद्ित्य खखुराय जगाद, यस्येतानि वस्तूनि तस्मात् 

पुरुषात् मम गभाऽभ वत्; युनरवदत् , रतानि मुद्रायदट्िर्चाणिकस्य? 
९९ वीच्य परिचिनु । तदानीं यिद्भदाः खीयानि तानि नस्तूनि खय 

कथितवान् सा मत्तापि महाधम्मिष्ठा, यतोदं तस्ये निजं एेलासुतं न 
दत्तवान्, किन्तु चिद्धदास्तां पुन नाभिजगाम। 

९७ अपरं तामरः परसवकाल उपस्थिते सति तस्या उदरात् यमजो स॒तो 
₹८ ज्ताते। तस्याः परसववेदनायां समुपस्थिता यां स॒तस्येकस्य करो वहि वे- 

भरव; तता धाती तस्य तस्मिन् कर रक्तं बद्धा बभाषे, बालकोयं 

२९ ज्या भरविव्यति। किन्तु स निजकरम् आङृष्य नीतवान् ततस्तस्य 
भराता भूमिषा बभूव ; तदा धाची कथितवती तवं कथं विभिदयागतासिः 

२० तस्मात् तस्य नाम पेस्स् (भेदको) बभूव। पञ्चात् रक्तचबद्धस्तस्य 

भूाताभूनिषा बभूव, तस्यनाम च संरुद्धं चकार। 



र ादिपुस्तकं । ३९ अध्यायः, 

३० ऊनचत्वारि शोऽध्यायः। 
९ चाटोफरेा गे यूषफ उन्नतिः ऽ पाटीफरा जायाया यूषफि प्रेमासक्तिः अभिलपिता- 

प्रात्चिदताः तस्य भिथ्यापवाद् नं काराबन्धनच्च। 

यूबफि भिसरदश्मानीते सति मिखीवपोटीफनामा पि रेन्राजस्य ९ 
रच्तकसेन्याधि पतिः तस्यानयनकारिभ्य इस्मायेलीयनरेभ्यो यूषं 
करोतवान् । किन्तु परमेश्वरस्य साहाय्यात् युषफर् खीमान् बभूव, २ 
निजमिखोयप्रमेा गुहे न्यवसत् । यतः परमे्रुखय सादहण्येन तेन र 

छलानि सकलकम्माणि फलवन्ति भवन्तीति स प्रभुः खयं ददृशिवान् । 
अत्व स युषफमनुटद्य खीयसेवायां नियुक्तवान्, खीयनिवेश्नस्या- ४ 

धिपतिं छत्वा तस्य करे सव्वेसम्पत्तिं समपयामास । इत्यं स यूषफ ५ 
सखौयनिवेश्रनस्य सकलसम्पत्तेचाधिपतिं चकार, तदारभ्य यूषफः 
कारणात् तस्य मिखीयपुरुषस्य निवेशनं पति परमेखरस्यानुग्रहात् 
निवेशनस्य च्तेचस्य च सन्वेसम्पत्ति पति तस्याश बेभूव । ततस्तेन युवफाः ई 
कारे निजसव्वेखस्य तादृश्य भारोाऽपिते येन खयं मेजनपाने विना 
कस्यापि कम्मंणः प्रत्तिं न ज्ञातवान् | 

यूषप् रूपेण सेन्दर्थ॑ण च मनहारी चासीत्, तत्कारणात् कालकरमष्ः 
तस्य प्रमा जाया युषफं निरीच्छ तं बभाषे, तवं मवा सादं शेव्व | किन्तु 
यूबफ् तदनङ्गीकदय प्रमो भ्यौ जगाद, पश्य निवेशनेऽस्मिन् यदद 
कामि, तस्य किमपि प्रभु नानुसन्धत्ते; स मम करे सव्वखम् अर्भित- 
वान् । अस्मिन् निवेशने मत्छमा मदान् कोपि नास्ति; तन्तु तस्यजावा «< 
कारणादतः केवलं त्वां विनामां प्रति किमपि वारितं नालति; तस्मात् 

कथम् ण्ताद्शं दुतां कुव्वेन् ङंश्चरस्य गोचरे पातकं कर्त नमि? 
तथापि सा येषित् खया साद्ध' शएवितुं वा खसपीपे स्थातुं यूषफं १९० 
पर्य आङ्कयति; किन्तु युषफ् तत् नाङ्गोकरोति। अनन्तरम् खकदा ९१ 
काय्यवश्त् यघफ् एटदमध्यं जगाम, तदा तचान्यभ्टव्याभावात् मया 
सह एवेति वदन्ती सा युषफो वसनं धृत्वा चकं, किन्तु चूष् तस्याः १२ 

करे निजवसनं विद्धाय वददिः पलायाञ्चक्रे! तदानीं युष, तस्या इर्ते ९द 
जिजवस्तं परिव्यज्य वहिः पलायित इति विलोक्य सा गेहस्य लोकान् 
आद्य बभाषे, खामी साद्धंमस्माभि दस्यं कन्तुम् रनम् इत्रीयम् १४ 
आनीतवान्; स मया श्रयितुं मम सन्निधिम् अगमत् । ततोहम् ५५ 

उचेराद्तवती ममेोचैःष्दं श्रत्वा स मत्समोपे वसनं विहाय वदः 
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५९ पलायितः । अपरं सा खामिना गद्धागमनम् अपेच्छ तद् वसनं 
९७ खसमोपे निदधे । अनन्तरः खसखामिनं पूव्वात्यनुसारत ऊचे, त्वयाय 

इत्रीयदासेाऽस्तछते समानायि, सं मया साडं हास्यं कत्तं समीपम् 
९८ आगमत् । किन्तु मया घाैराद्भते स तद् वसनं मम दन्ते परिग्यज्य 
९९ . वहिः पलायितः । तदानीं तव'दासो मां प्रतीव्यं छतवान् खजायाया 

वदनात् ख्तां कथां खत्वा युग्रफः प्रभुः कान प्रज्वलितः सन् युषफं 
९० नीत्वा राजवन्दिनां वासस्थाने बन्धनालये स्थापितवान, ततो यवम् 

९९ तस्यां कारायां तस्था । किन्तु परमेशखरस्य सादहाय्यात् छपातख् 
९२ यूषफ कारारच्िणाऽन्वग्टद्यत । अपरः स कारारच्ती वाराबद्धानां 

सर्व्वां भारं यूषफः कारे समापयत्, तसमात् तचख्यानि सर्व्यकम्भाणि 
९२ यूषफ आज्ञानुसारतः प्रवदतिरे। स कारारच्ती यूषफोा हस्ते यद्यत 

समपितवान तदन्सन्धानमपिन क्तवान्, यता युघफ यद्यत् छतवान् 

परमेश्वर स्तस्य सहायः सन् तत् तत् सफलीकतवान। 

४० चल्वारिशऽध्यायः। 
९ फिराणः पानपाचवादकस्य मादककतख य॒षफा सद कारायां निधानं ५ तया 

द्वयोः खश्नरफलस्य यषफा प्रकाशनं २० यषफः कथानसारात् खघ्रस्य सफलवं पान- 

पाचवाहकस्यारुतन्ञतलच्च । 

९ अपरं मिसरो भपस्य पानपाचवाहकेन मादककछता च खोयपभे 

₹ मिंखीयभपतेः समीपेऽपरघे कते फिरान खीयप्रधानपाचवाहइकः 

२ परधानमादककछच रख्ताभ्यां भ्टत्याभ्यां प्रकुप्य रच्तकसन्धाचिपतं यस्यां 

४ कारायां यषफ् अखसोत् तच ता वन्दीरत्य सखापितवान्। तता रच्तक- 

सेन्याधिपतिना युषफा स्ते तयोः समपितयाः सता यषफ् ता 

सेवितुम् आरेभे । रव्यं ता बड़दिनानि कारायां स्िता। 

५ काराबद्धा मिखीयराजस्य पानपाचवाहकमादंकछता दावेकस्यां 

₹ यामिन्यां दिधाथविश्््ि दा खप्रा ददृशतुः । तता युषफ परभाते 

° समीपं गत्वा ता विषखवदना ददश । तदानीं फिर्ण याग्टत्या 

सखेन साद्धं प्रभोः कारायां बद्धावाल्तां, ता पप्रच्छ कुता यवयो वदनेद्य 

८ विषे? ता प्रत्यचतुरावामभा खप्रा टृष््वन्ता, किन्त तयोः खेप्रया 

पलवक्ताकापि न विद्यते; तदायघफता जगाद, फलकथयनग्रक्तिः किम् 

« इश्रात्र जायते? विनयेद्ं यवयोः खप्रा मटवद्तं। तदानीं प्रधान- 
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पा्रवादका निजखधप्रकथां यूषपी प्रकाश्य कथयामास, अद्धं खमन 

जाच्तालतामेकां दृष्टवान् । तस्याः खाये पल्वविते तच पुष्पानि १० 
जातानि स्तवक सवकं तस्याः पलानि पक्वानि जातानि। तदा मम ९१ 

इसत फिशाणः पानपाचस्य स्वात् जाच्ताफलानि निधाय तच पाच 

निष्पीयाद्ं फिरोणा इस्तं तत्परां दत्तवान् । ततो यूषफ् तस्म कथ- ९२ 
यामास, अस्य फलमेतत् ताभि{स्तिमिः शखाभि दिनचयं बध्यते । 

चयाणां दिनानां मध्ये फिरोन् त्वां विचाग्यै तव पद् पुन नियोजयि- ९३ 
ष्यति; तेन त्वं पुव्ववत पानपाचवादहकेा भृत्वा फिरणा स्ते पान- 

पाचं दास्यसि । किन्त यदा तव मङ्गलं भविष्यति, तदा मां सरिस्यसि, ९४ 

मख्यनुग्रदं बिधाय फिरोण गोचरे मददिषयिकां कथां कथयित्वा 

मामस्याः काराया उद्धरिष्यसि । वत इत्रीयानां देश्त् लाकामां ९५ 

चारयित्वानयन् , किन्त्वहं वत करूपरूपे बन्धनालये वद्धा भवेयं तादृशं 

किमपि कम्मं ना स्थानेपि कछतवान्। अपरः प्रधानमोादकल्लत तस्य ९९ 
कथाया उत्तमं फलं निश्रम्य यषफे कथयामास, अहमपि खप्रमेकं टदट- 

वान्, मम मस्तकापरि. शक्तपिष्टकानां चि भाजनान्यासन्। तदुपरि ख्य- ९७ 

भाजने फिरणेभोजनाथानि बङ्विधानि पक्राच्नान्धासन्; ततः पत्ति 

च्यागत्य मम मस्तकापरिस्थिताद् भाजनाद् खाद्य तान्यभक्तन् | तदा १८ 

य॒घफ् प्र्वाच रतस्य फलमेतत् , तेस्तिभि भजन दिनचयं बोध्यते । 
दिनचवमध्ये फिशेन् त्वां विचाय्यं टच्तापथ्द्धं द्यति पच्तिण्खागल्य तव १९ . 
ष्रारीोरात मांसं खादिष्यन्ति। 

ततः परु टतीवदिवसे फिर जन्मदिन उपस्थिते स सर्व्वेभ्यो २. 

निजदासंभ्यो मोज्यम् चासादयामास । तच सन्व॑घां निजदासानां सात्तात् 
परधानपाचवाहकं प्रघानमोादकक्लतच्च विचारयाद्चकार। फिरोन् खंोय- २२ 

इस्त पानपात्रं दातुं प्रधानपानपाचवाहकं तस्य निजपदे पुनरपि 

नियोजयामास ; किन्तु युषफा कथिताथानु सारात् प्रधानमेादकछृतं ९९ 
उद्बबन्ध। तथापि प्रधानपानपाच वादको यूषफं न सस्मार किन्तु 
विसस्मार | 

४९१ एकचत्वारिंशऽध्यायः। 
(~प © `. ~ [१ न = 

१ फिरोणः खश्नद्रयद् श्नं च्प।नपाजवाद्दकश्य सूषफव। नां कथनं १४ फिरोणा 
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यूषफो निजखन्नकथनं २५ राज्ञः खभफलज्ञापनं उपदे श्नं ३७ यूषफ उब्रतिः 
४९ मिसरि शस्यसच्चयनं ५० यूषफः सुतदयजननं ५२ दुभिक्तारम्भञ्च। 

९ अनन्तरं दितीयवत्छरस्य एषे फिरोन् इति खप्रं ददश्। सनदतीरे 
९ तिष्टति, तदा नद्याः सप्त सुन्दराः पुष्टा गाव उव्याय श्स्पमध्ये चरितुं 

२ आरोभिरे। पञ्चात् सप्नतान्याः छश्ाः कुत्सिता गावः सरित उत्थाय 

४ तटिन्या्तटे तासां गवां समीपे सिताः । अनन्तर ताः छ्रणः कुत्सिता 

गावस्ताः सप्त दष्टाः छन्दसा गा अग्रसङ्ग्। तदानीं फिरेणेा नित्रा 
५ भम्रा। तदनन्तरं फिसन् निद्धितः सन् दितीयवारं इति सप्र टृदटवान्; 
६ रखुकस्मिन् छन्ते सप्त स्थूला उत्तमाः श्स्यमञ्जग्ये उदतिष्ठन् । ततः परं 

ऽ परव्वयवायना सुष्का अन्याः सप्त च्तीणाः एस्यमञ्जय्य उदतिषन् | ताः 

सप्त च्तीणः शस्यमञ्ज्यः स्थलाः सप्त मञ्जरी जग्रसुः। अनन्तर फिराणोा 

निद्राभङ्ग सति खम्नमाचोा बभ्व। 

८ ततःपरं प्रातःकाले तस्य मनस्द्धिस्रेसति सलोाकान् प्रहित्य मिसर- 

देशोयान् स्वान् मायाविना ्ानिनश्वाङ्ायितवान्; किन्तु फिराणा 

तेषां समीपे खब्रदृटकथायां कथितायां तेषां मध्ये कोपि फिरोरे तत्- 

< फलं कथयितुं नाशक्नोत् तदानीं प्रधानमाचवाहकः फिरोगे निवेद- 

१० यामास, अद्य खोयापराधं सरामि | फिरोन् दाभ्यं खीयभ्यव्याभ्यां 

अथात् मद्यं प्रधानमोकदक्ते च प्रकुप्य आवां रच्तकसेन्याधिपतः 
९९ कारायां बद्धवान्। तच सोडच्च दावेकस्यां यामिन्यां खप्रै टृख्वन्तो ; 
९२ दयोः खभ्रयो दिंतिघपसे जाते । तच सार्डमस्माभी रच्तकसेन्या- 

धिपतेर्ुवदास खक डत्रीय अयासीत्; आवाभ्यां तस्मे कथिते स आवयोः 
१३ खप्राथें कथितवान्; उभयोः खभ्रयोः फले उक्तवान्। तच स अवाभ्यां 

यादृशं फलं गदितवान् तादृशमेव घटितं अथात महाराजा मां निज- 
पदे नियक्तवान् तन्त्दबघ्नात्। 

१४ फिरखियूषफम् खआनतुं जनान् प्रडितवति लाकास्तं कारातः त्िपरम 

निन्युः | ततः स त्तारं कारयित्वा वसनान्तरं परिधाय फिराण 

५५ समीप उपस्थितवान् । तदा फिरान् युषमाम् अवदत्, -अद्ं खघ्नं 
टृद्ध्वान्, तस्य फलं कोपि कथयितुं नाष्न्रोत् ; किन्तु त्वं खप्रं ञ्त्वा 

९९ तस्य फलं कथयितुं शन्रोसीति मया तम्| ततो युषफ् फिराशं प्रति 
जगाद, तदहं न ्क्रामि, किन्त्नीश्चरः फिराणं मङ्गलयक्तम् उत्तर 

१७ वदिष्यति । फिरन् यूषफं जगाद, खभ्रेद्दं तदटिनीतटे स्थितवान् । तदा 
(९) 
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सरितः सप्तपु्धाः सुन्दराख्च गाव उव्थाय शस्पमध्ये चरितुम् आरभन्त। १ 

अनन्तरं मिसरि देष्टेऽहं यादृश्यः कदापि न टद्ध्वान् तादृश्यः सप्त ५९ 
दुव्बलाः कुत्सिताः कछशाश्चापरा गाव उद्तिष्छन् । अपरं ताः छटाः २० 

बुल्छिताख गावस्ताः पूव्वींयाः पुः सप्त गा अग्रसन् । किन्तु ताभिस्ताु ९९ 

ग्र्तासु ग्रस्ताङति बधे नाभवत्; यतत्ताः पुव्वंवत् कुत्छितारव स्थिताः; 
तदा मम निदाभङ्गाऽभवत्। अनन्तरम् अदं पुनः खप्रमपश्यम् रखक- २२ 
स्मिन् रन्ते स्थलान्युत्तमानि सुप्त कणिष्यन्यु दतिष्छन् । ततः परं परव्वंय- २ 
वाय॒ना शुष्कानि च्तीणानि स्ञानानि च सप्त कणिष्ान्युदतिष्न्। अपरं २५ 

तेः च्तीणे स्तानेशख सप्तकणिष्टस्तानि स्थलान्युत्तमानि च सप्त कणिगष्रानि 

ग्रस्तानि । इति खप्रे ट्टम् अदं मायाविन्यः कथितवान्, किन्तु कोप्यस्य 
पालं वक्तं नाश्न्रत्। 

तदानीं यृषफ् फिराणं प्यवाच, फिराणा दयोः खप्रयोः फलमक- २५ 

मेव; इखरोा यत् क्तम् उद्यतासि तदेव फिराण ज्ञापितवान्। ता २९ 

उत्तमाः सप्त गावः सप्तवत्छरखरूपास्तेः सप्तभिरुत्तमः कणिग्ख सप्त 

वत्सरा बध्यन्ते; दयोः खप्रयोः समानत्वं। अपरं तत्पश्चात् उत्थिता याः २७ 
छध्रः वुल्सिताख सप्त गावत्ता अपि सप्त वत्सर्खरूपाः; पूर्व्वींयपवनेन 

सुष्कानि यानि सप्त छश्णनि कणिश्टजि, तानि दुभिंत्तस्य सप्त वत्सरा 
` भविष्यन्ति । फिरोणे मवा वथा कथितं तचरा यत् कत्तुम् उद्य- रल 
तोलति तत् फिरोणं दर्ितवान् ¦ पश्यतु सकलमिसर्द्र सप्त वत्सरा ९ 

अतीव सुभिच्ता भविष्यन्ति। पश्चात् सप्त वत्सरास्तथा दुर्भिंच्तवा भवि- २० 
स्यन्ति यथा मिसदशस्य सम्म सुभित्तत्वं विस्मारिष्यते, "तेन दुभिंच्तेण 
टष्ण नंच्यति । तन दुभिंच्तेण प्व्वौयं सुभित्तत्वं नान भाविष्यते चः; तद- २९ 

तीवासद्यं भविष्यति । फिराणा वारुदयदृदटखभ्रसय फलमेतत् इरः २२ 

खतत् निशितं छत्वा तूं घटयिष्यति। अतर्व पफिरोान् र्कं विषेचकं २३ 
च्ानिपुरुषं चेद्धित्वानीय तं मिसद्शापरि निय॒नक्त। अपरः फिरान २४ 
रखतत् कम्म करोतु; ये सप्त वत्सराः सुभित्ता भविष्यन्ति तच काले 
दश्ेऽध्यच्तान् नियुज्य मिसदे ष्यत् पञ्चांशं ग्यह्ातु । पञ्चात् ते तदुत्तम- २५ 
वत्सराणां शस्यानि संग्रहलन्तु भाजना्यं फिरोणः स्थाने पतिनगरे तत् 
सद्धित्य स्थापयन्तु च । इत्यं मिसदं शे भाविद् भिच्तस्य सप्त वत्सरेमु २९ 
देश्स्थितानां छते सचधितभच्छेषु सितेषु द् भिंच्तात् देशो न नंच्यति । 

तदानीं फिसेणस्तदी्यसकलदासेयानाच् दृष्टो कथषा उत्तमा बभूव। ७ 
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दन्ततः फिसेन् भ्टव्यान् उवाच, यचैतस्मिन् पुरुष ईर स्थात्मास्ते, णता- 

२९ दष्टः किमन्यः कच्िल्तभ्यते ? तदा फिशान् वृषं जगाद रँखरस्वाम् 
खतानि ऋपितवान्; अतरव त्वत्तल्यो विवेचकोा ज्ञानी च कापर 

४० त्ते ? त्वामद्ं निजग्इस्याधिपतिकम्मणि नियुक्तवान्, मदीयाः सव्वं 
लोकास्वदीयवाक्यस्य वश्ीभविष्यन्ति; कोवलं सिंद्ासनेहं त्वत्त मदान् 

४१ स्थास्यामि। फिरान यूषफ पनरुक्तवान्, पश्य सकलमिसदण्ापरि 

४२ त्वामद्धं नियुक्ञवान। अनन्तर फपिरान् च्रज्लिकरात् अङ्गरौयकं विमाच् 

यूषफः करे दत्वा तं ख्च्छयवसनं परिधाप्य तस्य कण्डे सुवणं हारच्च 
४३ दट्दोा। तं खस्य दितोवरथम् खारोाहयामास, अपरः जनास्तस्यायेऽगर 

्त्रेक् अत्रक (जान्ूनि पातवत जानूनि पातयतेति) घोवयामासुः; 
४५ इत्थं स सकलमिसर्दैशस्याधिपव्ये न्ययोजि। पश्चात् फिरोन् युषफं 

जगाद, यदद फिरोन् भवेयं तिं तदीयाच्रां विना सव्बेदे कोपि 
४५ लोको करो पादौ च लाडयितुं न शच्छति। अपरः पिरोन् यूषफेए 

नाम साफिनत्पानेदहं (निगूएवाक्यपरकाशकं) चकार । तत्ान्नगरी- 
यस्य पोटीफेरनामकवयाजकस्य कन्याम् खआसिनतं तं विवाहयामास। 

अनन्तर यषफ् सकलमिसद शं यातायातं कत्तमारेभे। 

४६ चिंश्दत्सरवयसि यघफ मिखीवभपतेः फिरणः समच्तम् उपस्ित- 

वान; तदानीं फिराणः समीपात् पस्थाय मिसदशस्य सव्व बस्नाम। 

४७ अनन्तर सुभिच्तस्य ते सप्त वत्सराः भूम्यां बङ््स्यानि जनयामासुः, 

४८ तेघ सप्त वत्सरेष मिसदशं जातानि सव्वेशस्यानि संग्टद्य प्रतिनगरं 

सच्िचाय।खपरः यद्यन्नगरस्य चतुदिच्तुभमा यावन्ति शस्यानि जातानि, 

४९ तावन्ति तत्र तत्र नगर सद्धिचाय। स्त्य यूषफ् समुद्रीयसिकतावत् 
प्रभूतानि शस्यानि संजग्रादइ यत् तेषां गणनं त्याज यतस्तान्यपरि- 

मितान्यासन् | 

५० अपर दुभित्तवत्सरेभ्यः पव्वं ओन्नरगरनिवासिनः पोटोफेस्याजकस्य 

५९ कन्यायाम् आसिनतनाभिकायां यूषफोा बा सुतो जच्छाते। तता युष 

तयो ज्यस्य नाम मिनशिं (विस्मति) चकार; यतः स कथितवान् 

५२ रशवरो मम सव्वेज्तोषं पिटगेहच्च मां विस्मारितवान्। अपर दितीय- 
खतस्य नाम इपुयिमं (फलवन्तं) चकार; यतः स उक्तवान् यादं दुःख- 
ग्रस्तस्तच ट्र माम् रंखरः फलवन्तं छत वान् | 

५२ अनन्तरः भिसर्देशे खभिनच्तस्य सप्तवत्सरेयु" सम्यूर्गतां गतेषु युषफा 
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वाक्वानुसासात् दुभिच्स्य सप्तवत्सराणम् आरम्भो बभूव, तताऽन्य- ५४ 
सव्वेदशेषु दुभित्तो बभूव, किन्त समस्तमिसर्देे श्स्यान्यासन। सर्व्वघु ५५ 
मिसदेशेषु दुर्भिच्ते जाते परजानिवदः फिरोणः समीपे भच्याथे 
प्राथंयाञ्चक्रो; ततः फिरोन् सकलमिखीयान् बभा, युयं युषफः 
समीपं वात, स युष्मभ्यं यत् वदति तदेव कुरुत। तदानीं सव्वैएटयिव्यां ५६ 
दुभिच्छी बमूव, मिसदेश्स्य स््व॑स्थानेऽतीवप बले दुभिच्ते सति युषफ् 
सन्वेस्यानीयं भाण्डागारं मे्नयित्वा मिखीयेषु शस्यानि विक्रेतुम् खार- 

भत। अपरं नानादेश्रौया नरा मिसदेषे शस्यानि केतुं युषफः समीपं ५७ 
अजग्मुः, यतः स्वषु देषु प्रवल दुभिंच्तो बभूव । 

४९ दिचत्वारिंश्त्तमोऽध्यायः 
९ याक्रूबः पच्चाणां शस्यं क्रतुं मिसगमनं ५ यूषफः समोप उपस्थानं ई तः साद्धं यूषफा 

व्यवहरणं शिमियानं बटघ्वा विन्यामोनम् अनेलुम् आज्ञापनं २९ तषां भातरं प्रति 
छतापराधस्ममरणं २५ तषां शण्पयेष सद्रा निधाय यृषफस्तेषां विसञनं २८ ग्द 

गला पितुः समीपं सव्बहत्तान्तकथनं २५ याक्रूबा भयं विन्यामोनं प्रदेतुस् अनङ्गो 
करणञ्च । 

अपरं मिसदशे ्रस्यानि सन्तीति वात्ता शत्रा याकरूब् खीयपन्चान् ९ 
उवाचः युयं पस्स्प्रर विलोक्य कुत अघ्वे? स पुनरूदितवान्, पश्यत २ 
मया चुतं मिसरि शस्यानि सन्ति, तस्माद् युयं तच गत्वास्मत्वुते शस्यं 
कौत्वानयत; तेन वयं नग्टत्वा जौविष्यामः। अनन्तरः बुषफोा दशश्ना- ३. 
तरः शस्यं करतुं मिसरं जग्मुः। किन्तु याक्रून् यूघफः सादरं विन्या- ४ 
मोनं भाटभिः साद्धं न पडितवान् यतः स कथितवान् वदयैतस्यापि 
विपद् घटोत। 

तदानीं वाचाकार्णिां लोकानां. सङ्के इखायेलः सुताः शस्यानि कतुं ५ 

गतवन्तः, यतः किनानदेष्रेपि दुभिं्त अ सोत्। यूषफस्तस्य देश्एस्याधि- 
पतित्वात् तदेशीयमनु्येषु शस्यानि व्क्रीणात् ततो यूष भ्रातर 
खागव्य भूमिष्ठाः सन्तस्तं धणेमुः । यूष निजसह जान् निरीच्य परि- ७ 
चिचाव, किन्तु तेषां समोपे अपरिचित इव व्यवहत्य निद्धुरवाक्ं 
जगाद, यूयं कुत अगताः? ते कथयामाुः वयं शस्यं कीतुं किनान्देत् 
आगताः युषफा निजसहजेषु परिचितेष्वपि ते तंपरिचेतुंनशेकुः। = 

यूषफ् तानधि प्व दृष्टानि खत्नानि संस्य तानवोचत्, युयं सर्व्वे ९ 
चारजना, खुतर्दश्रस्य अनिःरतसकलस्थानानि निसीत्तितुं समागताः। 
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४२ अध्यायः । अदि पुस्तकं । <€ 

१० ते कथवामासुः द प्रमा तन्न; भवत इमे दासाः शस्यं क्रतुम् खागमन् | 
५९ वयं सकला रकस्य सुता विश्वास्या मनुजा भवत रुतेदासेवाख्ारा 

९२ नदि । सावदत् नदि किन्तु युयं रेशस्यानाटतस्थानानि वीच्ितुम् 

९२ आगताः तेप्र्यवदन् भवत स्मे दासवा दादश भ्रातरः किनान दश 
निवासिन रकस्येव सुताः; पश्यतु अस्माक कनिः सहजेऽद्यापि पितुः 

१४ मसो पेऽस्ति अपरेकजनस्तु न विद्यते| युष तान् पुनर्वा चत्, दं यु्भ्व 
९५ यत् चाराडति गिरं कथितवान्, यूयं तख्वभवत। अदं यु्रान् परीत्ितुं 

फियेण आयघः शपथं कुर्व्वन् कथयामि, युष्माकं कनिष्ो म्वाता चेदच 
६ नायास्यति तदहि ययसितः स्थानात् गन्तं न शच्यय | युष्राकमेकं पडित्य 

निजभ्रातरम् अनयत, तत्कालपय्यन्तं युद्यामि बः स्थातव्य; तता य॒ुद्माक 

वचः सत्यं न वेति परीच्यव ्ायिष्यते; नोा चेत् फिराण अयुषः पयं 

१७ कुख्वेन् कथयामि युयमवश्यमेव चारा भवय। अनन्तरं युषफ् तान् 

९८ दिनिच्रयं यावत् कारायां बद्धा स्थापितवान् । अपरं टतीयेद्धि तान् 
उक्लवान् रखरात भोति म॑माल्ि; युवमिल्ं कुरुत, तेन जो विष्य । 

९९ यदि यूय विगश्धास्यमानवा भवेत तदहि खेघामेकः सहजास्यां कारायां 

२० बद्धस्तिषतु, य॒यञ्च दुभिच्तदता गदाव शस्यानि नौत्वा निजकनिषसदइ- 

जम् मत्छमीपम् अनीय यु्मदुक्तगिर प्रमाणीकुरूत तेन न मरिष्यय। 

२९ ततक्ते तथेव तवन्तः, पश्चात् परस्परं जगदुः, खीयसदजमधि 

वयं निखखितापराधिन अस्मद, यतोाऽस्माक समीपे तेन काक्रक्तिः छता, 
वयं तस्य मनसा व्याकुलत्वं विलोाक्यापितांन खुतवन्त ण्तत्कारणात् 

२२९ अस्माकम् र्षा विपद् अजनि। तदानीं रूवेन् तान् खवादोत्, युय- 
मेतस्मिन् युनि पापंमा कारं कथामिमाम् अदं किंयुष्रान् नगदित- 
वान्? तथापि यूयं नामन्यध्वं पश्यतेदानीं तस्य शोणितं परिग्ाध्यते। 

२२ किन्तु युघफ् यत् तेषां संलापं नुडवान् तत् ते बोढुं नाशक्नुवन् यता 
२४ दिभाषावादिना कथोापकयनम् अभवत् | अनन्तरः युषफ् तेषां समी- 

पात् गत्वा चकन्द्; पुनरागव्य तैः सार संलप्य तेषां मध्यात् शिमियोनं 
नौत्वा तेवां सातच्तादेव बबन्ध । 

२५ नन्तरं युष तेषां श्एणपुेवु शस्यानि पूरयिता रकेकजनस्य 
श्ाणपुटे मुज्ाःपसावच्य दातुं तेभ्यः पायेयभच्यं दातुच्चाज्ञापितवान्; तता 

९९ भ्यत्या्तयेव छत वन्तः । अनन्तरं खखगदभस्योपरि शस्यानि निधाय 
२७ तत्स्थानात् प्रतस्िरे। किन्तृत्तर णस्थानं प्राप्य शक खीयगर्दभाव भच्खं 
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८० अदि पुस्तकं । ४२ अखध्यायः। 

दातुः श्ागपुटं मोचयित्वा निजमुद्ा ददशण, यतः शएणपुटस्य मुखणव 

मदा खासन । तदानीं स सहजान् जगाद, मम मुदाः प्र्याढताः पश्च- रत 

तेता मम शएण्पटे सन्ति| तदा तेषां मनांसि पराद् विज्यन्त ते जिभ्यतश्च 

परस्पर पाक्तवन्द इश्रोऽस्सान् प्रति किमिद कछतवान् ? 

अनन्तरं ते किनानदे़े निजयपितु योाक्रूनः समोपं प्राप्य खेषु वद्यद् २९ 

अघटत, तत्सव्ध तं विज्ञाप्य जगदुः, स देष्ाधिपतिरस्मान् देशचारान् ३० 
. ज्ञात्वा निष्टुर वचनं भाषितवान्। ततास्माभिः स उदितः, वयं चारा २९ 
न भवामो विचास्यमानवाः। वयं दवादश भ्वातरः सव्ये रकपितुः सुताः; २२ 
समाव मध्यादका नास्ति कनिषः सदजश्च पितुः समीपे किनान्देश 

विद्यते। तदानीं स देशएधिपतिरस्मभ्यम् अकथयत्, अनेनाहं युष्मान् दें 
विशखस्यान् बोद्धुं श्नोमि; यदि युयं खेघाम् र्कं सदनं मम सच्चिये 
निधाय खेषां गस्य दुरभिच्तकारणात् शस्यानि ग दीत्वा यास्य, 
निजकनिष' सहज मत्यमीपं अनेव्यय, तदा युवं याघाथिका लोका २४ 
भवत, चासा नदीति ्ास्यामि। पश्चात् युश्माकं सहजं युष्मभ्यं दास्यामि 

तता ययम् अस्मिन् दशं वाणिज्य कत्त एच्छय । 

अनन्तरं तः ्णपटेभ्यः शस्येष उत्तारितेष सन्न खखश्णयुटेषु २५ 

म॒ब्ाग्रत्थिं पापुः। तदानीं सकलमुव्राग्रन्यौ विलोक्य तेवां पितातेच 

विभ्युः। तदा तेघां पिता याक्ून् उक्तवान्, वुयंमां पुल्तदहीनं कुरूथ; २९ 

पश्यत यृषफ नास्ति, शिभियोन् नालति, पनख विन्यामीनं नेतुम् 

इच्छथ; खतत् सव्वं मम विर्द्धंभवति। तता रूवेन् निजतातं जगाद, २७ 

यद्यहं त तव समीपं नानयामि, तहिं ममद्वा सुता हनिष्यसि; त्वं 

मम करे विन्यामीनं समपय, तमद्धं पुनश्च तव समीपम् खनेव्यामि। 
तदानीं तेन कथितं, मम युक्तो य्माभिः सां न यास्यति, यतस्तस्य २८ 
सद्धादरस्य मरणात् सरखकर्व जीवन् खास्ते; यूयं येन मागण याथ, 

तच यद्यस्यापि कापि विपद् घटेत, तहिं एकात् रतेः पक्रकष्ः साद्ध 

मां परलोाकं पेघयिव्यथ। 
----------> 

४२ चिचत्वारिश्ततमोऽध्यायः। 
९ एषे याक्रूबा विन्यासोनः प्रेरणं ९५ चातृणां यूषफा गेदगमनं अधिपतेः समोपं तषां 

भयप्रकटनं २५ यृषफ पारिताषं दला तेन सद्धं ्रातृणां भाजनच्च । 

अनन्तरः दए मद्धादुभत्तं तिष्टति ते मिसद त् यानि श्स्यान्या- ९ 
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२ नयन् तानि सव्वाि भच्ठितानि । तदा तेषां तातस्तान् बभाषे, यूयं प॒न- 
३ गत्वा किञ्चित् शस्यम् अस्सत्कते कोणीत । तता यिद्ध दास्तं गदित वान्, 
सोधिपति टं परतिज्ञाय कथितवान्, युश्राकं भराता यु्राभिः सर्ज 

४ न खितश्चेत् तदं युश्राभि मेम वदनं वीत्ितुं न श्रच्यते। तस्मात यदि 
त्वम् अस्माभिः साद्धं सदजं प्रेरयसि, तदधं वयं त्वत्कते शस्यं बतु 

५ यास्यामः। यदि न परेरवसि, तदहि वयं न वास्यामः; वतः साधिपतिः 
कथितवान्, युश्माकं सहजे युद्राकं सङ्गेन तिति सति यूयं मम वदनं 

€ वौच्ितुं न प्राश्य । तत इखायेल् कथयामास युश्राक्तम् खपर रकाः 
सज आस्ते इति मनुजस्य तस्य समीपे कथयन्तो मां परति कुव्यवद्दा- 

७ रमिम कुतः छत वन्तः? ते कथितवन्तः, युष्माकं तातः किमद्यापि जीवन् 
आस्ते? युश्राकं किम् अपरः सहजोस्तीति तनासान् अस्माकं जातींख 
प्रति वथा परिषट्टं तथा वयं रतेषां वाक्यानाम् उत्तरं अवेाचाम; किन्तु 
युश्राकं म्वातरम् अच्रानयतेति वाचं स वदिष्यतीति केन प्रकारेण 

= बोधेमदि ? अनन्तरं विद्धदा निजपितरम् इखायेलं बभाषे, त्वं मया साख 
तं युवानं प्रेषय; त्रयम् उत्थाय या चां कुम्भैः, तेन वयं त्वं नालकाश्च सव्यै- 

< ख्व र्च्िता भविष्यामो न मरिव्यामः। चदमेतस्य लन्नकोाऽभूवम् खनं मम 

करात् ग्रदीष्यसि; यद्यहम् रनम् आनीय तव सम्मुखे न स्थापयामि, 

९० तदि स दाषः सन्वैदा मयि वत्तिष्यते। यद्यस्ाकम् र्तावान् विलम्बो 
९९ नाभविष्यत् तदि वयं द्वितीयवारं परारृवागन्तुम् अश्च्छयाम | तदानीं 

तेषां जनकं इखायेल् तान् अवदत्, यदीत्थं भवति, तदि कर्ममैकं 
कुरुत ; तसमायधिपतयं पारिताधिक दावुं गन्धरसमधुसिकगुग्गल- 

पेस्तावादामा इत्यादीनि देशस्यास्य फ लान्युत्तमानि खेषां पाचेष॒ ग्टह्णीत। 
९९ अपरं खेघां करेषु दिगुणा मुता ग्टह्णीत, युद्माकं छएणणुटानां मुखेषु 

या मृव्राः पराढव्यागतास्ताश्च करेषु हीतवा वात; को जानाति तच 
दवा भ्बान्तिः संजाता । अपरः निजस्ातरं द्ीत्वा उव्धाव पुनरपि 
५४ तस्याध्यच्तस्य सच्निधिं गच्छत । सर्व्व॑श्क्तिमान् डंखसो -वुद्मान् तेना- 

धिपतिना तथानुग्ह्यौतान् करोतु वथा सोधिपतिः खयं वुश्राकम् 
न्यभ्नातरं विन्यामीनच्च परित्यच्छति ; किन्तु यदि मया पुच्लहीनेन 

भवितव्यं तहिं पुच्द्ीनोाऽभ् वम् । 

९५ तदाते तान्युप्ाकनोयानि व्यानि दिगुणमुत्रा विन्यामौनच्च नीत्वा 

१६ उत्थाय मिसर गत्वायषफःसमत्तम अतिन | युघषफतेः सादं विन्यामौनं 
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प्र आदि पुस्तकं ४२ अध्यायः। 

विलोक निजगद्ाधिपतिं गदितवान् श्तान् मनुजान् मम निवेशनं 

नय पथश मारयित्वा मच्चद्रवयाणयासादयः; इमे मध्या मया साधं 

साच्यन्ते। ततः स यषफ आदेश्ानसारात् तान् यषफो निवेष्नं नीत- ९७ 

वान । किन्त तेषां यषफो निवेष्टननयनात ते भीताः परस्परं गदि- ९८ 

तवन्तः, पृव्वेम् अस्माकं एाण्युटेषु या मुदाः पत्याडव्य गतात्तत्कार्णात् 

अस्मान् अचानीतवान् ; इदानीम् खस्मदिरुदधं तं दोषम् अरोप्य समा- 
कम्यास्माकं गद्भानयपि एद्ीवास्मान् कीतदासानिव स्थापयिष्यति । 

तदानों ते युषो ग्टदाधिपतेः समीपं गत्वा गहदारे तिष्टन्तस्तेन ५९ 
साद संलप्य कथयामासुः, हे महेच्छं वयं पुव्वं पस्यानि केतुम् खग- २० 
माम, किन्तृत्तरणस्थानं गत्वा निजणष्णणपुटेषु मोाचितेषु श्पणयुटमुखे ९९ 
प्रतिमनुजपरिमितमुद्ाः पराप्ताः; वयं ताः करेषु समानयाम, शस्यानि ९२ 

दीतुद्चापरा मदा चखानयाम; किन्तु ता मद्रा अस्माकं शणयपुटेषु कैन 

निहिता वयं तन्न जानीमः। ततः स गृहाधिपतिः कथितवान् युद्याकं २२ 

ष्न्तिभयात् मा भेट, यश्राकम् इखरोऽयात् युश्ाकं पटकड्खरोा 
यद्माकं षणपटेषु युष्भ्यं गुप्तधनं दत्तवान्, युश्राकं मुद्रा -मम करे 

स्िताः। अनन्तरः स शिमियोानं तेषां समोपम् आनीय तान् यघफोा २४ 

गेदाभ्यन्तरं नोवा पादान् प्रत्तालयितुं तोयं ददा, ततस्तेषां गद्भेभ्यः 

खाद्यव्यम् खददात्। 

अनन्तरं मध्यात् पूव्यं यूषफ अागमनसमये ते पारिताषिकान्य- ९५ - 
सच्जयन् वतोचास्माभि भोक्तव्यम् इति वाचं ते ् रुतबन्तः। ततो वुूषफि ९९ 
गुदम् अगते ते करुस्थितानि पारितिषिकानि तस्मिन् गृहे निधाय 
भूमिष्छाः सन्तः प्रणेमुः । तदानीं युषफ् तेवां च्तेमं एटा कथयामास, २७ 

युश्राकं यस्य इडतातस्य कथाम् अकथयत, स किं च्तेमेणास्ते ? स किम् 
अद्यापि जीवन् अक्त? ते पदयूचः, भवता दासोटस्माकं जनकोडऽद्यापि र 

जीवन् च्तेमेणास्ते, ततस्ते भूमिष्ाः सन्तः पाणमन् । तदानीं यूषफ २९ 

पश्यन् निजसहादरः विन्धामीनं विलोक्य कथयामास, युश्राकं वस्य कनि- 

खसदहजस्य कथामकथयत स किमयम् ? अपरं स कथितवान्, ङे वत्स 
त्वामीखरोाऽनुगुहातु। तदानीं युषफोाऽन्तःकरुे लेहरयेपस्थितत्वात् स २० 

व्याकुलीभूय रोदितुं स्थानमन्विष्य त्िपरं निजकोष्टं प्रविवेश तच रुखोद् 
च। तदनन्तरं स वदनं परत्ताल्य वद्िरागत्य चैय्यमवलम्व्य भच्छाणि २१ 
परिवेष्टुम् आदिद । “तता दासा युवम तख भराटभ्य्च तद्धे देर 
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मेक्तभ्यो भिखिभ्यच्च एथक् एथक् परिवेघयामासुः, यत त्रिभिः साजै 
मिखिवाणां मेजनव्यवदारो नालति तत्कम्मे मिखीयाणाम् ऋतीय- 

६२ नीयं । अनन्तरं निजसम्मखे तेवां ज्ये व्येाधिक्षारानसारात् 
कनिष्टञ्च कनिषाधिकारानु्सारेण समुपवेग्रयामास, तेन ते परस्परम् 

२४ आश्ध्यै मेनिरे । अपरः स खीयसम्मखस्थिताद भच्यात् उलव्याप्य तेभ्यो 

द्त्तवान्, किन्त तेषां भागेभ्यो विन्यामीना भागं पञ्चगणधिकं 

कछतवान्। ततस्ते पीत्वा तेन साद्धम् खानन्दितिवन्तः| 

४४ चतुश्चत्वारिशऽध्यायः। 
९ सदजान प्रति यूषफखातुरो ई तस्य पानपाचं विन्यामोनः शणपटे स्थापनं ९४ 
पनरपि तेषां तत्समौपागमनं १८ यषफं प्रति यिह्द्ाः कातरोक्तिः। 

९ अनन्तरं युवफ् निजगृहाधिपतिम् खदिख्वान् खां मानवाणां 

एगघटानि यावत् शस्यं धरन्ति तावत् श्रस्यं परिपय्ये दहि, अपरं 

२ रख्केकष्रोा मन्ास्तेवां ए्ण्यटानां मखेष स्थापय च| विषेघतः कनि- 

खस्य एएणपटे तजय शस्यकयणोयमुाभिः सदह मम पानपाचम् अथात 

र्प्यमयपाचं निधघेदि; ततः स युवफ अद्नसारेण कछतवान। 

द अपरं पभाते सत्येवं ते गदभः साद्धं विसजेनं पाप्तवन्तः| किन्त नग- 
४ रात् तेषु बज्गदूरु न गतेषु यूषफ निजगृद्धाधिपं जगाद, तम् उव्थाव 

तेषां मानुषाणां पञ्चाद् धावन् तान् टेत्वा वद, युयम् उपकारयरि- 

५ वत्त॑न कुताऽपकारम् अकां? मम प्रभर्येन पिवतियेन च गणयति 
तत् पानपात्रं किमेतत् नदि? खुतत् कम्मे करणात् युयं दोषिणा 
जाताः। 

९ ततः परं स तान् टत्वा तथोाक्तावान्. तदा ते प्रतिजगदुः. अस्माकं 
७ पभुः वुत रताद वाणीं वक्ति? तव दासानां खताटक् कम्भकरणं दूरे 
= तितु । पश्च निजंनिजश्ाणयुटे युव्वं या या मुत्राः पराप्ताः, किनानदेश्णत् 

ताः पुनरपि तव संमीपम् आनीतवन्तः, तहिं कथं निजपमा गेहात् 

< सुवणं दुवंशै वा चोारयिव्यामः? तव दासानां मध्ये यस्य समीपे तत् 

९० प्राप्यते, स मरिष्यति ; अपरं वयमपि प्रभोः क्रीतदासा भविव्यामः। 

ततः स उक्तवान्, भयं यद्माकं कथानसारादव भवेत्; यस्य समीपे 

तत् प्राप्यते, समम दासा भविष्यति, किन्त्वन्ये निदाषा भविष्यन्ति। 

१९ तदानीं ते भमा खं खं शण्यटम् अवार}दहयन खं खं श्राणपट 
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मोचयामाघुः । ततः स गहाधिपेा च्येषमारुभ्य कणिष्धपस्यन्तं ९२ 
समाप्य पाम् अन्विटवान्, तदा विन्यामीनः शण्पट तत् प्राप्त । 

अतरख्व ते खखवस्तं रित्वा खखगदभोापरि श्णयुटानि निधाय ९३ 

पुननेगरम् जम्मः। 
अपरः चिद्भद्ास्तस्य भूातरख् युषो टं पुनराययुः। यूषफि तच ५४ 

स्थिते सति ते तस्याग्रे भूमे दण्डवत् बभूवुः । तदा युघफ तान् अवदत् १५ 
युयं किमिद कम्मे छत वन्तः? ख्ताद्ृशो दं पुमान् अवश्यं गणयितुं शनो- 
मीति यूयं किंन जानीथ? ततो चिह्ृदा जगाद, वयं परभोः समच्ं १९ 
किमत्तरं दास्यामः? किं वा वदिष्यामः? कथं वा खान् निदौषान् 
करिव्यामः? इरेखण तव दासेयानां दुष्टता प्रकाशिता; पश्यतु यस्य 
स्थाने पानपाचं प्राप्तं स वयच्च सव्वंख्व भवता द्ासेया भविष्यामः 

तते यूवफ् उक्तवान्, रताद कम्म मत्तामा भृत्; वस्य स्थाने पां ९७ 
पान्त सर्व मम दासा भविष्यति, किन्त य॒यंच्तेमेण पितुः समीपं यात। 

तता चिद्कदाः समीपं गत्वा जगाद, हं प्रभो भवान् फिरोणा समः, १८ 
रखुतान् दासान् प्रति भवतः काया यदि न पञ्चलति, तहिं पभोः कण- 

गोचरे भवतो दासोाहं किञ्चिल्धिवेदयामि। युश्चाकं पिता श्नाता वास्तीति १९ 

पभुरेतान् दासान् अण्च्छत् | तता वयं प्रभुं प्र्यवदाम, अस्माकं २० 
जनक आस्ते, स स्थविरः ; परः तस्य छद्धावस्थाया र्कः कनिष्धः 
पुच्चास्ि, तस्य सद्ादरो म्टतवान्, सरव तन्मातुरेकः युन्लास्ि, तस्मात् 
पिता तस्मिन् खिद्यति । अनन्तरम् रतान् दासान् भवान् अवादीत् ; २१ 
युयंतंमम समीपम् अखनयत तं च्यामि। वयम् तदा पभुम् अवदाम, २ 

सयुवा जनकं व्यत्त न च्छति, यदि व्यजेत्, तदा ताता मरिव्यति। 
ततस्त्वं दासान् ख्तान् अवादीः, युष्माकं सङ्गं कनि सहजे नागते द 
युयं मम वदनं पुनन जच्यय । पश्चात् वयं तव दासस्ास्मत्पितुः ९४ 
समीपडउपस्थाय तं परभोारेताः कथा अवदाम । अपरः जनका गदितवान् ९५ 

युयं पुनगत्वास्मत्कुते किचित् शस्यं क्रीणीत । तते वयं अवदाम, २९ 
यातुं न शच्याः, कनिखा भूता यद्यस्ाभिः साङं तिरति, तर्हिं 
यास्यामः; यतः कनिष्ठे सजे सङ्ग न तिति वयं तस्याधिपस्य 
वद्नदष्रनमपि प्राप्तं न शच्यामः। ततस्तव दासेयोस्माकं जनकः २७ 
कथितवान् मम तस्या भाग्याया दावेव पुच्ल जाता, तत वुश्राभि 
यते । तयोारेकस्मिन् ते कथितवान स खण्डखशण्डीभूय ह्िन्नाऽ- २८ 
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९९ भवत् ; तदारभ्य तमद्दं कदापि जद्टुन प्राप्तवान् । इदानौंमम सच्चि- 
धेरेतस्मिन् नीते, यद्येतमपि काचित् विपत् प्राप्रोति, तहिं युयं शेकात् 

२० अनेन पक्रकेप्न मां परलोकं प्रदेष्यथ । अता भवदासा यमम 

पिता तत्छमीपे मयोपस्थाने छते यद्येव युवास्माकं सङ्ग न तिरति, 

२९ तदि स युवानमेनम् अदृष्टा तत्च्तणात् मरिव्यति। यतस्तस्य प्राणा 

वत्सस्य प्राणे बेद्धाः सन्ति; तेन तव दासेया वयं छ्ौकेन पक्कीश्रन 
२२ साड तव दासं तमस्माकं जनकं पर्लाकं पेषयिव्यामः | यस्मात् तव 

दासां निजपितुः समीपे रुतस्य यूनः प्रतिभू भवन् कथितवान्, 
यद्यद्धं तं तव सच्धिधिं नानयेयं, तदि पितुः समीपे सववेदा दोघी 

२२ स्थास्यामि। अतोहं निवेदयामि, रतस्य युनः परिवन्तेन परमाः समीपे 
२४ दासा तिामि, किन्त बुवानमेनं सदजः साध विटजतु। यत खव 

युवा मया साधं चेन्न याति, तद्य केन घकारेण पितुः समीपं गन्तुं 
शक्रोमि? अपर पितरि या विपत् घटिष्यते तां कंन प्रकारेण नषु 
प्नामि? 

४५ पच्चचत्वारिशोऽध्यायः। 
९ भातणां समौपे यूषफ -परिचयनं दखरानग्रदस्य प्रशंसनं पिच वात्ताप्रेषणं ९ य॒षफे 

्रातणामागसनात् फिराणस्तष्टिः पाथेयं दातुमाज्ञा २५-यृषफा जवन वात्तां निशम्य 
याक्रूबः प्रफल्ललच्च । 

५ अनन्तरं युवफ समीपस्जनानां सात्तात् अश्व्यः सन् जगाद, मम 
सम्मृखात् सव्वान् मनुजान् वहिः कुरुत । तच कस्सिंखित् न तिति 

९ युघमा निजसदजान् निजं परिचावयितुम् अरव्बवान् । तत उचै 
रुरोद तत् मिखीयाः फिरेणोा गएदस्िताच्च स्वं जनाः अुतवन्तः। 

२ युषफ निजसदजान् जगाद, युषफदं, मम जनकः किमद्यापि जीव- 

ब्नास्ते? किन्त तदवा भ्रातरस्तस्य समच्तम् उदिम्रा अभवन्, तस्मात् 
४ उत्तरं दातुं न श्कुः। अनन्तरं युषफ निजसदजान् अवदत्, विन- 
यदं मत्समीपम् अगच्छत, ततस्ते सन्निधिम् इयुः; तदा यूवक् बभाषे, 

५ यूयं यं मिसगामिषु यक्रोणीत युष्माकं स बूवफ सजेादं। किन्तु 
युद्माभिस्चादं विक्रीत इत्यस्मात् माखिद्यध्वं खेषु मा विरुज्यध्वं ; यतः 

€ प्राणरत्ता्थम् ररा युष्माकम मां पेवितवध्न् ¡ पश्यत दषे दावेव 
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वत्से दुर्भिच्तोऽभवतां; अपरे पच्च त्रा रताद भविष्यन्ति, 
तेषु कर्षणं शस्यकत्तनच्च न भविष्यतः । रं खरः एधि्यां युश्राकं वंश्णन् ७ 
रच्ितु महापकारेण युष्रान् प्राणे जीवयितुं युश्राकमय मां पेषितवान्। 
युश्राभिरहमच प्रहित इति नहि. इशखरेण पेरितादम्. समां फिरोणः = 

पितरं तदीवगेहस्य षभु' सव्वंमिसदं शस्याधिपच्च छंतवान् । अतो यूयं « 
पितुः समीपं शीनं गत्वा तं वदत, तव पुन्न यष् इत्थम् उक्तवान् इश्चसे 
मां निप्ेषमिसद शस्य पभं छत वान्; त्व मम सल्चिधिम् अगच्छ, विलम्बं 

मा कछया: । त्वं पल्लपोचादिभिः सादं गोमेषादिसव्वखः साडच्च समागत्य १५० 

मम समीपस्थे भवितुं गाशन्पद ग्र वदसि । अदं तच स्थाने तवां पाल- ९९ 

यिष्यामि, ना चेत् ये पञ्च वत्सरा दुभित्ताः स्थास्यन्ति, तच सपरिवाः 

रस्यत्वदौयश्य सन्वस्य च दारि व्यं भविष्यति । पश्यताहं खवक्तण युश्राभिः ९२ 

संलापयामि, तत् युयं विन्यामीन् सदादरख निजनयने टृदटवन्तः। अत ९३ 

रखुतस्मिन् मिसरदेष्रं मम यद्यदेश्चय्यादिकं युद्मामि दृष, तत् सव्वं मम 

पितुः समौपे कथयित्वा तं त्िप्रमचानेष्यय। अनन्तरं यूषफ् निज- ९४ 
सहजस्य विन्यामीनः करं त्वा रुरोद, विन्धामी नपि, तस्य करटं त्वा 

चकन्द। अपरं युषम् अन्यसहजानपि चुम्बित्वा तेषां कण्ठेषु रुदितवान्; १५ 
तदानीं तस्य सहजास्तेन सादंम खआलपितुम् खरेभिरे। 

अपरं यूषपः सहजा अगमन्, इति जनरवे फिरोणे ग्द गते, ९९ 
फिरान् तस्य दासेयाख्च सव्व तुतुषुः । अपर फिरान् यषफं जगाद्, त्वं ९७ 

निजसदजेभ्यः कथव युयमेतत् कम्म कुरुत, निजपथ्मूनां शणयुटानि 
समवताय्ये किनान् दषं गत्वा खीयपिचा साड सकलयरिवारान् मम १८ 
सल्चिधिम् अनयत; अदं यद्मभ्यं मिसद्स्य उत्तमं स्थानं दत्वा रेणौ 

योत्तमानि उवयाणि भाजयिव्यामि। इदानों ममाज्यतत् कम्म कुरूत, ५९ 

यूयं मिसरुः शकटानि गहीत्वा निजवालकान् निनयेषितेा निज- 

जनकञ्च समानयत । त निजदवयादौनि परति मा चिन्तयत, छेत्ज्ञ- २० 

मि सद शीयोत्तमानि ज्याणि युश्राकं सन्ति । तत इखायेलः सुतास्त- २९ 
दनुसारेण चक्रुः यूवफ् फिरोण चान्ानुसारात् तेभ्यः श्रकटानि पाथे- 
यानि च दत्तवान् प्रतिजनं परिधानाय वस्वयुग्गं दत्तवान्; किन्तु ररे 

विन्यामीने शतच यरूप्यम॒बाः यच्च युग्मवासांसि च ददा । अपरः पितुः २२ 
छते मिसरीयोत्तमवस्तृनां भाराक्रान्तान् दश गदभान् पितुः पाथे- 
यानां शस्यानां पपरार्ना तदन्यभच्चवस्तूनाच्च भाराक्रान्ता दश गदं- 
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४६ अध्यायः । अआदिपुस्तकं । ८७ 

२४ भीख पेषयामास। स्व्यं युषफा निजसदजेषु विख्ेषु ते प्रतस्थिरे; 
ततः स तान् उवाच, सावधाना युयं पथिमा विवद्ष्वम्। 

९५ इव्थं ते मिसर्देश्णत प्रस्थाय किनान्देषे खपितु योक्रूनः समीप 
९९ उपतस्थुः। अपरः ते तं बभाषिरे, हे तात युषफ अद्ययावत् जीवन् 

विद्यते स निःशेषमिसरदश्स्याधिपतिर भूत्; अनया वाचा वाक्रना 
९७ दयं जडोबभूव, यस्मात् स तेषां वचसि न विश्वास । तदानीं 

यद्वाक्यं युषप् तेभ्यः कथयामास, तत् सव्वं ते तं बभाषिरे, ततः स यदा 
युघफा प्रथितानि वहनाधानि शकटानि ददश, तदा तेषां जनकस्य 

२८ याक्ूना मनः प्रफुल्लं बभूव। तत इखायेल् कथयामास, मम युन्लो युवम् 
अद्ययावत् जौवन् आस्ते, रखतदेव यथेष्टं ; अदं गत्वा मरणात् पे 

तं बौत्तिष्ये 

४९ षट् चत्वारिं शेऽध्यायः। 
९ याब बेर्ेवागमनं इ खरेण दशनं ४ भिसरि याचा तस्य वंश्रेणिः रे८ यूषफ 

सत्कारः सदटजानां समोपे खषफः कथा च। 

९ च्छनन्तरं इखायेल् निजसव्वेखं गटीत्वा यातां विधाय वेशंवावामु- 
९ त्तीय्ये तच निजपितुरिसहाक खरम् उदिश्य बलीन् प्रददोा। तत 

रंश्रा रजन्धाम् इखायेले दशनं दत्त्वा कथितवान्, हे याक्रून् दे 
२ याक्रन्, ततः स उक्तवान्, अहमचास्मि। तदास कथितवान्, अद- 

मीखर स्तव पितुरीखरः, त्वं मिसरः गन्तु मा भैषीः, तचाहं त्वांणकां 
४ ज्जात करिष्यामि । अहमपि त्वया साद्धं मिसरं गमिव्यामि; 

ततः परं त्वां युनरवश्यं परावन्यानेव्यामि, युषफ् निजकराभ्यां तव 

नेचे निमीलविव्यति। 
४५ अनन्तरः वाक्रूबा वेशवाता यात्रायां छतावां इखावेलः पुच्चातं वें 
फिरोणा प्रदितेषु कटेषु निजपितरं याक्रबं बालकान् योषित 

₹ निन्युः। ततः परं ते खीयपश्यरून् किनान्रशेपाजिंताः सकलसम्पत्तीश्च 
० नन्ता वाक्रूना सादं सवंशा मिसदश्म् उत्तीरवन्तः। इत्थं वा करून 

खतान् सताः पोच्ान् योच्चीः सकलपरिवारान् मिसर्दे्ं निनाय। 
८ मिसरमागतानाम् इखायेलः अथात् याक्रूबःसन्तानानां नामान्येतानि। 

याक्रूवेा ज्येष्टपुच्चो रूवेन् | 
€ तस्य रूवेणः सुता हनाक् पत्लः दिप्रोन् कमिश्च। 
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~~ दि पुस्तकं । ४६ अध्यायः। 

श्िमिवोनः सुता विमूयेल् यामीन् अहद् याखीन् सादहर् तस्य ५० 
किनानीयजायाया जातः सुतखख पोल् । | | 

लेवेः सुता गन् किहात् मिरारिञख। ११ 
विदह्कदाःसुतारख्र् ओनन ेलाः परस् सेर । किन्तु णर्ाननो ९९ 

किनान्रेशे मखरतुः। पेरसः सुते दिप्रेन् मूल् च । 
इवाखरः सुताः तोालय् पूययोाव् श्ण्स्रिन् च। ९२ 
सिवूलूनःसुतासेरद् खलान् यहलेल् च। | ९४ 
र्ते सव्वं दीणा कन्या च पद्नरामि यारा जाता लेयाया वंप्रणः।.१५ 

डमे सतेः स॒ताभिखख चयच्तिंपरत् जना आसन् | 
गादः सुताः सिफोान् इगि गूनं इष्वान् र्रिःअरोादी अरलो च। १६ 

अश्रः सुता यिश्ना विश्वा विशवि विरिव तेषां भगिनी सेर; ९७ 
विरियः सुते वर् मल्वीयेल् च। | 

लावन् निजकन्यालेयाये यां सिल्यानाभिकां दासीं दत्तवान्, तस्या ९८ 
उदरात् याद्रूबा जाता इमे षोडश पाणिनः। 
याको जायाराहेलः सुते यूष विन्यामीन् च ।, ९९ 
मिसर्दशे ओन्नगस्स्य पोटीफेया वाजकस्य आसिनत्नाभिकायाः ९० 

कन्याया गभ युष जातो मिनश्िरिणुविम् च। 
विन्यामीनः सुता मेला बेखर् असेल गेरा नामन् रदी रोश ९९ 

सुपीम् ङप्मीम् अद च। रते चतुदश जना वाक्रूब ओरसा राद्ेलोा ९९. 
वंशः । 

दानः सुता इशीम्। | ९३ 
नन्नालेः मुल्ला यदसियेल् गुनि यत्येर् श्ल्तिम् च । २४ 

लावन् निजकन्याये रादेले यां विल्हानाभिकां दासीं दत्तवान्, २५ 
तस्या गभे याक्रूना जाता ख्ते सप्त जनाः ॥ 

युच्चबधू विंद्धाय याक्रूब ओओरसाः सन्तानाः घटवषष्ि जंनास्तेन सां ९९ 
मिसे जग्मुः। तदन्याभ्यां यूवफ भिसरि जाताभ्यां दाभ्वां पुच्चाभ्यां २७ 
सह मिसरं गता याक्रूबः परिजनाः साकल्यतः सप्तति जंना आसन् | 

अनन्तरः याकरूब् गाशनप्रदे शे यु षफा साच्वात् कत्त तस्य समीपं खस्याग्रे ९7 
विद्कदां प्राहिनेोत्। तदानीं तेषु गशन परेशं उत्तौणेवत्सु, यू षफ निज- २९ 
रयं सज्जयित्वा गशनपदेटे निजपितरम् इखायेलं साच्तात् कत्त 
जगाम ; ततत्तस्य स््चिधम् उपस्थितस्य तस्य पिता तस्य कण्ठं ठत्वा 
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४७ ऋध्यायः। अदि पुस्तकं ८ 

३० बड्च्तणं रुरोद । तदा इखायेल् यूघफे कथयामास, त्वम् अद्य वावत् 
जीवन् असि, त्वदीयं मुखमदं टृद्वान्, इदानीं खच्छन्दं मरिष्यामि। 

२९ अनन्तरः यूषफ् निजसदजान् पितुः परिवारं बभाषे अदं गत्वा 
फिर सम्बादं दत्वा कथययिव्यामि, किनानदेणत् मम सदजाः पितुः 

२२ सर्व्व परिजनाख मम समीपम् आगच्छन्। ते पखुपालकाः पयवाणिज्य- 

३३ काराश्च तस्मात् ते निजगतमेघत्रजादि सव्वखम् आनयन् | ततः फिरोन् 

२४ युष्मान् आय यु्राकं का ढत्तिरिति यदि च्छति, तद्धि तवैते दासेया 
छा यवनात् अद्य यावत् पुरूषपरम्परातः पश्ुपालनदृत्तिका इति 

वाचं कथयिष्यय; तेन यूयं गोश्नूपदे्रे वस्तं प्राएवथ, यतः सव्वं परु- 
पालका मिखीयाणां टणस्पद् भवन्ति। 

४७ सप्रचत्वारिंशाध्यायः। ` 
~~ ~ ॐ 

९ यूषफः . पिदटपञ्चधातृणं फिराणः साक्तात्करणं १३ शस्यते साकानां राप्यपग्ण- 
प्र्टते मृल्यद्ानं २९ फलानां पञ्चसभागाय वौजद्ानं ८ याङ्रूबे यषफज्गोकरणञ्च। 

५ अनन्तर यघफ़ गत्वा फिराखे वात्ता कथयामास, मम जनक 

सहजा किनान्दण्त् निजगमेषादीनां त्रजान् तदन्यसव्वखच्चादाय 

९ समागता स्दटानीं गोाष्नपदश्ं सन्ति। तता यूषफ निजान् पच्च 

२ सहजान् नीत्वा फिशणं साच्तात् कारयामास; तदा फिरोान् तस्य 

भ्नात॒न् पच्छ युष्राक का ङृत्तिः? त फिराणं प्रद्यवदन्, भवत रते दासेया 

४ पूव्वेयुरुषपरम्प्ररया पण्ुपापलकाः। ते फिराणं पुनरूचः, वयमस्मिन् 

दग्र प्रवस्त॒म् अगमाम, यतः किनान् रशे मडादुभिच्याऽभवत् तस्मात् 
तवेतदासेयानां पुत्रजचारणसख्धानं न भवति; ततो निवेदयामो 

५ भवान् गन् परदेशे दासेवान् बासयवतु । ततः फिरान यूवफम् ाज्ञा- 

६ पयामास, तव जनकः सहजाख तव समीपम् आगमन्। मिसर्दशच्च 
तव सम्मुखे विद्यते, रेश्स्यात्तमस्थाने निजजनकसहजान् वासय ; तेभ्यो 

गशनपरेष स्थानं रहि, तेषां मध्ये यं वं कम्भयोग्धं नध्यसे, तान् मदौ- 
ऽ यपरखुत्रजानाम अधिपत्यपदे नियोाजव। अनन्तरं यष निजजनकं 

वाक्रूबम् आनीय फिराणं साच्तात् कारयामास । याकूब् फिर्ाणं चाशिषं 

= जगाद। तदानीं फिरान् याक्रूबं पप्रच्छ, तव वयः कति वत्सरा अभवन 

< वाक्रूब् फिरोणं जगाद, मम प्रवासकालाः चिश्दधिकश्तं वत्छरा अभ- 
वन्; मदीयायुरल्ं क्ेणएजनकञ्च मदीय पूव्वेषुरुषौणां प्रवासकालस्यायुषां 
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९० दिपुस्तका | ४७ खथ्याचः | 

समं नदि । अनन्तर याचन् फिराणमाष्िवं गदित्वा तस्य साच्ताद् ९० 
विद्धा ऽभवत् तदानीं य॒षफ् पिरे आन्ञानुसारेण सिसर्दशस्य ११ 

ध्ये राभिषेष्नामके उत्तमस्याने ऽधिकार दत्वा निजयितर सहजांख 

स्थापयामास । अपर युवक निजजनक्ं सहजान् पितुः परिजना ९२ 

परिवासानुसारतोा भच्छवन्तूनि दत्वा प्रतियालवामास। 

अनन्तरं सव्वेसिन् दं शेऽतिशवकटिनद् ्भिं्तस्य जातत्वात् खाद्य- ९२ 
वस्तनां याऽभादा जातस्तेन मिसर्देश्यीयाः क्िनानरश्ीयाखख जना 
मच्छागतट््याखभवन।खपर लाका यृषफः समीपे यानि शस्यानि कीत--१४ 

वन्तस्तेधां मूल्याथं यूषफ् मिसदेशस्य किनानदष्टस्य च निःष्ेषराप्याणि 

सग्टद्य फिराणः कोाषम् आनीतवान्। इत्य भिसद् किनान्दश्रं च १५ 

रूप्याभावे सति मिखीवलेका युबपो निकटम् चागत्य जगदुः, असभ्य 
खाद्यं दरि, अस्स्राकं रूप्याणं एषत्वात् वयं किं तव सम्मखे मरिष्याम? 

तता यषफ कथितवान्, यदि यष्याकं रूप्याणां शेषोऽभवत् तहि प्रश्न ९५९ 

दत्त, पश्चमृल्यं युदमभ्य शस्यं दास्यामि । तदानौँ ते युवकः समीपं निज- ९७ 

निजपद्व्वानीतेषु यूषफ् वाजिमेवगोगदभादिसन्यत्तौनां विनिमयत- 
रलेभ्यः शस्यानि दातुम् अारभतः; इत्यं युवम. वेषां यथ्यरून् गीत्वा 

तस्लिन् वत्सरे तेभ्यः खाद्यानि दत्तवान् । खपरं वत्सरे सभ्युशं पर वत्सरे ६ 
ते युघफः समीपम् आगत्य बभाषिरे, अस्माभिः सव्वारि रू्प्याणि 
व्यितानि, अस्माकच्च॒पदत्रजाख्च प्रभरेवाभवन्, तत् प्रभुता न 
गापायिव्यते ; अस्माकं काबान् भूमीख्च विना प्रभोः साल्वात् किमपि 

न विद्यते । अतो वयम् असाकं भग्यच्च ख्ते उभे तव गाचरे कुता ९९ 

विनंच्छतः? भवान् खाद्यश्स्याजि दत्त्वा यसान् अस्ाकं सव्वा भमीशख 

कौल्वागुह्ातु; वय खखभूग्या सालं फिरणेऽधौना भविष्यामः, तथा 

वीजानि ददातु, तेन वयन ग्टत्वा जीवन्तः स्थास्यामः, अस्लाकं मन्य 

निः न विन॑च्तन्ति । अनन्तरः दुभित्तं तेवाम अतीवासद्ये सति २० 

मिखियाः क्त्ला भमी व्यक्रोखन् ; तता यूषफ् फिराणः छते मिसरीयाां 

सव्या भूमीः कौतवान्; इव्थं सव्वाखु भनि फिराणे ऽधिकारे जातः। 
ततः स मिसर रख्कसीमाताऽन्यसीमां यावत् नगरे नगरे लाकान २९ 
स्यानान्तस्चकार | कवलं याजकानां भमी नाक्रोणत्, यतः फिरान २२ 

तेभ्यस्ता खत्तित्वेन दत्तवान, तस्मात् तषां भमा न पिक्रीतायां शिशाण 

दत्ताया दत्तिः सा तबासमा्थमेव ख्ितवती। 
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२३ व्छनन्तरः यषा प्रजभ्यः कथयामास, पश्यतां फिरोणः हते यष्नान् 

युश्माक सववा भूमी कौतवान्; इदानीं रतानि वीजानि ग्टहीलवा मृमा 
९४ वपत ; तच यद्यत् उत्पव्छते तस्य पञ्चमा शं फिरोरे दास्यथ, तदन्य 

चतुरोऽशन भूमवींजल्ते निजपरिजनानां बालकानाच्च खाद्यक्लते 

९५ स्थापविष्यय। ततस्ते प्रत्य चः, भ वान् अस्माकं प्राणान् स्स्ितिवान; भवत 

२९ छपादशटा सत्यां वय फिराण दासतेया भविष्यामः। अपरं याजकानां 

यस्यां भूमा फिर नाधिकारो जातत्तदितरासां भिसद्श्स्य सव्वासां 
भूमीनां पञ्चमांगं फिरोन पाश्यति, वूषफा सखापिदैवा अवस्था सरन्व॑- 

मिसे ऽद्य वावत् वर्च॑ते। 
९७ परम् इखायेल् मिसरो गश्नयदेशे न्युदास, तच चाधिकार्ं पाप्य 
९८ व्रामश वर्दिष्णुरतिरृदंो बभूव। स वाङ्रून् मिसे सप्तदश वत्स- 

रान् यापयामास तदा तस वयः सप्तचत्वारिश्दधि कशतं वत्सरा बभूव। 

९९ अत इखायेल् निजं मरणदिनं सविधं विद्धावनिजघ्तंयूवफा समाद्य 
गदितवान्, अद्धं यदि तव सान्तात् अनुण्टडीतोऽभवं, तदं विनये 
मिसे साने मां न निधाव मम पूर्वपुरुषाणां समीपे मां शसण्ाने 

द° निधातुम् रख्तस्मात् मिसर्दषणत् नीत्वा तेषां श्सशनवेशसनि मां 
श्एयविव्यसि, मां पतीमम् अनुग्रहं सदययतया व्यवहस्व्यिसोति मम 

जघाधा हस्त ॒द्त््वागीकुरू; तता य॒षक् कथयामास, त्वदीयाच्ा- 

९ नुसारुशव करिव्यासि। तथापि शयघं कत्तं युषफि याङ्गबा भाषिते 

यूषफ् तस्य समोपे शपथं चकार, तदानौम् इखायेल् शव्याया 
शििरःखानदि शे प्रणनाम । 

[4 नि 

४८ आहट चत्व] रश्प्शव्यायः। 
९ यूषफस्स्य सुतयाख पोडितस्य यद्वः सात्तात्करणं तान् प्रति याद्रूबः कथनं८ 

यूषफः रुतद्वयायाश्िषं दला कनिष्ठस्य प्रधानलकरणं ९४ यूषफा साद्व तस्य 
सलपनच्च। 

५ रख्तासु घटनासु गता, पश्च तव पिता पीडिता ऽभवत्, इति वात्ता 
यूषफो कथिता; ततः स निजे दो सुति मिनश्ीफुविमे नीत्वा जमाम। 

९ तदानीं केनचिद् याक्रूबे कथितं, पश्च तव सुता युवफ् आगमत्, तत 
> इखायेल् आत्मानं सबलं छत्वा शय्यायां उत्तिन् उपविवेश; अपरं 

यूपो कथयामास, किनान्देश्स् लूसनगरे -स्कशक्तिमान् ईरो मां 
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दष्रनं दत्वा इत्याश्िषं गदित्वा कथयामास; पश्य, त्वामहं फलवन्तं 

ब्व करिष्यामि, त्वत्ता जननिवहह उत्पव्छेते, तव भाविवंश्णय 

चिरुमधिकत्तम डमं देष्णं दास्यामि च । अत इपायिम् मिनश्निमाना 

तवयोद्धो युच्च मममिसरागमनात् पूव्वं जिसदशजाताता मम सुता 

भविष्यतः, त रूपेन श्मियोनाविव मम भविष्यतः। किल्त्वितः परं 
तव यं ये सन्ताना भविष्यन्ति, ते तव भविष्यन्ति, अपरं ज्येभ्नातुणां 

नान्ना खखाधिकारे विख्यास्यन्ति। तथा पद्नरामागमनकाले किनान्- 

४ 

देशस्य इफायातः किचिद् दूरे तिरति मयि रादेल् मागं खव मम. 
समीपे टता ; तताम् रफाया अधीत् वैत्लेमः पदवीपारं तस्याः 
इस एएनस्थानं क्षत वान् 

अनन्तरम् इखायेल यूषफः यत्नो विलाव्व पच्छ, र्ता कौ? तते 

युघफ् पितरु जगाद, इखखर रुतस्मिन् दशे मद्भयं पच्चावेता दत्तवान् | 

तदानीम् इखायेल् कथितवान्, अदं विनये, खता मम समीपम् खानय, 

तावदम् आशिषं वदामि। कन्तु वादधक्यकारणात् च्तीण्ष्टिरिखलायेल् 

खस्प्टं बदु न शष्कः; ततो वूवफ् तस्य समीपं तावानीतवान्, स तो 
चुभ्बितवान् आअलिङ्कितवांञ । अपरं इखलायेल् युवं बभाषे, अदं 
तव वद्नं पनंद्ः न प्राश्यामीति, चिन्तितवान्, किन्त पश्य, तव वंश 

मपीखसे माम् खद् श्यत्। तदा यृषफ जानद यमध्यात् ता नीता भमिष्छः 

सन् प्रणनाम । पञ्चात् यूषफ् ता दा पितुः समीपं नीला निजदच्तिण- 

करेण इखायला वाम इपुयिमं, वामकरेण इखायेलोा दच्तिणे मिनि 
त्वा स्थापितवान्। तत इखायेल् विविच्य द्च्तिणकरः पसाय्यं कनिस्य 
इपुयिमा मस्तकोपरि दत्तवान्, ज्येष्ठसख मिनष्े मेलकोपरि च वामं 
कर दत्तवान्। 

अनन्तर सयषफम् आशिषं निगद्य भाषितवान्, मम प॒व्वपरूषा डइत्रा- 

हीम्दसदहाका यस्य पञ्यानम् अवलभ्बितवन्ता यञखेश्रोाऽद्य यावत् मां 

यावञ्जीवनं प्रतिपालितवान्; यख दूतः सन्वापद्भ्या मां रच्तितिवान्, 

सरता बालको खाणििषं त्रयात्; आभ्यां मम नाम मदीवपव्वेपरूषयोः 

सब्राहीम् इस्दाकोञ नाम तिषतु, रखता एशिव्यां बङवंष्य भवताम् 

तदानीं इमुयिमः शिरसि पितु दच्तिणं इत्तंद्षरा यूषकफ् असन्तुष्टा 
भवत्, तत इफयिमा मस्तकात् मिनषेः शिरसि तं सखापयितुं जनकस्य 

कर उत्थाप्य जगाद, दे पषात इत्थं नहि, रष ज्यैष रतस्य शर्क दच्तिणं 
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१९ कर दहि । किन्तु तस्य पिता अनङ्गीछव्य कथितवान् , हे पुत्त, तदं 
जानामि, जानाग्यद्दं ; सोपि महती जाति भविष्यति, इति सव्यं, किन्त 
तस्य कनि भ्राता तस्मादपि मदहती जाति भविष्यति, रतस्य वंश्या 

२० बडजनेो भविष्यति। तद्दिनं स तावाशिषिं प्रभाष्य कथयामास, इखा- 

येल वंशीया आअशीव्वंचनाथें युवयो नामनी प्रभाष्य वदिष्यन्ति, ईर 
स्वाम् इपुयिमोा मिनशख तुच्यं करोतु, इत्यं स मिनष्टरिफुविमम् अगर 

२९ गरं छत वान् । अपरम् रखायल् युषफं कथयामास, पश्य मम मुल्युकाल 
उपखितवान्; किन्तु डंखये युश्राकतं सद्ायो भूत्वा युष्मान् पुनः पेटक 

२२ देष नेष्यति । अदं यमंशं निजाखधनुघो बलात् ङमोखीयाणं करात् 
प्राप्तवान् तव म्नाटगणात् तमधिकमंशं तुभ्यम् अदाम् । 

४० ऊनपच्चाशतमेऽष्यायः। 
९ यक्रवः सैषां पुत्ताणामाङ्ानं कला मेलनं द रकैैकमधि तस्य कथनं भविष्यदराकचञ्च 

२९ निजग्मण्नस्यान माज्ञापनच्च । 

९ अनन्तरं याकूब् निजयपुचान् आहव कथयामास, 
युवं मिलत हे पुच्ला यद् युद्मान् प्रति शेवतः। 
घटिष्यते तदोवाद्धं युद्मभ्यं कथयामि हि। 

९ हे वाकरूबः सुता युयं निषश्णमयत मदचः। 

पिचिखायेलकथायां वः खमनांसि निधत्त च ॥ 

द रत्वेन च्येष्धसुतस्तं मे सामथ्यं परथमं बलं 
पराकमेण मुख्यासि महिषा त्वं निजेन च। 

४ त्वं चातव बेगी हिन स्थाता सुख्यता तव । 
यतस्त्वं निजतातस्य शयनीयं गतः पुरा। 
गत्वा च एवनीयंम तदश्ुडं छतं त्वया ॥ 

५ ््मिबोन् लेविनामाने विदयते सोदरावुभो। 
भवता निदे अस्त्रे तया दा चन््रद्वासक्त। 

९ तयो गण्परमशे मन्मना न प्रवत्ततां। 
समज्यायां तयान मे सम्मानमुपतिखतु | 
अहन्यन्त पुरा ताभ्यां मनुजा निजकापतः। 
रुक भूपतिस्ताभ्याम् अखनाश्यत निजेच्छया। 

) तयोः क्रोघोऽमिश्प्येत यतः स ज्वलिताऽन्वत्। 
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तयाः कापोऽभिश्पप्येत यतः स निषु सो$भवत् । 

वाकरबी यजनेग्वेतो करिव्यामि एधक् एयक्। 

रखायेलीवमस्ये त विकिरिष्यामि निशितं ॥ 
यिद्कदाः सदजात्ते त्वां परशंसिष्यन्ति सव्वशः। ल 

भविष्यन्ति त्वदीयाख रिपवस्तव हस्तमाः | 

त्वदौीयपिट सन्तानाच्लां प्रणस्यन्ति द खडवत्। 

सिं दानां एवकीस्ुल्ये चिद्धदा भवति खयं । $ ९ 
हे वत्स मुगयाद्रवयं भुक्ता त्वम् खागमिव्यसि। 
सिंद्धीवत् सिंइवद्ा तवां सुप्तं के गेाधविष्यति। 
यत्यमीपे च लाकानां भविष्यति दि संग्रहः| ९० 

स श्टोलोः सान्वका यावद् गमं न करिस्यति। 
नदि तावद् विह्ृदाता राजदण्डा गमिव्यति। 
चिखाधिपतिता तस्य वंशान्नापगमिव्यति। 

जाच्तलतासमीपे स गद्भं भन्त्स्यति खयं । ११ 
सुगस्तनीसमीपे च बद्धा गदभ वकान्। , 
रञ्जयिष्यति शखन्या रसेन चोत्तरीयकं। 

जाच्तारक्तरसे रत्तं परियं करिव्यति। 
ात्तार सेन तस्यापि नेये रक्ते भविष्यतः ध ६९ 

सखुक्तास्तस्य भविष्यन्ति दुग्धेन सकला रद्ाः॥ 

सरित्पतेः प्रतौरे डि सिबूलुन् संनिवद्यति। ९२. 
पातीयाव्धितटे तस्य निवासखख भविष्यति । 

तस्यायिक्ारसीमा च सीदरानन्ता भविष्यति ॥ 

्परावासमध्यतः एय बलवानपि यो भवेत ९४ 
गद्भत्तेन सङ्का इषाखर् संभविष्यति | | 
विखाममुत्तमं बुद्धा रम्यं बुद्धा च नीडतं। १५ 

भारः वेष्ट नमन् न्धं करं राजः स दास्यति॥ ` 
खाय लाऽन्यवंश्नां सदटशत्व गतोादि दान्। ९६ 

खवीयानां मनुष्याणां सविचारं करिव्यति। 

पथि संस्थाय यः स्प दङ्ाच वाजिनः पद्। ९७ 
तदारूएं पातयेच तत्त्यो दान् भविष्यति ॥ 

परे त्वत्पररि चाणं समवेच्य खिता स्म्यदं ॥ १८ 
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४९< खध्यायः। ष्मादिपुस्तकं | ९५ 

५९ कश्चित् सेन्यसम् दशेत् गादं जयति कर्टदिचित्। 
तद्दि गादपि तत्सैन्यं पराजेष्यति निख्ितं। 

२० अरर उत्तमं खाद्यं तस्मात् राजापि माच्छते। 
९ मनोदत्इटङ्ए्एखाभिः कुरङ्गो योस्ति सुन्दरः। 

मृगेन तेन सङ्गाण्टा नप्तालिः संभविव्यति॥ 
९२ ` यूषपा प्रदः समीपस्था प्राचीरपारगामिनौ। 

पालयुक्ताच या ष्ाखा तद् युक्तष्ाखिनः समः। 

२द् चापभद्धिमुगवित अविश्व शलीमुखेः। 
अतिक्िद्धस्य येनास्य गाीञ्चतं एरासनं। 

९४  तदीयदौः कराणच्च येनाभृद्बलवत्तता। 

इखयेलः स्ह चाता मृलपाघाणरूपकः। 
खरः सच याक्रूबा विद्यसे सर्व्वंशक्तिमान्। 

९५ त्वत्तातेखर सादाव्यात् कछत्खश्ह्वा शष स्तया । 

ऊर्छस्थादियतो यद्यत् कुशलं परिजायते। 
अधोगम्भी रानी राधः कुःशएलं य जायते । 
मङ्गलं जायते वच गभत पयोाधरात्। 
त्वदीयानि भविष्यन्ति तानि सव्वैणि निखितं | 

२९ त्वत्पितुः फलदाः स्यान्मदादिपुरुषाशिषः । 

सा चिरन्तनशेलीयां सीमां यावत् समेधिता । 
ख्राचापसारितस्येव यूषपो मस्तक परि । 
सातिबाड्ल्यमासाद्य सुतरां संभविष्यति ॥ 

९७ प्रगे संटतभच्याश्ी सन्याखेटाप्तवरटकः | 
याटकल्तेन सङ्गा श्ट विन्धामीन् संभविष्यति 

९८ र्त इखायला दादश वंशः, तेषां जनकस्तान् प्रलयेतानि अखाशि- 
व्मचनानि कथयित्वा तेषाम् रकेकं विशेषं खाशिवं जगाद । 

२९ अनन्तरं याक्रूब् तान् अवदत्, अदं निजजनेः साद संग्टदीता 
२० भविष्यामि । अतः किनान्द्ष्े मभ्याः पृव्वस्थितं मक्पेलाया यत 

२९ च्तोचम् इत्रादीम् एसए्एनाधिकत्त रदेतीयडपोाणः क्रौतवान्, यच सान 

इत्रादीमस्तस्य जायायाः सारायाख् इ स्ददाकस्तस्य भाग्याया रिव्कावाख्ख 
प्रसणए़नम् अभवत् यच चाहं लेयायाः ससशनम् अकरवं, तच्रव इदतीोय- 

३२ इपीएणः च्तेचस्थितावां गुद्धावां पिढटलोकानां समीपे मम ऽसण्णनं करि- 
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€ व्यादि पुस्तकं । ५० ऋथ्यायः। 

व्यथ, यतस्तत् चेवं तन्मध्यस्था गुदहाच देतौ यसन्तानेभ्यः कता । उत्थं ३२ 
याकरब् निजसतान् प्रत्याक्ञापनं समाप्य शयनीये पादा मेलयित्वा 

पागान् त्यक्ता निजजनानां समीपे समग्रद्यत। 

५० पच्चाश्तमेाऽध्याय :। 
९ यन्रूबः लते शोचनं ७ याक्रूबः श्पश्पनगमनं ५ यूबफा अातृ्णां सान्लनं ९९ सूषफा 

वंशस्य कथनं शषाञ्ञा सर ण्य । 

तदानीं यष निजपितु वदनं प्रति शिरः संनम्य रोादित्वा चुचुम्ब। 

अपरः यघप खपिटदेदं सुगन्धिग्रव्ययक्त कत्तं निजन्टव्यचिकित्सकान् 

च्ाज्ञापयामासः; ततख्िकित्सका इखायला वपः सगन्िद्रवय याजया- 

मासः | तेच तच तत्कम्मेकरणाय पयोजनीयानि चत्वारिंशत् दिनानि 

यापयामासः, मिखीौयलाकाख तत्कते सप्ततिदिनानि वावत खुखुचः। 

प्राकीवदिनेष् गतेघ युषफ् फिसाणः परिजनान् अवदत, यदिमां पति 

यश्माकम् अनग्रद आस्ते, तहि फिराणः कणगाचरे कथामेतां कथ- 

यत।ममपितामां शपथ कारयित्वा गदितवान्, पश्य किनान्देशे खस्य 

छते मया यत् ्सप्रानं खातं मयि मुतेत्वं मां तच निधास्यसि; तस्मात् 

ङदानींमां यातुम् अज्ञापयतु; पितरु श्सश्णने निधायाह पुनराग- 

मिव्यामि । ततः फियन उक्तवान्, यादि, तव पिता त्वां यथा शपथं 

कारितवान् तयेव त्वं तं सष्णाने स्थापय । 

तदा य॒षफ खपितरं उस्ने निधातुं वाचां चकार; ततः फिरणो 

गइस्याधिपतयो भ्टत्या मिसरदेशीवाधिपतयो यषफः सव्व परिवारा- 

स्तस्य भातरस्तस्य पितुः परिवारा तेन सां जग्मुः; गोशन् पट् 

केवलं बलवा गामेषव्रजाश्च ते निहिताः । तेन सायं रथारूढा 

॥ 

र् 

0 

(८1 

१ 

९ 

अच्वारूएाञ्च जम्मुः; तेनातीव जनसमागमे बभूव | पञ्ात् ते यर्दन्- ९५० 
तटिन्याः पारे स्थितम् आट दः शएस्यम द्नसानम् उपस्थाय तच मारके 
रुरुदुः ; यस्मात् तच स्थाने युषफा पितुः छते सप्त दिनानि यावत् खुखुचे। 

अतः किनान्रेग्रीवा आटदः श्स्यमद्नस्थाने तेषाम् रंटक् प्रोकं ११ 
विलोक्य कथयामासुः; मिखीयाणाम् खयं मदान् एाकः। तस्मात् यदन्- 
पार्स्यं ततस्थानम अआवेलमिसर् (मिखीयश्णकः) रस्ति नास्ना विख्यातो 

नभ्रव | अनन्तरं याक्रन् निजपुचल्ान् वथाच्तापयत्, तस्य पच्लास्तदनसा- 

रेण कम्म चकः | फलईसतस्य पचल्लास्तं किनानदेषए नोता खदेतीयेफोणः 
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५० अध्यायः। आदि पुस्तकं | ९७ 

समीपात् ष्सश्णनस्थानाथंम् स्व्राह्ीमा करौता मम्याः पूव॑स्थमकपेला- 
१४ च्तेचस्य या ग हा तन्मध्ये तस्य शसश्ानं छत वन्तः | खस्य तातस्य शसष्रानें 

जाते यृषफ तस्य पितुः सप्णनं कत्त गतवन्तस्तस्य भ्नाचादयः सद- 

गामिनख् मिसदशएं प्रत्यागतवन्तः। 

५५ परं खेषां पिताम॒तडतिदृ्कायूषफो भ्रातरः कथवामासुः, यदि 
यूषफ_ अस्मान् ऋतीयते तदहि वयं तस्य यद्यत् अहितम् अकुम्मे तत्पृति- 

५९ पालम् अस्मभ्यं दास्यति । तस्मात् ते यूषफं प्रति कथामेतां लाकद्ारा कथ- 

वामाः, तव श्ाटभिस्तां प्रति दोषे क्षतेपि त्वम् अनुद्य तेवां दोषम् 
९० अपरराधच्च मच्यसि, कथामेतां यूषे कथयिष्यति तव पिता मरणात् 

पव्वै अस्मान् गदितवान्, अता वयम् इदानीं पायेवामह, तव 
पिवुरीश्वस्स्य दासेयानां दषं मुग्धि, किन्तु यूषफ् तेवां कथामेतां जत्रा 

१८ रोदितुम् आरुभत। अनन्तरं तस्य भ्रातर स्तदग्रं गत्वा परणिपत्य कथया- 

१९ मासुः, प्रश्व, वयं तव दासाः । तता युषफ् तेभ्यः कथितवान्, मा 

२० भषट्, किमदम् खरस्य प्रतिनिधिखरूपः? युयं महिरुडा कुमन््णां 

ज्तवन्त इति सत्यं, किन्त्वीशखर सतामेव सुमन्लणां छतवान, फलतडदारनीं 

२९ यादृशं पश्यथ, तथेव स बहनां मनष्याणां प्राणान् अरच्तत्। अतो 

यूयम् सदानींमामभष्ट, वुश्मान् युश्माकं बालकं पतिमालयिष्येहम् । 

इव्यं मधरवाक्यं कथयित्वा स तान् सानत्वयामास। 

२२ अनन्तरं यघफ तस्य पितुः परिवारश्च मिसद्षे वसन्तस्तस्थुः । 

२२ अपर वुषमफ् द्श्धिकं श्रतं वत्सरान् जीवन् इपुयिमः पातत यावत् 

२४ ददश, स मिन माखीत्नान्नः पुच्लस्य सन्तानानपि कोड चकार | ततो 

यूघफ् सङजान् अवदत्, अहं मुमूषुः, किन्त्वीखसरो युश्मान् प्रति नितान्तं 
दृष्टिं क्ता अत्रादीम इसदाकोा याक्रबश्च समीपेयं दोणं दातुं शपथं 

२५ कछतवान् अस्माद् दशात् तं दशं नेष्यति। तते यूषफ् इमं शपथं कार- 
वित्वा इखायेलः सन्तानान् बभाषे, सखरो युद्रान् प्रत्यवश्यं दृष्टिं 
करिष्यति, तदानीञ्च यूयं खतस्मात् स्थानात् मदीयास्थीनि नेष्यथ। 

२९ इत्यं यूषफ् दश्राधिकष्तवत्छरववयसि ममार, ततः स॒गन्धिनव्ययुक्त- 
त्तस्य देहा मिसर्दरे काषाधारे स्थापितः 

डत्यादिपुस्तक समाप्तं | 



याचापुस्तकम् 
अथात् 

मूसालिखितं दिती यपुसतकं । 
किन 

९ प्रथमोऽध्यायः । 
१ य॒षफ स्तस्य चातुणाच्च मरणात् पर तषा वं शद्विः ८ फिराणा तषामपद्रवः ९५ तष 

धाचीणां द्या रर तेषां पच्चाणं बधञख। 

रूवेन् शिमियोन् लेवि यिद्नदा डवाखर् सिर्बूलुन् विन्धामीन् ९ 

दान नप्नालि गाद अरेर् रतन्रामका इखायेलः सुताः सव्व खखपरि- 
जनानादाय वाक्रूना सां मिसर्दश्म् आजग्मुः । तदा वाक वंशीयाः ५ 

साकल्येन सप्नतिजना आसन्, किन्तु युषम् पुरेव भिसरि स्थितवान् । 
अनन्तरं यूघफा तस्य म्नातरस्तत्कालीयलोकाश्च ममुः । तयापि इखायेला ९ 
वं बङपजा वदधिष्णवो बडसन्तानाः सन्तोऽतीवपबला ऽभवन्; ७ 
देश त्तेः परिपूर्णा बभूव । 

ततः परुं वुषफं यो न जानाति, तादृश णका मिसरि नवीनो राजा न. 

भूत्वा निजलोकेभ्यः कथयामास, पश्यत, रखायेलीयलाका बलेन संख्यया ९ 

च अस्मत्ताऽधिका अभवन् । वथा ते वर्दिष्णवेा भत्वा यद्ध उपर्िते ९० 
अस्माकं च पत्ताः सन्ताऽस्माभिः सादं न यद्देयुः, अस्माद् देशाद् वा 

न वहि गच्छयुः, तच्चिमित्त वय तः साद्धं सावधाना वयवहहराम । अन- १९ 

न्तरं ते भारवाहनेन तान् ज्ञु तेवामुपरि काय्यष्णसकान् नियोाजया- 
मासः; अपरं तैः फिसोणः कते भाण्डागारनगरारयधात् पि्योमं 
रामिषेषच्च निचायवाञ्चकः । किन्तु तेत यावतः ज्ञेन लेभिरे, तावतीं ९२ 
ङदधिम् उन्नतिच्च गन्तुम् अआरेभिरे; तस्मात् ते इखायेला वंशकारणात् 

अतीवोद्िविजुः। पञ्चात् मिखोयलोाका निदयत्नेन तान् दास्यकम्माणि ९द 
कारयामासुः। फलतः कठोारद्ास्येन पङ्कखटकच्तेचकम्मेभिश तेषां १४ 
प्राणान् विरञ्जयाञ्चक्रुः; तेतान् यावन्ति दास्यकम्माणि कारितवन्तस्ता- 

वन्ति मदापदवेणाकारखयन्| 



२ अध्यायः। याच्ापुसतकं । €< 

९५ अनन्तरः मिखीयो भूपतिर्त्रीयलोकानां श्िफानामिकां पूयाना- 
९६ भिकाच्च धाव्यावाह्वय वचनमिदं बभाषे, यदा युवाम् इत्रीययोषितां 

धाचीकायथं करिष्यथस्तदा तासाम् अपद्यानां कोषान् परीच्छ पुमपद्यानि 
९७ इनिच्येये, स्ये पत्यानि जीवन्ति स्थापयिव्येे । किन्तु धावै रं-खरात् 

 भीत्वा मिखीयराजस्य निटेशणन् सारात् अक्त्वा पुमपत्यानि जोवन्ति 
९८ रच्तितुम् आरोभाते । अता मिसरो राजा घाव्यावाद्वय बभाषे युवाम् 
५९ ख्तादृश्ं कम्म कुतः कुरुथः? पुमपत्यानि कुत जीवन्ति स्थापयथः? तते 
घा फिरणं प्रतिजगदतुः, इत्रीयाणां बोधितो मिखीयाणां योषित- 
इव न भवन्ति; ता बलवव्यस्तासां समीपे धाचीणाम् आगमनात् पुरेव 

२० ताः प्र्यन्ते। अत ङखर स्तयो धीव्योः कुशलं चकार, ततस्ते वं खति- 

२९ शयमेधमाना मदाबलवन्ते बभूवुः । धाव्यावीखरात् निभयवाच्चकतुः, 

तस्मात् स तयोरपि वंशान् णधयाञ्चकार। 

२२ अनन्तरः फिरोन् निजान् सन्बेलाकान् इत्याक्ञापयामास, युयं सव्वाणि 
सद्योजातानि पुमपत्यानि खोतखिन्यां निक्तेप्यय, किन्त सव्वाः कन्या 

जी वन्तीः रच्िष्यघ। 

£ दितोयोऽध्यायः। 
९ मसाजननं तस्य नदौतटे पटके स्थापनं ५ फिराणः कन्यया ग्टौतलं१९ तेन 
मिलोयलाकस्य बधः १५ किरोाणः क्रोधात् भिदियनदेशं प्रति तस्य पलायनं शद 
दखायेल् लाकान् प्रतोञखरस्य दया च। 

९ अनन्तरं लेविवंशजातस्य कस्यचिन्मनुष्यस्य लेविवंश्स्य कन्यया 
र विवाहे जाते सा नारी गभं त्वा पुच्मेकं प्रसुघुवे ; ततः सा तं नाल- 

"2 कम् अतीव सन्दर दृष्टा तं मासचयप्धन्तं गोपयामास। ततो गाप- 
यितुम् असमथा सती नलनिभ्मितं पेटकम् आनय पङ्गसजंरसाभ्यां 
संलिप्य तन्मध्ये बालकं निधाय तटिनीतीरुख्यनलवने स्थापयामास। 

४ ततस्तस्य का दपए घटेतेति दशनाय तस्य भगिनी दर स्थितवती। 
५ अनन्तरं पिरोणः कन्धा नद्यां खातुम् खागच्छत् तस्या दास्यो नदीतटे 

भ्रमन्ति, तदा सा नलवनमध्ये पेटकं विलाक्य तमानेतुं निजदासीं पेषवा- 

६ मास। पश्चात सा पेटकं मोचयित्वा तं बालकं ददश, तस्मिन् बालकं 

७ कन्दति सासदया सती जगाद, ख्व इत्रीवार्णीं बालकः। तदानीं तस्य 
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१०० या्रापुस्तकं । २ ऋअथ्यायः| 

भगिनी फिराणः कन्यां बभाषे, तत्क्ते बालकमन दुग्धं पाययितुम् अदं 

गत्वा इत्रीयां घाचीमेकां आद्य किमानष्यामि? ततः फिराणः कन्धा ८ 

कथयामास, याहि तदानीं सा कन्धा गत्वा तद् बालकस्य मातरम् 

आह्यानयत् । ततः फिरोणः कन्धा तामवदत् त्वमेनं बालकं ग्टहीत्वा < 
मदथंप्रयः पायय,तव वेतनमदं दास्यामि; तदा सा योषित् बालकमा- 

दाय पयः पाययामास | तते बालक खचिते सा तमादाय फिरेणः कन्याये ९० 
ददो, तता बालकस्तस्यारव युच्नोऽभवत् तदानीं सा तस्य नाम मूसाम् 
(आकपिर्तं) चकार, यतः सा कथयामास तावादइमिमम् खाकाघेम्। 

इत्थ मूसा खुधितः सन् रखकदा निजभ््रातृणां समीपं गत्वातीव भारः ९९ 
वह तस्तान् ददश; तस्य भ्चात॒णाम् खक ड्व्रीयःकेनचिन् मिखियेण पड्वाय्यते 

इत्यपि दद्र | अतः स चतुदिश् वीत्तमाणः कमपिन पश्यन तं मिखीयं ५२ 

हत्वा सिकतामध्ये पाययामास । अपर दितीयदिने स वहि गत्वा दा- ९२ 

विन्रीयौ विवदमाना वोच दराषिणं कथयामास, त्वं निजभ्वातरं कथं 
प्रसि? ततः स उक्तवान् अस्माकमुपरि कस्तां राजानं विचारयि- १४ 

तारं वा नियुक्तवान्? त्वं ययामिखीयलोकं हतवान्, तथा किं मामपि 

इन्तुमिच्छसि ? तता मूसा भोतः सन् उक्तवान् तत् कम्मावश्यं 
घकाश्ितं। 

ततः फिरान् कथामेतां खत्वाम्सां इन्त ग्टगयाच्चक। तस्मात् मसा २५ 

फिराणः सम्मखात् पलायमाना मिदियन्द्शं वस्तं गत्वा कस्यचित् प्रदे 

समोपे समपविवेश्। णखतस्िच्नन्तस् मिदिवनौययाजकस्य सप्त कन्याक्ल- ९६ 

चागत्य पितुमघव्रजं तायं पायवितु तावमुत्ताल्य तोयपाकरं पुरयामासुः। 

किन्तु मेषपालका आखगत्य तास्ताडयामासुः; ततो मूसा उल्थाय ता ९७ 
उपचकार, तासां मेघत्रजच्च पयांसि पाययाञ्चकार । खनन्तरं तासु १८ 

निजयित्रू रूयेलः समीपं गतासु स ताः पप्रच्छ, यूयमद्य कथं शीबमा- 

गताः ? ततस्ताः कथयाञ्चकरः, ण्कामिखी मेषपालकानां करेभ्ोऽसमान् १९ 
उद्धत्य अस्मत्वतं वयेष्टाप उद तालयत्, अस्माकं मेषत्रजच्च तायं पायि- 
तवान् । तदानीं स निजकन्धा अवदत्, स कुचः ययं तं कुतस्यक्ता- २० 
गमत? वयत भाक्तम् आङ्यत। अनन्तर मसास्तेन मनय्येण सादं २१ 
वन्तु सममन्यत, तदा समूसां निजां सिप्पोरां कन्यां विवादहइयामास। 
ततस्तया बोधिता पुरे प्रसते स तस्य नाम गम् (अचर विदेश्रौति) २२ 
रतवान्, यतः म उक्तरवन्, अहं विदेश विदग्रो तिषामि। 
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२ अध्यायः याच्रापुस्तक । १०१ 

द बडकालात् परंमिखीयराजस्यग्टद्य बभूव; अपरः इखायेलः सन्ताना 

दासत्वकारणात् कातरोक्तिं कन्द्नञ्च चकरुः, तदा तेषां दासत्वकारणात् 
९४ तत्कातर त्वश्ब्द ईखरस्य समीपम् उपतस्थे । तत डर स्तेधामात्तंखरं 

९५ निश््य उत्राहीम्-रस् हाक्-याकरूब्भिः साड खत पुव्वंनियमं स्मृत्वा 
इखायेल् वंष्ान् प्रति निरीच्ध तान् अनृजग्रादइ। 

३ ठनोयाऽध्यायः। 
९ प्रज्वलिते स्तम्बे मसासमोप दखरप्रकाशनं ७ मसां प्रतोखरकथनं १९ टखखरण खादर 

मसालपनच्च। 

९ अपरः मूसा मिदियच्निवासियाजकस्य निजश्च्ुरस्य चि्रस्य मेषत्रजं 
चारयितुम् आरभत; रखकदा स मेषत्रजं एद्ीत्वा कान्तारस्य पशात 

२ हारोव्नामानम् इश्वरस्य पव्वतम् अजगाम, तदा स्तम्बमध्यस्िताभि 

शिखायाम् इखरस्य दू तस्तस्य सच्निधा प्र्यच्ताऽभवत्; तदानौंसद्था 

२ ददश, स्तम्बो वद्धिना प्रज्वलति, तथापि स्तम्बा न नश्यति । अतो मूसाः 
कथितवान् स्तम्बुः कुता न दद्यते ? अदमेकपार्शन गत्वा तन्म ाश्चय्धं 
वौत्िष्ये। पश्चात् स जष्युम् खकपार्न याति, इति विलोक्य परमेशः 
स्तम्बमध्यात् तमाह्य जगाद, दे मृसा हे मूसाः, ततः सोवदत् रख्षोदम् 

५ उपतिषामि। तदानीं स कथितवान्, र्तस्य स्थानस्य समीपं मागच्छ, 

तव पदाभ्याम् उपानहा मोचय, त्वं यच स्थाने तिष्टसि, सा मेध्या भूः। 
सोपरुमपि कथयामास, तव पूर्ववपुरूषाणाम् इंखरः, फलत इत्राहीम 

सरः, ससदहाक रंसि, याक्रूब रचां, ततो मूसा रर परति 
वौत्तितुं बिभ्यत् नि जास्यम् खाचच्छाद | 

9 अनन्तरं परमेश्वरः कथवाञ्चकार, अददं मिसरस्थितानां निजलेाका- 

नाम् अतिश्यकलैशं टवान्, काण्येष्णसकेः कारितं तेषां रोद नच्च श्रुतवान्, 
८ तेषां यातना ज्ातवान। अता मिखीणां करेभ्यस्तान् उत्तम् अस्मात् 

देष्त् उत्तमं विस्तृतं देम् अथात् किनानोव-हित्तोय-रमारीय- 
पिरिषीय-डिव्वीव-विवृषौयाणां दुःग्धमधुप्रवादिदें तान् नेतुम् अव- 
रूपवान् | पश्य, खायेला वंश्ानाम् आत्तखरो मम कणगाचरी- 

५० भरतः, यमुपद्रवं मिखीयाक्तान् प्रति कुव्वन्ति, तमप्यद्ं टृटवान् । अत 
इदानोम् अगच्छ, त्वामहं फिशोणः समीपं परषवानि, त्वं मिसर्दश्रात 
मम इखायेल्लाकान् वडिः करिष्यसि । 
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१०२ याचापुस्तकं | द अध्यायः; 

तता मसा इञखराय कथितवान्, काम् यत् फिराणः समीपं गत्वा १९ 

मिसदश्णत इस्रायेल् वंशं वदः कत्त शक्रामि? तदा स कथितवान्, ९२ 

अदं तव सहाया भविष्यामि, तता मिसरो लाकनिवहं बह्िरानीय 

ययम् अस्मिन् गिरावीखरभजनं करिष्यथः; इति मम त्वत्षणस्य लच्छय 

भविष्यति पञखात मसा इश्चराय कथयामास, पण्यादं इखायेल् वंशानां ९२ 
समीपं गत्वा तान् इति वाचं वदामि, युश्राकं पूव्वपुरुषाणाम् इरयो 

यष्राकं समोपं मां पेषितवान् ; किन्त तस्य किन्नामेति चेत् ते एच्न्तिः 
तहि किमहं परतिवदिष्यामि? तत खरा मसामवदत् अहं यास्मि सा- ९४ 

स्मि; पनः कथितवान्, इखायेलवं्रम इति वद, खयम्भु युद्माकं समीपं 

मां पेरिलवान्। तत डंश्वरूः पुन मूसां बभाषे, त्वम् इखायेलवंष्म् इति ९५ 

वच्छसि, युद्राकं युव्वेषुरुषाणां सभु विद्धोवाः (परमेचखरः) अथात् इत्रा- 
हीम रंवर, इस् दाक इरे, वाक्रूब इरे युद्राकं समीपं मां पेरि- 
तवान् ; मम नामेतत् ; खत चिरकालं वैरवान् सारेण स्मरणाय भवि- 
व्यति | त्वं गत्वा इखायेल वंशस्य प्राचीनानां सभां कारयित्वा कथामिमां ५९ 

कथय, युद्माकं पूव्वेषुरुवाणां षमुः परमेखरो ऽथोात् इब्रादीम इस् हाक 
याकृबश्े्रसो मां दष्रंनं दत्त्वा गदितवान्, अहं यश्मान्, भिसर्द् 
युष्मान् पति छ्षतान् सकलान् व्यव दहारांख दद्टवान्। अतोहं यूव्वाक्त- ५७ 
वाक्वानु सारात् मिसरः ज्ेष्रात् युष्मान् वदहिरानीय किनानीवानां 

दित्तीयानां समोरीयानां पिरिघौयानां इिव्वीयानां विवृषीवानां 
दुग्धमयुप्रवाह्दिदोश नेव्यामि; तेन ते तव कथां ओष्यन्ति। तदा त्वम् ५८ 
इस्तायेल वंश्रस्य प्राचीनाश्च मिसो राज्ञः समीणं गत्वा कथामेतां 
कथयिव्यय, इत्रीणं प्रभुः परमेशखरोऽस्ाकं सात्तात् अभवत्; अतो 

विनये, अस्माकं परभुं परमेख्छरम् उदिश्य बलिं दातुम इदानीं दिन- 

चयमागें प्रान्तरं यातुम् अस्मान आदिशतु । किन्त्वहं निखखयं जानामि, ५९ 
मिखीयसाजं प्रति पराकरान्तदस्ते न प्रकाशिते स युद्मान् वातु वारयि- 

व्यति । तता निजहइस्तं विस्ताय्ये मया छताश्वग्यकम्ममि भिंसर्देे ९० 
आअदइते स युश्ान् यातुम् आदेच्यति । अपरं मिखोणां साच्ताद् ९१ 
स्तान् जनान् प्राप्तदयान् करिव्यामि, तेन गमनकाले यूयं रिक्तकरा 
न वासयथ । किन्त सव्व यषितः खखसमोपवासिनीनां योषितां ९२ 
समीपे खखग्टहस्यानां प्रवासिनीनाच्च समीपे सुवणेदुवंणेभ्वणानि 
वसनानि च याचित्वा ग्रदीष्यन्ति; तान्यपि यूयं खखपुच्लाां 

102 



8 अध्यायः | यात्रापुस्तक | १०३ 

खसकन्धानाञ्च गाचेषु परिधापयिव्यथ | द्व्यं मिखीयाणं व्याणि 
रिष्यथ । 

९ चतुाऽध्यायः। 
९ मूसायष्टेः सपेलं € तत्करस्य कुष्ठिलं ९० मूसा गन्तूमनज्गोकारात् तेन सा्रै यातुं 

हाराणा नियुक्तं ९८ . भिदियना मसागमनं २९ फिरोणः सन्निधौ वक्तव्यवचः २४ 
मूसाखुतस्य लकद्छद्: २७ दाराए मृसासाच्चात् करण २९ द्खायेलवंशसत्रिधिं 

गल्वेख्चरकथाप्रकाष्नच्च। 

९ अनन्तरं मूसाः प्रद्युवाचते मां न प्येष्यन्ति, मम कथायां न मनांसि 
च निधास्यन्ति ; किन्तु ते वदिष्यन्ति, परमेखरस्वां दशनं न दत्तवान् 

२ तदानीं परमेश्वर स्तं पप्रच्छ, तव करे किमिदं? स उक्तवान् यद्िः। तत 
२ स उवाच, तां भमा नित्िप। तेन तस्यां यथां भूमा नित्िप्तायां साहि 
४ बेभ्रूव , तता मूसास्तस्य सम्मुखात. पलायितः। तदा परमेश्वरो मसां 
जगाद, करं. प्रसाय्ये तस्य पुच्छं धारय; ततः स कर परसाय्ये पुच्छं 

५ तवान् तदा सु तस्य करे यष्टि बभूव। अचरां तेषां पुन्वेपुरुषाणां 
प्रभुः परमेश्चर इब्राहीम इसदहाकोा याक्नश्चेशखरस्तव समीपे प्रका- 

शतोाऽभ वम्, डति ते सव्वं प्ेष्यन्ति। 
६ अपरं परमेखरः पुनस्तं जगाद, तव करु वच्तसि देदधि; ततःस 

 वच्तसि कर दत्वा वदः छतवान् तस्य करः कुयुक्तो हिमवै बभूव | 
ऽ पञ्चात् स उदितवान् त्वं पुन वंच्तसि निजकरः निधेहि, ततस्तेन पुन 

वंच्तसि करं दत्वा वहिः छतः; तेन तस्य करः प्रछतमांसो बभूव । 
न्तेयदि त्वां न प्रत्येष्यन्ति, तव प्रथमलच्यमणि च न मनांसि निधास्यन्ति, 
९ तदि दितीयचिक्कात् प्ेव्यन्ति । दाभ्यां चिद्काभ्यामपि यदि न 

प्रस्येष्यन्ति, तव कथायाञ्च न मने निधास्यन्ति, तहिं तटिन्याः किचित् 
तोयमादाय शुष्कभूमे पातय; तत्र तटिन्योडतं तोयं शष्वभूमो 

़णितं भविव्यति। 
१० अनन्तरं मूसाः परमेशखरं बभाषे, हे मम प्रभो, रखतत्कालात् प्राक् वा 

निजदासस्य निकटे भवतः कथाकथनात् परमपि नाहं वाक्पटुः, किन्तु 

९९ धीर वक्ताहं जडजिङखास्मि। पश्चात् परमे खर स्तं परत्यक्त वान, मानुषाणां 
वक्तुनिम्माता कः? तथा मूकं वधिरः बरष्टारं अन्धच्च को निभ्मिमीतेः 

५२ अदं परमेश्वरः किं तन् न करामि? अत रर्ह्नीं यादि, तव वदने 
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तिष्न्नद्ं वक्घव्यां वाच॑ त्वां शच्तयिव्यामि। ततः स कथितवान्, दे मम ९२ 
प्रभो, विनये, यः प्रषयितव्यः स पेच्छतां । तते मूसां प्रति परमेश्वरस्य ५४ 
कोपे ज्वलिते स कथितवान्, लेवीयो हारोन् किं तव म्नाता न भवतिः 
स सखुवक्ता तमं जानामि, स तवां साच्तात् कत्तम् खागच्छति, लां पश्यन् 
हृष्टचित्ता भविष्यति। त्वं तेन साडं संलपिष्यसि, तस्य वदने वाक्छं ५५ 
दास्यसि; ऋद्धं तव वदने तस्य च वदने तिष्छन् करणीयं कम्मे युवां 
श्ण्च्ियिष्यामि । स लाकानां समोपे तव वाचं वदिष्यति, सतव वद्न- ५९६ 
खरूपो भविव्यति। तच्च तस्येखरखरूपा भविष्यसि। अपर त्वं खक- ५७ 

रेग यद्धि गन् तय तानि विक्ाजि दश्यिष्यसि। 

अनन्तरं मूसा निजश्खुरस्य यिघ्रस्य समीपं गत्वा बभाषे, विनये, ९ 

मिसरि स्थिता मम भ्रातरो ऽद यावत् जीवन्तः सन्ति नवेति ज्ञातुम् 

सदानीं तेषां समीपं युन यातुं माम् अनुजानीहि ; तत चिभ्रो 
मूसामवदत्, कुप्रलं गच्छ । अपरः परमेश्वरो मिदियनि मूसे ५८ 
कथितवान्, ये जनास्तां दन्तम् रेच्छन्, ते सव्वैऽभियन्त, तस्मात् त्वं 
मिसरु व्याघुच्य गच्छ । तदानीं मूसा निजजायां सतो च गर्दभम् २० 
अरोद्य मिसर्देषं वात्य गतवान्, अपरः स खकरेण ताम् डंखरी्यां 
यष्टिं जग्राइ। 
अपर परमेशखसा मूसां जगाद, त्वयि निसर्यपुन गन्तुम् उद्यतेतव २९ 

करणां यान्धद्भ् तानि कम्माणि कत्तं दत्तवान्, तानि विविच फिराणः 

समक्तं कुरू ; किन्त्व तद्न्तःकरणं कटिनीकरिव्याभि, तन स लोकान् 

न त्यच्छति। अपरः त्वं फिरागे कथयिव्यसि, पर मेशखरः कथयति, डखा- ९२ 

येल् वंश्ये मम सुतः, अथात् मम ज्येषटपुच्रूपः। अतो तुभ्यं कथयामि, २२ 

मा सेवितुं मम युच्च परि्ज; तेन यदि तं ललं नेच्छसि, तदं तव 
युचम् अयात् तव ज्येषु चम इनिव्यामि । 

अनन्तर माग उत्तर्णो यमे हे परमे्रस्तं द प्रनं दत्वा न्तम् उन्य- २४ 
तवान्। तदानीं सिप्रा तीच्तणास्तं ग्ट दत्वा निजयपुचस्य तचं छित्वा तां २५ 

तस्य चर्णसच्निधा निधाय कथितवान्, त्वं निशितं मम श्यणितपाती 

वरः| अनन्तरम् इश्रेण तस्मिन् व्यक्ते सा योषित् त्वकच्छेदकारणात् २९ 
तस्मे कथितवती, त्वं मम ैणितपाती बरोसि। 

अनन्तरं परमेश्वरा ारोणं बभाषे, त्वं मृसां साच्तात् कतत प्रान्तरः २७ 
व्रज । ततः स गत्वा ईशव्॑स्य पव्वंते तेन साङ्गं मिलित्वा तं च्भ्ितवान्। 
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९८ तदानीं मूसाः पर्मेश्वरोगादिष्टं स्ववाक्यं निरूपितं सकलचिङ्श्च 
दरोणं ज्ञापयामास । 

२९ अनन्तरं मूसोद्धारोगो गत्वा इखायेल्वं्रानां प्राचीनानां सभां 
२० कारयामासतुः; ततो मूससं प्रति परमेश्वरेण कथिता याः कथास्ता 

हारो णस्तेभ्यः कथयामास ; अप्रं लाकानां दृद्धिगिचरे तानि सर्व्व. 
३९ लच्ययाणि प्रकाशयामास । तेन लाकाः परतोतवन्तः, ततः परमेश्वर 

इखायेल् वंश्णन् निरीच्छ तेषां दुःखानि दद्वान्, इति विच्ञायतेतं 
परणम्य समाराधयामासुः। 

५ पञ्चमोऽध्यायः । 
९ मसादाराणयेोः फिरोणः समोपगमनं, तो प्रति फिरोाणएः कथनं € सलाकंष बकम्प्णां 

भारापणं १० तेभ्यः पलालाद्ानं १५ राज्ञः समोपे काय्येश्सकानां काक्रुक्तिः ९० 
ससादहारणे प्रति भत्सनकथनं इखरं प्रति मसा निवेदनञ्च । 

९ ततो मूसाहारोणा प्रविश्य फिरणे कथयामासतुः, इखायेलः प्रभुः 
परमेश्वरः कथयति, प्रान्तरे मामुदिश्य महचरणा्थं मम लाकान 

२ गन्तुम् अनुजानीहि । तदा फिरोन् कथयामास, पमरमेखरः का यत् 
तस्य कथां मानित्वा इखायेला वंश्णन् यातुम् खदेच्यामि? नाद्धं पर- 

₹ मेर परिचिनामि नेखायेलो वंश्रच्च यातुम् आदेच्छामि । तो जगदतुः 
त्री वाणाम् खर अवां दश्रनं दत्तवान्; अत आवां विनयावरह, 
असमाकां प्रभुं परेश्वरम् उदिश्य बलिं हातुं दिनचयपयं प्रान्तरं यातुम् 
खादिष्; ना चेत्छास्मान् महामाय्या चन््रहासेन वा निपातयिव्यति। 

४ तता मखी राजानो जगाद, हेमूसो दे इारोण, युवां काय्यात् 
४ लोकान् कुता निवारयथः? युवां निजं निजं भारं बोट वातं। फिरोन 

मुनबभाषे, पश्यतं, ख्तस्मिन् देए मनव्यारते इदानीं बहवः, युवाच 
तान् भारवदहनकम्मेणा नि वत्तयितुम् इच्छयः। ; 

६ अपरः फिरोन् तस्मिन् दिने लोकानां कम्भेणएासकान् अध्यन्तांखा. 
७ ज्ञापयामास, युवम् इटकादि निम्मीणाथ यूव्वेवत् खुतेभ्यः पलालान् 
न्मा दत्त; त ख्व गत्वा खा पलालान् संग्टन्तु । अपरः पुरा 

यतीद्धकनिम्माणभार खसीत्, डदानीं तमेव भारमपयत ; तस्मात 

न्यूनं मा काष्ट; यतस्ते$लसाः, खत उचचरुवन्तः कथयन्ति, इखरमदिश्य 

९ हातुं अस्मान् यातुम् आज्ञापय । तसमात् हषामुपरि पुनरधिक- 
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कम्मेणां भारमपंयत; तेन ते परिश्रमं कुव्वन्ताऽनयकवाक्ये मनांसि न 
निचघास्यन्ति | 

अनन्तरः काय्ैष्रासका ध्यच्ताश्च वद्धि मत्वा तेग्योऽकथयन् फिन् ९५० 

द्मां कथां कथयति, इतः परमहं युश्मभ्यं पलालान् न प्रदास्वामि। 
ययं यच प्राप्न, तचैव पलालान् संगीत; किन्त य॒श्राकं काय्यं किञ्धि- ९९ 
दपि न्धूनं न भविष्यति। तता लोकाः पलालानां विनिमयेन नालान् १९ 

संग्रहीत छत्लं मिसदशं बस्नमुः। ततः काय्यश्सकाः च्िप्रं कत्त कथ- ९९६ 

यामाः, पलालप्राप्षिकाले यूयं यानि देवसिकानि कम्माणि कछतवन्तः, 

इदानीमपि तान्येव सम्पसानि कुरूत | फिराणः काय्यश्ासक य यं ९४ 

अध्यत्ता इखायेलवंश्रापरि नियुक्ता्तपि प्रहताः सन्त इमां कथाम् 

अएच्च्यन्त, ययं पव्यवत् इ कनिम्मास्य निरूपितानि काय्योणि कुता- 
ऽदइर्हः सम्पणानिन कारयथय? 

तत इखायेला वंश्य याध्यच्ता आगत्य फिाणः समीपे पोचंरुवन्तोा १५ 

निवेदयामासुः, कुतच्वं निजदासेयः सद्धं णतादट्ग् ववदहइरसि? तव १९ 

 दासेभ्यः कोपि पलालान् न ददाति, तथापि ते कश्ययन्ति इदटक्रानि 

निम्मातेति ; अपरं तव दासेयाः प्रहता भवन्ति, किन्तु तव लकानां 
दोषाः। ततः स कथयामास, युयमलसा यूयमलसा इति इता वेदथ, ९७ 
परमेखरम् उदिश्य हातुम् अस्मान् वातुम् खान्ञापय) इदानीं गच्छत, ९८ 
कम्माणि बरूत, युग्भ्यं पलाला न दास्यन्ते; तथापि युश्माभिरिदटकानां 
सभ्युशंसंख्या दातव्या । तस्माद् यु्राकां देवसिकनिरूचितेटकानां किञ्चि- १९ 
दपिन्दुनत्वं न भविष्यतीति तेन कथिते खायेलोा वंश्नाम् अध्यच्ता 
दद्खु वयमतीव दुदप्रायाम् अपताम। 

अनन्तरं ते फिराणः समीपात् नि्॑त्य पयि खसम्मुखे मूससं इारो- २० 
गच्च साच्तात् चकरुः। तदानीं ते ताभ्यां कथयामासुः, परमे युवां ९१ 
पति निरीच्छ विचारयतु, यते युवां फिराणस्तस्य दासानाच्च समक्तम् 
अस्मान् दुगन्धरूपान् छत्वा दन्तु तेषां करेषु चन्द्रहासान दत्तवन्तो । 
तते मूसाः परमरस्य समीपं परादृत्य गत्वा तसे कथयाञ्चकार, हे ९९ 
परभा, त्वमेतेवां लोकानां कुताऽमङ्गलम् अकार्षीः? माच्च कुतः परड्ित- 
वान्? यदारभ्य तव नान्ना फिसणः समीपे कथयितुम् आगच्छं, २२ 

तदारभ्य स रखतेषां लोकानाम् अमङ्गलं कराति, त्वन्त निजलोाक्ानां 
कमप्यञ्वारं न छतवान। 
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क 

ई षष्ठाऽध्यायः। 
९ मूस समौप दश्चरस्य पनः प्रतिज्ञानं ९० फिराणः समोप मसभ््रेरणं ९४ रूम 

शिभियोने वश्त्रेणो १९ ल्लेवे वशश्रणौ २८ मससं प्रति परमेश्चरस्यान्ञा। 

९ ऋनन्तरं परमेखरोमूससमवदत्, खड पिर प्रति यत् करिव्यामि 
तत् त्वम् दानमेव च्यसि ; दो बले प्रकाशिते स लोकान् यातुम् अन्- 

९ ्तास्यति; दोबले प्रकाशिते स निजदेशएत् तान् दूरीकरिष्यति। रश्यो 
३ मूससा साद्धेम् खालघ्य पुनः कथयामास, अदं यिद्ावाः, खदम् इत्रादहीम 

ङसद्ाकोा याकरूबख्च समीपे यिदहोवानान्ना न विख्याय सव्व्॑क्तिमान् 

४ ई-खरनान्ना विख्याता$भवम्। अपर किनान्रेशम् अधात् तेषां पवासी- 
यर्म् अदं तेभ्यो दास्यामि, तेः साम् खतं नियमं निर्गोतवान। 

५ इदानीं मिखीयाणं समीपे दास्ये नियुक्तानाम् इ्खायेला वंशानां 
९ कातथ्धा्तिं खुत्वा निजं तं नियमं स्मृतवान् । खत इखायेलो वंशान् वद, 

परमेखरोद्ं मिखीयाणां भारवदनात् युश्मान् उद्रिष्यामि, दास्या 

युष्मान् मोचयिष्यामि; अपरः विस्तीणैदोभ्या महादण्डनेच् युश्रान् 
° उद्धरिष्यामि । जदं युश्रान् निजजनीकछव्य युद्माकमीखरोा भविव्यामि; 

तेनाहं मिखोवाणां भारवहनात् युश्राकं वदिव्कत्ता प्रभुः परमेशखर रति 

= च्रास्यय | उत्रादीमे डसदाके याक्ूबेच यं दशं दातुमदम् अङ्गीछतवान्, 
तं देशं युद्मान् नीत्वा युश्मभ्यम् अधिकारं दास्यामि; वतेऽदमेव परमे- 

€ खरः। अनन्तरं मूसाद्खायेलो वंश्न् तदनुसारेण भाषितवान्; किन्तते 

मनोादुःखकटिनदास्ययोः कारणात् म्ससः कथायां मनांसि न निदधिरे। 
९० आअनन्दरं परमेश्वरो मससे कथितवान्, तं गत्वा मिसरो राजानं 

९२ फिराणं वद, त्वम् इसायला वश्रान् निजदश्णत् विषटज। तता मसा 
परमेश्वसाव कथयामास, पश्य, इखायेलवंए्ण अपि मम कथायां न 

मनांसि न्यदधत, तथात्वे खव्यक्तवाचो मम वाकं फिरोन् कथं ख्रोष्यतिः 
९३ तद्ा परमेश्वरे मससा हारोणेन च साद्धं सलप्य इसायेला वशं मिस- 

दशात् वद्दिष्कत्तं भिसरो भूपस्य फिराणः समीप इसायेलः समीपे च 

कथयितुम् तावाज्ञापयामास। 

९५ रखते लाकाः खखपिटवंश्ानां मुख्याः इसायेलोा च्येटखता रूवेन् 
तस्य सुता इनाक् पल्ल दिप्रोन् कम्म, र्ते रूवेनोा वं प्रः | 

१५ शिमियोनः सता विमयेल् यामन् खाइद् याखीन् सार किनानी 
अयजाययाः स्रुतः णल् च, डम शिमियोनोा व्ण | 
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वंश्रानुसारतेा लेविवंशस्य नामानि। गान् कित् मिरारिः । ९६ 
लवेरायुः सप्ततिं्धिकष्तं वत्सरा असन् | वंष्ानुसारता गेष्रौनः ९७ 

सता लिव्निः शिमियिख । कितः सुताः अमम् विषदर् द्दितरोन ९८ 
उघीयेल् च, तस्य किद्ातस््यच्िंशदधिकण्रतं वत्सरा अआयुरासीत् । 
मिरारेः सता मदलि मश्व, इमे पुरुषानसारात् सेवे वै्ः। अपरम् ९९ 
अस्मा खपिदटश्चसरि योकेवदि समायां सा नारी तस्मात् हारों २० 
मृससच्च प्रसुषुवे; तस्याखम आयुः सप्तचिंशदधिकाः एत वत्सरा खासन । 

यिषदरः सुताः कोरद्धा नेफग् सिक्रि, उषीयेलः सुता मीशयेल् इली- २१ 

षाफन् सिफिख | दारो ऽम्मीनादवः सुतां नदशानोा भगिनीं डलौ- र 
श्ेवाम् उदुवादह; ततः सास्लीतदथं नादवम् अवीहहम् इलियासरम् 

इयाम प्रसुषुवे । कार दस्य षता असीर् इलकानाञअवीयासफ च, ख्ते ९४ 

कार हस्य वंष्राः। अपरं हाराणस्य सत इलियासरः पटीयेलः कन्याम् २५ 

उदुवादइ, सा तदथं पौनिदसं प्रखुषुवे; रखते लेवींयपूव्वपुरूषाणं मध्ये 

वंशानसारतोा मख्याखासन् | भिसदश्त् सन्यः साजंम् इखायेलोा वंशम् २९ 

नयतम, रत्याक्ञां परमेशखरोा या प्रति छतवान्, ताकवेता हारोण- 

मससो । अपरः या भिसदणशात् इखायेल्वंश प्रेरयितु फिराणं समा-२७ 

दिष्वन्ता, रखतातो मसोडहाराणा। 

अपरः यदा परमेखराभिसदशे मससमवदत्, तदेमां कथां जगाद, २८ 

पर मेखखरो हं तुभ्यं यत् कथयामि ततत्वं मिखीवराजं फिराणं वद, तता २९ 
मूसाः परमेश्वरस्य समच्तं कथितवान्, अव्यक्त वागदं मम कथां पिर्ान् २. 

कथं ख्राष्यति? 

७ सप्तमोऽध्यायः । 
१९ फिराणएः समोपं यातुं परमेखरस्य म्ससान्ञापनं ८ यष्टेः सपेलकथनं १४ फिराणं प्रति 

पनमेसःप्रेरणं ५५ जलस्य शणितत्कथनच्च । 

अपरः परमेश्वरो मूससं जगाद, पश्च त्वामदं फिरोणः समोपम् हं. ९ 
रखरूपं नियुक्तवान्, तव भ्नाता हारोाणचस्तवत््रचारकोा भविष्यति । अद्धं ९ 
त्वां याः कथा अाज्ापयामि, ताः सव्वार्वं कथयिष्यसि; इसायेलो वंशं 
रेत् पेषयितुं तव भ्राता हारोाणः फिरारे ताः कथयिष्यति । किन्त्वहं २ 
फिरोखे इदयं कदिनीकरिव्यामि, मिसे शे बाङ्ल्येन मम चिद्धानि 

भ =, क ष क 

च्यव्येकम्माणि च करिष्यामि; तथापि फिरोन् युवयो वाचिन मने ४ 
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निधास्यति, अतोादं मिसर्दशं प्रति दत्तं परसाय्य मदादण्डनै भिसरः 
५ खसेन्यम् अरात् निजलाकान् इसायेल् वंशान् वदः करिव्यामि । भिसी- 

यान् परति खकरं प्रसाय्ये तेषां मध्याद् इसायेल्वं़रे मया वदिरानीते 
ई परमश्वरोदहमेवेति ते ज्ञास्यन्ति । तता मसादहारोाणा परमेखरीयानज्ञा- 

७ नुसारात् कम्माणि छतवन्ता । फिराणा साद कथाकथनकालेमससोा 

ऽशौतिवत्सरा इारोणस्य चश्ीतिवत्छरा वय असीत् 

८ अपरः परमेश्सेा मसाद्ाराणा जगाद, यवां किञ्चन लच्छदशयतम्, 

€ इति वाचं यदि फिरान्य॒वांगदति, तदि त्वं दहाराण वदिष्यसि, त्व 

यद्िमादाय फिराणः सम्मखे निचत्िप, तदासा यष्टिः सपा भविव्यति। 

१९० तदा म॒सादारोणा फिरोणः समीपं गत्वा परमेश्वर स्याज्ञानसारात् कम्म 

कछतवन्ता; अपर फिराणस्तस्य दासानाञच्च सम्मखे इारणन यशां 

९९ नित्िप्तायां सा सपा बभूव। तदा फिरुन् निजन् विदुषो गुणिनखा- 

इतवान; तता मिखीया मायाविलोाका निजमायया तथव चक्रः| 

९२ फलतस्तं खां खां यष्टि निचिच्िपुःःताञख्च सव्वा भुजगा बभूवुः; किन्तु 

५३ हारोणस्य यद्ित्तप्रां यष्टी जग्रास । ततः परमेखरो यथा कथितवान् 
तदनुसारेण फिरोणे दये कठिनीभूते स तयोः कथायां न मने 

निदघे। 

९४ अनन्तरं परमेश्रोामससं जगाद, फिर हदयं कठिनम अभवत्, 

१५ तेन स लाकान् यातुं नादिश्ति। अतसं प्रातः फिराणः समीपं यादि, 

पश्य, तस्मिन तायसमीपं गते तस्यागमनपय्येन्तं त्वं तटिनोतीरे ति; 

९६या च यष्टिः सर्पाऽभवत्, तामपि करेण एहाण। फिरोखे कथय, 
पान्तरे माम् आराधयितुं मम लोकान् त्वं यातुम् अनुजानीहि; डन्री- 

याणां पभुः परमेश्वर रतां कथां कथयितुं तव समीपं मां प्रहितवान्, 

९७ किन्त॒ पष्य, त्वम् अस्यां कथायां नाद्यापि मनो निधत्तवान्। परमेश्वर 
व्यं कथयति, पश्याहं खकर्ख्थया यशा तटिनीतायं प्रहरिष्यामि, 

१८ तदा तटिनीतोायं शएतेणितं भविष्यति । तटिन्याच्च ये मव्छाः सन्ति तेपि 

मरिष्यन्ति, तटिनो च दुग॑न्धा भविष्यति; तता मिखीया लोकास्तटि- 
नीतायं पातुं विरजिष्यन्ति, तेनाहमेव परमेश्र इति त्वं जास्यसि । 

५९ अनन्तर परमेश्वरो मूससं बभाषे, इारोणाय कथामेतां कथय, त्व 

निजयदष्टिग्टदीत्वा मिसर्देशस्य तायानामुपररि चथात् तस्य खोतस्तटि- 
नि 1 (व ^ क 

नीसरावरान्यजलाशयानाम् उपरि निजकर प्रसारय, तेन तानि एाणि- 
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तानि भविष्यन्ति, सिसदशस्य सनव्वच कामयप्रस्तरमयपाचेष् च फाणितं 

भविव्यति । तदानीं मुसोद्ासोणा परम्शराज्ञया तादश छतवन्ता; २० 

पलता यद्धिमादाय फिराणस्तस्य दासानाच्च सम्मुखे तटिन्यासोयोा- 

परि प्हतवन्ता, तेन तटिन्याः सव्वतायं एाणितं बभूव । तटिन्याः९१ 

सव्वमौनेवु ग्टतघु तटिनी दुगन्धा बभूव च; तेन मिखीयास्तटिनौतोय 

पातुं न कुः, स्वस्मिन् भिसरदेएे शोणितम् अभवत् तदानीं मिखीया ९९ 
मायाविलोाका अपि निजमायया तादृष्रं चक्रः, तत ङंश्रीववचनानुसा- 

रात् फिराणे हदये कटिनीभते स तयोः कथायां न मनो निदधघे। 

पश्चात् फिरान् पराद्य निजगेहं जगाम, तच्रापि न मना निदे । २३ 

किन्तु सव्वं मिसौीयनाकास्तटिनीतायं पातुं न पार्यन्तः पयतायाधं २४ 

तटिनीचतुदिच्ु भुवं चश्ुः। 

८ अष्टमाऽध्यायः। ` 
९ मण्डककथनं ८ सससः समोपे फिरोणा निवेदनं १६ धलिता यूकाभवनं तेन 

मायाविनां पराजितलं २० मश्ककथनं ९५ फिरोाणा मनसः काठिन्यञ्च! 

परमेश्वरेण तटिन्याघातात् पर सप्तसु दिनेषु समाप्तेव परमेखरोा ९ 
मससं गदितवान्, त्व फिराणः समीपं गत्वा तस्म कथामिमां कथय, 

धर्मेश्वरः कथयानिमां कथयति, मां सेवितुं मदौवलोाकान् वातुम् अन्- 

जानौद्धि। वदि यातुं नारेच्छसि, तदहि मण्ड्केर्तव सव्व परदेशान् नाश्- ₹ 
यिव्यामि। तटिन्यां बङ्मण्डकान् उत्मादयिव्यामि; ततः सन्यते मण्डुका इ 
उत्थाय तव गुद्धं शयनगेहं प्रयनीयच्च तव दासानां गेहानि तव. 

लोकानां गेद्धानि तव चुल्ली गभ्रूमचूणेनपाचाणि च प्रवेच्छन्ति। तवो- 
परितव लाकानां दासानाञ्चोपरि यारोच्छन्ति। ततः परमेश्वरे मृससं ५ 
जगाद, इारोणाय कथय, त्वं खातसां तटिनौनां जलाधाराणाञ्चोपरि 

यद्िविश्ििहस्तं पसारय, मिसर्देश्रापरि मण्डकान् अागमय। तता ९ 
दारोरेन मिसरदैश्रौयानां सर्नव॑तोयानाम् उपरि करे पसारिते मण्ड्का 
उत्याय मिसर्द्ं यानशिरे । तदानीं मायाविनापि तथा छ्त्वा मिस- ° 
दे्रोपरि मण्डकान् अनयन् 

अनन्तरं फिन् मूससं इारोाणड्ाद्वय बभाषे, मत्ता मम लाकेभ्यश्च = 
मण्डुकान् इमान् दृरयितुं परमेश्वरं पाथयेधां ; तताऽदं परमेखरम् 
उदिश्य इातु लाकानश्वातुम् अआदेच्छामि। तदा मूसाः किसर कच ९ 
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यामास, मण्डूका यथा त्वत्तस्तव ग्रटहाच दरूरीभूव कोवलं तटिन्यां 
तिरन्तीति तव त्वदीयदासेयानां लोकानाञ्च छते परमेशखर्स्य समीपे 

१० कद् प्राथेयिच्ये, तत् समयं निश्छित्य मां वद् । स कथितवान्, खः करि- 
व्यसि ; तदा मूसा भाषितवान् अस्माकं प्रभोः परमेश्वरस्य समः कापि 

१९ नास्तीति त्वं यथा ज्ञास्यसि तदधंतव वाक्यानसारादवभवतु। मण्ड- 
` कास्वत्तस्तव रट दाद् दासेष्योा लाकभ्यश्च दू रीभय कैवलतटिन्यां स्थास्यन्ति | 

१९ तता मसादडहारोणा फिरोणः समीपाद् वहिगतवन्ता, प्रात् मूसा 

फिरोणो विरुडम् उत्ादितानां मण्डकानां निवार्णाथम् इन्र प्राय- 

१९ यामास | ततः परमश्चरेण मससः प्रायनायां साधितावां गदेषु ग्रामेषु 

१४ च्तेचेघ च सव्व मण्डका अस्ियन्त । तता लाकः संग्द्य तबु रश 

९५ छतेघ दषे दुगन्धा बभव । किन्तु फिरोान् विपदा निदत्ति निरौच्य 

परमेखरीयवाक्यानसारात् पुनरपि खान्तःकरणं कठिनीङछव्य तया 

कथायां न मना निद्घे। ४ 
१९ तस्मात् परमसो मृससं जगाद, इारोणाय कथय, सन्वंसिन् मिस- 

दष्ेवथा युकाभवन्ति, तदथं त्वं निजयष्टिं उल्याप्य भूमे घलि प्र । 
१९७ ततस्ता तादृषं चकतुः फलता हारणा निजयट्िविश्ि करम् उत्थाप्य 

भूमे धूलिं प्रहृतवान्; तदा मानुषेघ॒ पखुषुच यूका अभवन् मिसद- 

९८ श्रस्य सव्वा धूल्यख युका अभवन् । तदानीं मायाविनो निजमावया 
तथा छत्वा यूका उत्पादयितुं यतितवन्तः; किन्तु किमपि न प्रोकुः। 

९९ मानुषेषु पश्चषु च युका जातासु मायाविनः फिरोरे कथयामासुः, 
कर्म्मैदम् रेखरस्याङ्गलिकछलतं ; तथापि फिशोन परनेन्रस्य वाच्ा- 
नुसाराद् अन्तःकरणं कटिनोछत्य तयोः कथायां न मना निदघे। 

९० अनन्तरः परमेश्वरो मृससं जगाद, त्वं षद्यूुषरव उत्याय फिरोगः 
सम्मुखे ति; पश्य, तस्मिन् तायसमीपम् अगते तस्मै कथामिमां 
कथय, परमेखरः कथयति, मां सेवितुं मम लोकान् वातुम् आदिश । 

९९ किन्तु यदि मम लेाकान् यातुं नाज्ञापयिष्यसि, तदहि त्वांतव दासेयान् 

लाकान् ग्टहाणिच प्रति मश्कानद्ं पेषयिष्यामि, ते भिंखीयाणां गु हाणि 
९९ ग्रामाश्च परिपूरयिव्यन्ते | किन्तु जगता मध्ये कोवलं परमेश्वर इति 

त्वां ज्ञापयितुं तस्मिन् दिनेमम लोकानां निवासस्थानं गोशन्पदेशंएटथक् 

२३ करिष्यामि, ततस्थानं मश्कसंघोा न वास्यति। अदं खःखोयलाकानां 
(कः ५ ९ ~ 

९४ युष्माक भेद करिष्यामि, खस्द चिहृख्च भविष्येति। पश्चात् पर्शखमेरः 
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तथेव छलतवान्, तेन फिशोण्लस्य दासानाञ्च गेषु छत्लमिसर्दँशे च 
हन्तो मश कनि वहा आगच्छन्, तेषु दशो विनष्टुम् खारभ्यत | 

तदानीं फिसोन् मृखसं हारोागच्चाह्य कथयामास, युवां गत्वा देशस्य २५ 

मध्ये युवयोरीशखरम् उदिश्य जुङतं। तते मृसा जगाद, तद् अस्माकं न ९९ 
युक्त, यतोऽस्माकं षभुं परमेखरम् उदिश्य मिखीयाणं छर वस्तुना हात- 
व्यम्, इदानीं मिखीयाणां इणयवस्तना तेषां समच्तं इते लाकाः किमस्मान् 

पाषाणान् निच्िप्य न मारयिष्यन्ति? तस्माद् वयं दिनचयपयं प्रान्तर ९७ 
गत्वा निजप्रभोः परमश्रस्य निदे्रानुसारेण तमुद्िश्य इहाव्यामः। 

यश्चात् किरोन् कथयामास, यु प्रानं यातुम् अान्ञापयानमि, युयं घरान्तरं इट 
गत्वा निजपभुं परमेशखरम् उदिगश्य जुङत; किन्तु ब्धदररं मा गच्छत 

मदथंच्च पाथवध्वं । तदानीं मूसा बभाषे, पश्य, तवत्तस्तव दासानां २९ 
लोकानाञ्च समीपात् खः सव्वान् मशकान दवयितुमहं तव समीपात् 

प्रयाय प्रार्थनामेतां रंखरसल्लिधो करिव्यामि, किन्तु परमेखरम् 
उद्दिश्य हातुं लाकान प्रस्थापयितुं फिरोन् पनरपि न वद्धयतु। तते ३० 

मसाः फिराणः समोपाद् वह्िगत्य परमेश्चर प्राधितवान् | तदा ३९ 

परमे्रोा मृससः पाथनानुसारुण फिरणस्तस्य दासेभ्या लोकेभ्य 
सव्वमशकनिवदहान् दवयामास, तेषामेकापि एषो नातिषत् । तदानीं दर 

फिरोन खान्तःकरणं कठिनी हव्य लाकान् गन्तुं न्यवारयत् | 

© नवमोऽध्यायः । 
९ मारौकथनं न मानुषाणां पष्टनाञ्च - विस्ाटककथनं १२ शलावषेणकथने २२ 

श्िलादृष्टिभिवनं ₹७ मूससः समप फिरोा निवेदनं तस्य मनसः काडिन्च्च । 

अनन्तरं परमेखरे मृससं भाषितवान्, तवं फिरोणः सन्निधिं गत्वा ९ 
तं ब्रूहि, स्त्रीयाणां परभुः परमेखर इति कथयति, मां सेवितुं त्वं मम 
लोकान् यातुम् आदिष्ट । किन्तु यदि यातुं खादेष्युम् खसंमन्य, डदानी- २ 

मपि बाधका भवसि, तददिंतव च्तेचस्थानां हवगदंभमदहाङ्गगोामेषादि- इ 

पश्ूनाम् उपरि परमेखखसोा इस्तं प्रसारयिष्यति, तेन तेषां मध्येऽतीव 
महामारो {भविष्यति । किन्तु परमेश्वर इसायेल् वंशानां पशुभ्यो ४ 
भिखीयाणां पशनां भेदं करिश्यति; तत इखायेल वंशानां कापि पुनं 

मरिष्यति । परमेखरः "समयं निरूप्य कथितवान, अदं श्ा देषो ५ 
का्मभेतत् करिव्यामि । पेि{हइनि परमेश्वरेण तथेव कते मिखीयाणां सन्नं ९ 
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७ प्रवो मताः, किच्त्िखयेल् वंशस्य पशूनाम् र्कापि नमतः) तदानीं 

फिरान् लोकं प्रहित्य रखायेलवंश्स्य पशुरेकापिनम्टत इति दृष्टवान्, 

तथापि फिरणोऽन्तःकरणे कठिने सति स लोकान् यातुं न्यवारयत् 

८ अपरः परमशरो मसोदहारोणा जगाद, यवां मद्धि प्रयित्वा 

चुस्ल्या भस हीत ; ततो मूसा फिरोणः समक्तं तद् अकाशं पति 

< विकिस्तु। तेन सव्वमिसद़्ापरि भूलि भविव्यति, मिसरः सव्वमनु- 

१५० व्याणां पश्नाञ्च गाचेष च्ततयक्तविरुफाटका भविषव्यन्ति। तदानींतो 

चस्या भस एडहोत्ा फिराणः संमखे स्ितवन्तो; तताम्सा गगणं पति 

तद् विकीणवान्, तदा मनुव्याणं पश्रूनाञ्च गाचेघु च्ततयुक्तविस्पी- 
१९ टका बभूवुः। तदानों सर्व्वघां मिखीवाणं मायाविलाकानाञ्च गाचेष 

विस्फाटकेषु जातेषु तत्कृते मायाविना मूससः समच्तमपि स्थातुं न 
९२ ष्षकुः। ततः. परमश्वरुः फिराणा मनः कठिनोक्ञतवान, ततः स मससा 

भाषितस्य परमेश्रीयवाक्वस्यान सारात् तयोः कथार्या-न मनो निदप्। 

९२ अनन्तर परमेशखरो मससं गदि तवान्, त्वं परत्यष उत्थाय णिराणः सम्मते 

तिन् तस्म कथामेतां कथय, इत्रीयाणां प्रभः परमेश्वरः कथयति, मां 
९४ सेवितुं त्वं मम लोकान् यातुं खाज्ञापय। नोचेत् इदानीमहं तवात्सन 

उपरि तव दासानां लाकानाद्वोपरि सव्वेधा महामारी पेषयिव्यामि, 

१५ तेन सव्वेजगति मम समः कापि नास्तीति तं ज्ञास्यसि । इदानीम 
निजकरः प्रसाय्य मद्धामाण्या त्वा तव परजाखख प्दरिव्यामि, तेन त्वं 

१६ एथिव्या उच्छिन्नो भविष्यसि । अदं त्वद्दारा पराक्रमं दश्यितुं स्वै 
१७ एथिव्यां निजनाम पकाश्यितुच्चतवां स्थापितवान् । किन्तु त्वम् इदानी- 

१८ मपिमम लोकान् यातुं निषिध्य निजदपै पकाश्यसि। पश्य, मसरोा 
निम्भाणकालाद् अद्यपर्यन्तं यादृशी कदापि नाभवत् तादृश्य महहा- 

१९ शिलिारद्िम् अद्रं खा मिसदप्रो कारयिष्यामि । स्दानोंलाकान् पडित्य 

च्तेचे तव पश्वादयो यये सन्ति. तान् संगद्ाण; यतायोामनजोा यख 

प्ख गहं नानीतः च्तेचे स्थास्यति, तवषामपरि शिलिाष्टा सत्यां ते 

२० प्राणान् त्यच्छन्ति । तदा फिरणे दासानां मध्ये ये कचित् परमश्रीय- 
९९ कथाता निभ्युस्ते तूगें निजान् दासान् पश्रूख ग्टहम् खानिन्युः। येच 

केचित् परमेश्वरस्य वाक्ये मनांसि न निदधिरे, ते निजान् दासान् 

पश च्तेे तत्यजुः । 
ररे अनन्तरं परमेश्वरो मुससमवदत्, त्वं गगण प्रातं खकरु प्रसारय, तेन 
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मिसर्देश्स्य सव्वेच मनुजपगुक्तेचख्यट णानां सव्वघाम् उपरि श्ििलिा- 
टि भविव्यति। तते मृससा निजयच्छरां गगणं पति परसारितायां पर- ९२ 
मेरो मेघगजेनं एिलाटछिच्च चकार, विद्युच भूम्युपरि वेगेन जगाम, 
इत्थं परमेश मिसर्देष्रो श्लिष्टं चकार । तता ऽतीवासहनीया २४ 
शिलामिथिताभन्निरटि बभूव, दृशौ शलारष्टि भिंसरदे्र तस्य 
स्थापनम् आरभ्य कदापि नाभवत्। तेन सव्व॑मिसदशस्य च्तेचस्था २५ 
मनुजाः पश्रवश्च सव्वं शिलाभि इताः, च्तेचस्य च सव्वेढ णानि श्रिला- 
ङष्टे न्टानि च्तेचस्य सव्यं पादपा भभ्नाः। किज्त्विखायेल्वश्रस्य वास- २६ 

स्थाने गो्रन्परदष्र शिलारृष्ि नाभवत्। 
ततः फिरान् लाकं पडि मूससं हारोाणच्चाद्धय बभाषे, अहमेक- २७ 

छत्व इद पापं जछ्लतवान् परमेश्वरस्तु न्धायवानेव ; किन्त्वहं मदीयलोकाख 
दुव्कम्मिणः। घोारमेघगजेनं शिलारृष्िशखि यथा पुनर्थिकरं न जायते, ९८ 
तदथं युवां परमेखरं प्रति प्रा्थयेधाम्, यते यदभूत् तदेव प्रचुरं; 
ततोहं युश्मान् वातुम् अदच्छामि, युश्राकं पुनत्रिलम्बा न भविष्यति। 
मूसास्तमवद्त् , अदं इदानीमेव नगराद् बह्िगंत्य पटू मेखरः पति कसा २९ 

परसारयिष्यामि, तेन मेघगजंनं निवत्तिष्यते श्िलार्ष्ि्च पुन नं भवि- 
व्यति, एथिवीयं परमेश्वरस्येति च त्वं ्ास्यसि । किन्तु त्वं तव दासाश्च २० 
यूयं डदानीमपि परमेखरात् परमो ने विभीय, डत्यहं जानामि। तस्यो ३१ 
य वाश्च सर्व्वं विनद्ाः, यता य वाः कनिश्युक्ता अतस्यः पुष्पयुक्ता आसन् । 
किन्त गोधूमा जनराख् बाल्यत्वात् न नद्टाः। पञ्ात् मूसाःफिराणः समौ- ३२ 
पात् नगराद् वह्िगत्वा परमेखर प्रति करा पसारितवान्; तता मेघ- २२ 

गजेनं श्िलाटट्टिञख निदत्त भूमापुननं र्द्ध बभूव। तदानीं फिरान् ३२४ 
ङष्टिशरिलारुद्िमेघगजंनानां निदत्त विलोकय पुनः पापं छतवान्, स 
तस्य दासाञ्च खमनांसि कठिनानि चकः इव्यं मूससोक्तस्य परमेश्वरीय- २५ 
वाक्यस्यानुसारात् फिरोणन्तःकरे कठिने सति स इखायेला वंशान् 
यातुं न्यवारयत् | 

क 

१० दशमोऽध्यायः । 
९ सककीटकथनं ऽ फिरोणं प्रति दासानां कथनं ९२ सककौटागमनं १९ मससं 
प्रति फिरोणानिवद्ने ₹९ घारान्धकारकथनं २४ मससं प्रति फिरोणः शषकथनञ्च। 

अनन्तरं परमेश्वरोभरूससं जगाद, त्वं फिर निकट याहि, यतोऽहं १ 
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१० अध्यायः । यासापुस्तकं | १९५ 

तस्छ समच्तं निजचिद्णानि प्रकाशयितुं फिरोगस्तस्य दासानाञ्च मनांसि 

२ कठिनानि छतवान् | तस्माद्दंमिसरि वद यत् कम्म तेषां समच्तयद् 

यत् चिच्च छतवान्, तत् सव्वं ययं निजपच्लपाच्लाणं कर्णेष कथय- 

२ यिष्यथ, अहमेव परमश्र र्ति च च्ास्यय। तदा मसाहारोणा 

फिराणः समीपं गत्वा जगदतुः, इत्रीयाणां प्रभः परमश्रः कथयति, 

त्वं मम समक्तं नमा भवितुं कति कालान् न संमंस्यसे? मां सेवितुं 

४ मम लाकान् यातुम् अनुजानीहि) किन्तु यातुं यदि नानुजानासि, 

५ तदि पश्य, खः खककरोटान् तव देश्रम् आनेष्यामि । तेख तव सव्वाख॒ 
भूमिष्वच्छन्नासु भूमिस्टृण्या भविव्यति, यच्च शिलिारृष्टे रच्ठितिम- 
वश्िदधिम् अस्ति तत् सव्यैः ते खादिष्यन्ति, च्तेचोत्पन्नान् युश्राकं सव्वान् 

६ छच्तां ख ते खादिव्यन्ति। अपरं तेक्तव गेहानि तव दासानां गेद्ानि मि- 

खीयलोाकानाच्च गेदानि परयिष्यन्ते, तादृशाः कीटा खतस्मिन् जनपदे 
तव पिचादीनां तत्पिच्ादीनाच्च खाजन्मतोाऽद्य यावतं कनापिनदद्ाः 

तदा मसा मखं परावत्य फिराणः समीपात् बहि जगाम। 

9 अनन्तरं फिराणा दासास्तस्मं कथयामास, मानाय कति कालम 

अस्माकं उन्माथरूपः स्थास्यति? खीयं प्रभुं परमेश्वरं सेवितुम् रतान् 
यातुम् च्यनुमन्यख, मि सद शाऽनश्यत् तत् त्वं किमिदानीमपि न बध्यसे 

न= तदानीं मसो हारेण फिसणः समीपम् मनखानीतो ; ततःस ताभ्यां 

कथितवान्, यूयं निजप्रभुं परमेश्वरं सेतितुं गच्छत; किन्तु को क 

९ गमिष्यन्ति ? तता मूसाः कथयामास, वयं सबालटृद्धा गमिव्यानः; 

अस्माकं पुचान् कन्ाख गवादीन् मेषत्रजांख ग्टहीत्वा गमिव्यामः, यतः 
९० परमेखरम् उदिश्य महः कत्तवयः। तदानीं भिरोन् ताभ्याम् उक्तवान् 

परमेश्रोा यदि युश्राकं सदहायोस्ति, तधाप्यद्ं युद्मान् सनालकान् 
९६ यातुं नानु्ास्यामि ; पश्यत, वुष्राकं मनागतं कम्मे सदोाषं। हल्यं नदि, 

यश्माकं परुषा गल्ला परमेश्वरम् आराघयन्त, यश्माभिरपि पव्वेमवं 

पायित; ततस्ता फिराणः सम्मखात् दूरीक्तावभवतां। 

५९ अनन्तरं परमेशखरो मूससं गदितवान् त्वं मिसदेशे खककौटाधं खकरं 
प्रसारय, तेन ते मिसर्देशम् अआगव्य शिलाढष रुत्तितानि भूमेस्तणादीनि 

९३ सव्वणि भक्तिष्यन्ति। तदा मूसा मिसदंश्ेपरि निजयद्ि परसारित- 
वान्, ततः परमेश्वरः छत्लम् अनिशं दश पूर्व्वींयवायुं वाहवामास, 

५४ पञ्चात् प्रातःकाले पूव्वौंयवावुना खककौटा उर्धानीताः। ततः सकल- 
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१९९६ याचापुस्तकं । ९० अध्यायः | 

मिसर्दशं इककोटा व्ाप्तवन्तः, मिसरः सकलपदेष्र खकखीटाः पेतुः, 
तादृश भयानकाः खककीटाः पुरा कदापि नासन्, पश्चादपि कदापि 
न भविष्यन्ति। तैः सकला भूमिराच्छन्ना देश्खान्धकारारता बभूव, ९५ 
एथिवयां शिलारष्टेरत्तितानि यानि यानि भूमेस्तणानि पादपानां फलानि 
चासन्, तानि सव्वौणि ते बभ्त॒ः, तेन मिसरः सव्वेप्देे कस्मिन्नपि 
पादपे च्तेचस्य टेषु किञ्चिन्भाापि इरि दण नातिख्त्। 

तदानीं किरन् मूससं हारोणच्च तवरितमाद्भय बभाषे, युश्राकं पभोः ९६ 
परमेशखरस्य विरुडम् अहं पापं क्ञतवान्। विनये कोवलमेतद्ारं मम १५७ 

पापं विमोच मत्तडमं गटद्युखनरूं टूरयितुं निजपभोः परमेशखरस्य समक्तं ` 

पाथवेधां। ततः स फिरौणः समीपाद् वदि गत्वा परमेखरस्य साच्तात् ९८ 
पायंयाञ्चकरो। परमेशखरः परबलं पाश्ा्यवायुम् खानाय्य दष्ात् सूककी- ९९ 

टान् उत्थाप्य द फसागरे निचिच्रैप ; तता मिसरः कस्मिंश्िदपि पदर 
खककीटानाम् रुकोपि न तस्थेो। किन्तु परमेचखरेण फिर दये २० 
कठिनीक्गते स इखायेरो वं्णन् यातुं न्धवारयत्। 

अपरः परमेशखरो मूससं जगाद, त्वं गगणं प्रति इस्तं प्रसारय, तेन २९ 
मिसर्दरे ध्वान्तं भविष्यति, ध्वान्तकार णात् लाका हस्तामं करिव्यन्ति। 
पञ्चात् मृससा गगणं प्रति करः प्रसारितः; ततो दिनचयं वावत् मिस-रर 

दशस्य सव्वेच तथधान्धतमसं जातं, येन कञ्िदन्यजनं नापश्यत् दिन- २३ 
चयं यावत् कापि निजख्ानात् उत्थातुं न शशाक, किन्तिखायेलो 
वंश्णनां वासस्थानेषु अआलाकर वासीत् 

तदानीं फिथिन् मूससमाहवय बभाषे, यूयं परमेखरं सेवितुं यात, २४ 
युश्राभिः सा बालकाश्च यान्तु केवलमत्र युश्राकं मेषगवादीनां व्रजा 
स्ति्ठन्तु । तते मूसाः कथित वान्, वयम् अस्माकं परभुं परमेशखरम् उद्दिश्य २५ 
यानि बलिहामोवडवयाणि दास्यामः, तान्यस्माकं इस्तेषु भवता दात- 
व्यानि। अस्माभिः साद्धेम् अस्माकं पशवे यास्यन्ति, तेषाम् खकः खरोपि २९ 
नावशेच्छते, यतास्माकं प्रभं परमेखर सेवितुं तेषां मध्यात् पश्वो 

गरदीतव्याः किन्तु केन बलिना प्ररमेश्वरः सेवितव्य इति तत्र स्थान 
उपस्ितेः पागस्माभि ने ज्ञायते। 

अनन्तरं परमेश्वरेण पिरोणा मनसि कठिने छते स तेवां गमनं २७ 
नानुजानात्। पञ्चात् फिरान् तस्मं कथितवान्, मम समीपात् दूरीभव, २८ 
किन्त सावधाना भव ग्रैन्मुखं पनः कदापि न वीकच्तख; यदिमे मन्मखं 
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११ अध्यायः । याचापु तकं | १९१७ 

२९ डच्छसि, तदिनर्व मरिष्यसि । ततो मूसाः कथितवान्, त्वया भजमुक्तं 
क = क 

तव वदनं पुनः कदापि नव वौच्छिव्येहम्। 

म 

१९ एकाद् शाऽध्यायः। 
९ मिखोयेगभ्ये द्रवं याचिता गरीतुम् दखायेला वंशं प्रतोञखरस्याज्ञा ४ प्रथमजाताप- 

त्यानां दननप्रतिज्ञा « फिरणा मनसः कठिनताकथनच्च। 

९ परमेश्वरो मससम् अवदत, अदं फिराणोा मिसरञखोपरि अपरम् 

ख्कमत्पातम् नेष्यामि; ततः स यश्रान् इता यातुम् खआदच्छति, यातुम् 

२ खदशकाले यष्रान् ससन्वान् वहिः करिष्यति च। तस्मात् इदानीं 

लोकानां कणगाचरे कथय, रख्ककः पमान् निजपतिवासित रकका 

योषि निजप्रतिवासिनीतः खणरूप्याभरणानि याचित्वा गररह्ातु। 

२ अनन्तरं परमेश्वरो भिखीयाणां दृष्टौ लोकान दयाभाजनानि चकार, 

तथा मिसदंे फिर दासानां लाकानाच्चदट्टा मसाखतीव मान्य 

पुरुष आसीत् 

४ अनन्तरं मसा खवदत् परमश्चरोा वदति, अदं मध्यराचा मिससो 

५ मध्येन यास्यामि, तेन सिंदहासनसख्यफिराणः पथमजातम् आरभ्य पिषन्त्या 

दास्याः प्रथमजातं यावत् मिसद्श्सिताः सव्वे परथमजाता मरिष्यन्ति, 

₹ पशूनामपि स्वै प्रथमजा मरिव्यन्ति। तेन यादृशं कदापि नाभवत् 
ऽ न भविष्यति च, तादृशं महारोदनं सव्वमिसदेे भविव्यति। किन्त 
परमेखसे मिखीवलाकेभ्य इखायेलीयलोाकान् भिन्नान् करोतीति वथा 

युय जानीथ, तदथं इखायेलवंश्स्य मानषान् पण्ख प्रति कोपि 

= कुक्तारोा जिहान दालायिव्यते । तेन तवेते दासा अवरुह्य मत्समीपम 

आगमिष्यन्ति, मां परणम्य च कथयिष्यन्ति, त्वं त्वत्पाशिग्राहइलाकाख 

वह्िभिवत; तत् पश्चाद् अदं वहिभविष्यामि। ततः परं स महहाकड्धस्य 

फिराणः समीपात् वहि जंगाम । 

€ परमेश्वरो मूससम् अवादीत् फिरोन् युष्राकं वाक्ये नमनो 
९० निधास्यति, तेनाहं मिसर्द रे खसखवाख्ग्येकम्मेणां दधिं करिव्यामि। अपरः 

मसाहारोणा फिराणः समच्तं र्तानि चिचकाग्याणि कछतवन्ता; किन्त 

परमेशखरः फिरणा हदयं कठिनं कछतवान्, तस्मात् स खटेष्ात 

इखायला वशन् यातुं नानु्ातवान्। 
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९१८ याचापुस्तकं | १२ अध्यायः । 

१९ दाद शाष्यायः। 
९ वत्घृरस्य प्रथममासनिणेयः २ निस्तारपव्वेणा निरूपणं १९ निसलारपव्वणा विवरणं 

१८ निस्तार पव्वेणि किप्रटन्यप् पभच्तणं २९ प्राचौनान् प्रति मसस आज्ञापनं २८ 
सिखोयाणणं भ्रथमजातापत्यानां बधः २३९ इखायेलोयानां वदिगमनं २७ तषां संख्या 
४० सिसरि वासस्य कालनिणंयः ४२ निस्तारपव्वंणि भाजनविषे निणेयख। 

अपरः मिसर्दैशे परमेखरो मससं इासोाणच्च जगाद, मासाय युश्राकं ९ 

प्रधानमासा वत्छरस्य प्रथममास भविष्यति। र 

इखायेला वंश्ीयसव्वेसमाजायेमां कथां कथय, मासस्यास्य दशमे 
दिने युश्राकम् रकका एएहस्थः खीयपरिवाराथम् रखकेवं मेषश्वकं 

ग्रह््ातु | नेवं-भोक्त यस्य परिजना अल्पा भवन्ति, स तस्य निकटस्थः ४ 

प्रतिवासी च मेव शएवकमेकं ग्टहीतं, यूयं लोकानां संख्यां भोजन श्रत्य- 

नुसारता मेषश्वकमधि गणयिष्यथ । यूयं मेषत्रजात् च्ागव्रजाद् वा ५ 

निर्दैएवम् रखकवत्छरवयस्वां युंप्रावकं ट हत्वा तस्य मासस्य चुदशदिनं 

यावत् स्थापविष्यथ । पञ्ाद् युयं इखायेलो वंशौयसमाजभुक्ताः सव्वं < 

सन्ध्यायां तं प्रावकं बलिं दास्यथ । अपर तस्य किचित् शोणितं गरडीत्वा 

तन्नेषस्य मज नगेहदाराणां पाश्चेदयकाणेषु नासाघु च तत् शोणितं 
म्नरच्तयिष्यथ । तस्यां रात तस्य वङ्िदग्धं मललं तिक्तश्कमिखितान् ८ 
किरग्ून्यान् यूपांश्च भोच्छध्वे । तत्मललम् पक्रं तोयसिद्धं वान ९ 
मोच्छष्वे, किन्तु तस्य सुण्डजंघा वपूंषि वज्किना दगध्वा भोच्छष्वे । अपर ९० 
प्रातःकालं यावत् तस्य किमपि नावश्ेच्छष्वे; यदि प्रातःकालं वावत् 
किंचिदवशिष्यते तहिं तदभिना भस्मसात् करिष्य । 

ययं कटिबन्धनं विधाय पादयोः पादुके दत्वा इस्तेन यष्टिं ग्टदीत्वा ९९ 
तद् मोाच्छष्वे; खतत् परमखखरस्य निस्तारपव्व भविष्यति, तस्माद् यवं 

त्वरितं तद् भोच्छष्वे। यतादहमद्य राचा मिसद् शस्य मध्येन गत्वा मिस- १२ 

दशस्य मनुजानां प्वादीनाच्च सव्वान् प्रथमजातान् पदरिव्यामि, 
मिखीयान् देवां दर्डयिव्यामि, परमेश्वरोऽइमेव । किन्तु युयं यस्मिन् ५द 
यस्छिन् गदे तिद्ध, तच्छाणितं तस्य तस्य गेहस्य चिक भविव्यति, 
यदाद मिसर्दशं द ण्डयिष्यामि,त दानीं तच्छिवं विलोक युश्मान् विद्धाय 
गमिष्यामि, सच दण्डा युद्यान् नाशयितुं युष्मान् पति नापस्धास्यति। स ९४ 

दिवसे युश्राकं सरुगपिषये भविष्यति, तदयं युयं युरूषपरम्बरया 
तदिनं परमेश्वरस्य पर्तेन पालयिष्यध्वे, इदः मव्य नित्यविधिना पाल- 
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१५ चिच्यध्वे | अपर युयं सप्तदिनानि यावत् किरलरून्यान् पूपान् खादिष्यथ, 
किन्तु प्रथमे दिने निजगदेभ्यः किरवम् अपसारयतः; यतायोजनः 
चा प्रथमदिनात् सप्तमदिनं यावत् किणवमिञितपूपं भोच्छते स 

१९ इखायेला वं्7द् उच्छव्छते । अपरं प्रथमे दिने युश्राकं पविच्रसमा- 
सोद्यो भविष्यति, सप्तमे दिनेऽपि वश्नाकं पविचसमाराद्धा भविष्यति, 
तस्मिन् दिनदये प्रतिप्राणिभच्यायोजनं विनान्यत् कम्म न करिव्यय, 

९७ कोवलं .तदेव युष्माभिः साध्यताम् । इत्थं यु्राभिः किरग्ून्यपूपीयं पव्वे 

पालनीयं, यतस्तस्मिन्नेव दिने मिसदे शाद् युश्मन्निवदान् उद्धरिव्यामि, 
तस्माद युयं पुरुषपस्म्यरा यावत् विधिवत् तत् प्रव्वे पालयिष्यथ । 

१८ युयं परथममासस्य चतुद् दिनस्य सायंकालमारुभ्य ख्कविंश्रतितम- 

१९ दिनस्य सायंकालं यावत् किर म्रून्यपूपान् भोच्छध्वं । सप्ताहं युद्माकं 
गृद्ेषु किण्वाभावे भूयात्, यता विदेश्ये खदशौ वा यो जनोऽच 
किरमिसितं पूपं भुक्ते, स इखायेला वंशस्य समाजाद् उच्छेद्छते । 

२० यूयं किणयुक्तं किमपि जव्यं मा भच्तत, किन्तु खखसव्वेगृ हेषु किश्व- 

खन्यपूपान् भच्तत। 
२९ ` तदानौं मूसा इसूयेले वप्रस्य स्वान् पाचीनलाकान् अद्वय बभाषे 

यूयं निजां खखपरिजनानुसाराद. ककं मेघ वकं गृ दत्वा निस्ता- 
२२ खुपव्वणि बलिं केदयत। अपरम् ख्कमुद्धिम् ण्साबटणानि गुद्धीत्वा 

पाचस्थिते शाणितेऽवगादयित्वा दास्स्य नासायां पाश्च॑काष्याख पाच- 

स्थितश्णितविन्दून् घच्छिप्य प्रभातं वावत् युश्राकं केपि गृहदाराद् 
२२ वदि मा गच्छतु । यतः परमेश्वरो मिखीयान् न्तं तेषां मध्येन 

गमिष्यति, तेन युष्माकं दारनासासु पाचका च प्रणितचिज्कं दृष 
परमेखरः स्थानान्तरः गत्वा युश्राकं गेहं हन्तारं प्रवद्य वारविष्यति। 

२४ अपरं यूयं युश्राकं सन्तानाख विधिवत् ख्तत् पन्वं पालयिव्यय। 
९५ परमेश्वरो निजघतिच्ञानुसारेण युष्भ्यं यं देशं दास्यति तच प्रविष्टे 
२९ स्पि युश्राभिः पर्नवेतत् पालयितवयं। अपरं युश्माकं सन्तानैरेतत्य्व- 
२७ शाभिप्रायः कः? इति टे युवं कथयिव्यथ, मिखीयाणाम् अघात- 

काले अस्माकं गृदरच्तणकाले च परमेशो मिसरि पवासिन इखायेलो 
२८ वंश्रस्य गराणि परि व्यज्य गतवान्. तस्येदं निस्तारपव्व । तदानीं लोका 

दण्डवत् प्रणेमुः, अनन्तरम् इसायेलः सन्ताना गच्छन्तो मूसादारोणो 
प्रति कथितस्येश्वर वाक्यस्यानु सारात् कम्मे छत वन्तः। 
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ततः परं परमेखरो मध्यराचौ सिंदासनस्थितस्य फिरोणः पथमजातं ९९ 
सन्तानम् खारभ्य काराखितलोाकानां परथमजातसन्तानान् वावत् मिस- 
द्प्रस्थितान् स्वान् प्रथमजातसन्तानान् प्ूनां पथमजातशावकांख 

अजघान । ततः फिरान् रजन्याम् उन्तस्थो तस्य दासा मिखीयलाकाञ्च २० 
मिसरि भ्टशं रुरुदुः, यता यस्मिन् गहे नेको ग्टतस्ताटशं हं नासोत्। 

तदानीं रजन्यामेव फिरोन् मूससं इारोणच्चाह्वय जगाद्, युयम् २९ 

इखायेलः सर्वव वंश उत्थाय मम लोकानां मध्याद् वहिभिवत, वहिभूता ` 
च युद्माकं वाक्वानुसारतः परमेश्वरं सेवध्वम् । अपरःयु्माकं वाक्यानु- २२ 
सारात् मेषत्रजान् सव्बान गवादि व्रजांख आदाय गच्छत, माच्चाशिषं 

गदत। तदानीं इखायलवंष्यो यथा तूणं दण्द याति, मिखीयरित्यू- ३२ 

द्यागखकर, वतस्तरक्तम् वयमपि सव्वं मतकल्याः। ततो लोकाः किण - २४ 
मिख्रणत् पूर्वं, निजं निजं तायमिखितं गोधूमचणगे वसनं बद्धा स्कन्धे 

जग्टः । परं इखायलेा वंश्य मूससो वाव्यानुसारात् मिखीयेभ्यः २५ 
खणेरूप्याभरणानि वसनानि च याचित्वा जग्टड़्ः। पर मेरो भिखी- २९ 
याणां टद तान् अनुग्रहभाजनानि छतवान्, तस्मात् ते तेषां पा्नानु- 
सारात् तेभ्यस्तानि ददुः। इत्थं ते मिखीयाणां घनादि जङ्कः। 

तदानीम् इखायेलो वंष्ण॒ बालकान् विद्धाय षटलच्तवाणि पुमांसः २७ 
पद व्रजेन रामिघेषः सुक्तोतं परति यातां चकरुः । तेन विरेश्यौया बद्वा ३८ 
लोका मेषवगवादयो बङपश्वश्च तेः साधं परतस्थिरे। अनन्तरं ते मिसद- २९ 

रद् अनीति मिंधितगधूमचुर्ैः किर रन्यपिटकान् चकुः, तन्मध्ये 
किणवाभाव आसीत्, यतस्ते मिसये दूरीभवनकाले विलम्बकरणाशतीः 

खेषां छते किचिदपि खाद्यम् सादयितुं न कुः । 

ङखायेला वंशस्तिंशदधिकचतुःप्रतवत्छरान वावत् मिसर्दे न्यव- 
सत् । अनन्तरं चिंशदधिकचतुःष्रतवत्सरेवु व्तोतेव॒ तस्मिन् दिने ५१ 
परमेखरस्य सैन्यानि मिसरेा वदि. बभूवुः । परमेशखरेण मिसरुन्तेषां ५२ 
वदहिव्करणक्लते सा यामिनी तान् परति महामान्या बभूव, परमेश्वरस्य 
सा यामिनी च इखायल् वंशस्य युरुषपरम्पररां यावत् अतीव मान्या 
भवति। 

अपरं परमेश्वरो मूससं हारोणच्च बभाषे, निस्तार बलिन खघ विधिः, ४२ 
कोपि विदेशी जनस्तं न भच्तिष्यति । किन्तु रूप्येण कीतः स्वै दासे ५५ 
यदि त्वक्केदी भवति तद्दि भोक्त शच्छति। नो चेत् विदेशी बेतन- ४५ 
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४६ जोवी दासा वा तद् भोक्त न शच्छति | रखकस्मिन् टह तद् भोच्छघ्ये, 
तस्य मांसस्य किञ्चिदपि गस्य वद्धि न॑ नेष्यथ, तदीयेवं कौकसमपि 

४० मा भज्यतां । इखायेलः समाजौयाः सव्वं इद् पव्वं करिष्यन्ति । 

भ्न अपरः त्वया सादः पवासी कोपि विदेशो जना यदि परमेश्वरस्य 
जिसतारपव्वं पालयितुम् दच्छति, तदि स पुंपरिवारेण सां 
त्वकष्छेदी सन् पर्वं क्तुम् आगच्छतु, तेन स देशेयलोाकस्य सदृशा 

४८ भविष्यति ; किन्तु कोप्यच्छिन्नत्क् तन्न भुक्ता | खपरं दप्रजातं लाकं 

यु्राकं मध्ये पवसद्विदरेश्योयलोकांख प्रति विधिरेक ख्व भविष्यति । 
५० तत इखायेल्वंशौयाः सर्वं तथेव हातवन्तः, अथात् मसारो 
५९ प्रति परमेश्वरस्य याच्ञासीत्, तदनुसारतरव चकुः। इत्थं परमेखर- 

स्तस्मिन् दिने सेनाश्रेणीनिवद्धान् इखायेलीयवंष्ान् मिसरोा दश्ाद 

वद्धिः छत्वानयत्। 

प न) 

१२ चयोद्शेध्यायः। 
९ दश्चरम् उदिश्य प्रथमजातस्य पविचोकरणं ३ भिसरो सचनस्ररणाथेचिद्धं १९ 

दञ्चरम् उदिश्य प्रथमजातस्य पवित्रोकरणएविवरणं ९७ भिसरा याचाकरणकाले 
सूषफः कोकसस्य सदनयनं २० दिवा मेषघसलनपेन रात्रौ वद्छिलन्भेन परमेश्वरस्य 
तषा मागद्श्नच्च। 

९ अनन्तरं परमेश्वरो मूससं गदितवान्, इवायेला वंश्मथ्ये परथम- 
२ जातान् सव्वेजातीवान् सन्तानान् मामुदिश्य पविचान् कुरू, यतो मनुज- 

पश्चजाव्योः पथमगभस्य सन्ताना मदीया भविष्यन्ति । 
२ अनन्तरं मृसा लोकेभ्यः कथितवान्, यस्मिन् दिने ययः मिसो 

दासत्वरूपग्टद्ात् मक्ता अभवत, अथात् यस्मिन् दिने परमेच्छर- 
स्तस्मात् स्थानात् निजबाड्बलेन यश्मान् वहिः क्तवान्, तदिन स्मर- 

४ णीयं, तत्र किण्वयुक्ताः पूपा न भेक्तव्याः। युयम् अवीव्मासस्य दिने- 
५ ऽस्मिन् वह्िरुभवत । किनानीय-डत्तीव-डमोारीय-हिव्वीय-यिनूषी- 

यानां यं दशं तुभ्यं दातुं तव पृ्वेषुरूषाणां समीपे परमेण 
श्पयाऽकारि, तं दुग्धमधुपवाद्िनं देशं यदा स त्वाम् आनेष्यति, 

६ तदापि त्वं मासेऽस्मिन् रदं पव्बे मालयिष्यसि। सप्ताहं यावत् किण्व न्य 

पूपान् खादिष्यसि, सप्तमे दिने परमेश्रम् उदिश्य मदं करिष्यसि। 

७ सप्ता किरव ग्रन्धपूपा भोक्तयाः, तव समोपे किण्वयुक्तपूपश्च दृष्टा 
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मा भवेत्, तव सव्वेप्रदश्रमध्ये किण्वदश्गंनं न भवेत् । तस्मिन् दिने न 
त्वं निजय्॒लम् इति पय, मिसरोा मम वदिभंवनकाले परमेखरोा 
मां परति यद् यत् कम्म छतवान्, तस्य स्मरणार्थम् यं व्यवहारो 
भवति। अपरम् अयं विधिस्तव करस्य चिङखरूपः सरणा नयन- ९ 
दयमध्यस्थानस्य भूषण्ख रूपा भविष्यति ; परमेश्रस्य च अवस्था तव 
वदने स्थास्यति, यतः परमेखरः पराकमिकरेण मिसरस्वां वदिः- 

छतवान्। अतस्तं प्रतिवत्छरम् खसमय र्तं विधिं पालयिव्यसि। ९० 
परमेरस्तव त्वतपृव्वुरुषाणाच्च समीपे यादृशं पयं छतवान् ९९ 

तदनुसारेण यदा किनानीयदेशे त्वां प्रवेश्य तुभ्यं तं दास्यति, तदानीं ९२ 
त्वं प्रथमजातसन्तानान् प्ररमेखराथं एयक् करिष्यसि, तव पम्मू 
नामपि पथमजाताः युंसन्तानाः परमेश्वरस्य भविष्यन्ति । अपरः ९ 
गद्भानां सर्व्वां प्रथमजातानां विनिमयेन मेषश्णवका दातव्याः, यस्य 
विनिमयं न करोषि, तस्य ग्रीवां भंच्छसि ; किन्तु तव सन्तानानां मध्ये 
मनुजानां सव्व॑वां परथमजातानां विनिमयः कत्तवयः। 

पश्चात् किमिदम् ? इति भविष्यति काले तव पुचेण एष्ट तवं ५४ 
वदिष्यसि, यदा परमेखसे निजपराकमिकरेणासमान मिसरोऽथीात् 

दासत्वरूपश्टदहाद् वहिः छतवान् फिरोख अस्मान् यातुं न सम- 
सन्यत ; तदानीं परमेश्वसे मिसर्देरे मनुजानां पश्वादीनाच्च सव्बोान् ९५ 
परथमजातसन्तानान् अवधीत्, णखतत्कारणाद् अदं पुल्िङ्सकलपथधम- 

जातान् परमेश्वराय बलीन् ददामि; किन्तु मम वंशस्य प्रथम- 
जातान् सव्वेसन्तानान् मोचयामि। अयं विधिस्तव हस्तस्य चिङ्ृखरूपी १९ 
जेचदयमध्यस्थानस्य भूषणखरूपश्च भविष्यति, यतः परमेखरोा बाड- 
बलेनास्मान मिसदेशत् वहिर्नवत् | 

अपरः फिराणा लाकषु परित्यक्तेष पिलेदोयदशन यातु सोकमाग ९७ 

स्थितेऽपि इखसरस्तेन मागण तान न गमयामास, यत इशखरो गदितवान् 

तथा सति लाका रुणं विलाक्यानुतप्य मिसर परारत्य वासयन्ति । अत ९८ 
संखरः खूपफासागसर्स्य प्रान्तरे तान् वक्रवत्मेना गमवामास; तत 
डखायेलोा वंशाः ङ्लवत् मिसरो बद्िरुभवन्। अपरः मूसा यूघफः ५९ 

कीकसानि सद निनाय, यतः स इखायला वंशं ्टण्रं ष्पथं कार- 

चित्वा जगाद, रंखरोाऽवणश्यं यु्रान् ̀  साच्तात् करिष्यति ; युयच्च खेः 
साड मम कीकसानि स्वानादस्मात नेष्यथ । 
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१ 

२० अनन्तरं ते सक्तोता वाचां विधाय, रख्यमि अत् काननयपार्भ 
९१५ शिविरं स्थापयामा्ः। परमेश्वरा दिवा पथा नेतुं मेघस्तम्भे रजन्यां 

दीपनाथं वद्धिस्तम्भे स्थित्वा तेषाम् अग्रे$मरे गतवान, सत्थं दिवानिशं 
९२ तान् गमितवान् । स लोकानां सम्मुखात् दिवा मेघस्तम्भं रजन्यां 

वटिस्तम्भच्च न दूरचामास। 

१४ चतुदंशोध्याय ः। 
दूखायेलोयलाकान् प्रति परमेश्वरण पथदशेनं ५ फिरोणस्तेषां पथाद् गमनं १० 
इलायेलयल्लोकानां विलपनं ९३ मूससः सान्न नावाक्यं ९४ परमेश्वरेण मूसःभिचणं 
१९ दूतसेघस्तम्भयोः पाद् वत्तिलं २९ मृससः समद्रद्धिधाकरणं २२ इखायेल 
लाकानां पञ्चात् मिखोयाणां गमनं २९ सागर मिखोयाणं विनाशख । 

„2 

९ अनन्तरं परमेश्वरो मूससं बभाषे, तवं रखायेलौयवंश्व कथय, यूयं 
२ परारत्य पौददहीरोतः सम्मखे मिगदोालः सागरस्य च मध्ये नालसि- 

पानः सम्मखे शिविरं स्थापयत; यूयं तस्याग्रभमोा सागरस्यसमीपरव 

२ शिविरं स्थापयत | यतः फिरान् इखायेला वंप्रान् उदिश्य कथयिष्यति, 
४ ते दश्रस्य मध्ये बद्धाः सन्ति काननेन च रुद्धाः सन्ति| अपरः मवा 

फिरोणे हदये कठिने छते स यु्रावं पश्चात् धाविष्यति, ततः फिरैणा 
तदीयसेन्येश्च सम्मानम् प्रा्यामि, तेन परमेखरोादनेवेति मिखीया 

ज्ञास्यन्ति, तदा ते तयैव छतवन्तः। 
५ ततो लोकाः पलायिता इति वात्तायां मिखीयराजे विज्ञापितायां 

फिरोण्तस्य दासानाच्च मनांसि लोकेष्वनु तापितानि बभूवुः, ते च 
कथयामासुः, कुता ववम् रखतादग्रं छतवन्तः? दासत्वात् सुत्तं ₹खायेल्- 

ई वंशं कुतस््यक्त वन्तः ? तदानीं राजा निजरुयं सज्नयामास, निजलोाकान् 

७ सङ्गिनः छतवान्। अपर मनानीताः षटशतानि रया मिखीयाणां 

८ सव्व रयाः प्रतिर्यं योद्धन् जम्राद। तदा परमेश्वरेण मिखीयराजस्य 

फिरषण दये कठिने कते स इखायलवंशस्य पश्चाद ्चधावत्, 

€ अपरम् इखायेलः सन्ताना मद्ाबलेन गतवन्तः। किन्त मिखीया अथात् 

फिराणः सव्वेहया रया अशारुएाः सेन्यानि च तेषां पञ्ाद् जग्मुः 

तदा ते सागरस्य तौर बाल्सिफानः सम्मखे पौददहीरातः समीपे 

शिविर स्थापयन्ति, तदानीं ते तेषां समीप उपतस्थुः। 
५० तत इखायेलो वंशख्च्तुरुन्मोल्य फिरान्'जनिकटमेति मिखीयाः 
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लोकाश्च पश्चाद् आगच्छन्तीति विलोक्यातीव बिभ्युः, इखायेलो वंशः 

परमेखखरम् प्रति प्राधितं। अपरं ते भूससं भाषितवन्तश्च मिसरि किं ९१ 
शस ्ानाभावस्तत्कवार णात् किमस्मान् प्रान्तरे मारयितुम् अानौतवान् ट 
अस्माभिः साद्धम् टग् व्यवहृतय अस्मान् मिसरः कुतो बहिः कुतवान् ? 
अस्मान् स्थातुम् आदिश्, वयं मिखीयान् सेवामहे, यतः प्रान्तरे ९६ 

मरणात् मिखीयाणं सेवनम् अस्माकं मङ्गलम्, रखतां कथां वयं कि 

मिसरि तुभ्यं न कथितवन्तः? 

अनन्तरः मसा लाकान् अवादीत्, ययं मा विभीत, स्थिरीभवत, ९२ 
परमेश्वरो यु्रान् अद्य कथम् उद्धारयति, तत् पश्यत । बूयमद्य 
खतान् यान् मिखीयान् पश्यथ, तान् पनः कदापि न उच्छथ । परमेशखसोा ९४ 
युश्मत्कते यत्ति, ययं सिराख्िरूत । 

्नन्तरः परमेश्वरो मससं जगाद, त्वं मां कुत आङ्यस? इखायेला ९५ 

न्म् अग्रं गन्तुं वद । अपरः त्वं निजयष्ि ग्टहीत्वा निजकरः सागरा- ५६ 
परि परसाय्ये तं दिभागं कुरू, तत इखायेला वंग्राः शुष्कमारगेण सागर- 
मध्य प्रवेच्छन्ति । अपर पश्याइं मिखीयाणम् अन्तःकरणानि कठि- ९७ 

नानि करिव्यामि, ते च तेषां पञ्चात् पवेच्छन्ति, ततादं फिराणस्तस्य 

सव्वसन्यानां स्थानां हयारूपानां समक्तं सम्मानं प्रा्यामि । 

फिरोणस्तस्य रथानां इयारूनाच्च समच्तं मया सम्माने प्राप्ते परमे- ५८ 
खरो मेवेति मिखीयाः सन्नं लोका स्यन्ति । 

तदानीम् इखायेलीवसैन्यायरगामी य रशखरस्य दूतः स तेवां पश्चात् १९ 
जगाम, मेघ स्तम्भस्तेषां सम्मखात् गत्वा तेषां पश्चात् स्थितवान् । स २० 
मेघत्तम्मो मिखीयलोाकानाम् इखायेलोा वंशस्य चोभवयशिविरमध्ये त्या, 
तेन स रकस्मिन् पाश्च मेघोऽन्यकारखरूपे बभूव; किन्त्वन्धस्मिन् पाग 
र्जन्धां दीक्षिं छतवान्, इति कारणात् छत्खलायां रजन्यां र्का 
निव द्ाऽन्यनिवइस्य समीपं गन्तं न शका । 

अनन्तरः मूसाः सागरोापरि खकरः प्रसारयामास, ततः परमेखरः २१ 
तस्यां छत्सलायां यामिन्यां प्रबलेन पुव्वंयवायुना सागरतायानि चालवा- 
मास, तेन सागरः व्कीभूय तोयानि दिभागी बभूवुः। तत इखायेलो २९ 
वंश्णः गुष्वीण पया सागरमध्यं प्रविष्टाः, अपरः तेषां दत्तिणे वामे च 
तायं पाचौररूपं बभूव। 

म [> ९ [+ 

अनन्तरः मिखीवा थात् फिरोाणः सव्वं हया रया इयासादाश्च २२ 
124 



१५ अध्यायः याच्ापुसतकं | १२५. 

२४ धावन्तस्तेषां पश्चात सागरस्य मध्यं प्रविविश्वुः। अपर रजन्याः एष- 
प्रहरे परमेरो वद्िमेषयोस्तम्भाभ्याम् मिखीयसेन्यम् अवलोक्य मिखो- 

९५ यान् व्याकुलान् चकार । तेषां रयचक्रेषु माचितेषु तेऽतिकदेन रथान् 
चालयामासुः; तता मिखोयलोाका उक्तवन्तो वयम् इखावेलोा वंशात् 
पलायामहे, यतः परमेश्वरो भिखीयाणं प्रति करूलं तेषां प्ते युध्यति । 

२९ अनन्तरः परमेश्वरो मूससं जगाद, त्वं सागरोपरि निजकर पसा- 
स्य, तेनाहं मिखीयाणां तेषां इयानां इयासेदाणा्चोपरि पुनरपि 

२७ तायम् अगमिष्यति । तदा मूसाः सागसापरि खकरः प्रसारितवान्; 
ततः पातःकाले जाते सागरः समाना भवितुम् आरभत, तेन मिखी- 

यास्तस्य सम्मृखाद अपलायन्त; तथापि परमेश्वरः सागरस्य मध्ये 

२८ तान् निरुच्तिपत्। फलत आपः पराखत्य तेषां स्यान् इयारोाडहांख 

छादयामास, तेन फिरोणो वानि सैन्यानि तेषां पञ्चात् सागरः 
२९ प्रविद्धानि, तेषाम् रखकोपि नावशः । किन्त्िखायेलोा वंशः शुष्कपयेन 

सागरस्य मध्येन गतवान्, जलन्त तेषां वामे दच्तिणि च प्राचीर- 
२० र्त्पं बभव; इत्थं तददिने परमेश्वरा मिखीयाणं करेभ्य इखायेलो 

वंश्रं रत्तितिवान्, इखायेला वंश्य मिखीयान् सागरस्य तटे म्टतान् 

३९ ददृशुः परमेखरो मिखीयाणं मध्ये यद्श्चय्यपराकमं पकाष्रयामास, 
तद् इखायेले वंशे ददश, तेन लोकाः परमेश्वरात् परिभौव परमेखर 
तस्य दासे मूससि च वअश्चसन् । 

१५ पच्चद् गोष्यायः। 
१ मससोा गोतं २० तस्य गानं २६ तायाभावः ९२ मारास्थाने तिक्ततायप्रा्िः कष्ठन 

तस्य भिष्टलं २७ एलोमस्थाने शिविर स्थापनच्च । 

५ अनन्तरं मृसा रखायेला वप्रणञ्च परमच्रमुदिश्य गीतमिदं गीला 
जगदु; | 

खद गीतं प्रगायामि सम॒दिश्य परेशखर । 

खकीयेा महिमा तेन खयमेव प्रकाशितः। 
हयारोहा इयाखैव निच्िपताः सागराम्भसि | 

९ परेषा मे बलं गीतं परिचाता च मेऽभवत् । 
मदीखरः स तस्मात्तं परशंसिव्याम्यदं घु वम् । 
सरश मम तातस्य तद् वदिष्यामि तदरणान्। 
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विद्धावाः परमेशो यः सर्व कुरुते रणम् | 
फिशेणे रथसेन्यानि सागरे च्िप्तवान् स दि । 
तन्मनानीतसेनान्यो निम्नाः खफि सागरे। 
आच्छादितेषु लोकेषु गम्भीरतायराशिना । 
पाघाणाडव ते सव्वं तायानामगमन् तलम् । 
बलात्ते दच्तिणि इस्तः परेश गोर वं गतः। 
परे दच्तिणे इस्ताऽचूणयत्ते रिपुन् भ्टशं । 

त्वददिरूद्धगतान् लाकान् सुमदहिन्ना यनाश्यः। 

त्वत्सम्मेषितकेपा्रे नालवत् भक्िताञ्च ते । 
त्वन्नासारुन्धवातेन तावं गाएमजायत। 

अतिषत् सेतुवत् खाते घनीभतमघोऽम्बं च | 

तेरुक्तं रिय॒भि बवंगात् घरिव्यामो दि तान् वयं । 

कामान्नः पुरविव्यामे विभज्यादाय लाठितम्। 
खड्गान् निव्कोष्य ना इस्ता नाग्रयिष्यन्ति तान् जनान् । 

सिन्ध्वग्बच्छादि तास्तेतु त्ववा निश्वासद्धंकछते। 
सीसकानीव ते सर्व गम्भीराम्बतलं गताः। 
मध्ये टवगणं काल्ति तत्समः परमेश्वर | 
अद त्ेव्यः पविच्त्वात् सव्यश्च भीतिदएनतः। 
ऋाश्चय्थेकम्भेकारी च त्वत्समः काच विद्यते। 
खकीयदत्िणे स्ते त्या शीघं पसारिते। 
सव्व सिपुगणं तूगै जग्रास मेदिनी खयम् 
त्वं लोकान् परिमोचय खान् छपया गमयस्यपि । 
त्वत्पविचनिवासाय खबलात् तान् नयस्यपि। 

डति ्ुत्वेतरे लोकाः परिचास्यन्ति साच्वसं। 

उदिम्रतरे पिलेद्ोया जना मंच्यन्ति निशितं । 

चमत्कता भविष्यन्ति खपाः सव्वं इदोमियाः। 

म्प्रय्रसा भविष्यन्ति मायावोा बलवन्नसराः। 

वत्वं परि यास्यन्ति किनान्दशनि वासिनः 

चासकम्धो तत्तेषु सर्वषु निपतिष्यतः। 
तव दोाबेलतस्ते डि स्थास्यन्ति ग्राववत स्थिराः । 
तान् विद्धावं प्रयास्यन्ति परमेखर ते जनाः। 
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११५ ध्यायः । याच्रापुस्तक । १२७ 

तान् सन्यज्य गमिष्यन्ति त्त्कौत सन्वंमानुषाः। 
१७ परेश ते खयं वस्तु यत् स्थानं निभ्मितं पुरा। 

यच्च स्थानं पविचं ते कराभ्यां स्थापितं भ॒वि। 
तचाधिकतरेले त्वं तान् जनान् वासयिव्यसि। 

१८ सव्वकाले परेप्रन राजत्वं प्रकरिव्यते। 
१९ फिरौणेऽचखा रथाः सिन्धुं प्राविशन् सादिनस्तथा । 

तेषामुपरि सामुबं परेश्स्तोयमानयत्। 

इखायेलीयसन्ताना ये ते शुव्वीण वत्मना। 
पारावारस्य मध्येन गमनं चिर पदैः । 

२० अनन्तरं इाराणस्य भगिनी मरिवम्भविव्यदक्तौ कराभ्यां ग्टदकु 
ग्टद्धोतवतो, ततेान्धा योषितश्च सव्वा म्टदङ्गान् एएदोत्वा व्यं कुर्व 

९९ त्यस्तस्याः पश्चाद. वहि बभवुः। तदानीं मरियम् ताभ्य गीतं गातुं 
कथयामास, { 

पररेखरः समद्िश्य ययं गीतं पगायत। 
खकोयोा महिमा तेच खयमेव प्रकाशतः 

यासद इयाश्चव नित्तिप्ताः सागराम्भसि । 
२९ अनन्तर मूसा इखायलोा वशान् खफसागराद् आनीतवान्, तत्ते 

रूर प्रान्तरस्य दिं गतवन्तः; पायेण दिनचयं प्रान्तरं गत्वा प्रानीयं 
न प्रापुः 

२२ पञ्ात् तेषु मारम् उपस्थितेष॒ तिक्तताकारणात् मारायाः पानोयं 
९४ पातु न शरकुः, तत्कारणात् तस्य नाम मारा (तिक्ततेति) चकः | अता 
९५ लाकं मससोा विरूद्धं वाग्युद्धं कत्वा कथितं, वयं किं पास्यामः? तेन स 

परमेशखरम् उदिश्य प्राधिंतवान्, तदा परमेश्वर खकजातीयं काष्ट 
तं दशयामास, तदादाय मूसा जले निचिप्तवान्, ततत्तायं मधुरं 
बभूव । तच स्थाने पर्मेश्वरस्तेषां कते विधिं व्यवस्थाच्च निरूपवामास, 

९६ पुनस्तान् परीच्छ गदितवान्, यदि यूयं निजप्रभोः परमे्स्स्य 
कथायां मनांसि निधद्धे, तस्य दृष्टो यदुचितं तदेव कुरुथ, तस्याज्नायां 
मनांसि निधद्धे, तदीयां सकलब्यवस्थाञ्च पालय, तहिं भिखीयलाकान् 
अदं यान् यान रोगान् भोाजितवान्, तान् यु्मान् न भोजयिष्यामि, 
परमेखरःादमेव युष्माकम् अआरोग्कारः। 

२9 अनन्तरम् रखुलीमं तधूपस्थितेषु तच द्वादश प्रखवणानि सप्ततिः 
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१२८ याच्रापुसतक | १६ अध्यायः। 

खल्जेरपादपाश्वासन् , तस्मात् ते तोयप्रखवणसमीपे शिविराणि स्थाप- ` 
यामासुः | 

१९६ षाडशोध्यायः। 
९ खाद्ानावार् इखायलस्ला वश्स्य कल्लदहः ४ खाद् वष्टम् दूञखरस्य प्रतिज्ञानं & 

स्लाकान् प्रति मसस आज्ञापनम् दूरस्य तेजःप्रकाण्नं ९९ वत्तकपरिणां प्रेषण 

मान्नावषेणं १९ खाद्यस्य परिमाणएनिरूपणं २९ ष््ठदिनाय विशेष निरूपणं ₹७ 
सप्नमदिने खाद्यवषेणाभावः रर पाचषु मान्नारच्णञ्च । 

अपरं मिसदशत्यागानन्तरं दितीयमासस्य पञ्चदष्रदिने इखायेल -९ 
वंश्नेयसमाजस्य सव्वलोका र्लीमा याचां विधाय रख्लीम्सीनयो- 
रूुभये म॑ध्यवर्तिनं सीनपान्तरम् उपस्ितवन्तः। तदानीम इ्खायेल् ९ 

वंशटीयसमाजस्य सव्वं लोका मूसोहारोणयोः परतिक्रलं प्रान्तरे वअ वदन्त । 
अपरम् इखायेला वंश्रस्ताभ्यां कथयामासुः, वयं यदा मांसानां पाक- ३ 

पाचनिकटे समपविष्न्तस्तत्िं यावत् अन्नम अभम्मह्ि, दादा तदा 

यदि वयं मिसदश्रं परमेश्वरस्य हस्तेन अस्ियामहि; युवाम् खतत्- 

समाजस्य स्वलोकान् अस्मान् च्तुघया मारयितुम् वहिः प्रान्तरम् 

अनयतम्। 

तदा परमेश्रो मससमवदत्, पश्या यश्रत्कते खाकाणश्णद् भच्छ- ५ 

व्याणि वच्छयामि, ततो लोका वह्िगव्य दवसिकनिरूपितपरिमाणान- 

सारेण भच्धाणि संग्रहीष्यन्ति, तेन ते मम वयवस्यघाचर्व्यन्ति न वेति 

तान् परीच्िष्ये। घषदिने ते यद् आनेष्यन्ति, तस्सिन पक्त दिनं दिनं ५ 

यत् संम्रदीष्यन्ति, तस्य दिगण भविष्यति । ततो मूसोहारोाणा इखा- ९ 

योलः सव्येवंशं जगदतुः, परमेश्वरा यत् य॒श्रान् मिसरोा वहिरानयत्, 

तत् यश्राभिः सायकाले ज्ञायिव्यते। अपरः प्रातःकाल युय परमेश्वरस्य ॐ 

मद्िमानं उच्यय, परमेश्रः पति यद्माकं यद् वाग्यदधं स तदश्चाघौत, 

पवां का यत् युयम् आवयोविरुदं वाग्युद्धं कुरुथ? प्रश्वात् मूसाः ल 

कथितवान् परमेश्वरः सायंकाले भोजनाथ यश्मभ्यं मांसानि दास्यति, 

प्रातःकाल टकत्िपय्धन्तं भच्याणि च दास्यति, परमेश्वरं परति यद्माकं यो 

वाक्तलदःस तं खतवान्, अआवांका? आवयो विपरीतं नहि, किन्त 

परमेश्वरस्य विपरीतं युश्राकं वाक्तलदा भवति। 
अपर मूसा हारों बभाषे, त्वम् इखायेल वंणीयसमाजस्य निखिल- < 
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शट 

९९ 

4. 

९२९ 

; 4: 

अध्यायः याचापुस्तकं। १२९ 

लोकान् वद, यूयं परमेश्वरस्य सम्मुखम् अगच्छत, सयु्राकं वाक्तालं 
श्तवान् । इखायेल्वंश्रस्य समाजम् हारोणा यदा तद्वाक्यं वदति, 
तदा तैः प्रान्तरं प्रति दृष्िरकारि, मेघस्तम्भस्य मध्ये परमेशस्य 
तेजाऽदशि च। 

परमेशखसो मुससं गदितवान् , अहम् इखायेला वश्नां वाक्तालदम् 
अख्राघम्। त्वं तेभ्यः कथय, युयं सायंकाले मांसानि भक्तिष्यध, प्रातः- 

कालं भवच्यवययस्ताप्त यास्यथ, तेना युष्राकं प्रभुः परमेश्वर डति 

ज्ञास्यय । अनन्तरं सब्यायां वत्तकपच्तिण उपस्थाय शिविर्स्थानं 
व्याप्तवन्तः, प्रातःकाले च सन्यद्यानस्य चतुदित्त तुषाराः पेतुः । अन- 

न्तरं पतिततुषारेषूद्धं गतेषु प्रान्तरभूमा त्त्रा वत्तला नीदारादव 

च्तु्रदव्याणि पतितान्यतिषन् । ततः परम् इखायेलः सन्तानास्तानि 

विलोक्य परस्परं जगदुः, मान् इ? (किमेतत्?) यतः किं तदितितेन 
विविदुः। ततो मुसाः कथितवान् परमेश्वरो युद्मभ्यं जव्मतत् मोक्तु 

दत्तवान्। 

अत्र परमेखरस्येयमा्ञा, यष्ाकम् र्केका जना निजमोाजन- 

प्रक्षि विज्ञाय तत् संग्टहातु, अथत रखकजनक्ते रकम् ओम 

युश्राक प्राणिनां संख्यानुसार्ण निजनिजटूष्ये खितानां लोकानां छते 

तत् संग्रहीत । तत इखायेलो वंश्ास्तथव छतवन्तः, कञ्िद् अधिकं, 
कञ्छिद् अल्पं समचिनात् । पश्चात् ते जनेरामरेण तस्मिन् परिमि, 
येनाधिकं संग्टदहीतं तस्याधिकं नाभवत्, येन चाल्यं संग्टदहौतं तस्याल्पं 

नाभवत्, स्व्यं ते खखभोजनश्त्यनसारेण संजग्टड़ः | अनन्तरं मसा 
कथितवान्, युष्राकं कापि प्रातःकालंवावत् तस्य किच्विदपिन स्थापयतु । 

किन्तु मूससोावाक्येन गटडीत्वा कोचित् प्रातःकालं यावत् किचित् किचित् 

स्थापयामाखुः; तदा तत्र कीटा जजिरे, दुगन्धख बभूव; तता मृसा- 
स्तभ्यः क्रुद्धवान् । व्यं प्र्यद्दं पातःकाले ते खखभेजनशत्यनुसारेण 
तत् संगदहौतवन्तः, किन्त प्रखरः राद्रे सति तद् द्रवीबभव। 

अनन्तरं छदने तें दिगणम् अथत रखकेकजनलछ्ते यओमरदय- 

परिमितानि व्याणि संग्टहौताजि; तदा समाजस्य अधिपतय आगत्य 

मृससं ज्ञापयामासुः। तता म॒सास्तेभ्यः कथितवान, परमश्र इव्याक्ञाप- 
यत्, खः परमश्बरस्य पविचोा विखामवारोा भविष्यति, तस्मात् युष््राकं 

यद् भ्वच्ननीयं तद् भ्टव्जत, यच पचनौय तत् पचत, अवशिद्धबव्य्च 
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१३० याापुकतकं । १७ अध्यायः | 

प्रातःकालाथें स्थापयत । तेन ते मूसस आन्नानुसारेण पातःकालपय्धेन्तं ९४ 
तत् खापयामासुः ; किन्तु तच दुगन्धो न बभूव, वीटा न जज्िरे। 
पश्चात् मूसाः कथयामास, युवम तत् भुञ्चोष्वं, यताद्य परुमेच्वरस्य ९५ 
विश्रामवारः, द्य प्रान्तरे किचित् न लश्यध्वे । युयं घट् दिनानि तत् २ 

संग्रह्यीव्यथ; किन्तु सप्तमे दिने, अथता विश्चामवारे तन्न जनिव्यते। 
तथापि कञ्चित् कञ्चित् सप्तमदिनेपि तत् संग्रहीतुं जगाम; किन्तु २७. 

किचिदपि न घाप्तवान्। ततः परमेश्वरो मूससं जगाद, यूयं मदीयाज्ञां रन 
विधिद्च पालयितुं कतिकालान् न मतिं करिष्यथ? पश्यत यः परमेखरो २९ 
युष्मभ्यं विखामदिनं दत्तवान्, स षष्दिने दिनदयोापयुक्तंखादंददाति; - 
तस्माद् युयं खखस्थाने तित, वुद्माकं कोपि जनः सप्तमदिने खखयस्था- 

नात् न वद्दिभेवतु । तदानीं लोकाः सप्नतमदिने विखान्तवन्तः। अपरम् २० 
इ खायेलः सन्तानास्तस्य भच्छस्य नाम माननां छतवन्तः, सा मान्ता घन्धा- ३९ 

काछछतिः खुज्वणा तस्या रसा मधुभिख्ितपिष्टकवत् असीत् । 
ततः परुमूसा गदितवःन्, परमेशर्खतद आच्ापितवान्,मिसरोा २२ 

युश्रदानयनकाले प्रान्तरस्य मध्ये यदव्रमङ्ं युद्रान् भाजितवान्, तद् 
यथा वुष्ाकं पुरूष परम्परया द शिव्यते, तदथै त्वं तेषां छते ओमरेक- 
परिमाणं माननां स्थापय । तदानीं मसा हारोणम् अवादीत्, त्वम् दर 
पाचमेकं उटहीता ख्कामरपरिमाणां मान्नां पुरुयित्वा परमेशखरस्य 
सम्मखे निधेहि, सा यद्याकं भाविपरूबाणां निमित्तं स्यापयिष्यते। 

तदानीं हारो मृससं प्रति कथितायाः परमश्वरस्याच्ञाया अनसारेण २४ 
साद्िपेट कस्य समीपे स्थातुं तां खापितवान् । इ्खायेलोा वंशा निवास- २५ 
दंशापस्थितिं यावत् चत्वारिंशत् वत्छरान् तां मानां मुक्तवन्तः, 
किनान्दश्स्य सीौमापस्यितिं यावत् तां खादितवन्तः। रक मर २९ 
रेफादष्मांश्ः। 

१७ वद् ॐ घ्यायः। 
९ रिफोदौसि तायाभावात् जलाकानां कलहः ८ अमालेक ललाकानां पराजयः १४ 

परसेखरसरिश्य मसावेदिलिम्राणं। 

अनन्तरम् डखायल्वंशेयसमाजस्य सव्वं लाका परमेखरस्याज्ञान- १ 
सारेण निरूपितपधेन सीन्पान्तरात् याचां छत्वा रिफीदीमं गत्वा 
शिविरं स्थापयामाखः; किन्तु तच ख्याने लोकानां पानार्थे तोयाभाव 

130 



१७ अध्यायः। याचापुस्तक । ९२१ 

२अआसीत् । अता लाका मूससा सादं वाक्तलदं छत्वा कथयामासुः, 
अस्मभ्यं पानीयं ददि तद् वयं पास्यामः; तता मृसाः कथितवान् यूयं 
कुता मया सादे वाग्मि दध्यथ? कुतः परमख्रं प्ररीत्तष्पे? तदानीं 
लाकास्तच स्थाने पानीयाभावात् ढषात्ताः सन्ता वाग्य॒द्धं छत्वा मससे 
कथितवन्तः, त्वम अस्मान् अस्माकं सन्तानान् पश पिपासवा मार- 

यितु मिसद षात् कुत खनीतवान? तता म्साः परमेशखरः प्राथयमान 

कथितवान्, णतेषां लोकानां छते किमहं करिष्यामिटे तेमां प्रायेण 

५ पाषाणे मारयितुम् उद्यताः। तदानीं परमेश्वरो मुससं बभे, तवं 
यया यण्त्रा तटिनीम् आनः, तां करेण उएद्धीत्ा इखायेल् वंशानां 

₹ प्राचीनान् सङ्गिनः कुव्वेन् लाकानाम् अग्रे यादि । पश्याइं हारेन्- 
पव्वेतस्योपरि तव सम्मृखे स्थास्यामि, त्वं तं शैलम् व्याह निव्यस्ि, तेन 
तस्मात् तोये निगते. लोाकास्तत् पास्यन्ति । तदानीं मूसा इखायेलो 

७ वंशस्य पाचीनानां दौ तयैव तवान् । अपरः परमेखराऽस्माकां 

मध्ये विद्यते नवेति कथनेन इखायेला वंशानां विवादकारणात् पर- 
सेश्वर परीच्तणकार्णच्च तस्य स्थानस्य नाम मसाभिरीवे (परीच्तण- 

विवादाविति) क्तवान् | 

= तदानीम् अमालेक्लोका आग रिफीदीमस्ान इखायेलो वंश 

< सादम् अयध्यन्, तदा मूसा यिद्ाश्रूयं गदितवान्, त्वम् अस्माकं 

मध्यात् मनानीतान् मानुषान् गएद्धीत्ा अमालेका लाकः साद्धं योद्धं 

याहि ; अम् द्खरीयां यदं करेण ग़रद्ीत्वा पव्वतस्य शिखरे 
१० स्थास्यामि । तदा विदेश््रयो मसस अाक्ञानसारात् अमालेका लाके 

साद्धम् अवध्यत, मसा हारो इरखख पव्वतखय प्टङ्ापरि समारुहन् । 

९९ किन्तु यदा यदा मुसा निजकरा ऊद्धीकरोति, तदा तदेखायेला वंशे 

जयति, किन्तु निजकरयारवसह्ितयोर्मालेका लाका जयन्ति । 
९९ अपरं मृससः कर्यो गँवा भृतयो, तेरेकं पावाणम् आनीय तस्याधः- 

स्थापितः; तदा म्सास्तस्योपरि समपविद्धवान्, ततो इारोण्रयो- 

रेका जन र्कदिशि तदन्यजनाऽन्यदिशि तस्य करावत्थाप्य छतवन्ता 

९२ तेन रुवेरस्तगतिपव्यन्तं तस्य करा ्िरीमूय स्ितवन्ता । खतरख्व 

विददोश्रयोऽमालेकं तस्य लाकांख खड़ेन पराजितवान् 

५४ अनन्तरं प्ररमेखरो मूससं गदितवान्, रतां कथां सरणा पुस्तके 

लिख, यिद्ोग्रयस्य कणंगेचरे तत् पठ च; अदम् अकाश्स्याघ्ा- 
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९३२ याचापुस्तकं | १८ अध्यायः । 

भागात् अमालेकः सरणं लोपयामि । अनन्तरं मूसा रकां वेदिं ९५ 
निम्माय तस्या नाम यि्धावा-निषि (परमेखसरो मम ध्वजखरूपः) इति 
छतवान्। अपरः युरुषपरम्पररां यावत् अमालेका साद्व परमेश्वरस्य १९ 
संग्रामा भविष्यतीमां कथां ष्वजे लेखितुं आज्ञापयामास । 

१८ अष्टादशोष्यायः। 
९ मसःसमोपं तस्य भ्यापचच्चञ्प्मराणामागमन ऽ तषा साच्तात्कारः तवा ग्रहण 

१२ मससं प्रति यिग्रस्य सुमन््रणएा तस्य खदंशगमनच्च । 

डरो मूससं प्रति निजलकम् रखायेलो वंशं परति च कम्माख्येतानि १ 
कतवान्, अपरः मिसरो देशाच डखायेला वंष्रं वहिः कुव्वेन् खआनीत- 

वान्, रताः सकलाः कथाः अत्वा मससः न्यु मिदोयना याजका र 

चिप्र निजगेदं प्रहितां मससाजायां सप्पारां तस्या दा पन्ना च सध 

गहोतवान् | ख्तया दयोः पुच्लवोरेकस्य नाम गेग्राम् (अचस्थान विदंशी) र 

यतः स कथितवान्, अदमितरस्मिन् देशे विदेशी भूतवान् । अन्यस्य * 
नामधेयम् इलीयेषर् (सरा ममेापकत्ता) यतः स कथितवान्, मम 

पितुरीश्चरा ममापकत्ता भवन् फिराणः खड्खात माम उद्तवान् । 

पञात् मससः खखणश्रो यिघ्र मृससः सुतातोा दा जायाच्च सङ गलन ५ 

प्रान्तरः यस्मिन् स्थाने मूसाः शिविर स्थापितवान्, तच स्थाने {यात् 

इश्रस्य पव्वते तस्य समीपम् अजगाम | अपरञ्चमससं कथितवान्, € 

अदं तव श्श्ुरो यिगभ्रस्तव जायाच तया साद्धं तवद्धा सुताच तव 

समोपम् आगतवन्तः 

तदानीं मुसा निजश्शुरं साच्तात् कन्तः वदि त्वा लं प्रणम्य चुचुम्ब; 
ततः परस्परं मङ्लं एषते दूष्यं पयिविश्ुः | अनन्तरं परमेश्चर ल 
स्खायेला वशकारणात् फिराण प्रति मिखीयान पतिच किं किंकत- 

वान्, वत्मनि तान् प्रति कीटक् परिश्माऽभूत्, परमेश्वरस्ख केन 

पकारेण तान् उद्धुतवान्, रुताः सकलाः कथा मृसा निजश्वखुरं 
ज्ञापयामास । तच परमेच्वरो मिखीयाणां करेभ्य स्खायेला वंशम् ९ 
उद्ध्य तेषां मङ्गलं कतवान्, ण्तेषां कुते चिग्रो ऽतीवाङादिता बभूव। 
अपर स कथितवान् यः परमेश्वरो मिखीयाणां फिरण्ख करेभ्यो युष्ान् ९० 
उद्धृतवान् स घन्यः। मिखीग्राणां करेभ्यः खकोयलाकानाम् उद्धारुयिता 
परमेखरः सन्वदवताभ्यो मद्धान् इत्यहम् इदानीं ज्ञातवान् ; यतस्ते १९ 
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सस्मिन् अभिमान कतवन्तस्तस्सिन् स तेषाम् उपरि जयी बभूव । 

९२ अनन्तर मूससः खश्ुरो यग्र उखरम् रद्श्य दामं नवेद्यच्च क्तवान् 
अपरं हारोण इखायेलोा वंशस्य प्राचीनलोाक्राश्च आगत्य इश्रस्य 

सम्मुखे मूससः शखगुरेण साद मेजनं चकुः। 
५३ परो$हनि मृसा लोकानां वि्नारं वत्तम् उपविवेश, तद् लाकाः 

९४ प्रातःकालम आरभ्य सन्ध्यां वावत् तस्य सम्म्रखे सखितवन्तः। तता 
मससः खघ्ुरो लोकान् प्रति तस्य सव्वे व्यवहार विले(क्व कथयामास 
त्वं लाकः साद्धं कीटक् यवदहरसि? त्व कुत ख्क्ाकौ उपविशसि? सव्वं 

९५ लाका खा प्रातःकालात् सन्ध्यां यावत् तब समौपे कुःतस्तिन्ति? तता 
मूसा निजं खुरः कथितवान्, लाका इखरस्य विचारं पटु मम 

९६ सच्चिधिम् आगच्छन्ति, तेवां कास्मं(खत् विवाद जात मम समीपम् 

ऋगच्छन्ति; ततो वादिपतिवादिनोा विचारयाग्यहम्, अपरम् ख 
५७ रस्य सव्वा विधिव्यवस्थास्तानद्ं ज्ञापयामि। अनन्तरं मूससः खुरः 
९८ कथयामास, त्वं यत् करोषि, तद् भदरं नि। त्वं तव सङ्गिना लोका- 

खाभये च्तीणा भविष्यथ, यत इद् काव्यं त्वदीयशक्तिता गुरुतरं; 
९९ खुतत् त्वम् ख्काको क्तम् अश्क्तोसि। अतरख्व मम कथायां मनो 

निधेदि, त्वामदं बुद्धिं दष्वामि, तत रंखरस्तव सहायो भविष्यति, 
अपरम् रं्रस्य सम्मुखे त्वं लकानां प्रतिनिधिः सन् तेघां कथा इश्वरः 

२० ज्ञापय । त्वन्तु तान् विधिं यवस्थाच्च समुपदिश, तेवां गन्तव्यम 
२९ कर्तव्यं कम्म च तान् दश्ाय। अपरः त्वं सव्व॑वां मध्यात् कम्मेकुश्टलमान- 

वान् अथात् रराद भीरून् सत्यवादिना लोभर्तौयिनोा लोकान् 
मनोनीतान् कत्वा तेषामुपरि सहखपतीन् एतपतीन् पच्चाश्त्यतौन् 

२२ दश्पतीन् कुव्वेन् नियोजय। अपरं ते सव्वेदा लोकान् विचारयिव्यन्ति; 
किन्तु कस्मिंख्ित् महाविचार उपस्धिते तं तव समीपम् खानेष्यन्ति, 

च्तयान् सव्वेविचारान् ते करिष्यन्ति, तेनतेत्वया सह भारः वचन्ति 

९२ तेन तव कम्म लघु भविष्यति। यदि त्वम् इदं करोषि, इशखरख 

तादृशं कत्तं त्ामादिशति, तदि त्वं सोए शच्छसि; अपरम् रखते सन्तं 

२४ मानुषा च्तमेण निजस्थानं गमिष्यन्ति तता मूसाः खश्ुरस्य वचन 

९५ मना निधाय तस्य वाक्यानुसारेण कम्मे छतवान् | ततःपरं मृसाः 

सन्व॑भ्य इखायेला वंणेभ्यः कम्मकुष्रलान् मानवान् मनोानीतान कत्वा 
मनुजानां मध्ये मुख्यान् अथतः सदखपतोन् शतपतीन पञ्चाशत्- 
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पतीन् दश्पतीन् छत्वा नियोजयामास । तेन ते सव्वदा लोकानां २६ 

विचारान् कुर्व्वन्ति; दुन्ाध्यविचारान् मूससः समीपम् खानयन्ति; 

किन्तु खयं च्तुच्तु्रकथानां विचारान् कुव्वन्ति। अनन्तरं मूससा २७ 
निजखखश्ुरे विष्टे स निजस्थानं परति प्रतस्ये । 

|, क 
१८९ ऊनविंशोध्यायः। 

९ मनजेष सौनयपव्वेतम् उपगतेष तान् प्रतौञख्चरस्य संवादः ७ जनानां कते मूसस 
दूञ्चरं प्रति उत्तरं १५० मानुषान् पविचान् कन्त पव्वेतं न स्प्र्ुच्च आज्ञापनं १४. 
मानवाना समद पव्वतापरःञखरागमनच्च। 

मिसो देष्णद् प्रस्थानकरस्णात् परं तीयस्य मासस्य प्रथम- ९ 
दिने इखायेलोा वंष्णः सोनवप्रान्तरम् उपस्थितवन्तः। ते रिफीदीमोा २ 

याचां कत्वा सीनयप्रान्तरम् प्राप्य तच प्रान्तरे शिविर स्थापयामासुः; 

इखायेलोा वंश स्तस्य पव्व॑तस्य सम्मृख ख्व शिविरं खापयामासुः । 
ततः परं मूससीखरस्य समीपम् आरू, परमेखरः पन्वेतात् तमा- इं 

य जगाद, त्वं बाक्रूबः सन्तानान् इदः वाक्यं वद, इखायेला वंशान् 

इति क्षापय । अद्टं मिखीयान् प्रति वत् वत् कुंतवान्, यथा ४ 
चातकीाशः पत्ती प्ताभ्वां, तथा यद्यान् वदन् निजसमीपम् आनो- 

तबान तद् यूयं टृदवन्तः | इदानीं यदि युयं मम कथां ष्टण, मम ५ 

नियमञ्च पालयथ, तदा सन्नस्यां एथियां मम सब्यामपि वुय सव्वभ्या 
लोकेभ्यो मम विशेषाधिकुंता भविष्यथ, मम निमित्तयाजकानाम् णका € 
राजवंश पविचजातिख्' भविष्य, खताः सव्वाः कथा इखायेलोा 
वंश्य त्वं कथय। 

तदानीं मूसा आगत्य लकानां प्राचीनान् आह्वय परनेखराच्ानुसा- 
रेण ताः स्वाः कथास्तेवां समच्तं परस्तुत वान् । ततः सव्वं लोका युगपद् ८ 
अङ्गीकुत्य कथयामासुः, परमेरोा वानि वाक्यानि कथितवान्, तानि 
वयम् आआचरिव्यामः। मूसाः परमेखरस्य समीपे तेषां वचनानि निवे- < 
दयामास, तदा परमेश्वरो मूससे कथितवान्, अदं निविडपयोदेन तव 
समीपम् आआग्यत्वया साद वाक्यं वदिष्यामि, ततो ते मानवास्वया सां 
मम संलापस्य ओतारो भूत्वा स्वेदा त्वयि पदयेव्यन्ति; पञ्चात् मूसा 
मानवानां वाक्यानि परमेशखर ्ापयाञ्चकार | 

तदानीं परमेश्वरा मूससं व्यादतवान्, त्वं मनुजानां समीपं गत्वाद्य ९० 
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परुदिनद्ध यावत् तान स्वान् पविचीकुरूते च वसनानि धोतानि 
छ्त्वा ट तीयदिननिमित्तं सव्वं सुसच्ना भवन्तु ; यस्मात् तीथे दिने 
परमेशखरः सकलमानवानां समत्तं सीनयधराघरस्योपरि समवरोच्छति। 
तस्मात् त्वं मानवानां चतुदिंत्त सोमानं निरूप्यं वचनमिदः व्याहर, ययं 
धराधरम् अरु तस्य सीमां स्पषुच्च सावद्िताभवत, यता यः 
कञ्चित् धराधर स्पुच्छति सोऽवश्यं इता भविष्यति। तसमात् कापि तं 
करेण न स्पृशतु यदि स्पष्ति तद्धि स पाघाणाघातेनावश्यं मरि- 
व्यति, यद्वा वाणेन विद्धा भविष्यति, पश भवेत् मानुषो वाभवेत्, स 
कदाचन न जोविष्यति; तौ वादितायां ते धराधरस्य समीपम् 
आगमिष्यन्ति । 

अनन्तरः मसा घराधराद् अवरुदय मानवानां समीपम् खआआगत्य तान् 

पविचीकछतवान्; ते च निजवसनानि धतानि कछतवन्तः। पश्चात् स 

मनुजान् व्यादतवान् युयं ढतीयदिनकुंते छ॒सच्जा भवत, निजनिज- 
भाग्यायाः समीपं मा ब्रजत। ततः परं टतीयदिनस्य प्रातःकाले जाते 
तडितलत्स्तनितं तृडित् धराधरोपरि निविडजीमूता अतीवोचैःखरोण 
तू रीनिधघौषश्च भवितुम् आरेभिरे, तेन शिविर्ख्िताः सव्वं मनुजा 
वेपमाना अभवन् । तदानीं मूसा डे खरं साच्तात् कारयितुं मानवान् 
श्विरात् वद्धिः कुतवान् ते च भूघरस्याधः सितवन्तः। तदा सीनय- 
धराधरो घूममयो बभूव; यतः परमे रुस्तत्जिखरः वद्धिनावरूएवान्; 

अपर चल्लीधुमरव तस्मात् घूम उद गच्छत् तेन कुल्लो भूधरोऽतीव कम्पि 

तुम् खआरभत। पञ्चात् कमात् तूरीनिधाघोाऽतीव डडिमेतुम् आरेभे; 
तदानीं मृससा कथायां कथितायाम् इर आकाशवाचा तदुत्तरं व्याज- 

दार । अनन्तर परमेश्वरे सीनयधराधरम् अथतोा भूधरस्य शिखरम् 

वरू, तच स्थाने स मूससम् अआद्वतवान्; तता मूला आरुरोद। 
तदानों परमे म॒ससं गदितवान्, मनुजानां बहवे यथा न विन- 
श्यन्ति, खतद्थः त्वम् अवरुह्य परमेखरदश्टनाय सीमानं लद्धितुं तान् 
निवास्य | ये याजकाः परमेखरसमच्तम् आगमिष्यन्ति, तेषाम् 

उपरि यथास नाक्रामति, तच्चनिमित्तं तेऽपि खान् पविचान् कुव्वन्तु | 

तता म॒साः परमेश्वरं व्याजद्ार मानवाः सीनयधरराधरम् अरो 

न शक्नुवन्ति; यते भूधरस्य सीमां निकू्पयत तां पवितां कुरूतति 

त्मस्मान आज्ञापयः। तदा परमज्स्स्तस्म कथितवान याहि त्वमव- 
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राह, पञ्चात् त्वम् हारोणेन साद्धम् अराहइ); किन्तु याजकानां मन्- 
जानाञ्चपरि परेरा यथा नाक्रामति. तदथै ते तस्य समोपम् खागन्तं 
सोमानं नातिकरामन्तु। तदा मसा मानुषाणां समीपम् अवर्ह्य तान् २५ 

ताम् अाक्ापयामास। 

। २० विंशाध्यायः। 
१५ ट्शानाम् अज्ञानां प्रथमा भागः ९२ तासां दितोया भागः ९८ मानवाणणं भयं 

तान् प्रति मससः सान्लनावाक्ये २२ देवपजानिषेधः २४ वेदिनिम्म्ाणे विधिख। 

अनन्तरम् रंखर् रताः कथाः कथयामास, दास्यगेहाद् अर्थत 
मिसदं शाद् त्वदौयोद्धारयिताहमेव तव प्रभुः परमेखरः। 

मम साच्तात् तव काचिदन्या देवता न तिष्तु। निजां काच्चित् 
तच्हितप्रतिमाम् अथात् उपरिस्ये खें वा नीचस्थावां एथिव्यां वा घर्णा 
अधघःस्थे ताय स्थितस्य कस्यचित् वस्तनोा मृत्ति मा निम्माहि। तान नम 

तान सेवख, यता तव प्रभुः परनचखरः खगारवरत्ती, ये पिटलाका 

माम् चऋतीयन्तं, टतीयचतुधपुरुषान् यावत तेषां सन्तानेभ्यो$धम्म- 

फलदाता; किन्तुये मवि प्रीयन्ते ममाज्ञाञ्च पालयन्ति तेषां सहख- 
पुरुषान् यावत् दयाकुददं। त्वं निजप्रभोाः परमेखरस्यं नाम निर- 

थैकं मा एद्ाण, यता यः कथित् तस्य नाम निष्मृयोजनं गृह्णाति, 
परमखरस्तं निरपराधौति न गणयति | विखामदिनं स्मरन् प्ररिचीकुर्। 
षडदिनानि खमित्वा तव वाणिज्यादि सव्व कम्म कुरुः किन्तु सप्तमदिनं 

१ 

: 

द 

४ 

© 

द्र 

९ 

तव प्रभोः परमश्रस्य विखामदिनमेव, तस्मिन् त्ववावा तव युच्लेण वा ९. 
तव दुदिचा वा तव दासेन वा दास्या वा पञ्ुना वा दारवत्तिना 

विदरेशिना केनापि किमपि क्थ मा कियतां । यतः परमेखर अकाशं १९१ 
1 * ९ 

एथिवीं सागरः तन्मध्यश्यानि सकलवस्तूनि च षडभि दिने निम्भीय 
सप्तमे दिने विश्वान्तवान् खतत्कारणात् परमेश्वरो विखामदिनं वरः 

दत्वा पविचीक्तवान्। 

त्वं निजपितरुं मातर्च्च सम्मन्यख, तेन तव प्रभुः परमेश्वरा वं देशं १९२ 

तुभ्यं दास्यति, तस्मिन् द्रं तव दौघंकालम् आयु भेविव्यति। नरहत्यां ९२ 
(त क माकार्ौः। परदारान् मा गच्छ। चोय्यै माकार्षीः । खस्य समीप- १४ 

वासिना विरूढं नि्यासाच्छं मा देदि। खस्य समीपवासिना गेहे ५५ 
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९७ लाभं मा कार्षीः; खस्य समीपवासिनोा जायायां बादासेवा दास्यां 
वागवि वा गदमे वा कस्मिंखित् वस्तुनि लोभं मा का्षीः। 

९८ तदानीं सव्वं मानवा जौमूतस्तनितं तितं तूरोनिखनं धूमयुकतं 
९< धराधरुच्च दृष्टवन्तः, टङ्काच एयग् भूत्वा दूरे स्थितवन्तः; ततो मुससे 

कथितवन्तः, त्वम् अस्माभिः साद कथां कथय, तां वयं ज्राष्यामः, 
किन्त्व खरोऽस्माभिः साद कथां न कथयतु, ना चेत् वयं मरिष्यामः। 

२° ततो मूसा मानुषान् अवदत्, मा मेष, युष्मान् परीचितु, युप्राभि वत् 
पापं न कियते तदथै खीवं भयानकत्वं युश्ाकं चच्तुगाचरीकन्तञ्ेश्वरः 

९१५. खयमागतवान् । तदानींलोका दूरे तिष्न्त खासन्, किन्तु यचस्थान 
रर आसीत्, तस्य घोरान्धकारस्य समीपं मृसा जगाम । 

२२ अनन्तरं परमेश्वरो मुससं जगाद, त्वम् इखायेला वंशान् वाचमिमां 
नुदि, अदं गगणे तिद्धन् युश्राभिः साधम् अलपम् इति यूयं खयं 

२३ द्वन्तः। अते युष्माभि म॑त्मत्तं दुव्वंणमु्यो मा कियन्तं, खाथ 
खवणेमृत्तयो वा मा क्रियन्तां । 

२४ त्वं मदथ म्टण्म्योम् रकां वेदिं निम्भाह्ि तदुपरि खइवयस्य मङ्ध- 
लस्य च नैवेद्यं निधेडि मेवगवादीन् उतखज च । अद्धं यत्र यच स्थाने 
खनाम स्मारयिष्यामि तच तच स्थाने त्वत्समीपमागत्य त्वामाशििषं 

२५ वदिव्यामि। अपरः यदि त्वं मच्रिमित्तं पाघाणमवीं वेदिं निम्माया- 
स्तद्धिं तच्ठितपाघायेस्तां मा निम्मा यस्मात् तेष्वस्त्राघाते छते वेदि- 

२६ रपविच्रा भविष्यति। मम वेद्युपरि यत् तव नम्रत्वं न दश्वते तद 
त्वया तदुपरि सोपानेन नारुद्यतां | 

(म 

२९ एकविंशोऽध्यायः । 
र % = € 

९ दासानधि वस्या ऽ र्ासीरधि व्यवस्था १२ नरदत्याकथन् १९ नरचाय्यकथनं १७ 
पिद्टमादटशपनकथनं १८ आघातमधि अवस्था र° द्ण्डनेन द्ासद्ासोः प्रत्याघातस्य 
व्यवस्था ९२२ गभिंणीं प्रत्याघातस्य व्यवम्था २९ द्ासद्ासोः प्रति प्रद्दारस्य अवस्था र्त 
गारावातख व्यवस्था दरे खातमधि व्यवस्था २५ गां प्रत्याघातस्य यवस्या च। 

९ अपरत्वंतान् खता अवस्था खादिश। कनचित् कौत स्त्रीयदासः षट् 
र वत्सरान् यावत् सेवित्वा सप्तमवत्सरे विना मूल्यं मुक्तोभूय गन्तु 

३ श्च्यति। यदि स रकराक्यागतोऽस्ि तरछछकाकौ गमिष्यति ; यदि च युए 
४ भाग्यं खागतोाऽस्ति तदि तस्य जायापि तेन साकं वद्दिगं मिष्यति। किन्त 
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यदि सखपंभुना विवाह्हितोाऽस्ि तस्या जायायाः पुल्लकन्याञ्च जाताः सन्ति, 

तदं तस्यां योषिति तस्या बालकेघु च तस्य परभोरधिकारे भविष्यति, 
दास ख्काकी बददिर्गमिग्यति । यद्वा निजप्रभै खजायायां बालकेवु ५ 
चादमतीव प्रीये मुक्तीभूय न याखामि वाचमेतादृशीं स दासो यदि स्मरः 
वदेत्, तदि स प्रभुस्तं वि चारयितुः समन्तं नयेत्, तच्च तस्मिन् दारस्य € 
पाखेस्थकाष्टस्य वा समीपे स्थापिते तस्य प्रभुः सूचिदारा तस्य कशं छितं 
करिस्यति ततः स तेन चिरकालं सेवितव्यः 

परुच्च यदि केनचित् दासी भवितुं निजकन्या विकीयेत तह्िसा ७ 

दासादडव न विसज्नंनीया। तस्याः परभा ता विवोष्ट प्तिक्वातेपि तां- न 

प्ति यदि स न सन्तुव्येत् तदि सा मुक्तौभवतु, तां प्रति पवञ्चना- 

करणात् स न्धजातिवु तदिक्रयाधिकारी न भविष्यति । यदास ९ 
पभ यदि निजात्मजं तां विवादयितुं पतिजानीयात्, तहिं स. तां 
कन्धावत् वयवदरिष्यति | वद्वा स वद्यन्यां स्ियमयपि तं विवाहयेत् ९० 

तथापि तस्या अन्नवसनयोधित्पुरुषव्यव इाराणामन्यया कन्तु न श्च्छति। 
यदि तेषां याणं कम्मणामन्यथा कुय्यात् तदि सा दासी विना मख्य ५१ 
मक्तीभय गमिव्यति। 

यदि कश्िन् प्रहारेण कञ्चन मनुजं दन्ति तहि स बध्यो भविष्यति। ९२ 

यदि तं मास्यितुन यतेत किन्तु तस्य करेण द्वात् स सियेत तदहि ९३ 
यत स्थानं पलायितुं त्व एच्छसि तादृशं स्थानं त्वत्छते निरूपयिव्यामि। 
किन्त कथित् कपटं विधाय निजसमीपवासिनं प्रत्त दुःसादसं चेत् १४ 
कुव्यीत् तदं तं न्तुंस मम वेद्याः समीपादपि त्वया नेतव्यः। यदि ९५ 
कञ्िन् निजं पितरः मातरः वा पडसरेत् तदि स बध्ये भविष्यति 

यः कञ्चित् मानुघं चारयित्वा विक्रीणाति, यस्य चाधिकारे स मानः १९ 
पाप्यते, दावेता जना बध्यामविष्यतः। 

यो निजपितरं मातरं वा श्रयेत स बध्येा भविव्यति। १९७ 
अपरच्च कित् विवाद्समये यं कञ्चन पाषाणेन मुष्टिना वा समा- ९८ 

इन्तिस यदि नग्टत्वा य्यागतः सन् पञ्चाद् उत्तिष्ठन् यद्िमवलम्ब् ५९ 

वद्िखलेत् तदि स प्रहन्ता निदाघो भविव्यति किन्त तस्य कम्मेडाने- 
खिक्ित् सायाश्च यस्तेन दातवब्यः। 

यः खदासं दासीं वा यच्छा प्रहरति ततप्दारसमयेस दासो यदि २० 

भ्ियेत तडं सोऽवश्यं दण्डनीय भविष्यति । किन्तु दिनमेकं दवं वा स २१ 
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दासो यदि जीवेत् तद्दि स दण्डनीया न भविष्यति यतः स मृल्ये- 
नाकौयत | 

२९ विवेदमानेन केनचित् गभि्धा प्रहतायां यदि तस्या गभः पतेत् 
किन्तु तदन्या काचित् ्ापन्न जायेत तदहं स तस्याः स्याः पल 
वोाक्यानुसारेण दण्डितः सन् विचारुकानां समच्तं दण्डस्य घनं दास्यति । 

९२ यद्वा काचित् खाप्ति घटेत तदि पराणानां विनिमयेन प्राणा लेाचनस्य 
९४ विनिमयेन लेाचनं दन्तस्य विनिमयेन दन्तः एवस्य विनिमयेन, शयः 
२५ पादस्य विनिमयेन पादस्तेन त्यक्तव्याः, तथा दानस्य विनिमयेन 

दाहनं च्ततस्य विनिमयेन च्ततं ताडनंस्स विनिमयेन ताडनं तेन 

भाक्तवयानि । 

२६९ केनचित् निजदासस्य दास्या वा लोचन आहते यदि तत् नश्येत 

२७ तहिं तस्य लाचननाात् स मोचयितव्यः | खाघातेन खदासस्य दास्या 
वा दन्ते भे तदन्तभंगकारणात् स माचयितव्यः। ` 

र गवा नरे नाय्यां वा ष्टङ्गेणादतेस वदि सियेत तटं सा गः पाषाणा- 

चातेन बध्या भरिष्यति तस्याः पललमभच्छं भविष्यति, किन्तु गेखामी 
२९८ दगया न भविव्यति। सा गोः प्राक् श्टङ्गेणा दन्तीति यदि तस्याः खामिने 

प्रमाणमस्य दीयेत तेनाबद्धया तथा कच्चित् नरो नारी वाइन्धेत तङि 
सा गोः पाघागे बेध्या भविष्यति तस्याः खामौ च बध्यो भविव्यति। 

२० यदि तस्य पाणक्षते प्रायच्ित्तं निरूप्येत तदि स धाणमुक्लेये निरू- 
३९ पितं सन्ध मूल्यं दाखति । तया गवा वदि कस्यचित् छतो दुहिता वा 
३९ प्रटङ्गेणाहन्धेत तद्धि तदिधेरनुसारात् तस्या दक्डा भविष्यति| यदि तवा 

गवा कस्यचित् दासा दासी वा शटङगेणादन्येत तदहि गखामी तदौय- 
पभवे विंशत् एकल रूप्यं दास्यति किन्तु गोः पाषाणे श्या भविष्यति। 

२द यदि कञ्चित् खगत्तंम् अनाच्छादितं कु्यात् खनित्वा वा तं नच्छादयेत् 

२४ तदा तच गवि गर्दभे वा पतिते तदूततस्य खामो पश्खामिने रूप्यमृल्यं 
दास्यति किन्तु स ग्टतपखुस्तस्य भविष्यति । 

२५ रख्कस्य नरस्य गवान्यस्य गिः ष्टद्धेणादइता यदि निधेत तरितो 
जीवन्तीं गां विक्रीय तन्मूल्यं खंश्दयं करिष्यतः तां तगाञ्खद्यंशेन 

२९ विभज्य ग्रद्धीव्यतः | किन्त गोः प्राक् प्दद्धेणा हन्तीति वदि प्रमाणी भवेत् 
तचा तत्खामोतां जन वक्नीयात् तदि स तस्था विनिमयेनान्यां गां दास्यति 

किन्त सागता गास्तस्य भविष्यति 
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[ त 

१९ दाविंशेध्यायः | 
९ चैय्यमधि वयवस्था५ दानिमधि वयवस्था७ समपिंतवस्ल्रधि व्यवस्था १० समपिंत- 

पश्यमधि व्यवस्था १४ टणमधि व्यवस्था ९९ व्भिचारिणएमधि व्यवस्था ९८ डाकिनो- 
सधि व्यवस्था १९ पणश्ए्रटङ्गारमधि व्यवस्था २० दवाच्वौसधि वस्था २९ विद्शि- 
विघवापिटदौनानधि व्यवस्था ९५ णबन्धकावधि व्यवस्था रेट विचारकानधि 
व्यवस्था २९ प्रथमजातफलमधि व्यवस्था २९ दि च्रक्रव्यभाजनस्य निषेघञख | 

केनचित् चे्धं छत्वा गवि मेषे वा इते विक्रीते वा गारेकाया 
विनिमयेन पच्च गावः मेषस्येकस्य विनिमयेन चत्वारो मेषाक्तेन दातव्याः । 

सन्धिं छन्तन् तः स्तनः केनचित् यदि इन्येत तदि स नरबधपापीं 
न भविव्यति । किन्तु यदि स्वए्वुदितेतं इन्धात् तिस नर्बधजपापी 
भविव्यति; तस्करेण चोय्धैनव्यं परि फोधनीयं, किन्तु वदि तस्य करे किमपि 
न तित् तहिं चय्येताः स विक्रायिव्यते। गगर्दभमेषादिचैय्यैवस्तु 
यदि चरस्य स्थाने जीवल्लभ्येत तद्दि तेन तद{दिंगुणं दातव्यं । 

च्ेचं गाच्ताच्तेचं वा भाजयितुं केनचित त्यक्तः पश यदन्यस्य च्तेचे 

चरेत् तद्दि तदिनिमयेन खच्ेचस्यत्तमं शस्यं वा निजूजात्ता्तेचस्योत्तमं 

फालं तेन दातव्यं । 
केनचित् कण्टकवने वकत दत्ते यदि कस्यचित् धान्यराशि वौ 

वर्डमानं शस्यं च्तेचं वा तेन वदह्धिना दचयैत, तद्धि सोभिदातावश्चं 
तन्मूल्यं दस्यति । 

निजसमीपवासिनः स्थाने निक्तिप्तानि परभूषवणानि मुदा वा यदि 
तस्य एएदात् केनचित् चेर्ैरन सच चै धार्यत तदा स तद्धिगुं 
दास्यति । यदि चरो न धार्त तदि एदखामिना समीपवासिनो 
वस्तूनि परति करुः प्रसारिता नवेति तुं स विचारयितुः समन्तम् 
ऋअनायिव्यते। तथा विश्वासघातमधि फलता गागदभमेषवस््रादि यत् 
किञ्चन दारितं वसत्वधि यदि कञ्चित् कथयेत् ममेदमिति तदि दयो 
वाक्वे विच्रास्यितुः समीपसुपस्थिते विचारयिता वमेव दाधिणं कुग्थात् 
स खसमीपवासिने तद्गुणं परदास्यति। 

ण्ट 

© 

9 

[9३ © (०९० =. [द 

केनचित् खगदभे गवि मेषेऽन्धस्मिन् पश्वा समीपवासिनः स्थाने ९० 
[स पिते = १ © क ® = [य 

पालनाथेम् खपिते यदि सव्वेघाम् अखसमच्तं स पशु स्वियेत हिंस्यत ताद्येत 

वा, तद्दि समीपवासिनो वस्तुनि मवा इस्ता नापित इबुक्ता रकोन्यस्य ९९ 
समन्तं परमखरनाम्ना शएपचं करिष्यति, तदा पखुखामी तं शपथं ग्रदो- 
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१९२ व्यति परिशेधं न लष्यते। किन्तु यदि तस्य समीपात् कित् चोर 
१२ येत् तदा स तस्य खामिने तन्मूल्यं दास्यति । यदि पस विदीर्येत ति 

स तत् प्रमाणी क्त्य तस्य विदीणंसय पशो मूल्यं न दस्यति । 
९४ यदा कचित् खसमोपवासिनः पथ्यु याचित्वा ग्रह्ाति, तद्ा तस्य 

खामिनितेन साकं न तिष्टति यदि तस्य दानि मुंद्यु वौ जायेत तददिस 
९५ तस्य मृल्यम वश्यं दास्यति । किन्तु यदि तस्य खामी तस्य समीपे तिषेत् 

तदा तस्य मूल्यं स न दास्यति, यदि स पु भाटकार्यम् खानीत- 
सतहि भाटकोा दातव्यः। 

९६ यदि कञखित् अवागदत्तां कन्यां प्रताच्ये तया सह श्रयेत तदहं स तस्याः 
९७ कन्धायाः खुल्कं दत्वा तां विवच्छति । यदि तां तं विवाहइयितुं तस्याः पिता 

नानुमतिं कुयात् तदि कन्या खल्वस्य य वस्थानु सारात् स रूप्यं दास्यति | 
९८ डाकिनीं जीवन्तं न स्थापय । 
९९ पशुना सद टङ्गारकछद वश्यं बध्यो भविष्यति । 
९२० यः कश्चित् केवलं परमेचखरं विना कस्मेचित् देवाय वलिं द्दातिस 

उग्रदण्ड प्राप्यति+। 

९९ त्वं विदेशिनं मा किम्नोयात्तं नापन्ुच्याः यस्मात् यूयमपि मिसे 
२२९ विदेणशिनि खास्त | त्वं काञ्चन विधवां पिटद्धीनबालकं वामा क्ििस्नोयाः। 
९३ केनापि प्रकारेण तस्मिन् किस वदि मत्सन्निधो पार्थेत तदाहं तस्स 
२४ प्राथेनामवश्यं ओव्यामि । मम क्रोधे पञ्चलिते युश्रानद्ं खङ्गन मारयि- 

ष्यामि च तेन युष्माकं जाया विधवा भविष्यन्ति सन्तानाञ्च पिटटद्ीना 
भविष्यन्ति । 

२५ मदौयलोकानां मध्ये तव समीपवासिने कसमेचित् दरित्राय वदि 
त्वम् ऋणं दद्यात्तं तस्मरति कुषीदग्राद्धोव मा भवेः, तस्मात् कुषीद 

९९ मा पछद्ाण। यदि त्वं खसमीपवासिना वसनं बन्धकत्वेन ग्टह्लीया- 

२७ सतहि खूग्धास्तगमनात् प्राक् तस्मे तदसनं युन र्द । यस्मात् तत् तस्या- 
दितीयम् आच्छादनं नम्नतारोधकञ्च, स कर्मिन् शव्यतेः स यदि मत्- 
सन्निधो पार्थयेत तद्दि मम दयालुत्वात् तत् ओव्या्बद | 

९८ विचारयितारंमा निन्द्, खौदलाकानां मुख्यं मा शपख। 

२९ तव प्रथमं पक्रफलं ाच्तारसच्च निवेदयितुं मा विलम्बख, तव 

२० प्रथमजातपुच्लान् मद्यं दहि च । खगेमेषवत्सान् परति तथा कुरू ते सप्त- 
दिनानि माचा सह स्थास्यन्ति अदटमदिने त्वं तान मन्यं देहि। 
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यूयं मम पविचलोका भविष्यथ चेते विदं पिशितं मा भुङ्गध्वं तत् २९ 

सारमेयाणं समीपे नित्िपत। 

व श 

रर चयाविंशऽध्यायः। 
१ अपवाद् कथनं २ अन्यायक य्न ४ उपकारकथन € न्याघकरणकथन ८ उ्त्काच- 

कथनं€ विदेशिनिः कथनं ९० भूसिमधि कथनं १२ विश्रासवारकथनं ९२ देवाच्या 
कथनं ९४ वाधिकात्सवचयकथनं ९८ वलिद्ानकथनं २० अग्रगदूतकथनं २९ 
्ाश्ोःकथनच्च। 

त्वं कस्यापि शटघापवादं न उएद्धाण ग्डवा साच्ती भवन् दुदख्स्य ९ 

सादाय्यंमा कुरू च| 

त्वमसत कम्मं कत्तं बलाकानां पात् मा गच्छ विचारे ऽन्यायं 
कत्तञ्च बङलाकानां पक्त भवन् मा परतिवद। दरिद्रस्य छतेपरि विचारे द 

पत्तपातं मा काषः | 
त्वंस्पि गां गद्भं वान्य भ्रमन्तं विलाक्य तत्समीपम् अवश्यं ४ 

नेष्यसि। त्वं खत्तोयिने गदभं भाराधः पतन्तं निरीच्छ तं विद्धावमा ५ 
गाः, अवण्यं तेन साकं तमुपकरिष्यसि। 

विचारे दरिडाव मान्यावं कार्घौः। मुषा विवादाद् दुरे तिर, निदषं € 
चाभ्मिकच्च मा नाष्य, यताहं दुष्टं निदाघं न करिष्यामि। ७ 

त्वमुत्कोचं मा ग्रहीः यत उत्कोचेन ानिनेःऽप्यन्धी मवन्ति घाभ्मि- 
काणामपि वागन्यथा भवति। 

विदशनं नोापद्रव यता ववं मिसे शे विरेशिन खास्त तेन विदश्िि- < 
नामन्तःकरणभावं जानीय । 

त्वं खीयभूमेः षट् वत्सरान् बावत् वीजं वपर तस्मात् स्यादि संगु- ९० 

हाण। किन्तु सप्तमवत्सरे तां विखामय निष्कषेणां निधेहि तदुत्यन्न- ९१ 
व्याणि तव दर््राणं भच्याणि भविष्यन्ति तेषां भाजनावश्दटं वन्य- 

पश्वः खादिष्यन्ति, तव गस्तनीच्तेचं जितद्धुमं प्रति च तथेव कुर । 
त्वं षट् दिनानि कम्म छत्वा सप्तमे दिने विखाम्य, नेन तव मोागर्दभाः १२ 

स्वं विश्रमिष्यन्ति तव दासीपुच्ला विदेश्रिनख विखमिष्यन्ति। 
अद युष्मभ्यं यद्यद् अकथयवं तद्धि सावधाना भवत; अन्धदोवानां १३ 

नाम मासास्वत, युश्नाकं वदनेरपि तदुचारणं मा भवेत् । 
तवं वत्सरमध्ये वारचवं मामुदिश्व महं कुरु । किर श्रन्यपूपात्सवं १४ 
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२३ अध्यायः याचापुस्तकं । १४३ 

१५ पालयित्वा ममा्लानुसाराद् खावीव्मासस्य निरूपितसमये सप्तदिनानि 

किर रन्यपूपान् अश्न, यस्मात् तत्काले त्वं मिस शाद अमोाच्ययाः, 
९६ कापि रिक्तदस्त मत्समीपं नापतिखतु । स्ते यद्यद् अवपस्तस्य 

पथमसंग्टहीतपलात्सवं कुरू; तथा वतसर स्य एेषभागे च्तेचात् फलानि 

१७ सद्य फलसञ्चयात्य वच्च कुर । तव सव्वं युरुषा वल्सरमध्ये चिः प्रमोः 
साच्तात् समायान्तु | 

१८ त्वं मां पति किर्वयुक्तपूपेन साकं वलेः शितं मा निवेदय, वलेम॑- 
५९ दचखप्रातःकालं यावत् नतिष्धतु। तव च्चे पयमजातोत्तमफलं त्वत्परभु- 

परमेखर्स्य भवनमानय; चछागवत्सस्य पिशितं तन्माटदुग्धे न पचेः। 

९० प्रश्य त्वां वत्मेन्यवितुं खासादितस्थानमानेतुच्च त्वदग्रे टूतमेक- 
९९ महं प्रेषयिव्यामि। किन्तु तच्रावधत्त तद्वचो निश्णएमय तं माक्रोधय 
२२ च यस्मात् तस्मिन् मत्नामस्थितेः स युश्माकमपराधं न च्तमिव्यते। यदि 

त्वं तस्य वाक्छं नितान्तं ्टणया यद्यत् कथयामि तच्च कुव्थास्तरं 
२२ तव रिणां. सिपुर्वैरिणां वैरी चभविव्याभि। ततो मम दूतस्लदगमरे 

रजन् इमेरीञ्च-दित्तीय-पिरिघीव-किनानी व-हिव्वीय-विवुघीवानां 
९४ देश्रं त्वामानेव्यति तांखाहम् उच्छतस्यामि । त्वं तेषां देवान् मा पणम 

तान् मा सेवख तान् उद्दिश्य छ्यं मा कुरू किन्तु तान् निमूलमल्घाटय 

२५ तेषां प्रतिमा भग्धि । वुयं खप्रभुषरमेखरं सेवध्वं ततः स युद्माकमन्न- 
ताये पत्याशिषं वच्छति किञ्च युद्मत्तहं व्याघीनपसास्विष्यामि। 

९९ तव जनपदे कस्याख्िदपि गम्भ न पतिव्यति कापि बन्याच न 
२७ भविष्यति तवायुःषरिमाणमहं बुरयिष्यामि। त्वदग्रे मत्ता भवं पेषवि- 

व्यामि; त्वं यखां जनानां विपरीतं वास्यसि तानह बाकुली करिष्यामि 

न्तव रिपून् पराङ्मुखी करिव्यामि। मया त्वदग्रे नीलाङ्गषु पेषितघु ते 

२९ दिव्वीव-किनानी व -हित्तीयान् तव सम्मुखात् खपसार्यिष्यन्ति | किन्त 

जनपदो यत् शून्यो न भवेत् तव पतिक्रलाः पभूतवन्यपश् व्च न भवेयुः 

२० तत्क्लतेऽदम् ख्कवतसरेण तव सम्मुखात् तान् नापसारयिष्यामि। त्वं 
यावत् प्रपुल्लः सन् जनपदः नाधिकुन्वों धास्तावत् तव सम्मुखात् तान् 

२९ कमश्ाऽपसार्यिव्यामि। खा खकसागरात् पिलेद्धोयससुजपयन्तां खा प्रा- 
न्तरात् फरात्नदीपयखन्ताञ्च तव सौमां जिरूपविव्यामि तदश्नि वासिषु 

२९ मया तव करो समपिंतेषघ त्वं खसम्मखात् तान् दूरयिव्यसि। किन्तुत 

२२३ साकं तेषां देवेश साकं कमपि नियमं न निद्धारयिष्यसि। तेतवनीख्ति 
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९४४ याचापुस्तकं । २४ अध्यायः। 

न वत्स्यन्ति नोचेत् ते मदिरुडंत्वां कलुषं कारयिर्व्यन्ति यतस््या यदि 
तेषां द वाः सेयन्ते तदि तेऽवश्यं तवोन्माघरूपा भविष्यन्ति । 

२४ चतुव्विंशाध्यायः। 
९ गिरिमाराढं मससाङ्ानं ३ आज्ञां ग्ररौतु प्रजानामञ्ीकारः मससेा वेटि द्रार्शस्त- 

स्मान निग्म्राणं € द खरस्य तजःप्रकाशनं १२ मसा दा राण्हटराणां नियोजनं गिरिमा- 

रुद चत्वारिंशद इाराचस्थितिः। 

अनन्तरं प्रमेये मूससमवदत् त्वं हारो नादब अवीह्ृरिखा- ` 
येलोयवंशस्य प्राचां सप्ततिजेनाच युयमुल्धाय परुमेखरस्य समौपमागत्य 
दूरे ति्न्तस्तं भजध्व । कोवले मूसा: परमेश्वरस्य सच्निधिमागमिष्यति 
किन्तु ते सच्चिधिं नागमिष्यन्ति लोकास्तेन साकं गिरिं नारोाच्छन्ति च। 

तदानीं मूसा गद्य परमरस्य ताः सव्वा गिरो विधी लोकान् 
आदिर ततः सव्वं जना ण्कवाक्टीभूय प्रत्यवोचन् परमेश्वरेण याः 
गसि गदिता ववं ताः पालयिव्यामः। तता मूसाः परमेश्वरस्य सव्व 
वाचो लिलेख प्र्यूषर्वोव्थाय गिरेर रकां य्वेदिः डरखायेलो दादश 
वंश्नु सारेण दादश स्तम्भांख निमेमे। स इखायेल् वंशस्य यूनः प्ेधित- 
वान् तेच परमेखरमृदिश्य जुदवान्बभूवुः मङ्गलाथं गानलौंश् ददुः। 
तदा मृसाः श्ोणितमादाय तदध पारेषु निदघेऽघै वेद्युपरि सिषेच । 
नियमयपुस्तकं ग्टहीत्वा लोकानां श्रतिमोचरे पपाठतेतु जगदुः परसेखख- 
रेण यद्यदादिष्टं तत्तदयं मालयिष्यामे मंस्यामञ्। ततो मुसास्तत् श्णितं 

ग्टदीत्वा प्रजानामुपय्येमिधिचय जगाद पश्यत रतानि वाक्यान्यधि 
परमेखरो यद्माभिः साकं वं निवमं छतवान् तञन्चियमस्येर् शोणितम् । 

तदानीं मूसा हारोणो नादन अवीद्भरिखायेलो वंशीयाः सप्ततिप्रा- छ 

चीनमानवा्ोद्धं गत्वा इखायेल रर ददृशुः । तस्य चरणाधःस्थानं ९० 
नीलकान्तमणिखचितमिव निम्मैलतया गगणसमानच्वासीत् । तथापि ९१ 

(3 ५ + = 
स डखायेल् वंशीयाधिपतोनां विरुदं करान विस्तारयामास, किन्त त 

रखर टरा बुभुजिरे पयु । 
ततः परमेखसयोा मससमवदत त्वं गिरिमारुह्य मम समीपे तच स्थाने ९२ 

ति लाकानां शिक्तं मया यस्मिन् वयवस्धानज्ञे लिखित, तत्पाषाण- 

फलकदयमदं तुभ्यं दास्यामि । तता मृसस्तत्सेवकयिद्दोश्रययोरुट्थि- ९२ 
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२५ खध्यायः । याचापस्तकं । १४१५ 

१४ तयो मसा इश्रस्य गिरि समारूरोद | प्राचीनानवद्च यावदावां 

 य॒श्माकं समीपं परादृत्य नागच्छावस्तावद् युयं तच्रव तित, पश्यत 

इाराणइरा युष्ाकं सविधे स्तः कस्यापि कस्याचित् विवादकथायामुप- 

१५ सितायां स॒ तयोः समीपमागच्छतु । तता मससि गिरिमारूए मघेन 

१६९ गिरिखच्छादितः। तेन सौोनयगिरेरूपरि परमश्चसयं तजस्तस्था तच 

षडदिनानि गिरा मेघच्छन्ने स्थित सप्तमेदिनं स मेघमध्यात् मूससं 

९७ आद्भतवान् । तत इखायेल् वंशस्य टच्छां गिरिष्टङ्गे परमेशख्रीयतेजोा 
न ज्वलदप्नीव प्रचकाष्रो। मूसा मेघमध्यं पविश्य गिरिमारुद्य तच गिरा 

चत्वारिग्रदिवाराचीरूवास। 

२५ पच्चविंशऽध्यायः । 
९ आवास निग्भातुं परमञराज्ञा ९० मज्ञषाकथन ९७ पापाच्छार्नकथयनं २२ भाजना- 

सनद्श्नोयप्पथोः कथनं २९ दोपपाद्पकथनञ्च। = 

९ अनन्तर परमेश्वरो मससं वभाषे त्मिखायेलीयवष्न् खेषां मध्याद् 

२ मत्ते नवेद्यं सग्रहोतुं वद, तता यो जनः खेच्छया मनसा समं 

यत् प्रयच्छति तस्मात् तेतन मदौोयं नवेद्यं ग्टह्न्तु | सुवणं दुव्बणं पित्तलं 

५ नीलच्मसिन्द्रवणं खच्छवसन छछागरोामाखि रक्तौकछतमषचम्माणि तद- 

ई श्ौयचम्माणि श्टिीमकाखछानि दौपाथतलं अभिषेकाथतलाय सुगन्ि- 

७ धूपाय च गन्धगवयाणि रखुफादे वत्तःपव्ये च खय्यकान्तमणादि खचनों य- 

र्ग्रावारखुतानिनेवेद्यानि त गह्यन्तां। ते मदथ पविचस्थानमेकं निम्मान्त 

< ततादं तेषां मध्ये निवद्छामि । अआवासस्याकारः तदीयसकलपाचाणा- 

च्चाकारादि यत् यदं त्वां दश्रंयामि तदनुसारेण युयं ततसव्वोणि 
निमास्यथ । 

५० अपरं ते सादि दस्तदी्ां साडंदस्तविस्त तां साडंहस्तोचां श्टीम्- 
९९ काद्ोयां मज्जघामेकां निमास्यन्ति । पञ्छात् त्वं निमलघुवर्णेन तां 

मण्डयिष्यसि तस्या वददिरुभ्यन्तरचच्च मण्डयिव्यसि तदुपरि चतुदिच्त 

१९ सुवणस्य कणिकां करिष्यसि । तदथं छवणस्य चतुरा बलयाय्रान् कौलकान् 

सिक्रा चतुर्ष केशेषु दास्यसि तस्येकपरा्यं दे बलवावन्यपा्चै च 
९३ दा बलगरी स्थास्यतः । श्ण्टीमकरारस्य वदनदण्डा कत्वा तो सुवर्गेन 
१४ मर्डयिष्यसि । मञ्जषां वो मञ्चषायाः पश्चदयस्थबलयषघु वद्कनद्ण्डा 

१५ प्रवेशयिष्यसि । ता दण्डा मञ्जषाया बलयेष स्थास्यतः, तता न माच- 
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१४६ याच्रापुस्तक । २५ अध्यायः । 

यिष्यतः । अष्टं यत् साच्यपचं तुभ्यं दास्यामि तत् तन्मङ्खषाया मध्ये ९९ 
निधास्यसि। 

पञ्चात् निमलसुवणन साडदिदहस्तदीधं साद हस्तविस्ततम् पापच्छा- ५७ 

दनं निम्मास्यसि । तस्याच्छादनस्य दयोरन्तयाः खणन दा किरूवा ९८ 

निमास्सि । रवां किरूवम् खकस्मिन् अन्ते तदन्यकिरूवम् अन्यस्मिन् ५९ 
अन्ते निधास्यसि, तदन्तस्थितो किरूयो तदाच्छादनसंयुक्ता भवेतां । 
किरूवयोः पच्ता ऊर वित्तारिता भविष्यन्ति, ते्खाच्छादनम् खाच्छा- २० 

दयिष्यते तया वंदने परस्परं सम्मुखे सखास्यतः किन्तु तयो वंदनयो टं्ि- 
रच्छादनं प्रति भविष्यति । त्वं तदच्छादनं मञ्जुषाया उपरि निधास्यसि २१ 

यत् साच्छपत्रम् अदं तुभ्यं दास्यामि तत् तस्या मन्जुवाया मध्ये निधा- 

स्यसि । अददं तच स्थाने त्वां सात्तात् करिव्यामि तस्य पापाच्छादनस्यो- ९२ 
परिभागात् साच्यमञ्जूुषाया उपरिस्थितयो इयोः किरूवये मध्यात् 
त्वया साकमालपन् इखायेलोा वंशं प्रति ताम् आज्ञापयिष्यामि। 

तदनन्तरं त्वं श्टिीम्कारेन दिहस्तदीघम् रखकद्स्तविस्ततं साद्धं- ९३ 

स्ताम् रक भाजनासनं निमाय निमलखणन मण्डयिच्यसि तस्य २४ 
चतुदिच्तु खणस्य कणिकां करिष्यसि । तचतुदित्त चतुरङ्लविस्ततम् २५ 
रकं पाश्कार करिष्यसि तस्य चतुदिक्तु खणकणिकां करिव्यसि। खण- २९ 

निमितान् चतुबलयाग्रकोलकान् क्त्वा तस्य चतुणां पदानां चतुषे कारेष 

निधास्यसि। तदासनस्य वदन दण्डा स्थापयितुं ते बलयाः पाखकाष्ान्तिके ९७ 

स्थास्यन्ति | तदासनस्य वदनद्ण्डा श्ण्टिम्काण्ेन निम्माय ता खणन २८ 
मण्डयिष्यसि । भेजनपा्चमसाच्छादनपाचाणि सक्तं पाचाणि च ९९ 
निमास्यसि ख्तानि सन्योाशि निर्मलख्वर्णेन नि मास्यसि । त्वम् अएसनोा- २० 
परि मम सम्मुखे निव्यं दषनीयपूपान् निधास्यसि। 

पञ्ात् त्वम् अाइतखणन दीपटृच्तं कुरु तच प्रकाण्डश्ाखावन्तुं ला- ३१ 
कारकलिकापुव्माणि स्थास्यन्ति फलतः ततपा््वैकतस्तिखः श्राखाः ३९ 
अन्यतश्च तिख इमाः वट् एखास्तस्मात् निगंमिष्यन्ति । तदैकष्- २३ 

खायां वादामयुष्पा्नतवस्रयो वत्तलाकारा र्का कलिका युष्पैकच्च 

स्थास्यन्ति तदन्यष्णखायाच्च वाद्ामपुष्पाकछतयस््रयो वतुलाकारा र्का 
कलिका युष्मेकच्च स्थास्यन्ति इत्थं तसात् दी पटत्तात् वट् ष्णखा निगंमि- 
व्यन्ति। तच दौपदचं वादामपुष्पाज्तिचतुवन्तुलाकारकलिकायुव्माणि २४ 

स्थास्यन्ति । तस्य दीप्तस्य याः षट् श्एखा निगच्छन्ति तासां दयोः ३५ 
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२६ अथ्यायः। याच्रापुस्तकं । १७७ 

प्राखयेारथ रका कलिका तदन्यश्खयारधखेका कलिका तदन्या. 

३९ योारधखेका कलिका स्थास्यति । कलिकाशएखे तदश भविष्यतः सव्वा- 
२० ाहतनिर्मलखर्शे निमाविष्यन्ते। तस्य सप्त प्रदीपा निमास्यसि ततो 
३८ लोकैस्तेघ पदीपेषु ज्वालितेघ ततसम्मखे अालाका भविष्यति । निर्मल- 
३९ सुवणन वत्तिकाच्छदनकत्तनीं तस्याः पाचच्च निमास्यसि | किन्त स 

४० दीप्तः साकल्यत रखकतालान्तपरिमितखंणे निमायिष्यते | अवधेहि 

गिरात्वां बद्यन्निदशनं दशितं तदत् सव्वाणि तया क्रियन्ताम् | 

विं = 

२९ षडविंशऽध्यायः। 
₹२ अवासस्य यवनिकाकथनं ऽ अवासाच्छादनाय कागरामजवस्तकथनं १५ अवासष्य 
फलककथनं २९ अगेलकथनं द९ अ वासमेद् क विच्छेद वसनस्य कथनच्। 

९ पञ्चात् त्वं वत्तितनीलधूमररक्तवणेख्चीयाभि दंभ ्ववनिकाभिरेक- 
९ मावासं निमाद्धि ततर विचिचकिरूवाकाराः स्थास्यन्ति । तासां यवनि- 

कानाम् रकेका अदटाविंशइन्तदीघा चतु स्तविस्तता भविव्यति सव्यासां 
द परिमाणं समान भविष्यति । खकच पञ्च यवनिका युक्ताः स्थास्यन्ति 
५ अन्यपञ्च यवनिकाञ्च परसरं युक्ताः स्थास्यन्ति । संयोक्तव्ययोः रेषयव- 
निकयोरेकस्या अन्ते नीलखधचपुटिका निमास्यसि, तदत् दितीयस्याः 

५ प्रान्तेऽपि करिव्यसि । खकस्या अन्ते पद्चाश्त् पुटिकाः करिष्यसि 
तददन्यस्या अन्ते पञ्चाशत य॒टिकाः करिष्यसि, उभयपदक्तिपटिका 

€ सम वत्तिन्यो भविष्यन्ति | पञ्चात् खगग्रस्थीन कत्वा तदूम्यिभि द यव- 

जिके भत्स्यसि तेनक अवासा भविष्यति । 

७ तद्ावासापथ्याच्छादनाथं छागरोमजकादशट यवनिकाः करिष्यसि। 

= तासामेकेका विंश्डलदीघा चतु्तविस्तता, खकादश्यवनिकानां 
< परिमाणं समानं भविष्यति । पञ्च यवनिकाः परस्परं संयोज्य ख्कच 

निधास्यसि षडन्यास्तदत् संयोज्य निघास्यसि, तासां षदं दिगुणैलछ्लत्य 

९० दूष्यदार सम्मृखे निधास्यसि । संयोक्तव्ययोः शेषय वनिकयोरेकस्या अन्ते 
पञ्चाशत् पुटिका: करिष्यसि, तदत् दितौयस्या न्ते पञ्चाशत् पुटिकाः 

९९ करिष्यसि । पित्तलस्य पञ्चाप्रत ग्रस्थीन् छत्वा पुटिकाः प्रवेश्य संयाज- 

१२ यिष्यसि तेनकटूव्यं भविष्यति। तदव्ययवनिकानां योरे $थात वार्ध 

१२ यवनिकातिरिक्ता स्थास्यति सा पश्वादवलम्बिष्यते । दूष्यमवनिका- 

द् घ्यस्य योर रकपाश्चरकद्टस्तान्यपाखं रखकदस्तोतरिचयते सद्मावास- 
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१४८ याच्ापुतकं । शद अध्यायः। 

पाखंदयच्छादनाय लम्विष्यते। त्वं रक्तीछतमेषचरम्ममि दरव्याच्छादन- १९४ 
मेकं करिव्यसि. तदुपरि तदश्चम्मभिराच्छादनमेकं करिव्यसि। 

त्वम् अवासा श््टीम्काष्टोयोचपफलकानि करिष्यसि । तानि ९५ 
फलकानि दश्रइस्तदीघाणि साङंहस्तविस्ततानि भविष्यन्ति र्ककस्य ९९ 

फलकस्य समानाक्ारोदा पादा करिष्यसि इत्यम् आवासफलकानि ९७ 

करिष्यसि | खावासाय यानि फलकानि करिव्यसि तेषां विंशतिफल- ९८ 

कानि दच्िणे दत्िणपाखैय भविष्यन्ति | तेषां फलकानामधञखत्वा- १९ 
सिश्त रूप्यपदाधारान् करिष्यसि फलकोकाधत्तत््पाददयाय दा 

पदाधारो अन्यफलकानामधश्च तेषां दयोदयोः पदयोः छते दा दा 
पदाधारा करिष्यसि उत्तरे खआवासान्यपाश्चाय विश्तिफलकानि २० 

भविष्यन्ति । फलकैकाघो द्रौ पदाधारावन्यफलकानामधच दो दो २१ 

पदाधासे तेन चत्वारिग्रत् रूप्यप्रदाधारा भविष्यन्ति! चखावासपञश्िम- ९२ 

पश्वाव षट् फलकानि दास्यसि । आवासस्य पञ्ाद्धागस्य कोाण्दये रर 
दे दे फलके दास्यसि । तेखधो याजयिव्यसि तदत् तच्छिरसी पथम- २४ 

नलयेन योाजयिष्येते इत्थं उभयाथं करि व्यते, ते काणद्रये स्थास्यतः। तेन २५ 
तत्फलकान्यषटेा भविष्यन्ति रूप्यपदाधाराः षोडश भविष्यन्ति णख्कक- 

फलकस्य दा दा पदाघारा भविष्यतः 

लं श्टीमकास्य दीचागं लानि छत्वा छवासेकपार्खयफलकोघु पञ्च ९९ 
दीधा्गेलानि अन्यपाश्व॑फलकेषु पच्च दीधार्मलानि आवासपञखाद्भा- २७ 
गस्यार्थतः पञ्छिमपाश्वस्य पलकेषु पञ्च॒ दीघोर्गलानि निधास्यसि । 
फलकानां मध्यदेषणस्यतं वन् मध्यागेलं, तद् अग्रमारभ्यान्तं यावत् २८ 
यास्यति । ततफलकानि खगन मण्डयिव्यसि अगंलानि निधातुं २९ 
स्वणबलयान् करिव्यसि अर्गलानि सेन मण्डयिव्यसि | इत्थं २० 
गिरो त्वां आवासाकाये या द्ितस्तदनुसारात् तम् आवासं 
स्था पयिव्यसि । 

त्वं नीलधूमर ज्ञ वणं वनित सचे विद्छदकवस्तं करिष्यसि तच विचिचर ३१ 
किरूवाणामाज्लतयः स्थास्यन्ति । तत् श्टिम्काणटस्य चतुग खणेम ण्डि- ३२ 
तस्तम्भानामुपरि लम्बयिव्यसि तेषामघो रूप्यचतुःपदाधारा उपरि च 

खगेकलकाः स्थास्यन्ति । ग्रस्थिद विच्छेद कवस््रमल्लम्ब्य तदस््राग्यान्तरः २२ 
साच्यमञ्चूषामानेव्यसि तेन तदिच्छदकवस्तं पवि चस्थानातिपविचस्थान- 

यो मध्येभेद्कभविष्यति। मदापविचस्थाने साच्मञ्जुषोपरि पापाच्छादन २४ 
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९७ अध्यायः) याचापुक्तकं । १४९ 

२५ स्थापयिष्यसि । विच्छेद वस्तस्य वद्धि भाजनासनं निधास्यसि चयावास- 
दच्िणे भाजनासनसम्मुखे दीप्तं निधासखयसि उत्तरे भाजनासनं 

३९ निधास्यसि। चावासदाराथं नीलधूखररक्तवर्णवत्तिंतस् वे निर्मितं चिच- 
२७ विचिचमेकम च्छादकवस्त्ं करिष्यसि । तदाच्छादकवस्राय श्टिीम्- 

कारस्य पच्च स्तम्भान् निमैस्यसि तान् खेन मण्डयित्वा खर्णन तेषां 
कौलकान् करिव्यसि तदथं पित्तलस्य पच्च पदाधारान् करिव्यसि। 

?७ सप्रविंशाऽध्यायः। 
१९ वेदिनिग्भाएविधिः « आवासचलरकथनं १८ चतल्रपरिमाणं २० तैलस्य 

विधिख। 

९ त्वं शिटीम्कारेन पञ्वस्तेष्यं पच्चदस्तविस्तारां चि दस्ता चां चतुष्कं 
९ वेदिमेकां निमोस्यसि । तस्याख्चतुष्काणानामुपरि शटङ्गाणि करिष्यसि 

तानि ष्टङ्णि वेद्या अंशा भविष्यन्ति तानि च पित्तलेन मण्डयिष्यसि। 

९ भस्निधानाय भस्माघारान् करिष्यसि तधा दव्वीकुण्डचिग्रलाभि- 

४ माचाशि च कयिव्यसि रखतत्सव्वाणि पित्तलेन करिष्यसि | जालवत् 
पित्तलीयामेकां भजंरीं करिव्यसि तदुपरि चतुव्कोेष॒ चतुरो नलयान् 

५ करिष्यसि । तां मजरी वेद्या वारणाद्ा निधास्यसि सा नीचता 
९ अरद्धवेदिः यावत् स्थासखति । वेदिं वेषु श्टीमकाषस्य वदहनदर्डा 
° करिष्यसि पित्तलेन च मण्डयिव्यसि। वेदिः वें ततपाञ्चयो बेलयम्य 
८ वनदण्डो दास्यसि । वेदिं फलकनिभ्मितामन्तःगरन्याच्च करिव्यसि 

गिरावच त्वां यद्रददशिं तदत् करिव्यसि। 
€< आवासचत्वरः छत्वा तदच्तिणे वत्तितखूचनिभ्मितयवनिका दास्यसि 

९० तत्पाखैस्य रेप शत स्तं भविष्यति । तस्य विंशतिः स्तम्भाः पित्तलस्य 

विंशतिः पदाधारा भविष्यन्ति स्तम्भानां कौलकाः एलाकाञ्च रूप्यस्य 

१९ भविष्यन्ति । तयोत्तरपाश्वस्य यवनिकाः एत इत्तदीघा भविष्यन्तितासां 
विंशतिः स्तम्भाः पित्तलस्य विंशतिः पदाधारा भविष्यन्ति स्तम्भकीलक- 

१९ श्रलाका रूप्यस्य भविष्यन्ति । चत्वरविस्तारमापकस्य पञ्िमपाग्चस्य 
१२ पच्चाश्डस्तयवनिका दश स्तम्भा दष पदाधारा भविव्यन्ति | पृव्वेपार् 
१४ चत्वर विस्तारः पञ्चाश द्त्तः | ख्कतः परञ्चद एह स्त पय्येन्ता व वनि कास्य - 

१५ स्तम्भास््रयः पदाधाराख भविव्यन्ति। अन्यतापि पञ्चदग्दस्ता यवनिका- 

१९ स्त्रयः स्तम्भास््रयः परदाधाराच्च भविष्यन्ति । मध्ये चत्वरद्वाराथे नीलधुख- 
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९५० याचापुसतकं | २८ अध्यायः । 

रक्तवणंवत्तितद््वैः शिल्यकाग्याज्वितं विंश हस्तमाच्छाद न वस्तं चतुःस्तम्भाः 
चतुःपद्ाधारा भविव्यन्ति । चत्वर चतुदिकख्यल्तम्भा रूप्य ्टलाकाभि १७ 

बेद्धा तेषां कीलको रूप्यमयःः पदाधाश्ः पित्तलमया भविव्यन्ति | 
चत्वरं ` प्रत स्तरेश्यं सर्व्यच पञ्चाशडस्तवित्तारं पच्चदस्ताचं वत्तिं- ९८ 

तङूचकतं तस्य पद्ाघाराः पित्तलस्य भविष्यन्ति । आवासस्य संवाथपा- ९९ 

चाणि कीलाः पाङ्गणस्य सव्वकोलाञख् पित्तलमया भविष्यन्ति। 

प्र्यहमालोकं काँ त्वदन्तिकं दीप्रडन्ता् निर्मलालाडितजितते- २० 

लमानेतुं इखायल् सन्तानान् अदरच्यसि । समाजावासमध्ये साच्छ- २१ 
मन्नुषायाः सम्मुखस्थविच्छेद कवस्त्ाद वदि इारोणततपुच्चा खा सच्यातः 
परातयावत् परमेश्रसम्मुखे तच्चिरूपयिष्यन्ति इखायेल् वंशस्य यु रुव- 

परम्परां यावद् ख्ष विधिः सास्ति । 

{ठि @ = 

प्ट अष्टाविंशऽध्यायः। 
१ हाराणएतत्पत्तानधि याजकल्पद्निरूपणं २ तेषां कते पविचवासानिरूपणं ५ 

एफादवसल्लकथनं १५ विचार वक्तःपटीकथनं २० ऊरोमतुस्ममोभाः कथनं ३९ एफा- 
दा नोलवस््रकथनं ३९. उन्णेषकथनं र< उत्तरासङ्गाग्णौषकंटिवबन्धनक थनं ५५ 

हाराणएतत्सन्तानानां वासःकथनं । 

त्रमिखायेलवं्रमध्यात् त्वदीयभ्वातरं इारोणं तत्ष॒तान् अथात् ९ 
नादवं वीदं डलीयासरं इथामरच्धं मम सम्मुखे याजयितुं खान्तिकम् 

अानेव्यसि । 

खभ्ातुदारोणस्य रे खय्येशतोभाषैः मेध्यवासांसि करिष्यसि । यानद्ं 
नाधश्रत्या पूरितवान् तान् बद्िमल्ञोकान् आदिश, मम याजकत्व- इ 

भ ५ [तीप * 4 £ ~ (~ {रि 

कम्माथं दरोणं पविचं कत्त ते तदासांसि समासादवन्तु । वच्तः- 
पटी रफाद् परिधेयविचिचोत्तरासङ्ाष्टीघकटिबन्धा रतानि वासांसि 

कुव्वेन्त ते मत् साच्तात् याजनाय त्तद्भाटद्ारोणस्य तत्सुतानाच् मेध्य 

वासांसि करिष्यन्ति; तदथं ते खणनीलघम्ररक्तवत्तितख्चाणि च ५ 

ग्रदीव्यन्ति। 

ते खणन नीलधृम्नरक्तवत्तितरचञख शिल्यकमगणण रखफोादवासः करि- € 

व्यन्ति। न्धाच्छादका तस्याग्रीयांश्ण संयज्येतां | रखफादो बन्धनाय यद् 

विचितं कम स्थास्यति तदपि तद् वस््रानुसाराद् भविष्यति, फलतः 
ह, त्ति > € ठि + न २ 

खणन नौलधूम्ररक्तवत्तितस्च भविष्यति। त्वंदा रख्न्मिणो समादाय < 
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२८ ध्यायः । याचापुस्तेक | ९५१ 

१० तचेखौयेल् वंशानां नामानि खनिव्यसि। तेवां जाव्यनुसारात् रखकमगो 

१९ घन्नामानि तदन्यमणे ेषघन्नामानि खनिष्यसि। तन्मरखयोः शिल्यकम्मणा 
मावत् इखायेलो नामानि खनिष्यसि त्वं खशण्स्थालीभ्यां ता भंत्स्यसि। 

१९ इखायेलवंश्ानां स्मस्णायताद्वा मणी रखुफाद् उपरि निधास्यसि तेन 

हारोणः स्मत्त तेषां नामानि परमेशख्रसमन्तं खस्वन्धाभ्यां वच्यति । 

९३ त्वं ये खणस्थाल्ये करिष्यसि तदे निर्मलखर्णेन वर्तिते दे पङ्ुले छत्वा 

१४ ते स्थालीभ्यां भंत्स्यसि । | 
१५ शल्यकर्मणा विचार वत्तःपटीं करिष्यसि अर्थात् खफादः कमानसा- 
५९ रात् खणनीलधूमरर क्त वत्तितिखूचस्तां करिष्यसि। सा चतुरखा दिगुणा 

१७ भविष्यति तस्या दध्यं विस्तारख वितल्तिमाचौ भविष्यतः । मणिचतुः- 

९८ पंक्तिषु तां खचिष्यसि प्रथमपंत्ता चुणीपद्मरागताम्रमणयः। दितौयायां 
१९ मरकतनोलकान्तद्ीरकानि | टतीयायां लगश्प्रनीययिम्माकटादेलाः । 

२० चतु्यां गद न्तवैदूर्यसख्ग्येकान्ता ते खर्गेन खखपं तौ ` भन्त्स्यन्ते। रुते 
२९ प्रस्तरा रखायेल् वंशनामाथं तेघां नामान् सारात् दादश भविष्यन्ति 
९९ स॒द्धायामिव प्रतिपस्तरं दादशवंशानामेकेवं नाम स्थासटति । निमेल- 
९३ खणंन वच्तःपटीकते वत्तिंतण्टङ्धुले निमास्यसि ! वन्तःपद्यपरि दा खण- 

२४५ बलयो करिष्यसि व्तःपटोकाणयोस्ता बलयो भन्त्स्यसि। तयो बल यामध्ये 

२५ वत्तितिखणस्य दे षटड्ुले निधास्यसि । प्ट्धलया द मुरं स्थाल्या ब्धा 

९६ ख्पोादः सम्मुखस्थयोः स्कन्धाच्छाद कां श्येारुपरि निधास्यसि। खणस्य दा 

बलये निमाय वच्ःपटीकाणयोरेफादः सम्मृखस्थाभ्यन्तरे निधास्यसि। 
२७ अपर खणस्य दो बलये छत्वा र्पोदः पा्योरधः सम्मखे योजनस्थाने 
९८ रखफादा विचिचबन्धनोपरि च निधास्यसि। रफोादो विकिचर कटिबन्धना- 

परि तिषन्ती वत्तमपटी यदेपोादः स्खलित्वा न पतेत् तदथै वत्तःपटी 
२९ खबलयद्ये खफोादो बलवदये च नीलद्चण बन्धनीया । यदा हारोणः 

पमविचस्थानं प्रवेच्छति तदा परमेश्वरस्य समच्तं नित्यं स्मारयितुं स खद्ह- 
दये विचारवत्तःपद्यां नित्यमिखायेल्वंश्णनां नामानि वच्छति। 

२० त्वं विचारवच्हःपद्याम् ऊरीम्तुम्नीमे (दी्िसिडी) स्थापयिष्यसि, 
यदा इारोणः परमेशखरसम्मुखं प्रवेच्छति तदा हाराण्स्य द्ये तत् 

स्थासखति इारोणोा निद्यं परमेश्चरसम्मुखे इखायेल् वंशस्य विचारं 
खद्द ये वच्छति। 

३९ त्वम् ण्फादः छतसखपरिधेयवसेा नीलौ करिव्यसि । तन्मध्यस्थले 
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११५२ याचापुतकं । २६ अध्यायः। 

शिरःपवेशार्थमेकं छिवरं करिष्यसि वमे्छििवत् तच्छिाग्रं चतुरदिच्तु २२ 
तन्तु वायेन वीतं भविष्यति, तन्न कत्स्यते | तदएापरि चतुर्दिंच्त नील- २२ 
धूम्नरत्तादाडिमानि करिष्यसि खणकिड्धिनीख तन्मध्ये स्थापयिष्यसि । 

तदस्दश्ापरि चतुदिन्तु र्कंका खणकिङ्िनी ख्ककं दाड़मिफलञ्च २४ 

ख.स्यति । इखरसेवनकाले हारोाणस्तत् परिधास्यति वदा स परमे- २५ 

रसम्मखं पविचस्थानं प्रवेच्छति यदा च तस्मात् वद्धि भविष्यति तदा 
तच्छब्दः ओष्यते तेन स न मरिस्यति। 

त्वं निमलखणन पचमेकं करिष्यसि तदुपरि परमेशखरम॒दिश्य पवि- ९ 

चतेति पदं खनिष्यसि । मकुटोापरि स्थातु तन्नीलखूचण बद्वा मुकुटस्या- २७ 

ग्रभागे निधास्यस्ि। तत् इारोणस्य भाले स्थास्यति इखायेलः सन्तानाः ८ 
खमेध्यकमसु दाने च यदपराध्यन्ति तद् इारोणे वच्छति, यत् ते पर्- 
मेखरेण नित्यम् अनश्द्यन्ते तदथै तस्य भाले स्थास्यति । 

त्वं कापसद्धचेरुत्तरासङ्गष्णीयो करिष्यसि किन्तु कटि बन्धनं २९ 
सखचिना चिची करिष्यसि। 

हारोणस्य तानां छते कटिबन्धनोत्तरा सङ्ग करिष्यसि तेषां सोन्दरय- ४० 
श्भा उष्णीषान् करिष्यसि । दारोणस्य ततसुतानाच्च गाचेषु तानि ५१ 
वासांसि परिधापविष्यसि तानभिषपिचय पदे नियुक्तान् मेध्यां करि- 
ष्यसि तेन ते याजकत्वपदे न मां सेविष्यन्ते। तेषां नम्नत्वाच्छादनाय ४९ 
कटितो जङ्खां यावत् कटिबन्धनानि परिधापयिव्यसि। यदा हारोण- ४ 
स्ततसुताञ्च समाजावासं प्रविश्य पविचस्थाने सेवितुं वेद्या अन्तिकं 

यास्यन्ति तदा यत् ते$पराध्य न भिन्ते तदथं तदासांसि परिधा- 
स्यन्ति इारोाणतदं प्ययं खव नित्यविधि भविव्यति। 

२८ ऊनचिंशाऽध्यायः । 
९ याजकपावनबलिदानविधिः र८ नित्यं मेषश्यवकद्यबलिदानं ४२ इसखायेलीधचैः 

समं वस्तं तान् पावयितुं इञखरप्रतिज्ञानञ्च। 

याजनपदेमां सेवितुं खेषां पतत्वाय तान प्रति लमेतानि कमाणि 

करिष्यसि रकं निदाघवत्स मषा च ग्रदीष्यसि। किर ग्चून्यपु पान् तेल- 
मिखितान् किणवग्रून्यान् पिखकांखख तलाक्तान् किण्वग्रून्यान् ख्य. 

पिद्धकान् गोधमचणः करिष्यसि । पर्न्त तन् सख्कस्सिन डह्नकंस्थाप- 

चिल्ला उल्लकन सादं वतसं मघा चानेष्यसि | समाजावासदासान्तिके ४ 
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५ दारे.गं तत्षुतांखानीय जसः लपयिव्यसि। अपरः त्वं तानि वासांसि 
ग्रङोत्वा तनुत्तरासङ्गम् ण्पोदे। वस्रं रखफाद वच्दःपटीच्च इरोगं परि- 

९ धापयिष्यसि खफोादो विचिदचकटिनन्धनेन तं भन्तस्यसि । तद्दिरघ्यष्णोषं 

७ दत्वा तदुपरि पतमृकुटं दास्यसि । अभिषेका तेलं गट होतला तच्छिरो- 
८ $भिषेच्यसि । अपरं इारोणस्य सुतानानीय तान् उत्तरासङ्गान् परि- 
९ घापयिष्यसि | दरोणं ततय कटि बन्धनानि प्ररिधापयिष्यसि, तेषां 

श्रुूदखणष्णीषान् दास्यसि तेन ते निव्यं याजनं करिष्यन्ति, इत्थं इायोणं 
९० सख॒तं त्वं पृतं करिष्यसि। ततस्वं समाजावाससम्मुखे वतसमानेष्यसि 
९१९ हारोागस्तत्सुताख तदचतसशिरसि इस्तान् दास्यन्ति। त्वं समाजावा- 

९९ सद्दारान्तिके परमेखरसम्मखे तं वत्सं छत्यसि । तस्य किचित् एाणितं 

ग्ट हीतवा खाङ्ल्या वेद्याः ङ्घ दास्यसि ्वेदमले सव्वेप्राणितंनिषेच्छसि। 

९२ तदन्लापरिस्थितमेदो वकदुपरिस्थान्ताक्लावकं दा मेरुग्रग्थी तन्मेदज्चा- 
९४ दाय वेद्यां दोष्यसि। वत्सपललं चमं गामयच् शिविरस्य वहवो 

दाइयिष्यसि, खघ प्रायचित्ता्थका बलिः | 
९५ नन्तरं त्वं मेबयारेकमानेष्यसि दारोणतत्सतेस्तन्मेषशिरसि करे- 
९६ व्वपितेष॒ तवं॑तं मेषं छित्वा तच्छेणितं ग्टहीत्वा वेदयुपरि चवुर्दित 
९० विकरिष्यसि | मेषं खण्डं खण्ड छत्वा तदन्तं पद्रनि च प्रत्ताल्य खण्डश्ििर- 
श्न सारुपरि निधास्यसि। इत्थं त्वया वेद्यां छत् खमेषे ते तत् परमेखरस्य 

दोमखगनि्रवयम् अर्थात् परमेशखरोदेश्यं वङ्िकतनेवेद्यं भविष्यति । 
९९ अपरं त्वं दिती यं मेषमादास्यसि हारोाणएतत् सते्तन्मेषश्रिरसि करेव्व्पि- 
२० तेषु त्वं तं मेषं छित्वा तस्य किचित् पणितं गट ीता हारोणस्य द त्तिण . 

कणपान्ते तत्खुतानां दच्िणकणं प्रान्ते दच्तिणस्ताङ्रपरि दच्ति- 
णपदाङ्गषापरिच दास्यसि वेद्यपरि नतुदित्तु श्णितं विकरिष्यसि । 

९९ वेद्यपरिखशाणितस्याभिषेकाधंतलस्य च किच्चित् गरटद्धीत्वा इारोणस्य 

तद् वाससाद्धोपरि तेन साकं तस्य पुच्लाणं तेषां बाससामुपरिचतद् 

विकरिष्यसि तेन स तदासांसि तत्सुतास्तेषां वासांसि च पविच्ी 

२९ भविष्यन्ति । पञ्चात् त्वं तन्मेवस्य मेदो लाङ्लमन्लोप्ररिस्थमदो यछछदु- 

परिस्थान्ल्ान्ञावकं द मेरूग्रस्थी तदुपरि स्मेदो दटच्तिण्खान्धच्च ग्रहीष्यसि 

२३ यतः सपदनियोगाधावि भवति। ततः परमेशख्रर सम्मखस्थकिरशरन्यप प~ 

९४ उत्लकात् पुपमकं तलाक्तपिख्कं र्च्छपिखकञ्च ग्टहोत्वा हारोाणतत्- 

२५ सुतानां इस्तेष॒ दत्वा निवेदयितुं परमेशरसम्मुखे तानि दोलयिष्यसि। त्वं 
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तेवां करेष्यस्तान्यादाय परमेश्चरसम्मृखे सगन्धा हमवेद्युषरि 
तदन्तिके होव्यसि तत् परमेखरादेश्यमभिल्लतनेवेद्यं भविष्यति । 

पञ्ात् त्वं हासोणस्य पद नियोगाथंमेष वन्त आदाय परमेश्वर सम्मुखे २६ 
दालयिष्यसि तत् खण्डं तवां फ़ भविव्यति । तते हारोणस्य तत्सुतानाञ्च ३७ 

पदनियेागका ले दलितं मेष वच उत्तोलितः स्कन्धश्च त्वया पावयितये। 

तता नित्यविधिना इखायेलवं्रात् तद् हारोणततसन्ताना अधिकरि- रन 

व्यन्ति चतस्तद इखायलीयं दातव्यम उत्तलनीयनेवेद्यम अथात् तेषां 
मङ्लाथेकबलीनां मध्यात् परमेश्वराय दातव्यं उत्तीलनीवनेवेद्यं। 

दाशारे म्टते तन्मेध्यवासांसि तत्सुतानां भविष्यन्ति तानि परिधाय र 

तेऽभिषिक्ताः पद नियुक्ताश्च भविष्यन्ति । तत्सुतानां मध्ये यो जनस्तत्यदोन २० 
याजकः सन् समाजा वासमध्ये पविचस्थाने सेवितुं पवित स तद्ासांसि 

सप्तदिनानि परिघास्यति। 

त्वया तत् पदनियागाथमेषं ग दीत्वा तन्मासे पविचस्थाने पके दायाण- २१ 
तत्सुताः समाजावासद्ारे तन्मेषमांसं उल्लकस्यान् ततपपांखख मोच्छन्ते । २२ 

तेषां पद नियोगार्थं एएचायच्च यः प्रायखित्तं छतं तानि. ते भाच्छन्ते किन्त २३ 

कोाप्यन्यजाति जंनस्तानि न भाच्छते यस्मात् तत् स्वं पविचं वस्तु | तत्- २४ 

पदनियोगा्यमां सपूपवे यंदि मरातःपथ्धन्तं किञ्चिद वशि्टं तिरति तदं 
तद् वङ्िना दाहयिष्यसि तत् केनापि न भोच्छते यस्मात् तत् पविचं 

वस्तु | अदं यदत् त्वामाच्ञापयासि तद्त् कत्वा त्वं हारोणं ततसुतांञ्च २५ 

सप्तदिनानि पदे नियोच्छसि । तेन त्वं प्राय्ित्ताधं प्रतिदिनं पापाथे ६ 
वेवं हा्व्यसि वेद्ध प्रावचित्ते कुते तां परिष्वारिव्यसि पमावधितुं 
ऋअभिेच्छसि च। वेदि कृते सप्तदिनानि प्रायच्ित्तं छत्वा तां पावयिष्यसि ३७ 

तेन वेदिर्तिपयिचा मविष्यति वेदा च यस्य स्प भवति सोपि 
पवित्रा भविष्यति । 

त्वं नित्यमेकवर्घौयमेषश्एवकदयं वेद्यां देाष्यसि पतिदिनं तरक पात ३८ 

रुत् खच्छ सि सन्धयायामन्यसुत् खच्छसि । खकमेषष्वकेन सावां छिन्पाच- ४० 
चतुथ पनालाडिततेलेन मिधितं रेफापाचदशमांएमोधूमचूगे पानी- 

ववस्वरथैः छिनचतु्थी ण जाच्तार सच्च दास्यसि। दितीयं मेषवत्सं सन््यायां ५९ 

उत्सज्य परातःकत्तव्यानसारात नवद्येन पानीयवस्तना च सहितं तमत्स- 

च््यसि, तेन तत् परमखखर न्तिके वङ्किक्तसुगन्धिन वेद्यं भविष्यति | अद्ध ४२ 

यच त्वया साकं संलपितुं दश्नान् साच्तात् करिस्यामि तच समाजावास- 
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३० अध्यायः । या्ापुस्तकं | १५५ 

दारान्तिके युष्माकं पुरुषपरम्मरा परमेश्वरम् उदिश्य नित्यमिव्यं राम- 
नलिं दास्यति । 

४२ तचाहमिखायेल्वंशं साच्तात् करिव्यामि मन्मद्िन्नावासः पविची 
४४ भविव्यति। अदं समाजावासं वेदिच्च पावयिष्यामि मां सेवितुं इारोाणं 
४५ तत्तां पावयिष्यामि । इखायेल् वंशमध्ये वसन् तेषामीखरो भवि- 

४९ व्यामि । तेनाइमेव तेवां पभुः परमेश त्तेषां मध्ये वस्तुं मिसे त् 
तान् वद्िरानयमिति ते स्यन्ति तेषां प्रभुरुदमेव परमेश्वरः 

1 
२० चिंगाध्यायः। 

 . धपवदि कथनं ९९ जनगणखन्काल प्राययित्तकथनं ९७ पित्तलो यप्र्तालनपाज 

कथनं २२ पविचतेलकथनं ३४ रसुगचिद्रवयकथनं। 

९ त्वं पं ज्वालयितुं श्ष्टिमकाषटस्य वेदिं निम्मास्यसि । सा त्तेकदीधा 

९ स्तक विस्तता चतुष्कोणा इस्तदयाचा च भविष्यति वदुपरि शटङ्ाणिच 

२ भविष्यन्ति। तस्याः एष्ट चतुःपाश्चं टङ्ाणि च निम्मलखणन मण्डयिष्यसि 

४ तच्तुदिच्त खणकणिकां करिव्यसि । तददनदण्डयोराधारा्ें त्वं तस्य 

कणिकाधः पाश्योरुभयेः कोणयारन्तिके खगस्य दा वलयाग्रकोलकोा 

५ करिष्यसि, ता दण्डा श््टीम्कान निम्माय खेन मण्डयिष्यसि | यत्राहं 
६ त्वां साच्तात् करिष्यामि तत्साच्चेपरिस्थपापच्छादनसम्मुखे साच्चमञ्ु- 

षायाः समो पस्यविच्छद् वस््राग्रभामे तां निधास्यसि। इाराणस्तदु परि 

खगन्धिधूपं ज्वालयिष्यति परतिप्रभातं प्रदीपपरिष्करणकाले तं धूपं 
८ ज्वालयिष्यति । सन््यावां प्रदीपज्वालनकाले च हारो धूपं ज्वाल- 

यिष्यति तेन यद्माकं परूषपरम्प्रयां यावत् पर्मेशखरसम्मखे जित्य धूपो 

< ज्वालयिष्यते। ययं तदुपरीतस्घूपं वा इवनीयवस्त वान्धनवेदयं 

नात्खच्छय तदुपरि पानोयनेवेदयं न सेच्यथ। वघमध्ये इारोस रखकवार 

ततब्रटङ्ापरि पापार्थ॑प्रायञ्ित्तस्य रत्तं दत्वा पायश्ित्तं करिष्यति, युष्राकं 

पुरूषपरम्परां यावत् वर्वमश्ये तन्निमित्तं वारेकं परायश्चित्तं कारिष्यते, 

वेदिरियं परमेखरटृङावतिपृता। 

१९ परमेखखरोा मससमिद्ः वाचं बभाषे, इखायल्वर्स्य सख्या ज्ातुतषा 

१२ गणनकाले यथा कापि बाधा न जायते तदथं गणनकाल रकका जन 

१३ पररमेशखरान्तिके खखप्ाणाथं धायञ्ित्तं करिष्यति। तच यः किद्. 

गणितानां मध्ये पतिष्यति स पविचस्थानीयशेकलानुसाराद् अदं्ोकलं 
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११९ याचापुस्तकं । ३० अध्यायः। 

दास्यति विंश्तिगेखभिरेकशेकलं भवति तद ङंग्रेकलं परमेश्वरोयनेवेदं 

भविष्यति । विंश्लतिवतसरवयस्कः तदधिकवयस्ती वा यः कचिद् ५४ 

गणितानां मध्यमागच्छति स परमेशखरमुदिश्य तत्रैवेयं दस्यति । युद्ाकं ५४ 
प्राणाः प्रायछ्ित्तं कत्ते घनवान् परमेखरमुदिश्य अङधंरेकलाधिकं 
नवेद्यं न दास्यति दस्बिरूच्ानं न दास्यति | त्वमिखःयेल वंशात् ६ 
प्रायच्ित्तीयरूप्याणि गएदीला समाजावासकम्भाै निरूपयिव्यसि, 
तज्नैवेद्यं परमेखरसम्मखे य॒द्माकं प्राणानां प्रायच्ित्ताै इखायेल वंशस्य 

स्मरणायद्ध भविष्यति । 

परमेश्वरो मृससमवदत् त्व प्रच्तालयितु पित्तलेन पद्य॒क्तं पच्तालन- १५७ 

पाचमेक करिव्यसि तच समाजावासवेद्योमध्ये निधाय तच पयोार्ल 

दास्यसि। इाराशस्तत्स॒ताख तच इस्तपादान् प्रच्तालयिव्यन्ति। यदाते२० 
> = 

समाजावासं प्रवेच्यन्ति वा वद्धिं नवेद्यादिभिः परमेशखर सेवितुं 

वेदिसमोपमागमिष्यन्ति तदा ते वन्न स्रियन्ते तदथं तोयैः खान् 
द्चोतान् करिष्यन्ति । इव्यं यत्ते न म्ियन्ते तदथै निजदस्तपादान् २९. 
च्तालयिष्यन्ति विधिस्वं तस्य ततसुतानाच्च युरुषपरम्प्रसां यावत् 

स्थास्यति । 
परमेश्वरो मूससम वदत् त्वं उत्तमानि चछगन्धिवस्तूनि, यथोत् पविच- २२ 

इेकलानसारःण पद्धष्रतानि एेकलानि निम्मलगन्धरसान् तदङ अथात् २२ 
साद्धण्तदयश्ेकलानि गडत्वचः साद्धश्तदयष्कलानि सुगन्धिवचाः पञ्च २४ 

श्रत ए्कलानि खच्छग डत्वचाह्ि नकं जिततलं खसमीप्रम् नेष्यसि । र तस््वं २५ 

मर्दना पविचतलम् अथात् गन्धनणखिजां क्रियया क्तंतलं करिष्यसि 

तदभिषेकाथं पवि भविष्यति| तेन त्व समाजावासं साच्यमज्ञघाञ्चा- २९६ 

निेच्यसि माजनासनं तदीयं स्व्वपाचाणि दीप्तं तदीयसव्वेपाचाणि २७ 

च धूपवेदिं दामवदिं तदीयसव्वपाचाणि च प्र्तालनपाचं तत्पदञ्चा- ९८ 

भिषेच्यसि । सन्वार्येतानि वस्तन्यपि त्वया पविकी कर्व्यन्ते, तेन तान्य- २९ 

तिपविच्राणि भविष्यन्ति तेषु च यद्स्त॒नः स्पा जायते तदेव यूतं 
भविष्यति । त्वं हारोणं ततखुतांश्चाभिषिचय याजनपदरेन मां सेवितुं २० 

पावयिष्यसि। तवं इखायेलवंश वदिष्यसि युश्रक परूषपर्म््ररा यावत् ३९ 

मदटयें तद् अभिघेकाय पविचं तलं भविष्यति | मानषशरीर तेन २२९ 

नाभिषेच्यते तच्चिम्माणानुरूपं किमपि तलं न करिव्यते तदव पूतंयुद्मा- 
कमन्तिके तत् पूतं भविष्यति । किन्तु यः कञ्ित् तत्सदृशं तेलं क्यात् दद 
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३१ अध्यायः। याच्ापुक्तकं | १५७ 

यश्च तस्मात् किचित् नीत्वान्यजातिजनगाचरं दद्यात् स खलाकेभ्य 
उच्छिद्येत । 

२४ परमेखरो मूससं जगाद तवं सुगन्धिवस्तूनि गहाण अर्थात् गुग्गुलु 
नेखी बुन्दुरु गिम्मलसिक रखतनि खगन्िवस्तूनि समांशानि कत्वा 

२५ एटदाण। तेन गन्धबणिजां क्रियया छतं लवगाह्तं निम्मलं पृतं सुगन्धिधूपं 
९६ कारिव्यसि। तस्य किद्धित् चूँ छत्वा यादं त्वां सात्तात् करिष्यामि 

तच अथात् समाजावासे सात्ति मञ्जुषासम्मृखे निधास्यसि सरव युश्राक- 
२७ मतिपविच्रो भविष्यति । लं वं सुगन्धिघुपं करिष्यसि तच्चिम्माणव्यवस्था- 

नुरूपो धूपः खाये यु्माभि नं करिव्यते स युश्ाभिः पर्मेखराय पूतो 
देर गणिष्यते। यः खयं घ्रातुं ततसमं धूपं कु्ात् स ख लाकेभ्य उच्छिद्येत । 

₹१ एकचिंशेध्यायः। 
१९ अवासकम्भे कत्ते वित्सल्तेलादललोयावया नियोजनं १२ विश्रामवारं पविचत्रेन 

मन्तसाज्ञा ९८ ससस व्यवस्थायाः ष्रस्तरद्ूयद्ान | 

९ परमेखरो मसुसमिदः जगाद पश्याद्ं यिह्दावंश्रौयं हरस्य पन्नं 
३ ऊरः पच वित्सलेलं नाम्नाहतवान् । शिल्यकम्मणा नपर्यं अथात् 

४ सुवण रूप्यपित्तलतच्तशखचन1!यमणिकत्तनकाषतत्तणादि सव्वं प्रकारशिल्य- 

५ कम्म कत्ते तं बुदिविद्याज्ञानकम्मकुश्लत्वद्ायकंने खर्स्यात्मना पूणम - 

₹ काम् | पश्च दान् वंश्जातादहीषामकस्य सुतमदलीवावं ततसहकारि- 
णमकाषै तदन्येषां ्ानिनां हदये ्ानमदां ततोाद्ंत्वां यान्धाज्ञापयं 
तानि ते निम्मास्यन्ति। फलतः समाजावासं साच्छमज्ञघां तदुपरिख्- 

= पापाच्छादनं आवासस्य सव्वपाचाणि भोजनासन ततपाचाणि निम्मल- 

दीप्तं ततपाचाणि धपवेदिं होमवेदिं ततपाचाणि प्रत्तालनपाचं 

१० तत्पादं याजनपदेन सेवनाय हाराणयाजकस्य तत्स तानाच्च सेवाथकानि 

१५ पविचवासास्यभिषेकायतेलं पतस्थानाव सखगच्धिघ्पञ्चयथा त्वामाज्ापयं 

तदनरू्पं ता निम्मास्यतः। 

१२ ततः परमेश्वरो मूससमवदत् त्मिखायेल्वंश्ाय कथामिमां कथय 

९२ यूयंमम विश्रामदिनमवश्यं पालयिव्यथ यतः परमेखरोदं यु्राकं पाव- 

कोास्मीति पनां तदेव मम युद्मत्पुरुषपरम्मरायाञ्च मध्ये चिक 
९४ भविष्यति । अता युयं विख्ामदिनं पालयिव्यय तत् यु्मभ्यं पुतं भवि- 

व्यति किन्तु यस्तद् अपूतं करिव्यति स नितान्तं घानिष्यते वः प्राणी 
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१५८ याचापुस्तकं | ३२ अध्यायः। 

तदिने कम्म वुय्धात् स खलोाकेभ्य उच्छद्ित । षडदिनानि कम्म करि- ५५ 
स्यते, किन्तु सप्तमदिनं परमरस्य प्रतं विश्रामदिनं, तदिखामदिने 

यः कम्म कुय्यात सोऽवश्यं खन्यत । इखायेलवंष्राा नित्यनिवमाथं १९ 
पुरुवपरम्प्ररायां मन्तुं विश्रामदिनं पालयिष्यन्ति। तन्मदिखायेल्वंश्र- ९७ 
मध्ये नित्यचिङ्रूपं भविष्यति यतः परमेखरः वडदिने नंभःएटयिये 

खषा सप्तमेन विखन्ाप्यायितवान्। 

पञ्चात् स तेन साकं कथनं समाप्य सीनयाद्री साच्पस्तरदयम ५८ 
अधात् इंअराङ्गल्या लिखितफलकर मूससेऽदात्। 

२९ दाविंशेध्यायः। 
१ मससा ;समचंलाकानां हारोखन सणप्रतिमानिम्माणं ऽ दू खरस्य त्रोधे सूसानिवेद्- 

न्च ९५ प्रस्तरद्यकरस्य सससा आगव्ररवरण १८ प्रस्तरद्र्यभञ्चन वत्सनाश्यन २९ 

हारोाणएसय निवेद नं २५ द वाद्धेकड्टननं ३० परभमेञ्चराय मससा निवद्नं परम- 

छरात्तरञ्च। 

व्रेरवलिा हणे मृससे विलम्बं विलाक्व लाका, इारोणस्य समीपे ९ 
मिलित्वा तमवदन् उत्तिटास्माकं छते अस्मद ग्रगासिने देवान् निम्माडि 
यते मिसदैश्णद् अस्मान् वदिरानयत् चो मूसास्तस्य किं जातमिति 
वयं नो विद्धः । हारोणस्तानुवाच तदि यूयं खखजायासुतकन्धानां २ 
कणेभ्यः सखंणेकुण्डलानि प्रमोच्य मदन्तिकिमानयत । तता लोकार्तेषां २ 
करणेभ्यः सु व णेवुःण्ड लान्धवमेाच हारोणान्दिकम् खानिन्धः स तेषां करेभ्य- ४ ̀ 
स्तान्यादाव मूषया निषिचय श्ल्पास्तेण तच्ित्वा वतसमेकरं निम्ममे, तदा 

लोकेरवादि दे डखायेल् वंशतवया देवो मिसरदेश्ात् त्वां वह्िरान- 

यत् सायं। इति विलोक्य दाराणस्तत्सम्मुखे वेदिमकां निम्ममे शखः ५ 
परमशखरोरेश्का महामद्ा भविष्यतीति घोषयामास च । परेहनि € 

लोकाः प्रद्यूघ उत्थाय होमबलीोन् मङ्गलायबलींश्च ददुः तता लोका 

भाक्त पात्धोपविषिखुः ततः कौडिवुम् उल्थिताः। 
तदा परमेश्वरा मूससमुवाच त्वमवरूह्य यादि यस्मात् मिसर्- ऽ 

टेप्रात त्वघानीता लोका श्वाः | खद्धं तान् यन्मा्मेमधि समादिश = 
तस्मात् ते तूगै वद्िभूताः यतस्ते खार्थमेकं निधिक्तवतसं निम्भाव तम- 
पृपुजन तस्मै बलीन् दत्त्वा कथितवन्त्च ह इखायेल्वं तव यो देवस्तं 
भिसरा वहिरुनयत् सायम् । परमेश्रोमूससमपरमवदत् अदं जना- «< 
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३२ खध्यायः। ` याचापुस्तकं | १५९ 

९० नेतान् अपश्यं पश्येमेऽती वाबाध्याः। तस्मात् त्वया च्तम्यतां च्यद्ं तेषां 
प्रतिकूलं कोाधं पञ्चास्य तान विनायिष्यामि,किन्त् त्वां मदाजाते मेलं 

१९ करिष्यामि। ततो मसा निजप्रभोाः परमेश्वरस्य सिधा विनीय कथित- 

वान् हे परमेखर त्वं यान् खलाकान् मद्ापराकमेण वाङबलेन च 
मिससे देष्णत् वहि रान यस्तेषां प्रतिक्रलं तया कध; कुतः प्रज्चालयिष्यते? 

१२ सोाऽखुभाव गिरिषु तान् नाशयितु मच्येलोाक्ञाद दवयितुच्चवह्िरानयत् 

इति मिखीयाः कुता वदेयुः ? भवान् प्रचण्डकेापात् परावत्ततां खलोाका- 
९३ नाममङ्गलकरुणात् विरमतु । त्वं येषां समन्तं खनान्ना पयं कुवन् 

यामतासर्काडवं युद्मावां वंशं वद्धंयिष्यामि यं देश्मधिच कथितवान् तं 

य॒श्मदंश्ग्यो दास्यामि ते तं सदाधिकरिव्यन्तीति ,कथवामासिथ तव 

९४ तान् दासान् इत्राहीम्-डसहाक्-इखायेलः स्मर | अतः परमेखरः 

 खलोाकान् पति यां दुगंतिं घटयितुं मतिं छतवान् तस्मात् यरमत। 

१५ तदा म॒साः साच्छप्रस्तस्दयं एएदीत्वा परादव्य गिरर्वाराइत् तया 

१६ पस्तस्यारुभययोः एष्या लिपिरासीत् । ता परस्तरपलकावीखरनि- 

१७ म्मितो तच खनित लिपिरपि तस्य। तता जनेरुचः एदे छते चि ददा- 

रूयस्तेषां कलरवान् सुत्वा मूससमवेचत् शिविर रणनादो भवति। 

१८ स उदितवान् रष जयध्वनेः शब्दा नदि पराजयष्वनेख श्दोा नहि 
किन्त मया गीतश्ब्दः अयते | 

१९ ततः स शिविरान्तिकं प्राप्य तं वत्सं लोकानां खव्ञ्च दद ततो 

मूसाः कोाधेन प्रज्वलितः खकरात् ता परस्तरा च्तिपन् गिरेमृले ता 
२० बभञ्च। ते निर्मितं वत्सच्चादाय वङ्किना दाहयामास धूलिवत् पिङ्का 

जले विकीय्ये इखायेल् वंशं पाययामास च। 
९९ मूसा हारों जगाद् त्वमेतान् यदेतत्पापं कारितवान् णते जनास्तां 
२२ परति तादृशं किमकावुः ? दारोणाऽवादीत् हे प्रमो कोाधं मा प्रज्वालय 
द जना इमे दुःटत्वतत्मरा इति भवता ज्ञायते । इमेमामवदन् अस्मत्छते 
+ अस्रदग्रगामिनोा देवान् निम्माहि यस्मात् मिसरोऽस्मान् वद्धिरानयत् 
९४ या मूसास्तस्य किं जातमिति वयं न विद्यः। तद्ाहमुदितवान् युश्माकं 

मध्ये यस्य वत्खणंमस्ति स तद् विमोच्य ददातु, तदा तेमद्यं तदददुः 
तस्मिन् मया वङ्क निच्िपते तस्मात् बत्सायं निरगात् । 

९५ मूसा जनानां नघ्नतवं टवान् यता हाराणस्तेवां रिपुमध्ये तान् अप- 
२९ मानयितु न्रीचकार ! तदामूसाःशिविरदार तिन् नभाषे परमेश्वर- 
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पच्तीयो वः स मामुपरेयात् तदा लेविसन्तानासतद न्तिके मिलिताः । स ९७ 
नवदत् इखायेलः प्रभुः परमेखर इति गदति यद्माकमेककोा नरः 

खखोारा खड बद्धा मध्येशििरम् रखकस्माद् दाराद्न्यद्वार यावत् 

यातायातं करतु ख्कंका जनः खखभ्वाटमिचसमीपवासिनोा न्त् 

तता लबैः सन्ताना म॒ससोा वाक्यात् तथा चक्रः, तददिने लाकानां चिसह- २८ 

खाणि विनेशखुः। चता म॒साचखवदत् युश्राकमेककोा जनः खखखपल्लभ्नाचादे २८ 
विपच्तः सन् अद्य परमेखरम्दिश्य खात्मानं पिच करातु तेन सास्मिन् 
दिने य्मान् आण्ीव्वदिव्यति। 

परेहनि म्सा लाकानाचचत्ते ययं महापापं छतवन्त स्दानीमद्ंर° 
परमेखरान्तिकम् आरोदामि वदि भवेत् तहिं युद्मत्मापस्य प्रायञ्ित्त 
करिष्यामि । मूसाः परमेखरान्तिकं प्रतिगत्यावादीत् इन्त जना ख्ते २९ ` 
महापापं कुर्वन्तः खाथे खणदेवतां निमेमिरे । यदि भवेत् तदि तेषां २२ 
पापं च्तमख ना चेत् तल्लिखितपु्तकात् मन्नाम छन्तेति विनवे दं । 
यरे मूससं जगाद यो मत्प्रतिन्रूलं पापमकार्घौत् द्धं खपुस्तकरात् २२ 
तत्राम क्तिष्यामि | अतो गच्छ यं देशमधित्वां श्दितवान् तं दशं २४ 

सलोकान् नय पश्च मदुतस्वद्ग्रे यास्यति किन्त्व दं दण्डदि वसे तान् दण्ड- 
व्विष्यामि । लोका हारोाणं वत्सं निरस्मापयन् तस्मात् परमेश्वरो ३५ 

खोाकान् व्याजघान। 

* 
२२ चयस्विंशश्याय :। 

९ जनैः साकं यातुं दंञ्ररानिच्छा ४ जनानां दुःखं ऽ शिविरवद्िरावासनयनं ९ 
ततरे्वरोात्तरं २ परमेश्वराय मूसोनिवेदनं ९८ परमेञ्चरपशा्नागद् शेन । 

ततः परमेखसेा मससमवादीत् गच्छाद्ं त्वदरंश्णय देशमिमं दास्था- ९ 
मीति वाक्वेनाहमित्राद्ीम इस्हाका याक्रूवः समीपे यं दष्मधि शपथं 

छतवान् त दुगधमधुप्रवाह्िरेशं गन्तुं मिसदेग्रात् त्वयानीतजनान इतो 

नव । त्वदग्रेदं दुतं प्रहित्य किनानीयडमोारीयङडित्तीयपिरः)षीयहहिव्वीं 

ययिवृूषीयान् दरूरयिष्यामि। अहं युद्मन्मध्ये न यास्यामि यता यूयम- इ 
नाध्याः, चेदद्ं मार्गमध्ये युष्रान् संदइरेयं। 

स्ति दुव्वाक्यं खत्वा लोका विलेणुः कोपि खश्रीरेो$लङ्कारः न ४ 
मरिदधोा । यतः परमेचरो मूससमुवाच त्वम् इखायेल् वंशान् इति ५ 
वद युयमबाध्याश्चेदहमेकनिमेषेण युश्मन्मध्यं गत्ग युष्मान् संदरेयं 
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अता युयं खंखदहादाभरुणानि मोचयत, पञ्ात् युश्रान् प्रति यत् 
€ कत्तेवयं तद इं विवेच्यामि । इखायेल्वंश्ए आ हारेवदिसमीपात् खाभर- 

णानि द्वयामासुः। 

° ततोमूसा आवासमादाव श्िविराददिः शिविराद् दूर च निदधे 
तन्नाम समाजावास इति चक्री; तत्कालमारभ्य परमेशरान्वेषिणेा 

न जनाः शिविरादद्िः समाजावाससमीपं गच्छन्ति ततायदायदाम्सा 

ऋअवासान्तिकं गच्छति तदा सव्व लोका उत्थाय खखटष्यदारे तिष्टन्ति 
यावच्वमूसा खवासंन प्रवि्ति तावत् ते तं समालाकन्ते। 

९ मूसा यदा यदावासं प्रविशति तदा तदा मेघस्तम्भा ऽवरद्या- 
९० वासदारे {वतिते परमेश्वरो मूससा साकम् अलपति च। तत 

आखवासदारे स्थितं मेघस्तम्भं ट्टा स्वै लाका उत्थाय प्र्मकशः खोय 
९९ दूव्यद्वारो तिष्ठन्तः प्रणमन्ति । मनुष्यो यथा मिकेण समं संलपति तथा 

परमेखरः सम्मृखे तिष्छन् मूससा साकं संलपति, तता मृसाः शिविर 
प्रलयागच्छति, किन्तु तस्य सेवको नूनस्य युक्ता युवा विद्ग्रूय खवास- 
मध्यान्न वदि गच्छरूति। 

९२ मूसाःपरमेखरः जगाद पश्य त्वंलोकानतान् नेतुम् मामा्ञापयसि, 

किन्तुममयं सहायं प्रेरयिव्यसि त्वया तत्परिचये मद्यं न दत्तस्तथापि 

१२ नाम्नाहंत्वां जानामि ममदट्च्रा त्वमनग्रहपाचमिति कथयसि। भं 
यदि तव दृच््ानुग्रहपाचं भवेयं तदहं विनये यदहं त्वां ञातुं क्रीमि 
तव दश्रानुग्रहं प्रा्रोमि तदधंमां खमा ्ापय, रुषेव जतिक्तव 

५४ लोका इति स्मर च। तदा स उक्तवान् यो ममैव वदनखरूपः स त्वया 
९५ साकं गमिष्यति, त्वामदं विश्रामविष्यामि । ततः स कथितवान् यदि 

तव वद्नखरू्पा मया साकंन गच्छति तदि तवम् अस्मान् इतामानय। 
९६ यतोदं तव लाका तव दृश्यानुग्रहपाचाणीति केन ज्ञायते? किम् 

अस्माभिः सद तव गमनेन नड? तयात्वे {हं तव लोकाश्च एवथिव्याः 

९० सव्वलाकेभ्यो विषेषलेाका भवेम । परमेश्वरो मूससमवदत्, यामिमां 
वाचं त्वमकथयः, तामप्यवश्यं सघयिष्यामि यत्वं मम टच्यानग्रद- 
पाचम् अदं नाम्ना त्वां जानामि। 

१८ ततः सोवदद् अदं विनये त्वंमांखमद्दिमानंदश्रय | परमेश्वरोवदद् 

१९ अहं खसव्वात्तमत्वं तव सम्मखन गमयिष्यामि त्रत्सम्मखे परमश्वरस्य 

नाम प्रचार्विष्यामि च; अदं यस्मिन् अनुग्रह चिकोघामि तमेवान्ग्- 
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९६२ यात्ापुतकं | २४ अध्यायः | 

हामि यं दवितुम् इच्छामि तमेव दये। खपरमुक्तवान् मन्मुखं जष्टं त्वया २० 
न ण्रक्यतेमां दृष्टा केपि न जीवति। परमेश्वर उवाच पश्य ममान्तिके २९ 

स्थानमेकमस्ति त्वम् रखुतत्पव्वेतोपरि तिषट। तच त्वदन्तिकेन मन्मदहस्नो २२ 
गमनक्ाले$द्ं त्वां गिरिगङरे निधास्यामि मम गमनस्य रषं यावत् 

करण त्वामाच्छादयिष्यामि। मया कर उत्तालिते त्वं मतपच्वाद्धागं रदं 

जच्यसि किन्तु मन्मुखं कोपि जद्टुंन शकोति। 

३४ चतुसिंगेध्यायः। 
९५ परस्तरद्रयमादटर्ाखं म॒ससः पव्वतगसन ४ परमञ्रण सखनामप्रकाशणग ठ मसानि- 

वदट्न ९० परमश्चर्त्तर ९८ ननाष्रकाराज्ञा २९ गिरेरवरादणएकाल मससास्य- 

तजःत्रकाश्नच्च। 

ततः परमेश्वरो मूससमवदत् त्वं युव्यैवद् दे घर्लरफलय खन, त्वया 
भम्र प्तस्यो यावा वाचे लिखिता चासन् ताः सव्वोः प्र्श्यार- 
नयोार दहं लेखिव्यामि | तवं पातः सल्जनमानः प्रभाते सीनयपव्वेतमारूह्य 

तत्के मदन्तिकमु पस्थास्यसि । किन्तु त्वया साकं अपरः के।प्युपरि नाग- 

च्छतु खतत्कुत्खपर कोपि न दृश्येत गेमेवादयेोऽप्येतदद्धिसम्मुखे न 

चरेयुः। 

मूसाः यूव्वेवत् प्रस्तरदयं खनित्वा प्रातरुव्याय कराभ्चां प्रस्तर यं 

ग्टद्धीत्वा परमेखराक्ञानुसासात् सौनयाद्ुपरि गतवान् । परमेश्वरा 

मेचेनावरद्य तच तेन साकं सिता परमेश्वरस्य नाम प्रचारयामास। 

पर मेर स्तस्य समन्तं गत्वा डद प्राचारयत् परमेश्वरः षुः परमेशखरः 

छपालरनगादकश्विरसह्हिणख दयासव्याभ्यां परिपुणेः। सहखाणि 
परुषान प्रति दयाकारी अधम्माज्ञालद्कनपापानां च्तमाक्लत् किन्त तद्- 

ग्डछत् टतीयचतुथंपरूघान् यावत् पनच्लपाच्लान् परति पिदटपरुषाणं 

पापफलदाता च। 
तता मसाः शीघं भमा पतन् वं प्रणमन् भजंखख कथयामास हे प्रभो 

यद्यहं तव दृच्छानग्रहं लभेयं तदि विनये दहे मम पभो भवान् अस्नन्म- 

ध्यमागच्छतु खतल्लाकेष्वबाध्येष्वप्यस्माकमघम्मपापे परमाच अस्मान् खाधि- 

कतानिवानग्टह्ातु। 

तदा स उक्तवान पश्या नियममेकं करामि सव्वएटथिवयां सव्वजग- 

न्ध्य यादष्रानि कदापि नाक्रियन्त तादगाख्वष्याणि कम्माणि तव सेव्व- 
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लाकानां समत्तं करिव्यामि तेन येषां लोकानां मध्ये तमसि ते परमे- 

खरीयां क्रियां रचयन्ति वसात् तवान्तिकं यत् करिव्यामि तद् भयङ्करं। 

९९ अद्याहं त्वां यदान्ञाप्रयामि तच मनो निघेडि ; पश्यादं इमारोय- 
किनानीय-दित्तीय-पिरिवीव-डिव्वोय-यिवृषोयान् जनान् तव सम्मुखाद् 

९२ अपसारयिव्यामि । किन्त्व वधेडि यं टश त्वं यासि तदेश वासिभिः साकं 

९२ नियमंमा कार्षीः ना चेत् युश्मन्मध्ये स उन्मायरूपो भविष्यति। किन्तु 
त्वं तेषां बेदी भँच्छसि तेषां घतिमा भंच्छसि चे्रच्तां ख क्टेतस्यसि । 

१४ खगारवसच्तोति नाम्ना विख्याता वः परमे्रः सर्व खगोरवं रच्तति 
१५ तस्मात् त्वमन्यदोवंन परणस्यसि। नो चेत् तदेशवासिभिः सह त्वया निवसे 

छते वदा ते खदेवैः साकं व्भिचरन्ति देवेभ्यो वलिं ददति तदा केन- 
१६ चिच्निमन्तितस्वं वलिं भक्तिव्यसि खपुच्लाणां छते तेषां कन्धा ग्र दीव्यसि 

खदेवेः साकं अभि चरन््यस्तेषां कन्धास्तव सुतान् खदेवैः सावं यभि- 
९७ चारयिव्यन्ति | त्वं खाथं निषिक्तं कामपि प्रतिमां माकार्षीः। 
१८ त्वं किरवश्यून्यपूपानां महं पालयिष्यसि खावौव्मासस्य यदा यत् 

कत्त आज्ञापय ज्रदत् सप्त दिनानि किण्व ्रून्यपूपान् खादिष्यसि, यत- 
९९ स्तदावीव्मासे त्वं भिसर्दशाद् वदिरागमः। सर्व्वं प्रथमजाताः पुच्ला 
२० गोमेवपुंवत्साच्च मम । किन्तु गदभवत्सं मेववत्समूल्येन मेचयिष्यसि 

यदि न मोचयसि तद्धि तस्य गलं भंच्छसि त्वदीववंश्पयमजान् 
सव्वान् सुतान् माचयिष्यसि | कोपि रिक्तइस्ता मत् सम्मुखं नापतिङत्। 

२९ त्वं वडदिनानि कम्मे करिव्यसि किन्तु सप्तमे दिने विख्मिष्यसि 
कर्णश्स्यककरनकालयारपि विखमिष्यसि। 

२२ त्वं सप्ताहमदम् अथात् ओधूमसंग्रहणस्य प्रथमपालमद, तथा 
ववोन्त्यभामे फलसंग्रहणस्य म ह करि व्यसि । 

९२ युष्राकं तावन्तः युमांसा परति वषेम् इखायेलीखरप्रभुषरमेशखरस्य 
९४ साच्तात् चिरूपस्थास्यन्ति । अदं त्वत्सम्मखादन्यजाती दंवचिग्यामि 

त्वत्सीमां विच्तारयिष्यामि वषैमथ्ये चिः खप्रभः परमेश्वरस्य सम्मृखं 
उपस्थातुं त्वयि गते त्वदेशं परति कोापिन लाभं करिष्यति 

९५ त्वं किण्वेन समं वले रत्तं नात् खच्यसि निस्तारमद्धीयं वस्त॒ 
९२९ प्रातयावत् केनापिःन रक्तिष्यते। भूम्याः पथमजातफलानि खप्रभुपरमे- 

रस्य ग्टहमानेव्यसि च्ागवत्समांसं तस्य माटदुग्धेन समं न प्यसि। 

९७ परमेश्वरो मूुससमवदत् त्वमतानि वचनानि लिख यत खतदचना- 
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नुसारात् त्वया इखायेन्लकैश्च सावं मया निवना निरुनाचि। मूसाः २० 
परमेखरेण साकं तच चत्वारिंशत् दिवाराचीरन्नं न भुक्ता तायं न 

पीत्वा तस्यो स पर्तरयेा निंयमवाक्यानि दश्एच्ा लिलेख । 

पश्चात् सीनवगिरे मस सोऽवरोहणकाले स साच्िपस्तरकरः सन् २९ 
गिरेरुवरूराद किन्तु परसेरेण समं कथाकथनकाले खास्यं दीभिमद- 
भूदिति मूसा न विवेद । यदा रोण इखायेलः सन्ताना मूससं ३० 
ददुः, तदा तदास्यचम्मै दी्िमदासीत् तेन ते तदन्तिकं यातुं विभ्धः। 
किन्तु मूससा तेष्वाहतेष हायाणः समाजाध्यच्ताश्च तदन्तिकं पत्यागताः ३१ 

तता मसास्तः समं समलपत् | अपरम् इखायेलः सव्व वंशे तद- दर 
न्तिकं गतेषु स सोनयाो परमश्वरोक्तान्नास्तेभ्या ददा । तः साकं दरं 
मूससः संलपनस्य समाप्ता सत्यां स खमुखमाच्छादयत् | तत्काल- २४ 

मारुभ्य स परमेश्वरेण साकं कथां कथयितुं पविश्य वहिरागमनप्धेन्तं 
तद् वस्त्रं मोचयति बहिरागत्य परमेशखरस्य सव्व खाज्ञा इखायेल् वंशां 
वदति च। तेन मूुसस आस्यचम्मे दीक्षिमदभूदितीखाधेलवंग्रास्तस्थास्यं २५ 
प्रति दक्पातं कत्वा पश्यन्ति तता मूसाः परमेखरेण साकं संलपितु 

यावद्न्त नं गच्छति तावत् खास्यं वाससा पुनराच्छादयति। 

२५ पच्चिंशेध्यायः। 
१९ विश्रामवारकथनं ४ दूष्याय देयं वस्त २० द्थवस्त् दातुं जनानां प्रहत्निः ° तत्कम्म 

कन्त वितसल्लादलोयावया नियाजनं । 

तता मूसा इखायेलीयवंश्ानां छत्लससमाजं मेलयित्वा जगाद, ९ 

परमेश्वर रतानि वाक्यानि पालयितुं युश्नानादिशत्। युवं बड्दिनानि 
कम्मे करिष्यथ किन्तु सप्तमं दिनं युद्माकं पूतं परमेखसोदेश्यं विश्राम- 
दिनच्च भविष्यति तददिने यः कचित् कम्मं करिष्यति स घानिच्यते। 
ततो युयं विश्रामदिने खखवासस्थाने वङ्किं न ज्वालयिष्यय। 

मूसा सखायेल् वंशानां सव्वेसमाजं युनर्वादीत् परमेश्वर डत्या- 
दिष्एत्। युयं परमेश्वराय खतो नेवेद्यं संग्टह्ीत तद् दातुं य र्षिव्यति ५ 
स परमेश्राय खणं रूप्यं पित्तलं नोलधूम्ररक्तवगख्च्छवस््राणिच्छागलोा- € 

© 

९ 

1 

५ 

मानि रत्तीरतमेषचम्माणि तद्प्रचम्माणि श्टीमकारानि दौपायतलं 

च्भिषेकायतलाथं सुगन्धिधुपाथच्च गन्धद्रव्याणि रपोद् वत्तःपच्यथं हरि- 

न्मण््रादयः खचनीबमणय रतानि निवेदनीयानि वस्लृन्यानेष्यति । युष्ाकं ९० 
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सर्व्व विज्ञजना अगत्य परमेखखरेणाक्षापितानि सन्ववस्तूनि निम्मान्तु, 
९९ अथंत आवासतदुव्याच्छादनमग्रध्थिफलकवदइनदण्डस्तम्भपदाधारा मञ््- 
१२ बातददनदण्डपपाच्छाद न विच्छेदवसनानि भजनासनतददहनद्ण्डना- 

९४ नापाचद्शनपुपा दौष्ययदीपर्च्ततत्पाचदोपदीपायंतलानि चधपवे- 

१५ दितद्वदनदण्डावभिषेकाथेतलसुगन्धिधूपावासप्रवेशदाराच्छादनवस््राणि 

९६ दामवेदितत्पित्तलजालवइनद्ण्डनानापाचाणि प्रच्तालनपाचतत्पादा 

९७ प्राङ्गणय वनिकातत्स्तम्भपद्ाघा राः पाङ्गणदाराच्छादनवसनमावासप्राङ्ग- 

९८ णयो रज्नुकीलाः पविचस्थानीवसेवाये वस्त्राणि चायता इासोणया- 
१९ जकाथंपूतवस्त्राणि याजनपदसेवाथंतत्सुतवासांसि च सव्वीणयेतानि तेः 

क्रियन्तां | 

२० अनन्तरं इखायेलवंश्रानां समाजस्थाः सन्नं लाका मससः सम्मखात् 
२९ प्रतस्थिरे। तता येषां मनःसु प्रत्तिवाज्छं अभूतां ते समाजावासस्य 

जनिम्माणायं ततसम्बन्धीयेश्रसेवाधं पविचवस्तायञ्च परमेश्वराय नवे- 

२२ द्यम् आनिन्युः | पुरुषस्तीणं यति प्रङत्तमनस असन् ते सव्व समागव्य 

वलयकुण्डला रीय क हारान् खणालङ्ारान् अआनिन्यः ये परमेखखराय 

२२ नवेद्यमानिन्युस्ते सव्वं खणमयं नैवेद्यं निवेदयामासुः येषां नोलघुम- 

रक्तवणद्च्छयवस्ाणिच्छागलामानि रक्तौक्लतमेषचम्माणि तदशचम्माणि 

२४ चासन् ते सर्व्वं तान्याजिन्युः। येन रूप्यपित्तलापद्ार अआनीतःसपर- 
मेखराय तं निवेदयामास, यस्य चान्तिके श््टीम्काणमासीत् स 

२५ सेवनकम्मीथै तदानीतवान्। नुदिमल्यो नायः खकरेः खूच्ाणि निम्भाव 
९२९ नीलधूम्रक्तवगंखचाणि ख्य वासांसि चानिन्युः । परत्तमनसे बुद्िमद्यः 
२७ स्ियभ्छागलाम्ना खचाणि चकः। र्पादरो वक्तःपद्याख्च छते ऽध्यच्ता 

२८ इरिन्मणादौन् खचनाथमणोन् दीपाथमभिषेकतलाथं सुगन्धिधपाथच्च 

२९ गन्ध्रव्यतले समानिन्युः। इखायेला वंप्ण इच्छातः परमेशखरमद्दिश्य 

नवेद्यम् खानिन्यः फलतः परमेखखसे मसोादारा यद्यत् कत्तमादिदोश 

तत्सव्वभ्यः कम्मभ्या यस्य यस्य परुषस्य स्तिया वा मनोावाच्छाभूत् ते 

नवेद्यम् आनिन्यः। 

२० मूसा इखायेल्वंशं पुनरुवादोत् पश्यत यिद्धदावंशोवद्करस्य पोचम् 

२९ ऊरः पुच्लं वित्सलेलं परमशखरो नान्नाङृत । विद्यया नद्या ज्ञानेन 
द नानाशिल्यकमं चिचकमं खणगंरूप्यपित्तलानां खननं खचनार्थमणिखननं 

४ न € € € * 
२ नानाशित्पाथेः काङखननञ्चेतानि कमाणि कर्तुम् इशरीयात्मना तं पुर 
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१६९ याचापुस्तकं । २६ अध्यायः। 

यामास। खतानि श्च्तियितु तस्य दानवंशौयादीषामकस्य खुताहली- २५ 

यावस्यान्तःकरण प्रावत्तयत्। खनितुं शल्यकम च कत्त नीलधुम्ररक्त- २५ 

वगद्च्यखचः खूचिकमं कत्त तन्तवायस्य कम कत्त तदन्यशिल्यकम 

चिचकम च कन्तः तेवामन्तःकरुणानि विद्यवा मय्येष रयत् । 

(९ 

रेद् षरविंगाध्यायः। 
१ कम्मेछतां कछतद्रवयसमपेणं ४ अन्यकम्प्र कत्त निवारणं ८ किरूवा यवनिका- 

कथनं ९४ कागल्ामोययवनिकाकथनं २० फलककथनं २९ अगललकथनं २५. 
विच्छद वास कयन ३७ दुः प्यद्राराच्छछाद्नवसनकथनञ्च। 

अनन्तरं परमेखरस्य सव्वाज्ञानु सारेण पविचस्थानस्य सेवनकमम कत्तं १ 
येभ्यः परमेखरो विद्याबद्धी अदात् ते वित्सलेलादहलीयावादयः सव्व 

सदिवेचका जना परमेशखरस्य सव्वं कमं कत्तम् आरेभिरे । मसा वित्- २ 

सलेलाइलीयावा परमेखराद् अन्तःकरणप्राप्तविद्यान् जनान् येषाञ्च कमं 

करगायागन्तं प्रखत्ति जाता तं सव्वान् अङ्त। पतस्यानस्य सेवां ३ 

तत्िम्माणथंच्च इखायेल्वंप्रा यानि वततन्धानयन् तानितेमससोा<ग्टह्हन्, 

तदा लाकैः प्रतिप्रभातं तदन्तिकं खेच्छया तदधिकानि डवयाण्यानीतानि। 

अपर पुतस्थानस्य सव्वेकमकारिणा विज्ञलाकाः खंखकम्मत आगत्य ४ 

मससमवद्न्, परमखरोा यद्यत् निमातुम् खदिष्त् तताधिकानि ५ 

सवाथयाणि लाकरानीयन्ते। तता मसा आदिश्य शिविरस्य सनव्वच ९ 

घाषयामास पुमान् स्त्री च पूतस्थानाथ निवेदनीयं वस्तुन नासादयेत् 
ततो लोका अनेतुं न्यवत्तन्त | यतः सव्वकर्मकरणाय प्रचुराणि तताऽधि- 9 
कानि च वस्तूनि तेरानीतानि । 

कमकारिविच्ता जना वत्तिंतरच्ाखूचे नौँलधूस्ररत्तावगेखचैश्च ८ 
ऋअवासस्य दश यवनिकाश्वकुस्तच्र किरूवाछतिशिल्यकमं चकरुः। पति- ९ 
यवनिकावस्त्रं अद्टाविंशरहस्तरेष्थं चतुदंस्तविस्तारं स्व्वाणयेकपरि मा- 
णान्यासन् । तासां पच्च ववनिका योजयामास तदन्याः पच्च यवनिका ९० 

याजयामास । संयाक्तवययोः शेघय वनिकयेरेकस्या अन्ते नीलखचपुटि- ११ 
काश्चकार, तदत् संयोक्तव्ययोः एेषयवनिकयो दितीयाया अन्तेऽपि 
चकार। प्रथमववनिकायां पञ्चाएत् पुटिकाञ्चकार, संयोक्लव्यदितीय- ५२ 
यवनिकाया अन्तपि पञ्चात् पुटि काश्चकार ताः पटिकाः समवत्तिन्यः। 
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२९ अध्यायः। या्ापुस्तकं | १६७ 

१३ ततः स खण॑स्य प्चात् ग्रस्थीन् निम्माय ते यवनिके समयोजयत् तेनेक 
अावासभूत्। 

१४ आावासोादेमाच्छादयितुं छागरोभ्नामेकादश्र यवनिकाश्चकार तासां 

९५ खकेकयवनिका विंशडस्तदेष्यौ चतुहस्तविस्तता ता रकाद यवनिका 
१९ समपरिमाणा असन् | स पञ्चयवनिकाः एकत्वेन षडयवनिकाञच 
१७ एकत्वेन समयोजयत् । संयोक्तव्ययोः शएषयवनिकयोरेकस्या खन्ते 

पञ्चात् खचपटिकाश्चकार तदत् संयोक्तव्यदितीयववनिकाया अन्तेऽपि 

९८ पञ्चाशत पुटि काकार । संयाज्य दूव्यमेकं क्तेः पच्चाशत् पित्तलग्रस्थीन् 
१९८ चकार । अपर स रत्तीछतमेषचम्मभि दरव्यच्छादनमेकं तदुपरि तडश- 

चम्भभिरन्यदाच्छादनच् छतवान्। 
९० ततः स श्ष्टीमकाणेन अावासस्य दण्डायमानफलकानि निम्मेमे 
९९ ख्कोक पलक द्ग्हस्तद् धं साद्धस्तविस्ततं। प्रतिपफलकं परस्परं सम- 

द्रे दूरेदा द्धा पादावास्ताम् इव्यं स आवासाय सव्वेफलकानि निम्ममे। स 

२४ द्च्तिगदिकस्थदच्तिण्पाशखाय विंश्तिपलकानि निम्मम। तेधां विश्ति- 

फलकानामधञ्चत्वा(रिष्त् रूप्यपदाधारान् कछतवान. सन्वफलकायोा 
दधोर्दयोः पदबोः छते दौ दवै पदाधारो तदन्यफलकाधा दयो दयोः 

९५ पदयोः चते दे दो पदाधारो चकार । वअावासान्यपा्चीर्थम् अथात् 
९६ उत्तरपाश्वथं विंप्तिफलकानि निम्नमे। तेषां चत्वारिंशत् रूप्यपदा- 

धारा अथात् प्रतिफलकाा दै द पदाधारो तदन्यफलकाधो दो दै 
२७ पदाधारो चकार । खावासपख्िमपाश्धीधं वट फलकानि चकार । 
२न्खावासपचखात् पार्खकोण्दयाथें दे दवे फलके चकार। तयोर्ाभागे 

२९ संयत, तदत् ते शिरःस्थितं पथम बलयं वावत् संयुते, दयः काणयो- 

२० रिद्ःतेन कुतं। ततो <खा फलकानि,खककपालकाघेद्ोाद्ोा पदाघारो, 
इत्यं राप्याः षोडश पदाधारा खासन्। 

२९ ततः स श््टीम्काङनागंलान् निम्ने चावासैकेकपार््धफालकेषु 
२२ पञ्चागंलान् अन्यपाश्च॑फलकेघु च पञ्चागलान पञ्छिमदिकस्थपश्चात् पा्वैस्य 
३३ पालकेषु पञ्चालान् ददो । फलकानामेकस्मादन्ततेन्यदिगन्तं यावत् 

२४ मध्यवन्य॑म॑लं प्रवेष्यामास। स सर्व्वफलकानि खर्गेनामण्डयत् अगेल- 

स्थानाय खणेबलयान् निम्भोयागलानपि खणे नामण्डयत् | 
२५ ततः परस नीलधुमररक्तावन्तितख्चरे निम्मितं किरूबाकतिविचिचितम् 

३६ रकं विच्छेदवस्ं चकार | तदथ श्टीम्कारस्य चतुरः स्तम्भान् कुत्वा 
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१६९८ याचापुस्तकं | ३७ अध्यायः ¦ 

तान् खर्णेरमण्डयत् तदथं ख्गमयान् कोलकान् चकार रूप्येण तेषां 

चतुरः पद्ाधारान कुतवान् | 

स वासदाराथं नोलधुम्ररक्तवत्तितख्चेः खचिकम्मवत् रकमाच्छा- २७ 
दनवस्तरं निम्ममे। तस्य पञ्च स्तम्भान् कोलकांख चकार तेषां मृद्धः रेल 

2 (र द् शलाकाश्च खगे म॑ण्डयामास किन्तु तेषां पञ्च पदाधारन् पित्तलेन 
चकार | 

३७ सप्तचिंशेध्यायः। 
१ सञ्ञषाकथन € पापाच्छादनकिरूवकथनं ९० भाजनासनपाचयाः कथन ९७ दोपदटच्त- 

प्रद् (पाना कथन २५. धपवदि कथनं २९ पविचतेखलकथनच्च 1 

वितसलेल् श्ण्टीम्कादेन साडंदिहस्तदष्था साडंइस्तविस्तारां 
साड स्ताच्ां मञ्जूषां निम्माय तदन्तवहिखच निम्मलख मण्डयमास 
तच्वतुदिच्त खणकणिकां निम्ममे। चतुरः खणबलयान् निषिच्य तच- 

तुष करेष निदधे तदेकप्राश्चं दा बलया तदन्यपाश्चं च दा बलयो 

निदघे। शटीमकाणोया वहनद्ण्डा कत्वा ता खगन मण्डवयामास । 

मन्ञघां बाएं मञ्ज षापाखेखबलयेष ता वनद ण्डा प्रवेणयामास | 

स निम्मलखणन साडद्िदस्तद्ष्यं साद्धंहस्तविस्तारम् पापाच्छादनं 

निम्ममे। रखकखण्टख णम् आहत्य तद्ाच्छादनान्तयोा दा किरूवे( निम्ममे। 

खकस्मिन् परान्ते किरूवेकं, अन्यस्मिन् प्रान्ते किरूवेकं निहितवान् , 
व्याच्छादनस्य प्रान्तदये तत्संयुकषौ दै किरूवो निम्भमे। तो किरूवो 
पत्तान् ऊद्ध वित्ताग्यं ततपच्तैराच्छादरनमच्छादयामासतुः परस्परं 
सम्मखं कारयित्वा पापाच्छादनं घरति मुखे निदघे। 

. ¶ @ ~ ^< ० 

स श्टिमकारेन दिदस्तदी घं दस्तकविस्ततं साद्धहस्ताचमेकं भाज- ९० 

नासनं निम्ममे | तनच्निम्मलखशणन मण्डितवान् तचतुदिच्त खणकणिकां ५९ 

चकार | तदधे चतुदिच्तचतुरङ्लपरिमितं पाश्वकारू चकार तत्पाश्चे- ५२ 

कास्य चतुदिच्त खणकणिकां छतवान्। तदथं खणस्य चतुरा बलयान् ९३ 

चकार तस्य चतुगां पादानां चतुव्कोणेषु बलवान् बबन्ध, आसनवदन- १४ 

द ण्डाधाराथं तान् पाश्काषस्य समीपे बबन्ध । भोजनासनं वेषु १५ 
श्टीमकारेन वहनदरडे लत्वा ते खर्णेन मण्डितवान् आसनोापरि- १६ 
माचारयथे तस्तस्य पात्राणि चमसान् गालाधारान् निघेक्ञु पाचाणि 
निम्मेलखर्णेन निम्ममे। 
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९६८ अध्यायः | याच्रापुसतकं । १६९ 
२९. 

९० स निम्मेलं सखणमाहत्य दीपटच्तं निम्ममे तस्य काण्डः खा वनत्त- 
९८ लाधाराः कलिका पुष्पाणि तद् अभवन् दोपडच्तसयेकतः एखाचयं 

९९ तदन्यतख् खाच्यम् खुताः षट् प्खास्तत्पाश्वेयो निरगमन् | खकश्ण- 

खायां वादामयुव्ाक्नतयस्तयो गालाधारा रका कलिका युष्पद्वेकं तदन्य- 
ष्णखायां वादामपुष्पाज्ृतवस््रयो गेालाधासरा रुका कलिका पुष्मञ्ेक, 

९० दीपदच्तात् निगताख्च घट्शाखाखेतानि बभूवुः। दीपटच्स्य वादाम- 
२९ पुष्मारछृतवश्चतखो गोलाधारास्तत्कलि काः पुष्पाणि चासन् । तस्मात् याः 

बटश्टाखा निरगमन् तासां दयोः शखयोरध र्का कलिका अन्य 
्एखयोरुय रका कलिका तदन्य्खयोारध र्का कलिका चासीत् । 

९२ ताः कलिकाः एएखाश्च तद् असन् कतस दीपदो निम्मलसखगं- 
२३ निभ्मितः । तस्य सप्त प्रदीपाः कत्त्स्तत्पाचाणि च निम्मेलखनिभ्मि- 
२४ तानि। स ख्कतालान्तमितघखर्येन तं तदीयपाचाणि च निम्म॑मे। 
९५ स श्िटीमकाऱेन दस्तेकदध्यां दस्तेकविसतारां दस्तेकाचां चतुष्योणां 

२९ धूपवेदि निम्ममे त ष्टङ्गणि चक्रो । तामयतस्तटूद्भूमिं तचतु- 

व्माश्यान् तच्छङ्गाशि निम्मलखणन मण्डितवान् तच्तुदिच्त खगेकणिंकां 

९७ निम्ममे । तद्ददनद्णडख्यापनाय कणिकाघोा दयोः पाञयोः कोणयो 

२८ खशणबलयद्वयं निदधे । श्टीमकाणेन वहनद्ण्डा चक्रे सखणन च 
मण्डित वान्। 

२८ ऋपरं स अभिषेकां पूततेलं गन्धवणिजां कियानुसारात् खुचिं 
ख॒गन्धिधूपञ्च चक्रे । 

३८ अष्टचिंशेध्यायः। 
९ दामवेद्कथनं ८ पित्तलस्य प्रच्षालनपाच्रकथनं < प्राङ्गणएकथनं २९ निवेदित- 

सुष्यत्रवयकथयनच्च । 

९ स श्ण्टीम्कारेन पच्चदस्तरेश्यैः पञ्चस्तविस्तारां इत्तचयेचां चतु- 
₹ व्कोणां होमवेदि निम्मेने। तस्याख्तुषु कोणेषु श्टङ्ाणि निम्ममे शटङ्गणि 
२ तदंष्ण असन् तां पित्तलेन मण्डितवान्। अपरः वेद्याः सव्वंपाचं अथात् 

४ कटाहदर्वी द॒त्लीचिश्रूलकुण्डानि च पित्तलेन निम्भमे। वेद्या वारण्या 

५ मध्यं यावत् जालवत् कम्मण पित्तलस्य जालं निम्मेमे । वदनदग्डा 
€ निधातुं पित्तलीयजालस्य चतु कोणेषु चतुरो बलयान् निदे । 
° श्टीम्कारेन वहनदग्डा निम्माय पित्तलेन मण्टयामास । वेदिं वेष 

श्र {69 



१७० याचापुस्तकं | ३८ अध्यायः । 

तत्पाश्येाक्तो वद्धनदरडो बलये निदधे, फलक ्वदिम् अन्तःग्रन्ां 

निम्ममे। 
या योषिते समाजावासद्ारान्तिके सिषेविरे तासां पित्तलनिर््मिते = 

द्गः स प्रच्तालनपाचं तत्पादच्च निम्ममे। 
स प्राङ्गणं चक्रो दच्तिणदि शि प्राङ्णस्य दच्तिणपार्खवयवनिका वत्तित- ९ 

सूजैण एतहस्तास्तासां विंश तिस्तम्भान् पित्तलस्य विंश्तिपदाधारान् १५० 

रूप्यस्य स्तम्भक ल क्र लाका चक्र | उत्तरदिशि यवनिकाः एतस्ता- ५९ 

रासां विं तिस्तम्भान् पित्तलस्य विंशतिपदाघधासान् रूप्यस्य एला काश्च 

चक्री। पञ्िमाया यवनिकाः पञ्चाशत् हस्ता दश स्तम्भान दश पदाघधारान् ९२ 

रूप्यस्य शलाकाश्च चक । पूर्वस्या यूयं पास्य पच्चाष्बस्तदेध्थं; पाङ्गण- १२ 

दार सेकदि पाऽं पच्चदशडस्ता यवनिका स्तम्भचयं चीन् पदाधारान् १४ 

दारस्यान्यदिशेऽंच्च पञ्चदद्र दस्ता यवनिका चीन् स्तम्भान् चीन् पदा- १५ 

धारान् निम्मैमे । पराङ्गणचतु्दिंशणं यवनिका व्तितसूचनिम्मिताः । १९ 

स्तम्भानां पद्ाधाराः पित्तलमयाः स्तम्भानां कौीलकश्लाका रूप्यमयाः ९७ 

स्तम्भमस्तका रूप्यमरिडिताः प्राङ्गणस्य सव्वं स्तम्भा. रूप्यश्लाकाभिः 
संयुक्ताः । प्राङ्गणदारस्याच्छादनवस्त्र नीलधूमरक्तवत्तितखचैः खचि- १८ 
कर्म्मणा चकार तस्य दीर्घता विंशतिदस्ता, विस्तारो ऽथत उत्व 

पाङ्गणय वनिकावत् पञ्च हस्ताः । तस्य चतुरः स्तम्भान् पित्तलस्य चतुरः १५९ 

पदाधारान् रूप्यकीलकान् रूप्यमण्डितमूद्धा रूप्यश्रलाकाश्च चक्रो। 

आवासस्य पाङ्णचतुर्दिच्त सव्वेकीीलान् पित्तलस्य चक्रो | ८9 

अवासस्यायात् साच्िरूपावासस्य वस्तृन्धेतानि लेवीयलाकानां ९९ 

सेवाथें मूसस आज्ञानुसारात् हारोण्वाजकस्य सुतेधामरेण गणितानि। 
परमेखरा मूससं यदादिश्त् तदनुसारेण विद्कदावंश्जातो रस्य ९२ 
पल ऊरः पुन्न वित्सलेल् तानि निम्म॑मे । नीलधुमरक्तवत्तित्ूतैः २३ 

शिल्यकारी खनका विज्ञतन्तुवायो यो दान् वंश्जाताऽदहौषामकस्य सुत 
अदलीयावः स तत्सदकद् असीत् । पविचावासस्य सन्ठच सव्व- २४ 

काम्मेणि खणान्धेतानि व्यितानि अथात् पुतावासस्य ेकलानुसारात् 
ऊनलिंश्रत् तालान्ताः सप्तश्तानि विप्रात् कलानि परिमितानि 

नवैद्यस्य सव्वखणनि । तथा प्रविचावासस्य शेकलानुसारात् शतं २५ 
तालान्ताः सहखं सप्तप्रतानि पञ्चसप्तति शकलानि च परिमितानि 

समाजस्य गणितलाकानां रूप्याणि । विंश्तिवषेवयसास्तदधिकवयस्का २९ 
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३९ अध्यायः । यातापुस्तकं | ६०६ 

वा ये सादंपञ्चशएताधिकस इ खचयाधिकषट लच्त सङ्ख्यका जनास्तेषामे- 
ककन जनेनकका वेका अयात् पविचावासस्य शेकलानसारात् खद्धं 

२७ अद्धं एकलं दातव्यं । तः शत तालान्तरूप्यः पता वासस्य विच्छेद कव स्तरस्य 

च पद्ाघारा निषिक्ता: एतपदाघार छते एत तालान्ता अथात् खककपद्ा- 

र्न्धारकछ्लत रककतालान्ता वययितः। अवशः पञ्चसप्ततिसप्तशताधिक- 

सह खग्रकलरूप्यः स स्तम्भकौलकान् निम्ममे स्तम्भम् द्धा मण्डितवान् तान् 

२९ प्रालाकाभिः समयाजयच । नदेद्यस्य पित्तलाः सप्ततितालान्ताखखतुः- 

२० शताधिकसखदयशकलान्धासन्। तः समाजावासस्य दारपद्ाधारास्तस्य 
पित्तलमयी वेदि स्तस्खाः पित्तलमयं जालं वेद्याः सव्वेपाचाणि च निभ्मि- 

३९ तानि । प्ाङ्गणस्य चतुद ष्टः पदाघधारान् प्राङ्णद्ारपदाघधारान् खवा- 
सस्य सन्वेकी लान् प्राङ्गणचतुदिं शः सव्वेको लाख निम्ममे। 

३९ ऊनचल्नारिशेध्यायः। ` 
९ पविचवस्राणामफाद् ख कथनं८ वक्तःपटोकथनं २ एफादा वस्रकथनं २७ उष्णोषा- 

द्कथनं ३२० पविचमुकुटपत्रकथयन ३२ आवासस्य सव्वेकम्मसमाप्रनञ्च। 

९ अपरः पृतस्थानसेवार्थं लेके नींलधूमररक्तसूवै वासांसि छतानि 
विशेषतो मससं परति परमेशखरस्य निदेशणनसाराद् हारोणयं पतवा- 

२ सांसि निम्मितानि | खंणन नीलघूम्ररक्तवत्तितख्चखतरेफोाद् निम्ममे। 

२ खणमादत्य पच छत्वा विचिचकम्मेणा नीलधूम्ररक्तखच्छवस्तस्य मध्यं 

४ वातुं चाणि छ्ंतानि। रखपोदो योजनाय तः खन्धपद्या छते, तयो 

५ प्रान्तदयेन तत् समयोजि। मूससं प्रति परमेश्वरा्ानुसारात् ख्पोद् 

उपस्थं विचिचकटिबन्धनं तत्कम्मानसारात् खर्गेन नीलध्सरर क्तव्ति- 

ई तर्च निगम्मितं | ते खनितमनावत् इखायेलवंश्णनां नामभिः खनित- 

ऽ रिन्मणी खणस्थाल्यो बबन्धुः । रफादः स्कन्धपच्योरूपरि ता निवेशया- 

मासुः मससं प्रति परमेखराल्लान॒साराद् इखायल्वश्स्य स्मरणायं 

पस्तरावेतावभतां | 

८ रख्फोदवत् सखन नीलधम््र्क्तवत्तितिषचंख विचिचकम्मणा वच्तः- 

९ पटं निम्ममे । सा चतुरखासीत् ताच्चते दिगुणीलत्य द्ध्य विस्तारे च 

१० पारेणपरमाणां चक्रः। चतुःपंक्तिमणिभिस्तां खचितवन्तः परथमयपक्ता चुनि- 

१९ पद्मरागताम्रमणय खासन् । दितोयायां पक्ता मरकतनीलकान्तहीर- 

श काणि द्द् टतोवायां पक्ता लग्पुनौीवयिसम कटहल द्द्(। चतुचपक्ता 
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१७२ याच्रापु्तकं | ३९ अध्यायः । 

ओदन्तत्रदूर्यसर्थान्तान् ददौ खशंस्थाल्ये मणिभिरेतेः खचिताः। इमे ९२ 
प्रस्तरा इखायेल् वंश्ाथे तेषां नामानसारात् दाद््एभवन् मदावत् ९४ 

खकेकप्रस्तरे दादष्रवंश्नामेकेकं नमाभत् | वत्तःपद्याः कोणये निम्मल- १५ 

खगन वत्तिता प्रटद्धुला निम्ममे। दं खणस्थाल्या द्वा खणबलया च ५९ 

निम्माय वच्तःपद्ा दयोः कोणयोस्ता बलया बबन्ध । वच्तःप्याः ९७ 

काणस्थयो बेलयया मध्ये दे वतिते ष्टङ्धले निदे । वत्तितष्टङ्ुलयो ९८ 
चीवग्रभपमो दाग्वां खालीभ्यां बद्धा तावेपोदो ऽग्रभणे खन्धपव्योरूपरि 
निदघ्रे। खणेवलये निम्माय व्तप्या अभ्यन्तरे दयोः काणयेरेफोदः १९ 

सम्मुखे तौ निदघे। खणस्यायरो बलौ निम्माय खफोदः स्कन्ध्या २० 
अघा वचर संयोग आस्ते तस्याः खेणयाः सम्मुख रकाद विचिच्कटि- 
बन्धनापरि निदघे। मूससं प्रति परमेश्वस्स्य निदेष्णनु साराद् वच्ः- २९ 

पटी यदेफोारो न पतन्ती रखफोादो विचिच्कटिबन्धनोापरि तिष्ेत, 

तदधीते नीलष्ूचेण र्फोादोा बलयाभ्यां साकं वच्म्पद्या बलयो बद्धा 

निदधिरे। 

मूससं परतीखराच्ानुसारात स र्फोादो नौलवसनं ववे । तन्मध्ये ९२ 
वम्भेनश्चिदिवत् दियं च करो तच्छ ् मच्छित्नं तस्य प्रान्तशचतुरदिंच्त तेनावायि। २ 
मूससं प्रति परमेश्राक्तानुसारात् ते तदसनस्य पाश्चापरि नीलधुस्र- ९४ 
स्तौ व्॑तितसखूवै दाडिमफलानि निम्ममिरे। ते निम्मलखर्णेन किङ्किणीः २५ 
छत्रा वस्त्राञ्चलस्य चतुदिच्त दाडिमानां मध्येषु तक्िङ्किणोः स्थापया- 
मासुः । अयात् र्का किङ्किणी तत रका दाडिमस्तत र्का किङ्किणी २९ 
तत र्का दाडिम इत्थं सेवनाय वस्स्याञ्चलचतुदिच्त॒ चक्रुः । 

म॒ससं प्रति परमेश्चवसाच्ानुसारात् ते इाशोणएस्य तत्पच्चाणाञ्च छते २७ 

खच निम्मितानुत्तसासङ्गान् खच्छवस्रकिसीट खच्यख्चनिभ्मितान् उष्णी- रल 
घान् वत्तितद्धचमयकटि वस्त्राणि च चक्रिरे। नीलधूम्ररक्तं वत्तितद्धतच्रः २९ 

सचिकम्मणा कटि बन्धनमकं चक्रिरे । 

मूससं पति परमेश्वरस्य निदश्टनुरूपं ते निम्मेलखर्शेन पूतकिरीटस्व २० 
पतच निम्मोय खनितसमुजावत् तदुपरि परमेखरम् उदिश्य पविचतेति 
लिलिखुः । ऊर बद्धं किरीटोपरि तन्नोलद्तरे बबन्धुः । २९ 

इत्थं समाजावासस्य दूग्यीयं सन्वै कम्मे समाभिमगात् मूससं पति २६ 
परमे स्य निटेश्णनुसारात् इ खाये ल् वं इणः सव्वं कम्माणि चकिरे। ततस्ते २२ 
मूसान्तिकं तमावासं आनिन्युः तस्य दुष्यं सकलभाजनानि ग्रस्ययः 
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४० अध्यायः । याचापुस्तकं | “ -. पणव 

२४ फलकानि अर्गलाः स्तम्भाः पदाधासा रह्तीकतमेवत दश चम्भोच्छादकोा 
२५ विच्छदरकवासः साच्छमञ्जघषा तददहनदण्डो पापाच्छादनं भोाजनासनं 

३७ तदीयानि सव्वभाजनानि दशनीयपूपाः निमलोा दोपच्तस्तदीयदीपा 

३८ अयात् तस्य दोपावलिस्तदौीयपाचाणि दीपायतलं, खणमयी वेदिर- 

२९ भिषेकाथतल घपाथ सुगन्धि्रव्याणयावासदारस्याच्छादकवसनं पित्तल- 

वेदि स्तत्पित्तलजालस्तद ह नद ण्डा सव्वभाजनानि प्रत्तालनपाचं तत्- 

४० पादः पाङ्गणस्य यवनिकास्तस्य स्तम्भाः पदाघाराः प्राङ्गणद्वारच्छादन- 
वस्तं तस्य रज्जवः कीला समाजदूव्यावासस्य सेवनाथ सव्वेभाज- 

४९ नानि, पविचस्थान श्वरः सेवितुं वासांसि इारोगयाजकस्य पविच- 
४२ वासांसि ततसुतानां याजनपदेन सेवाथवासांसि च इव्यादि यद्यत 

कम्मं मससं पति परमेखर खाज्ापयत् इखायेलवंश स्तानि सव्वासि 

४३ निम्ममे ¦ मसास्तानि कम्माणि पश्चन् तः परमेश्वरीयारे्टानसारादव 

सव्वाणि तानीति तवान् तदा मूसात्तान् आशिषं बेभाषे। 

„ ४० चत्वारिंशोध्यायः। 
\ आवासस्यात्यापनं अभिषेचनञ्च १२ दारोरखतत्सुतानां पावनं ९७ परमेखरान्नया 

सूससः सव्वैक द्धकरणं ४ मेववच्छिरूपस्स्मकयन च्च । 

१९ ततः परमेशो मृससं जगाद त्वं प्रथममासस्य प्रथमदिने समाजा- 

२ वासस्य दूष्यं स्थापयिव्यसि। तन्मध्यं साच्यमञ्चषां निधाय विच्छेदक- 

४ वाससा तां सग्पयिव्यसि। भाजनासनम् अभ्यन्तरमानीय तदुपव्यनक- 

मात् निरूपितानि वस्तूनि निधास्यसि, दौपद्तम् अभ्यन्तरम् अनीय 

५ तस्य दीपान् ज्वालयिव्यसि । खणमयों धूपवेदिं साच्यमञ्जुवायाः 
€ सम्मुखे निधास्यसि अवासद्रारस्य खाच्छादकवस्रं निघास्यसि। समा- 
७ जावासस्य दारस्य सम्मुखे दोमवेदिं निघास्यसि। समाजदूव्यवेद्यो मध्ये 
= प्रच्तालनपाचं निधाय तच जलं दास्यसि । चतुर्दिंच्तु चत्वरं करिष्यसि 
€ तद् दार अच्छादनवस््रम् उल्लम्बयिव्यसि । अभिषेकाधं तेलं गटहोत्वा 
आवासं तदीयं सकलवस्त॒ चाभिषिच्य तत् तदीयसन्वै पावयिव्यसि 

९० तसमात् तत् स्वै पविची भविष्यति । त्वं दामवेदि तदीयं सकलपा- 

चच्चाभिषिच्य पवित्री करिष्यसि तेन सातीव पविचा वेदि भविष्यति। 
१९ प्रच्तालनपाचं तदीयपादञ्चाभिषिच् पविचो करिव्यसि। 

१२ पञ्चात् त्वं हारों ततसुतांच समाजावासस्य दारान्तिकम् अनीय 
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जलेः लपयिष्यसि । मामुद्दिश्य याजनकमं क्रं दारोणं पूतवासांसि ९३ 
परिघाप्याभिषधिचय पविचौ करिष्यसि। तदीयसुतान् अनीय उत्तरीय- १४ 
वसनानि परिधापयिव्यसि । तेषां पितरः यथाभिषिक्तवान् तथा ५ 
मामुदिश्य याजयितुं तानपि समभिषेच्यसि यतः सोभिषेकसतेषां 
पुरुषपरम्परायां निव्ययाजकलत्वस्य मूलं भविष्यति । मूसास्ताटृश्ं चको, १९ 
स परमेचखराक्लानुरूपं सर्व्वकम्भोणि छंतवान्। 

ततो मूससं प्रति परमेखराज्ञानुसारत. सदितीयवत्सर्स्य पथम- १५७ 
मासस्य परथमदिन आवासं खापयामास । मूसा अवासं स्थापयित्वा १८ 
तस्य प्रदाधासान बद्धा तत्फलकानि स्थापितवान अगलान प्रवेश्य 

तत्स्तम्भान् उदतालयत् | स यवासोपरि दरव्यं स्थापितवान् दूल्योापय्धा- १९ 
च्छादकं विस्तारितवान्। 

मुससं प्रति परमेखरान्ञानुसारतः स साच्यपस्तकं गररद्धीता २० 
मञ्जघामध्ये निद्घ मन्ञृषावहनदण्डा निधाय मञ्चषोापय्येद्धं पापाच्छादनं 

निडितवान्। स अवासमध्यं मञ्जषामानिनाव अाच्छादरनाथं विच्छेद- २९ 

कवसनम् उल्लम्ब्य साच्यमन्ञषां संगोापवामास। 
मससं पति प्ररमेश्वरान्नानुसारतः स अआवासस्यात्तरे पाश्च विच्छेद- २२ 

क वस्तस्य वहिः समाजटूष्ये भोाजनासनं निदधे, परमेश्वरस्य सम्मुखेररे 
तदुपरि विधिवत् पूपान् निदधे च। 

मूससं परति परमेश्राज्ानुसारतः स भोजनासनस्य सम्मुख अावा- २४ 
सस्य दच्तिण्याश्ं समाजदृष्ये दीपटच्तं निदधे, परमेश्वस्स्य सम्मुखे २५ 
दौपान् पज्चालयामास च । 

मृससं प्रति परमेश्वरस्य निदे्रानुसारतः स समाजटरष्ये विच्छेदक- २९ 
वस्तस्य सम्मुखे खणवेदि' निदे, तदुपरि खगन्धिूपान् ज्वालया- २७ 
मास च| 

मृससं प्रति परमेखरस्य निदेश्ानुसारतः स अावासदारो तदा-रण 
च्छादकवसनं उल्लम्बयामास । समाजदूष्यस्यावासदारस्य समीपे २९ 
दामवेदिं संस्थाप्य तदुपरि होमवलिनेषेदयान्युत्ससजं | 

मूससं प्रति परमेश्वरस्य निदशानुसारात् स समाजदूष्यवेद्यो मध्ये २० 
परच्तालनपाचं निधाय तच प्रत्तालनाथ तोयं निदधे । तच मूसा ३९ 
हाराणस्तत्सुताश्च खख दहइस्तपादान् च्तालितवन्तः । यदा यदा ते ३२ 
समाजटूष्यं प्रविशन्ति वा वेद्याः समीपमागच्छन्ति तदा तान् च्हाल- 
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३३ यन्ति । स आवासस्य वेद्याश्च चतुदिच्तु चत्वरः चक्र, चत्वर दारस्यावरण- 
वासः स्थापितवान् । इत्थं मसास्तत् काय्धं समापयामास। 

२४ तताजीमतेन तत्समाजदूष्ये समाच्छादिते परमेश्रीयं तेज खावासं 

२५ प्यपर यत् । मसा समाजदूष्यं प्रवेष्टु नाण्न्नोत् यता जीम्तस्तदुपव्य- 

२६ वातिष्त पारमेश्वरः तेज आवासम् खपपरत् । अआआवासापरिता जीमूते 

३७ नोते इखायलवंएः ख प्रतियाचम् अग्रेःसरत् | किन्त यदि जीमत ऊध 

३८ नानेष्यत तहि यावदटरूद्धं नानेष्यत तावत् त याचा ना करिष्यत । इखा- 

येल्सव्ववशगेाचरे दिवा तेषां वाच्रायां परमेश्सोयजोमूता रजन्यां 

वद्िरावासापयस्यंवतस्ये। 

लवोयपुसकम् 
अथात् 

मूससा लिखितं ठतोयपुस्तकं 
---क्ि -्- 

> 

१ प्रथमाऽव्यायः। 

१९ दामविधिः २ अथात् गाः १० मेषस्य ९४ पकतिणख हास्य विधिः। 

९. परमेश्वरे समाजावासात् मूससमादइय कथामिमां बभावे। त्वमि- 
९ खायेल् वं शन् वद युष्ाकं किद् यदि परमेशखरस्य समीपं पसखुवलिमा- 

निनीषति तहिं स गोत्रजाद् मेषादित्रजादा तम् खानयतु, कथामिमां 
तेभ्यः कथय । 

र अपरं यदि दामां त्रजात् गां जिष्टत्तति, तदि निदाघं पुंपं महौ 
व्यति, स परमेखरस्य सम्मुखे ्राद्यायं समाजावासदारस्य समोपे 

४ तमानीय हामवलेः शिरसि करमपयिष्यति, तेन स-वलिस्तस्य प्राय- 
५ ख्ित्तरूपेण ग्रादिव्यते । ततः परमेखरस्य सम्मुखे तेन तस्मिन् वतसे 

इते हारोाणस्य सुता याजकास्तस्य प्राणितं ग्टहीत्वा समाजावासदारस्य 

६ समो पस्थवेदयुपरि चतुदिंक्त विकरिष्यन्ति। स तस्य छत्तिं निम तं 
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खण्डखण्डी करिष्यति । इारोणयाजकस्य खता वेयु परि वद्धिं निधास्यन्ति ° 
वङ्करूुपरि दारूणि सच्जयिष्यन्ति । इारोणस्य सुता याजकाल्तस्या वेद्या = 
उपरिख्यवकरिन्धनोपरि तस्य खण्डानि शरामेदश्च निधास्यन्ति। किन्तु ९ 
याजकस्तस्य नाडीपदान तोयेन प्रत्ताल्य वैद्या उपरि सब्ब दाहयिष्यति 

तेन स परमेरमुटिश्य वद्धिद्यतः खुगन्धिङैमवलि भविष्यति । 
यदि हातुं व्रजात् मेषं चामं वा जिष्टच्तति तहि लिदावं पंपश्ुं ९. 

ग्टदीत्वा वेद्याः पां उत्तरस्यां दिशि परमेश्वरस्य सम्मुखे तं इनिष्यति ५१ 
दासस्य युच्ला याजका वेयु परि चतुदिं्तु तस्य शोणितं विकरिव्यन्ति। 
तेन तस्मिन् खण्डखण्डीखछते याजके वेद्या उपरिस्थयो व॑ङ्िकाषशयोारुपरि ५२ 
शिरसा मेदसा च सहितं तं सव्जयिष्यति। किन्त याजकस्तस्य नाडी- ९२ 
पादान् तोयेन प्रत्ताल्य सन्यै दीत्वा वेद्या उपरि दादयिष्यति, तेन स 
परमेशखरमुदिश्य वद्किछृतः सुगन्धिदोमवलि भंविष्यति। 

यदि ˆपरमेश्रमुदिश्व हातुं पत्िणं जिष्टच्तति तद्धि कपातानां वा १४ 
युवपारावतानां मध्यात् तं ग्रद्धौव्यति । याजकस्तं वेद्याः समीपम् ५५ 
अनीय `तस्य शष्िऽवमद्ये तं वेद्यां दाइयिष्यति तखन खितं वेदाः 
पाञ्च निष्पीडयिव्यति । ततः स तस्यमलेन साकम् अमाश्यं उद्ीत्वा ९९ 
वेद्याः पूव्वपाञ्च भसनः स्थाने तं निक्तेष्सखति । ततः पत्तमलं देतस्य- ९७ 
ति किन्तु तं दिमाग न करिव्यति, याजको वेद्या उपरिख्ितयो वद्कि- 
काष्योरूपरि तं दाइयिष्यति तेन स परमेशखरमदिश्य वद्िक्लतः 

स॒गन्धिहामवलि भविष्यति । 
मी 

९ दितीयोध्यायः। 
९ नचद्युस्य विधिः ४ अथात चल्नोजादनवद्धकथनं ५ पाच ग्टष्टववद्यकथन ७ कटा 

ग्टष्टनवद्कथयन १५२ प्रथक्नफलकयन ९२ नव्दयाखार्नकथनच्च। 

केनचित् परमेखरमुदिश्य नेव छते स छच्छगेधूमचूेन नैवेद्यं ९ 
काटिष्यति तदुपरि तेलमभिषिच्य कुन्दर दत्त्वा हारोणस्य ख॒तानां याज- ९ 
कानां स्निधिम् खानेष्यति तता याजकस्तस्मात् मद्रकं सच्यगघधमचणं 

किचित् तलं सन्वकुन्द् रच्च ग्टद्ीता परम्खरमद्िश्य सस्णाधं वेद्या 

उपरि दाहइयिष्यति, तेन ततपरमेखरम् उदिश्य वद्धिकतं सुगच्धिनेवद्य 

भविष्यति । खुतन्नैवेद्यावशि्टिंशे इारोणस्य तस्य सुतानाञ्च भविष्यति द 

परमेश्वरम् उहदिश्य इवनौयङवयमिदमतीव पविच्रं भवति। 
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४ चल्लीपक्त्व्यनिवेदनकालं तेलमिखिताः किण्व श्न्याः खच्छगोधूम- 
चूगेपिखृकछा वा तेलाक्ताः किर्वश्यून्याः खक्छपिट्का वा तव नेवैदय 
भविष्यन्ति । 

५ भाजनभ्ट्डवयनिवेदनकाले किरखग्ून्यतलमिशखितानि सुच्छगाधम- 

९ चणानि पक्ता तत् खण्डखण्डोक्त्य तदुपरि तलम् निषेच्छसि तदव 

तव नवेद्यं भविष्यति 

9 कटाहग्टद्दव्यनिकवेदनकाले तलप नि र्च्छयग्घधूमचणानि तव नेकवेद्यं 

८ भविष्यन्ति । त्वं तद्वयस्य वेद्यं परमेखखरस्य समीपमानीय याज- 

९ काय दास्यसि, स तद् वेद्याः समीपम् आनेव्यति। सरणाथ तन्न 

वेद्यस्य किचिद् आदाय वेद्यां दाहयिष्यति। तेन तत् परमेखरार एकम् 

९० अभिछतं नेवेद्यं भविष्यति । तन्नेवेद्यावशछं षं हारोणततसतानां 

९ भविष्यति परमश्रमदिश्य हातव्यव्रयमिदमतीव पतं भवति । ययं 

परमनश्छरम् उद्दिश्य किण्वयक्तं नवेद्य नानेष्यय तया परमग्रम् 

उदिष्य होतव्यनवेद्येन साक किण्वं मघु च किञ्चिदपि न दाहविष्यय। 

९२ परयमफलीयनेवेद्यस्यावं विधिः, यूयं परमेखरम् उदिश्य तन्निषे- 
दयिष्यय किन्तु सुगच्यधं वेद्या उपरि तन्न ज्वालयिष्यय। 

१२ किच्च नैवेद्यस्य सव्ये बव्याणि लवणाक्तानि करिष्यय, रईश्चरनियमितस्य 
९५ लवणस्य न्युनमछत्वा सर्ववनेवेदयेः साकं लवणं निवैदयिग्यथ। तव 

प्रथमफलस्य नेवेद्यं परमेश्चरमट्दिश्य निवेदनकाले त्वं वङ्किःखुष्कस्य 
सम्पणकनिशस्य मदितान कामलान कणान तव प्रघमफलस्य नवेद्याघं 

१४५ निवेदयिष्यसि। तदुपरि तलं दास्यसि कुन्द्रुच्च निधास्यसि तदव 

१९ नवेद्यमेक भविव्यति। याजकः स्मरणार्थं तस्य किञ्चित मदितं शस्य 

किचित् तलं सव्वकुन्द् रुध दाहयिष्यति तन तत् परमश्वरम् उद्दिश्य 

बह्धिङ्तं नवेद्यं भविष्यति । 

क 

रे ठनीयध्यायः। 
९ मङला्ैवल्ते दिधिः ९ मङ्गलाथैबलये सषण्एवकस्य १२ दागलस्य कथनं । 

९ मङ्गला्थबलिदानकाले गरत्सुद्धा निदाघं पुरुषं स्लियं वा पम् 
९ परमेखरस्य सम्म्खम् च्यानेव्यति । खनलेः शिरसि करमण्यित्वा समा- 

जएवासस्य दारं तं बलिं कद्यति पात् इाराणस्य खता वाजकास्तस्य 
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९७८ लेवी यपु स्तक । २ अध्यायः। 

पाशितं वेद्यपरि चतुर्दल विकरिषव्यन्सि। ततः परमेश्वरम् उर्दिश्य इ 
सङःला चैकस्य बले दंवनीयम् उत्खच्यति, ऋथेतत्तस्य नाडीच्छादकं ४ 

नदा न््ोपरिख्ितं पाश्वस्थमेदो दा मेरुग्रग्थी तदुपरि खितं पाश्च. 

स्थमेदो यञ्लत उपरिख्म् अन्ल्ाक्चावकं मरुग्रस्िभ्यां साकं विमाच- 

यिव्यति । तत्ता हाराण्स्य यपच्ला वेच्चा उपरिखवङ्िकाखूदव्यो- ५ 
परि तत सव्व द्दयिष्यन्ति तेन तत् परमेखरम् उ{द्श्य वद्किञ्लत 

छग न्िहव्यं भविष्यति। 

रम्शखरम् {दिश्य मङ्लाथबलिद्ानकाले मेषारेरुत्यद्टा निदाघं ९ 

पूरुषं वा स्तियं बलिम् उत्खच्छति । मेवशावकस्यातखद्ा खीयबललिं 

परमेखखरस्य समीपमानोय खीयबलेः शिरसि करमर्पयित्वा समाजा- 
वासस्य सम्मृखे तं बलिं छेतस्ति हसेणस्य सुता वेद्या उपरि चतु- ८ 
दिच्तु तच्छाणितं विकरिष्यन्ति। परमेखरम् उह्दिश्य मङ्गलायकस्य 
नले हवनीयम उत्खच्छति, अथंतस्तस्य लाङ्लस्य मेरूद ण्डस्य समो- 
पाद् विमेचयिष्यति नाडीकादकं मेदो नादया उपरिख्थं मेदो दो १. 

मेरग्रग्थी तदुपरि खपाश्चमेदोा यदत उपरिस्थान्लाज्ञुवकं मेरुग्रस्िभ्या 
समं विमाचयिव्यति | तता याजकस्तत् वेद्या उपरि दाइविष्यति ९९ 

तेन तत् परमेश्वर मुद्दिश्य वङ्िकुतं भच्छं भविष्यति। 

अजस्योत्सुदटा खौयबलिं परमेश्वरस्य सस्मृखम् अनीय तच्छि- १२ 
रसि कर्मपंयित्वा समाजावासस्य सम्मखे तं कत्स्यति हारोगस्य ५९ 
खता वेद्या उपरि चतुदित्त तस्य शोणितं विकरिव्यन्ति। पञ्चात् ९४ ` 
स तस्य इवनीयग्रव्यं परमेश्वरम् रद्श्य उपद्धारं करिव्यति अथात् 
नाडीोचछादकमेदो नाद्युपरिस्थं सर्व्वमेदो दो मेरुग्रन्थी तदुपरि स्थपा- ९५ 
"रश्यमेदा वक्त उपरिस्थान्ल्ाक्ावकं मेलग्रप्थिभ्यां साकं माचयिष्यति। 
तता याजका वेद्या उपरि तत् सव्ये दादयिव्यति तेन तद् वह्किकुतं १९ 
सखगन्धिमच्छं भविष्यति कत््मेदः परमेश्वरस्य भविष्यति । युश्माकं १७ 

पुरुषपरम्परायां सव्व॑निवासेषु निव्यविधिस्वमेका भविष्यति युवं 
मुदः ष्यखितच्च किचिदपि न भेाच्छष्वे। 

(| 

ध 

४ चल<शव्यायः। 
९ याजकाज्ञातपापायै बलिद्ानकथनं १२ समाजाज्ञातपापाथै' बलिद्ानकथनं २२ 
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8 ्छध्यायः। लेवोययुस्त्कं | १७९ 

अध्यक्ाज्ञातपापाथे बलिद्ानकथनं २२ साधारसलाकानामज्ञातपापाथे' बसि- 

द्मनकथयनच्च। - & 

९ ऋअनन्तरः परमेश्वरो मूससमवद्त् त्वमिखायेलो वंशं वद् यदि कञ्िन 

९२न बुद्धा पापं करोव्य्थतः परमेचखरस्यान्ञाभि निंयिडानां सर्व्वकरम्मणां 
३ किञ्चन कम्मे करोति विेषताऽभिषिक्तो याजका यदि पापं छता 

लाकान् अपराधिनः करेति, तहिं स खछ्तपापात् परमेश्वरमददिश्य 
४ पायञ्ित्ताथै निदाषमेकं गावत्छम् उत्खच्छति । ततः समाजावासस्य 
दारसमीपे परमेश्वरस्य सम्मुखे तं गावत्छमानीय तस्य शिरसि करमय- 

५ यित्वा परमेश्वरस्य सम्भे तं ेत्स्यति । अभिषिक्तो याजकस्तस्य 
गो वत्सस्य किचित् शोणितं गटद्ीत्वा समाजावासमध्यम् आनेष्यति । 

€ तच्छाणिते याजकः खाङ्गुलिं मज्जयित्वा परमेखखरस्य सम्मुखे पविच- 

स्थानस्य विच्छद वसनस्याग्र भागे तच्छणितस्य किचित् सप्तत विक- 
® रिष्यति । पञ्चात् याजकस्तस्य शाणितस्य किञ्चिद् दाय समाजा- 

वासस्य मध्यस्थितसुगन्धिधूपस्य वेद्याः ष्टङघ॒ परमेखरस्य सम्मृखे दास्यति 
वत्सस्य कछत्ल्तं ्यणितं ग्टद्धीत्वा समाजावासस्य द्वारस्थिताया हाम- 

१० वद्या मूलं निषेच्छति । मङ्लाथबला यया कत्तं, तचा प्रायञ्खित्तौव 

वत्सस्यापि नडीकछादकमदा ऽन्लोपरिख मदा दा मर्ग्रल्थी तदुप- 

रिस्थपा्चस्यमेदा यकत उपरिख्यान्लाक्ञावकं मरुग्रयिभ्यां साकं माच- 
१९ यिष्यति, याजको हमवेद्या उपरि तानि दाहयिव्यति। तख वत्सस्य 
९२ चम्मशिरःपदान्लगामयेः सहितं स्वमांसं गदो शिविरस्य बहिः 

सखुचिस्थानम् अथात् भस्मच्तेयणस्थानम् आनीय काटापरि बवङ्का 
दादयिव्यति, यच स्थानं भस त्िप्यते तच तं दाइ यिष्यति । 

९२ इखायलवंश्रस्य सव्वसमाजो यदि न बद्धा समाजस्याज्ञातं पापं 

करोति परमेश्वरस्य कस्याखिद्ान्ञाया विरद्धम् अकरत्तंव्यं कम्म यदि तैः 
९५ क्रियते, तदहि त अपराधिनो भविष्यन्ति । ते यत् पापं छतं तस्मिन् पापे 

प्रकाशिते सति समाजस्तत्पापात् गेवत्समेवां समाजावासस्मीप- 
९५ मानोय उतखच्छति । समाजस्य प्राचीनजनाः परमेश्रस्य सम्सृखं 

तस्य शिरसि करान् अपेविष्यन्ति ततः स पर्मश्वरस्य सम्मुखे 
९९ च्छेतस्यते । पाद् अभिषिक्त वाजकस्तस्य शाणितस्य किद्वत् 
९७ समाजावासमध्यमाने व्यति । याजकस्तच णिते निजाङ्गलिं मल्नयित्वा 

परमेश्वरस्य सम्मुख विच्छेद वस्त्रस्यायभाग सप्तक्छत्वत्तस्य किचित् विक- 
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१८० लेवी यपुस्तकं । ¢ आध्यायः | 

रि व्यति । तच्छणितस्य किञ्चिद खादाय परमेश्वरस्य सम्मुखे समाजा- १८ 
वासस्य मध्यस्थितव्द्याः श्टङ्घु दास्यति ततः समाजावासस्य द्वार- 
समीपस्थाया दामके्ा मले सव्यैः खितं निषेच्छति । तस्मात् तस्य ९९ 
सकलमेद व्यादाय वेद्या उपरि दाइयिष्यति। स पायछत्तस्य वतसर 
यादृशं कशेति ख्नमपि तादृषं करिष्यति, ङ्व्यं याजकन तेषां 

पायखित्ते छते तेषां पापत्तमा भविष्यति | ततः स याजकल्तं वतसं २१ 

शिविरस्य वहि नीत्वा प्रथमवत्छवत् तमपि दादयिष्यति। समाजस्य 
पायचित्तमिति । 

यदि किद् अध्यक्त न जात्वा पापं करोति परमेश्रस्याज्ञाया २२ 
विरुडं अकत्तव्यं कम्न च करोाति तदि साऽपराधीं भविष्यति। यत् पापं ९३ 

तेन छतं तत्पायै तस्मै एते सति स बलिं दातुम् र्वं विदं 

पच्छागवत्सम च्ानेष्यति। पञ्चात् स तस्यच्छागवत्सस्य शिरसि करम् ९४ 

ऋपरयित्वा हामवलिङ्छदनस्य स्थाने परमेश्वरस्य सम्मुखे तं ्ेतस्यति, 
सरव प्रायञ्खित्तबलि भविव्यति । तता याजकः पाय्छित्तवलेः किञ्चिद् २५ 
श्रणितं गहीत्वा निजाङ्गल्या हामवेद्ाः शटङ्गेषु दास्यति तस्य सव्रता 
देःमवेदिमले निषेच्यति । मङ्गला्थबले मंटोवत् तस्य सव्वंमेदो ग्ट हीला ९६ 
वेद्यां दादयिष्यति इत्थं याजकेन तस्व पापस्य पावयश्छित्ते कते तस्य 
पापत्तमा भविष्यति । 

साधारुण््टणां मब्ये यदि किद् अच्ञात्वा परमेशखरसयाद्ाया २७ 

विरुद कर्तव्यं कम्मं कुव्बन् पापं कराति, तहिं साऽपराधीौ भविष्यति। 
यत् पापं तेन कुतं तत्पाप तस्मं चापिते सति स तत्पापात् बलिं ९८ 

दातुं व्रजात् निदौाघां छागवत्सामेकाम् ःनेव्यति। तत्मावश्ित्तबलेः २८ 
शिरसि करमपयित्वा दानबलिदानस्य स्थाने तत्पायञ्िन्तस्य बलिं 

च्छेत्स्यति । यजकोऽङ्गल्या तस्य किञ्चित् रत्तं उट हीतवा दमवेद्याः २० 
ष्टङ्वु दास्यति, तस्य सबव्वरक्तं वेद्या सूने निषेच्छति । मङ्गलाय बलेनीत- २९ 

मेदो वत् तस्य सकलमेदो माचयिष्यति पञ्चात् याजकः परपेखखरम् उद्िश्च 
खगब््युपद्दाराये वेद्या उपरि तं दादयिव्यति इत्यं याजवोन लद 
प्रावन्त छते तस्य पापच्तमा भविष्यति । वदि कचित् प्रायङ्धित्ताथं २२ 
मेघष्एवकम् अनिनौषति तहि निदाबां मेषीम् खानेष्यति । ततृपाय- ३३ 

सखित्तबलः रसि त्तं द्त्वा यच हास बलि{्छि्यते तच पाय{खित्तबलिं 

ेत्स्छति । तता य.जक्ा.ङ्गुल्या तस्य किञ्खिद् रक्ता ग्टहीत्वा हामवेद्याः २४ 
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५ ध्यायः। लेवीयपुस्तकं | १८१ 

२५ शरटङ्गेघ॒ दास्यति निष रक्तं वेदि मूले निधच्छति । मङ्गलायन लमंष- 
वकस्य मदावत् तस्य सव्बमेदो मोचयित्वा परमनखरम् उद्दिश्य सुगन्धि- 
नेवेद्यस्य विधिवत् वेदां दाहविष्यति इत्थं याजकेन तस्य पापस्य घाव 

खित्ते छते तसय पापं च्मिव्यते। 

५ पच्चमाऽध्यायः। 
९ साच्यद्ानादि राषे मेषस्य कागवतसाया वा बलिदानं ७ तदभावे कपालवबल्िद्ानं 

६९ कयाताभाव गाप्मूमचूएनं त्दर्न ९४ अज्ञानङतद्ाघ सघनं लिकथ १९७ 

अक्ञनछतसाध्रारणदाध भषबाद्सु। 

९ यदि कञ्ित् साच्ती भूत्वा श्रयं ्रुत्वापिखेन यद् दद्धं विदितंवा 
२ तन्न पक्राग्य पापं करोति तहिं स खयपापस्य शस्तं भाच्यति। यदि 

कञख्ित न ज्ञात्वा अयुचियम् अथात् अखुचिपष्ः शवं वाऽस्पुच- 
गामेषादीनां एवम् अखखुचिकीटस्यशवं साश्टति तदहि सा ऽसुचिदाषी 

३ च भविव्यति। वा मानषस्य किमप्यष्टाचकत् चव्यम् अथात् यन मन- 

स्यो ऽसखुचि भवति तादश किञ्चित् यद्य्ञानात् स्यश्ति तद्धितेन तल्सिन 

४ ज्ञाते सोाऽपराधी भविव्यति। अपरं वाचालतया मनस्य यदत् श्प्यते, 

तदनुसारात् सदसदा भवतु अदमिङ् करिष्यामीति गदन् वदि 

काचित् न ऋात्वा वाचालतया शपति, तदहि स तजज्ञात्वा तेन दाघीं 
५ भविष्यति | रखतादटशे कस्मिखित् दाघ भूते तदौविका खपापं खकाय्धं | 

€ ततः स खकतपाधाथः पायख्खित्तनिमित्तं व्रजात् सेववत्छां ागवत्सां 

वा पर्मेखखस्स्य समीपं सदाषार्थं बलिम् खानष्यवि तेन याजक- 

स्तस्य पापस्य प्रायखित्तं करिष्यति । 

७ सयदि मेववत्साम् आनेतुंन जोति तरिं खछतदेवाधै दो कपोती 
द पारावतवत्सो बा परमेखरस्य समीपम् अनेव्यति | तथासेकं 

= प्रायच्छित्ताधं र्कं होामाधं भविष्यति। सता वाजकस्य समीपमानीय 
प्ायख्ित्ताधे बलिमाद्ावत्सज्य तस्य गलम् अवमद्यविष्यति किन्ते न 

€ छेत्यलि । स पायशखित्तदसेः किच्ित् श्रितं ए्डीता वद्याः पाञ्च 

विकरिष्यति शवं सन्वरक्त वेद्या मूले निघच्छति तन तस्व प्रायञ्धित्त 

९० भविष्यति । ततः स विधिना दितीयः इामायम् उत् उच्छति, इत्थं 

याजन तस्य पापां पायश्छित्ते छते तस्य पापत्तमा भविष्यति । 

१९ कपातवत्सदयस्य पारावतवत्द्रयस्ये वा दानमपि वद् तस्याष्रक्यं 
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१८२ लेवीयपुस्तकं । € ऋध्यायः। 

भवति, तदिंस खपापस् प्रायश्ित्तायं रेफादशमांश्रं गधुम चणय दडा- 
रम् खानेष्यति तदुपरि तेलं न दास्यति कुन्दर न निधास्यति यस्मात् 

तत् प्रायञ्ित्तं भवति । तेन तस्मिन् याजकान्तिकम् आनीते याजकः ९९ 

खरणाथै तसात् मुद्िमेकं उएदीतवा परमेशखरम् उद्दिश्य वदङ्धिकतापष- 

ारवत् तं दाहइयिष्यति तदव प्रायञ्धित्तं भविष्यति । याजकस्टत्कत- ९३ 

पापां खतेषाम् रकेन पकारेण प्रायश्ित्तं करिष्यति तेन तस्य पाघच्तमा 

भविष्यति नैवेद्यस्य ववध्यनु सारात् अवश्यं याजकस्य भविष्यति। 
ततःपरं परुमखखरो मुससमवदत् किद् यदि न बद्धा परमेश्वर- १४ 

स्या्ञां लद्कित्वा तस्य पविचवस्तुनो न्धूनतं करोति तदिंस परमेश्रम् ९५ 
उदिश्य दावबललिद्ानाय पविच्रस्थानस्य कलान् सारात् भवल्चिरूपित- 

मृल्यलभ्यं निदाघमेकं मेषबलिं व्रजात् आनेष्यति । पविच्चवस्तनि तेन १६ 
या च्ततिः क्ता तामपि पर्शात्स्यति पञ्चमांश्एदधिकम् अपरमेकमंश 

याजकाय दास्यति याजकेन दावाधंकमेषबलिना तत्प्राय्ित्ते छते 
तस्य पापच्तमा भविष्यति 

यदि कचित् परमेखराद्कया निविदं किञ्चन कम्मं कुर्व्वन् पापं १७ 
करोति तहिं स तद् अच्छात्वायि अपराधी भवन् निजपापं माच्छति। 
स दषा त्वन्निरूपितमूल्यलभ्यं निदाघं मेषनलिं त्रजात् याजकसमीपं १८ 
आनेष्यति याजकन तदज्ञानल्तदाघाथं प्राय्ित्ते छते तस्य पापत्तमा 
भविष्यति । यः परमेच्छरस्व विरुद्धं दोषं करोति त्येव दाषार्ध॑म् ९९ 
ख्व बलि भविष्यति। | 

६ षष्टाऽध्यायः। 
९ प्रतिवासिदिरद्षे बलिदानं ८ याजकानां शिक्ताथ प्रकाशिते बलिद्धामस्य 

विधिः ९४ नैवेद्यस्य विधिः १९ याजकाभिषेकननैवे द्यवि धिः २४ प्रायखित्तबिधिः ! 

अनन्तरं परमश्रा मृससं जगाद् यदि कञ्चन दोषं करोति परमे- ९ 

खरस्य विरूद्धमन्यायं करोति यदा नित्िप्तं खीयहस्त समयितं वा २ 
अपद्छतं वा वस्त्वधि समीपवसिमे ग्टवा कथयति यद्वा खपतिवासिनं इ. 

वञ्चयति ब्रदान्येन हारितं वस्त॒ प्राप्य तद्धि म्टषावाचं वक्ति गटवा- 

प्रपयच्च कराति रुतेषां किञ्चनाधि कचन यदि पापी भवति तह्दिस ४ 
ततपापरेतरपराधौ भविष्यति, यत्तेन बलेनापद्तं काघच्छेन वा लब्धं, 

खस्य समये निचितं खन्येन हारितं वा यदस्तं तेन लव्यं, यस्मिन 
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ई खध्यायः। लेवीयपरस्तक। ८३ 

५ कस्मिंखित् वस्तुनि वा तेन ग्टघा पथः छ तस्तानि वस्तूनि स णुनदीस्यति, 
तस्य दषनिच्यकाले व्यखानिने मूलादधिकं पञ्चमांशं दास्यति च। 

€ खतसाद् दोषात् परम्श्रम् उदिश्य व्रजात् त्रल्िरूपितमृल्यलभ्यं 

७ निदाघं मेवबलिं याजकसमीपम् आनेष्यति । याजकः परमेच्धरस्य 
सम्मुखे तदथं प्रायख्ित्तं वरिव्यति तता यच कुचापि तेन दोषः क्तः 
स तस्मात् च्तमां प्रा्यति | 

= ततःपरं परमेशखरा मूससं गदितवान् त्वं हारोणं ततखतांञच् इदमा- 

€ ज्ापव। होमस्थायं विधिः प्रभातं यावत् समत्तराक्रिं हवनीयं वस्त॒ वेद्या 
९० वद्िकुण्डे स्थास्यति वेद्य वद्िञख प्रज्वलन् स्थास्यति याजको गाचेऽतस्याः 

परि्धियकटिवस्त्े परिधाय वेदिस्थितं वह्िकतदहामस्य यद्भस्म तदु- 
९९ व्याप्य वेद्याः पाञ्च निघास्यति ! ततः स तद् वसं विमेचयान्यद् वस 
९२ पर्व शिविरस्य वहिः चिख्ानं भस्म नेष्यति । किन्त वेद्यां 

स्थिताऽभिः सदा प्रज्वलितः स्थास्यति न निन्बास्यति याजकः पतिपात- 
सतज कां दास्यति तदुपरि दामबलिं निधास्यति मङ्गलाय नलीनां मेद- 

१९ स्तच दाहयिव्यति् । सोऽभि वदयां सदा ज्वलिष्यति कदापि नदि 
निव्बास्यति । 

९४ नेवेदयस्वायं विधिः इारोणस्य सुताः परमेखरस्य सम्मखे वेयपरे तदुत्- 
९५ खच्यन्ति। अपरं याजकस्तसमात् नवेद्यस्य मष्िमेकं गोधमचणे कित् 

तलं तद्ुपरिख्य सव्वकुन्द्रुच्च ग्टहीत्वा परम्रम् उदि स्मरणाथसा- 

१९ रभायच्च वेद्यां दाइ यव्यति । इाराणस्तस्य सुताञ्च तद् वशि भाच्छन्तें 
किन्तु किर रन्ध पथेः साकं पूतस्ाने तद् भोच्छन्ते अधात् समाजा- 

१७ वासस्य प्राङ्णमध्ये तद् मोाच्छन्ते । किरपेन समं तन्न भच्छते यतां 
तेषामंश्राथं मम वद्धिक्लतापद्दारेभ्यत्तद् दाम् तत्पायख्छत्तबलिवत् 

९८ दोावायेबलिवच्चातिपृतं भविव्यति ।- हाराण्वंशौयाः स्वै पुरुषात्तद् 
भेाच्छन्ते युश्राकं पुरुषपरम्यरायां वद्धि्तापदाराणां नित्य विधिस्यं 
यः कच्चित् तान् स्पुच्छति स पविचो भविव्यति। 

९९ ततःपरं परमेश्रो मूलसं जगाद् हारोणस्य ततसुतानाच्ाभिषेकदिने 

२० प्ररमेखरम् उदिश्य य उपार स्ते द्तव्यस्तस्यायं विधिः । ते निव्यनेवे- 

९९ द्याथे र्फादश्मांशं खनच्छयगेधमचग ग्टह)त्वादधै पातःकालेऽद्धं सन्ध्यायां 
कटाह तलं दत्वा भ्रच्यन्ति ग्ट सति त्वं तद अभ्यन्तरम् खानीय 

तन्न वेद्यस्य पक्घान्नानि खण्डीतानि सुगन्िद्रवयायं परमेश्वरम् उदिश्य 
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१८४ लेवीवयस्तकं । ॐ ऋध्यायः। 

उत्खच्यसि । हारोणस्य पुत्चाणां मध्ये यो जनस्तत्परोनाभिषिक्ती २२ 
याजको भवतिस तद् उतखच्यति परमश्छरम् उदिश्य निव्यविधिरेष 

तदखिलं द्ाइहयिष्यते। यता याजकस्य सव्वनवेद्यं द्ाहयितव्यं तस्य २द् 

किमपि न भेक्तव्य | 

ततः परमेश्वरो मूससं जगाद लवं हरोणं तत्खतांञख वद प्रायखित्त- ९४. 
बलेरयं विधिः। यच हामबललिज्किद्यते तच परमेखरस्य सम्मृखे पाय- २५ 

्चित्तनलिरपि क्ेदनीयः, साऽति पवितो भविव्यति। यो याजकः पापां ९९ 
तद उतखच्यति सख्व तद् भोच्छते पविचस्धामे समाजावासस्य प्राङ्गणे 

तद् भेच्छते । यः कश्चन तस्य मांसं स्पुषति स्क्रैपवित्नो भविष्यति तख २७ 
रत्तं यदि कुचचित् वसने लगति तद्धि तद् रक्घमच्तितं वसनं पविच्- 
स्थाने च्तालयिस्यसि । यस्िन्. ग्टत्ाचे तत् पच्यते तद् भंच्छते वदि २८ 

पित्तलपाचे तत् पच्यते तहिं तन् माच्यसि जलेन परिव्करिव्यसि च। 
याजकानां सव्वं पुरूषास्तद् भच्छन्ते तद् अतीव पविचं । किन्तु पुत- ९९ 
स्थाने प्ायख्ित्तं कत्त यस्य कस्यचित् पावश्ित्तले रत्तं समाजावास- र 
स्याभ्यन्तरम् नेष्यते तन्न भाच्यते वद्किना दादयिष्यते। 

७ सप्तमाऽ्यायः। 
१ द्ाषाथेबल्तर्िधिः १९ सङ्गलाथेबलेविधिः २२ मद रक्तधानिंषेधः याजकानामंश- 

निरूपणं ९५ विधिनिरूपणकालकथनच्च । 

दोषायबलेरयं विधिः सोऽतिपतोा भवति । यच दामबलिश्किद्यते 

तचव दाषाथबलिष्ेदनोयोा वेद्या उपरि चतुदिच्न तस रक्तं निच्तेप्यति । 

तस्य सव्वमेदो लाङ्गुलं नाडीलादकमदोा दा मेरुग्रन्यौ तदुमरिपाच्स्य- 

मेदा द्वाभ्यां मेरुग्रस्िभ्यां साकं यदत उपरिस्थम अन््ाक्ञावकं विमोच्य 

उत् खच्छति। याजकः मरमेश्रम् उदिश्य वद्किकतापद्धारं कन्त वेद्या 
उपरि खतत्सव्वाणि दाइयिर्ष्यात, दाषाथबलिदानमिद्। याजकानां 

सव्वं पुरुषास्तं भेाच्छन्ते यूरस्थाने तं भोच्चन्ते साऽतिपूता भवति । 
पायञ्ित्तबलिदाघाधकनल्यारेकण्व विधिः यो वाजकल्तेन पायञ्ित्तं ऽ 

करोति स तस्य भविष्यति । याजकन कस्यचिद् हामबलावुत्खष्टे 
तदुतरृषटहामनलेरजिनं स याजका यरहीष्यति। चुल्ल्यां कटा पात्रे « 
वा पक्वं सर्व्वप्रकारः नेवेदयम् उतखद्धा बाजक लप्यते । किन्तु दाभणस्य ९० 
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७ अध्यायः । लेवीयपुस्तकं । १५ 

सर्व्वे युच्चास्तेलमिधितानां खष्काणां वा सव्यनवेद्यानां समांशे 
भविष्यन्ति 

१९ परमश्सोदेश्कस्य मङ्लाथंकस्य बलेरयं विधिः। यदि क्त् 

१२ घश्सानलिम् अखनयति तदहि प्शणसाबलिना साकं स तलमिखितान 

किण्वग्गून्यपपान तलाक्तान् किर्वग्यून्यपिद्धकान् तलमिखितान भ्रष्टान् 

९२ खच्छगाधूमचूणस्य पिष्टक निवेदयिव्यति। मङ्गलाथकप्रष्रसाबलिना 

साकं स तत्पिद्वभ्या ऽन्यान् किण्वयुक्तान् मूपानपि निवेदयिष्यति, 
५४ पञ्ात् स उत्तालनीयनेवेद्याध परमेशखरमद्िश्य तस्मादुपद्धारात सर्व्व 

पकारपपानाम् रखकेकं धपम निवेदयिष्यति । मङ्गलाथकस्य बले रक्त 

१५ यन ब्ाजकैन परिप्यते तन्नेवेद्यं तस्येव भविष्यति | मङ्लाथप्रणसाबले 

मासं निवेदनदिने भाक्तव्यं घ्ातःकालं यावत् तस्य किमपि न निघधा- 

९६ तव्यं । कस्यचिद् उत्सजंनीयो बलि यंदि मानसबललिः खेच्छादत्तनलि वा 
भवति तद्धि तद्भलेरूत्सग दिने तस्य मांसं मोक्तव्यं परुदि नेऽपि तदव- 

९७ शष्ट भाजनोपयुक्तां। किन्तु टतीयदिने बलेरवश्ि्टं मांसं विना 
९८ दाद्िव्यते । यद्यपि टतीवदिने तस्य मङ्गला्थबले मेंसस्य किचित् 

कोनचित् भुज्यते तद्धि तदग्रा्यं भविष्यति तदुत्खद्युः पालं न भवि- 
व्यति तद् टरं भविव्यति, तद् यो जना भोच्छतेसखीयपापं खयं 

९९ भोाच्छते । किच्चनाखचि वस्तुनि यदि मांसस्य स्परशा भवति तदा तद् 

अभच्छं भविष्यति वद्िना दाद्दिष्यते किन्त्वन्यमांसानि सर्व्वसुचिलेकं 
२° भंच्याणि । यः कश्िद. अशुचि भूता परमेश्वरायोत्खृषटस्य मङ्गलाथंक- 
९१९ बले मांसं भक्ती स खलाकानां मध्याद् उच्छेव्छते। यः कञ्चिद् अशखचि- 

व्यम् अथात् मानवस्यास्ुचिवसत वा अगुचिपन्ुं वा किमप्यश्ुचि- 

छण्यास्पद् स्पहा परमेशखरायात्ख्द्टस्य मङ्गलाथकस्य बले मासं भक्ते स 

निजलोाकानां मध्याद् उच्छव्छते। 

९२ परमेश्वरो मूससं जगाद, त्वम् इखायेलोा वंशान् वद् युयं गमेष्छा- 
९४ गानां मेदो मा भंगध्वं | खयं म्टतस्य पशुना दतस्य वा पश्या मंदो ऽन्य 
९५ कम्मणि व्ययिष्यष्वे किन्त यवं कदापि तन्नभंगधष्वं। यता यः कित् 

वद्का परमेश्चरायातसजंनीयस्य कस्यचित् पण्या मदा भोच्छते स भोक्ता 

९९ खल केभ्य उच्छेतस्यते। यद्माकम् आवासेषु युयं कस्यापि पञ्ुपच्िणि 
९७ रत्तं मा भुञ्जीध्वं । यो जनः केनापि प्रकारेण रत्तं भुक्ते स खलोा- 

केभ्य उच्छतस्यते | 
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ततपरः परमेश्वरो मृससं बभाषे त्वम् इखायेलो वेंश्रान् वद यः कञ्ित् २८ 
परमेन्धरम् उद्दिश्य मङ्गलायकं बलिम् उत्ख्जति स खमङ्गलार्थकवानलिना २९ 
सम॑ परुमेचखरे देवा नेवे्यम् उत्यु चति । खं हस्तेन परम अरम् उददिष्य ३० 
वङ्किक्तमुपद्ारम् अधात वच्तसा समं मेद नेष्यते, तता वन्तः 
परमेच्रस्य समच्तम् अगन्दालटिष्यते। याजक्रा कदा उपरि तन्भैदा २१ 
दादविष्यति किन्तु तद् वत्ता दारोणतत्सु तानां भविव्यति । युयं मङ्ग २२ 
ला्थबलेरुत्तालनीयं द च््तिणस्कान्धं याजकाय द्ास्यय। इारोणस्य सुतानां २२ 
यो वस्य मङ्गलाथंबले रक्तमेदस्णी उत्रूजति सं तस्य दच्िणस्वान्धं 

स्वांशं प्राप्यति । यत इखायेल् वंशस्य मङ्गलाथंबलेरान्दालनीयं वत्त २४ 

उत्तालनीयं न्धम् अदं इखायेला वंशाद् आदाय निव्यविधिना 

रोव ततपन्तेभ्यखाद्ां । 
{दिने ते परमेश्रान्तिके याजनकम्मे कत्तं नियुक्तास्तदिनमारभ्य २५ 

दाराणततखुता अभिधिक्तत्वात् परमेचखरस्य वङ्गिछतपद्वाराद् रखनमंं 
पाप्रवन्ति । यतो यमं इखायेल् वंशस्य पुरुषपरम्परया तेभ्यो दातव्य ३६ 

दति नि विधिस्तघाम् अभिषेकदिने परमेश्वरेणाज्घःपितः। हदामबले ३७ 

्यषेद्स्य परायस्ित्तवलते दाषा्कबलेः पदनियोागस्य मङ्गलार्थकबलेखायं 
या विचिः, स सौनयगिरा परम्खखरेण म॒ससं प्रत्याक्ञापितः, फलतः रेट 

परुमेखराव खीयनवद्यान्य॒त्यद्धः लाका यदिन तेनादिदास्तदिने सीनय- 

प्रान्तरे विधिरयमद्ायि। 

८ अष्टमोध्यायः। 
९ दाराणतत्सुतानां पावनं १५ तत्रते भ्रायचित्तं ९८ वनं २२९ पावनाथे' मेषबलि- 

दानं ३१ पावनकालः स्याननिरूपणच्च । 

परमेच्रा मससं जगाद त्वं हाराणं तत्सुतान् तः समं वसनानि 

व्मभिधेकाथं तलं प्रायखित्तायकगोवत्सं मेषो किरण्रन्यप् पडल्लकञ्च 

ग्रद्ाण, समाजावासस्य दारान्तिके समाजस्य सव्वजनान मेलयच। तदा 

मूसाः परमेचखराज्ञानुसारात् तथाकरोत् ततः समाजावासखख दासा- 

न्तिक निखिलसमाजा मिलिताः। तदा मसाःसमाजम अवदत् परमेश्वर 

इदः कम्मं क्तम् अदित । तता मसाः परमेशखराज्ानसाराद् इाराण 

तस्य पच्चखानीय जलेः खलपयामास हारोणम् उत्तसीयवसनं पय्यधापयत् 

कटा कटिबन्धनं बद्डा वपुष्युत्तसासङ्ग दद् तद् पय्यकफाङ् ददा रुका 
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= विचिचरजज्वा गाचं संवेश तदुपरि बबन्ध। तदुपरि वत्तःपटीं वत्तः- 
< पद्या उपरि ऊरीम्तुम्मीमे बबन्ध । तस्य शिर स्यष्णषं ददो तदुपरि 

९० तस्य भाले खगं पचस किसेट' ददो । मूसा अभिघेकाथं तेलम् आदाय 
१९ खावासं तन्मध्यस्ितं सव्वेपाचञ्चाभिषिच्य पावितवान्। तस्य किद्धिद् 

आदाय वेद्या उपरि सप्त छत्वः प्ाच्तिपत् वदिं तस्याः सव्व॑पाजाणि 
१९ प्रच्तालनयपाचं तस्य पादं प।वयितुं खभिधिक्घवान्। अभिघेकाथं किद्धि- 
१३ तेलं ारोाणस्य मद्धि निरत्तिप्य तं पावयितुम् अभिषिक्तवान् । तता 

मूसाः परमेश्वरानु क्या हारोाणस्य सुतान् आनीय तान् उत्तरीयवस- 

नानि पथ्यधापवत् कटिबन्धनेः कटी बबन्ध उष्णीषे भषितवां । 
९४ ततःपरं प्ररमेश्चरस्याज्ञानुसारात् मूससा प्रायश्ित्ता्थकगोवतस 

चअानीते हारो णस्तस्य सुताश्च तस्य प्रायञ्खित्तबले गावत्सस्य शिरसि 
५५ इस्तान् खपंयन् । तदा मूसास्तं छित्वा तस्य रुधिरं गलन् अङ्गुल्या 

केद्याखखतुदिश्णं श्टङघ दक्वा वेदिं पावयामास, रुधिरं वेद्या मले 

९६ निधिक्तवान् तदुपरि पायञ्ित्तं कत्त तां पावितवान्। मसास्तस्यान्ा- 

परिस्थं सव्वं मदो" यक्दुपरिस्थम् अन्ताक्ञावकं दा सेरूग्रग्थो तयो मदख 

९७ उ्टदीत्वा वेद्या उपरि ` दादयामास । तस्य वत्सस्य चम्ममांसगामयानि 

ग्टद्धीत्वा शिविरस्य वह्हि वंङ्धिना दाहयामास । 
१८ ततः पर परमेश्वरस्य निदे श्ानुसारात् मुससा होमाथेकमेष नीते 
९९ इाराणस्ततसुताखच मेधसा शिरसि इस्तान् चापंयन् मूसाश्च तं छित्वा 
९० वैद्या उपरि चतुदिच्यु तस्य रुधिरं प्रचिच्तेय । मेघं खण्डं खण्डं छत्वा 
९६ तस्य शिरोामांसखण्डमेदांसि दाहयामास । तस्यान्तपद्ान् जलन प्रत्ताख्य 

निखिलमेषं वदयां दाहयामास ख्व पर्मेखरम् उदिश्य सगन्िदामबलि 

वङ्िछित उपदा बभूव । 
२ ततः परं मूसाः परमेखरस्वा्ानुसारता दितीवं मेषं अथात् पद- 

नियोगाथकं मेघमानयत् तदा इाराणतत्सुतास्तस्य मेषस्य शिरसि 
९२ इस्तान् च्ारपयन् मूसास्तं छित्वा तस्य किञ्चिद रक्ता ग्टदीत्वा इारोणख 
२४ दच्तिणकणप्रान्ते दच्िणद्स्ताङ्गर दच्तिण्पादाङ्र च ददा । स 

इारोरस्य सुतान् अनोय तस्याखजः किचिद् दाय तेषां दच्तिग्कण- 

परान्ते दच्िणस्ताङ्कर दच्तिणपादाङ्गरेच ददो सर्व्वरक्तं वेद्या उपरि 
२५ चतुदिच्त पचिच्तेप । स तस्य मेदा लाङ्लं अन्ललापरिस्थं सव्वमदा यलछ्लत 

२९ उपरि स्यान््राक्नावकं दा मरुग्रन्थी तन्मेदा दच्िणखन्धच्च जम्राद्। स 
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परमेश्वरस्य सम्सखस्थितक्िरव गरन्यपूपडल्लकात् किण्व श्रन्यं पिद्धक- 
सेकं तेलपरक्रपिदकं खत्यपिरकच्च ग्टदीता मेरोदत्िणस्वान्धयोारूपरि 
निदधे । इारोाणतत्पुच्ाणं दस्तेषु तानि निधाय परमरस्य समक्तम् २७ 
अन्दलनीयोपदहाखशायम् अन्दलवामास। म्सास्तेषां दस्तेभ्यस्तानि ९८ 
ग्रहीता वेद्यां दामबलेरुपटि दाहयामास | तानि पदनियोगायक- 
वेद्यं परमेखरोदेष्येा वङिक्लतः घुगन्ध्ययद्वारखख। मूसा वत्ता ग्रहीत्वा २९ 
परमेखरस्य समच्तम् अन्दालनीयोापद्ाराथें रालयामास, यतः पद- 
नियो गाथेकमेषस्छ वच्छ मृससेोष्यो गमुव। मूसा अभिेकाथंतेलात् २० 
षेद्या उपरिस्थरुधिराच किचित् किच्धिदादाय ारोणतदस्त्राणामुपरि 
तत्सुततद्स्त्राणच्चोपरि प्रक्ष्य राणं तस्य वसनानि तत्सुतान् तेषां 

वसनानि च पावयामास। 

ततः परं मसा इयाणततसुतान् उवाच ययं समाजावासदारे मांसं २९ 
पचत, हारोाणतत्सुतास्तद्. भुञ्जतां ममतदाज्ञान सारात् पदनियोगाथं- 
कडल्लकस्थपुयः समं तच तन्मांसं भुज्जीध्वं। शवपिश्रितपूपान् आदाय ३२ 
वद्किना दादयिष्यथ। युयं सप्त दिनानि यावद् अथेरद् युश्राकं यदनि- २२ 
योगस्य शघदिनं यावत् समाजावासदाराद् वहि नं यास्यथ वस्मात् तेषु 
सप्त दिनेषु यु्माकं पदनियेगकम्म सम््व्यते। युद्मदथं पायश्ित्तकर- २४ 
गायाद्यवत् क्रियां कत्तु परमेखरेणादिष्टं | तस्मात् बूवं सप्त दिनानि २५ 
यावत् समाजावासदारे दिवानिशं स्यास्य, यथा न निवेध्वं तदथै 
परमेश्वरस्य निदेशं पालयध्वं इत्याक्ामया लब्ा। तस्मात् परमेश्वरो ३६ 
मूससा यथान्ञापयत् हारागतत्सुतास्तत्सव्यै पालयाद्चक्रिरे। 

८ नवभेाऽध्यायः। 
९ हाराणश्य कत बल्िद्ानं ९५ स्ाकान[ कत बलिदानं ९२ ससाद्ाराणयाराशो 

व्वाद्ात् लाकान् प्रतोञखरस्य तेजःप्रकाशख । । 

अखमदिने मृसा हारोणं ततखुतान् इखायेलवंशस्य पराचीनांञखाद्ृत- ९ 

वान्। स हारों बभाषे त्वं प्रावश्ित्तबल्यथे निद षगावत्सं होम- २ 
बल्यै निर्दाषमेषं ग्टदीत्वा पर्मेचखरस्य समन्तम् आनय । इखायेला २ 
वंण्रं वद् युयं परमेश्रस्य सम्मते नलिदानाव पायश्ित्तबल्यथं चाग 

हामबल्यथं खकहायनोा निदाघो ग्मेषवतसो मङ्गलायेबल्यथें ठघमेघा ५ 

तलमिख्ितं नेवे्यन्च ग्रद्ीष्यथ वस्मादद्य परमेशखरा यद्मभ्यं दशन 
188६ 
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५ दास्यति । तदा ते मूसस अच्ानुसारात् तानि सनव्वाणादाव समाजा- 
वासस्य सम्मुखम् उपातिषन् छत्लः समाजः समीपवर्ती सन् परमे- 

€ र स्यान्तिकेऽतिरत्। तदा मूसाः कथितवान् परमखखरेो युष्मान रतानि 

कम्माणि कतुम् आदित् ख्तेषु छतेषु युष्रान् परति परमेश्वरस्य मद्िमा 
° प्रकाशिष्यते । मूसा हाराणं बभाषेत्वं वेद्याः समीपं गत्वा परमे- 

अराज्ञान्सारात् खस्य प्रायखित्तद्दमनली उतद्टज्य खस्य लाकानाञ्च 
पापानां प्रायच्ित्तं कुरू, ततः परः लोकानाम् उपहारः निवेद्य तेषां 

न छतेऽपि पायश्ित्तं कुरु । मूससं प्रति परमेखराच्ानुसारात् हारोगा 
९ वेद्या अन्तिकं गत्वा खपायशित्तबलिं गावत्सं अच्छिनत | इारोागस्य 

ख तास्तद्न्तिकं रुधिरम् आनिन्युः स खाङ्लिम अखे मज्जयित्वा क्द्ा 
९० ्रटङ्गघु ददा रुधिर वेद्या मले निषिक्तवान् | प्ायञ्ित्तबले मदो 
९९ मेरुग्रस्यी यकृत उपरिस्थम् अन््ाज्ञावकं वैद्या उपरि जुद्धाव। किन्तु 
९२९ तस्य पिशितं छत्तिं शिविराद् वद्धि नीत्वा वद्धिना दाहयामास! ततः 

परं दोमबलो तेन छिन्ने हारोणस्य ख तास्तदन्तिकम् चखजं आनिन्युः । 
९२ स वेद्या उपरि*्चतुर्दिं्तु तत् प्रचिच्तेष । ते हौमबलेः शिरुःसहितेव् 

पिश्षितिखण्डेवु तदन्तिकम् चखानीतषु स तानि वेद्या उपरि दादहइवा- 
९५ मास । तस्यान्तं पादां प्रत्ताल्य दहामद्येः साकं वेद्या उपरि दादइ- 

यामास । 

१५ अपरः स लाकानाम् उपहारम् आनिनाय लोकानां पायञित्तनलिं 

१९ चछागं चछत्ला प्रथमवत् पापदेतारुतससजं। ततः परः स दामबली 

१७ पानीय विधिवत् उत्ससजं। नवेद्यम् आनीय तस्येकमद्टिम् खादाय 

१८ प्रातःकालीनद्धामनलिना साक वेद्याउपरि दाहयामास । ततः परं स 

लाकानां मङ्गलायकबली खषमता छित्ता इारोाणस्य सुतस्तद्न्तिकं तव्रक्त 

९९८ आनीते स वेद्या उपरि चतुदिच्ु तत् प्रचिच्तेप | ततः परं स षस्य 
मदो मेघस्य लाङ्गलम् अन्लस्य मेरुग्रस्ययो रुपरि स्थितं मेदा यदुपरि 

२० सितम् अन्लाक्ञावकम् रतानि मेदांसि ग्रदीत्वा वच्तसर उपरि निधाय 

९२९ वेद्या उपरि तन्मदोा दाहयामास | म॒सस खआाज्ञानसारात् हारोण 

२२ परमश्धरस्य सम्मखे दे वच्तसी द दर्तिणस्न्धा च दोलयामास। अपर 

दारणे लोकान् प्रति दस्ता विस्ताय्ये तान् आशिषे गदितवान् दद्धं 

प्रायख्ित्तनलिं हामनली मङ्गला्थकनलौ च दत्त्वा वेद्या अवर्रोड। 
२९ तता मूसाहारोणा समाजावासं प्राविएतां तस्माद् वह्िरागत्य 
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१९० लेवीय पुस्तकं । १० अध्यायः । 

लोकान् अशिघं जगदतुस्ततः सन्वन् जनान् परति परमेश्वरस्य तेजः 
प्रचकार । परमेश्वरस्य सम्मृखाद् वद्धि जिगेत्य वेद्या उपरि स्थितं ९४ 
[र + 4 किर म. * 

होमबलिं मेदश्च भसमी चकार तद् दृष्टा स्व॑ लाका उचःश्दं छत्वा 
न्युल्लीभूय प्रशेमुः । 

१० द्श्मोाऽध्यायः। 
१ निषिद्धवक्किना घूपञ्वालनाट् अवहनाद् वयेद्दनं ८ तद्भधि. १२ पतभच्छविधि 

९९ त{द्धिलङ्खने हार.णद्य कथाच। 

हासाणस्य सतो नादव अवद्ध खवह्किपाचरं उडहीत्वा तचाञ्चि 

निधाय सजरसं दत््वानादिद्धं सामान्यवह्कि परमरस्य समन्तम् 

उत्सखटजतुः । ततः परमेनरस्य सम्मखात् वदि निगय ता ददादतो च 
परमेखरस्य सम्भृखे प्राणान् तत्यजवुः। मूसा इाराणाव कथयामास 
परमेश्र इति वाचं गदितवान् अदं खान्तिकस्यानां लोकानां मध्ये 
पविच्रल्रेन मस्ये सव्वलाकानां समीपे गोर वं लपृस्ये च तस्माद् रोर 
ननी बभूव । अपरं मसा दारोणपिटटव्यस्य उवीयेलस्य सुतौ मीश- 
येलं इलीघाफनद्धाहय बभाषे समीपमागच्छतं युवां पूतस्ानसम्मुखात् 

निजश्वातरा एर्पविराद् वहि नयतं । तेन मसस आक्ञानसारात ता 

समीपं गत्वा सोत्तरीयवस्त्रा ता वहि निन्यतुः। मूसा हारों तत्खुता- 

विलियासरम् इयामरच्च जगाद वथा यूर्यं न लियध्वं समाजं परति च 

कायो न ज्वलेत् तत्छतं खशिरांस्यनादतानि मा कुरुत खवस््राणिमा 

छिन्त, किन्तु युद्याकं भरातर इखायेला वंशः परमेखरछ्तद्ादइात् 
विलपन्तु । यथा युद्माकं ग्टति नं भवेत् तदधं युवं समाजावासस्य 

व 1 [प क = श्य 

हाराद् वद्धि मा वात, यता युश्राकं गातेषु परमेचखसैयमभिकेकतेलम् 
आस्ते, ततत्ते मृससोा वाक्यात् तयेव चक्रुः । 

परमेच्रो इारोाणं बभाषे यथा यूयं न न्नियेव्वं तदथं त्वंवा तव 

सुताः समाजावासपवेशकाले बात्तारसं मद्यंवा न पिवत, ख युश्माकं 

3 

3 

पुरूघानुकरमं निव्यविधि भेविष्यति। तथा सति यूतत्वायुतत्ववाः खचित्वा- १० 
खुचित्वयाश्च भेदः कत्तु मृसोदारा परमेचरेण ज्ञापितान् सव्वेविदयोन् ९१ 
इखायेल वंशान् श्ष्च्तयिवुं यु्भाभिः श्च्यते। मूसा हारोणं तद्वशिद्ध- १२ 
युचदयम् इलियासरं इयामरच्च जगाद परमेश्चरम्दिश्व वङ्किछताप- 

राद वशं यन्नेवंद्यमास्ते तद् युयं वेद्यन्तिकं नीला विना किण्वं 
190 



११ अब्यायः। लेवीय पुस्तक । १९ १ 

१९२ भुंग्ध्वं तदतिपूतं। परमेश्वरम् उदिश्य वज्िछतापद्दारात् तदेव तव 
त्वत्सुतानाच्च प्राप्यांशः, तस्मात् तत् पृतस्थाने युष्माभि भाजनीयम् 

९४ रखषाज्ञा मया पाप्ता । त्वं त्वत्पुचकन्ाञ् तद् टरोलनीयं वत्त उत्तालनीयं 
स्कन्धञ्च शखुचिस्थाने भोाच्छय्वे यत इखायेलवंश्रीयानां मङ्गलार्थकनबलः स 

९५ तव त्वत्सन्तानानाच्च प्राप्याः | ते हवनीयमेदसा.साकं यम् उत्ताल- 
नीयं न्धं यचान्देलनीयं वत्त अान्दूलयितुं परमेश्वर सम्म्खम अने- 

प्यन्ति तत् परमश्चराज्ञानसारात् नित्यविधिना तव त्वतसन्तानानाच्च 

भविव्यति। 

१९ मसाः प्रायञित्तायकच्ागम अन्वि्टवान् किन्त सोाऽदद्यत तसात् स 

१७ इारोाणस्यावश्डिसुताविलियासरेयामरा करुद्धावदत्, युयं कुतः पूत- 
स्थाने प्रायच्ित्तवलिं न मुक्तवन्तः? सो ऽतीव पूतः समाजप्रायञ्ित्ता्े 

९८ परमेश्वर सम्मुखे प्रायच्ित्तं कत्त स युषभ्यं दत्तः । पश्यत पूतस्धानमध्ये 
तद्रुक्तं नानीतं तस्मात् मदाज्ञया युतस्थाने स युष्माकं भोक्तव्य 

५९८ असीत् । तते हारोणमू्ससमवादीत् पश्य तेऽद्य परमश्वरमद्िश्य 

खीयप्रायञ्ित्तबल्िद्धमनलीन उदखजन् तथापि माम््मतौदश घटितं, 

यद्यदहमद्य प्रायच्ित्तबलिम अभोच्छे तहिं तत् किं परमेश्वरस्य टच्छा- 
९० ्रहौव्यत? तनच्निष्ण्य सूसाः सन्तृदटाऽभूत् । 

१९ एकाद्प्ाऽध्यायः। 
९ भच्यानच्छपग्ा विधिः ₹ भच्छयाभच्यजसजन्ता विधिः ५२ भच्याभच्छपक्तिणां विधि 

२५ भच्छयाभच्यारागानिनां विधिख । 

९ परमेशो मूसदहपरोणा जगाद युवाम् इस्तायेलवंशं वदतं मेदि- 
द नीस्पश्ूनां मध्यरख्ते प्रवा युद्ाभि भाजनीवाः। पशनां मध्ये ये 
४ दिखण्डखुरिणा भृत्वा रखोमन्धायन्ते तानेव भक्तत। किन्तु ये केवलं 

योमग्थायन्ते वा केवलं दिखण्डखुरिणस्तान् पशून् न भक्तत, महाङ् 

५ य॒द्माकम् अखुचि यतः स रोमन्थायते किन्तु दिखण्डखुरी नदि। शफन् 

पसु युष्माकम् अशुचि यतः स रोमन्थायते किन्तु दिखण्टखुरी नडि। 
€ शशक युष्रभ्यमगुचि यंतः स रोमन्थायते किन्तु दिखण्डखुरी नदि । 
७ वराद्धा युद्रभ्यमखुति यतः स दिखण्डखुरी भूत्वापि न रोमन्थायते। 
= तस्माद् युयं तेषां पिशितं न भच्तत तेषां कुणपमपि न स्पृशत ते युश्रभ्यम् 

ऋश्ुचयः। 
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९९२ लेवीयपुस्तकं । १९ अध्यायः। 

जलजन्तूनां मध्य रते युश्माभि भाजनीयाः सागस्स्थानां नदीस्थानां < 
अन्यास्बस्धानां वा मध्ये पच्तवन्तः शल्वालिना युकं भच्छाः | किन्तु ९० 
नदीजलाशवस्थानां जलचरप्ाणिनां मध्ये ये पच्तवन्तो नदि शल्कलि नख 
नहि ते युष्माकं श्या भविष्यन्ति । तण्व युश्ाकं ण्या भविष्यन्ति युयं ५९ 
तषां मांसं न म्तिव्यय तेषां कुणपमपि न स्त । जलजन्तूनां मध्ये १२ 

येषां पच्तवल्कला न स्तः, ते सव्वं युष्माकं ण्या भविष्यन्ति । 

पच्तिणां मध्य रखते युद्ाकं णया भविष्यन्ति, ते ऽभच्छा गास्पदाः ९२ 
उत्क्रोश्ः कञ्चः कुररो गट खखजात्यनुसारात् चिह्नः खखजात्य- १९४ 

नुसारात् काकाः खखजाव्यनुसारात् उद्युपच्तौ राचिश्येनः गांचिल्लः १६ 

खखजाव्यनुसारात् श्येनः पेचकः मतस्यरङ्घा मदापेचको दीधेगलद्ंसः १८ 
गसः शकुनी सारसः खखजात्यनुसाराद् वको टिद्टिमोजतुकाच। १९९ 
तथा चतुष्पद गामिनः पच्तवन्ता जन्तव युद्राकं ण्या भविरव्यन्ति। २ 
तथापि चतुष्यदे गोमिनां पतङ्गानां मध्ये ये भूमावुक्लम्पनाय दीधैजङ्खा २१ 

भवन्तिते युश्ाकं भच्छा भविव्यन्ति। खखजात्यनुसारात् लभः ख~ २२ 
जात्यनुसारात् श्पककीटः खखजात्यनु सारात् भिल्षिका खखजात्यनुसा- 
सात् खद्योत रते यु्माकं भच्छा भविव्यन्ति। किन्तु तदन्ये चतुष्पद भ- २१ 
मिन उडीयमानाः पतङ्गा युश्नाकम् अभच्छा र्या भविव्यन्ति । ते यंय- २४ 
मखुचयेो भविष्यथ यत्तेषां कुणपं स्पशति स सन्यां यावत् अखचिः 

स्थास्यति । यख तेषां कुणपस्य कमप्यं रं वच्छति स खवस्वं च्तालयिव्यति २५ 

तथापि सन्ध्यां यावद् अपुचिः स्थास्यति । ये जन्तव दिखुखा न भूवा २९ | 
किद्धित् एधक्खरा भवन्ति न रोमस्यायन्ते वाते यु्मभ्यमखुचयः, तान् 
स्युटा लोका अश्ुचये भवन्ति । चतुष्यद् वन्यजन्तूनां मध्ये हंस्ततलगा- ९७ 

मिनो जन्तव युश्राकम् खखुचयो यस्तेषां शएवान् स्पुच्छति, स सन्ध्यां 
यावत् अश्पुचिः स्थास्यति। यत्तेषां कुणपान् वच्छति स खवस्छं च्ताल- २८ 

यिव्यति तघापि सन्ध्यां यावद् अशुचिः स्थास्यति यस्मात् ते यु्भ्यम् 

ऋअसुचयः। 

एथिव्या उसोगामिनां मध्ये य॒श्मान् पत्येते ऽखुचयोा भविष्यन्ति खख- ९९ 
जात्यनु सारात् नकुलः च्ेचस्थमृषिको मुवलीं गेधेसे नीलमूषली छमि २० 

ग्रैहगाधिका छंकलासः | उरोगामिनां मध्यत रुते युष्भ्यमश्ुचये ३१ 
भविष्यन्ति, तेषु म्टतेषु यस्तान् स्यश्ति स सन्ध्यां यावद् अशुचिः 

स्थास्यति । यस्मिन् वस्तुनि तेषां कुणप्राः पतिष्यन्ति तदप्यश्ुचि भविष्यति ३२ 
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१२ अध्यायः । लेवोय पुस्तकं | १९३ 

तत् दारुभाजनं वसनं वा त्ति वा शणपुटकं यस्य कस्यचित् कम्मे 
योग्यं भाजनं भवेत् तत् ताये निधास्सति सन्ध्यां यावत् तदशुचि 

३३ स्थास्यति प्रश्चात् सुचि भविष्यति । कस्यचित् मृद्धाजनस्य मध्ये तेषां 
कुणपेघु पतितेषु तन्मध्यस्थितं सव्व वस्सुचि भविष्यति यु्राभिस्तद् 

५ भज्यतां । कस्यचिद् भच्स्योपरि यदि ततच्तालितं तायं पतेत् तद् 
तद् असखुचि भविष्यति सव्वजातीयभाजनेषु सव्वेजातौयं पेयवस्वश्चि 

३५ भविष्यति । यस्य कस्यचिद् वस्त॒न उपरि तेषां कुणपानां किचित् 

यदि पतेत्, तद्धि तदगखुचि भविष्यति वदि चल्ल्यादि पाकस्थाने पतेत् 
३६ तदि तत् भंच्यते यतस्तदशखुचि युष्ान् प्रद्यशुचि स्थास्यति । कवलं 

प्रखवणं यच युव्करिण्थां ब्तोयानि तिरन्ति सा च सुचि भविष्यति 
किन्तु यच तेषां बुणपानां स्पशौ भविष्यति तदेवाखुचि भविव्यति । 

२७ तेषां कुणपानां किख्िद यदि कुचरापि वपनीववीजे पतेत् तद 
देत्तत् खचि स्थास्यति किन्तु वीजापरि ताये तिति यदि तेघां 

कुणपानां किच्चित् तदुपरि पतेत् तदं तद् यश्मभ्यम् अशुचि 
३९ भविष्यति । यश्ाकं भच्छपशष्ण म्टते यः कञ्ित् तस्य कुणपं स्पष्ति स 

४० सन्ध्यां यावद् ख्युचि भविष्यति । यञ्च तस्य कुणपं भकत्तिव्यति स खवसनं 

पर्ताल्य सन्यां यावद् खश्ुचिः स्थास्यति, यख तं वच्छति सापि 

४९ खवसनं पच्ताल्य सन्ध्यां यावद् अशुचिः स्थास्यति। भूचराः सव्वेकीटा 

१२ युष्माक टण्या अभच्छञख भविष्यन्ति उरोगामी वा चतुष्मदगामोवा 

तते ऽधिकपदे गामी भचरः सव्वकोटो यद्राभि ने भज्यतां स यण्राकं 

४३ छण्यः। खतः सव्वेजातीय जन्तमि ययं खान् छण्यान् मा कुरुत, तेः 

४४ खान् अशुचीन् मा कुरुत, ययम् अमेध्या मा भवत । अदं युश्राकं 

प्रभः परमेश्वरः, तस्माद् ययं खान् पावयित्वा पविच्रास्िषत यस्माददं 

पविचः, भूमा गन्ल्ा केनापि जन्तना खान् अखपविचान् मा करिष्यय। 

४५ यस्मादहं परमशखरो यद्माकं परभु भवितु भमिसदश्णद् यश्मान् खनषं 

४६ तस्माद् यूयं पवित्रा भवत यतां पविचः। खुच्यश्चिभच्याभच्यागां 
४७ प्राणिनां पभेदक. पश्चपच्तिजलचर्स्थलचरानधि विधिरिति। 

१९ इादशाऽध्यायः। 
प्रसवात् परं प्राचौकरणात्सजेनयेा विधिः। 

९ परमेश्वरे मूससमवादोत् त्वम् रखायेल्वंशर वद या नारौ गभं त्वा 
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१८४ लेवौ य पुस्तकं । १२ अध्यायः। 

युक्तं पसविष्यते सा रजखलाग्रोचवत् सप्त दिनान्यशुचि स्थास्यति । अदटमे 
दिने बालकस्य मेद्नस्य त्वक् व्यते । सा योषित् चयस्लिंश्दिनानि 

यावत् खशशिचा्ैः रत्तखावावस्थया स्थास्यति यावत् पचा दिनानि 
न मुखधन्ते तावत् किञ्चन पूतं वस्तु न स्पृच्छति पविचस्थानच्च न 

पवेच्यति | किन्त॒ यदि कन्यां प्रसुवीत र्त सा यथ्ााचात् तथा सप्ताह- 

दयम अशुचिः स्थास्यति पञ्चात् सा बटघट्िदिवसान् खखुच्यथें रक्त- 

खावावस्यया स्थास्यति । ततः सुतस्य सताया वा परसवाण्यचस्य दिनेषु 
परयै सा दामनल्य्थम् ख्कंदायनं मेघ वत्सं प्रायचित्तबल्यये यारा- 
वतश्ावकं वा कपेतष्रावकमेकं समाजावासस्य दारि याजकान्ति- ` 

कम आनेष्यति । स परमेश्वरम् उदिश्य तम् उत््ज्य तस्याः छते पाय- 

चित्तं करिव्यति तेन सा खरक्तखावात् खचि भविष्यति । प्धतयुच्- 

कन्याया इयं व्यवस्था| यदि काचन मेषवत्छम् आनेतुम् असमथ तदि 
साद कपोतवतती द्धो परारावतवत्ी वा तयोरेकं हामाथम् अन्यम् 
प्रायञ्ित्ताथेम् नेष्यति तता याजकस्तदथ प्रायञ्ित्तं करिष्यति तेन 
सा सुचि भविष्यति । 

= त 

१३ चयेोद् शोध्यायः। 
९ कुष्ठरागनिणेयाथ नाना परोक्ता लच्षरं विधि । 

परमेश्चसो मुसा दहारोगो जगाद वदि कस्यचिन् मनुजस्य रेह 
चम्मणि प्यः पामा खेतचिक्रं वा जायते देदचम्मणि कुर्वत् भवति 
च तद्धि स हारोययाजकस्य समीपं तस्य याजकसुतानां मध्ये कस्य- 

चिद् वा समीपं आनाविष्यते | याजकस्तस्य रंहचम्मंस्थं व्याधिं 
च्छति यदि तच चम्मस्थलामानि पारडराणि भवन्ति तद्व्याधि यदि 
च्छा दहचम्मणाऽधा भवति तद्दि तस्य कुषटरोगा भवति तंदट्ङ्ा 
याजकस्तम् चस्ुचिं वच्यति । लच्दय यदि तदेहस्य चम्मंणि शचेतवणें 

भवति दृच्छा चम्मगेाऽधः स्थितं न भवति तस्य रोमाणि खुक्ञानि न 

भवन्ति तदि याजकस्तं रोगिणं सप्त दिनानि संरुध्य निधास्यति । 
सप्तमे दिवसे याजकेन तस्मिन् दष्टे यदि स व्याधिस्तयेव तिति चम्मन 
व्याप्राति तदि याजकः पुनः सप्तदिनानि तं संरुध्य निधास्यति। सप्त- 
मक पुनस्तं उच्छति तच यदि स व्याधि मलीमसा भवति चम्मं न 
वया्नाति तद्धि याजकस्तं चिं वदिष्यति सा प्रामा पश्चात् स खव 
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१९ अध्यायः लेवो य पुस्तकं । १९५ 

° प्रत्ताल्य सुचि भविष्यति । किन्तु तस्य पचा याजकेन दृष्टे तस्य 
न्पामा यदि चम्मं व्याप्नाति तद्िस नरो याजकेन पुन दंशिव्यते । तच 

तस्य पामा चम्मं व्याप्रोत् इति यदि याजकः पश्यति तदहं सतम् 
ऋअस्पुचिं वदिष्यति स कुरूरोगः। 

९ मानुघस्य कुषव्याधो तिरति स याजकान्तिकम् अनायिष्यते। 

१० पञ्ाद् याजकल्तं च्छति यदि तस्याजिने चेतः ण्यो भवति तचस्घ- 

रोमाणि च ्ेतानि भवन्ति स्फीते अममांसं भवति च तद्दितस्य 
१९ टहचरम्मणि पुरातनं कुष्टं चात्वा याजकस्तं न रोत्खति किन्त्वखचिं 
१२ वदिव्यति यवतः सोाऽश्ुचिः। कुर्न सव्वचम्मेणि याप्रे तस्य शिरसः 

पादः यावत् कुष्टं वाभ्रोत् इत्थं यदि याजकः पश्यति तदहि स विवेच्छति 
९९ यदि कुन सन्वाङ् व्याप्तं, तदि तं खुचिं वदिष्यति वतो यस्य सव्वाङ्ग 
९४ सखुक्ञमभूत् सर्व खुचिः। यदा तस्य काये ाममांसं प्रकाशते तदा 
९५ सो {खचि भविष्यति । याजकस्तस्याममांसं दृ तमख्चिं वदिष्यति यत- 

९६ स्तद् अममांसमश्ुचि तदेव कुष्टं भवति । तद् आममांसं वदिपुनः 

१७ श्बुज्ीभवति तदधं स याजकान्तिकं यास्ति । तदा याजकेन तस्मिन् दृष्ट 
यदि तस्य बाधिः स्वाङ्के शेता भवति तदि तं रोगिणं शुचिं वदिष्यति 
तेन स सुचि भविष्यति । 

१८ कायचम्मणि स्पोटका जाता निरामयश्वाभूत् पश्वात् ततस्थानं 

९८ यदि श्ेतचिह्गं वा ओेतरक्तवगं खेद वचिङक जायते तहिं तत् याजकं 

९० द् यिष्यति । याजकन तस्मिन् दे यदि तत् चम्मेणोा ऽधो भवति तस्य 
योमाणि च च्ेतानि जातानि तदि याजकस्तमगुचिं वदिष्यति स 

९९ स्पाटान्निगेतः कुरव्याधिः। किन्तु याजका वदि तच खेतरोमाणि न 
पश्यति स व्याधिखम्माघख् न भवतीषन्मलिना भवति तदि याजकल्तं सप्त 

२२ दिनानि रुद्धा निधास्यति । पश्चात् स यदि चम्मे वयाग्रीति तदि याजक- 
९३ स्तम् अग्पुचिं वदिष्यति तदेव कुष्टं । किन्तु यदि सिग्धचिङ्क खस्थाने 

तिति न वदधते तदि तत् च्ततस्य चिदं याजकस्तं खचिं वदिष्यति। 
२४ यदि मांसे वा चम्मेणि वद्िदाद्या भवति तदादस्य रक्तश्वेतवगें 
२५ श्युक्ञवणे वा लिग्धचिह्कं भवति तहिं याजकेन तस्मिन् दृद यदि लिग्ध- 

चङ्क सितरोमाणि श्ेतानि भवन्ति चिङच्चट्श््रा चम्माधःस्थं भवति 
तद्धि तद् दग्धाङ्गात् निग॑तं कुः तस्माद् याजकस्तम अशुचिं वदिष्यति 

९६ तदव कुषं । किन्तु लिग्धचिङ्क श्थितरोमाणि श्वेतानि न भवन्ति चिङ्ञ्च 
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९९९ लेवीयपुस्तकं । १३ अध्यायः। 

चम्भाघधेा नदि किन्तु मलिनमन्तोव्थं दृष्ट्रा याजकस्तं सप्तदिनानि रुद्धा 
निधास्यति । सप्तमेट्ि याजकस्तं वीच्िव्यते यदि तत् चम्मं व्याप्नोति २७ 

तदि याजकस्तम् खग्युचिं वदिव्यति तदेव कुं । यदि ल्लिग्धचिङ्कं ९८ 
खस्थाने तिष्टति चमम्मणि च न वद्धेते किन््वीघन्मलिनं भवति तहिं स. 
दग्धस्थानस्य शया याजकस्तं खुचिं वदिष्यति यतस्तद् वङ्किक्तच्ततस्य 

चिङ्क | 

पुरुषस्य योधितो वा श्एिरिसि उसथ्रुणि वा व्याधो जाते याजकस्तं २९ 
च्छति यदि दच्या चम्मेधो बध्यते तच हारिद्राणि स्च्छलोामानि ३० 
तिष्टन्ति तदि याजकस्तम ऋ ग्ुचिं वच्छति सा क्च्छरथात् शिरःस्धितं 

सम खमध्यस्थितं कुष्टं । याजकेन कच्छयाधा दष्टे यदि त्स्य टचा सद९ 

व्याधिख्म्माघा न भवति तच छष्णं राम न तिति तदहि याज कस्तं कच्छ- 

रोगिणं सप्त दिनानि रोत्स्यति पञ्चात् सप्तमे याजकन तस्सिन् ३९ 
टृष्टेतस्य द्च्छायदि स रोगो न वद्धंते तच इारित्रं लोम न तिति 

द्या चम्भायो न बध्यते तद्धि स मुण्डयिष्यते किन्तु रोगस्थानं न मुणडयि- ३३ 

व्यते, तता याजकस्तं रोगिणं पुनः सप्त दिनानि रात्म्यति। सप्तमेङ्धि ३४ 

याजकन्तं रोगं च्छति यदि स रोागश्वम्मेणि न वते टचा चर्मणे 
ऽचा न भवति तदहि याजकस्तं शुचिं वदिष्यति स खवस्तरं परच्ताल्य खुचि 

भविष्यति । 
तस्य खचित्वात् परः यदि चम्मशि स रोगातीव वदधते तदि याजकंस्तं २५ 

युन ग॑च्छति वदि तस्य चम्मेणि कच्छ वेते तदि हारिवरं लोम न म्टगयि- ९९ 

व्यते सोऽखुचिः। किन्तु तस्य द्रा सशेगा न वद्व॑ते छष्णरोमाखत्ति- २७ 
न्ति तहिं तस्य रोग उपाशाम्यत् स छचिरुभूत् याजकस्तं खुचिं 
वदिष्यति। | 

यदि कस्यचित् पुरुषस्य स्तिया वा कायचम्मणि चिक्ताणानि चिङ्का- ३८ 

न्यथात् श्वेतानि लिग्धचिङ्ानि भवन्ति तहिं याजकस्तानि च्छति ३९ 
तस्य चम्मस्थितानि ल्िग्धचिद्ानीषन्मलिनानि खतानि च भवन्ति 

तदि तच चम्मणि निदाषास्तिलिकाः स सुचिः स्थास्यति। वस्य केशः ४० 
शिर सश््य॒ताः स खलतिः सुचिः स्थास्यति । यस्य कचाः श्ष्टिग्रपाख्ात् ४१ 
च्युताः स भाले खलतिः शुचि भ॑विव्यति । किन्तु यदि खलते नेर्स्य ४९. 
शिरसि भाले वा डंघल्लादहितं खु्च्ततं भवति तहिं तस्य केशद्ोने 
श्ष्स्सिभालेवाजादं कुष्ट याजकेन तस्मिन् दृष्टे वदि दं हचम्म॑स्थं कु्छ- ४२ 
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१३ अध्यायः । लेवीयपुस्तकं | १९७ 

४४ मिव कंशदीने शिरसि भाले वा शुक्ललाहितत्ततस्य प्राया भवति, 
तदि स कु्यश्चचिः वाजकस्तम वश्यम् अग्दुचिं वदिष्यति तच्छिरसि कुद 

४५ मस्ति । यस्य कुरो जायते तस्य वस्रं केतस्यते तच्क्सि न चछादिष्यते 

स निजं चिवुकं वस्ते छादयित्वा अश्ुचिरस्ुचिरिति श्रब्दं करि- 
४९ ष्यति । यति दिनानि तस्य कुषटवयाधिः स्थास्यति स तति दिनानि 

अशुचिः स्थास्यति अशाचाद् ख्काकी वतस्यति शिविराद् वदिस्तस्य 

वासस्थानं भविष्यति | । 
४७ रोामजे वा अखतसवस्त्रे रोमजस्य अतसस्य वा अयायां नयायांवा 
४८ चर्म्मणि चम्मनिग्डितचव्ये वा यदि कुष्टं जायते तथा वस्त्रे चर्म्मणि वा 
४९ अयायां नयायां वा चम्मेनिभ्मिते कुचचिद् जये यद्यस्यं श्यामता वास्प- 

लादहितता भवति तदि तत् कुं भवति तद् याजकं द्श्ंधिष्यते। 
५० ततो याजकतस्तं रोगं दृषा रोगयुक्तं वस्तु सप्त दिनानि रोधयिष्यति। 
५९ सप्तमि तदरोागस्य स्थानं उच्छति यदि वस्ते वा खयायां नयायां वा 

चम्मेणि वा चम्मनिर््मितन्रये वास व्याधि वंद्धेते तहिं तत् संद्धारकं 
५२ कुष्टं तदशुचि । ब्रस्मात् वस्त्रे वा रोमजस्य खआतसजस्य वा अयायां 

नयायां वा चम्मनिभ्मिते वा वच कुत्रचित् उयेस वाधि जायते तदेव 
५२ जव्यं दादइयिव्यते, तत् संहारक कुदं तद् वह्किना दादयिष्यते | याज- 

केन दृरटेस व्याधि यदि वस्त्रे यायां नयायां वा चम्मछतदरव्ये वा 
२४ न वद्धते तहि याजकस्तदव्याधियुक्तं जव्यं प्रत्तालयितुम् आदेच्छति 
४५ पुनः सप्त दिनानि रोधयिष्यति । घाते याजकस्तद उच्छति तच स व्याधि 

यं न्यव न भवति न च वर्खते तहि तदोवाखुचि त्वं तद् वद्किना दाद 
५६ चिष्यसि । अन्तवेद्िव तिति तत् कुं भवति किन्तु च्तालनात् परः 

याजकस्य चच्छा तद् वदि मलिनं भवति तदि स वस्त्रात् चर्म॑णः 
५७ अयायां नवायां वा तत् कत्स्यति। तथापि तद्रस वा तदयायां नयावां 

वा तच्चम्मनिम्मितव्रये वा यदि तत् पुन टंश्यते तदं तरेव वर्ख॑मानं 
४८ कुटु यच स व्याधि स्तिति तत् त्वं व्किना दादइयिष्यसि। यद् वस्तं वा 

तदायां नयां चम्नेणा ज्यं वा च्तालयिव्यसि तस्माद् यदि स व्याधिः 
शम्यति तदि दितोयवारः तद् धाविव्यसि तेन तत् सुचि मविव्यति। 

५९ रोमजस्य खातसस्य वा वस्त्रस्य अयावा नयाया वा चर्मणः पाचस्यवा 
प्रोचाप्रचकथनाय कुढयाघेरि यं वस्था | 

197 



१९८ लेवी यपुसतकं । ९९ ध्यायः । 

१४ चतुद गेष्यायः। 
९ कुषिनः श्णचिलविधिः प्रायशित्तं देर गयोवकुष्टचि्निणेयः ४८ ग्टदोयक्रुष्स्य 

प्यचित्वविधिप्रायश्ित्त। 

परमेशखरोमुससमवदत् कुणिनः खुचित्वदिने तस्येयं वस्था स याज- ९ 
कान्तिकम् आनेव्यते याजकः शिविराद् वद्धि गत्वा तं च्छति कुश्ठिनः 
कु शन्तिं गते सति याजकेन तस्य शरोध्यनसस्याधै दै जीवन्तो ५ 
सुचिपच्तिणा ण्रसकाष्टं रक्तं रोम खसोवटगम् णखतानि ग्राहयिष्यन्ते, 
ग्टत्पाचस्थप्रखवर्तायोपरि पच्तिणिरेकण्केद यिव्यते। स तं जीवत्पच्तिणं 
खुरसकाट् रुत्तालाम रुसावदटणच्च ग्टहीत्वा तत््पखवणेद्धततायमिसिते 

इतपल्तिर क्ते तानि जीवत्पच्छादीनि सव्वीणि मच्जयिव्यति । कुत् श्ध्य- ऽ 
जनस्यापरि सप्तक्लत्वस्तत् परज्िप्य तं खुचीलछ्लव्य तं जीवत्पच्तिणं प्रान्तरे 

व्यच्तति । तदा स सुचि जनः खवस्तं धत्वा केश्न् मुण्डयित्वा तोयेन ८ 
स्लास्यति तेन स खुचि भविष्यति ततः स शिविरं पवेद्टुं शच्छति किन्तु 
सप्तदिनानि खदूव्यस्य वहिः स्थास्यति। सप्तमेङ्धि खशिरिसः कचात् < 

्सश्चणि भ्वुवोः सव्वीङ्लामानि च मुण्डयिव्यति। खूवसनं घोत्वा खयं 

तोयेन खात्वा खचि भविष्यति । अद्मि स निर्दा मेवशावकै निदौ- १. 

घाम खकदायनों मेववतसां नेषेद्याथै दशमां ्र्यंयरिमितानि तेल- 

भिखितानि मोधूमचृणानि लोगेकं तेलच्च ग्रदीव्यति। खचिकत्ता ९९ 
याजकस्तं प्रोध्यमनजं तानि वस्तनि च एटदीत्वा समाजावासस्य दारा- 

न्तिकं परमश्रस्य सम्मखे स्थापयिष्यति । याजक खुकतर मषश्णावका ९२ 

लागेकं तेलं रयदीत्ा दोघबलिरूपेणात्खच्यति ऋान्दोलनीवनवेद्याथं 

परमेर सम्मखे दोलयिव्यति च। प्रायित्तदामबलौनान् उत्छगस्थले १२ 

पविचस्थाने तं मेषश्वकं बलिं दास्यति यतः प्रायशित्तबलिरिव 

दोषबलि योजकस्यां प्ते भविष्यति अयमप्यति पुतो भविष्यति | याजक- ९४ 
स्तस्य दोषबलेः किचिद् रुधिर गट दीता तस्य छध्यजनस्व द च्तिणसखोाच- 

परान्ते दच्तिणिकरङ्द्छे दच्तिणयाद्ाङ्ष्टे च दास्यति । याजक्तस्माद् ५५ 

लागेकतलात् किचित् तलं द्धा खवामइस्ततले निषेच्छति । 

याजकस्तच वामकरतलस्थतले खद् च्तिणकराङ्गलिं मज्जयित्वा अङ्गुल्या १६ 
तत्तेलस्य किचित् किञ्चित् सप्तक्लत्वः परमेश्वरस्य सम्मुखे पक्ष्यति । 
खकर्तलस्थम् अवशं तेलं दत्वा तस्य प्ोध्यनर्स्य दच्तिणकणेस्यं ५७ 

परान्ते दच्तिणकराङ्कर दच्तिणपाद्ङ्ष् दषनले रक्तीपरि दास्यति। 
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४ अध्यायः। ले वीय पुस्तकं । १९९ 

न= ततः परः याजकः खकरतलस्थतेलमादाय एाध्यनरस्य शिरस्यभिपेच्छति 

€ याजकः परमेश्वर सम्मुखे तदथं पायञ्ित्तं करिव्यति। याजकः प्रायञ्ित्त- 
बलिं दास्यति शेचात् शोध्यमानस्य नरस्या्ध प्रायञित्तं करिष्यति 

° तता होम बलिं दास्यति । स्व्यं याजकेन बेदिमानोते दोमबक नवेद 

९ चोत्सद्टे तदथं घायशित्ते छतं च स शुचि भविष्यति| स कुरी यदि 

दरिः स्यात् रतावद् अनेतुं न श्राज्गायात् तहि स प्रायश्ित्तं कत्तम 

अन्दालनाथं दाषवबलेः छते मेषवत्समेकं तलमिखितगाधूमचणम्य 

१९ द्श्ांशस्यकांशं नवेद्यम् लागेकतलं तस्य सामश्यानसारात् दा कपातोा 

वा कपोतवतसावानेष्यति तयोरेकः प्रायञ्ित्तबलिरन्या हामबलि 

२ भविष्यति| अशटमदिनेस खगोचा्यैः समाजावासस्य दारसमोपे पर- 

४ मेशखरस्य सम्मुखे याजकस्य निकटे तान् अानेष्यति। याजका दाष- 
बल्यर्थकं मेषष्रावकं लागेकतेलच्च गहीत्वा परमेश्वरस्य सम्मते 

५ न्दालनाथे दोलयिव्यति । स दाषबल्यथेकं मेषश्वकं छेत्यति 
याजक दाषा्कबलेः किञ्चिद् रक्तं श्टदीत्वा शोध्यजनस्य दच्तिणकण- 

९ प्रान्ते द्च्तिणकरङ्ृषटे दच्तिण्पाद्ङ्गु्े च दास्यति । याजकस्तस्मात् 
७ तलात् किञ्चिद् आदाय खवामकरतलं निषेच्छति | याजका दरल्तिण- 

कराङ्कल्या वामकरतलख्यतेलात् किञ्ित किचित् सप्तकृत्वः परमश्रस्य 
८ सम्मुख प्रत्तेप्यति । याजकः खकरतलस्थतेलात् किचिदादाय शाध्य- 

जनस्य दच्तिणकणेप्रान्ते दच्तिणकरङुष्टे दच्तिणपादाङ्गे च दोघबले 
९ र क्तस्थानोापरि दास्यति | याजकः ोध्यजनस्य छते परमेश्वरस्य 

० सम्मुखे प्रायखित्तं कत्तं खकरस्थावशि्टं तलं तच्छिरसि द्ास्यति। तत 

परं स तत्छामश्यानसारात् प्राप्रयाः कपोतया यवपारावतया वकं 

९ दास्यति तेन खसामण्पानुसाराद् यो पच्िणा प्राप्ता, तयोरेकं नेवेद्येन 

सदतं प्रायश्ित्तायम् अन्यच्च हामाें दास्यति । याजकः शाध्यजनकछते 

२ परमेश्वरस्य सम्मुखे प्रायञ्ित्तं करिष्यति । अथंदीनस्य कुणिनः प्ोधन- 
विधिरिति। 

२ परमेचखरो सुसोद्ारोणो जगादाद यं रशं अधिकत्तुः युदमभ्ं 
४ द्ास्यामि तत्किनान्ट्शप्वंशकाले यश्माकम् अधिकारदेप्रास्य कुचापि 
५ ग्रह मया कु उत्पादिते तद््हखामो समेत्य, ममदट्घ््रा ग्रह व्याधि 

६ प्रकाशत इति कथयित्वा याजकं ज्ापयिष्यति । ग्रहस्य सव्वं वस्त यथा 

नाचि भवति तदथं व्याधिं ्र्टुं याजकस्य पवात् पुत्वं ग्ट याजकन 
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२०० लेवी यपुस्तकं । ९९ अध्यायः | 

ग्न्धं कारयिव्यते, तता याजके ग्टदहं जद पवेच्छति । अनन्तरं याजको २७ ` 

व्याधिं उच्छति यदि वाधि ग्रहमिति निघ्नी भत इषद्धरिदणा रक्त- 

वगा वा जायते तद्ख््रा भित्ता निस्नी भता भवति तहि याजको वेश्मनो २८ 

वहिभय दारान्तिकं गत्वा सप्तदिनानि तद् वेष्म रोाघधयिष्यति। याजकः २९ 

सप्तमि पनर्व्य निरीच्य चच्यति वदि व्मकुद्यं स व्याधि वेड्धते 

तदहि तस्य व्याधियक्तान् पाषाणान् वह्हिव्कव्य नगरस्य वह्किरमेध्यस्थाने ४० 

निच्तेप्त वाजकक्तान् आदच्छति। ततस्तद्ेगसनोऽभ्यन्तरस्य चतुटि शस्तः ४९ 

परिष्कारयिष्यन्तं सचिता धूल्यश्च नगरस्य वदिरश्चिस्थाने निक्तेप्- 
स्यन्ते । ते ऽन्यग्रावण अनीय तत्पाघाशस्थाने निचेव्यन्ति तदन्यलेपेन ४२ 
ग्रद' लेषयिष्यन्ति । पाषाणेषु परि वत्तितेष वेऽसनि परिष्वाते लेपिते च ४३ 
चेद् व्याधिःपन र्धा वेप्रस विस्तणाति तदा याजक ख्त्य उच्छति; वदि ४४ 

तस्मिन वेश्मनि व्याधि वदधते तदहि तच वेश्मनि मारक कुखमास्ते 

तद् वेश्साश्युचि भवति । ततः स तद् वेश्म भञ्जयिष्यति अथात् तस्य ४५ 

यरावकाणटधलीः सव्वा नगरस्य वहि नीत्वाश्वचिस्यलं नाययिश्यति । 
तदू यावतकालं रुद्धं तिष्धेत्, तत्काले यः कथित् तदभ्यन्तरं याति ४९ 

स सन्ध्यां यावद् अशुचिः स्थास्यति । यख तस्मिन् वेश्मनि शेते स निजां- ४७ 

शुकं धाविष्यति यस्त॒ तच भुक्त सापि खवस्तं धाविव्यति। , 
तद् वेश्मना लेपनात् परं व्याधिनावद्धतेति चेद् याजके वेश्म प्रविश्य ४८ 

पश्यति तहि याजकस्तद् वेश्म खुचि वदिष्यति वतः स याधिरशगम्यत्। 

तद् वेश्म खचीकक्तँ दो पत्ति रख्रस॒काख रत्तं रोम रसावटशं ४९ 
गरयदीत्वा गटत्पाचे परखवणतेयेपरि पच्छिणमेकं छेत्छति । स खरसकाष ५० 

रसावटगं रक्तरेम जोवत्पल्तिणच्च ग्टद्ीत्वा प्रखवणजलमिखिते इत- ५१ 

पत्िरक्तं मज्जयित्वा वेश्सनि सप्तछात्वः प्रत्ते्यति । इत्थं पल्तिर क्तं पख- ५२ 

वणतायं जी वतपच्छेरसकारेसावटणं रक्तरोम चैतेः स वेश्म एाधयि- 

स्यति । तं जीवतपच्िणं नगरस्य वहिः प्रान्तरे त्यच्छतौति प्रकारण ५ 

वेमा थें! पायश्ित्ते छते तत् शुचि भविष्यति । कुषस्ेय वयवस्ाथात् ५४ 

स्वं पकार कुर श्चं वस्त्स्थं वेश्स्यच्च कुर स्पौतिः पामा खिग्धं ५५ 

रतानि कदा खुचीनि कदा चासचीनि तज्च्ञातुमिति चयवस्था। ५७ 
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१५ 

१ 

ऋअथ्यायः। लेवोयपु्तकं | १ 

4 

१५ पच्चद् ऽध्यायः । 

१ प्रमेदिनः शाधनविधिः १९ रजखलायाः शेधनविधिख। 
(९ [० ~~ द् तः भ 

परुनेश्वसो मूसोहारोण जगाद, युवाम् इखायेलवंशं वदतं तान् 

९ इमां वाचं गदतं, कस्यचिन्नरस्याङ्ग प्रमेहरोगे जाते तस्मात् सोऽचि 
कप म, + सर , क [व 

भंविष्यति। प्रमेहेन तस्याश्च भविष्यति विरवत यदि तदङ्ात् प्रमदः 
` च्तरति वा पमे दाद् चङ्ग रुध्यते, इव्यनयोरेकेन तस्यारतिचं भविष्यति । 
1 

[व क को र, क, क 

प्मेदो नरो यच शएष्यायां एते सा पथ्या अशुचिः, यचासने स उपवि- 

५ प्रति तद्ासनच्चाश्ुचि भविष्यति । यख तस्य य्या स्युषति स खवस्तरं 

1 

१४ 

१५. 

१९७ 

९८ 

धाविष्यति तोये खास्यति तथापि सन्ध्यां यावद् अशुचिः स्थास्यति 

प्रमेद्ौ यच वस्तन्युपविशटति तत्र यः कञ्चिद् उपविश्ति ससखवसनं 

धाविष्यति तोये खारयति तथापि स्थां यावद् अशुचिः स्थास्यति। 
यस्तस्याङ्गं स्प्रश्ति स खवसनं धाविष्यति तोये सखास्यति तथापि 

सन्ध्यां यावद् ऋखुचिः स्थास्यति । प्रमेही यस्य शुचिनरस्य गारे 

निष्ठीवति स स्वृवसनं धाविष्यति तोये लास्यति तथापि सन्ध्यां 

यावद् अशुचिः स्थास्यति | प्रमेद्ी यद् वाहनम् खारोइति तद् अशुचि 

भविष्यति । तस्याघःस्थं वस्त यः स्पष्ति स सन्ध्यां यावद् अशुचि 

स्थास्यति यदि तद् वहति तहि तोायेन वसं धाविष्यति तोये ्लास्यति 

च तथापि सन्थां यावद् अशुचिः स्थास्यति । प्रमेही खकरः तोयेन न 

चातल्ा वं स्प्रणति स खवस्ं धाविष्यति ताये खास्यति तथापि सन्ध्यां 

यावद् अश्वुचिः स्थास्यति । प्रमेही यन्मतपाच स्यशति तद् भज्यते सव्वे 

कारूपाचं तोयेन धाविष्यति । परमेद्ी यदा खप्रमदहात् खुद्यतितदास 

खग्पुचित्वात् परम् अपराणि सप्त दिनानि याजयित्वा खवस्तरं धाविष्यति 

प्रखवतोाये खास्यति ततः खचि भविष्यति। अदधमेह्धि स खाद 

कपोतो कपातवतसो वा ग्टदीत्वा परमेश्वरस्य सम्मुखे समाजावास- 
दारान्तिकम् खष्यति तो याजकाय दास्यति । याजकस्तयोारेकं घराय- 
चित्तार्थम् ख्कञ्च दामाथंम् उत्खच्यति याजकस्तस्य प्रमेहकारणात् 
परमेश्वरमदिश्य प्रायश्ित्तं करिष्यलि। यदि कस्यचिन् मनजस्य स्पुकी 

पतति तददिस निजं छतखद्हं जलेन धाविष्यति तथापि सन्ध्यां यावद 

ऋस्ुचिः स्थास्यति । यच यच वस्ते वा छत्ता श्युकरंपतति तत्सव्वं तायेन 

धाविष्यते तथापि सन्या यावद् अशुचि स्थास्यति । यया योषिता साक 
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२०२ लेवीयपुस्तकः । १५ अध्यायः । 

यः पुमान् श्ुकरंण समं शेते ते 

अन्ुचिः स्थास्यतः। 

या योषिद् रजखला भवति तस्या अङ्गाद् रुधिरे च्तरति सप्तदिनानि ९८ 
तस्या अश्च भविव्यति यथ्छतां स्पुश्ति स सन्ध्यां यावद् अशुचि 

स्थास्यति । तदष्यचकाले सायच यच शयनीय एतं तद् अस्पुचि भवि- २० 

ष्यति यचोापवेच्यति तद् अशुचि भविष्यति । यश्च॒ तस्याः एवनयं २१ 

स्पच्छति स खवस्त्रं धाविष्यति तेये लासखयति तथापि सन्ध्यां यावद् 

अग्युचिः स्थास्यति । यत्त तस्या उपवेशनाघधार स्पच्यति, स खवस्ं घ्ा-२२ 

विव्यति तेये लास्यति, तथापि सन्यां यावद् अशुचिः स्थास्यति । 

यस्त॒ तस्याः प्रच्यास्थम् आसनस्थं वा वस्तु स्प्रश्ति सोपि स्यां यावद् ९ 
अशुचिः स्थास्यति । वः पुमान् ऋतुमव्या साकं संसग करोति तद्रखज- ९४ 
स्तदूाखे लगति स सप्तदिनान्यखुचिः स्थास्यति यच शय्यायां शेष्यते 
साप्यखुचि भविष्यति। अप्तिचकालाद् अन्यानि बङ्दिनानि यावद् २५ 

यदि कस्याश्चिद् योधितो रत्तं खवति अशेचकालात् परः वा यदि नज्ञ- 

ष्दिनानि तस्या रक्तं चरति तहि सा तब्क्तखावात् तूानि सव्वेदिनानि 
यावद् अश्यचकालवर् अशुचिः स्थास्यति । रक्तखावस्य सव्वदिनानि २९ 
सा यच शय्यायां ष्यत साऽटाचक्ालवदट् खम्ुचि भविष्यति यचचासन 

उप वेच्छति तद् अग्राचकालवट् आअख्ुचि भविव्यति। यञ तानि रऽ 

स्परच्यति सो$शुचि भविष्यति वसं घात्वा ताये लास्यति तयापि सन्धां .. 

यावद् अखुचिः स्थास्यति । किन्तु यदि तस्याः स्या र क्तखावेा निवन्तते ९८. 
तदहि सा खां सप्त दिनानि गणयित्वा तेभ्यो गणितसप्तदिनेभ्यः परं 
खचि भविष्यति । अदटमेह्ि सा खां दो कपोती कधोतवतक्षै वा ९९ 
ग्यद्धीता समाजावास्रदारे याजकान्तिकम् नेष्यति । याजकस्तयोा- २० 

रेवां घायश्ित्तजलिम् अन्धं हामबलिम् उत्खच्चति तस्या रक्तखावाण्ोच- 

कारणात् परमेश्वरस्य समीपे तस्याः छते पायञ्खित्तं करिष्यति । लाकानां ३९ 
सथ्यवर््तिनि ममावासे ऽशिचकासले तैरखचीकछते ते यन्न म्रियन्ते तदथै 

खायेल् वंशः खार चात् युवाभ्याम् इत्थं यक् करिव्यन्ते । ति पमे- २२ 
दिनः श्ुक्रच्तसणाद्सुचे नरस्य रजखलायाः सिया: प्रमहवतस्तीयुं स- दय 
यार सखतिख्िया साकं संसगिख व्यवस्था | 

1 जले खास्यतः, तथापि सरस्यां यावद् 
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१६ अध्यायः। लेवीयपुस्तकं। २०द् 

६ षाड्णाऽध्यायः । ` 
१५ याजकस्यातिप्तस्थानप्रव्विधिः ९१ याजकस्य प्रायधित्तवलिट्ानं ९५ लाकानां 

पायधित्तवलिदानं २० त्याज्याजविधिः २८ वाषिंकबलिद्ानविधिः । 

९ परमेश्वरान्तिके गमनसमये हासाणस्य दयोः सुतयो मध्यो घटिते 

२ परमेखसा मूससं बभाषे | परमेश्वरो मूससे कथामिमां कथितवान् 
तव भ्राता हारणा यन्न म्रियेत, तदथं विच्छंटकवसनस्य मध्यवत्ति- 

मञ्जूबावा उपरिस्थपापाच्छादनस्य सम्मुखम् अतिपुतं स्थानं सव्वसमयं 
द प्रवेष्टुं तं निषेध, पापाच्छादनोापध्येहं मेघे दशनं दास्यामि । इदारोणः 

प्रायच्ित्ताथं गोवतसमेक ्योमाये मेषमेकं पट होत्वा इत्यम् अति पविच- 
४ खानं प्रवेच्यति । स अआतसमुत्तरासङ् परिधास्यति अतसं कटिवस- 

नच्च परिघास्यति अतसं कटिबन्धनच्च परिघास्यति अआतसस्योष्णी- 

घेण भूषिता भविष्यति; रुतानि वसनानि पवित्राणि, तस्मात् तायेन 

५ खकायं धात्वा तानि पटिघास्यति । ततःस इखायेल् वंशस्य समाजात् 

€ प्रायश्ित्तायकं छागदयं हामाथकं मेवमेकच्च ग्रहीष्यति | हाराणः खस्य 

प्रायञ्खित्तायकं ग्रवतसम् अनीय खस्य परिवास्स्य च छतं प्ाय- 

७ ख्ित्तं करिष्यति । ततस्ता छाग उखद्ीता समाजावासस्य दारान्तिक 

= परमेश्वरस्य सम्मखम् आनेष्यति । अधिकागो ते दे हारेण गुटिका- 
९ पातं करिष्यति तयोरेकः परमेश्वराय तद्न्यद्ल्यागाव भविव्यति | अयं 

परुमेखरायेति यं क्छागं प्रति गुटिकापातेन निश्ौयते दारोाणत्तं 
९० एटदौीत्वा प्रायञ्ित्ताथं बलिं दास्यति। किन्त॒ येऽजोा गुटिकापातेन 

व्यागाव भविष्यति प्रान्तरे त्यागाय तद्विसजंनात् पुव्वै तस्य छते प्रायखित्तं 

क्तः जोवता तेन परमेश्वर स्यान्तिके समुपस्थातव्यं | 
१९ हारोणः खोयप्रायञ्ित्तबलिं गोवतसम् आनीय खस्य परिजनस्य 

च छते पायखित्तं करिष्यति, खीयप्रायञ्ित्ततलिं तं गावत्सं कव्छति । 

९२ परमेखरस्य सम्मखस्थवेयाः परज्वलिताङ्गारैः पग धूपपात्रं चूर्णी त- 
९२ ख॒गन्धिसजंर समुष्टिमेकच्च ग होत्वा विच्छेदकवसतरमध्यं नेव्यति । तं स॒ग- 

न्धिसजंरसं परमेश्रस्य सम्मखे वद्ध दास्यति तेन साच्यमज्ञघोपरि 
९४ सिते पापाच्छादने सजंरसस्य धूमेनारते सति सन मरिव्यति | ततःस 

तस्य गवत्सस् किच्िट् रक्त गट हत्वा पापाच्छादनस्य पुव्वेदिशि खाङ्गस्या 
प्तेप् स्यति खाङ्ल्या तद्र क्तम् पापाच्छादनस्य सम्मुखे सप्त वारान् 
परत्तेपसति । ४ 
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२०४ लेवी यपुस्तकं | ` १९ अध्यायः 

ततः स जलाकानां पायश्ित्ताथकबलिं छागं छित्वा तद्रक्तं विच्छेद- ९५ 
वस््रमथ्यम् अनीय गावत्सरक्तं यथा परक्िप्तवान्, तथा तदरक्तमपि 

करिष्यति अथात् पापाच्छादरनस्य सम्मखे पापाच्छादने च तत् प्ते 

एयति । इखायेल् वं प्रानाम् असुचितासव्वंपापापराघेभ्यः स पविचस्था- ९९६ 

नाथं पायञ्ित्तं करिव्यति अग्ुचितायुक्तानां तेघां मध्यवत्तिनः समाजा- 
वासस्य देताः स तथा करिव्यति । प्रायञित्तं कत्तं तस्य मद्ापूत- ९७ 
स्थानपवेश्मारभ्य वह्किरागमनं यावत् समाजावासे कोपि जना न 

स्थास्यति । अपरः तेन खस्य परिवारस्य इखायेलवं षस्य सव्वसमाजस्य ९८ 
च प्रायतन्त समायिते स परमेखरसम्मुखस्थाया वेद्याः समीपम् आगत्य 

तदथं प्रायख्ित्तं करिष्यति, गावतसाजयेः किचिद् रक्तमादाय वेदि- 
प्रङ्गेव॒ चतुदिच्त॒ दास्यति । तद्र क्तस्य किचिद् आदाय खाङ्गल्या १८ 
तदुपरि सप्तछछतवः प्रक्िप्य तां शुचिं करिष्यति इखायेल्वं्रस्याश्णचात 

तां पावयिष्यति। 

इत्थं प॒तस्थानस्य समाजावासस्य वेद्या प्रायश्ित्ते सम्पन्ने जीवदरजः २० 
समानेष्यते। हाराणत्तस्य जीवदजस्य शिरसि खकरावपयित्वा इखा- 

येल वंशस्य सव्वदेषपापापराधान् तदुपरि खीक््य तत्सव्वान् तद्- ९१ 
जश्रिर स्यपं यिष्यति तत उषयुक्तनरेण तं पान्त रे विखच्छति तेन सो जस्तेधां 
स्व्वपापानि नरग्यरन्यस्थाने शरसा वच्यति सोाऽजस्तेन प्रान्तरे त्यच्छते | 
हारोणे महापूतस्थानप्रवेश्काले वान्धातसवसनानि पथ्येधात् तानि ९२९ 
समाजावासमध्यं गत्वा व्यक्ता तच स्थापयिष्यति । स पूतस्धाने खदंदं २२. 
जसेन धत्वा खवस्त्राणि परिधाय निगंमिष्यति खस्य लोकानाञ्च जमबलिं 
दक्वाखस्य लाकानाच्च कते प्रायश्ित्तं करिव्यति। तत्प्रायञ्छित्तबले भदो २४ 
वेद्यां दादहयिव्यति । यः पुमान् त्याज्यमजं त्यच्छति स खवस्लाणि 
प्रच्ताल्य खद् दं जसेन यात्वा श्िविरम् अगमिव्यति। यस्य पायश्ित्त- २५ 

बले गावत्सस्य यस्य च प्रायित्तबलेरजवत्सस्य रक्तं प्रावश्ित्ताथं ९९ 
पूतस्थानम् ्ानीतं लोकान्तो शएविरवदि नतला तयोः छत्तिक्रव्यविषा ९७ 
वद्किना दाहयि्ष्यन्ति। यस्तानि दादइयिच्यति स खवस््ाि घाविष्यति ८ 

ताये रहं खापयिष्यति ततः शिविरमध्यम् आगमिव्यति। 

युष््राकं छते नित्यविधिरयं भविष्यति सप्तममासस्य दशमे दिवसे २९ 
खटेश्ोया वा युष्न्मध्यवासिनोा विदेशीया यूयं खप्राणेषु दुःखं दास्यथ 
किमपि कम्मं न करिग्यथ यद््ात् तदद्धि याजको युष्रान् शुचीकत्त 
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१७ अध्यायः । लेवीयपुस्तकं | २०५ 

युश्रत्छते प्रायचित्तं करिष्यति तेन यूयं परमेशखरस्य सम्मुखे खपापेभ्यः 
२० परिष्कारिष्यध्वे । तद् यश्राकं विश्रामाय विश्रामदिनं, ययं नित्य 
३९ विधिना खखप्राणान् तापविव्यथ। यो जना खपिटपदरोेन यागं कन्त 

लाकेरभिषिच्य याजनपद् नियोच्छते, सरव प्रायख्ित्तं करिष्यति 
३२ अआतसानि पूतवस््राणि परिधास्यति च। साऽतिपुतस्थानाय प्रायञ्ित्तं 

करिष्यति समाजावासस्य वेद्याञ्च छतं प्ावख्ित्तं करिष्यति, याज- 
२९ कानां समाजस्थानां स्वषाञच्च छते प्रायख्ित्तं करिव्यति। डखायेल्वं शरस्य 

सव्वेपापात् ववेमध्य णकछत्वः प्रायतत कत्तु युदभ्यमयं निव्यविधि 
भविष्यति । तता मूससं प्रति परमेखरस्य यथा निदेशं तथा कम्मा- 
क्रियत। 

१७ सप्रद्शऽध्यायः। 
१ अवासद्दारे परसखखरमटिश्य सव्वमत्खषटमानज्ञा दवानदिश्य उतखष्ट निषेधः = 

तत्करणफलं ९० रक्तपाननिषधः २५ खयं खतस्य पश्एना दतस्य वा परा भ॑च्तण- 
निषेध । 

९ परमेशखरोा मृससमवदत् त्वं हारोणं तत्सुतान् इखायेलवंशांख वद 

३ तेभ्य रखतद्ाचं कथय परमेखर इत्यादिशति । स्खायेल्वंशजेा यः 
४ कचिद् गांवामेर्घं छागं वा शिविरमध्ये शिविरुवद्धि वो छिनत्ति किन्तु 
परमेश्वरावाससम्मुखे परमेश्रमदिश्य उपद्ारमुत्ख्धुं समाजावास- 
दारान्तिकं नानयति तं प्रति रुक्तपातपापं भविष्यति स रक्तपातनात् 

५ खंलाकानां मध्याद् उच्छतस्यते। अस्यायमाष्रय इखायेलवंप्राः खं खं 

बलिं प्रान्तर न नौत्वा समाजावासद्ारान्तिके परमेखरमदिश्य याज- 
€ कान्तिकमानोय मङ्गलाथें परमेश्वर मुदिश्य उत् खच्छन्ति। याजकः समा- 

जावासस्य दारान्तिकं परमेशखरस्य वेद्या उपरि तेषां बलीनां रक्तं 
° प्रच्तप्स्यति परमेखरमदिश्य छगन्धयथं मेदो दादयिष्यति । तेन ते 

ये दवेः सद व्यभ्यचरन् तानुद्दिश्य पुन बलिं न दास्यन्ति तेषां 
पुरूषपरम्प्ररासु नित्यविधिरयमके भविष्यति । 

= युनस्तवं तान् वद इखायेलवंश्ीयो वा युश्राकं मध्यं पवासिविदेशौ 
९ यः कञ्चित् प्रायख्ित्तवलिं दामबलिच्च ददाति किन्तु परमेशखरम् 

उदिश्योत्सष्युं तं समाजावासान्तिकं नानयति स खलाकानां मध्याद् 
उच्छेत्यते | 
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२०६् लवो य पुस्तकं । १८ अध्यायः, 

डखायेलवंष्ीयोा यद्माकं मध्ये प्रवासिविदे्ौ वा यः कञश्ित् किञ्चन १० 

रक्तं भक्तं तं रक्तभोक्तारं प्रति विमुखा भविष्यामि लाकानां 

मध्यात् तमच्छेव्छामि। यतो रक्तीमध्ये दहस्य जीवनं तिति युश्ाकं 

प्राणकारणात् प्रायञ्ित्त क्तम् अहं वेद्या उपरि युद्मभ्यं तद्द, 

प्राणस्य प्रायश्ित्तं रक्तमेव भवति। अत इखायेलवंप्रमहम् अवद 

युष्राकं मध्छे कोपि रक्तन भोच्छते य॒द्माकं मध्यवासी कचिद् विदश्यपि 
रक्तं न मोच्छते। इखायेल्वंशोयोा युद्मन्मध्यवासिविदेश्ै.वा यः 
कञ्ित् म्टगयया कमपि भच्छं पश्यं पकच्िणं वा दन्ति स तस्याखं 

निच्िप्य धुलीभिराच्छादयिव्यति । यता खमेव सव्वपाणिनां जीवनं 
अथात् जोवनोापायो ऽतोादहम् इखायेल्वं ष्य कथितवान् यूयं कस्यापि 

पाणिनोऽखं न भच्छध्वं, यता खमेव सव्वेपाणिनेा जीवनं यः कञ्चित् 

तद् मेच्छते स उच्छद्यते | 
खदरशिविदेशिनां मध्ये यः खयं ग्टतं पशुना इतं वा पशुं भुक्ते स 

खवस्तं धाविष्यति ताये ्ास्यति च तथापि सब्यां यावद अशुचिः 

स्थास्यति ततः शुद्धा भविष्यति । किन्तु यदि नधादृति न खाति वा 
तदहि स खपापं माच्छते। 

१८ अष्टाट् णाध्यायंः। 
१ देराज्ञा पालितं विनयः € अविदितविवादहकथनं ९८ अविदितानां नाना 

कम्मण कथनच्च। 

परमसो मससं जगाद् त्वम इखायेलदष्ान् वद् तभ्य डमां वाचं 

कथय, अदं यष्माक प्रभः परमेखरः। यवं यच सिसद्शे न्यवस्त 

तन्मतानसारता नाचरत यं किनान दशं यष्ान् नेष्यामि तन्मतान- 

साराद्पि नाचरत तचख्थानां बवस्थाभि न वत्तष्वं। किन्त मम राज्य 

नीती मन्यधघ्व मम विघौँन् पालयघ्वं तदनसारेणाचरत यस्माद दमेव 

युष्राकं प्रभुः परमख्रः। मम विधयो राज्यनौतवञ युष्ाभिः प्रालनीया 
यो जनस्तान पालयिष्यति स्व तद्रारा जीविष्यति, परमेशखसे ऽद्ं। 

ययं खगाचस्य निखिडस्िया आवरणं माचयितु तदन्तिकं मा 

यात यस्माद्हं परमेशखरः। त्वं खपितु मातु वा नावरणं मोाचय 

यतःसा तव माता, त्वं तस्या चखावरणं मामोाचय । तव पिटटजायाया 

खअवरणीयं मा मचय यस्मात् तत् पितुरावरणं भवति | तव 
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१८ ध्यायः। लेवीयपुस्तकं । २०७ 

भगिनी खथेोत् तव पितुः कन्या वा मातुः कन्धा सा गेडजाता वान्य 

९० जाता भवेत् तस्या चवस्णं मा मोचय । प्या दाद्दिच्या वावसर्ं 
१९ मा मोचय तत् तवावर्णं भवति। तव विमाटसुताया खावरगं मा 

१२ माचय यतः सा तव पिटता जाता तव खसाभवति | तव पिटखसु- 

१४ सावरणं मा मोचय सा तव पिटगोाचजा । मातुः खसुरावरणं मा 

मोचय सा तव माटगोचजा | तव पिद्व्यावरणं मा माचय तत्पलीं 
९५ मा गक्छचयतःसा तव मान्धा भवति। तव पुल्लववघ्वा खावस्णंमा 

१९ मोचय यतः सा घा भवति तस्या अखवरणं मा माचय। तव सदज- 
१७ जायाया आवरणं मा माचय यस्मात् तत् तव सदजावरणं । यस्या 

योषाया खवस्णं माचयसि, तस्याः स॒ताया अवर्णं मा मोचय, 
आवरणं माचयितुं तस्थाः पोात्लीं दादिवोंवामा गएएहाण यतः सा 
तद्ोचजा कम्मदं गुरूपापं | 

९८ सखजाव्रायाः ज्ञेशभयात् तच्नीवत्काले तत्छसुरावरणं वन्न माचयेस्तदं 
१८ कामपि स्िवं तत्खषुः सपलीरूपेण मा द्धाय । ऋतुमत्या अशे- 
९० चकाले तस्या अाब्ररणं मोचयितुं तस्याः समीप मा वादि । त्वं खात्मानम् 
२९ अशुचिं कत्तु खसमीपवासिना जायां मा गच्छ । त्वदंश्जातं कमपि 

मोलक दवरमुदिश्य वह्किमध्येन मा गमय त्वदीखस्स्य नामाखचि मा 
२९ कुरू अहमेव परमेखरः । स्तियेव युंसा समं सं सगे मा कार्ष स्तद् कत्तव्य 
९२ कम्मे। त्वं खम् अशुचिं कत्त कमपि पशुं मा गच्छं कापि योषा केन- 

चित् पसुना साकं ष्टङ्गारः कारयितुं तत्सम्मुखे न तिष्ठतु यस्मात् तत् 
९४ विपरीतं कम्मं । वूवम् खतेः कस्मेभिः खान अशुचीन् माका किन्तु 
२५ यान् जातीयान् युश्रत्सम्मुखात् दवयिव्यामि ते कम्मभिरेतेरशचयो- 

ऽभूवन् देशाप्यखचिरुभूत् अतोहं ततकालुघाणि तान् भोजयिष्यामि 
९९ दंशः खनिवासिन उद्ररिव्यति। अतः खरश्ीया युद्याकं मध्ये प्रवा 

सिने विदेशीया सन्नं युयं ख्ताटृशम् यत्तंनीयं कम्मं न कुव्वाणा मम 
२७ विधीन् वयवस्थाञ्च पालयत । युष्माकं पब्ब वत्तिनाम् रखुतदे्ौयजनानां 

₹८ तादृश्णत्तनीयकम्मकरुणाद् देग्रोऽखचिरुभूत् तस्माद् युयं सावधाना 
भवत, ना चेद् युद्ाकं पूव्वेवत्तिना जातीया यदद् अनेन दशनादूरीणा- 

९९ स्तदद् यूयमपि खोयासुचित्वात् तेनोदररिव्यष्वे। यता येन केनचित् 

खघां मध्ये कापि ्टणादहा किया कियते स निजलोाकेभ्य उच्छतस्यते। 
२० अता युग्रातृन्य॑कालीये यनि रकम्मार कियन्त यूयं तानि मा कुरुत 
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२०८ लेवीयपुस्तकं | १९ ऋध्याबः। 

तेः खान् अखचोन् अछत्वा मदाक्ञां पालयत अहमेव यु्ठाकं प्रभुः 
परमेशखरः। 

१८ ऊनविंशऽध्यायः। 
१ नानाविघविधिव्यवस्थानां वणेन | 

परमेश्वरो मृससमवदत् त्वम् इखायेल वंशानां सव्वं समाजाय कथय 
तान् इमां वाणीं वद युवं पवित्रा भवत यतो वुद्माकं षभः परमेश्रो- 
ऽहमेव पविचः। । 

यूयं खखमातरं पितसरद्धादियष्वं मम विञख्ामदिनानि पालयत इ 
यतोहं वश्माकं प्रभुः परमेश्वरः । यूयं देवगणस्य पञ्वाद्मिनोा माभूत ४ 

साथे घातुमयी मेत्तीमा काटे यतोहं य॒द्याक प्रभुः परमखखरोास्मि। 

परमेखरमदिगश्य मङ्लाथकबलिदानसमये यूयम् अनुग्रहलाभाधं ५ 

दानं करिष्यथ । बलिदानस्याङ्कि ततपरोङ्कि च तन्मांसं भक्िष्यथ वदि ई 

ल तीयदिनं यावत् तद्वशं तिति तहिं तद व्धिना दाहइयिष्यथ। 
किन्तु ठतीयदिने यदि कञ्चित तस्य किच्चित् भुंक्ते तदि स णाद 
ऽग्राद्यश्च भविव्यति । भाक्ता ततपापं मोक्घव्यं यतः स परमेश्वरस्य ८ 
पवि वस्तु सामान्यं क्तवान् अतः स खलाकेभ्य उच्छरेद्यते। 

यूयं खखन्तेचस्य शस्यकत्तनकाले च्तेचर काणे निःशेषं न छन्त न च ‹« 
ख खच्तेच पतितं श्रस्यमुञ्छत । गस्तनीच्तेचस्य सव्व फलं न संगृहीत ९० ` 
गोास्तनीच्तेचे पतितं फलं न संग्रहीत दरिदेभ्यो विदोशिभ्यः किचित् 
त्यजत युश्माकं प्रभुः परमश्वरोहं। 

युयंमाचोारयतमा वच्चेयत परस्परग्टषामा वदत च। ९९ 
युयं मम नान्नाग्टवा शपथं मा कुरुत खौयेश्चरस्य नाम साधारणं मा ५९ 

काष्टं च यस्माद द्रं परमेश्रः। | 
त्वं खसमीपवासिनं प्रति नान्यायं कुरु मापदहर वेतनभुजोा वेतनं १३ 

अ रा्ैः प्रातयावत् मा निधेडि । | 
त्वं वधिरं मा एपख, अन्धसम्मृख बाधकं वस्त॒ मा निधेहि किन्तु त्वदौ- ९५ 

असात् विभीद्ि परमेखरा हमेव । 
त्वं विचारे नान्धायं कुरु दुगतस्य पच्तपातं मा कुरू घनिनं मा सम्म- १५ 

न्धख न्धायेन खस्मीपवासिना विचारः निस्पाद्य। 
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१९ अध्यायः। लेवीयपुसतकं | २०९ 

९९ त्वं कर्णेजपन् खलाकानां सध्ये माम्बराम्यखसमीपवासिनि इते निश्चेदा 
मा ति, परमेश्वरोाहमेव । 

९७ त्वं मनसा खभ्रातरं मा तौवख किन्तु खसमीपवासिनं स्पष्ट 
तिस्खरिव्यसि तेन तत्पापं न मेच्यसे। 

्८ त्वंमा प्रतिहिश्याः खलोाकानां वंशं मा दिव्याः समीपवासिनि खवत् 
पेम कुथाः पर मैशखसेह सेव । 

१९ त्वं मदयावस्थाः पालय अन्यजातीयेः पखुमिः समं खपश्रन मा क्रौडय 

त्वरेकक्तेचे नानाजातीयवीजानि मा वप अतसीलोन्नो वेसं मा परि- 
धेदि । 

२० मस्येन नमृक्ता तदन्यथा वा न विखखाया वाग्दत्ता दासीतया सदं 

२९ यदि कित् संसग करोति तदहिंतो द्ण्ब्यो भविव्यतस्तो न घानिष्यते 
यतःसान मुक्ता। स पुमान् समाजावासस्य दारान्तिकं परमेश्वरमदिश्य 

२२ दोवाथेबलिम् अयात् दाषाथमेषनलिम् ऋानेव्यति। याजकः परमेखरम् 
उदिश्य दोषायमेषवबलिं दत्वा तत्ज्ञतपापस्य प्रायञ्ित्तं करिव्यति तेन 
तस्य पापं च्ंस्यते। 

९२ यूयं देशं प्रविश्य भद्तणाघं वान् वान् पादपान् शोपयिव्यथ तत्- 
पलान्यच्छिन्नत्वक्रेन गण्यिव्यथ, वथा युद्यभ्यं बङपालान्युत्पद्यन्ते 
तदथं व्षैचयं यावत् ते युद्माकं पत्तं अच्छिन्नत्चः स्थास्यन्ति तत् 

९५ पलानि न भक्तिव्यत। चतुर्थंवरधं सन्व॑फलानि परमे्स्प्रशं सायै यूतानि 
२५ भविष्यन्ति। पञ्चमवधं तत्फलानि मोच्छष्वे यु्राकं प्रभुः परमेश्वरो । 
६ युष्रामिरखेण साकं किमपि वस्तन भोक्घ्ं, मावाविद्या न यव 
हाया खुभाए्भकानो न विचथी। 

२७ ययं खखशिरसः कचान् वत्तलान् मा काट खखऽ्सस्णां काणं 
रन्मामण्डयत। ययं प्रमीतानां छते खखाङ्ग खसे मा इत वप॑स्यस्रकछत- 

चिद मा चिचयत, परमेखसरोड | 

२९ यूयं खखसुतां वेग्यात्वे मा प्रवत्तयत नोचेत् छता देशि यभिचरि- 
व्यति कुकम्मण देः पुरि व्यते । 

२० यूयं मदिञ्रामदिनानि पालयत मत्पूतस्धानम् आञ्नियध्वं परमेश्रयो- 
ध 

हमेव । 
२९ यूयं भ्रुतविदो न मन्यध्वं खान् अशुचीन् कत्तं गुखिनां समीपे किमपि 

मा चे्टष्वं यस्माददमेव युष्राकं पभुः परमेश्वरः । 
27 200 



२१० लेवीय पुस्तकं । २० अध्यायः। 

युयं पक्तंकचानां प्राचीनानां सम्मृख उल्थाव तिष्टत धान् समाजिवध्वं ३२ 
खेरात् विभीत परमेश्चरोादमेव । 
कखन विदशी यदि युष्मद वुश्भाभिः साकं निवसति तहिं युयं तं ३२ 

नापद्वत युद्मदंशीये युव्रातसदवासिविदेशी च यु्भाकं टचा समे ३५ 
भविव्यतः, विदश्िनिम् चात्म वव्मीवष्वं वता युयं मिसदशे विरेशिनि 
आस्त युश्राकं पभुः परमेशखरो हं | 

यूयं विचारे वा परिमर वातोले वा ब्रोणे नान्यावं कुरूत।. न्याय्या २५ 
दण्डा न्याय्या मानपराघाणे न्याय्य रेफा न्यायो दिन् च चुद्माकं भवन्तु २९ 
यो मिसर्देश्त् युश्रान् वहिसानयत् युश्राकं स प्रभुः परमेखरेोदहं। अते .9 
यूयं मम सव्वा विधिव्यवस्धा मन्यमानाः पालवत परमेखरेोङं | 

9 ‡ 

२० विंशऽध्यायः। 
९ मालकदेवसदिश्य पच्चेव्छगाद्ण्डः € भतविद्धिः, सद मन्त्रणाता ट््ण्डः ७ पतल्कथनं 

€ मातरपित्रः श्पनादृण्डः ६० अष्यचिकम्भेणा दण्डः २२ आज्ञापालनकथनं २७ 
गमूतविद्ां द््ड। 

परमेश्वरो मससमवदत् त्वम् इखायेल्वंश्ायणुनः कथय इखायेलवंश- ९ 
मध्ये तेषां देष पवासिविटेष्िनां मध्ये वा यः कख्ित् खवंश्टीयं कमपि २ 
= =) (~ = = = * ॐ 

मोालकदेवम् उदिश्य ददाति स नितान्तं घानिष्यते द्शौवलाकासत पाघाण 

हंनिव्यन्ति । अदमपि तं मानुषं परति विमखीभूय खलोकेभ्यस्तम् उच्छ २ 

व्ामि यतः स मोलकदेवमृदिश्य खवंश्जं दत्वा मत्पूतस्थानम् अपविची 
करोति मम पविचंनाम च साधारणं कसति। यदा पुमान् खसन्तानं ४ 
(र र = = + द 
मालक्द्वायात्खूजति, तद् यदि द्श्ौयलोाकास्तं दृष्टापि न पश्यन्तितं 

न घ्नन्ति तदाहं तं तस्य वशच्च प्रति विमुखीभूय तं मोलकदेवेन समं ५ 
व्यमि चत्त तत््रश्वाद्गामिनः सव्व खलो केभ्य उच्छिन्नान् करिष्यामि । 

यश्च भूतविद्धि गुणिभिवा साकं व्यभिचवुँं तेषां पच्ाद् गच्छति अदं ९ 
तं पति विमुखीभूय खलो केभ्यस्तम् उच्छेत्यामि । 

यूयं खान् पावयित्वा पूता भवत वस्मादहंयुश्राकं प्रभुः परमेचखरः। 
यूयं मम विधीन् सम्मन्य पालयत युद्माकं पावकः परमेशखरोहं। ल 

यः खपितरं मातरं वा शपते स नितान्तं घानिष्यते पिचोाः शयनात् 
तदुपरि बधापराधो भविष्यति । 

यदि कचित् परस्य जावया समं व्यभिचरति तदि यःसमीपवासिनो १० 
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२० अध्यायः। ले वीय पुस्तकं । २६१९ 

९९ यवा भागधेया समं यभिचरति स व्भिचारीसा यभिचारिणी चमे 
नितान्तं घानिष्येते। यदि कञ्चित् पितु जायायाचखःवरुणोयं न्नी कराति 
तामुपगच्छति तद्दिंतो नितान्तं घानिष्यते तवोरूपरि बधापराघ मवि- 

९२ स्यति । वदि कञ्ित् पच्चबधं गच्छति तदि तावपि नितान्तं घानिष्यते 

२ अतिकुकम्मकरणात् ता प्रति बवापराधे भिव्यति । पुमान् यदि 

स््ीवत् पमांसमपगच्छति तहि छणाहकम्मक्रणात् ता नितान्तं घानि- 

१४ स्येते तयोरुपरि बधापराघो भविष्यति । यदि कित् कन्धां तन्मातर्च्ख 

गच्छति तडि तड् णदं कम्म यष्न्मध्ये यया तादृशौ दुख्ता न जायते 

९५ तदधं ते यापि वज्किना दादहयिष्यन्तं । यदि कञख्ित् कमपि पशु 

५९ गच्छति तद्धि स नितान्तं घानिव्यते युवं तं पश्मपि इनिव्यथ। काचि- 
न्नारी यदि पशुना साकं संसर्म कन्त तदन्तिकं गत्वा श्रोते तदित्वंतां 
नासं तं पश्च घातयिष्यसि तो नितान्तं घानिष्यते तौ प्रति बधापराधो 

७ भविष्यति । यदि कचित् खभगिनीम् अथात् पितुः कन्यां माटकन्यां वा 
ग्रह्ाति तयोरूुभयोारावरणोयं यद्यभाभ्यां दृश्यते तहि तदटगरूपापं 

तो खलोाकानां दृष्यत उच्छद्छते यतः स खभगिन्या खवरणोयस्य 

९८ नम्नत्वकरणात् खपापफलं सयं भोच्छते | किट् यदि खुजखलां याषितं 
गच्छति तद्ावरणीयं नस्मी कशेति तहि तेन युंसा रुधिर्खनिपकाटी- 
करणात् तया यिता खाखखनिप्कटीकरणाच तावभौ खलाकानां 

९९ मध्यार् उच्छद्येते। त्वं खमाटखसुः पिटखखसु वा खावरणोय नम्रीमा 

कुय्थाः, यः कञ्िट इव्य खगाचजाताया अवरणीयं नसी कराति तावृभा 

९० खपापं भेच्छेते। यः खमातुलीं गच्छति खमातुलावरणीयनस्नोकरणात् 

२९तखं खं पापफलं मोच्छेते निरपत्यो च मरिव्यतः। यः खभ्राटजायां 

गच्छति रोऽश चिकम्मं कुरूते खम्नाठटजावोाया खवरणोयस्य नम्मतवकर- 
णात् तौ निरपत्यो भविव्यतः। 

२ युयं मम सन्धं विधिं यवस्थाच्च पालयथ तेनाहं वस्त यु्ान् यं देश 
२२ नयामि स देशो युष्मान् नेोदूरिव्यति । अदं यु्राकं सम्मुखाङ् 

या जाती दंवयिष्यामि तेषाम् आचारानिव नाचरिष्यथ यस्मात् ते तानि 

९२५ कुकम्माणि छतवन्तस्ततोदं तान् ऋतीयितवान्। किन्त्वहं यु द्मभ्यमकथयं 

युयं तेषां देश्मधिकरिव्यथ, अदं युष्मभ्यं तं दुग्धमधुप्रवाहिनं दशम् 
अधिकत्तं दास्यामि वत इतरलाकेभ्यो युग्मान् एयक्छर् युश्ाकं पभुः 

२५ परमे । अता यूयं शखुच्यसुचिप्श्न् शुचखस्ुचिपद्तिण भेत्छथ, 
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२१् लेवी यपुक्तकं । २९ ऋध्यायः। 

अदं यान् पशून् यच्तिणः कौटादीन् जन्तून् अशुचीन् उद्वा युदान् 
= ९ ॥ 

एथक् छतवान् ते युयं खान् खान् प्राणान् छटणद्वान् माकुरूत । यूयं २९ 

मामुदिश्य पविचीभवत यतोाद्धं परमेशखरुणव पविचः किच्वादं युद्धान् 

खलेाकान् कतै अन्धलाकेभ्यः एयक् छत वान् | 
प॒मान्स््ीवायेभतविर् गुणो वा भवति स नितान्वं घानिष्यते २७ 

लोकः स पाषाण हनिष्यते | तंप्रति बधापराघोा भविव्यति। 

२९ ए क।वश्ाध्यायः | 
९ याजकान् प्रति शकविवाडादे व्यवस्था ९९ दहे दाषिशां याजकस्य कम्यकरण- 

निषेधः। 

परमेशखरो मूससमवदत् त्वं इारोाणवं्रीयवयाजकान् वद तेभ्यडमां ९ 
कथां कथय खलेाकानां मध्ये कस्मिंखिन् म्टतरखव याजकोाऽखत्ि ने भवि- 

व्यति । कैवलखगेते अथात् माटटपिदटपुच्कन्यास्राटवु ग्टतेव्वश्ुचि 
भविष्यति । यस्याः समीषस्यभगिन्याः पति नेातल्तितस्यामनूषएायां भगिन्यां 
ग्टतायाम् अचि भेविय्यति । किन्तु ते सुख्वीभूय खलोकानां मध्ये खान् 
साचारणान् कन्तुम् चअखुचीन न वारिव्यन्ति। ते खं खंश्िरो न सुण्ड- 
विव्यन्ति सघृणं कोणखमपि न मुण्डयिष्यन्ति दैदेखवस्ताघातं न कटि- 
व्यन्ति | ते खेर मुदिश्य पविची भविव्यन्ति खेश्र्स्य नाम साधास्णंन € 

काटिव्यन्ति वसनात् ते परमेश्वर मुदिशष्य वङ्ि्लतमुपडारं चोद् इशखरस्य 
भच्चम॒तखटजन्ति तस्ात्ते पविता भविव्यन्ति । ते वेश्यां कलङ्गिनीं वान ७. 

विवच्छन्ति पतिव्यक्वामपि न विवच्छन्ति यतस्ते खेचखरम् उद्िश्य यूता 
भवन्ति| अत्वं याजकं पावयिष्यसि यतः स त्वदीखरस्य मच्छमुत्छु- = 

जति स त्वद पविचा यतो य॒द्त्पावकः परमेखरोादं पविः 

कस्यचिद् वाजकस्य कन्धा वदि चभिचारक्रिवया खाम् अश्टुचिं कसति < 

तह्िंसा खतातम् खश्पुचिं कशातिसा वक्रिना ददधयते। खीौयथ्रातणां ९० 

मध्ये खेटस्य यस्य याजक्रसय शिर स्यभिषेकाथ तल निधिक्तं यश्च पदनियो- 

गात् पतवस्पटिघानाधिकारी जातः स खषिरोा न्नी न करिव्यति 

निजवस्त्रे न कतस्यति । स कस्यापि कुनप्रस्यान्तिकं गरदं न पवेच्छति १९ 

खिता मेरणादप्यसुचि ने यविष्यति। यविचस्यानाद्पि न जिगंमिष्यति ९२ 
खेखर्स्य पृतं ख्यानं साधारं न वारिव्यति यतस्लदी वे रस्याभिवेकाचं- 
तैला त्तकिसेटः तदुपय्यास्ते परमेखसादमेव । स केवलं कुमारीं विव- १२ 
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२२ अध्यायः। लेवी यपुखतकं । २१३ 

९४ च्छति । किन्तु विधवां व्यक्तां कलङ्धिनीं वेश्यां वा न विवच्छति स निज- 
१५ लाकमध्यात् कुमारं विवच्छति । स निजलेकानां मध्ये खवंशएं नापविचं 

करिष्यति यताहमेव तत्पावकः परमेखखरः। 
५९ परमेखसे मृससं जगाद त्वं हारोणाव कथय तव वंश्टस्य पुरुषपरुन्य- 
९७ रायां यस्य गाचे दाष स्तिति स खेखरमुटि श्य भच्छं निवेदितुं समीपं 

९८ न यास्यति । यस्य लाकस्य टाषात्ति स निकटवर्त न भविव्यति 
५९ विशेषाद् अन्धः खञ्जो वज्ञ ऽधिकाङ्ग भग्नपदा भ्रस्तः कुजे वामने 
२० नचरोागी श्िचरोागी कण्डमान् भप्रमुष्क खतद्ाववान् इारोणयाजक- 

९९ व्रस्य केपि युरुषः परुमेस्मुद्दिश्य वङ्िछतोपदहारम् उत्खद्यु 
समीपं न यास्यति तस्य दातास्ति तस्मात् स खेखरम॒दिष्य भच्छम्त्- 

२२ खुं समोपवत्ती न भविव्यति। स डंखरस्य नेवेद्यं यथद् तिपुतं 
९२२ गूतभच्यच्च भाच्छते। किन्तु विच्चछेदकवस््स्य समीपं न पवेच्छति वेद्याः 

समोपच्च न यास्यति यस्लात तस्य दोषाल्तिस मम पुतख्यानम् अपूतं 
२४ न करिष्यति तस्य पावकः परमेशखरोदमेव । शव्यं मूसा इाराणं तस्य 

स्तान् सव्वेम् इब्ायेल् वंश वाचमिमां बभाषे। 

र दाविंशेष्यायः। 
९ अपविच्रोभतसख याजकस्य पविचवस्तनः एथगभवनविधिः ९० याजकस्य ग्रददास्निां 

मध्ये पविचवस्तभच्तखे विधिनिषध ५४ अज्ञानात् पविचवस्तभक्षणात् प्रायखित्तं १७ 
निद्ानबलेरावग्यक लवं २९ बल्लेवेया निरूपणं २८ प्रशंसाथेवल्िकथनच्च । 

९ परमेश्वरा मूससमवदत् त्व ाराण तत्सुता वद् यूय डइखायेल्- 
२ वंश्षस्य पविच्रवस्तघु सावधाना भवत, मम यन्नाम उदिश्य तैस्तानि 
२ पविचीकिवन्ते, मम तत् पविचं नाम अमेध्यं मा कुत यतादइमेव 

परमेश्वरः | तान् वद् युद्याक पुरुषपरम्पररावां वंशमध्ये वः कश्िद् 

युचि भत्वा इखायेलवशन परमेश्रम् उदिश्य पावितवस्तनः समीपं 

४ वास्यति स मम सम्मु खाट् उच्छेतस्यते परमेचसोहमेव । इहाराणवश्स्य 

यः कु पमेद्धी वा भवति स यावत् शुचि नं भविष्यति तावत् पविचं 

५ वसत न भोाच्छते । या ऽपतवस्त स्पमणएति अयात् म्टतं रतःप्रातिनं वा 

९ अष्यचजनकान् कीटादीन् कनचित् पकारणागशाचजनकं मानघंवाय 

स्यति स सच्यां यावद् अश्युचिः सथास्यति जले सखगाचमघात्वा पूतं 
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२१४ लेवीयपुस्तकं । ९र् ऋखध्यायः। 

वस्त॒ न मोच्छते। ततः ख्व्यऽस्तं गते स पविचीभूय पूतं वस्त॒ भक्तिष्यति 
यसमात् तत् तस्टेव भच्छं भवति । खम् अपतं कत्तु खयं तस्य छिन्नस्य = 
वा पष्य मासं कोपि न भेच्यते पस्मेखरोदमेव । ते मम विधानं 
पालयन्तु नोचेत् तच सामान्यज्ञाने छते ते खपापं माच्छन्ते मरिव्यन्ति 
च तेषां पावकः परमेखरोदमेव। 

अन्यजातीया लोकः पविचं वस्त न भोाच्यते वस्तता याजकस्य ग्टद- ५० 
पवासी वेतनभूग्वा पविचं वस्त॒ न भाच्यते। किन्तु याजको यदि रूप्येण ११ 
कमपि प्राणिनं कणति तदं स च्छते तस्य एटदजाता लोकाश्च 
तस्यान्नं भत्तिष्यन्ति । वाजकस्य कन्धा बद्यन्यजातीयेन व्युद्यते तदा सा १२ 

पविचवस्तुरू्प्रम् उपद्वारं न माच्छते। यदि याजकस्य दुहिता विधवा ९३ 

त्यक्ता निरपव्या वा भूत्वः पुनरनृ्ावत् तातगेदहे तिरति तदि सा 
खतातस्याच्रं भाच्यते किन्त्वन्य जातीये लोकस्तन्न भाच्छते। 

यदि कञ्चिद् अच्ानात् पविचं वस्तु भाच्यते तद्धिंस तदत् युतं ९५ 
वस्तु तस्य पञ्चमांशम् अधिकं याजकःय दास्यति । इत्यं इखायेल् वंशः १५ 
परमेखरम् उदिश्य वानि पूतवस्तूनि निवेद वन्ति याज्ञकास्तानि सामा- ९९ 
न्यानि न करिष्यन्ति। पुतवस्तुभोजनकाले खान दोषदण्डं न भेाजयि- 
ष्यन्ति यस्साददहमेव तेषां पावकः परमेखरः | 

परमेश्वरा मूुससमवदत् त्वं इारोणाय ततखतेभ्य इखायेलवंश्ाय च १७ 
कथय तान् इति वाचं वद्, इखायेल वंशस्तन्मध्ये प्रवासिनश्च ये परमे- १८ 

खरम् उद्दिश्य परतिखतान् वा दत्तान् खेच्छापद्वारान् अनयन्ति तेषां 
मध्ये यः परमेश्रम् उद्धिश्य दामबलिम् उत्ख्जति सो ऽनुग्रहलाभाय ५९ 
मोग्ोमेषेभ्यज्कागभ्धो वा निदाघं यंपशम् उत्खच्छति । युयं सदोषं २० 
किमपि न निकेदयिव्यय यतो यृद्त्कते तच्च ग्राहिष्यते । कोपि लोका २९ 

यदि मानससिद्यथं वा खेच्छपदारायं गोभ्य मेवादिभ्या वा मङ्लाथकं 

नलिम उतखूजलति तहिं स निदाघो भविष्यति तच कोपि दोषान 

स्थास्यति । चयं परमेशखरम् उदिश्य अन्धं भ्रं ह्रं सत्रणं सश्िचं पाम- २२ 

युक्तंवा पशुं न निवेदयिष्ययतं परमेश्रम् उद्दिश्य वेद्यां व्किक्कतम् 

उप्रद्वारंमा कुरुत । अधिकाङ्ग हीनाङ्गं घं मेषवत्सं वा खेच्छात ९द् 

उतखद्टं शक्यथ किन्त संकल्पाधे सन ग्राहिष्यते। मदितं पिद्टभस्न २४ 

सच्ततञ् पथ्यं परमेखराय न निवेदयिष्यय । तादृशः पञ युष्मद न २५ 

तिषतु, युयं विदे इस्तादपि तादशं पुं रखरीयभच्छं न निवे- 
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२३ अध्यायः। लेवोयपुत्तकं | २९५ 

विष्य वतस्तेषां मध्से यपावि्यम् आस्ते तेवां मध्ये टोषास्ितेयुद्म- 
डस्तान्न ग्राहिव्यन्ते | 

२९ परमेश्वरो मूससमवदत् गमेवकछागशवकेवु जातेष॒ सत्त दिनानि 
९७ यावत् माचा साकं ते स्थास्यन्ति तता ऽदमदिनमारभ्य परमेखरम् 
२८ उद्दिश्य ते वद्िकतापदहाराय ग्राहिव्यन्ते । गो संषी वा भवेत् तां 

तदत्सञ्च नेकदिने दनिष्यय । 

९९ यूयं यदा परमेश्वरम् उद्दिश्य प्रश्साया बलिम् उत्खच्छत तदानु- 
२० ग्रहलाभाव तम् उत्खच्यय तस्मिन्नैव दिने तं भोच्छष्वै च प्रात यावत् 
२९ तस्य किचिदप्यवशि्दिं मा स्थापविव्यय परमेशखशेदहमेव । युयं मद्ाक्ताः 
३२ सम्मन्य पालयिष्यथ परमेशखरोहमेव । यूयं मम पूतं नामापूतं न करि- 
२२ व्यथ किन्त्व हम् इखायला वंप्रमध्ये पविचत्वेन मंस्ये युष्माकं पावकः 

परमेशसोद्धं । युद्राकम् रंखसो भवितु मिसदे शत् युष्भान् वदिरानयं 
अहमेव परमेशरः | + 

न ४ १? चयाविंशाध्यायः | 
९ परस्ञखरातसयाः २ अथात् विख्ामवार ४ निस्तारात्सव ८ ब्रथसश्एस्यसष्दृत्सग 

१५ पञ्चाश्द्निोत्छवः २२ पतितश्स्यसंग्रहनिषधः रर व्रूरौवाद्यात्सव. रर् प्राय- 
शित्तादि दिननिलूपणं २० कुटोरवासात्सवसख। 

९ परमेरो मससमवदत् त्वम् इखायेलवंरेभ्यः कथय तान् इति वाचं 
२ वद् । युयं पविचसभाथं परमश्रस्य यान् उत्सवान् पचारयिष्यध 

तङ्मे मदुत्सवाः। 
[५ 4 £ [न # ठी 

२. यूयं षड् दिनानि कम्म करिष्यय, किन्तु सप्तमदिन पवित्रसभाथे 
विश्रामदिनं तदिने किमपि कर्मे न करिष्य, तद् वुष्माक्तं सन्वनिवासे 
परमखखरम् उदटिश्य विखामदिनं भविष्यति। 

४ यूयं खनिरूपितकालेयविचसभाकरणाधं परमेश्वररणोतान् उत्सवान् 
५ प्रचारयिव्यय । प्रयममास्स्य चतुदश दिनस्य सन्यायां परमेखरम् 
€ उदिश्य निस्तारो मदा भविष्यति । तन्मासस्य पञ्चदष्र दिने परमेखरम् 

उदिश्य किण्व गून्यपूपानां महं छत्वा सप्त दिनानि किर्वद्ीनान् पूपान् 
७ भोच्छष्ये । प्रथमेहि यु्राकं पविचा समिति भविष्यति तच वयं किमपि 
८ छत्तिकम्मे न करिष्यथ । किन्त् सप्तादं परमेचखरम् उदिश्य वद्धिछतो- 
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२१६ लेवी यपुरतकं । २३ ध्यायः। 

यङ्कार निवेदयिव्यथ सप्तमे दिने पविचा समन्या भविव्यति तच युयं 
किमपि दत्तिकम्मे न कटिष्यच। 

परमैखरो मुससमवद्त् त्वम् इखायेलदं्ं दद् तान् इति वाचंगद « 
अहं युष्मभ्यं वं देशं दास्यामि त परविश्य वदा वयं श्यं कत्तिष्यय तदा ९० 
युद्भाकं प्रयमक्त्तश्स्यस्य सुष्टिमिकं चाजकान्तिकम् नेष्यथ | युद्ाकं ९१ 
अनुग्रहलाभाय याजकत्तं मूर्धं परमेश्वरस्य सम्मुखे दोलविष्यति 
अथात् विखामवारस्य परदिने वाजकस्तं दोलयिव्यति | किन्तु वददिने १९ 
ययंतंमष्िं दलयिष्यथ तद्दिने परमेखरम् उद्दिश्य दातुं प्रथमवर्घीयं 
निर्ाषम् खक मषश्ावकं उत् खच्च । तस्य तन्नवद्य दश्माइ््दय तल- ९२ . 

स्िखितं सखच्छमाधमचख, तत् परमेखखरम् उदिश्च वहितं खुगन्धि- 

ने पद्यं भविष्यति, तस्य पानीयं नबेद्यं {हिनकपरिमितस्य ाच्तास्सस्य 

चतुथा भविष्यति । यूयं यावद् इखरम् उददिश्य तदुपद्वार नानयत ५४ 

तदनं यावत पूपं भ्ट्शस्यं द्ित्रकनिशं वा न भोच्छथ युद्याकं पुरुष- 
परम्परायां सन्व॑निवासेघ नित्यविधिर्यं भविष्यति। 

तता विखामवारस्य परदिनमारुभ्य अयात् चन्दालनीयं मुखत्ानय- ५५ 

नमारभ्य यूयं पूणान् सप्त सप्तादहान् गणयिव्यय। इत्यं सप्तमस्य विखाम- ९६ 
वारस्य परदिनं चावद् यूयं पञ्चाशत् दिनानि गख्यित्वा परमेखरम 

उद्धिश्य नवजातं नवेद्ं निवेद्यिव्यथ। दयो दशमा्रयोा दा दोूलनीय- १५७ 

पपा खखनिवासात् अनयिष्यय ता इच्छगाघधूमचखन करिष्यथ 

किरषेन पच्छथ तत् परमेश्वरम् उदिश्च पवमं फलं अविष्यति। ववं १८ | 

ताभ्यां पपाभ्यां साक प्रयमवसीयान् निदाषान् सप्त मेवश्एवकान् शकं 

यवद्धघं दा मेषा बलिं दस्यय स इश्वरम् उदिश्य दामग्ललि भवि- 

स्यति नवेदयेन पानीय्व्ेण च समं परमेखरम् उदिश्च वद्धि्लत 

सुगन्धि हामबलि भविष्यति। तता युयं घ्ाय्ित्तबलये च्छागवत्समेकं १९ 

मङ्गलाथबलयं खकद्धायना दा मेषष्रावका बल दाखखयथध | याजकः २० 

प्यमफलस्य पपे दाभ्यं मषश्वकाभ्याञ्च सम तान् परमेश्वरम् दिश्य 

दोालयिव्यति तेन ततसन्वं याजकाथं परमेश्वरम् उद्दिश्य पतं भविखच्यति। 

यूयं तर्दिने पवित्रां समितिं प्रचारयिष्यथ वूयं किसयि इङत्तिकम्म २९ 
न करिष्यय युष्माकं पुरुषपरम्परायां सव्यनिवासेघु. निद्यविधिरयं 

भविष्यति । 

युद्राकं भूमेः शस्यकंत्तनकाले यूयं खखच्येचस्थ कोणं निःरेषं न केत्- २९ 
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२३ ध्यायः। लेवी व पुस्तक । २१७ 

९ 

४ 

९५ 

त्थ खच्तेचस्य पतितं श्रस्यं न संग्रहीष्यय तत् दीनविदशिनां छते 
त्यच्छय यु्याकं पभू: परमेखखरोदं। 

ततः परमेश्से मुससमवदत् त्वम् इखायल् वंशं वद्, सप्तममासस् 
परथमदिनं खप्राकं विश्रामदिनं भविष्यति, अथात् तूरीवाद्यन स्मरणा- 
धिका पविचा समिति भविष्यति। तत्र युयं किम{प ट{त्तकम्मं न 

- करि व्यथ, किन्त परमेश्रम् उदि वद्धिक्षतापद्ारम उतखच्यय। 

९९ ततः परमश्छरा मससमवद्त् सप्तममसयय दण़मदिनं पायख्ित्तदिनं 

९७ भविष्यति तच युष्माकं पविचा समिति भविष्यति, तददिने यूयं खप्राणान 

दुःखा करिष्यथ परमेश्वरम् उदिश्य वद्धिछतम् उपद्ारम् उत्खच्छय | 
९८ तद्धने युयं किमपि दततिज्रम्मन करिव्यथ यता युश्राकं छते यश्मतप्रमेः 

५ 3 

द° 

र९ 

र #: 

क) 

परमेखरस्य समन्तं पायख्ित्तं कत्तं तरेव प्राय{खत्तदिनं भविष्यति। 
तदिन यः खप्ाणान दुःखा न कराति स खनाकमध्याट् उच्छत्छते। 

तदिन यः कम्म करोति तमद्ं खलोकमध्यादट् उच्छेद्छामि। यूयं किमपि 

रत्तिकम्म न करिव्यय यश्माकं सनव्वनिवासेघ नित्यविधिरयं भविष्यति। 

तद् विच्रामदिन्, युष्माक विञ्रामाथं भविष्यति तच दिने युयं खख- 

प्राणान् दुःखा करिष्यथ मासस्य नवमेऽङ्ि सब्यामारम्य परसब्धां 
यावत् युयं विख्रामदिनं पालयिच्यथ। 

ततः परमश्रोा मूससं जगाद् त्वम् स्खायलदश्रं वद्, सप्तममासस्य 

पञ्चदशदिवसमारभ्य सप्तदिनानि यावत् परमेश्रोादेष्य उटजमद्ा 

भविष्यति । परथसेऽङ्कि पविचा समिति भविष्यति तत्र यूयं किमपि 
ठत्तिकम्भे न कारिय्यथ । सप्त दिनानि यावत् परमेचखर्म् उदिश्य 
व्धिक्वतम् उपद्धारम् उत्खच्यथ, ऋदटमेऽङ्ि युष्माकं र्ध्या समिति 
भविष्यति, तच युवं वद्धिज्लतम् उप्रद्धारं उत्खच्छय, सा नित्तिसमिति 

मं विष्यति तच युयं क्रिमपि त्तिकम्मं न करिष्यथ। ख्ते परमेश्वरस्य 
महाः। परमेखरस्य विखामदिनानि विना परमेश्वरम् उद्दिशय व्या 

दन्दयद्ानानि विना यष्राकं सव्वसङ्कल्पितं विना यद्माकम रच्चिकनव 

९९ 

४० 

द्यानिच विना ययं मेध्यसभाकरणायतान महान् प्रचाग्य प्रतिदिन 

कत्तव्यानुसारतः. परमेश्वरम् उदिश्य वद्किक्लतम् उपद्धारं दामबलिं 

नेवेद्यं नलिं पेयनेवे्यम् उत्खच्यथ । पुनः सप्रममासस्य पञ्चद्श्दिवसे 

भूमस्त्पन्नफलसंग्रहणकाले यूयं परमेशखरम् उदिश्य सप्त दिनानि मदं 
पालयिष्यथ तन्मध्ये प्रयथमाद्माहनी वि्रामदिन भविष्यतः। प्रथमऽङ्कि' 
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२1९ लेवौयपु स्तक | २४ अध्यायः। 

युयम् उत्तमपादपफालानि तालपच्णि धनडच्तष्खारूटिनोतटसख- 

खत्तांशच गरदीत्ा यद्माकं प्रभोः परमेखरस्य समत्तम् अनन्दिष्यथ। 

ययं परमेश्वरम् उदिश्य वषमध्ये सप्त दिनानि तं मदं पालयिष्यथ 

यश्माकं परुषपरम्परासु स नित्यविधि भविष्यति सप्तमं मासि ययंतं 

महं पालयिव्यय। युयं सप्तदिवसान् उटजेषु निवत्छथ, ₹खायेल् वंशजाः 

सव्वं उटजेघु वत्छन्ति, तेन यदाहम् इखायेल् वंप्ान् मिसद पराद् वह्ि- 
सनयं तदा तान् उटजेष्ववासवम् इति युश्राकं भाविपुरूषा ज्ञास्यन्ति, 
युष्माकं पभुः परमेखराऽइमेव । इखायेल् वंशस्य समीपे मूससा परमे- 
रस्य सव्वेमदानां प्रकाश्नमिति। । 

२४ चतु्विंशेऽध्यायः। 
१ प्रदौपतेलकथनं ५ दशनोयप्पकथनं १० शलामोतः पच्चस्य निन्दाकथनं १७ नर- 

दत्याकथनं १८ परिशाधकथनं २२ निन्द्कंस्य दण्ड । 

परमेखरोा मससं जगाद त्वम् इखायेलवंभ्म् इत्यादि | नित्यं 

पदीपान ज्वालयितुं त त्वदन्तिकं मदितं निम्भलं जिततलम् आअने- 

व्यन्ति। ददारोणः समाजावासमध्ये साच्यविच्चछेदरकवस्तस्य वह्िरा- 

सन्ध्धथातः प्रभातं यावत् परमेश्वरस्य सम्मुखे पत्यदं तान् ज्वालयिष्यति, 

सयुद्राकं पुरुषपरम्यरायां निव्यविधि भविव्यति। परमेश्वरस्य सम्मुखे 
निम्मलदीपडरच्तस्योपरि नित्यं तान् दीपान् स्यापयिष्यति | 

त्वं सच्छगाघमचण्न दाद पिद्कान् म्बच्यसि तेषाम् रक्कः 

पिष्धक रखेफादएमांदयेन भविष्यति । णकेकयपक्ता षट् षट तादृश्याव 

पत्ती छत्वा पर मेशखरशरा सम्मुखे निम्मलभेजनासनोापरि स्थापयिव्यसि | 

प्रतिपंक्त खच्छकुन्द्रून् दास्यसि ते पुपापरि स्ररणाथम् अथात् पर- 
मेशरम् उद्दिश्य वङ्कि्तेपदाराथै स्थास्यन्ति याजकः परतिविखामवार 
परमेश्वरस्य सम्मुखे तान् पूपान् नि स्थापयिष्यति, डखायेल वंशात् तें 
निव्यनियमेन ग्राहिष्यन्ते | ते इारोरस्य तस्यं सुतानाञ्च भविष्यन्ति 

तत्ते पूतख्याने तान् भक्ष्यन्ति यता नित्यतिधिना परमेगशखरम् उद्दिश्य 

वङ्किकछतापद्ारुमध्ये तत् तस महामेध्यं भविव्यति । 

इखायेलोयामाटकोा मिखीयपिट्टक रका जन इखायेलवं्सद्हिता 

वहिरागच्छत् स शिविरे इ्खायेलीयमानुषेण समं विरूटोध | तस्य 
भात्रा दानरवं़जा दित्रैः कन्धा श्ौलामीन्नमेखायेलवंश्ीया येधित्, 
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२५ अध्यायः । लते वीय पुस्तकं । २१९ 

१२ स परमेश्रस्य नाम निनिन्द व्भिशापञ्च दद्, तस्मात् जनास्तं 

९२ मुससाऽन्तिकं निन्युः परमेशखरादेशं ज्ञातु तं कारायां बबन्धु | ततः 
९४ परमेशखरो मूुससं जगाद त्वं तमभिशपन्तं शिविरस्य वह्दिरानय। च्राता- 
१५ रस्तच्छिरसि इस्तान् अपरवन्तु समाजोयाः सव्वं पवागेत्तं घ्नन्तु । त्वम् 
९९ इखायेलवंशं वद् यः खग्छरःं निन्दिव्यति स खपापं मोाच्छते। परमे- 

रस्य न7मनिन्दकेाऽवश्यं घानिष्यते सर्व्वं समाजी वास्तं पाषा दंनि- 
ष्यन्ति, परमे खरस्य नामनिन्दका विदेशी खद शौ वा इनिष्यते। 

९७ यो मानुषं दन्ति सोऽवश्यं इनिष्यते। 

१८ यः पयु इन्तिस पष्टो विनिमयात् पथु दास्यति। यः खसमीप- 
१९८ वासिना गारे च्ततचिह्कं करोति तत्छतकम्मेवत् तं परति कारिस्यते । 
९० तस्य च्ततस्य शानं च्ततं नेचस्य एधनं नच दन्तस्य एाधने दन्तो भवि- 
९९ स्यति तेनान्यस्मिन् नरे यथा च्ततं छतं तं प्रत्यपि तथेव कारि व्यते । अता 

यः पसु इन्तिस तद्विनियमात् परुं दास्यति किन्तु या मानुषंदखन्तिस 

९२ हनिष्यते । खदंग्रीयपिरेशौयान् अमि युश्राकं रकेव व्यवस्था भविष्यति 
यतोऽहइमेव युद्याज्गं प्रभः परमेखरः। 

९९ तत इखायेलवंष्ण मसस खादोशात्त निन्द्कं शिविरस्य वदि नीत्वा 

पाषाण जघ्नः । मूससं प्रति परमेखराक्ञानुसारार् इखायेलसन्तानाः 
सर्वे कम्मं छतवन्तः | 

२५ पच्चविश्ऽध्यायः। 
६ सप्नमवषेमध्य विच्रामवतसरनिरूपणं ८ प्रतिपञ्चाशद्र्घनद्टनिरूपणं १४ उपद्रव. 

निषेधः ६८ अान्ञावटनफलं २३ भमे नित्यविक्रयनिषधः २८ ग्टदमक्तिकथनं २५ 
भातरि द्याकथनं ३९ र्ासान् प्रति बवददरणं ४७ टासानां सत्ति । 

९ परमेश्वरःसीनयद्ा मूससं बभाषे त्वम् इखायेल् वंशान् वद् तेभ्य इति 

२ कथां कथय युद्मन्यमदं यं दशं दास्यानि बुश्राभिस्तस्मिन् दे पविष्ट 
द परमेखरम् उदिश्य भूमे विखम भविष्यति फलतः षड् वधाणि यावत् 
५ खच्तञे वीजं व्यथ जाच्ताबल्लोच्छेत्स्यय तत्फलं संयद्ोव्यथ। किन्तु 

सप्तमा वत्सर: परमेचखरम् उदिश्य भूमे विञ्रामवधें भविष्यति, तस्मिन्न् 
५ त्वं खच्तेचं नव्यसि दाच्ताबह्लीं न देव्य खयर्दं शस्यं न कत्तिष्यसि 

अपरिष्कताया बात्तावल्ल्याः फलं न संग्रहीव्यसि तेनेव भमे विखाम- 

€ वतसरा भविष्यति । दशस्य विखामण यश्राक भच्छं भविव्यति, अथात 
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२२० लेवीयपुस्तकं | २५ खध्यायः। 

च्तेचेातपन्लं सव्व॑ग्रयं युष्राकं युश्रदासदासीवेतनजीविग्टवयानाच्च युश्मत्- ®` 

दवासिविदेशिनाच् यद्ाकं पशूनां देश्ौयवनपग्रूनाच्च भच्छं भविप्यति। 
त्वं सुप्त विच्रामवत्सरान् अथात् सप्तगुणसप्तवतसरान् गणयिष्यसि ठ 

तः रूपगुणसप्तवर्येरून पञ्चाशद् वत्सरा भविष्यन्ति । तदा सप्नम- 

मासस्य दशमेऽङि युयं मद्ाश्न्दकरीं तूर वादयिव्यच अथात् प्राय- 
ख्ित्तदिने युश्माकं सव्यदेशे तूं वादविग्यथ। यूयं यच्चाशत्तमं वधै १ 
पाउविव्यथ ल्लतल्े दषे सव्यनिवासिनः प्रति मुक्तिं घोषविष्यथ तदु 
यु्म्यं योवेल्नामा मदा भविष्यति तत्र युकं णकको जनः खखाधि- 
कारः पराखत्य यास्यति केके जनः खखकुलसमीपं पराद्य यास्यति । 

यश्मत्द्ते पद्धात्तमं वधै व्याप्य महामद्धा भविष्यति तच युयं वीजं ९१ 

न वपयय खयंखद्धं शस्यं न कर्तिष्यय अपरिष्कताया बाच्तानल्ल्याः 

फलंन संग्रहोष्यय। यतः सर्व मदहामद्धो युष्मान् प्रति पृता भविष्यति ९२ 

तयापि ययं त्तेचं गत्वा शस्यादि भत्तितु शएच्छय । त।स्मन् महामहवध १२ 

ययं सखखाधिकार परारत्य वास्य । 

यदि युयं खसमीपवासिनं प्रति किमपि भम्यादि विक्रौणीष्वं वदा ९४. 

खसमीपवासिनः कौीणोयात तहिं ययं परस्परम् सन्धाय मा काद्ध | 

किन्तु त्वं महामहस्य परवघाणं सख्यानुसारात् खसमौीपवासितः ९५५ 

बर्ष्यास पारातपत्तिव्ाणं संख्यानसारात् त्ठां प्रति स विक्रोष्यते । 
वधाणां बाडधल्यान् सारात् तन्मस्यं वद्धयिष्यसि वत्सरा न्युनतानुसा- ९६. 

रान् मल्यं न्यनयिष्यसि यतस्ां पति स अमकरःख्यकवघाणाम् उत्पन्न 

व्याणि विक्रौणते । अता ययं पर्स्पर नान्यावं करिव्यथ किन्तु १७ 

सेखराद् विभेव्यय यतद युष्राञ परभुः परम्श्रः। 
युयं मम ववस्ययाचरिव्यथ मम राज्यनीती भैस्यध्वं पालविव्यध्वद्च तेन १८ 

दे रे निष्वारटवं वत्ग्यध। दश फलान्युत्पत्रयन्ते तानि यूयं ढभ्षिंवावद् ९९ 

मे च्छध्ये तच निष्कण्टकं वत्सयय। पश्यत यदि वय च्च न वपम खय- ९० 
मत्पन्नं ्रस्यच्च न संगह्णीयाम ति सप्तमे ववं किं भक्छिष्यामःः इति 
चेद वदिष्यय, तडि षषे वयं यष््ान् अाश्िषं वदिष्यामितेन वघच्या- २१ 

पयक्तं एरयमतपतस्यते । ययम् द्मे वधं वषय नवमं व॑ यावत् ९९ 

परातनं र्यं च्य, तदषे यावत् शस्यात्यत्ति नं भवेत्, तावत् प॒रातनं 

ष्स्यं भाच्छय। 
देश्या भूमिरबुप्नाभिः सरव्वकालाथं न विक्रोतव्या, यते देशा ममेव, ९३ 
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२५ अध्यायः। लेवी यपुस्तकं | २२१ 

२४यूय॑ मया साकं विदेशिनः प्रवासिनश्वाध्वे। युयं खाधिरछतदेशस्य सव्वेच 
९५ भूमिं माचयिष्यय। तच तव स्ाता यदि दरिद्रः सन् खाधिकारस्य 

किञ्चिर् विक्रीणीते, तदं तस्य निकट्स्थो ्ातिरागव्य खश्ातु 
२६ विकोतां भूमिं मुक्तीकछव्य ग्रहीष्यति | यदि तां मोचयितुं तस्यकापिन 
२० तिति किन्तु खयं मोचयितुं शक्रोति, तदि तस्या विक्रयवघाणि गण- 

यित्वा तदनुसारतः केचेऽवश्ि्ं मूल्यं दास्यति, ततः सा पुनस्तदधिक्लता 
९८ भविष्यति । किन्तु यदि स ठन्मूल्यं प्रतिदातुं न शनरोति तददिस 

विक्रीीताधिकारो महामद्धवधैं यावत् कतरि स्थास्यति महामदवधं सा 
सक्ता सती पुनस्तदधिकछ्छता भविष्यति । 

९५ यदि कञ्चित् प्राचीरवेलितनगरस्यं मध्यस्थितं वासग्टद्ं विकौणोते 
तदि स तद विक्ौय प्रयमवघमध्ये तन् माचयितुं श्राति अधाद् 

३० वधकमध्ये तन्मोचयितुं शक्ताति । यदि पूणकवषघमध्यं तन्न माचयतं 

तदि प्राचीस्वेदितनगरस्यितं तदू पुरुषपरम्परायां कोतुनिव्याधि- 

२९ कारो भविष्यति तन् मद्ामदइस्य वत्सरे न माच्छते। अप्राचौरवे्ित- 
ग्रामे स्थितं द्धं भूमिमध्ये गणिव्यते तन् मोचयितुं शक्यते किच 

२२ मदइामद्व्धे तन् मोाच्छते। किन्त लेविनां नगराणि तेषाम् अधि- 
जछ्तनगरेषु स्थितानि प्रहाणि च लेविनः सववेदा मोचयितुं एकु वन्ति । 

२२ काश्डिल्लेवतेा यत् कीणाति तद् विक्रीतं देम तस्याधिक्ृतं नगरः वा 
मदामडे माच्यते यत इखायेल्वंशस्य मध्ये लेविनां नगरेषु सितानि 

२४ वेष्मान्धेव तवबामधिकारः। तेषां नगराणां प्रन्तसोया भमि नं विक्रा 
यिष्यते यसमात् तचरव तेषां निव्याधिकारोा भविष्यति । 

२५ तव भ्रातायदि दुता भवति वा त्वद्चरे च्षीणयना भवति तहिं 

स विदेशी पवासी वा भवेत् त्वं तमुपकरिष्यसि तेन स त्वया साकं 
२६ जीवितं घरिष्यति । तच्च तस्मात् कुषीद रद्धं वा न ग्रदौष्यसि किन्त 

२७ निजेखराद् विभेव्यसि तव स्नातर त्वयासाकजीौवन धारस्य । त्र कुषीद 

देर विना निजमदां तस्म दास्यसि टदिं विना निजा्नंतधार्विव्यसि। या 

युष्मभ्यं किनानदेणं दातुं युश्राकम् इश्चरा भवितु युष्मान् मिसखद्शात् 

वद्िरानयत् युद्राकं स प्रभुः परमखरोाऽहम्। 

द< तव भ्राता यदि दुगंता भवन् त्वां पति विक्रोयेत तद्दि त्वं तं 
४० द्ासवन्न अमय । स वेतनजीविभ्टव्यवत् वा प्रवासीव त्वया साकं 

* ५ [ष = 

४९ निवसन् मद्ामदस्य वतसर यावत् लां सेविष्यते। ततःस निजसन्तानः 
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१२२ लेवी यपुस्तकं । २१ खध्यायः। 

समं तव समीपल्िजकुलान्तिकं पराद्य खीयपेटकाधिकारं पुनः 
प्रास्यति । यस्मात्ते मिसरदंश्ात् मया वदष्कता मम दासा अतक्ते ४९ 
दासवन्न विक्रेतव्याः। त्व तदुपरि कठिन सनं न करिष्यसि ४२ 

किन्तु निजेचराङ् मेव्यसि । चतुर्दि्तु सितान्यजातीनां मध्याद् दासान् ४४ 
दासौ क्रव्यसि । युद्माकं मध्ये वासिनां भिन्नजातीवसन्तानानां मध्याद् ४५. 

युष्द् श तभ्य उत्पन्नानां युष्त्सहवत्तिनां परिजनानां मध्या केष्यसि 

ते यश्ाकम् अधिकारो भविष्यति | युयं खखापत्यानां अधिकाराथं ४९ 

तान् दातुं शक्राय नित्यं खदासत्वकम्मं तान् कारयितुं क्रय किन्त 

माचिखायेलवंप्ोपरि परस्परः कठिनं मा शएसिषव्यय । 
युष्राकं मध्ये क्त् प्रवासी विदेशी वा यदि घनवान् जायते किच्च ४७ 

ततसमीपवरत्तौ तव म्नाता दरिः सन् तं परवासिनं विदशनं प्रति 

वा तद्र प्रति विक्रीयते, तद्दि विक्रयात् परं तस्य मक्ति भवितुं ४८ 
न्नोति तस्य जातिमध्ये कोयि तं माचयितुं शच्यति । अथात् तस्य ४९ 

पिदव्यः पिद्व्यपन्ना वा तं मेाचयिष्यति यद्वा तस्य वंश्षरिवाराणां 
कश्ित् तं मेचयिष्यति; यद्यपि स खयं समथ भवति तदि खं मोचयि- 
व्यति । तच तस्य पिक्रयववेमारभ्य मदहामहवषे यावत् कचा साकं ५० 
गणिते सबि वघाणां संस्यान्साखात् तन्मूल्यं भविष्यति, तं प्रति वेतन- 
भु गग्टवयस्व दिनानुसासात् मूल्यं भविष्यति। वद्यनेकवधघाण्यवश्िनि ५९ 
तिष्टन्ति तदं तदनुसारात् तत््क्रयमूल्यं भविव्यति । यदि महामद- ५९. 
वधं यावद अस्पववाशयवशििद्धानि तिरन्ति दहि स तेन साकं गणयित्वा 

तत्तदवान्सारात् खोाद्ारमस्यं तसम दास्यति । स वघवतनिकभ्टव्यवत् ५ 

तेन साकं स्थास्यति, यष्तसमत्तं कापि तदुपरि कठिनं न एसिव्यति। 

यदि स तेष ववषु न मायते तहिं स मदहामदवषं खापत्यः साकं ५४ 

माचखयमाना यास्यति । यत इखायेल्वं्णः कवलं मम दासास्ते मया ५५ 

मिसरा वद्िष्कता मदासा अदं तेषां पभुः परमेखरः। 

श्न ९ षडविश्णऽध्यायः। 
६ सू्प्ानिरेषः ७ ज्ञाग्रदाशोः ९४ खअाङ्ञालङ्कन शपः ४० पापात् खिन्नजनानां 

चसप्रतिज्ञा च। 
* तिन 19 \५ £ न # 

यूयं खां देवं तच्तितमृत्तिच्च मा निम्मात दण्डायमान विग्रहंमा \ 
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२९ अध्यायः। लेवेयपुस्तकां | २९३ 

निम्भात तत्सम्मृखे दण्डवद् भवितुं युष्मे तच्ितग्रावमृिं मा स्थाप- 
९ यत यताईहइमेव युश्मतपभुः परमेशखरः। यूयं मदिश्चामवारान् पालयत 

मत्पूतस्थान सम्मन्यघ्वं परमेशखरोाऽदमेव | 
२ वदि मद्यवस्ययाचरत मदाज्ता मन्यध्वे पालयत च तदि समये 
४ युदभ्यं छि दास्यामि तेन भू नानाश्स्यं जनयिष्यति चोचस्थपादयाः 
५ पालवन्तो भविष्यन्ति । युं ग्रच्छस्यमरद्नं दाच्ताचयनकालं पाए्यति दात्ता- 
चयनं वीजवपनकालं प्राप्यति युयं ठकि यावद् अन्नं भोच्छध्वे देश 

€ निव्करटवां नि वत्य । दष्रोऽदं शन्तिं स्थापयिय्यामि युयं एयिव्यध्वे काधि 
युद्यान्न भावयिष्यति युद्मदेश्णत दिखजन्तून् दूरयिष्यामि युष्मदेेऽसि 

७ ने स्नमिष्यति। युयं खश्रच्रुन् ताडयित्वा दवयिष्ययते युद्रतसमच्तम् 
= असिना पातयिव्यन्ते । युग्मत्पञ्चजना अन्यषश्तमपसारयिष्यन्ति य॒द्मत्- 

छ्एतजना अन्यद प्रस ह खाण्यपसारयिव्यन्ति युद्यट् रिपवे युष्नत्समच्त- 
€ मसिना पातविव्यन्ते। युश्रानहम् अनग्रहीष्यामि वद्धेवित्वा वह्ृपत्यान् 

९० करिष्यामि युश्राभिः खनियमं निण्ष्यामि । यूयं सच्चितपुरातनश्एस्यं 
९९ भोच्छध्वे नूतनस्य शस्थापनाथं पुरातनं वदिरानेव्यष्वे । द्रं नयुष्रान् 
९२ ऋतीयित्वा युशन्मध्ये खावासं निधास्वामि। युग्मन्मध्ये वातायातं कुव्येन् 
९२ युश्मदौशखरा भविव्याभि यूयं मल्लेका भविव्यय। युयं यथा दास्यं न 

कुग्यात तदथं युद्मत्प्रभुः परमखरोऽद्ं भिसर्देशादट् युष्रान् वद्दिरानयं 
युष्माकं युगबन्धनं माचयित्वा युब्मान् उद्नतश्ििरसेा गमितवान् 

९४ किन्तु यदि युयं मदाक्ये मना न निधाय मदा्ा न गह्णीय 
९५ मदिघोन् अवजानीय मव्राजनीतीन्तुच्छीलव्य मद्ाक्ञा न गरदीत्वा 

५९ मच्चियमं लक्कध्वे तदि युद्रान् परतयदम् सत्थं व्यवहरिष्यामि युष्मान् परति 
नेचच्तोणताहत्पीडाजनिकाम् आशङ्कां यच्छं कम्पज्वरच्च निरूप 
यिव्यानि यु्राकं वौजवपनं दथा भविष्यति यतो वुप्द्रिपवत्तद् 

५७ च्छन्ते। अदं युद्माग् प्रति विमुखी भविष्यामि तेन युयं सुण 
समच्तं वानिष्य्वे युष्मट्रिपवा यु्मान् एसिष्यन्ति केनापि नापसा- 

५८ रिताऋपि युयं पलायिव्यध्वे। इत्थं घटितेपि यदि यूयं मदाव्येननान 
१९८ निघलव्य तदं युष्माकं पापेभ्य ख्ततसप्तगुणं यस्मान् दर्डयिष्यामि। युष्माकं 

पराक्रमस्य गव्य खव्वंयिष्यामि युष्माकं येम लोहवत् भरूमिच्च पित्तलवत् 
९० करिव्यामि। युद्माकं खना निष्फलो भविव्यति यतो युस्माकं भूः शस्यादि 
९९ नोात्यादयिव्यति | च्तेचश्खी फली न भविष्यति । तथापि यदि यूयंमद्वि 
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२२९ लेवीयपुरतकं । २९ ध्यायः। 

परोताचरन्ता मदाक्ञा मन्तन खीकुरुथ तदहि युश्मतपापान्सारात् 
पनः सप्तगणं यद्मानद्धं क्लेशििष्यामि । यश्मत्प्रतिक्रलं वनजन्तृन् ९९ 

पेषविष्यामि तेच युष्त्यश्रन् नाशयिष्यन्ति यद्मान् अपव्यद्ीनान कछ्त्वा- 

ल्प सख्यान् करिष्यन्ति युष्माकं राजमागान् वनीकरिष्यन्ति। खतरपि यदि ९३ 
युयंमया शसितान भवथ मदिपरीतच्चाचर्य तदाहमपि युद्यान् षति ९४ 

विपसीतमाचरिष्यामि युद्त्पापभ्यः पुनः सप्तगुणं युद्रान् छएएसिष्यामि | 
मचन्नियमलङ्कनस्य फलं दातुं युष्रान् प्रत्यसिम् अानव्यामि नगरमध्ये २५ 

युष्मासु मिलितेषु युष्न्मध्यं महामारीं प्रषयिष्यामि युष्मान् स्पुकरे 
समपयिष्याभि। मवा युद्राकम् अन्नयघ्त्रां भम्रायां दश योषित ख्क- २६ 
चल्ल्यां यष्माकं पृपान् पच्छन्ति तुलयित्वा यद्मभ्यं दास्यन्ति किन्त ययं तद् 

भक्रान तप्य॑य। रखतरपि यदि ययंमयि मना न निधाय महिपरीतम २७ 

चरथ तदादंका युष््रान् प्रति विपरोतम् अचरि व्यामि, अहमेव रए 
युप्मत्मापेम्धा युष्मान् सप्तगुणं एसिष्यामि। यूयं खखयुचचकन्धानां पिशितं २८ . 
मच्छध्वे । युश्मदेवपीठान्द्ं भंच्छामि वुद्मत्र्य्यमूर्ती नाशयिष्यामि ३० 
युघ्मन्मृत्तिकुणयेापरि युद्मतकुण्यानि च्ेश्यामि युघ्नान् ङतीयिव्यामि, ` 
युख्मतपुखाणि शश्ून्ययिव्यामि युष्माकं पूतश्यानानि वनीकरिव्यामि सुगस्यु- २९ 
पद्वाराणां गन्धं न ग्रहीष्यामि, दशं वनीकरिव्यामि रिप वस्तदश्रवासिनः ३२ 
सन्तस्तचाञखन्धं मंस्यन्ते अन्यजातीनां मध्येऽदं यु्रान् विकरिव्यामि ३३ 
यण्राकं पखादसिं निष्कषयिष्यामि देशं वनवत् पराणि च शून्यानि 

करिव्यामि। यावद् देशो वनं स्थास्यति वुयच्च रिपुमध्ये वव्छथ तावत् ३२४५ 

दोशः खविखखामं भाच्छते अथात् तदव स दष्टा विशम्य खविश्वामं 

च्यते | यावत् कालं दा वनं स्थास्यति तावत्कालं विश्रमिव्यति यतो २५ 
युयं यावत् तददेरेऽवसत तावत् स युष्मद्धिञ्रामवारेषु विरामं नाभुक्घ। 

रिपुणां देश्मध्येऽं युश्मदवश्िद्धानां मनांसि विघखतया पूस्यिव्यामि ३ 
पचपतनशब्द्स्तान् कम्मवरित्वापसारयविष्यति वधासिवक्तात पलायते 

तथा ते पलायिष्यन्ते कनापि नापसारिता अपि पतिव्यन्ति। यथया 

जनाखसिवक्तेण पतन्तितथा ते केनापि नापसारिता अपि खखसङ्गिना- 

मपरि पतिष्यन्ति खखरि पणां समत्तं स्थातुं न शच्छन्ति। वृ वमन्यजाति- इल 

मध्ये विनच्छय युश्यट्र्पिरेशा यद्मान् ग्रसिष्यति । अवशः जना ३९ 

रिपुद्श्रघु खखपापभ्यः त्तायिष्यन्ते तत्सदहितेभ्यः पृव्वपुरुषाणं पाप- 

भ्याऽपि च्तायिष्यन्ते । ¢ 
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२७ ्मध्यायः | लेवीयपुस्तकं | २९५. 

४० खखापराघेन ते मम यदपराद्धं मदविपरीतमाचरितञ्च तस्मादषमपि 
४९ तेषां परतिक्लमाचरन् तान् रिप॒दश्मानीतवान् इति स्मत्वा तें 

यदि खपापानि खपव्वपरूषपापानि च खीकुव्वन्ति तेषामच्छि न्नत्वङ्मनो 

४२ नस्तरी भवति ते खपापस्य दण्डं खीकुव्वेन्ति च तदि याकरूवा साकं 

मम यो नियमस्तं स्मरिष्यामि इसदहाकटदत्राद्ीमम्याच्च मम या 

४३ नियमस्तं सत्वा दें खरिव्यामि। र शस्तस््यक्ता वनीभूय खविश्रामं 
भोच्यते तख मदिचारतुच्छोकरणात् मद्यवस्थाघणितत्वात् खपापद्ण्डा 

४७ भक्ते भविष्यति । तथापि शत्रूणां दए तेषां प्रवासकालंेत मवत्रान 

त्यच्छन्ते, न च तैःसाक्रं मम निवमभञ्चनाथम् अहं तेषां निःशेषं नाशय 
४५ तानवन्ञास्यामि वताईदमेव तघां प्रमुः पर्मेशखरः । किन्तु तेघामीखसे 

भवितुमद्दं यदान्यजातीयानां टदा तेषां यृ्व॑पुरुषान् मिसदषददि- 
रान्य, तदा तेः साकं यं निवममकाषें तेषां मङ्गलां तं सरिव्याभि 
परमेशखरऽहमेव | < 

४९ परमेखरः सीनयरण्य तिखन म्ससा समं खस्येखायेल वंशस्य च मध्ये 

व्यवस्था इमा राच्यनीती विधोँंख ्थिरीक्तवान् | 

२७ सप्तविंशेऽध्यायः | 
१ भ्रतिच्तप्राणिना मृल्यनिरूपणं ९४ प्रतिश्रतम्थावरस्य मल्यनिरूपणं ९९ प्रथमजात- 

पशा परमेञ्चराधिकारः २८ निवेद्तपणश्णा भक्तिनिषेघः। 

९ अनन्तरः परमेश्वरा मुससमवदत् त्वम् इखयेलवंप्रान् वद तेभ्य भ्मां 
९ कथा कथय, यदि कचिद् इचखराय विशेषं प्रतिष्टणाति तर्हि प्राणिमृल्यं 
द त्वया निरूपिष्यते। अ विंश्रवत्सरात् षट्टितमवघवयो यावत् पूत 
श्कलनुसारात् पञ्चाशत् शेकल्रूप्याणि युंसः छते मुल्यं भविव्यति । 

४ किन्तु स्िवाः छे तिंश्तशेकल्रूप्यं मुल्यं निरूपिव्यते । अ पञ्चम- 
५ वाद् विं्वधवयेा यावद् वदि भवति तदि पुंसः छते विंशत् 
€ शेकल् स्तिया; छते दश श्रलरूप्यं निरूपिष्यते। यद्येकमासात् पञ्च 
७ वधैवयो यावद् भवति तहं पुंसः छते पञ्च शेक लरूप्यं स्त्रियाः छते चयः 
इक लरूप्यं निरूपयिष्यते | यदि षट्टिवषं तद्धिकवषें वा वयो भवति 
तहि यसः छते पञ्चरश्शकल् स्तियाः छते दशर शकलरूप्यं निरूपिष्यते। 

८ किन्त यदि दागव्ात् स त्व्निरूपितं म॒ल्यं दातुं न च्तमते तदा स 
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२२६ लेवीयपस्तकं । . २७ ध्यायः | 

याजकान्तिं ग्ास्छति याजकन्तन्मूल्यं निरूपयिष्यति प्रतिच्ातु वि- 
भवानुसाराट् याजकन तन्मृल्यं निरूपिव्यते । यादृशः परुः परमेश्च- ९ 
रायोपदाराथंमत्सजं नीयस्ताटृशः पण्ु यंदि दीयते तदि परमेश्वराय 
दत्तौयःपसुःसरणव पूता भविव्यति। तदन्यथा विनिमयो वान कत्तेव्यः, ९० 
थाद्भद्रविनिमयाद् भवं भदविनिमयादभन्ं वा न दातव्यं, यदि 
कित् पश्युना प्खुं विनिमयते तह्िताद्वावेव पश्र पुता भविष्यतः 

यादृशः पशुः परमेश्वरायापदहाराथं नोत्छजंनी यस्ता गशुचिपसु यदि १९ 

दीयते तदि तदुत्युष्टा तं पशुं याजकान्तिकमुपस्थापयिष्यति स भद्ध ९२ 
ऽभच्नो वा भवेत् याजकेन तन्मूल्यं निरूपिष्यते याजकनिरूपणान्सारात 
तन्मल्यं भविव्यति । किन्तु यदि स कयच्ित् मुमुच्तति तदि स निरूपि १३ 
तमृल्यस्य पञ्चमांशम् अधिकं दास्यति । 

यदि कश्चित् परमेश्वराय स्ववेश्म पावयति तद्धि तद् भवमभद्रं वा ९४ 

भवेत् याजकरेन तन्मच्यं निरूपिष्यते, याज केन यन्मुल्यं निरूपिष्यते तदेव 

निचितं भविष्यति । वेश्सपावकोा यदि खवेष्म मुमुच्तति तहिं स १९५ 
त्विरूपितमृल्याधिक पञ्चांशं दास्यति तस्मात् तत् . तस्य भविष्यति। 

यदि कश्ित खाधिकछछतभुवः कञ्चनांरं परमेश्वराय पावयति तदं तच ९६ 
वपनीयवीजानुसारात् म्यं निरूपिष्यते विषेषता यस्याम् खकद्ा- 
म्पंरिमितं यववीजं वपनीयं, तस्या भूमे मृल्यं पञ्चाशत्प्रोकलर्ूप्य 
भविष्यति । यदि स मदवर्वमारभ्य खभुवं पावयति तदि लच्निरू- ९७ 
पितं यन्मृल्यं तदव निख्खितं भविष्यति । किन्त महात् पर॑ यदि भुवं १८ 
पावयति तहिं याजकेन मदवषैयावद्वशिदधवघोणां संस्यानुसारात् 
तेन सावं रूप्ये गणिते सति त्वच्चिरूपितमूल्यं न्धनयिव्यते। तदट्भूपावको ९९ ` 
जना यदि कथद्धित् तां मुमुच्तति तदा स त्वद्विरूपितरूप्याद् अधिकं 

पञ्चमं दास्यति तेन सा तस्य निख्छेष्यते । किन्तु यदि स खभूवं २० 

न मोचयति वान्यं प्रति विक्रौणीते तहिं सा कदापि न मेच्छते। 
किन्त सामग महव कतुः कराद् गता निवेदितभरिव परमेश्वराय ९९ 
पता भविष्यति तच याजकाधिकारा भविष्यति। यदि कञ्चित् पेटक- रर 

भवं विना करौतमुवं परमेश्वराय पावयति तहिं याजकस्व्चिरूपि- रर 

तमृल्यानु सारात् मद्व यावत् तेन दातव्यं मूल्यं गणयिष्यति, तदा 
स तदिन रव त्वचचिरूपितरू्प्यं दत्वा परमशखराय निवेदयिष्यति । 

महवयै सा युन विक्रतुरुथाद् भूम्यधिकारिणः करे समपेयिष्यते | ९४ 
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९५ तव सव्वमृल्यनिरूपगं पूतगनोकलन् साराद् भविष्यति, विंश्रतिगेरयेक- 
एेकल् खल्ि । 

९९ परमेश्वराय दयं पथमजं पशुवत्स कापि पावयितुं न शच्छति गेावत्सोा 
९७ मेषवत्सो वा भवेत् स परमेशखरस्य भविष्यति । स यद्यशुचिजन्त् 

भेवति त्किं तदधिकारी त्वचिरूपितमृल्येन तं मोचयिष्यति तत्राधिकं 
मञ्मांग्ं दास्यति, यदि न मक्तास्तहहिं त्व्निरूपि तमल्येन विकरष्यते। 

९८ कथित् खसब्दंखात यतिच्ित् परमेश्वराय निवेदयति तन्नरः 

पश्ुवाधिलृतभूमिखण्डं वा भवेत्, तन्न विक्रष्यते न वा माचयिव्यते यतः 
९८ सन्वै निवेदितं वस्त॒ परमेच्राय पुतं भवति । निवेदिता नरो न 
३० माचयिस्यते, स विनाशिष्यते। भूश्स्यानां शाखिफलानां वा श्मेरुत्यन्न- 
३९ व्याणां दशमाष्रः परमश्चरस्य भविष्यति सरव परमेश्वरायपुतः। या 

दशमांश्ात् किचित् म॒म॒च्तति साऽधिकं पञ्चमांशं दास्यति। 
द२ गामेषाटे त्र॑जानां दशमां ऽथीत् रत्तकदण्डाधोगानिनाम् कैकदश- 
ददे मपण्ुः परमेश्वराय मेध्यो भविव्यति। स भनोाऽभनो वेति कोपि नान्- 

सन्धास्यति सन प्ररिवत्तिष्यत किन्तु यदि कश्छित् कथित् तं परिवत्त- 
३४ यिव्यति तदं स तत्परि वर्त मेध्ये भविष्यतः स पसु नं मोचयिष्यते। 

परमेश्वरः सीनयद्रो इखायेल वंशं प्रति मुससमेतान्यादिरेश । 

गणनापुस्तकम् 
अथात् 

मसालिखिलं चतुर्थपुस्तकं । 

१ प्रथमोऽध्यायः। ॥ 
९ ल्लाकान् गणयितुं मृखसं प्रति परमेख्राज्ञा ५ प्रतिवंश्मृष्यनरनाम ९७ लाकानां 

गणनं २० प्रतिवंशसंष्या ४७ लेवोधवशगणनञ्च । 

९ भिसदेश्ाद् इखायेल्वंशस्य वहिरागमनस्य दितीयवत्छरस्य दितीय- 
९ मासस्य प्रथमदिने परमेश्चरः सीनयप्रान्तरे समाजावासमध्ये मूससमव- 

दत्, यूयम् इखायेलः समाजोयान् सव्वान् खखकुलान्सारात् पिद- 
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९९८ गणना पुस्तकं । ९ अध्यायः | 

वंशानुसाराचचच गवत, नामानुकमणिकायाम् र केकं पुमांसं विषेवयत 

च्च | विंप्रतिववेवयस्कास्तताधिकवघेवयस्काख ये सव्वं पुरुषा इखायेल्- 
वंश्रमध्ये रणगमनयेोग्धाः सन्ति तेवां सव्व॑षां संख्यां खसखसेन्धानु सारतः 

कुरुत । त्वं हारोाण्ञछ तत् करिष्यथः रकेकवंशीय रकीका जनो युवयोः 
सद्धकारे भविव्यति ते खखपिट वंशस्य म॒ख्या भविष्यन्ति । 

ये युवयोः सदायाः भविष्यन्ति तेषामेतानि नामानि। रूवेनवंश्जः 
श्िदियुरस्य सुत इलीधूरः । शिमियानवंश्जः सूरीश्दयस्य सतः 
शिलमीयेलः, यिह्वदावंशजो ऽम्मौ नाद वस्य सुता नदहइशानः। इघाखर- 
व्रजः सयारस्य सुता निथनेलः । सिनूलृनवंशज हेलानस्य सत 
सलीयावः | युघफसन्तानानां मध्ये इफुयिमवंश्जा ऽम्मीद्ृदस्य सुत 
इलीप्मः, मिनष्र वंशजः पिदादइसख्रस्य सुता गमिलीयेलः। विन्यामोन- 

वजा गिदियोनैः सता ऽवीदानः। दानवंश्जोा ऽम्मोश्द्यस्य सुता 

ऽदीयेषरः । णर वं जो ऽवःणस्य सुतः परगीयेलः। गादवंशजो दयुये- 

लसय सुत इलीयासफः | नप्ताले वैश्ज रेननस्य सुते <दीरः। डमे खख- 

पिद्टवंशमख्या इखायेल्वंप्रास्य सदहखाणामधिपाः सगाजस्य मनोानीत- 
लाकाञ्च। 

द. 

0 0 

६८ 4 

॥ ५.५ 

१२९ 

तदा मूसादहासिणावुक्तनामविशिद्धिन लोकान् अददातां | तस्माद् ९७ 

दितीवमासस्य प्रथमे सव्वेसमाजं मेलयित्वा खखकुलानुसारात् खख- 
पिटवंश्ानुसारात् खखनामसंख्यानुसाराच विंश्रतिवषंवयस्कमारभ्य 
शिरागणनया लाकानां सह्या तेः छता । इत्थं मृसाः परमेशराच्वा 
सोनयप्रान्तरे तान् गणयामास । 

इखायेला ज्येष्टसुतस्य रूवेनस्य वंश्ीयानां कुलान् सारात् पिट व॑शा- 
नुसाराच संख्यानिणवः । विंशतिववववस्कमारम्ध रणगमनयेोग्धानां 
सर्व्वघुरुषाणां नामगणनया शिगणनया च रूवेनवंशस्य गणित- 
जलाकानां संख्या पञ्चप्रताधिकषट् चत्वारसिश्त्स इखाणि । 

शमियोनवंष्रस्य कुलान्सारात् पिटटवंश्नुसाराचच संख्यानिर्णयः। 
विंशतिवघवयस्कमारभ्य रणगमनयेोग्धानां सव्वैपुरुषाणां नामगणनया 
मस्तकगणनया च शिमियोनवंशस्य गणितलाकानां संख्या शतच याधि- 
वोानघट्िसदहखाणि । 

माद् वंशस्य कुलानुसारात् पिदटवंष्रानुसाराच संख्यानिगंयः। विंश- 
लिवधेवयस्वामार्भ्य रयममनयेोग्धानां सर्व्व॑पुरवाणं नामगणनया 
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१ ऋध्यायः। गणना पुस्तकं । २२९ 

गादवंश्स्य गणितलेकानां संख्या साडंघट्शताधिकपच्चचत्वारिंशत्स- 
इखाणि।| 

९९ विद्ृदावंश्स्य कुलानुसारात् पि्टवंशान्साराच संख्यानिग्यः। 
विंशतिवषवयस्कमारभ्य रणगमनयाग्धानां पुरुषाणां नामगणनवा 

९७ यिह्ृदावंशस्य गणितलोाकानां संख्या षट् एताधिकचतुःसप्ततिसइखाणि। 

९८ इघाखरवंश्सय कुलानुसारात् पिदटवंशनसाराच संख्यानिणंयः । 
९९ विंश्रतिवघवयस्कमारुभ्य रणगमनवेग्यानां सव्मैपुरुषाणां नामगणनया 

इषाखर व्रस्य गणितलाकानां संख्या चतुःशएताधिकचतुःपञ्चाणत्स- 

इखाणि। 

६० सिबलनवंशस्य कुलान्सारात् पिदवंशणनुसाराच संख्यानिणयः । 
२९ विं्तिवधेवयस्कामारभ्य रणगमनयवोग्धानां सर्वपुरुषाणां नामगणनया 

सिबृलूनवंशस्य गणितलाकानां संख्या चतुःप्रताधिकसप्तपञ्चाग्रत्सह- 

खाणि। 

३२ युघफोा ऽथात् इमुयिमवंश्रस्य कुलान्सारात् पिटवंश्न्साराच 
संस्सानिणवः | ्रिंशतिवघेवयस्कमारभ्य रणगमनथोग्यानां सर्व्व॑पुरुषाणां 

२३ नामगणनया इफुविम्वश्स्य गणितलाकानां संख्या पञ्च्ताधिकच- 

त्वारिंशत् सहखाणि। 

३४ मिनशिवंशस्य कुलानृसारात् पिद्टवंश्णन्साराच संस्यानिणयः | 
विंतिव्षवयसकमारभ्य रणगमनयोग्यानां सव्वंपुरूषाणां नामगणनया 

२५ मिनशिवंशस्य गणितलाकानां संख्या एतद याधिकदािंशतसहखाणि । 

२९ विन्धामीनवंशस्य कुलान् सारात् पिदटवंष्णन्साराच संख्यानिणयः । 

विंश्रतिवव॑वयस्कमारम्य रणगमनयोग्यानां सव्वयुरुषाणां नामगणनया 

७ विन्धामीनवंशस्य गणितलोाकानां संख्या चतुःश्ताधिकपञ्चचिंशत सह - 
खाणि। 

दे८ द्ानवंशस्य कुलानुसारात् पिदटवंग्रान्साराच् संख्यानिणेयः। विंश ति- 
२९ वघेवयसामारभ्य रणगमनयेोग्धानां सव्वंपुरुषाणां नामगणनया दान- 

वंशस्य गणितलोकानां संख्या सप्तशताधिकदाषट्टिसहखाणि | 
४० आशेरवंशस्य कुलान्सारात् यपिदवंश्ानुसाराच संख्यानिगेयः | 
४९ विंश्तिवषवयस्कमारभ्य रणगमनयोग्धानां सव्व॑पुरुबाणां नामगणनया 

ऋष्रोरवंष्रस्य गणितलाकानां संख्या पञ्चशताधिकचत्वारिग्रतसदह- 

खाणि। # 
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२३० गणनापुस्तकं । | २ ऋध्यायः। 

नप्नालिवं शस्य कुलान् सारात् पिद वं श्नु साराच संख्यानिणयः। विंशति- ५२ 
वघेवयसकमारमभ्य रणगमनयोग्यानां सव्वपुरुषाणां नामगणनया नप्नालि- ४२ 
वं ग्रस्य गणितलाकानां संख्या चतुःप्रताधिकचिपञ्चाशएत्सहखाणि। 

मुसा हारो इखायेल्वश्णनां दाद् शाध्यच्ताच अथात् खखपिदट- ४५ 

वं कैकाथ्यच्ता येषां गणनां चक्स्त डमे गणिता लेोकाः। तस्मात् रखायलः ५५ 

वंशानां पिटवंशानसारात् विंशतिवघ वयस्कमारजभ्य ये$गरन्त ते गणिता 
लाका यथाद इखायलवं मध्ये रणगमनयोग्धाः सव्व लकाः साद्धपञ्च- ४६ 
ताधिकचिस हखाधिकषट् लच्ताणि जनाः| 

लेवीयाः खखपिट वंशान् सारात् तेषां मध्ये नागरखन्त । यतः परमे- ४७ 
छसो मुससमवदत् त्वं कवलं लेविवंषंन गण्य इखायेल्वंशमध्ये तेषां ४ 

संख्यां मा कुरू । किन्तु साच्छावासे तत्पाचद्रवयेषु च तान् नियुंच्छ, त ५० 

वासं ततपा्राणि च वच्छन्ति तं सेविष्यन्ते च, तथावासस्य चतुदित्त 

शिविर स्थापयिष्यन्ति । प्रस्थानकाले लेवीया आवासमादायावशाड- ५९ 
यिव्यन्ति, अवास्स्ापनकाले च लवीयास्तं स्थापयिष्यन्ति, तदन्तिक- 

गामिनो ऽन्यवं प्रीया घानिग्यन्ते । र खाये ल् वं पराः सख ख सेनकस्य शिविरान्तिक ५२ 

तत्केतुसमौपे वत्सन्ति। इखायेलवंश्रय मण्डलीं पति यथा क्रोधो न ५३ 

घटते तदै लेवीयेः साच्यावासस्य चतुर्दिच्ु शिविरं स्थापयित्वा साच्छा- 
वासे स्च्णीयः। तत इखायेल वं प्रासयेव चकरुः, मूससं परति परमेश्चरा- ५४ 
ज्ञानसारात् ते सव्वं कम्मं चकुः | 

₹ दितोयोऽध्यायः। 
९ इखायलव शस्य शिविर स्थापनक्रमः १० स्थानं १७ सेनापतिनाम २५ चेन्यपरश्टते 

नामन च| 

अनन्तर परमेख्चयो मुससं हारोगच्च जगाद इखायेल् वंशस्य सव्वं ९ 

जनाः खखयिटटवंशानुसारात् केतुसमीपे शिविरं स्थापयिष्यन्ति, ते २ 
समाजावाससमीपे चतुदिशि शिविरं स्थापयिष्यन्ति 

पृन्वस्यां दिश्वथोत् खब्थाद् यदिश्रि विहदावं शस्य ष्वजस्यानु गामिना इ 
लोाकाः खखसेन्यानसारात् शिविर स्थापयिष्यन्ति, अम्मोनाद वस्य सुता 

नदशाना चिद्कदावंश्रोयानां सेनापति भंविष्यति। तेषां सेन्यान्यधाद् ४ 

ये गगितास्ते बटश्तायिकचतःसप्ततिरुदखाणि लोकाः । इषाखर- ५ 
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२ चऋध्यायः। गणना पुस्तकं । २३२९१ 

स्ततपार्े शिविर स्थापयिष्यति खूयारस्य सुता निथनेल इवषाखर- 

€ वंश्गोयानां सेनापति भविष्यति । तेषां सेन्धान्यथोद् ये गणिताक्ते चतुः- 
७ ष्रताधिकचतुःपच्चाएत्सदहखाणि लाकाः। तत्पाश्चै सिवृलुनवंशः स्थास्यति, 
८ देलानस्य सुत इलीयाव इषाखर वंशीयानां सेनापति भविष्यति । तेषां 

सेन्धान्यथाद् ये गणितास्ते चतुःश्रताधिकसप्तपञ्चाशत्सदखागि लाकाः । 

< यिहदावंटएदीनां सव्वशिविर्स्य गणिता लाकाः खखसेन्यान्सारात् 

चतःप्राताधिकषडशीतिसदहखाधिकलच्तं, याचाकाले ते परथमा भवि- 

ष्यन्ति | 

९० दच्िणस्यां दिशि रूवेन वंशस्य ध्वजस्यानुगामिना लाकाः खखसेन्या- 
नसारात् शिविरं स्थापयिष्यन्ति, श्दियरस्य सुत इलीधरो रूवेनवं- 

१९ शयानां सेनापति भविष्यति | तेषां सन्यान्ययाद् ये गणितास्त पञ 

१२ ताधिकघटचत्वारिशत्सदहखाणि लाकाः;शिमियानवंश्स्ततपाखख शिविरं 

स्थापयिष्यति, शरिश्ट्यस्य सुतः शलमौयलः शसियानवंश्णेयानां 

१५३ सेनापति भविव्यति । तेषां सेन्यान्यथाद् ये गणिताल्ते शतच्रया- 
१४ धिकनषट्िसहद्गाणि। तेषां पाञ्च गाद वंशः स्थास्यति, दयुदेलस्य सुत 
९५ इल।यासफोा गादवंश्टौयानां सेनापति भ॑विष्यति । तेषां सेन्यान्यथाद् 
९९ ये गणिता्ते साद्वघटशताधिकपञ्चचत्वारि शत्य हखाणि । रूवेनवंश्रा- 

दीनां सरव्वशिविरस्य गणिता लाकाः खखसेन्यानुसारात् सार्डचतुः- 
प्रताधिकोकपच्चाप्रतसहखाधि कलनं, याचाकाले ते दितौया भविष्यन्ति 

९७ समाजावासा लवीयानां शिविर्ण समं याचाकाले सव्वंशिविराशां 

मध्यीयो भविष्यति; ख्कैका वंष्ो वथा खखकेतु समीपे शिविर स्थापयि- 

व्यति तदेव गमिव्यति । 

१८ पञिमायां दिशि सफुयिमदंश्रस्य ध्वजस्यानुगाभिना लाकाः खख- 
सेन्यानसारात् शिविरं स्थापयिव्यन्ति, अम्मीद्वदस्य सत इलीश्णमः 

१९ इपायिमवंशौोवानां सेनापति भविष्यति। तेषां सन्यान्यथाद् यं गणि- 

९० तास्ते पञ्चष्ताधिकचत्वारिएशत्सहखाणि लाकाः। तत्पाख्ं मिनश्र व्रा 

स्थास्यति पिदादृखूर्स्य सुता गमिलीयला मिनशिवंशीयानां सना- 

२९ पति भ॑विष्यति । तेषां सेन्यान्यधाद् ये गणिताक्ते शतद्रया- 
२२ धिकद्राविंशत्सहखखाणि लाकाः । तत्पार्ख विन्धामीनवंश्ः स्थास्यति 

गिदियानेः सता ऽवीदाना विन्यामीनवंप्ीयानां सेनापति भवि- 
९२ व्यति | तेवां सेन्यान्यथाद् चे गणिनास्ते चतुःशताधिकपचचिं शतस इ- 
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२३२ गणना पुस्तकं । ३ अथ्यायः। | 

खाणि लकाः । इफयिमवंश्ादौीनां सव्वशिविरस्य गणिता लाकाः २५. 

खससन्धानुसारात् एताधिकाष््सह खाधिकलच्तं, याचाकाले ते ठतीया 

भविष्यन्ति | 

उत्तरस्यां दिशि दानवंश्रस्य ध्वजस्यानगामिनो लोकाः खखसेन्यान्- ९५ 
सारात् शिविरं स्थापयिष्यन्ति, अम्मीण्द्यस्य सुतो ऽद्यीयेषरे दानवंशी- 
यानां सेनापति भविष्यति । तेषां सेन्यान्यथीद् ये गणितास्ते सप्तश- ९६ 
ताधिकद्वाषष्धिसदहखागि लोकाः) तेषां पाश्च अण्रोर वंश्रः शिविर स्थाप- ९७ 

यिष्यति, अकणस्य पचा पगीयेल आररेरवं्नीयानां सेनापति भविष्यति। 

तेषां सन्धान्यथाद् ये गणितास्ते पञ्च्रताधिककचत्वारिं्एत्सद- ८ 

खाणि लाकाः। तेषां पाशे नप्ताले वेशः स्थास्यति, रखेननस्य स॒ताऽददीरा २९ 

नप्तालिवंश्ोयानां सेनापति भविष्यति । तेषां सेन्यान्यथाद् ये गणितास्ते २० 

चतुःएताधिकचिपन्चाशत्यदखाणि लाकाः। दानवंशादीनां सव्वशिवि- ३९ 
रस्य गणिता लाकाः षटशताधिकसप्तपच्चाएत् सह खाधिकलच्तं, याचा- 

काले तेखंखंकंतुमादाय शषगामिना भविष्यन्ति २ 
सखायेलव्रस्य पिटवंष्नुसारेण गणिताः सर्व्व, लोका अधात् ३३ 

सेन्यानसारात् श्विरस्था गणिता लोकाः साद्धैपञ्चशताधिकविंशत्- 
सहखाधिकषट लच्ताणि । किन्तु मृससं प्रति परमेश्चरीयाज्ानुसाराल् २४ 
लवीवा इखायेल् वं ्रमध्ये नागरन्त | इखायेल वंशा मूससं पति परम- 
खरीयाज्ञानुसारात् सव्वै कम्म चकुस्तदत् ते खखकुलान् सारात् पिट- 

वंशान् साराच केतुसमीपे शिविरं स्थापयामासुः परतस्थिरे च । 

३ ठतीयोऽ्यायः। 
९ दहाराणस्य सुतानां कथनं ५ लेगोयल्लाकानां कथनं २९ अथाद गरशानीोयजनानां 

कथनं २७ किद्ातौयजनानां कथनं दरे मिरारौयजनानां कथनं इ लेवौयानां 
प्रयमजातजनाना ग्न्य: 

सौोनयगो यदा परमेखरोा मूससमवदत् तदा हारोणस्य मूससख् वं्- १ 

्णोयं। इारागस्य सुतानां नामान्येतानि पथमजातो नादवो $वीडह्भः? 

इलियासर इथामरः । हाराणस्य सुतानामभिषिक्तयाजकानां नामा- इ 
न्येतानि, अथात् घे सेवितुं याजकत्वपद नियुक्ताक्तेषां नामानि । किन्त॒ ५ 
नाद्वा ऽवीद्कचख सीनयप्ान्तरे परमेश्स्म उद्दिश्य साधारगवङ्कि 
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निवेद्य परमेशस्य सम्खे प्राणान् तत्यजतुस्तयारपव्यानि नासन्, 

तत इलिवासरेथामरोा खपितु हाराण्स्य समच्तं वाजकत्वपदेन सेवां 

५ चकरतुः। परमेश्वरो मुससं बभाषे तं लेविवंश्नानीय दहारोगयाजक- 
७ मृपकर््तु तत्सम्मुखे स्थापय । तेन त आवासं सेवितुं समाजावासस्य 
= सम्मुखे तस्य सव्व समाजस्य च पालनीयं पालयिष्यन्ति । वासं सवितुं 

समाजावासस्य सव्वेपाचाणि इखायेल् वंशस्य रच्तणोयञ्च रच्िष्यन्ति। 
€ त्वं पुच्रगणसदिताय इारोणाय लेविना दास्यसि, यतस्ते इखायेल्- 

९० वंश्रमध्यात् तसे सव्वेया दत्ताः । त्वं हारोणं तत्सुता पदं नियोच्छसे 
ते खयाजनपदः रच्िष्यन्ति, किन्तु योऽन्यवंशौयेा निकट यास्यति स 
घानिष्यते। 

९९ परमेश्वरो मूससं जगाद पश्चादहं ₹खायेल् वंशानां मध्यात् तेषां सव्व 
९९ प्रथमजातानां विनिमयाल् लेविनोऽग्रहीषं अता लेविनखव ममाभवन् 

९६२ यता यदाद मिसदेडे सव्वप्रथमजातान् प्राद्र तदाच्पा मानुषात् परु 
यावद् इखायेलवं शस्य सव्वंप्रयमजातान् मदयेम् अपावयम् चतः स्व 

प्रथमजा मम सन्ति, परमेश्चराऽहमेव । 

९४ सीनय प्रान्तरे परमेखरो मृससमुवाच त्वं खखपिट वंश्णनुसारात् 

९५ कुलानुसाराच् लेविवंश्नं गणय मासेकाधिकवयस्कान् सर्ववणुंसा गणय । 

१९ तते मृसाः पर्मेश्वसोक्ता्ञानुसारात् तान गणयामास । तेषां पयेकण्टे 

९८ नाम, लेवेः सन्ताना ग्नः किदाता मिरारिचख। खखकुलानुसारात् 

९९ गानस्य सन्तानानां नाम लिवनिः शमिविञ्च। खखकुलानुसारात् 
किहातस्य सन्तानानां नामासरामे यिषडरो दित्रोण उघीयेलखख । 

९० खखकुलानुसारात् भिरारः सन्तानानां नाम मदलि मशि, रतानि 

पिद वंश्णनुसाराल् लेविनां कुलानि। 
९९ तद्ग्रानाल् लिव्निवंशः शिमियिवंश्खत्पन्नो, तौ गरशानीय- 

२९ वं्नो। मासेकाधिकवयस्कपुरूषेषु गणितेषु संख्यया ते पञ्चशताधिकसप्त- 

९३ सहखारासन् । भे्रौनीव वंशः पञ्िमदिष्रायाम् अआवासपश्चात् पाज 

२४ श्िविरमस्थापयन् । लायेलस्य सुत इलीयासफोा गेश्ानीयानां पिट- 

९५ वंग्रास्य मस्थ असीत् । अआवासटूष्याच्छादनवस्ताणि समाजावासदार- 

२९ स्याच्छादनवस्तं प्राङ्गगस्य यवनिका अवासवेद्येखतुददिच्त श्थितस्य 
प्राङ्गणस्य दाराच्छादनवस्तं सेवा्थकाः सव्वरच्जवच्ेतानि समाजावा- 
सीवद्रव्याणि गेश्नीय वंशेन रच्ितव्यानि। 
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किदहाताद् अस्रामीयवंग्रो यिषदरीयवंप्रो हित्रोणीयवंश उघीयेली- २७ 

यवंश्राख्छादपद्यन्त, रखते सव्वं किद्धातीयवंग्राः। रखुतेषां मध्ये मासेकाधिक- २८ 

वयस्काः पुरुषाः षटश्ताधिकाटसदहखाणि, ते पविचस्थानस्य रच्तिण 

च्छासन् | रते किदातीयवंशा आवासस्य पाशं दच्िणस्थां दिशि श्वि-२९ 

रमस्थापयन् । उषीयेलस्य पच्च इलौषाफनः किडहातीयानां पिद्टवश्रस्य र 

मस्या बभव । मञ्जघा भाजनासनं दीपदच्तो वेदिदय पृतस्थानस्य संवा- ६९ 

यंकपाचाणि विच्छंदवस्वम् खतानि तं रत्तितव्यानि। इारोणयाजकस्य ३२ 

सुत इलियासरे लेविवंशस्य मुख्या भृत्वा पूतस्थानरुच्तिणाम् खाधिपद्य 

चकार । | 
सिरर मेदलोयमुशीयवंगेा जातो,ता निरारीयवंश्र | तदंशस्य २१ 

मासेकाधिकवयस्कपंसु गणितेवु तद याधिकषट.रुखाणि पुरुषा अभ- २४ 
वन। अवीदयिलस्य सतः सूरीयलेा मिरारिवंश्स्य पिदटरेरय मुख्यो २५ 

बभुव, त अवासोत्तरपाग्चं शिषिरम् अस्थापयन् । अवासस्य फाल - २९ 
कान्धर्गलाः स्तम्भाः पदाधासास्तदीयानि सव्वभाजनानि सेवाथकसव्व- 
वस्तूनि चतुदिकख्यप्राङ्गणस्य स्तम्भास्तेवां पदाधाराः कीलम् रज्जव ख्तानि ३९ 
स्चणाय मिरारिसन्तानानां करगाणि बभूवुः। मूसा ारोणस्तत्सु ता इल 
समाजावासस्य सम्मुखे पूववा शिविरं स्थापयन्त इखायेल् वंशस्य 
पतस्थानस्य रच्तणीयम् अरच्तन्, किन्तु याऽन्धजातित्तव्छमीपमितः 

साऽन्रियत। 

मृसादहारोणाभ्यां परमेच्राज्ञया लेविवंश्टस्य मासैकाधिकवयस्क- २५ 

पसु गणितेषु संख्यया दाविंश्तिसहखाणि लाका आसन् । ततः परमे- ४० 
खरो मूससमवदत् त्वम् इखायेल् वंशस्य मासेकाधिकवयस्कान् प्रथम- 
जातणुंसो गणय तेषां नामसंख्यां कुरु च । परमेशो येोऽद्दं मदथम् ४१ 
डखायल् वंशस्य परथमजलाकानां विनिमयाल् लेविन इखायेल् वंशस्य 
पथमजातपग्मूनाञ्च विनिमयाल् लेविनां पश्रून् ग्टहाण । ततः परमे ४२ 

साक्तात इल्तायेल् वंशस्य प्रथमजातले कषठ मूससा गणितेव् तेषां मासैका- ४३ 
धिकवयस्कानां प्रथमजातपंसां नामसंख्या चिसप्तत्यधिकष्रतदवाधिक- 
दाविंशतिसदखाणि बभूव । परमखखरो मूससमवद्त् त्वम् इखायेल्- ४४ 
वंश्रस्य प्रथमजातनाकानां विनिमयाल् लेविनस्तघां पथ्यूनाञ्च विनि- ४५ 

मयाल् लेविनां पश्रून् ग्टइाण, परमेश्वरा योऽहं लेवीया ममेव भवि- 
~ ~ ९ = = @ € न न 

ष्यन्ति | तत इखायलवंश्ोयपथमजातानां मध्ये लेवीय मुक्तेभ्योऽधिका ४६ 
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४० ये चिसप्त्धिकशत दयं पुरुषा मोच नोय।स्तेवामेकेकजनात् पूत्कलनु- 
सारात् पञ्च पञ्च शकला ग्रदीष्यसि, विंएतिगेराभिः एेकलका भवति। 

४ तेषां माक्तवयावश्िलाकानां रूप्यमल्यं हारोणतत्सतम्या दास्यसि । 
४९ लेविभिरमक्ता यं ऽवश्ण्दिलाका सन् तेषां मक्तिमल्यं र्प्यं मसा 

५० जग्राह । थाट् इखायल वंशस्य तमभ्यः प्रथमजातलाकेभ्यः पृतग्रकल्- 

परिमाणात् पञ्चषच्छधिकष्टतचयाधिकसदखररकलरूप्याणि जग्राह । 

५१९ मसा: परमेश्वर्या तेषां मक्तलाकानां रूप्यमादाय इारोाणाय तत्स 

तेभ्यश्च ददा । 

४ चतुथाऽध्यायः। 
९ किडटातोयलाकानां सेवायागधवदयानिखयः ४ याजकानां कम्प्मनिणधः १७ पूतवस्लु- 

न्यन च्छादिते किद्दालोयानामावासयाननिषधः ₹२९\ गश्णनोौयललाकानां सेवा- 

याग्यवयोानिणयः ९९ भिरारोधान् प्रति कथनं ३४ किद्दातोयानां सषा द 
गरा नोयक्ताकानां खषा ४२ भिरारोयाणणां संख्या च । = 

९ परमेख्चरे मूससं हारोणच्च बभावे त्वं लेविवंश्ानां मध्ये किद्ातीयानां 
₹ कुलानुसारात् पिट वंश्णनुसाराच खा चिंश्दषेवयस्कात् पद्चाश्दघं- 

६ वयस्क यावद् ये पुरुषाः समाजावासे कम्भकारिणां अरखन्तगता 
भवन्ति तान् गणय । 

४ समाजावासे या सेवा क्िदह्ातवंए़न करणीया सातिपविचस्थान- 

५ सम्बन्धोया । यदा शिविरमग्रं यास्यति तदा हारोरततपुच्ला अगत्य 

€ विच्छेदकवस््रमवरेोद्य॒ तेन॒ साच्छमञ्ज् वामाच्छादविव्यन्ति तदुपरि 
तश्र छत्तेराच्छादनं दास्यन्ति तदुपरि सम्पणनीलवस्तं दास्यन्ति 

ऽ तत्पश्य वंदइनद ग्म निधास्यन्ति च | दष्रानीवयपुपासनापरि नेलवस्ं 

पातयिष्यन्ति तदुपरि मेोजनभाजनचमसपानपाचनिकैकाधंकपाचाणि 
८ सज्जयित्वा तदुपरि निव्यपुपान् परिवेघयिष्यन्ति तदुपरि रक्तवसनं 

विस्ताग्यं तद्ष्छत्तेराच्छादनेन तदाच्छाद्य माजनासने वदनदग्डा 
€ द्ास्यन्ति। ते नीलवस्वमादाय तेन दीप्तं तदौीपान् वत्तिकाकेदनो 

१० कत्तरिका तत्सवाथकसव्वतलपाचाणि चाच्छादयिष्यन्ति। ते दीप्तं 

तत्छव्वपाचाणि च तहणशकत्तेराच्छादने निधाय वहनद्डापरि स्थाप- 

१९ वि्ष्यन्ति। ते खणवेद्या उपरि नोलवस््लं विस्ता्य तदश्छत्तेराच्छा- 

९२ दनेन तामाच्छाद्य तच बहनदगण्डा निधास्यन्ति। ते पविचस्थानसेवा्- 

कानि सव्वप्ाचाणयादाव नीलवसत्रमध्ये निधास्यन्ति तदणश्छत्या तद्ा- 
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च्छादयिव्यन्ति वदनद्क्डापरि स्थापयिष्यन्ति। वेद्या भस्म नि्िप्य ५३ 

तदुपरि वात्ताकौवणंवस्ं पातचिष्यन्ति। तदुपरि तत्रेत्राथकभाजना- ९५४ 

न्यथात कर्तसेचिःगरूलदर्व्वीकुण्डानि वेद्याः सव्वपाचाणि निघास्यन्ति 

तदुपरि तद्श्छत्तेराच्छादनं विस्ताग्यं त वहनद्ग्न निधास्यन्ति । 

इत्यं शिविरस्याग्रगमनकाले पविचस्थाने पविचस्थानस्य सव्वेभाजन ९५ 

च हाराणततस॒तेरच्छादिते किदहातवंद्राः खखभारं वोाएमावास्यन्ति 

किन्त ग्रत्यभवात् पृतं वस्तते न स्पग्रनीयं। समाजावासे किदात- 

वप्रस्य भारयं भविष्यति, दीपाधकतलं सुगन्धिदधपो दवसिकनेवेद्यम् १६ 

अभिघेकाथंकतेलम् अावासस्तस्य सब्वेवस्त् पूतस्थान तत्पाच्राणिचतानि 

हाराणसुतस्य इलियासरयाजकस्य स्ते समपितानि। 

अनन्तरं परमेश्वरा मूससं हाराणच् जगाद यूयं लेविनां मध्यात् ९५७ 

किद्धातीय वंशं नाच्छिन्त । तेवां गति यया न भवेत् ते जीवेयुस्तदधं ते ५८ 

यद्ातिपविचस्थानस्य सविधा भर्वान्ति तदा तान् प्रतीव्यं कुरुत हारोण- १९ 

ततपनच्ला अभ्यन्तरं गत्वा तेषां प्रतिजनं सेवायां भारे च नियाच्छन्ते | 

किन्त यथा ते न सियेरस्तदथं निमिषकमपि पविचषस्त ष्ट तेरन्त- ९२० 

न गन्त 

ततः पर॑ परमेखरो मूुससमवदत् त्वं गेश्रौानीयानां पिद्टवंश्रान् सारात् ९९ 
कुलानुसाराच तेषामपि संख्यां एएहाण। खा चिं्ददषेवयसकात् पञ्चा- २२ 

षदरघवयस्वां यावद् ये पुरुषाः समाजावासे कम्मकारिणां अओे्यन्तगं - २३ , 
तास्तान् गणय । गेशानवंप्ेन यत् करणीयं, तत् काय्यं वदनञ्चेदं, २४ 
वासस्य यवनिका समाजटूष्यं तद्च्छादनं तदुपरिस्थतहश्छत्ते- २५ 

राच्छादनं समाजावासस्य दारच्छादनवस्ं प्राङ्ण्स्य यवनिका आ- २९ 

वासवेद्योखतुदिकस्थितरय प्राङ्णस्य द्ाराच्छादनवस्त्नं तस्य रज्नवस्त- 

तसेवाधकं सव्वपाचं णुतानिते वंहनीयानि, रतानि च यतकम्मा्॑म- 
भुवन् तदपितैःकस्णीयं | गशनौयवंश्ःखीयसव्वंभार वहने सेवने च २७ 
हारोगतत्स॒तानाच्चाक्ानुसारात् स््वकम्मे करिष्यन्ति, यूयं तेषु भारेषु 
तान् नियेच्छध्वे । समाजावासे गेश्ानोयवंशस्य सेवनमिदं, तान् ९ 
प्रसितं हारागयाजकस्य सुतथामरस्याधिकारोा भविय्यति। 

मिरारि वंशीयानां करुलानुसारात् पिद्टवंष्नसाराच्च तान् गणय |२९ 

च्पाचिंशदघेववसकात् पञ्चाशदर्घवयस्व यावद ये पुरूषाः समाजावासे २० 
कम्मकारिणां शरेगयन्तर्ग तास्तेषां प्रतिजनं गणय। समाजावासे तेषां २१ 
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कम्मानसारात् तैः पालनीया भारवदनविधिरयं, खावासफलकानि 
२२ स्तम्भास्तदगंलाः पदाधाराः प्राङ्णचतुदकस्थस्तम्भास्तषां पद्ाधारा 

कलाः रज्जवः सन्वपााणि सेवाथसकलवस्तनि च त रचत्तितव्यान्ये- 

३३ तानि वदनीयद्रवयाणयेकंकनामकमण ते गणितव्यानि | समाजावासं 

मिरारीयवंशेन कर्णोया सेवयं हारणयाजकस्य सुतेधामरस्य वशर 

भविव्यति । 

३४ मसा हारोाणः समाजाध्यत्ताख किदातवंशस्य कुलान्सारात् पिद्ट- 

२५ वंशान्साराच विंश्द्रघंवयसकमारभ्य पञ्चाएदधवयस्वं यावत् समा- 

३९ जावासे कम्मकारिणां खेणयन्तगतान् पुरुषान् गणवाञ्चकुः | तेषां 

२७ कुलानसाराद् गणितानां सादसप्ताधिकं ह सखे आसन् । मुससं 

पति परमेशखराज्ञानसारात मसाहारोण किद्ातीयवंशम्य समा- 

जावाससेवाकारिण रख्तान् जनान् गणवामासतुः। 

द गर्रानीयवंप्रमध्य खा चिंश्दषंवयस्कात् पञ्चाप्रदषश्चैयखां यावद् ये 

२८ समाजावासे कम्मकारिणं अेण्यन्तगताऽभवन्, ते खखकुलानसारात 

४० पिट वंशान् साराचागरन्त । तेषां खसवकुलानु सारात् पिटवंशानुसाराच 

४९ गणितानां चिंशदधिकषट शएताधिके दे सदहखे जना आसन् । मृसे- 

दारोगा परमेशखराज्ञानु साराद् गेश्नीयवंश्मध्ये समाजावाससेविन- 
स्तान जनान् गणयामासतुः। 

४२ मिरारीयवंशस्य मध्ये खाचिश्रदववयस्वात् पञ्चाण्दषवयसखां यावद् ये 
४३ समाजावासे कम्मकारिणां खेणयन्तगताऽभवन्, त खखकूलान सरात् पिट - 

४४ वशन् साराचागण्यन्त | खखकुलानु सारात् गणितानां तषां संख्या एतद - 

४५ याधिकसहखच यम् असीत् । मृससं प्रति परमेचखराज्या म्सोहा- 
४९ रोणे मिरारिवंश्स्य लाकानेतानगणवतां । मूसा हारोण इखायेल्- 
४७ वं ्ाध्यच्ताञ्च लेवी यवं शस्य करिंश्दघवयस्वामारभ्य पञ्चाग्रदषेवयस्ं यावत 

समाजावाससम्बन्धीयं भार्वहनादिसेवाकम्मं कत्तं योग्यान् पुरुषान् 
४८ खखकुलान् सारात् पिट वंन सारा गगणय्राञ्चक्रुः | गणितास्ते अश्रीत्य - 
४९ धिकपच्चशएताधिकारस ह खारथासन् | परमेशखराज्ञया तेघां पयेकोा जनो 

मुखसा खखसेवाये भाराय च नियुक्ताः । मूससतं प्रति परमेशस्य 
तदू्णितलोाकानां कयेति। 
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२दे< गणना पुस्तकं । ५ अध्यायः। 

५ पच्चमाऽध्यायः। 
९ शिविराद्प्चिल्लाकानां दूरोकरणं ५ अपराधात् परिशाधनं १९ जायां प्रति पतै 

रद्ध जायापरोच्ताव्यवस्था। 

परमसो मूससं जगाद त्वं सव्वान् कुण्ठिनः प्रमेदिनः स्पृ दटशवा- 
सुची ख प्राणिनः श्िविराद् वहिव्कत्तुं इखायेल्वशमि्यादिश। युयं 
पमांसं स्तिवच्च वद्धिष्कुरुत यच युद्भत्शिविरमध्ये$द्दं वसामि तत् ते 
यथाखुचि न बुच्धुल्तदथं तान् शरिविराद् वदव्कुरुत । तत इखायेल- 

वंष्रस्तयेव तान् श्िविराद् वदष्कुतवान् इखायलसन्ताना मूससम्यति 

परमेखराज्ञान् सारात् कम्मद चकुः। । 
अनन्तरः परमेश्वरो मृससमवदत् त्वम् इखायेल्वश्ं वद्, पुमान् वा 

सो स्यात्, यः किद् मानवेराचरितं पापं रत्वा परमेशस्य दृद्ाव- 
पराध्यति, स खव दर्डनीयो भविष्यति, तस्मात् स अात्मङ्षतं पाप खीकत्य 

सापराधात् यस्यै प्रतिक्रूलात पापं क्तवान् तस्मे पञ्चमा एधिकं मूलबव्ं 

दास्यति । किन्त तदाषपरिशेधकं दानं तेन वस्य करे समयितुं व्यते, 
तद्वत् तस्य कचिद् चति यंदि न तिष्टति तदं तेन तत् परिश्टाधकं 

दानं परमेश्वरम् उद्दिश्य याजकाय दातव्यं, येन च खाथं पायश्ित्तं 
कत्तवयं, स प्रायख्ित्तार्थका मेषबलिरपि दातव्यः इखासेलवंपर यानि 

पविच वस्तूनि याजक्रान्तिकम नीयन्ते, तेषाम् उन्तोलनीयोपदहारा 
याजकस्य भविष्यन्ति | येन बाजकेन यच्चिवे दयते तत् तस्यैव भविष्यति, 
मानुषो यत् किञ्चन वस्तु याजकाय ददाति तत् तस्य भविष्यति। 

परमेश्वरा मृससं बभाषे त्वम् इखायेलवंशं वद तेभ्य इमां कथां 
कथय कस्यापि जनस्य जाया यदि विपरौीतमाचरति तस्य प्रातिकरल्येना- 
पराध्यति, अथात् सा यदि खामिनाऽगेचरं गुप्तभावेन पुंसा संसग 
छत्वाखुचि भ॑वति तस्या विपत्तः कापि साच्तौन तिति सा न धाय्य॑ते च, 
यदि करधित्वं खामिनमेति जायाया अशटोचसत््वात् तां देद्ि यद्वा खामी 

काधापन्वः सन् जायाया खग्िचतासत्त्वेपि तां देष्टि,तददिं स पतिः खजायां 

अ ¢ ~ ॐ 

१९१ 

१२ 

१ 

९४ 

व के म. ~= क ५ # 

याजकान्तिक्षमानेष्यति तत्क्तते नेवेद्याथकम् रेफादशमांशं यवचु्॑म् १५ 
नेष्यति किन्हं तदुपरि तलकुन्दुरू न दास्यति यस्मात् तत् तदामष- 
नवेद्यम् अथात् अतिक्रमस्मार वां स्मर णनेवेद्यं । अनन्तरः याजका नीत्वा 
परमंश्वरस्य सम्मृखम् उपस्थापयिष्यति। याजको गटत्पा्रे मूततायमा- १९ 
दायावासमध्यस्थलस्य धूलिं प्टहीतला तच तेये दास्यति । वाजक- ५७ 
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१ ऋअध्यायः। गणनापु स्तक | ९३९ 

स्तां जायां परमेश्वरस्य सम्मुखम् उपस्थाप्य तस्याः शिरोाऽनाटतं क्रत्वा 
१९८ स्मरणनेवेद्यम् व्यधात् कोपनेवेद्यं ततकराभ्यां दास्यति । याजकः 
९९ श्रापद् तिक्ततायं खकरो निधास्यति । याजकः एपथं कारयित्वा तां 

स्त्रियं वदिष्यति कापि पुमान् यदि तवां नागच्छत त्वञ्च खपतिं विनान्य- 
पंसा साक्मखुचि कम्म नाकरेोन्तर्यतत् शापदं तायं त्वयि निष्यालं 

९४ भवेत् । किन्त वदि त्वं खपतिं विनान्युंसा साकम् असुचि कम्माकसे- 
स्वत्पतिं विनान्यः पुमान् यदि त्वामुपागच्छत् तद्धि परमेशरस्तवेरू 

९९ पाचयित्वा तवोदरं स्पीतं छत्वा तव लाकानां मध्ये त्वां ष्रापग्रपययो- 
रास्पदः करोतुतत डद श्पदः तायं तवोादरः स्फोतं कत्तं उरू पाचयितुं 

तवान्तरः पविशतिति याजकः प्पददिव्येन तां स्तिवं दिव्यं कारयित्वा 

९२ वदिष्यति ततः सा स्त्रो तथास्त॒ तथा्िति वदिष्यति । याजकस्तं 

९३ शापं पुस्तके लेखिष्यति तततिक्ततोयेन माजिष्यति च । ततस्तेन 
२४ तत् श्रापद्ः तिक्तजलं तस्यां स्तियां पायितायां तत् तार्यं तिक्कत्वेन तस्या 
२५ उद्र प्रवेच्छति । अनन्तरः याजकस्तस्याः स्याः करात् कापजन्यनेवेद्य- 

मादाय परमेश्वरस्य सम्मुख आन्दोल्य वेद्या उपरि निवेदयिव्यति । 
९९ याजकस्तस्य नवेद्यस्य मट्टिमिकाम् अर्थात् तत्स्मरगनेवे यस्यां शं ग दत्वा 
९७ वेद्या उपरि दादयित्वा तां ल्यं तत्तोयं पाययिष्यति। स्ियां तायं 

पायितायां सा यदि खखामिनः प्रातिक्रल्यात् कम्म छत्वाख्चि जेता तदि 

तत्ष्ापदं तायं तस्या मध्यं तिन्तात्वेन प्रच्छति, तस्या जठरः स्फीता 
भविष्यति उरू च पच्येते दव्यं सा खलोाकानां मध्ये शापफलं भत्ि- 

र्न्ष्यति। सास्त्ी यद्यति ने जाता तदि सा मक्ता भविष्यति गभ॑ 
२९ धारयिष्यति । स्त्री पद्यु विंरूदम् अन्येन साकं वअवद्ृव्याश्चि यदि 
९० जायते तह तस्य कोधदेतारियं वयवस्था। यद्वा पतिर्यदि कराधापन्नः 
३९ सन् खभारव्याये कुप्यति तदि स तां परमेश्वरस्य सुम्मृख उपस्थाप- 

यिष्यति याजकस्तच व्यवस्थामिमां पालयिष्यति | तेन पतिः पापात् 

` माच्छते किन्तु सा स्त्री खपापं माच्यते। 

ई षष्ठाऽध्यायः। 
९ नासरोयत्रतकरण्व्यवस्था १२ नासरोयत्रतसमापनव्यवस्था २२ लाकान् प्रत्याशोव्वैद्- 

नकथनच्च। 

९ परमेश्वरा मूससमुवाच त्वमिखायेल्वंशं वद् तेभ्य द्मां कथां कथय, 
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कोनचित् पुंसा स्तिया वा परमेखरम् उदिश्य एयग् भवितुं नासरीय- 

वृते छते स गास्तनौर सात् सुराया एथक् स्थास्यति, फलतो गेास्तनीरसं द 

सुरान्तरसच्च न पास्यति गोस्तनीरसात्यन्चं किमपि पेयं न पास्यव्यामं 

गुष्वां वा ग्टदिकाफलं नभक्तिव्यति। एथक्स्थितेः सव्बेकाले स म्द्धि- ४ 

काफलजातं किमपि न भोच्यति, आ वीजात् त्वचं यावत् किमपिन 

खादिव्यति। व्रतदेतोः एथकस्थितेः सन्वकाले च्तुरं तच्छिरो न स्पुच्छति ` ५ 
परमेचरम् उद्दिश्य एयक्स्थितेदिनात् व्रतपुणे यावत् स पविचः 
स्थास्यति, खकचग्च्छं वद्धंयिव्यति । परमेशखरमुद्िश्य एथकस्थितेः € . 
सव्वकाले स कस्यापि कुणपस्यान्तिकं न यास्यति। खस्य पिता भाता 

माता भगिनी वा यदि स्ियत्त तथापि खं नाश्चुचिं करिव्यति यस्मात् 

तस्य शिरसि तदीश्वसीयणचचिक्कम् आते । एधक्स्थितेः सव्व समयं = 
स परमेरखरम्दिश्य पविचः स्थास्यति | यद्यपि तत्समीपे हठात्. कस्य- ९ 
चिन्मरुणात् स शरो चचिद्धितशिरोऽसखुचि करोति तद्धि स खुचित्वदिवसे 
खश्ििरिा मण्डयिव्यत्यथात् सप्तमदिने तन मण्डयिष्यति। अङमददिनेस १० 

दा कपोता वा पारावतवत्छा समाजावासद्दारस्यान्तिके याजकसमीप- 
मानेष्यति । याजकस्तया रेकं पायखित्तायम् अन्यं हामाथं निवेद्य कुणप- १९ 

जन्यपापात् प्रायद्ित्तं करिव्यति तेन स तदि्नात् खशिरः पावयित्वा 

-सखवृतदिनानि परमेश्वरम् दिश्य एथक् स्थास्यति, तेन दोषाम् खक- १२ 
वर्घोयिकमेष वत्छोा बलिरूपेण दातव्यः, किन्तु एथकस्थितिकाले तदश्र- 
चताः पुव्वंदिवसा रथा जाताः 

एधक्स्थितिदिवसेषु पृषु नासरीयवव्रतस्य व्यवस्येयं, अदो ततछषत् ९३ 
समाजावासद्ारस्य समीपमानेव्यते । हातुम् ख्कदायनं निदाषमेकं ९४ 
मेववत्ं पायञ्ित्तार्थम् रखकदहायनीं मेषवत्सामेकां मङ्गलां निदाषमेषं 

किणवदड्धीनपपपे उल्कं तलाक्तान ख्च्छगोाघमचणपिरकान् किरवदी- ५५ 
नान् तेलाक्तान् खद्छपिद्धकान् तदुपकरणं पेयनेवेद्यम् रतानि परमेखर- 

म॒दिश्य निवेदयिष्यति। याजकः परमरस्य सम्मृखम् रख्तान्धानोव १९ 

प्रायखित्तबलिं हामलिच्चोत्पु च्छति । किर दी नपु पडत्लकेन साकं मङ्ग- ९७ 
ला्थकमेघबलिं पर मेश्रम् उदिश्योतखच्छति पश्ात् तदुपकरणं पानौय- 

नेवेदयञ्च निवेदयिष्यति । अनन्तरं नासरीयनरुः समाजावासदारान्तिके ९८ 
एथकस्थितिचक ण्रि मण्डयित्वा एथक्स्थितिखधचकान् शिरःकचान् 

चादाय मङ्गलाथकबलरघःस्िताम्ा नित्तेपस्यति। नसरीयत्रतज्लन्न- ५९ 
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७ अध्यायः । गगनापु स्तक । २४१ 

रस्य कणमण्डनात् परं याजका जलसिडमेघषस्य स्कन्धं उल्लकात् किर - 

खोनपपमेकं किण्वद्ीनं खच्छपिखटकमेकच्च ग्टदीत्ा तत्करयोः स्थापचि- 

२० ष्यति। याजक अन्दूलनोीयनवेद्याथं तानि परमेखरमदिश्य दोलयि- 

व्यति, तत खान्द्लनीयवत्तसोात्तलनीवसकन्धेन च साकं तानि वाज- 

कोदेश्यानि पूतानि भविष्यन्ति, पञ्चान नासरीयनरो ब्राच्तारसं पातुं 
२९ श्रच्यति । नासरीयत्रतक्लन्नर्सय ततएथकख्ितिदहेताः परमेश्वराय 

खीकत्तव्यस्य नेवेयस्य च व्यवस्येयं, तस्य एथयक्स्थितिवययवस्थाधिकं तेन 
खच्तमतानुसारात् यत्किमपि प्रतिच्रुवते तरेव खीयप्रति्रु्नुसारात् 
तेन कत्तव्य | 

र् ततःपरं परमेश्वरो मूससं जगाद त्वं हासागं तत्सुता वद युयम् 

२४ खतेराश्ो व चोाभिरिखायेल वंशयाशिषं दास्यथ | परमेश्वर स्वाम् अाश्रीषं 

९५ वदन् रच्ततु | परमेश्वरस्तवां पति खास्यं प्रसन्नी कुव्वेन् त्वामन्ग्ह्ातु। 
२६ परमेशखर स्तां परति छपाटष्ि कुव्वन् तुभ्यं शान्तिं ददातु । तेषाम खायेल- 

२७ वंश्मधि मन्नामोचारुणार् अदं तेभ्य आशिषं दास्यामि ॥ 

७ सप्रमोाऽध्यायः। 
९ आवासाय ९ वद्धे च सव्वोधिपानां नेवेदयं ९९ साच्यसङ्कूपाया सूससा साकं परमेरस्य 
कथनं । 

९ आवासस्थापनसमाप्िदिने मुसास्तं तत्पा्ाणि वेदिं तत्या्राणि 
९ चाभिषिक्तवान् पावितवांख। तेषु सन्वैष्वभिषिक्तीषु पावितेषु चेखाचे- 

ली यपि वंप्रानां मुख्याध्यत्ता अथात् गणिते नियुक्ता वंशाश्यत्ता 

द नेवेद्यानि ददुः। ते परमेश्वरमुदिश्य घट शकटानि दादश बलीवदीान् 
अजिन्युः, अधात् दो दावभ्य्तावेकमेकं शकटम् खकैको ऽध्यच्त र कवा 
बलीवदमानीवावाससम्मुख उपस्थापितवान् । 

४ तदा परमेश्वरो मूससं बभाषे त्वं तेभ्यस्तानि ग्रदोष्यसि तानि 
५ समाजावासस्य कम्मछते भविष्यन्ति तं तानि लेविभ्या दास्यसि, अथोाद् 
€ रख्केकवंशाय खखकम्मानुरूपं दास्यसि । ततो मसास्तान् णकटबलीं 

७ वद्ानाद्ाय लेविभ्यो ददा। फलतो गेश्णनीयवंशणय तेषां सेवानुसारात 

८ दे कटे चतुरो बली वदान्, भिरारिवंश्व च चतुःशकटान्यष्टो बली- 
९ वदान् दक्वा हारोाणयाजकस्य सुतेधामरस्य करो सुमपितवान् | किन्त 
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सी ` आणना पुस्तवा । ॐ अध्या थः | 

किदहाती यव्य किमपि न ददा यतः न्धः पविचश्थानीयसव्ववस्त॒वद्धनं 

तेघां सेवरसोत् 

वेद्या अभिभेकदिने ऽधि पान्तं पावयिवुं वेदाः सम्मुखे खं खं नैवेद्यं १० 
निवेदयामासुः परमेखरो मूससं जगाद ण्केदाऽधिप रकेकदिने वेदिं ११ 
पावयितुं खं खं नेवेद्यं निवेदयतु | 

तच प्रथमेऽहनि विद्धदावंश्जातेा <ग्मीनादवस्य सुता नहष्टनः खं ९२ 

नैवेयं निवेदितवान् । पविचस्थानस्य प्रैकलनु सारात् चिं्दधिकश्चत- १३ 
शेकलमानं रूप्यभाजनं सप्ततिरेकलमानं रूप्यपाचं, रखतत्पाचद्यं 
नेवेद्याथै तेलक ङ्च्ययगाधूमच् णप् गं, पेन पशे दश्रप्ेकलमानं खणंमय- १४ 
चपपाचं, होमाथें गावत्सके मेषेक खकवर्घीयमेषवत्सकश्च, पपप्रायख्ि- १५५ 

तत्तां छागका मङ्गलायकबलये द्वे गावा पच्च मेषाः पच्चुद्छागा ख्कदहा- १५७ 

यनाः पञ्चमेषवत्छा खतान्यम्मीनादवसुतेन नहशानेन जिवेदितानि। 

दितीयदिने इवषाखसर्वंशस्याधिपः सयारस्य खता निथनेल रुतानि ९८ 

न्यवेदयत् । पविचस्थानख प्रोकलनु सारात् चिंश्दधिकश्तग्रोकल्मानं १९ 

रूपयभाजनः सप्ततिरेवलपरिमाणं रूप्यपाचं, इदं पाचदयं नैवेदा्ै 
तेलपक्रर्च्छयगेधमचर्णः पृगं, चपपगे दणए्ेकलमानं खणमयवं पपाच, २० 

छामा धे ग्तवत्छा मेष रकदायनो मेष वत्सखख, पापप्रायख्ित्ताथ छागकोा २९ 

मङ्लाथेकबलये दे गावा पच्च मेषाः पच्च कछागा रकद्धायनाः पञ्च मेष- २३ 

वत्या खानि खयारसुक्तिन निधनेलेन निवेदितानि। | 

टतीयदिनं सिवृलुन वं शस्याधिपा इलानस्य सुत इलीयाव रखुतानि २४ 

न्यवेदयत् । पविचस्यानस्य ेकलनुसारात् चिंश्दधिकग्रातग्रकल्मानं ९१५ 

रूप्यभाजनः सप्ततिशेकलमानरूप्यपाचं, इदः पाचदयं मेवेदया थं तैलपक्र- 

खच्छगिधूमचूणपुर, घूपयुगं दश्प्रेकलमाःनं खणमयं रूपया, होतुं गोव- २९ 

त्सा मेष खकदहायनोा मेषवत्यश्,पायप्रायखित्ताथं छाग मङ्गलायकबलये ९९ 

द्धं गावै पच्च मेषाः पञ्च छाग रखकद्ायनाः पञ्च मेषवत्छा रतानि हलान- 

सुतिनेली यावेन निवेदितानि। 

चतुयंदिवसे रूमेनवंशस्याधिपः श््दियुरस्य युच्च इलीवुर ख्तानि ° 
निवेदितवान । पृतस्थानरेकलनुसारात् चिश्दधिकप्रतश्ेकल्मान ९ 

रूप्यभाजनं सप्ततिष्टकलमानं रूप्यपाच, इदं पाचदय नवद्याथ तल- 

पक्रखनच्छगाध्मचणपणं घपपणं, दशष्ेकलमानं खण्मयंधुपपाच, ददातु रर 

गावत्या मेष रकद्धायनो मेषवत्छश्च, पापप्रायख्ित्त,ध दागा मङ्गला- २५ 
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७ अध्यायः। सग नापुस्तकं | २४३ 

चंकबलये दे गावो पञ्च मेषाः पञ्च क्छागा ख्कद्धायनाः पञ्च मेषवत्सा 
ख्तानि शिदियुर्सुनेनेलीषुरेण निवेदितानि। 

३६ यञ्चदिवसे शमियोानवंशस्याधिपः खरीद वस्य छतः शिलृमीयेल 

३७ इमानि निवेदितवान् । पतस्थानशेकलन् सारात् चिंशदधिकश्तग़रकल 

मानं रूप्यभाजनं सप्ततिष्ेकलमानं रूप्यपाचं, इद पाचदयं नवद्या 
३८ तैलपव्ाखन््मगोधमचुगंषूगे, धूपपूणं दशेकल्मानं खणमयं धूपपात्रं, 
४० हातुं गवत्छौ मेष रकद्धायनोा मेषवत्सञ्च, पापपायख्ित्ताधे चाग 

५१ मङ्गलार्थकबलये दे गावो पच्च मेघाः पञ्च कागा रकद्ायनाः पच्च मेध- 

वत्छा रुतानि खरोशदयसुतेन शिण्लिमीयलेन निवेदितानि। 

४९ बषषदिने गाद वंश्णधिपा द्य॒येलस्य सुत इलोयासफ रतानि निवेदित 
४द वान | पतस्थानश््कलनसारात् विंशएदधिकश्तण्ेकलमानं रूप्यभाजनं 

सप्ततिेकलमानं रूप्यपाचं, इदं पाचदयं नवेद्यायं तेलपक्करच्छगेश्म- 

४४ चुणेः पू्ै, धूपपूणें दशप्ेकल्मानं खणमयं धूमपा चं, -हातुं गावत्सो 
४ मेष रकदएयनोा मेषवत्यख्च पापपरायच्ित्ताधैं छागे मङ्गलाथंकबलये चे 

गात मच्च मेषाः पञ्च छागा रखकद्धायनाः पच्च मेषवत्सा ख्तानि 
दयुयेलख॒तेनेलोयासपोन निवेदितानि । 

४८ सप्तमदिने डफयिम् वंष्णधिपेोऽम्मी दस्य युच् डलीषश्णम रतानि निवे 

४९ दितवान्। पुतस्थानस्य एेकलनसारात् चिंशद धिकश्तग्ेकल मानं रूप्य 
भाजनं सप्ततिष्टेकलमानं रूप्यपाचं, इद पाचदयं नवेद्याथं तलयपक्त्च्छ- 

५० ओघुमचूणपूणं, धूपपुगं दशशेकलमानं खणमयं धूपा, हेतुं गे 
४२ वतसे मेष खकदहायनमेषवत्सञख्च, पापप्रायञ्ित्ताथैः छागो मङ्गलाथंक 

बलये दे गावो पञ्च मेषाः पञ्च द्छागा रकहायनाः पञ्च मेषवतसा 
रुतानि अम्मीद्धदसुतेनेलीश्णमेन निवेदितानि। | 

` ५४ ष्टमदिने भिनश्एिविंश्धिपः पिदादख्र्स्य प्ता गमिलोयेल 
५५ स्तानि निवेदितवान् । पतस्यानसय शकलनसारात् चिंश्द्धिकष्तष 

कलमानं रूप्यभाजनं सप्ततिषटेकल मानं रूप्यपाचं, इद् पाचदयं नवेद्याधं 
५६१ तेलपक्रस॒ च्यधमचणयगे, धूपेन पुरं दशए़कल्मानं खणमयं ्ूपपाचं 
५८ दातुः गवतसा मेष रकडद्ायनेा मेषवतसख, पापप्रायञ्ित्ताथं कागा 
५९ मङ्गलार्थकनबलये दे गावो पच्च मेषाः पञ्च च्छागा रकद्वायनाः पच्च मेषः 

वत्सा रतानि पिद्ादद्धरसघुतेन गभिलौयेलेन निवेदितानि। 

६< नवमदिने विन्यामोनवंश्(धिपोा गिदियोनेः सुता ऽवीदान रतानि 
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२४४ गणना पुस्तकं । ऽ अध्यायः! 

निवेदितवान । पृतस्थानस्य शेकलन्सारात् चिश्दधिकष्तश्टेकल्मानं ९१ 

रूप्यभाजनं सप्ततिश्कलमानं रूप्यपाचम् इद पाखद्रयं नवेद्याथं तलयक्त 

ख च्छगधमचणपणे, धूपेन पणं दश्शेकलमानं खणमय धूपपाचः, हातु ६ 

गवतसोा मेष खकहायनो मेषवत्सख, पापपायखित्ताध काग मङ्ला- ९४ 

यकबलये दवे गावे पञ्च मेवाः पञ्चागा खकदहायनाः पच्च मेषवत्सा 

रतानि िदियोनेः सुतेनावीदानेन निवेदितानि। 

दष्मदिने दानवंग्णधिपे ऽम्मीरश्द्यस्य षताऽदीयेषर ख्तानि निवे- ९९ 

दितबान । पतस्थानणएेकलनसारात् अिशदधिकश्तशकलमानं रूप्य- ९७ 

भाजनं सप्ततिरेकलमानं रूप्यपाचं इमे भाजने नवेद्यायतलयक्रख्च्छय- 

गधमचणपरण, धूपेन युगं द्शष्ेकलमानं खणमयं धूपपा च, दातु ९ 

ग्वतसा मेष रखकद्ायना मेषवत्सख, पापपायञित्ताथं द्छागा ७° 

मङ्ला्यकबलये द्वे गावा पच्च मेषाः पच्च च्छागा रखकदायनाः पञ्च ७९ 

मेषवत्सा ख तान्यम्मीश्टयस्य सुतेनादहौयेवरेण निवेदि तानि। 
रखकाद्शे$द्िखाशेरवंगशस्याधिपेऽकणस्य खुता पगोयेल रतानि न्धवे- ७९ 

द्यत | पृतस्थानप्रकलनुसारात् चि्टदधिकश्टतशकलमान रूप्यभाजनः ७ 

सप्ततिष्ेकलमानं रूप्यपाचं इमे पाच नवेद्याथतलपक्कर्च्छयग्घमचण- 

पतर, धपेन पग द्श्रकलमानं खणमयं घूपपाचं, हातुं गोवत्सेा मेष ७५ 

ख का(यना मेघवत्सख्, पापप्रायञित्ताथं चागो मङ्गलाथकबलये दवे ७७ 

गावो पच्च मेषाः पच्च छागा रखकवघींयाः पच्च मेघवत्सा रख्तान्यकण- 

सुतेन पगीयेलेन निवेदितानि। 
द्वाद दिने नप्तालिवंश्स्याधिप रखेननस्य सुताऽद्ीर रुतानि निवे- ऽकं 

दितवान् । पुतस्थानस्य शेकलन सारात् चिएदधिक्त एेकलमानं रूप्य- ७९ 

भाजनं सप्ततिशकल्मानं रूप्यपाचं पाचदयमिद् नवेद्यायतेलयक्षख्च्य- 

गधूमचुणपुण, धूपपुणं दश्प्रोकल्मानं खणमयं धूपपात्रं, हेतुं गोा- ८° 

वतसे मेष रखकद्ायनमेववतसच्च पापप्रायच्ित्ताथं छागे मङ्गला्थंक- र्दे 
बलये द्वे गावो पच्च मेषाः पच्च छागा रकहायनाः पञ्च मेघवत्सा खता- 

न्येननसुैनाद्ीरेण निष्रेदितानि। 

वेद्या अभिषेकदिने तस्याः पावनाय य्यर् इखायेलवंशयाधिपखल्यु ङ्, ८४ 

तत् सव्वमिदं रूप्यस्य दादशएभाजनानि रूप्यस्य दाद्ण्पाचाशि खणेस्य 

दद ध॒पपाचाणि। ख्क्कभाजनं चिं्दधिकश्तशेकलमानमासीत् ८५ 

ख्ककंपाच सप्ततिश्कलमानमःसीत तेन तद्छव्वषां पाचाणां रूप्यं पविच- 
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। 

< ऋअथध्यायः। गणना पुस्तकं । २४५ 

न्ह स्थानण्ेकलन सारात् चतुःशताधिकसहखदयप्राकलमानं । घपरपणानि 
खणस्य दादश धूपपाचाणयेकेकं पतस्थानश्ेकलन्सारात दश ष्रेकल 

मानमासीत् सव्वघां धुपपाचाणं खण विश्व्यधिकप्रतष्कलमान । 

रऽ छामा दादश गावो द्वादश मषा रखकदहायना दादश मघवत्साः 

न्८ पापप्रायखित्ता्ैः बाद क्ागाः। मङ्गलायकबलये साकल्यतञखतुनि- 
्रतिगावः षष्िमवाः षद्छिष्डागा रखकद्धायनाः षट्टिरमषवतसा रतानि 
वेद्यभिषेकात् पर तस्याः पावनाय न्यवेदयन्त । 

८९ मसा इश्रेण साकं कथां कथयितुं समाजावासं प्रविष्य साच्छमञ्च- 

षाया उपरिख्ितपापाच्छादरनाद् अयात् तचस्यकिरूवयो मध्यात् तेन 

साकं वाक्चवादिनं शव्द खुख्ाव ततःस तेन साकं कथां कथितवान् 

> 

८ अष्टमाऽघ्यायः | 

९ प्रदौपच्वालनकथनं ५ लेविनां पावनकथनं रदे तषां सेवायेग्यवयानि षेय । 

९ परमेश्वरो मूससं गदितवान् त्वं हासोणाय कथय तमिति वाचं भण 
२ सप्रदौपज्वालनकाले दीप्तस्य सम्मुखे सप्त दीपान् ज्वालयिव्यति । 
९ ततो इारोणस्तादृषं चछवान् अथात् मृससं पति परमेखरस्याज्ता- 
४ नुसाराट् दौपटच्तसमच्तं सन्न दोपान् ज्वालितवान्। स दीपटच्त जआद- 
तखन निभ्मितः,परमेखरो मूससं वादृश्रीम् याक्छतिं दिति वान् तादश्- 
मेव सतं दीपटच्तं पकराण्डमारभ्य प्रधनं यावद् चहतसरणन निम्ममे। 

५ पम्ररमेश्वरो मूससं गदितवान् त्वमिखायेल् वंशस्य मध्याल् लेविन 
खादय त्थं पावय । तान् पावयितुं तेषामुपरि पावकं तोयं नित््तिपते 
म्खंखं काय मुण्डयित्वा वसनं धात्वा खान् पाववन्त्। ते गावत्स तलपक्त- 

खच्छगाधूमचुण नवद्य च समानीते त्वं पापप्रायित्ताधम् अपर 
€ गोवत्सं ग्टहाण । लेविनः समाजावासस्य समच्तमानीयेखयेलवंशी- 

९० यानां समाजं मेलय । अनन्तरं लेवीयेघु त्वया पर्मेखरस्यान्तिकम् चा- 
९९ नोतेषु इखायेल् वं शस्तेषां गाचेषं करानपंयतु । तते हारोणः परमेखरस्य 

समच्तम् इखायेल्वंशस्योत्तालनोयेपदहाररूपेण लेविन उत्खच्छति तेन 
९२ ते परमेश्वरस्य सेवायै नियुक्ता भविष्यन्ति। लेवी वत्सयोः शिर उपरि 

खेखे करेऽपिंते त्वं लेवीयानां परायख्ित्ताधं तयोरेकं पायश्ित्तबलि- 
९२ मनच्च दामायेकनलिं परमेश्रमु दिश्यात् खच्छसि । इएराणतत्य तानां 
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२४६् गणनापुस्तकं | < अध्यायः। 

समच्तं लेविन उपस्थाप्य परमेखरम उदिश्य तान् उनत्तालनीयनेवेद्यरूपे- 

केत्तालयिष्यसि । इत्यं त्मिखायेलवंश्ाल् लेवीयान् एटयक् करिष्यसि १४ 
तेन ते मम भविष्यन्ति। ततः पर लेवीयाः सेवितुं समाजावासं पवे- ९५ 

च्छन्ति । त्वं तान् प्रावयित्वा उत्तालनीयेपद्धारत्वनात्खच्छसि यस्मात् त ९९ 

इखायेलवं मध्यात् सर्व्वथा मामुद्दिश्य दत्ता चदमि खयेल् वं शस्य सव्व॑- 
षामादिजानां विनिमवात् तानग्ह्णं । यतो मानुषः पश्च वा भवेत् १७ 
इखायेल वंशस्य सव्वादिजा मम भवन्ति यदाहं भिसदशस्य सव्वौदिजान् 

वअनाश्यं तदा खां तानपावयं। इखायेलवंग्रस्य सव्वादिजानां विनि- १८ 
मयाल् लेविनोऽयदीवं । समाजावास इखायेल्वंश्णनां कर्तव्यकम्भ १८ 
साधयितुं तेषां छते प्रायश्चित्तं कत्त्चाम् इखायेलवं ष्मध्याल् लेवी- 
यान् नौत्वा हारोणतन्बुतेभ्यो दानरूपमदां, तेन पूतस्थानसचिधानगम- 

नाद् इखायेल्वंशमध्ये मारी न भविष्यति । मूसा रोण इखायेल्- २ ° 
वंशस्य सनव्वसमाजखख लेविनः प्रति तदेव चक्रः, लेविनेऽधि परमेश्वरो 
मससं प्रति यथाज्ञापितवान् इखाये ल्वंष्णस्तान् प्रति तथव चक्रः| 

पालतोा लेवीयाः खान् अपावयन् खंसखं वसनं अधावन् हाराणस्तान् ९१ 
उन्तालनीयोापदाररूपान् परमेश्वरायोत्ससजं तान पावयितुं पायच्ित्तं 

चकार च| ततः परं लेवीया हारोणतत्युतानां समन्तं खसखसेवाकाय्थाय २२ 

समाजावासं प्राविशन् लेविनः प्रति परमेखसो मूससं यद्यदादि शत् तान् 
पति तदनुसाराट् अक्रियत। 

परमेशखरो मूससं गदितवान् लेविनः पति व्यवस्येयं, खा पञ्चविंप्रति- ९ 
वयसा लेवीयाः समाजटूव्यस्य कम्मंकारिणां अरेण्यन्तगता भविष्यन्ति । ९४ 
पच्चाणशत्तमवर्धे जाते तच्छेणीनिगता भविष्यन्ति, पुन न सेविव्यन्ते । सुच्त- ९५ 
णोयं र्च्ितुं ते समाजदुष्येखंखं भरातरमुपकरिव्यन्ति किन्तु नान्यत् ९९ 

किञ्चित् सेविष्यन्ते लेविनां स्च्तणीयमधि तान् प्रति त्वम् इत्थं करिष्यसि। 

< नवमेऽध्यायः। 
९ निस्तारात्सवकरणान्ञा ई कंषाचिद् ए्यचोनां कथनं ९ तद्प्चौनां निस्तारमदकर- 

राज्ञा ९५ अावासोपरिमेघस्थितिः, तस्य याच्या तेषां स्थिति योरा च । 

स्खायेलवंप्रो भिस्दश्द् वहिरागते दितौयवसस्य प्रथमे मासि ९ 

सोनयप्रान्तरे परमेश्वरा मससं जगाद, इखायल्वंष्य निरूपितकाले २ 

निस्तारमदं कुरनवन्तु | अस्य मासस्य चतुद दिनस्य सन्धाय तस्य निरूपितः 
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& अश्यायः। गणनापुस्तकं । २४७ 

काला भवति तदा युयं तं मदं करिव्यध्वे,. सन्व॑विधिवयवस्थानुसारात् 
४ तं करिष्यघ्वे। तदा मुसा निस्तारमहं कत्तुमिखायेल्वंशानादिष्त्। तदा 
५ ते प्रथममासस्य चतुदं्रदिनस्य सन्थावां सोनयपान्तरे निस्तारमहं 

चक्रुः सखायेल्वंश्य मूससं पति परमेशखराच्छानुरूपरं तत् कम्भ चक्रः| 
९ किन्तु मान्धशवस्मप्रजन्धासुचित्वात् तदा नित्तलारमद्ं क्तुम् अशक्ताः 
७ कचिद् जनास्तदिने मृसेादहाराणयोः समीपं गताः पप्रच्छः, वयं मानव- 

कुणपं स्म ष्राश्ुचयो जातास्तस्माट् इखायेलवंप्रमध्ये निरूपितकाले परमे 
८ रम् उददिश्योपद्धारं निवेदयितुं किंवयं निवारि व्यामद्ेः तता म॒सा- 

स्तानवोचट् यूयं तिष्टत वुद्मानधि परमेश्वरः किमादिशति तदहं 
प्रटणवानि | 

€ ततःपरं परमेश्वरो मृससमवादीत् त्वम् इखायेल्वंग्ाय कथय य्राकं 
९० वा युद्मद्धाविसन्तानानां मध्ये यदि कचित् कुणपं स्यह्वाशखुचि दूरदेण्ीय 

पासा वा भवति तथापि स परमेश्वरस्य निस्तारमहं करिष्यति । 

९९१ दितीयमासस्य चतुदश्दिने सन्ध्यायां तं करिष्यति किरम्मून्य पुपेस्िक्त- 

१२ शाके समं मेषश्वकं भक्तिष्यति। किन्तु प्रातःकालं यावत तस्य 

किञ्िदप्यवश्ष्दधिं न स्थापयिष्यति तस्य किञ्चन कीकष्ं न भंच्छति 

९२ सव्वेविधिना निस्तारमहं करिष्यन्ति। किन्तु यः काख्छित् खचिस्तिटति 
पास्ोऽपि न भवति स यदि नित्तारमद्धं कर्तु निवत्तते तष्दिंस पाणी 

खलेाकामध्याद् उच्छव्छते, निरूपितकाले परमेखरावोपद्वारानयना- 
९४ भावात् तेन खपापं खयं भोच्यते। यदि य॒श्मन्मध्ये पवासकारी कश्ित् 

विदेष्येवलाकः परमेखरम् उदिगश्य निस्तारमदं चिकीर्यति तद्धि सापि 
विधिवद् रीव्यनुसारात् तं करिष्यति खदेष््जो विदेश्जो वा दयोः छते 
विधिरेका भविव्यति। 

९५ यस्मिन् दिने खावासः स्थायितस्तदिने मेघस्तमावासम् अधीत 
साच्छदृ ष्यम् आच्छादितवान् सन्यामारभ्य प्रातःकाल यावत् तदावासा- 

१९ परि वङ्करिवाकारः प्राकाश्त। इत्यं जिव्यमभवत्, दिवामेघोा रजन्यां 

९७ वद्िवदाकारु आवासम् अच्छादयत्। तस्मिन् मेघ खाउासोपरित 
ऊच्छं नीते इखायेल् वप्रः प्रयान्ति समधा गत्वा यचावति्ति तच 

९० इखाये ल् वंशः शिविर स्थापयन्ति । सखायेल्वं णः परमेश्चरा्ानुसारात् 
प्रवान्ति परमेखराज्ानुसारात् शिविरं स्थापयन्ति च, स मेधा वाव- 

१९ दावासोपररि तिरति तावत् ते शिविरे तिरन्ति । वदा स मेघो 
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२४८ अणनापुसतकं । १० अध्यायः। 

बङ्दिनानि विलस्व्यावासापरि तिरति, तदेखायेलवंप्रा याचामरत्वा 

प्ररमेखरस्य रच्तणीयं रच्तन्ति। तस्मिन् मेषे खल्पदिनान्यावासापरि ६० 

स्थिते ते तदेव कुव्वंन्ति परमेखराल्ानसारात् शिविरे तिरन्ति तथा 

परमेश्चराक्ञानसारात् प्रयान्ति आसब्ध्यातः पातयावत् स्थितेः पर मेधे २१ 
मरातरूघ्दं नोते ते याचां चकुः, दिवा साचा वा मेव उव्यापितेते याचा 

चक्रः| दे दिने मासं वषं वा विलम्ब्यावासोापरि मेषेऽवख्यिते डखायेल्- ९९ 

वंशा अपि तति दिनानि बाचामद्लत्वा शिविरे न्युषुः किन्तु तस्मिन् 

उत्थायिते ते चाचां चक्रः। इल्यं ते परमेशखराक्या शिविरे न्युषुः परमे- २२ 

राच्या याचा चक्रु ते मूसादारा परनेखरा्या परमेखर्स्य सचत 
णयं ररच्तुः। 

१० ट् शमोऽध्यायः। 
१ रूप्यतूरोकथनं ५९ ओ सोनयप्रान्तरात् पारनप्रान्तरं यावद् याचा १४ याचानक्रम 

२७ दाववं प्रति सससा निवद्नं ३२ साच्छमज्षानयनस्यापनकालया मससा- 
्ोव्वर् नं । 

अनन्तरं परमसो मससं जगाद तवं समाजं समाङ्कातुं शिविर 

रस्थानमादेष्टच्च ताडितरूप्यस्य द तूया निम्माह्ि | तया दंयो ध्वनौ 

जते सव्वं समाजीयास्वदन्तिकं समाजावासदारि समपस्यास्यन्ति। तयोा- 

रेकस्यां वादितायामधघ्िपा अथाद् इखायेलवंश्रस्य सहखाधिपास्वद- 
न्तिकिमपस्थास्यन्ति । तयारुचेध्वनोा छते पव्वेदि कस्यशिविरीया जनाः 

पस्थास्वन्ते । पुनरूचध्वना छते दच्तिणदि कस्थशिविरीया जनाः प्रस्था- 
स्यन्ते, इव्थं तेषां प्रसानकमानसारणातैस्तयीष्वनिः कर्तव्यः । किन्त 

यदा समाजस्य सव्व संग्रहीतव्यास्तदा तरीं यद्वाद्यिष्यय तदुचंनं 

वाद्यिष्यय । हारोाण्याजकस्य सुतास्तथा वादयिष्यन्ति खख विधि ८ 

युश्राकं पुरूषपरुम्यरायां स्थास्यति । यदा वृूवं खद्शे ज्लोश्दरिपुणां ९ 

विरूढं योद्धुं यास्यथ, तदम तूग्यावु वादयिष्यय तेन दुद्मत्प्रभुपरमे 

वरेण स्मता युयं सिपुगणद् रक्तिष्यष्वे । युश्माकमानन्द्दिनेषु मद- ९० 
दिनेषु मासारम्भेषु च युयं देमनलिमङ्गलाथकबलिदानायेमे तूच्धा 

वाद्विष्यथ तनत्तरोष्वनिना वु्रदीच्रे युश्रान् स्सरिव्यति वुश्माकं प्रभु 
प्ररमेश्राईहमेव। 

दितीयवत्सरस्य द्ितीयमासस्य विंशदिने स मेधः साच्यावासस्योप- १९ 
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९० अध्यायः गणना पुस्तकं । २४९ 

९२९ रिति नोतस्तस्माट् इखायेलवश्णः पस्थाननिवमानु सारेण सौनवप्रान्त- 
९२ रात् पतस्थिरे स मेघः पारणप्रान्तरोऽवतरू । मूसोदारा परमेश्वराच्लवा 
४, 
तेषामेषा प्रथमा याता | 

९४ प्रथमतः खखसेन्येः साकं यिद्धदादिवंश्ानां शिविरस्य केतु खलितः, 

९५ अम्मीनादवस्य युच्ला नदष्ानस्तेषां सेनापतिरासीत् । इषाखर- 
९६ वंशस्य सेनापतिः खयारस्य स॒ते निधनेलः । सिवूलुनवं शस्य सेनापति 
१० हलानस्य सुत इलीयावः। अावासेऽवतारिते गेश्नमिरारिवंशौया- 

स्तमावासं वहन्ता जग्मुः | 
९८ तत्पश्चात खखसन्येः सम रू्वेनादिवषणनां शिविरस्य केतुश्चलित 

९९ शष्दियुरस्य सुत इलीधुरस्तेवां सेनापतिरासीत् । शमियोनवंशस्य 
२० सेनापतिः खरोशदग्रस्य स॒तः शिलुमीयेलः । गादवं शस्य सेनापति दूये- 

लस्य सुत इलीयासफ अासोत् | 

९९\ पञ्चात् किदातीयवं्रीयाः पृतदट्रष्यं वहन्ता जग्मु ग॑न्तयस्थाने तेषा- 
मुपस्थितः पुव्वेम् खावासः स्थापितः। 

९९ ततः खखसैन्यैः साकम् इप्रायिमादिवंश्णनां शिविरस्य केतुश्चलितः, 
९३ अम्मीहदस्य सुत इलोशमस्तेषां सेनापतिरासोत् । मिनशिवंश्रस्य 

९४ सेनापतिः पिदादद्धरस्य सता गमिलीयेलः। विन्धामीनवंशस्य सेना- 
पति गिंदि योनेः खताऽवीदान असीत् 

९५ सर्व्वघां शिविर स्थानां पखचात् खखसेन्येः साकं दानादिवंश्नां शिचि- 
र्स्य केतुख्लितः, अम्मीशद् वस्य सुताऽदोयेषर स्तेषां सेनापतिरासीत्। 

२९ आश्र वंशस्य सेनापतिरकणस्य सुतः पगीयेलः। नप्तालिवंश्रस्य सेना- 

२८ पतिरैननस्य स॒ताऽदोर अआसीत्। इरखायेल वं अग्रगमनकाल एतेन 
विधिना खखसेन्येः साकं याचां छतवन्तः। 

९९ मूसाः खखसुररूयेलस्य खतं मिदिवनरेश्येवं हाववं बभाषे, परमेख- 
रोऽस्मभ्यं यं टेश दातुं प्रतिज्ञातवान् वयं ततस्थानं वामः, त्वमपि साक- 

मस्माभिरागच्छ वयं तव मङ्गलं करिव्यामा वतःपरमेखर इ₹खायेलवंश- 
२० मधि खुभं पतिज्ञातवान् | ततः स प्रतिजगाद न यास्यामि खटेष्रंखन्ता- 

९९ तिसमीपं यास्याम्यहं । मूसा उक्तवान् त्वमस्मान् मा त्याच्तौरिति विनये 
यतः प्रान्तरस्य मध्ये कयमस्माभिः श्प्विरं स्थापयित्ं तट् भवान् वेत्ति 

२९ तेन त्वमस्माकं नेचरूपोाऽसि। यदि त्वमस्माभिः समं यायास्तदि परमे 
खरोऽस्मान यन्मङ्गलं मेजयिष्यति, वयं त्वामपि तन्मङ्गलं मोजविव्यामः। 
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२५० गणनापुस्तकं | १९ अध्यायः । 

ततः पर॑ तेष परमेश्वरस्य पव्वताद् दिनचयवत्म गच्छतस् परमेशखरुस्य २२ 

साच्यमञ्चजघा तदि नचयं तेषां विश्ामस्यानं मगयितुं तेषाम् खम्रे यया । 

श्िविरात् प्रतिषमानानां तेषामुपरि दिवा पर्मेशखरस्य मेघोाऽवतस्थे। २४ 

मञ्नूषाया ऋग्रगमनकाले मूसा जगाद दे परमेचखर, उत्ति तव चवे २५ 

विकीग्यन्तां त्वाम ऋतीवितार स्वत् सम्मखात् पलायन्तं । विख्ामकाले २६ 

स उक्तवान् हे परमेशखर त्वमिखायेल्वंशस्यायुतानि सहखाणि च प्रति 
प्रत्यायाहि। 

१९ एकाद् गोऽध्यायः | 
९ तवियरास्थाने म॒ससःप्राथनया वद्िनिव्वाणं ४ मान्नाम् ऋतोयमानानां मांसप्राथना 

१० म॒ससः खपदभारासद्यतवं १९ सप्नतिप्राचोनभ्या भारांशं द्ातुमाज्ञा ९९ मसस 
प्रतोतिपरोत्तणं २४ सप्रतिप्राचोनेभ्या मसस अत्माश्दानं २९ लाकभ्या वत्तकपक्ति 
दानं दञखरस्य क्राधप्रकाश्ख। 

अनन्तरः लोकः परमरस्य कणगोाचर कुवाग्भिः कलद्टेछते परमे- ९ 

रस्तं चत्वा चुकोाध, तेन तेवां मध्ये परमेखरीयर्पिः पज्चलन् शिविरस्य 

श््षभागं. ददाइ। चता लाका मूससः समीपे काकि चकु्तेन मूससा २ 

मरमेच्स्सख्य समीपे प्रार्थिते स वद्धि निव्वाणः। तता मूसाल्तस्य इ 
स्थानस्य नाम तवियेरा ( ददनं) चकार यस्मात् तेषां मध्ये परमे- 

ऋरोयवङ्कि ददादइ। 
तेषां मध्यीयविरे्ीयलेकाः कम्रा लाभमिने बभूवुरिखायेलवंश्ए ४. 

अपि पुनः कन्दन्त उक्तवन्तः कोऽस्मभ्यं पिशितं भोक्त दास्यति? मिसदेषटे ५ 
ऽस्ाभि भुक्ता विनामूल्येन लब्धा मल्यास्पुवाणि कुष्माण्डानि लताका 
पलाणवा लश्चनानि चैतान्यस्माभिः स्लय्यन्ते । र दानीम् अस्माकं पाणाः € 
सुष्का अस्माकं समच्तम् इमां माननां विना किमपि नाल्ि। सामान्ना 

च्ाछत्या धन्याक वद् वेन च गगलवद् असीत् । लोका भ्रमित्वा तामा- 
इत्य पेषरघा पिद्धां कण्डन्या चूर्णीकतां वा कटाद पक्ता पृपान् खकुव्वेन् 

तलपक्रपिख्कवत् तदाखादर आसीत् । रजन्यां शिविरोपरि तुषारे < 

पतिते सा मान्ना तदुपरि पतितवती। 

सूसालाकानां रोदनम् अथात् वंश्णनुसारात् खसखद्रव्यदारस्य समौपे ९० 
प्रतिजनरोादनं ुखाव, तस्मात् परमेशखरस्य कयेऽतिश्येन पज्वलिता 

म्ससोऽप्यसन्तटि जाता । तता मूसाः परमेशः जगाद त्वं किमथंम् ९१ 
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अध्यायः | गणना पुस्तकं । २५२१. 

निजदासं क्लिश्नासि? किमयं वाद्धं तव टृष््ावनुग्रदहाप्राप्नोऽस्ि, यत् 
त्वमेतस्य लोकसम् स्य भारं म्य्यपेयसि ? किमहमेतन्ञोकनिव स्य 
गन्भेधारिणी जन्मदाता वा, ततो हेतोस्लं दुग्धपेव्यशि खुवोएपालक- 
वन् माम् रतान् सव्बान् तेषां पृ्वेपुरुषेभ्यस्ववा परतिघ्रुतं देशं यावद् 
वत्तस्यलेन वें किमाज्ञापवसि ? रुतेभ्यो लोकेभ्यो दातुं कुच मया मांसं 
लघयते? यत रखते स्व ममान्तिके कन्दन्तः कथामिमां कथ्यन्त मक्त 

मसमभ्यं पललं देदधि । खतावतां लोकानां भारः सोषएुमेकेन मया न शक्यते 
स मम शक्तिताऽधिकः। यदित्वंमां प्रतीदं ववदरेस्तदिं त्वयानुग्रदं 

छत्वा मम प्राणा विनश्यन्तां मम दुगति मयान दृश्यतां । 
परमेश्वरे मूससमूचे त्वं लाकमुख्याध्यच्तरूपेण तव परिचितान् 

रखायेल वप्रस्य सप्ततिप्राचीनलाकान् संग्टह्य समाजावासदारान्तिकं 
समानय ते त्वया साकं त तिन्तु । खद्धं ततरोत्तोय्थं त्वया साक- 
मालपिष्यामि य आत्मा त्वामधितिषति तस्य किच्चिदादाय तेष्ववस्था- 

पयिव्येऽदं ययैकाकिना त्वया लाकानां भारो नोह्यते तदधं त्ववा 
सदितेस्तेरपि लोकानां भारो वच्छते। लं लोकान बद युयं ऽं 
खान् पावत तेन भेक्तं पललं लश्यध्वे यस्मात् केऽस्मान् मांसं भाज- 
यिष्यति? भिसदे शेऽस्साकं च्तेममासीदट् व्यक्ता यूयं यद् रदनम् 
च्छकुरूत तत् परमेश्वरस्य कणगो च रीग्रूतं तस्मात् परमेखखरो युश्रभ्यं पललं 

दास्यति तद् युयं भच्िष्यथ । तद् रुकदिनं द दिने पञ्चदिनानि दष् 
दिनानि विंश्तिदिनानि वा खादिष्यथ तन्न किन्तु युश्माकं वद नेभ्यस्तस्य 
निगमनं युश्राकं तस्मिन् छगाकरणञ्च यावद् अधात् पर्शेकमासं यावत् 
तत् खादिव्यथ यस्माद् यूयं खमध्यवत्तिपरमेश्वरं तुच्छ्य तत् सम्मृखे 
रुदन्तः कथामिमां कथितवन्तः कुतो वयं भिसर्देशाद् वह्हिरागताः? 

ततो मूसा अवदत्, येषां मध्ये$हमासे ते षट्लच्तपदातिलेाकात्तथापि 

तल्मवेाचः संपूर्ेैकमासमोजनायादं तेभ्यः पललं दास्यामि । तेषां छते 
सव्वेधु गोमेषत्रजेषु तेषु किं तेषां प्रचुरो भविग्यति? सागस्स्य 
सर्व्वेषु मोनेषु वा संग होतेषु किं तेषां छते प्रचरा भविष्यति ? तदा 
परमेखसोा मससं बभाषे परमेश्वरस्य करः सङ्चितः कि? त्वेद्न्तिकं 

मदचनं स्यं भवति न वेति त्वम् इदानीं रच्यसि । 
तदा मृसा वदि गंल्ला परमेश्वरीया वाणो लाकभ्यः कथयामास 

लोकानां तान सप्ततिजनान् सं्द्य(वासस्य चुष्पाश्रं उपस्थाप- 
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२५२ गणना पुस्तकं । १२ अध्यायः । 

यामास च । परमश्छसा मेच्ेनावरूह्य तेन साकमालप्य तदीया- २५ 

न्तरस्थात्मनः किचिद् आदाय तेभ्यः सप्ततिप्राचोनेभ्यो ददौ तेन 
तेषामन्तर आत्मन्यवश्थिते त द खरीयकथां परचारयितुम् आरेभिरे न 

निवडतिरे । इल्दद् मेददनाच्रोः शिविरमध्येऽवश्ि्धये देया जनयो- २९ 

रप्यात्मा वस्थितवान्, ते लिखितलेकथरेरन्त ग॑त, किन्त्वा वासा न्तिकं वदि 
नगता, ता शिविर इशखरीयकथां परचारयितुम् खारोभाते। ततः किद् २७ 

यवा धावन् मससं जगाद, इलददमेदद् शिविरमध्ये कथां पचारयतः। 

तेन नूनघुता यिद्ाश्रयनामा ख योवनात् मुससः सेवका मुसस- रर 
मक्तवान् दहे मतपरभा ता प्रतिषेध । मसा उक्तवान् मदनरोधात् त्वं २९ 

किं तावीष्यसि? परमेशखरस्य सव्वं लोाकास्तस्यादेएपचारका भवन्तु, 
परमेश्वर्स्तेवामन्तरे खात्मानं ददातु । मूसा इखायेलः प्राचीनाखर० 
शिविरं प्रविविशुः 

ततः पर परमेखरण चालितः पवनः सागराट् खुतावतोा वत्तकपच्तिण २१ 

्यानीय शिविरस्य समीपे विचकार येन ते चतुदटि चत शिविरस्येककपाश्छं 

दिनेकमाभें यावद् भ्चमे इस्तदयमूदींभ्य स्थिताः। तता लोका उत्तिषट- द 

न्तस्तद हाराचं छतसं परदिनच् तान् पच्तिणः संजगडस्तेषां मध्ये 
कापि दशद्ेःमरात् न्युनं नहि संजग्राह ततः खां शिविरस्य चतुरदिं्त 
व्यकिरन् । किन्तु तेधां दन्तेषु मांसस्य धःरणकाले चव्वणत् प्रागेव द 
लोकान् प्रति परमेखरस्य क्रोधः प्रजज्वाल तेन परमेचरो लोकान् 
अतिमदामाय्थी जघान । मूसाक्तस्य खानस्य नाम कित्रोडत्तावा ( लाभि- २४. 
प्रसष्रानमिति ) कछंतवान् यस्मात् ते लाभिनस्तच स्ने ऽवतस्िरे। 

ततो लाका कित्रोडत्तावाता इत्सेरोतं प्रति वाचां सत्वा तचावतस्थिरे। २५ 

१९ दाद्शऽ्यायः। 
९ मसाविरद्धं हाराणमरियमा विपरोतकथनं १० मरियमः कुष्ठिलं ततकछते म॒ससः 

प्राथेनं १४ मरियमः श्िविराद् वदिष्करणं सप्तदिनात् परं पनग्रंदणञ्च। 

मससा या क्रणदश्रीया याधित् पाण गरदीता, तस्याः करुशटेणोयाया ९ 

भाग्याया इता मरियमहाराण मृससा विपरीतं वचनम् उदितवन्तोा 

तावुक्तवन्ता परम््रः किंकवलमूससा कथां कथयति? किमावाभ्या- २ 
मपि न कथयति? किन्त परमेश्रेण तत् खतं । मूसाः च्ितिख्थसव्वै- इ 
लोकेभ्यो नस्रतम असीत् | 
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१९३ ध्यायः। गणनापु तकं । २५३ 

४ अनन्तरः परमेश्वरोऽकस्मान् मृसादारोणमरिवममक्तवान् युवं चयः 

५ समाजावासदारान्तिकं वददिरागच्छत तेन ते चया वडिगंताः । ततः 
परमेश रो मेघस्तम्भ उत्तीय्यावासदारे तिषन् इहारोणमरियमावाह्ृत- 

€ वान् तेन तयो वेहिभूंतयोः स उक्तवान् युवां मदाचं निश्मयतं, 
युशन्मध्ये यदि कचिद् भविष्यदक्ता्ति तद्दि परमेच्रोऽदं तत्समत्तं 

ऽ दश्रनेन खं परकाग्यिष्येवा खप्रे तेन सद कथां कथयिष्यामि । मम 
` सेवका मूसास्ताटृडः नदि, समम सन्वेपरिवारमध्ये विच्ासभाजनं। 
= अदं तेन सावं गप्तं नदि किन्तु वयक्तं सम्म॒खामुखी कथां कथयामि स 
परमेखर स्य मति पश्यति च, मद्ासम्ससः पतिकूलं यवां कथां कययितु 

९ कुतो नाविभीतं? तो पति परमेशस्य कापो जज्वाल ततः स प्रतस्ये । 
९० अनन्तर अआवासापरितोा मेधे परस्िते मरियमेा हिमवत् कुं बश्चूव 
९९ ततो इाराणे मरियमं परति निरीच्छतां कुशिनीं ददश । हारोणे मूससं 

बभाषे इा इा हे मत्प्रमोा विनयेऽहम् आवाभ्याम् उन्मादादट् यत् छतम् 
९२ अप्रा ततपापस्य फलम् खावाभ्यां मा दि । माटगभोात् जिगमन- 

काले यस्य मांसस्यां नष्टं तादृशं कञ्चन कुणपमिव तां मा कार्घीः। 
१दतदा मूसाः परमेश्वरं प्राश्यं जगाद हे खर तां ख्यां कुल्विति 

विनयेऽदम्। 
९४ परमेशखरो मृससम् उक्तवान यदि त्याः पिता तस्या मुखे निीवम् 

अदास्यत् तदि सा किं सप्त दिनानि नालच्निष्यत? तदत् सा सप्तदिनानि 

९५ शिविरस्य बहिः संरुष्यतां पञ्चात् पुनग्राहिष्यते। तेन मरियम् सप्त 
दिनानि शिविरस्य वहिः समरूध्यत यावन् मरियम् अभ्यन्तरं नानीयत 

१९ तावल् लेका याचांन चक्रुः। ततो लाका इतसेरोातः प्रस्थाय पारण 

पान्तरे शिविर स्थापयामः | 

१२ चयेद् शऽध्यायः। 
९ देशं निरी्तितु प्रेषितलाकानां नामानि १९७ तान् प्रति मृखसखाज्ञा २१ तेषां चाचाया 
कथनं २९ तषां पनरागमनं वात्ताकथनच्च। 

१९ परमेश्वरो मूससम् उक्तवान् चदम् खायेल्वंप्राय यं किनान् देशं 
२ दास्यामि तं निरीच्ितुं तं लोकान् पेषय तेषां पिद्टवंश्ानां म्ध्येयेये 

३ लाका मुख्यास्तान् प्रदिण। ततो मुसाः परेशाज्ञया यान् इखायेल् 

५ वं श्ाश्यच्तान् पारणप्रान्तरात् प्रादिणेत् तेषां नामानि, रूबेणवंश्जः 
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२५8 गणना पुस्तकं । २३ ध्यायः | 

सक्तरसुतः शम्मूयः । शिमियोानवंश्जा दरः सुतः ्ाफटः। यिद्धदा- ई 
वंप्जा यिफल्निस॒तः कालेवः। इषाखरवंश्जा यूुषफसुता यिगालः। 

ङपुयिमवंश्जा नूनख॒ता दाशेयः। विन्यामीनवंश्जा रामुसुतः पल्टिः। ठ 
सिवलनवंप्जः सादः सुता गदीयेलः । यूषफवंएजे ऽथात् मिन ५० 

वैष्रजः सभेः सुता गदिः दानवंश्रजा गिमह्लेः सुताऽम्मीयेलः | खाशएर- १९ 

वंशजा मीखायेलसुता सियुरः । नप्तालिवंश्जा वश्यः सुता नइविः । १४ 

गादवंश्जा माखेः स॒तो ग्ूयेलः । रखुतन्नामका लाका देश्रं निरीच्ितुं ९६ 
मूससा पररिताः, नुनखतस्य हाग्रेयस्य नाम मूससा विदश्य इति छतं । 

मूसाः किनानदेश्रं निरीच्ितुं तेषां पेषण्काले जगाद युवमेतं दच्ि- ९७ 
गप्रदषएं गत्वा गिरिमारोदहयत। स दोशः कौटक् तच वसल्लाका बलवन्ता १८ 

दुःव्बेला वा, अल्पे बद्वा वा, ते यच देशे वसन्ति स कोटक् भरेऽभरे ९ 
वा तै यस्मिन् यस्मिन् नगर न्युष्यते तानि किम्भूतानि शिविररू्पाणि 
दुगेरूपाणि वा, तेषां वसतिभूमिः कोदृशणौ उव्वेरा नोरसा वा तन्मध्ये ९० 
पादपाः सन्तिनवा तत् पश्यत। यूयं सादहसिनोा भूता तदशौवानि 
कतिपयफलान्यानयत, स काला गात्तापलारम्भसमय आसीत् । 

अनन्तरं ते प्रस्थाय आ सीन्प्रान्तरात् इमातपवेशस्थाने स्थितं रिद्धावं ९९ 
यावद् देष्र निरीच्िरे । अता दच्तिणप्रदेष्टेन गत्वा हित्रोणम् उपतस्ुः ९२ 
तच अनाकवंशोया मानः प्र यस्तल्मयचखासन् मिसरद्थसोायन- 

नगरस्य स्थापनस्य सप्तवतसरात् पव्वं हधित्रोणनगरः स्थापितं । डव्का- २३ 

लापत्यकाम् उपस्थितेस्ते नात्तालतायाः फलगच्छयततोका ष्वा च्छिन्ना 

सती वहनदण्डेन जनाभ्याम ऊ च कतिपयानि दाडिमाडम्बरफ- 

लान्धपि समानोतानि। डखायल् वंश्ये यास्तच यद् उा्तागच्छम् अछन्तन् २४ 

तस्मात सोपव्यका डष्काल् (गच्छति) नाघ्ना प्रसिद्धाभूत्। इव्यंते दशर ९५ 

निरीर्तिते चत्वारि णशदिनिभ्यः परु पत्यागतं। 

ते प्रत्यागत्य पारणप्रान्तरस्यकाद्ग्स्थाने म॒सोादारोणाविखायेलः ९९ 

सव्वसमाजी यच्चाभिगत्य ता सव्वसमाजौयांख वात्तां जगदु स्तद् शौय- 

फलानि द्शयामासुश्च। ते खयाचां वणयित्वा गदितवन्तः, त्वमस्मान् २७ 

यं देशं पेितवान् तं देशं वयं गतवन्तः स दुग्धमधुप्रवाद्धीति सत्यम् 
रतानि च तदीयफलानि। किन्तु तदंश्वासिनोा बलवन्तस्तचस्थनगरा- ९८ 
णि पाचीर्वेद्धितान्यतिरदन्ति च तच्रास्माभिरनाकवश्ोया अपिदद्ाः। 

अमालेकोयलोाका दच्िणपरेष्टे वसन्ति हित्तीया यिवूबीया इमोासीवाश्च २९ 
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१४ ध्यायः | गणनापुस्तका | २५५ 

गिरिषु वसन्ति किनानीयाः सागरुसमीपे वदननद्यास्तटे च वसन्ति । 
६० ततः कालेवे मृससे लोकान् च्तमयितुं बभाषे वयम् युगपद् उत्धाय 

९९ तमधिकरवाम, तस्य पराजयो ऽस्माकं सुसध्यः। किन्तु ये लाकाक्तेम 
साकम् अगमन ते$कथयन् तेषां लोकानां विरुद्धं गन्तुं वयं न शच्छामः 

। ३२ तेऽस्मत्ता बलवन्तः | हव्यं ते य रेट निरीत्तितस्तस्यापयश्एसे तैरि- 
खायेलवंश्रस्य साच्ताट् जगदे, वयं यं द्रं निरीत्ितुं श्रमणं कृतवन्तः स 

दः खनिवासिनोा ग्रसति तन्मध्येऽस्माभि य जना दृरस्तं सव्वऽतीव- 

९३ ढहत्कायाः । तचस्थान् वीरजान् अनाकवंशीयवीरान् पश्यन्ता वयं 
खखटद प्रलभाडवाभवाम तेषां टृद्धावपि तादश आस्। 

१४ चतुद्शऽध्यायः। 
१ लाकानां कलः € तान् शन्तयितुं विदेप्यकाललवया येल ११ द्खरस्य भतेसनं 

१२ न्तम् दूशचरं प्रति म॒ससो निवदनं रई कलदकारिणां देण्नधिकारिलं ३६ 
कुवात्ताद्ायिनां मडामाय्या मारणं४० इवायललाकानां शचभिदत लञ्च । 

१५ ततः समाजीयाः सव्वं उचेःखरं छत्वा कालाहलं चक्रुः, लोाकास्तस्यां 

२ रजन्यां रुरुदुः । इखायेलः सव्वं वंश्ण मूसेदहारो ण्ये विपरोतं कलहं 
चकः सव्वसमाजी याल्तयोः साच्ताद् गदि तवन्तः, इा इा वदि वयं मिस- 

द दश्रमरिवष्याम वाच प्रान्तरेऽस्माकं मव्य॒रभविष्यत् | परमेशखरः खड़- 
धारेणास्मान् निपातयितुम् अस्माकं स्ियः सन्तानांञख लाठयितुद्धंतद्- 

४ ए्रान्तिकम् स्मान् कुत आनीतवान्? मिसरदेश पत्यागमनमस्माकं कि 

नाधिकं च्तेमं ? ततक्ते परस्यरं मन्तयाच्चकररागच्छत वयं रखकंसेनापतिं 

५ छत्वा मिसर्दशं पराढव्य वामः । तते मूसाहारोणविखायल्वश्स्य 
सव्वसमाजीयानां सम्मखे न्यूलीभ्य पतिता। 

६ देष्निरीच्तकानां मध्ये नूनसता चिदप्रयो विणुल्लिसुतः कालेवश्व 

ऽखं खं वसनं छित्वा इखायेलवंश्स्य सव्वेसमाजोयान् अवदतां वयं 
= यं दशं निरीच्ितुं गताः स देशाऽतीवोत्तमः । यदि परमेश्वरोाऽस्मान् 

प्रति सन्त् ङस्तिति तद्य॑स्मान् तच नीत्वा तं देशमस्मभ्यं दास्यति स 
< दुग्धमधुप्रवाद्धीति स्यं । यूयं केवलं परमेश्वरस्य विरूढधं नाचरत 

तदे्ीयलाकभ्येा न विभीत यस्मात् ते ऽस्माकम् दहारखरूपास्तेषामा- 

१० यो व्यपगतः परमेशखरो ऽस्माकं सदाय खास्ते तेभ्या मा विभीत। किन्त 
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सर्व्वे समाजोयास्ता पाषागै मारयितुं कथितवन्तः, तदा समाजावास 
इखायेल् वंशस्य सम्मुखे परमेशखरस्य महिमा प्रकाशत । 

परमेशखरो मुससमवादीद् रते लोकाः कतिकालान् माम् अवच्ा- ५९ 
स्यन्ति? तेधां मध्य रतावदाश्य्येकिवासख॒ मया दशिंताखपि ते कतिकालान् 
मखपरत्ययिनोा भविष्यन्ति? महामायां तान् दनिषव्यामि तान् अनधि- ९९ 
कारिणः छत्वा त्वां तेभ्योपि छ इज्जातिं ब लवच्नातिच्च करिव्यामि। 

तता मूसाः परमेश्वराय कथयामास तस्मिन् छते त्वं खश्रक्तिं पकाश्य ९२ 
येषां मिखोयलाकानां मध्याल् लोकानेतान् अनयस्ते कथामिमां 
ष्यन्ति, तथा लाका रखतदष्निवासिनाऽपि तां ्ापयिष्यन्ति, यत्वं ५४ 
परमेखर रख्तेषां साकानां मध्यवती तेभ्यः प्त्यच्तद्णेनं ददासि तव 
मेघ स्तेधाम् उपरि तिरति त्वं दिवा मेघस्तम्भे रजन्यां वहि स्तम्भे तिन् 
तेषामग्रे गच्छसीति तः अ्तमल्ति। सदानं यदि त्वमेकजनवर् खत ९५ 

लाकसमूदं नापएयसि तदि तव कीत्ति यरन्यजातीयेः तात इमां 

कथां कथयिष्यन्ति, परमेश्वर रुतह्लोकेभ्यो यं देशं दातुं प्रतिद्ातवान् १९ 

तं देशं तान् नेतुं न शक्तस्तस्मात् प्रान्तरे तान व्यनाशवत् | रदानीम् ९७ 
अमिति विनये पर्मे्रुखिरसदिष्णः छपया पूगा ऽघम्नोकालङ्क- 
नयोः च्तमाकत्, किन्तु त द्ण्डछत् ट तीचचतुथेपु रुषान् यावत् सन्ता- 
नान् प्रति पिटपरूषाणां पापफलद्ाता चेति त्ववा यत् कथितं, तदनुसा- ५८ 
रान् मत््रभा मद्िमा महान् भवतु । ख मिसद ट् खतत्पय्यन्तमेतान् ५९ 
जनान् परति त्वया यथा निजप्राज्यछपानसारात् च्तमा छता तथ 

षामिदं पाप्रमपि त्तम्यताम् इत्यद्धं विनयं | ततः परमेशचरुा जगाद् ९२० 

तव वाक्यात् तदं च्तान्तवान. । किन्त्वहं यदि नित्यो भवामि तदं २१ 
सव्वा एष्वी परमशखरमदहिन्ना पणा भविष्यति । रते लाका मे महिमानं २२ 

मिसरि प्रान्तरे च मम कतान्याश्ग्यकम्माणि च दृष्टापि दश्छत्वो मां 

परोच्तितिवन्ता मदाक्यमवातवन्तञ। तस्माद् अदं तषां पृव्वपुरूषान् २३ 

प्रति यं देशमधि शपथं छतवान् सदेश रतेः कदापि न च्छते, ये माम- 

वाजानन् तेषां मध्येकेनापि स न उच्छते। किन्तु मम दासः .कालेवोा २४ 

<न्यात्मविशिदधिः सम्पूगै ममानुगतश्च तते देताः स यं देशं गतस्तं 
टेशमहं तं प्रवेचिष्यामि तस्य वंश्स्तमधिकरिष्यति। अमालेकीयाः ९५ 
किनानौयाच् लोका उपत्यकायां वसन्ति ख युयं परा्व्य खुफाणेवगामि 
प्ान्तरः गच्छत । 

256 

॥ 

1 



९४ ध्यायः | गणनापुस्तकं । २५७ 

९९ परमेशखरो मूससं हारोणच्च बभाषे, अद्धं खप्रतिकरूलत ख्तस्य कल- 
९७ इछता दुटसमाजस्य भारं कतिकालान् सदष्ये ? रखायेल वंशा मत्- 
९८ पतिक्रूलतो यद्यद् वागयुदं छत वन्तस्तद दं शरु तवान् । त्वं तेभ्यः कथय 

परमेश्वर इति वाचं वदति, यद्यद्धं नित्यो भवेवं तदि मतकणे- 
२८ गाचरे यष्माभि यत् कथितं, युश्रान् प्रति तदव मया करिष्यतते। हे 

मया सह वागयुद्धकारिणः सव्व, य॒ष्ाकं गणितलाकानां सम्यणसंख्या- 

नसाराद् विं्तिवषाधिकवयस्कानां यश्माक्रं सव्वघां शवा खतत्पान्तरे 

२३० पतिष्यन्ति। युष्रान् यस्मिन् देष्रे वासयितुम् अद्र पथं छतवान् तं 

देशं यिपु्चिस॒तं कालेवं नूनसुतं विद्धोग्रूयच्च विना युश्राकं कोपि न 
२९ प्रवेच्यति । किन्तवेते लाठिष्यन्त इति वाचं यूयं वान् खनालकानधि 

कथितवन्तस्तान दहं तत्स्थानं प्रवेशयिष्यामि, युयं यं देशं तुच्छं छतवन्त 

स तः परिचेव्यते। किन्त युग्राकमेव एवा खतस्मिन् प्रान्तरे पतिर्व्यन्ति। 

दर यु्राकं वशा्चत्वारिश्दवाणि प्रान्तरेऽस्मिन् श्रमन्तोाऽचवं यावद् यप्माकं 

दर शवानां संख्या पूणा न भवेत, तावद् युद्मट्व्यभिचार्स्य फलं भोाच्यन्ते। 
३४ युद्ाभि यानि चत्वारिशदिनानि दशे निरौीच्ितस्तदिनसख्यान्साराट् 

ण्कोकदिनाथं णखककं वघेमिव्यं चत्वारिशदवाणि यावद् युष्राभि निज- 

६५ पापं भेच्छते, तन युयं मम विपच्तत्वं स्यथ । ऋद्धं परमेश्वरः कथय- 

यामि मदिपरीतं मिलितम् खतं दुख्समाजं प्रति तददहमवणश्यं करि- 

ष्यामि, तेऽस्सिच्नेव प्रान्तरे विनाश्िष्यन्ते तच मरिष्यन्ति च। 
६६ द्रं निरीत्ितुं मूससा परिता ये लोकाः परारव्यागव्य तस्य रैश- 

स्यायश आनीय तस्य प्रातिकूल्यात् सव्वसमाजीयान् वागयुद्धं कारित- 
२० वन्ता देग्रस्यायग्रोवादिनस्ते लोकाः परमेश्वरस्य सम्मते महामारीते 
३८ ग्टताः । दे्रनिरीच्तणय गतानां लोकानां मध्ये केवलो नूनसुता विन्छ- 
३९ ्ूयो विपृत्ैः सुतः कालेबश्च जीवन्तो तस्थतुः। तदा मूसा इखायेल्वंश्ाव 

र्ता वाणीः कथितवान् लाकाश्चातीव बिललयुः। 
४० प्रातस्त उव्याय गिरेरूपरि जिगमिषन्ताऽकथयन् प्श्य परमेखरोा 

यच गन्तुम् खदिद्धवान् वयं तच गच्छाम, वयं पापं ज्लतवन्तः। 

४९ तता मृसाः कथितवान् अधना युयं कुतः परमेश्वरीयाच्ञां लङ्कष्येटे 
४२ रुतेन युष्राकं मङ्गलं न भविव्यति । ददानो परमेश युद्मन्मध्ये 
४३ नात्ति तदर्थम् उत्थाय मा यात । गमने रते युवं रिपुणा समच्तम 

इनिष्यध्वे यस्माद् अमालेकीयाः किनानोयाश्च जनाक्तच यु्माकं सम्म्खे 
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सन्ति वुयम् असिना प्रतिव्यथ यतः परमेखरात् पराद्नुखानां युश्माकं 

पर्मेश्चरः सद्धाया न भविव्यति। तापित दुःसाहसेन पव्वेतप्टङ्गम् ४४ 
ऋअरूरुड्धः किन्तु परमश्रस्य साच्यमञ्जूषा मूसा शिविरान्न निजेग्मतुः। 

तदा तदङ्गिरिवासिनोऽमालकौयाः किनानीयाच्च लाका अवरुह्य तान् ४५ 

समाजघ्रं हम्म यावद् विचकार । 

९५ पच्चदशऽध्यायः। 
९ भच्छपानौयनैवे्छयारत्सगेवयव स्था १४ विदेश्िनमधि कथनं ९७ उत्तेलनोयप्रथम- 

जशस्यस्य शक्ता व्यवस्था ९२ अन्नञानकतपापस्य कथनं २० अवज्ञारतां दण्डः द२ 
वि्रामवाराल्लतां पाषाणाघातदर् ण्डः २७ वस्त्र ग्रन्िकथनं । 

परमेश्वरो मूससं बभावे, त्वमिखायेलवंशेभ्यः कथय तान् इदः वचनं ९ 
वद युयं यदा मदत्ताधिकारदेश्रं प्रविश्य मानसंपालनाथं वा खेच्छा- २ 
दत्तजेबेद्याथं वा यश्माकं मद्धे गामेषव्रजात् परमेश्वरम् उद्दिश्य सोगन्धं र 
कत्त" वह्िक्लतोपद्यारर्पेण हामायकादिवलिं परमश्चरम् उदिश्योात्ख- 

च्यय, तदानीम् उपद्ारोत् खदा होमायकादिबलिनेकेन मेष्टावकेन ४ 

समम् रखकडिनस्य चतुधांष्टेन तेलेन पक्व द्श्मांश गोधूमचूणं भच्छ- 

नेवेद्यम् रकद्िनस्य चतुश्र नात्तारसं पानीयनेवेयच्च परमेश्वरम् 
उदिश्य दास्टति । यदा मेषेण सह हिनैकट तो वाग्रे तेलेन पक्रगोधम- 
चूणुस्य दा दशमांशे भच्छनेयेदं दिनैकं ती यां शं बाच्तारसम् पेवनेवे- 
दच्च दत्वा परनेचरम् उदिश्य सुगन्धयपद्वारायम् उत्खच्छति । परमे- 
श्रम् उदिश्य ब्रतप॒रणाय मङ्ला्यकनलिदानाय वा येन हामादि- 
नलिरू्पा गावत उत्यज्यते स तद्गावतसन सममडह्िनतेलेन < 

पक्वं दश्मांशचयगाधूमचुणं मच्यनवेद्यमद्धहिन जाच्ारसं पेयनवेद्यञ्च ५० 
परमखरम् ॐउ{द्ष्य वङ्किकछतसुगन्ध्यपद्ाराथम् आनेष्यति | ययं ९१ 

गवैकेन मेेणेकन मेववत्छेन क्छागवत्सेन च समम् व्यं नेवेदयं 
करिष्यथ । यूयं यतिपग्न् चासादयिव्यथ तेषां संख्यानुसाराद् ख्केकं ९९ 
प्रतीदं करिष्यथ) देष्योवाः सव्वं लकाः परमेश्वरम् उदिश्य वद्कि- १२ 

ङतसुगन्धु हारः निवेदयितुम् अनया व्यवस्थयेतानि करिग्यन्ति। 
युष्राकं मध्ये प्रवासी वा युद्याकं मध्ये पुरूषपरम्प्ररवावासो कञित् १४ 

यदि परमेखरम् उदिश्य वक्तं सुगच्युपद्वारं निवेदयितुम् इच्छेत् 
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९५ तदहं युष्राभि यंयथा क्त्यं तेनापि तथा करव्यं । समाजीयानां 
युष्माकं यु्रन्मध्यप्रवासिनाच्च व्वस्थेकेव भविष्यति, युष्माकं युरुषपर- 
म्परायां विधिरेष निव्यो भविष्यति, परमेश्वरस्य सम्मुखे युयं यादृशा 

९६ विदेशिनाऽपि तादृष्ण भविष्यन्ति । य॒श्नाकं व॒ग्मन्मध्ये प्रवासिविरेशौ- 
यानाञ्च विधिरेक ख्व व्यवस्था चेकेव भविष्यति। 

९७ परमेश्वरो मूससम् उक्तवान् त्वम् इखायेलवंश्य कथय तान् मां 
१८ वाचं वद, यश्मानहं य ट्र नेष्यामि तं दशम् उपस्थाय दव्यं करिष्यथ | 

१५८ यूयं तद्श्णोयान्नभोजनकाले परमञ्रम् उदिश्योत्तालनीयमपदारः 

९० निवेद यिष्यय।उत्तालनीयनवेद्याथं पथमशक्तनां पिटकमभेकं निवेदयिष्यचय 
९९ यथा शस्यमद्नस्थानस्येात्तालनीयनवेद्यं तदपि तथेव करिव्यथ। युवं 

पुरुषपरम्परायां खप्रथमश्त्तुभ्यः परमश्वरम् उदिश्योत्तलनीयम् 
उपहारः निवेदयिष्यय। 

९२ परमेश्वरेण मूससे कथिता विधघे वु्राभि वान्ते वंदि ल्येरन्, फलत 
९३ इति पव्वं परे वा प्रकाण्यमाना युद्मत्पालनीया ये विधयो. मूसादारा 

परमेखरेण युद्मान् परत्यादिश्चन्ते, तेषां कञ्चन विधि यदि बुष्ाभि 
९४ लंद्धोत, तत् कम्मे यदि समाजागेाचरतेाऽच्ानतः क्रियेत, तद्धि छत्ल- 

समाजः परमेखरम् उदिग्य सुगच्युपहाराव होमाय गवत्सं वस्था 
नुसारात् तेन समं मोज्यपेवनेवेदये पापप्रायखित्तायेकक्छागञ्च निवेदयि- 

९५ ष्यति । इत्थम् रखायेलवं शस्य सव्वं समाजाय वाजकेन प्रायित्ते छते 
तान् च्तमिष्यते यस्मात् तत् पापम् ज्ञानकृतं तेश्च तदज्ञानकततपापा्ं 

परमेशखरम उदिश्य वद्धिछ्छतोपद्वारः प्ायख्ित्तबलिख् परमेशरस्य 

९६ समच्तम् आनीता । तत इखाथेल्वंशस्य सव्वंसमाजीयान् पति यु्मन्मध्ये 

प्रवासिविदरेशौयान् प्रति च तत् च्तमिष्यते वस्मात् सव्वं लाका अन्ञानात् 

पापं छतवन्तः। 
९७ यदि कञिरेकोा जनोऽज्ञानतः पापं कुय्यात् तहिं स प्रायञित्ताथं 

९ शएकह्ायनीं क्ागवत्साम् आनेष्यति । याजकः परमेशखरस्य सात्तात् 

तस्याज्ञानपापकारिणा हेतारन्ञानकछ्तपापस्य पायश्ित्तं करिष्यति, 

९९ पायस्खिन्ते छते तस्य पापं च्तमिष्यते । इखायेलवंप्रजलाकानां तन्डध्ये 

पवासिनाच्चात्तानक्रतपापस्येयमका व्यवस्था भविष्यति। 

९० खदेप्षीयो विरेशीयोा वायः कश्चिद् दुःसाहसेन पापं करोति स 
९९ प्ररमे्वरं निन्दति तस्मात् स निजलाकंभ्य उच्छेतस्यते। यतः स परमे 
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द्द्० गणनापुस्तकं । १६ अध्यायः । 

रस्य वाक्रमवज्ातवान् तस्याच्ञाञ्च लद्कितवान् तस्मात् स नितान्तम् 
उच्छेतस्यते तस्य दोघस्तदु परि भविष्यति । 

= = ५ = * 

पान्तरे तिषृद्भिरिखायेलवंशं विंञखामदिन इन्धनानि संग्र्न् रका ३२ 

जनो विविदे । तमिन्धनसंग्राहिणं ये विविदुर्ते मूसोदाराणयोः सव्वं- २३. 
समाजीयानाञ्च समत्तं तमानिन्धः। तं पति किं कत्तव्यम् इत्यस्याप काश २४ 
त्वात् ते तमवरुध्य रत्तितवन्तः। परमेशखर उक्तवान् स मानुषो न्त्य २५ 

ख्व सव्वसमाजीयाः शिविरस्य वदिस्तं पाषाणाघाति ₹ंनिष्यन्ति। ततः २९ 

समाजस्य लाका मससं पति परमेखराक्ानसारात् तं शिविराद् वदि- 

{नीय पाषाणराघ्नन तन स पाणान तत्याज । 

परमेखया मससं जगाद, त्वमिखायेलवंप्रभ्यः कयय तान् इति वाक्छं २७ 

वद् तेपरुषपरम्परासु खवसनकोारेषु ग्रसन् कुव्वन्त॒ तच नीलद्धचाणि र८ 

नध्रन्तच। ययं यथा तान् ग्रखोौन् विले(क्व परमश्वरस्याज्ताः स्मृत्वा ३९ 

पालयथ युष्माकं ये मनाने यूयं चच्ूग्यघ्वे तेषाभिच्छाता यया न भ्रमय 

मम सव्वाज्ञाः स्मत्वा पालयित्वा इचरमुदिश्य यथा पविचा भवथ तदधं ५४० 

ते यन्ययो भविष्यन्ति युद्याकं प्रभुः परमेरोऽहं युद्राकम् खसे ४९ 
भवितुं भिसदे णद् युद्धान् वदि रान्य, अमेव युश्राकं पभुः परमेशरः। 

(= क 

१६ लाडश्णव्यायः। 

१ मससं प्रति कारददाथनावौरामप्रष्टतौनां विपकच्तलं ४ तान् प्रति म॒ससः कथा १६ 
तषां प्रत्यत्तरं १९ तान् प्रति म॒ससः पनः कथा २० मूसादहारोाणे प्रति परमेश्वरस्य 
कथा र्रे विपक्ताणां दूष्याद् यातुं लोाकानामाज्ञापनं ३९ विपक्षाणां ए्थिव्या ग्रसनं 
२३ धयपाचाणां वदि माच्छाद् यितुं नियुक्तलं ४९ सलाकानां कलः ४४ सृससं प्रति 
परमख्रस्य कथन ४ इता द् ण्ड मसाहारणाम्या द्ण्डनिवारणञ्च | 

लेवेः परधाल्लः किदातस्य पालो यिष्हरस्य पुच्ः करदा रूवेनवंशोया ९ 
[= [द क [र् * 

ङलोयावस्य पुच्रो दाथनेाऽवीरामख येलतस्य मुल्ल यनख्ेखायेल् वंशस्य ई 
सभाध्यत्ताः समाजे विख्याता लब्धनामानः पञ्चाणद्धिकणतद्वयलाका 

मससा विरूढम् उदतिखन् | ते मसोाहारण्योा विरूद्धं मिलित्वा ₹ 

ताभ्याम् अकथन् यवाम् अत्साभिमानिना, समाजीयाः सव्वे जना 

पवित्राः परमेशखर स्तन्मध्यवत्ती, युवां कुतः परमेखरस्य समाजोपय्यात्ा- 

नावुन्नती कुरुथः ? 
मूसास्तत् श्रुत्वा न्युः पपात कोारहं तस्य स्वे गञ्च जगाद 
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१९ अध्यायः । | गरानापुस्तकं । २६१ 

५ कस्तदीयः कश्च पविच्र इति परमेश्वरः खा ज्ञापयिष्यति तं खान्ति- 
कम् आनेष्यति च, यं मनोानीतं करोति तमेव खसमोपम् आने- 

₹ व्यति । दे कोर तव गणाश्च करम्भः कुरुत चखा धुपपाचाणि 
७ ग्टहीत्वा परमेश्वरस्य सम्मते तन्मध्ये वङ्किं दत्त तदुपरि सजेरसं दत्त 

तेन परमेश्वरो यं मनोनीतं करिव्यति स श्व पविचो भविष्यति, हे 
= लेविसन्ताना युयम् यात्माभिमानिनः। पञ्चात् मुसाः कोर हादीन् बभाषे 
< दं लेविसन्ताना विनये मद्ाक्ं प्रणत । इखायेल शर इखावेल्- 

समाजाद् युध्रान् एक् त्वा परमेचरस्यावासं सेवितुं समाजसम्मृखे 
तदीयामपि परिच्धीं कर्तुञ्च यु्ान् खसमीपम् अआनोतवान् रतत् कि 

९० युश्राभिः च्रं बुध्यते ? त्वं लया समं तव लेवीयभातरख तेन खसमीपम् 
९९ आनीतासलथयापि यूयं किं याजकत्वपदमपि मृगयध्वे ? पश्य त्वं तव 

सदहावाञ्च परमेखरस्येव पतिक्रूलं सम्मिलिता यता हारोणः का यद् यूयं 
तत्प्रतिकूलं वाग्युद्धं कुरुथ? ५ 

५२ इलीयावस्य पुचो दाथनावीरामावाङ्कातुं मूससा लोके प्रेषिते ताव् 
९२ चतुरावां न यास्यावः। त्वमस्मान् प्रान्तरे मारयितुं दुग्धमधुप्रवाहिदे- 

षद् वद्धिरानीतवान् इद किंच्ुजं कम्भ? त्वे किम् अस्मदुपरि सव्वधा 
१४ प्रभुत्वं चिकीषेसि ? त्वम् अस्मान् अदुग्धमधुप्रवाह्िरणएम् आनीत- 

वान असभ्यम शस्य दराच्ताच्तेचाणि द त्तवांख, किं त्वम् ख्तेषां लोकानां 
९५ नेचाण्तपाटयिव्यसि ? न यास्याव आवां । तता मुसाः प्रकुप्य परमेखरं 

गदितवान् त्वया तेषां नवेद्यं न गद्यतां मया तेभ्य खुको गद्मोपि न 
ग्ट होतस्तेघामेकापि न हसितः 

१६ ततो मूसाः कारं जगाद त्वं तव गणा ययं श्रो हारोरेन स 
९७ परमरस्य समच्तम् उपतिषष्वं, युद्राकम् रखकंकजनेन चपपाच्रम 

आदाय तस्मिन् सजरसं दत्वा परमे्रस्य सम्मुखे खं खं धूपपाचं 
साकल्यन साद्धंश्टतदयधृपपाचाण्यपस्थाप्यन्तां, त्वया इहारोरोेन चापि 

९८ धूपपात्रे उपस्थाप्येतां । ततक्तेषाम् खकेका जना धूपपात्रं जग्राह ततर 
विं दत्वा सजरसं ददा मुसाहारोणाभ्यां समं समाजावासद्ारे 

१९ तस्था, कार हख समाजावासदारा न्तिके तयोः प्रतिकूलं सव्व समाजीयान् 
मेलयामास तदा सव्वेसमाजस्य साच्तात् पारमेश्रः तेजः प्रचकार | 

९० अनन्तरं परनेन्वरा मृसोदहारोणे बभाषे युवाम् रुततसमाजमध्यात् 
९२९ एद्यग. भवतं तेनादं निभिषेकस्माद् रतान् विनाण़चिष्यामि। तदातेौ 
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२६२ गणनापुस्तकं | १६ अध्यायः । 

न्युजीश्य पतन्तौ कथितवन्तो छे रँ-घर हे सव्वेरीरस्थात्स नाम् ररः 
रकेन पाये छते त्वत्कापः किं सन्वसमाजं पति प्रज्वलिष्यति ; 

तदा परमेश्रो मूससम् उक्तवान् त्वं समाजीयेभ्यः कथय यूयं कोार- ९२ 
ददाथनावौरामाणं दुष्यसमीपाद् वात । तस्मान् मृससा तत्य्चाद्रा- २५ 

मिभिरिखायेलवंशस्य प्राचोनचोल्याय दाथनावीरामयोः समौपे गते९५ 

स समाजीयेभ्यः कथितवान् विनयेदं ययम् खतेषां दुद्धानां पापनिवडं २९ 
यथा न विनाश्यध्वे तदथं तेषां दुष्यसमीपाद् यात तेषां किमपिन 

स्पप्रत च| तेन तः कारहदाथनावौरामाणं दुव्यचतुदिग्भ्यो गतं, किन्तु २७ 

दानो ऽवीरामस्योजयापुचश्ििवञख खखदुव्यदारः तस्युः। 
अनन्तरः मृसा उक्तवान् ख्तानि सव्व॑काग्याणि कर्तु परमेश्वरेण रत 

प्रेघितोाऽदं खेच्छवा नेदमकाधें तदि व्यनेन जातुं शच्छथ । यद्येते मनु- ९९ 
जाः सामान्यलाकवन् स्िवेरन् यदा सव्यं घटनावद् रतान् जनान् 

परति घटेत तदयं न परमेश्वरेण पधितः। किन्त परमेश्रस्याद्त- २. 

कम्मकरणाद् धरिची यदि खास्यं बयादाय तान् तेषां सव्वखञ्च ग्रसेत् 

तेच यदि जीवन्तः परलावःं गच्छेयुस्तद्धिं मानषरेतः परमेखखर खवा 

वज्ञात इति युय वेद्य । 
मूसस रखतासु वाणीषु समाप्तासु तेषामधःख्थश्रूनि विदद्रे । धरिच्ची ३१ 

खास्यं व्यादाय तान् तेषां परिजनान् कारस्य सव्व॑लोकान् तेवां ३९ 
सकलेय्धच्च जग्रसे | तेन ते तेषां सब्वपरिजनाख जीवन्तः पर लोकां गताः। २३ 
थ्वी च तान् युनराच्छादयत्, रव्यं ते समाजमध्याद् विलप्ताः। तेषां २४ 
निनादात् तेषां चतुदिकस्धा इखाये ल व॑ः पलायन्त यस्मात् तेऽकथयन् 

एथिवयस्मानपि ग्रसिष्यतीति बिभीमः । पात् परमेश्वराद् वङ्ि २५ 

निगत्य धूपदायकान् पच्चाश्दधिकश्तदयलाकान् ददा । 
परमेश्वरा मूससमह्लवान् त्वं वङ्कितस्तानि धूपपाच्राणि ग्रदीतुं दद 

तेषां वदिं तवैव विकरीतुच्च हाराणस्य खतम् इलियासरं याजक- २७ 
मादि, यस्मात् तानि पविची श्रूतानि। ये पापिनः खखप्ाणप्रतिक्रूलं रत 
पापं छतवन्तस्तेवां धूयपाचे वदयाच्छादनाय विस्तृतानि पित्तलपच्राणि 

निर्म्मौयन्तां, तानि परमेश्वरम् उदिश्य ते निवेदितानि तस्मात् पवित्री 
भ्रूतानि, तानीखायेल्वंशय चिह्ृकूपाणि भविष्यन्ति । ततः परं ३८ 

येषु पिच्तलमयेषु धूपपादेषु ते दंगे जने भप उदखज्यत तानि मूुससं 
परति पर्मे्रीयाच्ञानसाराद् इलियासरेण याजकेन ग्टदीतानीखा- 
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१७ अध्यायः । गणनापु तकं । २६३ 

, ४० येल्वंशस्य समरणाधेम् अथीाद् इासरोगवंादन्यवं श्रयः कोपि वथा 
परमेश्वर स्यान्तिकं धूपम् उत्खष्टः समीपगामी केोर्इतदूगेन मान 
न भवेत् तदथं वेया आच्छादनाय पचरूपीछतानि। 

५५ तथापि परनि इखायेलवं शस्य सव्वं समाजीया मृसहारोणयोः 
परतिक्रलं वाग्युद्धं छत्वा बभाषिरे युवामेव परमेखर्स्य लोकान् विना- 

४२ श्ितिवन्तो । मूसोदाराणयेः प्रतिकूलं मिलितेन समाजेन समाजावासे 
विलोकिते स मघेनाच्छादितः पारम्खरं तेजश प्रचकाष्टे । तदा 

४३ मसाहारोणे समाजावासस्य दार सम्मखं जग्मतुः 
४४ परमेश्रो मखसमक्तवान् युवामेतत्समाजस्य मध्याद् यातं ततोाऽदं 
४५ निमिषकस्मात् तान् विनाणशयिव्यामि । तदा ता न्य॒लीश्चूवय पेततुः 

४९ मूसा इारोणं जगाद त्वं धूपपात्रं द्ाण वेद्या वह्िमानीव तच 
देडि तच सजेरसं दत््वातूणं समाजस्य समीपं गत्वा तेषां प्रायश्ित्तं 

४७ कुरू यतः परमेखरात् कास्य निर्गतत्वात् मद्वामासी पत्ता। दारोणे 
मूससाक्तानुसारात् धूपपाचं ग्डीतला समाजमध्यं धावितवान् तदा 
लोकानां मध्ये मदामासो प्रत्ता तस्मात् स सजंरसं दत्वा लोकानां छते 

४ पायञ्ित्तं चकारे, ग्टतजीवितलेोकानां मध्ये तस्यो च, तेन तत्च्तणात् 
४९ महामारी निवदृते। कोारद्ेण साकं येऽस्ियन्त तदन्ये सप्तशटताधिकानि 

५० चतुदष्रसहखाणि लाका तया मदहानाय्या मसः | महामाय्यां निद- 

त्तायां हारोणः समाजावासदारस्य समीपं मूससाऽन्तिके पल्याजमाम । 

१७ सप्नद् शाऽध्यायः। 
९ अध्य्ताणां यष्टिकथनं ९ दाराणस्य येः पुष्यितलं १० पापिनां विरुद्धं चिद्धाथै 

तस्या यष्ट रच्णख। 

९ नन्तरं परमेश्वरो मुससं जगाद त्वम् इखायेलवंश्ान् उक्ता तेषां 
` ९ पिट वंश्राध्यत्ेभ्य रकेक वंशस्य छत र्केकवद्टिमिव्यं दादष्र यद्धी- 

द् फेहाण यस्य वा यद्धिस्तस्यां तस्य नाम लिख। किन्तु लेवेयेश्रां इाराणस्य 
४ नाम लिख रकेकपिटवंशाश्यच्तस्य छते करका यदि भ॑विष्यति । यत्राहं 

त्वां सात्तात् करोमि तच साच्वमञ्जूषायाः सम्मुखे समाजावासमध्ये 
५ स्वा निधास्यसि। यो जनो मम मनोानीतस्तस्य वद्धिः पुष्पिता भवि- 

व्यति इखायेलवंपा युद्मतप्रतिक्रलं यद् वागयु्धं करोति तदहं खसमी- 
मान्निवत्तविव्यामि। 
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२६४ गणना पु स्तक । १८ अखध्यायः। 

स्खायेलवंश्ाय ततसव्यस्सिन् मससा कथिते तेषाम् अध्यच्तास्तस्म ई 

दाद्शयष्टो द॑दुः फलत रखकेकः पिदटवंश्ध्यच्त ख्केकां यष्टि ददा, 

हारोागस्य यद्िस्तेषा वद्धीनां मध्यीयासीत् । मूसाः परमरस्य सम्सृखं ऽ 

साच्छावासे ता घद्धी निंदधैः । परेऽहनि मृसाः साच्यावासं गत्वा ददशं = 
लेविवंश सम्बन्धी य! इारोणस्य यष्िरङ्गरिता सती मुकुलिता पुष्पिता च 

भत्वा वादामफलम् अपफलत्। तदा मसा इखायेल् वंशानां समच्तं परमे- «< 

खर सम्मखात् ता यद्धी वहिरानयत् तादट्डातखां खां यष जग्टड़ः। 

परमेखरो मुससं जगाद, रुतेषामा्ालङ्किनां वाग्युदं यथा मत्ता ९० 

दूरी भवति तेषाच्च मव्यनं जायते तदथं वेषां प्रतिक्रलं चिक्कं स्थातुं 
त्वं साच्यमज्ञघायाः सम्मुखं पन हाराणस्य यष्टिं पत्यानय। ततो मूसा- १९ 

स्तत् चकार स परमेश्वराज्नयेव चकार । इखायेल् वं मूससं बभाषिरे ५९ 

पष्य वयं न्ियामदहे वयं विनश्यामः सव्वं विनश्यामः। यता यः कित् ५३ 

परमेच्वरस्यावासान्तिकं वाति स स्िवते तद्दि किं वयं निः्रोषपय्यन्तं 

विनष्यामः? + 

१८ अष्टाद् शऽ्यायः। 
याजकानां स्वोयानाच्च कम्मे ठ याजकानामंणएकथनं २० लवोयानामंशकथनं २५ 

लवोयानासत्तालनोयनवद्यं याजकानासशकथनच्च। 
^ 

परमेखरोा इारोणम् उक्तवान् त्वं त्वया साकं त्वत्सुतास्तव पिष्टवंश्ञख ९ 

युयं पविचश्यानस्यापराधं मोच्छष्वे त्वं त्वया समं त्वत्सुताश् याजक- 
त्वपदस्यापराघमपि भोच्छध्वे । त्वं लेविवंश्ोयान् तव स्बातन् अथात् २ 
तव पिद्टवं्रीयान् त्वया साकम् अनेव्यसि, ते त्वया संयक्ताः सन्तस्ां 

परिचरिष्यन्ति किन्त त्व त्ववा साक तव पुच्ताञख् साच्यावाससम्मुख 
स्यास्यथ । ते तव रच्तणी यम् वासस्य सव्वेर च्तणी यच्च रच्िष्यन्ति किन्तु ३ 
तेषां युश्राकच्च यथा ग्टति ने भवेत् तदथं ते पविचस्थानीयपातराणां वेद्ाख् 
समीपं न यास्यन्ति | तेत्वया संवक्ताः सन्तः समाजावासस्य रच्तणीयं ४ 

आवासस्य सव्वसेवानसाराद रक्तिष्यन्ति काप्यन्यवंष्येयो युष्माकं समीपं 

न यास्यति । इ्खायेल्वंशएय वथा पुनः काघा न जायते तदथं पविच्र- ५ 

स्थानस्य रच्तणीयं वेद्याख्च रच्तणीयं य॒श्राभी र्तिव्यते। पश्य, इखा- ९ 
येलबंष्रमध्याद् युष्राकं भ्रातरो लेविवंशीया मवा गशदीताः परमेश्वराय 

ट्त्तास्तेसमाजावासीयां परिचय्यां कत्ते यद्रम्यं समपिताः। तस्मात् लं 
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६८ अध्यायः । गगनापुक्तक । २९५ 

त्वया साकं तव पुच्चाश्च युयं वेद्याः समीपे विच्छेदवस्रस्याभ्यन्तरे च 
याजकत्वं करिष्यथ सेविष्यध्वे च, युश्मभ्यमद्धं दानरूपं याजकत्वपद 
दत्तवान किन्त योऽन्यवंश्योये लोकः समीपं यास्यति स घानिव्यते। 

८ परमेश्वरा इासोणं गदितवान् पश्च, इखायेलवंशस्य सव्वपावित- 

व्याल् लभ्यानां ममेात्तोलनीयनवेद्यानां रच्तणमद्धं तुभ्यं दत्तवान्, तवा- 

भिघेककारणात् तुभ्यं तव सन्तानेभ्य् निव्यविधिना तानि दत्तवान् । 
€ वद्िक्षतस्यातिपविच वस्तने मध्य खतानि तव भविव्यन्ति, नैवेद्यरूपेण 

वा पायख्ित्तरू्पेण वा दाघार्थकबलिरूपेण यावन्त उपद्ारास्तेमाम् 
१० उदिश्य निवेद्यन्ते, ते सव्वं तुभ्यं तव पुच्चेभ्यख पविच्रा भविष्यन्ति | तवं 

तान् पूतस्थाने भक्िष्यसि सव्वं पुरुषास्तान् भच्िव्यन्ति ते तुभ्यं पुताः। 
९९ इखायेल् वं शस्यान्दो लनीय नेवेदयरूपात् सव्वं दानाद् उत्तोलनीवनेवेद्यानि 

तुभ्यं त्ववा साकं तव सुतेभ्यः सुताभ्य् निव्यविधिना दत्तवान अद्ध 
तानि तव भविव्यन्ति तव गेहस्य सर्व्वं खुचयो लोकास्तानि मत्तिष्यन्ति । 

१९ते परमेशाय यद्यद् उत्तमं वेलम उत्तमद्राच्तारसं गोधमं परथमजं 
१२ पलम् उत्खच्यन्ति तान्यहं तुभ्यं दत्तवान् | तेयानि खदेशोयानि प्रथ- 

मपक्षफलानि परमेखराय निवेद्यन्ते तानि तव भविष्यन्ति, तव गेदस्य 

१४ सर्व्वं खुचयो लेाकास्तानि भक्तिष्यन्ति | इखायेलवं्रेन निवेदितं सम्ब 

९५ वस्तु तव भविष्यति । मानुषाणां पशूनां वा मध्यात् परमेचखराे तेरा- 
नीताः प्रथमजाताः सर््वप्राणिनस्तवेव भविष्यन्ति, किन्तु मान्घस्य प्रथमजं 
त्वमवश्यं माचयिष्यसि तघाद्ुचेः पष्ठः पथमजमपि माचयिव्यसि। 

९६ रखकमासवयस्ामारम्य माचनीयाः सव्व त्वन्निरूपितमुस्येन विंशतिगेरा- 
९७ परिमितपुतस्थानष्ेकलनु सारात् पञ्चशेकलरूप्येण मेचयिष्यन्ते। किन्तु 

गमेषक्छागानां प्रथमजास्वया न माचयिव्यन्तेत ख्व पविचार्ं तेवां 
रुधिर वेद्युपरि पोाज्िष्यसि परमेचखरम् उदिश्य वङ्िक्लतस्गब्धयुपदय- 

९८ राय तेषां मरा दाइविष्यसि । अन्दलनीयं वक्त द च्िणस्कन्धख यथया 

१९ तव तथा तवां पललमपि तवव भविष्यति। इखायेलवशः पतवस्तनां 

मध्याद् वान्य॒त्तोलनोयानि नवेद्यानि परमेशखराय निवेदयति तान्ध्दं 

तुभ्यं तव युच्तभ्यः कन्धाभ्य्च नित्यविधिना द्त्तवान् परमेश्वरस्य साच्तात् 

त्वया त्वद॑ष्टेन च साकं स्थिरीलछलत खव निवमख्िरस्थायी भविव्यति। 
९० परमेशरो इयोणं जगाद् तेषां श्म तव केप्यधिकारोा न स्थास्यति 

तेषां मध्ये तव काप्ंशे न स्थास्यति, ₹खावेल् वं शमध्येऽदमेव तवां ष्ाऽधि- 
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यद गखनापुस्तकं । ९€ च्छध्यायः। 

क्रास्छ | पश्या लेविवंष्ोयेभ्यः खी याधिकाररूपरेखायेलवंशस्य सव्यं २९. 

दश्रमांश्रं दत्तवान् ते यंत सेवाकम्मे रवते, तस्य समाजावासौयस्य 
सेवाकम्मणे वेतनं तदेव भविष्यति । इखायेलवंशा यथा पापं भक्ता ९२ 
न म्रियेरन् तदर्थम् अद्यारभ्य ते समाजावासस्य सविधा न भवेयुः । 
लेवीयलाकाः समाजावासं परिचरिष्यन्ति, ते निजापराधं भोच्छन्ते, २३ 
इखायेल्वं मध्ये ते कम्प्यधिकारं न प्राष्यन्ति ख्व यद्माकं पुरुव- . 
परम्परासु नित्यविधि भंविव्यति । किन्त इखायेल्वंष्णः परमेश्वरम् ९४ 
उद्दिश्य यं दश्रम उत्तालनोयनेषेदयरूपेणात् खच्यन्ति, तमद लवीये- 
भ्येऽधिकर््तुः दत्तवान्, तोदं तेभ्यः कथितवान्, इखावेलवंश्रमध्ये ते 

कमप्यधिकारं न पराप््यन्ति। 

परमेश्वः मृससं जगाद, त्वं लेवीयेभ्यः कथय तान् इति वाक्यं वद, २४ 
दं युप्रदधिकाराधं यं दशमांशं ुष्ठभ्बमदांतंयदायूवम् इखायेल्- २९ 
वंररेभ्या ग्रहव्यथ, तदा तस्य दश्मांश्स्य दश्मांश्म् उत्तालनीय- 
मैवेद्यरूपेण परमेश्चराय निवेदयिव्यय। युष्माकं तदुत्तालनीयं नैवेद्यं २७ 
यद््ःन् प्रति मर्दनस्थानीयशस्यवद् बात्तायन्लोयधनवच गणिष्यते। इत्थं रट 

ययं डखायलवंशाट् यं दश्मांश ग्रहीव्यथ तस्मात् ययमपि परमेशखरा- 

योत्तलनीयं नेवेद्यं निवेदयिष्यय तस्मा परमेशखरीयम् उत्तालनीय- 

नवेद्यं हारोणय याजकाय दास्यथ । युद्यभ्यं यद्यद् दीयते, तस्माद् युयं २९ 

परमखरीयम् उत्तालनोयनवेद्यम् अथत उत्तमात् सव्व वस्तनस्तत्पविचांष्र 

7वेरयिष्यय । तस्मात् त्वं तेभ्यः कथयिष्यसि यूयं यदोत्तम वस्तुभ्य उनत्ता- ३० 
लनोयं नेवद्यं निवेदयिव्यय तदा तल् लवीयानां मर्दनस्थानीयधन- 
वट् बाच्तायन्तीयधनवच गणिष्यते। ययं यद्माकंपरिजनाख तत् सव्वेच ३१ 
भत्तिष्यचय, यस्मात् तद् यश्राकं समाजावासीयायाः परिचय्याया वेतनं 

भवति । तस्माद् उत्तमवस्तने नेवेद्य उत्ख्द्टे तत्कारणादट् ययं किमपि ३२ 

पापफल न भाच्छष्वे, इखायेलवं शस्य पविवीक्षतवस्तूनि युद्धा नापविक्री 

करिष्यन्ते य॒द्ाकं म्टतिञ न भविष्यति| 

क 
१८ ऊनविंश्धऽष्यायः। 

१ राद्दितगाभेक्लना पविचजलकरणं १९ तदव्यवद्ारमधि यवस्था च। 

परम्खरा मूससं इःरःणञ्च बभाषे परमेखर इति व्यवस्थया विधिम् ९ 
अदिश्रत् त्वम् इखायेलवंश्-न् ब्रूहि ते निद्7षां नि्कलङ्कां खनूएयुगां ९ 
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१९ ध्यायः । गणना पुस्तकं । २९७ 

९ रोद्ितवणोाच् गां तवान्तिकम् अनयन्त | युयं तां गाम् स्लियासर- 
याजकाय दास्यथ स तां शिविराद् बहिरानीय खसम्मखे क्छेद[{य- 

४ प्यति । इलियासरयाजकः खाङ्ल्या तस्याः किच्चद् रुधिर ग्टहीता 

५ समाजावासस्य सम्मखे तत सप्तूत्वः प्रत्तेपए्यति । तस्यट्रासाग्ण 

दाहिष्यते ऽयात् तस्या गोमयेन साकं चम्ममांसरू{घराणि द्ादिष्यन्ते | 

९ याजक ण्रसका्ःणसेव्टणं सिन्दुरवगं रोम चादाय गादाडहाभ्निमध्ये 
ऽ निक्तेप्यति । तता याजकः खवसनं चत्वा कायं जलेन सखापयिष्यति ततः 
८ शिविरं प्रवेच्यति तथापि याजकः सब्ां यावद् चश्च भ॑विव्यति।यो 

नर स्तां द्ाइयिष्यति सोपि खवसनं तायेन च्तालयिष्यति कायं जलेनं 

€ खापयिष्यति च तथापि सख्यां यावद् अशुचि भविष्यति । कथन खचि- 
तट् गाभस्म संह शिविरवदिस्थस्चिस्थाने निधास्यति, खचिशछत्ता- 

यां तद् इखायल्वशोयसमाजाय स्थापिष्यते तत् पापपरिव्कद् 

५० भवति । तद्गोाभस्मसंग्राइकोा नरः सखवसनं च्तालयिव्यति तथापि 

सन्ध्यां यावद् अश्वि भविष्यति । इखायेल्वंश पति तन्मध्ये प्रवासि- 

विदश्िनिः प्रति चेष नित्यविधि भविष्यति। 

६९ यः कञ्चिन् मनुष्यस्य कुणपं स्पृशति स सप्त दिनान्यतुचि भविष्यति । 
१२ सदटतीयदिने तज्नलेन खं परिव्करिव्यति सप्तमेऽङ्कि स सुचि भविष्यति 

किन्त यदि ठतीयेङकिखंन परिष्करिष्यति तदस सप्तमेऽङ्ि खुचिनं 
९२ भविष्यति । यः कखन मानुषस्य कुण्ं स्ष्ाखं न परिव्कगाति सपर- 

मेश्स्यावासम अखुचिं करोति स इखायेलवंप्राद उच्छेत्स्यते, यस्मात् 

तदुपरि परिव्कारि तावंन लिप्तं तस्मात् सोऽचि भविव्यति तद. 

१४ श्युचित्वं तस्मिन् चिर स्थास्यति | दूष्यमध्ये मानषे ग्टते तदीयेयं 
व्यवस्था, तद्रव्यं पविश्रन्ते टष्यमथ्यवत्तिनख सव्वं लोकाः सप्त 

९५ दिनान्यसुचयेो भविष्यन्ति । आच्छादनबन्धनयो रादिव्यान्म॒त्तां सव्वे- 
१६ उव्यमप्यखुचि भविष्यति । यः कन त्ते खङ्धेन हतस्य वा गटतस्य नरस्य 

कुणपं वा नरास्थिवा कुण्याधारं स्पृशति स सप्त दिनान्यग्रुचि 

९७ भविष्यति । अखुचेजंनस्य छते तस्य दग्धबलेः किच्विर् भस गडीत्वा 
१८ पचे निधाव तदुपरि प्रखवण्तायं दातव्यं । ततः श्ुचिरेको नर खसा- 

वहणं ग्टदीत्वा तोये मज्जयित्वा तदष्योपरि तचस्यरूव्वपाचापरि सर्व्व 
लाकापरि चास्थिवा इतं वाम्रतं वा ्सण्णन स्पषरता जनस्यापरि च तत 

५९ प्रत्तेप्यति । इत्थं दतीयदिने सप्तमदिने चश्चेरूप्ररि खइचिलोकन तस्मिन् 
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२६८ गणनायुस्तकं । २० अध्यायः | 

प्रचिक्ते सति स सप्नमेऽङ्ि खं परिष्करिष्यति खवसनं च्तालयिष्यति ताये 

खास्यति च तेन सब्यायां सुचि भविष्यति । किन्तु यो नरोऽखचि भूत्वा ९० 

संन परिष्करोति स समाजमध्याट् उच्छेत्स्यते यतः स पस्मेश्वरस्य पृतं 

स्थानम् अचि छतवान यदुपरि खुचिछत् तायं न त्िप्तं स रख्वाखुचिः। 

तान् प्रति निव्यपिधिरयं भविष्यति वः शखुचिक्त् तायं प्रत्तिपति स१ 

खवसनं त्तालयिष्यति, यख सुचिक्त् दावं स्ृरएति सापि सन्ध्यां यावद् 
चछ्पुचि भविष्यति| अग्ुचिजनेन यत् सागश्यते तदग्राचि भविष्यति, यः ९२ 

पाणो तत् स्पशणति सापि सन्ध्यां वावद् श्चि भविष्यति। 

५ 
२० विंशाऽध्यायः। 

मरियमा ग्टत्यः₹ दखालवशस्य वाग्यद् ऽ मखाद्ण्डनाखननात् शस्लात् तायाज्ञम 

मसेद्दाराणे प्रति परमेखरस्यासन्तष्िः ९४ इदोम्र्शेन यातुं मससः प्राथना २२ 

द्टारपव्वतर₹ाराणस्य प्तय खपषङर् र् न म्डातञ्च। 

अनन्तरः प्रयमे मासीखायेलवंशीये सनव्बंसमाजे सीन्प्रान्तरं गत- 
ति लाकाः कादेशे न्यवसन् तचव मरियमि मतायां तत्ष्मष्रानं बभव | 

तच समाजाय तावं नासीत् तस्माल् लाका मूसाद्ाराणयोः प्रतिकूलं 

मिलिताः मृससा साक वाग्युं कुव्व न्तस्तं कथयामासुः, हा, परमरस्य 

सम्मुख असमद्धुाटणां मरणसमये वद्यस्माकं मृतिरभविव्यत्। युयं असा- 
= 

कम् अस्मत्पश्रूनाच्चमरणाथं कुतः परमेश्रस्य समाजम् खततप्रान्तरम् 

अनतवनतः खतत् कुख्थानम् आनेतुम् अस्मान् मिसरः कुत वददिरान- 
यतं? इद् बीजवपनस्येदुम्बरद्राच्तादाडिमानाच्चन स्थानम् अच पानां 

तोयमपि ना्ति। ततो मृसद्धारोणो समाजस्य सम्मुखात् समाजावास- 
दार गत्वा न्युज पतितो तेन तयोः समोपे परमेश्वरस्य तेजः पराकात । 

अनन्तरः परमेखये म्ससं कथितवान, त्वं तव भ्नाता हारोणछ यदि 

हील समाजच्च मेलयित्वा तदद्िगाचर खतं रलं भाषेथां, तस्मात् 

स खीयतायानि प्रखावयिव्यति। इ्व्थं त्वया्लाज्जनले निःसारिते समा 

जीयास्तत्परणवखख तत् पाययिष्यन्ते | ततो लब्धाज्ञानुसारता मृससा परमे- 

1 

प 

© 

# 

< 
५ 4 ५ (० = ज * 

धरस्य सम्मृखाद् यच्छं दीतायां मृसादारोणा शलान्तिको समाजं मेल- १० 
यामासतुः । अनन्तरः मृसास्तान जगाद, हे कलहकारिणे निशामयत 
यूयं, खतच्छलमध्याट् यु्रदथैः सलिलमावाभ्यं किं निःसारयितचयं? 
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२० चऋध्यायः। गणना पर ्तकं । ९६६ 

९९ अनन्तरम् उत्तालितकरेण मूससा परोल दिछत्वो यच्छा इते बङलतायानि 

प्राखवन्, ततः समाजस्तत्यएवञख पपुः। 
९५२ परमेखसा म्ससं हाराणद्च नभाषे यवां इखायेलवंशस्य समत्तंमां 

सम्मानितुं मम वाचं न प्रयतं, तस्माद् अदं ण्तस्मं समाजाययं दें 
९३ दास्यामितदेष्णसन युवाभ्यां पवेश्यिष्यते। तानि मिरौीवाया (विवाद- 

स्थानस्य) तोयानि यत इखायेलवंशाःपरमेखरेण समंव्यवदन्तसच तेषां 

मध्ये सम्मानं लब्धवान् 

९४ अनन्तर मूसाः कादेश्ाट् रदोामीयराजसख समीपं दूतैः कथामिमां 
प्रेषयामास तव श्वाटलाका इखायेलवंष्ा इमां वाचं कथयन्ति ये सी 

५५ अस्मान् प्रत्यघटन्त तान् तवं वेत्सि । अस्माकं पिट्टघु मिसद्शं गतेषु वयं 
बङ्धदिनानि मिसदंशे न्यवसाम, तता मिखीयलाका असमान् अस्मत्- 

९६ पितंख परति कुत्ितं यबाहरन् | तस्मात् परमेखरसल्िघधा पाधित- 

वताम् अस्माकं ब्द सखखत्वाखटूतं पेव्यास्मान् मिसरः वह्िरानयत् 

९० इदानीं पश्य वयं तव दश्यसीमास्थकादश्रनगरे तिद्धामः। धुना 

त्वं खदेशमध्ये नास्मान् यातुम् अनजानोद्यीति वयं विनवामदहे, वयं 
तव शस्यच्तेचेण ात्ताच्तेचेण वा न यास्यामः प्रहितायच्च न पास्यामः 

वीवलं राजमार्गेण यास्वामः, यावत् तव सीमां नेत्तरानस्तावङ् 
९८ द्च्िणं वामं वा न परावत्तिव्यामद्े। तत इदोमीयोा राजा तानवदत्, 

यु्नाभि म्म देष्टेन न गन्तव्यं, गमने छते यद्माकं विरूद्धम् अदह- 
९९ मसिमादाय यास्यामि । तत इखायेल्वंष्राः प्रत्यवदन् वयं कोवलं 

राजमार्गेण वास्यामः, अस्माभिर स्सत्पशभिव यदि युद्माकं पानीयं पीयते 
तदहि तन्मल्यं वयं दास्यामः कवलं पान्यवद् वयं यास्यामः किमप्यन्यत् 

° न करिष्यामः| तदा स प्रत्यचे यद्माभिन गन्तं, तत स्दोमीवाराजा 

९२९ बडलाकानाद्ाय मदहाबलन तषां प्रतिक्रूल वह्िरागतवान। इत्थम् 

ददोमोयराजेन खसीन्ना यातुं वारिता इखायेलवंश्ास्तस्य समीपात् 
परावदतिरे। 

२२ अनन्तरम् इखायेलवंए्ोयोा निखिलसमाजः काटशत् प्रस्थाय डहाणा- 

९२ विम् उपतस्ये । तदानीम् इदामदशस्य सीमान्तिकस्ये दारपव्वेते 
९५ परमेखरो मूससं हारोणच्च जगाद, हाराणः खपिटलाकेः समं संया- 

दिव्यते यं देशम् अद्म् स्खायेलवंष्राय दास्यामि तंदोशंस न परवेच्यति, 
९५ यस्मात् युवां निरीवाम्बनोा निकटे मदाज्ञां लद्धितवन्तो ¦ त्वं हारों 
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२७० गणनापुस्तकं । २९२. ऋअध्यायः। 

तदपत्यम् स्लियासरच्च ग्रहीता दाराचिष्टङ्म् आराहय) हारों २९ 

सवीयवसनानि सन्त्याज्यं तत्सृतम् इलियासरः तानि परिधापय, पञ्चाद् 

हाराणस्तच स्थाने म्टत्वा खयिदटलाजः समं संग्राडिष्यते। तता मसाः २७ 
परमेश्राल्नसारात् सव्व कम्मस्रतवान् त सव्वससाजीयानां समत्तं 

दारागरिम् आरूरडः । मृसा इाराणं खोववसनानि सन््याज्य तत्सुतम् २८ 
इलियासरः तानि परिघापयामास तता हारेणस्तच गिरेः टङ्क ममार, 

तता मृसा इलियासरञछच पव्वताद् अवारोाहइतां | हारेण मृत इति ९९ 
च्ञात्वा सन्न समाजीया अयाद् रखायेल वंशाः सव्यं दाराणस्य छते चिंशद्- 
दिनानि यावत् सखुखचुः। 

२९ एकविंशाऽष्यायः। 
६ दम्म्रायां किनानोयानां मारणं ४ लाकानां वाग्खद्कारणाद् ज्वालकसपप्ररणं ॐ 

पित्तलोयसव र्प्राति दृष्टिकरणात् तषां खास्थं९० दखःखेललाकान। याचा ९९ सोदडान- 
राजस्य पराजितलं ३३ अगराजषय पराजितलञ्च। 

इखायेलवंष् अथारोममागंणागच्छन्ति इति त्वा दच्तिणप्रदेश्एवासो १ 

किनानीये ऽसादस्य राजा तेषां पतिकूलं युयोध तषां कतिपयान् 

लाकान् त्वा बन्धोचकरार च। तत इखायेल्वंश्ः परमश्वरम् उइिश्य ९ 

प्रतिश्र्य कथयामासुः, यदि त्वम् णतान् च्यस्माकं करेषु समपंयसि तहिं 
चयं तेषां नगराणि समलं उच्छद्यामः। ततः परमेश्र इखायेलवंशी- इ 

यानां प्रा्येनायां मना निधाय तान् किनानीयान् तेवां करेषु समपे- 
यामास, तत इखायेल्वंशस्तान् तेषां पुराणिच समूलम् उद्द्किनत् 
तस्य स्यानस्य नाम च इम्मां (समूलो च्छिन्नामिति) चकार | 

अपरः तेषु हदारगिरेर् ब्दोमदेशं परिवेष्ितुं सुफाणवगामिपयेन ५ 
पस्थितेषु पथखमः7त लाकानां प्राणा खरज्यन्त। तते लाका इखस्सय ५ 
मृससखख प्रतिक्रलं वक्तमारेोभिरे यूयम् अस्मान् प्रान्तरो मारयितुं 
मिसरदेश्रात् कुता वद्धिरानयत? पश्चतास्नाकम् पूपः पानीयञ्च न 
विद्येते इदः लघ्वन्नम् अस्माकं प्राणेभ्यो न रोचते। तदानीं परमेखसा $ 
जनानां मध्यं ज्वालयित॒न् भुजगान् पेषयामास ते लीकेषु देषु 
ङखायेलवंशस्य बहा लाका अन्रियन्त | 
ते लाका मूससेऽन्तिकम् आगत्य बभाषिरे वयं परमेश्वरस्य तव 9 

व प्रातिक्रुल्यगदनेन कलुघम् अकाश, परमेखखरोऽस्माकं निकटाद् 
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२९ अध्यायः । गणना पुस्तकं । २७१ 

भुजगान् ख्तान् नयतु तस्मिन् त्वमिदं पाथेयख, ततःस लाकानां छते 

८ प्राधेयाञ्चक्रो । तदा परमेश्व मृससं गदितवान्, त्वम् रकं ज्वालयिता- 
रम अददि निम्माय वेतारूपरि ख्यापय, तस्मात् सपददा यः कित् 

< तं पति निरीत्तिष्यते, स जीविष्यति । तदा मृखाः पित्तलस्य एदाकु 
निम्मीव केतोरग्रे स्थापितवान, ततःसपदद्छा यः कञ्चित् तं पित्तलीयं 
विघधरः प्रति निरेच्तत सोाऽजीवत्। 

६० इखायेल्वंश यात्रां छत्वा वाते शिविरं स्थापयामाघः। यवोतात् 
६९ यातां करत्वा रब्यद वदि शि मायावस्य सम्मृखस्ये प्रान्तरे इयो-अवारीमि 
६९ शिविरं स्थापयामासुः | तस्माद् वाचां छृत्वा ते सेरदापत्यकायां शिविरं 
९द स्थापयाञ्चक्रः। तस्मात् याचां छत्वा इमारौीयाणां सोमानिगतप्रान्तर- 

स्थिते अणानपारे शिविर खापवामासुः, यस्माद् चणाननदा मोावा- 
१४ वोयार्नां इमारीयाणाच्च मध्यवर्ती मायावदेग्स्य सोमासोत् । तेन 

परमेश्वरस्य युदधपुस्तक इदं लिखितमास्ते यथा| ~ 
चक्रावातेन वाद्धेवम् अणान्खोतत्तटानि च। 

९५ आराख्यनगरीगन्त्री मायावस्य सीमाख्िता। 

निन्ना श्वः खातसा सिक्ता तेनेतानि जितानि डि॥ 

१९ तस्मात् ते वैराटं क्रपस्थानं ममागताः। त्वम् अचर लाकान संग्टडा- 

णां तेभ्य्तायं दास्यामोति वाचं परमेशखरोा यच मूससम् अवोचत् 
१७ तदिदं बेराख्यं स्थानं । तदानीम् इखायेलवंष्य इद् गातं जगुः, 

त्वं सम॒त्तिष हे कूप यूयं तमधि गायत। 
१८ अध्यक्तेः स पदिः खातः कुलीनेः खोयवद्धिभिः। 

व्यवस्थायिन आदेशात् सखव पय्यखन्यत। 

९९ ते प्रान्तरात् मत्तानां मत्तानातेा नदलीयेलं नहइलोयेलाद् वामेोतं, 
९० वामोातात् मेयावदोश्एन्तःपातिन्या निन्नभचून्या विशमानस्याभिमखपि- 

स॒गाभिरेः षङ जग्मुः 

९९\ इखायेलवंश्ण इमारोयाणां भूपतेः सीहानस्य समीपं दृतं प्रहित्य 
९२ वच इदं जगदुः, त्वं खदेशेनास्मान् यातुम् अन्जानीह्हि वयं शस्यच्तेचं 

जाच्तात्तेचं वा न परवेच्छामः प्रदः पानोवं न पास्यामः यावत् तव 
९द सीमां नातिक्राग्यामस्तावत राजमागेण वास्यामः | किन्तु सौदानः 

खसौमया इखाये लवं यातुः नानुक्ञाव खसंन्धं ग दीत्वेखायेल्वंप्रेन साकं 
येदं परान्तरः निरगमत्, वहसम् उपस्थायेखायेल वंन समं युयोध च । 
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९९ गणनापुस्तके । रर अथ्यायः। 

तत रखायेल् वंश्रीयाः खङ्गधारेस्तान् ताडयित्वारौनमारभ्य यन्बाकं यावद् २४ 
अथादट् म्मानवंशीयानां स्थानं वावत् तस्य दैश्रम् अधिचकरुः, यखगद् 
अम््ानवंष्यौयानां सीमा गा८सोत् । इत्यम् इखायेलवंष्रास्तानि २५ 

सव्यीणि पुराणि करतलीललव् इमारीयाणं सर्वषु पुरेघ ह्िववोानि 
तच्निकटश्य सव्वषु पुरेषु चन्युवास । तट् इषवान डभोारीयाणां राज्ञः २९ 
सीद्ानस्य नगर्मासीत्, स सीद्ेना मावावीयस्य व्वंराजस्य प्रति- 
कूलं युद्धा अणानं यावत् तस्छ स्वदेशं तस्य कराभ्याम् आअदतवान् । 
तस्मात् कवयः कथयन्ति, यया ४. 

अयातद्िख्वानं युयं सीहाना यत् पुरन्तु तत्। | 
सुनिमाव पनव्वार् वयमासाद्यामङहे। 

हिष्वेनोऽभििं जियाय सीदहानेा नगरात् शिखा। २८ 
मःयावीयारपरं चाणोन् तीरस्थभ्टगुमादहत्। 
दे मायाव् तव सन्तापः किमाष्दासा व्यनश्यत । ९२९ 

सनारिभूपसीदोनः करयाः स पलायितान् 
सुतान् समपंयःमास तथा नन्दौक्ञताः सुताः। 
विनं दीवनं यावद् हिवन नः रादइतैः। ६० 
नापदं मेदिवास्थं ते यावच्छित्राञख्च सव्वे्टः। 

इत्यम् इखायल वंश डमारीवदं शे वस्तम् अरभे। मृससा वासेरनगरं ३९ 

निोत्ितुं लाक परहितषु ठेस्तदीयानि सव्वनगराणि वश्ीहतानि दर 
तचस्था इमारीयलाका टू रीताः। 

पश्चात ते परत्य वा्नदशस्य पथा जग्गस्तता वा्टनीयः भूपतिर् ३ 

यओगस्तदायाः सर्व्वं लोकाश्च वदिरागत्य तेषां परतिकूलं येडधम् डचियिं 
जग्मुः। तदा परमेरो मूससम् उवाच दम् खतस्मान् मा मेवी, चस्माट् २४ 
स तत्यव्व॑प्रजा देख तव करेमवा समर्पितः, त्वं हिष्वोनवासिनम् 
डमासेयराजं सीहानं परति वथा कछतवान् र्नं पव्ययि तथा करि- 

व्यसि । तता यावत् तेषां कोप्यवशिद्छा नातिष्त् तावत् स तस्य पुच्ला २५ 
लाका तिस्ताडि तास्तस्य दे शाऽप्यधिरतचख । 

9 व 

१२ दएवम्ाऽव्यायः। 

९ मायावस्य समोपम् दखायेलवं शस्य यानं ₹ विलियम प्रति वाकाकस्य दूतत्रेषणं ६५ 
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२२ अध्यायः। गणना पुस्तकं | | २७६ 

द्विदुलप्रषणं विलियमस्य याचा ९९ तस्य प्रत्यूदकरणाथं परमरस्य दूतस्यागमनं 
वालाकंन विसियमस््यातिण्यञ्च। 

९ पाद् इखायेल् वंशा यातां रत्वा चिरीदेः समीपे यदनस्य पृव्वं- 

पारे मायावीयप्रान्तरे शिविर स्थापयामासुः। 

९ इखायेलवंश्र इमोारीयान् प्रति यद्यद् ्वदृतवान् तत्सिणारस्य पुत्तो 

₹ वालाका ददश | तेषां लाकबाडल्यात् मोयावोयमहीपतिर्न्तां भौ- 
५ सूतां प्राप्त इखयेलवंशात् मट् उदिवेजे च । तस्मात् मायावीयो ग्धूप- 

तिभिदिवनोयमुख्यान् वदत्, च्ेची यट णानि वथा गवा ग्रखन्ते, तया- 
सचतुष्पाख्जीःयाजि सव्वीणि लोकनिवहेनानेन य्रसिष्यन्ते। तदा सि- 

५ प्पोरखता वालके मायावीयानां सानासीत् । अतः स वियोरतस्य 
विलियमस्य समक्तं तव्नातेजन्मभ्रूमिं फरातनदीतटस्ं पियोरनगरसं 

दूतान् प्रदित्य तम् समाम् खाक्ानवाचं जगाद, पश्यो लोकनिवहा 

मिसर देशाद् वददिरागमत्, सो ऽवनौीमण्डलम् च्छ्य मम सम्मुखे 
विद्यते | खद निवेदयामि इमे मन्ता बलवन्तस्तस्मात त्वमिदानौम 
र्त् मत्क्रत णतान् जनान् अभिश्पख, तेन जयिना मया तान् दृशद् 

दूरयितुं शच्छते, यतस्व यस्म आशिषं ददासि स रख्वाशोःप्राप्तः, यस्म 

ञ्च त्वं श्राप्रं ददासि सरण्वाभिश्प्त स्व्यं जानामि । पश्चात् माया 

वीया मिदियनोयाश्च मस्यननाः पारिताषिकं करे कत्वा प्रतिर, 

८ विलियमसमीपम उपस्थाय वालाकस्य वाचं तस्म कथयामासुः। वत 

स तान् प्र्यवाचत् युयम् अद्य रजन्याम् खच स्थाने तिरत, पर्मेशखरा 
< मां यद् खदेच्छति तदहं युश्रान् वच्यामि। तदा मोयावीया अभ्यक्ता 

९० विलियमेन साकं प्रावसन्। खरो विलियमम् उपस्थाय तमवदत् 
त्वत्छदिता इमे लाकाःके? तदा वि'लयम डंश्रं गदितवान् माया- 
बोयसजः सिप्पोरसुतो बालाक इति कथयित्वा मम समीपं लोकान् 

१९ प्रेरयत् , पश्य यो जननिवदहेा भिसर्देशाद् वहिरागच्छत् तेन देश 
च्ाच्छाद्यते, तस्माद् इदानीं त्वम् खागत्य मत्छृते तान् लाकान् शप, 

९९ तेनादं तान् पराजित्य टूरयितुं शच्छामि। तत इंखखररोा विलियम 

बभाषे, त्वं तः समं मा गच्छ तान् जनान् मा शपख च, यस्मात्त अखाणोः- 
९३ पाचाणि | तता विलियमः प्रातरूत्थाय वालाकस्याध्यत्तान् अवादीत्, 

यूयं खदेषं यात, यस्माद् युश्माभिः साकं मम गमनं परमेश्वरस्य 
९४ न सम्मतं | तत मावावोया अध्यक्ता उल्याय वालाकस्य समोप 
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२5४ गशमा पुस्तकं । 2९ च्छध्यायः। 

गत्वा प्रावोचन् अस्माभिः साकम् आगन्तुं विलियमेन न खौकछतं | 
तता वालाकस्तेभ्योऽधिकान् सम्मानितांखान्यान् खथ्यत्तान् प्रेरया- ९५ 

मास। ते विलियमसमीपम् आगत्य तमवेचन्, सिप्योरस्य छता वालाक ९९ 
इति वाचं वक्ति, निवेदयाग्यद्धं मम समीपम् अगन्तुं तव कञ्चन विन्न 
माभवतु | अहं त्वाम् चतोव सम्मानादं करिष्यामि यद्य दाज्ञापयिष्यसि ९० 
तदेव करिष्यामि च, अतोहं विनये त्वमागत्यलाकानेतान् मत्छते एपख । 

तता विलियम वालाकस्य दासान् प्रत्यवदत्, यद्यपि बालाक रूप्यैः १८ 
सर्गो ख पी निजवेष्म मद्यं दद्यात् तयापि न्तुजेण महता वा कम्मणा 

निजप्रभोाः परमेश्वरस्य निदेशं लद्कितु मया न शच्छते। तेन निवेद्- ५५ 

याग्बद्ं युयमप्यच स्थाने निशां वापयत, परमेश्वरो मद्यं पु नयेत् कथयि- 
स्यति तदहं युद्मान् ापयिष्यामि। तत इश्वरो सरुजन्यां विलियम- ९० 
समीपम् उपस्थाय तं गदितवान्, ते जना यदि त्ामाङ्ातुम् खागत- 

वन्तस्तदिं त्वयोव्याय तेः साकं यातुं च्यते, किन्तु मया तुभ्यं चत् 
कथयिष्यते तदेव त्वं करिष्यसि । तता विलिवमः प्रातरुत्थाय खग- ९९ 

द-भीं सच्जयित्वा मोवा वी याध्यच्तगणेन साकं गतवान् 

अनन्तरः तस्य गमनाद् इश्वरस्य क्रोधे प्रज्वलिते परमेश्वरस्य दूत- २२ 

स्तस्य प्रतिकूलः सन् रिपुरिव तस्य त्मनि तस्था, तदा खगर्दग्यारूए 

स दाभ्यं दासाभ्यां समं याति। तदा गदभ वत्ममध्ये दण्डायमानं ९१ 

निम्कोषासिकरं पस्मेश्वसस्य दूतं विलाक्य वत्मनो वद्िभूय च्तेचं 

जगाम, तता माममानेतुं विलिवमस्तां गर्दभं पजदहार । अपरं पर्- २४. 

मेखस्स्य दुत उभयचर प्राचौरयुक्ते जाच्ताच्छेचस्य सङ्कोगेमारभे तद्यो । 
तता गद्भ्या परमेश्वरस्य दूतं विलोकय प्राचीरे खगाचं घृष्टं, तेन २५ 
प्राचीरे विलियमस्य पादघ्णे जाते स युनन्ताम् खदइतवान। परमे- २९ 
रसस्यदूतः पुनः किचिदग्रं गत्वा दत्तिणे वामे वा परावत्तेनाय यच 
स्थानं नास्ति तादृशे सङ्चिते वत्मनि सखितवान् | तदा गदभी रऽ 

परमेश्वरस्य दूतं दृष्टा विलियमस्य नीचश्चूमा पपात, तेन विलिवमस्य 

करा पज्चलिते स यथया गद्भोम् अजघान। तदा परमेश्वरेण गर्द्भ्धे ९८ 

वाक्साम्ै दत्ते सा विलियम जगाद मयातव किम् अपराधं यत्तं 
मां चिः प्रहृतवान्? विलियम गद्भीं गदितवान् त्वं माम् अवजा- ९९ 
नासि, मम करे यद्यसिररूछस्यत् तदि त्वाम् खधुनेवाहनिष्यम् । पञ्चाद् ३० 
गदभ {वलियमं प्रोक्तवती ख जन्म त्वम् अद्य यावद् यदुपरि 
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९३ ध्यायः। गण नापुस्तक। २७५ 

समारोषशसि तवाहं सा गदभ नास्मि किं? त्वां प्रतीदटग् यवद्र्णं 
२९ किं मम निसगः? ततः स गदितवान्, नहि । तदा परमेश्वरेण 

विलियमस्य नेचयोः परसन्नीकतयेः स वत्मेमध्ये तिषन्तं निष्कोषासि- 
९२ करं परमेश्वरस्य दृतं दद्र, ततः स तं प्रणम्य न्युः पपात। तद 

परमेश्वरस्य दूतस्तं जगाद, त्वं निजगदभों कुता वारचयं प्रादरः 
पश्यादं तव रिपिवट् वहिरागमं यता मम स्तात् त्वया कुमा 

२९ गम्यते। गदभ मां विलोाक्येद वारय मम सम्मुखाद् विमुखाभवत् 

यदिसा मम सम्मखाद् विमुखा नाभविष्यत् तद्दि मया त्वमेवाहनिष्यघा 
९४ सा चारच्िष्यत । तदा विलिवमः परमेश्रस्य दूतम् अवोचत्, मया- 

पराध, त्वं मम विपरीतं वत्मनि तिष्टसि तन्मया न ज्ञातं, किन्त्वधुना 
९५ यदि त्वम् असन्तुरोा भवेस्तद्यंं पराखत्य यामि | तदा परमेश्वरस्य 

दूतो विलियमं बभाषे, त्वमेतैः साकं यातुं श्रोषि, किन्त्वद्धं यां वाचं 
तुभ्यं कथयिष्यामि त्वं तामेव कथयिष्यसि । तता विलियम वालाकस्या- 

ध्यक्तैः साकं जगाम । 

६९ पश्ाद् वालाका विलियमस्यागमनवात्तां खत्वा देशस्य सीमाया 
प्रान्तस्िते $णानीयप्रदशस्थे मावयावीयनगरे तं सात्तात् कत्त गतवान् | 

३७ तदा वालाकोा विलियमं गदितवान, खद्दं त्वाम् अङ्ातुम् अतीव 

यल्नेन किं लोकान् न प्रेषितवान्? तस्मात् त्वं मम समीपं कुता नागतासिटे 
द्न् त्वां सम्मानार कत्त किं म्या न शक्यते? तता विलियम वालाकं 

पल्यवादौत् पश्चाभ्रुनापि तव समीपम् गतेन मया किं किमपि वक्त 
३९ कयते? रंखरो मदास्येयां वाचं दास्यति सेव मया वक्तव्या। तते! 
४० विलियम बालाकेन समं गत्वा किरियोत्-षोतम् उपतस्ये। वालाके 

गमेषान् श्ेदयित्वा विलिवमस्य ततसङ्किनाम् अध्यक्ताणाच्च समीपं 
पेघयामास। 

9 4 # 

२२ चयाविंश्ऽध्यायः। 
९ वाभ्लाकस्य बलिदानं विललियमस्य प्रथमा कथा ६४ अन्यस्थान वलिद्ानं विलि - 

मस्य द्वितीया कथा २५ वालाकस्यासन्ताषः ९७ ्यन्यस्थानं गल्ला तस्य षलिर्ानञ्च । 

९ प्द्ूवे वालाकोा विलियमं ग्टद्ीत्ा लकानां परिसौमां दश्रयितुं तं 
वाल उद्चस्थानम अरोष्याद्धकार तदा विल्ियमा वालाकं जगाद 

ल्लम् अच स्थाने मतरृते सप्त वैदी निम्मोपय, सप्त गावत्सान् सप्त मेषां 
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चे 

[प (स 

श्वासादय । ततो वालाकी विलिवमसय वाक्छानुसारात् तथेव चकार, 
क ज [पि # 9 # ज + विप 

सटा वालाकविलियमावेकेकस्यां वेद्यां रखुकेकं गेावत्सं ख्कंकं मेषम् 
उत्सखटजतुः । तती विलियम वालाकं गदितवान् त्वं निजदामस्य 
सन्निधो तिष्ट, द्धं यामि चेत परमेश्वरो मां साच्तात् करिग्यति, 
समां यद् ्ापयिव्यति तददं तुभ्यं कथयिष्यामि । ततः स उच्चश्ानं 

मतः | तदा डशवरेण विलियमे साच्तात्रूते स तं बभाषे, द्धं सप्त 
सेदीनिम्मितवान् रककस्यां वेद्याम् रखकैकं गावत्सं रुकेकं मेष 
समुतख्दवान् ¦ तदा परमेश्वरे विलियमस्थास्ये वाचं दत्त्वा तस्मै 
कथितवान्, त्वं वालाकस्य समीपं परारत्य गत्वा तमिमां वाचं वद | ततः 

स॒ तत्समोपं परारत्य गतवान् तदा वालाका मायावोया अध्यत्ताख 
ॐ 

स्यं हामस्य सच्धिधो दण्डायमाना आसन् | तता विलियम वाणीम् 
आरभ्य कथयामास । 

अनयन् मामरामाद्धि प्राचीख्यगिरि वत्तिनः। 
मायावौीयन्टपो बालाक निगद्य वचनन्त्विदः। 
"मदैः त्वं समागच्छ पापं दहि च याकुषै। 
रहौखायेल्वंप्रजम्यो ऽभिशापं परिदेदि च) 
नाश्पदौशखरे यन्तु श प्यते स कथं मया। 
न शप्रो यः परेशेन ष्यते स कथं मया। 

तमहं परि पश्यामि शिखरात् पव्वेतस्य छि । 

शिलेाचयान्मया तस्य दश्टंनं परिलम्थते। 
पश्य लोकसमू दायम् खातन्त्येण निउत्छति । 
च्यन्यजातीयलाकानां मध्ये न गगयिव्यते। 
याकुवे हि रजःसह्यां क्त कः पारयिष्यति । 
इखायल्तुरथोशमेकं का गरयिव्यति। 
धाम्मिकस्य यथा ग्टत्यस्तथा ग्ट्यभतेन्मम । 
यादृशो चरमावश्था तस्यासत तादशो मम ॥ 

२७६ गणन पुस्तकं । २३ अध्यायः। 

९ 

तता बालाक विलियमाय कथितवान् त्वया मां प्रति किमिद छतं? ९९ 
मम रिपुगण श्प त्वं मयानीतः, किन्त पश्य त्वं तान् सव्वथाशिषं 
भाषितवान् । ततः स प्रतिजगाद, परमेखरो ममास्ये यां वाचं दत्तवान् १२ 
मनोनिधाय तामेव वदितुं किं मम नोचितं? वालाकोा गदितवान् ९२ 
अद्ध निवेदयामि, त्वं यस्मात् स्थानात् तान् द्यु प्रा्यसि, किन्त 
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शद अध्यायः गणनापुस्तकं । २७७ 

तेषां सन्य इषुं न प्राप्य प्रान्तभागमाकरं बदु प्राप्यसि तादृशम् अन्य 
स्थानं मया सदागव्य तच स्थित्वा मत्ङते तान् एपख | 

१४ ततो वालाकस्तं पिषगागिरेः एषटस्थितं प्रदरिच्तेचं नीत्वा तच 
सप्त वेदी निंम्मैमे, र कैकवेद्याम् केक गावत्सं णकेकं मेषद्च समत्ससजं। 

१५ स वालाकं गदितवान् अद्धं यावत् तच स्थान ड्रः साच्तात् करामि 

५९ तावत् त्वमच खदहामस्थाने तिर । पश्चात् परमेखरोा विलियम साक्तात् 
र्ट तद्ाख्े वाचं दत्त्वा तमवादीत् त्वं वालाकसमीपं पुनगत्वा वाचमेतां 

५७ ब्रुद्धि । ततः स तस्य समीपम् उपस्थितवान् तदा बालाक माया- 
वीयाधिपतिभिः साकं खीयद्धामस्य समीपे स्थितवान् , तदा वालाकस्तं 

९८ पप्रच्छ परमेश्वरः किमुक्तवान् ? तता विलियमा वाणीम् च्यारम्य जगाद, 
हे बालाक त्वं समुत्थाय जवं कुरू साम्प्रतं । 
सिप्यारस्तनय त्वं मे वाक्ये मनो निधेहि च। 

६९ न भवेदीश्वर तस्ये मि्याभाषिनरस्य दि । - 
पमखात्तापिमनुष्यस्य सन्ततेः सदृश्णे नहि । 
उक्ता किं नदि कत्तास प्रोच्य साधयिता नदि। 

९० पश्यादमाशिषं दातुं निदेशं परि लब्धवान् । 
वि # [त 8१ निने 

साप्याश्िषं ददा तस्थान्यया कत्तु च्तमे नदि । 

९१ ना पय्थेद श्यते तेन किल्विषं याकुवोाऽन्वये । 
(व => [ख 

इखायेलन्वये नव टृश्यते दण्डनीयता। 

आत्ते तेषां सहायो हि प्रभुस्तेषां परख रः। 
ज यध्वनिश्च न्ट पतेस्तेषां मध्ये दि वत्तंते। 

९९ इचखरो मिससोरादात तान वदिष्कत्य चानयत्। 

बलवन्तो हि ते सव्वे मनजा गण्डक इव। 

९३ चता हि याकुवो वंशे मायाशक्ति नं विद्यते। 

ङखायेलीयवंश्रन मन्तं न चवद्कियते। 
प्न कीटशं कम्मं छतं पश्यत बागिद। 
तत्च्वणाद् उच्यते ाकुविखायेलन्वयएवधि। 

९४ उल्थास्यति ग्रगेन्द्रीव पश्यायं नरसञ्चयः। 

गाजाद्थानं करिव्यन्ति ग्टगेन्रा ङवते नराः। 

यावदाखेटलब्यन्तु नदि तेः परिभुज्यते । 
पीयतेखं इतानां न तावन्न शयिष्यते ॥ 
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२७८ गणनापु स्तक | २० ध्यायः । 

तते बालाका विलियमं गदितवान् तवं तेभ्यः शापं मा दा खाशिषच्च ९५ 

मादा: तता विलियम् उक्तवान् परुमेखरो मद्यं यत् कथयिष्यति तत् ९६ 

सर्व्वम् दहं कथयिष्यामि इद कि तुभ्यं नाकथय? 

तयापि बालाक विलियमं बभाषे विनींय कथयाम्यहम्, अगच्छ २७ 
त्वामद्धं स्थानान्तरं नयामि तच स्थाने चेत् मत्ते तान् श्पुम् 
खरस्य सन्ते जायेत | तता वालाका यिश्ीमानाभिमुखं पिघोर- र 
प्रदः विलियमं नीतवान् । तच विलियम वालाकम् उक्तवान् अच ९ 
स्थाने सप्त वेदी निंम्मादि, मत्कते सप्त गावत्छान् सप्त मेषान् खासा- 
द्य । तदा वालाकरा विलिवमस्य वाक्यान् सारात् परतिवेदेकेकं गोवत्सं 
रकेकः मेषम् उत्खट्धवान् | 

छ ह. 

९४ चतुविंशोऽध्यायः । 
९ दृखायेलोय वं ष्सधि विलियम भविष्यद्राक्ये ९* तत्कारणात् तसे वालाकस्य धनं 

९५ याङ्रूवोधं तारादि कमधि विलियमस्य भविष्यद्वाक्ये। 

अनन्तरम् इखायेलोयान्वयायाश्रिषं दातुं परमेश्वरस्य परमा \ 

लुद्धिरिति विज्ञाय विलियमः पृव्वेवत् मायाफलम् अन्वेष्टुं न प्रवत्ते- 
मानः प्रान्तसभिमुखा बभुव। तता विलियमो निजने उन्मील्य निखि- २ 
लान्वयैः समं वासिन इखायेललाकान् ददर्श, अपरं रंसीयात्मा तम् 
ऋधिदितवान् | तदानीं स वाचम् आरभ्य जगाद, ड् 

वियोरुतनयो वाचं विलियम् परिभाषते। 
वस्य पान्मीलिते नेचे आचष्टेस नरा गिरः। 
वचांसि पारमेश्नि निष्णमयति यः पुमान् । ४ 

सव्वेशरक्तिविश्ष्िस्य दशनं लभते च यः। 
प्रान्मीलितदृष्ण तेनामिश्चतेनाभिधी यते । 

याक्रूवन्वय कीटच्ता निवेश्णः सघुषमासतव । ५ 
इखायेल् वंश कीटच्ता आवासास्ते मनोारमाः। 
एथुलोापत्यकावत् ते तटस्थेाद्यानसचिभाः। 
परेश रापितानां ते गुरूणां शखिनां समाः । 
शखिनाद्धैरसाख्यानां कीलालतट वतिना 
तदौयकलसादेव कौलालम् चलिष्यति । ॐ 
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२४ ध्यायः | गगनापुस्तकं | २७८ 

सेच्यन्ते शि तदीयानि वोजानि बङभि अलः | 
तद्राजउन्रताऽगागात् तब्ाज्यञ्च समेधिता | 

= मिसे शात् परेशत्तं वदव्कु् समानयत् । 
खक्गोव स बली श्चुन् ग्रसिष्य्न्यजातिजान् | 
चू रिष्यते तदस्थीनि मेत्छन्ते तच्छरे ख ते । 

९ श्रयिष्यते नतो श्त्वा ग्टगेन््रीव ग्टगेन्नवत्। 
उलव्यापयिष्यते तच स केन मानुषेण वे । 
यस्तस्मा खाशिषं दाता तेनाशीः परि लप्यते । 

येन स श्यते तेन पः समभि ल्यते ॥ 

९० लदानौँ विलियमाय वालाकस्य कोधे प्रज्वलिते स निजकरेग करम् 
जघान | परं वालाका विलियमम् अभाषिर, रिपून् शपः मया 

९९ त्वमानायिधाः परन्त त्वं वारचयं सव्वधा तेभ्य खाशिषं खददाः। सदानीं 
त्वं खस्थानं पलायख, मया त्वं ग्टशं संमानिव्यसे इति चिन्तित वानद्, 

९९ परन्तु पश्य परमेश्वरः सम्मानलाभात् त्वां न्यवारयत् तता विलियम 

वालाकम् अवेचत् वालाकेन देमरजताभ्यां परिपूर्े निजभार्डागारे 
मद्यं पदत्तपि निजेच्छया भद्रमभं वा कत्तुमदं परमेश्वरीयाज्ञां लङ्धितुं 

९६ न प्रार्य; परमेश्वरा यद् वदिष्यति तदेवां करिव्यामीति वचो मया 
९४ किं त्वतप्रेषितद्रतेभ्धोऽपि नावादि? इदानों पश्याद्ं निजजातीयानां 

सच्निधिं यामि, र्डि लाका इमे शषयुगे त्वदीवलेाकान् प्रति यत् करि- 
स्यन्ति तत् त्वां विच्ापयानमि। 

९५ अनन्तर स वाणीम् आरभ्य कथयामास 

वियोरस्यात्मजो वाणीं विलियम् प्रत्रवौति दि। 
दि घरोन्मीलिते यस्य तेन पुंसा निगद्यते । 

९९ य ङखसोयवाक्वानि निष्एमयति मानवः। 

सव्वश्क्तिविश्िस्य दशनं लभते च यः। 
प्रोन्मोलितदृश्ण तेनाभिश्चतेनाभिधीयते। 

९९ मया स रच्यते किन्तु साऽधुना नोापतिद्ति। 
मया लभ्या डि तदुष्िः परन्तु निकषा न दि। 

तारका वाकुवो मध्याद् उदयं प्रकरिव्यति। 

इखायेलन्वयादेकः पात्पद्य राजद्ण्डकः | 
मायावोयस्य पाञ्ेस्य समाघातं करिष्यति । 
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८० गगनापुसतकं । २५ अध्यायः। 

विराधकारिणां व्रं सर्व संहरिव्यति। 
इ्दोाम् तेषां मनुव्याणाम् अधिकारो भविस्यति । ९८ 
सेयीरास्ये सिपरदशस्तेरेवाधिकरि व्यते । 
मदावीरडवाचारीखायेलवंश्टा भविष्यति। 
याक्ूवतः समुत्पन्नः शासनं प्रकरिव्यति। ९९ 
तेन व्यापादयिच्यन्ते ऽवश्ण्छिपीरमानुवाः॥ 

श्यनन्तरं स अमालेके दृष्टिः विधाय वाणीम् खारभ्य कथयामास, २९. 
अमालेगयमन्यासां जाती नामग्रगश्यकः । 

किन्त शेषे विनंच्यन्ति तदीयनिखिलानि डि ॥ 
अनन्तरं स कनीयान् परति दष्टं विधाय वाचम् आरभ्य कथयामास, ९१ 

निवासन्ते मदागान् नीडमल्ति शिलाच्छये । 
तयापि तावकं नीडं विनाशमुपयास्यति । ध, 

वद्भटूरमश््रर् युद्रान् बन्दीलृत्य डि नेष्यति ॥ 
अनन्तरः सयुनवाणीम् आरभ्य कययामास, ९९ 

ा हा यदा परेशेन कर्मद प्रकरिष्यते। 
तद्र्नीं केन लोकेन जीवनं धारयिष्यते। 
कित्तीमोयप्रतीरादि पोता खगत श्चूरिणः। ९४ 

ञे दास्यन््गराय दुःखानि त्वेवराय वै । 
किन्तु तेस्पि शेषे हि विनाप्र उपयास्यते॥ 

अनन्तरः {विलियम उव्थाय खस्थानं जग्मिवान्, अपरः वालाकोाऽपि २५ 

निज वत्मना जगन्वान् 

२५ पच्चविंशाऽध्यायः। 
९ इखायेलोयलाकानां वासलपरियारदेवाचेनं € सिसः कसव्या्च बधः १० तयाबेध- 

कारणात् पोनिदसस्य पुरस्कारः ९६ मिदियनलाकान् दुःखयितुम् द् अरोयाज्ञा। 

अनन्तरम् इखायेलोयान्वये श्टीमम् अध्युधितवति लाका मोायावी- ९ 
अाभि्योाषिद्धिः समं यभिचारे कम्मंणि प्रवतिरे । यतस्तासां दवपसा- ९ 

द्भोजनाय ताभिनिमन्तिताः लाका भुक्ता तासां देवान् प्रणेमुः । 
स्व्यं ते वाल्पियोदंवासक्ता भवितुं आरेभिरे, तस्माद् इखायेलन्व- 
याय परमेशखरस्य कापः प्रजज्वाल । ततः परमेश्वरो मूससम् सवादीत्, 
त्वं लकानां खभिपनिवद्दं त्वा दिनकर सम्मृखीदछत्य तान. उल्लम्बय, 
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२९ ध्यायः) गणनापुरूकं । द् 

५ तत इखायेलन्वयात् परमेश्वरस्य प्रचण्डः कामो रि व्तिष्यते | तदानीं 
मूसा इखायेलन्वयस्वाधिपनिवदं जगाद, युष्माकम् रुकेकजनेन वाल्- ` 
पिवोर्देवासक्ताः खखलोका दन्यन्तां | 

९ नन्तरं समाजावासस्य समीपे रुदत इखायेलवं प्री यस्य निखिल- 
समाजस्य मुससश्च गोचर इखायेलन्वयस्य जन र्का निजक्तातिनि- 

ऽ वदस्य समीपं मिदिवनीयां नारौीमेकां आनिनाय । तता दारोख- 
याजकस्य पच्च इलोवासरस्य युच्चः पौनिदसस्लद् विलोक्य समाजमध्याद् 

= उत्थाय इस्ते श्नि उहीतवान्। स इखायेलवंशोयस्य तच्जनस्य पात् 

कोषं प्रविश्य तयो दयोर्थाद् इखायेलीयपुरुषस्य तस्या योषित 
गृद्यस्थानं विध्यन् विभेद, तत भ्खायेलवंश्टात् सा मारी निवडते। 

र तयामाग्याये गता लोकात्ते चतुविशतिसदइखाणि। 
५० पञ्चात् परमेश्वते मृससं गदितवान् इारोणवाजकस्य पच्च इकिया- 
९९ सरस्य गुचः पीनिदसो मत्ते लोकानां मध्ये क्रोधेन घज्चलितः सम् 

सखायेलवं श्यत् मम बोधं निवत्तवामास, तेन मया कोधाद् इखायेल्- 
९२ वंशौयलोक्रा न विनाशिताः। तस्मात् लं कथय, पश्याद्ं तस्मै खीयशा- 
९२९ न्तिकरः नियमम् अदां । तेन याजकत्वाधिकारो नित्यं तस्य तदंशपरम्म- 

रायाख स्थास्यति, यतः स खेखरस्य छते क्रोधेन प्रज्वलितवान् इखा- 
१५ येलवंशस्य छते प्रायञ्ित्तं चकार च । इखायेलवंशस्य यः पमान् 

तया भिदियनीयया योषिता समम् अहन्यत स शिमियोानीयानां पिट 

५५ वंश्धिपतिः सालाः पुच्स्तन्नाम सिनिरासीत् । इ तायास्तस्या मिदि- 
यनीयाया योषित खाख्या कसवी, सा र्स्य कन्धा,स खरो भिदियनीयः 

प्रधानवश्ाधिप खासोत्। 

५६ परमेश्वरो मृससमवादीत् लवं मिदियनौयलेकान् क्लिञ्नीडिं ताडय 
१य८्च । यतः प्योरदेवविबयकन छलेन तत्थियोरनिनित्तके मारीदिवसे 

तेषाम् आतमीया या कसव्याख्या मिदियनीया खाजतनबा इता तदि- 

खचकेन च छलेन ते युष्मान् छलयित्वा क्िंखवन्तः। 

[ न 

२९ षड्विंशाऽध्यायः। 
९ सव्वेजनान् संप्यातुम् दंराज्ञा ५ रूखायेलः सव्वेवं शस्य संदा ५९ भूमिविभाग- 

कथनं ५७ रेवोयवंशसंद्या ९७ निखरा निगेतानां मध्य कालबं विडेष्टयश्च विना 
नान्येषां गणितत्वच्च । 
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२ गणमापुसकं | २६ सध्यायः। 

तन्मासैतः पर परमेश्वरः मससं हाराणस्य सुतं याजकम् इलिया- 

सरष् जगाद, यवां इखायेलीवसम!जसयकेकयिदटवंश्ान्सारता विंशति- 

वषोधिकवयक््तान् अयाट् इखायेलीयसन्यञ्रघनन्तग तान् सत्वान् गण- 

यतं। तते मृससं परति परमेश्चसोयादे्णत् मसा याजक इलियासरश्च १ 
विसीद्ाः समीपखययररनान्तिके मेयावीयप्रान्तरं तान बभाषाते, विं 
प्तिदघाधिकवयसकाः सव्व गण्यन्तां । निसदेएन्चिगता इखायेलीय- ५ 

वंश्य डम आसन | 

इखायेला व्येखः घता र्ू्वेनः, तस्य रूवेनस्य सुता खनाकः, तते ५ 

इनाकाद् छनाकीयवश्ः, पल्लतः पष्चुयोयवं्या मवति, दित्राणाद् < 
हहित्रेोणोय वंश्या भवति, कम्मः कर्म्मीयवंश्ये भवति । श्ते रूवेनौीय- ऽ 

वषः, गणिता चिंश्दधिकसप्र्ताधिकचिचत्वारिए्त् सदखाणि। 

पष्नृखत इलौयावः । इलीयावस्य सुता निमूयेला दामे ऽवीसमश्धः 

कारस्य समाजे यद! परमेश्वरस्य प्रतिकूलं विवादम् अकरोत्, तदा « 

समाजे विस्त य दाथनावीरामेा मृसाह्ारोणाभ्यां साकं वदतां 

ताचेतावास्तां | तदा धरास्यं व्यादायदे कारश्च जग्रास, तस्मिन् निवड \. 

जरः व{ङः साङंशतदयजनान् ददाइ ते दरान्तविषया बुः । किन्तु ९९ 
कोार्द्य सन्ताना न मन्तुः 

सखखबंश्न सारात् शिमियेानीय वंशः, निमुयेलात् निमूये लौ यवंश्नः, १२ 
यामीनाह् यामीनीयवंश्ट, याखी नाद् याखीनीयवं शः, सेर हात् सेरद्धी- १ 

यवंशः, श्चालात् प्ली यवंश्षख। खच शिमियेएनीयवंशषु शतदयाधि कडा- ९५ 

प्दि्रसिसहखाणि जना खासन् , 

ख्षसवंश्नुसाराद् गादीयवंश्ाः, सियोनात् सिफानौयवं शः, इमे ६५ 
षगोयवंशः, खनः खूनी यवः, ओष्षेर खष्णीयवंशः, ख्रेर् ररीयवंशः, ९९ 
अदर अरादीयवं शरः, अरेलेर् ष्यरेलीयवंशख । रतेषु गादीयवंशेषु ९८ 
सणितेघु तच पञ्शताधिकचलत्वारि शत् सङूखाणि लाका खासन्। 

विद्कदाः खुताव् खट खओननद्ध, रतावेलाननै किनानरेश् गत | ६९८ 
खखयंश्रानुसासाद् यिद्धदा रते वंश्याः, श्ेलातः शेलायीय वंशः, पेरसात् ९० 
पेस्सीयवंशः, सेर दात् सेर दीयवंश्ख। परसौयवं्रा ख्ते, हितरोशाद् ९१ 

डिपेयीयवं शः, इामूलात् इम् लीयवंशख। रुतेषु यिङ्कदावंशेषु गणितिषु ९२ 
तच संसमया पद्युष्रताधिकषटसप्ततिसदहखागि साका खासन्। 

खस्र्बष्पनुललाखार् इवाखरीयवंश्ः, तालयात् तेलयीयवंश्रः, षूयात् ९३ 
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२९ खध्यायः। गखनापुस्षकं | ९८्ड् 

२५ पुयीयवंश्रः, याश्रवाद् याग्रूवीयवंशः, शिस््रोणात् शिमेीयवंशख।३३त्। 

९५ रख्तेभ्विषाखसी यवंश्ेवु गणितेषु तच संख्यया कतच्रयएधिकचतुःषङिसदइ- 
खाणि लाका खआसन्। 

९९ खख वशानु सारात् सिनूलूनीयवंश्ः, सेरदात् सेरदीय वंशः, ख्लानाद् 
९० ्लानीयवंशः, यदलेलाट् यदलेलोयवंशख । रतेषु सिनृलूनी यवं शेषु 

गखितेषु तच संस्थया पञ्च ताधिकषट्िसदइखाणि लोका चासन् 

२८ खखवंशानुसाराद् यूषफः पुल्ल मिनश्ौफुयिमा । रुते मिनशेवश्णः, 
९९ माखीरादट् माखीरीयवं शः, तस्य माखीरस्य सुता गिलिवदः, तस्माद् 

२० गिलियदात् गिलियदीववंशः । तस्य गिलिबदस्य सन्ताना रखते, 
९९ सयेषराट् रंयेषरीय वंशः, हेलकाद् डेलकीय वं :, अखोयेलादट् अखी- 
६९ यैलीयवं्रः, एेखमात् ष्खमीय वंशः, शिमिद्ातः शिमिदायौीयवंश्रः, 
रर देपाराट् देपारीयवंशख। तद्देपरसतस्य सिलफदस्य छता नासीत् 

केवलं कन्या खासन्, तासां सिलफदकन्धानां नामानि मला नायः 

३४ ग्ला मिल्का तिसा च । रतेषु मिनशेवं शेषु गणितिषुं तच सप्त्ताधिक- 
दिपच्चाशत् सदखाणि लोका खासन्। 

९५ खखवंशानुसाराद् इपुयिमस्येते वंशाः । ग्रयलद्धात् ूथल्ीयवंश्ः, 
१९ वेखराट् वेखीय वं शः, तनात् तनीय वश्च । र्ते मू यल यवंश्ः, 

९७ ण्र्णाद् रुस्णीयवश्णः। रखतेख्िपुषिमीयवंशेषु गणितेघु तच संख्यया 
पञ्चश्ताधिकदातिंश्त् सदंखाणि लाका सन् । वंश्ानुसाराद् डमे 
युघफः सन्तानाः। 

२८ सखखवंशानसाराद् विन्धामीनीयवं्णः, वेलातो केलायोयवंश्रः, खस्- 

९९ बलाद् अस्वेलीयवं्ः, खदीरामाद् अहोरामीयवंशः, खूफमात् ग्बूफ- 

४० मीयवशः, इफमात् इफमोयवश्ख। वलाः ताव् अद् नामान, खद् 

४९ अर्द यवं शः, नामानात् नामानोयवंशः । रखतषु वोन्यामीनौव वंशेषु खख - 
वंश्रानुसाराद् गणितेषु तत्र संख्यया षट् शताधिकपञ्चचत्वारि त् सष्ठ 

खाणि लोका चासन । 
४९ सखखवंश्ानुसाराद् र्ते दानवंश्ः। श्रूदमात् ूहमीयवंशाः, डमे 

५ खखवंश्ानुसाराद् दानवंश्ाः । र्तेयु श्बदमोयवंशेषु गणितेषु तच 
संख्यया चतुः ताधिकचतुःषट्िसदखाणि लाका खासन् | 

४४ सखस्वशानुसाराद् खत अशरीयवंश्णः, यिन्नाद् धिप्नीयवंशः, यिस्वे 

४५ यिस्नीयवंशः, विरियाद् सिरियीयवंश्च। विरियस्य सन्तानानां मध्ये 
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२८४ मणनाधु कतकं । रशं अध्यायः । 

देवराद् दवरीयवंशः, मलकीयेलाद् मल्कीयेलोयवश्रः। तदाश्ेरस्य ५६ 

कन्धाया नाम सारदा | रतेष्वाष्ेर)यवश्घरु गणितेषु संख्यया तच ५७ 

चतुःशताधिकचिपञ्चाशएत् सहखाणि लाका खासन् | 

खखवंश्ानुसारात् नप्तालौयवंश्णः, यइ सीयेलादट् य सौयेलौ यवं शः, ४८ 

ग्ने गूनीय वंशः, येत्सरादट् येत्रीयवंशः, शिल्लेमात् शद्वेमीय वं शख । ४९ 

सखखवंशानुसाराद् रतेषु नप्तालीयवं शेषु गण्तिष॒ तच संख्यया चतुःश- ५० 
ताधिकपञ्चचत्वारिएत् सहखाणि जना आसन् 

इखायलोयवंष्रमध्ये गणितः रुते लेाकाल्न्निंशदधिकसप्तणताधिक- ५१ 

सहखाधिकबट लत्तसंख्यकाः। ‹ 
परम्खसा मससं जमाद् नामसख्यानुसाराट् खधिकारावतेषां मध्ये ५९ 

दशा विभच्ते । फलता यच वंशेऽधिका ले कास्तेन्याऽधिकभुम्यधिकोार ५द 
दास्यसि, यच्च वंश्रोऽल्पलेाकास्तेभ्या ऽल्पभृम्यधिकारं दास्यसि, य्जिन.५४ 

निवद्धे यावन्तो लाका गण्यन्ते त्स्मं तावद्धुम्यधिकारं दास्यसि । 

दे गटिकापातेन विभक्ते ते खखपिद्टवंश्नामानुसाराद् अधिकार ५५ 

पाप्यन्ति । वंशाऽधिके न्यगा वा भवत् , अधिकरिष्यमाना भूमिगुटिका- ५१ 

पातेन विभच्छते। 
सखखवंशानुसारात् लेवौयवं्रमध्य खते गणिताः, गेक्ानाद् गेश्ा- ५९ 

नयैयवंश्ः, किद्ातात् किहातीयवं्रः, मिखार भिरारोयवंश्श्चं। र्ते ५८ 
सेवी यवंश्ः, लिवनीयवंग्या हत्रोणीयवंशे महलयवंश मूृश्टौयवंशः 
कारदोयवंश्ख । किद्ातस्य सता ऽस्रामः, मिशदेएे जाता लेवेर् ५९ 
च्ओरसी कन्या योखेवद्नामना अमरामस्य भाखासीत्, सा अस्रामख सुता 

षहाराणमससो तयोभगिनों मरियमच्च पसुसुवे। इाराणस्य आरस- ९. 

ब्तानादवोा ऽवौोद्कर् इलियासर् इथामरख जलिरे | पात् नादवोा ९६ 

ऽवीह्वश्च परमेश रस्य साच्तात् साधारणं वदिं निवेद प्राणान् तव्यजतुः। 

र्घा मध्ये मासेक्ाधिकवयस्काः परुषसन्ताना गणितास््रयेाविंश्रसद्- ९२ 
खाणि जना खासन, यत इखायेलवं मध्ये तेभ्यः कुचाप्यधिकारस्याद. 

त्त्वात् त इखायेल् वं षर मध्ये नगरन्त । 
विसीद्धाः समीपख्थवद् नान्तिके मेावावीयप्रान्तरे मुससेलियासर- ९इ 

याजकेन चेखायेल्वं शस्य मणनासमये ते सव्वं लाका गणिताः। किन्तु ९४ 
सछौनय प्रान्तरे मससा इारोणवाजकेन चेखायेलवंश्स्य गशनासमये ये 
इगख्न्त तेषामेकमपि नेतेषां मध्य खासौत् } यतः प्ररमेशरेण तानध्यवादि ९५ 
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२७ अध्यायः | गणनापुस्तकं | रसभ 

ते ऽवश्यम् अच प्रान्तरे मरिव्यन्ति, यिफुेः सुतं कालेवं नुनखतं 
विद्ेगश्रयच्च विना तेषामवश्ि्ध रखकापि न स्थास्यति, 

१७ सपविश्राऽध्यायः। 
१ सिल्लिफदरय कन्यानां कथनं € भम्यधिकारव्यवस्था १९ समसमं प्रतोशराज्ञा १५ 

दश्चराय मसानिवद्नं १८ मूरामरणात् परं तत्कस्य कत्त ' चिदा्एयस्य निर 
पण्य | 

१९ तता युषफसुतस्य मिनश्रोवंश्मध्ये मिनशरद्धप्रपान्स्य माखीर- 
परपाच्चस्य गिलियदपोान्लस्य देकरपच्रस्य सिलफदस्य कन्या अयात् 

९ मदला-नाया-दइगला-मिल्का-तिसा-नामानः कन्धाः समाजावाससख 

समीपम् आगत्य मुसस इलिवासरयाजकस्याधिपानां सव्वसमाजी- 
१ यानाञ्च सम्मृखे तिषन्य रतां वाचं कथयामास | चरतयिता प्रन्तरे 

म्तः, स परमेश्वरस्य प्रतिकूलं विरोधिनः कोरद्ीयंनिवइस्य मध्ये 
४ नासीत् तथापिःखपापेनग्तः, स अपुचक चासीत् । किन्तु खस्सत्पितुः 
पचो नास्ति तस्मात् तदीयवंश्टात् तस्य नाम कुता लो्यते? अस्माकं 

५ पिदटवंशीयस्रादणां मध्ये ऽसमभ्बम् अधिकारं दोडि । तदा मूसाः परमे. 
वरस्य सात्तात् तासां विवादम् उपस्थापितवान् । 

€ तते मूससं परमेश्वर उत्तावान् सिलफदस्य कन्धाभि येद् उच्यते तद् 
भवं । त्वं तासां विटवंश्नोयानां मध्ये ऽवश्यं ताग श्ुम्यधिकारः 

र दास्यसि, तासां पितुभुन्यधिकारं ता खधिकारयिव्यसि । त्वम् इखा- 
येल्वंश्य कथय कस्मिंचिद् अपुत्के मानुषे म्ट्ते यूयं तस्य कन्यायै 

९ तदधिकारं दास्यथ । यदि तस्य कन्धापि न तिति तदधं तस्य भाटभ्य- 
९* स्तस्याधिकारं दास्यथ । यदि तस्य श्रातरोाऽपि न तिषशन्ति तहिं तस्य 
९१ पिट येभ्यस्तस्याधिकार दास्यथ । यदि पिटव्या अपि न तिन्ति तिं 

तस्य वंश्ोयान्तिकच्तातये तदधिकारं दास्यथ, स तमधिकरिव्यति। 

मूससं पति परमेश्वराचरानुसाराद् इखायेल् वंशं प्रत्येव विचारविधि- 
भंविव्यति । 

९९ परमेखखसा मुससम् उक्तवान् त्वम् रुतम् अवारीमं गिरिम् खारुद्य 
१२ इखायेलवंशभ्या मया दत्तं देशं नियीच्तख, तस्मिन् निरी च्तिते सति वधा 

तव भ्नाता हारोाणः संग्टदहोतस्तथा ल्मपि खपिढटलाकानां समीपे संग्र 

९४ इष्यसे । यतः सीनप्रान्तरे समाजविवादे युवां तायसञ्निधावधात् 
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२८्द् मणना पुस्तकं । र< ध्यायः | 

सीनपान्तरस्य कादेशस्थमिरी वातायस्य समीपे समाजस्य गोचरे माम् 
अनादृत्य मम निदेशं लंधितवन्तो | 

तता मूसाः परमेश्वरम् उक्तवान् हे सन्व॑श्रीरस्थानाम् आत्मनां ९५ 
प्रमा परमेशखर, परमेश्रस्य समाजो यथा रच्तकषोनमेषपालवत् न ९५९ 
भवेत् तदथं यत्तेषां वह्िगंमनकले <भ्यन्तरमागमनक(ले च तेषाम् ९७ 
अग्रगामी सन् तान वद्दिखाभ्यन्तरच् गमयत्, तादृश मानुघमेकं 

समाजेपरि नियाजय। 

ततः परमेश्वरा मूससम् अवदत् नूनयुच्लस्य यिद्ोा्रयस्यान्तर १८ 
चऋात्मास्ते, त्वं तमादाय तस्य गा खकश्म् अपय, सलियासरयाजकस्य ५९ 

सव्वेसमाजस्य च सम्मुखे तं संस्थाप्य तेषां समन्तं तमाक्ापय । त्वं २० 
तं खसम्मानभागिनं वुरू तत इखायेल वंशस्य सन्नं समाजस्तदाच्ञाग्राहो 

भविष्यति । स इलियासर्याजकस्य सम्मुखे स्थास्यति, इईलियासरस्त- २९ 
तकत ऊरीमदारा परमे खरं पच्यति, स तेन सद्हि ताश्चेखायेल व्राः सर्ज 
समाजीयाखच तदाज्ञया वदि यास्छन्ति तदाज्ञयग्यन्तरम् आगमिष्यन्ति 
च । ततो मूसाः परमेश्वर्या सव्यैः कम्मं छतवान् स यिदाश्रुयमादाय ९२ 
इलियासरयाजकस्य सम्मते सव्वेसमाजस्य च सम्मुखे तं संस्थापितवान् 

मससा परमेशयेा ययान्ञापयत तथा तस्य गाते खकर्म् उपयित्वा २३ 
सच्षादिद्धः 

विं - 

र्ट अष्टाविंशाऽध्यायः। 
१ हामाथे परम्खरान्ञा र षातःकाससन््याकद्लया दासकथन थ विश्ामवारस्य दाम 

कथनं १९ प्रतिपदा दामकथनं १९ निस्तारोत्सवस्य दामकथनं २९ पविचसभाक- 

थन) 

पञ्ात् परमेश्वरो मृससं गदितवान् त्वम् रखायेलवंश्रान् खाक्ञापय ९ 
तेभ्य इदं कथय, मम व्िछ्तखगन्युपडाराधकं यद् भच्यनैबेयं तद् ९ 
ययं निरूपितसमये माम् उदिश्य निवेदयितुं यतिष्यष्वे| 

त्वं तेभ्य इदः कथय परमशखराय वह्िछतोपहाराध यष्राभि यन्नि इ 

केदप्यितव्यं तदिदः। प्रतिदिनं नित्यदहामाथं खकव्घींयो दा निदाध ४ 

मेषवत्सोा, तयोरेकः पातरन्यख्च सब्यायाम् उत्यच्छते। भच्छयोपकरणाथ ५ 

दिनचतुधींशपरिमितेनालाडिततलेन मिधितम् रेफादशमांश गोधूम चूण 
दास्यते रुच नित्यद्धाम बलिः सौनयशिस परमेखसेर्गश्यवड्किकसतस्चगस्धय- ९ 
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र< खध्यायः। गणनपुस्तकं । २८७ 

७ पहार निरूपितः। तस्य पेयोपकर णम् रकेकमेष वत्सा थं खि नचतु्ैगशं 
भविष्यति, स पयापकरगीयनत्रात्तारसः परमेश्वराय पविचस्ाने ऽवता- 

८ स्व्यते। दितीये मेषवत्छः सन्याकाल उन्घच्छते, पातरिव भच्छपेयोपक- 
ख्णाच्णां समं साऽपि परमेश्वराय वह्किकछ्लतसुगन्धय पद्ारायंम् उत्सच्छते। 

€ विशखामदिने रखकद्धायनं निदाघं मेषवत्छदयं तेलपक्रं दष्रमांश्द्वयं 
९० गोधूमचूणापकस्णं पयापकर्णच्च निवेदयिष्यते | निद्यद्धामं तत्वे. 

सापकंरणञ्च विना परतिविश्ामवारम् ख्ष दामे भविष्यति। 
१९ मासस्यारम्भे यवं परमेश्वराय हामाथेदो गावत्यौ मेषमेकम् णक 
५२ वर्धोयनिदौषसप्तमेषवत्छान् उन्सुच्छथ । गवत्सेकेन समं तेलपक्रदश- 
९९ मांश चयं, खकमेषेण समं तेल पक्रद मां शदयं, ुकोकेन मेषवत्सेन समं 

तेलपक्द शमां परक गोधरूमचृशापकरणं भविष्यति, तेन स दामबलिः 
९४ परमेश्वराय वदङ्किकतघगच्युपदारो भविष्यति । गावत्ैकाथं (किना 

परिभित मेषेकाथं हिनटतोयांशपरिभित खुकमेषवत्छाथे हिनचतु- 

यंशपरिभिते दाच्तारसः पेयोपकरणं भविष्यति । नित्यहामं तत्ये- 
१५ योापक्रणच्च विना वषेस्य पततिमासं हामबलिरयं | परमेशरम् उदिश्य 

पापपायस्चित्तवलिभ्कागेक्ख यु्ाभि दातव्यः 
९९ प्रथममासस्य चतुदंष्दिने परमेखरस्य नितारोत्छवे भविष्यति । 
९० मासस्य पञ्चदटदिनात् सप्त दिनानि यावत् किर्व-श्रन्यपुपभेजनेोत्छवे 
९८ भविष्यति । प्रथमदिने पविचसभः भविष्यति, तददिने युयं किमपि विषय 

` ९९ कम्मे न करिष्यय । किन्तु परमेश्वराय वङ्किकछृतस्गन्धिदामबलिरूपेण दातुं 
९* डो गोवत्छो मेषैक रुकहायना निदाषाः सप्तं मेषवत्साः, उपकरणार्य॑म् 
९९ केन गोवत्यैन समं दशमांशएचयं, मेधेकेन समं दष्रमांश्रदयं, सप्त मेष- 
९९ वल्छानाम् रकीवोन वत्छेन समम् र कोशा दशमां श्तेल पक्वं गधुम चृ, खेषां 
९९ प्रायश्ि्ताथे प्रायखित्तवलिरेकण्कागश्च, रतानि सव्वाणि यु्माभिर्नित्य- 
९४ दामस्य परातद्धामं विना निवेदयिष्यन्ते । ख्तदिष्यनुसारात् सप्त दिना- 

नि यावत् भ्यद्धं परमेखखराय भच्यरूपं वद्िछतं सुगय्युप दार निवेद- 
९४ चिष्यते, नित्यद्धामं तत्पेयोपकरणष्च विना तल्चिवेदिष्यते। सप्तमेऽहडि 

युश्माकं पविचसभा भविव्यति तदा युयं किमपि विषयक्रम्मेन करिग्यय। 
र्द प्रथमफलानां दिने सप्तसप्तादेभ्यः परं यदा युयं परमेश्वराय नूलं 

भच्छनेवेयम् खागेव्यय तदा युष्माकं पविचा सभा भविष्यति तदा कि. 
ि ~ दामां ज 

९९ मपि विध्यकम्मं न करिष्यथ | किन्त परमेश्वराय सुगन्धि दा 
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गेवत्सै मेतैक खवद्ायनाः सप्त मेघवत्साः, उपकरणैः गेावत्- शम 
सकते दशमांष्रचयं, रकमेषट्ते दशमांश्दयं, सप्त मेषवत्सानाम् ९९ 
र केक्रवत्ते रक्ेकाद शमां शत्तेलयक्वं गोधूम चमी, युष्माकं प्रायख्ित्ताथें २० 
छा मेकचच, तानि सव्यैणि यद्ाभि नित्यद्यमं तदु पकरणच्च विना निषे- २६ 
दविच्यन्ते, सव्वाणयेतानि निर्दैषागि पेवोपकसर्णयु क्तानि च भविष्यन्ति। 

२९ ऊनचिंशेऽध्यायः । 
९ तरूरोवादनकालस्य दासकथनं ऽ पविचसभासमयस्य डामबलिदानादि ९७ उरजा- 

व्छवकाललसय दामबल्िद्ानादि च। 

सप्तममासस्य प्रयमदिने युद्भाकं पविचसमिति भविष्यति तदा युयं ९ 
प्विधयकम्मे मा करिव्यथ तदिन युश्राकं वूरीवाद्नकाला भविष्यति । 
तद्दिने पर्मेचखराय सुगन्धिद्ेमबल्यथंम् णकः पुंगोवत्स र्का मेष र्क- 
ायनाः सत्त निर्दौषा मेषवत्ाः, उपकरणाथेम् र्कगेावत्सछलते दश- ३ 
मां शचयं, खकमेषक्ते दश्र्माशदयं, सप्तमेषवत्ानाम् खकोकमेषवनत्स॒- 
हते रकरैजे दशमां शेलपववा गूम चूं, खेषां पवख्ित्ताथे पायश्ित्त- 
वलिज्कारोकचख, रतानि सन्वाणि वुद्राभि निंवेदयिष्यन्ते। मासिकद्ामं 

तदीयभच्यापकरणं दैवसिकदामं तदीयभच्छोपकंरणं तया विध्यनुवा- 
सौोणि पेयोपकरणानि च पिना सव्वमेतत् परमेश्वराय वङ्िज्लतघ्गन्धु- 
पहारायें युद्राभिः कत्तवयं ! 

तत्स प्तममासस्य दश्मदिने युद्माकं पविचसमिपत भविष्यति, तदा. ° 
युयं खखप्राणान् केच्छथ किमपि विवयकम्मे न करिष्यथ । किन्तु परमे- ८ 
साय सुगन्धिद्धामनल्यथं रका गावत्ौी मेधेक ख्कद्ायनाः सप्त मेव- 
वत्साः, उपकरणार्थम् खकगावत्छहते दश्मांशच्रयं, ख्कमेषक्ृते दश्र- < 

मांश्द्यं, सप्र मेघवत्छानां रकेकवत्छछते र्कैकदश्रमांशस्तेलपक्ं ९० 
गाधुमचृगे खेषां प्राय ख्िन्तवलिण्डागेकश्च, रतानि सव्वणि यश्राभिः ५१ 

पायख्ित्तदिवसीयपापबलिं निद्यदहामं तदीयभच्छपेयोपकरणानि च 

विना निवेदयिष्यन्ते। 
सन्नममासस्य पञ्चदश्दिने यु्राकं पवि्समिति भविष्यति तदा ९२ 

युयं किमपि विषयकम्मं न करिष्यथ तदारभ्य सप्त दिनानि यावत् षरमे- 
अरु उदिश्य मदं करिव्यथ। पररमेखखराय वङ्धिक्कतसुगन्धिद्ामबल्यथै १३ 
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चयोादग्र गाबत्सा दै मेषावेकद्धायना निदाषाशतुदंश मेषवत्साः, उप- 
९४ करणां चोादश्नां पंगवानाम् रकेकछृते दशमांशचयं दयो म॑षयो 

९५ रेकैकछते दशमां शदयं चतुद नां मेष वत्सानाम् ख्केकवत्छकछत र्केका 

१६ दश माशस्तेल पक्वं गाध मच, प्रायचित्ताथं क्ागकश, रतानि सन्वाणि 

युश्राभि निव्यदहामं तदौयभच्छपेयापकरण्च विना निवेदयिष्यन्ते | 
९७५ दितोयदिने दादश गावत्छा द मेषावेकद्ायना निदाषाख्वतुदंश् 
९८ मेषवत्छाः, गो वत्छमेषमेषवत्सानां कृते तत्संख्यया विध्यन् यायीनि 
१९ तदीयानि भच्छपेयोपकर्णानि, प्रायख्ित्ताधं कागेकख्, खतानि सव्वीणि 

यु्माभि नित्यहोमं तदीयं भच्छपेधोपकरणच्च वि ना निवेद यिष्यन्ते । 
९० तोयदिवस्े ण्कादष्र गावत्छा दा मेषावेकहायना निदाषाखतुरदश 
९१ मेषवत्साः, गावत्मेघमेष वत्सानां छते ततसंख्यया विध्युक्तानि तदी- 
९९ यानि भच्छपेयोपकरणानि, प्रायख्ित्ताथे छागेकच, तानि सन्बाणि 

युश्राभि निव्यद्ामं तदीयं भच्छपेधोापकर णच विना निवेदयिव्यन्ते । 
९२ चतुथदिने दशर गावत्छा दो मेषावेकद्धायना निरदाघाश्वतुरद्र मेष- 
९४ वत्साः, गो वत्य॒मेषमेषवत्छानां छते तत् संख्यया विध्युक्तानि तदीयानि 
९५ भच्छपेयोपकरणानि, पायश्ित्ताथं छागेकख्च, रतानि स्वणि युश्राभि 

नित्यदमं तदीयं भच्यपेयोपकर णच्च विना निवेदयिष्यन्ते। 
९९ पञ्चमदिने नव गेवत्छा दै मेवावेकदहायना निर्दषाख्छतुर्दश 

९७ मेघवत्छाः, गे1वत्स मेषमेष वत्छानां छते ततसं स्यया विध्युक्तानि तदीयानि 
९८ भच्छपेयोपकर णानि, प्रायचित्ताये कागेकख, रतानि स्वणि यद्माभि 

नि्यद्ामं तदीयं मच्छपेयो पकर णश्च विना निवेद यिष्यन्ते । 
९९ बदिन अद गोवत्छा दै मेषावेकदायना निदौवाश्चतुदंश मेव- 
२० वत्साः, गोावत्समेषमेष वत्सानां छते ततसंख्यया विध्युक्तानि तदोयानि 

२९ भच्यपेयोपकरणानि, पावख्ित्ताथें कागकश्च, रतानि सव्वीणि युद्याभि 
नित्यद्ामं तदीयं भच्छपेयेपकरणच्च विना निवेदयिष्यन्ते। 

६९ सप्तमदिने सन्न गावत्छा दा मेषावेकद्धायना निदावाश्तुद॑श मेष- 
३२ वत्साः, गावत्छमेषमेषवत्सानां क्ते तत्सख्या विध्यृक्तानि तदीयानि 

२४ भच्पेयोपकरणानि, पायचित्तायं चागकचच, रुतानि सव्वौणि युष्माभि 
नित्यद्धामं तदीयं भच्छपेयोपकरणच्च विना निवेद यिष्यन्ते । 

२५, अष्टमदिने युश्राकं मद्धासमिति भविष्यति, तददिने बुद्माभिः किमपि 
२९ विवयकम्मे न कत्तेवयं । किन्तु परमेश्वराय वङ्िछतस॒गन्धिहामार्थम् 

२ 289 



२९ ० अगनापुस्तकं | ३० अध्यायः । 

स्वो गेवत् रुकोामेष खकहायना निदाषाः सप्त मेववत्छाः, गोावत्समेव- २७ 
मेब वत्सानां क्ते तत्छख्यया विध्यक्तानि तदीयानि भष्यपेयोपकरणानि 

प्रायख्ित्तायं इशागक्श, रुतानि सव्वाणि यश्माभि नित्यद्धामं तदीय- ८ 
भच्यपयोपकरणच्च विना निवेदयिष्यन्ते। हामनलौन् भच्छपेयनेवेद्याजि ३९ 
मङ्लाथेकवलीं शाधि यद्माभि येत् प्रतिशतं खेच्छादत्तश्च तद्िना यूयम् 
रुतानि निरूपितमद्षु परमेश्वराय निवेदयिष्यय। पात् परमेशख- 
रान्य मसा इखायलवंङ्ाय तत्सव्वे गददितवान। 

[१ ^ 

२० चिंम्त्तमाऽध्यायः। 
९ प्रतिश्रतप्रतानां पालमनमधि व्यवस्था र पिचा दुदितुब्रतस्वं सुफस्लनिष्फसलकथनं 

€ पत्या जायायाः प्रतिश्रतसफस्लनिष्फलल्क थमं € विधवायाः प्रतिच्रतसकस्लनिष्कल्ल 
त्वह्य कयनंञ्च। 

अनन्तरं मूसा इखायेल वंश्एधिपेभ्यः कथितवान्, परमेश्वर ख्तान्धा- 
ज्ापयत् | यदि कञ्ित् पुमाम् परमेश्वराय किञ्चित् पतिष्टगोति यद्वा 

बरतेनं स्वं नद्धं शपद्यं करोति, तद्धि स खवाक्य मुधा न छल्ा वक्वात् 

निगतं वाक्च सफलं करिष्यते। | 

यदि काचित् कुमारी पिद्टगेद्दे वसन्ती परमेश्वराय कित् प्रति- 
श्टशेति रतेन वाखां बध्नाति, तत्थिता च यदि तस्याः पतिश्चुतंयेनवाखां 
बभ्राति सद् ब्रतवाच्ं ्रुतवा तस्ये किमपि न कथयति, तदं तस्याः सब्यै 
परतिश्चुतं ्थिसभविष्यति येन च खां बभ्राति सद् व्रतवाक्यं निशितं 

भविष्यति । किन्तु अवणदिने यदि तस्याः पिता तां निधेधति तर्क 
तस्याः प्रतिश्वतं येन च खां बभ्नाति तद् व्रसवाक्यं निख्ितं न भविष्यति 
सस्याः पितु निषेधात् परमेशखरस्तां च्मिष्यते। 

तस्याः प्रतिखवणकाले येन वा खां बध्राति तद्तवाक्छस्य तस्या 
च्चारात् निगेमकाले यदि तस्याः पति्तिष्टति, स पति यदि तत. 
खवशदिने किमपि न कथयति, तद्दि तस्याः प्रतिशतं येन च खां बभ्राति 
तद् ब्रतवाक्यं निख्ितं भविष्यति । किन्तु खवणदिने यदि तस्याः पतितां 
निषेधति, तदि सा यत् परतिग्ररणेति येन च खां बभ्नाति तत् मधा 
भविष्यति, तेन परमेश्वर स्तां च्तमिष्यते । 

विधवा खाभिद्यक्ता वास्लीयेन खां बध्नाति सम तद् व्रतवाक 

= 1. > 

९ 

द्थिशोभविव्यति । सा यदि खाभिगेदे प्रतिश्वतवती वा व्रतेन शपथेन ९. 
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९९ बडा भवेत्, तस्याः पतिचख यदि तत् खत्वा तामनिषिथ्य मैनीभ्रवस्तदिं 
तस्याः सन्ने पतिश्रुतं निञख्ितं भविष्यति येन च खां बद्धवतौी तद् त्रत- 

९९ वाक्ये निख्ितं भविष्यति । किन्तु खवणदिने तस्याः पति यदि तत् सव्व 
` म॒धाङ्कतवान्, तदहि तस्याः प्रतिञख्चवणे बन्धने च या वाक् तदास्यात् 

मिरगच्छत सा निख्िता न भविष्यति, तस्याः पत्या यथकरणात् परमे- 
र स्तां च्तमिष्यते । 

९६९ योधितः स्वै पतिश्चवणं क्ञीश्दः ए पथञ्च तस्याः खामिना निशितं ययव 
९४ भवितुं शक्यते । तस्याः परति यदि कतिपयानि दिनानि यावत् सव्वधा 

निःशब्दो भवति तदि अवणदिने निःएब्दत्वात् स तस्याः सबं प्रतिखवणं 
९५ वा सन्धं त्रतं निख्ितं करोति । तच्छवणात् परं यदि कनापि प्रकारेण 
९९ स तद् व्यथ करोति तद्दि तस्या दोषं स खव भेच्छते। पुरुषं पलीञ्चाधि 

पितरु बाल्यकाले पि्टदस्थां कुमारीञ्चाधि मुससं प्रति परमन्रेणा 

च्रापिता खारः समाप्ताः। 

६९ रकचिंशत्तमाऽध्यायः। 
१ सिदियनोयल्लाकानां दण्डनं विलियमस्य वधः १द् स्रौणां रत्तणार् येोद्धभ्यो म॒खस 

क्रोधः २९ तेषां शएचित्वं ९५ लाठितद्रव्यविभागः ४८ परमञ्चराय सेनापतोनां दानं । 

९ अनन्तरः परमेश मृससं जगाद त्वम् इखायेलवंश्छते मिदिवनी- 
९ यान् प्रतिकुरू पश्चात् त्वं पि्टलाकानां समीपे संग्रीष्यसे | ततो 
इ मसा लाकान् अवदत, यश्राकं कतिपया लोका यधा सन्नित्वा परमे 
४ खरां मिदियनीयान* परतिकन्त तेषां पतिकूलं योद्धं गच्छन्त । ययम 

५ इखायेलन्वयस्य खककवं्राट् र्ककसदखं लाकान् योद्धं प्रेषयत। तत 

इखायेलन्वयस्य खककवंशमध्यात् सहखजनषु ग्टहोतेषु यादं इादण्र- 
६ सखलाका च्यसज्नन्त | स्त्यं मसा र्केकवंशस्य ण्ककसहखं जनान 

पविचपाचाणि वाद्यकस्तृ्या च धरन्तं याजकञश्चेलियासरस्य प्च 

< परीनिहसं युद्धाय प्रेषयामास । ते मूससं परति परमेश्वरस्याक्ानुसारात् 

= मिदियनौयानां प्रतिकूलं युद्धा सव्वुरुषान् जघ्ुः । अच ते हतान् 

ङ्तरजनान् विना इवि-रुकम-खर-्र रेवाख्या मिदियनीौयानां पञ्च 
राजानाऽपि हताः, वियोारस्य सुतो विलिवमेाऽपि खङेन विनाश- 

< याचके । इखायेलवंशा भिदिवनीयानां सव्वेयोषिता बालकांखख 
वन्दी तवन्तः, तेषां सव्व॑पन्यन् मेषत्रजान् सव्वं सस्यत्तिञ्च लाठयित्वा 
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२९२ गणना पुस्तकं । ३१ अध्यायः 

नीतवन्तः | तेघां निवासस्थानानि नगराणि दुगाणि च वह्धिना दादया- १. 

मासुः | अनन्तरः ते मानुघपश्चुप्रभ्टतिलाठितं खपदतञ्च सर्व्व्व्यं निन्युः, ११ 
चिसीदाः समोपस्थयर्दनतीरस्थिते मेया वीय प्रान्तरे स्थितं शिविरं मृसस ९९ 

ङलियासरयाजकस्य इखायेल् वंश्ोयसव्व समाजस्य चान्तिकं तान् बन्वि- 
नेाऽपद्हतानि लोटितानि चव्याणि च निन्य 

तता मसा सलियासरयाजकः समाजाधिपाञख तान् साच्तात् कन्त १३ 

शविराद् बदिवयुः। रुणादागतेभ्यः सेनापतिभ्यो ऽथात्सदखपतिभ्यः ९५ 

ष्रातपतिभ्यखख मसाः कथयन् तान् अवदत् युयंकिंसव्वा योषिता जीवती ९५ 

रच्तितवन्तः? पश्यत इमा विलियमस्य मन्ल्णया पियोादवमधि परमे- १९ 

र्स्य प्रतिकूलम् इखायेलवंश्ं पापं कारितवत्यस्तस्मात् परमेश्चरस्य 

समाजे मद्धामारी जाता। अता युयं बालकानां मध्येऽसव्वान् यंवालकान् ९९ 

छत, परूघापभक्ता योषितख इत, किन्त या बालिकाः पुरूषोपभुक्ता १८ 

नद्धितास्च्तत। ययं सप्त दिनानि शविरादट् वदि वसत, युश्राभि- ५९ 

मानघा इता तानाञ्च वाः स्पररास्तस्माद् युयं टतीयदिने सप्तमदिने 

द खान नन्दिनि पावयत | स्व्वजातीयं वस्नं चम्मनिम्मितं वस्त ९० 

ागरोमनिभ्मितं वस्त कारनिम्मितं पाच खुची कुरुत । 

पञ्ादट् इलियासरयाजकेा स्णागतान् येदधुन् अवदत्, परमेश्वरो ९९ 
सससम इमां यबस्छाम् खवादौीत्। खणरूप्यपित्तललाइरङ्सीसकादीनि ९९ 

यानि वस्तूनि वदहधिना न नश्यन्ति तानि विना गमितानि खचीनि९दे 
भविष्यन्ति, तथापि युयं तानि शुचिजनके तोषे धाविव्यथः यानि वस्तूनि 
बद्ध नश्यन्ति तानि यूयं तोयेन गमयिष्यय । सप्तमे दिने यूयं सेषां ९५ 
बसनानि चाविष्यथय, ततः खुचयः सन्तः शिविरं परवेच्छथ । 

ततः प्ररमेश्रो मृससं बभाषे, त्वम् इलियासरयाजकख समाजस्य २५ 

पिदवं्ाधिपाख्च मानघपश्ुप्रभ्टतिलखितवस्तनां स्यां कुरुत । तानि २६ 

लाठितन्रव्ाणि दिधा छत्रा युद्धागतयेोद्धनां सव्वसमाजीयानाञ्च मध्ये २७ 

विभजख । यद्धागतयद्धभ्यः परमश्राव कर श्रद्धा, अथात् तषां २८ 

सलभ्याडभागान्तगतभ्यो मानवगेागद् भमेषेभ्यख पञ्च्रतपाणिनाम् खकंकं ९९ 

प्राणिनमादाय परमेश्रायोत्तलनीयनवेद्याधं लियासर्याज्ञकाय 

दडि। इखायेल् वंश स्याद भागान्तग वेभ्यो मानषेम्धो गोगडभमेषादिपश्रु- २० 

भ्यश्छ पश्ाप्रात् प्राणिनां रख्कक प्राणिनमाद्ाय परमेश्वर्स्यावासस्य रच्त- 

णौयस्च्तकभ्थेा लेवीयेभ्योा दृदि। ततो मूससं प्रति परुमश्रान्नया मृसा 
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३२ अध्यायः गणना पु स्तक । ९९३ 

१२ इलियासरयाजक सव्य कम्म कत वन्ते । योडधमि लीठिता या सम्प्ति- 
९२ रियती सा, पञ्चसप्ततिसदहइखाधिकानि षट्लच्तवाणि मेषा दिसप्तति- 

९५ सदखाणि गाव रकषद्िसदखाणि गदंभाः पुरुषानुपभुक्ता दाशत् 
२९ सङइखाणि योषित्च । तस्माद् युद्धगतानाम् अद्धा र सद्येयं पञ्च ता- 

९७ धिक सप्तिं शत्य इ खाधिकं लच्तचय मेषाः । तेषां मध्ये परमेश्वरस्य करः 

६८ पञ्चसप्तत्यधिकषटशएतानि मेषाः । गावः षटचिंश्त्सदखाणि तासां मध्ये 
९९ दासप्ततिः परमेखखरस्य कररूपाः । गद भाः पञ्चणए्तचिंश्त्छदइखाणि तेषां 
४० मध्ये ण्काधिकषद्िः प्ररमश्वरस्य करखरूपाः । मानुष्यः षोड़एसहखाणि 

४९ तासां मध्ये दाचित् परमेशखरस्य करसखरूपाः। मसाः परमश्रस्यान्नया 
पररमेशखरस्य करम् खथाट् उत्तालनीयं नेवेद्यम् इलियासरयाजकाय 

४९ दद्ा। योड़गणस्य भागात् मससा बिभिन्न य डखायेलवंगश्स्याद्धभाग 
४२ स समाजोयाद्भागः संख्या पञ्चशरताधिकसप्तचिश्त्सदइखाधिकं लच्तचयं 

४५ मेषाः षट चिंशत् इसखाणि गावः पञ्चणएताधिकविष्रत् सदखाणि गदभाः 

४० षोड सदखाणि मानुष्यचख । तता मृसा इखायेलवंश्स्य तददधांग्रात 
निशितं कर्मघात मानुषपग्ुभ्यः पञ्चाश्तप्राणिनामेकं पाणिनं ग्रदीला 

परमेश्व राज्ञात अ वासस्य रच्तणीयरच्िभ्येा लेवीयेभ्ये दरो । 
४८ ततः सहखसेन्यष्सकाः सहखपतयः शएतपतयख मससे निकट. 
४८ मे्य तं जगदुः, तव दासा इस्तगतानां योडणं संख्यां छत वन्तः, तेषाम 

५* रखकाऽपि न्यूना नाश्चूत् | तस्माद् वयं परमेश्वरस्य सम्मखे खप्राणानां छते 

पायञित्तं कन्तुः लब्धसम्पत्तेः खणपाचं नुपुरः बलयं अङ्गरोयक कुण्डलं 

५९ हारः वा परमेशख्रायृङ्क्कवेद्यं खानोतवन्तः | मूसा इलियासरयाजकश्च 
५९ तानि श्ल्यिक्ताभस्णरू्पाणि खणानि तन्या जग्टइतुः | परमेश्वरम् 

उदिश्य सदखपतिभिः एतपतिभिशख निवेदितं खणे पश्चाशएदधिकसप्त- 

५९ प्रताधिकपघोाडशप्रसहखशेकलपरिमितम् असीत् । यत रख्कैकोा योधा 
५४ खाथे लाटितं दव्यम् अआनयत्। तता मूसा इलियासरच सहखपति- 

श्तपतिभ्यस्तानि खणानि ग्टहीत्वा परमेशखरम् “उदिश्येखायेल्वंश्स्य 
स्मरणाय समाजावासम् अखानिन्यतुः। 

ररे दाचिंशाऽध्यायः। 
९ यद नस्य पव्वेदि शि गाद् वंशस्य रूवनवंशस्य चाधिकारप्रायना ९ लान प्रति मस 

तिरस्कारः १६९ तेषामत्तर ९० तेषां कथाता मूसाऽज्गोकारः ३४ नगराणां निम्माणञ्च। 
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२९४ गगनापुस्तकं । दर अध्यायः । 

क्त्पेनवंश्रोयानां गादवंश्रौयानाञ्च बहवः पश्व असन् तेन यासेर- 
रं भिलियददेशच्च पखुचरण्योग्यं वोच्य गादरू्वेनवंशोया रत्य र 
मससम इलियासरयाजकं समाजाधिपांखख जगदुः, अटारोतं दीवोानं ३ 

यासेरःं मिखा हिष्वोानं इलियालो सिवमा निवा वियोानञ्चतानि 

वानि स्थानानि प्रति परमेश्वर इखायल्समाजस्य सम्मख अखाइतवान् 
तान्येव पशुचरणयेग्यानि, तव दासानाच्च पश्वः सन्ति। खतरखव ते$- ५ 

क्ट्न यदि वयंतव दष्छ्ानग्रदं प्राप्तास्तदि देश्मेनं अखधिकत्त' भवद्ा- 

सभ्या ददि यद््नपार मास्मान् नय । ठ 

तते मृसा गाद वंशवान् रूवेन वंश्या गदितवान् युश्राकं ्नातरः ९ 

विं यादं यास्यन्ति ययच्च किमचोापवेच्छय? परमेखरेण दत्तं दष यातुं 

यूयं कुत इखायेलवंप्रानां मनांसि भभ्मा्ानि कुरुथः यदाद युष्माकं र 

पिन् देष वौच्ितुं कादेश्वयात् प्ररयं, तदानीं तेऽपीव्यं छंतवन्तः। 
कलत इषकालापत्यकां यावत् त गत्वा दग्रे निरीरिते सति परमेशख- < 

रेण दत्तं देशं यातुं इखायेलवंष्नां मनांसि ते भ्नाए्णनि छतानि। 

अतस्तदानीं परमेश्वरस्य कधि प्रज्वलिते स शपमान उक्तवान् अदं १. 
यं देणमधि इत्राहोम स्सहाका याक्ूवखखान्तिके एपथम् अकां, ५१ 
तं देशं भिसराद् आगतानां विंशतिवघाधिकवयसकानां लाकानां 

मध्ये काऽपि वोत्तितुं न पाशयति यस्मात् ते सव्वं मम सम्यगनुगता 
नदि । कवलं किनसौययिणुत्रेः पुच्लः काकलेवेो नूनस्य पुच्लो यिद्धा- १२ 
-मूय खतो तं बच्यतः, यतस्ता सव्वधा परसेश्वरस्यानगतोा | इत्यं डखा- १२ 

येलवंं परति परमेखरस्य कोधे प्रज्वलिते यक्त परमेशस्य टद 
कुकम्मकासो स्ववंशे न वयनश्यत् तावत् चत्वारिंशद यावत् स तान् 
पान्तरे भ्रामयामास। पश्यत पापिष्छवंशाद् उत्पन्ना युयम् इखायेल्- ६४ 
वप्रय परमेखरस्य क्राधं वडयितुं खपिद्वणां पद ग्रटद्धीतवन्तः। यता ९५ 

यदि युयं तस्य प्रशचाद्मनात् परावत्तध्वं तहि इखायेललाकाल्तेन घनः 

प्रान्तरे त्यच्छन्ते य॒ स्माभिश्ेते सव्वं लाका विनाश्यिष्यन्ते। 

ततः पर ते समोपमे्य कथयामासुः वयमच खपश्बुल्ते गोाष्छानि ९९ 

खनालकटते नगराणि च निम्मोास्यामः। यावच्च ववं इखायेल्वंशान् ९० 

खश्य्रानं न पवेश्यामस्तावत् तेषामे$ग्रे सच्जमाना गमिष्यामः, किन््व- 

स्माकं वालका देशनिवासिभ्यो भयात् प्राचीस्वेष्टितपुरेषु वव्छन्ति । 
सखायेल्वंश्सय सन्न जना यावत् खाधिकारं ना्रवन्ति तावद् वयं १८ 
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३२ खध्यावः | गणना पुस्तकं । २९५ 

५८ खखपरि जनानां समीपं न प्रत्यागमिव्यामः | यर्द्नस्य पारे तेः साकं 
वयं नाधिकार ग्रहीष्यामः, किन्तु वर्दनस्य युव्वंपारे ऽस्माकम् अधिकारो 
भविष्यति । 

९० तता मूसास्तान् अवदत, यदि युयम् इदंकुरुथ, अथात सच्जनमाना 

९९ परमेश्वरस्य सम्मृखे याड, गच्छथ, स च यावत् खखरिप॒न् खसम्मखाद 
वदि नं करिष्यति तावद् युयं सव्व यदि परमेखरस्य सम्मखे सञ्जमाना 

९९ यदनतटिनोपार यास्यथ, तता देशे परेशस्य वश्णोश्यूते युयं पुनसाम- 

भिष्यथ, तदि यूयं परमेश्वरस्य सखायेल्वंशस्य च समीपे निर्दा भवि- 
व्यथ, परमेश्वरस्य सम्मुखे द एेऽस्मिन् युद्याकम् अधिकारो भविष्यति। 

९ किन्तु युयं यदि तन्न करिव्यथ, तदि पश्यत परमेखरस्य प्रतिकलं 
अपरातस्यथ, युष्माकं पापं युष्माकम् उदेशं प्राश्यतीति नियं 

९४ जानीथ । यूयं खखबालकानां क्रते नगराणि पश्रूनाच्च छते गोानि 

९५ निम्भात, खखास्यात् निर्मतवाक्यानसारात् कुरत । पाद् गादवंश्येया 
रूवेनवंशौोयाख मससम् ऊचः प्रभुरस्माकं यथान्ञापयत् भवद्ासा वयं 

९६ तथेव करिव्यामः । अस्माकं बालका जायाः पशुत्रजाख्च सव्वं {च 

९७ गिलियदस्य सव्वंनगरे स्थास्यन्ति | अस्माकं प्रभेराज्ञया भवद्ासाः सर्व्वं 

९८ सच्जमाना योद्धं परमेखरस्य सम्मते पारं यास्वामः। तते मृसास्तानधि 
याजकम इलियासरं नुनप॒च्चं यिह्मरूयम् इखायेलवंश्णधिपांखखादिष्ट- 

९८ वान् । मूसास्तान् गदितवान्, गादवंशीया रूवेनवंशोयाश्च यदि 
परमेखरस्य सम्मुखे युद्माभिः साकं सन्नमाना योद, यदंनतटिनीपारः 
यान्ति, तदि युश्माकं ्म्मृखे देए वशोश्टूते यूयं तेभ्यो गिलियदं देष्म् 

२० अधिकलत्तं दास्यथ । किन्तु यदि ते सच्जमाना युश्माभिः साकं नदीपार न 
३९ गच्छन्ति, तदि ते युष्माभिः समं किनानटेषे वत्छन्ति। ततो गादवशौचा 

रूवेनवंश्रोयाख पत्यवदन, परमेशो भवद्ासान् यदादिशत् वयं 
२२ तदेव करिव्यामः | वयं परमेख्रस्य सम्मुखे सज्जमानाः पारः गत्वा 

क्िनानदेशं यास्यामः, तेन यदनस्य पुव्वपारे ऽस्माकम् अधिकारो 
९ भविष्यति । तते मुसा्तेभ्यो गाद वंश्पेयेभ्यो रूवे नवं शी येभ्यश्च युवफ- 

सुतस्य मिनष्ेर्डंवंश्ाय च इमारीयाणं श्रपस्य सोद्ानस्य राज्यं 

वाश्रनस्य भ्वूपतेर् अगस्य राज्यम् अथात् नानाप्रदशस्थनगरविशि्टं 
जनपदः चतुष्यार््यनगराणि च ददो। 

९४ तता दीवोनं अटारोातं अरोयेरुं खटतं ए्फानं यासेरं यगविद्द 
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९९६् जगना पुस्तकं । ३२ अध्यायः 

तैतनिखरा वैधारणच्ैतन्नामविशि्धानि प्राचोरवेद्धितानि नगसाणि २६ 
गेदानि च गादवंशोये निंम्मितानि । हदिषवोनम् इलियाली किरि- २० 
याघयिमं नामपरिवत्तिंते निवोावाल्मियोने शए्विमा चैतानि पुराणि दन 
रू्वेनवंशीये निभ्मिताजि खनिचितपुराणां नामानि च क्तानि मिनशेः २९ 
सुतस्य माखीरस्य वंशो गिलियदं गत्वा तदाचकमे तत्स्थाननिवासिन 

इमोारीयान् अनधिकारिणि ऽकरोत् | तते मूससा मिनष्रः सुतस्य ४० 

माखीरस्य वंश्य गिलियद दन्ते स तन्मध्ये उवास भिनशिवंशीयोा ५१ 
यायोरो गत्वा तस्य ग्रामान् करतलीकृत्य तेषां नाम इावोत्-यायीरं ` 
(यायोरुग्रामाणोति) चकार । नोव दख गत्वा किनातं तस्य एएखानगराणि ४२ 

च वररेछत्य खनामानु रूपं तन्नाम नो वदं छतनान्। 

9 स, 

ररे चयस्लिंशऽध्यायः। 
९ इखायेललवंशस्य दाच तल्ारिश्वस्थानानां कथनं ५ किनानौयल्लाकान् नाण्यितुं 

देण | 

य इखायेलवंश्तेयाः खखसैन्येः साकं मूसा हारोणाभ्वां मिसस्देश्ाद् ९. 
वदिरानीतास्तेषाम् अवस्थितिकथनं । मूसाः परमेश्वर्या तेषां र 

याचानुसाराद् अवस्थितीनां विति लिलेख । तेषाम् अवस्ितीनां 

वितिरियं । प्रथममासस्य पञ्चददिने निस्तारमदइदिनस्य प्रातर् इ 

इ खायेलवंश्ए मिखी वाणं समन्तं महाबलेन रामिषेवाद् वडिभूय परत- 

स्थिरः । तददिने मिखीयाः श्वान ऽसष्ाने न्यदधत, यतः परमेशखरस्तेषां ५ 

मध्ये प्रथमजान् स्वान् अबधीत्, परमेखचरखख केषां दोवानप्यदण्डयत्। 
ॐखायेलवंप्ा रामिघेषात् पस्थाय सुक्तोते शिविरम् अस्थापयत् । घक्तो- ५ 
तात् प्रस्थाय परान्तरस्य प्रान्तस्य रखथमे शिविरं स्थापितवान् ख्थमात् ७ 
स्थाय वाल्सिफानस्य सम्मृखस्थं पीडहहीरोतं पराव भिग्दोलस्य 
युव्ैदिशि शिविरं स्थापितवान् । ते पीडहीरोताद् याचां छता = 
सागरमध्येन प्रान्तरं प्रविविशुः, एयमप्रान्तरेण दिनचयं गत्वा मारायवां 
रि्विर स्थापयामाघः। माराता वाचां छत्वा रख्लीोमम् उपस्थाय तच ९ 

शिविरं स्थापितवन्तः, ण्लोमे दादश प्रखवणाः सभ्नति खच्लूरपादपा- 
खासन् | रख्लीमात् प्रस्थाय सुफाणवसमीपे शिविर स्थापितवन्तः | ५० 
खफाणेवाद् याचां छत्वा सीनप्रान्तरे शिविरं स्थापयामास्ः। सीन- ९१ 
ान्तराद् यात्रां छत्वा दप॒क्रायां शरिषिरं स्थापयामासः । दपकातो ५९ 
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३२ अध्यायः गणना पुस्तकं | २९७ 

९४ यातां रत्वा खाल शिविरं स्थापयामास्रः। खालूष्ाद् यातां रत्वा 

रिफीदीमे शिविरं स्थापयामासुः, तच लोाकानां पानाहें तायं नासीत् । 
९५ रिफोदीमाद् यात्रां छत्वा सौनयप्रान्तरे शिविरं स्थापितवन्तः । 
९६ सीनयप्रान्तरादट् याचां कछत्वा कित्रोडत्तावायां शिविरं स्थापयामासुः। 

९७ कित्रोद्धत्तावाता याचां जछ्त्वा इत्सरते शिविरं स्थापयामासुः। इत्छेय- 
१९ ताद् याचां छत्रा सित्मुायां शिविर स्थापयामासुः । रित्मातोा 

२० वाचां कत्वा रिम्मेाणपेरमे शिविरं स्थापयामासुः । रिम्मोाणपेरषाद् 
९९ याचां छत्वा लिव्नायां शिरं स्थापयामासुः । लिव्नाता याचां छत्वा 
९२ रिसछायां शिविरं स्थापितवन्तः । रिस्साता याचां कत्वा किद्ेलायां 

९३ शिविरं स्थापयामासुः । किद्ेलाता याचां कत्वा ष्टेफरात्री शिविरं 
९४ स्थापयामासुः। शेफ रागे याचां छत्वा हरादायां शिविर खापयामासुः | 
९५ इरादाय्या चाचां छत्वा मखेलाते शिविर स्थापवामासुः । मखेलाताद् 
२७ याचां छत्वा तते शिरं स्थापयामासुः | तदताद् याचां दत्वा तेरु 

रन शिविरं स्थापयामास । तेरदाद् वाचां हत्वा मित्कायां शिविरं स्थाप- 

९९८ यामासुः। सित्कावा याचां छता इशमोनप्यां शिविर स्थापयामासुः। 

२० श्रमानाया याचां छत्वा मोषेरोते शिविरं स्थापरवामासुः। मोषेरोताद् 
३९ याचां छत्वा विनेयाकने श्वर ख्यापयामास; । विनेयाकनाद् यातां 

२२ छत्वा हदंगिद्गदे श्रिविरं स्थापवामासुः । हददंगिद्गदाद् यातां 
३४ छत्वा यट्वाधायां शिविरं स्थापयामासुः। यट्वाधाया वाचां छत्वा 
२५ अत्रोणायां शिविरं स्थापयामासुः। अत्राणाय याचां छत्रा त इल्सि- 

३६ योानमेवरे शिविर स्थापयामासुः। इत्सियिनमेवराद् याचां लत्वा 

२७ सीनप्रान्तसीयकादेषे शिविर सापयामासः । कारेष्णद् वाचां छत्रा 
रस् तेर् इदामद्श्स्य प्रान्तरीोवद्धारातोा शिविरं स्थापितं। तदा हारा 

याजकः परमेशखराज्ञया हारादिम् आरूप्वान् तत इ्खायेलवंप्रस्य 
मिसराद् वद्धिरागमनस्य चत्वार्दवंशदषस्य पञ्चममासस्य प्रथमेऽङ्कि तच 

३८ ग्रतः | हाराद्ा हारोाणयाजकस्य म्टतिकाले स चयोावि्णाधिकणतवत्सर- 

४० वयस्क खसीत् | तच किनानदेश्स्य दच्तिणसौमावासो किनानौयाराद्- 

५९ भूप इखायेलवंग्रागमनस्य वात्ता श्रुतवान्। अपर ते होरा याचा 

५२ छत्वा सलमोनायां शिविरं स्थापितवन्तः। सलमोानाया याचां छत्वा 
५ पूनेने शिविरं स्थापयामासुः । पूनेनाद् याचां छत्वा ब्ावोते 
४४ शिविर स्थापयामासुः | ओवेाताद् यात्रां चत्वा मेयावप्रान्तरश्थ स्यौ 
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२९८ गणना पुस्तका । ३8 च्पध्यायः । 

अवारीमे शिविरं स्थापयामासः। स्यो-अवारीमाद् वाचां छत्वा दिवोा- 

नगाद् शिविरं स्थापयामाखः। दोवोानगादाद् वाचां छत्वा त अलमान- 

दिक्ञाधयिमे शिविरं स्थापयामास: । अलमान-दिज्ञाथयिमाद् वाचां 

कत्वा निकः सम्मखस्य अवारीमादा शिविरं स्थापितवन्तः। अवारौ- 

माने याचां क्त्वा विरीदहाः सम्मुखस्ययद नसमीपस्थे मायावीयप्रान्तरे 

शप्विरं स्थापयामास: । ते यदंनसमोपे वैत्-यि शीमोातम् आरभ्य आवेल- 
श्टरिमं वावत् मेायावीवप्रान्तरे शिविरं स्थापयित्वा तस्थुः । 

तदा परमेश्व विसीद्धाः समीपस्ययदं नसच्चिधै मेयावीयपान्तरे 

मृससं जगाद, इखायेलवंश्भ्यः कथय तान् रख्तां वाचं वद, यूयं यदा 

यदंनतटिनौपारः गत्वा किनानदेशं पाश्यय, तदा खेषां सम्मुखात् 
तदेश्वासिना वहिः करिष्यथ, तेवां स्वाः प्रतिमा भंच्छथ सव्वान् 

४९ 

। 8 © 

५२. 

५२ 

सिक्तवियदान् विनाशयिष्यथ, तेषां सव्वैमुचस्थानम् उच्छेत्यथ | त दे ्र- ५३ 
निवासिना ऽनधिकारिणे विधाय देश्मथ्ये यूयं वत्छय, यतेाऽहम् 
अधिकर््तम यष्मभ्यं तं देशं दत्तवान। ययं गटिकापातेन खखवं्ा- ५४ 

न॒साराद् देष विभज्य ग्रहीोष्यथ, तच बड्संख्यकभ्याऽधिकां शं अखल्य- 

संख्य केभ्धेऽर्पां श दास्यथ, यस्य गटिका यच पतति ततेव तस्यांप्- 

भविष्यति, व्यं यूयं खखपिट वंश्णनुसाराद् अधिकरिष्यथ । किन्तु 
यूयं यदि खखसम्मुखात् तान् देशवासिनोा वद्धि ने कुरुथ तदहं युभ्राभि 
ने विनद्छा वे ऽवश्च्छन्ते ते युष्न्ेवेधु कण्टकानि युश्राकं पाच्॑षु ती- 
च्त्शकरटकानि च भविष्यन्ति युश्राकं तच निवासदेे युश्ान् लेच्छन्ति 

५.५. 

१ * = 

च | अमपि तान् प्रति वधा व्वदत्तु मतिं छतवान् तथेव युष्रान् ५६ 
प्रति वयवदइरिव्यामि। 

२४ चतुस्तिंशाऽध्यायः। 
९ दखायेललाकान् प्रति प्र्तज्ञातस्य दशस्य सौमानिण्यः ९० द् शं विभक्तं निरूपि- 

ताधिपानां नामानि च । 

अनन्तरः परमेश मृससम् अवदत्, त्वम् इखायेलवंष्ान् र्या 

दिश तेभ्य इति वद, युश्रासु क्रिनानरेशं प्राप्तेषु स देश्य ऽथात् 
सखखप्रदेणेः समं किनानदेष्ते यु्राभिर्धिकरिव्यते। युष्राकं दत्ि- 

शकाणाद् ्दामसमीपस्यात् सीनप्रान्तराट् वुद्माकं दच्िणसीमा 
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३४ अध्यायः । गगनापुसतकं । २९९ 

४ पूव्वेदिशि लवगसागरस्य करलं भविष्यति । ततः सीमा दच्िगदिश् 
परार्व् अक्रव्वीमास्येनारोहणपयेन सीनपय्थन्तं यास्यति, तस्मात 
कादे्षवणयदच्तिणे दत्सर-अदरम. आगत्य असमानं वावद् यास्यति। 

५ सा सीमा खस्मोानाद् भिसरनदीं यावद् गमिष्यति मदहासम्रस्तद्त्ति- 
ई णसीमायाः शपो भविष्यति । महासमुनो युश्राकं पञिमसीमा भवि- 

७ व्यति, खेव युष्राकं पञश्िमसीमा भविष्यति । युष्माकम् उत्तरसीमा चेय, 
= मदासमनात् दहारप्रव्वता य॒श्राभि लेच्छतां । दाराने रहमातप्रवेश- 
९ स्थानं लच्यतां, तस्मात् सा सीमा सिदादं यावद् यास्यति 
सीमा सिपौणं यावद् यास्यति, इत्सर्ननं तस्याः एषं भविष्यति, 

९० खषा युश्राकम् उत्तरसीमा भविव्यति । पृन्वसीमाधं य॒द्माभिदहत्रननात 
१९ शिफामं लच्छतां । तस्मात् सा सीमा रेनस्य युव्वदिशा शिफामाद् 

रिल्ञां यावद् यास्यति, सा सीमा किन्चेरतकृदस्य पृव्वक्रूलेन यास्यति। 
१२ तस्मात् सा सोमा यदनेन यास्यति लवणसम्द्खख तस्याः शषा भविष्यति, 

९३ इति चतुदिक्ख्थसीमाभि रुद्माकं देर बद्धा भविष्यति। तता मूसा 
रखायेलवंशान् इत्यादिदेश, परमेखरः सा्नववं्रेभ्यो यं दंश 
दातुम् आच्ञापयत् अथाद् यं देशं यूयं गुटि कापातेन अधिकरिष्यघ स 

९४ खघ दश्ः। यतो रूवेनीयवंशे गादौयवंप्े मिनण्ेरदवंश खखपिट- 
९५ वंश्णन॒सारात् खखाधिकारं प्राप्ताः। यदंनस्य पारे विरहः समीपे 

पव्वस्यां खय्यादयदिशि ते साद्धदयवंश्ण अधिकारः प्राप्नाः। 

१९ परमेशखरोा मससं जगाद, ये नरा यष्मदथं देष्म अग्यिष्यन्ति 

१७ तेषां नामानीमानि, इलियास्रस्याजका ननस्य सुता यिहाश्रय रके 

१८ कस्माद् वंष्ट् रकेकाधिपश्चतान् नरान् युयं दशम् अंणयितुं वरीष्यथ । 

९९ तेषां नामानि, विद्ृदवश्ाद् विफुच्चिख॒तः कालेवः । शिमियोनवप्रादट् 

२९ अम्मीह्ृदस्य स॒तः श्मूयेलः। विन्यामोनवंश्ात् किषलानस्य पुच् इली- 
२२ ददः । दानवंश्द् यगलेः सता वुक्किरध्यच्तः। युषफवंशाद् अथात् 

२४ मिनश्ििवंशद् रफादस्य सुतो त्नी येलाऽध्यच्तः। इ्पाविम्वंप्ात् शिपि 

२५ नस्य सुतः किमयेंला ऽधिपः। सिवल् नवं शात् पणकस्य पच्च डलीषाफना- 

२६ ऽधिपः। इषाखर व शाद् असनस्य पुः पल््टियेलाऽधिपः । खार वशात् 
२८ शिलामिपन्च ऽद्ीह्दोऽधिषः | नप्तालिवं एद् अम्मीद्धदस्य स॒तः पिद् इ 

२९ लाऽधिपः । किनानदे्म इखायेलवंप्रायम् अंप्रयितु परमेश्वरणेते 

जना निर्दिष्टाः 
2०५ 



३०१ गणनापुस्तकं | २५ अध्यायः । 

२५ पच्चचिंशऽध्यायः। 
९ सलवौयानां नगराणां तदौयपरिसराणाम् अग्रयनगराणाच्च निरूपणं ९ दन्तु 

प्रतिदन्त्ो विधिः २० वधकभ्य उतकोाचग्रणे प्रतिषधख । 

परमेश्वरो मयावीयपान्तरे यिसीद्धः समीपस्थयदननयाः सल्ञिधो 
मूखसं गदितवान् त्वं खखभ्दूम्यधिकारात् कतिपयानि निवासनगराणि 
तेवां नमराणं चतुदिकस्थान् परि सरा लेवोवेभ्यो दातुम् डखायेल वंशम् 
च्ादिश्। तानि सव्व॑पुराणि तेषां निवासाय भविष्यन्तिते च परिसरा- 
स्तेषां पशुसम्परततिजन्तुनां छते भविव्यन्ति। यूयं यद्यत् पुरं लेवीयेभ्यो 
दास्य तत्परिससोा नगरप्ाचीर्स्य वद्िखखतुष्पाश॑षु सदखदस्तपरि- ` 
मिते भविष्यति । युयं नगस्स्य वद्धिःस्थितां पृव्वसीमां दिसदख हस्तपरि- 
सितां दत्तिणसीमां दिसदखदहस्तपरिमितां पञ्िमसीमां दिसदहइखदस्त- 

परिमिताम् उत्तरसीमाञ्चं दिसहखद्धस्तपरिमितां करिष्यथ, तन्मध्ये पुरं 
भविष्यति तच तेषां नगरपरिसयो भविव्यति। घातकानां पलायनाय 

यानि षड् अखवयुराणि यु्माभि दास्यन्ते तानि तेभ्याऽन्यानि दिचत्वा- 
रित् पुराणि च यूयं लेबौयभ्यो दास्यय । साकल्ये युद्माभिरद- 
चत्वारिंशत् पुराणि तदीवपरिसरा लेवोयेभ्यो दास्यन्ते । युयम् र केकस्य 
वंशस्य प्राप्तां ् नुसाराद् ₹खायेल् वंशस्याधिच्चतभूमे लंवीयेभ्वस्तानि नग- 
सणि दास्यथ, अधिकादधिकं अस्याद् ल्यं दास्यथ | 

घरमेशखरो मूससं जगाद त्वन् इखायेलवंश्टेभ्यः कथय तान् इति 
वाचं वद यदा यूयं यद्नपारं गत्वा किनानदेश्ं प्राए्यथ, तदा येन केन- 
चिद् अच्ञानतेा नरो न्यते स दन्ता यत् पुरं पलायमानो रुत्तामियात् 
तादृश्एन्याञख्चयनगराणि यु्राभिः संस्थाप्यन्तां । तेन न्ता विचाराय 

समाजसम्मुखम् उपस्थितेः प्राक् यथा न मियेत तदथं तानि नगराणि 
पतिन्तु ₹स्ताट् युद्याकम् रच्ताख्ानानि भविष्यन्ति। वु्माभिरे- 
तदथै यानि नगसाणि दातव्यानि तान्याश्रयनगराणि षटसंस्यकानि 
भविव्यन्ति। तेषां मध्ये चीणि पुराणि वदनस्य युव्वपारे चोणि युराणि 
च किनानदेष्रो युश्राभि दास्यन्ते, तान्येवाञ्रयपुराणि भविष्यन्ति। 
इखायेलवशौयेन वा तन्मध्यवासिना विदेशििना येन कनचिदच्ानात् 
नरे न्यते स यथा तत् स्यानं पलायेत तत्ते तानि षट् पुराणि 
च्धाश्चयरू्पाणि भविष्यन्ति । यदि कचित् लेद्दास्वेण कञ्चनाइन्ति 
तेन च स मियते तद्िंसनर्द्ा, स च न्तावश्यं इननीयः। वा येन 
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३५ अध्यायः । गगना पुस्तक | ३०१ 

नरं मारयितुं ग्रक्नाति तादृशं पाषाणं करेणादाय यदि कञ्चनादन्ति 
१्न्तेनच स सियते तदहिंस नरा, स च इन्तावश्यं घानिव्यते। यद्वायेन 

मारयितुं शक्रीति तादशं कारूमयम् अस्तं करेणादाय यद्यादन्ति तेन 

९९ च स भ्ियते तददिस नरुद्ा, स च इन्तावश्यं घानिष्यते । प्रतिदन्ला 
९० स नरा दइननीयः, स तेन दृष्ट्व हननोयः। यदि कित् देषात् 

कञ्चनादन्ति वा व्याघवत् संलच्य तदुपय्थेस्तं निच्तिपति तेन च स 
९९ स्ियते, यदि वा एचुत्वात् करोणादन्ति तेन च ससियते, तदि स 

सेनातः सोऽवश्यं घानिष्यते, यतः स नस्डा, स च दन्ता प्रतिदन्त्ा 
९२ दृषटरव हननीयः। शत्वं विनायदि कचिद् अद्ञानतः कड्चनाइन्ति 

२२ वा गवेघणं विनास्तं निच्िपति, वा येन मारयितुं शक्रोति तादृश 
पाघाणं नरुं न वौच्छ कस्यचिद् उपरि निच्ठिपति तेनच ससियते, 

९४ किन्तु यदिस तस्य रिपुरनिष्टचेटो वा न भवति, तहिं दन्तु पतिदन्ता 
९५ विचारा समाजेनेतदिष्यन्सासरात् निद्धेत्ः । समाजः प्रतिदन्तुः 

करात् तं इन्तारम् उद्धरिष्यति, सच यच पलायितस्तस्िन् याख्यनगरे 
प॒नस्तं पेवधिष्यति, स च पुततेरेनएभिषिक्स्य महायाजकस्य ग्टतिं यावत् 

२९ तच स्थास्यति । किन्तु वो न्ता यदाञ्चवपुरःं पलायितः, कदाचिद् 
२७ यदि स तत्सीमाता वद्िभूव पतिन्त तदाञखरयपुरस्य सीमाया वदः 

पाप्यते, तदहि स हन्ता प्रतिदन्ता दननीयो भवति, तसिं रक्तपाताप- 
र्र् राधो न भविष्यति। यते महायाजकस्य ग्टतिं यावद् अख्रयपुरे तेन 

न्युषितय्यं, किन्तु मदहइायाजके म्टते सति स हन्ता खोयश्दम्बधिकारः 
२९ प्रत्यागमिष्यति । रतानि वचनानि युद्ाकं सव्वेनिवासे युद्त्युटष- 

परम्परया विचारविधिरूपेण मान्यानि भविष्यन्ति । 
२० यो न्ता कञ्चन जनं हन्ति स साच्तिणां वाक्येन घानिष्यते, किल्त्वेकस्य 
२९ साच्तिणा वाक्यात् कस्यापि प्राणद्ण्डा न कत्तखः। प्रःणदण्डयोग्यस्य इन्तः 
२९ प्राणस्च्ताथं युयम् उत्कचं मा ग्रद्यीव्यथ सोऽवश्यं चाजिष्यते। आख्य- 

पुरे पलायिता नरो यथा याजकस्य मरणात् प्राक् खदशं पत्यागत्य 

२२ वसेत्, तदधं तस्मात् किचिद् उत्कोचं मा ग्टीत। यूयं खनिवास- 
देम् अपूतं मा बुरूत, यता रुधिरं देशम् अपूतं कयोति रुधिर 

२४ प्रातिने रुधिरं विना देशस प्रायञ्ित्तं न भवति । अता यूयंयं देशम् 

अधिकरिष्यथ, ततरां वसामि तमयपृतं मा कुरूत यतः परमेश्वरोा- 

ऽहम् इखायेल्मध्यवासी | 
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३०२ गणना पुस्तक । ३९ अध्यायः। 

र€ षरचिंशोऽध्यायः। 
९ सिलफदस्य कन्यानाम् अधिकारकथनं ५ वंश्णधिकारं र्षित खवंशे तासां विवाद- 

निरूपणं ९० निरूपणानुरूपं कम्धो करणच्च । 

ततः परं यूषपार्वंश्टान्तगता मिनशिवंश्णोयमाखीरस्य सुतस्य गिलि- ९ 
यदस्य पिदटवंशएधिपा मूसस इखायेलीयपिट वं श्धिपानाञ्च समच्तम् 

ख्त्य कथयामासुः । ते जगदुः, परमेखरोा गुटिकापातेनेखायेल्वंष्ाय २ 

देम् अंशयितुं मत् प्रभुम् ऋादिष्टवान् , अस्माकं श्वातुः सिलफदस्य 
भ्रमिं तत्कन्या अधिकारयितुम् अस्मत्प्रभम् आ्ञापितवांख। किन्त्वि- इं 
खायेल् वं मध्येऽन्यवंष्रौयेन केनचित् साकं यदि तासां विवादो भवति, 
तच्च॑स्माकं पेट कभ्चूग्यधिकारात् तासाम् अधिकारविशि्धा श्ूमिनाधि- 

स्यते, ता वदं ष्न्तग तास्तदं श्धिकारे योच्छते च, रव्यं सा अस्मदधिकछलतां- 
प्राट् दरि ष्यते। तत इखायेल् वंशस्य मदामदं ब्रते ता यदश्णन्तगता- ४ 

सतदं एस्य भ्द्म्यधिकारे तासां श्चमि याच्यते, दव्यम् खस्मत्पिट वशत् 

तासां श्ूम्यधिकासे हारि व्यते। 
तता मूसाः परमेखरस्याज्ञया इखायेल्वंश्य कथितवान्, यूषफ- ५ 

वंश्ौीवा न्यायं कथयन्ति। परुमेखरः सिलफदकन्धा अधीव्यादिशत् , 
ता यान् कांचन रते तेषामेव जाया भविष्यन्ति, किन्तु केवलं खपिट- 
वं्रमध्ये खकुलस्थान उदच्छन्ति । इखायेल् वं यानां श्वुम्यधिकार रखक- ७ 

वं एद् अन्वंश न परि व्तिष्यते, इखायेलवंष्राः सव्वे खखयपिदटवश्ण- 

यिकारे स्थास्यन्ति। सव्वं इस्रायलवंष्ा यथा खस्पेटकश्यूम्यधिकारं ल 

मुक्ते, तदथम् इखायल्वश्मध्येऽधिकारिणी सन्वा कन्धा खपिटवश्यै- 
यस्य कस्यचित् नरस्य जाया भविव्यति। तत र्कवप्णट् अन्यवंश्एम् ९ 

अधिकारो न परिवर्तिष्यते, इखायेलीयानाम केका वंशः खखपि- 
चधिकारे सास्ति । 

अनन्तर मूसाः परमेश्वरेण यथादिृस्तथा सिलफदस्य कन्धाभिर- ९० 
कारि । यता महला-तिसा-दग्ला-मिल्वा-नोयानामानः सिलफदस्य १९ 
कन्याः खखपिटव्ययुचेरूएाः । यूषफसखतस्य मिन वैंशान्तमंतैः साकं ९९ 
तासां विवादे निधत्ते तासां श्चूम्यधिकारस्तासां पिटटवंश्एव स्थितः, 
परमेश्वणे विरीद्धः समौपस्ययदंनतटे मायावीयपान्तरे मूसोदारा ९द् 
स्खायेल्वंश्ं पति ता आचा नीतिवाव्यानि चादिद्वान्। 
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दितोयोपदेः 

अथात् 

मूखलिखितं पच्चमपुसतक । 
अन्न क क~ 

९ प्रथमे(ऽध्यायः। 
१ यात्राया लारिंश्दषे दखायेल्वंशएय मूससः कथनं ९ परमेश्चरस्य प्रतिज्ञा € 

अधिपानां निरूपणं १८ दू मारौयल्लाकानां गिरि प्रति याचा ९२ अग्रे चाराणां प्रषणं 

चाराणां वाक्यात् ल्ाकानां कलः २४ तान् प्रति परमेञ्रस्य कापः प्रतिज्ञाटि। 

९५ पारण-तोफल-लावन-हत् सेरोत्-दीषादवानां मध्यस्थले खपसम्ु- 
खस्थे प्रान्तरे ऽथात् यदननद्याः पव्वपारस्थषान्तरे मूसाः सव्वौन् इखा- 

९ येलवंश्णन् प्रति रतान् उपदेश्न् कथितवान् सेयोरगिरिण हारोव- 
र मारभ्य कादेश्रवंयं यावत् खकादश्दिनगम्येो मागं ाल्ते। चत्वारि 
दैसयैकादष्मासस्य प्रधमेऽङि मूसाः परमेश्वरेण यथादि्टस्तयैव तेभ्यः 

४ कथयामास । दिष् वाननिवासिन इमारीयसीदहोनराजस्य बधात् परम 
५ अस्तारोच्चिवासिनि वाष्ानीयश्टूम अओगेऽपीञिय्यां इते सति, मूसा 

यदंनस्य पृव्बेपारे मायावीयरेशे शसरमिदं यातुम् चारुभत। 
६९ अस्माकं परभुः परमेखरो हारेवे ऽस्मभ्यं कथितवान्, युयम् अस्मिन् 

७ गिरो बङ्दिनान्युधितवन्तः, ङदानों पराढत्य डमारौोयाणां िरिञ्ेणीं 
तन्निकटस्थं पान्तरः गिरि तलभुमिं दत्तिणदेशं सागरतटच्चाथात 
किनानीयानाम् निखिलदेशं लिवानोनादिच्च गत्वा पारादाख्यं मदानद् 

= यावत् याचां कुरुत । पश्यताहं युश्राकं सम्मुखे तं देशं समापय, 
तस्मात् परमेश्रो यु्मत्पुव्वेपुरुषेभ्य इत्राद्यीम इस् हाके याव्रूवे च तेषां 
पञ्चात् तेषां वंश्य च यं देशं दातुं प्रति्ञातवान् यूयं तं देश 

गत्वाधिकुरूत । 

९ ततकालेऽद्दं यद्मभ्यम् अकथयं, युष्राकं भारः सोषएुम् रकेन मया 
९० न साध्यं । यस्माद् युप्रतप्रभृना परमेश्वरेण वद्धिता बूयमिदानोँं बड़्- 
२९ त्वात् अक्ाश्खतारगस इब जताः बुद्मकर पटकः षभः प्र सज्नरा 
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३०४ दितौयोपदेष्रः। ९ खध्यायः। 

यथाङ्गोकतवान् तथेव युष्मान् पुनः सदखगुणान् करोतु खाशिषच्च 

ददातु | युश्राकम् र्तावन्तं भारं गुरुत्वं विवादच्च वेष्टुम् खुकेन मया ९२ 
किं शक्यते? यूयं खखवंश्रानां बुद्धिमञ्ज्ानिनः परिचितां लोकान् ९२ 
खणेत, तानहं युद्ाकं मुख्यान् करिष्यामीति वाक्ये मया कथिते ९४ 

यूयं घत्यवदत त्वं यत् कन्तुम् आदिशसि, तद् भरं । तऽद युष्माकं ५५ 
वंशानां मुख्यान् ज्ञानिनः परिचितां जनान् आदाय युद्याकम् खथि- 

पान छत्वा सहखपतीनां शतपतीनां पच्चाशत्पतीनाञ्च पदानि दत्वा 

य॒शा नां शा स्तत्वे नियक्तवान् । तदाद तान्. विचारकान् इत्यादि, ९९ 

ययं वादि प्रतिवादिनां खखम्ब्ाद्रणां वचांसि त्वा वादिनं तद्भातर्च्च 

वा वि्टशिनिच्ध न्याय्यं विचारयिव्यथ । विचारे युयं कस्यापि पच्तपातं मा ९७ 

काष्टं यथा त्तस्य तथा महतापि वाचं ष्टणुत, मानुघास्यात् मा 

विभीत, यता विचार ङश्वरस्यव ; यस्य विचारा युष्माभि दुगम्यः स 

विवादा मदन्तिकमं अानीयतां तमद्दं चआव्यामि। सत्यं तदानीं वुश्राक शद 

कार्व्यं सव्वेकम्मोधि मवादिद्ं। 
अनन्तरमस्सतप्रभुपरमेचरा्ानुसाराद् वयं दारेवात् प्रस्थाय डमोा- ९९ 

रीयाणं गिरियिानमागे युद्माभि येद् भवानकं मद्ाप्रान्तरं दृष्टं तन्म- 
प्येन याचां छत्वा कारेश्एवर्णवम् आगताः। अदं युद्मभ्यम् अकथयं पभुः २० 
परमेखसो ऽस्मभ्वं येवां दें दास्यति तेषाम् इमारौयाणं गिरिं यूयं 
परा्ताः। पश्यत युश्राकं परभुः परमेश्वरो युद्माकं करेषु देम् समपितवान् २१ 
अते युयं सेषां परटकप्रभोः परमेचखरस्याच्रानु साराद् गत्वा तमधि- 
कुरुत तता मा बिभीत निराश्णञ् मा भूत । 

तदा यूयं सन्नं मदन्तिकम् आगत्य कथितवन्तः, आदौ वयं तरे ९२ 

लोकान् प्रेषयाम तेऽस्मत्छते दशं निरीच्य अस्माभिः केन पथा यातव्य 
कानि पुराणि चाकम्ाणि तद्ाततेा नयन्त । तदा तत्कवथयाहमयपि २२ 
तुखवान् यु्राकम् र्केकस्माद् वंश्णद् श्नेकं जनम् खदा दादश 
जनान् ग्रद्धौतवान् | ते प्रस्थाय गिरिमारुह्य ङषकालापत्यकां प्राप्य २४ 

टेश वीच्ताच्चकिरे। तदेश्योयानि कतिपयानि फलानि च ग्टदौला- २५ 
स्माकं समोपम(नीय वात्ता जगदुः, अस्माकं पभुः परमेशखरो ऽसम्य यं 

द् षं दास्यति स उत्तमा देषः। तथापि युय तच चातुम् अनिच्छन्तः ९९ 
खेषां प्रभोः परम>्स्य.ज्ञ।विरुद्धाचारिणा जाताः । खखदूष्ये च २७ 

वाग्युद्धं हत्वा कथितवन्तः, परर खलता ेष।दट् खस्नावं विनाण्णवासरान् 
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६ अध्थायः। दितीयापदेशः। ६०५ 

र्म समोारीयाणां करेव् समपंयितुं मिसदंष्याट् वहिरानयत् । ववं क 
यामः? वतस्तदेणीयजना असत्ता बह्प्रजा दीधकायाश्च, तेषां 

पुराणि च ङृहन्ति गगगस्पशिपाचीर युक्तानि सन्ति, तचास्माभिर- 
नाकोयवंशा अपि दष्टा इति वात्तवास्नाकं मरातरोऽस्मान् भीरून् 

९९ चक्रः। तदाहं यु्मानवदं मा चस्यत तेम्धोा मा बिभीत। परमेश्रेण 

२० भिसर्देशे युद्दे युश्राकं समच्तं यानि कमाणि छतानि प्रान्तरे 
ऽस्मन्नपि यु्मामि यानि दृष्टानि, तदन्साराद् युष्माकं पभुः परमेखरो 

द९ युद्माकम् खय्गामौ भूत्वा युश्मतकृते येत्छति । यतः खतनयवाद्धौ पितेव 
युष्माकं प्रभुः परमेश्वरे युश्चाकम् अच्रागमनं वावत् जिखिलमागं युद्मान् 

९९ ऊणवान् । तथापि युद्राकं यः प्रभुः परमेश्ररो रात्री वङ्किनादिवा 
९२ मेघेन गन्तव्यं मागे दश्णयन् युश्राकं शिविरनिधानस्थानं वीच्ितुं 

यु्राकम् ्ग्रऽग्रे गच्छति, तस्मिन् युयं न वयश्रसित । 
३४ ततः परमेश्वरो यु्माकं वाक्यमाकण्य कथ्यन् इति पयं छतवान् , 
९५ अददं यु्राकं पुव्व॑पुरुषेभ्यो यं देर दातुं शपधं तवान् रतेषां दुटमानु- 
६९ घाणा मध्ये न कापि तमुत्तमं देशं च्छति । कवलं यिकुतनेः पुन्न 

कालेवस्तं च्छति, स यच देए पट्धयां ्रजितवान् तं दे तस्मे तदं शाय 
२७ च दास्यामि यतः स परमेखरस्य सम्बगनुगतः। परमश्वरो युग्रत्का- 
दम रणात् मद्यमपि कुध्यन् वदत्, त्वमपि तत् ख्यानं न प्रवेच्यसि । तव 

परिचारको नूनस्य पन्नो चिदहोश्रूयस्त देशं प्रवेच्यति, त्वं तमाखासय, 
९ यतः स इखायेलवंशं तमधिकारयिष्यति। रतेऽपद्ारिव्यन्त रति यूयं 

यानधि कथितवन्त इदानीमपि ये भव्राभव्रज्ानम् पराप्ता, यु्माकंते 
वालकात्तं दश प्रवेच्छान्ति, मया तस्मिन् तभ्यो दत्ते ते तमधिकरिष्यन्ति। 

५० दानं युयं परारव्य सुफाणेवगामि प्रान्तरं यात। तदा युयं मां प्रय 
४९ वदत, वयं परस्मेशखरस्य विरूढं पापं छतवन्तः, वयं प्रभाः परमेश्वरस्य 

सव्वाज्ञानुसारादट् गत्वा युध्यामहे, इव्युक्ता यूयं सव्वं युद्धाख्ेः सच्ज- 
५२ माना गिरिमारोष्टं दुःसाइसं छतवन्तः। तदा.परमेश्वरो माम् उक्तवान् 

त्वं तान् वद्, अद युद्मन्मध्यवरत्तो नास्सि, खता युयं यया रिपूणां समत्तं 

५२ नादन्येध्वं तदधं योद्धं मायात । वचने ऽस्मिन् युष्मभ्यम् मया कथितेऽपि 
ययं तन्न श्रत्वा परमेश्वरस्यान्ञाया विरख्द्धाचार्णि दुःसाहसिनख 

५४ भेत्वा पव्व॑तमारोाहइत | तस्मात् तद्गिरिवासिन इमारीयनोाका युद्मदि- 

रुद्धं वद्िभरेय यश्मान मधमच्तिकावत् ताडयित्वा सेयर इम्मा यावत 
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३०६ दितीयापदेशरः। ९ अथ्यायः| 

व्यकिरन। तदा बुं पराद्य परमरस्य र्मीपे रुदितवन्तः, [किन्तु ४५ 
परमेश्वरे यु्माकं र्वे मनो न न्यधत्तन च तमाकगेयत् | तते युयं ४९ 
काद् उयित्वा तच बडकालं स्थितवन्तः | 

दितीयाऽध्टायः। 
९ दूङामोयलाकः समं याद्ध् निषेधः € मायावोयः ससं योद्धं निषेधः १७ अम्प्रानोयेः समं 

याद्रं निषेधः २४ दमारोयसोद्टधानभपेन ख्द्वातं ट्मितुमाज्ञा। 

अनन्तरं वयं परमखरा्या सुफाणवगामिना प्रान्तरेण याचां ९ 

त्वा बडदिनैः सेवीरादिं वेष्टितवन्तः। परमेशखसेा मामवादीत् अलं ९ 
यष््ाकम् खतद्द्िवे्टनेन, रदानीम् उत्तरं यात लाकनिवदम् इत्यादि, ४ 

सेयीरवासिनां युष्रद्भादणम् ख्षावंश्यीयानां सीमया युश्नाभि यात्य, 

ते यद्मत्ता भेष्यन्ति, तस्माद् युयं सावधाना भवत, तेः समं मा विर्न्ध, ५ 

यस्मादहं तेषां दशस्य किमपि यषुभ्यं न दास्यामि पादकमितां भुव- 

मपि न दास्यामि, खनं सयीरादिम् अधिकत्तुम्-अहम् रघावे दत्तवान् | 

रूप्येण तेभ्यः कीतमन्नं युष्माभि भ॑च्छं र्प्येण च कतं तायं पेयं। ई 
यता युद्राकं प्रभुः पर्मेशरेः युश्राकं करकम्मणि युग्मान् आशिघम् 
उक्तवान् खतस्मिन् महाप्रन्तरं यष्राकं याचां ज्ञातवांश्च, रतानि 

चत्वारिंशद् वघाणि परमेश्रो युश्ाभिः समं विद्यते, तेन य॒ग्राकं कस्या- 

प्यभावोा नास्ति } स्त्यं वयं प्रान्तरस्थमागणलतेनेत्सियोनगेवरेण च स 

गत्वा सयौरनिवासिनाम् आअस्मदधावश्रीयम्नाटणं सम्मुखस्थेन प्रया 

मोयावोयप्रान्तर गामिनं मागं परादताः] 
ततः परं परमचछरो मद्यं कथितवान ययं मायावीयान माकिश्चीत < 

युद्धेन तः सममा विरून्धत्षां दशं यु्मभ्यमद्धंन दास्यामि, यस्माद् 

च्यास्युरम् अधिकन्तु लेाटवंश्ाय दत्तवान् । पुरा तच य र्मोया १० 
अवसन् त अनाकोया डव मदान्ता बडपजा दीर्ध॑कायाख्चासन् | 

नाकीयाडव वीर्त्ेनापि मान्या आसन् , मावावीयास्तान् णमौयान् ११ 

वद्न्ति। तथा सेयीरे परा दोरीया न्धवसन् किन्वेषेवंशटीया खसम्म्- १९ 
वात् तान् वहिव्कत्य तेषां स्थानम् अधिकृत्य तच न्यवसन् | इईखायेल- 

वष्ीयः परमेच्छरात् प्राप्तायां खाधिक्लतायां भूवि वादश छतं तादशं तर- 

प्यकारि | डदार्नीं युयम् उव्थायसेसर्दनद्ौपारं यात तस्यतदा क्याद् वयं द 
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र अध्यायः। दितीयोापदरेशः | ३०७ 

९५ सेरदनदीपारःगताः। ममणेनास्माकं कादोशाट् अआखागमनात्सेरदनदी- 
पारुगमनं यावद् खद्ाचिंत् वत्यराणि गतानि; तेषु वत्सरेषु परमे 

खरस्य ष्पथकारणात् तत्कालीया योद्धारः सव्वं शिविरमध्यात् लप्ताः। 
९५ यतः शिविरमध्यात् निश्रोषं यावद् तान् लोपं तेवां प्रतिकूलं पर- 
९६ मेखरस्य इस्ता विस्तारिताऽभूत् । स्व्यं लोकानां मध्यात् सव्व योद्षु 
९० ग्टव्युना संदइतेषु परमेच्छरो माम् उक्तवान् अद्य युष्माभिर् आरपु- 
९९ राख्या मेायावीयसीमा लंष्यते । यूयम् खम्मानवश्ीयानां सम्मुखम् 

उपस्थाय तान् मा क्लिख्रीत तेः समं मा विरुन्धय, अदं युश्रभ्यम् अम्मान. 
वंश्नीयानां देष्स्य किञ्िदप्ययिकाराधः न दास्यामि, यस्मादद्ं तमधि- 

९० करतुः लाटवं्राय दत्तवान् । स देशोऽपि वीरे इति विख्यात 
आसीत् , यस्माद् अम्मानोये यें सम्सुम्मीया इति गदि तास्ते वीर वं शौयाः 

२९ पुरा तच न्यवसन् | ते महान्तो बह्प्रजा खनाकोवा डव दोधकायाच्ा- 
सन्, किन्त्वम्मोनवंश्रौयाः खसम्मुखे परमेखखरेण विनद्ान् तान् खन- 

९९ धिकारिणः त्वा तेषां देर न्यवसन् । सयोरवासिनाम् रखषोवंश्ौयानां 
छते तेन तथेव छतं, खेषां सम्मुखे हार यलोकेषु तेन विनद्ेषु त 
रघो वंश्ये याक्तान् अनधिकारिणः कछत्वाद्य यावत् तेषां रेरे निवसन्ति । 

९३ येऽव्वीयलोाका असां यावत् इत्छ समे न्यवसन् तेऽपि कतरद् खगत; 
कारीयलोके विंनदटास्तेषाच् देशे ते न्दधितं। 

२४ परमेश्वर उवाच । यूयम् उत्तित वाचां छत्दाणाननद्याः पारं 
यात, पश्यत हिषवानवासोमोारीयाणां राजा सीदहानस्तदेषच युष्म 
त्वरेषु मया समपिंतः, युयं तमधिक्तुम् आरभ्यरणेन तेः साकं वि 

२५ रुन्ध । अद्यारुभ्याहम् ऋ काश्घःस्थाः सव्वजातीरयु्रत् सासयिष्यानि 
मीषयिष्यामि च, ता युष्मदात्तों खुत्वा युष्त्तः कभ्पिव्यन्ते यथिष्यन्ते 

९९ च । ततोऽ दं हिष्वोनवासिनः सीद्ानस्य समीपं किदेमोतप्रान्तरात् दूतं 
२०५ प्रत्य परणयवाक्यमिदं कथितवान् त्वं खद्श्मध्येन मां यातुम् अन्- 

जानीहि, अदं दच्िणं वामं वा न पराव राजमार्गेणेव यास्यामि। 

२८ अस्माकं प्रभुः परखरोऽस्सभ्यं यं दशं दास्यति, वयं वदननद्याः प्रासं 
गत्वा यावत् तं टेशं न प्रा्यामस्तावत् सेयीरनि वसिभिरेषो वंशीय. 

९८ रास्वासिभिभमयाववंशीयेख मां प्रति यथाचरितं तथा त्ववा 
प्याचय्धेतां रूप्यं शएहौत्ा मद्यम् अत्रं दौयतां रूप्यं ग्टहीत्वा पातुं 

३० तायच्च दीयतां, केवलम पद्भयां पारं यास्यामि। किन्तु हिषवोानीरो 
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३० दितीयेपदशः। २ ध्यायः; 

राजा सीदहानः खदेश्रमध्येनास्मान वातुं नान्वजानात्, यते यु्मतप्रभुः 

परमेश्वसे युष्माकं करेव्वद्यवत् तं समपयितुं तन्मनः कठिनीकृतवान् 
तदन्तःकरणं कठोरः छत वान् | परमेशो मद्छं कथितवान् पश्य कम्मेणि इर 
पररत्तेन मया सीद्दनस्तदीयदेश्ख तव करे समपिंतः, त्वयापि कम्मारभ्य 
तस्य दे श्ऽ{धक्रियतां । ततभ्यरमसमाकं प्रतिक्रलं वहिभूय यदसे वोड्ुमा- ९ 
गताः सी हानस्तस्य सव्वेप्रजाश्चास्माकं प्रभुणा परमेरेणास्मत्करेषु सम- द 
पिताः स तत्सुतास्तल्लोकाश्चास्नाभि हताः | तदा तस्य सन्वंनगराखय- २४ 
प्यस्माभि ग्टेदौतानि परतिपुरस्थाः पुंसी बालकाः निःशेषं नाश्तास्तेवा- 
मेकापि न ्ेधितः। किन्तु पशून् वश्रोभूतनगरीयं लाटितं वस्तुजातञ् २५ 

वयं खाथमग्रद्ीष्म। अगाननद्याः तटस्थारोयेरुं नदौमध्यस्यपुरच्चारम्य २९ 
गिलिवद् यावत् परोकमप्यस्माकम चछगम्यं नासीत्, अस्मत्प्रभृणा पर- 

मेखरेण तन्सव्येम् अस्मत्करेघु समपि । कोवलं अम्मोन वंशस्य -रेगाऽथात् २७ 
यन्वोकतटिनीपाश्वस्थः प्रदेशः पव्वेतस्थानि पुराणि च वान्यन्यस्थानान्यधि 
परमेश्राऽसनान् परतिषिड्वान्, तानि स्थानानि यक्राभि नाक्रमितानि। 

= = 

३ ठउतौयाऽध्यायः । 
९ आअगाद्यस्य वाण्णनभपस्य पराजयः ९२ रुवणगाद्वंश्णोयेभ्य परास्तभद्ानाज्ञा रर 

विद्ाप्टयं प्रति सूसखस उपदेष्टः २२ देशं प्रवं मूससः प्राथेना च । 

तते ऽस्मा परादव्य वाण्णनपथेन गतेषु वाश्णनभ्चूप अगस्त्य सव्वं \ 
लाकाश्वासाकं प्रतिकूलं योाद्धम् इचिवीम् अगमन्। परमेखरो मद्यम् 
अक्रथयत्, त्वं तस्मान् मा विभीह्ि यतोऽहं तं तस्य सव्वंलाकान् दश 
तव करे समपयिष्यामि, हिषृवोन् वासिनम् इमोारीयराजं सोदोानं प्रति 
त्वया यया कतं तथा तमपि प्रति कियतां इवं वाश्णनभ्चूय खओगोऽपि ३ 
तदीयसव्व॑लाकाच्वास्नाकं प्रभुणा परमेशखरेणास्मावं करेषु समर्पिता 
अस्माभि विनद्धानां तेषाम् खकाऽपि जनो नावशिष्टः। तदा वयं तस्य ४ 
सव्वाणि पुराणि के छतवन्तः वाश्णनीयनरपतेरोागस्य जनपदोऽगीवा- 
ख्यरष्र स्थितानां षट्धिनगराणाम् रुकमपि नगरम् अस्माभिरजेयं 
नाति्त्। तानि नगसाणि घोचप्राचीरवेद्धितानि दारोरगंलेख स॒रच्ति- ५ 
तान्यासन् तद्तिरिक्तानि प्राचीरगरून्यान्यनेकानि नगराणि चासन्। 
हिषवेोनोयश्रूपं सीद्दोनं प्र्स्मामि य॑त् कतं तदत् तेऽप्यस्माभि विनः, ई 
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२ ध्यायः । दितीयोपदेश्रः। २०९ 

° वय॑ योरान् तेघां योधिता बालकांश्च निःशेषं नाशितवन्तः, किन्तु तेषां 
= सर्व्वपघश्रून् नगरीयडव्यादि लाठयित्वा खाथं एएटडोतवन्तः। तदा वयम 

११९ 

१२ 

४२ 

= नदीते र भ चिं = + ॥५ [३ 

अणाननदीतेा ह माणािं यावत् सव्वदेशं यद्नपारस्थानाम् डमारी- 

याणां राजदयाद् तवन्तः । सीदोनोयास्तं दमाणं शिरियोणम् इमोा- 

' रीयाख सोनीरः गदितवन्तः । सल्खाम् इद्धिवौच्च यावद् वयम् अधि- 

त्यकास्थं सव्वं नगरः सव्वे गिलियद्ः वाश्रानं वाप्रानोयभूपतेसोगराजस्य 
नगराणि च व्र कछतवन्तः। यस्माद् अवश्ि्द्धिवीराणां मध्ये वाष्णनीयभ्चूप 

ओगमाचः शवघोतिषत् , पश्य तस्य खदा लाइहमयी सा किम् अम्मानीय- 

वशस्य रुन्वायां नास्ति? मानघडइस्तपरिमाणेन सा नवहस्तदोघा चतु- 
हेस्तविस्त॒ता चास्ति । 

तदा जनपदेऽस्िन अस्माभिरिल्ते$णाननदीसम् अरोघेरम 
च्यारभ्य गिलियदगिरेरडधांशरस्तन्नगराणि चाहं रूवेणवंश्गादवंश्भ्यां 
दत्तवान् । गिलियदस्यावशिङमं्रम अगस्य जनपदञ्च चगावपरेष्ख्यं 
सव्वं वाश्नदेश्रमद्ं मिन्ोरडधवंप्राय दत्तवान् । पुरा स छत्खा 

१४ वाश्णनदेश्टो वरदे इति विख्यात आसोत् । गिम्रूरीयाणं 
माखायीयानाच्च सोमां यावत् छत्खम् अगावदशं मिनष्े वेश्रीयेो 
यायीरो वण्ेकव्य खनामान्रूपम् अद्य यावत् तेषां वाश्णनौय- 

नगराणां नाम वोात्-यायीरं कतवान् । अहं माखीराय गिलि- 

यद् दत्तवान् । गिलियदादशाननदीं यावत् तदीयाम् अद्धापव्यकां 
सोमाच्च यावद् अम्मानवंश्स्य सीमां यव्वोक्नदीच्च यावत् किन्चैरताचं 
पान्तरस्थक्ृदम् अथात् अस्दोत्पिस्गावा अधःस्थं लवणाबधिं यावत् 
पुव्वंदिकस्थं प्रान्तरः यदननदीं तदौवसीमाच्ाहं रुबेणवं श्य गाद वंशाय 

९८ च दत्तवान् । तदाह युश्रान् रङूदमादिशं, युश्राकं परभुः परमेखरोऽधिकर्तु 

१९ 

व 
9 

९९ 

दे्मिमं युश्मभ्धं दत्तवान् किन्तु युश्राकं योद्धारः सव्व सन्नमाना 
युष्राकमिखायेल्वंशौयानां म्राटूणां सम्मुखे पारः यास्यन्ति। मया याजि 
नगराणि यद्यभ्यं दत्तानि, तच यश्माकं जायास्ुतपश्वा वत्छन्ति, यतो 

यद्ाकं पणवा बड्संख्यकाः सन्ति तद्दं वेदधि। अपर यष़्दिव वश्राकं 

म्राढभ्योपि परमेश्वरेण विखामें दत्ते तख युष्मव्मभ॒परमेशखरात् प्राप्ये 

वद्नपासर्स्थे दषं ऽधिकृते सति यूयमत मया दत्ता खखाधिरूतश्रमिं 

प्रत्यागमिष्यथ, 

तदाद चिद्धागरयम् आदिशं युश्रत्रभुः प्ररमेखर इमोारीयच्पावेते 
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३९० दितीयोपदेएः। 8 अध्यायः । 

प्रति यदकरोत् तत् त्वं खनेचभ्यां टवान् ; त्वं यच पारु गभिव्यसि, 

तचस्थानि सव्वराज्यानि प्रति परमेर इत्थं करिव्यति। युयं तेभ्यो मारर 
जैद यतो युश्माकं पभुः परमेश रः खयं युश्मत्कुते योद्खति । 

तदाद्रं परमेश्वरे विनीतवान् इहे प्रभा परमशखरत्वं खं मद्िमानंस- रद 

परभावकरच्च खद्ासाय प्रकाशयितुम् अरब्धवान्, खगं मल्यं वा तवत्कम्म॑व २४ 

त्वत्मभाववत् कत्ता क इर अस्ते? यदनस्य पारस्थं तमुत्तमं देशं तं २५ 
रम्यं लिवानोानं गिरि जष्टं मां यातुम् अनजानीद्ि मयेतत् प्राथिंतं। 

किन्त परमेश्वरा यपरात्कते मत्परतिकूलं कध्यन् मदाचं न जुत्वावद्त् २९ 

अलमनेन, खतदधि पुनमां मा वद। पिस॒गायाः शटङ्गमारुह्य पञ्ि- ९७ 

मात्तरदत्िणपुव्वदिष् अलाक्य खनेचाभ्यां पश्य यस्मात् त्व वद्नपार 

न यास्यसि । त्वं चिदाश्रूयम् अदिश्याश्वासय बलीकुरु च यस्मात् २८ 
स रख्तेषां लाकानाम् अग्रगामी सन् पारं यास्यति, सरव च त्वया 

च्छमं तं देशं तान् अधिकार यिष्यति । इत्थं वयं वैत्यिवेरस सम्मख- ९९ 
स्थितायाम् उपव्यकायां न्यवसाम। 

४ चतुथाऽध्यायः। 
१ खाज्ञां पालयितुं मूखसा विनयः ४९ यदःनस्य पुव्वेदिश्याम् अच्रयपुरचयनिरूपणं । 

हे खायेलवष्रा अहं यान् विधौन् अवस्था पालयितुं युष्मान् शि्च्त- ९ 

यामि तच मने निधत्त तेन युयं जीविव्यय, यष्याकं पेटकः परभुः पर- 
मेश यणश्रभ्धंयं देशं दास्यति तं प्रविश्याधिकरिष्यय च| खद्ं युद्मान् र 
यद् वाक्छम् अदिश्ामि तदधिकमा कुरुत स्ताकमपि न कुरूत, मयोक्तां 

यष्मतपरभाः परमेश्वरस्याज्ञां रुव्वा पालयत | बाल्पियोारमधि परमे द 

आशा यद् छतवान् तट् युयं खसखनेच दृष्टवन्तः, स बाल्पियोारस्य पश्वा- 

दूलमिसव्वेजनान् युष्माकं मध्याद् व्यनाणयत्। किन्तु खप्रभोा परमेखर ५ 
खासक्ता युयं सव्वं अद्य यावत् जीवथ । पश्यत मम प्रभुः परमेश्वरा ५ 
मां यथादिश्ति, खदं युष्ान् तथा विधीन् व्यवस्था ऋापयामि, 
असूाट् युयं यं देशं खधिकत्तु याय तच ताद्म् चाचरिव्यथ। तथा ९ 
छत्वा तदनुसाराट् आचरिव्यथ, यत्ना तदेवान्यजातीनां बेधे युस्माकं 
च्ानवृद्धाः परमां भविष्यति, त रतान् विधीन्. खुत्वा वदिष्यन्ति, णवा 
मद्ाजाति च्ानबद्धिमती चेति सब्यं। खस्माकं प्रभुः परमेखरो ऽस्माकं ७ 
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9 थ्यायः। दितीयोपदग्रः। ३११ 

सव्वेपराथनाकाले यथास्माकं सविधा भवति तथा सविधा दोवः केषां 
= मह्ाजातीयानामास्ते? अद्याहं यु्रतसमत्ं यादृशं शास्रं ददामि तादृश्या 
< न्ाखविधिवयवस्थाः कस्या महाजातेः सन्ति? यूयं यथा खनेचदृष्टानि 

कम्माणि न पिस्मरेत तानि च यथा युश्मन्नीवत्काले युश्रच्चेतसा न निः- 
सरेयस्तस्मिन् मनो निधाय खप्राणानधि सावधाना भवत, युष्माकं प्च 

९० पाच्लान् खतानि श्िच्तयत च। विश्षता दारेवे युद्मत्रभुपर्मेश्वरस्य 
सम्मृखे तिता य द्माकं स्थितिदिनं मा विस्मरत। तद् पर्मे्रा माम् 

वदत् त्वं मदन्तिकेलाकान् मेलय, खद्रंखवाक्छानि तान् श्रावयिष्यामि, 
ते यावच्नीवनं यथा मत्ता निभ्यति ततछलते तानि तेः श्च्चन्तां खसन्ता- 

९१९ नां ज्ञाप्यन्तं । तदा युयं सविधाः सन्तः पव्वेताधोाऽवख्िताः स चाि- 
रुभिना ज्वलित आकाश्न्तरच्च यावत् तमिखेण मेघेन ध्वान्तेन च 

९९ व्यापनश्च | तता वङेमध्यात् परमेचखसे युष्राभिः समभाषत, युयं तदाच 
ध्वनिं खुतवन्तः, किन्तु कामपि मूत्तिं नापश्यत वोवलोा ध्वनिर््दत् । 

दस यं नियमं पालयितुं युष्मान् अदिशत् तमात् दश्ा्धाः परचाय्य 
प्रस्तर द्वये लिखितवान् । 

५४ युयं वं देशम् अधिकन्तु पारः याय तच युष्माभिः पालनोया विधि- 
१५ व्यवस्था य॒द्ान् शच्तयितुम् अहं तदा परमेश्वरेणादिष्टः। अता यदा 

परमेश्सो डारेवे वङ्किमध्याद् वुश्ाभिः संभाषितवान् तस्मिन् दिने 

९९ यद्ाभिः कापि मृन्तिनंदृद्धा । अता युयं यया म्वा भूत्वा खाथं 

९७ एसः स्तिया वा मत्तिविषशटं विग्रहं भूचरजन्तुगगणेाडीयमानपत्ति 

१८ भूचरकौटभूम्यधःस्यजलचरजन्तुनां कस्यचित् मूत्तिं वा न निम्मयात 

१९ वा भ्रमित्वा गगणे नेच उन्मील्य युष्माकं प्रभुः परमेश्रो यानि यामाधः- 
स्थानां सन्वेजातीनां छते स्थापितवान् तानि गगणस्थानि र्विसमभानि 
विलोक्य च नत्वा न सेवेध्वं तदथं युगम् अतिसावधानास्तिषटत | 

२० यतो युयम् अद्येव यथा परमेश्रस्य विशेषलाका भवेत तदधं पर- 

९९ मेखरो लोादकुण्डखरूपात् मिसद शाद् युश्रान् वदिरानयत्। युद्यत्ता- 

स्णात् परमेखसा मद्यमपि कथ्यन् रुतं एयथं कछतवान् त्वं यद्न- 

नदीपारं न यास्यसि तस्माद् युद्यत्मभुः परमच्सरा युद्रभ्य य दशम् 

९९ अधिकत्त् दास्यति तमुत्तमं द्र प्रवेष्टुं न क्तीम्यद्दं; मयतद्शं मन्तव्य 

यद॑नन्याः पारः न यातव्यं किन्तु युयं पारं गत्वा तमुत्तमं देशम् अथि- 
९३ करिव्यय । युयं वचा सैः समं निखखितं युश्रव्रभुपरमेश्वरस्य नियमं 
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६१२ दितीयोापदरेशः। 8 खअध्यायः। 

न विसमरेत युश्त्रभुणा परमेखरेण प्रतिषिडां कस्यचित् प्राणिनस्तच्ितां 
मस्ति वान निम्भयात तत्वते खानधि सावधाना भवत। यते युष्माकं ९४ 

प्रभः परमेश्वरो ज्वलद्भ्रिखरूपः खगारवरच्तकडखरख। 

युष्राभिः स्तान् सुतसरुतांच् जनयित्वा ब्कालं देष उपाथिते सति ९५ 
यदि यूयं भ्वंश्रमानाः कस्यचित् प्राणिनस्तच्ितमृत्तिं निम्भाय यष्माकं 
पभ परमेश्रं करधयितुं तत्छाच्तात् कुकम्म कुरुथ, तद्य हमद्य युश्राकं ९ 
पतिकुलं खगं मत्यञ्च साच्िणि क्त्वा कथयामि युयं यं देम् अधिकत्त 

यदननद्याः पारं याथ तदरशात् तूणं निःशषं विनंच्छथ तन्मध्ये बड्कालं. 
नावश्थास्यष्वे किन्तु समूलम् उच्छत्छध्वे। परमेशरेाऽन्यजातीनां मध्ये २७ 
य॒श्रान् विकरिव्यति, तचान्यदेश्ेयलाकानां मध्ये परमेश्वरेण नीता 
युवं च्यल्पसंख्यका च्वशेच्छध्वे । तच मानुषकरछतान् काषमयान् रर 
परस्तरमयान द्श्रनश्रवगभाजनासमथोान् देवान् सेविष्यध्वे । किन्तु ९९. 
तच यदि खप्रभुं परमेखखरः गवेषयध्वे तदि खसव्वान्तःकरणन साकं 
सव्वेप्राेः साकं मागंद्धि बुंश्माभिः स प्रा्यते | यदा क्ि्टान् युद्मान् द° 
पत्येतानि घटिष्यन्ते त भविष्यत्काले युयं खप्रभुं परमेश्वरं परति 
पराव्य तद्वाचं ओष्यय, यते युत्यृभुः परमे दयावान् इरः, ३१ 
स युद्धान् न त्यच्छति न च नाशयिष्यति युषृ्पृववेयुरूषाणां समीपे 
यं नियमं शपथेन निख्खितवान तं न विस्मरिष्यति । पश्य एथ्वयां ३९ 
परमरस्य आ नरुख्छ्िदिनाद् युद्माकमग्र वत्तिपुव्वपुरुषान् येोमक- 
दि शेऽन्यदिशं यावत् समस्तलाकान इति एच्छथ, खतन्महाकाग्यसमं 
कायं किं कदापि जातं? कदापि वा किमेतादृशं खतं? युयं यथा दद 
किमन्ये केचन लाकास्तथा वद्धिमध्ये वाच्यवादिन रंश्वरस्य रवं खुत्वापि 
जी वन्तोऽतिष्छन्? वा युष्माकं परमुणा परमेरेण मिसे युद्माकं २४ 
समन्तं यथा छतं, तथा परीच्ताचिङ लच्तणरणान् पराक्रमिकरं विस्ती- 

गवां मदहाभयङ्करत्वादि प्रकाश्रयित्वा भिन्नजातिमध्यात् खायः रक- 

जातिं गररद्यीतुं किंकापि देव उद्युक्तवान्? परमेखर णव प्रभुस्तदन्यः कोपि २५ 
नदीति युण्रान् ्ापयितुं तानि सन्नि यश्नचन्तुगचरे प्रकाश्यत । 
सय॒श्रान् उपरे खगात् खवक्वं ्रावितवान् धरण्परि च खमदाचिं २६ 
दश्रितवान्, युयमन्निमध्यात् तद्याच तवन्तः । स युश्मतपृव्वेयुरुषेषु २९ 
खेहमकरोात् तस्मात् तेषां पञ्चात् तेषां वंशमपि वरतवान् । युश्मत्ता इ 
बलवत्तरढ्इच्नाती ्युग्रतसाच्तात् बहिष्कर्तुं यु्मान् तेषां देशं पवेश 
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५ अध्यायः) दितीयोपदरेशः। ९२ 

यित्वाद्यवद् अधिकारयितुं स निजास्यप्रसादात् खमहाबलेन युश्रान 

२९ भिस शट् वददिरानयत् । अत ऊद्धंस्थखर्गेऽघःस्थधरण्यां परमे खर - 
ख्व प्रमृय्न्यः कोपि नदीति यूयमद्य जानीत खखमनसि विवेचयत 

४० च | अहमद्य तस्य वा विधियवस्था खादिवान् ता खचरत तेन 

यूयं यश्मत्पस्ता युग्रदशख मङ्गलं लष्यष्वे; युद्वं पभुः परमेश्वरा 
युशमभ्यं यां भूमिं चिरकालाथं दास्यति, तस्यां युण्दवस्यिते दिनानि 
बद्नि भविष्यन्ति 

४९ तदा यर्दनपुव्वंपारे खग्धादवदिशि मूससा इन्तृणाम् याञ्रयपुराणि 
४२ चीणि निखितानि। खयं पृव्वादिद्धो नरो येन केनचिदज्ञानाद् न्यते, 

४द सन्ता तन्नगखाणाम् र्कं नगरः प्रलाश्य प्राणरत्तांगमिव्यति । तान्ये- 
तानि, रुवेणीयानां समश्ूख्थक्ाननस्थं वेत्र, गादौयानां जिलियदख् 

रामोतं, सिनशीयानां वाष्रानस्यं गालनच्च। 

४५ शास्त्रम् तत् मुससा इखायेल्वंग्रानां समच्तं स्थापितं । मिसराट् 

४५ इखायेलवं शस्यागमनात् परः दिषमोनवासिन स्मासीवराजस्य सी- 

४९ हानस्य दग्र यदनवटस्यवेत्ियोरस्य सम्मुखस्थसमभ्रमे म् सास्तेभ्य 

ख्तानि परमाणवाक्यानि पिधिबयवस्धाख ददा, यते मिसरादट् आगत- 

४७ रिखायेलीयवंशे मससाचस सीदानोा इतस्तस्य वानी यश्चपतेर(गस्य 
४८ चतय यडनपृव्ववासिनारिमारीयरजयोा देषा थाट् खणाननदौीत- 

टस्म् अरोायेरम् आरभ्य सीयानापरनामकं इम्माणं यावत् समस्तदश्ा 

४९ {सदोद््पिसगाघःसश्थितप्रान्तस्स्थं सागरच्च यावत् यदनस्य पृन्वेपारे 

सय्थादयदिशि खितं स्वेपरान्तरञ्च व्रऽकारि। 

५ पच्चमेाऽध्यायः। 
९ हारे नियमस्य निरूपणं € ट् श्णज्ञाकथनं २९ खाकानां पाथनया मससा टर्शाज्ञाघा 

इश्रता यणं । 

५१ म्साः सर्व्वखायेलवंश्एन खाद्य बभाषे दहे इखायेल्वे्रा अहं 
श्त्ताधै रच्णायं पालनार्थंञ्च यश्माकं कणगाचरे यान् विधीन् याच 

९ व्यवस्था वदामि तत्र मनो निघद्धं। अस्माक प्रभुः परमन्सा दारवं 

इ सद्वास्माभिनिंयममेकं छतवान् । परमेखरस्तं नियमं नास्माकं पुव्वेपुरुषेः 
४ साकं छृतवान् किन्त्वद्य जीवद्धिरस्ाभिः साकं तं छतवान। प्ररमेश्- 

५ रोदा युष्राकः सम्मलीभूय युष्राभिः सम्भाषितः। कन्तु युयं वङ्गः 
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३९४ दितोयोापदेशटः। ५ ऋध्यायः। 

बिभ्यतः पव्यैतं नारहइत ततः परमेखरस्य वाक्यं युष्रान् ज्ापयितुमदं 
तच परमेश्वरस्य युष्राकच्च मध्ये ऽति । 

परमेखर उवाच, दास्यगे द् अथेता भिसदष्ाद् तदीयेोड्धार- ९ 
यितादहमेव तव प्रभुः परमेखरः । मम स्तात् तव काचिदन्या 

रेवता न तितु । निजा काञ्चित् तच्ितप्रतिमाम् अथाद् उपरि धे 
स्वर्गे वा नोचस्धायां एथिवयां वा चधर्णथा अधः तेये ख्ितस्य 
कस्यचिद् वस्तनेा मसिं मा निम्मरह्ि। ता न नम, ता न सेवख, < 

यतोदं तव पभः परसेखरः खगोस्वस्च्तीखरः, ये पिटलाका माम् 
ती वन्ते, टतीयचतुघपुरूषान् यावत् तेषां सन्ताननभ्याऽघम्भफलद्ाता ; - 

किन्तु ये मयि परीवन्ते ममाच्ञाञख पालयन्ति तेषां सदखपुरुषान् यावङ् १० 
द्याक्द दं । त्वं निजप्रभाः परमेश्वरस्य नाम निस्थेक मा ग्टहाण, यते १९ 
खः कञ्ित् तस्य नाम निष्यृयोजनः ग्टह्ाति, परमेश्रस्त निरुपराघ डति 

न गणवति । त्वं खप्रभेः परमेश्वर्स्याज्ञानुसाराद् विश्रामदिनं पालयन् १९ 
सविचीकुरू | वड दिनानि अमित्वा तव वाणिज्यादि सव्वं कम्मे कुरू; ९३ 
किन्तु सप्तमदिनं तव य्रभोः परुमेशखरस्य विखामदिनमेव, तस्मिन् ५४ 
त्वया बा तव पुच्ेण वा तव दुद्धिचा वा तव दासेन वा दास्या वा 
ओगद्भादिपश्ना वा द्ारवत्तिना विदोशिना केनापि किमपि काथं 
मा क्रियतां; तत्र तव दासदासै लया समं विखमिष्यतः। समर १५ 
त्वं भिसर्दरे दास्ये स्थितः, किन्तु पभुः पर्मेश्रः पराक्रमिकरेण 
विस्तीणेबाङ्ना तस्माद् तवां वदिरानयत्, अतो तव प्रभुः परमेशो 
विश्रामदिनं पालयितुं त्राम् आज्ञापयत् । त्वं खप्रभाः परमेश्वरस्या- ५६ 
च्ञानुसारात् निजयितर मातरच्च सम्मन्यख, तेन तव प्रभुः परमे- 

खरो यं देशं तुभ्यं दास्यति, तस्मिन् दशे तव दीचैकालम् आयु- 
मङ्गल भविष्यति । नस्यं मा कार्षीः । परदारान् मा गच्छ् । १७ 
चेोय्धै मा कार्घीः । खस्य समीपवासिना विरूढं मि्यासाच्छं मार. 

देहि । खसमीपवासिनो योाधिति मा लोभं कुरू खसमोपवासिनेा ९१ 
ग्टदच्तेचदासदासौगेागदंभेषु पति वासिनः कुचापि द्रव्ये मा लाभं कुथाः | 

परमेखरो गिरा मेघ्रघोरतमिखवङ्िमध्यात् सव्वसमाजीवान् प्रति ९२ 
वाक्यान्येतानि पोाचैरक्त वान् नापर किमपि भाषितवान् । तानि वाक्या 
नि च प्रस्तसपचदये लिखित्वा मयि समापयत् | तदा वद्किना ९२३ 
पज्वलिते युग्माभिख तमिखमध्यात् तस्मिन् स्वे अते युश्राभिस्थेत् 
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९५ युषादंश्ाधिपेः प्राचीने मदन्तिकम् रत्य वाक्चमिदम् उक्तं, पश्यास्माकं 

प्रभुः परमेखरो ऽस्माकं समीपे खमदिमगोरवे पराकाश्रयत् ववं वङ्कि- 
मध्यात् तद्ाचं श्रुतवन्तः, डं खरेण सम्भाषिताऽपि नरो जीवितुं शक्रोतीति 

९५ वयमद्य दृद्धवन्तः। किज्त्िदानीं वयं कुता सिबेमह्ि? रघ महाभिर- 

स्मान् च्छति वयं यदि खप्रभाः परमेखखस्स्य शब्द पुनः ष्टणयाम् ति 
९१ मरिष्यामः। यस्माद् वयमिव वद्िमध्ये वदता जौवदौरस्य शब्द् खुत्वा 

२७ जी वच्नतिषत् प्राणिमध्य र वम्भ्तः काऽस्ति ? अतोऽस्माकं पभः परमेखरोा 

यद्यद् गदति भवता समोपं गत्वा तत्स्व चूयताम् स्माकं प्रभोः परमे 
९८ खरस्य सव्वं वाक्यं भवतास््भ्यं कथ्यतां, वयं तत् श्रुत्वा पालयिव्यामः। 

वाक्यमिदं मां भावमाणानां युश्राकं ध्वनिं स्रुत्वा परमेशखरो मामवदत् 
रखते लाकास्तभ्यं बदकथयवन् तस्य ध्वनिमद्दं ख्ुतवान्, त उचितं भाषित- 

९९ वन्तः । दा हा मन्तो मेतु मदाज्ञां सन्बा य्दोतुञ्च सदा यदि तेवां मति- 
२० स्तिखेत् तद्दि तेषां तदंशस्य च चिर खुभं भवेत् । त्वं तान् खंखं दृष 
९९ यातुं वद । किन्तु त्वं मदन्तिक्रेऽच ति, वा आज्ञाविधिव्यवस्थासतेः 

शशित्तितव्या अधिकाराथं मद्ास्यमाने देए च तेराचरणोयास्ता अदं 
६२ त्वां वदिष्यामि । खतो य्माकं प्रभः परमेश्वरा यद्ान् वद्यद् आदिग्र 

२२ तस्य दत्तिणं वामं वा न पराढत्य तद् अचरत | युश्याकं प्रभु 

परमेखरोा यद्यन्माग गन्तम् चादिशत् त माग्गच्छत, तन युय 

जीविष्यय युश्याकं खुभं भविव्यति खाधिकरिव्यमणे दशे च युय 
दीघोयुषा भविष्यथ । 

९ षष्ठाऽध्यायः | 
९ व्यवस्थाभिप्रायः रताम् आचरितुं विनयवाक्चं। 

९ परमेश्वर रखता आ्ाविधिव्वस्था यद्यान् शिच्तयितुम् ऋादिष्टवान् 

युयं यं देग्रम् अधिकत्तु पमार याथ तच ता युद्माभिसाचरगोयाः। 
९ यदि युयं खप्रभेःः परमे्वराद् भीता यावच्जीवं पुच्चपोच्चादिपरम्य- 

रासु मदुक्तान. खाज्ञाविधीन् आचरत तद्दि युश्राकम् च्यायुर्वदधिष्यते। 
३२ अता दहे इखायेलवंष्य मना निधाय ता चर्तुं यतघ्वं, तेन 

युष्माकं पव्वपुरुषाणां प्रभुः परमेश्वरा यत् प्रतिद्लातवान् तदनुरूप. 
मेव दुगधमधुपवाद्िनि देप्रो य॒श्माकं च्ेसं भविष्यति, युयं वद्धिग्णवो 
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भविष्यथ च) ह इखायेल वप्राः ष्यणत, प्रभुरस्माकं परमेशखर रकणव ४ 
परमश्रः । ययं सन्वान्तःकरणेः सव्वप्ाणः सव्वश्रक्तिभिख खप्भा 

परमेशखरे पेम कुरुत | अधुना युद्मान् यान्याक्ञापयामि तानि सनव्नाणि 
युष्राकं भनसि तिष्टन्तु । यूयं खसन्तानान् वलेन तानि श्यत 
सखवग्रटद् उपवेनकाले मार्गे गमनकालं श्रयनकाल उत्थानकाले च तान्यधि 
भाषष्वच्च । तानि युष्माभिः खकरेषुं {चिृरूपाशि बध्यन्तां युष्माकं य 
नेचयोमध्ये ललाटश्ूवणरूपाणि भवन्तां । युष्माकं ग्रहाणां दारका- ९ 
रेषु गेपुरेघ च तत् सव्वं लिख्यतां । युश्मभ्यं दातुं युश्माकं पर्व्वपरूुषाणाम् ९० 
उत्राहोम्-रसदाक्-याक्रबां समक्तं यद्ाकं प्रभणा परमेश्वरेण यं 

दृष्रमधि प्रपथः छतस्तं देश्रं तेनानीता ययं यदा खरनिचितानि १९ 

ठ्हन्ति चारूणि पुराणि खंरपुरितान्युत्तमद्रवयः पुणानि ग्टदाणि 
खैरखनितान् प्रहन् खेररोपितानि जाच्ताच्छेचाणि जितक्तेचाणि च 

लषयध्वे यदा च भक्ता तश्येय, तदा सावधाना भवत दासत्वागारात् ९२ 

मिसदश्द् युद्ान् वहिरानेतारं परमखखरः मा विस्मरत। युय खपभोाः ९२ 

परमेश्राद् बिभीत तं सेवध्वं तन्नान्ना एपष्वं। युवम् इतरद्वानाम् ९४ 
व्यधात् चतुदिक्ष्यजनदवानां पञ्चात् मा यात | युद्माकं मध्यवर्ती प्रभुः ९५ 

परमेखखरः खगारवरच्तक इश्वरः; तस्य युष्त्पयभोः परमेश्वरस्य कोषे 
य॒ णत्युति करलं प्रज्वलिते स द् श्णदट् युद्यान् विनाश्रयिष्यति। 

मसायां यूयं यधा खप्रभं परमश्रं पय्यच्ध्वं तथा तंमा परोच्तध्वं। १९ 

य॒ण्ाकं प्रभुणा परमेशखरेणादिखा आज्ञाः प्रमाणवाव्यानि विधौ ९९ 
यलात् पालयत परमेश्वरस्य गाचरे यग्न्याय्यं सच तदेवाचरुत तन 

युश्रावं मङ्गलं भविव्यति । परमेश्वरे वुश्राकं सम्मृखात् सव्वं रिपुं १९ 
ट्र्यितुं यं देश्मधि युष्माकं पृव्वेपुरुषाणां समीपे शपवान् तमुत्तमं 
दें युयं परमेशखरस्य वाक्यानसारात् प्रविशन्तोऽधिकरिष्यथ । 

अस्माकं परभुः परमेखसे यु्भ्यं याः परमाणवाक्यविधिवयवस्था दत्त- ९० 
वान् ताः कटश इति भविष्यत्काले युश्मावं सन्तानः एष्टा यूयं तान् ९१९ 

वदिष्यथ वयं मिसे राज्ञः फिसिणे दासा आस्म, लतः परमेखरः 

पराक्रमिकरेणास्ान् मिसराद् वडिरानयत्, अस्माकं साच्तात् मिसर २९ 

फिरोयं तत्यरिजनच् महान्ति स्रदानि चाद्धुतकम्मणि चिह्णानि च 
दशितिवान् , किनत्वस्मान् तदं्ाट् उद्धतवान् यञ्च देशम् अस्मभ्यं दातुम् ९२ 
अस्म्नाकं पुव्येषुरुषाणं समीपे शप्तवान् तमक्मान् आनीतवान् । वयं ९४ 
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यथाद्यवत् नित्यं हितां पाणरच्तणार्य्चासमावं प्रभाः परमेश्वरात् 
जिभीयाम तदथेंस प्रभुः परमेश्वर रतान् विधीन् चाचरितुम् अस्मान् 

९५ अदिशत् । अधुना वयं यदि खप्रमोः परमेश्वरस्याक्ञानुसारात् तत्- 
सम्मुख रतान् सन्वविधौन् आचरामल्तद्धिं तदस्माकं पुरणं भविष्यति । 

७ सप्तमोऽध्यायः | 
[व् > # पि = + 

९ देवाचेकः ससं व्यवद्धारनिषेधः १२ एतद्ाज्ञाचरणफलम् अशि षःक थनं २५ विग्रदान 
नाशयितुम् अाज्ञा। 

९ यूयं यंदेष्म् अधिकन्तु वाथ तच वुश्माकं पभुः परमेश्वरो यदा युश्रान् 
प्रेषयिष्यति युश्मतसाच्ताद् बङसंस्यका जातौरुथीत् हित्तीयगिगंशोये- 
मोखोवकिनानीयपिरिषीयडिव्बौययिवृषौयाणं वा जातवा युष्मत्ता 

२ दत्यो बलवत्य ता यद्मत्छम्मखाद् वहिःकरि ष्यति, तदा यूयं खप्रभणा 

परमश्चसरेण यष्याकं करषख समपितान तान् ताडयित्वा सम्लम् उच्छ 

३ व्यथ, तः समं कमपि नियमं न करिष्यथ तान् न दयिष्यध्वे, तेः 

सह विवादसम्बन्धं न करिष्यय तेषां पुलेभ्यः खकन्या न दास्यथ खयुन्ले- 

४ भ्य तेषां कन्धा न ग्रद्वीव्यय। यस्मात् ते यु्याकं पुन्नान् इतरदेव सेवितुं 
मत्तः परावत्तयिय्यन्ति तेन युश्भ्यं परसेखसस्य कोधः परज्चलन् युद्रान् 

५ तूयं नाशयिष्यति । खत युयं तान् प्रति इत्थम् अचरत, तेघां वेदीना- 
श्यत विग्रहान् क्तं चे्यरच्तान् छिन्त तच्ितमूत्तवेद्धिना दादयत। 

९ यता यूयं खप्रभोाः परमेश्वरस्य पूतनाकाः सव्वंमदहीखलेाकेभ्यः प्रभोः 
७ परमेशखरस्य विष्रोषलाका भविवुं तेनानुग्टद्धीताः | यूयं सव्वजातिभ्यः 

संख्ययाधिका इति कारणात् परमेचरो युश्ान् लिग्धवान् वसीत- 

वां तन्न यता युयं रुव्बलोाकेभ्यः स्ताकाः। किन्त परमेखरो वश्रास 
पीयते यब्राकं पव्वपरूघाणां समीपे यत् शप्तवान तत् पालयतीति 

हेतुना परमेखरः पराक्रभिकरेण यश्मान् मिखियभूपस्य फिराण 

€ करादुदृ्य दासत्वागारात् माचितवान्। अता वुद्राकं प्रभुपरमेश्वर 
खव डरः, स विन्छसनीय इंखरः सन् खप्रोमकारिणाम् अज्ञाग्राडिणां 

९० सदहखपुरुषान् प्रति नियमितानुग्रहइम् अखचरति, खष्टणिनच संदत्त 
प्रकाश्य फलं ददाति, फलता न विलम्ब्य टणिभ्यः प्रकाश्च पलं ददातीति 

५९ जानीत । अतोऽहं पालयितुम् अद्य युश्रान् या आखज्ञाविधिव्यवस्था 
वदामि ता खाचरितुं यतध्वं । 

317 



३१५ दितीयोपदेशः। ऽ अध्यायः । 

यूयं यद्याञ् अवस्थासु मने निधाय ता आचरत तहिं युष्राकं प्रभुः ९२ 
परमेश्वसे य॒ग्राकं पुव्वपुरूषाणां समोपे यो नियमानुग्रहावधि शप्तवान 

ता यष््ान प्रति सफला कुव्वेन् यद्मासु प्रेष्यते य्॒मान् आशिषं गदित्वा ९९ 

वद्धिष्णन करिष्यति, विषषाद् यश्मभ्यं देशं दातुं युग्राकं पूव्वेपुरूषाणां 

समीपे शप्तवान् तच दे युद्राकं गभेफलानि भू्युत्यन्नानि शस्य गाच्तारस- 

तलानि गानिवहमेषत्रजांख वद्धयिष्यति । युयं सव्वेलाकभ्योऽप्याशिषं ५४ 

प्राप्य युष्त्यश्रूनां मध्ये युष्माकं मध्ये वा ख्ीयुंसा बल्या न भवि- 

स्यतः। परमेशखसे युष्मत्तः स्वाः पीडा द वयिष्यति मिसद्शोया वामदा- १५ 

वयाघये। यश्नाभिदं दास्ता युद्ान् प्रति न घटयिष्यति किन्त य॒द्माकं शिनः 
प्रति घ्रटयिष्यति। अता यद्माकं प्रभः परमखरा यद्याकं करेष यान ५९ 

लोकान समपयति युयं तान् ग्रासयत तान् प्रति नेचेमा लच्जध्वं तेषां 

देवान् मा सेवघ्वं यतो युश्राकं तद् उन्माधर्परं। खता भिन्नजातयो १७ 
ऽस्मत्तोपि नङ्प्रजा वयम् खताः कथम् अधिकारात् येोतयिष्यामडति 
चिन्तयित्वा तेभ्यो मा निभोत। युष्माकं प्रभुः परमेश्वरो राजे फिरोणे ५८ 
सन्वेमिसद््एय च यद्यत् कम्म ज्ञतवान् यद्यद् खद्धतं कम्मं युयं प्रद्यत्तम् १५९८ 

अपश्यत यख चिक्रखिचकम्मभिः पराकमिकरण विस्तारितबाङ्ना 
च युष्माकं प्रभुः परमेश्वरो युष्मान् वद्धिरानयत् तानि स्मरत यूयं 
येभ्यो विभी तान् सव्वेजातीयान् प्रति युश्ाकं प्रभुः परमेशखरस्तथा 
कारिव्यति । येऽवश्िदछि युश्रत् खान् गपयिव्यन्ति ते यावत् न ९० 

विनंच्न्ति तावद् वुश्माकं प्रभुः परमेख्ररस्तेषां मध्यं बरुटाः परेर- 
पिष्यति । वयं तेभ्योमा बिभीत वता युश्राकं मध्यवर्ती युश्रतपभुः ६१ 
यरमेश्रोा बली भयङ्कर दखरः। युद्याकं प्रभुः परमेश्से युश्त्- ९९ 
सम्मुखात् तान् जातीवान् क्रमाद् दवविष्यति, वुश्राक प्रतिक्रलं यथा 

वन्धपश्वा न वन्ते तदथं युयम् र्कदा तान् नाशयितुं न शच्छथ । 
किन्त युष्माकं परभुः परमेश्वरो युष्माकं करेषु तान् समपंयिष्यति यावत् ९३ 
ते समूलं न विनंच्छन्ति तावत् महामार्णेन तान् मार्यिव्यति। तेषां ९४ 
भूपतीन् युश्माकं करेषु दास्यति, युवं गमणाधस्तेषां नामानि लो्यय, 
यावत् तान् न विनाश्यिव्यय तावद् युष्माकं सम्भृखे काऽपि न स्थास्यति । 

युयं तेषां तच्धितमूर्तीँव्धिना दादइयिव्यथ, यथा यूयम् उन्माथय्रस्ता ९५ 
न भवथ तदथं तेवां गाचीये रोचये खणे वा लाभं न करिष्यथ खाथं तन्न 
मरदीष्यय यसमात् तद् युव्राक प्रभोः परमेश्वरस्य र्थं वस्तु ¦ युवं यथा २९ 
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तदिवाभिश्प्ता न भवथ, तदथं तद् टण्टं वस्त॒ खण्टदाणि नानेष्यथ 
किन्तु तद् ऋ तोयिष्यध्वे अतितुच्छं करिष्यथ च। 

थः 

८ अह्माञव्यायः। 

खाये लाकान् प्रति परमेश्वरस्य छकपानुयदलात् तदाज्ञां ग्रदीतं सूससा विनयः 

\ खद्यादं युश्रान् यद्दाक्ञापयामि यतनात् तत् सर्व्व॑म् आचरत, तेन 
जीविष्यथ वदिष्यध्वे च यरमेरो यं दे्मधि युष्राकं पूव्यैपुरूषाणां 
समोपे शप्तवान् तत्र युवं पविशन्तस्तमधिकरिव्यथ । युयं तदाज्ञा 
मरदीव्यथ नवेति युष्मान् परीच्ितुं यश्माकं मनोगतं प्रकाणएयितुं यद्मान 

नमयितुच्च यु्माकं पभुः परमेश्वर रतानि चत्वारिंशद् वणि पान्तर 
येन येन पथा युष्मान् अगमयत् तान् सर्त । मनजः कोवलपुपेन न 
जोवति किन्त परमेश्वरस्य वदनाद् यानि यानि वचांसि निःसरन्ति 
तेरेव जीवतीति यश्मान चऋपयितुंस युष्ान् नतान् च्तधितांख दत्वा 

युद्याक पूव्वपुरुवर्च्राता या मन्ना तया वुष्रान् अपुव्णात् | रतुं 

चत्वारिंशद् वभैघु युद्ाकं गाचीयवस््राणिन जीणानि य॒श्राकं पादा 
५ न स्फीताः । मानुषो यया खपुच्चं शस्ति युष्ाकं प्रभुः परमेखरे युश्मान् 
६ तथा शास्तीति युयं मनसि विचारवत। ववं खप्रभोः परुमेश्वरस्याच्नास 
मनो निधाय तत्पथ्ेन गच्छत तत्त विभीत | युष्माकं प्रभुः परमेश्वरा 
यु्रान् उत्तमं दशम् अनेव्यति तच दग्र निस्रश्धमेः पव्व॑ताच निगतानि 

= जलखेतांसि प्रखवणानि जलाश्याश्चसन्ति। तच देषो गाधूमयवन्राच्त- 
डम्बर दाडिम्बजिततेलमधूनि जायन्ते। तत्र देशे भच्छं मोक्तु प्राश्यथ 
तस न्यूनं नभविष्यति युश्राकं कस्यापि वत्त॒नाऽभावेा न भविव्यति; तख ` 

५० देशस्य प्र्तरा लादमयाः; तस्य गिरिभ्यो युयं पित्तलं खनिष्यथ । तच्रयूयं 
मुक्ताटबा प्रभुणा परमेशखरेग दत्तदेश्सयात्तमत्वात् तं धन्यं वदिव्यथ। 

१९ किन्त अवधद्धं य॒श्ाकं पभ परमेश्वरः मा विस्मरत, तस्य वाआच्ञावि- 

९२९ धिव्यवस्था अद्यादं यम्यं ददानि ता अचरत | भुक्ता युश्रास॒ टक्तेषु 

१३ सुनिभम्मितग्टदेघधितेषु यु्राकं गामेवादित्रजेषु वदधितघु युष्माकं खण 

१४ रोप्येष वडघु यु्माकं सर्व्व्॑ग्यं खधिते युयं मागच्विङ, यो मिसद्- 

९५ श्रद् दासत्वागाराद् युद्रान् वदहिरानयद् यु्माकं नसरतापरीच्ताभा- 
विच्तेमाथं ज्वालयिचह्दिखख्िकेः पणन मद्ाभयङ्करेण काननेन यद्मान् 
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३२० दितीयोपषदेशः । € अध्यायः। 

अगमयङ् य॒द्मतछते मरूभूमेा वङ्धि षस्तरमयगिरेस्ताय निस्गमयत् युश्मत्- ९९ 

पव्वपरूषर क्षातायामान्नातया चुद्यान् प्रान्तस्ऽपुव्णात् तादश युद्यमत्पषम 

परमेश्वरः न विस्मरत। वयं खविक्रमबाड़बलाभ्याम् रख्तदशखय्यं प्राप्ता ९७ 

इति मनःघुमा विचारयत। किन्तु प्रभु परमेञखर स्मरत, यस्मात् स ९८ 

युश्राकं पूव्व॑पुरूषाणां सात्तात् पमाने यं नियमं छतवान् तम् अद्य- 
वत् स्थिरीकत्तं' युग्यं घनपरापेः श्रक्िमदात् । किन्तु यदि यूयं केनापि १९ 
पकारेण खपरभुं परमे्रः विस्मृ्य सतर्देवान् अनुगच्य सेवध्वे भजघ्वे 
च तद्धि युश्राकं विरम् डद साच्यम् अद्यादं ददामि यूयं विनंच्छथ। 
यु्राकं सम्मुखे परमेश्वरो या जाती विनाश्वति ताङ्व युवमपि वि-२० 

न॑च्यथ; युश्राभिः खप्रभुपरमेखरस्य वाक्ये ऽवधोरिते विनाशे लश्यते। 

५ नवमेऽध्यायः। 
९ सखखधन्ं निभेरं न कर सूससरा निवेदनं ७ आज्ञालङ्कन वणेनच्च । 

दे इखायेल् वप्रा युवं मना निघ यु्रत्तो महतीबेलवतीश्च जातीरन- 
धिकारिणः कर्तुम् अद्य युश्राभि यंदननदौपारः गम्यते ; तेषां लाकानां 
नगराणि डहन्ति गगण्स्पश्ण्प्राचीसवेष्टितानि च। ता जातये डवा 
दीधंकायाश्च, ते च लाका युश्राभिविदिता अनाकवंशीवाः, यता ऽनाक- 

वंशीयानां सम्मुखे स्थातुं केन शव्छत इति वाग्यु्माभिः चुता। किन्त 
दाइकाभिखरूपो युश्राकं पभुः परमेश्वरः खयं युद्याकम् अग्रे गमिव्यती- 
ति जानीत स तान् नाशयिष्यति युद्याक सात्तात् तान् वश्ौ करिव्यति 
यूयं परमेश्रवाक्येनतूगेंतान अनधिकारिणः छत्वा नाशयिष्यथ। किन्त 
युष्ाक प्रभुणा पर्मेश्वरण युश्ाक सम्मुखात् तेषु वदहिष्कतेषु परमेशरो 

ऽस्माकं घम्माद् डमं देशम् अधिकार्यितुमस्मान आनीतवान इति 

मनसि मा चिन्तयत, यतः परमेश्नर् खासां जातीनां पापाद् युद्माकं 

सम्मुखात् खता अधिकारच्युताः करिव्यति । यूयं खखधम्मात् .खमनः- 
सारल्यादा तासां देशम्धिकत्तुः यास्य तन्न किन्तु परमेश्वरो युश्माकं 
पव्वपुरुषान् इत्राीम्-रस् दा क्-यावरूबः प्रति यत् शप्तवान् तत् पालयितुं 
युष्माकं प्रभुः परमेखर असां जातीनां दुरत्वात् वुष्राकं सम्मखात् ता 
अधिकारुताः करिष्यति | अते युश्राकं षुः परमेचसोा यदिमं उत्तमं 
देष्रमधिकत्तः युशम्यं ट्स्यति तन्न युश्राकं पुरस्य पालम् इति जानीत 
यता युयम् चवाध्यलाकाः। 
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9 युयं प्रान्तरे खप्रभू। परमेश्वरं यदक्राधयत तत् सरत मा विस्मरतः; 
युयं मिसदेशाट् अ प्रस्थानाट् अक्रागमनं यावत् परमेश्वरस्थाज्ञा- 

८ लद्किनेो भवथय। हारोवे च परमेशरम् ख्काधयत, ततः परमेश्वरः कुध्यन 
< युष्रान् नाशयितुम् उद्यतः। तदाहं पस्तरपचदयम् अथाद् यद्राभिः स 

परमेशखरस्य नियमपचं ग्रहीतुं गिरिमारुह्य चत्वारिंशद अहाराचाणि 

१० नमभक्कान पीत्वा गिरा खितवान्। ततः परमेश्रः समागमदिने पव्वेत- 

ष्टङ्गवङ्किमध्याद् यु्रान् सम्भाव्य वान्यक्रययत् तेषु वाव्वेष्वीचखरोवाङ्गल्या 

९९ त्स्तरपचयेा लिखितेघु परमेश्वर स्तत््स्तर दयं म्यमदात् । तदा चत्वा- 

रिंश अदाराचेषु गतेषु परमेश्वर स्तत् पस्तरदयम् अधात् नियम- 
९२ पचदयं मन्यं दत्ता कथितवान्, उत्तिष स्थानादितस्तणम अवरुह्य 

याहि, यस्मात् त्वं मिसदश्द् यान लोकान् वहिरानीतवान् ते 

म्रदा, खद य पन्थानं दशितवान् ते तूणं तत्पथाद् वद्िभेय 

९२ खाथं सिक्तां मत्तं निम्मितवन्तः। परमेश्वरा मद्यं पनः कथितवान 

१५ रखते लोका अखबाध्या इत्यहं दृष्टवान्, अतसं मन्ताऽपसर तान् अदं 
नाश्यानि व्योमाधत्तेषां नाम लुम्पानि; त्वामेवहं तेभ्योऽपि बसव दुह 

१५ ज्जातिं करिव्यामि। ततादं परादत्य इस्ताभ्यां नियमपर हत्वा 

९६ प्रज्वलित वद्धि व्व ताद् अवरुद्यागतः । यूयं प्रभुपरमेखरस्य विरूढं 
पापम् अकुल्वंत खाथं सि त्तगेवत्छम् अनिम्मोत परमेच्चसरान्ञापितपयात् 

९७ तगं वह्हिरभवत, इत्यहं विलोक्य दष्टवान् । ततोऽद्धं तत् प्रस्तरपच- 
१८ दयं वेगेन स्तात् नित्िप्य युश्राकं सात्ताट् भप्नवान् | परमश्र 

काधयितुं तस्य टदा कुकम्म क्व्वद्धियग्राभिस्तस्य यद् अपादं 

तस्माद् युश्रदपराधाददंपूव्ववत् परमेश्वरसम्मुखे न्युजीग्ूय चल्वारिश्ट् 

९९ दिवाराचोः पुपभोाजनजलधाने न छतवान् । यतो युद्रान् नाश्वितु 

क्रोधेन तापातिश्येन च प्रज्चलितात् परमेश्वराट् भोतेदं, किन्तु तदापि 
२० परमेखरो मचिवेदनं तवान् परमेश्वरे हाराणं नाश्रयितुं तस्मायपि 

९९ कुद्धे मया तत्कृते पार्थितं। युष्माकं पापमधीद् युयं यं गोवत्समनिम्मौत 
तमद गरटद्ीत्वा वह्धिना दग्धवान् यावच स धूलोवत् ख्च्छा नाभवत् 

तावत् तं पिष्टा चुर्णीँकृतवान्, अपरं गिरेनिगतनदयां तस्य धूलोनि- 
२९ च्िप्तवान् । युयं तवियेरायां मसायां कित्रोडत्तावावाच्च परमेश्वरम् 

[ब = _ क त भ [क 

२२ अ्रोधयत। तथा परमेश्चरो यदा कादेशवणयार् युश्मान् प्रेषयन् अक 
धयत्, यूयं प्रस्थाय मचा दास्यमान देष्मधिकुरुत, तदापि यूयं खप्रभं 
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दष दितीयोपदेश्रः | १० ऋथ्यायः | 

परमेखरः न प्रतोत्य तत्कथायां मना न निधाय तदाज्ञां लङ्कितवन्तः। 

युश्रामिः समं ममा परिचयदिनाद् दूयं परमेश्वरस्याज्ञालङ्किन अस्थ । २४ 
च्यद्धं प्रथमवत् तदापि चत्वारिंशद् दिवाराचीः पस्मेश्वरस्य सम्मुखे २५ 

न्यलः स्थितवान्, यतः परमेश्वर वुद्मान् विनाश्यिव्यतीति खयं कथित- 

वान्। अदं परमेखरस्य समीप इति प्राथितवान् दं प्रभो परमेश्र २६ 

त्वं खाधिकाररूपान् वान् लोकान् खमहिन्ना माचितवान् पराकरमि- 

केण मिसरो वदव्वुव्यानीतर्वाञ्च तान् न विनाश्य । तव दासान् ९७ 

शत्रादीम्-डसद्ाक्-वाक्बः सर, खतत्तोकानाम् अबाध्यतादुख्तापापानि. 

प्रति मा पश्य । वस्मात् त्वम् असान् वदेद् वददिरानयस्तदे- ९ 

ष्रीयलाका इति कथयिष्यन्ति, परमेश्वरक्तेभ्या यं दशं दातुं प्रतिज्ञात- 

वान् तं देष तान् नेतुं नाशात्, तत्कारणात् तान् ऋतीय इन्तुं 

पान्तरे वद्िरानयत् । त्वं खपरा करमेण विस्तीगबाड्ना च यान वद्धि- २९ 
रानोतवबान ख्तख्व तव ते लोका अधिकार). 

१० ट् शमेऽध्यायः। 

९ द्धितौयवारं टद्श्ाज्ञाकथनं € दाराणस्य मरणात् परं तस्य प॒त्तस्य याजकलपद् 
निघोगः ठ लेवोयानां एथक्तं ९० दू रान्ना ९२ इञखराज्ञाः पालयितुं मूससा विनयः। 

तदा परमेखरो मद्यं कथितवान् त्वं पव्वेवत् प्रस्तर दयं तच्ित्वा मद- ९ 

न्तिकं गिर्स्मिरोह कारीयां मञ्ञषामकां लिम्माह्हि च | त्वया भस्मयोाः ३ 

पूव्वप्रस्तरपचयो यानि वाव्यान्धासन्, तेषु मया तच प्र्तरयोा लिखितेषु 
त्वं ते मञ्जषायां स्थापयिव्यसि। ततोऽ श्ष्टिमकाषेन मञ्जुषां निभ्मिति- इ 

वान् पृव्ववत् दा प्रस्तरा तच्छित्वा ता कशर्गभ्याम् खाघाय गिरिमारूए- 

वान् ततः परुमेछरः समागमदिने गिरा वङ्िमध्याद् वा द्श्ाज्ञा ५ 

यु्मभ्यं कथितवान् ताः युव्व॑लिपिवत् तयोः प्तरपचये लिखित्वा 
परमेश्वरस्ते मह्यमदात् । अदं मखं परावत गिरेरवरुद्य परमे- ५ 
खरस्यान्नया मत्धिम्मितायां मञ्जघषायां परस्तसद्यं निद्ितवान्, तस्मात् 

तत् प्रस्तर द्वयं तच तिरति । 

इखायेलवंश्ेन वेरोात्-विनेयाकनात् माघरोातं याच्रायां क्तायां € 

तच हारोणा म्टतवान्, तत्स्थाने तस्य शसश्ानमग्धत् तेन तत्सुत 

इलियासर स्तस्य याजकत्वपदे नियुक्तः सेवां छतवान् | ते ततस्थानाट् ऽ 
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१० ध्यायः । दितीयोापदेएः । २२२ 

गुदमोदायां यातां कछतवन्तः, गुदगादातः सजलखोतादशं योाटवाधां 
प्रसितवन्तः। 

८ तदाद्यवत् परमेश्वरस्य नियममञ्जुवां वों परमेश्वरस्य परिचय्धोये 
तत्साच्तात् स्थातुं तच्रान्ना चाश्िषं दातुं परमेश्वरा लेवीयवंश़ं एथक 

€ कृतवान् । अतः खम्राटगणमध्ये लेवीयानां कोप्यं्राऽधिकासि वा न 

तिरति, युष्माकं प्रभुपरमेखरस्य वाक्यान्सारात् परमेश्र ख्व तेषा- 
मधिकारः। । 

९० अतः पन्ववत् तदापि चत्वारिंशद् दिवाराचीः पव्येते तिरते मम 
९९ निवेदनं परमेखरत्तदापि खुत्वा युष्मान् न नाशयितुं खीकृतवान् | परमे- 

अरो म्यं कथितवान् , उत्ति प्रस्थानाथं लोकानाम् ग्र गच्छ; अददं 

तेभ्यो यं देशं दातुं तवां पृव्वेषुरुषाणां समीपे शप्रवान् स तैः प्रविश्य- 

ताम् अखधिक्रियताच्च । 

१२ ददे इखायेलवंष्णः, युद्ाकं प्रभपर्मेश्वराद् भयं तस्य सव्वपय्ेन 

गमनं तस्मिन प्रेमकर्णं सव्वान्तःकरणेः सव्वपराणेः सम यद्मत्प्रभ- 

९द परमेश्वरस्य सेवनं युष्माकं इिताथमद्ं परमरस्य याना्ञाविधीन 

ष्पद्य ददामि तदनुसारादट् खाचरण्च्ध विना युष्माकं प्रभुः परम- 

९४ खरो यद्यत्तः किं याचते? पश्यत वोमोापरिख्थः खगः ए्वी तन्मध्यस्यं 

९५ सव्वं वस्त च यु्राकं प्रभुपरमेश्रस्य | परमचखरो युष्माक पृव्वपुरुषेषु षतु 

तान् प्रति तु्धवान् तेभ्यःपरं तेषां वंशम् अर्धाद् युष्रान् खद्यवत् सब्वंजा- 
१६ तिमव्याद् वरीतवान्। खतो व॒यं खखान्तःकरणानां त्वचं छिन्त पुनर- 

१७ बाध्या मागश्चत। यता य॒श्माकं प्रभः परमेश्र इखराणमीखरः, प्रभुणा 

पभमदान् सव्व क्तिमान् भयङ्कर चे्खरः स पच्तपातं न कराति उत्काचं 

१८ न उह्टाति। स पिढटहीनानां विधवानाच्च विचारं निष्पादयति खाद्यवस् 

१९ दातुः विदेश्िनि पोयते। ता युयं विदेष्िनि परीयध्वं यते युयं मिसे 

९० विदेशिनि आस्त । युयं खप्रभुपरमेश्वराद् बविभोत तं सेवध्वं, तस्मिन 

२९ आसज्यष्वं तस्य नान्न प्रपध्वं । स युष्माकं स्तवा युश्माकम् इर 

युयं चानि दन्ति भवङ्कराणि च कम्माणि खनेचरपश्चत तानि 

२९ तेनेव युष्मदथं छतानि। युष्माकं एव्व॑युरुषाः शप्ततिजनसंख्यकाः सन्तो 
मिसः गताः, ङदानीं युयं खप्रभुणा परमेश्वरेण व्योमतार्काडव 

नङसह्यका विधघत्ताः | 



२२8 हितौयापदे शः! १९१ अध्यायः | 

११९ एकाद श्ण्ऽध्यायः। 
दर ञ्चरस्य मदाकम्मेकारणात् तदाज्ञां पालयितुं विनयः १० देशवणेनं १३ आाज्ञा- 
पालनफलनिणेयः ९८ सन्तानान् उपदेष्टुम् आज्ञा रर आज्ञापालनफलं २६ 
शपाश्िषेाः कथनं । 

यूयं खप्रभुपरमेशखरे प्रौयध्वं तस्य रच्तशीयविधिव्यवस्था्लाः सदा 

पालयत) युष्राकं सन्तान यन्नादशि न चाज्ञायि, तद् अद्य वद्माभिर- 

वाभिन्ञायतां, फलता युद्मत्पृभोाः परमरस्य शासनं तस्य महिमा 

ह 1 

पराकमिहस्ता विस्तीणेबाङ् राखय्यैलच्तणानि मिसर्द्मध्ये मिसर्दे्ीय- 
सराजं फिरोणं पति तस्य सव्वैदेशच्च पति छतानि काग्यणि च,समिखी 
याणां इयरयसेन्धानि प्रति वद् अकरात्, तेषां युश्मत्यञख्ाद् धावनकाले 

स स्षफाणवतायानि तेषामपय्यवादयत् तेन त अद्य वावत् परमेखरेण 

व्यनश्यन्, अच यब्मदागमं यावत् स यश्माकं छते प्रान्तरे यदकशोत् 

रुवेगवशोयलोयावस्य सता दायनावोरामा प्रति स यदकरोत्, 

फलतः एष्वी यत् खास्यं विस्ताय्य इखायेलर्व्मध्ये ता तत्पररिजनान् 

तदटरूष्याणि तदधिक्षतसव्वसम्मरत्तीश्ाग्रसत् | यूयं परमेश्वरल्षतं सवं 

महाकम्म खनेचं टर्वन्तः। अतोाऽद्यादहं यष्मभ्यं या अज्ञा ददामि, 

युयं ता खाचरत, तेन युयं यं दंश्रम् धिक्तं पारं याय, 
बलवद्धि ्युग्राभिः स देशः प्रवेच्यतेऽधिकरिष्यते च, यं देशं युद्म- 
पू ब पुरुषेभ्वसतेवां वंश्य च दातुं परमेखरः श्वान, तस्मिन् दुग्धमधु- 
परवादिनि देशे यद्माकम् अवस्थिति दीघेकालीवा भविष्यति, 

युयं यस्मात मिसरद् शाद वह्िरागतास्तच वीजान्यघा एकाद्यानवत् 

प्रदजलं सिक्तवन्तः, किन्त यंदेष्म अधिकत्त याथ, स दृशा मिसरवत् 

नडि। यतो यं दष्रम् अधिकत्त युयं पारः गच्छथ स पवेतमयो निन्न- 
भूमिमयखख, स च व्येमदण्त्रा सिचयते। तच दंशे यु्माकं पभुः परमेश्वरो 
मने निधत्ते, आ ववेप्रचमात् शेषं यावद् युष्माकं प्रभोः परमेश्वरस्य 

टृष्टिःसदातं प्रति तिरति। 

अद्यादं वा आचा युष्मभ्यं ददामि ता चारचन्तो युयं यदि खस- 
व्यान्तःकरणेः सन्वैप्रारीखच समं खपभपरमश्वरे प्रीवध्वे तच्च सेवध्वे 
तदि यूय यया खशस्यद्राच्तारसतलानि संय्होतुं शक्रयात, तदथयम् अदं 

| § | 

१५९१ 

१२ 

१ 

९४ 

धमदितीयवो वबाकालयो ्युद्मदेश्णय ष्टि दास्यामि, यद्माकं पश्चूनां ११५ 

छृते च्च यट ान्युत्पाद विष्यामि च, तेन यूयं भुक्ता तप्यथ। युयम् अव-रद् 
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१९ अध्यायः | दितीयापदेशः। ३२५ 

द्धं, य॒श्राकं मनोभ्रान्ति नं भवतु, ययं विपचगामिना मा भवत 
९७ इतरदेवान् मा सेवध्वं तांश्चमा नमत | नो चेद यष्रान् परति परज्च- 

लितक्रोाघेन परस्मेश्वरेणव्योान्नि र्द्ध रृष्ि न भविष्यति श्रूमा च स्यादि 

नात्पत्छते, प्ररमेश्वरख युष्मभ्यं यम् उत्तमं द्श्र दास्यति, तत्र युयं 

तू विनंच्छथ । 

९८ `. यूयं ममेतानि वाक्यानि खान्तःकरगोषु मनःसु च निधद्धं चिदृरूपाणि 
च खकरेषु बध्नीत, तानि श्रूवणरूपाणि युद्माकं नचदयमध्ये तिष्न्तु। 

९९ यूयं तानि खखबालकान् शि च्यन्ते गे उपवेषएनकाले पथगमनकाले 
९० यनकाल उव्यानकाले च भाषघ्वं। ग्टददारस्य पाश्यकाणये गपुरेषु 
९९ च तान्युल्ञेवत । तेन परमेश्वरो युष्राकं पूव्वपुरुषेभ्धो यां श्चूमिं दातुं 

शप्तवान्, तच श्म युश्राकम् अवस्थितिः एथिव्यपरि स्थव्योमस्थितिवत् 
दीधेकालीया भविष्यति । 

२२ या रखता खाक्ञा अद युष्मभ्यं ददासि यदि यूयं ता खाचरन्त 

खप्भुपरमेश्वरे प्रीयध्वे तस्य सनव्वमागेखलथ दणएच्च तस्मितन्नासज्यष्वे 

९९ तद्धि परमेश्वरो युष्माकं सम्मृखाद् खता जातीस्ताडयित्वा वदः 
करिव्यति युयं युश्गत्त खदतीनां बलवतौनाञ्च जातौनां देशमधि- 

९४ करिव्यथ । युश्मावं पादा वचर यच प्रतिष्यन्ति तत्सव्वेस्मिन् युश्माकमधि- 
कारो भविष्यति, प्रन्तरं लिवानेानाडिनेदी फरात् पञ्िमसागरश्च 

९५ युष्माकं सौमा भविष्यन्ति | युश्राकं सम्मुखे स्थातुं कस्यापि सामं 
न भविष्यति ययय यं देशं त्रजिष्यय यु्मत्प्रभुः परमेश्वरः खवाक्यान्- 
सारात् तान् देशान् युष्मत्तो भवाश्ङ्खाभ्यां व्यापयिव्यति। 

९९ पश्यताद्ाद्दं युद्राकं सम्मुखे शपाशििषो स्थापितवान्, अद्रं युष्रान् 
₹्७ऽया चाज्ञा ्ापितवान् प्रभुपरम्खरस्यता खाज्ञा यदि युयम् खा- 

र चरत, तद्याशिषं लप्यध्वे। यदि च खप्रभेः परमेगखखरस्याच्ञान पालय, 
अद्याहं युष्मान् यन्मागेमधि आदिशं तं विद्धाव यदि खेरज्ञातान् 

९€ इतर देवान् अनुगच्छथ, तिं शापं लप्यध्वे । यं देशमधिकचु यूयं 
याथ, तं यदा यु्राकं पभुः परमेश्ररो युश्रान् परवेश्रविष्यति, तदा 

२० युयम् आश्वं गिरिवीमात्री शापम् खवलान्र। निधास्यथ । पश्वत ते 
गिरी वद॑नपारे खग्धास्तपथान्ते गिलगलस्य सम्म स्थसमभ्चू वासिकिना- 

३९ नयानां देशे मेश्ुद्ानान्तिके स्थिता। यता युश्राकं प्रभः परमे- 
खरो युष्मभ्यं यं द्रम् अधिकत्तं' दास्यतितं देशंप्रवेष्ट यूयंयदननद्याः 

325 
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पारु यास्यथ तमधिकरिस्यथ तच वत्यय च । चताऽइमद्य युश्राकं २९ 
सम्सखे या विधिव्यवस्या निदधामि ता अचरितुम् खवधघद्धं। 

९९ द्ाद्शऽष्यायः। 
१ प्रतिमाप्रष्टति नाशएयितुसाज्ञा ४ परमेखरनिखितम्थाने तं सेवितुं यातुमाज्ञा १७ 

विशेषाज्ञा ९० पूतस्थान पूतवस्त् मोक्ञमाज्ञा २९ दंवा्ैकवत् कम्प कत्त निषेधः । 

युष्राकं पटकः प्रभुः परमसो यु श्रभ्यम् अधिकारा यं देशं दास्यति ९ 
त दे युद्माभिरिहलाके ऽवश्थितिज्ालं यावद् या विधिब्यवखा 
मनःसु निघातव्या अचरितव्या्च,तारुताः। यूयंयावाजातीरधिकारात् ९ 

च्यातयिष्यथय ता उच्ादिभ्टगुपरि प्रतितेजखिद्रमाध च यचच यत्र 

खद्वान् असेवन्त तानिस्थानानि युवं समलं विनाए्यिष्यय। युयं तेषां ३ 

वदौविनाशएयिष्यय प्रतिमा भंच्छय चत्यान् वङ्किना दादयिष्यध तच्िति- 

दोवप्रतिमाश्डेतस्यथ तत्स्थानात् तषां नाम लाप्यय। 

यूयं खप्रमुपरमेखरं प्रतितथा न करिष्यथ । किन्त वुश्चाकं प्रभुः पर- ५ 
मरः खनाम निधातुं युद्याकं सव्वेवंष्रमध्ये यत् स्थानं वरीष्यति तस्य 

तद् वासस्थानं गवेषयिष्यथ, तत् स्थानं गत्वा यूयं खखदामादि बलीन् 

द्ष्रमांशान् इस्तात्तालितान् प्रतिञ्चतान् खेच्छादत्ताखापद्वारान् गोमे- 

घादित्रजानां प्रथमजांखानेष्यय। तच च युयं सषरिवारा यश्माकं 

प्रभपरमेखरस्य सम्मख भेच्यघ्वं य॒द्माकं प्रभपरमशछरोा युद्यान् आशिषं 
उक्तवान ततकारणाङ् युद्याकं कराणां कम्मभिरानन्द्ष्यय। चच खाने ल 

ऽस्माकम् खकका जन इदानीं यथा खखमनसाऽभिलाषानुसाराद् 
आचरति युयं तथा न करिव्यय। यस्माद् युश्माकं प्रभुपरमेचरे युष्मभ्यं < 
यद् विश्रामस्थानम् ऋधिक्रारद्च दास्यति तं यूयं नेदानीं पुप्ताः। 
किन्तु यदा युयं यद्द॑ननदौपारं गत्वा खपरभुपरमेरेण दातव्याधि- ५० 

कार देषो वत्य यदा च यूयं चतुदिंकस्थरिपुभ्यत्तेन विशाम दत्ते निर्व्विघ् 
वद्छथ, तद्]. युष्माकं प्रभुर मरः खनाम निधातुं यत् स्थानं वरिष्यति ११ 
तच यूयं मद्ा्ानुवायिनो दामादिबलीन् दशमांश्णन् परमेश्रादे- 

्यान् स्तात्तालितान् खेच्छया प्रतिश्चुतांञखोपदह्ारान् निवेदयिष्यध्वे | 
युयं युष्रा्रं पुच्लाः कन्या दासा दास्ये युश्मन्मध्ये ऽधिकारांशद्धोना १२ 
युग्न्नगसरद्ारान्तरस्था लेवीवा युवच्च युश्राकं प्रभुपरमेखरस्य सम्मुख 
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९३ आखनन्दिष्यथ । युयम् अवधद्धं खट्टे सव्वस्थाने दामबलिं न दास्यथ | 
९४ किन्तु युष्राकं कस्यचित् व्रस्य मध्ये परमेश्वरेण यत् स्थानं वरीष्यते, 

तच खखंद्ामबलीन् दास्यथ तत्र चाज्ञानुरूपाणि यच्नकम्मोणि करि- 
१५ व्यथ | युश्माक प्रभुपरमेखरोा युष्मभ्यं यामाशिषं दास्यत्ति तदनुरूपं 

सव्वेनगरदारभ्यन्तरे युयं पश्यन् हत्वा मनाभिलाघानुरूपं मांसं भाच्छध्ये 
यथा छषासारस्य इरिणस्य मांसं तथा तदपि गुचगुवचिभिः सव्वेलोके 

१६ भ॑च्तणोय | यूयं कवलं रुधिरः न भोच्छष्वे तत् श्ूमा जलवत् निच्तेएयध । 

९७ खखप्रस्यव्राच्तारसतेलानां दष्रामांप्रा गोमेषादीनां प्रवमजाः प्रति- 
श्रताः खेच्छादत्ता इस्तात्तालिता उपदाराच युग्भिः खखनगर- 

६८ द्ारुमध्ये न भजनीयाः। किन्तु युश्राकं प्रभुः परमेश्वरो यत् स्थानं 
वरोष्यति तच युद्रतप्रभुप्ररमेखरस्य सम्मुखे युवं युष्माकं पुनाः 
कन्धा दासा दास्य नगरदारान्तरस्थलेवौयलेकाञख तद् मेच्छध्वे, 
यूयं यच इस्तां करिव्यय युश्राकं पभुपरमेशखर्स्य सम्मुखे तेनानन्दि- 

९९८ ष्यय । अवधद्धं युयं देग्रोऽवख्ितिकालं यावत् लेवीयान् मा व्यजत। 
२० यष्याकं प्रभुपरमेशखरेण खङ्गोकारानसारादट् यु्ाक सीमायां 

विस्तारितायां, मांसं भाच्यामदहं वागियं यदि मांसबभच्तुमि यंश्रा- 

भिरूच्यते, तहिं यु्राकं मनेभिलाघानुसारात् मांसं भक्ष्यते । 

२९ युश्राकं परभृपमेखरः खनाम निधातुं यत् स्थानं वरीष्यति तद् यदि 
युदयत्ता वदरं भवति, तहिं परमेश्वरेण दत्ताद् युश्राकं गेमेषादि- 
त्रजात् पशन ग्रटद्वीत्वा मदा्ानृसाराच् छत्छय खखमनाभिलाघानु- 

९२ सारात् नगरुदढाराभ्यन्तर उपविश्य मांसं भोच्छध्वे च । यथा छष्णसार- 

इरिणानां मांसं तथा तदपि भक्तिष्यथ, खुचिरस्ुचिव्वा सव्वा लाक- 
९३ स्तद् भच्ितु नोति । केवलं रुचिरः युष्माभि नं भच्तितचं तच्रावधद्धं 
९४ यतो रुधिरमेव जौ वनं, अता मांसेन समं प्राणान् न भेच्छध्वे । युयं तत् 
२५ न भुक्वा भूमे जलवत् निक्तेश्यथ। युवं तन्न मेच्छध्वं परमेखरस्येद्यित- 
९६ कम्मणि छते युष्माकं युग्रद्धाविवंश्स्य च च्तेमं भविष्यति । किन्त यु्राकं 

पूत वस्तूनि प्रतिखुतवस्तूनि च ग्टहीत्वा परमेशखरोणानुग्टदीतं स्थानं 
२७ युश्राभि गन्तव्यं । यूयं खखङमबलीन् च्यथात् तेषां मांसरूधिरे 

युश्राकं प्रभुपरमेश्वर्स्य वेद्याम् उत्सच्येध, युष्मदीयबलोनां रुधिरः 
पभुपरमेशरस्य वेद्यां नित्तेप्यथ, किन्तु तेषां मांसं युयं भक्तिव्यथ । 

९८ युयं मयादिष्टान्येतानि सव्ववाक्यानि श्रत्वा पालयत तेन प्रभु- 
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परमरस्य गोचरे ग्राद्यात्तमकम्म्णि छते युष्माकं युश्रद्धा विवंशस्य सद्ा 

सुभं भविष्यति । 
यूयं यान् भिच्रजातीयान् अधिकाराच् च्योतविवुं वाघ तेषु युश्नाकं २९ 

पभुणा परनेनरेण यु्नत्सम्मुखाद् उच्छि्नेषु युवं यदा तेषां देश्मधिक्छय 
तच वद्छथ, तदा खसमच्तं तेवां विनाशात् परः युयं तेषां पखाद्रूत्वा २० 

यदुन्माये न पतथ तदथंम् अवधद्धं, ता जातयः खखदेवान् कथम् 

च्यसेवन्त? वयमपि ताद्व सेविष्यामहे, इति कथयन्तत्तासां देवान् 
मानसरत। युयं खपभुपरमेश्वर प्रति तचा न करिष्यथ ते खदेवान् ३९ 

पति परमेश्रस्य घणितं सव्वं कम्म कुव्वन्ति, ते दवान् उदिश्य ख- 

पुचकन्या अपि वङ्का जुङ्कति। खद्ं यद्यद् युश्रान् खादिश्ामि तत् सव्वं इर 

पालयितुं यतिष्यध्वे तस्यन्युनमधिक्रं वान करिव्यथ। 

य नि 

१२ चयाद् श्णऽध्यायः। 

१ द्वमचितुं प्रवत्तकलाकचननंर् देवमचितुं प्रवत्तेकज्ञातिकुटम्बवधः १२ देवाचेकन- 
गर नाशयितुमानज्ञा। 

यदि युष्माकं मध्ये कञ्चन भविष्यदक्ता खप्राथेवक्ता वोत्पद्य युष्मान् ९ 
चिह्नं चितं वा कम्मे निर्णीयेति वदति, वयं यु्राभिस्विदितान् इतरुदे- २ 
वान् अनुगम्य सेविव्यामद, तरिं तेन यत् चिक्कः चिच वा कम्मं निर्णीतं 
तस्मिन् फलिते$पि युयं तस्य भविष्यदक्तुः खप्राथवक्तुवौ वाक्येमनान २ 
निधाखध्वे यतो यूयं सव्वीन्तःकरगेः सर्ववप्राैः समं खप्रभुपरमेखरे 
प्रीयध्वेन वेति ज्ञातुं युद्माकं प्रभुपरमेश्वरो युष्मान परोत्िष्यते । यूयं ४ 
खप्भ परुमेखरम् अनुगच्छत तत्ता निभौोत तदा्ाः पालयत तत्कथां 

मन्यध्वं तं सेवध्वं तस्मिन् असज्यध्वञ्च । स भविव्यदक्ता खघ्राथेवक्ता वा ५ 
न्त्यः, यता मिसद्श्ाद् युद्यान वदिष्कत्य दासत्वागारात् माचयित्वा- 

नयत् यो य्राकं प्रभः पररमेशखरस्तस्माद् यष्मान् परावत्तयितु, यश्माकं 

प्रभुः परमेखरो वेन पया यातुं युश्रान् आदिशत् तस्माद् युद्रान् 

चातयितुच्च तस्य मन्लणा । युयं खमध्यात् तं पापि द ववत । 
युश्राकं सहोदरः युचः कन्या वत्तस्थाविनी जाया प्राणसममिचरं € 

वा यदि युष्रान् खरमयति,अथीद् वुश्रचतुदिक्स्थजातिसेवितान् समीप- ° 
स्थान एथिव्या आद्यो पान्तस्थितान् टूरवत्तिना वा देवानधि वदि युष्मान् 

५ (५ ९ न इति वदति, अगच्छत, वयं युश्राभिवु्मत्पव्वपरुषश्ाज्ञातान इतर- 
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श्र 

९४ 

देवान् सेवामद्धे, तदियं न खीकछछव्य तस्य कथायां मने न निधं 
त प्रति नेच नं लच्जघ्वं तं न दयध्वं न च्तमध्वञ्च । किन्त यूयं 

तं इनिष्यथ, तस्य हननाय प्रथमं यद्माभिस्ततः परर सव्वंजनेः करा 
पसाच्यन्तां | प्राणवियोगः यावत् तं परस्तरराहनिव्यथ यता दासत्वा- 
गारात् मिससर्दशाङ् युश्रान् वडह्िरानयद् या वष्राकं प्रभः परमे 
खर स्तस्माद् युष््रान् परावत्तयितुं स चेट्ितवान । सव्वेखायेल् वंशस्तत 

श्रुत्वा भवं प्रा्यते युद्मन्मध्ये तादशं कुकम्मं पुनन करिष्यते च। 
अगच्छत वयम् अच्ातान् इतरदेवान् सेवामहे, इति वाचा 

युष्माकं मध्यत उत्पन्नाः कतिपया दुरटलाकाः सखनगरवासिनोऽभ्रमयन् 

डति संवाद यदि युश्राकं निवासाथं प्रभुपरमेश्वरण दुत्तानां नगराणां 

मध्ये किञ्चन नगरमधि श्टणथ, तडि = च छते 
सम्यक् टे च तत् तथ्यं ुश्माक मध्य ख्ताटृशं धृखादं कुकम्मं जातम् 

९५ इति यदि निश्चीयेत, तदङ्क युयम असिना तन्नगरवासिनः प्ररत, 
१६ तन्नगरं तन्मध्यस्थितं पश्वादिसन्वम् असिना समूलम् उच्छिन्त, लोटि- 

तव्रवयाणि च तस्य दटढुपथमध्ये संद तत्नरगरः तत्सव्वे्व्यञ्च परमेशखरम् 
उदिश्य वद्धिना दादइयत तत् नित्यं रश्ीञ््व तिष्तु तन्नगरं पुन- 

९७ निचितं न भवेत्। तेषां शप्तानां किचिदपि युष्राकं करेषु न तिष्टतु, 
तेन परमखरः खव्रोधात् परा्व्य युष्मान दयिव्यते। अदमद्य य॒श्राकं 

प्रभुपरमेश्रस्यया चाज्ञा युष्रान् वदामि युयं यदि ताः प्रालवन्तस्तस्य 

व(क्े मनो निधाव युश्रत्रमोः परमेश्वस्स्यद्चा यद् भद्रं तदाचर्य, 
९८ तदस युष्माकं पुव्वयुरुषान् प्रति प्रतिजक्ञानसाराद् यद्यन् प्रति दवा- 

१ 

ष्यैलः सन् युश्ान् वद्धविष्यि 

१४ चतु दश्धऽध्यायः। 
९ ताथ शरोरच्छदननि्धः३ प्एच्यश्यचिपश्यनां निणेयः < शच्यश्पचिजलचरजन्तनां 

निण्यः २९ दशमशदिकयनं। 

यूयं खप्रभुपर्मेश्वर्स्य. सन्तानास्तस्मात् खशरीरच्छेदनं न करिष्यथ, 
५ क (र ५ # क 

₹ म्टतानां छते खम्नूमध्यस्थलच्तारः न करिष्यय। यता युवं श्वप्रभुपरमेख- 
[दि [प क ->९ १ अ [स 

र्स्य पुतलाकाः, परमेश्वरः खविशवलाकान् कत्त भृमिस्थसव्वेजातिता 

युश्रान् अनग्टहोतवान् | 
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६२० दितीयोपरेशः | १९8 ध्यायः । ` 

किमपि णं यश््माभि मा भुज्यतां | रुते यश्व युष्रामि भीज- ९ 

नीयाः, गो भषण्कागे इरि णः रष्णसारो वन्धगवे वन्धच्छागो गवयः एषता ५ 
वातप्रमी च । जन्तूनां मध्ये ये दिखण्डपिभक्तखुरिणे भूत्वा रेमय्था- <€ 
यन्तेते यद्माभि भाजनीयाः। किन्त ये रोमन्धायन्ते दिख्ण्डखुरिणि वा ° 
सन्ति, तेषां मध्य रखते यु्ाभि नं माजनीयाः, उगु: श्ग्राकः याण, 
यतस्ते रोमन्धायन्ते किन्तु न दिखण्डस्वुरिणः, खता युष्मान् प्रतितेन 
शुद्धाः । -गूकराख दिखण्डखुरिणः सन्ति, किन्तु न रोमन्धायन्ते, तस्मात् २ 
ते यु्वान् प्रत्युदाः, युयं तेषां मांसं न भूद्चीध्वं तेषां वं न स्पृशत ।. 

जलजन्तूनां मध्ये ये पच्तवन्तः श्ल्वलिनच्च सन्तिते युध्राभि भंच्छाः, ९ 
किन्तु यषां ग वुल दूरनि,.न सन्ति तान् न भूञ्जीघ्ठं ते युष्मान् परति ९० 

म खुचयः। 
सर्वव खुविपच्तिणे युश्माभि च्याः, किन्तु नते भच्याः, उत्करः ९९ 

कोष्ठः कुररो गटधच्िलः खखजात्यनसारात् शङ्गरचिल्लख खजाव्य- ९४ 

नसारात् सव्येकाकाः उद्धुपच्ती राचिश्येना मांचिक्वख खजा्यनु- ९५ 

सारात् श्येनः ` पेचक महापेचको दौीघगलद्ंसः एनदसः श कुनि- ९७ 

म॑व्छरद्कः सारसः खजाव्यनुसाराद् वक टिट्टिभ जतुका च। चतुष्पद \९ 

ग॑न्तारः पत्तिणि युष्मान् प्रति न शुचयो युयं तान् न भूञ्जीध्वं। ९० 

तदन्यः सव्वेश्चचिः पत्ती युश्माभि भच्छः 
ययं खयं ग्टतस्य कस्यचित् प्राणिना मांसं न मुञ्जीध्वं तत् खनगर- ९९ 

हारान्तरस्थाय विदेष्िने भोजनां दातुं कस्यचिद् विदेशिनिा वा निकटे 

विकतुं शक्यथ यता यूयं खपुभुपर्मेशवरस्य पूतलाकाः। यूय द्छागवत्सस्य 

मासं तन्माढ दुग्धेन न पच्य । 
य॒श्राकं च्तेचमथ्ये परतिवधैं बीजाद् उत्पन्नस्य सव्वेशस्यस्य द्मां ९२ 

युयं एक् करिव्यथ । युश्माकवां पुभुः परमेश्वरः सखनाम निधातुं यत् स्थान रदे 

वरीष्यति तच युयं खखश्स्यद्राच्तारसतेलानां दश्माशान् गामषा- 

दित्रजानां परथमजातान् तस्य सम्मुखे भुञ्जीष्व, खप्रभुषरमेशखरात् 
सदा मेतुं शशि्तध्वं। स पन्था वदि युश्चाभि दुगेम्यो भवति, युश्राकं २९५ 

प्रभः पर्मेश्रः खनाम निधातुं यत् स्थानं मनेानीतं करिष्यति तस्य 

दूःर्त्वाद् युयं यदि परमेश्रस्य महाष्ोव्वौदाज्लव्यानि सव्वत्रयाणि 

ततश्यानं नेतुं न श्रक्तास्तहिं युयं तेद्वयमनाः छत्वा ता मुद्रा ग्टद्ीता २५ 

युष्याक प्रभुपरमेशखराभिमतं ख्यानं यास्यथ ! ततः खखप्ाण्च्छानुसारात् ९९ 
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१५ खध्यायः | दितीयोपदे शः । २९१ 

तामुद्ा दत्वा गामेघादिनात्तारसमद्यानां यच दये यु्राकं मनेभिलाषो 
जायते तत् क्रीत्वा तच यश्माकं खप्रभृपरमेशखरस्य सम्मुखे भक्ता सपरि- 

९० वारम् अानन्दिव्यय। युद्माकं नगर्दारान्तरस्थान् लेवौयान् न त्यच्छय, 
यतो युष्माभिः सह तेषां किद् अधिकारों शख नास्ति| 

९८ यूयं तीयस्य व्ेस्य एषे तद्त्सर उत्पन्नानां शस्यादीनां दश 
९< मांश्एन् बहिरानीय नगरदाराभ्यन्तरे सञ्िनत युग्मामिः सइ येषां 

लेवीयानाम् अधिकारं न स्तः, ते दारान्तरस्थविदेशिनः पिटहोन- 
बाला विधवाच्ागत्य तत् मुञ्जानास्तश्यन्ति, तेन युष्माकं पभुपरमेखरे 
युष्माकं करछछतकम्माथं युश्रान् खाशिघं वदिव्यति। 

९१५ पञ्चद् गऽध्यायः | 
१ ऋणएमाचनवषकथा ऽ तता द्ातुमसम्मरतिनिषेधः१२ सप्तवबोत् परं दासमक्चिकणया 

१५९ परस्ञखराय प्रथमजपप्रन् श्यक केत्तसानज्ञा। 

९ यूयं सप्तववंतः परः च्तमाम् याचरिब्यथ, तस्याः च्तमाया यवद्धेयं। 
२९ य उत्तमणेः खसमीपवासिन ऋणं ददाति स खदत्तर्टणं च्तमिष्यते, 

परमेश री यच्चमेति नास्ना विख्याते तस्मिन् वं कञ्चित् प्रति्रासिता 
द्ब्बाटता वा ऋणद्रोधं न ग्रहोष्यति । विदेशिता युयं तद् यद्ीतुं 

श्नय, किन्तु यावद् युश्नन्मध्याद् दास्दिषशवो न भवेत् तावद् 
४ युष्माकं ातरि युष्राकं यदसि तत् च्तमिष्यध्वे। यता यद्मत्मभः परमे. 
खरा यं दशम् अधिकारा युष्मभ्यं दास्यति तच देशे युष्मान् खशि 

५ वदिष्यति । अद्याहं युष्मान् वद्ादिश्एमि वत् पालयितुः सावधानाः 
९ सन्तो युश्राकं प्रभुपरमेश्वर्वाक्वे मना निधद्धं। यते यु्राकं प्रभृपर- 
मेरो युद्मान् प्रति खाङ्गीकारानुसाराद् युष्मान् शिं वदिष्यति यूयं 
बडजातोयेभ्य णं दासखयथ किन्तु णंन ग्रदीव्यथ, बडजातीयानाम् 

अआधिपद्यं करिष्यथ किन्तु ते युप्राकम् खाधिपव्यं न करिष्यन्ति 
° यद्माकं प्रभपरमेश्वरदत्तदेशे नगर दासान्तरस्थसनातुणां मध्ये यदि 

कचिद् दुगतस्तिछति तद्धि युय तं परति मनःकाठिन्यं न करिष्यथ, 
र्दुगतभ्रातर प्रति खकरा मा रुत्छय। किन्त तं प्रति मक्तस्ता श्रूत्वा 

< ततप्रयोजनानुसाराद् अवश्य तस्मायुगं दास्यथ । युयं सावधाना 
भवत, सप्तमवषेम् खथात् परमेश्वरी यच्तमावधे सविधम् ति कथयित्वा 
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२६२ दितीयोापटेण्षः । श् प्पध्यायः ) 

दुखान्तःकरणे मा कुचिन्तयत । युयं यदि खखद्रिदभ्ातरःं प्रति 

कुदृष्टि छत्वा तस्मै किमपि न दत्थ तिं तेन युश्राकं प्रतिकूलं 
परमेश्वरे प्राघेनायां छतावां यु्माकम् अपराधा भविष्यति। अता ५० 
युयं तद दास्यय दानकाले च मनसि मा दुःखिनो भवत, यस्मात् 

ध 0 1/1 । 
तत्कम्मकारणाद् युद्मत्प्रभुपरमेखरो यु्माकं सव्वकम्मसु युयं यच 
इस्तारपेगं वारिव्यय तच युष्राकं च्तोमं करिग्यति । वतो युद्माकं दो ९१ 
दुगेताभावो न भविष्यति तस्नाददं युष्मान् इव्यादिष्ं, युयं खद 
्रस्थान् दुगतदुःखिष्वाहन् परति मक्तदस्ता भवत 

यदि य॒द्मदन्तिके यष्द््ाता कञ्िद् इत्रीयः पमान् सटी वा विक्रीयते ९५२ 

तहि तेन घट् वाणि यावत् सेवितसूल सप्तमवघे तं माचयित्वा खता 

विखच्यसि। मुक्तस्य तस्य विस्जनकाले तं सिक्तदस्तं न विखच्यसि। ९२ 

त्वं प्ुश्रस्य्राच्तार सेभ्यस्तसमै प्रचुरं दास्यसि, तव प्रभुपरमेखरा- १४ 

श्व्वादान् सारात् तस्मे दास्यसि । युवं मिसर्देे दासत्व आस्त प्रभु- ५५ 
परमेखरो युद्मान् अमोचयत् तद् यत् सरथ तदथेम् अहमद्य युष्मान् 
इत्यादि प्रमि । तवत्तः चैमं पापतः स यदि त्वयि तव ग्टहे च पौयमाणस्त्- ९९ 
भ्यं कथयति त्वामद्दं न विदास्यामि, तदि तं सूचिं श्टद्धीत्वा दारकाखेन १५ 
सद तस्य कणं भिव्धसि तेन स सदा तव दासः स्थास्यति, दासीं 
प्रतिच तथा करिष्यसि। तेन षड्वघाणि त्वत्सेवनेन स वेतनजीवि- १८ 
श्टव्यादपि त्वां प्रति दिगुणफलद्ा{श्रूत् तस्मात् त्वं तं मोचयित्वा 

विखद्यु कठिनं न च्ञास्यसि, तेन तव प्रभुपरमेखरस्तव सर्व्वकाम्मैसु 
तुभ्यम् आखारिषं दास्यति | 

युयं खखगेामेषादिपस्युत्रजाद् उत्पन्नान् सव्वेप्रयमजान् पंपश्रून् ५९ 

खप्भपरुमेखरमदिश्य पविची करिव्यययुयंगाः प्रथमजेन किञ्चन कमे 

न करिष्यथ प्रयमजमेवस्य च रोमन छेद्य । युदराकं प्रभृपरमेशखरस्य २० 

सम्मुखे परमेश्वरानुग्ट होते स्थाने सपरिवाराः प्रतिवधं तान् भाच्छध्ये। 
न्त् तच यदि कञिद् दौघस्िति अथात् स परुवव्छो यदि खज्ञान्धा- २९ 
दित्वदषी स्यात् तहिं यूयं खपरभ॒पर्मेश्चराय तं बलिरूपेण न दास्यय। 
किन्तु नगसर्दाराभ्यन्तरे ते भेच्छष्वे, खुचिर्शुचिव्वा लाका इरिणछय्ण- २२ 

सारवत् तं भेच्छते। युयं केवलं तस्य रुधिरः मा भच्तत, तद् श्रमो २३ 
तायवत् निच्तेप्तवयं | 



९६ अध्यायः । इितीयोापदेषरः। ३३द् 

1 

४: 

४ 

१ 

१९ 

१२ 

९ 

१६ षाडशाऽध्यायः। 
१ निस्तारपव्वेकथा९ सप्त सक्नाद्दात् परं उत्सदकथा ५२ उय्जात्स॒वकथा १९ वर्ध 

वारचयं धम्मरेधासगसनकथा १८ वचारकत्तनिरूपणकथा २९५ चेत्यप्रतिमास्यापन- 
निपेघः। 

यूयं खवीव्मासं मंस्यथ युद्याकं प्रभुपरमेशरम् उदिग्य निसतार- 
पन्य पालयिव्यथ, यता यु्माकं प्रभुपरमेश्वर अवीवमासे राकी 
युश्रान् मिसर्देश्ाट् वद्िरानयत् । परमेखरः खनामनिवासाधं यत् 
स्थानं वरीष्यति तच युवं खप्रभुपरमेश्चराय मेषान् गाञ्च ग्ररद्ीत्वा 
नि्तारपर्व्वोयबलिरूपेणात्सुच्छथ । तेन बलिना समं किरं न 
खादिष्यय, युयं वावच्नीवं भिसरोा निगमनदिनं स्मत्तुः सप्तदिनामि 
किर्वग्यन्यान् पूपान् अथाद् दुःखदूचकान् पूपान् भोाच्छय, यतो यूयं 
मिसद षात् तगं वदिरागताः। सप्तदिनानि यश्नाकं सव्नेसीमायां किण्वं 

मा दृश्यतां, प्रथमदिनसन््यायां इहतबलेमांसस्य किमपि प्रातयावत् 

षरं मा तितु । यष्माकं प्रभुपरमेखयो युश्भ्यं यानि नगराणि 
दाखति तेषां कुत्रापि दारे निस्तार पर्व्वयबलि युंश्राभिनं दातब्यः। 
किन्तु युद्राकं परमुपरमेशखरः खनामनिवासाथे यत् स्थानं वरीय्यति 
ततैव सन्ध्यायां खग्योस्तकाले ऽथात् मिलर्दश्णद् युद्माकं वद्िराग- 
मनस्य वेलायां निस्तारात्सवौयं बलिं दास्यथ । तच प्रभुपरमेशखरस्या- 
नग्टदीतस्थाने तं जलेन पक्वा भोच्छघ्ने प्रात वुं परारव्य खखदृष्ये 
यास्यथ । यूयं षडदिनानि किश्वश्ून्यान् पूपान् भक्िष्यथ, किन्तु 

सप्तमे दिने यद्माकं प्रभृपरमेश्वरम उदिश्य मद्ासभा भविव्यति तच 

किमपि कम्मन् करिष्यय। 
ततः परं ययं सप्त सप्ताद्ान् गण्यित्वाथात् श्रस्ये दाचदानमा- 

रभ्य सप्त सप्तादान् गणवित्वा युष्माक प्रभुपरम्खराशीव्वादानुसारात् 
खेच्छादत्तापद्धारेण युश्ाकं प्रभुपरमेश्वरम् उदिश्य सप्ताहमहं पाल- 
यिष्यय | युश्माकं प्रभुपरस्छरेण खनामनिवासाथम् अनुग्टहौते स्थाने 

य॒द्माकं पमुपरमेखरुस्य सम्मुखे युयं युश्राकं पुच्कन्ादासदास्यो दार 
वत्तिलेवीया य्॒माकं मध्यवासिविदेश्िपिटदइीनविधवाख्च सव्वं च्ान- 
न्दिव्यथ । युयं मिसर्देणे दासत्वे स्थितास्तत् सरत । विधीनेतान् 
पालयन्त अचरत । 

षरस्यद्राच्तारसानां संग्रहणात् पर यूयं सप्तदिनानि यावद् उटजमड 
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२२९ दितीयोापदेशः। १७ च्छध्यायः । 

करिव्यथ्। तच महे यूयं युद्ाकं पुल्तकन्यादासदास्यो दारस्यलेवीया ९५ 
विरशिपिट ही नविधवाञच् सव्वं खानन्दिव्यय । युयं खपरमेरानुग्टही- ९५ 
तश्याने खप्रभपरमेश्वरम् उद्दिश्य सप्तदिनानि मदामदं करिव्यथ, युश्ाकं 

प्रभ॒परमेशखसे य॒द्माकं सव्वेपाक्षिषु करछतसन्वेकम्मसु च युश्रान् आशिषम् 

चवाचत तता युयमानन्दिष्यय । य॒ष्ाकमककः पमान वघमध्ये वार्यं १द 

थात् किरवःग्रन्यपूपमदे सप्ताम उटजमद्देच परमेश्वरस्यानग्ट हीते 

स्धाने यश्माक परभपरमेश्रस्य सम्मखे दशनं दास्यति, किन्त परमेश्वर- 
सम्मखे रिक्दस्ते दष्रनं न दास्यति। खप्रभुपरमेञ्रेण दत्ताशोव्वा- ५७ 

दानुसाराद युश्नाकम् णख्केकेा जनः प्रत्यन्सारादट् उपहारं दास्यति। 

युश्माकं पभुपरमेखर युष्ाकं वंश्ानुसाराद् युश्मभ्यं यानि नगराणि ५८ 
दास्यति तेषां दारमध्ये युयं खाथं विचारकान् एसकांख नियेजवत, 

ते न्यायतो लोकान् विचारयन्तु । यूयम् अन्यायविचारं मा कुरुत, १९ 

कमपि नानुरुध्यध्वम् उत्कोचं मा ग्रह्णीत, यत उतकोाचो ानिनां 
नेचाणयन्धी करोति धाम्मिकानां वाक्यं वकरो करोति च। तस्मात् सव्व॑था ९० 
न्याय्यम् अनुगच्छत तेन युयं जीवित्वा खप्रभुपरमेश्रेण दास्यमानं 
देशम् अधिकरिष्यय । 

युयं खपभुपरमेखचराय यां वेदिः निम्भसखथ तदन्तिके कमपि चैत्य- ९५ 
ङ्ंमा रोपयत । परमेश्वरेण णिता प्रतिमां मा स्थापयत । “ ९१९ 

१७ सप्तद्शेऽध्यायः। 
६ निरदौषबल्लेरावश्यकता २ देवा्कवधाज्ञा ८ याजकविचारकाभ्यां कठिनविचार- 

निष्पत्तिः ९२ सादसिक पायिवधाज्ञा १४ राजलनिणयः। 

यूयं खप्रभुपरमेश्वराय सकलङ्कदाधिगोामेषादिवलिं न दास्यथ यतः \ 
स यु्राकं प्रभुपरमेचरस्य णितं वस्तु । 

युश्राकं म्ये ऽयोत् प्भुपरमेचरदत्ते युश्राकं कस्मिंखित् नगरे यदि र 
पुमान् स्त्री वा युद्माकं प्रभुपरमेश्वरस्य साच्तात् कुकम्मे कुव्वैन् 
तच्चियमं लङ्कते, फलतः स गत्वा वदीतसरदेवान् सेवते ममाज्ञायाः ई 

प्राति कृरल्येन वा चन्र ग्यादिव्यो मौय वस्तूनि युजयतीति वचसि युश्माकं 
सत्तत् वोनापि कथिते युयं साच्तिणः श्रुत्वा यत्नात् ग्टगयित्वा 
तत् सत्यं निखितं तद् गाइ का्येम् इखायेल् वं शमध्ये छतमग्धूत्, इति 
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१७ खध्यायः। दितीयोपदेश्रः | २३५ 

५ यदि पश्यथ, तदं युयं तं कुकम्भकासियुरुषं च्तियं वा खनगरदार- 
निकटे वदिरानेष्यय युरुषः स्री वा भवेत् तस्य प्राणवियोगपय्थन्तं तं 

९ प्रस्तरोरादइनिय्यथ। बधयोग्यो नर खकस्य साच्तिणो वाक्येन न निष्यते 
किन्तु दयेस्त्रयाणां वा वाक्येन इनिव्यते। तान् छन्तु प्रथमं साच्िभिः 
पश्चात् स्वजने इस्ताः प्रसाय्न्तां, स्व्यं यूयं खमध्यात् पापिष्छं 
दूरयिष्यय। 

८ युष्राकं विचारस्थाने रक्तपातं प्रहारमधि वा वादिप्रतिवादिनोावि- 
वाद उपस्थिते यदि तस्य विचारोऽतिदुक्लयः स्यात् तद्धि यूयम् उत्थाय 

९ युष्राकं प्रमुपरमेशखरेणानग्टद्ीतं स्थानं वासयथ । लेवीयय्ाजकानां 
तत्कालीोयविचारकस्य च निकट गत्वा परच्यय, ते युष्रान् विचारनिष्यत्तिं 

९० वदिष्यन्ति । युयं परमेखरणानुग्रटदहीतस्छानस्थितानां तेवां निष्पत्यन्- 
सारात् कम्मं करिव्यथते युश्रान यद् वदिष्यन्ति तत् कत्तु मना निधा- 

९९ स्यध्वे। ते युद्ान् यां व्यवस्थां वदिष्यन्ति वाच्च विचारनिष्त्तिं करिष्यन्ति 
यूयं तदनुसारात् करिब्यथ ते युश्मान् यद् आदेच्यन्ति, युयं तस्य दच्िणं 
वामं वा न परावत्तिव्य्वे। 

५९ किन्त॒यो नरे दुःसाहसात् कम्म करोति तत्र स्थाने युद्माकं पभुपर- 
मेखखरं सेवितुं दण्डायमानानां याजकानां विचारकानाञ्च वाक्ये मनोान 

निधत्ते, स हनिष्यते, युयम् इखायेल् वं एत् तं पापिष्टं दूरयिव्यय। 

९९ तेन सव्वलाकास्तत् शरुत्वा मेव्यन्ति दुःसादसात् पुनन7चरिष्यन्ति। 
९४ युयं यदा खप्रभुपरमेश्वरेण दास्यमानं देशं परविश्य तमधिदछलत्य 

तच्मध्ये वत्स्य तदस्माकं चतुदिंकस्थ सव्वं जातिवद् वयमपि सोपरि 
६५ राजानमेकं नियोच्छामहं इति वाचि युष्ाभिः कथितायां य॒श्राकं 

पभुपरमेशसो यं नरु वरीष्यति तमेव युयं राजानं करिष्यथ, ख- 
मनातुणां मध्याद् राजानं एदीवा खोपरि नियेच्छष्वे, किन्तु ्राटभिन्ना- 

९९ न्यदेशीयं कमपि खोपरि राजानं न करिव्यथ। सराजा खां ब्ध 
हयान् न संग्रदीष्यति विशेवतेा बङ्हयग्रहणाथं मिसर्दशं लोकान 
न पेषयिव्यति यतः पर्मेखरेणेाकतं, इतः परं युयं तेन पथा पुनन 

९७ यास्यथ । तस्य मने यन्न परावत्तते तदथं स बसरी नं विवच्छति 

९८ खां रूप्यस्य ख्णस्य वा बाल्यं न संग्रदीष्यति | स राजसिंहासनोाष- 
वेश्नकाले लेवीययाजकानां सम्मुखस्थितव्यवस्धरा 1 रतस्यान् रूपमेकां शास्त 

९९ लिखित्वा खसमीपे स्थापयिष्यति यावल्नीवं नित्यं पटिष्यति च तेन स 
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२२६ दितोयेपदेशः | ९८ खध्यायः | 

सखप्रभपरमचराद् भेतुम् र्तद्व्वस्थायाः स्व्ववाक्यविधौन पालयितु्च 

शिच्ित्वा खभ्चातणाम उपरि न गव्विष्यति विधितश्च दर्तिं वामं वा २० 

न परावत्तिर्व्यात, तता देता{स्खायेलवंएमध्ये स तस्य सन्ताना दीघं 

करालं यावद सजत्वं करिष्यन्ति 

१८ अष्टाट् शऽध्यायः | 
९ परसञ्चरस्य याजकलेवोयानां खधिकाररूपलं र याजकानां प्राप्षिनिणेयः ९ लवो - 

यानां प्रा्चिनिणवः « किनानोयवत् व्यवद्त्त निषेधः १५ विश्षभविष्यदक्तारं 
मन्तुमाज्ञा ६० निथ्यानविष्यद्र्ुद्ण्डकथा । 

जेवीययाजका लेवेः सव्व॑वंष्ाखेखायेलवंए्टेन सङ व्ंशाधिकासि न 

प्राप्यन्त, केवलं परमेखर्स्य वङ्िकछलतो पार रूपाऽधिकार सते भीक्तव्यः। 
ते खभ्नातणां मध्ये कमपि द्टन्यधिकारं न प्रायन्ति, किन्तु परमेशखरः 

खयं खवाक्यानुसारात् तेषाम् अधिकारो भविष्यति। 
लाकेभ्या याजकानां प्राप्तेरयं यवसश्ा, गामेषबलिदलाका बलेः न्ध 

ग्लनाङ्ो याजकाय दास्यन्ति । यूयं खखप्रथमेात्पन्नशस्यवाच्तारस- 
तैलानि मेषाणां परथमश्छिननलेमानि च तसम दास्यथ । यतः परमेशखरस्य 
नान्नि सदा परिचरितुं युद्माकं प्रभुपरमेखसो युद्माकं सव्वेवंशमध्यात् 

तं तस्य भाविवं्रं वस्}तवान्। 

युष्राकम् अाद् इखायेलवंशस्य कस्मिंखिन्रगरदारे प्रवसन् कथिते 
वीया यदि खमनेभिलाघात् परुमेखरेण निख्ितं स्यानम् खागत्य तच 
परमेखखरस्य सम्मखे दण्ायमानलेवौयभ्नाटगण्वत् खप्रभुपरमेश्वरं सेवते 

तदहि स तेषां समांशं लश्यते, खोययेटकश्वूमे विक्तयमृल्यमपि लप्यते । 

युयं यदा खप्रभुपर्मेच्स्दत्तं देशं प्राए्यथ, तदा तदेशौ वभिन्न- 
जातीयानां छणाहकम्मवत् कम्म कर्तः न श्क्तिव्यष्वे । पुचललकन्यादा- 
रेवन्नः कालविवेचका माका डाकिनी गणी भतिका मायिको 

ग्रतानां मन्लगार्थी कख युद्मन्मध्ये मा विद्यतां। वतः परमेश्वर खतान् 

ऋतीयते यष्राकं प्रभरपरमेखर् रखतट्चणाहकम्मंकारणाट् युद्माकं 
सम्खात तान् दूरयिव्यति। ययं खप्रभपरमश्रम् ङ्श सरलम् 

आचरत । यता युयंयाजातौ बहिः करिव्यथ ताः कालविवेचकद्व- 
चानां वचःसु विशसन्ति, किन्तु युष्माकं प्रभुपरमेखरा युश्मभ्यं तत् 
कु नानजानाति। 
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९९ ध्यायः | दितोयोपदेष्रः। २३२७ 

९५ युद्राकं प्रभुपरमेश्रो युष्माकं भादटगणमध्यात् मत्छटशं भविष्यद- 
१९ क्षारम् उत्पादयिष्यति तदच यूयं मना निघाखध्वे । वयं खप्रभु- 

परमेशखर वाक्यं पुननं प्टणयाम मदाभमिमिमं न पश्येम न स्िियेमदहि 
चेति दारेवि तिरद्धयुप्राभिः समारोददिने खपभुपरमेखरः प्राधिंतः। 

९७ ततः परमेश्वरो मामवदत्, इम उत्तमं कथयन्ति। खदम् खुतेवां छत 
९८ रखुतेषां भाट गणमध्यात् तव॒ सममेकं भविष्यदक्तारम् उतपादयिष्यामि 

तदास्ये मम वाक्यं दास्यामि च, अदं यदाज्ञापयिष्यामि तत् स तान् 

९८ वदिष्यति । स मम नानि यां वाचं कथयिष्यति तांयो न ओव्यति तस्त 
समुचितं. कलमद्ं दास्यामि । 

९० यां वाचं कथयितुम् अहं नादिश्ामि तां योा भविष्यदक्ता मम 
नान्नि दुःसादसात् कथयिष्यति यो वेतरदवानां नाभि कथयिष्यति 

२९ स हनिष्यते किन्तु परमेश्वरेणानुक्तं यद् वाक्छं तद् वयं कथं ज्ञातु 
९९२ प्रक्नयाम? युयं यदीदं भावयथ, तदहि कनचिद् भविव्यदव्वा परमखर- 

नान्नि वाक्ये कथिते तद्वाक्यं यदि न फलति तत्फलं नापतिषति च तहिं 

तदाक्चं परमेचखरोक्तं नदि, तत् तेन भविष्यदक्नो दुःसादसाद् उक्त, यूयं 
तता न मेव्यय | 

१९ ऊनविशाऽध्यायः। 
९ आग्रयनगरनिरूपणं ४ तच बध्कानां रच्षाकथनं ९९ खच्छाबधकस्य न रक्ता १४ 

सौमाचिद्ं दूरयितुं निषधः ९५ सा्िद्रयन विचारनिष्यत्तिः १९ रषासाक्तिद्ण्डः। 

९ युष्माकं प्रभुपरमेशखरो येषां जातीयानां रें युद्मभ्यं दास्यति तेषु 
तेनोच्छिन्ेषु यदा यूयं तेषां स्थानमधिकुव्य तेवां नगरेषु देषु च 

९ वत्छथय, तदा यूयमधिकाराथं परभुपरमेश्रदत्तदेष्रमध्ये खाये पुरचयं 
२ एथक् करिष्यथ | इन्तलेाकारतत् स्थानं पलाय्य यद् र्तं गच्छेयु- 

स्तद्थं पन्थानं करिष्यथ यष्मतप्रभपरमश्रदत्तदशस्य सीमां चिघा 

करिष्यय च। 

४ ततस्यानपलायमानोा योा हन्ता प्रागरत्तायोग्यस्तस्य निणयोऽयं । 

यः कञ्चित् युवे समीपवसिनं न दिष्ट तमज्ञानाद् दन्ति, स ख्व | 
५ तदुदाहर णमिद कस्मिंख्िद् इन्धनानि छेत्तुं समीपवासिना साकं वनं गते 

तरं छेत्त तेनोत्तालितः कुठारो यदि त्सरोरपखटत्य समीपवासिनो 

गारे पतेत् तेन च स मियेत तददिस ण्तेघामेकं नगरः पलाख प्राणन् 
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ररत दिती योपरे श्रः | १९ अध्यायः] 

रच्तिष्यति । पव्वमनतीयितत्वात् स बधापराधोनभवति। अतारक्त- ९ 

पातप्रतिदन्ता तस्य हन्तः पशाद धावन् कोाधेन प्रज्वलन् दीघपथत्वात् 

तं ्टत्वा नएशयितुं यन्न शन्रुयात् तदथम् अद युष्मान् खदिश्ामि यूयं 

खां नगरचयं थक् करिव्यय । युष्राकं पभुपरमेशखये युश्राकं पुन्ये 

पुरुषान् प्रति शपधानुसाराद् यदि वुद्माकं सीमां वद्धंयति, यान् 
देन् दातुं यु्राकं पृव्वेपुरुवाणां साच्तात् प्रतिज्ञातवान् तान् ददाति, 

अदं युष्रान् प्रभुपरमेश्वरे पेतु तस्य पथि चलितुच्च यद् खादिशं तद् यदि « 
यूयं पालयथ, तदि युूयमेतन्नगर्चयं विनान्यनगरचयं एचक् करिव्थथ । . 
युष्माकं प्रभुपर्मेखसे युद्धं यं दे दास्यति तन्मध्ये निरुपराधस्य रक्तं ९ 
न पात्यतां, रत्तपातापराघञ युष्रान् मा गच्छतु | 

यदि कचित् खसमीपवासिनं दिषन् वयाधवद् गुप्रस्िन् तत् पति- ५१ 

कूलम् उत्थाय तं मम्मोन्तम् आहन्ति तेन च स स्ियते स च न्ता 
यद्येतेषां नगराणाम् णखकस्मिन् नगरे पलायते, तहिं तस्य नि वासनगरस्य ९२ 

प्राचीनलोका नरान् प्रहिव्य तस्मात् तम् आनीय प्रतिदन्तुः करे समषं- 
चिष्यन्तिस च निष्यते । युयं ने रैन लच्जिष्यष्वे, रल्थम् र खायेलूवं शात् ९द 
निरपराघर क्तपातदेाषं टूरयिष्यथ तेन युश्माकं शुभं भविष्यति । 

यष्माभिर्थिकरिष्यमाणायां भमा यश्मत्रभुपरमेशरेण दातव्ये देषो ५४ 
ययं पव्वपरूषेः स्थापितां प्रतिवासिनः सौमां मा स्थानान्तरी कुरुत । 

कस्यचिद् अपराधस्य पापस्य दोषस्य वा विचारे सति कस्यचित् ९५ 

मातिक्ूल्येनेकः साच्तो मा भवेत्, किन्तु दयो्वाणां वा सा्िणां 
मुखात् सव्व कथा निखिता भविष्यति । 

अन्धायसाच्चं दातुं यदि गटघासाच्ती कस्यापि प्रतिक्रलं भवति तहिं १६ 
ते वर्ददपतिबादिनी परमेश्वर सम्मुखे ऽयेत् तत्कालो ययाजकविचार- १७ 
कानां सम्मुखे स्थापयि्येते । विचारकैयंलाद् विचारिते स साच्ती यदि १८ 

ग्टषा भवति खभ्राटप तिक्रलं म्टघा साच्छम् अदात्, तदि स खभ्रातरं १९ 

मति यथा कत्तुमकल्यत तं प्रति युयं तथा करिव्यय, इत्थं खमध्यात् 
पायिरं दृरयिष्यय। यस्मात् तत् खत्वा ए्ेवलोका भेष्यन्ति तदारभ्य २० 
युश्राकं मध्ये कुकर्म न करिव्यन्ति। तं पति यूयं नेचैनं लच्निच्यध्ये २९ 
किन्तु प्राणानां विनिमयेन पाणा नेचस्य विनिमयेन नें दन्तस्य विनिम- 

येन दन्ते स्तस्य विनियमेन इस्तः पादस्य विनिमयेन पादस्तेन त्यक्तवः। 
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अध्यायः। दितोयोापरं षः । ३२९ 

२० विंशेाऽध्यायः। 
९ रणकाले याजककथा ५ सेनापतिकथा ९० रिपुनगर् प्रति व्यवद्ारनिणयः १९ 

सप्नजातौयानां नाशाज्ञा १९ रणएकाल फल वत्तरुनाशएनिषधः। 

यूयं खरिपुप्रतिकरूलं योद्धु, वदभूय यदि खताऽधिकदयरथजनताः 
पश्यथ तथापि मा जिभीत यते ये मिसर्दश्णद् यु्मान् अनयद् युद्ाकं 
स प्भुपरमेखरो यु्राभिः सह स्थास्यति । यूयं यदा रणसमीपम् उप- 
गमिष्यथ तदा याजक आगत्य लाकान् संभाषमाख इति वदिष्यति, 

दे इखायेलवं ष्णः ष्टण॒त यु यमद्य रिपुभिः समं योद याघ किन्तु मनःस् 
जिराश्ण माभवत मा बिभीत मा कम्पध्वं तेभ्यो मा चस्यत । यता 
य॒द्ाकं प्रभुपरमेशखरे युद्भान् जयिनः कन्तः युश्ाकं रिपणां प्रतिङ्रुलं 
योद्धं य॒श्राभिः समं याति। 

ततः परम् अधिपतयो लोकान् इति वदिष्यन्ति युण्न्मध्य खवम्भृत 
का विद्यतेयो नवौनग्टहं निम्माय ततप्रतिष्ां न छतवान् ? रणे तस्मिन् 
ग्टते यद् अन्यलोकन तत््रतिष्छा न क्रियेत, तदथं स ग्टदं पर्टव्य 
यातु । रख्वम्भता वा का विद्यते गा ाच्तात्तेचं छत्वा तत्फलं न 

भुक्तवान् ? रे तस्मिन् ग्टतेऽन्यलाकेा यत् तत्फलं न भुञ्जीत तदथं स 
खण्टहं पराख्त्य यातु । रखवम्भूतोवा को विद्यते यो वाग्दाने छते 
विवादं न छतवान् ?रे तस्मिन् ग्टतेऽन्यलोकोा यत् तस्य जावां न 

ग्टह्णोयात् तदधे सग्रटदं पराद्य यातु । अधिपतयो लोकेभ्यः पुनः 
कथयिष्यन्ति भी ख्ये्ंमना वा लोकः कोऽस्ति? तन्मनावत् तस्य भाण 
मनांसि यत् निराशानि न भवैयुस्तदथं स ददं पराख्दयय यातु । 
अधिपतयो लोकैः समं कथां समाप्य लोकान् युद्धं नेतुं सेन्धोपरि 
सेनापतीन् नियेच्छन्ते। 

कस्यापि नगरस्य प्रतिकूलं युद्धं कर्णाथे य्रभिस्तत्समपे प्राक्त 
सन्धिक्था घोाषयिष्यते । तता यदि ते पौराः सन्धीच्छवा युद्मदथं 
दारं माचयन्ति तरिं तच्नगरेयसव्वलोाका युष्मभ्यं करः दास्यन्ति युष्मान् 
सेविष्यन्ते च। यदि ते सन्धिंन क्त्वा युश्राभिः समं युयुत्सन्ति, तदि 
युयं तेषां नगरम् अवंरोत्खथ । तते युष्माकं प्रभुपरमेश्वरेण तेषु 
युष्माकं करे समपितेषु बृवं तन्नगसीयान् सर्यपुरुषान् असिधारे 
हनिष्यथ, जिन्तु तेषां स्तीबालकपश्नादि नगरस्य सर्व्वखं खाद्यं लाठित- 
रूपं गटद्ात्वा युश्राकं प्रभुणा पस्मेश्वर्ण दत्तं रिपुलाठितं भोच्छष्वे। 
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२४० दितीयोपदेश्ः। २९ थ्यायः। 

युद्यत्ताऽतिद्ररे यानि पुराणि तानि प्रतीव्यं करिव्यथ किन्वचस्थजाती- १५ 
यानां पुराणि प्रति नेद्धं करिव्यथ । यते यु्राकं प्रभुः परमेशखर खुतेवां ९६ 
लोकानां यद्यत् पुरमधिकर््तः युभ्यं दास्यति तेषां मध्ये कमपि प्राणिनं 
जीवन्तं न स्थापयिष्यय । यूयं खपरभृपरमेखराक्या तान् अथात् ९७ 
दित्तीय-रंमासोय-किनानीय-पिरिषीय-हिव्वीय-विवषीयलोकान सम्- 
लम् उच्छेद्य । ना चेद् यद्यद् टणादं कम्म ते खदवान् उदिश्य ८ 
कुव्बन्ति तङ् यश्मान् श््त्ियिष्यन्ति, तेन यूय खप्रभुपरमेखरस्य 

परतिक्रूलम् अपराधिनो भविष्यथ । 

यद्धेन नगर वश्ोकत्त यद्माभिस्तदवरूध्य बडकाले यापिते परशुना १९ 

तन्रगसर्स्य तरवा न च्छेटनीयाः, तत्फलानि यद्भि भच्याणि, किन्त 

परावरोघाथं तरवोऽच्छ्दनीयाः यतः च्तैचतरूमानषस्य जीवनोापायः। 

किन्त यान् तरून अभच्छफलान जानीथ तान् नाशयितुं कत्तितुञ्ध २० 

ब्राच्यथ । यद्माभिः सम यद्धकारि परः यावन्न पराजयते तावत् तत्- 

द्रुप्रतिकूलं तस्तरुभिदु निम्मास्यथ । 

९९ एकविंशाऽध्यायः। 
९ अनिधितवधप्रायधित्तं ९० सखुन्दरोबन्दोखिया विवादनियमः ९५ अप्रियाजातच्येष्ठप- 

त्ाधिकारनिणयः १८ अबाध्यपत्त बधाज्ञा २९ उद्रन्धनस्थापननियमः। 

ऋधिकन्तु' युग्राकतं प्रभुपरमेश्चरेण दास्यमान दशे च्तेचमध्ये यदि इत- 
लाकः पराप्यते किन्तु स केन इत इति न ज्ञायते तहिं युष्माकं पाचीना 
विचारकाञख वद्दिगेव्य तं शवमारभ्य चतुदिक्स्थपुराणि यावत् 
मापयिष्यन्ति । यत् पुरु इतलेाकस्य समीप भविव्यति, तत्प्राचीन- 

लोका युगवदहनादिसव्व॑कम्मोप्रनत्तां गावत्सां ग्रद्ोष्यन्ति । ततपघुर- 
माचीना अछान प्तनिव्यजलखोातावाड्िखातं तां गोावत्छाम् आनीय 
तच तस्या मस्तवां छेत्छन्ति । लेवीययाजकाख समीपमुपस्थास्यन्ति, यतो 

वुष्ठव्रभुपरमेचखरं प्ररि चरितुं परमेश्वर नान्नाशषं दातुच्च ते तेनानुखही- 

ता्तेषाच्च वाक्यात् सव्वेविवादे दण्डविचार ञ्च नि्वेतव्यः। षष्वसमोप- 

स्थपरमख्याश्च तच जलखोातसि छिन्नमस्तकगोवत्सोपरि खखकरान् 

पच्ताल्य वाक्यमिदः वदिष्यन्ति, न इस्तरस्माकम् खर क्तपातः छता न 
चास्मन्नेचे दृष्टः द परमेश्वर भवता म॒क्तस्य खोयेखायलवंशस्थेद कम्म 
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२२ ऋथ्यायः। दितीयेपदे शः । ३४१ 

च्म्तां खीयेखायेल वंशं परति निरपराधरक्तपातदोघे नाप्येतां, तेन तान् 
€ प्रति तव्रक्तपातदोाषः च्तमिष्यते। इत्यं यु्राभिः परमेखराभिलषिते 

चम्मं खाचरिते खमध्यात् निरपराधरक्तपातदषो दूरयिष्यते। 
१० युष्राभिः खरिपुप्रतिक्ूलं युद्धयाच्रायां छतायां परमेश्वरेण युश्मत्- 
९९ करेषु समपितानां तेषां केषुचिद् युष्माभि बेन्दीछतेषु यदि त्वं बन्दीनां 
१९ मध्ये सुन्दरीं स्तियं विलाक्य तां विवे्ठम् रच्छेस्तदिं त्ववा खग्टहमानीता 

९२ सा खमस्तकमुणडनं नखच्छेदनच्च कुर्यात्, बन्दित्ववसनं व्यक्ता तव परदे 
वसेत् पूणेमेकमासं खपितरं मातरच् चेत्, ततः परं त्वं ताम् उप- 

९४ गन्तु विवोएुञ्च शच्यसि, सा च तव जाया भविष्यति । किन्तु यदि 

तस्यां त्वं न तुष्येस्तह्िं सा खमनाभिलाघात् त्वया विख्या, न रूप्येण 
विक्रेतव्या न वा विनिमातव्या, यस्मात् त्वं ताम् उपागमत् 

९५ यस्य नर्स भरियाभिये चै पुच्लव्यो स्ति स्लस्तस्य- ज्यु ता 
९९ यद्यपिवाजातोा भवेत्, तदि खपुच्लेभ्यः खवित्तदानकाले सो ऽपरिवाजातं 

ज्येपु चम् अवंच्ाय प्रियाजाताय पुच्चाय ज्येङाधिकारं दातुं न शएच्छति। 
१७ अवियाजातो ज्ये इति तेनाङ्गीकत्तव्यं तस्मे च सव्यंखस्टांप्रदयं दातव्यं, 

यतः स तद्वलस्य प्रथमफलं ज्येकाधिकारख तस्येव सम्भवति । 
९८ यदि कस्यचित् पु्लाऽबःध्ये विपथगामी च भवति पिचोराज्वानग्रहाति 
१९ शसिताऽपि तौ न समादियते, तद्दि तस्य पितरो तं टला नगसेय- 

९० प्राचीनानां समीपे निवासस्थानस्य गोपुरान्तिकम् चानीय नगरीयप्राचौ- 
नेभ्यः कथयिव्यतः, अावयोरेवः पुच्लोऽबाथ्येो विपथगामी च स खावयो- 

२९ राज्ञा न ग्ररह्ाति स उदरम्भर मद्यपञ्च | तता नगरीोयलाकास्तं प्रस्तरे 
हनिष्यन्ति, सत्यं यूयं खमध्यात् मापिष्छं दूरयिष्यथ तेन सब्बे रखायेल्- 
वंप्रस्तत् खुत्वा भेष्यति । 

२ यदि कश्चिद् बधयोग्यं पापं क्त्वा प्राणदण्डं पाप्य युश्राभिस्तराव्- 
९३ द्भथ्येत, तदि तस्य श्र वस्तरूपरि छत्खराचिं न स्थापितव्यः किन्तु तिने 

परसप्राने निधातव्यः, यता यः कञ्चित् तरावुल्लम्व्यते स रंखरेणाभिश्ततः। 
अधिकर्ततु युद्राकं पभुपरमेश्रेण दत्तो देशे युद्राभि नोुचीकत्तयः। 

ठि ® श्ण 

१९ दाविश्ण्ऽध्यायः । 
१ भराटगणस्यापकारनिषेधः ४ भिरितस्ट्चजवस््रपरिधाननिषेधः ५ सणश्णावकंपच्चिणो- 

धरणनिपेधः ८ दस्म्येष्षठप्राचोरकरणाज्ञा «९ अभुग्प्योगनिषेधः ५२ वत्ते रन्धि. 
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३४२ दितीयेपरदेशः । २२ अध्यायः। 

विधानं १९ वघ्वपमानष द्ण्डः ९२ परद्ारष दण्डः ९२ यभिचारष दण्डः ६६ बलात् 
सेथनेष दण्ड 

युष्माकं श्रातुवेलीवदं मेघादिकं वा विपधेन गच्छन्तं ट्टा वुं तत्न \ 
मनो निधासखयष्वे, म्बातुः समीपं तं प्ररावत्ये यापयिष्यय । बदि २९. 
यु्राकं स स्राता दूसवच्यपरिचितो वा भवेत् तद्धि युश्रद्धाता यावत् 
तं प्रशं न म्टगयते तावद् यूयंतं खग्डदसानीय स्थापविष्यथ, पात् तस्मै 
दास्यथ । यूयं तस्य गदभ वस्रं प्रति च तथा करिष्यथ, युष्राकं श्रातु- ३ 
रितं वद् व्यं युप्माभिः प्राप्यते तत्सव्वै परति तथा करिव्यथ युयं तच. 
मनो निधास्यष्वे। 

युश्राकं भ्वातुगदभं बलीवडं वा प्रथि पतितं दृष चयं तंप्रति मनो ५ 
निघास्यष्वे, तम् उत्यापयितुं तमुपकरिव्यय । 

स्तो पुंसा वस्तंपुमान् वास्तिवा वस्तं न परिदध्यात्, यः कश्चन तत् ५ 
करोति स युद्धाकं प्रभुपरमेच्र्स्य णादौ भवति। | 

पथ पाख्ेस्यतरेः भूमो वा युश्राकं सम्मुखे यदि कस्यापि पच्िणे नीडे « 
श्रावका डिम्बा वा तिष्न्ति तदुपरि च पच्तिणो तिरति, तहिं तैः 
प्रावः समं पद्ठिणीं न धरिव्यय । खां इएवकान् ग्रटद्ीत्वा पच्छिणीं ऽ 
त्च्छथ तेन युश्भाकं शखुभम् खायुरेदिश्च भविष्यति । | 

ग्टदषषछात् मानुषस्य पतनेन यथा युद्मद्ग्छदेषु रक्तपातापराघो 
नावाति तदये यूयं नवीनग्ट इनिम्नाणकाले ततपृेष्वालीन् निम्मासखथ । ` 

यद्नाभी रोपितवीजफलानि बात्ताफलानि च यद् युश्राकमव्यवद्ा- ९ 

व्याणि न भवेय स्तदथं ययं जात्ताच्तेे मिखितवौजानि न व्यध । 

कघणाथं यद्याभि रखषगद्भोा न याक्तवया । युयं रसोामकापासयोा ९० 

मिसितखूचजवस्ं न परिघास्यथ । 

खो यावरणाघथगाचोंय वस्त्रस्य चतुव्काणेष ग्रस्यीन् निघास्घ। १२ 

यदि किद् षिवद्य स्लीसङ्गं छत्वा ताम्टतीवते ऽपवदते च तस्या १२ 
दुनाम कुव्व॑न् कथयति, खियमेतामदइं अवदं किन्तु सङ्गकालेऽस्याः १५ 
क्रो माय्यचिक्ं न प्राप्तवान्, तदा तस्याः कन्यायाः पितसे तखाः कैनाय्यं- ५५ 
चिक्ृमादाय गेपुरं गत्वा. पुरस्य पाचचीनानां समीपं वदह्दिरानेष्यतः। 

कन्धायाः पिता प्राचीनान् वदिष्यति, अम् अनेन मानुषेण स १९. 

सखकन्यां व्यवायं किन्त्वेषस्ताग्टतीवते, तव कन्यायाः कामाय चङ्क मया ९७ 

न प्राप्तम् इति कथयन् ताम् अपवदते, किन्त मत्कन्धायाः को माय्थैचिहृ- 
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२३ अध्यायः । दितीयोपदेशः। ३४२ 

भिदं पश्चतेक्वा ताभ्यां नगरपाचीनसाच्तात् तद् वस्रं विस्तारचिष्यते । 
१८ नगसर्पाचीनास्तं पुरुषं त्वा दण्डयिष्यन्ति । तस्य शतण्टेकल रूप्यं 
९९ दण्डयित्वा कन्यापिच्रे दास्यन्ति, यतः स इखायेल्वंशौयकन्धाया दुनाम 

छृतवान्, पश्चात् सा तस्य भाव्या भविष्यति, स परूषोा यावच्नीवं तां 

२० त्यक्त न एच्ति। किन्त तद् वाक्यं यदि सत्यं भवेत् कन्यायाः कामाय्यं- 

२९ चिह्धं न प्राप्येत, तदहि सा कन्यातं वहड्िरानीय खपितुग्रददारसमीपे 

संस्थाप्यतां, नगरौीयलाकाश्च प्रस्तरस्तां घ्नन्तु । यतः सा पिषटग्रदं 
व्यभिचार छत्वा रखायेल वंशे वुकम्मं छतवती, इत्यं यूयं खमध्यात् 
पापिष्ां टूरयिव्यय। 

९९ परनाखी समं संसग कचन पुमान् यदि धियते तदि स संसगकारी 
णुमान् साचनारो द दनिष्येते, इत्थं यूयम् ₹खायेलवंश्रमध्यात् पापिषछं 

२२ दूरयिष्यथ। यदि कश्चन वराय वाग्दत्तं कुमाशीं युरमध्ये प्राप्योपग- 
९४ च्छति तहियुयंतोाद्ोा नगरदारसमीपं बहिरानीय पस्तरं दनिषव्यथ ; 

सा कन्धा खन्तवया यतः सा प॒रमश्ये तिषटत्यपि नोचमखरं छतवती 
पुमां इन्तवया यतः स खंसमौपवासिनोा जायामुपागमत्, इव्यं यूयं 

खमध्यात कलघ दूरयिष्यय। 

२५ यदि कखन पमान् वगग्दत्तां कन्यां प्रान्तरे प्राप्य बलाद् अकम्योा- 

९९ प्रगच्छति तदि केवलम् उपगतपुमान् निष्यते, किन्तु यूयं कन्यां पति 
किमपि न करिव्यथ,तस्या मरुणादंदोषो नालति यता यथा कञ्चन मानुषः 

९७ खसमीपवासिनः प्रतिकूलम् उत्याय तं न्ति, तदपि तथा | पुमान् 
प्रान्तरे तां प्राप्तवान्, तस्माद् उचेःशब्दं छत वत्याल्स्या वारदत्तायाः 

कन्याया रच्कः कोपि नाविद्यत। 
९८ यदि कचिद् वाग्दत्तं कुमारीं प्राप्य तां टलोपगच्छति, तच्च 
९२८ पगतः पुमान् कन्यायाः पिके पञ्चाशत्एकलमुचा दास्यति सा च 

तस्य भाग्या भविव्यति, तस्या उपगमात् पुमान् तां व्यक्त वएवल्नोवं 

न शच्यति । 

२० मनुजः खतातस्य जायां नोपगमिष्यति खपितुराच्छादनीयं न माच- 

पिव्यति। 

>, क # भ । 

र्ट चतय[वश्य.ध्ययः। 

९ समाजं यातुं कतिपयजनानां निषेधः ७ केषाञ्चन जनानां ग्रदणं < अष्यचित्वात् 
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३४४ दितीयोापदेष्ः | २३ अध्यायः | 

सावधानाज्ञा १५ पलायितं द्ासं समपयितुं निषेधः १७ अभिचारादि निषेधः १९ 
वाधैषिकय्रदणनिषेधः २९ प्रतिन्रुतसिद्वकरणाज्ञा २४ प्रति वासिद्र्यभाजनविधिः। 

निष्कोाषभ्किन्रलिङको वा जनः परमेखखस्स्य समाजं न प्रवेच्छति । 
जारजः परमेश्वरस्य समाजं न प्रवेच्छति, ते दएमपुरूषेऽपि परमेश्वरस्य र 

समाजं न प्रवेच्छन्ति । अम्मानीया मायावीयाञ परमेश्वरस्य समाजं द 
न प्रवेच्छन्ति, दशमयुरुषेऽपि परमरस्य समाजं न प्रवेच्छन्ति, यतस्ते 
भिसरदेश्यट् आगच्छता युष्रान् अन्ननलदानेन पथि न साच्तात् ५ 
छ्ञतवन्तः, किन्तु युश्रान् अभिश्तं युष्माकं प्रतिकलम् अरामनदर- 

विमस्यपियोरजिवासिनं वियोरस्य युच्च विलियमस्य वेतनं दत्त वन्तः। 
युश्राकं प्रभुपरमेश्रो विलिवमस्याभिमतं न खीकत्य युद्ाख खेदात् ५ 
तम् अभिश्णपं प्ररावत्योशिषं विधत्तवान् । युयं बावच्जीवं तेषां <€ 
ष्न्तिखुभे कदापि न यतिव्यध्वे। | 

यूयम् इदोमोयलाकान् न दणिग्यथ, यस्मात् ते युष्माकं भ्वातरः, 
मिखीयानपि न रिव्यथ यते युयं तेषां देशे पावसत । ट तीय पुरुषे 
तेभ्य उत्पन्नाः सन्तानाः परमेशखरस्य समाजं प्रवेच्छन्ति । 

स्पुगणेः समं योद्धं याचाकरुणकाले यूयं खान् सव्वेया कुकम्मता रच्ति- 
व्यथ । युष््राकं मध्ये यदि कञ्चन राचिघटिताष्रचाद् अश्ुचिभवेत्, तदि १५० 

स शिविराट् वदिगच्छत् शिविर न प्रविष्ेत्। स सन्थाकाले जले १९ 

खात्वा खग्यास्तकाले शिविरं पविशेत् | युयं शिविराद् वहिः स्थानमेकं ५२ 

निरोप्य तं वहिदशं गमिष्यथ । युयं खखसामग्रीमध्ये अस्त्रमेकं ५२ 
ग्दीत्वा मावपवेशनकाले तेनास्त्रेण ग्टत्तिकां खनिष्यय, ततः परः 
निगतमलं चादयिष्यय। यता युश्रान् रच्ितुं युश्राकं रिपुन् युष्पत्करे ९५४ 

समपयितुच्च युश्राकं पभुपरमेशरे य्॒मच्छिविरमध्ये भ्रमति, स यथा 
युष्माकम् अपविचतादष्ेनाद् युश्मत्तः पराद्खा न भवेत् तदथं युश्राकं 
शिविंरेण पवित्रेण स्थातव्यं | | 

या दासः खखामिनः समीपात् पलाय्य युश्रान् आञख्यते यूयं तं १५ 
तत्खामिनः करे न समपयिष्यथ। स युश्राकं कुचचिन्रगरदारे खीय- ९९ 
मनोऽभिलषितस्याने यु्राकं मध्ये वदति यूयं तं नेपनोव्यथ । 

इखायेल वंशस्य कायि कन्या वेश्या न भवेत्, कश्चन पुमान् पुङ्गामी न,९७ 

भवेत् । वेश्यावेतनं कुक्कुर मुल्यं वा परतिश्चताधं युद्याक पभुपर्मे खरस्य १८ 
वेष्म नानेव्यथ यस्मात् तदुभयं युश्मत्पभु परमेश्वरेण शितं | 
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२९४ अध्यायः | दितीयेपदरेशः। २४५ 

९९. यूयं कुसीदाथेम् अथोद् रूप्यला्गव्यादैः कुसीदं पराप्तुं ख्व 
२० ऋणं न दास्यथ । लाभा विदेश्िनि णं दास्यथ किन्तु खभ्नावे न 

दास्यथ तेन यूयं यं देशम् अखधिकत्तुः याय तच युष्माकं प्रभुपरमेश्वसे 
युष्राकं करछतं सव्व॑कम्मं खुभाच्वितं करि व्यति । 

९९ युयं खपभुपरमेच्धराय यत् पतिखाव्यथ तद् दातुंन बिलम्बिष्यव्ने 

यते युद्राकं पभुपरमशरो ऽवश्यं युश्रत्तस्तस्यादानं करिष्यति, तस्मिन् न 
२२ दत्ते युष्ठाकं पापं भविव्यति। किन्तु युयं यदिन प्रतिष्ररणथय तदिपापं 
९२ न भविव्यति। युवं खात् निगतं वाक्यं पालयिष्यथ, युष्राकं प्रभु 

परमेखराव युद्माकं मुखेभ्या निगतं यत् प्रतिश्रुतवाव्चं तदनुसारात् 
खेच्छपद्ारो दातबः। 

९५ खसमीपवासिनां बात्ताच्तेखे यु्राभिः परविष्टे युयं खेच्छया टि 
यावद् नात्ताफलानि भेोच्छष्वे किन्त यश्रद्धाजने किञ्धिदपिन निधास्यथ। 

९५ समीपवासिनः शस्यत्तेचे युद्याभिः प्रविष्टे यूयं खकरः कणिप्रणन्युत्पाट- 
चिष्यथ किन्तु खसमीपवासिनः शस्यं दाचेण युद्ाभि नं छेदनीयं। 

२९ चतुव्विंशाऽध्यायः। 
१ त्यागपच्रदानविधिः ५ छूतनवोनाद्रादपंसा रणगमननिषेधः € बन्धकविधिः ७ 

मनुजसतनद्र्डः ८ कष्टात् सावधःनाज्ञा १० बन्धकस्यापरकथा १४ वेतनजीविने 
बतनद्नाज्ञा ९७ अन्यायं क्तु निषधः १५८ शएस्यकत्तनफलाश्तनविधिः। 

९ कित् पुमान् काञ्चन स्तियम् ऊषा यदि तस्या दोषात् तां नान्- 

ग्रह्ाति तद्धि स त्यागपत्रं लिखित्वा तस्याः करे दत्त्वा खग्टदात् तां 
९ विखच्छति। सा खी तस्य ए हाद् वदिभूय यदि पुमां समन्यं विवहति स 
द दितीयः पतिरपि यदि ताम् ऋतौयते व्यागपचं तस्याः करे दत्त्वा 

खग्टहात् तां वदिष्करोति च, वास विवादछद् दितीवः खामो यदि 
५ भियते, तद्दि येन प्रथमखामिनासा त्यक्ता स तस्या अशुचित्वात् पर 

तां पुनविवेटटुं न शच्छति, यतस्तत् पर्मचखरुसम्मुखे णाद कम्म तता 

यूयम् अधिकारं प्रभूपरमेखरेण दास्यमान देष पापेन न लेष्यय । 
५ कोपि मनुजे नवीनं विवादं जला रणं न यास्यति कस्यापि कम्मेशे 

भारः न ग्रद्ोव्यति, स वर्ध॑पय्थेन्तं निष्कम्मा खंग्रद्धे नवौनजायाया 
मनार्ञ्जनं करिष्यति) 
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३४६ दितीयोपदे शरः । २४ अध्यायः । 

कापि मनजाऽन्यसख पेषणया खधघऊद्धं वा प्रस्तरं बन्धकाथं न एएह्णीयात् € 
तद्रूहणंजीवनहरणमेव। 

येन केनचिद् इखायेल्वंग्रोयो भ्नाता चोरयित्वा विनिमीयते विकौ- ऽ 

यते वा, स यदि धियते तडि स चोरा निष्यते, इत्थं खमध्याद् 

यूयं दोषं दूरयिष्यय। 
युयं कुषरोगे ऽवघास्यष्वे, लेवीययाजका युद्मान् यद्यत् ज्ञापवि- र 

स्यन्ति तत्सव्वं कर्तुः युयम् अतीव यतिव्यध्वे, ते मया वथादि्ा युवं 

येन तथेवाचरिव्यथ। मिसरदेप्राट् युश्नाकम् आगमनकाले घभुपरमे- ९ 

खरः पथि मरियमं पति यदकरोत् तत् स्मरत । 

युयं खभ्नाच चरणं दत्त्वा बन्धकं ग्रहीतु तद्द न पवच्छय। यूय ९० 

वद्दिः स्थास्यथ, ऋणो च बन्धकं वहिष्कृद्य युद्राकं समीपम् खनव्यति] ९१ 

किन्तु स णी यदि दुगता भवेत् तदहि तस्य बन्धकं ग्टदीत्वा न ९२ 
निजास्यय । खग्यास्तकाले तस्य बन्धकं तस्मिन् पनः समप॑यिष्यथः तेन १ 
स सवस्त्रे एयिष्यते युद्रान् अशिघं वदिष्यति च युष्माकं प्रभुपर- 
मेशखर्स्य सात्तात् तत् पुण्यं भविष्यति । 

यूयं खजातीयं वा यु्रन्रगर्दारे प्रवसन्तं विदेश्ौयं दरिं ९४ 
दीनं वा वेतनजीविनं नोपडोष्यय । यूयं निरूपितदिने तस्य वेतनं ९५ 
दास्यय ख्ग्थास्तं यावत् न स्थापविष्यथ यतः स दरिः खवेंतन- 
माकाङ्खते। ना चेत् स युद्यत्तिकरलं पर्मेखरम् उदटिश्य प्राथयिग्यते, 

तेन युयम् अपराधिनो भविव्यथ। 
पु्लस्य विनिमयात् पिता पितु विंनिमयात् पुतो न इनिव्यते, कैका १६ 

जनः खखपापाट् इनिव्यते। युयं विदेशिपिटटद्ीनान् अन्यायं न९७ 
विचारस्यिव्यथ विधवाया वस्त्रं बन्धकं न ग्रहीव्यय । यूयं मिसर-ष्न 
~ ८९ 
देशे दासा अस्त प्रभुपरमेश्वरख तस्माद् युश्रान् अमोचयत् तत् 
स्मारयितुम् खदम् खतानि कम्माणि कर्त यद्मान् खादिष्ामि। 

ययं श्रस्यच्छेदनकाल यदि मुष्टिम्क त्ते विस्मरथ तहिं तं१९ 

ग्रहीतुं पुनन यास्यथ स विदेशिनां पिटदहौनाना विध्वानाद्च भविष्यति, 

तेन युद्याकं पभुपरमेशरो युद्माकं करुछतकम्मं खभाज्वितं करिष्यति। 
यूयं जिततरूणां पलानि शएतयित्वा पुनः एखासु न गटगयिव्यध्वे तच २० 
यत् तिति तद् विदेश्िपिट हौ विधवानां भविष्यति । युश्राभि नोच्ता- २१ 
च्तेचस्य दाच्तपलेषु संग्टदीतेषु शेषं पुननं सं गरहीव्यते तद् विरेशि- 
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२९ पिढटदहीनविधवानां भविष्यति । युयं मिसदशं दासा आस्त तत् 
स्मारयितुम् अदमेतानि कम्माणि कत्तु युष्मान् अदिशमि। 

५ पञ्चविंशेऽध्यायः। 
६ चल्ारिशत्प्रहाराधिकदण्डनिषेधः ४ श्स्यमद्कटषस्यास्यवन्धननिपेधः ५ भादटवंश- 

वद्धेनविधिः ९१९ निलेन्नल्तिया दण्डः द तालनसापनयोरन्यायकरणनिपेषः १७ 
माल्लकवचन । 

९ मनुजये विवादे जाते तो यदि विचारा विचारकान्तिकं यात- 

२ स्तदा स निदाघं निदाघं दौषिणच्च सरोषं करिव्यति। यदि दोषी 
प्रहारयेग्यो भवेत् तदि विचारकस्तं एएययित्वा तदपराधानुसारात् 

दे प्रहारसंख्यां निख्ीय खसात्तात् तं प्रहारयेत् । चत्वारिंशत् प्रहारं 

कुय्यात् तदधिकं न कुग्यात् | न चेत् तदधिकं महाप्रहारः प्राप्य 
युश्राकं साक्ताद् स्नाता तुच्छ भविव्यति । 

४ युयं शस्यमडंकढघस्यास्यं न भंत्छथ । 

५ यदि सहादरगण रखकर वसति, तेषामेक निर्य स्ियेत तरिं 
म्टतस्य जायां किट् वदस्थः पुमान् न विवदेत् तस्या देवर 

६ स्ताम् ऊट़पगच्छेत् तां प्रति देवरकम्मे कुय्यात् । तस्मात्तस्यां यो च्येषट- 

सता जनिष्यते स ग्टतम्नातुरुत्त राधिकारी भविव्यति, तेनेखायेलवंश्त् 
७ तन्नाम न लाश्यते। स पुमान् यदि भराटजायां ग्रद्धीतुम् अनिच्छकः 

स्यात तदासास्ी नगर्दारसमीपं गत्वा मम दोवर इखायेलवंए- 

मध्ये खम्नातु नाम रत्ितुं नेच्छति मां प्रति दवरकम्म न करोति डति 
न वाक्च पाचीनानां सात्तार् वर्दत्। नगरप्राचीनास्तमाइय सम्भाषेरन् 
यदि स नितान्तम् अनिच्छकः सन् नाहम् रनां ग्रदीष्यामीति वरेत्, 

९ तदा तस्य भ्राटजाया प्राचीनानां सात्तात् तद्न्तिकिमागल्य तत्पादेकाद् 

उपानहं माचयित्वा तदास्ये निद्धीव्य वाक्यमिदं वदेत्, यः खभ्नातु 

९० वश्रंन रस्च्तति त प्रतीत्थं कत्तं । तत इखायल्वंश्मध्ये तस्य म॒क्तपादुक- 

वष्र इति नाम भविष्यति। 

९९ विवदमानयोः यंसारेकस्य पली यदि प्रदारकम्य करात् खयपतिं 
१२ माचयितुं खकरेण प्रदारकस्य मए धरति, तद्धि ययं तस्याः करं 

छ्तखखयय तच नच नं लज्जघ्वे| 



३४८ दितीयोपदेगष्रः। २६ अध्यायः। 

यष्मत्सम्परटके लघगरूणो दै माने मा तिषतां । यु्दूेषु च ९ 

च्दमहतो दे मानपाचे न तिषेतां। चूयं न्याय्यं यथाथच्च मान न्याय्य ९५ 

यचयाथच्च मानपाचं स्थापयिष्यय, तेन युद्याकं पभुपरमरद्त्तद् श 

युश्राकम् अवस्थितिकालेा वदिष्यते । डव्थमन्धायं ये वु्वन्ति ते युष्माकं ९६ 
पभृपरमेखरस्य ट्याः । 

मिसर्देश्णट् युष्रावं वहिरागमनकाले पयि युष्ान् पति खमालेक- ९७ 
वंए्र यदकरोद अयाट् यश्माकं खमक्गमकाले स पथि युष्माभिः समं ९८ 

मिलित्वा स्खराच्च भीला यद्माकं पञ्ादत्तिना दुव्बेललाकान् आक्रमत् 

तत् स्मरत । युष्याकं प्रभुपरमेश्वरा यं दशम् अधिकाराथं युष्मभ्यं १९ 

दास्ति तच देष य्॒राकं प्रभुपरमेखरेण चतुदिक्स्थर्पुम्धो युभय 
विश्रामे दत्ते यूयं येमाधेऽमालेकवं्स्य सरणचिङ्नं लाश्यय, तन्न 

विस्मरिव्यध । | | 

२६ षड्विंशाऽ्यायः। 

१९ प्रथमफललात्सगैकारिणः सौकार ५२ दटतोयव्ै दशमां शत्छगेकारिणः प्राथना 
 १६लाकेः सद्द परमञ्चरस्य नियमः। 

युश्व्रभुपरमेखसे युष्मभ्यम् अधिकाराथं यं देशं दास्यति, युयं यदा ९ 
तं प्रविश्याधिह्लव्य च तच वत्छय, तदा युद्मत्परभुपरमश्चरदत्तदेश्स्य र 
प्रथमेत्यन्नफलानां कानिचित समादाय उच्लके निघाय खनामरत्ताथैं 
पभुपरमेचखरेणाभिलयितं स्थानं गनिव्यथ । ततकालीययाजकस्य द 
समीपं गत्वा तत्सम्म्खे वाक्यमिदं गदिष्यथ, परमचखरो<स्मम्धं वं दंशं 

दातुम् अस्मत्ृव्वैपुरुषाणां समीपे एप्तवान् तं देशम् अदं पविष्ाऽस्मी- 
त्यहमद्य तव प्रभुपरुमेखरस्य सात्तात् खौकरोमि। ततः परं याजका ४ 

यण्माकं करेभ्यो उल्ल ग्द्ीत्वा परसमेश्वर्स्य वेदिसम्मुखे निधास्यति । 

ययच्च खप्रभप्ररमेश्रस्य समीपे वाचमेतां कथयिव्यय, ग्टतकल्य र्का ५. 

ऽरमी योऽस्माकं पव्वपरूष आसोत्, सोऽल्पपरिवारः स निसद्शम् 

उत्तीर्य तच प्रावसत् तच मदहिमबलान्वितिबङवंश्ता ऽग्त्। मिखीव- ₹ 

लाका असनान् उपाद्रवन् खज्जिश्नन् कटिनदासत्वभारम् अस्माखपयन् 

तता वयं खपव्वपरूषाशणां प्रभपरमेश्रम् उदिण्य पाथयामड्ि परमशखरा ऽ 

ऽसमाकं वाक्यं खत्वास्माक्र दुःखकदापनवान् दद्ध्वान् | स च परस्म- 
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२६ अध्यायः। दितीयोपद् शः । २४९ 

अरः पराक्रमिकरः विस्तीणबाञं मद्ाण््कं चिङ्धाखच्यकम्माणि च 
< प्रकाप्रय मिसदे्रणट् अस्मान् वङ्िरानयत्,च चानीय दुग्धमधुप्रवाहिनं 

, १ देश्मिमं असमभ्यमदात् | दे परम्छर त्वं मद्यं यां श्टमिमदास्तस्याः 
पथमजातफलान्यहमानीतवान् स्व्युक्ता युवं खप्रभुपरमेच्वर सम्मुखे 

१९ तच्निधाय प्रभुपरमेश्रं प्रणच्यथ । युष्यत्प्रभुपरमेच्रो युश्राकं य॒श्च 
त्मरिवाराणाञच्च यद् यत् च्तेमं छतवान् तेन युयं लेवीयलेाका युश्म- 
न्मध्यनिवासिनो विरेणीवलाकाखखानन्दिष्यध। 

५२ टतीयवधं ऽथाद् दएमांशकरणवधं युश्ाभिरूत्पन्नशस्यादे द श- 
मांशकरे समाप्ते यूयं तान् दश्मांशणन् लेवौयविदेशिपिट हीनविध- 

१द वाभ्धो दास्यथ, ता वुष्दरोपुरेषु तान् भुक्ता तश्येन्ति। तदा यूयं 
खप्रभुपरमेश्वरस्य सम्मुखे वाचमेतां गदिव्यथय, तदाक्ञापितवाक्यानु- 
सारात् मया खग्टहात् पविच्रवयाणखानीतानि लेवोयविदेशिपिट- 

१४ नविध वाभ्य दत्तानि त्दाज्ञामयान लङ्ितानवा विस्मताः। शाक- 

काले तेषां किचिदपि मया न भक्तम् अश्चकाल तेषां किचिदपि 

मया न ग्टहीतं गटतलोाकमद्श्य तेषां किचिदपि मया न दत्त, 

ऋस्मतप्रभपरमेखर स्याज्ता मयाचरिता त्वदादेष्रणनुरूपाणि सव्व॑कम्मोणि 
१५ हतानि । भवान् पविचनिवासाद अधाद् खगाद् अवलाकताम् अस्म- 

त्यव्वेपुरुषान् प्रति यथा शप्तवान् तदन्साराट् भवनज्ञोकस्येखायेलवं शस्य 
खदतत्तदुग्धमधुप्रवाहिद् शस्य च खुभं विधत्तां । 

५६ युष्माकं प्रभुपरमेश्वररख्तावा विधिवयवस्था आचरितुम् अद्य युष्ान् 
दिशति, ता यूयं सव्वोन्तःकरणषाणैः सममाचरितुं यतध्वं | 

९७ परमेश्छर रखवास्माकम् रंखरो भविष्यति, वयं तस्य मर्भखलिव्यामस्त- 
स्याज्ञाविधिवयवस्था अचरिष्यामस्तस्ये वाचं शिरभसु धारयिष्याम इति 

१८ यूयम् अद्य परमेश्वराय प्रतिञ्चुतवन्तः। परमेखस्खाद्य यु्भ्यमिदः 
पतिश्चतवान्, युयं मम वाच्यानुसारात् मम विष्रेवलोाका भविष्यथ, 

९९ मम सव्बाज्ञाम् आअचरिष्यय, तेन युयं मत्युटटसव्बेजातोयेभ्यः चेष्ठा 
विधास्यष्वे पशंसाख्यातिसमादरपाचाणि भविव्यय युष्मत्रभुपरमेख- 
र्स्य वाक्चानुसारात् तमुदिश्य पविचलोाका भविष्यय। 



३५० । द्वितीयोपदेशः । २७ अध्यायः । 

२७ सप्तविंशऽध्यायः। 

१ प्रस्तरापरि यवस्थालेखनाज्ञा ८ वेदिनिग्मीणएविधिः १९ गिरिषौम-एवलगि््यौ- 
रिखायेल वंशस्य विभजनं १४ एवलगिरौ श्पपक थनं । 

मसा इखायेल्वंशौयप्राचीनवगख लोकान् इत्याक्ञापयत्, अद्याहं 

यष्मान् यद् यद् ऋदिशभि यूयं तत्सव्वम् अचरत । युद्मव्मभुः २ 

परमेखसा यश्भ्यं यं देए दास्यति, तं दश पवेष्टुः युयं यदायद्न- 

नदीपारं गमिष्यथ, तदा डहत्मस्तरान् स्थापयिष्यय चूणन च लेप्य ।. 

यु्त्परभु परमेशरेण युद्तप्वेपुरुषेष्यो यत् प्रतिच्ुतं तदनुसाराट् २ 

युग्यं तेन दास्यमानं दुग्धमधुप्रवाह्िदेशं पाष, यदा पारु वास्यथः 

तदा तव्मस्तरेषु व्यवस्थाया चस्याः सव्वेवाक्यानि लेखिष्यथ । अहमद्य ४ 

यान प्रस्तरानधि यष्मान् खआदिश्णामि, तान यूयं यद्ननदौोपारगमनकाल 

खवल्पव्वते स्थापयिष्यथ चूण्न च लेश्यय। तच खप्रभुपरमश्चराय ५ 
वेदिमेकां करिष्यथ, सा प्रस्तरे निंमातव्या किन्त तच नेाहास्ं न ताल- 
वितवयं | युघ्राकं प्रभुपरमेखखरस्य तां वेदिम् अनासादितप्रस्तरे निमा- ई 
यिष्यय तदुपरि यु्राकं पञमपरमेश्वराय दामवलोन् उतखच्छय | मङ्ग- ७ 

लार्थकबलींख दास्यथ तच भुक्ता युश्राकं प्रभुपरमेशखरस्य समच्ं खान- 
न्दिव्यथ । तच प्रस्तरेषु यवस्थावा अस्याः सव्वेवाक्यानि स्पद्टं लेखिष्यथ । 

मृसा लेवीययाजकान् इखायेलवंशरस्य सव्वलोकां्च पुनरवदत् हे ९ 
इखायेलवंश युयं ष्टण॒त मदाक्यम् आआकणयत च, यूवम् अद्य प्रभुपरमे- 

रस्य लाका जाताः, अतः खप्रभुपरमेश्छरस्य वाक्यं मनःसु निधाय १० 

अद्य मद्त्तास्तदौयविधिवयवस्थाच् खाचरत। 

तददिने मूसा लोकान् स्दमादिशत् युग्रा् यदंननदीपारं गतेषु १९ 
लाकान् आशिषं वक्तं शिमियोन्-लेवि-यिद्धदा-डषाखर-यूषफ-विन्धा- १९ 

मोनवंश्रीया गिरिषीमगिरा स्थास्यन्ति | रूवेण-गाद-अशर-सिवृलुन् ९द 

दान-नप्तालिवश्नीयाञ् श्प्रुम् खवलगिर स्थास्यन्ति । 
लतः परयो नरः परमेश्वरेण छणितां श््ल्यकर्करकछतां तच्तितां ५४ 

सिक्तां वा मुत्ति निम्माय निभ्यते स्थापयति स ष्रप्त डति लवीयलाकरि- २५. 

खायेल्वंश उचेरुच्यतां, ततः सव्वलाका वदन्तु तास्त | यः खपितरा ९६ 

अवजानाति सश्प्त डव्युत्तो सन्वलाका वदन्तु तथास्तु । यः समोपवासिना ९७ 

भूमिचिङ्कं स्थानान्तरं कलेति स शप इयतो सव्वलोका वदन्तु तथास्तु । 
390 

9 



२८ अध्यायः। दितीयेपदश्ः | ३५९१ 

१८ योऽन्धं पयो वहिः करोति स शप्त यक्ते सव्वलाका वदन्तु तथास्तु । यो 
९९ विदेश्िपिट दी नविधवानां विचारेऽन्यायं करोति स श्रप्त अयुक्ते सन्व- 
२० लाका वदन्तु तथास्तु । यः पिटजायां गच्छति पितुरावरणीयाना- 
९९च्छादनात् स शप युक्ते सव्वेलोका वदन्तु तथास्तु। यः पश्ुमुपगच्छति 
२९ स शरप्त इयुक्ते सव्वलाका वदन्तु तथातु । यः खभगिनोम् यथात् खपि- 

तुमातु वा कन्धामुपगच्छति स श्रप्त इवयक्ते सव्वलोका वदन्तु तथास्तु । 
९ यः खश्वस्रूमुपगच्छति स शप्त इवुक्त सव्बलेाका वदन्तु तथास्तु । यो 
९४ गुप्नं खसमीपवासिनं न्ति स शप्त डद्ुक्त सव्वलाका वदन्तु तधात्तु 
९५ यो निस्पराधिनं न्तुम् उत्कचं ए्टह्ाति स्पत इ्युत्त सव्येलोका 
२९ वदन्तु तथास्त | य ख्तस्या व्यवस्यायाः सबव्वेवाक्यानि निश्ंन पाल- 

यति स शप्र स्यत सव्वलाका वदन्तु तथास्तु | 

श्ट अष्टविंशाऽध्यायः। 
ान्ञाव्नस्याज्ञालङ्खःनस्य च फलं । 

९ यूयं यदि खप्भुपरमेश्वरस्य वाक्यानि मनःसु निधाय तस्याज्ञा 
अद्य मवादिश्चष्वे ताः सव्व अचरितुं यतध्वे, तङि वुश्मत्रभुपरमेखरः 

२ एष्वीस्थसव्वेजातिता युद्रान् सेषान् विघ्ास्ति । खप्रभृपरमेशखर्स्य 
वाक्यानि मनःसु निदधानान् युद्मान् इमानि खुभान्यन् वत्तिष्यन्त 

द आञखयिष्यन्ते च | यूयं पुरो खुभाज्िताः च्चे च खुभाज्विता भविव्यय | 
४ युख्ाकं देदपालं श्रमिफलं गोमेषादेवत्सरूपपश्चफलच्च सुभाज्वितं 
५ भविव्यति | युश्ाकं उह्लकपुपपा्ाणि खुभाज्वितानि भविष्यन्ति यूयं 
& गेद्ागमनकाजल्े युभारन्विता बह्िगंमनकाले च खुभाज्चिता भविष्यय। 

° परमस युष्राकं प्रतिद्रूलम् उलत्यितान् रिपून् युस्माकं समच्तं नाश्वि- 
व्यति, ते युद्माकं प्रतिक्रलम् ख्कपथेनागमिव्यन्ति किन्तु युद्याकं 

= सम्मुखात् सप्तपयेः पलायिय्यन्ते । परमेखसो युश्ाकं कोावागारेषु 
युष्ाकं करापिंतसव्वेकम्मेणि च युष्रान् खभाज्वितान करिष्यति । 
युष्माकं प्रभुपरमेश्रोा युद्मभ्यं यं देष दास्यति तच युश्रान् आशिषं 

< वदिष्यति । खप्रभुपरमेश्चसाज्ञाः पालयन्तस्तस्य पथि चलन्तञ्च यूयं 
९० परमेखरेण खप्रपथान्सारात् पविचलोकत्वेन स्थापविष्यध्वे। युयं 

परमेश्वस्स्य नाम्ना प्रसिद्धा इति विदिते एश्वीख्थसव्वलाका युष्त्त 
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३५२ दितोयोापदेशः। २८ अध्यायः 

मेव्यन्ति । परमेशखरो युश्मभ्यं यं देशं दातुं युश्तयव्वैपुरुवाणां समीपे ९९ 
श्प्तवान् तच देदपलानां पशुफलानां श्चमिफलानाञ्च बाङल्यदानेन पर- 
मेश्वरो युद्माकं च्तेनं विधास्यति । परमेखर उपयुक्तकाले युश्राकं देशे १२ 
ष्टि दातुं यु्राकं करल्लतं सव्वकम्मे खुभान्वितं कचुच्च खबेमरूपम् 
उत्तमं भाण्डागारं मोचयिष्यति । वुयं बज्छजातिभ्य टं दास्यथ, अटां 

ग्रदीव्यथ । युद्ाकं प्रभुपरमेच्बरस्येता वा अखान्ा यद्धीतुम् आचरि- ९२ 
तुद्धादं युद्ान अद्यादिशामि ता यदि युयं मनःसु निधद्धे, तरि 
परमेखखसरेा यद्मान् उत्तमाङ्गखरू्पान् न च लाङ्गलखरूपान् करिष्यति. 

युयम् उन्नता खन चावनता भविष्यव। अदां युष्रान् यड् वद् ५५ 
आअदिश्एमि तस्माड् दच्तिणं वामंवा न परावत्तध्वम् इतरदवान् 

सेवितुं तान् नानुगमिष्यय। 

किन्त्हमद्य यष्ान् यान खान्ञाविधीन् खआदिश्टणामि तान् ग्रहीतुम् १५ 

च्ाचरितुच्च यदि युयं खप्रभुपरमेखरस्य वाक्यानि न मनः निदधे 
त्ते शपा युद्रान् अनुवत्तिष्यन्त अश्रयिष्यन्ते च । युयं यरे शप्ताः १९ 
च्तेवे च श्रप्ता भविष्यथ । युष्राक उल्लकप्पपाचाणि ए त्तानि भविष्यन्ति। ९७ 
युराकं देदफलानि श्भिफलानि गेमेषादेवत्छन्प्रययलानि च १८ 
एर प्तानि भविष्यन्ति ययं गेद्ागमनकाले शप्ता वद्िगेमनकाले च श्राप्ता ९९ 
भविष्यथ । युष्राकं दुद्क्रियादेतारघात् मत्यागद्ेतायावद् युश्राकं लोपो २० 
नाशं तृणं न भवेत् तावद् वुष्राकं करकतकम्मसु परमेश्रे युश्मान् 
प्रति एपेदेगतिरस्कारान् प्रेषयिष्यति । युयं यं देएमधिकत्तुः याथ २१ 
तस्माद् यावत् नेच्छत्छध्वे तावत् परमेश युद्माखु महामारीं 
लागयिष्यति । परमेखसे यच््ाज्वरज्वालातिदादखङ्गशुव्कस्तानश्रसये ९२. 
यग्रान् आहनिष्यति, तानि यद्माकं नाशं यावद् य॒श्मान् खनवत्तिष्यन्ते। 

युष्माकं मस्तकोापरि स्ितव्योम पित्तलवदट् अधःस्थितश्चमि्च लादइवद् २२ 

भविष्यति । पमरमेशखसा यष्राकं भ्रमा तायविनिमयेन घूलिसिकता २४ 

वधिष्यति, यावद् यश्राकं नाशा न भवेत् तावत् तद् गगणाद् युष्ाख 
पलिव्यति परमेशो यण्राकं स्पिसम्मखे युष्मान् ताड़यिष्यति २५ 

युयं स्यिषतिक्रूलम् खकपथेनागमिष्यथ किन्तु तेषां सम्मुखात् सप्तपथः 

पलाविव्यष्वे, एष्वीख्यसव्वलाकानां समक्तं जिन्दास्पद भविष्यय 

योमपतच्िजि श्मिपशवख युश्राकं शवकव्यं भेाच्छन्ते तान् कोपि ९९ 
न दूर्चिष्यति । परमेष्छरो युष्मान् अप्रतिकार्थे निंखीयनाडन्रणशः- ९७ 

352 



२८ अध्यायः | | दितीयोपदेशः। २५३ 

रर पामकण्डभिः प्रहरिव्यति । परमेश्रो वातुलतान्धत्मनेाविस्मयताभि 
२९ युश्रान् प्रदरिष्यति। यथान्धाऽन्धकारे इस्तामशः करोति तथा युयं 

मध्याङके दस्ता करिव्यय, यु्मत्यधो खमे भविव्यति यूयं सदो- 
२० पद्रुता खपदताच भविष्यथ, कापि युष्रान् नोाडरिव्यति । वाग्दन्ता 

कन्या वरादन्धनरेणापगमिष्यते, खनिम्मिते ग्द युयं न वत्य खरूतस्य 
३९ द्रात्ताच्ेचस्य फलानि यूयं न सचचेष्यय ¦ खसम्मुखे इतायाः खगे 

मांसं यूयं न मोच्छष्वे युष्राकं गद्भा युग्राकं सात्तात् नलात् दरि- 
व्यन्त, यु्मभ्यं परावत्यं न दास्यन्ते, युद्राकं मेवादे त्रंजाद् युश्राकं 

३२ सियुभ्यो दास्यन्ते, कोाभि युख्रान् नोपकरिव्यति । युश्राकं पुल्लकन्धा 
अन्यजातिभ्धो दास्यन्ते छत्लं दिनं तेवां दिद्च्तृणं युद्माकं दृष्टिः 

२२ चेष्यते तान् उष्टं न शच्छथ । युष्माकं ग्रमिखमफलानि नुश्रदच्नातलोको 
२५ भीच्छन्ते युवं सदा कोवलं उपद्रृताः पीडिताश्च भविष्यथ । यु्मननेचै 
२५ यद्यद च्छते, तद्शनाद् युयम् उन्मदिव्यघ। परमसो वुश्राकम् खाजा- 

नजङ्गापदतलात् श््सि यावद् अप्रतीकाय्यनाङ्ीव्रणेन प्रहइरिष्यति। 

दह् परमेश्वरो युष्मान् युश्मल्चियुक्तं राजानच्च युद्याकं युद्मत्पूव्वेपरूषाणा- 

्चाज्ञातजातीयानां दों नेष्यति, तच ययं शिलाकाखूमयान इतर. 

६० दवान् सेविष्यध्वे । परमेश्वरा युष्रान् येषां जातीयानां दें नेष्यति, 

दन युयं तेषां चमत्कारपुरारत्तापकथास्पररो भविष्यय । त्तेषे युद्माभि 
बेडश्ररयेयूपेव्वल्यश्स्यं संग्रदीष्यते यतः स्रककीटास्तदर् विनाशयि- 

२९ व्यन्ति। खनिभ्मितस्य खस्य ात्ताच्तेचस्य ब्रात्तारसो वुद्ाभि न॑ 
४० पास्यते ाच्ताफलानि न चेष्यन्ते यतः कोटा: सव्व खादिष्यन्ति | युश्राकं 

स््व॑सीन्नि जिततरुषु सत्सु ययं तेलमद॑नं न करिष्यथ यतस्तत्फलानि 
४१ पतिष्यन्ति । युयं पुललकन्या जनयिष्यथ किन्तु तषु युश्राकं खत्व 
४२ न स्थास्यति वरात् ते बन्दीश्ूय दुर यास्यन्ति | श्रूककोटा युद्माक 

४२ सव्वेरच्तान् च्तेचेोत्पन्नफलानि च भमेच्छन्ते। युश्राकं मध्यवत्तिविदै- 
ष्णेयलोाका युद्मत्तापि उन्नता भविष्यन्ति यूयम् उत्तरोत्तरम् अवनता 

४४ भविव्यव । ते यद्मभ्यम् गं दास्यन्ति किन्त यूयं तेभ्य टं न दास्यथ 

४५ ते उत्तमाङ्खरूपा भविष्यन्ति युयं लाङ्गलखरूपा भविव्यय । यावद 

युष्माकं विनाष्णे न भवेत् तावद् रण्तेशपा युष्राकं प्रतिकूलम् आगत्य 
यु्रान् अनुवत्तिव्यन्त अश्रयिव्यन्ते च, यता युष्राकं प्रभुपरमेशखरेणा- 

४६ दिष्ान् आच्ाविधीन् खाचरितुंयूयं तद्ाक्ये मनांसि न न्यधद्धं। अतस्ते 
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चिह्ायंमःखय्यलच्तणार्थच्च युष्रदुपरि यद्मदंशापरि च सदा स्थास्यन्ति। 
यते यु्रवरमुपरमेखरः सन्ततबाङल्याट् आनन्दित इंदान्तःकर गख ४० 
युष्ामि नं सेवितः। पर्मेश्छरा युष्माकं प्रतिकलं यान् रिपून् पेष- ४८ 
यिष्यति ते सव्याभावात् च्तुधाटष्णानग्न तातते रयु्राभिः सेविष्यन्ते, यावद् 
युश्राकं विनाशो न भवेत् तावत् ते युश्माकं खन्धे लोदयुगं स्थापयिष्यन्ति 
उडयमानात्कोश्पच्िवच्छोघ्रगामिनौ जातिरेकातिदररात् एथिव्याः ५९ 
सीमाता युद्मव्रभणा परमेश्वरेण युश्ात्तिवरूलम् खानेष्यते, तच्जा- 
तोयलाकानां भावा युश्राकं बेोाधागम्या | ते परूषवदना द्धान् न-५० 
समादरिग्यन्ते बालांश्च न दयिष्यन्ते। यावद् युद्माकं नाशो न भवेत् ५१ 
तावत् ते युश्राकं पशुवत्छान् श्वमिफलानि च भोाच्छन्ते तेन युष्माकं 
नाशं यावद् युश्रच्छस्यबाच्तारसतेलानां गोमेषादेव॑त्सानाच्च किञ्चिदपि 
नावग्रच्यते । युश्रदं शी वान्युचसुर्च्ितप्राचीराणि यश्राकं विश्वास- ५२ 
ग्रमवन्तेवां प्राचीराणां पतनं यावद् युयं युश्रतसव्वेनगरेषु तैर्वरो- 
व्छष्वे युध्राकं प्रभुपरमेश्वरदत्तरेशस्य सव्वनगरेषु युयं तेर वरोद्छध्वे। 
श्त्यं प्चुणा युष्मदवरोधे ज्ञेडे च जते खदेदफलम् अथात् प्रभु- ५२ 
परमश्रेण दत्तानां खयुल्लकन्यानां मांसं यद्भि भच्छते | युष्माकं ५४ 
मध्ये यः पुमान् स्व्वभ्यः कामला सुखभेगो च, स खभ्वातरं वन्तःस्थजायाम् 
च्षवप्रषवालकां प्रति बुटृष्िं करिव्यति, यता र्पुभि युँद्ाकं सव्वे- ५५ 
नगरेषु युश्माकमवरोधे केशे च जाते स सव्वेभच्छाभावात् यत् खयुच्स्य 
मांसं बभुच्िष्यते तस्य किचिदपि तेषां कस्मेचिन्न दास्यति । या स्त्री काम- ५९ 
लतासुखमो गाभ्यां पदतले श्चमो निधातुं कदापि न प्रत्ता, युष्माकं 

सव्वाभ्यः कोमलाङ्गो सुखमागिनी च सा नारी खवत्तःस्थखामिनं खयन 
कन्ाख प्रति कुंद करिष्यति । यता रिपुभि युग्रन्नगरेषु य॒श्मा- ५७ 
कम् अवरोधे क्लेशे च जाते सा सव्वभच्याभावात् खपाददवमध्यात् 
निगेतं गभपुष्पं खप्खूतान् बालकांख ग॒प्ं भच्छते। युयं खपभुपर- ५८ 
मेर डति चखीयक्तभयानकनास्ना भेतुम् अच पुस्तके लिखितानि 
सन्वव्यवस्थावाक्ानि पालयितुं यदि नावद्यद्धे, तङि परमेश्वर ५९ 
अग्यरूपं बडकालस्धायिमदहाघातें बंककालस्थायिदुखसेगेख युद्मान् 

युष्रदं शश्चाहनिष्यति | युयं यता बिभोय तान् मिखीयमदाव्याधीन् ९० 
युष्माकं मध्यं पुनरानेष्यति । तनते यद््रान् खाखयिय्यन्ति। अप- ९१ 
रम् व्च युर्तके ये न लिखितास्ताटृण्ान् रोगाघातान् युष्राकं विनाश् 
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९९ पय्यन्तं युद्ान् प्रति परमेश्वर आनेष्यति । वोमतारकावद् बङ्- 
संख्यानां युष्माकम् ख्पजना अवश्रच्यन्ते यता युयं खप्रभृपरमेशखरस्य 

९९ वाक्यं नाग्टह्णोत । परमेश्रो युश्राकं ्तेमं कत्त खष्रान् वद्धंयितुच्च 
यथा अङ्लादित असीत् तया युष्रान् नाश्वितुं लेःपुद्चाङादिष्यते, 

९४ युयं यं देशम् खधिकत्तं' याथ तता दू-रीकारिव्यघ्व। परमेशखसे युग्मान् 

एथिव्ा रखकसीमाता ऽन्यसीमां यावत् सव्वजातीयानां मध्ये विक- 
रिव्यति तच युद्माभि यंश्रतपरव्वपुरुषेच्वा्ञाताः कार्पाघाणमवा 

९५ इतरदेवा युष्रभिः सेविष्छन्ते | तेषां भिन्नजातीयानां मध्ये युवं 
किमपि सुखं न प्रा्यथ युष्माकं पदतलानि कुचापि न विखमिष्यन्ति 
किन्तु परमश्रस्तच युष्मभ्यं चित्तकम्य्ं नेचच्तौणतां मनःप्रकञ्च 

९९ दास्यति । यूयं खप्राणेषु निराश भविष्यथ दिवानिश्ं ङ्किष्यघ्ये 
€° खप्राणर च्ताम् असम्भवा ज्षास्यथ । युयं मनःसु यत् शङ्किष्यध्वे नेच 

यद् बच्यय, तस्मात् पातः कथयिष्टयय डा इा यदि सन््याभविव्यत्, 

६८ सन्थाकाले च कथयिष्यय हा दा यदि प्रातर्भविष्यत् । ख्व पन्या 

यु्राभिः पुनन दश्िव्यत इत्यहं युष्मभ्यं यं पन्धानमधि कथितवान् पर- 
मेश्वरस्तेन मिसरदेश्रपधेन पोातेयु्रान् पुननेव्यति, तच यूयं खरि- 
पुणां दासा दास्यश्च भवितुं विकेष्य्वे किन्तु कोपि युष्मान् न ष्यति । 

६< परमेख्गा होरेवि स्खायेल्वंश्न सह यं नियमं छतवान् तदन्यं 
यं नियमं तान् परति कथयितुं मैयावदेे मृससम् खदिश्रत् तस्य 
नियमस्य वाक्यानि समाप्तानि। 

२८ ऊनचिंशाऽध्यायः। 
९ अज्ञ पालयितुं विनयः १० टृ ञ्चरेण समं निधमः १८ अज्ञासलङ्खनफलं। 

९ मूसा: सव्वम् रखायेलवंशम् आद्य कथितवान् परमेश्वरो भिसर्देभे 
९ फिराणं तस्व सव्वंदासान् सव्वेदेशच्च पति यानि कम्मणि हतवान् 
ह तानि युवं खनेचें टंदवन्तः, अधात् महापरीच्ता मदहा्य्येचिच- 
४ कम्माणि युष्(भिः खनते ददानि, तथापि परमेश्वते ज्ञानग्राद्दोणि 

चित्तानि दशंनग्रादिणचन्तृषः खवणम्राहीणि कणाणि नाद्यापि युश्मभ्यं 
५ दत्तवान । अहमेव युकं प्रभुः परमेश्वरः इति यूयं यया जानीयात, 

तद्थंम् अदं चत्दारिशट् वघाशि प्रान्तरेण युष्मान् गमवितवान् तच 
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गाचेषु युश्राकं वस््लाणि न जीणानि पादेषु च पादकाः पुरातनत्वं न गताः; $ 
यूयं पूपं नामगध्वं जात्तारसं छरां नापिवत। युद्माभिःस्थानेऽच प्राप्ते वयम् 9 
अस्माभिः सह योद्धं वह्िरागतं हिष्वोनीयं सीद्धानं पं वाश्णनी- 
यम् ओग श्चूपञ्चाहनाम, तेघां रेष वश्ौछत्य रूवेणीयेभ्या गादोवेभ्यो ८ 
मिनशेरडवंश्य चाधिकत्तुम् अदाम। खता यय यथा सव्वकम्मखु < 

छताथा भवेत, तदथं नियमस्तस्य वाक्यानि मनःसु निघधायाचर्त। 

परमसो वुश्मान् यद् गदितवान् यष््राकं पुव्वपुरुषान् इत्राहोमं ५० 

इसहाकं याकरवं परति यच्छप्तवान् तदन॒साराद् युयं तेन खकीय- १९५ 
लाकत्वे निरूपिष्यष्वे स च युष्मदोश्रोा भविष्यतीति यं नियमं दिव्यञ्च 

युश्रक प्रभुपर्मेश्रऽद्य युश्रभिः समं ल्थिरयितुम् उद्यताऽत्ि, 
युष्माकं प्रमुपरमेखरेण सहतं स्थिरयितुं युद्राकं वंश्यतयः प्राचीना ९२९ 
अध्यच्ता डखायेलोयः सव्वेपुरुषा युश्मत्छन्ताना भाया यु्माकं शिवि- ९३ 
रान्तरस्थविदेश्ण्लिकाः काङुद्टेदकजल वाहकः सिता यूयं सरव्वऽद्य 
खप्रभुपरमेश्वरस्य साच्तात् तिष्य । अहम् इमं नियमं दिव्यञ्च १४ 
केवलं युग्राभिः सद करामि तन्न, किन्त्वसनाकं प्रभपरमेशखरस्य १५ 

समत्तम अस्माभिः सदहाद्य वत्तेमानरवत्तमानखख सव्वेः साद्या 

जियममेनं करोामि। 

मिसे णेऽस्माकं पवासा नानाजातीयानां मध्येनासाकं वाचा च १९ 
य॒श्माभि ऋता तेषां कापाघाण्रोप्यखगेमवा णद मृत्तयो ९७ 
युद्माभि दंदटाः । अस्माकं पभुपरमेशखरं त्यक्त तेषां भिन्नजातीयानां १८ 
देवान् सेवितुञ्च प्ररत्तमनाः पुमान स्त्री परिवारे वंश्ये वा केप्यद्य 
युष्मन्मध्ये मा भवतु, विवरच्तस्य नागदमनकस्य वा मूलं युद्न्मध्ये नेत्- 
पद्यताम् । चस्य पस्य कथां आत्वा कापि खमनोामध्य चात्मानमित्या- ५९ 
शिषं मा वदतु, टष्णया मत्तस्यापि खमनोभिलाषाचलता मम सुभं 

भविष्यति । परमेश्वरस्तं नर च्तन्त॒म् अनिच्छुका भविष्यति, तस्य ९० 
प्रतिकूलं परमेखरः कोधाभमिं ज्वालयिष्यति पुस्तके ऽच लिखिताः शणपाः 

सव्वं तमाक्रामिष्यन्ति, परमेश्वरो माधस्तस्य नाम लोषएयति । परुमे- ९१ 
खर् रखुतद्व्यवस्थाग्रओे लिखितनियमस्य सव्वंशाप्रान्रूपम् तस्मायखभं 
दातुम् ञखायलवश्भ्यस्त एयक करिव्यति। युष्माकं पशाद उत्पन्ना ९२ 
युष्ाक भाविवंष्ण दरूरद्श्ादागता विदशिलिकाश्च वदा दशस्यतस्या- 
घातान् परमश्छस्ण रतानि च्ततानि च गन्धकलवणाच्छन्नां दग्धाम् २३ 
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च्छनुप्ताम् अनङ्करां टणादिदीनां श्टूमिच्च कोधात् प्रतापाच परमेश्वरेगे- 

९४ च्छत्रसिदोममाराद्मासिवेयिमा स्वाच्छित्रां गच्छन्ति, तदा ते भित्र 
जातीया सव्वं इति वच्छन्ति, परमेश्वर खतदेशं प्रति कुत इव्यं छत- 

२५ वान् ? तस्य मदाबोधज्वलनस्य किं कारणं? तदत इदः वदिष्यन्ते, 
मिसर्दंशात् तेषां वदिरानयनकाले तेषां पेटकः पभपरमेश्वरसेः समं यं 

२९ निवममकरोात् तं नियमं ते लद्कितवन्त इतरदवांखानगतवन्तः सेवित- 

२७ वन्तः सैरज्ञातान् परमेश्वरादत्तान् देवान् प्रणतवन्तश् | अत खतत्- 
पुस्तके लिखितान् शएपान खनं दष्म् खाकमयितुं तं प्रति परमेश्वर 

९८ क्रोधः प्राज्वलत् । परमेश्वरो मद्दाकोाधप्रतापकेापेस्तदेष्ात् तान् 
२८ उत्पाद्य अद्यवद् अन्यदेशे निरच्तिपत्। यद्यद् गुप्तं तद् अस्माकं 

प्रभुपरमेखरस्य, किन्तु यद्यत् प्रकाशितं तत् सदास्माकम् अस्मद् - 
भाविवंश्स्य चाति, तदनुसाराचेतस्या ववसख्थाया' वाच्छान्यस्माभिरा- 
चरितव्यानि | 

२० चिंशऽध्यायः। 
९ अनुतापरुत्खनुग्रदं कन्तेम् दृश्रप्रतिज्ञा ९९ स्पष्टम् आज्ञाप्रकाशकथनं १५ लाकामां 

सम्भुखे स्टत्युजोवनस्थापनकथा । 

९ रख्तानि यान्याश्णोःश्ापयेा वाक्यानि युश्रत्सम्मुखे मया स्थापितानि 
तानि यदा युश्मान् अश्रविव्यन्ते, तहिं खपभुपरमेश्वरेण दू रीक्ता यूयं 

९ यत्र वत्यथ तच भिन्नजातीयानां देशेवु यदि मनोानिघाय प्रभृषरमेश्वरं 
परति परावत्तष्वे, अद्याहं युष्यभ्यं या आज्ञा ददामि तदनरू्पं यदि 

२ युयं युश्राकं वंश्रख खान्तःकरणपाणः समं तद्वाक्यं एएह्ीथ, तदं यश्माकं 
प्रभुपरमेशखरोा युद्मान् दयमाना बान्दित्वात् मोचयिष्यति यच यच स्थानें 

येषां जातीयानां मध्ये युयं तेन विकीणौस्तस्मात् सव्वेस्थानात् युनर्बुद्रान् 

४ संग्रदोव्यति। युवं यदि येमप्रान्तख्थसीमायां टदररीक्तास्तिरेत तदं 
५ युष्माकं प्रभुपरमेश्वर स्तस्माद् युद्रान् खनीव संग्रहीष्यति । युश्राकं 

पूव्वपुरूषा यं दे म् अधिदधतवन्तः, युद्माकं पभुपरमेखरस्तं देशं युष्मान् 
अनेव्यति युयं तमधिकरिव्यथ, स युस्माकं पृव्वेपुरुषेभ्या यु्रभ्यमधिकं 

९ शुभं दास्यति युष्रान् वद्धंविव्यति च । यूयं यधा खान्तःकरणपरागेः 
समं खप्रभुपरमेश्वरे प्रीयमाणा जीवथ तदथं युश्माकरं प्रभुपरमेश्वरो 
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युष्माकं युश्मदंशस्य चान्तःकरणत्वचं द्छेतस्यति । युष्माकं प्रभुषरमेश्से ऽ 

यु्मर् ्टणाछत्ताडनारृचिपुन् परति तान् शापान् दास्यति । परा- ८ 
इत्तमनसा युयं परमेखरस्य वाक्यानि ग्रदोष्यथ, अद्याहं यान् तस्य 
याखाज्ञा खादिष्ामि ताः पालयिष्यथ। युष्राकं प्रभुपरम्खरा यश्मत्- < 

चेमां युश्राकं करछतकम्मभि देहपलेः पटुफल भमिफलख युष्मान् 

वद्धयिष्यति। यतः परमेखखरो युष्राकं पव्वपुरुषानधि वथानन्द् ज्ञतवान् १० 

तया खभ कत्त युद्रान् प्रत्यपि पुनरानन्दिव्यति। यस्माद् ययं खान्तः- 

करणप्राणेः समंसखप्रभयरमेश्वरः प्रति परदव्येतदट्व्यवस्थाग्रस्ये लिखितान् 

खप्रभुपरमेश्वरस्य आज्ञाविधीन् पालयितुं तस्य वाक्वानि ग्रह्ौष्यथ। 

अद्याहं युष्ान् यदादिश्ामि तद् यु्माकं बद्धेरगम्यं दूरं वा नद्धि। ९९ 
तत् खर्गे स्थितं नहि अता वयं यधा तत् खुत्वा पालयाम ख्तद थम् यस्मत्- ९२ 
छते कः खगेमारुह्य तद् चखनेव्यति इति वाग् युश्ाभि न गदितबया । 
तत् सागर्पारे स्थितं नदि, अता वयं यथा तत् श्रुत्वा पालयाम ९३ 

ख्तदधम् असतरछते सागर्पारं गत्वा कस्तद् अनेव्यतीति वागपि 
युश्राभि नं गदितव्या । किन्त तदाक्यं पालयितुं युष्माकं समीपस्थम् ५४ 

अथाद् युष्माकं वदने मनसि चास्ते। 
पश्यतादमद्य य॒ुश्नाकं समच्तं जीवनच्तेमं ग्ट्युक्तेश् निधत्तवान्, १५ 

यता ऽइमद्य खप्रभृपरमेश्वरे प्रम कत्तु तस्य पया चलितुं तस्याज्ञावि- १९ 
धिव्वख्छाः पालयितुद्धादिष्णभि, तदनुरूपम् अचरुन्ता युयं जीविष्यय 
वदिष्यध्वे च, यूयं यं देशम् अधिकर्तु' याथ तच युष्माकं प्रभुपरमेश्वरो 
युप्रान् आशिषं वदिव्यति । किन्तु वदि युयं मनः परात्यं ममादेशं ९९ 
न गररद्रीत्वा विपरथगामिना भवथ, इतर्देवान् प्रणमय सेवध्वे च, 

तच्छहमदय यद््रान् ज्ञापयामि ययं नितान्तं नंच्यथ; ययं यं देशं ९८ 
प्राप्तम् अधिकनत्तच्च यदननदीपारः याथ तच यश्माकम् अवस्थितेदिनानि 

न वदिव्यन्ते | खदमद्य युष्माकं प्रतिकूलं द्यावाएथिवे साच्तिणे करामि, १९ 

अदं युद्याकं सम्मृखे जीवनम्टद्य श्णपाशिा स्थापितवान्। अते यूयं युश्म- २० 

दपर यथा जीवेत, तदथं जीवनं ग्ररह्लन्तः खपभुपरमेश्वरे पम कुरुत 
तद्ाक्षा खचरत तस्मिन् असक्नाल्तिष्टत, यतोऽनेन यु्माकं जीवन- 
दौधायुघी स्तः। डति छते परमेखरो युश्भ्यं यं देश दातुं यु्भाकं पुव्व 
पुरूषेभ्य इत्राहोम्-रस् इाक्-याक्वभ्यः शप्तवान् तच युश्राकं बङ्कालं 

कासा भविष्यति। 
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३१ अध्यायः । दितीयोपदेशः | ३५९ 

३१ एकचिंशऽध्यायः। 
९ न भेतुं स्कान् प्रति मृमानिवेद्नंऽ यिददाप््यं प्रति निवेदनं « लेवोययाजकान 

प्रति व्यवस्थासमपणं १४ यिदाण्यं प्रति दूञख्रराज्ञा १६ गोतं लख्तिं मससं प्रति दश्च. 
राज्ञा २२ यिदाष्ययं प्रति अज्ञा २४५ लेवोययाजकंष पस्तकसमपेणं २८ प्राचोनानां 

सात्ताट् गौताचारणं। 

९ मूसा गत्वा इखायेलः स्ववशाय वाक्ान्येतानि कथितवान तान् 
९ अवदच्च, अहमद्य विंशव्यधिकशतववघेवयसक्ी {भवम् इतः परः वहि्यातुम 

अन्तरागन्त् न श्रच्यामि परमेश्रो मामवदत त्वं वद्ननदीपार् न 
₹ यास्यसि । यष्याकं प्रभुपरमेख्र ख्व युष्राकम् अग्रे पारः यास्यतिस 

युश्राक साच्तात् तान भिच्चजातीयान् नाशयिव्यति यूयं तान् अनधिका- 
रान् करिष्यथ ; परमेखराद्या यिद्दाश्रयो यद्माकमगे पारं वास्यति। 

४ परमेखसे यं सीद्धानम् ओगम् इमारीयानाम् रतौ राजानो नाशि. 

तवान तौ तयो दच्च प्रति यथाकरोत् रतान् प्रत्यपि तथा 
५ करिष्यति | परमेश्वरो युद्याकं करे तान् समपयिव्यतितेन युयं ममादे- 
€ शान्सारात् तान् प्रत्याचरिव्यय। यूयं शक्तिमन्तः साहसिनख भवत 

तेभ्यो मा विभीत मा चस्यत। युश्राकं प्रभुपरमेख्रः खयं युश्राभिः स 
यास्यति स युष्मान न प्रदास्यति न त्यच्छति। 

७ ततः परुमूसा विद्धाश्रयम् अद्य इखायेलः सव्वेवंश्स्य साच्तात् 
तं गदितवान्, त्वं शक्तिमान् साहसी च भव, यतः परमेश्वर रखतेम्धो 

दण दातुम् रखतेषां पव्वेपरूघाणां समीपे शप्तवान तं दं त्वमे. 

= वेतान् प्रवेश्यिष्यस्यधिकारयिष्यसि च । परम्खरः खयं तवाग्रे यास्यति 

तव सदाय भविव्यतिसतवांन इास्यति न च्छति तस्मात् त्वं माभषी 
मा चस्य । 

< अपरं मूरुसा लिखिता व्यवस्थेवा परमेख्रनियममञ्जुषावाहकेषु 
१९० लेवीययाजकेखिखायेलः प्राचीनेषु च समपिता । मूसास्तान् इव्या- 
९९ दिशत् सप्तसप्तवघाणां परतः च्तमावघीौरख्ये वत्सर उटजोात्छवे यदा 

इ्खायेलः सव्ववंशरः खप्रभुपरमेशखरस्य मनेभिलयितस्थाने तस्य समन्तं 
समागमिव्यति तदा युयम् इखायेलः सव्वेवंशसाच्तात् तेषां कण॑- 

५९ गाचरे व्यवस्यामेतां पठिष्यथ । ते ऽथोात् पुरुषस्त्री बालका द्ारान्तरस्थ- 
विदोशिनः सव्व यथा तां श्रुत्वा श्िच्तेरन् खपरमेश्वरता भीता व्व- 
सखाया र्तस्य खान्ञाः पालयितुं यतेरन् तदथं युयं तान् सव्वान् 
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३९० दितीयापदेशः | ३९ अध्यायः 

मेलयिष्यय | तेन यद्माकम अखच्ानाः सन्तानास्तां ओष्यन्ति, यं देशम् १२ 

अधिकत्तु युयं यद्ननदीपारं याथ, तच यु्राक अवस्थितः सव्वदिनानि 

खप्रभपरमेश्चरता भेतुं तः शिच्िष्यते। 

परमेशखरो मससं जगाद पश्य तव ग्त्यदिनम् आगतं त्वं यिद्धाश्रूयम् ९४ 

खङ्य युवांद्ा समाजावासमपतितम, अदं तम् खाद्च्यामि, ततो 

मृसोयिदहागश्रयो गत्वा समाजावासमपस्थितो | परमेशखरोा मेघस्तम्भमव्य ५५ 

आवासे दशनं ददो स मेघस्तम्म आवासदासिपरि ख्ितः। | 
परमेशसे म॒ससं जगाद पश्च खपिटलाकेः सद त्वयि शयित र्ते ९९ 

लाकायं दशं पवष यान्ति तद्ण्ीयरितर्देवेः समं यभिचरिष्यन्तिमां 

त्यक्ता खः सदह मत्क्तं नियमं लङ्किव्यन्ते। तदा तान पति मम कोधे ९७ 

पज्चलिते ऽदं तान त्यच्छामि तेभ्यः खमखम् अच्छादयिव्यामि च तेन 

ते ग्टगरूपाः सन्ता ऽमङ्गलम हातेशरूपे वागे भ॑व्छन्ते, तदा ते वदिग्यन्ति, 
अस्माकमी खरो ऽस्माकं मध्यवती नहोति इताः किम् रतान्यमङ्गलान्य- 

स्नान प्राप्तानि? किन्त तेरितरदेवान् अन॒गम्य यद्यद् अपराद्धं तस्मात् १८ 
तदाहं तेभ्यो मुखं क्छादयिव्यामि। अधुना युश्नाभिः खायम् रखुतद्गीतं १९ 

लिख्यताम् इखायेलवंशख त्वया तत् श्च्छितां कर्ठपाठच्च काय्येतां तत 

खतदूरीतम् इखायेलवंश् पतिकूलं मम साचि भविव्यति । अदं यं दुग्ध- २० 

मधुप्रवाह्िनं दें तेभ्यो दातुं तेषां पूव्वेपुरुवाणां समीपे ऽपे तं 
देशं मयानीतास्ते भुक्ता टा यदा द्धपुटा भविष्यन्ति तदोतरदेवान् 
परति पराडत्य तान सेविष्यन्तेमम नियमम् ऋतीयित्वा लक्धिष्यन्ते। तता २१ 
यदामङ्लमडइाज्ञेश्स्तान् प्राप्यन्ति तदा गतमेतत् मम सात्तात् तेषां 

परतिक्रूलं साच्यं भविष्यति यतस्तघां वंशः कर्पाठं गानमिदः न विस्म 
रिष्यति । अद्ध यं दएमधि शप्तवान् तं देशं तेघामानयनात् पव्व- 

मघनेव ते यन्मनःकल्पनायां प्वत्तन्तं तामं जानासि। तता मसास्तह्िन २२ 

इद् गीतं लिखित्वा डखायेलवग्रं शिच्तयामास। 

सनूनस्य पुचं विदहाश्रूयम् खादिष्न् जगाद त्वं शक्तिमान् सादसी २ 
च भव, अहम इखायेलवंष्रभ्योा यं दें दातुं शप्तवान् तंदेष्रं त्वं तान 

नेष्यसि, अह तव सहायो भविष्यामि। 

मसाः समात्निपय्यन्तं र्तस्या वयवस्थाया वाक्डानि पस्तकं लिखित्वा २४ 

परमेश्वरस्य निवममञ्जुवावाहकान लवीयान् इत्यादिश्त् , युयम् र्न २५ 

व्यवस्थाग्र्थं ग्टहीत्वा खप्रभु षरनेचखरस्य नियममञ्जुवायाः याच स्थापयत २६ 
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३२ ध्यायः । दितीयोपदेशः। २६१. 

९७ तच्च स युश्ाकं परतिकूलं सात्तिवत् तिष्टतु | यते युश्राकमान्ञालक्घनत्वम् 
ऋवाध्यत्वञ्धादहं जानाभि। पश्यताद्य युद्ाभिः समं मयि विद्यमाने 
युयं परमेश्वरस्याज्ञां लङ्कध्वे, मयि ग्रते युश्राभिः किंन कारिष्यते 

९८ यूयं खवंश्धाचीनान् अध्यत्तां्च मम समीपे मेलयत, खद्ं तेषां प्रति- 
करलं यमएयिये सात्िणीलछछत्य तेषां करणेषु वाच रताः कथयिव्यामि। 

९९ यता मम मरणात् षर यूयं सव्वधा दुष्टा भविष्यथ मयादिदटपय 

पराख्मुखा भविष्यथ तदद्ं जानामि । युवं खदस्तनिम्मितवस्तना 

परमेशखरं क्रोधयितुं तत्सात्तात् पापे करिव्यय, तस्मात् षे युश्राकम् 

३ असुभं भविष्यति । ततः परं मूसाः समाभिप्धंन्तम् इखायेलवंशस्य 
सन्बसमाजीयानां कष्य तद्यैतवाक्यं कथयितुम् खारेभे। 

२९ दाविंशाऽध्यायः। 
, गोतस्याभासः ऽ गोत टइञखरानग्रदस्य वरनं ९५ साकानां भाविदेषष्््ष्डा ४४ 
म॒सानिवेदनं ४८ निवापव्वेतमारादढः मससं प्रत्याज्ञा 

१ दं वदामि व्योमन् त्वं कणन निष्णमय। 
क [ (९ # 

चपाकसयच हे च्तणि मद्ास्याञ्ञिगतं वचः। 

र उपरेशति मदीये हि पवधिष्यति रद्िवत्। 
चरिष्यन्ति मदीयानि वचनानि सुषोमवत्। 

शौकरस्तणजी वीव शएकसेचकववं वत् । 
, क अदं प्रचारविष्यामि नामधेयं परेशितुः। 

सङ्गीत्तयत यूयञ्च मदत्त्वमी खरस्य नः। 

४ सेाऽचलः सिडकम्मा च सरलः सन्व॑वत्मेसु | 
स सत्यवान् दम्भी च न्यायः सरल डरः। 

५ इमे ्बष्टा न तत्पुचाः कलङ्ाखच त आत्मनां | 
विमागेगाभिनेा वक्रा खन्ववायाभवन्तिते। 

६ देमूण जानदहीनाच्च सकला मनुजा डमे। 

समाचरथकियुवम् हदशं पररमेश्वरे। 
युष्ाकं कयकत्ता स जनक न किं भवेत्। 
युष्माकं खृष्िकन्ता स स्थितिकत्ता सरव च । 

७ यूयं सरत पव्वेस्य समयस्य दिनानि हि, 
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दरद दितीयेपदेएएः | 

खलाचयत वर्धणि पेटकानि गतानि च। 
परिणच्छत युश्राकपुव्वंयपुरुषान् निजान्। 
तेन ते कथयिव्यन्ति युश्मभ्यं सकलाः कथाः। 
यूयं टच्छत प्राचीनान् युश्रान् वच्छन्ति तेऽखिलं ॥ 
जातोनामधिकारस्य निरूपणदिने पुरा। 
यदादमः खुतत्रातः सर्वेन एयक छतः । 
इखायेल्वंश्संख्यातोा लाकसीमा निरूपिताः। 
समाजः परमेशसस तदौयांशः सरव डि । 
यतस्तदधिकासे दि भवेत् केवलयाकरूनि। 

स पान्तरे पञ्चकन्दे मरुभूमे तमाप्तवान् । 
सतं वेष्टितवान् तस्मे ज्ञानञ्च परिदत्तवान्। 
सतं रच्तितिवान् खस्य नेचस्व तारकामिव। 
यथा नीडसमीपे डि कुररो जायिवात् खयं। 
ुणायमानस्िरेच यथा खशावकोापरि। 
विस्तीणेपच्तयुग्मेन श्रावकान् तालयेत् स च । 
पत्ताितान् खवत्छान् तु वदन् नयेचदूरुतः। 

तथा परेश रकाकं तान् जनान परिणीतवान्, 
तेन साकं तदानीं वे देवः कापि न चेतरः। 
उडीय स एथिगयुच्चे गमयामास तान् खयं। 

च्तेचातप्नेन शस्येन सर्व तान् अपेाषयत्। 
गिरेमेधु रवेर े स्तया तेलमपायवत् | 
मब्यं तु नवनीतं हि मेघजानि दधीनि च। 
पगु्वकमेदांसि मेषान् च्छागांख वाप्रनः। 

ए ¢ ह क वितं = 

;भजगोधूमचुणानि स डि तथ्या विर्तीणवान्। 

रक्तवणं रसं ग्टद्यास्तानेव पथ्येपाययत् ॥ 
स्यूलकालेवरो श्डत्वा चिखरुन् प्रत्यन् परैः 

ते स्थूलटप्तपी नाचाजडन् खद्टारमीखरम्। 
लघुज्ञानम् अकाणुशख खपरिचाणपव्व॑तं। 
खपूजितान्यदे वेश्च विरहं चक्रिरे हि तं । 
खौवषटणखक्रियाभिञ तत्कोपम् उदपादयन् | 
भूतभ्याऽनीशखरेभ्यख ते खानुदख्जन् बलीन् | 
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ते देवास्तेः पुराज्नाता नूतना खधुनागताः। 
युश्माकं पिटलाकाख्च नाकुव्व॑न् साध्वसं ततः ॥ 
खं तातमचलं त्यक्वा ते पिचीशं विसस्मरः। 

इति वीच्य परेशस्तु तेषां चक्रे विनिग्रहं । 
विरक्तः खीयपुच्लाणं पुच्ीणामपि कम्म्भिः। 
स चावादीदहं तेभ्यभ्ादयिष्ये निजं म॒खं । 
तेषां शषद्श्ए का स्यात् तदे वाहं लृलोकिषे । 
ते वकगामिने वंप्रणन विश्वास्याः प्रजाखमे। 

रखते यथा ममेोत्तापम् पय्येकुर्व्वन्न नी खरे; । 
माम् अकिप्नन् इमे यदद अलीकैः घ॒रविग्रदेः। 
अहमुत्तापयिष्ये तान् अगरमानवैस्तथा | 
ज्ञेच्यामि जातिम् रताद पान्मत्तमित्रजातिभिः | 
ज्वलिता मम कापाभिः स्थितं नरकमप्यधः। 
प्रतप्यति घरि चीच्च तत्सव्वाणि च लोपयति । 
मूलानि पव्वेतानाच् सण्व संग्रसिव्यति। 
सचचेव्याम्यदमेतेघाम् असुभानि शिरमसु वै। 
यावन्त रा मे स्युः सव्वान् व्यच्यामि तान् प्रति। 

्ेष्यन्ते ते हि दुभिंच्छात् माग्या न॑च्छन्ति ते जनाः 
व्ाधोनामपि संघातात् प्रहेव्यन्ते तथा मया । 
परति तान् व्या्रदन्ताश् पन्नगानां विषाणि च। 

अन्तर्भीत्या वहिः खङकेस्तेवां नं च्छन्ति मानवाः । 
तरूगणाख तरूग्वचख स्तनयाः पलितं गताः॥ 

रिपोदपंकधाभ्यञ्चेत् नाकरिग्यमद्ं भयं। 
तदा तन् व्वंसयिव्यामि मानवानाच्च मध्यतः। 

तेवां नामापि लो्ामि सम वच्छमिद्ः वचः। 
तद् दृष्ट्रा शचवस्तेवां नाभ्यच्ञास्यन्त कम्म मे । 
अवदिव्यं दोषो नः खयमेवोन्नतिं गताः । 
न परेष्टेन संसिदधिं गतान्येतानि सव्वेशः॥ 
इ तधी जातयस्ते दि विवेकद्धीनमानुषाः। 
दा हा चेत्ते पिजानीयु वैध्येरख कथामिमां । 
यदि श्रेषदश्ाया्ते कुख्धँ ख सदिवेचनां । 
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३९४ दितोयोापदेशः। इ३२ अध्यायः; । 

कथंतु ावयेद् र्का रिपुस्तेषां सदखकं। ६० 
अयुतं वा कथ तेषां पलायेत रिपुदयात्। 
खािगा चेन्न विक्रीता रुढा इशेन चेन्न ते। 
यते रिपुगणस्यैवास्मदीयस्य विचारणात् । २९ 

अस्माकं गिरिणा तुल्यस्तेवां किद् गिरिनं ि ॥ 
ते सिदोामीवगुल्मिन्या प्रजाता गेास्तनीलताः। द्२ 
च्तेचोत्पन्ना अमे रायाल्तत्फ लं विषतुल्यकं । 
तिक्तास्तदी यगुच्छाश्च रुसन्तेघामदेविषं । ९१ 
निष्रतमसपाणां गरलेवा समे भवेत्॥ 
तन्मया सच्धितं किं न गुप्तञ्च मम कोघके। २४ 
दानं फलस्य मत्कम्मं सूचितं प्रददाम्यहं । (1 
योग्यकाले स्खलिष्यन्ति खपदे मनुजा डमे । 
विद्यते निकटासच्नं दिनं तेषां भयङ्करं । 

मया निरूपिता तेषां तूगमेष्यति दुगंतिः। 
यता विचारयिष्यन्ते परेशेन निजाः प्रजाः। ९ 
प्रदप्रायिष्यते तेन दया खसेवकान् प्रति। 
दोव्बेलयं पश्यता तेषां च्वयच्च मुक्तबद्धयेः ॥ 
वदिष्यन्ते तु तेनेदं युश्मदेवा गताः वै। ६७ 
विखासभूमयो ये वे बलिमेदांसि वख येः। श्८ 
भुक्तानि येख पीता वो रसो ग्टद्या निवेदितः। 
त उव्थायो पकुव्वन्तु भवन्तु युद्मदाञ्नयाः॥ 
मश्यतेकाऽइमेवास्मि विना मां कोपि नेश्चरः। ३९ 
ग्टव्यजोवनये दाताहं रोगारोग्ययोर्पि। 
उत्तु मम इस्ताच न हदि शक्रोति कश्चन । 
उत्ताल्य मत्करः खगे ्रपेऽदहनमरःसदा। ४० 
खासिं च्तणप्रभातुल्यं शाण्यिष्याग्बदं यदा। ४९ 

दणडदाने प्रत्ते च करो मम भविष्यतः। 
तदेवां स्पुम्यो मे दास्ये समुचितं फलं | 
ये जना माम् छतीयन्ते दर्डयिष्यामि तानपि। 
मज्जयिष्यामि मदाणान् शोणिते इतबन्दिनाः | ४२ 

तपंचिष्यामि खष्ग मेऽरिपते मृदधमेदसा । 
364 



३३ अध्यायः । दितीयोपदएः । २६५ 

४ दे अन्यजातयो युयं समं नन्दत तच्जनेः। 
स दासरक्तपातस्य प्रतीकारं करिव्यति। 
तथा खक वशचभ्य उचितच्च प्रदास्यति । 
स खरेशखलोकेषु दयाश्ोला भविष्यति । 

४५ ततो मूसा नूनपुच्ो यिदाश्रूयच्ागत्य लोकानां वणे गीतमिदं 

४५ कथितवन्ता । मसा इखायेल्वं्रस्य समीप रताः कथाः समाप्य तान- 
४६ वदत् अडमद्य युद्माकं मध्ये यत् साच्यं दत्वाकथयं युयं तत्सव्वं मनःसु 

निधाय व्यवस्था र्ता मन्तं प्रालयितुञ्च खखसन्तानान् ऋदिष्त । 
४७ तद्दाक्यं युष्माकं निर्येकं न दि वत रुतेन युश्राकं जीवनं विदयते 

ययच्चय देष्म् अधिकत्तं यदननदीपारं यास्यथ तच य्॒राकम् खव- 

स्थितदि नानि वाक्येगतेन बद्भनि भविष्यन्ति । 
४८ तस्मिन्नेव दिने परमेश्वरो मूससम् अवदत् त्वम् इमम् खवारिमं 
४९ गिरिम् अथात् मायावदेश्स्थं चि यीदा सम्मृखस्थं निवोपव्वतम् खारूह्य 
५० अधिकारा डखायेलवंप्राय मद्ास्यमानं किनानदेष्ं निरीच्तख | यया 

तवभ्वाता रोणे हारादो खला-खलकानां समाजे ग्टदीतस्तथा त्वं 
५९ यं गिरिम् असरोच्यसि तच ग्टत्वा खलोाकानां समाजे ग्रादहोष्यसे। यत 

इखायलवश्स्य मध्ये युवां सीनपान्तरे कादेश्स्थमिरीवाजलनिकटे 
५२ मदाज्ञां लङ्कितवन्ता, इखायेलवंशमध्ये माम् खवन्ञातवन्तो | तस्माद् 

अम् इखायलवश्ाव यं द्श दास्यामि स खनेचाभ्यां त्या उच्यते 

किन्तु न त्ववा प्रवेच्छते। 

रर चयस्तिंशेाऽध्यायः। 
६ इञ्चरमद्दिमकथा € इखायेले द्वादश वंश्य मूसाभविष्यदवाकय । 

९ इंशखरस्य लेको मसाः खम्टदयुतः पव्व॑म् इखायेलवंशम् डमा आशिषे 
९ जगाद | स उवाच,” 

परेशखरः समायातः सीनयाख्यशिलाचयात्। 
तान् लोकान् प्रति सेयोराद् उदितः स रवियंथा। 
पारणात् पव्वतात् तेन निजतेजः प्रकाशितं | 
ठतस्य पुरल्लाकानां तदा दशस खकैः। 
तेषां कृते करात्तस्य निगंतोा वद्धिवद् विधिः। 
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२६६ दितोयोपदेशः। ३३ अध्यायः | 

पीयते स खलकेषु खभक्तास्तत्क रिताः । ॥ 
तत्पाद समु पाविश्च गन्ति मूलि तदचः। 
मूसा तं विधिं तस्माद् अस्मभ्यं परिदत्तवशन् | ४ 

याक्रूबीयसमाजस्य स ख्व नैत्यिक निधिः। 
कुलीनेषु सभाय्थेषु त्वि खायेलन्वयेः स । ५ 
यिगुरूणस्य मध्ये स राजा खयमवत्तेत ॥ | 

तदास र्वेणवंशमधीत्युवाच, ज 
संजीविष्यति रूवेणा निधनं न गमिष्यति। 

तयापि तस्य लाकानां संख्या खल्या भविष्यति ॥ 
यिद्टदावंश्मधि स इव्युवाच, ९ 

यिदद वंश्वाक्यानि संखोष्यति प्ररेशखरः। 

समीपं निजलोाकानां समानेष्यति तंस दि। 

खक याभ्यां कराभ्यां स तत्साहाय्यं करिष्यति । 

रच्तणात् तस्य श्रचुभ्य उपकार करिष्यति ॥ 
लेविवंश्रमधि सोऽवदत्, । ् 

त्वयापुरा मसायां हि छतं यस्य प्ररीच्तगं | 

तायान्तिके मिरीवायाः साधं येन विरोधितं । 
तेन पुखवता लब्धे त्वदी यदीप्षिसिते । 

पितरं खं न जानेऽद्ं मातरच्चेति वक्ति सः। ९ 
न मन्यते खसन्तानान् सहजान् खीकरोति न। 

खवद्धित्तव वाक्यानि रच्तद्भिनियमं तव । १० 
तेरेवादेश्चते याक्रूवन्वयस्तावकान् विधीन् । 
इखायेलं व्यवस्थाच्च श्िच्तयिष्यन्ति ते तव। 

समन्तं तव धूर्तै दया च्च दस्यते बलिः। 
व # न # त्ति 

परेण आशिषं तेषां सम्पत्तिं परति वच्यति । ९९ 
9 (द (¬| क [५ 

तेषां करकछतः कायः सन्तोषं स प्रयास्यति। 

तेषां टणकच्छचुणां कटि भङ्गं करि व्यति । 
तेनतेन हि च्छन्ति समुत्थातुं कदाचन ॥ 

स विन्धामीन् वंश्मधि कथितवान्, १२ 

निष्यत्यूहं परः श्स्या न्तिके वत्छति तत्पियः। 
र् * ड (द 

रच्तिष्यति परशस्तं नित्यं तत्च्चिधा वसन् ॥ 
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३३ अध्यायः दितीयोपद शः | 

९२ सयूषपावष्रमधि कथितवात् 
छषीम उत्तमा योम्नोऽघोाविसतता जलाश्रयः 

९४ फलानि ख्च्यपक्रानि मासः पक्रफलानि च। 

९५ पुरातनािजातानि चिरशलेोद्ध्वानि च। 

९६ मद्या उत्तमवस्तृनि सन्नेस्थानेद्धवानि द । 
रतैः परेश्चरात् तस्य देषः सभम वाप्यते । 
स्नाढभ्यो यः एथग् यूषफा तस्य वंशस्य मस्तके । 
भवितानुग्रह्ः स्तम्बे वासिन रंशरस्य दि। 

९७ महहात्तस्य बलं वदत् तदोयं तादृशं बलं | 
प्टङ्गिनः ष्रटङ्गवत्तस्य भवेत् प्टङ्गद्वयं किल । 
्चयुतम् इफुविमसेन्यं सदखं मि नष्ट तत्| 
सतेन धरणोसीमास्थितलाकान् इनिव्यति॥ 

१८ स सिवृलन् वंश्मधि कथितवान् 
© ०\ ^~ 

नन्दिता सिवुलून लाभाद् शिषिरेभ्यः इश्राखरः। 
१९ ता निमन्य जनान अना चम्मबलीन् परदरास्यतः 

अस्िद्रवयाणि भेच्छेते घनच ग् प्तसंकतं ॥ 
° गाद् वंशमधि स कथितवान् , 

गादविस्तारकोा घन्यः सिंद्ौव शयिता च सः। 

म्टगाणां बाडण्णो च खण्डं खण्डं करिष्यति ॥ 

९९ टेष्रस्य प्रथमांश स निजां परिदृद्धवान्। 
तचाधिकारस्तस्याग्चूत् विधायकनिरूपितः। 

तथापि दि स लाकानाम् खग्रतः परिगच्छति। 

न्यां यत् परमेशस्य यच तेन निरूपितम् 
रखायलीयवंश्णय प्रसाधयति तत्त॒ सः॥ 

९२ दानवं्मधिस कथितवान्) 

वा्रानोा लम्प्नकत्ता च दानवः सिंदवत्सवत ॥ 
२२ नप्तालिवंणमधि स कथितवान्, 

नक्ताल्यनुगरहात् टक्त याश्रौःपूणः परेशितुः । 
प्रतीचीं दच्तिणा्चैव दिग्ावधिकरिव्यति॥ 

२४ आशेरवंग्रमधि स कथयामास, 

आशिषं प्राप्त खाण्ेरो भविष्यति वडप्जः। 
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३६०८ दितोयेपदेशः। ३8 खध्यायः। 

तेलाक्तचरणे भावी भ्राटभमिख् ग्रद्रीष्यते। 
वि न न 

तस्यागलं लाहमयं पत्तलश्च भविव्यति। ९५ 

यादृशच्च दिनं तस्य तादक् शक्ति भविष्यति ॥ 
यिगरूरूणोएसकाणष्य दवः कापि न बिद्यते। ९९ 

साद्ाय्यं तव कत्तु स आला नभसा रथं । 
आयाति चान्तरीच्तेण खमदामदिमान्वितः। 
दे सखायेल अनादिः स इ्शएख्व तवाख्वः। | ९७ 
सदाख्िता च तदाह तवालम्बख रूपक । ह 
सतव सम्मुखात् सव्वान् रिपून् दूरान् करिव्यति। 
विनश्यन्तु च ते सव्वं डव्यमाज्ञापयिव्यति। 
इखायेल्वंश ख्काकी सुखं वत्स्यति नीरिपुः। र 

श्स्याच्यां ग्टदिकाव्नराञ्च याक्रव च्छति खत्िति। | 
विवतस्ततछ्ृते नित्यं सुषीमः संच्तरि व्यति ॥ 
इखायेलवंश् धन्स्ं कं सन्ति सद स्तव । ९९ 

त्वमेव परमेशेन रच्तिता जातिरेकिका। 
स खड्स्ते प्रभाकारी पलकच्च तवेपरत् । 
तव श्च्रुगणः सव्व भविष्यति वष्र तव । 
उश्थानेख तेवां त्वं करिष्यसि गमागमे ॥ 

# 

२४ चतुस्तिंशऽध्यायः। 
९ मूखसा देश्वलाकनं ५ तस्य मरणं < विह्ा्यष्य तत्पदप्रा्षिः १० मूससः 

सुष्छातिख। 
= [प £ £ नेद [| 

मूरा मायावप्रान्तरात् निवोपव्वेतम् अथात् यिरीद्ासम्मुखस्थं पिस्- ९ 
माशिखर अरोदत् । परमेशखसेा गिलियदमारभ्य दानं यावत् सव्व 
क, @ ४५] [> क क $ {२ च 

देशं सव्वं नप्तालिम् इमुयिमोा निनशेच देशं प्रतीचीस्थसिन्धँं यावत् २ 
यिह्दासन्बैदेशं स्वे दच्तिणदेष्ं सायर यावत् प्रान्तरमथात् ताल- ३ 
तरनगरस्य विरीदहास्तलभ्ूमिच्च तं दशितवान् । परमखखरस्तमवदत् ४ 
च्छद तव वंश्य देशमिमं दास्यामीति यं दश्मधि उत्राद्यीम्-दस् इाक्- 
याद्ूवां समीपे प्रत्यजानां तं देशं त्वाम् अदशयं किन्तु त्वं तच 
न यास्यसि । 
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९ अध्यायः । विदहेागपरयप् स्तक | २६९ 

५ परमेश्वरस्य दासा मसा: परमेश्वरस्य वावयानु सारात् तच मोायावदेष 

६ ममार । स वैत्पियोरसम्मुखस्थायां मोायावदेशस्थिततलभ्रूमनैी तस्य 
° ्मष्नं छतवान् ततस्थानमद्यापि कोपिन वेत्ति। मुसा विंशव्यधिकश- 
तववैवयसि म्टतवान् तथापि तस्य नेचे च्ीणे न जाते तस्य खाभाविक- 

८ नलस्य कासा नाग्त् । इखायेल्वंश् मुससोाऽथें मावावपान्तरे चिंश्द- 
दिनानि शुशुचुः, तते मूससेऽधं तेवां रोदनणाचनदिनानि पृणानि। 

€ मसा नूनसुतयिदा्रयस्य गा करमाप॑यत् तस्माद् विद्ाग्रूयो ान- 
दायिनात्मना युगं खासीत्। तता मृससं परति परमेश्चराक्या तस्य 
वाचि इखायेलवंए मना निवेश्य सव्वकम्भं चकार | 

नह  . ५ [अन्य 

९० किन्तु सिसदष्टं फिराणं तस्य सन्वदासान् सन्वदश्ान् प्रति यद्यत् 
©+ = न [न 8 म ( न ५ =€ ८.९४ 

९९ कन्तु मूसाः पर मेश्रःण पधितस्तः सन्वलच्तणश्ि्रकम्मभिः सव्व खायेलवं - 
षस्य द्द प्रकाश्ितेन मदाप्रबलकरोग छतसव्वमद्धाभयङ्गरकम्मेणा च 

९९ मृससस्त॒स्थः कापि भविष्यदक्ता नेखायल् वं़ेऽजएयत, यतः परमेचखर स्तस्य 
सम्मुखी भवन् तं समभाषत । इति | 

यिदाप्रयंपस्तक् । 

९ प्रथमोाऽष्यायः। 
६ यिद्धाप्छये प्रति परमश्वरस्य कथनं ९० लाकान् प्रति यिदाप्रयस्थ कथनं १९ 

यिद्धाप्यं प्रति साकानां खोकारा निवद्नञ्च। 

परमेखरसेवकस्य मूससा मरणात् परं परमेश्रो नृनस्य प्तं यिहो- 

श्यनामानं मृससः सेवकं जगाद, मम सेवका मसा गतः, ददानो 
न न ल = ९ = यसे ९ ~ 

त्वमुत्तिष्ठ लोाकरोतेः सद सरितमेतां यड्नमुत्तौय्य तेभ्य डखायला वंश- 

व्यो यंदेशं दास्यामि तं प्रति वाचां कुरू । यच यच स्थाने य॒य 

पदमपयिष्यय तानि सव्व॑श्ानान्यदहं मूससं प्रति खवाक्यानुसारार् 
यष्भ्यं दास्यामि । रता प्रान्तरलिवानोनावारभ्य पफराताख्यां महा- 

नदं यावत् खूग्यास्तयानदिशि मदहासागरच्च यावत् इित्तौयानां सन्न 

 दैष्रण युद्भाक्तं सौमान भविष्यन्ति | तव यावच्नीवनं तवत्धम्मृखे स्थातु 
५. 3044 

~ 
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३७० यिद्धासूयपुस्तक | १ अध्यायः) 

केनापि स्पुिणा न श्च्यते, यधाद्रं मृससा साडमासं तथा त्वया सां 
स्थास्यामि त्वांन त्यच्यामिन त्वां हास्यामि। लं शक्तिमान् उत्छाइवांख 

भवयत रख्तेभ्यो यं दें दातुम् खतेषां पुव्वंपुरघाणं समीपेऽदं शप्तवान् तं 
त्वमेत्ञाकान् चधिकास्यिष्यसि | अतच प्रक्किमान अत्यत्यादहवांख सन 

सावघधानपृव्वकं मत्छोवकमससादिदटसमस्तव्यवश्यानसारात् कम्म कुरू 

तद्यवस्थामागाट् दच्तिणस््ने वामाय वान परावत्त्ख तेन यत् किञ्च 

नोापकरमिष्यसे, तच छताया भविव्यसि । डमं वयवस्धायग्यं निरन्तर 
कण्ठे कुर् तन्मध्ये लिखितं सव्बदोशमाचरितुं दिवाजि्ं तमाला- 

चय, तेन त्वं यद्यद् उपक्रमिष्यसे तस्मिन् छता भविष्यसि तव 

काय्यच्च संसत्छति | अपरमहंकिं त्वां नाज्ञापयं ल॑ एक्िमान उत्यादह- 

वाख भव गोत निराश मग्रः, यतस्वं यद्यद् उपक्रमिव्यसे तस्सिज्नेव 

तव प्रभः परमेखखरस्तव सद्यो भविष्यति। | 

( 

तेन विद्धा्रूयेा लाकानामध्यत्तान् आज्ञापयत् ययं शिविरस्य मध्येन ९० 

गत्वा लाकालनिति वाचं वदत ययं खेषां छते पायेयसामम्रीन ११ 

ऋअसादयत यता ुद्माक्रं प्रभुः पर्मेखरोा यं दशमधिकंत्तं युद्भ्यं 
दास्यति तं देशं प्रविश्याधिकत्त दिनचरयमध्ये यु्राभिरसिमां वद्न- 
सरितम् उन्तीव्यं यातव्यं । तता विद्धोश्रूवो रूवेणवं शं गाद् वंशं मिन- ९२ 
इेस्डंवंश्ख् गदितवान् युयं पर्मेश्वरसेवकस्य मृसस अल्लां स्मरत, ९२ 
य॒श्याकं पभुः परुमेखरो युष्मभ्यं विश्रामस्यानाथम् र्तं दशं दत्तवान्। 
अधुना युद्माकं याचिता वालक्राः पश्व मृससा दत्ते वद्नस्यावा- १४ 
0 क ~ £ ॥ = 

रख्िते दं तिरन्तु, किन्तु वूयम अयाद् वीरत्ववन्तः सव्वं जनाः 

सज्जमानः खद्दभ्राक्णामग्रे गच्छन्तस्तान् उपदुरूत । पखात् प्ररमे- ५५ 
स न न 

छरेण वष््मभ्यमिव वषुाकं भ्नादटभ्योा विश्रामे दत्ते प्रभपरमेश्चरेण 

दन्ते देष च तेरधिकतं ययं यदनावार श््ग्याद्यदिषि पस्मेशखरस्य 

सेवकम्ससा दत्तमधिकत्त्व्यं दशं पराड्त्यागत्य तं भोच्छय। 

तेन ते यिद्धा्रूयमवदन् त्वया वद्यद् आदिष्ट तत् सर्व्वं वयं ९६ 

करिष्यामः त्वमस्ान् यत् स्थानं प्रदर्ष्यासि तत खानं यास्यामः । 

वंयथा मूखसेा वाश्चानि एए हौतवन्तसयेव तव वाक्यानि य्रद्धीव्यामः, ९७ 

तव प्रभुः परमेश्वरो यया मूससा सहावत्तत तचा त्वयापि सङ वत्तंतां | 
यः कख्ित् तवाज्ञां लङ्खते त्वयाक्ञापिते वचसि मनो न निवेशयति स १८ 
दघाजिव्यते, तं शक्तिमान् उत्छाद्वांश् भव। 
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र अध्यायः। यि देर् यपुस्तकं । ३७१ 

~ री = भ 

₹ दिरीय(ःध्यायः। 
९ शिटोमाद् दवयाच्ारथा देश्निरोकच्साै प्रेवशं वेश्या रावा तचारयो्रेदं ल 

चाराभ्यां सद राद्वा नियमकरणं २२ चारयोः पनरागमेा वात्ताकथनच्च। 

९ अनन्तर नृनयय पल्ला यिद्धशयोा दा चारा शटमाद् गुप्तं पडितवान् 

ता चदम् उक्तवान् यवां गता दशं यरी नगरच्च॒ निरीच्तेयां, 

९ तन ० गत्वा राहवाख्याया वेश्याया ग्द प्रविश्य तचाशयातां । किन्त 

पश्च श्वा राचा देष्णं निरीदितुम् इखायेलवंश्स्य दा चारावचायातेो 

द वच इदं यिरसीद्ा चपस्य कणगाचरौश्चूतं। ततः स यिरीद्ारधि् 

टे रुइवम् इव्याद्ापयत्,+ या जना लामपव्य तदट्गह पर,वश्चासात 

४ ता वहिष्कव्यानय यतस्ता सव्वं देशं निरोद्ितुमागता । सा योधित् 

ता जना गोपयित्वावादौत् ता जना मासुपागताविति सत्यं किन्तु 

५ ते कुचत्याविति मया न ज्ञातं । नगर्डार्रोाधकाले ऽन्धच्छरे सति 
तै वद्दिमतो किन्त क्ष गताविति मवा न ज्ञायते यूयं तूगै तयोः पश्चाट् 

९ गच्छत तेन तो घधरिव्यय । किन्त सावेष्यात खगेदटषटमानोय तच 

° राश्ीकतकापासेः संगाप्य निदघे। पञ्चाद् दूता यद्नमाभ्णपारावार- 

घटपय्यन्तं तयोः पश्चाद् गताः, तयोः पञ्चाद्ामिनां बवहिभवनमाच्र 

लाका नगरद्वारमरन्धन्। 

= अनन्तरं तयेच्चारयोः वनात् पृव्वे सा वेश्या उदके तावुपाम्य 
< ताववदत् डखरोऽस्मदें युद्मभ्यमदात् तदं जानामि युत्ता ईस्ाकं 

१० भीति जाता टश्वासिनख् सव्वं उदेगं गताः। यता निसरो युश्ाकं 
वद्धिरागमनकाले परमे युष्याकं सम्मखे केन प्रकारेण खफान्धे- 
स्तायान्यष्ोवयत् युयं वदनः पारे स्थितानाम् उमारीयाणाम् गसौो- 
हाननामानेादो चयो प्रति कधं व्यवद्धत जनिःरेवं यनाश्वत तद- 

१९१ स्माभिः खतं | खवणमाचादस््ाकं हदयं व्याकुलितं यद्मतद्धतं कस्यापि 

मनसि साहसा नादरति यतो यद्ाकं प्रभ यः परमेखखरः सरव खरएथि- 

९२९ व्थारीौशखरः । खत इदानौं विनयेऽदं युवां मयोापष्छता, खतः कारणाद् 

यवामपि मत्पितु निवेश्नमनयग्रहोव्यथः परमेच्छरस्य नाम गरद्धीत्वा 

९२ प्रपधमिमं कुरुतं । युवां मम पितरं मातरं म्रात॒न् भगिनौख तेषां 

सव्बखच् रक्िष्ययोा मर्णादस्माकं प्राणान उद्धरिव्यथ रखतद्थं सय 

९५ चिङमक मद्यं दत्तं । तेन ता प्र्यवदतां यदि युयमावबेरिद काय्यंन 
31 



३५२ यिदाग्रयपुस्तके । २ अध्यायः। 

प्रकाश्येत तद्धि युष्राकं प्राणानां विनिमयेनावयोः प्राणा भविष्यन्ति, 
यदा परमेच्रोसछभ्यं देश दास्यति तदावां तय्यनग्रहं स्यश्चा- 
चरिष्यावः । ततः सा वातावनद्वारेण रज्ज्वा ताववायादयत् ९५ 

यतच्तस्या निवेष्नं नगरस्य भित्तावासीत् सा प्राचीरे न्यवसत् । सा ५९ 

ताववदत् पञ्चादूामिनेा जना यथा युवां न बरेयु्तद्थे युवां 
गिरिमाख्ित्य दिनचवं गुभो तितं तदनन्तरं पखाद्ामिलाकेवु परा- 
दव्यागतेघुं युवां खमागेण चलिष्ययः। तेन ते तामवदतां त्वमावां यं १७ 
ग्रपचमकारयक्तचावां निरपराधो भविष्यावः । पश्य यद्क्तर ञज्चावां ९८ 

त्वयावर्सो्त तामेव रच्लुम् अस्माकमेतदेश्षगमनकाले वातायने 
भन्तस्यसि तव पितरो भ्राचादीन् पितुः सव्बपरिवारान् खनिवेश्न- 

मध्ये संग्रद्रीष्यसि | तेन यः कश्ित् तव निवेशनदारात् मागं निगच्छति ५९ 
तद खपातापरा्तस्येव शिरसि भविव्यति, आवां निदधे भविष्यावः 
यश्च सादं लया निवेश्नम्ये स्थास्यति तस्मिन् यदि किद् दस्तम- 

पयिव्यति तहि तस्य रक्तपातापराघ आखवयोः शिरसो भविष्यति । 

किन्त यदि त्वम् आवयारिद कार्ययं पकाष्यसि तदि त्वमावां यं ़प- २० 

यमकार यस्तस्माट् आवां मक्ता भविष्यावः। ततः सावादीद् युवयो २१ 
वाक्छान्सारात् तथवभवतु पात् तया विष्टा ता प्रतश्धाते सा 

च तां स्छवार्व्जुं बातायनेऽबध्रात् । अनन्तरं ता गत्वा गिरिमाञिव्य रर 
पञाद्ामिनां पुनरागमनपय्येन्तं दिनचयं न्यवसतां तेन पच्ाद्रामिने 
जनाः सव्व॑मार्भष तावन्विव्य कुचापि तयेरदेशं न लेभिरे । 

तदनन्तर ता चासा परत्य पव्वेतादवरुह्य पारं गत्वा नृनयु्लं ३ 

चिद्धोश्रूयं जम्मतुः खा प्रति यद्य् अधघटत तत् सव्वम् खचख्यतुञच। ता २४ 

चिद्ाश्यम् ऊचतुः, परमेश्र खतान् सव्वदेश्न् अस्माकं करेषु समाप- 
यदिति सत्यं, यत ख्तदशनिवासिनः सव्वं खत्कारणाट् उद्गं प्रापताः। 

₹ ठतीयाऽ्ध्यायः। 
१५ यदननदोतटे यिडाष्टयस्यापर्थितिः ७9 यिदेप्याय परसेशखरस्याखासट्ानं « 

ला कंभ्या चिद्दाप्रययस्याश्रासद्ानं ९४ सरित्तायस्य भिन्नत्वं । 

अनन्तरः चिद्धा्रूयः परत्युष उव्याय इखायेलः सव्वेवंप्ेन समं शिटी- \ 
माद् यातां तरा यर्दननदीक्रलं प्राप्य पारमगत्वा तच्च यामिनीं वापिः 
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द खध्यायः। चिद्दाग्रूयपुस्तवां | ३२७३ 

९ तवान् । दिनच्यात् परं संनापतयः शिविरमध्येन गच्छन्त लाकान 
३ इत्याज्ञापयन् यदा युयं खप्भोः परमेश्वरस्य नियममज्जुवां तदा- 
हिना लेवीवयाजकांख उच्यथ तदा खखस्धानाद् उद्याय तत्प्वाद् 

४ गमिष्यय। किन्तु तस्या युद्राकच्च मध्ये दिसहखहस्ता श्टूमयोा चयवह्िताः 
स्थास्यन्ति युयं तस्याः सविधा न भविष्यथ, तेन यूयं गन्तव्यं 

५ ज्ञातुं शच्यय, यता युयं पून्वं तेन मागण कदापि नागच्छत । पञ्चाद् 
विदश्य लोकान् अवदत् खः परमेखरो युष्माकं मध्य आखखग्धाणि 

€ कम्माणि विधास्यति, अतशण्व युयं खान् पविचीकुरूत । चिदस्य 
याजकान् खाज्ञापयत्, युयं नियममञ्चुषाम् अादाय लोकानाम् अग्रेऽग्रे 
पारं यात तेन ते निवममञ्चुषां ग्रहीता लोकानाम् अग्रेऽग्रे गतवन्तः। 

७ तदा परमेश्वसे विद्दे्रयम् अवदत् अद्ंयथामृससा साम खसं 
त्वया साद्धमपि तथास्मोति यङ् इखायेलवंश जानीय॒स्तदर्यमहम् 

= अद्यारभ्य तघां सव्वघां साक्छात् त्वां मन्तं करामि | त्वं नियम- 

मञ्ज षावाह्िना याजकान् इव्याज्ञापय युयं यद्नसरिता जलं प्राप्य तच 
यद् नमध्ये तित 

९ तता यिहोप्रय ङखायेलूवंष्ं जगाद युयमचागत्य खधमाः परमे- 

५० रर वाक्यानि प्रटण॒त । विद्ाग्रूयः पुनस्वदत् , अमरः परमेशसोा 
युद्याकं मध्ये वत्तते युश्राकं सम्मुखात् किनानीय-डित्तीय-हिव्वौय- 
पिरिषीय-गिगोश्यैय-डमाखीव-यिवघीयलाकान् दवयिष्यतीति यूयम् 

१९ ख्तेन चातु श्च्यय। पश्यत सव्वजगतः खामिना नियममनञ्चुषा यश्राकम् 

१२९ अग्रेऽग्रं यनं प्रवेच्छयति। युयम् इखःयेल रककवंश्ाट् रखककं जनमित्यं 

९२ दाद्रावर्भ्या दादश जनान् ्रटह्ीत। सव्यजगतः खामिनः परमेश्वरस्य 
नियममञ्जुवावादिनां याजकानां पदतले यदनतेायस्यश्रंमाचाद् यददनता- 
यानि प्रच्छव्यन्ते, ऊंस्था नाट् अगच्छन्ति तोयानि राशििवत् स्थासन्ति 

९४ यद्ट्नः पारं यातुं लेकेषु खशिविरेभ्यः प्रस्ितेवु वाजकेषुं च लाका- 
१५ नाम् अग्रेऽग्रे नियममञ्चूवां वदत्सु यदा मञ्नघावाडिभियंदनसरिति 

प्रात्तावां मञ्जुघावाडिनां याजकानां चरणानि जलेऽमच्जन्, तदा या 

यद्ननदौ श्स्यच्छेदनस्य सव्ठेकालं यावत् सब्बे तटमाकम्ब पृणात्ति, 
९९ तस्या ऊडधश्यानाद् आगच्छन्ति तायानि सत्तंनस्य समीपस्य चादम्- 

पुरमारभ्य विदुरे राश्षिविद् उव्थाय तस्थुः, परान्तरीयजलधिम् अथात् 

लवणजलधिं प्रति गच्छन्ति तयानि च प्रच्छन्नानि चयं प्रापुः, तेन् 
५) ~ ५) 
९१८ ९) 



३२७७ विद्धारूयपस्तकं | 8 अध्यायः। 

लाका यिखीद्ाः सुम्मृखे पारः मताः | किन्त यावत सर्व्व जना निःषरेवं १७ 
पार नागमम् तावत् परमेश्वरस्य नियममन्चुघावाह्िनेा याजका वर्ने 
म्ये गुष्कष्डमा स्थिरा तिष्छन् तेन सव्वं इखावल वंशाः खव्कभ्ूम्या 

पार जग्मुः | 

४ चतुथाऽध्यायः। 
१९ सदना दाद्शप्रसलरप्रदणं यदेनि तदन्यद्राद्श्प्रस्लरस्थापनं ५४ लकानां पारया- 

नकथनं९< भिल्ल विद्धा तद्द्वाद्श्माषाणस्थापनं । ‡ 

रव्यं लेकेषु निःशेषं पारं गतेषु पर्मश्चरो विद्धाग्रूयं जगाद, 
लकानां र्ककवं्ाद् रकैवेा जन रखतादट्ष्रण दादष्ट जना य॒षामि ग्टह्य 
न्ताम इत्याज्ञाप्यन्ताञ्च यच याजकानां चरणणः सिरा खासन यद्न- ९ 

स्तात् मध्यस्यानाद् यूय दादश्पाषाणान् आदाय खेः साद्धं पारम् 

अनयत, अद्य रजन्यां ययं यच प्रवत्छय तच रादिप्वासख्याने 

तान् स्थापयत । तेन विद्रव इखायेल्वंश्रस्यकेकवंपाट् ख्केकोा जन 

इत्थं दादर जनान् निख्ित्याङ्यत, तांखेदम् खाज्लापयत ययं खप्रभोः ४ 

परमरस्य मज्ञषाया अग्रं स्त्वा वदनो मध्यंयात, इखायेललाकानां 

वंएसंख्यनसाराद् श्ककोा जन खवोकं पाषाशं स्कन्धे एह्णीत तेन यश्माकं 

मध्ये तदेव चिह्क स्थास्यति | भाविकाल र्ते पाषाणाः क्िङ्कास्णा € 

रति खसन्तानेः षा यूयं तान् अतिवदिष्यथ, परमरस्य निवम- 
मञ्जघासम्मवे ग्रदनेा नीराणि प्रच्छन्नानि, तस्या वदनः पारयानकाले 
यदनोऽम्बनि दिन्नानि प्रस्तरा इमे सव्वदा इ्खायेलवंशस्य ततस््ा- 

रकाः | पशाद विद्देश्रयोा यथाज्ञापयत् तथवद्वायेलीवलाकाञखकरः, 

यिद्दाश्यं प्रति परमेखरस्य वाक्वात् तरिखायेला इदादशवष्ानुसारादट् 

इनसरितेा मध्याद् दादश परस्तरा उत्तालिताः खः साच्च पारमानीता 

राचिपरवासद्याने स्थापिताश्च । यदना मध्ये यच नियममञ्चघावाह्हि- < 

याजकानां पदाः सिरा आसन् तच विद्दया दादश पाषाणन 

स्थापितवान् अद्यापि ते तच्रासते। यिद्धाश्रूयं परति मृसस आज्ञानु- ९० 
सारात् लेाकान् यद्यद् देष्टः परमेश्वरो विहाश्रवम् आज्ञापयत् 

तल्सिदधं यावत् मञ्जुवावाडिनेा याजका यदना मध्ये खिता लेका 

परी पारं गताः। सव्वैषु लोकेषु पारं गतेषु परमेश्वरस्य मञ्नुषा ९१ 
याजका लाकानां सात्तात् पारं गताः | रू्वेशवंा गादवंश्नोा ५२ 

3174 

छ < 

प्छ 

© 

¶ 



५ अध्यायः। यिद्ध यपुस्तवां । ३७५ 

भिनशेरवंश्ख मूससा वाक्यानुसारात् सञ्जमाना डखायेल् व्रा 
९२ नामयरेऽगरे पारं गताः । अधोद् योद् चत्वारिं्त् सदहखाणि सञ्जमाना 

लाका विरीदाः प्रान्तरे परमेखरस्य सम्मुखे पार गताः | 
१४ त्ने परमेश्रः सव्व॑खायेल वंशस्य साच्ताट् चिद्दाशरवं महान्तं 

चकार, तेन लाका यावज्जीवं यथा मससमाडियन्त विद्दोख्रयमपि तथा- 

५५ जियन्त । परमेश्वरा विहोश्रूयम् अवादोत् त्वं साच्यमञ्जुषावाद्धिना 

९७ याजकान् वद्न उव्यायागन्तम् आज्ञापय | तेन ययं यर्द्न उव्याया- 

९८ गच्छतेति वचसि यिहोग्रूयेन याजकान् आाच्ापिते वद्नमध्यादर् उव्था- 

यागच्छतां परमेखखरस्य निवममञ्ञषावाह्किनां वाजक्रानां पदतलेन यदा 

शपुष्कभमिः स्या तदा यदना जलानि खखष्यानमागत्य पृव्ववत् 
सन्वतोरम आाक्रमन्त। 

१९ इत्थं लाकाःप्रथममासस्य दमदिवसरे यदननदीपारं गत्वा यिरीद्दोः 

पव्वसीन्ि गिलगले शिविर ख्यापयामासुः।| 

२० पन यिद्ाण्टया यदना मध्यात् तरानीतान् तान् दादग्पस्तरान् 

९६ गिलगले स्थापयामास । स इखायेलवंष्णं जगाद रखुतत्पाघाणः किङ्का- 

२२ स्णा हति भाविकाले यदा युष्माकं सन्तानाः खखपिद्रन् प्रच्यन्तितदा 
यूयं खसन्तानान् वदिष्यथ, इखायेलवं प्राः खस्कभुभ्या यद् ननदौपारम् 

२३ अगताः | यतो यु्मतप्रभुः परमेश्वरो ऽसमावां पार्यानपय्यन्तं यधा 
खफसागरः खुष्कोछतवान् तथा यूयं यावत् पारं न गतास्तावद 

युष्माकं प्रभुः परमेखरेा युष्माकं सम्डुखे यदनो नीरं युष्कीचकार्। 
२४ अतः परमेश्वरस्य कशे पराक्रान्ताविति एथिवीखैः सव्बलोके चतव्यं 

युश्राभिच्च सदा खपमोः परमेखराद् मेतययं । 

५ पच्चमोाऽध्यायः। 
१ किनानोयानां भपकथनं २ लकद्टनकथनं १० निसलारपव्वेपालनकथनं ९२९ 

माब्रारेषः ५२ परमेखरस्य सेनापते धिद्दाप्थ प्रति प्रकाशितलं। 

९ अपरः वयं यावत् निः़ेषं पार नागतास्तावत् परमेश्र इखा- 
येल वंशस्य सम्मखे यद्ननदीं श्ुव्कौ]लतवान् इति वाग यदा यद्न 

पञ्िमदिशशि श्थितरिमारीयद्टप जलधिसमीपस्यकिनानीयन्टपेश खता 

तदा ते व्याकुलितचित्ता इखायेलवंष्ण् उत्साह दौ नाञ्वाभवन् | 
379 



३०६ यिदहाश्रयपुस्तकं | ५ अध्यायः 

तदा परमेश्चसे चिहाश्रूयं जगाद त्वं तीच््णास्ताणि निम्भाय दिती- 
यवारम् इखायेल्वंशस्य त्वक्केदं कुरु । तेन यिद्धेगरयस्तोच्तणारत्राणि 

निम्मय त्वजिराविखायेल वंशस्य त्वचश्डेदयामःस । विद्दा्रूयेन त्वक्- 

चेदस्य कारणमिदं, मिसदष्यट् आखगतसव्वलाकानां मध्ये यावन्तः 

परुषा येद्धार खासन ते सव्वं मिसराञ्चिगेमनमागंऽथोत् प्रान्तरे ग्टताः। 

निगतः सव्व लाकाञ्िन्नत्वच्त असन्, किन्तु मिसराद्ागमनात् परं 

ये ये माग प्रान्तरे ऽजायन्त तेषां त्वकक्छेदः केनापि न छतः | यतो 

मिसरादागतानां सव्व॑सेन्यानां लेपं.यावद् इखायेल् वंए्खत्वा 

वघाणि प्रान्तरे म्रमणं चक्रुः | यतत्तः परमेश्वरस्य वाक्ये न ग्टहीतं 

परमेशखर स्तानधि शयथमिमं चकार, अदं यं दुगधमधपवाडिटेशं लोकेभ्यो 
दातुम खतेषां पव्वप्रुघाणां समोपे शप्तवान् तम् रतान् न दशयि 

व्यामि । अतस्तेषां विनिमयेन तेषां यं सन्ताना द् पद्यन्त माग तेघां 

त्वच्तु न छिन्नेषु वि हेश्ूयस्तेधां त्वक्केदाभावात् तेषां त्चज्छेदयामास। 

तेषां सर्व्वलाकानां तवच्तु छत्रेषु यावत् ते न सखास्तावत् शविरमध्ये 

खखस्थाने तसः । ततः परुमेशखरे यिद्धोश्रूयम् यवदत्, अद्याहं युत्ता 
निससीयापमानं दुरीक्तवान्, तता इहदेतास्द्यापि ततस्थानस्य नाम 
गिल्गल् (दूरीकरणमिति) चकार । 

० छ 

© 

1, 

डखायेलवंशार्तस्मिन् गिल्गलि शिविरं संस्थाप्य मासस्य चतुर्दश. १० 
दिनस्य साघंकाले यिरीद्णाः प्रान्तरे निसतारमदहं चक्रिरे तस्य परदिन १९१ 

ख्व तेदेष्रोत्यत्नेन शस्येन किर्व गरन्यपूपान् ग्टद्टकणांख नुभ्जिरे। 
तस्सित्नेव परेऽहनि अथात् तेषां देष्ात्यन्नणएस्यस्य भेजनदिने मान्ना- १९ 

निदत्तिरभूत्, तदारभ्य इखायेलवंप्रोन युनमीन्ना नाप्ता, ते तदे किनान्- 
दशस्य पाल बुभुजिरे । 

पखाद् विद्धश््रयेा विरोहः सविधः सन चच्तरून्मील्य खसम्मखे ९३ 

जिष्कषासिकरं पुरुषमेकं द दश्र, तता यिद्धाशयस्तमुपागत्य त्वं किम- 
स्माकं पक्तीयो वा रिपुपक्तीयो लाक इति पप्रच्छ । ततः स उवाच, ९५४ 

* एप -. [य = [कसि =, 

अदं परमेश्वरस्य सेनायतिरधुनागताऽस्ि, तदा विश्यो श्ना 

न्यजः पतन् तं प्रणम्यावदत् खदासं पति मव्मभोः काज्ञा? ततः परमे- ५५ 

रस्य सेनापति यिद्धाशुवं जगाद, खपादाभ्यां त्वं पादुके दूीकुर 
यतस्तं यच तिष्टसि तत् मेध्यं स्थानं, तदा चि हश् यस्तत् चकार | 
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६ अध्यायः। विद्दश्रयपुस्तकं । ३०५ 

५ ~ध 

२, 

६ षं एव्यायः। 

१ विरोङनगरख राघ्नम् तद्वरद दञखराज्ञा १२ मञ्चषामत्ताल्य याजकानां नग- 

रवेष्टनं ९६ नगरस्य शप्तं २० प्राचौरमञ्चनं नगरस्य पराजयः रे८ तस्य पननि- 
स्मारुनिपधः । 

तदानीं बद्धदारं यिरीङ्धनगरम् इखायेलवं्द् भीतः पार रुरुधे 
कापि वहिरन्तख गमनागमने नाकरोात्। 

ततः परमेश्चरोा विद्दोशवं जगाद पश्याहं यिरौीजनगरमिद् तस्य 
1 [र # ५ © >, 9 [1 

व्टपं बलवता योद्धं तव इदस्ते समयपेयामि । युवं सव्व॑सेन्धे नगरमिदं 
वेष्टयित्वा प्रतिदिनम् कतवः प्रदच्तिणं कुरुत, दव्य वडदिनानि युष्माभिः 

४ कत्ते्यम् | सप्तयाजका मञ्जुवाया अग्रसराग्त्वा मदाशब्दकारिणीः सप्त 

१11 

1 

१९ 

तूरीवहन्त, पात् सप्तमदिने ययं सप्तवारान् तत. पर पद् च्िणोकरि- 
व्यथ याजकास्तरी वादयिव्यन्तिच। अपरं महाशब्दकारिणोषु तूरोघुं 

तरूचेःखरः वादितासु तत् खत्वा सव्ये लोका उचः शब्दं करिष्यन्ति तेन 

नगरस्य प्राचीरं पतन् समभ्चूमि भविष्यति, ततो लोकानाम् रखकको जनः 

खसम्मुखस्थितमागेण प्रवेच्छति । अनन्तरः नृनपृच्तो विदोग्रूया याज- 
कान् आद्य जगाद्, युवं निवममन्ञुघामुत्तालयत, सत्त याजका 
परमेखरस्य मञ्जुषाया अग्रसरा श्दूत्वा मदाब्दकारिणीः सप्त तूरी 

वदन्तु । सलाकान् अवदत्, युयम् अग्रसरा श्टुत्वा नगरं वेद्धयत, यः 

कख्ित् सुसच्नाऽस्ति स परमरस्य मन्ुघाया अग्रसर ग्दत्वा गच्छतु । 

तते लोकान् परति विद्धाश्रूयस्याज्धानु सारात् महाष्ब्दकारिसप्ततूरी- 
वाहिनः सप्त याजकास्तृरोवादयन्तः परमेश्वस्याग्रगामिनो बश्छवुः 
परमेश्वरस्य नियममञ्जुवा तेवां पञ्चात् चलिता । ष॒सच्जलोकास्तूरी - 
वाद्कानां याजकानाम् अग्रसरा श्रूत्वा चलिताः, पञ्छादूलमिनो जना 

मञ्चषायाः पञ्चात् जग्म॒ः, याजक गच्छट्िसतरीगणब्दाऽकारि। तदा 

यिद्ोशयो लेाकान् अवदत्, वुयम॒चः शब्दः मा करिष्यथ खखखरेण 

कमपि शब्दं न करिव्यथ, युष्ाकं मुखेभ्यः किमपि वचो न निगमिष्यति, 

पाद हं यस्मिन् दिन उचैः शब्दं कर्तुमाज्ञापयिष्यामि तस्मिन दिने 
युयम् उच्चैः शब्दं करि व्यय .। अनन्तरः ते परमेखरस्य मञ्जवां नगरस्य 
चतुर्दि्तु वारमेकं प्रदच्िणं कारयित्वा शिविरमागत्य तच शिविरे 
राच न्युषुः। 

न. ~~ 
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३७८ यिद्दा्रयपु स्तक | ई अध्यायः। 

अषरः विद्येशुयः पर्यव उत्तस्थै याजकाख परमेश्वरस्य मञ्ुषाम् १६ 
उत्तालयामासुः। मद्धाष्व्दकारिसप्ततुरीधारिणः सप्त याजकाः परमेशख- ९३ 
र्स्य मञ्खुवाया अग्रेऽग्रे चलन्तस्तृरो वोद यामासुः सुसञ्जनमानास्तेवाम् 
अग्रसर श्चूत्वा चलिता, पञ्ाद्ूामिनख परमेश्वरस्य मञ्जूषायाः पञ्चात् 
जग्मुः, याजने श गच्छ द्धिलतुरी शब्दोऽकारि। तथा ते हदितीयदि वसेऽपि ९४ 
वारमेकं पुरं प्रदच्िणीह्व्य शिविरं प्यागताः। सत्थं ते षड्दिनानि 
चकरुः । अनन्तरः सप्तमदिने ते पव्युघ अरुणादयकाल उव्थाय सप्त छत्वः ५ 
पुरं प्रद्च्तिणीचकरुः कंवलमस्मिन् दिने सप्तछत्वः पुरं प्रद्िणं चकरुः। - 

अपरः सप्तमवारे याजकेषु वादिता विद्धाशूयो लोकान् १९ 
जगाद परमेखसो युद्यभ्यं नगरं प्रादात्, वुद्माभिर्चैः शब्दः करियतां । 
द युर पुरस्य सव्य नस्तु च परमेखरेण शप्तं भविष्यति तन्मध्ये ५९ 
नोवलं वेश्या राइव् अधात् सा तस्याः निवेनस्थाः सव्वं सङ्किनोा 
जनाव जीविष्यन्ति यतः सास्माकं पडती दूतो गयितवती। अता ९८ 

यूयं शप्त्व्यात् सावधाना भवत, शप्तवयग्रहणेन खान् ाप्रग्रस्तान् मा 
कुरुत, इखायेलवंशस्य सकलजनान् इप्तान् माकुरुत मावा दुःखचत। 
सेप्यसीवण्येपेत्तललोहपाचाणि परमेश्वर मद्श्य प[विचा{ि भविष्यन्ति ९९ 
परमश्वरस्य भार्डागारः तान्यानेतव्यानि। 

अनन्तर तूरीषु वादिताख लाका उचैःश्रब्दं चकः, तूरुीष्ब्दं खत्वा २० 
लाकर व्युचः शब्दः छतः, ततः पुरस्य प्राचीरं पतित्वा समश्रूमिर्श्त, 

तता लोकाः खखसम्मुखस्थमार्गण प्रविशन्तो नगर वष्र चकरः। असिधारैः ९९ 
युस्स्य स्तीयुरुषबालढ्द्धगोमेषगद्भादीन् निःशेषं विनाश्यामाघ्ः .। 

किन्त विदारय देशनिरीच्णकार्ओे दा जनावाज्ञाप्रयत्, युवां ख- ९२ 
ष्रपयानुसारात् तस्या वेश्याया गदं गत्वा तां तस्या सब्वां च वहिष्क- 

त्यानयतं | तेन ता युवचारा प्रविश्य रावं तस्याः पितरा भ्वान् २२ 

तस्याः सव्वखञ्च॒सन्यपरि जनञ्च वदिस्कव्यानोयेखायेल् वंशस्य शिविरस्य 

वहिः स्थापयामासतुः। अनन्तर ते परं तन्मध्यस्छसव्वेवस्तनि च बवद्धिना २४ 

दादयामासुः, राप्यसोवरण्येत्तललाइपाचाणि च परमेखरावासस्य 
भाख्डामार् निदधुः। किन्त विदाश्नयोा वेश्यां रावं तस्याः पिचादि- २५ 
परस्विारु सव्वखच्च ररच्त तेन साद्यापीखायेल्वंश्रमध्ये वसति वतः सा 
वरदा निसोच्छणाय विद्दोश्रयेन प्रहितो दूता गापयाञ्चकार। 

तदानीं विद्धाशरुयो श्रपचं बुव्येन् जगाद यः किट् उल्थाव ९९ 
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ॐ अध्यायः | विद्ेश्रूयपुस्तकं | २०९ 

प॒नरिदं यिशीडपुरं निम्मोस्यति स परमेश्वरस्य साच्तात् शपा भवेत्, 
स च्येष्पुच्चेण यणेन भित्तिभूलं स्थापयिष्यति, कनिष्पुचचेण पणेन च 

९७ नगर्दाराणि स्थापयिष्यति | तेन यिद्धो्रयेन समं परमेश्वर असोत 

तस्य यशसा च सव्वरेशे वयाप्तः | 

भ 

७ सप्रमा.च्यायः। 

९ अथस्य समोप इलायल्वं शस्य कतिपयलाकानां रणे दरतलं ९ तद्धि थिदाष्टयच्य 
विलापः १५० तत्कारणम् दश्चरख प्रकाशितं ९६ आखनष्य द्ाषनिखयः २२ दाषातं 
तस्य रसुव्तनाशः | 

अपरम् इरखायेल्वं शः शप्तवस्त॒नापराधिनो बभ्रवः, यता विद्धदा- 
९ = = न श ५ 

वंश्टोवः सेरदस्य प्रपोत्रः शब्दः पोचः कर्मः पच याखनः शप्तवस्त्नां 
किञ्चिद् खपजद्ार, तत इखायेलवंषं परति परमेशरस्य काधः प्रजज्वाल) 

पशाद यिहेश्योा विखोद्धाः कांखन दूतान् वेथेलस्य पव्वेदिग्खितं 

बेधावनस्य समीपख्यम् अयं प्रहिव्यावदत्, युयं गत्वा दशं निरीत्तध्वं 

द ततस्ते गत्वा अयपुर निरीच्ताच्चक्रिरः। विद्दाश्रूवं परव्यागत्य जगदु, 
* [२.५ 9 क ५ 

ततस्थानं सर्वेने यातं दे सखे चीणि सदखाणि वा लाका गत्वा खयं 
वश्कुरववन्तु, तच सरवै लाकेः खमे न कत्तव्यः यतस्तेऽल्यलोकाः । तेन 
चीणि सचखाणि लोका तच यातां छत्वा खयलाकानां सम्मुखात् पलायनं 
चक्रुः। यस्माद् अयलेकाक्तेवां षट विं त् जनान् जघनः, ते नगर्दारात् 

स क = हु > ध 

शिवारीम्पय्यन्तं तान् विन्भावयन्ताऽघागासिमाग तान् जनुः, तेन भयात् 

सन्ैघाम अन्तःकरणं जलवर् चवीभ्चूवं। 
= क , क ४ + + 

तदा यिद्धोश्रय इखायेलवंश्स्य प्राचीनलोकाञच खं खं वस्ते हित्वा 

परमरस्य मञ्जषासम्मुखे अधेोमुखीभ्य सन्ध्यापय्यन्ते म्मा पतित्वा 
ऽ तस्यः, खेखे शिरसि घरूलिं विचकरुखख | ततः परं यिह्ाश्रयो जमाद् 

दा डा, दे प्रभो परमेश्वर, विनाष्ायास्मान् इमारौीयाणं करेषु 

समपयितुम् रुते जनास्या यद्नः पारं कुत अनीताः? डा दा, यदि 
वयं च्तान्ता यर्दनः पेऽस्थास्याम। हे प्रभो, इखायेलव्रो खरिमुणां 
सम्मुखे पराड्नृलीभूतेऽदं किं वदेयं? यत इति संवादः श्रुत्वा किनानीवा 
न ॐ&.५ ८० र न ०५५ र 

दप्रानिवासिनख सव्वं लाका अस्मान् वेटयित्ग त्ितेरस्माकं नाम 

नोष्ट्यन्ति तेन खमहानामछृते त्वं किं कुख्धाः ? 

९ ततः परमेश्वरा चिहेष्रयंजगाद् त्वं कुताऽधोम्खीभय पति 
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३८० विद्धाश््रयपु्लक । ऽ अध्याखः। 
४ 

ताऽसि ? त्वमति, इखायेल व्रणः पापमकुव्व॑न् मयाज्ञापितनियमम् ५१ 

अलक्कयन्, ते श्प्तवस्तृनां किचिद् ग्टदीतवन्तः, चोारितवन्त्च पताय्य 
तत् खसंस्यानमध्ये स्थापितवन्तः। अतःकारणाद् इखायेल् वं शः खरियूणां ९२ 
सम्मुखे स्थातुमशक्तः शचुभ्धः पराङमुखाऽभूत् यतः स एततः, तच्छापास्यदः 

याव् युद्राभिनं लयते तावद् युखाभिः सद नाहं स्थास्यामि । त्वम् १३ 
उत्ति लोकान् पावय तांच वद युवं शचः छते खान् पावयत, यत इखा- 
सेलः प्रभः परमेखर इति वक्ति हे इरखायेलवं णः, यद्माकं मध्ये ए्णपास्पदं 
विद्यते, तद यावद् युष्माकं मध्यात् न दूरुयिव्यते तावद् यूयं खरिपुणां. 

सम्डखे स्थिराः स्थातुं न शच्यय । अता युयं पातमहावंश्णनुसारात् सव्वं ९४ 
उप्रस्थास्यथ ततः परस्मेशरेण यो महावश्ण निश्चेष्यते तस्य मह्ावंश्स्य 

खकैकवं्र उपस्थास्यति, ततः परमेश्वरेण यो कंपो निचखेव्यते तस्येकीक- 
` निवेशनम् उपस्थास्यते ततः पर मेरेण यच्िवेश्नं निख्ेव्यते तद्येकैक- 

परुष उपस्थास्यति । तेन शएप्तवस्त॒ग्रादी ये जनो धरि व्यते स तस्य सव्वखच्च ५५ 
वह्धिना दादयितव्यः, यतः स परमखखरस्य नियमं लद्कितवान् इखायेल 

वरे कुकम्मं छत वान् | 

अनन्तरः यिद्धाषयः प्रद्यष उव्यायेखायेल्ञोकं खखम हा वंशान् साराट् १६ 
उपाख्यापयत् ठन यिदद वंश्या निखितः | पश्चात् तेन यिद्धदा रख्ककवं् ९७ 

उपस्थापिते सेरहवं्रोा निरचीयत, पञ्चात् तेन सर्वश पुरूषानुक्माद् 
उपस्थायिते सब्दनिवेण्नं निरचीयत। ततस्तेन तस्य परिजनगणे पररू- ९८ 

सानुक्रमाद् उपस्थापिते यिद्कदावंश्स्य सेर हस्य प्रपाः सब्देः पालः 

कम्भः पुचच अखने निरचीयत । तदा विद्धा्ुय अखनं बभाषे दे मम ९९ 
वत्स विनयेऽद्धं त्वम् इखायलः प्रभुं परम्चखरम् आखद्धियख तस्यान्तिके 

दाषं स्वोकुरुच, त्वं किं हतवान् तन्मां वद्, मन्तस्तन् मा गोपय । ततर. 
अखनो यिद्धा्ुयम् उक्तवान् ऋअद्म् इखायैलः प्रभोः परमेश्वरस्य 
प्रतिकूलं पापमकावं तत् सद्यं, मयामुकं काय्य छृतं। अथात् लोाटित- ९१ 
व्यमध्य उत्तमं वाविलीयमहावस्तरमेकं रूप्यषेकलपतद्यं पञ्चाश्रत् 
ष्ेकल्परिमाणं खणंखण्डमेकद्ध दृष्टा लब्धेन मया दद्ीतानि, पश्च 
तानि मम दूष्यमध्ये ग्टदि गप्नानि सव्बाघा रूप्यमास्ते। 

ततो यिद्ाश्रयेन प्रद्िता दूता धावित्वा तस्य द्रूव्य जग्मुः, तच च २२ 

गन्नानि ताजि तदचघः स्थितं रजतञ्चददट्युः। तदाते टूव्यमध्यात् तत्सव्वं ९ 

ग्रदीता विद्धोश्यस्येखायेल्सव्व व ए्नाञ्च समीपम् अनयन् परमश्रस्य 
380 
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९४ सम्मसे तद वअस्तारयंख । तते यिद्धोशूय इखायल्वं शस्य सव्व लाका 
सेरहवं शौयम् खनं तानि रूप्यवस्हरखगं खण्डानि तस्य पुच्चकरन्या 
ओगदभमेषान् दूष्यम् अन्त् सन्वेखञ्च ए्टद्धीत्वा अवारास्याम् उप- 

२५ त्यकामाजिन्यः। अनन्तरः यिदहाएग्रस्तमवदत् त्वया वयं कुतः ज्िख्राः 
अस्मिन् दिने परमश्छरस्वां च्छति, तत इखायलः सव्वं वंष् प्रस्तरा- 

२९ धातेस्तान् जघ्नः, वद्धिना दादहयामासुः प्रस्तर खाच्छादवामासुः | ततन्ते 
तदुपरि पाषाणानां मह्ाराशिि चक्रुः स राश्टिरद्यापि विद्यते, इत्थं 
परमेखरः ख प्रचण्डको धात् न्यवन्तेत, खतः कारणात् ततस्ानम् यद्यापि 
अखारापत्यका (ज्ञेष्ठपत्यकेति) नाभ्ना विख्यातमाक्ते | 

८ अष्टमाऽध्यायः। 
१ यिद्दाप्ययस्य परमेञ्चरणाञ्चसनं यिदप्यथं प्रति सनागणस्य गापनं स्थातुमाज्ञा ९ 

्यनगराक्रमणं १४ नगरी यसव्वलाकानां विनाशः र वदिनिग्माणं व्वस्थाया 
पाश्ोव्नाद् याः प्रचारणञ्च। 

९ अनन्तरः परमेखरो विद्छश्यं जगाद त्वं भीता निराष्ख माभ्दूः सव्वै- 
सैन्यं गदीत्वा अयं प्रति युडवाचां कुरू, पश्यादम् अवराजं तदीय- 

२ लोकान् नगरः जनपदच्च तव इर्ते समापेयं। त्वं यिरीज्ं तस्य पं 
पति यथाकशेः, अयं तस्य न्टपं प्रति च तथा करिव्यसि, केवलं तस्य 
लचदव्याणि पशंखयूयं खथ ग्रहीष्यथ, लं नगरस्य पञ्चात् सेन्यदलमेवं 
गापयिष्यसि | 

३२ तदा विदहाशुयः सव्व॑सेन्यच्च यस्य विरूढं युदया चां चकः, विडा- 

ष्रयस्लिंशत्सखाणि बलवता लाकान् उद्धत्य खचो विषन्येदमाज्ञा- 

४ पयत् पश्यत युद्माभि नगरस्य परतिकूलं नगरस्य पश्चाद् गप्तं स्थातव्यं 

५ नगरादतिटररं न यातव्यं किन्तु स्व॑ः प्रस्ततेः स्थातव्यं । पखादद्ं मत्स- 
ङ्न लाका नगरसमौपम् उपयस्यास्यामः, तेन तचघु पुव्ववद् अस्माकं 

६ विरद्धं वहिभतेषु वयं तेषाम् अगे पलायिष्यासदहं वड्िभूतान् तान् 
नगराद् अाल्व्य दूरयिष्यामख्च, यत इमे पृव्तवद् ऋस्मत्तः पलायन्ते 

७ वचनमिदं ते वदिष्यन्ति अपरम् अस्मासु तेवामये पलायमानेषुं यूयं 
गापनस्थानाद् उल्याय हटात् नगर्माकम्य हस्तगतं करिव्यय यतो युष्माकं 

८ प्रभुः परमेश्वरस्तट् यु्नाकं इस्तगतं वारिव्यति । युवं दस्तगतं पुरं परमे 
राज्या वह्धिना दाहइयिष्यथय पश्यतां युष्रान् इदम् आज्ञापयं। 
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३८२ विदहाश्रूयपु स्तक । < च्थ्यायः। 

स्वयं विद्धशरुयेन विखद्धाल्ते गोपनस्थानं गत्वा खयस्य परिम अयवे- < 
येलयोर्मध्ये तस्थः, किन्त विद्या लाकानां मध्ये तां रातिं यापवामास। 
परेऽहनि यिदह्ाशय इखायल्वंश्रस्य पाच्च पत्यष उव्याय लाकान् १५० 

गणवित्वा तेषामग्र अयं प्रति वाचां चक्रः| तस्य सङ्किसव्वसेन्यं गत्वा ९१ 

समीपमेत्य नगरस्य सम्दुख उपस्थायोत्तर्दिशशि शिविरं स्थापयामास, 

तेषाम् यस्य च मध्य उप्यक्नेकासीत्। पञ्चात् स पञ्च सहखाणि ला का- १९ 

नादाय नगरस्य पञ्छिमदिशि खयवथलयोा मध्ये गक्ष स्थापितवान् । 

इत्थं लोकान् अथात् नगरस्योत्तरस्थं सन्यं पञिमदिक्स्थं गप्तसन्यञ्च निरू- ९३ 

पितस्लं स्थापयित्वा विद्धाण्यस्तस्यां रजन्यामुपव्यकाया मध्य जमाम | 

तदा अयस्य राजा तद् दृटा प्रद्यषे तृणम्व्याय नगरस्थलोाकेः सदह १४ 

निरूपितस्याने प्रान्तरस्य सम्मुख इखायेलवंश्स्य विरद्धं योद्धं वह्िर- 

भूत्, किन्तु सन्धदलमेकं नगरस्य पञ्चात् तस्य तरिरुं ग॒प्तमस्तीति स 
नाजानात् । तता यिद्धाशुयः सव्व डखायेललाकाख तेषां सम्मुखे खान् १५ 

परास्तानिव दण्रयित्वा पान्तरस्य मागे पलायिताः। तेन अयस्य ज्लाकाः १९ 

सव्वं मिलित्वा तेषां पञ्वाद् अधावन्, चिद्धाशयस्य पञ्चाद् धावन्ते 
नगराद् दूरीभूताः इखायेल्लाकानां पञ्ाद्गामी नाभृत् ख्तादृश १७ 
र्कोाऽपि जन अये वेथेले च न तस्या सव्वं खपरं मक्तदारः विदायेखाये 
लयानां पश्चाद् दधावुः। तदा परमे विशयं जगाद त्वं खकरस्थं ९८ 
शल्यम् खययुरदिषशि विस्तारय तेनाहं तत्पुरः त्वतकरगतं कारिव्यामि, 
तता विद्धाश्रुयः खकरस्थं शल्यं पुर दिशि वयत्तारयत्। तेन इस्तविस्तः १८ 
रणमाचाङ् गुप्सेनास्तत्च्तणात् खस्थानादुल्थाय वेगेन गत्वा पुरं प्रविश्य 

करगतं चक्रिरे शोधं वद्किना पुर द्ादयामासुः। तता ऽवलाकाः पञ्चात् २० 
दृङ्का गगणं परति नगरुधूम उत्तितीति वौच्ताचचक्रिरे, किन्तु कयापि 
दिश्ण प्रलायितुं तेषां ए क्तिनाभूत्, खरे पलायमाना इ खायेल्ला का 
खविद्रावयि्न् घरति परार्त्ताः। यतो गुक्तसेनाः पुरुं करगतं छतवन्त २९ 
इति नगरस्य धुमोल्धानदश्ट॑नात् ज्ञात्वा यिदश्रुयः रुव्वं इखायेल्- 
वश्च परारव्य खयलोाकान् संजङः। अन्यदिष्यपि लाकास्तेघां विरूद्धं ९२ 
नगरात् निगताः, अत रके लाका अस्मिन् पाश्वे ऽन्ये लाकाश्च परस्मिन् 

पाश्च तान् आक्रामन् तेन ते इखायेलीयानां मध्यवत्तिना बभव 

तश्चेत्यम् खादता यत् खेषाम् ख्कापि जना जोवन्नावशििष्यत | किन्त २३ 

तर् ्यराजोा जोवन् टता चिद्धाग्रयान्तिकम् खानीतञ्च । इस्यम् २५ 
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€ खध्यायः। यिद्धशुयपुस्तकं । २८ 

अयनिवासिनां ये जना इखायेलवंशस्य पञ्चाद् धावन्तः प्रान्तरःं 
गतास्तेषु तचस्थरणस्थले खङ्गाघातेन निःशेषं यावत् इतेध्िडायेल्- 

९५ लाका पराद्य अयमागत्य तचस्थलोाकानपि खङ्ग जंधुः | तङ्जिन् दिने 

९९ अयनिवासिनां सर्व्वे स्त्ीपुरषा दादश्सदइखाणि इताः । यतो विद्दा- 

शुवोऽयनि वासिनां निःषेवं विनाशयन्तं ठतशल्यं विस्ततकरं णुनः 
२७ सङ्कुचितं नाकरोत् । इखायेलवंशट चिदाशूयं प्रति परमेखरस्याज्ञानु- 
९८ सारात् केवलं ततपुरस्य पशन लोच्वस्तूनि च खां जग्रा । यिद्दो- 

ष्ये ऽयपरं वङ्किना दाहयित्वा चिरकालाय राभिम उच्छिन्नस्थानच् 

९५ चकार । स अयराजं छच्त उदर्य सन्याकालं यावद् परिहातवान्, 

स्ग्यास्तकाले यि हाशयस्तस्य श्वं च्ताट् अवरोाद्य एरद्वारप्रवेशस्थाने 

नित्िप्य पाषाणरशिनाच्छादयामास, स राशिरद्याप्यास्ते। 

२० अनन्तरः विद्धोशुय ण्वल्ेल इखायेलः पभुपरमेशरम् उद्दिश्य वेदि 
२९ निम्मेमे । अथात् इखायेलवंश्रं परति परमेचखरस्य सेवकन मससा 

दत्ताज्ञानसारात् मसोव्यवस्थाग्रस्ये यत् लिखितमास्ते तदनसारात् सा 

वेदि लाद्ास्ेणास्यषटेरतत्तितेः पाषाणे निभम्मिता, तच ते परमेश्वर- 

२२ मदिश्य हामाथकान मङ्लाथकांख बलीन् उतसखजः। स इखायेल्- 

वंशस्य सम्मृखे मूससा -लिखिताया व्वस्थाया अनुलेखनं तच पाघा- 

३२ गोषु लिलेख । इखायेल्वंप्राक्तेवां प्राञ्धोऽधिपा विचारुका खजातीया 
प्रवासिनख सर्वव मञ्जूषायाः पश्यो परमेखरीयनियममञ्जुवावाद्िनां 

याजकानां समच्तं तस्यः, इखायेल्लोकानाम् आशीरयं परमरस्य सेवका 

मृसाः परा यद् आदिष्टवान् तदनसारात् तेषाम् खडं गिरिषीमगिरे- 

२४ दिशि, अद्धंम रखवलभिरदिशि तस्था। अनन्तरः स व्यवस्थाया वाक्या- 

न॒साराद् ववस्थाग्रस्थे लिखितयेराश्णैःप्पयोः सव्वं वाक्व पपाठ | 

२५ मृससा यद्यद् आदिद्धं तत्छव्वम् इखायेलः सव्वसमाजस्य योषितां 

बालानां तन्मध्ये प्रवासिविदेशौयनाच्च सम्मुखे पटितु विद्ध्य र्कमपि 
वाक्यं न परिजदो। 

८ नवसमाऽध्यायः। 

९ द्खायलवंशन समं छतयद्धानां राज्ञां कथनं ऽ द्खायलृवश्न सड लात् गिवि- 
यानलाकानां सन्विकरणं ९६ कलपकाणः ९९ छलकरणात् तषां ट्सल्वे नियोगः! 

९ अपरं पव्वंतस्थाः समभ्चूस्था लिवानानसम्मखस्यमदहाजलधितटस्थाञछ 
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३८४ विद्दाश्रतयुस्तकं | < खध्यायः। 

यदनावारस्थाः दित्तीय-ङमारोय-किनानीव-पिरिषौय-हिव्बीव-विवृ- 
घीवाः सन्विन्टपा इमं संवादः खुतवैकचित्ता वि होश यस्येखाये ल् वंशस्य च 
प्रतिकलं योद्धं, मिलिताः। 

अनन्तरं विरीड्म् अयञ्च प्रति विदेश्रूयो यत् कम्मं हतवान् 

तन्निशम्य गिवियोनलाकाज्छलम् आश्रीयन्त, ते याचिक्वेशं परिधाय 
खेषां मर्दभानां रेषु पुरातनानि युटकानिपषुरातनाजीगणा योटनयुक्ता 
जाक्तारसकुतू खारो चन्, पुरातना योटनयुक्ताः पादुकाः पदष्वददुः 
पुरातनानि वसनानि गारेव्वददुः पायेवा्े शुष्कान् सकलङ्कंख 
पूपान् जण्टः । ततस्ते गिल्गलख्ितश्िविरे विदश्रुयमुपागत्य तमि- 
खायेलो वंश्रच्च जगदुः, वयं दूर्देग्रादागता यूयमस्माभिः समं सन्धिं 
कुरुत । इखायेलवंश्टो दिव्वीवलाकान् प्रत्यवदत् का जानाति यूयं 
यदस्माकं मध्यस्था भवेत, तद्धि वयं युद्माभिः समं कथं सनिं कु्णाम ट 
ततन्ते यिद्धोशुयम् अवदन् वयं भवता दासाः। तदा विद्धशुवः 
पप्रच्छ युयंकेट कुत अयाताः? ते ऽन्रृवन् भवता दासा वयं भवतः 
प्रभुपरमेश्वरस्य नाम खुत्वा वज्नद्रराद् अगताः, यतस्तस्य यशाऽथोत् 
मिसदेष़े तेन वत् छतं, तथा हहिववोनीवसीदानोाऽस्तारोतनिवासी 
वाश्णनीय अओगश्व, वर्द॑नपारस्थावेताविमारीयराजो प्रति तेन यत् छतं 

तत्सव्वेस्य सं वादोाऽसामिः खतः । अतोऽस्माकं पराचीना देशवासिनख 
सव्वं लोका असमान् अवदन् युयं करेषु पायेयवस्तुनि गीत्वा तान् 
साच्तात् कत्तं गत्वा वाचमिमां वदत, वयं युद्माकं दासा अत इदानीं 
यूबमस्माभिः सद सन्धिं कुरुत । युश्माकं समीपम् आगन्त यद्दिने वयं 
प्रयातास्तद्दिने गेदाद् यान तप्तान पूपान् अण्टह्ाम यश्चत त डमे 
पूपा अधुना श्रुष्काः सकलङद्ाख जाताः, याख्च नवीनाः कुतृूने्ता- 
रसैरपुरयाम, पश्यत ताभ्किन्नाः, असमाकां वस्राखयुपानदखापि पयो- 
ऽतिदीष॑त्वात् जीणनि। तत इखायेललोाका परमेछरात् मन््णाम- 
एदा तेषां भच्चद्रवयाणां किचित् जग्टज्ः। विद्धे शटूयस्तेः स सन्धिं छत्वा 
तेषां प्राणस्च्तां सीत वान् समाजाध्यत्ताञख तान् प्रति पथं चकः । 

सन्धिकरणस्य दिनचयात् परम् रतेऽस्माक समीपवासिनेईस्माकं 

मभ्ये वसन्तीति तेः श॒तं । रखायेल्वंश यात्रां वुत्वन्तस्ततीयदि वसे 
भिवियोन-किपीरा-वेखात-किरियतयियारमनामानि तेषां नगराणि 

पुः । समाजाश्यच्ता इखायेलः परभुपरमेशखरस्य नाम्ना शपथं छत- 
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खध्यायः। विद्धशर्यपुस्तकं | ३८५ 

चन्तस्तसाद् इखायेल्लाकास्तान् न जघ, किन्तु सब्बेसमाजऽधिपानां 

परतिक्रलं वचसा युयोध । तताऽधिपाः सव्वसमाजीयान् अवदन् वयं 

तान् प्रति इखायेलः प्रभाः परमेखखरस्य नाघ्ना एपथमकुम्मं अतस्तान् 
स्यु न शक्नमः। वयं तथेव करिष्यामः, तान् जीवते रच्तिष्यामः 
ना चेत् तान् पति यं एपथमकुम्मं तस्माद् अस्मान् प्रति कोाधः प्रकाशि- 
व्यते । अतोाऽधिपा अवदन्, ते जीवन्तत्ति्न्तु किन्तु सव्वेसमाजीयानां 
छते काष्च्चछेदका जलवाइकाखख भवन्तु | 

अनन्तरं यिद्ाशुयस्तान् आह्वय जगाद, युयम् अस्माकं समीपस्था 
अतो युद्यत्तो वयं बङ्दरूरस्था इति वाचा कुताऽस्मान् पावच्चयतः अतो 
यूयं शप्ता जाता अताऽसख्रत्परमेश्वसोयावासस्य काषच्छेदकानां जल- 
बादिनाञ्च दास्यकम्मणः कदापि मुक्तिं न प्रा्यथ । ततस्ते यिद्धाशूयं 
प्रत्यवदन् तव प्रभुः परमेश्वरो यद्मभ्यम् रखुतान रेश्टान् दातुं यद्माकं 

सम्मखाद् रख्तद््रनिवासिनः सन्वलाकान् विनाष्यितुञ्च खसेवकां मससं 

वद् खान्ञापयत् तत् तव दासंर्स्ानिः अ्रुतम् अतो युद्मत्तः प्राणभयवाद् 
भीतेरिदं कास्यम् खकारि। पश्याधना वयं तव हस्तगता खास, अस्मान 

प्रति क्तु तरवा यद् भ्रं न्याखच्च बुध्यते तदेवास्ान् प्रति कुरू] ततःस 

तान् प्रतोद्यं कत्वा इखाये लवं स्य हस्तात् तान् ररच्त, तेन ते तान् न 

जघ्तुः। किन्तु चि देःशरयस्तदिने परमेश्वरस्य मनेभिलधितस्थाने परमेख- 
रस्य वेद्याः कम्भाथे समाजस्य कार्कछेदनाय जलवदनाय च तान् न्ययुङ्गः। 

--- ~~~ 

क 

१० द् श्माऽप्यायः। 

९ गिवियेोनल्लाकैः समं पञ्चन्टपाणां योधनं ९ यिदाष्याय वात्तादानं ८ पञ्चमि ग्वै 
समं यिदाश्टयस्य येाघनं १२ धिद्दाग्याज्ञया पष्यद्न्तयाः खे स्थगितलं १५ तषां पञ्च 
न्दपाणा ग्डाया स्यापन ₹२ वाइडष्कृत्यं त्रा हननं रट मद्केदा-दिवना सलासोश- 

गेषर-दगसान-दि वोरादि दशनां दरल्िएभागख च वशोकरणं 

अनन्तरः विद्धा्ुयेन खयपुर वश्रीरतं निः नश्ितिञ्च, विरीज्ञं 
तस्य ग्टपञ्च प्रति यथाचरितम् अयं तस्य पञ्च प्रति तथाचरितं, गिवि- 

येननिवासिभिखेखायेल्वंष्टेन समं सन्धिं रत्वा तन्मध्ये स्थानं लब्धम्, 
इति वात्तां त्वा यिरूए्णलमोयभपतिर्दानीषेदकोा ऽतीवाबिमेत, 
यता गिविबयोानंरद्धस्य मदानगरीवद डदत् परम् अखयतापि र्दा 

द सोत तस्य सव्व लाका बलवन्त आसन | अनन्तरः धिरूएएालमीयादा- 
^+ ॐ 383 



२८६ धिद्धश्यपु स्तक | १० आध्यायः । 

नीषेदका साजा इदत्रोगीयदाहमस्य चपस्य यम्मूतीयपिरामस्य पस्य 
लाखीश्ोययाफियस्य पस्य इगलानीयदिवीस्स्य चपस्य समीपं दूतान् 

पङिव्य वच इदं जगाद, युयं मदन्तिकम् आगत्य माम् उपकुरूत, ४ 
गिवियोनीवलोका अस्माभि ₹न्यन्तां यतस्ते यिहाशुयेनेखायेल्वंशेन 
च समं सन्धिमकुव्वेन् । अता विरूप्लमीयराजोा इडत्रोणैयसराजा ५ 
यमतोयराजोा लाखीष्णेयराज इगलानीयराजख इमारौोयाणां ते पच्च 

न्टपा मिलित्वा ससन्धा गत्वा गिषवियोनस्य सम्मखे शिविरं स्थापयित्वा 

तत्प्रतिकरलं युयुधुः | 6 
तता गिवियोानीया गिल्गलस्थश्िविरं दूतं प्रिय विदेशुयं जगदुः ९ 

त्वं खदासान् प्रति श़ेधिल्यमङ्लत्वा तूणंमागत्यास्मान र्तोपकुर् च यतः 

शेलवासिन इमारीयाः सव्वं पा अस्माकं विरूद्धं मिलिताः। तता 
यिद्धाणयः सन्वसेना वीरां एए दहीत्वा गिलगलाद् याचां चकार। 

अपरः परमेचखरो विद्धाशयं बभाषेत्वं तेभ्यो मा भेषीः, तव करे$दं तान् ८ 
समपयिष्यामि तेषां कापि त्तसम्मखे सातु न श्च्छति । ततो विद्धाण्योा «९ 

गिल्गलात् छृतखां यामिनीं गत्वाकस्मात् तेषां सच्चिधिमपतस्या । ततः ५. 
परमेखर इखायेल वंशस्य साच्तात् तान् ्लानमुखान् छत्वा गिवियोने 
मदहाप्रतिघातेनाजवान, वेयोरोणस्योद्धगामिना मार्गेण तान् विद्वा 

वयन् असेकां मक्तोदाच्च यावत् ताडयामास । तता यदा त इखायेल्- ११ 
वंशस्य सम्मुखाट् वेयोरोयस्य निन्नगाभिना मार्गेण पलायाञ्चक्रे तदा 
पर मेरो ऽसेक्ां यावद् आकाशात् तेवामृपरि मद्ाशिला ववं ततस्ते 
म्टतवन्तः, इखायेलवं्रन खङगै्तेषां ये इतात्ते्योऽधिकाः शएिलाभि्मैसुः। 

सखायेल्वंश्स्य करो परमेखरेणेमेरीयाणां समपेणदिने चिद्धोश्रूय १२ 
डसायेल् वप्रस्य सात्तात् परमेखखरः पति निवेद्य जगाद ह ख्य त्वं गिवि- 
नोपरि दे चन्द्र त्वम् अयालेानेापत्यकायां तिष्। तेन लोका यावद् ९३ 

रिपून् नाद्ण्डयन् तावत् पष्यदन्ता तस्थतुः, तत् किं याशस््रस्े लिखितं 

नदि? इत्थं व्योममध्ये रविः स्थिरस्तस्था सम्पणमेकदिनम् अस्तं यातुं 
विललब्बे। तत्पुब्व परं वा परमेशखसे यस्मिन् दिने मनुव्यवाक्य इत्थं खुती १४ 
ददो तादृशं किमपि दिनं नाभूत्, यतः परमेश्वरः खयम् इखायेल् वंशस्य 
पत्तः सन् युयोध । तता विद्धा्ुयः सव्वम् इखायेलवं शं ग्ट त्वा गिल्ग- १५ 
लस्थशिविरः पत्यागन्तुं परावत्तेत | ते पञ्च पाः पलाय्य मक्तोदास्थगु दायां ९९ 
गुप्नास्तस्थः । मक्तोदास्थग॒ हायां ते पच्च चपा गाः सन्तीति वान्तौ १९ 
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१० अध्यायः | चिदहाशुयपुस्तकं । ३८७ 

१८ यिद्धाशुयः श्रुत्वावदत् युयं तद्ुहाया खास्ये महापराघाणन् स्थापयित्वा 
५९ तान् रच्ितुं लोकान् नियुङ्ध्वं । विलम्बमछलत्वा रिपूणां पञ्चादूामिनो 

भूत्वा तेषां पाश्िख्जनान् उच्छिन्त तान् खं खं नगरः प्रवेष्टुं मा दत्त 
९० युद्माकं प्रभुः परमेश्वर स्तान् युश्माकं करोष्वापेयत् । यिद्ाशरुयेनेखायेल्- 

वंशेन च तेषां विनां यावत् तेषु मद्धाप्रतिघातेन व्यापादितेषु शेष. 
९\ लाकाः पलाय्य प्राचीरवेषटितानि पुराणि परविविखुः अनन्तरं सर्वव 

लाका मक्तोदायां विद्शूयस्य समीपे शिविर कुशलेन प्र्यागमन् तत 
डखायल् वंशस्य प्रतिक्रलं कापि जिङ्कामपि न लाडयामास। 

९९ तता विदाशय आच्ञापयत् युयं गदादारः माचयित्वा ततत्तान् 

९३ पञ्चन्टपान् वदधिष्कत्य मदन्तिकम् खानयत | तघाछ्लते ते यिरूए्ालमन्टपं 

दिनोण्पं यम्तन्पं लाखीश्न्टपम् इगलेनन्टपञ्चगद्धाता वदहिष्कत्य 

९४ तदन्तिकम् आनिन्युः । इत्यं तस्तघुं राजसु विदाश्यान्तिकम् अखानौतषु 
विदह्ेशूयः सव्यान् इखायेलपुरुषान् आद्य खसङ्खिनः सेनापतीन् 

च्चात्ञापयत् युयं समीपमेत्य रान्ञामेतेषां मीवासु पादान् निधद्धं ततस्ते 

९५ समोपमागव्य तेषां ग्रीवाप्च पादान् ददुः। चपर विद्ाश्रयस्तान् जगाद 
भीता निखाशाखख मा भत श्क्तिमन्ताऽती वोात्घादवन्त् भवत, यूयंयं 

९९ रिपुभियात्स्यय तान् सव्वान् प्रति परमेश्वर इत्थं करिष्यति। ततो 

विद्देशुय आअघातेन तान् पञ्च दमान् इत्वा पञ्चसु तरुषह्लम्बयामास 

९७ ततस्ते सायं प्ेन्तं तरुवुल्ञन्वितास्लस्युः। खग्यास्तकाले चिदोश्रुयाज्ञया 
लोकास्तान् तरूताऽवरोाद्य ते यस्यां गृद्धायां गुप्ता खासन् तन्मध्ये तान् 

 नित्तिप्य तद्रदास्ये मह्ापावाणान् निदधिरे तेऽद्यापि विद्यन्ते। 

९८ अनन्तरः तस्मिन् दिने विद्ाश्यो मकोदां वशीक्षत्य खङ्गाघातेन विनाश्य 

तन्नृप तन्मध्यस्ितान् सव्वेपाणिनो निःष्ेवं जघान, कमपि न ररच्त; 
यिरीदहन्टेपं प्रति वथाकार्घोत् मक्तोदा्पं प्रति च तथाकरोत् 

९९ तता चिद्दाशुयः सव्वोन् रखायेलवंश्णन खादाय मक्तोदाता लिव॒नां 
६* प्रगत्य तत्प्रतिकूलं युयोध । ततः परमेशखरो लिवनां तदौयन्टपञ्चेखायेल्- 

वंशस्य करेष्वापंयत् स तन्नगरं तन्मध्यस्थान् सव्वप्राणिनखच खदङ्गेनाजघान, 
कमपि प्रोषं नररतच्त; विरोदह्ेपं प्रति वथाकार्षौल् तस्य पं प्रत्यपि 
तथाकरोत् | 

२९ परं यिद्ाश्रुयः सव्वान् इखायेलवंश्रान् खादाय लिव्नाता लाखी 
६२ प्रगत त्िरुद्धं शिविर संस्थाप्य तत्मतिकूलं युयोध । ततः परमेखरेग 
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३८८ विडह्ाशुयपुस्तवां ¦ ९१ ध्यायः 

लाखीश इखायलवंश्स्य करेष्वपिंते स द्धितीयदिवसे लाखीशं वश्रीत्य 
लिवनां पति यधाका्घीत् तयैव हृत्वा तन्न गरं तन्ध्यस्थान् सव्व॑प्रासिनख 
खङ्गेनाजघान। 

तदा हारमनामा गेषरीवराजोा लाखीशस्य साहाय्यं कन्तुम् खागमत् २द 
चिद्ोश्रुयस्तं तल्लोकांख समाजघान तस्य कमपि नावश्रेवयत्। 

तते यिद्धाण्यः सन्वान् इखायेल्वंान् आदाय लाखीश्त इगलानं २४ 
पगत्य तत्सम्मुे शिविर संस्थाप्य तत्प्तिक्ूलं युयोध । तर्दिने ते तन्न- ५ 
मरः वश्रीलत्य यथा लाखीशं प्र्कार्षुस्तथेव कत्वा खङ़ेनादय तत् 
तन्मध्यख्थान् सव्वैप्ाणिनच् निःशेषं जघ्नुः । ॑ 

तते यिद्ा्रयः सव्वंखायेलवं रान् आदाय इगलोनते द्धित्रौशं प्रगत्य २६ 
तत्प्रतिकरूलं युयोधं। तद् वश्ीकछछत्य ते तन्नगरं तस्य पं तदुपनगरखाणि द७ 
तन्मध्यस्ितान् सव्वंपाणिनख लङ्गेरघ्रन इगलानं परति यथाकाधुस्तथव 

हत्वा तस्य वामपि शेषं न र च्वित्वा तन्नगरं तन्मध्यस्थान् सन्त॑प्राणिनख 
निःशेषं जघ्नः। 

तते यिद्धाश्रुयः पराढव्य स्वान् इखायेल्वंश्न् चादाय दिवी रे 
प्रगव्य तत्प्रतिकूलं युयोघ। ते तन्नगरं तस्य खं तदुपनगराणि च इर्ते ९९ 

छत्वा खङ्खैरादव्य तन्मध्यस्थसव्व॑प्राणिनोा निःशेषं जघ्र्तस्य कमपि शेवं 
न ररच्तुः, ते छत्रं पति लिद्नां तस्य ्टपच्च प्रति यथा छतवन्त- 

स्तथेव दिवीरः तस्य पच्च परति चक्रः| 
स्व्यं चिद्यः पव्वेतीयदेष्टं दच्तिणटेश्रं समभूमिम् उपत्यकाख् ४० 

छत्स्तमेव दशर वश्ोछव्य तचव्यान् सव्व्॑टपान् जघान तेषां कमपि शेषं 
नार्च्त् स इखायेलः प्रभोः परमेश्रस्याक्नया सव्व॑पाणिनेा निषेधं 
जघ्रान।इल्य विद्ाश्रुयः कादेष्वणंयमारभ्य सां यावत् तान् गिवियोनं ४९ 
यावत् सव्वं गा्नदेश्च्च व्यनाष्वत् | विद्य ख्तान् यान् देश्ण॑श्च ४२ 
युगपद् वश्यैचकार यत इखायेलः प्रभुः परमेश्वर इरखायेल् वं शर्य प्तः 
सन् युयोध । तते विद्दण्रुयः सन्वन् इखायेल्वं शन् दाय गिलग- 
लस्यरशिवर प्रत्याजगाम । 

द य 

११९ एकाट् गऽष्यायः। 
९ इखायेलूवंश्स्य विरुद्धं देशात्तरभागस्थानां ब्टपाणां मलनं द् तेषां विनाशः १० 

हातसारनगरस्य दस्तगलवं द्दनच्च ९६ वङ्तदश्वश्ौकरसं २९ अनाकौ्लाकाना- 

मच्छेद्ः। 

ष्ठ ४: 
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१९ अध्यायः | चिदेाश्रुयपुस्तकं । ३८६ 

५ च्यप्ररं वावीननामा हात्छोरीवरान इमां वात्तां चत्वा वोाववनान्ना 
₹ मादनीवन्टपस्य शिमाणोयनच्पस्याच्तफोयन्टपस्य च समीपं तथा पव्व॑- 
तीये किननेर तस्य दच्तिणखये प्रान्तरे समभूमेा यश्विमदिकस्यदेोररेष 

दे च निवसताम् उत्तरोयचपाणां समीपं पव्वैपञ्िमदोऽयैयकिनानीयानाम् 
इमारीयाणां डदित्तीयानां पिरिषीयाणं गिरिस्ययिवृघीयाणं हम्माणमिरे 

४ मृलस्थदिव्वीयानां समीपच्च दूतान् प्रेषयामास । ततस्ते सव्वं ससन्धा 

५ जलधितीरस्थसिकतावद् बङलोाकान् र्यां उद्वा वददिर्बभूवः। सव्वं 
नपा मिलित्वा इखायेलवंश्स्य प्रतिकलं योद्धं मेरोमाख्यजलाश्य- 

समीपमागत्य शिविरं स्थापयामासः। 
९ अनन्तरः परमेश्वरो विद्दशवं बभाषे त्वं तेभ्यो माभषीः। ख रतत्- 

समयेदम् रखायेलवं शस्य सम्भखे तान् ̀ सव्यान् हतान् निधास्यामि तेन 
त्वं तेषां यानां पदशि्सिं रृत्स्यसि र्यान् वद्िना दादइयिव्यसि। 

° तता विह्धोश्यः सव्वंसेनए आद्एय मेरोमतायसमीपन् अकस््नात् तेवां 
८ सच्चिधिमुपश्याय तान् ख चकरमे | ततः परमेश्वरेण तेख्िखायेल्वं ग्नां 

करे समधितेषु ते तान् ताडयित्वा मद्ासीदोनं भिखिफोत्-मयिमच्च 
यावत् भिस्प्याः पूर्व्व याम् उपत्यकाच्च यावद् विद्रादयामासस्तेवां कमपि 

९ शेवं न स्च्तन्तः सव्वोन जघ्नुः । तते विद्धाशुयः परमेख्चराज्ञवा तेवां 
यानां पादश्िरां चिच्छेद र्यां श्च वङ्धिना दाहयामास। 

१० तदानीं विद्ाश्रयः प्रत्यागत्य हातसारः वशीक्लय खङ्गेन तस्य पं 

अजघान यतः पव्वं हात्सोरं तेधां सव्वंरादटागां म॒ख्यं परम् असीत् । 

१९ तन्मध्यनिवासिनः सव्वपाशिनः खङ्गराइव्य निःशेषम् खबघौत् कमपि 

१९ प्राणिनं नावशेषयत्, ततः स इदात्छोर वह्धिना दाहयामास । यिद्धा- 
शयस्तेवां न्टपाणां स्वपुराणि तेवां सव्व॑पां ख वश्रील्लत्य परमेखर्सख 
सेवकमूसस अज्तानुसारात् खङ्केल्तान् आहत्य निःषेवं नाशयामास 

१२ तथापि गिरेः श्ङ्ख्ितानि नगस्मणीखायेलवंएेन न द्ाह्हितानि कवलं 

१४ हात्सोारः यिद्ाशयेन दाहितं । इखायेलवंश्ास्तेषां पुराणां वस्तूनि 

पण्ंख खाथं लाठटयामासुः, किन्तु सव्वमनुव्यान् खङ्ग निःषषं जघ्नस्तेषां 

१५ मध्ये कमपि नावष्रोषवामासुः। परमेशरेण खसेवकोा मूसा यथादिद्ट- 
सतथव मूससा यिदेण्रुय अादिद्धक्तथव च यिद्ाशुयेन छतं, परमेशखरोा 
मृससं यद्यद् खादित तन्मध्य ख्कमपि वाक्यम असिद्धं नातिष्त् | 

९९ इत्थं तचग्यः सन्वेदेशः परव्वतः सव्व॑दत्तिणदेप्रा मोश्नदेष्रः समश्रमिः 
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३९० यिद्ध य पुस्तकं । १२ ध्यायः | 

प्रान्तरम् इखायेल्पव्व॑तन्तस्य समग्छमिश्वायात् रेयीरः प्रति गामिनं ९७ 
इालकपव्येतम् आखरभ्य इर्भाणपरव्वतस्य नितम्बस्थायां ललिवानेोनेपत्य- 
कायां स्थितं वालगादः यावत् सव्वेदेश विद्धाष्येन वश्ीरतस्तचत्या 
न्टपाञ्च ताः प्रहारेण दताश्च। विद्देशरुयल्ते नधः समं बङ्कालं युयोध । १८ 
गिवियोननिवासिनेा ह्दिव्वीयलाकान् विना केपि नागरिकलाका रखा- १९८ 
येलवंमैः समं सन्धिं नाकुव्वेन् तेऽन्धसव्वान् रणेन वश्ीचकरुः। यतस्ते ९. 
यच्निःष्ेवं इन्येरन् दयिता न भवेयुः, किन्तु मूससं प्रति परमेशराज्ञान्- 

साराद् विनाश्येरन् तदथम् इखायेलवग्रोन समं येड्धुमागमनाय तेषा- 
मन्तःकरणानि कठिनानि कर' परमेशरस्य मति रासीत् 

तदानीं यिद्धाश्य खागत्य पव्वतीयद््द् छत्राणाद् दिवीराद् ९९ 

नवाद् यिद्कदाः सव्वशलेभ्य इखायेलख सन्यश्रलभ्य अनाकौवान् 

उडदिच्छछेद विद्धाश्यस्तेषां पुरः सम निःशेषं तान् व्यनाशयत् | इखायेल्- ९२ 

व्रस्य देशे ऽनाकोयानां केपि नावशः केवलम् खसायां गाते 
ऽसदादे च तेषां शेषः स्थितः । इत्यं मूससं पति परमेश्वरस्थाज्ानुसा- ९२ 
राट् विद्दाशयः छत्सं दशर वश्रीात्य वंश्नाम् अशानुसारादट् अधि- 

क्तम् इखायेलवंश्राय भोगाथंदद्ाण पञ्ाद् देशे युद्धं विर्खाम। 

१९ द्ादशेऽ््यायः। 
९ मूखसा पयार भविभजनं ७ चिदे ष्टयेनेकचिंशचरुपाणासधिकार वश्ौकरणं । 

अपरं यं यं राजानम् इखायेलवंा इत्वा तेषां देश्मधिचकार ९ 

तेषां राच्ञां नामानि। वदनस्य पव्वकरूले खयादयदिशि अर्णाननदी- 
मारभ्य दरमाणगिरि यावत् समस्तदंरे पुव्वेदिकस्थपान्तरे च दिष् वोण- 

निवासीमेसैयाणं सीदन् राजा । स अणाननदौतीरस्थारोयेरं २ 

नदौमध्यद्चारभ्य म्भेन् वंशस्य सीमां यब्बाकनदीं यावद् गिलियद- 

दे प्रस्यादंस्य तथा किञ्चेरतद्कदस्य पुव्वेतटं यावद् वतयिषीमातपयसच्चिधो ९ 

प्ान्तस्खखलवगसागरस्य पूव्वेतटच्चे यावत् धान्तरस्य अस्दातपिसगाधः 

स्थितदत्त्िणदे णस्य च ग्दपतिरासीत्। तथा तेरोागनान्ना वाशनीय- ४ 

राजस्य जनपदो वश्ीहतः, स टदइत्कायलाकानां षः, अस्तारातम् 

इद्वियी च तस्य वासस्थान आस्तां । स गिश्ुरोवाणां मालाथीयानाच्च ५ 
< 8 ~ ५ 8 स 

स्तेमां यावत इभ्माणगिरेः सललखायाः सव्व वाप्रानस्य तथा हिधवोणोय- 
390 



१३ ध्यायः | यिदाश्रयपुस्तकं । ३९१ 

सी हानस्य राक्ञः सीमानिकटवत्तिंनेा ऽद्ंगिलियदस्य भ्रूपतिरासीत्| 
६ परमेश्वरस्य सेवकेन मूससेखायेलवंप्रोन च तयो रान्ञा वश्णछतयेोः 

परमेशखरस्य सेवके मुसास्तं देम् अधिकत्तु रू्वेणवंशय गाद् वंशाय 
मिनणेरडंवंप्राय च ददो। 

° यदेननद्याः पारे पश्चिमदिशि लिवानोनोपत्यकास्थं वालगादम् 
खारभ्य सेयर प्रति गामिनं इालकपव्वेतं यावत् परव्वतस्थसमश्वमिस्- 
प्रान्तरस्थोप्यकास्यकाननस्थदच्तिणदेशस्ानां दित्तीयानाम् इमारीयाशां 

८ किनानीयानां पिरिषीयाणां हिव्वीयानां विवृघौवाणाच् ये पा विद्द- 
श्षयेनेखायेलवंष्ेन च वशीकता येषां टेश वंश्ानाम् अंश्ानुसाराद् 

€ अधिकत्त् विहा येनेखायलवंण्णय दत्तस्तेदां पाणां नामानि। विस 
१० हारका राजा वेधेलसमीपस्थस्य खयस्येका राजा । यि रूल मस्येका राज 
९२ दधित्रणस्यकोा राजा यम्मृतस्यके राजा लाखीशस्येको राजा | इगलान- 

९२ स्येका राजा गेषरस्यकोा राजा | दिवीर्स्येका राजा गेदरस्येका राजा। 
५५ इम्माया रुका राजा अरादस्यकोा राजा | लिवनाया रुका राजा 
९७ अदुल्लमस्यकेा राजा । मक्तीदाया रका राजा वेधेलस्येकेा राजा । तपृडइ- 
९८्स्येका राजा हेपारस्येका राजा। अपफोकस्येका राजा लश्एरोणस्येकोा 
२० राजा | मादोनस्येका राजा इातसारस्येकेा राजा | शिमराणमिरोणस्येकेा 
२९ राजा, अच्तपस्येका राजा । तानकस्यैका राजा मगिददारेकोा राजा। 
२ केदश्सेको राजा कभ्मिलस्थयभियामसयेका राजा । दारसोमास्य- 
२४ दोरसेकेा राजा गिलगलदेश्रीयानाम् रका राजा तिसाया रक राजा 

च, सव्वं रते णकविं्ट् राजान असन् | 

न ^ 
३ चयाद्श्णप्यायः। 

९ शषदट्णाना कथा ९५ रू्वणवशभाग्यमभः कथा ४ गाद् वशभाग्यभ्म कथा र< 

मिनणेरद्धवंशभाग्यभमः कथा च । 

९ अपरः परमेश्वरो प्रवयसं द्धं यिद्धो्यमवदत् त्वं खृद्धः स्थाविर- 
९ पातश्च, रदानीमपि वशो कत्तंव्ये बडदशः एषोऽस्ति । तस्यावश््िदे शस्य 

€= + पिलखी - ४५ क $ [अय 

दे निणयोायं, यानां सव्वजनपदा गिश्ररीयाणां सव्वद्श्ख। मिसर- 

सम्म खस्थशोहारमारभ्योत्तरदिकस्थम् क्रां यावत् किनानीयानाम् 
च्धिकारेण गरिता देशः। खसातोग्र-अश्दोदौीय-अखिलानीय-गातोय- 
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३९२ विद्ाश्ुययु्तवां | १२ प्वध्यायः। 

स्काणीययिलेरटीयानाम् रुतेषां पञ्वन्टपाणां जनपदा अव्वीयदर् शख । 
दच्तिणदिशि किनानोयानां सव्व दशः, अफेकाम् डमारीवाणां सीमाच्च ४ 
यावत् सीदोनीयानाम् अधोना भिवारा, गिव्लोयानां देशः, इम्माण- ५ 
यव्यतस्य मूलख्धितं वालगादम् आरभ्य इमातवेश्स्थानं यावत् खग्धा- 
दयदिकंस्थः सन्वलिवानानपव्व॑तः। तं लिवानोानम् आरभ्य मित्रिफोात- 
मयिमं यावत् पव्बतनिवासिनां सोदोानौोयानाञ्च देशः| खदम् इसख्नायल- 

वंशस्य सम्मखात् तान् टदूरोकरिष्यानि अहं यचा लाम् खज्ञापेयं तथव 

त्वं जलाकानां खखवंण्न भाग्या ्चमिम् यश्य, इदानीं नववंश्ानां भिनश्ट-- 9 

रख॑वं्रस्य च छते ते भाग्यो रेश्स्लया विभक्तयः । तस्यान्याडेवंशधे = 
कूयेणवंष्ा गाद् वंश य्दनसरितः पारे पुव्व॑दिश्ि मूससा दत्तं खे भाग्य 
देशं लेभिरे, यता परमेश्रस्य सेवके मूसाल्तेभ्याऽगानसरितस्तटस्धम् ९ 

अरोयेरं तथा सरिन्मव्यस्यनगरम् आरभ्य दीवोानं वावत् मेदिवायाः 
सव्वसमभ्धमिं, तथा अम्मोनवंश्स्य सीमां यावत् हिषूवोखनिवासिन ९० 
इमारीवाणं सौद्दाननाघ्ना महीपतेः समस्तं नगर, तथा गिलियदं ९१ 
गिशरीयाणं माखाघीयानाच्च जनपदं सव्य दम्भेोणपन्वेतं सल्खां 
यावत् सन्बे वाप्रानम् अथाद् अ्तारोत इजिष्याञ्च निवसते डृहत्काय- ५९ 
वंशाद् अवशस्य खओमनाघ्ना वाश्णनीवर्गजस्य रा्युञ्च दत्तवान् । 
यतो मूसा रतान् प्रहत्य दररौतवान्। तथापौखायेल्वंशे गिश्रुरीयान् २ 

माखाघीयांच न दरूरीचकार् तेन गिशरीया माखाथीवाच्ाद्यापीखा- 

येलवंग्रस्य मध्ये वसन्ति । स लवेवेशएय काञ्चन मेग्यण्छमिं नाददत् १५ 
परमेश्वर स्याज्ञानसार्णेखायेलः प्रमे: परमेश्वरस्य वल्िक्रतेप हार स्तस्य 
भगा बश्ूव | | 

तद्सिन् समये रूवेणवंशौयानां परिजनानुसारेण मृसात्तेभ्यो भाग्यं ५५ 

टेश्रं दत्तवान् तेषां देशस्य निणयोयम् अणानसरितस्तटस्थम् अरोा- १९ 
येरम् खारभ्य सरिता मध्यस्थितं नगर मेदिवायाः समीपस्था समस्तसम- 
भ्रमस्तथा हिववोाणं समभ्वूमे ख्ितानि तस्य समस्तनगराणि दीवोनं ९७ 
बामेत्-वालं वैत्-वाल्-मियेःनं यहसं किदेमोतं मेणातं किरियाथयिमं ९८ 

सिवमा निन्नश्टूमेः पव्केतस्थं सेरतनगरं वतपियोरम् सदात्-पिस्गा २० 

वत्-यिश्ौमातं समभमोा स्थितानि समस्तनगरागि डिष्वाणनिवासिन २१ 

डमासोयराजस्य सौद्दानस्य निखिले जनपदः, यते मूसास्तम् इविं रकम 

खर इर रेवाञ्च सीद्धानस्य सेनान्यत्तदेएनि वासिन रतान् मिदि यनीय- 
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६४ अध्यायः । चिद्धाशुवपुस्तकं | ३८२ 

९९ पतौन् विनाष्वामास। इखायेल्वंशः खङ्खघारेय यान् अवधौोत्, तेषां 
९२ मध्यगतं वियोस्युच्चं मायाविनं विलियममपि जघान । पस व्दननदी 

तस्याः प्रदेश रूवेणवं शस्य सौमासीत्, इति परिजनानुसाराद् रूबेग- 
वंशेन मेग्यस्य देशस्य नगराणां ग्रामाणाञ्च नि्सखयः | ५ 

९४ अनन्तर मृसा गाद्वंश्यस्य परिजनानुसासेण गादवंश्ायांशमेकं 
९५ दत्तवान् । तस्य निणैवोऽयं यासेरः गिलियदस्य सर्व्वनगराणि रव्वायाः 
९९ सम्मुखस्यंम् अरोयेरः यावद् अम्मोन वंशस्यार्ड दे ख, अपरः दिघवा णस 

रामतमिसप्याञख मध्यस्थानं विटोनीमच्च महनयिमस्य दि्रीरसीमायाख 
९७ मध्यस्थानं, समश्ूनमिखवेधारमं वेतनिम्रा स॒क्तातं सापोनं दिषवाणी- 

यसीदानास्वदपस्यापरो जनपदः, अपरं यद्टनयारे पुव्वैदिि स्थितं 
२८ किन्नेरतच्कदस्य तट यावद् यर्दननदौ तखाः पदेश । इति खपरिजना- 

मुसाराद् गादवं्टेन भोग्यस्य देशस्य नगराणां ग्रामाणाद्च नियेवः। 
९९ अनन्तरः मृसा मिनष्टेस्डवंशस्य परिजनानुसारात् मिनशेर डंवंशायां- 
३० परमेकं दत्तवान् । तस्य निणयायं मदनयिमम् खारभ्य त्का वाश्न- 

देश्य वाष्णनीयराजस्य गस्य सव्वेजनपदो वाप्ानस्थानि सव्वीणि 
यायीरनगसाणि अथात् षट्टिनगराणि, खपरु गिलिवदस्यार्डम् खग- 

राजस्य अक्तारोतम् ङिवो च वाश्णनस्ये रते राजय । तानि 
भिनष्टः पचस माखीरस्य वंश्णयाधात् परिजनानुसारेण माखीरस्याडं- 

६९ वंश्य दत्तानि । इति यदनस्य पुव्वपारे धिरीदः समीपे मोावाव- 
दद प्रान्तरे मृससांगरौरतानां देशानां नियोवः। समूसा लेवेवैश्ाय कामपि 

भ्रमिं मोगावं नाददात्, इखायेलः परभुः परमेश्वरस्तान् प्रति खीय- 
वाक्यानुसाेण खयं तेषां भेग्यांश्खरूपो बश्डव | 

ष [7 

१४ चतु दगओाऽध्यायः। 
१ खाद्धनववंश्णमां ९ काल्लेवस्य च भाग्यांश्स्य कथनं । 

अपरः किनानदेषे इखायेलवं्े भौग्यांयां यां श्मिम् रलियासये 
याजके नूनपुच्चो विद्ध्य इखायेल्वंश्ानां कुलमुख्याशच मूससा दत्तया 
परमेशरस्यान्या गुटिकापातेन साद्धनववंश्रमध्य अंश्रौचक्रत्तासां 
ग्रमीनां निणयोयं । यदनः पारे मूलाः सादधवंश्दयाय भोग्यश्धमिं 

9 06 +~ ` ~प ग्यश्मिं 

दत्तवान् किन्तु लेवेवश्ाव तेषां मध्येमा न दत्तवान् | युषफ- 
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३९४ यिद्धाभुयपुस्तकं | ९४ ध्यायः । 

वंशीयानां भिनष्ररिफोथिमस्य च द वंश्ावास्तां, च्यपरः लवे वैशय 
वासनगसणि पश्वादिसंस्थाना्थे तेषां परिसा विना कष्या न 
दन्तः | परमेश्वरो मृससं यदादिशत् तदेवाचरन्त इखायेलीयलाकाः ५ 

खेघां मध्ये देशं विभज्य जग्रङः। 
तस्मिन् समये यिद्कदावंषे गिल्गलि यिद्धाष्णयस्य समीपमागते ९ 

किनसीययिफुत्नैः पुच्लः कालेवस्तं जगाद परमश्वरस्वाम् माञ्चाधि 
कादश वणंधे खसेवकं मससं यद्दाक्यम अवदत् तत् त्वं ् ञताऽसि । मम 9 
चत्वारिंशद वघेवयःसमये परमेखस्स्य सेवका मसा देणं निरीक्तितुं 

कादेष्रवशयात् मां पषयत् | तनादं तस्य समीपम् खागव्य यथाबद्धि 

चात्ताम् उक्तवान् । मम सइगामिना भ्रातरो लकानां मनांसि ८ 

विघसानि छतवन्तः किन्त्व हं सम्पृगोरू्पेण सखपभोः परमेशखरस्यानु- 
मतोऽ । इति कारणात् मृसास्लस्मिन् दिने प्र पधं बुव्वन् अकथयत्, < 
यस्या श्रूमेरपरि तउ पादापेणं जातं सात्वया तव वंन च सदा मेाग्या 
भविष्यति यतच्लं सम्पृणेरूपेण मम पमः परमेशरस्यानुगते विद्यसे | 
इदानीं पश्च, इखखायेल्वंशस्य पान्तरेण गमनस्य यस्मिन् समये पर- ९० 
मेश्वसे मृससं तां वाचमवदत् तमारभ्य परमेश्वरः खवाकयानुसारेण 

पश्चचलारिंश्दत्यरान् मां जीवन्तं रच्तितवान् अद्यादं पञ्चाशीति- 

वषेवयच्छोाऽस्मि । मसा यस्मिन् दिने मां प्रेधितवान् तस्मिन् दिने १९ 
सम यद् बलम् असोत्, तदेव बलम् अधनापि ममास्त, युद्धं कर्तम 

ऋन्त्बेिगमनागमनं कर्तंञ्च मम तदानीं वाटृशी शक्तिरासोट् डदा- 

नीमपि ताद्टश्यास्ते | अतः कारणात् तस्मिन् दिवसे परमश्चसे यं गिरि- १२ 

मधि कथितवान स रष पव्व॑तो म्यं दीवतां । खनाकीयास्तच्च स्थाने 

तिष्टन्ति तेषां नगराणि ङडन्ति प्राचीस्वेष्ितानि चेति तस्मिन् दिने 

त्वयाञ्रावि किन्त परमेखरो यदि मया साद तिरेत् तदि परमेश्वर 
वचनानुसारेण तानं वहिः करिष्यामि। तते चिद्धाशुयत्तस्मा आशिषं ९३ 
दद, अपरः स यिपाद्घेः सुतेन कालेवेन भेोग्यमंशं हित्राणं तस्मे ददा। 

इत्थं दित्रोणम् खद्यापि किनस्ीययिफ्नैः सतस्य कालेवस्य वंश्माग्या ९४ 
भमिराच्ते, यतः स सम्प्र शत्वेनेखायेसः प्रभोः परमेश्वरस्यानगत खासीत् | 
व्व तस्य त्रस्य नाम किरिवययवम् आसीत् सेा$व्वा$नाकोयानां ९५ 

सध्ये मख्य रुका मानव आसीत् | पच्ाद् देशे रणस्य विरामो बभूव। 
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१५ च्छध्यायः | यिदाश्रुय पुस्तक | ३८५ 

१५ पच्चद शाऽध्यायः। 
९ यिद्ावंश्स्य सौोमानिणेयः द् चित्रणं जिला कालवस्याधिकारप्राप्षिः १९ दिवीरं 

जिला कालेवस्य दुदिव्ग्रदोतुरलोयेलस्य कथनं २० यहद वंशस्य दे शान्तःपाति- 
नगराणां निधा यितूषोयाणं पराजयकथनच्च। 

९ परं खखप्ररिजनानुसारोण यिद्कदावंणौवानाम् अंशस्य सीमा- 

निगंया्य, दत्तिणदिशि डदामरेशस्य पाश्चस्थं सोनप्रान्तर तेषां दच्तिण- 
₹ प्रान्त आसीत् | तेषां दक्तिणसीमा लवणजलघेः प्रान्तमथाद् दत्तिणदि 
द गभिमुखं खातम् आरभ्य दत्तिणदिश्यं प्रति माले-खकव्वीमनास्ना 

ऊद्धगासमिवत्मना सीनपय्यन्तं याति, अपरः कारेश्टवणयस्य दच्िण- 

पाश्वेन हिखोनं वावद् गत्वा तत ऊद्धगामिनी भृत्वा अदरः गत्वा 
४ वक्रमागण ककां प्रगच्छति । अनन्तरं असमानं प्रति गल्ला मिसर- 
सरिता समुदं निगच्छति स ख्व तस्याः सीमाया अन्तः । इयं 

५ युष्राकं दक्तिणसीमा भविष्यति। अप्रः यदंनस्य रेवं यावत लवशज- 
लिः पुव्वसौमा। अपरम् उत्तरदिशः सीमेयं, यड्नस्य प्रान्तयाडि- 

९ खातम् खारभ्य सा सोमा वथनग्लां प्रति गत्वा वेयरावाया उत्तर्- 

° पाश्चेन रूवेणवंश्ौयवेादनस्य पाषाणं वावद् गच्छति। ष्यनन्तरं सा 

सीमा अखारोपव्यकया दिवीरं गत्वा ततः सरिता दच्तिणपारखयस्य 
अदुम्मीमस्यो धं गामिनः पचः सम्मृखस्यं गिल्गलं प्रति मुखं रत्वा उत्तर- 

दिशं गच्छति, ततःपरम् रेनषेमशनामकं तोयं पति चलति, तस्यान्त- 
= भाग रेनरोगेलम् अस्ति | सा सीमा विनदि्नीमनामिकोापत्यकयः प्रगत्य 

चिवृबस्याथाद् विरूशालमस्य दच्तिणपाश्रं गच्छति, अनन्तरं सा सीमा 
पचिमे दिन्चमेपत्यकाभिमुखस्य रिफायिमनामिकायाः समभूमेरत्तर- 

« प्रान्ते स्थितस्य पव्वेतस्य ष्टङ्गं गच्छति । अनन्तरः सा सीमा तस्य पव्बेतस्य 
श्प्विरात् निततोदस्तयसस प्रवणं यावद् वक्तीभूयेफौणपव्वेतस्यनगराणि 
प्राप्रोति, अपरः सासीमा वालानगरेणायोात किरियतयियारीमनगरे- 

१० शाछष्यते । पात् सा सीमा वालातः पड्िमदिणि वक्रौभूय सेयीर- 

पव्वतेन  यियारीमपव्वतस्योत्तरपाश्चेनाथात् किषालेन वतमं पाप्य 

९९ तिन्नायां प्रगच्छति | अपरः सा सोमा इक्राणस्योत्तरपा््चं गच्छति, पश्चात् 
सा सीमा शिकोणं यावद् वि्लाय्येते, अपरः वालापव्वेतं गत्वा यव नौयेलं 

५९ यावद् गच्छति, समुनरख तस्याः सीमायाः अन्तो भवति । अपरः पथिम- 
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३९६ चिद्धोशरुयपु स्तक । १५ ध्यायः | 

सोमा मदहासमद्रस्तदीयप्देशख, इति परिजनानसारण यिह्दावंशस्य 

चतुद कद्ितसीमानिणयः समाप्तः 

परः यिदहाश्यं प्रति परमेच्वरस्याक्लया यिद्कदावंश्टस्य मध्याद् खना- ९ 
कस्य पितुर व्वेस्य नान्ना विख्यातं किरिययव्वंमथीात् हितो शनगरः वि कुन्तः 

छताय कालेवायादायि । अपरः कालेवस्तस्माट् अनाकीयवौरचयम् ९४ 
अथाद् अनाकस्य ए्टेश्य-खद्धौमान-तल्मयनान्नः तान् दूरोचक्रार । 

च्घनन्तरं तस्माद् दिवीरनिवासिनां प्रतिकूलं जगाम, पुव्वं तड् दिवीर् ९५ 

किरियतसषफरनाघ्ना विख्यातम् आसौत् । 

तस्मिन् समये कालेवो जगाद यः किरियतसेफरम् क्रम्य इस्तगतं ९ 

करिष्यति, दम् व्यच्तानासिकां निजकन्यां तं विवादयिष्याभि। ततः ९५७ 

कासवस्य भ्नाता यः किनसस्तस्य सुतेनालियेलेन तन्नगे इस्तगते छते स 

अच्तानामिकां जिजकन्यां तं विवादइवामास । अपर भनत्तुः समीपम् खाम- ९८ 

मनकाले सा कन्या खपितुः सकाश्णद् खक च्तेचं याचितुं भन्तुरनुमलिं 
ययाचे, तदा तस्यां निजगदभाद् खवरूएायां कालेवस्तां पप्रच्छ त्वं किं 

याचसे?ेसा प्र्यवदत्, भवान मद्यम् आशिषं ददातु, यता दच्िणस्थां ९९ 

भूमिं म्यम् अददात्, इदान तायप्रडवशणानि मद्यं ददातु, ततः स 

उप्ररिस्थानि अधःस्थानि च प्रखवणानि तस्ये दत्तवान्। 

अपरः खखवंशानुसारेण यिद्ृदावंशेन मेग्याया भूमेनियेयोयं | ९. 
दच्तिणदिशिस्दामः सीमायाः समोपस्यानि विह्ृदावंश्स्य प्रान्तस्थितानि ९१ 

नगसाणीमाजि, कवसेलम् रुदर वागुर कीना दौमोाना अदाद् केद्शं ९९ 

हात्सोरं चिलनं सीफं टेलमं वालतं हात्सोरहदत्ता किरियोतं ९५ 
खघ्रिणं वा इाल्छोरम् खमामं शिमा मालादा इत्छरगद्ा दिष्माखं ९७ 
वेत्पेलट इतसरशियालं वेश्रवा विषियोधिवा वाला स्यीमम् ख्त्छमम् ९९ 
इणतोालदं किषोलं इम्मा सिक्लगं मद्मन्ना सन्सन्ना लिवायोतं ३१ 
शिलिद्यीमम् रेनं रिम्मोागच्च, इमान्यूनच्िंशन्रगसाणि तेषां रामाच । 
व्यपरः समश्ूमै इटायालं सरियम् यरा सानम् रेनगन्नीमं तपू ३९ 
रेनमं यमूतम् खदुल्मं सोखुः असेका शारयिमम् अदोथयिमं गिदा २९ 
िदेराथयिमच्च, इमानि चतुदश नगराणि तेवां ग्रामाश्च । अपरं ३७ 
सिननं दाप मिग्दलगादं दिलियनं मिस्यी यक्तेलं लाखीशएं बस्कतम् २९ 

गलनं कव्यानं लङमवं कित्लीषं भिदेरातं वैतदागयनं नवमा मक्तोदा ५१ 
च, इमानि षोडश मगरगणि तेषां यामास तथालिवना र्यरम् ४२ 
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४४ शानं यिप्तदहम् अस्ना नित्सीवं कियीला अक्वौवं मारेण च, इमानि 

४५ नव नगसखाणि तेषां ग्रामाश्च । अपरम् स्क्राणं तस्य शएखानगराणि 

४९ ग्रामा । सकाणमारम्य जलधिं यावद् असदादस्यसमीपस्थः परेश 

४० सव्वं ग्रामा । अपरम् असदोाद् तदौयश्एखानगसराणि ग्रामा, असा 

मिसरसरितं यावद् तदौवश्णखानगसाणि यामा, महाजलधिख 

रीमासीत् | 

४८ परव्वते मोर यत्तौर सोखुः दन्ना किरियतसन्ना चथाद् दिवीरम् 
५९ आखनवम् इल्थिमिवम आनिमं गाशनं इहालोनं गिलख, डमान्येकादण 

५३ नगराणि तेषां ग्रामाख। अपरम् अरवंदटूमा इशिवनं यानमं वेत्तपद्म 

५५ आअपोका उमटा किरिवययव्वमधात् हित्रोण सौयोारस्ु, डमानि नवनग- 

५६ राणि तेषां ग्रामाञ्च। अपरं मायान कम्मिलं सौफंयुटा यित्रिवेलं यम्- 
५० दियामं सानां कयिनं गिविया तिन्नाच, इमानि दश नगराणि तेषां 
५९ ग्रामा । अपर हल् लं वेत्युरः गिदा मारतं वेधनोातम् इलतिकानद्ध, 

९° इमानि घट् नगराणि तेवां म्रामाख । खयर किरियतवालम् अथात् 
किरिवितयियारीमं रव्वा च, इमे दे नगरे तये य्रौमाखख। 

९९ प्रान्तरे वेधरावा मिदीनं सिकाखा निव्शनं लवणनगरम् रेनगिदी 
९९ च, इमानि बट नगराणि तेषां ग्रामाख | किन्तु विद्कदावंष्टा विरूष्ण- 

लमनिवासिनेा यिवृूषीयान् दरूरुथितुं न शशाक, तते इते विंवूषीया 
द्यापि यिद्भदावंशेन समं यिरूश्एलमे वसन्ति | 

2 छ. ^ 

१६ घडश्णध्यायः | 

१ यूषफवंश्स्य सोमानिरेयः ५ विशेषत दपयिमवंशस्य सोमाया नि्षयः। 

९ परर युषफवशस्यांशा निर्णीयत। स यिरीदहाः समीपस्ययद्नम 

थात् प॒व्वदिकस्ितं विरीद्ास्तेयं विरीदहावयेलपव्वेतगामि पान्तर- 

९ चारभ्य वेथेलेन लंसं गच्छति, तताऽकौःयसीमाम् अटारातं गच्छति । 

२ वष्यपरः पञ्िमदिशि यफलेटीवसीमां परति गत्वा नोचस्थवैयोरोणस्य 
४ सोमां गेषर् प्राप्नाति तस्यान्तभागे जला विद्यते। यषफोा वंशीय 

मिनशिरिफिविमख दावष्या जग्टदइतुः। 

५ खखवंश्ानुसारेण इफुयिमवंशस्यांश्स्य निणयोाऽयं । तस्य सीमा 
९ पू्यैदिश्यटोातादरम् अआर्ब्येदधं्धवैयोरोणं यावत प्रगच्छति । ततः 
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सा सीमा पश्चिमदिशि भिक्मिघाया उत्तस्पाश्चं गच्छति, पञ्चात् सा 

सीमा पृव्बदिशि वक्रीभूय तानतशीलुं प्राप्य तेन युव्वेदिशि वानां 
गच्छति | अनन्तरः वानादतः सा अटारोातं नारताच्च गच्छति, तता ° 
चिरीङ्कं पाप्य वदनं निगच्छति। पश्चात् सा सीमा तपुहात् कान्ना- र 
सरिता पञिमदिं गच्छति तस्या अन्तभागो जलधावाक्ते। इति खख- 
वंश्णनुसारेणेफुयिमवं स्वांशस्य निणेवः । इपुयिमवंशस्य विभिन्नानि ९ 
कतिषयनगराणि तेषां ग्रामाख् भिनशेवैश्यौयानां भूमिमध्य असन् । ते १० 
गेषर वासिनः किनएनीवान् न टरूरयामासस्ततस्ते किनानीया अव्रापौम्ु- ` 
यिमर्वेण्रोन समं वसन्ति कराधीनाः सन्ति च। 

१७ सप्तद णाऽध्यायः । 
६ सिनभेवयां श्टनिणेयः ७ देशस्य सोसादोनां निणेयः १४ चूषफवंश प्रति धिहा- 

प्रयस्य कथयन । 

अनन्तरं मिनशेवें शसं निर्णोवत यतः स यूषफो ज्येखः सुतः, ९ 
अपरः गिलियदः पिता भिनशज्यः खता माखोरो वोडलकारणाद् 
जिलियद्ं वाण्नच्च प्राप। ततः खखवं्ानु सारेण मिनष्णरन्यवं शानाम् ९ 
अधाद् अवीयेषरवंशस्य हेलकवं शस्य अखीयेलवं शस्य प्रम वं शस्य 
देणार वंशस्य शिमीदा वंशस्य च छते स अंशा निस्णोयत, रखते खखपरि- । 
जनानृसारार् युषफछतस्य मिनशेः पुल्सन्ताना खासन् । किन्तु मिनष्र- ₹ 

ख प्रमत्तस्य माखी र परम च्चस्य गिलिवदपरौ लस्य हेफरयुच्स्य सिलफदस्य 
पुंसन्तानोा नासीत्, महला-नाया-हग्ला-मिलका-तिसानामिकाः केवलं 
कतिपयाः कन्या चासन् । ता डलियासरस्य याजकस्य नुनयु चस्य विद्धा- # 
श्यस्याधिपानाच्च साच्ताद् खागव्येदं निवेद वाञ्चकरिरे, अस्माकं मात॒णां 
मध्येऽस्लभ्यं माग्यभूमिं दातुं परमेश्वरो मूससमाच्ापयत्, ततः स परमे 
छर्स्यान्ञया भ्नातणां मध्ये ताभ्धोऽपि भेोग्यभूमिं दत्तवान । स्व्यं ५ 
यर्दनस्य पारस्थितं मिलियद्ं वादानञ्च विना मिनशरेद॑श्ंश बभूवुः । 
यता मिनषः पुच्चाणां मध्ये तस्य कन्या अपि भोग्यभूमिं प्रापुः, अपरः ९ 
मिनश्ः वपुला गिलिवददेशं प्रापुः। 

पमनणेः सीमा चाप्ररमारभ्य शिखिमस्य सम्मृखस्थं मिक्मिथतं यावत् ° 
प्रगच्छति । सा सीमा दच्तिणदिशं गत्वा रेनतपुहनिवासिनां देश 
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८ गच्छति । भिनशित्तपु ददेश पराप किन्तु भिन्नैः सीमास्थं तपुहनगरम् 
< इपायिम् वशस्य बभूव । सा सीमा कान्नासरिते दच्िणतटेनावख्द्य 

गच्छति, तचत्यानीपुयिमीयनगराणि मिनग्रनगराणां मध्ये सन्ति, सरित 

१० उत्तरतटः मिनषेः सीमास्ते, खपर तस्या अन्तभागा ज लघा वास्ते। द च्िण- 

तटम् इपुयिमस्य, उत्तरतटच्च मिनश्े भुमिरास्ते, चपरं जलधिस्तस्याः 

समास्ते । अपरम् उत्तरदिशि सा अ्रारेण, पृव्वंदिशि इवाखरेण 
९१ युक्ता्ते। अपरम् इषाखराशटेर याम्ये वेतष्ानं तस्य ग्रामा विवलियमं 

तस्य यामा दोर तस्य यामा रेन्दारः तस्य ग्रामास्तानकं तस्य ग्रामा मगि- 

९९ इुस्तस्या ग्रामा अथात् पदेष्चयं मिनणवंश्ायादायि । तथापि मिनणे- 
वेंशस्तन्नगरी यान् जनान् दूरयितुं न शग्राक, किनानोयलाकाश् तस्मिन्नेव 

१९९ देर वस्तं मतिं चक्रुः। अनन्तरम् इखायेल् वंशः पराक्रमी भृत्वा किना- 
नीयान् करदान् चकार किन्तु निःशेषं न दुरयाच्चक्तार । 

९४ अनन्तरं युवपवंश्रा विदाणुवं विज्ञाप्य जगदुः, त्वम् अस्माभि भाग्य- 
भग्य्थ॑म् अस्मभ्यं केवलमेकांशम् खकभागञ्च कुता दत्तवान् ? परमेखर- 

९५ स्याशीव्वाद्ाट् वयमधुना विश्णलवंश्ए अभवाम। तता विदाश्टयस्तान् 

अवदत्, यदि युयं विश्एलवंश्स्तद्ि काननस्यलं यात, ख्व इपायि- 

मपव्वेता यदि संङ्गीणा बुध्यते तदहि तस्मिन् स्थाने पिरिघीवायां 

९९ रिफायिमवंश्नौ यानाच्च देष निजां द्रुमान् छिन्त । तेन युूवफवंशे 
जगाद तस्मिन् पव्वेतेऽस्माकं समावेशो न जायते, अपरं समभूमिनि- 

वासिनां सव्वघां किनानोयानां विश्षते वत्श्ानस्थानां तद् यामस्यानाच् 

१७ तथा यिघ्रियेलसमभ्चूमिवासिनां लाहा रस्याः सन्ति। अनन्तर यिदा- 

प्रायो यघफवंप्ाविफयिमं मिनश्टिच्च जगाद युयं विश्एलवश्ण महा- 

१८ पराकमाश्च यद्ाकं केवलमेकांणा न भविष्यति | किन्त पव्वता य॒श्माकं 

भविष्यति, तच वनमास्ते, तदने युष्माभिः छत्ते तस्याधोभागो य॒श्राकं 

भविष्यति, रथादिबलेन पराक्रान्ताः किनानीवा युष्राभिदटररविष्यन्ते। 

१८ अष्टाद् गाऽध्यायः। 
९ आवासस्य स्थापनं ₹ दशनिणेयाथे जनत्रेषणं ९० देएविभजनं ५९ विन्यान्नोनस्यां9- 

निणेयो नगराणां नामानि च। 
[कत ॐ ट ~ । 

१९ अनन्तरम इखायेलवंग्स्य सव्वं समाजोयाः शैला मिलित्वा तच 

स्थाने समाजावासं स्थापयामासुदंशश्च तेषां सम्मुखे पराजित आसोत् । 
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सस्मिन् समय इखायेलवंगस्य मध्य अलव्धभेग्यभूमयः सप्तवंशा २ 
वखिष्ा असन् | तता विद्धोष्रुय डखायेलवं्रान् बभाषे युयं खेषां ₹ 

पढक्षेण पभुणा परमे्रेण दतं देश्टम् अधिकत्तंः गमनाय कियत्कालं 

विलम्बं करिष्यय? खकेकस्य वंशस्य मध्यात् चीन् चोन् नरान् दत्त मया ४ 

प्रेषितेसैगत्वा देशि निसेच्छतां खेघां प्राप्तवयांष्यनु सारेण छत्तस्य 
निणंयो मम स्मोपम् अनीवताच्च। ते तं विभज्य सप्तांशं करिव्यन्ति, ५ 
दच्तिणदिष्ि खस्ीमायवां विद्ृदाः स्थाति तयेत्तरदिशि खसीमायां 
यूषपवं शः स्थास्यति । यूयं देशं सप्तांश छत्वा निर्णीय तन्निग॑यपतं मन 
समीपम् नयत, ततेऽइमच स्थाने ऽस्माकं प्रभोः परमे खरस्य सात्ताट् 
यश्र्धिमित्तं गटिकापातं करिष्यामि। किन्त युष्माकं मध्ये लेवीयानां 9 

वख्िद््रा न भविष्यति यतः परमेश्वरस्य याजकत्वकम्मव तघाम् अंश 

खरूपं । तथा गाद वंशाय रूवेणवंशाव मिनशेर्द्धवंश्एय च परमेखखरस्य 
सेवकेन मससायो देशो ऽदायि, ते तच वदनस्य पारे पव्वदिशि खेभा- 
ग्यान अंशान् उटद्ीतवन्तः। अनन्तरं तलाकरूत्थाय याचाऽकारि विद्ध ८ 

यन च दशस्य नियपच्मधि तेभ्यो ऽयमाद्श्ाऽदायि, युयं गत्वा देशस्य ` 

सव्यैच ब्रमन्ता देष्निणेयपचं लिखित्वा मम समीपं पलागच्छत तताडइम् 
च्य ्येलो परमे खरस्य साच्तार् यु्माकं छते गटिकापातं करिव्यानि। 
च्नन्तरं ते लाका गत्वा देशस्य सव्वच व्रमन्तस्तं सप्तांश छत्वा नग- < 

राद्रीनां निरयं पे लिलिखुः। अनन्तरं श्रौलस्थं शिविर यिद्धशुयस्य 
समीपं प्र्याजग्मुः। | 

तते विद्धाशुयः शला परमेखरस्य साच्तात् तेवां छते गुटिकापातं ९० 
चकार, इत्यं विद्धोश्रुयस्तस्िन् स्थान इखायेलीयानाम् खं श्णन्सारेग 
देशं विभज्य तेभ्यो ददो। 

खसखपटिजिनानुसारेण विन्धामीनवं्स्य भागनियः, तेवाम् अंशस्य १९ 

सीमा विह्वदावंश्युषफ वंश्यामध्ये बभूव । उत्तसपान्ते सा सौमा २ 

यर्दनमारभ्य यिरीदहेारुत्तरपाश्चं गत्वा ततः पव्वेतम्य मध्येन पञ्िमदिशं 
गच्छति वेधावनप्रान्तरे तस्या अन्तभाग अस्ते। अपरं सा सीमा तस्मात् ५९ 
ससं प्रगव्य वधेलस्य दच्िणस्येन लस्य पाश्चैन गच्छति, तसाद अखटास- 

ताइरः प्रत्यवरुह्य अधःस्थवेधारोाशस्य दच्िणदिकश्थं पव्वतं प्राप्नाति । 

ष्यप्र सा सीमा तस्माद् अष्टा दच्ठिणगामिनी पञिमसीमा जाता १४ 
वेयोसिणस्य सम्म खस्सेन मन्वंतेन दच्छिणदिष्ं गच्छति किरियतवालम् 

40 

1 
1 



१९ ऋध्यायः। यिदहोयपुसतकं | 8०१ 

अथात् किरियतयिवारोमनामकं यिद्धद्ावंशस्य नगरं तस्या अन्तभागे 

९५ भवति, सा पश्िमसीमा। अपर दच्तिणसीमा किरियतयियारसीमस्य 

प्रान्तमारभ्य पथ्िमदि्ं गत्वा निक्ीदस्य प्रखवणं यावद् गच्छति । 

९६ अपरः सा सीमा रिफायिमसमभमेरुत्तरदिक्स्थस्य विनदिननोमेा- 

पत्यकायाः सम्मृखस्थस्य पव्वतस्य प्रान्तं यावद वरह तथा दिन्नामोापत्य- 
५७ कया यिवृघस्य दच्तिणपाश्चैनावरूद्य रखेनरोगेलं पाप्राति | तच सा 

उत्तरदिष्यारूखोभूय रुनग़मप्र गत्वा अदुम्मोमोद्धगामिमागस्य सम्म- 
खस्थं गिलीलातं पति निगत्य रूवेणवंश्रौयवोहनस्य पाषाणं यावद् 

९८ गच्छति | अपरं सा अरावावा उत्तरपारन खरावास्यं पान्तरः याति। 
१९ अपरं सा सीमा वथग्लाया उत्तरपाश्चै प्राप्रोति । यदनस्य दत्िणान्ता- 

ऽयात् लवणजलयेरुत्तरीयमहाखातं तस्या अन्तभागा भवति, खषा 
९० दच्िणसीमा | अपरं पुव्वेदिशि वर्दनसरिद् विन्पामीनस्य सीमासीत् , 

इति खखपरिजनान्सारेण विन्यामौनवंशटेन भोग्याया भूमेश्तुददिकस्थ- 

२९ सीमाया निणेयः | खखपरिजनानुसारेण विन्यामोनवंशस्य नगराणी- 
२२ मानि बभूवः, विरीडङ र्वेथग्ला कित्सोससमभृमि ्वेथरावा सिमारयिमं 
९४ वेयेलम् च्व्वीमं पारा अफा कफरम्मोनी अपानिगेवाच, इमानि दादश 

९९ नगराणि तेषां म्रामाख। अपर गिवियोनं रामतं वेरोातं भिस्पीकिफीर 

२७ मोत्छा रेकमं यिपलं तरला सेला श्लयां विवुषम् अधोद् चिरूशएालमं। 
९८ अपरः गिविया किरियतच्च, रखुतानि चतुश्र नगराणि तेषां ग्रामाख। 

डति खखपरिजनानु सारेण विन्धामीनवंश्रस्य भूमे नि णयः । 

१९ ऊनविंगिऽष्यायः । 
१५ शिभिसानवंशस्य भागः १० सिवलन्वंश्स्य भागः १५७ दूषाखरनंश्स्य भागः ९४ 

अशरवंशस्य भागः ३२ नप्रालिवंशस्य भागः ४० द्ानवंश्स्य भागः ४९ विदाग्यस्य 
भागख। 

अनन्तरः दितीयां टः िियेोनस्याथात् खखपरिजनानुसारेण शिमि- 
योनवेषीवानां बभूव । ते भ॑ग्या भूनि विह्धदावंशेन भोग्धावा भूमे 

२ म॑ध्य आसोत् । तस्या भमेमध्य रमानि नगराखासन वेर्धवा रेवा 
५ मालाद्ा इत्सरश्ियालं बाला रख्त्समम् इलतोालद् विथलं इदम्भा सिक्तग 

६ वेतमकावोातं इदत्सरसुघीमं वेतलिवायोतं सारुूहनच्च, ङमानि उयोदण्र 
७ नगराणि तेषां ग्रामाश्च । खपरम् रेनं रसिम्माणम् रखयरम् साग्रनच्च, 
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४०२ चिद्दाश्रयपुस्तकं | १९ अध्यायः । 

इमानि चत्वारि नगराणि तेषां ग्रामाख। खपर' वालतवेरं द्च्तिण- ८ 

देशस्थं रामतच्च यावत् तेषां नगराणां चतुदि क्स्थाः सन्य रामाः, इति 
खखपरिजनानसारेण शमियोनवंशीवां शस्य निण्यः । शिमियोन- ९ 
वंफरेन भोग्येवा भूमि विंह्ृदावंशेन भोग्धावा भुमे मध्य आसीत्, यते 
विद दा वंश्एस्यां शएस्तस्य प्रयोजनाद् अधिक आसोत्, अतः शिमियोान- 

वं शस्तेन भेग्याया भममध्ये भोग्यभमिं लब्धवान् | 

अपरं टतीयांष्रः खखपरिजनानसारणसिव्लनवंशस्य बभव। सा- ९० 

रीदं वावत् सिवृलनवंशौयभाग्यायाभमे निणयायं। तेषां सीमा पिमं ९९ 

अयात् मरियलादिश्रं गत्वा दव्वेणतं प्राप्य यभ्चियामस्य सम्मुखस्थां सरितं 
यावद् गच्छति। अपरः सारोदतः पुव्बेदिष्रमथात् खूर्व्यादयदिशं परति १९ 
परारत्य किषूलाततावेरस्य सीमां यावद् गच्छति, पञ्चाद् दाविरुतं 

यावत् निगत्य वाफिवम् उत्थाय गच्छति । अपर तस्मात् प॒व्वदिशंगत्वा १३ 

गातद्ंफारेण ख्तकात्सौनं यावद् गत्वा रिम्माणमिधिवोरुं नेयद्च यावद् 

गच्छति । सा सीमा उत्तरदिश्िततस्थानं वेषयित्वा इन्नाघोानं प्रगच्छति ९५४ 
यिप्तदेलापत्यकायाच्च तस्या अन्त आस्ते । अपरः तेषां कटतं नहलालं १५ 

शए्तिणं विदाला वेतलेदमच्च साकल्यते दादश नगराणि तदीयमग्रामा- 

चासन् । इति खखपरिजनानुसारात् सिवुलुनवंष्ेन भाग्याया भूमेसत- १९ 
दैयनगराणां ग्रामागाच्च निणेयः। 

अनन्तरः चतुथोंश इषाखरवंश्स्यायात् खखपरिजनान सारेगेषाख- ९७ 
र्वश्रीयानां बभृव । तेषां भूमे निण्योयं, यित्रियेलं किषु्लोतं नेमं ९८ 

पारयिमं एीयानम् अनरतं रव्वीतं किश्यानम् ख्वसं रेमतम् २९ 

रेनगन्नीमम् रखोनदद्ा वेतपत्छेषञ्च । अपरः सा सीमा तावर शडत्सोमं २२ 

बैत्षेमशञ्च यावद् गच्छति, य्द॑ननदी तेषां सीमाया न्त आस्ते। साक- २द् 
ल्य त्तेषां घोडष् नगराणि तदीयग्रामाख्च। इति खखपरिजनानुसाराद् 
इरवाखर वप्रेन मोग्याया भूमेस्तदीयनगसराणां य्रामाणाच्च निशेयः। 

अनन्तरः पञ्चमाः खखपरिजनानुसारादट् अशेस्वंश्रस्य बभूव | ९४ 
तस्य सीमया जिर्योयं, डिल्कतं हली वेटनम् अच्तफम् अ लम्मेलकम् ९९ 
अमियादः मश्ियलच्च सा सीमा पञ्िमदिश्ि कम्मिलं शोदारलिवनाच् 
प्राप्राति। अपरं र्य्यादयदिशि वतदागोानं प्रति वकौभवय सिव्लनं ९७ 

यिप्तदहलापव्यकाञ्च यावत् प्रगच्छति उत्तरदिशि च वघेमकं न्यीयेलच्च 

परात्नाति, तता वामदिशि कावुलम् इत्रोणं रिद्ावं दम्मानं कान्नाञ्च रन 
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१९ ध्यायः । विदहेा्रयपुस्तकं । ४०३ 

९९ प्रगत्य मदासीदोानं यावद् याति। अनन्तरं सा सीमा वक्रौभूय रमां 

सारनामकंदुराकमं नगरच्च यावद् गच्छति। अपर सा वक्रौग्डव दोषां 

गच्छति, खच्तीवदेएम् आरभ्य समृद्रस्तस्या अन्त अस्ते | अपरम् उम्मा 

अपोकां रिदहावच्च साकल्यतस्तेषां दाविति नगराणि तदौयम्रामाख। 
९ इति खखपरिजनान्साराद् अश्रवं शेन भोग्याया भूमेस्तदीयनगरागां 

ग्रामाणाच्च निगयः। 

रर अनन्तर षाणा नत्तालर थात् खखपरिजनान्सारेण नप्तालिवंशोयानां 

२२ बभूव । तेषां सीमा हेलप सानन्नीमस्य समीपस्थम् अलान्रच्तच्चा- 

रभ्य अदामीनेकवेन यव्नियेलेन च लक्तमं यावद् गच्छति यद्ननदी 

२४ च तस्या अन्तभाग आत्ते । अपरः सा सीमा पञ्िमदिशं पराव्य 
अस्रोततावोरः गत्वा तस्माद् ऊकोकां प्रगच्छति दच्तिण्पाश्च सिवृलूनं 
पञ्विमपा्चं आरं सूादयदिशि च यदंनसमीपस्थां विद्कदां घाप्रति । 

२५ अपरं प्राचीरवेष्धितानि नगराणीमानि, सिदिमं सेर इमातरक्ातं 

२७ किन्नेरतम् अदामा रामा दत्छोरः केदण्म् इद्रियी रोनदात्सोरं 
दन विरोणं भिग्दलेलं हारेमं वैयनातं वेतष्रमश्च । साकल्यतस्तेघाम् 
द९ ऊनविंशति नगराणि तदौयग्रामाच्च । इति खखपरिजनानुसारात् 

नप्तालिवंश्टेन भोग्याया भूमेक्तदीयनगरागां ग्रामागाच्च नियः | 

४० अनन्तरं सप्तमांशः खखपरिजनानुसारेण दानवंशोयानां बभूव । 
४९ ते भाग्याया भूमे निगयोयं, सरिवम् इटायलम् ररद्रोमणं एलव्वीमम् 
४४ अयाल्लानं वितला ख्लोनं तिन्नाया इकोाणम् इल्तिकी गिव्वियोनं 

४९ वालतं चिद्धदं विनेविर्कं गातरिम्मोणं मेवकानं रक्तोानं याफोाः सम्म. 

४७ खस्था सौमा च । दानवंश्ीयानां सीमा तेषां प्रयोजनःद् अल्पासीत्, 

अते द्ानवंप्रीया ले्रमस्य प्रतिकूलं यादं गत्वा तन्नगरः वे चक्रस्तचत्य- 
लोकांश्चासिभि हंता तेषां देष्मधिकुत्य तन्मध्य ऊषुः खेघां पुर््- 

४८ पुरुषस्य दानस्य नामानुसारेण ले्मस्य नाम दानं चकु) इति 
खखपरिजनानुसारादट् दानवंष्रेन भोग्याया भूमेक्लदीवनगसाणं 

ग्रामाणाच्च निणयः। 
५€ इत्यं खखसीमानुसारेणाधिक््तः तेद्विभजने समाधित इखायेल्. 
५० वं्राः खेवां मध्ये नृनचतेन .विद्ाग्रयेन भेग्यां भूमिं तस्मे ददुः ते 

परमेश्वर स्याज्ञया तेन याचितं नगरम अयाद् इपयिमपव्वतस्थं तिम्नत- 

५९ सरं तस्म ददुः, ततः स तन्नगरं निम्माव तन्मध्य उवास। इत्थम 
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इरलिवासरोा याजका नुनसुता विदश्य इखायेल्वंशस्याधिपाख्च शौला 
परमेश्वरस्य सम्मुखे समाजावासस्य दारसमीपे गुटिकापातेन सन्वघाम् 
अंशान् निर्णीय देशस्य विभजनं समापयामासुः। 

॥ 
० विंशऽध्यायः। 

१ आञ्रयनगराणि निरूपयितुम् दञखरस्याज्ञा ७ तेषां निरूपणच्च । 

अनन्तरः परमसो विद्धोश्ुयं जगाद, त्वम् इखायेल्व्ेभ्यः कथय, | 

अदं यान्धाञ्यनगररयि मूससा युष््रान् ऋदिद्धवान्, युवं खाथे 
तानि निरूपयत। तेन यः कश्चिद् दठाद् अच्ञानता वा नरु दन्ति, स 

ततस्थानं पलायितुं शच्यति तानि नगराणि शोणितपातस्य प्रतिफलदातू 

स्च्ताथै युष्माकम् आखयस्थानानि भविष्यन्ति । अपर तेवां किमपि नगरं 

पलायिते न्ता नगरद्वारस्य विचारस्थान उपतिषछन् नगरस्य घ्राची- 
नानां कगगेचरे खकाय्थं ज्ञापयिष्यति,तदाते तं नगरमध्ये खेषां समौ- 
पमानीय खेषां मध्ये वस्तं स्थानं तस्मै दास्यन्ति । अपरं शोणित पति- 
फलदातरि तस्य पश्चाद् अगते ते तस्य इस्ते तं नर हन्तारं न समपंचि- 
स्यन्ति वतः स ऋच्ञानता निजसमीपवासिनम् अबधोत् युवं तं षति 
देषं नाकरोत् । अतः स यावद् विचारा समाजस्य साच्तात् नोम- 
तिष्टति, अथत् तत्कालीयघधानयाजकस्य मरुणं न भवति तावत् स 
तस्मिन् नगर वत्छति । अनन्तरं स नरइन्ता खं नगरः खं ्टहच्च 

अधाट् यन्नगरात् पलायितस्तन् स्थानं पु नयोस्वति । 
ततस्ते नन्नालिपव्वैतख्छं गालोलदेशस्थं केद एम् डपुयिमयव्वेतस्थं शिखिमं 

विद्धदापव्वेतस्थै किरि यचव्वञ्चायेता हित्रोगं निरूपवामाखः। तथा पुत्वै- 
दिशि विसैदयःसमीपसख्ययदनपारे रूवेणवं शस्य दे मध्ये सममूमे स्थितं 
वेत्छरं गाद वंशस्य दे मध्ये गिलियदस्थं रमेतं मिनशिवंशस्य देषमध्ये 
वाग्णनस्थं गोलनच्च निरूपयामासुः। यः कचिद् अच्ानता नरं दन्ति 

स यथा तच प्रलायेत यावच समाजस्य समीपे तेन नापस्यातव्यं तावत् 
सशितप्रतिफलदातुः करेण न इन्येत, तद थेम् खतानि नगराणेखायेलः 

समस्तवंश्रस्य तन्मध्ये प्रवासिनां विरेशौवानाञ्च छते न्धरूप्यन्त । 
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२९ थ्यायः। विद्र यपु स्तक | ४०५ 

९९ एकनिंशेाऽध्यायः । 
९ ल्ेविवंशस्य छते नगरनिरूपणं « ददाराणवं शस्य छते नगरनिरूपणं ₹० किड्दात- 

= 1 = "£ न [रे चि 

वंशस्य छते नगरनिरूपणं २७ ग्न वंश्स्य रतं नगरनिरूपणं १४ सिरारि वंशस्य 
छत नगरनिरूपणं ४२ विभागस्य समास्चिख । 

९ अनन्तरं लेविवंइस्य मुखयनरा इलियासरस्य याजकस्य नुनसुतस्व 
२ विदाशयस्येखायेलवंग्रणनां प्राचीनानाच्च समोपमागमन् | ते किनान- 

देशस्थष्ीले तान् जगदुः, अस्माकं वासां नगराणि पशुनां छते 
तदीयपरिसरांखासूभ्यं दातुं परमेखसो मूससा युष्रान् आज्ञापयत् । 

३ तत इखायेल्वंष्णः परमे्रस्याक्या खेवां मोग्यभूमेमेध्यात् लेवि- 
४ वंशीयेभ्यो निस्रलिखितानि नगराणि तेषां परिसरं ददुः किह्ा- 
तीयचंश्णस्यां शस्य निणयोयं । लेवीयानां मध्ये याजकदहारोाणस्य वप्र 
गुटि कापातेन विद्धदाशिमियोनविन्धामो नवं शेन्यस््रयेोद ए नगराणि लेभे। 

५ किहातस्यान्यवंष्यो गुटिकापातेन ूगुयिमदानवश्णभ्यां मिनश्एिवंश- 
६ स्याद्धाच दश नगराणि लेमे | गेष्यनवंश्ति गुटिकापातेन इषाखराेर- 

नप्तालिवंष्टेभ्यो वा्णनयस्थात् मि नश्ििवंशस्या डच चयोदष्रा नगराणि लेभे। 

ॐ भिखारिवंश्ख खखपरिजनानुसाराद् गुटिकापातेन रूवेणगादसिवृ- 
र ललृनवंषेम्यो दादश्नगसाणि रेभ। परनेखसे मूससा यथादिदवान् 
तयेखायेलवं श्ण निस्नलिखितानि नगराणि तेषां परिसरांञ ददुः। 

९ ते यिह्दवंशस्य शिमियोानकवंश्स्य च श्धूम्या रतानि वच्छमाण- 

९० नगराणि ददुः । तानि लेविवंशोयानां मध्ये किद्ातीयवंष्यिद्धवानां 
हारोणसन्तानानां बभूवुः, यतत्तेवां प्रथमांश आसोत् । अनाकस्य 

९९ पितुरवेस्य नगरम् अर्थाद् विह्धदापव्वेतस्थं द्दितरोगनगरं तस्य चतु- 
९२ दिक्स्थः परिसर्श्च तेभ्धोऽदायि । किन्तु तस्य नगरस्य च्तेचं तस्य 
९२ ग्रामाख् वंशमोग्यग्छम्बथं विफुन्ेः ख॒तावकालेवाय दत्ताः। अता याजक- 

हारोणस्य सन्तानेव्य इमानि नगराणि दत्तानि । नर्इन्तुराञ्चयनगरः 
९४ हतां तस्य परिसरख लिवना तस्याः परिसर्श्च, यत्तीरः तस्य 
९५ परिसरख्च, इषश्टिमायं तस्य परिसर्श्च, दालोनं तस्य परिसर्खदिवीरः 
९६ तस्य परिसरख, रेनं तस्य परिसरख युटा तस्याः परिसरख्च वेतशेमश्ं 

तस्य परिसर, अनयेोदंयोावशये भूमिमध्याद् रुतानि नव नगराणि। 
९० अपरः विन्धामीनवंशस्य श्दमिमध्याद् गिषिवानं तस्य परिसस्ञच, भवा 

९८ तस्याः प्ररिसरखच, अनायातं तसय परिसर्ख, अलमोानं तस्य परिसर, 
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४०६ विदह्ाशूयपु स्तक । २९ अथ्यायः। 

खुतानि चत्वारि नगराणि । साकल्येन चयोादश नगराणि तदीयपरि- ५९ 

सराख इहारोणवंश्रौययाजकानां बग्छवुः। 

अपरः किद्धातवंश्रीवलेवीयेभ्योऽथात् किदातवंशस्य शेवलाकभ्य डमु- २० 
विम् वंशस्य श्मिमध्यात् कतिपयनगराणि दत्तानि। तानीमानि, नर- २१ 

इन्तुराश्रयनगसम् इफुयिमपवेतस्थं शिखिमं तस्य परिसर, गेषु 
तस्य परिसरख, किवसयिमं तस्य परिसरश्व, वैयोरोणं तस्य परिस- २२ 
स्ख, खुतानि चत्वारि नगराणि । अपरः दानवंशस्य श्मिमध्याद् ९२ 

डलतिकी तस्याः परिसर गिव्वियोानं तस्य परिसर, अयालोानं तस्य ९४ 

परिसरख गातरिम्माणं तस्य परिसरञ्,खतानि चत्वारि नगराणि। 

अपरः भिनरेरवंश्रस्य भूमिमथ्यात् तानक तस्य परिसर गातरि- ९५ 
म्माणं तस्य परिसर्ख, रुते दे नगरे। साकल्येन द्र नगराणि तेषां २६ 

परिसर किदातीयशटषवश्स्य बभृवुः। | 
अनन्तरं खखपरिजनानुसाराट् गेशानवंशीयेभ्यो लेवौयेभ्य इमानि २७ 

नगराणि दत्तानि, मिनश्टेरडंवंशस्य भूमिमध्यात् नरुइन्तुराञख्चयनगरं 
वाणश्नस्थं गलनं तस्य परिसरख विद्िरा तस्याः परिसर, ख्तेद् 

नगरे । अपरम् इषाखस्वं शस्य भूमिमथ्यात् किशियिनं तस्य परिसर २८ 
द्ाविर्तं तस्य परिसर्खख, यममृतं तस्य परिसरख, रोनगन्नीमं तस्य ९९ 
परिसर, रतानि चत्वारि नगराणि । अपरम् आशेरवंशस्य भूमि- ३० 
मध्छात् सिशरियल तस्य परिसर अब्दानं तस्य परिसरख हिलकतं ३९ 

तस्य परिसर रिद्ावं तस्य परिसर, इमानि चत्वारि नगराणि । 

अपरः नप्तालिवंशश्य भूमिमध्यात् नर न्तुराश्रयनगरं गालोलस्थं कद ३२ 
तस्य परिसर हम्मोातं तस्य परिसर दारः तस्य परिसर कत्तेनं 

तस्य परिसर, रतानि चीणि नगराणि । साकल्येन योदश नगराणि ३ 

तेषां प्ररिसराख खखपरिजनानु सारेण गेश्नवंश्रस्य बभूवुः | 
अनन्तरः खखपरिजनानुसारात् मिरारिवंशीयेभ्योऽथाद् अवशि्ट- २४ 

लेविवंशेयेभ्य समानि नगस्णि दत्तानि। सिवृलूनवंशस्य भूमिमध्याद् 
यभनियामं तस्य परिसस्ख कातता तस्याः परिसरख्, दिम्ना तस्याः परि- २५ 

सरखख, नहलोालं तस्य परिसर, रखतानि चत्वारि नगराणि । अपरं ३९ 

रूवेणवं रस्य भूमिमध्याद् वेत्सरः तस्य परिसरख यसं तस्य परिसर 
किदमोातं तस्य पररिसरश्च मेपातं तस्य परिसरख, रतानि चत्वारि नग- २७ 

सराणि । अपरः गादवंशस्य भूमिमध्यात् नरुहन्तुराश्रयनगरं गिलियदख्थं रर 
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२९ रामेातं तस्य परिसर मदनयिमं तस्य परिसरश्च हिष्वोणं तस्य 
४० परिसर, यासेरः तस्य परिसर ख, चत्वार्येतानि नगराणि । साकल्येन 

दादश नगराणि खखपरिजनानसारात् मिररिवष्नाथाद् खवशिद्ध- 
४९५ लेविवंशौयेलव्धानि । साकल्येनेखायेल्वंप्रोयानां भमिमध्ये लेविवंश्यै- 

४२ यानाम् अदचत्वारिश्रत्नरगराणि सपरिसराणि बभूवः वेषां सव्वघां 

नगराणां मध्य रख्ककस चतुदित्ततदौीवपरिसर खआसीत्। 

४२ इत्यपरमेश्वर इखखायेलवंशोयानां पुव्वपुरुषाणां समीपे यं देम् अधि 

श्रपयमकरोत् तं छत्खं देश्रं स तेष्णा ददो, अपरः ते तमधिद्त्य तत्र वासं 
४४ चक्रः| परमेखर स्तेषां पुव्वपरुषाणां समौपे यथा शप्तवान् तथव चतु- 

दिच्च तेभ्यो विशखामं ददो, तेषां एच णां मध्ये कापि तेषां सम्मले स्थातुंन 

४५ श्राण्राक, परमेशखर स्तेषां सव्वान् रिपृन तेषां हस्तगतान् चकार | इखा- 

येलवंष्रमधि परमेखरस्य यति मङ्लायकानि प्रतिश्चतवचनानि तेषाम 

खुकमपि निष्फालंन बभूव, सव्वमेव सिषेध। 

9 ऋ 

१९ दाविश्णऽध्यायः। 
९ प्राक्नाशिषः साद्धवंशद्रयस्य पारगमनकथयनं « यदेनतटे वेदिनिम्माणं १९ वेद्या वान्नं 

श्रत्वा असन्तष्यखायेललाकं दूतानां प्रेषणं २९ दूतान् प्रति तेषामत्तरं २० तान् प्रति 

पोनिदसस्य कथनं २९ तषा प्रतिवचनं अला दूखायस्लवणस्य स॒न्तष्िः। 

९ अनन्तरः यिद्धोष्योा रूवेणवशं गाद्वंप्ःमिन्टेरद्धेवंश्रद्धादय जगाद 

₹ परमेश्वरस्य सवका मूसा युष्रान् यद्यदादिष्त् तद् यश्राभिः सिम्, 

र अदच् यद्रान् यद्यदादिशं यद्माभिस्तचापि मना निदितं नङदिन- 

मारभ्याद्य यावद् युयं खस्भ्रात॒न् न त्यक्वा खप्रभाः मरमेखरस्याज्ञा 
४ पालयथय। इदानीं यष्राकं प्रभः परमेश्वरः खप्रतिज्ञानसारेण यश्माकं 

भाग्यो विश्राममद्दात् अत इदानीं यूयं खखवासस्थानम् अथात् 

परमेश्वरस्य सेवकन मूससा दत्तं खेषां भोग्यं देशं यद्नपारं परति 

५ गच्छत । अपरः परमेशरस्य सेवका मूसा युष्मभ्यं याम् आज्ञां वयवस्था- 
च्ोत्तवान् अधुना तदनुसारेणाचरितुं युष्राकं प्रभुपरमेशखरे पेतुं तस्य 
सकलमागण गन्तुः तस्थाच्ता ग्रदोतुं तस्मिन् असक्ता भवितुं सव्व॑न्तः- 

९ करणेः सर्व्व पारख समं तं सेविवुच्चातीव यतध्वं । अनन्तरं यिदोशुय- 
७ स्तान् आश्रिषमुक्ला विससजं ततस्ते खख वासस्थानं जग्मुः । मुसा मिन. 

रड्धवंश्ाय वाश्ने भूमिं दत्तवान् विदोश्रुयख तस्यान्याद्ं वंश्य वदं नस्य 
407 



४०८ चिद्ाश्रयपुसतकं | २२ ऋथ्यायः। 

पञ्छिमदिशि खब्बातुणां मध्ये भूमिं ददो, अनन्तरं खखवासस्थानं पति 
तेषां विसजंनकाले विहाशुयस्तान् आश्िषमुक्ताजगाद, युयं पसुरूप्यखणं- न 

पित्तललेादवस्त्रादीनि प्रचरधनानि समादाय खखवासस्थानं पनयोत, 
ययं रिपभ्या लोहितानि व्याणि खखभ्वाटभिः सादं विभज्य गरह्ीत। 

ततो रूवेणवंप् गादवंद्ाः मिनणटेरदंवंश्खेखायेलवंशं विद्धाः « 
किनानदे शस्यश्ये लेः प्रतस्थिरे, मृसाः परमेखरस्याज्या त भाग्यं यं देशं 
तेभ्यो दत्तवान् खेघां वंश्रभोग्ं तं गिलिवददेशं परति याचां चक्रिरे। | 
अनन्तर किनान् दशस्थं यडंनप्रदेग्ं पाप्य रू वेवं गाद वंश्ये मिनशटेरं- ९० 
वे श्र तच यद्द॑नस्य समीपे डहदातिम् रकां वेदिं निम्ममिरे। अपरः ११ 
पश्यत, रू वेणवंश् गाद वंशे मि नप्र वश्च किनानदेशस्य सम्सखे व् 
नस्य प्रदोष इखायेल वंशस्य पार्यानस्थाने वेदिमेकां निभ्मितवन्त इति 
वच इखायेलवंश्टः शुखाव । इखायेलवं ग्रेन तस्मिन् ख॒ते तेषां प्रतिक्रूलं १२ 
योद्धं गमनाथं इखायेलवं शस्य सव्वेसमाजः शलो मिलितः। अपर ९२ 
रूवेणवं शस्य गाद्वंश्रस्य भिनष्ोरुद्धंवंशस्य च समीपम् इलियासरस्य 
याजकस्य युच्तः पीनिसस्तेन साद्ध॑म् इखायेलः समस्तवंश्नाम् खकतेको १४ 
ऽधिप श्यं दशाधिपा इखायेल वंशे गिंलियददेशं प्रहिताः, ते ऽधिपा 
इखायेलवं्रीयसदहखलाकानां मध्ये खखपिटटवंश्स्य स॒ख्या आसन् । 
अनन्तरः ते गिलियददेषश्टे रूवेणवंश्स्य गादवंशस्य मिनशर्डंवंशस्य १५ 
च समीप्रमागत्य तान् इति वचा जगदुः, पर्मेश्रस्य सव्वः समाज ९९ 
इति वाचं वदति, युवम् द्य परमेशखरस्य प्रातिकूल्येनाचरितुं यज्ञ 
वेदिनिम्माणेन परमेश्वरस्यान्गतेः परावत्तेमाना इखायेल रंशरस्य यद् 
अपराभ्रुथ, वु्राकं तस्वापराधस्य किं कारणं? परमेश्वरस्य समाजमध्ये ९७ 
येन महामारी जाता यस्ाच वयम् अद्यापि न परिष्कुंतास्तत् पिवो- 
रीयपापं युष्राभिः किं लघुतरं बुध्यते? इति हेता युयं किम् अद्य १८ 
परमेखरस्यानु गतेः परावत्त्वे? युष्माभिर्द्य परमे्रस्य प्रातिक्रल्येना- 
चरितेखः स डखायेलवं शस्य सव्वं समाजं प्रति कुदो भविष्यति । वद्ाकं १९ 
वंश्मोग्यो रेष्टो यद्यश्वि भवति तहिं पारः गत्वा परमेशखरस्यावास- 
विष्टं परमेखरेगाधिकछतं देशम् अग व्यास्माकं मध्ये खे भौग्धां 
भ्रमिं गरह्णीत; किन्त्वस्माकं प्रभोः परमेशखस्स्य यज्ञवेदिं विना खेधां 
छत ऋन्ययज्वेद्या निम्भाकेन परमेश्वरस्य प्रातिक्रल्येनासाकच् प्राति- 
करल्येन माचरत | शप्नव्यमधि सेरदसुतेनाखनेनापरादधे इश्वरस्य २० 
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२२ ध्यायः | यिद्धा्रयपुस्तके | 8०९ 

कोधः किम् इखायेलः सव्वसमाजं प्रति प्रकाशित नाभवत्? इति 
कारगात् स मनुष्यः खपापेन कवलम रख्काको विनद्धा नाभवत्। 

२९ ततो रूवेणवंशगाद्वंष्मिनण्रोरद्धवंश्ण रखायेल्वंग्रौयसदहखपतीन् 
, ९२ प्रतिजगदुः, प्श्टणां प्रभुः परमेचखरः प्रश्ण प्रभुः परमेश्र रव तव्जा- 

नाति, अपरम् इखायेल्वं प्रापि तज ास्यति, यदि परमेश्चरस्य प्राति- 
कल्याद् अपराधेदया वा तत् कम्मास्भाभिः छतं तदि भवान ्यद्यास्मान् 

र्दे मा चमतां | परमेन्वसर्स्यानुगमनात् परावत्तितुं तदुपरि दामं नवेदयं 

मङ्गलायकबलींखोत्खष्टु वा यद्यघा वच्छवदिर्स्माभि निरमायि, तदि 

२४ परमेश्वरः खयं तस्य फलं ददातु। तत् कम्मास्माभि भयात् छतं, 
९५ अथाद् इखायेलः प्रभुणा परमेश्वरेण सद युद्धाकं कः सम्बन्धः? हे 

रूवेणवंश हे गादवंश वुद्याकमस्माकच्च मध्ये परमेखरो .यद्नसरितं 
सीमां छतवान् अतः परमेखरे यु्माकं किदो नास्तीति वाचं भा- 
विकाले युद्यत्छन्तानाच्ेट् अस्मत्सन्तानान् वदेयुः, चेच युद्याकं वंश 

२९ ऽस्माकं वंशं परमेच्राल् मतिं व्याजयेदिति भवाद् वयम् उक्तवन्तः, 

वयं वेदिमेकां निम्मातुम् उद्यमं कस्वाम, हामं वा बलिं दातु तां 
२० निम्मोमेति न दि । किन्तु दामबलिभि मेङ्गलाथ॑वादिबलिभिचख परमे 

खरस्य साच्तात् तं परिचरितुमस्माकम् अधिकार आस्त डति प्रमाणाय 

सा वेदि युश्राकम् अस्माकञ्च मध्येऽस्मत्त परचास्मदंश्योख मध्ये 
साच्तिणी भविष्यति; तेन परमेश्वरे युश्राकं केप्यंशत नास्तोति वाचं 

२८ भाविकाले वुश्राकं व॑शटाऽस्माकं वंशं वत्तं न शच्छति । अपरः वयं कथित- 
वन्तस्ते यदि भविष्यतकाल अस्मान् अस्माकं वंशं वा वाचमिमां वदेयुः, 

तिं वयं वदिष्यामः परमेशखरीवयज्वेद्याः समानाछतिं वेदिमिमां 
निरीच्ध्वं सा चस्त्प्वपुरुषे निभ्मिता दामादिब्रलिदानार्थिंका न ददि, 

९९ किन्तु सा युश्राकम् अस्माकच्च मध्ये साद्तिणी विद्यते। वयं यत् खेषां 
पभोः परमेश्रस्यावासस्य सम्मुखस्थितां तस्य यज्ञवेदिं विना लोम- 
नवेद्यबलिद्ानायिकाम् अन्यवज्नवेदिं निम्मातुं परमेखरस्यानृगमनाद् 
अद्य परावत्तमदह्ि परमेश्वरस्य प्रातिकूल्येनाचरेम वा, इत्थं माभवतु। 

तदानीं याजकपोनिदहसस्तस्य सदह वत्तिनः समाजाधिपा इखायेल- 

वंश्रस्य सदखाणाम् अधिपाञ्च रूवेणवंश्येन गादवंशेन भिनष्ेरद्वंपेन 
२९ चोक्तान्धेतादृशएनि वचांसि निशम्य सन्तुष्टा बश्चूवुः। याजकेलियासरसय 

खतः पीनिहसे रूवेणवंशं गाद वंश्रं मिनशेरुडंवंश्च्च बभाषे परमेश्वरो 
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४९० चिदा ग्रयपुस्तकं । २२ अध्यायः 

ऽस्माकं मध्ये विद्यत इति वयमद्याजानाम, यते युश्राभिः परमेश्रस्य 

किमपि नापराद्वम् अपरः युयम् इदानीम् इखायेलवंश परमेशरस्य 
कराद् उद्ंतवन्तः। 

च्नन्तरः याजकेलियाससर्स्य सुतः पीनिहसेोऽधिपाश्च रूवेणवं पस्य २२ 
गाद् वं्र्य च समीपाद् गिलियद देश्णत् किनानदेशं पयागत्य डखायेल- 
वंशं तेघामुत्तरस्य वान्तो जगदुः। तत इखायेलवंप्ास्तेन तुष्टिं गत्वेखायेल- २१ 
वंश्ानाम् ईखरस्य धन्यवाद चकिरे, रूवेश वं स्य गाद वंशस्य च निवास- 
देष विनाशयितुं युद्धाय गमनस्य पुनः किमपि न बभाविरे। अनन्तर २४ 
रत्वेणवंप्ा गादवंश्ख तस्या वेद्या रदः (साच्तिणीति) नाम चकरुः, 
यतः परमेश्वर ख्व प्रभुरसि, सासाकं मध्य रुतस्य साच्तिणो भविष्यति, 

न (9 
२३ चयाविंशाऽध्यायः। 

मरणात् पूव्वेम् दखायलः सव्ेवंश्णन् प्रति यि देप्यस्य कथनं । 

दव्य परमेश्वरेण इखायेल वंशाय तस्य चतुदिच्तु स्थितेभ्यः सकल- १ 
स्प्यो विश्रामे दत्ते बङ्कालात् परं चिद्ाश्रूयेो ब्धवयस्काढ्डोा 
श्रत्वा स्वान् इखायेल् वंश्रान् तेषां प्राचीनान् अधिपान् विचार्कान् 

सेनापतीं खादय गदितवान अदं बङवयस्कोा जरनभवं । युष्माकं 
पणा परमेशखरेण व श्राकं साच्ताट् खता जातीः प्रति यद्यत् कम्माकारि 

तद् यश्राभि लाचनेरदशि युश्राकं प्रभुः परमेरः खयं युद्राकं पच्तीयोा 

भवन् अयुदधत् । पश्यत यद्नमारभ्य पञ्िमदिक्स्थं महाजलधिं 
यावद् वा जातयो मयोच्छिन्रा याच्ावश्ि्टाः सन्ति, तासां देशान् 
अददं युश्राकं वंश्रानुसारेण गुटिकापातेनांश्ितिवान्। अपरं युष्माकं षभः ५ 
परमेश्वरो यु्राकं सम्मुखात् तास्ताडयिव्यति युश्राकं दृषिगोचरादट् 
दूर्यिष्यति च, अपरं यूयं खेधां प्रमोः परमेश्वरस्य वाक्यानुसारेण 
तासां देशान् धिकरिष्यथ । अता यूयं मूससे यवस्थाग्रग्थे लिखितं ९ 
सकलवाक्यं ग्रहोतुम् खाचरितुच्चातीव दृएमनसा भवत, तस्य दच्िणं 

वामंवा प्रतिन परावन्तध्वं | अपरं युश्मन्मध्य वशिद्धानाम् खतदेशस्थ- ऽ 

जातीयानां मध्ये गतायातं मा कुरुष्वं तेषां देवतानां नामान्य॒चारयन्तः 
शधथंन कुरुत तान मा सेवध्वं मा प्रणमत च । किन्त ययम् अद्य 
यावद् यदश कुर्य, तादश सखेप्मा परमश्छर समासक्तास्तिषत । 
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२४ अध्यायः। विद्धोगूयपुस्तकवां । ४१९ 
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१६ 

बतः परमेरो यु्राकां सम्मृखाद् टइती नलवती जातीरदररयत्, अद्य 
यावद् युष्माकं सम्मुखे स्थातुं केनापि न शक्यते। युष्माकम् खकोजने 

रिपुणां सदखजनान् विद्रा वयिष्यति यते युश्राकं प्रभुः परमेछरे युद्रान. 
प्रति खप्रतिच्वानसारेण खयं युश्रत्यच्ते योव्छति । तता युयं खेषां छते 
भ्टशं सावधानाः सन्तः खेषां प्रभा परमेश्वरे पेम कुरुत | नोचेद् यूयं 

यदि प्रात्य युद्मन्मध्ये निवासिभिरेतर वशि भिन्रजातीयः संयज्यष्वे 

तञ्च सह युष्माकं विवाहसम्बन्धा भवति तेषां समीपं युश्राकं युद्राकञ्च 

समीपं तेषां समागमे जायते, तदि युश्राभिरिदं निशितं ज्ञायतां, 
युश्राकं प्रभुः परमेशखरे युश्याकं सम्मुखात् तान् भिन्नजातीयान् टूरयितुं 
निवत्तिष्यते, तेन यश्राकं पभणा परमेश्वरेण दत्ताद अस्माद् उत्तम- 
देशाद् यावद् युयं न लो्ष्वे तावत् ते युश्राकम् उन्माधा जालानि 

कटिप्रहारककष्रा नेचाणां करटकानि च भविष्यन्ति । पश्यत सव्वमव्य 
यन मागण गम्यते तेनाद्याद्ं गच्छामि, खपरः प्रभुणा परमेश्वरेण 

यश्रानधि यति मङ्गलख्चकानि वाक्चान्यक्तानि तेषां नैकस्यापि न्यनत्वम् 
अकारि सव्वाणि सिद्धानि, ख्कमयपि निष्फलं नाश्त्, रत् यश्नाभि 

सव्वान्तःकरणः सव्ववद्िभिचख ज्ञायतां खता यश्राकं प्रभः परमेश्रो 

युश्रानधि यानि मङ्गलदावकानि वाक्यानि जगाद् तानि वधा युद्रान 
प्रति सिडान्यभवन्, तथा युश्राकं प्रभुणा परमेश्वरेण दत्तादस्माद् 
उन्तमदेश्ाट् युष्राकं निराकरणं यावद् यु्रान प्रति खातं स््यमङ्गल- 
खचकं वाक्यं साधयिव्यते। यदा यूयं खप्रभुणा परमेश्वरेणाज्ञापितं 
नियमं लङ्किष्यथ गत्वा चेतरदेवान् सेविष्य्वे तान् प्रणंखथ च तदा 
युश्मान् प्रति परमश्वरस्य कराघः प्रज्वलिष्यति, तस्माद् ययं तेन दत्ताद्- 
समाद् उत्तमद शात् तूण विनच्छय। 

२४ चतुरविंशेऽध्यायः । 
१ सव्वषाम् दखायल्वश्णनां यिदाप्यन मलनंर्संक्पण तषां पूव्नपुरुषाणं पुराटत्त- 

कथनं ९४ तः सद नियमस्थिरोकरणं २९ नियमस्य साच्िण एकस्य पाषाणस्य 
स्थापनं २८ यिदाप्ययस्य मरणं ३२ यूषफस्यास्घ्रां पमश्ान स्थापनम् इलियासरस्य 
मरण । 

नन्तरं यिद्दाश्रूय इखायेलः सकलवं प्रान् शिखिमे मेलयामास तेषां 
पाचोनान् अधिपतोन् विचारकान् सेनापतींश्ाजुहाव, तेन ते परमे- 
अरस्य समत्तम् उपतब्थुः। 
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४१२ चिद्श्रयपुस्तकं । २४ अध्यायः 

तदानीं विद्धागरयः सव्वलाकान् अवदत्, डखायेलः पभुः परमेश्वर २ 
इति वाचं वक्ति, इत्राहीमस्य नाद्ोारस्स्य च पिता तेरह वुद्याकमन्ये 
मून्यपुरूषाखख पूव्वं फरातसरितः पारे वसन्त ₹तरदेवान् असेवन्त । 
तताऽदं चुश्राकं पृव्वेयुरुषम् इत्राहीमं तस्थाः सरितः पाराद् गदीत्वा इ 

किनानदेस्य सव्वैच भ्रमवयामास, अपरं तं बडधप्रजं कन्तुम् डस् हाक 

सुतं अदद्ां। हसहाकाय च याक्रुबम् खधानामवच्च सुता दत्तवान् ४ 
खषानामकस्याधिकाराथं तस्म सयोरपन्पेतं दत्तवान् किन्तु याक्रबस्तस्य 

प्ख मिसरदशम् अगच्छत् । अनन्तरम् अदं म्ससं हारोाणद् पेषित- ५ 

वान्, अपरं मिखीयाणं मध्ये यानि कम्माख्यकर वं तेस्तान् अताड 
अनन्तरम् अदं युष्मान् वद्ष्व्यानयं। तता मया मिसर्दश्टद् यु्ाकं < 

पिटलाकेषु वदिष्कतेषु युयं जलधिं पावित, अपरः भिखीयलेाका 
रथान् अग्धारूएसन्यानि च द्धोता सूफजलधे मध्यं वावद् युष्माकं 
पिटलाकानां पञ्चाद् अधावन् | ततस्तः परमे खरम् उदिण्य प्राथनावां ऽ 
छतायां स मिखीयाणां य॒द्याकच्च मध्ये तिभिरुमस्थापयत् जलधिना तान् 
समाच्छादयच्च, मया मिखीयान् पति यत् कम्माकारि तद् युष्माभि नवै. 
दशि अनन्तरः युयं बङकालं प्रान्तर वसत । ततःपरं यदनःपास्वा- = 
सिनाम इमेारीयाणां देशं यु्रानद्धं खानयं तते युश्राभिः सादं युध्यत्बु 
तेषु मया युषत्करे समपितेषु युयं तेषां देष्म् अध्यकुरुत, इत्यहं 
युष्राकं साच्तात् तान् अखमारयं। अनन्तरं मायावस्य राजा सिप्यारसुता ९ 
वालाक उत्थायेखायेल्वं़ेन सदायुद्यत्, अपरः लोकं प्रदित्य यु्ान् शमं 
वियोर्घ॒तं विलियमं अए्णाययत् । किन्व दं बिलिवमस्य वाक्छे मनो नि- १५० 
धातुं नेच्छ ततः स युय् अश्वि मद दात् , इल्धं मया तस्य कराद् युयं 
मोचिताः। अनन्तरं युद्ाखु वद्नसरितः पारमागत्य विरहे समुष- ११ 
सितेषु धिरीददालाका इमारीयाः पिरिषीघाः किनानीयाः हित्तीया 
गिमाष्ीवा हिव्वीया विवृषघीयाख् लाका युष्माकं प्रतिक्रुलमयुध्यन् तता 
ऽदं यश्ाकं करेष तान् समापयं | अपरमद्ं तान् मारोयराजदया- ९९ 
दोन् यश्माक सम्मखाट् टूरयितुं नीलाङ्गकरमिगणं युश्राकं अग्रेऽग्रे प्रहित- 

वान् ते युग्राकं खड़घेनुभिवा पररजितास्तन्नह्ि। अपर युयं यद्धं ज्रम ५३ 
नाकुरूत तादृशं देशं येघां निम्भा्णं नाकुःरूत तादृशानि नगराणि चादं 
य॒ष्भ्यम् अददां युयच्च तन्मध्ये वसथ, अपरः येवां जःच्ताच्ेचाणं जित- 
छ च्तच्तेचाणच् रपण यष्ाभिनं क्तं तस्य फलंभ्ज्यत। 
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२४ अध्यायः चिद्धा्रयप॒क्तवं | ४१३ 

९४ इदानीं ययं परमेश्वराद् बिभीत, सरस्लान्तःकरणेः सत्यतया च तं 

सेवध्वम् , अपरः यण््रावं पव्वपुरुषा मदानद्याः पारे मिसरे च यान् 

९५ देवान् असेवन्त तान् दूरयित्वा परमेश्रं सेवध्वं। यदि परमेश्वरस्य 
सेवनं यद्माभिर्श्ुभं बध्यते तदहि नदीपारे वसनकाले युद्माक पुव्वपुरूष 

सेवितानां देवानां मध्ये वायष्राकं निवासदशोयरिमारीयः सेवितानां 

देवानां मध्ये कं सेविष्यध्वे तम् अद्येव निणवत, किन्त्वहं मम परिज- 

९६ नाञ्च वयं परमेश्र सेविव्यामद्दे । तता लोकाः परतिजगदुः, वयं यद् 
१७ इतरदेवान् सेवितुं पर्मेश्चरः त्यजामस्तन्माश्ूत् । परुमेचखरोाऽस्माकम् 

श्वरः स रखवास्मान् असरत्पिटलाकांख मिसररूपदासत्वागाराद् 

च्यानीतवान् अस्माकं टद्टिगोचरे मदाचिहानि प्रकाशितवान् अस्माकं 

यात्रायाः सव्वेस्मिन् समये तथा येषां मध्येन वयम् चागतास्तेषां 
श्न्लाकानां मध्ये {स्मान् रद्दितवान्। पर्मेशरोा देशनिवासिन डमो- 

सोयादीन् सव्वलाकान् साकं सम्मुखाद् दूरोरतवान्, अता वय- 

१९ मपि परमेश्वरः सेविष्यामहे यतः स खवेखरः | तते यिदाश्रयो लाकान् 
जगाद, परमेशखरस्य सेवनं यु्भाभिर्शक्यं भवेत् यतः स पविच इश्वर; 
खगेार वर च्तक ईर स युष्राकम् चअा्ञालक्कनं पापच्च न च्ंस्यति। 

९० यदि ययं परमेखरः विद्धायेतरदेवान सेवध्वे तहिस पराद्य य॒ष््ान् 

९९ जेच्छति मङ्गले छते च युश्रान् संदहरिष्यति। अनन्तरं लोका यिद्रं 
९२ अवदन्, नदि, वयं परमेश्वर्मेव सेविव्यामदे। विद्धास्रूयो लोकान् 

बभे युयं परमेखरः सेवितुं तमेव निरुणवत, णख्तस्मिन् युयं खेषां 

परतिकूलं खयं साच्िणाऽश्टूत, ततस्ते जगदुः सत्यं वयं साच्तिणेाऽश्रम । 
९द अनन्तरः स जगाद, वूयम् अघुना खेषां मध्यस्धान् इतरद् वान् दूरयत, 

इखायेलः प्रभुं परमेश्वरम् उदिश्य खेषां मनांसि समासादयत च| 
९४ अनन्तर लाका यिद्दाश्रूवं बभाषिरे वयं खेषां प्रभु परमेश्वर सेविव्या- 
९५ मद्टे तस्य वाक्यं ग्रहोष्यामख । तते यिदार्यस्लस्मिन् 'दिमे लोकैः समं 

नियमं स्थिरीलछत्य शिखिमे तेषां छतं य वस्थां विधिद्च स्थापयामास । 

२९ अनन्तरं यिद्धाश्रूयस्तानि वाक्यानि परमेशखरस्य यवस्धाग्रग्ये लिलेख, 

अपरं रृचन्तं पाघाणंण्रदोता परमेश्वरस्य पविचावाससमीप अलान- 

२७ तरारधः स्थापयामास । अनन्तरः यिहाश्रूयः सव्वान् जनान् जगाद, 
पश्यत पाषायोऽयं अस्मान् प्रति साच्तौ भविष्यति यतः परुमेश्वराऽस्मान् 
यांयां वाचं अवदत् ता वाचः स श्रुतवान् अता यूयं वत् खेषाम् रश्रं 
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४१४ विदहाश्रूयपु तकं । २8 अध्यायः। 

न वच्चयेत तदथंस युद्रान् प्रति स्तो भविश्यति | खनन्तरं यिद्धा- २८ 
श्रयः प्रतिजनं खखभेग्यश्वूमिं गन्तु' विससजं। 

ङतः परः नूनस्य सुतः परमेश्वरस्य सेवका विद्ध्य दष्धिकं शतं ९९ 
ववाणि जीवित्वा ममार । ततो लाका डफायिमपव्वेते गाशभ्टगेरूत्तर- ३० 
दिक्स्थिते तस्य खीयश्चमेः सीश्चि तिन्नतसेरदहे तस्य सश्टानं चकुः । 
तस्य विदाम्रयस्य यावज्जीवनं ये च प्राचीना सखायेलः छते परमेश्वरेण २९ 

छतानि सव्वेकाव्यणि वच्छ चिद्धोशरयस्य मरणात् परम् अजीवन् | 
तेषामपि यावज्जी वनम् इखायेल्वंएः पर मेख र॑ सिषेवे । 

अनन्तरः यां श्चूमिं वाक्रबः शत रूप्यम् द्राभिः शशिखिमस्य पिवुद्देमोरस्य २ 
वंश्णद् अक्रौ णात् तन्मध्य इखायेललाका भिसरत आनीतानि यूषफस्या- 

स्थीनि निदधिरे, अपरं तस्यां भूमे युषफवंशस्याधिकारो बभूव । 
अनन्तरं हारोण्स्य सुत इलियासरोा ममार, तता लोका ङफुयिम- रदं 
पव्वेते तस्य सुताय पौनिदइसाय दत्ते प्रत्यन्तपव्वेते तस्य श्सश्णनं चक्रुः। 
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