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INTRODUCTION. 

(f) E have great pleasure in introducing to the 

Tamil reading Public this Bhagavad Gita Venba, 

one of the gems of Tamil literature hitherto hidden 

amoug the vast heaps of crumbling palm leaf 

manuscripts—a very common sight in the homes 

of many a Pandit in this country. We were really 

fortunate in coming across this Mss. copy of the 

book, with the kind help of Siiman Anbil S. Venka- 

tachariar Avl., for, a study of this work will surely 

convinee the readers that it is an exceedingly fine 

piece of literature —too precious to be consigned to 

oblivion. It is a very faithful and close rendering 

of the Gita written in the simplest possible style 

without at the same time impairing the richness of 

meaning found in the original. Being a highly 

philosophical work the author had necessarily to 

follow one of the numerous commentaries and 

himself a Vaishnava Acharya he has naturally 

followed Sri Ramanuja (Vide Stanza 4 of the
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Payiram). He has tried his best and has almost 

succeeded in his earnest endeavours to bring out 

the force of the original and in places where he 

found any difficulty in choosing apt Tamil ex- 

pressions he has adapted the Sanskrit words them- 

selves. As the Gita is a highly esteemed religious 
work, the author has rightly ‘chosen the sacred 

Venba metre which is generally supposed to be the 

Brahmin among the metres. [f we find anything 

in this Venba which does not, at first sight, corres- 

pond to the original, a close examination reveals 

the same to us as nothing but explanatory of the 

text—in accordance with the Ramanuja Bhashya- - 

adopted owing to poetical exigencies. From a 

literary point of view, we may safely assert, that 

this poem is unrivalled. Asa matter of fact in 

several places the author has excelled the renowned 
Pugalenthi in the ease of diction, flow of style and 

harmony of language. Particular care is exercised 

in using full words only (without torturing them) 
in scanning;——what is called in Tamil ag @79As 
ge. A perusal of the notes for the lst chapter, 
which has been purposely made elaborate will 

clearly show how closely the author has followed
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his Sanskrit original —nay in some places has 

even tried to surpass it. In short, when we pause 

to consider the nghly abstruse nature of the sub- 

ject and the technical limitations of the Venba 

metre, it is certainly a matter for much wonder 

that the author has sueceeded in a» manner which 

nobody else can even dare to approach. 

The author of this precious little gem is the 

famous Vadikesari Alakia Manavala Jeer, otherwise 

known as Sottai Manavala Mamuni as stated in 

the epilogue. Tradition describes his education as 

follows: — this Manavala was always serving Periya 

Vachan Pillai and once, in his 32nd year, when he 

questioned an assembly of Pandits as to what they 
ett tn ee a, ம டட வெயிலில். eee 

1, மாயனருள்சதை மன்னு பொருடன்னை த 

தூய பெரும்பூதூர்த் தொன்முனிதன்--மே.ப 

ககையான் பணவராள மாமுனிவன் சொன்னான் 

சரொகையாரும் லெண்பாச் சுரந்து. 

2, சொட்டை மணலவாளத் தூய்முனிவள் சொற்செறிக்த 

சட்ட மருவக் தமிழ்ப்பாவாற்--கட்டெழில் சர்க் 

கோமா னருள்ேை கூறும் பொருளுணர்வார் 

சீமா னடிசேர்வர் சென்று,
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were discussing, they ridiculed him for his ignor- 

ance by saying Musala Kisalaya” which means a 
“pestle sprout.” In his innocence he believed it to 

be the name of a real book and accordingly intima- 

ted his guru Periyavachan Pillai, who, after a hearty 

laugh over it, explained to him how he has been ridi- 

culed. Immediately he set about in right earnest 

to learn the alphabets of both Tamil and Sanskrit 

literature with the result that he is now reputed 

to be the author of more than twenty works such 

as Pannirayirappadi, Tiruviruttam—-Svapadesam 

and Anyapadesam (an excellent work in every way), 

Tatva Dipika etc. As a retort to the Pandits who 

ridiculed him he has actually composed a poem 

called “ Musala Kisalaya”. That he became a 

great Tamil scholar is clear from the very rare 

grammatical forms and classical phrases which he 

has used in this book itself. His date is not certain, 

but he is believed to have lived soon after Sriman 

Vedanta Desika if not his actual contemporary. 

This work consists of 723 stanzas on the whole, 

divided, according to the orthodox style, into three 

Shatkas of six chapters each. We have now pub-



lished the fist Shatha and the second and thiid 

will follow in due couse 

[n fine, we have to thank Mi Anbil S Venkata 

chatiat for his kindness in pirocwiug tor us this 

vely iaie and valuable Mss and Messis Pandits 

S Swaminatha Alyan and P R Kiishnamachaiar, 

but for whose kind and patient plodding thiough 

the manuseript leaves and the pioof sheets, such a 

cotlect and accwate edition would have been an 

unpossibilhty We are further indebted to these 

two leaned Pandits for the valuable notes added 

ut the end of the book 

SRIRANGAM 

47th September 1906 2. KH. Ralasubrahmanyam.





  

  

  

  

பகவத்ததை வெண்பா. 

பாயிரம். 

கண்ணாநீ பார்த்தற்குக் சாத்தற் இனிதரை௪த 

திண்ணார் திறமருளுஞ் ச ரை யென்ணாரு 
ஈன்பொருளை யெக்சட்கு சாதா வருளுதலாற் 

புன்பொருளிற் போகா புலன். 

மாதவனு மாமாது மாறனுமவண் பூதாவாழ் 

போதமுனி யுர்தர்தம் பொன்னடிசண்--மீதருள 

வுச்சிமேற் சொண்டே யுயர்தசை மெய்ப்பொருளை 
ஈச்சிமேம் சொண்டுரைப்பஜ் னான், 2 
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நாத னருள்புரியு ஈர்ேதை யின்படியை 

வேதம் வகுத்த வியன்முனிவன்--பூதலத்துப் 

பாரதத்தே காட்டும் பபினெட்டோகத் தஅும்பகர்வன் 

சிர்தழைத்த வெண்பாத தெரிச்து, 

வேதப் பொருளை விசயந்குத் தேர்மீது 

போதப் புசன்ற புகழ்மாயன்--$தைப் 

பொருள்விரித்த பூதார்மன் பொன்னருளால் 2% 

தெருள்விரிப்ப னர்தமிழாற் ஜேர்ஈ.து. 

தேயத்சோ ருய்யத இருமா லருள்£தை 

சேயத்கோ ெண்ணெய் நமிறைவித்துத்--தூய 

தெருணூல தேபெரிய தீபத்தை நெஞ்சி 

லிருணூற வேற்றுகேன் யான், 

சுத்தியார் நெஞ்சிற்றர் தொல்கரும ஞானததா 

o § Gur கொன்றை யறநீதுநந்தோ--பத்தியா 

னண்ணும் பரமனா சாணனே ஈர்தேதைக் 

கெண்ணும் பொருளா மிசைந்து, 

ஞானக் கரும ஈலஞ்சேர் கீலையதனை 

யான மனயோசகச் தாராய்ர்திம்-.-கூனமறத் 

தன்னா ருயிருணருச் தன்மையினை சற்தை 

முன்னாரோச் சதோதும் முயன்று,
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உள்ள படி.பிறையை யுற்றெய்த மூற்றறஞ்சேர் 

தெள்ளறிவில் வர்து திகழ்பத்தி--வெள்ள 
சடையாரும் யோகத்தை சாதனருள் €தை 
யிடையாறரோக் தோது மெடுத்த, 8 

கருமமறி வன்பிவற்றின் கண்ணார் தெளிவில் 

வருஞ்சித் தசித்திறையோன் மாட்சி யருமையற 

வென்னாதன் றக வெழிற்கை வேதாந்தப் 

பின்னாரோத தோதும் பெயர்ச்து. 9 

தானமுடன் றீர்த்தர் தவம்புரித லைவேள்வி 

யானமுத லாறு மாமிறைவற்--கேஈயக்த 

தன்மையாற் றன்னகத்தைச சங்கமப யன்றுறத்தல் 

கண்மயோ கத்தின் சணக்கு, 10 

அற்ற முரைக லதுகேண்மி னம்புயத்தாட் 

கொத்றவனை கெஞ்ற் குடியிருத்தி--மற்றொன்றை 
யத்தியா தொனறு மறன்பா னலம்புனை தல் 

பத தியோ கத்தின் படி, 1] 

புலன் பொறியை நீச்இத்தன் புத் தியினிஐ செம்மை 

யலம்புரிவார்ச் குற்றவுயிர் மாட்சி -ஈலம்புனைந்து 

மானயோ க.த்திறையை மன்னுகிலை காண்பதே 

ஞானயோ சத்தி னலம். 12
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பகவத்கதை வெண்பா, 

அத்யாயம் I, 

அர்ஜனவிஷாதயோகம். 
—~ Cae 

கவேணடிடததி வனறி வெறுதத ஈலமிரக்கம 

பூணடவ றைய பொல்லாப புலமெனறு--மீண்டசனற 

சுறறமது நோக்கியே சோகதத தேர்லிசய 

னு, 2௰மயல் சொல்றநுமுத லோதத. 

தன்மஙில மாகு குருடிலததத் தாஞ்சோர்து 

௨ன்மையம ரிசசிததென் மைர்தரு்,55--தன்மையுறப் 

பஞ்சவரு மென்செய்தா ரென்றர்தன் பண்புரைப்பச 
சஞ்சயனுஞ் சொன்னான் சமைர்து. i
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பாண்டவர்க டங்கள் படைவகுத்த பாங்சதனைப் 

பூண்டுமிச சோக்கிப் பொருாமையினாற்--நூண்டுபரித் 
தேரார் வரோணன்பாரற் சென்றடைர்து செப்பிஞன் 

ரூரார் தரியோ தனன், 2 

பாரா ரியனேயிப் பாண்டவர்கள் சேனையினை த 

தாராரும் பாஞ்சாலன் றர்.தமகன்--சீரார் 

மதியுடைமை ரீகொடுக்க வண்மையினார் காக்கும் 

விதியுடைமை பூண்ட வியப்பு. 3 

| வென்றியமர் வில்லாளர் வீமன் விசயனென 

ஈன்றியமா தன்னு ணலம்புனைவோர்-கின்றிசல்வோன் 

வெல்லும் விராடன் (மிகுதோரன் பாஞ்சாலன் 

சொல்லு மளவோ தொகை, | 

மற்றம் பலவரசர் மாரதராய் கிற்னெரார் 

முற்று மபிமனுடன் முக் த.ற்றுட்--பற்றி 
யமர்முயற்றி சேர்வ ரதுகிற்க கேளாய் 

ஈமாமுயற்றி தன்னை ஈயர்து. 2 

பின்னுதல் வேதியனே வெற்றியரை யானுரைச்சேன் 

முன்னு பாட்டன் முயல்சன்னன்--முன்னங் 

இருபனசவத் தாமா விசன்னனுடன் கேளீர் 

நிருபர் பலரு நிறைந்து, 0
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தகட்ட பாலு 
வேறும் பலசூரர் மெய்யே யெனக்காக 

வூறு படவுடல முள்ளுபிர்விட்--டேறு 

நிலையுடைய பல்படையார் நின்றமரு ளென்று 

மீலயுமவ ரெல்லாரும் வருது. 7 

ஈகள்படை பாட்ட னயர்தினி* காச்சவே 
யிகசமைவு போதா தஇிராிற்கு--மங்கவர்சம் 

வீமன் மிகக்காக்கும் வென்றிப் படையமைர்து 

சேம முறுதிபெறுஞ் சேர் த, 8 

வேகப் படைஈடப்பி லெல்லாம் வியர் தமது 

பாகத்தை நீங்காது பாட்டனையே---யேசமா 

யாங்கமர்ச்து சுழ்ர்தே யமர்முகத்து சோக்குங்கோள் 

urna hee Smee பலர், 9 

இல்வா நியம்பு மிகலரச னுண்ம௫ழ்ர் து 

தெஃவார் குருமுதலாஞ் சர்மாட்ட--னெவ்வாறுஞ் 

சல். வரவஞ் செலுத்திஞன் வீடுமனற் 
சங்கு முழங்குவித்சான் ரான். 10 

பின்னும் பலசக்கம் பேரி பெருமூரசு 

தன்னும் பணவமுதற் ஜொல்லியங்கள்---பன்னி 

யறைர்தெழுர்த வர்தவொலி மேலாகு மாழி ” 

நிறைந்தெழுர்த பேரொலிபோ னின்று, 11
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அங்கதற்பின் வெள்ளைப் பு/வியணி தேரின்மேற் 

UT HS Oh மாச௨னும் பாண்டவனு--மோஙகரவச 

சம்கமலர்க் சைசளினாற் றம்முகம்ைத தா. தினா 

ரங்கமலத் தன்னமஅ வாம், 12 

பன்னியசர்ப் பாஞ்ச சனியப் பணவ)த்தை 

முன்னிரு கேசன் முழக்கனொன்--மன்னியபூச் 

தாரார் தனஞ்சயனுச் தன்றேவ தீத்தமெனுஞ் 

ரார்சம். கூதினான் சேர்ச் ௪. 13 

௯ 

பாடார் பவுண்ழ்ரமாம் பாரப் பணிலததை 

Guru விறலவீழ ஞூதினான்-சேடார்ச்க 

வர்தருமன் மைரந்தனனந்த விசயமெனு 

ஈந்தரவஞ் ரெய்தா னயக்த. 14 

அங்கப் பரிஈகுலன் றொல்சீர்ச் சகோடமெனுஞ் 

சங்கத் தரவர் தனைவிளைத்தான்-றுங்சமலர் 
மிச்சமணிப் புட்பகத்தை வென்றிச சகதேவு 

ஜெச்கவெடத் ததினா லுற்று, 15 

வில்லாண்மைக காசிமனும் கென்றிச் சசெண்டியுடன் 
ம ல்லார்பாஞ் சாலனவன் மைர தனுமற்--றெல்லாருஞ் 

சாச்தியுஞ் செளபத் இரனுர் சனிச்தனியே 

வாய்த்ததஞ்சம் கூ.நினார் மற்று, 16
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அக்கடிய பேரரவ மந்தன் சுதரிதயஞ் 

சிச்செனச் தரச் சிதைத்சதே--தொக்கெழுர்து 

வான்றிசையு மண்ணகமு மற்றும் பலவிடமுச் 

தான்றிசழ வோங்கித் தழைத்த. 17 

போர்முகத்தில் வர். தன் புதல்வர் தமைநோக்டுக் 

கார்முகத்தை வாங்கிச் கவித்துவசன்--பார்முகத்து 

நின்றா ரிருபடைக்கு ணீநிறுத்தென் தேர்கண்ணா 

வென்றாங் குரைத்தா னிது, 18 

பொல்லாத வந்தன் புதல்வனுக்குப் போர்முயல 

லெவ்லாரும் வந்திங் கெதிர்கின் --வில்லாண்மை 

யேவருடன் காட்டுதென் ரறேவும் படைமுனையில் 

பாவமையுங் சாண்பனினி யான், 19 

என்று விசய னிசைப்ப வெழிற்சண்ணன் 

சென்றங் கருபடையுட் டேர்கிறுத்தி--ரின்றணியும் 

பாட்டன் றரோணனமுன் பார்த்தனே பல்குருக்க 

ளீட்டம்பா ரென்றா னெடுத்து. 20 

ப$தமுத வாங்கவலும் பார்த்தான் படையிரண்டிற் 

றர்தையர்கள் பாட்டர்சார் தாழ்குருச்கள்--மைச் த 

ருடன்பிறர்தார் பேர ருயர்மாமர் சோழர் 

மடரதையருண் மாமடிசண் மற்று, 21
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(மேலலராய் நின்றெதிரர்த மிச்கபெருஞ் சுற்றமால் 

சாவலரை கோக்டச் சகவுர்தேய--னோவதனான் 
மிச்சகமனம் பேரிரச்ச மேவிப் பிரான்முன்றான் 

றக்சவுரை செய்தான் ஈளர்ந்து, 22 

ஈன்றி புனையு ஈமரெல்லா காளமருட் 
ன்றி வரக்கண்டு கண்ணனே--குன்றி 

மூகஞ்சுவறி மெய்க்கெ௫ முற்றுச் தளர்ச்தென் 

னகம்குழைய ரோமாஞ்ச மாம், 23 

கைர்கின்றுங் காண்டீவம் வீழும் சனன் றடறோன் 

மெய்நர்கின்று தாகுகமிக மாட்டேன்--மைந்கின்ற 

நெஞ்சர் இசைக்கு நிமித்தங் களுந்தீதா 

வஞ்சும் படியா மவை. 24 

தீன்.றமரைச் கொன்ற சமாத்தத் தான் சேரு 

ஈன்றி தனையொன்று சான்காணேன்--கொன்ற 

விசையமுசான் சண்ணனே வேண்டே eras 

மசைவில் வருஞ்சுகமு மாங்கு. be
 

w
e
 

இர்த வுயிரரசு போககக ளாலெமககென் 

ere sama wrat sem வத்திக்கோ--ஈர்தமரா 

மங்கவர்க ளெல்லா மமர்த்தலையி லேநின்றார் 

தீங்களுயிர் வித்தர் தவிர்ஈ்த, 20



706 OL 
|] அர்ஜுனவிஷாதயோகம். 

ததை குருபாட்டர் தம்மாமர் மாமடிகண் 

மைர்த ரவர்மைர்தர் மற்றுள்ள--பர்தத் 

இயன்ற விவர்தம்மை யான்சொல்ல வெண்ணேன் 

முயன்று கொலினுமெனை மொய்த்து. 27 

£வலகும் பேறெனினு முன்னேன் கொலையதனிற் 

பாவுகரைக் காசப் பகைப்பனோ--மேவுன க் 

25 ge புதல்வர்களை யாஙகமருட் கொன்ரெங்சட் 

கெர்தவுசப் புண்டா மினி, 28 

பாவிகளா மற்றிவரைச் கொன்றாலும் பாவமே 

மேவுமெமை யாதலினிம் மே௨லரைச்---சாவகினைர் 

சே.தமுயல் இற்கிலோ மென்சுற்றங் கொன்றிங்சே 

மாதவனே யாம்சுகிட்போம் வந்து, 29 

கோதில் குலஞ்செற்ற குற்றங் குலச்கேஜேச் 

காதி வரும்பாவம் சாணாத--வேதிலர்க 

oP a@art « ளேலு மிஃதறிர்த யார்தவிர்த 

லாஙகசைகை யான வமைவு, 30 

குலககுறையின் மாளும் குலத்தறங்கண் மீது 

விலகு கெறியமுக்கி மேலா--ஈலங்குலைர்.த 

மாதர் நெறியழிவர் வண்ண௰ கெடுமதுவே 

போத ஈரசப் புணர்ப்பு. 31
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மீது மவர்பிதுக்சள் வீழ்வர் மிகுபழியாற் 

சாதி குலதன்மர் தானழியு--மா.தலினா 

னீங்கா நிரயத்து நிற்பவ ஜரென்றுரைக்கும் 
பாங்கார் சுருஇிப் பயன், 32 

ஜயோ பெரும்பாவத் தாற்சமைர்சோ மாதலினான் 

மெய்யோருஞ் சுற்றத்தை வீழ்த் துதலால்-வையோவாச 

சச்தரத்தால் வீண்கையெனைத் தார்தடிவ ரேன்மாற்றா 

ரத்திரத்தா லதே சடன், பப் 

இவ்வாறு சொல்லி யிகல்விசய னம்புடனே 

தெய்வார் சலைபொகட்செ சர்தைதளர்5--தவ்வாறு 

நின்றதேர் மீது நிலைகுலேர்து தானிருந்தான் 

துன்றுசோ சத்தாற் றிகைத்து, ட 

இப்படியார் பார்த்த னெழுந்தபெருஞ் சோகததாம் 

றப்படியார் தன்மையினைச் சரர்ந்ததனை--மைப்படியா 

மாயனருள் 8$தை மன்னுமுத லோத்துரைக்கு 

மேய பொருண்முடிந் த நல்கு, 

வு   



  

  

  
    

அத்யாயம் 2. 

|ஸாங்க்யயோகம். 

SS AS ee a 

மேலிரணடா மோததால் Seucr Qa giiiisnns 

கோலி யுயிருடலின் கூறறிவைகள்-- காலியடன் 

போமாயன் மன்னுயாகள் பொன்றாமை முன்னகமா 

மாமாயன் சொன்னன் மஇூழ்நது. 

தண்கொ எருளாவே சூழ்வுற்ற தார்விசயன் 

கண்க எழு$ர்ச் கலுழியெழ--வெண்குலைர் த 
வண்ணங்கண் டாங்கே மதுசூ தனனவன்ற 

னெண்ணம்கொண்் டீ.துரைத்தா னேன்று, [ 

எத்காலேயுன்னைக் தசாவிடத்கே யிச்சலச்கஞ் 

சத்தானார் சாராது சார்ர்தததா--னித்தாலே 

மேலுலக மில்லை மிகுபழியாம் பார்த்தனே 

Cugynsa Coan sof gr, ட இ
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இர்ச வலித்தனத்தை யெய்தாதே மயீதுன்பால் 

வர்தணை ௮ தல்லகாண் மன்னவனே--குக்தி 

சிறுவனே நெஞ்சிளைப்பாஞ் சிற்றியல்பை நீங்கி 

யுறவதே கொண்டெழுச் யுற்று, 3 

௮ம்வளவி லர்த வருச்சுனனு மண்ணலைப்பார்த் 

செமகையாம் பாட்ட னெழிற்குருவா--மில்வவரைப் 

'பூசிப்ப தன்றிப் பொருவதேதம் பாலென்று 

மாடப் படவுரைத்தான் மற்று, 1 
‘sheets, 

தொழப்படுமமே லோரைத் தொலையா த:வ௫ 

லெழப்படுத னன்றே யிரப்பில்---விழப்படுத் தி 

வஊாய்ந்தபொருள் காமித்த மற்றவரை யக்குருதி 

தோய்ர்ததுவோ போகத்தின் றுய்ப்பு, a 

ஏதறியோஞ் சரிதென யாம்வெல் லவுமாகு 

மீதவர்கள் வெல்லவுமாம் வேறில்லை--பூதலத்தல் 

யா௨மைராக கொன்று லீராதே முடிடின்றே 
மாஃரிவர் போர்முன் னமர்ந்த, (5 

சாப்ப யத் தாற்கலங்கிக் கண்ண தருமமனத்த 

தர்ப்பதிலேன் கேட்கின்றே னுன்னையான்-ர.ற்பரியத 

தே.திறலாஞ் சொல்லது யாலுன் னடியனெனைச் 
சாதியுனைத் தாழ்ந்தேனைச் சாரர்த, 7
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சாலவெதி ரற்றித் தலத்தரசில் வீற்றிருப்பு 

மேலமரர் சாயகமு மேவிடிலு--ஞாலத்தென் 
ளொல்லைப் புலனுவர்,9 அஞ் சோகத்தைப்போச்குவதோ 

செல்லைப் பொருள்சாணேன் யான், 8 

மைவண்ண மாயவனை மன்னன் குடாகேச [ 

னிவ்வண்ணம் வார்த்சை மியம்பியே--தெம்வண்ணல் 

கோலேன்யான் போரென்று சோவிர் தனையுரைத்து 

மேலேதஞ் செய்யான் வெறுத்த, oO 0 

முன்ன மவனை முறுவலிப்பான் போன்மாயன் 

மன்ன ஸனிருபடையில் மத்தியத்தே--யின்னே தன் 

சிர்சை யழிர்தோனைத் தெளிவித்தல் சாரணமா 

விர்தமொழி சொன்ன னெடுத்த, 10 

சோடுக்க லாதவற்றைச் சோடத்தாய் தொல்லறிவி 

லாகப் படிபசால தா௫ன்றா--யோகத்தான் 

மாய மாயிர்களைய மாயா வுயிர்களையு 

மாயுமவர் சோடியா ராங்கு, 1] 

இரையா கியரானு ரிவ்வயிரா நீயு 

முறையா லரசரிவர் முற்று--மறையாலே 

முன்னாளு மின்மையிலை மு.ற்றுமிதன் மேலாகு 

மெர்சாளு மின்மையிலம் யாம். 19 32
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இந்தவுயிர் செளமாரம் யெளவனமூப் பென்பவற்றை 

வர்தவுட னின்று மருவுதல்போ---லர் தவு.பிர் 

வேறுடல மேவதது மிக்கன்ன தாஙகதனைச 

சேறுமலர் தாங்கலங்கார் தீர்க்த, 15 

தன்மாத் திரை£ண்டுர் தன்மையவை சதமழ 

லென்மாச் சு துக்க மெய்துவிக்கும்--புன் மாயம் 

வர்தியன்று போமதனான் மற்றவற்றை யெய்த ஓரு? 

குந்திசுதா நீபொறுத்துச் கொள். 14 

ஒத்த சு௧தக்க னுயர்திர னொன்னாமை அட 

யிச்சகைய தன்மையிலை மீடழியா--முத்தனென 

வாங்கவன்றா னாகுமே யாணேரும் பார்த்தனே 

யோமகமுதத் தன்மைக் குறுப்பு, 17 

நில்லா வுடலகத்து நிற்குழுயிர் சத்த தனா 

லில்லா ௪. ஐச்குண்மை யில்லையுண்மைக்--இல்லா த 

தென்றிரண்டி னீறுங்கண் டேய்ர்தவக் தத்துவத்டை 

நின்றென்றுங் காண்பார் நிகழ்ச் த. 16 

யாதினா லிர் த வ௫த்தெயகும் யாப்புற்ற 

தா.திதனை மாயாதென் ராங்குணர்வாய்--மீ ததனக் 

கன மிலாதா லிதற்கொருவ னாசத்தை 

யான மியற்றுவா னல், 17
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மாயா தளவின்றி மன்னுஞ் சரீரிதனக் 

சோயாத மாறு முடலமிவை--மீயாரு 

மரக்த முடையவெனு மாதலினாற் பார்ததனே 

யிர்த வமர்முயல்வா யின்று. 18 
een amen tS ner 

யாவ னிவனை யி௨ன்கொல்வா னென்றறியும் 

யாவளிவன் கொல்லுண்பா னென்றறியும்--மேவு 

மறிவிருவ ருஞ்சாரா பால்கெெனும் கொல்லா 

னெறிய௨னுக கொல்லுண்ணா னேர்க்து. 19 

என்றும் பிறவா னிவனிறவான முன்புஎனாய்ச் 

சென்று பிறக கிலனாஞ் செய்தி.பில--னின் ரென் றுர் 

சொல்லையவ னானவி௨ன் மோேன்றுமுடல்கொன்றாலுங் 

கொல்லரிய னாகும் குறித்து, 20 

உண்டாய்ப் பிறர் துவளார் தோங்கிக் குறைர்திறத்தல் 

கொண்டோ டெம்பியல்லைச் கூடானைக---சண்டா 

னெவனை தான் கொல்லுவிச்ச வேல்வான்மற் ழெரற்ஐ 

னெவனைத்தான் கொல்வா னிய௰ன்று, 21 

மலும் பழம்புடைவை பேணாத விட்டொருவன் 

வேறு புதுப்புடைவை மேவு£ல்போ--லீறிலவன் 

மூத்துடம்பை விட்டு முதிராத வேறுவரும் 

புத்தடம்பைச் சேரும் புகுத. 22
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ஆயுதங்க ளாங்கவெனைச் சேதியா வன்ன 

தியு மவனைச் தெரியா து--பாயுஞ் 

சலத்தாறு மற்றவனைத் தான்கடைக்க மாட்டா 

HOT SS" HI மாருதமு முற்று, 23 

௮வ்வவற்றா லேது மழியா னிவனென்று 

மெல்விடத்து் தாணுவா யேய்க்சசைவ்-றிவ்வகையெ 

ரூதுர் தெரியா னறிவறிவா னென்றறிந்து | or 

wre guCrot Wag. 24 

இத்தன்மை யன்றியிவ னென்றும் பிறர் இறக்கு 

மத்தன்மை யாக வறிதியோ.-.-௫த்தர் 

தளரும் படியிங்கன் முன்வெறுக்க வேண்டா 

வளருர் திரடோளனாய் மற்று, 25 

பிறர்தவனுச் சாக்கிறத்தல் பின்னறுதி யவ்மா 

றிறர்.தவனுக் கும்பிறட்பு மெய்த5--திறர் தன்னா 
லொன்றும் பரிசார மில்லா வொருபொருட்கு 

நின்று மனர்தளரே னீ. 26 

பூசங்க ளான புணர்ச்சி முதல்விளங்கா 

சாதனங்க ளானவிடை தான்விளங்கு---மீதங்குப் 

பொன்றுநிலைதான்விளங்காபோக்காமதில்வெறுப்பெ 

னின்றதனைக் கேளின்ன ௩. 27
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வியப்புளனாக் “சாணு மிவனை யொருவன் 

வியப்புளனாக் கூறு மொருஉன்--வியப்புளனாய் 

மத்றொரு௨ன் சேட்குமிம் மன்னுயிரைச் கேட்குதா 

னுத்றுணர்க லானொரு௨ ஜஷேோர்ச் து. 28 

நின்ற வுயிர்,சத்தை நேரா தடலெதிலு 

மென்றதனி லெககு மிடரெய்சே--லுன்றருமம் 

பார்த்துச் தளர்வுருய் பார்த்திபர்க்குத் சன்மப்போர்க் 

கே.ற்குர் தகைமையதொன் நில், 20 

தானே வருமிச்தச் சன்ம சமாத்தை 

வானேறும் வாயி லெனமதித்தத்--தேனேருச் 

தார்மன்னர் பார்த்தனே தால்கள் சுகமுடனே 

சீர்மன்ன வேறுவர்சாண் சென்று, 30 

ரீயித தரும சமரத்தை மின்றியலா 

யாயிற் புகழுன் னறம்விட்டுப்--போயிற்ரால் 

பால தனையடைதி பாரெல்லா நின்றிசைக்கு 

மேவ தனையே யெழுர்து, dl 

கொண்டாட்டுழ் ரார்க்குக் கொடிதுபழி சாமதனிற் 

கண்டார்ச எச்சத்தாற் காதமரிற்...றிண்டாடி 

மீண்டா யெனகினைப்பா மேலாம் வியப்புறு£ 

வேண்டாத கோய்மையுரேன் மிச்கு. 92
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ஒன்னாதா ருன்ஞண்மை யொன்றன் றெனப்பழீத்துச 

சொனனாடாப் பல்பழீயைச சொல்லு வார்.-எர்ராளு 
மாஙகதனின் மிக்க வருர்துன்பர் தானுண்டோ 

வோஙகினிதார் சோளா யுரை, 33 

இன்றிகலிர் பொன்றினீ யிர்தரலோ கர்பெறுகி 

வென்றியுறி லாளுதியிம் மேதினியை--யென்றிதனை 

யோரர்,ததனாற் கெளர்தேயா வுற்றெழுரீமெஞ்சமத்துத் 

இீர்ர்தமனத் தோடுர் தெளிந் த. 34 

இன்பர்தன் பம்பே றிழவு சயாசயங்க 

ளுன்பர்தத் தொக்க வுணர்வெய்தி--வன்பர்தத 

தெவ்வசையார் வெஞ்சமத்தைச் சேர்வுழர பாவததை 

பில்வசையான் மேலணையா யிஙகு, 35 

சாககியத்தின் தன்மை.பின்மேற் புர்தித தசவுரைத்தே 

னீகுகுசன்ம யோகச் இயல்பிலிசன்--பாருகியம்பச் 

கேளாயிப் பு.5தியினைக சட்டவினைக் கட்டினைரீ 

மூளாமனிற்றி யன்ழ. 36 

செய்தவறம் குன்றாது சேரா தவஞ்சிறி௯ு 

மெய்தரும௰ காக்கு மிகுபயத்திர-பொய்தவிரும் 

புத் இதீர் வொன்றாகும் புன்மைப் பலரினைவா 

மச.இரர்தீர் வில்லா தவர்க்கு, 37
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புன்பயனாற் பூத்தவுரை போதப் புசல்வரறி 

வென்பதனை யில்லா ரெழின்மறையி--னன்பகருஞ் 
சொற்பயனே பற்றியதிற்றொல்பொருண்மற் றில்லென் 

பார், கற்பதனைகச் சாணாதார் கண், 38 

காமத்தையுன்னிக் சணிரத்த மேலுலகைச் 

சேமதச்தை பிட்டுச் செளித்தமலு--மீமத் 

தியற்றிதரும் போகத்தி லின்பத்தை கோச்கி 

மூயற்றியுட னேயெழுவர் மூண்டு, 39 

போகமிகு செல்வச்தப் yom sar னெஞ்சழிந்தார்க் 

கேச வசையுற்ற வெழிற்புந்தி.-யோக 

மமைவுரறா துள்ளத்தி லாதலால் வேதச் 

௪மைவுதான் கேளாய் தரித்து. 40 

முச்குணத்தோர் பண்புரைச்கு மூண்டுமறை நீமன்னா 

வக்குணத்து மன்னே லவாகெஞ்சா-.-யிச்குணத்தாற் 

சாரு தய ரற்றென்றுஞ் சத்துவத்தி னப்புறத்தி 
லாருமியோ சக்சேம மற்று, 41 

எங்கு நிறைகீ ரெழிற்றடத்து யாவர்க்கு 

மிங்கு மருவுபய னெவ்வளவா..._மங்கனைத்,௪ 

வேதத்து மர்தணற்கு வேண்டுபய னவ்வளவாம் ' 

போதத்துச் டாப் புணர்ந்து 42
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கருமத்தேயுன் உனதிகாரக் கண்டாய் 

வருமப் பயனிலணு மன்னா--தொருமித்த 

மற்றதனுச் கே.துவா மன்னேல் கருமமலா 

வெற்றமைவில் வேண்டா விருப்பு, 

பேறிழவி லொச்சமைத் தப் பேணு ஈசை தறர.து 

Cs வரும் யோகத்தச் சேர்க் தந. -யாறியமைர் 

இத் தகைவி லாங்கரும மேர்தியரீ யோகர்தா 

ஷனெத்ச லெனவுரைப்ப ரோர்ந்து, 

தீக்கமரும் புத்தியோ கத்திர் ரனஞ்சயனே 

யக்கருமச் தார வவரங்கா--ணொசக்கவரும் 

புத்திச்சே நிற்கும் புகல்விருப்புப் புல்லியா்கா 

ணத்தித்தே செய்யு மயர், 

இச்நிலையிம் புத்தியட னேய்ச்தா ரிருமைவினை 

தர்நிலையை யிங்கே சவிர்வர்சா--ணன்னிலையான் 

மெய்கருதி யோகத்த மேவுதிர் யோசம்தாண் 
செய்கருமச் தாகுஞ் ஜெப்பு, 

திர்ர்த மனத்தச் தெளிவுற்றார் செய்கருமத் 

தார்க்த பயனை யறத்துறஈத---சேோக்த 

[௮ 

44 

46 

பிறப்பணையும் சட்டவிழ்ச் த Qui gurCeri Stas 

Aovuuitcorat serenalers Cats g. 47
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எவ்வளவி னின்மோசச் இற்சலக்ச மாமிதனை 

யிங்௨கையே புர்தி யெழச்சடச்கு--மவ்வளவிழ் 

கேத மருவுதி£ சகேட்பதிலுங் கேட்ட இலு 

மேத பிகும்பயனா மென்று, 48 

ஒ௫மென் பாற்கேள்வி யுற்றமைந்த புர தியுயிர் 
8ீதுசமா இச்சண் மிசச்சலியாப்--போதினீ 

வர்ீதியோ சத் துணர்வை மன்னுறுதி யாங்கதுகாண் 

புர்தியோ கத்தின் புணர்ப்பு, 49 

என்று இருமா லியம்பு நிலைகேட்ட 

லென்றி விசயன் மிசவிரும்பி--நின் ற 

வறிவுடையான் மாற்ற மவணிலைமை பேற்றின் 

பிறிவுறையா யென்றுரைத்தான் பின், 50 

ஆ௫சவனுக் சண்ண லதவுரைத்தா னாம்குயிரின் 

பாங்கதனாற் ருனே படிர்தமைரஈ த---தாங்கரிய 

லெண்ணரிய காமங்க ளெல்லார் துறக்குமவன் 

நிண்ணறிவ னாகுமெனச் செப்பு, 51 

அன்பத்தி லென்றுர் தளங்கா மனத்தனா 

யின்பத் திடையாசை யில்லவஞாய்ப்---புன் பற்றி 
லன்பு பயம்வெகுளி யற்றவனே யாம்குணர்வின் 

வன்பு பெறுமுனியா மற்று, 52



40) பகவத்கீதை வேண்பா, [௮, 

எங்கு மருவுசசை யேது மற்த்துறர்.த 

தம்கு ஈலந்தீங்கு சானணைக்தே--யங்கங்கு 
முர்து மூசப்பு முதிர்வெறுப்பு மற்றுர்க்கு 

வரது நிலையா மதி, 55 

। ௮ங்ககக ளாமை யகத்தடக்கு மாறுபோ 

லிங்கைம் பொறிக ளியல்பனைத்தும்--பொங்கைம் 

புலனின் றகத்தடக்கும் போதத் தனக்கு 

வலனின்ற வேற்குமே வந்த. a4 

தய்யாது தான்றுறந்தான் றய்த்தபொருள் விட்டாலு 

மெய்யாருஞ் சகம் விடாதிருக்கும்--பெய்யவே 

சென்று பரமாகுஞ் சீருயிரைச் கண்டக்கா 

னின்றதவு ரீங்கு நெ௫ழ்ச்௪. 50 

மூயன்றிடினுர் தன்புலன்கண் மொய்ம்பான் மன ததை 

யியன்று நிலைசொலைக்கு மெஸ் பா--னயந்தே 

யவையென்றுங் காச்சி லவன்சண் Arun 

சவையின்று நிற்குமதி ஈன்கு. 56 

புன்பொருளை யுள்ளும் புமானுக் கதிற்சங்கம் 

பின்பதனாற் சாமமதிற் பின்வெகுளி--யன்பதனான் 

மோகமதித பொன்று மிரு தியதிற் புத்தியழி 

வாகுமதிற் ரான?க்கு மாங்கு. 97



2] ஸாங்க்யயோகம், 9] 

உசப்புவெறுப் பற்றுத்தன் றளை்ளாற் பொருள்ச 

ளகத்த.வ௪ மாம்புலனா லார்ர்தோன்--மிகத்தெளிவு 

சேரு மதிற்றுயருச் திரும் தெளிநெஞ்சி 

லாரு சிலைப்புந்தி யாசு. 58 
wn எமர் 107 ட உட 

யோகசமென் பக்க லிலானுக்குப் புக் தியில்லை 

Cus நினை வவனுக் இல்லையுமாம்--போசத்திற் 

சார்தியவ னுக்இல்லை சார்தியில னுக்செத்தா 

லேர்திவரு மின்பர்தா னீ௰கு, 59 

ஏயுமனர் தோய்புலனி லேதடனா மா. தணர்வை 

வாயுமரத் தோணியென மாய்க்குமால்--தோயும் 

பொருளிடத்து நின்று புலன்மீட்க வாங்கே 

தெருளுமைப்புச சேருஞ் Foe gy. 60 

யாது வுலகர்க் இருளிரவா மாங்குணாரஈது 

போத மருவும் புலவன்வென்றோ--னேதி 

லஓணர்வுறுவ ரீககவெர்க ளுற்றுணர்ர் த Curb 

கிணரில்லா தாகு மிருண்டு, 61 

நிறைச் த நிலைசலியா நீள்கடல்௨ாய் நீர்யா 

றுறைஈ ச வசையதுபோ லள்ளே--மறைர்தெவன்பால் 

காமகக ளெல்லாய் கரச்குமவன் சார்திபெறு 

மேமம் பெரறான்காமி யிங்கு, 62
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கரம மவையனைத்தங் சைவிட் டவணசையற் 

மேமமு2 யானெனதென் நில்விரண்டி--னாம 

மறத்துறந்து நின்ரா னவன்சண்டாய் சாந்தி 

பெறப்பயின்று நின்றான் பெரி. 63 

இதகாண் பிரமமெனு மிவ்வுயிரின் உன்மை 

யிதகசாண் பெறின் மயக்க மெய்தா..னிதுகன்னி 

னச்சகா லத்சமர்சர் சப்பிரமா னர் தமெனுஞ் 

சர்தமார் தன்மை பெறும், 64 

ஆய னருள்£தை யாய்ந்தலிரண் டாமோததின் 

மேய வுயிர்நிலைமை மெய்ம்முடி.வு-- தூய்மன தத 

ரன்றதுணி வற்ற லமைச்தா ஈமர்பொருள்க 

ளென்மவகசை தான்முடிஈத இலகு. 

#
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அத்யாயம் 3. 

கர்மயோகம். 

0 ௮. 

மூன்றுமோத் தாகுமித முன்னுணாதத புந்தியினுக் 

கேன்றா வதுகரும மென்பதபை-லான்றமைச்து 

தன்கருமஞ் செய்யுமே தக்கதென மிக்குரைக்கும் 

வன்கருமக் தீரும் வகை, 

றா.கா கருமத்தி னன்றாகற் புத்தியினை 

யேசாக விக்கருமத தேவுதி-சூதார்ச்த [னன்றியெனத் 

வுன்னுபையென் லுண்மயக்கு மொன்றுரையென் 

தன்னுரைசெய் தான்விசயன் ரான். 1 

௮ண்ணலவன் கேட்ச வதனியல்க எங்குரைத்கா 

னெண்ணமருஞ் சாங்கயருச் இன்னறிவு-வண்ணமிகழ் 

ருடைய யோ௫யர்க்குச் செய்கரும மென்றிரண்டும் 

பேருல௫இழ் சொன்னேன் பிரித்து, 2
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இட்டத்தாழ் சன்மத் இழியார் வினையொழியார் 

விட்டச்தாற் பேறதனை மேலடையார்-சொட்டொன் 

செய்யாரிறைப்பொழுதுநில்லார்செறிர் இ.பல்வர் | றைச 

மெய்யார் குணத்தெவரு மிக்கு, 3 

கரும் கரணங்கள் கட்டித்தன் னெஞ்சில் 

வருமப் பொருணினைந்து மன்னிப்--பெருமைவினைக் 

சைம்மையினாற் பாவிக்குங் கள்ளக் கருத்துடையான் 

பொய்ம்மையிஞ னென்றே புசல், 4 

கெஞ்சாற் புலனடச்கி சேர்கரும யோகத்தை 
யெஞ்சா அழல்கரும விர்தியத்தாத்--றஞ்சா து 

தான்றொடங்கென்றியலுச்தன்மையுடன்றொத்தற்றான் 

மான்றொடர்ச்த வண்புகழான் மற்று, 5 

நின்றுரீ செய்யு நியதச் சருமத்தை 

யென்றுமிது மற்றறிவி லேற்றமுடைத்... அன்ற 

னுடனடப்பு மோடா தொருகரும மற்று 

லடலடர்த்த தோளா யறி, 6 

ஐவ்கைய வேள்வியினுச் காகாக் கருமங்கண் 
மெய்வகையே கட்டு மிசவுலகை--யிய்வகையா 

பாங்கதனுச் சாச வமைக் துன் னசையைவிடுச் 

'திங்கதனை நின்றே யியற்று, 7



3 கர்மயோகம், 95 

வேள்வியுடன் மானிடரை வேதாப் படைத்துமுனய் 

கேள்வி யவர்க்குரைத்தான் கேண்மையுட--லூழ்வி 

மித்தாலே தய்பய னுற்றிடுமி னுககளுக்கிகெ [னையா 

செத்தாலு மின்பளிக்கு மீது. 8 

இய்வேள்வி யானீ ரிறைஞ்சிமமின் வானோரை 

யய்வேள்வி யாலயரு மர்ச்கச்சா _லெம்வாறு 

மூம்மை யளிப்ப ரொருவர்ச் கொருஉர்நீ 

ரிம்மை மறுமையுறு மிகு, ப் 

அ௮ன்னபெரு வேள்வியா லாங்கிறைஞ்சப் பட்டமார் 

மன்ன பெரியஙள மற்றளிப்ப--ரின்னே 

யலா்கர2 போச மமாக்களியா தண்பான் 

கவர்சன்றான் சள்வமன காண், 10 

வேள்வி.பினின் மிச்சதளை யுண்பார் விடப்படு 

ரூழவினைக ளின் ரடர்சசி யுண்ண்ன் ஐக-கேள்வியி 

சனனுடம்புச் காசச சமைத்துண்பார் பாவத்சை[லாத் 

முன்னுடனே யுண்பார் முயன்று, 11. 

அன்னத்தாற் பூதங்க ஞண்டாகு மன்னர்தான் 

மின்னக்சாழ் மாரியான் மிச்செயலு--மன்னத்சான் , 

மாரியத வேள்வியால் வர்தியலு மவ்வேள்வி 

சாரியம தாலாகுங் காண், 12
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இக்கருமங் சாய மெனச்சேசர் பிரமத்தா 

மச்ச.ருமஞ் வனா லாம்க துவாஞ்--சிச்கெனவே 

யெங்கு நிசழ்வுடலா மிப்பிரமம் வேள்வியிலே 

தங்கு நிலையமருர் தான், 13 

இப்படியே மீஙகமைந்த சக்கொத்தை யேவன்றான் 

மெய்ப்படியே தான்சென்று மேவலுரு--னெப்படியும் 

பாவியுயி ராடுப் பழுதே படர்பொறிப்பட் 
டாவிசுமப்பா னவ. | 

தன்விரும்பித் தன்னுகர்,அ தன்னமைக்த ஞானிக்குப் 

பின் விரும்பி* செய்கருமம பெர்றில்லை-முன் விரும்பிச் 

செய்தச்தா லொன்றில்லை செய்யாத்த தாலீல்லை 

வையத்தா தும்பயனின் மற்று, 15 

ஆசலிஞாற் பற்றற் றமரியற்பாய் நின்கரும 

தகவு தன்னுடனே நமின்றியல்வாய்--மீததனைப் 

பத்தர் றியன்றார் பரமா முயிரினையே 

பெற்றச்தை நின்றய்யும் பின், 16 

முன்னஞ் சனகாதி யோடுயரு மூண்டியன் ற 

வன்ன சகருமத்தா லானபயன்--மன்னினர்சா 

ணிர்த வுலக மிசைவகையும் பார்த்தியலா 

யர்த வுயர்கரும மாய்ச்.து. 17
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ேலுமதின் மற்றிம் கிெயல்சன முஞ்--சரலவவன் 

யாதைத்தன் னங்க மெனவியலு மிவ்வுலக 

மாதைப்பின் செல்லு மமர்ர்து. 18 

மூவுலகுர் தன்னுள்ளு முன்பெய்,2 தாய்ப்பின்பு 

மேவுமியல் பாலெய்.த வேண்டுவதொண் -ருவதெனக் 

இல்லையா யே.பிருக்க வெல்லாக் கருமதது 

மொல்லையா ஸின் நியல்வ ஷோர்ச்.௪, 19 

யானியலா இககொழியி லென் வழியைப் பின்செல்வர் 

மானிடர்மத் நில்வுலக மாயுமாந்.....மூனிலைசேர் 

சன்மரபு தான்கலக்ி கானே யிவர்தம்மைப் 

புன்மையினி லுய்த்தேனாய்ப் போம். 20 

சசை.புடையார் செய்கைபோன் ஞானி ஈசையின் றி 

யிசையுலகுச் காக வியல்யான்--பசைகருமத் 

தானவறி வில்லார்க் கதினெஞ்சைப் பேதியேற் 

ரூனிசைவு செய்கவதிற் சார்ஈ்து, 21 

மெய்க்கருமர் தன்குணத்தான் மேவிவரும் வேறறியா 

னிச்கருமம் யான்செய்தே னென்றிருக்கு--மச்சருமத் 

தேயகுணம் வேறறிவா னிக்குணங்க டன்னிற்றா 

ஞைவென வுன்னுசசை யற்று. 22



28 பகவத்கீதை வேண்பா. 

முச்குணத்தான் மூடரா மாந்தர் முயல்கரும 

மக்குணத்து சாளு மமர்வுறுவர்--மிக்க 

வறிவுடையாரல்லாரை யாம்சசைவு செயயார் 

செறிவுடைய ஞானத்தன் சேர்ச், 

என்னிடையே யிக்கரும மெல்லா மினிதிரு ததி 

(அ. 

23 

நின்னிடையின் மிக்சமாச்; செஞ்சினான்.-மன்னியபே 

டாசையுட னீமமதை யற்று கமர்முயல்வா 

யாசையுட னுள்வெதுப்பற் ரார்க் த. 

ஏவர் விருப்போ டிழவின் ரி யென்மதத்தை 
மேவி முயல்வார் விடப்பவொர்--பாவத்தா 

லாங்க௨ர்ச எல்லா ரறிவழிக்து மூடராய்த 

தங்சமர்வ ரென்றே தெரி, 

தன்னியல்வுக் டோசத் தானிடலும பேரறிவு 

மன்னிய னானமையு மற்றெயையு... மச்கிலையே 

தன்செய்தி யாகுதலாழ் ரூன்விலச்க நாலுபைப்ப 

தென்செய்வ தாக விசை ௪, 

உற்றபொரு டோறு முகப்பு பெறுப்பவைதாம் 

பெற்ற கிலைபினவாம் பேசுங்கான்--மற்றவற்றை 

யாங்கணைவா னல்.ல னவையிவனுச் செவ்வாழுர் 

திங்கமைக்குஞ் சேரச கெறிர்த, 

24 
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GOL5HgH gs sarsaGuea GLrwr Gwen 

நிறைஈதியலு மமமையதி னேமே-ட-மறைஈ இதத 

சீனகருமத தைசசெயினுஈ தானனறு வேறான 

வன கருமச தசசம வரும. 28 

பினபு விசரயன பெருமானே பாவத்மசை 

யனபிலனே லுமபுருட னாஙகெததால--பனபதனி 

லேவுறறான போல வி.பலு மெனவ்வனுச 

காவறறான சொன்னா னமைநது, 20 

காம 2ிதுசான சகடுஙசோ பமுமாதித 

சீமை ஈடுககுணதது௪ சோக இககு-- மாமதெலலாம 

வாரி யுடன புசிக்கு மாபாவ மாமிதனை 

வைரி யெனயே மதி, 30 

S104 5T WHE FGOTUPSET D & 6H EIyLD. 

STE SHYOIS FLL FCY—COU SHE 

சூழ்வுற௱ தெனனவே சூழபபட டி௫கதனாற 

ராழ்வுரற இசசெஈதத தான, 31 

மனனழிவி னுசசெனறும வைரியாமக காமமெனு 

மனனவுரு மேலியசா யாகசன தத --தனனவிடும 

போ தநீறை யாகமையாப பொலலாப இெெஞலே 
மீ.தணாவு சூழ்ச௫யுறும dee. 22



30 பகவத்கீதை வேண்பா. 

புலன்சண் மனமதவாம் புத்.திரிலை யாகு 

மலங்கொளிதற் சென்பர் மதித்தோர்--சலகூளெரு 
மின்னவிது சானிவற்றா லீகவெனைச் தான் மயக்கு 

மன்னறிவு தன்னை மறைத்த, 33 

ஆதலா னீபர,சா வாதியிலே வைம்புலனைக் 

சாதி யுனதறிவு சட்டழித் து---மீ.தியலிப் 

பாவத்தை நீக்கும படிபா ரதுதன்னா 

லாவச் தவைதரா லாங்கு, 93 

புலன்சண்மே லாமென்பர் போதஜஞ் செறுக்ச 

வலங்கொண் மனமதன் மேன் மன்னும்--புலங்கெரும் 

புர்தியதின் மேலாகும் புர்திதனிற் சாமர்தான் 

குர்திரிற வாபரமாச் கொள், 35 

புர்திக்கு மேற்காமம் புந்தித்துப் புர்தியாற் 

சர்தித் தறத்துமனஞ் சார்த்தி8--வர்தியலுஞ் 

சேமமிச வீழ்த் துர் தீயயெற்றும் வன்பசையாக 

காமமது நீத்தல் கடன். 20 

மெய்யமரும் புததி விடாசெென்று ரின்றிவணுஞ் 

செய்ய கருமச் சிறப்பதனை. வையத்து 

வாய்க் தபுகழ்க் தை வளர்மூன்றாு மோத்துரைத்த 

வேய்ந்த பொருண்முடிர் த இம்கு,
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அத்யாயம் 4, 

ஞானவிபாகயோகம். 
see 

நாரா பணனட$தை காலாமோத திமதனத 

சீரா பிறலிச சிறபபபுடனே -யேராரும 

யோகத தடன்கரும முறறியது மாறுரைக்கு 

மேச!) பலபரிசா லேயந்து 

இர்தயோ கத்தை யிரவிச்கு யானுனாததேன் 

ஃந்த வவன்மனுவுக் காககுரைததான--மைக் தனா 

மிக்குவா குக்கனு மேனறரைததா ஸிப்படியா,ற் 

றக்குவாய்ர் தர்றது தான். ] 

இன்னே பரம்பரையா லேய்ர்ததனை மீகறிவர் 
முன்னே யரைச முனிவர்கள்--பின்னேபோய்ச் 

சாலத்தி னன் மறைர் ச கைகழிர்,த விட்டதே 

ஞாலத்தில் யோத ஈலம், 2



32 பகவத்கீதை வேண்பா. [ 4. 

போதமிகு மிர்தப் புராதனமாம் யோகத்தை 
யேச் மறவுனச்டங் கஇியானுரைத்தேன்--சா சலமர் 

பத்தனுமாய்த் தோழனுமாய்ப் பண்பான் மறைப்பொ 

முத்தமமீ தென்றோரர் துகஈ௮, [ருளா 

ஆங்கு விசயன்றா ஸதித்தன் முன் பித்தா 
னீங்கு£ பின்பிறந்தா யெங்றனசான்--பாங்கினின் 

முன்னுரைசெய் வண்ணம் த மு.ற்றுணர்வ னென்றுரை 

தன்னுரைசெய் தான்பரமன் ரண், [க்கத் 3 

என்பிறவி யான தியம்பிர் பலஙாகு 

முன்பிறவி யானயையு மொச்குமவை--ன் படியை 

யானறிவ னெல்லா மிகல்விசயா வீடகுரீ 

தானறியா யத்தகைமை தான், 3 

மேலவபிறப் பில்லனுமாய் மெய்ததன்மை குன்ளானாய் 

மூவுலகுச் கெண்ணு முறையிறையாச்--சேவடனே 

யென்னுடையா மூர்த்தியினையெய்தியே யென்னினை வ 

தன்னியல்வா லேபிறப்பன் சார்ச், 6 

அரச்தளரு மக்கால மெக்சால மாங்சே 

மறங்கிளர்ச்து பாவம் வளரும்--பிறவக சர் 
கெர்ரைத் தருவிக்கும் வில்விசயா வச்சாலத் 

தன்னைப் பிறப்பிப்பன் யான், கூ
ர
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*ல்லார்க டம்மை ஈலம்புரிந்து காத்தற்கும் 

பொல்லாரைப் பொன்றுநெறி போச்சறர்குஞு--சொல் 

மூர்தை பறகாட்ட முய்த்தற்கு சான்பிரப்ப [arg 

me syst Corp Smet gs, 8 

என் பிறவி யென்கரும மிம்வண்ணச் இம்வியமென் 

றன்பினொட முண்மை யறிவற்றான்--முன் பிறவி 

யேய்ச்ச ௮டல்விட்டே யெதிர்ப்பிறவி யேலாசே 

யாய்ச்தெனையே யெய்த மவன், ) 

சேயம் பயம்வெகுளி 8ீக்கியென் றன்மையரே 

யாய கிறத்தா லடைச்தென்னைத்--தூய 

வறிவார் தவத்தா லனேகரென் றன்மை 

செறிவார்கள் பூதராய்ச் சேர்ந்து, 10 

என்னையெவ ரெவ்வா றடைச்இியல் ர் யானவரை 

யன்னவகை யான் மிகவு மன்புற்ேே--பின்னடைச் த 

காட்டென்மற் ரா தவினு லென்னெறியைக் காதலினா 

டை்டெலரும் பின்செல்வர் ஈன்கு. {1 

கருமபயன் காமித்தார் சாமத்தா லிங்சே 

யொருமையுடன் றேவருட னொன்றி--யருமையினாற் 
ரேங்கின்றஞ் சாநிற்பர் தாழா தலகுதனி 

லாங்கருமத் தசானபய ஞார்ச்து. 12



34 பகவத்கீதை வேண்பா. [௮. 

வண்ணங்க ணாலு மருவுங் குணங்களுடன் 

பண்ணுங் கருமம் பலவசையா--லெண்ணி 

வகுத்தேயான் செய்கிடினு மற்றதுசெய் யேனா 

நிகுத்தே யெனை ம வெறு, 13 

ag மிழிசா வெனைக்கரும மென்றெனகச்இய் 

கோது பயனாசை யொன்றிலையென்--நீ அணர்ந்தே 

யென்னை மிசவறிவான் யாவ னவன்சண்டாய் 

முன்னை வினையகல்வான் முற்று, 14 

இன்னே யறிர்து கருமத்தை யென்றியன்ளூர் 

முன்னேவீ டெய்ச முயல்வாரு--மன் னே 

தொல்லையார் தாமூயன்ற தொல்கருமர் தன்னையே 

யொல்லையாய் நின்றியல்வா யுற்று, 15 

ஏது கருமமாங் கேதணர்வா மென்றறியார் 
மூதிணர்வினின்றாரு மோடிப்பா--மீதுன.*௦ 

சச்கருமர் தன்னை யமர்ச் துரைச்கே னாங்ககனை 
மிக்குணர்ச்தே தீங்க்கல்வை விட்டு, 16 

இக்கருமத் தக்கு மிதில்விவி5 மானதக்கு 

மக்கரும மல்லா வறிவுக்கு---மிச்க 

வறிவுடைமை வேண்டு மதவுரைக்? லாங்குப் 
பிறிதணர்வு தானரித பின், 17
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சன்மதகின் ஞானத்தைக் காணு மவனெவன்றான் 

கனமததின்ஞானததைககண்டியல்வான்--ஈன்மைச்சே 

தககபெரும புத்தி சமைர்தா னவனவனே 

யெக்கருமஞ் செய்தானு மிகு. 18 

எலலா முயற்சியுமொன் நிசசியா தோர்ர்தியல 

வலலானைப் பண்டிதனா யாயர் துரைப்பர்---ஈலலா 

ரறி௨ா லவன்வினைக ளெல்லா மழிர்தே 

பொறிவாயிற் பஞ்செனவே போம், 19 

கருமப் பயனசையைச் கைவிட்டே யெனறு 

மொருமித துகர்தபுறத சொட்டாப்-பெருமையோன் 

மெய்யா£ கருமத்த மேலியன்றா னேலுமவன் 

செயயா னதொன்றுஞ் செறிர்த. 20 

அசை தறச் துள்ள மமைக்த வுணர்வினஞய்ப் 

பாசமுட னெப்பொருளின் பற்றற்றுப்--பேசியதன் 

சாரீர சன்மமே சார்ர்தியல்வான போர்தணையான் 

சேரீரு பாவமுஞ் சென்று, 21 

பேறிழவி லொத்திருந்து பெற்றததா லுள்ளமைர் து 

கூறு மிரு துயரிற் கூடாதே- வேறொருவன் 

தன்பாற் பொரறாமையிலான் றன்கருமஞ செய்திடிலு 
மன்பாற் பிணிப்புண்ணா ன௩கு, 22



36 பகவத்கீதை வேண்பா, [அ 

போன ஈசையினனாய்ப் புன் புலனின் முத்தனாய் 

ஞான நிலைகொண்ட ஈன்னெஞ்சா--யானதொதழில் 

வேள்வியினுச் காக விரும்பி முயல்வானுக் 

கூழ்வினையெல் லாம்போ மூடைஈது, 23 

செய்யுர் தொழில்கண்மணஞ் சேரும் விதியசனிற் 

பெய்யு மவியாற் பெறுர்தொழின்--மெய்யணைச் ௫ 

தான்பிரம மென்றுன்னித் தன்பிரம சன்மத்தான் 

வான்பிரமத் தன்மையுறும் வாய்ந்து, 21 

வேறுசில யோகியர்கண் மேலான தேயரிடைச் 

கூறுபடு மெச்சங் குறித்தியல்வ--ரீறில் 

பிரமமா மங்இப் பிறரெச்ச முய்ப்பா 

ரூரமத்தா லெசசவுறப் புற்று, 20 

அறிபொறியை யான்றமைத லாமனலிற் பெய்வர் 

பிறிதுசல ரோமமெனப் பேணிப்--பொறியனல்வாய் 
வச் தியலு மைம்பயனை வாரியுட னோமிப்பர் 

செர்தொழிலி னின்ரார் சிலர். 26 

எல்லாட் புலனி னியல்வும் பிராணனாற் 

செல்லா வி.பலுஞ் செயலனைக௫ஞ்--சொல்லாரு 

முூள்ளமைர் த, யோகவன லுய்ப்பர் லருணர்விற் 

சொள்ளவத மேல்விளக்சற் கொண்டு, 27



4] ஞானவிபாகயோகம், 37 

பொருளெச்சம் பொன்௱த் தவவெச்சம் யோகத் 

தெருளெச்சம் சேர்௨ர் சிலர்கண்--மருளத்ற 

வாய்ரீத மறையுணர்மா மன்னெச்ச மேவுவரே 

யேய்ச்த வதிவிரக ரிங்கு. 28 

மற்றும்பி ராணாயா மத்தியல்வார் வாயுகதி 

யுறீறுத் தகைச்தம குடனாச்சச்--செற்றுப் 

பிராண னபானனிடைப் பெய்த லபானன் 

பிராணனிலய்த் தோமிப்பர் போத்து, 91 

உண்ணா வவர்நிய; மொல்லைப் பிராணனவை 

திண்ணார வ௫ுகற்றிற் சேர்விப்ப--ரெண்ணார்ச்த 

லெல்லாரு மெச்ச மவாரறிவ செச்சத்தாற் 

பொல்லா வினையொழியப் போரச்து, 30 

அமகெச்ச மிசச மமுதாண் விரும்புமவ 

சோம்குபிர மத்தை யுற்றணைவர்--பாஙகாக 

விஃவுலக மில்லெஃச மில்லார்க்கு மேலாகு 

மஃவுலக மத்தாலுண் டாம, bl 

இன்னே பலவகையா லெசசம் பிரமத்து 

முன்னே பரச்த முகஞ்செய்தே--யன்் னவை 

தான்கருமத் சானவெனச் சார்ச் தறி£ யாங்குனச்கு 

வான்கருத முச்திவரு மற்று, 32



38 பகவத்கீதை வேண்பா, [௮. 

பொருண்மயமா மெச்சத்திழ் போதமிகு"மெல்லாரச் 

தெருண்மயமா மெச்சக் தெளிதாம்--கருமமெல்லாம் 

ஞானத்து வரத முடிர்தே ஈலம்பயச்கு 

மானத்தைப் பார்த்தான் மதிக் ௮. 33 

௮ர்த வறிவை யறிரீ யடி௨ணங்கெெ 

சர்தை யுடன்கேட்டுச் சேவித்தே--முர் தறிவை 

யொத்துபதே சப்ப ர௬ுனச்குணர்ர் தோராய்த் 

தத்துவத்தைக் கண்டிருப்பார் தாம், 34 

யாததனை யில்சறிர்தா வீஃ்உண்ண மோடியா 

யாததனா லுன்னிடத்து மென்னிடத்த--மேதமறப் 

பூககச ளெல்லாம் பொருர்தரெறி சாண்டி௰ 

யாதங் கறிவென் பதம், 35 

பாவிசளெல் லாரினு£ீ பாவத்தை மிக்கயன்ற 

Cua 8 யாகிலுமிம் மெய்யுணர்வா ம--ராவிவருர் 

தெப்பத்தை மேற்சொண்டு தீவினையாம் வெங்கடலைத் 

தீப்பச் கடப்புஇநீ தான். 36 

அ௮க்இவிற கெல்லா மெரிப்பதுபோ லவ்வறிவு 

பொற்வரு கன்மம் பொடியாக்கு--மிங்க்லை 

மெய்யறிவிற் நாயததான் மிச்சவதும் யோதொன் 

பையவெய்து நெஞ்ழ் பயின்று, 37



4] ஞானவிீபாகயோகம். 89 

ஆதரவு மிக்கா னறிவுபெற மாங்கதனின் 
மீதமருர் தன்மையான் கென்றுபுலன்--போதமத 

பெற்றொல்லை யாகசே பெரிதான சாச்.தியினை 

யுற்ரெய்தும் யோகி யுணர்ந்து, 38 

அறியானா யாதரவு மற்றே மயச்கஞ் 

செறிலான் விரசாசத்தைச் சேரும்--பொறிவாயில் 

வரதலா திம்மை ம.றமையுட னின்பர்தான் 

சர்தேசப் பட்டான் றனக்கு, 50 

ஆனயோ கத்தா லமர்கருமத் தன்பற்று 

ஞானயோசத் தான்மயக்க ஈன்சகறுதத--வானையோர் 

நெஞ்சர் தனைக்கரும சேர்பிணியா வாகியவத் 

தஞ்சர் தனஞ்செயனே சார், 40) 

ஆ சலினா னீ.புள் எறியாமை யால்௨ந்த 

போ தமயச் கத்தைப் புகருடைய--மீதறிவாம் 

வாளா வறுத்து ௨ளர்கரும யோகத்த 

மூளா வெழுறீ முயன்று, 4% 

எண்று கரும மிசையடனே யோகததை 

ஈன்று புணர்லிதது 5, ற8ைத--யொன்றியலி* 

சாலாமோத் தாலுரைத்து சாசனருள் செய்த6பாருள் 

மேலாய் முடி.ச்ததிது மிக்கு,
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ஹநீ்யாஸயோகம். 
என்ட பழக்க வமா 

௮ .ண லருஎ$ீதை பஞூசாமோத தக்கரும5 

தணண முணாவதனைச சோ தமை5த--வண்ணமத 

தைத தெளியத தெளிவுற றுரைக்குமதே 

முந்தை மைநெறியை மூணடு, 

கரும விடுமறிவுக கண்ணவற் மின்னு 

மொருமையுடன் யோகு முரைத்தி--யிருமையிலு| யை 

மொன்றுரைப்பா யென்றுரைத்தான் பார்ச்தனுயரிரை 

கின்றுரைத்தா னிச்சயத்தை கோர து, ] 

இச்சருமயோகமத விட்டுணர்வா மீவ்விரண்டுர் 

தக்காலஞ் சாதிக்குஞ் சா.சனமா--மக்கருமம் 

விட்டிய றன்னின் மிசன் நதன் செயவிற் 

பட்டியலு மாறு பயின்று, ? 

வெறுப்புஈசை யற்றவவன் விட்டவனா மென்றும் 

பொறுப்புடனே தன்னிருமை பூண்ட--செறுப்பக ர்றி 

நின்றான் விசயனே $ீள்வினையின் கட்டுவிட்டுச 

சென்றான் சுகத்துச் சிறர் ௫, 3



ஸ்ந்யாஸ்யோகம், 4] 

சரககியமாம் 6யோாகமதச் சானறியார் வேரென்டா 

ராஙசதனை ஈன்கறி௨வா ரஃதரையா--ராமகவர்றி 

லொன்றுதனி னின்று முடனியல்வா னமவிரண்டி 

ஸின் உபய னெல்லா நீகழ₹த, 4 

அறி௨ாராஞ் சாககியருக் காகுபயன் கன்மச் 

செறிவாராம் யோகியர்க்குச சேரு--நெறியாலே 

யொன்றெனவே சாககியமும் யோகமத முன்னினவ 

னன்ரொனமே சண்டா னம், o> 

ஏலுச் துறவறிவிய் செய்சதவறி சாகுமுனே 
கோலுமயோகத் தச்சரும கூடாமல்--மேலுக்சா 

ator னியோக முயாமுனிவன் முழாமர் 

பெர்றான பிரமவுமிர்ப் பேற, 6 

ஒன் றியயோ சத்மா லுளர்தெளிர்து தன்௨சமாய் 

வென்றுபுல னெய்வுயிரு மேவினனாய்--ரீன் ஈவு 

னெல்லாக் சரம மியற்றிலு மப்பயன்கள் 

செல்லா ஒயணிடையிற் சேர்ர்த, [ 

காட்சிமுத லைஈ்தின் கதிகண் டுயிலுயிர்ததன் 

மாட்சியுரை மற்றயையும வன்புலன் ௪--ளாட்டியினிந் 

சின்பயனிற் செல்லுமெனத் தான்மதித்து யானியலே 

னென்பதறி வான்யோகியிங்கு,. 8



42 பகவத்கீதை வேண்பா. [௮. 

© காத ல.தவிட்டுக் கருமம் பிர மமெனு 

மூது.பிரிற் ருனமைத்து முற்றியல்வான்--றீதான 

பாவத்தின் மன்னான் பதுமத தஇலைநீரின் 

மேவப் படாததுபோன் மிக்கு, ॥) 

காயத்தா னெஞ்சாற் கருத்தமரும் புத்தியான் 

மாயத்தச் சேரா வரும்புலனா--னேயத்து 

ரீச்சத் தடன்கரும நின்றியல்வர் மோகயர்ச 

ஞூக்கத் தளர்தெளிவை யுற்று, 10 

ஏற்ற மிகும்யோகி யியல்கருமப் பேழவிடுத் 

தாத்ற நிலைமை யடைச தியலு--மற்றம்ல்லாக் 

காமத்தா னச்தச் கருமம் பலனசையாரச் 

தாமத்தாற் கட்டுண்ணுர் தான், 11 

ஒன்பதெனும் வாச லுடையபு॥ மாமுடலிற் 

றன்பயிலுஞ் செய்தியெனத் தானியலா--னென்பதனா 

லேது !ியலா னியற்ரான் சுகமிருக்( 

மோது புலன்வென்றோ ஸனுற்று, 12 

க.த.தாவா குர்தன்மை கன்மங்க ளாகசவற்றி 

லொத்தாம் பலன்சே ருலகுக்குச்--தத்துவமா 

நின்றவுயிர் தான்செய்யா சே்ரடக்கு மாறிததா 

னொன்றியமுன் வாதனையா லுரற்று, 13



5] ஸ்ந்யாஸ்யோகம். 43 

ஆங்கொருவன் நீவினையு ஈல்வினை யும்பெரியோன் 

பாஙஇனிற் ரான்வாம்கும் பண்பின--லீங்க நிவு 
மாய வினையான் மறைர்தன்றி மோகத்தி 

லாய வுயிர்க ளவை, 14 

௮65 மயர்வை யறிவா னூப்பித்தச 

சிர்தை தெளிர்த சிறப்புடையோர்_.தர் தமத! 

பேரறிவு தானே பகலவனிற் பீடுடைததாய் 

கேரறிவு காட்டு கிநத்து, 15 

௮ப்புந்தி யர தமன மச்நீலைமை யப்பயஞ 

மிப்புந்தி யால்வினையை மீடழித்கோர்--மெய்ப்புர் இ 

மீளா வகையுடைய மெய்ப்பயனை ஈண் ஹுவரேன் 

மாளா வுயிரின் வழீ, 1( 

ஆன்றுணா£த வர்தணனா வத்திராய் ரீசனெனத் 

சகோன்றுடலச் தோறுர் சதலச்கமைர்தக்--கேன் ரவுயி 

ரொக்ச நிகழு முணர்வோ ரெனமறையிற் 

ற்க்ச வறிவுடையோர் தாம், 17 

இப்பிறவிச் சங்க மிவரால் வெலப்பட்ட 

தொப்பி லெவர்க்குமன மொத்தமைர்த....சப்படியாத் 

திதிலா வொத்தவயிர் சோர் பிபமத்தள் 

மீதுதான் நிற்குமஃர் மிக்கு, 18



44 பகவத்கீதை வேண்பா. (௮, 

இன்பமது பெற்றுகவா னின்னாக தண்ணடுங்கான் 

தன்படியிற் புந்தி தனைகிறுத்தி--முன்பயிலு 
மோக மொழிச் திறையை முற்றுமறிர் இவ்வுயிரின் 

போகமதி னின்றமைச்தான் பூண்டு, 19 

புறம்பயிலுர் தொத்தற்ற புக்தியனா யுள்ளே 
சிறர் தவுயி ரின் பமெவன் சேருக்-- த.றர்.தவஉன் 

ச௪ரும் பிரமத்திற் சிர்தையனா யர்தமிலா 

தாருஞ் சுகமடையு மாங்கு, 40) 

புலன்சேர் பொறியில்வரும் போகங்க டுன்பக் 

குலஞ்சேருங் காரணமாங் கோளா--னலவஞ்சேர்க்து 

நீற்பதுவு மில்லை கிறைஞான உானவற்றி 

லற்பமுகப் பெய்தா மைர்ந்து, 21 

காயக கழிப்பதற்கு முன்னிலிலிச் காலத்தே 

மாயர் தருகாமம் வல்யெகுளி--யாயவிவை 

வேகத்தைக் தானடக்க வல்லா னன்யோகு 

போகத்ரமைத் தானடையும் போய், 22 

ser snot ohearud@ g1 ex mes coh poll acy es ue pC an er 

றன்னு ஞயர்சோதி தானுடையோன்-றன்னுருவே 

யான பிரமமா மர்தப் பிரமத்தைத் . 

தானடையு மின்பர் தழைத்து. 23
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கண்ட முனிகர் சடுவினையின் சட்டழித தக 

கொண்ட வுயிரிருமை கூர்ச்த ௫யர்--விண்டறவே 

கெஞ்ச நிறிஇயுயிர்க்கு ரீடின்பம் பூண்டவரே 

யெஞ்சாப் பரம்பெறுவ ரேய்ச் து, 24 

இவ்வாறு சாம வெகுளி யடக்கமஇ 

லெப்வாறு சாமனசதை மெசரோருக--செவ்வாறு 

Serr g தய்ச்கு மிகுமிரம வானந்த 

fore Query bape gi. 25 

புறப்பற்றை நீக்கிப் புருவச.தட் சண்ணாற் 

சாந்தொக்க மூச்சிருகாற் செலல--நிறு5 த மனப் 

புர்தியான் வென்ற பயவெகுளி யானவனே 

- சிந்தையான் முத்தன் றந்து, 20 

வேள்விதவங் சொள்வோனாய் மிக்கனைதத மென்வசமா 

வாள்வினைய னாகி யனை த.தலகு--ரீளுற்ற 

வெலலர அயிர்க்கு மூறவா மெனையறிந்த 

ஈல்லான் பெறுஞ்சாச்தி sere. 27 

மயயுணா வினனே வியனகருமத தாந்த 

* மிதுமுடிச் த சோக், 

my



  

அத்யாயம் 6, 

அத்யாத்மயோகம். 

a KR te 

அதத னருள்$சை யாருமோத் தாற்கருமத் 

Ostsgs Osdmags Osh parse 

ee ae ழி 

கன்மபல னண்ணாது காரியமென் றுன்னியவ த 

தன்மையுமத் தாய்௨ன திற்சார்ச்தியல்௨ா-னன்மையமர் 

ஞானியவன் யோடியல னல்ல யிழ்கிரிசை 

சானிகழா னென்றுஞ் சமைக்து, [ 

கூரறிவு சேர் த.றவென் றெத்தைக் குறித் துரைப்பர் 
பாரறிவில் யோசமதாம் பாண்டவனே-- த. ரரசை 
விட்டியலா தானொருவன் மெய்கரும யோடயெனப் 
பட்டியல மாட்டான் பயின்று, Z



அத்யாத்மயோகம், 47 

ஞானயோ கததி னயாதற வேண்டுமுனிக் 

கானயோ கச்கரும மாமுதலா--மேனலஞ்சேர் 

நிக்கமார்தேத யோச2.தின் மேலா மவனுக்கே 

PEEPS VISE சமம், 3 

கோலும் புலன்பொருளிற் கூட்டுக கருமததி 

லேலு ஈசையறுத்தா னெப்பொழுத--மேலுயர்ர்தே 

யெப்பொருளின் ச ககற்பம விட்டேறு ॥ யோடியென 

௨ப்பொழுதே பேருடைய னாம, 4 

son ler § 50 Den eerCa gr@erHuuren mea Geo cr 

ரன்னை த தளாவிக்கத தானியலா--னன்னவனா [சாற் 

தன்னுடைய நெஞ்சு தனக்குறவு சன்னெஞ்சே 
தன்னுடைய வான்பகையாக் தான். ’ 

எவன்றன்னாற் நன்னெஞ்ச மேனறுவெலப் பட்ட 

திவ்ன்றனக்சர் கெஞ்ச முறவாகு--மெவன்றன்னா 

லான்றகெஞ்சில் லாதல்னுச் சாஙக தமா றேயியலு 

மேன்ற பகசை௨ன்போ வியகு, () 

சீத மழலின்பர் தன்பஞ் சிறப்பிகழ்வீன் 

மீதமைவு சேர்ர்துமிச வென்றுமனம்--போதர் 
இசழ்ச்தவவ னெஞ்சிற் றெளிவறவே நிற்கு 

நிகழ்ச் த வுயிர்பரமா Coreg 7



48 பகவத்கீதை வேண்பா. 

ஞான விவேகத்து ஈன்குகர்தார் தன்மையஞை 

யான புலன்வென் ஈமர்யோச--சாஜேட்டிர் 

ட: 

கற்கனகத் சொழ்தியல்வான் காட்சியினாற்றச்சானெள 

ரொற்சமறுஞ் சொற்சேரு முற்று 

ஈன்னெஞ்சன் ரோழன் பகைவ னயப்பறியான் 

பன்னு ஈடுவோன் பழிவெறுப்போன்- ரன்ன ளவி 

ஓு.நீறா ௬ுயர்சருமர் பாவிகளா லொததமனம் 

பெற்றான் மிகத்தச்கான் பின், 

தானே யிருக்து தனிப்டக த தன்சிர்தைக் 

சானா மனமடக்கி யாசையற்றுத்.-தானேய்ர் த 

வெத்திவக்கு மற்ற வெழில்யோடி நன்னையெள் ழ 
தீத்தவததிர் சார்விப்பான் ரான், 

தூயகிலத் தோச்கர்தாழ் வற்றதடல் தோலதமே 

லாயத2 ழாச்குசமா மாசனதத---மேயதன் 

புத தியோரு மித்தப் புவனடக்கி யோசததைச 

சுத்திபெறச செய்வான் ரொடர்ர் த. 

தன்காயஞ் சென்னிசள£ தால்ச் சலியாமன் 

8 

10 

1] 

மூன்சாண மூச்கைக்சண் மொய்ச்ததிசைப்-பின் சாணா 
தாறியஞ் சாதே யறத் தானாய் கெஞ்சடக்கத் 

'தேறியென் பால்விருப்பான் சேர்ர்,த. 12



0] அத்யாத்மயோகம், 49 

இன்னேசெஞ் செர்சாளு மென்னிடை யிற் சேர்யோகி 
சன்னேர் மனமாகூத் தானிறுத்தி.-மன்னோரத 

வானந்த மேலா யமர்சார்தி யென்னிடையிற் 

ரனச்த மற்றடையுர் தான், 13 

உண்ணுமவ னுக்குமிக வுண்ண தவனுக்குல் 

கண்ணுறல்கு வோற்குங் கடிர்தோற்கு--மெண்ணுவ 
மண்ணாளும் வேர்தனே மாயோச மிம்கோர்க்கு[ சான் 

ஈண்ணாது காணு ஈயர்.௪. 14 

5க்௧ வுணவியற்றி தன்சருமச் தண்மயற்றி 

தச்ச துயிலுணர்த்தி தானமர்ச்2---தக்கவனுக் 

செல்வாறும் யோச மிருர் துயரை நீக்கியே 

‘waar py வச்தியலு மாங்கு. [5 

எப்போத செஞ்ச மினிய௰ வுயிர்சன்னிற் 

றப்பா து பூண்டு தனிநிற்கு--மப்போ த 

சாம மனைத்துற் சழிர் தச் யோடுியெலு 

சாம முூடையனா ஈன்கு, 16 

வாயு விலாதிடத்த wa gyn விளக்க ததா 

னேயு சலனமறு மெவ்வாறு--தூயமள 
ஈன்.மையினித் சர்ர் தியலு ஈ-ல்யோடு யோதென . 

தன்மையிலுச் சொப்பதுகே தான், ர்க



பகவத்கீதை வேண்பா. 

செஞ்சுதா னேதினிருத்சமாம் யோகத்தா 

லெஞ்சவிலா தென்ற மினிஃமரு--நெஞ்சமா 

டே.தின் மனத்சாலே யினிய வு.பிர்சண்டு 

மீ.ததனிற ரூனுகக்கு மிக்கு. 

புலஙகடந்்த யோகத்துப் புந்திபினாற் றோன்று 

நிலகசடந்த வின்ப நுசர்வோ--னலககலர்த 

புன்மையிலா னர்தப் புணர்ப்பெய்தி Fer maces 

மன்மையினின் றுஞ்சலியா தான், 

யாதொன்றைப் பெற்றா லதளில்வே ளோர்பேறு 

மீதென்று பின்றான் மிகமதியான்--போ தமுடன் 

மிச்சசதி நின்றான் மிகுதுன்ப மேலிடினுர் 

தீக்கவதிற் பின்சலியான் றான், 

யோகமென்று போரம் வியோக மதுதன்ப 

மாச வுறும்யோக மஃ்தறிவான்--யோசமது 

தில்சன்றி கின்ற திசைப்பற்ற செஞ்சினஞற் 

பாககொன்றி யொன்றப் படும், 

(௮. 

1 

20 

தன்னிலாங் சாமங்க டானெல்லா கெஞ்சால்விட் 

டன்ன புலனனைத்து மான்றடக்்-மன்னுநிலைப் 
புர்தியினின் மெள்ளமனம்' பூண்டாம் குயிர்மன்னச 
சிர்தியான் வேறொன்றிஞ் சேர்ர்.த.' 22
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நில்லா தழனெஞ்சு £8ல்குமவை மேலவற்றிற் 

செல்லாமைத் தன்வசத்தைச் சேர்விப்பான்-ஈல்யோகி 

யாறினான் நீம்குசெருச் கற்றுப் பிரமவுயிர் 

தேறினா னின்பமிகச் சேந்து, 23 

இவ்வண்ண மேதன்னை யோகத்தி லேவிடுத் தத் 

செஃவண்ண வல்வினைகள் செற்றென்று-மெய்வண்ண 

யோூ பிரமத் தணைச்திறி வின்பத்தா 

ஞடியுயி ரேலெளிதே யாங்கு, 24 

எல்லா வுயிரு மென துயிர்போ லென்னுயிர்சா 

னெல்லா வுயிர்2போ லெனக்சாணுஞ்--சொல்லார்ச் த 

யோகஞ்சேர் ஈன்னெஞ்ச னெவ்விடத்து மொத்தயிர்ச 

 ேகஞ்சேர் வண்ணமறிக் தேய்ர்து, 95 

என்றன்மை யாலுயிர்களெங்குமெனைக்சண்டவற்றைத் 

தன்றன்மை யாலென்பாற் ருன்சாண்பான்--சிர்சையி 

சான்றோன்றா வாறில்லை ஈன்குணார், கான் நன் [னில் 

ருன்றோன்ரு வாறில்லை தான். [னிடையித் 26 

எங்கு நிகழ்ந் திருக்கு மென்றன்னை யேகமாத் 

தீஙகுஞ் சமநினைவான் ரூனுணார்சா--னங்கக்சே 

யெவ்லா நியன்றிடினும் யோயெவ னென்னிடையி 

லவ்வா றியன்றவனே யாம், 27



52 பகவத்கீதை வேண்டா. [௮ 

தன்னொத்த வெவ்விடம். த மன்னா சமமாச 

wen ga gs வின்பம் ளர் துன்ப--முன் னலுறி 

லாங்சவனே சால வஇராம யோயெள- 

வோங்சறிவார் தாமதிப்ப ரூற்று, 28 

அ௮ண்ணல?ைப்பின் கேட்டா னமர்விசய of ues és 

லெண்ணமரு மொப்பா ரெழில்யோசர்--திண்ணமிது 

மன்னு நிலைமை மதகு? னாசாணே 

னன்னுமனஞ் சஞ்சலத்தர லோர்சத்து. 20) 

வன்னெஞ்சு சஞ்சலமாய் மாறாய் அலிர்2டரு 

ச்செஞ்சு சாற்றைப்போ லான்றடக்ச்--தன்னி 

லரிதென் திருப்பனென வாங்சவனுு சேட்கச 

சுரிசங்சகன் ருனுரைத்தான் சொல். டிப] 

சேோராக கின்தடக்க கில்லா தரிதமனக் ' 

காரார் கொடைத்தடச்தோட் கெளர்தேயா--சீராரும் 

வோசச் இடைப்பயில்கா லேலுச் துற தனா 

வரகத் தத டச்சு லாம். 31 

தன்னிசையா கெஞ்சுதன்னாற்சார்வரிதாம்மோசமென் 
றென்னிசை௯ தாகு மி.துபின்னை-.-முன்.னிசையு 

செஞ்சான். முயன்றவன ளேரே யுபாயுத்தா 
லெஞ்சா சடையலா மிக்கு, 32
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ஆகு விசய எமலன் றனைக்கேட்டா 

னீ ககுவிருப் புற்றா னியல் ஏற்றுப். பாககுமனச் 

தீச்சயோ சத்தச் சலித்தக் கதுசேரா 

தெச்சதியைத் தானடையு மிங்கு. 33 

முன்பயன்சேர் கன்ம முழுதொழிர்த மேற்பிரமர் 

தன்பயனா ஈல்வழியிற் சாராதே--பின் பவன் றான் 

றஞ்சமில்லா தவ்விரண்டுச் தானழுவிச சின்னமா 

மஞ்சென பே மாயுமோ மற்று, 34 

மிக்க மயக்கெதனை மீண்டொன் ரொழியாமற் 

றக்க பசிசமக்கச் சக்சவனீ--மிக்கோரி 

லுன்னை யொழிய யொழிப்பா ரித சண்ணு 

பின்னையெ.& ரண்டு பெயர்ந்து. 35 

ஆய வவனுச் கறிய வுளைசெய்தான் 
மேயவுல கத்தினு மேலிடச்,௪--மாய்வவனுச் 
இல்லாதா னன்றி யிவன்றான் விசயனே | 
பொல்லா நெறியிற் புசான், 36 

yetreniuis Cer geQuage Curses இினிதமர்ர்தே 

ஈண்ணியூற் பல்லூழி சாளிருச்.து...- இண்ணியசிர் 

செல்வசலச் தாயார் சிறக்தமனை யிழ்பிறச்கு 
கல்வினையோ கஞ்சிதைர்தா னன்கு, 37
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மற்றதவே யன்றி வளாமதிசேர் யோ௫யெர்க 

ளுற்ற குலத்தி லுதயமா_ முற். றல, 
லிவ்வாீறு சேரு மிதிற்பிறவி தான்மன்னா 

வெல்வாறு தானரீதே யிககு. 2h 

ஆஙகேதன் முன்பிறவி யானயோ கத தணர்வைப் 

பாக்சேலும் புத்தியினிற் பற்றியே--யீக்சமர்ச் த 

பின்னு மதின்மூயற்றி பெற்றியன்று பேறதனின் 

மன்னுமவ ஞகுமே மற்று, 39 

முன்னியலும் யோக முயற்சி வசமறவே 

பின்னிவனைத் தன்வசமாம் பேறளிக்கு--மன்னுஈசை 

யோகத்தி லுற்ற னுரைசேர் பிரமமா 

மாகத்த மீதியல்வா மை, 4() 

மிக்ச முயற்றியுடன் மேவியல்வான் பல்பிறப்பி 

லொச்க வருஈல் லயர்வினையிழ்--றக்கமர்ச் த 

Fr’ தயரகண்று சானியன்றா ஞய்ப்பின்னுஞ் 

சேரும் பரக தியைச் சென்று, ' 41 

தவம்புரிர்தார் தன்மை யுணர்ச்தார் சருமச் 

அதவர்தியன்றார் தங்களிலும் யோ--யவன்டிறர் த 

மிக்குணர்ர் சா னென்றுணாப் பட்டான் விசயாநீ 

த்ச்குயா்ர்த யோசமே சார். 42



6] அத்யாத்மயோகம். 5 

முன்னுரைதத யோக௫செண்முற்றுமென்பான் மனஞ்சேர் 

சன்னுரைப்பான் மேல்விரும்பித் சானென்னை -மன்னு: 

பெர்ரே பணிந்தான் பிறங்கியு.பிர் யோசியென [சலம் 

வாேோசான் சொள்வனுகச்த, 43. a 

யோச வதியோடு யோக்தத நாலுவகை 

போகமது மேலா வுயர்நிலைமை --மேகரிக 

ரணண வருஎ$தை யாறுமோத தினபொருளாத 

Korver pet ssa Carey 

 



சோக ழயிநணர்வு தோல்கநமச் சேய்தியதி 
லாத மறிவுயர்த்தி யார்வகைகன்.யோகமியீர் 
காட்சி யீவங்றின் கநத்துழத லாறேத்தின் 

மாட்சிமை சோலலும் வகை,
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RES SEE Mes ess ae Sime aS Me 

பகவத்கீதை வெண்பா. 
அக அசட்டு பயை 

குறிப்புரை. 
பாயிரம். 

பா£ழ்தற்கு- அர்ஜுனனுக்கு, புன்பொருள்-- 

இழிவான விஷயர், 

மாமாத.-லஷ்மி, மாறன்--ஈம்மாழ்வார். பூதார் 

வாழ் போதமுனி--இராமாநுஜர், ஈசி விரு 

ம்மி, 

வேதம்.அுகுத்தவியன் முனிவன் --வேதவியாளர்.. 

5ஒத்த- அத்யாயம், 

செருள்- ஞானம். 

இருள்நூத-- அஞ்ஞான இருள்கெட. 

அச்தியாத- விரும்பாமல், 

இனை- பகவான்
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10. ஐூவள்வி--பிர்ஹ்ம-பிதிர்-தேவ-பூ.க-மனுஷ்யயஜ் 

11. ௮ச்சம--- உண்மை, 

12. ௮லம- சஞ்சலம். 

1. மானம் -பெருமை, 

அத்யாயம்--1, 

அர்ஜுன விஷாதயோகம் 

eee 

௮அர்ஜுனவிஷாதமயடயோகம--பகவானுக்கும ௮ஜுன 

னுக்கும் ஈடர்த ஸம்வாதத்தில் ௮அர்ஜுனனத விஷாத 

மாகிய போகத்தினைச் கூறும் பாகமென்பது பொருள், 

விஷாதம் மனத்திடனழிர் து கலங்கி வருதல், 

விஷாதமெனினும் சோகமெனிலும் ஓக்கும். யோகம 

__(ஈன்மையிற்) சேர்ப்பது; அஞ்தாவத, நேராகவாயி 

னும டபம்பரையாச வாயிலும் முக்திக்கு ஸாதனமான 

வழி, ப்ருஹ்மவித்யையைக் கேட்டலாடிய ஈன்மையில் 
(அர்ஜுனனைச) சேர்ப்பதனால் ௮ரஜுனன.து விஷா 

தீம் யோசமெனப்பட்ட த. ஸம்ஸார அனர்ததகண்டு 

அனர்ர்தவனாய் மனங்கலங்கித் தவிப்போனுக்சே ப்ர



குறிப்புரை. a9 

ஹ்மவித்யையில் அதிகாரம் என்பதை “பகவானே! ஆத 

லின், யான் வருச்துன்றேன், என்னைச சோகத்தி 

னின்றும் கரையேற்றி யருளவேண்டும்'' என்னும் 

பொருளுள்ள சுருதியா ஓணர்ச, 

1. முன்னரில்லா திருர்த தர்மத்துக்கு உற்பத்தி 

ஸ்தானைமாஇயும் திருர்ததர்கு ௮பிம்ருததி ஸ்தானமா 

இயும் வித்தக்கு விள நிலம்போல விளங்கியதால் 

குருக்கள் வாழ்ர்த நிலத்தைச் -தன் மறிலம்' என்றுர், 

பாண்டவர்களுந் தன்மைர்தரா யிராநிற்க அவர்களை 

வேறு பிரித்து “என் மைந்தரும் பஞ்சவரும்' என்றத 

னால் இருதராஷ்டிரனுக்குட் பாண்டவர்கள் பாலுள்ள 

த்வேஷத்தை வெளிப்படுத்திக் காட்டுகின்றார். சுருதி, 

ஸ்மிருதி முதலியவைகளிற் பிரவித்தமான புண்ணய 

பூமியாகிய இர்தச் தன்மரிலத்தில் போர்புரியக் கூடி 

யிருப்பதால் ௮ர்நிலத்தின் மகிமையால் தன் மைந்தர் 

களும் புத்திதெளிர்து பஞ்சவர்களிடத்திருர் து தால் 
கள் சபடமாய் ராஜ்யத்தை ௮பகரிதத௫ பிழையென்று 

தெரிந்து, மிச்ச அனுதாபத்துடன் பாண்டவர்சளுக்கு 

௮ர்த ராஜ்யத்தை யுத்தமின்றியே கொடுதத விட்டா 
களானால் அதுவே தனச்சொரு ௮பஜய.மா மென்று 

கரு தினஒனாய் ௮தைத்தடுச்ச நிச்சயமான வேறோரு 

பாயமுங் காணாதவனாய்த் தடுமாற்றமுற்று மிச்ச பட 

படப்புடன் தன் மன்ததட்டெர்ச சருக்.தப் புலப்பட
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*தன்மரிலமாகுங் குருகிலத்தில்' என்று, வினவ ஆரம் 
பித்தனன், ராகம், துவேஷம் முதலிய தோஷங்களை 

cars ஜமிச்சவராகையால் ஈடுவிலைமை குன்றா 

மல் உள்ளது உள்ளபடியே சொல்லமேண்டுமெனச் 

கருதிச் “சஞ்சய!' என விளித்தச் கேட்ட இிருதராஷ் 

டானுக்கு ஏற்பச் சொன்னான் ஆசையால் *சமைர்து 
சொன்னான்' என்றான் ௧. சஞ்சயன்-ஈன்றாக (சாகத் 

வேஷா திகளை) ஜயித்தவன், வியவகார சேத்திர diy 

ர்சவனாயிருப்பதோடு புத்தி வாஞ்சையே மேலஸிட்டுத் 

தர்ம கோச்சுத்தையு மிழர்சவனாயிருத்தல் பற்றிப் பெய 
are சொவ்லாமல் :௮ரதன்' எனச்கூறினெென் ச. 
அ௮மர--யுத்தம், 

தன்ம நிலத்திற் சேர்ர்தசளுற் புத்தி தெளிர்து தன் 
புதல்வர்கள் ராஜ்யத்தைத் திருப்பிச் சொடுத்து வீடு 

வார்களோ என்ற. சகசையால் கேட்கின்றானென் பதை 
ஞான திருஷ்டியாவறிர்தவ ராகையால், சஞ்சயர் :றீ 

அவ்வாறு சகசைப் படவேண்டா, தன்ம நிலஞ்சாரர் 
அதம் நின் புதல்வர்கள் இருர் தினர்சளல்லர், பொரு 

மையே மேழ்சொண் டிருச்சன்றார்கள்' என்பதாக 
மூதற்சட் ரரியோசனன.த துஷ்ட வியாபா ரத்தையே 

கூறுகின்றாரென்ச, வேர்தனாடிய தரியேசசனல்!. தன் 

பால். ரவனமயும் அழைப்பிச்சக் சுடர்க் விருச்சு 
இங்கே. தரோணன்யாற் சென்றானென்பதளுல்
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பாண்டவ சேனையைக்கண்டு துரியோதனன் பெரிது 

மச்ச முற்றானென்பதையும். சென்று செப்பினானென் 

னாமல் சென்றடைந்து செப்பினான்' என்பதனால் 
தீனுூர்வித்யா ஸம்ப்ரசாய பிரவாத்தகரான தனது 

குருவாகிய துரோணரை ஸ்வரக்ணூரத்தம் சரணம் 

புகுச்சானென்பதையும் ஸஞ்சயர் திருதராஷ்டிரனுக் 

குச் குறிப்பாயுணர் ததினாரென்௧ு, அளழகே யல்லா 

மல் வார்த்தை யழகொன்று மில்லை யென்பார் தாரார் 

துரியோதனன்? என்றார். தார்--பூமாலை, 

பாண்டவர்கள் துரோணருக்குப் பிரியமான 

சஷயர்களாகையால் ஒருவேளை ௮ப்பாண்டவர்களின் 
, வில்வன்மையைச் கண்டு மகழ்ச்த இவர் போர்புரியா 

மல் நின்று விவெரோ என்ற சககையுடையவ னாசை 

யால் சத்துருச்கள் செய்யும் அவமதிப்பைத் தரோண 

ருக்கு அறிவித்துச் சோபமூட்டும் பொருட்டுப் பார் 

என்று கொட) இப்பாசுரததைச சொல்லலானானெ 

oes, தலகளைப் போலொத்த மகானுபாவர்கள் சமீ 

பத்திலிருப்பதையுக ச௨னியாமல் சற்றேனும் பய 

மின்றி யெதிர்த்து நிற்கும் பாண்டு புத்திரர்ச-ளுடைய 

பெரியதான இச்சேனையைப் பா.ராயென்.கருன். 

௮வர்சள் ௮வமதிப்பாலாவதென்? என்னெழியப் போ 

சா.தசாண். தங்கள் சஷ்யனையன்் ரோ படை ததலைல 

5
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ஞாசக் சொண்டெதிர்ச்சச் கோலிஞர்கள் என்பதைத் 

தெரிவிச்ச 'ரீ கொடுத்த ௨ண்மையினுழ் சாச்கும்' என் 

Ser, தஇருஷ்டத்யும்சன் என்னாது பாஞ்சாலன் 

தீர். தமகன்' என்றது தருபதனுக்கும் தமோணருக்கு 

முள்ள பழைய விரோதத்தைச் தெரிவித்துக் குரோத 

தீதை யெழுப்புவதற்சாக வென்ச, உபேசுஷிக்கத்தக்கவ 

னல்லன் என்பான் :மதியுடைமை' யினான் என்றும், 

௮ம்மதிதானும் அதிசயித்தன் ரோ விருப்பது என்பான் 

“சீரார்மதியுடைமை” என்றும் குறிப்பதை யுணர்க, 
இனி, பராக்காயிருக்காமல் கார்யச்திற் சண்ணுடைய 

வனாயிரு என்று வர்புறுத்த *பார்' இச்சேனையை என்று 

சுட்டிச் சாட்டி மனத்தைத் தஇருப்புகறான், இனி மற் 

ரோர்பொருள் தோன்றுமா.ற:-துரோணர் பாண்டவூர்ச. 

ளிடத்தில் பிரீதியுடையவ கையால் *பாண்டவர்தீள் 
ஆரியனே!' என விளிச்சின்றானென்கு, சத்.தருவான 

உன்னைக் கொல்ல உன்னிடத்திலேயே வித்யை கற் 
ரூனே ௮வனல்லவோ புத்திமான் என்பசைச்சாட்ட 

(திரார் மதியுடைமை' யென்று, உன்னுடைய உதைகியி 

த்தமாகவே சோற்றுப் பெற்றயனென்பதை யறியா மல் 

பகைவன் புத்திரனான பாஞ்சாலன்றர்.த மகலுக்கு' 8 

வித்தையைக் கொடுத்த மதியின்மையாலன்றோ எனக் 

கு இவ்வாறு சேர்ச்சத என்பதைக்காட்ட பாஞ்சால 

ன்றர்தமசன்--ரீரார், மதியுடைமை ரீ கொடுத்த ௨ண்
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மை.பினால் காக்கும்' என்றும், இ.டெட்சக்சேட்டை 

யாருடன் விளம்புசேன்! நீயே காணாய் என்பதைக்கா 

ட்டப் :பார்' என்றும் இஸ்தோர் புதமையென்பான் 

*வியப்பு' என்றும், இத விதியால் வர்ததென்பான் :விதி 

புடைமைபூண்ட வியப்பு" என்றும் ஆற்றாமைப்பட்னெ ர 
கஇன்றானென்ச, தன்மநிலததிருக் தம் இம்வாறு தன 

௮௫ அசாரியனையே இகழ்ச் தம் சினச் ஐம் பேோத்தணிச் 

தானுச்குச் தஷ்டபுச்தி தொலைச்து தெளிவு எமஒருச் 

.கண்டாகும் என அர்தனுக்கு ஸஞ்சயர் அ௮றிவிக்கலா 

GOO) ore, 

4.5. பாஞ்சாலன்மகன் ஒருவன்மாத்திரமேயோ ! 

போரில் வீமனுக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் சிகராகச்சொல் 

லகதச்ச வில்லாளர்களான, யுயுதானன், விராடன்.பா 

ஞூசாலன் மூதலிய பவரிருக்கின்றார்கள், அகையால் 

உகாஸீனமாக இருக்கவொண்ணாதென்கின்? ரன். பெ 
ன் நியமா--என்பதற்கு ஜயம்பொருர் திய என்றும் போ 
ரில் வெற்றியையுடைய என்றும் பொருள்கொள்ளலாம. 
நீன்றிசல்வோன் --யுயுதானன், சஸ்திரசாஸ்திரங்க 
ளில் வல்லவனாய்ப் போரில் தான் Ragu gt ses 

பதினாயிரம்பேரை வெல்ல அல்லன் மகாரதனாம். மா 
7தன்--மகாரதன், சத்தருச்சுளுடைய சேனை இப்ப 
டிப்பட்ட மசாரதர்களான சூரர்களோடு கூடினசாச 

MAHAMAHOPADHYAYA 
Og, U.Y, SWAMINATHA IVER LIBRARY
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விருக்கரதென்று சொன்ன தினால் சமரஜ்தை நிலுத்திச 

சமாதானமாய்ப்போய்விடு என்று ஆசாரியர் சொல்லு 

வரோ என்று சக்கித்து ஈம்மவர் சேனையையும் பாரெ 

ன்பான் அது நிற்க, கேளாய்--ஈமாமுயற்றி தன்னை 

ஈயரஈ்த” என்.ற சொன்னானென் ச. முயற்றி-முயர்சி, 
“மூயற்றி சுமச்தெழுர்து முச்துற்று செஞ்சே என்பது 

பெரிய தஇிருர்தாதி--], 

6. வேதஙகளெல்லாம் வல்ல பிராமனேத்தமராகி 

ய உமக்குத் தெரியாதது மொன்றண்டோ என்பான் 

(வேதியனே முன்னு” என்ற புகழ்கிருனென்க. பின்னு 

நூல்--மின்னலைப்போன்ற பூநூல், 'விண்ணீழிர்ச.- 

மின்போலு நூன்மார்பா' என்றார் பிறரும். இனி சா 

ஸ். இரங்களையறிர்த என்றுரைத்தலுமாம். பிராமணனா 

இய நீர் யுத்தவிருப்பமில்லாமல் விமுகராயிருர்தாலும் 

அதனால் எனக்கு ஒரு கேடுமில்லை, என் சேனையிலும் 
௮சேச வீரர்களிருச்கொர்கள் என்,ற தெரிவிச்கு சோகச் 

சத்தாலும், சிஷ்யரிடத்தில் எப்போதும் ப்ரீதியையு 

டைய பிராமணராயிருத்தலால் நீர் உம்முடைய சிஷ்ய 

ன் படைவகுத்துநிற்கும திறத்தைச்சண்டு மஇழ்ந்த 

சும்மாவிருக் துவிடாமல் ஈம்முடைய சேனையிலுள்ள 
லீரர்களைக்கேளாய் என்று தெரிவிக்குகோச்கத்தாலும் 
'மின்னுழூல் வேதியனே வெற்றியரை யானுரைக்
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ளுதிகளுக்கு முன்னர் :8' என்று தரோணரைச் சொ 
ன்னதும், விகர்ணன் முகலானவர்களுச்குமுன்னர் ௮௪ 

வத்தாமாவைச் சொன்னதும் தரோணரைத் திருப்தி 

செய்விக்கும்பொருட்டென்ச, முன்னல்--அலோ?ூத் 

தல், கேகளிர் கிருபர்--என்றகனால் பந் தக்களாகிய 

பூரிசரவஸ் ஜயத்திமசன்முதலான.உர்களைச் குறிசக்சன் 

றத, 

1. வேறும் பல சூரர்--இங்கே சல்லிய இரு தவர்மா 

மூதிலானவர்கள், மலைதல்--போர்புரிதல், 5, 6, 7 

பாட்டுக்களால் துரியோதனன் தன் சேனையின் பா 

. குள்யத்தையும், ௮ச்சேனைக்குத் தன் பாலுள்ள பக்தி 

யையும், செளர்யத்தையும், யுக்சத்திலுள்ள ௨ச்கத்தை 

யும், கெளசலத்தையும் தெரிவித்தபடி காண்க, 

8. அ௮மைவுபோதா திராகிற்கும்-அபரிமிதமாயிருக் 

கும், ௮மைர்த--பரிமிதப்பட்டு, ஸூக்ஷும புத்தியு 

டைய பீஷ்மரால் காக்சப்படுதலால் தன்படை வெற்றி 

யை யடையுமென்றும் சஞ்சல புத்தியையுடைய afi 

னால் சாச்சப்படுதலால் பாண்டவசேனை தோல்வியை 

யடையு மென்றும் துரியோதனன் கருதியிருந்தா 

னென்பத இதனால் தெரிஏன்ற.த.
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.. விரும்பி--அமர்ந்து, சோச்குங்கோள்--நோச் 

குங்கள். -புறப்பற்றுச் தள்ளுற்சோ ஞாரரவிற் ருமோ 

தீரன்பள்ளி, கொள்ளுங்கோ ஞூர்மருவுக கோள்' என் 

ரர் பிள்ளைப் பெருமாளையங்கார், பாங்கு-சேர்த்தி, 

10. மூழ்ர்த--மகழ, பாண்டவசேனையிற் பக்ஷ 

பாதமுள்ளவென்று கருதித் தரோணரை யிகழ்ர்தம் 

சினந்தும் ஒ?ராவழி புகழ்ச் தம் வார்ச்தையாடிய தரி 

யோதனனிடத்தில் துரோணர் அலககியமாய்ப் பதி 

லொன்றுஞ் சொல்லாமலிருப்பதை யுணர்ர்தவராகை 

யால் பீஷ்மர், அவ்வாறு தரோணருக்கு ௮லகதிய 

முண்டாகாமலிருத்தற் பொருட்டும், தளர்ச்சியுறற தரி 

யோதனலனுச்குதி தைரிய முண்டாதற் பொருட்டும், 

துரியோதனன் இகழ்ர்தாலும் புகழ்ர்தாலும் அவன் 

சோற்றையுண்டதனால் அவனுக்காக யுச்தஞ் செய்ய 

வேண்டுவது தம் உடமை யென்றும், சேனாபதியாகிய 

தாம் சொடங்கினொலன்றிச் தமோணர் முதலாஜோர் 

தொடமச மாட்டார்சளென்றும் கருதியவராய்ச் சிம்க 

சாதத்தைச் செலுத்திக் தம் சங்கை முழக்கினா் என்ச. 

தெவ்-பகைமை, 

11, பணவம்--இர் வாத்திய விசேஷம், ஆனகம் 

கோமுகம். முதலியவைகளைப்பணமுதற்றொல்லியல்கள் 
என்றார். தொல் இயங்கள்-பிரா€ீனவா.த்தியங்கள்.
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12. பீஷ்டி த்ரோணாதிசள் ஆசாரியர்களானபடி 

யால் அவர்கள் தொடககய பின்னரே தாங்கள் ஆரம் 

பிச்சவேண்டுமென்று பாண்டவர்கள் கருதியிருக்தார் 

களென்பது தோன்றவும், முர்துறப் பாண்டவர்கள் 

போர்புரியத் தொடங்கஞெர்க ளென்பதில்லாமல் தரி 

யோதனாதியர்கள் அறை கூவி யெழுச்சதன் பின்னே 

யிவர்கள் யுத்த சர்ஈத்தனார்சளானார்களென்பது தோன் 

ற்வும் ஆங்க தற்பின்' என்றாரென்ச, மற்றும் பலரும் 

தேருடையவராயிருக்க மாதவனும் பாண்டவனும் தே 

ரின் மேலிருக்தார்சளென்று விசேஷ்த்த தென்னை 

யெனில் இவர்களுடைய தேர் மற்றையோர்களது 

தேரைப் போலல்லாமல் அக்கினியால் கொடுக்சப்பட் 

டத எனவும் அகையால் பிறரால் அழிக்சப் பெறாமல் 

வெற்றியையே யெய்தும் எனவும் சாட்டுதற்காக 

Cans, அங்கமலத்து அன்னம் அதுவாம்-தாமரை 

யிலன்ன மென்னும்படி, மலர்ச்சைகளிற் சங்கமேர் 

திய தோற்றம் தாமரையிலன்ன மிருச்த,த போன்ற 

தென்க, 

13. 14. ஹ்ருஷீசேசன்--இச்திரிய ங்களை ஈடத்தி 

யாளுவோன், ஹ்ருஷீசம்-இச் ரியம்; ஈசன் -ஈடத்தி 

யாளுப௨ன், இர்திரியங்கட்கு ஸ்வயமாகவே யுணார் 

வில்லையா தலின் அவை யசேதனங்களாம். ஆகவே,
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அவை தாமாகவே யொன்றிலுஞ் செல்லமுடியா; என் 

ராலும், அவை ஆசத்மாவினின்றும் சேதனத்தன்மை 

பெற்றுப் பின்பு, விஷயங்களிறர் செல்லுகன்றனவாத 

லால், ஸர்வேர்திரிங்களையும் ஈடத்தியாளுபவர்-ஸர் 

வார்சர்யாமியான ஸ்ரீ கருஷ்ணபசவான் என்சு, 

செளரவசேனையில் அழியின் பேரொலிபோற் சங்கு 

மூழம்கெ என்னுமளவே கூறி யிங்கே தனித்தனி ௪௩ 
கங்களின் பெயர் சொல்லச் தொடங்கெயெதால் கெள 

வர் சேனையிற் சங்க முழச்சம் வெற்றொலியாமென்ப 

தம் பாண்டவர்களது சககங்கள் திவ்யாயுதங்களா 

மென்ப.அம் பெறப்பட்டமையறிக, கிச்விஜயஞசெய்த 

பல அரசர்களை லென்று விசேஷமான தனத்தைப் 

பெற்று வந்தவன் என்னும் பொருளுள்ள தனஞ்சயன்" 

என்னும் பெயரைப் பிரயோடுத்ததால் அர்ஜுனன் 

ஒருவராலும் வெல்லத்தச்சவனல்லன் என்பது பெறப் 

படும், பணவம் இங்சே சங்கம். இடும்பவதாஇகளைச் 

செய்தவனாகையால் வீமனை ;யோடாவிறல் வீமன்' 

என்றார், ஒடாவிறல் வீமன் என்பதற்கு நீங்காத 
வலியையுடைய வீமனென்றாவதயுததத்தில் பின்வாங் 

சாத வலியையுடைய வீமனென்றாவத கொள்க, மிகு 
és உணயையுட்கொண்டு பருத்துப் பெருச்திறல் 
படைத்தோ னென்பார் விறல் வீமனென்றா ரென்ன 

லுமாம், எப்போதும் தர்மசர்தை யுடையவராசை
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யால் யுதிஷ்டிரருக்குச் *சேடார்ர்ச' என்னும் விசேஷ 
ணம் கொடுக்கப்பட்ட த.. சேடு-பெருமை; ஈன்மையு 

மாம், குந்தி விசேஷமான தவம் புரிர்து தர்ம தேவ 

னுக்குப் பெற்ற புதல்வராகையால் 'அச்தருமன் மைர் 

தன்” என்றார், மைர்தன்--௨லிமையையுடையோன். 

௮னச்த விஜயமென்னும் சங்கத்சையுடையவ ரென்ற 

தால் அழிவில்லாத ஜயத்தோடுகூடியவரென்றும், இர் த 

யுத்தத்தில் இவருக்கு முடிவில்லையென்றுர் தோன்று 

மாறு உய்த்துணர்க, ஈர்.த-சங்கம், பாடு-ஓசை, பா 

டின் படுமணி யிரட்டவொருகை' எனனுர் திருமுருகா 

நீறுப்படையில் பாடு-ஓசை யென்லும் பொருளில் வரு 

சீலை யறிக, பாரப்பணிலம்-மசாசங்கம், 

15. ங்கப்பரி-- உத்தமமான குதிரைகள், தகு 

சம், ஈகுலலுக்கு விசேஷணமுமாம், ஈகுலன் குதிரைப் 
படைக்குத் தலை௨னாகையால் * அங்கப்பரிரகுலன் ' 

என்றார். மணிபுஷ்பசம்--இது சகதேவன் சங்கத்தின் 

பெயர், கெளரவசேனையில் தலைவரான பீஷ்மர் பிரத 

மத்தில் சங்கூ.இினர் என்கிற முறையிவ் பாண்டவ 

சேனையில் திருஷ்டத்யும்சன் ஊதினான் என்னாமல் இரு 

கேசன் முழக்கினான் என்றார் பகவரனைமுன்னிட்டுத் 

தாங்கள் ௮மர் தொடங்கவேண்டுமென்றிருர்த பாண் 

டவர்கொள்சையை யறிவித்தற்சென்ச, அர்ஜுனன்
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பசவதம்சமுடையவனாசையால் பசவானுக்குப் பின்ன 

ரும், பராக்ரெமத்தில் அர்ஜுனனுக்கு அடுத்தபடியில் 

நிற்பவனாகையால் பீமன் ௮ர்ஜுனருக்குப் பின்னரும், 

வேர்தராசையால் தர்மபுத்திரர் வீமனுக்குப்பின்னரும், 

தமையன்மார்கள் சென்ற நெறியில் தாமும் போகலே 

ண்சிமென்ற கொள்சையின ராகையால் ஈகுலசசதேவர் 

கள் தருமபுத்திரருக்குப் பின்னரும் ஊதிஞர்களென்றா 
ரென்க. *ஒக்கவெடுத் நூதினான்' என்பது ஈகுலஸகா 

சேவர்சள் சமச்செனவோர் விருப்பமுமில்லாமல் தம 

யன்மார்கள் சென்ற நெறியே செல்லுமவர்சளென்ப 

தை வவியுறுத்திச்காட்டுமாறு காண்க, 

17. அச்சடியபேரரவம் என்றது மேற்கூறியபாஞ்ச 

சனியம் தேவதத்சம்முதலிய திய்யமான சங்கங்களி 
ன் தொளியை, இந்தச்சங்கங்களின் பேரரவமே மற் 

றையோருடைய சங்கத்வனிகளோடு சேர்ர்து Bape 

சாஸ்டிரபுத்திர்களின் மனத்தைப்பிளர்தது என்பார் 

'தொச்கெழுர்து தீரச்சிதைத்ததே' என்றார். Rss 

ன..-இவிரமாக, 

18. செளரவர்களின் சிர்தையழிலைக்கூறிய ஸஞ் 

சயர் இப்பாசுரத்தால் பாண்டவர்களின் மனவெழுச்சி 

யைச் கூறுளெரறாரென்ச, சம்கமுழக்சத்தைசக்சேட்டும் 
ஓடாமல் எதிர்த்துநின்று சஸ்.திரம்களைவிடுத் துப் போர்
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தொடங்கினார்களென்பார். போர்முகத்தில்' என்றும், 

அதுகண்டு அர்ஜுனன் வில்லை வாங்கினான் என்பார் 

"சார்முகத்தைவாகக' யென்றும், மகாலீரனும், ஜயப்பி 

ரதனும், பயகாசகனுமான ஹநுமான் துவஜரூபமாச 

வரது அனுக்கிரகித்ததால் அர்ஜுனன் எட்விதத்தம் 

பயமில்லாதவ௨ னென்பார் :கவித்துவசன்' என்றும், 

கூறினாரென்ச. சார்முகத்ததை வளைத்தானென்றதம் 

௮ம்பைத்தொடுத்தான் என்னாமல் கண்ணனைரகோக் 

இச் சில வுரைச்தானென் றகனால் ௮ர்ஜுனன் நீதிமான் 

என்பதம், எதையும் பெரியோர்களிடம் ஆராய்ர் 

தே செய்பவனென்பதும், ௮தனால் ஐயம் ௮௨ன்பக்கர் 

'தானென்பதும், உன்னைப்போல நீதிதவறி யாராயாமல் 

பிரவாத்தித்துச் தோல்வியடையானென்பதும் கூறிய 

வாறு காண்ச, கார்முகம்-வில், வால்்-வளைத்து. 

பார்முகத்து நிறுத்து என அர்வயிக்க. எல்லார்தேரு 

மழிவுறாகிற்க என் சேரை எக்காலத்தும் வெற்றியுண் 

டாச நிலைபெறச்செய் என்பான் 'நிறுத்து' என்றும் ௮௪ 

சுசனாகையால் இதசெய்கை யுனக்கு அ௮சாத்தியமன் 

நென்பான் :நீ' பென்றும் சொன்னானென்க. 

20, அர்ஜுனன் ஸ்தீரீகள்போலச் சோகமுதலிய 

வைகட்குட்படலானானென்பதை யறிர்தவராகையால் 

பார்த்த' என்றும் யான் ஸாரத்தியம்பண்ணும்போது
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நீ ஒன்றுக்கும் பயப்படவேண்டாம், யாவரையும் பார் 

என்பார் *பல்குருச்களீட்டம் பார்' என்றும் பச௨ா 

ஸனருளிச் செய்தாரென்ச. பார்த்தன்-பிருதை(குர் தி) 

யின் புத்திரன், 

21. மாமடிகள் மாமனார். 

22. சவுந்தேயன்-குர்தீபுத்திரன், ஸ்திரீசள் போ 

ன்று பேதைமையுடையனாக விருச்தல்பற்றி முன்னர்ப் 

பார்த்தன் என்றதுபோல இங்கும் சகவுர்தேயன் என் 

கிறார். தன் பக்கத்தில் இரக்கமுற்ரவனாயிருந்த கவுர் 

தேயன் இப்போது சத்தருபக்ஷத்திலும் இரக்கம்: 

'கொண்டானென்பது தோன்றப் 'பேரிரக்சமேவி' 

'யென்றார். மேவலர்-பகைவர், 

23. ' குன்றி-குறைக்து, ரோமாஞ்சம்-மயிர்க்குச்செ 

திதல். குழைய- தளர. 
24, நிமித்தம்-சகுனம், 

25, தமர்-சுற்றத்தார், சமரம்-யுத்தபூமி, விசையம்- 

தெற்றி. யோகத்தோடு கூடிய ஸர்யாசியும் ரணகளச் 

இல் எதிர்த்து நின்று போர்புரிச்து கொல்லப்பட்ட 

வனுமாகயெ இவ்விருவருமே சூரிய மண்டலத்தைப் பிள 

ர்து கொண்டு சுவர்ச்சக்சை யடைகின்றார்களென்று



1] குறிப்புரை. 73 

சுருதி ஸ்மிருதி முதலியவைகஸிற் சொல்லியிருச்இன் 

றது, யுத்தத்தில் கொல்பவலுக்கு யா.தம் பயனில்லை. 

௮ப்படியிருக்கத் தமர்சளைச்கொன்று யான் அடையும். 

பயன் யாது என்பான் 'தன் றமரைச்கொன்று சேரு 

ஈன்மைதனை யொன்றும் சான்வேண்டேன்' என்றா 

Gear or &, 

20. ௮த்தித்தோம்-விரும்பினோம். வித்தம்-பொ 
ருள். 

28.  'அர்தன் புதல்வர்களை' யென்னுமிடத்தில் 4 

ரன் பிள்ளைகளை” யென்றும் பிரஇியிர் காணப்படு” 
து. அதர்கும் இதவே பொருளென்ச. “உசப்பேயுயர்வு' 

என்றதால் உகப்பு என்பதழ்கு மிச்ச ம௫ழ்ச்சியென் று 
பொருள் கொள்க, 

20, தீவைப்பார், விஷமிடுவார், ஆபுசத்தார்கொ 

லைசெய்வார், நிலத்தை யபகரிப்பார், வழிப்பறி செய்: 
வார், பிதனில்லாளைச் காதலித்தச் செல்வார் என்ற 
இர்தவறுவரும் கொடும்பாவிசகளாசலால் இர்தவறு 

வகைக்கொடுஞ் செயலுமூள்ள : அர்யோதனாதியர் 

களைப் 'பாவிகளாமற்றிவரை” யென்றான்... லஷ்மீ பத 

பாயிருர்தும் இச்த ௮லஷ்மீச மமான (அமங்களமான ) 

காரியத்தில் என்னை யேவுல் செய்யலாமோ என்
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பான் மாதவனே என்றானென்௧, ம௩தவன்-லக்மி 

பதி, 

30. கோத-குற்றம், காதுதல-கொல்லுதல், ஏதி 

வர் -பகைவர், 

33. லை கூர்மை, தவா-ரீககாம, 

34. தன்றுசோகம்-மிக்க சோகம், O65 Ors 

தில் செனற சோகததால் என்னும் பாடமுக காணப் 

படுகின்றது. அதற்குத் துன்பத்தோடு கூடிய சோகம் 

எனப்பொருள் கொள்க. செல்லல்-தன்பம், பொக 

ட்டு-எறிர்த. 

ஸாங்கய யோகம். 
E> - 

முக்தி பெறுதர்கு ஒர் வழியான ஸாம்ச்யமாகிய 

யோசததைக் கூறுவது ஸாகச்யயோகமாம். ஸாகுக் 
பம்-உண்மைப்பொருளின் ஆராய்சி, யோகம்-வழி 

உபாயம், ஸாதனம், உண்மைப் பொருளை யுணர்ர்தா
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லன்றி விஷாஜம் நீங்காசாதலின் இல்வச்யாயம் அர் 

ஜுன லிஷாகயோகத்தின் பின் டலைக்கப்பட்ட த, 

'அத்மாவை யறிபவன் சோகத்தைக் சுடர த நிர்கிறான்' 

என்னுஞ் சுருதியை நோக்கிச் கொள்ச. 

காலி-பசுக்கள், பொன்றாமை--அழியாமை, 

1. கலுழி--௮ர௬.வி. மதசூதனன்--ம.து என்னும் 

Ha tor & கொன் £வன்--இருவஷவ்ணபகான், 

2, மோக்ஷ இச்சையாலாவத சுவர்ச்ச இச்சையா 

லாவது சீர்த்தி யிச்சையாலா௮து ஒருவன் ஒன்றைச 

செய்யக் கூடும், இ்கு இம்மூன்றக்கும் இடமில்லை 

யாகையால் உனச்கு எதபர்றி இச்சலக்சம் உண்டாயி 

ந்றென்பார் எத்தாலே' என்கிறார், சத்தாஞார் சாராது? 

என்பதனால் முமுக்ஷுக்கள் இச்சைகொள்ளக் கூடிய 

தன்றென்பத-ம், (மேல லகமில்லை'யென்பதனால் சுவர்க் 

சப்பிரதம் ௮ன்றென்பத ம், 'மிகுபழியாம்' என் பதனால் 

தர்த்தியைத் சரத்தக்கசன்றென்பதும் தெரிவித்தவாறு 

காண்க, 

8... அலித்சனம்--ஈபும்ஸகத்தன்மை, எய். ததல்-- 

அடைதல். ரொதவடி௨மெடுத pats மசேசுவ௨ரனோடு 

போர்புரிர்த ஆண்மகனை உன்பால் இத சோரத்தச்க
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தன்றென்பார் *ஈதுன்பால் வர்தடைவ தல்லசாண் 

மன்னவனே' என்றார் 616m &. 

4. அ௮ண்ணல்--பெருமையுடையோன். பொருவது 

ய த்சஞ்செய்வது. 

5. இரப்பி லெழப்படுத னன்றே யெனக்கூட்ச, 

இரப்பு--பிக்ஷையெடுத்தல், குருதி---ரக்தம், 

0, சரித2--சரேஷ்டமானத, 

7, கார்ப்பணியம்_-சருபணகுணம், ஐர்ப்பதிலேன் 

றிவில்லேன். சாதி.-சிஷ்ைசெய், உனைச்சா 

ர்ர்து தாழ்ர்தேனை யெனக்கூட்டுக, 

8. எதிரற்று--சத்துருக்களின்றி, அமரர்சாயசம்- 

தேவர்களுடைய ஆதிபத் பம. ஞாலம்--உலகம். எல் 

லைப்பொருள்--சிரேயஸ்ஸான பொருள், 

9. குடாசேசன்- சோம்பலை யடிமையாக்கி யாளு 

வோன்; தான் கருதியது செய்.புங்கால் சோம்புதவில் 

லாத எப்போ௫ம்.மிச்ச ஊக்கத்தோடு ஸாவதானனாயி 

. ருப்பவன் என்க, குடாகா..சோம்பல், ஈசன்--டி. 

மையாக்சியொளுகோன்,
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1. மூறுஒலிச்தல்--ஈகசைசெய்தல், காரணமா. 

காரணமாக, 

13. உ௰ிர்--௮ச்மா, செளமாசம்-- பால்யாவஸ் 

தை, யெளவனம்--மத்தியா௨ஸ்தை, மூப்பு -இழத் 

தனம். மருவுதல்--சேருசல். 

14. தன்மாத்திரை--இச் இிரியங்கள், இீண்டல்-- 

ஸ்பர்சித்தல், சதம்--2தளம், அழல்--உஷ்ணம், என் 

மாச சுக ஐக்சம்--என்கின்ற பெரிய சுகதுக்கத்தை, 

எய்த விக்கும்-௮டைவிக்கும், 

Ld. ஒத்தசுச தச்சன்-சுகத்தினிடத்திலும துக்சத்தி 

“னிடத்திலம் சமமான புத்தியையுடையவன், இரன்- 

பண்டிதன், எடழியா-பீடிச்சமாட்டா, ஆணேரும் 

பார்த்தனே-புருஷ சேஷ்டனான பார்த்தனே, (அற்ற 

லொடு புணர்ந்த வாண்பாற் கெல்லா--மேற்றைக் 

இளவி யுரித்தென மொழிப,'' என்னும் ஸூுத்திரத்தால் 

எழ என்பதன் பொருளை யுணாச, ஓங்கு ௮முதத் 

தன்மை-மிக்க ௮ம்ருதத்வமாகிற Com ap OVS LD, 

16. ௮சத்,து-இல்லாதத, சத்து-உள்ளது, இல் 
UT SHEG-HNTHEG. உண்மைச்கு-ஸத்துக்கு, உண் 

மைக்கு இல்லாத,ஐ இல்லையென ச் கூட்கெ, ஈ.று-நாடி. 

6
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வான நிச்சயம். தத் துவம்-உண்மை, 

17. ஊனம்-காசம், யாப்புற்றத-வியாபிக்கப்பட் 

டது. 

18. மன்னும்-நித்தியமாயுள்ள. சரீரி-ஆதமா, அந்த 

முடைய-சாசமுடையன, 

19, கொல்லுண்ணான்-கொல்லப்படான். அறியும்- 

௮றிவான். பல்லோர் படர்ச்கை முன்னிலை தன்மை 

யிந--செல்லா தாகுஞ் செய்யுமென் முற்றே'' என்ப 
வாசலின் இங்கே அறியும்” என்பது படர்க்கை யாண் 

பாவில் வச்த.து. 

22, பிறும்-இழிந்தபோன, புடைவை-வஸ்தஇிர் 

முத்துடம்பு-முதிய உடம்பு; ழெத்தனம்சகொண்ட உட 

ம்பு, புத்துடம்பு-புதிய உடம்பு, 

2௦. சேதியா-வெட்டமாட்டா, மாருதம்-காற்று, 

24, தாஹு-ஸ்தாணு. சலிச்சாத இயல்புடையவன், 

ஆதும்-யாதம், யாக்கை, யாறு, யானை என்பன. ஆச் 

சை, ஆற, ஆனை என வருவனபோல வர்ததெனக் 

கொள்க, தயரேல்-துக்யொதே, 

2௦. இ௫்கன்- இப்படியாக,
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20. ௮றுதி--நிசசயம், 

27. இடர்-தன்பம், உன் சருமம் என்றது கூடச்தி 

ரிய தர்மத்தை, பார்த்திபா-க்ஷத்திரியரசள், தகைமை 

ய,து-புகழுடையது. 

20. வான் ஏறும் வாயில்-ஸ்வர்ச்சத் துவாரம், 

21. புகழ் உன் அறம்-புகழும், உன் தர்மமும், 

போயித்ரால் என்னும் ஒருமை வினையைத் தனித்தனி 

புகழிற்கும் அறத்திற்கும் முடிச்குஞ் சொல்லாகக் 
காள்க, ஏவம்-பழிச்சொல், “ஏவமோ வெமச்சென் 

இிசைப்பார் சிலா” “ஏவம் பாராய்'? என வருதல் 

காண்க, 

03... கொண்டாட்டுற்றார்க்கு-சவுரவிக்கப் பட்டார் 

6G. பழி சாமதனிறர் கொடிது-அபசர் ததி சாவைக் 

காட்டிலும் கொடிது, 

௦... ஒன்னாதார்-பகைவர், Hay gst என்பது 

ஒனனாதா ரென்று மருவிற்று, ஒன்றுகல்--சேர்தல், 

இங்கே ஒன்னாதா போன்றது தர்யோதனாதிகளை, 

சொல்்-புகழ், 

34,  மேதினி-பூமி,
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35. பேறு இழவு-லாப ஈஷ்டம். 'சயாசயங்கள்- 

வெற்றி தோல்வி, 

௦0. வினைச்சட்டு-கர்மபர்தம், 

37. குன்றாது-அழியாது, ௮வம்-தோஷம். ஒன் 

றாகும்-ஓரேவிசமாம். ௮இரர் திர்வில்லவர்-நிச்சயமில் 

லாதவர், 

38.  பூத்தவுரை-புஷ்பமாத் ட பலம்போல விருக்கிற 

arr Sens. 

11. மன்னேல்-பொருர்தாசே. யோகக்கேமம- 

யோககேமம், 

42, தடம்-தடாகம், ழந்தணன்-வேதார் சத்தை 

யணவுவோன் ; பிரான் மணன், 

43. அணுமன்னாத-சிறிதம் பற்றாத. Cafreow 

வில்-செய்யா திருப்பதில், 

44, பேறு இழவு-(பல) ஹித்தியிலும் ௮வித்தியி 

லும், ஒத்தல்-ஸமத்வம், ஒர்ச்த-௮றிர்.த. 

40. தூர அவரம்--மிகவும் இழிவான ௮,
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40, சிறப்பு--கெளசலம், 

47, இெறப்பு--பதலி, 

48. சேதம்--வெழப்பு. 

50. நின்ற-ஸமாதியில் நின்ற. பிறிவு-பிரிவு, உறை 

யாய் என்பதை உரையாயெனத்திருத்திக்கொள்ச, 

31, தஇிண்ணறிவன்-ஸ்திதப்ரஜ்ஞன்; உறுதியான 

அறிஷையுடையஉன். 

௨59,  துளங்கா-சலங்காத, வன்பு-உறுதி, 

3௦... எங்கும்-எல்லா வஸ்துக்களிலும், உசப்பு- 

கொண்டாடுகை, வெழப்பு-தவேஷ்ச்கை, 

55. சங்கம் ரஸம்; அசை. பரமாகுஞ்சீருயிர்-பர 
னான ஆச்மா, 

90, மொய்ம்பு-பலம், நவையின்று-குற்றமின் றி, 

57.  உள்ளும்-டிந்தித்திருக்கன்ற, சங்கம்-பற்று, 

பொன்றுமமிரு இ-நினைவுகெடும். மிரு தி-ஸ்மிரு தி, 

58. ஆசு-விரைவில்,
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61, யாதுவுலகர்-கெடும் என்னாது தடம் என்ற 

-இலேசால் செடாது உடம்படு மெய்பெறுதலு மூண்டெ 

னச்கொள்க, “serps மாகத் தானழைப் பதுே'' 

என்பதும் சாண்க, 

62. சரக்கும்-உள்ளே பிரவேசிக்கும், எமம்-சார்தி, 
64, ௮ர்தசாலம்-அ௮ர்த்யசாலம், சர்தம்-அழகு. 

அத்யாயம் 8, 

1, ஏவுதி-ஏவுகன்றாய், சூதார்ச்த-சலப்பான, 

3. இறைப்பொழுதும்-கூணகாலமும். 

4, சட்டி-அடக்கி, பொருள்-புலனின் விஷயககள், 

பொய்ம்மையினான்-பொய்யாசாரச்சாரன், 

்.  தொத்தற்றான்-பற்றற்றவன், 

6, கியதச்கருமம்-(நித்திய நைமித்திசாதி) சாமம். 

அறிவில்-ஞானயோகத்தைக் சாட்டிலும், ஏற்றநுடை 

தீத-சிரேஷ்டமானத, உடல் நடப்பு-சரீர யாத்
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திரை; (ஞான ஸம்பாதனத்துக்கு உபயோகமான) 

தேக தாரணமீ. ஒடாது-ஹித்திச்ச மாட்டாது. 

1. ஆஅங்கதனுச்சாக-௮ச்2 யச்ஞாதிகளுச்காச. 

8. வேதசா-பிரஜாபதி; பரமாத்மா, 

9, இறைஞ்சிடுமின்-ஆராதியுங்கள், மறுமை-மோ 

க்ஷம், 

10. வளம்-போகம், அமரர்-தேவர். 

11, மிச்கதனை-மிகுதியை; சேஷத்தை. ஊழ்வினை - 

‘poor lone ST பாவம், 

12. பூகங்கள்-பிராணிகள். மாரியால்-மழையால். 

கசாரியமதால்-காமச்சால், 

13. காயம்-சரீரம், 

14. மேவலுறான்-பிரவர்த்தியான், பழுதே-வியர்த் 

தீமாய், பொறிப்பட்டு-இக்திரியங்களால் ரமித்துச் 

சொண்டு, 

15. ஒன்றில்லை-ஒருலாபமும் இல்லை. செய்யாத்த 

தாலில்லை-செய்யா ததினாலொரு சேடுமில்லை. வையத்து 

-பூமியில், ஆதும்-யாதம்.
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16. பத்தற்று-ஒட்டா மலிருர் துசொண்டு, 

17. மன்னினர்-௮டைசர்தார்கள், உலகம் இசை 

௨கையும்-ஜனங்களுச்கு (தர்மப் பிரவர்க்தன ரூப 
மான) ௮னுச்சிரசமும். 

18. மேலொருவன்-சிரேஷ்ட புருஷன், ௮ககம்- 

ப்ரமாணம், அதை-அதனை, 

19, நின்று இயல்வன்-கின்று அனுஷ்டிக்சேன். 

20. மாயும்-ஈரித் துப்போம். மரபு-குலம், உய்த்தல்- 

செலுத்துதல், ப 

21. இசைவுசெய்க-பிரீதிபண்ணக்கட வன், 

22. உன்னும்-கினைப்பான், 

23. அசைவுசெய்யார்-சலிப்பிப்பாரல்லர். இத 

செய்யான் என்றிருத்தல் வேண்டும். செய்யார் எனப் 

பிரதியில் இருச்தவாறே பதிப்பிக்சப்பட்டத, மரியா 

தைப் பன்மையாக் கொள்ளுதலுமாம், 

24, இனிதிருத்தி-ஸமாப்பித்து. மமதை-மமகாரம். 

2௦. ஏவர்-எவர், என் மதத்மை-எனது இந்த ஸித் 

$76 55003.
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20. நாலுரைப்பது-சாஸ்திரஞ் சொல்லும் நிர்ப்பர் 

திம், 

21. தீங்கு ௮மைக்கும்-விரோதத்தைச் செய்யும், 

26. மற்றையதில்-பரதர்மமான ஞானத்கைக்காட் 

டிலும், 

29, வன்பதனில்-௨லுவில், ஏவுற்ரான்போல-ஏவப் 

பட்டவன்போல, அவுற்றான்-சோபாலன், 

80. வைரி-விரோதி, 

31, உற்பம்-உல்பம்; கருப்பப்பை, ௮ங்கி-நெரு 

ப்பு, அாமம்-புசை, 

99.  அ௮மையா-திர்ப்தியடையாத, பொல்லாங்கு- 

விசோதம், 

33. மன்னறிவு-அச்மஞானம், 

34, பரதா-பரதவம்சச சேஷ்டனே! சாதி-௮ட 

கி, சட்டழித்து-போச்சடித்த, அஆவத்து-ஆபத்து. 

“அவத்தின் வர்;பய மென்றானை”என்ருர் சல்வியிழ் 

பெரியாரும்,
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35. பரம்-பிரதானம், 

30. சேமம்-க்ஷமம், வன்பகை-ஜயிக் க௨ரியபகசை 

நீ.த.தல்-ஒழி்சல். 

அத்யாயம் 4, 

1. இச்தயோகம்-சர்மயோகம், இரவி. சூரியன் 

இக்குவாகு-இக்்வாகு. 

2, ஏய்ந்ததனை-பொருச்தி௨ர்ததனை, ௮ரைச முனி 

வர்--ராஜரிஷ்கள், கைசழிர்துவிட்ட த-௮.ற்றுப்போ 

யிற்று, 

3. ஏதம்௮ற-குற்றம்நீகச. மறைப்பொருள்-ரஹாஸ் 

யம், 

4, அதித்தன்-சூரியன், விசயன் உரைக்க எனக் 
கூட்டுக, 

6. மெய்த்தன்மை-ஸ்வரூபம், எய்தி-பெ.ருக்தி, 

இமை-ஈசுவரன்,
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7. மறம்- வன்மை, வெக்கரைத் தருவிக்கும் வில் 

விசயா-பசையாசர்கள் முகுகுசாட்டி யோடும்படி செய் 
இன்ற வில்லையுடைய அர்ஜுனனே, 

8.  ஈவ்லார்கள்-ஸா துக்கள். முர்தை௮றம்நாட்ட- 

பிராசீன தர்மங்களை ஸ்சாபிக்க, உசம்-யுசகம், 

9, எதிர்ப்பிறவி-புனர்ஜன்மம், ஏலாத-௮டையா 

மில், 

10. பூகராம்-பரிசுத்சராய், வெகுளி - கரோதம, 

அறிவாஈ்தவம்-ஞான தபஸ், 

19, தாங்கிரின்று-ஆராதித் தகச்சொண்டு. ௮ஞ்சா 

நிற்பர்-ஸ்ம்ஸா ர துக்க த் இர்குப் பயப்படாமலிருப்பார் 

கள், அ௮ஞ்சாகிற்பர் என்பதை ஸ்ரீராமாநுஜ பாஷ்யத் 

இன் கருத்தையனலுசரிக்சப்புதிதாகச் சேர்த்தனரென்௧, 

தாங்கி யிறைஞ்சாகிற்பர் என்றிருப்பின் மூலபாடக்சை 

யொத்ததாகும், சாழாது-தாமதியாமல்; சீக்கிரமாக. 

1.1. வண்ணங்கள் சாலும்-சான்கு வர்ணங்களும், 

வகுத்தல்-பிரித்தல். மற்றது செய்யேனா-மற்றதனைச் 

செய்யாதவஞச, வெறு-மனத்திற்பொருரது, உரை 

செல வெழுத்சவவன் ஜூதார் மாலை என்னுமிடத்து
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வெழ--என்பது பொருர்துதலென்னும் பொருளிற் 

பயின்றுவரு தலை யறிச, 

14. இழிசா-பற்றமாட்டா. இழிசுதல்-பூசுதல். 

15, இன்னே-இப்படியாஈ. வீடெய்த மூயல்வோர்- 

முமூக்ஷாச்கள், தொல்லையார்-முன்னோர்கள். ஒல்லை 
யாய்-சீச்சரமாய், சக்தியுடையையாய்ச்கொண்டு என் 

றுரைததலுமாம். 

16. மோடப்பா-மயக்கமடைவர், உரைக்கேன்- 

(சொல்லுவேன், 

17. விவிசம்-பலவிதம், 

19, பொறி-தீப்பொறி, 

20. அதொன்றும்--*முற்றுமற்றொரோவழி என் ப 

தனால் உகரங்கெட்டுப் புணார்ததென்க, 

21. அமைச்த-அடங்கிய, இரு-ஈரு என நீட்டலா 

யிற்று, 

98. பொருமை - ௮ஸூயை, பிணிப்புண்ணான் - 
சட்டுப்படான்,
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24, அவி-ஹவிஸ், 

95, எச்சம்-யஜ்ஞம். பிரமமாம் ௮ங்இ-பிர்ஷ்ம ஸ்வ 

ரூபமான அக்னி, எச்சவுறுப்பு-யச்ஞத்தின் உபகர 

ணங்கள். 

20. அன்றமைதலாமனலில் - அடச்குவதென்ற 

அக்னியில், ஒமிப்பர-யாகஞ்செய்வார். 

37. இயல்வு-செயல்கள். 

28. பொருளெச்சம்-த்ரல்ய யக்ஞம், தவலெசசம்- 

தபோ யக்ஞம். தெருள்-தெளிவு. மருள்-கலக்சம், 

dl.  எச்சமிச்சம்-யக்ஞ த்தில் மிகுர்த௫, அமுதாண் 

விரும்புவார்-அமிர்த ஸமமாகப் புஜித்தலை விரும்பு 

மவர், ஒங்குபிரமம்-ஸகாதன பிர்ஹ்மம், இவ்வுலசமில்- 
இர்த லோகத்தில் தர்மாதி புருஷார்த்தங்களில்லை, 

அல்வுலக மத்தால்--என்றிருப்பதை அவ்வுலச மெத்தா 

லெனச் திருத்திக்கொள்க, 

05... எச்சத்தின்-யச்ஞத்தைச்சாட்டிலும், போதம்- 

ஞான யக்ஞம், மிகும்-சிரேஷ்டமாகும். 

84, இப்பாக.ரத்தின் மூன்றாமடியை யொத்துப
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தேசிட்-பருனக்-குணார்தோராய் என வரையறை 

செய்து வெண்பா விலக்கணத்திற்கு ஏற்குமாறுகொள்க:. 

இவ்வாறு சொள்ளுதல் ஆரியரின் ரீதிச்கு விமோத 

மெனக் கண்டுயாம் மேற்கூறியவாறு Fr Ig mew. 

ஈம்மிடமுள்ளபிர.இயில்ஒத்.*பதே-சிப்ப -ர௬ன க்கு-வுணர் 

நதோராய் என்றும காணப்படுகின் ௦, ஏற்றவாறு 

கொள்க. 

35. மோடியா யாததனை என்பதனை மோயாய் 

யாததனை எனத் திருத்திக்கொள்ச, 

37. அறிவு-ஞானாகனி, மெய்யறிவில்-மெய்யறிவை 

(யொப்ப, பைய-சாலச்சரமததில், 

38. அதசவு-சிரத்தை. 

59. மயக்கஞ் செறிவான்-ஸம்சயம் மிச்சவன், 

40. நெஞ்சரச்தனை Guerums நெஞ்சன்றனை 

யெனத் திருத்திக்கொள்க. 

41. புகர்-நிறம். புகருடையவாளென்சு,
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அத்யாயம் 4, 

1. கர்மவிடுமறிவும்-சர்மஸர்யாஸ ஞானச்தையும், 

இருமையிலும்-வீடு பற்றுக்களி ரண்டிலும். இருமை 

GHGs மிரண்டென்னும் பொருட்டாய் நின்றது, 

“மம்மைசா லுலசம்'' என்பதிற்போல, 

2.  தக்காலம்-புருஷார்த்தம், அக்கருமம் விட்டி 

யல் தன்னின்-௮ச்சர்ம ஸருயாஸ ரூபமான யோகத் 

நைக் காட்டிலும், 

6. ௮ரிதாகுமெனவும் பாட.பேதம், சருமங்கூடா 

மல் எய்தவரிசாகு மெனக்கூட்'க, 

8, சாட்சி முதலைந்த-கண்டு, சேட்டு, உற்று, 

Cort gn, உண்டு அறிதலாம் ஐர்தென்க, கண்டுயிலு 

யாத்தல்-கண் துயிலு (தாலகு) கலும் கண்விழித்தலும். 

நரன் இயலேன்-௩ான் செய்யேன், 

09, பதுமத்திலை-சாமரையிலை, 

1]. தாமத்தால்-கயிற்றால், கட்டுண்ணும்-சட்டுப் 
படுவான், 

12, புரம்-பட்டணம்,
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19. ததீதுவமா நின்றவுயிர்-சன் ஸ்.வரூபமாத்திர 

மாயிருச்செ ஜீவன், செய்யாரேர் ஈடக்கு மென்பதை, 
செய்யானேர் ஈடச்குமெனத் திருத்திச்கொள்க, ஒன் 

றிய முன்வாதனையால்-பொருர்திய ௮சாதியான பிர 

இருதி வாஸனையால், வாஸனை-ஊ.தனையென்ருயிழ்று, 

மாஸம்-மாதமென்றாஞற்போல. 

14, ஒருவன் தஇவினையும் ஈல்வினையும்-இஷ்டனு 

டைய பாபத்தையும் அனிஷ்டனுடைய புண்ணியத்தை 

யும், பெரியோன்-விபுவான அத்மாவானவன், வா 

மகும்பண்பிலன்-போக்குர் தன்மையில்லன், இஷ்டா 

mas விபாகமில்லாததால் *பாங்கினில்' என்றூர், 

பண்பினால்--என்பதனைப் பண்பிலனாலெனத்திருத்திச் 

கொள்க. அ௮றிவு-ஸ்வரூப விஷபஞானம், மாயவினை 
யால்-௮ஞ்ஞான ரூபமான கர்மாதிகளால். மறைச் 

தன்.று-மழறைக்கப்பட்டுள்ளத, மறைர்தன்று என்பதில் 

அன் சாரியை, :*ஒதலிற்சிறர்தன்று ஒழுக்கமுடைமை" 

“வர்தன்றுசார்”” என வரு௨னவற்றிலுங் காண்ச, 

மறைச் தன்றியென்பதை மறைர்தன்று எனத் இருத்திக் 

கொள்க, உயிர்களவை மோகத்திலாய எனக்கூட்டுக. 

15. மயர்வு-௮ஞ்ஞானம், பேரதிவு-புரமான ஞா 
னம். பகலவனில்-சூரிய பிரசாசம்போல, பீடுடைத்
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தாய்-பெருமையுடைத்தாய். 

16. நகிலைமை-நரிஷ்டை. ஈடழித்தல்-போக்குதல், 

மீளாவசையுடைய மெய்ப்பயன்-திரும்பிவருந் தன்மை 

யில்லாத ஆச்ம பிராப்தியான பலன், ஈண்ணுவர்- 

அடைவர். ஈண்ணுவரேன் என்றிருப்பதைண் ணுவரே 

யென்று திருத்திக்கொளசு, 

1/. அன்றுணர்ர்த அர தணன்-வியையாலும், விஈ 

யச்சாலும் ஸம்பன்னனை பிராமணன், Ym ws. 

அத்தி-௮ஸ்.இ; யானை, 

18. பிறவிச்சம்கம்-ஸம்ஸா .ஸங்கம். இவரரல்-இவ் 

வுலகத்துள்ளவரால், ஒப்பில்.ஸாம்யத்தில், Ber 

ஒத்தவுயிர்-ரிர்த்தோஷமாய் ஸமமாயிருக்கிற ஆத்மா, 

1). முன்பயிலு மோகம்-தேகாத்மாபிமானமாகிற 

மோகம், இறையை - பிர்ஹ்மாத்மக ஸ்வரூபத்தை. 

போகம்-அனுபவம். 

20. புறம்பயிலும் தொத்சற்ற புச்தியன்-பாஹ்ய 

மான விஷ்யஸ்பர்சல்களில் தங்காசத சரெஞ்சையுடைய 

கன், ௮ர்தமிலாது ஆரும் Fab ௮டையும்-௮ழிவில்லா 

மல் அர்த பிர்ஹ்மானுபவ FS SOS அடையாநிற்பன், 

7
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21. புலன்சேர் பொறியில்வரும் மோசகஙகள்-வி-& 

யத்துக்கும் இர திரியத்திற்குமுண்டானஸம்பச்த ததால் 

அருன்ற போகங்கள், நிரைஞானவான்-பூர்ணபண்டி 

தன். அ௮ற்பம்-சிறிதும், 

22. காயம் கழிப்பதற்குமுன்னில்-சரீ ரத்தை விடுவ 

தம்குமுன்னே, இவை-இலைகளினுடைய, யோட- 

ஆத்ம ஞானத்திலே யுச்தன், போகம் -- ஸுகம், 

“இஹை௨' என்னும் கீதவாகஇயத்திற்கு ஸ்ரீராமாகஜர் 

சாதன அனுஷ்டான தசையிலேயே யெனப் பொருள் 

செய்திருப்பதை யனுசரித் த இர் நூலாசிரியரும் :இக் 

சாலத்தே' யென் றுபைத்திருச்சகலாமென்று தோன்று 

இறது. இம்வனமாயின் :முன்னிலிச் சகாலச்தே' யெ 

னப் பாடஙகொள்க, -முன்னிலிலிச் காலத்தே யெ 

ன்று ஏட்டுப்பிரதிபிர்கண்டவாறே பதிப்பிக்கப்பட்ட த, 

இதற்கு நேரான பொருள் விளங்கவில்லை. 

23, தன்னுள் ௮மர் இன்பம்-ஆர்தரமான ஆத்ம 

விஷய ஸுகம், தன் னிழலிற் ரன்மகிழ்வோன்- (உத் 

யானத்திலே யிருர்தாற்போல)போகநிழலின்&ழிருஈது 

மடழ்ச்சியை யடைவோன். 

24. நீடு இன்பம் பூண்டவர் நீடிய இன்பததைச 

செய்யும் விஷயத்தில் அஸக்தியை யுடையவர், எஞ்சா-
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கல்மஷல்கள்” ஷீணிக்சகப்பெற்று, எஞ்சா-செய்யா 

மென்னும் வாய்பாட்டு வினையெச்சம், 

2௦. மீளாகும்-அபிவீர்த்தியடையும், £ள்-மு2னிலைச் 

தொழிற்பெயர், 

20. புறப்பற்று-பாஸ்ய விஷயாருபவம், இருகால்- 

பிராண ௮பானங்கள், நிறுத் த-ஸமகதியாசச்செய்து, 

ஷென்ற பய வெகுளியானவன் - மெல்லப்பட்டிருக்கிற 
பய ச்ரோதககளையுடையவன் , 

27. கொள்௯வோனாய் ஆகி உறவாமெனை யெனக் 

கூட்டுக, கொள்வோன்-அனுபவிப்பவன். சார்தி-பர 

'மானந்தம், அனைத்தலகும் அள்வினையனாகி ஸர்வ 

கோகத்தையும் அள்பவனாகி, 

அத்யாயம் ॥, 

1. சல் ௮ம்ச-பசார்த்தமான ௮ஃணி, இரிசை-£ர் 

மக்கள், இகழான்-சைவிடாத௨ன், 

2. யோகம்-கர்மயோகம், ஈசை-பலா திஸம்சல்பம்.
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3. ஞானயோகம்-ஆதமயோகம், ஈயச்து ௮ரவேண் 

டும்-விரும்மி மகவும் அடையவேண்டுகின்் றா, முசல்- 

ஸாதனம், சமம்-நிவ்ருத்.தி, 

4, கூட்டும் கருமம்-ததர்த்தமான காமம், ஈசை- 

ஸ்ங்கம், 

5. எடுப்பான்-சகரையேற்றுமான். சளர்விக்ச-€ழே 

ஈழுவவிட, வான்பகை-பெரிபபகை, 

6. அன்ற-அடககய, மாறே இயலும்-விபாரீசமாக 

வே வர்த்திக்கும். 

7. சிறப்பு இகழ்வு- மான ௮வமானம, அமை, 

சோர். து-௮டக்கம்பொருக்தி, 

8. விவேகம்-விர்ஞானம. உசத்தல்-இர்ப்திடடை 

தல், தட்டிற் கற்கனசத்து ஓத்தியல்வான்-ஒட்டி ஓ ௪ 

சல்லிலும் பொன்ணிலும ஓத்திருப்பவன், காட்ட-யோ 

கம், ஒற்கம்-தாழ்மை, 

9. ஈன்னெஞ்சன்-ஈல்லத நினைக்கும்ஸுஈவ் ௬5.2 ச் 

கள். தோழன்-ஸமவயதான தோழன், ஈமப்பறியா 
ன்-வெறுப்பு உசப்பு இல்லாத உகாஸ்னன், ஈடுவோன்- 

மத்யஸ்சன், பழிவெறுப்போன்-பழிச்கத்தக்ச த்வேஷ
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முடையவன், %.யர்கருமர்-ஸா துக்கள். ஒத்தமனம்- 

ஸமபுத்தி, 

10. தானேயிருச் த-ஏகாயோயிருர் ௪, தனிஇடம்- 

ஏகார்தமான இடம், 

11. தாயகிலம்-பரிசுத்ச ஸ்தானம், தல்-தனர் 

தக்கம்-உயர்வு, தோல்-மான்தோல், குசம்-தாப்பை. 

சுததிபெற-அத்மசுத்தியைப் பெறும்பொருட்டு, ஒரு 

பித்து-ஒன்றை சாடியசாகச்செய்த. ஒக்கர்தாழ்உரர 

மாசனம் எனக்கூட்டுக, 

12. காயம் சென்னி களம்-உடலையும் தலையையும் 

கழுத்தையும், முன்காண மூச்கைக்கண்-கண் முன் 

மூக்கைச்சாண என மாறுக, முன்மூக்கு-நுனிமூக்கு, 
அறி-மனமடங்கி, அஞ்சாதே-ஸாமஸாரிசமான உபத் 

£உத்இற்குப் பயப்படாமல், ௮றம்-பிர்ஹ்மத்தை சாடு 

இரவிரத.ம். உரனாய்-உறுதியுள்ளவனாய். விருப்பான்- 
விருப்பத்தையுடையனாயிருப்பான், 

13. மன்னேர்ர்த எனனுமிடத்து மன் என்பது மத் 

என்னும் வடமொழி திரிர்ததென்றலுமாம். *மத்ஸம்ஸ் 

தாம்' என்பது சேயிலுள்ள araG ww,



98 பகவத்கீதை வேண்டா, [௮ 

14, கடிர்தோன்-தாச்கத்மை வெறுகத்கீவன், 

15. இயற்றி முயற்றி உணர்த்தி-தொழிற்பெயர்கள், 

ஸஞ்சாரமும் சேஷ்டையும் உணர்ச்சியுமென் ௪, 

17. இலாதிடத்த-இலாத இடத்த, இலாத எண் 

பதில் ௮கரம் விசாரத்தாற் ஜறொக்கது, 

18, ஏதில்-எதில், நிருத்தம்-தகையப்பட்ட ௫, 

11. யோசகத்த-யோகத்தினிடத்தில், நகராதல்- 

ASUS ZS sev, 

21, பேறு-லாபம், மீதென்று-௮இகமானதென்று, 

21, தஇிசைப்பற்ற-கலக்கமர்ற, ஒன்றல்-ஒன் றபடு 

29.  தன்னிலாம்-தன்ஸககர்பத்தாலுண்டான, 

23.  தீககு-தோஷம், செருக்கு- ரஜோகுணம், 

24. செர்ழுஃ-8௪க, 

28. சாமம்-பெருமை. முன்னல்-ஆலோித்தல், 

21). ௮மர்விசயன்-போரில் வல்ல அர்ஜுனன்.
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30, சுரி௯ங்கன்-௨ளை தலையுடைய சங்கத்தையுடை 

யான்; இர்ஷ்ணபகவான். 

31. காரார் கொடை--மேகத்தை யொத்த ஈகை, 

அற்லுவைபாக்கியம், ௮த-மனம், 

32. இசையா-ழடக்சப்படாத, யோகம சார்வரிது 

என்க, என் இசைவு-என் கொள்கை, 

33, விருப்புற்றான்-சிரத்தையுள்ளவன்,, இயல்வு- 

பிரயத்னம். பா ங்ு-சேர்த்தி, ௮.தசேர தயா க: 

அரித்தியையடையாமல். ௮டையும்-௮டைஉான், 

34, சன்னமாம் மஞ்சு-தண்டுபட்ட மேசம். 

35. தக்க பரிசு ௮றுக்ச-தகுர்தவிதமாகப்போக்க, 

36, பொல்லாகெறி-தர்க தி, 

31. தூயார் சிறந்தமனை-பரிசத்தர்கள த சிறப்புற 

குடியில், சதைந்தான்-5முவியவன்,. 

38, asuorn-Sroure, SneS-merue, gfg- 

தாலபம், 

89. பற்றி-௮டைஈத. அதில்-யோகவித்தியில்.
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40. மன்னுஈசை யோகத்திலுற்றான்-அறிய முயல. 

வேண்டுமென்னுமாசையை யோகத்தினிடமாச வுள்ள 

வன். உரைசேர் பிரமம்-சப்த பிர்ஹ்மம்; பிரகிருதி 

தத்துவம், மீதியல்வான்-மேலான ரூபத்தையடையப் 

பெறுவான், 

41, தன்மையுணர்ர்தார்-ஞானிகள், யோட- தப 

வரிகள், ஞானிகள், கர்மஞ்செய்பவர் என்கிற இவர்க 

ளெொல்லாரையும்விட. 9 Ke மேலானவன் என்க, 

43. உயிர்யோடு என்பதை உயர்யோசி யெனக் 

இருத்திச்கொள்ச, முர்றம்-எல்லாருக்குள்ளும்,
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ஞானங்களை. செவ்வாம் மறைட்பொருளை- செவ்வை 

யான ரவாஸ்யார்த்தங்களை, செப்பினேன்...உபதே௫ித் 

தேன, நின் இய்ல்வால்--உன் அதிகாரத்துக்குத் 

தீகீகபடி- 

64. இட்டன்--இஷ்டன், இதமாப் பட்டதனை-- 

இதமாகவுள்ளதை. பரிர்துசொல்்௨ன்--பரிவாகச் சொ 

ல்லுவேன், 

65. என்பத்தன் ௮9. என்னிடத்தில் பிரீதிமா 

யைக் கொண்டு, என்னை மனனம் பண்..பிரீ திரூப 

மாயிருக்கிற ஸ்மிருதி பரம்பரையைச் செய். [| வேதகம், 

இயானம், உபாளனம் முசலிய சொர்களுக்குப் பொ 

ருளாய், தரிசனத்துக்கு ஸமானமாயிருக்கும் மிகுக்த 

பிரீதிரூபமாயிருச்கும் ஸ்மிருதி பரம்பரை யென்சு,] 

௮௬௪--ஆராதனஞ்செய், ஆராதனமாவது--பரிபூர் 

ண சேஷவிருத்தி. என்னையே மேவுதி--என்னையே 

யடைவாய். அறுதி---நிச்சயம், 

66. எல்லா அறங்களையும் அ௮றவிட்டு...சர்மயோக 

ம், ஞானயோகம், பக்தியோகம் என்டிற மோக்ஷஸா 

தனங்களான எல்லாத் தர்மங்களையும் என்னுடைய 

ஆராதன ரூபமாக மிகுந்த பிரீதியோடு உன் ௮இிகாரத் 

க்குச் தச்சபடி செய்ககொண்டே, £ழம்ச்சொன்ன
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படி பலனையும், காமத்தை.பும, கர்த்திருத்வத்தையும் 

லிட்டு, என்னையே சாணாமா ரண்ணியிடு--ஆராத்ய 

ஸவளுபனான என்னையே பலமாகவும் உபாயமாகவுகங் 

கரு இஈசரணம்புகுவாய். சாண் பாவககணின்றுன்னைப் 

பத்றுவிடுவிப்பன்--(என்னை யடைதற்குவிரோதிகளாய
், 

௮ாதி காலமாய் ஸம்பாதிக்சப்பட்டவைகளாய்ச செ 

ப்யத் தசாவற்றைச் செய்கையும், செய்யத்தகச்கனவம் 

றைச் செய்யாமையுமான) ஸ்குல பாவங்களினின்றும 

சான் உன்னைப்பற்றுவிடுவிப்பேன். தாவர்தனை ஒழி-- 

(ஆகையால்)நீ சோசம்சைவிடு[பக்தியோகத்தையாமம் 

பிச்சவொட்டாமல் விே ாஈதிக்குமவைகளாய் அகாதிகா 

லமாய் ஸம்பாஇக்கப்பட்டவைகளாய் 
சானாவிதங்களாய் 

அனகச்தங்களாயுள்ள பாபகளுக்குத்தச்க பிராயச்சித்த 

ரூபங்களாயும், இருச்சிரம், சாந்திராயணம், கூச்மாண் 

டம, வைச்சுவாரரம், வ்ராதபிவித்திரேஷ்டி, சரிவரத் 

நிஷ்டோமம் தொடப் பலவித௩்களாயும் ௮னநதக 

களாயும் எத்தனை காலம் ஜீவித்திருர். த அனுஷ்டித்தா 

லும் அனுஷ்டிக்க உரியவைகளாயுமிருச்சின் ஐ ental sit 

மங்களையும் விட்டு, பச்தியோகாரம்பம் ஹித்இப்பதற் 

காகப் பரமகாருணிகனாய்ப் பிராணிகளிடத்தில் ஒரு 

விசேஷ்த்தையும் அலோசியாமல் அவைகளுக்கெல்லா 

ம் சரணியனாய் ஆச்ரிதர்களிட த்திலுண்டான வாத்ஸல் 

யத்துக்குக் கடலாயிருக்கின்ற என்னையே சரணகப்



112 பகவத்கீதைவேண்பா. - [௮. 

பற்று, சான் உன்னைச் சம்ச்சொன்ன பக்தியோகா 

ரம்பத் திற்கு விரோதிசளான பாபங்களினின்ஐ.ம வி 

விக்ன்றோம், 8. அதற்சாசச் சோடிச்சவேண்டாம் 

என்று உரைத் தலுமுண்டு, | 

67. இப்பொருளை--( இப்போது கான் உனக்குச் 

சொன்ன பாமரஹஸ்யமான) இந்த அரத்தச்தை, 

இல்லாத் தவத்தாற்கும்--இல்லாத தவத்தையுடையா 

னுக்கும் ௮தாவது தவம்புரியாதவனுக்கும், என்னைப் 

பொராதாற்கும்--என் குணககளைச் கேட்க ஸூக்காத 

வனுக்கும். 

68, மிசவும் ரஹஸ்யமான இய்வர்ததத்டை யாவ 

ஜனெருவன் என் பக்தரிடத்தில் பரிவோடு சொல்லுக 

ரூனே ௮வன் என்னிடத்தில் மிகுந்த பச்தியைச்செய் 

தி ஸந்தேக.மில்லாமல் என்னையடைவான். 

63. அ௮வனின்--அவனைப்போல, மேதினிபில்-- 

பூரி.பில், இனியும் உண்டாகப்போவதில்லை யென்பார் 

எக்காலுமில்லை யென்ருர். (அயோக்கியர்களை முர்தி 

யெடுத்தது, இவ்வர்த்தததை யோக்கியர்களுக்குச 

சொல்லாமலிடுப்பதைப் பார்க்க அவர்களுக்குச்சொல் 
வத மிசவும் ௮னிஷ்ட மென்சைச்காச வென் ௪.] 

70. செஞ்சறிவாம் எச்சம்--ஞானயோகம், இறை 

ஞ்சினன்-ஆரா£தஇத்சான். எஞ்சலற-குறைவற,
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71. சிரத்தையினைச சேர்க்த சய பிய ப 

ஆர்ர்து--விரும்பி, திர்ச்து துயரற்று-பக்தி ne 

பாபக்களினின்றும் விடுபட்டுக் தயரமில்லா த௨ஞாய், 
மகூழும்--ஸர்தோஷிப்பான். ° 

72. ஒழுமைபற்றியாஞ் சித்தத்தால்-ஏசாக்£சித்தனா 

ய், சீர்ச்க-பெருமைபொருர் த. கழி ததே-2பாயிற்றா? 

இக்கு ௭, வினாப்பொருளது, சேர்ப்பான்--வினையெச் 
சம்: சேர்ச்சகக் சாரணமாய் என்பது பொருள், 

73. உன்னுடைய பிரஸா தத்தால் விபரதக்ஞானம் 

போய் ஞானத்தைப் பொருச்தி மயக்சச்தை யொழிச் 

சேன், சொன்னதெல்லாஞ் செய்வேன் என்க, [தே 

காதிகளே ஆச்மாவென்கிற துரபிமானமும், சேதனா 

சேதன ரூபமான ஸகல பிரபஞ்சமும் பரமபுருஷனுக் 

குச் சரீரமென்டெற விஷயமுச்தெரியாமல் wraps 

கினைத்திருர்த துரபிமானமும், நித்திய சைமித்தெமா 

ன கர்மம் பரமபுருஷனுடைய ஆராதன ரூபமாக 

அனுஷ்டிக்கப்படமாகில் அவனை யடைவதற்கு உபாய 

மாகுமென்டிற விஷஃயர்தெரியாமல் அதைச்சட்டூக்குட 

லாச நினைத்திருர்ச அஞ்ஞானமுர் தொலைச்தன. ஆத் 

மா பிரகிருதியின் ஸ்வபாவமின்றி அறிவதே ஸ்வபாவ 

மாயப் பரமபுருஷனுக்குச் சேஷப்பட்டு ௮வனாலாளப் 

படுவதே ஸ்வரூபமாயிருச்ெதென்றெஞானமும், பரம
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புருஷ்னுடைய உண்மையை யறியமபடியான ஞா 

னமும், பரமபுருஷனுக்குப் பிரீதியை வளர்ப்பதான 

நித்திய சைமித்சிச சர்மங்களை யலுஷ்டித்து கிஷித்தல் 

களை யொழிப்பதாலும், சமம், தமம் முதலிய ஆக்முகு 

ணம்களாலும் பெறவேண்டிய (பக்திரூபமாய்ப் பரிண 

மிததிருக்கற) பாமபுருஷோபாஸனத்தால் மாத்திரம் 

அடையப்படும் பொருளும், வேதாந்த விழுப்பொரு 

ளும், பரம புருஷனுமான வாஸு3?தவன் தேவரீமே 

யென்ற ஞானமும் எனக்கு உண்டாயின என்பதாம்.] 

74. இப்படி மசாதமாவான வாஸாதேவனுக்கும் 

பார்த்தனுக்கு முண்டான அற்புதமாய் ரோம ஹர்ஷ 

ணமான இர்தஸம்வாதத்தை சான் கேட்டேன் என்ச, 

செவ்வணணம் என்றும் பாடம், 

170. யோகத்தை சேரேயருளிச்செய்கிற யோசகேசு 

வரனான சண்ணன் பக்கல் நின்றும் இர்தப் பரமான 

குஹ்யதமச்சை வியாஸ மகரிஷயினுடைய பிரஸாதத 

தாலே கேட்டேன் என்க, 

70. சாஜாவே! கேசமவார்ஜுனர்சஞடைய, புண்ய 

மாய் ௮ச்புதமான இர்த ஸம்வாதத்தை நினைக்க கினை 

க்ச எனக்கு ஸர்தோஷமுள்ளடங்காமல் வருன்றது 

என்பதாம்.



18] குறிப்புரை, 115 

71. இருஷ்ணனுடைய அ௮ச்புதமான அச்தரூபத்தை 
நினைக்க நினைக்க எனக்குப் பெரிய விஸ்மயமுண்டாகா 

நின்றது. பின்னையும் பின்னையும் பிரீதனாகா நின்றேன் 

எனக, 

78. எங்கே யோசேசுவரனான ஸரீகருஷ்ணபசவா 

ன் எழுர்தருளியிருக்கன்றானோ, ௮வன் திருவடிகளை யே 

ஈம்பிபிருக்கின்ற வில்லுங்கையு மான அர்ச்சுனன் எய் 

சே விளங்குகின்றான அன் ?க கான் லஷ்மியும், விற 
யமும், விபூதியும், நீதியும் சாசுவதமாய் நிலைகிற்கும் 
என்பது என்னுடைய ஸிச்தாந்தம்,


