
 



ஸ்ரீ... 
புசாண ரத்தினம் 

என்னும் 

ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் 

இஃது 

ஈச்சம்பாடி ஸ்ரீநிவாச ராகவாசாரியரால் 

வசனரூபமாக மொழிபெயர்ச்கப்பட்ட பி.ரதிக்கெங்க, 

புரசை மூ. எதிராஜ பாகவதரவர்களால் 

பு.துக்கியும், விளக்கியும்; செப்பஞ் செய்து பரிசோ இிக்கப்பட்டது. 

  

பெங்களூர் 2 

௩. தேவராஜ ராமானுஜ தாசன் 

வெளியிட்டது. 

இதன் விலை] 1954 [நபாய ஏழ.
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(மேவரு ஞானா னந்த வெள்ளமாய் விதித்தோன் ஆதி 

மூவரும் ஆ௫ ௮ச்த மூவர்க்கும் முதல்வன் ஆக 

யாவரும் யாவும் ஆட இறைஞ்சுவார் இறைஞ்சப் பற்பல் 

தேவரும் ஆறின் ற செங்கண்மால் எங்கள் கோவே," 

ஸ்ரீ வைணவ லர்சாள் ! 

அறம் பொருள் இன்பம் வீடு என்னும் புருஷார்த்தங்களை அறிந்து 
உய்ய அருள்வது வேதம்; ௮வ் வேதப் பொருளை விளக்குவன உபப்பிரஹ்ம 

ணங்களுக்குள் சிறப்புடையவை புராணங்கள் 7 அப்புராணங்களில் 

சத்துவரூபமான விஷ்ணு புராணம் தலை௫ஏறந்ததாசூம் என்பது ஆன்றோர் 

கருத்தாம். 

ஜகத்காரணனணான எம்பெருமானுடைய பரம், வியூகம், விபவம், அந்தர் 

urged, ௮ர்ச்சை என்னும் ஐவகை நிலைகளையும் காரணகாரிய விதிப்படி. 

விளக்குவதும், சேதனர்கள் தத்துவம் உணர்ந்து மீளாப்பதம் பெறும் உபா 

யத்தை உணர்த்துவதும் விஷ்ணுபுராணமே யாகும். இப்புராணத்தைக் 

கேட்டவர் மயக்கும் ஐயமும் அகன்ற மைத்திரேயா, சொன்னவரோ வேத 

மாதி விளங்கிய நூல் எலாம் ஓதி யாரும் உய்ய ௮ருளிய பகவான் வியாச 

ருடைய பிதாவான பராசரமகரிஷி, 

இத்தகைய இறப்பு வாய்ந்த ஸ்ரீமத் விஷ்ணுபுராணம் தமிழ் மொழியில் 
- மொழிபெயர்க்கப் பெற்றுப் பல அறிஞர்களால் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 

வெளியிடப்பெற்றத. இப்போது ௮ப்புராணம் வைணவப் பெருமக்களுக்கு 

எளிதில் இடைக்காமையால் அடி.யேனிடத்தில் இருந்த பழம்பிரதியொன்றை 

ஆராய்ந்து தருத்தமுறப் பதிப்பிட்டு வெளியிடலானேன். 

இப்பதிப்பு ஈம் வைணவ €லர்களின் மனத்திற்குகந்த வகையில் HOODS 
_ திருக்கும் என்று ஈம்புகிழேன். இதை ஆதரித்து அடியேனுக்கு ஊக்கம் 
௮ளிக்குமா௮ு வேண்டுகழேன். 

இக்கினம், 

அடியார்க் கடியேன், 

பெங்களூர் : ஐ. தேவராஜ ராமானுஜ தர்சன்
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ரியசே ! அடியேன் சகல வேதங்களை 

யும் சகல தரும சாஸ்திரங்களையும் 

bear ரிடத்தி 

லன்றோ ஓதினேன்) ௪கல சாஸ்திரங் 

களைக் கழ்றறிந்தவர்களும் ௮டி.யேனைத் 

தேவரீருடைய அநுஃகிரகத்தினாலே 

எல்லாச் சாஸ்திரம் ஈளிலேயும் 5 

வேதாங்கங்களையும் 

டச் 

முய்ப் பயிற்சி செப்தவணனென்று 
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சொல்வார்கள். QP FEN JHB SOR 

இப்படி தேவரீரனுச் 

கிரகம் பெற்ற அடியேன், உலகமுண் 

டான விதத்தையும், இனி யுண்டாகும் 

விதத்தையும் கேட்க விரும்புகிறேன்.” 

மறித்தவரே | 

அன்றியும் ஓ மகானுபாவரே! 

உலக மெல்லாம் எந்த வஸ்துவின் 

சொரூபமாயிருகன்ற து ? எவ்இருந்து 

உண்டாயிற்று? எங்கே எப்படி லயப் 

பட்டது? இனி எங்கே லயப்படும் 3 

பஞ்சபூதங்கள் 

கும்? எதனால் விளங்கும் ? இக்த விஷ 

எவ்வளவா _யிருக் 

யங்களையும், தேவதைகள் முதலானா 

உற்பத்தியையும்,  சமுத்தி ருடைய
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ரங்கள் பருவதங்க ளிவைகளின் உற் 

பத்தியையும், பூமியிருக்கும் விதத்தை 

யும், சூரியாதிக எிருக்கும் விதத்தை 

யும், இவற்றின் ௮ளவையும், தேவர் 

மூதலானாருடைய வமிசங்களையும், 

மனுக்களையும், மறநுவந்தரவ்களையும், 

மகா கல்பங்களையும், நான்கு யுகங்க 

ளால் விகற்பிக்கப்பட்ட கல்பங்களின் 

பிரிவுகளையும், கல்பத்தின் முடிவு வகை 

யையும், சகல யுக தருமங்களையும் 

கேட்க விரும்புகிறேன்.” 

ஓ முனிசிரேஷ்டரே | 

தேவா 

மேலும் 

முனிவர் என்கிற இவர்க 

ளுடைய சரித்திரத்தையும், வியாச 

முனிவர் செய்தருளிய வேதசாகை 

களின் பிரிவுகளையும், பிராமணர் முத 

லான வருணங்களின் தருமங்களையும், 

பிரமசரியம் முதலான நான்காச்சிரமங் 

களுடைய தருமங்களையும் இவையெல் 

தேவரீரிடச்திலேயே 

கேட்க விரும்புகிறேன்.” 

லாவற்றையும் 

ஓ வ௫ஷ்டகுமாரரான சத்தியின் 

சூமாரரே | இந்தச் சகல விஷயங்களை 

நன்றாப் அறியும்படி. 

னிடத்தில் அநுச்கிரகத்தோடு கூடிய 

திருவுள்ளத்தை ீவக்கவேண்டும்,” 

என்று பிரார்த்திக்க பராசர மகாமுனி 

துடயே அடி. யும் 

வர் அருளிச் செய்கிருர் :-- 

சகல தருமங்களையும் அறிந்த ம;ித் 

இரேயரே! உலகத்தின் உற்பத்தி முத 

லானவைகளை அறிந்தவரான என் 

பாட்டனார், ஸ்ரீ வ௫ஷ்ட. பகவான், 

அருளிச் செய்த முன் விருத்தாந்தத்தை 

எனக்கு நனறுய் நினப்பூட்டினீர். 

அதாவது, 
பட்ட ராக்ஷ்சனொருவன் என தகப்ப 

னாரைப் பகஷித்தானென்கிற சங்கதி 

யைக் கேட்ட நான் ஒப்பில்லாத கோப 

விசுவாமித்திரரால் ஏவப் 

  

| தேன். 55 "'யாகத்திலே ௮0ேக 

மாயிரம் ராக்ஷசர் நாசமடைந்தார்கள். 

௮து கண்டு வ௫ூஷ்டமகாரிஷியான 

வர், பிள்ளாய் | மிகுந்த கோபத்தை 

விடு? இராக்ஷ£மேற் குற்றமில்லை 7 

உன் தகப்பனுக்கு அப்படி. விதியிருர் 

தீது? இந்தச் கோபம் மூடருக்குவரும்? 

ஞானிகளுக்கில்லையே) குழசக்தாய் | 

எவனாலே எவன் சகொல்லப்படுகிருன், 

ஒருவனா லொருவன கொல்லப்படுவ 

இல்லை? 
பாவபுண்ணியங்களையே பு௫க்கரான , 

அவனவன் தான் செய்த 

மனிதர் மிகவும்: வருத்தப்பட்டுச் ௪ம் 

பாதித்த கரத்தியையும் தவத்தையும் 

கோபம் அழித்துவிடும்? சொரர்கிக 

மோக்ஷமிரண்டையும் கெடுக்கிறதற் 

குக் காரணமான கோபத்தை ரிஷிக 

விட்டுவிடுகிருர்கள் £ 

ஆகையால் குழந்தாய்| நீ அந்தக் 

கோபத்திற்கு வசப்படாதே? அப 

ராதம் பண்ணாமலிருக்கிற பேதைய 

ளெல்லாரும் 

ரான ராக்ஷ்தர் அகேகர் எரிக்துபோ 

னது போதும் இனி இந்த யாகத்தை 

ஒழித் தவிடு) பெரியோர்க ளெல்லாம் 

பொறுமையை யன்மோ ஆசாரமாகப் 

பிடி.த்திருக்கின்றார்கள்'' என்று இப் 

படி.ச் சொன்னதினாலே, நானும் ௮வ 

ருடைய வாக்கியத்தின் பெருமைக் 

எக்கியத்தை ஒழித் 

தேன். அதனாலே வ௫ூஷ்டபகவான் 

சாக உடனே 

ருவுள்ள முகந்தரா. 

அப்போது அவ்விடத்திலே பிரம 

புத்தாரான புலஸ்திய பிரமரிஷியும் 

எழுந்தருள, அவருக்கு என பாட்ட 

னார் ஆசனமும் அர்க்கியமுங்கொடுத்து 

உபசரித்தார். மயித்திரேயரே! புலக 

ருக்கூத் தமையனாரான அந்தப் புலஸ்இ 

யா என்னைப் பார்தது, (அப்பா நீ 

மகத்தான வைரமிருக்கையிலும் ௮௭ 

தச் குருவினுடைய வரக்யெத்தினாலே
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பொறுமை யடைந்தாய்) ஆகையால் | இப்படி. மகாஞானவாஞளான புலஸ் 

இயராலும், வசிஷ்டராலும் யாதொ 

வாய் ; நீ மிகவும் கோபங்கொண்டி. |! ன்று ௮ருளிச்செப்யப்பட்டிருந்ததோ 

ருந்தும் ஈம்முடைய சந்ததியை அற் அவ்வளவும் நீர் கேட்கிறஇனாலே 

அப்போகச் செய்யாமையினாலே நாம் | எனக்கு ஈன்முய் ஞாபகத்துக்கு வந் 

உனக்கு வேறொரு பெரியவரந்தருகி | தது. மயித்திரேயரே ! இப்படி. வரப் 

ரோம்; அதென்னவென்றால்,கூழக்தாய் | பிரசாதத்தினாலே விசேஷ ஞானம் 

நீ புராணசங்இதை செய்ற சத்திமா | பெற்ற காம் சமஸ்தமும் உமக்குச் 

னாகக் கடவாய் ; தேவதையின் பர | சொல்லுகிரரம், ஈன்றுய்க்கேளும். 

மார்த்தத்தை, அதாவது இன்னதே 

மேலானதேவதை என்பதை நீ யறியக் 

கடவாய் ) பிரவிர்த்தி நிவிர்த்தியென் uf விஷ்ணுவி னிடத்தினின்றும் 

கிற இரண்டு கருமங்களிலேயும் உன் | உலகமுண்டாகி யவரிடத்திலேதானே 
புத்தியானது ஈம்முடைய அநுக்கிரகத் இருக்கின்றது / ஸ்திதி சங்காரங்க 

தினாலே சந்தேகமற நிற்கக்கடவது” | ளுக்கும் கர்த்தா அவரே $ இவ்வுலக 

் | மெல்லாம் அவராலேயே வியாபிக்கப் 

நீ சகல சாஸ்திரங்களையும் ௮றியக்கட 
(1 

  

என்று அதுக்கரகித்தா. அதுகேட் 

டிருந்த வசிஷ்டபகவான் ா:குழந்தாப், 

புலஸ்திய என்ன சொன்னாரோ 

அவையெல்லாம் அப்படியே யுண்டா 

கும்” என்று அருளிச்செய்தார். 

பட்டு அவருடைய சொரளுபமாயே 

யிருக்கின் தத,” என்று மயித்திரேயர் 

வினாவியவைகளுக்குச் சுருக்கமாய் 

உத்தர மருளிச்செய்தார். 

    

மதலத்தியாயம் முற்றிற்று, 

“வத்த. 

இரண்டாமத்தியாயம் 

பிரபஞ்சவுற்பத B 

இரதப்பிரகாரம் பராசரமுனிவர் 
மபித்திரேபரை கோகூப் புராணஞ் 
“சொல்லத் தொடங்க, இதன் முக்கிய 

சதாரமுக ரூபியாகவும், ரகஷிக்கிற 

| போது தன்னவதாரரளுபியாகவும், ௪வ் 

கரிக்கிறபோது ருத்திர ரூபியாகவும் 
விஷயமான ஸ்ரீ விஷ்ணுவைப் பல இருந்த, சமுசாரத்தினின்றும் கடைத் 
வகையாக ஸ்துதித்தருளுஒருர் :-- தேற்றுகறவனுமான ஸ்ரீ வாசுதேவ 

விகாரமில்லாதவனாப், GB BEDI, க்குத் தெண்டன் சமர்ப்பிக்கின் 

நித்தியப், பரமாத்துமாவாய், எப் ஜேன். ஒன்றும் பலவுமான சொரூப 
போதும் மாருத சுபாவமுள்ள இவ் முள்ளவனும் காரணாவஸ்தையிலே 

வியமங்கள Meare முடையவஞாய், ஓனரும் சூட்சுமமுமாய் அவ்வியக்த 

முமான ரூபத்தையும், காரியாவஸ்தை 

யிலே அகேகமாய் ஸ்தூலமாய் வியக்த 

மூமான ரூபத்தையும் உடையவனாக, 

| 

சகலமும் சுவாதீனமா யிருக்கும்படி. 
பான ஜயசாலியாயுமிருக்கிற ஸ்ரீ விஷ் 
ணுபகவானுக்குத் தெண்டன் சமர்ப் 
பிக்கின்றேன். ருஷ்டிக்கிறபோத | ௮னாஇப்பிரகருஇவா சனையினாலே கட்
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சகல சேதனாசேதனங்களுக் தன்னி 

டத்தில் வ௫ிக்கத்தக்கதாகிய சாவ 

லோக வியாபகமான சொருூபமுஃண் 

டானவனாய், ஒன்றிலுமொட்டாமல் 

எல்லாம் தன்னாலே விளக்கும்படி. பிர 

காசிக்கிறவனாகையாலேஸ்ரீவாசுதேவ 
னென்கிற திருகாமத்தினாலே வேதரந்த | 

வித்துவான்கள் கொண்டாடும்படி. 

யானவஞனாய், சொருபத்திலும் குணத்தி 

. அம் பெருமை யுடையவனாகையாலே 

பிரமமென்றும் பரமனென்றும் சொல் 

லப்பட்டு, நித்தியனும் செனனரஇத 

ணும் அட்சரலும் அவ்யயனும் எப் 

போதும் ஒரேவிதமான சொரூபனு 

மாய் துச்கம் அஞ்ஞான முதலான 

ஈன குணங்க ளில்லாதவனாகையாலே 

நிர்மலனாப், தோன்றுவதும் தோன்று 
ததுமான சகல லோகங்களையும் சரீர 

புருஒரூபமா 
யும் காலரூபமாயும் இருக்ற பரப்பிரம 

மென்று சொல்லப்பட்ட பகவானொரு 

வனுண்டன்றோ : அந்தப் பிரமத்துக் 
கூச் சேதனமான சகேஷத்திரக்கெண் 
முக்கியசரீரம். அப்படியே வியக்தமும் 
அவ்வியக்தமும் வேறு 

சொருபங்களாக இருக்கும். ஆதிகார 
ணமான பிரகிருதிக்கும் புருஷனுக்கும் 
வியக்தமான பிரபஞ்சத்துக்கும் காலத் 
அக்ஞுூம் வேறாப் மேம்பட்டதா யிருக் 
இற அந்த ஸ்ரீ விஷ்ணுவின் சொரு 
பத்தை வேதாந்த தத்தவக்ியானிகள் 

அத்தியந்த பரிசுத்தமாய் அடையக் 
கடவதான சொருபமாகக் கண்டிருப் 
பார்கள். மூலப்பிரஇருதியும், வ 
னும், தேவமனுஷியாஇி லியக்தங்க 
ளும், காலமும் வகுத்தபடி.யே அந்தப் 

பரமாத்மாவின் சிருஷ்டி. ஸ்திதி சங் 
காரங்களினுடைய தோற்றத்திற்கும் 
விளக்கத்திற்சூம் சாதனமான ரூபங் 
களா யிருக்கும். எப்படியென்னில் 
வியக்தமான சராசரங்களும், ௮வ் 

மாகக்கொண்டவனாப், 

கரலமும் 

| 

  

  

வியக்தமான பிரஇருதியும் சேதன 
மான சகேஷேத்திரக்கெனும், களாகாஸ் 
டாதிரூபமான காலமும் ஸ்ரீவிஷ்ணுவி 
னாலே தாங்கப்பட்டும் ஆளப்பட்டும் 

இருக்கையாலே அவருக்கே சொரு 
பமாயிருக்கு ம். 

சகல இஷ்டமும் நிழறைந்திருக்கிற 

அவருக்குச் சிருஷ்டி முதலானவை 

ஏன் செய்யவேண்டுமென்று கேட்பீ 

ராயின், சொல்லுகிறேன். விளையரடு 

கற பரலசனுக்கு அவ்விளையாட்டே 

பிரயோசனமாவதுபோல, பரமாத்மா 
வுக்கூச் இருட்டி இதி சங்காரங்களி . 
னாலே லீலையேயன்றி வேறு பிரயோச 

னம் இஞ்சித்து மில்லையென்று அறியும். 
இனிச் ிருட்டிக்ரமத்தைக் கேட்பி 
ரரக, எம்பெருமானுக்குச் சரீரமென்று 

எதைச் சொன்னோமோ அந்த அவ் 

வியக்தமானது, பிரகருதியென்றும் 

பிரதானமென்றும் மனு முதலானவர் 

களாலே சொல்லப்பட்டிருக்கும். ௮ 
சேசனாசேதனங்க ளடங்கிய தாகை 
யாலே நித்தியமாய், அளவில்லாத 

தாய், தான் ௮சேதனமா௫யுக் தருக்க 

ளிடத்தில் அக்கினி யிருப்பதுபோல் 
தன்னிடத்திலே சேதனங்களான சவ 
கோடிகளெல்லர மிருக்கப் பெற்று, 

அக்ஷபமுமாய், அப்பிரமேயமுமாய், 

பகவானேயல்லது வேறொரு ஆதார் 
மில்லாததாய், காரியமாகாமையாலே 

ஒனருததாய், நிச்சலமாய், சத்த பரிச 
ரூப ரச கந்தங்களில்லாததாப், சாத்து 
விக ராஜச தாமச குணாத்துமகமாய், 

செகத்துக்குக் காரணமாய், காரணம் 
உற்பத்தி விராசம் என்னு மிம்மூன்று 

மில்லாததாயிருக்கும். 

இந்தச் சிருட்டிக்குப் பூர்வத்தில் 
மகாப் பிரளயமானவுடனே அதனா 
லேயே சமஸ்தமும் வியாபிக்கப்பட் 
டிருந்தது. ஓ மயித்திரேயரே! வேதார்
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$8 தத்துவக்கியரான பிரமவா இகள் 

பிரதானத்தைத் தெரிவிக்கும்படியான 

இவ்வாத்தத்தை2யே சொல்வார்கள். 

எப்படியெனில், அப்போது பகலும், 

இராத்திரியும், ஆகாசமும், பூமியும், 

வாயுவும், சலமும், சூரியசந்திராதி 

சோ திகளும், இருட்டும், சாத்துவித 

ராஜச தாமச குணவிலாசங்களும், 

மற்றுமுண்டான வஸ்துக்க ளொன்று 

மில்லாமலே பிரதரன சத்தவாச்சிய 

மான மூலப்பிரகருதி யொன்றுமே 

சமஷ்டி புருவஷருபமாக இருந்தது. எல் 

லாவற்றிற்கும் மேற்பட்ட அந்த 

ஸ்ரீவிஷ்ணு ஸ்வரூபத்தினின்றும், பிர 

தானமென்கிற பிரகிருதியும், புருவ 

னென்கற ஆத்துமாவும் உண்டாகி 

சிருட்டிக்கு உபயோகமான சேர்க் 

கையில்லாதவைகளாய் அந்த 

பெருமானுடைய எந்த ரூபத்தினாலே 

தரிக்கப்பட்டிருந்தனவோ ௮து அவ 

னுக்குக் காலமென்கிற பேருடைய 

தான ஒரு சொருபமாயிருக்கும். ஓ விப் 

பிரோத்தமா | வியக்தமான மகத்தகங் 

எம் 

பிரஇிருதியும் பரமாத்துமாவி னிடத்தில் 

| னும், 

| 
| 

| 

| 
( 
{ 

| 
| 

| 
| 

( 
| 

| 
| 
\ 

| 
| 

| 
{ 

{ 
‘ 
( 
{ 

லயப்பட்டதனால் மகாப்பிரளயத்துக் | 

பிராகருதப் பிரளயமென்று குப் 

சொல்லப்படும். 

௮னாதியா யிருக்கும். 

HOSS காலமானது 

னாலே சிருஷ்டி திதி சங்காரங்கள் 

அவிச்சின்ன பிரவாகரூபமாகப் பிர 

வர்த்திக்கின்றன. 

ஓ மயித்திரேயரே | 

கூணமாயும் புருடன் வேறாயும் இருக்கு 

மிடத்தில், விஷ்ணுவின் ஸ்வயரூபமான 

காலமானது இருட்டி யனுகூலமாகப் 

பிரவாத்திக்கின்றது. பின்பு பரப்பிரம 

மும், பரமாத்துமாவும், செகன்மய 

னும், சார்வகதனும், சர்வ பூதேச்வர 

அந்தக் காலத் ; 

அக்கு எப்போதும் முடி.வில்லாமையி | 

கருதியும் சரவேசுவரனாய் புருஷோத் 
, தமனாயிருக்கின்ற விஷ்ணுவின் ஸ்வ 
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காராதிகள் பிரகிருதியில் இருக்கும். ! கிருதி 

தும் 

பிரகிருதி சம | 

சர்வாத்துமகனும் பரமேஸ் 

வரனுமான ஸ்ரீ ஹரி, சுயவிச்சையி 

னாலே லீலாரத்தமாகப் பிரஒருதி புரு 

ஷர்களிடத்தில் பிரவேசித்து, ஒன்றுக் 

கொன்று ஏற்றமும் சூறைவுமில்லா 

மல் சமமாக இருக்கிற சத்துவ ரஜஸ் . 

தமோகுணங்களுக்கு வைஷம்மியங் 

களைக் கற்பித்து பிரகிருதி புருஷர் 

களுக்குச் சலனமுண்டாக்கி யருளி 

னானை. 

சுக்கூக் கந்தமானது தன்சான்னித் 

தியத்திவலேயே விகாரத்தை யுண் 

எப்படி. ௮இ கம்பீரமான மன 

டாக்குகின்றதே யல்லது யாதொரு 

தொழிலையுஞ் செய்யவில்லையோ, அப் 

படியே பரமேசுவரன் தன்சான்னித் 

திய விசேஷத்தினாலேயே பிரகிருதி 

புருஷர்கள் பிரபஞ்சத்தைச் இருட் 

டிக்க அபிமுகராம்படி. கலக்குகிறான். 

கந்தம் மனோவிகாரத்துக்கு நிமித்தமே 

யானபடி. பரமாத்துமா பிரபஞ்சத் 

துக்கு. நிமித்தகாரண மாத்திரமன்று, 

தானே சலன முண்டாக்குகன்றவ 

னாய் சலிப்பிக்கப்படுவதுமான பிர 

புருஷ ஸ்வரூபமாகத்தானே 

. யாடின்றான். ஆகையால் உபாதான 

காரணமு மவனே. சூக்ஷமரூபமும் 

। ஸ்தூலரூபமுமான பிரகிருதியும், விய 
। ஷ்டி. சமஷ்டிரூபமான பிரம்மா திரூபவ் 

களும், வியக்தமாயும் ௮வ்வியக்தமாயு 

மிருக்கின்ற பிரபஞ்சமும், மூலப்பிர 

ரூபமாகையாலே, காரியமான செகத் 

வேறில்லை 

என்தறியும். மயித்திரேயரே| ௮து 

நிற்க; சவனுடைய கர்மவசத்தி 

னாலே பிரஇருதியி 
னின்றும் சாத்துவிக ரராஜச தாமஸ் 

௮வனையல்லாமல் 

சலனப்பட்ட 

குணவைஷம்மிய ரூபமான மகத்த்த்து 

உற்பத்தியாயிற்று. பராத்பர 

ஸ்ரீ விஷ்ணுவினுடைய சரீர 

வம்



லம்சம்] 

மான பிரகருதியானது தன்னாலே 

யுண்டான . மகத்தத்துவத்தை மூடிக் 

கொண்டது. ௮ந்த மகத்தத்தவம் சாத் 
துவிக ராஜச தாமசமான சூணத் திர 
யத்தை யுடையதாய், விரையானது 

மேலே தோலினாலே மூடப்பட்டிருக் 

Gog பேரல, பிரகிருதியினாலே 

மூடிக்கொள்ளப்பட்டது. அப்பால் 

அந்த மகத்தத்துவத்தினின்ற௮ும் வைகா 

நிகம் தைஜசம் பூதா தியென்று மூன்று 

விதமான அகங்காரம் 

அதில் சாத்துவிக அகங்காரம் வைகா 

ரிகமென்று சொல்லப்படும். ராஜச 

அகங்காரம் தைஜஸமென்று சொல் 

லப்படும். தாமஸ அகங்காரம் பூதாதி 

யென்று சொல்லப்படும். ௮ந்த அகக் 

காரங்கள் திரிகுணாத்துமகமானபடியி 

னாலே பஞ்சபூதங்களுக்கும் இக்திரி 

யங்களுக்கும் ஏதுவாயிருக்கும். பிரகி 

ரு.திபினாலே மகத்தத்துவம் மூடப்பட் 

டதுபோல அகங்காரம் மகத்தத் தவத் | 

தினாலே மூடப்பட்டிருந்த. அதில் 
பூதாதியென்று சொல்லப்பட்ட தாம 

சாகங்காரம் விகாரப்பட்டு, சப்ததன் 
மாத்திரையை யண்டாக்கற்று, அத 
னின்௮ம் சப்தச்தை லக்ஷணமாகப் 
பெற்ற ஆகாசம் பிறந்தது, அந்த 
ஆகாசம் தாமச அகங்காரத்தினாலே 
மூடிக்கொள்ளப்பட்டது. அந்த ஆகா 

சம் விகாரப்பட்டு பரிசதன்மாத்இ 

ரையை யுண்டாக்க அதனாலே வரயு 
பிறந்தது. அந்த வாயுவுக்குப் பரிசங் 
குணமாயிருக்கும். அந்தப் பரிசதன் 
மாத்திரையான வரயுவும், ஆகரசத்த 
னாலே மூடப்பட்டது. அந்த வரயு 
விகாரப்பட்டு ரூபதன்மாத்திரையை 
யுண்டாக்கிற்று, அதனாலே Cama 
பிறந்தது, அந்தத் தேஜசுக்கு ரூபம் 
அசாதாரண சூணமாயிருக்கும். பரிச 
தன்மாத்திரையின-லே  ரூபதன்மாத் 

திரையான தேஜசு மூடப்பட்டது. 

பிறந்தது. 

பீரபஞ்சவுற்பத்தி 

  

ர 
Cane விகாரப்பட்டு ரசதன்மாத்தி 

ரையை யுண்டாக்கிற்று, அ௮தினாலே 

அப்பு பிறந்தது. ரசதன்மாத்திரை 

யான அப்பும் ரூபதன்மாத்திரையினா 

லே மூடப்பட்டது. ௮ந்த அப்பு விகா 

ரப்பட்டு கந்ததன்மாத்திரையை யுண் 

டாக்கிற்று. அ௮தினாலே பிருதிவி பிறச் 
5.௮. பிருதிவிக்குக் கந்தம் ௮சாதா 

ரண கூணமாயிருக்கும். சூட்சமம் 

கண்களுக்குத் தெரியாதானபடியினா 

லே, பஞ்சமகாபூத காரணங்களான 

சப்த ஸ்பரிச ரூப ரச கந்தங்களு 

டனே கூடின சூட்சுமபூதங்கள் தன் 

மாத்திரையென்று சொல்லப்படும். 

தூலங்களான ஆகாசாதி பூதங்களிலே 

சத்தாதி குணங்கள் விகூதமாய்க் 

காணப்படும். தன்மாத்திரைகள் அதி 

சரீர லகுத்துவமும், 

அற்புதப் பிரகாசமும், பிரசன்னத்துவ 

சூட்சுமமாய், 

மும் உண்டாக்குகன்த சாந்தமான 

சாத்துவிக குணமும், வியாகுலமும், 

கானாவிதமான வியாபாரங்களு முண் 

டாக்குகன்ற கோரமான ராஜசகூண 

மும், நித்திரையும் ஆலசியமும் உண் 

டாக்குகன்ற மூடமான தாமசசூண 

மும் இல்லாமலிருக்கும். 

இந்தப்படி, ஆகாசாதி பூதங்களும், 

தன்மாத்திரைகஞும், பூதாதியென்று 

சொல்லப்பட்ட தாமதாகங்காரத்தாற் 

தைஜசமென்று செரல் 

லப்பட்ட ராஜசாகங்காரத்தால் இந்தி 

ரியங்களுண்டாயினவென்று சலா 

சொல்லுவார்கள். வைகாரிகமென்று 

பிறந்தன. 

சொல்லப்பட்ட சாத்துவிக அகங்கா 

ரத்தால் இந்திரியங்கள் பிறந்தன 

வென்று சலா சொல்லுவார்கள். இந்த 

இரண்டு பக்ஷங்களிலேயும் மனதுடன் 
கூடப் பதினொரு இந்திரியங்கள் சாத் 
அவிக அகங்காரத்திலேபிறந்தனவென்் 

இறதே நிச்சயம், ராஜச அகங்காரம்



 



லம்சம்] 

டான பிரமாண்டச்தைக் கவிந்து ஒன் 

அக்கொன்று தசகுணோத்தரமான சல 

மூம் அக்கினியும் மாருதமும் ஆகாச 

மூம் தாமசரகள்காரமும் . மகத்தத் துவ 

மூமாகிய சத்தாவரணங்களிருக்கின் 

றன. 
களினாலே எப்படி. கவியப்பட்டிருக் 

தேங்காயானது நார் மட்டை 

கன்றதோ அப்படி. பிரமாண்டம் சத் 

தாவரணங்களினாலே கவியப்பட்டிருக் 

கறத. Lbs அண்டத்தில் விகுவே௯ு 

வரனான நாராயணன் பிரமளூபியாகி 

ரசோகுணப் பிரதானனாய் தேவாசுர 

கந்தருவ மனுஷிய பசு பஷி தாவரங் 

களைச் சிருட்டி.த்துக்கொண்டு, அப்பிர 

மேய பராகஇரமனும் சட்கசுணைசவரிய 

சம்பன்னனுமான தானே சாத்துவிக 

கசுூணப்பிரகானனாய், லீலார்த்தமாக 

யுகங்கடேறும் சானாவிதமான இவ்யா 

வதாரங்கள் செய்து, 

யந்தமும் செகத்தைப் 

பண்ணிக்கொண்டும், 

கல்பாந்த பரி 

பரிபாலனம் 

பிரளயகாலத் 

தில் தாமச குூணப்பிரதானனான ருத் 
இரருபியர௫ியிருக் த, ௮இக பயங்கர 

னாப் சராசரங்களான அூலை பூதங் 

களையும் விழுங்க, மன்னு லோகங்களை 
யும் ஏகார்ணவமாகப்பண்ணி; ஸஹ 
ஸ்ரபணாமண்டல மண்டிசனான ஆஇ 
சேஷனாகிய படுக்கையிலே சயனித் 
அக்கொண்டு, அப்பால் பிரளயாந்தத் 
இல் திரும்பவு மெழுந்திருக்து பிரமளுபி 
யாய் முன்போலவே drag திதைசி 
சிருட்டி த்தருளுவன். 

ஒட்கூண ஐசுவரிய சம்பன்னனான 
ஜநாார் த்தன லெருவன் அந்தந்தச் 
சொருபங்களில் நின்று இருட்டி இதி 
சங்காரங்களைச் செய்வதனால் பிரமா 
விஷ்ணு ருத்திரன் என்கிற திருகாமவ் 
களை யடைஇன்ருன். அந்தப் பகவான் 
தானே இருட்டி கர்த்தாவாயிருந்து 
சராசரசரீகனைனை தன்னைத்தானே இரு ! 

பிரபஞ்சவுற்பத்தி 
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Uo sera. அப்படியே தானே 

பரிபாலனஞ் செய்கின்றான். யுகமுடி, 

வில் தானே சங்கரிக்கின்றான். ஆகை 

யால் சிருட்டி. கரத்தாவாகவும் சங் 

கார கர்த்தாவாகவும் தோ.ற்றுகறவர் 

களுக்கும், சிருட்டிக்கப்படுவதும் Fay 

கரிக்கப்படுவதுமாகத் தோற்றுமவை 

களுக்கும், மொன்று 

மில்லை யென்நறியும். எனெனில், 

பிரதிவி ௮ப்பு தேயு வாயு ஆகாசப் 

களும் இக்திரியங்களும் மனமும் 

க்ூஷேத்தரக்கியெனுமாகிய சகல பிர 

தாரதம்மிய 

பஞ்சமும் அந்த ஸ்ரீ மக்சாராயணனே. 

எப்படியென்றால், ௪கல பூதங்களுக் 

சூம் ஆத்துமாவாய் எல்லாவற்றையும் 

தனக்குச் சரீரமாக வுடையவ னாகை 

யாலே கை கால் முதலான சரீரத்தின் 

செய்கை சரீரியான ஆத்துமாவுக்கு 

உபகாரகமாவதுபோல், பிரமாஇகள் 

செய்யுஞ் சிருட்டி, மூதலானவை 

யெல்லாம் ௮வனுக்கு உதவியாகவிருக் 

கும். இதுவரையிலும் சாம் சொன்ன 

விஷயங்களை யெல்லாம் ௬ருக்கச் 

சொல்லுகிறோம். அதென்னவெனில், 

சேதனாசேதனங்களான சகல பிர 

பஞ்சமும் சரீரமாயிருக்கும்படியான 

சொருபமுடையவ னாகையாலே பிர 

மாதி ரூபங்களினாலே இருட்டிக்கிற 

ag மவனே. ிருட்டிக்கப்படுகற 

ac மவனே. இரட்சிக்கிறவனு 

மவனே. இரட்சிக்கப்படுகிறவனு மவ 
னே. சங்கரிக்கிறவனு மவனே. சவ் 
கரிக்கப்படுகிறவனு மவனே. ஆனால் 

தான் சர்வசக்தனாயிருக்க பிரம்மாதி 
களை இடையில் வைப்பது ஏனெனில், 

அவர்களுக்கு இப்படி. வரங்கொடுத் 
இருக்கின்றான். ஆகையால் மயித்திரே 
யரே! அர்த ஸ்ரீ மகா விஷ்ணுபகவா 
னே சாவவிதத்திலும் உபாசிக்கத்தக்க 
வனா யிருக்கின் றனன், 

இரண்டாமத்தியாயம் முற்றிற்று, 

ஆத்தி



மூன்றாம் அத்தியாயம் 

காலப்பிரமாணம் 
வுடு 

இப்படி. அருளிச்செய்யக் கேட்டு 

மயித்திரேயர் பராசர முனீந்திரரை 

கோக்க, முனிசிரேஷ்டரே! திர்க் 

சூணமூம் அப்பிரமேயமும் சுத்தமும் 

நிர்மலமுமான பரப்பிரமத்துக்கு இரு 

ட்டி. ஸ்திதி சங்கார சர்த்துருத்துவம் 

எப்படி கூடும் என்று கேட்க, பராசர 

மூனிவர் அருளிச்செய்ஒரர். 

அக்கினிக்கு உஷ்ணகுணம் சுபா 

வமாயிருப்பதுபேரல, சர்வபூதங்களுக் 

கும் அவாகங்மனசகோசரமான சக்தி 

விசேஷங்களகேகமூண்டு, அப்படியே 

எம்பெருமானுக்கும் சிருட்டி முத 

லானவைகளுக்குக் கரரணமான சக் 

இகளுண்டு, 

சிருட்டி. ஸ்திதி லயங்களைச் செய்தரு 

அதினாலே பரமாத்துமா 

ஞளுவன். ஸ்ரீமக் நாராயணன் பிரபஞ்ச 

சிருட்டி. sation விதஞ் சொல் 

அகிறேன் சேஷம். 

நாராயண னென்று திருசாம 

முடைய பகவான் லோகவ்கருக்குப் 

பிதாமகனான பிரமாவாக ௮வதரித்தரா 

னென்று உபசாரத்தினல் சொல்லப் 

படுவது, மகாராசத்தீரிபான பிரளயத் 

தில் திரு 
மேனியில் பிரவே௫த இருந்து மறுபடி 

யும் தோன்ற௮ுகிறதிஷலே என்று அறி 

யும், 26S பிர்மாவுக்கு ௮வறாடைய 

அளவிஞல் நூறு வருஷகரலம் 

ஸ்ரீம் நாராயண னுடைய 

அத 4] Or 

உண்டு. அதற்குப் vi மென்று பேர், 

அதில்பாதி பரார்த்தமென்று சொல் 

லப்படும், காலமானது விஷ்ணு 

சொருபமென்றனு முன்னே தானே 

சொல்லி யிருந்தோமே, அந்தக் காலத் 

தினாுலே சதுமுகனுக்கும் அந்திய 

முண்டாகும். அதனாலேயே மலைகள் 
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சமுத்திரங்கள் முதலான ௪கல சரா 

சரங்களுக்கும் வளர்தல் க௫த்தல் முத 

லானவை யுண்டாகும். அது அப்படி 

யிருக்க இனி காலப் பிரமாண 

வியல்பு சொல்லுஇரரம். மயித்தி 

சேயே | நிமிஷம் பதினைந்து கூடி 

ஞஸலை ஒரு காஷ்டை £ அந்தக் காஷ் 

டை முப்பதானால் ஒருகலை ? அந்தக் 

கலை முப்பதானால் ஒரு மூகூர்த்தம், 

அந்த முகூர்த்தம் முப்பதானால் மனு 

ஷியர்களுக்கு. ஒரு அகோராத்திரம், 

அதரவது ஒருகாள் $) 2365 அகோ 

ராத்திரங்கள் முப்பதானால் இரண்டு 

பக்ஷங்களோடு கூடின ஒரு மாசம்) 

அந்த 
தட்ிணயைெயணம் உத்தராயணம் என் 

கிற இரண்டு அ௮யனமுஞ் சேர்ந்த 

ஒரு வருஷமாம்,. தட்சிணாயனம் 

தேவதைகளுக்கு இராத்திரியும் உத்த 

தேவ 

மாதம் பன்னிரண்டானால் 

ராயணம் பகலுமாயிருக்கும், 

மானத்தில் பன்னீராயிரம் வருஷமா 

னால் ஒரு சதுர்யுகம். அதில் BGs 

யுகத்துக்கு பிரமாணம், காலாயிரமும் 

சந்த எண்ணாறு 

திவ்ய சம்வச்சரமுமாயிருக்ஞும், தரே 

தாயுகத்துக்குப் சந்தி 

சந்தியம்சங்க emu மூவாயிரத் 

துவா 

சந்தி சந்தியம்சங்க 

சந்தியம்சங்கள் 

பிரமாணம், 

து நூறு தில்்பசம்வச்சரமாம். 

க்ளூ, 
இல் es ° ம் ச 

இரண் டாயிரத்து நானூறு 

கலியுகத்துக்கு 

சநஇயம்சங்களின் 

LITE! 

(rl LL. 

இவ்ய சம்வச்சரமரம், 

ஆயிரமாம் சக்தி 

வருஷம் இரு நூறுமாயிருக்கும். சந்தி 

யாவது யுகதீலுக்கு முன்னான கரலம், 

புகத்துக்குப் பிற் 

பட்ட ered. சந்தி சந்தியம்சங்க 

ளுக்கு இடையிலிருக்கும் காலமானது 

சந்தியம்சமாவது
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"இருத திரேதா துவாபர கலிகளென்௮ 

பெயர்பெற்ற ஒரு யுகமென்று சொல் 

லப்படும், இப்படி.க்குக் கருதத் திரேதா 

துவாபர கலியுகங்க ளென்கிற சதுர் 

யுகங்களும், ஆயிரந்தரந் இரும்பினால் 

ச.தர்முகனுக்கு ஒருபகலென்று சொல் 

அந்தச் சதுூமுகனுடைய 

இனத்தில் பதினாறு மறுக்கள் அதிகா 
ரம் பண்ணுவார்கள், இனி மநுவந் 

தரப் பிரமாணங் கூறுவோம். 

மயித்தரேயரே| சத்த ரிஷிகளும், 

ருத்தராதத்தியர் முதலான 

தேவதைகளும், இந்திரனும், மறுக்க 

ளும், மநுபுத்திரான ராஜாக்களும் 

ஏககாலத்திலே இருட்டி க்கப்படுவார் 

ஏககாலத்திலே சங்கரிக்கப்படு 

தேவமானத்தில் எழுபத் 

தொரு மகாயுகம் ஒரு மநுவந்தர மென் 

இந்திராதி தேவ 

தைகளுக்கும் மநுக்களுக்கும் இதுவே 

ஆயுட்பிரமாணமாம். ஒரு மநுவநத 

ரத்துக்குத் தேவமானத்தினாலே எட்டு 

லட்சத் தைம்பத்தீராயிரம் வருஷங்கள் 

அது மனுஷியமானத்தி 

னாலே முப்பதுகோடியு மறுபத்தேழு 

லட்சத் இருபதினாயிரம் வருஷங்களாம். 

இந்தப்படிப் பதினுலு மறுவந்தரங்க 

ளானால், கான்முகளனுக்கு ஒரு பகலாம். 
இதன் முடிவில் ஒரு மைமித்திகப் 

பிரளயம் உண்டாகும். இந்தத் தினப் 

பிரளயத்தில், 

௬வர்லோகங்கள் தடக்கப்பட்டு, நாச 

லப்படும், 

OU Gr 

கள், 

வார்கள், 

அச் சொல்லப்படும், 

. அளவாம்;. 

பூலோக புவர்லோக 

மாகும், அப்போது மகர்லோகத்திலே 

வாசம் பண்ணுகிறவர்கள், அந்தப் 

பிரளயாகீகினிச் ௬வாலையினுடை 

வேகத்தைப் பொறுக்க மாட்டாமல், 

தங்கள் லோகத்தைவிட்டு ஜனலோகத் 

அதுக்குப் போவார்கள். அப்பால் சத்த 

சாகரங்களும் பொங்கித் திரிலோகங் 

களையும் ஏகார்ணவஞ் செய்த சமயத் 

தில் நராராயணாத்மகணான இரணியகரப் 

பன் இருலோகங்கசளையும் விழுங்கெ 

எம்பெருமானுடைய அறுப்பிரவேசத் 

தினுலே பருத்தவனாகி, அவனுடைய 

நாபிக் கமலத்தி லிருக்கையாலே ஆதி 

சேஷனாகிற சயனித்தில் சயனித் தக் 

கொண்டு, ஜனலோக நிவாசிகளான 

யோசேராகளால் தியானிக்கப்பட்ட 

வழாய்,முன சொல்லப்பட்ட பகலளவ, 

ராத்திரி யோக நித்திரை செய்தருளு 

rT. Pring. ஆயிரஞ் சதுரயுகப் பிர 
மாணமான ரரத்திரியுவ் கடந்தபின்பு 

பதும சம்பவனான பிதாமகன் மீண்டும் 

இப் 
படிப்பட்ட இனங்களைக் கொண்ட 

சம்வச்சரம் நூரானால் சுர்முகனுக்கு 

ஆயுசு முடியும், ௮ல் ஐம்பது சம்வச் 

சரங்கள் பரார்த்தமென்று சொல்லப் 

படும். முன்னொரு பரார்த்தமாயிற்று, 

௮ பிராம்மமென்கிற கல்பம். 

FIT EL BI SOM F சிருட்டி.ப்பான், 

அது 
சமார்த்தமான காலம். இப்போது 

இரண்டாம் பரார்த்தம் நடக்கன் 

றது. இது வராகராமகமான முதற் 

கல்பம். 

ழன்றுமத்தியாயம் ற்றிற்று, 

ண



நான்காம் அத்தியாயம் 

ஸ்ரீ வசாஹாவதாச வைபவம் 

இப்படியாக அருளிச் செய்த லோகமங்களுக்கும் பிரபு. மயித்திரே 

பராசர முனிவரை கோக்கு, ஓ முனி யரே| ருஷ்டி. காலத்தில் பிரமாவி 

சிரேஷ்டரே! காரயணனென்ூற திரு னிடத்தில் அனுப்பிரவே௫ித்து சிருஷ் 

நாமத்தையுடைய அந்தப் பிரமஸ்வளூபி | டியை நடத்துனெருன். 

யான பகவான், இந்தக் கல்பத்தின் 

ஆதியிலே சர்வ பூதங்களையும் எந்தப் 

படி. சிருட்டித் தருளினரோ ௮து 

அடியேனுக்கு விசதமாகும்படி. முக் 

திய பாத்தும கல்பத்தைப்பற்றிய 

பிரளயத்தின் பின்னை இந்த வராக 

கல்ப சிருஷ்டியை அறிய விரும்புகின் 

| அவன் மகாசலத்திலே சயனித்திருக் 

றேன் என்ன, பராசரர் தம் சிஷிய | 

| 
} 
| 
| 
| 
| 

தானன்றரோ. இதனாலே மநுவாதி 

மகாரிஷிகள் நாரயண சப்த நிர்வச 

னத்தைத் தெரிவிக்கிற சுலோகத்தை 

அருளிச்செய் திருக்கின்றார்கள், நர: 

சப்த வாச்சியனை பரமாத்மாவினிடத் 

இல் சனித்த உதகங்கள் காரங்களென் 

ரான மயித்தரேயரைக் கடாகஷித்து அச் சொல்லப்படும். * ௮ந்த காரங்கள் 

அருளிச் செய்றா. அவருக்குப் பிறப்பிடமானபடியினாலே 

அந்தத் தேவனுக்கு நாரயணனென் 

இற இவ்ய தஇிருகாமம் உண்டாயிற்று. 

இப்படி. திவ்ய திருகாமமுடையவனும், 

ஜகத் பிரபுவமான அந்த எம்பெருமான், 

ஓ மயித்திரேயரே! பிரஜாதிபதிக 

ளூக்கு அதிபதியாய், சாராயணாத்துமக 

னாய், தேவதேவனுமான அந்தப் பிரம 

ரூபியான பகவான், பிரஜகைளைச் 

சிருஷ்டித்த விதத்தை யறிவிக்கிறேன் 
கேளும், முன்சொன்னபடி. ச.தாயுக ! 

சஹஸ்ர சங்கையான ராத்திரியெல் | 

லாம் யோக நித்திரை செய்தருளி, 

விடியற் காலத்தில் நித்திரை தெளிந்து 

பிரபோதமடைந்து, சத்துவ குணம் தருளினுற்போல) ௮ப்போது சகல 

மேலிட்டவனாப், சதுர்முகன் சூனிய லோக ரகஷணத்திற்காகவே ஸ்திர 

மான மூன்று லோகத்தையும் மறுபடி. |) மான திருவுள்ள முடையவனாக, 

யும் சிருஷ்டிக்கத் தருவுள்ளமானான். வேதங்களும் வேதங்களாலே சொல் 

பராத்பரனும் சட்குண ஐசுவரிய சம் | லப்பட்ட யாகாதிதருமங்களுமாக நிரூ 

பன்னனும் அனாதியும் சர்வ செகத் பிக்கத்தக்கதான ஸ்ரீ வராகாவதாரத் 

காரண பூதலும் சதாரமுக சொருபனு | தைச செய்தருளி, ஜனலோகத்திலே 

மான அந்த ஸ்ரீமர் ராராயணனே சர்வ | யிருக்கற ஸனகளனைந்தனாதி யோதி 

நீர்மேல் தாமரையிலை யொன்று மிதக் 

கக்கண்டு, ஏகார்ணவமான பிரள 

யோதகத்தில் முழுகியிருந்த பூமியை 

மேலேயெடுக்க நினைத்து, முன்கல்பத் 

தில் லோகரக்ஷணாரத்தமாக மச்சிய 

கூர்மாதி தவ்வியாவதாரங்களைச் செய் 

  

* இங்சே தண்ணீர் மற்றுமுள்ள தத். துவங்களுக்கும் உபலஷணம் ; ஆகவே சச 

லச்திலு முள்ளவனென்றும், சகலத்துக்குங் கா.ரணனென்றும்) ரா.ராயணனென்னுர் 

இருராமத்தினுற் செர்ல்லப்படும் ; ஆன் இதனாலே, எம்பெரும்ர்னுடைய சாபிக்சமலத் 

இல் லயப்பட்டிருர்து, மறுபடியும் சிருஷ்டிசாலத்தில் தோன் நி, பகவானால் gods 

இவச்சப்பட்டு, சிருஷ்டி செய்யும் பிரமனுக்கு அ.த்திருராமம் பொருர்தாதுதன் wpa.
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sree வேத வசனங்களாலே வெகு 
விதங்களாகத் துஇிக்கப்பெற்று, தமக் 

குத்தாமே ஆதாரமாக, ஏகரர்ணவ 
மான பிரளயோதகத்தில் பிரவே௫த் 
தருளினான். இவ்விதமாய்த் தன்னை உத் 
தரிப்பதற்காகப் பாதாளத்துக்கு எழுக் 
தருளின எம்பெருமானைப் பார்த்து, 
பூமிபிராட்டியானவள் சந்துஷ்டாந் 

தரங்கையாய் அவருக்குத் தெண்டன் 
சமர்ப்பித்து விரயவினதகரத்திரை 
யாய்ப் பக்திபூர்வமாகத் துதிபண் 

ணுவாளானாள். 

: ஓ தாமரைப்போன்ற திருக்கண்க 
'ஞள்ளவனே ! சங்கசக்கரகதாதி இவ் 
யாயுதமுள்ளவனே | உனக்குத் தெண் 
டன் சமர்ப்பிக்கன்றேன். பூர்வத் 
திலே மகார்ணவத்தில் முழுகிக்கெடக்த 
எனனை நீயே யுத்தரித்தாய். இப்போ 

அம் அப்படியே அடியேனை யுத்தரித் 
தருளவேண்டும். ஓ ஜனார்த்தன | உன் 
கடாக்ஷத்தினலே ரகஷிக்கப்பட்ட 
நானும் சகல தேஜோ வாயு ஆகாசங்க 
ஞூம், மகத்தகங்கார தன்மாத்திரைக 
ளும், பிரகருதியும், சீவனும், உன்னு 
டைய சரீரங்களன்றோ. சேத்திரக் 
கிய சொரூபனும், பரமாத்மாவும், 
சமஸ்த ஜகத்வியாபகனுமான உனக்கு 
நமஸ்காரஞ் செய்கின்றேன். அவ்வி 
யகதமான சூக்ஷ்மப்பிரக்ருதியும், வியக் 
தமான பிரபஞ்சமும் காலமும், 
சொரூபமாகவுடையவனான உனக்கு 

நமஸ்காரம் பண்ணுகின்றேன்." 

1* பிரமரூபமும் ஸ்வயரூபமும் ருத் 

திரரூபமும் தரித்து, சர்வபூதவ்களுக் 
கும் சிருட்டிகர்த்தாவும் ரக்ஷகனும் 

சங்காரகனுமாய் இருந்து, கல்பாந்த 

காலத்தில் சகலபூதங்களையுக் Bs Ass, 

மூன்று லோகங்களையும் தண்ணீர் 
பொங்க மூழ்த்தும்படி செய்து) இரு 

, ஓ தேவதேவனே | 

வனந்தாழ்வானாகிற தவ்ய சயனத் 

தில் சயனித்து மகாயோடுிகளாலே 

தியானிக்கப்பட்ட கோவிந்தன் நீ யன் 

ரோ. பராத்பரனுந் இவ்வியனுமான 

வுனது நிஜசொருபத்தை எவராகிலு 

மறிவரோ, டீ ஜகத்தை ரக்ஷிக்கவேண்டி.. 

லீலார்த்தமாகத்தரித்த) ௮ந்த மச்சிய 

கூர்மவராகாதி அவதாரங்களையன்௫ர 

தேவர்களும் ஆரா ிக்கினருூர்கள். 

மோக்ஷத்தை யபேகஷிக்கிற மகரிஷிக 

ளும் பரப்பிரமமான வுன்னை ஆரா. 

இத்து முத்தராய்ப் பரமானந்தத்தை 
யடைஇருர்கள். எல்லாவற்றிற்கும் 

ஆதாரமும் ஆதேயமும் தாரகனும் பிர 

காசகனுமாகையாலே, ஸ்ரீ வாசுதேவ 

னென்கிற திருகாமமுள்ள உன்னை 

ஆராதியாமல் எவன் முத்தயடைய 

மாட்டுவான். மனதினாலே குிர௫க்கப் 

படுற சுகமுதலானதும், கண்முத 

லிய இந்திரியங்களாலே இிரஇக்கத் 

தகீக ரூபாஇகளும், புத்தியினலே பரிச 

சே.இக்கப்படும்படியான பிரமாணாந்த 

ரங்களும், உன் சொருபங்களன்றோ. 

உன்னிடத்திலே 
சனித்து, உன்னை யாசிரயித்து உன் 

சரீர பூதையாய் உன்னிடத்திலேயே 

நிலைத்திருப்பே னாகையால், லோகங்க 

ளெல்லாம் அடியேனை * மாதவி 

யென்று பிரசித்தமாய்ச் சொல்லும், 
சகல ஞான சொரூபனே | நீ ஜயசாலி 

யாகக்கடவை ; அதாவது, நீ வாழ்க, 

ஸ்தூலப்பிரபஞ்ச சொரூபனே | நீ 
ஜயிக்கக்கடவை, ௮வ்யயனே! வாழ்க, 
அ௮ளவில்லாதவனாகையாலே, அனந்த் 
னென்லும் தஇிருராமமுடையவனே | 
ஜய ஜய. வியக்தபூதாதி சொரூபனே | 
அவ்வியக்தரூபனே | ஜயஜய. மகாப் 
பிரபாவா | உத்கிருஷ்டங்களுக்கும் 

நிகருஷ்டங்களுக்கும் ஆத்துமாவான் 
வனே | ஜயஜய விசுவாத் தமகனே | 

  

* 'மாதவி' என்சிழ பதத்துக்கு மாதவனுடைய சம்பந்த்மானவள் என்பது பொருள் 4
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ஜயஜய, எக்இயங்களுக்கு அஇபதியே! | 

நீ ஜயஜய. யக்கியங்களும் வஷட்கார 

பிரணவழும் திரேதாக 

  

மும் நீயே. 

இனிகளும் நீயே. சர் வேதங்களும் 

நீயே, வேதாந்தங்களும் நீயே. அந்த 

உக்கயெத் தக்கு உரிய புருஷனும் நீயே 

ஓ புருஷோத்தமா | சூரிய சந்திராதி 

இரகங்களும், அசுவினியாதி ஈக்ஷத்தி 

ங்களும், மற்றுமுண்டாகிய தாரகா 

கணங்களும், மூர்.த்தமான இரவியங்க 

ஞும், மூர்த்தமல்லா தவைகளும், காண 

| 

| 

ப்பட்டவைகளும், காணப்படாதவை 

களும், மற்றும் அடியேனாலே சொல் 

லப்பட்டதம், சொல்லப்படாததும், 

சமஸ்தமும் நீயே. ஓ சகலமான தேவ | 
. =| 

தைகளுக்கும் மேலான ஸ்வாமி! இப் | 

படி. எல்லாவற்றிற்கும் ஆக்துமபூத | 

னான உனக்குத் தெண்டன் ஸமர்ப்பிக் 

இன்றேன். இன்னு மின்னும் உனக&கு ; 

| 

| 

| 
| | 

| 
} 
? 

eGur Big” 

இவ்விதமாய்ப் பூமிபிராட்டி, வெகு 

வாய் ஸ்ததபண்ண, அந்தப் பூமி 

யைத் தரிப்பவனுன ஸ்ரீயப்பதியான 

வன் வராக ரூபத்துக்கு அநுகுண 

மான சாமவேத மயமான GIST 

சத்தத்தனுலே பூமிபிராட்டி செய்த 

தோத்திரத்திற்குத் திருவுள்ள முகந்த 
தைக் காட்டியருளினான். பின்பு மலா 

ந்த செந்தாமரைமலரையொத்த இருக் 

கண்களுடையவனும், கருகெய்தற் 

பூவை யொத்து விளங்கு திருமேனி 

யுடையவனுமான மகா வராக ரூப 

முடைய uy ob நாராயணன் கோட்டு 

நுனியாலே பூமியை யுயரவெடுத்து | 

மகா நீல மலைபோல பாதாளத்தினின் ! 

றும் எழுந்தருளினான். இப்படி. தோன் | 

நிய ஸ்ரீயக்யெ வராகமூர்த்தியினு | 

டைய ௬வாச௪ மாருத வேகத்தினா | 

லெழும்பிய மகார்ணவ சலமானது, 

'ஜனலோகம் வரைக்கும் பரந்து, 

அங்கே பகவத்தியானஞ் செப்து 

கொண்டு மகாபரிசுத்தரா யிருக்கிற 

ஸனக ளனந்தனாதிகளுடைய தேகங்க 

ளில் பரி௫த்த, 

பரிசு.த்தரா க்கிய து. 

அவர்களை மேலும் 

அ௮க்தச் சமயத்திலே ஏகரரணவ 

மான அந்தச்சலம், ஸ்ரீ யக்யெவராக 

மூர்த்தியபினுடைய குளம்பு தாக்கனெஇ 

னாலே பிளந்த ௮ண்டகடாகத்திலுள் 

ளே, பாதாளத்துக்கு வெரூ இரைச்ச 

இறங்கிற்று, 55 மகா 

வராகமூசத்தியிவுடைய பிரளயமாருத 

லஓடனே 

சமானமான நி௬வாசத்தின் வேகத்த 

னாலே, பூலோக வாட௫களான ஐஜனங் 

கள் கள்ளப்பட்டவர்களாய், அப்புறம் 

போய்விட்டார்கள். இவ்வாறு ஸ்வாமி 

பிரளயார்ணவோதகத்துனால் நனைந்த 

திருவுதரத்தோடு கோட்டு நுனியில் 

பூமியை யெடுத்துக்கொண்டு, ரசா 

தெழுக்தருளி, 

சர்வ வேதாதமகமான இவ்விய இரு 

தல லோகத்திலிருக் 

மேனியை யு,கறி யருளுமளவில், அந்த 

வராகமூர்த்திபிவுடைய ரோமகூபங் 

களினடுவே நின்௮ காணப்பட்ட ஜன 

லோக நிவாசிகளான ஸனகஸனக்தன 

ளைத்குமாராதி தஇவ்பயபோகிகள் ஆன 

ந்த மிகுந்து, அதிக பக்திபுடனே முடி. 

வணங்கிக்கொண்டு, புளகாங்இத சரீ 

ராரகளாய்க் கெம்பீரமும் பயங்கரமு 

மான கண்களுடையவனான வரரகப் 

பெருமாளை ஸ்துதி செய்தருளிஞர்கள். 

பிரமன் முதலான லோகேசுவரர் 

களுக்கெல்லாம் மேலான ஈசுவரனே! 

iF ஜயிக்கக்கடவை பிரம ருத்தரர்களைப் 

படைத்ததனுலே கேசவனென்லும் 

உபராமமுடையவனே | சங்கு, சக்க 

ரம், கதை, வாள், வில் என்கிற பஞ்சா 

யுதங்களைத் தரித்தவனே | எல்லாம் 

செய்யவல்லவனே! சிருட்டி.ஸ்திதி ௪ங் 
காரங்களுக்குக் கரத்தாவும், ஆள்பல்



 



16 

மாகாயத்திற்கும் நடுவாயிருக்கும் அநத 

ரிக்ஷமென்பது யாதுண்டோ, ௮தெல் 

லாம் விசுவரூபதரனான உனது Ba 

விய மங்கள விக்கிரகத்தி னாலேயே 

வியாபிக்கப்பட்டி ருக்கிறது. சர்வலோ 

கங்களையும் வியாபிக்கத்தக்க காந்தி 

நீ இந்தப் பிரபஞ்சத் 

திற்கு இதமுண்டாகும்படி. திருவுள் 
எம்பற்றவேண்டும். ஓ ஜகந்நரதா | 

உண்மையான பொருள் நீ யொருவ 

னேயன் தி மற்டறொன்றுமில்லை. எப்படி. 

யென்னில், சராசரமயமான சகலமும் 

உன்னாலே வியாபிக்கப்பட்டு உன் திரு 

மேனியா யிருக்கிறபடியினாலே இது 

வெல்லாம் உன்மகிமையே யாகிறது. 

ஆனதுபற்றி நீயொருவனே பரமார் 

த்த மாஇருய், உலகத்துக்குக் காரண 

பூதனாப், அதனிடத்தில் உள்ளும் yp 
மும் வியாபித்திருக்கின்ற உன் மகிமை 

சொல்லத்தக்கதோ. திருஷ்டி பதத்திற் 

கும் மனதுக்கும் கோசரங்களாய்கீ 

யுடையவனே! 

காணப்பட்டிரககிற வஸ்துக்களெல் 

லாம் ஞானமயமான உன்னுடைய 

சரீரங்கள். சத்து அசத்து என்கிற 

விவேகமில்லாத ௮ஞ்ஞானிகள் உன் 

னுடைய சரீரமான பிரபஞ்சத்தை 

பிராந்தரரனத்தினாலே வேறான தேவ 

மனுஷ்யாதிரூபமாக நினைக்கின்றனர். 

புத்தியீனாரகளான சனங்கள் ஞான 

மயமான தங்களுடைய நிஜசொருபங் 

களை யறியாமல் தான் அ௮மரனென் 

ம், தான் மனுஷியனென்றும், இது 

பசுவென்றும், இது தாவரமென்௮ம், 

பிராந்திவசத்தினாலே 

ண்டு மோகார்ணவத்தில் முழுகி 

யிருக்கிறார்கள். இப்படி. பிரகிருதி 

புருஷ விவேகமில்லாத சேதனங்கள், 

கினைத்துக்கொ 

சகல ஜகத்காரண பூதனும் சமஸ்த 

பிரபஞ்ச சரீரகனுமான உன்சொரு 

பத்தை எப்படிக் காண்பார்கள். எவர் 

கள் ஆத்தும சொருபத்தை ஞானசார 

ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணம் [முத 

மாக அறிர்து, பகவானை அ௮னுபவிக் 

கத்தகீ்க யோகநிலைக்கு யோகீகயு 

மான பரிசுத்த மனமுடையவர்களோ 

அவர்கள் பிரகிருதி விகாரமான தேவ 

மனுஷ்யாதி ரூபமாய்க் காணப்படுகிற 

இந்தப் பிரபஞ்சத்தை ஞானகுண 

மூள்ள ஆக்தும சொரளுபமாகவும் உன் 

திருமேனியாகவும் காண்இின்ருர்கள், 

ஒ எல்லாருக்குமேலான ஸ்வாமி | 

சகலத்துக்கும் அந்தர்யாமியா யிருப் 

பவனே ! சகல லோகங்களுக்கும் 

இருப்பிட மானவனே | அறியக்கூ 

டாத மகிமையுடையவனே! சேவிப்ப 
வர்க ளிருதயம் குளிரும்படி. செந்தா 

மரை போல மலர்ந்த நதிருக்கண்க 

ளுடையவனே ! இந்தப் பூமியை உத்த 

ரித்து அடியேங்களுக்குச் சுகத்தைக் 

கொடுத்தருள வேண்டும். சர்வை௬வ 

ரிய முதலான ச.ற்குணமுடையவனே! 

கோவிந்தனே! நீ சத்துவ குணப்பிர 

தானனா இந்தச் செகத்தையெல்லாம் 

LD Denis. 
ஆகையால் பூமியை யுத்தரித்து, ஸ்தா 

னத்தில் நிறுத்தி, எங்களுக்கு க்ஷேமத் 

தைக் கொடுத்தருள வேண்டும். தாம 

ரட்சிக்கத் திருவுள்ளம் 

ரைக் கண்ணனே | லோகங்களுக்கு 

உபகரர.மாக வன்றோ நீ இிருட்டியில் 

பிரவேசிப்பது உனக்குத் தெண்டன் 

சமாப்பிக்கின்றோம். அடியேங்களுக் 

குச் சுகமருளக் கடவை” என்று இப் 

படி. னக ஸனந்தனாதி யோகூந்திரர் 

கள் அனேக விதமாகத் தோத்திரம் 

பண்ண, பூமியைத் தரித்தவனும், ஸ்ரீ 

வராக ரூபனும் ஆன பரமாத்துமா 

வானவன் மகார்ணவத்தினின்றும் 

பூமியை யெடுத்து பழையபடியே 

ஜலத்தின்மேல் நிறுத்தி யருளினான். 

இவ்விதமாய் அந்தப் பெருவெள்ளச் 

தன்மேல் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட பூமியா 
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 னது கப்பல்போலவே உருக்ளுவிந்து
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பரந்ததாகையாலே, ௮ச்த மகார்ணவ | யஸ்தனாயும் நிமித்தகாரணனாயும் இருப் 

- ஜலத்தில் மிதர்துகொண் டிருந்ததே | பன் ஆகையால் இப்படிச் இருட்டிக் 

யல்லாமல், முழுகவில்லை, இறதினாலே அவனுக்கு வைஷம்மிய 

பின்பு சர்வகாரணமாய் அனாதியான குன் நிர்த்தய;த்துவமும் இல்லை. சீவன் 

ஸ்ரீறரிபகவான் பூமிதேவி பிரார்த் கள், ௮னாதி கர்மவாசனா வசத்தினாலே 
இத்த பிரகாரம் அந்தப் பூமியில் தன் பூர்வ கர்மானுரூபமாக நானாவித 

னுடைய சங்கல்ப மாத்திரத்தினாலே சரீரன்களை யடைச்து, நானாவித கர்ம 
மார்க்கங்களிலே சஞ்சரித்துக்கொண் முன் எரிர்துபோன பாரவத முதலான ன 

வைகளை யெல்லாம் மறுபடி. முன் டிருக்கெறன;, 

போலவே இிருட்டித் தருளினான். 
சார்வசமனும் சாகிபூதனுமான பரம 

புருஷனைக் தவிரப் பிரபஞ்சத்துக்கு 

வேறொரு காரணமு:மில்லை, farsa 

இப்படியாக ஸ்ரீமந் நாராயணன் 

ரஜோகுணத்தை யா௫ிரயித்து, நான்கு 

முகங்களோடு கூடின பிரம ரூபத் 

தைத் தரித்து, ஏழு தீவாயிருக்கிற 

பூமி பாகங்களையும், மற்றும் புவர் 

லோக முதலான லோகங்களையும், 

மறுபடியும் முன்போலவே இருட்டித் 

மாக்களுடைய அனாதி கர்ம வாசனா 

FERIGCH நல்ல ஜனமங் களும் 

கெட்ட ஜனமங்களுமாய் 26565 
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வஸ்துக்கள் மாறிவரும். ஆகையாலே 

தான் ஸ்ரீயப்பதி முக்கிய காரண 

தருளினான். மாயிருந்தாலும், சேதனர்களுடைய 

எம்பெருமான், சிருட்டியிலே நிமித்த | கர்மங்களைச் கொண்டே சிருஷ்டி. 

மாத்திரமே யாஒருன். இருட்டிக்கப் | கானாவிதம் ஆகவேண்டி. யிருக்கை 

படும் வஸ்துக்களினுடைய சக்தி | யாலே, அவை பிரதானமாக உபசார 

களே முக்கிய .சக்திகளாகின்றன. | வழக்காய்ச் சொல்லப்பட்டன வென் 

மயித்திரேோயரே | எம்பெருமான் மத்தி ! நறியும், 

நாலாமத்தியாயம் மற்றிற்று, 

kF- 

OB STD அத்தியாயம் 

தேவமனுஷ்யாதி சிருஷ்டி 
202௦௨ 

. இக்தப்படி, பராசர மகாமுனி ௮௬ | களும் சுபாவங்களும் ரூபங்களும் 
விச்செய்யக் சேட்டு மயித்திரேயர், | எவை 2 இக்த விஷயங்களை யெல்லாம் 
ஓ மகாத்துமாவே | அந்தப் பிரமாவா | விஸ்தாரமாக அடி.யேனுக்குக் கிருபை 

னவர் ஆகிகாலத்திலே, தேவதைகள் | பண்ணவேண்டும் என்று CaL as, Lap 
ரிஷிகள் பிதுர்க்கள் ௮௬ரர் மனிதர் : பராசர மகாமுனிவர் அருளிச் செய் 
முதலானவர்களையும், விலங்குகளையும், | வாரானார். 
பறவைகளையும், மற்றும் தாவரங்களை 

யும், பூசரங்களையும், கேசரங்களையும் | ஓ முனீந்திரரே| அக்தப் பிரம 

| 

    

ஜலசரங்களையும் எந்தவிதமாய்ச் Aaa | தேவன் பிரபஞ்ச சிருட்டி. செய்ய 

டி.த்தார் ? அ௮வைகளுக்குக் குணங் நினத்துக்கொண்டிருக்கையிலே, Fr ow
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நியாமகனனை நாராயணனால் எவப் | வரங்கள் முக்கிய -சிருட்டியென்று 
பட்ட நினையாத நினைவிலே தாமச , சொல்லப்படும், சதுர்முகன் இந்த 
Gen பிரதானமான ிருஷ்டியொ | ஸ்தாவரங்கள் லோகவியாபாரத்தை 
ன்று உண்டாயிற்று, அது *தம௬, | ஈடத்துஞ் சாமர்த்திய மில்லாதவை, 
மோகம், மகாமோகம், தாமிஸ்ரம், ! ஆகையால், இவற்றால் பிரயோஜன 

மில்லை என்று சிந்தித்துக்கொண்டிருக் 
கையில், அவருடைய பாரிசபாகங்களி 
லிருந்து மிருகங்கள் முதலான BA 
யக்குசாதிகள் பிறந்தன. அவை பக் 
கங்களிலிருக்து கு௮க்காய்ப் பிறந்தன 
வாகையாலே திரியக்குகள் என்று 

  

௮ந்ததாமிஸ்ரம் என்று சொல்லப்பட்ட. 

பேதங்களினாலே ஐக்துவிதமாய்,விருட் 

சங்களும், புதர்களும், கொடிகளும், 

பூண்டுகளும், புல்லுகளுமான ஐவ 

கைப்பட்ட தாவர சிருட்டியா யிருந் 

த்து. ௮அதுசுத்த தாமச கிருஷ்டியாகை 

யாலே, தண்ணீர் முதலானவைகளைக் 

இரகிப்பது முளைப்பது செழிப்பது முத 

லான காரியங்களுக்கேற்ற அற்ப அறி 

வுள்ளதே யனறித் தனனை இப்படிப் 

பட்டதென அறிவதும், சப்தாதி விஷ 

யங்களையும் சுகதுக்கங்களையும் ௮றி 

வதுமாகய அறிவு இல்லாததா யிருக் 

கும். பிதாமகன் அவைகளைப் பார்த்து | தையே ஆத்மாவாக வெண்ணிக் 

சொல்லப்படும். அவையும் தமோ 

குணப் பிரதானங்க ளாகையாலே; 

விவேகமில்லாதவையாய், தாயைச் 

சேர்தல் முதலான . அ௮க்இிரமச் செய் 

கைகளுள்ளவைகளாம், ௮விவேகமய 

மான தங்கள் ஞானமே அதியுத்தம 

ஞானமாக நினைத்துக்கொண்டு, தேகத் 

p
e
 

சை
 அ

ன்
வு
கை
வச
ைவ
 வ
ள
ை
வ
ா
ன
 

O
N
 
N
e
 

ON 
A N
O
N
 

i 
te
 

தமோகுணப் பிர௬ரமரன இந்தத் | கொண்டு, அகங்காரமயங்களாய், 

தாவரங்கள் முன்னே எப்படி. பிறர் ; * இருபத்தெட்டு விதங்களாய், ௬௧ 
தனவென்றனன். ஆகையால், ஸ்தா ! துக்க மாத்திரம் தெரிந்தவைகளாய், 
  

  

* சமஸ், -தேகாதிகளை ஆத்தூமாவாச நினைத்தல். மோகம்,--சேசசம்பந்தமான 

மக்கண் முதலானவர்களாக்குத் தன்னை அதிபதியாக கினைத்தல். மகாமோகம்,--சப்த். 

தாதி விஷயங்களை யனுபவிக்கு நினைப்பு. தாமிஸ்.ரம்,--அதற்கு இடையூறு வர்தால் 

உண்டாகுங் கோபம். அந்ததாமிஸ்ரரம்,--அ௮வற்றை காசப்படவொட்டாமல் காக 

வேண்டுமென்னும் மனவெழுச்சி இவை அவித்தையின் விருத்இகள். 

1 இருப,ச்தெட்டு விதங்களாவன:--மாடு, ஆடு, எருமை, மான்; பன்றி, சவயம், 
ருரு, ௮வி, ஒட்டகம் அூய இரட்டைக்குளம்புள்ளவை ஒன்பதும், கழுதை, குதிரை, 

கோவேறு கழுதை, சவு.ரம் சமரம், கவரி ஆகிய ஒற்றைக்குளம்புள்ளவை ஆறும், 

நாய், ஈரி, செச்ராய், புலி, பூனை, முயல், சல்யகம், சங்கம், குரங்கு, யானை, ஆமை, 

உடும்பு, முதலை ஆகிய ஐந்து ஈசங்களஞுடையவை பதின்மூன்றும், ஆச மிருசசாதிகள் 

இருபத்தெட்டு விசம். இன்னும் ௮னேச மிருகங்க ளிருர்தாலும் அவையெல்லாம் 

இவற்றின் உட்பிரிவுகளாமென வறிக. | 

இருபத்தெட்டுச் சத்தி வசமுள்ளவையென்றுஞ் சொல்லப்படும். வதமென்றால் 

கெடுதல், அவையாவன, முன்சொல்லப்பட்ட ஞானேச் திரிய கர்மேர்திரியங்களென் 
னும் பதினோரிர்.திரியங்களின் கேடும், துஷ்டிசளென்ற ஒன்பதும் சத்திகளென்றெ. 
எட்டும் ஆகதய பதினேழுவிதமான பு்.திசளின் கேடும் சேர்க்து இருபச்தெட்டு விதங் 

களாம். பி.ரகருதி, உபாதானம், காலம், பாக்கம், சுதா.ரம், சம்சாரம், Crs Brin, wif 

சகம், உத் தமாம்பசம், இவ்வொன்பதும் தஷ்டிகள். இவற்றுள் பிரகருதியாவது:-- 

எட்டுவித பி.ரகிரு தியில் ௪த,௪ம் லயப்பட்ட தானால் முச்சனானேன் என்ற சந்தோஷ 

காம். உபாதானமாவது:-- சன்னியாசி வேஷர்தரித்தலி னாலே பயன்பெற்றேனென்
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தகப்பன் தாய் ௮ண்ணன் தம்பி பென் 

இற: சம்பந்த மொன்று மறியாதவைக 

ளாய் இருந்தன. அப்பால் சதுர்முகன் 

விவேக ஈனமான இந்தத் திரியக்கு 

சாஇகளினாலேயும் பிரயோசனமில்லை, 
ஆகையால் விசேஷ சிருட்டி. செய்ய 

வேண்டுமென்கிற Ae elon) Gr over 

டி ருக்கையில், அந்த அம்புசகாப்பனு 

டைய சரீரத்திலே ஊர்த்துவ பாகத்தி 

லிருந்து சத் துவகூணப் பிரதானராயும், 

சுகானுபவமும் ஆனந்தமும் மிஞூந்தவ 

ராயும், உள்ளும் புறமும் அக்கியானாவ 

ரண மில்லாமல் ஆத்துமக் இயானமும் 

இதர பதார்த்த விவேகமு முண்டான 

வரரயும், நித்திய சந்தோஷ முள்ளவ 

ராயுமான தேவதைகள் உதித்தார்கள். 

அவர்கள் ஊர்த்துவ ஸ்தானத்திலிரு 

, பிதாமகரானவர் இப்படி. மூனருஞ் 
சிருட்டியில் சத்துவகுணப் பிரசான 

ராகப்பிறந்த தேவாகளைக்கண்டு ௪ந் 

தோஷித்தார், ஆயினும் அந்தக் கமலா 

சனன், கர்மசாதக மாகாமையினாலே 

சேவல தேவ௫ிருட்டியினாலேயும் பல 

மில்லை என்னு நினைத்து லோகசாதன 

மான வேரரு ௫ருட்டியுண்டாக்கும் 

படி. சிந்திததக்கொண்டிருந்தார். 

அப்படி. யிருக்கையில், சத்திய சங் 

கல்பரான அவருடைய மத்தியஸ்தா 

னத்திலிருந்து பூமியை 

சிருஷ்டியொன்று உண்டாயிற்று. 

அதில் மனிதர் ஜனித்தார்கள். அவர் 

கள் மத்தியதேகத்திற் ஜனித்தபடியி ' 
னாலே மத்தியலோகத்திலே வாசம். 

கோக்கினெீ 

ந்து பிறந்தபடியினலே ஊர்த்துவ | பண்ணத் தக்கவர்களாய், ஒருகாலத் 

தில் சாத்துவித குணாஇிக்கமும், ஒரு 

காலத்தில் ராஜசகுணோத்திரேகமும், 

இற சர்தோஷமாம். காலமாவது:--மந்றொரு காலத்தினால் சித்திச்குமென்டற சக் 

தசோஷமாம். பாச்சியமாவத2---பாச்கியத்தினாற் இடைச்குமென்கிற சர்தோஷமாம். 

இச்சான்கும் அத்தியாத்துமிகமென்று சொல்லப்படும். 

சுரோதஸாகளென்று பேர்பெற்ற, 

பூமியைத் தீண்டாமல் இருந்தார்கள். 

பொருளைச் சம்பாதித்தல், 

செலவழித்தல், அனுபவித்தல், போகத்தில் வை.ராச்சிய மில்லாமை, 

அூயெ இவற்றில் கிலேசத்தையும் தோஷத்தையும் சாண்பதனால் சப்த்தமுசலான ஐம் . 

புலன்சளிலும் பற்றற்றேனென்னுஞ் சந்தோஷங்கள் pig, srr முூதலா௫யவை . 

களாம். ஊகம், சப்த்தம், அத்தியயனம், முத்தாபத்தடை மூன்று, ஈட்புப்பேது, தானம், 

ஆயெ இவ்வெட்டும் சித்திகளாம். அவற்றுள் ஊகமாவத?-ஃஉ௨பதேச மில்லாமலே 

பொருளை யுன்னிப்பது. சப்த்தமாவது:--ஒரு சம்பந்தவசத்தில் சொல்லக்கேட்டு 

அதன் பொருளை யறிவ௫. அ௮த்தியயனமாவது:--குருவுபதேசிகத்ச மாத்திரத்தில் அவ் 

னிலும் அதிகமாகப் பொருளை யறிவு. வாகடத்தினால் ஆச்தியாத் துமிசமென்சித 

உடலைப்பற்றின துன்பநீச்கலும், லவு௫ வுபாயங்களாலே அஇிபவு திசமென்சிற உல 

கத்தால்வருர் தன்ப நீக்கலும், வணக்கம் மங்கலஞ் செய்கை முதலியவைகளால் ஆதி - 

தெய்விச மென்ற தெய்வத்தால்வருர் தன்பநீச்கலுமாகிய இம்மூன்றுமே முத்தாபச் 

தடை மூன்று. இவைமுறையே மோதகம், பிரமுதிதம், மோசமானம் என்இற் பெய 

சால் வழங்கப்படும், ஈட்புப்பேறாவ.த:--ஒருவரைச் சனேடுப்பதனால் இஷ்டத்தைப் 
பெறுதல். தானமாவது:--*விச்வான்௧ள் தவசிகள் இவர்களுச்கு சிசுரூவை செய்வத 

னால் வரும் பொருட்பேறு. இவையெல்லாம் முத்.தியைக்குறித்து முர்திய Qe. ga 

eth Bis விஷயங்களைச்சாங்கெய சாஸ் இரத்தில் பரச்சச் கண்டுகெர்ள்க. 

காப்பாற்றல், 

இர்திரிய சச் இிவதம் மனிதருக்கும் உண்டு, ஆயிலும் புத்திவதமில்லரத அவர்க 

ஞ்க்குப் புத்திவத்மூடைங் மிருகல்களுக்குப்போலே அவ்வளவு அன்பமில்லாமைபற்றி 

மிருசங்களுச்சே இவை சிறப்பாகச் சொல்ல்ப்படீட்னவென் வதி௫,
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ஒரு சமயத்தில் தமோகுணாதிசயமும் 

உண்டானவர்களாய், அக்கத்துக் 

குடையவர்களாய், போசனாதிகாரி 

யங்களைத் இரும்பித் திரும்பி செய்து 

கொண்டு, ஆத்தும மனோபுத்தி யிக்திரி 

யாதி விவேகங்களும், புறத்துள்ள 

வஸ்துக்களின் ஞானங்களு முடைய 

வர்களாய், லோகமரியாதையை நடத் 

தத் தக்கவர்களாய் இருந்தார்கள். 

இவர்கள் graré சுரோதஸுக 

ளென்௮ சொல்லப்படுவார்கள். 

அப்பால் அந்த ௮ம்புசாசனன் 

தாவரசாதிகளுக்கும், ஜந்துசா திகளுக் 

கும், தேவதைகளுக்கும், மனுஷியாக 

ளுக்கும், யதாக்ரபமாக அவித்தை 

யும் ௮சக்தியும் சந்துஷ்டியும் சித்தியும் 

ஆூய நான்கு சூண விசேஷங்களை 

சிருட்டியென்று சொல்லப்படும். 

தார். இது கவுமார சிருட்டியென்று 

சொல்லப்படும். மயித்திரேயரே! இப் 

படி. தாவரசிருட்டி,, திரியக்கு?ிருட்டி, | 

தேவ இருட்டி, மானுஷ்ய சிருட்டி, 

௮னுக்கிரகசிருட்டி., கவுமாரசிருட்டி 

என்னும் ஆறுவிதமான சிருட்டி. விசே 

ஷங்களை அறிவித்தேன். 

இருஷ்டி. ஒன்பது விதமென்றுஞ் 

சொல்லப்படும். அதாவது, முன்னே 

மகத்தத்துவ சிருஷ்டியும், பின்பு ஏகா 

தச இந்திரியங்களுக்குக் காரணமான 

ச்த்துவ ரச தமோகுணா,த்துமகமான 

அகங்கார சிருஷ்டியும், ௮ப்பால் ஆகா 

சாதி பஞ்சமகா பூதகாரணங்களான 

தீன் மாத்திரைகளின் சிருஷ்டியும், 

கிய இந்த மூன்றும் சமஷ்டி வ 

சொரூபனைனை இரணியகர்ப்பனுடைய 

சங்கல்பமில்லாமலே சனித்ததனாலே 

ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணம் 
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முத 
பிராகிருத சிருட்டியென்று சொல்லப் 

படும். ஆயினும் அவனாலேயுண்டான 

சிருஷ்டியென்றே சொல்லலாம், எப் 

படி. என்றால், நித்திரையில் புருஷனு 
க்கு இச்சையில்லாமலே aware Ha 

வாசங்களும் நித்திரையும் பிறகதிருக்க, 

அவைகளுக்கு அவனைக் காத்தாவாக 

மகத்தகங்கார 

தன்மாத்திரைகள் சதுர்முகனுக்கு 

முன்பே சம்பவித்தவையானாலும், இர 

ணியகரப்பனுடைய காம விசேஷத் 

தினாலே யுண்டானபடியினாலே, ௮தவு 

மவனுடைய இருத்தியமென்றே சொல் 

வழங்குவதுபோலே, 

லப்படும். முன்சொல்லப்பட்ட பிரா 

இருதசிருஷ்டி. மூன்றொழிய, நான் 

காவதான தாவரடிருட்டியும், ஜக் 

தாவதான தீரியக்கு சிருட்டியும், 

யுண்டாக்கனான். இது தாமசமாயும் | ஆறுதான் ண்ட தர்ற ஒழாவ 

| வதான அவித்தை முதலான MDS 

। இரக ிருட்டியும், ஆகிய கிருட்டி.களைந் 
அப்பால் லனக ளனந்தன ஸனத் | 

குமார ருத்திராதிகளையும் சிருஷ்டித் | 
தும் பிரம்மாவின் விகிருதியினாலே யுண் 

டானதினால் வைகிருதங்க ளென்று 

சொல்லப்படும். ஒன்பதாம் இருட் 

டி யாகிய கவுமாரம பிராகிருத வைகரு 

தாத் தமகமாயிருக்கும். இவ்விதம் இர 

' ணிய கர்ப்பனாலே யுண்டாக்கப்பட்ட 

பிராகிருத வைகிருதங்களாய் ஜகத் 

அக்கு மூலங்களான நவவித Amu. 

டியையுஞ் சொன்னேன். இனிச் 

சிருஷ்டி, விஷயமாய் யாதுகேட்க 

விரும்புகின்கீிரென்ன; மயித்திரேயர் 

பராசர முனிவரைப்பார்த்து, ஓ முனி 

சதிரேட்டரே| மனுஷியா இ சிருட்டிப் 

பிரகாரங்களை தேவரீர் 

அருளிச்செய்தீர், அதைத் தெளிவாக 

அறியும்படி.க்கூப் பிரசாஇத்தருளல் 

வேண்டுமென்று பிரார்த்திக்க, ௮ந்த 

மகா ரிஷிசிரேட்டர் அருளிச்செய் 

இன்றுர், 

சுருக்கமாக
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மயித்திரேயரே | அனாதிகர்மவா சனை 

யினால் கட்டுண்டவர்களும் சானாவித 

கரமபலங்களை அனுபவிப்பவர்களு 

மான சேதனர்கள், பூர்வவாசனாவசத் 

. தாலே சங்காரகரலத்தில் சங்கரிக்கப் 

பட்டு, சிருட்டி. காலங்களில் தேவமனு 

ஷ்யதிரியக்குத் தாவர சன்மங்களாய்ப் 

பிறப்பார்கள். சிருட்டிகாரியமுடைய 

இச்சையி 

னாலே (அம்பஸ்) என்கிற பேராலே 

வனான பிதாமகனுடைய 

சொல்லப்பட்ட தேவாசுர பிதுர் மனு 

ஷிய சாதிகள் கான்கு முண்டாயின. 

அந்த விவரர் தெரியக்கேளும். கமலா 

Foret ிருட்டிகாரியார்த்தமாய் ஒரு 

வித தேகத்தோடுகூடிச் சந் திக்கையில், 

தமோகுண உத்திரேகத்தினாலே ௮வ 

னுடைய இடையின் இழ்ப்புறத்திலிரு 

நீது ௮௬ரர் உஇத்தார்கள். பின்பு ௮ந்த 

விரிஞ்சன் தமோ குணாத்துமகமான 

௮ந்தத்தேகத்தை ஓழித்தவிட, ௮து 
இருள்மிகுந்த இராத்திரி யாயிற்று, 

அப்பால் அ௮ம்புசாசனன் திரும்பியும் 

பிரசா கிருட்டிசெய்ய நினைத்து வே 

ரொரு தேகந்தரித்து சர்துஷ்ட இத்த 

னாக இருக்க அர்தத் தேவனுடைய 

மூகாம்புசத்தி லிருந்து சத்துவகுணா 

இக்கமுள்ள தேவதைகள் ஜனித்தார் 

கள். மீண்டும் ௮ப்பிதாமகன் அந்தச் 

சரீரத்தையும் விட்டார். அது சத்துவ 

குணமயமான பகலாயிற்று. அதனால் 

தேவதைகள் பகலிலேயும் அசுரர் 

இராத்திரியிலேயும் பலவான்களானார் 

கள், பின்னும் பிதாமகன் திரும்பவும் 

சத்துவகுணமிகுந்த வேறொரு தேகந் 

தீரித்துத் தன்னைப் பிதாவைப்போல் 

நினைத்துக் கொண்டிருக்க, ௮வனு 
டைய பாரிசங்களினின்றும் பிதார் 

தேவதைகள் உண்டாஞார்கள். 

. இப்படிப் பிரமன் பிதுர்க்களைச் 
சிருட்டித்த அந்தச் சரீரத்தையும் 

| 
| 
விட்டுவிட, ௮.௮ பகலிராத்திரிகளுக்கு 

மத்தியஸ்தமான சந்தியாயிற்று, பின்பு 

, அந்தப் பதுமகரப்பன் கேவல ரஜோ 

  

குணாத்அமகமான வேறொரு சரீரத் 

தைத்தரித்து, ரஜோகுணாதிகரான மனு 

ஷியாகளைச் சருட்டித்து, அந்தத்தேகத் 

தையும் நீக்கிவிட, அது பிரகாசமான 

ஆன 

படியிஞலே மனிதர்கள் பிராத சந் 

பிராதக்கால சந்தியாயிற்று. 

திபிலேயும், பிதுூர்க்கள் சாயஞ் அந்தி 

யிலேயும், பலவான்களா யிருப்பார் 

மயித்திரேயரே | பகல் இரவு . 

சாயங்காலம் விடியற்காலம் ஆகிய 

இந்நான்கும் பிரமதேவனுக்கு முக்கு 

ணங்களோடு கூடின சரீரங்களென்று 

அறியும். அதன்பின்பு அந்த ௮ம்பு௪ 
காப்பன் மேலுஞ் கிருட்டி, நிமித்த 

மாய், தமோகுணாதிக்கமுள்ள மற் 

ரஜொரு சரீரத்தைத் தரித்தான். உட 

னே அவனுக்குப் பொறுக்கக்கூடாத 

ப௫ியுண்டாயிற்ற௮ு. அதனாலே தீவிர 

மான கோபம் ஜனித்தது, அதனாலே 

அந்தப்பிரமன் இருட்டிலிருக்து விகார 

ரூபமும் பயங்கரமான தாடிமீசை 

களுமுள்ள ஒருவித புருஷரைச் சிருட் 

டித்தான். ௮வர்களில் பசியற்ற சிலர் 

ஜகஷாம' உண்ணக்கடவே மென்ற 

னார்? (ரக்ஷ£ம” 

காக்கக்கடவே. மென்றனர், இங்கன 

மூரைத்த ௮வர்களை கோக்டுக் கமலா 

சனர் நகைத்து, 

கள், 

ப௫ுயுருத சிலர் 

ப௫ிபொறுக்கமாட் 

டாமல் ஜக்ஷாம என்றவர் யக்ஷராகக் 

கடவரென்றும் ரக்ஷ£ம என்றவர் 

ராக்ஷசராகக் கடவரென்ுறும் அருளிச் 

செய்தனர். இரணியகர்ப்பன் இவ்வா 

முகப்பிறந்த யக்ஷரையும் ராக்ஷதரையும் 

பார்த்து மனதிலே பிரியமில்லாதவ 

னாய்ச் சந் இத துக்கொண்டி.ருக்கையில், 

௮ந்தத்தேவலுடைய ுிரத்திலிருந்த 

கேசங்கள் ஈனமாய்க் கழன்றுவிழுந்து 

மதுபடியுஞ் சிரத்தின்மேல் ஏறின.
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bp. ஸ்ர்விஷ்ண்புராணம் 

இப்படி. ஈகர்ந்து ஏறினதினாலே அவை களும் கிராமியக்களான பச சா இக 

சர்ப்பங்களென்றும், ஈனமானதினா ளென்றறியும். அங்கம் புலி முதலான 

லே அகிகளென்றுஞ் சொல்லப்பட் 

டன. இரும்பியும் அந்தசீச அர்முகன் 

கோபாவேசத்தினலே ிருட்டிக்க 

நினைக்கக் கபிலநிறத்தோடுகூடி. ரக்த 

மாமிச ஆகாரங்க ஞள்ளவைகளான 

பூதங்கள் அகேக முண்டாயின. 

பின்பு தியானபாராயணனாய் அந்த 

விரிஞ்சன் தன்னுடைய அங்கக் 

கனினின்றும் அந்த க்ஷணத்திலே 

கந்திருவாகளை உற்பத்தபண்ணினான். 

அவர்கள் சமத்காரமாய்ப் பாடிக் 

கொண்டி.ருந்தபடியினாலே கக்திருவ 

ரென்று சொல்லப்பட்டார்கள். இப் 

படி. சதுர்முகன் சிருஷ்டி.க்கப்படும் 

வஸ்துக்களின் சக்திகளினாலே ஏவப் 

பட்டு, அததின கர்மானுகுண 

மாய் வெகு விதமான பூதங்களைச் 

இருஷ்டி.த் த) மீளவும் ௬யேச்சை 

யின்படி. வயசைக்கொண்டு பாரிசகங் 

களினாலே பகதிகளையும், மரர்பினாலே 

ஆடுகளையும், முகத்தினாலே 
ளாடுகளையும், உதரத்தினல் பசுக்களை 

யும், பாதத்தினால் சூதிரைகளையும், 

யானைகளையும், கழுதைகளையும், கவய 

மென்கிற மிருகங்களையும், ஒட்டகங் 

களையும், கோவேறு கழுதைகளையும், 

கடம்பு மான்களையும், மற்றுமுள்ள 

மிருக சாதிகளையும் சிருட்டித்தான் ) 

திரும்பியும் ரோம கூபங்களினாலே 

நானாவித உபயேர்கமுள்ள ஓகதிகளை 

யும் தானியங்களையும் உண்டாக்கினான். 

இந்தவிதமாய்ப் பிதாமகன் கல்பாதி 

பான இருதயுகத்தில் ஓஷதிகளையும், Lg 

பகஷிகளையும் நிர்மித்து, அவைகளை 

வாகங்களுக்கு உபயோகமாக வைத்த 

னன். மாடுகளும் ஆடுகளும் ௮சவங் 

களும் ஒட்டகங்களும் வெள்ளாடுக 

ளும் கோவே கழுதைகளும் கழுதை 
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துஷ்ட மிருகங்களும், இரு குளம்பு 

டைய மிருக விசேஷங்களும், யானை 

களும், வானரங்களும், பகதிசா இகளும் 

சல௪சரங்களான மச்ச கூர்மா திகளும், 

சர்ப்பங்களும் ஆகிய ஏழு சாரதியும் 

ஆரணிய பசு விசேஷங்களென்று அறி 

யும். அப்பால் பிதாமகனானவர் காயத் 

இரிசந்தமும், இருக்குவேதமும், திரி: 

விருத்தென்கிற ஸ்தோமமும், ரதந்தர 

சாமமும், அக்கினிஷ்டோமமும் தன் 

னுடைய இழக்கு முகத்தினாலே யுண் 

டாக்னார். யகர்வேதமும், திருஷ்டுப் ' 

சந்தமும், பஞ்சகஸ்தோமமும், பிருதச் 

சாமமும், உத்தியமென்கிற யாகவிசே 

ஷமும் தகதிணமுகத்தினாலே யுண்டாக் 

இனார். சாமவேதமும், செகதிச்சந்த 

மும், சப்ததசஸ்தோமமும், வைருப் 

பியமென்கிற சாமவிசேஷமும், ௮ 

ராத்திரியாகமும், பச்சிுமமுகத்திலே 

யுண்டாக்கினார். அதர்வண வேதமும், 

ஏகவிம்சஸ்தேசமமும், அனுஷ்டுப் சந்த 

மும், வைராசமென்கிற சாமவிசேஷ 

மும், அப்தோர்யாமமென்கிற யக்கிய 

மும், உத்தர முகத்தினலே புண்டாக்கி 

னார். நானாவிதமான ஜந்துசாலங்களை 

யும் ரானாவிதமான அவயவங்களினாலே 

பிறப்பித்தார். இர்தப்படி. பிதாமகன் 

தேவாசுர பிதுர் மனுஷியாதி பூதசாதி 

களைச் சிருட்டித்.த, இரும்பியும் பிரசார 

சிருஷ்டி. செய்யவேண்டுமென்று உற் 

சாகத்தோடு சங்கல்பித்து, கன்னரர் 

கந்திருவர் அப்ஸரசுகள் யக்ஷர்கள் ' 

ராக்ஷதர் பிசாசர் முதலியோர்களையும்) 

ue பட்சி சர்ப்ப மிருகங்களையும்) 

மற்றுமுண்டாகிய தாவர 

களையும் உண்டாக்இனார், 
சுங்கமக் : 

இப்படி. ஆதிகர்த்தாவும் லோகேசு 

வரனுமான சதுூாமுகபகவான் நானா
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வித பூத ஜாதங்களை யுண்டாக்க, 

அவை, சில குரூரசுபரவங்களும் இல 

மிருது ௬பாவங்களும் சல இம்சை 

செய்பவைகளும் சல இம்சை செய் 

யாதவைகளும் சில தாம சொரளுபவ் 

களும் 

சில சத்திய மயங்களும் சில அசத்திய 

மயங்களுமாய், பூர்வ சிருஷ்டியில் எப் 

சில அதர்ம சொளுபங்களும் 

படிப்பட்ட கருமங்களை யடைந்தன 

,வோ அப்படிப்பட்ட கருமங்களையே 

இந்தச் சருஷ்டியிலும் அடைந்தன. 

் பின்பு சமாத்தரான அந்தப் பிரமா 

தேகேந்திரிய மனோபுத்தி விசேஷங் 

களுக்கும் சத்தபரிசாதியோக்கிய வஸ் 

துக்களுக்கும்: வேத வசனங்களைக் 

கொண்டே தேவ ரிஷி பிதுர் மனுஷிய 

ப்௬' பட்டி ்மிருகாதி நாமதேயவ் 

களையும் .ரூபங்களையு மறிந்து, முன் 

போலவே நாமங்களையும் ரூப.ங்களையும் 

வருணாசிரமவுற்பத்தி 
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படியே ரிஷிகள் முதலானாருக்கும் 

வூட்டாதி நாமங்களை நித்தியமான 

வேத சப்தங்களைக் கொண்டே யுண் 

டாக்கினார். ஏனெனில், வசந்தம் முத 

'லான ருதுக்கள்தோறும் அந்தக் கால 

யோக்கியமான பல குசுமாதி விசே 
ஷங்கள் ௬பாவமாக உண்டாவது 

போலே ஒருத திரேதா தியுகங்களிலே 
விசேஷங்கள் 

சுபாவமாகவே யுற்பவிக்கும். இப்ப 
தத்காலேோசுதமான 

டி.ப் பிதாமகர் கல்பாதி காலத்தில் எம் 

பெருமானுடைய சக்தியினாலே அனுப் 

பிரவே௫த்துத் தூண்டப்பட்டு பிரபஞ் 

சங்களை அததின் கர்மங்களின்படி. 

சிருட்டித்தார். இதில் ௪கல சிருஷ்டி, 

யும் கல்பாதி இருதயுகத்திலும், யாகாதி 

களும் அவற்றின் உபகரணங்களும் 

திரேதா யுகாதியிலும் சிருஷ்டி.த்தா 

ரென்று அறியும், இப்படியே கல்பம் 

உண்டாக்கினார். மயித்தரேயசே ! இப் | தோறும் சிருஷ்டி. ஈடச்துவரும். 

ஐந்தாமத்தியாயம் முற்றிற்று, | 

ர. 

ஆறும் அத்தியாயம் | 

வருணாசிரமவுற்பதீதி 
டடம. --௩ 

இப்படித் தேவாதி இருஷ்டிக்கிர ; பூர்வத்தில் சதுர்முகன் பிரஜா௫ருட் 

மஞ் சொல்லக்கேட்ட மயித்திரேயர், ! டியைக் குறித்துச் சிந்தித்துக்கொண் 

பராசர முனீந்திரரை நோக்கு, ஓ முனி ் டிருக்குமிடத்து, அவன் தஇிருமுகத்தி 

சிரேஷ்டரே| அர்வாக் ௬ரோதசான : னின்று சத்துவகுணப் பிரதானரான 

மனித இிருட்டியைப்பற்றிச் சுருக்க ! பிராமணர்களும், மார்பினின்௮ு ரஜோ 

  

மாக அருளிச்செய்தீர். ஆகையால், ? சூணாதிகரான க்ஷத்திரியர்களும், 

அவர்களுடைய குணங்களைப்பற்றி ! தொடைகளினின்று ரஜோகுணமும் 

யும், வர்ணாச்சிரம விவரங்களைப்பற்றி : தீமோகுணமுங் கலந்த வைசியர் 

யும், ஆசாரபேதங்களைப் பற்றியும் களும், பாதங்களினின்௮ு தமோ 

விசதமாக அறிய விரும்புகின்றேன். 

அதை அருள்புரிய வேண்டுமென்று ' 

பிரார்த்திக்க, ஸ்ரீ பராசர மகாரிஷி 
அருளிச் செய்கனடுர். 

குணப் பிரதானர்களான சூத்திரா்க 

ளும் உதித்தார்கள். இவ்விதம் தன் 

னுடைய வதனம் வட்சஸ்தலம் ஊரு 

பாதம் என்கற ௮அவயவங்களினின்௮ 
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பிறந்த பிரம க்ஷத்திரிய வைசிய சூத்தி | நேரிட்டது. அதினாலே மோகமும் 

ரார்கள் என்கிற ஜனங்களை யாகங்க | லோபமும் “ate ae 16D By 

ளுக்கு உபயோகமான காரியங்களி | அதருமம் ிருதியாகச் தண்பகட்டடத் 

லே பிரவாத்திக்கும்படி. நியமித்தார். ஓ | அதனாலே மோட்ச eres விருத்தங் 

பிராமணோத்தமரான மயித்தரேயசே ! | களான ராகத்துவேஷங்கள் பிரபல 

இந்த நரல்வகை வருணத்தாரும் யாகங் ) மாயின. ஆனபடியினாலே; வாகம் 

களுக்கு QA UIT Gor aT BOM; ஆன | தில் உண்டாகத்தக்க ஞானமும் Osrs 

தால் ௮வர்கள் செய்யும் யாகங்களி | தங்களை வெல்லத்தக்க சக்தியும் ஜனங் 

னாலே தேவதைகள் திருப்தியடைந்து, | களுக்குக் சூறைந்துபோயின. முற் 

காலத்தில் மழைகளைப் பொழிந்து, | காலத்தில் ஸ்திரீ முதலானவை யில்லா 

மனிதரையும் திருப்திப் படுத்துவார் | மலே ஆனந்த முண்டாயிருக்கும். 

கள். ஆகையால் சிரேய௬க்கு ஏதுக்க | யோகாப்பியாச வச.த்தினாலே சிரசில் 

ளான யாகங்கள் ஜனங்களுக்கு அவ | சச்திரமண்டலத்தி னின்றும் ஒமுசூ௫ற 

இயம் செய்யத்தக்கவையாரம். வேத | அமிருதத்தனாலே பசியில்லாம லிருக் 

சாஸ்தி விரோதமான அராசாரவ் | கும். ஒருதரம் மழை பெய்வதின 

களை விட்டுச் சன்மார்க்கத்தில் ஈடக் | லேயே பயிர்விளையும், நினைந்தபோதே 

இற சத்புருஷர், சொர்க சுகத்தையும், இருதப்பிரதேசங்களில் விருக்ஷங்கள் 

மோக்ஷானந்தத்தையும் இன்னும் தங்க | பலிக்கும், நினைத்த காரியங்கள் ௮ப் 

ளுக்கு வேண்டுமான மற்ற greta ! படியே கைகூடும். பரத்துவாச மகா 

களையும், இக்த மனிதப்பிறப்பினலேயே 

அடைவார்கள். இந்தப்படி. ஹிரணிய 

கரப்பனாலே சிருட்டிக்கப்பட்ட ௪.தர் 

வர்ண ஜனங்களும் சாஸ்திர விசு ! போது மழைபெய்யும், உழுது வருக் 

வாசத்தனாலே சதாசாரமும் விநயமு ! தாமலும் பூமிவிளையும். இவ்விதமான 

முனிவருக்கு கடந்ததுபோலே கற்பக 

விருக்ஷங்கள் வந்து வேண்டியதைக் 

கொடுக்கும். மேன்மேலும் வேண்டும் 
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எட்டுச்சித்தகளும் பிரசைகளுக்குக் முண்டாய், கிர்மலாந்தக்கரணமுடை 

யவர்களாய், சகலமான சத்கர்மக்களை | கைகூடாமல் க்ஷயித்துப் போயின. 

யுஞ் செய்துகொண்டு, காமக்குரோ 

தாதி தோஷங்களும் மற்றுமுண்டா 

இய வுபத்திரவங்களும் இல்லாமலே 

நினைத்த விடத்தில் வாசம்பண்ணிக் 

கொண்டு, நிர்மலமான இருதயத்திலே 

போகவே பாதகச்செய்கைகள் விரு 

த்தியாயின. 

அ.தினாலே பூமியிலிருக்குஞ் ஜனங் 

கள் ராகத்தவேல லோப Corer 

புண்டரீ காட்கூனைத் தியானஞ் ; தொந்த துக்கங்களாலே பீடிக்கப் 
செய்து தத்துவஞானக் தெளியப்பெற் ) பட்டு, ஒருவரையொருவர் விவாக 

பிரதே சங்களிலையும், இருத்தரம ஜலப் 

பிராயபூமியிலேயும் வசித்துக்கொண்டு, 

அதில் கோட்டைசஎள் கொத்தளங்கள் 

அகழி முதலாகயெ தூர்க்கங்களை wy over 
டாக்கிக்கொண்டு, அங்கே புரங்களை 

யும் உபக்கராம சகிதமான நகரங்களை 
யும் வெகுவிதமான இருகங்களையும் 

இவ்வகையாரய்க் கிருதயுகர் தொடங் 

கித் திரேதாயுகத்திலும் இறிது காலம் 

நடந்தது. பின்பு ராராயணாம்சமென்று 

சொல்லப்பட்ட காலத்தின் வசத்தி 

னாலே மனிதருடைய சத்துவ புத்தி 

| 

| 

| 
| 

DF சற்கதியடைந்து வந்தார்கள். யாமல், மருபூமியிலேயும், பர்வதப் 

| 

தயிரியங்களும் ஆயுவும் குறையும்படி. |



லம்சம்] 

சிருஷ்டித்து, வருஷ வாத சதோஷ் 
Cn உபத்திரவங்களை நீக்கும்படி. 

யான வுபாயங்களை யுண்டாக்கிக் 

கொண்டு, சவேனார்த்தமாகக் இருஷி 

கோரக்ஷண் வாணிசசயாதி கர்மங்க 

சைச் செய்துகொண்டு, அதினாலே 

விளைந்த சம்பா முதலான கெல், யவம், 

கோதுமை, சிறுதானி௰ம், எள்ளு, பிரி 

யங்கு, சோளம், கேழ்வரகு, தினை, 

உழுக்து, பயறு, சிறுகடலை, மொச்சை, 

கொள்ளு துவரை; கடலை, சணல் 

ஆகிய தற்காலபலங்களை யனுபவித்துக் 

கொண்டிருக்தார்கள். இப்பதினேழு 

வகையரன தானியங்களும் கஇராமியங் 

களென்று சொல்லப்படும். நெல், 

யவம், உமுந்து, கோதுமை, சிறுதானி 

யம், எள்ளு, பிரியங்கு, கொள்ளு, 

சாமை, செகர்கெல், காட்டெள், கெவீது 

கம், மூங்கிலரிசி, மற்கடகம் என்று 

சொல்லப்பட்ட பதினுலைவித தானி 

கிராமிய ஆரணியங்க 

ளென்கிற பெயருடையவைகளரய் 

இப் 
போதுசொன்ன தானிய விசேஷவ் 

கள் யக்கயங்களுக்கும் பிரசா ௮பி 

விர்த்திககும் காரணமாக இருக்கும். 

ஆனபடியினாலே பராபர விவேகமுள் 
ளவர்களான ஞானிகள் இவைகளைக் 

கொண்டு நாடோறும் பரபங்களைப் 

போக்கத்தக்க பஞ்சமகா யக்கயெங்க 
ளைச் செய்வார்கள், முனிபுங்கவனே | 
நித்தியமும் யாகாதஇிகரமங்கள் செய் 
இறதினாலே புருஷர்கள் சகல பாபவி 
முக்தராப்ப் பரமசுகத்தை யடைவார் 

கள். ஆதிகாலத்திலே எவர் மன௬ 
காலவச௪த்தினாலே பாபதூஷித மாயிற் 
ரோ, அவர்கள் யக்கியொத சத்கருமவ் 
களிலே விசுவாசமில்லாமல், பாதகங் 
களை யபிவிர்த்தி ஆக்கிக்கொண்டு, 

யங்களும், 

யாகங்களுக்கு உபயுக்தமாம். 
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வேதங்களையும் சத்கர்மங்களையும் நிர்தித் 

அக்கொண்டு, யாகவிக்கனங்களைச்செ 

ய் துகொண்டு, தேகத்தைப் போஷிப்ப 

த.ற்கேற்ற காரியங்களைமாத் திரஞ்செய் 
துகொண்டு, லோகலகிர்த்திக்கு விரோ 

இிகளாய், அராத்துமாக்களும் துரா 

சார முள்ளவர்கஞுமாம், குடிலபுத்தி 

யுடையவரா யிருப்பார்கள். ௮ நிற்க. 

பதுமகர்ப்பன் பிரமக்ஷத்திரியாதி 

நாலு வருணங்களையும் நான்கு ஆச்சிர 

மங்களையும் நிருமித்து, வருணா௫ர 

மோசகிதமான மரியாதைகளையும் ஏற் 

படுத்தி, அவர்களுடைய தாரதம்யானு 

குணமாகப் புண்ணியலோகங்களையும் 

ஏற்படுத்தினா். சொதர்மானுஷ்டான 

பராயணரான பிராமணர்களுக்குப் 

பிரசாபத்தியலோகமும், யுத்தத்திற் 

பின்வாங்காத க்ஷ£த்திரியர்களுக்கு 

இந்திரலோகமும், செொதாமகிரதரான 

வை௫ியர்களுக்கு மருத்துக்களுடைய 

லோகமும், இசளூஷா நிரதரான சூத் 

இரர்களுக்குக் 

குரு ச௬௬ளரூஷா பராயணர்களான 

பிர மசாரிகளுக்குக் 

கந்தர்வ லோகமும், 

ஊர்சத்தரே தஸ 

ரான எண்பத்தெண்ணாயிரம் ய.தச௬ 

ராரகள் வாசம்பண்ணுகிற இவ்விய 

லோகமும், சொதர்ம பராயணரான 

வானப்பிரஸ்தர்களுக்கு சப்தரிஷி 

லோகமும், ஸத்காம பராயணரான 

இருகஸ்தர்களுக்குப் பிராசாபத்திய 

லோகமும், சக்நியாசிகளுக்குப் பிரம 

லோகமும் உண்டாகும்படி சங்கல்பித் 

தார். இது கர்ம மார்க்கத்தி லுண்டா 

கிய புண்ணியலோகங்கள் ) இனி 

ஞானவான்களுக்குக் கிடைக்கும் 

லோகங்களைச் சொல்லுகிழேன் 

கேவல ஆத்துமத்தியான 

பராயணரான யோகீ£ச்சுரர்களுக்கு 

* அமிர்தஸ்தான முண்டாம். நித்தியம் 

கேளும். 

* அமிர்சஸ்சானமானது துருவலோகத்துச்குமேலே அங்கை ஆவிர்ப்பவிக்ற 
ஸ். சானமாம். 

4



26 ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணம் [முத 

யோகாப்பியாச யுக்தராய் பிரம்மதீ  னந்தத்தை யனுபவிப்பார்கள். இனிப் | 

தியானஞ் செய்துகொண்டு, பரமை பாபகரமிகளான துர்ச்சனர் ௮டை 

காக்திகளா யிருக்கிற மகாத்துமாக் யத்தக்க லோகத்தை யறிவிக்கிறேன் 

களுக் கெல்லாம் நித்திய சூரிக கேளும், தரமிஸ்ரமும், அந்ததாமிஸ்ர 

ளாலே காணப்பட்ட பரமபத முண் ; மும், ரவுரவமும், மகாரவுரவமும், 

டாம். சந்திர சூரியாதி கரகங் | அ௫பத்திரவனமும், கோரமான கால 

களும் காலக்கிரமமாக அசேகந் | சூத்திரமும், அவிசிமத்து என்று 

தரம் ஸ்தானங்களினின்று நீங்கப் ; சொல்லுகிற மகா நரகங்களெல்லாம் 

போன்றன. துவாதசாட்சர மந்தி ! வேதகிந்தகா யக் விக்னெஞ்செப் 

ரத்தைச் செபிக்கிற மகாத்மாக்கள் 1 பவர் முதலான பாபாத்துமாக்களுக்கு : 

என்றைக்கும் திரும்பிவராம.ற் பரமா ! உண்டாகும். 

ஆறமத்தியாயம் ழற்றிற்று, 

LF 

ஏழாம் அதீதியாயம் 

பிருகு மூதலானாருடைய சிருஷ்டி. 
டடத டி0 0 

இப்படியாகப் பராசர முனிவர் | அவர்கள் வயிராக்கெயத்தை யடைந்து 

மனிதருடைய தருமங்களை விவரித் | மோக்ஷ மார்க்க நிரதாகளாய், பிரசா 

அப் பின்னும் அருளிச் செய்கின்ருர். | சிருட்டியில் பிரவாத்தியாமல் சர்வ 

சதுர்முகன் பிரசா சிருட்டி, செய்யும் சங்க பரித்தியாககளாய், யோக 

படி.யான இர்தனையோ டிருக்கையில் | நிஷ்டை பெற்றுக் காமக்குரோத மத 

அவனது சங்கல்பத்தினுலே gal 

னங்கத்திலிருந்து தர்மத்தை அனுப 

விக்கும்படியான தேகேந்திரியங்களு | 

மாச்சரியங்க ளில்லாதவர்களாய், இரு 

தார்த்தரா யிருந்தார்கள். அவர்கள் 

பிரசா சிருட்டி. செய்யாம லிருந்தபடி. 

டனே கூடி. ஜனித்த தேவ மனுஷிய | யினாலே, மகாத்துமாவான பதுமகர்ப்ப 

சங்கங்களும் அபிவிருத்திபடையாமற் : உண்டாயிற்று, அப்போது மன்று 
போனதைக் கண்டு, பதுமகர்ப்பன் | லோகமும் எரிச்து போம்படியான 
மறுபடியும் பிரசா சிருட்டி செய்ய 

எண்ணி, பிருகு, புலஸ்தியர், இர.து, 

கோபாக்கினிச் ச௬ுவாலைகள் பொருச் 

Sub, பயங்கரமாகப் புருவங்களை 

நெறித்துக் கொண்டும், குரோதத்தி 

னாலே சொலித்்துக்கொண்டும் இருக் 
பட்ட ஒன்பது புத்திரரை மனதஇினாலே | இறபிரமாவின் லலாடத்திலிருக்.து, மத் 
சிருட்டி.த்தான். அவர்கள் பிர்மாவுக் | தியான்ன மார்த்தாண்ட மண்டலம் 
குச சமானராகையாலே நவப்பிரமாக் ! போலே பரகாசமுடையவரும், அர்த்த 
கள் என்று இயாதி பெற்றூர்கள்/ | நாரி ரூபத்தைத் தரித்தவருமான ருத் 
இப்பிருகு புலஸ்தியாதி நவப்பிரமாக் Prep sf ஜனித்தார். ் 
களுக்கு முன்னே, பிதாமகன் னக இப்படி அதி யுன்னத சரீரமுடை 
ஸநந்தனாஇிகளைச் சிருட்டித்தான். :! வவராயும், உ.க்கிரகுண முள்ளவரா 

அங்கிர௬, மரிசி, அத்திரி, gaps, | 

இரியக் ஸ்தாவரங்களான சதுர்வித க்குப் பொறுக்கக்கூடாத குரோதம் 

வ௫ட்டார, நாரதர் என்று சொல்லப் | 
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யென்கறவனிடத்தில் ஹ்ஷனென்கிற 

பிள்ளையைப்பெற்றான். மற்றுமுள்ள 

தக்ஷகன்னிகைகளான கியாது, சதி, 

சம்பூதி, ஸ்மிருதி, பிரீதி, க்ஷமை, சன் 

னதி, ௮னசூயை, ஊர்ச்சை, சுவாகை, 

௬வதை என்ற நாமதேயங்களை 

யுடைய பதினொரு கன்னிகைகளையும், 

முறையாகப் பிருகு _மகாரிஷிக்கும், 

ருத்திரனுக்கும், மரி௫ிக்கும், அ௮ங்கிர 

சுக்கும்,  புலஸ்தியனுக்கும்; புலகனுக் 

கும், ம், நரதவுக்கும், அத்திரிக்கும், டவ 

ட்டனுக்கும், அக்இனிக்கும், பிதுர் 

தேவதைகளுக்கும் கொடுத்தான். AB 

அப்படியிருக்க, அதர்மன் என்கிற 

வன் இம்சையென்கிற பெண்ணைச் 

சேர்ந்து அநிருதன் என்கிற மகனை 

யும், நிகருதி என்கிற கன்னிகையை 

யும் பெற்றான். அவ்விருவரும் பயன்) 

நரகன் என்று சொல்லப்பட்ட இர 

ண்டு பிள்ளைகளையும் பெற்றார்கள். 

அ௮வர்களிலே மாயையென்கிறவள், 

சர்வப்பிராணிகளையும் அபகரித்துக் 

கொள்ளுகிற மிருத்துவைப் பெற்றுள். 

வேதனையென்கிறவள் ரவுரவனைச் சேர் 

ba துக்கனென்கிற மகனைப்பெற்றுள். 

அந்த மிருத்துவுக்கு வியாதி, சரை, 

சோகன், திருஷ்ணை, சூரோதன் என் 

இற மக்கள் பிறந்தார்கள். அவர்க 

ளெல்லாரும் துக்கமான சுபாவமுள் 

ளவர்களாய், ௮தாம சொருபிகளாய், 

ஊர்த்த ரேதசுக்களுமாய், பாரியா 

புத்திராதி சம்பந்தங்களில்லாமல், ஜக 

த்தின் சங்காரத்துக்கு ஏதுக்களா 

யிருந்தார்கள் ஓ முனிகுமாரரே! இப் 

படி. ராம் சொன்ன அ௮தர்மாதி சொரூ 

பங்களெல்லரம் ௮ந்த ஸ்ரீவிஷ்ணுவி 

துடைய ரவுத்திரமான சரீரங்கள். 
இவை நித்தியப் பிரளயத்துக்கு ஏதுக் 

கள், தக்ஷன், மரீசி, அத்திரி, பிருகு 

மூதலான பிரசாதிபதிகள், நித்திய 

சருட்டிக்குக் காரண மாவார்கள். | 

ஸ்ரீவிஷ்ணுபுர ரணம் 
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மநுவும் மதுபுத்திரர்களும், சன்மார்க்க 

நிரதராயும் சூரராயும் வீரியமே முக் 

இதயமாக நினைத்தவராயுமுள்ள பூபால 

கரும், நித்தியஸ்திதிக்குக் காரணமா 

வார்கள். இப்படி.ச் சொல்லக்கேட்டு 

அந்த மயித்திரேயர், பிராணிகள் அகித் 

இயங்களாயிருக்க நித்திய சிருட்டியும் 

நித்தியஸ்திதியும் நித்தியப்பிரளயமும் 

உண்டாவதற்குக் காரணம் யாது 

என்னு கேட்க, பராசரமுனிவர் ௮௬ 

ளிச்செய்கின்றார். 

மைத்திரேயரே ! பூதபாவனனும் 

அறியக்கூடாத சொரளுபமுள்ளவனும் 

தடையில்லாதவனுமான ஸ்ரீமதுசூதன 

னென்கிற திருகாமமுடைய பகவா 

னே, தன் சத்தியினலே விசேஷிப் 

பிக்கப்பட்ட மநுமுதலான அந்தந்த 

ரூபங்களைக்கொண்டு, சிருட்டி ஸ்திதி 

சங்காரங்களை நடத்துகிறான். ஆகை 

யாலே இருட்டி. ஸ்திதி சங்காரங்கள் 

நித்தியங்க ளென்று சொன்னோம். 

இனிப் பிரளய பேதங்களைக்கேளும்:-- 

பிரளயம் கைமித்திகம், பிராகிருதம்) 

ஆத்தியர்திகம், நித்தியம் என்று 

நான்கு விதமாயிருக்கும். அவற்றுள் 

எதினிடத்தில் ஜகத்பதியான லட்சுமீ 

வல்லபன் மகாரணவோதகத்தில் சய 

னிப்பனோ ௮து பிரமனுடைய தினார் 

இயத்தி லுண்டாகிற சமைமித்திகப் பிர 

ளயமாம், சதுூர்முகனுடைய ஆயுள் 

முடிவில் பிரமாண்ட முடைந்து சகல 

பூதங்களும் பிரகிருதியினிடத்தில் லயப் 

படுவது பிராகிருதப் பிரளயமாம், 

யோூயொனவன் ஞானாதிசயத்தினாலே 

௮ராஇகரம வாசனைகளாலே செய்யப் 

பட்ட சர்வ சங்கங்களையும் பரித்தி 

யாச்சியம் பண்ணி பரமாத்துமாவினி 

டத்தில் சாயுச்சியத்தையடைவது ஆத் 

இயந்திகப் பிரளயமென்று சொல்லப் 

படும், ச.தர்வித பூதங்களும் தந்தம்
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ஆயுண்முடி.வில் மரணமடைவது நித் | ஆனால் எம்பெருமான் சர்வ சரீரவ் 

தியப் பிரளயமென்௮ சொல்லப்படும். ! களிலேயும் எப்போது மிருக்கையா 

சிருட்டி பேதங்களையும் கேளும் :-- ? லே சிருட்டியாதிகள் காலபேதத்தி 

சதுர்முகன் பிறப்பதற்கு முன்னே ? னால் உண்டாகவேண்டிய௰ தென்ன 

பிரகிருதியிவலே மகத்தகங்கார தன் : வெனில், ௪கல பூதங்களிலும் சிருட்டி. 
மாத்திரைகளை யுண்டாக்குவது பிரா ; ஸ்திதி சங்காரசக்திகள் எப்போதும் * 

இருத சிருட்டியென்றும், தினப் பிர : ஸ்ரீ மந்நாராயணனுடைய சங்கல்பத் 

ளயத்தின் முடிவிலே பிரசைகளை யுண் ; தஇிற்சூத் தகுந்தபடி. யுண்டாகின்றன 

டாக்குகிறது கைமித்திக இருட்டி, ? ஆதலால் காலபேதத்தால் சிருட்டி 

யென்றும், சொர்க்க நரகாதி போகா $ யாதிகள் உண்டாகின்றன வென் 
னுபவமான பின்பு €வாத்துமாக்களை ! நறியும். இந்த மேன்மையான ிருட்டி. 

மனுஷிய பசு பகஷியா திரூபங்களாய்ப் ; ஸ்திதி சம்ஹார சக்திகள் மூன்றும் 

பிறப்பிப்பது நித்திய சிருட்டியென் ; ரசோகுணம் சத்துவகுணம் தமோ 

௮ம், புராணவித்துவான்கள் சொல்லு ? குணம் ஆகிய முக்குணங்களா லுண் 

வார்கள். ஓ பிராமணோத்தமரே | ! உானவைகள். எவன் இவைகளுக் 

இக்த விதமாய் ஜகத் காரண பூதனை 

ஸ்ரீ விஷ்ணுபகவான் சர்வ பூதசரீரங் 

களிலேயும் இருக் அகொண்டு சிருட்டி 

ஸ்திதி லயங்களைச் செய்தருளுகிருர். 

குட்படாமல் சர்வசங்க விமுக்தனாய் 

  

பிரம சாயுச்சியத்தை யடைவனோ 

அவன் அப்படியே யிருப்பதன்றி மறு 

  

படியும் திரும்பமாட்டான். 

ஏழாமத்தியாயம் முற்றிற்று. 

Lr 

எட்டாம் ௮ தீதியாமம் 

ருத்திரசிருஷ்டியும் பிராட்டி. வைபவமும் 

பராசரமுனீந்தரர் சொல்லுகிருா:- : னான் கறுப்புஞ் சிவப்புங்கலக்இிருக்கிற 
ஒ மகாமுனிவரே | சதுர்முகன் தாமச குமாரனொருவன் உதித்து, இனிமை 
சிருட்டி செய்தானென்ன௮ முன் யான குரலுடன் அழுதுகொண்டு 
சொன்னே னன்றோ. அசைச்சார்ந்த : ஓடினான். பிதாமகன் ௮அவனைகோ&௫, 
ருத்திரசிருட்டி, விசேஷஞ் சொல்லு : 4 குமாரனே |! ஏன் ரோதனம் பண் 
இிழேன். கல்பாதி காலத்திலே இர ணுகிரும் ”” என்ன, ** அவன் எனக்கு 
ணியகர்ப்பன் தனக்குச் சமானமான ;$ நாமதேயம்கொடும் ' என்று Qs Buy gs 
குமாரனைப் பெறவேண்டு மென்று ! தரஞ் சொன்னான். gmséCar Qu 
சிந்தித்தக் கொண்டிருக்குமளவில், ! பிரமா 4 தேவனே | * 8 ருத்தினென் 
அவனுடையமடியிலே நீலலோடத : இற நாமதேயத்தினாலே பிர௫த்தனாகக் 

* எம்பெருமான் எங்கும் எப்போது மிருர்தாலும் அவன் எப்போது எதைச் 
கொண்டு என்ன ஈடத்தச் திருவுள்ளம் பற்றுறானோ அப்போது ௮.தனால் அக்காரி 
யம் ஈடக்கும் என்பது கருத்து. 

| * சோத்னம்--அழுகை, இராவணம்--ஐடுதல், இர்த ரோதன் இரர்வணங்களைச் 
சொண்டு ருச்திரனென்ிற சாமதேய முண்டாயிற்றென வதிச, | 

FANN 
N
A
R
 

R
R
A
 

RA
ND
 
L
A
R
 

OM



30 ப ஸ்ரீவிஷ்ணுபுர ர்ண்ம் [முத் 
  

கடவை) ரோதனஞ் செய்யாதே, 

தைரியமாயிரு ”” என்று சொன்னான். 

இப்படிச் சொல்லியும் அந்தக்குமாரன் 

மீண்டும் எழுதரம் ரோதனம் பண்ணி 

னான். அதனாலே பிரபுவாகிய அந்தக் 

கமலாசனன், அவனுக்குப் பவன், 

சர்வன், ஈசானன், பசுபதி, பீமன், 

உக்கிரன், மகாதேவன் என்னும் ஏழு 

நாமங்களைக் கொடுத்து, இந்த நாம் 

களையுடைய அந்த ருத்திரமூர்த்திக 
ளுக்கு வேறு வேறு ஸ்தானவங்களையும், 

பத்தினிகளையும், புத்தார்களையுங் கொ 

டுத்தான். 

௮ந்த ஸ்தானங்களாவன £-- சூரி 

யன், ஜலம், பூமி, அக்கினி, வாயு, 

ஆகாசம், தீட்சிதனான பிராமணன், 

சந்திரன் என்னு மெட்டுமாம். அங்கே 

இருப்பதனாலே அவையே சரீரங்களு 

மாயின. ருத்திராதநராமதேய முடைய 

வரான அவ்வெட்டு மூர்த்திகளுக்கும் 

யதாக்திரமமாக சுவர்ச்சலை உஷை, 

சுகேசி, சிவை, வாகை, திசை, திட் 

சை, ரோகிணி என்கிற இவ்வெட்டு 

ஸ்திரீகளும் பத்தினிகள், இவர்களுக் 

குச் சனி, ௬க்ரன், அங்காரகன், 

மனோஜைவன், கந்தன், சொர்க்கன், ௪௫ 

தானன், புதன் ஆகிய எண்மரும் 

குமாரர்களானார்கள். இவர்களுடைய 

புத்திர பவுத்திராதி பரம்பரையினாலே 

லோகமெல்லாம் நிறைக்கப்பட்டது. 

இச்தப்படி. அ௮ஷ்டமூர்த்தியாகிய ருத்தி 

ரன் தக்ஷப்பிரசாபஇயின் புத்திரியான 

சததேவியைப் பாணிக்கிரகணம் பண் 

ணினன் அ௮ந்தத்தேவியும் தன் தகப்ப 

னுடைய கோபத்தினாு-லே தானு 

கோபித்துத் தன் சரீரத்தை விட்டுவிட் 

டாள். பின்பு ௮வள் இமவானுக்கு 

மேனை வென்ற ஸ்திரீயினிடத்தில் 

உமை யென்கிற நாமதேயத்தினாலே 

மன்படியும் ஜனித்தாள், மகாத்துமா 

| வான அந்தச் சிவபெருமான் தன் 

| ஊயே நினை த்துக்கொண்டி ருந்த அந் 

தக் கன்னிகையைத் திரும்பியும் விவா 

அது அப் 
படி. இருக்க, முன்சொன்னபடி. பிருகு 

மகரமுனிவர் தன் பாரியையாகிய 

இயாஇியினிடத்தில் தாதா 
ட வை ட 1 

என்கிற இரண்டு குமாரர்களையும், 

ஸ்ரீம் சாராயணனுக்குப் பிரிய பத்தி 

கஞ் செய்துகொண்டார். 

  

விதாதா 

னியான ஸ்ரீமீதவி என்று சொல்லப் 

பட்ட மகளையும் Ou pump. 

இதுகேட்டு மயித்திரேயன், ஓ பிரம 

fell சரேஷ்டரே! அமிருதமதன 

காலத்தில் ஸ்ரீ மகாலட்சுமியானவள் 

। திருப்பாற்கடலில் அவதரித்தாளென்று 

ஜகப் பிரசித்தமாக இருக்கிறதே 3 

ee இயாதியினிடச் 

ல் அவதரித்தாளென்று தேவரீர் ௮௬ 

ளிச்செய்தவித மென்ன என்றுகேட்க, 

ஸ்ரீ பராசரப் பிரமரிஷி யருளிச்செய் 

இன்ரார். 

லோகமாதாவான பிராட்டியான 

வள் என்றைக்கும் ஸ்ரீ விஷ்ணுபகவா 

னோடு பிரிவற்றவளாய் நித்தியையா 

யிருக்கிறவளே யன்றி ஜனனாதிகளுள் 

ளவளன்று, எம்பெருமானைப் போலே 

அவளும் அவதரிப்பதும் மஹறைவ மா 

யிருப்பள். அன்றியும் எம்பெருமான்) 

விபுவாய் எங்கும் நிறைந்து தன் சபா 

வத்தைவிடாமல் சத்திய ஞானாநந்தா தி 

Fan கலியாண குணங்களோடு 

விளங்குவதுபோல் பிராட்டியும் எங் 
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கும் நிறைந்து சகல கலியாண குணப் 

களோடு விளங்குவள், இப்படி. சகல 

பூதங்களுக்கும் தாயுக் தந்தையுமான 

௮ந்தத் திவ்விய தம்பதிகளுடைய மகா 

விபூதி வைபவம் சொல்லுகிறேன் 

கேளும், பதத்துக்குப் பொருள் ௮ 

தப் பெருமாள், அ௮ந்தப்பொருளைத் 

தெரிவிக்கும் பதம் இந்தப் பிராட்டி, )  
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இப்படியே நீதி இவள், 

உபாயமான நயம் அ௮வன்7 

அந்நீ தியின் 

இவன் 

புத்தி, அப்புத்தியாலாகும் போதம் 

அவன் ; தருமம் அந்த ஸ்ரீமர்நாராய 

ணன், அநீதத்தருமத்துக்குச் சாதக 

மான சத்கிரியை இந்தப் பதுமாலயை; 

சிருட்டிக்கிறவன் ஸ்ரீ விஷ்ணுதேவன், 

அந்தச் சிருஷ்டி, சத்தி ஸ்ரீதேவி; இவள் 

பூமி, இந்தப் பூமியைத் தரிப்பவன் 

௮வ்வெம்பெருமான்) அந்தப் பகவான் 

சந்தோஷம், ௮சீசந்தோஷத்தை யுண 

டாக்கும் சந்துஷ்டி இப்பிராட்டி ) 

இச்சை யென்பது ஸ்ரீதேவி, 

மென்பது பகவான்; யக்கியமானது 

தககிணையானது 5 

மாதா? புரோடாசமானது சனார்த்த 

னன, ஆச்சியாகுதியானது கமலை 

பிராகீகுவம்சமென்பது மதுசூதனன், 

பத்தினிசாலை யென்பது சீதேவி, 

யூபஸ்தம்பம் ஸ்ரீஹரி, 

ஸ்ரீலட்சுமி; எம்பெருமானே தருப் 

கரம் 

மாதவன், ஜகன் 

யாகவயனம் 

பை, பிராட்டியே சமித்து? சாமவேத 

மானது பகவான், அதிற்சேோந்த உத் 

கீதியென்பது லட்சுமி; ஜகத்பதியான 

Qs 

திரையானவள் ௬வாகாதேவி, ஸ்ரீவிஷ் 

ணுபகவானே சங்கரன், ஸ்ரீ மகாலட் 

ச௬ுமியானவள் கவுரிதேவி; கேசவனே 

வாசுதேவன் ௮க்இனிபகவான், 

சூரியன், ௮க்தச்சூரியனுடைய பிரபை 

கமலை) ஸ்ரீ விஷ்ணுதேவன் பிதுர் 

தேவதா சொரூபி, ஸ்ரீதேவி ஸ்வதா 

சொரூபி; ஜகன்மாதாவே ஆகாசம், 

அதிவிஸ்தாரமான ௮இன் பரப்பே 

விஷ்ணு) அந்த ஸ்ரீயப்பதியே சந்தி 

ரன், அ௮ச்சரந்திரனுடைய காந்தியாகய 

நிலவு ஸ்ரீதேவி; சர்வகதனான ஸ்ரீஹரி 

யே வாயு, மேகாஇகளைத் தரிக்கத்தக்க 

அக்காற்றின் செய்கை இிருமகள் ; 

சமுத்திரம் ஸ்ரீதேவி 

௮ச்சமுத்திரத்தின் அலைமுதலான விகி 

ரதி? மதுளசூதனனே தேவேந்திரன், 

கோவிந்தன், 

இந்திரையே இந்திராணி; சக்கரதர 

னை பகவானே யமன் கமலாலயை 

யே யமபத்தினியான தூமோர்ணை 7 

ஸ்ரீதானான தேவனே குபேரன், சீதே 

வியே அ௮க்குபேரனுடைய செல்வம் 7 

லட்சுமியே 

வருணபத்தினியான கவுரி, கோவிர் 

கேசவனே வருணன், 

தனே தேவசேனாபதியான ஸ்கந்தன், 

இந்திரையே தேவசேனை, கதாதரனே 
பிடிப்பு) அதற்குக் காரணமான 

சத்தியானது சீதேவி; நிமிஷ சொளு 

காஷ்டையின் 

முகூர்த்தம் 

அம்முகூர் த்தத்தின் 
அவயவமானகலை ஸ்ரீ லோகமாதா 9 

அதின் 
காந்தி லோகநாயகி; ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு 

பம் நரரரயணன், 

சொருபம் லட்சுமி) 

ஸ்ரீ வாசுதேவன், 

திருவிளக்கு சர்வேசுவரன், 

விருட்சம், தேவி கொடி) சக்கரதரன் 

பகல், ஸ்ரீ கார்தை இராத்திரி : வரப் 

Dr Sensor விஷ்ணு2வ மணமகன், தாம 

ரைக்காட்டில் வாசஞ்செய்யு மவளே 

மணமகள் ; பகவான் நதசொருபன், 

ஸ்ரீதேவி நதிசொளுபை ; 

காகூன் அரசருடைய கொடி, புண்ட 

ரீகத்தில் வாசஞ் செய்பவள் ௮க்கெொர 

புண்டரீ 

டி. சீலை) லோகேஸ்வரரான நாராய 

ணன் லோபம், செகதீசுவரியான லட் 

ச௬ுமியே ஆசை ) கோவிந்தன் இராகம், 

சீதேவி அதன் காரணமாஇூய காதல், 

மயித்தரேயரே! ௮கேக வாக்இயங்க 

ளாலே சொல்வதில் 

மென்ன. அந்தத் இவ்ய தம்பதிகளின் 

பிரயோசன 

விபூதியைச் சுருக்கமாகச் சொல்லு 

கிறேன் கேளும்; தேவதைகளுக்குள் 

ளும், மனிதர்களுக்குள்ளும் தஇரியக்கு 

களுக்குள்ளும், 

வஸ் துக்களுக்குள்ளும் புல்லிங்கமான 

மற்று முண்டாகிய 

பேருடைய பதார்த்தங்களெல்லாம், 

ஒட்கூண ஐசுவரிய சம்பன்னனான 

ஸ்ரீஹரியே, ஸ்திரீலிங்கமான பேரு
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டைய பதார்த்தங்க ளெல்லாம் ஸ்ரீமகா 

லட்சுமியே என்று நினையும். 

விருவரினம் வேழுன வஸ்து ஒன்று 

ட இவ்! 
மில்லை. எல்லாம் அவர்களால் வியா 
WENO Maureen விபூதி 

் யாயே இருக்கன்றன; 

எட்டாமத்தியாயம் மற்றிற்று. 

வதி 

ஒன்பதாம் அத்தியாயம் 

பெரிய பிராட்டியார் திருவவதாரம் 
வவட இவர வியா. 

வ்விதமாய்ப் பிராட்டி வைபவஞ் ! டி. ௫ 
சொல்லிய பின்னும் பிரம ரிஷியா 

இய பராசரர் திருவாயமலாக தருள் | 

_ இன்றார். 

ஓஒ முனிவரே ! நீர் ௮றிய விரும்பிய 

பிராட்டியின் தருவவதார . 

மான சரித்திரத்தைக் சூறித்து நாம் 

முன் மரீசி. மஹா முனிவரிடத்தில் 

சொல்லுகிறோம் 

சம்பந்த 

கேட்டறிந்தபடி 

கேளும். அதென்னவென்றாுல் : 

ருத்திருடைய அம்சமாய் மிகுந்த 

கோபமுள்ளவரான துர்வாச மஹா 

முனிவர் யதேச்சையாய்ப் பூமண்டல 

மெக்குஞ் சஞ்சரித்துக்கொண்டு இரி 

கையில் ஒரு கான் மனிதர் எளிதில் 

அ௮டையக்கூடாத ஒருவனத்திற் போ 

கும்போது, அங்கே ஒரு வித்தியாதர 

ஸ்தீரீயின் கராம்புஜத்தில் இக்குகளெல் 

லாம் வியாபிக்கும் படியான திவ்ய 

பரிமள மிகுந்த அற்புதமான மாலை 

யொன்றைக் கண்டார். உன்மத்த விர 
தத் தோடு ஜகங்களிலே சஞ்சரிக்கிற 

௮ந்த மகாமுனி அந்த வித்தியாதர 

ஸ்தரீயைப் பார்த்து, பெண்ணே। 

 ௮திமஷேைரமான இந்தச் சந்தான 

புஷ்ப மாலையை எனக்குக் . கொடு" 

: என்றுயா௫ித்தார். அந்தப் பெண்ணரட 

் யும், இவர் கேட்கப்பெற்ற சந்தோஷத் 

। தனால் கண்மலர்க்து, பத்திபூர்வகமாக ' 

அவருக்குத் தெண்டனிட்டு, ௮ம் 

' மாலையைக் கொடுத்தாள். உன்மத்த 

| uae அந்தத் தரிவாஎறுனி, 

| அந்தப் புஷ்பமாலையைத் தன் சிரசிலே 

  

| ௬ற்றிக்கொண்டு அங்கங்கே சஞ்ச 

ரித்து வருகிறபோது, தஇரிலோகாதி 

| பதியான தேவேந்திரன் மதோன் 

, மத்தமான அயிராவதத்தின் மேலேறிக் 

௦ கொண்டு தேவ கந்தர்வ சங்கங்கள் 

கா ரலு பக்கமுஞ் சூழ்ச் சவா வெகு 

' கோலாகலமாய் வருவதைக் கண்டு, 

அந்தத் துர்வாசர், தேனுக்கும் வாச 

| னைக்கும் பரவசமாய் வண்டுகள் Sons 

DF சூழா நினற அந்தப் பூமாலையைத் 

[தன் சிரசினின்று மெடுத்து, அயிரா 

| வதத்தின் மேலிருக்கிற இக்திரன் 

மேலே பித்தனைப்போல் விட்டெறிர் 

| srr. 96g அமரேசுவரன் அதைக் 

கைக்கொண்டு, ஜராவதச்தினுடைய 

i கும்பஸ்தலத்தின்மேற் போட, அத 

* சகலமும் இவ்ய தம்பதிகளுடைய விபூ தியாயிருந்தாலும், சிலபொருள் எம்பெரு 

மான் விபூ தியாகவும், சில பொருள் எம்பெருமாட்டி. விபூ தியாசவும் அருளிச்செய்தது, 
அவற்றில் அவர்களுடைய விசேஷ. சாச்நியத் தினாலே யென் றறிய வேண்டும். 

யென்பது சர்வவிதச்திலும் ஆளுகைக்கு உட்பட்ட வஸ்து. 
விபூதி 

கரரிய கா.ரணாதி ரூபமா 
யிருக்கிற அவ்வவ் வஸ்.துச்சளும் ௮வ்விருவருடைய ௮னுச்ரெசாதீனமென்பது கருத்து;
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னாலே ௮ந்த மதயானையானது திவ்ய 

கங்காப் பிரவாகத்தினாலே விளங்குகிற 

கயிலாச பர்வத சிகரம்போற் பிரகா 

த்தது. பின்பு மதமிகுதியினாற் கண் 

FT DM நிற்கிற அந்த யானையானது, 

௮ப் பூமாலையைத் தன் துதிக்கை நுனி 

யினாலே முகந்து பார்த்து, எடுத்துத் 
தரையிலெறிந்து விட்டது. 

அதைக் கண்டு அந்தத் துர்வாச 

மகாமுனி மிகவுங் கோபமடைந்து 

தேவேந்திரனைப்பார்த்து, அடா வாச 

வா| நீ ஐ௬வரிய மதமத்தனாய் மிக 

வும் கர்வித்திருக்கின்றுய். ஸ்ரீ மகர 

லக்ஷ்மி வாசஸ்தானமான இவ்யமாலை 

யை நீ அங்கேகரித்தக் கொண்டாடா 

மற் போனாய். நான் கொடுக்கும் 

போது விகயத்தோடு நமஸ்கரித்துக் 

கைகளை யேந்தி வாங்கச் ௪ந்தோஷத்தி 

னால் கபோலங்கள் மலந்து விளங்கக் 

கஇருதார்த்தனானேன், மகாப்பிரசாதம் 

பெற்றேன் என்று சொல்லிச் இரசிலே 

தரியாமற் போனாப். மேலும் இந்தப் 

புட்பமாலையைத் தரையில் எரிவித்தாய். 

ஆன தினாலே உன்னுடைய திரிலோக 

௬சவரியமும் சீக்கிரத்தில் நாசமடை, 

யக் கடவது, நான் கோபித்தால் 

மூன்று லோகமும் நடுங்கிப்போமே. 

அப்படிப்பட்ட என்னைக் கொஞ்சமா 

கிலும் நினையாமல் ௮வமானம்பண்ணி, 

நான் கொடுத்த மாலையை ௮ங்இ 

கரியாமற் போனதினாலே, உன்னு 

டைய திரிலோகமும் மகா லஷ்மி 

வரசம் ஓழிர்து தூத்தசை யடையக் 

கடவது” என்று சபித்தார். 

பின்பு இக்திரன் வெகு பரபரப் 

போடு யானையினின்று மிறங்கி, சூற்.ற 

மில்லாத அந்த மகாரிஷியின் பாதங் 

களில் வீழ்ச் த, தன் அபராதத்தை 

கஷமிக்கும்படியாகப் பலவிதமாய் 

வேண்டிக்கொண்டான், 
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இப்படி. வணங்கு வேண்டிக்கொண் 
டும் மனமிரங்காமல், ௮ந்தத் தூர்வா 

சன் இந்திரனைப் பார்த்து, “OeSr 

னே! நான் தயையுள்ள இதயமுடை 

யவனல்லேன். என்னிடத்தில் க்ஷமை 

என்கிற குணம் வந்து சேருகிற 

தில்லை. உனக்கு உட்பட்டுப் பின்பாட் 

டுப் பாடுகிற ரிஷிகள் வேறே யிருக் 

இிருர்கள்.*என்னை யவர்களிலே யொரு 

வனாக நினையாதே. கான் துர்வாச 

னென்றறி, தங்கள் விஷயத்தில் செய்த 

மகா துரோகத்துக்காக உன்னைக் 

முதலான முனீந்திரர் 
முன்னே சபித்து, மபடியு முன்னு 

டைய விரயத்திற்குட்பட்டு அநுக்கிர 

கம் பண்ணின தினாலே, நீ கர்விதனாப் 

கெளதமா் 

என்னையும் அவர்களைப்போல நினைத் : 

தாய். கான் அப்படிப்பட்டவனன்று. 

அடங்காத கோபத்தின் சாரமெல்லாம் 

ஒருங்கே திரண்டு வாசம்செய்யுமிட 

மான துர்வாசன் காண். வடட்டாதி 

களான தயையுள்ள இல மகரரிஷிகள் 

விசேஷமாய் உன்னைத் துதித்து வருவ 

தினாலே நீ மிகவும் இறுமாப்படைந்து, 

இப்போ தென்னை அவமானித்தாய். 

HEGRE போலே 

சொலிக்கின்ற ஜடாகலாபத்தோடும் 

உக்கிரமான புருவ நெறிப்போடுங் 

கூடிப் பயங்கரமாயிருகளும் என் முகத் 

GOUT OO SET 

தைக் கண்டு பயப்படாதவனும் OSS 

இிலேயுண்டோ 2? சதமகனே! அ௮கேக 
மான வார்த்தைகளினாலே பிரயோசன 

மென்ன. நான் க்ஷமிக்கிறவ னல் 

லேன். நீ யேன் பயந்தவனைப்போலே 

கபடமான விகயஞ் செய்ஒருய், என் 

னைப் பரிகாசஞ் செய்யவேண்டாம். 

௬ம்மாபோ”” என்று சொல்லித் gor 

வாசமுனி யதேச்சையாகப் போனார். 

இர்திரனும் மறுபடியும் அயிராவதத் 

தன்மேல் ஏறிக்கொண்டு அமராவதி 

பட்டணத்துக்கு போய்ச்சேந்தான்,
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மேயனும், பேதிக்கக் கூடாதவனும், | ரதியின் காரியமான மகத்தின் காரிய 

சூட்சுமங்களிலும் அதிசூட்சுமமான | மான அகங்காரம் யாதுண்டோ 
வனும், தூலங்களிலும் ௮அதிதூலமான | அதின்காரியமான தன்மாத்திரைக 

ளுண்டன்றோ, அவற்றின் காரியமான 

பஞ்சமகாபூதங்க ளுண்டன்றோ, ௮வ 

ற்றின் காரியமான பிரமாண்டத்திற் 

வனுமாகிய ஸ்ரீம் நாராயணனுக்கூத் 

தெண்டன் சமர்ப்பிக்கின்றோம். அடி. 

யேன் முதலான சமஸ்த பிரபஞ்சமும் 

எவனிடத்தி னின்றும் ஜனித்ததோ, 

எவனிடத்தி லிருக்கன்றதோ, எவ 

குக் காரியமாயிருக்கிற சதுரமுகனும், 

அவனிடத்தி லுண்டான தக்ஷாதக 

ளும், . Bus இரந்த லோகப்பிரவாக 

மெல்லாம் எவன்தானேயா யிருக்கின் 
னிடத்தில் லயப்படுமோ, சாவபூதங்க 

ஞம் எவனுடைய சரீரமோ, எந்த 

ருனோ, அப்படிப்பட்ட எம்பெருமானை 

அடியோம் சரணமடைகின்ரோம். 

எவன் சப்தாதி சகல போக்கியங்களை 

அநுபவிப்பவனாயும், சப்தம் முதலான 

சகலபோக்கிய வஸ்துக்களாயும், சகல 

பிரபஞ்சங்களுக்கும் சிருட்டிகாத்தா 

வாயும், அிருட்டிகாமியமாயும், சர்வ 

சரீரகனா யிருக்கையாலே, இப்படிக் 

கர்த்துரு சொரூபமாயும் காரியசொ 

ரூபமாயுமிருக்கிற பரமப் பிராப்பிய 

னுக்குத் ' தெண்டன் சமர்ப்பிக்கன் 

றோம். விசுத்தநஞானமயமும் அஜமும் 

அட்சரமும் அவ்யயமும் அவ்யத்தமு 

WTS, தூலமுஞ் சூட்சுமமு மல்லா 

தே, சகல விசேஷண வர்ச்சிதமாயி' 

ருக்கிற அந்தப் பராத்பரமான விஷ்ணு 

சொரூபத்துக்குத் தெண்டன் சமர்ப் 

பிக்கின்றோம். பரப்பிரமசொரூபனான 

அந்தப் புருஷோத்தமனுடைய பதினா 

யிரத்திற் பதினாயிரமான அம்சத்தின் 
எவன் பரமேசுவரனும் அஜனுமா |) ஏகதேசமான அம்சத்தில் சமஸ்த பிர 

யிருக் தும் எல்லோருக்கும் அ௮ந்தர்யா |) பஞ்ச சக்தியும் இருக்கிறதோ, HES 
மியா யிருக்கையாலே, முத்தியடைந்த | அவ்யயனுக்குத் தெண்டன் சமர்ப்பிக் 
ஆதீதுமாவாக உபசார வழக்காய்ச் | கின்றோம். எப்போதும் தியானஞ் 
சொல்லப்படுகின்றானோ, அந்த ஸ்ரீமகா செய்து கொண்டிருக்கிற யோூகள் 
விஷ்ணுவானவன் அடி.யேங்களுக்குப் | தங்களுடைய பாவபுண்ணிய ரூப 
பிரசன்னனாகக் கடவன். எவன் கார | மான கர்மங்கள் ஈ௫த்தவுடனே எந்தச் 
ணமா௫யும் காரியமா௫ியும் காரணத் | சொரூபத்தைப் பிரணவப் பொருளா 
திற்குக் காரணமாூயும் காரியத்திற் | கக் காண்கின்றார்களோ, எந்தச்செர் 
குக் கரரியமாஇயு மிருக்கின்றானோ, | ரூபத்தைத் தேவர்களும் ரிஷிகளும் 
அவ்ன் பிரசன்னனாகக்கடவன், பிர |. நானும் சகங்காலும் அறியமாட்டோ 

தேவன் மேலானவர்களுக்கும் மேலா 

னவனோ, எவன் இருபத்துகான்கு தத் 

துவங்களுக்கும் பரனான புருஷனுக்கும் 

மேற்பட்டவனென்றும் பரமாத்துமா 

வென்றும் மோக்ஷத்தை யபேக்ஷிக்கிற 

யோடிகளாலே மோக்ஷத்திற்காக 

நினைக்கப்படுகிரானோ, எவனிடத்தில் 

பிராகிருதமான சத்துவாதி குணங்க 

ளில்லையோ, சத்தமான சகலவஸ் தக் 

களுக்கும் மிகவும் சுத்தனை அந்த 

ஆதிபுருடன், அடி. யேங்களுக்குப் பிர 

சன்னனாகவேண்டும். களை கரஷ்டை 

நிமிஷம் முதலான காலளூத்திரத்திற் 

குக் கோசரமானவிடத்தில், பிராட்டி, 

திவ்விய மங்கள விக்கிரகம், பரிஜன 

முதலான எவனுடைய விபூதிகள் 

இல்லையோ, அப்படிப்பட்ட ஸ்ரீஹரி 
பகவான் அடியேங்களுக்குப் பிர 

சன்னனாகக்கடவன்.” 
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நீதவார் என்னும் பேதமில்லாமல் பரவ 

ரிடத்திலும் சமமான அநுக்கிரகு முள் 

ளவன் நீ. பிரமரவும் ருத்திரஞூர்த்தி 

யும் இர்திரனும் அக்கினியும் வருண 

னும் வாயுவும் ஆதஇித்தனும் யமனும் 

வ௬க்களும் மருத்துக்களும் வி௬வ ! 

தேவதைகளும் மற்றும் இங்கே வந்தி 

ருக்கிற சகல தேவதா அகார் 

நீயே. 

நீயே இருந்து ஈடத்துகின்றா யன்றோ. | 

ஆகையாலே ஆத்துமாவுக்குக் கர 

ணங்கள் போலே எல்லாரும் உனக் 

ஏனெனில் யாவரிடத்திலும் 

  

குச் சேவபூதரா யிருக்கிறார்கள். அன் 

றியும் உன்னுடைய ஆரரதனமான 

யாகங்களும் வஷட்காரா திகளும் சகல 

வேதமூலமான பிரணவமும் நீயே. 

இவ்விதமான சகல ஆராதனங்களையும் 

திருவள்ளம்பற்றிப் பிரசைகளை ரகப் 

நீயே. 

அறிபவனும் நீயே. 

அறியப்படுவதும் நீயே. 

பவனும் எல்லாவற்றையும் 

எல்லாவற்ரறாலும் 

உன்னிடத் 

திலே அகலப் பிரபஞ்சமும் நிற் 

கின்றது. அடியேங்கள் தயித்திய 

சங்கத்தினாலே ஜயிக்கப்பட்டு மகா 

விசனமடைந்து சர்வலோக சரணிய 

னானை உன்னைச் சரண மடைந்தோம். 

இருபை செய்து உன்னுடைய தே 

ஜோ விசேஷத்தினாு”லே அடி யேங்களை 

நிஹைந்தவராகச் செய்தருளவேண் 

டும், சகல பாபராசகரனான உன்னைச் 

சரணமடையு மளவுதான் புருஷனு 

க்கு: உபத்திரவமும் .விஷயாபிலா 

ஷைபும் மோகமும் துக்கமுமுண் 

டாயிருக்கும், தயா சமுத்தினே | 

சரணாகதரான அடியேங்களிட.த்திற் 

பிரசன்னனாகி உன்னுடைய இவ்விய 

தேஜூனாலே அடியேங்களுடைய 
தேஜசைப் பூரித்தருள வேண்டும் ”” 

என்௮ துதிசெய்து தெண்டன் சமர்ப் 

பித்துக் கைகூப்பிக்கொண்டு நிற்கின்ற 
அவ்வமரர்களைக் கண்டு, 
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ச்ர்வ்க்கிய 

னை எம்பெருமான் முகமலர்ச் தநுகீ 

இரகம் புரிந்து அருளிச் செய்வா 

ராயினா. 

. 6 தேவதைகளே ! என்னுடைய 

தேஜோ விசேஷத்தினாலே உங்களு 

டைய பல சத்துவ தேஜோ தயிரியவ் 

களை அபிவிர்த்தி செய்கின்றேன்; நீங் 

கள் தயித்தியாகளை ஓஒருமைப்படுத்திக் 

திருப்பாற் ௧ட 

ACH சகல ஓஷ.ூஇகளையும் போட்டு, 

மந்தர பார்வதத்தை மத்தாகவும் வா௯ 

கூட்டிக்கொண்டு, 

இயைக் கடையும் கயிருகவுஞ் செய்து 

கொண்டு, அமிர்தத்தைக் சூறித்துகீ 

கடையுங்கள் ; இதிறைண்டாகும் 

பயனை நாமிருதிறத்தாருஞ் சரியாய்ப் 

பங்கிட்டு அநுபவித்துகீ கொள்ளா 

வோமென்றே பே௫, சா மோபாயத்தி 

னாலே தயித்திய தானவர்களை வசம் 

இப்படி. 
கடைவதினாலே 

பண்ணிக் கொள்ளுங்கள் 

திருப்பாற்கடலைக் 

யபுண்டாளும் அமிர்தத்தைப் பானஞ் 

செய்து நீங்கள் மகாபலவான்களும் 

அமரர்களு மாவிீர்கள் ; 

அமிர்தம் அவ்வசுரர்களுக்கு எட்டா 

மல் வருத்தமா த்திரமே மிகுந்திருக்கும் 

படி. செய்விக்கன்றேன் ; இந்தக்காரி 

யத்தில் உங்களுக்கு வேண்டுஞ் சகா 

யஞ் செய்கின்றேன்” என்று எம் 

நான் அந்த 

பெருமான் திருவாய் மலர்ந்தருளக் 

கேட்டு, தேவர்கள் மிகவும் Fb SIALI2. 

சுவாமி சந்நிதியினின்று 

விடைபெற்ற௮ுப்போய், சாமோபாயத் 

யடைந்து, 

தினாலே ௮௬ரர௬ுடனே சமாதானம் 

பண்ணிக்கொண்டு, அமிர்த மதனஞ் 

செய்வதற்காக இருதிறத்தாரு மொரு 
மனப்பட்டுக் கூடிப்போய், சகல 

ஓஷூதிகளையும் கொண்டுவந்து சரத்கால 
மேகத்தைப்போல் மிகவும் வெண் 

மையா Ie திருப்பாற்கடலிலே 

போட்டு, மந்தர் பர்வதத்தை மத்தாக



 



abst. | 

பகவதம்சமான தன்வந்தரியென்னுந் 

தேவன், வெண்மையான வஸ்திரமும் 

பூமாலையுர் தரித்துக்கொண்டு, அமித 

பூரணமான கமண்டலத்தைக் கையில் 

எடுத்துக்கொண்டு, அந்த க்ஷீரசமுத்தி 
ரத்திலிருந்து உதயமானான். இப்படி 

அமிர்தகலசத்தோடு உதித்த அந்தத் 
தேவனைக் கண்டு சுரர்களும் ௮௬ரர்க 

நம் மனம் சொஸ்தப்பட்டு மகாசந 

தோஷத்தினாலே 

தார்கள், 

பூரிப்பை யடைந் 

| 

| 

| 
கேளும் மைத்திரேயரே ! dae | 

அதியற்புகமும் அபூர்வமுமான திவ் | 

விய காந்தி விசேஷத்தினா”லே இக்குக | 

ளெல்லாம் பிரகாசிக்கும்படியாய், | 
மலாந்த செந்தரமரைமலரை ஆசன | 

மாகக்கொண்டு, தாமரைப் புஷ்பங் 

களையே இருக்கரங்களிலும் தரித்துக் | 
கொண்டு, ஜகன்மாதாவான பெரிய | 

பிராட்டியார் இருவவதரிக்கக் கண்டு, | 

மகாரிஷிகளெல்லாம் பரம சந்தோஷ | on 
யுக்தா களாய், ஸ்ரீசூக்தங்களைக் 

கொண்டு வெகுவிதமாகத் தோத்திரஞ் | 

செய்தார்கள். 

  

அப்போது பிராட்டியின் சந்நிதி 

யிலே விசுவாவசு முதலான கந்இரு 

வர்கள் தங்களைப் பாடினார்கள். கிரு 

தாசி முதலான அப்சரஸ்இரீகள் நர்த் 

தனஞ் செய்தார்கள். கங்கை முத 

லான மஹாநதிகள் தங்கள் தீர்த்தவ் 

களைக் கொண்டு அந்தப் பிராட்டியின் 

திருமஞ்சனத்திற்காக ஸ்இரீரூபக் தரித் 

துச் சேவித்து நின்றன. இக்கஜங்கள் 

நவரத்தின க௫சிதமான சுவர்ண கலசங் 

களிலே அந்த நதி தீர்த்தங்களை யெடுத் 

அச் சர்வலோக மகேச்வரியான ௮ 

தப் பிராட்டிக்குத் தருமஞ்சனஞ்செய் 

தன. அந்த க்ஷீராப்தி, ஒரு புருஷ ருபத் 

தைத் தரித்து நிதம் விகசுதமான இவ் 
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இரகித்துக்கொண்டார்கள். அப்பால் | 
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விய பதும மாலிகையைத் தாயாருக் 

oe சமர்ப்பித்தது. உடனே விசுவ 

கர்மாவானவன் இவ்விய ரத்தனமய 

மான இருவாபரணங்களைத் தாயார் 

இருமேனியிலே சாத்தினான். இவ்வித 

மாய் அவரவர் செய்த கயிங்கரியவ் 

களைத் இருவுள்ளம்பற்றி, தஇருமஞ்ச 

னங்கண்டருளி, திருவாபரணம் திரு 

சாத்திக் 

கொண்டு, அந்தப் பிராட்டியானவள் 

பிரம ருத்தி புரந்தராதி தேவர்கள் 

பார்த்துக் கொண்டேயிருக்க, அந்தத் 

தேவசங்கத்தின் நடுவே எழுந்தருளி 

யிருக்த. பெருமாளுடைய திருமார்பி 

மாலை முதலானவைகளைச் 

லேறி எழுந்தருளி யிருக்தாள். 

பின்பு எம்பெருமானுடைய மார்ப 

கத்தில் விற்றிருந்த பெரியபிராட்டி. 

யார் கடாகித்ததனாலே, 

தேவதைக ளெல்லாம் மனஸ்தாப 

குளிரக் 

மிழக்து, மிகுந்த சந்தோவூ.த்தையடைக 

தார்கள். விப்பிரசித்தி முதலான 

அசுரர், பெருமாளிடத்தில் பக்தியில் 

லாதவர்க ளரகையாலே, பிராட்டியின் 

கடாக்ஷமிழக்து மிகுக்த தீனஸ்திதியை 

யடைந்தார்கள், இப்படி. யிருக்க, 

தயித்யொர்கள் தன்வந்தரியின் கையி 

லிருந்த அமிர்தகலசத்தைப் பலாத்கார 

மாகப் பிடிங்கில் கொண்டார்கள். 

௮ப்போது ஸ்ரீமம் நாராயணன் ஜகன் 

மோகனகரமான ஒருஸ்திரீரூபத்தைத் 

தரித்து, ௮௬ரர்களை வஞ்டத்த, அழு 

தத்தைக் கைக்கொண்டு, அமரர்களுக் 

குப் பிரசாஇத்தார். இப்படிப் பகவத் 

இருபையினாலே கிடைத்த அவ் வமு 

தத்தைத் தேவதைகள் பானஞ்செய்து 

பலாதிகர்களாய்ப் பிரகா௫த்தார்கள். 

இதைக் கண்டு தயித்திய தானவர்கள் 

அதிக கசூரோேத முூடையவர்களாரய் 

நானாவித ஆயுதங்களைக் தாங்கித் தேவர் 

களோடு யுத்தத்துக்கு வர) தேவதை
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கள் அமிர்த பானத்தினாலே பல ௪வு | விக்குத் தெண்டன் சமர்ப்பிக்கன் 

ஹேன். தாமரை மலரில் வீற்றிருப்பவ ரிய தயிரிய வுச்சாகங்கள் மிசூந்திருக் 

ததனால், பின்வாங்காமல் உக்கிரமாக 

எதிர்த்து அஸ்திரங்களைப் பிரயோ 

இத்தார்கள். அதனாலே அசுரர்கள் 

மெலிந்து மனங்கலவ்கி மிகவும் நடுக்க 

முற்றுப் பாதாள லோகத்துக்கு ஓடிப் 

போய்விட்டார்கள். புரந்தரன் முத 

லிய வானவர்களெல்லாம் ஜயமடை 

நீது, லக்ஷ்மி கடாக்ஷ விக்ஷணாலவ்கிரு 

தாகளாய், சங்க சக்கர கதாதானைை 

ஸ்ரீபப்பதிக்கூத் தெண்டன் 

பித்து, விடைகொண்டு சென்று, முன் 

போலவே தேவராச்சியத்தை இடையூ 

றின்றி ௮ நுபவித்துக்கொண்டு சுகமாக 

வாழ்ந்திருந்தார்கள். 

சமாப் 

ஓ மூனிசிரேஷ்டரே. அப்போது 

சூரியன் பிரசன்னமான கெரணங்க 

னோடு கூடித் தன்வழியில் மாமுதே 

சஞ்சரித்து வந்தான், மற்றுமுண்டா 

இய இரகந:ஷத்தராதி சோதிக் கணங் 

களும் தம்வழி மாமுமற் சஞ்சரித்துக் யும், இருஷி கோரக்ஷண வாணிச்சி 
கொண்டிருந்தன. அக்கினி பகவா 

னும் பிரதகதிணாவர்த்தமாகசீ சவாலா 

சாலங்களினாலே மிகவும் பிரகரசித் 

தான். 

தார்கள், 

லக்ஷ்மி கடாக்ஷம் பெற்று வாழ்ந் 

திருநதன. 

இப்படி யிருக்குங் காலத்தில் சொர்க் 

கத்தில் தேவராச்சியம் பெற்றுத் இவ் 

விய கஇஇிங்காசனாரூடனா 

தேவேர்இரன் பிராட்டியைத் தோத்தி 

யிருக்கிற 

ரம் பண்ணுவானானான். ':சகல லோகங் 

களுக்கும் தாயாராய், தஇருப்பாற்கட 

| 
} 
j 

} 
] 

ii
t 

t
w
 

Rat
t 

cel
 
P
P
T
 
வ
வ
 
க
வ
ல
 

ளும், தாமரை மலரைத் தஇருக்கைகளிற் 

றரித்தவளும், தாமரை மலர்போன்ற 

திருக்கண்களுடையவளும், தாமரை : 

। மலரையொத்த திருமுகமண்டல முள் 

ளவளும், உச்தயில் தாமரை பூத்தவன் 

திருவுள்ளத்துக்கு உகப்பானவளு 

மான  ஸ்ரீதேவியைச் சேவிக்கின் 

ழேன். உலகங்களைப் பரிசுத்தஞ் செய் 

தீருளுகிற தாயே! சித்தியும் ௬வாகை 

யும் ௬தையும் சொதையும் சந்தியும் 

ராத்திரியும் பிரபையும் பூதியும் மேதை 

யும் கரத்தையும் ௪ர௬வதியும் எல்லாம் 

நீயே. 

தாயே! யக்கிெயவித்தை Quist Gm erin 

சகல மங்கள சொருபையா ன 

மீமாஞ்சையும், மகாவித்தை யென் 

கிற இக்திரஜால வித்தையும், 

வித்தை யென்கிற மச்திரவித்தையும், 

குயெை 

மோசக்ஷங் கொடுக்கவல்ல ஆத்தும 

வித்தையென்கிற வேதாந்தவித்தையும் 

நீயே, தர்க்கவித்தையும், வேதவித்தை 

யாதி வித்தையும், தண்டநீதி வித்தை 

யும் நீயே. இப்படி. சாந்தங்களாயும் 

. அசரந்தங்களாயு மிருக்கிற enue 
சகல ஜனங்களுக் தரும புத்தி : 

யுடையவாகளாயச சுகமாக இருக . களையும் நிறைத்திருக்கிறுப். 
இப்படி. மூவுலகங்கரம் | 

களைக்கொண்டு நீ மூன்று Caran 

தாயே! 

சர்வலோகேசுவரீ | நீயல்லாமல் மற் 

௮ம் யார் சகல யக்கிய சொரூபமாய் 

மகா யோச்திரர் களுக்குக் தியானித் 

தறியத்தக்ககான தேவதேவனான கதர 

தரனுடைய திருமேனியில் வித்றிருக்க 

மாட்டுவார்கள் 2? லோகமாதாவே | 

உன கடாசஷி மிழக்தபோது மூன்று 

லோகங்களும் BT FLDOOL_b F6EHQU HOT 

, போலாகித, திரும்பி.பும் உன் கடாக்ஷம் 

லிற் றிருவவதரித்தவளாய்,” மலர்ந்த | 

தாமரைப்பூவையொத்த திருக்கண்களு 

டையவளரமப், பெருமாளுடைய திரு 

மார்பில் எழுந்தருளியிருக்கிற ஸ்ரீதே 

| 
) 
) 
) 

) 

பெற்றபடியினலே செளபாக்கியங் 

களைப் பெற்றிருக்கின்றன. மகாநுபர 

வையான தாயே! கருபாரசம் நிறைந்த 
உன் கடாக்ஷ வீக்ஷணத்தினாலே பிரா
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ணிகளுக்கு பரரியா புத்திர பந்து 

மித்திர இருக க்ஷேத்திர] தன வாகனாதி 

கள் . எப்போதும் உண்டாகின்றன. 

எம்பெருமாட்டி.। உன் கடரக்ஷமுண் 

டான புருஷர்களுக்குத் தேகாரோக் 

இயமும், அதிகாரமும், சத்துரு ஜய 

மும், சுகமும் இடைப்பது அருமை 

யன்று. அம்மா | நீ சமஸ்த பிரபஞ்சத் , 

அக்கு தாய், தேவதேவனான நாரா 

யணன் தந்தை. அம்மா | நீங்களிருவரு 

மேசேர்க்து சராசர ஸ்வரூபமான இச் 
தப் பிரபஞ்சமெல்லாம் வியாபித்திருக் 

இன்கீர்கள். ஸ்ரீ விஷ்ணுவின் இரு 

மார்பில் விற்றிருக்கும் தாயே! அடி. 

யேமுடைய புத்திர மித்திர வர்க்கங் 

களையும், பசுக் கணங்களையும், பூ 

ணங்களையும், ஒருநாளும் பிரியமா 

லிருந்தருளவேண்டும். சகலத்தையும் 

பரிசுத்தம் பண்ணவல்ல தாயே | 

அடியேமுடைய தனகேோரசத்தையும், 

தொழுவத்தையும், 

பரிகரவ்களையும், சரீரத்தையும், களத் 

இரத்தையும், ஒருநாளும் பிரிய மலிருக் 

தருளவேண்டும். நிர்மலையான தாயே! 

இருகங்களையும், 

உன்னுடைய கடாக்ஷத்துக்குத் தூர 

மானயபோது சத்திய 

செளச சீலாதி சாத்துவிககுணங்களில் 

லாமற் போவார்கள். குண ஹீனா 
னாலும் உன் கடாக்ஷத்துக்குப் பாத்திர 

ரான புருஷர் அப்போதே செள?லி 
யாதி சகல மகார குணங்களுக் தனதா 

னியாதி சமிர்த்தியும் பிரபுத் தவமும் 

பெற்று வாழ்வார்கள். ஸ்ரீ விஷ்ணு 

ஜனங்கள், 

லேயுண்டான சத்திய சமதமாதி சகல 
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வல்லபையான தாயே | உன் கருணா | 

கடாக்ஷத்துகீ்கு எவன் பாத்திர பூத 

னே; அவனே இிலாக்கியலும், 

வானும், புண்ணியவானும், மகாகுண / 

முள்ளவனும், புத்திமானும், சூரனும், 

பராக்கிரமவானு மாவான். ஜகத்தை 

நீ யெல்லாம் வளர்க்குக் தாயே! 

| 

சத்குணங்களும் அர்க்குணங்களாய் 

மாறிவிடும். ஓ பதுமாகி ! உன் திருக் 

கலியாண குணங்களைச் சதுரமுகனா 

னாலுஞ் சம்பூர்ணமாகத் துதிக்கமாட்டு 

வனோ ? அப்படியிருக்க அடியேன் 
எவ்வளவு. ஆனாலும் அடியேங்களிடத் 

தில் இருபைகூர்ந்து, ஒருக்காலும் 

விட்டுவிடாமல் ரக்ஷித்தருள வேண் 

டும்” என்றிப்படி,த் தோத்திரஞ்செய்ய, 

எங்கும் நிறைந்திருக்கிறவளான பிரா 

ட்டியார் திருவுள்ளமுவர்து தக்ஷண 

மே புரந்தரனுக்குப் பிரத்தியக்ஷமாய் 

எழுக்தருளிச் சேவைசாதஇத்து, தேவ 

தைகளுவ் கேட்கும்படியாக, 46 தே 

வேந்திரனே ! நீ செய்த ஸ்தோத்திரத் 

சந்தோஷமடைந்து. வரன் 

கொடுக்கவக்தேன் 7 உனக்கு வேண் 

டிய வரங்களைக்கேள்'' என்று ௮௬ 

ளிச்செய்ய, அந்தப் புரந்தரனும் தாயா 

ரைச் சேவித்து, தாயே ! அடியேன் 

உன் இருபாகடாக்ஷத்துக்குப் பாத்திர 

னாகசூம்படி. இருபைகூர்க் து வரந்தரும் 

படி. எழுக்தருளினதனால் “& திரிலோ 

கத்தையும் விடாமல் எழுந்தருளியிருக் 

கவும், ம் பத்தியுத்தனாப் 
இந்த ஸ்தோத்திரத்தனாலே உன்னைத் 

அதித்தால் அவனை நீ யொருகாளும் 

கைவிடாமல் ரக்ஷித்தருளவும் வேண் 

டும்” என இரண்டுவரங்களைக் கொடுத் 

தருளும்படி.ப் பிரார்த்தித்தான். 

எவனாகிலும் 

பிராட்டியாரும் இந்தப் பிரார்த்தனை 

யைத் திருவுள்ளம்பற்றி, சுரேந்த 

ரனைப்பார்த்து, **அமரேந்திரா! நீ 

விரும்யெபடியே ரீயாளுகிற லோகவ் 

களை நான்விட்டு நீங்குவதில்லை. ௮ன் 

றியும், எவன் தினந்தோறும் காலை 

மாலைகளில் இந்தத் தோத்திரத்தினாலே 

என்னைத் துதிக்கருனோ அவனை யொரு 

யுபேட்சை பண்ணினால் அ௮வனிடத்தி | காளும் கான் உபேகைஷசெய்யாமல் 
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பத்தாவது அத்தியாயம் 

பிருகுமரீசி. முதலானோர் வமிசம் 

௪9090௨) 

பின்பு மயித்திரேயர் தம் ஆசாரி : 
யரை வணங், முனிசரேஷ்டரே ! 
உம்முடைய அநுக்ரெகத்தினாலே பிரா : 

ட்டியின் திருவவதார வைபவத்தை 

விசதமாக அறிச்தேன். இனிப் பிருகு 

_மூதலானாருடைய வமிசவரலாற்றைப் 

பற்றி அருளிச்செய்ய வேண்டுமென 

பராசரமுனிவர் சொல்லத் தொடங் 

இனர். 

ஓ மயித்திரேயரே! பிருகு மகாரிஷிக் 

குக் கியொாதியென்கிற ஸ்திரீயினிடத் ! 
தில் ஸ்ரீவிஷ்ணு பத்தினியான லஈஷ்மி | 

யும், தாதா விதாதா என்கிற இரண்டு | 
பிள்ளைக ஞண்டானார்களன்றோ, ௮ந் | 
ததீ தாதாவும் விதாதரவும் மேரு புத்தி 
ரிகளான ஆயதி நியதி என்கிற கன்னி 
களை யதாக்கிரமமாக விவாகஞ் செய் 
தர்கள், அவர்களில் தாதாவுக்குப் 

பிராணனென்கிற குமார .னுண்டா | 
னான். அவனுக்குத் அதிமானென்௫ற 

} 
} 

| 
| 

| 
| 

  

மகனுதித்தான். அவனுக்கு அசாவா 

னென்ூற குமாரன் பிறந்தான். விதா 
தாவுக்கு மிருகண்டு என்இந புத்திர 
னுண்டானான். அவனுக்கு மார்க்கண் 
டேயன் பிறந்தான். அந்த முனிக்கு 
வேதசிர னென்கற தாயன் galls 
தான். இவர்களாலே பிருகு வமிசம் 
உலகத்தில் பரவிவந்தது. அது அப்படி. 
யிருக்க, மரீசிமகாரிஷிக்கு சம்பூதி 
யென்ூற பத்தினியினிடத்திலே பெள 
ர்ணமாச னென்டிற புத்தரனுண்டா 
னான். அவனுக்கு விரசன் பர்வதன் 
என்ற இரண்டு புத்திரர்க ளுஇத்தார் 
கள். அவர்களுடைய சந்தஇக்கிரமம் 
பின்னாலே சொல்லுவேன்; Qa ere 

ரிஷிக்குப் பத்தினியான ஸ்மிருதியென் 

பவள் சினீவாலி, கூசூ, ராகை, ௮னு 

; மதி என்று சொல்லப்பட்ட சான்சு 

பெண்பிள்ளைகளைப் பெற்றாள். அத்திரி 

மகாரிஷிக்கு மனைவியான அனளூயை 

யென்கிறவள் ஈ சந்திரனையும் தாரவாச௪ 

னையும் தத்தாத்திரேயர் என்கிற மகர 

யோகியையும் பெற்றாள். புலஸ்திய 
ருக்கூப் பிரீதி யென்கிற பாரியையி 
னிடத்தில் தத்தா ச்திரியென்கிற குமார 

னுண்டானான். அவன் பூர்வ ஜன்மத் 
தில் ௬வாயம்புவ மநுவந்தரத்திலே 

அகஸ்தியனாக இருந்தான். புலஹ 
னென்கிற ரிஷிக்கு க்ஷமை ence 
றவளிடத்தில் கர்த்தமன், அர்வரீ 
வான், ௪ட௫ஷ்ணு என்கிற சமழன்றுமக்க 

| CHW LT GT sor. இரதுவென்டிற மகா 

ரிஷிக்கு சன்னதி யென்பவ ளிடத்தில் 
ஊர்த்தரேதளரும், கட்டைவிரற் கணு 
வள வுள்ளவர்களும் சூரியப்பிரகாகி 
களுமான வாலகில்யர் என்கிற அறு 
பதினபிரம் ரிஷிகளு மூண்டாஞார்கள், 

வசிஷ்டருக்கு ஊர்ச்சை யென்ற 
பெண்ணிடத்தில் ரசனும், காத்திரனும் 
ஊர்த்தபானாவும், சவனனும், args 
னும், ௬தபனும், ௬க்இரனும் Qa 
சப்தமகாரிஷிகள் பிறந்தார்கள். பிரம 
தேவனுக்கு .மேத்தமகனாகிய அக்கினி 
யென்பவனுக்கு சுவாகை யென்ற 
பத்தினிபினிடத்தில் பாகவனும், பவ 
மானனும், சுசியும் ஆய தாயர் மூவர் 
உதித்தார்கள். அவர்களுடைய சந் 
ததியில் நாற்பத்தஞ்சு பிள்ளைகள் வம்ச 
காரிகளாக உதயஞ் செய்தார்கள். 
இவர்களும் இவர்களுடைய தகப்பன் 

  

* இரதச் சர் இரன்தான் லோசத்துக்கு வெளிச்சர் தருவன், ~~
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மார் மூன்றுபேரும் * கூடஸ்தனான பெண்களைப் பெற்றுள். அவ்விருவரும் 

அக்கினியபிமானி தேவதையும் ஆக ் போகாப்பியாச முள்ளவர்களாய்ப் 

நாற்பத்தொன்பதுபேரும், அக்கினிக பிரமவா திகளாய் உத்தமமான ஞான 

ளென்று சொல்லப்பட்டிருப்பார்கள். மும் சமதமா தருணக்களு (pew on aur 

ஓ மயித்திரேயரே! சதுர்முகன் ர ; களாய் இருந்தார்கள். 

ஷ்டித்த அக்கனிஷ்வாத்தர் என்றும் 

பர்ஹீஷதரென்றும் : சொல்லப்பட்டு இவ்விதமாய் விரத்தியான தக்ஷ 

யாகஞ்செய்யாதவர்களும் யாகஞ் புத்தரிகளஞுடைய சந்தானக் கிரமம் 

செய்பவர்களுமான பிதாகணங்க । சொன்னேன். இதை விசுவாசத்தோடு 

tne சேர்க்து, ஸ்வதையென்இறவள் ! ஸ்மரணஞ்செய்த மனுஷியன் சந்தான 

மேனை வைதரணி ஏன்ற இரண்டு ! மில்லாதவ னாகமாட்டான். 

பத்தாமத்தியாயம் முற்றிற்று. 
~~ 

பதினோராவது அத்தியாயம் 

துருவசரித்திரம் 

  

ரன் பிறந்து சகல குளுபிசா க்ளக் 

இருந்தான். ஒருநாள் அவண், சிங்கா 

சனத்தில் விற்றிருந்த தன தகப்பனு 

டைய மடியிலே புட்கார்ச திருக தன் 

னுடன் பிறந்த உத்தமனைப் பார்த்துத் 

தானும் அப்படி உட்காரவேண்டு 

களிலே உத்தானபாதனுக்கு ௬௬௪ ! மென்ற கிட்டப்போனான். அப்போது 

௬£தி யென்று மனைவிக எிருவரிருக் : தகப்பன் ௬௫௫ எதிரி லிருந்தபடியி 

திரும்பியும் ஸ்ரீபராசரர் மயித்தி ! 

இ 

் 

; 

§ 
; 

தார்கள். அவர்களுள் ௬௬௫ உத்தான னாலே மகனுடைய எண்ணத்தை ஏற் 

? 

Cruces நோக்கி, முனீந்திரனே | 
சுவாயம்புவ மநுவுக்குப் பிரியவிரத 

னென்றும் உத்தரன பாதனென்றும் 

இரண்டுபிள்ளைக ளுண்டானாரென்று 

முன்னம் சொன்னேனன்ரோ. அவர் ) 

பாதனுக்காப் பிரிய முள்ளவளா யிருக் ! அக்கொள்ள வில்லை, Goud sur as gs 

தாள், அந்தப் பெண்ணுக்கு உத்தம 1 தகப்பன் மடியின்மேலே ஏறவேண்டு 

னென்்௮ சொல்லப்பட்ட குமாரனுண் ; மென்று வந்த சக்களத்தி மகனான அரு 

Lies. ௮வன் தகப்பனுக்கு மிக ? வனைப்பார்த்து, ௬௬௫ 4 பாலகனே | 

வும் பிரியனா யிருந்தான். சுநீதி யென் ; நீயேன் விருதாவாக இப்பிரயத்தனஞ் 

இற பெண் புருஷனுக்குப் பிரிய ! செய்கின்றாய். இர்த மனோரத முனக் 

மில்லாதவளா யிருந்தாள்,. அந்தப் |! சூத் துரலபமாயிருக்கும். என் வயிற் 

பெண்ணுக்குத் தருவனென்கழ குமா ஜிலே பிறவாமல் வேரறொருத்தி வயிற் 
கவை 

  

    

* அக்ினியபிமானி தேவதையென்றால் நெருப்பைத் சேகசமாசச்சொண்டு 

தோன்றி ௮தின்மூலமான பலன்களைச் கொடுக்கின்ற தேவனாம். இப்படியே ஐலாதி 

களுக்கும் வருணாதிகளை ௮பிமானி தேவதைகளென்று சாண்க. அ௮த்தேவதைகளை 

௮ச்தர்.த வஸ்.துக்களின் பேராலேயும் அவ்வஸ்துச்சளை ௮ர்தத் தேவதா ஈர்மங்களர் 

லேயும் பேசுவார்கள் சாலப்பெயர்களிலும் இர்ச நியாயமுண்டு,
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மான இங்காதனத்திலே யிருக்க நினைக் | வர்களுடைய சூழந்தை சத்துருக்க 

Gann அவிவேகமரம். நீ இந்த | ளால் இப்படி. சொல்லப்படுமா 2 இத் 

ம€பாலனுக்கு மகனானாலும் ௪கல | தனைய முன்னுடைய பூர்வஜனன கர்ம 

ராச்சிய லக்ஷ்மி நிவாசமான ங்கா | பரிபாகமாக நினைத்து மனதிலே 

சனத்துக்கு நீ தகுந்தவனாகமாட்டாய், | இலேசத்தை விட்டுவிடு. உன்னுடைய 

பூர்வஜன்ம ச௬கர்த பலத்தை யப 

Dp பிறந்த & இர்த உத்தமோத்தம | ஏனென்றால் மகாபுண்ணிய முள்ள 

| 

என்மகனே அதற்கு யோக்கியமான 
வன். விருதாவான வருத்தம் வேண் | கரிக்க யாராலேயாகும். நீ செய்யாத 

டாம். என் குமாரனுக்கிருக்கிறது ! கர்மபலத்தைக் கொடுக்கத்தான் யாரா 

போலே உனக்கும் இப்படிப்பட்ட | லாகும், பாக்கியவான்௧களான புரு 

ஷார்களுக்கே யல்லாமல் மற்றவருக்கு 

மகாராச யோக்கியமான சிங்காசன 

மூம் ௬வேதசத்திரமும் கஜதுரகாதி 

வாகனங்களு முண்டாகுமா ? ௬௫௫ 

மேன்மையான மஜோரதம் இருக்கத் 

தகாது. பிள்ளாய் நீ பாக்கிய வினை 

யான சுநீதி கருப்பத்திலே பிறந்ததை 

நினைத்துக்கொள்ள வேண்டாமா? 

போ” என்று இழிவாகச் சொன்ன 

தைப் பொருமல், கோபத்தின் கலங் 

யானவள் பாக்கயெவசத்தினாலே புரு 

வன் தன்னிடத்தில் மிகவும் பிரியமுள் 

கன மனமுடையவஞாய், சரேலென்று 

தன் தாயார் விட்டுக்குப் போய்விட் 

எவனா யிருக்கப்பெற்று, பரிபூர்ண 

மனோரதையாய்ச் சுகமாயிருக்கிறாள். 

டான். என்னைப் போலே பாக்கிய ஈனையா 

Hint ih, Conti ade | OPO மாமலை வெள்கி 
சிவந்து உதடு துடிக்க வந்த தன் 

மகனை மடியிலுட்கார வைத்துக் 

பெயாமாத்தி முடையவளாய்த் துக் 

இத்திருக்கறாள். உத்தமன் புண்ணிய 

வானானபடி.யினாலே சருசிக்கு மகனா 

கப் பிறந்தான். சொற்ப பாக்கியனான 

நீ யென் கருப்பத்திலே ஜனித்தாய். 

குழந்தாய்! என்ன செய்யலாம். எவ 

னுக்கெந்த மட்டும் அதிர்ஷ்டமோ, 

அவன் அந்தமட்டிலே சந்தோஷிக்க 

வேண்டும். இதுதான் புத்திமானுடைய 

காரியம். ஆனபடியினாலே ஐசுவரியத் 

தை நினைத்துத் துகீகக்க வேண்டாம், 

ஆனால் சுருசி: சொன்ன வசனவ்க 

ளுக்கு நீ மனம் பொருவிட்டால், 

உனக்கு மப்படிப்பட்ட மேன்மை 

யுண்டாகும்படி, சகல பலப்பிரதமான 

புண்ணியத்தைச் செய்ய எத்தனப்படு, 

தாமாத்துமாவாப் நல்ல நடக்கையி 
லிருந்துகொண்டு சர்வபூத தயாபர 

னும் சர்வஜன் மித்தரனுமாகச் ௬௭7 

தங்களைச் செய்தால்) தண்ணீர் பள் 

ள்த்திலெப்படி போய்ச் சேருமோ 

கொண்டு சொல்லுகின்றாள் : “Lor 

sGoor | உன் கோயத்துக்குக் காரண 

மென்ன? உன்னை யார் உபலாளனம் 

இப்படி. அபரராதஞ் செய்து மகமண் 

டலேசுவரனான வன் தகப்பனை அவ 

மானஞ் செய்தவர் யார்?” என்று 

கேட்டதற்குத் அருவன், சபத்தினீ 

மாதாவான ௬௫௬௫ கர்வத்துடன் இரா 

ஜாவின் சமீபத்திலே தன்னைசசொன்ன 

வார்த்தைகளை யெல்லாம் தாயாருட 

னே சொன்னான். ௮தைக் கேட்ட 
வுடனே சுநீதியானவள் பெரு மூச்சு 

விட்டு கண்ணொளியற்ற௮ு, மெலிர்தவ 

ளாய்ச் சொல்லுகின்ருள், 

புத்திரா | ௬௫௫ சொன்ன வார்த் 
தைக ளெல்லாம் நிஜ்ர்தான். 
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சொற்பமான் பர்க்கிய னத்.
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அப்படியே, சம்பத்துகளுங் குணவர 

னை மனிதனிடத்தில் தாமே வநது 

சேரும் '” என்று தாய்சொல்லக் கேட் 

டுத் தருவன் தாயாரைப் பாரத்து, 

தாயே! நீ சொன்ன வார்த்தைகள் 

௬௬௫ சொன்ன துப்பாவணத்கு 

னாலே பிளந்திருக்கிற என்னிருதயத் 

இலே பதியவில்லை?) ஐசுவரிய கர்வி 

தையான அவளாலே கிராகரிக்கப் 

பட்ட கான், சாவோத்தமமான ஸ்தா 

னத்தைச் சம்பாதிக்கிறதற்குண எத்த 

னஞ் செய்கின்றேன் பார்; மகபால 

னுக்கு அத்தியந்த பிரியையான ருசி 

யினுடைய கருப்பத்திலே பிறவாமல் 

உன்னுதரத்திலே பிறக்தவனானாலும் 
என்னுடைய உத்தம திராணியைப் 

பார். என்னுடைய பிராதாவான உத் 

தமன் சுருசிக்குக் குமாரனானபடியி 

னாலே தகப்பன் கொடுத்த ராச்சி 

யத்தை அனுபவிக்கட்டும். நான் ௬ய 

சக்தியினலே சம்பாதிக்கப்பட்ட விப 

வமல்லாமல் ஒருவர் கொடுத்த விப 

வத்தைக் கைக்கொள்ளேன். என் 

தகப்பனுக்குந் தூலபமான இிவ்விய 

ஸ்சானத்தைத் தவத்தினாலே சம்பா இக் 

என்று சொல்லித் தாயா 

பெற்றுக் 

பட்ட 

Gan CG men”; 
அனுமதியைப் 

கொண்டு, அதிச€க்கிரமாகப் 
ணத்தை விட்டு, அந்தப் பட்டணத்துகீ 

கூச் சமீபத்திலே யிருக்கிற ஒரு உப 

வனத்திலே சென்ருன். 

ருடைய 

அங்கே கிருவ்ணாசன வுத்தரீயவ் 

களசாயே ஆசனமாக விரித்தப்போட்டு 

உட்கார்ச்திருக்க்ற ஏழு ரிஷிகளைக் 

கண்டு, ௮ந்த ராசபுதீநிரன் அவர்க 
ஞக்குத் தெண்டனிட்டு, விரயத்தினால் 

மிகுத்த வணக்கத்தடன் சொல்லு 

இன்றான். 4 முனீந்திரர்களே] நான் 
உத்தான் பாதனுக்குச். சுநீதி வயிற் 

திலே பிறந்த குமாரன், தருவ 

ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணம் 
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[முத் 

னென்கிற காமதேய முடையவன். 

மிகுக்த மனக் கிலேசத்திஷலே தேவ 

ரீர்கள் சந்நிதிக்கு வந்தன்” என்று 

சொல்லக்கேட்டு அந்த மகாமுனிகள் 
பாலகனைப் பார்த்து, ராசகுமாரனே! 

நீ நாலைந்து வயஅள்ளவனா யிருக் 
இருப். இவ்வளவு சிறுவனான உனக்கு 

மனதில் துக்கமுண்டான காரண 

மென்ன ? உன் பிதா வாழ்ந்துகொண் 

டிருக்கையாலே உனக்குக் கூடும்ப 

ர்ஷ;ண  பாரமில்லையே. 

இஷ்டமான அர்த்தமேதாகிலு முனக் 

குக் கைகூடாமலிருக்க மாட்டாதே. 

உனக்கு 

இஷ்டபரது ஜன வியோக முண்டான 

தாகவும் தோன்றவில்லை, உண் சரீரத் 

திலே ரோகவுபத்திவ மொன்று முண் 

டாயிருக்கவுமில்லை. இப்படி. யிருக்க 

மன வெறுப்புக்குக் காரணமென்ன 

சொல்லப்பா” வென்று கேட்க, 

துருவன், அந்த naps னிவரா்களைப் 

பணிந்து **என் தாய்க்குச் சக்களத்தி 

யாகிய ௬௫௫ சொன்ன வார்த்தை 

HES 
அவமசனத்தைப் பெரறுக்க மாட்டா 

யாலே வெறுப்புண்டாயிற்.று, 

மையால் வந்தேன்” என்று செரல்லக் 

கேட்டு, ௮ச்த முனிவர்கள் ஒருவரோ 

டொருவர்;, **இந்தப் பாலகன் சக்க 
ளத்தித் தாய்ப் பேச்சைப் பொறுக்க 

மாட்டாமல் கோபபரவசனாகப் புறப் 

பட்டு வர்தானன்ரோ., உக்கிரமான 
க்ஷத்திரிய uri soir 
களோ. இவ்வளவு பையனும் YOu 

னம் பொறுக்க வில்லையே” யென்று 

பே௫க்கொண்டு, அருவனைப் பார்த்து, 
“ராச குமாரனே! நீ மனஸ்தாபத்தி 
னாலே நொந்து என்ன செய்யவேண்டு 

மென்று கினைத்திருக்கிறுப், அதற்காக 
எங்களாலே உனக்கே. வேண்டிய 
சகாயமென்ன” என, ருவன், 
முனீர்திரர்களே | அடியேன் ராச்சி 
பத்தையாவஅ மற்துமுண்டான அர்த் 

தேஜசைப்



லம்சம்] 

தங்கசாயாவது அபேட்டுக்ன்றே 

னில்லை. ஆனால் பூர்வத்தலே யொரு 

வனாலேய மனுபவிக்கப் படாததாய் 

அபூர்வமாய் சகல ஸ்தானங்களுக் 

கும் உன்னதமாயு மிருக்கின்ற ஸ்தா 

னத்தை வேண்டுகின்றேன். இந்த 

மனோரதம் நிறைவேறும்படி யான 

உபாயத்தை அடியேனுக்கு அநுக்கிர 

கஇக்கவேண்டும்'' என்னு சொன்னான். 

அதற்கு மரீசிமகாமுனிவர், *4*ஓ ராஜ 

குமாரனே ! ஸ்ரீ கோவிரந்தனுடைய 

சரணாரவிந்தவ்களை யடைந்து ஆராதி 

யாதவர்களுக்கூச் சர்வோத்தமமான 

ஸ்தானங்கிடைக்க மாட்டாது. ஆன 

படி.யினாலே நீ பக்தபரா தீனனான ௮ச் 

தனை ஆராதனஞ் செய்” 

அருளிச் செய்தார். 

ரிஷி ௮ர்த ராஜகுமாரனைப் 

பார்த்து, (லோகேஸ்வரரான பிர 

மாஇிகளுல்கும் ௮தீச்வரனனை ஜனாரத் 

தனன், எவனைக் கடாக்ஷிப்பனே ௮வ 

னே, “pure இவ்விய ஸ்தானத் 

அக்கு என் 

வசனத்தைச் சத்தியமாக நினை” என் 

ரூர்... அப்பால் ஆங்கிரசர், 
சராதமகமான 

யென்று 

மகர 

உடையவனான வன். 

64சரர 

சகல பிரபஞ்சமும் 

எவனுடைய குட்௫ுயிலிருக்கின்றதோ, 

௮ந்த கோவிசக்கனுடைய சரண ew 

லங்களை அர்ச்சனை பண்ணு, 

வுன்னதமான ஸ்தானத்தைப் பெறு 

வாய்” என்று அருளினார். அப்பால் 

லஹமகாரிஷி, எவன் பரப்பிரம்ம 

மும் பரமப் பிராப்பியமும் சர்வ வியர 
பகனுமாக இருக்கின்றானோ, அந்த 
ஸ்ரீ ஹரியை ஆராதனஞ் செய்கிறதஇ 
னாலே அுத்தியந்தம் 

மோக்ஷத்தையு மடையலாமென்முல், 

இதா ஸ்தானங்களை யடைஒறதற்குச் 

சந்தேகமென்ன” என்று சொல்லி 

யருளினார். அப்புறம் இரதுமகா ரிஷி, 

எவன் யக்கெயெங்களாலே .ஐரா க்கப் 

துாாலபமான 

துருவசரித்திரம் 
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படும் புருஷனாகவும் யக்கியசொருூபி 

யாகவும் யக்கியங்களுக்கு அதிபதியா 

கவும் இருக்கிற பரமபுருஷனோ, ௮ 

தசீ ஜனார்த்தனன் இருவள்ளம் பற்றி 
னனானால் ௮டையக்கூடாத ஸ்தானமு 

முண்டோ” வென்று சாதித்தார். 

பின்பு புலஸ்தியமகாரிஷி, :பூர்வத் 

திலே இந்திரன் ஜகத்பதியான எவனை 

யாராஇத்துச் சவோன்னதமான இக் 

தஇிரபதத்தை யடைந்தானோ, அப்படிப் 

பட்ட யக்கியேசுவரனான ஸ்ரீ விஷ்ணு 

வை ஆராதனம் பண்ணு” என்று 

சாதித்தருளினா. அப்பால் வூஷ் 

டர், (குழந்தாய் | ஸ்ரீ விஷ்ணுபக 

வானை ஆராதனஞ் செய்வாயாகில் 

இதுவரையிலும் இல்லாத நூதனமான 

ஸ்சான மொன்றை நீ மனசுலே 

நினைத்தாலும் அதையும் இத்தமாய் 

௮ப்படியிருக்க முன் 

னமே ிருஷ்டிக்கப் பட்டிருக்கற 

மூன்று லோகத்துக்கும் உட்பட்ட 

மேலான ஸ்தானமடையச் சந்தேக 

மென்ன”' என்று அருளிச் செய்தார். 

அடைவாய். 

இவைகளைக் கேட்டுத் துருவன் 

அந்த மகா முனிவர்களைப் பார்த்து, 

முனீச்தரர்களே | தேவரீர், ஆரா 

இக்க வேண்டியவனை அடியேனுக்குத் 

தெரியும்படி. அருளிச் செய்தர்கள் 9; 

அவ்வெம்பெருமான் திருவுள்ள முக 

ந்து கிருபை செய்யும்படி. ஜெபிக்க 

வேண்டிய மந்திரத்தையும், ஆராதனஞ் 

செய்யவேண்டிய விதத்தையும், அடி. 

பிரசா திக்கவேண்டும்” 

என்று கேட்க, அந்த மகாரிஷிகள் 

ஓ ராஜபுத்தரனே | ஸ்ரீ விஷ்ணுவி — 
னிடத்தில் பக்திசெய்ய வேண்டுமென் 

கின்ற மனிதன், முன்னதாகப் பாஹ்ய 

விஷய வபிலாசைகளை வர்ச்ித்து, 

மனதை நிர்மலமாக்கிப், பின்பு ௮ம் 

யேனுக்குப் 

, மனதை முகுர்தனுடைய சரணார விக்
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தங்களிலே நிச்சலமாகச் சேர்த்து, 

வேறு நினைவில்லாமல் அத்திருவடி. 

களையே பாவித்துக்கொண்டு, பரிசுத்த 

ஞாய் * 4 வியஷ்டி சமஷ்டி ரூபமாகப் 

பிரகருதியும் புருஷனும் சரீரமாகவு 

டைய FSS ஞானமயனான வா௬௯ 

தேவனுக்குத் தெண்டன் சமர்ப்பிக 

@C war” என்கிற பொருளை யுடைத் 

மகாமந்திரத்தைச் செபிக்க 

உன்னுடைய பிதாமக 
தான 

வேண்டும், 

ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணம் 
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முத 

னானை ச௬ுவாயம்புவ மநுவரனவர் இந்த 

மகா மந்திரதீதினாலே ஜனார்த்தனளை 

யுபாசனை செய்ததினாலே அவர் திரு 

வுள்ள முகந்து அந்த மநுவுக்கு, அவர் 

விரும்பியபடி. திரிலோக துர்பலமான 

ஐசுவரியத்தைப் பிரசா இத் தருளிஞர், 

நீயு மப்படியே இரந்த மகா மந்திரத் 

தைச் செபித்து ஸ்ரீயப்பதியை ஆரா 

் தனஞ் செய்யக்கடவாய் ”' என் அகிய 
ச் 
க. ச் 

5 
மித்தருளினார்கள். 

பதினோம் அத்தியாயம் முற்றிற்று. 

னி 

பன்னிரண்டாவது அத்தியாயம் 

துருவன் சித் திபெற்றது 
௮௦020௦ 

இப்படி. சப்த மகாரிஷிக ளுப 

தேசஞ் செய்யப் பெற்று, துருவன் 

சந்துஷ்டி, யுடையவனாக, மகாமூனிக ! 
ளுக்குத் தெண்டனிட்டுச் கிருதார்த்த | 

னானேனென்று நினைத்துக்கொண்டு, 

) 

| 
| 

j 

அந்த வனத்தை விட்டுப் புறப்பட்டு ' 

மதுவென்குஐ பெயரை யுடைய ௮ர ! 

னக்கு வாசஸ்தானமா 

னாலே மதுவனமென்று பேர் பெற்ற 

தாயும், ஸ்ரீ சத்துருக்கனாழ்வான் அந்த 

மதுவின் புத்தனை லவணா௬ரனைச் 

சங்கரித்து மதுரையென்கிற புரத்தைச் 

செய்தருளப்பெற்றதாயும், தேவதேவ 

னாயும் சகல பாவங்களையும் போக்கும் 

் களிலு முள்ளவனை 

படியான புத்தி யுள்ளவயை மிருக்கிற | 

எம்பெருமானுடைய சாந்நித்தியமுள் | 

ளதாயும், யமுனாகதி ீரத்திலே விளவ் 

குன் ற மதுவனத்துக்கு வர், ௪கல 

. பூமி இடப்பக்கத்தில் தாழ்க் தும், வலக் பாபகூயகரமான அந்தப் புண்ணிய 

க்ஷேத்திரத்திலே மரிசிமுதலான மகா | 
  

ரிஷிகள் உபதே௫ூத்த கிரமமாக சகல 

| தேவதைகளுக்கும் காதனான ஸ்ரீ விஷ் 

ணுவைத் தன் இருதய கமலத்திலே 
தியானித்துக் கொண்டிருந்தான். 

இப்படி. ஒரு நினைவாய்த் தியானஞ் 

செய்துகொண்டிருந்த அக்தத் தருவ 

னுடைய கித்தத்திலே சர்வ பூதங் 

ஸ்ரீ ஹரிபக 

வான் அதிப்பிரகாசமாகத் தோன்றி 

மயித்திரேயரே! கேளும், 

இந்தப்படி. பரமயோகுியரன .துருவ 

னுடைய இருதயத்தில் எம்பெருமான் 

எழுந்தருளி யிருந்த படியினாலே, ௪௧ 

லத்தையுந் தரிக்கிற பூதேவி ௮ந் 

யருளிஞனர். 

தப் பரமயோகூக்திரனைத் தரிக்கமாட் 

டாமலிருந்தாள். ௮வன் பூமியை 

இடக்காலாலே தாங்கி நிற்கையில் 

காலாலே தாங்கி நின்றபோது வலப் 
  

* “இங்கே ஸ்ரீமத் துவாதசாக்ஷ£.ரமகாமக் தரம் உபதே?ச்சப்பட்டத. அது தகுந்த 
சிஷியனுக்கு ஏகாக்தத் தல் உபதேூச்ச வேண்டிய தானதால் அதை மகாரிஷி நேரா 
யருளிச்செய்.திலர். இது லயிங்க புரரணசத் இனால் விளங்கும். 

ஒட அசதரா கானா?



ஐம்சம்] 

பக்கத்தில் தாழ்ர தும் கின்றது. பின்பு 

அரத யேரட ஓரே பாதத்தின் கட்டை. 

விரலாலே பூமியில் கின்தபோது, ௮ 
தப் பூமண்டலமானது மலைகனளோடு 

கூட நடுநடுங்கிற்று, மகா நதிகளும் 

சப்த சாகரங்களும் கலவ்கப்போயின, | 

இவ்விதமாய் 

முண்டானதைக் கண்டு, 

வர்தஇரத்திலே யிருந்த 

சொல்லப்பட்ட தேவதைகள், இத்தங் 

கலங்கி, இர்திரனுடனே ஆலோசனை 

செய்து, துருவனுடைய தியானத் 

திற்கு. விக்கினஞ் செய்ய வேண்டு 

மென்று எத்தனஞ் செய்தார்கள். 

ஜனங்களுக்குக் கலக்க 

அந்த மநு 
யாரமரென்று 

அப்போது தேவேர்திரனுடைய 

கட்டளையினாலே விரூபங்களும் பயவ் 

கரங்களஞுமான கூசுமாண்டங்களென் 

கிற பூதவிசேஷங்கள் 265 war 

யோூ செய்கிற தியானத்தைக் கலைக் 

கும்படி வந்துசூழ்ர்து பல மாயங்கள் 

செய்தன. எப்படியெனில், தருவ 

னுக்குத் தாயான சுநீதியின் சொரு 

பத்தை ஒரு மாயை தரித்து துருவ 

னுக்கு எதிரில் 4 அப்பா மகனே! 

என்று இரக்கமான் தொனியோடு 

கூடிக்கொண்டுவக்த, சூமாரனே ! 
சரீரம் அபாயமடைவதற்குக் காரண 
மாகையாலே கொடியதான இந்தத் 
தவத்தை நிறுத்து, ஐயோ மகனே [| 

௮கேக காலர் தவஞ் செய்து உன்னைப் 
பெற்றேனே 2? என் மஜோரதங்களைத் 
தீவிர த.த, அஞதையும் பேதையுமான 

என்னைத் தனியே அலையவிட்டுச் ௪க் 

களத்தித் தாய் சொன்ன பேச்சினாலே 

நீ யிப்படி, வருகின்றது நியாயமோ 8 
குழந்தாய் | கதியில்லாத 

நீயன்றோ கதி? ஐந்து வயதுள்ள பால 

கனான நீ யெங்கே? மிகவுங் கடின 

மான இத் தவமெங்கே? நிஷ்ப்பல 
மான இந்தப் பிரயாசத்திலிருக்து மன 

7 | 

எனக்கு 

  

    

  

   

    

துருவன் சித்திபெற்றது | 49. 

உனக்கு விளையாடுகிறகாலமாயிற்றே? 

இதற்குப்பின் வேதசாஸ்திரங்களை ௮ 

தியயனஞ் செய்யுங் காலம், அசன் 

பின் போகானுபவங்களுக்குக் காலம், 

அதற்குப் பிறகே தவஞ் செய்வதற் 

குக் காலம், புத்தானே | விளையாடுகிற 

பிராயத்திலே ஆத்தும இலேசமான 

— செய்கிறது யுகீதமண்று. எனக் 

சந்தோஷஞ் செய்வதன்றரோ . 
ணக்கம் தருமம் 3 

வார்த்தைகளைக் கேட்டு இந்தப் பிரா 

யத்துக்குதி தகுந்தபடி, என்னுடனே 

கூடவர வேண்டியது உனக்கு நிய 

தாயான. என் 

யம். இப்படிச் செய்யாமல் புத்தி 

மோகத்தினலே இவ் வதாமத்தைச் 

இனியாகிலும் விட்டு 

விடு. என்னருமையான குழந்தாய் | நீ 

செய்இன்றாப். 

கடின இருதயனாகி யென்வசனத்தைக் 

இனி இந்தத் 
தவத்தை விடாமற் போனையேயானால், 

இதோ பார் உன் னெதிரிலேயே என் 

விட்டு விடுகின்றேன்” 
என்று இப்படி கண்களிலே தாரை 

கேளாமலிருக்கின்ருப், 

பிராணனை 

தாரையாகக் கண்ணீர் பெருகக் 

கதறியமுதுகொண்டு நிற்கிற மாயா 

சுநீதியை தன் முன்னே கண்டும், 

அருவன் நாராயண சரணார விந்தங் 

களிலே இத்தத்தை வைத்திருப்பதி 

னாலே காணாதவனாகவே யிருந்தான். 

பின்பு ௮ர்தமாயா சுநீஇயும், துருவ 

னைப் பார்த்து; குழந்தாய்] கோரா 

காராகளான ராட்சதர்கள் கதா கட் 

காதி ஆயுதங்களை யெடுத்துக்கொண்டு 

இதோ உன்னைச் சங்கரிக்க வருகின் 

ருர்கள் இப்போதாஇலும் 

விட்டோடிவா” 

த்வம் 

வென்று சொல்லி 

மறைந்துபோனாள். அப்பால், நாநா 
வித ஆயுதங்களோடு அக்கினிச் ௬வா 
லாகுலமான முகங்க ளஞடையவர்க 

ளாய், அநேக ராட்சதர்கள் வந்து
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தோன்றினார்கள். அவர்கள் ௮ச் சிறு 

வனுக்கெதிரில் வக, அதிஷணங்க 
ளான கதா கட்க சூலங்கள் முதலான 

- ஆயுதங்களைக் கைகளிலேந்து பள 

பளவென்று மின்னும்படி. திருப்பிக் 

கொண்டுபயங்கரமாகக் கர்ச்சனைசெய் 

தார்கள். அன்றியும் குபுகுபென்௮ு௮ன 

லெழும்புகிற முகங்களுடன் கூடின 

நரிகள் அந்தப் பாலகனை நாற்புறமுஞ் 

௬.ற்றிக்கொண்டு, அதிகோரமாகக் 

கூவிக் கொண்டிருந்தன. சிங்க முகங் 

களும் முதலை முகங்களும் ஒட்டக 

முகங்களுமுள்ள நிசாசரர்கள், இக் 

தப் பையனைச் சங்கரியுங்கள் குத்துவ் 

கள் வெட்டுங்கள் பட்சியுங்களென்று 

ஒருவர்க்கொருவர் சொல்வது போல் 

குரூர வசனங்களினாலே அதட்டிக் 

கொண்டு, பெரும் கூச்சலிட்டுப் பயப் 

படுத்தினார்கள். அவன் கோவிந்த 

னுடைய சரளறாரவிந்தங்களிலே லய 

மான இருதய முடையவனான தினாலே 

அந்த ராக்ஷதர்களும் அவர்களுடைய 

ஆயுதங்களும் அந்த நரிகளும் பயங்கர 

மான சத்தங்களும் அந்தப் பாலக 

னுக்கு ஒன்றுஞ் செய்யமாட்டாமற் 

போயின. 

னியாமல் ஸ்திர இத்தத் துடனே ஸ்ரீமக் 

நா.ராயணனைத் தனக்குள்ளே எழுக் 

தருளி யிருக்கிறவனைத் தியானித் 

துக்கொண்டு மற்ரென்றனு மறியாம 

அவன் இவைகளைக் கவ 

AGE ST OT. 

இப்படிப் பிரயோகித்த அந்த 

மாயைகளெல்லாம் உபயோகப்படா 

மல் நாசமடைந்தது கண்ட தேவதை 

கள், 265 மகாத்மாவினுடைய தபோ 

மகத் துவத்தனாலே தங்களுக்கு என்ன 

அபாயம் நேரிடுமோ வென்று பயப் 

பிராந்த சித்தர்களாய், அத்தவத்தை 

நிறுத்த வுபாயநர் தேடவேண்டுவது 

உவறுதியெனச் துணிந்து, "௮ இரித்த 
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[முத 

ஞய்ச் சகத்காரண பூதனாய்ச் சரண் 

ணியனுமாயிருக்கிற ஸ்ரீம் நாராயண 

ஊச சரணமடைந்து விண்ணப்பம் 

பண்ணாகின்ருர்கள். *(தேவதேவனே! 

ஜகக்காதனே! புருஷோத்தமனே! துரு 

தவத்தின் பிரபாவத்தி 

னாலே நாங்கள் தபிக்கப்பட்டவர்க 
வனுடைய 

ளாய் உண் சந்நிதியில் சரணாகதியா 

னோம். சந்திரன் தனந்தினமுங் கலைக 

ளினாலே அ௮பிவிர்த்தி யடைவதுபோ 

லே உத்தானபாதனுடைய குமாரன் 

தயோ விசேஷத்தினாலே அபிவிரத்தி 

யாதி வருகின்முன். அதினாலே அடி. 

யேங்கள் பயப்படுகின்றோம். அந்தப் 

பாலகன் இந்திர வருண குபேர சூரிய 

சந்தராதகரஞுடைய அதிகாரத்திலே 

யெதைக் கேட்பனே அறியோம், 

ஆனதினாலே ௮வனுடைய தவத்தை 

நிறுத்தி அடியேங்களுடைய விசாரத் 
தைத் தீர்த்தருள வேண்டும்” என்று 

வேண்டிக்கொள்ள, கமலாக்ஷன் ௮ம 

கடாக்ஷித்து, **துருவனுன 
வன் இக்திர வருண சூரிய சந்திராதி 

களுடைய அதிகாரங்களிலே யொன் 

றையும் அ௮பேட்டிக்கவில்லை. ga 

னுடைய மஜோோரத்த்தை நானறிவேன். 

TT BONS 

நீங்கள் கஇலே-த்தை விட்டு உங்களு 

டைய வாசஸ்தானங்களுக்கு போய்ச் 

நான் அவனுக்கு இஷ் 

டமான வரத்தைக் கொடுத்துத் தவத் 

தை நிறுத்துகின்றேன்'' என்று AG 

heQerusror. We QeBsrSCsa 

தைகள் தெண்டன் சமர்ப்பித்துச் 

சேருங்கள். 

சொஸ்த சித்தர்களாய்த் தங்களுடைய 

வாசஸ்தானத்துக்குப் போய்ச்சோச் 

தார்கள். 

பின்பு சர்வாத்மகனான எம்பெரு 
மான் துருவனுடைய ஒரேசித்தமான 

தியானத்திற்கு இருவுள்ள முகக்அு, 
நான்கு திருத்தோளூள்ள இருமேனி



லம்சம்] துருவன் சித்திபெ ற்றது Bl 
  

பிர 3 Bus op, 
மாய் அவனுடனே யருளிச்செய்கின் 

முன். 46 ஓ உத்தானபாத புத்திரா | 

உனக்குச் சுபமுண்டாகக் கடவது. 

உன் தவத்துக்குச் சந்தோஷித்து ௮பீ 

ஷ்டமான வரவ் கொடுக்கிறதற்காக 

இதோ வந்தேன். நீ பாகிய விஷயங் 

சளைப் பரிகரித்துச் சத்தத்தை யென் 

னிடத்திலே நிலையாக நிறுத்தினதி 

னாலே சந்தோஷ மடைந்தேன். இஷ்ட 

மான வரத்தைக் கேள்.” என்று ௮௬ 

யோடு அுருவனுக்குப் 

ளிச் செய்யக்கேட்டு, ௮ர்தப்பாலகன் 

தன் கண்களைத்திறர்து தான் தியா 

னஞ் செய்தவிதமாகவே எதிரில் சங்க 

சக்கர கதா கட்க சாரர்ங்கங்களாகிய 

பஞ்சாயுதங்களூடனேயும், கிரீட வன 

மாலிகா கவுஸ் அவ பீதாம்பரா இகஞட 

னேயும், எழுந்தருளி வந்த ஸ்ரீயப்பதி 

யைக்கண்டு, திடீரென்று சாஷ்டாங்க 

மாய்ப் பூமியில் விழுர்து தெண்டன் 

சமர்ப்பித்துப், புளகாங்குத காத்திர 

ஞய்ப் பபபபக்திகளுடனே தேவதேவ |! 

னை ஸ்ரீமந்காராயணனைத் துதிசெய்ய 

நினைத்து, “Qos மகாபுருஷுனைக் 

குறித்து எந்த வாக்கியஞ் சொல் 

வேன், ஆர் சொன்னபடி துதிப் 

பேன்” என்று மனங்கலங்கி ஒன்றுக் 

தோன்ருமல் அவ்வெம் பெருமானையே 

சரணமடைந்து, *!ஸ்வாமீ! ஷட்கூண 

ஐசவரிய சம்பன்னனே।! 

தவத்துக்குத் 
யானால், 

அடியேன் 

திருவுள்ள முகந்தா 

தேவரீரை ஸ்தோத்திரம் 

செய்ய நினைக்கின்ற அடியேனுக்கு 

அதற்கேற்ற ஞானத்தைக் கொடுத் 

தருளவேண்டும். தேவனே! வேதாந்த 

வேதிகளான பிரமாதிகளும் உன்னு 

டைய பிரபாவத்தைச் சொல்ல வல்ல 

வாகளல்லர். ௮ப்படி.ப்பட்ட உன்னை 
பாலகனான அடியேன் எவ்விதமாகத் 

அதிப்பேன், பரமேசுவரனே| அடி. 

யேன் மனச உன் சரண கமலங் 

ளும், மகத்தகங்காரங்களும், 
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களிலே பத்தி யுத்தமாய் உன்னைத் 

அதிக்கவேண்டு மென்கிற விருப்ப 

முடையதாயிருக்கின்றது. ஆகையால் 

அடியேனுக்கு அதற்கேற்ற ஞானோ. 

தயத்தைத் தந்தருளல் வேண்டும்”? 

என்று பிரார்த்திக்க, ஸ்ரீ கோவிந்தன் 

' சகல வித்தியாமயமான தன்னுடைய 

திவ்ய சங்கத்தினலே அஞ்சலிபண்ணி 

நின்றுகொண்டிருக்கின்ற அந்தப் பால 

கனை முகத்திலே பரிசித்தருளினான். 

பின்பு அந்த ராசகூமாரன் ஞானோ 

தயமான தினாலே பிரசன்னமான முகத் 

துடனே தெண்டனிட்டு, ௮ந்த க்ஷண 

தீதிலே சாவ பூதேசுவரனான ௮௪௬த 

னத் தோத்திரஞ் செய்யத் தெரடங்க 

னான். *6பிரிஇவி அப்பு தேஜசு வாயு 
ஆகாசங்களும், தன் மாத்திரைகளும், 

மனசும், மற்று முள்ள இந்திரியங்க 

மூலப் 

ரூபங் 

அந்தச் சருவேசுரனுக்குத் 

தெண்டனிுகின்றேன். சுபாவத்தில் 
சுத்தனாப், சூட்சுமரூபியாய், ஞானத் 

தினா 2ல எங்கும் வியாபித்தவனாப், பிர 

இருஇக்கும் பரனாயிருக்கின்ற புருஷ 

னும் எவனுடைய ரூபமரயிருக்குமோ, 

அந்தக் சூணாகரனான புருஷோத்தம 
னுக்குத் தெண்டன் சமர்ப்பிக்கிறேன், 
பிருதிவி முதலான பூதங்களும், கந் 

தாதி குணங்களும், பு.த்தியா திகளும், 

பிரஇருதியும், சம்சாரியான ஜீவனும், 
ஆலயெ இவர்களைக்காட்டி லும் பரனான 

முத்தபுரு௲ன் எவனுடைய ரூபமா 

யிருக்குமோ அப்படிப்பட்ட ஜகத் பதி 
யானவனுக்சூத் தெண்டன் சமர்ப்பிக் 

இன்றேன். பரமேசுவரனே | பிரம 
லக்ஷணமுள்ளதாய், Fav Carag 
துக்கும் அதிபதியாய், சுத்தமாயு மிருக் 
கிற உன் சொருபத்துக்கு வந்தனஞ் 
செய்கின்றேன். ! சர்வாத்துமகனே | 

பிரஇருதியும் 

களோ, 

எவனுடைய
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சமஸ்த சக்திகளும் அமைந்திருக்கை பதத்தை அடைந்தவனும், அதிபுரு 

யாகிற பிருகத் துவத்தினாலேயும், ஐகதர ஷன் என்று சொல்லப்பட்ட பிரம 

காரத்தினாலேயும் மகாப் பிரமாணமாக தேவனும், உன்னிடத்திலே யுண்டா 

இருப்ப தனாலேயும் பிரமமென்இத நரம னார்கள். சமஷ்டி. தேகனான இரணிய 

தேய முடையதாய் விகாரமில்லாத கர்ப்ப னென்கிற அந்தப் புருஷன் 

தாய் யோட இந்தியமாய் விளக்கு பிருஇிவிக்கு அதோபாகத்திலும், பாரிச 

இன்ற உன்சொருபத்துக்கு வந்தனஞ் தேசத்திலும், ஊர்த்துவ தேசத்திலும், 

செய்கின்றேன் * ரீ சகஸ்ர சரசுக | வியாபித்திருக்கின்றுன். உன்னி௨த் 

ளும் ௪கஸ்ர பாதங்களும் சகஸ்ர கேத் | இலே பிரபஞ்சமெல்லா முண்டாயின. 

இரங்களும் உடையவனாய், புருஷனு | உன்னிடத்திலேயே உண்டாகவும் 

மாய், சர்வத்தையும் வியாபித்து பூமி | போகின்றன. இப்படி உன்னாலே 

யென்று சொல்லப்பட்ட சராசர சிருட்டி.க்கப்பட்டு, உன்னுடைய ரூப 

மாயிருக்கின்த இரணிய கர்ப்பனுதரத் 

திலே, அ$ூலப் பிரபஞ்சமும் அடங்கி 

| யிருக்கன்றதனால் எல்லாம் உனக்குள் 

|'ளே யென்று வேருகச் சொல்ல 

-விராட்டு என்று சொல்லப்பட்ட வேண்டுமோ எல்லாம் ஓமஞ்செய் 

அவியத்த சரீரசனணான அநிருத்தனும், | wenden யாகமும், பிரஷதாச்சியம் 

என்ற அவிசும், கிராமியங்கள் ஆர 

 அியல்களென்னு மிரண்டு விதமான 

பசுக்களும், ருக்கு யசுர் சாமங்களும், 

மயமான பிரபஞ்சத்தைக் காட்டிலும் 

பதின்மடங்கதிகமாக மேற்பட்டிருக் 

இன்ருய். பூதபவிஷ்யத் வஸ்துசாதங் 

கள் நீயே. புருஷோத்தமனே | 

ஸைவைராட்டு என்று சொல்லப்பட்ட 

கேவலாத்ம பிராப்தியுள்ளவனும் ௪ம் 

ராட்டு என்று சொல்லப்பட்ட பரம 
  

* சசஸ்.ரம் என்பது இங்சே ஆயிரமன்று, அளவில்லாதத என்லும் பொருளைக் 

தீரும். சரம் என்பது சகல அங்கங்களுச்கும் உபாங்கங்களுக்கும் .உபலக்ஷ்ணமாம். 

ஆகவே, அளவற்ற இரசுமுதலான ௪கல அ௮ங்கங்களையு முடையவன் என்பது பொரு 

ளாகும். அதனால் அ௮பரிமிதமாய் அற்புதமா யிரு£ற மகா ஞானமும் மகாசத்தியு முள் 

எவன் எம்பெருமான் என்பது கருத்து. இசையே சகஸ்.ரபாதன் சகஸ்ரகேத். திரன் 

என்பவை விளச்குசன்்றன. எப்படி யென்னில், பாதம் என்பது கர்மேச்.திரிய மெல் 

லாரவற்றையும், நேத்திரம் என்பது நானேச்இரிய மெல்லாவற்றையும் காட்டுக சனா 

லென வறிச. ஆச முக்கியமான கருத்து என்னவெனில், இவ் வெம்பெருமான் சகல 

இச் திரியங்களாலேயாதல், ஒரிச்.திரியச் தினாலேயாதல், ஒரு விஷயத்திற் குரிய இர் 

திரியக்தை மற்றொன்றிற்கு மாற்றியாதல், திருமேனியாலே யாதல், திய்யாத்தும 

ஸ்வரூப,ச்தினாலே யாதல், எல்லா வற்றையும் எப்போதும் எல்லா விதத்திலும் சே.ராக 

௮.றி௫ன் றவலும், செய்பவனுமா யிருச்சின்றா னென்இறதேயாம். இப்படியேயல்லத; 

மூள்ளம்பன்றி சேகமுழுவதிலும் முள்ளுசளாலே செறிச் இருப்பதுபோல் ௮கேகந் திரு 
மூடிகள் இருக்சண்கள் தருக்சைகள் இருவடிகள் முதலான ௮வயவங்களால் Oe Stig, 

கோ. ரூபமுள்ளவனாயிருக்கின்றான் பகவான் என்பத சருத்தன்று, அளவில்லாத 

கண் முதலியவைகளை யுடையவன் எப்படி அளவில்லாத சாட்சி முதலான வற்றை 

புடையவனா யிருப்பானோ, அப்படியே பகவானும் என்று ஒரு இஷ்டார்தம் சாட்டின 
படியாம் என்று ஆழ்வார் அருளிச் செய்தபடி. இங்கு சிலர். உலகமெல்லாம் பசவானு 
டைய சொரூபமாதலாலே உலகத்திலுள்ளோருடைய ரம் சண் முதலானவையெல் 
லாம் ௮வனுடையவையாம், எனச் சருத்துச் கூதிக் அது பல விசத்திலும் பொருர் 
ara sen a fis,
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சந்தங்களும், ௮சுவங்களும் அஜாதி ் சந்தோஷ துக்கங்களை யுண்டாக்குவ 

கங்களும், ஒற்றைப் பல்வரிசையுள் | Hib, FSF துக்கத்தை யுண்டாக்கு 

எனவாகிய ஐந்துசாதங்களும், மிரு | வதுமான ஞானங்கள் உன்னிடத்தி 

கங்களும் உன்னிடத்தில் உண்டா |; லில்லை. ஏனெனில் நீ பிராஇருதங்க 

யின. உன் வதனத்திலே பிராமணர் | சான சத்துவாதி குணங்களோடு 

களும், புயங்களிலே க்ூடத்திரியா்களும், 

தொடைகளிலே வைசியர்களும், பாத 

தீதி2ல சூத்திரர்களும் கண்களிலே 

சூரியனும், மனதிலே சந்திரனும், 

பிராணத்திலே வாயுவும், முகத்திலே 

அக்கினியும், காபியிலே அந்தரிட்ச 

மும், சிரத்திலே சொர்க்கமும், கர் 

ணங்களிலே இசையும், பாதங்களிலே 

பூமியு முண்டாயின, அதி விஸ்தீ 

ரணமான ஆலமரம் ௮தஇக சொல்ப 

மான பீசத்திலே யடவ்ூயிருந்தா ற் 

போலே, மகத்தான இந்தப் பிரபஞ்ச 

மெல்லாம் பிரளயகாலத்திலே S| 

கலப்பில்லாமல் அப்பிராகிருத சுத்த 

சத்துவமயனா யிருக்கின்றா யன்றோ. 
பிரபஞ்சத்துக்கு வேருப் நிற்கின்ற 

ஒரே ஆக்துமாவாஸ், சாவ பூத சரீரக 

னாய் விளங்குகின்ற வுனக்கு வநத 

னஞ் செய்கின்றேன். பிரபஞ்சத்திலே 
சிமேரஷ்டரான பிரமரதி ௬ுவளூபியும், 

சர்வபூதாரந்தாயாமியுமான வுனக்கு 

தெண்டனிடுகின்றேன். சூக்ஷம பிர 

கருதியும், ஸ். தூலபிரஇருதியும், புருஷ 
னும், விராட்டு ஸ்வராட்டு சம்ராட்டு 

என்கின்றவர்களும் எல்லாம் நீயே 

யாகின்றா யன்றோ. அன்றியும் யாவ 

காரண பூதனை வுன்னிடத்தி?ல 

யடங்கி யிருந்தது. வடவிருட்சம் மறு 

படியும் பீசத்தினின்று முண்டாய்ச் 

சாகோப சாகமாக விஸ்தார மானாற் 

போலே, இருட்டி, காலத்திலே பிர 

பஞ்சமெல்லா முன்னிடத்திலிருந்து 
உண்டாய் விஸ்தீரணமாயின. கந் 

நாயகனே! பட்டைக சொன்றின்மே 

லொன்ரறுய் மூடப்பெற்று, ஏகாகாச 
மாகத் தோன்றுகிற இள வாழைக் 

கன்றே பெரிதாகி வேருகாமலிருப் 

பது போலே, சூக்ஷ்ம சிதூத்துக்க 

ருடைய அந்தக் கரணங்களிலேயும் 

அக்;யமான ஞானமயஞகப் பிரகா 

சிக்கன்றாய். நீ * அததின் சாரமாய்சீ 

சர்வத்திலேயு மிருக்கின்ராய். உன் 

னிடத்திலே சர்வமு மிருக்கன்றன. 

ஆதலால் சர்வாத்துமகனான உனக்குத் 

தெண்டனிடுகின்றேன். இப்படி. நீ 

எல்லாவற்றிற்கும் காரணமாய், எல் 

லாவற்றையும் வியாபித்து, எல்லா 

வற்றினுள்ளு மிருக்கன்று யானபடியி 

னாலே, நீயே அடியேனுடய மனோ 
ரத முழுதும் அறிவாய், ஆதலால் 

ளோடு கூடிக் காரணரூபமான உன் அடியேன் விண்ணப்பஞ் செய்ய 
னைக்காட்டிலும் ஸ்தூல தத்துக் ! வேண்டுவ தென்ன இருக்கின் ற.து. 
களின் ரூபமாய்க் காரியமான இந்தப் | ௬வாமீ | உன்னைப் பிரத்தியக்ஷமாகக் 
பிரபஞ்சம் வேருகாமலிருக்கன்றஅ. | கண்டு தெண்டன் சமர்ப்பித்தே Cer 
சுத்த சச்தோஷகரமும் இடைவிடாது |) இனாலே அடியேன் மனோரதங்களும் 
நிகழ்வதும், எப்போதும் ஒரே விதமு | நிறைவேறின, அடியேன் தபசும் 
மாயிருக்கின்ற நோனமும் உன்னிடத் | பலனடைந்தது, அடியேன் இருதார்த் 
திலேயே உண்டு. இப்படி. யல்லாமல் | தனனேன்'' என்று இப்படி இ 
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* ௮,த.இன் சாரமாய் என்றால் எந்த வஸ்.துவுக்கு எதினலே விசேஷமோ gt 
தீர்த விசேஷமெல்லாம் பசல் ஸ்வருபமாம், எப்படி யென்றால் ஆகாசத்திற்குச் 
சப்தம்) மளிதருச்ருப் பவுருஷம்; ரூரியலுர்கு ஒளி இப்படியாசச் சண்டுசொள்ச, .
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செய்து நின்ற துருவனைப் பார்த்து 

எம்பெருமான் அருளிச் செய்கினருர். 

வணங்கின தினாலே உன்தபசு சபல 

மானது சரிதான். ஆனல் கான் சே 

வை கொடுத்தது வியாத்தமாகக் கூடா 

உனக்கு வேண்டிய 

நான் பிரத்தி 
தாகையாலே, 

அபீஷ்டத்தைக் கேள். 

யக்ஷமானேனானால் புருஷா்களுக்குச் 

சகல மழஜோரதங்களும் கைகூடும்” 

என்று பெருமாள் அருளினதைக் 

கேட்டுத் துருவன் விண்ணப்பஞ் செய் 

இழுன். (தேவதேவனே ! சர்வ பூதா 

தர்யாமியான வுனக்கு அடியேன் 

அபீஷ்டச் தெரிந்தேயிருக்கென ஐ3) 

ஆனாலும் நியமித்தபடியினாலே விண் 

ணப்பஞ் செய்கின்றேன். மூடனான 

அடியேனுக்குத் தூலபமான அர்த்தத் 

தை பிரார்த்திக்கின்ழேன். இந்திரன் 

உன்னனுக்கிரகச்தினாலே யன்றோ திரி 

லோகராச்சியத்தை யனுபவித்துக் 

கொண்டிருக்கின்றான். ஜகார்த்தன 

னே! சுருசியானவள், தன் சருப்பத் 

இலே பிறவாதபடியினாலே நீ ராஜ 

யோக்கியமான சிங்காசனத்துக்கு 

அதிகாரியல்லையென்று அடியேனைப் 

பார்த்து வெகு இறுமாப்போடு 

சொன்னாளன்றோ, ஆன தினாலே ஜகத் 

துக்கு ஆதாரபூதம் சர்வோத்தமமும் 

௮வ்யயமுமான உன்னத ஸ்தானம் 

பெறவேண்டுமென்று ௮பேகதிக்கின் 

றேன். ௮நுக்கிரகித் தருளவேண்டும்'' 

என; ஸீபகவான் ராஜநந்தனனைக் 

கடாக்ஷித்த, பாலனே! உனக்கபீஷ்ட 
மான ஸ்தானத்தை யடையக் Bl 

வாய், இதற்குக் காரணம் வேறு 

முண்டு, சொல்லுகிறேன் கேள்: பூர்வ 
சன்மத்திலே டீ யொரு பிராமணஞப்ப் 

பிறந்து மாதுர் பிதுர் சசுரூஷைகள் 

செய்,௪.. கொண்டு, தாமந்தப்பாதே 

ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணம் 

| 
| 
| 
| 

| 
| 

| 
| 

: 
| 
| 

[முத 

ஏகாக்கிர சித்தனாப் என்னை யாராதித் 

அக் கொண்டிருந்தாய்; சிலநாள் 

சென்ற பிறகு உனக்கு யவ்வன வய௬ 

வந்தபோது, சாவாபரண பூஷிதனும் 

சகல போக சம்பன்னனும் மகாசுந் 

தரதேக முடையவனுமான ஒரு ராஜ 

குமாரன் சினேகிதனானன்) அப்போது 

துர்லபமான அவனுடைய ஐசுவரிய 

போகங்களைகண்டு ஆசைப்பட்டு ராஜ 

புத்தரஞுகப் பிறக்கவேண்டு மென்று 

இச்சித்தாய், ஆன தினாலே உன் மனோ 

ரதத்துக்கு ஏற்றதாகத் துர்லபமான 

உத்தானபாதன் இரகத்திலே பிறந் 

என்னைத் அதியாத மற்ற 
வர்களுக்கு ஜகத்பூசிதமான சுவா 

யம்புவமநு வமிசத்தலே ஜனனமுண் 

டாவது sr wuld. இப்போதும் நீ. 

அத்தியந்த பக்தி விசேஷத்தினாலே 

நான் உவக்கும்படி. செய்தாய், என் 

னிடத்தில் சித்தத்தை நிறத்த என்னைத் 
தியானஞ்செய்த மனிதன் அ௮தி£க்கி 

ரத்தில் சர்வோத்தமமான மோக்ஷத் 

தையும் அடைவனானால், 

சொரக்காதி பலன்களை யடைவது 

தாய் 7 

அற்பமான 

அதிசயமோ, நீயும் என்னுடைய 

அநுக்கிரகத்தினாலே மூன்று லோகங் 

களுக்கும் மேற்பட்டதாய், சகல தாரா 

கிரக நக்ஷத்திரங்களுக்கும் ஆதாரபூத 

மாய், சூரிய சந்திர அங்காரக புத 

பிரகஸ்பதி சுக்கிர சனிகளுடைய 

ஸ்தானங்தளுக்கும் நக்ஷத்திர மண்ட 

லத்துக்கும் சத்த ரிஷிகள் மண்டலத் 

அக்கும் விமானாரூடராய், சித்தாஇகள் 

சஞ்சரிக்கின்ற ஸ்தானங்களுக்கும் 
அதியுன்னதமாய் விளங்குகிற இவ்ய 
ஸ்தானத்தை யடைந்து சகமாயிருப் 

பாய், தேவதைகளிழ் சிலர் ச௪தூர்யுக 
பரியந்தமும், இலர் மநுவந்தபரியச் 

தழுமல்லாமல் ௮ இககாலம் இரார்கள். 
நீயோ என் இருபையினாலே கல்ப 
கால பரியர்தமும் ௮ர்தச் சர்வோன்



லம்சம்.] 

னத ஸ்தானத்திலே சுகமாக இருக்கக் 

கடவாய். உன்னுடைய தாயான சுநீ 

தியும் திவ்விய விமானத்தி லேறிக் 

கொண்டு நக்ஷத்திர ரூபமாய்ப் பிரகா 

சத்துக் கொண்டு கல்பாந்த பரியந்த 

Gn உன் சமீபத்திலே யிருக்கக் கட 

வள். எவனாகிலுஞ் சாயம் பிராதக் 

காலங்களிலே, மனவுறுதி யுள்ளவனா 

யுன்னைக் கீர்த்தனம் பண் ணுவானாஇல், 

௮வன் மகா புண்ணியத்தைப் பெறு 

வான்” என்று திருவாய் மலர்ந்தரு 

ளினார். 

இவ்விதமாகத் தேவதேவனும் ஜகத் 

துக்கு நரதனுமான BEM GOT DHL. 

ய இருபையினாலே இஷ்டமான வரம் 

பெற்றுத் துருவன் சர்வ லோகோன் 

னதமான ஸ்தானத்தை யடைந்தான். 

மாதா பிதாக்கஞுடைய சிசுரூஷை 

யிலும், தவத்தின் பிரபரவத்தின 

அம், ஸ்ரீமத் துவாதசாக்ஷர 

மக்தர மகாத்துமியத்தினாலும், மகாத் 

மாவான துருவனுக்கு உண்டான 

அபிமானமும் லோகோத்தரமான 995% 

மகார 

வரியமும் மடமையும் பார்த்து ௮௬ர 
குருவான சுக்கிராசாரியார் சந்தோஷ 
மடைந்து, “Fs ரிஷிகளும் எந்த 
மகாத்மாவை முன்னிட்டுக் கொண்டு 

சஞ்சரிக்கின்றார்களோ, அந்தத் துருவ 

துருவன் சத்திபெற்றது BB 
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னுடைய மேன்மையான தவன் பிர 

பாவத்தை என்ன சொல்லுவேன், 

அவனுடைய தவத்தின் பயனை என்ன 

சொல்லுவேன், வெகு ஆச்சரியமா 

யிருக்கன்றது, இந்தப் பிரபாவத்தைக் 

இத 
மும் சத்தியமுமான வாக்குள்ள துரு 

வன் தாயான சுநீதியின் மகத்துவத்தை 

கொண்டாட யாராலேயாகும். 

வர்ணிக்கத்தக்க கவிகளும் உலகத்தி 

௮ண்டே, அந்தப் பெண்ணரசு துரு 

வனைக் கர்ப்பத்திலே தரித்ததினாலே 
சர்வோத்தமும் சாசுவதமும் மூன்று 

லோகங்களுக்கு மாதாரபூதமுமான 

அந்தத் திவ்விய ஸ்தானத்தை யடைந் 

தாள், ஓகோ! என்ன அதிர்ஷ்டம் 

என்ன மகிமை'' என்று சில ௬லோ 

கங்களாலே துதித்தார். 

மயித்தரேயரே | எந்த மனுஷ்பன் 
துருவன் சர்வோன்னதமான ஸ்தா 

னம் பெற்றதைக் £ர்த்தனஞ் செய் 

வானோ, அவன் சகல பாப நிவிர்த்தி 
யுள்ளவனாப் சொர்க்க லோகத்தில் 
வாசஞ் செய்வான். அன்றியும் ௮வன் 
வானத்திலும் பூமியிலும் ஸ்தான 
பிரஷ்டனாகாமற் சகல செளயபாக்கஇ 
யங்களு முண்டாய் தநீர்க்காயுசாய் 
வாழ்வன், 

பன்னீமண்டாமத்தியாயம் phd pm. 

Cr



பதின்மூன்றாம் அத்தியாயம் 

பிருது சக்கரவர்த்தி சரித்திசம் 

  

இப்படி. ஸ்ரீ பராசர முனிவர் துருவ 

சரித்திர மருளிச் செய்து; ௮வ்வமிசக் 

இரம மருளிச் செய்கின்றார். முனி 

சிரேஷ்டரே | இந்தப் பிரகாரம் தவஞ் 

செய்து ஸ்ரீம் ராராயணனுடைய இரு 

பையினஞுலே சாரவோத்தமமான ௮ தி 

காரத்தை யடைந்து பரிபூரண மனே 

ரதனை துருவன், சம்பு Cas Bsr 

வளை விவாகஞ் செய்துகொண்டு ௮ப் 

பத்தினியினிடத்தில் சிஷ்டி, என்றும் 

பவியன் என்றும் சொல்லப்பட்ட 

இரண்டு பிள்ளைகளைப் பெற்றான். ௮வர் 

களிலே சஷ்டி. யென்கிறவன் ௬௪௪ 

யை யென்ற பாரியையிடத்தில் ரிபு 

ரிபுஞ்சயன் விப்பிரன் விருகலன் விருக 

தேஜசன் என்ற குமார ரைவரைப் 

பெற்றான். ௮வர்களிலே ரிபு என்கிற 

வன் பிரகதி யென்கிற பாரியையிடத் 

நில் சாட்சுஷன் சர்வதேஜசன் என் 

இற இரண்டு பிள்ளைகளைப் பெற்றான். 

அவர்களிலே சாட்சுஷன் வருணசந் 

ததியிற் பிறந்தவளும் வீரணப்பிரசா 

பதிக்கு மகளுமான புஷ்கரணியிடத் 

இல் ஆறாவது மநுவந்தரத்திற்கு ௮ 
பதியான மநுவைப் பெற்றான். அந்த 

மதுவுக்கு வயிராசனென்னும் பிரசார 

பதியின் புத்தரியான நட்வலையென் 

இறவளிடத்தில் ஊரு, பூரு; சத்தியும் 
னன், தபஸ்வி, சத்தியவான், ௬௪), 

௮க்கனிஷ்டோமன், அதிராத்திரன், 

சுத்தியும்னன், ௮பிமன்யு என்னும் 

பத்துப் பிள்ளைகள் பிறந்தார்கள். 

இவர்கள் மகா பிரபாவமுடையவர் 

கள், ௮ந்த ஊரு என்பவனைச் சோந்து 

௮க்கனியின் மகள் மகா தேஜ சுள்ள 

வர்களான அங்கன், ௬:௨ன௬, சுவாதி, 
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பிள்ளைகளைப் பெற்றுள்.  அங்கனுக்கு 

மிருத் த புத்திரியான சுட்தையென்கிற 

வளிடத்தில் வேனன் என்பவனுண் 

மகரரிஷிகள் புத்திரார்த்த 

மாக ௮ந்த வேனனுடைய வலக்கை 

யைக் கடைந்தார்கள். ௮ப்போது ௮இ 

னின்றும் பிருதவென்குற குமாரன் 

பிறந்தான். ௮வன் பிரஜைகளின் நன் 

மைக்காக தேனுளூபச் தரித்த பூமியி 

னின்றும் வேண்டிய வஸ்துக்களைக் 

கறக்துகொடுத்தான் என்று சொல்லக் 

கேட்டு,  மயித்திரேயர், ரிஷிசிரேஷ் 

டே! மகாரிஷிகள் வேனனுடைய 

தக்ஷிண ஹஸ்தத்தை என் கடைந்தார் 

கன். அதினாலே பிருது எப்படி. பிறந் 

srr! geass சொல்ல வேண்டுமென, 

ஸ்ரீ பராசரர் சொல்லுகின்றார். 

டானான், 

மயித்திரேயரே! மிருத்துவுக்குப் பிர 

தம புத்திரியான சுநீதை யென்கிற 

வள் ௮ங்க னென்கிற ராசாவுக்குப் 

பத்தினியாகு வேன னென்னும் மக 

ஊப் பெற்றாளன்றோ. ௮க்த வேனன் 
மாதா மகனான மிருத்துவினுடைய 

தோஷத்தினாலே குணவினஞைய்ப் பாலி 
யமுதல் துஷ்ட ச௬ுபாவனாகவே இருச் 

தான். ௮வன் எப்போது மகாரிஷிக 

ளாலே மகாராஜாவாகப் பட்டாபி 

ஷேகஞ் செய்யப்பட்டானோ அப் 

போதே :'யாரும் இன்றுமுதல் யக்கி 
யங்கள் பண்ணவேண்டாம், ஓமய் 

கள் செய்யவேண்டாம், தானங்கள் 

நானே யக்க 

யங்களுக்கு ௮தீசுரனும் ஜதத் பிரபுவு 

மல்லாமல் வேழரொருவனில்லை'” என். 
பறை யறைவித்ததைக் கேட்டு முனி 

கொடுக்கவேண்டாம், 

இரெது, ௮ங்கர௬, சிபி என்ற து ! வர்களெல்லாம் ௮ந்த ராஜாவினிடத்



பிருதுசக்ரெவர்த்தி சரித்திரம் 
57 ் 

  

திற் போய் வணங்க, (6 ஓ ராஜேந்த 

ரனே] எங்கள் வசனங்களைக் கேளும், 

நாங்கள் தேசத்துக்கும் பிரஜைகளுக் 

கும் இதமாகத் தீர்க்கசத்திர யாகத் 

தைச்செய்து யக்கியேசுரனான ஸ்ரீஹரி 

யை ஆரா இக்கிறோம், அதனாலே உமக் 

கும் யக்கிய பலத்தில் பங்குகிடைக் 

கும், யக்கெய புருஷனை ஸ்ரீமக்காராய 

ணன் நாங்கள் செய்கிற யகூயத்தி 

னாலே திருவுள்ள முகக்து உனக்குச் : 
சகலாபீஷ்டமுங் கொடுத்தருளுவன், : 
எவனுடைய ராச்சியத்திலே யாகாதி 

சத்கர்மங்களினாலே யக்யேசுரனான 

புருஷோத்தமன் பூஜிக்கப்படுவனோ 

அந்த ராசாவுக்கு அவ்வெம்பெருமான் 
சகல மனோரதங்களையும் அருளுவன் ”” 

என்று சமாதானமாகவும் மதுரமாச 

வுஞ் சொன்னதற்கு, வேனன் :(! என் 
னிலும் ௮இகனும் அ௮ர்ச்சிக்கத் தக்க 

வனுமான புருஷன் வேறுண்டோ 3 

நீவ்கள் யக்கியேசுரனென்று நினைத் 

திருக்கிதீர்களே ௮நத ஹரியென்இுற 

வன் யார்? பிரமா விஷ்ணு இவன் 
இக்திரன் யமன் வருணன் குபேரன் 
வாயு அக்கினி சந்தீரன் சூரியன் பூமி 
என்ற தேவரும் மற்றுமுள்ள சாபச 
னுக்கரக சாமர்த்திய முடையவர்க 

ளான யாவரும் ராஜாவினுடைய சரீ 

ரத்திலே யிருக்இருர்கள். 

மூபாலன் 

யென்று 

ஆகையால் 

சர்வதேவ சொருபி 

சாஸ்திரஞ் சொல்வதை 
யறிந்து, நான் ஆகூியாபித்தேன் 
அதின்படி. நடந்துகொள்ளுங்கள் ; 
தானங்கள் செய்யவேண்டாம் ; ஓம 
ங்க ளாசரிக்கவேண்டாம்? யக்இயங் 
களைப் பண்ணவேண்டரம்; ஸ்தீரீக 
ளுக்குத் தங்கள் பாரத்தாவின் ௫௯௬ 
ரூஷையே முக்கிய தர்ம மரனது 

போலே ௮ரசனாஇிய என்னுடைய ஆக் 

கனையை பரிபாலனஞ் செய்வதே 

உங்களுக்குத் தருமமாம் ” 

8 
என்று 

me 

சொன்னதைக் கேட்டு மகரிஷிகள் 

மறுபடியும் 

அவனைப்பார்த்து **ராசோத்தமனே | 

யக்கியங்கள் செய்கிறதற்கு ௮னுக் 

மிச வணக்கத்துடனே 

இயை கொடும், தர்மத்தை நாசம் 

பண்ண வேண்டாம், சராசராத்மக 

மான பிரபஞ்சமெல்லாம் யகூயங் 

களிலே ஓமஞ்செய்கிற அவிசினாலே 
வளர்ந்து வருகின்றன ” என்று வெகு 

விதங்களாகப் பலதரம் பிரார்த்தித்த 

போதிலும் பாபசித்தனை வேனன் 

அதைக் கைக்கொள்ளாம லிருந்தஇ 

னாலே அந்த முனிவர்கள் கோபம் 

மிகுந்தவராய் இவன் ஆஇியந்தங்க 

ளில்லாதவனும் ஜகத்பிரபுவும் யக்இய 

புருஷனுமான ஸ்ரீயப்பதியை நிந்தஇத். 
தானன்றோ, இப்படி. நிந்தனை செய் 
@p நராதமன் ராச்சிய பரிபாலனத் 

அக்குத் தஞூந்தவனல்லன் ; இந்தத் 
அராத்துமாவைக் கொன்று போடுங் 
கள், வதையுங்கள், இசனாலே நமக்குப் 

பாவம் வராது '' என்று. ஒருவபோ 
டொருவர் பேசிக்கொண்டு, மந்திரங் 
களாலே சத்தி செய்யப்பட்டிருந்த 

கூச தருப்பைகளினாலே அவ்விராசனை 
அடித்தார்கள். அவன் பூர்வத்திலேயே 
சர்வேசுவரனான ஸ்ரீ விஷ்ணுவையும், 
அவன் மஇமையை விளக்கும்படி யான 
வேதத்தையும், அவன் திருவரராதன 
மான யாகத்தையும் நிந்திப்பதா௫யெ 

YER MUI Ca தடிக்கப்பட்டி ருந்த 
படி.யினாலே, அவர்களுடைய sur 
பையின் அடி. பட்டமாத்திரத்தலே 

பிராணன்போய்க் கீழே விழுந்தான். 

இத இப்படியிருக்க, நான்கு இக்க 
அம் ௮அதிகமாய்த் தாளெழும்பி ஆகாச 
மெங்கும் வியாபித்தது. அதைக்கண்டு 
அம்முனிவர் அங்கே யிருந்த சனங்க 
ளைப்பார்த்து இது என்ன காரணத் 
தினலைண்டாயிழ்.று”” என்று கேட்க,
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அந்தச் சனங்கள் முனிவரைநோக்கி தேய முண்டாயிற்று, ௮வன் பிறந்த 

உங்களாலே பூமண்டலம் ௮ராசக 

மானதினாலே அ௮னேக சனங்கள் ஓன் 

முய்க்கூடி, ௮ங்கங்கே பிரவேசித்துப் 

பிறருடைய திரவியங்களை யபகரிக்கிற 

தற்காக வேகமாய் வருகிறார்கள். இவ் 

விதமா யோடி.வருகிற அந்தக் கள்ள 

ருடைய கால்கள் பட்ட வேகத்தி 

னாலே யுண்டாகிய தூளீபடலமித ”' 

என்றுசொன்னார்கள். அதைக்கேட்ட 

பின் ௮ந்தமுனிவர் ஒருவரோடொருவ 

ராலோசனை செய்து புத்திரனை யுண் 

டாக்கவேண்டுமென்று, அபுத்தினான 

வேனனுடைய தொடையைக் கடைக் 

தார்கள். ௮ப்போது அதிலிருக் ஐ எரி 

ந்த கட்டைபோல் கறுப்பான நிறமும் 

விகாரமான முகமும் கூட்டையான 

சரீரமு முள்ள ஒரு மனிதன் ஜனித்து, 

அம்முனிவரைப்பார்த்து “கரனென்ன 

செய்ய வேண்டும்?'' என்று கேட் 

அதற்கு அவர்கள் (கிஷீத) 
உட்கார் என்ன சொன்னார்கள். ௮.து 

டான். 

௮வன் நிஷாதனென் 

விந்திய 

பாவத நிவாடுகளாய்ப் பாபகாமய் த தே 

காரணமாக 

னும் பெயரை அடைந்தான். 

செய்பவரான வேடர் ௮வன் பரம் 

ஆனதால், 

அவர்கள் நிஷாதரென்று சொல்லப் 

படுவார்கள், அந்த 

ராஜாவினுடைய பாபமெல்லாந் இர 

ண்டு புருஷாகாரமாகப் பிறந்தது. 

அன்றுமுதல் நிஷாதசாதி ஜகத்திலே 

யுண்டாயித்று. 

பரையி லுண்டானார்கள். 

இவ்விதமாய் 

அப்பால் அந்த மகரிஷிகள் வேன 
னுடைய வலக்கையைக் கடைந்தார் 

கள், அந்தக் கையிலிருந்து அக்கினி 
போலே சொலிக்கிற இவ்யதேஜோ , , ராஜாக்களுக்கும் ராஜாவாகப் பட்டா 

| Gal sae, விராஜிதனும், மகா பிரதாபமுள்ளவனு 
மாய் ஒரு குமாரன் உதித்தான். பிருது 
சக்ரெவாத்தி என்று அவனுக்கு தரம் ' 

> 
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வுடனே ஆஆகாசத்திலிருக்து ௮௪கவ. 

மென்திற முதல் வில்லும் திவ்ய 

மான பாணங்களும் கவசமும் விழுந் 

தன. அவன் அவைகளைக் கைக் 

கொண்டான். இப்படி. அந்த மகாத். 

துமா ஜனனஞ் செய்ததினே சகல 
பூதங்களும் மகா சந்தோஷத்தை 

அடைந்தன. வேனனும் மகாப் பிர 

பாவசாலியான சற்புத்திர னுண்டா 

னதினாலே புத்து என்கிற ஈரகத்தினின் 

ம் நீங்கிச் சொர்க்கலோகத்துக்குப் 

போனன். அப்போது சமுத்திரங்க 

ளும் நதிகளும் அவனுக்கு அபிஷே 

கார்த்தமாகத் இவ்ய ரத்தினங்களும் 

நிர்மலமான வுதகங்களும் கொண்டு. 

வந்து வணங்கி கின்றன. சதுாமுகனும் 

ஆங்கிரசார் என்று சொல்லப்பட்ட 

தேவதைகளோடும் ஜங்கமங்களும் 

தாவரங்களுமான சகல பூதங்களோ 

டும் வந்து வேனனுடைய புத்தினை 

பிருதுசக்கரவர்த்தியை ௪கல பூமண்ட 

லத்துக்கும் அதிபதியாய்ப் பட்டாபி 

லஷேகஞ் செய்தான். அப்போது பிரமா 

பிருது வாதஇியி 

வலது கையிலே சக்கர 

வானவர் சக்கர 

னுடைய 

பேகையைக் கண்டு, இவன் நாராய 

opie: மூடையவ னென்று நினைத் 

துச் சம்ஷோஷத்தை யடைந்தார். 

மயபித்திரேயரே! எவர்களுடைய வலது 
ஹஸ்தத்திலே விஷ்ணு சின்னமான 

சக்கர ரேகை கரணப்படுமோ, அவர் 

கள் தேவர்களாலும் ஜயிக்கக்கூடாத 

பராக்கிரம முடையவர்களாய்ச் சக் 
கிரவர்த்தகளுக்குள்ளே சிரேஷ்டரா 
வார்கள். இப்படி. மகா பிரபாரவசாலி 

। யான பிருது சக்கரவர்த்தி, சகல மகா 
} 
| 

) 
) 

| 

விதிப்படி. பிரசா பரி 
பாலனஞ் செய்துவருகையில், .௮வ 
னுக்குத் தகப்பனனை வேனனுடைப
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வுபத்திரவத்தினாலே வருக்தி மெலிந்த 
சனங்கள், இவனுடைய FF GOON BI 
களினாலே சந்தோஷ மடைந்தார்கள். 

பிரசைகளை சம்ரக்ஷணை செய்து அவர் 

களுடைய அலுராகத்தை அதாவது 

ஆசையைப் பெற்றபடியினலே, அவ 
வென்ன பேர்பெற்றான். 

  

| 

னிராசா | 

அவன் ரதாரூடனாய்ப் புறப்பட்டுப் | 

போகும் போது, சமுத்திரங்கள் | 
இரைச்சலிடாமல் ஸ்தம்பித்து நின் றன. 

பர்வதங்களெல்லாம் வழிவிட்டு நின் 

றன. அவனுடைய விருதக்கொடிகள் 

களைகளிலே படுமென்கிற பயத்தின 

லே உன்னதமான விருக்ஷங்கள் தணி 

ந்து நின்ன. பூமி யழாமலே விளக் 

தீது, அன்றியும் நினைத்தமாத்திரத்தி 
லே பலன்கள் இத்தித்து வந்தன. 

  

பசுக்கள் வேண்டிய பால் முதலான | 

வைகளைக் கறந்து வந்தன. இலை மடிப் 

பூகளிலெல்லாம் தேன் நிறைந்திருக் 
தீது. பிரமாவைக்குறித்துச் செய்த 
யக்ியத்திலே இவ்விதமாய் மகா 
பிரபாவசாலியான பிருது ௪க்கிரவர் 
தீதியானவன் பிறந்தவுடனே, 

சூதனும் மாகதனும் பிறந்தார்கள். 
இப்படி. ஜனித்த சூத மாகதர்களைப் 
பராத்து, அங்கே யிருந்த மகரமுனி 
வார்கள் “பிரதாபசாலியான இந்தப் 
பிருது நரேந்தானை அனுரூபமான 

குணகர்ம சரித்திரங்களைச் சொல்லித் 
அதியுங்கள், இவன் ஸ்தேோரத்திரத் துக் 

குத் தகுந்தவன்” என்று ஆக்கியொ 
பித்தார்கள்.. இவ் வாக்கனையைக் 
கேட்டு ௮வர்கள் முனிவரை நோக்்இ 
நமஸ்கரித்து **முனீந்திரர்களே | இவ | 

| 

| 
| 

| 

அந்த 
யக்கியத்தின் * சத்தியா காலத்திலே 

ரிப்போதுதானே ஜனித்தார். ஆகை 
யரல் இவருடைய குணங்களையும் 

தீர்த்இப்பிரதாபங்களையும் நரங்களறி 

யோமே, என்ன காரியத்தைக் கொ 

ண்டு கூதிப்போம் என்று சொல்ல, 

. அதற்குரிஷிகள் 4 இந்த மகிபாலன் 

. சக்கரவர்த்தியும் மகா பலவானுமாகி 

லோகத்துக்கிதமான ௮னேக காரியவ் 

களைச் செய்வான், ஆனதினாலே இவ 

னுக்கு இனிமேல் 

குணங்களைப் பற்றித் இஇியுங்கள்”' 

என்று சொன்னார்கள். இசைக்கேட்டு 

பிருது சக்கரவர்த்தியும் சந்தோஷ 

மடைந்து தன்னிலே நினைக்கிறான். 

லோகத்திலே சற்குணங்களினாலே 

புருஷனுக்குக் கீர்த்திபுண்டாம், இந்த 
ரிஷிகள் துதிக்கச் சொன்னது நான் 

சற்குணங்களைத் தெரிக்துகொள்ளும் 

படியான வோருபதேசம், ஆன தின 

லே நான் குணவானாகுவேன், பிராக்கி 

யாகளான இந்த வந்திமாகதர்கள் ௫ர்த் 

விளங்கத்தக்க 

, தனஞ்செய்யுவ் குணங்களையே நானுவ் 

SrBHaeBG mar, 

அர்க்ஞுணங்களை 

இவர்கள் காட்டுக் 

வாச்சிக்கிறேன்” 

என்று சித்தமாயிருந்தான். 

அப்போது அந்தச் சூத மாகதர்கள் 

அந்த ராஜஞுமாரனை “Oss wer cry 

குமாரன் சத்தியவாதி, gsrerFwver, 

பிரதிக்கனையை நிறைவேற்ற வல்ல 

வன், செய்யக்கூடாத காரியத்திலே 

। வெட்கமுள்ளவன், ஜயசாலி, பொறு 

மையுடையவன, சினேககுண முள்ள 
வன, மகா பிரதாபவான்;, துஷ்டர் 

களைச் சிட்டிக்குர் தன்மையுள்ளவன், 
இனிப்பாய்ப் பேசுந் இறமுடைய 

* சுத்தியை என்பது யாகத்தைச் சேர்ந்த ஒருவிதச் சடங்கு, வேனனுடைய 
கையைச் கடைந்து, ௮க்கினியுண்டாக்க, ௮.இல் சதுமுகனைக் குறிச்து யாகஞ்செய்ய, 
௮.இல் பிருது சக்ரவர்த்தி உதித்தார் என்பது கருத்து. சூதர் மாகதர் என்பவர்கள் 
இசாசாச்களுக்குச் சூரத்துவமும் உச்சாகமும் வளரும் பொருட்டுத் அ.திசெய்ய wp 
படுத்திய சாதியார்.
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வன், பூ௫க்கத்தகுந்தவர்களைப் பூசிப்ப 

வன், யாகலேன், பிராமணரிடத்திற் 

யோக்கியரிடத்தி 

சத்துரு மித்திராக 

ளிடத்திலே சமபுத்தியாய்ப் பட்சபாத 

மில்லாத விவகாரங்களையுத 

Sra@pacr” என்றிப்படி. நல்லகூரத் 

தோடு நன்றாகத் துதித்தார்கள். சூத 

லும் மாகதனும் எடுத்துச்சொன்ன 

சற்குணங்களை யெல்லாம் அந்தப் 

பிருது சக்கரவார்த்தியானவன் தன் 

இருதயத்திலே சன்ருய் நிறுத்தி, ௮௪ 

தப்படி. தானுஞ் சகல கலியாண கசூணா 

கரனாப்ப், பூமண்டலத்தைப் பரிபால 

னஞ் செய்துகொண்டு, அதிக தட் 

சணைகளுடனே பலவிதமான யாகவ் 

களைச் செய்துவந்தான். 

பக்தியுள்ளவன், 

லன்புள்ளவன், 

சுகல 

வேன ஸிறக்துபோன தினாலே பூமி 

௮ராசகமா யிருக்க, இவ்வரசன் 

துரைத்தனத்திற்கு ஆரம்பிக்கும்போ 

௮, அகிலப் பிரசைகளும் பசியினால் 

வருத்தப்பட்டவர்களாய் மகாராஜாவி 

னிடம் வந்து ஓ மகாராஜாவே | நீர் 

ராச்சியாபிஷலேகஞ் செய்யப்படுகிற 

தற்கு முன்னே பூமண்டலம் ௮ராசக 

மாச் சகலவோஷூதி வர்க்கங்களையும் 

தனக்குள்ளே இழுத்துக்கொண்டது. 

ஸ்ரீவிஷ்ணுபுர ரணம் 
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ஆனதினாலே இப்போது ஆகாரங்களில் : 

லாமற் பிரசைகள் (க்ஷ£ாத்து) 

வாதையினாலே க்ஷயத்தை யடைகவிருர் 

கள், ௮ன்ன பானங்கள் கொடுத்து ; 

எங்களை ரட்சிக்கிற கநிமித்தமே பிரமா | 

யுண்டாக்கி எங்களுக்குக் 

கொடுத்தருளினா், ஆன தினாலே பசியி 

னால் பீடி.க்கப்பட்டவர்களான எய் 

களுக்குப் பிழைக்கும்படியான ஓஷதி 

நிகரங்களைக்கொடுத்து ரட்சிக்கவேண் 
டும்” என்று முறையிட்டுக் கொண் 

உம்மை 

uP ் எண, 

- அவனை நோக்க), 

் 

| 

[முத 

வல்லபன் ஈன்றெனமன திற் கொண்டு 

அப்படியே யாகட்டும்” என்று 

சொல்லி, ௮அ௪சகவமென்கிற வில்லையும் 

திவ்ய பாணங்களையும் கையிலெடுத 

துக்கொண்டு கோப மூண்டவளனுப்ப் 

பூமிபின்மேலெதிர்த்து வந்தான். அந் 

தப் பூதேவியானவள் அப்போது ப௬ 

வின் ரூபத்தைசத் தரித்துப் பயந்தோடி. 

னாள். ௮ந்த மன்னனும் விடாமல் பூமி 

யைப் பின்தொடாக்தே போனான். 

அதனாலே அக்தத் தரணியும், பிரம 
லோகாஇ சகல லோகங்களிலு மோ 

டி.ப்பார்த்தும் TGS 

காணாமல், தனுூத்தானாப்ப் பின்னே. 

சரணஙு 

வருகிற மகா பராக்கைாலியாளி 

பிருதுவைப் பார்த்த, மிகுந்த பயத்த 

னால் தளர்ச்சியுற்று, பிராணத்தைக் 

காப்பாற்றிக்கொள்ளநினைக்து, (*நரேந் 

இரனே! பெண் வதையினாலே பாத 

கஞ் சம்பவிக்குமென்று அறிந்தும் 

என்னை வதைக்க இந்த யத்தன மெப் 

படிச் செய்தாய்?” என்று சொன்னாள். 

அதற்கு * வைனியன், :*4வ௬ரந்தரையே]| 

அஷ்ட காரியஞ் செய்கிற ஒருவனை 

வதைத்தலினாலே வெகு சனங்களுக்கு 

நன்மை யுண்டாகுமானால் அப்படிப் 

பட்ட வதையினாலே புண்ணிய முண் 

டாமே யல்லது பாவமுண்டாகாது”' 

அதைக் கேட்டுப் பூதேவி 

: ராஜேர்தரனே! 
| பிரசைகளுக்கு இதமுண்டாம் பொரு 

ட்டு என்னைச் சங்கரிப்பையானால் 

சதுர்விதபூத சாதங்களுக்கும் ஆதார 

மென்ன?” என்௮ சொன்னாள். வைனி 

யன் !:வசுந்தராய் | என்னுடைய ஆக் 

இனையை அ௮இக்கிரமித துத் தாவிரீதை 

யாய் நடக்கிற வுன்னைத் தஇகண் 

மான ௮ம்புகளினாலே சங்கரித்து என் 
டார்கள். அதைக்கேட்டு ௮ந்த மக ! யோக பலத்தினாலே சகல பிரசைகளை 

* வைனியன் என்றால் Gaver genio) மகன். 
a ore 
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யு தரிக்கிறேன்”” என்று சொன்னான். 

அதைக் கேட்டு வசுந்தரை பயத்தி 

னாலே நடுநடுங்கி ௮ந்த மகாராஜனுக் 

குத் தண்டஞ் சமர்ப்பித்துச் சொல்லு 

இருள். 

:இராசபுங்கவரே!..2பரயத்தினாலே 

சகலமான காரியங்களுஞ் சித்திக் 

குமேயல்லது வேறுவிதமாய்ச் சித்தப் 

பதில்லை; ஆனதினாலே நரனோ ரபா 

யஞ் சொல்லுகிறேன் கேளும், லோ 
கத்திலுண்டான வோஷதி நிகரங்களை 

யெல்லாம் நான் எனக்குள்ளே அடப் 
கும்படி. இரகித்திருக்கிறேன் ஆதலால் 

அவை என்னிடத்திலே கு$ரரூபமாக 

இருக்கின்றன? வேண்டுமானால் க்ஷீர 

ரூபமா யிருக்கனெற அவ்வோஷஇகளை 

லோக ஹிதத்துக்காகக் கொடுக்கின் 

ழேன்) தகுந்த வொரு கன்றை யுண் 

டாக்கிக் கொடும்?) அந்தக் கன்றி 

னிடத்திலே வாச்சலியத்தினாலே க்ஷ£ர 
ரூபமாக அந்த வோஷதகளைக் கறக் 

கச் செய்வேன், நான் கொடுக்கற 

க்ஷீரங்கள் ஜகமெல்லாம் வியாபிக்கும் 

பொருட்டு விஷமமாக இருக்கிற என் 

னிடம் சமமாகும்படி மலைகளை யெல் 

லாம் விலகக, என்னை மேடுபள்ள மில் 

லாமல் நிரவும்'” என்றனள். பிருது 

நரேந்திரனும் அப்படியே யாகட்டும்”” 

என்று, நூறாயிரவ்கோடி பர்வதங்களை 

யெல்லாம் தன்னுடைய வில்லின் நுனி 

யாலே ௮ப்பாலே தள்ளிப் பூமண்ட 

லத்தைச் சமமாகச் செய்தான். 

மையித்திரேயரே! பூர்வகாலத்திலே 
மலைகள் முழுதும் பரவி நெருங்கி 

யிருந்ததனாலே, பூமண்டலம் விஷமமா 

யிருந்த தபற்றிப் புரங்களும் இராமங் 

களஞுமாகய கூடி. யிருப்பிடங்கள் 

பிரிவுபடாதே யிருர்தன. அன்றியும் 
இரிஷியும் கோரட்சணமும் வாணிச்சி 

யங்களு மில்லை பிருது நரேர்தான்   

ராச்சியாபிஷிக்த னானதுழமுதல் இவ் 

வேற்பாடுகள் ஜகத்திலே யுண்டா 

யின. எங்கெங்கே மேடு பள்ள மில் 

லாமல் மேதினி சமமாக விருக்குமோ, 

அங்கங்கே அந்தச் சக்கரவர்த்தி புரங் 

ட களையுவ் இராமங்களையும் நிர்மித்துச் 

சனங்களை வ௫ூக்கப் பண்ணினான். பூர் 

வத்திலே கந்தஹூல பலாதிகள் பிரசை 

களுக் காகாரமாக இருந்தன. ஜகம் 

அ௮ராசக மானபோது அவைகளும் 

இடைப்பது கஷ்டமாயிற்று. ஆனத 

னாலே வைனியமகாராசா அப்போது 

சு வாயம்புவ மனுவைக் கன்றாக வைத் 

அத், தனது ஹஸ்தத்தைப் பாத்திர 
மாகச் செய்து, தேனுரூப தாரிணி 

யான பூமியினிடத்தில் சகல ஸஸ்யங 

களையும் கறந்தார். அதினாலே பிரசை 

PDI Bp) ot 

டாக்கெ ஆகாரத்தினவலே பலத்தையும் 

கள் ௪ந்தோவமடைநது, 

சக்தியையும் பெற்றுச் சுகித்தார்கள். 

அவன் கொடுத்த அ௮ன்னத்தினாலே 

தான் இன்றளவும் பிரசைகள் சீவித்து 

அந்தப் 

ராஜன் பூமிக்குப் பிராணனைக் கொடுத் 

ததனாலே பிதாவானான். அந்தக் கார 

ணத்தினால் பூமிக்கு “பிருதிவி” என் 

இற பெயருண்டாயிற்ற௮ு. அப்பால் 

தேவதைகளும் ரிஷிகளும் தயித்தியா் 

களும் ராக்ஷசர்களும் கந் இருவர்களும் 

நாகர்களும் பிதுர்க்களும் விருட்சங் 

களும் பிருதுமகா 

அனுக்கரகத்தினா”லே தங்கள் தங்கள் 

சாதிக்கான பாத்திரத்தையுவ் கன்றை 

யும் கரக்கிறவனையு முண்டாகூத் 

தங்களுக்கு அபீஷ்டமான வஸ்துக் 
களைக் கறக துகொண்டு சந்தோஷத்தை 

யடைந்தார்கள். சகலபூத தாரிணியர் 

யும் சகலங்களையு முண்டாக்கறவளர் 
யும் எல்லாவற்றையும் ரகிக்கிறவளா 

யும் ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு ' பாதாம்புஜத்தித் 

வருகிருர்கள். பிருதுமகா 

ராசாவினுடைய 

| பி.றந்தவளாயு மிருக்கிற ழிருதிவி மூன்
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போலச் ௪கல பூதங்களுக்கும் இஷ் ; ராசா வென்ற பெயரைப் பெற்று 

டங்களைக் கொடுத்துக் காப்பாற்ற ' விளங்கினான். எவன் இப்படிப்பட்ட 

ஏற்பட்டாள். பிருது மகா ராஜனுடைய சரித்திரத் 

மையித்திரேயரே ! இந்தப்படி. வேன தைக் €ர்த்தனஞ் Gathers spacer 

புத்திரனான பிருது சக்கரவர்த்தி மகா பாவக் தீர்ந்தவனா௫ித் அர்ச் சொப் 

பிரபாவ சம்பன்னனாய், ஆதிகாலத் ; பன பயங்களு மில்லாமல் ௬கத்தை 

இலே பிரசாரஞ்சனஞ் செய்ததினாலே | யடைவான். 

வ
க
வ
ா
வ
வ
வ
ு
க
ு
 

- பதின்ழன்ற மத்தியாயம் முற்றிற்று, 

ட 

பதினாலாம் அ௮தீதியாயம் 

பிரசேதசருடைய தவமும் தோத்திரமும் 
cilities 

பராசர முனீந்திரர் நிரும்பியுஞ் | தனுர் வேதத்தில் கரைகண்டவர்க 

சொல்லுகின்றார்: அந்தப் பிருஐ ஈரேச் | ளாய் யாவரும் ஒரே பயனை யபே 

தரனுக்கு அந்தர்த்தானன் வாதிஎன்று க்ஷித்து; ஒரே தாமத்தைச் செய்து 

இரண்டு பிள்ளைக ளுண்டானார்கள். ! கொண்டு, சமுத்திர ஜலத்திலே முழுகி 

யிருந்த, பதினஞயிரம் வருஷந் தவஞ் 

செய்தார்கள், ஏனெனில், சதூாமுக 

அந்தாத்தனுனவன் சிகண்டிநீ என்கிற 

பாரியையி னிடத்தில் ஹவிர்த்தான 

னென்கிற மகனைப் பெற்றான். அவ 

னுக்கு அக்கினி புத்திரியான தீஷணையி 

னிடத்தில் பிரா€னபாஹி சுக்கிரன் 

கயன் கிருஷ்ணன் விரசன் அ௫னன் 

என்று ஆறு குமாரா உண்டானார்கள். 

அவர்களில் ௮ந்த ஹவிர்த்தானனுக்கு 

மூத்த மகனாயும் மகாத்மாவாயு மிருக் 

இற பிராசனபாஹி மகா பிரபாவத் 

தினா”லே பிரசைகளை விருத்தியாக்கி 

பிரஜேசுவரனானான். பிராசீனாக்கிரங் 

களான தருப்பைகளினாலே பூமி 

யெல்லாம் பரப்பி யக்கியங்கள் செய் 

ததிலே அவனுக்குப் பிரா€ன 

பரிஹி என்ற பேருண்டாயிற்று. 

௮வன் சமுத்திரனுக்குப் புத்திரியாய் | சேதசரும் தகப்பனுடைய வசனத்தை 

| 

னுடைய உத்தரவின்படி. பிராசன 

 பரிஹி பிரசைகளை யபிவிர்த்திசெய்ய 

| நினத்துத் தன் புத்திரரான பிர 
} ன ன ன் 
| Ge gar edn பார்த்து, புத்திரா 

। களே ! தேவதேவனான பிதாமகர் என் 

னைப் பிரசாபிவிருத்திபண்ணும்படி. நிய 

| மித்தார். கானும் அப்படியே யாகட்டு 

| மென்ற அந்தத் தேவனுடைய கட்ட 

| ளைக்கு இசைந்தேன். ஆன தினாலே, 

| நீங்க ளெனக்குப் பிரியமாகப் பிரசா 

விருத்தி செய்யுங்கள். ,தலசியமில் 
| orate லோகேசவரனான விரிஞ்சனு 
டைய ஆக்னையைப் பரிபாலனஞ் 

  

செய்யுங்கள் '' என்௮ சொன்னார். பிர 

இருள் நீங்குங் காந்தியுள்ளவளான | யங்கீேகரித்துத் தகப்பனை நோக்கு, 

சுவர்னை யென்பவளைப் பாணிக்கிரக | (ஜயா | நாங்கள் எந்தக் காரியஞ் 

ணஞ் செய்து, ௮வளிடத்திலே பிர | செய்தால் பிரசாபிவிர்த்தி செய்யத் 
சேதகர்களென்று சொல்லப்பட்ட பத் | தக்க சாமர்த்திய மூடையவர்களா 

துப் பிள்ளைகளைப் பெற்றான். ௮வர்கள் ர வோம். ௮தை விளங்கச் சொல்ல 
% 

 



லம்சம்] பிரசேதசருடைய தவமும் தோத்திரமும் 05 
  

ணி ? : உட வேண்டும்.” என்று கேட்க, பிரானே | வல்லபனை, மனோக்கிெயமான ஸ்துதி 
பரிஹி புத்திரர்களைப் பார்த்து 6 அபீ வசனங்களினாலே துதித்தார்கள். 
ஷ்டபலப்பிரதனை ஸ்ரீ விஷ்ணுவை 

யாராநித்துப் புருஷன் இ்டத்தைப் 
பெறுவானே யல்லாமல், வே3௫ 
ருபாயத்தினுலே இஷ்டசித்தி பெற 
மாட்டான். இனி நான் வேறென்ன 

சொல்லவேண்டும். நீங்கள் இஷ்டம் 
கித்திக்கவேண்டுமென்று விரும்புவிர்க 

ளாகில் ஸ்ரீ கோவிந்தனை யாராஇயுங் 
கள். பிரஜாபிவிர்த்தி செய்யமாட்டுவீர் 
கள். புருஷனுக்குத் தாமார்த்த காம 

மோக்ஷமென்கிற சதர்வித புருஷார்த் 
தங்களிலே அபிலாஷை யுண்டானால், 
ஆதியர்தரகிதனும் பகவானுமான புரு 
ஷோத்தமனை யர்ச்ூக்க வேண்டும், | 
ஆதிகாலத்திலே பிரமா ஸ்ரீ ஜஞர்த்த | 

| 

இப்படி. சொல்லக்கேட்டு மைத்தி 

சேயா முனிசரேஷ்டரே| பிரசேதசர் 

கள் சமுத்திரத்திலே யிருக்துகொண்டு 

ஸ்ரீ விஷ்ணுதேவனைத் தோத்திரஞ் செய் 

தார்களென்ற௮ு சொன்னீரே, அந்தப் 

பரிசுத்தமான ஸ்தோத்திரத்தை விசத 

மாகத் திருவாய்மலாந்தருள வேண்டு 

மென்று பிராரத்திக்கப் பராசரர் தம் 

மூடைய சிஷியரை நோக்கு, ஓ பிராம 

ணோத்தமரே| பக்தி பரவசத்தினாலே 

தன்மயராய் சாகர ஜலத்தில் நின்று 

கொண்டு பிரசேதசர்கள் செய்த 

ஸ்ரீவிஷ்ண் ஸ்துதியைச் சாவதான 

மாகக்கேளுமென்௮ சொல்லுின்ருர். 

னனை ஆராதித்துத்தான் சிருட்டிக்குஞ் 
சாமாத்தியத்தைப் பெற்றார். உங்க 
ளுக்கும் ௮ச்சதனை ஆராதிப்பதினாலே 
பிரஜாவிர்த்தி சாமர்த்திய) முண்டா 
மென்று சொன்னான். அதைக்கேட்டு 
அந்தப் பிரசேதசா் பச்துப்பேரும் தகப் 

* *சகலமான சப்த ஜாதங்களும் 

எல்?க சென்று நிலைபெறுமோ அப்ப ' 

டிப்பட்ட சகல லோகங்களுக்கும் 

சிருஷ்டி. சங்கார காத்தாவான பரம 

புருஷனுக்குத் தண்டஞ் சமர்ப்பிக் 

கன்றோம். சூரிய சந்திராதி சோதிக் 

கணங்களையும் பிரகர௫க்கப் பண்ணு 

கிற அப்பிராகிருத சோ திமயனும், 

உபமான ரஇதனும், சூட்சுமரூபனும், 

கால பரிச்சேத மில்லாதவனும், தேச 

பனுடைய நியமனப்படி, தவம்பண்ண 
நிச்சயஞ் செய்து கொண்டு சாகரத் 
திலே முழுக சமாஇத இித்தர்களாய், 
சார்வலோக சரண்பனும் ஜகத்பஇயு 
மான ஸரீமக்சராராயணனுடைய சர 
ணார விந்தங்களில் மனங்களைச் சமர்ப் 

பரிச்சேத மில்லாதவனும், சராசராத் 

மகமான ஜகத்துக்குக் காரண பூதனு 
பித்து, பதிஞயிரம் வருஷர் தவஞ் | மான ஸ்ரீ விஷ்ணுவுக்குத் தண்டஞ் 
செய்துகொண்டு சகலாபீஷ்டங்களை சமரப்பிக்கன்றோம். எவனுக்குப் பகல் 
யுங் கொடுக்க வல்லவனான aap | மூதல் ரூபமாயும், இரவு இரண்டாம் 
  

  

  

* சொற்கள் நிலைபெறுவது பொருளினிடத்திலே யாசையால் எல்லாச் சொற்க 
ளுக்கும் ஸ்ரீயப்பதியே பொருளென் தாயிற்று. ஏனெனில் சொல்லானது பொருளை 
எர்த் முகாச்தரத்தினாுலே உணர்த்துதறசோ அர்தச் குணமுதலான சிறப்புகள் எம் 

. பெருமாணிடச்் திலேயே நிறைர்தவைசளா யிருப்பதினாலும் எல்லாப் பொருளும் ௮வ 
னுடைய சொரூபமாகவே இருப்பதினாலுமென அறிக. இசன் விவரணமே பின் சொல் 
லப்பட்டவைகள். ஸ்வாமியைச் சந்திர சூரியாதி ரூபங்களாகச் சொன்னது சொரு 
பத்தில் பேதமில்லாமையாலே யன்று, மற்றெதனாலென்றால் அவற்றை யெல்லாம் 
சரி.ரமாகச்சொண்டு அவற்றுள்ளே நின்று அவற்றின் மூலமாய் அ௮ர்தர்தக்காரியங்களை 
கடத். துவதினாலென ௮றிச௪;
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ரூபமாயும்) சந்தி மூன்றும் ரூபமாயும் 

இருக்குமோ, காரலரூபியான அதப் 

பரமேசுவரனுக்குத் தண்டமிடுகன் 

ரோம். எவன் அ௮மிர்தமாகித் தனக 

தோறும் தேவதைகளாரலும் பிதுக்க 

ளாலும் உண்ணப்படு இன்னுனோ, 

ஒஷதஇகளைக்கொண்டு எல்லாவற்றிற் 

கும் சீவனாயிருக்கின்ற அந்தச் சக் இர 

ரூபியான பகவானுக்குத் தண்டமிடு 

கின்றோம். எவன் உஷ்ண மயமாூத் 

தன் நிஜிரணங்களினாலே அந்தகாரத் 

தைப் போக்கி ஆகாசத்தைப் பிரகா 

Fase செய்துகொண்டு தாயத்திற் 
கும் சயித்தியத்திற்கும் ஜலத்திற்கும் 

காரணமா யிருக்கிறானே, சூசியாத் | 

மகனான அந்தப் பகவானுக்குத் தண் 

டஞ்் சமர்ப்பிக்கனெரோம், எவன் | 

கடினமான ரூபமுள்ளவனாய் இவ்வுல | 

"கத்தை யெல்லாம் பரித்துக்கொண்டு | 

சத்த பரிச ரூப் ரச கந்தங்களுக்கு | 

ஆ௫ிரயமாய் விளங்குகரானோ; ௮ 
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தப் பூமிஸ்வரூபியான எம்பெருமா 

னுக்குத் தண்டஞ்சமாப்பிக்கன்றோம். 

௬கீகலரும் சோணிதமுமாகி உலகப் 

களுக்குக் காரணமா யிருக்கிற ஜல 

மென்பது யாதுண்டோ; பக்தரக்ஷக | 

னுடைய அந்த ஸ்வரூபத்தூகீளு வந் 

தனஞ் செய்கின்றோம். எவன் ௪கல 

தேவதைகளுக்கும் முகமா யிருந்து 

ஹவ்யத்தையும் பிதுர்க்களுக்கு முகமா } 

யிருந்து கவ்யத்தையும் புஜிக்கிமுனே 

௮க்த அகீகினிஸ்வரூபமான பரமாத் 

அமாவுக்குத் தண்டஞ் சமர்ப்பிக்கின் 

ரோம். பிராணா பானாதி ரூபமாகச் சரீ 

ரங்களிலேயிருர்து எப்போதும் ௬வா 

சம் விடுவது மூதலான செய்கைகளைச் 

ஆகாசத்தி னின்று 

முற்பன்னனாயு மிருக்கிற வாயுழேேவ 
தா ஸ்வரூபியான ஜகதீச வரனுக்குத் 

தண்டஞ் சமர்ப்பிக்கன்டோேம். எவன் 
சகல பூதங்களுக்கும் ௮வகா சங்கொடு | 

செய்கிறவனஞய் 
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ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணம் 

(ணாமஞ் செய்கின்றோம். 

முத. 

தீ துக்கொண்டு அர்த மூர்த்தியாயுஞ் 

சுத்தமாயு மிருக்கிற ஆகாசரூபியர 

யிருக்கறானோ, ௮ந்.த ஸ்வாமிக்குப் பிர 

எவன் ௪௧ 

லேச்திரியங்களுக்கும் ஆ௫ிரயமான 

சப்.தா.தி விஷயாத்மகனா யிருக்கிரானே, 

அப்படிப்பட்ட ஜகத் கர்த்தாவான 

ஸ்ரீ கருஷ்ணனுக்குப் பிரணாமஞ் செய் 
கென்ரோம். எவன் க்ஷரமும் அக்ஷர 

மூமான இந்திரிய ஸ்வளூபியாகச் 
சத்தாதி விஷயங்களைக் இரஇத்துக் 

கொண்டு ஞானத்துக் காதாரமாக 

இருக்கிறானே, ௮க்தப் பிரணதாரதஇ 

ஹானான பெருமானுக்குத் தண்டம் 

சமாப்பிக்கின்ரோேம். இந்திரியங்களி 
னாலே கிரகிக்கப்பட்ட சத்தாதி விஷ 
யங்களை ஆத்துமா YD a SDS 

கருவியாய் Harpy ware, புத்தி, 
அகங்காரம், சித்தம், என்று சொல் 
MUU ௮ந்தக்கரண ஸ்வரூபியொன 
சர்வேசுவரனுக்குத் தண்டம் சமர்ப் 

பிக்கின்றோம். அளவில்லாதவனான 
எவனிடத்திலே சகல பிரபஞ்சமும் 

| இருக்கிறதோ, எவனிடத்திலிருக்து 
உண்டாயிற்ரோ, எங்கே லயிக்கிற 
தோ, அந்தப் பிரகிருதி ரூபமுடைய 
வனுக்கு ஈமஸ்காரம் செய்கின்றோம், 
எவன் பிராகிருதமான சத்துவாதி 
குணங்க எில்லாதே சுத்தனாஇி யிருக் 
அம் பிரகிருதி சம்பந்தமான சத்து 
வாதி குணங்க ஞூனள்ளவனைப் போலே 
பிராந்திபினலே தோன்றுகிரானே, 
அந்த ஜீவாத்தும ரூபியான புரு 
ஷோத்தமனுக்குத் தண்டம் சமர்ப் 
பிக்கின்மேம். அறிவு சுருங்கூவதும் 
விரிவதுமான விகாரமில்லாதவனும், 
பிறப்பற்றவனும், சுத்தனும், பிரகிருதி 
குண சம்பந்த மில்லாதவனும், Gs 
கருதி புருஷா்களைக் காட்டிலும் 
மிகுந்த மேன்மை யுள்ளவலுமாக 
இருக்கிற முத்த வன் எஏவனுண்
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டோ, அந்த ஸ்வளூபியாய் விளங்கு 

இற ஸ்ரீ விஷ்ணுதேவனுக்குத் தண் 
டம் சமாப்பிக்கெரோம். இர்க்கமும் 

ஹிரஸ்வமும் ஸ்தாலமும் சூட்சுமமும் 

சத்தமும் நீலமுமல்லாதேயிருப்பதாய், 

ஒட்டுதலும் தேகமும் 

அவயவங்களும் இல்லாததாய் துன்ப 

இடைவெளி யில்லாத 

சத்த பரிச ரூப ரச கந்தங்க 

ளில்லாததாய், கண் மூக்கு காது முத 

லானவையும், வாக்கு பாணி பாதாதி 

சாயையும் 

மில்லாததாய், 

தாய், 

களும், ௮க்தக்கரணமு மில்லாததாய், 

காம கோத்திரங்களும் ௮ன்ன பானா 

இகளா லுண்டாகுஞ் சுகமும், தன்னி 

௮ம் வேறான தேஜசம் தனக்கொரு 

காரணமு மில்லாததாய், பயம் பிரமம் 

நித்திரை ஜரை மரணம் முதலான 

சூற்றங்களில்லாததாய், எஞ்சரித்த 

லில்லாததாய், ஒன்றினால் மடப்படாத 

தாய், அமிர்தமயமாரய், முன்னும் பின் 

னுமில்லாததாய், பரமேசகரத்துவா இ 

சகல கல்யாண குணங்க ஞடைய 

தாய், சகலத்துக்கும் ஐூரயமரய், 

தனக்கோ ரா௫ிரய மில்லதாய், வாக் 
ஞூக்சூம் மனத்துக்கும் எட்டாததாய், 

கண்ணினம் காணக்கூடாததாய், இப் 
படி. யெல்லா விதத்திலும் மேலான 
தாய், பரமபிராப்பியமுமாய் விளங்கு 
இற அந்த ஸ்ரீ விஷ்ணுபகவானுடைய 

ஸ்வரூபத்துக்குத் தண்டம் சமர்ப்பிக் 

இன்றோம்.'' என் றிந்த விதமாகப் 

பிரசேதசர்கள், எம்பெருமானைத் இ 

செய்துகொண்டு, அங்கேயே மனம் 

பற்றினவர்களாய், மகார்ணவ ஜலத் 
இலேயிருந்து, பதினாயிரம் வருஷகாலக் 

| யுதங்க 

குண ஐசுவரிய சம்பன்னனான 

ஸ்ரீ ஹரி ௮வர்களிடத்திலே கிருபை 

கூர்ந்து அந்தச் சழுத்திு ஜலத்திலே 

பிரத்தியகஷூமானார். 

அப்போது அந்தப் பிரசேதசர்கள் 

மலாரக்த நீலோற்பல இதழைப் போ 

லே நீலச் சாயையுடனே பிரகா௫ிக் 

இற இவ்ய தேகத்துடனேயும், கிரீட 

மகர குண்டலாதி தஇிவ்யாபரணங்க 

ஞுடனேயும், சங்க சக்கராதி திவ்யா 

ளுடனேயும், பக்ஷிராஜனை 

பெரிய திருவடியின் திருத்தோளிலேறி 

வந்து சேவைசரஇத்த ஸ்ரீமந் நாராய 

ணனைக் கண்களாரக்கண்டு, சேவித்து, 

பக்திபாரத்தினாலே தலைவணங்கி, தண் 

டப்பிரணாமங்கள் செய்து, கைகூப் 

பிக்கொண்டு நின்முர்கள். அனந்தனைனை 
பகவான் அவர்களைக் கடரக்ஷித்து, 

“eo பிரசேதசரே |! உங்கள் தவத்துக் 
குச் சந்தோஷித்துப் 

னேன், உங்களுக்கு வேண்டும் வரவ் 

பிரசன்னனா 

களைக் கேளுங்கள் கொடுக்கி2றன்” 

என்று அருளிச்செய்ய), அவர்கள் 

மறுபடியும் வந்தனங்களைச் செய்து 

பிதாவினுடைய வசனப் பிரகாரம் 

பிரசாவிர்த்தி யுண்டாக்க எங்களுக் 
குச் 

இருபை செய்யவேண்டுமென்று பிரார் 

தீதித்தார்கள். அந்தத் தேவதேவ 

னும் அவர்கள் கேட்ட வரத்தைக் 

கொடுத்தருளி, அந்தர்த்தானமானான். 

பிரசேதசரும் ஸ்ரீ விஷ்ணுவினுடைய 

அனுக்கரகத்தினாுலே அ௮பீஷட வரம் 

பெற்றுக் கடலிலிருந்து தங்கள் ஸ்தா 

சாமார்த்திய முண்டாகும்படி, 

தவஞ்செய்தார்கள். அப்பால் ௪ட் | னம்போய்ச் சேர்ந்தார்கள். 

பதினுலாமத்தியாயம் மற்றிற்று, 

Lor



பதினைந்தாவது அ.த்தியாமம் 

கண்டு சரித்திரமும் தக்ஷ வமிசமும் 
sf. 

Qe suing. சொல்லிப் பராசரமுனீர் 

இரர் மேல் நடந்ததை யருளிச் செய் 

இன்றார் 2 கேளீர் மயித்திரேயசே | 

அந்தப் பிரசேதசா சமுத்திர ஜலத் 

இலே முழுஇத் தவஞ்செய்துகொண் 

டிருக்கையில், இவர்களுடைய பிதா 

வான பிரானேபரிஹி; காரதழுனிவ 

ருடைய உபதேசம் பெற்ற, இராச்சி 

யத்தைத்துறக்து யோகநிஷ்டை புரிய 

லாயினார். அதனாலே அ௮ராஜகமாூச் 

சனங்கள் பயிர்த்தொழிலைக் கைவிட் 

டார்கள். ஆகையால்) பூமியிலே யுண் 

டான விருக்ஷங்கள் களைக ளதிகமாக 

நெருங்கப் பூமியையு மாகரசத்தை 

யும் மூடிக்கொண்டிருந்தன. அதனால் 

காற்றும் வீசமாட்டாமற் போயிற்று, 

இப்படி. மரங்களெல்லாம் அதியுன் 

னதமாய் ஆகாசத்தை 

அளாவி யிருந்தபடி.யிஞலே பதினயி 

ரம் வருஷகாலம் காற்றுச் சஞ்சரிக்க 

இடமில்லாமலிருக்தது. அதனால் சகல 

அசையவுமாட்டாமல் 

வளர்ந்து 

ஜனங்களும் 

நாசமடைந்தார்கள். பின்பு பிரசேத 

சர்கள் சலத்தினின்றும் வெளிப்பட்டு 

வந்து, மரங்கள் உலகமெல்லாம் வெளி 

யில்லாதபடி. வளர்ந்து மூடிக்கொண் 

டதினாலே மிகுதியாகப் பிரஜாக்ஷய 

மானதைப் பார்த்துக் கோபம்கொண் 

டவர்களாய், தம்முடைய முகங்களிலி 

ருக்.து வாயுவையும் ௮க்கினியையுமுண் 

டாக்கனார்கள். அந்தப் பெருங்காற்று 

வந்து மரங்களையெல்லாம் வேரோடே 

விழ்த்திச் சோஷிக்கப்பண்ண காலாக் 

கினிக்குச் சமானமான அந்த அக்கினி 
அவைகளை எரிக்க, தருக் கணங்கள் 

ஏககாலத்திலே நாசமாகத் தலைப்பட் 

டன. இவ்விதமாய் விருட்சங்கள் 

| 

| 
| 
| 
| 
| 

| 

( 

அங்கங்கே ஒன்றிரண்டே நின்று மற் 

றவை யெல்லாம் நாசமடைவதைக் 

கண்டு, ஓஷஇகளுக்கு அதிபதியான 

சச்இரன், பிரசேதச ரிடத்திற்கு வர.து, 

ராஜகுமாரர்களே! நீங்கள் கோபத் 

தைவிட்டு என் வார்த்தையைக்கேளுங் 

கள்) விருக்ஷங்களுக்கும் உங்களுக் 

குஞ் சந்திசெய்து சிகேகத்தை யுண்: 

டாக்குகின்றேன். விருக்ஷங்களுக் 

கெல்லாம் மகளான மாரிஷையென்கிற 

கன்னியை வருங் காரியத்தை யறிந்து 

நான் இரணங்களினாலே வளர்த்து 

வைத்திருக்கன்றேன். ஜகன்மோகன 

மான ரூபலாவண்ணிய சவுந்தரியங்க 

ளாலே 

விளங்காநின்ற ௮ந்தப்பெண்ணை உங்க 

ளுக்குப் பாரியையாய்க் கொடுக்கின் 

றேன். அவள் வமிசத்தை அபிவிர்த்தி 

செய்யத்தக்கவள். அந்தப் பெண்ணி 

டத்திலே உங்களுடைய தேஜூன் 

பாதியினுலும் என்னுடைய தேஜசின் 

பாதியினாலும் மகாவித்துவானான தட்ச 

னென்ூற பிரசாபதி பிறகு, அக்கினி 

சமானமான தேஜசுள்ளவனாய், வெகு 

விர்த்தி செய்வன், 

உற்பத்திக்: 

சொல்லுகிறேன்; 

மிகுந்து ரத்தினம்போலே 

வாய்ப் பிரஜா 

அந்தக் கன்னிகையின் 

இரமம் தெரியச் 

கேளுங்கள்.” 

:பூர்வத்திலே வேத சாஸ்திரங்கள் 

நன்றா யறிந்தவரான கண்டு வென்கிற 

மகாரிஷி, ரம்மியமான கோமதிநதி 

தீரத்திலே மிகுந்த தவத்தைச் செய்து 

கொண்டிருந்தான். இந்திரன் ௮வ 

னுடைய தவத்திற்கு விக்கனஞ்செய்ய 

வேண்டுமென்று நினைத்து பிரமிலோ 

சை யென்கற வச்சரசை அனுப்பி
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னான். அந்தப் பொற்கொடியும் அந்த 
மகாரிஷியின் ஆச்சிரமத்துக்கு வந்த 
மனோகர லாவண்ணிய விலாசங்களி 
னாலே அவனை மேக்கப் பண்ணி 
னாள். அந்த மகாரிஷியும் அவளுடைய 
விலாசங்களினாலே மனங்கலவ்கெவ 
னாகி, அந்த ஸ்தீரீயுடன் கூடி, மந்தர 
பாவதத்தின் நடுக் துரோணியிலே 
நூறு வருஷகாலம் அகோராத்இரங்க 

எறியாமல் இரீடித்தக்கொண் டிரக் 

தான். பின்பு அந்தப் பெண்ணர௬ 
முனிவனைப் பார்த்து, பிராமணோத் 

தமரே] நானினித் தேவலோகத்தக் 
குப் போகின்றேன், என்னிடத்தில் 
பிரசன்னராய் விடைகொடுக்க வேண் 

டும்” என்றாள். அந்த முனிவன் அவ 
ளைப் பிரியமாட்டாமல், ₹நல்லாய்! நீ 
இன்னஞ் கிலகாளிவ் இருக்கவேண் 
டும்' என்று பிராரத்தித்தார். ௮தனாலே 
அத் தெய்வப்பெண் மறுபடியும் நூறு 
வருஷம் ௮ந்த முனிக்கு இஷ்டபோகஙப் 
களினாலே இருப்தியுண்டாகூப் பிறகு 
“மகாதமாவே! இனி கான் ௬ரலோ 
கத்துகீகுப் போகிறேன் உத்தரவு 
கொடும்” என்றதற்கு, அந்தத் தபோ 
தீனன் அந்த ஸ்இரீயைப் பார்த்து 
“அடி. கட்டழகி! போகலா மிரு” 
என்னு சொன்னான். அந்தப் பெண் 

மணியுச் திரும்பி நூறு வருஷத்திற்கும் 
மேலான காலவரையில்அங்கேயிருக்து 
ஒருகாள் அவனை சோக்கி அன்பாய் 
புன்னகை கொண்டு, :*முனிவனே! 
நான், இனியாகிலும் இவத்துக்குப் 
போக அனுக்கியை செய்யவேண்டும்” ' 
TST (HOT, அதைக்கேட்டு அம்முனிவன் 
காமபரவசனாய் அந்தத் தடக்கண்ணி 
யைக் கெட்டியாய்க் கட்டிக்கொண்டு 

“அழகிய புருவத்தினப்! இன்னம் ஒரு 
க்ஷணமாத்திரம் இரு, போனாயாஇல் 

நெடுங்காலம் வரமாட்டா யன்றோ: 

என்௮ வேண்டிக் கொண்டான். அந் 

தப் பெண்ணழக முனிவன் சபிப்பா 

னென்று பயந்த, சிறிதுநாள் குழைய 

இருதா௮ வருஷம் அவனோடு கூடி.யிரு 
6B, அப்பால் ௮மராவதிக்குப் போக 

வேண்டுமென்ற அந்த மகாரிஷியினி 

டத்தில் விடைகேட்க, அவனுங் காம 

போகத்திலே திருப்தி யடையாமல் 

இன்னமுஞ் சிலநாளிருக்க வேண்டு 

இப்படி. 
யவள் கேட்கக்கேட்க *சிலகாளிரு சில 

மென்று பிரார்த்தித்தான். 

நாளிரு' என்று சொல்லிக்கொண்டே 

அந்தக் கமலாக்ஷியானவள் 

சாப பயத்தினாலேயும் தாக்ஷிணியத்தி 

னாலேயும் அவனுடைய அனுநய த்தன 

லேயும் பிரதிவசனஞ் சொல்லப் பயப் 

பட்டுத் இரும்பியும் அகேககால மங்கே 

தானே யிருக்க, அந்த மகாரிஷி மதன 

பரவசனாப் ஒருகாளுக் கொருகாள் 

மோகமதிகமாய் ௮நுராக விசேஷத்தி 

னாலே அந்த ஸ்திரீயைக் கூடி. இஷ்ட 
போகங்களை அனுபவித்துக் கொண் 

டி.ருந்தான். இப்படி. யிருக்கையில் 

அம்முனிவர் ஒருநாள் சடுதியாக எழுந் 

இருந்து பன்னசாலையைவிட்டுப் புறப் 

வந்தான். 

பட்டுப் போக, அ௮வரைப் பார்த்து 
அந்த அமரவனிதை, *ஓ முனீக்தாரே! 

சடுதியாக எழுந்து எங்கே பேரூஒதீர்” 

என்று கேட்டாள். அதற்கு. ௮ம் 

மகாரிஷி; ₹அடி. கமலாட்ட| சாய் 

காலம் வந்ததினாலே சர்தியாவந்தனஞ் 

செய்வதற்குப் போடறேன், செய் 

யாதே போனால் மகத்தான பிரத்திய 

வாய முண்டாகும்” என்௮ சொன் 

னார். அதைக்கேட்டு அந்த அரவிந்த . 
கந்தி, வதனறாரவிர்தத்திலே மந்தகாச 

முடையவளாூ அந்த ரிஷியைப் பார்த் 

அச் சொல்லுகிறாள்? *சர்வ தருமக் 
கஇயனே! உமக்குச் சந்தியாவந்தன 
காலம் இப்போதானா வந்தது? ௮னேச 
சத சம்வச்சரங்கள் உமக்கொரு காளா 

னத யாருக்குத்தான் ஆச்சரியத்தைச்
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செய்ய மாட்டாது? பிதரிடத்திற் | இப்படி. சொன்னதைக் கேட்டு, அந்த 

சொல்லிப்பாரும்' என்று சொல்லக விப்பிரன் மனதிலே அத்தியந்த சந்தா 

கேட்டு, அந்த ரிஷி அந்த ஸ்திரீயைப் | பத்தை யடைந்து, தன்னைத்தானே நிக் 

பார்த்து, பெண்ணே! நீ பிராதக் இத்துக்கொண்டு, * ஐயோ என் தவம் 

காலத்திலே நதிதீரத்திலிருந்து வர் | நஷ்டமாயிற்றே) என்னசெய்வேன் ; 

தாய், அப்போது உன்னைப் பார்த்து | பிரம வித்துக்களான பிராமணர்களுக் 

ஆசிரமத்துக்குக் கூட்டிக் கொண்டு 

வந்தேன்; இப்போது தினாந்தமான 

சரயங்காலமானபடி.யால் சந்தியாவா 

தனஞ்செய்யப் போகின்றேன்; இதற் 

குப் பரிகாசமேன் செய்கிறாய்; யதராத் 

தமாகச் சொல்' என்று கேட்டார். 

அதற்குப் பிரமிலோசை சொல்லுகி 

wer, பிராமணோத்தமரே! கான் பிரா 

தக்காலத்திலே வந்தது நிசந்தான். | இந்த ஆறு விகாரங்களு மிஃ்லாதே 

ஆனாலும் ௮௮ இன்றைய பிராதக்கால | நிர்மலமா யிருக்கிற பரப்பிரமத்தை 

மன்று, ௮தஇன் பிறகே அநேக சதசம் | யறியும் பொருட்டு மனோகிக்கிரகஞ் 

வ௫்சரங்கள் ஆயின, என்று சொன்ன |; செய்ய நியமங் கொண்டிருந்த என் 

தைக்கேட்டு, அந்தப் பிராமணன் பயப் | விவேகத்தை யபகரித்து, என்னை 

பட்டு, நடுநடுக்இத் தெய்வப்பெண்ணை |; யோகப் பிரஷ்டஞைகைச்செய்ய காம 

நோக்கு, (அடி. பதுமாட்சி! நான் உன் |) மென்கிற மகா பூதத்தைத் தூக்க 

னுடன்கூடி, யெத்தனை கால மனுப | வேண்டும்; சாந்திராயாணாதி விரதப் 

வித்துக்கொண் டிருந்தேன், சொல்ல | களும் வேதாப்பியாசமும் மற்றுமுண் 

வேண்டும்' என்று கேட்க, ௮ந்த வதா | டான மோட்ச காரணங்களான புண் 

மணி அர்த மகரிஷியைப் பார்த்து | ணியங்களும் நரகத் அவாரமார்க்க 

*முனீந்திரரே! நான் வந்து தொள்ளா | மான துஷ்ட சகவாசத்தினுலே பாழா 

யிரத் தேழு வருஷமும் ஆறு மாதமும் | க்கப்பட்டன ' என்று, இந்தப்படி. 

மூன்றுகாளும் .ஆயின' என்று சொன் யனேகவிதமாய்த் தன்னைத்தானே நிர் 

ஞள். அதைக் கேட்டு அத்தவசி | இத்துக்கொண்டு, அந்த மகசரோத்த 

அந்தத் தேவ ஸ்திரீயைப் பார்த்து | மன் அந்தத் தேவஸ்திரீயைப் பாரத் 

* இது யதார்த்தமோ பரியாசமோ நிச | துச் சொல்லுகிறான், * அடி. பாதகி | 

மாகச் சொல்லு, ரான் உன்னுடனே | நீ இனிமேலாடிலும் யதேச்சையாகப் 

கூடியிருந்தது ஒரு தனமென்று நினைக் போய்விடு. நீ வந்து நடை யுடை 

இறேன் என்று சொல்லக் கேட்டுப் | பாவனை விலாச;த்தினாலே என் சித்தத் 

பிரமலோசை சொல்லுகிறாள். *பிரம | தைக் கலக்கி, இந்திரனுக்குச் செய்ய 

ரிஷி சிரேஷ்டரான வும்மிடத்திலே ௮௪ | வேண்டிய காரியங்களைச் செய்தாய் ) 

தீதியமேன் சொல்லுவேன் £ அதுவு | இப்படிப்பட்ட வுன்னை என்னுடைய 

மல்லாமல் தர்மமார்க்கத்தை ௮னுசரித் ! கோபாக்இனிச் சுவாலைகளினாலே பஸ் 

௮க் கேட்டதற்கு சான் அசத்தியம் | மஞ் செய்யவேண்டும்) ஆனாலும் சற் 

சொல்லப்போமோ 2 ஆதலால் நான் | புருஷருக்கெல்லாம் ஏழடி கூட ஈடந்த 
சொன்னத யதார்த்தர்தான் ' என்று | வர்களும் சினே௫தர்கள் வார் 

கூத் தனமான வேதாத்தியயனமும் 

வியாத்தமாயிற்றே; என் விவேகம் 

அபகரிக்கப்பட்டுப் போயிற்றே) என் 

னை வஞ்சனை செய்வதற்காக எவனோ 

இக்த வனிதையை தநிரமித்து அனுப்பி 

ou; mrss, தாகம், சோகம், 

மோகம், வார்த்திக்கியம், மரணம் 

ஆகிற ஒடூர்மி என்று சொல்லப்பட்ட 
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கள், ஆனபடியினாலே இத்தனை orem 
முன்னுடனே கூடி யிருந்ததை நினைத் 

அப் பொறுத்தேன் 7 நிசமாக விசாரித் 

தால் உன்மேல் குறைசொல்ல வேண் 

டி.யதில்லை? நான் இந்திரியங்களை 

ஜபிக்கமாட்டாதே மோக பரவசனான 

தினலே என்மேலே தான் சூற்றமிருக் 

இன்றது. புரந்தரனுக்குப் பிரீதியாக 

என்னுடைய தபோவிக்கனஞ் செய்ய 

வல்ல வுன்னுடைய மகார மோகத்திற் 
இருப்பிடமான மாயையைத் தூக்க 

வேண்டும்” என்று இப்படி. கோபா 

குலிதமானசனான அந்த முனிசிரேஷ் 

டன் உக்கிர வசனங்கள் சொல்லுகிற 

போது, அந்த அப்சரப்பெண் பயப் 

பிராந்தமானசையாய் நடுநடுங்கி தன் 

னுடல் வியாத்துக் கவலைப்பட்டிருக் 

தாள், அத்த மாமுனீச்இிரன் வியர்த்து 

மயிரகிலிர்த்து கடுவ்கிக் கொடிபோல் 

நிற்கிற அந்த ஸ்திரீயைப் பார்த்துக் 

குரோதம் மிகுந்து ௮க்கினிபோல 

சொலித்துக்கொண்டு (6 போ போ” 

என்௮ அதட்ட, அந்தப் பிரமலோசை 

அம்முனிவனுடைய கோப வசனங்க 

ளுக்குப் பயந்து, ௮ந்த ஆசிரமத்தை 

விட்டுப் புறப்பட்டு, ஆகாச மார்க் 

கத்திலே போகிறபோது, தன் சரீரத் 

திலே யுண்டான வியர்வையைத் தருக 

களினுடைய நுனியிலிருக்த தளிர்களி 

னாலே துடைத்து, விருட்சங்களிலே 

போட்டு மரத்தின்மேல் 

தாண்டிப் போனாள். 

மரமாகத் 

௮ந்த மகாரிஷியினுலே பிரமலோ 

சையிடத்தி லுண்டான கர்ப்பமானது 

அவளுடைய ரோம கூபங்களினின் 

௮ம் வியரவையாகக் கூந்து வந்தத 

னாலே, அந்தக் கர்ப்பத்தை விருக்ஷவ் 

கள் தரித்தன. பின்பு ௮வ்வியாவை 

யெல்லாம் வாயுவினாலே கூட்டப்பட்டு 

ஒன்றாய்த் திரண்டு நின்றன. அவற்றை 

கண்டு சரித்திரமும் தக்ஷ வமிசமும் 
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நான் கரணங்களினாலே வளர்த்து வக 

இப்படி அந்தக் கர்ப்பம் 

அதி 
லிருக்து மனோஹரலாவண்ணிய செளக் 

ஒரு கன்னிகை யுதித் 

அவள் மாரிஷை யென்கிற 

தேன். 

நாளுக்கு நாள் வளர்ந்துவர, 

தரியமுள்ள 

தாள். 

நாமதேயமுடையவளாரய் வளர்ந்து 

இக்த விருக்ஷவங் 

கள் இந்தக் கன்னிகையை உங்களுக் 

கூக் கொடுக்கிறதினாலே 

கொண்டிருக்கிறுள். 

நீங்கள் 

"கோபத்தை விட்டுவிடுங்கள். இந்த 

மாரிஷையென்கிற கன்னிகை, கண்டு 

மகாரிஷி பிரமலோசையினிடத்தில் 

விட்ட விரியத்தினலே தருக்களிலே 

தரித்து வாயுவும் கானும் உதவிசெய்ய 

வளர்ந்ததனாலே, கண்டு முனிக்கும் 

மரங்களுக்கும் வாயுவுக்கும் எனக்கும் 

பிரமலோசைக்கும் மகளா யிருக்க 

ருள். அது அப்படியிருக்கட்டும்; அப் 

பால் கண்டு மகாரிஷி பிரமலோசை 

போனபிறகு தவம் க்ஷணித்ததற்காக 

மனஸ்தாபத்தை யடைந்து, ஸ்ரீவிஷ்ணு 

தேவனுக்கு கிவாஸஸ்தானமன ஸ்ரீ புரு 

ஷோத்தமமென்னறு சொல்லப்பட்ட 

பர்வதத்துக்கு வந்து, அங்கே ஏகாக் 

இறசித்தனப் ஸ்ரீ ஹரியை ஆராதனஞ் 

செய்துகொண்டு ஊர்த்துவபாகுவாய் 

மகரகிஷ்டையிலிருக்து, சமாகதெ௫த்த 

னாய் பிரம பாரஸ்துதியைச் சேவித்து 

வந்தான்.” என்று சந்திரன் சொல்லக் 

சந்திரனைப் 

: மகாத்மாவே | 

கேட்டுப் பிரசேதசர்கள், 

பார்த்து, கண்டு 

மகாரிஷி ஸ்ரீம் நாராயணன் திருவுள 

முகக்கும்படி, செய்த ௮ந்தப் பிரமபார 

ஸ்துதியை அறிய விரும்புகின்றோம், 

விசதமாகச் சொல்ல வேண்டும் '' 

என்று கேட்க, சந்திரன் சொல்லு 

இருன்:-- 

(முடிவில்லாகதும் தாண்டக்கூடா 
தீதும் காமக்குரோத மோகா இமி
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இமிங்கலங்களாலே பய்ங்கரமுமான | களுமாகி) காரிய காரண ரூபமாகக் 

சமுூசார சாகரத்தைக் கடப்பதற்கு காணப்பட்டுக் கொண்டு, சுவாபாவி 

ஒரு தெப்பம்போலிருப்பவனும், அதற் கங்களும் அனந்தங்களஞுமான ஞான 

குப் பரமமான முடிவா யிருப்பவனும், | பல ஐசுவரிய வீரிய சக்தி தேஜ Fa; 

உபதேச பரம்பரையினாலே அறியப் Pou வாச்சல்லிய சவுரிய தயிரியாதி 

பட்டவனும், அளவற்ற எசத்தியுள் | சகல கலியாண குணங்களுக்கும் 

ளவனும், தேசகால வஸ்.துக்களினாலே ஆ௫ரயனாூக் கிரியா சொருபங்களா 

பரிசீ சேதிக்க வொண்ணாதவலும், லேயும் காத்துரு சொருபங்களாலே 

நிறைவுபெருத கர்மாதிகளைத் தன் | யும் சேதனா சேதனங்களை யெல்லாம் 

இருநாம ஸங்€ர்த்தனத்தினலே நிறை ரட்சித்து வருகிறான். வேதங்களுக்கு 

வேற்றுகறவலும், பிரம்மாதிகளான ௮இபதியும், வேதவேதாந்தங்களினாலே 

சகல ஆத்மகோடி.களுக்கும் மேற் அறியப்படுகிறவனும் வேதங்களும் 

பட்டவனாப் காரணமாய் நிரதிசய வேதார்தங்களும் மற்றுமுள்ள சமஸ்த 

ஆனந்தரூபனய் இருக்கிறவனும், பிரம் | சாஸ்திரங்களும், அந்த ஸ்ரீ விஷ்ணுவே 

மாதிகளைப்போலே கால வசத்திலே | யல்லாமல் வேறில்லை. சாஸ்திரசென்னி 

யகப்படாமல் சகல சத்திகளோடு | யம் விவேக சென்னியமென்று சொல் 

கூடி. நித்தியமாய்த தேசோமயமாய் | லப்பட்ட இரண்டுவித ஞானமும், 

முதல் வேதபிரவாத்தகனை பிரமர 

வும், ஸ்மிருதி பிரவாத்தகரரன மனு 

மூதலானாரும், இந்த ௮ச்சுதனே. அப 

க்ஷயாதி தோஷங்களை யடையாமல் 

e
e
e
 

விளங்குகிற இவ்விய மங்கள விக்கிரக 

  

முடையவஞய் முக்கிய பிரயோஜன | 

மான ஆனந்த ஸ்வளூபியாய் இருப்ப | 

வனும், பிரதானத் தக்கு முடிவிட | 

மாயும் வேத வைதிகங்களைப் பரிபாலிப் | ஜனன ரகிதமும், அட்சரமும், நித்திய 

பவனாயும், பிரதானமும் வேணும் பிர | முமான பரப்பிரமம் அந்த ஸ்ரீ விஷ் 

ளயகாலத்திலே லயமடைகிற ஸ்தான | ணுவே. அந்தப் பிரமமே பக்த பரி 

மாயும், எல்லாவற்றிற்கும் கலப்புண் | பாலனார்த்தமாக இந்தப் புருஷோத் 

டாகாம லிருக்கும்படியாய் ஏற்பட்ட | தம க்ூஷேத்தரத்தலே சகல கலி 

அணையாயும், முத்தியடைந்தவர்களுக் | யாண குணங்களும் பூரணமாய் 

கும் மேற்பட்டவனென்௮ சொல்லும் விளங்கும்படி. இந்த புருஷோத்தம 

படியான காரணத்துவ சேஷித்தூ னென்கிற அர்ச்சாளுபியாய்த் திருவவ 

வங்களை யுடையவஞனாயும், பிரபஞ்சத் | தாரஞ்செய்தருளி விளங்கா நின்றது. 

அக்குப் பரியவசானமான காலத்துக் | ஆகையால் அவனை ஸளேவித்துச் ந் 

கும் பரியவசான ஸ்தானமாயும் இத்துச் சரணமடைந்து நிற்இுற அடி. 

ஆகாச முதலான விபுத் திரவியங்களை யேனிடத்திலே சத்சிரியா யோக் 

யும் நிறைப்பவனாயும், சகலமான ரக்ஷ | களுக்குப் பங்கம் வரும்படி, யுண்டா 

கர்களுக்கும் ரக்ஷகனாயு மிருக்கிற ஸ்ரீ | யெ ராகத்துவேஷ லோப மோகா 

விஷ்ணுதேவனே, ஜகத்துக்குக் காரண | துர்க்குணங்கள் சாக்தமாகக்கடவன”' 

மான விராட்புருஷனும், அவனுக்குக் | என்று, இந்தப்படி, கண்டு மாமுனி 

காரணமான அகக்காரமும், அதற் | பரமமான பிரம பாரஸ்துதியைச் 
குக் காரணமான மகத்தத்துவமும், | ஜெபஞ்செய்து, கேசவனை ஆராஇத் 

அதற்குக் காரணமான பிரஒருதியும், | துச் சித்திபெற்றுப் பரமபதத்தக்குப் 

இத் தத்துவங்களின் முக்ய காரியல் | போனான்,  
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அ௮துகிற்க, மாரிஷையென்று சொல் 
லப்பட்ட இந்தக் கன்னிகையினு 

டைய பூர்வஜன்ம விர்த்தாந்தத்தைச் 

சொல்லுகிறேன் கேளுங்கள். இதைச் 

சொல்லுவதினாலே எனக்குப் பெரிய 

காரிய இத்தியும், கேட்பதினாலே உங் 

களுக்கு மேலான பலூத்திய முண் 
டாம். தரு கர்ப்பத்திலே சனித்த 

இந்த மாரிஷை பூர்வ ஜன்மத்திலே 

ஒரு ரரஜாவுக்குப் பத்தினியாக இரு 

ந்து புத்தரனில்லாதே பாலியத்திலே 

வைதவியத்தை யடைந்தாள். பின்பு 

பத்தி விசுவாசத்துடனே ஸ்ரீமர் நாரா 

யணனை யாராஇித்துக்கொண்டு வந் 

தாள். அந்த எம்பெருமான் இருவுள்ள 

முவந்து பிரதபட்சமாய் அந்த ஸ்திரீ 

(பெண்ணே | உன 

கீசு அபீஷ்டமான வரங்களைக் கேள்” 

என்று நியமித்தருளினன். அந்த ராஜ 

பத்தினியும் ஸ்வாமியைப் பார்த்து, 

ஸ்வாமி | அடியேன் பாலியத்திலே 

வைதவியத்தை யடைந்து சந்தானமில் 

லாதே யிப்படி.ப்பட்ட துர்த்தசையோ 

டிருக்கிறேன். எனக்கு இந்த ஜன் 
மம் விணாய்ப்போயிற்று, இனிமே 

அன்னுடைய கிருபா கடாக்ஷத்தினா 

லே அடியேனுக்கு ஜன்ம ஜன்மங்களி 

லேயும் சர்வஜகத் பூச்சியகளான புரு 

ஷார்களும்) சதுரமுகனுக்குச் சமான 

மான புத்திரனு முண்டாகவேண்டும், 

ஓ அதோக்ஷஜனே! அடியேனும் சகல 
ஜன இருதயானந்தகரமான சவுந்தரிய 

விலாசங்களினாலே பிரகாசித்துக்கொ 

யைப் பார்த்து, 

ண்டு ௮அயோகிசையாக ஜனிக்கவேண் 

டும். இருபைசெய்து இவ்வரங்களைத் 

தரவேண்டும்' என்று பிராரத்இத்துப், 

பிரணாமஞ்செய்தாள். அபீஷ்டவரத 

னும் பரமேசுவரனும் தேவதேவனு 

மான ஹிருஷிகேசன், தண்டமிட்டுக் 

Gog நிற்கிற ௮ந்தப் பெண்ணைத் 

தன் ஹஸ்த பதுமங்களினாலே யெடு 

கண்டு சரித்திரமும் தக்ஷ வமிசமும் 
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தத; பெண்ணே | உனக்கு வேறொரு 

ஜன்மத்திலே பிர௫த்தியும் இரத்தியு 

முடையவர்களாய், மஹாவுதாரகுண 

முடையவரரன பர்த்தாக்கள். பத்துப் 

பேருண்டாவார்கள். மஹாத்மாவாயும் 

பலபராக்கரம சம்பன்னனாயும் பிரம 

சமானனாயுமுள்ள புத்திரன் 

டாய், இரிலோகமும் நிறையும்படி. 

உண் 

யான சந்தானத்தை யுடையவனாய், 

௮னேக சத வம்ஸவ்களுக்குக் காத்தா 

வாயிருப்பன். நீயும் ௮திமனோகரமான 

ரூபலாவண்ணியாதி சழ்கூணங்களு 

டையவளரய்ப் பதிவிரதையாயும் 

அயேனிஜையாயும் சகல ஜனங்களுக் 

கும் இருதயாகந்த முண்டாகும்படி. 

யிருக்கக் கடவாய்” என்று அருளிச் 

செய்து, முகுந்தன் அந்தர்த்தான 

மானான். 

இப்படி. ஸ்ரீம் சாராயணனுடைய 

இருபையினாலே அபீஷ்டவரங்களைப் 

பெற்ற ௮ந்த ராஜபத்தினி இப்போது 

மாரிஷையாய் ஜனித்திருக்கிராுளாகை 

யினாலே, இந்தக் காந்தாமணியை நீங் 

கள் பிரதிக்ரெடயுங்களென்௮ சந்திரன் 

சொல்லக்கேட்டு, பிரசேதசர்கள் கோ 

பத்தைவிட்டுச் சாந்த இத்தர்களாய் 

விருட்சங்களும் ௮க்தக் கன்னிகை 

யைக்கொடுக்க, பிரஇகிரஇத்து விவர 

கஞ் செய்துகொண்டு வாழ்க்திருந்தார் 
கள். பின்பு அந்த ஸ்திரீயிடத்திலே 

அந்தப் பிரசேதச பதின்மராலேயும் 

மகானுபாவனான தக்ஷப் பிரசாபதி 

ஜனித்தான். இவனே பூரவத்திலே பிர 

மாவினுடைய தகஷிணாங்குஷ்டத்திலிரு 

ந்.து ஜனித்திருந்தான். மகா தவசியான 

அந்தத் தட்சப்பிரசாபதி பிரசைகளைச் 

சிருஷ்டிக்க நினைத்து, சரங்களும் ௮௪ 

ரங்களும் துவிபாதங்களும் ச.தர்ப் 

பாதங்களுமான ஜந்து ஜாதங்களைச் 

சிருஷ்டித்துச் சதுர்முகனுடைய ஆக்க
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ஊயைப் பரிபாலனஞ்செய்தான். ௮ சந்தேகப்பட வேண்டியதில்லை. பூர்வ 

தச் செய்தியை சவிஸ்தாரமாகக் கே காலத்தில் வயதைப்பற்றி பெரியவன் 

ளும். தட்சன் ஜம்பது பெண்களைப் | சிறியவன் என்கற எற்பாடுகளு 

பெற்று, அ௮வர்களிலே தருமனுக்குப் மில்லை. தவத்திஷலேயும் ஞானத்தின 

பத்துப் பெண்களையும், காசிபருக்குப் | லேயும் ௮திகமானவர்களே மூத்தவர் 

பதின்மூன்று பெண்களையும், சந்திர | என, மயித்திரேயர் :பிரமரிஷி சிரேஷ் 

னுக்கு காலகிர்ணய சமர்த்தர்களான டே! தேவ தானவ கந்தர்வ பன்னக 

இருபத்தேழு பெண்களையுவ் கொடுத் | 

தான். அந்தப் பெண்களினிடத்திலே 

தேவதயித்திய தானவ புசங்க கந்தாவ 

௮ச்சரோகணங்களும் தேவர்களும்: 

ஜனித்தார்கள், 

| 

ராகூசாதிகளுடைய வுற்பத்திக் இர 

மம் சவிஸ்தாரமாகசீ சொல்லி யருள 

வேண்டுமென்று கேட்க ஸ்ரீ பராசரர் 

சொல்லுகின்ருர். 

கமலாசனனுடைய நியோகத்தி 

னாலே முன் தக்ஷன், தேவரிஷி கந்தர்வ 

௮௬ர பன்னகாதி பூதங்களைத் தன் 

— : - | சங்கற்ப மாத்திரத்தினாலே இருஷ்டி.த் 
ப் பூர்வ காலத்திலே தவம் ன் தி 

ye en ௮ . ட பறி | 2ரன். அவைகள் அபிவிரத்தி யாகாதே 

௫55 சன் a | நசித்துப் போகக்கண்டு, ௮வன் திரும் 

மயித்தரேயரே! ௮த முதலாகத் 

தான் பிரசைகள் ஸ்திரீ புருஷ சங்க 

மத்தினாலே ஜனித்து வருகின்றார்கள். 

  

சன சங்கல்பங்களினாலே சந்தானவ் ; . ச 
ட பியும் பி ௪ செய்கி 

களை யுண்டாக்கி வந்தார்கள், என்று Ee EE OP SS PB DOTS 

சொல்ல, மயித்திரேயர் ஸ்ரீ பராசர 
ஆலோசித்த ஸ்திரீ சங்கமத்தினுலே 

முனியைப் பார்த்து, க 
பிரசைகளைச் இிருட்டிக்க வேண்டு 

மென்று யத்தனஞ் செய்து, வீரணப் 

பிரசாபதிக்கு மகனான அக்கினி 

யென்கிறவளைப் பாணிக்கிரகணஞ் 

செய்துகொண்டு, அவளிடத்திலே 

ஐயாயிரம் பிள்ளைகளைப் பெற்றான். 

பூர்வத்திலே தட்சன் பிரமாவினுடைய 

வலது பாதத்தின் கட்டைவிரலிலே 

ஜனித்தானென்று கேட்டி ருக்தேனே, 

இப்போது பிரசேதசர்களாலே ஜனித் 

தானென்று சொல்லுடுதீர், இந்த 

விஷயம் சந்தேமாயிருக்கிறது, சந்திர 

னுக்குப் பாட்டை தட்சன் திரும்பி 

அவனுக்கு எப்படி மாமனானான் 

என்௮ கேட்க, ஸ்ரீ பராசரர் அருளிச் 
செய்கின்ரார். 

அவர்கள் அரியசுவர்க ளென்கஇறழ காம 

தேயத்திலே பிரசித்தவராக, பிரசா 

விருத்தி செய்ய யத்தனித்திருந்தார் 

கள். அப்படியிருக்கிற அவசரத்திலே 

பிரியவசனம் பேசக்கற்ற காரதமுனி 

வர், அவர்களிடத்திற்கு வந்து சொல் 
உத்தமனே | சகல பூதங்களுக்கு | ஓுகன்றார் 2 **அரியசுவர்களே | பிரசா 

முற்பத்தி நாசங்கள் நித்தியமான தினா ; சிருட்டி. செய்ய நினைத்த நீங்கள் ஒரு 
லே, இவ்வியக் கயொனமுடையவர்க | காரியத்தை முன்னதாகச் செய்ய 
ளான முனீந்திரர்களுக்கு இவ்வாத்தத் | வேண்டும். அதாவது, பூமியினுடைய 
தில் சந்தேகம் உண்டாவதுமில்லை. | விஸ்தாரமும் தணிவும் உனனதமும் 
அவர்கள் மயங்குவதுமில்லை. தக்ஷன் | அறியவேண்டும். நீங்கள் பாலியர்க 
முதலான சகல தேவரிஷி கணக்க | ளாகையால் அறிய மாட்டீர்களே 2? 
ளும் யுகந்தோறும் பிறந்து லயத்தை | இப்படி.யானால் நீங்கள் பிரசைகளைச் 
யடைந்து வருவார்கள். ஆகையால் ! இருட்டிக்தெது எப்படி? தடையில்லா 
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Dd எங்குஞ் செல்ல வல்லவர்களான 

நீங்கள் பூமியின் உயரமும் ௮அதோபாக 

மும் பாரிசமுமான பூமியின் அளவை 

ஏன் அறியாமலிருக்இறீர்கள்??? என்று 

சொல்ல, அரியசுவர்கள் பூமிபரிமா 

ணத்தை யறிந்துவருகிறோம்”” என்று 

நான்கு தஇிக்கிலும்போய்சீ சமுத்திரத் 

இலே போன நதிகளைப்போலே இது 

வரையிலும் திரும்பிவராமலே யிருக் 

இன்றார்கள். இப்படி. அரியச வர்கள் 

நாசமடைந்ததை பிராசேதசனான தட் 

சன் கேட்டுத் இரும்பியும் வீரணடுத்திரி 

யான அடிக்கினியி னிடத்திலே ஆயிர 

மக்களைப்பெற்றான். அவர்கள் Fuerr 

சுவாகளென்று பேருடையவர்களாய் 

பிரசா சிருட்டி செய்ய நினைத்திருக்கற 

அவசரத்திலே நாரதர் வந்து முன் 

சொன்னதுபோலே அவர்களோடு 

சொன்னார். அவர்கள் :₹ராரதர் சொன் 

னது சரிதான்” என்று ஒருவருக்கொரு 

வர் பேசிக்கொண்டு தங்களுடைய 

சகோதரர்களான aa QT BOT 

போன மார்க்கத்திலே போய்ப் பூமி 

பரிமாணத்தை யறிந்துவந்து பின்பு 

பிரசை களைச் 

நினைத்து, முதற்போனவாரகள் போன 

சிருட்டிப்போமென்று 

மார்க்கத்திலேபோய்ச சாகரங்களிலே 

புகுந்த நதகளைப்போலே இதுவரையி 

அச் திரும்பிவராதே போனார்கள். 2g) 

முதலாகத் தாரதேசகதனனை சகோ 

தரனைத் . தேடிக்கொண்டு ஒருவன் 

ஆனதி 
னாலே பிராக்கிெயனானவன் அப்படிச் 
போனால் நாசமடைவான்)7 

செய்யலாகாது. 

அப்பால் தக்ஷன் சபளாசுவர்களும் 

நாசமடைந்தது கேட்டு மனதில் கோப 

மூண்டவனா௫, “நீ எங்கும் நிலைபெரு 

மல் திரிகிறவனாப்ப் போகக் கட 

வாய்" என்று நாரதனைச் சபித்தான். 

திரும்பியும் பிரசா இருட்டி. செய்ய 

10 

நினைத்து, அ௮டிக்கினியி னிடத்திலே 

௮றுபது பெண்களைப் பெற்றான். அவர் 

களிலே தருமனுக்குப் பத்துப் பேரை 

யும், கர௫ிபனுக்குப் பதின்மூன்று 

பேரையும், சக்திரனுக்கு இருபத்தேழு 

பேரையம், அரிஷஒட்கேமிக்குண நரலு 

பேரையும், வெகுபுத்திரனுக்கு இரண்டு 

பேரையும், அவ்கிரசுக்கு இரண்டு 

பேரையும், பிருசாசுவனுக்கு இரண்டு 

பேரையுமாகக் கொடுத்தான். முதல் 

பத்துப் பெண்களரகிய அருந்ததி, 

வ௬, ஜாமி, லங்கை, பாணு, மருத்வதி, 

சங்கல்ப்பை, முகூர்த்தை, சாத்தியை, 

வி௬வை என்று சொல்லப்பட்ட கன் 

னிகைகளை தருமன் விவாகஞ் செய்து 

கொண்டு விசுவை யென்கிறவளிடத் 

சாத்த 
சாத்தியா களையும், 

இல் விசுவதேவதைகளையும், 

யையினிட த்தில் 

மருத்வதியினிடத்தில் மருதீவந்தர்களை 

யும், வசுவினிடத்தில் வசுக்களையும், 

முகூர்த்தையிடத்திலே முகூர்த்தர்களை 

யும், பானுவினிடத்திலே பானுக்களை 

யும், ல 
சுகோஷனையும், 

லங்கையெணன்டுறவ ஸிடத்திலே 

ஜாமியினிடத்திலே 

நரகவிதி யென்டிற திவ்யமார்க்க அபி 

அருக்ததியி 
னிடத்தில் பூமியைச் சேோர்த வஸ்து 

மானி தேவதையையும், 

கள் முழுமையையும், சங்கல்ப்பையி 

னிடத்திலே எல்லாவற்றையும் பற் 

றின சங்கல்ப்ப னென்கிறவனையும் 

பெற்றான். 

அவர்களில் ௮பசரமான பலமும் 

தேஜ-௯ மூடையவர்களாய் விளங்கு 

கின்ற அக்கினி முதலான வச௬க்களு 

டைய வமிச விஸ்தாரத்தை விசத 

மாகச் சொல்லுகின்றேன் கேளும், 

ஆபன், துருவன், சோமன், தருமன், 

அனிலன், அனலன், பிரத்இயூஷன், பிர 

பாசன் என்னு காமதேயமூடைய வ௯ 

க்கள் எட்டுப்பேர். அவர்களுக்குள்
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ளே ஆபனுக்கு, வைஸ்தப்த்தன் இர ! ளாடப் பிரமசரியத்தோடு உலகமெங் 

மன் சராந்தன் துனி என்கற பிள்ளைக : கும் சஞ்சாரம் பண்ணிக்கொண்டி ருக் 

ளுண்டானார்கள். அுருவனுக்கு, ௪கல தாள். பின்பு ௮வள் வ௬க்களில் எட் 

லோகங்களையுஞ் செலுத்துகிறவனைனை ; உரவனான பிரபாசனுக்குப் பத்தினி 

காலன் உண்டானான். சோமனுக்கு i ur, விசுவகார்மாவைப் பெற்ராள். 

வாரசீச னென்“ற தசயனுண்டானான். | அவன் விசித்திரவ்களான அகேக 

அவனாலேதான் சகல ஜனங்களுக்கும் | சிற்ப கர்மங்களை யறிந்தவனாப் தேவ 

வர்ச்சல் என்ற ஒருவித பிரகாச | தைகளுக்குத் தச்சனா,, AG5E Ba 

முண்டாகின்றது. தருமனுக்கு, மனோ | வியாபரணங்களையும் விமானாதிகளையும் 

கரை யெணன்டஇறவ ளிடத்தில் இரவி ; நிருமித்தான். அவன் செய்த சிற்பங் 

ணன் உதவகன் சூரன் பிராணன் | களில் சிலவற்றை யறிந்துதான் பூலோ 

ரமணன் என்ற சூமாரர் உண்டா | கத்திலுள்ள ஜனங்கள் வேலைசெய்து 

னார்கள். அனிலனுக்குச் சிவையென் ; பிழைக்கிழுர்கள். மேலும் அர்தப் 

இற ஸ்இிரீயினிடத்தில், புரோசவன் | பெண்ணரசினிடத்தில் ] அஜைகபாத, 

௮விக்கியாதகதி என்த இரண்டு | Br i145 Bohwsesr , துவஷ்டா, ருத்தி 

புத்திரர் உண்டானார்கள். * ௮னல | ரன் என்கிற நான்கு குமாரர் பிறக் 

னுக்கு, காணற் புதரிலே குமார | தார்கள். அவர்களுள் துவஷ்டாவுக்கு 

னென்று சொல்லப்படுகிற ௬ப்பிர | விசுவரூப னென்கிற மகா தவசிபான 

மணியன் உண்டானான். அவனுடைய | புத்திரன் பிறந்தான். மகாபுத்திசாலி 

மு.துஇலிருக்.து சாகன், விசாகன், நைக | யான ருத்திரனுடைய அமிசமாய், 

। அரண் பகுரூபன் தரியம்பகன் விரு 

| ஷாகபி சம்பு கபர்த்தி ரைவதன் மிருக 

யன் இருத்திகைகளின் ஸ்தன்னிய வியாதன் Fracr கபாலி என்கிற 

பானஞ் செய்ததினே அவர்களுக் ( பதினொருவர் பிறந்து, efor என் 

கூப் பிள்ளையாக கார்த்தகேயனென் கிற பேசை யடைந்து, திரிலோகாதி 

இற பெயரையடைந்தான். பிரத்தி ! பதிகளாய் விளங்குகிறார்கள். இப்படி. 

யூஷனுக்குத் தேவல னென்கற மகா | இவர்களிலிருந்து அளவற்ற தேஜ 

ரிஷி ஜனித்தான். அவனுக்கு பொறு | ௬டையவர்களான நூறு பிள்ளைக 

மை யுள்ளவர்களாயும் மகா புத்திசாலி | ளுதித்தார்கள். 

களாயுமுள்ள இரண்டு மக்க ஞண் 

டானார்கள். அவர்களுள் ஒருவன் பிர அது அப்படியிருக்கக் கா௫ிபருக் 

கஸ்பதி, ௮ந்தப் பிரகஸ்பஇிக்குச் சகோ | குப் பாரியைசளான ௮இதி, இதி, தனு, 

தரியான ஒரு பெண்பிள்ளை யோக | ௮ரிஷ்டை, ௬ரசை, கஷை, ௬ரபி, வின 

மேஷன் என்டுந மூன்று பிள்ளைக 

ளுதித்தார்கள். அந்தச் சுப்பிரமணி 

இத்தியுள்ளவளாய் விரக்தியடைந்தவ ' தை, தாம்பிரை, கூரோதவசை, இளை, 
  

* அனலன் என்றால் ௮ச்டினி, ருச்.திரவீரியத்தை ௮க்கினி கைக்கொண்டு கங்கை 

யின் வழியாய் சாணற் புதரில் விட்டதனால், சுப்பிரமணியனை ௮கூனி புத்திரன் என் 
ps. சாகன் முதலானவர்களை சுப்பிரமணியனுடைய தம்பிசளென்றுஞ் சொல் 

வார்கள். 

ர இர்சால்வரும் ருத்.இிரமூர்த்திகள் தாம். ௮.ரசன் முதலான ஏகாதசருத் தரர் 
இம்மனுவர்த.ரத்தவர் என்றறிக, இவர்கள்: குமாரர்களும் ரத் திரரென்று சொல்லப் 
படுவார்கள்.
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கத்துரு, முனி என்னு நாமதேய 
முடைய பதின்மூன்று பேர்களுள், 

அதிதி என்பவளுக்கு, பூர்வத்திலே 
சாட்ச்ுவ மனுவந்தரத்தலே துஷி 

தார் என்று சொல்லப்பட்ட பன்னி 

ரண்டு தேவதைகள், வைவச்௬த மனு 

வந்தரம் வரும்போது நாமெல்லாரும் 

அதிதி காப்பத்த ஜனிக்கவேண் 

டும், அதனாலே சுிரேய ௬ண்டாம் 

என்றுசேர்ர் து ஆலோ௫ித்து நிச்சயித் 

அக் கொண்டபடி ஜனித்தார்கள். 

அவர்கள் இக்திரன், விஷ்ணு; அரி 
யமன், தாதா, துவஷ்டா, பூஷா, 

விவ௬வான், சவிதா, மித்திரன், வரு 

ணன, அ௮மி௬, பகன் என்று பெய 

ருடையவர்களாய்த் தவாதசா தத்தர் 

என்று சொல்லப்படுவார்கள். இப்படி. 

யாகச் சாட்௬ஷ மனுவந்தரத்திலே 

அஷிதர் என்று சொல்லப்பட்ட தேவ 

தைகள், வைவச்சுத மனுவந்தர த்திலே 

ஆதித்திய என்று சொல்லப்பட்டார் 

கள். சந்திரனுக்குப் பாரியைகளான 
௮௬ வனிமுத லிருபத்தேழு பேருக்கும் 

மிகுந்த கரந்தியுள்ள மக்களுண்டா 
னார்கள். அரிஷ்டநேமி பத்தினிகள் 

நரலுபேருக்கும் பதி பிள்ளைகள் 

உண்டானார்கள். பெகுபுத்திரனுக்குப் 
பத்தினிகளான இருவ ரிடத்திலும் 

காற்று, வெய்யில் மழை, தூரப்பி 

க்ஷம், இவற்றிற்கு ஏதுக்களாய், கபில 

வர்ணமும் இரத்தவரணமும் அரித்திரா 

வர்ணமும் நீலவர்ணமுமுள்ள நான்கு 
மின்னல் உண்டாயின, ௮ங்கிரசக்கு, 

பிரமரிஷிகள் துதிக்கத்தக்க மேன்மை 

யையுடைய பிரதியங்கிரசங்க ளென் 

இற மந்திரங்க ளுதித்தன. பிருசா௬வ 

னுக்கு, இவ்விய ௮ஸ்திரங்கள் பிறந் 

தன. இந்தப்படி. கல்பாதி காலத்திலே 

யுண்டான முப்பத்து மூன்று கோடி. 

தேவதைகளும், சூரியன் தனந்தின 
முூதயமா௫ ௮ஸ்தமிப்பதுபோலே ஓவ் 

  

வொரு மனுவந்தரத்திலும் பிறந்து 

கொண்டே வருவார்கள். இவர்கள் 
Fu இச்சையின்படி. பிறப்பவர்கள். 

திதி யென்பவளிடத்தில் காசிபருக்கு 

வெல்லக்கூடாத  ஹிரணியகூபுவும் 

இரணியாக்ஷனும், விப்பிரசித்தயென் 

இற ராக்ஷ்தனுக்குப் பாரியையான 

சிம்மிகை யென்ற கன்னிகையுஞ் 
அவர்களில் இரணிய 

க௫ிபுவுக்கு அனுகிலாதன், ஹிலாதன், 

பரமதார்மிகனான பிரகலாதன், சம்கி 

லாதன் என்கிற கான்கு பிள்ளைகள் 

பிறந்து 

தயித்இய வமிசத்தை அபிவிர்த்தி யாக் 

கனார்கள். 

ஜனித்தார்கள். 

பலபராக்இரம சாலிகளாப் 

அவர்களிலே பிரகலாதன் 

ஜிதேந்திரியனும் சர்வபூதசமனும் மகா 

பாகவதனுமாய் 

னிடத்தில் பரமமான பத்திசெய்து 

ஜகத்திலே பிரசித்தனானான். 

ஸ்ரீம் நாரரயண 

கேளும் முனிவரே தயித்தியரரஜ 

னை இரணியகசிபுவினுடைய ஆக்கி 

Crile அசுரர் கொளுத்தின ௮க் 

இனியும் ஸ்ரீவாசுதேவன் இருதயகம 

லத்திலே வ௫த்திருக்ததனாலே அந்த 
மகாத்துமாவான பிரகலா தாழ்வா 

னத் தகக்கமாட்டாதே போயிற்று. 

அந்த மகானுபாவன் பாசங்களினாலே 

கட்டப்பட்டு மஹார்ணவ மத்தியத்தி 

லிருந்து அசைந்தபோது, ௮நேக மலை 

களுங் காடுகளும் நெருங்கின. பூமண் 

டலமும் நடுங்கிற்று, எங்கும் எம் 

பெருமானையே பாவித்துக் கொண் 

டிருந்த படியினுலே அந்த மகாத்து 

மாவினுடைய சரீரத்தைப் பருவதம் 

போலே கடினங்களாய் அசுரேந்திர 

னாலே பிரயோிக்கப்பட்ட நானாவித 
ஆயுதங்களும் பேதிக்க மாட்டாதே 

' போயின. இரணியகபு ஏவின விஷாக் 
.இனிச்சுவாலைகள் சொலித்துக்கொண் 
டிருந்த சர்ப்பங்கள் ௮ந்த மகாத்துமா
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வைப் பீடிக்கமாட்டாதே போயின. 

அந்த மகரபாகவதன் பர்வதங்களினா 

லே ௮முக்கப்பட்டபோ திலும் ஸ்ரீவிஷ் 

ண ஸ்மரணமாஇிற கவசத்திலே காக் 

கப்பட்டு மரணமடையாமற்போனான். 

சொர்க்க லோகத்தி லிருந்து இர 

ணியக௫பு அதியுன்னதமான விடத்தி 

னின்றும் ழே தள்ளினபோது அந்த 

மகா புருஷனைப் பூதேவி ஏந்தி யெடுத் 

துக்கொண்டாள். இரணியகசிபுவி 

னாலே ஏவப்பட்ட சம்சோஷகனென் 

இற வாயுவானது மதுசூதனன் இருத 

யத்திலிருந்ததனாலே ௮ந்த மகானுபரவ 

னிடத்திலே புகுந்து காசமடைந்து 

போயிற்று, தஇிக்கஜங்க ளெல்லாம் 

இரணிய கூபுவின் உத்தரவினாலே 

அந்தப் பாகவதன்மேல் ஏவப்பட்டு 

வசக்ஷஸ்தலத்திலே பாய்ந்து தந்தங்கள் 

ஓடி.ந்த மதமெல்லாம் க்ஷ்ணித்துப் 

போய்விட்டன. தயித்திய புரோகி 

தார்களாலே நிர்மிக்கப்பட்ட கிருத் 

தியைகள், கோவிந்த சரணாரவிந்தங் 

களிலே மனதைச் செலுத்தியிருக்கற 

௮ந்த மஹா யோந்திரனைப் பாதிக்க 

ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணம் 

| 
| 

[முத 

மாட்டாதே போயின. மஹா மாயா 

வியான சம்பர னென்கிற அசுரன், 

௮ப் புண்ணிய புருஷன்மேல் ஏவின 

அனந்த மாயைகளும் ஸ்ரீவிஷ்ணுவின் 

இருக்கையினால் விடப்பட்ட சக்கிரா 

யுதத்தினுலே சாம்பலாய் விட்டன. 

இரணிய கூபுவினுடைய சமையற் 

காரர் ஆலகாலமென்கிற மஹாவிஷத் 

துடன்கூடக் கலந்துவைத்த அன்னமா 

னு மாச்சரிய மில்லாதவனும் விகார 

ரகிதனுமான ௮ந்த மகா பாகவத 

ுதரத்திலே சாணமாய் விட்டது. 

சர்வபூதசமனும் சர்வபிராணி மித்தி 

ரனுமான :௮ந்த மகாத்துமா தன் சரி 

ரத்தைப் போலேபுச் தன் பிள்ளைகளைப் 

போலேயுஞ் பூதங்களையும் 

லாலனை செய்துவருவான். தாமாத்து 

மாவாய்ச் சத்திய சவு௪ சமதமாதி 

ச.ற்சுணங்களுக் கெல்லாம் இருப்பிட 

மாய் விளங்குகிற ௮ந்த மகானுபா 

வன் ஜகத்திலே ஞானானுஷ்டான சம் 

பன்னரான சத்புருஷர்களுக் Caw 

லாம் உபமானமாய்ப் பிரசுத்தியடைந் 

திருந்தான். 

FEN 

பதினைந்தாமத்தியாயம் ழற்றிற்று. 

- 

பதினாறாம் அத்திமாயம் 

பிரகலாத சரித் திச பிரசினம் 
ee Ee hee 

இப்படி. பராசரர் சொல்லக் கேட்டு 
மயித்திரேயா;, முனிவரே! மனு வமி 

சத்திலே பிறந்த உத்தானபாதன் 

அருவன் முதலான மகாராஜாக்களு 

டைய சரித்திரங்களையும் அனாதி புருவ 

னன ஸ்ரீ விஷ்ணுவே ஐகத்காரண 
மான பிரம்மம் என்கிற ௮ர்த்தத்தை 

யும் விவரமாகக் கேட்டறிந்தேன். 

ஆனால் தயித்திய புங்கவனான பிரகலா 

தாழ்வானை அக்கினியும் ஆயுதங்களும் 

தூக்க மாட்டாமற் போய்விட்டன 

வென்றும், பாசபத்தனாய் சமுத்திரத் 

திலே இடந்த ௮ந்த மகாத்துமா 

அசைந்தவுடனே பூமண்டலமும் நடுங் 

இப் போயிற்றென்றும், சமாகித சித்த 

னான அந்தத் தயித்தியோத்தமன் பரு 
வதங்களினாலே அ௮முக்கப்பட்டபோ 

தும் மரணமடையா இருந்தா னென்



லட்சம்] பிரகலாத சரித்திர ப்ர்னெம் 
  

௮ம், இப்படி. வெகுவிதமாய் அந்தப் 
பிரகலா தாழ்வானுடைய மகத்துவத் 
தை தேவரீரே புகழ்ந்தருளினதனாலே 
தத்துவ ஞானமும் பகவத் பக்தியு 
முடைய அந்த மகானுபாவனுடைய 
ஒப்பில்லாத சரித்திரத்தைக் கேட்க 
விரும்புசின்றேன். அந்த மகா தராமிஷ் 
உடனை அசுரர் ஆயுதங்களினாலே ஏன் 
புடைத்தார்கள் ? பாசங்களினாலே 
கட்டிச் சமுத்திரத்திலே ஏன் போட் 
டார்கள் ? பருவதங்களினாலே அவரை 
ஏன் துவைத்தார்கள்? அவாமேல் 
மகா சர்ப்பங்களை ஏன் கடிக்கவிட் 

டார்கள் 2? இக்கஜங்களைக் கொண்டு 
ஏன் அவரைத் துன்பப்படுத்தினா்கள்? 
உயரத்திலிருந்து ஏன் கீழே தள்ளி 
னார்கள் ₹ ஏன் அக்கினியிற் போட்டு 

எரித்தார்கள் 3 ௮௬ரன் அவன்மேலே 
சோஷணவாயுவை ஏன் விட்டான் 3 

தயித்திய புரோகிதர் #65 wars 

துமா மேலே இஒருத்தியையை ஏதுக் 

Cader? சம்பரன் அவரிடத்தில் 
அகேகமாயிர மாயைகளை எதுக்குச் 

செய்தான்? இரணிய கூபுவினுடைய 
சமையற்காரர் HUGS அன்னத் 

இல் விஷத்தை ஏன் வைத்தார்கள் 2 

அதை யவர் ஜீரணஞ் செய்துகொண் 

டார். என்றும் அருளிச் செய்தீரே, 
இவை முதலான அந்தப் பரம பாகவ 

தருடைய சரித்திரங்களை யெல்லாம் 
விசிதமாகக் கேட்க விரும்புகின்றேன். 

- இது விசேஷமான அர்த்தத்துக்குச் 

சூசகமா யிருக்கின்றது. ௮வர் இந்தச் 

| 

} 

செய்கைகளினாலே மரணமடையா 

திருந்தது ஆச்சரியமன்று. ஏனெனில் 

ஸ்ரீ முகுந்த சரணார விந்தங்களிலே 

இத்தத்தை நிலைபெறவைத்த மகாபாக 

வதனை. நிக்கிரஇக்க வல்லவன் ஜகத்தி 

லுண்டோ, இல்லையே. ஆனல் தாம 

பாராயணனாயும் ஸ்ரீ கேசவாராதனத் 

திலே ஆசத்தி யுள்ளவனாயும் தங்கள் 

குலத்திலே பிறத்தவனாபு மிருக்கிற 
அந்த மகானுபாவ னிட.த்திலே err 

பகைமை பாராட்டியது அதிசயமாக 

இருக்கின்றது. 
மாச்சரியமற்றவராய் விஷ்ணுபத்தரா 

யிருக்இிறவரிடத்திலே தயித்தியர் ஏன் 

துன்பக் 

தாமாத்துமாவாய் 

இப்படிப்பட்ட கொடிய 

உலகத்திலே 

சற்குண முள்ளவனாப் சா.துவாயிருக் 

இறவன் அன்னிய குலத்தஞனாலும் 

அவன் இறத்திலேயும் யாரும் இவ் 

வளவு கொடுமை செய்யமாட்டார் 

களே. ஸ்வகுலத்தானிடத்தில் செய்ய 

மாட்டார்க ளென்பதற்குக் கேட்க 

வேண்டுமோ. 

யாண குணங்க ளுள்ளவரும் தங்கள் 

களைச் செய்தார்கள் ? 

இப்படியிருக்ககீ கலி 

வமிசத்திற் பிறந்தவருமான Greer 

தாழ்வான் திறத்தில் ௮ச௬ரர் இப்படி 

செய்த காரணத்தை விசதமாக ௮ 

அந்தத் தயித் 
தியேசுவரனான பரம பாகவதனுடைய 

ளிச்செய்ய வேண்டும். 

பிரபாவமெல்லாங் கேட்க ஆசையா 

யிருக்கு, கஇருபை செய்து அருளிச் 

செய்யவேண்டும். 

பதினாறமத்தியாயம் ழற்றிற்று, 

-



பதினேழாம் அத்தியாயம் 

பிரகலாத சரித்திரம் 
௮0-00 

இப்படி.க்கேட்ட மயித்திரேயரைப் 

பார்த்து, பராசர முனீந்திரர், ஞான 

வானாயும் உதார சரிதராயு மிருக் 

இற பிரகலாதருடைய பிரபாவத்தைச 

சொல்லுசன்றேன் சாவதானமாய்க் 

கேட்மீராகவென்று தருவாய் மலர்ச் 

தருளுகனெரறார். 

பூர்வத்திலே மகா பல பராக்கிரம 

சாலியும் அதிதிபுத்தினுமான இர 

ணியகபு என்கறவன் கோரமான 

தவங்களினாலே பிதாமகனைச் சந்தோ 

ஆப்படுத்தி, அவரிடத்தில் ௮கேக 

வரங்களைப் பெற்று, கர்விதனாகித 

இரிலோகங்களையுஞ் சுவா தீனமாக்கிக் 

கொண்டு, இந்திரன் ஆதித்தன் வாயு 

அக்கினி வருணன் சந்திரன் யமன் 

முதலானார் செய்கிற அதிகாரங்களைத் 

தானே செய்துகொண்டு, யக்யெய் 

களிலே அவர்களுக்கான அவிர்ப் 

பாகங்களைத் தானே கைக்கொண்டு, 

மூன்று லோகங்களையும் ஏகாஇகார 

மாய்த் தானே ஆண்டுகொண்டிருக் 

தான். அப்போது புரந்தராதி தேவ 

தைகள் அந்த மகாசூரனுக்குப்பயர்அ; 

சொர்க்கலோகத்தை விட்டு, மனு 

வேகம் பூண்டு, பூமியில் சஞ்சரித்துக் 

கொண்டிருந்தார்கள். 

இவ்வண்ணம் இரணியகசிபு தரி 

லோக ராச்சியாதி பத்தியத்தினலே 

௮;இக கர்வமுற்றவனாப்ப் பொங்கி, 

கந்திருவர் தங்கள்பாட, சித்தசாரண 

பன்னகாதிகள் மிருதங்க கோமுகாதி 

வாத்தியங்களை வாசிக்க, வித்தியா 

தரர் ஜெயஜெய சத்தங்களினாலே 

அதிக்க, ௮பசர ஸ்திரீகள் நாட்டியங்   

சலாமயமும் அதியுன்னதமும் அதி 
மனோகரமுமான வுப்பரிகையிலே யிரு 

ந்துகொண்டு, மகா சந்தோஷப் பூரிப் 

போடு மதபானஞ் செய்துகொண்டு, 

மனதுக் இச்சையானபடி. போகங் 

களை யனுபவித்துக்கொண்டிருக்தான். 

அவனுக்குப் பிரகலாத னென்று 

சொல்லப்பட்ட குமார னுண்டாய், 

மகானுபாவனாய் இருந்தான். 

பாலியத்திலே உபாத்தியாயர் இருகத் 

இலே யிருந்து பாலியர் படிக்கவேண் 

அவர் 

டிய படிப்பைப் படித்துக் கொண்டி. 

ருந்து; 
னேகூட மத்தியயான பரவசனா யிரு 

ந்த தன்தகப்ப னண்டைக்கு வந்து, 

பாதத்திலே தண்டமிட்டு Berar. 

HSS Cra as oor மகாதேஜசோடு 

ஒருசாள் உபாத்தியாயருட 

விளங்காரநின்ற அந்தக் சூமாரனை 

யெடுத்துக் கொண்டு, சந்தோஷத் 

தோடு சொல்லுகிறுன்: குழந்தாய் 

இத்தனைகாளாய் ௮த௧ முயற்சியோடு 

உன்னுடைய குருவானவர் உனக்குச் 

சொல்லிக்கொடுத்த விஷயங்களிலே 

சாரமான ஒரு சுபாஷித்ததைச் சொல் 

௮, கேட்க விரும்புகின்றேன்” என்று 

சொன்னதற்குப் பிரகலாதாழ்வான், 

ஐயா நீர் 

சமாஇதூத்தனாகிச் சாரபூதமாக மனத 

லிருக்கின்ற சுபாஷிதத்தைப் படிக்க 

கட்டனையிட்டபடிக்குச் 

றேன் கேளும்” என்று சொல்ஓுகிருர், 

ஆதிமத்தியார்த ரகிதனும் அஜனுமாக), 

விருத்தியும் க்ஷயமு மில்லாதே சர்வ 

பூதார்தராத்துமாவாய், கிருஷ்டியாதி 

களுக்குக் காரணங்களான சகலத் 

அக்கும் காரணமாய், எப்போதும் 

கள் செய்ய, படி.கமயமும் அப்பிரக | ஆனர்த சொரூபமாய் விளங்குகிற



பிரகலாத சரித்திரம் 

uf அச்சுதனுக்குத் தண்டஞ் சமர்ப் 
பிக்கின்றேன்"" என்றிந்தப்படி படிக்க 
இரணியகசிப் அந்த வார்த்தையைக் 
கேட்டுக் கோபாவேசத்தினாலே கண் 
கள் சிவர்.து, உதடு அடிக்கப் பயக் 
கரமான ரூபத்தோடு குருவைப் பார் 
தீத; 4*ஓய் கெட்ட பிராமணனே! 
துர்ப்புத்தி யுள்ளவனே | நிசாரமும் 
சத்துருபட்ச ஸ்தோத்திர FB Sapir oor 
இந்தச் சுலோகத்தை இந்தப்பால 
கனுக்குச் சொல்லிக்கொடுத்து என்னை 
யவமானித்தாயே”' என்று சொல்ல, 
அதற்கு உபாத்தியாயன் அவனைப் 
பார்த்து, ((தயித்தயேசுரா | கோபம் 
வேண்டாம், உம்முடைய குமாரன் 
கானுபதேடித்த படிக்க 
வில்லை'” என்று சொன்னான். அது 
கேட்டு இரணியகூபு பிரகலாதனைப் 
பாரத்து, (குழந்தாய் பிரகலாதா | 
உபாத்தியாயன் தானிப்படி. யுபதே 
சிக்க வில்லையென்று சொல்லுகிறானே, 
மற்றை யார் உனக்கு இப்படிப் போ 
இத்தா? என்று கேட்டதற்குப் பிரக 
லாதன் தகப்பனைப் பார்த்து, (ஐயா 
எவன் சர்வ பூதங்கஞுடைய இருதய 

த்திலே இருக்கன்ருனோ அந்த ஸ்ரீ 
விஷ்ணுவே சகல ஜனங்களுக்கும் புத் 
தியைக் கற்பிக்கன்றவன். பரமாத்து 

விதமாகப் 

மாவான அந்தத் தேவனையல்லாமல் 

வேறு யார் கற்பிக்கிறவ னிருக்கன் 
முன்” என்௮ சொல்லக்கேட்டு, தயித்தி 

யேந்திரன் ௮வனைப் பார்த்து (தர் 

பு.த்தியுள்ளவனே! ஜக$கரனான என் 
முன்னிலையில் பயமில்லாமல் எவனை 

யோ அடிக்கடிப் பல விதமாகத் துக் 
கிருயே, 265 விஷ்ணுவென்கிறவன் 

யார?” என்றதற்குப் பிரகலாதன், 

எவனுடைய பரமார்த்த ஸ்வரூபம் 

இப்படிப்பட்ட தென்று சொல்லக் 

யோகர் திரர்களுக்குத் 
தயான கம்மியமாகவே இருக்குமோ, 

கூடாமல் 
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எவனாலே லோகமெல்லா முண்டா 

யிற்றோ, எவன் விசுவமயனா யிருக் 

கிறரானோ ௮ந்தப் பரமே௬ரன்தான் 

ஸ்ரீ விஷ்ணு என்தறியும்” என்று 

சொல்ல, இரணியன் சொல்லுஒருன் 

மூடா! யோகேசுரனாக நானிருக்கப் 

பரமேசுரனென்கிற பேர் வேரொரு 
வனுக்குண்டாமோ3? நீ நாச மாகிற 

த.ற்காகப் பலவிதமாய் என்முன்னே 

அன்னியனைத் ததிசெய்ஒருய்'' என்று 

சொல்ல, பிரகலாதன் “ss SCwers 

னே! பரப்பிரம பூதனான ஸ்ரீ விஷ்ணு 
வே எனக்கொருவனுக்கன்ற௮ு உமக் 

கும் 

நிலைப்படுத்துகிறவனும், சிருஷ்டி.க்கற 
வனுமா யிருக்கின்றான், ஆகையால் 

ஏன் கேரபிக்கிகீர், கோபத்தை விட் 
டுச் சாந்த சித்தராக இரும்'” என்று 
சொன்னதற்கு, இரணியன் “sire 

புத்தியான இந்தப் பாலகனுடைய 

இருதயத்திலே எவனோ ஒரு பாபகர்ம 

மூடையவன் பிரவே௫த்து மோகத்தை 
யுண்டாக்கனான், ஆனதினாலேதான் 
இவன் இப்படிப்பட்ட கெட்ட வார்த் 
தைகளைப் பலவாகச் சொல்லுகன் 
ருன்'' என்று சொல்ல, பிரகலாதன், 
(சர்வலோக வியாபகனான அந்த ஸ்ரீ 
மகாவிஷ்ண் என் ஸிருதயத்திலே 
மாத்திரமன்று, சமஸ்த லோகங்களி 
௮ம் வியாபித்து, நீர் நான் மற்று 

முள்ள சகலமான பேரையும் அந்தந்தக் 
காரியங்களில் பிரவே௫ப்பிக்கன்றான்"? 

என்று சொன்னதைக்கேட்டு இரணி 
யன், தன்டிட்ட விருந்த அசுரர்களைப் 
பார்த்து **துராத்துமாவான இந்த 

மூடனைக் குருவின் கிரகத்துக்குக் 

கொண்டுபோய் நன்ருப் சிஷிக்கும் 
படி. சொல்லுங்கள், எவனோ ஒரு 

துராத்துமா இவனுக்குச் சத்துரு பட் 
சத்தைத் துதிக்கும்படி, போஇத்தஇருக் 
இன்ரான்'' என்று சொன்னவுடனே, 

சகலமான பிரசைகளுக்கும்
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௮வ்வ௬ரா் ௮ந்த மகாதீமாவைக் குரு 

வின் ஒருகத்துக்குக் கூட்டிக்கொண்டு 

போய் விட்டார்கள். அவரும் அங்கே 

குருவுக்குப் பணிவிடை செய்து 

கொண்டு வித்தியாப்பியாசம் செய்து 

வந்தார். 

சிறிது காலஞ் சென்ற பிறகு இர 

ணியகபு தன்குமாரனை யழைப்பித்து, 

புத்தானே! ஏதாகிலு மொரு சுலோ 

கத்தைச் சொல்'' என்றுன். பிரக 

லாதாழ்வான் தகப்பனைப் பார்த்து 

எவனிடத்தினின் ௮ம் மூலப்பிரகிருதி 

யும் சமஷ்டிரூபனான கே்ஷத்திரக்கிய 

னும் உண்டானார்களோ, எவனிடத்தி 

னின்றும் சராசராதமகமான சகல பிர 

பஞ்சமும் ஜனித்த னவோ அப்படிப் 

பட்ட சர்வகாரணபூதனான ஸ்ரீவிஷ்ணு 

தேவன் கமக்குப் பிரசன்னனாகக் 

கடவன்'' என்கிற ச௬லோகத்தை ௮௬ 

ளிச்செய்ய) ௮நத அ௮சுபேசுவரன் 

கோபமூண்டவனாய் அங்கிருந்த ௮௬ 

ரரை நோக்கி “Os துராத்துமாவை 

வதையுங்கள், இவன் பிழைத்திருப்ப 

தனாலே பிரயோசன மொன்றாுமில்லை, 

இவன் ஸ்வபக்ஷத்துக்கு ஹாநி செய் 

இறவனாய்த் தலைப்பட்ட படியினாலே 

இக்குலத்துக்கு ஒரு ௮க்ினிபோலா 

யிருக்கன்றுன்'” என்று ஆக்கியாபித் 

தான். அந்தப் பேச்சைக்கேட்டு அந்த 

அசுரர் அகேகர்கூடி. நானாவித ஆயு 

தங்களை எடுத்தக்கொண்டு அவரை 

வதைக்கும்படி. எத்தனித்தார்கள், ௮ப் 

போது பிரகலாதாழ்வான் அருளிச் 

செய்கின்ரா£:-- 

(ஓ ௮ச௬ுரர்களே | உங்களிடத்திலே 

யும் என்னிடத்திலேயும் உங்களுடைய 

ஆயுதங்களிலேயும் ஸ்ரீமக்காராயணன் 

பரிபூரணனாய் எழுச்தருளி யிருக்கின் 

ரன் என்பது சத்தியம், இந்தச் சத் 

இியத்தினாலே உங்களாயுதங்கள் என் 

| | ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணம் 

  

[முத 

மேல் பாயாஇிருக்கக்கடவன"' என்று 

சொல்லக் கேட்டும், ௮வ்வசுரரெல் 

லாம் ஒன்றாய்ச் சோந்து தடி. கத்தி 

என்னால் சூலம் முதலான ஆயுதங் 

களினாலே வதைத்தார்கள். ஆயினும் 

பிரகலா தாழ்வான் அவைகளினாலே 

கொஞ்சமேனும் வேதனை யுருமல் 

விசேஷகாந்தி பொருந்தி விளங்கி 

@r. அப்போது இரணியகக$பு மக 

| 

5 

| 

  

னைப் பார்த்து, :4௮அடா தூர்ப்புத்தி 

யுடையவனே ! இனியாஒலும் சதீ 

துருவைத் துதி செய்வதி னின்றும் 

ஒழித்துவிடுவையானால் உனக்கு HU 

யங் கொடுக்கின்றேன். ௮திக மூடத் 

தன்மையை யடையாமல் சன்மார்க 

கனாயிரு”” என்று சொல்ல, பிரகலா 

தாழ்வான் **ஐயா | எவனைச் இிந்தித்த 

மாத்திரத்திலே பிறப்பு இறப்பு மூப்பு 
முதலான சமஸ்த பயங்களும் ஓடிப் 

போமோ, அப்படிப்பட்ட சகல பயங் 
களையும் போக்கடிப்பவனை அ௮னந் 

| gor என் இருதயத்திலே பிரகாகித் 

| துக் கொண்டிருக்க எனக்குப் பய 

மெங்கே யிருக்கிறது?” என்று 

சொன்னதற்கு, இரணியன் 

நாகங்களைக் கூப்பிட்டு 4 ஓ சர்ப்பங் 

। களே நீங்கள், மிகவும் தாப்புத்த 

யுள்ளவனாய்த் தாூாடக்கை பூண்ட 

இந்தப் பையனை விஷச் சுவாலைகள் 

மிகுந்த உங்கள் பற்களினாலே கடித்து 

war 

  

இப்போதே நாசமடையப் பண்ணுங் 

அதுகேட்ட தக 
) ட 

. ௬. . கன் முதலான கொடிய மகா சர்ப்பங் 

  

கள்” என்முன். 

கள் உக்கிரமான விஷங்களைக் ௧௧௫௮ 

சகல 
அவயவங்களிலும் கடிக்க, அந்த மகா 

| னுபாவர் ஸ்ரீ இருஷ்ணனிடத்திற் சத் 
| தத்தை நிறுத்தி யிருப்பதினாுலே ஆனந் 

தப் பரவசராகி, ௮ந்த மகா வுரகங்க 
ளாலே கடிக்கப்பட் டிருந்தும் தம் 
தேகத்தையே யறியாம லிருந்தார். 

கொண்டுவந்து ௮வருடைய



் லம்சம்] 

௮ப்பால் HOS பாம்புகள் இரணிய 
னிடத்திற் சென்று, மகாராசனே ! 

எங்கஞுடைய பற்க ளொடிந்தன 7 
முடியிலிருக்கு மிரத்தினங்கள் வெடிக் 
இன் றன? படங்களிலே மகா தாப 
மொன்றுண்டாயிற்று) இருதயமோ 
நடுங்குகின் றத இவ்வளவே யல்லா 
மல் ௮நீதப் பாலகனுடைய தேகத்த 
அள்ள தோலில் இஞ்சத்தாஇலும் 
சேதமுண்டாகவில்லை; ஆகையாலே 
எங்களிடத்திலே நீர் பிரசன்னராஇ 
இக்காரியத்தை யொழித்து, வேரொரு 
காரியத்தை எங்களுக்குக் கட்டளை 
யிடும்'” என்று சொல்லிக்கொண்டன. 

பின்பு இரணியக௫ிபு இக்கஜங்களைப் 
பார்த்து, (ஓ இக்கஜங்களே | ஒன்றோ 
டொன்று நெருங்கி ௮௧ கடினமர 

யும் உக்கிரமாயுமுள்ள உங்கள் தந்தங் 

களினாலே என் சத்துரு பட்சத்திலே 

கூடி வேறுபட்டிருக்கிற இந்தத் 

துராத்தமாவைப் பாய்ந்து சங்கரி 

யுங்கள், 

கனியே அரணியைத் தகஒக்குமா 

போலே தயித்திய சூலத்திலே ஜனித்த 

Qs அதமன் சுயகூலத்துக்கு விசை 

கரனாயிருக்கின்றான்”” என்று சொல்ல, 

உடனே இிக்கஜங்கள் அந்தப் பால 

கனைப் பூமியிலே வீழ்த்தப் பருவத ௪௧ 

saaGorr டொத்த தந்தங்களினாலே 

பாய்ந்து இடித்தன. 

விந்த சரணாரவிந்த விநியஸ்த மான௪ 

அரணியிலே ஜனித்த ௮க் 

பாயவே, கோ 

னானை அந்தப் பாலகனுடைய மார் 

பிலே பட்ட.இனைலே, அந்தத் இக்கஜங் 

களுடைய தந்தங்கள் முறித்து பொடி 

பிரகலாத சரித்திரம் 

மா
யா
வா
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யாய்ப் போயின. அப்போது 268 

மகாத்துமா * பிதாவை கோக, 

தயித்தயேசுவரனே | கடி. 
னங்களான திக்கஜங்கரஞுடைய தரச் 

வசீசிர 

தங்கள் பட்டுப் பொடியானது என் 

னுடைய பலத்தினாலே அன்று, சகல 

ஆபத்துகளையும் பாபங்களையும் காசஞ் 

செய்யவல்ல ஸ்ரீ ஜனார்த்தனனுடைய 

ஸ்மரணத்தின்பிரபாவத்தினாலே என்று 

நினையும்” என்னு சொன்னதைக் 

கேட்டு, கோபமிகுந்த  இக்கஜங்களை 

அப்பாத் போக்கு, ௮சுரர்களைப் பார் 

த்து, **தயித்திய்களே! பாரபகர்மனான 
இவனைக் 

மான மகா அ௮க்இனியை வளர்த்து 

கரலாக்கினிக்குச் சமான 

அதிலே போட்டுத் தடியுங்கள்”” என்: 

அரைத்து, காற்றை நோக்க, மாரு 

தனே! ௮நத மகா ௮கீகினியை மகாச 
சுவாலைகொண்டு சொலிக்கப்பண்ணு” 

அந்தத் 
தானவர்கள் அவ்வசுரேந்தினுடைய 

கட்டளையினாலே மலைபோல் விறசூ 

களைக் GNSS, 

என்று ஆக்கியாபித்தான். 

அந்தப் பாலகனை: 

யதிலே மறையும்படி, வைத்து, அனலை 

மூட்டிக் கொளுத்தினார்கள். ௮ப் 

போது பிரகலாதர் தகப்பனை நோக்கு, 

டுதாவே] பிரசண்டமாருதத்தினாலே 

இவ்வக்கனி 

கொஞ்சமாகிலு மென்னைத் தகிக்க 

சொலிப்பிக்கப்பட்டும், 

வில்லை, மேலும் நான் பத்துத் இசை 

களையும் நல்ல தாமரை மலர்களாலே 

நிறைத்து ௮தி €தளமாகச் செய்யப் 

பட்டவை போலக் காண்்டுழேன்”' 

என்று சொல்லியருளினார். 
  

* பிரசலாதாழ்வான், தமக்கு இப்படிப்பட்ட இம்சைகளினாலே துன்பமில்லை 

யென்று தகப்பனோடு சொன்னது தம் பெருமையைச் காட்டினதன்று. அவன் மன 

தைத் இருப்பும் பொருட்டு எம்பெருமானுடைய பிரபாவத்தைக் காட்டியதேயாம். 

ஸ்வாமியை அப்போதப்போது பிரார்த் தித்ததும் தமது உபத்திரவத்தைப் போக்குவ 

தீற்சன்று. எம்பெருமான் ஆசிருத வாச்சலியத்தை வெளியிட்டுக் காட்டி இரணியன் 

முதலானவர்களுக்கு ௮ச்சம் உண்டாச்சவேண்டு மென்பத ்கேயாம். 
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அப்படியிருக்க, இரணியனுக்குப் 

புரோடதராயும் சுக்கிரனுடைய குமா 

ரார்களாயும், மகாத்து மாக்களாயு 

மூள்ள சண்டாமர்க்கர் முதலானார் 

கள், அவ் வ௬ரேர்தரனை நல் வரத் 

தைகளினாலே துதித்து, (ஓ ௮௬ர 
ராசேந்தரனே | உமக்குப் பிரஇிபகதிக 

ளான தேவதைகளிடத்திலே இந்தக் 

்- கோபத்தைச் செலுத்தவேண்டுமே 

யல்லாமல், சொந்த சூமாரனான இக் 

தப் பரலகனிடத்திலே செலுத்துவது 

தகுதியன்௮ு. இவன் இனிமேல் சத் 

தரு பட்ச ஸ்.துதியை விட்டுப் பு.த்திமா 

னாசூம்படி, நாங்கள் கற்பிக்கின்றோம். 

பாலியம் சகல துர்க்குணங்களுக்கும் 

இருப்பிடமானதினாலே, பாலகனான 

இக் குமாரனிடத்திலே மிகுதியாகக் 

கோபஞ் செய்யவேண்டாம். நரங்கள் 

போதிக்கறதினு”லே இவன் ஹரிபத் 

தியை விடாதே யிருப்பானாகில் இவனை 

வதைக்கிறதற்கு துர்கிவாரமான கிரு 

தீதியத்தை நாங்களே யுண்டாக்குகன் 

மோமென்௮ வெகுவிதமாக வேண்டிக் 

கொண்டார்கள். இதைக் கேட்டு ௮, 

தத் தயித்தயேந்திரனும் மகாக்கனி 

மத்தியிலே போட்டிருக்கின்ற பிரக 

லாதாழ்வான ௮௬ரரைக்கொண்டு 

புறத்திலே யிழுத்துக்கொண்டு வரச் 

சொல்லி, குரு இருகத்துக்குப் போகும் 

படி. யாக்கியாபித்தான். 

அப்பால் ௮ந்த மகாபாகவத இகர 

மணி, குரு இருகத்திலே வூத்துக் 

கொண்டிருக்கையில், உபாத்தியாயர் 

தம் 

மோடுகூடப் படிக்கின்ற தயித்திய 
பாலர்களை யழைத்து 

கொண்டு, கடைத்தேறுகற மார்க்க 

படி.ப்பியாத தருணங்களிலே 

மான ஞானத்தை உபதேகித்துக் 
கொண்டுவந்தார். *( ஓ தயித்திய பால 

கர்களே| பரமார்த்தமான விஷயத்தை 

வைத்துக் ' 

ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணம் 
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யுபதே௫க்கிறேன் கேளுங்கள். என் 

வசனங்களை அசத்தியமாக நினைக்க 

வேண்டாம். எனென்முல், கான் 

பொருள் முதலானவற்றில் ஆசை 

வைத்தாவது பிரமித்தாவது உபதேச 

க்க வந்தே னல்லேன். ஆதலால் கான் 

சொல்வதை கம்பிக் கேளுங்கள். புரு 

ஷன் பிறந்தவுடனே பாலியமும், 

பின்பு யவ்வனமும், அதற்குமேல் 

தடுக்கக்கூடாத இழத்தனமும் பெற்று, 
அப்பால் மிருத்துவின் வ௪ மடை 

வான், தயித்திய பாலகர்களே | பிரா 

ணிகளிடத்திலே இவையெல்லா முண் 

டாவது ஈமக்கும் உங்களுக்கும் பிரத்தி 

யக்ஷமாகக் காணப்பட்டி.ருக்கின்ற 

தன்றோ. இம்மட்மீடயன்௮, மரண 

மடைந்தவனுக்குத் திரும்பி ஜன்ம 

மூண்டாகிறதும் நிசம். இவ் வாத்தத் 

க்குச் சுருதி ஸ்மிருதி முதலிய சாஸ் 

இரங்கள் பிரமாணங்களாம். அவை 

களை நீங்களும் ஓதி யிருக்கிறீர்கள். 

இந்தத் தேகம் பிறப்பதற்குப் பூர்வ 

ஜன்மத்திற் செய்த பாப புண்ணியங்க 

ளோடுகூடின ஸ்திரமான ஆத்துமா 

வையல்லாமல் வேறு காரணம் அகப் 

படாமையாலே சுக்கில சுரோணிதங்க 

ளுக்கு அதிஷ்டாதாவான.ஆத்துமாவே 

மூக்கிய காரணமாம். ஆகையால் புரு 

ஷனுக்குக் கர்ப்பவாச முதல் சரீரம் 

விமுமளவும் சர்வ ௮வஸ்தையிலும் 

அக்கமேயென்று நினையுங்கள். ௮ன்ன 

பானாதிகளாலே ப௫ியுக் தாகமுச் தீரு 

கிறதும், ௮ர்தந்த வுபாயங்களினாலே 

சீதவுஷ்ணதி உபத்திரவங்கள் விலகு 

Gog), ௬கமென்னு நினைக்கின்றது 

அவிவேகம், எப்படி. யென்றால், 

அன்னபானாதிகளைச் சம்பாதிக்கிறதற் 

காகச் செய்யும் பிரயாசத்தினாலே யுண் 
டாகிற துக்கங்கள் சொல்லத் தரமா. 

இரத அ௮னனாதிகளே அஜீர்ணமரான 

போது எத்தனை துக்க ஹேதுவா
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இன்றன. இதற்குத் தர்ஷ்டாந்தம் | 
பாருங்கள், வாத தோஷங்களினாலே 

மரத்திருக்கிற அங்கங்களஞுடையவர்க 

ளாய், வருத்தத்தினாலே தேகசவுக்கி 

யம் விரும்புகிறவர்களுக்கு உடம்பைக் 

கூத்தி ஈசுக்சூவதும் அடிப்பதும் ௬௧ 

கரமாக இருக்கின்றன. காம மோகாந் 
தர்களான ஜனங்களுக்கு ஊடலில் 

காமினீ சரணதாடனமுூம் ௬கமாய்க் 

காணும், இப்படி. துக்க ஏதுக்களில் 

சுகப்பிராந்தி யுண்டாயிருக்கிறதைக் 
கண்டீர்களே. இப்படியே மாமிச 

சிலேஷ்ம மலமூத்திராதி மயமான 
தேகத்தில் சவுந்தரிய சவுகுமார்ய சவு 

ரப்பிய காரந்திமுதலான குணங்களுண் 

டென்௮ நினைப்பதும் பிராந்தியே யல் 
லாமல் வேறன்று. ரத்த மாம்ச சிலே 

ஷ்ம மல மூத்திர மச்ச ஸ்நாயு ௮ஸ்திக 

ளின் சமுகமாகயிருக்கிற தேகத்திலே 

பிரீதி வைக்கிறவன் நரகத்திலேயும் பிரீ 

, திவைக்கலாம். சூளிரினாலே அக்கினி 
யும், தாகத்தினாலே தண்ணீரும், பியி 

னாலே அன்னமும், சுகமாகத் தோன் 

௮ கின்றன. சயித்தியமுக் தாகமும் 

பசியு மில்லாதபோ.து ௮க்கினியும் உத 

கமும் அன்னமும் துக்க ஹேதுக்களா 

௨ யிருக்கும். ஓ பிள்ளைகளே | புருஷன் 

் எவ்வளவாய்த் தனதானிய ரத்தினாதிக 

ளைப் பரிக்கிரகிக்கின்றானோ அவ்வளவுக் 

துக்கமென்று நினைக்கவேண்டும். மனி 

தன் மனதுக்றாப் பிரியங்களான புத் 

இர மித்திரகளத்திரா தி 

ளெத்தனை சம்பாதிக்கின்றானே அத்த 

னையும் அவனுடைய இருதயத்திலே 

தைத்த ஆணிகள் போலிருக்கும். புரு 

ஷன் எத்தனை தூரத்திலே யிருந்தாலும் 

அவனுடைய இருதயத்திலே யிருக்கிற 

தன தானிய ரத்தினாஇிகள் நாசமும் 

௮க்கனிபாதையும் சோரபயமும் மில் 

- லாமல் ஸ்திரமாய்ப் பாதித்துக்கொண் 

டே யிருக்கின்றன. கிருகத்தில் | 

  

சம்பந்தங்க   

சோராதிபய மில்லாமலிருக்தாலும், 

இருதயத்தில் பொருளினிடத்தப் பிரே 

மையினு”லே அவை யுண்டாய்க் 

கொண்டே யிருக்கின்றன. மேலும் 

ஜன்மிக்கிறதபோது அனுபவிக்கிற துக் 

கத்தைப்போலே மரணத்திலேயும் துக் 

கம் உண்டாகின்றது. பின்பு யம 

வாதனையிலேயும் மறுபடி. கர்ப்ப பிர 

வேசத்திலேயும் மகா துக்கமே யுண் 

டாம். கர்ப்பவாசத்திலே லவலேச 
மாத்திரமாகிலும் சுகமுண்டா யிருக்கு 

மென்௮ தோன்றினால் சொல்லுங்கள். 
ஆனதுபற்றி சுகமில்லை. 

ஆகையாலே ஜகமெல்லரம் துக்க மய 

மாக இருக்கின்றன. இப்படி. சகல 

அக்கங்களுக்கு மிருப்பிடமான சம் 

ஸ்ரீமச் 

னொருவனே கடக்கப்பண்ணுகிறவன், 
உங்களுக்குச் சத்தியமே சொன் 

னேன். நாம் பாலி.பரானதினுலே 
விரத்திமார்க்கத்துக்குண ௮திகாரிகளல் 

லே மென்று நினைக்க வேண்டாம். 

பாலிய யவ்வன ஜராமரணாதி ௮வஸ் 

தைகள் தேகத்துக்கே யல்லாமல் ஆக் 

துமரவுக்கில்லை. சரீரத்திலே ஆத்துமா 

ஜனன மரணாதி ரகிதனாய் சாசுவதனா 

யிருக்கன்றான். உலகத்தில் புருஷன், 

பாலியஞ் சென்ற பிறகு யவ்வனத் 

இதிலே ஆத்துமாவுக்கு இதஞ் செய்து 

கொள்ளுகின்றேனென்றும், யவ்வன 

த்தை யடைந்திருக்கிறபோது வார்த்த 

கத்திலே சிரேயசான ஞானத்தைப் 

பெற்றுக் கொள்ளுவே ஸனென்றும், 

நினைப்பான், அப்பால் வயது முதிர்ந்து 

மூப்புவந்து இந்திரியங்கள் பலஹீணப் 
பட்டுப்போன வளவில் இனிமே 

லென்ன செய்வேன், இ௨காத்திரனாக 

இருந்தபோதே ஆத்தும இதஞ்செய்து 

கொள்ளாமல் மூடனாப்ப்போனேனே 

Quay சோடப்பான், இப்படி. 

யே யல்லாமல் துராசார மோகதனாகி 

எங்கும் 

சாரசாகரத்தை BT TT Ls coor
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ஒருகாளும் சிரேயசான மார்க்கத்து 

க்கு அபிமுக னாகமாட்டான். எப்படி. 

யென்றால் கானாவித கிரீடா விசேஷவ் 

களினாலே பாலியமும், சந்தன கு௬ம 

வனிதாதி போக பரவசத்தினாலே யவ் 

வனமும், அசத்தியினாலே வார்த்திக 

மும்) போக்கிக்கொண்டு அஞ்ஞானி 

கள் தங்களரயுசை வியர்த்த மாக்கு 

இன்ருர்கள், ஆனதினாலே கங்கா பிர 
வாகத்திலிருந்தபோ திலும் வண்ணான்) 

தாகமெடுத்தபோது தண்ணீரைக் 

குடி யாமல் இந்த வஸ்திரந் தோய்த்தா 

கட்டும், இந்த வஸ்திரக் தோய்த்தா 

கட்டு மென்௮ காலம் போக்குவது 

போலவும், செம்படவன், இந்த மீன் 

பிடி.த்தாகட்டும், இந்த மீன் பிடித்தா 

கட்டும் என்௮ பொழுது போக்குவது 

போலவும், பிற்காலத்தை நினைத்துப் 

பருவத்தை 

பாலிய யவ்வன ஜராமரணாதி யவஸ்தை 

விண்போக்க லரகாது. 

கள் சரீரத்துக்கே யல்லது ஆத்துமா 

வுக்கில்லை யென்று நினைத்து, விவேக 

முூடையவர்களாய் நீங்கள் ஆத்துமா 

உச்சீவிக்கும்படியான எத்தனஞ்செய் 

யுங்கள். இந்தப்படி விரத்திமார்க்கத் 

தை விசதமாக உங்களுக்கு உபதே 

சஇத்தேன். இது ௮சத்தியமென்று நினை 

யாதேயுங்கள். சர்வப் பிரகாரத்திலே 

யும் சம்சார பந்த மோசனனான ஸ்ரீமச் 

நாராயணனை நினையுங்கள். ௮வ் வெம் 

பெருமானை ஸ்மரிக்கெறதற்குப் பிரயாச 

மென்ன. ஸ்மரித்தமாத்திரத்திலே சகல 

பாபங்களும் நாசமாய், FEM UB 

களு முண்டாம். ஆதலால் எப்போ 

தும் ௮வனை ஸ்மரித்து மகாத்துமாக் 

ஸ்ரீவிஷ்ணுபுர ரணம் 
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பத்தை 

|முத 

கள் உச்சீவிப்பார்கள், சாவ பூதாக் 

தர்யாமியான நாராயணனிடத்திலே 

மித்தரபாவமான புத்தி உங்களுக்கு 

உண்டாகக்கடவது. அவனுக்கு லீலா 

சாதனங்களான சேதனங்க எிடத் 

இல் சிகேகஞ்செய்யுவ்கள். அதினாலே 

மோகாதி சகல கிலேசங்களும் வில 

கும். * ஆத்தி யாத்துமிகாதி தாபத்திர 

யத்தினுலே ஜகமெல்லாம் துன்பப்பட் 

டிருக்கையாலே, மிகவும் இரக்கவே 

ண்டிய பிராணிகளிடத்திலே தெரிந்த 

வஞாயிருந்தால், எவன் துவேஷத்தை 

வைப்பான். ஒருவேளை சகல பிராணி 

களும் செல்வம் கல்வி பலம் முதலான 

வைகளாலே தன்னைக்காட்டிலும் ௮த 

கமாயிருக்கறதாகவும், தானொருவனே 

அப்படியல்லாமல் சதத்தியீனனா யிருக் 

இறதாகவும் நினைத்தானானால், அப்போ 

தும் துவேஷஞ் செய்யாமல் சந்தோ 

ஷப்படவேண்டும். துவேஷஞ் செய் 

தால் இடைப்பது ஹானியே. ஆனதி 

னாலே பிராணிகளிடத்தில் மாச்சரியஞ் 

செய்யலாகாது. சிலர் விண் மாச்சரி 

யத்தினாுலே தன்னிடத்தில் துவேஷத் 
தைச் செய்தால் விவேகியானவன், 

ஐயோ! ௮வர்கள் அஞ்ஞானக்கடலில் 

௮மிழ்க்திருக்கிறார்களே, என்றைக்குக் 

கடைத்தேறுவார்கள் என்று இரங்க 

வேண்டும். சிறுவர்களே! இவ்விதமாக 

மயித்திரி, கருணை, முதிதை, 

கை என்கிற மனத்தெளிவின் கார 

ணங்களை மத்திமாதிகாரிகளுடைய மத 

யலுசரித்து உங்களுக்குச் 

சொன்னேன். மத்திமாதிகாரிகள் யா 

உபே 

ரென்ருல் மனாகள்கள ணத 
  

  

* ஆத்தியாத்துமிகம், ஆதிதெய்விகம், ஆதிபவு.இிகம் என்று மூன்று pine 

உண்டு. ஆத். தியாத்துமிசமாவது: தன்னைப்பற்றியுண்டாவது. ௮து; ஆத்துமாவைப்பற் 

தியும் தேசத்தைப்பற்றியும் இருவசைப்பட்டி ருக்கும். ஆதிதெய்விகமாவத: தெய்வச் 

தைப்பற்றியுண்டாவ.த. ஆஇபவு இகமாவது: இவ்வுலகத்திற் ச.ராச.ரங்களைப் பற்றியுண் 

“டாவது... இவற்றை 80-வது பக்கத்தில் முதலாவது வரியில் தேவ.என்பது தொடங்கு 

விரித்திருட்பது சாண்ச,
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லம்சம்] பிரகலாதர் குருபுத்திரரைக் காத்தது 

சொரூபமாக நினையாமல் வேருக ! தயத்தை நிறுத்தவேண்டும். அதனால் 

நினைக்கற சாங்கிய, உத்தமரஇகாரி $ சுகமாயடையலாம். ஆதலால், FCT 

களுக்கு ஆனகாரியத்தைச் ருக்க 

மாகச் சொல்லுகின்றேன் கேளுங் 

BOM « 

(சகல பிரபஞ்சமும் சர்வாத்துமா 

வான ஸ்ரீமந் ராராயணனுடைய செர 

ரூபமென்௮ நினைத்து, ஞானமுள்ளவர் 

கள் சகல பூதங்களையும் தன்னைப் 

போலே அபேதமாக நினைக்கவேண் 

டும். ஆனதினாலே கானும் நீவ்களும் 

௮௬ர ௬பாவத்தைவிட்டு மகா ஆன் 

- தத்தைப் பெறும் பொருட்டு எத்தனஞ் 

செய்வோம். சூரியன், சந்திரன், 96 

கினி, வாயு, இக்திரன், வருணன், மே 

கம் முதலானவர்களாலே ஒருபேறு 

மில்லை. ஆகில் என்னசெய்யவேண்டுவ 

தென்றால் தேவ ௮௬ர யக்ஷ ராக்ஷச 

கின்னர பன்னகாதஇிகளாலேயும், மனு 

ஷ்ய ue us மிருகங்களாலேயும், 

அதிசார ஜ்வர குல்மாதி மகாரோகங்க 

ளாலேயும், ராக தவேஷலோப மோக 

மத எ.து 
நாசஞ்செய்யப்படாததோ, அப்படிப் 

மாச்சரியங்களாலேயும், 

பட்ட பரமாகந்தத்தைப் பெற ஸ்ரீ 

். கேசவனுடைய இிருவடி.களிலே இரு 

மான சம்சரர மார்க்கத்திலே யுண்டா 

கிற தேவமனுஷ்யாதி சரீரங்களுக்கு 

உரிய சொர்க்காதி போகங்களுக்கு 

ஆசைப்படவேண்டாம். உங்களுக்கு 

நான் வலுவிலே வந்து ஈன்மை சொல் 

லுகின்றேன். சர்வ பூதங்களிடத்திலே . 

யும் சமத்துவ புத்தியைப் பண்ணுவ 

கள். சர்வ பூத சமத்துவந்தான் ௮௪௬ 

தனுக்கு ஆராதனமாகும். சர்வேசுர 

னான அந்த எம்பெருமான் பிரசன்ன 

னானால் துர்லபமான அர்த்தமென்ன 

இருக்கின்றது. ஆனாலும், தரமார்த்த 
காமங்களைப் பிரார்த்திப்பது நல்ல 

தன்று, ௮வை அற்பங்கள். ௮வைகளி 

னாலே பிரயோசன மென்ன. மோட் 

சத்தையும் விரும்பவேண்டாம். ஏனெ 

னில் நன்றாய்ப் பழுத்த மாமரத்தி னடி. 

சேோந்தவனுக்குத் தற்செய 

லாய்ப் பழம் கஇடைக்குமாபோலே 

யைச் 

பரப்பி மமான அ௮னந்தனென்கிற மகா 

கல்ப விருக்ஷத்தை ஆசிரயித்தவனுக்கு 

மோக்ஷ£னந்த மென்ற பலம் தன் 

கடையே கடைக்கும். சந்தேகமில்லை” 

என்னு பிரகலாதாழ்வான் அருளிச் 

செய்தனர். 

பதினேழாமத்தியாயம் மற்றிற்று, 

wr 

பதினெட்டாம் அத்தியாயம் 

பிசகலாதர் குருபுத்திரரைக் காத்தது 
அடஇதடட்ட வம 

ஸ்ரீ பராசர மகாரிஷி மேலுஞ் 

சொல்லுகின்ரா:--அப்புறம் அசுரர் 

புத்திரர்கள் பிரகலாதருடைய உபதே 

சத்தைக் கேட்டு, : இரணியக௫புவின் 
ஆக்கனைக்குப் பயப்பட்டு, ௮வர் சொ 

ன்ன வசனங்களை யெல்லாம் அந்த 

அசுரேசுவரனுக்குச் சொல்லவித்தனர், 

அ௮அசுரேர்திரன் கோபமடைந்து, தனக் 
குப் பாகஞ் செய்வோரை யழைத்து, 

(ஓ பாசகர்களே! இந்த மந்த புத்தி 

யான என் குமாரன், தான் சத்துரு 

பக்ஷத்தைச் சோகர்து கெட்டுப்போன 

துமல்லாமல் மற்றுமுள்ள பேருக்கும் 

அன்மார்க்கமான வுபதேசஞ் சொல்
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லிக் கெடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றான், 

ஆகையால் இவனைத் தாமதமில்லாமல் 

சங்கரிக்கவேண்டும், ஆனதால் இவ 

னறியாதபடி போசனங்களிலெல்லாம் 

ஆலகால மென்ற மகா விஷத்தைக் 

கலந்து இவனுக்குக் கொடுத் அுவிடுங் 

கள். இந்தக் காரியத்தைக் சூறித்துச் 

சந்தேகப்பட வேண்டாம்” என்று 

ஆக்கயொபித்தான். அவர்களும் அப் 

படியே Mapa கலந்த அன்னத்தை 

அவருக்குக் கொடுத்தார்கள், அந்த 

மகரனுபாவன் இதை யறிந்து மனதில் 

யாதொரு வேறுபாடு மில்லாதவராப் 

அனந்தன் என்கிற திவ்விய நரமதே 

யத்தினால் 255 அன்னங்களை யெல் 

லாம் அபிமந்திரித்துச் சந்தோஷமாய் 

அமுது செய்தார். 

ஸ்ரீ அனந்த நாமோச்சாரண பிரபா 

வத்தினாலே அந்த விஷம் கிர்வீரியமாகி, 

அவருடைய உதரத்தில் 

விட்டது. பின்பு அந்தப் பாசகர் 

அந்த மகாவிஷம் அவருக்கு ஜீர்ணமா 

னதைப் பார்த்து, மகா பயம் பிடித்த 

வர்களாய் தயித்தயேந்திரன் சமுக 

மடைந்து கும்பிட்டு, 4: தானவேந்திர 

னே! அதிபயங்கரமான மகாவிவ.த்தை 

அன்னத்தோடே கலந்து வைத்தோம், 

உன் குமாரனான பிரகலாதன் அதைப் 

போசனம் பண்ணி ஜீரணமாக்கிக் 

ஜீரணமாய் 

கொண்டான்” என்று சொல்லக் 

கேட்டு, இரணியன் ௮ திவுக்கிரமடை_ந் 

அத் தன் புரோடுதர்களை யழைப்பித்து 

புரோகிதர்களே விரைவில் அந்தத் 

அர்மார்க்கப் பையலைக் கட்டிக் 

கொண்டுபோய், உங்கள் மர்திரபலத் 

தினாுலே பயங்கரமான கிருத்தியையை 

யுண்டாக்கிச் சக்கரத்தில் சங்காரஞ் 
செய்யுங்கள்!” என்று ஆக்கியாபித் 

தான். அந்தப் பிராமணர்கள் ஆக்கினை 

யைச் சிரமேற்கொண்டு, பிரகலாதாழ் 

ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணம் 

| 
| 
| 
| 
| 
| 

ஜ் 

[முத் 

வானை ௮ணா வணக்கத்தோடு கித்கிற 

௮ம் மகரத்துமாவைப் பார்த்து பிரிய 

மாகவும் மிருதுவாகவும் சொல்லுகின் 

(PT BGs 

சிறுபிள்ளாய்| திரிலோக விக்கி 

யாதமான பிரமகுலத்திலே பிறந்து, 

தயித்தியேர்தினான இரணியகூபுவுக் 

கூத் தனயனான வுனக்கு எந்தத் தேவ 

தைகளினாலேதான் என்ன ஆகவேண் 

டியது? அந்த அ௮னந்தனாலேதான் 

என்ன பிரயோசனம்? சகல லோக் 

களுக்கு முன் பிதாவே அதிபதியான 

இதனாலே நீயுமப்படியே சகல Carers 

பதியா யிருக்கலாம்? ஆன தினாலே சத் 

தருபக்ஷ ஸ்தோத்திரத்தை விட்டுவிடு. 

சகல ஜனங்களுக்கு உன் பிதாவே 

பூசிக்கத்தக்கவனாயும், பரம குருவாயு 

மிருக்கின்றார்; ஆனபடியிஞலே, இப் 

போது நீ அவருடைய ஆக்கனையைப் 

பரிபாலனஞ் செய்வதே நியாயம்” 

என்னு புரோகிதர் சொன்னதற்குப் 

பிரகலாதர், (மகரத்துமாக்களே! உங் 

கள் வசனங்க ளெல்லாம் பெரும்பா 

அம் நிசந்தான். மூன்று லோகத்திலே 

யும் பிரமபுத்தரனான மரீசியின் வமிசம் 

பாவனமென்று சொன்னது சரிதான். 

என தகப்பனாுன இரணியககசிபு லோ 

கங்களுக்கெல்லாம் மேன்மையான 

தேஜோபல பராக்கிரமங்க ஞுண்டான 

வனென்கிறதும் சரிதான், தகப்பனே 

பரம குருவென்கிறதும் நியாயமான ஐ 

தான். நரன் அப்படிப்பட்ட தகப்ப 

னிடத்திலே இஞ்சத்தாகுிலும் அபரா 

தஞ் செய்தேனில்லை. அது அப்படி. 

யிருக்கட்டும், நீங்கள் அனந்தனாலே 

பிரயோசன மென்னவென்று சொன் 
னீர்களே, இப்படி. பிராகியா சொல் 
லார்கள். இந்த வசன மொன்றுதான் 
பொருளில்லாதது'” என்று சொல்லி, 
அவர்கள் ஆசாரிய என்பதை
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நினைத்து மற்றொன்றுஞ் சொல்லாமல் 

௪ற்௮ கேோரஞ் சும்மாவிருக்து அப்பால் 

கொஞ்சஞ் சிரித்துக் கொண்டு அவர் 

களைப் பார்த்துச் சொல்லுகின்றார்? 

உபாத்தியாயரே | ௮நந்தனாலே பிர 

யோசனமென்ன வென்று சொன்ன 

வாக்யம் war Cor g Bur யிருக்கின் 

21 என்னுடைய ஆசாரியர்களே ! 

அரந்தனாலே காரிய மென்னவென்று 

சொன்னது மிக நன்றா யிருக்க ற? 

நான் சொல்வதினாலே மனதில் கிலே 
சம் வேண்டாம்) அநந்தனாலேயா 

இற பிரயோசனத்தைச் சொல்லுகின் 

ழஹேன் கேளுங்கள் தர்மார்த்த காம 

மோட்ச மென்கிற இந்நான்கும் புரு 

ஷார்த்தமென்றுசொல்லப்படுமே, ௮ 

தச் சதுரீவித புருஷார்த்தங்கஞர மெவ 

னாலேயுண்டாமோ, அந்த அகக்தனாலே 

பிரயோசனமென்னவென்றுசொன்ன 

வசனங்களை கான் எப்படி யங்க 

கரிப்பேன் ? மரீசி முதலானவர்களும் 

தகஷர் முதலானவர்களும் மற்றுமுண் 

டாகய பெயர்களும் அகந்தனை யாரா 

இத்து, ௮வ் வரந்தனுடைய இருபையி 

னாலே தாமார்த்த காமங்களிலே ௮வ 

ரவா விரும்பியதைப் பெற்றார்கள்) 

தத்துவக் இியானிகளான மகாத்துமாக் 

கள் ஞான நிஷ்டையினாலே அந்த 

எம்பெருமானை ஆராதித்துச் சமுசார 

பந்தத்தி னின்றும் விடுபட்டவராய் 

மோக்ஷ மடைந்தார்கள்; சம்பந்துக் 

சூம் ஐசுவரியத்தும் பெருமைக்கும் 

சந்தான லாபத்துக்கும் நல்ல காரியத் 

துக்கும் மோக்ஷத்துக்கும் ஒன்றா 

லேயே பெறத்தக்க காரரணமெது 

ட வென்றுல் ஸ்ரீ ஹரியினுடைய . ஆரர 

தனமேயாம். இப்படி. தருமார்த்த 

காமங்களும் மோக்ஷமும் எவனிடத்தி 

னின்றும் பெறப்படுமோ அப்படிப் 

பட்ட ௮னந்தனாலேயும் என்ன என்ன 

வென்ூதீர்களே) ஒ பிராமணர்களே | 
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இதென்ன நியாயம்! இன்னமும் நான் 

பல பல வார்த்தை சொல்வதில் பிர 

யோசனமென்ன ? நீங்க ளெனக்கு 

ஆசாரியர்கள். ஆனதினாலே சங்கை 

யில்லாமல் பொல்லாதாகிலும் நல்ல 

சொல் 

அங்கள். எனக்கு அதனாலே விசேஷ 

இந்த அற்ப 
மான விவேகந்தான் இருக்கும். இனி 

என் அபிப்பிராயத்தை விரிவாய்ச் 

தாலும் யதேச்சையாகச் 

மூண்டாகமாட்டாது. 

சொல்லியென்ன ? முடிவான ௫ித்தாச் 

அந்த ஸ்ரீமர் 

நாராயணனே கர்த்தாவும், வளர்க்கிற 

தஞ் சொல்லுகேன். 

வலும், சங்கரிக்கிறவனும், லோகநாத 

னும், இருதயத்திலிருப் 

பவனும், சகலத்தையும் அனுபவிக்கிற 

வனும், அனுபவிக்கப் படுகிறவனுமே 

சுகலத்தின் 

யல்லாமல் வேரொருவனு மன்று. இப் 

படி. நான் பாலியத்தினலே உங்களி 

டத்தில் சொன்னதைப் பொறுத்தருள 

வேண்டும்” என்று பிரகலாதர் சொன் 

னதைக் கேட்டு, ௮௬ர புரோகிதர்கள் : 

அவரைப் பார்த்து “பாலகனே! இனி 

மேல் நீ இப்படி. சத்துருபக்ஷ ஸ்தோத் 

இரமான வார்த்தைகளைச் சொல்ல 

மாட்டா யென்று நினைத்து மகா 

அக்கினி மத்தியிலே தூக்கப்பட்டுக் 

கொண்டிருந்த உன்னைப் புறத்தே 

இமுக்கச் செய்தோம். மூடனாகை 

யாலே அதை நீ அறியாமல் மறுபடியு 

மிப்படி. பேசுகன்றாய். இனிநீ மூடத் 

தனமான இப்படிப்பட்ட பிடிவாதத் 

தை விடாம லிருப்பையேயானால் இரு 

தீதியையை யுண்டாக்கி, கூணமா த்தி 

ரத்திலே உன்னை நாசம் பண்ணுஇ 

இரரும்'” என்றதற்கு பிரகலாதாழ் 

வான் சொல்லுகின்றார். 

ஓ பிராமணர்களே | ஒருவனாலே 

யொருவன் ரட்டிக்கப் படுகிறது 

மில்லை. சங்கரிக்கப் படுகிற துமில்லை. 

அவனவன் தன் தன் சதா சாரத்தி
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னாலே தன்னை ரக்ஷித்துக் கொள்ளுகின் 

முன். 

இக் கொள்ளுகின்றான்- ந.ற் கருமத்தி 

ஞலே ௪கல பலங்களும் FDS Huy 

முண்டாகின்றன. gu Boon er 

வப் பிரயத்தனத்தினாலேயும், ச.ற்கரு 

மமே செய்யவேண்டும் ”” என்று 

உரைத்ததைக் கேட்டு தயித்தியப் ; 

புரோகிதர்கள் கோபாவேச மடை 

௬ வாலாமாலைகளாலே மிக : 

பயங்கரமான முகத்துடனே 
நத, 

வும் 

காணப்பட்ட ஒரு 

யுண்டாக்கிப், பிரலாகதர் மேலே ஏவி 

௮து பூமி நடுங்கும்படி 

பாதவல்களை யெடுத்து வைத்துக் 

சொண்டு ரவுத்திராகாரமாக வந்து, 

சூலத்தினு”லே அந்தப் பாலகனுடைய 

வக்ஷஸ்தலத்திலே சூத்திறறு, 
சூலம் அவருடைய மார்பிலே பட்ட 

மாத்திரத்திலே ஒடிந்து தரையில் 

விழுந்து பொடிப் பொடியாய்ப் 

போயிற்று. மயித்திரேயரே ! 

னார்கள். 

Cu 

எங்கே பிரியாமலிருப்பனோ, அங்கே 

வச்சிராயுதமானாலும் பொடியாய்ப் 

போமென்ருல், சூலத்தின் கதையைக் | 

கேட்க வேண்டுமோ? இந்தப்படி | 

இருத்தியைவக்து ஒன்றுஞ் செய்ய ! 

மாட்டாதே திரும்பிப்போய்க் குற்ற 

மில்லாத விடத்திலே தன்னை யேவின 

பாபகர்மரான புரோகிதர் மேலே 

விழுக்து த௫க்க ஆரம்பித்தது. அதி 

னாலே தஃூக்கப்பட்டுதீ தவிக்கிற 

உபாத்தியாயர்களைப் பார்த்து, 

லாதாழ்வான் மகா தயை யுடையவ 

ராகி, அவர்களை ரக்ஷிக்கும் பொருட்டு 

ஸ்ரீ இருஷ்ண | ஸ்ரீ 5651 Bar 

களை ரகஷி”” என்று சொல்லிக்கொண்டு 

அவர்கள் இட்ட ஓடி, சுவாமியைப் 

பிரார்த்இத்தருளிஞர். 

துராசாரத்தினாலே நாசப்படுத் 

இருத்தியையை | 

அந்தச் | 

பகவா | 

ஜகசுவரனுமான ஸ்ரீ ஹரி! 

பிரக ! 

ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணம் 

ஓ சர்வவியாபகனே | ஜகத்ரூப 

னே! ஜகத் கர்த்தாவே! ஜனஞார்த்த 

னனே | கடினமான மர்திராக்கினியி 

னாலே தூக்கப்படுகிற இந்தப் பூசுரர் 

க களை ரக்ஷித்தருளவேண்டும். சர்வ 

பூதங்க ளிடத்திலேயும் ஜகத்கூருவான 

ஸ்ரீவிஷ்ணுவே வியாபித் இருக்கிர 

னென்பது சத்தியமானால் இந்தப் 
: புரோகிதர்கள் பிழைக்ககீகடவர்கள். 

ஸ்ரீ விஷ்ணுவே யாரிடத்திலும் பிரி 

யாம .லிருக்கிறவனென்று நினைத்து 

சத்துருபக்ஷத்திலேயும் துவேஷ மில் 

லாம லிருப்பேனானால் இந்தப் பிராம 

| ணர்கள் பினழைகவிலண்டும். நான் 

, என்னைச் சங்கரிக்க வந்த தயித்திய 

। ரிடத்திலேயும், விஷமிட்ட சுயம்பா 

| இய ளிடத்திலேயும், ௮க்னி கொளுத் 

ட தன தானவர்களிடத்திலேயும், தந்தங் 

| களாலே பிடித்துக் குத்தின திக்கஜங்க 

ளிடத்திலேயும், விஷங் கக்கிக்கொண்டு 

| கடித்த சாப்பங்களிடத்திலேயும், சிரே 

 இதரிடத்திலேயும் சமமான புத்தி 

| யுடையவனஞகைவே யிருந்து எங்கும் ஒரு 

தீங்கும் நினையாமலிருக்தேனானால், ௮ 

| தச் சத்தியத்தினாலே இந்த ௮௬ர புரோ 
| Bg ser பிழைத்துச் சுகமாக யிருக்க 

। வேண்டும்'” என்று பிரார்த்தித்து 

அ௮னுக்கிரஇத்தார். அதனாலே அந்தப் 

| பூசுராரகள் வேதனையொழிச்து சந்தோ 

, ஒத்தை யடைந்து, 

| இற பிரகலாதாழ்வானைப் பார்த்து, 

| குழக்தாய் | நீ தீர்க்காயுசும் எதிரில் 

| 
| 

வணக்கமாய் நிற் 

லாத வீரிய பல பராரக்கிரமங்களும் 

புத்தி பவுத்தி தனாதி ஐசுவரியங்க 

ond பெற்றுச் சுகமா Siaiedec. 

வை '' என்று ஆசீர்வாதஞ் செய்து, 

  

| இரணியகசிபுவினிடம் போய் ௮ந் 
தச் சமாசாரத்தை ஸவிஸ்தாரமாகச் 

| சொன்னார்கள். 

பதினேட்டா மத்தியாயம் முற்றிற்று, 

-



பதீதொன்பாதம் அத்தியாயம் | 

பிரகலாதர் ஸ்தோத்துரஞ் செய்தது 
to 

பராசரமுனிவா மேல் நடச்ததை 

அருளிச்செய்கனெரு. அப்பால் இர 

ணிய க௫பு, தம் புரோகிதர் உண்டாக் 

கின கிருத்தியை வீணாப்ப்போனதைக் 

கேட்டு ஆச்சரியமடைந்து, புத்திரனை 

யழைப்பித்துச் கேட்டுன்முன்; அடா 

பிரகலாதா | உன் பிரபரவம் அஇ யற் 

புதமா யிருக்கன்றது. இதற்குக் 

காரண மென்ன ? இது உனக்கு மந்தி 

ரத்தினே யுண்டானதா ? இயற்கை 

யா யுள்ளதா 2 தெரியச்சொல்" என, 

பிரகலாதாழ்வான் தகப்பன் பாதங் 

களிலே தண்டமிட்டுச் 

இன்ருர்:-- 
சொல்லு 

! ஐயா | எனக்கு இந்தப் பிரபாவம் 

மந்திர தந்திராதிகளாலே உண்டா 

னது மன்று, சுபாவமானது மன்று. 

எவனெவன் இருதயத்திலே ஸ்ரீ மகா 

விஷ்ணு ஸ்திரமாகப் பிரகாடுப்பனோ, 

அவனுக்கெல்லா மிப்படி.ப்பட்ட பிர 

பரவமுண்டு. யாரவனொருவன் தனக் 

குக் கேட்டை நினையாதது போலே 

பிறருக்கும் கேட்டை கினையாம லிருப் 

பானோ அப்படிப்பட்டவனுக்குப் பாப 

தீதின் காரணமாகிய துரோக மில்லா 

மையாரலே காகீயமா௫ய பாவம் உண் 

டாவதில்லை எவன் மனோவாக்குக் 

காயங்களினாலே பூதத்துரோகம் (௮தா 

வது பிறருக்குத் துன்பஞ் செய்கி 

ருனோ) அவனுக்கு அந்தத் துரோக 
இந்தையாகிற விதையினின்றும் விசே 

, ஷஒமான துன்ப முண்டாஇன்றது. 

ஆன ினாலே கான் ஸ்ரீகேசவன் சர்வ 

பூதங்களிலும் வியாபித்திருக்கின்று 

னென்று தன்னிலே நினைத்து, மனோ 

வாக்குக் காயங்களினாலே யாருக்கும் 
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துரோகஞ் செய்யாமலிருக்கின்றேன்- 

இவ்வண்ணம் நல்ல ிச்தையுள்ளவ 

னானை எனக்கு ஆத்தியாதமிகம் ஆதி 

தெய்விகம் ஆஇபவுஇிகம் என்கிற 

மூன்றுவித துக்கமும் ஏனுண்டாகும், 

ஆனபடியினாலே விவேக முள்ளவர் 

கள் ஸ்ரீஹரியே சர்வாத்துமகனா யிருக் 

இன்றானென்றுநினைத்துச் சகலபூதங்க 

ளிட.த்திலேயும் 

லங்களிலேயும் இடைவிடாமல் அன்பு 

சர்வதேச சர்வகா: 

செய்யவேண்டும்'' என்று சொல்லக் 

கேட்டு இரணியககசிபு, குரோதாவே 
சத்தினாலே மனதி லிருளடைந்து, அங் 

இருசக்த ௮௬ர இிங்கராகளைப் பர்த்து, 

 நூறுயோசனை யுன்னதமான இந்த 

வுப்பரிகையின் மேலிருந்து இந்தத். 

துராத்துமாவைக் கீழே தள்ளுங்கள். 

இவன் அந்த மலையின்மேல் விழுந்து 

உடம்பெல்லாம் சன்னா பின்னமாய்ச் 

இதைக்துபோகட்டும்”” என்று ஆக்க 

யாபிதீதான். 

அந்த மகாத்துமாவை அப்படியே 

கீழே விழத் தள்ளினார்கள். அவர் 

இருதய கமலத்திலே புண்டரீ காக்ஷனை 

நினைத்துக்கொண் டி.ருந்ததனுலே, பூமி 

தேவி சர்வபூத ரட்சகனான கேசவ 

னக்குப் பாம பத்தரான அவரைத் தன் 

கைகளாலே ஏந்திக்கொண்டாள். 

அந்தக் இங்கரர்களும் 

இப்படி. விழுந்தும் அங்கத்தில் இஞ் 

சித்துஞ் சேதமில்லாமல் சொஸ்தமாய் 

எழுந்திருந்து வந்த மகனைப் பார்த்து, 

அவ் விரணியன் மனம் பொருமல் 

மகா மாயாவிபான சம்பராசுரனைக் 

கூவி, *அசுரோத்தமனே! தாமார்க்க . 

னை இந்தப் பையனைச் சாகும்படி 

நான் எத்தனை யுபாயம் பண்ணினாலும்,
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இவன் சாகாமலே யிருக்கின்றான். 

ஆகையாலே சகல மாயா விசாரத 

னான உன் மாயா பலத்தினலே இந்தத் 

அராத்துமாவைச்  சங்கரிக்க வேண் 

டும்” ௪ சொல்லக்கேட்டு, அந்தச் 

சம்பரன் சொல் லஓுஇன்றுன், *(தயித்தி 

யேச்தரனே!', என் மாயா பலத்தைப் 

பாரும், சஹரைகோடி மாயைகளைச் 

செய்து பிரகண்'தனைச் சங்கரிக்கின் 

றேன்” என்று சொல்லித் துரபுத்தி 

யான சம்பராகரன் சர்வபூதங்களுக் 

சூம் இதசிந்தை செய்கிற பிரகலாதர் 

மேலே வெகு விதங்களான மாயை 

களைப் பிரயேரஇித்தான். 

௪மரஇத இத்தராகி அந்தச். .சம்பர 

அவரேர 

னிடத்திலும் துவேஷ மில்லாமல் ஹீ 

மதுளசூதனனையே நினைத்துக் கொண்ஃ 

டிருந்தார். அத்தருணத இல் ஸ்ரீமந் 

நாராயணனுடைய நியமனத்தினாலே 

௮நேக சஹஸ்ர ௬வாலைகளோடு 

கூடின திருவாழியாழ்வான் அவரை 

ரக்ஷிக்கும் பொருட்டு அதிவேகமாய் 

அங்கே யெழுந்தருளி சம்பரன்செய்த 

மாயைகளை யெல்லாம் தூத்துச் சாம்ப 

லாகஇவிட்டார். 

பின்பு, தயித்தியேஈ்தூன் சம்சோ 

ஷகனென்ன சொல்லப்பட்ட வாயுவு 

வைப் பார்த்து, சக்கரமாக இந்தத் 

துஷ்டனை நாச௪ஞ் செய்துவிடு'' என்று 

அனுப்பினான். அவனும், ௮திக €தள 

மும் அதிக வுக்கிரமு முள்ளவனாகிச் 

சடக்கக்கூடாத விதமாய், அஇசீக்கிர 

மாகப் பிரகலாதருடைய திருமேனிக் 

குள்ளே பிரவேசித்தான். பிரகலா 

தர் அதை யறிந்து, இருதயத்திலே 
மகாத்துமாவான தரணீதரனைத் தரித் 

துக்கொண்் டிருக்தபடியினாலே, இரு 

தயத்தில் எழுந்தருளியிருந்த ஸ்ரீ மது 

சூதனன் அந்தச் சம்சோஷகனை 

விழுங்கி ஒரு கண மாத்திரத்திலே 

ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணம் 
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நாசஞ் செய்தருளினான். இதைக் 

கண்டு இரணியனும் பிரமித்துசீ சும்மா 

விருந்தான். இந்தப்படி. சம்பரனா 

லேவப்பட்ட மாயைகளும் சம்சேோர 

ஷக வரயுவும் க்ஷ்ணமானதை யறிந்து 

மகார புத்தியான பிரகலாதா மறுபடி. 

யும் குரு கிருகத்துக்குப் போய் படித் 

துக்கொண் டிருந்தார், 

அப்பால் ஆசாரியார் பிரகலாதாழ் 

aT MEGS Boor & Boor api 

புரோக்த்தமான நீதி சாஸ்திரத்திலே 

ராச்சிய பலப்பிரதங்களான நீதிகளை 

௬௧இர 

யெல்லாம் ஈன்ரு யுபதே௫ித்து வந்து, 

சிலகால மானபின்பு அவர் நீதி சாஸ் 

இர விசாரதராய்த் தங்களுபதேசத்துக் 

குப் பணிந்திருக்கறாரென்று நினைத்து, . 

அவரை இரணியகசிபுவி ஸிடத்தில் 

இட்டுக் கொண்டுபோய் ₹தயித்தி 

யேச௬வரனே |! உம்முடைய புத்திரன் 

சுக்ிராசாரியர் செய்திருக்கிற நீதி 
சாஸ்திரத்தை நனருப்த் 

கொண்டு, சகல விவகாரங்களிலேயம் 

FDI ES CHC” 

கள். அதுகேட்டு ௮வன் பிரகலாதரை 

வினாுவுகிரறுன், :புத்திானே ! அரசன் 

மித்தராக னிடத்திலேயும், சத்துரு 

வர்க்கத்திலேயும், மத்தியஸ்த ரிடத்தி 

லேயும், விருத்தி, சாமியம், க்ஷயம் 

தெரிந்து 

என்று சொன்னார் 

என்பவை நதேரிடுங் கரலங்களில் எப் 

படி. யிருக்கவேண்டும்? புத்தி சகாய 

ரான மந்திரிக ளிடத்திலேயும், காரிய 

சுகரயா்களான அ௮மரத்தியரிடத்திலே 

யும், பாகியரென்று சொல்லப்படுகிற 

வரிவாங்கச் சேர்க்கு மதிகாரி முத 

லானா ரிடத்திலேயும் ஆப்பியந்தர 

ரென்று சொல்லப்படுகிற அந்தப்புரத் 

ததிகாரி முதலானா ரிடத்திலேயும், 

சாரர்களிட௨த்திலேயும் புரஜனங்களி 

டத்திலேயும், தன் கையினாலே ஜயிக் 
கப்புட்டுசத் தன்னிடத்தில் சேவகஞ்
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செய்துகொண்டிருக்கிற சத்துருக்க Senior per, சரத்திய மில்லாத 
ளிடத்திலேயும், மற்றச் சனங்களிடத் : போது சாதனத்தினாலே பிரயோசன 
திலேயும் ராஜா எப்படி நடந்து ? மென்ன? ௪கல பூதங்களையுஞ் சரீர 

கொள்ளவேண்டும் 3 சந்தி விக்கிரகம் ? மாகக்கெரொண்டு ஜகத் ஸ்வருபியாய் 

முூதலானவைகளிலே எங்கே எதை | ஜகந்நாதனாய் பரமாத்துமாவா “WIGS 

யெதைச் செய்யவேண்டும் ? தனக் | இற ஸ்ரீ கோவிந்தன் எழுந்தருளியிருக் 
குள்ளிருக்து மாமங்களைய றிந்து பின்பு ! கையில் சத்துரு மித்திரன் | என்கிற 

பிறராலே பேதப்படுத்திக் பண்டு பேச்சுக்கு அவகாசமேது2 அந்த் விவ 

போகவுடன்பட்டிருக்கற தன் ஜனவ் | ரத்தைக் கேளும், ஸ்ரீ விஷ்ணுபகவான் 

களைப் பேதியாதபடிக்கு நிலைநிறுத்து | உம்மிடத்திலேயும் என்னிடத்திலே 
கிற உபாயமென்ன ? சயில தர்க்கம் | யும் மற்றுமுள்ள ௪கல ஜகத்திலேயும் 
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வன அர்க்கம் ஜலர்க்கம் முதலான | பரிபூர்ணமா யெழுந்தருளி யிருக்கச் 

அரக்கங்களைச் சாதிக்கிற விதமென்ன? | சத்துரு மித்திரன் என்கிற பேதம் 

அசாத்திய்களாய் ஆரணியத்திலே | எப்படி. யுண்டாகும். ஆன தினாலே 

வாசஞ் செய்து கொண்டிருக்கிற ! இகலோக போக சாதனங்களாய் 

மிலேச்ச புளிந்தாதிகளை வசப்படுத்து | வீணான சொற்கள் விரிந்து ௮வித்தை 

கிற வுபாயமெது? திருடர் முதலான | கச. உட்பட்டிருக்கன்ற தண்டநீதி 

அஷ்டா களை நிகீகரகிக்கிற விதமேது ? | சாஸ்திரங்களினாலே யென்ன பயன் 2 

இவைகளையும், சமாதான பேதாதி : ஐயனே] பந்தம் சீக்கும்படியான பிரம 
யுபாயங்களை யெப்படி. ஈடத்தவேண் |; வித்தியாப்பியாசத்துக்கே எத்தனஞ் 
டுமோ அதையும், நீ நீதிசாஸ்திரத் | செய்யவேண்டும். பாலகன் மின்மினிப் 
இதிலே கற்றிருக்கிறபடி. சொல்லவேண் |; பூச்சியைப்பார்த்து அக்கினி யென்று 
டும். உன் மனதிலிருக்கஇற அபிப்பிரா | பிரமித்தாற்போலே இலர் அஞ்ஞானத் 
யத்தை யறிய விரும்புகின்றேன்” என் | தினாலே அ௮வித்தையை வித்தையென்று 

றதற்றா, விரயயூஷணரான பிரகலா | நினைக்கன்றார்கள். எது சம்சார"பந்தத் 
தாழ்வான் தகப்பன் பாதத்திலே | திற்குக் காரணமாகாதோ அப்படிப் 
தண்டமிட்டு, அஞ்சலி பண்ணிக் ; பட்ட கருமமே கருமமாம். எது மோ 

கொண்டு சொல்லத் தொடவ்இஞார், க்ஷத்திற்கக் காரணமாகுமோ அப் 
படிப்பட்ட வித்தையே வித்தையரம், 

என் பிதாவே! ஆசாரியர் ௪கல | மற்றக் கருமமெல்லாம் வீணான ஆயா 
நீதி சாஸ்தரங்களு முபதே௫த்தார். | சத்தை யுண்டாக்குமே யல்லது 
நானும் படித்தேன். ஆனலு மிவை | வேழுாகா, மற்ற வித்தைகளும் சிற்ப 
யெல்லாம் அ௮சாரமென்று எனக்கூத் | சாமர்த்திய மாத்திரமாய் நிற்குமே 
தோன்றுகிறது. மித்திராதகளை வசப் | யல்லாமல் உபயேரகமாக மாட்டா, 
படுத்துவதற்குச் சாம தான பேத | ஆனதினாலே நீதி சாஸ்திரத்தினால் 
தண்டங்கள் என்கற நான்கு கணகட வரும். ராச்சியாதி பலங்கள் தச்சு 
களைச் செய்யும்படி. நீ இசாஸ்திரத்திலே "மென்று நினைத்து உத்தமமான வொரு 
சொல்லியிருக்கின் றது. ஐயா! கோபி | பொருளைச் சொல்லுகின்றேன், சாவ 
யாதேயும், ஜகத்திலே சத்துரு மித்த | தானமாகக் கேளும், உமக்குத் 
ரன் என்பவர்களை கான் காணவில்லை | தண்டமிடுகன்றேன். பூமியிலே ராச 
யானதினாலே சாமதானாதியுபாயங்கள் (| சியா பேகை யில்லாதவலும் தீனா 

  

 



92 

பேகை யில்லாதவனும் உண்டோ 3 

அனாலும் பூர்வ புண்ணிய வசத்தி 

னாலே கிடைக்கத்தக்கதே இடைக்கு 

மல்லாமல் நினைத்தது கிடையாது. 

மகா பாக்யெவானான என் பிதாவே ! 

ஜகத்திலே யாவரும் தமக்கு ஐச௬ுவரிய 

முண்டாகவேண்டுமென்று முயற்சி 

செய்கிருர்கள், ஆனலும் அது ஜன் 

மாச்தர. பாக்இியவசத்தினாலே யல்லா 

மல் மூயற்சியாலுண்டாகமாட்டாது. 

விவேக மில்லாதவர்களுக்கும் முய 

ற்சி செய்யாதவர்களுக்கும், நீதிசாஸ் 

இரமறியாத பேருக்கும், அதிர்ஷ்ட 

வசத்தினாலே ராச்சியாதிகள் உண் 

டாகன்றன. -ஆனதினாலே ஐவரி 

யத்தை விரும்புகிறவர்களும் புண்ணிய 

மே செய்ய முயற்சிப்படவேண்டும். 

மோக்ஷ சுகத்தையும் விரும்புவானாகில் 

எல்லாவற்றையும் சமமாக நினைக் 

கும்படியான ஞானத்தைக் சூறித்து 

எத்தனஞ் செய்யவேண்டும். தேவ 

மனுஷிய பச பகதி விருட்சாதி ரூப 

மான பிரபஞ்ச மெல்லாம் ஸ்ரீ அநந்த 

னுடைய ஸ்வரூபமா யிருக்கின்றன. 

ஆனால் அஞ்ஞானிகளுக்கு வேறு 
போலே காணப்படுகின்றன. ஸ்ரீ விஷ். 

பைகவான் விசுவளூபதர னானதி 

னாலே தாவர சங்க மாத்மகமான பிர 

பஞ்சத்துக்கெல்லாம் அந்தர்யாமியா 

பிருக்கன்றானென்று நினைத்து, விவே 

இயொனவன் சமஸ்த பூதங்களையும் 

ஆத்ம சமானமாகப் பாவித்திருக்க 

இரந்த ஞான மெவனுக் 

குண்டாயிருக்குமோ  அவனிடத்தி 

லே அ௮னாதியரயும் ஷட்குணைசவரிய 
சம்பன்னனாயு அந்தப் 

புருஷோத்தமன் பிரசன்னனாவான், 

அவன் பிரசன்னனானால் சமஸ்த கிலே 

விலகிப்போம்'' என்று 

கேட்டு, இரணியகசிபு 

வேண்டும். 

மிருக்கி ற 

சங்களும் 

சொல்லக் 

ஸ்ரீவி ஷ்ணுபுராணம் 

e
e
,
 

  

[முத 

SORE சஇங்காதனத்திலிருந் தெழுக் 

திருக், குமாரனை மார்பி லுதைத்து, 

குரோத மெரிக்து சொலிக்கச் RES 

தைச் சங்கரிக்கன்றவனைப் போலே 

கையொடுகையை யறைநக்துகொண்டு, 

பயங்கரமாகக் இட்டவிருந்த Mer 

ரைப் பார்த்துச் சொல்லுகின்ருன் 

ஓ விப்பிரசித்தி | உ ராகுவே! ஓ 

பலனே | இப்பையலை நாகபாசங் 

களினாலே கட்டிச் சமுத்திரத்திலே 

போடுங்கள். சாவகாசப்பட வேண் 

டாம். இல்லாதே போனால் ௪கல 

லோகக்களும் தயித்திப தானவ சமூ 

கங்களும் மூடனான இந்தப் பாவியின் 

மார்க்கத்திலே ௩டர்.ஐ கெட்டுப்போம். 

இந்தத் துூர்மார்க்கன் நா மெத்தனை 

விதத்திலே வேண்டாமென்ராலுச் தன் 

னுடைய துர்ப்புத்தியை விடாமல் 

மூர்க்கனாப் சத்துரு பக்ஷ ஸ்துதியே 

செய்கின்றான். அரா்ச்சனங்களைச் சங் 

கரிக்கன்றதனுலே லோகோபகாரமே 

யல்லாது வேறில்லை. 

இவனை கான் சொன்னபடிச் செய் 

யுங்கள்” som ஆக்கியாபித்தான். 

தயித்தியாகளும் 

இரசி2ல தரித்துச் சீக்கிரமாக அந்த 

மகானுபாவனை நரக பாசங்களினாலே 

ஆசையால் 

அவனாக்கனையைச் 

கட்டிக் கடலிலே போட்டார்கள். 

அப்பூறம் பிரகலாதர் ௮தில் விழ் 

ந்து அசைய, அதினாலே சமுத்திர 
மும் உல்லோல கல்லோலமாய்க் கல 

ங்கி வரைதப்பி ஜகமெல்லாம் வியா 

பித்தத, இப்படிச் சமுத்திரம் பொங் 
இப் பூமியில் வியாபித்ததை இரணியன் 

தயித்தியாகளைப் பார்த்து 

சமுத்தித்திலே முழுகி யிருக்கிற 

இந்தத் துட்டன்மேலே நெருக்கமாகப் 

பாவதங்களை யடுக்குங்கள். ௮க்கினி 

யும் -இயுதங்களும் உரகங்களும் மாருத 

கண்டு, 

ச௫ிக்கமாட்டாமல் கோபாக்கினி தீபி | மும் விஷமும் இருத்தியையும் மாயை
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களும் திக்கசங்களும் இவனைச் சங் ருத்திரரூபமாகிச் சங்காரஞ் செய்து 

கரிக்கமாட்டாதே போயின. மேலும் கொண்டும், இிரிமூர்த்தயாகி விள 

  

இவன் நூறுயோசனை யுன்னதமான | ங்கூ£ற வுனக்குத் தண்டமிடுகன் 

மேடையிலிருச்து தள்ளப்பட்டு மலை | றேன். ஓ ௮ச்சுகனே! தேவ அசர 

மேல் விழுந்தும் மரணமடையாமற் ! கந்தர்வ கஇன்னர இத்த சாத்திய பன் 
| 

அஷ்ட சித்தனான இந்தப் | னக யக்ஷ ராக்ஷச பிசாச மனுஷிய 

பையன் பிழைத்திருப்பதினுலே யா | ப௬ பட்சி ஸ்தாவர பிபீலிகா திகளும், 

தொரு புருஷார்த்தமு மில்லை. ஆனத | பிருதிவி அப்பு தேயு வாயு ஆகாசங்க 

னாலே ஜலராசி மத்தியிலே மலைகளி | ளும், சத்த பரிச ரூப ரச கந்தங்களும், 

போனான். 

னாலே நாற் புறத்திலும் அமுக்கப்பட் 

டுக்கொண்டே வெகு சகஸ்ர வருஷ 

கால மிருந்தானாகில் பிராணனை விதி 
59 

வான என்னு ஆக்கியாபித்தான். 

பின்பு தயித்திய தானவர்கள் .அ௮தியுன் 

னதங்களான பருவதங்களைக்கொண்டு 

வந்து பிரகலாதர்மேலே போட்டுச் 

சுற்றிலும் ஆயிரம் யோசனையளவாய் 

அடுக்கிஞாகள். இப்படி. பிரகலாதாழ் 

வான் சமுத்திர மத்திபிலே பருவதாக் 

கிராந்ததேகரா யிருக்துகொண்டு இரு 

வாராதன சமயத்திலே ஏகாக்இர சித்த 

ராய் ௮ச்சுதனைத் துதித்தருளினார். 

(ஸ்ரீ புண்டரீகாக்னே | உனக்கூத் 

தண்டம் இடுகின்றேன், புருஷோத் 

தமனே | உனக்குத் தண்ட மிஇுகன் 

றேன். சர்வலோக ஸ்வரூபனே! உனக் 
சூத் தண்டமிடுகன்றேன். 

மான சக்கிராயுதமுடையவனே! உன 

கீகூத் தண்டமிடுகின்றேன். : பிரமண் 

ணியம் என்று சொல்லப்பட்ட gue 

வேதம் முதலானவைகளுக்குத் தேவ 

னாயும், கோக்களுக்கும் பிராமணர்க 

ளுக்கும் இதனாயும், ஜகத்துக்கெல் 

லாம் ரட்சகனாயும் ஸ்ரீ கருஷ்ணனென் 
௮ம் கோவிந்தனென்றும் திருகாமமு 

டையவனாயும் இருக்கின்ற உனக்கு 

மேலுமேலுர் தண்டமிடுகன்றேன். 

பிரம ரூபமாடச் ஜகங்களைச் சிருட்டித் 

துக்கொண்டும், தன் ஸ்வரூபமா௫ ரட் 

உக்இர 

  

  

மனோ புத்தி சத்த அகங்காரங்களும், 

காலமும், அதினுடைய கசூணங்களும், 

இவைகளின் பரமார்த்தமான ஆத்து 

இவையெல்லாம் (விசிஷ்ட 

ரூபத்தினாலே) நீயே. வித்தை அவித் 

தை, சத்தியம், அச௪த்தஎம், பிரவிர்த்தி, 

நிவிர்த்தி, வேதோக்த்தக சர்வ கர்மங் 

மரவும், 

களும் நீயே. ஓ ஸ்ரீ விஷ்ணுபகவானே! 

சமஸ்த கர்ம போகத்தை அனுபவிக் 

இறவனும், கர்ம சாதனங்களான திர 

வியங்களும், சர்வகர்ம பலன்களும் 

நீயே. ஓ மகாபிரபுவே ! என்னிடத்தி 

லேயும் இதரமானவ ரிடத்திலேயும் 

சேஷ பூதங்களான சகல லோகப் 

களிலேயும் நீ வியாபித்திருப்பது, உபா 

தான நிமித்தகாரண ரூபமான ஐவரி 

யத்தையும் அநந்த ஞானசத்தியு முத 

லான கல்யாண குணங்களையும் நன் 
முய்க் குறிப்பிக்கின்றது. பரமயேரகி 

கள் உன்னைச் தியானஞ் செய்ஒருர் 

கள், யாக உலரும் உன்னைக் குறித்து 

நீயே 

பிதுரு ரூபமுந் தேவளுபமுச் தரித்து 

ஹவ்.ப கவ்யங்களைப் பு௫க்கினறும், 

யாகம் பண்ணுகின்றார்கள். 

ஓ ௮ச்சுகனே! மஹத் அகக்காரம் 

முதலான சூட்சுமங்களும், பிருதிவி 

முதலான பூதங்களும், அ௮வைகளி 

லிராநின்ற அஇளசூட்௬ுமமான ஆத்தும 

தீதீதுவமுமாகிய இந்தச் சூட்௬ம பிர 

பஞ்சமெல்லாம் எங்கேயிருக்கறேதோ, 

எங்கிருந்து உண்டாகிறதோ, அது 

சித்துக்கொண்டும், கல்ப்பாச்தத்திலே | சொரூப குணங்களிலே பெருத்த
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உன்னுடைய மகாரூபமா யிருக்கின் 

றது. சூக்ஷம முதலான யாதொரு 

விசேஷணங்களு மில்லாதே, சிந்திக்க 

அரியதாய், யாதொரு ரூபமுண்டோ 

௮ உன்னுடைய பரமாத்தும er ey 

பம். இப்படிப்பட்ட புருஷோத்தம 

னை உனக்குத் தண்ட மிடுகின்றேன். 

சகல பூதங்களி 

A
e
 

n
v
r
 

  

சாவாத்துமகனே ! 

லேயும் சத்துவாதிகுணங்களைப் ப.ந்றி 

யதாய், உன்னுடைய யாதொரு பிரர 

இருத சக்தி பிருக்கிறதோ, ஜீவஸ்வ | 

ரூபமான அந்தச் சத்தியை ஈமஸ்கரிக் 

இழேன். ௭௮ வாக்குக்கும் மனதுக் | 

சூம் எட்டாததோ, யாதொரு விசே | 

ஷத்தினாலும் விசேஷப்படுத்தக் கூடா | 

ததோ, ஞானிகளுடைய ஞானத்தி | 

னாலே நிரூபிக்கக்கூடியதோ, அப்ப | 

டிப்பட்ட முக்த்தாத்தும னானை. | 

யிருக்கிற உன்னுடைய மேலான சத் 

{ 

| 
| 
| 
! 
| 

  

திக்கு: வந்தனஞ் செய்னெழறேன் | 

* எவனுக்கு வேருன தொன்றுமில் 

லையோ; எவன் pr eater aoe 

வேரு யிருக்கிருனோே, அப்படிப்பட்ட 

பகவானான ஸ்ரீ வாசு தேவனுக்குத் 

தண்டமிடுகின்றேன். காமா தனமான 

சாமரூபன்க ளில்லாமல், விலக்ஷண 

னாப் இருக்கிறதாகமாத்திரம் எவன் 

கரணப்படுவனே, x 

மகாத்துமாவுக்கு நமஸ்காரம், 

னுக்கு நமஸ்காரம். அவனுக்கு கம நமஸ் 

காரம். சங்கர்ஷணாதி வியூக ரூபியான 

வனுக்கு நமஸ்காரம், தேவதைகளும் 

எவனுடைய பராத்பரமான ரூபதீ 

தைக் காணமாட்டாமல் மச்ச கூர் 

ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணம் [முத் 

மாதி அவதார ரூபங்களையே அர்ச் 

சனை செய்வார்களோ, அந்தப் பர 

மாத்துமாவுக்கு வந்தனம். எவன் 

ருத்திராதி சகல பூதங்களுகீகூம் ௮ 

தாயாமியாகி ௬பா சுபங்களைக் கண்டு 

கொண்டிருப்பனோ, அந்தச் சாரவசாட் 

சியும் பரமேசுவரனுமான ஸ்ரீ விஷ்ணு 

தேவனுக்குத் தண்ட மிடுகன்றேன். 

காணப்படுகின்ற இந்தச் ஜகமெல்லா 

மெவனோடு பேதமில்லாம லிருக்கின் 

றஐதோ, அந்த விஷ்ணுவுக்கு வந்தனஞ் 
செய்கின்றேன், சகலத்தூக்கும் ஆஇ 

யான அந்த ஸ்ரீ ஹரி எனக்குப் பிர 

சன்னஞகைக் கடவன். அட்சர மென் 

கிற பெயரை யுடையவனா யிருக்கிற 

எவனிட௨த்திலே . பிரபஞ்சமெல்லாம் 

வஸ்திரம் கலந்திருப்பது 

நூலில் மணிகள் 

லில் 

போலே கலந்தும், 

கோக்கப்பட்டிருப்பதுபோலே கோக 

இருக்குமோ அந்தத் 
தியானகம்பனை அச்சுதன் என்னி 
டத்தி£2ல பிரசன்ன னாகக் கடவன். 

சாவசேஷியா 

கப் பட்டும், 

Tt சர்வஸ்வாமியாய் 

யிருக்கிற அந்த ஸ்ரீமகா விஷ்ணுவுக் 

கூத் தண்ட மிடுகன்றேன். எவ 

னிடத்திலே சகலமும் பிரளயகாலத்தி 

லொடுங்குமோ, எவனிடத்திலிருந் து 

சகலமும் கிருட்டிகாலத்தில் உண் 

டாகுமோ, எவன் ௪கல சரீரகனாயும் 

சகலாதாரமாயும் இருக்கிறானோ அந்த 

ஸ்வாமிக்குப் பலதரம் தண்டமிடுகின் 

ஹேன். 1 ஸ்ரீ அநந்தன் எங்கும் ஆத்து 

மாவாய் உள்ளும் புறமும் வியாபித்து 

ஞானானந்தமயனாப் நிறைச்திருக்கிற 
    

* இங்கே ஸ்ரீமத் துவாதசாக்ஷ.ாந மகாமந்திரம் முன்பின்மாற்றி ௮னுசர்இக்சப் 

பட்டும், அதின் அர்த்தம் சூசிப்பிக்சப்பட்டும் இருக்கின் றன. 

* இங்கே ஸ்ரீஷடாக்... மந்திரம் நே.ராய் ௮னுசச்இிச்கப் பட்டி ருக்கின் 2, 

1 சகலமும் எம்பெருமானுடைய விபூதியாய், அ௮வனைப்பற்றியே நிற்பதும் இயல் 
'வதுமாகிச், சற்றும் சுதர்.த.ர மில்லாம விருப்பதைப்பற்றி, எம்பெருமானே எல்லா 
மென்றும், ௮வனல்லது வேறொன்று மில்லையென்றும், அவனுக்குள்ளேயே சொரு 
இத் தன்னையும் ௮லுசர்தித்தப்படி, இதுதான் விரிஷ்டாத்துவை சம்,
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படி.பினலே கானும் ௮அவனாகவேயிருக் ! இன்றேன். சான் இருட்டிக்குமுன் 
கின்றேன். ஆகையால் என்னிடத்தி 

னின்றும் எல்லா முண்டாயிற்று. 

நரனே எல்லாமா யிருக்இன்றேன். 

எப்போ மிருககின்ற என்னிடத் 

திலே க ல்லாமிருக்க்றன. கானே வொடுள்ளும்படியாண OGD 

அவ்யயனாயும் நித்தியனாயும் வேரே பிருப்பேன் '' என்னு இப்படி. அகன் 

ராதாரமின்றித் தன்னிலேயே தானிரு தாழ்வான் இயானித்துக் கொண் 

ப்பவனாயுமிருக்கற பரமாத்துவா யிருக் : டிருந்தார். 

பிரமமென்னும் பெயரை யுடையவனா 

யிருந்தேன். அப்படியே பிரளய 

காலத்திலேயும் எல்லா முள்ளே 

e
e
 

பத்தோன்பதாமத்தியாயம் ழற்றிற்று, 

தட 

இருபதாம் அத்தியாயம் 

பிரகலாதருக்கு நரசிங்கன் பிரதீதியக்ஷம் 

இந்தப்படி, பிரகலாதர் சர்வகாரண அவருடைய அங்கத்திலே கட்டி. 
னும் சர்வாதமகனுமான ஸ்ரீ விஷ்ணு யிருந்த நாக பாசபந்தங்கள் கணமரத் 
தேவன் தம்மைச் சரீரமாகக் கொண் இரத்திலே சின்னபின்னமாக அற்று 
டவனாய், உள்ளும் புறமும் வியாபித் விமுந்தன. பின்பு சமுத்திரமான2, 
அப் பூர்ணமா யிருக்கன்றதினாலே, | மீன் ஆமை முதலை முதலான Sa mb 
விஷ்ணுமயராகத் தம்மை நினைத்து ! துக்களெல்லாம் ஏங்இ நிற்கவும், அலை 
விஷ்ணு வில்லாத வஸ்து வொன்றும் | கள் ஒன்றின்மேலொன்று விரைவாய் 
வேறே காணாமையாலே, திரிகுணாத் | பாய்ந்து கரைகளை முழுத்தவும், ஒரு 
மகமாய் அனாதிப் பிரகிருதி வாசனா | பெருவ் * கலக்கத்தையுடைய; சயில 
மலினமாய் மற்றக்காலத்திலே தோன் |! கானன சமேதமான தில ம£மண்ட 
அகிற ஆத்தும ஸ்வரூபத்தை மறக்தார். | லமும் நடுங்கப்போயிற்று, அப்போது 
தாம் அவ்யயனும் நித்தியனுமான | மகா புத்திசாலியான பிரகலாதாழ் 
பரமாத்துமாவுக்குச் சரீரபூதராய், தன் | வான், தயித்தியர் தம்மேலே போட் 
மயரென்று நினைத்தார். இந்தப்படி. | டி.ருந்த பருவதங்களையெல்லாம் விலக் 
யோகாப்பியாசப் பிரபாவத்தினலே | கிச் தள்ளிக்கொண்டு, சமுத்திரத்தை 
கரமக்கிரமமாகச் சகல கர்மங்களி | விட்டுப் புறப்பட்டு வெளியில் வந்து, 
னின்றும் விடுபட்டவராய் அத்தியந்த | ஆகாசாதிகளினாலே குறிப்பிக்கப் 
பரிசுத்தரான அவருடைய அந்தக்கர | பட்ட லோகத்தைப் பார்த்து, லெள 
ணத்திலே ஞானமயனும் அ௮ச்௬தனு | இக இருஷ்டியினாலே தான் பிரகலாத 
மான ஸ்ரீ விஷ்ணுபகவான் பிரகா௫த | னாமதேயன் இரணியகூபு மகனென்று 
தருளினான். நாமசாதியாதி விசேஷண சமேதராக 

மறுபடியுஈ் தம்மை நினைத்தார். புத்தி 
அப்பால் யோகப் பிரபாவத்தினாலே | சாலியான ௮ந்த ௮௬ர இகரமணி 

பிரகலாதர் விஷ்ணுமய ரானஇனாலே, | ஏகாக்இர சித்தராக, மனோவாக்குக் 

e
e
e
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காய்களைச் ௬ுவாதின மாக்கிக்கொ 

ண்டு, வியாகுலத்தை விட்டு, ௮ராஇ 

புருஷோத்தமனை அச்சுதனைத் இரும் 

பியுர் துதிசெய்தருளினார். 

பரமார்த்தமான பிரயோஜனமான 

வனே! ஸ்தூல... சூட்சும ரூபனே ! 

வியத்தமரயும் அவியத்தமாயு மிருப்ப 

வனே! * பஞ்சேர்இரியாதி கலைகளைக் 

- கடர்தவனே ! சகலேசுவரனே | கிரஞ் 

சனனே | குணங்களைத் தோற்றுவிற் 

பவனே ! கூணங்களுக் காதாரமரன 

வனே! பிராகிருதகுண மில்லாத 

வனே ! சகல சற்குணமுடையவனே! 

மூர்த்தமும் அமரீத்தமு மானவனே ! 

மகா மூர்த்தியான வி௬வ ரூபமும், 

சூக்ஷம மூர்த்தியான வியூகரூபமும், 

வெளிப்படையாப்த் தோன்றுகிற 

விபவ ரூபமும், அப்படி.த் தோன்றாத 

பரஸ்வளுபமு மூடையவனே ! சத்துரு 

ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணம் 
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சங்காராதி காலங்களில் குரூரமாயும் 
் னிடத்திலே பிரசன்னனாக, இதப் சபாரவத்தில் சார்தமாயமுள்ள ரூப 

மூடையவனே |! ஞானமயஞயும் அஷ் 

ஞானமயனாய மிருப்பவனே! உள் 

ளது மில்ல அமானவனே | நல்லதா 

யிருப்பவனே! எல்லாவற்றிற்கூம் உண் 

மையையும் இன்மையையுங் கழ்பிப்ப 

வனே! நித்தயொ நித்திய பிரபஞ்சாத் 

மகனே! பிரபஞ்சங்களுக்கு மேற் 

பட்டவனே ! நிருமலர் ஆ௫ரியிக்கப் 

பெற்றவனே! ௮ச்௬தனே ! உனக்குத் 

தண்டமிடுகின்றேன். ஏகா! அதநேகா 

வாசுதேவா | ஆதிகாரணா ! உனக்குத் 

தண்டமிடுகன்றேன். 

ரூபத்தினால் 
சூட்சும ரூபத்தினல் தோன்ருதவனு 

மாயிருக்கிரானே, எவன் சகல பூதப் 

களையும் சரீரமாகக்கொண்டு எல்லா 

எவன் ஸ்தூல 

தோன்றுகின் றவலனும், 

அ
ய
்
வ
வ
ை
வ
ை
வ
ை
ை
 
அ
ை
ை
வ
ை
வ
 

வை
வை
ஃப
டை
 

[முத 

வற்றிலும் தான் விலகஷூணமா யிருக் 

இன்ருனறே இந்த வுலகமெல்லாம் 

விஷம இருட்டி, காரணமாகாத எவ 

னிடத்தினின்று முண்டாயிற்றோ, 

அந்தப் புருஷோத்தமனுககுதி தண்ட 

மிடுசன்றேன்” என்று பலவாய்த் 

தோத்திரஞ் செய்த பிரகலாதரிடத்தி 

லே ஸ்ரீ ஹரிபகவான் பிரசன்னனாய்ப் 

மீதாம்பராஇி தீவ்ய லகணங்களோடு 

அவருக்குப் பிரத்தியக்ஷமாய்ச் சேவை 

சாஇத்தான். அப்போது அந்தப் பரம 

பாகவதர், பயபக்தியுடனே அந்த எம் 

பெருமானைச் சேவித்து, சந்தோஷாதி 

சயத்தனுலே உரை தடுமாற “ஸ்ரீ 

விஷ்ணுவுக்குத் தண் டமிடுகின்றேன்” 

என்றகேகந் தரஞ் சொல்லிப் பிரார்த் 

இத்தார். 

ஸ்வாமீ| சரணாகதி செய்தவராக 

ளுடைய துக்கத்தைப் போக்கடிக்கிற 

வனே! ஸீ கேசவனே! அடியே 

படி. யெக்காலமும் பிரத்தியக்ஷமாகச 

சேவைதக்து ரகதித்தருள வேண்டும்” 

அப் 

போது ஸ்ரீ பகவான் அவர நோக்கி, 

என்று வேண்டிக்கொண்டார். 

ஓ பிரகலாதனே ! நீ இதர பலங்களை 
ஆூயசமல், இதரரையு மெண்ணாமல், 

என்னிடத்திலே பரமமான ஏகாந்த 

பக்தியைச் செய்தா யானபடியினாலே 

உனக்குப் பிரசன்னனானேன், இஷ்ட 

மான வரங்ககா வேண்டிக்கொள்” 

என நருளிச் செய்ய, பிரகலாதாழ் 

வான் “ஸ்வாமீ! ௮ச்சுதனே அடி. 

। யேன் தேவ இரியக் மனுஷியாதி சன் 
மங்களிலே எர்த ஜன்ம மெடுத்தாலும் 
௮5 ஜன்மங்களி லெல்லாம் உன்னி 
டத்திலே இடையமுத பக்தி விசே௦. 

    

* பொறிகள் ஐந்தும்); YOorser 95 HD, 

செ ல்லப்படும். 

பூதங்கள் ஐர்.தும், கலைகள் என்று
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முண்டாகவேண்டும். மேலும் விவேக 

மில்லாத ஜனங்களுக்கு நல்ல சந்தன 

_வனிதாதி போக்கயெ வஸ்துக்களிலே 

யெப்படிப்பட்ட பிரீதி யுண்டாகு 

மோ, அப்படிப்பட்ட பிரீதி விசேல, 

மானது உன்னை ஸ்மரிக்கிற அடியே 
னுடைய மனதினின்றும் 

'லிருக்கவேண்டும்'' 
நீங்காம 

என்று பிரார்த் 

திக்க, எம்பெருமான் பக்த௫காமணி 

யைகீ கடாக்ஷித்து, பிரகலாதனே | 

முூனனமே யென்னிடத்திலே பிரியாத 

பக்தி விசேஷ முனக்குண்டா யிருக் 

கின்றது, இன்னமு மப்படியே அபி 

விர்த்தியாகும், அதிருக்கட்டும். இப் 

போது உனக்கு வேண்டிய வரவ் 

கேள்'' என்னு அனுக்கரடிக்க, பிரகலா 

தாழ்வான பிரார்த் இக்கின்றார். 

எம்பெருமானே ! உன்னைத் தூக் 
கா நின்ற அடியேனிடத்திலே மாச் 
சியம் பாராட்டினதனாலே அசஹ்ப 
மான அபசாரம் பண்ணினவனானாலும் 
இரணியன் என் தகப்பன் என்பது 
பற்றிப் பாவமில்லாதவ ஸாகும்படி. 
AMSA SDS EC acer Qu.” அன்றியும் 

ஆயுதங்களினாலே அடிப்பித்தும், அன 
லிலே போடுவித்தும், சர்ப்பங்களா 

லே. கடி.ப்பித்தும், போசனத்திலே 

விஷத்தை இடுவித்தம் ore core 
களினாலே கட்டிச் சமுத்திரத்திலே 
போடு பாவதங்களாலே 

துவைப்பித்தும், . இவ்வாறு மற்றும் 

நானாவிதங்களான உபத்திரவங்களைச் 

செய்து, உன் பக்தனை அடியேனைச் 
சங்கரிக்கப் பார்த்த என் தகப்பனுக் 
குச் சம்பவித்திருக்கன்ற அளவில்லாத 

மகா பாபங்கள் உன் கடாட்சத்தி 
னாலே நாசமாகவேண்டும், இதுகான் 
அடி.யேலுக்கு வேண்டிய வரம்'' என் 

தற்கு, மதுசூதனன் அவரைப் பார் 
தீது *பிரகலாதனே | என் னனுக்கிர 
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வித் தும், 

கத்தினாலே ம கேட்டபடியாகும். ௪௩ 

தேகமில்லை. இனனமும் சான் உன 

க்கு. வேண்டிய வரங்கொடுக்கின் 

றேன் கேள்'' என்றருளிச்செய்ய, பிர 
கலாதர் சொல்லுஇன்ருர், *'புருஷோ த் 

தமனே! உன்னுடைய திருவடித் தாம 

ரைகளில் பிரியாத பக்தி புண்டாகும் 

படி. அனுககிரடித்ததனாலே அடியேன் 

இருதார்த்தனுனேன். சகல ஐகத் 

காரணபூதனான உன்னிடச்திலே எவ 

னுக்கு அ௪ஞ்சலமான பக்தி விசேஷ 

முண்டாகுமோ, அவலுக்குச் 

மோட்சமென்பது 

சார் 

வோத்தமமான 

கையிலிருக்குமன்றோ. அப்படியிருக்க, 

அவனுக்கு தர்மார்த்த காமங்களாலே 

ஆகவேண்டுவதென்ன”' என்று விண் 

ணப்பஞ் செய்யக்கேட்டு, ஸ்ரீ பக 

வான் அந்த அ௮சுரோத்தமனைப் பார் 

தீது, *(ஞசூழர்தாய்! உன்னிதய மென்னி 

டத்திலே பக்தியோடுகூடி. எப்படி. 

அசஞ்சலமா .யிருக்கின்றதோ, ௮ப் 

படியே எனனனுக்கிரகத்தினலே பரம 

மான மோட்சானந்தத்தையும் பெறு 

வாய்'' என்று அருளிச்செய்து, அவர் 

பார்த்துக்கொண்டே யிருக்க அந்தரத் 

தானமா யெழுதந்தருளிஞர், 

பிரகலாதாழ்வான் திரும்பியும் நச 

ரதீதுக்கு வந்து தகப்பனுடைய பாதங் 

களிலே தண்டமிட்டு நின்றார். அப் 

போது தகப்பனை இரணியன் புத் 

திரன் திறத்தில் தான்செப்ததற்காகப் 

பச்சாத்தாப மடைந்து, கெட்டியாய்க் 

கட்டிக்கொண்டு, உச்சிமோந்து கண் 

களில் நீர் ததும்பிநிற்க (அடா குழக் 
தாய் | பிழைத்து வந்தாயா '*8 என்னு 

௮இ பிரீதியோடு லாலகை செய்தான். 

கேட்டீரோ மயித்திரேயரே | 
தார்மிகரான பிரகலாதரும், தகப்பனுக் 

GL ஆசாரியருக்கும் பணிவிடை 
செய்துகொண்டு, சுகமாயிருந்தார். 

பரம்
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௮ப்பால் சிறிதுகாலத்தக்குப் பிறகு | னேன். எவன் மகாத்துமாவான பிரக 

இரணியகடபுவானவன் முன்பு நேர்க் 
இருக்கன் ற பிரம்ம சாபவசத்தினாலே, 

பகவானிடத்தில் துவேஷம் மாற்றி 

மறுபடியும் மகனைக்கொல்ல யத்த 

னித்தபோது, ஸ்ரீ ஹரிபகவான் நர 

சிம்ஹ ரூபியாய் ௮வ்வரக்கன் ௬ட்டிக 

காட்டிய ஒரு ஸ்தம்பத்தினின்றுச் 

தோன்றி ௮வ்வசுரராஜனைச் சங்கரித் 

தருளினார். 
பின்பு பரமபாகவதரான பிரகலா 

தார் தயித்திய ராசூயத்தில் பட்டா 

பிஷேகஞ் செய்யப்பெற்று, அந்த ராச் 

சியபோகத்தினாலே பிராரப்த காமல் 

களைக் கழித்து, புத்தா பெளத்திராதி 

களையும் பெற்று, பிராரப்த .கர்மானு 

பவமரகிற அதிகாரங் கழிச்சவுடனே 
இரண்டையும் விட்டு,  பகவத்தியான 

யோகத்திலே பரமமான மோட்சத் 

தை யடைந்தார. 

மயித்திரேயரே | பரம பக்தாக்இர 
கண்ணியரான பிரகலாதருடைய மத 
மையைச் சவிஸ்தாரமாகச் சொன் | 

லாதருடைய சரித்திரத்தை சமாகித 

சுத்தனுக் கேட்பானோ அவனுக்கு 

அப்போதே சகல பாபங்களுக் தீர்க்து 

போம். பிரகலாதரறாடைய சரித்திரத் 

தைப் படி.க்கிறவர்களுக்கும் கேட்கிற 

வர்களுக்கும் அகோராத்திர கிருதங்க 

ளான பாபங்களெல்லாம் நீவ்குவதற் 

குச் சந்தேகமில்லை. எவன் இந்தச்சரித் 

திரம் படிக்கிறுனே அவன் பவுர்ண 
மாசையிலேயும் ௮மாவாசையிலேயும் 

துவாதசியிலேயும் அ௮ஷ்டமியிலேயும் 

திவ்யக்ஷேத்திரத்திலே சூரியகரகண 

புண்ணியகாலத்தில் ௬வர்ண௫ருவ்க 

முூதலானவைகளாலே அலங்கரிக்கப் 

பட்ட * உபயதோமுகியான பசுக் 

களைச் சற்பாத்திரத்தலே பூரணமான 

தகதிணைகளோடு தானஞ்செய்த பலனை 
அடைவான். எவன் பக்திபூர்வக 

மாக பிரகலாதாழ்வானுடைய சரித்தி 

ரதிதைக் கேட்டுருனோ அவனை ஸ்ரீமர் 

நாராயணன் பிரகலாதரை ரட்டுத்தாற் 
போல சகல ஆபத்தையும் விலக்கி 
சாரவகாலமும் ரகதஷித்தருளுவன். 

இருபதாமத்தியாயம் முற்றிற்று, 

த 

இருபத்தோராம் அத்தியாமம் 

தனணுமுதலானவர்களுடைய சநீததிக்கரமம் 
—tr0000- = 

கேளும் மயித்திரேயரே | இப்படி. 
மகாப்பிரபாவ சம்பன்னரான பிரக 
லாதருக்குச் சிபி பாஷ்கலன் விரோர 
சனன் என்கிற மூன்று பிள்ளைகள் : 
பிறந்தார்கள். விரோசனனுக்கு பலி 
சக்கரவர்த்தி பிறந்தான். பலிக்கு 
பாணாகுரன முதலான நூறு பிள்ளை 
கள் பிறந்தார்கள். இது இருக்கட்டும், 
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* உபயதோமுூ என்பது 
யீன்றுகொண்டே யிருச்கையில் 

இரணியாட்சனுக்குச் சர்ச்சரன் ௪கு 
னி பூதசச்தாபனன் மகாநாபன் மகா 
பாகு கால காபன் என்டிற பிள்ளைக 
எவர் பிறந்தனர். 

இப்படி. இதிவமிசக் ரெமம் சொன் 
னேன். இனிக் காசிபருக்குப் பாரி 
யையான தனு முதலான பெண்க 
  

  இருபுதத்திலும் முசத்தையுடையது என்றால், கன்றை 
இருக்கும் விதம்,
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சடைய வமிசங்களைச் சொல்லுகின் 
றேன் கேளும். தனு வென்பவளுக்கு 
BM APT SET அயோ 
மூகன் சங்குசரன் கபிலன் சங்கரன் 

ஏகவக்திரன் தாரகன் சொர்ப்பாநு 
விருஷபர்வா புலோமன் ஸிப்பிர 
சித்தி மூதலாக மகாபல பரரகஇரம 
சாலிகளான பிள்ளைகள் உண்டானார் 
கள். அவர்களிலே சொர்ப்பானுவுக் 
குப் பிரபை யென்பவளும், விருஷபா் 

வாவுக்கு சர்மிஷ்டை யென்கி ஐவளும், 
வைசுவாஈரனுக்கு 

சம்பரன் 

உபதாநவி அய 
சிரை புலோமை காலகை என்று 

சொல்லப்பட்ட நான்கு கன்னிகை 

களும் அவர்களுள் 

புலோமை காலகை என்கிற மகானு 
பாவைகளான கன்னிகைகள் மரீசிக் 

குப் பாரியைகளாய், பவுலோமர் என் 
ao காலகேயர் என்றும் பிரசித்த 

ரான அறுபதஇஞயிரம் பிள்ளைகளைப் 

பெற்றார்கள். 

பிறந்தார்கள். 

இரணியககிபுவுக்குச் 
சகோதரியான ிம்ஹிகை, விப்பிர 
சித்திக்குப் பாரியையா௫, இரியமிசன் 
சல்லியன் நபன் வாதாபி இல்வலன் 
நமு௫க௫ருமன் அந்தகன் ஈரசன் கால 
நாபன் ராகு என்று சொல்லப்பட்ட ' 
மகாசத்தியுள்ள பிள்ளைகளைப் பெற் 
ருள். இப்படி. தனுவென்பவள் வமி 
சத்தை விருத்தியாகளனெவர்களாய், 
மகாபல பராக்கிரம முடையவர்களா 
யுள்ள ௮ச௬ரர் அரேகர் பிறந்தார்கள். 
இவர்களுக்குச் ௪தசஹஸ்்ச சங்கைக 

ளாகப் புத்திர பவுத்திர சந்தானங்களு 
முண்டாயின. மேலும் முன்பு நான் 

சொல்லியபடி. ஆத்துமக்ியொனவா 
னான பிரகலாதாழ்வான் வமிசத்திலே 

நிவாதகவசா் தயித்தியா் 

தோன்றினர். தாம்பரை யென்பவ 
ஞக்குக் காசிபரிடத்தினின்றும் ௬௫ 
சேனி பா சுக்கரிவை இருத்திரி ௬௪ 

என்கற ஆுபெண்கள் பிறந்தார்கள். 
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, யென்கிறவளுக்குப் 

அவர்களில் ச௬ூக்குக் கோட்டான்க 

சேனி 
பருந்துகளும் 

பாசிக்குச் செம்போத்துகளும், இரித் 

தரிக்குக் கழுகுகளும், ௬சிக்குத் தண் 

ணீர்ப் பறவைகளும், ௬ SBP nase 

ஞங் கரக்கைளும் பிறந்தன. 

அசுவங்களும் ஒட்டகங்களும் கமுதை 

களும் பிறந்தன. இது தாம்பிரையின் 
வமிச விவரம். இனி விகதைக்குக் 
கருடன் அருணன் என்அ௮ இரண்டு 

புத்திரர் பிறந்தார்கள். அவர்களில் 

கருடன் சர்ப்பங்களைப் புசக்கிறவ 
னாப்க் கடூரமான ரூபமுள்ளவனாப்ப் 

பட்டி குலத்துக்கெல்லாம் சிரேஷ்ட 
னுமரய் ஜகத்திலே கீர்.த்திபெற்றிருர் 
தான். ச௬ரசை யென்கிறவளுக்கு 

மகரப் பிரகாசமுள்ளவைகளும் அகேக 
சிரசுள்ளவைகளும் மகாசத்தியுடைய 
வைகளும் ஆகரசத்தில் சஞ்சரிக்க 
வல்லவைகளும் மகாப்பிரபாவ முள்ள 
வைகளுமான சர்ப்பங்களாயிரம் பிறச் 
தன. கத்துருவுக்கும் பலமுர் தேஜ௯ 
முூண்டானவையாய் அநேக பணாமண் 
டல மண்டிதங்களாயுள்ள அநேக 
நரகங்கள் உண்டாயின. அவை கரு 
டனுக்கு வசப்பட்டிருந்தன. இந்த , 
நரகர்களிலே சேஷன் வா௬இ த்க்ஷ 
கன் சங்கன் சுவேகன் மகாபத்மன் 
கம்பளன் ௮௬வதரன் ஏலர்புத்திரன் 
கார்க்கோடகன் தனஞ்சயன் என்ப 
வர்கள் முக்கியமானவர்கள், இவர் 
களும் மற்று மகேகரும் Mares eure 
பயங்கரங்களாயும். தரஷண தந்தங்க 
ளாயுமுள்ள முகங்களோடு கூடியிருப் 

பார்கள். குூரோதவசை யென்இறவ 
ஞக்குப் பதினாயிரம் போவரையில் 
ராக்ஷசரும் சர்ப்பங்களும், ' நிலத்திலு 
நீரிலுஞ் ௪ஞ்சரிக்கற பக்ஷிகளும் :9ற 
ந்து, சூரோதவசகணமென்று பேர் 
பெற்றார்கள். அவர்களெல்லாம் மிக 
வும் குரூரமான ப.ற்களுள்ளவர்களும்
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பயங்கரமான வர்களும் மாமிசபோச 

னஞ் செய்பவர்களுமா யிருந்தார்கள். 

சுரபி யென்கிறவளுக்கு மாடுகளும் 

எருமைகளும் பிறக்தன.. இரையென்ப 

ளுக்கு விருட்சங்களும் கொடி களும் 

புல்.லுகளு முண்டாயின. கஷையென் 

கிறவளுக்கு _யட்சராட்சதர்களும்; 

மனுவென்கறவளுக்கு அப்சரசுகளும் 

அரிஷ்டை யென்கிறவளுக்கு மகா பல 

வரன்களான ககந்திருவர்களும் ஜனித் 

தார்கள், இவ்விதமாய் தாவரங்களும் 

ஜங்கமக்களஞமான காசிபருடைய ௪ந 

தானங்களை யெல்லாம் விசதமாகச் 

சொன்னேன். அவர்களுடைய புத 

இர பவுத்திராதி சந்ததகளோ, Fm 

ஜகத்துள்ளே விளங்கி 

யிருக்கன.  மயித்திரேயரே ! இது 

சுவாரோடிஃ, மனுவந்தரத்திலே ௩ட 

ந்த இருஷ்டி.யின்விதம், இனி வைவச் 

சத மனுவந்தரத்தலே வருணன் 

மகா வைபவமான பயரகம் செய்து 

கொண்டிருக்க, அதில் சதுர்முகன் 

ஹோதாவாகி அதை தநிர்வஇத்துக் 
கொண்டிரும்கையில் பிரசா சிருஷ்டி 

செய்த விதத்தை விவரிக்கின்றேன் 

தேவ ரிஷி கந்தர்வ பன்ன 

கைகளாக 

கேளும், 

காதிகளுக்குப் 

முகன் நூதன௫ருஷ்டி செய்யக்காலம் 

பெருமல், பூர்வம் ஈவாரோசிஷ மனு 

வந்தரத்திலே தன் சங்கல்பத்தினுலே 

யுண்டான சத்தரிஷிகளைப் பார்த்து, 

வைவச்சுத மனுவந்தரத்திலே நீங் 

களே பிரசைகளைச் இிருஷ்டியுங்கள்” 

பிதாமகனை சதா 

என்னு நியமித்தார். அவர்களும் அப்ப 

டியே செய்தார்கள். அதப்படி. யிருக் 

கட்டும், தேவதைகளினாலே தயித்திய 

ர்ரகிய அ௮சாெல்லாம் விநாசமாய்ப் 

போனதனாலே இதியென்ூறவள் புத் 

திரசோக மடைந்து, அ௮நேககாலம் 
பாத்தாவான காசிபரை ஆராஇத்து 
வந்தாள், : ௮ந்தக்காசிபர் ச.துஷ்டி. 

ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணம் 
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திதியை நோக்க, 

பெண்ணே | அமீஷ்டமான வரத்தைக் 

கேள்” என்று சொல்ல, அந்தத் இதி 
யானவள் தனக்கு அதிபராக்கிரம சம் 

பன்னனாய் இந்திரனைச் சங்கரிக்கத் 

தக்கவை ஒரு புத்திரன் உண்டாக 

வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்தாள். 

அந்த மூனீந்திரர் அவளைப்பார்த்து, 

என் பிரிய பத்தினியே | 

மஹேக்தரனைச் சங்கரிக்குஞ் சாமர 

த்தியமுள்ளவனான மகன் வேண்டு 

மானால், நூ௮ வருஷம் சமசித்தத் 

துடனே ௬ூயாய்க் கர்ப்பத்தைத் 

தரித்தரு அதனால் உன் இஷ்டப்படி. 
புத்தன் உண்டாகும்”! என்று 

சொல்லி அவளோடு சேர்ந்தார். அவ 

ளும் அதனாலே கர்ப்பந்தரித் த, நித்திய 

மும் சுசியாய் விரதத்தை அனுஷ்டித் 

அக்கொண் டிருந்தாள். இப்படி. 

யிருக்க, இந்திரன் இச்செய்தி யறிஈது 

சமீபத்திலே ass, விஈயத்தோடு 

சசுருஷை செய்துகொண்டு, கர்ப்பத் 

தைச் சேதம்பண்ணச் சமயம் பார்த் 

துக்கொண் டிருந்தான். இருக்கை 

யில் சிலகாளன் சூஹறைய ,நூறுவருஷ 

மாகுங்காலத்தில், ஒருகாள் திதிதேவி 

பாதகத்தி செய்யாமல் வந்து படுக்கை 

யிற் படுத்து நித்திரை செய்தாள். அப் 

போது பாகசாதனன் அவள் ௮௬ 

வச்டிராயுதத் 

தைக் கையிலெடுத்துக்கொண்டு, சூட் 

உனக்கு 

சியா யிருப்பதறிர் த, 

சுமரூபமாக ௮வள் வயிற்றிலே பிர 

வேத்து, அந்தக் கர்ப்பத்தை ஏழு 

துண்டாகத் துண்டித்தான். அப் 

போது அந்தச் ௪௬ மகாநாதமாக 

சோதனஞ்செய்ய, இந்திரன் (ரோத 

னஞ்செய்யவேண்டாம்'' என்று ௮நே 
கந்தரஞ் சொல்லி, இன்னுங் கோப 

மாரறுமல் ௮ந்த ஏழு கண்டங்களையும் 

மறுபடியும் எவ்வேழாகக் கண்டித் 
தான், ௮ப்பால் ௮ர்த நாற்பத்தொன்
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பது அண்டங்களுக்கும் 4 (wr Gor 8) | பின்பு அர்த மருத்துக்கள் விவேக சத் 

சோதனஞ் செய்யாதே” என்று ! துவ சம்பன்னராய் இந்திரனுக்குச் 

சொன்ன காரணத்தினாலே மருத்துக்க ! சகாயமாகத் ,தேவதைகளா _யிருச் 

ளென்கிற காமதேய முண்டாயிற்று, ' தார்கள். 

    

    

இநபத்தோரசாமத்தியாயம் முற்றிற்று. 

- 

இருபத்திரண்டாம் அத்தியாயம் 

தேவதாதஇிகாரமும் பகவத்வைபவமும் 
—-efo—— 

பராசர மகாரிஷி அருளிச்செய் ! பருவதங்களுக்குப் பிரபுவாகவும், கபி 

னெருர் :--கேளும் மயித்திரேயரே ! 

பூர்வ காலத்திலே பிருதமகாரரசா 

மகாரிஷிகளாலே ராச்சியாபிஷேகஞ் 

லரை முனிகளுக்கு ராசரவரகவும், 

சிங்கத்தை மிருகங்களுக்கு இந்திர 

ஞைகவும், வியரக்கிரத்தை நகமும் 

செய்யப் பெற்றபோது, பிரம்மா, சந் |; பல்லுமுள்ள மிருகங்களுக்குப் பிரபு 

வரகவும், கல்லால மரத்தை விருட்சுல் 

களுக்குச் சரேஷ்டமாகவும், ஏற் 

படுத்தி, இப்படியே மற்றுமுண்டான 
ரரஜாவாகவும், கசூபேரனை ராசாக்க | அந்தந்தச் சாஇகளுக்கும் தகுந்தபடி 

ளுக்கு அதிபதியாகவும், வருணனை ! தலைவர்க ளாகும்படியான * ராச்சி 

ஜலத்துக்கு அதிபதியாகவும், விஷ்ணு | । யாதிபத்தியங் கொடுத் தருளினார். 
வென்ற சூரியனை ஆதித்தியர்களுக் | இப்படித் தலைவர்களை ஏற்படுத்திய 
சூப் பிரபுவாகவும், தக்ஷனைக் கர்த்த | 

| 

| 

பின்பு, அந்தப் பிரம்மா வயிராசப் 
மர் முதலான பிரசார நாதருக்கு அதி ) பிரசாபஇபின் குமாரனான ௬தன்வா 
பதியாகவும், இந்திரனை வ ருத்திரா | வைக் கீழ்த்திசைக்கு அதிபதியாகவும், 

| 
| 
) 

| 

இரனக் இரக நட்சத்திரங்களுக்கும் 

ஓஷ.திகளுக்கும் பிராமணர்களுக்கும் 

யக்கிெயங்களுக்கும் தவங்களுக்கும் 

a
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இத்திய பிரமுகரான தேவர்களுக்கு | கர்த்தமப் பிரசாபதியின் தரயனான 
அதிபதியாகவும், பிரகலாதரை தயித் 

திய தானவர்களுக்கு நாயகராசவும், 
யமதாமராஜனைப் பிதுர்தேவதைகளு 

சங்கபதனைத் தென்றிசைக்கு அதிபதி 

யாகவும், ரஜ என்னும் பிரசரபதஇ 

யின் புத்திரனான கேதுமா னென் 
பவனை மேற்றிசைக்கு அதிபதியாக 
வும், பர்ச்சன்னியப் பிரசாரபதியின் 

மகனான இரணியரோமா என்பவனை 
சூம் அதிகாரியாகவும், வாசுகியை வட.இசைக்கு அதிபதியாகவும் நிய 

சாகாதிபதியாகவும், உச்சைச்சிரவத் | மித்தார். அ௮வர்களின-லே துவிப 
தைக் குதிரைகளுக்கெல்லாம் அதிபதி சமுத்திர பர்வதாதகளோடு கூடின 

| 
0 

க்கு ராஜாவாகவும், அயிராவதத்தைச் 

சமஸ்த கஜாஇபஇிகளுக்கும் அதிபதி 
யாகவும், கருடனைச் சகல பகதிகளுக் 

  

யாகவும், விருஷவபராசனை கோக்க |! பூமண்டலமெல்லாம் இதுவரையிலும் 
ளுக்கு அதிபதியாகவும், இமவானைப் |) தங்கள் தங்கள் எல்லைகளிலே தர்ம 

* இங்கே ௮திபஇகளர்கச் சொன்ன பொருள்கள் ஆளுகையினாலே மாத்இ.ரமன்று, 
வைதிகத்துக்கு உபயோசமாகத் தலைமையினாலேயும் என்றறிக.
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மாகப் பரிபாலனஞ் செய்யப்பட்டு 

வருகின்றன. இப்போது நான் 

சொன்னவர்களும் மற்ற ராசாக்களும் 

ஜகத்தை ரக்ஷிப்பதில் புஞுந்திருக்கிற 

ஸ்ரீமம் நரரரயணனுடைய விபூதியா 

யிருக்கிறவர்களென் நறியும். பூர்வத் 

திலே இருக்தவர்களும் இப்போ இருக் 

கிறவர்களும், இனிமே லுண்டாகு 

மவர்களுமான பூதாதிபதிகள் யார் 

யாருண்டோ அவர்களெல்லாம் சர்வ 

மயனாயிருக்கிற ஸ்ரீ விஷ்ணுவினுடைய 

அமிசபூதரென்றறியும். தேவ தானவ 

பிசாச மனுஷ்ப பச௬ு பட்டு பன்ன 

காதிபஇகளும், கிரகர இபதிகளும், 

விருட்ச பருவதா தி பதிகளுமாயிருக் : 

இற சென்றவர்களும் உண்டாகுமவர் : 

களும், யரவரும் சர்வபூதமயனான ஸ்ரீ : 

விஷ்ணுபகவானுடைய அ௮மிச பூதரே 

யல்லாமல் வேறல்லா. 

ஐ பிராஞ்ஞரே ! ஜகத் ரட்சண இட் 

சிதனும் சர்வேசுவரனுமான ஸ்ரீ ஹரரிக் 

கரலமாயும், நாலா மமிசத்தினா”லே 

சகல பூதங்களாயும் ரசோகூணத்தை 

ஆசிரயித்துச் சிருட்டிப்பான். ஸ்இஇ 

காலத்திலே சத்துவ சூணசுிரயமான 

முதலமிசத்தினாலே நானாவித இவ்யாவ 

தார ரூபியாயும், இரண்டா மமிசத்த 

னாலே மனுவாதி ரூபியாயும், மூன்றும் 

அமிசத்தினலே காலரூபியாயும், நாலா 

மமிசத்தினலே சகல பூதங்களிலே 

யிருந்தும் இரட்சிப்பான், சங்கார 

காலத்திலே தமோகுணத்தை யாரசிர 

யித்து, முதலமி௪த்தினாலே ௬ுத்திரரூபர் 
தரித்தும், இரண்டா ம;மிசத்தினாலே 

அக்கினி வாயு அ௮ந்தகரதி ரூபங்களைத் 

தரித் தும், மூன்றா மமிசத்தினாலே கால 

சொளுபந் தரித்தும், நாலா மமிசத்தி 

னாலே சாவபூதாக் தரியாமியாக இருச் 

அம் சங்கரிப்பான். 

ஐ மயித்திரேயரே! இப்படியே கல் 

. பந்தோறும் சிருட்டி இதி சங்காரங் 

கல்லாமல் வேறொருவனுக்கு ரட்சிக் : 

இற சாமர்த்திய முண்டாயிருக்க மாட் 

டாது. இவ்வளவே யன்று, அவன | 

தோடே ஜகத்தை எப்படி ரக்ஷிக்க ' 

குணங்களை யங்கேரித்துச் சிருட்டி 

இருட்டித்துக் கொண்டும், பிரளய . 

் விபூதிகள். ருத்திரனும், யமன் முத 

் லானாரும், காலமும் சகல பூதங்களும், 
காலத்திலே சங்கார காத்தாவாகிச் 

சங்காரஞ் செய்துகொண்டு மிருக்கின் 

(GOT. அந்தச் சனார்த்தனன் சிருட்டி. 

யிலும் சான்சு விதமுடையவஞுமப், அப் 

படியே ஸ்திதி சங்காரங்களிலும் நந 

நான்கே பேதமுடையவனா யிருக்கின 

ருன். எப்படியெனில் முதலமிசத்தி 

னாலே பிரமாவாயும், இரண்டாமமிசத் 

இனாலே மரீசிப் பிரமுகரான பிரசா 

களிலே எம்பெருமாஷுக்கு நந்நான்கு 

பேதஞ் சொல்லப்பட் டி. ருக்கின்றன, 

பிரமாவும் தகர இகளஞும் காலமும் 

சகல பூதங்களும் ஸ்ரீ விஷ்ணுதேவ 

சத்துவ கசூணாசிரயமான சொருபத் ! னுடைய லோக சிருட்டி. ஹேதுக் 

களான லீலா விபூதிகள். உபேந்தி 

ருனோே அப்படியே ரஜாச தாமச , ராதி யவதார சொருபங்களும், மனு 

முதலானவர்களும், கரலமும், FEM 

காலத்திலே ருஷ்டி. கர்த்தாவாகிச் ' பூதங்களும் ஸ்ரீ விஷ்ணுவினுடைய 

லோகஸ்திதி ஹேதுக்களான லீலா 

நாராயணனுடைய லோகசங்கார கார 

ணங்களான விபூஇிகள். பிரம்மாவும், 

மரீசி முதலான பிரசாபதிகளும், ஆச 

கால முதலாகப் பிரளயகாலம் வரைக் 

கும் சதுர்வித பூதசாதங்களைச் சிருல் 

டித். து வருகனருர்கள். எப்படி.யென் 

முல் ஆதிகாலத்தில் பிரம்மா வினாவும்) 

ப.இகளாயும், மூன்றா மமிசத்தினாலே இடையிலே மரீசி முதலான பிரஜா
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ப.ிகளினாலும் பின்பு அந்தந்த ஜந்துக் 
களாலும் இருட்டி க்கப்பட்டு வருகின் 
ன. சிருட்டிக்கெல்லாம் முக்கிய 
காரணம் காலம். காலசக்இயில்லாமல் 
பிரமாவும் தக்ஷ£ர இகளும் பிரசைகளும் 

சிருஷ்டிடக்க ஸ்திதி 
யும் இப்படி. காலசக்தி யில்லாமல் 
யாராலு மாகாது, பிரளயத்திலே ருத் 
தராஇகளும் காலச௫க்தி யில்லாமல் 
சங்கரிக்க மாட்டார்கள். மயித்திரே 
யசே 1! ௮0ேக வார்த்தைகளினாலே 
பிரயோசனமென்ன 3 எதினாலே எது 
சிருட்டிக்கப்படுசன்றதோ அந்தச் 
சிருட்டிச்கப்படும் வஸ்துவின் உற்பத் 
fous GIs gq காரணமாயிருக்கிற 
அவ்வஸ்து வெல்லாம் எம்பெருமா 
னுடைய திருமேனியேயாம். இப்படி. 
யே ஒன்றைச் சங்கரிக்கிற வஸ்து 
எதவுண்டோ அதுவும் சங்கார ஹேது 
வான ஆனஞர்த்தனனுடைய வுத்திர 
ரூபமாம். ஸ்ரீ விஷ்ணுவே சிருட்டியும் 
ரட்சணையும் சங்காரமும் செய்ற 
சீவன்களுக்கு ௮ந்தரியாமியாசெ் சிரு 
ட்டி. திதி சங்காரங்களைச் செய்தருளு 
இன்ருன். இகதப்படி. சத்துவ ரச 
தமோ குணங்களிலே புகுர்து, சிரு 
ட்டி. காலமுதலான காலங்களிலே 
மூன் ௮விதமர யிருக்க பிரமாதி ஸ்தா 
வராகதமான கரராயணனுடைய ரூபத் 
தை விவரித்தேன். இனி முத்த Cai 
மயமான அவனுடைய ரூபரந்தரத் 
தைச் சொல்லுகின்றேன் கேளும், பிர 
இருதி குணவர்ச்சிதமும், Gh Gor GF ovat 
வத்தும், ௬யம்பிரகாசமும், உபமான 
ரடிதமும், சகல பூத வியாபகமும் பிரம் 
மாதி எவேசாதங்களைக் காட்டிலும் 
சிரேஷ்டமுமான முக்த€வ ஸ்வரூப 
மும், நாராயணனுடைய பரஸ்வளுப 

மென்ன சொல்லப்படும். அதுவும் 
நான்கு விதமாக இருக்கும் என்று 

பராசரமுனீர்திரர் அருளிச் செய்ய 

மாட்டார்கள். 

| 

: 

wiIFECrur, cporsSsGr! eHreor 
மயமாய் நாராயணனுக்குச் சரீரபூத 
மான முக்தசொரளுபம் கரன்சூவிதமாக 

இருக்கின்றதென்று சொல்லி யருளி 

யதை விசதமாகத் தெரிவிக்கும்படி. 

பிரார்த்திக்க, ஸ்ரீ பராசரர் அருளிச் 

செய்௫ன்ருர். 

மயித்திரேயரே! உலகத்தில் இஷ்ட 
வஸ்துவைச் சம்பாஇக்கக் கருவியா 

இஷ்ட 
வஸ் துவானது சாத்திய மென்றுஞ் 

சொல்லப்படும், மோட்சத்தை விரும் 

யுள்ளது சாதனமென்றும், 

பின யோக்குப் பிராணாயாமர திகள் 

சாதனமும், பரப்பிரம்மமானது சரத் 

தியமுமாக இருக்கின்றது. Cure 
களுக்கு முத்தி நிமித்தமாய் யோக 
சாஸ்திரத்இனாற் பிறந்த பிராணாயாம 
முதலான சாதனங்களுடைய ஞான 

மானது அந்த ஞானமய ஸ்வரூபத்து 
க்கே முதல்பேதம், பாதமோசனாத்த 
மாக. யோகாப்பியாசஞ் செய்து 
கொண்டிருக்கிறவனுக்குச் சாத்திய 
மாய் சாங்கிய சரஸ்திரத்தினா லுண் 
டான ஆத்தும விஷயமான ஞானமா 
னது இரண்டாவது பேதம், இவ் 
விரண்டும் சாத்திய சாதன சம்பந்தச் 

தேவ மனுஷி 
யாதி பேதமில்லாத ஆத்துமாவைப் 
பற்றி வியாபித்திருக்கிற தியானரூப 
மான ஞானமானது மூன்றாவது பே 
தம். இந்த மூவகைப்பட்ட ஞானங்க 
CHE GW 

விசேஷம் யாதுண்டேர அதைத்தள்ளு 
தலினேை தோன்றுகிற ஆத்தும சா 
கஷா£த்காரமானது காலாவது பேதம். 
இரந்த ஞான விஷயமான ஆத்தும ஸ்வ 
ரூபமானது சாதனானுஷ்டான மில் 
லாததாய் ரூபாதிகளுக்குக் கோசர 
மாகாததாய், சுருக்கமில்லாமல் வியா 
பித்தருப்பதாய், 

தினாலே சேரந்ததாய், 

சாதனமா யிருத்தலாகிய 

உபமானரூதமாய்,
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மான விஷ்ணுதேவனுடைய 255 வசிஷ்ட முனீந்திரா அருளிச்செய்த 

ரூபந்தான் தியானஞ் செய்ய வேண்டு ! பிரகாரம் நராராயணனுடைய அஸ்திர 

- வது. சித்தத்தை நிச்சலமாக்இ யோ ' பூஷணாஇ சொரூபம் விவரிக்கிறேன் 

காப்பியாசஞ் செய்கிற யோூகளுக்கு | கேளும். * லோகத்தோடு ஒட்டாத 

இப்போ தறிவித்த தயான விசேஷம் : வலும், பிரகிருதி குண ரகிசனுமான 

சித்திக்கும், ஓ மயித்திரேயரே! அந்த  க்ஷேத்திரக்கியனே கவுஸ்அுவ மணி 

எம்பெருமாலுக்கு காம் முன்சொன்ன யாகவும், ஜகதாதி காரணமான மூலப் 

சகல ரூபங்களைக் காட்டிலும் பரம , பிரலருதியே ஸ்ரீவச்சமென்இற மறு 

மான ரூபம் ௮க்த விஷ்ணு ஸ்வரூபமே ' வாகவும், புத்தியே sa Curse Quer 

யல்லது வேறில்லை அதுவே இரு . கற கதையாகவும், சாமசாகல்காரமே 

வுள்ள முகந்த ஸ்வரூபம். எஏனென்  பாஞ்சசன்னியமென்௫ிற சங்காகவும், 
முல் 255 ஸ்ரீ ஹரியே சர்வாத்துமக : சாத்விகாகங்காரமே சாரங்கமென் 

மான பரப்பிரம சொருபம். அவனி | Bp வில்லாகவும், சலனாத்தமகமான 

டத்திலே சகல லோகங்களும் வஸ்தி : மனமே மகா வேகத்இனாலே வாயுவை 

ரத்திலே நாரல்களைப்போலே கலந்து : நிராகரிக்கத் தக்க ச௬ுதரிசன மென்சிற 

கோப்புண்டி ரகன் றன. எப்படி. | சக்கரமாகவும், பஞ்சமகாபூதங்களும் 

யென்றால் சகல லோகங்களும் அவ , முத்து மாணிக்க மரகத இத்திரநீல 
னாலே யுண்டாகி அவனிடத்திலே நின் ' வச்சிரமயமாய்ப் பஞ்சவர்ணமான 

திருக்கன்றன. க்ஷராக்ஷரமயனை . வைசயச்தி யென்ற வனமாலையாக 

ஸ்ரீவிஷ்ணு, பிரகிருதி புருஷா இகளை வும், ஞானேந்தரியங்களும் கார்மேக 
யெல்லாம் அஸ்திர பூஷணங்களாகத் ! திரியங்களும் அம்புகளாகவும், வித் 
தரித்திருப்பன் என்னு அருளிச்செய் ! தையே அத்தியந்த நிர்மலமான நந்தக 

யக்கேட்டு, மயித்திரேயர் வினவுகன் : மென்ற கத்இயாகவும், அவித்தையே 
மூர். முனீந்திரரே! ஸ்ரீமக் சாராயணன் ; அ௮க்கத்திபின் உறையாகவும், இப்படி. 
சகல ஜகத்தையும் அஸ்திர பூஷண ஸ்ரீம் காராயணன் பிரஇருது புருஷர் 
சொரூுபமாகத் தரித்திருக்கும் விதத் | கள யெல்லாம் அஸ்திர பூஷண 
தைச் சொல்லவேண்டுமென ஸ்ரீ பரா சொருபமாகத் தரித்து, விசித்திர சக்த 

சரர் அருளிச் செய்கின்றார். டயுத்தனா௫ிச் சேதனர்களுக் கெல்லாம் 

இதஞ் செய்தருளுவான். டீயித்இரே 

யரே! வித்தையும் அ௮வித்தையும் சேத 

னமும் அசேதனமும் .நரராயண 

னிடத்திலே தான் இருக்கின்றன. 

கலா காஷ்டா முகூர்த்த அகோராத் 

அப்பிரமேயனாயும் சர்வசக்தனாயும் 
சர்வேசுவரனாபு மெழுந்தருளி யிருக் 
கிற ஸ்ரீ விஷ்ணுதேவனுக்குத் தண்டம் | 

சமர்ப்பிதீ த, என் பிதாமகனான | 

  

* ஜீவன் முதலானவைகள் அ௮ததின் அபிமானி சேவசைகள் ரத்இனத்சைப் 
போலே நிர்மலமாய் சுயம்பிரசாசமாகையாலே ஆத்துமாவைக் சவுஸ்அுவ மணியாசவும், 
பிரகருஇ லீலாவிபூ தி யாகையாலே அதைப் பிராட்டி எழுச்தருளி யிருக்ற ஸ்ரீவச்ச 
மாகவும், புத்தி தத்துவம் ஸ்இரமாசையாலே அதைச் கதாயுதமாகவும்) சப்த்தாதி 

கா.ரணமாகையாலே பூதாதியைச் சங்காசவும், இப்படியே உவமைபற்றித் தத்துவங்க 

ளெல்லாம் ௮ஸ்.இ. பூஷண ரூபமா யிருக்னெறன வென்று சண்டுகொள்ள வேண்டும். 

சேதநா சேசு விரஷ்டமான தன்ஸ்வரூபத்தை உபா௫ப்பதற்கு எம்பெருமான் உகர்து 

திருவுள்ளம் பற்றிய சூட்ஈமீ இவ்விய மங்கள விக்ர மிது தான். 
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திர மாச அயர சம்வச்சர ரூபமான 

காலமும் ஸ்ரீ ஹரி சொருபம். பூலோக 

புவர்லோக சுவர்லோகங்களும், மகா 

லோக ஜனலோக தபோலோக அதீ 

திய லோகங்களும், தேவ மனுஷ்ய 

use பகஷியாதி €வ சாதங்களும், 

இருக்கு யர் சாமம் அதர்வணமென் 

இற வேதங்களும், உபநிஷத்துகளும்) 

இதியாசங்களும், வேதாங்கங்களும், 

மதுவாதி ஸ்மிருதிகளும், கல்ப சூத்தி 

ராஇகளும், காவியங்களும், தங்க 

ளும், மற்றுமுண்டான சாஸ்திர சாதவ் | 

| ஸ்ரானஞ்செய்த பலனுண்டாம். களும், மூர்த்தங்களாயும் அமூர்த்தங் 

களாயு மிருக்கிற பதார்த்தங்களும், 

ஸ்ரீம் ராராயணனுடைய சர் ரமென்று 

நினையும். 

ஜனா த்தனனைக் காட்டிலும் காரியமுங் 

காரணமுமான வேறே வஸ்து இல்லை 

என்று திடசித்த முண்டானவன் ஜந்ம 

சம்பந்தமான தொந்த துக்கமில்லாதவ 

எல்லாருக்கும் ஸ்ரீ ஹரியே | 

ஆத்தும பூதன். சகலமும் அவனே, 

| 
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, ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணம் 

ஞப்ப் பரமமான மோட்சானந்தத்தை 

யடைவன். 

மயித்திரேயரே | சகல பாபக்ஷயகர ' 

மான ஸ்ரீ விஷ்ணு புரணத்திலே பிர 

தமாமிசத்தை இருபத்திரண்டு 968 
யாயத்தால் சவிஸ்தாரமாய்ச் சொன் 

னேன். சமாூத சித்தாகளாகி இந்தப் 

பிரதமாமிசத்தைக் கேட்ட மனிதருக்கு 

புஷ்கரத்திலேயும் புண்ணிய தீர்த்தங் 

களிலேயும் பன்னிரண்டு வருஷம் 

கார்த்த்கை பவாரணமா வாரசையில் 

ud 
இர பவுத்த தனகனக வஸ்து வரக 

அட்சயமான பரமபத 

சுகமு முண்டாம். தேவ ரிஷி பிதுர் 

கந்தர்வ யக்ஷா£ தகளாுடைய சிருஷ்டித். 

இரமத்தைக் கேட்ட மனுஷியர்களுக்கு 

னங்களும், 

தேவ ரிஷி கந்தாவாதஇிகளும் சந்தோ 

ஷத்தை யடைந்து வலுவிலே சகலா 

பீஷ்டங்களையும் கொடுப்பார்கள். 

இநபத்திமண்டா மத்தியாயம் முற்றிற்று. 

அண்ட 

ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணம் முதலம்சம் 

(pp pm.
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ருளிஷ்ணுபுராணம் 
eum a aa cori 

இரண்டாமம்சம் 

வனவள; 

முதலாமத்தியாயம் 

பிரயவிரதவம்சவிஸ்தாரம் 

ச்கெ௦்-ட 

மயித்திரேயர் ஸ்ரீபராசர முனி (| ஸவனன் புத்திரன் ஜியோ திஷ்மான் 
வரை கோக்கி 4 ஓமகானுபரவரே ! என்னும் பத்துப் புத்திராகளையும் பெற் 

Garang சம்பந்தமாக எந்தெர் | ருன். அவர்கள் மகா கியானவான்க 
தக் கேள்விகள் அடியேன் கேட் | ளும் மகா சத்தியவான்களும் வணக்க 

டேனே அவைகளுக்கெல்லாம் உத்த , முள்ளவர்களுமாகித் தகப்பனுக்கு 

ரம் தேவரீர் அருளிச்செய் தீர். அட் | இனியரா யிருந்தனர. இவர்களுள் 

படி. தேவரீ ரருளிச்செய்த முத a | SGurGagwret aeruaicr act 

சத்திலேயே அந்த லோககிருஷ்டி. FW | பெயாப்பொருளின்படி. மகாரதேஜு 

| 
| 

  

பந்தமாக மறுபடியும் ஒரு விஷயத் | உள்ளவனா யிருந்தான். 

தைக்கேட்க விரும்புகின்றேன். ஈவா 

யம்புவமனுவுக்குக் முனசா்கனான இப்படி. மகாபல பராக்கிரமசாலிக 

பிரயவிரதன், உத்தானபாதன் என்ப | ளான அந்தப் பிரயவிரத குமாரர் 

வர்களுக்குள்ளே உத்தானபாதனுக் | களுக்குள்ளே, மேதா, ௮க்கினிபாகு, 

குத் தருவன் என்கிற புத்திரன் பிறச் | புத்திரன் என்னு மூவரும் பூர்வ ஜன்ம 

தானென்று அருளிச்செய்தீர். மற்றவ | ஞானத்தில் யோகாப்பியாசத்தில் 

னை பிரயவிரதனுடைய சந்ததி ; முக்கிெயராய் மகானுபாவராய் ராசி 

யையோ அருளிச்செய்யவில்லை. ஆத | யாதி முதலான ௪கல விஷயங்களி 

லால் அதைக்கேட்க விரும்புகின் | லும் பற்றற்றவராய்க் கருமபலன்களை 

றேன். அடியேனிடத்திற் கிருபை | விரும்பாராகி, விதிப்படி. கர்மாதிக 

செய்து அருளிச்செய்ய வேண்டும் ”” | ளைச்செய்து வந்தார்கள், ஆனதால் 

என, பராசர முனீந்திரர் அருளிச் | தகப்பன் பிரயவிரதன் தனது ஏழு 

செய்கன்ரு£.--   துவிபங்களையும் மகாத்துமாக்களான 

மற்ற எழுவருள் ஆக்கினீத்திரன் 

கேளும் மயித்திரேயரே | க்ஸ் 

பிரயவிரதன் கர்த்தமப் பிரஜாபதியின் 

புத்தரியைகண கலியாணஞ் செய்து 

கொண்டு சம்ராட்டு குக்ஷி or cor & 

இரண்டு கன்னிகைகளையும் ஆக்கினீத் 

திரன் அக்கினிபாகு வபுஷ்மான் 

தியுதிமான் மேதா மேதாதிதி பவியன் 

ஜம்பூத்துவிபத்தையும், மேதாதி பில 

க்ஷத்துவிபத்தையும், வபுஷ்மான் சால் 

மலத் துவிபத்தையும், ஜியோஷ்மான் 

குசத் துவிபத்தையும், தியுதிமான் இர 

வுஞ்சத் அுவிபத்தையும், பவியன் 

சாகத்துவிபத்தையும், ஸவனன் புஷ் 

கரத் துவிபத்தையும் ஆளும்படிக்குப் 
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ளுக்கு அரசராக்கினான். 

இவர்களுள் ஜம்பூதீ துவிபத்தின் 

<4) Bus Sus oor ஆக்கினீத்திரனுக்குப் 

பிரசாபதி சமானரான நாபி, இிம்புரு 

ஷன், ஹரிவருஷன், இளாவிரதன, 

ரமியன், இரண்வான், குரு, பத்திரா 

ச௬ுவன், கேதுமாலன் என்னும் ஒன் 

பது புத்திரர் பிறந்தார்கள். இவர்க 

ளுடைய பிதா தன் ஸனிராச்சியமான 

ஜம்பூத்துவிபத்தை ஒன்பது பங்காக்கி 

நாபிக்கூத் தென்புறமான * பாரத 

வருஷத்தையும், கம்புருஷனுக்கு ஹேம 
கூட வருஷத்தையும், ஹரி வருஷ 

னுக்கு சைஷத வருஷூத்தையும் இளா 

விரத னென்பவனுகளகு மமரு பர்வ 

தம் நடுவிலே 

இளாவிருத வருஷத்தையும், ரம்மிய 

னென்பவனுக்கு நீலா சலத்தைச் 

ரம்மியக வருஷத்தையும், 

யிருக்கப் பெற்ற 

சேரந்த 

ஹிரண்வானுக்கு அதற்கு வடக்கி : 

ள்ள சுவேதவருஷத்தையும், குரு 

வென்பவனுக்குச் சிருங்கவத்தென்னு 

மலைக்கு வடக்கிலுள்ள குருவருஷத் 

தையும், பத்திராசுவனுக்கு மேருபர்வ 

தத்திற்குக் இழக்கிலிருக்கிற பத்திரா 
சுவ வருஷத்தையும், கேதுமாலனுக்கு 

கந்தமாதன வருஷத்தையும் கொடுத்து, 

அவர்களுக் கிராச்சிய பட்டாபிஷே 

கஞ்செய் அ, அவ்வரசன் தவவேடம் 

பூண்டு மகா பரிசுத்தமான ஸாளக் 

இராமமென்னுந் இவ்விய க்ஷேத்திரத் 

திற்குப் போய்ச் சேர்ந்தான். 

கிம்புரூஷவருஷ முதலான எட்டு 

வாசஸ் தானங்களிலும் வூப்பவர்க 

ஞூக்கு யாதொரு முயற்சியு மில்லா 

மலே பெரும்பான்மையும் சுகானு 

பவமே கிடைக்கும், மேலும் துக் 

ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணம் 
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[இரண்டா 

கானுபவமும், மூப்பு, சாவு, இவைக 

ளின் பயமும், தருமம் அதருமம் என்ப 

வைகளும், உத்தமன், மத்தியமன் அத 
மன் என்ூிற வித்தியாசங்களும், பிரா 

ணிகளுடைய உடம்பு முதலானவை 

குூறைதலாகிய அடையாளமுள்ள யுக 

பேதங்களுமில்லை. ஹிமாஹ்வயம் ௮ல் 

லது பாரதம் எனகற வருஷத்திற்கு 

அதிபதியான நாபி யென்பவனுக்கு 

மேருதேவி யென்பவளிடத்தில் மகா 

தேஜஸ்வியான ரிஷபரென்பவர் உத் 

தார். அந்த ரிஷபருக்குப் பரதர் பிறர் 

தார். அவர் நூறுபேருக்குள்ளே 

மூத்தவர். 25% ரிஷபமகாராஜன் 

தர்மமாக இராச்சிய பரிபாலனஞ் 

செய்து; அகேகவிதமான யாகங்களை 

யும் நிறைவேற்றி, மூத்த குமாரனான 

பரதனுக்கு ராச்சிய பட்டாபிஷேகஞ் 

செய்வித்துத் தான் தவஞ் செய்யும் 

பொருட்டு புலகருடைய ஆச்சிரம 

் மான ஸாளக்ிராம சேகத்திரத்திற் 

e
e
 

e
r
a
n
 

S
A
I
S
 

e
n
 
n
t
 

e
e
 

GF சென்றான். அவ்விடத்திலும் 

வானப்பிரஸ்த விதிப்படியிருந்து ACE 

ஷமாக தவங்களையும் யர்கங்களையுஞ் 

செய்து, அந்தத் தவமுயற்சியினாலே 

உடம்பெல்லாம் நரம்புகள் வெளிப் 

பட்டுக் காணும்படி. மிகவுமிளைத்துப் 

போய் பின்பு வஸ்திரங்களையு மெறிந்து 

நிர்வாணமாய் வாயில் பந்தைப் 

போன்ற கற்கவளத்தை வைத்துக் 

கொண்டு, அங்கிருந்து மகாப்பிரஸ்தா 

னம் போய்விட்டான். 

கேட்டீரோ மயித்திரேயரே| இப் 
படி.ப் பரதமகாராஜனுக்குக் கொடுக் 

கப்பட்டதினை இவ்விடமானது உல 

கங்களில் பாரத வருஷமென்று வழங் 

கப்படுகின்றது. அந்தப் பரதனுக்கு 

பகர தர்மசீலனான சுமதி என்றே புத் 

* வருஷம் என்றால் வாசஞ்செய்யுமிடம் என்பதாம்.
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திரன் பிறந்தான். அந்தப்பரதரும் 

நீதிப்படி. ராச்சயெ பரிபாலனத்தையும் 
யாகங்களையுஞ் செய்து பூத்திரனுக்கு ! 

ராச்சியத்தைக் கொடுத்து விட்டு 

க்ஷேத்திரத்தற்குப் 
போய் யோகாப்பியாசஞ் செய்து 

ஸாளக் இரரம 

கொண்டிருந்து பிராணனை விட்டார். 

அவர் மறுபடியும் உத்தமமான யோ 

வமிசத்திலே பிராமணப் பிறந்தார். 

மயித்திரேயரே ! அவருடைய சரித்தி 

ரத்தை யுமக்குப் பின்னாலே சொல்லு 

கின்றேன். 

அந்தச் ௬மதிக்கு இர்திரத்திபும்னன் 
என்கிற குமாரன் பிறந்தான். அவ 
னுக்குப் பரமேஷ்டி, என்பவன் குமர 
ரன். அவனுக்குப் புத்தன் பிரதி 
ஹாரன். ௮வனுடைய மகன் மகாப் 
பிரசித்தனுன பிரதிகர்த்தா. அவனுக் 
குப் பவனென்பவனும், அவனுக்கு 
உத்தி யென்பவனும், அவனுக்குப் ' 
பிரஸ்தாவ னென்பவனும் பிறந்தார் 
கள். அவனுடைய தநயன் பிருது. 
பிருதுவின் தநயன் ஈக்தன். அவனு 
டைய சுதன் கயன், கயனுடைய 

மகன் நரன், அவன் மகன் விரோக 

ணன். விரே.கணனுடைய மகன் மகா 

விரியன். ௮வன் மகன் தீமான். அவ 
னுக்கு மகாந்தன் பிறந்தான், அவனுக் 

குப் பாவனன் பிறந்தான். அவனுக் 

சூத் துவஷ்டா, அவனுக்கு விரஜன். 

விரஜனுக்கு ரஜன். LAH WET FF 

ஜித்து, அந்தச் சதஜித்துக்கு நூறு 
குமாரர் பிறந்தார்கள், அவர்களுள் 

முதல்வன் விஷ்வக்சோதி, இந்த விஷ் 

வக்சோதி முதலானவர்களாலேதான் 

பிரஜைகளெல்லாம் நன்றாய் வளர்க்கப் 

பட்டார்கள். அ௮வர்களாலே இந்தப் 

பாரத வருஷமானத ஒன்பது பிரிவாக் 

கப்பட்டு வாசஞ் செய்யப்பெற்று. 

அவர்களுடைய குலத்திற் பிறந்தவர் 

களாலே இந்தப் பாரத பூமியானது 
கிருதயுகம் முதலான நான்கு பிரிவுக 

ளோடு கூடின எழுபத்தொரு Far 

யுக காலம் அனுபவிக்கப்பட்டது. 

இததான் சுவாயம்புவமனு சிருஷ்டி. 

இந்த வராக கல்பத்திலே முதல் மனு 

வந்தராஇபதியான சுவாயம்புவ மனு 

வின் காலத்தில் இந்தப் பிரயவிரத சச் 

ததிக்கிரமம் நடந்தது. 
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ழதலாமத்தியாயம். முற்றிற்று, 

a= “a 

இரண்டாம் அத்திமாயம் 

பூமண்டலத் கின் * பிரிவு முதலானவை 

இப்படிச் சொல்லக்கேட்ட nis . na இ 
ரேயா் மறுபடியும் வினாவுகருர் 2--ஓ 

மகாமுனியே| தேவரீர் சுவாயம்புவ 
மனு சிருஷ்டிக் சிரமத்தை அடியே 
னுக் கருளிச்செய்தீர். இனிப் பூமியி 
ணறுடைய மண்டலத்தையும், ௮இ 

அள்ள சமுத்திரங்கள், Bayes மலை 

கள், காடுகள், நதிகள், 

மூதலானாருடைய நகரங்கள், அவை 

தேவர்கள் : 

களின் அளவு ஆதாரம் சொருபம், 
இருக்கும் விதம் ஆசய இவைகளை 
அறிய விரும்புகின்றேன், இருபை 
செய்து திருவாய்மலர்ச் தருளல்வேண் 
டும் என்னு பிரார்த்திக்க பராசரர் ௮௬ 
ளிச்செய்கின்ருர் i 

6 மயித்திரேயரே | இந்த விஷயங்களை 
விரித்துச்சொல்ல ௮கேகமாயிரம் வரு



110 ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணம் [இரண்டா 
  

ஒங்களும் போதாதாகையால் கான் 

சருக்கமாய்ச் சொல்லுகின்றேன். 

இக்தப் பூமியானது ஜம்பூத்துவீபம், 

பிலக்ஷத்துவிபம், சால்மலத்துவிபம், 

குசத்துவிபம், இரெளஞ்சத்துவிபம், } 

சாகத்துவிபம், புஷ்கரத்துவிபம் என 

ஏழு துவிபமாய்ப் பிரிந்திருக்கன் றன. ! 

இவ்வேழுத் துவிபங்களும் உப்பு, 
கருப்பஞ்சரர், கள், நெய், தயிர், 

பால், சு.த்தநீர் என்கிற ஏழு சமுத்தி ; 

ரங்களால் அுவிபங்களி னளவாகச் | 

சூழப்பட் டிருக்கன்றன. Benue 

ளுக்குள்ளே ஜம்பத்துவிப மென்பனு | 

எல்லாவற்றிற்கும் நடுவிலிருக்கின் | 

றது. அதற்கு ஈடுவில் மேருவென்கிற | 

௬வர்ண பர்வதமானது எண்பத்து | 

நாலாயிரம் யோசனை உயரழுள்ளதும், 

பதினாறாயிரம் யோசனை பூமிக்குள்ளே 

யுருவியதம், முப்பத்தீராயிரம் யோ | 

she xine விலிர்தமம்; உகள | 
யிரம் யோசனை அடியில் விரிந்ததுமா 
இப் பூமி என்னுந் தாமரை மலருக்குக் 

விளங்குகின் | 

  

கர்ணிகையைப்பேோல 

pa. இதின் தென் புறத்தில் இம 
வான், எமகூடம், நிஷதம் ஆ௫ய மூன் 

அம், வடபுறத்தில் நீலம் சுவேதம் 

சுருங்கி என்கிற மூன்றும் வருஷப் 

களின் எல்லை மலைகளா யிருக்கின்றன. 

அ௮வற்அள் நடுவிலிருக்கும் இரண்டு 

பர்வதங்கள் லக்ஷயோசனை பிரமாண 

  

S
E
 

  

முள்ளவைகளாயும், மற்றவைகள் 

களாயும் இருக்கின்றன. ௮வையெல் 

லாம் இரண்டாயிரம் யோசனை உயர 
மும் அவ்வளவு பரப்பும் உன்ன வை 

கள். இந்த ஜம்புத்துவிபத்தில் முதல் 

பாரத வருஷமும், பின்பு கிம்புருஷ 

வருஷமும், அப்புறம் ஹரிவருஷமும் 
இம்மூன்றும் மேருவின் தெற்கே 

றது, 

பதினாயிரம் யோசனை a 

  

யுள்ளவை. ரம்மியக வருஷம், இரண் 

மயவருஷம், கூருவருஷம் ஆகிய மூன் 

௮ம் மேருவின் வடக்கிலுள்ளவை, 

பாரத வருஷம் 

கடைசியோ அப்படியே குருவருஷம் 

வடக்கின் கடைசியாய் இருக்கின் 

மேருவைச் சுற்றிலும் இரா 

சின்ற பூமி இளாவிருத வருஷமென்று 

சொல்லப்படும். இவ்வருஷங்களில் 

ஒவ்வொன்றும் ஒன்பதிஞயிரம் யோ 

சனை விஸ்தாரம் உள்ளவை. அந்த 
இளா௱விருத வருஷத்தில் நான்கு பர்வ 

தங்கள் மேருவுக்குத் தாங்கிகளா 

எப்படி. தெற்கின் 

யிருக்கும்படி. யுண்டாக்கப்பட்டுப் பதி 

னாயிரம் யோஜனை உயரமுள்ள உன் 

னத கேஸரபர்வதங்களா யிருக்கின் 

றன. அவற்றுள் கிழக்கில் மந்தரமும், 

தெற்கில் கந்தமாதனமும், மேற்கில் 

விபுலமும், வடக்கில் ச௬பார்சுவமும், 

இருக்கின்றன. அந்த மலைகளில் முறை 

யே கடம்பு, நரவல், அத்தி, அல், 

பதினோராயிரம் 

யோஜனை அளவுள்ளனவாய் துஜங்கள் 

என்கிற மரங்கள் 

நரட்டினபோல் பிரகாசிக்கின்றன. ஓ 

மகா முனிவரே | அந்த நரவன் மரத் 

தைப் பற்றித்தான் இந்தப் பூமிக்கு ஜம் 

பூத்துவிபம் என்கிற பெயர் உண்டா 

ay அந்த நாவனமரத்தின் பழங் 

* மகாகஜப்பிரமாண முூள்ளவை 

களரய் மலையின்மேல் வீழ்க்து இதைய 

அவைகளி ஸனிரஸத்தினாலே ஜம்பூகதி 

யென்று பிரசித்தமான ஒரு நதி ஒடு 

கின்றது. அ௮வ்வாற்றின் தண்ணீரை 

பானஞ்செய்வதினால் 

அவர்களுக்கு வியர்வையும், துர்க்கந்த 

மும், மூப்பும், இச்திரியங்களின் பலக் 
குறைவும் உண்டாகின்றதில்லை. மே 

யவ்விடத்தார் 

அம் மனம் எப்போதும் ௬வஸ்தமா 
இருக்கின்றது. ௮வ் வரற்றங்கரை 

* மசாசஜமென்பது, ஐர்து முழமுயரமும் ஏழுமுழ நீளமும் எட்டுமுழப் பருமனு 
மூ டையது.
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யின் மண்ணை அந்த ரஸத்தில் 
நனைந்து காற்றினா லுலர ஜாம்பூநதம் 
என்னு பேர்கொண்டு இத்தர்கள் தரிக் 
கும்படியான சொர்ணமாஇன்றது. 
அந்த மேருபர்வதத்திற்குக் இழக்கில் 
பத்திராசுவ வருஷமும், மேற்கில் 
கேதுமால வருஷமும் இருக்கின்றன. 
அன்றியும் மேருவின் கிழக்கு முத 
லாகிய நான்கு இசைகளிலும் முறை 
யே சைத்திரரதம், கந்தமாதனம், 
வைப்பிராசம், நந்தனம் என்று சொல் 
லப்பட்ட கான்கு உத்தியான வனங்க 
ஞண்டு. அவைகளில் அருஜஷேதைம், 
மகாரபத்திரம், ஸிதோதம், மானஸம் 

என்ற கான்குமடுக்கள் தேவதா 
யோக்கயெங்களா இருக்கன் றன, அந்த 
மேருவின் இிழக்கஇல் ஸிதாம்பம், 
குழுத்துவான், கூரரி, மாலியவான், 
வைகங்கம் முதலாகிய கேஸர பர்வ 
தங்கள் சிலவுண்டு, திரிகூடம், கூரம், 
பதங்கம், ௬௪கம், கிஷதம் முதலியன 
தென்புறத்தில் உள்ள Cawr ure 
தங்கள் சி௫வரஸம், வைடுரியம், கபி 
லம், கந்தமாதனம், ஜாருதி முகலான 
வை மேற்கின் கேசரபருவதங்கள். 
மேருவினுடைய சூற்றிலு மிருக்கற 
அவயவங்களிற் சேர்ந்திருக்கன் ற 
சங்ககூடம், ரிஷபம், ஹம்ஸம், நாகம், 
களாஞ்சனம் முதலானவை வடக் 
கன் கேசர அசலங்கள், 

மயித்திரேயரே | 
பதினாலாயிரம் 

மேருவின் மேல் 

யோஜனை விசால 
முள்ளதாய்ப் பிரம்மாவினுடைய ஒரு 
மகாபட்டண மிருக்கின்றது. அதைச் 
சற்றி எட்டுத்திக்குகளிலும் லோக 
பாலகர் யெட்டுப்பேருக்கும் இறந்த 
பட்டணங்களுண்டு. ஸ்ரீ விஷ்ணு பாத 
தீதினின்றும் உதித்த கங்காநஇ ஆகா . 

விழ்ந்து ௮தை 
சந்தரமண்டலத்தில் 

ந்னைத்துக்கொண்டு 
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மேருவின்மே லிருக்கும் பிரம்மாவி 

னுடைய ஈகரத்திற்கு காற்புதத்திலும் 
நரன்கு பிரிவாய் விழுந்து சதை, 

அளகநந்தை, ௪ட்௬, பத்திரை, எனப் 

பெயர்பெற்று விளங்குகின்றது. அவ 

ற்றுள் தை என்னும் நதி மலைமேன் 

மலையாக ஆகாரசமார்க்கத்திலிருக்.து 

பத்திராசுவ வருஷத்தில் இறக்கிச் 

சழுத்திரத்திற் சேருகின்றது. அப் 
படியே அளககந்தையும் தென்புறமலை 

களின் வழியாரய்ப் பாரத வருஷத்திற் 

சென்று ஏழுபிரிவாய்ப் பிரிக்து சமுத் 

இரத்தில் விழுகின்றது. அந்தச் ௪ட்௯ । 

வென்பதும் மேற்கு மலைகளைக்கடந்து 

கேதுமால வருஷத்திற்போய்சீ சாக 

ரத்திற் சங்கமப் படுகின்றது. அப் 

படியே பத்திரை வடமலைகளின் வழி 
யாய்ச் குரு வருஷத்திற் புகுந்து கட 
லைச் சேருகின்றது. 

மாலியவத்து, கந்தமாதனம் என் 
னும் பர்வதங்கள் நீல கிஷதபர்வதங் 

களின் அளவாயிருக்ன்றன. அவை 
களின் நடுவிலேதான் மேருபர்வத 

மானது கர்ணிகையபோல் இருக்கின் 
றது. பாரதகேது, மாலபத்திராகவ 
வருஷங்கள் எல்லை மலைகளாக ஜட 
சாதிகளுக்குப் புறத்தில் இப்பூமியென் 
னுக் தாமரைமலருக்கு கான்கு இதழ் 
களாக விளங்குகின்றன. ஜடரம், எம 
கூடம் என்னு மிரண்டு சயிலங்கள் 

தெற்கு வடக்காய் நீல நிஷத பாவதங் 
களி னளவாய்த் தென்புறத்தில் எல்லை 
மலைகளாயிருக்கின்றன. கந்தமா தனம், 
கயிலாசம் என்கிற இரண்டு பருவ 
தங்களும் எண்பதிஞயிரம் யோஜனை 
யளவாய் இழக்குத் இசையில் எல்லை 
மலைகளாய் நீண்டு சமுத்திர நடுவி 
லிருக்கின்றன. நிஷதம், பாரியாத்தி 
ரம் இவ்விரண்டும் கீழ்த்திசை மலைகள் 
போலவே மேற்றிசையில் எல்லை ம
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களா யிருக்கின்றன. திரி௫ிருங்கம், 

ஜாருதி என்பவைகள் முந்திய மலை 

களைப் போலவே நீண்டு சமுத்திரத்தி 

னடுவிலே வடக்கெல்லை மலைகளா ; 

யிருக்கின்றன. ஓ முனிவரே ! இப்படி. 

யாக இளாவிருத வருஷத்தில் உட்பிரி 

வின் எல்லை மலைகள் இரண்டிரண்டா 

யிருப்பதைச் சொன்னேன். முன்பு 

மகாமேருவின் நாற்புறத்திலும் கேசுர 

இருக்கின் றன 

வென்௮ சொன்னேனன்றோரோ, அந்தச் 

தெசயில முதலானவைகளின் நடுவி 

லுள்ள சரிவான பள்ளத்தாக்குகள் 

சித்தசாரணாதியர் வாசஞ் செய்பப் 

பெற்று ௮தி மனோகரங்களாய் பிரகா 

இக்கன்றன. மிகவு 

மஷேகைரங்களான ஸ்ரீ வனம், கமுக 

வனம், நளவனம், சயித்திரரதம் என் 

பாவதங்கள் சில 

அவைகளிலே 

னும் உத்தியானவனங்களும், ஹேம 

இத்திரம், பூதவனம், பிரமபாரி௪ம், ௬௩ 

பகம் என்னும் புரங்களும் இருக்கின் 

றன. அன்றியும், ௮க்கே ஸ்ரீ மகா 

லக்ஷ்மி, விஷ்ணு, அக்கினி, சூரியன் 

முதலான தேவர்களுக்குத் திவ்யமான 

வாசஸ்தானங்களுண்டு. அந்த மலைச் 

சந்துகளிலே கந்திருவ யக்ஷாதிகள் 

எப்போதும் ”தவாத்தியா தகளுடனே 

விளையாடிக்கொண் டிருப்பார்கள். ஓ 

முனிவரே ! இவையெல்லாம் பூலோக 

செரர்க்கஙள்களென்று சொல்லப்படும், 

| 
| 

ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணம் 

இவற்றுள் புண்ணியவானகள் போ 

ய்ச் சேருவார்களே யல்லாமல் பாவி 
ஜனனமெடுத்தா லும் 

போய்ச் சேரமாட்டார்கள், ஸ்ரீ விஷ் 

ைகவான் பத்திரசுவ வருஷத்தில் 

ஹயக்கிரீவளுபியாய் எழுந்தருளியிருக் 

கேதுமால வருஷத்திலே 

வராஹ ரூபியாகவும் பாரத வருஷத் 

இலே கூர்ம ரூபியாகவும், குரு வருஷ 

தீதிலே மச்சிய ரூபியாகவும் எழுந் 

௮0ேக கள் 

இன்று. 

தருளி யிருக்கன்றார். சர்வே௬வரனான 

அந்த ஸ்ரீ ஹரிபகவான் சர்வசொரூபி 

யாய் சர்வாதாரமாய் எங்கும் எழுச் 

தருளி யிருக்கின்றார். முன் சொல்லப் 

பட்ட இம்புருஷாதி வருஷங்க. ளெட் 

டி.லும் சோகமும் ஆயாரசமும் பயம் 

பசி முதலான துன்பமு மில்லாமல் 

பிரஜைகளெல்லாம் சொஸ்த சித்தராய் 

தேஜோ பலாதிகஞடையவர்களாயப்ப் 

பதினாயிரம் பன்னீராயிரம் வருஷமட் 

டும் பிழைத்திருப்பார்கள். 

மழை பெய்வதில்லை. பூமியிற் சுரக்குந் 

அங்கே 

தண்ணீரே எப்போதும் வேண்டிய 

மட்டு மிருக்கும். 

சேதாயுகம் முதலான கால கற்பனை 

களுமில்லை. ௮ந்த வருஷங்கள் ஒவ் 

வொன்றிலும் எவ்வேழுகுலபருவதங்க 

ளுண்டு.  அப்பருவதங்களினின்றும் 

அகேகமாயிர நஇகள் உண்டாகி வெகு 

அங்கே கிருதயுகம் 

ரமணியங்களாய் ஓடுகின்றன. 

இரண்டாமத்தியாயம் மற்றிற்று, 

தீ



மூன்றாம் அத்தியாயம் 
பாசதவருஷவர்ணனை 

te fees 

சமுத்திரத்துக்கு வடக்காகவும் இமா இராததேசமும் மேற்கில் யவனதே௪ 
லயத்துக்குத்தெற்காகவும் இருக்கின் ற 
பூமியானது பரதனுடைய சந்ததியார் 

வசிப்பதினலே பாரதவருஷமென்று 
சொல்லப்படுகன் றது. ஓஒ மயித்திரேய 

சே! இதன் விஸ்தாரம் ஒன்பதிஞயிரம் 
யோசனை யுள்ளது. சொர்க்கத்தை 
யடைகிறவாகளுக்கும் மோக்ஷத்தை 
யடைூறவர்களுக்கும் பிரவிர்த்தி நிவி 
ர்த்தி காமசாதன பூமி இதுதான், 
இதில் மகேந்திரம், மலயம், ஸஹ்யம், 
சுத்திமான், ரிரஷம், விந்தியம், பாரி 
யாத்திரம் இவ்வேழுவித மலைக ஸிருக் 
கின்றன. பிராணிகள் இங்இருந்து 
சொர்க்கமடைஇன்றார்கள். மோக்ஷத் 
தையும் பெறுகின்ருர்கள், மிருகாதி 
சனமங்களையும் நரகத்தையும் இங்க 

இதைவிட 
வேறிடத்தில் மனிதர்களுக்குச் சொர் 
க்காபவர்க்கங்களுக் குரிய 

ருந்தே யடைவார்கள். 

கருமம் 

விதிக்கப்படவில்லை. இப்படிப்பட்ட 

இதப் பாரதவருஷத்திற்கு இந்திரத் 
அவீபம், கசேரு, 

கபஸ்திமான், நாகத்துவிபம், சவுமி 
யத்துவிபம், கார்தருவத் தவிபம், வாரு 
ணத்துவீபம், பாரதத்துவிபம் என் 
னும் காமதேயங்களையுடைய ஒன்பது 
பிரிவுகளுண்டு, அவற்றுள் ஒன்பதாவ 

தான பாரதத்துவிபம் [அல்லது பாரத 
கண்டம்] என்பது நாமிருக்கும் இந்தப் 
பூமிதான். இது சகரர் தோண்டிய கட 
லால் பெரும்பாலுஞ் சூழப்பட்டி ருக் 
கின்றது. இதுபோலவே மற்றக் கண் 
டங்களும் கடலால் சூழப்பட்டிருக் 

இன்றன. . இந்தப் பரதகண்டமானது 
தெற்கு வடக்கில் ஆயிரம் யோசனை 
பள்வா யிருக்கஇன் றது. இழக்கிலே 
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தாம்பிரபர்ணம், . 

மும் இருக்கின்றன. நடுவில் பிராம 
| ணர் க்ஷத்திரியர் வைசியா சூத்திரா 

என்கிற நான்கு. வருணத்தாரும் 

வகுப்பின்படி. இருக்கின்றனர். யரகா 

திசெய்கைகளும் யுத்தஞ்செய்து துஷ் 

டரை யடக்குூதலும் வாணிபஞ் செய் 

தலும் சிற்பக்தொழிலுமாகிய ஜீவனோ 

பாயங்களினுலே வாழ்ர்து கொண் 
டி.ருக்கின்றனர். இதில் சதத்துரு, 
சந்திரபாகை முதலான நதிகள் இம 
வத்பருவதத்தின் சார்பிலிருந்து பெரு 

குகின்றன. வேத ஸ்மிருதி முதலிய 
பல நதிகள் பாரியாத்திர பருவதத்தி 

னின்று முண்டா வருன்றன. நரு 
மதை; ௬ரசை முதலான நூஇகள் 

விந்திய மலையினின்றும் ஓடி. வருணன் 
றன. பயோஷ்ணீ, Aras 
தியை முதலான ஈஇகள் ரிக்ஷபருவதத் 
தின சரரலிலிருந்து பிரவஇக்கின் றன. 

கோதாவரீ, பிரமரதி, கிருஷ்ணவேணி 

முதலிய ஈதிகள். சஹ்ய பருவதத்தின் 

தாழ்வரைகளினின்று மூண்டாகி வரு 

இன்றன. இருதமாலை, தாம்பிர பரணி 
யாதி ஈதிகள் மலயாசலத்தி லுண்டா 

கின்றன. திரிசாமா, ரிஷிகுல்யாமுத 
லான ஆறுகள் மகேந்தரகிரியி Ge 
இன்றன. குமாரீ முதலான நதிகள் 
சுகீதிமத்தென்னும் பருவதத்திற் பிறக் 
தவைகள். இவைகளைச் சோர்த உப 
நதிகளும் வேறு நதிகளும் அநேக 

மாயிர மிருக்கின்றன. இவ்வாற்றவ் 
கரைகளிலே சூரு, பாஞ்சால, மத்திய 
தேசம், பூர்வதேசம், காமருபம், ஆந் 
திரம், கலிங்கம், மகதம், பாண்டியாத 
தகதிணதேசம்) அபராந்தம், Farrag 

டிரம், ஞூத்தரதேசம், ஆரேதேசம், 

தாயீ,
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பர்ப்பாதேசம், மாருகம், மாளவம், 

பரரியாத்திரம், சவ்விரம், இந்து, 

ஊணம், சால்வம், கோசலம், மத்தி 

ரம், ஆராமம், ௮ம்பஷ்டம், பாரசீகம், 

முதலான காகநாதேசத்துச் சனங்க 

ஞும் வாசஞ் செய்துகொண்டு அவற் 

றின் தண்ணீரைப் பானஞ் செய்து 

கொண் டி.ருக்கிறார்கள். 

இலே தான் கிருதயுகம், திரேதாயுகம், 
அவாபரயுகம், கலியுகம் என்கிற 

நான்குயுக பேதங்களுண்டு, மற்றோ 
ரிடத்திலுமில்லை. இங்கே தான் யோகி 

கள் தவஞ்செய்கன்ெ றனர். யாகசலர் 

யாகஞ் செய்கின்றனர். தானலர் 

தானங்களைச் செய்கன்ருர்கள். இப் 
படி. பரலோக சாதகமான நல்ல தரு 

ஆதரவேரடு 

செய்துவருகன்றனர். இந்தச் சம்பூத் 

தீவிலே யக்கயபுருஷனாயும் யக்யெ 

சொருபியாயு மிருக்கிற ஸ்ரீமகா 

விஷ்ணு பகவான் யக்கியங்களினாலே 

ஆரா திக்கப்படுசன்றான். மற்றத் இவு 

களிலேயோ வேறுவிதமாக ஆராதிக் 

கப்படுகன்றான். ஏனெனில் 

FDL SF AIM OO SI 

மான கருமங்கள் செய்யத் சகுமிட 

; பாரத வருஷந்தான் 

மங்களைண சனங்கள் 

பரலோக சாதக 

மாகையாலே 

சிரேஷ்டமானது மற்றவிடமெல்லாம் ! 

போகங்களுக்கே உரியனவாம். ஐ 

சதபுருவரே | ஒரு ஜந்து ௮கேக ஜன 

னங்களிலே செய்த புண்ணிய சமுதா 

யத்தினாலே இவ்விடத்தில் மனுஷ்ய 

ஜனன மடையும், இந்தப் பாரதவரு 

இந்தச் ! 

பாட்டைக் கேட்பீராக? 6 சொர்க்கத் 

துக்கும் மோச்ஷத்துக்கும் ஏதுவான 

| கருமங்களுக்குச் சாதகமாயிருக்கின்ற . 

இந்த விடத் 

| 
| 
| 

    

ஷூத்தைப்பற்றித் தேவதைகள் பாடிய ! 

இச்தப் பாரதவருவத்திலே தேவ ஜன் 

மத்துக்குப் பின்னாகிலும் ஜன்மத் 

தைப் பெறுவார்களானால் அவர் 

களே புண்ணியவான்கள். அவர் 

களே தேவர்களிலும் மேலானவர், 

அவ்விடத்து சனங்கள் கரும பலன் 

களிலே கருத்தை வையாமல் செய்த 

கருமங்களை யெல்லாம் பரமாத்து 

மாவான ஸ்ரீ விஷ்ணுவுக்கு அர்ப்ப 

ணஞ் செய்து, நிர்மலராய் அந்த 

அநந்தனிடத்திலே லயத்தையடைஇன் 

ஐனரன்றோ. ஈமக்குச் சொர்க்கப் பிரா 
பதி காரணமான கருமம் அனுபவித் 

தலினாலே அ௮ழிக்த பின்பு எவ்விடத். 

இலே தேகசம்பந்தத்தைப் பெறுவே 

மோ அதை அறியோம். இப்போது 

பாரத வருஷத்திலே பிறவிபெற்று ஞா 

னேந்திரிய கர்மேச்திரியங்கள் கூறை 

வறப் பெற்றிருக்கன்றவாகள் ௬லப 

மாய் ஆத்துமா கடைத்தேறும் வழி 

யைத் தேடமாட்டுவார்கள். ஆதலால் 

அவர்கள் மகா புண்ணியவான்க 

ளென்று சொல்லப்படுகின்றார்கள்.” 

கேட்டீரோ மயித்திரேயரே | இப்படி. 

ATU வருஷங்களாகப் பிரிந்து லக்ஷ 

யோசனை விஸ்தாரமுள்ள ஜம்பூத்துவி 

பத்தின் காரியத்தை உமக்குச் சுருக்க. 

இந்த ஐம்பூத 
வலயம்போலே 

மாய்சீ சொன்னேன். 

தவிபத்தைச் கற்றி 
லவணசமுத்திரமானது லக்ஷ்யோசனை 

விஸ்தாரமுள்ளதா யிருக்கன்றது, 

௧ ழன்றுமத்தியாயம் ழற்றிற்று. 

ரத்த



நாலாம் அத்தியாமம் 

பிலக்ஷ£தித் துவீபங்களின் வாணனை 
ae ates ae 

பட பராசரர் அருளிச் செய்ன் 
.ஐனா? இந்தச் சம்பூத்விபமானது 
லவண சமுத்திரத்தினாலே சுற்றப்பட் 
டதுபோலே அந்த லவண சமுத்திரம் 
பிலக்க துவிபத்தனாலே சுற்றப்பட் 
டிருக்கனெறது. சம்பூத்துவிபத்தின் 
விஸ்தாரம் லக்ஷ யோசனை யன்றோ. 

அதன் இரட்டிப்பு பிலக்ஷத்துவிபத் 
தின் விஸ்தாரமென் நறியக்கடவீர். 
அந்தப் பிலக்த் துவிபாதபதியான 
மேதா இதி என்பவனுக்குச் சாந்த 
ஹயன், சூரன், சுகோதயன், ஆனக் 
தன், சிவன், க்ஷேமகன், துருவன் என 
ஏழு குமாராகளுண்டு, அத்தீவில் இவர் 
களின் பேராலேயே சரந்தஹயம், ௪௫ 
ரம், சுகதம், ஆனந்தம், சவம், க்ஷம 
கம், துருவம் என்று ஏழு வருஷங்க 
ளுண்டு. இவற்றிற்குக் கோமேதம், 
சந்திரம், நாதம், துந்துபி, சோமகம், 
சுமன௬, வைப்பிரரஜம் என்னும் ஏழு 
மலைகள் எல்லைகள். மிகவும் ரமணீயவ் 
களான இந்த வருஷ பருவதங்களிலே, 
அவ்விடத்துச் சனங்கள் தேவகந்திரு 
வாதிகளோடு வேடிக்கையாய் வாசஞ் 
செய்துகொண்டிருப்பார்கள். அங்கே 
சகல ராச்சியங்களும் பரிசுத்தமான 

- வைகள், வெகுநாள் கழிந்தபின்பே 
ஜனங்கள் மரணமடைவார்கள், தேக 
வியாதிகளும் மனோவியா திகளும் ௮ங் 
கில்லை. எக்காலமும் ௬கமாகவே 
இருக்கும். ௮வ் வருஷங்களேழுக் 
கும் சமுத்திரஞ் சேரத்தக்க ஆறுகள் 
அநுதப்தை, சிகி, விபாவை, திரிதிவை, 

அக்இிலமை, ௮மிருதை, சுகருதை 
என ஏழாம், இவையெல்லாம் போ் 
சொன்ன மாத்திரத்திலேயே பாதகங் 
களை நீக்கும்படியான மட௫மையுள்ளன. 

  

  

மேலும் சிற்று௮ுகளும் சிறுமலைகளும் 

பற்பல விருக்கன்றன.  அவ்விடத் 

தார் உத்சர்ப்பிணீ என்கிற விருத்தி 

காலமும் ௮வசர்ப்பிணீ என்கிற க்ஷய 

காலமும் இருதாதி யுகபேதங்களுமில் 

லாதே எப்போதும் திரேதா யுகத்துக் 

குச் சமானமான காலமுடையவர்க 

ளாய் அந்தப் பர்வத சாரல்களில் 

வாசஞ் செய்துகொண்டும் 26696 

ளின் தண்ணீரைப் பானஞ் செய்து 

கொண்டும் சுகமாய் வாழ்ந்துகொண் 

டிருப்பார்கள். ஓ பிராமணோத்தமரே] 

இந்தப் பிலக்ஷத்துவிப முதலாகச் 

சாகத்துவீபம் வரையிலுமுள்ள பூமி 

களிலே நோயொன்றுமில்லாமல் ஐயா 

யிரமாண்டளவும் பிரசைகள் பிழைத் 

திருப்பார்கள். இவ்வைந்து இவுகளி 
௮ம் வேறு பிரிவின்படி. வர்ணாச்சிரம 

தருமமுண்டு. அங்கேயும் ஆரியகர், 
குகரர், விதிசியர், பாவியர் எனப் 
பிராமணர் க்ஷத்திரியா வைக௫ூயா் 
சூத்திரர் என்கிற பிரிவுகள்போலே 
BITS பிரிவுகளுண்டு. அத்தீவின் 

ஈடுவில் முன்சொன்ன காவன் மரத்த 
னளவாய் ஒரு கல்லால மரமிருக்கன் 

றத. அதனாலேதான் அதற்குப் பில 
கூத்துவிப மென்ற பெயருண்டா 
யிற்று. ௮ங்கே சர்வேசுவரனான ஸ்ரீ 
ஹரிபகவான் சோமரூபியாய் ஆரியகர் 
முதலானவர்களாலே ஆராிக்கப்படு 
இனரறுன். அந்தப் பிலக்ஷத்துவீபமா 
னது அத்தீவின் அளவுள்ள கருப்பஞ் 
சா.ற்றுக் கடலினாலே சூழப்பட்டிருக் 
இன்றது. 

இனிச் சால்மலத்துவீ Li gen gas 
குறித்து சொல்லுகின்றேன் கேளும்,
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அக்தள் சால்மலத்துவிபத்திற்னு ௮ 
பதியான வபுஷ்மா னென்பவனுக்குச் 

சுவேதன், அரிதன், ஜிமூதன், ரோஹி 

தன், வைத் ஐதன், மானசன், சுப்பிர 

பன் என்று ஏழு சுமார ரிருந்தனர். 

அவர்களுடைய பெயரினாலே ௮ங்கே 

ஏழு வருஷங்களுண்டு. அத்திவின் 

அளவு பிலக்ஷத்துவிபத்தின் அளவுக்கு 

இரட்டித்தது. அங்கும் குமுதம், 
உன்னதம், பலாஹகம், துரோணம், 

கங்கம், மகிஷம், கஞூத்துமான் எண் 

னும் ஏழு பருவதங்கள் ஏழு வருஷங் 

களுக்கும் எல்லைகளாயும், நாநாவித 

ரத்தினங்களுக்கு உற்பத்தி ஸ்தானங் 

களாயும், விளங்குகின்றன. அவற் 

௮ள்ளே தரோணமென்கிற பருவத 

“மானது திவ்ய ஓஷதிகஞக்கு இருப் 

பிடம், பூர்வம் ஆஞ்சநேயர் அங்கி 

ருந்ததான் சஞ்சீவின் முதலான 

ஓஷ.இகளைச் சக்கிரவாத்தித் இருமக 

னுக்காக இலங்கைக்குக் கொண்டு 

போனார். ௮த்$வில் யோனி, தோயை, 

விதிருஷ்ணை, ௪ந்திரை சுக்கிலை, விமோ 

சினீ, நிவிர்த்தி என நதிகளும் ஏழே 

யுண்டு. அங்கே கபிலர் ௮ருணர் 

Gar கிருஷ்ணர் என்கிற சான்சு வர் 

ணத்தாருண்டு, அவர்கள் சர்வ ஸ்வ 

ரூபியான எம்பெருமானை வாயு ரூபி 

யாகப் பாவித்து யாகங்களினாலே 

பூசித்து வருகின்றனர். ௮ங்கே சகல 

தேவதைகளும் சான்னித்தியமா யிருக் 

இன்னர். ௮இின் மத்தியில் மிகப் 

பெரிதான இலக்தைமரமொன் திருப் 

பதினாலே அ௮த்தீவிற்கு ௮ப்பெயருண் 

டாயிற்று. இத்திவைச் சுற்றி இத 

னளவுள்ள சுரா [கள் ] சமுத்திரஞ் 

சூழ்க்திருக்கின்ற 

இச் சமுத்திரத்தைச் சற்றி இதற்கு 
. இரட்டிப்பான அளவுள்ள குசத்து 

விபமிருக்கன்றது. அதின் ௮இபதி 

ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணம் [இரண்டா 

யான ஜியோதிஷ்மானுக்கு உத்தென், 

வேணுமான், ௬வைரதன், லம்பன், . 

திருதி, பிரபாகரன், கபிலன் என்னு மக் 

கள் ஏழுபேருண்டு. அவர்களுடைய 

பெயராலே அங்கே ஏழுவருஷங்கள் 

ஏற்பட்டிருக்கன்றன. அதில் தேவ 

௮௬ர யச கின்னர இம்புருஷ கந்தர் 

வாதி தேவகணங்களும், தமிகள் சுஷ் 

மிகள் தேஹர் மர்தேஹா என்கிற கால் 

வகைச் சனங்களும் வாசஞ்செய்கின் 

றனர். அந்த நான்கு வருணத்தாரும் 

தங்களுக்குக் கர்மாதிகாரம் நிவர்த்தி 

யாகும் பொருட்டு ஞானானுஷ்டான 

முடையவர்களாய் பிரமளுபியான ஸ்ரீ 

ஜனாத்தனனை ஆராத்துக் கொண்டு 

உக்கிரமான பலங்கொடுக்க வல்ல 

பூர்வஜன்ம காமங்களைத் தொலைக் 

இன்றனர், அவ்விடத்தில் வித் தருமம், 

ஹேமசயிலம், இயுதிமான், புஷ்பவான், 

குசேசயம், ஹரி, மந்தரம் என்னும் 

வருஷ எல்லைப் பாவதங்கள் ஏழுண்டு, 

தூதபாபை இவை பவித்திரை சுமதி 

வித்திபு தம்பை மஹீ என ஏழு பிர 

தான ஈதிகளுண்டு. உபநதிகளும் உப 

பருவதங்களும் அகேகமுண்டு, சிறந்த 

நரணற்புல் லிருப்பது பற்றி அத்த 

விற்கு ௮ந்தநதாமதேய முண்டாயிற்று. 

அத்திவின் அளவுள்ள சர்ப்பி [நெய்] 

சமுத்திரம் அதைச் சூழ்ந்திருக்கின் 

றது. 

HF சமுத்திரத்தைக் Drapes 

அவிபஞ் சு.ற்றிக்கொண் டிருக்கிறது. 

அதின் வளப்பஞ் சொல்லுகிறேன் 

அத்திவானது முந்திய இவி . 
னிரட்டி.த்த விஸ்தாரமுள்ள.௮. மேலும் 

அதின் ௮ரசனான தியுதிமான் என்பவ 

DERE GFN மனுகன், உஷ்ணன், 

சவரன், ௮்தகாரகன், முனி, துந்துபி 

என்னும் ஏழுகுமாரர்களுண்டு. ௮வர் 

கள் பெயரினாலே ௮ங்கு ஏழுவருஷங் 

G களும்.
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கள் உண்டு. மேலும். கிரவுஞ்சம், 
வாமனம், அர்த்தகாரகம், வடவாக் 

கஇனிக்குச் சமானமான இரத்தின 
சயிலம், திவாவிருது, புண்டரீகவரன், 
துந்துபி என்கிற ஏழு வருஷ எல்லைப் 
பருவதங்களுண்டு, அவற்றுள் (ps 
லான இிரவுஞ்சம் என்கிற பருவதத் 
தைப்பற்றி அத்தீவிற்கு அப்பெயர் 
வந்தது. இந்தத் துவிபங்களெல்லாம் 
எப்படி. ஒன்றிலொன்று இரட்டிப் 
பான அளவுள்ளனவோ அப்படியே 
அந்தந்தத் தீவின் வருஷபருவதங்களும் 
மூந்தினவைகளிழ் பிந்தினவை இரட் 
டி.தீத அளவுள்ளனவா யிருக்கும். 
Qos மலைகளெல்லாம் சித்த சாரண 
கிம்புருஷ இன்னராதிகள் வினேமாய் 
விளையாடி.க்கொண்டி முக்கு மிடங்கள். 
இகத வருஷங்களேழிலும் புஷ்கர், 
புஷ்கலா, தன்னியா், இஷ்யா் என்று 
சொல்லப்பட்ட பிராமணாதி நான்கு 
வருணத்தாரும் தேவ தானவர்க 
ளோடு கூடவே வாசஞ் செய்து 
கொண்டு, கவரீ£; குமுத்துவதி) ௪க் 
தியா, ராத்திரி, மனோறவா, Gur, 
புண்டரீகா என்கிற ஏழு மகாநஇ 
களிலும் மற்றும் பல உபநஇகளிலு 
முள்ள தண்ணீரைப் பானஞ்செய்து 
கொண்டு ருத்திர ரூபியாய் எழுந் 

தருளி யிருக்கெற ஸ்ரீ ஜஞர்த்தனனை 
யாகங்களால் ஆராஇத்து வருஇன்ருர் 
கள், இப்படிப்பட்ட அந்தக் இரவுஞ் 
சத் துவிபமானது ௮த்தவி னனவான 

தீதி [தயிர்] சமுத்திரத்தினாலே சூழப் 
பட்டி.ருக்கின்.ற.து. 

இனி அச்சமுத்திரத்தைச் சூழ்ந் 
திராரின்ற சாகத்துவிபமானது ௮ள 

வில் செவுஞ்சத்திற்கு இரட்டித்தது. 
அதிலே ௮த்தவின்' ராஜாவான பவிர 

  

யன் என்கிறவனுடைய குமாரர்க 

ளான ஜலதம், சூமாரம், ௬குமாரம், 

மரீசகம், குசுமோதம், ௬மோதம், 

மகாத்துருமம் என்பவர்களின் பெயரி 

னாலே ஏழுவருஷங்களும், 

வருஷங்களின் எல்லைகளான உதய : 

இரி, ஜலதாரம், ரைவதகம், சியாமம், 

oC uri, கேசரி 

என்னும் ஏழு மகாபர்வதங்களும் 

உண்டு. அ௮வ்கே சித்தர் கந்திருவர் 

அவ்வவ் 

ஆம்பிகேயம், 

முதலானவர்கள் இருந்து உல்லாச 

மாய் விளையாடப்பெற்ற * சாகமென் 

னும் மகாவிருகஷமொன்று விளங்குவ 

தினாலே அதற்குச் சாகத் துவிபமென் 

கற நாமழமுண்டாயிற்று. அத்தருவின் 

இலைகளில் உறைந்து காற்று விசம் 

போது மிகுந்த ஆனந்தவுல்லாச முண் 

டாகும். அங்கே பரிசுத்தமான 965m 

ராச்சியங்களும், சகல பாபஹரங்க 

ளான எசுகுமாரீ,; குமாரீ; சளிநீ, 

Ca am, இக“, தேனுகை, கபஸ்இ 

என்கிற ஏழு பிரதான நதிகளும், 

அ௮கேக பருவதங்களும் விளங்குகின் 

றன. சில ஜனங்கள் சொர்க்க சாதன 

மான புண்ணியம் க்ஷ்ணமானபோது 

சிறிது சேடி.த்த அப்புண்ணியவச த்த 
னாலே சொர்க்கத்தினின்றும் அவ்வரு 
ஷங்களிலிறங்கி அந்நதிகளின் மதுர 
மான தீர்த்தத்தைப் பானஞ்செய்து 

கொண்டு ௮திக சந்தோஷமுடையவர்: 

களா யிருப்பார்கள், ௮வைகளில் 

தருமஹானியும் பரஸ்பர கலகமும் 
மரியாதையைக் கடத்தலுவ் இடையா, . 
WHET, மாகதர்,  மானசர், மந்தகா் 

எனப் பிராமணாதி வருணத்தார் இருக் 
கின்றனர். ௮வர்கள் அங்கே சூரிய 
ஸ்வரூபியாய் எழுந்தருளி யிராநின்ற 
ஸ்ரீ விஷ்ணு பகவானைத் தங்களுக்கு 
விதித்திருக்க்ற ஞான கருமங்களி 

* சாகவிருகூமென்ப.து இலையின் மேலே வழுவழுப்பாயும் உள்ளே சொர 
சொரப்பாடி மிராரின்ற ஒரு வாசனைமரம், சேக்சமரமுமாம்,
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னாலே ஆராதித்து வருகின்றனர். இச் 

தீச் சாகத் துவிபமானது இவ்வள 

வோடு கூடின க்ஷர [பால்] சமுத் 

தரத்தினலே ஒரு வலயத்தினாலே 

சகுற்றப்பட்டது போலே சுற்றப்பட் 

டிருக்கின்.ற௮. 

ஓ பிராமணோத்தமரே | இந்த க்ஷீர 

சாகரத்தைச் சுற்றிப் புஷ்கரமென்னுக் 

துவிப மிருக்கன்றது. அதின் அளவு 

சாகத்துவீபத்தின் அளவி லிரட்டித் 

தது. அத்திவிலே ௮தீன் அதிபதியான 

சவனனுடைய புத்திரரிருவரால் தவ் 

கள்பேரைக்கொண்டு மகா பீதம்தாதக 

என்றிரண்டு வருஷங்க ளுண்டாக்கப் 

இவ்விரண்டு வருஷங்களை 
யும் பிரிக்கின்ற மான சோத்தரம் என் 

னம் பர்வதம் அத்தீவின் மத்தியத்தில் 

வலயம்போலச் சூழ்ந்திருக்கின்ற. 

பட்டன. 

அந்தப் பர்வதம் ஐம்பதினாயிரம் யோ 
ஜனை யுயரமும் அவ்வளவு பரப்புமுள்ள 

தாய் வட்டமாய் இருக்கின்றது. அத 

னாலே அதிலுள்ள இரண்டு வருஷப் 
களும் வலயாகாரமாகவே பிரகரசிக் 

இன்றன. அங்குள்ள 

வியாதி சோகமுதலான துன்ப மில் 

லாமலே பதிஞயிரம் வருஷகாலம் 

சுகமாப்ப் பிழைத்திருக்கின்் றனர், 

௮ங்கே மேலானவன் தீழானவன் 

என்கிற பேதமும், கொல்லுகிறவலும், 

கொல்லப் படுகறவனும் பொருமை 

அசூயை பயம் கோபம் லோபம் முத 

ஜனங்கள் 

லான துர்க்குணங்களும், மெய் பொய் 

களும் இல்லை, முற்கூறிய மானசோத் 

தரம் அல்லாமல் வேறு மலைகளும் நதி 

களும் ௮ங்கில்லை. ௮ங்கிருக்கு மனித 

ரெல்லாம் தேவதைகளுக்குச் 

மான ரூபமுடையவர்களாய் வேல 

பாஷாதிகளிலும் சுகத்திலும் பேத 

மில்லாதவர்களாய், வாணாச்சிர மாசா 

சக்களும் தரும ஈடக்கைகளு மில் 

சம் 

  

  

லாம லிருக்கின்றனர். மேலும் அவ் 

விடத்தில் வேதங்களும் பயிரிடுதன் 

முதலான பிழைப்புகளும், ராஜ 

நீதி முறைகளும், மேலோருக்குக் 

கீழோர் பணிவிடை செய்வதும், 

இவைகளெல்லாம் இல்லை. அவ்வி 

டம் உத்தம மானது. பூலோக 

சொர்க்க மென்று சொல்லப்பட்டு 

சுத்த போகத்திற்கே உரியதா யிருக் 
இன்றது. காலமும் அங்கு இருதுபேத 

மில்லாமல் எப்போதும் எல்லா விரு 

கொடுத்துக் 

கொண்டிருக்கும். நோய் மூப்பு முத 

லியனவும் இல்லை. அங்கே மிகப் பெரு 

பிரம 

தேவன் வாசஞ்செய்யப் பெற்றது 

புஷ்கரம் என்கிற பேரோடு 

கூடிய ஆலமரம் ஒன்றிருக்கின்றது. 

அதனாலே அதற்குப் புஷ்கரத்துவிபம் 

என்னும் நாமதேய முண்டாயிற்று, 

அத்தீவைச் சுற்றித் தீவின் பிரமாண 

மான அளவுள்ளதாய்ச் சுத்தோதக 

[சலம்] சமுத்திரமானது சூழ்ந்து 

கொண்டிருக்கின்றது. 

அுக்களின் சுகத்தைக் 

மையுஞ் சிறப்பும் உள்ளதாய், 

மாய், 

கேளும் மயித்திரேயரே | இவ் 
வண்ணம் ஏழுதிவுகளும் ஏழு சமுத்தி 

ரங்களாலே சூழப்பட்டு விளங்குகன் 

றன. இவுகளும் சமுத்திரங்களும் 
ஓரேயளவாயிருக்கும். முந்திய துவிப 
சழுத்திரங்களிலும் பிந்திய துவிப 

சமுத்திரங்கள் இரட்டி,த்த அளவுள்ள 
னவா இருக்கும். ௪கல சமுத்திரங்க 

ளிலும் எப்போதும் தண்ணீர் சமா 

னமா யிருக்குமே யல்லது சுபாவத் 

தில் உயர்வதுர் தாழ்வு மில்லை. ஆனா 

௮ம் ஒரு பாத்திரத்திலிருக்கிற ஜல 

மானது அக்கினியின் சம்பந்தத்தைப் 

பெறும்போது பொங்குவதும், ௮வ்வக் 

இனி சம்பந்தம் நீவ்னெபோது தணி 
வதுமா யிருப்பதுபோலே, சகல
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பக்ஷ இருஷ்ணபக்ஷங்களில் சத்திர 
னுடைய உதயாஸ்தமய காலங்களில் 

சமுத்திரசலம் பொங்கியுக் தணிக்தும் 
வருகன்றத. இப்படிப் பொங்குவ 

அச் தணிவதும் ஐக்நூற்றுப்பத்து அங் 
குலம் வரையுமே யுள்ளதென்று நிச்ச 
யம் உண்டாயிருக்கின்றது. அந்தப் 

புஷ்கரத் துவிபத்தில் ஒட்சரங்களோடு 

கூடிய அன்னமானது முயற்சியின் 
றிக் கடைக்கும். முன்சொன்ன சத் 

தோதகச் சமுத்திரத்தின் புறத்திலே 
உலகநிலை காணப்படவில்லை. ஆனால் 

முந்திய பூமிக்கு இரட்டிப்பான சுத்த 

சுவர்ணபூமி காணப்படு இன்றது. 
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பிறகே பதினாயிரம் யோஜனை உயர 

மும் பதினாயிரம் யோஜனை பரப்பும் 

உள்ள லோகாலோகம் என்ற பரு 
வதம் இருக்கின்றது. அதின் நாற்புறங் 

களிலும் அந்தகார மொன்று சூழ்ந்த 

ருக்கின்றது. அவ்விருளுக்குப் புறத் 
திலே ௮ண்டச்சுவர் சுற்றிக்கொண் 

டிருக்கன்றது. இவ்விதமாக இந்தப் 

பூமியானது சகல சமுத்திர துவிபங்க 

ளோடும் ௮ண்டகடாகத்தோடும் ஐம் 

பதுகோடி. யோஜனை யளவாய் ௪க 

லத்துக்கும் உற்பத்தி ரக்ஷணங்களைச் 

செய்துகொண்டு கந்த முதலிய குண 

ங்க ஊளைர்து முடையதாய் விளவ் 
அங்கே ஒரு ஜீவனுமில்லை. அதற்குப் ! இன்றது. ! 

நாலாமத்தியாயம் pHa) Hwy. 

என்ட் 

ஜந்தாம் அத்தியாயம் 

பாதாளலோகவாணனை 

--502*30- 

் ஓ.மயித்திரேயரே ! உமக்கு நான் 

பூமியின் பரப்பைப் பற்றிச் சொன் 

னேன் ௮ன்ோ? அதன் உயரமானது 

* எழுபதினாயிரம் யோசனை யளவுள்ள 

தென்று சொல்லப்பட் டி.ருக்கன்றது. 

அதில் அதலம், விதலம், நிதலம்) ரசா 

தலம், மகாதலம், சுதலம், பாதாளம் 

என  ஓவ்வொன்றும் பதினாயிரம் 

யோஜனை யளவாய் ஏழுகழ் லோகங் 

கள் இருக்கின்றன. இவைகளில் 

வெண்மை, கருமை, செம்மை, பொன் 

மையாகிய நிறமுள்ள பருக்கை மலை 

கஞும், பொன்மயமான பூமிகள் இருக் 

- இன்றன. அங்கே உத்தமமான மித்தை 

மேடைகளில் தானவர் தயித்தயர் முத 

லான ௮௬ர ஜாதிகளும் பெருமை 

யுள்ள நாகஜாதிகளும் வாசஞ் செய்து 

கொண்டு உல்லாசமா இருக்கின்ற 

னர். காரதமகாமுனிவர் பாதாளத்தி 

லிருந்து சொர்க்க லோகத்துக்கு ஒரு 

கால் வந்து தேவசபையிலே பாதாள 

லோகங்கள் சொர்க்க லோகத்தைப் 

பார்க்கிலும் மிக ரமணியமானவை 

களா யிருக்கின்றன”' என்௮ சொன் 

Or. அந்தப் பாதாளங்களிலே நாக 

ஜாதிகள் தரித்திருக்கும் ஆபரணங்களி 

லுள்ள திவ்விய ரத்இனங்கள் மகா 

வெண்மையாய் வெகுப் பிரகாசமுள் 

௮தக சந்தோஷகரங்க 

ளாய் இருக்கின்றன. ஆதலால் ௮ப் 

பாதாளத்துக்குச் சமான மேது? 

அங்கே தயித்திய தானவர்களஞுடைய 

ளனவாய் 

* எழுபதினாயிரமென் றது லோகல்களின் அளவைப்பற்றி அதிலும் ஒன்பதினாயி 

சம் லோகவெளியும் ஆயிரம் தட்டுமாயிருக்கும்,
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கன்னிகைகள் இங்கு மங்குக் இரிந்து 

கொண்டு இருக்கப் பார்க்கிறவன் 

மகர விரத்திமான் அனாலும் மனம் 

பதியாமற் போகமாட்டான். அங்கே 

பகலில் சூரியகிரணங்கள் உஷ்ணமில் 

லாமலே வெளிச்சத்தைமாத்திரம் தரு 

இன்றன. அப்படியே இரவில் சந்திர 
சயித்தியஞ் 

செய்யாமல் வெளிச்சக் தருகின் றன) 

இஷ்டப்படி. கோர்த போஜன பானாதி 

களினுலே மகா சந்தோஷமடைந்து 

னுடைய இரணஙக்கள் 

௮ங்கிருப்பவர் காலஞ் செல்வதையும் 

அறியாம லிருக்கிறார்கள். அவ்விடங் 

களில் மகா வினோதமான உத்தியான 

வனவ்களும், Tice LIBS ToT FBS 

ளும், தாமரைத் தடாகங்களும், குயில் 

முதலான பக்ஷிகளின் இனிப்பான 

தொனிகளும்; அதிமனோகரங்களான 

அதி சுகந்த 
பூமாலைகளும், 

வஸ்திராபரணங்களும், 

மான சாந்துகளும், 

வீணை வேணு மிருதங்க முதலிய வாத் 

இயத் தொனிகளும், 

ஆடல் பாடல்களும், இன்னும் வேண் 

உல்லாசமான 

டிய போக பாக்கியங்க ளெல்லாம் ! 

தயித்திய 
ளாலே சம்பூரணமாபய் அனுபவிக்கப் 

படுகின்றன. 

எப்போதும் நாகாஇக 

இந்தப் பாதளங்களுக்குக் கீழே 

முப்பதினாயிரம் யோசனையுள்ள விடத் 

திலே ஸ்ரீ மகா விஷ்ணுவினுடைய 

சம்ஹார ஹேதுவாகையாலே தமோ 

குணாசிரயமான இருமேனியாய் விள 

ங்குகுிற ஆதிசேஷன் எழுதருவி 

இருக்கின்றனர். sar அநதந்தன் 

என்கிற திருகாமத்தினாலே பிரசித்த 

ராய் தேவதைகளினாலும் தேவரிஷி 

களினாலும் பூசிக்கப்படு இன்றனர். 

மேலும் ஸ்வஸ்திகம் என்தற இரேகை 

யினாலே அலங்கரிக்கப்பட்ட ஆயிரக் 

திரு முடிகளோடுகூடி. ௮த் திருமுடி 
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களிலுள்ள திவ்விய ரத்தின காந் இகளி 

னாலே தஇிக்குகளையெல்லாம் பிரகாசிப் 

பித்தக்கொண்டு, லோகஹிதார்த்த 

மாய் சகலமான அசுரர்களையும் சத்தி 

ஹீனராக்கக் கொண்டிருக்குர் திருக் 

கண்களுடையவராய், எப்போதும் 

ஒரு குண்டல ஸரூபத்தையும் கிரீட 
வரிசைகளையுக் தரித்துக்கொண்டு, முடி. 

யில் ௮க்கனி சொலித்துக் கொண் 

டி.ருக்கிற வெள்ளிமலையைப்போலவும், 

நீளமான பட்டாடையையும் வெண் 

ahs 
திருப்பதனாலே ஆகாச கங்காப் பிரவா 

கம் மேலே விழப்பெற்று இடையிலே 

மையான முத்து மாலைகளையுக் 

மேகஞ் சூழப்பெற்றுள்ள கயிலாச 

பருவதம் போலவும் விளங்குகன் 

றனர். 

அன்றியும் இருக்கைகளிலே கலப் 
பையும் உலக்கையும் தரித்தவராய் 

காந்தி தேவியினாலேயும் வாருணீ தேவி 

யினாலேயும் உபா௫ிக்கப்பட்டு இருக் 

இன் றனர். 

னின்றும் பிரளயகாலத்திலே விஷாக் 

இனிச் சுவாலைகளோடுகூடின காலாக் 

கனிருத்திரன் சங்கர்ஷண மூர்த்இயி 

னாலே ஆவே௫ிக்கப்பட்டு உண்டாகி 

௮வருடைய முகங்களி 

ஜகத்தையெல்லாம் நாசஞ்செய்வன். 

௮நத ஆதிசேஷன் இந்தப் பூமண்ட 

லத்தைத் இருமுடி.களுக்கு ஓராபரணம் 

போலே தரித்துக்கொண்டு பாதாளத் 

தினடியிலே சகல தேவதைகளினாலும் 

அவ 

சத்தியையும் 

இயல்பையும் வர் 

பூ௫க்கப்பட் டிருக்கனெறனர். 

ருடைய பலத்தையும் 

செரளுபத்தையும் 

ணிப்பது தேவர்களுக்கும் ௮ருமையச 

யிருக்கும். நான் முன்சொல்லியபடி. 

துவீப சமுத்தா பருவதாதிகளோடு 

கூடின இந்தப் பூமண்டலமானது 

அவர் திருமுடியில் ஒரு பூமாலைபோலே 

விளங்கும். ஆனால் ௮வர் சத்திவிசே
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ஒத்தை வாணிக்க யாருக்குத்தான் இற ! களின்மேல் இறைத்த கந்தப்பொடி. 
முண்டு. ௮ந்த அநந்தன் மதத்தினால் போல் ஆகின்றது. முன்பு கர்க்க 

கண்கள் சுழலமிடக் கோட்டாவியிடு ! ரென்று பெயர்பெற்ற ஒரு மகாமுனி 
வ.ரானால் இந்தப் பூமிமுழுதம் நடுநடுவ் ! வர் அவரை நெடுகாள் ஆராதித்துச் 

இப்போம். தேவ, தானவ, யக்ஷ, சூரியாதி சகல கிரகசாரக் கரமங்களை 

கந்தர்வ, சித்த, சாரணாதிகளும் ௮வரு யும், ௮ந்தக் கரகசாரத்தினாலே குறிப் 
டைய குணங்களின் முடிவு காண 

மாட்டாராகையால் அவருக்கு அசந்த 

னென்கற இிருநாமம் உண்டாயிற்று, 
அவருடைய திருமேனியில் நரககன் 

னிகைகள் கைம்மலர்களாலே சமர்ப் | தீரிக்கப்பட்டுத் தேவ : மனுஷியாதிக 
பித்த ஹரிச்சக்தனமானது அவர் மூச் ளோடு கூடின லோக வரிசையைத் 

சக் காற்றினால் விசப்பட்டுத் இக்கு ; தாங்கிக்கொண்டு இருக்கின்றது. 
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பிக்கப்படுகிற பல விசேஷங்களையும் 

நனருயறிந்தார். அப்படிப்பட்ட அந்த 

நாகராஜனுலே இந்தப் பூமியானது 

ஐந்தாமத்தியாயம் ழற்றிற்று. 

தெ 

ஆறும் அத்தியாயம் 
BOS ot oor Cor 

௦0௦௦ 

ஓ மயித்திரேயரே! பூமியின்கழிருக் | பம், வைதரணி, இருமிசம், இருமி 

கிற இருட்பள்ளத் தண்ணீருக்குங் | போசனம், அ9பத்திரவனம், இருஷ் 

கீழே பாவிகள் வதைக்கப்படுகிற | ணம், லாலாபட்சம், பூயவசம், அக்கி 
ரக ஸ்தானங்கள் உண்டு. goa | னிச்சுவாலம், அதச௫ரம், ௪ந்தமிசம், 
* ரவுரவம், சூகரம், ரோதம், தாலம், | இருஷ்ணசூத்திரம், தம௬, ௮வி௫ி, சுவ 

விசஸநம், மகாச்சுவாலம், தப்த கும் | போசனம், ௮ப்பிரதிஷ்டம் என்பவை 

பம், லவணம், விலோ$தம், ருதிராம் | முதலான அகேகமாயிரங் கொடிய 
  

* ரவு. ரவம்-ருருவென்னு மிருசத்தினால் துன்பப்படுத்தப்படுமிடம். சூச.ரம்-பன் றி- 

களால் மபீடி.ச்கப்படுமிடம். ரோதம்-அசையவொட்டாமல் நிறுத்தப்படுமிடம். தாலம்-- 

பனைம.ரச்இினின்றும் விமுதல் ௮தின் மட்டைகளினாலே அறுத்தல். விசஸஈம்--சை 

வாளாலே அறுத்தல். மசகாச்சுவாலம்--எரிகிற கெருப்பு. தப்தகும்பம்--காய்ச்சனெ 

எண்ணெய்க்குடம். லவணம்--அறுத்தறுத்துச் காய்ச்சின வுப்பிடுவ௫. விலோடதம்-- 

உதிரத்தை யுறியும்படி செய்வது, ருதிராம்பம்--கரய்ச்செெ ரத்தக் இற் போடுமிடம்,. 

வைத.ரணி--கடப்பதற்கு வருத்தமான உதிர ஆறு. கிரிமிசம்--புழுக்கள் தொளைக்கு 

மிடம். இருமிபோஜனம்--புழுச்களை ச் இின்னுமிடும். இருஷ்ணம்--நெருங்கின இருப்பு 

மூட்களின்மேல் நடக்கச் செய்யுமிடம். இது கார்ஷ்ணாயசம் என்றுஞ் சொல்லப்படும். 

தாருணம்-- ச௫ச்சச்கூடாத குளிராயிருக்குமிடம். சச்தமிசம்--சந்தமிஏினி யென்னு 

மாயுதத் இனால் காச்கைப் பிடுங்குமிடம். அபத இரவனம்--மாற்புறத்திலுல் கொடிய 

கத் இகளைச்கட்டி நடக்குமிடம், பூயவஹம்--௮இ௫௪ அர்ச்கர்தமாய் நிமிஷமும் பொறுக்கக் 

கூடாதவிடம். கிருஷ்ண சூத்திரம்--சக்கரத்தில் ஏற்றிக் கால்வி.ரலில் ஒரு கயிறுமாட்டி 

உ. டலெல்லா மொ்ன்ரும்படி. யிறுக்கிச்சட்டி யறுக்சப்படும்படியான இடம்; 

16



122 

நரகங்கள் இயமனுடைய அதிகாரத் 

திற்குள்ளே இருக்கின்றன. அவற் 

அள் பாவிகளுக்கு ஆயுதபயம் ௮௧ 

இனிபயம் ஜந்துபயம் முதலான சகல 

பயங்களு முண்டு. அவற்றுள் விழு 

இன்ற பாவிகளுக்குள் பொய்ச்சாட்சி 

சொல்லுகன்றவன், : பக்பாதத்தி 

னாலே விவகாரத்தில் ௮கியாயம் பேசு 

இன்றவன், பொய் சொல்லுகின்ற 

வன் ரெளரவத்தில் விழுவார்கள். Har 

வைக் கொல்லுகன்றவன் பட்ட 

ணத்தை யழிக்கின்றவன், கோக்களைக் 

கொல்லுகின் றவன, மூச்சைத்திணரச் 

செய்கின்றவன் ரோதமடைவார்கள். 

மத்தியயானஞ் செய்கிறவன், பிரம 

ஹத்தி செய்கின்றவன், பொன் இருடு 

இன்றவன் இவர்களோடு சேர்ந்தவன் 

சூகரத்திற் சேருவார்கள், ராஜாவைக் 

கொல்லுகின்றவனும், வைகியனைக் 

கொல்லுகன்றவனும், குருவின் மனை 

யாளோடு புணர்கின்றவனும், உடன் 

பிறக்தாளைச் சேருகின்றவனும், ராஜா 

வின் வேலைக்காரரைக் கொல்பவனும், 

தப்த கும்பத்திற்கு இரையாவார்கள். 

மனைவியை விற்கன்றவனும் சத் 

புருரைக் கரவற் படுத்துகன்றவ 

னும், வைதிக யோக்கியமான குதிரை 

களை விற்கன்றவனும், தன்னிடத்தில் 
- அன்போடு காத்திருப்பவனைக் கைவிடு 
கன்றவனும், அடைக்கலம் புகுந்தா 

ரை அடித்துத் துரத்துகின்றவனும், 
தப்த லோகத்திற்கு ஆளாவார்கள். 
மருமகள் மகள் முதலானோரோரடு 
புணர்சன்றவன், குருவை யவமதஇிக் 
கன்றவன், கோபித்துத் இட்டுகின்ற 
வன் மகாச்சுவாலத்தைச் சேர்வார் 
கள். வேத தாஷணை செய்பவனுக்கும், 
வேதவிக்ரெயஞ் செய்சன்றவனுக் 
கும், புணாக்கூடாத பெண்களோடு 
புணர்கின்றவனுக்கும் லவண மென் 
பது இடைக்கும், திருடலுக்கும் 

ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணம் 

| 
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| 
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| 
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[இரண்டா 

உலக வொப்புரவை யழிப்பவனுக்கும் 

விலோமம் நேரிடும். தேவதூஷணை 

பிராமணதாஷணை பிதுரு தாஷணைகளைச் 

செய்கிறவனும், உத்தம வஸ்துக்களைத் 

தூஷிப்பவனும், பிறர்க்குத் தீங்கு 

செய்பவனும், சூனியம் வைக்கின்ற 

வனும், இரிமிசம் இரிமிபக்ஷ மென்ப 

பிதுர்க்களை 

யும் ௮திஇகளையும் விட்டு முன் உண் 

இன்றவனும், வேடன் முதலானார்க்கு 

வைகளில் விழுவார்கள். 

அம்பு செய்து கொடுப்பவனும், லாலா 

பக்ஷத்தில் வதிவார்கள், கர்ணியென் 

கிற கொடிய அம்புகள் கத்திகள் முத 

லான ஆயுதங்களை அயோக்கியருக் 

குச் செய்து கொடுப்பவர் விசஸநத் 

தைச் சேருவார்கள். அயோக்கிய 

ரிடத்தில் தானம் ஏற்கிறவன், வைதிக 

கருமங்களுக்குத் தகாதவனுக்கு அவற் 

ழைச் செய்விப்பவன், சேோரஇட நூலை 

நன்றா யுணராமல் பயன் சொல்லு 
கன்றவன் அதோரமுகத்தில் வாதைப் 

படுவார்கள். சாகசஞ் செய்பவனுக் 

கும், பிறருக்குக் கொடாமல் தானொரு 

வனே நல்ல வஸ்துவைப் புசிப்பவ 

னுக்கும் பூபவக வேதனையுண்டாகும், 

பூனை கோழி ஆடு நாய் பன்றி பற 

வைகள் இவற்றை எப்போதும் மிக 

வும் லாலனை செய்பவனும் அந்நரகத் 

கூத்தாடிப் 

பிழைக்கும் பிராமணன், அல்லது மல் 

தையே யடைவான். 

யுத்தஞ் செய்து பிழைப்பவன், தூண் 

டீன் முதலான கருவியினால் மீன் 

பிடிப்பவன், குண்டகோளகர் முதலா 

னாருடைய அன்னத்தைத் தின்பவன், 

விஷமிடுகின்றவன், கோட்சொல்லு 

கன்றவன், மனைவியைக் கூட்டிக் 

கொடுத்துப் பிழைக்கின்றவன், பருவ 

மல்லாத காலங்களிலே பொருளாசை 

யினாலே பருவச்சடங்கு செய்விப்ப 

வன, வீட்டைக் கொளுத்தி விடுகின் 

2வன், சிநேகதெனைக் கெடுப்பவன்,
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பறவைகளைக் கொலைக்கு விற்றுப் தேவர்களும் தலை$ழாய் அவஸ்தைப் 
பிழைப்பவன், ஊர்க்காக யாகஞ்செய் 

இன்றவன், யாகத்தில் சோமம்என்கிற 
ஆட்டாங்கொடியை விற்சன்றவன் 
முதலானோர் ௬இராம்பத்திலே போய் 

விழுவார்கள். யாகத்தை யழிப்பவன், 
ஊரையழிப்பவன் முதலானவர் வைத 
ரணியைப் பொருந்துவார்கள். பணம் 

வயது முதலானவைகளால் Ems 
கடைந்து இராமத்து எல்லைகளை மாற்று. 

கன றவர்களும், சத்தி யில்லாதவா் 
களும், மோசஞ்செய்து பிழைப்பவர் 
களும் இருஷ்ணத்தை யடைவார்கள். 
வைதிக வுபயோகமில்லாமல் வீணாய்ப் 
பலாச முதலிய மரங்களைச் சேதிப்பவ 

அம், ஆடு விற்றவன், 
களைக் கொண்று தஇரிகின்றவன் முத 
லானாரும், அக்கினிச் சுவாலத்தில் பிர 
வேடிப்பார்கள். கொளுத்தக்கூடாத 
பாண்ட முதலானவற்றில் தியிடுகன் ற 
வனும் அதிலேயே சேருவான். விரத 
லோபஞ் செய்பவன், 

மிருகவ் 

தனக்குரிய 

ஆச்சிரம தருமத்தை விடுசின்றவன் 

சந்தமிசத்திலே விழ்ந்து யாதனைப்படு 
வார்கள். பிரமசாரிகளாப்ப் பகலிலும் 
SUM QD FERN SOS விடுமவரும் 

புத்திரராலே ஓதுவிக்கப் படுமவரும் 

சுவபோஜனத்திற் படுவார்கள். தங் 
கள் தங்கள் வாணாச்சிரம விரோத 
மான காரியங்களைச் செய்தல், மனோ 
வாக்குக் காயங்களினாலே பாதகஞ் 

செய்தல் முதலான துஷ்கரும முடை 

யவரெல்லாம் இப்படியே அந்தந்த 
நரகங்களிற் சேருவார்கள். இப்படி 

யகநேகவிதமான பாபஞ் செய்பவர்கள் 

யாதனைப் படும்படியான நரகங்கள் 

அகேகவாயிர மிருக்கன்றன. நரக 

லோகத்திலிருக்கற பிராணிகள் தலை£ 
மாய் இருர் தகொண்டு சொர்க்கத்தி 

லிருக்கிற தேவர்களைப் பார்த்துத் துன் 

பப்பட்டுக்கொண்டு இருப்பார்கள்,   

படுகிற நரகத்தாரைப் பார்த்து மிக 

வும் பயந்துகொண்டு இருப்பார்கள், 

பாவிகள் நரக மனுபவித்த பிறகு தாவ 

ரங்களாகவும், புமுக்களாகவும், ஜல 

சரங்களாகவும், பகஷிகளாகவும், மிரு 

கங்களாகவும், மனிதராகவும், மனித 
ரில் தரும€லராகவும், தேவர்களாக 

வும், மோக்ஷ மடையத்தக்கவராகவு 

இவா்களெல் 

லாம் முந்தினவரிழ் பிந்தினவர் ஆயிர 

தீதி லொருபங்காய் முந்தின ஜனனத் 

திற் பிரதிய ஜனனச் தொடர்பவர்கள் 
மோக்ஷமடையுமளவும் உழன்றுகொ 
ண்டே இருப்பார்கள். சுவர்க்கத்திலே 

எத்தனை யாத்துமாக்க ளிருக்குமோ 

அத்தனை யாத்துமாக்கள் ஈரகத்திலே 
யும் உண்டு. எந்தச் செந்து பாவஞ் 

செய்து பிராயச்ூித்தஞ் செய்து 

கொள்ளவில்லையோ அது நரகத்தை 

யடையும். வேதங்களிலே எந்தெந்தப் 

பாவங்களுக்கு எந்தெந்தப் பிராயச்சித் 

தங்கள் காணப்படுமோ அவைகளை 

நன்றா யாராய்ந்து மனுமுதலான மகர 

“சிஷிகள் அற்பத்திற் 
கனத்திற்குக் கனமாகவும், தாங்கள் 

செய்த தருமசாஸ்திரங்களிற் சொல்லி 

யிருக்கன் றனா. கேளும் மயித்திரே 
யரே! சாந்திராயண முதலான தவங் 

களாயும், யக்கியம் தானம் முதலான 

கருமங்களாயும் 

முறையே ஆவார்கள். 

கற்பமாகவும், 

விதிக்கப்பட்டிருக் 

கிற சகல பிராயச்சத்தங்களுக்கும் 

மேலான பிராயச்சித்தம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண 
னுடைய ஸ்மரண சங்கீர்த்தனாதகளே 
யாம். அதாவது எம்பெருமான் நிரு 

பாதிக சர்வசேவி என்றும், : தான் 

அவனுக்குச் சர்வதேச 

சர்வாவஸ்தைகளிலும் 
சார்வகால 

நிருபாதிக 

தாசன் எனறும் ஆகையால் அவற்றில் 

காத் துருத்வா திகள் சுவாதச்இரியத்தர் 

லல்லவென்றும், அவைகளைப் போச்
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அர்ச்சனாதி சகல கருமங்களிலும் 

ஸ்ரீவாசுதேவ ஸ்மரணஞ் செய்யு 

மகாத்துமாவுக்கு இக்திரபட்ட முத 

லானவை கிடைப்பதும் இடையூறு. 

தான், ஏனெனில், மீண்டும் திரும்பும் 

கும் உபாயம் அவனே என்றும் 

நினைத்த, அவன் திருவடிகளையே 

சரணமடைநத, அவன் திருகாமங 

களைக் தீர்த்தனஞ் செய்துகொண்டி. 

ருத்தல் ஆகையால் இந்த ஸ்ரீ ஒருஷ் 
ணானு ஸ்மரண பிராயச்சித்தமானது 

LIONS GF OTL பிரபாவத்திலும் ஆத் 

தம ஸ்வரூபத்திலும் தெளிந்து நிற் 

இன்ற விலக்ஷணாதிகாரிக்கே யல்லது 

மற்றவர்களுக்கன்று. மற்றவர்களுக் 

கோ கருமாதிகளே எனத் தெளிய 

  

படியான சொர்க்க மடைதற்கும் 
மோகூ காரணமான. ஸ்ரீவாஸு 

தேவாதி திவிய காமஸ்மரணத்திற்கும் 
உள்ள தாரதமியத்தை நீரே அறிந்து 

கொள்ளுவிர். ஆதலால் எப்போதும் 

ஸ்ரீ விஷ்ணுபகவானை ஸ்மரிக்கிற மனி 

வேண்டும், தன் அப்போதே சகல பாதகங்களும் 

க்ஷ்ணித்தலாலே நரகமடைய மாட் 
எவன் பாபஞ் செய்தபோது | டான். 

ஐயோ | செய்யேன் மறம் என்று, 

எம்பெருமான் நியமித்த நியமனத்தை 

உல்லங்கனஞ் செய்தேனே £? என்ன ஒ முனிவரே ! மனதிற்குச் சந்தோ 

ஷூத்தை உண்டாக்குவதன்றோ சுவர்க் 

கம் நரகமோ இதற்கு மாறு இருப் 

பது, புண்ணிய பாபக்களே சொர்க்க 

செய்வேன் '' என்று மனந்தவிப் 

பானே அவனுக்கே பிராயச்சித்தத்தி 

லதிகார மல்லது மற்றவற்கன்று. 

அப்படிப்பட்டவனுக்கு விதித்த பிரா 

யச்சித்தங்களுக்குள்ளே முன் சொல் 
நரக சாதகங்க ளாகையாலே உபசார 

வழக்காய் ௮வையே சொர்க்க நரக 
லப்பட்ட ஸ்ரீஹரி சம்ஸ்மரணமே 

சிறந்தது. அதுவும் ஒருதரஞ் செய் 

வதே போதுமானது. பலதரஞ் செய் 

5 

| 

} 

| 

| 

| 

| 
। மென்று சொல்லப்படும். அன்றியும் 

ரூ * G . 

ஒரே வஸ்து புருஷ பேதத்தனாலே ௬௧ 

ஹேதுவாகவும், துக்கஹேதுவாகவும், 
தாலோ இனிச்செய்யும் பாவங்களுக் | பொருமை கோப முதலானவைகளுக் 
குக் காரணமான பூரவபாபங்களின் குக் காரணமாகவும் இருக்கின்றது. 

) மேலும் ஒருவனுக்கே ஒருவஸ்து கால 

| Css gamsr CussS@Ga 9G 

தரம் சுகஹேதுவாயும், மற்றொருதரம் 

அக்க ஹேதுவாயும் கோப அளவுக் 

கிரக ஹேதுவாயும் ஆகன்.௦3. ஆகை 
யால் இது ௬கம் இது துக்கம் என்று 

ஒருவஸ் துவை நியதமாகச் சொல்லக் 

கூடுமோ? கர்மவசமான மனோவிர்த்தி 
பேதத்தினுலே வஸ்துக்களில் ௬௧ 
அக்காதி ஸ்வரூப முண்டாஇன் றதைப் 
பற்றி பசவத்பிராப்தயாகிற மோசஷர் 
தவிர மற்றெல்லாம் நிருபாதிக சுகளுப 
மாயும் ஸ்திரமாயு மிராமையாலே 
சுவர்க்காதிகளும் இடையூரும், 

ஸம்ஸ்காரத்தை யழித்து வரும்பாவவ் 

களையும் நரசஞ்செய்யும், இந்த ஸ்ரீஹரி 

ஸ்மரணத்திற்குக் காலாதி நியமம் 

வேண்டுவதில்லை காலை நடுப்பகல் 

மாலை இராத்திரி ஆகிய எக்காலத்தி 

லானாலும் எந்த மனுஷியனானாலும் 

எவ்விதமாகவானாலும் ஸ்மரிக்கலாம், 

அப்படி. ஸ்மரித்துக்கொண்டே ஸ்ரீமர் 

தாரராயணனைச் சரணமடைந்தவன் 

௮ப்போதே சகல பாபத்தினின்றும் 

இலேசங்களினின் ம் நீங்கினவழாய் 

மோட்ச மடைவான். அப்படிப்பட்ட 
வலுக்குச் சொர்க்கம் பெறுதல் இடை 
பூருகவே இருக்கும், ஜப ஹோம
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இப்படி. மனோவிருத்தியான ஞான 
மானது விஷயங்களைப் பற்றுமாயின் 

சம்சார பந்தத்திற்குக் காரணமாடன் 
௮௮. அப்படிப் பற்ருமலிருக்தால் 
பிரமப் பிராப்த்திக்குக் காரணமா௫இன் 
றது. . ஆதலால் மனேவியாபாரத்தி 

னாலே சம்சார மோக்ஷங்களாகய 
சகலமும் உண்டாகின்றன. மோக்ஷ 
சாதனமாகிய வித்தையும் பயனை 
விரும்பாமற் செய்கிற கருமமாகய 
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அவித்தையும் ஞானத்தினாற் சாதிக்கப் 
படுகன்றனவாம். ' 

ஓ மயித்திரேயரே | 

பூமண்டலம் பாதாளங்கள் நரகங்கள் 

பர்வத நதீ சமுத்திராதிகள் ஆூய 

சகலத்தையும் சுருக்கமாய்ச் சொன் 

னேன். இன்னும் 

விரும்புஇலீர் 

வினாவுகன் றனர். 

கேட்டபடி 

யாது கேட்க 

மயித்திரேயா் GT GOT 

ஆறமத்தியாயம் ழற்றிற்று, 

சுட 

ஏழாம் அத்தியாமம் 

புவர்லோகாதி மேலோகங்களும் 
சூரியாதிகளுடைய நிலைகளும் 

—efo— 

ஓ பிரமரிஷி சிரேஷ்டரே | பூலோக 
சொருபங்களை யருளிச் செய்யக் 
கேட்டு மஉழ்ந்தனன். புவர்லோகாதி 
மேலோகங்களின் சொருபங்களையும், 
சூரியாதி இரகங்க எிருக்கும் விதம் 
பிரமாணம் முதலானவைகளையும் ௮௬ 

ளிசசெய்யவேண்டும் என்ன, ஸ்ரீபரா 
சரர் அருளிச்செய்கன் றனர். 

கேளும் 

சநதிராகளுடைய இரணங்களினாலே 
எவ்வளவு பிரகாகிக்கப்படுமோ HOU 

வளவாய் சமுத்திரம் ஈதி பருவதம் 
முூதலியவைகளோடு கூடின பாக 
மானது பூலோகமென்று சொல்லப் 

படும். இந்தப் பூமியானது ௮ண்ட 

கடாஹத்தை காற்புறத்திலுச் தொட்டி. 
ருக்கிற வட்டப்பரப்பி னளவு எது 

வோ அதுவே வியாசப் பிரமாண 

மான அளவாயுள்ள ஆகாசம், 

இதுவே புவர்லோகம், பூமிக்கு லக்ஷ 

மயித்திரேயரே | சூரிய 
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 யோஜனை தூரத்திலே சூரியமண்டல 

மிருக்கன்றது. அந்தச் சூரியமண்ட 
லத்துக்கு லக்ஷூ்யோஜனை தூரத்திலே 
சந்திரமண்டல மிருக்கன் றது. அந்தச் 
சந்தி] மண்டலத்துக்குச் சரியான 
ல-்ஷயோஜனை தூரத்தின்மேலே ஈகஷத் 
திர மண்டல மிருக்கன் ற௮. நக்ஷத்திர 
மண்டலத்துக்கு மேலே இரண்டு 
லக்ஷயோஜனை அரத்திலே புதமண்டல 
மிருக்கன்ற து. பூத மண்டலத்துக்கு 
அவ்வளவு தூரத்தில் ௬க்ரமண்டல 
மிருக்கும். ௬க்ர மண்டலத்துக்கு 
அவ்வளவு தூரத்தில் அங்காரகமண் 
டலமும், அதற்கு அவ்வளவு தூர 
பாகத்தில் பிரகஸ்பதி மண்டலமும், 
அதற்குமேல் ௮வ்வளவு பாகத்திலே 
சனிமண்டலமு மிருக்கும், அதற்கு 
மேல் லக்ஷயோஜனை தூரத்தில் சப்த்த 
ரிஷி மண்டலம் விளங்குகின் றது. 
அதற்கு லக்க யோஜனை தாரத்தின் 
மேலே தருவமண்டலமானது சகல
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சோ இச் சக்கரத்துக்கும் ஈடுவில் நாட் | நடுவாய்ப் பதினான்கூலக்ஷம் யோஜனை 

டிய கம்பம்போலே விளங்குகின்றது. | யளவான விடம் ௬வர்க்கலோகம் 

எனப்படும். இம்மூன்றும் கல்பம் 

தோறும் உண்டாக்கப்படுவஇனால் 

இருதகம் என்றும், ஜனைலோகம் தபோ 

இவ்வளவு தான் சுவராரலோகம். 

இப்படி. உயரத்தில் மூன்று லோகங் | 

களைச் சொன்னேன். இம்மூன்று 

லோகமும் யாக பலானுபவத்துக்கு | லோகம் சத்தியலோகம் ஆஇய இம் 

ஸ்தானமா யிருக்கன்றது. யாக | மூன்றும் கல்பந்தோற௮ும் உண்டாக் 

மோ இந்தப் பாரத வருஷத்திலேயே 

ஸ்தாபிக்கப்பட் டி.ருக்கன்றது. Bb சொல்லப்படும். இந்தக் இருதகம் 

தத் துருவ மண்டலத்துக்கு மேலே | ௮ஒருதகம் என்கிற இரண்டின் நடு 

“கோடி. யோஜனை தூரத்திலே ஒரு | வில் மஹர்லோகம் இருக்கின்றது, 

கல்பகாலம் பிழைத்திருக்கற பிருகு | ௮து கல்பத்தின் முடிவில் ஜன சூனிய 

முதலான ரிஷிகள் வாசஞ் செய்யப் | மாகிறதே யல்லரமல் சொருபம் BR 

பெற்ற மகர் லோகமானது இருக் 

கின்றது, அதன்மேலே இரண்டுகோடி 
யோஜனை தூரத்திலே பிரமபுத்தராரான 

சனகாதிகள் வாசஞ்செய்கின்ற ஜன 

லோக மிருக்கன்றது. அதற்குமேல் 

எட்டுக்கோடி யேரஜனை தூரத்தில் 

தபோலோக மிருக்கின்றது. அதில் 

கப்படாமையால் அஒருதகம் என்றும் 

ப்பதில்லை. ஆகையாலே இருதகாஒரு 
தகம் என்று சொல்லப்படும். மயித்தி 

ரேயரே | இக்த மேலேழு லோகங்க 
ளும் பாதாளங்களாகிய இழேழு 
லோகங்களும் பிரமாண்டத்தின் பர 

ப்பு என்னப்படும். இவை விளங்கனி 

யின் விதை ஓட்டினாலே சுற்றிலுஞ் 
வைராஜர் என்கற தேவதைகள் பிரள ; சூழப்பட்டிருப்பதுபோலே மேலுவங் 

யாக்கனியினை லுண்டான வெப்ப | கீழும் பக்கங்களிலும் ௮அண்டகடாகத் 
மில்லாதவர்களாய் இருக்கின்றனர். ; தினாலே ஸசூழப்பட் டிருக்கன்றது. 
தபோ லோகத்திற்குமேல் பன்னி | இரத ௮ண்டகடாஹமானது பத்துப் 

ரண்டுகோடி, யோசனைதூரத்தில் சத் : பங்கதிகமான ஜலத்தினாலேயும், அந்த 

தியலோகம் பிரகாசிக்கின்றது. ௮து | ஜல ஆவரணமானஅ அக்கஇனியினாலே 
தான் மறுபடி. மரணமடையாதவர் | யும் ௮ந்த அ௮க்கினியானது வாயுவி 

னாலேயும், ௮ந்த வாயு ஆகாசத்தினாலே 

| 

யும் பப்பத்துப்பங் கதிகமாகச் சூழப் 

கள் வாசஞ்செய்கின்௰ பிரமலோக 

மென்௮ கினைக்கப்பட் டி.ருக்கின்றது. 

இவைகளின் விவரஞ் சுருக்கிச் 

சொல்லுகின்றேன் கேளும், காலா 

லே ஈடர்துபோகத் தக்கதாய்ப் பூமி 

சம்பந்தமான வஸ்து எதுவுண்டோ 

்துவெல்லாம் பூலோகம் என்று 

சொல்லப்படும். ௮தின் விஸ்தாரத்தை | 

முன்னமே உமக்குச் சொன்னேன். 

பட்டிருக்கின்றன. அவ்வாகாசமும் 
, பத்துப்பங் கதிகமான பூதா இியினாலும், 

அந்தப்பூதா தியும் பத்துப்பங்கதிகமான 

மஹத் தத்துவத்தினாலும் சூழப்பட்டி 
ருக்கின்றன. ௮ச்த மஹத் தத்துவத் 
தைப் பிரகிருதி தத்துவஞ் சூழ்க்திருக்: 

இன்றது. அது காலத்தைப் பற்றின 
பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் ஈடுவில் சித் ! முடிவையாகலும் இடத்தைப்பற்றின 
தாதிமுனிவர்கள் வாசஞ்செய்யுமிடம் | அளவையாகிலும் உடைத்தர யிர்ர் 
எவ்வளவுண்டோ அதுதான் புவர் | மையாலே அனந்தம் என்று சொல்லப் 
லோகம். ௮து லோகங்களி லிரண் | பட்டு முடி.வில்லாததாய் சகலத்திற் 

_ டாவது, துருவனுக்கும் சூரியனுக்கும் குங் காரணமா யிருக்கின்றது. ௮ல்
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யத்தமான மூலப்பிரகிருதி சரீரகனும், | 

வியத்தமான லோகசரீரகனும் 255 | 

ஸ்ரீ விஷ்ணுவே. மேலும் அந்த 

ஸ்ரீவிஷ்்ணுதேவனே தன்னைப் பெறுவ | 

தற்குச் சாசனமான யாகாதிகளுக் | 

குக் கர்த்தாவாயும், உத்தேசிய தேவ | 

। மேலானது 

அதன் பயனாயும், ௮க்இரியைகளின் 

. உபகரணங்களான சரவ முதலான 

வையாயும் இருக்கன்ருன். ௮வனிலும் 

வேறொன்று மில்லை. 

அவனே எல்லாவற்றிற்கும் சொரூப 

யோக்கியதா சத்திகளைக் கற்பிப்பவன் 

தையாயும்) இரியா சொருபியாயும், என்பது கருத்து, 

ஏழாமத்தியாயம் மற்றிற்று, 

- 

எட்டாம் அத்தியாயம் 

சூரியமண் டலக கி முதலானவை 
pian 

பராசரர் அருளிச்செய்கின் றனர் :- : இப்படிப்பட்ட அவயவங்கள் உள்ள 

ஒ நல்ல விரதமுடையவரே! பிர sr க்ஷயமில்லா இருக்கற அந்தச் 

மாண்ட நிலையை உமக்கு விளங்கக் 

கூறினேன். இனிச் சூரியன் முதலான 

இரகங்களின் கிலையைச் சொல்லுகின் 

றேன் கேளும். சூரியனுடைய ரதமா 

னது பதினாயிரம் யோசனை விசால 

(per on grits, ஒன்பதினாயிரம் யோசனை 

வரையில் சூரிய மண்டலத்தினலே 

வியாபிக்கப்பட்டி ருக்கும். அதின் இரு 

புறத்தின், இரிசுகளையும் கூட்டுகிற 

கட்டையானது [ஏற்கால்] இருபதி ; 

ஞயிரம் யோசனை யளவாயுள்ள௮. 

அதின் ஒரு புறத்தில் இரிசு ஒரு 
கோடியே ஜஐம்பத்தேழு லக்ஷம் 

யோசனை யளவுள்ளஅ. அதிலேதான் 

சக்கரம் ஒன்றுமாட்டியிருக்கும், ௮ 

தச் சக்கிரமாவது சம்வச்சர ஸ்வரூப 

மாயிருப்பது. அதற்குக் காலை, நடுப் 

பகல், பிற்பகல் என்கிற நாட்பிரிவு 

மூன்றும் இரிசு கோத்திருக்கும் இட 

மாயிருக்கும். சம்வச்சரம், பரிவச்சரம், 

இடாவச்சரம், ௮நுவச்சரம், இத்வச் 

சரம் என்கிற வருஷ பேதங்களைந்தும் 

அரங்களா யிருக்கும். இருதுக்கள் 

ஆறும் சற்றுவட்டங்களா யிருக்கும்; 
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சக்கரத்திலேதான் காலசக்கிரம் முழு 

அம் ஸ்தாபிக்கப்பட்டு இருக்கின்றது. 

அவ்விரதத்திற்கு காயத்திரி, பிருகத, 
உஷ்ணிக், ஜகத, திருஷ்டுப்பு, ௮னுஷ் 
டுப்பு, பங்தி என்கிற சந்தங்கள் 

ஏழுமே குதிரைகளா யிருக்கின்றன. 

அச்சூரிய ரதத்தின் மற்றொரு புறத்து ' 
இரி௬ சா.ர்பத் தையாயிரத் தைக் நூறு 

யோசனை யளவுள்ளது. நுகத்தடியின் 

HS 

தச் சற்றிரிசானது தன் புறத்து நுகத் 
தடியின் பாதியோடுகூட வாயுரூப 

அளவோ இரிசினளவே யாம். 

மான கயிறுகளால் கட்டப்பட்டுத் 

துருவனை ஆதாரமாகக் கெண்டிருக் 

Gang பேரிரிசிலே கோக்கப்பட் 

டிருக்கிற சக்கரமானது மானசேரத் 

தீர பர்வதத்தின்மேல் இருக்கின்றது. 

365 மானசோத்தர பர்வதத்தின் 

மேல் கிழக்கில் வஸ்வோகசாரா என் 
னும் இந்திரனுடைய பட்டணமும், 

தெற்கில் சம்யமனீ என்னும் எமனு 

டைய பட்டணமும், மேற்கில் ௬கா. 

என்னும் வருணனுடைய பட்டண 

மும், வடக்கில் விபாவரீ என்னும்



மம்சம்] 

சோமனுடைய பட்டணமும் விளங்கு 
இன் றன. 

மயித்திரேயரே| சூரியபகவான் 
தென் றிசையை யடைந்த போது 
சோதிச் சக்கரத்தின் கடை௫ யடைக் 
தவனாக, எறிந்த ௮ம்பைப்போல் விரை 

வாக வோடுகின்ருன். அந்தச் சூரிய 

பகவான்றான் இராப் பகல்களின் ஏற் 
பாட்டி.ற்குூக் காரணமாயும் யோக 

களுக்குச் சகல இலேசங்களும் விடு 
பட்டுப் போகுங் காலமாகிய முடிவு 

காலத்தில் * தேவயான மார்க்கமாயும் 
இருக்கனெறான். சூரியன் ஈமக்கெப் 
படி. பகலிலே௮தியுஷ்ணமாயும் பிரகாச 
மாயுவ் காணப்படுகின்றுனோ அப்படி 

யே மற்றெல்லரத் தீவுகளிலும் இரவி 
௮ம் இருக்கன்றானே யல்லது உஷ் 
ணப் பிரகாசங்கள் குறைந்து எப்போ 

தும் இருப்பதில்லை. ஆகையால் உத 
யாஸ்தமய பேதங்கள் இல்லை. ஆனால் 
இக்குவிதிககுகளி லெதிலும் எவர்க 
ளுக்கு எங்கே காணப்படுகின்றானோ 

அவர்களுக்கு அங்கே உதயமென்றும் 
அதற்கு கோக்கோணத்தில் காணப் 
படாமற் போவதினலே அஸ்தமய 

மென்றும்உலக விவகாரமுண்டாயிருக் 
Bong. ஆகையால் எப்போதும் 

உதயாஸ்தமயங்க ஸஞூண்டாயிருக்கிற 
காரணம் இவ்வளவே யல்லாமல் 

சூரியனுக்குச் சுபாவத்தில் உதயமும் 

அஸ்தமயமு மில்லவே யில்லை இச் 

சூரியன் இந்திரன் முதலானாருடைய 

பட்டணங்களில் எதிலிருந்தாலும் 

அதனையும்; பக்கத்துக் கோணங்கள் 

இரண்டையும், புரங்கள் இரண்டை 

யும் பரிசிக்கின்றான். அப்படியே 

* சேவயானம் என்பது அர்ச்சராதி 

சூரியமண்டலகதி முதலானவை 

மார்க்கம், 

129 

எந்தக் கோணத்தில் இருந்தாலும். 
அதனையும், பக்கத்துக் கோணங்கள் 
இரண்டையும் புரவ்கள் இரண்டை 
யும் பரிசிக்கின்றான். உதயமானது 
முதல் ரெணங்கள் வளரப்பெற்றிருந்து 
மத்தியானத்துக்கு மேல் கரணங்கள் 
சுருங்கப்பெற்றவனாப் அ௮ஸ்தமயமா 

கின்றான். இந்த உதயாஸ்த மயங்களைக் 

கொண்டுதான் இழக்கென்றும் மேற் 
கென்றும் இக்குகளின் ஏற்பாடு உண். 

டாக்கப்பட்டிருக்கன்றது. இதைக் 

கொண்டே வலப்புறம் தென்றிசை 
எனவும், இடப்புறம் வடதிசை என 

வும் குறிக்கப்படும், சூரியன் எதிரில் 
எவ்வளவு காய்கின்றானோ அவ்வளவு 
பின்புறத்திலும் பக்கங்களிலும் காய் 
இன்ருன். ஆனால் மகாமேரு பருவதத் 
இனமே லிருக்கிற பிரம சபையிற் 
செல்லுமளவில் ௮இன் இரணங்க 
ளாலே சூரியகரணங்கள் ஓளிமழுங் 
இத் இரும்புகின்றமையால் அச்சபை 
யைக் கரய்வதில்லை. இப்படி, உத 
LIT OW BDL) tal Bort COAG ws கிழக்கு முத 
லிய திக்குகள் ஏற்பட்டி௬ுப்பதனாலே 
மேருமலையானது சகல வருஷங்களுக் 
கும் வடக்காகவே ஆடன்றது. ஆனது 
பற்றி மேருவின்மேல் எப்போதும் 
பிரம சபையின் காந்இயினால் பகலும், 
சூரியசஞ்சார மின்மையா : லிரவுமா 
யிருக்ஞும். 

அஸ்தமயமரஇற சூரியனுடைய இர 
ணங்கள் அக்கினியில் பிரவேடப்பதால் 
அவ்வகீகினியானது இரவில் அதிக 
மாய்ப் பிரகாசிக்கின்றது. ௮க்இனி 
சரணங்கள் பகலில் சூரியனிடத்திலே 
பிரகாசிப்பதனாலே சூரியன் 296 

அதாவது முதலில் ௮கினி, 
பின்பு முறையே பசல், பூர்வபகஷம், உத்தராயணம்) வருஷம், காற்று, சூரியன், சகதி 
ன், மின்னல், வருணன், இகச்இிரன், பிரமன் என்பவர்களுடைய எல்லைகளேமம், 
மோக்ஷ்மடைபவர்கள் போகும் வழி யிதுவே, 
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மாய்ப் பிரகாசிக்கன்றான். இப்படி. 

யாக உஷ்ணப் பிரகாசமுள்ள தேஜசு 

இரண்டும் மாறிமாறி ஒன்றிலொன்று 

கலந்து விளங்குகின்றன. மேருவின் 

புறத்திலும் வடபுறசத்திலும் பூமியின் 
பாதியில் சூரியன் உதயமாகும்போ.௮ு, 

இருளான இராத்திரியும் வெளிச்ச 
மான பகலும் முறையே தண்ணீரில். 

பிரவேசிப்பதினுலே, அ௮த்தண்ணீரா 

னது இஞ்சித்துச் சிவப்பாகவும் 

வெளுப்பாகவும் ஆ௫ன்றது. இவ் 

வண்ணம் புஷ்கரத்தீவின் நடுவினால் 

பூமியில் முப்பதி லொருபங்கைச் சூரி 

யன் கடப்பதனால் காலில் முப்பதி 

லொருபங்காகிய முகூர்த்த காலம் 

உண்டாகின்றது. 

குயவனுடைய சக்கிரத்திலே Si 

இன்ற பூச்சியைப்போலே சோதிச் 

சக்கரத்தலே தரிகின்ற சூரியன் 

தென்றிசையினீங்கி உத்தராயண த்தின் 

முதலான மகரத்திலே வரும்போது 

முற்பட்ட பகலிரவுகளைப் பார்க்கிலும் 

வித்தியாசமான பகலிரவுகளைச் செய்து 

வருவன், பின்பும் அப்படியே முறை 

யாய் கும்பம் மீனம் என்கிற ராசிகளி 

ரண்டையுவ் கடந்து மேஷ ராசியிற் 

பிரவேசிக்கும்போ.த, பூ மத்தியமாகயெ 

விஷுவத்தின் கதியைச் சேர்ந்து பக 

லிரவுகளைச் சரியாகச் செய்வன். ௮ப் 

இருந்து சஞ்சரிக்கும்போது நாடோ 

ம் பகல் வளர்ந்துகொண்டேவர 

இரவு க்ஷீணித்துக் கொண்டேவரும். | 

இப்படி, மிதுனம் வரையிற் சென்று 

காக்கடகரா௫ிக்குத் திரும்ப தகதிணய 

னம் உண்டாகும். சூயவன் சக்கரத் 

தின் நுனியிலிருக்கும் பூச்சி போலே 

த௲திணயையனத்திலே சூரியன் Saas 
மாகச் சஞ்சரித்துக் கொண்டு பன்னி 

ரண்டு முகூர்த்த காலமான பகலினாலே 
பதின்மூன்றரை நக்ஷத்திரங்களையும், 

பதினெட்டு முகூர்த்தகாலமான இரவி 

னாலே மற்றப் பதின்மூன்றரை நக்ஷத் 

இரங்களையும் கடக்கின்றான். மறு 

படி. யுத்தராயணத்திற்கு வரும்போது 

குலால எக்கரத்தினடுக் கிடக்கும் 

பூச்சிபோலே மந்தமாகச் சஞ்சரித் 

துக்கொண்டு முந்திய இராப்பகல் 

களுக்கு மாருன இராப்பகல்களைச் 

செய்கின்றான். ஆகவே உத்தராய 

ணத்தில் பகலின் வளர்ச்சி பதினெட்டு 

மூகூர்த்தவளவாயும், இரவின் குறைவு 

பன்னிரண்டு முகூர்த்த அ௮ளவாயும் 

இருக்கும். சக்கரத்தின் நாபியான து 

அங்கேயே அதிமந்தமாய்சீ ச௬ுழல்கின் 

| றதுபோலே சோ திச்சக்கர மத்தியத்தி 

। லேயே துருவனும் -௬ழன்று கொண்டு 

| இருக்கின்றான். இப்படி... சூரியன் 
த௲ிணயன உத்தராயணவங்களிலே ௮க் 

| 665 ராசிமண்டலங்களைச் சூரியன் 

) | கடக்குக் திறத்தினாலே பகல் வளர 

இரவு சூறைதலும், இரவுவளரப் பகல் 
| குறைததுமா யிருக்கும். சூரியனோ 

|) பகலிலும் இரவிலும் அவ்வாறு ராசி 

ட களையே சமமாகக் கடக்கின்றானே 

| யல்லது வேறில்லை ஆனலும் இராசி 

। களின் அளவின் வித்தியாசத்தினால் 

| இரவு பகல்களின் வித்தியாசம் உண் 

| டாகின்றது. மேலும் இந்த வித்தி 

| யாசம் அங்கங்இருந்து கோக்குகின்ற 

। வர்களுடைய இருஷ்டியிற் படுகின்ற ' 

உதயாஸ்தமய பேதத்தினாலுமாம். 

இரவு உஷை என்றும்; பகல் 

வியுஷ்டி. என்றுஞ் சொல்லப்படும். 

இந்த உஷா வியுஷ்டி.களின் நடுவானது 
சந்தி என்று சொல்லப்படும். இப்படி. 

சந்தி வரும்போது, மந்தேகர் என்கிற 

ராக்ஷ்சர் சூரியனைத் தஇின்னும்படி. 
யத்தனஞ் செய்கின்றனர். அவர் 
களுக்கு நித்தியம் மரணமும் உடம்பு 

நாசமாகாமலிருப்ப தஅமாகப் பிரமதேவ
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னாலே சாபமிடப்பட்டிருக்கன்றது. 
அவ்வசரர் சூரியன்மேல் பாயும்போது 
சூரியனுக்கும் அசுரருக்கும் கொடிய 

யுத்தமுண்டாகின்றது. அதனிமித்தம் 
பிராமமணோத்தமா்கள் பிரணவ வியா 
இருதி காயத்திரி மந்திரங்களினாலே 
அபிமந்திரித்தத் தண்ணீரை எறி 
கன்ருர்கள். அத்தண்ணீரானது வச் 
சிரம்போலாகி அவ்வ௬ரரை நரசஞ் 

செய்னைறஅ. பின்பு பிராமணர்க 

ளாலே அக்கினி யோத்திரத்தில் மக் 

இரத்தோடுகூட ஆவுதி செய்யப்படு 

இன்ற முதல் ஆகுூதியினாலே ஆயிரங் 

கஇரணங்களுள்ள சூரியன் என்னுஞ் 

சோதியானது உலகமெல்லாம் பிர 
கரசிக்கும்படி விளங்குகின்றது. அக் 
தப் 

சொரூபமாய், வியாகருதி தேவதை 
களுகீகிடமாய், வேதங்களுக் கெல் 

அதிபதியா 

அதின் உச்சாரண மூமையினாலே 
HOG ராக்ஷசருக்கு காசம் உண்டா 
இன்ற. 

லாம் யிருக்கையாலே 

நிர்விகாரமாய் உள்ளே 

தோன்றுகின்ற சோதியா யிருக் 
கிற ஸ்ரீவிஷ்ணுவினுடைய உத்தம 
மான அம்சமான சூரியனா அந்தப் 
பிரணவத்தைப் பொருந்தி யிருக்கன் ற 
படியினலே அதை யது தெரிவித்துக் 

கொண்டு, அ௮ச்சேரதியை நடத்திக் 

கொண்டு ! இருக்கின்றது. இப்படிப் 

பட்ட பிரபாவமுள்ள பிரணவத்தி: 

னாலே ஸ்ரீவிஷ்ண் தேஜோமயமான 

சூரியன் விளக்கப்பட்டதாூ மந்தேகர் 
எனகிற பெயரையுடைய பாபங்களைக் 
கொளுத்திப் போடுகின்றது. ஆத 
லால் சந்தியாவந்தன காரியத்தை 

எவனும் விடலாகாது. விடுவதனாலே 

சூரியனைக்கொன்ற பாபத்தை அடை 

வான். இப்படி வாலூலியர் முதலான 

மகா பிராமணர்களாலே ரகக்கப் 

பட்டுச் சூரியபகவான் லோக சம் 

பிரணவமானது ஸ்ரீ விஷ்ணு | 

ரகஷணாரத்தமாய் அப்புறஞ் செல்லு 

இன்ரான். 

சந்தியாகால நிர்ணயஞ் சொல்லு 

கின்றேன் கேளும், பதினைந்து நிமி 

ஷலங்கள் ஒரு காஷ்டை, முப்பது 

காஷ்டைகள் ஒருகலை, முப்பது கலை 

கள் ஒரு முகூர்த்தம், Doma முப் 

பது சேர்ந்து இரவும் wag 

மாகிய ஒரு நாளாம். இப்படிப்பட்ட 

நரளில் விருத்தியானாலும் க்ஷயமானா 

அம் அவைகளுக்கேற்ற அளவைக் 

கொண்ட பதினைந்தாம் பங்கான ஒரு 

மூகூர்த்தகாலமே சந்தியா காலமாம், 

உதயகாலம் தொடங்கிச் சூரியன் 

மூன்று முகூர்த்தஞ் செல்லுமளவும் 

பிராதக்காலம் என்று சொல்லப்படும். 

அது பகலின் ஐச்திலொரு பங்காம். 
அதற்குமேல் மூன்௮ முகூர்த்தகாலம் 

சங்கவம் என்று சொல்லப்படும். ௮க் 

தச் சங்கவ காலத்தின்மேலே மூன்று 

மூகூர்த்தகாலமானது மத்தியான்னம் 

அதின் பிறகு மூன்று 
PASS காலமானது அபரான்ன 

காலமாம். அந்த அபரான்ன காலமான 

பின்பு உள்ள மூன்று முகூர்த்தசாலம் 

சரயான்ன காலமாம். இப்படிச் சரி 

எனப்படும். 

யான பதினைந்து முகூர்த்தமுள்ள பக 

லானது Maras காரலத்திலாம். 

Qos நாளானது உத்தராயண தகி 

ணாயனங்களிலே வளர்ச்துங் குறைந் 

தும் ஒருபோது பகலினாலிரவு விழுவ் 

கப்பட்டும் மற்றொருபோது இரவி 

னாம் பகல் விழுங்கப்பட்டும் இருக் 

கும். சரத்திருதுவின் ஆரம்பமான 

அுலர்ராசியில் சூரியன் வருகையிலும், 

வசந்த ௬ுதுவின் ஆரம்பமான மேஷ 
ராசியில் சூரியன் வருகையிலும் விஷு 

வம் என்கிற காலம் உண்டாகின்றது. 

அதுதான் ஏற்றக்குறைச்ச லில் 

லாத இராப் பகல்களா உடையது,
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சூரியன் கர்க்கட விராசியி லிருக்கை 

யில் தகதிணாயனமும், மகர விராசியி 

லிருக்கையில் உத்தராயணமுமாம். 

ஓ பிராமணோத்தமரே | முன்பு கான் 

முப்பது மூகூர்த்த அளவானது 

நாளென்ற௮ு சொன்னேனே அவை 

பதினைந்து கூடினது ஒரு பக்ஷமாம், 

இரண்டு பக்ஷங்கள் ஒருமாதமரம். 

சூரிய கதியினாலாகும் இரண்டு மாதவ் 

கள் ஒரு இருஅவாம். மூன்று இருது 
ஒரு அயனமாம். இரண்டு அயனவ் 

கள்கூடி. ஒரு வருஷமெனப்படும். இவ் 

வருடமான சவுரம், சரந்திரம், சாவ 

னம், நரக்ஷத்திரம் என்று நான்கு 

விதமாக விகற்பிக்கப்படும், இப்படி 

விகற்பிக்கப்படுகன்௰ வருஷங்கள் 

ஐந்துகூடி. ஆரம்பம்போல் விகற்ப 

மின்றி முடிதலாலே 

பெயரை யடையும், அவற்றுள் முதல் 

யுகமென்கிற 

சம்வச்சர மென்றும், இரண்டாவது 

பரிவச்சா மென்றும் மூன்றாவது 

இடாவச்சரமென்றும், நான்காவது 

இத்வச்சரமென்றும், ஐந்தாவது ௮னு 

, வச்சர மென்றுஞ் சொல்லப்படும். 

வேறுகாலத்தில் 

காலங்க ளுண்டாகின்ற முகாந்தரங் 

௮யனவிலு வத் 

களைச் சொல்லுகின்றேன் கேளும். 

சுவேதமலைக்கு வடக்கில் இருங்க 

வான் என்கனம பருவத முண் 

டென்௮ சொன்னேனே, அ௮துமூன்று 

கொடுமுடிகளையுடைய காரணத்தால் 

௮ப்பெயரால் விளங்குகின்றது. ௮ம் 

முடிகளுள் ஒன்று தென்புறத்திலும், 
மற்றொன்று வடபுறத்திலும், இன் 
னொன்௮ நடுவிலும் இருகின்றன. 
தென்புறச் சிருங்கத்திற் சூரியன் சஞ் 

சரிப்பதனால் தகஷிணாயனமும், வட 

Wort சிருங்கத்திற் சஞ்சரிப்பதனால் 
உத்தராயணமும், நடுச் சிருங்கத்தில் 

கள், 

    

இன்றன. இகருத்திகையின முதற்பாதத் 

இலே சூரிய ஸனிருக்கையில் சந்திரன் 

விசாகா நக்ஷத்திரத்தின் நாலாம் பாதத் 

தில் இருப்பன், சூரியன் விசாகா 

நக்ஷத்திரத்தின் மூனரும் பாதத்தில் 

சஞ்சரிக்கும்போது சந்திரன் இருத்தி 

கையின் முதலில் இருப்பான். இப்படிப் 

பட்ட காலந்தான் மகாவிஷஈவ மென் 

கிற புண்ணியகாலம், அப்போது 

சிரத்தையுள்ள புருஷர் தேவதைகள் 

பிதுருக்கள் இவர்களை யுத்தே௫த்து 

பிராமணருக்குத் தானங் கொடுக்க 

வேண்டும். இது தானத்திற்கு முகமா 

யிருக்கின்றது. அப்போது தானவ 

கொடுப்பவன் மகா புண்ணியஞ் செய் 

தவனாகின்றான். 

யாககாலங்கள் அறியும்படி, சொல் 

பகல்), இரவு, 

அர்த்தசாமம் என்கின்ற பக்ஷம், கலை, 

அகின்றேன் கேளும், 

காஷ்டை, க்ஷணம், பவுர்ணமாசை, 

அமாவாசை, சந்திரன் காணப்படும் 

படியான சினீவாலி என்பதும், சந்தி 

ரன் கரணப்படாத குரு என்பது 

மான அமாவாசையின் பிரிவுகள், 

பூரணசநர்திரனுள்ள ராகை என்பதும் 
குறைந்த சந்திரனுள்ள அனுமதி என் 

பதுமான பவுர்ணமாசையின் பிரிவு 

தபம் தபசியம் மது மாதவம் 

சுக்கிரம் ௬௫ என்கிற மாசி முதலான 

மாதங்களாலாகிய வுத்தராயண இரு 
துக்கள் மூன்று, நபம் நபசியம் இஷம் 

ஊர்ச்சம் சகம் சக௫யம் என்கிற 

ஆவணி முதலான மாதங்களாலாகய 

த௲ிணாயன இருதுக்கள் மூன்று, இக் 

காலங்கள் எல்லாம் முக்கியமாக ஈன் 

ருய் ௮றியவேண்டிய யாக காலங்க 
ளாம். 

முன்பு லேர்காலோகம் என்னும் 
ஒரு பருவதம் உண்டென்று உமக்குச் 

வருவதனால் விஷுஈவமும் உண்டா | சொன்னேனே, ASH or pypweall
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அம் கர்த்தமப்பிரசரபதியின் குமாரர்க 
ளான சுதனவா சங்கபா என்பவாக 
ளும், இரணியரோமா கேதமான் என் 
கிற வேறிருவருமான லோகபாலகர் 
நால்வா இருக்கின்றார்கள். இவர்க 
ளுக்கெல்லாம் சுகதுக்கங்களும் ராக 
துவேஷாதிகளுமான துன்பங்களில் 
ஒன்றும் இல்லை. இன்னுவ் கேளும் 
மயித்திரேோயரே | அகஸ்திய விதிக்கு 
வடக்காயும், அஜ விஇக்குத் தெற்கா 
யும், வைசுவானர மார்க்கத்திற்கு 
வெளியிலிருக்கிற மார்க்கம், பிதுர் 
யானம். அதாவது பிதூர்லோகஞ் 
சேரும்வழி, அங்கே அக்னி ஹோத் 
இர முடையவர்களாய் மகானுபாவாக 
ளான இிலரிஷிகள் வாச௪ஞ் செய்து 

கொண்டு, வேதத்தில் காமகாண்டங் 

களைத் துதித்துக்கொண்டு, யாகமுயற் 

சியைச் செய்வித்துக்கொண்டு இருக் 

கன்றார்கள். அவ்வுலகத்தை படைய 

விரும்புவோர்களுக்குத்தான் 

யானம் என்னு முன் சொல்லப்பட்ட 

* தூமாஇிமார்க்கம் உண்டு. அவ் வுல 
கத்தி லிருக்கிற பிதூர்க்கள் கர்மகாண் 
டம் அழிந்துபோகாம லிருக்கும்படி. 

சந்ததிகளினாலும் தப௫னாலும் ஏற்பாடு 

களினாலும் வேதாத்தியயனங்களினா 

௮ம் யுகந்தோறும் ஸ்தாபித்து வருவது 

மல்லாமல், முந்தினவர் பிர்தனவாக 

ஞரூடைய வமிசத்திலேயும், பிந்தினவர் 

பித் 

மூந்தினவர்களுடைய வமிசத்திலேயும் 

ஜனித்துக்கொண்டே, இம் மூன்று 

உலகமும் அ௮ழியுங்காலமாகிய பிரமா 

வின் தினம் வரைக்கும் இருப்பார்கள். 

கேளும், சாகவீதிக்கு வடக்காயும், 
சப்தரிஷி விஇிக்கூ.ச் தெற்காயுமுள்ள 

மார்க்கம் தேவயானம் என்று சொல் 

லப்படும். அவ்விடத்திலே இந்திரிய 

ஜயமுள்ளவரா்களாய்ச் இத்திபெற்றவர் 

களாய் நிருமலராய் பிரமசாரிகளான 

சில மகாத்துமாக்கள் இருக்கன்ருர் 

கள். அவர்கள் சந்ததியை வெறுத் 
திருக்கையாலே மிருத்துவை வென்ற 
வர்களானார்கள். அந்த எண்ப திஞயி 

ரம் இருடிகளும் சூரியனுடைய HOS 

வடவண்டை வழியை ஆ௫ரயித்துப் 

பிரமாவின் தனபரியந்தம் யாதொரு 

அன்பமும் அழிவும் இல்லாதவராக 

ளாய் இருப்பார்கள். இந்த இருப்பு, 

உலோபமும் அதனடியான கசூரோ 

தாதிகளும் ஸ்திரீ சம்போகமும் விருப் 
பும் வெறுப்புகளும் இல்லாமையினா 
௮ம், கரும சம்பந்தத்தை விட்டிருக் 

கன்றதனாலும், யோகத்தி னின்றும் 

கழுவாமையினாலும், சத்தாதி விஷயங் 

களிற் சூற்றக்தை காண்கையினாலும் 

அவ்விடத் திருப்பவர் பிரமதின முடி. 

வளவும் நிலைநிற்பதினாலும் ௮மிருதத் 
அவம் என்று மோக்ஷம் போலே 
உபசாரமாகச் சொல்லப்படும். இந் 
தப் பிரம தனார்தமான காலமே பிரம 
ஹத்தி செய்த பாவத்தின் பயனாக 
நரகம் ௮னுபவிப்பதற்கும், ௮௬வமே 
தஞ் செய்த புண்ணியத்திற்காக மகா 
போகம். ௮னுபவிப்பதற்கும் ஏற்படுத் 
திய காலமாம். அந்தக் காலத்தில் 
பூமி முதல் துருவனிருக்கும் ஸ்தான 
மளவும் ௮ழிர்துபோயப் விடும். 

  

* பிதுர்யானம் என்றும் தக்திணமார்ச்சம் என்றும் சொல்லப்பட்ட த. அமாதி 

மார்க்கம், ௮. தாவது முதலில் மம், பிறகு இரமமாய் இராத்திரி, அமரபக்ஷம், தக்ஷி 
ஞூயனம், மாதங்கள், பிதுர்லோகம், ஆகாசம், சர்திரன், என்னும் எல்லைகளாம். இவ் 
வழியிற் போனவர் கர்மலோகானுபவ முடிந்தவுடனே இரும்பிச் சந் இரனை விட்டு 

ஆகாசம், காற்று, புகை, மேசம், ம்ழைத்தண்ணீர், விதைகள், இவற்றின் வழியர்ய் 

ஸ்திரீ புருஷர்களை யடைந்து சர்மங்களுக்கேற் 2 தேகத்தோடு பிறப்பார்கள்.
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சப்த ரிஷிகளுக்கு மேலே வடபுறத் 

திலே துருவன் இருக்குமிடம் யா தண் 

டோ அது தஇிவ்வியமாயும் மகா பிர 
காசமாயு மிருக்கின்ற மூனருாவது 

௮ விராட் புருஷ 
னுக்கு இருதய காடி. ஸ்தானமானது 

பற்றி அங்கே விஷ்ணு aps schol 

யிருக்கின்றார, ஆகையால் அதற்கு 

விஷ்ணுபதம் என்று பேருண்டாயிருக் 

இன்றது. ௮து காமாதி தோஷப் 

களைக் கழித்துப் பரமாத்துமாவினிடத் 

தே மனதை ஸ்திரப்படுத்தின யோகி 

களுக்கு புண்ணிய பாப கர்மங்க 

ளெல்லாம் க்ஷயித்தபோது அடையத் 

தக்க ஸ்தானமா இருக்கின் றது. யோகி 

கள் பாப புண்ணியங்கள் obs 

னாலே ௬௧ துக்கானுபவ ரூப சம்சார 

ஹேது இல்லாதவர்களாய், எந்த உத் 

தமமான விடத்திலே சென்று ஆனந் 

தத்தோ டிருப்பார்களோ அதுதான் 

ஸ்ரீ விஷ்ணுவினுடைய பரமபதம், 

லோக சாக்ஷிகளான தருமன்; அரு 

வன், முதலிய மகாத்துமாக்கள் எங்கே 

யிருந்தகொண்டு அந்த ஸ்ரீவிஷ்ணுவி 

னுடைய ஓசுவரியத்துக்குச் சமான 

மான ஐசுவரியமாகிய இச்திரிய ஜயத் 

தினாலே சர்ப்பட்டிருக்கனெ.ற யோகப் 

பிரபாவ முள்ளவர்களாய் விளங்கு 

இன்றரார்களோ அதுதான் ஸ்ரீ விஷ்ணு 

வினுடைய பரமபதமாம். சராசரங்க 

ளெல்லாம் எங்கே நெடுக்காகவும் 

கு.௮ுக்காகவும் கோக்கப்பட்டவை 

யாய் எங்கே யிருப்பனவாரய் எங்கே 

இனி யுண்டாவனவர யிருக்குமோ 

௮து ஸ்ரீவிஷ்ணுவினுடைய பரமபத 

மாம். எது ஆகாசத்திலே பரவ நிற் 

இன்ற சூரியனைப்போலே மகாத்து 

மாக்களுக்குச் சுத்த விவேக ஞானத்தி 

னாலே பிரத்தியகூமாய் விளங்குமோ 

அது ஸ்ரீவிஷ்ணுவினுடைய பரமபத 

மாம். ௮ங்கே சென்றவர்கள் மஅபடி. 

ஆகாசஸ்தானம். 
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சம்சார சம்பந்த மடையாமல் பிரமா 

வோடுகூட மோக்ஷ மடைவார்கள். 

ஆகையால் அது இரம முத்திஸ்தான 

மானதுபற்றி மோக்ஷ ஸ்தானமான 

பரமபத மென்று சொல்லப்பட்டது. 

35 லோகாதாரமான விதம் 

சொல்லுகின்றேன் கேளும். மகா 

தேஜசள்ள துருவனனைவன் அங்கே 

நடுக்கூச்சம்போலே ஸ்தாபிக்கப்பட் 

டி.ருக்கன்ரானன்றோ, அந்தத் அருவ 
னிடத்திலே சகல கிரக நகஷத்திரங் 

களும் ஸ்தாபிக்கப்பட்டு இருக்கின் 

றன. அந்தக் இரக நக்ஷத்திரங்களில் 

மேகங்கள் நாட்டப்பட்டு இருக்கின் 

றன. மேகள்களிலே மழை ஏற்படுத்தப் 

பட்டு இருக்கின்றது. 

சகல ஓஷ.திகளின் மூலமாய்ச் சிருஷ் 

டி.க்குக் காரணமாயும் தேவதைகள் 

முதலானா£க்குப் போஷணமாரயும் 

இருக்கின்றது. அதனாலே நெப் முத 

லிய ௮வி செொரிகின்ற ஆவுதி மூலமா 
கத் தேவர்கள் இருப்தியடைந்தவர் 

களாய், லோக ிருட்டிக்கும் ஸ்திஇக் 

இந்தப் 

படி. இந்த விஷ்ணுபத மென்டுற பரி 

சுத்தமான மூன்றாம் ஸ்தானமானது 

மூன்௮ு லோகங்களுக்கும் ஆதாரமா 

யம் விருத்தி ஹேதுவாயும் இருக் 

இன்றது. 

மழையானது 

கும் காரணமாகினரார்கள். 

இன்னும் 

பரிசு த்தப் 

RWB HES 

தான் சகல பாதக நாசஞ்செய்யும் 

ஓ பிராமணோத்தமரே ! 

அந்த விஷ்ணுபதத்தின் 
பிரபாவத்தைக் கேளும். 

திறமுடைய கங்கை என்னு நதியா 

னது உண்டாக, தேவஸ்திரீகளுடைய 

சரீரத்தின் குங்குமப்பூச்சினால் பொன் 

னிறமுடையதாய் விளங்குகின்றது. 
ஸ்ரீவிஷ்ணுபகவானுடைய இடது திரு 
வடி.த் தாமரையின் கட்டை விரலின் 

ஈகத்தி லுண்டான பிரவாகத்இனின்
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௮ம் பெருகவருகின்ற' அந்தக் கங்கா 
நதியைத் துருவனைைவன் இரவும் பக 
லும் மகா பத்தியோடு இரத்தில் வக் 
இனரறான். பின்பு சப்தரிஷிகள் பிரா 
ளாயாமஞ் செய்துகொண்டு, அந்தக் 
கங்கையின் அலைகளினாலே ஜடைகள் 
மிதக்கத் தாங்கப்பட்டு, அகமாஷண 
ஸ்சானஞ் செய்துகொண்டு இருக்க 
ரார்கள். பிறகு 2656 கங்காநதியின் 
ஜலப்பிரவாகத்தினாலே சந்திரமண்டல 
மானது நன்றாக ஈனைக்கப்பட்டதாய் 
இரவில் ௮௧. காந்தியடைந்து விளங் 
குகன்றது. அப்புறம் சந்திரமண்ட 
லத்தை விட்டுப் புறப்பட்டு மேரு 
பருவதத்தின்மேல் விழுந்து, இதா 
அளகநந்தா சக்ஷஉ பத்திரை என்இன்ற 
நரமதேயங்களை யடைந்து நான்கு 
இசைகளிலும் இவ்வுலகத்தைப் பரிகூத் 
தஞ் செய்யும்பொருட்டு இறங்கி வரு 
கின்றது. அச்நான்கு பிரிவில் தென் 
புறத்தில் வருகின்ற அளகநஈர்தை என் 
னுங் கங்கைப் பிரிவை வன் மகார 
பத்தியோடு நூறு- வருஷத்துக்கு 

மேலான காலமும் தன் இர௫ல் தரித்து 

விட, ௮து அந்தச் சவனுடைய ஜடர 
மகுடத்தினின்றுச் தரையில் விழுத்து, 
சகர கசூமாரருடைய நுறுங்கப்போ 
யிருந்த எலும்புகளை கனைத்து, ௮இன் 
மூகாகதரமாய் அந்தப் பாவிகளையும் 
சொர்க்கஞ் சேரும்படி செய்தது. 
இன்னும் அதின் பிரபாவஞ் சொல்லு 
கின்றேன். அந்த மகரநதியில் ஸ்நா 
are செய்த மாத்திரத்திலே சகல 

் ‘ ச 
( பாபங்களும் பாழாவதுமன்றி மகா 

புத்தி 
ராதிகள் ௮தின் ஜலத்தினாலே தங்கள் 

 பிதுருக்களுக்கு ஒருதரம் தர்ப்பணஞ் 

செய்வார்களாகில் அதனால் அந்தப் 

பிதுர்க்கள் நூறு வருஷ மட்டும் ஓப் 

பற்ற திருப்தியடைவார்கள். அந்தக் 

கங்கா நதியின் கரையில் பிராமணரும் 

க்ஷத்திரியரும் யக்கியேச்வரனான ஸ்ரீ 

புருஷோத்தமனை மகா யக்கியவ்களி 

னாலே ஆராதித்து, இவ்வுலகத்திலும் 

மேலுலகத்திலும் மிகுந்த செல்வத் 

தைப் பொருந்தினார்கள். யோூகளும் 

அதின் தீர்த்தத்தில் 
பரவங்கள் ந௫ிக்கப்பெற்று ஸ்ரீ கேசவ 

னிடத்திலே சித்தலயத்தினுற் மோக்ஷ£ 

னந்தமும் பெற்றார்கள், அந்தக் கங் 

புண்ணியமும் உண்டாகும், 

மஞ்சனமாடி.ப் 
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கையானது தன்னில் மூழ்குகின்றவ 

ருக்கும் தன்னையுண்பவருக்கும் துதிப் 

பவருக்கும் பரிசிப்பவருக்கும் விரும் 

புன்றவர்க்கூம் காண்பவருக்கும் 

கேட்பவருக்கும் சகல பாப நிவாத்தி 

செய்யும்படி யான பிரபாவமுடையது. 

று காதத்திற்கு அப்புறமிருக்தாக 
௮ம் கங்கை கங்கை யென்று நரம 

செய்தவர்களுக்கும் 

மூன்று ஜன்மங்களினாலே கேர்ந்திருக் 

கின்ற பாவங்களை யொழிக்கும். இப் 

பரிசுத்தஞ் 

செய்யவல்ல கங்காதி யவதரிக்கப் 

படி. மூவுலகங்களையும் 

பெற்று அந்த ஸ்ரீ விஷ்ணுபதமானது 

சங்கீர்த்தனஞ் 

| 
விளங்குகின்றது. 

எட்டாமத்தியாயம் மற்றிற்று, 

wa



ஒன்பதாம் ௮.த்தியாயம் 

திம்சுமாரசக்கர வர்ணனை 
ae et வையா 

கேளும் மயித்திரேயரே ! மகாபிரபு | றன. அன்னத்தினாலே தான் சகல 

வான ஸ்ரீ ஹரிபகவானுடைய, சம்சு | ஜகத்து முண்டாகி வளர்கின்றன. 

மாரம் என்ற ஜந்துபோலே தோன்று | மேலும் சூரியன் தன் உக்கிரமான இர 

இன்ற க-க்ஷத்திரச் கூட்டமாகிய ரூபம் | ணங்களினாலே லோகத்திலிருந்து தண் 

யாதொன்றுண்டோ ௮தன் வாலில் | ணீரை ஆகர்ஷித்துச் சந்திரனிட ததிலே . 

துருவன் இருக்கின்றான். அந்தத் | பெய்ய, அந்தச் சந்திரனும் வாயுநாடி. 

துருவன் IADR சுற்றிக்கொண்டு | மயங்களான வழிகளினாலே புகையும் 

சந்திர சூரியாதி இரகங்களை யெல் 

லாஞ் சுற்றித் திருப்ப அவைகளும் 

சக்கரம்போலே அவனைச் சுற்றித் 

திரும்புகின் றன, சந்திர சூரியர்களும், 

மற்றுமுள்ள கிரகங்களும், நக்ஷத்திரங் 

களும், காற்றின் வடிவான கயிறுகளி 

னாலே கட்டப்பட்டுத் துருவனிடத்தில் 

வைக்கப்பட் டி. ருக்கின்றன. ஆகார 

சத்திலே யிருக்கும் ஈக்ஷத்திரக் கூட்ட 

மெல்லாம் சம்சுமாரமென்குற ஜந்து 

வைப்போலே காணப்படுகன் றதென் 

ஜேனே, அதன் இருதயத்திலே சகல 

தேஜோ லோகங்களுக்கும் ஆதார 

பூதனை ஸ்ரீமந் நரராயணன் எழுந் 

தருளி இருக்கின்றான். உத்தானபாத 

னுடைய புத்திரனான துருவன் அந்த | 

லோகநாதனை ஆரா இத்து நஈஷத்திரமய 

மான அந்தச் சிம்சுமாரத்தின் வாலி | 

னிடத்திலே யிருக்கப்பெற்றான். 26 | 

தச் இம்சுமாரத்திற்கு ஆதாரம் ஸ்ரீயப் | 

பதி, அந்தச் சிம்சுமாரமோ அருவ 

னுக்கு ஆதாரம். அந்தத் தருவன் | 
சூரியனுக்கு Bor ரம், அந்தச் சூரி ! | மென்று சொல்லப்படும். ஓ முனிவ! 

யனே தேவாசுர மனுஷ்யாதி Fang | சூரியன் காணப்பட்டுக் கொண்டே 

துக்கும் ஆதாரம். அது எப்படி. ) யிருக்கையில் எந்தநீர் மேகமின்றி 

யெனில், சூரியன் தான் ரசவத்தான | ஆகாசத்தினின்றும் விழுகன்றதோ 

ஜலங்களை எட்டு மாதங்களினாலே ; ௮2 தான் ஆகாச கங்காஜல மென் 

இழுத்து வருஷிக்க, ௮க்த வருஷத்தி | னப்படும். அன்றியும் இருத்தகை முத 
னாலே சகல ஐந்துக்களுக்கும் உப; லான ஒற்றைப்பட்ட நக்ஷத்திரம் 

யோகமான உணவுகள் உண்டாகின் ; களிலே சூரியன் விளங்கக்கொண்டே. 

நெருப்பும் கரற்றுமான வடிவுள்ள 

மேகங்களிலே விட, ௮ந்த மேகங்களி 

னின்றும் ஜலமானது உலகத்திலே 

விழுகின்றது. அந்த மேகங்களினின் 
அந் தண்ணீர் கழுவி விழாமையாலே 

௮ம் மேகங்களுக்கு அப்பிரங்கள் 

என்று பெயர் வந்தது, ஆனாலும் காற் 

தினால் ௮ம் மேகங்கள் அ௮லைக்கப்படக் 
காலத்திவலைண்டான பரிபாகத்தினால் 

அந்தத் தண்ணீர் கிர்மலமாகி விழுகன் 

றது.  ஆறுகளி லிருக்கின்ற ஜலம், 

சமுத்திரங்களிலுள்ள ஜலம், பூமியி 

லஓுண்டாகற ஜலம், பிராணிகளி லுண் 

டாகிற ஜலம் ஆகிய நால்வகை ஜலத் 

தையும் கவர்ந்துதான் சூரியன் வரு 

ஷிக்கின்றான். அன்றியும், ஆகாச கங் 

கையின் ஜலத்தைத் தன் இரணங்க 

ளாலே கொண்டு மேகங்களிற் சேரக் 

கரமலே வருஷிப்பது முண்டு. அந்தப் 

பரிசுத்த தத்தம் படுவதினாலே மனி 

தன் பாவந்தீர்ந்து ஈரக மடைவ தில்லை, 

அநத ஸ்நானம் இவ்விய ஸ்ரான
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யிருக்க, ஆகாசத்தி னின்றும் விழு | தேவதைகளைத் திர்ப்தி பண்ணுகின் 
கனத தீர்த்தமானது இக்கஜங்களி 
னாலே வருஷிக்கப்படுிற ஆகாச 
கங்காஜல மெனப்படும். ரோஇணி 
முதலான இரட்டைப்பட்ட ஈ-ஷத்த 
ரவ்களிலே சூரியன் பிரகர௫க்கையில் 
மேகமில்லாமல் வானத்தினின்றும் | றன. - ஏனெனின்; ௮ம்மழையன்றரோ 

| 
சன் இவ்விதமாய் யாகங்களும், 

பலன் வானத்த | ate உகுகின்ற தண்ணீர் சூரியன் பெய்யும் அன்னத்தை விசைக்கன்றது. ௮ம் 

வேதங்களும், பிராமணாதி வா்ணங்க 

ளும், தேவதைகளும், ப௬ பகஷியாதிக 

ஞுமான இந்த வுலகமெல்லாம் மழையி 

னாலேயே தாங்கப்பட்டு இருக்கின் 

ஆகாச கங்காஜல மென்னப்படும், எக் 
தத் தண்ணீரானது மேகங்களினாலே 

வருஷிக்கப்படுகன்றதோ அது பிரா 
ணிகளின் பிழைப்புக்காக ஒஷ$இிகளைப் 
போஷித்து அமுதமென்று சொல்லப் 
படும். இவ்விதமாக மழையினாுலே 
ஒஷதிகள் பயன் கொடுக்குமளவும் 
போஷிக்கப் பட்டனவாகி நிற்க, 
அவைகளைக்கொண்டு சாஸ்திரக் கண் 
களையுடைய மனிதர், விஇப்படி. பல 
வகைப்பட்ட யுக்கியங்களைச் செய்து 

மழையை யுண்டாக்குகின் றவன் சூரி 

யன். அ௮ச்சூரியனுக்கு ஆதாரமான 
வன் அருவன். அந்தத் அதுருவனுக்கு 

ஆதாரம் சிம்சுமார சக்கரம். ௮ச்சக் 

கரத்துக்கு ஆதாரம் ஸ்ரீமந் நரராய 

ணன். இப்படி ஸ்ரீம் சாராயணன் 

அந்தச் இம்௬மாரசக்கரத்தின் இரு 

தயத்தி லிருக் துகொண்டு சகல பிராணி 

களையும் தரிக்கும்படி. தாங்கிக்கொண் 

டி.ருக்கன்ரான். 

ஒன்பதாம் அத்தியாயம் முற்றிற்று, 

ன 

பத்தாம் அத்தியாயம் 

சூரியரததீதின் விசேஷம் 

1மயித்திரேயரே | கேளும். சூரியன் 

சஞ்சரிக்கன்ற த௲ிணாயன உத்தரா 
யண எல்லைகளின் நடுவாகிய இராந்த 
விருத்தங்கள் ூற்றெண்பத்துமூன்று. 

DCS மண்டலங்களிலேதான் சூரி 

யன் உத்தராயணத்தில் ஏறுவதும் 

தகதிணாபனத்தில் இறங்குவதுமான 

முக்தூற்றறுபத்தாறு  கதிகளினாலே 
ஒரு வருஷத்தைக் கழிக்கின்றான். 

அக்தச் சூரியரதமானது சூரியர்களா 

௮ம் ரிஷிகளாலும் கந்திருவராலும் 

அச்சரசுக்களாலும் இயக்கர்களாலும் 

அவ்விரதத்தில் சித்திரை மாதத்தில் 

தாதா என்கின்ற சூரியனும், இரு 

தஸ்தலை என்கின்ற அ௮ச்சர௬ம் புலஸ் 

இயர் என்கின்ற ரிஷியும், வாசுகி என் 
இன்ற சர்ப்பமும், ரதபிருத்து என்கிற 

இயக்கனும், ஹேதி என்கின்ற ராக்ஷ 

சனும்) தும்புரு என்கின்ற கந்திரு 

வனும் வ௫ூப்பார்கள், வைகாசிமாதத் 

தில் அர்யமா என்ற சூரியனும், புல 
கன் எனலும் ரிஷிபும், புஞ்சிகஸ்தலை 

என்கின்ற ௮ச்சரசும், ரதெளஜா என் 

இன்ற யக்ஷனும், கச்சவிரன் என் 
இன்ற சர்ப்பமும், நாரதன் என்னுவ் 

கந்திருவனும், பிரஹேதி என்னும் 

சாப்பங்களினாலும் ராக்ஷசர்களினாலும் 
ஏறப்பட்டிருக்கும். எப்படியெனில், 
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ராக்ஷசனும் வ௫ிப்பார்கள், ஆனிமாதத் 

இல் மித்திரன் என்இன்ற சூரியனும், 

அத்திரி என்ற ரிஷியும், தக்ஷகன் 

என்ற : சர்ப்பமும், பவுருஷேயன் 

என்ற ராக்ஷசனும், மேனகை என் 

இற அ௮ச்சரசும், ஹாஹா என்கிற கக் 

திருவனும் ரதஸ்வனன் என்கிற யக்ஷ 

னும், இருப்பார்கள். ஆடி. மாதத்திலே 

வருணன் . என்கின்ற சூரியனும், 

வ௫ஷ்டர் என்ற ரிஷியும், ean bonus 

என்கிற அ௮ச்சரசும், ஹூஹ-௰ என் 

திற கக்திருவனும், நாகம் என்னும் 

சர்ப்பமும், [கன் என்கிற ராக்ஷதனும், 

சித்தன் என்கிற யக்ஷனும் வடக்கின் 

முர்கள், ஆவணிமாதத்தில் இர்திரன் 

என்னுஞ் சூரியனும், வி்௬வாவ௬ என் 

னும் கந்திருவனும், ௬ுரோதா என்னும் 

யக்ஷனும், ஏலாபுத்தின் என்னுஞ் 

சர்ப்பமும், ௮ங்கிரசு என்இின்ற ரிஷி 
யும், பிமலோசை என்னும் அ௮ச்சரசும், 

சாப்பி . என்னும் ரரகஷசனும் இருப் 

பார்கள். புரட்டாசியில் விவசவான் 

என்னுஞ் சூரியனும், பிருகு என்னும் 

மகரிஷியும், ௮னுமிலோசா என்இற | 

அ௮ச்சரசும், சங்கபாலன் என்கிற சாப் 

பமும், வியாக்கரன் என்கிற ராகூ௪ 

ணும் உக்கிரசேனன் என்கிற கந்திரு 

வனும், ஆபூரணன் என்னும் ய-்ஷனும் 

இருப்பார்கள். ஐப்பசியில் பூஜா என் 

இன்ற சூரியனும், வசுருசி என்னுங் 

கந்திருவனும், வாதன் என்னும் ராக்ஷூ 

சனும், தனஞ்சயன் என்னுஞ் சாப்ப 

மும் கவுதமர் என்னும் சிஷியும், இரு 

தாசி என்லும் ௮ச்சரசும், சுஷேணன் 

என்னும் யக்ஷனும் 

கார்த்திகையில் பாச்சனியன் என் 
இருப்பார்கள். 

னுஞ் சூரியனும் வி௬ுவாவசு என் 

இன்ற கந்திருவனும், பரத்துவாஜா் 

என்னும் ரிஷியும், ஐராவதம் என்னும் 

சர்ப்பமும், விசுவாசி என்னும் ௮ச்சர 

௬ம், சேனஜித்து என்னும் ய-ஷனும், 

ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணம் [இர ண்டா 

ஆப என்னும் ராக்ஷசனும், வாசஞ் 

செய்வார்கள். மார்கழியில் அம்சன் 

. என்கின்ற சூரியனும், காசியபர் என் 
இற ரிஷியும், தார்கூயன் என்கிற 
யக்ஷனும், மகாபத்துமன் என்னும் 

சர்ப்பமும், வித்தியுத்து என்னும் ராக்ஷ 

சனும், சித்திரசேனன் என்னுவ் கந் 

திருவனும், ஊர்வசி என்னும் ௮ச்சர 

௬ம் இருப்பார்கள், தைமாதத்தில் 

பகன் என்னுஞ் சூரியனும், இரது 

என்டின்ற ரிஷியும், ஊாணாயு என் 

இன்ற கந்திருவனும், ஸ்பூர்ஜன் என் 

ட இற ராகஷசனும், கார்க்கோடகன் 

' என்னுஞ் சர்ப்பமும், ௮ரிஷ்ட நேமி 

என்கின்ற யக்ஷனும், பூர்வசத்தி என் 

னும் ௮ச்சரசும் இருப்பார்கள். மாசி 

மாதத்தில் துவஷ்டா என்கின்ற சூரி 

யனும் ஜமதக்கினி எண்டிற ரிஷியும் 

இலோத்தமை என்னும். அ௮ச்சரசும், 
கம்பளன் எனனும் சர்ப்பமும், 

பிரம்மாபேதன் என்னும். ராக்ஷசனும், 

இருத௫த்து என்னும் யக்ஷனும்; SHS 
ராஷ்டிரன் என்னுங் கந்திருவனும் 

வ௫ூக்கின்ருர்கள். பங்குனியில் விஷ்ணு 

, என்கின்ற சூரியனும், வி௬ுவாமித் 

இரன் என்கிற ரிஷியும், ரம்பை என் 

கிற அ௮ச்சரசும், சூரியவர்ச்ச௬ என் 

இன்ற கந்திமுவனும், சத்தியசித்து என் 

இன்ற யக்ஷனும், ௮சுவதரன் என்கிற 

சர்ப்பமும், யக்கியொபேதன் என்கிற 

ராக்சனும் வாசஞ் செய்வார்கள். 

கேட்டீரோ மயித்திரேயரே | இப்படி. 

ஒவ்வொரு மாதத்திற்கு எவ்வேழு 

பேராக இவர்களெல்லாம் ஸ்ரீவிஷ்ணு 

சக்தியினால் வியாபிக்கப்பட்டு லோகப் 

பிரகாச நிமித்தமாய்ச் சூரிய ரதத்தில் 

இருக்கின்றார்கள். இவர்களுடைய 

அந்த 
மண்டலத்தில் பிரகாசிக்கின்ற சூரிய 

னுக்கு தேஜ விருத்தியாகும்படி. ரிஷி 

கள் துதிக்னெருர்கள், கந்திருவா் 

செய்கைகளைக் கேட்பீராக,
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கானஞ் செய்கின்றார்கள். அச்சரர் 

பெண்கள் ஆடுகினருர்கள் 7 இராக்ஷ 

தர் சூரியனுக்குப் பின்செல் ஓூன்றார் 
கள்; சர்ப்பங்கள் ௭மக்கன்றன 7 

இயக்கா் கடிவாள முதலானவற்றைக் 

தாங்கப் ட. க்துக்கொண் பருக்க சமயங்களிலே பனி வெப்பம் தண்ணீர் 

முர்கள் ழ இவர்களல்லாமல் வாலூலி | இவைகளைப் பெய்வதற்குக் காரணமா 
ந 

யார் என்கின்ற மகரிஷிகள் எப்போ | யிருக்கின்றன. 

தும் சூரியனைச் சூழ்ச்து உபா௫ித்துக் 

கொண்டு இருக்கின்றார்கள். இப்படி. 
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சூரியமண்டலத்திலே வாசஞ் செய் 

கின்ற ஏழுகணங்களும் அநீதந்தச் 

  

பத்தாமத்தியாயம் முற்றிற்று. 
வட பன் 

பதினோராம் அ.த்தியாமம் 
சூரியனுடைய கிரியாவிசேஷம் 

அபய 
.. இப்படி ஸ்ரீ பராசரபகவான் ௮௬ ஐ மயித்திரேயரே | இருக்கு ய௬௫ 
ளிச் செய்ததைக்கேட்டு, மயித்திரேய | சாமம் என்டின்ற மூன்அ வேதவடி., 

முனிவர் வினாவுகின்ருர் 3 சூரியமண்ட | வாகிய விசேஷமான ஸ்ரீ விஷ்ணு 

லத்தில் பனி வெப்பம் மழை இவற் 

றிற்குக் காரணமாக ஏழுகணங்கள் 

  

சத்தியே சூரியரூபமாடிப் பிரகா௫ித 

துக்கொண்டு காய்வதுமல்லாமல், உல. 

கந்திருவர், யகர, ராக்ஷசர், முனி | ண்டு இருக்கின்றதனாலே ௮ந்த மண்ட 

வர், வாலகிலியா, ௮ச்சாசுகள், நாகர் | லத்தில் வாசஞ் செய்கின்ற ஆஇத்தன் 

முதலான கணங்கள் எழினும் அந்த 

ஆதஇித்தனே பிரதானம், அந்தந்தமாதத் 

தில் வருகின்ற சூரியனிடத்திலே Si 

வேதமயமான ஸீ விஷ்ணு சத்தியா 

னது பிரவே௫த்து விளங்குகின்றது. 

இவர்களுடைய தொழில் இன்னின்ன 

தென்றும் தேவரீர் அருளிச்செய்தீர். 
ஆனால், சூரியனுடைய தொழில் இன் 

னது என அருளிச்செய் தீரில்லை. 
அந்தக் கணங்களே பனி வெப்பம் 

தண்ணீர் இவற்றை வரஷிக்குமானால் 

சூரியனுக்குக் காரியம் என்ன 3 சூரிய 

னாலே மழையுண்டாகின்ற தென்று 

தேவரீர் முன்னம் அருளிச்செய்தர். 

அன்றியும் ஜனங்கள் சூரியன் உதய 

மாகி உச்சியில் வர்.து ௮ஸ்தமிக்கின்றா 

னென்அ௮ சொல்லுகின்ருர்கள். இப் 
படிப்பட்ட செய்கைகள் இந்த 

ஏழு கணங்களுக்கும் பொதுவாகவே 

விடியற்காலத்திலே இருக்குகளும் 

மத்தியான்னகாலத்திலே யசுசுகளும்ர 

சாயங்காலத்திலே சாமங்களும் சூரிய ' 

சரீ ரகனாப்ச் சூரியனுக்குள்ளே விள 

குகின்ற ஸ்ரீ விஷ்ணுவைத் அதிக்கன் 

றன. இந்த இருக்கு முதலிய மூன்று 
வேதங்களும் ஸ்ரீவிஷ்ணுவுக்குச்சரீரமா 

யிருக்கின்றன. இந்த ஸ்ரீவிஷ்ணு சக்தி 

யானது சூரியலுக்குள்ளே மாத்திர 

யிருக்குமானால் சூரியனுக்குச் சிறப் மன்௮, பிரமா திகளுக்குள்ளும் பிரவே 

பாய்ச் சொல்வதென்ன இந்த விவரம் ) சித்து அந்தந்தக் காரியங்களை நடத்து 

௮ருளிச்செய்ய வேண்டும் என, | இன்றது. சிருஷ்டியாதியில் இருக்கு 

ஸ்ரீபராசரர் அருளிச்செய்இன்ருர். வேதமயமான பிர்மாவாகவும், இஇ 

இருக்கின்றன வென்றும் அந்தக் | கத்தின் பாவத்தையும் போக்டிக்கொ 
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யிலே யசர்வேதமயமான விஷ்ணுவாக | அவனவ ஸனெல்லாம் தன்னுடைய 

வும், முடிவில் சாமவேத மயமான ருத் ) நிழலை அக்கண்ணாடியிற் காணும்படி, 

திரனாகவும் ஸ்ரீம் சாராயணனுடைய | அதன் காந்தியை யடைவதுபோலே 

சத்தியானது பிரகாசிக்கின்றது. ஆத | அம்மண்டலத்திலே ஸ்திரமாயிருக்கிற 

ஸ்ரீ விஷ்ணுசக்தியை அங்கே மாதந் 

தோறும் வருகின்ற சூரியன் அடை 

லால் ருத்திரசம்பந்தமான சாமத் 

தொனியானத * ௮சு.த்த மென்றெண் 

இிரய ரூபமான ஸ்ரீ விஷ்ணுவினுடைய | பிதுூர்க்கள் தேவதைகள் மனுஷியா 

௬த்த சாத்துவிக சத்தியானது தன் 

சரீரமா யிருக்கின்ற ஏழு கணங்களுக் 

குள்ளே சூரியனிடத்திலே விசேஷித் 

அப் பிரவேசித்திருக்கின் நதினாலே 

சூரியன் விசேஷமாய்ப் பிரகா௫த்துக் 

முதலானாரை திருப்திசெய் துகொண்டு 

இராப் பகலுக்குக் காரணமாய்ச் 

ச.ற்றிக் கொண்டு இருக்கின்ருன், 

பிதாக்கள் ,மூதலானாருக்குத் திருப்தி 

| 

ணப்படுகின்றது. இவ்வாறு வேதத் | கின்றான். அப்படிப்பட்ட சூரியன் 

| 
| 

| 
! 

செய்யும் விதம் எப்படியென்றால்: 
{ 

கொண்டு லோகத்திலுண்டான அந்த சூரியகரண பிரபாவத்தினாலே கிறைக் 
கப்பட்டு அமிர்தமயமா யிருக்கின்ற 
சந்தானைக் கிருஷ்ண பக்ஷத்திலே 
௮க்கனி முதலான தேவதைகள் ஓவ் 
வொரு கலையாகப் பானஞ் செய்கின் 
முர்கள். இப்படிச் சதுர்த்தசுவரையில் 

தேவதைகள். பானஞ்செய்து Aes 
திருக்கின்ற இரண்டு கலைகளுள் 
ஒன்றை ௮மாவாசையில் பிதூரக்கள் 
பானஞ் செய்கின்றார்கள், இதுதான் 
அவர்கள் திருப்தியடையும் விதமென் 
றறியும். பூமியிலிருந்து தன் இரணவ் 
களினாலே இழுக்கப்படும் ரசத்தை 

டும் வருகின்றார்கள், ௮ந்த மண்ட ; மறுபடியும் மழையாகப் பொழிக்து 
லத்திலே சக்தி ரூபத்தைத் தரித்திருக் | பயிர்களை விர்த்தசெய்து மனுஷ்யாதி 
கின்ற ழீ விஷ்ணுவானவன் சப்த | களச் சூரியன் திருப்திசெய்கன்றான் 
கணக்களைப் போலே தோன்றுவது 

_ மில்லை, ௮ழிவதுமில்லை. அந்தச் சப்த ! 

கணமும் ஸ்ரீ விஷ்ணுவைச் காட்டி | 1-5 ண் 
னும் வேறுதான். அனுப்பிரவேச | “மகப் பக்ஷதிருப்தியும், பிதுர்க்க 
விதம் எப்படி. யென்றால், ஒரு ஸ்தம் ! றீக்கு மாச திருப்தியும், மனுஷ்யாதி 
பத்தி லிருக்கன்ற கண்ணாடிக்குச் சமீ களுக்குத் இன இருப்தியுஞ் செய்து 
பத்தில் எவனெவன் வருகின்றுனோ ! கொண்டு விளங்குகின்றான். 

காரங்களை யெல்லாம் காசஞ்செய்கின் 

ரன். இப்படிக்கு வேதமயமான ஸ்ரீ 

விஷ்ணுசத்தியின் அனுப் பிரவேசாதி 

சயத்தினாலே சூரியன் பிரதானமான 

தைப்பற்றியே அச்சூரியனை ரிஷிகள் 

அதித்துக்கொண்டும், கந்திருவர்பாடிக் 

கொண்டும், அரம்பையர் ஆட்டத்த 
னாற் களிப்பித்துக்கொண்டும், இராக் 

கதர் பின்றொடார்துகொண்டும், நாகர் 

வகத்துக்கொண்டும், இயக்கர் கயிற் 

றைப் பிடி.ப்பதனால் சேவித்துக்கொண் 

டும் வாலகிலியார் உபா௫ித்துக்கொண் 
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என்பதை முன்பே சொன்னேன். 

இவ்விதமாய்ச் சூரியபகவான் தேவர் 

பதினேறமத்தியாயம் மழற்றிற்று. 
oe fim 

ke ate 

* மற்ற வேதங்களைச் சாமவேதம் த.துகையில் தச் கூடாமையாலே AB pad 
தமான சேசகாலாஇகளைப்போல் ௮னச்இயாய மானதனாலென்பது சருத்து. 

   



பன்னிரண்டாம் அ.த்திமாயம் 

சந். திராதிமண்டல வர்ணனை 
எ வைதவைஇவதிகாளை 

கேளும் மயித்திரேயரே | சந்திர 
னுடைய ரதமானது மூன்று சக்கரவ் 
களையடையதாய் முல்லைப்பூ வாணங்க 
ளான பத்துக் குதிரைகள் இடப்பக்க 
வலப்பக்கங்களில் கட்டப்பெற்றதாய் 
இருக்கின் நத. துருவனை ஆதாரமா 
கக்கொண்டு வேகமுள்ளதாயும் இருக் 
இன்ற.  அத்தேரினுலே சந்திரன் 
நாகவீதி முதலான விதிகளை யடைம் 
திருக்கன்ற நக்த்இரங்களிலே சஞ்சு 
ரித்து வருகின்றான். சூரியகரணவங் 
களுக்கு எப்படியோ அப்படியே WB 
தச் சந்திரனுக்கும் உதயாதி காலங் 
களிலே கசூறைவு வளர்ச்சி முறை 
யுண்டு. சூரியரதத்தின் அசுவங்களைப் 
போலே ஜலத்திற்பிறக்த அந்தச் சந்திர 
ரதத்தின் அசுவங்களும் கல்பத்தின். 
ஆதியிலே ஒரே தரம் ரதத்இற் கட்டப் 
பட்டவைகளாய் அதன் முடிவு வரைக் 
கும் வித்துக் கொண்டிருக்கின் றன. 
தேவதைகளாலே பானஞ் செய்யப் 
பட்டு ஒரு கலையோடு மிகுந் இருக் 
கின்ற அந்தச் சந்திரனைச் சூரியன் 
ஒரு கரணக்தினாலே முன்பு தேவர்கள் 
பானம் பண்ணின மூழைப்படி. ஓவ் 
வொரு நாளுக்கு ஒவ்வொரு கலையாக 
வளர்த்து நிறைக்கனெருன். இப்படி. 
அரை மாதத்தனொாலே சந்திரனிடத் திலே 
நிலைக்கப்படுகன்.ற அமிர்தத்தை முப் 

பத்து மூவாயிரத்து முந்நூற்று முப் 
பத்துமூன்று ௮மிர்ச பானர்களாகய 
தேவதைகள் ௮ச் சக்இிரனைப் பானம் 
பண்ணாஒஇருர்கள். இவ் வண்ணந் 
தேவாகளாலே பானஞ்செய்யப்பட்டு 
இரண்டு கலைகள் மிகுந்தவனாய்ச் சந் 
திரன் சூரிய இரணங்களில் wen pa 8 
னாலே சூரிய மண்டலத்தற் பிரவே 

  

| 
| 
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சித்தவன் போலாகி அமை என்கின்ற 
கிரணத்தில் வாசஞ் செய்இன்ருன். 
அதனாலே அந்த நரள் அமாவாசை 
எனனப்படும். அந்த நாளில் இசாப் 
பகல்களில் சந்திரன் முக்தித் தண்ணீ 
ரிலும் பிரதிக் கொடி. முதலானவைகளி 
௮ம் இருந்து, பின்பு முழையே சூரி 
யனை யடைஇன்ருன். ஆனதனாலே 
அந்த காளில் எவனாகிலும் கொடி. முத 
லியவைகளைச் சேதித்தாலும் இலையை 
உதிர்த்தாலும் பிரமஹத்தி செய்த 
பரவத்தை யடைவான். கலாரூபமான 
பதினைந்தாம் பங்கனாலே சந்திரன் 
சிறி௮ மிகுக்திருக்கின்ற அமாவாசை 
யின் அபராண்ணத்திலே, குறைக் 
தவனான அந்தச் சர்திரனைப் பிதாக்கள் 
அமிர்த பானத்திற்காக உபாசித்து 
அமிர்தமயமான அந்தப் பதினைந்தாக் 
கலையைப் பானஞ் செய்ன்ருர்கள். 
சவுமியர் என்றும் பர்ஹிஷதர் என் 
௮ம் அக்கஇனிஷ்வாத்தர் என்றும் 
மூன்று பிரிவாயிருக்கன்ெற பிதுரக்கள் 
அமாவாசையிலே சந்திர இரணத்தி 
னின்றும் ஒழுகுகின்ற அமிர்தத்தை 
யுண்டு மேன்மையான மாச தாப்தி 
யடைஅனைருர்கள். இவ்விதமாய்ச் சந் 
திரன் ௮அமிர்தமயங்களாயும் குளிர்ச்சி 
யுள்ளவையாயு மிருக்கஇன்ற 20 wi 
மாணுக்களாலே ௬க்கில பக்ஷத்தில் 
தேவதைகளையும், கிருஷ்ண பக்ஷத்தில் 
பிலுர்க்களையும், புல் பூண்டு கொடி. 
செடி. முதலானவைகளை யுண்டாக்கு 
வதினாலேயும், நிலவு சந்தோஷிப்பித் 

தலினாலேயும், மனுஷ்ய மிருக பக்ஷி 
மூதலான்வைகளையும் இர்ப்திசெய்து 
வருகின்றான், |
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இந்தச் சந்திர புத்தினான புதனு 
டைய ரதமானது வாயு .அ௮கீஇினி 

இவைகளினாலே பிறந்ததாய், பூமியிற் 

பிறந்த பொன்னிறமான எட்டுக் குதி 

ரைகளோடுகூடி, வளூதம் என்கிற 

முன்தாங்கும் அவயவமும், அனுகர் 

ஷம் என்கின்ற அடித்தாங்கும் ௮வ 

யவமும், உபாசங்கம் என்கின்ற உட் 

. காருமிடமும், பதாகை முதலான 

மற்றை அவயவமும், 

விளங்குகின்றது. 

ரதமும் இப்படி. அவயவராலங் காரங்க 

சைப் பெற்றதாய் எட்டுக் குதிரைகள் 

கட்டினதாய், மிகப்பெரிதாய், பொன் 

அங்காரகனு 

டைய ரதமும் பெரிதாய் அ௮க்கினியிற் 

பிறந்தவைகளாய் பதமரரகம்போலே 
சிவந்திருக்கின்ற எட்டுக் கூதிரைகள் 

கட்டப் பெற்று விளங்குகின்றது. 

எட்டு வெள்ளைக் குதிரைகள் கட்டப் 

பெற்றதாய், பொன்மயமா?ூ விளங்கு 

இன்ற பெரியரதத்திலே பிரகஸ்பதி 

யானவர் இருந்துகொண்டு, ஓவ் 

வொரு ராசியில் ஒவ்வொரு வருஷம் 

இருக்கின்றார். சனியானவன் ஆகா 

சத்திற் பிறந்த சித்தி வர்ணமான 

ரதத்தில் ஏறிக்கொண்டு மெல்ல மெல் 

லச் சஞ்சரிக்கன்றான். இராகுவின் 

தேரானது கிஞ்சித்து வெண்ணிற 

முடையதாய், வண்டின் நிறமுள்ள 

குதிரைகள் கட்டப்பெற்ற 

உடையதாக 

௬க்கிரனுடைய 

விளங்கும். மயமாய் 

எட்டுக் 

தாய் இருக்னெ.ற.து. இந்த ராகுவான 

வன் இப்படிப்பட்ட ரதத்தோடு சூரி 

யனுக்குமேலே அந்தகார மயமான 

மூன்றாம் ஸ்தானத்திற் சஞ்சரித்துக் 

கொண்டு, பர்வகாலங்களிலே ௮ங் 

Bos திரும்பி, ப்்மி முதலானவை 

களின் சாரயையிலே பிரவேத்து, 
சூரிய சந்திரர்களை மறைத்துக் இரக . 

ணங்களை உண்டாக்கின்றான். 

மூயே கேது ரதத்தில் 

அப்ப 

கட்டியிருக் 

ஜரீவிஷ்ணுபுராணம் இரண்டா 

கன்ற குதிரைகள் எட்டும் சத்தை 

கொளுத்தின புகைவர்ணங்களாயும், 

அரக்கன் ரசத்து வரணமுடையவைக 
ளாயும் இருக்கும். இக்கே.தவும் ராகு 

வைப்போலவே இரகண காரணமாம். 

இவ்விதமாய்ச் சூரியன் முதலான 

நவக்கரகங்களுடைய ரதங்கள் இருக் 

கும் விதத்தை 
சொன்னேன். இந்தக் இரக நட்சத்தி 

உமக்குத் தெரியச் 

ரங்கரடைய மண்டலங்கள் எல்லாம் 

வாயு ரூபமான கயிறுகளினாலே துருவ 

னிடத்திலே கட்டப்பட்டு, தங்கள். 

தங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கின்ற சாரத் 

தின்படி. சுற்றிக்கொண்டு இருக்கின் 

றன. ஆகாசத்தி லுண்டான மண்ட 

லங்க எத்தனையும் அத்தனை காற்றுக் 

கயிறுகளினாலே கட்டப்பட்டு, செக் 

இழுக்கு மெருதுகள் தாங்கள் சுற்றிக் 

கொண்டே அச்செக்கையும் சுற்று 

சுற்றிக் 

கொண்டு தங்களுக்கு ஆதாரமான 

துருவனையும் ௬.ற்றுவிக்கின்றன., ௮ன் 
றியும் இந்தக் கரகமுதலானவை யெல் 

லாம் காற்றின் வடிவான எ௪க்கரத்தி 

தினந்தோறும் எவப்பட்டு, : 

விப்பதுபோல், தாங்கள் 

னாலே 

கொள்ளிக் கட்டையானது சக்கரம் 

போல் 

போலே சுழன்ற௮ுகொண்டு இருக்கின் 

றன. ஆதலால் அந்தக் காற்றுக்குப் 

பிரவகம் என்இற பேர் உண்டாயிருக் 

கின்றது. இதிருக்கட்டும், முன்பு 

நான் சிம்சுமாராகிருதியான துருவா 

காணப்பட்டுச் சுழல்வது 

தார ரூபமென்௮ சொன்னேனே அது 
இருக்கும் விதத்தை ஈன்றுப்க் கேளும், 

அந்த ஸ்வரூபத்தைக் காண்குன்றவன் 
அன்று பகல் செய்த பாவத்தினின் 
௮ம் விடுபடுவ துமன் றி, அந்தச் சிம்   மார சக்கரத்தில் எத்தனை நக்ஷத்திரங் 
கள் சேர்ர்திருக்கின்மனவோ ௮த் 

| தனை வருஷங்களினளவும் சுகமாகச்
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சீவித்திருப்பான். நக்ஷத்திர ரூபிக 
ளான சில தேவதைகள் அதன் அவ 
யவமாய் இருப்பார்கள்... அதாவது 

அந்தச் சிம்சுமாரத்திற்கு, உத்தான 
பாதன் மேல்வாயிலும், யக்ியென் F rp 
வாயிலும், தருமன் சஇரத்திலும், நாரா 

- யணன் இருதயத்திலும், அசுவினி 
தேவதைகள் கால்களிலும், வருண 

னும் அயர்மாவும் பின் தொடைகளி 
அம், சம்வச்சாம் குறியிலும், மித்த 

ரன் அ௮பானத்திலும், . அக்இனியும் 

மகேந்திரனும் காசுபனும் துருவனும் 
முறையே வாலிலும்' இருக்கின்றார் 

கள். இக்த அக்கினி முதலான நான்கு 
sl alee மற்ற ௮வயவள்களி 
௮ள்ள நக்ஷத்திரங்களைப் போலே 
அஸ்தமிக்காமல் எப்போதும் காணப் 

பட்டுக்கொண்டே இருக்கும். 

ஒ மயித்திரேயரே | நீர் கேட்டபடி. 
பூமியின் இருப்பும், - அதில் பர்வதங் 
கள் சமுத்திரங்கள் இவுகள் வர்ஷங் 
கள் முதலானவைகளின் இருப்பும், 
ஆகாசத்தி லிருக்குங் இரக நஷத்தி 
சாதிகளின் இருப்பும், கூடியவரையிற் 
சொன்னேன். மேலும் அதன் சுருக் 
6b சொல்லுகின்றேன் கேளும். 

ஸ்ரீ விஷ்ணுவின் 
யாதுண்டோ ௮தினின்றும் தாமரைப் 
பூப்போல பூமியானது பருவத சமுத் 
இராதிகளோடு கூட உண்டாயிற்று. 
ஆனதால் இக்தப் பூமியும் அவருடைய 
சரீரமேயாம். இதுமாதீஇரமே யன்று, 
சூரியாதி சோஇகளும், பூமி முதலான 
லோகங்களும், மலைக 
ளும், திசைகளும், நதிகளும்,' சமுத்தி 
ரவ்களும்,என்றும் இருக்கன் தென்று 
சொல்லத்தக்க இத்தும், மாவதி 
னாலே. இல்லையென்று சொல்லத்தக்க 
அசத்தும், யாவும் அந்த ஸ்ரீவிஷ்ணு 
வின் சரீரல்களா இருக்சன்றன. 

சரீரமான ஜலம் 

வனங்களும், 

ஞானமே வடி.வான சகல ஜீவன்களை 

யுஞ் சரீரமாகக் கொண்டிருக்கின்ற 

HOS ஸ்ரீ பகவானுக்கும் ஞானமே 

ஈத்த ஸ்வசூபமல்லத தேவமனுஷ்யா இ 
ஸ்வரூபமன்று. ஆகையால் பர்வத 

சமுத்திர பூமியாதி ரூப பேதங்களெல்் 

லாம் சவன்களுடைய கர்மவசத்தன 
௮ண்டான ஞானபேதத்தைப் பற் 
றியவையே. 

பட்ட அஞ்ஞான ஹேதுவான கர்மம் 

க்ஷயப்படுமோ அப்போது ஞானமய 

எப்போது இப்படிப் 

மான தன்சொரூபம் சுத்தமானதாகத் 
தோன்ற, சகலமும் கர்மமூலமான 
நினைப்பின் பேதத்தினாலே வெவ்வேறு 
வண்ணமாகத்தோன்றியதாகுமேயல் 
லாமல் ௬பரவமாய் அவ்வவ் வஸ்துக் 

களில் அந்தந்தப் பேதங்கள் இருக்க 
மாட்டா. ஞானமயமரன வஸ்துவே 

| ஸ்திரமாகையாலே அஸ்த [| இருக்கின் 

  

றத] என்று உள பொருளாய்ச்சொல் 
லப்படும். ஞானமில்லாத ஜடமெல் 
லாம் மாறிப்போவன: வாகையால், 
நாஸ்தி [இல்லை] என்று இல் பொரு 
ளாய்சீ சொல்லப்படும். . எனெனில் 

ஆத்துமஸ்வரூபத்தைக்காட்டி லும் ஆதி 

யும் மத்தியமும் முடிவும் இல்லாத 

அம், எப்போதும் மாறாமல் ஒரே ரூபத் 

தை யுடையதுமான வஸ்து எங்கே 
யிருக்கின்றது 2? ௭௮ அடிக்கடி, வேறு 

பாட்டை அடைஇறதோ அதில் 

இருக்கின்றது 3 
இவைகளைத் இருஷ்டாந்தப் படுத்திக் 

காட்டுறேன். முதலில் பிருதிவியா 
னது மண்ணுருண்டையா௫, பின்பு 

உண்மை எங்கே 

குடமாக, ௮து உடையக் கபாலமா௫, 

துண்டு துண்டாகச் 

அப்புறம் geerrS, 

அதன்பினபு ௮ணுவாக மாகின்றது. 
இவையெல்லாம் ஆத்தும ஸ்வரூப 

யதார்த்தர் தெரியாமல் தேவ மனுஷ் 

யாதிரூபமாக நிச்சயித்துக் கொண்ட 

அக்கபாலம் 

சூர்ணமாகி,
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வர்களுக்குத் தங்களால் அனுபவிக்கப் 

படுகின்ற வெவ்வேறு பொருளாகத் 

கோன்றுகன்றன வன்றோ? இவற் 

. ள் எதை வஸ்து வென்று சொல்ல 

லாம்? ஞானாகாரமான ஆத்தும வஸ். 

தவிர வேறு எதுவும் இருக்கின்றது 

como சொல்லத்தக்க பொருள் 

இல்லை. ௮ரந்த ஞானாகாரமோ ௮வரவ 

ருடைய கர்ம பேதத்தினாலே மாறு 

பட்ட சித்தமுடைய ஜனங்களுக்கு 

தேவாதி சரீரப் பிரவேசத்தினுலே 

5555 ரூபமாகத் தோன்றுகின் றது, 

ஆத்தும ஸ்வரூபமரனது ௬ பாவத்தில் 

கர்மமில்லாதலும், அதனால் வரும் பிர 

இருதி மலமில்லா த 

தும், அதுபற்றியுண்டாகத்தக்க சோக 

மோஹலோபாதி தோஷ சம்பந்த 

மில்லாததும், தேய்தல் 

சம்பந்தமான 

வளர்தல் 

முதலியன வில்லாமையால் ஒரே 

ரூபமானதுமாய் இருக்கின்றது. இப் 

படி.ப்பட்ட ஞானரூபமான ஆத்தும 

ஸ்வரூபம் ஸ்ரீ வாசுதேவனுடைய சரீர 

மாகையாலே 

இன்றது. அந்த ஸ்ரீ வாசுதேவாத்து 

மகம் ஆகாத வஸ்து ஒன்றுமில்லை. 

மயித்திரேயே | இவ்விதமாய் ஞான 

ஸ்வரூபமொன்றே தநித்தியமா யிருக் 

கையாலே சத்தியபதராரத்தம் என்றும், 

மற்றது மாறி மாறி யழிகையாலே 

தன்மயமாய் இருக் 

| 

| 
! 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 

| 

| 
| 
| 
| 

| 
! 
| 
| 
| 

அசத்தியம் என்றும் உண்மையை 
நான் உமக்சூத் தெரிவித்தேன். சொல் 

லாலே மாத்திரம் இருக்கன் றதென்று 

சொல்லத்தக்க நானாவித ஸ்வரூப 

மூள்ள வஸ்துக்களெல்லாம் காமாஇன 

மாய் லோகமரியாதையில் இருகஇன் 
றன வென்பதுக் தெரிவித்தேன். 2 

தக் கர்ம ஸ்வரூபம் யகீஇயம் என் 

அம், இருத் அவிக்கு 

கள் அக்னி என்றும், 

பசு என்றும், 

என்றும், 

சேமம் என்றும், ௬ரை என்றும், 

சொர்க்காபேக்ை என்றும், இப்ப 

டி.ப் பலவிகமாகக் கர்ம மார்க்கத்திற் 

இவைக- 

ளுக்குப் பலன் பூர்லோக முதலான 

லோகங்களேயாம். இப்படியாக உம 

கீகு நான் விவரித்த லோக விசேஷங் 

அத்தனையி 
௮ம் கர்மவசியனாயிருக்கன்ற புருஷன் 

மாறி மாறிப் போய் வந்துகொண்டே 
இருப்பான். ஆதலால் இக்காம 

மார்க்க பலன்களிலே ௬வையாமல் 

எல்லாம் அஞ்ஞானத்தினால் தோன்று 

வனவென்றும், ஞானமொன்றேற கித் 

காணப்பட்டவைகளாகும். 

கள் எத்தனையுண்டேோ 

திய சுத்த நிர்மல ரூபமானதென்றும் 

அறிந்து ஸ்ரீவாசுதேவ 

அடையத்தக்க முயற்சியைச் செய்ய 

பகவானை 

வேண்டும். 

பன்னீரண்டாமத்தியாயம் மற்றிழ்று. 

Lp 

[தறிப்பு: இப்புராண,ச்தில் இவ்வாறு பூகோளமும் ககோளமும் சொல்லப்பட்டன. 
இவ்விதமாகவே ஸ்ரீபாகவத முதலான மற்றுமுள்ள புசாணங்களிலும் சொல்லப்பட் 
i Ce Bor poor. VENTS முதலான புராணங்களில் அளவுகளைப் பற்றி வித்தி. 
யாசம் சொல்லப்பட்டி ருந்தாலும், மற்ற விஷயங்களில், பேதமில்லை. ஆனால் சோதிஷ 
சரஸ் இரங்களிற் சொல்லப்பட்டவிதமோ வேறு; அதாவது எங்வனமெனில், பூமி 
யானது விளங்சணியைப்போலே முற்றும் உருட்சியான வடிவுடையதாய், இண்டு 
பங்கு சமுத்திரஞ் சூழ்ச்ததாய், இடையில் தெற்கலிருக்து வடக்குவரையிலும் ஒரு 
கா.சாசம் உருவப்போ யிருப்பதுபோலே மேருபர்வதம் நி.ற்சப்பெற்ததாய், யாதோர்
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ஆதா.சமுமில்லாமல் அர்த.ரச்திலிருக்ன்றது. இதன் சுற்றளவு ௪௯௬௭-சாதமாகும். 
இலர் ௨௫௦௦-என்கின்றனர். இது யோஜனையளவின் பேதத்தால் பேசப்பட்டிருக்ச 
லாம். மு.ற்தளவு எ௮டு௩௦௫௫௪-.யோஜனையாய் இருக்ன்றது. பூமியின் மத்தியம்: 
இலக்கை. அதுமுதல் தொண்ணூறு பாகங்களில் ஓவ்வொரு பட்டணமாச மூன் நு' 
ப.டணங்கள் சூரியவுதய ௮ஸ்சமய மத்தியான்ன அர்த்தசா,த்திரங்களைச் குறிக்கும்: 
இடங்களாய் இருச்்ெறன. அகப் பூமி மூர் நூற்றறுபது பாகமாகப் பிரிக்கப்படும், 
எங்கிருர்து கணக்கிட்டாலும் இப்படிச் சமானமான மூந்தரற்றறுபது பாகங்களே 
இருக்கும். இப் பூமியின் வ௨முனை சுமேருவென்றும் தென்முனை குமேருவென்றுஞ் 
சொல்லப்படும். இப் பூமியின் மத்தியஸ்கானமாயெ .இலங்கைச்கு ௨௪ -பாகங்க 
ஞள்ள இடத்தில் உத்த.ராயண ரேகை யுண்டு, அப்படியே தெற்ல் ௨௪-பாகங்க 
ஞள்ள இடச்தில் தகதிணாயன ரேகையுண்டு. இச் சமுச்திரத்திலே தானே க்$£ர 
சமுத். திர முதலான பிரிவுகள் சொல்லப்படுசன் றன. இச்தப்பூமிக்கு மேல் சச்.தி.7 மண் 
டலம், அதற்கு மேல் புத மண்டலம், அதன் மேல் சுசெமண்டலம், அதன் மேல் சூரி 
யமண்டலம், அசன்மேல் ௮ல்சாரச மண்டலம், அதன்மேல் பிரகஸ்பதி மண்டலம், 
௮ தற்குமேல் சணி மண்டலம், இவைகளுக்குமேல் சக்ஷத்திர மண்டலம் இருக்கின் ஐ.௫. 
இவையெல்லாம் பூமியைச்சுற்றிக் இரிர்தசொண்டு இருக்கும். ஒவ்வொரு இரசமும் 
தன் தன் மார்க்கத்தில் காள் ஒன்றுக்கு கச௮டு௮௧-யோசனை ரமே ஒடும். ஆனால் 
அந்தந்த மார்க்க வட்டங்களின் அளவினாலே இரகங்களுடைய ஒரு சக்ரபோககாலம் 
சிறிதும் பெரிதுமாய் வித்தியாசப்பட்டு இருக்கும். ஆகாச மண்டலமெல்லாம் பன் 
னி.ரண்டு ரா௫களாகவும், ஒவ்வொரு ராசி மூப்பதுபாகங்களாகவும், ஓவ்வொரு பாகம் 
அறுபது கலைகளாசவும்; பிரிக்சப்பட்டிருக்கும். ஆகையால் ஒவ்வொரு இரெகமார்ச்க 
சக்இரமும் ஏற்றபடி. சறியவையும் பெரியவையுமான ரா௫பாக கலைகளென்ற பிரிவு 
களை யுடையனலாய் இருக்கும். இணிச் சந்திரச் சாயை நே. ராய் சூரியனை மறைக்கும் 
போது சூரியக்கிரகணமும், பூச்சாயை சந்திரனை மறைக்கும்போது சச்திரச் செொசண 
மும் உண்டாடன்றன. சந்திரன் முதலான சகல இரக ஈக்ஷத்.இ.ரங்களுக்கும் சூரிய 
9.ரசண சம்பக்தத்தினாலேயே பிரகாசம் உண்டான் றபடியால் சச்.திரன் சூரியனைவிட 
டச் இரும்பத் இரும்பச்சர் இிரசார்.இி பூமியிலிருக்ன் றவர்களுக்குப் படிப்படியாய் விள 

ங்குகின் றதனால் ௮ர்.தச் கரலம் வளர்பிறை [சுக்ல பக்ஷம்] என்றும் மறுபடியுஞ் சூரிய 
னை கோக்கிச் செல்லச் செல்லச் சச்.இ.ர கார்.தி ஜனங்களுக்குப் படிப்படியாய் மறைந்து 
வருவதனால் ௮ச்காலம் தேய்பிறை [இருஷ்ணபக்ம்] என்றும் சொல்லப்படும். இங்சே 
சரம் சுருக்கமே எழுதினோம். விரிவை அச்சாஸ் இர இரந்தங்களில் ௮றிச்துகொள்க. 

இர்சச்சோதிட சாஸ் இிரக்சொள்கையே அனுபவத்திற்கும் இசைச் திருக் ற. 

சோதிட நூலும் வேதாங்கமாய் இருப்பசனாலே புராணத்தைப்போல் வைஇகசாஸ் இர 
மாய் இருக்கின்றது. இப்படி. சாஸ் தி.ரத்திற்கும் அனுபவச் இற்கும் விரோதமாய் பூகோ 
எசகோளச் இரமங்களைப் புராணக்திற் சொல்லியிருப்பதைப்பற்றிப் பெரியோர் விசா 

ரித்து எழுதி யிருப்பவைகளைச் சொல்லுகின்மேன். சோஇடத்தில் பூசோள sCarare 

களை விவரிப்பது, வருஷ மாச பக்ஷ இதி ஈக்ஷத்திராதி சாலபேதங்களைக் சணித்து ஏற் 

படுத்துவதற்காக புராணத்திலேயோ எம்பெருமானுடைய வைபவச்தை யறிந்து விசுவ 

ரூபமான ஸ்தூல ரூபத்தை உபாசனை செய்வதற்காக இவ்வர்த்தம் பாகவதத்தில் 

பூகோள பிரசெத்தில் விசதமாகும். இப்புராண வியாக்கியாதாச்களும் புராணகாச 

GEG வைசாக்யெத்தையும் தத்துவ ஞானத்தையும் உண்டாக்குவதே உத்தேசயமான 

அபிப்பிராயமன்றிக் கணிதாதிகளில் அப்படிப்பட்ட அபிப்பிராயம் இல்லை என்று 

. எழுதியிருக்கன் றார்கள். ஆதலின் புராணங்களில் காலாக்தரத் இிலிருக்ு பூசோளா 

Sisters கொண்டு உபாசனார்த்தமாக ௮.திதேடத்துச் சொன்னார்கள் என்று அறிய 
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வேண்டும். சூரியதம் சிம்சுமா.ர சக்ிரமுதலான வர்ணனைகளை உபாசனைச்சாசவே 

புஇராணங்சகளில் சொன்னதாக கேசே வியாக்கியாதாக்சளும் எழுதியிருச்சின்றார்கள். 

திருட்டிகள் கல்பக்தோறும் பேதப்பட்டிருக்கன்றன வென்றும் சாஸ் தி.ரங்களால் அறி 

'யப்படுகின்றன. இப்படிப்பட்ட ஏதுச்களால் எம்பெருமானுடைய மடமையை விசே 

ஷமரய் விளச்சத்தக்ச ஆச்சரியகரமான கோள விசேஷங்களை தூலோபாசனைசக்காக 

வும் ஐசுவரியச் செருக்குடையார்க்கு வை. ரரக்கயரதிகள் உண்டாவதற்காசவும் மகரி 

ஷிசள் அருளிச்செய்தார்களென்றும், சோதிடநூலார் கரகசாரங்களைச்சொண்டு 

கரலங்களைச் சரியாய் ௮றிவிக்ச வேண்டுவதற்காகப் பூகோள ககோள ஸ்,.கிதிகளை உள் 

ளபடி. அறிவித் இருக்ன்ரார்கள் என்றும், தெரிச்துகொள்ளவேண்டும். ஆனால் Cer 

இட நாூலோரிற் சிலர் பூமிசுற்றிக்கொண்டு இராப்பகல்களை யுண்டாச்குன் றன வென் 

இன்றார்சள். மற்றவர்களோ சோதிச்சக்க.ரஞ் சுற்றுதலினாலே இசாப்பசல்கள் உண் 

டாடன்றன என்இருர்கள். பூமி சுற்றுகிறதென்பதில் சில நியாயங்கள் இருச்தபோதி 

லும், அவை அவ்வளவு உறுதி யாகாதவைகளாய் முடிவுக்கு நிற்காசவைகளாம். எப் 

படியானாலும் சோதிட நூலோர் சொல்லியபடியே பூகோள ககோளங்களின் நிலை என் 

பது அனுபவச்தற்கும் கணிதச். இற்கும் இசைச் திருக்கிறபடியால் தற்கால ஸ்திதி gaa 

வேயென ஈம்பவேண்டும். இவ்வாறு யாம் சுருக்கக்கூ.றிய சாஸ்திர தாற்பரியங்களைப் 

பெரியோரிடத்திற் கேட்டு விரிவாய் ௮றிர்து கொள்க. 

இனிப் பவுத்தர் பூகோள ஸ்இதியையும் கசோள ஸ்.திதியையும் வெவ்வேறு வித 

மாய் ஒரு புருஷாசாரமாசச் சொல்வதமன் றி, இரண்டு சூரியர்களும் இரண்டு*சர்.இ. 

சர்சளும் இருக்கின்றன ரென்றும், பூமி ழே வீழ்க்தகொண்டே இருக்சின்றசென் 

றும் சொல்லுவர். இப்பக்ங்களெல்லாம் பூர்வீக.ராலே விசேஷமாய்ச் கண்டிக்கப் : 

பட்டும் போயின..] 

  

பதின்மூன்றாம் அத்தியாயம் 

ஜடபசதோபாக்கியானம் 

_-ஒ௨- 

மயித்திரேயர் வினாவுகின்றார, “9 ; னிடத்திலே இருதயத்தை நிலைகிறுத்தித் 

பராசரபகவானே! அடியேன் கேட்ட |) தியானஞ் செய்துகொண்டு சாளக் 
படி. பூமி சமுத்தரம் நதிகள் இரகங் | கிராம சகே்ஷேத்தித்தலே வாசஞ் 
கள் முதலானவைகளின் ஸ்வரூப ; செய்துகொண்டிருந்த ௮ந்த பரத 
விதங்களையும், திரிலோகங்களும் ஸ்ரீ மகாராஜனுக்கு ச்ஷேத்திரப் பிரபாவத் 
விஷ்ணுவையே ஆதாரமாகக்கொண்டு தினாலேயும் ஸ்ரீ ஹரித்தியான பிரபா 
நிலைபெற்று இருப்பதையும், ஞானஸ்வ | வத்தினவலேயும் மோக்ஷமுூண்டாகாமல் 
ரூபமே பிரதானம் என்கிற பரமார்த் | மறுபடியும் பிராமண ஜனனமுண்டா 
தத்தையும் தேவரீர் நன்றாய் அருளிச் | யிற்று என்பது எப்படி.2 ௮வர் மறுபடி. 
செய்தீர். பரத மகாராஜனுடைய ;யும் பிராமண ஜன்மம் பெற்றபோது 
சரித்திரத்தைப் பின்பு அருளிச் செய் என்னென்ன செய்தார்? இந்த விஷ 
கிறதாய்த் திருவுளம் பற்றியபடி. | யங்களைத் திருத்தமாக அருளிச்செய்ய 
அதை இப்போது சாதித்தருளவேண் | வேண்டும்” என்னு பிரார்த்திக்க மக 
டும், யோகத்தோடுகூடி ஸ்ரீ வாசுதேவ ரிஷி அருளிச்செய்கன்ருர் :--



மம்சம்] 

கேளும் முனிவரே! அந்தப் பரதர் 
எம்பெருமான் தஇிருவடிகளையே இதயா 
னஞ் செய்துகொண்டு, சாளக்கர , 
மத்திலேயே நெடுநாள் வாசஞ் செய் 

திருந்து, மகா சூணவானாய் அஹிம் 

சை முதலான காரியங்களிலே மிக 
வுத்தமனாப் மனதை யடக்குவதிலும் 

வெகு சாமாத்தியம் அடைந்திருந்தார். 
மேலும் சொப்பன மத்தியமுள்பட 

சகலா வஸ்தைகளிலும் யக்இயேச, 
௮௪௬த, கோவிந்த) மாதவ, அநந்த, 

கேசவ, கிருஷ்ண, விஷ்ணோ, ஹிருஷீ 

கேச, வாசுதேவ உனக்குத் தண் 

டம் சமாப்பிசக்கிறறேன் என்று உச்ச 

ரித்துக்கொண்டு இருந்தாரே யல்லது 

வேமரொன்றும் உச்சரிக்கவில்லை. அவை 

களின் பொருளையே யல்லாமல் வேறு 

பொருள்களைச் இந்தித்ததும் இல்லை. 

வைதிகக் இரியைகளை நடத்தும் 

பொருட்டாகச் சமித்து, புஷ்பம், 

தருப்பை முதலானவற்றைக்கொண்டு 

வருகின்ற செய்கையே யல்லாமல் 

வேறு செய்கைகளைச் செய்ததும் 

இல்லை. இப்படி. அவர் பற்றில்லாமல் 

யோச தப௬ செய்துகொண்டு வருங் 

கால், ஒரு நாள் மகாநதியினிடத்துக் 

குப் போய், நீராடிப் பின் செய்ய 

வேண்டுஞ் சடங்குகளைச் செய்து நிற் 

கையில், அங்கே கருவுயிர்க்குக் தருண 

மூடையதான மான் ஒன்று ஒன்றி 

யாய்த் தண்ணீர் கசூடிக்கவந்து நீர் 

குடி.த்திருக்க, அங்கே ஒரு சிங்கத்தின் 

௮தி பயங்கரமான கர்ச்சனை கேட் 

டது. கேட்டமாத்திரத்திலே அம்மான் 
மகா பயமுற்றுத் திகைத்துப் பரபரப் 

புடனே மிக வுயரமான அந்நதியின் 
கரையின் மேலேற, அதின் கருப்ப 

மானது கீழே நதி ஜலத்தில் விழுந்து 
அலைகளிலே மிதக்கக் கண்டு, ௮வர் 

௮ந்த மான்குட்டியை யெடுத்துக்கொ 

ண்டார். இப்படியிருக்க ௮ந்த மாலும் 

. இடபரதோபாக்மொனம் 
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கருப்பம் விழுந்த அதிர்ச்சியினாலும் 

மிகவுயரத்தி லேறின வருத்தத்தினாலும் 
கீழே விழுந்து இறந்தது, இவ் 
வாறு அந்த மான் இறந்ததும், அந்தச் 

சிறுகுட்டி அந்தரமா யிருப்பது 

கண்டு, ௮ந்த யோட மிகவும் இரக்க 

நூற்று, அக்குட்டியை எடுத்துக் 
கொண்டு தமதரச்சரமஞ் சேர்ந்தார். 

பின்பு அவர் அம்மான் சூட்டியை 

வெகு அன்புடனே வளர்த்து வர, 

அதுவும் நாளுக்குகாள் வளர்ந்ததாகி 

அவ் வாச்சிரமத்தின் சமீபத்திலே 

இளம்புற்களை மேய்ந்து Sib gO er cor 

டும், ஒவ்வொருவேளை அரத்திற்போய் 

மேய்ர் துகொண்டிருக்து புலியைக் 

கண்டு பயந்து ஆச்சிரமத்திற்கு ஓடி. 

வந்துகொண்டும், காலையிற் புறப்பட்டு 

அங்கங்கே ஓடி. மேய்ந்து சாயங்காலத் 

தில் அவர் வாசஞ் செப்யுங் குடிசை 

யினருகே வந்துகொண்டும் இருந்தது. 

அந்த மிருகமானது 

தூரத்திலேயும் சமீபத்திலேயும் இருக்து 
விளையாடுகையில், ௮ம் மூனிவ 

இவ்விதமாய் 

- ருடைய மனம் அதினிடத்திலேயே 

பற்றிநின்றதே யன்றி வேறொரு விஷ 

யத்திலுஞ் செல்லவில்லை. இராச்சியம் 

மக்கள் முதலான சகல பந்தங்களை 

யும் விட்டு யோக நிஷ்டையிலிருந்த 

௮ம் முனிவர், ௮ம் மான் குட்டியி 

னிடத்திலே தனது என்னும் அபிமஈ 

னம் பற்றினவராய், ௮து சிறிதுபொ 

முது காணப்படாமலிருந்தால் (ஐயோ 

நம்முடைய மான் குட்டியைச் 

தின்றதோ, புலியறைந்த 

தோ, சிங்கந்தான் கொன்றதோ, இன் 

னும் வரவில்லையே என்ன செய்வேன்] 

அந்த மான் கூட்டி. இங்கே குத்து 
விளையாடும்போது ௮தின் சிறுகுளம்பு 

களினால் பெயர்க்கப்பட்டு மேடு 

பள்ளமாய் இருக்கின்ற இந்த விடம் 

எனக்கு: எவ்வளவு சந்தோஷத்தை 

செந்நாய்
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யுண்டு பண்ணுகின்றது. அப்படிப் 

பட்ட என்னுடைய மான்குட்டி. எங் 

கே போரயிற்றோ தெரியவில்லையே. 

மேலும் ௮து என்னருகலே வந்து தன் 

கொம்பினாலே என்னுடம்பைச சொறி 

ந்து சுகமுண்டாக்குமே, அப்படிப் 

பட்ட அந்தக்குட்டி. க்ஷூமமாய் வந்து 

சோக்து எனக்குச் சந்தோஷத்தை 

வந்து சேராமல் 

என் 
யுண்டாக்குமோ,. 

துக்கத்தை யுண்டாக்குமோ,; 

செய்வேன்! ஐயோ! அர்தக்குட்டி. 

இப்போதுதான் முளைத்த தன் சிறிய 

பற்களாலே கடிக்க, நுனிகளை யிழக்து 

நிற்கின்ற இந்தத் தருப்பைகளும் 

நரணல்களும் சாமவேதிகளான பிரம 

சாரிகளைப்போலே மொட்டைகளாய் 

விளங்குகின்றனவே. இவ்வாறு மறு 

படியும் அதுவந்து மேயக் காண்பே 

னோ? என்னவாகுமோ? என்று விச 

னப்படுவதும், சமீபத்தில் 

பொழுது மிகுந்த மஇழ்ச்சி யடைவது 

மாய் இருந்தார்.” 

. இப்படி. அதன்மேல். அன்பு பாரா 

ட்டி. வந்தமையாலே ராச்சியபோ 

காதிகள் எல்லாவற்றையுக் றந்த 

அவருக்கும் சமாதி நிஷ்டை குலைந்து | 

போயிற்று, அந்த மான்குட்டி. ஓடி. 

விளையாடும்போது அதின் வடி.வான 

பாவனையும் தூரத்தில் போயிருக்கும் 

போது மனமும் தூரமாக வோடிச் 

இர்தித்தக்கொண்டு இருப்பதுமாய் 

யோக பங்கமுற்ற அந்தப் பரதமகாரா 

ஜனுக்கு மரணகாலக் ஒட்டி. ௮ப் 

போது பிதாவை மிகவும் அன்புள்ள 

மகன்  நோக்குவதுபோலே அந்த 

மிருகமானது கண்களில் நீர் ததும்ப 

நோக்ிக் கொண்டிருந்தது. இவரும் 

அப்படியே பிரியமான புத்திரனைப் 

பார்ப்பதுபோலவே கண்ணுங் கண் 

ணீருமாய்ப் பார்த்துக்கொண்டே பிரா 

வரும் | 

ஆன தனாலே அவர் 
ஜம்பூ மார்க்கம் 

ணனை விட்டார். 

மறுஜனனத்திலே 

என்கிற கங்கைக்கரைக் காட்டிலே 

மானாகவே பிறந்தார். ஆனாலும் யோ 

கப் பிரபாவத்தினுலே பூர்வ ஜன்ம 

ஞானமுடையவராய் இருந்தார். அத 

னாலே வெறுப்புண்டாகித் தாயை 

- விட்டுப் பிரிந்து, முன்னிருந்த சாளக் 

க்ஷேத்திரத்திற்கே வந்து, 

உலந்துபோன புற்களையும் சருகுகளை 
இராம, 

| யுந் தன்றுகொண்டு, மானாய்ப் பிறப் 

| பதற்கு ஏதுவாயிருந்த கருமத்தைக் 

கழித்து வந்து, அங்கேதானே மரண 

மடைந்து, நல்லொழுக்கமும் யோக 

நிஷ்டையும் மிகுந்த உத்தமமான ஒரு 

பிராமண குலத்திலே பூர்வ ஜனம 

ஸ்மரணத்தோடு பிறந்தார். பூர்வக் 

| Gus oor உண்டாயிருந்தபடியினாலே 

। மூன்னிருந்தபடியே ௪கல சாஸ்திரக் 

| களின் உண்மை யறிந்தவராய்ச் சகல 

| வித ஞானத்திலும் 
இருக்; ஆத்தும சொருபத்தைப் பிர 

| கிருதிக்கு வேருகவும், தனது சகல 

| சரீரங்களிலுமுள்ள ஆத்தும ஸ்வ 

ரூபங்களெல்லாம் தன்னைக்காட்டிலும் 

பேதமில்லாமல் விலக்ஷணமான ஞானா 

பாவித் 

தோ்தவராய் 

i 

  

கார முள்ளவைகளாகவும் 

இருந்தார். வேத முதலான சகல சாஸ் 

இரங்களுங் கற்று, அவற்றால் பெற 
கணம் ஞானத்தைப் பெற்றிருக் 

। கையாலே குரு ஓ.தவித்த Ca gr Baten 

| அவர் ஒஇினரில்லை. ஆத்தும ஞானம் 

। கைவசப்பட்டு அனுபவ நிஷ்டையில் 

இருந்தபடியினாலே யாதொரு கருமத் 

தையுஞ் செய்தாரில்லை. மேலும் 

அழுக்கு நிறைந்த வுடம்பும் ௮ழுக் 

கான கந்தைத் துணியும் ஊத்தை 

மிகுந்த பல்லுமாயப், கண்டோர் யாவ 

ரும் ௮ருவருத்துத் தூஷித்து ௮வமதிக் 
| கும்படி. ஈடந்தார், : உலகத்தார் 

செய்யும் வெகுமதிப்பான.து யோகசம் 
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பத்துக்கு மிஞூந்த கேட்டைத்தரும். 
அவமதிப்போ காவாகவ்காரரங்களைப் 
போக்குவதினாலே யோக$த்தியைத் 
தரும். ஆதலால் யோடியானவன் யாவ 
ரும் தன்னிடத்திற்சேராமல் தன்னை 
யவமானம் பண்ணும்படி. ஜடனைப் 
போலக் காட்டிப் பெரியோர்களு 
டைய ஒழுக்கத்திற்குப் பமுதுவராமற் 
காத்து நடக்கவேண்டும் '' என்ற 
இரணியகர்ப்ப வாக்கியங்களை கிளை 
தீது அந்தப் பிராமணோத்தமர் வித்து 

வானாயிருக் அம் மூடனைப்போல இலக் 

கணங்களுக்குப் பொருந்தாததும் 
. குணங்களிலில்லாததுமான பேச்௬க 

சைப் பே௫ிக்கொண்டும் பயித்தியம் 
பிடி த்தவனைப்போல திரிர்துகொண்டும் 
இருந்தார். இப்படி. இருந்ததனாலே 
தான் அவருக்கு ஜடபரதர் என்று 

பெயருண்டாயிற்று அவர் புழுத்துக் 
கெட்டுப்போன உழுந்து யவதானிய 
ழூதலியவைகளாழ் செய்த' LILI EIS 
ளாகிலும், €ரையாடகிலும், காட்டுக் 
இழங்கு முதலியவையாஇலும், இனை 
யாகிலும் எது எப்போது எவ்வளவு 
கிடைக்குமோ ௮வ்வளவையே மேன் 
மையாகவும் வெகுவாகவும் பாவித்துப் 
பிராணதாரணை செய்துகொண்டு சந் 

அஷ்டி. அடைக்கருக்தார். இவ்வித 
மான இவருக்கூத் தகப்பனூா லோகாந் 
தரஞ் சேர்ந்தபின்பு இவருடைய 
அண்ணன் தம்பிமார்களும், அவர்க 
ஞூடைய மக்களும்) மற்றுமுள்ள பர் 

துக்களும், அற்ப ஆகாரமே கொடுத்து 

இவரைக்கொண்டு கழனிவேலை செய் 
வித்து வந்தார்கள். ஆூலும் ger 
வேலைகளைத் திருத்தமாகச் செய்யாமல் 
மூடனைப்போல் செய்துவந்தார். ௮வ 
ரிப்படி. '௮ற்பாகார முண்டு வேலை 

செய்து வந்தாலும் உடம்பெல்லாம் 
நன்றாய்ப் பருத்துக் கண்க ளிரண்டும் 

வித்தியாச மில்லாமற் சமானமாய் 

ஜடபரே தாபாக்யொனம் 

  

, விளங்கி இருந்தார். 
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இவரை இவர் 
பந்துக்கள் மாத்திரமே யன்று அன்னி 
யார் யாரானாலும் வேறு கூலியில்லா 
மல் இஞ்சித்து ஆகாரமே கூலியாக 
எந்த வேலை செய்யச் சொன்னாலும் 

தடையின்றிச் செய்தே வந்தார். 

முன் சொல்லியபடி. அழுக்குத் 
தீர்ப்பது முதலான செய்கைகள் ஓன் 

௮மில்லாதே, சகா யக்ியோபவித 

முதலான பிராமணக்குறிகளும், நீரா 
டல் சந்தியாவந்தனஞ் செய்தல் முத 
லிய பிராமணச் செய்கைகளு மாத்தி 

ரம் உடையவரரப்ப் பித்தனைப்போலே 

திரிந்துகொண்டி.ருந்த அந்த யோகி 
யைச் சவ்விரராஜனுடைய சரரஇ 

யானவன் நரபலியாகக 

இரவில் 
பலியிடுவ 

தற்கு உரிய அலங்காரஞ் செய்து, £ 

காளி கோயிலுக்கு எதிரில் கொலை 
யிடும் இடத்திற் கொண்டுபோய் 

நிறுத்த அந்தக் காளியானவள் இவர் 
மகா யோகீசரார் என்பதை : யறிந்து 
இவரைப் பலியிடவந்த அந்தக் கொடி. 
யவனையே கத்தியினாலே வெட்டி, 
அவன் கழுத்தினின்றும் ஒழு உத: 

ரத்தைத் தன் பரிவாரத்தோடுகூடக் 
கசூடி.த்துச் சந்தோ ஷமடைந்தாள். 

காளிக்கு 

கொடுக்கும்படி. நிச்சயித்து, 
பிடி.த்துக்கொண்டுபோய் 

பின்பு ஒருகாலத்தில் சவ்விர ராஜ. 
னுடைய சேவகன் ஒருவன், சாம்பல். 
மூடின நெருப்பைப் போலே பிர. 
பாவம் வெளிப்படாமல் ஜடாூருதி 
யாய்த் இரிந்துகொண்டிருந்த பரதரை 

அரசன் சிவிகையைச் சுமப்பதற்கூத். 
தகுந்த சிவியானாக நினைத்து [விட்டி]. 
௮மிஞ்சி பிடித்துப் போட்டான். 
இக்ஷுஈமதிரதி தீரத்தில் எழுந்தருளி. 
யிருக்குங் கபிலமகா முனிவரிடத் 
அக்கு, துக்கமயமான இந்தச் சமுசா 
ரதீதில் எது சிரேயசு என்று விசர்.
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ரித்து ௮றியும் பொருட்டுப் பிரயாணப் 
் பட்டிருந்த அவ்வரசனுடைய பல்லக 

குப் போயிகளாக அமிஞ்சி பிடித்தப் 

போட்டி ருக்கின் உ ஆட்களுக்குள்ளே 

இவரும் ஒருவரரய்ச் சகல ஞான 

பூரணராய் இருந்தாலும், பூர்வ ஜன் 

மத்தை நினைத்து பாபங்கள் க்ஷயிக்கும் 

பொருட்டுப் பல்லக்கைச் ௬மந்து 

போனார். 

தடி. யளவுதூரம் ஜந்துவொன்றும் 

இல்லா திருக்கும்படி. தரையைப் பார்த 

துக்கொண்டு மெதுவாய் நடக்க, 

மற்றவர் துரிதமாய் நடக்க, பல்லக் 

இன் ஈடை விஷமமாய் இருந்தபடி. 

யால் அவ்வரசன் ₹*: சரியாய் நடவுவ் 
கள்” என்று சிவியாரை நோரக்சை 

சொல்லியும் சிவிகையின் கதி விஷமப் 
பட்டே போனபடியினாலே கோவத் 

“a சிவி 

என் பேச்சையுங் கடந்து 

- தினால் சிரித்துக்கொண்டு, 

யாரே 

ஏனிப்படி. நடக்கின்லீர்கள்'' என்று 

௮சீ சிவியார் 

எங்களிற் சூற்ற 

மில்லை இவனொருவன் இப்படி. நடக் 

இன்றான்.” என்றார்கள். அதுகேட்டு 

அந்தராஜன் அந்தப் பிராமணோத்த 

மரை நோக்க, ::அ௮டா | என் பல்லக் 

கைச் சிறிது தூரமே நீ சுமந்தாய், 

இதனாலேயே விடாய்த்துப் போனை 

யோ ? மேலும் நீ வருத்தஞ் சக்க 

மாட்டாதவனோ ? பிரத்தியக்மாய்ப் 

பருத்தவனாகவே காணப்படுகன்றாய்” 

என்று சொல்ல, அந்தப் பிராமணர் 

௮ரசனைகோக்கி பருத்தவ 

னும் அல்லேன், உன் பல்லக்கைச் 

சுமக்கவும் இல்லை, நான் வருந்தவும் 

இல்லை ௮தின் காரணமான ஆயாச 
மும் எனக்கு இல்லை'' என்றுர். ௮ 

சன் அதுகேட்டு அவர் கருத்தறியா 

மல் *(பிரத்தியக்ஷத்தில் நீ பருத்துக் 

சாண்டனெருப், இப்போதும் உன் 

பலதரம் சொல்ல, 

ஃமகரராஜாவே | 
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தோளில் என்பல்லக் இருக்கின்றது, 

FOO சுமப்பதினால் சகல பிராணிக 

ளுக்கும் ஆயாசம் உண்டென்பதும் 

நிச்சயமாய் இருக்க, நீ என்ன பொய் 

சொல்லுகினருமய்'”' என்று அவரைப் 

பார்த்துச் சொன்னான். அதற்கு Ws 

தப் பிராமணர் 4*ஓ அரசனே! நீ என் 

னவோ பிரத்தியக்ூமாய்க் கண்டேன் 

என்ன சொன்னையே, அந்த வஸ் 

அவை முன்னே எனக்குத் தெரியச் 

சொல், ௮௮ பலம்உள்ளதென்றும் பல 

மில்லாதென்றும் விசேஷணங்களைப் 

பின்னே சொல்லலாம், மேலும் உன் 

னாலே சிவிகை சுமக்கப்பட்டதென் 

௮ம், இப்போதும் உன்மேல் அது 

இருக்கின்றதென்றும் சொன்னையே, 

இது சுத்தப் பொய்), அதைக்குறித்து 
நான் சொல்வதைக் கேள்) நிலத்திலே 

இரண்டு ] 

அவற்றின்மேல் கணைக்கால்க ஸிருக் 

பாதங்க எிருக்கின்றன ) 

இன்றன? அவைகளிலே தொடைக் 

அவற்றை 
ஆதாரமாகப் பற்றிநிற்கின்றது வயிறு. 

மார்பு கைகள் தோள்கள் இவை 

யெல்லாம் வயிற்றின்மேல் இருக்கின் 

றன. அந்தத் தோள்களைப்பற்றி யிருக் 

இன்றது இவிகை, இப்படி. யிருக்க 

எனக்குப் பாரம் எதனாலே உண்டா 

யிற்௮2 அந்தச் சவிகையிலே நீ என்று 

உன்னாலே தநினைக்கப்பட்ட தேகம் 

இருக்கின்றது. அந்தத் தேகத்திலே 
நீ இருக்கன்றுய். அப்படியே இந்தத் 
தேகத்தில் நான் இருக்கின்றேன். 

இப்படியிருக்க இதுவெல்லாம் உன் 

னாலே வேறுவிதமாயன்றோ சொல் 

லப்படுகின்.றன. 

ளிரண்டு நிற்ன்றன? 

அரசனே காலும் 

நீயும் மற்றவர்களும் தேகவ்களாய் 

மாறி நிற்கிற பிருதிவி முதலான பஞ்ச 

பூதங்களாலே ௬மக்கப்படுகிறோம். 

இக்தப் பூதவர்க்கமும் குணகங்களின் 

பிரவாகத்திலே வீழ்ந்து ௮தன் வசத்



மம்சம்] 

இநினாலே நடத்தல் மூதலிய வியாபாரங் 

களைப் பெற்றிருக்க றன. அந்தச் 
சச்துவ முதலான குணங்களும் ௧௫௬ 

மங்களுக்கு வசப்பட்டி ருக்கின்றன. 
௮ந்தக் கருமங்கள் அவித்தையினாலே 
சம்பாதிக்கப்பட் டி.ருகஇன்றன. அவ் 

வவித்தை சகலப் பிராணிகளிலும் 
இருக்கின். றத. ஆக்துமாவோ FES 

மாய், நாசமில்லாததாய், பச (ps 
லான ஷடூர்மிகளும் அற்றதாய், 
சத்துவாதி குணரூதமாய் குணமய 
மான பிரகிருதியைக்காட்டி லும் வேரு 
னதாய் இருக்கின்றது. ௮ சகல 
ஜர் துக்களிலும் தேகம்போலே Cs 
கரம்சமாய் இராமல் ஒரே அம்சமா 
யிருக்கின்ற. அதற்கு வளர்தலுச் 
தேய்தலும் இல்லை. இப்படி. ஆத்துமா 
வுக்கு விருத்தி க்ஷயங்கள் இல்லாம 
லிருக்க, நீ பருத்திருக்கன்றா யென்று 
எந்த யுத்தியினலே சொன்னாய்? 
அன்றியும் பூமி, பாதம், கணைக்கால், 
தொடை, இடை ழூதலான அவயவங் 

களின் அடுக்கன் மேலான தோளில் 
இருக்கனெ.ற பல்லக்இனால் எனக்குப் 
பாரம் உண்டென்றால் அந்தப் பாரம் 
உனக்கும் சமமரய் இருக்கவேண்டும். 
மேலும் சகலமான பேருக்கும் இந்தப் 
பல்லகன் பாரம் மாத்திரமன்று, 

காடு, மலை, வீடு முதலானவற்றைப் 
பற்றிய பாரமும் உண்டாடின்றதெ 
னச் செல்லவேண்டும், இப்படி யல் 

லாமல் .ஐத்துமாவானது பிரரஇரதங் 
களான அவயவங்களைக் காட்டிலும் 
வேமென்பது இத்தமாகின்றபோது, 
நான் பாரத்தைச் சுமக்கன்றே னென் 
பது ஏது? இர்தச் சிவிகை எந்த 

வஸ் தவினாலானதோ அந்த வஸ்.துவினா 
லானஅதான் இந்த வுடம்பும். இதிலே 
தான் உனக்கும் எனக்கும் மற்றவா் 

களுக்கும் [ மமத் தவம் ] எனது என் | 
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இருக்கின்றது.” என்று இவ்வளவு 
பேச்சைப் பேடி ௮ந்த யோடியான 
வர் வாய் மூடிக்கொண்டு பல்லக்கைச் 

சும£துகொண்டே போனார். இது 
கேட்டவுடனே அவ்வரசன் இடுக்கட் . 
டு சிவிகையினின்றுக் இடீரென்று 

குதித்து அவர் இருவடி.களைப் பிடித் 
அக்கொண்டு, ஓ பிராமணோத்தமரே! 
இப் பல்லக்கை விட்டு, அடியேன் 
அறியாமையினாலே செய்த குற்றத்தை 
மறநத, அடியேனிடத்தில் அனுக்கர 
கஞ் செய்தருளவேண்டும்; தேவரீர் 
ஜடனைப்போலே ரூபந்தரித்துக்கொண் 
onesie: St; தேவரீர் யாரோ? — 
தெரியவில்லை. மேலும் என்ன கார 
ணத்தினு”லே என்ன பயனைக் கருதி 
இங்கே எழுந்தருளியது 2 இவற்றை 
யெல்லாம் அறிய விரும்பி வணக்கி நிற் 
இன்ற அடியேனுக்கு அருளிச்செய்ய 

வேண்டும்'” என்று பிரார்த்திக்க ஜட 

பரதர் அருளிச்செய்கனெ முர. 

அரசனே! கேள், நீ ஆர்! என்று 
வினாவினையே, அதற்கு கான் இன்னா. 
னென்று விடைகொடுக்கக் கூடாத 

தாய் இருக்கின்றது. 

கோக்க எதனால் இங்கே வந்தாய் என் 

பதற்கும் விசேஷித்து விடைகொடுக்க 

வேண்டுவதில்லை. எங்கும் வருவதற் 

குப் பயன் அனுபவமே. இந்தச் ௬௧ 

துக்கானுபவங்கள் புண்ணிய பாவங்க 

எப் பயனை 

ளினாுலே உண்டானவைகளாய், இடத் 

தையுங் காலத்தையும் பற்றி யிருப்பத 

னாலே பிராணிகள் தங்கர்மானுபவத் 

திற்கு உரிய தேசகாலங்களிலே தேகா 

Gators பெற்றுவருகன்றார்கள். ஓ 

இப்படிச் சகல ஐந்துக் 

களுக்கும் ௪கல இடங்களிலும் உட 

லோடு வருதல் கரமானுபவத்தஇிற் 

சென்று சாதாரணமா பிருக்கெபடி.பி 

அரசனே | 

கற அபிமானம் ஆரோபிக்கப்பட்டு on என்னை வருதற்குக் காரணம்



-ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணம் [இரண்டா 
  

என்னென்று நீ ஏன் வேறு வினாவி 
னாய்?” என்றருளிச் செய்தார். : அது 

- கேட்டரசன் வினாவுகன்ருன் :-- 

. *யோதீர்திரரே! 

ளுக்கும் தருமாதருமங்கள் காரணம் 

சகல காரியங்க 

என்பதும், ௬௧ தஅுக்கானுபவத்திற்கா : 

கச் தேகம்விட்டுத் தேகம் பிரவேடப் 

ஆனால் 
கான் இன்னானெண்ணு ஆக்துமாவைக் 

குறித்துச் சொல்லக் கூடாதென்று 

பது என்பதும், சரிதான். 

தேவரிர் அருளிச் செய்தீரே. 2005 

அறிய விரும்புகின்றேன். ஓ பிராம 

ணோத்தமரே! ஆத்துமாவானது இல் 

லாத வஸ்துவாகையாலே அப்படி. 

Qs HT 

இருக்கிற angGauwaarnn Bw 

சொல்லக்கூடா தென்முல், 

இக்த கான் என்கின்ற 

சொல் ஆத்துமாவின்மேல் பிரயோ 

இப்பது கூற். றமன்றே, இப்படியிருக்க 

நான் இன்னானென்று சொல்லக்கூடா 

தென்று 

அதை அடியேனுக்கு விளக்கியருள 

யோகி அருளிச் 

லாததன்றே, 

எப்படி. யருளிச்செய்தீர் 

வேண்டும்'”' என, 

செய் இன்ருர். 

அரசனே! கேள், ஆத்துமாவைக் 

குறித்து கானென்னுஞ் : சொல்லைப் 

பிரயோகிப்பது சூற்றமன்று, அது 

சரிதான். ஆனால் கான் இன்னானென் 
பதினாலே ஆத்துமாவல்லாத தேகாதஇ 

களிலே ஆதீதும புத்திபும், இப்படிப் 

பட்ட பிராந்தியைத் தெரிவிக்கும் 

சொல்லாவதும் ஆய குற்றங்கள் 

உண்டாம். அரசனே! காக்சூம் உதடும் 

பல்லும் தாளுக்களும் கரன் என்று 

சொல்லுகின்றன வென்று நினைக்கின் 

-ஹையே, அவைபலவும் கருவிகளேயன் 

றிக் கர்த்தாவான ஆத்துமா வன்று, 

இந்தக் கருவிகளைக் கொண்டு வாக் 

கென்னும் இந்திரியமே சான் என் 

-இன்றதென்பாயோ, அக்தப்பகஷூத்இல் 

நீ பருத்திருக்கிறாப் என்கின் ந கேள்வி 

எப்படி. சரிப்படும்? அன்றியும் என் 

னுடைய ar eg என்று வேருப்ப் 

பேசுவதுங்கூடாது. இவ்வாறே மற்ற 

இந்திரியவ்களும் ஆத்துமா என்பது 

கூடாது. தேகமே ஆத்துமாவென்றால் 

அந்தத் தேகம், தலை கால் கை முத 

லான ௮0கேக வஸ்துரூபமாகையாலே, 

எந்த அவயவத்திலே அந்தச் சொல் 

லைப் பிரயோடக்கலாம் ? மேலும் ஜாக் 

இரத்திலே எனது உடம்பு என்று 

வேருகத் தோன்ற௮ுவதுமன்றிச் சொப் 

பனத்தில் அதற்கு வேறுவிதமாகத் 

தோண்றுவதினலும், ௬ஷாத்தியில் 
தோன்றாமையாலும் இந்தத் தேகத் 

தைக் காட்டிலும் ஆத்துமா வேறான 

வஸ்து எனறறி, இப்படியானாலும் 

கான் இன்னானென்ற௮ சொல்லக்கூடா 

மை எப்படி. என்பையோ ? கேள், 

ஞானமே வடி.வாகக்கொண்ட சான் 

என்னும் ஆத்துமஸ்வளுபத்தைக் காட் 

டி.லும் வேருனவ.டிவுள்ள ஆத் துமஸ்வ 

ரூபமொண்று இருக்கசூமாயின் அதைக் 

காட்டி. லும் வேறாக என்னை இன்னா 

னென்௮ சொல்லலாம். அப்படி. இல் 

லையே. ௪கல தேகங்களிலேயும் இருக் 

இன்ற ஆத்துமாக்கள் ஞான ஸ்வரூப 

மாய் சுத்தியாதி விசேஷணங்களைப் 

பொருக்தனவையே யன்றி வேறு 

விதங்களல்ல. ஆனபடி.யினாலே தேக 

தாமங்களான ஜாதியா இகளை விட்டுப் 

பேதப்படுத்திச் சொல்லக் கூடாம 

லிருக்க நீ யார் 2 என்கிற கேள்வியும், 

கான இன்னானென்டின்ற உத்தரமும் 

பொருந்தாதவைகளாம். ஆத்துமா நித 

தியப்பொருள். உடம்பு முதலானவை 

அித்தியப் பொருள். ஆன தினாலே 

ராஜாவென்டுன்ற நீயும் 'இச்சிவிகை 

சுமக்கின்ற நாங்களும் உன் சேவக 

ரும் எல்லாம் [சத்] இருக்கின் ந பொரு 

என்று. எப்படி. யென்றால், முன்பு



மம்சம்] ஜடபரதோபாக்கியானம் ட மதக 
  

் மரமாயிருந்தது வெட்டப்பட்டு கட் 

டையாயிற்று. பின்பு நீ எறியிருக் 
இன்ற பல்லக்காயிற்று, இந்த ஸ்திதி 

யிலே அதற்கு விருக்ஷ மென்௫ின்ற 
பெயரும் கட்டையென்இன்ற பெய 

ரும் எங்கே இருக்கின்ற? மகாராஜா 

விருக்ஷத்தின்மேல் ஏறி யிருக்இன்ருர் 
என்று இந்த உன் மனிதர்கள் சொல் 

வார்களா? கட்டையின்மே லிருக் 

இன்ராரென்றாகிலும் சொல்வார்களா 3 

சிவிகையின்மே லிருக்கின்றார் என் 

றல்லவோ சொல்வார்கள், ஆராய்ந்து 

பாரத்தால் இந்தச் சிவிகை என்பது 

ஒருவகைச் சோடி.ப்பைப் பெற்றிருக் 

இன்ற கட்டைகளின் கூட்டமேயல் 
ல வேறன்று. இந்தச் சோடிப்பைப் 

பிரித்துவிட்டுப் பல்லக்கு எங்கேயிருக் 

Gonos தேடிப்பார், இப்படியே 
| Fares மூதலானவைகளைப் பிரித்து 

விட்டுக் ௫ுடை எங்கே யென்று பார். 

95s நியாயத்தையே உன்னிடத்தி 

அம் என்னிடத்திலும் வைத்துப் பார்த் 

தால், நீ இன்னான், கான் இன்னான் 

என்பது தெரியும். லோக விவகாரம் 

எப்படி. யிருக்கின்றதென்முல். கர்மவ 
சத்தின் லுண்டாயிருக்கின்ற தேக் 

களிலே புருஷனென்றும்,; ஸ்திரீயென் 

௮ம், ஆடென்றும், 

குூதிரையென்றும், 

பக்ஷியென்றும், மரம் என்றும் பெயர் 

மாடென்றும்; 

யானையென்றும், 

கள் வழங்கப்படுகின்றன. டீ சான் 

என்கின்ற சொற்களின் முக்கியப் 

பொருளான ஆத்தும சொரூபமானது 
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ஆணு மன்௮, பெண்ணு மன்௮, தே 

வணு மன்று, மனிதனு மன்று, மிருகமு 
மன்று, மரமு மன்று, இத்தேவத் 
அவாதி தருமங்களெல்லாம் கருமத்தி 
னால் வந்த சரீரத்தின் ரூபபேதங்களே 
யாம். இப்படியே உலகத்தில் அரசன் 
என்கின்ற வஸ்துவும், ராஜபடர் மூத 
லானவைகளாகிய பொருள்களும், 
உற்பத்தியா லாடின்றதுபற்றி 
பொருள் என்று சொல்லப்படாவாம், 
எது எந்தக்காலத்திலும் திரிபு முதலா 
னவைகளால் உண்டாடன்ற வேறு 

உள 

பெயர்களை அடையமாட்டாதோ அது 
தான் வஸ்து, அரசனே அது எது 

யோ௫ித்தப்பார். இதோ பார் 8 உல 
கத்தாருக்கு அரசன், தகப்பனுக்கு 

மகன், சத்துருவுக்குச் சத்துரு, மனை ' 
யாளுக்குப் புருஷன், மகனுக்குப்பிதா. 

இப்படியிருக்க உன்னை யாரென்று 

சொல்வேன் 9 மேலும் நீ என்ன 
சிரசா3 கழுத்தா? வயிரு அல்லது 
கால் முதலியவற்றுள் எதுவானாலுமா? 
சொல், இவ்வுடம்புக்கு நீ யார்? 
உனக்கு இவ்வுடம்பு என்ன? ஓ ராஜா 

வே! இவ்விதமாய்* ௪கல அவயவங் 

களுக்கும் வேருய் நிற்கின்ற நீ நஈன்ரப் 

ஆலோசித்து நான் யார்?" என்று 

இந்தித் தக்கொள். உண்மை இப்படி. 

யிருக்க என்னை சான் இன்னான் என்று 

Ca mugs BF 

கூடும் 2” என்று, ஜடபரதர் அருளிச் 

சொல்வது எப்படி. 

செய்தார். 

பதின்ழன் றமத்தியாயம் முற்றிற்று. 

தீத 
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பதினான்காம் ௮.த்தியாமம் 

பசமார்த்தநிஷ்காஷம் 
அவுத்துப் 

இப்படிக்குப் பரமாரத்தத்தோடு | எழுந்தருளி ரென்று நினைக்கின் 

கூடின பரத யோர£ந்திரருடைய | றேன். இல்லாவிட்டால் அடியே 

சொற்களைக்கேட்டு ௮ந்த ரஹூ௰கண | னுக்கு இப்படி. இதம் உபதேூப்பார் 

மகாராஜன் மிகவணக்கத்தோடு வினாவு | wri? ஆதலால் இதங்கேட்க அவா 

இன்றான். *( ௬வாமி! ௪கல ஜந்துக்களி | 

லேயும் பிரகருதியினும் வேறாப் ஞான | 

ஸ்வரூபமாய், மகத்தரய், ஓரேவித | கூர்ந்து ஈன்ருய்த்தெரிவிக்கவேண்டும். 

வோடு வணங்டிநின் ற அடியேனுக்கு 

| எது சிரேயசோ அதைக் கிருபை 

மான ஆத்தும ஸ்வரூபமுண்டென் | தேவரீர் சகலவித ஞானங்களாகிய 

௮ம், சிவிகையை நான் சுமக்கன்றே | அலைகள் விசிக்கொண் டிருக்கின்ற 

னில்லை, என்னிட.த்தில்சிவிகையுமில்லை, 

இச்சரீரஞ் ௬மக்கின்றது, ௮௮ நம்மி 

னும் வேறானது, திரிகுணங்களின் 

ஏவுதலினாலே பஞ்சபூதங்கள் ௮சை 

கடலா யிருக்இன்தீர்'” என்னு பிரார்த் 

, அஞ்சழுகக்ளை அசை | 
இன்றன, ௮க்குணப்பிரவிர்த்தியும் ௧௬ | 

| 
| 

| 

இத்த ராஜாவை நோக்கி, 2963 war 

யோகி யருளிச்செய்யத் தொடங் 

கினார். 

மத்தினால் ஏவப்பட்டது, ஆதலால் ஐ ராஜாவே! நீ இப்போது என் 
அவைகளினால் எனக்கென்ன வென் ; ளைச் சிரேயசை வினுவுகன்றையா 3 

௮ம், தேவரீர் இப்படிப்பட்ட பரமார் | பரமார்த்தத்தை வினாவுகின்றையா 2 

த்தங்களை திருவாய் மலர்ச்தருளினீர், 

என் செவியிற் பட்டவுடனே என் 

இருதயம் பரமார்த்தத்தை நன்ருய் : 

அறிய ஆவலுடையதாய் தழதழத்து 

நிற்சன்றது. ஓ மகானுபாவரே | முன் ; பணம் முதலான சம்பத்துக்களை 

னமே நான் இந்தச் சம்சாரத்திலே ; யிச்சிக்கன்றானோ அவனுக்கு அந்தச் 

ag சிரேயசு என்று கேட்டறியும் । செல்வப்பேறே சரேயசு எனப்படும். 

பொருட்டு ஸ்ரீ கபிலமகாமுனிவரிடம் 

போகப் புறப்பட்டேன். இதனிடை 
யில் அந்தப் பரமார்த்த விஷயமாய்த் | 

தேவரீர் அருளிச்செய்த வார்த்தை | 

யைக் கேட்டு மனம் தேலர்ரிடத்தி | 

லேயே ஓடுகின்றது. அந்தக் கபிலமக | 

ரிஷியானவர் உலகத்தினுடைய ௮ஞ் காதிகளே சிரேயசாகும். யாதொரு 

௪ரேய௬ என்பதும் பரமார்த்தம் என் 

பம்ஒன்றன்று, சிரேயசுகளெல்லாம் 

பரமார்த்தங்கள் அல்ல, எந்த மனி 

தன் இஷ்டதேவதைகளை யாராஇத்துப் 

அப்படியே சந்தானத்தை இச்சிக்கன் 

றவனுக்கு அதைப் பெறுதல் சிரேயசு. 
இராச்சியம் இச்சிப்பவனுக்கு அதை 

யடைதல் சிரேயசாம். யக்கியாதி 

கரமங்களைச்செய்து சவாக்கா தகளைப் 

பெற நினைப்பவனுக்கு அந்தச் சுவர்க் 

ஞானத்தைப் போக்கும் பொருட்டுப் | பலனையுவ் கருதாமல் யாகாதி ௧௬ 

பூமியில் இறங்கென ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவி 

னுடைய அ௮ம்சமன்றோ? அந்த ஸ்ரீகபில 

பகவானே அடியேனுக்கு இதம் போ 

மஞ் செய்பவனுக்கு அக்கருமமே 

சிரேயசாகும். யோக நில்டையிலிரு 

ந்து ஆத்துமத்தியானஞ் செய்வோர் 

-திக்கவேண்டு மென்கின்ற பரம ஒரு ; க்கு அதுவே சிரேயசாம், அவ்வாத்து 

பையினாலே வழியில் பிரத்தியகஷமாய் ' மாவுக்குப் பரமாத்துமாவோடு ஒன்ரு.
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கக் கூடுதல் மேலான சிரேயசாகும். 
இப்படி. ஒன்றுக்கொன்று மேலான 
ஏழு சிரேயசுகள் பிரதானங்களரம். 
இவற்றின் உட்பிரிவான இரேய௬ 
களும் அகேகமுண்டு. இவையெல்லாம் 
பரமரா்தீதங்களல்ல, எப்படி யெனில் 

பணமே பரமார்த்தமானால் அதைத் 
தருமத்திற்காகவும் காமத்திற்காகவும் 

செலவு செய்வார்களல்லவா 3 அப் 

படி.சீ செலவு செய்வதினாலே இது பர 
மார்த்த மாகமாட்டாது. இதனாலே 

சாதிக்கப்படுகன்ற தர்மகாமவ்களும் 
அழியுமவை 

மென்று சொல்லப்படாவாம். 

யாதலால் பரமார்த்த 

புத்தி 
ரன் பரமார்த்தமென்றால் அவன் தன் 

பிதாவுக்கும் அவனும் அவன் பிதாவுக் 

சூம் பரமார்த்தம் என்றாகின்றதனாலே 
உலகத்திற்குப் பரமார்த்தம் எப்படி. 

யாவான் 2 காரியங்களெல்லாம் கார 
ணங்களுக்குப் பரமார்த்தமே யல்லா 

இராச 
சிய முதலானவை பரமார்த்தமென்ரால் 
அவை ஸ்திரமாகாமையாலே பரமார்த் 

மல் பாவற்கு மாகமாட்டா. 

தமாகா. இருக்கு, ய௬ர, சாமம் என் 

இற வேதங்களின் விதிப்படி. செய் 

இன்ற யாககருமம் பரமார்த்தமென்று 
நீ நினைத்திருப்பையாகில் ௮ துவுமன்று, 
மண்ணென்கற காரணப் பொருளி 

னாலே உண்டாக்கப்படுகின்ற குடம் 

முதலான காரியங்களெல்லாம் காரண 

மான மண்ணின் றன்மையையே 

அடைக்திருப்பதைப் போலே, நாசப் 

படத்தக்க சமித்து நெய் தருப்பை 

முதலானவைகளினாலே செய்யப்படும் 
யாகாதி கருமமும் நாசப்படத்தக்க 

தாதலால் பரமார்த்தமென்று சொல் 

லப்படாது. பரமார்த்தம் என்பது 

  

கரிக்கப்பட் டி ருக்கன்றது. யாதொரு 
பலனையும் விரும்பாமற் செய்த யாகா 
திகளோ வென்றால் அவை மோக்ஷத் 

திற்குச் சாதனமாகையாலே பலனைக் 
கொடுத்தவுடனே நூப்பதனால் பர 
மா£த்தமல்ல, ,ஆத்துமத் தியானமும் 

[ விசதம், விசததரம்] பிறவற்றினின் 

அர் தெளிவு ஈற்றெளிவு என்றிப்படிப் 
பட்ட ௮வஸ்தா பேதங்களை யடைத 
லாலேயும், போனதை நினைத்தல், 
பிரத்தியக்ஷத் தோற்றம் முதலாக 

கணந்தோறும் மாுதலினாலேயும் 

பரமாரத்தமன்று. பரமாத்துமாவோடு 
ஆக்துமாவுக்கு ஐக்கியமாகின்ற யோ 

கமே பரமார்த்தம் என்று சிலர் நினைக் 
கன்ருர்களன்றோ 2 அப்படிப்பட்ட 
யோகம் பொய்யாகையினுலே பர 

ஏன் பொய்யெனில் 

ஒரு பொருள் மற்றொரு பொருளாய் 
ஆகமாட்டாதாகையால் ஜீவாத்துமா 

மார்த்தமன்று, 

வானது பரமாத்துமாவாக மாறமாட் 

டாது * ஆதலால் ஓ ராஜாவே! நான் 

மூன் சொன்னவைகளெல்லாம் சஇரே 
யசுகள் என்பதற்குச் சந்தேகமில்லை. 

பரமரர்த்தம் எதுவென ௬ருக்கமாகச் 

தேகத் 

தைப்போல் பல பொருளாயிராமல், 

ஞானத்தினாலே 

எங்கும் வியாபிக்கவல்லதாயும், தேகத் 

தைப்பற்றிய வைஷ்மியம் .இல்லாதே 

சமமாயும், நிர்மலமாயும், சத்துவாதி 

சொல்லுகின்றேன் கேகள். 

ஒரு பொருளாயும், 

குண சம்பந்தம் இல்லாததாயும், பிர 

இருதிக்கு வேறுபட்டதாயும், உற்பத்தி 

விநாசவிருத்திகூபா திகள் இல்லாததா 

யும், நுண்மையினாலே அக்கினி வாயு 

ஜலாதிகளான அழிக்கும் பொருள் 
களுக்கு உட்படாததாயும், பற்றிக் 

நாசப்படாததாகஞானிகளாலே aie | கொள்ளுதன் முதலான தோஷங்கள் 
  

* அப்படி சொல்வதற்குக் கா.ரணம் என்னவென்றால் யோசபலத்தினாலே பர் 

மாத்துமாவைப் பிரத்தியகூமாய் அனுபவிக்கும்போது வேறொன்றுர் தோன்றுமல் 

ஆனர் தமயமான பிரமஸ்வரூபமே தோன்றுவதாம்.
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இல்லாததாய்த் தேகாதிகளுக்கு ௮த | கள் யதார்த்தத்தை யறியாதவர்கள், 

பதியாயும் இருக்கின்ற ஆத்துமஸ்வ | வேய்ங்குழலில் பிரவேசித்த காற்று 

ஒன்றாயிருந்தும் அதின் துவாரபேதவ் 

களினாலே ௮க் காற்றுக்கு ஷட்ஜாதி 

ஸ்வரபேத நாமதேய முண்டானது 

ரூபம் யாதுண்டோே ௮து மேலான 

  

ஞானவடி வாய், அவித்தியா ரூபங்க 

ளான ஜாதி நாமாதிகளோடு பூதம் 

வர்த்தமானம் பவிஷியத் என்டுன்ற போலே, அ௮வ்வாத்தும ஸ்வரூபம் பேத 

மில்லாததா யிருந்தும் அதற்குப் புறம் 

பான கரமபேதத்தினுலே வந்த சரீர 

மூன்று காலங்களிலேயும் கூடாதது. 

  

தன்னுடையதும் பிறருடையதுமான 

5 &) 5 1 5 5 | . e ௫. . . Spada Aas அன அர்த ஆர க TT a கனிகன் 
ஆமஸ்வளுபத்தைப்பற்றி எல்லாம் ஒரே ட்ட. ் . 
னிடம் என்கன மானஸ் எனுவள் என்கின். உ விவகாரம் உண்டாகின் 

றத. அந்தக் கர்மமாகிய மறைவு 

  

டோ அந்த ஞானஸ்வரளூபந்தான் பர 

மார்த்தமாம். ஆதலால் தேகபேதத் | அழிந்தால் அந்தத் தேவாதி பேதம் 

தினுலே பேதமாக Warsi part | இல்லவேயில்லை என்றறியக் கடவாய் 

பதினன்காமத்தியாயம் மற்றிற்று. 

ஹி. 

பதினைந்தாம் அத்தியாயம் 

ருபு திதாகோபாக்கியானம் 

வ வவத்து — 

அவருக்கு அந்த ரப் அதிக சந்தோ 
ஒஷத்தினல் சகலகலா ஞானங்களையும் 

ஓ மயித்திரேயரே | இப்படியாக | 
அந்தப் பிராமணோத்தமர் அருளிச் 
செய்யக் கேட்டும் ரஹுகண மகா ஓதுவித்தார். சகல ஞான சாஸ்திரங் 

ராஜனுக்கு அவ்விஷயம் மனதில் திடப் | களை ஓதியும் அவருக்கு ஆத்தும ஸ்வ 

படாமையினாலே ஒன்றும் பேசாமல் । ரூபத்தில் பேத மில்லரமையைப் பற் 
சிந்தித்துக் கொண்டிருக்க, BFF | Ou வாசனை இல்லையென்பதை அந்த 

பரதர் ஞானபேத மில்லாமையைப் ; ருபு அறிந்திருந்தார். ஆயிரம் வருஷ 

பற்றிய கதையொன்று சொல்லத் | காலஞ் சென்றபின்பு அந்த ருபு மகா 
தொடக்இஞா :-- முனி தேவிகா நதியின் கரையிலே 

புலஸ்தியராலே ஏற்படுத்தப்பட்டு மிக 

ஓ ராஜேர்திரனே!| நிதாகருக்கு | வும் ரமியமாயும் வளப்பமுள்ளதாயு 
ஞானத்தை யுண்டாக்கும் பொருட்டு | மிருந்த ஈகரம் என்னும் பட்டணத் 

ருபூவென்பவர் அருளிச் செய்ததைச் | இன் பக்கத்தில் ஒரு உத்தியானத்திலே 

சொல்லுகின்றேன் கேள். பூர்வத்தில் | வாசஞ்செய்து கொண்டிருந்த தன் 
பரமேஷ்டிக்கு ௬பு என்கின்ற குமா | சிஷ்யராகிய நிதாகரைப் பார்க்கும் 
ரர் ஒருவர் ௬பாவத்திலே தத்துவ | பொருட்டு. அவ்விடத்திற்குப் போ 
ஞானமடைந்தவரா யிருந்தரர். ௮வ | னார். 285 நிதாகர் வைசுவதே 
ருக்குப் புலஸ்திய கூமாரரான நிதாகர் | வத்தை முடித்து வாசலில் வந்து ௮இஇ 
என்கின்ற சிஷ்ய ரொருவரிருந்தார், ' களைப் பார்க்குர் தருணத்தில் ௬பு சே
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ரிட்டபடியால், அவரை அர்ஃ்யாதி 

உபசாரத்துடனே உள்ளே இட்டுக் 

கொண்டுபோய் ஆசனத்தில் உட்கார 

வைத்; “சுவாமி! அமுதுசெய்தரு 

ள்க்' என்று பிரார்த்திக்க, அந்த முனி 

வர் நிதாகரைப் பார்த்து, (ஓ பிராம 

ணோத்தமரே | உம்முடைய இருகத்தில் 

நரன் பு௫க்கத்தக்க வஸ் என்ன 

இருக்கின்றது? ஈனமான போசனத் 

தில் எனக்குப் பிரியமில்லை'' என, நிதா 

கர் சுவாமி] என் மாளிகையில் அரிச 
மாவினுலும் யவதானியங்களினாலும் 

செய்யப்பட்டிருக்கின் ற அன்னங்களி 

௮ம் காய் கழங்கு கனிகளிலும் ௮ப் 

பங்களிலும் எதெது தேவாருக்குத் 

திருவுள்ளமா யிருக்கின்றதோ அவற் 

மையெல்லாம் யதேச்சையாய் அமுது 

என), அந்தக்குரு 

ஓ பிராமண! இவையெல்லாம் அற்ப 

போசனங்கள். இவற்றுள் எனக்குப் 

செய்தருளலாம்” 

பிரியமில்லை மோர்க்குழம்பு பாயசம் 

தேன்குழல் முதலான மதுர அன் 

னங்களை யெனக்குக் கொடும்” என 

அந்நிதாகர், gti Gu wre Qn” 

என்று சொல்லித் தன் பாரியையைப் 

பார்த்து, அடி. விளக்கமுள்ள பெண் 

ணே! நம்முடைய இருகத்தில் மிகவும் 

சிரேஷ்டமாகிய எந்த வஸ்து இருக் 

இன்றதோ அதைக் கொண்டு இவ 

ருக்கு விசேஷ மதுரமான அ௮ன்னஞ் 

செய்து பரிமாறு'” என்று நியமித் 

தார். அவளும் தன் பர்த்தாவின் நிய 

மனப்படி, ௮க்காரவடிசில் முதலான 

வைகளைச் செய்து பறிமாறினள். இவ் 

விதமாகப் பிரசாதித்த ௮அடி.சிலை யமுது 

செய்திருக்கன்ற 265 ௮திதியை 

நோக்கி நிதாகர் மிகுந்த வணக்கத் 

துடனே :: சுவாமி | தேவரீருக்கு 

மிகுந்த இர்ப்தியும் சந் துஷ்டியும் உண் , 
டாயின்வா? தேவரீர் திருவுள்ளம் 

சொஸ்தமா யிருக்கன்றதா ? தேவரீர் | வனாப், 

எழுந்தருளி யிருக்குமிடம் எ.து ? எங் 

இருக்தெழுச்தருளுசின்றது : £ எங்கே 

எழுந்தருள உத்தே௫த்து இங்கெழுக் 

தீருளியது 2? இவற்றையெல்லாம் ௮௬ 

ளிச்செய்யவேண்டும்'' என்று பிராரத் 

இக்க, ௬பு சொல்லத்தொடங்கினா:?-- 

ஓ பிராமணோத்தமரே | எவனுக்குப் 

பசியோ அவனுக்கு அன்னத்தைப் 

புசப்பதனால் தரப்தியுண்டாகின்ற.து. 

எனக்குப் ப௫ிபில்லை. அப்படியிருக்க, 

எனக்குத் இர்ப்தியுண்டா வென்று 

ஏன் கேட்டுன்தீர் 2 பிருதிவி சம்பந்த 

மான தாதுவானது கர்ப்பத்தி லிருக் 

கும் அக்கினியினாலே அழிக்கப்படு 

மளவில் ப௫யும் ௮ந்த அக்கினி வேகத் 

தினால் நீர்வற்றிப் 
போவதனாலே தாகமு முண்டாகன 

உள்ளிருக்கும் 

றன. இந்தப் பசி தாகங்கள் (இச்சா 

ரூபங்கள் ஆகையாலே மனோதர்மங்க 

ளானாலும்) தாது க்ஷயத்தினால் உண். 

டாகின்றன வாதலால், தேக தருமங் 

களே wit Gest poor. 

யில்லையே £ ஆதலால் பசியினா லுண் 

டாகும் இர்ப்தி இப்போது மாத்திர 
மன்று எப்போதும் எனக்கு இல்லை, 

மனசு 

எனக்கு இவை 

சொஸ்தமாயிருப்பதும் சந் 

துஷ்டியும் சத்தத்தின் தன்மைகளாத 

லால் இவ்விரண்டையும் பற்றிச் இத் 

தத்த யன்றோ கேட்கவேண்டும் ? 

என்னை யேன் கேட்இின்றீர் ? நான் 

மாத்திரமன்று 

ஆத்துமாக்களுக்கெல்லாம் இந்த பசி 

முதலானவை இல்லையென்றறியும், 

வாசஸ்தானம் எது? எங்கிருந்து வரு 

என்னைப்போலுள்ள 

இன்ருப் 2 எங்கே போ௫டன்ருய் ? என 

இம்மூன்றையும்பற்றி நீர் கேட்டவை 

களுக்கு உத்தரஞ் சொல்லுகின்றேன் 

கேளும். புருஷன் தேவமலுஷ்யாஇ 
சகல சரீரங்களிலேயும் இருக்கத்தக்க 

சகல அ௮சேதனங்களிலேயும்
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வியாபிக்கத்தக்கவனாய், ஆகாசத்தைப் 

போலே ஒன்ழோடும் ஒட்டாதவனாய் 

இருக்கனெறான். இப்படிப்பட்ட ஆத்து 

மாவைப்பார்த்து எங்கிருக்கன்ருய் 3 

எங்கிருந்து வருகின்றாய் 2 எங்கே 

போகின்றாய்? என்னும் கேள்விகளுக் 

குப் பொருளில்லை. ஆனதுபற்றி ௮ப் 

படி.ப்பட்ட சான் போகிறவனுமல் 

லேன், வருகிறவனுமல்லேன், ஓரிட 

தீதி லிருப்பவனுமல்லேன். நீயும் மற்ற 

வர்களும் அப்படியே, ஆனால் வருவ 

தும் போவதுமாகத் தோன்றுவது 

ஆசிரயமான தேகவசத்தின லென் 

றறிக. ஆதலால் போக்குவரவுகளுச் 

கூக் கர்த்தாவாகத் தோன்றுகின்ற 

இந்தத்தேகம் நா னன்று, அப்படிப் 

பட்ட நீரும் நீரன்று, மற்றவர்களும் 

மற்றவர்க என்று, ஆனால் நல்ல அன் 

னங்கொடும் ௮ற்ப.அன்னம் வேண் 

டாமென்று நான் சொன்னது சுபாவ 

இத்தமோ உபரதியைப் பற்றியதோ 

என்ன உமது கருத்தை யறியும்படி. 

பரீக்ை செய்ததேயல்லது கான் 

மெய்யாய்க் கேட்டேனில்லை. அவ் 

விஷயத்தைப்பற்றியுஞ் சொல்லுகின் 

றேன் கேளும், உண்கின்றவனுக்கு 

இது ருசியுள்ளத, இது ருசியில்லது 

oor சொல்லும்படி. ஒரு பொருளும் 

நியதிப்பட் டி.ருக்கவில்லை. யாதொரு 

வியா தியுமில்லாமல் நல்ல பசியுள்ளவ 

னுக்குப் புழுத்தவுளுந்து முதலானவை 

களாற் செய்த தாழ்வான வுணவுக 

ளும், ருசிகரமாகவேயாகன் றன. அப் 

படி. யல்லாதவனுக்கு தேன்குழ்ல் ௮௧ 

காரவடி.சில் முதலானவைகளும் ருசி 

கரம் ஆகாமற் போகின்றன. ஆதலால் 

உண்பவனுடைய உடம்பின் றன்மை 

யின்படி. உணவுகளிலும் ௬௫ியும் ௮௬௫ 

யும் உண்டாயிருப்பதனாுலே மதுர 

மென்பதும் ௮மதுரமென்பதும், ஒள 

பாதிகமேயல்லது சுவாபாவிக மன்௮, 

மண்ணாற் செய்தவிடு மண்ணினாலே 

யே பூசப்பட்டு உறுதியாவதுபோலே 

பிருதிவி மயமான இந்தக் தேகமும் 
பிருதிவி சம்பந்தமான பொருள்களி 

னாலே உறுதியாகவேண்டி. யிருப்பத 

னால் யாவரும் உணவைக் கொள்ள 

வேண்டி. யிருக்கன்றது. யவம் கோது 

மை பயறு முதலான தானியங்களும், 

கெய் எண்ணெய் பால் தயிர் முத 

லான ரசவஸ்துக்களும், வெல்லம் சனி 

பிரு 
திவி சம்பந்தமான அணுக்களேயாம், 

கள் முதலான பொருள்களும், 

ஆகையால் நாம் முன் சொல்லிவந்த 

விஷயங்களையெல்லாம் ஈன்றா யறிந்து 

இ௫ இனிப்பு, இத இனிப்பன்று என் 

௮ம், இவன் தேவன் இவன் மனுஷ் 

யன் என்றும், பேதவிசாரணையுள்ள 

மனதை, இப்படிப்பட்ட பேதங்க 

ளெல்லாம் கர்மத்தினால் வந்த விகார 

BIGOT CT MD, ஆத்தும சொருபத்தில் 

வைஷஒமியம் யாதுமில்லை யென்றும், 

சமத்துவஞானம் உள்ளதாகச் செய்ய 

வேண்டும். இப்படிப்பட்ட சமத்துவ 

புத்திதான் மோக்ஷகாரண மாகும்” 

என, அந்த நிதாகர் குருவைத் தண் 

டம் சமர்ப்பித்து, ** ஓ பிராமணோத் 

பரமாரத்தத்தைப் பற்றின 

தேவரீர் வசனங்களைக் கேட்டு என 

க்கு அஞ்ஞானம் நீங்கிற்று, அடி. 
யேனுக்கு இதம் போதிப்பதற்காக 

இங்கெழுந்தருளின தேவரீர் யரரோ 

தெரியவில்லை, சா தித்தருளவேண்டும்" 

அந்த 
ருபு ஷனை நோக்கி 6 உமக்கு ஆசாரி 

தமரே | 

என்ற விண்ணப்பஞ்செய்ய, 

யனான ருபு என்பவன் நான். உமக்கு 

ஞானங்கற்பிக்கும் பொருட்டு இங்கே 

வந்தேன். நினைத்தபடி உமக்குப் பர 

மார்த்தத்தைத் தெரியப்படுத்தினேன். 

இனி நான் என்னிடம் போன் 

றேன், உமக்குச் சுருக்கம் ஒன்று 

சொல்லுகின்றேன் கேளும், தேவ
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மனுஷ்யாதி பேதமாய்க் காணப்படு வாறு 
இன்ற சேதன ஸ்வரூபமெல்லாம் ஒன் 
ழஹேயல்லாமல் பேதப்பட்டதன்று. 
தேவாதி பேதங்களோ கர்ம வசத்த 
னால் வந்த பூதவிகாரங்கள், இப்படி. . ட்ட சேதனுசேதனுாத்துமசமான aw Gr | மகாபக்தியோடு உபசாரஞ் செய்யப் 

பஞ்சமும் ஸ்ரீ வாசுதேவன் என்னும் | பெற்று அந்த ருபுவானவர் தம்மிஷ் 
திருநரமமுடைய பரமாத்துமாவுக்குத் | டப்படி, போகவேண்டு மிடத்திற் 
திருமேனியாய் இருக்கின்றன." இவ்: குப் போனார். 

ஆசாரியார் போஇித்ததைக் கேட் 

OF Farrar Asrar, “Qe அடி. 

நினைத்திருக்க 

றேன்” என்று தண்டம் சமர்ப்பித்து 

யேன் அப்படியே 

பதினைந்தாமத்தியாயம் ழற்றிற்று, 

பதினாறும் ௮.த்தியாயம் 

திதாகபரதர்கள் முத்தியடைநீதது 
ணன். அன் ஆட க் 

. ஜடபரதர் சவ்விர ராஜனை நோக் 

இப் பின்னையு மருளிச் செய்இன்ரூர். 

அரசனே | கேள் ? மறுபடியும் ஆயிரம் 
வருஷகாலஞ் சென்றபின்பு அந்த ருபு 
வானவர் நிதாகருக்கு ஞானோபதே 

௪ஞ் செய்ய நினைத்து அக்ககரத்திற்கே 

போனார். அப்போது ௮0கேக பரிவா 

ரங்களோடு அரசன் பட்டணத்திற் 

குள் சென்றுகொண்டிருக்க, இந்த 
நிதாகா் சமித்து 

தருப்பைகளைச் ௪ம்பாஇத்துக்கொண்டு 

சந்தடியா யிருந்தபடி.யால் இட்டுப்படு 

வோமென்று .பட்டணத்திற்குள்ளே 
போகாமல் தூரத்தில் நின்றுகொண் 

டிருந்தார். இவ்வகையாப்ப் ப௫யி 

னாலே மெலிந்து நிற்கின்ற அந்த நிதா 
கரைக் கண்டு, அந்த ருபு தண்டமிட்டு, 

ஓ பிராமணரே! நீர் ஏன் இங்கே 

ஒன்றியாய் நிற்கன்றீர?”' என்று 
வினாவிஞர். அதற்கு அந்த நிதாகர் 
Sear இங்கே ராஜா பட்டணத்தி 

னுள்ளே போ௫னைரான், ஆனதனாலே, 

கானாவித ஜனங்களுஞ் 

கெருங்கியிருக்கன்றபடியால் உள்ளே 

காட்டினின்றும் 

சேர்ந்து 

  

) 

  

போகக்கூடாமல் இங்கே கிற்கன் 
ஹேன்”என்றார். அதுகேட்டு ரூபு ஐய] 

அரசன் யார்? மற்றச் சனங்கள் யார் 
எனக்குத் தெரியவில்லை, நீர் தெரிந்தவ 

ராயிருக்இன்றீர், ஆதலால் தெரியச் 
சொல்லவேண்டும்” எனு. அதற்கு 

அகத நிதாகர் அதோ பாரும் பெரிய 
பர்வதத்தின் சருங்கம்போலே மிகப் 

பெரிதா யிருக்கின்ற யானையின் 

மேல் ஏறிக்கொண்டு பிரகாசககன் 
ரனே அவன்தான் ராஜா, அவனைச் 
சற்றி நிற்பவர் பரிவாரங்கள்!” என, 
ருபு ஐய! நீர் ராஜா வென்றும் 

யானையென்றும் வெவ்வேரானலக்ஷண 
மூடையனவாய் இரண்டு பொருள் 
களை ஒரே காலத்திற் சொல்லிக் காட்டி 

னீர், எனக்கோ அவைகளுக்குப் 
பேதம் ஓன்றும் தெரியவில்லை, என்ன 

விசேஷமோ அதை யெனக்கசூத் தெரி 
யச் சொல்லவேண்டும், யார் அரசன்? 
எது யானை? இதை யறிய விரும்புசன் 

ஹேன் ?” என, நிதாகர் என்ன 

பிராமண | கீழிருப்பது யானை, மேலி 

லிருப்பவன் ௮ரசன். இவ்விருவருக்
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கும் சுமப்பதும் சுமக்கப்படுவதமான ௬ருக்கமாய் அறிவித்தேன்” என்று 

சம்பந்தம் இருக்கின்றது. இது |) சொல்லித் தம்மிடம் போய்ச் சேர்ந் 

சாதாரணமான காரியம், யாருக்குத் | தார். ௮ந்த நிதாகரும் சகல ஆத்தும 

தான் தெரியாது *' என்று சொன்னார். | சொரளுபங்களும் ஓரேவிதமென்கின் ற 

அதுகேட்டு ருபு பிராமணரே [| நீர் | அபேதஞானக் இருந்தினவராய் ௮ப் 

கீழ் இன்னது, மேல் இன்னது என்று | படியே பரவனையு முறுஇிப்பட்டு 

எனக்கு நன்றாய்த் தெரிவிக்கவேண் | இவற்றை யெல்லாம் பிரம ஸ்வ 

டும்” என்று சொன்னவுடனே, நிதா | ரூபமாகத் இயானித்து மேலான 

கர் அந்த முபுவின்மேல் €க்ூரமாய் | மோக்ஷத்தை யடைந்தார். 

ஏறிக்கொண்டு ௮வரை Caras, 

(நரன் சொல்வதை நனருமய்க்கேளும் ₹ ஓ ரகூகண மகாரராஜனே | நீயும் 

அப்படியே தான், சத்துருமித்திரன் 

என்னு மிடங்களிலே வித்தியாச மில் 

லாதவனாகி கர்மவசத்தினாலே எங்கு 

மிருக்கின்ற ஆத்துமசொருபம் ஒருவித 

மானதே யென்று நினைத்திரு சுத்த, 

நானிருக்குமிடந்தான் மேல், மேலே 

என்னைப்போலேறி யிருப்பவனை ராஜா 

வென்றறியும், நீர் இருக்குமிடந்தான் 

ழ், உம்மைப்போல் கீழே சுமந்து 

கொண்டிருப்பதை யானையெனதறி 

யும், இக்காரியம் உமக்கு நன்றாப்த் 

தெரியும் பொருட்டுத் தஇருஷ்டாந்தங் 

காண்பித்தேன் '' எனருர். பின்பு ௬பு 

மான ஆகாசம் ஒன்றே உபாதிவசத் 

தினலே கறுப்பு வெளுப்பு முத 

ares பலவகையாய்த தோன்றுவது 

வானவர் சரிதான் நீ என்பதும், கரன் | போலவே ஒரேவிதமான ஆத்தும ஸ்வ 

ரூபமும் ௮அஞ்ஞானிகளுக்கு வெவ்வே 

முகத்தோன்றுகின்றது. முடிவு சுருக்க 

மாய்ச் சொல்லுகின்றேன் கேள் 

என்பதும் எனக்குத் தெரிந்தாலன்றோ 

மற்றைக் காரியங்களையும் அறிந்து 

கொள்ளுவேன். அந்தப் பேதமே 

எனக்குத் தெரியவில்லை, ஆதலால் நீ 

நான் என்பவர்கள் யாரோ எனக்கூத் 

எந்த எந்தப் பொருளுண்டேோ அவை 

யெல்லாம் ஸ்ரீ௮ச்சுதனுடையசொருப 

மேயாம். அவனுக்கு வேறாய் மேற் தெரியச்சொல்லும் ” எனறார். இப்ப 

oF சொன்னதைக் கேட்டவுடனே 

நிதாகர் வெகு பரபரப்பாய் அவர் திரு 

வடி.களில் வீழ்ந்து தண்டம் சமாப் 

பித்து சுவாமீ! தேவரீர் அடியேனுக்கு 

ஆசாரியரான ருபுவென்று நினைக்கின் 

தேன். மற்றவர்களுடைய இதயம் 

இப்படி ஆத்தும அபேதஞானத்தி 

னாலே எசுத்தப்பட்டிருக்கமாட்டாது. | அந்த ராஜா சுத்தஞதானமடைந்து முன் 

ஆதலால் தேவரீர் ஆசாரியார் என்ப னிருக்த பேதஞானத்தை விட்டுவிட் 

தற்குச்சந்தேகமில்லை” என்றுசொல்ல, 

ருபுவும் *: ஆம் நான் ருபுதரன, நீர் 

செய்திருந்த பணிவிடைக்கு உவந்து 

உமக்கு ஞானத்தை ஸ்திரப்படுத்தும் 

பொருட்டு வந்தேன். பரமார்த்த சார லேயே மோக்ஷமடைந்தார். ” இப்ப 

மான ௮பேதஞானத்தையும் உமக்குச் ! டிக்கு மகானுபாவரான பரதயோ௫யி 

பட்டதொன்றும் இல்லை. நானும் 

அவன் சொரூபமே. நீயு மப்படியே, 

சகலமும் அப்படியே, ஆதலால் எல் 

லாம் வேறுவேறென்கின்ற பேத 

புத்தி யாகின்ற அஞ்ஞானத்தை 
விட்டுவிடு” என்றிப்படி, 2965 யோர் 

இரராலே நன்முய்ப் போிக்கப்பட்டு 
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டான். அந்தப் பரதயோ௫ியும் பூர்வ 

ஜன்ம ஸ்மரணத்தின-லே ஞானயோக : 

மடைந்தவராய் அ௮ர்தச் சனனத்தி
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னுடைய இந்த மேன்மையான சரித்தி | ருனோ, ௮வர்களெல்லாம் சுத்தஞான 
ரத்தை எவன் சொல்லுகின்றானே, | மூடையவர்களாகி மோக்ஷம் பெறு 

எவன் பக்தியோடு ௮தைக் கேட்டின் தற்கு யோக்கயராவார் கள். 
  

[தறிப்பு --இங்கே ஜடப.ரதர் முதலானார், பக்இிநிஷ்டருக்கு ஆத்தும ஸ்வரூப 

னுபவம் ஆவ௫யசக மானதனாலே அது தெளிந்து அனுபவப்படும்படி. சாகாவித aur 

யங்களினாலே போதித்தார்களேயல்லது; அவ்வளவே உபாய பரமபுருஷார்த்தங்க 

ளென்றன்று. ஏனெனில் கடைசியில் வாசுதேவத்தியானத்தையும் மோக்ஷத்தையுஞ் 

சொல்லியிருப்பசனா லென்றறியுங்கள். ஆனால் ஆத்தும சொருபத்தையே பரமார்த்த 

மென்று சொன்னதென்னவெனில், பிரூரு.தி சம்பர்தமற நீங்க ஆத்துமர தன் யதார் 

SS சொரூபத்தோடு நிற்பதே பாமபுருஷார்த்த மாசையால் அப்படிச் சொன்னார்ச 
ளென்று உண_வேண்டும்.] , 

பதினாறமத்தியாயம் முற்றிற்று. 

fo 

ஸ்ரீ விஷ்ணுபுராணம் இரண்டாமம்சம் 

முற்றிற்று, 

 



ஸ்ரீ 
ஸ்ரீமதேராமாநுஜாயஈம § 

பீளிஷ்ணுபுராணம் 
ழன்றமம்சம் 

முதலாம் அத்தியாயம் 

தடநீத மனுவத்தரங்களின் விவரம் 
ரு 

மயித்திரேயர் ஸ்ரீபராசரமுனி | கல்ப்பத்தின் ஆஇயில் நடந்த ச௬ுவாயம் 

வரை வினவு௫ழுர்:--6 சுவாமீ ஸ்ரீபரா 

சரபகவானே] தேவரீர், பூமி சமுத்திர 

முதலானவைகளின் விதங்களும், சூரி 

யன் முதலான சோதிகளுடைய நிலை 

களும் விதங்களும் விசதமாக ௮௬ 

ளிச்செய் தீர, தேவதைகள் முதலான 

ரிஷிக 

ளுடைய இிருட்டியும், கான்சூ வர் 

ணத்தின் உற்பத்தியும், திரியக்குக 

ளின் உற்பத்தியும், விசேஷமாய்த் 

துருவனுடைய சரித்திரமும் பிரக 

லாதருடைய சரித்திரமும் அடியே 

னுக்கு ௮ருளிச்செய்தீர் ) இனி அடி. 
யேன் சகல மனுவந்தரங்களையும், மனு 

வந்தராஇபதிகளையும், இர்திரன் தேவ 

தைகள் முதலானவர்களையும், தேவரீர் 

, அருளிச் செய்யக் கேட்கவேண்டும் 

என்று பிரார்த்திக்க, மகரிஷி அருளிச் 

செய்யலாயினா:-- 

வர்களஞுடைய ிருட்டியும், 

கேளும், மயித்திரேயரே | 
நடக்கு மவைகளுமான 

நடந்த 

வைகளும் 

மனுவந்தரங்களை உமக்குத் தெரியச் : 

சொல்லுகிறேன்:--ஆதியில் சுவாயம் 

புவமனு தொடங்கி சுவாரேோரசிஷர், 

உத்தமா, தாமசா, ரைவதர், சாக்ஷ-ஈ 

apr, என்கிற மனுக்கள் அறுவரும் 

முறையே சென்றனர். இப்பொழுது 
சூரியகுமாரரான வைவச்சுத மனுவி 

  

  

புவ மனுவந்தரத்தையும் அதிலிருந்த 

தேவர் முனிவர் முதலானாரையும் 

சொன்னேனன்மே. இனி சுவா 

சரோசல மனுவந்தரத்தைப் பற்றிச் 

சொல்லுகின்றேன் கேளும். அந்தச் 

௬வாரோ௫ல மனுவந்தரத்திலே பாரா 

வாரார் துஷிதர் என்கிற தேவதைக 

ளும், விபச்சித் என்கிற இந்திரனும், 
ஊர்ஜஸ்தம்பன், பிராணன், தத்தன், 

௮க்இனி, ரிஷபன், நிஸ்வரன், சார்வரீ 

வான் என்இுற சப்தரிஷிகளும் இருக் 

தார்கள். ௮ந்த மனுவுக்கு சயித்தி 
ரன் கம்புருஷன் முதலான சில குமார 
ரும் இருந்தார்கள். இப்படி. இரண்டா 

மனுவந்தரம் நடந்தது, மூன்றாவது 

உத்தம மனுவந்தரம், அதில் சுசாந்தி 

என்பவன் தேவராசனாக இருந்தான். 

௬தாமாக்கள், சத்தியா, இவர், பிர 

தர்த்தனார், வசவர்த்திகள் என்கிற 

ஐர்.து கணதேவதைகள் கணமொன் 

௮க்குப் பன்னிருவராகச் சேர்ந்திருச் 

தார்கள். வசிஷ்டருடைய குமார 

ேழுபேர் ௮இல் சப்த ரிஷிகளானார் 

கள். அஜன் பரசுஇவியன் முதலான 

வர்கள் ௮ந்த மனுவின் குமாரர்கள். 

நான்காவது தாமசமனுவின் அந்தரத் 

திலே ௬பாரர், ஹரிகள், சத்தியா, ௬2 

கள் என்கிற கண தேவதைகள் கண... 

மொன்றுக்கு இருபத்தேழு பேராக 
டைய அந்தரம் நடக்கன்றது. இக் இருக்தார்கள், சிபிசக்காவர்த்தி நூறு



ந்டந்த[ம்னுவந்தரங்களின் விவரம் 

௮௬ வமேதங்களைச் செய்ததனாலே வச் ரர் ராஜாக்களானார்கள். இனி இப் 
"போது நடக்கின்ற ஏழாவது மனுவர் - சிராயுத முதலான சன்னங்களோடு 

கூடி. இக்திரனானான். ஜோிர்த்தாமா, 
பிருது, காவியன், சைத்திரன், ௮க் 

இனி, தனகன், பீவான் என்இுற நாம 

தேயமுள்ள சப்தரிஷிகளிருந்தார்கள். 
நரன், யொ, கேதுரூபன், சானு, ௪ம் 

கன் முதலானவர்கள் அந்தத் தாமச 

மனுவின் புத்திர், இவர்கள் மகா 

பல பராகீகரமாதி னுணமுள்ளவர்கள். 

ஐந்தாவது ரைவத மனுவந்தரம். இம் 

,மனுவந்தரத்தில் விபு என்பவன் இந்தி 

ரன். “அமிதாபர், பூதனயர், வைஞசூண் 

டர், ௬சமேதர் என்பவர்கள் தேவ 

கணங்களாய்க் கணமொன்றுக்குப் 

பதினன்கு. பதினான்கூபே ரிருந்தார் 

கள். இரணியரோமா, வேத௫ரீ, ஊர்த் 

துவபாகு, அபரன், வேதபாகு, சுதா } 

மா, பாச்சனியன் என்பவர்கள். சப்த 

ரிஷிகள் பலபந்து, ௬சம்பாவியன், சத் 

தியகன் முதலானவர்கள் இந்த மனு 

வின் புத்திரா. இந்தச் ௬ுவாரோசிஷா, 

உத்தமரா, தாமசர், ரைவதர் என்டிற 

மனுக்கள் கால்வரும்பிரியவிரதருடைய 

வமிசத்திற் பிறர்தவர்கள். அந்தப் பிரி 

யவிரதார் என்னும் ராஜரிஷியானவர் 

தவத்தினாலே ஸ்ரீவிஷ்ணுவை arr Gs 

அத் தன்குலத்தில்மனுவந்தராதிபதிகள் 

உதிக்கூம்படியான பாக்கியத்தைப் 

பெற்றார். ஆறாவது மனுவந்தரத்தன் 

அதிபதி சாக்ஷாஈஷார் என்கிற மனு, 

மனோஜவன் என்பவன் தேவேர்திரனா 

னான். ஆப்:யொ், பிரளுதர்,. பவியா், 

பிருதுகர், லேகர் இவ்வைந் துவிதமான 

கணதேவதைகள் கணமொன்றுக்கு 

எட்டுப்பேராக விருந்தார்கள், இவர் 

கள் மகானுபாவர், சுமேதன், விர 
ஜன்) அவிஷ்மான், உத்தமன், மது, 
திராமா, சஇூஷ்ணு 

சப்தரிஷிகள், . ஊரு, பூரு; சதத்தியும் 

னன் முதலான் அந்த மனுவின் புத்தி 

என்பவர்கள் 

| ராஜனா யிருக்கின்றான்.   
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தீரத்திற்குச் சூரியகுமாரனான சிரார் 
தீததேவன் மனுவாட யிருக்கிறான். 

இதில் ஆதித்தியா, வசுக்கள், ருத்திரர் 

முதலானவர்கள் தேவதைகளாயிருக் 
கிருர்கள். புரந்தரன் என்பவன் தேவ 

வ௫ிஷ்டா, 
காசிபர், அத்திரி, ஜமதக்கினி, கவுத 
மர், . விவாமித்திரா், பரத்துவாஜர் 

இவ்வெழுவரும் சப்தரிஷிகள், இக்ஷ் 
வாகு, கிருகன், திருஷ்டன், சர்யாதி, 
நரிஷ்யந்தன், சாபாகன், அரிஷ்டன், 

களுஷன், விருஷத்தரின் இவ்வொன் 
பதின்மரும் அம்மனு புத்திரா. லோக 

ரக்ஷணத்திற்காக இருக்கிற ஒப்பற்ற 

ஸ்ரீவிஷ்ணுவினுடைய சாத்துவிக சத்தி 

யானது சகல மனுவந்தரங்களிலேயும் 

தேவதாவதாரத்தினலே மனு (ps 

லானாரையும் வியரபித்திருக்கின்றத, 

ஸ்ரீமகாவிஷ்ணு சுவாயம்புவ மனுவந் 

தரத்திலே ஆகூதி என்பவளிடத்திலே 

யக்கியன் என்கிற திருநாமத்தோடு 

மனசினா லவதரித்தார. அவரே சவா 

வந்தபோது 

அஷிதை என்பவளிடத்திலே துஷி 

தர். என்கிற தேவதைகளோடுகூட. 

அஜிதன் என்கிற இருகாம முள்ளவ 

ரரய் அவதரித்தார். பின்பு உத்தம 

மனுவந்தரத்தலே சத்தியை என்பவ 

ளிடத்திலே சத்தியன் என்ற இரு 

நாம முள்ளவராய்ச் சத்தியர் என்னுச் 

தேவதைகளோடுகூட அவதரித்தார். 
மறிபடியு மவர் தாமச மனுவந்தரத் 

திலே ஹரியை என்றவள் கருப்பத் 

திலே ஹரிகள் என்கிற தேவர்களோடு 
கூட ஹரியென்௫ற திருநாம முடைய 

வராய் அவதரித்தார். சாக்ஷஷ மனு 

வந்தரத்திலே விகுண்டையின் கருப்: 

பத்தில் வைகுண்டர் என்ற தேவ 

தைகளோடு வைருண்டன் என்தவ 

ரோசிஷ மனுவந்தரம்
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தரித்தார். இரந்த வைவசுவத மனுவந் 

தரம் வந்தபோது காசிபருக்கு அதிதி 

யினிடத்திலே வாமனரளுபியாய் ௮வ 

தரித்து, மூன்றடிகளாலே சகல லோ: 

கங்களையும் ஆக்கிரமித்து, அம்மூன்று 

லோகங்களையும் சத்துருவென்னும் 

பெயரேயில்லாம லிருக்கும்படி.செய்து 

புரந்தரனுக்குப் பிரசாஇத் தருளினர். 

இப்படி, அந்த ஸ்ரீ விஷ்ணுபகவான் 

ஏழு மனுவந்தரங்களிலேயும் ஏழு திரு 

இன்று.  ௮ர்த ஸ்வாமியானவர் 

தமத சத்தியினலே மனு முதலான: 
சகல பிரபஞ்சத்தையும் அனுப்பிரவே 

சித் இருக்கிறபடியினா£லே விஷ்ணு 
என்ற திருகாமத்தை யடைந்திருக் 

கின்றார். ஆதலாலே சகல தேவதை 

களும் சகல மனுக்களும் சகல சப்த 

ரிஷிகளும் சகல மனுபுத்திரர்களும் 

இந்திராகளும் யாவரும் ஸ்ரீ விஷ்ணுவி 

வவதாரஞ் செய்தருளி மனுமுதலான | வுடைய ஐசுவரியமானவர்கள் என்று 

சகல பிரசைகளையும் வளர்த்துவரு ' அறியும், 

மதலாமத்தியாயம் மற்றிற்று, 
WRP- 

இரண்டாம் அத்தியாயம் 

இனிவரும் மனுவதீதரங்களின் விவரம் 
epee 

ம்யித்திரேயர், 1௬ வாமி! இதுவரை 
யிலு முண்டான மனுவந்தரங்களை 

யருளிச்செய் சீர், இனிவரும் மனுவர் 

) சமிக்கையென்றே நினைத்து ௮வளிடச் 

இற் சேர்ந்து சனியையும் மற்றொரு 
மனுவையும் தபதி யென்பவள்ையும் 

தரங்களையும் அடியேனுக்கு அருளிச் | பெற்றான். இப்படியிருக்க, ஒருகாள் 

செய்யவேண்டும் என்னு பிரார்த்திக்க, 

மகரிஷி யருளிச்செய்கின்ருர் :-- 

சூரியனுக்குச் சமிக்கை என்று பத் 

இினியொருத்தி யிருந்தாள். அவள் 
வி௬வகர்மாவினுடைய புத்திரி. sa 

ஞக்கு முன்சொல்லப்பட்ட சிரார்த்த 

தேவன் என்ற மனுவும் யமதரும 

ராஜனும் பழமுநாநதியும் ஆக மூவர் 
பிறந்தார்கள். ௮வள் தன் பாத்தாவினு 

டைய தேஜசைச் ச௫க்கமாட்டாதவ 

ளாய்த் தன்னிழலென்௮ சொல்லும் 

படி. தன்னைப்போ லொருத்தியை யுண் 

யாகத் தன் பர்த்தாவுக்குச் ௪௬ 

ரூஷை செய்யும்படி, வைத்துத் தான் 

தவஞ்செய்யக். காட்டுக்குப் போனாள். 
சூரியன் ௮வளைத் தன் பத்தினியாகய 

  

। யமன் இந்தச் சாயாதேவியைத் தன் 

தாயென்றே நினைத்து உதைக்கப்போ 

கையில் அந்தச் சாயை கோபமூண் 

இவள் 

கருணையில்லாதவ . ளாகையாலே தன் 

தா யன்மென்று அ௮னுமானித்தான். 

பின்பு அ௮ச்சாயை உண்மையைச் 

சொல்லக்கேட்டுச் சூரியன் யோக 

திருட்டியினாலே யாலோ௫த்.தச் சமிக் 

கை என்பவள் பெண்குதிரைவடி.வாய் 

வனத்தில் தவஞ்செய் துகொண்டிருப் 

பதை யறிர்தான். பின்பு சூரியன் 

தானும் குதிரை வடியெடுத்துக் 
கொண்டு ௮வளிருக்குமிடஞ் சென்று 
அவளிடத்தில் ௮சுவினி தேவதைக 

ளிருவரையும் வீரியத்தன் கடைசிப் 
பாகத்தினலே Gresser என்னு 

டவளாய்ச் சபிக்கக்கண்டு,
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மொருவனையு (pew: ree, மபடி, 
யும் அந்தச் சமிக்கையைத் தன்னிடவ் 
கொண்டு சேர்த்தான். . 

பின்பு விசுவகாரமாவானவன் சூரிய 
மண்டலத்தைச் சாணைச் சக்கரத்தில் 
வைத்துத் தேய்த்து எட்டிலொரு 
பங்கு தேஜசைக் குறைச்துவிட்டான், 

இப்படி, விசுவகர்மாவினாலே சேப்த் 
BS தள்ளப்பட்ட தேஜோ பரக 

மானது வெகுப் பிரகாசத்தோடு பூமி 

யில் விழுந்தது, பூமியில் விழுந்த 
௮ந்தத் தேஜோபாகத்தைக் கொண்டு 

விசுவகர்மாவானவன் ஸ்ரீ விஷ்ணுவுக் 
குச் சக்கரத்தையும் சிவனுக்குச் சூலத் 
தையும், சுப்பிரமணியனுக்கு வேலா 
யுதத்தையும், சூபேரனுக்குச் சிபிகை 

யென்னும் ஆயுதத்தையும், மற்றைத் 

தேவர்களுக்குஞ் சில வுபகரணங்களை 
யும் விசேஷப் படுத்தினான். 

மேலே சாயை யென்பவளிட 
மூதித்த இரண்டாங்குமாரர் மனு 

வென்றொருவருண்டன்ரோ, அவர் 
முன் பிறந்த மனுவுக்குச் சமானமாயி 
ருந்ததனாலே சாவாணி என்$ற பெயர் 
பெற்றனர். இனி வரும் எட்டாவது 
மனுவந்தரம் அந்தச் சாவர்ணியினுடை 
யது, அந்த மனுவந்தரத்தில் தபர் என் 

௮ம் அ௮மிதாபர் என்றும் முக்கிய 
என்றுஞ் சொல்லப்பட்ட தேவராக 

.ூண்டரவார்கள். அந்தத் தேவர்கள் 
கணம் ஒன்றுக்கு இருப திருபதின்ம 

ராக இருப்பார்கள். தீப்திமான், கால 

வா், இராமர், இருபர், அசுவத்தாமா, 

என் குமாரரான வியாசர், ௬யூருங் 
கர் ஆடிய இவர்கள் ௮ந்த மனுவந்தரத் 

தின் சப்தரிஷிகள். ஸ்ரீவிஷ்ணுவின் 
அனுக்கரகத்தனாலே பரிசுத்தனய்ப் 
பாதாள மத்தியத்தில் வாசஞ்செய்து 
கொண் டி.ருக்ன்ற விரோசனகுமார 
ஞான பலிசக்கரவர்த்இ ௮ர்த மனுவந்த 

இனிவரும் மனுவந்தரங்களின் விவரம் 

    

16% 

ரத்தில் தேவேக்திரனாவான், விரஜன், 

சார்வரீவான், நிர்மோகன் முதலான 

அந்த மனுவின் குமாரர்கள் ராஜாக்க 

| ளரவார்கள். இனி ஒன்பதா மனு தக்ஷ 
சரவர்ணி என்பவராவார். அவரந்தரத் 

தில் வாரர், மரீசிகருப்பர், சுதர்மாக் 
கள் என்கிற தேவர்கள் கணமொன் 
அக்குப் பன்னிருவராகஇருப்பார்கள். 

அதீதேவதைகளுக்கு அற்புதன் என் 
பவன் அதிபதியாவான். சவனன், 
தியுதிமான், அவியன், வ௬, மேதாஇத, 

ஜோதிஷ்மான், சத்தியன் என்னப் 

பட்டவர்கள் அப்போது ௪ப்தரிஷிக 

ளாவார்கள். திருதகேது, தீப்தகேது, 

பஞ்சஹஸ்தன், கிராமயன், பிருஅசீ 

சரவனன் முதலானவர்கள் அந்தத் 

தசாவாணி மனுவின் புத்திரர். 

இனி பிரமசாவர்ணி என்பவர் பத்தா 

மனுவாவார். அவ்வந்தரத்தில் HST 

மாக்கள், வீருதர் என்ற தேவர்கள் 
நூறு நூறுப்ச்சோக்த கூட்டமா யிருப் 

பார்கள். அவர்களுக்கு மகாபலவர 

ear சாந்தி யென்பவன் இந்திரனா 
வான். அந்த அந்தரத்தில் ஹவிஷ்மான், 

சுஒருதன், சத்தியன், தபோஷூர்த்தி, 

நாபாகன, அ௮ப்பிரதிமெளஜன், சத்திய 

கேது என்பவர்கள் சப்தரிஷிகளா 

ச௬ுக்ஷேத்திரன், உத்தமள 

ஜன், பூரிஷேணன் முதலாகப் பதின் 

மர் அ௮ம்மனுவின் சூமாரராவார்கள்£ 

அவர்கள் இப்பூமியை ரக்ஷித்து வரு 

வார்கள். பதினோராமனு தாமசா 

வர்ணிஎன்பவர். அவருடைய அந்தரத் 

இலே 

ரென்றும், கிர்வாணரென்றும், ௬௫௧ 

ளென்றுஞ் சொல்லப்பட்ட தேவ 

கணங்கள்தாம் முக்கியமானவர்கள். 

வார்கள். 

விகங்கமரென்றும், காமகம் 

அவர்கள் கணமொன்றுக்கு முப்பது 

முப்பது பேரிருப்பார்கள். . விருஷா 

- என்பவன் அவர்களுக்கு இந்திரன், 

. அப்போது நிச்சரன்; ௮க்கினிதேஜன்,
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வபுஷ்மான், இருணி; ஆருணி, அவிஷ் 

மான், அனகன் என்பவர்கள் சப்த 

ரிஷிகளாவார்கள். சர்வத்திரகன், ஸ்வ 

தர்மா, தேவானீகன் முதலான அந்த 

மனுவின் மக்கள் ராஜாக்களாவார் 

கள். ருத்திர புத்திராகிய ருத்திர 

சாவர்ணி என்பவர் பன்னிரண்டா 

மனு. அவருடைய அந்தரத்தில் ௬து 

தாமா என்பவன் இந்திரனாவான். ௮ரி 

தர், Grr@sr, சுமனசர், சுகர்மா் 

௬ராபர் என்கிறதேவர் கூட்டமொன் 

அக்குப் பப்பத்துப்பேராக இருப்பார் 

கள். தப௬வி, ௬தபன், தபோமூர்த்தி, 

தபோரதி, தபோதிருதி, தபோதியுதி) 
தபோதனன் என்னு மிவ்வெழுவரும் 

சப்தரிஷிகள். தேவவான், உப 

தேவன் தேவசரேஷ்டன் முதலான 

அந்த மனுபுத்திரர் ௮ரசராவார்கள். 

பதின்மூன்றாமனு ரவுச்சியனென்னும் 

பெயரை யுடையவர். சுத்திராமர், 

சுதர்மா, சுகர்மர் என்ற தேவதை 

கள் கணத்துக்கு முப்பத்துமூவராக 

இருப்பார்கள். மகா வீரியவானான 

இவஸ்பதி யென்பவன் அவர்களுக்கு 

இக்திரனாயிருப்பான். நிர்மோஹனும், 

தத் துவதாசியும், நிஷ்பிரகம்பியலும், 

நிருச்சுகனும், இருதிமானும்; அவி 

௬தபனும் சப்தரிஷிகளா 

வரர்கள், அம்மனுவின் புத்திரரான 

தஇத்திரசேனன், விசித்தின் முத 

லானவர்கள் அப்பொழுது ராசரக்க 

ளாவார்கள். பதினாலா மனுவந்தரத் 

இற்கு: ௮திபதி, பவுமனென்பவனா 

வான். அக்காலத்தில் சுசியென்பவன் 

இச்திரனா யிருப்பான். சாக்ஷஈஷர், 

பவித்திரா, கனிஷ்டர், பிரா௫ிதர், 

வாசாவிருத்தர் என்ற தேவகணவ் 

கள் ஐந்.துண்டு. ௮க்கினிபாகு, ௬௪, 

சுக்ரன், மாகதன், ஆக்கனீத்திரன், 

யுத்தன், ததாஜிதன் என்பவர்களே 

சப்ரிததிகளாவர், ௮ம்மனுவுக்கு உரு; 

யயனும், 
  

  

கம்பீரபுத்தி முதலான குமாரர்களு 

ண்டு. அவர்கள்தாம் பூமியைக்காத்து 

இருதயுக முதலான 

நான்கு யுகங்களின் முடிவில் வேதங் 

களுக்கு. அழிவு உண்டாகுமன்ழோ. 
அப்போ அந்தச்சப்தரிஷிகள் சொர் 

க்கத்தினின்றும் பூமிக்கு வந்து அவ் 

வேதங்களை மறுபடியும் வழங்கும் 

படி. செய்வார்கள். இருதயுகந்தோறும் 

வருவார்கள். 

அந்தந்த மனுக்கள் சுமீரூதி என்கிற 

தருமசாஸ்திரத்தைச் செய்து வருவார் 

கள். தேவதைகளோ மனுவந்தரமுடியு 

மளவும் யாகங்களில் ஹவிர்ப்பாகங் 

களைப் புசித்து வருவார்கள். மனு 

புத்திர்களினறைம் ௮வர் குலத்திற் 

பிறக்கு மரசராலும் மனுவந்தரத்தின 

கடைசிவரையிலும் பூமியானது ரக்ஷிக் ” 

இப்படி. மனுவந்த 

அவராலே லோகோப 

கப்பட்டு வரும். 

ரந்தோறும் 

காரம் நடக்து வருமென் ஐறியும். 

மனுவும் சப்தரிஷிகளும் தேவதைக 

ளும் இந்திரனும் மனு புத்திரர்களும் 

எம்பெருமானுடைய சங்கல்பகாரியத் 

தை கிறைவேற்றும்படியான அதிகாரி 

புருஷர்களென்று நினையும். இவ்வித 

மாய்ப் பதினான்கு மனுவந்தரங்கள் 

கழியும்போது ஆயிரம் யுகங்களின் 

அளவுள்ளதான ஒரு கல்பகாலம் சம் 

பூர்ணமாகின்றது. இது ஒரு பகற் 

கரலம், இவ்வளவுள்ள இநாக்கால 

மும் கழிந்தபின்பு பிரமசொருபத்தை 

அ௮இஷ்டித்து எழுந்தருளி யிருப்பவ 

னும், முதல் சிருஷ்டிகாத்தாவும், சகல 

ஐசுவரியமுள்ளவனும், சகல சொருபி 

யுமான ஸ்ரீஜனார்த்தனபகவானானவன் 

இரிலோகங்களையும் உட்கொண்டு, 

யோகநித்திரையை ஆசிரயித்து உலக 

மெல்லாமழிக்த மகார்ணவ ஜலத்திலே 
ஆதிசேஷனாூய படுக்கையிலே திருக் 

கண் வளர்ர்தருளுவன், பின்பு பக
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வான் யோகநித்திரையினின்றும் விழி 
த்தவனாகி. . ரஜோகுணத்தை யார 
யித்து முன்போலவே லோக சிருஷ் 

. தடத்துவன். மனுவந்தரச் 

தோறுமுள்ள மனு தேவ இந்திர சப்த 
ரிஷி மனுபுத்திரர்க ளெல்லாம் ஸ்திதி 
யைச் செய்யத்தக்க ஸ்ரீ விஷ்ணுவின் 
சாத்துவிக ௮ம்சமாவார்கள். உலகங் 
களை நிலைபெறுத்துர் தொழிலுள்ள 

ஸ்ரீவிஷ்ணு ௪கலபிராணிகளுக்கும் இத 

முண்டாகும்படியாகக் இருதயுசத்த 

லே கபிலாதி சொருபங்களைத் தரித்தவ 

ஞாயை உத்தமமான ஞானத்தைப் பிர 

சாதித்தருளுகெருன். திரேதா யுகத் 

தில் அந்தக்தச் சக்கரவர்த்தி சொரூப. 
முடையவனாட துஷ்டநிக்கரக இஷ்ட 

டியை 

பரிபாலனங்களைச் செய்து வருகின். 

முன். துவாபரத்திலே வேதவியாச 

ஸ்வரூபனாகி ஓனருயிருக்கும் வேதத் 

தை இருக்குமுதலான கான்குபிரதான 

பிரிவுகளாகவும் சாரகாபேதங்களா 
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லோகத்தை யனுக்கரசக்ன்றான். 
கலியிலேயோ கல்யெவதாரஞ் செய் 

தருளி வேதசாஸ்இிரங்களையும் தருமவ் 

களையுங் கடந்து நடக்கற துஷ்டா் 

களை வழியிலே நி௮த்துகன்றான்.. 

இவ்வாறு எம்பெருமான் அந்தந்த 
ரூபத்தினாலே உலகங்களைச் இருட் 

டி.தீதுவ் காத்துஞ் சங்கரித்தும் வரு 

கின்றான். ஆதலால் சரவபூத சொரு 
பியான இவ்வெம்பெருமானைக் காட் 

டி.லும் ஒரு வஸ்துவு மில்லை யென் 
கிற வுண்மையை இந்தப் பிரகரணத் 

Baw pay Cores பிரகரணப் 
களிலும் உமக்கு நன்றாய்த் தெரியச் 

சொன்னேன். நீர் கேட்டபடி. மனு 

வந்தரங்களையும் அவற்றின் ௮இகாரி 

களையும் தெரிவித்தேன். ஓ மயித்தி 

சேயே! இனித் தெரிந்துகொள்ள 

வேண்டுவதைக் கேட்பிராகவென்று 

பராசரமுனீர்திரா இருவாய்மலாந் 

லே ௮கேகம் பிரிவுகளரகவும் பிரித்து ' தருளினார். 

இரண்டாமத்தியாயம் முற்றிற்று, 

வட 

மூன்றாம் அத்தியாயம் 

வே தவியாசர்களின் விவரம் 

ef 

“Csafr smoahsQewarGa cao 
மும் ஸ்ரீவிஷ்ணுவினிடத்தி லுண்டாகி 

அவனிடத்திலேயே நிலைபெற்று லயி 

தீது அவருக்குச் சொருபமாயிருக்கின் 

றதென்பதை யறிந்து கொண்டேன். 

அர்த மகாத்துமாவான எம்பெருமான் 

யுகந்தோறும் வியாசரூபியாகி வேதங் 

களைப் பிரித்தருளுகிறா னென்றருளிச் 

செய்தீர். எந்தெந்த யுகத்தில் யார் 

யார் வியாசரானாரேோ அவர்களையும், 

வேதத்தின் சாகாவிசேஷங்களையும் 

அடியேனுக்குச் சொல்லியருளவேண் 
டும்” என்று மயித்திரேயர் விண்ணப் 

பஞ்செய்ய ஸ்ரீபராசரர் அருளிச் 

செய்யலாயினார்..- "8 

கேளும் மயித்திரேயரே| வேத 

மென்ற மகா விருக்ஷத்திற்குக் இளை 

கள் ௮கேகங்களுண்டு, அளவற்ற 

அவற்றை விரித்துச் சொல்வது கடி. 

.-னம் ஆகையாலே ௬ருக்கமே சொல்லு 

|; றேன் கேளும்; எம்பெருமான்
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துவாபரயுகக்தோறும் வியாசாவதா 

ரஞ் செய்தருளி ஜனங்களுக்கு உச் 

சாகம், சாமர்த்தியம், ஓஇத்தரிக்குஞ் 

௪சக்இ. இவையெல்லாம் ௮.ற்பமா யிரு 

ப்பதைக்கண்டு அவர்களுக்கு இததீ 

தற்காக ஒன்றாயிருகீகன் ஐ வேதத்தை 

அகேகம் பிரிவாக்கி யருளுின்ருன். 

அவ் வெம்பெருமான் எந்தச் சரீரத் 

தை அஇஷ்டித்து வேத பேதங்களைச் 
செய்தருளுகருனோ அவையெல்லாம் 

வேதவியாசர் என்கிற திருகாமமுள்ள 

அவ் வெம்பெருமானுடைய திருமேனி 

களெண்மு நினையும். இந்த மனுவந்த 

ரத்தில் யார்யார் வேதவியாசரானார் 

களோ அவர்களைச் சொல்லுகிறேன். 

இக்த வைவச்௬ுத மனுவந்தரத்திலே 

துவாபரந்தோறும் மகரிஷிகளாலே 

இருபத்தெட்டுதரம் வேதம் பிரிக்கப் 

பட்டது. ஆதலால் இதுவரையிலும் 

இருபத்தெட்டு வியாசர்கள் சென் 

நிருக்கிறார்கள். முதல் துவாபரத் 

இல் பிரமா தானே வேதவியாசராயி 

னார். இரண்டாவதில் வைவச்சுதமனு 

வியாசரானார். மூன்றாவதில் ௬க்கி 

ரன், நான்காவதில் பிரகஸ்பதி, ஐநதா 

வதில் சூரியன், ஆருவதில் இயமன், 

ஏழாவதில் தேவேந்திரன், எட்டாவ 

இல் வசிட்டர், ஒன்பதாவதில் சாரசு 

வதர், பத்தாவதில் திரிதாமா, பதி 

னோரரவதில் திரிவிருஷா, பன்னிரண் 

டாவதில் 'பரத்துவாச மகாமுனிவர், 

பதின்மூன்றாவதில் அந்தரிக்ஷர், பதி 

னான்்௧கரவதில் தருமி, பதினைந்தாவதில் 

இரையாருணி, பதனருவதில் தனஞ் 
செயன், பதினேழாவதில் கிருதஞ்ச 

பதினெட்டாவதில் சஞ்சயன் 

வேதவியாசரானா கள். 

யன், 

என்பவனும் 

பின்புள்ள துவாபரங்களில் முறையே 

பரத்துவாஜாூ, கவுதமர், ஹரியாத் 

துமாவென்௮ வேறு புராணங்களிற் 

  

சொல்லப்பட்ட உத்தம ரென்பவர், 

வாஜிசிரவன் என்று மறுபேருள்ள — 

வேனன், இஅருணபிந்து என்று நாமாந் 

தரம் பெற்ற சோமசுஷ்மாயணன், 

வால்மீகியென்னுர் திருநாமத்தால் பிர 

இத்தரான பார்க்கவரிக்ஷர்; இவர்கள் 

வேதவியாசராயினர்கள். இப்படி. இரு 

பத்துகான்கு துவாபரங்கள் கழிந்த 

பின்பு இருபத்தைந்தாவது துவரபரத் 

இலே என் பிதாவான சத்திமகரிஷியும் 

இருபத்தாறாவதில் நானும், இருபத் 

தேழாவதில் ஜாதுகரணனெனபவரும் 

வேதவியாசர்களாயினேம். பின்பு இரு 

பத்தெட்டாவதான இந்தத் துவாபரத் 

திலே என் குமாரனான கிருஷ்ணத் 

துவைபாயனன் வேதவிபாகஞ் செய் 
இப்படி. இருபத்தெட்டு மக. 

ரிஷிகள் துவாபரயுக முடிவானகாலங் 

களில் வேதத்தை நான்காய்ப் பிரித்து 

தான். 

லோகோபகாரஞ் செய்துவந்தார்கள். 

இனிவருக் துவாபரயுகத்தின் கடைசி 

யில் துரோணகுமாரனான அசுவத் 

தாமா வியாசராவார். 

ஏகாக்ஷர ஸ்வருபமாய் நாசவிகாரங் 

களை யடையாமலிருந்த பிரணவ 

மானது உச்சரிக்கப்படுமளவில் தான் 

விரிவதினாுலும் வேதத்தை விரிப்பதின 

லும் பிரமம் என்று சொல்லப்படும், 

அதெப்படி யென்றால் அந்தப் பிரண 

வத்தினிடத்தே நித்தியமாயிருக்கிற 

முதல் மூன்று Aus Bh BS oD 

இருக்கு முதலான நான்கு வேதங்க 

ளும் சொல்லப்படுசன்றன. ஆதலால் 

அப்படிப்பட்ட மகிமையுள்ள பிரணவ 

சத்தப் பிரமத்தின் 

பொருட்டுத் தண்டம் சமாப்பிக்கன் 

உலகத்தின் பிரளயத்திற்கும் 

உற்பத்திக்கும் எது காரணமா யிருக் 

ன்றதோ, எ.து மகத்தத்துவத்இற்கும் 
மேன்மையானதாய் .மறைக்கப்படும் 

சொருபமான 

GC pear.
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பிரம்மத்திற்குத் 
தண்டம் சமாப்பிக்செறேன். ௮காத 
மாயும் ௮பாரமாயும் க்ஷயமில்லாததா 
யும் உலகத்தை CurGiiGe@sr 

. தமோகுணத்திற்கு இடமாயும் சத்துவ 
குண காரியமான பிரகாசத்தினாலும் 
ரஜோகுண காரியமான பிரவாத்தனத் 
தாலும் தரும முதலான ௪௧௨ பூரு 
ஷாரத்த சாதகமாயம் சாங்கிய சரஸ் 
தரஞான முடையவர்களுக்குப் பிர 
இருதி புருஷ விவேகத்த னுபாயமாத 
லாலே நிலைபெறுமிடமாயும் சமதமாதி 
குணங்களைச் சாஇக்கவல்ல யோடு 
கக்கு ௮வற்றைச் சரஇக்கு முபாய 
மாயும் விளங்குகிற அந்தச் சத்தப் பிர: 
மத்துககுத் தண்டம் சமர்ப்பிக்கிறேன். 
எது அவியத்தமாயும் அ௮மிருதமரயும் 
சாசுவதமாயு மிருக்கிற பிரவர்த்இப் 
பிரமமுண்டோ * அதற்குத் தண்டம் 
சமர்ப்பிக்கன்றேன். சர்வப் பிரபஞ்ச 
காரணமான பிரதானமாயும், பரமரத் 

ட தும ஸ்வளூபாதிகளைக் காட்டுகையி 
னாலே பரமாத்துமாவுக்கூக் காரண 
மாயும், உபநிஷத்துக்களில் அக்ஷரமுத 
லாய்ப் பிரதான மீறாகவுள்ள சொற் 
களாலே வெகுவிதமாய்ச் சொல்லப் 
படுவதாயம், பிரிவற்றதாயும் கத்த 
மாயுமிருக்கற அந்தப் பிரணவப் பிர 
மத்துக்கூத் தண்டம் சமர்ப்பிக்க் 

றேன், பரமாத்துமாவான Lif aur ae 
தேவனுக்கு ஸ்வரூபமா யிருக்கன் ற 
அக்தப் பிரணவரூபமான பரப்பிரமத் 
அக்கு நித்தியம் பலமுறைத் தண்டம் 
சமர்ப்பிக்கின்றேன். ௮வயவமான 
அகஷரவகையாலே மூனருப்ப் பிரிர் 

இருந்தாலும் ௮வய விஸ்வ ரூபத்தில் 
பிரிவற்றதா யிருக்கின்ற அந்தப் பிர 
ணவமானது அந்த ஸ்ரீ வாசுதேவனே 
urd. அந்த ஸ்ரீ வாசுதேவன் சகல 

பூதவ்களிலும் ஒருவனா யெழுக்தருளி 

யிருந்தாலும் பேதபுத்தி விஷயங்க 
ளான பிரம ருத்திர இந்திராதி pr ss 
களை யதிஷ்டி.த் திருக்கையாலே வெவ் 
வேருக எண்ணப்படுகன்ருன். 2) at 
னே இருக்குவேத சொளுபியும் ய௯ர் 

வேத சொளுபியும் சாமவேத சொருபி 

யுமாய் இம் மூன்று வேதசாரமான 
பிரணவ ஸ்வளூபியாயும் புருஷார்த்த 
ஸ்வரூபியாயு மிருக்கன்றான். அவனே 
சகல ஆத்துமாக்களுக்கும் ௮ந்தராத் 
அமாவா யிருக்கின்றான். அவனே பிரி 

வற்ற வேதரூபமாயிருக்து பலவித 

மான வேதங்களாகப் பேதிக்கப்படு 

இன்ரான். அந்த அனந்தனான ஸ்ரீபக 

வானே வேதசாகைகளைப் பிரிக்கிற 

வியாசாதி ஸ்வளூபியாகின்றான். ௪கல 

வேதசாகைகளின் ஞானமும் அந்த 

ஸ்ரீ ௮னந்தனே என் தறியும், 

ழன்றமத்தியாயம் முறிறிற்று, 

அ 

  

௪ புருஷார்த்சப் பிரவிர்த்து ஹே.துவான பிரணவம், 
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நான்காம் அத்தியாயம் 

வே தசாகாபே தங்கள் 
வவ இவய யய 

ஓ மயித்திரேயரே| ஆதியிலே பிர | 

மாவினுலே அ௮த்தியயனம் பண்ணப் 

பட்ட வேதமான நான்கு பாதங்க 

ளுள்ளதாய் ௮கேக வாயிரங் இகாகளை 

யடையதாயு மிருக்த.து. ௮தினின்றும் 

அக்கினி ஹோத்திரம், தரிசபூர்ண 

மாஸம், சாதுர்மாசியம், பசுபந்தம், 

சோமம் என்கிற ஐந்தும், தேவ யக்இ 

யம், பிதூயககியம், பூதயக்தியம், 

மனுஷ்யயக்கியம், பிரமயக்கியம் என் 

கிற பஞ்சமகா யக்கியங்களும், ஆகப் 

பத்து விதமான சகல யக்கியங்களும், 

இரவியம், ர 

ஞானம், காமம், காரகம், சரத்தை, 

தேசம், பலம், காலம், 

அவஸ்தை, :ஆடருஇ, நிஷ்டை என்கிற 

அங்கங்களுடையனவாய் உண்டா 

யின. இவ் யாகங்களெல்லாம் சாவா 

பீஷ்டங்களையும் கொடுக்குக் இறமுள் 

ளனவார யிருக்கும். 

பின்பு இருபத்தெட்டாவது யுகத் 

திலே என் புத்திரரான வியாசர் மகா 

சமாத்த ராகையாலே கான்கு பாதங் 

களோடு கூடியிருந்த ௮ந்த வொரு 

வேதத்தை நான்காகப் பிரித்தார். 

இவர் இப்போது எப்படி.ப்பிரித்தாரோ 

அப்படியே முனயுகங்களிலும் நானும் 

மற்றுமுள்ள மகரிஷிகளும் பிரித் 

தோம், இதோ நிதாசனமாக இந்த 

வியாசர் பிரித்ததுபோலவே ஸ்ரீமந் 

நாராயணாம்சம் பெற்று மற்ற வியா 

சர்களும் ௮ப்போதப்போது வேதத் 

தைப் பிரித்தருளினாக ளென்றறியும், 

ஓ மயித்திரேயரே! இந்தப் பூலோகத் 

தில் ஸ்ரீ வாசுதேவன் தவிர மற்ரொரு 
வன் மகா பாரதஞ் செய்ய வல்லவ 

னாகான் ஆகையால் இருஷ்ணத்துவை 
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பாயரென்னும் பெயருடைய இந்த 

வியாசரை ஸ்ரீமந் நாராயணாம்ச௪ மென் 

றறியும். இர்தத் துவாபரத்தில் என் 

குமாரனான வியாசர் வேதங்களைப் 

பிரித்துப் பிரவர்த்இுப்பித்த Ase, 

சொல்கின்றேன், கேட்பீராக :-- 

வியாஸ மகாமுனிவா் வேதங்களைப் 

பிரிக்கும்படி, சதுரமுகராலே நிய 

மிக்கப்பட்டுத் தாம்பிரித்த வேதசாகை 

களை அத்தியயன பரம்பரையினாலே 

பிரவாதஇப்பிகக வல்லவர்களான ௫ல் 

யர்களை ஆராய்ந்து தேடி. இருக்கு 

வேதத்திற்குப் பைலமகா முனியையும், 

wet வேதத்துக்கு வைசம்பாயன 

மகா முனிவரையும் சாம வேதத் 

அக்கு ஜயிமினி முனீந்திரரையும், 

அதர்வண வேதத்துக்குச்சுமந்து முனி 

வரையும், இதிகாச புராணங்களுக்கு 

மகா புத்திசாலியான ரோமஹாஷண 

ரென்கிற சூதரையும் பரிக்கர௫த் 

தருளினார். அத்துவர்யு, உத்கரதா, . 
ஹோதா, பிரமா எனனப்பட்ட 

[சா.துர்ஹோத்திரம்] சால்வகையான 

ரித்துவிக்குகளின் காரியமுள்ள தாகை 

யாலே யாகஹேதுவா யிருந்த வேத 

மொன்றையே நான்காகப் பிரித்து 

அவைகளினாலே ய&கியங்களை நடத்தி 

யருளிஞர். வேதங்களினாலே 

அத்துவர்யு காரியத்தையும், இருக்கு 
வேதங்களினாலே ஹோதாவின் காரி 

யத்தையும், 

உத்காதாவின் காரியத்தையும், இந்த 

மூன்று வேதங்களினாலேயும் ராஜாக் 

களுக்கு வேண்டிய சரந்தஇிக பவுஷ்டி. 

காதிகளையுடைய அதர்வண வேதத்தி 

னாலேயும், பிரமாலின் காரியத்தை 

யசார் 

சாம வேதங்களினாலே
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யும் ஏற்படுத்தினார். வேதங்களைப் 
பிரித்த விதமெப்படி.யெனில், அகண்ட 
மான வேதத்திலிருந்து இருக்குகளை 

யெல்லாம் பிரித்தெடுத்து ஒன்றாக்கி 
இருக்குவேத மென்றும், ய௬சுகளைப் 
பிரீத்தெடுத்துக் : கூட்டி ய௬ர் வேத 
மென்றும், சாமங்களைப் பிரித்தெடுத் 
அச் சேர்த்துச் சரமவேதமென்றும் 
மூன்ற௮ுவேதங்களைச் செய் ௫, முக்கிய 
மாய் ராஜாக்களுக்கு வேண்டிய காரி 
யங்களையும் புரோகித கஇருத்தியத்தை 
யும் நிறைவேற்றும் பொருட்டு அதாவ 

பரகங்களை யெல்லாஞ் சேர்த்தெடுத்து 
அதாவண வேதத்தையுஞ் செய் 
தருளினா். இவ்வகையாக முன்பு 
ஒன்றாயிருந்த வேத விருக்ஷமானது 

கான்காகப்பிரிரக்து, பின்பு பெருங்கா 

டாயிற்௮ு. பைலமகாரிஷி, அந்த ருக்கு 

வேதத்தை இரண்டு சம்ஹிதைகளாக்கி 

இக்திரப்பிரமிதி யென்பவருக்கு ஒன் 

றையும் பாஷ்களர் என்பவருக்கு மற் 

ரஜொன்றையும் (பிரசரஇத்தார், அந்த 
மகாமதியான பாஷ்கள முனிவர் 
தாம்பெற்ற சம்ஹிதையை 
கரக்கிப் போத்தியா் முதலான நரல் 
வருக்குப் பிரசாதித்தார். அந்தப் 

போத்தியரும் அக்கினி மாடகரும் 

UTES வல்க்கியரும் பராசரரென்று 

நான் 

என்பெயர்கொண்ட மற்றொருவரும் 

அந்த ருக்குவேத சாகையின் பிரிவான 

சாகைகளைக் கிரஇத்து நடத்தி வந் 

அந்த இந்திரப் பிரமிதி தார்கள். 

) 
) 
) 

யென்கிற முனிவர் தாம் ஓதின ருக்கு 
வேத சம்ஹிதையைக் தங் குமாரரான 
மாண்டூகேய ரென்பவருக்குப் பிரசா 

இத்தார். அந்தச் சம்ஹிதையானது 

புத்திரரும் சிஷ்யரும் ஆகிய முறை 

யினலே இஷ்யபிரசிஷ்ய பரம்பரை 

யிலே வர்தகொண்டிருந்தது. இப்படி. 

யிருக்கையில் வேதமித்திர னென்இற 
சாகல்யர் தாம் ஓதின இந்திரபிரமிதி 
சாகையை ஜந்தாகச்செய்து முத் 

கலன், கோமுகன், வாச்சியன், சாலீ 

யன், சைரன் என்னும் தம்முடைய 

மாணாக்க ரைவருக்குக் கொடுத்தார். 

அந்தச் சாகலியருடைய சப்பிரமசாரி 

யான சாகபூர்ண ரென்பவர் இந்திர 
பிரமிதி மூனருப்ச் 

செய்து நிருத்தமென்டற வேதாக்க 

மொன்றுஞ் செய்து ஆக நான்கையும் 

தீஞ்€ீஷரான இரவுஞ்௪ன், வைதாளி 
கன், பலாகன், நிருத்தன் என்னும் 

நால்வருக்கும் முறையே கொடுத்தார். 
முன சொல்லப்பட்ட சாகலியருடைய 
சப்பிரமசாரியான பாஷ்கலி பென்ப 
வா அந்த இந்திரபிரமிதிசாகையை 
மூன்று சாகைகளாக்கி காலாயனி, 

கார்க்கயொ, ஜபா என்ற சிஷியர் 

மூவருக்குக் கொடுத்தார் இப்படியாக 
புக்கூவேதத்தில் சாகைகள் பிரதி 

சாகைகள் அனுசாகைகள் அ௮கேக 

பவட பக மையித்திரேயரே! கான் 

ருக்குவேத சாகா 

பஹ்ரு௪ரை உமக்குத் தெரிவித்தேன்; 

சங்கதையை 

காத்தாக்களான் 

நான்காமத்தியாயம் மற்றிற்று. 

ழி



ஜந்தாம் அத்தியாமம் 

யகார்வேதசாகைகள் 
tf 

பராசரா் அருளிச்செய்கனெறார் ௮.) என்று சொல்ல, குருவானவர் கோப 

மயித்திரேயரே | ய௬ர்வேத விருக்ஷத் | மடைந்து யாக்கிய வல்க்கியரைப் 

க்குப் பிரதானமான இருபத்தேழு | பார்த்து, நீ பிராமணரை அவமானம் 

சாகைகளை வைசம்பாயன மகா | பண்ணினப்) இப்படிப்பட்ட நீ எனக் 

முனிவர் செய்து தஞ்சிஷ்ய ரகேகருக் ' கூச் சிஷ்பனா யிருக்கத்தகாது; ஆகை 

குக் கொடுத்தார். அவர்களும் கிர | யால் என்னிடத்தில் ஓதினவேதங்களை 

மப்படி. ஒதிவந்தார்கள். ௮ந்த வைசம் | விட்டுவிடு உத்தமமான பிராமணர் . 

பாயன மகாமுனிக்கும் பிரமராத | களை நீ தேறசு இல்லாதவர்கள் என்று 

ருடைய குமாரரான யாக்இியவல்க் | சொன்னாய்) இப்படிப்பட்ட சிஷ்யன் 

இயர் என்றவர் சிஷ்யராயிருந்தார். | எனக்கிருந்தாவதென்ன 2 அன்றியும் 

அவர் முக்கியமான தருமங்களையெல் | என் ஆக்கனையையும் பங்கப்படுத்தி 

லாம் ௮றிந்தவராய் எப்போதும் குரு ரோ ஞய், ஆதலால் வேதங்களை விட்டுவிடு” 

    

வுக்குப் பணிவிடை செய்துகொண்டு |! என்று உறுத்துச் சொல்லக்கேட்டு, 

வந்தார், முன்பொருகால் மகாமேரு | அவ் யாக்கியவல்க்கியரும் (ஓ ஆசாரி 

விலே ரிஷிகளெல்லாரும் கூடித் தம் ட யரே! தேவரீரிடத்தில் பக்தியினலே 

முடைய சபைக்கு எந்த ரிஷி இன்று ் இப்படிச் சொன்னேனே யல்லது 

வராமற்போவரோ அவருக்கு எழு | வேறில்லை; அப்படியிருக்கக் கோபித் 

தினங்களுக்குள்ளாக தன்ட | துக்கொள்கிற உம்மாலேயும் எனக்கு 

தோஷம் வரக்கடவதென்று ஆகவேண்டுவதில்லை. உம்மிடத்தில் 
சாபமுண்டாக்கி யிருக்தார்கள். nie | ஓதஇன வேதமும் எனக்குவேண்டாம்”” 

ஏற்பாட்டைக் கடந்திருந்த இந்த | என்று சொல்லி, உதிரத்தினால் பூசப் 
வைசம்பாயன மகாமுனி ஒருகாள் தம் ! | பட்டு ரூபமுள்ளவைகளாய்க் காணப் 

மூடன்பிறந்தாள் புத்திரனை பாலக | ' பட்ட யசுர்வேதங்களைக் : கப் 

ஜனொருவனைக் காலினாலே தீண்ட, உட போட்டு, (இதோ உமது வேதத்தை 

னே அ௮ந்தப்பாலகன் மரணமடைந் உமக்குக் கொடுத்தேன்'' என்று 

தான். அதனாலே அவருக்குப் பிரம । சொல்லிவிட்டுத் தம்முடைய மனதின் 

ஹத்தி தோஷம் சம்பவித்தது. BU 

போது வைசம்பாயனர் தஞ்சீஷா்களை 

கோக்க ஓ சஷாரகளே! எனக்காக நீஸ் மற்றுமுள்ள பிராமணர், நேராக இக் 

| 

படி. போய்விட்டார், பின்பு யாக்கிய 

கள் பிரமஹத்தி நீங்கும்படியான விர கக்கலை யுண்பது தகுதி யன்மென்று 

. வல்க்கியர் ககீகிப்போட்ட வேதங்களை 

தத்தைச் செய்யுங்கள், வேறொன்_ஐம் | நினைத்துத் தித்திரியென்௫ிற பக்ஷிகளாகி 

நினையாதேயுங்கள்"என்௮ நியமித்தார். | யுண்டார்கள். ஆதலால் ௮வர்களுக் 
அப்போது யாக்கியவல்ககியர் குரு | குத்தைத்திரீயர் என்று பெயர்வந்தது, 
வை நோக்க : ஆசாரியரே | அற்பதே | ௮ந்த யசுரர்களுக்குத்தான் தைத்திரீய 
ஜு உள்ளவர்களான இவர்களை ஏன் | சாகை என்அ௮ பெயர். அந்த வைசம் 
வருத்தவேண்டும், அடியேன் ஒருவ | பாயன் சிஷ்யர்களெல்லாம் குருவி 
னே அந்த கிரதத்தைச் செய்கிறேன்” | னாலே கட்டளையிடப்பட்டபடி, பிரம்



யசாவேதசாகைகள் 

ஹத்தி திரும்படி யான விரதத்தை யாச 
ரித்து அத்துவாயுகாரியஞ் செய் தவக் 
தார்கள், அதனால் அவர்களுக்குச் 
சரணாத்துவாயுக்கள் என்கிற பெயர் 
வழ.்கிற்று. 

அந்த யாக்கியவல்க்கியரோ சூரிய 
பகவானிடத்தில் யசுசுகளைக் இரஇக்க 

வேண்டி. பிராணாயாம பராயணராய்ச் 
சூரியயகவானை ஈமஸ்கரித்துத் துதிக்க 

லாயினார். மோக்ஷத்திற்கு வழியாயும், 
அளவற்்௦ தேஜ உள்ளவராயும், 
ருக்கு ய௬௬ சாமங்களின் ரூபமாயும், 
இந்த வேதமயமான பிரகாசமுள்ளவ 
ராயும் இருக்கிற சூரியபகவானுக்கு 
ஈமஸ்கரிக்கிேன். வெயிலுக்கும் 
மழைக்கும் ஏதுவாகையாலே அக்கினி 
சோமரூபியாயும், ஆதலால் உலகத் 
க்குக் காரணமாயும், வெளிச்சத் 
தைச் செய்பவராயும், அமிருதஹேது 

வான காந்தியைப் பரிக்கிறவராயு 
மிருக்கிறவருக்குத் தண்டமிடுகறேன். 
கலை காஷ்டை நிமிஷம் முதலான 
காலங்களையறிவிக்குஞ் சொரூபமுடை 
யவராயும், தியானிக்கத் தக்கவராயும், 
பிரணவரூபியாயும், பிரபஞ்சரூபியாயு 
மிருக்கிறவருக்கு வந்தனஞ் செய்க 

Cher. தன் கரணங்களினாலே சந்தி 
ரனைப் போஷித்துத் தேவதைகளையும், 
ஸ்வதாமிர்தத்தினாலே பிதூர்க்களையும் 

ரகதித்துவருகிற திருப்தரூபமானவ 
ருக்கு ஈமஸ்காரஞ் செய்கின்றேன். 

- பனி வெப்பம் மழை இவைகளை யுண் 

டாக்கன்றவராயும், ஹரிக்கிறவராயும், 

மூன்று காலங்களின் ஸ்வரூபியாயு 
மிருக்கிற சூரியபகவானுக்குத் தண் 

டம் சமர்ப்பிக்கின்ழேன். இவ்வுலகத் 
தின் இருளைப்பேர்க்கி ஜகத்துக்கெல் 

லாம் ௮தஇிபதியாயும், சத். துவகுண சரீர 
மூள்ளவராயுமிருக்கிற ஆதித்த பகவா 

அக்கு நமஸ்காரங்கள் செய்கிறேன், 
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எந்தத் தேவன் உதயமாகரமற்பேர 

னால் ஜனங்கள் சத்கருமங்கள் செய்ய 

யோக்டியராக மாட்டார்களோ தண் 

ணீரும் சத்தஹேதுவாக மாட்டாதோ 

அப்படிப்பட்ட சூரியதேவனைத்தொழு 
கின்றேன். எந்தத் தேவனுடைய இர 
ணங்களினாலே பரிசிக்கப்பட்டு மனி 

தன் சத்காரியங்களுக்கு யோக்இயனா 

கஇன்றானே அப்படிப்பட்ட சுத்திகா 

ரணமான தேவனைத் தொழுகின்றேன். 

பிரேரகனாயும், உற்பத்தி செய்பவஞாயும் 

அந்தகாரத்தைப் போக்குகிறவஞயு 

மிருக்கற தேவனுக்கு வந்தனம், தே 
வர்களுக்கெல்லாம் ஆஇியாயிருக்கிற 

ஆதித்த பகவானுக்கு அனேகந்தரம் 
வந்தனஞ் செய்கின்றேன். எந்தத் 
தேவனுடைய ரதமானது இதமும் ரம 

ணீயமுமான தேஜோமயமா யிருக்கின் 

தோ, குதிரைகள் ஞானரூபங்களா 
யும் ௮மிர்தங்களாயு மிருந்து ௮ந்த 
ரதத்தை வடஒக்கின்றனவோ, உலகங் 

களுக்கெல்லாம் பிரகாசமான கண்ணா 
யிருக்கிற அந்தப் பகவானைப் பணிந்து 
தொழுகின்றேன்.” என்றிப்படி ஸ்தோ 

தீதிரஞ் செய்யவே அந்தச் சூரியபக 
வான் சூதிரை வடி.வாக அவருக்குப் 

பிரத்தியகஷமாகி வந்து; *:ஓ முனி 
வரே! உமக்கே: வேண்டும் வரத்தைக் 
கேளும்” என்று கட்டளையிட்டார். 

யாக்கெயவல்க்கய முனிவரும் அந்தச் ' 
சூரியனைத் தொழுது, “sar east 
குருவான வைசம்பாயன மகாமுனிகல் 
கூத்தெரியாத யஜுரவேதங்களை எனக் 
குப் பிரசாதித்தருளவேண்டும்”” என்று 
பிரார்த்தித்தாஃ், அவ் வாதஇத்இய 

தேவன், அம்முனிவர் பிரார்.த்தித்தபடி. 
வியாசோபதேச மில்லாமையாலே, 
வைசம்பாயனர்க்குத் தெரியாதவை 
களான ௮யாதயாமங்கள் என்கிற 

யஜுசுகளைப் பிரசாதித்தான், அந்தச் 
சாகைகளை அத்தியயனஞ் செய்தவர்
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களுக்கு வாஜிகள் ௮ல்லது வாஜசனே 

யார் என்ற பெயா் வழக்கும். சூரியன் 

[வாஜி] சூதிரை வடிவத்தோடு அந்த 

ய௬ர்வேதங்களை யுபதேசித்தானாதலா 

லென்றதறியும். ௮ந்த வாஜசனேய சய 

இதையை யாரக்கயெவல்க்கிய மகாமுனி 

கரண்வசாகை முதலான பதினைந்து 

இவ்வாறு 

தான் யசர்வேதத்தின் பிரிவுகள் யேற் 

பட்டன வென்றறியும். 

சாகைகளாகப் பிரித்தார். 

ஐந்தாமத்தியாயம் ழற்றிற்று. 

Le 

ஆரும் அத்தியாயம் 

சாமவேத அதர்வணவேத புராணங்களின் 
ou 7 or MI 

படி பராசரர் quetilietteia hh — 
மயித்திரேயசே | சாமவேத agent 

இன் கேளும், 

வியாசசிஷ்யரான ஜைமினியானவர் 

சாகாபேதங்களைக் 

தம்முடைய குமாரரான iD FO act 

பவருக்கு ஒரு சங்கிதையை யுபமீத 

சிக்க, அவரும் தம்முடைய புத்திர. 

னை சுத்துவா வென்பவருக்கு உபதே 

இத்தார். பின்பு அந்தச் சுத்துவாவின் 

குமாரனான ௬கர்மா வென்பவர் தம் | 

பிதாவினிடத்தலே தாமோதின அந் 
தச் சைமினி சங்கிதையை ஆயிரம் | 

பிரிவாகப் பிரித்துத் தம் சிஷ்யாக 

ளான ஹிரண்வராப ரென்பவருக்கும் 

பவுஷ்பிஞ்சி பென்பவருக்கும் கொடுத் 

grr. கவுசல்ய ரென்றும் பெயர் 

பெற்ற ௮ந்த இரணியராபருக்கு வட 
இசையார் ஐந். நூறுபேர் சாமசாகை 

யோதுகிற சீஷரானார்கள். அவர்கள் 

ஐர்.நாூற௮ு சாகைகளை யோதிக்கொண்டு 

ஒரு காலத்தில் &ழ்த்திசையி லிருக்தத 

னால் க&ீழ்த்திசைச் சாமகர் என்னுஞ் 

சொல்லப்பட்டார்கள். ௮ந்தப் பவுஷ் 
பிஞ்சி யென்பவருக்கும் லோகாகதி, 

கவுமுதி, கக்ஷ்வான், லாங்கலி முத 

_ லான அ௮கேகர் சிஷ்யரா யிருந்தார்கள். 
அவர்கள் தாங்க ளோதின சங்கிதை 

  

களைப் பலவாக விரித்தார்கள். முன் 

சொன்ன இரணியகாபருடைய சீஷர் 

களில் ஒருவரான கஇருதநகரமா வென்ப 

வார் இருபத்துகான்கு சங்கிதைகளைத் 

தம் மாணாக்கருக்கு ஓதுவித்தார். aur 

களும் இந்தச் சாமவேதத்தை மிகவும் 

விரித்தார்கள். இப்படியாகச் சாம 

சாகைகளின் பிரிவுகள் உண்டாயின. 

இனி அதாவண வேதத்தின் விரி 

வைச் சொல்லுகின்றேன். வேத 

வியாச மகாமுனிவரிடத்திலே அதர் 

வணவேத மோதின ௬மக்து வென்னு 

முனிவர் அ௮வ்வதர்வண வேதத்தைத் 

தம்முடைய சீஷவரான கபந்த ரென்ப 

வருக்குக் கொடுத்தார். அந்தக் SUBS 

முனியும் ௮வ்வேதத்தை இரண்டு பிரி 
வாக்க தேவதரிசா், பத்தியா என்கிற 

சீஷருக்குக் கொடுத்தார். ௮ந்தத் தேவ 

தரிசருக்கு மேதன், பிரமபலி, ௪வுல்கா 

யனி, பிப்பலாதன் என்று நால்வர் 

மாணாக்கரிருந்தார்கள். ௮வர்கள் தேவ 
தரிசர் செய்த நான்கு. சங்கிதைகளைய 

முறையே யோதினார்கள், பத்தியருக் 

கும் ஜாபாலி, குழுதாதி, சவுனகர் 

என்று மூவர் மாணாக்க ரிருந்தார்கள், 

, அவர்கள் தங்குரு பிரித்த மூன்று
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சங்கிதைகளையும் ௮கேக சங்இதைக 
ளாகச் செய்தார்கள். அந்தச் சவுனக 
ரென்பவர் தம்முடைய சங்கதையை 
இரண்டாக, பப்புரு வென்பவருக்கு 
ஒன்றும், சைநஈதவரென்பவருக்கு மற் 
ரஜொன்றுமாகக் கொடுத்தார். அந்தச் 
சைந்தவருடைய இஷ்யரான முஞ்சி 
கேச ரென்பவர் தரம் பெற்ற சங் 
இசையை இரண்டாகப் பிரித்தார். 
அந்தச் ௪ங்கிதைகளிலே முக்கியமான 
பரகங்கள் ஐது. ௮வையரவன நக்ஷ 
த்திர கல்ப்பம், வேத கல்ப்பம், சங் 

இதா கல்ப்பம், 
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நக்ஷத்திர கல்ப்பமாவது நக்ஷத்தராதஇ 
களுடைய சொருபகுணாஇகளை விவ 

ரிப்பது. வேத கல்ப்பமாவது பிரமத் 

துவ முதலான புரோ௫த காரியங் 
"களைத் தெரிவிப்பது, 
. மாவது: மந்திரங்களின் ஏற்பரட்டை 

ஆங்கர௪ கல்ப்பம், 

கல்ப்பம் என்பவைகளாம். 

சங்கதொ கல்ப்ப 

யுணாத்துவது. ஆங்கிரச கல்ப்பமா 
வது ஸ்தம்பன மோஹன மாரரணாதி 
களான அபிசாரங்களைக் காட்டுவது. 
சாந்தி கல்ப்பமாவது யானை குதிரை 
மூதலானவைகளைப்பற்றிய பதினெட் 
டுச் சாந்திகளை விதிப்பது, அதர்வண 
வேதத்திலே இவைதாம் இரேஷ்ட 
மானவைகள்., இவ்வாறு நான்கு 

வேதங்களின் விகற்பங்களை யெல்லாம் 

அறிவித்தேன். 

இனிப் புராண வரலா கேளும்: 
புராணமென்பஅ சரஸ்இரங்களுக்கெல் 
லாம் முதன்மையான து. அது இருத 
யுகத்தில் பிரமாவினல் நூறுகோடி. 
இரந்த விஸ்தாரமாய்ச் செய்யப்பட் 
டுப் பிராம்மம் என்கிற பெயருடைய 
தாய் ஒன்றேயா யிருந்தது, பின்பு 
திரேதாயுகத்திலே அதை ரிஷிகள் நூற் 
௮ப் பதினெட்டுச் சங்கிதைகளோடு 

கூடின பதினெட்டுப் பிரிவுள்ளதாய்க் 

கோடி. இரந்த விஸ்தாரமாய்ச் செய் 

தார்கள், பிற்பாடு வேதவியாசர் 

துவாபரயுகத்தின் கடைசியிலே ௮ந் 
தப் புரணங்களின் சாரங்களை யெடு 

தீது நரன்கு ல:்ஷ இரந்த விஸ்தார 

முள்ளதாய்ப் பாரதாதி ஆக்கியொனங் 
களும் ர௬ுபுகிதாக சரித்திராதி உபாக்கி 
யானங்களும், பிருதிவி சதை பிதுரு 
இதை முதலான காதைகளும், வராக 

கல்ப்பாதி கல்ப்ப நிர்ணயங்களும் 
சிருஷ்டி மனுவந்தரா தகளும், வமிச 
வமிசானு சரித்திர.வ்களும் விளங்கும் 
படி. பதினெட்டுப் புராணசங்்இதை 

களைச் செய்து, தம்முடைய இஷ்ய 

ரான ரேரமஹர்ஷண ரென்கிறவ 
GER euGsFsaqer. அந்த 
ரோமஹர்ஷணருக்கு ௬மதி, அக்னி 
வர்ச்சன், மித்தராயு, சாம்சபாயனன், 
அடருதவிரணன், சாவர்ணி என்று 

ஆ௮ு ஷ்யரிருந்தார்கள். அவர்களில் 
அஇருதவிரணரும், சாவரா்ணியும், சாம் 
சபாயனரும், வியாசகிருதமான புரா 
ணசங்கிதையைப் பற்றித் தாங்களும் 

சில செய்தார்கள். 
இவற்றிற்கு மூலமாய் ரோமஹர்ஷண 

ராலே ஒரு சங்கிதை செய்யப்பட் 
டிருந்தது. இக்கான்டுின் சாரத்தைக் 
கொண்டுதான் இந்தப் புராணத்தை 

நான் செய்தேன். 

சங்கிதைகள் 

எல்லாப் புராணங்களுக்கும் முதன் 
மையாயிருந்தது பிரரம்ம புராணம், 
அதுமுதலாகப் பதினெட்டுப் புரா 
ணங்க ஞண்டென்று புரரணமறிந்த 
ar சொல்லுகனைருர்கள். அவை 
யரவன பிராம்மம், பாத்துமம், வைஷ் 
ணவம், சைவம், பாகவதம், ors Susp, 
மார்க்சகண்டேயம், ஆக்கினேயம், 
பவுஷ்யத்து, லிவ் 
கம், வாராகம், ஸ்காந்தம், வாமனம், 
கவுரமம், மாச்சியம், காருடம், பிர 

பிரமகைவர்த்தம்,
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மாண்டம் crenBpy GeoaGuwusrs. 

அவற்றின் முறையும் இதுவே. இப் 
- பூராணங்களெல்லாம் சிருஷ்டி, சங்கா 

ரம், வமிசங்கள், மனுவந்தரங்கள், 

வமிசங்களின் சரித்திரம் 

இவற்றைத் தெரிவிக்கின்றன. 

என்கிற 

ஓ மயித்திரேயரே ! 

இப்போது சொல்லிக்கொண்டு வரு 

வது பாதீதும புராணத்திற்குப் யிற் 
படச் சொல்லிய விஷ்ணுபுராணமாம். 

இது புராணவரிசையில் மூன்றாவதாம். 
எல்லாப் புராணங்களிலுஞ் சொல்லப் 

படுகிற சிருட்டி. மூதலூனவைகளிலே 

ஸ்ரீவிஷ்ணுவே காத்துருத்துவாதி தரு 
மல்களைக் கொண்டு சொல்லப்படு 

உமக்கு நான் 

Bayt. 

ஆத்மகோடிகள் அ௮றியவேண்டி௰ 

சகல தருமங்களையும் பிரதிபாதிக்கன்ற 

சரஸ்திரங்களாவன முன் சொல்லப் 

பட்ட இருக்கு முதலான வேதங்கள் 

நான்கும், அவற்றின் ௮ங்கங்களாகிய 

சிக்ஷ, வியாகரணம், சந்தம், நிருத் 

தம், சோதிடம், கல்ப்பம் என்த 

ஆறும், மீமாஞ்சையும், நியாய நூலும், 

இதிகாச புராணங்களும், தரும சாஸ் 

ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணம் 

யும் ஆயாரவேதம் என்கிற வைத்திய 

சாஸ்திரமும், தனுரவேத மென்ற 

ஆயுதசாஸ்திரமும், காந்தருவ மென் 

இற சங்கேத சாஸ்திரமும், அர்த்தசாஸ் 

திர மென்கிற இராஜநீதி சாஸ்திரமும் 

உபவிததைகளென்று சொல்லப்படும். 

ஆகப் பதினெட்டு வித்தைகளுண் 

டென்பார்கள். இந்தச் சாஸ்திரங் 
களைப் பிரவர்த்திப்பித்தவாகள், பிரம 

ரிஷிகளென்றும் தேவரிஷிகளென்றும் 

சாஜரிஷிகளென்றும் மூன்று வகுப் 

புள்ள ரிஷிகளேயாம். 

ஓ மயித்திரேயரே| நீர் Peau 

படி. மூலசாகைகளையும், சாகைகளின் 

பிரிவுகளையும், அவற்றின் கா்த்தாக்களை 

யும், ௮வை பிரிவதன் காரணத்தையும் 

உமக்குத் தெரியச் சொன்னேன். 

சகல மனுவந்தரத்திலேயும் இப்படி. 

சாகைகளின் பிரிவு சமானந்தான், 

ஆதியில் பிரமாவினாலே ௮றியப்பட்ட 

வேதமானது நித்தியமேயரம், ஆத 

லின் இச்சாகைகளெல்லாம் அவற்றின் 

* இப்படி. 
வேதசம்பந்தமான சகலமுஞ் சொன் 

னேனே, இனி கான் உமக்குச் சொல் 

விகற்பங்களென்றறியும், 

திரங்களும் ஆய இப்பதினன்கு | லக்கடவது என்னை? கேட்பீராக 
மாம். இவைகளுக்கு வித்தியா ஸ்தா | வென்று பராசரர் திருவாய்மலாந் 

னங்க ளென்றும் பெயர். அன்றி ! தருளினார். 

ஆறமத்தியாயம் ழற்றிற்று, 

ல் ஹூ... 

  

* புராணமென்பது ஆதியில் ஒன்றாயிருர்து பின்பு பலராலே பலபிரிவாகச் செய் 
- யப்பட்டபடியால் ஒவ்வொரு புராணத்துக்கும் ஈர்நான்கு சங்கதைகளும் ஸ்ரீவிஷ்ணு 
ு.ராணத்துச்கு மாத்திரம் தறுசங்கிசைகஞ் முண்டென்று தெரிர்து சொள்ளும்கள்,
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wi Delay சம்வாதம் 

  

மயித்திரேயர் குருவை நோக்க) ! 
1: ஆசாரியரே| அடியேன் வினாவிய 
தெல்லாம் அருளிச்செய்யக் கேட் 
டறிர்தேன். இன்னுமொரு விஷய 

மிருக்கன்றது. ௮தை அடியேனுக்கு 

௮ருளிச்செய்யவேண்டும். அதரவது 

சப்த்தத் துவிபங்களும் பாதாளங் 

களும் மேலேழுலோகங்களு மடக்க 

யிருக்கின்ற இந்தப் பிரமாண்டத்துக் 

குள்ளே, ஸ்தூலங்களும் சூக்ஷ-ஈமங் 

களும் சூக்ஷுமத்திற் சூக்ஷுமங்க 
ளும் ஸ்தூலங்களில் ஸ் தூலங்களுமான 

௮கேக பிராணிகள் வாசஞ் செய்கன் 

ட றன... இத்தனை பெரிய பிரமாண்டத் 

அதுக்குள்ளே அங்குலத்தி லெட்டி 

லொருபவ் இடமானாலும் பிராணிகளில் 

லாததில்லையே. இந்தப் பிராணிகளெல்் 

லாம் கர்ம பந்தத்தினலே இங்கே 

பிறந்து ஆயுளின் முடிவிலே இயம 
DEG வசப்பட்டவர்களாய், அவனா 

லே நியமிக்கப்பட்ட ௮ந்தந்த யாதனை 

களை அனுபவித்து, ௮வ் யாதனாகரலந் 

தீர்ந்தபின்பு தேவாதி யோனிகளிலே 

பிறக்கிறார்களே, இவ்விதமாய் ஜனன 

மரண கிரமத்தில் சுற்றிக்கொண்டே 

யிருக்கறார்க ளென்பதன்றரோ சரஸ் 

திரங்களின் நிச்சயம். இப்படி.ப்பட்ட 

சம்சாரத்திலே சரீரிகள் எந்தக்காரி 

யத்தினாுலே யமனுக்கு வசப்படாமல் 

தப்புவார்கள்? ௮ந்தக் காரியம் இன்ன 

தென்பதுதான் அறிய விரும்புகிறேன். 

அந்தப் பரிசுத்தமான காரியத்தை 

அடியேலுக்கு அருளிச்செய்யவேண் 
டும்” . என்று பிரார்த்திக்க, மகரிஷி 

யருளிச் செய்யலானார். 
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| கொண்டு 

  

கேளும் முனிவரே ! இந்தக் கேள்வி 
யைத்தான் முன்பு ஈகுலன் பீஷ்மரைக் 
கேட்டபோது, ௮வர் ௮ந்த நசூல 
னுக்குச் சொன்னதாவது (சூழச் 
தாய்! களிங்க தேசத்திலிருந்து எனக் 
குச் சிகேகிதரான பிராமணர் ஒருவா் 
வந்திருந்தார். ௮வரை நான் கேட்ட 
வைகளில் எதெது எப்படி. யெப்படி 
யாகுமென்று சொல்லுவரோ அத 
தெல்லாம் அப்படி யப்படியேயாகும். 
HAUT பூர்வஜன்ம ஞானங்களும் 
யோகதிருஷ்டியு மூடையவ sree 
யாலே கான்கேட்டவைகளுக்கு ௮வர் 
சொன்னது ஒருபோதும் பொய்த்த 
தில்லை. wis நம்பிக்கையினாலே ஒரு 
கால் நீ கேட்ட பிரளனெத்தையே ௮வ 
ரை நான் கேட்டேன். ௮ந்த யோ, 
நான்கேட்ட பிரசனத்தைக் குறித்து 
மிகவும் ரகசியமான யமூங்கர சம் 
வாதமொன்று சொன்னார். அதாவது, 
ஒரு காலத்தில் பாசத்தைக் கையி 
லெடுத்துக் கொண்டு பிரரணிகளைக் 

வரும்படி. புறப்பட்ட 
தன் சேவகளை யமதருமராஜனை 
வன் அந்தரங்கத்தி லழைத்து, ஓ 
படனே ! நீ உன்தொழிலை ஈ௩டத்இ 
வருகையில் ஸ்ரீ மதுசூதனனை யார. 
யித்தவரைத் தொடாதே, விட்டு விடு, 
நான் மற்றவர்களுக்குப் பிரபுவே யல் 
லது வைஷ்ணவர்களுக்குப் பிரபுவல் 
லேன். சகல தேவதைகளரலும் ஆரா 
திக்கப்பட்ட எம்பெருமானாலே நான் 
யமனென்று பெயரிடப்பட்டுச் சகல 
பிராணிகளுடைய பாப புண்ணியங் 
களை யாராய்ந்து நடத்தும்படி. நியமிக்
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கப்பட்டேன். ஆனதனாலே அந்த ஸ்ரீ 

ஹரிக்கு வசப்பட்டிருக்கிறேனே யல் 

லது GF 55 I @) யிருக்கிறே னில்லை. 

எனக்கிட்ட அதிகாரத்தில் நான் 

பிச௫னேனேயானால் என்னையும் அந்த 

ஸ்ரீ விஷ்ணு தண்டிப்பார். கடகம் 

மகுடம் குண்டலம் முதலான ௮0கேக 

ஆப ரணங்களிலேயும் காரணமான 

௬வாரண மொன்றே வியாபித்திருப் 

பதுபோலே, ௬ரர் நரர் பச முதலான 

௪கல காரிய வருக்கங்களிலும் அந்த 
ஸ்ரீஹரி யொருவனே வியாரபித்திருக் 

இன்றான். ஆதலால் அவனே சாரவேசு 

வரன். மற்றைத் தேவரெல்லாம் ௮வ 

னுடைய வியாப்த்தியைக் கொண்டு 

அ௮வனிட்ட கட்டளைகளைச் செலுத்தி 

வருகிருர்கள் காற்றினல் களப்பப் 

பட்ட பூமியின் துகள்கள் 2467 9 

றடங்கெயபோது மறுபடியும் பூமியி 

லேயே லயித்அப்போவதுபோலே பக 

வத்சங்கல்ப்பத்தினு லஓுண்டான கூண 

வைஷமியத்தினுலேதோன்றிய ௬ரநரா 

இகளெல்லாம் ௮ந்த கூணவைஷமியம் 

அடங்கனபோது அவ் வெம்பெரு 

மானிடத்திலேயே லயிப்பார்கள். ஓ 

படனே கேள் சகலதேவதைகளாலும் 

அர்ச்சிக்கப்பட்ட திருவடி. த்தாமரைக 

ஞுள்ள அந்த ஸ்ரீ ஹரியை எந்த மனி 

தன் நிருபாதிகமாய்ச் சேவித்துக் 

கொண்டிருக்கின்ரானோ, சகல பாப 

பந்தங்களும் நீவ்கி.பிருக்கிற அந்த மனி 

தனை நீ கண்டபோது, ஆச்௫ியாகுதி 

- செய்யப்பெற்றுச் சொலித்துக்கொண் 

டி.ரரநின்ற அ௮க்கினியைக் கண்டாற் 
போலே தூரத்தில் விட்டோடிப்போ 

- கக்கடவாய் '' என்று கட்டஎாயிடக் 

கேட்டு அந்தக் இங்கரனானவன் தங்க 
எரசனைப் பார்த்து, Sear! 6% 
ஸ்ரீ விஷ்ணுவினுடைய பக்தன் இன்னா 
“னென்று அடியேன் அறிர்து நடப்ப 
தற்காக ௮ந்த மகா புருஷனுடைய 

லக்ஷ்ணங்களைத் தெரிவிக்கவேண்டும்'' 

என்று கேட்க யமன் சொல்லத்தொ 

டங்கனொன். கேளாய் படனே] எவன் 

தன்னுடைய. வர்ணாச்சிரம தருமவ் 

களைப் பகவானுடைய ஆக்கியா கைவ் 

கரியமென்றனு கொண்டு அதினின் 

௮ தவறி ஈநடவாதவனாயும், தன்னு 

டைய மித்திரனிடத்திலும் சத்துருவி 

னிடத்திலும் பக்ஷபாதமின்றிச் : ௪ம 

புத்தியுள்ளவனாயும், ஒரு பொருளையுமப 

கரியாதவனாயும், ஒருயிரையுங் கொல் 

லாதவனாயு மிருக்கிழுனோ, மிகவும் பரி 

சத்தமான இருதயமுள்ள அந்தப் புரு 

ஷுனை ஸ்ரீ விஷ்ணு பக்தனென் றிந்து 

கொள். பரிசுத்தஞானமுடைய எவன் 
இத்தமானது கலி சம்பந்தமான ராகத் 

துவேஷாதி மலங்களாலே அழுக்கடை 

யாமல் எப்போதும் ஸ்ரீமந்நாராயணன் 

உள்ளே வாசஞ் செய்யப்பெற்று 

விளங்குமோ அந்த மனுஷ்பனை. ஸ்ரீ 

ஜஞர்த்தனனுடைய பரமபத்தனென் 

றறிர்துகொள். அன்பருடைய இரு 

தீய கமலத்தில் படி.க மலைபோலே ஸ்ரீ 

பகவான் நிர்மலனாய் எழுக்தருளியிருக் 

கையில் மாச்சரிய முதலான தோஷப் 

கள் குளிர்ச்சியான சந்திரனுடைய 

கிரணங்கள் சூழ்க்திருக்கு மிடத்திலே 

அக்கினியின் கரந்திமகமை போலத் 

தலையெடுக்க மாட்டா தாகையால், 

எவன இருதயத்தில் ஸ்ரீ வாசுதேவன் 

எழுக்தருளியிருப்பனோ ௮ச்தப்புருஷன் 
நிர்மல புத்தியுடையனாகவும், மாச்சரிய 

முதலிய தோஷ மில்லாதவனாகவும், 

மிகவுஞ் சாக்தனாகவும், 

ஒழுக்க முன்ளவனாகவும் ௪கல பிராணி 

களுக்கும் மித்திரனாகவும் இனிப்பாயு 

மிதமாயும் பேசுகறவஞாகவும் கருவம் 

சுத்தமான 

வஞ்சனை யில்லாதவனாகவும் விளங்கு 
வரன். ௮நீத அனாதியான பகவான் 
எவனுடைய இருதயத்திலே எழுச் 

தீருளி யிருக்கிருனோ ௮வன், இளமை
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யான தேமாமரமானது தானிருக்குஞ் | வாசஞ் செய்யமாட்டான். எவன் 

செழிப்பினாலேயே. தனக்குள்ளே | நற்புத்தியில்லாதவனாப் பிறருடைய 
யிருக்கிற பூசாரத்தைக் காட்டுவது | செல்வத்தலே பொ௫ுமைப்படுகன்ற 
போலே, உலகத்திலுள்ள எவர்களுக் | வாய், சத்புருஷரைத் தாஷிக்கின் றவ 

கும் சாந்தனாய்ப் பிரசன்ன முகமுடை | னாய், எம்பெருமானை யாராதியாமலும் 
யவனாய்க் காணப்படுவான். அந்த | பாகவத விஷயத்தில் இரவியத்தை 

அவியயனாய் ௮அசாதியான ஸ்ரீ ஹரிபக |) வினியோகப் படுத்தாமலு மிருக்கிறு 

வான் சங்கசக்கரொதி ஆபதசமேதனாப் ! னோ அந்த அதமனுடைய மனதில் ஸ்ரீ 

ஒருவனுடைய இருதயத்தில் வி.ற்றிருப் | ஜனார்த்தனன் எழுநர்தருளமாட்டான். 

பனானால் அந்தப் புருஷனுடைய பாவ | எவன் தன் மித்திரனிடத்திலும், us 

மெல்லாம் சூரியனிருக்கு மிடத்திலே | ௮க்களிடத்திலும், - பெண்டாட்டி 

அந்தகாரம் தலைகாட்ட மாட்டாதது | யிடத்திலும், புத்திரன் புத்திரி தாய் 

போல் பாபவிசைனனை அந்தப் | தந்ைத முதலானவர்க எிடத்திலும் 

பகவானாலே கண்டிக்கப்பட்டுபோம். வஞ்சனை யுள்ளவனாய், பணமே பெரி 

  

இயம நியமாதிகளாலே பாபத்தைக் | தாகப் பேராசை கொண்டிருக்கின் 

கழித்தவர்களாயும், எப்போதும் ஸ்ரீ ருனோ அந்த அதமன் ஸ்ரீ விஷ்ணுபக்த 

அச்சுதனிடத்திலே பற்றிரிற்கின்ற ! னல்லனென்௮ தெரிக்துகொள். ௪ வன் 

சித்தமுள்ளவர்களாயும், மாச்சரியம் 

மதம் முதலான குற்றங்கழிந்தவர்க 

ளாயுமுள்ள புருஷர்களைக் கண்டால், 

அயோக்கியமான நினைப்பும், அயோக் 

கியமான காரியங்களிலேயே சத்தி 

யும், அயோக்கிய சகவாசத்தினாலே 

ஓ படனே! நீ மிகவுக் தூரத்தில் வில ' ஒப்பற்ற மதமும், எப்போதும் பாப 

இப்போய்விடு, எந்தப் புருஷன், யாரு | கருமங்களைச் செய்வதுமா௫க் காலப் 

மில்லாத ஏகாந்த ஸ்தானத்திலே பிறர் | கழிக்கின்றானோ அந்த மனுஷிய மிரு 

பொருளான 'சுவர்ணராகி சொலித் | கத்தை ஸ்ரீ விஷ்ணுபக்த னல்லனென். 

துக் கொண்டிருக்கக் கண்டாலும் | றறிந்துகொள்,” 

அதைத் தஇிருணம்போல் நினைத்துத் ப 
தீண்டாமற் பேரவனோ, மேலும் எம் பரமபுருஷனாயும் பரமேச்சுரனாபு 

பெருமா னொருவனையே யன்றி மற் | மிருக்கற ஸ்ரீ வாசுதேவ னொருவனே 

ஹெதையும் புத்தியிற் பற்றாம லிருப்ப | தாமும் சகல பிரபஞ்சமுமான இரு 

னே, அவனை ஸ்ரீ விஷ்ணு பக்தனென்னு | மேனி யுடையவனா யிருக்கின்ரு 
தெரிர்.தகொள்.” னென்று எவர்களுக்கு ஸ்ரீ அநந்த 

a னிடத்திலே சர்வ வியாபகத்துவ புத்தி 

இனி ஸ்ரீவிஷ்ணு பக்தியில்லாத பாவி | ஸ்திரமா .யிருக்கறதோ;, அப்படிப் 

யினுடைய இலக்கணமுஞ் சொல்லு | பட்ட மகா புருஷரைக் கண்டால் 
கின்றேன் : எவன் பிறர் பொருளை | தாரத்தில் விலகப்போகக் கடவாய், 
ஏவ்விதத்திலாவது அபஹரிக்கறவனா | ஓ கமலஈயன, வாசுதேவ, விஷ்ணுவே) 
யும், உயிர்களைக் கொல்லுகிறவனாயும், | தரணிதர, ௮ச்சுத, சங்கசக்சரபாணி, 
கடினமாகப் பேசுறைவஞனாயும், தீவினை | ந அடியேங்களுக்குச் சரணமாக 
யால் வீணான மதம்பொருர்திச் சித்தங் | வேண்டுமென்று எவர்கள் சொல்லிக் 
கலங்கினவனாயும்  இருக்கன்றானோ | கொண்டே யிருப்பார்களோ அப்ப 
அவனிருதயத்தில் ௮ர்த ஸ்ரீ அநந்தன் | டி.ப்பட்ட மகா பரிசுத்த புருஷரை, 9 
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Ba சிகேக ் வாச்சல்லியத்தினாலே 
அதை கான் உமக்குப் போதித்தேன் 

என்று அந்தக் களிங்கதேசத்துப் 

பிராமணோத்தமர் எனக்குச் சொன்னா 

ரப்பா, கேட்டையோ சூழகந்தாய் | 

இந்தப் பரமரக௫யத்தை கானுனக்குத் 

தெரியச் சொன்னேன். இரத்தச் சம் 

சாரப் பெருங்கடலி லாழ்ந்து கடக் 

இற பிராணிகளுக்கு ஸ்ரீம் சாராயண 

லத்தக்கவனல்லேன்; பதறிச் சென் னைக் காட்டிலுங் கடைத்தேற முபா 

ரூல் அவ் வெம்பெருமானுடைய திரு யம் வேறில்லை. எவன் எம்பெருமா 

வாழிபின் தேஜோ விசேஷத்தினாலே னிடத்திலே ஆத்தும சமர்ப்பணம் 

பதராக்கப்படுவோம். அரத மகரபுரு பண்ணி யிருக்கன்றானோ அவன் இறத் 

ஷன் ஸ்ரீவைகுண்ட திவ்வியலோகத் | இலே யமகிங்கரராலும் காலதண்ட 

அக்கு எழுக்தருளத்தக்கவன். ் மாகிலும் காலபாசமாகிலும் யாதன 

| 
| 

படனே! ரீ கண்ணெடுத்துப் பாராமல் 

தூரமா யோடிப்போ. விகார நாசாதி 

களில்லாமல் சத்தியஞானானந்த மய 

ஞப்ப் பிரகாசிக்கின்ற அந்த எம்பெரு 

மான் எவனுடைய இருதய கமலத்தில் 

வாசஞ் செய்து கொண்டிருப்பனே) 

௮ந்த மகாபுருவனுடைய கடாக்ஷம் 

பிரஸரிக்கு மிடங்களி லெல்லாம் நீ 

செல்லத்தக்கவனல்லை; நானும் செல் 

னாலே சூரியாதிலோகங்களைப்போலே ஸ்தானங்களாரகிலும் ஒன்றுஞ் செய்ய 

நம்முடைய லோகம் அந்தப் பரம | வல்லவை யல்ல, இதை நீ சன்று 

பாகவதன் பரமபதத்துக்கு எழுந் யறிந்தகொள்”” என்று ஸ்ரீ பீஷ்மர் 

தருளும் வழியாகாமையாலே அவன் | சகுலனுக்குப் போதித்தார். கேட் 

கடாக்ஷத்துக்கும் பாத்திரமன்று” டீரோ மயித்திரேயரே!| நீர் செய்த. 

என்று சூரியகுமாரனான அண — பிரசினத்திற்கு. உத்தரமாக அத்த யம 
தர்மராஜன் தன் சேவகனுக்குக் கட் Bad -. சொன்னேன் . 

டளையிட்டு ஸ்ரீ வைஷ்ணவப் பிரபாவத் அரவம் . ் ஸ் இன்னு 
தைத் தெரிவித்தான். அந்த யமபடன் மேது நான் சொல்ல வேண்டும், 

இந்த ரகசியத்தை எனக்குப் போதித் 

தான், கேளும் பீஷ்மரே உம்மிடத் ! கடவாயாக, 

ஏழாமத்தியாயம் முற்றிற்று, 

F- 

எட்டாம் அத்தியாயம் 

பிராமணா இவரீண தருமம் 

அதைக் கேட்டறிர்து கொள்ளக் 

  

் ஈத வ்ரமி! இக்தச் சம்சாரத்தை | யடைவார்களோே அதையும் ௮றிய 

வெல்ல வேண்டுகறவர் ஸ்ரீ விஷ்ணு | விரும்புசின்றே னாதலால், இவ்விரண் 

பகவானை ஆராதிக்க வேண்டுமென் | டையும் அடியேனுக்கு விளக்கி யருள 

ப்.து சித்தமாயிற்றன்றோ. ௮ந்தலோக | வேண்டும் ” என்று மயித்திரேயர் 

நாதனை ஆராதிக்க வேண்டிய வழி ; பிரார்த்திக்க ஸ்ரீ பராசரப் பிரமரிஷி 

எதுவோ அதையும், அப்படி. யாரா | யருளிச்செய்கின்ரா£:-- 

இக்கப்பட்ட ஸ்ரீ கோவிச்தனிடத்தில் ஒ முனிவரே | நீர் என்னை வினாவிய 

ஆராஇிக்கு மனிதர் எந்தப் பயனை ! .விஷயத்தைத்தான் பூர்வத்தில் சகர
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மகாராஜன் அவரவ மகாரிஷியை 

வினாவினான். அதற்கு. அம்மகாமுனி 

ar கொடுத்த விடையை உமக்குச் 

சொல்லுகின்றேன் கேளும் :--௪கர 
மகாராஜன் பிருகுமகாரிஷியின் சூமார 

ரான அவுர்வமகாமுனிவரைத் தண் 

ஸ்ரீ விஷ்ணுவின் 
ஆராதன சம்பந்தமான கரரியத்தை 

டம் சமாப்பித்து, 

யும், அந்தப்பகவானுடைய ஆராதனத் | 

இல் வரும் பயனையும் வினாவ, அம்முனி 

வர் அருளிச்செய்டுருர் கேள்; “ear 

மகாராஜனே | 

யாராதிக்கிறவன் இந்தப் பூலோக 

சம்பந்தமரன ஐ௬வரிய முதலானவை 

ஸ்ரீமந் நாராயணனை 

களையும், சொர்க்கலோக சம்பந்தமான 

இந்திராதி போகங்களையும், சொர்க் 

கத்தி விருப்பவரும் விரும்பத்தக்க 

சதுூமுகாதி பதங்களையும், எல்லா 
வற்றிற்கும் மேலான மோக்ஷானந் 
தத்தையும் பெறுவான். சுருக்கமாகச் 

சொல்லுகிழமேன், ஆராஇக்கிறவன் 

எதை யெதை எவ்வள வெவ்வளவு 

விரும்புகிருனோ ௮ அற்பமானாலும் 
பெரிதானாலும் ௮தை யதை அவ்வள 

வவ்வளவும் 

மில்லை, 
இக்கும் வகை யெப்படி.யெனில், வர் 
ளாச்சிரமங்களுக்கேற்ற ஒழுக்கமுள் 
ளவனாலேயே அந்தப் பரமபுருஷன் 

பெறுவான், சந்தேக 

* அந்தச் ௬வாமியை ஆரா 

ஆரா இிக்கப்படுவான். இந்தவழியே 

யல்லது வேறுவழி அவ்வெம்பெருமா 

இடைய  திருவுள்ளத்துக்கு உகப் 

பன்று இந்திராதி தேவதாந்தர சம் 
பந்த முடையவைகளாய்த் தோன்று 

இற சகல யபாகங்களினாலேயும் எவனும் 

அவ்வெம்பெருமானையே பஜிக்கிருன், 

அப்படியே எந்த மந்திரங்களை ஜபித் 

தாலும் அவனையே ஜபிக்கிறான். இப் 

படியே அ௮ன்னியரை இம்சை செய் 

தாலும் அவனையே இமி௫த்தவனாகி 

(gor. எனெனில், அந்த எம்பெரு . 

மான அந்தந்தத் தேவதைகள் முத 

லான சகலத்திலேயும் வியாபித்து #96 

தந்த ரூபமாய் விளங்குகிறதினாலே 

யென்றறி. ஆதலால் எவனும் தனக் 

குள்ள வாணாச்சிரமங்களுக்குரிய நல் 

லொழுக்கமுடையவனா யிருக்தே Hb 

தச் சுவாமியை ஆரா இக்கவேண்டும். 

பிராமணனானாலும் க்ஷத்திரியனானாலும் 

வைகிய னானாலும் சூத்திர னனைலும் 

தனக்குரிய தருமத்தோடு எம்பெரு . 

மானை யாராதிக்கவேண்டுமே யல்லது 

வேறுவிதமா யாராஇத்தல் கூடாது, 

எவன் பிறாமேல் அபவாதஞ் சொல் 

ஓதலும் கோட் சொல்லுதலும் பொய் 

பேசுதலும் பிதர் நடுங்கும்படியாகப் 

பேசுதலுமாகிய குற்றங்களில்லாத 

வனோ அவனாலேதான் எம்பெருமான் 
  

* இவ் வத்தியாயத்திலும் மேலத் தியாயங்களிலுஞ் சொல்லப்பட்ட வர்ணாச்சிரம 
திருமங்களும் Gori gs மலங்களும் கருமிகளுக்கும் ஞானிகளுக்கும் பொதுவா யிருக் 
இன்றன. இவற்றுள் காமியங்கள் தவிர மற்றைச் கருமங்களைப் ப.ரமைசார்இகள் 
பலாபிசர்தியும் கர்.த்துருத்வாதி அபிமானமு மில்லாதே யனுஷ்டிச்சவேண்டும். பரமை 

கார். திகளிலும் பக்தி நிஷ்டருக்கு இச்சருமங்கள் உபாயகோடியிலும் பிரபன்னருக்கு 
சைங்கரியகோடியிலுஞ் சேரும், வைஇச சப்த்தங்களெல்லாம் முக்கியமாய் எம்பெரு 
மானுடைய இருநாமல்களாகையாலே முமுகஷஷுக்சளுக்கு அக்கருமங்கள் நேரே எம் 
பெருமானுடைய தஇிருவா.ராசனங்களேயாம். சர்மிகளுச்கசோ தேவதாந்தரங்களின் 
ஆசாதனங்களாம். அ.த்சேவதார்,ச.ரங்கள் மூலமாய் ஆ.ரா.இிக்சப்பட்டுப் பலப்பிரதசானஞ் 
செய்தருளுகிறவன் ௮வ்வெம்பெருமானே யல்லாமல் வேறன்று, இவ்வர்த்தம் இவ் 
வ்.த்தியர்யங்களிலு மன்றிச் தோதஇகளிலும் SRST ae serrate 
ரூடைய ஸ்ரீ குக்த்திகளிலும் சண்டுகொள்கப



129 ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணம் [மூன்றா 
  

ஆரா திக்கப்படுவன். எவன் பிறர் மனை 

யாரளிடத்திலும் பிறா பொருளிடத்தி 

gb பிறரை யிம்சித்தலிலும் மனம் 

பழற்றாமலிருப்பனோ அப்படி.ப்பட்டவ 

னாலேயே பரமபுருஷன் உகப்பிககப் 

படுவன். எவன் பிராணிகளை அடியா 

மலும் இம்சைப் படுத்தாமலும் கேடு 

நினையாமலு ' மிருப்பனோ அவனாலே 

தான் புருஷோத்தமன் உகப்பிக்கப்படு 

வன்...தேவர் விப்பிரார ஆசாரியர் இவர் 

களுடைய இசளுஷையில் எவன் நிரத 

னாயிருப்பனோ அவனாலேதான் ஸ்ரீயப் 

பதி உவப்பெ.ப்.துவன். எவன் தன்னு 

டைய புத்திர களத்திராதிகளிடத்திலே 

அன்போடு நன்மை நினைப்பதுபோலே 

பிறரிடத்திலும் கிளைத்தி 
ருப்பனோ ௮வனே ஸ்ரீ பகவானுக்கு 

உகப்புண்டாக்க வல்லவன், எவனு 

நன்மை 

டைய .மனம் ராகத்துவேஷாதிகளா 

லே கெட்டுப்போகாம லிருக்குமோ 

அந்தச் சுத்த மனத்தனாலேயே ஸரீகோ 

விந்தன் சர்தோஷிப்பிக்கப்படுவன். ஐ 

ராஜாதி . ராஜனே | வருணாச்சிரமங் 
களில் சாஸ்திரங்களின் லேற்பட்ட 
தீருமங்க ளெவையுண்டோ அவை 

களிற் பிசகாமல் கிற்கிறவன் ஸ்ரீ விஷ் 

ணவை ஆராதிக்க யோக்கெயனல்லது 
வேுவிதமா. யிருப்பவ 

டான் 2... என்று அவுர்வ மகாமுனி 

சொல்லக் கேட்டுச் சகரமகாராஜன், 

-முனீச்தாரே | வாணாச்சிரம தருமங் 

களை அறிய. விரும்புகிறேன் ஆதலால் 

அவைகளை” அடியேனுக்கு அருளிச் 

செய்யவேண்டும் ”' என்று விண்ணப் 

பஞ் செய்ய அந்த ரிஷி அருளிச்செய் 

யத் தொடங்கினார். 

ஞகைமாட் 

அரசனே! பிராமணர் க்ஷத்திரியர் 

வைசியா சூத்திரர் என்கிற நான்கு 

வருணத்தாருடைய தருமங்களையும் 

சொல்லுகிறேன், மனமுற்றுக்கேள்:- |   

பிராமணணனைவன் தானங் கொடுக் 
கவும் யாகங்கள் செய்யவும் 29 

கார முூடையவஞய், வேதாத்தியய 

னம் விடாமற் செய்துகொண்டு, தின 
மும் ஸ்சான தாப்பணாதிகளையும் சிரவு 
தஸ்மாரத்த அக்கினிஹோத்திரங்களை 

யுஞ் செய் துவரவேண்டும். ஜீவனத்தித் 

பிறருக்கு வைதீக கருமவ் 

களைச் செய்வித்தலும், வேதசாஸ்இரங். 

காகப் 

களை யோதுவித்தலும், நியாய வழி 

யிற் சம்பாதித்த பொருளைக்கொண்டு 

பிறா. கொடுக்கிற யோக்கியமான 

தானங்களை யேற்றுக் கொள்ளுதலு 

மாகிய காரியங்களைச் செய்யலாம். 

பிராமணன் . சகல பிராணிகளுக்கும் 

இதமே செய்யவேண்டு மல்லது ஒன் 

அக்கும் அஹிதஞ் செய்யலாகாது. 

ஏனெனில் ௪கல பிராணிகளுக்கும் மித் 

திரனாயிருப்பதே பிராமணனுக்கு மே 

லான பொருளாகும். இத்தன்மைதான் 

அந்தணனென்கிற பெயருக்குக் கார 

ரத்தின த்திலும் 
பருக்காங்கல்லிலும் பிராமணன் சம 

ணம். பிறருடைய 

மான நினைப்புள்ளவனா யிருக்கவேண். 
டும். இருது காலத்திலே தன் பத்தினி 

யோடு சேர்தல் பிராமணனுக்கு நியா 

இனி கூஷத்திரியனும் தன்னிஷ் 
டப்படிப் பிராமணருக்குத் தானங் 

யம், 

கள் கொடுக்கவும் யாகங்கள் செய்ய. 

வும் வேதசாஸ்திரங்களை யோததவும். 

அதிகாரமுள்ளவனா யிருக்கறான். ௮வ 

னுக்கு ஆயுதமெடுத்துச் சேவிப்பதும், 

பூமியைக் காப்பதும் ஜீவனங்கள். 

ஆனாலும் பூமியை ரக்ஷிப்பதே முக்ய 

மாம். ராஜாக்களெல்லாம் பூமியைப் 

பண்ணியே இருத். 

இருத்தியராகிறுர்கள். எனென்றால். 
அத்தேசத்தில் நடக்கற யாகம் தவம் 

மூதலான புண்ணிய கருமங்களிலும் 
அரசனுக்குப் .பங்குண்டா யிருக்கிற 

_தீனு லென்றறி. எந்த ராஜா துட்ட. 

பரிபாலனம்
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ரைச் சிட்சித்துச் சட்டரைப் ufur பொதுவா யிருக்கவேண்டுவ் குணங்க 

லனஞ்செய்து வர்ணாச்சிரம தருமங் | ளாவன, சகல பூதங்களிலும் தயை, 
களை நிலைகிறு;த்துகருனோ அந்த ரரஜா | பொறுமை, கர்வமில்லாமை, சத்தி 
தனக்கு இஷ்டமான புண்ணிய | யம், இத்த, விண்வருத்தமின்மை, மங் 
லோகங்களை யபடைவான். இனி வை ! களச் செய்கை, இனிமையரய்ப் பேசு , 
சியனுக்குப் பிரமதேவன் பசுக்களைப் | தல், சிநேஇக்குவ் குணம், விணாசை 
பரிபாலனஞ் செய்தலும், வர்த்தகஞ் | யின்மை, லோபி யாகாமை, அழுக்கா 
செய்தலும், பயிரசெய்தலுமாகய காரி றின்மை, ஆூய இவைகளேயாம். பிர 
யங்களைச் சவனமாகக் கற்பித்தான். | மசரிய முதலிய ஆச்சிரமங்களுக்கும் 
அவனுக்கும் வேதாத்தியயனமும் | இத் தருமங்களெல்லாம் பொதுவே 
தானமும் யாகமும் செய்ய அதிகார | யாம். ஆனலும் பிராமணாதஇிகளுக்கு 
முண்டு, ௮ண்றிபும் அவன் முக்தினவர் | ஆபத் தருமங்களைச் “சொல்லுகிறேன் 
களைப்போலே நித்திய கைமித்திக கர் | கேள் : பிராமணன் ராஜகருமத்தையும் 
மங்களை அனுஷ்டித்துக் கொண்டும் | க்ஷத்ரியன் வைய கருமத்தை 
வரவேண்டும். சூத்திரனோ முந்தின ! யும் வைசியன் சூத்த கருமத்தையுஞ் 
வர்க்க ஊழியஞ்செய்து பிழைத்தலும் | செய்யலாம். பிராமண க்ஷத்திரிய 
அவர்களுக்குச் சேலபூதனாயிருக்து ரிருவரும் ஒருபோதும் சூத்திரகருமஞ் 
அவரால் ' போஷிக்கப்படுதலும் ௮ல் | செய்யலாகாது. பிராமண  க்ஷத்திரி 
லது சரக்குகளைக் கொண்டு விற்று | யர் சத்தயுடையவரா யிருந்தால் தங் 

_ வரும் பொருளினாுலாவது பிழைத்தலு 

மே கியாயமான ஜீவனமாகக்கொண் 
டி.ருக்கிரான். அன்றியும் அவனுக்கு 

தானங்கொடுக்கவும் பாகயக்யெ வித 
யினாலே :9தரக்கிரியை முதலான கரு | மல் அவனவன் நினைத்தபடி அந்தந்தத் 

கள் கீழோருடைய கருமங்களை விட 

| 

| 
மங்களைச் செய்யவும் அதிகாரமுண்டு. தொழில்களைச் செய்து சாதிசங்கரஞ் 

வேண்டும். ஆபத்திலேயோ சூத்திர 

கருமச் தவிர மற்றைக் கீழ்த்தருமங்க 

ளைச் செய்யலாம். இப்படியேயல்லா 

வேதவேதாங்கங்க ளொழிகர்தவற்றை செய்யலாகாது. ஓ அரசனே! இப் 
யோதலாம், சகல வர்ணத்தாரும் படி. வருணதருமங்களை :யுனக்குத் 

தெரிவித்தேன். இனி ஆச்சிரமதருமங்க 
தங்கள் ஊழியக்காரர் முதலானவா் 
களைப் போஷிப்பதற்காக வேண்டும் 

பொருள்களை நியாயவழியிற் சம்பா 
இக்கலாம். சந்தஇக்காகத் தந்தம் பெண் 
டீரிடத்தில் இருதுகாலங்களிற் சேர 
லாம். எல்லா வருணத்தாருக்கும் 

ளைச் சொல்லுகிறேன், நன்றாய்க் கேட் 

டறிந்துகொள்,” என்று அவுர்வ 

மகா முனிவர் சகர மகாராஜனுக்குச் 

சொன்னார். 

எட்டாமத்தியாயம் மற்றிற்று. 

wy



ஒன்பதாம் அத்தியாயம் 

ஆச் சிரமதருமம் 
—_4——— 

அவரவர் இன்னுஞ் சொல்லுகன் 
றார்; 4 சகரமகாராஜனே! கேள், 

சிறுவனா யிருப்பவன் உபஈயனஞ் 

செய்யப்பெற்று விரத நியமத்தோடு 

வேதங்களையோ தஇிக்கொண்டு குருவின் 

இருகத்தி லிருக்கவேண்டும். Farr 

சார சம்பன்னனாய்க் குருவுக்குப் பணி 

விடை செய்யவேண்டும். விரதானுஷ் 

டான முள்ளவனாப் வேதங்களை யோத 

காலை மாலை யிரண்டி 

அ௮க்இனியையும் 

வேண்டும். 

௮ம் சூரியனையும் 

மனம் பொருந்திப் பூசித்துக்கொண்டு 

குருவந்தனமுஞ் செய்துகொண்டு வர 

வேண்டும். சிஷ்யன் குருகிற்குமள 

வில் தான் நிற்கவும், ௮வர் போகும் 

போது தான் கூடப்போகவும், gar 

மேலே யுட்காரத் தான் கீழே யுட் 

காரவும் வேண்டும். ஒருபோதும் ௮வ 

ருக்கு விரோதமான காரியஞ் செய்தல் 

கூடாது. அவர் ஓதென்று கட்டளை 

யிட்டவுடனே அவர்க்கு ௭ திரிலிருக்.து 

கொண்டு வேறு நினைப்பில்லாமல் 

வேதத்தை யோதி யுணரவேண்டும். 

ஒதினபின் குருவினால் அ௮னுக்கியை 

செய்யப்பெற்று பிக்ையிற் சொண்டு 

வந்த அடிசிலை உண்ணவேண்டும். 

ஆசாரியர் நீராடினபின்பு அந்தத் தீர்த் 

தத்தில் சிஷ்யன் நீராடவேண்டும். 

காலைதோறும் சமித்து தருப்பை முத 

லானவைகளைக் குருவுக்குக் கொணர் 

ந்து கொடுக்கவேண்டும். இவ்வித 

மாய்க் குருவினிடத்தில் ஓதவேண்டிய 
வேதங்களை அர்த்த ஞானம் வருமள 

வும் ஓதியபின்பு ௮வரிடத்திற் கட்டளை 

பெற்றுக் குருவுக்குத் தகதிணை கொடுத் 

துக் இருகஸ்தாச்சிரமத்திற்குப் போக 

வேண்டும்; | 

| 

  

இனிக் இருகஸ்தாச்சரம மென்ற 
இல்லற வொழுக்கஞ் சொல்லுகன் 

றேன் கேள். பிரமசரியத்தைக் கழித்த 

பின் விதிப்படி. ஒரு பெண்ணை விவா 

கஞ்செய்துகொண்டு, தனக்குத்தகுக்த 

காரியத்தினுலே Braue, சம்பா 
இத்து, இல்லற வொழுக்கத்தைச் ௪.தஇ 

யுள்ளமட்டும் நஈடத்திவர வேண்டும். 

பிண்டமிடுதலினா 
௮ம் எள்ளோடுகூடின தண்ணீரினா 

பருவகா லங்களில் 

௮ம் பிதுர்க்களையும், யாகவ்களினாலே 
தேவர்களையும், அன்னங்களினாலே 

அதிநிகளையும்,  வேதாத்தியயனத்தி 
னாலே இருஷிகளையும், சந்ததிபினலே 
பிரமதேவனையும், மேலும் பூதபலி கரு 

மத்திறை பூதங்களையும், வாச்சலிய 

மென்கிற அன்பினாலே சகலலேோகவ் 
திருப்திப் படுத்திக்கொண் 

இப்படி. செய்து 

வருகிற கிருகஸ்தன் தன் ௬ுகருமங்களி 

களையும் 

டி.ருக்கவேண்டும். 

னாலே சம்பாதிக்கப்பட்ட் அக 
புண்ணிய லோகங்களை யடைவான். 

சந்நியாசிகளும் பிரமசாரிகளுமான 

பின்ன போசனர் யாருண்டோ 

அவரெல்லாம் ஒகிருகஸ்தனிடத்திலே 

யே நிலைபெற்றிருக்கின்றார்கள். ஆத 
லால் இவ்வில்லறமானது மேலானதா 

யிருக்கின்றது. அன்றியும் வேதங்களைக் 
கிரகிப்பதற்காகவும் இர்த்த க்ஷேத்திர 

யாத்திரைக்காகவும் பூமியைப் பார்ப் 

பதற்காகவும் பிராமணர் ச௬ுதேசம்விட் 
டுத் திரிந்துகொண் டிருக்இருர்கள். 
சிலர் ஓரிடமென்றில்லாமலும் ஆகார 
மில்லாமலும் அஸ்தமயமாகு மிடமே 
விடாகக்கொண்டு நிற்கிறவர்களாக 
வும் தரிந்துகொண் டிருக்கிறுர்கள். 
இப்படிப்பட்ட ச்கலமர்ன் பேருக்கும்



ஆச்சிரமதருமம் 

இருகஸ்தரே சார்பாகவம் போஷண 
மாகவு மிருக்கிருர்கள். 

ute தேசாந்தரிகள் வருமளவில் நல் 
வரவு கேட்டல் முதலாக இனிமை 
யான வார.த்தைகளைக் இருகஸ்தன் 
பேசி ஆசனம் போசனம் சயனம் முத 
லானவைகளைக் கொடுக்க வேண்டும். 
௮திதியான வன் எவனிட.த் இற்குவந்து 
தன்னாசைகெட்டுத் திரும்பிப் போரு 

னோ அவ்வதிதி அ௮வ்வில்லறத்தானுக் 
கூத் தன் பாவத்தைக் கொடுத்து அவன் 
புண்ணியத்தைச் தான் கொண்டுபோ 
இரான். இல்லறத்தி லிருப்பவனுக்கு 
பிறரை யவமதித்தல், அகங்காரம், டம் 
பம், கொடுத்துவிட்டோமே யென்று 

மனந்தவித்தல், அடித்தல், 
இவை யெல்லாம் 
மாட்டா, இவ்வகையான அர்க்குணவ் 
களில்லாதே ச.ற்குணமுடையவனாய் 
எந்தக் இருகஸ்தன் தனக்ஞூரிய தீருமங் 
களை ஈன்ழுய்ச் செய்து வருகன்றானோ, 
HAT FEN இடையூஅகளினின் ௮ம் 

விடுபட்டு உத்தமமான லோகங்களை 
அடைவான். இப்படிக் கிருகஸ்தாச் 
சிரமத்திலிருந்து செய்யவேண்டுமவை 
களைச் செய்து வயது 'மூதிர்ந்தபோது 
பு.த்திரர்வசத்தில் பத்தினியை ஒப்புவித் 
தாகலும் அவளோடு கூடவாஒலும் 
வனத்திற்குப் போகலாம். 

வைதல், 

மேன்மையாக 

இனி வானப்பிரஸ்த ஆச்சிரம தரு 
மங்களைச் சொல்லுகிறேன். வானப் 
பிரஸ்தனுனவன் இலை கனி கிழங்கு 
களைப் புசத்துக்கொண்டு, மயிர் தாடி, 
சடைகளைத் தரித்தவனாய், எல்லாப் 
பொருள்களிலும் பற்றற்று, முனியாய் 
அக்காட்டில் தரையிற் படுத்துக்கொள் 
ளவேண்டும். முூனியானவன் தோலை 
யாலும், சாணற்புல் மரவுரி முதலான 
வைகளையாடிலும் உடுக்க வேண்டும், 

. முச்சந்திகளிலும் நீராடவேண்டும், 
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185. 

| இவ் வானப்பிரஸ்தனுக்குத் தேவதாரா 

அப்படிப் | தனமும் ஹோமமும் தம்மிடம் வருமவ | 
ரைப் பூசிப்பதும் பிகைையிடுவதும் முக். 

கியமான காரியங்கள். ஓ ௮ரசனே! : 
| முனியானவன் அப்பியஞ்சனஞ் செய் 
துகொள்ள வேண்டின் காட்டெண்: 
ணெயினத் செய்துகொள்வதே தகும். 
தவஞ்செய்தலும் குளிர் வெப்ப முத. 
லானவற்றைப் பொறுத்தலும் முனிக் 
குச் சிறப்பான தருமங்கள். இவ்வாறு 

வானப்பிரஸ்த தருமத்தை எந்த முனி 
வன் சரியாய் அனுஷ்டிப்பானோ, 
அவன் தேோரஷங்களை யெல்லாம் ௮௧. 
கனி தூப்பதுபோலே தூத்து நிலை 
பெற்ற லோகங்களையுஞ் ஐஜயிப்பான். . 

நான்காவது சந்நியா௫க்கு உரிய 
ஆச்சிரம மென்ன சொல்வார்கள், ' 
எவன் புத்திர களத்திரா இகளிலும் 
பொருள் முதலானவைகளிலும் மனப் 
பற்றில்லாதவனே, ௮வன் நான்காவ 
தாச்சரமத்திற் பிரவே௫க்கவேண்டும். 
இப்படி. காமக்குரோத மாச்சரியாதிக 
ளில்லாமல் சந்நியாசம் பெற்றுத் தரு 
மாத்த காமங்களுக் குரிய சகல யத் 
தினங்களையும் விட்டுப் பிரமஞான 
நிஷ்டை செய்து வரவேண்டும். ob 
தச் சந்நியாச சத்துரு மித்திரர்களிடத் 
தில் ஒரேவிதமானவனாய் மித்இரபாவ 
மாயிருக்.த, மிருகம் பக்ஷி மூதலான 
சகலத்துக்கும் வாக்கு மன௬ கரயம் 
என்கிற மூன்றினாலும் தரோகஞ் 
செய்யா திருக்கவேண்டும். புத்தராஇ- 
சம்பந்தங்களையும் விடவேண்டும். இரா 

மத்தில் ஒரு ராத்திரியும், பட்டணத் 
-தில் ஜந்திராத்திரியும், - இப்படியாக 
இடத்துக்குத் தகுந்தபடி. UTE Ch 

செய் தகொண்டு ஒருவருடைய துவே 
ஷமரீவது சிகேகமாவது வராமலிருக் 
கும்படி நடக்கவேண்டும். யஇதயான 
வன்) விட்டாரெல்லாம் பு௫த்திருக்
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5 கரலம்பார்த்துச் சாதிகுலாசாரவ் | வந்த ஹவிசகளை விதிப்படி. ஹோமஞ் 
ரிலே சிறக்தவர்களுடைய மாளி | செய்து வருவனாகில் அவன் அக்கினி 

கைக்குப் பிக்ஷைக்காகப் போகலாம். । சயனஞ் செய்தவர்க எடையும்படி. 

யதி, காம: சூரோத லோப மத யான லோகங்களை யடைவான். இது 

மோகங்களை விட்டு, ஒன்றிலும் எனத ! 

என்னு மபிமான மில்லாதவனா யிருக்க | விசேஷ சந்நியாகிக். இரமங் கேள் 2 | 
வேண்டும். எந்த யதி சகல பூதங்களுக் | எவன் நன்முய் நிச்சயிக்கப்பட்ட 

சாதாரண சந்நியரசிகளைக் சூறித்தது. 

சூம் அபயல் கொடுத்துச் சஞ்சரிக்க । புத்தியுள்ளவனாப்ப் பரிசத்தனாப் மோ 
(GCE அவனுக்குச் சகல பூதங்களி | க்ஷா£ச் சரமமாகய இந்தச் சந்கியா 
னின்றும் பயமில்லை. இப்படிப் பிரா ; 

சத்தை விதிப்படி ஆசரிக்கறானோ 

அவன் எரிகரும்பில்லாத அக்னி 
மணன் சந்நியாசியாகித் தன்னுடைய 

அக்இினிஹோத்திரத்தைத் தன் சரீ 

ரத்தி லிருக்கச்செய்து சரீரத்தி லிருக் 

| 

யைப்போல மிகவுஞ் சரந்தமான 

இற அ௮க்ூனியைக் சூறித் தத் தன்முக | சோதியாய் விளங்குகிற பிரமலோ 

மாகிய குண்டலத்திலே பிக்ஷையினால் ! கத்தை யடைவான். 

ஒன்பதாமத்தியாயம் முற்றிற்று, 

அ 

பத்தாம் அத்தியாமம் 

* ஷோடசக் கிரியைகள் 

- ole — 

சகரமகாராஜன் வினாவகருன் : |! “oe oreGor! & Carte தீருமங்க 
6 ஒ ௮வுர்வ மகாமுனிவரே | வர்ணாச் ! எச் சொல்லுகிறேன், ' கவனித்துக்: 
சிரம தருமங்களை அருளிச்செய்பக் ! கேள்: தகப்பண் முந்திக் கர்ப்பாதான 
கேட்டேன். இனிப் புருஷனுக்குச் முூதலானவைகளைச் செய்து பிள்ளை. 
செய்ய வேண்டிய இரியைகளைக் | பிறந்தவுடனே அதற்கு ஜாத கருமா 
கேட்க விரும்புகின்றேன். தேவரீர் | இகளான ௪கல இரியைகளையும் அப்பி 
சகல தருமங்களையு மறிந்தவராகை | யுதயங்களையும் செய்யவேண்டும். பிரா : 
யால் அடியேன் விரும்பியவைகளை | மணர்கள் தேவக்கிரியை யரஇஒலும் . 
அருளிச் செய்யவேண்டும் '” என்று 

பிரார்த்திக்க garar சொல்லத் 
தொடகவ்கஇனார். 

நரந்தீ பிதாரக்கிரியையரகிலும் செய்: 
யும்போத, பிராமணர்களை இரட்டை : 
யாகவும் இழக்குமுகமாகவும் எழுந் 

* ஷோடசக்கிரியைசகளாவன:--கருப்பாதானம், பும்ஸவனம், சீமந்தம், உன்னய 

c
e
e
 

ee
 

னம், விஷ்ணுபலி, ஜாதகர்மம், சாமகரணம், உபநிஷ்்ரமணம், அ௮ன்னபிராசனம், 
சவுளம், உபஈயனம், பிரஜாபச் தியம்; ஸவுமியம், ஆக்னேயம், வைசுவதேவிகசம் என் 
இற கான்குவேத விரதங்கள், விவாகம் என்பவைகளாம். இவை பதினாறும் ஷோடச 
ஸ்ம்ஸ்சாரமென்று சொல்லப்படும்,
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தருளப் பண்ணித் திருப்தியாம்படி, 
அழு செப்விக்கவேண்டும். * ores 
முகர்களான பிதூர்க்களைக் குறித்து 
,தயிர்பவங்கள் இலர்தை இவைக 
ளோடு கலந்த பிண்டங்களைச் சந்தோ 
ஒ.த்தோடு தேவதர்த்தத்தினலேயாஇ 
௮ம் பிராஜாபத்திய தீர்த்தத்தினு லாக 
லும் பிரதகதிணமாய்க் கொடுக்க 
வேண்டும். இப்படியே மற்றும் விருத 

- தகளிலும் செய்யவேண்டும். 
தகப்பன் பத்தாராள் முதலாகச் சாஸ் 
திரங்களிற் சொல்லிய நாட்களிலே 
தகப்பனே அப்பிள்ளைக்குப் பெயரிட 
வேண்டும். அப்பெயர், தன் குலதேவ 
தையின் பெயரையாவது தன் பெரி 
யோருடைய பெயரையாவது மூன் 

னிட்டதாயும், புருஷனுக்குப் புருஷ 
வாசகமாயும், ஸ்திரீக்கு ஸ்திரி வாசக 
மாயும், அர்த்த ஹீனமாகாததாயும், 
வெட்கமுறும்படியாகிலும் அமங்கள 
மாகவாகிலும் அருவருக்கத்தக்க தாக 
வாஇலும் இராததாயும், வழுவல்லாத 
தாயும், சமமான எழுத்துள்ளதாயும், 
மிகரீளாததாயும், மிகக் GMer gsr 
யும், ௮இ கடினாக்ஷர மில்லாததாயும், 
சுகமாயுச்சரிக்கத் தக்கதாயும், கடின 
சந்தியில்லாததாயும், இருக்கவேண் 
டும். அப்பெயரானது பிராமண 
ருகீகூ (சாம) என்கிற சொல்லோடும், 
க்ஷத்திரியருக்கு (வாம) என்ற Gerd 
லோடும், வைசியருக்கு (குப்த) என் 
கிற செரல்லோடும், சூத்திரருக்கு 
(தாச) என்கிற சொல்லோடும் கடை௫ 
யில் கூடியிருக்கவேண்டும். விஷ்ணு 
சாமா, இச்திரவாமா, சந்திர குப்தன், 
ஹரிதாசன், இவ்வாறு கண்டுகொள்க, 

இப்படி ஈரமகரண மானபின்பு 

. நைஷ்டிகப் 

பின்பு . 

  

செய்யப்பெற்று, அக்குமாரன் குருவி 

னிடத்திலிருந்து முன்சொல்லிய விதப் 

படி. வேதசரஸ்திரங்களை ஓதி, குரு 

தக்ஷிணை கொடுத்து, வேதவிரதங்களை ' 

அனுஷ்டித்து, இருகஸ்தாச்சமத்திற் 
போக இச்சிப்பானாகில் விவாகஞ் 

செய்துகொள்ள வேண்டும். அல்லது 

பிரமசாரியாய்க். கால 

அப்படியானால் 

குருவுக்காரஇலும் குரு புத்திராதியர்க் 

காகிலும் பணிவிடை செய்துகொண் 

அல்ல தனக்கு 

இஷ்ட மெப்படியோ அப்படியே 
வானப்பிரஸ்தனா யாகி லும். யதியா 

கிலும் ஆகலாம். 

மோட்டவேண்டும். 

டி. ருக்கவேண்டும். 

விவாகஞ் செய்துகொள்ளும் hag, 
யத்திலே தன்வய அக்கு மூன்றிலொரு 
பங்குக்கு மேற்படாத :வயதுள்ளவ் 

ளாயும், அதிக விஸ்தர்ரமான கூந்த' 
லம் மிகக் குறைவான கூந்தலு மில் 
லாதவளாயும், ௮இக கறுப்பாயரவது 
அதக ப௬மையா யரவதில்லாமல் ஈல்ல 
நிறமுடையவளாயும், அளவுக்கு மேற் 
பட்டவையாயுப் HO Mb Soma ry 
Gara அவயவங்க எில்லாதவளர 

யும், சூத்திராதகளாலே வளர்க்கப் 
படாதவளாயும் இழி குலத்திற் பிற 
வாதவளாயும், உடம்பில் மிகவும் 
மயிர்மொய்த்தவ ளாகாதவளாயும், 
வியாதி யில்லாதவளாயும், grapes 
தனமும் துஷ்டவார்த்தையு மில்லாதவ 
ளாயும், குஷ்ட முதலிய Aur Buyer at 
தாய்தந்தைகளுக்குப் பிறவாதவளர் 
யும், மீசை முதலான புருவ லக்ஷணம் 
'களில்லாதவளாயும், ஆண்பிள்ளையைப் 
போன்ற தோ.ற்றமற்றவளாயும், (கரக் 

உபநிஷ்ஏரமணமுதல் உபநயனமீருக | கர) என்று அழுக்திப் பருத்தகுரலில் 
வுள்ள சம்ஸ்காரங்களைப் பிதாவினால் லாதவளாயும், மெலிவில்லா தவளாயும்) 

* சார்தி-சுபம் 'உச்ஸவம், அதற்குப் பரசானன்ன தேவதைகள். சார்தீமுகர், 
இவர்கள் பிதுர்தேவதைகளிழ் சேர்ர்தவர்கள். ட
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காக்கையின் கத்துதலோ டொத்த । ணஞ் செய்துகொள்ள வேண்டும். 

ar Naver தவளாயும், இனிக் ; மேலும் அந்தப் பெண் தாய்வரிசை 

யில் ஐக்து தலைமுறைக்கும், தகப்பன் 

வரிசையில்: ஏழு தலைமுறைக்கும் உட் 

படாதவளா யிருக்கவேண்டும். இப்ப 

டி.ப்பட்ட கன்னிகையை நியாயமான 

ளும் உயர்ந்து காணப்படும் புறங் |) விதியின்படி. விவாகஞ் செய்துகொள் 

கால்களு மில்லாதவளாயும், சரிக்கு | எவேண்டும். * இந்த விவாகமான த, 

மயிர்ச்செறி வுள்ளவளாயும், வட்டமா 

| 

மளவில் கபோலங்கள் பாழிபோழற் பிராம்மம் தைவம் ஆரிஷம் பிரஜாபத்தி 

யாகிலும் வேறுவிதமாயாகிலும் ௮வ 

லக்ஷணப்படாத தேத்திரங்களுடைய 

வளாயும், மயிர்மொய்த்த கணைக்கால்க 

குழிந்து போகாதவளரயும், உக்கிர | யம் ஆசுரம் aria ராக்சம் 

“மான கரந்தியும் மிக வெண்மையான | பைசாசம் என்று எட்டு வகைப்பட் 

'தகங்களும் மிகச் சிவந்த கண்களும் ! டிருக்கும். இவைகளுக்குள்ளே எந்த 

'மிகப்பெருத்த கைகால்களு மில்லாதவ | வருணத்திற்கு எது தகுமென்று ரிஷி 

சாயும், மிகவுயரமும் மிகக்குறுமையு | கள் விதித்திருக்கறார்களோ அந்த 

மில்லாமல் பனகன asinine putea விவாகமே செய்யவேண்டும். மற்ற 
வளாயும், இரண்டு புருவங்களும் ஒன 

ரோடொன்று . கூடப்பெறுதவளாயும், 

மிகவு மிடைவெளிபுள்ள ப.ற்களில்லா 
தவளாயும், கொடுமையும் பயங்கரமு 

மான தோற்றமில்லாத முகமுடைய 

வளாயுமுள்ள - பெண்ணைக் கலியா 

தைத் தள்ளவேண்டும். இவ்விதமாக 

விவாகஞ்செய்து கொண்டு ௮வளுட 

னேகூட யாதொரு குறைவுமில்லாமல் 

இல்லறம். கடத்திவருவானாயின் வெகு 

பணணான்ண்ணான் பெறுவான். 

பத்தாமத்தியாயம் மற்றிற்று, 

க்சி. 

* பிரரம்மமாவத, வ.ரனை வலுவில் கூப்பிட்டுத் தன் சத்திக்குத் தக்கபடி QOH 

கா.ரஞ்செய்து சன்னிகையைக் கொடுப்பது. தைவமாவது, யாகஞ்செய்தற்கு ரத்து 

விச்சா யிருந்தவனுச்குச் சன்னிகையைச் கொடுப்பது. ஆரிஷமாவது, இரண்டு கோக் 

களைச் பெற்றுக்கொண்டு சன்னிகையைக் கொடுப்பது. பிரஜாபத்தியமாவது, இருவ 

ரும் கூடத் தருமமாசரிக்க வேண்டுமெனச் செய்தது. சு. ரமாவது) பணம் வாங்கிக் 

சொண்டு கன்னிகையைச் கொடுப்பது, காச்தருவமாவது) இருவரும் ஒருமனப்பட்ட, 

போதே சேர்வது. ராகூசமாவது, சண்டையில் வலியே சன்னிகையைச் கொண்டுவந்து 

சலியாணஞ் செய்வது. பைசாசமாவது; மோசஞ்செய்து கன்னிகையைக் சொண்டு 

போறது. இவ்வெட்டு வகையுள் முதனான்கும் பிராமணருக்கு அடுக்கும். காந்தர்வ 

சாக்ஷஸங்களும் ௮.ரசர்ச் கடுக்கும். வைசியருக்கு ஆசுரமும் கூடும், பைசாசம் எவர்க் 

கும் தகுதியன்று. ௮௮ மிசவும் ௮தமமென உணரவேண்டும்.
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ஆத் ன்னிகம் 
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சகரமகாராஜன் ௮அவுர்வரைநோக்கி, பின் தன்னிடத்திற்கு நைரிதி மூலை 
சுவாமி இருகஸ்தன் அனுஷ்டிக்க 

வேண்டிய ' ஈல் லொழுக்கங்களைக் 

கேட்க விரும்புகிறேன்; எப்படிப் 

பட்ட நல்லொழுக்கத்தி லிருப்பவன் 

இம்மை மறுமைகளில் தன்பமடைய 

மாட்டானே அப்படிப்பட்டவைகளை 

அருளிச்செய்ய வேண்டும்” என்ன, 

அம்முனிவர் சொல்லுகிரா்; கேள், 

அரசனே! கல்லொழுக்க முறைமை 

களைச் சொல்லுகிறேன்: நல்லொழுக்க 

முள்ளவனாலே இம்மை மறுமைகள் 

சர திக்கப்படும், (சதி) என்றால் சா.துக் 

கள் என்றருத்தம், ஆதலால் சத்துக்க 

ளாவார் சாதுக்கள்) சாதுக்கள் என் 

பவார் தோஷமில்லாதவர், 
ஞூடைய ஒழுக்கர்தான் சதாசாரம் 

என்னப்படும். இந்தச் சதாசாரத்தைச் 

சொன்னவர்களும் 

அவர்க 

செய்தவர்களும் 

யாரென்றால், சப்தரிஷிகளும் மனுக் 
களும் பிரசாபதிகளுமே. 

புத்திசாலியானவன் பிராம்மமுகூர்த் 

தத்தில் விழித்து எழுக்திருக்து, மனச 
னாலே தருமத்தையும் அதனோடு விரோ 
தப்படாத அர்த்தத்தையும். .ந்இக்க 
வேண்டும். இவ்விரண்டிற்கும் யர 
தொரு விரோதமு முண்டாக்காத 
காமத்தையும் சந்திக்கலாம். இவற்றை | 
யிப்படிச் சிர்இப்பதனாலே இம்மை 
மறுமைகளின் பிரயோசனம் கெடாம 

லிருக்கும். தரும விரோதிகளான 
அர்த்த காமங்களை விடவேண்டும். 
தருமமானாலும் பின்பு சுகத்தை யுண் 
டாக்கமாட்டாத்தாயும் லோகவிரோத 
மாயு மிருக்குமானால் ௮தையும் விட 
வேண்டும், இப்படிச் சிர்தித்தெழுர்த 

  

  
| 

யிலே அம்புபாயுமவ்வளவு தார)த்திற்கு 
அப்புறமேபோய் ஜலமலாதிகளை விட 

வேண்டும். விட்டினிடத்தில் கால் 

கழுவுதல் முதலான அசுத்த காரியங் 

களைச் செய்யலாகாது. தன்னிழல் 

மரத்துகிழல் ப௬ சூரியன் அக்கினி 

காற்று பெரியோர் முதலானவர்கள் 

ஆய இவைகளுக்கு எதிராயிருக்து 

மலமூத்திரங்களை விடலாகாது, உழுத 

நிலத்திலும் பயிர் நடுவிலும் ப௬க்க 

ளிருக்குமிடத்திலும் ஜனசமூகத்திலும் 

வழியிலும் ஆறு முதலானவற்றின் 

கரைகளிலும் தண்ணீரிலும் மயானத் 
திலும் இப்படிப்பட்ட இடங்களில் 
மல மூத்திராதிகளை விடலாகாது. 

அன்றியும் யக்கியோப விதத்தைக் 

காதில் ௬ற்றிக்கொண்டு வஸ்திரத்தி 
னால் தலையை மூடிக்கொண்டு பகலில் 
வடக்கு முகமாயும் இரவில் தெற்கு 
மூகமாயு மிருந்து ஜலாதிகளை விட 

வேண்டும். இப்படி செய்யச் சங் 
கடமிருக்குமாயின் தஞுந்தபடி. செய்ய 
லாம், ௮ந்த இடங்களில் நெடும்போ 
திராமலும் ஒன்றும் பேசாமலும் காரி 
us தீரந்தவுடனே செத்தைகளினாலே 
௮வ்விடதீதை மறைத்து வரவேண் 
டும், பின்பு புற்றுமண் பெருச்சாளி 
தோண்டித்தள்ளின மண் தண்ணீருக் 
குள்ளிருக்கறமண் சவ௪ஞ்செய்து 
மிகுந்தமண் அசத்த ழ்மியிலிருக்கற 
மண் மிகச்சிறிய பூச்சிகளோடுகூடிய 

மண் கலப்பையினால் இளப்பப்பட்ட . 
மண் யெ இவைகளை விட்டு வேறு 
மண் கொணர்ந்து, முந்தி அ௮சுத்தத் 
இன் மாற்றமும் பற்று மறும்படியான 
சவுசஞ்செய்து) பிந்திச் ௬த்திக்காக
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இலில்கத்தி லொருதரமும், அபானத் | சளுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் பிதர்க்களுக் 

தில் மூன்றுதரமும், இடக்கையில் பத் கும் அவரவர் தீர்த்தத்தனாலே விதப் 

அத்தரமும், மறுபடி. இரண்டு கைகளி | படி. தாரப்பணஞ் செய்யவேண்டும். 

அம் ஏழுதரமும் மண்ணிட்டுச் சுத்த | 

மான நீரினாற் கழுவிக் கை கால்களைக் | மேலும் பிதர்க்கள், பிதாமகர், பிர 

கழுவிக்கொண்டு, சுத்தமாயும் ௮௬ | பிதாமகா, மாதாமகர், மாதுருபிதாம 

கர், மாதுருப் பிரபிதாமகர் என்கிற 

இவர்களுக்குத் தாப்பணஞ் செய்ய 

ஞலே மும்முறை ஆசமனஞ் செய்து, | வேண்டும். காமிபமாய் மாதா, மாதா 

வாய் துடைத்தல் சிரசில் புரோ | மக, ௮வளுடையதாய், குருபத்தினி, 

தீதமான கந்த சம்பந்தமில்லாததாயும் | 

| கித்தல் இருதய முதலான அவங்கள் குரு, அம்மான் முதலானவர்கள், 

குமிழி இளம்பாததாயுமுள்ள ஜலத்தி 

களைத் தொடுதல் முதலிய செய்கைகளை | இஷ்டமான மித்திரன், ௮ரசன், இவர் 

விதிப்படி. செய்து, பின்பு அகமர்வண | களுக்கும் பிரீதியுண்டாகும்படி. தரப் 

சூத்த முதலான மந்திரங்களை யுச் ! பணஞ்செய்யலாம். அப்போது ஜபிக்க 

சரித்தக்கொண்டே நீராடிச் சந்தியா 
வந்தன முதலான கிரியைகளை விதிப் 

வேண்டிய தென்னவெனில், *(தேவா 

சர யக்ஷ நரக கந்தருவ ராகூசபிசாச 

படி. அனுஷ்டிக்கவேண்டும். பின்பு | குஹ்யக சித்த கூச்மாண்ட தருக்க 

மயிராற்றி அலங்கரித்தல் முதலான ; ளும் ஜலம் பூமி காற்று இவைகளைப் 
பற்றிய செந்துக்களும் என்னால். கொ: 

டுக்கப்பட்ட இத்தண்ணீரினால் திருப்தி 

யடையவேண்டும். நரகங்களில் பல 

மங்கள வியாபாரங்களைச் செய்துகொ 

ண்டு, தனக்கு விதித்திருக்கிற வகை 

wre இரவிய சம்பாதனஞ் செய்ய |) 

வேண்டும். சோமசம்ஸ்தைகள், ஹவிஸ் | யாதனைகளி லிருக்கிறவர்களுக்குச் 
சோர்வு நீங்கும்பொருட்டு இத்தண் 

ணீரை யான் விடுகின்றேன். எனக்குப். 

ஸம்ஸ்தைகள், பாகஸம்ஸ்தைகள் என் 

௮ சொல்லப்பட்ட யாகங்களைல்லரம் 

இரவியங்களைக் கொண்டே செய்ய | பந்துக்களா யிருப்பவர்களுக்கும் பந். 

அவாரகாதவர்களுக்கும் ஜன்மாந்தரத் 

தில் ப்துக்களா யிருக்தவர்களுக்கும் 

என்னிடத்தில் தண்ணீரை வேண்டு. 

வேண்டியவைக ளாகையால் பிரராம 

ணன் 'தனத்தைச் சம்பாதிக்கவேண் 

டும். நியாய வகையினாலே தனத்தைச் 

சம்பாதிக்கு முயற்சிசெய்துகொண்டு, | கிறவர்களுக்கும் எங்கேயாவது பச 

தாகங்களினால் வருந்தியிருக்கறவர். 

களுக்கும் கான் விடுகிற இந்த எள்ளுச். 

தண்ணீரும் திருப்தியை யுண்டாக்கக் 

ரீராடவேண்டும். எப்போதும் நதிகள், 

நதங்கள், தடாகங்கள், தேவகாதங் 

Sac” என்றிப்படி சொல்லித் தாட்: 

பணஞ் செய்யவேண்டும். ௮ரசனே! 

கள் இப்படிப்பட்டவைகளின் தீர்த் 

தங்களிலே நீராடவேண்டும். இவை 

கஇடையாமற்போனால் இணற்றிலிரு | இத: காமிய தர்ப்பணம், இதனால் 

சகல லோகத்துக்கும் பிரீதி யுண்டாக் 

கும். அதனால் மகாபுண்ணியம் இடைக் 
Go. இப்படி. மனப் பூர்வமாய் இரத் 
தையோடு காமிய தர்ப்பணஞ்செய்து; 
பின்பு மாத்தியான்னிகஞ் செய்து; 
((வேதங்களினாலே பிரகாசத்துக்கொ 

ந்து தண்ணீரை யெடுத்துக்கொண்டா 

இலும், அதற்குச் சக்தியில்லாதே போ 

னால் ஒரு பாத்திரத்திற் கொண்டுவந்தா 

இலும் நீராடலாம். இப்படி. நீராடின 
பின் பரிசுத்தமான வஸ்திர முதலான 

| 

மத்தியான்னமானவுடனே மறுபடி. 

வைகளைத். தரித க்கொண்டு தேவதை
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ண்டு CaraeFapasig கர்த்தாவாய் 
மகா சகத்தியுள்ளவராய்க் காமசாகஷி 
யாய் ஸ்ரீ வின்ண் தேஜோமயரரய் 
விளங்குகிற சூரியபகவானுக்கு நமஸ் 
காரம்” என்று சொல்லிச் சூரியரர்க்கி 
யம் விடவேண்டும். 

_ அப்புறம் தன் இருகத்திலிருக்ற 
தேவதா பிம்பத்துக்குத் திருமஞ்சனம் 
திருமாலை தூபதீபாதிகள் தளிகைகள் 

, மேதலான வுபசாரங்களினுலே ஆரச 
தனஞ் செய்யவேண்டும் இப்படித் 

தேவாராதனஞ் செய்த பின்பு, பிர 
மரீகுதி முதலாக வை௬வதேவஞ்் 

் செய்து, இரகங்கள் காசியபர் அனுமதி 
இவர்களுக்கு அணன்னபலி யிட்டு, 
அதன் மிகுதியை . பிருத்துவிபர்ச்சனி 

, யர்களுக்காக ஒளபாசன சமீபத்திலிட 
'வேண்டும். பின்பு இருகத்தின் தவாரத் 
தில் தாதாவிதாதாக்களுக்கும், நடுவில் 
பிரமரவுக்கும், நரன்கு இசைகளில் 
இச்தின் யமன் வருணன் சந்திரன் 
என்கற நான்குஇிக்குத் தேவதைகளுக் 
கும், சகல இசைகளிலும் வாயுவுக்கும், 
பிரமா அந்தரிக்ஷம் சூரியன் இவர் 
களுக்கும், வடஇழக்கில் தன்வந்தரிக் 
கும் ௮ன்னபலி யிடவேண்டும். 

இப்படி, வைசுவதேவ பூதபலி ௧௬ 
மத்தைச் செய்து விசவதேவர் வி௬வ 
தங்கள் விசவபதி பிதுர்க்கள் யக்ஷ 
இவர்கக£க் குறித்தும் 

பின்பு அன்னத்தை யெடுத்து இருதய 
நில்மையோடு சத்தமான பூமியிலே 
௪கல பூதங்களுக்காகப்போட்டு, (தே 
வதைகள், மனிதர், மிருகங்கள், பற 
வைகள், சித்தர், யக்ஷர், நாகர், தயித். 
Bur, பிரேதங்கள், பிசாசங்கள், மரங் 
கள், எறும்புகள், பூச்சிகள், புழுக்கள் 
மூதலான சகல ஐச் அகளுக்குள்ளும், 
யார் என்னாலே கொடுக்கப்படும் அன். 

War ன்த்தை இச்சிக்கரார்களோ 

பலியிட்டுப். ee
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கஞக்சூம், எவர்களுக்குத் தாய் தந்ைத . 

சுற்.றத்தார் யாருமில்லாமலும் ௮ன். 

னங்கிடையாமலு மிருக்கிறார்களேோ 

அவர்களுக்கும், இதோ இங்கு நான். 

அன்னத்தைக் கொடுத்தேன், இதனா 

லே அவர்கள் திருப்தியடைந்து சுகமா. 

யிருக்கக்கடவர். சகல பூதங்களும் 

கானும் இந்த அன்னமும் எல்லாம் ஸ்ரீ: 

விஷ்ண் ஸ்வளூபமேயல்லது வேறில் 

லாமையாலே சகல பூதங்களுக்கும் 

சரீரமான இர்த அன்னத்தை அ௮வர் 

கள் சவுக்கியத்திற்காக இங்கே இடு 

இழேன். எட்டுவிதமான தேவகணக். 

களும், ஒருவிதமான மனுஷ்யகணமும், 

ஐந்து விதமான திரியக்குக்கணமுமா 

கய .பதினனைகு பூதகணங்களிலுஞ் 

சேர்ந்த சகல.பிராணிகளுக்கும் இருப் 

இக்காக இர்த அன்னத்தை இங்்இட் 

டேன். இதனாலே அவர்களெல்லாம் 

சந்ேதோஷமடையக்கடவர” என்று 

சொல்லித் தரையில் அன்னத்தைப் 

போடவேண்டும். இருகஸ்தனல்லவோ 

எல்லாருக்கும் ஆதாரமா யிருக் 

கன்ருன். 

பின்பு நாய் சண்டாளன் பக்ஷிகள் 

இவைகளுக்காகவும், பதிதர்களானா; 

௮ம் புத்திரில்லாம லிருக்இறவர் 
யாருண்டோ அவர்களுக்கரகவும், 
நிலத்தில் அன்னத்தைப் போடவேண் 
டும். இப்படி யெல்லாஞ் செய்தபிந் 
பாடு கால் நாழிகையாவது மேலா 
வது அதிதிகளுக்காக எதிர்பார்த்த 
ருந்து, வந்த அ௮திதகளை நல்வரவு 
வினாவுதல் மூதலானவைகளினாலேயும்,. 
காலலம்பத் தண்ணீர் கொடுப்பதின 
லேயும், ஆசனங்கொடுத்து உட்கார 
வைப்பதினாலேயும், அன்போடு அன் 
னமிடுவதினாலேயும், அவர்கள் கேட்ட 
கேள்விகளுக்குப் பிரியமா யுத்தரஞ் 
சொல்வதினாலேயும், போகும்போது
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பின்சென்ன௮ வழி விடுவதினாவேயும், 

சந்தோஷப் படுத்தவேண்டும். சூல 

மும் பெயருக் தெரியாதவனாப், வேறி 

டத்திலிருக் து வந்தவனாய், நியதமா 

யோரூரிலே வாசஞ் செய்யாதவனா 

யிருக்கற அதிதியை ஈனருப்ப் பூசிக்க 

வேண்டும். அன்னிய ே தீசத்திலிருக்து ' 
வந்தவனுய்த் தனக்கு யாதோ ருறவு 

மில்லாதவனாய்த் தரித்திரனா யிருந்து 

போஜனஞ் செய்ய வந்த ௮திதியைப் 

பூசித்துப் போஜனஞ் செய்வியாமல் 

தான் சாரப்பிடுகறவன் sy ewer 
வான். இப்படியாக வந்த ௮அதிதியை 

குூலகோத்திர சாகாஇகளை விசாரியா 

மல் சதுர்முகனைப்போல் பாவித்துப் 

பூசக்கவேண்டும் மேலும் «Gash 

யாய்ப் பஞ்சயக்கெெ பராயணனாய்க் 

குூலகோத்திர ஆசாரங்களிலே தன 

க்கு நன்றாய்த் தெரிந்தவனாயிருக்கிற 

ஒருவனையாகிலும் பிதுருக்களுக்காகப் 

போஜனஞ் செய்விக்க வேண்டும்: 

இதுவுமன்றி உண்டு மிகுந்ததாகாத 

அன்னத்தைக் தனியே யெடுத்து வைத் 

திருந்து, அதை நன்ருப் வேதமோதி 

யிருக்கிற பிராமணனுக்குக் கொடுக்க 

வேண்டும். சக்கியாசி பிரமசாரிகளுக் 

கும் 

குறையாமல் கொடுக்க வேண்டும். 

விபவமிருச்தால் தடையில்லாமல் எவ் 

வளவரகிலும் யாவருக்கும் வேண்டிய 

மட்டும் கொடுக்கலாம். இப்படியாக 

மூன் சொன்னவர்க ஞனள்பட நான்கு 
வகைப்பட்ட அதிதிகளைப் பூசிக்கிற 

வன் ௮திகடினமானபா தகங்களினின் 

௮ம் நீங்குவான். அதிதியானவன் 

எவன் இருகத்துக்கு வந்து தன்னாசை 

ழமூறிர்துபோகிருனோ அந்தக் இருகஸ்த 

னுடைய புண்ணியங்களை யெல்லாம் 

அவ்வதிதி எடுத்துக்கொண்டு, தன் 
பாவங்களை அவனுக்குக் கொடுத்து 

ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணம் 

  

மும்மூன்று கவளங்களுக்குக் | 

[மூன்றா 

னும் இக்திரனும் வசுக்களும் அக்னி 
யும் சூரியனும் ஆய இவர்கள் ௮இ 

இயினிடத்திழ் பிரவே௫த்து, இருகஸ் 

தன் கொடுக்கின்்உ॥ அன்னத்தைப் 

புசக்கிறார்கள். ஆகலாலே ௮இஇபூசை 
செய்ய முயலவேண்டும். எவன் ௮. 

தியைவிட்டு உண்கிருனேு அவன் 

ATU SOS worse pana பாவத் 

தையே யுண்கிழுன். பின்பு புக்ககம் 

போகாத கன்னிகைகளையும் கருப்ப 

வதியையும் இழவா்களையும் பாலகரை 

யும் முந்திப் பு௫க்கும்படி. செய்து பிக் 

தித்தான் புசக்கவேண்டும். இவர்க 

ளெல்லாம் உண்ணாமலிருக்கத் தான் 
முந்தி யுணகிறவன் இங்கே பாவத் 

தையே யுண்டு மரணமடைந்தபின் நர 

கத்துக்குப் போய்ச் சிலேஷ்மத்தை 

யுண்பான். நீராடாமல் உண்பவன் 

மலத்தை யுண் கருன். ஜபஞ் செய்யா 

மல் உண்குறவன் சீ ரத்தங்களை உண் 

Smo. வைசுவதேவாதி சத்தியில் 

லாம லுண்குறவன் மூத்திரத்தை யுண் 

BOB poor. முதலானார்க்கு 

முன் உண்கிறவன் மிருகமலத்தை 

பாலா 

'யுண்டுருன, ஐமஞ் செய்யாமற் புக் 

இறவன் இரிமிகளைப் 

௮திதிகளுக்குக் கொடாமற் பு௫க்கிற 

வன் விஷத்தைப் புசிக்கிரான். 

புசிக்கறொன். 

அரசனே! கேள், கருகஸ்தன் எப் 
படி.ப் புசக்கவேண்டுமோ எப்படிப் 

| புசித்தால் பாபசம்பந்தம் வராமல் இம் 

மையில் ஒப்பில்லாத ஆரோக்கியமும் 

பல விருத்தியும் எ: ௮னிஷ்டசரந்தியும் 

உண்டாகுமோ ௮ம் முழையைச் 

சொல்லுகிழேன், இருகஸ்தன் விதிப் 
படி. ஸ்சானஞ்செய்து, தேவரிஷி பிதா 

தர்ப்பணம் பண்ணி, ஐபத்தையும் 
'ஓமத்தையும் நிறைவேற்றி, சுத்தமான. 
வஸ்திரந்தரித்துக் கொண்டு, ABs 

விட்டுப் போகிறான். தாதாவும் பிரம | சுக்கும் சுரோத்திரியருக்கும் குருமா
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ருக்கும் அடுத்தவர்களுக்குவ் கொடுத் 
துத் தானும் கல்ல கந்தத்தையும் புஷ் 
பத்தையுக் தரித்துக்கொண்டு, A pss 
ரத்தினாதி உத்தமவஸ் துக்களைக் கையில் 

இட்டுக்கொண்டு நிலையுள்ளவளுப்ப் 
பூசிக்க வேண்டும். ஒற்றை வஸ்திர 
முள்ளவஞகைவும், ஈரமான கைகால்க 

ளுள்ளவனாகவும் புசிக்க லாகாது, 
மூக சுத்தியுள்ளவனாகவும் ச௪ந்தோல 
முடையவனாகவுமே யிருந்து பு௫க்க 
வேண்டும். கிழக்கு முகமாகவரஇலும் 
வடக்கு. முகமாகவாகிலும் புரக்க 
வேண்டும். மூலைக் கெதிராய்ப் புஏப்ப 
தம் மனக் கவலையோடு புசப்பதுவ் 
கூடா. மேலும் இறந்ததும் இதமு 

மான ௮னனத்தையே சுத்த இர்த்தத்தி 
“னாலே புரோக்ஷித்துப் புக்க வேண் 

டும். ௮ங்கஹீனர் வியாதி பிடித்தவர் 
முதலானவர் கொண்டுவந்ததும், ௮௬ 
வருப்பா யிருப்பதும், நன்றாய்ச் சம் 
பாரஞ் சேர்த்துப் பாகஞ் செய்யப் 
படாததுமான அன்னத்தைப் YASS 
லாகாது. முக்காலி நாற்காலி முத 

லானவைகளின்மேல் வைத்திருக்கும் 
பாத்திரங்களிலேயும், அசுத்தமான 
தேசங்களிலேயும், சந்தி முதலான 
காலங்களிலேயும், நாகாவித ஜனங்கள் 
சேர்ந்த சங்கத்திலேயும் பேோசனஞ் 
செய்யலாகாது. அக்இனிக்கும் பத் 

திருக் றவர்களுக்கும் 
களுக்கும் இட்டுக் 

ofa sagas சிறந்ததும் சுத்தமு 
மான பாத்திரத்திலே பழையதல்லாத 
யோக்கியமான அன்னத்தை மந்இிரவ் 
களாலே மந்திரித்தப் 
செய்யவேண்டும், 

யோக்கியா் 

கோபதாபாதிக 

போ.ஜனஞ் 

கனிகள் கிழங்கு 
கள் வற்றல்கள், நெல்லி வடக முத 
லான வடகங்கள், இலட்டுவ முத 

லான பணியாரங்கள் தவிர மற்றப் 
பழைய வுணவுகளையும் சாரமற்ற 

வுணவுகளையும் ஒருபோ.திலும் உண்ண 
25 
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லாகாது. மேலும் விவேகமுள்ளவன் 

தேன் கெய் மாவு இவைகளைத் தவிர 
bpp உண்டு மிகுந்தவைகளைய முண் . 
ணலாகாது, உண்கையில் மதுரமான 

வைகளை முதலிலும், புளிப்பு உப்பு 
களை இடையிலும், கைப்பு கார முத 
லானவைகளைக் கடையிலும் உண்ண 

வேண்டும். அன்றியும் முன்னே கீர் 

தீதவைகளையும் பின்பு கடினமானவை 

களையும், மறுபடியும் நீர்த்தவைகளை 

யும் புசிக்கவேண்டும். இப்படி. யுண் 

பதினாலே பலமும் ஆரோக்கியமும் 
குறையமாட்டா. ' போஜனாரம்பத்தில் 

அன்னத்தை நிந்தை செய்யாமலும் 
மவுனத்தோடும் பிராணாதி ஐக்தாகுதி 

களை வெகு கியமமாய்ச் செய்யவேண் 

டும், இவ்விதமாக 

பிட்டு ஆபோசனம் பண்ணிக் கைகளை 

சுத்தி 
செய்துகொண்டு, மறுபடி. யாசமனஞ் 

நன்றாய்ச் சாப் 

oor (GUI 

செய்து, சொஸ்தமும் சாந்தமுமான 

மனதோடு இழக்குமுகமா யாவது 

வடக்கு முகமாயாவது ஆஸனைத்தின் 

மேலுட்கார்க்து, இஷ்டமான... தேவ 

தைகளைச் இர்இக்கவேண்டும். 

அன்றியும் :௮க்ினியானத காற்றி 

னாலே வளர்க்கப்பட்டு ஆகாசத்தனால் 

இடங்கொடுக்கப் பெற்றிருக்கிற ௮ன் 

னத்தைச் சரணஞ்செய்து என் தேகத் 

தைத் திருப்திப்படுத்த) அதனால் எனக் 
குச் சுகமுண்டாகக் கடவது, அன்ன 

மான சீர்ணித்து என் உடற்கூறான 

_ பிருதிவி அப்பு தேயு வாயுக்களுக்குப் 

பலமுண்டாக்க, அதனாலே, எனக்குக் 
குறைவற்ற சுகமுண்டாகக் கடவது) 

' இவ்வன்னமர்னது என்னுடைய பிரா 

ணம் அபானம் வியானம் உதானம் 

ஸமானம் என்கற பஞ்சப் பிராணங் 

களுக்கும் புஷ்டி, யுண்டாக்க எனக்கு 
இடையூ றில்லாத ஈகமுண்டாகக்
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கடவது, உதராக்கினியும் வடவரக் 

இனியும் நான் உண்ட அன்னத்தை 

- யெல்லாம் சர்ணஞ்செய்து அவ்வன் 

னத்தின் திரிபினலைண்டான சுகத்தை 

யெனக்கு உண்டாக்க ஆரோக்கியம் 

என்னுடம்பில் உண்டாகக் கடவது, 

ஸ்ரீ விஷ்ணு ஒருவரே சகல இர்திரியவ் 

களுக்கும் தேகங்களுக்கும் ஆத்து 

மாவா௫, ஞானசத்தி பல ஐசுவரிய 

வீரிய தேஜசென்கிற ஷட்குண பரி 

பூரணராய்ச் சகலத்துக்கும் முக்கியரா 

யிருக்கிருரென்கிற யாதொரு சத்திய 

முண்டோ அந்தச் சத்தியத்தினாலே 

கான் உண்ட ௮ன்னமானது எனக்கு 

ஆரோக்கிய முண்டாகும்படி. சீர்ண 

மாகக் கடவது,” என்று உச்சரித்து 

வயிற்றைத் தடவிப் பின் எழுந்திருந்து 

ஆயாச முண்டாக்க மாட்டாத காரி 

யங்களைச் சோம்பலின்றிச் செய்ய 

லாம். வேதமார்க்கத்துக்கு விரோத 

மாகாத நல்ல சாஸ்திரங்களைப் பார்த் 

. துக்கொண்டிருக்கிறது முதலான சத் 

காரியங்களாலே நாளைக் கழித்து நிலை | 

பெற்ற இத்தத்தோடு சந்தியரவந்த 

னஞ் செய்யவேண்டும். 

சாயங்கால சந்தியைச் சூரியன் 
பாதி மறைந்துக் கொண்டி ருக்கையி 
௮ம், உதயகால சந்தியை நக்ஷத்திரங் 
கள் மறையாமலிருக்கையிலும், நன் 
றுய்க் கை கால்களைச் ௬த்தி.செய்து ! 

கொண்டு விதிப்படி. உபா௫சிக்கவேண் | 
டும், பிள்ளைப்பெற்ற£ட்டு, சாத் ட்டு, | 
உன்மாத முதலானவைகளினாலே வந்த 
மனோவிகாரம், வியாதி, பெரும்பயம், 
இவைகளுள்ள காலமொழித்த மற்றக் 
காலங்களி லெல்லாவற்றிலும், காலை 
மாலைச் சந்திகளிலேயே சூரியோப 
ஸ்தானஞ் செய்யவேண்டும். எவனாஇ 
௮ம் முன்புசொன்ன நோய் முதலான 
அன்பங்களில்லாத காலத்தில் சூரியனா 

லே உதயஞ் செய்யப்பெற்றும் விடப் 

பெற்றுக் தூங்குவானாகில், அவண் 

பிராயச்சித்தத்திற்கு உட்படுவான். 

ஆதலால் அரசனே | சூரியன் உதயஞ் 

செய்யா முன்னமே எழுந்திருந்து 

காலைச் சந்தியையும், ௮ஸ்தமயமாகா 

முன்னமே மாலைச் சந்தியையும். உபா 

சிக்கவேண்டும். எவர்கள் இச்௪ந்தியா 

வந்தனங்களைச் செய்யாம லிருக்கன்   
முர்களோ அந்தத் துராத்துமாக்கள் 

தாமிசிரம் என்கிற நரகம் புகுவார்கள். 

இப்படிச் சந்தியாவந்தனஞ் செய்த 

பின்பு, பாகஞ்செய்த அன்னத்தைக் 

கொண்டு தன் .பத்தினியோடுகூட 

பலியிட 

வேண்டும். அப்போதும் சண்டாளா 

வைச௬வ தேவத்திற்காகப் 

இகளுக்கும் ௮ன்னந் தரையிற் போட 

வேண்டும். வந்த அதிதஇிகளையும் கரல் 

அலம்பத் தண்ணீர் கொடுப்பது ஆச 

னம் போடுவது வணக்கத்தோடு நல் 

வரவு விசாரிப்பது முதலானவைகளி 

னாலேயும், ௮ன்னவங் கொடுப்பது படுக் 

கை கொடுப்பது முதலான உபசாரங் 

களினாலேயும், தனக்குச் சக்தியுள்ள 

மட்டும் பூசிக்கவேண்டும். பகற்காலத் 

| 

| தில்வந்த அதிதியைப் பூசியாமற்போவ 

) தினாலே என்ன பாதக முண்டென்று 

| சொல்லப்பட்டதோ அதிலும் எட்டுப் 

பங்கு அதிகமான பாதகம் இரவில் 

| அதிதி பூசை செய்யாதவனுக்கு கேரி 

| டும், ஆதலால் இரவில் வந்த ௮திதியை 

| நன்றாய்ப் பூசிக்கவேண்டும். அதனா 

. லே சகல தேவதைகளும் பூசிக்கப்பட் 

டவரரவார்கள். அதிதிக்கு ௮ன்னங் 

கொடுக்கச் சக்இயில்லாவிடின் ஏதாஇ 
அம் இஞ்சித்து உணவு அல்லது தண் 

| ணீர் படுக்கை அல்லது இடமாகிலுங் 

கொடுத்தப் பூசிக்கவேண்டும். 

அதிதிபூசை செய்து தானுமுண்டு 

பாதசவு௪ முதலானவை செய்து



மம்சம்] ஆ oor ext a th 195 
  

கொண்டு வெடிப்பில்லாததும், யானைத் 

தந்த முதலியவைகளாலாவது நல்ல 

மரத்தினாலாவது செய்யப்பட்டதும், 

விசாலமான தும், ஓடி.யாததும், மேடு 

yeu Bess பர்வ காலங்களில் 
எண்ணெய் யிட்டுக் கொள்ளுதல், 

பெண்டிரோடு புணர்தல், மாமிச 

முண்ணுதல், இப்படிப்பட்ட செய் 
பள்ளங்களில்லாமற் சமமானதும், | கைகளைச் செய்கிறவன் மல மூத்திர 
அழுக்கில்லாததும், ஜந்து மயமாகாத 

தும், மேலே வஸ்திரா திகளினாலே பரப் | 

பப்பெற்றதுமான படுக்கையில் படுத் 

துக்கொள்ள வேண்டும். படுச்குமள 

வில் கஇழக்கலொாவது தெற்ஒலாவது 

தலைவைப்பது நல்லது. மற்றைத்தசை 

| 

போஜனம் என்று சொல்லப்பட்ட 

| அர்த் யடைவான்? ஆதலால் 

இப்படிப்பட்ட பருவ காலங்களிலே 
விவேகிகள் நியம முள்ளவர்களாய் 

நல்ல சாஸ்திரங்களை யோதிக்கொண் 

டும், எம்பெருமானைத் தியானஞ். 

செய்துகொண்டும், மந்தி ஜபஞ் 

செய்துகொண்டும் இருக்கவேண்டும், 

சோ வது கல்லது. அப்படிச் சேரும் | அன்னியஸ்திரீ சம்போகஞ் செய்த 
போதும் புருஷ நகஷத்தித்திலே au | ௮ம், மிருகாதகளோடு புணர்தலுவ் 
மான காலத்திலே வஸஷ்டிமுதலாக | கூடா. தேவதைகள் பிரரமணா 

| 

| 

களில் வைப்பது ரோக காரணமாகும். 

௬.௫ காலத்தில் தன் பத்தீனியிடத்தற் 

மேன்மேல் ௬பமான இரட்டைப் | ஆசாரியார் இவர்களுக்கு ஆசிரயமான 

இடங்களிலும், சாற் சந்இகளிலும், 

தீர்த்தங்களிலும், ஆலயங்களிலும், 

கொட்டில்களிலும், ஜனங்கள் வந்து 

சேருமிடங்களிலும், மயானங்களிலும் 

அவற்றைச்சோரந்த தோட்டங்களி 
அம், சலங்களிலும், புண்ணியகாலவ் 
களிலும், பகலிலும், தரையிலும், சந்த 
களிலும், மனஇனாலும் ஸ்திரீபோகத் 
தைச் செய்யலாகாது. பிறன் மனை 
யாளை மனதினால் கினைப்பதுங்கூடா து, 
வாக்கினாற் சொல்வதும் மகா பாவ 

பட்ட ராத்திரிகளிலே சேர்வது 

சிறப்பு. அனுகூலப் படாதவளையும், 

வியாதியினால் தன்பப்படுகிறவளையும், 

ருதுவடையவளையும், இஷ்டப்படாத 

வளையும், கோரபித் இருப்பவளையும்,' 

யோக்கிெயமாகாதவளையும் காப்பிணி 
யாயிருப்பவளையும், இறமில்லாதவளை 
யும், பிறனிடத்தில் மனம் வைத்திருப் 

பவளையும், காமமில்லா தவளையும், ஒரு 

வனுடைய ஸ்திரியையும், பசியால் 

வருக்துகிறவளையும், மிகப் பு௫த்திருப் 

பவளையும், ஜல மலாதி யுபத்திரவ 

முள்ளவளையும் சேரலாகாது. தானும் 

இப்படிப்பட்ட குணங்களுடையவ 

னானால் சேரலாகாது. மற்றெப்படி. 
யிருந்து சேரவேண்டு மென்றால் £ 

மாம். அப்படிப்பட்டவர்கள் இங்கே 
யும் ஆயுசு க்ஷ்ணிக்கப்பெற்௮ு, இறந்த 
பின் நரகயாதனைகளையும் அனுபவித்துப் 
பின்பு எலும்பில்லாதவைகளாஇய புழு 

முதலிய ஜந்துக்களிலே பிறப்பார்கள், 
ஸ்கானாதிகளினாலே நிர்மலனாய்க் கந்த | இப்படி.பரஸ்திரீகமனம் இருமையிலுவ் 
புஷ்பாஇகளைத் தரித்தவனாய்த் தகுந்த | கேட்டைத் தருவதென்று நினைத்து, 
ஆகார முண்டவனாய் ஆசையுங் | ஸ்வஸ்திரிகளிடத்திலேயே ருதுகாலங் 
காமமும் உள்ளவஞாய்ச் சேரவேண் | களிற் புணரவேண்டும். ருதுகாலமல் 
டும், சதுர்த்தசி அஷ்டமி அமா | லாதபோதும் முன்னுரைத்த சூற்றங் 
வாசை பூர்ணமை சூரிய சங்கிராந்தி | களில்லாத விஷயத்துற் புணரலாம், 

க பதினோமத்தியாயம் மற்றிற்று, — | 

“a |



பன்னிரண்டாம் அத்தியாயம் 
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டியைக் கொண்டவன், அற்பன் 
பொய்யன், மிகச் செலவு செய்ப 

கேள், சகரமஹாராஜனே | தேவ | 

தைகள், கோக்கள், பிராமணா, சித்தி 

பெற்ற பெரியோர்கள், ஆசாரியர் 

இவர்களைப் பூசித்துவரவேண்டும். இர 

| 
| வன், ௮பவாத முண்டாக்குகிறவன்; 

வஞ்சகன் இப்படி ப்பட்டவர்களோடு 

ண்டு காலங்களிலும் சந்தியைவணங்க | AGsa@ Geuwararg. ஒன்றி 

- வேண்டும், அக்கினி பரிசரியையுஞ் | யாய் வழிப்பயணம் போகலாகாது. 

செய்துவர வேண்டும். எப்போதும் |) ஜலப்பிரவாகத்திற்கு எதிராய் நீந்தக் 

கூடாது. இீப்பட்ட விட்டிற் பிர 

வே௫த்தலையும் மரத்தினுனிபிலேறு 

வதையும், பற்கடி.த்தலையும், மூக்கைத் 

| தூக்கி யிழுப்பதையும் தவிரவேண் 

நல்ல வஸ்திரங்களையும், ௬பகரமான 
விஷ்ணுகிராந்த முதலான gaz Gade 

யும், விஷராசகமான கருடப்பச்சை 

முதலானவைகளையும் தரிக்கவேண்டும். | 

நன்றா யலங்கரிக்கப்பட்ட தலைமயி | டும். வரயை மூடிக்கொள்ளாமல் 

ரும், உடம்பிலும் உசிதமான gam ;) கொட்டாவி விடுவதையும், . பெருமூச் 

 செறிவதையும், இருமுவதையும் செய்ய 
களைத் தரித்திருக்கவேண்டும். கொஞ்ச ! வேண்டாம். இரைச்சலிட்டுச் இரிப் 

மாகிலும் பிறர் பொருளை அபகரியா | 
மலும், ௮ற்பமாகவாஇலும் பிரியமில் 

லாத பேச்சைச் சொல்லாமலுமிருக்க 

வேண்டும். பிரியமான பேச்சைப் 

காரமு மூடையவனாய் நல்ல பூமாலை 

| 

| 
| பதையும், ஓசையுடன் அ௮பானவாயு 

| விடுவதையும் நகங்களைக் கடிப்ப 

' தையும், செத்தையைக் இள்ளிக்கொண் 

| டி.ருப்பதையும், மீசையைக் கடிப்ப 

பேசுவதிலும் பொய்யைப் பேசலா ! தையும், உதட்டைக் கசக்கக்கொண் 

் காது, பிறனுடைய குற்றங்களை யெடுத் | டிருப்பதையும், செய்யா. தொழிய 

௮ச்சொல்வதுங் கூடாது. அயலான் | வேண்டும். : அசுத்தமும் அயோக்கிய 

மனையாளை விரும்புவதும், பகையை | முமான வெளிச்சங்களைப் பார்க்கலா. 

விரும்புவதும் கூடாத காரியங்கள், காது, அப்படியே அம்மணமாயிருக் 
துஷ்ட வாகனத்தின்மே. லேறுவதும், 

தண்ணீர் அலப்பியிடித்த ஆற்றங் | 
கரை முதலானவைகளைச் சேர்வ | லாகாது, சவத்தைக்கண்டு உங்காரம் 
gb தகாத காரியங்களாம். துவே  பண்ணவேண்டாம். ௮ச்சவத்தின் 
ஷியா யிருக்கறவன், பதிதன், பயித் | தேகமானத * சோமனுடைய ௮மி௪ச 
இயம் பிடித்தவன், பலரோடு பகை ! மாயிருக்கின்ற து. சா.ற்சந்தி, மேடை. 
கொண்டவன், : ௮திக துன்பப் | போட்டு வைத்துப் பூசிக்கப்படுகிற 
படுத்துர் , தன்மை யுள்ளவன், விப | விருக்ஷம், மயானம், உத்தியானவனம், 
சாரியைச் சேர்ந்தவன், வெள்ளாட் | கெட்ட பெண்களுடைய சமீபம், 

் * சுச்சிலமாசிய உஷ்ணம் அக்சினி யம்சம். சோணிதமாயெ ரசம் சர்இிராமிசம், 
ஆ.தலால் ௮ச்$ினி சோம,சம்பர்தமாள் சரீரத்தில் அக்கினி யம்சமான உஷ்ணம் பிரா 
ணனோகூடப் போனபின்பு மிகுர்திருப்ப.து சர்இரர்ம்சமான ரசமென்பது கருத்து. 

இற பெண்பிள்ளையையும், உதயாஸ்த 

மய காலத்துச் சூரியனையும் பார்க்க.



நல்லொழுக்கம் 

வற்றை இரவில் எப்போதும் விட: 

வண்டும். பூசிக்கத்தக்கவர், தேவர், 
பிராமணர், சோதிகள்) இவற்றின் 

நிழலைக் கடக்கலாகாது. ஒன்றியாய்ப் 
பாழுங் காட்டுக்குப்போதல், பாழும் 

விட்டில் வாசஞ்செய்தல், இவையும் | 

நன்மையன்று. மயிர், எலும்பு, முள்ளு, 

அசுத்தம், பலியிட்ட சாம்பல், உமி, 

குளித்த நீரானனைந்த பூமி, இவற் 

ஹறைத் தூரத்தில் விட்டு ஒதுவ்கப்போக 

வேண்டும். எப்படிப்பட்டவார்களா 

னாலும் அயோக்கியரா யிருப்பவர் 

சூதான 

மார்க்கங்களை நினைக்க் வேண்டாம். 

களைப் பற்றவேண்டரம். 

சர்ப்பங்கள் மதயானைகள் முதலான 

செந்துக்களைத் தொடாதலும், அவற்றி 

னெதிரிலே எழுந்து நெடுநேர நிற்ற 

ae செய்யவேண்டாம். மிகவும் 

விழித்திருத்தல், மிகத்தூங்கல், மிக 

அட்கார்ச் திருத்தல், மிக நிற்றல், மிகப் 

படுத்திருத்தல், மிகவருக்தல், இவை 

யெல்லாம் ஈன்மையல்ல. பற்களினாலே 

துன்பஞ்செய்யுஞ் செந்துக்களையும், 

கொம்புகளினாலே துன்பஞ் செய்யுஞ் 

பசெந்துக்களையும், பனியையும், எதிர் 

காற்றையும், வெய்யிலையும், தூரத்தில் 

விடவேண்டும். அம்மணமாயிருந்து 

கொண்டும், கச்சத்தை விட்டுக்கொண் 

டும், குளித்தல், தூங்கல், ஆசமனஞ் 

செய்தல், தேவபூசை செய்தல் முதலா 

னவைகளை. ஆசரிக்கவேண்டாம். ௮ப் 

படியே ஹோமம், தெய்வபூசை, ௪ 

. மனாதிஇரியைகள், .ஜபம் இவைகளை 

ஒ.ற்றை வஸ்திரத்தோடுஞ் செய்யவே 

ண்டாம். ஈநன்மையல்லாத .நடக்கை 

புடையவரோடு ஒரு க்ூஷணமாடூலுஞ் 
சேர்ர்திருக்க வேண்டாம், இறைப் 

'பொழுதாஇலும் ஈன்னடக்கையுள்ளவ 

ரோடு சேரந்திருப்பதே சிறப்பாம். 
உத்தம்ரோடும் ௮அதமரோடும் பகை 

் டாம். 
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"௮ம் விவாதமானாலும் தனக்குச்சமான 
மானவரோரடு செய்தலே நல்லது. கல 

கத்துக்கு ஆரம்பஞ் செய்யவேண் 

வீணான விரோதத்தை விட்டு 

விடவேண்டும். ஒருவா் பகையினாலே 

கஇஞ்டுத்து நஷ்டம் வந்தாலும் சத் 

துக் கொள்ளலாமே யல்லாமல், ௮த 

னால் வரும் லாபத்தைக் கைக்கொள்ள 

லாகாது. ஸ்கான் செய்தவுடனே 

| வஸ்திரத்தினுல் உடம்பைத் துடைக்க 

வேண்டுமே யல்லாமல் கையினால் 

அுடைத்துக்கொள்ளக் கூடாது. பிதர் 

மேல் நீர் தெறிக்கும்படி. மயிரை உதற் 

லாகாது, நின்றுகொண்டு ஆசமனதி 
கள் செய்யலாகாது. பாதத்தின் 

பாதத்தை மிதித்துக்கொள்ள வேண் 
டாம். பெரியோர்களுக்கு எதிரிலே 
பாதத்தை நீட்டலாகாது. குருவுக்கு 

எதிரில் படுப்பதும் உட்காருவதும் 
வேண்டாம். குருவினிடத்தில் வின 
யத்தோ டி.ருக்கவேண்டும். தேவால 
யதீதையும், காற் சந்தியையும், மங்கள 
மானவைகளையும், பூசிக்கத் தக்கவர் 
களையும், வலஞ்சுற்றிப் போகவேண். 
டுமே யல்லாமல் இடஞ்சுற்றிப் போக 
லாகாது, அல்லாதவைகளை இடஞ்சுற் 
றிப் போகவேண்டும், சந்திரன், சூரி 

1 யன், அக்கினி, தண்ணீர், காற்று, 
பெரியோர், இவர்களுக்கு o Bie 
காறியுமிழ்வதும் மல மூத்திரங்களை 
விடுவதும் செய்யக்கூடாது. நின்று 
கொண்டே மூத்திராஇிகளை விடுதலும், 
வழிபிலே ௮ப்படி. செய்தலும் கெட்ட 
காரியமாம். கோழை, மலம், மூத்தி 
ரம், உதிரம், இப்படிப்பட்டவைகளை 
மிதித்தப்போக வேண்டாம். Cure 
னாதி காலங்களிலும், ஜபஹோமார்ச்ச 
னாதி காலங்களிலும், “கோழை யுமிழ் 
தல் மூக்குச்சிந்தல் முதலான செய்கை 
களைச் செய்யலாகாது, ஜனங்களின் 

கொள்ளவேண்டாம், ... விவாகமானா | சமூகத்திலேயும் - விய்படி, செய்யலர்
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காது. பெண்டிர்களை அவமதிக்கவு 

மாகாது, அவர்களிடத்தில் ஈம்பிக்கை 

வைக்கவுமாகாது, அவர்களிடத்தில் 

பொருமைப் படுவதும். அவர்களை 

யிகழ்வ.தும் ஈன்றல்ல. நல்லொழுக் 

கத்தை வேண்டுகிற விவேகியானவன் 

மங்களகரமானவைகளையும் புஷ்ப ரத்தி 

னாதிகளையும், பெரியோர்களையும் சேவி 

யாமல் வெளியிற் போசலாகாது. 

மஹாஜனங்கள் சேரு மிடங்களை 

வணங்கவேண்டும். ஹோமாதிகளைக் 

காலத்திற் செய்யவேண்டும்... மெலிர் து 

போன யோக்$யருக்கு உதவி செய்ய 

வேண்டும். வேதசாஸ்திரங்களில் வல் 

லவரான சான்றோரை அடுத்திருக்க 

வேண்டும். எவன் இப்படி. தேவதை 

களையும், ரிஷிகளையும், பிதுர்க்களையும், 

௮ இஇிகளையும், பெரியோர்களையும், 

அந்தந்த விதிப்படி. பூசித்துக்கொண்டு 

வருவானோ அவன் உத்தமமான 

லோகங்களை யடைவான். 

மேலும் மன வ௫ிய முள்ளவனாகித் 

தஞுக்த காலங்களில் இதமாயும் பிரிய 

மாயும் மிதமாயும் பேசுகிறவன் மகா 

சந்தோ. காரணங்களாயும் ௮க்ஷயங் 

களாயு மிருக்கிற லோகங்களைப் பெறு 

வான். எவன் விவேகமும், தீயொழுக் 

கத்தில் நாணமும் பொறுமையு முடை 

யவனாம், வேதத்தில் நம்பிக்கையோடு 

கூடி, கல்வியிலுங் கூலத்திலு மேலா 

னவரிடத்தில் வணக்கமாய் நடக்கன் 

ருனோ, (அவன் ஒப்பற்ற உத்தம 
லோகங்களைச் சேருவன். அகாலத் 

தில் மேககர்ச்சனை முதலானவை யுண் 

டாகையிலும், ௮மாவாசை முதலான 

பர்வகாலங்களிலும், ஆசவுசங்களி 

அம், இரகண முதலானவை யுண் 

வேதாத்தியயனஞ் 

செய்யாதிருக்க வேண்டும். 

டானபோசதும், 

எவன் 

ஸ்ர்விஷ்ணுபுராணம் 
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இறதும், யாரிடத்தும் மாச்சரியமில் 

லாமல் சகலருக்கும் உறவினன்போ 

லிருப்பதும், பயப்பட்டவர்களுக்குத் 

தேறுதல் சொல்லுகிறதமாய்ச் சாது 

வா யிருக்கின்றானோ, அப்படிப்பட்ட 

வனுக்குச் சொர்க்கமும் அற்ப பல 

மென்றே சொல்லவேண்டும். மழை 

வெயில் முதலானவைகளிலும், இரவி 

லும், காடுகளிலும், சூடை பாதரகைஷை 

தடி. இவைகளைத் தரித்தவனாடித் தேகத் 
தற்குத் தீவ்கு நேரிடாதபடி. ௪ஞ்ச 

ரிக்கவேண்டும். சஞ்சரிக்கும்போது 

மேற் பார்வையும் பக்கத்துப்பார்வை 

HES 
தடி. யளவுதாரம் வழியை wesrpcics 

பார்த்துப் போகவேண்டும். இப்படி 

தீமைக்கு ஏதுவான சகலங்களையும் 

விட்டு எவன் நடக்கன்றானோ ௮வ 

னுக்குத் தருமார்த்த காமங்களில் இஞ் 

சித்தாகிலும் குறைவு நேரிடாது. 

நல்லொழுக்கமும் விவேகமு 

மூடையவனாய், வித்தை வினயம் 

இவைகளிலே தேர்ந்தவனா யிருக்து, 

தனக்குத் துரோகஞ் செய்தவனிடத் 

இலேயந் துரோகூந்தை யில்லாதவ 

னும், தன்னை வைதவனிடத்திலும் 

பிரியமாய்ப் பேசுகிறவனுமாகி, யாவ 

யும் தூரப் பார்வையும் விட்டு, 

எவன் 

ரிடத்தும் கருணையென்கிற சற்குணத் 

தினாலே மன வுருக்கத்தோடி.ருப்பனோ 

அவனுக்கு மோக்ஷமானது கையி 

னிடத்திலேயே யிருக்கின்ற. எவர் 

கள் காமக் குரோத லோபா இிகளுக்கு 
உட்படாதவர்களாய் நல்லொழுக்கத் 

தில் நினறிருக்கிறார்களோ gare 
ளஞூடைய சத்திய பிரபாவத்தினாலே 

தான் பூமி நிலைபெற் நிருக்சன்றது. 
ஆதலால் பிறர்க்குப் பிரீஇகாரணமான 
சத்தியமே பேசவேண்டும், சத்திய 
மானாலும் பிநர்க்ளனுத் துக்ககாரண 

மாகுமாயின், அந்த விஷயத்தில் ஒன் 
கோபித்தவர்களைச் சமாதானப்படுத்த | அம் பேசாமல் மவுனமாயிருக்கவேண்
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டும். ஒன்னு ஒருவனுக்கு மிகவும் | கேள், இம்மையிலும் மறுமையிலும் 
அப்பிரியமா யிருந்தாலும், ௮து அவ |) எது பிராணிகளுக்கு ஈன்மை யுண் 
னுக்கு ஈன்மைக்குக் காரணமான | டாக்கத் தக்கதோ அப்படிப்பட்ட 

. தானால் அப்படிப்பட்டதை அவசியம் |) கரரியத்தையே மனேவாக்குக் காய 

சொல்லவேண்டும். அரசனே! முடி. மென்கிற மூன்று கரணங்களினாலுஞ் 

வைச் ௬ருக்கிச் சொல்லுகிறேன் | செய்துவரவேண்டும், * 

பன்னிரண்டாமத்தியாயம் ழற்றிற்று, 

ம 

பதின்மூன்றாம். ௮ த்தியாயம் 

சிரார்த்த மேபேதங்கள்: 

  

அவுர்வமகாமுனி சொல்லுகருர் : 

பிள்ளை பிறந்தவுடனே பிதாவானவன் 

உடுத்த வஸ்திரத்தோடு நீராடவேண் 

டும். உடனே ஜாதகருமமும், அப்பி 

யுதய இிரார்த்தமுஞ் செய்ய வேண் . 

டும். அந்தச் சிரார்த்தத்தில் தேவர்க் 

காகவும் பிதுர்களுக்காகவும் இரட்டை 

யாகவே பிரரமணரை வரித்துப் பராக் 

இன்றி அவர்களைப் பிரதகதிணவரிசை 

திரிகளுக்கு விவாகஞ் செய்கையிலும், 

| 

ட யாரய்ப் பூசித்து போஜனஞ் = 

| 
| 
! 

இருகபிரவேசங்களிலும், A Mar oS; 
நாமகரண சவுளங்கள் செய்யும் போ 
தும், சீமந்தத்திலும், உன்னயனத்தி. 
அம், புத்தின் முதலானாருடைய 
முகதரிசனத்திலும், மற்றுமுள்ள விரு 
தீதிகளிலெல்லாம் காந்தி இரார்த்தம் 
அவ௫ியஞ் செய்யவேண்டும். 

கேள், அரசனே! விருத்தியிற் 

செய்யவேண்டிய பிதுர் பூசாக்கரமத் 
தைச் சொன்னேன். இனி இறந்தா 
ரைப்பற்றிச் செய்யவேண்டுங் கரும 

விதிகளைச் சொல்லுகேன் :-- 

விக்க வேண்டும். இழக்குமுகமாக 

- வாகிலும் வடக்குமுகமாகவாகிலும் 

இருக்துகொண்டு, இலந்தையோடு 

கூடின தயிர் அக்ஷதைகளினாலே 

செய்த பிண்டங்களைத் தேவதர்த்தத்த 

னாலாவது பிரம்மதீர்த்தத்தினுலாவது 

கொடுக்கவேண்டும். இந்தச் சரார்த் 

தத்தனாலே நாந்தீமுகமா யிருக்கிற 

பிதுர் கணமானது மிகவுக் இருப்தி 

யடையும், ஆனதனாலே டூத்திரன் புத் 

* இலங்கு ௮னுஷ்டானங்களையும் கருமங்களையும் ஒருவாறு சொல்லியிருக்க ததே 

யன்றிப் பூரணமாய்ச் சொல்லியிருச்சவில்லை. இச் கருமா.திக் இரமங்களை விவரிக் 
சப் புகுர்தால் கிரந்தம் விஸ்தா.ரமாவதுமன்றி, ௮வ்விஷயம் அகேகருக்குச் தெரிந்து 

கொள்ளச் கூடாமையாயு மிருக்குமாதலால், அவற்றை விவரியாமல் இருக்றபடியே 

எழுதினேம். முன்புள்ள யாகாதஇிகளையும், பின்புள்ள சரார்த்தங்களையும் விளக்கா . ' 
மைக்கும் இதுவே நியாயமென்தறிர்து கொள்க. 

இறந்து போனவர்களுடைய தேகத் 

தை நல்ல தண்ணீர் முதலானவைகளி 

னாலே நீராட்டி, மாலை முதலானவை 
களினாலே அலங்கரித்து, விதிப்படி. 

தகனஞ்செய்து, பந்துக்களெல்லாம் 

உடுத்த வஸ்திரத்தோடேயே ஸ்நானம்
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பண்ணி, தெற்கு முகமா யிருந்து | அப்போது . ஸ்சானஞ் செய்வதனா 

கொண்டு இது இன்னானுக்கு'' | லேயே இட்டுப்போம். இப்படியே 

என்று இருகைகளினாலேயும் தண்ணீ | மனப் பூர்வமாய் ஜலம் விஷம் உறிபோ 

பெடுத்துத் தர்ப்பணமாய் விடவேண்் 

டும். அப்படிக்குச் செய்தபின், மாடு 

கள் பிரவே௫ிக்கும் ,போதாகிலும் 

நக்ஷத்திரங்கள் காணப்படும் போதா 

இலும் இருகத்தினுள்ளே பிரவேக௫ித்து 

தரையில் புல் முதலானவைகளின் மேற் 

படுத்தக் கொள்ளவேண்டும். இப் 

படியே யிருக்து தீட்டைபற்றின காரி 

யங்களைச் செய்யவேண்டும். ௮தா 

ag: பகலிலே மாத்திரம் ஒருதரம் 

புசத்துக்கொண்டு, இனந்தோறும் 

இறந்தவனுக்கூத் தரையிற் பிண்டம் 

போடவேண்டும். அன்றியும் ௮க்நாட் 

களில் பந்துக்களுக்கு அவர்கள் கருத் 

தின்படி. போசனம் போடவேண்டும். 

பந்துக்கள் புசிப்பதனால் இறந்தவனுக் 

Gs Bros யுண்டாகும். முதல், 

மூன்றாவது, ஏழாவது, ஒன்பதாவது 

நாட்களில் - வஸ்திரத் தியாகமும், 

'ஊருக்கூவெளியில் ஸ்ரானமும்பண்ணி 

or OT HS தண்ணீரும் விடவேண்டும். 

நாலரநாளில் ௮ஸ்தி சஞ்சயனஞ் 

செய்யவேண்டும். சஞ்சயன மான 

இன்மேல் ஏழுதலை முறைக்கு உட்பட் 

டவர்களான சபிண்டரைத் தொட்டா 

-, ஓம் குற்றமில்லை. ஏழுதலைமுறைக்கு 

மேற் பட்டவர்களான சமானோத 

கரோ வாசனைப்பூச்சி பூமாலை முத 

லான்,போகங்கள் தவிர மற்றெல்லாக் 

இரியைகளுக்கும் ் யோக்கியராவார். 

சபிண்டரும் சஞ்சயனவ் கழிந்தபின்பு 

் படுக்கையிற் படுக்கவும் ஆசனத்தி 

லுட்காரவுங்கூடும். ஸ்தரீபோகமாத்தி 

ரங்கூடாது. சிறுவனும், மகாகதீ பரு 

வதங்க எளிடையி லிருக்கப்பெற்ற 

தேசாந்தரத்திற் போனவனும், ஜாதி 

- குலாசாரங்களை விட்டுப் பதிதனைவ 

னும், சந்நியாசியும் மரணமடைந்தால் 

| 

  

  

ட்டுக் கொள்ளுதல் முதலானவைகளி 

னாலே இறத்தவர்களைப்பற்றியும் தீட் 

டுக் கொண்டாட வேண்டுவதில்லை. 

இப்படியல்லாம லிறந்தவர்களைப்பற்றி 

ஞா.இகளுக்குப் பத்துநாள் தீட்டுண். 

டாதலால்), அப்பத்துகாளும் Bars 

ளுடைய அன்னத்தைப் பிறர் புசிக்கக்' 

கூடாது. அவர்களும் தானங்கொடு 

த்தல் தானம்வாங்கல் யாகஞ்செய்தல் 

வேதமோதல் முதலான கருமங்களைச் 

செய்யக்கூடாது.  பிராமணருக்குத் 

இட்டு பத்துநாள்) க்ஷத்திரியர்க்குத் 

இட்டு பன்னிரண்டுகாள்) வைய 

ருக்கு அரைமாதம் , சூத்திரருக்கு ஒரு 

மாதமாம். இப்படித் இட்டிருக்து ௮து 

கழியுவ் கடைகளில் ஒற்றைப்படப் 

பிராமணரை வைத்து விதிப்படி போஜ 

னாதிகள் செய்வித்து, அந்தப் பிரா 

nent Yass பாத்திரத்தின் சமீபத் 

இல் தருப்பைகளைப் பரப்பி இரந்தவ 

போட்டு, ஆதி 

ஏகோத்திஷ்ட இரார்த்தத்தை நிறை 

வேற்றவேண்டும். இத செய்தபின்பு 

பிராமணர் முதலிய நான்கு வருணத் 

தாரும் முறையே தண்ணீர், ஆயுதம், 

கசை, தடி, இவற்றைப் பரி௫ித்துச் 

௬த்தராகவேண்டும். பின்பு யாவரும் 

னுக்குப் பிண்டம் 

தங்கள் வர்ணங்களுக்குரிய வைதிக : 

கருமங்களையும் ஜீவனகாரியங்களையுஞ் 
EI SSM QUT OO QUT 

மாதந்தோறும் இறந்த திதிகளில் 

ஏகோத்திஷ்ட விதியினால் மாசிகஞ் 

செய்து வரவேண்டும், ௮ந்த ஏகோத் 

திஷ்டங்களில் ஆஹ்வானம், 

கெளகரணம், வைச௬வதேவிக விப்பிர 
நிமந்திரணம், ஏய இவைகளைச் செய் 

யக்கூடாது. மேலும் ௮ல் ஒரு பவித் 

செய்துவாழலாம். 

HEB | 

! தரத்தோடு ஒரு ௮ர்க்யெமே கொடுக்க



மம்சம்] சிரார்த்த பேதங்கள் 201 

வேண்டும். பிராமணர் புசத்தபின்பு | வேண்டும்; இவ்விரண்டு குலங்களும் 
பிரேதனுக்கு * ஓரேபிண்டம் போட 
வேண்டும். யஜமானன் :₹அபிரம்ய 

( ௮பிரதாஸ்ம?'” என்று பிரதியுத்தரஞ் 
சொல்ல வேண்டும். கடைஇயில் 

£ இனனானுக்கு இது argu” 
என்று சொல்லவேண்டும், இப்படிக்கு 
வருஷ முடிவு வரைக்கும் ஏகோத் 
இஷ்ட விதியால் சிரார்த்தஞ்செய் து, 

பினபு சபிண்டிகரணஞ் செய்யவேண் 
டும். அதுவும் வருஷ முடிவிலாஇலும், 
ஆறுமாதத்திலாகிலும், பன்னிரண்டா 
நாளிலாகிலும் ஏகோத்திஷ்ட விதியினை 
லேயே செய்யவேண்டும். ௮ல் எள் 
ளும் வாசனை வஸ்துவுங் கலந்த ஜலத்த 
னால் நிழைக்கப்பட்டவைகளாய் பிதா 
க்களுக்காக மூன்று அர்க்கியபா;த்திர 
மும், பிரேதனுச்காக அப்படிப்பட்ட 
ஒரு அர்க்கியபாத்திரமும் வைத்து, DG 
தீப்பிரேத பாத்திர ஜலத்தை பிதுர் பாத் 
திரமூன்றிலுங் கலக்கவேண்டும். இவ் 
வாறு அர்க்கிய சம்யோஜனஞ் செய் 
வதனாலே அந்தப்பிரேதன் பிதாத்துவத் 
தை யடைய, ௮அவனமுதலான பிதூர்க் 
களைப் பார்வண முதலான இரார்த்த 
விதிகளினாலே ௮ரச்க்கவேண்டும். 

இறந்தவனுக்குக் கருமஞ் செய்ய 
வேண்டிய கர்த்தாக்கள் யாரென்றால் : 
புத்திரன், பவுத்திரன், புத்திரனுடைய 
பவுத்திரின், சகோதரன், அவனுடைய 
சந்ததி, சபிண்டருடைய சந்ததி, 
ஆ௫ூய இவர்களுள் முந்தினவரில்லாத 
போது பிந்தினவர் முறையே கரத் 
தாக்க ளாவார்கள். இவர்களெல்லாரு 
மில்லாதபோது FUT CSE SOLU 
சந்ததியும், அதன்பின் தரயின் பக்ஷத் 
அச் சபிண்டருடைய சந்ததியும், அதன் 
பின் அந்தப்பக்ஷத்துச் Fr gs 

grb” cog கேட்க, பிராமணர்கள் | பக்ஷத்திலும் மாதாவின் பக்ஷத்திலு 

| நித்துப்போனால் பெண்டுகள் இரியை 
செய்யலாம். அப்புறம் பிதாவின் 

முள்ள சபிண்ட சமாதஜேதைகர்களா 

இலும், அல்லது சஹாத்தியாயி, Aaa 

யன், முதலானவர்களாடலும்,. ஒரு 

கூட்டத்திற் சேர்ந்தவர்களாஇலும் 

கருமஞ் செய்யலாம், ௮ல்லது எந்த 

பந்துக்களு மில்லாத இறந்தவனுக்கு 

அவனுடைய பொருளைக் கொண்டு 

அரசன் கருமஞ் செய்யலாம். இக் 

தச் கிரியைகளில் .பூர்வங்களென்றும் 
மத்திமங்களென்றும் உத்தரங்களென் 

௮ம் மூன்௮ விதங்களுண்டு. தகனம் 

தொடக்கத் தண்ணீரைத் இண்டுமளவி 

௮ள்ளவைகள் பூர்வக் இரியைகள், 

மாதந்தோறுஞ் செய்யத்தக்க மாசிகங் 

கள் மத்திமக் கிரியைகள். பிரேதன் 
பிதாக்களிற் கலக்கத்தக்ககான சபி. 

ண்டீகரணத்திற்குப் பின்பு செய்ய 

வேண்டிய பிதுரக்கிரியைகளெல்லாம் 

உத்தரக்இிரியைகளாம், தந்ைத தாய் 

களுடைய சபிண்ட சமாஜோதைகர்களி 

னாலேயும் சகாத்தியாயி முதலான 

வர்களி னாலேயும், பொருளெடுத்துக் 

கொள்ளுகிற ராஜாவினாவேயும், பூர் 
வக்கிரியைகள் செய்யப்படலாம். உத் 

தரக் இரியைகளோ புத்தீரன் முத 
லானவர்களினாலேயே செய்யப்பட 
வேண்டும். அல்லது புத்திரியின் புத்தி 

ரர்களாலும், அவர்களுடைய புத்திர 

ராலும் செய்யப்படலாம். பெண்டு 

களுக்கும் வருஷந்தோறும் இறந்த 

இதிகளிலே ஏகோத்திஷ்ட விதியினால் 
உத்தரகீகிரியைகள் செய்யவேண்டும். 
ஆதலால், அரசனே! ௮ந்த உத்தரக்இரி 

| யையை எப்போதெப்போது எப்படி 
யெப்படி செய்யவேண்டுமோ அந்தக் 

சந்ததியும், முறையே ஒஇரியை செய்ய ! இரமங்களைச் சொல்லுக் றன் கேள். 

பதின்ழன்றமத்தியாயம் மற்றிற்று, 

90



பதினாலாம் அத்தியாயம் 

திரா தீ த காலம் 

  

- ஒருவன் இரத்தையோடு சிரார்த் 

தஞ் செய்வதனாலே பிரமா, இந்தி 

ரன், ருத்திரன், . அசுவினி தேவர், சூரி 

யன், அக்னி, வசுக்கள், வாயு, வி௬ 

வேதேவர், பிதுர்க்கள், ரிஷிகள், மனி 

தர், மிருகங்கள், பக்ஷிகள், சர்ப்பங 

கள் முதலான வூருற ஜந்துகள், 

மற்றுமுண்டான பூதங்கள், ஆகிய ; 

சகலத்தையும் சந்தோஷப்படுத்துகி 

றான். மாதந்தோறும் அபரபக்ஷத்தி 

௮ம் அமாவாசையிலும் அஷ்டகைகளி 

லும் இரார்த்தஞ் செய்யவேண்டும். 

காமியமரன காலத்தைச் சொல்லுக 

றேன் கேள். இரார்த்தத்துக்கு யோக். 

இயமான. வஸ்து கஇடைத்தபோ தும், 

யோக்கிய பிராமணன் Cores 

போதும், வியதீபாதத்திலும், ௮பனதீ 

தலும், விஷஈவத்திலும், சந்தி சூரிய 
இரணங்களிலும் சூரியன் பன்னி 

ரண்டு ரா௫ிகளிற் பிரவேடக்கிற கால 

ங்களிலும், நக்ஷத்திர பீடையுங் கிரக 

பீடையு முண்டாகுங் காலங்களிலும் 

கெட்ட கனவு கண்டபெரழுதிலும், 

புதொய்த் . தானியத்தைக் கொண்டு 

வந்தபோதும், காமிய சிரரார்த்தங்கள் 

செய்யலாம். அமாவாசையானது 

அனுடம், விசாகம், ௬வாதி, இந்த 

 நக்ஷத்திங்களோடு கூடுமேயானால், 

} 
| 

) 

| 
| 
| 

| 

| 
| 

அப்போதுசெய்கிற சிரார்த்தம் பிதாக் 

யை யுண்டாக்கும். திருவாதிரை, 

புனாப்பூசம், பூசம் இந்த நக்ஷத்தரங்க 

ளோடுகூடிய ௮மாவாசையிற் செய்த 

சிரார்த்தத்தனால் பிதர்க்கள் பன்னி 

ரண்டு வருஷ திர்ப்த்தியைப் பெறு 
வார்கள். அவிட்டம், சதயம், பூரட் 

| 

| 

| 
களுக்கு எட்டு வருஷத்துத் Brus | 

டாதி, இவைகளோடு கூடின அமா 

வாசை தேவர்களுக்குங் கிடையாத 

புண்ணியகரலம், இந்த ஒன்பது ஈக்ஷத் 

இரங்களிலும் ௮மாவாசை கூடின 

போது சிரார்த்தஞ் செய்வதனாலே 

பிதுர்க்களுக்சூ விசேஷமான தர்ப்தி 

யுண்டாகும். 

ஓ மகாராஜனே | இன்னுவ் கேள் 2 

பிதூக்களிடத்திலே ௮.இக பக்தி யுள் 

ளவனை புரூரவசக்கரவர்த்தி விவை, 

சனக்குமாரர் சொல்லிய பாடல்களைச் 

சொல்லுகிறேன் : 

இல் சுக்கிலபக்ஷத் தரிதியையும், கார்த், 

இகை மாதத்தில் சுக்லெபக்ஷ நவமி 

வைகாசி மாதத் 

யும், புரட்டாசி மாதத்தில் இருஷ்ண 

பக்ஷத் திரயோதசியும், மாசி மாதத்து 

அமாவாசையுமாகிய இக்கான்கு இதி 
களும் யுகாதிகளென்றும், அளவற்ற 

புண்ணிய காலமென்றும் புராணய் 

களினாலே சொல்லப்பட் டிருக்கின் 

றன. இவைகளிலும், சந்திர சூரிய கர 
கணங்களிலும், மூன்௮ அஷ்டகைகளி 

அம், இரண்டு அயனங்களிலும் எள் 

ளுடன் கூடிய தண்ணீரையாலும், 

பிதுர்க்களை யுத்தே௫ித்து ஒருவன் 

பக்தியோடு விடுவனாகில், அவன் ஆயி 

0 வருஷம் 

பலனை யடைவன். இது ரகசியமரன 

ரம் சிரார்த்தஞ் செய்த 

சங்கதியென்று பிதூரக்கள் சொல்லு 

தஇருர்கள்.”” மாச மாதத்து ௮மாவா 

சை எப்போதாஇலும் சதயநக்ஷத்திரத் 

தோடு கூடுமாயின், ௮ பிதுர்க்களு 

EG மகாதிருப்தி ஹேதுவான காலம், 

அற்ப புண்ணியமுள்ள மனிதருக்கு 

அது கிடையாது. ஓ ௮ரசனே | ௮௪



சிரார்த்த காலம் 

தக் காலத்திலேயே அவிட்டம் சேர்ர்த 
தால் அப்போது அன்னமாவது ஒரு 
கைத் தண்ணீராவது பிதாக்களைக் 
சூறித்துச் கொடுத்தவனுக்குப் ப.தின 
யிரம் வருஷம் பிதுர் திருப்த்தி செய்த 
புண்ணியங் இடைக்கும். அக்கால 
தீதிலேயே பூரட்டாதி சேருமாஓல், 
அதிற் செய்த சிரார்த்தத்தினாலே பிதூர் 
க்கள் திருப்தியடைந்து .ஆயிரம் யுக 
மளவும் சுகமாகத் தூங்குவார்கள். 
கங்கை, சதத்துரு, யமுனை, விபாசை, 

. சரஸ்வதி, கோமதஇ என்கிற ஈ.இகளுக் 
கும், கைமிசம் என்ற சக்கேத்திரத் 
இற்கும் ஒருவன் சென்று ஸ்நானஞ் 

- செய்து, அன்போடு பிதுர் பூசை 
செய்தானாகில், அவன் தன் பாவங்களை 
யெல்லாம் போக்கிக்கொள்ளுகருன். 
௮ரசனே! (நரம் எப் 

போத புரட்டாசிமாதத்தில் புத்திராதி 
கள் செய்த அபரபகஷூத் தரயோத9 
சிரார்த்தத்தினால் திருப்தி யடைந்து, 
மாசி பமரவாசையிலும் புத்தராதி 
யர் செய்த புண்ணிய இர்த்த ஜல 
தாப்பணங்களினாலும் இருப்தி படை 
வோம்” 

பிதுர்க்கள் 

என்றும் 

மனிதருக்குப் பரிசுத்தமான சித்தமும் 
பரிசுத்தமான பொருளும், மேன்மை 

யான காலமும், சாஸ்திரங்களிற் 
சொல்லப்பட்ட விதியும், சற்குண 
முள்ள பாத்திரமும், இறந்த அன்பும் 
கூடுமாயின் சகல இஷ்டங்களும் இத் 
இக்கும், ஓ மகாராஜனே | இந்த விஷ 
யத்தில் பிதாக்கள் கீதஞ்செய்திருப்ப 
வைகளைக் கேள்: டீ அப்படியே 
செய்து ௮இல் எழக மண்னை | 
பிருக்கக் கடவை, 

பிதா கீதங்கள்: எவன் இரவிய 
வஞ்சனை செய்யாமல் நமக்குப் பிண் 

டங்களைப் போடத் தக்கவனோ, விபவ 

பாடுகிருர்கள், : 
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வஸ்திரம் வாகனம் தனம் மற்றுமுள்ள 

சகல போகங்களையும் நமக்காகப் பிரா 
மணருக்குத்.. தானஞ் செய்யும்படி. 

யானவனோ, அன்னம் போடுவதற்கு 

மாத்திரமே த௲ஞூதியான விபவமுடை 

யவனாடில் இப்படிப்பட்ட காலங் 

களில் மிகுந்த அன்போடு நல்ல பிரா 
மணருக்கு அன்னமிடத் தக்கவனோ, 

அதற்குஞ் சக்தியில்லாமற் போனால் 
தனக்கு இயன்ற அளவு தானியத்தை 
பர௫இலும் பிராமணருக்கு ஆமமாய்க் 

கொடுக்க வல்லவனோ, அல்ல AA ga 
தகஷிணையாவது கொடுக்கும்படி யான 

வனோ, அதற்குஞ் சக்திமினனானால் 
தனிக்கையினாலே இல எள்ளுகளை 
யாவது ஒரு நல்ல 

நமஸ்கரித் அப் 
பிராம்ணனுக்கு 

பக்தியில் வணங் 
| இக் கொடுப்பனோ, இதவு மிசையாத 
போது ஏழெட்டு எள்ளுகளுடனே 
நமக்கு ஒருகைத் தண்ணீரையரவது 
பூமியில் விடமாட்டுவானோ, இதுவு 
மில்லாத போது எங்கிருந்தாகிலும் 
பசுக்களுக்குத் தக்கவுணவைச் சம்பா 

தித்து நம்முடைய உகப்புக்காகச் இரத் 
தையுடனே பசுக்களுக்குக் கொடுப் 
பானே, ஒன்றுமில்லாதே போனால் 
காட்டுக்குப்போய்க் கைகளை wer (IG 
யயர  வெடுத்துக்கொண்டு சூரியன் 
முதலான லோகபாலகரைப் பார்த்து 
உரத்த சத்தத்துடனே “எனக்கு பிதுர். 
சரார்த்தஞ் செய்யத்தக்க : தனமாவது 
மற்றெந்தப் பொருளாவது ஒன்று 
மில்லை) என் பிதார்க்கள் திருப்தி 
யடையவேண்டும், எனக்கு ஒன்று 
மில்லையென்று : இதோ என்னிரண்டு 
கைகளையும் வாயுவின் ' மார்க்கமான 
ஆகாசத்தில் காக்கவிட்டேன் என்று 
இவ்வசனங்களைப் படிப்பானோ, அப் 
படி.ப்பட்ட புண்ணியவானும் பூத்த 
மானுமான ஒருவன் சம்முடைய குலத் 

மூண்டாகில் வஞ்சனையின்றி ரத்தினம் Bp பிறக்கவே ண்டும்” என்௮. apie
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கள் பாடி. யிருக்கிருர்கள், கேட் 

டாயோ புரூரவனே யென்று சனத் 

குமாரர் அ௮வ்வரசனுக்குச் சொன் 

னதை, சகரமகாராஜனே நானுனக 

குச் சொன்னேன். இப்படி பிதூரக் 

கள் தனமுள்ளபோதும் இல்லாத 
போதும் நடக்கவேண்டிய முறை 
யைச் சொன்னவிதமாய்ச் 

வன் பூரணமாகச் சிரார்த்தஞ் செய்த 

செய்ப 

பலனையே யடைவான். 

பதினுலாமத்தியாயம் ழறிறிற்று, 

எனு. 

பதினைந்தாம் gieumd 

சிசார்த்தஞ் செய்யுமுறை 
ao mi ptr 

௪கரம்கர்ராஜனை நோக்கி அவுரவர் 
பின்னு மருளிச் செப்ஒிருர் :--அர 
சனே! சிரார்த்தத்தில் வரித்துப் போச 
னஞ் செய்விக்கவேண்டும் பிராம 

ணர் மூன்று நாசிகேதானுவாகங்களை 

யோதி அதின்படி நடக்கிறவனும், 

மூன்ற மதுருக்குகளை யோதி அதின் 

படி. GLEAN sb, அல்ல் து மதுவித் 

தையில் நிஷ்டைபெற்றவனும், தரிசு 

பர்ணானுவாகங்களை யோதி ௮தின்படி. 

யனுஷ்டான முள்ளவனும், ஷடங்க 

வேதாத்தியயனஞ் செய்தவனும், அவ் 

வேதத்தின் பொருளை யறிந்தவனும், 

வேதவிதிப்படி'௮அனுஷ்டான முடைய 

வனும், பரப்பிரமத் தியானஞ்செய் 

பவனும், ஜ்யேஷ்டசாமத்தை யோத 

வல்லவனும், ஆகிய இவர்களே முக் 

கியமானவர்களரம். இருத்துவிக்கும் 

உடன்பிறந்தாளுடைய குமாரனும், 

புத்திரியின்மகனும், மருமகனும், மாம 

னாரும், அம்மானும், தவசியும்,பஞ்சாக் 

கினி யுபாசனை செய்கிறவளனும் ௮ல் 
லது பஞ்சாக்கினி வித்தையிலே Hag 

"டைபெற்றவனும்,சிஷ்யலும், சம்பந்தி 

யும், மாதா பிதாக்களைப் பூசிப்பவலு 

| 

| 

“மாகிய இவர்களை, முர்தினவர் நேர் 

இவர்க -படாதபோது வரிக்கலாம், 

'ஞம் சோ்படாதபோது சுத்தரான. 

பிராமணரைத் தேடி. வரிக்கவேண் 

டுமே யல்லது தகாதவர்களைச் சிரார்த் 

தத்தில் வைக்கலாகாது. தகாரதவர் 

யாரென்றால் : மித்திரத் துரோகஞ் 

செய்பவன், புழுத்த ஈகமுள்ளவன், 

சொத்தைப் பல்லுடையவன், நபுஞ்ச 
கன், கன்னிகையைக் கெடுத்தவன், 

அக்கினியையும் வேதத்தையும் அகரர 

ணமாய் விட்டவன், சோமவிக்கிர 

யஞ் செய்தவன், மெய்யாகவாகிலும் 
பொய்யாகவாகிலும் பதிதனென்று 

தள்ளப்பட்டவன், தஇிருடுகறவன், 
கோட்சொல்லிக் கெடுக்கிறவன், ஊரா 

ருக்காகக் கூலி வாங்கிக்கொண்டு 

யாகஞ் செய்கிறவன், வேதத்தைக் 

கூலிக்கு ஓதுவிப்பவன், கூலி வாங்இக் 

கொண்டு வேதமோ தின வன், 

பெண்ணை கலியாணஞ் செய்தவன், 

தாய் தந்ைதைகளை விட்டவன், சூத்திர 

ஸ்திரீயின் சூழந்தைகளை யெடுத்து 

வளர்க்கிறவன், சூத்திரச்சியைக் கலி 

யாணஞ் செய்துகொண்டவன், தேவ 

தாந்தரங்களைப் பூசித்துப் பிழைப்ப 

வன், இப்படிபட்டவர்கள் சிரார்த்தத் 

இல் நிமந்திருணத்திற்குத் தகுர்தவர்க 
ளல்லர். சிரார்த்தத்இிற்காக முதனாளி 

லேயே யோக்கியரான் பிராமணன் 

கைம் 

வரித்துத் தேவார்த்தமாகவும்' பிது 

i



மம்சம்] 

ராத்தமாகவும் க்ஷணஞ்செய்யும்படி 

தனித்தனியே பிரார்த்தக்க வேண் 

டும். பின்பு,கோபதாபத்தையும், ஸ்திரீ 

சங்கமத்தையும், வருந்துவதையும் இரா 

ர்த்தஞ் செய்கிறவனும் வரிக்கப்பட்ட 

டவனும் செய்யாமல் நியமத்தோ 

டி ருக்கவேண்டும். சிரார்த்தஞ் செய் 

பவனாஇலும் வரிக்கப்பட்டவனாகிலும் 

ஸ்திரீ சம்போகஞ் செய்தல் மகா 
தோலமாம். அப்படிச் செய்கிற 
வன் தன் பிதாக்களை ரேதசின் குழி. 

யிலே தள்ளின பாபத்தை யடை 

வான். ஆகையாலே தரும €ீலரான 

பிராமணரைப் பூர்வதினத்திலே நிமக் 

தரணஞ் செய்ய வேண்டுமென்று 
சொல்லப்பட்டிருக்கறது. இந்திரிய 
நிக்கிரகஞ் செய்து, யஇகளாயிருக்கிற 

பிராமணரை முன்னே நிமந்திரணஞ் 
செய்யாமற் போனாலும் அன்று 

அவர்கள் விட்டுக்கு வருவாராகில் 

அவர்களைச் இரார்த்தத்தில் வைக்க 

லாம். 

இப்படிப் பிராமணார்த்தமாய் வந்த 

வர்களுக்குக் காலலம்பல் முதலான 

வுபசாரங்கள் பவித்திர 

பாணியாய் ஆசமன முதலானவை 

பண்ணிச் சுத்தர்களா யிருக்கின்ற 

அவர்களை ஆசனத்தில் வீந்றிருக்கச் 

செய்அ, ௮மு௫ செய்விக்கவேண்டும். 

பிதுர் ஸ்தானத்தில் ஒற்றையாயும், தே 

வஸ்தானத்தில் இரட்டையாயும் ௮ல் 

லத இச்சையின்படி. ஒவ்வொருவரை 
யாவது வைக்கவேண்டும், அப்படி 

யே மாதாமஹ்னுடைய ரார்த்தத் 

தையும் பக்தியுடனே தேவ வரணத் 

தோடு கூடினதாகச் செய்யவேண் 

டும். அல்லது பிதுர்சிரார்த்தம் மாதா 

மகூரார்த்தம் இவ்விரண்டுக்கும் ஒரே 
விசுவதேவ வரணஞ் செய்யவுங் 

செய்து, 

சிரார்த்தஞ் செய்யுமுலை ற் 
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கங்களைச்சோர்த தேவதாஸ்தானத்துப் 

பிராமணரைக் கிழக்கு முகமாயும், 

Gar ஸ்தானத்துப் பிராமணரை 

வடக்கு முகமாயும் உட்காருவித்து 

அமுது செய்விக்கவேண்டும். இவ் 

விருவர்க்ஞம் சஇரார்த்ததைத் தனித் 

தனியே செய்யவேண்டுமென்று சில 

ரிஷிகள் சொல்லுஇருர்கள். மற்௮ுள்ள 
மகாரிஷிகள் ஒரிடத்திலே ஒரு பாகத்தி 

னாலேயே செய்யலாமென்று சொல்லி 
யிருக்கிறார்கள். ஆசனத்துக்காகத் 

தருப்பைகொடுத்.து, அர்க்ய விதியி 

னாற் பூசித், அவர்களுடைய அனுக 

இயையினாலே ஆவாகனஞ்: செய்ய 

வேண்டும். யவோதகத்தினலே தே 

வர்களுக்கு அர்க்கிெயங் கொடுத்துக் 

கந்தபுஷ்ப தூப் தீபாஇகளினாற் பூசிக்க 

வேண்டும். பிதுர்க்கள் விஷயத்தில் 

செய்வதை யெல்லாம் அப்பிரதக்கிண 

மாய்ச் செய்யவேண்டும். அந்தப் 

பிதுர்க்களிட த்திலும் அனுக்கியை 

பெற்றுக்கொண்டு, இரட்டிப்பான 

தருப்பைகளை ஆசனத்்திற்காகக் கொடு 

த்தூ, மந்திரபூர்வகமாக ஆவாகனஞ் 

செய்து திலோதகத்தினாலே அர்க்கிய 
முதலானவை கொடுத்து, மற்ற உப 

சாரங்களையுஞ் செய்யவேண்டும். ௮க் 

காலத்தில் யாராவது ஒரு பிராமணன் 
அன்னத்தை விரும்பி ௮திதியாக வரு 

வனாகில் முன்பு வரிக்கப்பட்ட. பிரா 
மணரிடத்தில் ௮ங்கேகோரம் பெற்றுக் 

கொண்டு, அவனையும் சுகமாகப் 

புசப்பிக்கலாம், சல யோ௫கள் நாரா 
வித வேஷமுடையவர்களாய் தங்கள் 

சொரூப மின்னதென்று அறியப் 

படாதபடி. மனிதருக்கு உபகாரிகளர் 
we ௪ஞ்சரித்துக்கொண்் டிருப்பார் 

கள். ஆதலால் சிரார்த்த காலத்தில் 

நேரிட்ட ௮திதியை ௮வசியம் பூசிக்க 

வேண்டும். ௮ரசனே! ௮௮ர்த ௮இஇ 

-கூடும், பிதுர்வருக்க  மாதர்மகவருக் | யைப் பூசியாமற் போனால் அந்தச்
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சரரர்த்தஞ் செய்த பலனெல்லாம் 

அழிந்து போம். பின்பு ௮க்கினியிலே 

கறியமுதும் காரமானவஸ்வுஞ் சே 

ராத சுத்தமான அன்னத்தை அந்தப் 

பிராமணர்களுடைய அங்கோரத்தைப் 

பெற்றுக்கொண்டு ௮க்கினிக்கும் சோ 

மனுக்கும் இயமனுக்கும் மச்திரங்க 

ளோடு மூன்றுதரம் ஆகுதி செய்ய 

வேண்டும். இப்படி ஓமஞ்செய்து 

மிகுந்த அன்னத்தைப் பிராமண 

ருடைய பாத்திரத்திற் சோக்கவேண் 

டும், பின்பு ஈன்றாய்ப் பாகஞ் செய் 

யப்பட்டும் ௬ிகரமாயும் இஷ்டமாயு 

மிருக்கிற அ௮ன்னங்களைச் சம்பூர்ண 

மாக அந்தப் பிராமணருக்குப் பரிமாறி, 

இதைத் தேவரீர்கள் இருவுள்ளப்படி 

௮்ூகரிக்க வேண்டும்” என்று வண 

க்கமுள்ள வரரத்தைகளினாலே பிரராத் 

இக்கவேண்டும். அவர்களும் அங்கீ 

கரித்து மவுனத்தோடும் முகமலர்ச்சி 

யோடும் ஈன்றா.ப் ௮மு.து செய்யவேண் 

டும். கர்த்தாவும் கோபாஇகளில்லாம 

லும்) துரிதப்படாமலும் ௮ன்போடு 

வேண்டியவைகளைப் பரிமாறவேண் 

டும். பின்பு ரசேஷரக்கின மந்திரம் 

படித்துப் பூமியில் எள்ளைப் பரப்பி 

அந்தப் பிராமணரைத் தன் பிதூர்க்க 

ளாகப் பாவிக்கவேண்டும். 

இப்படியாகச் செய்யுஞ் சிரார்த்தத் 
இல் அந்தந்தத் தருணங்களிழ் பிதா 

வும் பிதாமகனும் ' பிரபிதாமகனும் இப் 

(போது பிராமணருடைய தேகங்களி 

லிருர். தகொண்டு என்னால் திருப்தி 

பொருந்தக்கடவர். பிதாவும் 

இப் 
போது என்னுடைய ஓமத்தினாலே 

ஆப்பியாயனஞ் செய்யப்பட்ட மூர்த் 
இகளா௫ூத் திருப்தியடையக் கடவர். 

யைப் 

பிதாமகனும் பிரபிதாமகனும் 

பிதாவும் பிதாமகலும் பிரபிதாமகளும் 

சான் பூமிபிலிட்ட பிண்டத்தினாலே. 

இருப்தியடையக் கடவர். பிதாவும் 

பிதரமகனும் பிரபிதாமகனும் அன் 

போடு கான்சொன்ன இந்த வாக்கி 

யங்களினாலே. திருப்தியடையக். -௧ட 

மாதாமஹனும் அவன பிதாவும் 

அவனுக்குப் பிதாவும் விவ தேவர்க 

ளும் இந்தச் சிரார்த்தத்தினாலே மிகுந்த 

திருப்தியை யடையக்கடவர். யாக 

விக்கெ " காரிகளான ராகூசரெல் 

லாம் நாசமடையக்கடவர, யக்கியங்க 

வர், 

ளுக்கு ஈசுவரனும் விகாரா திகளில்லாத 

ஸ்வரூபமுடையவனுமான ஸ்ரீஹரியே 

இக்கே சகல அவியங்களையும் கவியவ் 

களையும் அமு அசெய்துகொண்டெழுச் 

தீருளி யிருக்கிறான். அவ் வெம்பெருமா 

னுடைய சான்னித்தியத்தனால் ௪கல 

மான ராக்ஷசரும் ௮௬ரரும் உடனே 

ஓடிப் 
சொல்லிப் 

௮ந்தப் பிராமணர் ௮முது. செய்து 

திருப்தி யடைந்த பின்பு வி௫ிரான்ன 

மிடவேண்டும். 
முதலானவை சுத்திசெய்து 

. தனித்தனி 
யே: ஒவ்வொருவருக்கும் தண்ணீர் 

கொடுக்கவேண்டும். பிறகு திருப்தி 

யடைந்திருக்கிற அந்தப் பிராமண 

ருடைய நியமனம்பெற்று வியஞ் 

சனாதிகளோடும் எள்ளோடும் கூடின 

போகக் கடவர்” என்று 

பிரார்தீதிக்க வேண்டும். 

பின்பு அவர்களுக் 

குக் கை 

கொள்ளும்பொருட்டுத் 

அன்ன பிண்டங்களைச் சாந்த இத்த 

னாய்ப் போட்டு, பிதுர் தீர்த்தத்தின 

லே திலோதகம் விடவேண்டும், 

மாதாமக விஷயத்திலும் இந்தத் தீர்த் 
ததீிதனாலேயே பிண்ட நிர்வபணஞ் 

செய்யவேண்டும். தெற்கு நுனியாய்ப் 

போடப்பட்ட தருப்பைகளில் புஷ்ப 
தூபாதிகளாலே பூசிக்கப்பட்ட பிண் 

டத்தைச் சுவாமிகள் ௮முதுசெய்த 

பாத்திர சமீபத்தில் முதன்மையாய்ப் 

பிதாவுக்கும், , பின்பு முறையே பிதா : 

'மஹ பிரபிதாமகருக்கும் போடவேண் —
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டும். பிண்டத்துக்காகப் பரப்பப்பட்ட 
தருப்பைகளின் அடியிலே நாலா 

வர் முதலானவர்களை லேபகர்ஷணங் 

களினாலே உகப்பிக்கவேண்டும். ௮ப் 
படியே மாதாமஹரையும், கந்தமாலி 

யாதிகளோடு கூடின பிண்டங்களினா 

லே திருப்தி யடைவிக்கவேண்டும். 

அரசனே ! முதலிலே பிதுர்க்களுக்கு 
அன்போடு ஸ்வதாகாரஞ்செய்து, ௮௧ 

தப் 

டன் ஆசீர்வதிக்கப்பெற்௮ு, இயன்ற 

மட்டும் தக்ஷிணை கொடுக்கவேண்டும். 

பிதுர்க்கள் ஸ்வதாங்கோரத்து 

இப்படி. தகதிணை கொடுத்தபின், தேவ | 

திருப்தியைக் காட்டும்படியான வாக் 

இயங்களை அவர்கள் சொல்லும்படி. 

செய்து, 
தங்களைப் பிரார்த்தித்துப் பெற்றுக் 

கொண்டு, முர்திப் பிதுர்க்களுக்கும் 
பிந்தித் தேவர்களுக்கும் விசர்ச்சனஞ் 

செய்யவேண்டும், 

அவர்களுடைய ஆசர்வா 

மாதாமகருக்கும் 

அமுதுசெய்வித்தல் தக௲௲ிணை கொடுப் 

பித்தல் விசர்ச்சனஞ் செய்தல் முத 

லானவைகளிலே இதே இிரமமென் 

றறிந்து கொள். 

பகத்திலே தேவார்த்தமான பிரர 

விசுவதேவதந்இர 

மணரை முக்தியாச்ித்துப்பின்பு பிதுர் 

வர்க்கத்தையும் அதன பின்பு மாதா 

மஹ வர்க்கத்தையும் அர்ச்சிக்கவேண் 

டும். விசர்ச்சனமோ முத்திப் பிதுர்க் 

களுக்கும், பிந்தி மாதாமகர்களுக்கும், 

அதற்கும் பிறகு விசவதேவருக்குஞ் 

செய்யவேண்டும். இவ்வா முடிந்த 

  

மைப்படுத்தி வாசல்வரைக்கும் பின் 

ரொெடார்துபோய் அவர்கள் விடை 
கொடுக்கத் இரும்பி வந்து, வைசுவ 

இரியைசெய்து, 

பூச்சியரும் பந்துக்களும் பிருத்தியரு 

மான இஷ்டர்களோடு போசனஞ் 

செய்யவேண்டும். இவ்வாருகப் பிதுர் 

தேவக் தனக்குப் 

சிரார்த்த மாதாமஹ ரார்த்தங்களைப் 

பண்ணுவனாஒல், அவனுக்குப் பிதுர்க்க 

எனுக்கிரகத்தினல் சர்வாபீஷ்ட இத் 

Buy முண்டாகும். 

சிரார்த்தத்தில் தவுகத்திரன், குத 
பம், தலம், இம்மூன்றும் பவித்திரங் 

கள். அன்றியும் வெள்ளியைச் சொல் 

லுதல் கொடுத்தல் காட்டல் முத 

லானவைகளும் பவித்திரங்கள். சிரரர் 

தீதஞ் செய்தவனுக்கும் பு௫த்தவனுக் 
கும் குரோதம், வழிசடை, துரிதம், 

இம்மூன்றும் விடவேண்டியவையாம். 

வி௬வதேவரும் பிதூர்க்களும் மாதா 

மகரும் சிரார்த்தஞ் செய்பவருடைய 

கூலமெல்லாவற்றையும் போஷிப்பார் 

கள். பிதர்க்கசுடைய கணமா 

னது சோமனை யாதாரமாகக் கொண் 

டது. அந்தச் சந்திரனே யோகத் 

தை யாதாரமாகக் கொண்டிருக் 

இருளன். ஆதலால் சிரார்த்தத்திலே 

யோடயை நிமந்திரிப்பது மிகச் இறப் 

ஆயிரம் பிராமணருக்கு 

முன்னே ஒரு யோகி எழுந்தருளி 

யிருந்தால் அவர், அவர்களையும் அந்த 

LIT GOT Bs 

பின் இனிமையும் வணக்கமூ முள்ள | யஜமானனையும் கடைத்தேறச் செய்ய 

வசனங்களினாலே அவர்களை மேன் ! வல்லவரென்று அறி துகொள். 

பதினைந்தாமத்தியாயம் ழற்றிற்று, 

“ig



பதினாறாம் அத்தியாயம் 

சிரார்த்த இசவியங்கள் 
ee 

yarnaersraGer | கேள், ஹவிச 

னாலே மாத்திரமன்௮ு, மாமிசங்களி 

னாலேயும் சிலர் காமிய இரார்த்தஞ் 

செய்வதுண்டு. இதுகிற்க, தரார்த்தத் 

தக்கு மிகவும் விசேஷமான வஸ்துக் 

கள் எவையென்றால், காலசாக மென் 

இற ஒருவகைக்கரையும், கல்லதேனும், 

. நிரசாந்திகங்கள் என்கிற ஒருவகைக் 

காட்டுத்தானியமும், செக்கெல்லும், 

வெண்சாமை கருஞ்சாமைகளும் வழு 

தணை பிரண்டை முதலான. காட்டு 

ஒடதி வருக்கங்களும், இழங்குகளும், 

யவதானியங்களும், உழுந்தும், பய 

௮ம், கோதுமையும், நல்ல நெல்லும், 

எள்ளும், மலையகத்தியும், கடுகும், பா 

கல், பலா, கதலி, அவரை, முதலான 

வைகளும் சிறந்தவையாம். கயா என் 

னும் இவ்விய க்ஷேத்திரத்தை யடை 

நத செய்யுஞ் சிரார்த்தமானது மகர 

விசேஷமாகையால், அதனால் ஜனமம் 

சபலமாம். இனி ஆகாதவைகளைச் 

சொல்லுகிறேன். ஆக்கரயணமென் 

னுஞ் சடங்குசெய்யாம லறுத்த தானி 

யமும், காராமணியும், ௮ணுவென்கிற 

அற்பதானியமும், மசூரங்களும், சுரை 

யும், ரவண்காயமும், வெள்ளைப்பூண் 

டும், முள்ளங்இயும், காந்தாரகம் என் 

இற சம்பாவும், கரம்பமென்கிற தானி 

யமும், உப்புமிகுந்த வஸ்துக்களும், 

உவர்நிலத்திலுண்டான வஸ்துக்களும் 

'சிவப்பல்லாத பிசின்களும், பிரத்தி 

யக்ஷமான உப்பும், வரயினாற் சொல்ல 

நன்றாயிராதவைகளும், கண்ணுக்கினி 

மை யாகரதவைகளும், ராத்திரி கொ 

ண்டு வந்து வைத்த ஜலமுதலானவை 

களும், கன்றில்லாத பசுவின்பாலும், 

பசுமாடு குடித்துத் திருப்தி படையக் 

கூடாத ௮ற்ப ஜலமும், யாருங் கையா 

ளாமல் விட்டிருக்கிற இணறு முத 

லானவற்றின் நீரும், துர்க்கக்தமுள்ள 

ஜலமும், நுரைத்த ஜலமும், ஒற்றைக் 
குளம்புள்ள மிருகங்களின் பாலும், 

ஒட்டகத்தின் பாலும், ஆட்டுப்பா.லும், 

எருமைப் பாலும், மான் . பாலும், 

இவையெல்லாம் ிரார்த்த கருமங் 

களிலே ௮ன்றியும் 

நபும்லகன், குலத்தாராலே தள்ளப் 

பட்டவன், சண்டாளன் [மகாபரபி] 

அருவருக்கத் தக்க 

சரோகமுடையவன், வேததருமங்களை 

சேரக்கலாகா. 

பாலவண்டன், 

விட்டவன் ஆ௫ய இவர்களாலும், 

கோழி or குரங்கு ஊர்ப்பன்றி 

ஆ௫ூய இவைகளினுலும்,ரஜஸ்வலையான 

ஸ்திரீ, சவுசாசாரஹீனன், பிணமெடுத் 
துப் பிழைக்கிறவன், என்னும் இவர்க 

ளாலும் பார்க்கப்பட்ட இடங்களிலே 

அழுது 
ஆதலால் யா 

ரும் பார்க்கக்கூடாத மறைவிடத்திலே 

மிகுந்த பக்தியுடனே பூமியில் எள்ளி 

ஹறைத்து இராக்கதரை ஓட்டிச் சிரார்த் 

தஞ் செய்யவேண்டும். ஈகம் முதலான 
வைகளோரடும், மயிர் பூச்சி முதலான 

வைகளோரும், கஞ்சி முதலானவைக 

ளோடுங் கூடினதும் பழயது மாகாத 

அன்னத்தைச் சிரத்தையோடு நாம் 

கோத்திரங்களைச் சொல்லி இட்டால், 

அந்த அன்னம் பிலுர்க்கள் உண்கிற 

௮மிருதாதி யுணவாரகப் பரிணமிக்கும், 

பிதுர்ச்களும் தேவர்களும் 

செய்யமாட்டார்கள். 

ஓ மகாராஜாவே | கலாபக்இராமத் 

தின் உபவனத்திலே மனுபுத்திரனான 

இக்ஷ்வாகு மகாராஜனலுக்குப் பி துர்க 

கள் பாடித்தந்த தமொன்று வழங்கு
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Gaps; sag “air கயைக்குப் | பாத்திரத்தில் தானஞ்செய்து . விவா 

போய் ஈமக்குப் பிண்டம் போடுவார் | கம் பண்ணுவிப்பார்களோ, * நீல 

களோ, .௮ப்படிப்பட்ட யோக்கியர் | மென்கிற விருஷபத்தையாவது விடு 

நம்முடைய குலத்திற் பிறப்பார்களா? | வார்களே, விதிப்படி. தக்ஷிணை 

எவர் பாத்திபத இருஷ்ணத் தரயோ | கொடுத்து ௮சுவமேதமாவது செய் 

த௫ியிலும், மாக ௮மாவாசையிலும், | வார்களோ, அப்படிப்பட்டவர் நம்மு 

தேன் நெய்களுடனே பாயசான்னவ் டைய குலத்திற் பிறப்பார்களா ளா 

கொடுப்பார்களோ, அப்படிப்பட்ட | என்றிப்படி.த் தங்கள் மனோரதத்தைக் 

வர் நங்குலத்திற் பிறப்பார்களா? எவர் காட்டி அவற்றைச் சிறப்பித்திருக்கி 

* கவுரி யென்கிற கன்னிகையை நல்ல ' முர்கள். 1 ப 

பதினுறமத்தியாயம் முற்றிற்று. 
தத 

பதினேழாம் ௮த்தியாமம் 

நக்கின சொரூபம் 

ஸ்ரீ பராசரமகாமுனிவர் தம்மு ளிச்செய்யக் கேட்கவேண்டுமென்று 

டைய சஷரை நேரக்) ஓ மயித்தி ! விரும்புகிறேன். தருமவான்களுக்கெல் 

ரேயரே | பூர்வத்தில் சகரமகாராச | லாம் சிரேஷ்டரான தேவரீருக்குத் 

னுக்கு அவுர்வர் அருளிச்செய்த சதா !, தெரியாத விஷய மில்லையைாகையால் 

சாரத்தை உமக்கு சன்ருய்சீ் சொன் | இருபைசெய்து நக் ஸ்வரூபத்தை 

னேன். இந்தச் சதாசாரத்தைக் கடக் | யருளிச் செய்ய வேண்டும்” என்று 

தால் எவனும் நன்மையைப் பெற | பிரார்த்திக்க, ஸ்ரீ பராசரமகாரிஷி ௮௬ 

மாட்டான் என்று அருளிச்செய்த ; ளிச் செய்யலாயினா்:-- 

தைக்கேட்டு, மயித்திரேயர்  வினாவு 

இருர். 4௬ வாமீ | ஷண்டன், அபவித்த இருக்கு ய௬ர் ஸாமம் என்கிற 

னென்௮ சொல்லப்பட்ட நபும்ஸகன், | பெயரையுடைய வேதமானது பிராம 

தள்ளப்பட்டவன் முதலானவர்களை | ணாதி வர்ணங்களுக்கு மறைவாயிருக் 

அருளிச்செய்தீர்., ஈக்னென் என்ப | இன்றது. அப்படிப்பட்ட வேதத்தை 

வனை அருளிச்செய்தீரில்லை. ஈக்னெ | விட்டவன் யாரோ அவனே நக்கி 

னென்பவன் யார்? எவ்வித ௩டக்கை | னன் என்ன அறியும். நக்கனென் என் 

பினால் அப்பெயர் வருன்றது 9 இந்த | கற சொல்லுக்கு உலகத்தில் வஸ்திர 

நக் ஸ்வரூபத்தைத் தேவரீர் ௮௬ | மில்லாமல் இகம்பரனா யிருக்கறவன் 

  

  

* சவுரி என்றால் பத்துவயதுள்ள பெண். 

* நீலம் என்றால் உடம்பெல்லாஞ் சிவந்து மூஞ்சியும் வாலும் வெண்மையாய், 

கொம்பும் குளம்பும் ஒருவாறு வெளுத்திருக்கிற எருது. 

1 பிதர்லோகத்திலுள்ள ௮க்னிஷ்வாத்தாதி பிதுர்க்கள் கர்மிகள் செய்யுஞ் 

சொர்த்தத்் தனால் திருப்தியடைந்து, கர்த்தாவின் பிதா முதலானவர்க்கு அங்கங்கே 

தகுந்த திருப் தியை யுண்டாக்குவார்ச ளென்பது ித்தாந்தம். 

91 ்
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என்று. அ௮ர்த்தமானாலும், சாஸ்திரத் 

நில் நக்னெனென்டிறது வேதரூப 

இழகந்தவனுக்கே 

யென்று உணர்க்துகொள்ளும். இரயி 

என்கற இம்மூன்று வேதமும் வரு 

ணங்களுக்கு மறைவு மாத்திர மன்று 

சம்ரக்ஷணமாயு மிருக்கிறது. இப்படிப் 

பட்ட இதை மோகத்தினாலே விட்டு 

விடுகறவன் எவனோ : அவன் நக்கின 

னென்று சொல்லப்படுவான். இன்னு 

மொன்று சொல்லுகிறேன் கேளும் : 

சகல தருமங்களையும் அறிந்த என்பிதா 

மஹரான வ௫ஷ்ட மகாமுனிவர் பீஷ்ம 

மான மஹறைவை 

ருக்கு அருளிச்செய்த நக்கினெஸ்வரூப 

சம்பந்தமான விஓயத்தைச் சொல்லு 

இறேன் : பூர்வத்தில் ஒருகாலத்தில் 

தேவதைகளுக்கும் அசுரருக்கும் தேவ 

மானத்தின-லே நூறு வருஷமளவும் 

மகத்தான யுத்தம் நடந்தது. அதில் 

ஹ்ராதன் முதலான ௮௬ரராலே தேவ 

தைகள் தோற்கடி.க்கப்பட்டு, மிகுந்த 

துக்க முள்ளவர்களாப்த் தஇிருப்பாற் 
கடலின் சென்று, 

ஸ்ரீ விஷ்ணுவின் இருவுள்ள முகக்கும் 

பொருட்டு தவஞ்செய்து, “ cam 

லோகநாதனான ஸ்ரீ விஷ்ணுவின் உகப் 
புக்காக நாங்கள் எந்த வார்த்தையைச் 

சொல்வோமோ அதனாலே இப்போ 
Cs 965 ஸ்ரீ விஷ்ணுபகவாணன் பிர 
சன்னனாகக் கடவன். எந்த மகரத்து 
மாவினிடத்திலிருந்து சகல பிரபஞ்ச 
மும் தோன்றினவோ, அவை யெல் 
லாம் மீண்டும் எங்கே ஒடுங்குமோ, 
அப்படி.ப்பட்டவனை ஸ்தோத்திரஞ் 

செய்ய வல்லவன் யாருண்டு 2 ஆனா 
௮ம் சத்துருக்கள் செய்த அவமானத் 
தினாலே அடியேங்கள் தேஜோபலங் 

_ களை இழந்தவர்களாப் அபயம் வேண் 
oF .சக்தியுள்ளமட்டுந் துதஇக்கன் 

். ரோம். எம்பெருமானே ! உனது உண் 
மை நிலை வாக்குக்கு எட்டுமோ 2 எம் 

வட்கரையிற் 

| 
| 
| 

பெருமானே | நீயே பூமியும் ஜலமும் 

அக்கினியும் வாயுவும் ஆகரசமும், 
மனம், புத்தி, சித்தம், அகங்காரங்க 

ளாகிய கான்குவித ௮ந்தக்கரணமும், 
பிரகிருதியும், அந்தப் பிரஇருதிக்கு 

மேற்பட்ட புருஷனுமா யிருக்கிருப், 
பிரமாமுதல் தஇருணமீருக ரூபப்பட் 
டதும் ரூபப்படாததுமாய்க் sro se 

பேத முள்ளதா யிருக்இற இந்தப் பிர 
பஞ்சமெல்லாம், உன்னுடைய ஒருதிரு 

மேனியாயிருகஇன் றது. அதற்குள்ளே 
ஆதியில் உன் நாரமபீ கமலத்திலிருக் து 
சிருஷ்டி. நிமித்தமாய் உண்டான எந்த 
ரூபமுண்டோ அந்தப் பிரமஸ்வரூபத் 
துகீசூத் தண்டம் சமரப்பிக்க்றோம். 
இந்திரன் சூரியன் ருத்திரன் வசுக்கள் 
அசுவிகள் மருத்துக்கள் சந்திரன் 
என்கிற பேதங்களை யுடைத்தரய், 
நாங்களாகிற உன்னுடைய ஒரு ரூபம் 
யாதுண்டோ அந்தத் தேவஸ்வரூபத் 

BGS 
Gop. 

சமாப்பிக்கின் 

கோவிந்தனே | ஜம்பமே மே 
லிட்டதாய் விவேகங் குறைந்ததாய் 

தண்டம் 

பெருமையும் மனதை யடக்கலு மில் 
லாததாய் உன்னுடைய ரூபம் எது 
வுண்டோ ௮ந்த ௮௬ர ஸ்வரூபத்தைச் 
சேவிக்கின்றோம். மந்த விவேகமான 
எந்த ரூபத்திலே நாடிகள் அதிக 
ஞானவோட்ட மற்றவைகளா யிருக் 
கன்றனவோ அப்படிப்பட்ட சப்தாதி 
விஷய ருசியுள்ள உனது யக்ஷஸ்வரூப 
தீதுக்குப் பிரணாமம் பண் ணுஇன்றோம். 
ஓ புருஷோ த்தமனே | மிகக் கொடுமை 
யுள்ளதாயும் பயங்கரமாயும் மாயாமய 
மாயும் உன்னுடைய கறுத்த ரூபம் 
யாதுண்டோ ௮ந்த ரா௯£௪ ஸ்வரூபத் 
BEG வந்தனஞ் செய்கின்றோம். 
ஓ ஜனா்த்தனனே | சொர்க்கஞ் சேரத் 
தக்க புண்ணியவானுடைய புண் 
ணியபலத்தை யுண்டாக்இன்றது எது 
வுண்டோ ௮ந்த உன்னுடைய தரும
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ஸ்வரூபத்துக்குத் தண்டம் சமர்ப்பிக் | இற அறுவகைகளை யுடையதாயு மிருக 
கன்றரோம். சந்தோஷமே மிகுந்ததும் | இற உனது முக்கெ சொரூபத்தை 
ஜலாதஇிகளோடு சேராததும் எங்குஞ் | வணங்குகின்றோம். திரியக்கு மனுஷ் 
சஞ்சரிக்கிற சத்தியுள்ளதும் சஞ்சா | யன் தேவன் முதலாகவும், ஆகாசம் 
ரரதிகிரியைகளில் நிச்சயமான பிர | சத்தம் முதலாகவும் உள்ள எல்லா 
யோசனமுள்ளதுமான உன்னுடைய வ.ந்றிற்கும் .முதற்காரணமான உன் 
சித்தஸ்வரூபத்தைத் தொழுகின்றோம். | னுடைய சர்வ ஸ்வரூபத்தை அடி. 
பொறுமைக்கு இடமாயும் கொடியதா | பணிகன்றோம், ஓ பரமாத்துமாவே | 
யும் அனுபவத்தைச் சூக்கிறதாயும் | பிரதானம் புத்த இவை முதலான வடி. 
இரண்டு நாக்குடையதாயு முள்ள | வுள்ள இந்தச் சகலத்தைக் காட்டி. 
உனது நாகஸ்வரூபத்துக்கு வந்தனஞ் |) லும் வேறாப் மேன்மையான ரூபம் 

- செய்கன்றோம். மகாஞான முடைய யாதுண்டோ, ஒப்பற்றதும் காரண 
தும் சாரந்தமானதும் ராகத்துவேஷாதி |! மான பிர தானத்திற்குங் காரணமு 
தோஷங்க னில்லாததுமான ரிஷிரூப ! மான உன்னுடைய அந்தப்புருவரூபத் 
மான உன்னுடைய வியாபக ஸ்வரூ | தைத் திருவடி தொழுகின்றோம். வெண் 
பத்துக்கூத் தண்டம் சமர்ப்பிகஇன் | மை முதலானவைகளும் நெடுமை முத 
ரோம். ஓ புண்டரீகாக்ஷனே! கல்ப் | லானவைகளும் கனம் முதலானவை 
பத்தின் முடிவிலே எந்த ஸ்வரூபமா | களுமில்லாதே யாதொரு விசேஷண 
னது தடையில்லாமற் சகலபூதங்களை | Gn பொருக்தக்கூடாததாய் சூத்த 
யம் பகஷிக்கின்றதோ ௮க்த உன்னு | மான பத்தஸ்வரூபத்தைக் காட்டிலும் 
டைய கரல ஸ்வரூபத்திற்குத் தண் | சுத்தமாய் மகாயோகிகளுக்கே விஷய 
டம் சமர்ப்பிக்கன்றோம். எந்த ரூப | மாகத்தக்கதாயிருக்கிற. உன்னுடைய 
மானது முடிவில் தேவர் முதலான | மூக்த புருஷ ஸ்வருபத்தைக் குறித்து 
சகலத்தையும் பகஷித்துவிட்டு நார்த் வந்தனஞ் செய்கின்றோம், எது எங் 
தனஞ் செய்கிறதோ அப்படிப்பட்ட களுடைய தேகங்களிலும் அன்னிய 
உன்னுடைய ருத்திர ரூபத்துக்குப் ருடைய தேகங்களிலும் மற்றுமுள்ள 

  

பிரணாமஞ் செய்கின்றோம், ரஜோ சகலத்திலும் நாசமில்லாததாயும் இயற் 
குணப் பிரவிர்த்திபினலே Soe | கையாயும் ஒரே தன்மையாயும் இருக் 
களைச் செய்யுக் தன்மையுள்ள உன் ! இன்றதோ, எதைக் காட்டிலும் 
னுடைய நரஸ்வரூபத்தைப் பணி | வேருப்ப் பிரிக்கத்தக்க ஒரு வஸ்அவு 
இன்றோம். ஒ சர்வாந்தர்யாமியே | மில்லையோ, அப்படிப்பட்ட உன்னு 
* இருபத்தெட்டு வதங்களோடு கூடி. | டைய பரப்பிரம சொருபத்துக்குத் 
னதாய் சாஸ்திர வழியைக் கடந்து | தண்டம் சமாப்பிக்கெரோம், சேதன 
நடக்குர் தன்மையுள்ள பருரூபம் | சேதனாத்துமகமான இந்தச் சகல பிர 
யாதுண்டோ 26s உன்னுடைய பஞ்சமும் பரமபதத்திலிருக்கற ௪கல 
தாமஸ ஸ்வரூபத்துக்கு ஈமஸ்காரஞ் | ஆத்துமாக்களும் அவிகாரியும் நித்தி 
செய்கின்றோம். யாகங்களுக் கெல் ! யனுமான எவனுடைய சொரூபமோ, 
லாம் ௮ங்கமாயும் உலகத்தின் பிர ! அந்த சகல நித்தியகாரணமாயும் சரவ 
யோஜனத்துக்குச் சாதகமாயும் மரம் | ஸ்வாமியாயும் சர்வ சக்தனாயு மிருக் 
கொடி. செடி பூண்டு புல் மலை என் | இற ஸ்ரீ ara galore சரணமடை 

ச இருபத்செட் வதங்களை 18ம் பக்கத்திற் காண்க.
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இன்றோம்,”” என்று ஸ்தோத்திரஞ் | வசுரரை எதனாலே வெல்லமாட்டுவோ 

செய்தனர். மோ அப்படிப்பட்ட வுபாயத்தை 

உடனே அந்தத் தேவதைகள் எதி 

ரிலே திருவாழி திருச்சங்கு முதலான 

இவ்யாயுத சமேதனய் பெரிய திருவடி. 

நயினார் இருத்தோளின்மேல் எழுக் 

தருளி, நீலமேகச் சியாமளனாப்ச் 

சேவைசர இக்கற ஸ்ரீமக்நாராயணனைக் 

கண்களாலே கண்டு, ௮கேகவாயிரர் 

தரம் தண்டம் சமர்ப்பித்து, *'௬வாமி| 

அடியேங்களை அனுக்கிரகித் தருள 

வேண்டும். உன்னையே தஞ்சமாகப் 

பற்றின அடி.யேங்களை அசுரரிலிருச்து 

காத்தருளவேண்டும். ஹ்ராதன் முத 

லான ௮௬ரரெல்லாம் பிரமாவின் ஆக் 

இனையையுவ் கடந்து எங்களுக்குச்சேர 

வேண்டிய மூன்றுலோக ஹயிர்ப்பா 

கங்களையும் அபகரித்துக் கொண்டார் 

கள், காங்களும் ௮ந்த அசுரரும் சர் 

வாத்தமகனை உன்னுடைய ௮மிசங் 

களே யாகின்றோம். ஆனாலும் 2983 

தையினலுண்டான பேதத்தினாலே 

இர்த லோகத்தை வேருகப்பார்க்கிறோ 

மாகையால் இப்படிப் பிரார்.த்தக்கலா 

யிற்று, சாரங்கள் தேவர்களானாலும் 

வேதமார்க்கத்தை யனுசரித்துத் தங்க 

ளுக்குரிய தருமங்களில் நின்றவர்க 

ளாய்த் தபசோடு கூடியிருக்கிற ௮வ் 

வ௬ரரை வெல்ல அடி.யேங்களுக்குச் 

சக்தியில்லை. சரவாத்துமகனான இ 

பகவானே! அ௮டியோமெல்லாம் ௮வ் 

| 
| 
| 

| 
| 

அடி.யேங்களுக்குக் கொடுத்தருள 

வேண்டும்” என்று பிரார்த்திக்க ஸ்ரீ 

விஷ்ணுபகவான் தமது தஇிருமேனியி 

லிருந்து ஒரு மாயாமோகனை யுண் 

டாக்கி, அந்தத் தேவதைகளுக்குக் 

கொடுத்து, அவர்களைக் கடாக்ித்து, 

£ ஒ தேவதைகளே! இந்த மாயாமோ 

கன் அந்தத் தயித்தயரை மோஹிக் 

கும்படி. செய்வான். அதனாலே ௮வர் 

கள் வேதமார்க்கத்துக்குப் பூறத்தவர் 

களாய் உங்களாலே கொல்லத்தக்கவ 

ராவார்கள். இப்படி. செய்யலாமோ 

வென்றால் லோக ரக்ஷணத்திலிருக்கிற 

எனக்கு பிரமாவின் கட்டளையைக் 

கடந்து நடக்கறவர்கள் தேவரானா 

லும் HITT GND மற்ற யாரானா 

௮ம் அவசியம் வதிக்கத்தகுந்தவர் 

களே பாகன்ருர்கள், ஆதலால் நீவ் 

கள் ௮ஞ்சவேண்டாம். 

மோஹன் உங்களுக்கு முந்திப்போய் 

உங்களுடைய உபகாரத்துக்கு ஹேது 

வாவான்”” என்றிப்படி. அருளிச்செய் 

இந்த மாயா 

யக்கேட்டுத் தேவரெல்லாம் சந்.துஷ்டி. 

அந்தப் 

மாளைத் திருவடி தொழுது தங்களிடஞ் 

சென்றார்கள். ௮ந்த மாயாமோகனும் 

யடைந்தவாகளாய் பெரு 

அவர்களுடன் கூடவே சென்று 

அந்த மகா ௮சரரிடத்துக்குப் போய்ச் 

சேர்ந்தான். 

பதினேழாமத்தியாயம் மற்றிற்று, 

அழுத



பதினெட்டாம் அத்திமாமம் 

ஜஐயின பவுத்த மதப் பிரவர்த்தனையும் 
சததனு வுபாககியானமும் 

  

கேட்டீரோ | மயித்திரேயரே! அந்த 
மாயா மோகன் நருமதா நூயின் 
கரைக்குப் போய், அங்கே சரத்தை 
யோடு தவஞ்செய்து கொண்டிருக்கிற 
அசுரரைக் கண்டு, இகம்பரனாகவும் 
மழுங்கச் சிரைத்த தலையுடையவனஞாக 

வும், மயிற்றோகைக்கற்றையைக் கையி 
லேர்தியவகைவும் அவர்கள் இட்டப் 
போய், ஓ அசுரராஜாக்களே! எதற் 
காகத் தவஞ்செய்டிறீர்கள் 2 நீங்கள் 

செய்யுந் தவத்திற்கு இம்மையிற் 
பயனை வேண்டுகிறீர்களா மறுமையிற் 
பயனை வேண்டுஒறீர்களா சொல்லுங் 
கள்,” என்று இனிதாகச் சொல்லக் 
கேட்டு, அவ்வசுரர் “ ஓ புத்திமானே! 
நரங்கள் பரலோக லாபத்திற்காகவே 
தவஞ் செய்கின்றோம். இவ்விஷயத்தில் 
நீர் என்ன சொல்ல நினைக்கன்தீர் 

்- சொல்லும்” என்று கேட்க, மாயா 

் ஓ தயித்தி 
யர்களே! உங்களுக்கு முத்தி வேண்டு 
மாகில் கான் சொல்லும் தருமங்களைச் 
செய்யுங்கள், மோக்ஷத்திற்கு வழியா 

யிருக்கற இந்தத் தருமத்திற்கு. ஏற் 
நிருக்கிறீர்கள், சந்தேகமில்லை: இத் 

தருமமே முத்திக்கு ஏற்றது. இதை 
விட வேருன உயர்ந்த தருமமில்லை, 
இத் தருமத்தில் நீங்களிருப்பீராகில் 

சொர்க்கமானாலும் மோக்ஷமானாலும் 
வேண்டியதைப் பெறுவிர்கள், நீங்க 

ளெல்லாம் மகா பலவான்களும் புத்தி 
சாலிகளு மாகையாலே இத்தருமத் 
தற்கே தஞூர்திருக்கிறீர்கள். 

அன்றியும், இது தருமத்தின் பொரு 
ட்டு மாகும். அதருமத்தின். பொரு 

மோகன் சொல்லலுற்றான் 3 

  
—
 

ட்டு மாகும். இது சத்துமாயிருக்கும் 
அசத்துமாயிருக்கும் : 'இது மோக்ஷத் 

தின் பொருட்டாகும் மோக்ஷத்தின் 

பொருட்டாகாது, இது மிகவும் பர 

மார்த்தமா யிருக்கும் பரமார்த்தமா 

இ௫ செய்யத்தகுந்ததுமாய் 

செய்யத்தகாததுமா யிருக்கும், இது 

இப்படிப் பட்டதன்று இப்படிப்பட் 

டதுதான், இது திகம்பரருடைய 

தருமமாயும் வெகு வஸ்இரந்தரித்தவ 

ருடைய தருமமாயு மிருக்கின் ஐது) 

என்௮ ஏழுவிதமான [அகேகாத்த] 

யிராது, 

ஒருபடிப்படாத வாதங்களைக் காட்டி. 

னார் என்௮ சொல்லி அநேகவிதமான 

யுக்தி பிரமாண தர்க்கங்களினாலே 

அவர்களை வேதமார்க்கத்தி னின்று 

மிழுத்துவிட்டு அவ்வசுரர் தருமங்களை 

விடும்படி, செய்தான். [அர்ஹத] 

தகுந்திருக்கறீர்கள் என் அடிக்கடி. 

சொல்லிவந்த படியினாலே. அவனுக்கு 

HGS அவர்களுக்கு 

(ஆர்ஹதார) பேருண்டா 

யிற்று. இப்படி, * ௮ருகமத போதனை 

களினாலே அத் தயித்தியர் கலங்கி 
வேத தருமங்களை விட்டு, அந்தத் 

தருமத்தையே சிரத்தையோடு கைக் 

கொண்டு நடந்தார்கள், இப்படி. இவர் 
களானது மல்லாமல் இவர்களுடைய 

போதனையினாலே பிறரும் ௮வர்களி 
னாலே மற்றும் பிறரும் ௮வர்களாலே 

இன்னும் பிறருமாகச் சிலநாட்களுக் 
குள்ளேயே அசேகர் ௮வ்வருகமதத்த 
ரானார்கள். ae 

ஓ மயித்திரேயரே | இப்படியான 
பின்பு ௮ம்மாயாமோகனானவன் வ் 

னென்றும், 

என்றும் 

* ௮ருகமதமென்றாலும் ஜயினம்த மென்ராலும் ஒன்றாம்.
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வேடத்தை விட்டுச் வந்த வஸ்திரந் 

தரித்தவனப்  ஜிதேந்திரிய ரூபவ 

கொண்டு, மற்றுமுள்ள அசுரரிடத் 

அக்குப்போய்ச் சாந்தமாயும் மதுரமார 

யும் சலவார்த்தைகளைச் சொன்னான்? 

₹அசரரே | நீங்கள் இப்போது செய் 

துவருச் தருமம் ௬ுவர்க்கத்திற்காகவா 

அல்லது மோக்ஷத்திற்காகவா 2 எதற் 

கரனாலும் ஆகட்டும், ஜர்.து ஹிம்சை 

யுள்ள இந்தத் துஷ்ட தருமங்களாலே 

பயனுண் டோ 2 போதும் போதும். 

நான் சொல்வதை யறிர்துகொள்ளுங் 

கள். காணப்படுகின்ற சகலமும் விக் 

இயான மயமென்று அறியுங்கள். இது 

நல்ல ஞானிகள் சொன்னது. ஆதலா 

லே உலகமெல்லாம் விக்கியானமென் 

றே உணர்ந்துகொள்ளுங்கள், இவ் 

வுலகமெல்லாம் யாதொரு ஆதாரமு 

மில்லாததுமாய் பிராந்தி ஞானத்தின 

ஓண்டான பொருணையு மிருக்க் 

றது. இப்படி. அராதியாகவே தோஷ 

முள்ளதாய் மிகவும் சம்சாரசங்கடத்தி 

லே சுழன்றுகொண் டிருக்கின்றது. 

இக்காரியமெல்லாம் இப்படியே [புத்ய 

தபுத்யத] **அறிர்து கொள்ளுங்கள் 

அறிந்துகொள்ளுங்கள்”' என்௮ அடிக் 

கடி. சொன்னதனாலே, புத்தன் என்கிற 

பெயருள்ளவனாகி ௮ந்த மாயாமோ 

கன், வேதவிரோதமான யுக்திகளின 

லே அந்த அசுரரையெல்லரம் மோடப் 

பித்து, வேததருமங்களை விடச்செப் 

தான். இவ்வாரறுகச் சொன்ன பல 

வகைப்பட்ட யுக்திவார்த்தைகளினாலே 

௮வ்வ௬ரர் வைதஇகதருமங்களைத் தாங் 

கள் விட்டதுமன்றிப் பிறருக்கும் போ 

இவ்வித 
மாக அ௮வரவர்களாலே பிறர் பிதர் 

போ இக்கப்பட்டு பவுத்த சமயத்தைக் 

கைக்கொண்டு வந்தார்கள். 

மீண்டும் 263 மாயாமோகன் 

இத்து விடச்செய்தார்கள். 

ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணம் 

  வேறுவிதமான ௮ரேக பாஷண்ட | 

[மூன்றா 

கற்பனைகளினாலே பற்பல ௮௬ரரை 

மோடப்பித்த, சொற்ப காலத்துக் 

குள்ளே வைதிக மார்க்கத்தை விடச் 

செய்தான். அதனால் ௮அவ்வ௬ுரார் வேதத் 

தையும் தேவர்களையும் யாகாதி கருமங் 

௮ந்தணரையும் தூஷிக்கத் 

எப்படி. எனில், 
களையும் 

தலைப்பட்டார்கள். 

இம்சை மகா பாவமென்று சொல் 

லிய வேதமே மறுபடியும் அந்த இம் 

சையைத் தருமசாதனமாகச் சொன் 

னது எவ்வளவும் யுக்திக்கு ஒத்ததன்று; 

அக்கஇனியிற் சொரிந்த அவிசுகள் 

எரிக்கப்பட்டுச் சாம்பலாய்ப் போன 

வை பயனைத் தருமென்பது ஒன்று 

மறியாத பையல் பேச்சைப் போன்ற 

தாம்; ௮கேக யரகங்கள் செய்து இக் 

இரத்துவம் அடைந்தவன் வன்னிக்கட் 

டை முதலான கட்டைகளைத் தின 

னும்படி, நேரிடுமானால் ௮க்கட்டை 

களின் இலைகளைத் தின்னுகிற மிருகப் 

பிறப்பே இர்திரஜனனத்திலும் விசே 

ஷமன்றோ 2? யாகத்திற் கொல்லப் 

பட்ட பசுவுக்குச் சொர்க்கம் உண் 

டாஇறதானால் ௮ர்த யஜமானன் தன் 

பிதாவையே யாகத்திற் கொல்லலா 

சிரார்த்தத்தில் ஒருவன் 

புசிக்க மற்றொருவனுக்குத் திருப்தி 
யுண்டாகுமானால் வழி நடக்குர் தன் 

மன்ரோ 2 

பந்துக்கள் சோற்று மூட்டை சுமந்து 

வருத்தப்படாம லிருக்கும்படி. ஜனங்க 

ளேன் மற்றொருவருக்கு ௮ன்னமிடக் 

என்௮ இவ்விதமான 

தூஷணை செய்யும்படிக்ஞுக் கற்பித்து, 

மாயாமோகன், :(பார்த்தீர்களோ 

அ௮சரரே! புத்திசாலிகளான நீங்கள் 
இதை நம்பாமல் உபேக்சைசெய்வதே 

நல்லகாரியமாம்) ஓ மகா ௮௬ரரே | 
ஆப்த்தவாக்கயம் என்று நீங்கள்சொ 

ல்லுகிறீர்களே அதென்ன? .தகாசத்தி 
லிருந்து சூதித்ததோ இல்லையோ ஆத 

லால் யார் சொன்னாலும் யுக்தியுக்க 

கூடாது?"
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.or யிருக்கிற வாக்யெத்தைத்தான் 
நானும் உங்களைப்போன்ற புத்திசாலி 
களும் அங்கீகரிக்க வேண்டுமேயல்லர 
மல் வீணே யொரு ஈம்பிக்கை வைத்து 
அ௮ங்கேரிக்கலாகாது'” என்று சொன் 
ன வஞ்சனா வாக்கியங்களினாலே அவ் 
வச௬ரரி லொருவனாஇலும் வேதத்தை 
விரும்பினானில்லை. 

இவ்வாறு ௮௬ரரெல்லாம் வழிதப்பி 
ஈடக்கக்சகண்டு அந்தத் தேவதைகள் 
மிகவு முயற்சியோடு யுத்த சன்னகைஞ் 

செய்து மகத்தான யுத்தத்தை கடத்த, 
அந்த யுத்தத்திலே நல்வழிக்கு விரோ 
திகளான அ௮வ்வசரரெல்லாம் மடிந்து 
போனார்கள். முனிவரே |! 
முன்பு அ௮வ்வச௬ரா. வைதிக மதாசார 
மாகிய பலமுள்ள கவசத்தைப் பூண் 
டி.ருக்தபடி.யினாலே சத்துருக்களுக்கு 
அசாத்தியரா யிருந்தார்கள். பின்பு 
அக்கவசமாகிய கரப்பு இல்லாமை 
யாலே எளிதிலே ஐயிக்கப்பட்டுப் 
போனார்கள், எச்தசீ சனங்கள் அப்ப 
டிப்பட்ட துர்மதங்களிற் பிரவேசித்த 
வர்களோ அவர்களெல்லாம் வேத 
மென்னுஙவ் காப்பை யிழந்தமையாலே 
நக்னரே யாவார்கள். இங்குப் பிரம 
சாரி இருகஸ்தன், வானப்பிரஸ்தன், 
சந்நியாசி என்னு கரன்கு ஆச்சிரமத் 
தோரே யல்லாமல் ஐந்தாவ னொருவ 
னில்லை. ஒருவன் இரகஸ்தாச்சிரமத் 
தை விடுவனாகில் அவன் வானப்பிரஸ் 
தாச்சிரமமாகிலும் யஇயாச்சரம மாஇ 
௮ம் உடனே யடையவேண்டும். அப் 
படியின்றி யாதோ ராச்சரமத்தையும் 
அடையாம லிருப்பனாகில் அவனும் 
நக்கனெனென்றே சொல்லப்படுவான். 
எவன் வேதம் விதித்த நித்த கருமங் 
களைச் செய்யச் சத்தி யுள்ளவனாயிருக் 
தும் செய்யாமல் விடுகின்ரானோ அவன் 
அந்த சாளிலேயே பதிதனான்ருன். 

பாரும் 

ஆகிலும் 

  

சததனு வுபாக்யொனம் . இர 

பிராயச் சித்தத்தினாலே 
அவன் சுத்தனாகலாம். ஒருவன் .யஈ 
தொரு ஆபத்து மில்லாமலிருக்க ஒரு 
பகஷகாலம் நித்திய கருமங்களை விடுவ 
னால் அவன் விசேஷமாய்ப் பதித 
னாகின்ருன். அப்படிப் பட்டவன் 
மகாப் பிராயச்சித்தத்தினுலே கத்தி 
யடையலாம். ஒரு வருஷகாலம் எவன் 
நித்தியக்கரியை செய்யாமல் விட் 
டானே ௮வன் மகா பாதக முள்ள 
வன். அவனைப் பார்த்தவன் அர்தத் 
தோஷம் நிவர்த்தியாகும் பொருட் 
டுச் சூரிய தரிசனஞ் செய்யவேண் 

டும். ௮ந்த மகாபரவியைத் இண்டினால் 
உடுத்த வஸ்திரத்தோடு ஸ்நானஞ் 
செய்யவேண்டும். அந்தப் பாவிக்கேோ 
யாதொரு பிரரயச்த்தமு மில்லை. 
தேவரிஷி பிதாபூதங்கள் எவன் விட் 
டில் பூசிக்கப்பட வில்லையோ அவ 
னைக்காட்டி லும் பாவி யுலகத்திலில்லை. 
எவனுடைய வீடும் உடம்பும் தேவர் 
முூதலானாருடைய இன்ப மில்லாத 
பெருமூச்சினுலே கெட்டிருக்கன்ற 
னவோ அந்தப் பாவியோடுகூட உட் 
காருதல் முதலான சம்பந்தத்தைச் 
செய்யலாகாது, அப்படிப்பட்ட பாவி 

களோடு ஒருவருஷகாலம் சம்பாஷித் 
தல் க்ஷேமவிசாரணை செய்தல் கூட 
விருத்தல் முதலானவைகளைச் செய் 
பவனுக்கு அவனோடு சமானமான 
பாதகமே யுண்டாகும். ௮ந்த மகா 
பாதகன் விட்டி லுண்பதும் ஒரு படுக 
கையிற் படுப்பதும் ஒரிடத்திலே கூடி. 
யிருப்பதுமாசிய விசேஷ சம்பந்தங்க 
ளைச் செய்பவன் உடனே அவனைப் 
போல் மகாபாதகனாவான். அந்தணர் 
முதலிய நான்கு வருணத்தாரும் தங் 

_ களுக்குரிய தருமத்தை விட்டு இழி 
வான கருமங்களி வலிருப்பாராஇல் 
அவர்கள் ஈக்கினர் என்ற பெயரை 
யடைவார்கள். எவ்விடத்தில் நான்கு :
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வருணத்தாருக்கும் அத்தியந்த சங்கர 

முண்டா யிருக்கிறதோ அங்கே ஈன் 

னடக்கை யுள்ளவரிருப்பது மிகக் 

கேட்டி.ற்சூக் காரணமாகும். ஏனென் 

ரல், ரிஷி தேவாதிகளைப் பூசியாமற் 

புசக்கிறவனோடு பேசினாலும் கரக 

முண்டாகு மல்லவோ, ஆதலால் 

யோக்கியரா -யிருப்பவர்கள், இந்தப் 

பலவித ஈக்கனெரோடு சம்பாஷண முத 

லான ௪கல சம்பந்தங்களையும் எப்போ 

தும் விட்டி ருக்கவேண்டும், தேவ 

பிதுர்க்களைக் சூறித்துச் செய்யுஞ் 

இரார்த்தமும் இப்படி ப்பட்ட நக்கின 

ரரலே பார்க்கப்படுமாயின் gare 

ளுக்குப் பிரீதியை யுண்டாக்க மாட் 

டாது. 

ஓ மயித்திரேயரே | ஒரு கதை கேட் 

டீரோ? பூர்வ காலத்திலே சததனு 

என்னு பிரசித்தனுன ராஜா ஒருவ 
னிருந்தான். அவனுக்குப் பத்தினி 

சயிப்பியை என்பவளொருத்தி தன் 

கணவனுக்கு உரிய தருமங்களையே 

முக்கயெமாகக் கொண்டவளா யிருக் 

தாள். அவளோ மகா பதிவிரதை. 

சகல லக்ஷணங்களோடுங் கூடியவள் 

இப்படிப்பட்ட . மனையாளோடுகூட 

அவ்வரசன் மிகுந்த மனகிலைமை 

யுள்ளவளாய் RUBE ஐமங்கள் 

தானங்கள் உபவாசங்கள் . அர்ச்சனை 

கள் முதலானவைகளினாலே தேவ 

தேவனாய் எங்கும் நிறைந்தவனான ஸ்ரீ 

ஜனாத்தனனை ஆராதித்து வந்தான். 

இப்படியிருக்க, ஒரு காலத்தில் அந்தத் 
தம்பதிகளிருவரும் கார்த்தகைஎகாதசி 

யில் உபவாசமிருந்து கங்காநதியின் 

"தீர்த்தத்தில் ஒருமிக்க நீராடிக் கரை 

'யேறினர்கள். அப்போது அங்கே ஒரு 

-பாஷண்டி, எதிராக வரப் பார்த்து 

அந்த ரரஜாவின் பத்தினியானவள் 
அவனோடு பேசாமல் மவுனமாகவே 

  

Ime அவனைப் பார்த்ததோஷம் 

போவதற்குச் சூரிய தரிசனஞ் செய் 

அ௮வ்வரசனோ தனக்கு வில் 

வித்தை கற்பித்த ஆசிரியனுக்கு ௮ப் 

பாஷண்டி, சிகேகெதனென்கிற கவுர 

தாள். 

வத்தை முன்னிட்டுச் சற்றுநேரம் ௮வ 

னோடு சம்பாஷித்துக் கொண்டிருர் 

தான், பினபு அவ்விருவருங்கூடி. ஸ்ரீமர் 

சாராயணனுக்குத் தருவாராதன முத 

லானவை செய்துவந்தார்கள். பின்பு 

கரல முறையிலே ௮வ்வரசன் மரண 
மடைய அவளும் அவனோடு உடன் 

கட்டை யேறினள். பின்பு sa 

வரசனானவன் உபவாச விரதத்திலே 

பாஷண்ட சல்லாபஞ் செய்த ௮பசா 

ரத்தினாலே நாயாகப் பிறக்தான். ௮ந்த 

ராஜபத்தினியோ 

புத்திரியாய்ப் பிறக்து சர்வலக்ஷணசம் 

. கர௫ிராஜா வுக்குப் 

பூரணையாய் மிகுந்த கல்வித்தேர்ச்சியு 

(peor waren rics பூர்வஜனம ஞானமு 

முள்ளவளா யிருந்தாள். ௮வளை அவ 

ளுடைய தகப்பனாகிய காசிராஜன் 

கலியாணஞ்செய்து கொடுக்க எத்த 

னப்படுகையில் அந்தப்பெண், தனக்கு 

இப்போது சலியாணம் வேண்டுவதில் 

லையென்று சொல்லித் தகப்பனுடைய 

முயற்சியைத் தடுத்துவிட்டாள். பின்பு 

அவள் தன் பர்த்தா நாயாயிருப்பதைத் 

திவ்விய ஞானத்தினு லறிர்து விதிசை 

யென்கிற நகரத்திற் போய் நாயா 

யிருக்கிற தன் பர்த்தாவைக் கண்டு 

இனந்தோறும் அன்போடும் மரி.பாதை 

யோடும் நல்ல உணவுகளைக் கொடுத்து 

HES நாயானது Baer 

கொடுக்கு (pore ay & Zon யுண்டு, 

வெகு சக்தோஷத்தினாலே ௮வளுக்கூத் 

தன்சாதி யியல்பின்படி. மிகப் பணி 

வந்தாள். 

வான செய்கைகளைச் செய்துவந்தது. 

அதைக்கண்டு ௮ந்த ராஜகன்னிகையா 

னவள் மிகவெட்க முற்றவளாய் ௮ 

நாயை நோக்ூக் கும்பிட்டு 4 ஜயா;
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மகாராஜாவே | நீர் விரத இனத்திலே | ஜனனங்களை நினைப்பித்தாள். ATF 
தீர்த்த ஸ்சானஞ் செய்தபின் ஒரு | னும் பூர்வஜனனங்களை நினைத்து உடலை 
பாஷண்டியோரடு தாகஷிணியத்தனாற் | . விட்டுக் கழுகாய்ப் பிறந்தான். அப் 
பேசினீரே அந்தப் பா.தகத்தனாலன் | போதும் ராஜபத்தினி ௮அவ்விடம்போய் 
ரோ இந்த ஈனமான நரப்ப் பிறப்பிற் { : ஐயா நீர் கழுகுசெய்யுஞ் செய்கை 
பிறந்து உம்மடியாளாகய எனக்கு 1 | 
வணக்கஞ் செய்தீர், இதை நீர் ஈன் 
முப் நினைத்துக்கொள்ளும் ” என்று 
சொல்லி நினைப்பு மூட்டினாள். இப்படி 
௮வள் சொன்னதைக் கேட்டு ௮ந்நர 
யுருவமான அரசன் நெடுநேரஞ் இத் 
இத்து மூன்ஜனனத்து நினைப்பைக் 
கொண்டு மிகுந்த வெறுப்பை யடை 
நீது அப்பட்டணத்தை விட்டு வெளியி 
லோடி. மலைத்தடத்தினின்றுங் கீழே 

கள் செய்தது போதும், நீர் முன் 
, பிறப்பிற் பாஷண்டனோடு உரை 
| யாடின பாபமன்றோ இப்படி. செய் 
த்து” என்று சொல்ல, ௮வனும் அதை 
நினைத்து இறந்து காகமாகப் பிறக் 

| தான். அதிலும் ௮ப்பதிவிரதை கண்டு 
| அவனைகோக்கி :* சகல ராஜாக்களும் 
வசப்பட்டு உமக்குப் * பலி கொடுக் 
கப் பெற்றிருந்த நீர் இப்போது பலி 
போஜனஞ் செய்கிற காகமானீரே 

வீழ்ந்து மரித்து நரிப்பிறப்பை யடைம் இதை நினையும்”' எண்று ஸ்மரிப்பிக் 
தான். பின்பு அவ்விரா௪ குமாரி ! கவே, ௮ர௪னும் ஸ்மீரித்து மரித்துக் 
ஞானதிருஷ்டியினலே தன் புருஷ | கொக்காக, அ௮ச்சனனத்இலும் மனை 
ணுக்கு நேரிட்ட இரண்டாம் பிறப்பை | யாள் நினைப்பூட்டப்பெற்று, ' உயிர் 
யறிந்து கோலாஹல மென்இற பரு | விட்டு மயிலாய்ப் பிறந்தான். ௮ப் 
வத்திற்போப் நரியாயிருக்ற தன் போது அழகு சிறந்த அக்கன்னிகை 
புருஷனைக்கண்டு முன்போலவே வண | ௮ம்மயிலைத் தன்னிடத்திற் கொண்டு 
க்கக்தடனே (ஐயனே | நீர் ௬னகமா வந்து, அதற்கு இன்பமான உணவு 
யிருந்தபோது நரன் பாஷண்ட சம்பா | களை அப்போதப்போது கொடுத்துப் 
ஒணத்தால் தகேர்ந்ததை உமக்கு | போற்றி வளர்த்துவக்து, தன் பிதா 
நினப்பு மூட்டினேனே, அதை இப் | செய்த அசுவமேதயாகத்தின் ga 
போது நினைக்கிறீரா 3” என்னு சொன் | பிரத திர்த்தத்திலே நீராட்டித் தானும் 
னாள். அதைக் கேட்டு அந்த நரிப்பிறப் | நீராடி. மயிலா யிராகின்ற அம்மகாராஜ 
புடைய வேந்தன் அப்பேச்சைச் சத் | னுக்கு நாய்ப்பிறப்பு முதல் மயூரப் 
இயமென்று நினைத்து அக்காட்டிலே | பிறப்பிருக நேர்ந்த பிறப்புகளை நினைப் 
இரை யெடாமற் பட்டினி யிருந்து பித்தாள். ௮ந்த வேந்தனும் தானெடு 
உயிர்துறந்து அந்த மனிதரில்லாக் தீத ஜனனவரிசையை நினைத்துத் துய 
காட்டிலேயே செந்நாயாகப் பிறர் | ர௬ுற்றுத் தன் சரீரத்தைவிட்டு ஜக 
தான். அப்போதும் அக்குற்றமற்ற மகாராஜாவுக்கு மகனாகப் பிறந்தான், 
பெண் அங்குசென்று 4 நீர் செந்கா | . 
யன்று, மற்றை யாரென்றால், சததனு இப்படியாக ௮வன் வளர்ந்து 
வென்கிற மகாராஜ னல்லவேர 3 வந்தபோது அந்தப் பதிவிரதா சரோ 
நாயாய் நரியாய் இப்படி. யானீர் '" | மணி தனக்குக் கலியாண யத்தினஞ் 
என்று தன் _ கணவனுக்குப் பூருவ | செய்யும்படி, தன் பிதாவைத் அண்டி, 

*   பலி. என்றால் அரசர்க்குச் கொடுக்கும் இறைக்கும் வைதிக இரியைகளில் காக் 
கைக்குப் போடுஞ் சோற்றுக்கும் பெயர்; 

28
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ஞள். அவ்வார்த்தையின்படி. 6 

ராஜா ௬யம்வரவ் கோடிக்க, அ௮சசுயம் 

வரத்திற்கு வந்த ௮னேக ராஜகுமாரர் 

களுக்குள்ளே அ௮வ்விதேக ராஜகுமார 

னானை. தன் கணவனையே அப்பெண் 

ம்ணி வரித்து, அவனோடு கூட மஅுபடி. 

யும் சகல போக அவ 

அ௮னுபவித்துக்கொண்டு வாழ்ந்திருக் 

தாள். அ௮வ்வரசனும் தன் தந்தை 

சொர்க்கஞ் சேர்ந்தபின் அவ்விதேக 

ராச்சியத்திற்கு அரசனாகி, ௮கேகரை 

வென்று இறைபெற்று, பல யாகக் 

களையுஞ் செய்து பல தானங்களையும் 

வழக்ப் புத்திரரையும் பெற்று, நீதிப் 

படியே துரைத்தனம் நடத்திவந்த, 

ஒரு யுத்தத்திலே தரும வழியினாலேயே 

உயிரை விட்டான். அப்போதும் ௮வ 

னுடைய பத்தினி வெகு சந்தோஷ 

மாய் உடன்கட்டை யேறினாள். பின்பு 

அவ்வரசன் அந்தத் தருமபத்தினி 

யோடுகூடவே இச்திரலோகத்தையுவ் 

கடந்துபோய்ச் சகல இஷ்டங்களும் | 

பெறும்படியான மகா புண்ணிய | 

(லோகங்களை யடைந்தான். இப்படி | 

௮ந்தத் தம்பதிகள் முன்சொல்லியபடி. 

மகா சுத்தியைப்பெற்றுப் பிரியாமலே 

அகூயமான புண்ணிய லோகம் பெற் ) 

(RT or. | 

| 

| 

ஓ பிராமணோத்தமரே! இப்படி. 

யாகப் பாண்டி. சம்பாஷணத்தின 

௮ண்டான பாபத்தையும் ௮சுவமேத 

யாகத்தின் அவபிரத ஸ்கானத்தின 

ஓுண்டான புண்ணியத்தையும் விவ 

ரித்தேன். ஆதலால் மகா பாவிகளான 

பாஷண்டிகளோடு பேசுவது முத 

லானவற்றை விடவேண்டும். மற்றக் 

காலங்களிற் சிறிது செய்தாலும் வை 

திக ௮னுஷ்டான காலத்தில் விசேஷ் 

மாய் அதை விடவேண்டும். யாகங் 

களில் தகதிதஞாயிருப்பவன் அதிலும் 

விசேஷமாய் விடவேண்டும். எவன் 

விட்டில் ஒருமாதம் வைதிக கர்ம 

லோபம் உண்டாகிறதோ அவனைக் 

கண்டால் உடனே சூரியபகவானைப் 

அப்படியிருக்க 

வேதசம்பந்தத்தையே முழுவதும் விட் 

டி.ருக்கிற பாஷண்ட சம்பந்தத்திற்குக் 

கேட்கவேண்டுமோ?£? ௮திலும் பாஷ 

ண்டரோடு கே௫ித்து ௮வர் சோற்றை 

யுண்பதும், அவரைத் தன்விட்டி லுண் 

பிப்பதும் வேதவாதங்களை இகழ்ந்து 

பார்க்கவேண்டுமே, 

விரோதமாய்ப் பேசுவதுமான ௮௪த் 

கரரியஞ் செய்கிறவர்களுடைய ௪ம் 

பாஷணை, கூடியிருத்தல், முதலான 

வைகளைக் கனவிலுஞ் செய்யாமல் 

விட்டொழிய வேண்டும். இன்னுஞ் 

சொல்லுகிறேன் கேளும், * பாஷண் 

டி.களையும், .தவிரத்தக்க காரியங்களைச் 

செய்கிறவர்களையும் பிடாலவிரதத்தி 

லிருப்பவரையும், சடரையும், ஹைது 

கர்களையும், பகவிருத்திகளையும் வாயா 

அதிக 
அராசார முடையவரு 

௮ங்கூடப் பூசிக்கலாகாது. 

பாவிகளும் 

மான அந்தப் பாஷண்டருடைய சம் 
  

* வேதசாஸ்திர மார்க்கச்தைத் துறந்தவன் பாஷண்டன். பூனை, வேடம்போட் 
டதுபோலே தண்டசமண்டலாதி தருமச் குறிகளைப் பஏரங்கமாகத் தரித்து யார்க்குர் 
தெரியாதபடி. பாபல்களைச் செய்து வருபவன் பிடாலவிரதன்; [ பிடாலம்-- பூனை] 
எ.திரில் பிரியமாய்ப் பேசுவதும் மறைவில் தீங்கு செய்வதுமாய் வெளிப்பட்ட அபரா 
தீச்செய்கை யுடையவன் சடன். சத்கருமங்களைச் செய்யுமளவில் அுஷ்டஹேதுக்களைச் 
சாட்டி அவற்றில் ஐயமுண்டாச்குறவன் ஹைதுசன். கொச்கைப்போலே ஒன்று 

._ மறியாதவனா யுட்கார்ச்திருக்து சமயம் பார்த்து மோசஞ் செய்கிறவன் பசவிருத்தி. 
[பகம்- கொக்கு]. . ட
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பந்தத்தை வெகுதூரத்தில் விட்டிருக்க Bas கடை௫யாய்ச் சொல்லுகிறேன் 

வேண்டும், 

இப்படியாக பலவகைப்பட்ட ஈக 

இனெரையும் உமக்கு: அறிவித்தேன், : 

இவர்கள், பார்ப்பதனாலேயே சிராரத் 

தம் அழிந்துபோம். இவர்களுடைய 

சம்பாஷணத்தினலே ் அந்த நாள் 

செய்த புண்ணியம் ஈ௫க்கும். இவ 

ரோடு ஒருதாஞ் சம்பாஷணையினா 

லேயே அந்தந்த நாட் புண்ணியங் 

கெடு மாதலால் அதைத் தவிரவேண் 

கேளும்: விணுக்குச் சடைவளர்ப்பவ 

ரும், . முண்டிதஞ் செய்துகொள்பவ 

ரும், தேவாதி உபயோகஞ் செய்யா 

மலே சோற்றை யுண்பவரும், உள் 

ளும் புறமும் சுத்தியற்றவரும், பிதூர்க் 
களுக்குப் பிண்டந் தண்ணீர்களிடு 

வதைத் தவிர்ந்தவர்களுமான அசத் 

துக்களுடைய எவ்வித சம்பந்தமுடை 

யவரும் நரகம் புகுவார்கள், சத்புருஷ் 

ரோடு சேருகறவர் மேன்மையான 

| பதங்களைப் பெறுவார்கள். 

பதினேட்டாமத்தியாயம் மற்றிற்று, 

தி் 

ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணம் மூன்றுமம்சம் 

முற்றிற்று,
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முதலாம் ௮ தீதியாயம் 

ககுத்துமி சரித்திரம் 

000 

மாயித்திரேயர் வினாவுகருர் :-- 

சுவாமி, ஆசாரியரே| சத்கருமஞ் 

செய்யப் புகுந்தவர்க்குச் செய்யத் 

தக்க நித்திய நைமித்திக ரூபமான ௧௬ 

மங்களின் சொரளுபத்தையும் வருணாச் 

சிரம இரமங்களையும் தேவரீர் அடியே 

னுக்கு அருளிச்செய் தீர், இனி ராஜாக் 

களின் வமிசங்களைக் கேட்க விரும்பு 

ஓறேன்; கிருபை செய்து திருவாய் 

மலர்ந்தருளவேண்டும்'' என்று சிஷ்யர் 

வேண்ட, குருவான பராசரமுநீக்திரா 

அருளிச் செய்யலாயினார் :-- 

மயித்தரேயரே! கேளும்; இந்த 

வைவச்சத மனுவமிசமானது மகா 

யாக கர்த்தாக்களும் மகா வீரரும் 

மகா சூரரும் மகா தீரருமான அநேக 

ராஜாக்களினலே அலங்காரமுற்றது. 

இவ்வமிசத்தின் வரலாற்றைச் சகல 

பாபங்களும் நூக்கும் பொருட்டு நீர் 

கேட்கக் கடவீர். 

சகல ஜகத்காரணரும் ஆதி மத்தி 

யாந்த ரஇதரும் ருக்கு யஜஸ் ஸாமாதி 

மயருமான ஸ்ரீ விஷ்ணுபகவானுடைய 

மூர்த்த ஸ்வரூபமாப் இரணிய கருப்ப 

ரென்கிற பெயரை யுடையவராப் இந் 

தப் பிரமாண்டத்தின் அதிபதியான 

பிரம்மா பூர்வத்தில் உண்டானாரன் 

ரோ! அரச்தப் பிரம்மாலின் வலக் 

| கட்டைவிரலிலிருக் து தக்ஷப்பிரசாபதி 

பிறந்தார். தகருடைய புத்திரி ௮ததி. 

அதிதியின் கூமாரன் விவசுவானென் 

இற சூரியன், அவன் சூமரரன் மனு, 

மனுவுக்கு இக்ஷ்வாகு, நிருகன், திருஷ் 

டன், சர்யாதி, நரிஷ்யந்தன், நாபா 

கன், திஷ்டன், களுசன், பிருஷத்திரன் 

என்று ஒன்பது மக்கள் பிறந்தார்கள். 

இவர்கள் பிறப்பதற்கு முன்னே அந்த 

மனு புத்திரனுக்காக மித்திராவருண 

னைக் குறித்து ஒரு இஷ்டிசெய்ய, 
। அதல் ஹோதாவின் அபசார.த்தினாலே 

  

இளையென்௫ற கன்னிகை பிறந்தாள். 

௮வள் மித்திரா வருணர்களுடைய 

அனுக்கரகத்தினுலே சுத்தியும்னன் 

என்கிற ஆண் மகனாகச் சிவனுடைய 

சாபத்தினாலே மறுபடியும் பெண்ணா 

இச் சந்திரபுத்தினான புதனுடைய ஆச் 

தரம சமீபத்தில் திரிர் துகொண்டிருச் 

புதன் ௮வளிடத்திலே காம 

முடையவனாகப் புரூரவ னென்கற 

குமாரனைப் பெற்றான். அந்தப் புரூர 

வன் பிறந்தபின், மகாதேஜோவான்க 

ளான. ரிஷிகள் பெண்ணாப்ப்போன 

சு.த்தியும்னன் மறுபடி. ,ணாகவேண்டு 

மென்று, யாகமயவனாயும் ருக்கு யஸ் 

தாள். 

ஸாமாதர்வண மயனாயும் மனோமயனா 

யும் ஞான விஞ்ஞான மயனாயும் 

அன்னமயனஞாயும் ௮மிரூதமயனாயும் சர்
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வமயனாயும் இவையொன்று மாகாதவ 
னாயும் ஷட்குண சம்பன்னனாயு மிருக் 

கிற யக புருவனைக்குறித்து யாகஞ் 
செய்ய, ௮ந்த யாகத்தில் பிரசன்ன 
னான ஸ்ரீயப்பதியினுடைய அனுக்கர 
கத்தினால் இளை மீண்டு மாண்பிள்ளை 
யாய்சீ சுத்தியம்ன னென்னும் பெய 
ரைப் பெற்றாள். அந்தச் சுத்தியும்ன 
ணுக்கு உத்கலன், கயன்; விதானன் 
என மூவர் பிறந்தார்கள். அந்தச் சத் 
தியும்னனோ முன்பு பெண்ணாயிருந்தத 

னாலே இராச்சியம் பெறவில்லை. ஆன 
அம் வசிஷ்டமகா முனியின் வசனத் 
தின்படி. அந்தச் ச்த்தியும்னனுக்கு 
அவன் பிதா பிரஇஷ்டானமென்னு 
நகரத்தைக் கொடுத்தான். அவனும் 

அதை யாண்டுகொண்டிருக்து CCE 

ரத்தைப் புரூரவனுக்குக் கொடுத்தான், 
பிருஷத்தி னென்பவன் ஒருகால் 
குருவாகிய வசிஷ்டருடைய ப௬க் 
களைக் காத்துக்கொண் டிருக்சையில், 
இரவில் ௮ப்ப௬க் கூட்டத் இடையிற் 
புகுந்த புலியைக் கொல்லப் போய்ப் 
பிசகிப் பசுவைக் கொன்றதனால், குரு 
சாபமிடப்பெற்றுச் சூத் இரனாயினன். 
கரூசனிடத் திருந்து ௧கரூச தேசத்தைக் 
காத்துவர்த மகா பாராக்கிரமவான்க 

ளான க்ஷத்திரியா பிறந்தார்கள், 
இருஷ்ட னென்பவனுக்கு நாபாகன் 

பிறந்தான். அவனுக்குப் பலந்தனன் 
பிறந்தான். பின்பு 265 நாபாகன் 

தீன் செய்கையில் தாழ்ந்ததனாலே 
வைசியனானான். அந்தப் பலந்தனனுக்கு 
மகன் மிகப் புகழ்பெற்ற வச்சப்பிரீ தி 

யென்பவன். வச்சப்பிரீதிக்கு மகன் 
Grribe., பிராம்௬வுக்கு மகன் பிரசா 
பதி, அவனுக்காக் கனிமித்திரன், 
அவனுக்குச் சக்௩ஷூன், ௪௯8௩ஷ 

னுக்கு ௮தி பலபராக்ெமசாலியான 
விமிசன், ௮வலுக்கு விம்சகன், ௮வ 

னுக்கு கனிசேத்திரன்,   அவனுக்கு | 

22) 

HEALS, அவனுக்கு மகாவீரனான 
கரந்தமன், அவனுக்கு அவிகஷித்து, 

அந்த அவிகஷித்துக்கு மிகுந்த சவுரிய 
தைரியாதி குணங்களுள்ள மருத்த 
னென்னும் புத்திரனுண்டானான், இம் 

மருத்தனைப்பற்றி இரண்டு பாட்டுகள் 

இப்போதும் வழங்குன்றன. ௮வை 
களாவன இவ்வுலகத்தில் மருத்த 
னுடைய யாகத்தைப் போலே யாரு 

டைய யாகமிருந்தது2 அந்த யாகத் 

திற்கு. வேண்டுங் கருவிகளெல்லாம்' 

செம்பொன்னாற் செய்யப்பட்டு விளங் 

இன. அந்த யாகத்திலே சோமபர 

னத்தினலே இந்திரனும் தகதிணைகளி 

னாலே அ௮,்தணரும் உடம்பு தெரியா 
இருக்கும்படி, களித்தார்கள், அன்றி 
யும் அதில் வாயுக்களே உணவுகளைப் 

ufior pap வேலைக்காரரானார்கள். 
தேவரெல்லாரும் சபையாரானார்கள்.”' 

அந்த மருத்தன் சக்ிரவர்த்தியா 
Unis நரிஷ்யந்த னென்னுவ் குமா 
ரனைப் பெற்றான், அந்த நரிஷ்யந்த 
னுக்கு மகன் தமன்? தமனுக்கு மகன் 

ராஜவாத்தனன்/ St QUT SST SS; 

FAGSS; ௬விருத்திக்குக் கேவலன்; 
கேவலனுக்குச் சுதிருதி; அவனுக்கு 

நரன், அவனுகீளாச் சச்திரன்; ௮வனுக் 
கூக் கேவலன்; அவனுக்குப் பந்து 
மான் அவனுக்கு வேகவான்) வேச 

- வானுக்குப் புத்திரன் புதன்) அவனுக் 
சூத திருணபிர்து) அவனுக்கு இளி பிளை 
யென்௮ ஒரு பெண்பிள்ளை பிறக்தாள்) 
அந்தத் இருணபிர்து ம்காராஜனை 
அலம்புசை யென்ற ௮ப்சரசு விரும் 
பிப் புணர்ந்து விசாலனென்சற மச 
னைப் பெற்றாள். ௮வன்றான் வைசாலி 
யென்கிற நகரத்தை யுண்டாககனெ 
வன் விசாலனுக்கு ஹேமசந்திரனென் 
னும் புத்திரனுண்டானான். அவன் 
மகன் சந்திரன் 7 அவனுக்கு மகன்
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அமிராக்ஷன் ) அவனுக்குச் சிருஞ்ச 

யன் ,; சிருஞ்சயனுக்குச் சகதேவன் ) 

அவனுக்குக் னென்ப 

வன் பிறச்தான். அந்த கஇருசாசுவனுக் 

குச் சோமதத்தனென்னும் புத்திரன் 

பிறந்து, பத்து அசுவமேத யாக் 

களைச் செய்தான். அவனுக்குக் சூமா 

ரன் ஜனமேஜயன். ஜனமே ஜயனுக் 

கூச் ௬மதி. இவர்களெல்லாம் வைசாலி 

இருசரசுவ 

நகரத்தையாண்ட ராஜாக்கள். இவா 
களைப்பற்றி ஒரு ஈலோகம் வழங்கி 

வருகின்றது. அதாவது வைசாலி 

நகரத்தை யாண்ட ராஜாக்கள் யாவ 

ரும் மூலபுருஷனை இருணபிக்து 
மகாராஜனுடைய அனுக்கிரகத்தின 

லே தீரக்காயு-௬ உள்ளவர்களாயும் 

மகாத்துமாக்களாயும் வீரத்தன்மை 

யுடையவர்களாயும் தரும Haas 

Parry Aqesrraor.” 

இனி சர்யாதி யென்பவனுக்கு 

சுகன்னியை என்றொரு மகளுண்டா 
னாள், ௮வளைச் சியவனரென்று மிகப் 

புகழ்பெற்ற மகாமுனிவர் கலியாணஞ் 

அன்றியும் அந் 
தச் சாயாதிக்கு ஆனர். த்தனென்றொரு 

செய்துகொண்டார். 

மகனுமுண்டானான். மேல்கடற் கரை. 

யில் அவனாண்ட தேசத்திற்கு ஆனர் 

த்தமென்௫ிற பெயர் வழங்இற்று, அவ 
னுக்கு ரேவதனென்கிற குமாரனுண் 

டாடிக் குசஸ்தலி யென்கிற நகரத்தி 

லிருந்துகொண்டு அந்த ஆனர்த்த ராச் 

சுயத்தை யாண்டுவந்தான். ௮ந்த ரேவ 

தீனுக்கு நூற்றுவர்: மக்களுண்டானார் 

கள். ௮வர்களுக்கெல்லாம் மூத்தவன் 

தருமாத்துமாவான ககுத்துமி ஏன்ப 

வன். அவனுக்கு ரைவதனென்கிற 

பெயரும் வழங்கும். அவனுக்கு ரேவதி 

என்கிற புத்திரி யொருத்தி பிறச் 

தாள்; அந்தக் கன்னிகையை யிட்டுக் 

கொண்டு ௮வ்வரசன் இவளை யாருக் 

குக் கொடுக்கலாம் என்று கேட்கும் 

பொருட்டு பிரமலோகத்துக்குச் சென் 

முன். அவ்வளவில் ஹுஹா ஹுஹ-டு 

என்கிற கந்திருவ ரிருவர் பிரமாவின் 

சபையில் அதிதானமென்று சொல்லப் 

பட்ட திவ்விய சங்கேத்தைப் பாடிக் 

கொண்டி ருந்தார்கள். ௮, சித்தரை. 

தகஷிணை வார்த்திகை என்கிற மூன்று 
மார்க்கங்களின் பரிவிர்த்தங்களாலே 

சுற்றிக்கொண்டு வருவதை 29665 

யுககாலங் கேட்டுக்கொண்டிருக்தும் 

அவ்வரசன் அவ்வளவு பெரியகாலத் 

தை ஒரு முகூர்த்தகாலம்போல நினைத் 

தான். பின்பு அந்தக் கேதமுடி.ர்தவுட 

னே சதுூமுகபகவனை வந்தனஞ் செப் 

அ அந்த ரைவதமகாராஜன். ₹**இக்கன் 

னிகைக்குண யோக்கியமான வரன் 
யார்?” என்று வினாவினான். அந்தப் 
பிர்ம்மாவானவர், நீ நினைத்திருக்கற 

வரன்களைச் Gera” என்று நியமிக்க, 

அவன் மறுபடியும் அவரைத் தொழுது 

தான் நினைத்திருந்த சிலர் நாமங்களைச் 

சொல்லி, ௬ வாமி! இவர்களிலே யாரு 

கீசூ அடியேன் இந்தக் கன்னிகையைக் 

கொடுக்கலாம்? அவனை அருளிச்செய்ய 

வேண்டும்” என்று கேட்டான். பின்பு 

௮௧ கமலாசனர் சிரசைக் கொஞ்சம் 

வணங்கிக்கொண்டு புன்சிரிப்போடு, 

ஓ அரசனே] நீ யாரை நினைத்தாயோ 

அவர்களுடைய பிள்ளை பிள்ளைகளு 

டைய சந்ததிகளும் இப்போது பூமியி 

லில்லை. நீ சங்கீேதங் கேட்டுக்கொண் 

டி.ருக்கையிலேயே ௮ேக யுகங்கள். 

கழிந்தன. உனக்குச் தெரியாது, இப் 

போது பூலோகத்திலே வைவச்சுத் 
மனுவந்தரத்திலே இருபத்தெட்டாவது 

சதுர்யுகம் முடியக் காத்திருக்கிற, 

கலியுகங் இட்டியிருக்கிறது. இப் 
போது பூர்வகாலத்தாருக்குள்ளே நீ 
யொருவனே. யிருப்பதனாலே இக்கர் 
லத்தாரான யாருக்காகிலும் இக்கன்
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னிகையை நீ யொருவனகவே கொ 
டுக்கவேண்டும். இப்பொழுது உன்னு 
டைய புத்திரா மித்திரர் களத்திரங்கள் 
மந்திரிகள் பர்துக்கள் ஏவலாட்கள் 
சேனைகள் பொக்கசங்கள். முதலான 
வற்றின் பெயாகூட இல்லாமல் கால 
பேதத்தினால் ஒழிந்துபோயின”” என்று 
உரைக்கக்கேட்டு, அவ்வேந்தன் மிக 
நடுக்கப்போய் வாய்குளற அத்தே 
வனை நமஸ்கரித்து, 4*௬வாமீ | இப்படி. 
யானால் அடியேனுக்குக் கதியென்ன? 
இகச்கன்னிகையை யாருக்குக் கொடுப் 

பேன்?” என்று கேட்க, சர்வலோக 
குருவான அந்தச் சதுர்முகபகவாண் 

கைகளைக் கூப்பிக் முடிவணங்இக் 

கொண்டு அருளிச்செய்யலாயிஞர். 

“கேளாய் அரசனே | அஜனாயும் 
சரவமயனாபு மிருகீகிற எவனுக்கு ஆஇ 
மத்தியம் அந்தம் என்ற இம்மூன் 
றையும் யானும் மற்றவரும் அறியோ 
மோ, அப்படியே பரமேச்க.ரனான எவ 
னுடைய ஸ்வரூபத்தையும் மேலான 
பிரபாவத்தையும் பலத்தையும் ௮றியோ 
மோ, கலாமுகூர்த்தாது மயமான 
காலமானது பரமபதமென்று சொல் 
லப்பட்ட எவனுடைய இரிபாத்விபூதி 
யை மாற்றமாட்டாதோ, உற்பத்த 
காசங்களில்லா தவஞாயும் சரர்வசரீரகனா 
யும் கர்மவசமான நாமரூபங்க-ளில்லர 
தவனாயும் என்றும் ஒருபடியே யிருக் 
இறவனாயுமுள்ள எவனுடைய பிரசார 

தத்தினாலே நான் சிருஷ்டி.க்காத்தா 
வாக ஆனானோ, எவனுடைய குசோத 
அம்சத்தினாலே ருத்திரன் சங்காரகர்த் 
தாவாக ஆனானோ, எந்தப்பரம புருஷன் 
எங்களிருவர்க்க. மிடையிலே ஸ்திதி 
காத்தாவாக அவதரித் தெழுந்தருளி 
யிருக்கிறுனோ, எவன் தன் அ௮ம்சத்த 
னாலே என்னில் ஆவிர்ப்பவித்துச் 
சிருஷ்ட்டிக்கிறானோ, தானே புருஷ 

  

ஸ்வரூபியாயிருக்து ரகஷிக்கிறானோ, ருத் 

தினனிடத்தில் 

னாலே யிருக்து சர்வத்தையுஞ் சங்கரிக் 

கரானோ, எவன் இந்திரன் முதலானா 
ருடைய ரூபத்தினாலே உலகத்தைக் 

காத்தருளுகருனோ, சூரிய சந்திர ரூபி 

யாகி இருளைப். போக்குகிறானே, ௮௧ 

கனிரூபமாூப் பாகத்திற்கு உபயோக 

அம்சாவிர்ப்பாவத்தி 

மரகிரானோ, பூமிரூபியாகி எல்லாவற் 

றைபுஞ் சுமக்கிருனே, வாயு ரூபியாகி 

யாவற்றையும் அசைக்கிறானோ, தண் 

ணீருஞ்சோறுமாக உலகத்தின் இருப் 

திகாரண மரகிழருனோ, ஆகரசரூபியா 

யிருந்து சகலத்துக்கும் இடங்கொடுக் 

கிறரானோ, எவன் சகலத்தையும் தன்னை 

யும் தானே சிருஷ்டிக்கரானோ, எவன் 

சமஸ்தத்தையுர் தன்னையும் தானே பரி 

பாலிக்கிரானே, எவன் இதரங்களையுக் 

தன்னையும் தானே சங்கரிக்கறானோ, 

எவன் இந்தச் சிருஷ்டி, ஸ்திதி ௪ 

கார கர்த்தாக்களாயெ மூவர்க்கும் 

சிருஷ்டிக்கப்படுவனவும் ரகஷிக்கப்படு . 

வனவும் சங்கரிக்கப்படுவனவுமான 

மூன்றுக்கும் வேருய் விகாராஇகளில் 

லாமல் விளங்குகிற, . எவனிடத்தி 

லே உலகமெல்லா மிருக்கன்றனவோ, 
எவன் சகலலோக சொருபியர யிருக் 

| கிறானோ, எவன் எல்லாவற்றிற்கு முத 
லாயிருக்இருனோ, : எவன் : இவ்வுல 
கத்தி லெங்கு மிருக்கறானோ, அந்தச் 
சர்வேசுவரனை ஸ்ரீ விஷ்ணுபகவான் 
இப்போது பூலோகத்தில் தனது ௮மி 
சத்தினாலே ஒரு திருவவதாரஞ் செய் 
இருகீஒறான். முன்பு உன்னுடைய 
ராஜதானியான 'கூசஸ்தலியானது இப் 
போது யாதவராஜாக்கள் வாசஞ் 
செய்யப்பெற்று, அமராவதி யென்ற 
தேவககரம்பேரலே மிகவும் ரமணீய 
மாய் துவாரகை யென்௫ற திருகாமத் 
தோடு விளங்காநின்றது. அதல் அந்த 
எம்பெருமான் ஆதிசேஷனில் அமிசத்
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இனா லவதரித்துப் பலதேவனென்னுக் , 

திருகாமத்தோ டெழுர்தருளி யிருக்க 

முன். ஓ அரசனே | அந்த மாயா மனு 

ஷியனுக்கு உன்னுடைய புக்திரியைப் 

பத்தினிபாகச் சமாப்பிக்கக் கடவாய், 

உனக்கு இவர் மகா சிலாக்கியமான 

வரன். இந்த உன் புத்திரியும் பெண்க 

ளுக்கு ஒரு ரத்தினம் போன்றவள். 

ஆதலால் இருவர்க்கும் பொருத்தம் 

மிக sar pula Scr ps” ores oy Fs ww 

தேவராலே நியமிக்கப்பட்டு, 255 
பூலோகத்துகீளு 

as SI, பூமிபிலுள்ளவர்கள் மிகக் கூறு 

மையான வடிவும் அற்பமான தேஜ 

௬ம் அற்பமான ஞான சக்திகளு 

மூடையவர்களா யிருப்பதைக்கண்டு, 

ராஜா வானவன் 

அதிசயப்பட்டுக்கொண்டே துவாரகா 

புரியா யிருக்கிற அந்தக் கூசஸ்தலி 

புரிக்குப் போய், ஸ்படி.க பர்வதம் 

(நாலா 

] மணா 
போலே விளங்குகிற அர்த ஸரீ பல 
ராமனுக்குத் தன் கன்னிகையைச் 

E 
| 

| 
| 

சமர்ப்பித்தான். சரலத்துவசரான 5 

தப் பலராமன் அ௮க்கன்னிகையைத் 

திருவுள்ளம்பற்றி ௮வள் ௮இ௧ வுயர 

மாயிருந்த படியினாலே தம்முடைய 
ஆயுதமான கலப்பையினாுலே வணக்க 

யருள அச்தப் பொற்கொடியானவள் 

அவர் திருவளர்த்திக்கு ஏற்ற பிரமாண 

முூடையவளாய் வேறு கன்னிகை 

போல் ஆப்விட்டாள். 

பின்பு அர்த ஸ்ரீ பலபத்திரார் அந்த 

ரேவதியைத் திருக்கலியாணம் பண் 

ணிக்கொண்டு லோக சவாகுத்னாழ் 

செய்தருளிக்கொண் டி.ருக்க, அந்தக் 

ககசூத்துமி மகாராஜனும் அடியேன் 

தன்யனானேனென்று மூழ்க த, தவஞ் 

செய்யும் பொருட்டு ஹிமவத் பருவ 

தத்திற்குப் போய்ச்சேரக்தான், 

மதலாமத்தியாயம் மற்றிற்று. 

“ஹூ”. 

இரண்டாம் அத்தியாயம் 

சசாத, ககுத்ஸ்த, மாந்தாதா, சவுபரி, 

வக சரிதம் 

அந்தக் ககூத்.துமி மகாராஜன் பிரம 

லோகத்திலிருக்.து வராமலிருக்கையில் 

புண்ணியஜனர் என்கிற ராக்ஷசர் ௮வ 

னுடைய ஸுசஸ்தலி பட்டணத்தை 

அழித்தார்கள். அதிலிருந்த அவன் 

தம்பிமாரெல்லாம் ௮ந்த ராக்ஷசருக் 
கூப் பயப்பட்டு நாற்றிசைகளிலும் 

ஒடிப்போனதனால் அந்தக் குலத்தரசர் 

எவ்விடத்திலு மிருந்தார்கள். விருஷ்ட 

னென்பவனிடத்திலிருந்து வார்ஷ்ட 

கம் என்கிற TT BRO முண்டாயித்து, 

நரபாக னென்பவனுக்கு குமாரன் 

காபர்கனென்ஹறே பெயா்பெற் றிருச் 

ய தான். அவனுக்கு அம்பரீஷன், அம்ப 

ரீஷனுக்கு விரூபன், விருபனுக்குப் 

பிரஷதகவன பிறந்தான். அவனுக்கு 

ரதிதரன் உண்டானான். இவன் விஷ 
யத்தி லொரு சுலோகம் வழங்கும். 

அதாவது ₹ரதீதர கோத்திரத்திற் பிறக் 

தவர்கள் க்ஷத்திரியரா யிருந்தாலும், 

௮ங்௫ரசு என்கிற பிராமணரிஷி சம் 

பந்தத்திஷவலைம் தபோபலத்தினாலும் 
பிராமணருபமா௫), க்ஷத்திரிய சம்பந்த 

மூள்ள பிராமணரென்று பெயா் 

பெற்று விளங்கிஞர்கள். ” வைவச்சுத 

மனுவானவர் தும்மும்பொழுது ௮வர்
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மூக்கினின்றும் இக்ஷ்வாகு என்கிற 
புத்தான் ஐனித்தான். அவனுக்கு 
நூறு மக்களுண்டு, அவர்களிலே 
விகுகி, கிமி, தண்டன் என்பவர்கள் 
முக்கியமானவர்கள், சகுனி முதலிய 
ஐம்பது பிள்ளைகள் உத்தராபதம் என் 
இற வடகாட்டினரசரானார்கள். ST D 
ugdse@QuCur தகதிணுபதம் என்இுற 
தென்னாட்டை யாண்ட வர்தார்கள். 
அந்த இரஷ்வாகு மகாராஜன் ௮ஷ்ட 
கையிலே புதிதாய் மாமிசத்தைச் சம் 
பதித்துக் கொண்டுவரும்படி. Aa! 

யென்பவனுக்குக் கட்டளையிட்டான் 
அந்த விகுகஷியும் தகப்பனுக்்ையைச் 
சிரமேற்கொண்டு, காட்டுக்குப்போய் 
அ௮கேக மிருகங்களைக் கொன்று மிகவு 
மிளைப்படைந்து, பொறுக்கக்கூடாத 
ப௫யினாுலே அவற்று ளொரு முூயலைத் 
இனறுவிட்டு, மற்ற மாமிசங்களைக் 
கொண்டுவந்து தகப்பனுக்கு அறிவித் | 
தான். அவ்வரசனும் அவைகளைப் 
பு2ரா-ஷிக்கும் பொருட்டுத் தன் குல 
குருவான வ௫ிஷ்டமா முனிவரை 
வேண்ட, அம்முனிவர் அப்படியே 
போய் அவைகளைப் பார்த்து அரசனை 
Gore, போதும் 
போதும், இவ்வ௬த்த மாமிசம் ஏது 
5! துராத்துமாவான உன்மகன் 
இவற்௮ சொரு முயலின் மாமிசத்தை 
யுண்டதனாலே மற்றெல்லா மாமிசங்க 
OD அசுத்தமாய்க் கெட்டுப்போ 
Wer”? என்று சொல்லினார். அத 
னாலே அந்த விகுகஷிக்குச் சசாத 
* னென்று நாமதேய மூண்டாயிற்று 
இப்படி. குருசொல்லக்கேட்டு இக்ஷ் 
வாகுவும் தன் மகனாகிய அந்த விகுக்ஷி 
யைத் தள்ளிவிட்டான். தந்ைத இறக்த 

அரசனே | 

பின் அச்தச் சசாதன் ராஜாவாஇப் 
பூமிமுழுவதையும் தருமநீதிகள் பிசகர 
மல் ஆண்டுவந்தான். 

அந்தச் சசாதனுக்குப் புரஞ்சய 

னென்றை மகன் பிறக்தான். அந்தப் 

புரஞ்சயனுக்குப் பின்வருங் காரணத் 

Sasa ககூத்ஸ்த னென்னு மொரு 

பெயர் உண்டாயிற்று. அதாவது தரே 

தாயுகத்திலே தேவர்க்கும் ௮சுராக்கும் 

கொடிய யுத்தமுண்டாகி, ௮ல் மகா 

பலவான்௧களான ௮௬ரராலே தேவர் 

வெல்லப் பட்டவராஇ பகவானான 

ஸ்ரீ விஷ்ணுவை ஆராஇத்தரார்கள். ஆஇ 

மத்தியாந்தரகிதனாப்ச் சகலத்துக்கும் 

ஆதாரபூதனுனை ஸ்ரீமந் நாராயணன் 

அந்தத் தேவதைகளுக்குப் பிரசன்ன 

னாகி ௮வர்களைகோக்கு, : ஓ தேவதை 

கேள ! உங்களுடைய கருத்தை யறிந் 

தேன்7 நீவிர் ௮ஞ்சன்மின்; கான் பூமி 

யில் சசாதனுடையகுமாரனாகய புரஞ் 

சயனென்னும் க்ஷத்திரிய சிரேஷ்ட 
னுடைய சரீரத்திலே ௮மிசத்தனாலே 

பிரவேசித்து ௮வ்வ௬ரரைச் சங்கரிப் 

பேன்) ஆனதனாலே நீங்கள் அந்தப் 

புரஞ்சயனை உங்களுக்குச் சகாயமாய் 

யுத்தத்துக்கு வரும்படி. முயற்சி செய் 

யுங்கள்” என்றருளிச் செய்தார். 

இதைக் கேட்டு அமரரெல்லாம் ஸ்ரீயப் 

பதியை யடிதொழுது விடைபெற்றுப் 

புரஞ்சயனிடம் வந்து அவ்வரசனைப் 

பார்த்து, ஓ ராஜசிரேஷ்டனே| சத்து 

ருக்களை வெல்ல முயன்றிருக்கிற எங்க 

ளுக்கு நீ சகாயஞ்செய்ய வேண்டு 

மென்ற பிரார்த்திக்கிரோம். உன்னி 
டத்திற்கு இப்படி. வேண்டிவந்த எவ் 

களுக்கு நீ மறுத்துச் சொல்லாமல் 

எங்கள் பிரார்த்தனையை நிறைவேற்ற 

அதுகேட்டு 

அந்த மகீபாலன் *:ஒ தேவதைகளே! 

வேண்டும்” என்றனர். 

உங்களுக்கு நான் துணை செய்யவேண் 

டுமானால் உங்களுக்கு அரசனும், நூறு 

அசுவமேதஞ் செய்தசனாலே மூவுல 

கங்களையும் ஆளும்படியான பாக்கிய 
  

* 

29 
சசம் என்றால் முயல், ௮த என்றால் பக்ஷித்தவன்;
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முள்ளவனுமான இர்திரனே எனக்கு 

வாரகனமாக வேண்டும். -௮வனது 

தோளின்மே லேறிக்கொண்டால் ௮வ் 

வ௬ரரோடு நான் போர்செய்யமாட்டு 

வேன்” என்றனன். அதைத் தேவர்க 

ளெல்லாம் ௮கூகரிக்க, தேவேர்திரன் 

விருஷப ரூபியானான். பின்பு அப்புரஞ் 

சயன் அர்த விருஷபத்தின் நுசிப்பின் 

மேல் அதக சந்தோஷத்தோடு ஏறிக் 

கொண்டு, சராசரவ்களுக் கெல்லாம் 

குருவாயும் ஷட்குண சம்பன்னனாயு 

மிருக்கிற ஸ்ரீ ௮ச்சு.தனுடைய CG anf 

னாலே பூரிக்கப்பட்.டவனாய், அந்த 

௮௬ரர். யாவரையும் எளிதிலே சங்க 

ரித்தான். விருஷபத்தின் [கசூத்] நுசப் 

பின்மேல் [ஸ்த] ஏறிபிருந்ததனாலே 

அவனுக்குக் ககுூத்ஸ்தன் என்கிற 

பெயருண்டாயிற்று. அந்த ககூத்ஸ்த 

மகாராஜனுக்கு அனேன௬ என்கிற 

குமாரன் உண்டானான். அவனுக் 

குப் பிருது பிறந்தான். பிருதுவுக்கு 

விஷ்டராசுவன் ஜனித்தான், அந்த 

விஷ்டராசுவனுக்கு யுவனுசுவனென் 

பவன் உண்டானான். அவன் சந்திரா 

மிசையிற் பிறந்ததனால் அவனுக்குச் 

சாந்திர னென்றும் பெயருண்டு. ௮ 

தச் சாந்திரனுக்குச் சாபஸ்தி யென்ப 

வன் குமாரன். அவன் சரபஸ்தி என் 

கிற ஒரு மகாநகரத்தை எற்படுத்தி 

னான். அவனுக்கு பிருகத௬வன் பிறக் 

தான். அவனுக்குக் குவலயர௬வன் 

பிறந்தான். அவன் ஸ்ரீவிஷ்ணுதேஜோ 

பலம் பொருக்தினவனாய் உதங்க மகா 

ரிஷிக்குப் பகைவனாயிருந்த அக்து என் 

இற ௮௬ரனைத் தன் இருபத்தோரு 

யிரம் புத்தூரரோடு கூடிச்சென்று 

கொன்றதனால் துந்துமார னென்௫ற 

அப்புத்திர 
ரில் திருடாசுவன், சந்திராகவன், கபி 

பெயரைப் படைத்தான். 

லரசுவன என்னு மூவர் தவிர மற்றை 

ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணம் 

யாவரும் ௮வ்வசுரனுடைய மூச்சா 

[நாலா 

இய நெருப்புக் காற்றினால் வெந்து 

போனார்கள், அவர்களுக்குள் திருடா 
௬வனுக்கு ௮ரிய௬வண் பிறந்தான். 

அவனுக்கு நிகும்பன், நிகும்பனுக்கு 

அமிதாசவன், அவனுகீஞூக் இருசா௬ 

வன், அவனுக்கு பிரசேனக௫ித்து, பிர 

சேனத்துக்கு யுவனா௬வன் பிறக் 

தான், இந்த யுவன௬வன், நெடுநாள் 

புத்தரனில்லாமைபற்றி வெறுப்படைச் 

saci முனிவருடைய ஆச்சிரம 

மண்டலத்திலேயே திரிந்து கொண் 

டி.ருக்க, ௮ங்இருந்த ரிஷிகள் அவன் 

மேல் கிருபை கூர்ந்து புத்தினுண்டா 

கும்படி. ஒரு யாகஞ் செய்தார்கள். 

அவ் யாகமானது கள்ளிரவில் முடித்த 

வுடனே அ௮த்தவ௫ிக ளெல்லாம் மந்திர 

ஜபத்தினாுலே பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட' 

ஒரு ஜல கலசத்தை யாக வேதிகையி 

னடுவில் நித்திரை 

செய்துகொண்டி ருந்தார்கள். அப்படி 

யிருக்கையில் அவ்வரசன் அதிக தாக 

மூள்ளவனாய் அங்கு வந்து அம்முனி 

வர்களை எழுப்ப அஞ்சி அளவற்ற 

மகத்துவமுள்ள மந்திரங்கள் ஜபிக்கப் 

வைத்துவிட்டு 

பெற்று விளங்காநின்ற ௮க்கலச ஜலத் 

தைப் செய்துவிட்டான். 

விடிர்தவுடனே அம்முனிவ ரெழுந்தி 

ருக்து, (*இக்கலசத்து நீரை யார் குடித் 

தார்? அதையுவசைவனுடைய பத் 

தினி கூடிப்பளாயின் மகாபல பராக் 

இரமாதிகளுள்ள புத்திரனைப் பெறு 

வாளே? ஐயோ யார் இதை காசஞ் 

LIT GO GF 

Qewigriacer 2?” என்ன கேட்க, அவ் 

வரசன் (சுவாமிகளே! அடியேன் 

தாகம் பொருக்கமாட்டாமல் இதைக் 

குடி.த்துவிட்டேன், இதன் மகத்துவம் 

எனக்குத் தெரியாமற் போயிற்று” 

என்றனன். இப்படியிருக்க அவ் 

வரசனுடைய வயிற்றிலே நானேற 

வேறக் கருப்பம் வளர்ந்துகொண்டு 

வந்தது. மாதங்கள் பூர்ணமானவுட
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னே அந்தக் கருப்பமானது அவ்வர௪ 
னுடைய வயிற்றை வலக்கட்டை விர 
லினாலே கிழித் துக்கொண்டு வெளியில் 
வந்தது. அரசனோ மரணமடைந்தான். 
இவ்விதமாகக் குழந்தை பிறந்தவுட 

னே ௮ம் முனிவர்கள் கூடி, பிறந்த 
இக் சூழந்தை யார் முலையை உண் 
ணும்” என்று சொன்னார்கள். அத் 
தருணத்தில் ௮ங்கே தேவேந்திரன் 
[மாம்தாதா ] என்னைத் தாயரகவைத்து 

.மூலையுண்ணும்”” என்னு சொல்லித் 

தன் பவித்திர விரலை அக்குழக்தையின் 
வரயிற் கொடுக்க, அப்பிள்ளை அவ் 

விரலினின்௮ு மொழுனெ அமிருதத்தை 
யுண்டு ஒரேநாளில் வளர்ந்தது. இகத 
ரன் மாந்தாதா” என்றதனாலே அக்த 

ராஜகுூமாரனுக்கு மாந்தாதா என்று 

நாமதேய முண்டாயிற்று, அந்த மாந் 
தாதாவானவன் சக்கிரவர்த்தியாடுச் 

சகலமான பூமண்டலத்தையும் ஆண்டு 
வந்தான். இவனைப்பற்றி ஒரு சுலோ 
கம் உண்டு. அதாவது, (எவ்வள 
விலே சூரியன் உதயமாஇருனோ, எவ் 
வளவில் அஸ்தமயமாகிரானோ, இவ் 

வெல்லைகளுக்கு உட்பட்ட பூமண்டல 
முழுவதும் மாந்தாதாவின் ராச்சியமா 

யிற்று” என்பதாம். 

அந்த மாந்தாதா ௪சபிந்து வென்ப 

வனுடைய மகளாகிய இக்துமதியென் 

பவளைக் கலியாணஞ் செய்துகொண்டு 
அவளிடத்தில் புருகுச்சன், அம்பரீ | 
ஷன், நாபாகன், என்கிற மூவரையும், 

ஐம்பது பெண் பிள்ளைகளையும் பெற் 

றான். ௮௧ காலத்திலே ருக்குவேத 

மறிந்தவரான சவுபரியென்னு முனிவர் 

தண்ணீரில் முழுகிப் பன்னிரண்டு 

வருஷகாலந் தவஞ் செய்துகொண்டி 

ருந்தார். அந்தத் தண்ணீரிலே சம்மத 

னென்கிற மீனொன்்.௮ மிகப்பெரிய ரூப . 
பிள்ளைகள் பெண்கள் முள்ளதாய், 

  

பேரன்மார்களாகிய தன் இளைகளகே் 

கம் முன்னும் பின்னும் பக்கங்களிலும் 

சிறகுகளிலும் வாலிலும் தலையிலும் 

ஏறி ஐடி. விளையாடிச் சஞ்சரித்துக் 

சொண்டிருக்கப்பெற்று, அவைகளைப் 

பிரியாமலே எப்போதும் மிகுந்த சச் 

தோஷமுள்ளதாய் ௮ம் முனிவர்க்கு 
எதிரிலேயே திரிர்துகொண்டி ருக்தத, 

அந்த மகா ரிஷியோ .தவத்திலிருந்த 

மனதின் ஒருமைப்பாடு குலைந்து, 

அந்த மச்சம் கஇளைகளோடு கூடியனு 

பவிக்கிற சந்தோஷ விலாசத்தைக் 

கண்டு, :₹ஓ | ஓ! இந்த மீன் விரும்பத் 

தகாத ஈனமான பிறப்பிற் பிறந்ததானா 

அம் மகா பாக்கியமுள்ள த; எனென் 

முல் புத்திர பவுத்திராதிகள் விளையா 

டி. க்கொண்டிருக்க அவற்றோடு பிரி 

யரமற் சஞ்சரித்துக்கொண்டு wares 

தத்தை யனுபவிக்கிறதன்றரோ, இதைப் 

பார்க்க நமக்கு எவ்வளவு ஆசை 

யுண்டாகிறது, ஆதலால் நரமும் இப் 

படி. யாவதற்காக முயலவேண்டும்'' 

என்று ஆலோசித்து, அத்தடாகத்தி 

னின்றும் வெளியில்வந்து சந்தானத் 

திற்காகக் பண்ணிக் ': 

கொள்ளவேண்டும் என்று மாந்தாதா 

வினிடத்திற்கு வந்தார். இவர் வந்த. 

செய்தி கேட்டவுடனே அவ்வரசன் 
எதிர்கொண்டுவந்து, : அர்க்ய முத. 

லான வுபசாரங்களினாலே ஈன்ருப்ப் 

பூசித்து, ஆசன்ங்கொடுக்க, அம்முனி 

வர் அதிலுட்கார்ந்து, அரசனை நோக்இ 

:ஓ அரசனே | நான் விவாகஞ்செய்து 

கலியாணம் 

| கொள்ள விருப்பமுற் றிருக்கிறேனாத 

லால் நீர் எனக்குக் கன்னிகாதானஞ் 

வேண்டும். என்னுடைய -: 

வேண்டலை வீணாக்க வேண்டாம், 

ககுத்ஸ்த வமிசத்தாரிடத்து வந்தயாச 

கர் தங்கள் இஷ்டத்தைப் பெருமற் 

போனநில்லையன்ரோ? இவ்வுலகத்தி 

லே மற்௮ :மகேக ராஜாக்க எிருக | 

செய்ய.
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முர்கள். அவர்களுக்குவ் கன்னிகை றேன்” என்று கூறினன். இது 

கள் உண்டு. . ஆலும் யா௫ிப்பவரு | கேட்டு அம்முனிவரர், அரசன் ஈம் 

டைய இஷ்டத்தை நிறைவேற்றும் | முடைய வேண்டுதலை மறுக்க இதோ 

விரதமுடையது உமது குூலமாகைய£ ருபாயச் தேடிஞன். எப்படியென் 

லே மிகச்சிலாக்கியமென்று உம்மிடம் | ரூ ரல் இவன் முழுக்கிழவனாகையால் 

வந்தேன். உமக்கு ஐம்பது புத்திரிக | எப்படிப்பட்ட பெண் பிள்ளையு 

ளுண்டன்றோ; அவர்களுள் ஒருத்தி | மிவனை விரும்பமாட்டான். இப்படி, 

யை எனக்கு நீர் அளிக்கவேண்டும், | யிருக்கப் பருவமுள்ள கன்னிகைகள் 

நானோ பிரார்த்தனைக்குப் பங்கம் நேரி விரும்புவார்களோ * 2 ஆதலால் தானே 

டுதலாகிய அதி துக்கத்துக்குப் பயந்து ஆசையற்றுப் போகட்டுமென்ற௮ யோ 

கொண்டி ருக்கிறேன். ஆகலின் என 

க்கு நீர் அந்தத் துன்பம் வராமலிருக் 

கும்படி. செய்யவேண்டும்” என்றனர். 

இப்படி, அந்தரிஷி சொன்ன வாராத 

தையைக்கேட்டு அந்த மாந்தாதா மகா 

ராஜன், மூப்பினலே தளர்ந்து நரைத் 

இருக்கற தேகமுள்ளவரான அம்முனி 

வரைப் பார்த்து சாப பயத்தினாலே 

மறுக்கமாட்டாதவனாய், ஒன்றுந்தோ 

ன்ராமல் தலையை வணங்கிக்கொண்டு; 

| 

இத் இப்படி. சொன்னான். ஆகட்டும் 

இதற்கேற்றபடி. நடக்கக் Gar 

மென்று மனதில் நினைத்துக்கொண்டு, 

ராஜாவைப் பார்த்து ('ஓ மகா ராஜா 

வே | அப்படியானால் உங்கள் குல 

விரதத்தை நான் அழிக்கவில்லை. என் 

னைக் கன்னிகைகளிருக்கும் அந்தப் 

'புரத்திற்குப் போகும்படி. ௮த்தப்புரக் 

கரவலாளிக்குக் கட்டசையிடும். கன்னி 

கையே என்னைக் காதலிப்பளாயின் 

நான் விவாகம் பண்ணிக்கொள்ளுக நெடுகேரஞ் இந்தித்துக் கொண்டி ருக் 

தான். அதுகண்டு ௮த்தபோதனன். 

ஓ நரேந்திரா? நீர் என்னசிர்இக்இறீர்? 

நானென்றும் தகாதது சொல்லவில்லை 

யே, அவசியம் யார்க்காகிலுங் கொடு 

த். தத் தீரவேண்டிய கன்னிகையை 

றேன். இல்லாவிட்டால் முதிர்ந்த வய 

தில் இவ்வெத்தனம் எனக்கு ஏதுக் 

கென்று விட்டுவிடுகிறேன்”' என்று 

சொன்னார். பின்பு அரசன் அப்படியே 

செய்யும்படி, அந்தப்புரக் காவற்கார 

எனக்குக் கொடுக்கும்படி சொன் | ஸக்குக் கட்டளையிட்டான். ௮கீ 

னேன். இதனாலே நீர் இருதார்த்தராக | காவழ் காரனோடுகூட அந்த மகாமுனி 

மாட்டீரோ” என்றுரைக்கக் கேட்டு, | போய்க் கொண்டே யிருக்கையில் 

௮ந்த மகபதி இவர் ஒருவேளை சாப | சகலமான Ags கநீதர்வாதிகளிலு 

மிடுவரே யென்று அஞ்சி மிக வணக் | மேம்பட்ட அழகுள்ள ரூபத்தை யெடு 

கத்தடனே அவரைப்பார்த்து, 4ஓ | த்துக்கொண்டார். அந்தச் சேவ 

முனீச்திரரே |. எங்கள் குலத்துமுறை | கன் இம்முனிவரை அந்தப்புரத்திற் 

பயென்னவென்மருல், கன்னிகை யார் | கொண்டு போய்விட்டு அங்கிருந்த 

மே லிஷ்டப்படுவளோ அந்த வரனுக் | கன்னிகைகளை நோக்க ::ஒ கன்னிகா 

கே ௮க்கன்னிகையைக் கொடுப்பது. | ரத்தினங்களே | உங்கள் தகப்பனாரா 

இதிப்படி. யிருக்கத் தேவரீருடைய | கிய மகாராஜாவினிடம் இம்முனிவர் 

வேண்டுதலோ அடியேங்களுடைய ; கன்னிகை வேண்டி. வந்தார். கன்னி 

எண்ணஙக்களுக்கு மேற்பட்டது. இவ் | கைகளுள் யார் பிரியப்பட்டு இவரை 

விடத்தில் என்ன செய்யத் தக்கதோ | வரிக்கிறுர்களளா அவர்களை gare 

தெரியவில்லை. இதைக்குறித்தே சிந்திக் | ளிஷ்டப்படி, இம் முனிவருக்குக் 
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கொடுப்பேன் என்பது உங்கள் பிதா 
வின் கட்டளை” என்று சொல்லக் 
கேட்டு ௮க்கன்னிகைகள் வக்து ௮ம் 
முனியைப் காமேவேச 
மூடையவர்களாக, ஈல்ல மதத்த ஆண் 
யானையைப் பெண்யானைகள் சூழ்வது 
போல் சூழ்க்துகொண்டு, நான் நர 
னென்று பரபரப்புடனே யரவரும் 
வரித்தார்கள். அப்போது அவர்கள் 
சொல்லிக் : கொண்டதைக் கேளும். 
ஒருத்தி, என் சகோதரிகளே! இவ 
ரை நானே வரிக்கறேன். 

பார்த்துக் 

நீங்கள் 
சம்மா விருங்கள்"” என்றாள். மற் 
றஜொருத்தி, “என் அக்கைமார்களே | 
தங்கைமார்களே! இவரை நீங்கள் 
வரித்த ,.தபோ தும், இவர் உங்களுக் 

குத் தகீகவரல்ல, எனக்கே தக்கவர்” 
என்றாள், இன்னெருத்தி, என்னுடன் 
பிறக்தீர்களே! இவரை எனக்குத் 
தெய்வம் பாத்தாவாகச் Ago gas 
பாருங்கள், அதனாலேதான் இவருக் 
கும் எனக்கும் ரூபம் ஓத்திருக்இன் 
றத” என்று சொன்னாள். வேறொரு 
தீதி, (என் தங்கைகாள்! நீங்களிவரை 
இனி ஏனெனில் 
முந்தி கான் வரித்தேன்”” என்றுரைத் 

தாள். அதுகேட்டு ௮வள் தங்கை, 
:அக்காய் | நீ யப்படி சொல்லாதே, 
அவர் வரும்போதே பார்த்து நான் 
மனதில் வரித்துவிட்டேன், ஆகை 
யால் .மற்றை . யாவரும் வரிக்கக் 
ALI என்று கூறினள். இவ்வாறு 
ஒருவரை யொருவர் மறுத்துக்கொ 
ண்டு கலகப்பட்டு அந்தப் பெண்கள் 
யாவரும் மிகுந்த விருப்பத்தோடு வரித் 
திருப்பதை ௮க்காவற்காரன் ௮ர௪ 
BEGS தெரிவிக்க அதைக்கேட்டு 
அந்த வேந்தர் வேந்தன், (என்ன 
இது 2 என்ன செய்வேன் ? என்ன 
சொல்லிவிட்டேன் 2” என்று மனங் 
கலங்கித் தனக்கு விருப்பமில்லா இருக் 

வரிக்கக்கூடாது, 

    

அம் வாக்குத்தத்தத்திற்குப் பயந்து 

அக்கன்னிகைகளை யெல்லாம் அந்தச் 

சவுபரி மகாரிஷிக்குக் கொடுத்து விட் 

டான். 

அம்முனிவர் அந்தப் பெண்களை 
விவாகஞ் செய் தகொண்டு வெகு சக் 

தோலஷத்தோடு அவர்களைத் தமதாச் 

சிரமத்துக்கு அழைத்துக் கொண்டு 

போய்ச் சகல இற்ப நிர்மாண சாமர 

தீதியமுள்ள விசுவகர்மாவைக் கூப் 

பிட்டுத் தம்முடைய பத்தினிகளுக்குத் 

தனித்தனியே ஹம்ச முதலான நீர்ப் 

பறவைகள் சப்திக்கப் பெற்ற தாம 
ரைத் 

அனேகவித 

தடாக முள்ளவைகளாய் 

புஷ்ப விருக்ஷங்களி 

விருக்ங்களிலும் மயில் 
சூபில் முதலானவை ஆடி.ப்பாடி_க்: 

களித்திருக்கப் பெற்றவைகளான உத் 
தியான வனங்களோடு கூடி. விசால 
மான மெத்தை மேடை மாடக் கூட 
முூதலானவைகளும், ஆசன சயன முத 
லானவைகரநமுள்ள மகா ரமணீயங்க 
ளான மாளிகைகளை நிரூமிக்கும்படி. 

கட்டளையிட்டார். 

படியே செய்தான். 

லும் பல 

விசுவகர்மாவு மப் 

பின்பு சவுபரி 
மகாமுனிவருடைய ஆக்கனையினாலே 
அந்த மாளிகைகளில் ஈந்தன மென்கிற 
மகாநிதியானது நித்தியமர யிருந்து 
கொண்டிருந்தது. பின்பு ௮ம்மாளிகை 
களில் 965 ராஜ கன்னிகைகள் 
வாசஞ் செய்துகொண்டு, இவ்விய 
மான பலவகைப் போசன பானாஇிகளி 
னாலே திருப்தியடைந்து சுகமாய் 
வாழ்கந்திருந்தார்கள். 

பின்பொருகாலத்தில் ௮ந்தச் சக்ர 
வாத்தி புத்திரிகளிட த்தி லன்பினாலே 
௮வர்க ளென்ன வருத்தப்படுகிறார் 
களோ வென்று ௮வர்களைப் பார்க்க. 
நினைத்து, ௮வ் வாச்சிரமத்தண்டை
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வரது ஸ்படிகமயமாய் விளங்கரகின்ற |) குறைவில்லை. ஆனால் தன் புருஷன் 

வுப்பரிகைகளைக் கண்டு, அதிசயித்து | தன்னைவிட்டுப் பிரியாம வலிருப்பத 

ஒரு மாளிகையில் நுழைக்து, அ௮வ்கி | னாலே தன் சகோதரிகளுக்கு கேர்ந்த 

ருந்த மகளைக்கண்டு கட்டிக்கொண்டு, | துக்கமொன்றே தனக்குத் துக்ககார 

அவளால் ஓராசனங் கொடுக்கப் |) ணமா யிருக்கிறதென்௮ சொன்னாள். 

பெற்று அதி லுட்கார்க் து, சிகேகத்தி | அப்புறம் அரசன் ஒவ்வொருத்தி 

னாலே . சண்களில் கீர் ததும்ப அவளை | மனைக்குஞ்சென்று வினாவ யாவரும் 

கோக்க, அடி. என் சூழந்தாய்| நீ | அப்படியே சொல்லக்கேட்டு, மிகுந்த 
சுகமாயிருக்கிறாயா அல்லது HFEOT | ஆனந்தமும் சச்தோஷமும் உண்டாக, 

யிருக்கிறாயா 2 ரிஷி உன்னிடத்தி லன் இருதயம் பரவசமாய் ஏகாந்தத்தி லுட் 

பாயிருக்கறாரா 2 நீ ஈம்முடைய ௮௪ ; காரர்ந்இருந்த அந்தச் சவுபரி மகாரிஷியி 

தப்பு வாசத்தை நினைக்கிறாயா ?” | னிடம் போய், அவராலே மரியாதை 
என்று கேட்க,. அவள் சொல்லுக செய்யப் Cupp, வெகு வினயத் 

ருள், **என்றந்தாய்! கான் ௬கமா | தோடு அவரைநோக்கஇ, 4(ஓ மகாநு 

யிருக்கியேன். எனக்கு ரமணீயமான | பாவரே! தேவரீருடைய மேலான 

உப்பரிகையும், அழகான தோட்ட | சித்தியின் பிரபாவத்தைக் கண்டேன். 
மும், நீர்ப்பறவைகளோடு தாமரை | நான் மற்றொருவருக்கும் இப்படிப் 

முதலானவைகளும் விளங்காகின் ற | பட்ட சம்பத்தின் விலாச மிருந்த 

தாகக் கண்டதுமில்லை கேட்டது 

|) மில்லை இது எவ்வளவோ தேவரீ 

ருடைய தவத்தின் பய னென்று. 

| 

தடாகங்களும்; மன திற்கு இன்பமான 

பகதியபோச்சிய முதலான வுணவுக 

ளும்), திவ்வியமான வஸ்திராபரணங் 

களும், மகா பரிமளமுள்ள கந்தபுஷ் 

பாதிகளும், மிகவு மெதுவான ௪சயனா 

சனங்களும், இன்னு மில்லறத்துக் 

குரிய சகல சம்பத்துமுண்டு, உமது 

அ௮னுக்கிரகத்தினால் எல்லா ஈனருயிருக் 

கின்றன. ஒரு சூறையுமில்லை. ஆகிலும் 

பிறக்தவிடம் எப்படி. மறக்கும்? ஆனால் 
அக்கத்திற்குக் காரண மொன்றிருக் | 

இன்ற.து. என்னவெனில், என் கணவ | குமாரிகளுக்கு நூ.௮ு பிள்ளைகள் பிறக் 

னாகிய அம்முனி எப்போதும் என்னி ! தன. ௮ம் முனிவர் நாளுக்குகாள் 

படத்திலேயே காதலாய் என்னைவிட் ்  அப்பின்றோக ளிடத்தலே ஆசை யஇ 

டுப் பிரியாமலிருக்கிறார். என் சகோ | 

தரிகளை நினைப்பது மில்லை, இதுதா । பட்டவராய், 6 இக்குழந்தைகள் மழ 

ஜனொன்று என் மனதை வருத்துகின் ! லைச் சொற்களைச் சொல்லிக்கொண்டு 

psi” என்றாள். பின்பு ௮ரசன் மற் | சிற்றடிகளினால் நடக்குமோ? இப் 
ரொரு மகள் விட்டுக்குச் சென்று | பிள்ளைகள் யவ்வன மூடையவர்க 
Katya கட்டி. முகந்து முன்போ ' ளாவார்களோ 3 இவர்கள் மணம் புரி 
லவே ௬கத்தை வினவினான். ௮வளும் ; ந்து தக்க பெண்டீரோடுகூடி. யிருக் 
தனக்கு இருக வஸ்திர பூஷண சயன | கக் காண்பேனோ? இவர்களுக்குக் 
போசனாதி சவுக்கெங்களி லொன்௮ங் ' ஞூழந்தைகள் உண்டாகுமோ? ௮௧. 

சொல்லி, அவரை மிகவும் புகழ்ந்து 

மேன்மைப்படுத்துண அங்கேயே அவ. 

சோடுகூட்ச் சிலகால மிருக்.த, இஷ்ட 

மான போகங்களை யனுபவித்துப் 

    

பின்பு தன் பட்டணம் போய்ச் சோச் 

தான், 

  

பின்பு காலமுறையிலே அவ்விராச 

  

கரித்து மமதையினாலே மன மிமுக்கப் 

  

| 
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குழந்தைகளும் வளரர்து மனைவிக 

ளோடு சேர்ந்து சந்தான முடையவர் 

களாகக் கண்டு களிப்பேனோ?'' என் 

.றிப்படி, காலஞ் செல்லச் செல்ல 

மலனோரதக்கள் வளர்ந்து கொண்டே 

வர வேறு சக்தையில்லாம லிருந்தார். | 

இப்படி. யிருக்கையில் அம்முனிவர் 

தனக்குள்ளேதானே யிப்படி யாலோ 

சக்கலாயினா், “al al எனக்கு 

கோர்த மோக விலாசத்தை யென் 

சொல்லுவேன் 2 பதினாலாயிரம் வரு 
ஷம் அல்லது லக்ஷ வருஷகாலந்தான் . 

சென்றாலும் இம் மனோரதங்கள் ஒழிய 

வில்லை. எனெனில் (poor api over tr Bus 

மஷனனோதங்கள் நிறைய நிறைய நூதன 
மாய் வெவ்வேறு மஜோரதங்க (Gh oor 

டாய்க் கொண்டிருக்கின்றன. நாம் 

முன்பு கோரினபடி. சூழந்தைகள் 

பி.றக்தூர்ந்து தவிழ்க்து தத்தடிவைத்து 
நடந்து வளர்ந்து பருவ மடைந்து 

மணம்புரிஈ்து மக்களையும் பெறக்கண் 

டோம். இப்போதோ மனமானது 
பேரன்மாருக்கும் சந்ததி யுண்டாகக் 

காண விரும்புகின்றது. அதுவுவ் கண் 

டாலும் வேறொரு மனோத முண்டா 
கும். அதுவு நிறைய மற்றொன்றுண் 

டாகும். இப்படி. மேன்மேலே மனோ 

சத முண்டாவதைத் தடுக்க யாரா 

லாகும் 2? மரண மடைவஇனாலே மாத் 

திர. மிம் மனோரதங்களுக்கு முடிவுண் 

டேயல்லாமல் மற்றொன்றினாலு முடி. 
வுண்டாகமாட்டாது. இது இப்போது 

நன்று. யெனக்குத் தெரிந்தது. இவ் 

ary கோரிக்கைகளிலே அழுத்தி நிற் 

கிறவனுக்கு ஒருபொழுதும் 

பசமார்த்தத்தைப் பற்ற மாட்டாது, 

தண்ணீரிலே 

மித்தானான மச்சத்தினுடைய சேர்க் 

கையா லன்றோ எனது சமா திகிஷ்டை. 

குலை துபோயிற்று. சகவாச தோஷத் 

தினாலன்மோ எனக்குப் பெண்டிரைக் 

மனம் 

வாசஞ் செய்கையில் 

கொள்ளலாயிற்று, அப்பெண்டிரைக் 

கொண்டதனை லன்ரோ மேனமே 

லாசைப்பெருக்க முண்டாயிற்று. ஒரு 

பெண்டிரைக் கொள்வ தம் ஒரு புத்திர 

னப் பெறுவதுமே வெகு துக்ககாரண 

மாயிருக்க, ஐம்பது பெண்டீரையும் 

ஆரறுபுத்திரரையும் பெற்று அந்தத் துக் 
கத்தைப் பெருக்கக்கொண்டேன். மம 

தையென்ற சொல்லப்பட்ட இப்பரிக 

இரகமானது புத்திரரும் பவுத்திரரும் 

பவுத்தரருடைய புத்தாரும் ஆகிய 
இவா்களினுலும் இவர்களுடைய புத் 

திராதகளினாலும் வளர்ச்அுவிட, 98 

அக்க ஹேதுவாகசூமன்றோ, கான் தண் 

ணீரிலிருந்து செய்த தவத்திற்கு இச் 

செல்வப்பேறு இடையூருயிற்றே, என் 

செய்வேன்! மச்சத்தின் கூட்டுறவினால் 

உண்டான மக்கட்பேற்றின் விருப்பத் 

தினுலே கவரப்பட்டுப் போனேனே] : 

சங்கமற் றிருப்பதே முனிவர்க்கு 

மோக்ஷ காரணமாகும். சங்கத்தின 

லேயோ :சூற்றங்களே யுண்டாகும். 

யோகநிஷ்டை கைகூடினவனும் சங் 

கத்தினால் கீழே விழ்வானானால், அற்ப 
சித்திபுள்ள எம்போலி யோர்க்குக் 

கேட்கவேண்டுமோ ? புத்தி களத்தி 

ராதி பரிக்கிரக மாகிற முதலையினாலே 

பிடி.த்துக்கொள்ளப்பட்ட புத்தியுடை 

யவனான நான் சகல தோஷங்களு நீஸ் 

கனவஞய் மீண்டும் பரிக்ரக துக்கங் 

களைக் கொண்டு துக்கமடையா மலிருக் 

கும்படி. இனியாகிலும் தக்க முயற்டி 

செய்து ஆத்துமாவைக் காப்பாற்ற 

வேண்டும். ஆகையால் எல்லாவற் 
றையும் அளிக்கவல்லவனும், இப்படிப் 

பட்டதென்று சந்திக்க வொண்ணாத 
திவ்விய சொருபமுள்ளவனும், அணு 
வுக்கணுவாயும் மகத்துக்கு மகத்தாயு 
மிருப்பவனும், முன்பு ஒரு யுகத்திலே 

வெண்மையாயும் இந்த யுகத்திலே ௧௬ 

மையாயு மிராரின்ற இவ்ய மங்கள விக்
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இரகமுள்ளவனும், பிரகருதிக்கு உட் | தோறுங் குறைவறச் செய்து வந்து 

படாத சுத்தசொருபமும் பிரகிருதிக்கு | சகல பாபங்களையும் போக்கிக்கொண் 

உட்பட்ட ச்த்தமல்லாத சொருபமு | டவராய், அதனாலே பக்குவமான 

மூடையவனும், லோகேசுவரரென்று | இத்தநிலை யுள்ளவராய், அக்கினிகளை 

புகழப்பட்ட பிரமருத்திரா திகளுச்கும் | ஆக்துமாவி3ல யேற்றிவிட்டுச் சன்னி 

ஈசுவரனுமர யெழுந்தருளி யிருக்கிற | யாச ஆர்சிரமத்திற் பிரவேசித்தார். 

. ஸ்ரீவிஷ்ணு பகவானை Bor SSE EEL | அப்படியாகச் சகல தஇரியாகலாபத் 

வேன். சகல தேஜோருபியாயும் சர்வ ! | தையும் எம்பெருமானுக்கு ஆராதன 

ஸ்வருயொயும், வெளிப்படாததும் | மாய்ச் சமர்ப்பித்து, காசமில்லாத தும் 

வெளிப்பட்டதுமான திருமேனியுடை | விகார சூனியமும் மரணாதிகளுக்கு 

யவனாபும், காரியகாரண ரூபியாயும், | இடமாகாததும் அளவற்றதும் எல்லா 

தேசகாலாதி பரிச்சேத மில்லாதவ வற்றிற்கு மேலானகும் பாகவதர்கள் 

னாயும் எழுக்தருளியிருக்கும் அந்த ப் அடையும்படி. யானதுமாய் விஷ்ணு 

விஷ்ணுவினிடத்திலே எனக்கு மீண் | 

டும் பிறவி யில்லாமையின் பொருட்டு | 

என் சித்தமானது ௪ஞ்சலமின்றி ஸ்திர 

-மாயிருக்கக்கடவது. சர்வபூதாத்து மயித்திரேயரே! இப்படி. மாந்தாதா 

"மகனாயும் நிர்மலனாபும் சர்வேசுவரனா | வைப், பற்றியதாகையாலே இந்தச் 

யும் ஆதிமத்தியாந்த ரகிதனாயுமிருக்கிற | சவுபரி சரித்தூமுஞ் சொன்னேன். 

எத்த அநந்தனைக் காட்டிலும் வேழுப்த | யார் சவுபரி சரிதத்தை ஸ்மரிக்கிறா 

தோன்றும்படியான பொருளொன்று | னோ, படிக்கிரானோ, படிப்பிக்கிறானே, 

.மில்லையோ, அந்தத் தே௫கருக்கெல் ! கேட்கிறானே, கேட்பிக்கிறானே, தரிக் 

லாந் தே௫கனா யெழுந்தருளியிராகின்ற ! இரானோ, எழுதுகிறானே, எழுதுவிக் 

:ீ விஷ்ணுவைச் சரணமாகப் பற்று கருனேோ, அ௮இின்படி. ஈடக்கிறானே, 

கின்றேன்” எனறிப்படி. தனக்குள்ளே ! நடத்துகிருனோ உபதேூக்கிறானோே, 
தானே இந்திததுச் சொல்லிக்கொண்டு அவர்களுக்கெல்லாம் எட்டுப் பிறப்பு 

அந்த மகாரிஹி புத்திரா்களையும் வீடு | 
। வரையிலும் இயூிந்தையும் இயொழுக் 

தோட்ட முதலான சகல சம்பத்துக் ! ௮2 ௪ @ 

லோகமென்று சொல்லப்பட்ட பரம 

பதத்தை யடைந்தார். 

   

| 

ம அர : ச த ட . 

களையும் பற்றறவிட்டு, தீம் மள விய கஒழும் வாக்கு மனத தீயவழியிற் செல் 

“ரோடுகூட வனத்திற் பிரவே௫த்த, | ஓதலும், பரித்தயொகம் பண்ணவேண் 

| டியவைகளிலே யபிமா னமும் உண் 
} 

டாவதில்லை. 

- வானப்பிரஸ்தார செய்ய வேண்டிய | 

சகல கரியா கலாபங்களையும் இனச் 

ட£ண்டாமத்தியாயம் ழற்றிற்று. 

ரீ.



மூன்றாம் ௮த்தியாமம் 

புருகுச்சு, சகரமகாராஜாக்களுடைய 
சரித்திரம் 

a Ge ee 

ஓ மயித்திரேயரே! இனி மாந்தாதா 
வின் சந்ததியைச் சொல்லுறேன்: 
மாந்தாதாவின் குமாரனான அம்பரீஷ 
னுக்கு யுவனசவ னென்டிற புத்திர 
னுண்டானான், அவனுக்கு அரிதன் 
பிறந்தான். இதனாலேதான் ௮ங்ர௯ 
கள் ஆரீ.தரானார்கள். அக்கரலத்தலே 
பாதாள லோகத்தில் மவுனேயரென் 
கிற ஆறு கோடி. கந்இருவ ரிருந்தார் 
கள். அவர்கள் நாககுலத்தாருடைய 
பிரதானமான ரத்தினங்களையும் ஆட்சி 
யையும் அபகரித்துக் கொண்டார்கள். 
அதனால் ௮ச்நரக குலத்தாரெல்லாம் 
திருப்பாற்கடலிற் சென்று ௪கல 
தேவதைகளுக்கும் கரதனான எம்பெரு 
மான சன்னிதியிலே ௮கேக ஸ்தோத் 
திரங்களைச் செய்ய, ௮வ் வெம்பெரு 
மான் அந்த ஸ்தோத்திரங்களைத் திருச் 
செவி சாற்றி யோகநித்திரையை விட் 
டுத் தாமரை மலர்ந்தாற்போலே இருக் 
கண் மலர்ந்தருளி அவர்களைக் கடா 
குதிக்க, ௮ர்நாகர் பலமுறைத் தண்டம் 

சமாப்பித்து (௬வாமி, பகவானே | 
அடி.யேங்களுக்கு இந்தக் கந்திருவ 
ரிடத்தினின்றும் மிகுந்த பயமுண்டா 
யிருக்கறதே, இது எப்படி தரும்” 
என்று விண்ணப்பம் பண்ணி நிற்க, 
ழேத௮ முடிவுமில்லாத அவ்வெம்பெரு 
மான் அவர்களைக் குறித்து ஓ நரகர் 
களே! மாச்தாதாவின் குமாரன் புரு 

குச்ச னென்பவ ஸிடத்திலே நான் 
ஆவேச௫ித்து உங்கள் சத்துருக்களை 
யடச்குவேன்”' என்று அருளிச்செய் 

யக்கேட்டு, அவர்கள் பகவானைத் இரு 
வடி. தொழுது மறுபடியும் பாதாளத் 
அக்குச் சென்று, தங்கள் சகோதரி 
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யான நர்மதையை அந்தப் புருகுச்ச 

மகாராஜனுக்குப் பத்தினியாகும்படி. 

யனுப்பினாகள். ௮ரத நர்மதா தேவி 

யும் புருகுச்ச மகாராஜனோடு சேர்ந்து 

அவனைப் பாதாள லோகத்துக்குக் 

கொண்டுவந்துவிட்டாள். பின்பு ௮ 

தப் புருகுச்ச மகாராஜன் எம்பெருமா 

னுடைய தேஜோ விசேஷத்தனாலே 
ஆவேசிக்கப்பட்டு, அந்தத் துஷ்ட 
கந்தருவர் யாவரையும் நாசஞ் 

செய்து, மறுபடியும் தன் பட்ட 
வந்து சேர்ந்தான். ௮ப் 

ராஜாக்க 

ளெல்லாங்கூடி, ஓ நர்மதாய்| யார் 
உன்னை நினைத்து உன்பேரைக் இரத்த 
னஞ் செய்கிறுனோ, அவனுக்குச் 

சர்ப்ப பயமில்லாமற் போகக்கடவது”” 
என்று நர்மதைக்கு வரங்கொடுத்தார் 

ணம் 

போது அந்தச் சர்ப்ப 

கள். இங் காரு ௬௦ே லாகமுண்டு. 

அதரவது, (காலையில் நரமை தக்கு 

நமஸ்காரம். இரவில் நர்மதைக்கு 
நமஸ்காரம். ஓ நாமதாய் ! உனக்கு 
நமஸ்காரம். நீ என்னை விஷ சர்ப்பவ் ' 
களினின்றும் ரக்ிக்கவேண்டும்”” என் 
இிப்படி, இதைச் சொல்லிக்கொண்டு 
இராப்பகல்களில் இருண் மூடினவிட 
தீதிற்குச் சென்றாலும் அவனைப் பாம்பு 
கள் கடிப்பதில்லை. அன்றியும் ஈர்மதை 
யை இவ்விதமாகத் தியானித்துக் 
கொண்டு விஷத்தைப் பு௫த்தாலும் 

அவ்விஷத்தினை லொருநீங்கு முண் 
டாவதில்லை. அந்த நாகேந்திரர் நரம 
தைக்கு இவ்வாறு வரங்கொடுத்தது 
மன்றி அவ்வரசனுக்கும் சந்ததி ௮ற் 

௮ப்போகாமற் பெருகும்படி. வரவ 
கொடுத்தார்கள்.
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அந்தப் புருகுச்சன் ஈர்மதையினிட 

த்திலே இரசதஸ்யு என்பவனைப் பெற் : 

ரான். இரசதஸ்யுவுக்கு DYES CON LI CST 

ஜனித்தான். gator இராவணன் 

இக்குவிஜயஞ் செய்துவருகையிற் சண் 

டையிற் கொன்றான். அவ் அ௮நரண் 

யனுக்குப் பிரஷூத௭வன் பிறந்தான். 

அவனுக்கு மகன் ஹரிய௬வன். அவ 

னுக்குப் புத்திரன் ஹஸ்தன். அவனு 

க்கு வ௬மன௬ அவனுக்குத் இரிதன் 

வா, திரிதன்வாவுக்குத் இரையாருணி, .. 

அந்தத் திரையாருணிக்குச் சத்திய 

விரதனென்பவன் பிறந்தான். அவன் 

தான் திரிசங்கு வென்று பெயர் 

படைத்தவன். அவன் தன் பிதாவின் 

சாபத்தினுலே சண்டாளத்துவ மடை 

ந்.து பன்னிரண்டு வருஷமளவு மழை 

யில்லாமையா: லுண்டான ஒரு பெரும் 

பஞ்சத்திலே விசுவாமித்திர முனிவ 

ருடைய பாரியா புத்திரர்கள் பிழைக் 

கும்பொருட்டுத் தனந்தோறு மிருக 

மாமிசங்களைக் கொண்டுவந்து, ௪ண் 

டாளனிடத்தில் வாங்குகிற சூற்றம் 

அவர்களுக்கு கேரிடாதபடி,, ௮ம்மாமி 

சங்களைக் கங்கைக்கரையிலிருந்த வோ 

ராலமரத்திலே கட்டிக்கொண்டு வந் 

தான். இதனாலே விசுவாமித்திர முனி 

at மிகவுஞ் சந்தோஷித்து அந்தத் 

திரிசங்குவை உடலோடு சொர்க்க 

லோக மேற்றிஞா். அந்தத் திரிசங்கு 

வின் குமாரன் ஹரிச்சந்திர மகாரா 

ஜன். அவன் மகன் லோகிதாசுவன். 

அவனுக்கு ஹரிதன், ஹரிதனுக்குச் 

சஞ்சு, சஞ்சுவுக்கு விஜயன், வ௬தே 

வன், எனறிரண்டு குமாரர் பிறந்தார் 

கள். அவருள் விஜயனுக்கு குருகன் 

பிறந்தான். குருகனுக்கு விருகன், 

விருகனுக்குப் பாகு பிறந்தான். ௮ 

தப் பாகுமகாராஜன் ஹேஹயதால 

ஜங்காதிகளாலே வெல்லப்பட்டு கர்ப் 

ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணம் 

  
  

[நாலா 

பிணியாயிருந்த தன் மனைவியோடுகூட 

வனத்திற் பிரவே௫த்தான். 

௮வ்விடத்தில் அவளுடைய சக்க 

ளத்தியானவள் அவளுடைய கருப் 

பம் அழிந்துபோம் பொருட்டு ௮வ 

ளுக்கு விஷத்தைக் கொடுத்தாள். அத 

னாலே அந்தக் கருவானது ஏழாண் 

உளவு வயிற்றிலேயே இருந்தது. ௮ந் 

தப் பாகுவும் வயது சென்றமையா 

லே ௮வுர்வ மகாமுனிவருடைய ஆச் 

சிரம சமீபத்திலே மரித்தான். ௮ப் 

போது ௮வன் 

மனைவி, சிதையடுக்கித் தன் புருஷனை 

யஇின்மேல் வைத்துத் தானு மவனுட 

னே அ௮னுமரணஞ் செய்வதாக எத்த 

கருப்பவதியான 

னப்பட்டிருந்தாள். அப்போது சென் 

றத செல்கிறது செல்வது ஆ௫ய முக் 

கரலக் காரியங்களையு மறிந்த மகாத்து 

மாவான அந்த அ௮வுர்வ மகரமுனிவர் 

மங்குவந்து 

அப்பெண் பிள்ளையைப் பார்த்து, 

“பபெண்ணே | இர்த வீிணெண்ண 

மெண்ணினது போதும், சகல பூமண் 

தம்மாசீசரமத்தினின்று 

டலத்தையு மாளத்தக்கவனாப், 

சத்துரு 
பக்ஷத்தை நாசஞ்செய்ய வல்லவனாய், 

அ௮கேக தீர்த்த 

பெறும்படியான சக்கரவர்த்தி உன் 

வயிற்றிலிருக்கிறான், ஆதலால் இந்தச் 

சாகசஞ்செய்ய வேண்டாம்” என்று 

மகா 

பல பராக்கிரம சாலியாய், 

யாககர்த்தாவாய், 

அருளிச்செய்யக்கேட்டு, ௮ப் பெண் 

மணியும் அந்த நிர்ப்பந்தமான எத்த 

னத்தை ஒழிச்துவிட்டாள். அ௮ம்முனி 

வர் அவளைத் தம தாச்௫ரமத்திற்கு 

இட்டுக்கொண்டுபோய் ரக்ஷித்துவர, 

சிலகாளுக்குப் பிறகு ௮வள் வயிற்றி 

னின்ழும் அந்த விஷத்தோடுகூட மகா 

தேஜசுள்ள பாலகன் பிறந்தான். ௮ம் 

தப் பிள்ளைக்கு ௮ந்தத் தபோநிதியான 

வர ஜாதகர்மாதிகளைச் செய்து, விஷத்
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தோடுகூடப் பிறந்ததனாலே 

னென்று பெயரிட்டார். [கரம் 

விஷம்] பின்பு அந்த ரிஷி ௮ப் பாலக 

னுக்கு உபநயகமுஞ் செய்து, raw 

வேத சாஸ்திரங்களையு மோதுவித்துப் 

பிருகு மகாரிஷியின லுபதேூக்கப் 

பட்ட மேன்மையான ஆக்கினேயா 
ஸ்திரத்தையும் உபதேூத்தார். 

சுக்ர 

இப்படியாக எல்லாவற்றையு மோதி 

யுணர்க்து பருவமடைந்த ௮ச்சிறுவன், 

தன் தாயையோக்கி அம்மா | என் 

தந்ைத எங்கே ? நாம் ராஜரக்களா 

யிருந்து இக்காட்டில் ஏன் வர்இருக்கி 

ரோம்?” என்று கேட்க, அவள் நடந்த 

காரியத்தையெல்லாம் அறிவித்தாள். 

இ௫ கேட்டபின் அவ்விராச குமாரன் 

வெகு கோவமும் பொழுமையு முள்ள 

வனாகி, ஹேஹயதால ஜங்காஇகளைத் 

தொம்சஞ் செய்வதாகப் பிரதக்இனை 

செய்த; அப்படியே அந்தச் சத்துருக் 

களைப் பெரும்பாலும் தொம்சஞ் செய் 

தான். அன்றியும் ௮ச்சத்துருக்களோடு 

சேர்ந்த சகர, யவனர், காம்போஜா, 

பாரதர், பப்பிலவர்களையும் நா௪ஞ் 

செய்துவர, அவர்களெல்லாம் இவன் 

பராக்கிரமத்திற்கு எதிரே நிற்கமாட் 

டாமல் இவனுடைய குலகுருவான 

வசிஷ்ட மகாழமுனிவரைத் தஞ்சம் 

புகுந்தார்கள். ௮ர்த வ௫ஷ்டபகவா 

னும் இவர்களைப் பிழைத்திருக்கிற 

பிணங்களாக நினைத்துச் சகரானிடத் 

தில் வந்து, **சூழந்தாய் | இவர்கள் 

பிழைத்திருக்து மிறக்தவர்கள். இவர் 

களை மறுபடியும் இறக்கச்செய்வதிற் 

பயனென்ன ? நானே உன் பிரஇக் 

கனைக்கு விரோதம் வராதபடி, இவர் 

களை வைதிக சம்பந்த சூனியராகச் 

) செய்தேன். நீ இவர்களை இனி விட்டு 

விடு” என்னு சொல்ல, அந்தச் ௪கர 

மகாராஜன் அப்படியே யாகட்டும்”' 

என்று குரு வாக்கியத்தைச் சிரமேற் 

கொண்டு, 

மொட்டைத் தலையராகவும், சகரைப் 

அவர்களில் யவனரை 

பாதித்தலை சிரைத்தவராகவும், பரரத 

ரைத் தலைமயிர் தொங்கவிட்டவாக 

ளாகவும், பப்பிலவரைத் தாடி. வளர்ப் 

பவராகவுஞ் செய்து, வேஷங்களை 

மாற்றி, இவர்களையும் மற்றவர்களையும் 

வேதாத்தியயனாதி . சூனிய ராகூவிட் 

டான். அவர்களெல்லாம் இவ்வாறு 

தீரும மிழர்ததனாலே மிலேச்சராய்ப் . 
பிராமணரால் கைவிடப் பட்டார்கள். 

௮ச் சகரமகாராஜன்' தன்னிடத்திற் 

குப் போய், எங்குமெப்போதும்: தன் 

னாகனைக்குப் பங்கம் வராதபடி ௪கல 

அுவிப சமுத்தராதகளோடு கூடின 

இந்தப் பூமியை நீதியோடு பரிபால 

னஞ் செய்துகொண்டு வாழ்ந்திருர் 

தான்; 

ழன்றுமத்தியாயம் முற்றிற்று. 

kF-



ந்ர்லர்ம் அத்தியாயம் 

சகர புத்திர சரித்திரமும் 
சக்கரவர்த்தித் திருமகனார் வைபவமும் 

  

அக்தச் சகரமகா ராஜனுக்குக் 

காசியப புத்திரியாகய சுமதியென் 

பவளும் விதாப்பராஜன் மகளாகிய 

கே௫னி யென்பவளும் பத்தினிகளா 

யிருந்தார்கள். அவ்விரண்டு பெண் 

களும் சந்தான நிமித்தம் ௮வுரவரை 

ஆராதிக்க, அவரும் சந்துஷ்டியடை 

நீது அவ்விருவரையு நோக்கி 6(ரரஜபத் 

இனிகளே! ஒருத்தி வமிசம் விளங்கும் 

படியான ஒரு குமாரனையும், மற்றொ 
ருத்தி அப்படியல்லாத அ௮றுபதினஞயி 

யவ்வன வயதை யடைந்திருக்கையி 

லம் தங்கையே 

செய்துவர்ததனாலே அவனை gales 

பிதா காட்டுக்கு அடித்துத் துரத்திவிட் 

டான். பின்பு ௮வ் வறுபதினாயிரவ 

ரும் அசமஞ்சசனைப்போலவே துஷ்ட 

அப்படிப்பட்ட 

காரியங்களைச் செய்யத் தலைப்பட்டார் 

கள். அப்படிப்பட்ட தமைகளினாலே 

உலகத்தில் யாகாதி சத்காரியங்களும் 

சத்தியசவுசாதி ஆசாரங்களும் ஓழிர்து 

போகக் கண்டு தேவதைகள், சகல 

ரங் குமாரர்களையும் பெறவேண்டும். | வித்தைகளும் நிறைந்தவராய் ௪கல 

யாருக்கு எது இஷ்டமோ அதைப் | தோஷங்களு மில்லாதவராப் பகவா 

பெறலாம்” என்று வரங்கொடுக்க, 

கேசினி யென்பவள் வமிசகாரண 

மான ஒருவனை விரும்பினாள். ௬மத 

யோ அறுபதினாயிரம் பேரை விரும்பி 

னாள். அம்முனிவர் அப்படியே யாகட் 

டுமென்று அனுக்கிரகிக்க, அவ்விரு 

வரும் சில நாட்களுக் குள்ளேயே 

பிள்ளைகளைப் பெற்றார்கள், 

அவர்களுக்குள் கேசினியின் குமா 

சனான அ௮சமஞ்சசனுக்கு ௮ம்௬மா 

னென்பவன்பிறந்தான். ௮வ்௮சமஞ்ச 
சன் சிறுவஞாயிருக்கும் பொழுதே மிக 

வுட் தகாத தீங்குகளை செய்துவந்தான் 

அதனாலே அவனுக்கு ௮ப்பெயருண் 

டாயிற்௮, [அசமஞ்சசம்- தீயது] 
இப்படித் தீமையான நடக்கையுள்ள 
மகனைத் தகப்பனை ௪கர மகாராஜன், 
இவன் பாலியத்தைப் பற்றிப் புத்தியில் 
லாமலிப் படி.ப்பட்ட நீங்கு செய்க 
ருன்) பருவம் வந்தால் புத்திசாலியாக 
நன்னடக்கை யுடையவனஞாவானென்று 

நினைத்திருந்தான், பின்பு ௮வன்   

னை ஸ்ரீ புருஷோத்தமனுடைய அம்ச 

மாய் விளங்காநின்ற கபிலமகா முனி 

வர் சன்னிதியிற் போய்த் தொழுது, 

ஓ கபிலபகவானே! சகரகுமாரரெல் 

லாம் ௮சமஞ்சச சரித்திமுடையவர் 

களாய் உலகத்தை யழித்து வருகி 

ர்கள். இதுவரையிலேயே அவர்க 

ளாலே அழிந்த வுலகம் இனியெப்படி 

யாமோ தெரியவில்லை, துன்பமுற்ற 

ஜகத்தைக் 

டல்லவோ தேவரீர் 

காப்பாற்றும் பொருட் 
அவதரித்திருப் 

பது” என்று விண்ணப்பஞ்செய்ய 

அந்தப் பகவான் 'சில நாட்களுக்குள் 

ளேயே அவர்களெல்லாம் மாண்டு 

போவார்கள்” என்று அருளிச்செய்த 

தைக் கேட்டுத் தேவதைகள் சமா 

தானமடைந்திருந்தார்கள், 

இப்படியிருக்க அந்தச் சசுரமகர் 

ராஜன் ௮சுவமேதஞ் செய்யத்தொ 

டங்கினான். அதினிமித்தம் தன் குமா 

ரர்களின் காவலிலே குதிரையைவிட, 
அக்குதிரையை யாரோ வொருவன்



சக்கரவர்த்தித் இருமகனுர் வைபவம் 

கொண்டு போய்ப் பாதாளத்திலே 
விட்டுவிட்டான். பின்பு அவர்கள் 
௮க் கசூதிரையின் குளம்படி யைப் பிடித் 
துக்கொண்டு, ஒவ்வொருவர் ஓவ் 
வொரு காதமாகப் பூமியி னுள்ளிடத் 
தை வெட்டித் தோண்டி, உள்ளே 
போய், அங்கு திரிர் துகொண்டி ருந்த 
யாககீகுூதிரையையும் அதற்குக் கொஞ் 
சந தூரத்திலே மேகங்க ளொழிந்த 
சரத்காலத்துச் சூரியனைப் போல 
மேலுவ் கீழும் பக்கங்களிலும் மிகுக்த 
தேஜசோடு செலித்துக் கொண்டிருக் 
இற ஸ்ரீ கபில பகவானையுங் கண்டார் 
கள். பின்பு அந்தத் துராத்துமாக்கள் 
ஆயுதங்களை யெடுத்துக் கொண்டு 
இதோ இவன்தான் நம்முடைய குத 

_ரையைத் திருடிக்கொண்டு யாகத்தைக் 
தடுத்து ஈமக்கு ௮பகாரஞ் செய்தவன் 
ஆதலால் இவனைக் கொல்லுங்கள் 
கொல்லுங்கள்” என்று கூவிக்கொண் 
டே பாய்ந்தார்கள். இப்படி. யவர் 
கள் ஓடிவருகையில் அந்த மகாரிஷி 
இஞ்சித் த உக்கிரமான பார்வையினால் 
தாக்க) அவர்களே பற்றி Quits 
சாம்பலாய்க் குவிந்தார்கள். இப்ப 
டிக்குத் தன் யாகக்குதிரை போன 

அம் புத்திரர் இறந்ததும் அறிந்து, அச் 
சகரமகாராஜன் தன் பேரனாகிய ௮ம்௯௬ 
மானை அ௮க்குதிரையை கொண்டுவரும் 
பொருட்டு எவினன். அவனும் ௪கர 
குமாரர் தோண்டின வழியாலே 
கபிலமகாரிஷி சன்னிதியிற் சென்று 
தொழுது துதிக்க, ௮ம் மகரத்துமா 

அம்சுமானை நோக்கு, (பிள்ளாய் | £ 
கூதிரையைக் கொண்டுபோய் உன் 

பாட்டனாருக்குக் கொடுத்து யாகத்தை 

நிறைவேற்றுவி, உன்பேரன் சொர்க்க 

லோகத்தினின்றும் கங்காகதியைப் 

பூலோகத்துக்குக் கொண்டுவரக் கட 

வன் என்கிற வரத்தையும் உனக்குத் 
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தந்தேன், Cur” என்று அருளிச் 

செய்தார். 

அதுகேட்டு ௮ந்த ௮சமஞ்சச குமா 

ரன் மறுபடியும் அம்முனிவரை வணங் 

இச் சுவாமி! பிராமண சாபத்தினலே 

அழிந்த அடியேன் பாட்டன்மார் 

௬ வாக்க மடையும்படியாக ஒரு வர 

மளிக்க வேண்டும்” 

இக்க, அந்தக் கபிலபகவான், பிள் 

என்று பிரார்த் 

ளாய்! முன்னமே சொன்னேனே 

உன் பேரன் கங்கையைக் கொண்டு 

வருவானென்ற௮, அர்த மகாநதி தீர்த் 

தீத்தினாலே இறந்தவர்களுடைய இந்த 

எலும்புஞ் சாம்பலும் பரிசிக்கப்பட்ட 

மாத்திரத்திலே அவர்கள் தேவலோகம் 

புருவார்கள்; பக்தி சிரத்தைகளோடு 

நீராடுகிறவர்களைப் பாவந் தீர்த்துக் 

கடைத்தேற்று மிவ்வளவுதானே ஸ்ரீ 

விஷ்ணுவின் திருவடிக் கட்டைவிரலி 

னின்௮ மவதரித்த அர்த மகாகதஇிக்கு 

இன்னம் விசேஷ 

முண்டு, தன்னிடத்திழ் கருத்தேயின்றி 
இறநர்தவனுடைய சரீரத்தைச் சார்ந்த 

எலும்பு தோல் நரம்பு மயிர் சாம்பல் 
முதலியவற்றுள் ஏதா௫ிலும் அத் தரத் 

தத்தா.ற் பரிசிக்கப்படுமாயின் அவ்வுட 

௮க்குரியவன் உடனே சொர்க்கம் 

புகுவான்” என்று அருளிச் செய்தார், 

மகாத்துமியம், 

- அதுகேட்டு அவ்விராஜகுமாரன் ௮வ 
ரைத் தருவடிதொழுது ௮௬வத்தைக் 

கொண்டு வந்து பாட்டனருக்குக் 

கொடுத்தான். சகரனும் யாகத்தை 

நிறைவேற்றித் தன்மக்கள் தோண் . 
டிய பள்ளத்துப் பாய்ந்த கடலைத் 
தனக்குப் புத்தரனாகப் பாவித்துக் 

கொண்டிருந்து லோகாந்தரஞ் சென் 
முன். | 

அவ் வம்சுமாலுக்குத் இலீபனென் 
னுமரசன் பிறந்தான். இலிபனு 
டைய மகன் பரதன், ௮வன் சொர்
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க்கத்திலிருந்து கங்கையைப் பூமிக்கு 

வருவித்துப் பாகீரதி யென்னும் பெயர் 

பெறும்படி.ச் செய்தான். அந்தப் பகீ 

ரதனுக்குச் சஹோத்திரன் பிறக்தான். 

அவனுக்கு நாபாகன், 

அம்பரீஷன், அவனுக்கு As a5. get 

பன், அவனுக்கு அயுதரயு, அவனுக்கு 

ருதபர்ணன் பிறந்தான். அவன் ௮௯௨ 

ஹிருதயமென்கிற சூதாட்டு நூலை நன் 

கறிர்தவனா யிருந்து ஈளனுக்குச் சகாய 

மானான். ருதுபர்ணனுடைய மகன் 

சர்வகாமன். ௮வன் மகன் சுதாசன், 

சுதாசனுக்கு ச௪வுதாசன் என்றும் மித 

திரசஹனென்றும் பேர்பெற்ற குமார 

னுண்டானான். அவன் வேட்டைக் 

குக் காட்டி.ம் சென்று இரிர்துகொண் 

இரண்டு புலிகளைக் 

அ௮வ்விரண்டினாலேயே ௮க் 

டி.ருக்கையில், 

கண்டு) 

காட்டிலுள்ள மிருகங்க ளெல்லாம் 

௮ழிக்கப்பட்டனவாக நினைத்து, ௮வ் 

விரண்டி. லொன்றை அம்பினா லெப் 

தான். அவ் வம்பு பாய்க்து இறக்கும் 

அப் புலி, மகா பயங்கரமான முகத் 

தோடு கூடிய ஒரு ராக்௪ரூபமாய் 

விழுந்தது. இரண்டாம் புலியோ அர 

சனைகோக்கி 4 உன்னிடத்தில் நான் 

பகை தீர்த்துக்கொள்வேன் '' என்று 

சொல்லி மறைந்து போயிற்று, 

பின்பு சிலகாலவ் கழிய அந்தச் சவு 

தாசன் யாகஞ் செய்யத் தொடங்கி 

னான். அவன் குலகுருவான வசிஷ்ட 

முனிவர் யாகத்துக்கு வேண்டி௰ காரி 

யங்களைச் சித்தஞ்செய்து அப்புறம் 

போயிருக்குமளவில், அந்த ராக்ஷசன் 

வசிஷ்ட ரூபங்கொண்டு வந்து யாகத் 

தின் முடி.வில் எனக்கு மனுஷ்ய மாமி 

சங் கொடுக்கவேண்டும். ஆதலால் 

முன்னதாகவே ௮தைக் கொணர்ந்து 

பாகஞ் செய்துவை, நான் சக்கரத்தில் 

'வருவேன்'' என்ற சொல்லிப் போய் 

அவனுக்கு : 

  

ச் இருக்கும் 

  

உடனே சுயம்பாகி வேடம் பூண்டு 

வந்து நின்று குருபக்தியினாலே அர 

சன் கட்டளை யிட்டதைக் கைக் 

கொண்டு மனுஷ்யமாமிசத்தை சமை 

த்த அரசனிடத்தில் கொண்டுவந்து 

அரசனும் பொற்பாத்தி 

லம்மாமிசத்தை வைத்துக் 

வைத்தான். 

ரத்தி 
கொண்டு வ௫ூஷ்டர் வரவை எதிர் 

பார்த்துக்கொண்டிருந்து, அவர் வந்த 

வுடனே அதை யவருக்குூக் கொடுத 

தான். இதைக் கண்டவுடனே ௮ம் 

முனிவர் இதென்ன இவ் வரசனுடைய 

அன்மார்க்கம், திடீரென்று ஒரு மாமி 

சத்தை ஏன் நமக்குக் கொடுக்கின் 

ரன்? இத என்ன மாமிசம் ? யோக 

திருஷ்டியால் இது நர மாமிசமென்று 

தெரிந்துகொண்டு மிகுந்த குரோத 

முற்றவராய், ௮அரசனைநோக்கி, 4 தவ 

திகள் புசக்கத்தகாதது இது என்று 

நீ அறிந்திருந்தும் எனக் கிதைக் கொடு 

கீக வந்தாயாகையால் நீயே இதில் 

மிகுந்த விருப்பமுள்ளவ னஞாகக்கட 

வை” என்று சாபங் கொடுத்தார். 

6 தேவரீர் 

நியமனப்படி, யன்றோ அடியே ஸிப் 

இதைக்கேட் டவ்வரசன் 

படி. செய்தேன் '' என்று சொல்ல, 

அம்முனிவர் சமாஇியிலிருக்து நிகழ்க்த 

தெரிந்து கொண்டு, 

ராஜாவினிடத்திலே ௮னுக்கிரகமுடை 

ஓ ராஜனே! நீ ராகூ௪ 
னால் வஞ்சிக்கப்பட்டாய் ; உன்மேல் 

கூ.ற்றமில்லை $ ஆனாலும் நான் முந்திச் 

சொன்ன வார்த்தை விணாகமாட்டா 

வுண்மையைத் 

Wavy mis 

தாகையால் நானிட்ட சாபம் உனக் 

குப் பன்னிரண்டு வருஷமளவே 

* aarp சொன்னார். 
அதைக்கேட்டு ௮வ்வரசன் குற்றமில் 

லாத எனக்குச் சாபமிட்டது அநியாய 

மாகையால் நாலும் உம்மைச் சபிப் 

பேன் என்று கையில் நீரை யெடுத்துக் 
: கொள்ள, ௮வன் மனைவியாய் மத்



மம்சம்] 

யநதி என்பவள் தன் சாயகனுடைய 
கையைப் பிடித்துக்கொண்டு மகா 
ராஜனே] நமதுகுலத்திற்குத் தெய்வமா 
யும் ஆசாரியராயு மிருக்கன்ற ஸ்ரீ வ9 
ஷ்டபகவானை நீர் இப்படி செய்வது 
தகாது என்று சமாதானம் பண்ணித் 
தடுத்தாள். பின்பு ௮வ்வேர்தன் தன் 
கையிலெடுத்த சாபஜலத்தைத் தரை 
யில் விட்டால் பயிர் அழியுமென்றும் 
வானத்தில் விட்டால் மழை அழியு 
மென்றும் நினைத்து, அவ்விரண்டி டங் 
களிலும் விடாமல் தன் பாதங்களின் 
மேலேயே விட்டுக் கொண்டான். 
கோபாக்இனியினாற் காய்ந்த அத்தத் 
தண்ணீர் பட்டதனால் அவன் பாதங்க 
ளிரண்டும் ஒளியற்றுக் கருமைகலத்த 
வெண்மை யுடையவைகளரயின. அத 
னால் அவலுக்னாக் கல்மாஷபாதன் 
என்கிற பெயர் வழங்ூற்று, வசிஷ்ட 
ரிட்ட சாபத்தின்படி. ௮ம் மன்னவன் 
ஆராங்காலர்தோறும் ராக்ஷச sural 
மடைந்து காட்டிற் புஞூர்து மனித 
ரைத் தன்றுகொண்டே வந்தான். 

இப்படி. நடந்து வருகையில் ஒரு 
நாள் ர௬துகாலத்திலே தன் பாரியை 
யோடு புணா£துகொண்டிருந்த மூனி 
வனெருவனைக் கண்டு மிகவும் பயங்கர 
மான தனனுருவத்தைப் பார்த்து பயம் 
தோடின அத் தம்பதிகளுக்குள்ளே 
அந்தப் பிராமணனைப் பிடி.ததக்கொண் 
டான. அப்போது அந்தப் பிராமணப் 
பெண் அவ்விராக்கதனைப் பார்த்து, 
ஐயனே! டீ ராக்ூச௪ னல்லையே 3 

மித்தானென்டற ௮ரசனாமே 2 ஆத 
லால் 8ீ ௪கலமு மறிந்தவன். மேலும் 
ஸ்திரீ தருமத்தின் சவுக்கயெத்தை விசே 
ஷமா யறிந்தவன். அப்படியிருக்க 
நான கருதிய பயனை யடையாமலிருக் 
கையிலே % என் பர்த்தாவை நாசஞ் 

- செய்வது நியாயமல்லவே ? விட்டு 

சக்கரவர்த்தித் திருமகனார் வைபவம் 
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விடு ”” என்றிப்படி. பலவகையாய்ச் 

சொல்லி வேண்டிப் புலம்பிக்கொண்: . 

டி. ருக்கையிலே, அவ்விராக்கதன் இஞ் 

சித்தும் உணர்வில்லாதவனாகி, ஒரு 

வியாக்கரம் பசுவைப் பிடித்தப் பப் 

பதுபோல அந்தப் 

கொன்று பு௫த்துவிட்டான். பின்பு 

அந்தப் பார்ப்பினி மிகக் கோப மூண் 

டவளாகி ௮வனைகோரக்கி :: அடபாவி! 

என்னை யிப்படி. வீணாக்கி என் புருஷ 

பிராமணனைக் 

னைப் பட்டுத்தாயாகையால் நீ காம 

போகத்திற்காக எத்தனஞ் செய்யுமள 

வில் மரணமடைவை '' என்று சாப 

மிட்டுப் பின்பு தீக்குதித் திறந்தாள். 

பின்பு பன்னிரண்டு ஆண்டுஞ் 

சென்று சாபக் இர்ந்தவளவில் சம் 

போகவாசை கொண்டிருந்த ௮வ்வரச 

னுகீகூ அவன் பத்தினியாகிய மதயந்தி 
யானவள் பிராமணத்தியிட்ட சாபத் 
தை நினைப்பு மூட்டினாள். அதனாலே 
அவ்வரசனும் ஸ்திரீபோகத்தை விட் 
டிருதான், இப்படியானதனாலே சச் 
ததியில்லாமற் போனசைப்பற்றி அவ் 
வரசன் குருவாகிய வ௫ூஷ்டரை 
வேண்ட, அம்முனிவாரும் அவன் பத் 
தினியாகய மதயந்திபினிடத்திலே புத் 

திரனுண்டாகும்படி. யருளினர். 

அந்தக் கருப்பமானது ஏழுவருஷ 
மளவும் வெளிப்படாம லிருந்தமை 
யாலே அவள் ஒரு கல்லினாலே வயிற் 
றையிடி.த் தக் கொண்டாள். புத்திர 
னும் பிறந்தான். அவனுக்கு அச்மகன் 
என்கிற பெயரிடப்பட்து. [அச்மா - 
கல்.] அந்த அச்மகனுக்கு மூலகனென் 
இற மகன் பிறந்தான். பரசுராமனால் 
பூமியில் க்ஷத்திரிய வம்சமெல்லாம் 
அழிக்கப்படுமளவில் பெண்பிள்ளைகள் 
அம்மணக் கோலத்தோடு அவனைச் 
சூழ்ந்துகொண்டு பர௬ராமன் கண் 
ணுக்கு அகப்படாமற் செய்தார்கள்;
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அதனால் அவனுக்கு நாரீகவசன் என் 

இற பெயருண்டாயிற்று. அந்த மூலக 

னுக்குத் தசரதன் உண்டானான். ௮வ 

னுக்கு இளிபிளி யென்பவன் மகன். 

௮வனுக்கு வ்வஹைன், அவனுக்குக் 

கட்வாங்கன் பிறந்தான். முன்னெரு 

காலத்திலே தேவாசுர யுத்தம் நோந்த 

பேது தேவதைகள் வேண்டினமை 

யால் அவர்கள் பக்ஷத்திழ் சென்று 

௮௬ரரைச் செயித்தான். அதனாலே 

தேவதைகள் அவனைத் தங்களுடைய 

லோகத்திற்கு இட்டுக்கொண்டுபோய் 

நீ இஷ்டமான வரத்தைக் கேட்டுக் 

கொள்” என்று சொல்ல, அவ்வரசண் 

தேவதைகளை நகோக்கி (நீங்கள் 

எனக்கு வரமளிக்கவேண்டுமென்னுவ் 

கருத்துடையீராகில், என் ஆயு௬ எவ் 

வளவு சொல்லுங்கள் ?'” என்றான். 

(உனக்கு இன்னு 

மொரு முகூர்த்த காலந்தான் BYE 

இருக்கிறது” என்னு சொல்ல, ௮வர்க 

ளிடத்தில் விடைபெற்று அதிவேக 

முள்ள வோர் விமானத்தின் மேலேறி 

வெகு €க்கிரத்தில் பூலோகத்துக்கு 

காட்டிலும் 

ஆத்துமாவும் எனக்குப் பிரியமில்லாம 

லிருந்ததும், நான் என் வருணாச்சிரம 

தேவதைகள் 

வந்து ா(பிரரமணரைக் 

தருமங்களைக் 

தேவமனுஷ்ய ப௬ பகி விருக்ஷ முத 

லான சகலத்திலும் எம்பெருமானு 

டைய சான்னித்தியமே நித்தியமா 

யுள்ளதென்று நினைத்திருந்ததும், சத் 

தியமானால் முனிசரேஷ்டரால் தியா 

னஞ் செய்யப்பட்ட அந்தப் பகவானை 

கடவாம லிருந்ததும், 

யாதொரு தடையுமின்றி நான் அடை 
யக்கடவேன்'' என்று சொல்லிச் ௪கல 

தேவ சிரேஷ்டனாப், ௪ர்வவிலக்ஷண 
மாயும் சர்வாச்சரியகரமாயும் சர்வத 
அக்கும் ஆதாரமாயுமுள்ள இவ்விய 
மங்கள விக்கிரகமுடையவளாய், யா 

தொரு மாறுதலுமின்றி ஒரே தன்மைப் 

பட்ட சொருபமுள்ளவளனாய், ஸ்ரீ வா௯ 

தேவன் என்கிற திருகாமத்தோடு 

விளங்காநின்ற பரமாத்துமாவினிடத் 

திலே வேதாந்த வாக்யெத்தின்படி. 

ஆத்தும சமர்ப்பணம் பண்ணி, ௮ங் 

கேயே லயப்படுவதாகிய மோக்ஷ 

னந்தம் பெற்றான். இவ்வரசன் விஷய 
மாக முன்பு சப்தரிஷிகள் பாடின 

௬லோக மொன்றுண்டு., அதாவது? 

கட்வாங்க Carer» ராஜரிஷிக்குச் 

சமானமாய் இந்தப் பூமியில் யாரும் 

உண்டாகமாட்டான். ஏனென்றால் 

ஒரு முகூர்த்தகாலம் ஆயுகிருக்கையில் 

சொர்க்கத்தி னின்றும் பூமிக்கு வந்து 

தன்னுடைய ஞானசத்தியங்களாலே — 

சகல கஇகளையும் சகலலோகவங்களையுச் 
தாண்டி, அவற்றையெல்லாம் Sar se 

தேவனிடத்திலே லயித்திருக்கிற தனக் 

குள்ளேயே கண்டானன்றோ”' என் 
பதுதான். 

அந்தக் கட்வாங்க மகாராஜனுக்குத் 

தீர்க்கபாகு என்கிற புதஇரன் பிறர் 
அவனுக்கு ரசூமகாராஜன் 

அவனுக்கு அஜமகாரா 

ஜன் உண்டாயினான். அவன் குமாரன் 

தான், 

பிறந்தான். 

தசரத மகாராஜன், 

சகல சுகுணபூர்ணனான ஸ்ரீபதும 
நாபன் லோகரகூணத்திற்காகத் தன் | 
னமிசத்தைக் கொண்டு ஸ்ரீராம ava 
மண பரத சத்துருக்கொர் என்ற 
நான்கு ரூபமாக ௮த் தசரத மகாராஜ் 
னிடத்தில் அவதரித்தான். [இவர்க 
ener ஸ்ரீராமன் நேரான பகவரனு 

டைய அவதாரம், லக்ஷ்மணர் சேஷா 

வதாரம், பரத சத்துருக்கினாகள் 

சுதரிசன பாஞ்சசன்னியங்களின் ௮வ 

அனாலும் லஈஷ்மணாதிய 

பகவானுடைய மிச 

தாரமாம், 

ரிடத்திலும் 
மிருக்ததனால் நான்கே ரூபமாக அவ 
தரித்தானென்ற௮ சொல்லுற து.] ௮ச்
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SF £éBrargBs இருமகனார் - இளை 
மையிலேயே விசுவாமித்திர மகாமுனி 
வருடைய யாக சம்ரகூணத்திற்காக 
எருக்தருளு மளவில், வழியில் தாடகை 
யென்கிற கொடிய ரரக்ஷடியையும் 
௮வ் யாகத்தில் கொடுமை செய்யவந்த 
தாடகா குமாரனான சுபாகு முதலான 
HSCS ராக்ஷசரையுஞ் 
தாடகையின் மற்றொரு குமாரனான 
மாரீசனை வாயவ்ய அஸ்திரத்தினாலே 
சமுத்திரத்திலே தள்ளிவிட்டார். தமது 
இருவடி.ப் பிரபாவத்தினாலே அகலியை 
யின் சாபத்தைப் போக்இப் பரிச.த்தை 

சங்கரித்து, 

யாகீ௫யருளினா். பின்பு ஜனகமகா 

ராஜனுடைய நகரத்திற்கு எழுக்தருளி, 
அங்கே பூசித்து வைக்கப்பட்டி ருந்த 
கிவதனுசை முறித்து, ௮௫௧5 ஜனகமகா 

சாஜாவின் தஇிருமாளிகையில் அயோ 
நிஜையாய் அவதரித்து அவ்வரசனுக்கு 
மகளாய் விரியசுல்க்கையாய் விளங் 
கிக்கொண்டிருந்த €தையென்றெ ஸ்ரீ 
மகாலக்ஷ்மியின் ௮அமிசமான பெண்ம 
ணியை தஇிருக்கலியாணஞ் செய்தருளி 
னா. பிறகு அயோத்தியா நகரத்திற்கு 
வருகையில் பொருமையா லெதிர்த்து 
வந்தவராய்ச் சகல க்ஷத்திரிய குலப் 
களையும் காசஞ்செய்தவராய் ஹேஹய 
குலத்தை வேரோடழித்தவராயுமுள்ள 

- பலபராக்கிரமங்களா 
௮ண்டான செருக்கழிந்தவராய்ச் 
செய்தார். யுவராச்சிய பட்டாபிஷே 
கத்தையும் மாற்றுக் 
தாயின் பேச்சுககணெங்கென பிதாவின் 
வாக்கியத்தையே சிரமேற்கொண்டு 
பிராட்டியோடும் இளையபெருமாளேர 
டுவ் கூடத் தண்டகாரணியத்திற் பிர 
வேசித்து விராதனைக் கொன்று காமா 

விரும்பாமல் 

அரையாய்த் தீங்கு செய்யத்துணிந்த 

சூர்ப்பபணகையை இலக்குமணர் விரூ 

பப்படுத்தியதனால் மிகக் கேரபவ் 

கொண்டு பதினலாயிரஞ் சேனை 
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யோடு யுத்தத்திற்கு 'வர்த கரத 
ணர்களையும் கபந்தனையும் சங்கரித் 
தருளினார். அதன்பின் ௬க்ரீவனைத் 
Csr pees கொண்டு, அவனுக்குப் 
பகைவனான வாலியைக் கொன்று, 
சுகீகரீவனால் அனுப்பப்பட்ட வானர 
விரருக்குள்ளே ௮அனுமானாலே இலவ் 
கையில் இராவண ஸபகரித்துக் 
கொண்டு போன : சிதைப்பிராட்டி. 
காவல் செய்யப்பட்டிருப்பதை யறி 
5; வானரசேனைகளோரடு புறப்பட் 
டுச் சமுத்திரத்தை அணையாஜ் கட்டி, 
இராவண கஞும்பகரணாஇகளை மூலநர௪ 
மா யழித்து, உலகத்தாருடைய ஓப்புர 
வுக்காக ௮௧இனிப் பிரவேசஞ்செய்் ௮, 
அக்கினியினால் அதிக்கப்பட்டு Gorey 
கன சீதாதேவியைத் இருவுள்ளம் 

பற்றி, மறுபடி. அத்திருவயோத்திக்கு 
எழுக்தருளிப் பட்டாபிஷேகவ் கண் 
டருளினார். 

அந்தப் பெருமாள் பிராட்டியார்க 
ளுக்கு ஈடக்த பட்டாபிஷேக மகோச் 
சவத்தை நூறு வருஷகாலஞ் சொன் 
னாலும் முடியாது. ஆடலும் மயித்இ 
சேயரே| சுருக்கமாய் சொல்லு 
கிறேன் கேளும், திவ்வியாலங்கார 
மான சேோபிதமான மகா மண்டபத் 
திலே நவரத்தின சிங்காதனத்தின் 
மேல் சக்கரவர்த்தித் இருமகனார் தா 
பிராட்டியோடே வீற்றிருக்க, இளைய 
பெருமாளும் ஸ்ரீபரதாழ்வானும் சத்து 
ருக்கனாழ்வானும் சத்திரசாமரங்களை 
யேர்திப் பக்கங்களில் முகமலர்ந்து 
நிற்க, விபீஷணாழ்வானும் சுக்கிரீவ 
மகாராஜனும் அங்கதன் ஜாம்பவான் 
மூதலானார்களும் "ஆலவட்ட முத 
லானவைகளை யேந்தி மிகுக்த மஒழ்ச்சி 
யோடு புடைசூழ்ந்து நிற்க, சிறிய 
திருவடியென்கிற அனுமான் இருவடி. 
வாரத்து ரத்தினபிடத்திலிருந்து ஆன
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நதபரவசராய்ச் சேவித்துக் கொண் 

டி.ருக்௪, பிரம்மாவும், இக்திர அக்கினி 

யம நிருதி வருண வாயு GCusr ser 

னர் என்கிற அ௮ஷ்டதஇிக்குப் பாலக 

ரும், மற்றுமுன்ள ௪கல தேவதைக 

ளும், வசிஷ்ட வாமதேவ வால்மீகி 

மார்க்கண்டேய விசுவாமித்திர பரத் 

துவாஜ அகஸ்தியாதகளான முனிவர 

ரும், இருக்கு யசா சாமம் என்கிற 

Gag கொண்டு 

ஸ்தோத்திரஞ் செய்துகொண்டிருக்க, 

வீணா வேணு மிருதங்க பேரீ படஹ 

முதலான 

௪கல இவ்விய வாத்தியங்களு முழங்க, 

நிருத்த கேத முதலான மங்களச் 

செய்கைகளெல்லாம் நிகழ, 

மேந்திக் காத்திருக்குஞ் சகல தேச 

த்து ராஜாக்களின் நடுவில் ஆசாரியர் 

வாக்கயெயெங்களைக் 

சங்க காஹள கோமுக 

கப்ப 

மர்இரிமார் முதலானவர்கள் முறையே 

விதிப்படி, திவ்விய தீர்த்தங்களினாலே 

சகல லோகரக்ஷணஞ் செய்தருள 

வேண்டும் ஸ்வாமீ என்று பிராரத்இத் 

துப் பட்டாபிஷேக மகோச்சவத்தை 

நடத்தினாகள். இவ்வாறு த௪சரதஞசூமரர 

ராய்க் கோசலாஇபதியாய் ரகுகுல 

திலகரா யிருக்கிற ஸ்ரீராமபத்திரபக 

வான் ஸ்ரீ ஜான£ தேவியோடு கூடப் 

பட்டாபிஷேக மகோச்சவங் கண்டு 

ளித் இருத்தம்பிமார்கள் ௮இக பிரீ தி 

யோடே ஏவல் செய்யப் பெற்றுப் 

பதினோராயிரம் வருஷகாலம் யாவரும் 
சூறைவற்றுக் களித்துப் பெருகும்படி. 

சகல பூமண்டலத்தையும் ஆண்டரு 

ளினார். 

இளவரசராய் நின்ற wy urgsrip 

வான் மிகக் கொடியவர்களா யிருந்த 

மூன்றுகோடி. கந்திருவர்களைச் சங்க 

ரித்த, அவர்கள் வசமாயிருந்த ராச்சி 

யங்களைக் கைவசஞ் செய்தருளினார், 

சத்துருக்கனாழ்வானும் யமுனையாற் 

றங்கரையில் ஒரு பெரிய வனத்தி லிரு 

ந் தகொண்டு மிகக் கொடுமை செய்து 

வந்த மத புத்தானான Naess tong 

அழித்து 
மதுரை யென்டற ஓர் திவ்விய நகரஞ் 

சங்கரித்து அக்காட்டை 

செய்தருளினார். இளைய பெருமாளோ 

ஸ்வாமியைவிட்டுப் பிரியாமல் கயிங் 

கரிய நிரதராய் எழுந்தருளி யிருந்தார். 

இப்படியாக ஸ்ரீ ராம லக்ஷ்மண பரத 

சத்துருக்கினா என்கிற இகந்கால்வரும் 

அதிபல பராரக்கிரமாதிகளைக் கொண் 

டும் காருணிய வாச்சலிய சவுலப்பிய 

சவு£ீலியா தஇகளைக் கொண்டும் துஷ்ட 

Aare இஷ்ட பரிபாலனங்களைச் 

செய்தருளி லோகத்திற்கு இதத்தை 

யும் தருமத்தையும் நிலைகாட்டித் தம் 

மூலகத்திற் கெழுந்தருளினார்கள். ௮௬ 

நரல்வரிடத்தில் மிகுந்த பத்தியுள்ள 

வராயிருக்த ௮அகீகோசல நாட்டாரும் 

அவர்களுடைய சரலோக்கியம் பெற் 

முர்கள். 

மகானுபாவனான அந்த ஸ்ரீராமசச் 

தரனுக்கு குசன், லவன் என்றிரண்டு 

குமாரரும், லர9மணப்பெருமாளுக்கு 

அங்கதன், சந்திரகேது என்றிரண்டு 

புத்திரரும், பரதருக்கு தக்ஷகன், புஷ் 
கலன் என் நிரு தனயரும், சத்துருக்கி 

னருக்கு சுபாகு, சூரசேனன் என் 

றிருமக்களு முண்டானார்கள். அவர்க 

ளுக்குள்ளே ஸ்ரீராமகுமாரனான GF 

னுக்கு அதிதி யென்கிற குமாரன் 

பிறந்தான். அதிதிக்கு நிஷதன், நிஷத 
னுகீகு அனலன், அவனுகீசூ நப௬, 

நபசுக்குப் புண்டரீகன், புண்டரீக 

னுக்கு சேஷமதனுவா, அவனுக்குத் 

தேவானீகன், அவனுக்கு அனேகு, 

அீனைகுவுக்குக் குரு என்பவன் பிறக் 

தான். அவன மகன் பாரியாத்திரன், 
அவன் மகன் பலன், ௮வன் புத்திரன் 

சலன், அவனுக்குப் புத்திரன் உற்கன்)
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அவனுக்குக் குமாரன் வச்ரிரநாபன், 

வச்சிரகாபனுக்குப் புதல்வன் சங்க 

ணன்; அவனுக்குமகன் வியுஷிதா௬ 

வன், அவனுக்கு விசுவயஹன் பிறக் 

அவன் புத்திரனாகிய இரணிய 

நாபன் மகா யேோரடகளுக்குச் ரேஷ் 
cores ஜயிமுனிபின் சிஷ்யராயுள்ள 

யாக்யெவல்க்கிய மகாமுனிவரிடத்தி 

னின்றும் யோகவித்தையைப் பெற் 

முன். அவனுக்குத் தனயன் புஷ்யன், 

அவனுக்கூதீ அருவசந்தி, அவனுக்குச் 

சுதரிசனன், அவனுக்கு அக்னிவா் 

ணன், அவனுக்குச் சக்ரெகன், சக்க 

ரகனுடைய குமாரன் மருவென்ப 

வன், அவன் யோகபலத்தைப் பற்றிக் 

கொண்டு இமயமலையின் பக்கத்தி 

அள்ள கலாபக்கிராமத்திலே இப்போ 

அம் யாருக்குர் தெரியாமல் வா௪ஞ் 

செய்துகொண் டி. ருக்கிருன். 

முன் இனிவருவ் 

தான். 

அவன் 

கிருதயுகத்திலே 

| சூரியவமிச௪ க்ஷத்திரியருக்கு முதல்வ 

னாவான். அவனுக்குப் பிரச ௬ர௬ுகன் 

என்று மகனொருவ னிருக்தான். அவ் | 

DOF 
அவற்கு அமர்ஷன், அவனுக்கு ஹைஸ் 

வானென்பவன், அவனுக்கு விசுவ 

பவன், . அவனுக்கு பிரகத்பலன், 

அவன் பாரதயுத்தத்திலே அர்ச்சுனன் 
கூமாரனான அபிமன்யுவினாலே கொல் 
லப்பட்டான். இப்படியாக Baap 

வாகு குலத்திற்பிறந்த ராஜாக்களில் 

முக்யமான சிலரைச் சொன்னேன். 

௬சந்தியென்பவன் Weer, 

இவர்கள் சரிதங்களைக் கேட்பதனாலே - 

பாவங்கள் நீரும். எவன் இவர்க 

ஞரடைய சரித்திரங்களைச் சிரத்தை 

யோடு படி.க்கிரறானோ அவன் இம்மை 

யில் பெற்று 

வாழ்ந்து கடைசியில் . ௬வர்க்கமுஞ் 

வேண்டியவைகளைப் 

சேருவான். 

நாலாமத்தியாயம் முற்றிற்று. 

டு 

ஜந்தாம் அத்தியாயம் 

திமிவமிச கதை 
டடம. 0 

இக்ஷ்வாகுவின் குமாரனான நிமி 

யென்பவன் ஆயிரம் வருஷகாலஞ் 

செல்லத்தக்க ஒரு யாகத்தை யாரம் 

பித்து, அதற்கே வசிஷ்டரை ஹோதா 
வா யிருக்கும்படி. வரித்தான். அப் 
போது வ௫ஷ்டர் அரசனை நோக்க, 

அரசனே! என்னைத் தேவேந்திரன் 
ஐநூறு வருஷஞ் செய்யும்படியான 

யாகத்திற்காக முந்தி வரித்திருக்கின் 

Gar ஆதலால் அதுவரையில் நீ 

பொறுத்திருக்க வேண்டும், உடனே 
வநது உன யாகத்தையும் நிறைவேற் 

அவேன்” என்று சொல்லக்கேட்டு 

அவ்வரசன் ஒன்றும் பேசாமற் சும்மா 

விரு அவிட்டான். வசஷ்டரோ தமது 

இஷ்டப்படி அரசன் ஓத்துக்கொண் 

டானென்று நினைத்துக்கொண்டு இந் 

தரனுடைய யாகச்தைச் செய்விக்கப் 

போனார். அ௮வ்வரசனும்' அக்காலத் 

திலேயே கவுதமர் முதலானவர்களைக் 

கொண்டு நடத்தினான். 
வ௫ஷ்டமுனிவர் தேவேந்திரனுடைய 

யாக முடிந்தவுடனே நிமி மகாராஜ 

செய்விக்க 

வேண்டுமென்௮ வெகுதுரிதமாய் ஓடி. 

வந்து, அ௮க்காரியத்தைக் கவுதமர்க்கு 

அரசன் கொடுத்ததாகத் தெரிந்து 

கொண்டு, கோபமூண்டவராய் ௮வ் 

யாகத்தை 

னுடைய யரகத்தைச்
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வரசன் தூங்க்கொண்டி ருக்கையில் 

அவனுக்கு ஒரு சாபமிட்டார். அதா 

வது, என்னைத் திரஸ்காரஞ் செய்து 

இவ் யாக காரியத்தை கவுதமருக்குக் 

கொடுத்தானாகையாலே இவ்வரசன் 

உடம்பில்லாமற் போவான்” என்பது 

தான். விழித்துக்கொண்ட பின்பு 

அசசன் சாபம் நேர்ந்ததை யறிந்து 

தானும் குருவுக்கு ஒரு சாபமிட்டான். 

அதாவது, இந்தத் துஷ்ட குருவான 

வர் என்னோடு பேக் காரியமறிந்து 

கொள்ளாமல் தூங்கிக்கொண்டிருக்த 

என்னைச் சபித்ததனால் அவருக்கும் 

உடம்பு போகக்கடவது”” என்பதாம். 

இப்படிச் குருவுக்கு சாபங் கொடுத்து 

அவ்வரசன் தன் தேகத்தை விட்டுவிட் 

டான். அம்முனிவரும் இவ்வுடம்பை 

விட்டு, ஊர்வசியைக் கண்டதனாற் 

சிதறி வீழ்க்திருந்த மித்திராவருண 

ருடைய வீரியத்திற் பிரவே௫ித்து 

வேறு தேகங் கைக்கொண்டார். நிமி 

யென்னு மரசனுடைய தேகமோ திவ் 

விய கந்த தைலத்தினார் சீாபடுத்தப் 

பட்டதாகச் சுருங்குதன் முதலான 

குற் றங்களில்லாமல் ௮ப்போ திறந்த 

வனுடைய தேகம்போ லிருந்தது. 

இப்படியிருக்க அ௮வ்வியாக முடிவில் 

பாகம் பெறும்பொருட்டு வந்த தேவர் 

களை நோக்கி * ௬ுத்துவிக்குகள், **நீவ் 

கள் எ௪மானனுக்கு வரங்கொடுக்க 

வேண்டும்'” என்று சொன்னார்கள். 

பின்பு தேவதைகள் ::என்ன வரம் 

வேண்டும் 2” என்று கேட்க, நிமி 

, சொல்லுகிறான்? *$ஓ தேவர்களே! நீங் 

கள் சகல சமுசார துக்கத்தைப் போக் 

கு௫ிறவர்கள். சரீரமும் ஆத்துமாவும் 

பிரிர்திருப்பதைக் காட்டிலும் மனித 

ருக்கு வேறு துக்கமுண்டோ 2 ஆகை 

யால் எனக்குத் தேகம் வேண்டுவதா 
  

னாலும் மறுபடி. இந்தச் சரீரத்தில் 

வசிப்பதற்கு விருப்பமில்லை. யாவரு 

டைய கண்களிலுமே வசிக்க விரும்பு 

@G mar. 

வேண்டும்” 

கேட்டு அத்தேவரெல்லாம் அவனிஷ் 

டப்படி. அவனைச் சகல ஜனங்களு 

அப்படியாக வரமளிக்க 

என்று சொன்னதைக் 

டைய கேத்திரங்களிலு மிருக்கச் செய் 

தார்கள். அதனாலேதான். சகல பூதங் 
களும் கண்களை இமைகீனெ தனர். 

அவனுக்குப் புத்தி னில்லாமற் 

போனபடியினாலே அந்த ரிஷிகளெல் 
லாம் இராச்சியத்திற்குண அரசனில்லா 

மற் போவதனால் கேரிடுக் தன்பத்திற் 

குப் பயந்து அவனுடைய உடலை 

அரணியிலிட்டுக் கடைய, அதினின்று 

மொரு குமாரன் பிறந்தான். அப்படி, 

பிறந்ததனாலே அவனுக்கு ஜனகன் 

என்கிற பெயருண்டாயிற்று, மேலும் 

இவன் பிதா விதேகனாகையால் வைதே 

கன் என்றும், கடையப்பட்டதனாலே 

மிதி என்றும் நாமதேயங்களுண்டா 

யின. இவன் பெயராலே இவனுடைய 

பட்டணத்திற்கு மிதிலை என்றும், 

இவன் பிதாவின் பெயராலே ga 

விராச்சியத்திற்க் விதேகதேச மென் 

ம் பெயர் வழங்கு, ௮ந்த ஜனக 

னுடைய மகன் உதாவசு, . ௮வனு 

நந்திவாத்தனன், டைய குமாரன் 

அவன் குமாரன் கேது, அவனுக்சூத் 

தேவராதன், அவனுக்குப் பிருக.துத் 
தன், அவனுக்கு மகாவீரியன், ௮வ 

னுக்குச் சுதிருதி, அவனுக்குத் திருஷ் 
டகேது என்கிற மகன் பிறந்தான், 

திருஷ்டகேதுவுக்கு ௮ரியசவன், ௮வ 
னுக்கு மரு, மருவுக்குப் பிரதிகன், 

அவனுக்குக் இருதரதன், sage 

Gs தேவமீடன், ௮வன் புதல்வன் 
  

ஈ ருத். துவிச்குகள்--அத்துவர்யு, ஹோதா, உச்காதா; பிரமா முதலான யாகஞ் 

"செய்விக்சிறவர்,



ட்ப 
மம்சம்] 

விபுதன், விபுதனுக்கு மகா திருதியென் 

பவன் பிறந்தான். அவனுக்குக் இருத 

ராதன் ஐனித்தான். அவனுக்கு மகா 

“ரோமா, மகாரோமாவுக்கு சுவர்ண 

சோமா, ௮வன் புத்திரன் இருவ 

அந்த இருவ ரோமாவின் 

குமாரன்தான் €ரத்துவச னென்ூற 

ஜனகமகாராஜன். அவர் யாகத்திற் 

ரோமா, 

காகப் பூமியை உழும்போது ௮க் | 

கலப்பையின் வழியிலே ச€தாபிராட்டி. 
அவதரித்தருளினாள். 

அந்தச் €ரத்துவச மகாசாஜனுக்குத் 

தம்பி குூசத்துவச னென்பவன் சரவ் 

காசிய மென்னும் பட்டணத்தை 

யாண்டுகொண் டிருந்தான். அந்தச் 

சீரத்துவச ஜனகருடைய குமாரன் 

பானுமான். பரனுமானுக்குச் சுத்தி 

_யும்னன், அவனுக்குச் ௬௪௫, அவனுக்கு 

ஊர்ஜனென்பவன் மகன். அவன் 
குமாரன் சதத்துவசன். அவனுக்குக் 

இருதி, அவன புத்திரன் ரஞ்சனன். 

அவன் புத்திரன் புருஜித்து. அவனுக்கு 
௮ரிஷ்டகேமி, அவனுக்குச் சுருதாயு, 
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அவனுக்குச் சுபார்சுவன். அவனுக் 

குச் சிருஞ்சயன். அவனுக்கு சேஷ 

மாவி. கே்ஷேமாவிக்குண அனேன௬. 

அவனுக்குப் பவுமரதன். அவனுக் 

குச் சத்தியரதன், அவனுக்கு உய 
வென்பவன். உபகுவுக்கு உபகுப்த் 

தன். அவன் மகன் சுவாகதன். 
அவனுக்குச் சுவாங்கன். 

னுக்கு HUTT, 

௬வா௪௪௬. 

சுவாங்க 

அவனுக்குச் 

சுவர்ச்சசுக்கூச் ௬பா 

ஷன். அவனுக்குச் ௬௬௬தன். அவ: 

னுடைய மகன் ஜயன். ஜயபுத்திரன் 

விஜயன். விஜய புத்திரன் இருதன். 

இருதனுக்குச் ௬௩யன், GF BIL 

னுக்கு வீதஹவ்யன். அவனுக்சூத் 

திருதி. திருஇிக்குப் பகுளாசவன். 

அவனுக்குப் புத்தான் இருதி. இந் 

தக் இருதிபினிடத்திலே நிற்கின்றது 

ஜனகவமிசம். இவர்கள்தாம் மிதிலா 

நகரத்தை யாண்ட ராஜாக்கள், இவர் 

கள் பெரும்பாலும் ஆத்துமவித்தை . 

யில் நிஷ்டைபெற்ற மகானுபாவர்க 

ளென்றறியும். 

ஐந்தாமத்தியாயம் மநற்றிற்று , 

ZF 

ஆறாம் ௮த்தியாமம் 

புரூரவண் * சரித்திசம் 

மயித்திரேயர் வினாவுகிருர். (சுவா 

மீ பராசரபகவானே | சூரியவமிசத் 
இற் பிறந்த ராஜாக்களை அடி.யேனுக்கு 

௮ருளிச்செய்தீர். இனிச் சந்திர வமி 

சத்திற் பிறந்த ராஜாக்களையும் கேட்க 

விரும்புகிறேன். நிலையான €ரத்திபெற் 

றவர்களாகிய ௮ச்சந்திரகுலத் தரசரு 

டைய சந்ததி இக்காலத்திலும் புகழோ 

டிருக்கன்ற தன்றோ. ஆகையால் அடி. 

வக் ள் கருபைகூர்ச்து அச்சர் 
ததிபி லுதித்த ௮ரசரையும் அருளிச் 
செய்யவேண்டும்'' என்று பிரார்த் 
இத்த சஷ்யரைநோக்டுப் பராசரர் ௮௬ 

ளிச் செய்யலாயினார். 

கேளும் மயித்திரேயரே | இவ்வமி௪ 
மும் ௮திபல பராக்கிரமங்களும் தேஜ 

சும் ஈற்குண ஈற்செப்கைகளு முள்ள
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நகுல, யயாதி, கார்த்தவிரியார்ச்சு 

னன், முதலான மகாராஜாக்களினாலே 

அலக்காரமுடையது. அதனை முதலி 

லிருந்து சொல்லுகிறேன். சகலலோக 

- கர்த்தாவாயும் பகவானாயு மிருக்கிற 

ஸ்ரீமக்கசாராயணனுடைய நாபிகமலத்தி 

௮தித்தவரான சதுர்முக தேவருடைய 

குமாரர் அத்திரி என்னு முனீச்திரர். 

365 அத்திரிமகா முனிவருடைய 

. மகன் சக்தன். அவனைச் சதுாமுகபக 

வான் சகல ஓடஇிகளுக்கும் பிராமணர் 

களுக்கும் ஈகஷத்திரங்களுக்கும் ௮தி 

பதியாகப் பட்டாபிஷேகஞ்செய்தார். 

இப்படிப் பட்டாபிஷேகஞ் செய்யப் 

பட்டு ௮ச்சந்தூன் மேன்மைக்காக 

ராஜசூயயாகஞ் செய்தான். பின்பு 

இதன் மகிமையினாலேயும் மேலான 

அதிகாரம் பெற்றிருப்பதனாலேயும் மத 

முங் காவமு முடையவனாகிச் சகல 

தேவர்களுக்குங் குருவாகிய பிரகஸ் 

பதியின் மனைவியான தாரையென்ப 

வளை :அபகரித்துக்கொண்டான். இச் 

செய்தியை பிரகஸ்பதி பிரமாவுக்கு 

அறிவிக்க, அவர் வந்து வெகுவாப்ப் 

புத்தி சொல்லியதையும் தேவரிஷிக 

ளெல்லாரும் வேண்டிக்கொண்டதை 
யுங் கேளாதவனாப் அச்சந்திரன் 

௮வளை விடாமலே இருந்தான். 

அதனாலே யுத்தத்திற்கு இடமுண் 
டாயிற்று. அப்போது பிரகஸ்பதியி 

னிடத்துப் பகைகொண்ட சுக்கிரன் 

சந்திரனுக்குப் பக்கபலமானான். கரு 

வான சுக்கரன் சேர்ர்ததனாலே Fag 

ரான ஜம்பன், கூம்மன், முதலிய ௪கல 

தயித்தய தானவர்கள் சர்திரன் பக௩த் 

திற் சேர்ந்து யுத்தசன்னாகஞ் செய் 

தார்கள். ஸ்ரீருத்தரபகவான் ௮வங்இரசி 

னிடத்தில் வித்தியாத்தியயனஞ் செய் 

தவராகையால் குருபுத்திரராகிய பிர 

கல்பதிக்குத் துணைசெய்ய லாயினார். 

  

  
- இறந்த 

௮௬ரரெல்லாம் சந்திரன் பக்ஷத்திற் 

சோர்ததனால் தேவேர்தரன் சகல 

தேவசைனியங்களோடுகூடங் பிரகஸ் 

பத பக்ஷத்திற் சேர்ந்து யுத்தசன்னு 
கஞ் செய்தான். இவ்வாறு தேவதை 

களுக்கும் ௮௬ரருக்கும் தாரைக்காக 

வண்டானதாகையாலே தாரகாமயம் 

பெற்ற மகாயுத்த 
மொன்றண்டாக, ௮இல் தேவதைகள் 

என்று பெயர் 

மேல் ௮௬ரரும் ௮௬ரரமேல் தேவர் 

களும் அகேக அஸ்திர சஸ்இிரங்களைப் , 

பிரயோடித்து மும்முறமா 

உலகமெல்லா மனக்கலக்க முற்றுப் 

யிருக்க, 

பிரமதேவனைச் சரணம் புகுக்தன, அப் 

போது ௮க் கமலாசனர் வந்து ௬௧இர 
னையும் சிவனையும் ௮௬ரரையும் தேவர் 

களையும் தடுத்துச் சக்திரனுக்குப் புத்தி 
சொல்லி அத்தாரையைப் பிரகஸ்பதிக் 
குக் கொடுப்பித்தார். சண்டை யொ 
bsg 

Gory அத்தாரை கருவுற்றிருந்த 
தைக் கண்டு அக்குருவானவர் அவளை 

நோக்கி அடி. பெண்ணே ! 

சேஷத்திரத்தில் 
மகனை வைத்திருக்கக்கூடாரது. 

என் 
8ீ மற்றவனுடைய 

இது 
. வரையில் நீ செய்த சாகசம் போதும், 
இனியக்கருவை விட்டுவிடு” என்று 

சொன்னார். அதுகேட்டு ௮த் தாரை 

மிகவும் பதிவிரதை யாகையாலே பர்த் 
தாவின் வாரக்கியத்இன்படி. அக்கரு 
வை ஒருகாணற் செத்தையின்மேல் 
எறிச்துவிட்டாள். ௮க் சூழந்தை 

மாத்திரத்திலேயே சமஸ்த 

தேவர்களையுக் தோழற்கடிக்கும்படி. 
யான தேஜசோடு விளங்கக் கண்டு 

பிரகஸ்பதி, தன் பிர்துவுக்குப் பிறர் 
திருக்கலாமென்அ௮ நினைத்து 2h Gps 
தையின்மேல் விருப்பமுற்றிருக்தார். 
சந்திரனு மப்படியே யிருந்தான். இவ் 
arg இருவரும் ௮ப்பாலகன்மேல்
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விருப்பமுற் றிருக்கையாலே தேவ் 
தைகளெல்லாரும் சந்தேகப்பட்டுத் 
தாரையை, பெண்ணரசே ! இவன் 
சந்திரனுக்குப் பிறந்தவனா 2 குருவுக் 
குப் பிறக் தவனா? எங்களுக்குச் சொல்” 
என்று வெகுவாய்க் கேட்டார்கள். 

எவ்வளவு கேட்டும் ௮வள் வெட்கத்த 
னால் ஒன்றுஞ் சொல்லாமலிருக்க, IS 

குமாரன் கோபமூண்டு அவளைச் சபிக் 
கும்படியாக எத்தனித்து அவளைப் 
பரரத்து ஓ துஷ்டையான என்தா 
யே | நீ யேன் என் தந்தையைத் தெரி 
வியாம லிருக்கிறுப் 2 இன்னமும் நீ 
சொல்லத் கழ.தழத்திருப்பையானால் 
பொய் வெட்கமுள்ள உனக்குத் 
தகுந்த சிக்சசெய்வேன்'” என்று 
உருத்துச் சொன்னான். அப்பேரது 
பிரமதேவர் அ௮க்குமாரனைத் தடுத்துத் 
தாம் அவளைக்கேட்டார். அகற்கு 
அவள் மிகவும் வெட்கத்தினல் தலையை 
வணங்கிக்கொண்டு ₹*சந்தரனுடைய 

என்று சொல்லிவிட 
டாள். பின்பு சந்திரன் மலாச்து விளங் 

காநின்ற கபோல 
னாய்ப் புத்திரனைக் கட்டியணைத்து | 
முத்தமிட்டு. “குழந்தாப் | மிகுந்த 
பூத்தி யுள்ளவனாகையால் புதன் 
என்று உனக்குப் பெயர் தந்தேன்” 
என்முன். 

மகன்தான்” 

Sr Busco wie 

அந்தப் புதன் இளையென்பவ ளிடத் 
திலே காமுற்றுப் புரூரவனைப் பெற்று 
னென்று முன்னமே உனக்குச் சொல் 
லியிருக்கிறேன், அந்தப் புரூரவமகாரர 
ஜன மகாதாதா; வெகுயாகங்கள் செய் 
தவன்) மிகுந்த காந்தியுள்ளவன், ஒரு 
காலத்தில் மித்திராவருணர் ஊர்வூ 

புரூரவன் சரித்திரம் 
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யின்மேற் காதலுற, அதற்கவளிணங் 

காமையினாலே அவர்கள் நீ மனுஷிய 

னுக்கு மனைவியாகக் கடவை ”*' என்று 

சபித்தார்கள். அதனாலே ௮வள் சில 

காலம் பூலோகத்தி லிருக்கும்படி. வந் 

தாள். வந்தவிடத்தில் மகாரூபவானா 

யும் மிகுந்த சன்மனதுள்ளவளனாயும் சத் 

தயவாஇயாயு மிருந்த அச்தப் புரூரவச் 

சக்கிரவாத்தியைக் கண்டமாத்திரத்தி 

லே மனமுருகனெவளாய், பெண்மைக் 

குண்டாகிய பெருமையையும் சொர் 

கக சவுக்கிெயத்தி லுண்டா யிருந்த 
விருப்பத்தையும். விட்டு, ௮வனை யனு . 

சரிக்கும்படி. இட்ட வந்தாள். அவ் 

வரசனும் உலகத்திலுள்ள எல்லாப் 

பெண்களுக்கு மேலான * கரந்த, 

விலா 

சம் முதலான குணங்களினாலே விளவ் 

இக்கொண்டி ருந்த 

சுகூமாரத்துவம், லாவண்யம், 

அவ்வப்சரசைப் 
பார்த்து மனம் ௮வளிடத்திலேயே 

பற்றி நினமுன். இவ்வா றவ்விருவரும் 

ஒரேமனதாய் வேற்று கோக்கமில்லா 

தவராய் மற்றெல்லாப் பியோஜனங் 

களையும் விட்டி ருக்தார்கள். . அரசன் 
அவளை நோக்கித் தைரியமாய் *: ஓ 

பெண்ணரசே | உன்னை நான் கரத 

லிக்கின்றேன். நீ ௮னுக்கரகத்தோடு 

என்னிடத்தில் மனம் வைக்கவேண் 
டும் ” என்று சொல்ல, அவ்வப்சர௬ 

: ஓ மகாராஜனே | நான் கேட்டுக் 

கொள்ளுகிற சங்கேதப்படி நீர் ஈட 
ப்பீராயின் உமது இஷ்டப்படியே 
யாகட்டும் ” என்று காணத்தினால் தழ 
தழக்கச் சொன்னாள். அதுகேட் டர 
சன் உன் சங்கேதத்தைச் சொல் 
லடி. கண்ணே” என்று சொல்ல, 

அத் தெய்வப்பெண் சொல்லுகிருள், 
  

* சாம். _யவ்வனத்தினால் உண்டான ஒருவகைத்தோரற்றம். சுகுமாரத் துவம்--- 
தொட்டால் சைசறுச்கும்படியான மென்மை. லாவண்யம்---முத் தினுள்ளே நீரினாலே 
தோன்றும் பளபளப்புப்போன்ற தோற்றம், விலாசம்--சிரிப்பு, உடை, பேசுதல், 
கைலீசல் முதலானவற்று ஞண்டரகு மழகு.
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6 ஓ மகாராஜனே ! இரண்டு ஆடுகள் 

என்னால் சூழர்தைகள்போல் வளர்க் 

கப்படுசன்றன. ௮வை எப்போதும் 

என் படுக்கையின் சமீபத்திலேயிருக்க 

YABB அதனை 
யாரும் அபகரிக்கக்கூடாது) இது 

ஒரு நிபந்தனை. நீர் திகம்பரரா யிருக்க 

நான் உம்மைப் பராச்கக்கூடாது ) 

இது இரண்டாவது நிபந்தனை. எனக்கு 

கெய் தவிர வேறு ஆகாரம் ஒன்றுவ் 

கூடாது 7 இது மூன்றாவது நிபந்தனை: 

இம்மூன்றில் எது தவறினாலும் உம்மி 

டத்தி லிருக்கமாட்டேன் ”' என்று 

சொல்ல, அதற்கு : அப்படியே யாக 

ட்டுமென் கண்மணியே ”' என்று அர 

வேண்டும் 

சன் ஒத்துக்கொள்ள, அவ்வப்சரசும் 

அவனிஷ்டத்திற்கு இணங்கினாள். 

பின்பு அந்தச் சக்ரவர்த்தி ௮வ 

ளேோரடுகூட அளகாபுரியிலும் சயித்திர 

ரத முதலான திவ்வியோத்தியானங்க 

ஸிலும் இவ்விய தாமரை முதலரனவை 

களோடுகூடி. விளங்காரின்ற மான௪ 

மூதலான தடாகங்களிலும் வேடிக் 

கையாய் விளையாடிக்கொண்டு, நாளு 

க்கு நாள் களிப்பு வளரக் வரும்படி. 

அறுபத்தொரு வருஷகாலம் வாழ்ந்து 

கொண்டிருந்தான். அப்படியே அந்த 
அவனோடுகூட LI 

வித்துவரும் போகாநந்தத்தினால் ௬வர் 

ஊர வ௫ியும் 

க்கலோகவாசத்தையுஞ் சிறப்பா யெ 

ண்ணாம லிருந்தாள். இவளில்லாமையி 

னாலே மற்ற அப்சரசுகளுக்கும் சித் 

தர் கந்திருவர் முதலானவர்களுக்கும் 

தேவலோகமானது ரமணீயமாக இரு 

க்கவில்லை. ஆனதளஞால் கந்திருவராஜ 

னாகிய விசுவாவசுவானவன், அவளை 

மறுபடியும் 

ண்டுபோக உபாயமென் னென்று 

ச௬வாக்கத்திற்குக் கொ 

யோ௫த்து, ௮வள் புரூரவனோடு செய் 

திருக்கும் நிபந்தனைகளை யறிந்து) ஓரிர 

ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணம் [நாலா 

வில் கச்திருவர்களோடு கூடிக்கொ 
ண்டு வந்து, படுக்கையின் இட்ட 

விருந்த ஆடுகளிலொன்றை அபகரித் 

துக்கொண்டு போனான். ஆகாச௪த்திந் 

கொண்டு போகும்போது அவ்வாடு 

அபயக்குரலாய் கத்த, அதை ஊர்வட 

கேட்டு (ஐயோ ! என் சூழக்தையை : 

யாரோ கொண்டுபோகிருனே, ௮ரர 

தையான நான இத்தருணத்தில் யா 

ரைச் சரணமடைவேன்”' என்று கூவி 

னாள். அதனைக் கேட்டும் ௮வ்வர௪ன் 

தான் அம்மணமச யிருக்கறஇனால் 

தன்னை யவள் பாராமலிருக்கவேண்டு 

மென்று அதைக்குறித்துப் போகாமற் . 

சம்மா விருந்தான். பின்பு கந்திருவர் 

மற்றொரு ஆட்டையுப் கொண்டுபோ . 

னார்கள், அதுவும் ஆகாசத்திற் கத்தி 

னதை அவள்கேட்டு 4*ஐவயையோ | 

என் மற்றொரு குழக்தையையும் கொ 

ண்டு போகிரழுர்களே, என்ன செய் 

வேன்? நரன் இக்கில்லாதவள், எனக் 

குப் புருஷனுமில்லை, அற்பமான ஒரு 

வனைச் சோந்து ரான் இப்படியா 

னேன்”: என்னு கதறி யழுதாள், ௮வ் 

வரசன் ௮தைக் கேட்டுச் ச௫க்கமாட் 

டாமல் சத்துருவின்மேம் கோபமூண் 

டவனாக, இருட்டுள்ள இரவாகை 

யால் தன்னையவள் பார்க்கமாட்டா 

ளென்று அப்படியே எழுக்து கையிற் 
கத்தியெடுத்துக்கொண்டு “அடாயார 

டா திருடுகறவன் ? கொன்றேறனுன் 

னை” என் ருரவாரத்தோடு சென்றான். 

அத்தருணத்தில் கந்திருவர் மிகப் பிர 

காசமான ஒரு மின்னலை யுண்டாக்கி 

னாகள், அதன் வெளிச்சத்தால் வஸ் 

இர மில்லாதிருக்த சக்கரவர்த்தியை 

ஊர்வ௫ கண்டதனால் தன் சங்கேதத் 

திற்குப் பங்கம் வந்தது” 

கொண்டு உடனே ௮ வனைவிட்டுச் 

சொர்க்கலோகம் போய்ச்சேரந்தாள். 

௮. கநதிருவரும் ௮அவ்வாடுகளை ௮௯ 

என்பது



மம்சம்] புரூரவன் சரித்திரம் 240 
  

கேதானே விட்டுக் தாங்களும் தேவ | 

லோகத்துக்குப் போனார்கள். 

அரசனோ அந்த ஆடுகளைக் கைக் 
கொண்டு சந்தோஷத்தோடு வந்து 
பார்த்துப் படுக்கையில் அப்சரசைக் 
காணாமல் விசனமுற்றுத் இகம்பரனாக 
வே அங்கங்கே 
HUM ௮கப்படாமையால் பைத்தஇியம் 
பிடித்தவனப் போலே அக்கோலத் 
தோடேயே கண்டவிடமுக் இரிந்து 
கொண்டிருந்தான். இப்படி யிருக்க 
ஒரு காள் குருக்ஷேத்திரத்தலே தாம 
ரைத் தடாகத்திலே வேறு நான்கு 
அப்சரசுகளோடுகூட ஊர்வசியு மிருக் 
கக்கண்டு பயித்தியமுள்ளவன் போல 
வே அவள் இட்டச்சென்று அடி. 
யென்காதலி ! பிராணகாயூ | சற்று 
கேரம் நில். சற்று என்னோடு பேசு, 

சற்௮ நேரமாகிலுங் கூடியிருப்போம்'” 
என்று பலபல தநல்வார்த்தைகளைச் 
சொல்லித்துதித்து வேண்டிக்கொண் 
டான். அதற்கு ஊர்வசி சொன்னதா 
வது, *6ஒ மகாராஜனே! உமது விவேக 
மில்லாத செய்கை போதும், நரன் 
காப்பிணியா யிருக்கறேன், இவ்வரு 
டத்தின் முடிவில் இங்கே வாரும், 
உமக்கு கல்ல புத்திரன் பிறப்பான், 
பின்பு உம்மோடு ஒருகா ளிருப்பேன் 
போம்.” என்று செொரல்லக்கேட்டு 

வெகு சந்தோஷ முடையவனாூத் தன் 
பட்டணம் போய்ச் சோச்தான். 

அப்போது 9658 வூர்வசி தன் 
தோழிமாரை நோக்கி தோழிமார் 
களே! இவர்தாம் ௪கல சுருணங்க 
ளோடு கூடின புரூரவச் சக்கரவர்த்தி, 
இவரோடு கூடத்தான் நான் இத்தனை 

  

  

சாளும் விருப்பமுவ் களிப்புமாயிருர் 
தேன்'' என்று சொல்லக்கேட்டு, YS 

தெய்வப் பெண்களும், **இவனுடைய 

ரூபம் வெகு சிலாக்கியமாயிருக்க DSi, 

இதனாலே இவனோடுகூட இருக்க 
நாங்களும் விரும்புகிறோம்” என்று 

e eo. = ; 5 ் ர se பின் வ்வ சன் ் 
தேடி ப்டார்ற்றும் | சொன்னார்கள் அவ்வர ஊா 

வ௫யின் சொற்படி. வருடத்தின் முடி 
வில் அவ்விடத்துக்குப் போனான். 
அவ்வப்சரசும், ஆயுசு என்ற குமா 

ரனைப் பெற்று அவன் கையிற் கொடு 

தீது ஓரிரவு அவனோடு கூடியிருச்து * 
ஐந்து பிள்ளைகளைப் பெறும்படியான 
கர்ப்பமடைந்தாள். அன்றியும் ௮ர 
சனை கோக்க, “g மகாராசனே! நம் 
மிடத்தில் அன்பினால் கக்இிருவர் 
உமக்கு வரங்கொடுக்க வந்திருக்இருர் 
கள். வேண்டிய வரத்தைக் கேட்டுக் 
கொள்ளும்” என்று சொன்னாள். 

அதுகேட்டரசன் சொன்னது, (நான் 

சகல சத்துருக்களையுஞ் ஜபித்து இந்தி 

ரிய சக்தி தப்பாதவனாய் பந்துக்களி 
௮ம் சேனைகளிலும் பொக்கசத்திலும் 
குறைவில்லாதவனா யிருக்கிறேகை 
யால் யான் வேண்டுவ யா துமில்லை; 

ஆனால் எனக்கசூ வேண்டியது ஊர்வ௫ 

யின் சாலோக்கயம், ஆதலால் என் 
காலத்தை ஊர்வசியோடுகூடக்கழிக்க 
விரும்புகின்றேன்” என்று பிரார்த் 
இக்கக் கேட்டுக் கந்திருவர் ose 
னுக்கு ஒரு அக்கினிஸ்தாலி கொடுத்து 
(ஓ அரசனே! நீர் வேதத்தை wane 
ரித்து இவ்வக்கினியை மூன்றாக்க' 
ஊர்வசி சாலோக்ியமாகய பயனைக் 
கருதி ஈனரு யாகஞ்செய்யும், இஷ்டத் 
தைப் பெறுவிர”” என்று சொன்னார் 

கள். அதுகேட்டு அவ்வரசனும் ௮௯ 
* ஊர்வசியின் தோழிமார் சால்வரும் விரும்பியபடி அவ்வ. ரசனோடு புணர்ந்து 

கருவுற்றனர்; ஊர்வ௫ தானுல் கருவுற்றதனால், ஐர்து பிள்ளைகளைப் பெறும்படியான 
கர்ப்பமடைச்சகாளென்றது. தோழிமார் புணர்ச்சிக்கும் ஊர்வசயே கா.ரணமானதால் 
அவளையே பிரதானமாகச்சகொண்டு இங்கு சொல்லியிருப்பதென அ.றிக; 
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இனிஸ்தாலியைக் கைக் கொண்டு அக்கனிரூபமான இதனையே கொண்டு 

வரும்போது நடுக்காட்டில் *என்ன | போய் அரணியாக்கிக் கடைந்து அக் 

என் மூடத்தனம், ஊர்வசியை இங்கே । இனி யெடுத்து அதனை உபா௫ிக்கக் 

யிட்டுக்கொண்டு வரசமல் அக்்இனிஸ் | கடவோம்”” என்று கினி, ண 

தாலியை யன்றோ கொண்டுவந்தேன், | டியே அதைக்கொண்டு பட்டணம் 

என்ன பயன்” என்று நினைத்துப் பித் | வந்து காயத்திரி மந்திரத்தை யுச்சரித் 
அக்கொண்டே அரணி கடைய, அ௮வ் 

வைத்துவிட்டுப் பட்டணம் போய்ச் வரணிபும் காயத்திரியின் எழுத்தின் 

சேர்சந்தான். அங்கே பாதிராத்திரி | கணக்குப்படி. இருபத்து நானகு He 

யான பின்பு விழித்துக் கொண்டு | கூல அளவுள்ளதாய் ஏற்பட்டது, 

ஓகோ ஊர்வ௫ சாலோகூயம் பெறு பின்பு அவ்வரணியைக் கடைந்து அக் 

வதற்குக் கந்திருவர் நமக்குச் கொடுத்த | இனியை யெடுத்து மூன்ரமுக்கி வேத 

அக்னி ஸ்தாலியைக் காம்டிலே விதிப்படி, ஊர்வச சாலோக்கியத் 

போட்டுவிட்டு வந்தேனே அதை இப் | தைக் கருதிப் பல யாகங்கள் செய்து 

போது போய் எடுக் தஅக்கொண்டுவரக் 

தன்போல் அந்தஸ்தாலியை அங்கே 

  

n
e
t
 

அப்பிரபாவத்தினாலே கந்திருவலோ 

கடவேன்” என்று நினைத்துக்கொண்டு | கஞ் சென்று ஊர்வசியோடு இணைபிரி 

ஒடிப்போய் ஸ்தாலி வைத்தவிடத் 

இலே பார்த்து ஸ்தாலியைக் கரணாமல் 

அங்கே வன்னிமரசத்தை கடுவிற் 

  

யாமற் சுகமாய் வாழ்ந்து கொண் 

டி.ருந்தான். ஆதியில் அக்கினி ஒன்றே 
ழ் ° 2) = . : ட ° 

கொண்ட அரசமரமிருக்கக் கண்டு, யிருக்தது, அவ்வொன்றின = இந்த 

நம்முடைய அக்கினி ஸ்தாலிதான் ! மனுவந்தரத்தில் மூன்றக்கினிகள் எற் 

இந்த மரமாயிருக்கும் ஆகலால் நரம் படுத்தப்பட்டன. 

அ.றமத்தியாயம் மநீறிற்று. 

தவ 

ஏழாம் அத்தியாயம் 

கவுசிகவமிசத்தின் வரலாறு 
eho 

களும் மயித்திரேயரே | அந்தப் | கங்கை அவ் யாகசாலையின்மேல் வந்து 

'புரூரவ மகாராஜனுக்கு ஆயுசு, wor 

வ௬, வி௬வாவ௬, சுருதாயு, சதாயு, 

அயுதரயு என்னு அறுவர் மக்களுண் 

டானார்கள். அவர்களுள் ௮மாவ௯ 

எல்லாவற்றையும் முழுகடி.க்கக்கண்டு, 

கோபத்தினாம் கண்டுவந்து பகவானா 

இய ஸ்ரீயக்கியபுருவனைத் தஇியானபலத் 

தினாலே இருதயத்தில் நி.றுத்துத அதீ 
என்பவனுக்குப் பீமன் என்கிற புத்தி |) தேஜூனாலே சூழப்பட்டவராய் ௮க் 

ரன் பிறந்தான். பீமனுக்குக் காஞ் | கங்கையைப் பானஞ் செய்துவிட் 

சனன், காஞ்சனனுக்குச் சுகேரத்தி 

ரன். அவனுக்கு ஜன்னு பிறக்தான். 
அந்த ஜன்னு வென்னும் ராஜரிஷி 

பாகஞ்செய்து கொண்டி ருக்சையில் 

டார். பின்பு தேவரிஷிகள் ௮வரைப் 

பிரார்த்தித்துக் கங்கையை விடுவித்து 

அக்கங்கையை அவருக்கு ம்களாக 

வைத்தார்கள். அதனாலேதான் க e
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, கைக்குச் சான்னவி என்ற நாமதேய 
முண்டாயிற்று. அந்தச் ஜன்னுவுக்குச் 
சுமக்து என்பவன் ஜனித்தான். அவ 
“னுக்கு BFE, அவனுக்கு பலாகா௬ 
வன, அவனுக்குக் குசன், ௮வ னுக்குக் 
குசாம்பன், கூசகாபன், அதூர்த்த 
ரஜ; வ௬ என்று நால்வர் புத்திரர் 

உண்டானார்கள். அவருள் குசாம்பனா 
னவன், **எனக்கு இக்திர சமானனான 
புத்திரன் பிறக்கவேண்டும்” என்று 
தவஞ் செய்யக்கண்டு, தேவேந்திரன் 
*சமக்குச் சமானமாய் மற்றொருவன் 
உண்டாகவேண்டாம்” என்று தானே 
அவனுக்குப் பிள்ளையாப்ப் பிறந்தான். 
அவன் பெயர் காதி) கவுசகன் என் 
அஞ் சொல்லப்படுவான். அந்தக் 

காதிக்குச் சத்தியவதி பென்கஇிற கன் 

னிகை பிறந்தாள். அவளை பிருகுவின் 
குமாரரரகிய ரி€க மகாமுனிவர் தமக் 
குக் கொடுக்கும்படி கேட்டார். QB 

தக் காதியானவன், இம்முனிவர் பிரா 
மணராகையாலும் கிழவராகையா லும் 

வெகு கோப முள்ளவராகையாலும் 
மகளை இவருக்குக் கொடுக்கச் சம்ம 

திப்படாமல் முனிவரை நோக “ocr 
காதுமாத்திரங் கறுப்பா யிருக்கப் 

பெற்று மற்றை அவயவங்களெல்லாம் 
சந்தரன்போலே பிரகாசித்தக்கொண் 
டி ருக்றவைகளும், காற்றையொத்த 

வேக முள்ளவைகளுமான ஆயிரக் 
குதிரைகளைக் கன்யாசுல்கமாகக் * 
கொடுத்தால் இக்கன்னிகையைத் தரு 
வேன் ” என்றான். ௮ம் முனிவரும் 
6 அப்படியே யாகட்டும் ”” 5 

ஒத்துக்கொண்டு வருண ஸிடத்திற் 

போய் ௮சுவதீர்த்தத்திற் பிறந்த ௮வ் 
வாயிரங் குதிரைகளையுங்கொண்டுவந்து 
கொடுத்து ௮க்கன்னிகையைக் கலி: 

எனறு. 
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யாணஞ் செய்துகொண்டார். பின்பு 

அந்த ரிஷீகமுனிவர் அவளுக்குப் புத்தி 
சோற்பத்திக்காக ஒரு * சருவைச் 
செய்துவைத்தார். அதைக்கண்டு அவ 
ருடைய பத்தினியாகிெய சத்தியவதி 
யென்பவள் ௮வரை வேண்டிக்கொ 

ப ண்டு தன் தாயாருக்கும் ஒருசருவைச் 
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e
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செய்வித்தாள். இப்படியாக அம்முனி 
ar தன் பத்தினிக்குப் பிரமதேஜ 
சோடுகூடின புத்தன் உண்டாவதற் 
காகவும் சருக்களை யேற்படுத்தித் தன் 
மனைவியை நோக்க) : நீ இந்தச் Fj 
வையும், உன் தாய் அந்தச் சருவையும் 
புசக்கக்கடவிர்கள் ”” என்று கட்டளை 

யிட்டுத் தாம் வனத்திற்குச் For pis 

பின்பு ௮வ் விருவரும் சருவைப் 
புசக்கத் தொடங்குகையில் தாய் 
மகளை கோக்க 6 அடி. என் புத்திரி | 
உலகத்தில் எவலும் தன் புத்திரனுக்கு 
மேன்மையான குணமிருக்க வேண்டு 

மென்ன விரும்புவானே யல்லாமல், 

தன் பத்தினியின் தம்பிக்கு ௮க்குண 
மிருக்கவேண்டுமென்று விரும்பமாட் 

டான், ஆதலால் உனக்கு உன் கண 

வன் கொடுத்த ௪ரு விசேஷமா யிருக் 
கும், க்ஷத்திரிய ஜாதியான என் 
மகன பூமண்டலத்தை யாளவேண்டி. 
யவனாதலால் அப்படி.ப்பட்டவனுக்கு 
மேலான குணங்க ளிருப்பதனாலே 
விசேஷ பிரயோஜனமுண்டு, பிராமண 
னுக்குப் பல பராக்கிரமாதி சம்பத் 
திருப்பதனுல் என்ன பிரயோஜனம், 
ஆதலால் உன்னுடைய சருவை எனக் 
குக்கொடுத்து என் சருவை நீ வாங் 
கக்கொள்வது தகுதியா யிருக்கின் 
றது” என்று சொன்னாள், ௮து 
கேட்டு மகளான சத்தியவதஇயும் 4 சரி 

= 

* கன்னியாசுல்ச்கம்--கன்னிகையைச் குறித் துக்கொடுக்கும் பொருள். 

* சரு--ஒருவகைச் சோறு,



252 ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணம் 
  

prot” என்று ஒப்புக்கொண்டு, தன் |) பேரன் அப்படியாகட்டும் ' என் 

சருவைத் தன் தாய்க்குக் கொடுத்து | பிரார்த்தித்தாள். ௮ம் முனிவரும் 

அவள் சருவைத்தான் வாகப் புசித் | அவள்மேல் இருபைகூர்ந்து 46 நல்லது 
தாள், பின்பு ௮ம் முனிவர் காட்டி. | அப்படியே யாகட்டும்?” என்றனுக் 

னின்றுச் திரும்பிவந்து, கருவுற்றிருக் | கரகஞ்செய்தார். பிறகு அந்தச் சத் 

கும் தமது பத்தினியின் தேகத்தைச் | தியவதி ஜமதக்கினி என்கிற குமார 

கண்டு, அவளைக் குறித்துச் சொல்லு ; னைப் பெற்றாள். அவளுடைய தாய் 
இருள், 4! அடி பாதகி நீ செய்யக் | விசுவாமித்திரரைப் பெற்றாள். 
கூடாத காரியத்தை யேன் செய்தாய்? 

அந்தச் சத்தியவதி சிலகாலத்துக் 

குப் பின்பு கவுசிக யென்௫ற நதியாய் 

| 

| 

எனென்றால் உன் தேகமானது மிக 

வும் ரவுத்தி ரூபமாய்க் காணப்படு 

Gps. அதன்காரணம், உன் தாயின் | விட்டாள். ௮ந்த ஜமதக்கினிமுனிவர் 

இக்ஷவாகு வமிசத்தனைனை ரேணுவென் 

னும் அரசனுடைய மகளரூய ரேணு 

சருவை நீ புசித்திருக்கிறதாய் தோன் 

கிறது. இது தகுதியன்று எதனா 
லென்ருல் கரன் அந்தச் சருவில் சகல 

ஐசவரிய விரிய பலங்களை யேற்றி 

யிருக்கன்ழேன். உன் சருவிலேயோ 

கை யென்பவளை விவாகஞ் செய்து 

கொண்டார். அவள் வயிற்றில் சகல 

லோககுருவான ஸ்ரீமக் நாராயண 
ஞானம் சாந்தி பொறுமை முதலான | னுடைய அ௮மிசத்தினலே சகல க்ஷத் 
பி,ரமணகுணங்களை யேற்றியிருக்கின் ' திரியவமிசசாச கரரணரான ஸ்ரீ பர௬ு 
மேன். இதை நீ மாற்றினயாகையால் | ரரமர் அவதரித்தார். அந்த விசவாமித் 
உனக்கு உக்கிரமான ௮ஸ்இிரதரர இரருக்கு பிருகுவமிசஸ்தனுன ௬னச் 
ணஞ் செய்து. க்ஷத்திரியாசாரமாய் | சேபனே தேவதைகளினாலே மகனாகக் 
நடக்கத்தக்க புத்திரன் பிறப்பான். |) கொடுக்கப்பட்டான். அவன் தேவ 
உன் தாயாருக்கோ பொறுமை முத | ரால் கொடுக்கப்பட்டதனால் தேவ 
லான குணங்களுடையவளுப்ப் பிரா | ராதன் என்னும் பெயரை யடைர் 
மணாசாரமுள்ள குமாரன் உண்டா | தான். பின்பு விசுவாமித்திரருக்கு 
வான் ” என் தன் பர்த்தா சொன் ' மதுச்சந்தன், தனஞ்சயன், ஒருத 
னதைக்கேட்டு, அப்பெண் அவரு | தேவன், அஷ்டகன், கச்சபன், ஹரி 
டைய திருவடிகளிலே வீழ்ந்து பிடித் | ரன் என்கிற வேறு புத்திரரும் உண் 
துக்கொண்டு, 4: சுவாமீ அடியேன் | டானார்கள். அவர்கள் சம்பந்தமாய் 
தெரியாமையால் அப்படிச் செய்து | அநேக கவுஏககோத்திரங்கள் உண் 
விட்டேன். அடி. யேன்மேல் ௮னுக் | டாயின. அக்கோத்திரத்தார்க ளெல் 
இரகம் வைக்கவேண்டும். அப்படிப் | லாம் * வெவ்வேறு பிரவரமுள்ள 
பட்ட புத்திரன் பிறக்கவேண்டாம். ! குலங்களில் விவாகஞ்செய்துகொள்ள 
சருவின் பலம் தப்பாதாகையால் என் வேண்டியவர்களா யிருக்கிருர்கள். 

ஏழாமத்தியாயம் மற்நிற்று. 
“2. 

  

* பிரவரம்--கோத்.இர,த்தலைவர் முறை, Os இவ்வொரு கோரத்திர்ித்சே 
பன்னு, சசல சோச்,இரங்களுக்கும் பொதுவான விதி என்றறிச்,



எட்டாம் அத்தியாயம் 

காசிராஜாக்களின் வெம் 
ri 

களும் மயித்திரேயரே | புரூரவசி 
னுடைய மூத்தகுமாரன் ஆயுவென்பவ 
னொருவனுண்டன்றோ ? அவன் ராகு 

வின் மகளைக் கலியாணஞ் செய்து 

நகுஷன், க்ஷத்திரவிருத்தன், ரம்பன், 
ரஜீ, அனேன௬, என்கிற குமார ரைவ 
ரைப் பெற்றான். அவருள் க்ஷத்திர 
விருத்தனுக்குச் சுஹோத்திரன் பிறக் 
தான். அந்தச் சுஹோத்திரனுக்கு 

காசன், இருச்சமதன் 
என்று மூவர் மக்கள் பிறந்தார்கள். 
கருச்சமதனுக்குச் சவுனகன் ஜனித் 
தான், ௮வன் கான்கு வருணங்களை 
யும் உண்டாக்கினான், காடியன் என் 
பவனுக்குக் காசராஜாவான காசே 
யன் உண்டானான். அவனுக்கு மகன் 
ராஷ்டிர னென்பவன். ராஷ்டிரனுக் 
குப் புத்திரன் தீர்க்கதப௬. அந்தத் 
தீர்க்க தபசுக்குத் தனுவர்தரி உதித் 
தார். அவர் சுவாதினமான .கரண 
களே பரங்களுடையவராய் மூன திரு 
ப்பாற்கடலி லுதித்தபோது எல்லாப் 
பிறப்புகளிலும் எல்லா ஞானமு 
மறிந்த ஸ்ரீம் ராராயணன் அவருக்கு, 

நீ காசிராஜ வமிசத்திற்பிறந்து எண் 
வகைப்பட்ட வைத்திய சாஸ்இரங்களை 
யும் நனருய்ச் செய்யக்கடவாய், யக்இ 
யத்தில் ௮விர்ப்பாகமும் புசக்கக் கட 
வாய்” என்று வரமளித்திருந்தார், 6 

தீத் தனுவந்தரியின் புத்திரன் கேது 
மான், கேதுமானுக்குப் பீமரதன். ௮வ 
னுக்குத் திவோதாசன், அவனுக்குப் 
பிரதர்த்தனன். அந்தப் பிரதர்த்தனன் 

பத்தாசிரேணிய வமிசத்தை நாசஞ் 

காசியன், 
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செய்தமையால் சகல சத்துருக்களைய 

நாசஞ்செய்தானென்௮ கொண்டு சத் 

துருஜித்து என்னும் பெயரை யடைந் 

தான். மேலும் அவன் பிதாவான 

திவோதாசன் ௮இக அன்பினால் அவ 

CH USF, TOM அழைத்து வந்தமை 

யாலே, வத்சன் என்னும் பெயரையும் 
அடைந்தான். அன்றியும், மிகவும் 

சத்தியவானாகையால் சத்தியத்துவச 

னென்ூற பெயரையும் பெற்றான். சூவ 

லய மெனனும் பெயர் பெற்ற குதிரை 

யொன்றை வைத்திருந்ததனால் குவல 

யாசுவ னென்கிற நாமதேயத்தையும் 

பொருந்தினான். அவனுக்கு அளர்க்க 

னென்டூற புத்திரனுண்டானான். ௮வ 

னப் பற்றியொரு சுலோகம் இக்கா 
லத்தும் வழங்குகின்றது. அதாவது 

அளாக்களைக்காட்டிலும் மற்றெவன் 

அறுபத்தாறாயிரம் வருஷகாலம் இப் 
பூமியை யாண்டான்”' என்பது. ௮க்த 
அளர்க்க னென்பவனுக்குச் சன்னதஇி 
யென்னு மகன் பிறந்தான். அவனுக் 
GF சுநீதன், அவனுக்குச் கேது, 

அவனுக்குத் தருமகேது என்பவன் 
பிறந்தான். அவனுக்குச் சத்தியகேது 
உண்டானான். அவனுடைய புதல்வன் 

விபு. அவனுடைய தனயன் ஸ்வவிபு, 
அவனுக்குச் ௬குமாரன். அவனுக் 

குத் திருஷ்டகேது. அவனுக்கு வித 

யோத்திரன். அவனுக்கு பார்க்கன், 
பார்க்கனுக்கு பார்க்கபூமி யென்ப 

வன, இவனிடத்தினின்றும் நான்கு 
வருணங்களு முண்டாயின, இவர்கள் 
தாம் காசிராஜாக்கள், 

எட்டாமத்தியாயம் மற்றிற்று, 

“நு



ஒன்பதாம் ௮.த்திமாமம் 

ரஜி சரித் திரம் 
ee eee oe 

ரஜி யென்பவனுடைய சந்ததியைச் | ஸ்திரங்களினலே ௮௬ர சேனைகளை 

சொல்லுகிறேன் கேளும், 

ள்ள ஜக்நூறுபுத்திரார் பிறந்தார்கள். 

இப்படியிருக்க, ஒருகால் தேவாசுரயுத் 

தம் கேர்ந்தபோ.௮, தேவரும் ௮௬ரரும் 

பிரமதேவனிடம்போய் “சுவாமி! இந்த 

யுத்தத்தில் யாருக்கு ஜயம் உண்டா | 

கும்” என்று கேட்டார்கள். அதற்கு 

அத்தேவன் 9 ழீ ஜிமகார ரஜன் ஆயுத 

மெடுத்துக்கொண்டு யார்பக்ஷத்திற் 

சேரச்து யுத்தஞ் செய்வானோ அவா 

களுக்கு ஜயமுண்டாகும்” என்று 

சொல்ல, அதுகேட்டு முந்தி அசுரா 

ரஜியினிடத்துக்கு வந்து எங்களுக்கு 

நீ யுத்தசகாயஞ் செய்யவேண்டும்” 

அதுகேட்டு 
ரஜியானவன் (ஓ ௮௬ரரே| நான் 

தேவதைகளை வென்ற பிறகு உங்க 

ளுக்கு இக்திரனாயிருக்க நீங்கள் ௪ம் 

மதிப்பட்டால் அப்படியே உங்கள் 

பக்ஷத்திற் சோ வேன்” என்றான். 

அதற்சூத் தயித்தியா அரசனே] ராவ் 

கள் காரியவசத்திற்கு ஒன்று சொல் 

லிப் பின்னொன்று செய்யமாட்டோம், 

எங்களுக்குப் பிரகலாதரே இந்திரனா 

பிருக்கவேண்டும், அதற்காகத்தான் 

“இந்த முயற்சி” என்று சொல்லிப் 

போய்விட்டார்கள். பின்பு அமரரும் 

வந்து தங்கட்குத் துணை செய்யவேண் 

என்ற கேட்டார்கள். 

டும் என்னு அ௮வ்வரசனை வேண்டிக் 

கொண்டார்கள். ௮வர்களோடும் ௮வ் 

வரசன் தன்னிஷ்டத்தை முன்சொ 

ன்னபடி. சொல்ல, அவர்கள் ஓத்துக் 

கொண்டார்கள். அதனால் ௮ம்மன்ன 
வன் தேவசைனியங்களைக் கூட்டிக் 

கொண்டு போர்செய்து, ௮கேக மகா 

ரஜிக்கு 

ஒப்பற்ற பலபராக்கிரம வீரியங்களு | தேவேந்திரன் 
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யெல்லாம் நரசஞ்செய்தான். பிறகு 
வந்து அ௮வ்வேந்தன் 

, பாதங்களில் விழ்ந்து 44ஓ மகாராஜ 

னே! ஆபத்திற் காத்ததனாலும் அன்ன 

மிட்டதனாலும் நீ எங்களுக்குப் பிதா 

வானாய்; இதனாலே சகல Caran 

களுக்கும் மிக மேலானவனுமானாய் 

கானே உனக்கு மகன்) மகன் தரிலோ 

காதிபதியா யிருப்பது பிதரவுக்குச் 

சிறப்பன்றோ ?'' என்று தித்து 
வேண்டி யுரைத்தான். இதைக்கேட்டு 

ரஜியானவன் நகைத்து இந்திரனே 

நல்லது அப்படியே யாகட்டும், பகை 

வனானாலும் இச்சகம்பே௫ிக் காலில் 

விழ்ந்து வேண்டிக்கொண்டானானால் 

அதனை மறுத்தல் கூடாதகாரியம், ஆத 

லால் ஒப்புக்கொண்டேன் போ” 

என்று சொல்லிவிட்டுத் தன் பட்ட 

ணம் போய்ச் சோந்தான். இந்திரன் 

சுகமா யாண்டுகொண் டி ருந்தான். 

சில காலத்துக்குப்பின் ரஜி லோ 

காந்தரஞ் சேர, அவன் கூமாரரை 

நரரத முனிவர் தாண்டிவிட்டார். ௮த 

னாலே அவர்கள் இந்திரனிடம் போய் 
| நீ எங்கள் பிதாவின் புத்தரனாகை 
யால் எங்களுக்கு ராச்சியத்திற் பங்கு 

கொடுக்கவேண்டும்'' என்னு கேட்டு, 

இந்திரன் அதற்கு இணங்காமையா 

லே ௮வனை வென்று தாங்கள் sa 

வதிகாரத்தைச் செலுத்தினார்கள், இவ் 

வாறு வெகுகாலங் கழிர்துபோகை 

யில் தேவராஜன் தன் குருவாகிய பீர 

கஸ்பதி பண்டை போய் (ஸ்வாமீ | 

அடியேன் இப்படி. ௮லைகிறேனே, 

அடியேன் திருப்தி யடையும்படி. இலர்
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தைப் பழத்தளவராடலும் புரோடாசங் 

கொடுக்கும்படி. செய்யவேண்டும்'” 

என்று பிரார்த்இிக்க, அந்தக் குரு ஓ 

அமரராஜனே ! முன்னமே நீயென் 
னைக் கேட்டிருப்பையாடில் இவ்வா 
பத்து உனக்கு கேரிடாதபடி, செய்த 
ருப்பேன். உன் விஷயத்தில் நான் 

செய்யக்கூடாதென்ன இருக்கறது ? 
பரர் சிறிது நாளுக்குள்ளேயே உன் 

ஐசுவரியம் உனக்கு. வரும்படி. செய் 
கிறேன்” என்று சொல்லி, இந்திரனுக் 
சூத் தேஜசு வளரவும் சத்துருக்களுக் 
குப் புத்திமயவ்கவும் ஒரு அபிசார 

் ஓமஞ்செய்தார். அதனால் ரஜியின் 
மக்களெல்லாம் புத்தி மபங்இப் பிராம 

ணத்துவேஷ முண்டானவர்களாரகவும் 
வாணாச்சிரம தருமங்களை யிழந்தவரக 
ளாகவு மாக வேதத்இற்குப் புறமானார் 

கள். இப்படியானதனால் அவர்களை 
இந்திரன் ஐயித்துப் புரேகிதருடைய 

ஹோம பலத்தினாலே மகாதேஜகள்ள 

  
| 

| 
| 
| 
| 

! 

வப் மறுபடியும் சொர்க்கராச்சியத் 

தை யாண்டுவந்தான். 

இக்தப்படி, இந்திரன் மறுபடியுஞ் 

சொர்க்கம் பெற்ற சரித்திரத்தைக் 

கேட்பவனுக்கு ஸ்தானப் பிரம்சமும் 

அராத்துமாவா யிருத்தலு முண்டாவ 

இல்லை. ஆயுவின் சூமாரனான ரம்பனுக் 

Gt சந்தநிபில்லை,  கூஷத்திர விருத்த 
னுடைய சந்ததி கேளும். க்ஷத்திர 

விருத்தனுடைய மகன் *பிரதிக்ஷத்தர 

னென்பவ ஸிருந்தான். அவன் புத் 

தரன் சஞ்சயன். அவன் புத்திரன் 

ஜயன். அவன் மகன் விஜயன்... ௮வ 

னுக்குக் கிருதன் பிறந்தான். அவனு 

க்கு. ஹரியதனன். ௮வன் தனயன் 
சகதேவன். அவனுக்கு அதீனன். ௮வ 

னுகீசூ ஜயத்ஸேகன். அவனுக்குச் ௪ம் 

கருதி, அவன் குமாரன் க்ஷத்திரதரு 

மன். இவர்கள்தாம் க்ஷத்திரவிருத்த 

னுடைய வமிசத்திற் பிறந்தவர்கள். 

ஒன்பதாமத்தியாயம் மதிறிற்று, 

- 

பத்தாம் அதீதியாமம் 
சகது 

யயாதகிமகா ராஜனுடைய சரித்திரம் 
a 

மபித்திரேயரே ! ஈக ஷ வமிசஞ் , மகளாகிய சருமிஷ்டையையு மணந் 

சொல்லுகிறேன். நகுஷ மகாராஜ | தனன். இங்கு வமிசத்தைப் பற்றிய 

னுக்கு யத, யயாதி, சம்யாதி, ஆயாதி, | சலோகமொன்றுண்டு. அதாவது, 

வியாதி, இர, என்று அறுவர் புதல் 

வர் தோன்றினர். அவர் யாவரும் 

.மிகூந்த வலிமையும் விரமுமுடையவர். 

௮வருள் யதியென்போன் இராசசி 

யத்தை விரும்பினானில்லை. ஆதலின் 

யயாதி யென்பவன் பூமி யாளப்பெற் 

றனன். அவன் சுக்கிரன் மகளாகிய 

தேவயானியையும் விருஷபருவாவின் 

(தேவயானி யது அுர்வசு என்னு மக் 

களையும், சருமிஷ்டை துருகயு ௮னு 

பூரூ என்னு மக்களையும் பெற்றனா” 

என்பதேயாம். 

அவ்வரசன் சர்மிஷ்டையினிடத்த 

அன்புகூர்ந்திருந்ததை தேவயானி தன் 

. தந்தைக்கூத் தெரிவிக்க, அந்தச் சுக்இ 
  

* முர்இச் சொன்ன் வமிசம் பிராமணாசா... முடையவரைப் பற்றினது. இதுவோ 

S355 க்கத் இிரியவமிசம் என்ற்றிர்து கொள்க.
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அவ்வரசனுக்கு ஜூயை 

சாபமிட்டார். 

ராசாரியா் 
யடையும்படியாகச் 

௮துகேட்டு ௮ம் மன்னவன் தனக்கு 

அகாலத்தில் மூப்பு கேரிடும்படிச் 

செய்ததனால் மனவருத்தமுற்று அவர் 

பாதங்களில் விழ்ந்து வேண்டிக் 

கொண்டான், அதனால் அவர் மனமி 
ரவ்க; மூப்பை ஒருவர்க்கூக் கொடுத்து 

அவருடைய யவ்வனத்தைக் கைக் 

அவ்வரசனுக்கு 

அ௮னுக்கிரகஞ் செய்தார். பின்பு ௮ம் 

மகாராஜன் தன் மூத்த சூமாரனான 

ய துவை கோக்கு, பிள்ளாய் ! உண் 

கொள்ளும்படியாக 

மாதாமஹனுடைய சாபத்தினால் என 

66 Carag இம்மூப்பை அவரனுக்கிர 

கத்தின்படியே உணக்குக் கொடுத்து 

உன் பருவத்தைக் கைக்கொண்டு 

இன்னுமோ ராயிர வருவூகாலம் உலக 

வின்பங்களை யனுபவிக்க விரும்புகின் 

G parr. 

வின்பங்களில் திருப்தியுண்டா யிருக்க 

எனக்கு இப்போது உலக 

வில்லை, ஆதலால் நீ யென் பேச்சுக்கு 

இணங்கவேண்டும்” என்றுரைத்தான். 

அதற்கு ௮ந்த யது அங்கீகாரப்பட 

வில்லை, அதுபற்றிப் பிதா (உன் சந் 

தீதி இராச்சிய மிழந்திருக்கக் கடவது” 

என்று சபித்தான். பிறகு துரவசு, 

அருகயு, அனு என்கிற குமாரர்களை 

பூம் இப்படியே தன் மூப்பை வாவ்டக் 

கொண்டு யவ்வனத்தைக் கொடுக்கும் 
படி. முறையே வேண்டினான். அவர் 

களும் அங்கீகரியாமற் போனதனால் 

அப்புறம் 
சர்மிஷ்டையின் வயிற்றிற் பிறந்த தன் 

கடைசிக் குமாரனான பூருவையும் இப் 

படியே வேண்டிஞன். அப் பூரூவான 

அவர்களையும் சபித்தான். 

வன் இப்பேச்சுக்கு வெகு வணக்க 
. மாயும் மேன்மையாயு மிணங்கி (என் 

தந்தாய்| இது எனக்கு மகா பிரசார 
தம். அப்படியே யாகட்டும்”” என்று 
பிதாவின் ஜரையைக் கைக்கொண்டு, 

ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணம் [நாலா 

தன் யவ்வனத்தைக் கொடுத்தான், 

அதைப்பெற்று அந்த மடபதி தரும 

விரோதமின்றித் தக்க காலங்களில் 

தனகீகு இஷ்டமானபடி. சகல போ. 
கங்களையும் அனுபவித்துக் கொண்டு 

செங்கோலையுஞ் செவ்வையாய்ச் 

செலுத்தி வந்தான். ௮வன் வி௬வா௫ 

யென்கிற அ௮ப்சரசோடும் தேவயானி 

யோடும் அனுபவித்துக் காமங்களின் 

முடிவை அ௮அடைவேனென்று எண் 

ons தனர்தோறும் அ௮தேமனதா 

யிருந்தான். காஞக்ளுசாள் அனுபவத் 

இனால் காமங்கள் மிக இனியவைகளா 
கவே அவனுக்குத் தோன்றின ஆக 

லால் இப்பாடல்களைப் பாடினான். 

கரமமானது காமபோகத்தினாலே 

ஒரு போதும் அடங்குகிறதஇில்லை. மற் 

தென்ன வாகிறதென்ருல் அவிகளைச் 

சொரியச் சொரிய அக்கினி வளர்வது 

இப் 
பூமியிலுள்ள சகல தானியங்களும் 

பொன் முதலான இறந்த பொருள் 

Sond குதிரை முதலிய பசுக்களும் 

அழகிய பெண்டிர்களும் ஒருவனு 

டைய ஆசைக்குப் போதாம லிருக் 

போல் வளர்ந்தே வருகின்றது. 

இன்றன. 

நிறைவேற்ற முயல்வது கூடாத காரி 

ஆன அபற்றி அதனை யொழித் 
தலே வேண்டும். சகல பூதங்களிலும் 

விருப்பும் வெறுப்புமாகெ கருத்தை 

வையாரமல் சமமான தோற்றமுள்ள 

வனை புருடனுக்கு எத்திசையிலும் 

சுகமே தோன்றும்) புத்தியினருக்கு 

உடையவன் 

ஆதலின் ௮வ்வாசையை 

4/0 

விடக் கூடாததரயும் 

தளாந்தாலும் தளராததாயு மிருக 

கின்ற ஆசையை விட்டால் ௬கமடை 

யலாம். மனிதன் மூப்பினால் மெலிந்து 

போக அவனுடைய மயிர்களும் பற் 

உயி 

ராசை பொருளாசை என்னு மின் 

களும் உதிர்ந்து போகின்றன.



மம்சம்] 

- விரண்டுமோ ஒருபோ தம் மெலிவது 

மில்லை; இளைப்பது மில்லை. இதோ 

திருஷ்டாந்தம், ஓராயிர வருஷகாலம் 
போகானுபவஞ் செய்துவந்த எனக்கு 

ஆசை இஞ்சித்து மொழியாமல் 

வளர்ச். துகொண்டே வந்ததன்றோ 2 

கார்த்த வீரியார்ச் 

[த 

ஆதலால் கான் இனி இவ்வவாவென் | 

ணும் பிசாசத்தை விட்டு ஒழிந்து, மன 

தைப் பரப்பிரமத்தினிடத்திற் செலுத் 

இத் தொந்தங்களும் மமதையுநீல்கெெவ 

னாய், மிருகங்களோடு திரிக்துகொண் 

டி.ருக்கக் கடவேன்” என்றிப்படிச் 
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ReSssa@e, ௮வ் யயாதி மகா 

ராஜன் பூருவின் யவ்வனத்தை யவ 

னுக்குக் கொடுத்துத் தன் மூப்பைத் 

தான் பெற்றுக்கொண்டு, தென்கஇுிழக் 

கில் தர்வசுவையும், மேற்கில் அருஇியு 

வையும், தெற்கில் ய துவையும் இற்றர௪ 

ரரக்ச் சகல பூமண்டலத்துக்கும் 

அப் பூரூவை அதிபதியாக வைத்து 

ரரச்சிய பட்டாபிஷேகஞ் செய்து 

தான் தவஞ் செய்யும்பொருட்டு 

வனத்திற்குச் சென்ருன். 

பத்தாமத்தியாயம் மற்றிற்று. 

டட அம 

பதினோரும் அத்தியாயம் 

கார்த்த வீரியார்ச்சுனன் சரித்திரம் 
nee 

இனி யயாதிமகாராஜாவின் மூத்த 
குமாரனான யதவின்கசூலமுறை சொல் 

HEC psa கேளும்: ௮ச்த வமிசத் 

தில் சகல லோகங்களுக்கு மிருப்பிட 

மாய் மனிதர், இத்தர், கந்திருவர், 

இயக்கர், இராக்கதர், குகியகர், கம் 

புருஷா, அ௮ப்சரசுக்கள், நாகர், Man 

கர், தயித்தியர், தானவர், ஆதித்திய, 

உருத்திரர், வசுக்கள், அசுவினிகள், 

மருத்துக்கள், தேவரிஷிகள் ஆய 

இவர்களினாலும், மோக்ஷம் 

முயன்றவர்க ளாலும், 

காமங்களை 

பெற 

தருமார்த்த 
விரும்பியவர்களா லும், 

தங்க டங்க ளிஷ்ட இத்தியின் பொரு 

ட்டுத் துதிக்கப்பட்டவராய் ஆதஇிமத்தி 

யாந்த ரகிதராய் அளவிடக்கூடாத 

மகத்துவமுள்ளவரான ஸ்ரீ மகா விஷ் 

ணுபகவான் லோகானுக்கிரக காரண 

மான திருவிளையாட்டுக் கேற்ற ஓர் 

திவ்வியமங்கள விக்கிரகத்தோடு ௮வ 

தரித்தருளினார். 
33 

] 
| 

இவ்விடத்தில் ஒரு ணலோகம் வழவ் 

கும்? அதாவது, *:யதுவின் வமிசத் 

தை ஒருவன் கேட்பதனாலே சகல 
பாவங்களி னின்றும் விடுபடுவான் 7 

ஏனெனில் ௮இல் பரப்பிரமமானது 
ஸ்ரீ கிருஷ்ண னென்னுச் திருசாமத்தி 

னால் விளங்கெ மனுஷிய ரூபியாக 

அவதரித்த தன்றோ?” 
அந்த யதுவுக்கு சகஸ்ரஜித்த, குரோ 

ஷ்டு, ஈகளன், ஈகுஷன் என்ற நான்கு 

குமாரர்: உண்டானார்கள். அவருள் 

சஹஸ்ரஜித்தின் மகன் சதஜித்து, ௮வ 

னுக்கு ஹைஹயன், ஹேஹயன், 
வேணுஹயன் என்று மூவர் மக்க 
ளுண்டானார்கள். ௮ந்த ஹைஹய 

னுடைய மகன் தருமனென்பவன். 

அவனுக்குத் தருமகேத்தூன். அவ 

னுக்குக் குந்தி. ஞூச்இிக்குச் சஹஸ்ர 
ஜித்து, அவண் மகன் மூலஷ்மான். 

அவன் மாரடூஷ்மதி யென்குிற பட் 

டணமொன் அுண்டாக்கினான். அவன் 

என்பதாம்.
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னுக்குத் தனகன். அத் தனகனுக்குக் 

இருதவிரியன், கஇருதாக்கினி, கிருத 

தருமன், இருதவுஜ என்னு கால்வா் 

புத்திரர் பிறந்தார்கள். அந்தக் இருத 

விரியனுடைய குமாரன் அர்ச்சுன 

னென்பவன். அவன் ஸ்ரீமந் நாரா 

யணாமிசமாய் அத்திரிகுமாரராய் விள 

_ கீகாகின்ற தத்தாத்திரேய மகாமுனி 

வரை யாராதித்து, அவருடைய அனுக் 

இரகத்தினாலே அதருமத்திற் புகாமை 

யும், ஸ்வதருமத்திற் பற்றுண்மையும், 

ஆயிரவ்கைக ளுடைமையும், யத்தத்தில் 

வெற்றியும், பூமியைத் தருமத்தினாற் 
காத்தலும், சத்துருச்களினால் Da 

மானப்படாமையும் சகல லோகங்க 

ena கொண்டாடும்படியான மகார 

புருஷனால் மரணமுமான இவ்வரங்க 

ளைப் பெற்றான். அதனால் சகல இவுக 

சோரடுங் கூடின பூமண்டலமெல்லாரம் 

பரிபாலனஞ் செய்து, பதினாயிரம் 

வேள்விகளையு மியற்றினன். ௮வன் 

விஷயமான சுலோகம் இக்காலத் 

Bb a page pss Caen: “ares 

ராஜாக்களும் யாகங்களினாலும் தான 

ங்களினாலும் தவங்களினைுலும் வணக்க 

முதலிய சற்குணங்களினாலும் சாஸ்தி 

ரக் கேள்விகளினாலும் கார்த்தவிரி 

யார்ச்சுனனை யொவ்வார்கள், 

னுடைய ராச்சியத்தில் 

அவனது நரமத்தைச் சங்கீர்த்தனம் 

பண்ணுகறவனுக்கு இழந்த பொருள் 

கைகூடும் *” என்று ஹரிவமிசா இதகளி 

லே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இப் 

படி. எண்பத்தையாயிரம் வருஷகாலம் | 

ஆரோக்கியம் செல்வம் பலம் பராக்இ 

சமம் இவைகளில் யரதொரு சூறைவு 

ஒருவனும் 
பொருளிழந்ததில்லை இக்காலத்திலும் 

ட ணிமுகலான நூறு குமாரர் 

தார்கள். அதனாலே அந்தக் குலத் 

் ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணம் 

குமாரன் பத்திரசிரேணியன், அவ | மில்லாதவனாய்ச் செங்கோல் செலு 

தீதி வந்தான். 

ஒருகாலத்தில் அர்தக் கார்த்தவிரி 

LITT FECT OH CHOOT LIT PHY savas 

இரீடை செய்துகொண்டு மதுபானத் 

தினால் மதித்திருக்கையில், சகல தேவ 
தயித்திய கந்தாவா முதலானாரை 

வென்றதனாற் செருக் கடைந்திரா 

நின்ற ராவணன் இக்குவிஜய யாத்த 

ரையாய் அங்கும் வரக்கண்டு, 

வைப்போலே எளிதிலே அவனைப் 
பிடித்துக் கட்டிக் கொண்டு போய் 

Lor 

மா௫ஷ்மதி யென்கிற தன் பட்டணத் 
| தில் ஓர் மூலையிழ் போட்டிருந்தான், 

௮ம் மன்னவனை அவனிஷ்டப்படியே 
ஸ்ரீமந் நரரரயண வமிசத்தினைு லவ 
தரித்த பரசுராமர் எண்பத்தையாயிரம் 

- வருஷத்தின் முடிவில் சங்கரித்தருளி 

னார். அவனுக்கு நூறு பிள்ளைக 
ளுண்டு. அவர்களில் சூரன், சூர 
சேனன், விருஷசேனன், । மத, ஜயத் 
அவசன் என்பவர்கள் முக்கியமான 
ஐவர். அவர்களுக் சூள்ளே ஜயத் 
அவச னென்பவனுக்சூத் தாளசங்கன் 
என்பவன் பிறக்தான். அவனுக்கு ௮ப் 
பெயரே கொண்ட நூறு மக்க ளிருக் 

தார்கள், அவர்களுக்கு மூத்தவன் 
வீ திஹோத்திரன். இரண்டரவான் 
பரதன். அந்தப் பரதனுக்கு விருஷன். 
விருஷனுக்கு மது. அவனுக்கு விருஷ் 

உத் 
தார்கீகு விருஷ்ணிகள் என்றும் மது 

வென்பவனைப்பற்றி 
௮ம் பெயர் விளங்கிற்று, 

பற்றி அவர்களுக்கு யாதவர் என்ற 
பெயரும் வழங்இற்று. 

மதுக்கள் என் 

ய துவைப் 

பதினோறமத்தியாயம் ழற்றிற்று. 

ழி



பன்னீரண்டாம் அத்தியாமம் : 

ஜயாமகன் சரித்திரம் 

யாதவின் பு.ததரனான குரோஷ்டு | பிள்ளைக்காக வேறு கலியாணஞ் 
என்பவனுக்குத் துவஜினீவான் என் | செய்ய மனமுடையவனா யிருந்தும் 
இற புத்திரன் உண்டானான். ௮வனுக் | அவளுக்கு அஞ்சி அப்படி சீசெய்யாம 
குச் சுவாதி, அவனுக்கு ருசங்ளு, | லிருந்து விட்டான், ' அவனொருகால் 
ருசக்குவுக்குச் சித்திராதன். அவனுக் | மிகுக்த ரதகஜ துரக பதாதஇகளோடு 
குச் சசபிந்து. அவன் சகரம் ரசம் கூடிப் பயங்கரமா யிருக்கிற ஒரு மகா 
மணி கட்கம் சருமம் கொடி. நிதி | யுத்தத்திற் புகுக்து சத்துருக்களை யெல் 
என்னு மேழு அப்பிராணிகளும், | லாஞ் ஜயித்தான். அப்போது அப் 
மனைவி புரோகிதன் சேனாபதி ரத | பகைஞர் தம்முடைய பந்துக்களையும் 
காரன் காலாள் குதிரை யானை என்னு பொருள்களையும் விட்டு ஓட, ௮வ் 
ள் ron senior Ga பதினான்கு கொரு சக்தாமான Sag ae 
ரத்தினங்களை யுடையவஞனாய்ச் சக்கர | கண் கலசகமுற்று (என்னைக் .காப் 
வர்த்தியா யிருந்தான். அவனுக்கு | பாற்ற வேண்டும், தந்தையே! தாயே! 
லக்ஷம் ப.த்தினிகளும் பத்துலக்ஷம் | aia பிறந்தவனே I wore AGH 
பிள்ளைகளு முண்டு, அவர்களுக்குள் கொண்டு இசைகளைப் பார்த்துப் 

) 

| | 
| 
| 
| 

ளே பிருது௫ரவன், பிருதுகாரமா, |) பார்த்துக் கூவி நடுக்கமுற்றிருக்கக் 
Gar gS, பிருதயசன், பிருதுஜ ! கண்டு, அந்தப் பெண்மணியினிடத் 
யன், பிருதுதானன் என்கிற அறு | துக் காதலுற்றவனாய்ச் இர்திக்கலாயி 
வார முகஇியமானவர்கள். அவருள் | னான். *₹மலடியின் புருஷனாப்ப் பிள்ளை 
பிருதுகீர்த்தியின் மகன் பிரு ததமன். | iets gee எனக்குத் தெய்வ 
அவனுக்கு உசனன். அவன் நூறு | மிப்பெண்கள் நாயகத்தைப் பிள்ளைக் 
௮௬வமேத யாகங்கள் செய்தான். காக அளித்தது? ஆதலின் இவளை விவர 
அவனுக்குச் சதபு என்னு மகன் கஞ்செய்து கொள்வேன்) ஒருவேளை 
பிறந்தான். அவனுக்கு ருக்குமக | சயிப்பியை கோபிப்பாளோ என்ன 
வசன். அவனுக்குப் பராவிருத்து. । மோ? அதற்காக இக் கன்னியா ரத்தி 
அந்தப் பராவிருத்துக்கு ருக்குமேஷ-, | னத்தைக் கொண்டுபோய்ச் சந்ததிக் 
பிரு தருக்குமன், ஜ்யாமகன், பலிதன், ! காக அவளிடத்தில் உத்தரவு பெற்றுக் 
ஹரிதன் என்கற ஐவர் பிறந்தார்கள். கொண்டாயினும் இவளைக் கலியர் 
அந்த ஜ்யாமகனைப்பற்றி ஒரு. சலோ ணஞ்செய்து கொள்வேன்” என்௮ 
கம் உண்டு: என்னவென்றுல் பெண் சிந்தித்து, அப் பெண்ணைத் தன்தேரில் 
டாட்டிக்கு வசப்பட்டவர்கள் யாரா | ஏற்றிக்கொண்டு தன் பட்டணத்துக் 
ருண்டோ அல்லது உண்டாவார்க : குப் போனான். அப்போது ௮ரசன் 
ளோ அவர்கள் யாவருக்கும் சயிப்பி | ஜயசாலியாய் வருவதைக் கேட்டு 
'யையின் கணவனான ஜ்யாமகனே மே அவன் மனைவியான சயிப்பியை சகல் 
லானவன்.”' அவனுடைய பத்தினி | மான பரிஜனங்கள் சேவகர் பட்ட 
யார்ன சயிப்பி யென்பவள் பிள்ளை | ணத்தார் முதலானவர்களோடு sa 
பெறாம லிருந்ததனாலே அவ்வரசன் | னைப் பார்க்கும்பொருட்டு அரண்மனை
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வாசலில் வந்து நின்று, தேரின்மேல் 

அரசனது இடப்பக்கத்திலிருக்த WS 

கன்னிகையைப் பார்த்துக் கொஞ்சம் 
கோபத்தின லுதடுதுடிக்க அரசனை 

நோக்க ::ஓ சபல சித்தமுடையவனே! 

தேரின்மேல் எவளை யேற்றிக்கொண்டு 

வந்தாய்?” என்றாள். இதைக் கேட்ட 

வுடனே அரசன் மிகவும் பயமுற்றவ 

னாப்ப் பின்வார்த்தை யொன்றும் 

யோ௫ியாமல் :(இவள் என் மரு 

மகள்”” என்றுன். அதற்கு அவள் 

அரசனே | நான் பிள்ளைபெறவில்லை, 

“உனக்கு வேறொரு பெண்டாட்டியு 

மில்லை, இப்படி. யிருக்க எந்தப் புத்திர 

னுக்கு இவளைக் கலியாணஞ் செய் 

யப்போகனெருய்"” என்றாள். அரசன் 

அவளுடைய கோபத்தினாற் கலங்கின 

- வார்த்தையினாலே விவேகத்தையும் தயி 

ரியத்தையு மிழந்து, முன்னுரைத்த 
பொருந்தாமொழிக்குப் பரிகாரமாய் 

மனைவியை நோக்கி என் பிராண 

நாயகி | இனி உனக்குப் பிறக்கப்போ 

கிற மகனுக்கு மனைவியாகவே இவளைக் 

கொண்டு வந்தேன்'' என்முன். ௮து 

கேட்டுச் சயிப்பியை புன்னகை 

கொண்டவளாய் (நல்லது அப்படி. 

யே யாகமட்டும்'' என்று ஓத்துக் 

கொண்டாள். 

Gory அரசனை யிட்டுக்கொண்டு 

அந்தப்புரத்திற் பிரமீவசித்தாள். இப் 

படி. சிலகாலஞ் சென்ற பிறகு அந்தச் 

சயிப்பியை வய.து முதிர்ந்தவளா யிருக் 

தம் ௮திசுத்தமான லக்கனம், ஓரை, 

திரேக்காணம், நவாம்சம் முதலான 

அவயவங்களை யுடைத்தான காலத்தி 

லே புத்திர வுற்பத்தியைப் பற்றி அர 
சன் சொல்லியிருந்த வாக்கின் குணத் 
தினாலே .கருப்பமடைந்து, காலத்திற் 
குமாரனையும் பெற்றாள். ௮ந்தக் குமார 

  

  

னுக்கு விதரப்பன் என்கிற பெயரைப் 
பிதா கொடுத்தான். பிறகு முன் 

கொண்டுவந்த கன்னிகையையே ௮க் 

குமாரனுக்கு விவாகஞ் செய்வித் 

தான். அவளுக்கு ஸ்நுஷை என்பதே 

பெயராயிற்று, அந்த விதர்ப்பராஜ 

னும் அவளிடத்திலே இருதன், கைச 

கன் என்னு மிரு கூமாரரைப்பெற்றுப் 

பின்பு ரோமபாத னென்பவனையும் 

அரத ரோமபாத மகா 

நாரதமகாமுனிவ ரிடத்தில் 
ஞானத்தைப் பெற்றான். அந்த ரோம 
பாதனுக்கு மகன் பப்புரு, பப்புருவுக் 

குத் திருதி, திருதிக்கு waco, 

கைசிகனுக்குச் சேதி, அவனுடைய 

சந்ததியிற் பிறந்தவர்கள் சைத்தியா் 

என்னப்படுவார்கள். 

பெ ற்முன். 

ராஜன் 

முன்சொன்ன ஸ்நுஷையின் புத்திர 

னான கிருத னென்பவனுக்குக் குந்தி 

யென்பவன் பிறந்தான். குக்திக்குத் 

திருஷ்டி. திருஷ்டிக்கு விதிருதி. விதி 
ருதிக்குத் தச௪ரர்கன். அவனுக்கு 

வியோமன். அவனுக்கு நீமுதன், ௮வ 

னுக்கு விகிருதி. அவனுக்குப் பீம 

ரதன். அவனுக்கு நவரதன். அவனுக் 

குத் தசரதன். அவனுக்குச் சகுனி, 

அவன் மகன் கரம்பி, காம்பி மகன் 

தேவராதன். அவன் குமாரன் தேவ 

சஷத்தின். அவனுக்குப் புத்திரன் 

மது. மதுவுக்குக் குருவமிசன். குரு 

வமிசனுக்கு அனு. அனுவுக்குப் புரு 
ஹோத்திரன். அவலுக்கு ௮ம்சன், 
அவனுக்குச் சத்துவதன், அந்தச் சத் 

துவதனைப் பற்றித்தான் இனிச் சொல் 

லப்படும் ராசரக்களுக்குச் சாத்துவ 

தர் என்ற நாமதேய முண்டாயிற்று, 

இவ்வாறிந்த ஜ்யாமகனுடைய சந்தஇ 
யைச் சிரத்தையோடு கேட்டுற புரு 
ஷன் பாவந்தீர்ந்தவனாவான். 

பள்னிரண்டாமத்தியாயம் ழற்றிற்று, 

ட. ட் அவி
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மபித்திரேயரே | முன் 
சொன்ன சத்துவதனுக்கு பஜனன், 
பஜமானன;  திவியன், அந்தகன், 
தேவாபிருதன், மகாபோஜன், விரு 
ஷ்ணி என்கிற. புத்திரர் பிறந்தார் 
கள், அவருள் பஜமானனுக்கு நிமி, 
இருகணன், விருஷ்ணி என மூவர் 

ஒருத்தி வயிற்றிலும், சதஜித்து, 
சகஸ்ரஜித்து, அயுதஜித்து என்பவர் 

கள் மற்றொருத்தி வயிற்றிலு முண் 
டானார்கள். அந்தத் தேவபிருத னென் 
பவனுக்குப் பப்புரு வென்பவன் 
மனிதர்களிற் சிறந்தவ னென்றும், 
தேவாபிருதன் -தேவர்களுக் கொப் 
பானவ ஸனென்றும் அரத்திலிருக்து 
கேள்விப் படுகன்றபடியே சமீபத் 
திலே போனபோதும் சரியாயப்க் 
காண்கிறோம். பப்புருவினுலும் தேவா 
பிருதனாலும் உபதே௫க்கப்பட்ட வழி 
யினால் எழுபத்து நாலாயிரம் பேர் 
மோக்ஷத்தை யடைந்தார்கள். ஆத 

லின் இவர்கள் மகாசிரேஷ்ட ரெனப் 
பட்டனர். 

கேளும் 

மகாபோஜன் என்ற 
வன் அதிதருமவான். அவன் வமிசத் 

திற் பிறந்தவர்கள் வோஜா் என்றும் 
மிருத்திகாவாமென்று சொல்லப்பட்ட 
பட்டணத்தில் வாசஞ்செய்ததனால் 
மார்த்திகாவார் என்றும் சொல்லப்படு 
வார்கள். விருஷ்ணிக்குச் சுமித்திர 

னென்றும் யுதாஜித்தென்றும் இருவர் 

குமார ருதித்தனர். சுமித்திரனுக்கு 
அனமித்திரன், ௮னமித்திரனுக்கு நிக் 
கனன், நிக்னெலுக்குப் பிரசேனலும் 

சத்திராஜித்து முண்டானார்கள். ௮ந்தச் 

சத்திராஜித்து என்பவனுக்குச் சூரிய 

பகவான் மித்திரனாயிருந்தார். ஒரு 

  

  

கரையிலிருக்துகொண்டு வெகு பத்தி 

யோடு சூரியபகவானைத் அதித்தான். 

அந்தச் சூரியபகவானும் அவனுடைய 

ஸ்தோத்திரத்திற்கு மெச்சி, அவனுக்கு 

எதிரில் வந்து தோன்றினார். இப்படி. : 

யென் நறியக்கூடாத வடிவுடைய 

ராய்ச் ஈத்த தேஜோமயமாய் விளங் 

காநின்ற அவ்வாதித்தியனை நோக்கி, 

அந்தச் சக்திராஜித்து 
உம்மை வானத்தில் நெருப்புக் கட்டி 

போலக் காண்கின்றேனன்றோ? ௮ப் 

படிதான் இப்போதும் உம்மைப் 

பார்க்கின்றேனே யல்லது வேறில்லை, 

ஆதலால் நீர் என்னிடத்தில் ௮னுக்கர 
கஞ் செய்ததின் பயனொன்றுமில்லை 

யே?” என்று சொன்னான். அதுகே 

ட்டு ௮ந்த ரவிபகவான் தன் கழுத்திலி 
ருந்த ஸ்யமந்தகமென்கிற ரத்தினத்தை 

கழற்றி ஒரு மறைவிடத்தில் வைக்க, 

பின்பு ௮ந்தச் சத்திராஜித்துக் கொஞ் 

சம் சிவந்து பிரகாசிக்கிற குறுகிய 

தேகமும் பூனைக்கண்போலே கொஞ் 

சம் கண்களுமு 

டைய சூரியனைப் பார்த்துச் சாஷ் 

டாங்கமாய்த தெண்டமிட்டுத் துஇத்து 

நினருன். அப்போது சூரியன் ௮வ 

னைப் பார்த்து “ge சத்திராஜிதனே | 
உனக்கு வேண்டும் வரத்தைக் கேள், 

தருவேன்”' என்றான். அதற்கு அந்த 
யாதவன் அந்த ஸ்யமந்தக மணியைத் 
தரும்படிக் கேட்டான். அத்னகர 
னும் ௮ந்த மணியை அவனுக்குக் 

கொடுத்துத் தன் marshes 

போனான், | 

பகவானே | 

பொன்னிறமான 

பின்பு சத்திராஜிதன் ௮ந்தத் இவ்விய 
காலத்தில் ௮ர்தச் சத்திரர்ஜித்து கடம் | ரத்தினத்தைத் தரித்ததனாலே சூரியனைப்
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போலவே நாற்புறங்களையும் காந்தி 

களினாலே விளககிக்கொண்டு துவா 

சகர ஈகரத்திற்கு வருகையில்; அந்தத் 

துவாரகையி லிருக்கிறவாகள் ஆதிபுரு 

ஷனயும் புருஷோத்தமனாயும் பூபார 
நீக்குதற்காக மனுஷ்யாவதாரஞ் செய் 

தருளியிருக்கிற பகவானான கண்ணன் 

சன்னிதியிற் சென்று, “sari! தேவ 

ரீரைச் சேவிக்கச் சூரியபகவான் வரு 

கிருரபோ லிருக்கறத'' என்று விண் 

ணப்பஞ் செய்தார்கள். அதுகேட் 

டுச் ௬வாமியானவர் வருகிறவன் 

சூரியனன்று, நம்முடைய சத்திராஜி 

தன், சூரியனாலே கொடுக்கப்பட்ட 

இமந்தகமென்னு மணியைத் தரித்துக் 

ஆதலின் 

என்று 

கொண்டு வருகின்றான், 

அ௮ச்சமின்றிப் பாருங்கள்” 

அருளிச் செய்ததைக் கேட்டு, அப்படி. 

அவர்களெல்லாம் பார்த்திருக்தார்கள். 

அந்தச் சத்திராஜிதன் துவாரகைக்கு 

வந்து அந்தச் சிறப்பான ரத்தினத் 

தைத் தன் மாளிகையிலே வைத்தான். 

அர்த மணியோ சாளொன்றுக்கு எட் 

டுப்பாரம் பொன்னை யுண்டாக்கத் தக் 

கத மேலும் அதன் மகிமையினாலே 

இராச்சியத்தில் வியாதி, மழையின் 
மை, நெருப்பு, பாம்பு முதலானவை 

களினின்னும் பயம், கருப்பு முதலான 

வைகள் உண்டாவதில்லை. ஸ்ரீகிருஷ்ண 

பகவானோ இந்த வுத்தமமான வஸ்து 

உண்ன மகாராஜனுக்குத் தகுச் 

தீது” என்று திருவுள்ளம்பற்றி யிருச் 

தார். ஆயினும் குலத்தில் பேதமுண் 

டாகக்கூடா தென்பதுபற்றித் தாம் 

சக்திமானாயிருர் தும் அதைக் கவராமற் 

சம்மா எருந்தருளி யிருந்தார். அந்தச் 

'சத்திராஜித்தும் *ஒருவேளை கண்ணன் 

இதை நம்மைக் கேட்பார்” என்று 

நினைத்து ௮ம்மணியைத் தன் சகோ 

தரனான. பிரசேனனுக்குக் கொடுத்து 

விட்டான், : அந்தப் பிரசேனனோ; 
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இ. மகா பரிசுத்தனாலே தரிக்கப்பட் 

டால் பொன்னை யுண்டாக்கும், Hrs 

தீனாலே 
னுக்கே தீங்கை வருவிக்கும்” என் 

பதை யறியாதவனாய் அந்த ரத்தினத் 

தைத் தன் கழுத்தில் தரித்துக்கொண்டு 

குதிரையேறி வேட்டைக்காகக் கரட் 

தரிக்கப்பட்டால் தரித்தவ 

டி.ற்சென்௮, அங்கே வேட்டையில் 
ஒரு சிங்கத்தினுற் ஞூதிரையோடு 

கூடக் கொல்லப்பட்டான். ௮சூவய் 

கம் ௮வ்விரத்தினத்தை வாயினாற் கவ் 

விக்கொண்டு போகையில் கரடி. ராஜ 

னை ஜாம்பவான் ௮ச் சிங்கத்தைக் 

கொன்று அவ்விரத்தினத்தை யெடுத் 

அக்கொண்டு தனது. குகைக்குச் 

சென்று, சுகுமாரன் என்கிற தன் மக 

னுக்கு விளையாட்டுக் கருவியாக்கஇ 

வைத்தார். இப்படியிருக்க காட்டுக் 

குப்போன பிரசேனன் வராம லிருந்த 

தனால், யாதவரெல்லாம் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் 
ரத்தினத்தின் மேல் விருப்பம் வைத் 
இருந்தார், Bar grb ௮தை யடைந் 

இருப்பார், இது அவருடைய காரியந் 

sro” aay காதின்மேற் காதாப்ச் 

சொல்லிக்கொண்டார்கள். கண்ணன் 

தமக்கிப்படி. லோகாபவாத முண்டா 
யிருப்பதையறிந்து, சகல யாதவசேனை 

களோடு கூடப்: பிரசேனனுடைய 

குதிரைபோன வழியைத் தொடர்ச் 

தெழுக்தருளிக் காட்டி லோரிடத்திலே 

கூதிரையோடு கூடச் ிங்கத்தினுற் 

கொல்லப்பட்டு விழுந்திருந்த பிரசேன் 

னையுங் கண்டார். யாவரும் ௮ங்கே 
சிங்கத்தின் காலடி.களையும் அவன்மேல் 

தாக்கியிருக்குஞ் சிங்கத்தின் காலடி. 
களையும் சிங்கத்தின் ஈகக்குறி முதலான 
வற்றையும் கண்டதனால் கண்ணன் 
தமக் ஞூண்டாயிருந்த அபவரதத்தி 

னின்று நீங்கினார். 

பின்பு அந்த மிருகராஜன் போன் 
வழியையும் பிடித்துச் செல்லுகையில்
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சிறிது தூரத்திலேயே ௮ச்௫ங்கத்தை வேண்டிய சரமக்ரியைகளைச் செய் 
யோர் கரடிகொன்றதாகத் தெரிந்து 

கொண்டு, ௮ந்த ரத்தினத்தின் மகமை 

யை நினைத்து ௮க்கரடிபோன வழியை 

யுந் தொடர்ந்து, அங்இருந்த மலையி 

னிடத்திற் சேனைகளெல்லாவற்றையும் 

நிறுத்தித் தாமொருவராய் அந்தக் 

"கரடியின் குகைக்குள் எழுக்தருளினார், 

உள்ளே எழுந்தருளினபோ து அந்தச் 

சுகுமாரன் என்னுங் கசூழந்தையை 

லாலனை செய்துகொண்டிருந்த செவி 

லித்தாயின் வாக்இல் ₹:இல்கம் பிர 

இங்கத்தை 

நம்முடைய ஜாம்பவான் கொன்றுர். 

ஆதலின் சமந்தசமணி உனக்கே யாயி 

ற்௮, குழந்தாய் | அழாதே” என்கிற 

வாக்கியத்தைக் கேட்டருளி, அங்கே 

௮ச௪் செவிலித்தாயின் கையில் சொலித் 

துக் கொண்டிருந்த இமந்தகத்தைக் 

கண்டார். அப்போது ௮ச் செவிலி 

சிமந்தகத்தின்மேற் கண்ணோடி. நிற் 

கிற வொரு புதிய புருஷனைக்கண்டு 

அச்சமுற்று 4 என்னைக் காக்கவேண் 

டும் காக்கவேண்டும் ”' 

சேனனைக் கொன்றது, 

என்று கூவி 

னாள். oS Buus Gros Carr 
OF grbuarer வெசூ கோபத் 

தோடு அ௮க்கே வர, அவ் விருவ 

ருக்கும் இருபத்தொருகாள் 

யில் கொடிய யுத்த முண்டாயிற்று, 

இப்படியிருக்க வெளியிலிருந்த யாத 

வாகளெல்லாம் எமெட்டு நாள் வரை 

யிலும் பார்தீதுச் சுவாமி வரரமையி 

னாலே 4 ஓகோ! இருஷ்ணன் இந்தப் 
பிலத்தில் நாசமுற்றிருப்பான், இல்லா 

விட்டால் அவனுக்குச் சத் துருக்களைச் 

ஜயிக்கத் தடையிருக்க மாட்டாது” 

என்று கருத்துக் கொண்டவர்களாய்த் 

துவாரகைக்கு வந்து, *: இருஷ்ணன் 

முடிவடைந்தான '' என்று சொல்லி 

விட்டார்கள். அதுகேட்டு அவரு 

பந்துக்களெல்லாம் செய்ய 

வரை 

டைய 

  

அவிட்டார்கள். அவர்கள் அப்படி. 

வெகு சிரத்தையோடு இிரார்த்தஞ் 

செய்துவந்தமையால் யுத்தஞ்செய்கிற 

ஸ்ரீ கிருஷ்ண பகவானுக்குத் திருப்தி 

யும், பலபுஷ்டியு முண்டாயிருந்தன. 

ஜாம்பவானுக்கோ இந்த மகாபுர௬ுஷ 

னாலே புடைக்கப்பட்டு அவயவ பர் 

தங்களெல்லாக் தளர்ச்சி யடைந்ததனா 

௮ம், ஆகரராஇக ளில்லாமையர லும், 

நாளுக்குநாள் மெலிவுமிகுக்து வந்தது. 

இவ்வாறு சுவாமியினால் வெல்லப்பட் 

டபடியினலே அந்தச் சாம்பவான் 
சுவாமி திருவடிகளிலே வீழ்ந்து தண் 

டம் சமர்ப்பித்து விண்ணப்பஞ்செய்ய 

6 ௬வரமி| தேவரீர் ௬ரா௬*ர யக்ஷ 

ராக்ஷச கந்தருவாதிகளினாலும் வெல் 

லக்கூடாதவராயிருக்க, இப் பூமியித் 

சஞ்சரிக்கிற மனிதர்களாலும் அவர்க 

ளுக்கு உள்ளடங்கென விலங்குகளிற் 

சேர்ந்த எம்போலியோராலும் வெல் 

லப்படுவீரோ 2? ஆதலின் தேவரீர் 

அடியேங்க ஞுடைய சுவாமியான : 

ஸ்ரீ ராமரைப்போல் சகல லோகங்க 
ளுக்கும் ஆதாரபூதரான ஸ்ரீமந் நாரா 

யணனுடைய திருவவதாரமா யிருக்க 

வேண்டும் ”” என்று விண்ணப்பம் 

பண்ணி நின்ருர். 265 ஜாம்பவா 

னைக் கடாக்ஷித்து ஸ்ரீ கண்ணன் ₹:ஆம் 

நீர் நினைத்தபடி. நாம் லோக ரக்ஷணுர்த் 

தமா யிந்த அவதாரஞ் செய்தோம் ”' 
என்று அருளிச்செய்த, விசேஷ வாச் 

சலியத்தினாலே தமது திருக்கைகளைக் 

கொண்டு ௮வருடம்பைத் தடவியருளி, 

யுத்தத்தினு லவருக்குகோக்த நகோயெல் 

லாம் நீக்யெருளினார். பின்பு ௮க்கரடி. 

யரசன் சுவாமிக்குத் தண்டம் சமர்ப் 

பித்துத் தமது மாளிகைக்கு ௮தஇிதியா 

யெழுந்தருளின ௮வருக்கு அர்க்யம்
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போலக் தம்முடைய குமாரிகையான 

ஜாம்பவதி யென்பவளைக் கொடுத்து) 

மஅபடியுந் தண்டம் சமாப்பிக்து 7 

 இதையுச் திருவுள்ளம் பற் றவேண் 

ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணம் 

டும்” என்னு பிரார்த்தித்து ௮ம் மணி 

யையுவ் கொடுத்தார். ஸ்ரீ பகவானும் 

௮வருடைய பக்திக்கு இணங்கி, ௮ம் 

மணியைக் கொள்ளக் கூடாததானா 

லும் தமக்கு வந்திருக்கும் அபவாதத் 

oss இர்த்துக்கொள்ளும் பொருட் 

டுக் கைக்கொண்டு, ஜாம்பவதியோடு 

கூடத் துவாரகைக்கு எழுந்தருளினார். 

இப்படி. எழுந்தருளிய பகவாரனைச் 

சேவித்து ௮ந்தத் துவாரகா ஜனங்க 

ளெல்லாம் ௮தஇக சந்தோஷப் பூரிப்பி 

னால் மூப்படைந்தவர்களுங்கூட யவ் 

வனமுற்றவர் போலா௫), (: மகாபாரக் 

இயம். மகாபாக்கியம் ”” என்று கோ 

லாஹலப்பட்டிருந்தார்கள். யாதவர் 

களும் பெண்டிரர்களும் ஆனந்த பாஷ் 

பம் பெருகவு மெய்பொடிக்கவு நின்று 

மிகவும் வாழ்த்தி வணங்கினார்கள். 

நடந்த காரியங்களை 

யெல்லாம் யாதவ சமுகத்துக்குச் 

சொல்லி, சஇமந்தகத்தைச் சத்திராஜித 

னுக்குக் கொடுத்துத் தமக்குக் இடை 

$5 வீிணபவாதத்தைப் போக்கிக் 

கொண்டு ஜாம்பவதியை அந்தப்புரத் 

9p சேர்த்துச் சுகமாய் எழுந்தருளி 

யிருந்தார். 

பகவானும் 

இப்படியிருக்கச் சத்திராஜித்த Sow 

மாலே கண்ணன்மேல் வீணபவாதம் 

அகத அபராதத்தை 
யெப்படியாவது நிவர்த்தி செய்து 

கொள்ளவேண்டும் ” 

a puts, 

என்று நினைத் 

அத் தன் புத்தரியான சத்தியபாமை 

யைச் ௬வாமிக்குச் சமாப்பித்தான். 
அதச் சத்தியபாமையை முன்பு ௮௧ 
குரூரன், கருதவர்மா, சததனுவா முத 
"லான யாதவர்கள் கேட்டிருந்தார் 
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[நாலா 

கள். அவளைச் தங்களுக்குக் கொடா 

மற் போனதனால் அவர்களெல்லாம் 
சத்தராஜித்தின்மேற் பகை பாராட்டி 

ஒருகால் அக்குசரூரன், 

இருதவர்மா முதலானவர்கள் சததனு 

வாவினிடத்துக்குப் போய் 4 ஓ சத 

தனுவாவே | இந்தச் சத்திராஜித்தினு. 

டைய துூமாரக்கத்தைப் பாரத்தை 

வந்தார்கள், 

யா? வெகுகாளாய்க் கேட்டுக்கொண் 

டிருந்த எங்களையும் உன்னையும் ௮வ 

மானம் பண்ணிக் கன்னிகையைக் 

இருஷ்ணனுக்குக் கொடுத்து விட்டா 

னே? இக்த அயோக்கியன் இருக் 
தாவதென்ன? நீ மகா சமர்த்த 

னாுகையால் இவனைக் கொன்றுவிட்டு 

அந்தத் இவ்விய ரத்தினத்தை யெடு 
தீதுக் கொள்) கிருஷ்ணன் அதற் 

காக உன்னை எதிர்ப்பானென்று .நீ 

ஆகட்டும் அப்படி. 

கேரிட்டபோது நாங்கள் யாவரும் 

நினைக்கிறையோ, 

உனக்குப் பக்கபலமாய் 

மோம்'” என்று தரண்டினார்கள். ௮வ 

ணும் அப்படியே செய்கிழேனென்று 

வருகின் 

ஒப்புக்கொண்டு ஒருகாள் சத்திரா 

ஜித்து தூங்கிக்கொண் டிருக்கையில் 

அவனைக் கொன்று போட்டு ௮வ் 

வரதனத்தையங் கவர்ந்து கொண்டு 

போனான். 

அக்காலத்தில் பாண்டவர்கள் ௮ர 

கீரூமாளிகையில் வெக்து போனார்க 

ளென்கிற செய்தி கேட்டு சுவாமி 

அவர்கள் வாசஞ்செய்து கொண்டி. 

ருந்த வாரணாவத LI SBS ops 

தருளியிருந்தார். sardeCar unre 

டவர்கள் வெந்துபோகாமல் தப்பி 

யிருக்கிறார்க ளென்பது தெரிந்திருச் 
தும் லோகமரியாதைக்காகவும், தா 

மெழுந்தருளாத பக்ஷத்தில் பாண்ட 
வர் பிழைத்திருக்கிரார்களென்று துரி 

யோதனன் சந்தே௫த்து அவர்களைக்
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கண்டுபிடி.க்கவேண்டிய முயற்சசெய் 
வானாதலால் அப்படிச் செய்யவொட் 
டாமற் செய்வதற்காகவும் எழுந்தருளி 
ஞூ. ஆதலால் சத்திராஜித்துக்கு இப் 
படிப்பட்ட ஆபத்து நேரிட்டது. சத் 
தியபாமையோ தகப்பனைக் *கொலை 
செய்த துக்கம் பொறுக்கமாட்டாமல், 
௮திக கோபங் கொண்டவளாய் ரதத் 
தின்மே லேறிக்கொண்டு வாரணாவதத் 
அக்குப் போய்க் கண்ணுக் தண்ணீரு 
மாய்க் கண்ணனைக் கண்டு, 
பிராணராயகனே[ 

(என் 

என்னைத் தேவரீ 
ருக்குக் கொடுத்தானென்கிற பொரு 
மையினாலே சததனுவா வந்து என் 
தகப்பனைச் சங்கரித்தவிட்டுச் சூரி 
யனைப்போல் இருளைநீக்கி யுலகத்தை 
விளக்கும்படியான ரத்தினத்தையுவ் 

கொண்டுபோய் விட்டான். இது 
தேவரீருக்குச் செய்த அவமானமே 
யல்லாமல் வேறன்று. இதைச் திரு 
வுள்ளத்தில் ஆலோூத்து அதற்குப் 
ப.திலென்ன செய்யக்கூடுமோ அதைச் 
செய்தருள வேண்டும்” என்று விண் 
ணப்பம் பண்ணிக் கொண்டாள். 

இதகேட்டுச் சுவாமி இருவுள்ளத்தில் 

உபேகைஷ யுள்ளவராயிருக்தும் சத்திய 
பாமையின் விண்ணப்பத்திற்காகச் 

சத்துருக்களின்மேல் மிகக் கோப 
மூண்டு சத்தியயாமையை கோக்க, 
“பெண்மணியே! நீ சொன்னபடி. 
இது எனக்குச் செய்த அவமானச் 
தான்), அந்தத் துராத்துமா இப்படிச் 

செய்ததை நான் ச௫ப்பேனே? மரத் 
தைவிட்டு ௮தற் கூடுகட்டிக்கொண் 
டிருக்கிற பகஷிகளைக் கொல்லக்கூடா 

தன்றோ? நீ யேன் என்முன் வீணாப்க் 
கதறிப் பேசுஒிருய் 2 

நில்” என்று gate சமாதானப் 

படுத்தித் துவாரகைக்கு எழுந்தருளிப் 

பலராமரோடு எகாந்தத்திற் பேசின 
தாவது: (வேட்டைக்குப் போய்ச் 
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சிங்கத்தின் கையி லடி.பட்டி.றர்தான். 
பிரசேனன், சத்திராஜித்தும் சததனு 

வாவினா லிறந்தான். அவ்விருவரும் 
இறகர்ததனால் ௮ம்மணி ரத்தினம் நமக் 

கூப் பொதுவா யிருக்கன்றது, மற் 

மெருவன் கொண்டுபோக நிமித்த 

மில்லை, ஆதலால் எழுத்திரும் தேரின் 

மேலேறிச் ௪ததனுவாவைக் .கொல்வ 

தற்கு முயலும்” என்று தம்பி சொல் 

லக கேட்டுப் பலராமர் (அப்படியே 
பாகட்டும்'' என்று அங்கீசரித்தார். 

இவ்வாறு ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண ரிருவ 

ரும் பிரயத்தினஞ் செய்திருப்பதை 

யறிந்து ௮ச் சததனுவா; இருதவர்மா 

வண்டை போய்த் தனக்குப் பக்க 

பலஞ் செய்யும்படி கேட்டுக்கொண் 

டான். அதற்குக் கஇருதவர்மாவான 
வன், கேளப்பா! நான் பலபத்திர 
-வாசுதேவர்சகளோடு பகைக்கத்தக்கவ 

னல்லேன் போ” என்ரான். அது 
கேட்டு ௮ச௪் சததனுவா அக்குரூரனி 
டம் போய் அப்படியே சொல்ல, ௮வ 
னும் கேளப்பா! திருவடித் தாக்குத 

லினாுலேயே பூமியையெல்லாம் நடும் 

கச் செய்யுச் தறமுடையவரும், தேவ 

சத்துருக்களின் மனைவிகளைக் -கைம் 

பெண்களாக்க வல்லவரும், எப்படிப் 

பட்டவர்களாலேயுந் தடை செய்யக் 

கூடாத ச௪க்கிராயுத முடையவருமான 

ஸ்ரீகருஷ்ணனோடும், மதத்தினாற் சுழல் 

கின்ற கண்களாற் பார்த்தமாத்திரத்த 

னாலே சத்துரு சமுகத்தை யெரிக்க 

வல்லவரும், மிகவும் பிரபலரான சத்து 

ருக்களாகய மதயானைகளை வசப் 

படுத்துச் திறனோடு விளங்கா நின்ற 

மாவெட்டிபோன்ற கலப்பை யாயுத 

பலராமரோடும் 

யுத்தஞ் செய்ய உலகர் துதிக்கப்பெற்ற 

தேவர்களுக்குள்ளும் ஒருவனாஒலும் 

சக்திமானில்லையே ? . அப்படிப்பட்ட, 

மூடையவருமான
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வர்களுக்கு எதிரில் நான் எவ்வளவு 3 

ஆதலின் வேறு யரரையாகிலும் சரண 

மாக்கொள்'” என்று சொல்லிவிட் 

டான். அது கேட்டுச் சததனுவர 

ஓ ௮க்குரூரனே! நீ யெனைக் காக்கும் 

படியான தஇறனில்லாதவ னென்று 

நினைத்தாலும் இந்த ரத்தினத்தையா 

வது என் கையிலிருந்து வாங்கிக் காப் 

பாற்றி 
வேண்டிக் கொள்ள, 

வைக்கவேண்டும்” 

௮க்குரூரன் 
நல்லது அப்படியே யாகட்டும், 

மிகுந்த துன்ப நேரிட்டபோதும் இந்த 

ரகசியத்தை யாரோடுஞ் சொல்லாம 

லிருப்பையானால் கான் காப்பாற்று 

@C per” என்று சொன்னான். “அப் 

படியே யாகட்டும்'' என்று சததனுவா 

டான். 
ஒப்பற்ற வேகமுள்ளதாயும் நூறுகாத 

என்று . 

நீ । 

பின்பு சததனுவாவானவன் | 

யோடிப்போன ௮ந்த ௮தமனை நானும் 

பதாதியாகவே தொடர்ந்து ஓடிப் 

பிடி.த.துக் கொன்று வருகிறேன், ௮து 

| 
\ 

| 
| 
| 

| 

ளதாயு மிருந்த ஒரு பெண் சூதிரை ; 

யின்மே லேறிக்கொண்டு ஓடிப்போய் 

விட்டான். 

அவனோடிப் போனா னென்பதை 

யறிந்து பலதேவ வாசுதேவரிருவரும் 

சைனிய சுக்கரீவ மேகபுஷ்பவலாகங்க 

ளென்கிற சான்கு குதிரைகள் கட்டி. 

யிருக்கிற தேரின்மேலேறி அவனைப் 

பின்ரொடர்ந்தார்கள். சததனுவாவான 

வன் ஏறிக்கொண்டு போன பெண் 

குதிரை நூறுகாதவழி ௬ுமந்துபோன 

பின்பும் செலுத்தப்பட்ட படி.யினாலே 

நடக்கமாட்டாமல் மிதிலா பட்டணத் 

தின் சமீபமான வொரு வனத்தில் 

இறந்து போயிற்று. ஆனதனால் ௮ச் 

சததனுவாவானவன் கரல்நடையாக 

அப்புறமு மோடத் தலைப்பட்டான், 

அப்போது ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் தமயனா 
ரோடு சொன்னதாவது (பதரதியா 

| 

| 
| 
! 

கிருஷ்ணனும் 

வரையில் நீர் இங்கேயே இந்தத் தேரி 

லேயிரும், இவ்விடத்தில் இக் குதிரை 

கள் சூஜிரை செத்திருப்பதைக் கண்டு 

மிக ௮ச்சமுள்ளவைகளா யிருகன்ற 

மையால் அவற்றை இவ்விடத்தி 

னின்று மப்புறங் கொண்டுபோக 

வேண்டாம்” என்று தம்பி யுரைத்த 

தைக்கேட்டு, ஸ்ரீ பலதேவரும் (அப் 

படியே யாகட்டும்'” என்று ரதத்தி 

ஸ்ரீ 
இரண்டு குரோசச் 

தாண்டிப்போய் தாரத்திற் காணப் 

லேயே எழுந்தருளி யிருந்தார். 

பட்ட சததனுவாவைக் குறித்து அவ் 

ஒப்புக்கொள்ள, அக்குரூரனும் அந்த | 

மணிரத்தினத்தை வாங்கிக் கொண் 

இருந்தே சக்கரத்தைப் பிரயோடத்து, 

௮வன் சிரசைச் சேதித்துப் பின்பு 

இட்டப்போய் ௮வனுடைய உடம்பை 

| யும் வஸ்திராதிகளையுஞ் சோதித்துப் 

மளவு மிளையாமற் ௬மக்குர் திறமுள் ' பார்த்தும் சியமந்தகமணியைக் காணா 

மல் திரும்பி வந்து தமையனாரோடு 

அண்ணா! சததனுவாவை வீணாகத் 

தான் கொன்றோம், எவ்வளவு தேடி. 

யும் சகலலோக சாரபூதமான அந்த 

மகாரத்தினம் அகப்படவில்லை” என்று 

உரைக்கக் கேட்டு பலபத்திரர் மிக 

வெகுண்டவராய்த் தம்பியை நோக்கி 

இப்படி. நீ பொருணாட்ட முடைய 

a@ugs தீயவழியி னடக்கினரும், 

௪€ச€ இப்படிப்பட்ட நீ நிந்திக்கத்தக்க 

இதையெல்லாம் உடன்பிறந்த 

தோஷத்துக்கு நரன் பொறுத்தேன், 

ஆதலின் இனி . நீ உன்னிஷ்டப்படி. 

எங்கேயாகிலும் போகலாம், நானுன் 

வன், 

னுடன் சேரமாட்டேன். துவார 

கைக்கும் வரமாட்டேன், எனக்குத் 

துவாரகையினாலாவது உன்னாலாவது 

மற்றுமுள்ள பந்துக்களி னாலாவது 

ஆகவேண்டிய தென்ன? என் 

எதிரில் வர்.து ஏன் ௮கேகம் பொய்ச்
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சத்தியங்கள் செய்கன்ருப் 2? உன் 
"சரித்திரம் எவ்வளவும் நன்றாயிருக்க 
வில்லை” எண்று நிந்தித்துத். இரஸ் 

காரஞ் செய்யக் கண்ணன் முடி. 
வணங்கி வெகுவாய் வேண்டிக் 

ஆூலும் அவர் எவ் 

வளவும சமாதானப் படாதவராய்த் 
தம்பியோடு பேசாமலே மிதிலாபட்ட 
ணம் போய்ச் சேர்ந்தார். 

கொண்டார். 

அங்கே ஜனகமகாராஜன் அவரை 
அர்க்கியாதி உபசாரங்களினால் உப 
சரித்து த் தமத மாளிகைக்கு எழுக்தரு 
ளப்பண்ணிக் கொண்டுபோகப் பல 
தேவரும் உவப்போடு அங்கேயே 

எழுக்தருளி யிருக்தரர். அத்தருணத் 
தில் அரியோதனன் அ௮ஸ்தினு பட்ட 

ணத்தினின்றும் அங்குவர்து பலபத் 

இரரிடத்திற் கதாயுத்தாப்பியாசஞ் 
செய்துகொண்் டிருந்தான். uf are 
தேவரோ துவாரகைக்கு எழுந்தருளி 
விட்டார். 

இவ்வாறு மூன்று வருஷகாலஞ் 
சென்ற பிறகு பப்புரு, உக்செசேனன் 
மூகலான யாதவர்களெல்லாம் ௮ம் 
மணியைக் இருஷ்ணன் அபகரிக்க 
வில்லை யென்று தெளிந்தவர்களாய், 
அக்கருத்தைப் பற்றித் தம்பியினிடத்து 
மனமுறிச்து மிதிலையி லெழுர்தருளி 
யிருக்கிற பலராமர் சன்னிதிக்குச் 
சென்று அவருக்கு ஈம்பிக்கை யுண் 
டாகும்படி. சொல்லித்து வாரகைக்கு 
எழுஈ்தருளப் பண்ணிக்கொண்டு வந் 

தார்கள். அக்குரூரரோ அந்தச் சமர் 
தகமணியின் மகிமையால் உண்டா 
கின்ற பொன்னைக்கொண்டு எம்பெரு 
மானிடத்திற் இத்த நிலையுள்ளவராயப் 
எப்போதும் யாகங்கள் செய்து 

கொண்டு வந்தார். “wir EGE செய்து 

கொண்டிருக்கையில் க்ஷத்தரியனையர 
வது வைசியனையாவது கொன்றவன் 

  

  

பிரமஹத்ததோஷ மடைவான்"' என்று 

சாஸ்இரமிருக்கிற ஈம்பிக்கையினால் ஸ்ரீ 
கருஷ்ணனாலே தனக்கு யரதொரு 

அன்பமு நேரிடமாட்டாதென் O peor 

ணி அக்குரூரர் யாகதீக்ஷையாகிற் 

கவசத்தைப் பூண்டு நின்றார். Hos 

ரத்தினத்தின் பிரபாவத்தினாலே அவ் 

விடத்தில் அஅபத்தூண்டு வருஷ 

காலம் வியாஇகளும் பஞ்சமும் கொ 

ள்ளைகோயும் உண்டாகாம விருந்தன, 
இப்படி. யிருக்கச் சத்துவதனுடைய 

பேரனுக்குக் குமாரனான எத்துருக் 

இன ஸனென்பவனை _ அக்குரூரரைச் 

சேர்ந்த போஜர்கள் சக்கரித்துப். 

சாத்துவதருடைய 

பகையை வைத்துக்கொண்டு துவார 

போட்டதனால் 

கையில் வாசஞ்செய்வது நியாயமன் 
றென்று எண்ணி அக்குரூரர் தன். 

னினத்தாரோடுகூட துவாரகையை 

விட்டு அப்புறம் போய்விட்டார், 
அவர் விட்டுப்பே 

னது முதல் அங்கே வியாதி பஞ்சம் 

முதலான சகல வுபத்திரவங்களு முண் 

டாய்க்கொண்டே வந்தன. இதைக் 

கண்டு யாதவர்களெல்லாம் பலபத்தி 

ரா 

அப்பட்டணம் 

உக்கிரசேனன் முதலானவர்க 

ளோடு சேர்ந்து இதன் காரணத்தை 
யாலோ௫ிக்கத் தொடவ்இஞர்கள். ௮ச் 
சங்கத்தில் கருடத்துவஜனை ௬வாமி 

மற்றவர்களை கோக்க (இதென்ன 
இவ்விடத்தில் ௮௫சே௧க துன்பங்கள் 
ஒருமிக்க வந்து சேர்ந்தன; இதை யா 
லோூியுங்கள்””' என்று அருளிச் 

அந்தகனென்னும் பெயர் 
கொண்ட யாதவ மூப்பனொருவன் 

சொல்லத்தொடங்கினான்:ஃ 

செய்ய, 

கேளுங்கள், யாதவர்களே | ௮௧. 
குரூனுடைய தந்ைத எசவபல்க்க 
னென்பவ ஸிருந்தானே, uch Hes 

/ Ae gS லெல்லாம் அர்ப்பிக்ஷாஇ
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யுபத்தரவம் உண்டானதில்லை; ஒரு 

கால் கா௫ராஜனுடைய ராச்சியத்தில் 

மழையில்லாமல் துன்பம் நேரிட, ௬வ 

பல்க்கனை அவ்வரசன் தன்னிராச்சி 

யத்திற்கு அழைப்பித்தான், அதனாலே 

மழைபெய்து ராச்சியத்திற் க்ஷம 

மூண்டாயிற்௮ு) அந்தக் காசிராஜ 

னுக்கு ஒரு மகளிருக்தாள்? அவளைத் 

தன்னிராச்சயத்திற்கு ஈன்மை செய்த 

த.ற்காகக் காசிராஜன் சுவபல்க்கனுக் 

குக் கொடுத்தான் ) அவள் கருப்பத்தி 

லிருந்து பிரசவகாலம் நோரந்தபோதும் 

வெளிக்கு வராமல் தாய்க்கு அதக 

கொண்டிருக் 

பன்னிரண்டு 

துன்ப முண்டாக்கிக் 

இப்படியே 

வருஷகாலஞ் சென்றன ) இப்படி. 

யிருக்க அவ்வரசன் கருப்பத் திலிருக்த 

செ.வைக்குறித்த, மகளே ! நீயேன் 

இன்னும் பிறக்கவில்லை ?  இதஇிரம் 

வெளியில்வா, உன் முகத்தைப்பார்க்க 

விரும்புகின்றேன், உன் தாயை நெடு 

நரள் என் வருத்துனெருய் 2” என்று 

சொல்ல, வயிற்றிலிருந்த அக்கன்னி 

கை (ஐயா | இ௫முதல் தினந்தோறும் 

ஒவ்வொரு பசுவைப் பிராமணருக்குத் 

தானஞ்செய்து வருவீராயின் மூன்று 

வருஷங்கழித்து நான் வெளிப்படு 

வேன்” என்னு சொன்னதைக்கேட்டு, 

அந்தப் பூபதி அப்படியே தினர் 

தோறு மொரு கோதானஞ் செய்து 

வந்தான். சொன்னகாலத்திற் கன்னி 

பிறந்தாள். தஇனந்தோறுங் 

தாள். 

கையும் 

கோதானஞ் செய்ததனாற் பிறந்தா 

ளென்பது கொண்டு பிதா மகளுக்குக் 

காரந்தினியென்௮ பெயரிட்டான். ௮ப் 

படிப்பட்டவள் வயிற்றில் அப்படிப் 

பட்ட சுவபல்க்கனுக்குப் பிறந்தவன் 

௮க்குரூரன் ) இப்படி.ப்பட்ட சூத்த 

மான பிறப்பும் ஈல்லொழுக்கமுமுள்ள 

வன் இங்கு நின்று நீங்கெெதனால் இவ் 

வுபத்திரவங்களெல்லா முண்டாகின் 

றன);  குணவானிடத்திற் கூற்றம் 
பாராட்டல் தகூதியன்௮, ஆகையால் 

| அந்த அக்குரூரனை இங்கே வரும்படி. 

| செய்யவேண்டும்'' என்று விருத்தன் 
1 
1 

| 
| 
| 

  

சொன்னதைக்கேட்டு ராமகிருஷ்ண 

உக்கரசேனாதியா அவனிடத் தபரா 

தத்ைதைப் பொத்து அவனுக்கு அப 

யங்கொடுத்துத் துவாரகைக்குச் ௬வ 

பல்க்க குமாரனான அக்சூரூரனை யி. 

டுக்கொண்டு வந்தார்கள். ௮வர் வந்த 

மாத்திரத்திலேயே சிமந்தகமணியின் 

பிரபாவத்தினாலே மழையின்மை கொ 

ள்ளைகோய் முதலான 'துனபங்கள் 

நீங்கப்போய் விட்டன. 

அப்போது ௬வாமீ **இந்த அக்குரூ 

ரனுக்கு இவ்வளவு மகிமையிருப்ப 

தற்கு. இவன் சுவபல்க்கனுக்குக் கார் 

தினிபினிடத்திற் 
போதுமான காரணமன்௮ு; இது மிக 

பிறந்தானென்ப.து 

அற்பம்; மழையின்மை முதலிய துன் 

பங்களை நீக்கும்படியான மகமையோ 

லால் காரியம் மிகப் பெரிதா விருக் 

ன்றது; ஆதலால் அந்த மகா 

ரத்தினம் இவனிடத்தி லிருக்கவேண் 

டம்; சந்தேக மில்லை; அதற்குத் 
தான் இப்படிப்பட்ட மடமையுண் 

டென்௮ அறிந்திருக்கிறோம் ; மேலும் 

இர்த அக்குரூரன் யாகத்தின்மேல் 

யாகமாய் இடைவிடாமற் செய்து 

war Gur Bs ons GD 

வருகின்றான்) இதற்கெல்லாங் கார 

ணம் வெகுபொருளைக் கொடுக்கத்தக்க 

தான அந்த ரத்தனந்தவிர வேறில்லை, 

ஆகையால் ௮ந்த மகாரத்தினம் இந்த 

அக்குரூரனை விட்டுப்போன தன்று” 

cory உறுதியான அபிப்பிராய 
முள்ளவராய் வேறொரு காரியத் 

தைச் சாக்கிட்டு யாதவர்களை யெல் 

லாக் தமது இருமாளிகையிலே சங்கக் 

கூட்டினார், யாவருங் கூடினபின்பு
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சொல்ல வேண்டிய sie Bonus 
சொல்லி நிறைவேற்றின வுடனே 
வேறொரு சங்கதியைக் கொண்டு 
வந்து, சில பரிஹாச வார்த்தைக 

. ளோடு ௬வாமி அக்குரூரனை கோகஇ 

ஓ தானபதியான அக்குரூரரே ! ௪த 
தனுவா அந்தச் சிமந்தகமணியை உமக் 

குக் கொடுத்தது நமக்குத் தெரியும், 
அ௮க்த மகா பிரபரவமுள்ள ரத்தினம் 
உம்மிடத்தி லிருக்கறத, அப்படியே 
யிருக்கட்டும், அதின் பிரயோஜனத் 

தை இவ்விராச்சியத்தில் நாமெல்லாம் 

அனுபவித்து வருகின்றோம், ஆனால் 
நம்முடைய பலபத்திரருக்கு அதை 
நான் எடுத்துக்கொண்டதாய் ஒரு 
நினைப்பிருக்கின்றது, அதற்காக அதனை 
என்னிடத்தில் அனுக்கிரகம் வைத்துக் 

காண்பிக்க வேண்டும் '” என்று ௮௬ 

ளிச்செய்து வாய் மூடிக்கொண்டு 
எழுந்தருளி யிருந்தார். அதுகேட்டு 
அக்குரூரர் 6 இப்போது நரம் என்ன 

செய்கிறது 2? இல்லை யென்றோமானால் 
அப்படி. யிப்படி. நம்முடைய வஸ்இ_ங் 
களைச் சோதித்து ரத்தினத்தை சுவாமி 
எடுப்பர், பின்போ அவருக்கு விரோ 
இயாகடின்றோம், ௮து நல்லதன்று 
என்று ஆலோ௫ித்துச் சகல ஜகத்கார 
ணரான ஸ்ரீ வாசுதேவனை நேரக்கி 
விண்ணப்பஞ் செய்யலாயிஞார், 

் ௬வாமி| சிமந்தகத்தைச் சததனு. 

அடியேனுக்குக் கொடுத்தான். அவன் 

போனபின்பு இன்றைக்கோ நாளைக் 

கோ சுவாமி கேட்பாரென்று நினைத் 

அக்கொண்டு மிகவும் வருந்தியே இத் 

தனை நாள்வரையில் இதனைத் தரித்திருக் 

தேன். அதைத்தரிக்கும் வருத்தத்தி 
னால் சகல பேர்கங்களிலும் மனப்பற் 

ஹில்லாதவனாகச் சிறிதும் சுகமறியா 

திருக்கன்றேன். பகவானே | இந்த 

ரத்தினத்தைத் தரித்தக்கொண்டாஇ 

ஸ்யமந்தகமணி விரு தீ தாந்தம் 
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௮ம் ரரச்சியத்துக்கு க்ஷமத்தை யுண் 

டாக்கு முபகாரத்தைச் செய்யமாட் 

டாமல் சம்முடைய கையிற் கொண்டு 

வந்து கொடுக்கன்றானே யென்று 

தேவரீர் கினைப்பீரே யென்கிற பயத்த 

னால், ரானே வலுவிலே இதை இத்தனை 

நாளும் தேவரீர் சந்நிதியிற் சமர்ப்பி 

யாம லிருக்தேனே யல்லாமல் வேறன் 

௮) ஆதலால் இப்போது இந்த ரத்தி 

னத்தைத் திருவுள்ளம்பற்றி யாருக்கா 

இனும் திருவுள்ளத்தின்படி. கொடுக்க 

லாம் ”” என்று விண்ணப்பஞ்செய்ு, 

தமது மடியில் வஸ்திரத்தில் முடிந்து 

வைத்திருந்த மிகச் சிறிய பொஜ் சிமி 

ழை யெடுத்து அந்தச் சபையிலேயே 

அதைத் திறந்து அந்த ரத்தினத்தை 
வைத்தார். எடுத்து வைத்தபோதே 

அந்தச் சபையெல்லாம் ௮இன் கரந்த 

யினால் பளபள வென விளக்இற்று, 

இவ்வாறு அ௮க்குரூரர் இதனை வெளியி 
லெடுத்து வைத்து இந்தச் சமந்தக 

மணியைச் சததனுவார 

கொடுத்துப்போனான். இதோ அதை 

யிங்கே வைத்துவிட்டேன் இ௫ யாரு 

க்கூச் சேரவேண்டியதோ அவர் 

எடுத்தக் கொள்ளலாம் ”' என்று 

சொல்லிவிட்டார். அதைக் கண்டு 

சகல யாதவர்களும் **ஈன்றாயிருக்கின் 

2; நனறாயிருக்கின்றது '” என்று 

களகளப்பாய்ப் பேசினார்கள். பலபத் 

Sor 4! இம்மணி ஈமக்குச் தனக்கும் 

பொதுவா யிருக்கட்டும் என்று இருஷ் 

ணனே யங்கரித் இருக்கன்றா னன் 

ரோ” என்று அதன் கண் ௮வாவுற்றி 

ருந்தார். சத்தியபாமையோ (நமக் 

இது பிதுருதனமன்றோ 2? ஆதலின் 
நமக்கு ?? என்று ஆசை கொண்டிருக் 

தாள். கண்ணன் இவ்விருவருடைய 
கருத்தையு மறிந்து எருதுக்கும் சக்கி 

சதீதிற்கும் நடுவி லகப்பட்ட ஐந்து 

வைப்போல் மிகவும் மனச்சங்கடப் 

எனக்குக்
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பட்டு யாதவர்களெல்லாம் கேட்கும் | முதலான போகங்களை 'யிழச்கவேண் 

படி. அக்குரூரை நோக்கி, ** கேளும் |) டியவராய் இருக்கின்றார். ஆதலின் 

௮க்குரூரரே ! இப்போது இந்த மணி | ஓ தானபதியே | இந்த யாதவ கூட்ட 

ரத்தினத்தை நான் யாவர்க்கு மெதிரில் | மும் பலராமரும் கானும் சத்திய 

எடுத்தக் காண்பிக்கச் சொன்னது | பாமையும் உம்மைப் பிரார்த்இப்ப 

எதக்கென்றால், கான் அதனை யபக | தென்னவெனில், இத்தனை நாளும் 

ரித்தருக்கிறேனென்று கிலருக் குண் | போலே இனிமேலும் ௪கல ராச்சிய 

டாயிருக்கிற எண்ணத்தை மாற்றிப் | க்ஷமார்த்தமாய் நீரே தரித்திருக்க 

பரிசுத்தனுவதற்கேயன்றி மற்றொன வேண்டும், மறுத்தொன்௮ஞ் சொல்ல 

றிற்கண்று 7 இதுவோ என் தமயனா | வேண்டாம்” என்று பகவரன் ௮௬ 

ருக்கும் எனக்கும் பொதுத்தான், 

நன்றா யோகத்தால் இது சத்திய 

பாமைக்குப் பிஅுருதன மானப ற்றி 

அவளுக்கே யுரியத, இதனால் சகல 

ராச்சியத்திற்கும் சேஷ நன்மை 

யுண்டு, அதற்காக இதை மகா பரிசத் 

தனாய்ப் பிரமசாரி விருதத்தை யனுஷ் 

டி.ப்பவனே தரித்திருக்கவேண்டும், 

அசுத்தனா யிருப்பவன் தரிப்பனாகில் | 

அவனுக்கே தீங்குண்டாகும். நானோ மயித்திரேயரே ! இவ்வா ஸ்ரீ இரு 

பதினாயிரம் பெண்டீர்களை வைத்துக் ஷ்ணபகவானுக்கு நேர்ந்த விணப 

கொண் டிருக்கிறே னாகையால் இம் | வாத நீக்கத்தை நினைப்பவர்களுக்கு 

மணியை வைத்திருக்க யோக்கெயனல் ஒரு பாதும் அபவாதம் இஞ்சித்தும் 

லேன். சத்தியயாமைதான் எப்படி. | நேரிடுவதில்லை. கரணகளேபரங்கள் 

தரிக்கமாட்டுவாள் 2? பலபத்திரரோ | மெலிவுராமல் வாழ்ந்திருந்து சகல 

இதைத் தரிப்பதற்காகச் ௬ராபான | பாபங்களினின்றும் விடுபடுவார்கள், 

he செய்ததைக்கேட்டு, அக்குளூரர் 

Sear நியமனத்துக்கு அடியேன் 

wrt) நடக்கக்கடவே ஸனல்லேன். 

ஆதலின் அப்படியே யாகட்டும்”” 

என்று அந்த ரத்தினத்தை எடுத்த, 

தமது கழுத்தில் தரித்துக்கொண்டு 

சூரியன்போலே மகா விளக்கத்தோடு 

சஞ்சரித்தக்கொண் டிருந்தார். 

பதின்ழன்றமத்தியாயம் மற்றிற்று, 

னு 

பதினாலாம் ௮ Ss Burund 

அ௮னமித்குரவம்ச சரித்திரம் 
வனைவததிதகைல 

அளன்மித்தினுடைய மகன் சினி | தான். குணிக்கு யுகந்தரன், இவர்கள் 

என்பவ ஸிருந்தான். அவனுக்குச் தாம் சைனேயர். 

சத்தியகன் பிறந்தான். சத்தியகனு 

டைய மகன் சாரத்தியக, அவனுக்கு அநத அனமித்திரனுடைய குலத் 

யுயுதானனென்கிற பெயரு முண்டு, | திலே விருஷ்ணி யென்பவ லுண்டா 

அவனுக்குச் சஞ்சய னென்பவன் | னான். ௮வன் குமாரன் சுவபல்க்கன்; 
பிறந்தான். அவனுக்குக் குணி பிறர் | ௮வன் பிரபாவத்தை உமக்கு முன்பே
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அந்தச் சவயல்களுக் | 

குச் இத்திரகன் என்று தம்பியொருவ 

னுண்டு,. சுவபல்க்கனுக்கு அக்குரூரன் 
என்பவர் கரந்தியினிடத்திற் பிறந் 

அந்தச் ச௬வபல்க்கனுக்கே. மற் 
றொருத்தியின் வயிற்றில் உபமத்கு என் 
பவனொருவன் பிறந்தான். அவ்வுப 
மத்குவுக்கு மிருதாமிருதன், வி௬வன், 
அரிமேஜயன், இரிக்ஷத்திரன், உபக்ஷத் 
தரன், சத்துருக்கென், அரிமர்த்த 

னன், தருமதிருக்கு, திருஷ்டதருமன், 
கந்தமன், ஓஜவாஹன் என்ற புத்திர 
ரும், சுதாரை என்கற கன்னிகையும் 

உண்டானார்கள். ௮க் குரூரருக்கு 
தேவவான், உபதேவன் என்பவர்கள் 

சனித்தார்கள். 

கன்ோட்ட 

தார், 

சித்தரகன் என்பவ 
ணுக்கு பிருது, விபுருஅ முதலிய மக்கள் 
அகேகருண்டானார்கள், முன்சொன்ன 
சத்துவத குமாரனான HOSE NERS 

குகுரன், பஜமானன், ௬௫, கம்பலன், 
பாரஹிஷதன், என்று நால்வர் உதித் 

தார்கள். அவருள் குகுரனுக்குத் இருஷ் 

டன் ஜனித்தான். அவனுக்குக் கபோ 
தரோமா.; அவனுக்கு விலோமார, 
அவனுக்குத் தும்புரு வென்னுங் கந் 

திருவனுடைய மித்திரனான அனு என் 

பவன் பிறந்தான், அனுவுக்கு ஆனக 

அந்துபி, அவனுக்கு அபிஜித்து, அபி 
ஜித்துக்குப் புனா வ, அவனுக்கு ஆகு 

கன் என்ற மகனும், ஆகுட என்ற 
மகஞு முண்டானார்கள். ஆகுகனுக் 

சூத் தேவகன், உக்கிரசேனன் என்று 

இரண்டு புத்திரா. அவருள் தேவக 

னுக்கு தேவவான், உபதேவன், ௪௧ 
தேவன், தேவரசுஷிதா என நால்வர் புத் 

இரருண்டு. அவர்களுக்கு விருக 

தேவை, உபதேவை, தேவரக்ஷிதை, 

ஸ்ரீதேவை, சாந்திதேவை, ௪கதேவை, 

தேவ€ என்று எழுடன் பிறந்தார்க 

ளுண்டு, அவ்வேழு பெண்களையும் 

வாசுதேவர் கலியாணஞ் செய்து 
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கொண்டார். உக்செசேனனுக்கும் 
கம்சன், நியக்ரோதன், ௬காமா, ௮ன 
காஹ்வன், சங்கு, ௬பூமி, ராஷ்டிர 

பாலன், யுத்ததுஷ்டி, சுதுஷ்டி.மான் 
என்கிற குமாரர் பிறக்தார்கள்) அன்றி 
யும், கம்சை, கம்சவ; சுதனூ, ராஷ் 

டி ரபாலிகை என்று நால்வர் பெண் 

பிள்ளைகளும் பிறந்தார்கள். பசமான 
னென்பவனுக்கு விடுரதகனென்னும் 

புத்திரனுண்டானான். விடூரதனுக்குச் 

சூரன்), சூரனுக்குச் சமி, சமிக்குப் 

பிரதிஷூத்திரன், அவனுக்குப் போ 
ஜன், அவனுக்கு இருதிசன், wis 

இருதிகனுக்குக் இருதவாமா, சததனு, 

தேவார்ஹன், தேவகர்ப்பன் முதலான 

சில குமாரருண்டானார்கள். அவருள் 
தேவகருப்பனுக்குச் சூரனென்பவனண் 

பிறந்தான். அந்தச் ஞூனுக்கு மாரி 
ஷையென்னு மனைவியிருக்தாள். ௮௪ 
சூரன் அந்த மாரிஷை யென்பவளிடத் 
திலே வ௬தேவன் முதலான பத்துப் 
பிள்ளைகளைப் பெற்றான். 265 als 
தேவர் பிறக்னுங் காலத்திலே தேவதை 
கள் இவரிடமாய்ச் சுவாமி இருவவ 
தாரஞ் செய்வதை யறிந்து ஆனகம், 
துந்துபி என்கிற வாத்தியங்களை முழக் 
இனார்கள். அதனால் வசுதேவருக்கு 
ஆனகதுக்துபி என்ற சாமதேயமுண் 
டாயிற்று, அந்த வசுதேவருக்குத் 
தேவபாகன், தேவசிரவன், gaa 
கன, ககுச்சக்கிரன், வச்சதாரகன், 
சிருஞ்சயன், சியாமன், சமிகன், 
கண்டுஷன் என்டுற ஒன்பது சகோத 

ரர்களும், பிருதை ௬ுருததேவை, 

சுருதகர்த்திு, ௬ருதசரவை, ராஜாஇ 
தேவி என்கிற ஐந்து சகோதரிகளு 
மிருக்தார்கள். அந்தச் சூரமகாராஜ 

ணுக்குக் கூந்தியென்று மித்திரனொருவ 
னிருந்தான். அவன் அபுத்திரனாயிருந் 
ததனாலே அச்சூரன் பிருதை யென் 
னுச் தன் தலைமகளை மகளாகத் த்த்தஞ்
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செய்தான். அச்தப் பிருதை யென்ப அவன் முற்காலத்தில் ௮சுரருக் 

வளைப் பாண்டுமகாராஜன் விவாகஞ் கெல்லாம் அ௮ரசஞாயிருக்த இரணிய 

செய்து கொண்டான். அவளுக்கு கசிபு என்பவன், அவன் சகலலோக 

தருமன், வாயு, இக்திரன், இவர்களி | குருவான ஸ்ரீரரசிம்மமூர்த்தியால் சங் 

னாலே யுதிஷ்டிரன், பீமசேனன், அர்ச் |.கரிக்கப்பட்டு மறஅபடியும் அளவற்ற 

சுனன் என்கிற மூன்று குமாரருண் விரிய சவுரிய பராக்கிரம சம்பத்துக் 

டாக்கப் பட்டார்கள். அன்றியும் | களை யுடையவஞய் மூன்று Cores. 

௮வள் கன்னிகையா யிருந்த காலத் | தாரையுந் தன் வசப்படுத்தியாளுக 

இலே சூரியபகவானாலே கர்னனென் ; திறனுள்ள ராவணஞகைப் பிறந்தான், 

பவனுண்டாக்கப் பட்டிருக்தான். | அப்போது வெகுகால மனுபவிக்கப் 

அந்தக் குந்திக்கு மாத்திரி பென்று 

சக்களத்தி ஒருத்தியிருந்தாள். ௮வ | சரீர நாசத்தீனா லுண்டானதுமான 

ளுக்கு சாசத்தியன், திரன் என்கிற | புண்யவசத்தினுலே ஸ்ரீராமாவதாரஞ் 

தேவர்களால் ஈகுலன், சகதேவன் செய்த அ௮வ் வெம்பெருமானாலேயே 

பட்டதும் எம்பெருமானாலே தேர்ந்த 

  

என்னு மிரண்டு குமாரருண்டாக்கப் சங்கரிககப்பட்டான்... Beer Ra. 

பட்டார்கள். இக் குந்தியின் சகோ 

தரியான ௬ருததேவை யென்பவளைக் 

காருசதேசத்து ராஜனை விருத்ததர்ம 

மகரராஜன் விவாகஞ்செய்து கொண் 

டான். அவள் வயிற்றில் தந்தவக்கி 

பாலனாய்ப் பிறந்தபோதும் பூமிபாரர் 

தீர்க்கும் பொருட்டு அவதரித்தருளிய 

தாமரைக்கண்ணணான பகவானிடத் 

இலே பகையே பாராட்டி, வந்தான். 

  

அதனால் ௮க்கண்ணனாலேயே சங்க 

ரிக்கப்பட்டு எப்போதும் அவ்வெம் 

பெருமானையே நினைத்திருந்ததனால் 2% 

ரன் என்கிற மகா ௮௬ரன் பிறந்தான். | 

சுருத£ர்த்தியைக் கேகயராஜன் கலி 

யாணஞ் செய்துகொண்டான். அவள் | தப் பரமாத்துமாவினிடத்திலே சாயுச் 

வயிற்றில் சந்தாத்தனன் முதலான | சியம் பெற்றான். எம்பெருமான் பக்தி 

ஐவர் குமாரர் பிறந்தார்கள். ராஜாதி | யோடு தன்னைத் தியானிப்பவர்களுக் 

தேவியானவள் அவந்தி ராஜனுக்கு ல் . ‘ 

மனைவியாகி விந்தன், அனுவிந்தன் குத் திருவுள்ளமுவக்து மோக்ஷமளிப் , 

என்பவர்களைப் பெற்றாள். இருதசிர 

வசு என்பவள் சேதிதேசத்திராஜனை 

இய தமகோஷனுக்குப் பத்தினியாகச் 

இசுபாலனென்கிற குமாரனைப் பெற் | 

ருள். | இன்ருன். ' 

பதுபோலவே விரோதத்தினலே யாட 

லம் தன்னை யிடைவிடாது நினைத்திருர் 

தவர்களுக்கும் * திருவுள்ள முகக்கா 

மலே அர்த மோக்ஷத்தையே யளிக் 

பதினுலாமத்தியாயம் ழற்றிற்று. 

த்த 

  

* எவ்விதத்திலும் சேதனரை உஜ்ஜிவிப்பது எம்பெருமானுடைய சுபாவ மென் 

பது கருத்து;



பதினைந்தாம் ௮த்திமாமம் 

சிசுபாலமோக்ஷ காரணமும் 

பகவானுடைய திருவமிசமும் 

  

மயித்திரேயர் வினவுகருா:.-₹பரா 
சரமகாமுனிவரே | இந்தச் பாலன் 
இரணியகசிபுவா யிருந்தபோ தும் இரா 
வணனா யிருந்தபோதும் ஸ்ரீ விஷ்ணு 
பகவானாலே சங்கரிக்கப்பட்ட, புண் 
ணியத்தினலே மகாபோக பாக்கியவ் 
களைப் பெற்றிருந்தானே 

சாயுச்சியத்தை 

யல்லது 

யடையவில்லையே ; 
அப்படி. யிருக்க, இப்போது மாத்தி 

ரம் சாயுச்சியத்தை யடைந்த வித 

மென்ன ? இதை அரிய மிகவும் கூதூ 
கல முடையவனா யிருக்கிற அடியே 
னுக்கு இதை விளக்கியருளவேண் 
G4; தேவரீர் சகல தருமங்களையு 
மதிந்தவர்களுக் கெல்லாம் சிரேஷ்ட 

ராதலால் இவ்விஷஒயத்தின் உண்மை 
யையும் அறிந்இிருக்கிறீர்'' என்று 
வேண்டி. வினாவின சிஷ்யருக்கு ஆசா 
ரியர் ௮ருளிச்செய்யலாயினா :-- 

* கேளும், மயித்திரேயரே ) ஸகல 

லோகங்களுக்குஞ் சிருஷ்டி. ஸ்திதி 

சம்ஹார கர்த்தாவான சுவாமி ஹிர 
ணியகசிபுவைச் சங்கரிக்கும் பொரு 

ட்டு ஈரசிம்மாவதாரஞ் செய்கையில், 

௮வ்வ௬ரனுக்கு இவர் ஸ்ரீமகாவிஷ்ணு 

வென்கிற இயொனம் உண்டாயிராமல், 
புண்ணிய வசத்தினால் மகிமைபெற்ற 

.. ஒரு ஜெர்து என்ற கினைப்பே யுண் 

டாயிருந்தது$ ஆதலால் ௮வ்வசுரன் 

ரஜோகுணத்தின் மிகுதியால் ௮ப் 
படி.ப்பட்ட விபரீத பாவனையைப்பெற் 

றிருந்த, ௮ந்த நரசிம்ம மூர்த்தியா 

லே சங்கரிக்கப்பட்ட புண்ணியத்தின் 

காரணமாய் மூவுலகங்களையும் ஆளத் 

தக்க மேன்மையான செல்வத்தைப் 

பெற்றானே யல்லது, ஆதஇிமத்தியாந்த 

ரஹிதனாயும் பரப்பிரம்மமாயும் இருக் 

இற அந்தப் பகவானிடத்தில் லய 

மடையவில்லை. இப்படியே ராவணனா 

யிருக்கையிலும் ௮வன் காம பரவ௪ 

னாகி சீதாபிராட்டியினிடத்தில் மிக 

அனபுள்ள ஸ்ரீராமரூபியான எம்பெரு 
மானாலே வசைசெய்யப்பட்ட போ 

தும் ௮வனுக்கு ௮ந்த ஸ்வாமியிடத்தில் 

எம்பெருமானென்கிற கஇயானமுண் 
டாகாமல் மனுஷியனென்௫ிற கயான 
மே யுண்டாயிருந்தது. மறுபடியும் எம் 

பெருமானாலே வசைசெய்யப்பட்ட 

சுகருத ம௫ிமையினால் சேதி ராசகுலத் 

இற் பிறந்து பூமண்டலத்தோர் கொ 

ண்டாடும்படி.யான ஐசுவரியத்தைப் 

பெற்றான், ஆனால் ௮ந்தச் சனனத்தில் 
எம்பெருமானுடைய சகலமான இரு 
சாமங்களையும் நிந்திப்பதற்குக் காரண 

மானான். எப்படி. யென்றால் ௮நேக 
சன்மங்களால் வளர்ந்துவந்த மிகு 
ந்த பகையைப்பற்றி ௮வ் வெம்பெரு 

* சுவாமியின் துவாரபாலகர் சாபத்தினால் இரணிய கூபு முதலாக மூன்று 

ஜனனமெடுத்துக் கடைசியில் முத்தியடையும்படி ௮னுக்செகமும் இருர்ததனாலே 
அப்படி கடந்தாலும் அதற்குச் காரணமான தியானசம்£ர்த்தனா திகளும் பகவத் 
கடாக்த்தினாலுண்டாயிருக் சன வென்பதை அருளிச்செய்த மகாரிஷியின் திருவுள்ள 
மென்னவென்றால், 

35 

ஏதேனுமொரு வியாஜத்தை யபேக்ிக்கு மெம்பெருமான் 

துவேஷா இகளினாலாவது செய்யு காமசங்8ர்த்தனா இகளையும் திருவுள்ளம் 

யருளும்படியான மகோதார னென்பதேயாம். 
பத்தி
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மானுடைய சகலமான திருகாமங்களை 

யும் நிந்திப்பதிலும் வெருட்டுவதிலும் 

மற்றுமுள்ள செய்கைகளிலும்: உச் 

சரித்து வந்தான். மேலும் மலர்ந்த 

செந்தாமரைப் பூவோடொத்த இருக் 

கண்களுள்ள தும், . பிரகா௫ித்துக்கொ 

ண்டிருக்கற பீதாம்பரத்தைத் தரித்த 

தும், திவ்விய கிரீட கேயூர ஹார கட 

கங்கள் முதலான திருவாபரணங்களை 

யணிந்ததும், இரண்டு பருத்து நீண்ட 

நான்கு திருக்கைகளோடும் திருவாழி 

இருச்சங்கு முதலிய இவ்வியாயுதங்க 

ளோடுங்கூடி.. விளங்கிக்கொண்டிருப் 

பதுமான அந்தக் கண்ணனுடைய 

திவ்விய ரூபத்தையே, உண்கையிலும் 

இருக்கையிலும் படுக்கையிலும் உலா 

வுகையிலும் மஞ்சன மாடுகையிலும் 

மற்றெல்லா வவஸ்தைகளிலும் விட 

மல் ஒரேபிடிப்பாய் மனதில் நினைத் 

தருக்தான். அதனால் எங்களுமந்தத் 

தோற்றமே விளக்கப்பெற்௮ு, கோப | 

தாபாதிகளில் அவனையே உச்சரித்து, 

அந்தப்பாவனையே பொருக்தினவனா 

ய்த் தன்னைச் சங்கரிக்கும் பொருட்டு 

எறியப்பட்ட தஇிருவாழியின் காந்தி 

மாலைகளினாலே சொலித் துக்கொண்டு, 

அழியாத தேஜோரளுபமாயும் பகை 

முதலிய குற்றங்களற்றதாயும் பரப் 

பிரம்மமாயும் உள்ள அந்தப் பகவா 

னுடைய சொரூபத்தை எப்போது 

உள்ளபடி. கண்டானோ, அந்தக்காலத் 

தில் எம்பெருமானுடைய திவ்விய ௪க் 

கரத்தினாலே அந்தச் சசபாலன் சய 

கரிக்கப்பட்டவனாய், ௮வ் வெம்பெரு 

மானுடைய ஸ்மரணாதிகளாலே சகல 

அவ் 

வெம்பெருமா ஸனிடத்திலேயே லயத் 

பாபங்களும் கசிக்கப்பெற்று, 

தை யடைந்தான். 

ஸ்ரீ விஷ்ணுபுராணம் 

o
e
 

  

[நாலா 

மயித்திரேயரே! ௪சபால மோக்ஷத் 

தைப்பற்றின சகலத்தையும் உமக்கு 

நன்றாய்ச் சொன்னேன் ) எம்பெரு 

மரன் பகைபற்றியாவது சங்கீர்த்த 

னஞ் செப்பவர்களுக்கும் நினைப்பவர் 

களுக்கும் ௬ராசுராகளு மடையமாட் 

டாத பெரும்பயனை அளிப்பனானால் 

நன்றாய்ப் பக்தி செய்பவர்களுக்கு 

அளிக்கக்கேட்க வேண்டுமோ ? 

இந்தச் சங்கதி யிருக்கட்டும். ஆனக: 

துந்துபி என்கிற வசுதேவருக்குப் 

பெளரவி, ரோஹிணி, மதிரை, பத்தி 

ரை, தேவ” முதலாக அகேக பத்தினி 

கள் உண்டு, அவருள் ரோகிணிக்குப் 

பலபத்திரன், சடன், சாரணன், தாம 

தன் முதலான புத்திரர் உண்டானார் 

| 
| 
} 

  
கள். அந்தப் பலபத்திரரும் ரேவதியி 

னிடத்தில் விசடன், உலமுகன் என் 

இற பிள்ளைகளைப் பெற்றார். சாரண 

னுக்குச் சாஷ்டி,, மாஷ்டி, Rae, 

தியன், சத்தியதிருதி முதலான புத 
இதரர் உண்டானார்கள். பத்திராசுவன், 

  

| பத்திரபாகு, துரத்தமன், பூதன் முத 

| லானவர்களும் ரேரகிணியின் வமிசத் 

இற் பிறந்தவர்கள். மதிரை யென்பவ 

| ளுக்கு நந்தன், உபநந்தன், கிருதகன் 

| சிசளான் சிலமக்கள் பிறந்தார்கள். 
பத்திரைக்கூம் உபநிதி, கதன், முத 

| லிய குமாரருண்டு. வைசாலி யென் 

| பவளுக்குக் கெளட௫கன் என்ற 

நண ஒருவன் உண்டானான். * 

தேவகியினிடத்திலும் 

சஷேணன், உதாயு, 

தீர்த்திமான், 

பத்திரசேனன், 

ருஜுதாசன, பத்தி தேவன் என்ற 

ஆறுபிள்ளைகள் பிறந்தார்கள் ந gar 

கள் யாவரையும் கம்சன் கொன்ருன். 

பின்பு ஏழாவது; கர்ப்பத்தை எம்பெரு 

மானுடைய நியமனத்தின் படியே 
  

. * இப்பெயர்கள் அவர்களுக்குப் பூர்வஜன்ம த்.இ லிருர்தவைகள்.



மம்சம்]| 

யோகநித்திரையானது நள்ளிரவில் 
தேவூயின் வயிற்றினின்றும் பெயா் 
த்து ரோடுணியின் வயிற்றிலே சேர்த் 
அவிட்டது, அப்படி, யிமுக்கப்பட்டதி 
னால் அந்த ஏழாவது பிள்ளைக்கு ஸ் 
கர்ஷ்ணன் என்கற இருகாம முண்டா 
யிற்று. [ஸங்கரஷ்ணம்-- இழுத்தல், ] 

பின்பு சகல லோகங்களாகயெ மகா 
விருட்சங்களுக்கு வேராயும், இருந்த 
வச்சு மிருக்கன்.றவர்களு மிருப்ப 
வர்களுமான சகல சராசர முனி 
ஜனங்களுடைய மனசுக்கும் எட்டா 

தவனாயும், ஆதிமத்தியாந்த ரகதனாயும், 
சகல குண ஐசுவரிய சம்பன்னனாயு 
முள்ள ஸரீவாசுதேவன், பிரம்மா 
முதலான சகல தேவதைகளினாலும் 
பூமிபாரத்தை நீக்கும் பொருட்டுப் 
பிராரத்திக்கப்பட்டவஞய்த் தேவ 
காப்பத்தில் எழுக்தருளினன். அவ் 
வெம்பெருமானுடைய அனுக்கரகத்த 
னால் வளரப்பெற்ற மகா மகிமையுள்ள 
955 யோகநித்திரையும் ஈந்தகோப 
னுடைய பத்தினியான யசோதையின் 
வயிற்றிலே பிறந்தது, ௮ந்தத் தேவ£ 
கர்ப்பத்தினின்றும் ௮த் தாமரைக்கண் 
ணனான எம்பெருமான் இருவவதரித்த 
போது சகலலோகமும் தெளித்த பிர 
காசமுள்ள சூரிய சந்திராதி ரெக்க 

- ஞூன்ளதாகவும் சர்ப்பாதி பயமில்ல 
தாகவும் சொஸ்தமான மனசள்ளதாக 
வும் அதர்மம் நீங்கெதாகவும் ஆயி 
DD. அந்தச் சுவாமி யவதரித்து யாவ 
ரையும் ஸனமார்க்கஸ்தராகத் இருத்தி | 
யருளினர். 

இவ்வாறு பூலோகத்தி லவதரித்த 

௮வ் வெம்பெருமானுக்குப் பதினருயி 

தீது. நூ.ற்றொரு பத்தினிகள் இருசர் 
தார்கள். அவர்களுக்குள் ருக்குமணி) 

பகவானுடைய. திருவமிசம் 

| 
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சத்தியயாமை, ஜாம்பவதி, சாருஹா 

சினி முதலான எண்மர் முக்கயெமான 
வர்கள், இப்பத்தினிகள் யாவரிடத் 

தும் சகல ரூபியான அவ் வெம்பெரு 
மான் லக்ஷத்தெண்பதஇினாயிரம் பிள்ளை 
களை யுண்டாக்கினார். அந்தப் பிள்ளை 

களுக்குள் பிரத்தியும்னன், சாருதேஷ் 

ணன், ஸாம்பன் முதலான பதின் 
மூவர் பிரதானமானவர்கள். அந்தப் 
பிரத்தியம்னன் ருக்குமியின் மகளாகிய 
ருக்கூமவதி யென்பவளைக் கலியா 
ணஞ்செய்து அனிருத்த னென்னும் 

புத்திரனைப் பெற்றான். அவ்வனிருத்த 
ணும் அந்த ருக்குமியின் பெளத்திரி 
யான ௬பத்திரை யென்பவளைக் கலி 
யாணஞ் செய்துகொண்டு வச்சரன் 
என்னு மகனைப் பெற்றான். அவ்வச் 
சிரனுக்குப் பிரதிபாகு வென்பவன் 
மகன். அந்தப் பிரஇிபாகுவுக்குக் குமா 

ரன் ஸுசாரு. இவ்வா௮.அ௮கேகமாயி 

ரங் ககொகளுள்ள யதுகுலத்தின் புத் 
இர சங்கியைச்சொல்ல அ௮கேக வாயிர 
வருஷகாலமும் போதாது, இவ்விஷ 
யத்தில் இரண்டு சுலோகங்கள் பயன் 
பட்டிருக்கின்றன. 4 யதுசகுலத்துப் 
பிள்ளைகளுக்கு வில்வித்தை கற்பிக்கும் 
ஆசிரியர் மூன்று கோடியே யெண் 
பத்தெட்டு லக்ஷம்பெயர். மகாத்து 
மாக்களான யாதவரை எண்ணுதற்கு 

யார் திறம் ? அக்குலத் தலைவனை 
. ஆகுக னொருவனே பதிஞயிரம் பதி. 

  

னாயிரம் லக்ஷம் பேரோ ் அருக்கன் 

Gre * 

கேளும், மயித்திரேயரே| முன்பு 

, தேவாசுர யுத்தத்தில் இறந்த மகா பல 

வான்களான ௮௬ரரெல்லாம் லோ 
கோபத்திரவம் பண்ணும் படியாக 
மனிதருக்குள் பிறந்தார்கள். அவர் 
களை நாசஞ் செய்யும் பொருட்டு தேவ 

* இங்கு சோடி லக்ஷம் என்ற சணக்குகளுச்கு ௮னேச மென்பதே கருத்தர்ம்.



276 ஸ்ரீவிஷ்ணுபுரர்ணம் 

தைகளெல்லாம் யதுவம்சத்தில் நூற் | த்தியானார்கள். ஆதலால் அவ்வம்சம் 
றொரு குலத்தராகப் பிறந்தார்கள். மிகப்பெருகி அளவற்றிருந்தது, இவ் 

இவர்கள் யாவர்க்கும் ஸ்ரீ விஷ்ணுபக | ary வளர்ந்து வநத விருஷ்ணிவம்்௪ 

வான் அதிபதியாகி ஆண்டுவந்தபடி. | வரலா.ற்றை எவன் அன்போடு கேட் 

யால் ௮வருடைய நியமனத்துக்கு | கராுனோ அவன் சகல பாபங்களு 

உள்ள டங்? நடந்துவந்த ௮வ் யாதவர் | மொழிந்தவனாகி ஸ்ரீ விஷ்ணு லோகத் 

கள் குறைவற்று காளுக்கு காள் விரு | தை யடைவான். 

பதினைந்தாமத்தியாயம் மற்றிற்று. 

“ஒழ. 

பதினாறாம் ௮.த்திமாமம் 

துரவசுவம்ச சரித்திரம் 
— 

பராசரர் அருளிச் செய்ஒிருர், மயித் யீசானு, அவனுக்குக் கரந்தமன். கரந் 

திரேயரே | இப்படியாக யதுவம்சத் |) தமனுக்கு மருத்தன். அவன் சந்ததி 

தை உமக்கு விசதமாய்ச் சொன் | யற்றவனாூப் புருவம்சஸ்தனான துஷ் 

னேன், இனித் துரீவசு வம்சத்தைக் | யர்தனைப் புத்தானாக ஏற்படுத்திக் 

கேளும். துருவசுவுக்கு வன்னியென் கொண்டான். இவ்வாறு ௮ந்த வம்ச 

பவன் மகனொருவ ஸிருந்தான். ௮வ் | மானது யயாதி சாபத்தினால் விருத்தி 

வன்னியின் மகன் பார்க்கன். பார்க் | யில்லாமற் பெளரவ வம்சத்தையே 

கலுக்கு பானு, அவனுக்குத் திர ' சேர்ந்துவிட்டது. 

) 
| 
| 
) 

பதினுறமத்தியாயம் ழற்றிற்று, 
~~ 

பதினேழாம் ௮)த்தியாமம் 

துருகியுவம்ச சரித்திரம் 
—-9 <= 

தூருகியுவின் குமாரன் பப்புரு, | னுக்குத் தூர்த்தமன், அவனுக்குப் பீர 
அவனுக்குச் சேது, சேதுவின் குமா | சேதன், பிரசேதனுடைய குமாரன் 

ரன் ஆரப்தன். ஆரப்தனுடைய குமா | சததருமன், ௮வன் மேற்கு வடராட் 
ரன் காந்தாரகன், , கரந்தாரகனுக்குக் டி. லுள்ள ௮ேக மிலேச்சருக்கு 
கர்மன், கர்மனுக்குக் இருதன், இருத | ௮திபதியா யிருந்தான், 

பதினேழாமத்தியாயம் ழற்றிற்று, 

த
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யயாதி மகாராஜனுடைய நான்கா 
மகனான அ௮னுவென்பவனுக்கு Fur 

லன், ௪ட்சு, பரமே. என்கற குமா 

IT மூவருண்டானார்கள், அவர்க்குள் 

சபாநலனுடைய புத்திரன் கரலா 
நலன். காலாநலனுக்குச் சிருஞ்சயன். 

சிருஞ்சயனுக்குப் புரஞ்சயன், புரஞ் 
சயனுக்குச் சனமேஜயன். அவனுக்கு 

மகன் மகாசாலன். ௮வன் குமாரன் 
மகாமனசு. அவனுக்கு உசநேரன், 
திதிட்சு, என்றிரண்டு குமார ர௬ுண்டா 

னார்கள். உ€நரனுக்குச் சிபி, கிருகன், 

நவன், இருமி, வர்மன் என்கிற ஐவர் 

பிறந்தார்கள். ிபிக்குப் பிரஷதாப் 

பன, சுவிரன், கேகயன், பத்ரகன் 

என்னு நால்வர் குமாரருண்டு. இதி 

க்ஷாவுக்கும் ௬ஷத்திரதன் என்ற 

மகன் பிறந்தான். அவனுக்கு ஹே 

மன், ஹேமனுக்குச் ௬தம௬, சுதமச௬க் 

குப் பலி, ௮வனுடைய மனைவியிடத் 

இல் தீர்க்கதம௬ என்ற ரிஷிபினால் 

HWE, ABST, களிங்கன், ௫ம் 

மன், பெளண்டரன் என்ற சூமாரர் 

கள் உண்டாகி ௮ப்பெயாகொண்ட 

தேசங்களை ஆண்டுவந்தார்கள். அந்தச் 
சந்ததிகளுக்கும் ௮ப் பெயர்களே 
யுண்டு. ௮ங்கசந்ததியில் ௮அனபானன் 

ஜனித்தான். அவனுக்குத் Beds gor 

என்கிறவன் பிறந்தான், ௮வனுக்குத் 
தர்மாதன், அவனுக்குச் சித்திரரதன், 
௮வனுக்கு சோமபாதனென்௫ற பெ   

யருமுண்டு. அவனுக்குத் நசரதமகா 

ராஜன் சிநேடஇிதனா யிருந்ததனால் சந்ததி 

யில்லாத அவனுக்குச் சாந்தையென்ப 

அவ் 

வுரோமபாதனுக்கு OST FGI GEC 

அவனுக்கு மகன் பிருதுலாக்ஷன். ௮வ 

னுக்குச் சம்பன், அவன் சம்பை 

வளை மகளாகக்கொடுத்தான். 

யென்னும் பட்டணத்தை யேற்படுத்தி 

னான். அச்சம்பனுக்கு அரியங்கன் 

என்கிற குமாரனுண்டானான். ௮ரியங் 

கனுக்குப் பத்திரரதன், அவனுக்குப் 

பிருகத்திரதன் அவன் குமாரன் பிரகத் 
கருமன், ௮வன் புத்திரன் பிரகத்பா, 

அவனுக்குப் பிருகன்மனன். அவனு 

க்கு ஜயத்ரதன். அந்தச் சயத்ரதன் 

பிராமண க்ஷத்திரிய வம்சங்கள் கல 

ந்து பிறந்த ஒரு ஸ்திரீயை விவாகம் 

பண்ணிக்கொண்டு, அவளிடத்தில் 

விஜயன் என்கிற புத்திரனைப்பெற் 

றுன். ௮வ் விஜயனுக்கு மகன் திருதி, 
அவனுக்குப் புத்தன் இருதவிரதன். 

அவனுக்குச் சத்தியகர்மா. அவனுக்கு 

அஇிரதனென்பவன் பிறந்தான். ௮வன் 
ரன் கங்கையினிடத்திலே பெட்டியிற் 

போட்டுக் குந்தியினால் எறிந்து விடப் 

பட்ட கானன் என்பவனை பயெடுத்துப் 

புத்திரனாக வைத்துக் கொண்டான், 

அக்கனனுடைய மகன் விருஒசே 
னன். இவ்விருஷசேன னளவுமுள்ளீ 

வர் தாம் அ௮ங்கராட்டை யாண்ட 

௮ங்கவம்சஸ்தர், 

பதினேட்டாமத்தியாயம் ழற்றிற்று,
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மயித்தரேயரே ! இனி யயாதியின் 

கடைசிக் குமாரனான பூருவின் வம்௪த் 

தைக் கேளும். பூருமகாராஜனுடைய 

குமாரன் ஜனமேஜயன். அவன் குமா 

ரன் பிரசின்வான். அவனுக்கு மகன் 

பிரவீரன். பிரவிரனுக்கு மனசியு, ௮வ 

னுக்கு அப்தன். அவனுக்குச் சுத்தியு. 

சுத்தியுவுக்குப் பகுகதன். அவனுக்கு 

ஸம்யாதி. ஸம்யாதிக்கு ௮ஹம்யா தி. 

௮வனுக்கு ரெளத்திராசுவன். அந்த 

ரெளத்திராசுவனுக்கு ௬தேபு, கக்ஷேடு) 
தண்டிலேபு, இருதேபு, ஜலேபு, தர் 

மேபு, தருதேபு, தலேபு, சன்னதேபு, 
வனேபு என்று பத்துப் புத்திரர் பிறக 

தாரர்கள். ருதேபுவுக்கு ரந்திராரன் 

என்பவன் பிறந்தான், அந்த ரந்தி 

நாரன் ௬மத, அப்பிரதிரதன், தருவன் 

என்கிற பிள்ளைகளைப் பெற்றான். அப் 

பிரதிரதனுக்கு குமாரன் சண்ணுவன். 

அவனுக்கு மேதாதிதி. . அவன் முத 

லாகக் கண்ணுவ வம்சஸ்த ரெல்லாம் 

பிராமணரானார்கள், அந்த அப்பிரதி 

ரதனுக்கு ஐலீனன் என்கிற மற்றொரு 

குமாரனுண்டானான். ஐலீனனுக்குத் 

துஷியந்தன் முதலான கால்வர் புத்தி 

ரர் பிறந்தார்கள், அந்தத் துஷியந்த 

மகாராஜனுக்குப் பரதசக்கிரவர்த்தி 

பிறந்தான். அந்தப் பரதனெனனும் 

பெயருக்குக் காரணமாகத் தேவர்க 

ளாலே சுலோகம் பாடப்பட்டிருகீ 

தின்றது, (தாயானவள் Gar peau, 

எவனாலே புத்திரனுண்டாக்கப் பட்டா 

னோ ௮வனுக்கே யவன் புத்தன், ஆத 

லால் ஓ துஷியத்தமகாராஜனே! பிள்ளை 

யைப் பரித்துக்கொள்; சகுந்தலையை 

அ௮வமானப்படுத்தாதே; ஓ ௮ரசனே! 

முன்பு யமசபையிலிருந்து புத்திரனை   

வீரியத்தை விட்டவனே கொண்டு 

போனான்/ இந்தக் கர்ப்பத்தை நீயே 

யுண்டாக்கனாய்; சகுந்தலை சத்தியமே 

சொன்னாள்." [பர--காப்பாற்௮ு.] 

அந்தப் பரத மகாராஜனுக்குப் Us 

இனிகளான மூவரிடத்தில் ஒன்பது 

புத்திரர் பிறக்தார்கள். அப்பிள்ளை 

களைப் பார்த்து, (“இவர்கள் எனக்குத் 

தக்கவரல்லா'' என்று பீதா சொன்ன 

தனால், அ௮ப்பிள்ளைகளின் தாய்கள் விப 

சார சந்தேகத்தினால் தங்களைப் புரு 

ஷன் தள்ளிப்போடுவா னென்றஞ்சி 

அப்பிள்ளைகளைக் கொன்றுவிட்டார் 

பின்பு புத்திரோற்பத்தி வீணா 

இயதனால் புத்திரன் வேண்டுமென்று 

மருத்துக்களை கோக்இச் சோமயாகஞ் 

செய்த அந்தப் பரதனுக்கூத் தீர்க்க 

தம௬ என்பவராலே பக்கத்தில் தள் 

ளப்பட்ட பிருகஸ்பதி விரியத்தினால் 

உசத்திய பத்தினியான மமதை யென் 

பவளிடத்திற் பிறந்த பரத்துவாஜ 

னென்பவனைப் பிள்ளையாக அந்த 

மருத்துக்கள் பிரசாஇித்தார்கள், “gp 

மூடையான பெண்பிள்ளாய்! ஈம்மிரு 

வரரலும் பிறந்த இப்பிள்ளையை நீ 

பரி” என்று பிருகஸ்பதியும், அப் 

படியே நோக்க 

மமதையும், ஆகத் தந்ைதைதா மிருவ 

ரும் சொல்லிப்போட்டுப் போனத 

னால் அந்தப் பிள்ளைக்குப் பரத்துவாஜ 

Gare காமதேயம் வந்தத. [பர- 

பரி, துவாஜம்-- இருவராற் பிறந்த 

வன்.] பரதனுக்குப் புத்திரோற்பத்தி 
விணாுனபோது பிள்ளையானதனாலே 

அந்தப் பரத்துவாஜனுக்கு விரதன் 

எனப் பெயரு முண்டாயிற்று. [வித. 

கள், 

பிருகஸ்பதியை
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தன் --விண்,] ௮ச்த விததனுக்கு மன்யு 
என்பவன் பிறந்தான். மனயுவுக்ளு 
பிரகத்கூூதஇரன், மகரவீரியன், ௩௧ 
ரன், கர்க்கன் என்ந பிள்ளை 
கள் பிறந்தார்கள்; கரனுக்கு ஸப் 
இருதி பிறந்தான், அவனுக்குக் குருப் 
பிருதி, ரச்திதேவன் என்னு மிரண்டு 
குமாரர் உண்டு. கர்க்கனுக்குச் இனி 
பிறந்தான். அதனால் கார்க்கயர் என் 
௮ம் சைனியர் என்றும் சொல்லப் 
பட்ட அந்த வம்சஸ்தரெல்லரம் க்ஷத் 
திரியரா யிருக்தும் ஒரு காரணத்தினால் 
பிரராமணரானார்கள். மகாவீரியனுக்கு 
துருக்ஷபன் என்னும் .மகன் பிறந் 
தான். அவனுக்குத் திரையாருணி, 
புஷ்க்கரிணன், கபி என்று மூன்று 

பிள்ளைகள் பிறந்து பின்பு மடமையி 
னால் பிராமணரானார்கள். பிகத்கூத்தி 
ரனுக்கு மகன் -ஹோத்திரன், ௬ஹோ 
தீதிரனுக்கு ஹஸ்தி யென்பவன் பிறந் 
தான். அவன்தான் இந்த ஹஸ்இனு 
புரத்தை உண்டாக்கி வாசஞ் செய்த 
வன். ஹஸ்இிற்கு அஜமீடன் ; sale 
மீடன், புருமீடன் என்ற மூன்று 
குமாரர் உண்டானார்கள். அஜமீட 

னுடைய புத்தின் கண்வன். கண்வ 
BEG மேதாதிதி. அவன் முதல் 
கண்வகுலத்தார் பிராமணரானார்கள். 

அவ்வஜமீடனுக்கே பிரூகதஷ என் 
௮ வேறொரு மகனிருக்தான். அவனுக் 

குப் பிருகத்தவை பிருகத்தனுவுக்கு 
பிருகத்கரமன், அவனுக்கு ஜயத்திர 

தன், அவனுக்கு வி௬ுவஜித்து, அவ 

னுக்கு சேனஜித்து, சேனஜித்து 
னுடைய குமாரர் ௬௫ராசுவன், கா 

யன், திரிடஹனு, வச்சஹலு, என் 

பவர்கள், ௬ராசுவனுக்குப் புத்தி 

ரன் பிருதுசேனன். பிருதசேனனுக் 

குப் அவனுக்கு நீலன். 

அவனுக்கு நூறு பிள்ளைகளுண்டு. 

பாரன்,   

காம்பீலிய ஈகராஇபதியான சமரன், 
அந்தச் சமரனுக்கு பாரன், ௬பாரன், 

தைசுவன் என மூன்று புத்திரர் 

உண்டு. ௬பாரனுக்கு ஸுூருத 

என்று சொல்லப்பட்ட பிருது, ௮வ. 

னுக்கு விப்பிராசனென்பவன் பிறக் 

தான். அவனுக்கு அனுஹன். அவன் 

சுகருடைய மகளாகிய ரத்தி யென் 

பவளை விவாகஞ் செய்து கொண் 

டான். அவ்வணுஹனுக்குப் பிரமதத் 

தன் பிறந்தான், அவனுக்கு விஷ்வக் 

சேனன். அவனுக்கு உதகஸனேனன். 

அவனுக்கு மகன் பல்லாடன். முன் 

சொல்லப்பட்ட அதுவிஜமீடன் என்பவ 

னுக்குப் புத்திரன் யவிஈரன். அவனுக் 

குப் புத்திரன் திருதிமான். அவனுக்கு. 
ஸதயதிருதி. அவனுக்குத் திரிடகேமி. 
அவனுக்குச் சுபாரிசுவன். அவனுக் 
குசி ௬மதி, அவனுக்குச் சன்னதி 
மான். சன்னதிமானுக்குப் புத்தி 

ரன் குருதன். அவன் இரணிய 
நாபனால் யோகாப்பியாசம் செய்விக் 
கப்பட்டு பிராச்சய சாமகருடைய 

இருபத்து 
செய்தான். 

சங்தேங்களைச் 

இருதனுக்கு உக்இரர 

ys னென்பவன் மகன். அவன் 
பெரும்பாலும் நீபரென்பவர்களை அழி 
தீது விட்டான். உக்கிராயுதனுக்குத் 

தனயன் சக்ஷமியன். அவனுக்குச் 
சுதீரன். அவனுக்கு ரிபுஞ்சயன், அவ 
னுக்குப் பஹுரதன், 

புருவம்சஸ்தர். 

நான்கு 

இவர்கள் தாம் 

பெளரவர் என்று 

சொல்லப்படுவார்கள். 

மூன சொல்லப்பட்ட ௮ஜமீடனு 

க்கு. நளினீ3யென்று ஒரு பத்இனியிருக் 
தாள். அவள் வயிற்றில் நீலன் என்ப 
வன் பிறக்தான். அவனுக்குச் சாந்தி 
பிறச்தான். அவனுக்குச் ௬சாந்தி, 
சுசரந்திக்குப் புரஞ்சயன். அவனுக்கு 

அவர்களுக்குள் பிரதானமானவன் | ரிக்ஷன், அவலுக்கு ௮ரியசுவன்;
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அவனுக்கு முத்கலன், எஞ்சயன்; | 

பிருகதிஸுஈு, யவிசரன், சஞ்சயன், 

என்கிற ஐவர் பிறந்தார்கள். இவர் 

கள் என்னுடைய ஐந்து ராச்சியங் 

களையும் ஆளப் போதுமானவர்கள் ”' 

என்று பிதாவினால் . சொல்லப்பட்ட 

படியினாலே பாஞ்சாலரென்னும் பெய 

ரைப் பெற்றார்கள். முத்கலனுடைய 

வம்சஸ்தர் மெளற்கலியரென்ற௮ு சொல் 

லப்பட்டு க்ஷத்திரிய த் தன்மையோடு 

கூடின பிராமணரா யிருக்தார்கள். 

முத்கலனுக்குண அரியசுவன் மகன். 

அ௮ரியசுவனுக்கு திவோதாஸன் என் 

இற புத்திரனும், ௮கலியை யென் 

இற. புத்திரியும் பிறந்தார்கள். அந்த 

அ௮கலியை சரத்துவான் யென்கிற 

கெளதமருக்குப் பத்தினியாகிச் சதா 

நந்தரென்பவரைப் பெற்ருள். சதா 

நந்தருக்குச் சத்தியதிருதி என்கிறவர் 

பிறந்து தனுர்வேதத்தை முற்றுங் கற் 
(Gre ௮ந்தச் சத்தியஇருஇக்கு ஊர்வசி 

யென்கிற ௮ப்சரசைக் கண்டபோது 

விரியமானது கழுவி சாணற்கட்டை 

யிலே இரண்டு பிரிவாய் விழுந்தது. 

அதினின்றும் ஒரு புத்திரனும், ஒரு புத் 
இரியும் பிறந்தார்கள். அவர்களை வேட் 

டைக்கு வந்த 

பார்த்துக் இருபையினாலே பரிக்கிர 

இத்தான். : அதனால் அப்புத்திரனுக் 

க்கு இருபன் என்றும், ௮க்கன்னிகை ! 

EG இருபியென்னும் பெயருண்டா 

யின. அந்தக் கருபி துரோணாசாரிய 

ருக்குப் பத்தினியும் ௮௬வத்தாமனுக் 

குத் தாயுமானாள். | 

சந்தனுமகாராஜன் 

SCargre னென்பவனுக்குப் புத் 

திரன் மித்திராயு. மித்திராயுவுக்குச் 
சியவனனென்பவன் பிறந்தான். சிய 

| 
ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணம் 

UT MEF தாசன். அவனுக்குச் 

சவுதாசன். அவனுக்குச் சகதேவன், 

அவனுக்குச் சோமகன், சோமக 
னுக்கு நூறு மக்களுண்டு. மூத்தவன் 

gio. கடைசியவன் பிருஷதன். பிரு 

ஷதனுக்குத் துருபதன், அுருபதனுக் 
சூத் இருஷ்டத்துயும்னன். அவனுக் 

குத் திருஷ்டகேது, அஜமீடனென்பவ 

னுக்கு ரிூனென்௮ மற்றொரு குமார 

னிருந்தான். அவனுடைய மகன் சம் 
FAUT OF BSE GG 

AUST GT DSS SoHo 
க்ஷூத்துத்தைக் குருக்ஷேத்திரமாக்க 

னான். அந்தக் குருவுக்குச் ௬தனு, 

ஜன்னு, பரிக்ஷித்து முதலான புத்திரர் 
உண்டானார்கள். அவருள் சுதனுவின் 

புத்திரன் சுகோத்திரன், அவனுக்குச் 

சியவனன். சியவனனுக்குக் இருத 

கன். ௮வனுடைய குமாரன் உபரி 

௪ரவ௬. ௮ந்த வசுவுக்குப் பிருகத்திர 

தன், பிரத்தியக்கரன், குசாம்பன், 

குசேலன், உபரிமாச்சியன் முதலாக 

வரணன். 

பிறந்தான். 

ஏழுபிள்ளைகள் பிறந்தார்கள். பிருகத் 

இரதனுக்குக் குசாக்கிரன் குசாக்கர 

னுக்கு விருஷபன், விருஷபனுக்குப் 

புஷ்பவான். அவனுக்குச் சத்திய 

ஹிதன். அவனுக்குச் ச௬ுதனுவா. La 

க்குச் சந்து, அந்தப் பிருகத்திரத 

னுக்கே இரண்டு பாதியாய் மற்றொரு 
குமார னுண்டானான். ௮வன் ஜரை 

யென்கிற ராக்ஷூியினாற் கூட்டப்பட் 

டபடியால் ஜராசந்தனென்௫ற பெய 

ரைப் பெற்றான். அந்தச் சராசந்தனு 

டைய குமாரன் ௪கதேவன். ௮வன் 
குமாரன் சோமபன். அவனுக்குக் 
குமாரன் ௬ர௬.திஏரவச. இவர்கள்தாம் 

மகததேசத்தை யாண்டதனால் மாகதர் 

எனனும் பெயாபெற்ற ராஜாக்கள், 

பத்தோன்பதாமத்தியாயம் முற்றிற்று, 

சட



இருபதாம் அம்சம் 

சந்தனு வம்சம் 
ee 

பரிகதித் துக்கு சனமேசயன், HS 
சேனன், உக்கிரசேனன், பீமசேனன் 
என கான்கு பிள்ளைகள் உண்டு, 

ஜன்னு என்பவனுக்கு ச௬ரதன் என் 

னும் புத்திரன் பிறந்தான். அவனுக்கு 
விடூரதன். அவனுக்குச் சார்வபெள 
மன். சார்வபெளமனுக்கு ஜயத்சே 

னன். அவனுக்கு ஆராஇதன். அவ 

னுக்கு அயுதாயு. அயுதாயுவுக்கு அக்க 
சோதனன். அவனுக்கு தேவாஇதி. 
அவனுக்கு ர௬ுஷனென்பவன் பிறந் 
தான். அவனுக்குப் பீமசேனன். sav 
னுக்குத் திலீபன். இலீபனுக்குப் பிரத 
பன். அந்தப் பிர$பனுக்குத் தேவாபி, 
சந்தனு, பாடிலிகன் என மூன்௮ புத் 

இரா உதித்தார்கள். தேவாபியென் 
பவன் சி௮ுவனா யிருக்கையிலேயே 

காட்டிற் சென்று வாசஞ்செய்து 
கொண்டிருந்தான். சந்தனுவோ அர 
சனை. அவனைப்பற்றிப் பூமியி 
லொரு சுலோகம் வழக்குகின் ற.து. 
அதாவது (அவ்வரசன் மூப்படைந்த 
எவனைக் கைகளாற் பரி௫க்கிறானோ 
அவன யெளவனத்தை யடைஇருன், 

அன்றியும் மிகுந்த 
பொருந்துகிறான். ஆகலால் சந்தனு 

வெனும் பெயரை யடைர்தான்”” 

சாச்தியையும் 

என் 
பதுதான். 

அந்தச் சந்தனு மகாராஜாவின் 

இராச்சியத்தில் பன்னிரண்டாண் 

டளவு மழை பெய்யாம லிருந்தது. 
அதனால் ௪கல ரரச்சியத்இற்கு முண் 

டான தீங்கைக்கண்டு அவ்வரசன் 

பிராமணரை நோக்கி 4௬-வாமிகளே! 

ஏன் நம்முடைய ராச்சியத்தில் மழை 

பெய்யாம லிருக்ன்றது? 
36 
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டைய அபராதம் யாது?” என்று 
வினாவினன். அதற்கந்தப் பிராமணர் 
கள் அரசனே! மூத்தவ ஸிருக்க 
இளையவனாகிய நீ இந்தப் பூமியை 

யனுபவிக்கெருப், ஆதலால் மூத்தவ 

னுக்கு விவாகமில்லாதிருக்க இளைய 

வன் விவாகஞ் செய்துகொண்டால் 

எந்தப் பாதகமுண்டோஇஹ ௮தை நீ 

யடைந்திருக்கிருய்'' எனச் சொன் 

னார்கள். அதுகேட் டரசன் இல் 

நான் செய்யவேண்டுவ தென்ன?" 

என்று அந்தப் பிராமணரைக் கேட்க, 

அந்தப் பிராமணர் சொன்னதாவது £ 

(உன் தமையனான தேவாபி யென் 

பவன் பாதக முதலாகிய யாதொரு 

குற்றமு மில்லாமல் பரிசகுத்தனா யிருக் 

கறபடியால் அவனுக்கே யுரியது இவ் 

விராச்சியம், ஆகையால் இதுவரையில் 

நீ யனுபவித்ததே போதும், இனி இவ் 

விராச்சியத்தை யவனுக்குக் கொடுத்து 

விடவேண்டும் என்ன அதுகேட்டு 

௮ச௪் சந்தனு மகாராஜன் தான்செய்த 

அக்கிரமத்துக்காக மனஸ்தாபத்தையும் 

விசனத்தையு மடைந்தவனாக, அந்தப் 

பிராமணர்களையே முன்னிட்டுக்கொ 

ண்டு தமயனுக்கு ராச்சியம் கொடுக் 

கும்பொ.ருட்டு அவனிருக்கு மரணி 
யத்தைகத் தேடிச் சென்றான். இவ்வள 

வுக்குள்ளே அந்தச் சந்தனுவின் மக் 

திரியாகிய ௮௬மராவி யென்பவன் 

அக்காட்டிற்கு வேதவாத விரோதஞ் 

சொல்லும்படியாகச் சல தப௫களை 
அனுப்ப, அவர்கள் போய்ச் சரியான 
புத்தியுள்ள. ௮ச்தத் தேவாபியென்னு 

மிராஜகுமாரனுக்கு வேத மார்க்கத் 

திற்கு. விரோதமான லை கெட்ட 
யுக்திகளைப் போதித்து ௮வனுடைய
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மனம் வேதத்தைப் பற்றாமல் விரோத 

மான மார்க்கத்தைப்பற்றி யிருக்கும் 

படி. செய்துவிட்டார்கள். இப்படி. 

இருக்குங் காலத்தில் ௮வ்வரச௪னிருக் 

G2 ஆச்சிரமத்திற்குச் சந்தனு மகா 

ராஜனோடுகூடப்போன பிராமணர்கள் 

௮ந்த ராசகூமாரனைக் கண்டு தகுந்த 

மரியாதையோடு ::மூ.த்தவன் ராச்சி 

யத்தை யாளவேண்டும்”” என்பதைப் 

பற்றின வேதப்பிராமண நியாய வாக் 
இயங்களைச் சொன்னார்கள். அந்தத் 

- தேவாபி அவ்வாக்கியங்களைக் கேட்டு 

வேதத்திற்கு விரோதமான தூர்யுத்தி 
களைக் கொண்டு ௮நேகவித தூஷணை 

களைச் செய்தான். அதைக் கேட்ட 
வுடனே பிராமணரெல்லாம் வெறுப் 

படைந்து, சந்தனு மகாராஜனை கோக்க 

அரசனே! இந்த விஷயத்தில் நிரப்   பந்தஞ் செய்தது போதும் வா? இனி 

உன் ராசீசியத்தில் மழையின்மையா 

இய கூற்றம் நீங்கிற்று; ஏனெனில் 
அநரதி சத்தமான வேதவாக்கியங்க 

ளுக்குத் தூரஷணத்தைச் சொன்னத 

னால் உன் தமையன் பதிதனானான்/ 

தமையன் பதிதனான தனால் உனக்குப் 

* பரிவேத்துருத்துவமென்னுங் குற்ற 

மில்லை ஆதலால் நீயே ராச்சிய 

மாள வேண்டும்” எனச் சொன்னார் 

கள். அதனால் ௮வ்வரசன் தன் பட்ட 

ணத்திற்கு ass அரசாளத்தொடங் 
கஇனான். வேததூஷணையால் பதிதனை 

மூத்தவ ஸிருச்கையிலும் 

னுடைய ராச்சியத்தில் எல்லாப் பயிர் 

களுஞ் செழித்து வளரும்படி. மேகம் 

மழை பொழிந்தது, 

பாகிலீகனுடைய மகன் Crrngs 

தன், அவனுக்குப் பூரி, பூரிசரவன், 
சல்லியன் எலும் மூன்று புத்தாருண் ! 

  

இளையவ 

டானார்கள். சந்தனுவுக்கும் தேவநதி 

யான கங்கையினிஉத்தில் சகல சாஸ் 

இரரரத்தங்களையு மறிந்தவராய் மகரபல 

பராக்கிரம கரத்திகளோடு கூடி. விளங்: 

காநின்ற பீஷ்ம ரென்பவர் உஇத்தார். 

அந்தச் சந்தனுவுக்கே சத்தியவதி 

யென்பவளிடத்தில் இத்திராங்கதன், 

விசித்திர வீரியன் எனுமிரண்டு மக்க 

ளுண்டானார்கள். அந்தச் சித்திராவ் 

65 னென்பவன் இளமையிலேயே 

சத்திராங்கக னெனுங் கந்திருவனால் 

யுத்தத்தில் கொல்லப்பட்டான். வித் 

திர வீரியன் காசிராஜனுடைய புத் 

திரிகளான அம்பாலிகை அம்பிகை 

யென்பவர்களைக் கலியாணஞ்் செய்து 

கொண்டு, 

களில் உழன்றதனால் பெரு வியாதி 

மிகவும் காம போகப் 

பிடி.தீ.து மரணமடைந்தான். பின்பு. 

அந்தச் சத்தியவதியின் கட்டளையி 

னால் என் சூமாரனான கஒிருஷ்ணத்து 

வைபாயனன் தாயின் பேச்சைக் தள் 

ளக் கூடா தென்பது பற்றி வி௫த் 

திர வீரியனுடைய கே்கஷத்திரங்களில் 

திருதராஷ்டிரன் பாண்டு என்பவர் 

55 ராஜபத்தினிகளால் 

ஏவப்பட்ட ஒரு தாசியினிடத்தில் விது 

களையும் 

ரனையும் உண்டாக்கினான். தஇிருதராஷ் 

rer காந்தாரி யென்பவளிடத்தில் 

துரிமீயாகனன் துச்சாதனன் முத 

லான நூறு பிள்ளைகளைப் பெற்ரான். 

பாண்டு மகாராஜன் காட்டில் மிருக 
ரூபமான ஒரு இருஷியின் சாபத்தி 

னால் புத்திரோத்பத்தி பண்ணும்படி. 
யான சாமர்த்திய மிழந்திருந்தபடி. 

அவனுடைய பத்தினியான 

குர்தியினிடத்தில் தருமன், வாயு, இந் 
திரன் என்னுந் தேவர்களால் யுதிட்டி. 

யால் 

ரன்; பீமசேனன், ௮ரச்௬னன் என்ப 

மற்றொரு பத்தினியான வர்களும், 

* பரிவேச்தருத்துவம்- அண்ணன் பிரமசாரியாயிருக்சக் தம்பி கலியாணஞ் 
செய்துசொள்வ து.
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மாத்திரி யென்பவளிடத்தில் ௮௬வினி | 
தேவர்களாலே ஈகுலன், ஸஹதேவன் 
என்பவர்களும், ஆக ஐவர் புத்திரர் 
உண்டாக்கப் பட்டார்கள். அவ் வை 

அரெளபதியி ஸிடத்தில் 
யுதிட்டிரருக்குப் பிரதிவிந்தியன், பீம 

Crom ERE சுருதசேனன், அர்ச் 

௬னனுக்குச் சுருதக£ர்த்தி, BU QUE 

குச் சதானீகன், ஹைதேவனுக்குச் 

சுருதகாமா என்னும் ஐந்து புத்தரரே 

யுண்டானார்கள். இவர்களின்றி அந் 

தப் பாண்டவர்களுக்கு வேறு புத்தி 

சரு முண்டு. யுதிஷ்டிரருக்கு யெள 

Gaul என்பவளிடத்தில் தேவகன் 

என்பவன்: பிறந்தான். பீமசேனனு 

க்கு இடிம்பை என்பவளிடத்தில் 
கடோர்கஜனும், காசி என்பவளிடத் 

தில் சர்வசன் என்பவனும் பிறந்தார் 

கள். சஹதேவனுக்கு விஜயை யென் 

பவளிடத்தில் ௬ஹோத்திரனும், ஈக 

லுக்கு ரேணுமதியினிடத்தில் கிசமித் 

இரனும் பிறந்தார்கள். அ௮ரச௬னனு 
கீகு உலூபி என்னும் காககன்னிகை 

யினிடத்தில் இராவான் என்பவனும், 

மணலூருபட்டணாதிபதியான பாண் 
டி.யன் மகளிடத்தில் புத்திரிகா புத்திர 
ஞயைப் பப்புருவாகன னென்பவனலும் 

பிறந்தார்கள். அன்றியும் ௮வ்வாச்௬ 

வர்க்கும் 

  

னனுக்கே சுபத்திரை என்பவளிடத் 

தில் இளமையிலேயே மகா பல பராக் 

இரமசாலியாய்ச் சமஸ்த சத்துருக்களை . 

யுஞ் ஜயிக்கூம் வல்லமை யுள்ளவனான 

அபிமன்யு வென்பவன் பிறர்தான். 

அந்த அபிமன்யுவுக்கு உத்தரையென் 

பவளிடத்தில் பரீக்ஷித்து பிறந்தான். 

அவன் கர்ப்பத்திலிருக்கையில் குரு 

வம்சஸ்தரெல்லாம் சாசமாய்ப் போன 

பிரயேரடித்த 

பிர்ம்மாஸ்திரத்தினாுல் எரிக்கப்பட்டுப் 

போய்ச் சகல ௬ரரசுரர்களாலும் வர் 

தனஞ் செய்யப்பட்ட தஇருவடித்தாம 

ரைகளை யுடையவரும், தம தஇிருவுள் 
ளத்தாலேயே சில காரணங்களுக்காக 

மனுஷியாவதாரஞ் செய்தருளின வரு 
மான ஸ்ரீ இருஷ்ணபகவானுடைய பிர 
பாவத்தினால் மறுபடியும் பிராணனை 
யடைந்தான். அதனாலே அவனுக்குப் 

பரிக்ஷித்து என்னும் பெயர் வந்தது, 

பின்பு ௮சுவத்தாமா 

ஓ மயித்திரேயரே! அந்தப் பரி 
குதித்து மகாராஜன்றான் இப்பொழுது 
இந்தப் பூமண்டலத்தை யெல்லாம் 
யாதொரு குறைவுமில்லாமல் மேன் 
மேல் தருமம் வளர்ந்து வரும்படி. 
யாகப் பரிபாலனஞ் செய்து கொண் 
டிருக்கின்ரான், 

இருபதாமத்தியாயம் மற்றிற்று, 

த 

இருபத்தோராம் அத்தியாயம் 
பின்னிட்ட பாண்டவ வம்சம் 

த் 

பட பராசரர் ௮ருளிச்செய்கன்றார், | சேனன் என்று நால்வர் புத்திர் பிறப் 
மயித்திரேயரே | இனிவரும் ராஜாக் | பார்கள். ஜனமேஜயனுக்குச் சதானீக 
களைச் சொல்லுகிறேன் கேளும் :-- 

இப்பொழுது அரசஞாயிருக்கிற பரி 

க்ஷித்து மகாராஜாவுக்கு ஜனமேஜயன், 

சுருதசேனன், உக்கிரசேனன்; பீம 

னென்பவன் பிறப்பான், அவன் யாக் 
கய வல்க்கியரிடத்தில் வேதத்தையும் 
இருபாசாரியரிடத்தில் அஸ்திரங்களை 

“யும் பெற்று கொடியவைகளான் விஷ
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யங்களில் விரத்தியுள்ளவனாகிச் Fa | HF சுஈுயநன், அவனுக்கு மேதாவி, 

னக மகாரிஷியின் உபதேசத்தினாலே | மேதாவிக்கு ரிபஞ்சயன்; அவனுக்கு 
ஆத்துமஞானத்தில் தோந்து உத்தம | மகன் அ௮ருவன். அவன் குமாரன் திக் 

மான மோக்ஷத்தை யடைவான். ௮௫ | Gur, அவன் புத்திரன் பிருகத்திர 

தச் சதானீகனுக்குக் குமாரன் ௮௬வ தன். ௮வனுடைய தனயன் வசுதா 

மேததத்தன். அவனுக்கு அதம | ௪ன். அவனுக்கு வேறொரு சதானீகன். 

இருஷ்ணன். அவனுக்கு நிசக்கசூனு, | அவனுக்கு உதயனனென்பன் ஜனிப் 

அவன் காலத்தில் ௮ஸ்திபைட்டண | பான். அவனுக்கு விஹீநரன் பிறப் 

மானது கங்கையினால் அழிக்கப்படும். | பான். அவனுக்குத் தண்டபாணி 

பின்பு அவன் கவுசரம்பியென்னும் 

பட்டணத்தில் வாசஞ் செய்வான். | அவனுக்குத் தனயன் நிமித்தன், அவ 
அவனுக்கு உஷ்ணன் என்கிற மகன் | னுக்கு க்ஷமக னுண்டாவான். இவ் 

உண்டாவான். உஷ்ணனுக்கு வித் | கொரு ௬லோகமுண்டு, அதாவது 

இரரதனன், அவனுக்கு விருஷ்ணி | (பிராமண க்ஷத்திரியாகளுக்கு ஆதார 

மான். அவனுக்குச் சுஷேணன், அ௮வ | மாய்த தேவரிஷிகளினாலும் பூசிக்கப் 

அக்குச் ௬னீதன், சுனீதனுக்கு நிரு | பட்டிருந்த பாண்டவ வமிசமானது 

பசக்ஷ. அவனுக்குச் ச௬ுஒபலன். கலியுகத்தில் சேவமகனேடு முடிவைப் 

அவனுக்குப் பாரிபிலவன். அவனுக் ) பெறும்” என்பதுதான், 

இரபத்தோராமத்தியாயம் ழற்றிற்று. 

ச 
இருபத்திரண்டாம் அ௮த்திமாமம் 

பிற்பட்ட இக்ஷாுவரகு வம்சம் 
_-௧01௮302-- 

இனிவரும் Qrprare வமிசத் | அவனுக்கு அமித்திரஜித்து. அவனுக்கு 
தரசரைச் சொல்லுகிறேன். முன்பு பிருகத்பாஜன். அவனுக்குத் தருமி. 
அவ்வமிசத்தில் பிருகக்பலன் என்பவ தருமிக்குக் கருதஞ்சயன். இருதஞ் 

னுண்டானானென்று முடி.தீதேனே, சயனுக்கு ரணஞ்சயன், ரணஞ்சய 
அவனுக்குப் புத்திரன் பிருகத்க ணன். | wil ் ட கட்டட 
அவனுக்கு உருக்ஷயன்; அவனுக்கு ௮க்குச் சஞ்சயன், அவனுக்குச் சரக் 

வச்சவியூகன், அவனுக்குப் பிரதிவி இயன். சாக்கியனுக்குச் சுத்தோத 

யோமன். அவன் மகன் திவாகரன். னன். அவன் மகன் ராகுளன். ga 
அவனுக்குச் சகதேவன், , சகதேவ னுடைய மகன் பிரசேனஜித்து. gal 
அடைய புத்திரன் பிருகதசுவன் yal DEG fap 6 Bis waar அவனுக்குக் 
ணுக்குக் குமாரன் பானுரதன், அவ குண்டகன். அவன் மகன் சுரதன், 
வுக்குப் பிரதீதாசுவன். அவனுக்குச் அவன் அத்தன் ௬மித்திரன். இவர் 
சுப்பிர தீகன். அவனுக்கு மருதேவன். | கள்தாம் பிருகத்பல குலத்திற் பிறந்த 
அவன் புத்திரன் சுகத்தின். ௮வ இக்ஷாஈவாகு வமிசத்தர், இக்கொரு 
ணுக்குக் இன்னரனென்பவன் பிறப் | ௬லோகம் ஈஇக்ஷாவாகுவின் குலம் 
பான். கின்னரனுக்கு அச்தரிக்ஷன் | கலியுகத்தில் சுமித்தினோேடு முடிவு 
புத்திரன், அவனுக்குச் சுபர்ணன், ' பெறும்'' என்னுண்டு. 

இருபத்தீரண்டாமத்தியாயம் ழற்றிற்று, 

அ 

யென்னுங் குமார னுண்டாவான்.
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பின்னிட்டமாக த வமிசம் 
—— Ee 

இனிப் பிரகத்தீரதன் முதல் உண் 

டாகும் மாகதருடைய வமிசத்தைச் 

சொல்லுகிறேன்: இவ்வமிசத்தில் ஜரா 
சந்தன் முதலிய மகாபல பராக்கிரம 

சாலிகளான ராஜாக்கள் உண்டானார் 

கள், ஜராசந்தனுடைய மகன் சகதே 

வன். அவன் மகன் சோமாபி, ௮வன் 

புத்தரின் அனுசுருதசரவன். அவ 

ணுக்கு அயுதாயு. அவனுக்கு நிரமித் 

திரன். அவன் தனயன் சுகேத்திரன். 

அவன் சுதன் பிருகத்கருமா. அவன் 

புதல்வன் சியேனஜித்து. அவன் கசூமா 

ரன சுருதஞ்சயன். அவன் புத்திரன் 

விப்பிரன், அவனுக்குச் சுசயென்ப 

வன் பிறப்பான். அவனுக்கு ச்ஷேமி 

யன் உண்டாவான். அவனுக்குச் 

சுவிரதன் ஜனிப்பான். சுவிரதனுக்குத் 

தருமனுதிப்பான். தருமனுக்குச் ௬௪ 

ரவன் தோன்றுவான். அவனுடைய 

மகன் திருடசேனன். அவனுடைய 

குமாரன் பலன். சுபலனுடைய 

புத்திரன் சுநீதன். அவனுக்குச் சத் 

தியஜித்தென்பவன் புதல்வன். ௮வ 

னுக்கு விசுவஜித்து, அவனுக்கு ரிபுஞ்' 
சயன், இவர்கள்தாம் பிருகத்திரத 

வமிசத்து ராஜாக்கள். இவர்கள் இனி 

ஓராயிரமாண்டளவு பெருகி யிருப் 

பார்கள். 

இருபத்துழன்றுமத்தியாயம் மற்நிற்று, 
SY 

இருபத்துநாலாம் ௮த்தியாமம் 

க்ஷத்திரியருக்குப் பின்வரும் ராஜபரம்பரை 

கல்கியவதாரம் 
ele 

பிருகத்தூத வமிசத்தின் கடைசி 

யில் ரிபுஞ்சயனென்பவ னொருவனுண் 

டே, அவனுக்குச் சுனகனென்றொரு 

மர்திரி யுண்டாவான். ௮வன் தன் 

அரசனைக் கொன்று பிரத்தியோத 

னென்னுச் தன புத்திரனுக்குப் பட் 

டாபிலேகஞ் செய்வான், அந்தப் 
பிரத்தியோதனனுக்குப் பாலகனென் 

பவன் மகன். அவனுக்கு விசாகயூபன்; 

௮வன் மகன் ஜனகன். அவனுக்குப் 

புத்திரன் நந்திவர்த்தனன். ஆக இவ் 
வைவரும் பிரத்தயோத ரென்றே 

சொல்லப்பட்டவராய் நூற்று முப்பத் 

தெட்டுவருஷகாலம் ௮ரசாள்வார்கள்.   

பின்பு சிசுராபனென்பவ. னுண்டர் 
வான். ௮வன் மகன் காகவர்ணன். 

அவன் குமாரன் க்ஷேமதருமன். ௮வ 

னுக்கு க்;தளஜ௬, அவனுக்கு விதிசா 

ரன். அவனுக்கு அஜாதசத்துரு, அவ 

னுக்கு ௮ர்ப்பகன். அவனுக்கு உதய 

னன். . அவனுக்கு நந்இவர்த்தனன். 

அவனுக்கு மகாநந்தி) இவர்களெல் 

லாம் சைசுநாபர் என்று சொல்லப் 

பட்டு முக்நூற் நறுபத்திரண்டு வருஷ 
கால மாள்வார்கள், அந்த மகாநந் 

திக்கு. ஒரு சூத்திரப்பெண் வயிற்றிற் 

பிறந்தவனாய்ப் பேராசை யுடையவ 

னப் மகாபலமுள்ளவனாப் மகாபத்தும
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Qarer@m Guwensujeotus நந்தன் 

மற்றொரு பரசுராமன்போல் க்ஷத்திரி 

யரை யெல்லாம் காசஞ்செய்யத் தலைப் 

படுவான். அதுமுதல் க்ஷத்திரியர் 

ந௫த்தப்போகச் சூத்திரர் அரசாள் 

வார்கள். ௮ந்த மகாபதுமன் தன் 

னாக்கனைக்கு ஒருவராலுந் தடை நேரி 

டாதபடி. இப்பூமியை ஒரு கூடையின் 

இழாண்டு வருவான். அவனுக்குச் 

௬மாலி முதலாக எட்டுப் பிள்ளைக 

ளுண்டா௫), அவனுக்குப் பின்பு நூறு 

வருஷ மாண்டு வருவார்கள். பிறகு 

இவ்வொன்பது நந்தாகளையும் கவுடிலி 

யன் என்றும் விஷ்ணுகுப்த னென் 

அஞ் சொல்லப்பட்ட பிராமணனொரு 

அதற்குப் 
_ பிறக ௮ந்த மகரநந்தனுகீகு வைப் 

பாட்டியான முரையென்பவள் வயிற் 

Op பிறந்த சந்ததியார் பூமியை 

யாண்டு வருவார்கள், . அவர்களுக் 

குள்ளே சந்திரகுப்த னென்பவனை 

வன் நாசஞ் செய்வான். 

அந்தக் கவுடில்ய பிராமணனே Air 

காதனமேற்றிப் பட்டாபிலேகஞ் 

செய்வான். 

அந்தச் சந்திரகுப்தனுக்குப் பிந்து 

சாரனென்பவ னுண்டாவான். sa 

னுக்கு மகன் அசோகவர்த்தனன். 

அவனுக்குச் LIT. அ௮வனுக்கசூதீ 

SFT SOT அவனுக்குச் சம்யுதன். 

அவனுக்குச் சாலிசூகன். அவனுக்குச் 

சோமசர்மா, சோமசர்மாவுக்குச் சத 

தீனுவா. அவனுக்குப் பின்பு பிருகத் 

திருதனென்பவ னுண்டாவான். இந்த 

மவுரியர் பதின்மரும் நூர்ற்று முப்பத் 

தேழாண்டளவும் பூமியை யாண்டு 

வருவார்கள். அவர்களுக்கு முடிவில் 

௬ங்கர் என்று சொல்லப்பட்ட பதின் 

மர் பின்வருமாறு பூமியை யாள்வார் 

கள். முன் சொல்லப்பட்ட மவுரியரிற் 

கடைசி பரசனை ௮வன் சேனாஇபஇ 

புஷியமித்திரன் கொன்று 

தானே யரசனாவான். அவன் புத்தி 

ரன் ௮க்கனிமித்தரன். அவன் மகன் 

LIT Gor 

௬சீசயேஷ்டன். 

வ௬மித்திரன். அவனுடைய புதல்வன் 

உதங்கன். அவனுக்குத் தனயன் புளிர் 

தகன, அவனுக்குச் சுதன் கோஷவ௯ 

அவன் குமாரன் 

வென்பவன், 

வச்சிரமித்தின். அவனுக்குச் சூனு 
பாகவதன். அவனுடைய தனுசன் 

தேவபூதி, இச்சுங்கரெல்லரம் நூற் 

௮ப் பன்னிரண்டாண்டு பூமியாண்டு 

அவனுடைய மைந்தன் 

வருவார்கள். 

பின்பு விசனியா யிருந்த அந்தத் 

தேவபூமி என்கிற சுங்கனை அவன் 
மந்திரியான வசுதேவனென்னுங் கண் 

வன் கொலைசெய்து தானரசனாவான். 

அதனால் இப் பூமி 
சேரும். அ௮க்கண்வன் மகன் பூமித்தி 

HOON QT ENE 

ரன். அவனுக்கு நாராயணன், சாரா 

யணனுடைய மகன் ௬௪ர்மா. கண்வ 

வமிசஸ்தரான இந்நால்வரும் காற்பத் 

தைந்து வருஷகால மரசாள்வார்கள். 

அந்தச் ௬சாரமா வென்னுங் கண்வனை 

௮வன் வேலைக்காரனாப் ஆந்திரஜாதி 

யான பலிபுச்சகனென்பவன் கொன் 

௮ ராச்சியத்தை தான் கட்டி.க்கொள் 

வான். பின்பு ௮வன் தம்பி கஇருஷ்ண 

னென்கிறவன் அரசனாவான். ௮வ 
னுடைய மகன் சாரந்தகர்ணி, ௮வ 

னுக்கு பூர்ணேசசங்கன், ௮வன் 

மகன் சாதகர்ணி, ௮வனுக்கு லம்போ 
தீரன்) அவனுக்குப் பாலகன், ௮வ 

னுக்கு மேகசுவாதி, அவனுக்குப் படு 

மான். அவனுக்கு ௮ரிஷ்டகருமன், 

அவனுக்கு ஹாலாஹலன். ௮வன் 

மகன் பல்லகன், அவனுக்கு மகன் 

புளிர்தசேனன். அவனுக்குப் புத்தி 

ரன் சந்திரன், அவனுக்குச் சாத 

கர்ணி, அவளுக்குச் சுவசுவாத, ௮வ
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னுக்கு கோமதீபுத்திரன். அவனுடைய 

குமாரன் பூளிமான். அவனுக்குச் 
FTE SET oo. சாந்தகர்ணிக்குச் சிவஸ்ரீ. 

௮வன் மகன் இவஸ்கந்தன். அவனு 
க்கு யகீஏயஸ்ரீ, அவன் புத்திரன் துவி 
LIE BLS SOT « அவனுக்குச் சந்திரஸ்ரீ. 

அவனுக்குப் புலோமாபி, ஆக இம் 

முப்பதினமரும் கானூற் றெண்பத் 

தாறு வருஷகாலம் பூமியை யனுப 

விப்பார்கள். 

பின்பு இவ்வார்தரருடைய சேவக 

ரான ஆபீரன் முதலிய ஏழுபேரும் 

கர்த்தபிகள் என்னப்பட்ட பதின்ம 

ரும் அரசராவார்கள். அப்புறம் ஒரு 
குலத்துப் பதினறுவர் ஆள்வார்கள். 

பின்பு எட்டு யவனரும், பதினான்கு 
அருஷ்கரும், பதின்மூன்று முருண்ட 

ரும், பதினொரு மவுனரும் ஆயிரத்துத் 
தொண்ணூற்றொன்பது வருஷகாலம் 

ராஜாக்களாவார்கள். பிறகு மவுனரி 

லேயே ஒரு குலத்துப் பதினொருவர் 

(Pts வருஷகால மாள்வார்கள், 

இவர்களெல்லாம் ஈூத்தபின்பு இவ் 

கிலையென்னு நகரத்தாராய் ராஜகூல 

சம்பந்த மில்லாதவரான யவனரே 

மறுபடியும் அரசராவார்கள். அவர்க 

ளாவார்:--விந்தியசத்து, புரஞ்சயன், 

ராமசந்திரன், தருமவரமா, வங்கன், . 
நந்தனன், ச௬நந்தி, ௮வன் தம்பியான 

நந்தியசன், பிரவிரன்/ 

என்னு மிப்பதின்மரும் நாற்றாறு வரு 

ஷ_காலம் ஆள்வார்கள். இவர்களுகீ 

குப் பிற்காலத்தில் ௮வர்கள் குலத் 

இற் பிறந்த பதின்னாவரும், பா௫ிலிக 

தேசத்தார் மூவரும், புஷ்யமித்திரர் 

படுமித்திரர் என்கிற பதினமூவரும், 

ஆந்திரா 

ஆண்டு வருவார்கள். 

௬க்கரன், 

எப்படியென்னில், ஒரு கோசல 
காட்டை ஒன்பஇனமரும் நைஷத 

க்ஷ தீதிரியருக்குப் பின்வரும் ராஜபரம்பரை 

வார்கள், 

ஏழுபேரும் சிற்றரசராய் 
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தேசத்தை ஒன்பதின்மரும் ஆள்வார் 

கள். மகதபட்டணத்தில் விசுவஸ்படிக 

னென்பவ ஸஜொருவன் உண்டாக), 

செம்படவர் வேடர். முதலானவர்க 

சோடு கலந்த பார்ப்பாரை ராச்சி 

யத்திலே ஸ்தாபிப்பான். பத்துமவதி 

யென்ற பட்டணத்திலே காகரென் 
௮ சொல்லப்பட்ட ஒன்பது மாகதர் 

சகல ராச வமிசங்களையும் அழித்துக் 
கங்கையின் உற்பத்திமுதல் பிரயாகம் 
வரையிலுள்ள ராச்சியத்தை அனுப 

விப்பார்கள், கோசலம், ஆந்திரம், 

புண்டரம், தாமிரலிப்தம், சமதடபுரி 

இவற்றைத் தேவரகதித னென்பவன் 

ஆளுவான். கலிங்கம், மாகிஷம், மகேர் 

இர பூமிகள் இவற்றைக் குகர் என் 

பவர் ஆளுவார்கள். நகிடதம், கைமி 

ஷுகம், காலகோசகம் என்னும் ராஜி 

யங்களை மணிதானியக வமிசத்தார் 

அனுபவிப்பார்கள். தஇரைராச்சியம், 

முஷிகம் என்னு மிடங்களைக் கனகப் 

பெயருடையவன் பு௫ப்பான், Fay 

ராஷ்டிரம், அவந்தி, சூத்திரம் ஆபீரம் 
என்னு நாடுகளையும், கருமதை யாற் 

coor சேரந்த பாலைநிலங்களையும், 

கெட்டுப்போன பார்ப்பாரும் இடை 
யர் சூத்திரர் முதலானவர்களும் ஆளு 

இந்து, தேவிகை, சந்திர 

பாகை, இக்கதிகளின் கரைநாடுகளை 

யும் கெட்டுப்போன சூத்திரர் மிலேச் 

சார் முதலானவர்கள் கைக்கொள்ளு 

வார்கள், இவ்வாறு சொல்லப்பட்ட 

அரசரெல்லாம் ஒரேகாலத்தில் ஆண்டு 
வருவார்கள். இவர்க ளெல்லாம் 

மிகுந்த கோபமும் அற்ப அனுக்கிரக 

மும் உடையவர்களாய், பொய்யிலும் 

அதருமத்திலும் மனம் பற்றியவர்க 

ளாம், ஸ்திரீகளையும் பாலகர்களையும் 

கோக்களையும் வதைக்குந் தன்மைய 

ராய், பிறர் பொருளைக் கவருக் இறத் 

நினராய், அ௮ற்பசத்தி யுடையராப்)
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இருளுக்குச் சமானமானவர்களாய், 

உண்டானவுடனே யழியும் பொருள் 

போன்றவராய், பேராசை கொண்ட 

வர்களாய் இருப்பர்கள். அவர்களைச் 

சோந்த ராச்சியத்தாரெல்லாம் அந்த 

மிலேச்ச வொழுக்கத்தையே கைக் 

கொண்டவர்களாய், ராஜாக்களைப் 

பற்றியிருப்பதே 
தருமத்திற்கு விபரீதமா யிருக்துகொ 

ண்டு பிரஜைகளை காசஞ்செய்வார்கள். 

அதனால்  தினந்தோறுங் கொஞ்சங் 

கொஞ்சமாய்த் தருமமும் அர்த்தமும் 

குறைந்துபோக உலகத்திற்கு க்மே 

யுண்டாகும், ப 

பலமாக்கொண்டு, 

அப்போது பொருளே உயாகுலத் 
திற்குக் காரணமல்ல. ஈற்குலப்பிறப் 

பன்று. வலிமையே சகல தரும 

காரணமாமன்றி ஈல்லொழுக்கமன்று. 

மனமொத்து ஒருவரை 

யொருவர் விவாகஞ்செய்யக் காரண 

வருவதே 

மல்லது கூலகோத்திராதிக ளனறு. 

பெண்தன்மையே போகத்திற்கு ஏது 

வல்லது விவாகமுறைமை யனறு. 

பொய் சொல்லுக் திறமே விவகாரத் 
இல் ஜபமடையக் காரணமனறிநியாய 
தருமங்களன்று, மேனீ ௬டைமையே 

ஒரு நிலத்தைக் கைக்கொள்ளக் கார 

ணமல்லது ச்கஷேத்திர சத்தி முதலிய 

'வையன்று. முப்புரிநூலை யணிந்திருத் 

தலே so 5B G4 
காரணமன்றி வேதசாஸ்திர ஆசார 

முதலியவை பல்ல. சூறிகளைத் தரித் 

திருப்பதே பிரமசாரி முதலிய ஆச்சிரம 

பார்ப்பாரத் 

காரணமன்றி விரதங்களல்ல. ௮நியாய 

வழியிற் செல்வதே விருத்தி காரண 

மல்லது நியாயத்தைப் பார்ப்பதன்று. 

வலியில்லாமையே ஜீவன மில்லா 

மைக்கு ஏதுவாமே யல்லஅ பயிர் முத 

லியவை யில்லாமையன்று, HEE 

மின்றி யுரத்துப் பேசுவதே பாண்டித் 

ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணம் . 

ee 

[நாலா 

திய ஏதுவன்றி நூற்பயிற்கியன்று, 

பொருளின்மையே சா.துவாயிருத்தற் 

கேதுவல்லது ஈற்சூணமன்௮ு. பொரு 

ளகப்படத்தக்கதா யிருப்பதே வாச௪ஸ் 

தானத்தின் மேன்மைக்குக் காரண 

மல்லது புண்ணிய தீரத்தா தகளுடை 

மையனறு. ' ஈகை மாத்திரமே தரும 

காரணமன்றி யாகாதிகளல்ல, அக்க 

கரிப்பதே விவாகத்துக்குக் காரண 

மன்றி வைதிக முறையன்று, நன்ருப் 

வேடந் தரித்தவனே பாத்தரமாவதற் 

கேதுவன்றி யோக்கியதை யன்று, 

தூரமான விடத்திலிருக்து கொண்டு 

வருந் தண்ணீரே தீர்த்த ஏதுவன்றி 

௬த்தயன்று. 

மகத்துவத்திற்குக் காரணமல்லது தவ 

முதலியவையன்று, 

கபடவேடந் தரித்தலே 

இவ்வாறு ௮கேக தோஷங்களினால் 

மிகுச் திருக்கும். பூமியில் எந்தச் சாதியி 

லானாலும் எவன் பலவானே ௮வனே 

யரசனாவான். அப்படி. யாகும்போது 

அதிவிருத்தரான அநேக சனங்கள் 

அவர்களுடைய கையின் கழிருக்க 

நடுச்சாரல் 

களிலே போய்க் காய் இழங்கு கீரை 

யிலை தேன் முதலானவைகளை ஆகார 

மாட்டாமல் மலைகளின் 

மாகவும், மரப்பட்டைகள் தழைகள் 

இவைகளை வஸ்திரமாகவுங் கொண்டு, 

காற்று வெய்யில் மழை முதலானவை 

களின் துன்பப்படுவார்கள். எவ 

னும் இருபத்து மூன்று வருடமளவும் 

பிழைத்திருப்பதே அரிதாம். இப்படி. 

இதக் கலியுகத்தில் ஜனமெல்லாம் 

க்ஷயமடைந்து வரச, சிரெளதசுமார் 

தீத தருமங்க ளெல்லாம் மிகவும் 

அழிர்துபோகக், கலியுகமும் முடிய 

லாகும், 

அப்போது, சகலலோக இருட்டி 

கர்த்தாவாயும் சராசரங்களுக் கெல் 

லாக் குருவாயும் ஆதிமத்தியார்த ரெ
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ராயும் சாக்ஷாத் பிரம்மமாயும் இருக் 
இன்ற ஸ்ரீ வாசுதேவபகவரன், தன் 

௮ம்சத்தாலே சம்பள மென்னுவ் இரா 

மத்தில் முக்கியராயுள்ள விஷ்ணு 

யச௪ஸு என்இற பிராமணருடைய 

மாளிகையில் அஷ்டகுணைசுவரிய சம் 

பனனராய் கற்கிரூபியாய் அவதரித்து, 

அளவற்ற மகத்துவ முடையவராய் 

லேச்சராயும் திருடராயும் துஷ்டா 
சார முள்ளவர்களாயும் உள்ள எல்லா 

ரையும் காசஞ்செய்தருளி, உலகமெல் 

லாம் தனது தருமத்தில் நிலைக்கச்செய் 

வர். பின்பு கலிமுமுதும் முடிவா 

கும்போது, இரவின் முடிவில் எழுந்த 

வாகளுக்கு உண்டாவது போலே, 

அந்தச் சகல ராச்சியத்தாருக்கும் நிர் 

_மலமான படிகக்கல்போலே சத்த 

மான பூத்திக ஞண்டாகும். இனி 
யுண்டாமவர்க்குக். காரணரா யிருக் 

கும் அக்காலத்து மனிதர் மிகுந்த இழ 

வராய்ப் போயிருந்தாலும், தற்காலத் 

தில் - புத்திரோற்பத்தி யுண்டாகும். 

அவர்களுக்குப் பிறக்ஞூம் பிள்ளைக 

ளெல்லாம் கிருதயுகத்தை யனுசரித்த 

வர்களாயே யிருப்பார்கள். இவ்விஷ 

யத்தில் சொல்லப்படுஞ் சுலோகமா 
வது, எப்போது சந்திரனும், சூரிய 

னும், Green Buy, புஷிய ‘prop sD 

ரத்தில் ஒரேகாலத்தில் பிரவே௫ிப்பார் 

களோ அப்போது கிருதயுக முண்டா 
கும்” என்பதுதான், 

மயித்திரேயரே | சென்றவர்களும் 

இருக்கின் றவர்களும் வருமவர்களு 

மாகிய அந்தந்த வம்௪த்து ரரஜாக்களை 

பரிகஷித்து 
மகாராஜாவின் உற்பத்திகாலர் தொட 

யுமக்குச் சொன்னேன். 

ங்கி நந்தனுக்குப் பட்டாபிஷேகமா 

குங் காலவரையில் ஆயிரத்தைந்நூறு 

வருஷம் ஆகும் என அறியும்; 
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ஆகாசத்தில் வடபுறத்தில் ழக்கு 
அனியாப்ப் பெட்டிவண்டி, போலே 

கரணப்படும் ஸப்தரிஷி மண்டலத்தில் 

கிழக்கின் நுனியிலுள்ளவர் மரீசி, 
அவருக்கு மேற்கில் கொஞ்சர் தாழ் 
ந்து காணப்படுகறவர் அருந்ததியோடு : 

கூடின வசிஷ்டர், அவருக்கு மேற்கில் 
கொஞ்ச முயர்ர்து காணப்படுகறெவரா் 
அங்கிர௬ு, அவர்க்குச் சமீபமான மேற் 
இல் சதுக்கமாயுள்ள கானகு நட்சத்தி 

சங்களுள் ஈசரனியத்தி லிருப்பவர் 

அத்திரி, அத்தரிக்குக் தெற்ட விருப்ப 
வர் புலஸ்தியர், அவற்கு மேற்கி லுள் 
னவா புலகர், அவருக்கு வடக்காரய் 
மண்டலத்திற்கு வாயவியத்தில் இருப் 
பவர் இரத, வ௫ிஷ்டருக்குத் தென் 

இழக்கில் மிகச் சூட்சுமமாய்க் காணப் 

படு நட்சத்திரம் அருந்ததி. இந்தச் 

சப்தரிஷிகளுக்குள்ளே முன்னிட்டு 
உதயமாகின்ற புலஸ்இி.ப கரதுக்களுக் 

குச் சமமான தகஷிணோத்தா ரேகை 

யில் தென்புறத்தில் ௮சுவனியாதி நட் 
சத்திங்களுள் எது காணப்படுமோ 

௮ந்த நட்சத்திரத்தோடு கூடினவர்க 

ளாகவே அந்தச் சப்தரிஷிகள் நூறு 

வருஷகால மிருப்பார்கள். அவர்கள் 

இந்தப் பரிகதித்து மகாராஜாவின் கால 

தீதில் மகா நட்சத்திரத்தி லிருக்கின் 

ருர்கள். இப்போதுதான் தேவமா 

னத்தினால் ஆயிரத் திருநூறு வருஷ 
காலமான கலியுகமானது Garg 

தித்தது. அது முன்னமே யுண்டா 

யிருந்தாலும் எப்போது சாஈ்ஷாத் பக 

வானாகிய ஸ்ரீ விஷ்ணு வ௬தேவ குலத் 

தில் கண்ணனாய் அவதரித்திருக்து 

மறுபடியும் தன்னடிச் சோதிக்கு 

எழுந்தருளினரோ அப்போதுதான் 

சலிவந்ததென்று சொல்லவேண்டும். 

ஏனென்றால் அந்தச் சுவாமி, தன் 

திருவடி.த் தாமரைகளாலே இந்தப் 

பூமியைப் பரிசித்துக் கொண்டிருந்த
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வளவும் கலியானது இப்பூமியில் 

வியாபிக்கச் சக்தியற்றதா யிருந்தது. 

௮ந்த எம்பெருமானுடைய அம்ச 

மான கண்ணன் தன்னடி. சேரதிக் 

'கெழுந்தருளின பின்புதான் பாண் 

டவ சிரேஷ்டரான தருமபுத்திரர் விப 

ரீதமான நிமித்தங்களைக்கண்டு பயக்து, 

பரிக்ஷித்துக்குப் பட்டா பிஷேகஞ் 

செய்து, தம்பியரோடுகூட இராச்சி 

யத்தை விட்டு) மகாப்பிரஸ்தானம் 

போய்விட்டார். இந்தச் சப்தரிஷிகள் 

பூர்வாஷாடா நட்சத்திரத்திற்கு எப் 

பொழுது போவார்களோ அப்பொழு 

அதான் நந்தருடைய 

௮து தொடங்கி இந்தக் கலியானது 

விருத்தி யடைந்து வரும். 

காலமாகும், 

எந்தத் தனத்தில் ஸ்ரீ கருஷ்ணபக 

வான் தமது திவ்விய லோகத்திற்கு 

எழுந்தருளினறசோ அந்த நாளிலேயே 

கலி பிரவரத்தித்தது. மயித்திரேயரே | 

அதின் தொகையைக்கேளும்? சந்தி 

சந்தியமிசங்களை விட்டுக் கலியுகத்தின் 

பிரமாணமானது மூன்று லகஷத் தறு 

பதிஞயிரம் வருஷமாம். இதைத் தேவ 

மானத்தினாற் கணக்கிட்டால் சந்தியா 

இகளோடுகூட ஆயிரத் திருநூறு வரு 

ஷமாம். இக்கலியுகமான து இஞ்சித்து 

மில்லாமல் நீவ்கினவுடனே மறுபடி. 

யும் இருதயுக முண்டாகும். யுகந்தோ 

௮ம் மகாத்துமாக்களான பிராமணர் 

க்ஷத்திரியர் வைசியா சூத்திரா என் 

இற நான்கு வருணத்தாரும் ௮கேகர் 

கடந்து போனார்கள். கரன் அவர்கள் 

யாவரையும் குலந்தோறும் விவரப் 

படுத்தி உமக்குச்சொல்லினேனில்லை. 

ஏனெனில் அவர்களின் 

அனந்த மாகையாலும், 

தொகை 

பெயாகள் 

அதேகருக்குசீ சமானமா யிருப்பதஞ 

லே சொன்னதையே சொல்ல நேரிடு 

  

  

தானமான சிலரையே சொன்னே . 

னென்றறியும். புரு வமிசத்தனை 

தேவாபியும், இக்ஷ்வாகு வமிசத்தனுனை 

புருவும், இவ்விருவரும் மகத்தான 

யோகபலத்தைக் கொண்டு கலாபக் 

இராமத்தில் யார்க்குந் தெரியாமல் 
இருப்பவர்களாய், வருங் இருத யுகத் 

இல் இங்கே வந்து க்ஷத்திரிய வமிசத் 

தைப் பிரவர்த்திப்பிப்பார்கள், இவர் 

களே உண்டாகும் மனுகுலத்திற்கு 

விதையாக ஏற்படுத்தப்பட்டவாகள், 

இந்தக் இரமமாய் மனுவமிசஸ்தராலே 

இருதயுகம் திரேதாயுகம் துவாபரயுகம் 

என்கிற மூன்று யுகங்களும் ௮னுப : 

விக்கப்படுகின்றன. கலியுகத்திலே 

யோ இப்போது தேவாயியும் புருவு 

திலா மாத்திரம் 

விதைபோலிருப்பார்கள், ஓ மயித்தி 

Crus முனிவரே | இந்த மனு வமிசத் 

தைத் தூக்குத்தொகையா யுமக்குச் 

சொன்னேன். முழுதுஞ் சொல்வ 

தற்கு அகேகவரயிர வருஷகாலமும் 

போதாது. இவர்களும் மற்றுமுள்ள 

அரசரும் அஞ்ஞானத்தினாற் குருட 
ராகி ஒழிக்கத்தக்க இவ்வுடம்பிலே 

விசேஷ அ௮பிமானம்வைத்தார்கள். மே 

மிருப்பதுபோல் 

லும் அவர்கள், **இந்தப் பூமி எனக் 

கெப்படி. வசப்படும்? என்புத்திரனுக்கு 

எப்படி. வசப்படும்? என் கூலத்தாருக் 

கெல்லாம் எப்படி. வசப்பட்டிருக்கும்? 

அப்படிப்பட்ட வுபாயஞ் செய்ய 

வேண்டும்'” என்௮ கவலையுற்றவராகி 

யொழிந்தார்கள். இப்போ திருக்கின்ற 

அரசருக்கு முன் ஸிருந்தவர்களும் 

அவர்களுக்கு முற்பட்டவர்களும் 

இனி யுண்டாமவர்களும் அவர்களைப் 

பின்றொடர்பவர்களும் யாவரும் பெ 

ரும்பாலு 

சரத்காலத்தில் ஜயம்பொருந்தும் பொ 

ருட்டு அங்கங்கே படையெடுத்துச் 

மிப்படிப் பட்டவர்களே. 

இற படியினாலும், உத்தேசமாகப் பிர } செல்கன்.ற ௮ரசரை நோரகூப் பூத்த
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பலமலர்களாகிற பற்களினாலே பூமி 
இரிக்சின்றது போலும், ஓ மயித்திரே 

யே! இவ்விடயத்தில் பூமிதேவியினால் 

பாடப்பட்ட பாடல்களைச் சொல்லு 

இறேன் கேளும்! இவைகளைப் பூர்வத் 

தில் தருமக்கொடி போட்டிருந்த 

ஜனகமகாராஜனுக்கு அ௫ிதரென்கிற 

முனிவர் உரைத்தருளினார். 

பூமிதேவி சொன்னது :---4!மிகவும் 

புத்திசாலிகளான ராஜாக்களுக்கு ஏன் 

இப்படிப்பட்ட அஞ்ஞான மிருக்கின் 

றது, என்னவென்றால் கீரிலுண்டான 

நதுரைக்குச் சமானமான தங்களைச் சத 

மாக எண்ணுகருர்களன்றோ, முன்பு 

தங்களைவென்று, பிறகு முறையே மச் 

இரிகளையும் சேவகரையும் நாட்டாரை 

யும் வென்று, அப்புறம் சத்துருக்களை 

வெல்ல நினைககருர்கள். இப்படிச் சத் 

துருக்களை வெல்வதனால் கடல்சூழ்ந்த 

பூமியையெல்லாம் கைவசப்படுத்து 

வோமென்று பேராசைகொண்டு முய 

அகஒிருர்களே யல்லது, மிருத்தியு சமீ 

பத்தில் வந்திருப்பதை யறிகன்ரு 

ரில்லை, கல்லது அவர்கள் நினைகஇறபடி. 

கடல்சூழ்ந்த பூமண்டலமானது ௮வர் 
களுக்குக் கைவசப்பட்டபோ திலும், 

இதற்கு முதற்காரணமான ஆத்தும 

ஜயத்திற்கு இதுவொரு பயனாகுமோ? 

ஆகமாட்டாது. மோக்ஷமன்றோ ஆத் 

தும ஜயத்திற்குப் பயனாகும், ஓகோ 

இவ்வாறு நினைத்துப் பாடுபட்ட பிதா 

மகன் பிதா முதலானவர்களெல்லாங் 

கூடக்கொண்டு போகமாட்டாமல் 

விட்டுபோன என்னை அவர் மக்கள் 

வசப்படுத்த நினைக்கிரார்களே இதெ 

ன்ன மூடத்தனம் 9 ௮கங்காரங் கொ 

ண்ட இவ்வரசருக்குள் பிதாவுக்கும் 

புத்தனுக்கும் ௮ண்ணன ஐம்பிமா 

ருக்கும் என்னிமித்தம் மோகத்தினால் 

யுத்த முண்டாகின்றதன்றோ 3 இந்தப் 

கல்கி யவதாரம் 

  

சூம் குறைவு நேரிடாது. 
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பூமியெல்லாம் எனதே, என் வமிசத் 

இற்கு மிது சாசுவதம், என்ற இவ் 

வினபுத்தியானது எல்லா ராஜாக்க 
ளுக்கும் முந்தினவனுடைய மரணத் 

தற்குப் பின் உண்டாகூியே யிருந்தது. 

இது ஆச்சரியம். இவ்விதமாய் மமதை 
கொண்டிருர்து என்னைக் கொண்டு 

போகமாட்டாமல் விட்டு மரணமடை 

நத வொருவனைப் பார்த்தும் பின்னுண் 

டாகிறவனுடைய த்தத்தில் இப் 

படிப்பட்ட மமதையெப்படி கூடி. 

கொள்ளுகின்ற? தன்னுடைய தூத 

ரைக்கொண்டு பிற வரசருக்கு (இப் 

பூமி எனது, நீ விட்டுப்போ”” என்று 

சொல்லி பனுப்புகன்ற அரசரை 
கோக்க எனக்கு மிகுந்த ககைப்பு 

உண்டாகின்றது” இவைகளை நன் 

ருய்க் கேட்பவர்களுக்குச் சூரியனு 

க்கு முன் பனியழிவதுபோல் மமதை 

யானது அழிந் துபோம். 

உலகத்தை ரக்ஷிக்கின்ற ஸ்ரீ மகா. 

விஷ்ணுவின் அமிசாமிசங்களினால் 

௮கேக மகாராஜாக்க ஸண்டாகப் 

பெற்.ற மனுவின் வமிசத்தை யுமக்குச் 

சொன்னேன். இவ்வமிசத்தை முறை 

யே கேட்டுறவனுக்கு மனஞ் சுத்தப் 

படுவதனாற் பாவமெல்லாம் போய் 

விடும். இந்தச் சூரிய சந்திர குலவ் 

களைக் கேட்கத் தனதானிய சம்பத்து 

கள் மிகவுண்டாகும், இந்திரியங்களுக் 

மகா பல 

வான்களாயும் மகர விரியமுடையவ 

ராயும் அளவற்ற பொருளுள்ளவர்க 

ளாயு மிருந்த இக்ஷராவாகு; ஜன்னு, 
மாந்தாதா, சகரன்; ரகு, யயாதி, நகு 

ஷன் முதலானவர்களெல்லாம் கால 

பலத்தினலே ஒன்றுமில்லாமல் மரண் . 

மூற்௮க் கதையிற் சொல்லத்தக்கவ 

ரானதைக் கண்டும் விவேகமுள்ள 

எவன்தான் பெண்டாட்டி. பிள்ளை
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விடு நிலம் பொருள் முதலானவை 

களிலே மமதையை வைப்பான்? மகா 

பலமுள்ள புஜங்களோடு கூடி. யிரு 

ந்து அநேக வருஷகாலச் தவஞ்செய்து 

பலபேற௮ு பெற்று யாகாதிகளைப் 

பண்ணி மிகக் 

யிருந்தவர்களும் காலபலத்தினாற் கதை 

யிலேயே சொல்லப்படும்படி, யானா 

கள். பிருது வென்பவன் சமஸ்த சத் 

அருக்களையுஞ் செயித்துச் சகலலோ 

கங்களிலும் போய்ச்கொண்டி ருந்தா 

னன்றோ? அவனும் நெருப்பிற்பட்ட 

இலைம் பஞ்சுபோலே கால சக்கரத் 

இற்பட்டு ஒரு நிமிஷத்திலே மாண்டு 

போனான். எவன் சமஸ்த சத்துருக் 

களையு சாசஞ்செய்து சமஸ்த தீவுகளை 

யுங் கைவசப்படுத்தி மேன்மையோ 

டாண்டானோ அந்தக் கார்த்தவீரியார் 

ச்சனனும் கதைகளிற் சொல்லப்படும் 

போது, இப்படிப்பட்டவ னொருவனி 

ருந்தானா வென்று சந்தேூக்கும்படி. 

way guide rer. எல்லாத்திசை 

களிலுவ் கொண்டாடும்படியான 

'செல்வமுங் £ர்த்திப் பிரதாபமுமுள்ள 

இராவணன், அவிக்ஷதன், ரகுவமிசத் 

தார், முதலானவர்களுடைய சாம்ப 

லும், இயமனுடைய சிறிது புருவ 

இயாதிமான்களா 

e
e
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கெறிப்புடன் கூடின பார்வையினால்) 

இவ்வுலகத்தி லில்லாமற் போயிற் றன் 

மோ. 28 | என்னசெல்வங்கள் ? மாந் 

தாதாவென்று பெயர் படைத்த சக் 

இரவர்த்தியும் கதைக்கே புலப்பட்டி, 

ருப்பதைக் கண்டு எந்தப் பு.த்தியீன 

னும் மமதையை வட௫ிக்கமாட்டான். 

பகீரதன் முதலானோர்களும் சகரனும் 

ககுஸ்தனும் ராவணனும் ஸ்ரீராம லச 

மணரும் யுதிட்டிரர் முதலானாரும் 

முன்னுண்டாயிருந்தா ரென்பது மெய் 

யோ பொய்யோ ? உண்டாயிருந்தது 

மெய்யானால் ௮வர்களிப்போ தெங்கே 

போனார்கள் 2 ஈமக்குத் தெரியவில்லை, : 

ஓ பிராமணோத்தமரே | மகா மூமை 

யுள்ளவர்களாக நான் உமக்குச் 

சொன்ன பூர்வீக ராஜாக்கள் அடை 
ந்த கதியையே இப்போதிராநின்ற 

அரசரும் இனி வருமரசரும் ௮டை 

இக்காரியத்தை யறிந்து 

புத்தசொாலியான மனிதன் தன்னிலும் 

மமதையைச் செய்யக்கூடாது; இப் 

படியிருக்க புத்தரின் மனைவி Caps 

இர முதலானவற்றில் மமதை செய் 

தென்பதற்குக் கேட்க 

வேண்டுமோ, 

வார்கள், 

யக்கூடா 

இருபத்து நான்காமத்தியாயம் முற்றிற்று, 

ட்ட அணு 

ஸ்ரீவிஷணுபுராணம் நாலாமம்சம் 

முத்திற்று 

. லவ்
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ஐந்தாமம்சம்--ஸ்ரீகிநஷ்ண சரித்திரம் 

—_p——— 

முதலாம் அ௮தீதியாமம் 

தேவர்களுடைய பிராரீத்தனை முதலியவை 
——-— 

மயித்தி ரயர் Sea@w@pr. 
6 சவாமி, பராசர மகாமுனிவரே | 
தேவரீர் ராஜாக்களுடைய வமிச விஸ் 
தாரத்தையும் அந்தந்த வமிசவ்களைப் 

பற்றின சரித்திரத்தையும் உள்ளபடி. 

அடியேனுக்கு அருளிச்செய்தர், யது 

குலத்தில் சரவ வியாபகஞாயிருக்கற 
ஸ்ரீமந் நாராயணன், பரிச்சேதப்பட் ' 

சொல்லத்தக்ககாய் யாதொரு sa 

தாரஞ் செய்தருளினனோ அதை யுள்ள 

படி. பரக்கக் கேட்க அடியேன் விரு 

ம்புசன்றேன். ஓ மகாமுனிவரே ! புரு 
ஷோத்தமனான ஸ்ரீ பகவான் இந்தப் 

பூலோகத்தில் ௮மிசத்திலு மமிசமென் 
னும்படி, அவதரித்து எந்தெந்தக் காரி 

யங்களைச் செய்தருளினனே அவற்றை 

யெல்லா மடியேனுக்குத் திருவாய் 
மலர்ந்தருளல் வேண்டும் ”” என்றிப் 

படி. பிரார்த்தித்த மயித்திரேயருக்கு 

ஸ்ரீ பராசர பிரமரிஷி ௮ருளிச்செய் 
இருர், 

டுக் காண்கையாலே அமிசமென் அ | 

| 

| 

ஓ மயித்திரேயரே | நீர் வினாவியபடி. 
லோகஹிதமான ஸ்ரீ மகா விஷ்ணுவினு 

டைய ௮ம்சாவதாரத்தையும் சரித்திரத் 

தையும் சொல்லுகின்றேன் கேளும், 

முன்பு தேவகனுடைய குமாரிகை 

யாயும் தேவ்கன்னிசைக்குச் சமானை 

| | 
| 

  

wryaperor Csa® என்பவளை வ௬ 
தேவர் விவாகஞ் செய்து கொண்ட 
போது அவளுடன் பிறந்தவனை 
கம்சனென்பவன் கலியாண ரதத்தில் 

அந்த மணமக்களை யேற்றித் தான் 
அநத ரதத்தை நடத்தினை,. அப் 

போது ஆகாசத்தில் ஒரு அசரீரி 
வாக்கு, கம்சனைத் தான் சொல்வதை 
யாதரவோடு கேட்கும்படி. விளித்து 
*அடமூடா| 8 எவளை அவள் புரு 
ஷூனோடு தேரிலேந்றி வெகு பிரியமாய் 
நடத்துகன்ருயோ அவளுடைய எட் 
டாம்பிள்ளை உன்னுமிரைப் போக் 

கும்” என்று மேகம்போலே கம்பீர 
மான தொனியாய்ச் சொல்லிற்று. — 
இதைக் கேட்டவுடனே அக்கம்சன் 
கத்தியைக் கையி லெடுத்துக்கொண்டு 
உடன்பிறந்தாளைக் கொல்லத் துணிக் 
தான். அத்தருணத்தில் வசுதேவர் ௮, 
தக் கம்சனை நோக்கி : ஓமகானுபாவ 
னே! நீ இவளைக் கொல்ல வேண் 

டாம், இவள் வயிற்றிற் பிறக்கும் 

பிள்ளைகளையெல்லாம் உனக்குத் தந்து 

விடுவேன், நீ அவர்களை இஷ்டப்படி. 

செய்துகொள் '” என்று சொன்னார், 

இவ்வார்த்தையைக் கேட்டு அதனிட, 

தீதிலொரு பெருமை பாராட்டினவ 
னாய் 4 அப்படியே யாகட்டும்"" என்
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ரொப்புக் கொண்டு தேவகியைக் 

கொன்றானில்லை, 

இப்படிப்பட்ட காலத்திலேயே 

பூமிதேவி மிகுந்த பாரத்தினால் துன்ப 

முற்று மகாமேரு பருவதத்தி லிருக் 

இன்ற தேவசபையிற் சேர்ந்து பிரம 

தேவன் முதலான தேவராகளுக்கெல் 

லாம் வந்தனஞ் செய்து சொல்லத் 

தொடங்கினாள். 

ஓ தேவர்களே! பொனனுக்கு 

அக்னி பிதா, பசுக்களுக்குச் சூரி 

யன் பிதா, எனக்கும் சகல லோகவ் 

களுக்கும் ஸ்ரீம் நாராயணன் பிதா, 

பிரசாபதிகளுக்கெல்லாம் பதியாயும், 

பூர்விகருக்கும் பூர்விகராயுமுள்ள ௪னு 

முகரும், கலை கரஷ்டை நிமேஷ முத 

லான ரூபமுடையதாயு் தோன்ருத 

தாயு மிருக்கன்ற காலமும், ஆதித்தர், 

மருத்துக்கள், சாத்தியா, உருத்திரர்; 

வசுக்கள், அசுவினிதேவதைகள், 

அக்கினிகள், பி.துருக்கள், உலகங்க 

ளுக்குச் இிருஷ்டி.காத்தாக்களான பிர 

சாயதஇிகள், இயக்கர், ராகூதர், தயித் 

இயர், பிசாசர், நாகர், தானவர், கந் 

இருவர், அப்ச்சரசுக்கள் என்கிற 

யரவரும் அவ் வெம்பெருமானாகிய 

ஸ்ரீ விஷ்ணுவின் ரூபங்க என்றோ ? 

மேலும் சூரியாதி கிரகங்களினாலும் 

௮ச௬வினியாதி தாரகைகளினாலும் மற் 

அமுள்ள நகஷத்இரங்களினாலும் விசித் 

இரப்பட் டிருக்கன்ற ஆகாயமும், 

இயும், தண்ணீரும், கா.ற்றும், கானும், 

சப்தம் பரிசம் ரூபம் ரசம் கந்தம் என் 

இற விஷயங்களும், ௮ந்த ஸ்ரீம் நாரா 

வணனுடைய . தஇருமேனியே. இவ் 

arg ௮வ் வெம்பெருமானுடைய 

அகேககித ரூபங்களும் கடலிலுண்டா 

இன்ற அலைகளைப்போல ஒன்றுக்கொ 

ன்று பாதிக்கப்படுவனவும் பாப் 

பனவுமா யிருக்கின்றன. ஆதலின் இப் 

பொழுது காலகேமி முதலிய ௮ர௪ 

  

ரெல்லாம் பூலோகத்திற் பிறந்து இர 

வும் பகலும் பிரசைகளைத் துன்பப் 

படுத்திக்கொண்டி ருக்கிறார்கள்.முனபு 

மகா சமாத்தரான ஸ்ரீ விஷ்ணுவினாலே : 
சங்கரிக்கப்பட்ட கரலகேமி யென்ப 

வன் உககிரசேன புத்திரனான கம்ச 

ou பிறந்தான். இப்படியே அ௮ரிஷ் 

டன், தேனுகன், கே௫, பிரலம்பன், 

நரகன், சந்தன், உக்கிரனான பாணன் 

என்பவர்களும், ராஜகுலங்களிலே பிற 

ba கொடுமைசெய்து திரிகின்ற பல 

ரும் உண்டு. அவர்களை கான் எண் 
ணச் சத்தியற்றிருக்கன்றேன். ஓ திவ் 

வியரூபந்தரித்த தேவதைகளே | முன் 

னுரைத்தபடி. 
ளஞுடையவர்களாயும் மிகுந்த. செருக 

பல பராகஇரமல்க 

குடையவர்களாயு மிருக்கிற அ௬ுரேர் 

திரருடைய திரளான சேனைகள் என் 
மே லிருப்பதனாலே கான் வெகுவான 

பாரத்தைச் சுமக்கும் வருத்த முடைய 

வளாய், என்னையுஞ் சுமக்கச் சக்தி 

யற்றவளா யிருக்கின்றேன். இந்தச் 
சங்கதியை உங்களுக்கு விண்ணப்பஞ் 

செய்தேன். ஆதலால் நீங்கள் என் 

மேல் அன்புகூர்ர்து சான் மெலிவடை 
நீது பாதாளஞ் சேராதபடி என் 

சுமையை இறக்கியருள வேண்டும்.” 

என்றிப்படி. விக்கியொபனஞ் செய்த 

பூதேவியின் வாக்கியத்தைக் கேட்டுச் 

௪கல தேவதைகளும் சதர்முகன் சன் 

னஇயில் பூபாரத்தைத் தாரக்கவேண்டு 

மென்று பிரார்த்திக்க அந்தச் ச௪தூர் 

மூகர் ௮த் தேவதைகளை நோக்கச் 

சொல்லுகின்றார். 

பூமிதேவி 
சத்தியந்தான். 

₹ தேவதைகளே! 

சொன்னதெல்லாம் 
நானும் உருத்திரனும் நீங்களும் ஸ்ரீமர் 

நரரராயண்னுடைய சரீரவ்களாகவே 

யிருக்கன்றோம், அ௮வ்வெம்பெருமா
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னுடைய விபூதிகள் எவையுண்டே 
அவைகளுடைய உயர்வுக் தாழ்வும் 
ஒன்றையொன்று பாதிப்பதற்கும் 
பாதிக்கப்படுவதற்குங் காரணமர 
யிருக்கின்றன. ஆசையால் வாருங் 
கள் இருப்பாற்கடற் கரைக்குப் போ 

வோம். அங்கேபோய் ஸ்ரீயப்பதிக் 
கூத் தண்டம் சமர்ப்பித்த, இவை 
யெல்லாம் விண்ணப்பஞ் செய்வோம். 
அப்படி. நாம் செய்தால் சர்வஸ்வளுபி 
யான அவ்வெம்பெருமான் பூமி கிமித் 
தம் சாத்துவிக ௮அவதாரஞ் செய்து 

தருமத்தை நிலைகாட்டி. யருளுவன்”” 

என்றிப்படி, சொல்லி, அத்தேவர்களை 
யுங் கூட்டிக்கொண்டு ௮க்கமலாசனர் 
திருப்பாற் கடலுக்குச் சென்று 
யோக நிஷவ்டையுள்ள மனசோடு ஸ்ரீ 
கருடத்துவசனைத் தோத்திரஞ் செய் 

யத் தொடங்கினார் i— 

சுவாமீ, வேதங்களுக்கும் எட்டா 
தவனே | பிரம்ம விஷயமான விவே 
கத்தி லுண்டான ஞானமும் சப்தப் 
பிரம்ம விஷயமான ஆகமத்தினுலுண் 
டான ஞானமுமாகிற பரமென்றும் 
அபர மென்றுஞ் சொல்லப்பட்ட 
இரண்டு வித்தைகளும் நீயே. ஓ பிரபு 

வே! உபநிஷத்துக்களிற் கூறப்பட்ட 
வைகளாய் ரூபப்பட்டதும் ரூபப் 
படாததுமா யிருக்கின்ற இரண்டு 
பிரமமென்று சொல்லப்பட்ட பிரகிருதி 
புருஷர்களும் உன்னுடைய ரூபங்க 
ளேயாம், சூக்ஷாமங்களுக்கும் ஸ்தூ 
லங்களுக்கும் ஆதீதுமாவாயிருக்கன் 
றவனே | சர்வ சொரூபியானவனே | 
எல்லா மறிர்தவனே | இருக்கு வேத 
மும் ய௬ாவேதமும் சாமவேதமும் 
அதர்வண வேதமும், இக்ஷை, கல் 
பம், நிருத்தம், சந்தம், சோதிடம், 
வியாகரணம் எனனப்பட்ட வேதாங் 

" கங்களும், இதிகாச புராணங்களும், 

  

  

மீமாஞ்சை, தருக்கம், தரும சாஸ்திரம் 

என்பவைகளும் 8ீயே. ஓ அ௮தோக்ஷ 

ஜனே | ஐ முதல்வருக்கு மதிபதியே| 

ஜீவாத்தும பரமாத்துமாக்களையும் தூல 

சூக்ஷம சரீரங்களையும் அவியத்தத் 

தையும் பற்றி விசாரணை செய்கின்ற 
யாதொரு வேதாந்த வாக்கியமுண் 

டோ அதுவும் உன்னைக் காட்டிலும் 

வேறன்ற௮ு, கண் முதலியவைகளா 

ஒன்றிற்குச் 
காட்டக்கூடாததும், 

இப்படிப்பட்ட தென்று மனதினால் 

நினைக்கக்கூடாததும், தேவாதி நாமவ் 

லுணரக் கூடாததும், 

சமானமாகக் 

களும் சுக்ிலாதி வர்ணங்களும் கை 
| காரல் முதலிய ௮வயவங்களு மில்லாத 

அம், கிலேச கருமாதிக எற்றவையு 
மான முக்தசொருபம் யாதுண்டே 
அதுவும் நீயே. பரமசொரூபமென்ப 
அம் நீயே, எம்பெருமானே! நீ காதில் 
லாமலே கேட்கின்றாய். கண்ணில் 
லாமலே பார்க்கனெருப், காலில்லா 
மலே ஐடுகன்ருயப். கையில்லாமலே 
கஇரஇக்கிருயப். ரூபமில்லாமலே இஷ்ட 
மான அ௮0கேக ரூபங்களை யெடுக்கன் 

முய. ஒருவராலும் அறியப்படாமல் 
எல்லா மறிகிறுப், ஓ பரமாத்துமா 
வே| அ௮ணுவுக் கணுவாயும் காணக் 
கூடாத சொரளுபமுள்ளவனாயுமான 
உன்னைக் கரண்பவனுக்கு மிகவும் அஞ் 

நோன நிவிர்த்தி யுண்டாகின்றது. 
இவ்விதமான உபாசகனுடைய புத்தி 
யானது உனது மேன்மையான ரூபத் 
தையேயன்றி மற்றொன்றையும் இரஇக் 
கன்றதில்லை நீயே எல்லாவற்றிற் 
கும் ஆதாரபூதன். நீயே லோகங்களை 

யெல்லாம் ரகஷிக்கிறவன். ௪கல பூதங் 
களும் உனக்கு உள்ளடங்்இ யிருக் 
இன்றன. உண்டானது முண்டாவது 
மெதுவோ, அணுவுக் கணுவாயிருப்ப 
தெதுவோ, பிரஇருதிக்கு மேற்பட்ட 
புரு௲னெவனோேோ இவை யெல்லாம்
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நீ யொருவனே யல்லது வேறன்று, 

எவன் ஒருவனாயிருக் தம் நரல்வகைப் 

பட்டவனாக உலகத்துக்குத் தேஜசை 

யும் செல்வத்தையும் ௮ளிக்கன்றானோ) 

. அந்த அக்கினி பகவானும் நீயே, எல் 

லாப் புறங்களிலுங் கண்ணுடையவ 

னும், அளவில்லாத சொருபமுடைய 

வனுமான பகவானே! நீ திரிவிக்கிர 

மாவதாரஞ் செய்து மூவுலகங்களிலுச் 

திருவடியை வைத்தாய். அன்றியும் 

சுவாமீ! ௮க்னியானது ஒன்றாயிருச் 

தும் ரூபமாறாமலே ௮0ேக வஸ்துக் 

களிலே பற்றி ௮கேக ரூபமாய் விளங் 

குவதுபோலே நீ யெங்கும் வியாபித்த 

வொரு சொருபியாயிருந்தும், சகல 

சொருபங்களிலேயும் பற்றியவற்றைப் 

பெருமையோடு வளர்க்கின்றாய். பிர 

இருதி சம்பந்த மில்லாததாயும் ஒப்பற் 

றதாயும் ஒன்றேயாயுமுள்ள உன்னு 

மேன்மையான சொருபம் 

யாதுண்டோ, ஞானத்தினாலேயே 

யறியத்தக்க ௮ச்சொருபத்தை ஞானி 

களே காண்டுன்ருர்கள், ஓ பரமாத் 

துமாவே] முக்காலப் பொருள்களிலும் 

உன்னைக் காட்டிலும் வேறரானதொன் 

மில்லை. 

ளாய்ச் சமஷ்டி, வியஷ்டி. யென்று 

சொல்லப்பட்ட அவியத்தமும் வியத் 

தமுமான சொருபமுடையவன் நீயே, 

அன்றியும் சகல வியூகா'திகளுக்குய் 

காரணமரமய்ச் சமஷ்டியென்று சொல் 

லப்பட்ட ஸ்ரீ வாசுதேவ மூர்த்தியா 

யும், காரியமாய் வியஷ்ட்டியென்று 

சொல்லப்பட்ட சங்கர்ஷ்ண அநிருத்த 

பிரத்தியும்ன மூர்த்தியாயு மிருக்கின் 

ராப். நீ யெல்லாமறிந்தவன். எல்லா 

வற்றையும் பொருந்தினவன். எல் 

லாஞ் செய்யவல்ல சத்திஞான பலாதி 

அன்றி 
டயூம் நீ வளர்ச்சியுர் தேய்வு மில்லாத 

வ்ன. 

டைய 

காரண காரிய ரூபங்க 

சய மேன்மை யுடையவன். 

ஒருவர்க்கு முள்ளடங்காமல் 

ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணம் 
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[ஐந்தா 

சுவானமா யிருக்கன்றவன், ஆதி 

யந்த சூனியஞாயும் சகலத்தையும் தன் 

வசத்திலுடையவனாபு மிருக்கெருப். 

மேலும் 8 வாட்டம், சோம்பல், ௮௪ 

சம், குரோதம், காமம் முதலான அர்க் 

குணங்களோடு கூடாம லிருக்கின் 

ய். ஓ எம்பெருமானே! நீ யாதொரு 

குற்றமு மில்லாதவனாபும், உன் இரு 

பையன்றி யடையக் கூடாதவஞனாயும், 

யாதோ ராதாரமு மில்லாதவனாயும், 

நித்தியனாபும், தடையில்லாத வுச்சாக 

மூடையவஞாயு மிருக்னெருமப், இதுவு 

மல்லாமல் சகலத்துக்கும் Far Tenn 

முக்கிய ஆதாரமாயும் தேஜசுகளுக்குத் 

தேறசாயு மிருக்கின்றாய், பிரகிருஇ 

முதலிய ஆவரணங்களினாலும் கருமக் 

களினாலும் மூடப்படாதவனே | வே 

அபாய மில்லாதவராலே பாவிக்கக் 

திரிபாத்விபூ தியிலே 

ஸீ புரு 
ஷோத்தமனே ! உனக்குத் தண்டம் 

ஓ ஸ்ரீபப்பதி 
நீ ௮நேக விதமாய்ச் செய் 

கூடியவனே | 

எழுந்தருளி பிருப்பவனே | 

சமாப்பிக்கனெறேன். 

யே [| 

தருளு மவதாரங்க ளெல்லாம் தரு 

மத்தை நிலைப்பிக்கும் 

சுவேச்சையாலே யுண்டாகின்றவை 

பொருட்டுச் 

யேயன்றி, ஈரகானுபவஞ் செப்பவர்க 

அக்கானுபவத்திற் 

காகவுமல்ல, சொர்க்கத்தி லிருப்பவர் 

௬கானுபவத்திற் 

பூமியிலிருப்பவர்களுக் 

ளுக்குப்போலே 

களுக்குப்போலே 

காகவுமல்ல, 

குப்போலே ச௬ுகதுக்கானுபவத்திற்கா 

கவுமல்ல, தருமாதருமங்களாலுண்டா 

னவைகளு மல்ல'' என்றிப்படி. பிர்மா 

செய்த ஸ்தோத்திரத்தை ஸ்ரீ யப்பதி 

இருவுள்ளம்பற்றி உகப்போடு விசுவ 

ரூபங் காட்டிப் பிதாமகனை நோக்கி), 

ஓ நான்முகனே! நீ தேவதைகளோடு 

கூட என்னிடத்தி லெதைப்பெறக் 

கருதணையோ ௮தைச் சொல்லக்கட 

வாய், ௮து கையிற் இடைத்ததாகவே
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நினை'' என்று அருளிச்செய்தார். ௮ப் 

(போது பிரமதேவன் ௯வாமியின் 
விசுவரூபத்தைச் சேவித்துத் தேவராக 

“ளெல்லாம் பயத்தினால் வணங் நிற்க 

மறுபடியுர் துதிக்கத் தொடங்கினா. 

“a card! Cees இருமுடிக 

ளும் ௮கேகர் திருக்கைகளும் அகேகக் 

இருவடி.களு முள்ள பகவானே! உன 
க்கு ௮0ேக வாயிரந்தரந் 

சமர்ப்பிகன்றேன். 

தண்டம் 

ஓ சூக்ஷ்மங்க 

ஞுகஞூம் சூக்ஷ்மமானவனே | பெரிய 

வைகளுக்கெல்லாம் பெரியவனே | 
கனமுள்ளவைகளுக் கெல்லாம் கன 

மானவனே | பிரஒருதி புருஷா்களுக் 
குப் பி. தானமானவனே | ௮வியத்தத் 

திற்கு வேறுனவனே | ஓ பகவானே | 
அடியேங்கள் திறத்தில் நீ திருவுள்ள 
மிரங்கவேண்டும். ஓ சுவாமி | இந்தப் 

பூமி தன்மேலுண்டான பெரிய ௮௬ 

ராகளாலே மஹா பர்வதங்களஞுடைய 

பந்தங்களையெல்லா மிழந்து உலகத் 

இதற்கெல்லாம் முக்கிய ஆசிரயமான 

உன்னைத் தன்பார நீக்கும் பொருட் 

டுச் சராணமடைகனெருன். ஓ ௮ள 

வற்ற சத்தயுடையவனே | அடியே 
னும் இக்த இந்திரனும் அசுவினி தேவ 

தைகளும் வருணனும் உருத்திரரும் 

வசுக்களும் ஆதஇித்தரும் மருத்துக் 

களும் ௮க்கஇனிகளும் மற்றுமுள்ள 

தேவர்களும் ஆகிய அடியேங்களெல் 
லாம் செய்யவேண்டிய தெதுவோ 

அதை நியமித்தருள வேண்டும். நீ 

யிட்ட கட்டளையைப் பரிபாலனஞ் 

செய்துகொண்டு அடி.யேங்கள் சூற்ற 

மற்றவாகளாய் எப்போதும் உன் இங் 

கரராக வாத்திக்கக்கடவோம்."” 

என்றிப்படி. ௪துர்முகனாலே துதி 

செய்து பிரார்த்திக்கப் பட்டவராய் 

அவ்வெம்பெருமான் தமது திருமேனி. 

  

  

  

மான மயிர்கள்போற் காணப்பட்ட 

தேஜசுகளை யெடுத்து, ஓஒ வானவரே! 

இச்த என் தேஜசுகள் பூமியி லவதரித் 

அப் பூமிக்குப் பாரத்தினு லஓுண்டான . 
அன்பத்தை நீக்ஞூம். இத்தேவர்களும் 

நமக்கு லீலாசாதனமாகத் தங்களமி 

சத்தினாலே பூமியிற் பிறந்து முன் பிற 

ந்த துஷ்... ௮ச௬ுரரோடு யுத்தஞ்செய் 
யக் கடவர், அப்படி. செய்வதினாலே 
அ௮சுராமிசத்தினற் பிறந்தவரகளெல் 

லாம் சாசமடைவார்கள். இப்போது 

தேவதைகளுக்கு HET S Bus 71 oor 

அ௮௬ரரெல்லாம் பின்பு பூமியில் வ௬ 

தேவருடைய பத்தினி தேவகயென்ப 

வளுடைய எட்டாவது காப்பத்த லவ 

தரிக்கு மென்னுடைய தேஜசுவின் 

கடைக்கண் பார்வையினாலே பல 

ஹீனப்பட்டு சூர்ணமா யிருப்பார்க 

ளென் றியும். அப்படி யவதரித்துக் 

கம்சனாய்ப் பிறந்திருக்கிற காலகேமி 

யைச் சங்கரிக்கும்'” என்று நியமித்து 

விட்டு ஸ்ரீ பகவான் அந்தாத்தான 

மானார். 

ஓ மயித்திரேயரே | இவ்வாறு நிய 
மித்து மறைந்துபோன எம்பெருமர 

னுக்கு ௮கேகமாகத் தண்டம் சமர்ப் 

பித்த ௮மரரெல்லாம் மேருபர்வதத் 

தில் தங்கள் ஸ்தானம் போய்ச் சோர் 

நத, பின்பு எம்பெருமானுடைய நிய 

மனப்படி. பூமியில் அவதரித்தார்கள். 
இப்படியிருக்கப் பூமியைத் தாங்கிக் 

காக்கின்ற சுவாமியானவர் தேவ 

யின் எட்டாங் கர்ப்பத்தி லவதரிக்கப் 

போகிருர் என்பதை நாரதமுனிவர் 

வந்து 

இதைக் 

மிகுந்த கோபமடைந்து தேவியை 

கம்சனுக்குத் தெரிவித்தார், 

கேட்டவுடனே கம்சன் 

யும் வசுதேவரையும் காவலிழ் போட்டு 

யினின்றும் வெண்மையுங் கருமையு | விட்டான். 
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இப்படி யிருக்கையில் எம்பெரு | யசோதையின் படுக்கையிலும் உன் 
மான் ௪கல லோகம்களைய மோடப் | னைத் தேவகியின் படுக்கையிலுவ் 

பியா நின்ற யோகநித்திரை யென்ற | கொண்டுபோய் விட்டுவிடுவான். உட 

தமது மாயையை கோரக்க 4 மாயை | னே கஞ்சன் வந்து உன்னைப் பிடித் 

யே! ரீ பாதாளத்தி லிராநின்ற இர | அப் பாருங்கல்லின்மேற் போட்டு 

ணியகூபுவின் குமாரர் ௮றுவரையும் | வெட்ட எத்தனிப்பான், நீயோ வான 

முறையே தேவஒயின் கருப்பத்திற் த்திலே எழும்பி நிலை பெறுவாய், அத் 

சேர். அ௮வ்வறுவரும் சங்கரிக்கப் | தருணத்தில் ஆயிரங் கண்ணுள்ளவ 

பட்டவுடனே என்னுடைய ௮மிசமா னை தேவேந்திரன் என்னிடத்தி 

யிருக்கன்.ற ஆதிசேஷன் தேவஇயின் லிருக்கும் பெருமையினால் உனக்குத் 

ஏழாக கர்ப்பத்திற் சனிப்பான். வ௬ தலைவணங்கிப்  பிரணாமஞ் செய்து 

தேவனுடைய பத்தினி ரோகிணி | உன்னை உடன்பிறந்தவளாக வைத்துக் 

யென்பவ ஸளொருத்தி ஈந்தகோபனு "கொள்வான். .நீயும் சும்பநிசம்பாதி 

டைய கோகுலத்திலே யிருக்கனருள். யரான ௮0ேக ௮சரரைச் சங்கரித்து, 

"அவளுடைய வயிற்றி லிருக்கும் வாயு மிகப் பெருமை யுற்றவளாய் விந்தி 

ரூபமான ஏழுமாதத்துக் - கருப்பத் யம் ஜாலந்தரம் முதலான யோக 

தைக் கலைத்தவிட்டுத் தேவ௫யின் | படங்க ளென்சற ஆலயங்களிலே 

வயிற்றிலிருக்கும் சேஷாம்சமான எழு ஆவிர்ப்பவித்து, ௮ந்த ஸ்தானங்களர 

மாதத்துக் - கருப்பத்தைக் கொண்டு | லே பூமியை யெல்லாம் விளங்கச் 

செய்வாய், பூதி, லன்னஇ, ச்ஷாந்தி, 

| 
| 

காந்தி [| தயெள] எனனப்பட்ட வா 
பேரய் ரோகிணி கருப்பத்திற் சேத் 

துவிடு, ௮ப்போது காவலிற் போட் 

னம், பூமி, இருதி, இலச்சை, புஷ்டி, 

உஷை என்பவைகள் முதலான ஸ்தீரீ 
டிருக்கிற பயத்தினாலே தேவூக்குக் | 

கருப்பம் போய்விட்டதென்று உல 

கஞ் சொல்லிக்கொள்ளும். ரோகிணி 

கருப்பத்தி லவதரிக்குமவர் வெள்ளி 

மலைச் : இகரம்போலே விளக்கிக்கொ 

யம்சமானவைக ளெல்லாம் உன்னு 

| OL அயிசுவரியமாக விருக்கும் விப 

| வங்களாஞும். எவர்கள் உன்னை ஆரி 

ண்டு கருப்பத்தினின்று மிழுக்கப் | யையென்றும் தஇர்க்கையென்றும் வே 

பட்டதனால் சங்கர்ஷண ஸஜனெனனும் தகர்ப்பை யென்றும் அம்பிகை யெ 

பெயரை யடைவர். உடனே நான் , றும் பத்திரையென்றும் பத்திரகாளி 

தேவூயின் வயிற்றிற் பிரவேசிப் | யென்றும் க்ஷேமதையென்றும் பாரக் 

பேன். நீயும் உடனேதானே நந்தனு | கயெதையென்றும் நாமங்களைச்சொல்லி 

டைய . பத்தினியான = காலையிலும்  பகற்குப் பின்னு மிக 

வயிற்றிற் : பிரவேசிக்க வேண்டும். 

“கேள் பெண்ணே | மாரிகாலத்தில் 

வணக்கத்தோடு துதஇிக்கன்றார்களோ, 

அவர்களுடைய பிரார்த்தனைகளெல் 

ஆவணி மாதத்தில் இருஷ்ணபக்ஷ லாம் எனது அனுக்கரகத்தினாலே gu 

அஷ்டமியில் இரவில் கான் அவதரிப் | பாமற் கைகூடி.வரும். மேலும் சூத் 

பேன். நீயும் ௮வ்விரவிலேயே நவமி | திராதிகளான எவர்கள் மதுமாமிசாதி 

யில் ஜனிப்பாய், அப்போது வசுதே களினலும், இன்னும் பலவித வுணவு 

வன் என் சத்தியினாலே தூண்டப் | களினாலும் உன்னை யாராரதிக்கிறார்க 

பட்ட பித்தியுடையவளும் என்னை ! ளோ, அவர்களுக்கெல்லாம் இஷ்ட
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மானவரங்களைக் கொடுத்து வருவாய். அவசியமா யப்படியே முடியுமாத 
இப்போது நான். சொன்ன காரியங்க |! லால் & சந்தேகப்படாமற் போய் 
ளெல்லாம் என்னனுக்கிரகத்தினாலே | நடத்து” என்று நியமித்தருளினார். 

ழதலாமத்தியாயம் ழற்றிற்று, 

௫. 

இரண்டாம் அத்தியாயம் 

தேவகியைத் தேவர் துதித்தது 

இப்படியாக எம்பெருமானாலே Bus காணப்படாதவர்களாய்த் இதித்தார் 
மிக்கப்பட்ட யோகநித்திரை. ௮ச௬ராம் 

சமான ஆறு கருப்பங்களையுக் தேவகி 

யின் உதரத்திற் சேர்த்து, ஏழாங் கருப் 

பதீதையு மிழுத்துக் கொண்டுபோய் 

ரோடிணியி னுதரத்திற் சேர்த்துவிட 
டாள், வசுதேவரும் முன் தான் கம் 

சனுக்கு வாக்குத்தத்தஞ் செய்தபடி 

௮வ் வரது இசக்களையுங் கொடுக்க, 

அவன் அவற்றை .வாங்கி வெட்டிப் 
போட்டான். . ஏழாங் கருப்பம் ரோ 
கிணி வயிற்றிற் சேர்ந்தவுடனே சகல 

லோக ரக்ஷணூர்த்தமாய் ஸ்ரீ ஹரிபக 

வரன் தேவ௫ூயின் கருப்பத்தி லெழுந் 

தீருளினார். யோகநித்திரையும் சுவாமி 

நியமனப்படி. யசோதையின் கருப்பத் 

திற் பிரவே௫த்து, அவரவதரித்த இனத் 
திலேயே பிறந்தாள். ஸ்ரீ விஷ்ணுவின் 
அமிசம் பூலோகத்திற் சேர்ந்தவனே 
சூரியாதி இரகங்கள் ஆகாசத்தில் 
விள்க்கமாய்ச் ௪ஞ்சரித்தன. wes 
தாதி ௬ுதுக்களும் நன்றாய் விளங்கெ. 

மிகுந்த தேஜூனாலே சூழப்பட்டிருக்த 
அந்தத் தேவியைக் கண்களாற் 

காண யாரவருஞ் சக்தியற்றிருக்தார் 

கள். மேலும் பார்க்சன்றவர்களு 
டைய மனமெல்லாம் உடைந்துபோ 

பின, ஸ்ரீ பகவானைத் தரித்து மேலான 

கள். 

  

|) - ஏங்கனமெனில், “oe தேவஇத்தாயே 

| நீ பூர்வத்தில் மகத்துவத்தைக் கருப் 

| பத்திற் கொண்டிருந்த சூக்ஷஈமப் பிர 
| கஇருதியா யிருக்கின்றாய். பின்பு சகல 
| வேதங்களையுங் கருப்பத்தி லுடைத் 

தான பிரணவ ரூபமான லோகநாத 

னுடைய ஸ்ரீசூக்தியா யிருக்கன்றாப். 
மேலும் சிருஷ்டிக்கப்படுஞ் சொருபங் 

களைக் கருப்பத்திலுடைய ஷ்டியா 

யும், எல்லாவற்றிற்கும் காரணமாய் 

யக்யெங்களைக் கருப்பத்தில் வைத்துக் 

கொண்டிருக்கிற வேதமாயும், பலனைக் 
கருப்பத்திற் கொண்டிருக்கிற பூசை 
யாயும், அக்இனியைக் கருப்பத்தி 
அடைத்தான அரணியாயும், தேவதை 
களைக் கருப்பத்திற் றரித்த அதிதியா 

| யும், ௮௬ரரைக் கருப்பத்திற் றரித்த 
திதியாயும், பகலைக் கருப்பத்தலுடைய 
பினமாலையாயும், ஞானத்தை யுள்ளே 

கொண்டிருக்கின்ற பெரியோர்களின் 
| பணிவிடையாயும், நியாயத்தை புட் 
। கொண்ட நீதிசாஸ்திரமாயும், வணக் 
கத்தை யுள்ளே தரித்த லச்சையாயும், 
ஆசைப்படத்தக்க பொருளை யுட் 

கொண்டிருக்கிற ஆசையாயும்) .சர் 
தேஜஸோடு விளங்கிக் கொண்டிருந்த | தோஷத்தை யுள்வைத்திருக்கற இருப் 
தேவகியைத் தேவதைகள் அங்க | தியாயும், அறிவை யுட்கொண்டிருக் 
ரத புருஷர்களாலும் ஸ்திரீகளாலுங் கற புத்தியாயும், சஞ்சலமின்மையை
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யுள்ளே வஒத்திருக்இற பு.த்திரிலைமை | வைகளை யெல்லாம் உதரத்திற் பொ 

யாயும், கரக கக்ஷத்திரா இகளை யுள்ளே திச்துகொண்டு எங்கும் வியாபித்தவ 

பொ திக்துகொண்டிருக்கிற லை னப், wrayer se பா Bene 

யும் இருக்கின்றாய். அமமா வ் |னாய், பிரமாணங்களாலே பரிசோ 

விபூதிகளும் மற்றுமுள்ள அகேகவா இக்கவொண்ணாத நரம கர்மாதிகளுள் 

யிரம் விபூதிகளும், கடல்கள் மலைகள் எளவனாய், ரூபகரமாதி பிரமாணங்களி 

ஆறுகள் தீவுகள் காடுகள் பட்டணங் | னாலே பரிசேதப்படுத்தக் கூடாதவ 

கள் கிராமங்கள் முதலானவைக ஞய், ஆதலாலே அனச்தனென்னுச் 

சோடு கூடின பூமியும், இவையெல் இருசாமமுள்ளவனா யெழுக்தருளி 

லாம் இப்போது உன் வயிற்றி Joe பிருக்கற ஸ்ரீ ள் பகவரன் உன் 

இன்றன. அன்றியும் சகல HER கருப்பத்தி லன்ரோ எழுந்தருளி 

களும் ஜலங்களும் a | are ஆகையால் எல்லாம் 

ஸ் ம் யக்ஷர்களும் ராக்ஷசரும் தாக , உனககுளமளமழபயப நுக்கன றன. 

ம் குஹயகரும், இரக நக்ஷத்திரா தி மேலும் டீ ௬ுவாகை, ௬வதை, வித்தை 

விமானங்களின-லே ித்திரப்பட்டு | ௬தை இவைகளாகவும் சொல்லத்தக்க 

விளங்குகின்றதாய் one ea ; வனா wy ace லு நீ அராகம் 

இடங்கொடுத்துக் காண்டிருக்கிற ருந்த ௮ யனகிற சேோரதியல் 

வானமும் பூலோக புவர்லோகாதி லவா சகலலோக ரக்ஷணத்திற்காகப் 

யேழு லோகங்களும், இவற்ழையெல் பூமியி லவதரித்தாப்? அம்மா! 8 அடி. 

லாங் கொண்டிருக்கிற பிரமாண்ட 

மும், இவற்றினுள்ளே யிருக்கிற தேவ | 

தைத்திய கந்தர்வ சாரண உரக யக்ஷ 

grape பிரேத மனுஷ்ய ப௬ பக்ஷி, “- ; ந்னு 

முதலான சகலவித ஜீவன்களும், எல் | கங்களையும் தட்கிருகிக்கை எம்பெரு 

லாம் உன் வயிற்றி அருக்கன் தண, | மானை நீ மிக வுகப்போடு தரிக்க 

எப்படியெனில் முன்னுரைக்கப்பட்ட | வேண்டும், 

இரண்டாமத்தியாயம் முற்றிற்று, 

த் 
மூன்றாம் ௮த்தியாமம் 

கண்ணன் திருவவதாரம் 
ன ர ee 

இப்படி வ்ர்ன்வ்ர்லே துதிசெய்யப் | லாம் மலரும் பொருட்டுத் தேவகி 
பட்டுத் தே௨கியானவள் : தாமரைக் | யரகிய இழக்குச்சச்திபில் ஸ்ரீமர் நாரா 

கண்ணனான எம்பெருமானை உல்கர௯்ஷ | யணனாகிய சூரியன் உ இத்தருளினான். 

ணைக்காகத் தனத கருப்பத்தித் ரித் | அந்த சுவாமி யவதரித்தருளிய இன் 
திருந்தாள். பின்டி முன் சங்கல்பித்த | மான்து சகல் இசைகளு நிர்மலமாகப் 

விதமாக ஆவணிமாத்த்தில் அமரபக்ஷத் பெற்றதாய்ச் சந்இரனுடைய நிலாப் 

தில் ௮ஷ்டமிகூடின ரோடணியில் இர । போலே யாவர்க்கும் சச்தோஷகரமா 

வில் உலகங்களாகிய தாமரைகளெல் ! யிருந்தது. சுவாமி யவ்தரித்தவளவில் 

யேங்களிடத்தி -லனுக்கரகமுடையவ 

ளாய் உலகத்துக்கு நன்மை செய் 

தருளவேண்டும். மேலும் சகல லோ. 
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சத்புருஷரெல்லா மிகுந்த சந்தோஷத் 
தையும் உக்கிரமான காற்றுகளெல் 
லார் தணிவையும் ஈதிகளெல்லார் தெளி 
வையு மடைர்திருந்தன. எம்பெருமா 
னவதரித்த தற்காகச் சமுத்திரங்கள் 
தங்களுடைய கோஷத்தினு”லே மனோ 
கரமரன வாத்தியத்தொனியைச் செய் 

தன. கந்திருவராஜர் பாடினார்கள். 
அரம்பையரெல்லா மாடினார்கள். தேவ 

ரெல்லா மாகாயத்தினின்று பூமியிற் 
பூமழை பொழிந்தார்கள். ௮க்இனிக 

ளெல்லாஞ் சாந்தங்களாகிச் சொலித் 

தன. சகல லோகாதாரனான ஸ்ரீ ஜனார் 

தீதன னவதரித்தருளின கள்ளிரவிலே 

மேகங்களெல்லாம் புஷ்பவர்ஷம் வா் 

ஷித்துக்கொண்டு மெல்லெனக் கர்ச் 

சித்திருந்தன. இப்படி. லோசஹிதார்த் 

தமாய்க் கருகெய்தற் பூப்போன்ற திரு 

மேனியும் நான்கு திருத்தோளும் 

ஸ்ரீ வச்ச மென்னு மறுப்பொருந்திய 

திருமார்புமா யவதரித்த ஸ்ரீயப்பதியை 

வசுதேவர் சேவித்து மிகவும் பிரசன்ன 
மான வாக்கியங்களாலே துதித்துப் 

பின்பு கஞ்சனிடத் தச்சத்தனாலே 

சுவாமி சன்னிதியில் விண்ணப்பஞ் 

செய்ததாவது:-- 

2 சுவாமீ | தேவதேவர்களுக்கும் 
அதிபதியே! அடியேனுடைய பாக் 

இெயெவசத்தினு லவதரித்தருளினீர். ஆனா 

அம் இருவாழி திருச்சங்கு முதலான 

திவ்விய லக்ஷணங்களோடு கூடின 

இந்தத் திவ்வியரூபத்தை ௮டி.யேனிட 

த்தி ல்னுக்கரகத்தினாுலே உபசம்ஹரிக் 

கவேண்டும். ஏனென்டறுல், தேவரீர் 
இந்த மாளிகையில் இப்படி. பவதரித்த 

தை யறிந்தால் கம்ஸன் உடனேவந்து 

அடி.யேங்களைக் கொல்லுவான், ஆத 
லால் இந்த ஸ்வரூபத்தை மறைத்துப் 

போடவேண்டும் '' என்று வசுதேவர் 

~~
 

E
O
 

  

யும் பிரார்.த்இக்கின்றாள். முடிவில்லாத 

சொருபத்தை யுடையவராய்ச் சகல 

லோகங்களையும் ரூபமாய்க் கொண்ட 
வராய்க் கருப்பத்தி லிருக்கையிலும் 

சகலலோகங்களையும் திருமேனியாலே 
தாங்கிக் கொண் டிருக்்கறவராய்த் 

தமது மாயையென்கிற ஆச்சரியச௪த்தி 

யினலே பாலகனா யவதரித்தருளின 

தேவாதி தேவனை சுவாமி அடியே 
னிடத்தில் அனுக்கிரகஞ் செய்யவே 

ண்டும். எம்பெருமானே |! ௮௬ரனாலே 

பிறந்த அந்தக் கம்ஸன் தேவரீர் திரு 

வவதாரத்தை யறியா தஇருக்கும்படி.. 

நான்கு திருத்தோள் முதலான லக்ஷ 

ணங்களுள்ள இந்தச் சொரூபத்தை 

யுபசரிக்கவேண்டும் '' என்று தேவகி 

யும் பிரரரத்தித்ததைத் திருவுள்ளம் 

பற்றி, ஸ்ரீ பகவான் அவளைப்பார்த்து 

நீ பூர்வத்தில் புத்தான் வேண்டு 

மென்று பிரார்த்தித்துத் துதித்தையே 
அதற்குப் பயனாக கான் உன்வயற்றிற் 

பிறந்து காட்டினேன் ?' என்று ௮௬ 

ளிச்செய்து ௮ந்த ஸ்வரூபத்தை விட் 
டுச் சாதாரண பாலக ரூபியாஇ எழுக 

தருளியிருந்தார். 

வசுதேவர் உடனே அந்தக் சூழக் 
தையை யெடுத்தக்கொண்டு வெளி 

யில் வந்தார். காலாட்களெல்லாம் 

யோக நித்திரையினாுல் மதிமயங்ஓச் 
சும்மா விருந்தார்கள். அப்படியே 
அநத மதுராபட்டணத்து வாசற்காப் 

பாரும் மயங்கி யிருந்தார்கள். வ௯ 
தேவர் சூழந்தையை யெடுத்துக் 

கொண்டு போகையில் உண்டாயிரு 

ந்த மழையைத் திருவனந்தாழ்வான் 
தர் திருமுடிகளாலே தடுத்துக்கொண் 
டே கூட எழுந்தருளினார். அப்போது 
சுழிர்து ஒடாரின்ற் ஆழமான தண் 
ணீருள்ள யமுநாந்தியும் சுவாமியை 

விண்ணப்பஞ் செய்த வுடனே தேவூ | எழுந்தருளப் பண்ணிக் கொண்டு
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போற வசுதேவருக்கு முழங்காலள | கென்ன இங்குவரும்? ஒன்றும் வராது, 

வாயிருந்தது. ௮வ் யமுனைக்கரையிலே விட்டுவிடு, கொல்லாதே'' என்று 

கம்சனுக்கு இறை செலுத்துவதற்காக தொனி தழதழக்கத் தேவகி வேண்டிக் 

வந்திருந்த ஈந்தகோபர் முதலானாரை | கொள்வதையும் லக்ஷியஞ் செய்யாமல், 

வ௬தேவர் கண்டார். அக்காலத்தில் | ௮ப் பெண் குழந்தையைத் தூக்டுப் 

நர்தருடைய பத்தினியான யசோதை பாருங்கல்லின்மேற் போட்டு வெட்ட 

யும் யோகநித்திரையின் அம்சமான யத்தனித்தான். அப்பெண்ணோ கல் 

ஒரு கன்னிகையைப் பெற்றும், ௮வ் | லின்மேற் போட்டவுடனே எழும்பி 

யோக நித்திரையினால் மயக்கமுற்றுப் | வானத்திற் போய் ஆயுதங்களோடு 

பிறந்த தன்னதென்றறியாமலிருந்தாள் | கூடின எட்டுக்கைகளுள்ள ஒரு மகா 

௮ங்இருந்தவர்களும் அப்படியே மய ரூபத்தோடு நின்று, வெகு கோபத் 

ங்கி யிருந்தார்கள். ஆனதுபற்றி வ௬ தோடு பேரிரைச்சலிட்டுச் சிரித்துக் 

தேவர் தடையின்றி அங்குச் சென்று | கஞ்சனை நோக்கி, 4 அடா. மூடா| 

இப்பாலகனை யசேரதையின் படுக்கை | என்னைக் கல்லின்மே லெறிர்து கொல் 

யில் விட்டு, அச்கன்னிகையை யெடுத் | வதனாற் பயனென்ன ? உன்னைக் 

துக்கொண்டு தம்மிடம் வந்து சோர் ! கொல்லுகிறவன் பிறர்திருக்கின்றான ) 

தார். பின்பு யசோதையானவள் | அவன் யாரென்று கேட்கிழையோ? 

மாயாமோகர் தெளிந்து, குவளைப்பூ | அவன் சகல தேவதைகளுக்கும் சகல 

விதழ்போல் விளங்காநின்ற குழச் । பாக்கெம்போ லிருக்கின் உ மேன்மை 

தையைப் பார்த்துத் தனக்கு: மகன் | யுடையவன்) அவன்றான். பூர்வஜன் 

பிறந்தானென்று மிக மஒழ்ந்தாள், | மத்திலும் உனக்குச் சத்துரு;.இதை நீ 

மதுரையில் வ௬தேவர் அப்பெண் ; ஈன்றாயறிந்து உனக்கு இதமெதுவோ 

அதைச் செய்துகொள் ”” என்று சொ 

ல்லிவிட்டு, இத்தர் முதலான தேவ 

கணங்களால் இவ்விய மாலை சந்தன 

முதலியவைகளால் பூசித்து அதிக் 

கப்பட்டு கம்ஸன் கண்ணுக்கெதிரி 

| 
குழந்தையைத் தேவஇயின் படுக்கை 

யில் விட்டவுடனே, ௮.து கூவா கூவா 

வென்று கத்தககேட்டுக் காவலாட்க 

ளெல்லாம் ஒடிப்போய் தேவூக்குப் 

பிள்ளை பிறந்ததென்று கஞ்சனுக்கு 

அறிவித்தார்கள். உடனே கஞ்சனும் 

பரபரப்பா யோடி.வந்து (இது பெண் 

குழந்தையாயிற்றே, இதனா ௮னக் 

லேயே ஆகாசமார்க்கமாய்ப் போய் 

விட்டாள், 

ழன்றுமத்தியாயம் ற்றிற்று, 

ச.



நாலாம் அத்தியாயம் 

கம்சன் ௮சுரருக்கு உரைத்தது 

  

பின்பு கம்சன் மனதில் இஒற்பிடி_த் 
தவனாய்ப் பிரலம்பன் கேச முதலான 

மகா ௮௬ரரை அழைத்து பெருமை 

யான புசங்களையுடைய ஓ பிரலம்ப 

னே! ஓகேசி| ஓதேனுகனே | ஓ பூத 
னாய்! ஓ ௮ரிஷ்டன் முதலானவர்களே! 
நீங்கள் யாவரும் என் பேச்சைக் 

கேளுங்கள்) அுராத்துமாக்களான 

அமரர் என்னைக் கொல்லும்படியான 

எத்தனஞ் செய்தார்களல்லவா 2 ஆனை 

௮ம் என் பரரக்கிர மாக்கனியில் 

வெந்திருக்கற அவர்களை மகாவிரனைனை 

நான் லகஷியஞ் செய்கறேனில்லை; 

ஏனெனில், அற்ப வீரத்துவமுள்ள 

இர்திரனா லென்னாகும்? தவியாய்த் 

திரிகிற சுவனாலேதான் என்ன? சோர் 
வான சமயம் பார்த்து ௮சுரரைக் 

கொல்லுஞ் சூதனான விஷ்ணுதான் 

எனன செய்ய மாட்டுவான்? இவர் 

களே இப்படியானால் இவர்களிற் 

குறைந்த பலமுடையவரான ஆஇத் 
தீர் வசுக்கள் அ௮க்கினிகள் முதலான 

வர்களால் என்ன சர$இக்கப்படும் 2 

அல்லது இவர்கள் யாவரும் ஒன்றாய்த் 

திரண்டு வந்தாலும் என் விஷயத்தில் 

எனன செய்யமாட்டுவார்கள் £ ஒன் 

ஞ் செய்ய மாட்டார்கள் என்று 

நம்புங்கள்? இதற்கொரு திருஷ்டாந் 

,தம் பாருங்கள்? முன்னொருகால் தேவ 

தைகளோடு நான் யுத்தஞ் செய்கை 

யில் அவர்களுக்குத் தலைவனை இந்தி 

ரன் நான் எய்த அம்புகளில் ஒன்றை 
யாகிலு மார்பினாலே தாங்காமல் முது 

இனாலேயே தாங்கிக் கொண்டு ஓடி, 

யொளித்ததை யறியீர்களோ 3 ௮ன்றி 

யும் என் னிராச்சியத்தில் இந்திரன் 

மழையை . _நிறுத்தினபோது ; நான் 

  

பாணங்களினாலே மேகங்களை பிளந்து 

வேண்டியமட்டும் மழை பெய்வித்துக் 

கொண்டேனே, ௮துதான் உங்களுக் 

குத் தெரியாதா ? இதிருக்கட்டும் இவ் 

வுலகத்திலே என் மாமனாரான ஜரா 
தவிர மற்றெந்த 

ராஜாக்கள்தாம் என் புஜபலத்துக்கு 

AGA எனக்கு வணங்காமலிருக்கி 

சந்த மகாரரஜா 

ருர்கள்? ஆகையால் எனக்குத் தேவர் 

களிலொரு அ௮லகஷிய முண்டாகிறது 

| மன்றி, அவர்களுடைய எத்தனத்தை 

நினைக்கும்போது ஈகைப்பே யுண்டா 

இன்றது. ஆனாலும் அந்தத் துஷ்டர் 
களைக் குறித்து அவர்களிலும் ௮தஇ௧ 

மாய் நாம் ஜாக்கிரதையோடு எத்த 

னஞ் செய்ய வேண்டும். ஆகையால் 

அந்தத் துராத்துமாக்களுக்கு அபகார 

மாக நாம் செய்யவேண்டும் காரியம் 

என்னவென்றால், இந்த பூமியில் விசே 
ஷூத் தான€லராயும் யாக€லராயுமிருக் 
கிறவர்கள் எவருண்டோ ௮வர்களை 

வதைசெய்ய முக்கியமாய் எத்தனஞ் 

செய்யவேண்டும். அப்படிச் செய் 

தால் விருத்தி யில்லாமையினாலே 

தேவர்கள் தாமே அழிந்துபோவார் 

கள். ஓஒ ௮௬ர சிரேஷ்டர்களே! இன்னு 

மொன்று சொல்லுகிறேன் கேளுங் 
கள். தேவகி வயிற்றிற் பிறந்தபெண் 

உனக்கு மிருத்துவா யிருக்கிறவன் 

முன்னமே பிறந்திருக்கிறான் என்று 

சொல்லிற்றன்றோ, ஆதலால் இந்தப் 

பூமிபிலே பிறந்திருக்கிற பாலகர் விஷ 

யத்திலும் எத்தனஞ் செய்யவேண்டும். 

எப்படி. யென்றால், எந்தப் பாலகனி 

டத்திலே விசேஷமான பலம் சாமர்த் 

தியம் முதலானவை காணப்படுமோ 

அந்தப் பாலகனைத் தேடி. யெப்படியா
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இலும் சொன்றுபோட வேண்டும்'' ! தேயென்று விசனப்பட வேண்டாம். 
என்றிப்படி. யகரருக்குக் கட்டளையிட் | அவைகளுக்கு அப்படி. யாகவேண் 
டுக் கம்சனைவன் வீட்டிற் சென்று, | டிய விதி யிருந்ததனாலே ௮வ௫யம் 

தேவஇயையும் வசுதேவரையும் காவலி | அப்படியே முடிந்தது. மேலும் உங் 

னின்றும் விடுவித்த, அவர்களைகோக்கி | கஞுடைய பாப .பலனாகவும் அந்தக் 
உங்களுடைய குழந்தைகளை Qua | சூழர்தைகள் கொல்லப் பட்டன 

“லாம் நான் வீணாப்க் கொன்றேன். | என்று சமாதான வார்த்தைகளைப் 
கடைசியில் எனக்கு மிருத்துவாக வே | பேசு அவர்களுக்கு விடைகொடுத்து 

ரொருவன் எப்படியோ பிறந்தவிட் | தாரன் மனதில் அச்சத்தோடு கூடத் 

டான். நீங்கள் சிசுக்கள் போய்விட்ட ' தன் மாளிகைக்குச் சென்றான். 

. நான்காமத்தியாயம் மற்றிற்று. 

தத. 

ஜந்தாம் அத்திமாமம் 

பூதனையின் வதம் 
௮90 

Dp Opts குழந்தையொன்று அங்கே 

இருக்கிறதன்றரோே, அதை நீர் on 

மூடைய பிள்ளையைப்போலே பாது 

றும் விடப்பட்ட வசுதேவர் நந்தகோ 

பருடைய வண்டி விட்டிருக்கு Ae 

திற்குப் போய்த் தனக்குப் பிள்ளை 

பிறந்ததென்ன௮ மிகுந்த சந்தோஷ | 

மடைந்திருக்கிற நந்தரைக் கண்டு 

வெகு அன்போடு பகவத் சங்கல்பத் 

தால் உமக்குப் புத்திரசந்தான முண் 

டாயிற்றே, மகாபாக்கியம் மகாபாகீ 

இயம்'” என்று சொல்லி மேலும் 

சொல்லுஇருர்: (6 என் சகேகதரான 

நந்தகோபரே! உமக்கு இந்த வார்த்தி 

கத்தில் ஒரு ஆண்பிள்ளை பிறந்தது. 

இது வெகு பேர்களுடைய கண்படும் 

படியான,து. நீங்கள் அரசனுக்குச் | களுக்கூ மூலைகொடுத்துக் கொன்று 

செலுத்த வேண்டி௰ கப்ப மெல்லாஞ்.। கொண்டே கோகுலத்திலும் வந்து, 

செலுத்திவிட்டீர்களே, இனி நீங்கள் | தூங்கிக்கொண்டிருந்த யசோதையின் 

இங்கிருப்பது ஈன்றன்௮ு, எனெனில் | குழந்தையையும் எடுத்து முலைகொடுத் 

பொருளுள்ளவர்கள் துஷ்ட ராஜாக்க | தாள். அவள் எக்தெந்தக் சூழந்தை 

ளுடைய சமீபத்தில் விசேஷமா யிருப் | களுக்கு முலைகொடுக்கறாுளோ .அந்தர் 

பது அபாயத்திற்கு ஏதுவாம். ஆகை | தக் குழந்தைகள் உடனே ரக்த 

யால் வந்த காரியம் நிறைவேறின. | மாமிச மெல்லாஞ் ச௬ண்டிப்போய் 

நீங்கள் இனி யிங்கே நிற்காமல் துரித | மரணமடையும். இந்தப் பகவானான 

மாய்க் கோகுலம் போய்ச் சேருங் ' குழந்தையோ அ௮வ்வரக்கியின் முலை 

- இவ்வாறு கம்சனால் காவலினின் கள். எனக்கு ரோடுணியின் வயிற் 

| காத்துவரவேண்டும்'” என்று வ௬தே : 

। வர் சொல்லிவிட்டுப் போனவுடனே, 
நந்தகோபர் முதலானவர்களும் வண் 

டி.களின் மேல் சாமக்கிரிகளை போட் 

டுக்கொண்டு கோகுலம் - போய்ச் 

சேரந்தார்கள், 

இதற்குள்ளே பூதனை யெனனும் 

ராக்ஷச ஈல்ல பெண்ணுருவத்தோடு, 

இரவிலே அங்கங்கே சிறு குழந்தை 

e
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களைக் கைகளாலே இறுகப் பிடித்து 
௮வளுயிரோடு உறிஞ்சிந்து. உறிஞ் 
சவே அவள் தன்னியல்பான சூர 
லோடு பேரிரைச்சலிட்டுக் கதறி நரம் 
புகளின் கட்டெல்லாம் £ீங்இப் பயங் 
கரமான ரூபதீதோடு தரையில் விழ் 

நீது இறச்தாள். அவ்விரைச்சலைக் 
கேட்டு, இடைச்சேரியி Ams gars 
ளெல்லாம் நடுங்கத் இகைத்து எழுந்து 
வர; அப்பேயின் மடியிற் குழந்தை 
யிருப்பதையும் ௮வள் செத்துக்கடப் 
பதையுவ் கண்டார்கள். யசோதையும் 
பரபரப்போடு ஓடிவந்து HES [SOO gS 

யை யெடுத்துப் பசுவின் வாலைச்சு ற்றி 
அப்பேயினு லுண்டான பாலதோஷத் 
தைப் போக்கின். உடனே நந்த 

கோபரும் வந்து அக்குழந்தையை 

பெடுத துக்கொண்டு கோமய சூர்ணத் 

தை * அதன் இிரத்தில் காப்பாக 
வைத்து எவனுடைய நரபீகமலத்தி 

னின்றும் உலகமெல்லா மூண்டாயிற் 

ரோ அப்படிப்பட்ட சகலோற்பத்தி 
காரண பூதனை ஸ்ரீ ஹரிபகவான் 
உன்னை ரகஷிக்கக்கடவன் ; எவனது 
கோட்டின் நுனியாலே தாங்கப்பட்டு 
இப்பூமியானது ௪கல பிரபஞ்சத்தை 
யும் தரிக்கின்றதோ அக்த மகா வராக 
ரூபமுள்ள ஸ்ரீகேசவன் உன்னை ரச்ஷிக் 

கக்கடவன்) நகங்களி னுனிகளினாலே 
சுத்துருவின் மார்பைப்பிளச்த வைபவ 

முள்ள ஸ்ரீ நரசிம்ம ரூபியான ஜஞர்த் 
தனன எங்கு முன்னைக் காக்கச்கட 
வன் £ முன் வாமனனயிருக்து பின்பு 
ஒரு கூணத்திலே மூவடிகளினாலே 
முறையே மூன்று லோகங்களையு 

| 
| 
| 

| 
| 

| 

மாக்க மித்தவனாப் ௮0கேக இவ்வி 
யாயுதங்கள் திருக்கைகளிலே விளங். 

கப்பெற்றவனறாயுமுள்ள பகவான் எப் 
போதும் உன்னைப் பாதுகாரக்கக்கட 
ast; உன் இரத்தைக் கோவிந்தன் 
காக்க, உன் கண்டத்தைக் கேசவன் 
காக்க, குறியுள்பட வயிற்றினிடத்தை 
யெல்லாம் ஸ்ரீ விஷ்ணுவும் முழக்தாள் 
அடிகள் இவற்றைச் ஜனா த்தனனும் 
காக்கவேண்டும், முகத்தையும் கைகளை 
யும் அவற்றின் ழ்ப்புறங்களையும் 
மனத்தையும் மற்றுமுள்ள பொறிக 
ளெல்லாவற்றையும் தடுக்கக்கூடாத 
ஆட்சியுடைய ஸரீமர் நாராயண்ன் 
ரகதிக்கவேண்டும்; உனக்குப் பகை 
யாளிகளாயுள்ள பிரேத கூசுமாண்ட 
சாக்ஷசாதஇிகள் சங்கு சக்கரம் கதை 
மூதலான திவ்வியாயுதங்களைச் திருக் 
கைகளி லேந்திய எம்பெருமானுடைய 
திருச்சங்சன் ஓசையினாலே அதஞ் 
செய்யப்பட்டு நாசமாகக் கடவர் ; 

ஸ்ரீ வைகுண்டன் இசைகளிலே உண் 
னைப் பாதுகாக்கவேண்டும் ; மூலைக 
ளில் மதளசூதனணன் காக்கவேண்டும் 5 
வானத்தில் இருடீகேசன் ரக்ஷிக்க 
வேண்டும்) பூமியிலே தரணிதரன் 

்” என்று இப்படி. 

கருமங்களைச் 

பாலிக்கவேண்டும் 

சாந்தி 

செய்து பின்பு அக்குழந்தையைச் 

நந்தகோபர் 

சக.ட்டின் ட€ீழ்ப்புறத்திலே தொட்டி 

லில் வளரத்தினார். அங்கு விழுக் இருந்த 

அப்பேய்சசியின் உடலைக்கண்டு வந்த. 

இடையரெல்லாம் பயத்தையும் ஆச்சரி 

யத்தையு மடைந்தார்கள். 

ஐந்தாமத்தியாயம் ழற்றிற்று, 

கு 
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ஆறும் அதீதியாமம் 
சகடயமனளார்ச்சுன் பங்கம் 

முன்னுரைத்தபடி. சகட்டின் ஐழ்ப் தத்திலே அவ்விரண்டு குழந்தைகளுக். 

பன்ஸிகொண்டிருச்த ஸ்ரீமதசூதனன், po | 

ஒருகால் HF FSI. mar TDD | 
வன் வந்து ஆவேடத்த தறிந்து முலைப் | 

பாலுக்கு அழுகிற பாவனையிலே தன் | 

சிறிய திருவடிகளை மேலே தாக்கி யர 

ஸினான். அத்திருவடி.களா லுதைபட்ட 

மாத்திரத்தில் ௮ச்சகடானது திருப் 

பப்பட்டு அதனமேலிருக்த கும்பமுத 

லானவைகள் உடையக் கீழே விழுக் | 

த்து. உடனே இடையரு மிடைச்சி ! 

களும் ஹாஹா” எனறு கூவிக் | 

கொண்டு ஓடிவந்து, மல்லாந்து படுத் ; 

துக்கொண்டிருக்கிற சூழந்தையையும் | 

- இீழே விழுந்திருக்கிற சகட்டையும் 

பராத்துத் இகைத்து, (யாரரிந்தச் சகட் | 

டை யிப்படித் திருப்பினார் 2” என்றார் 

கள். அதுகேட்டு அங்கு விளையாடிக் 

கொண்டிருந்த சிறுவர், இக்குழந்தை 

. தான அழுதுகொண்டே காலைத்தூக்க, 

அதின் தாக்குதலினாலே இச்சுகடு | 

இரும்பிக் கீழே வீழ்ச்தது. காங்கள் | 
பிரத்தியக்ஷமாய்ப் 39 பார்த்தோம். 

என்று சொன்னார்கள். அது கேட்ட | 

பின்பு கோவலர் மிகவும் ஆச்சரியப் | 

பட்டார்கள். ஈந்தகோபரும் ஆச்சரி ) 

யத்தோடு சூழந்தையை யெடுத்துக் | 

கொண்டார். யசோதையும் சகட்டின் | 

மேலிருந்து விழுந்து உடைந்த பாண் | 

டங்களின் ஒடுகளையும் ௮ச்சகட்டை | 
யும்? தயிர், பூ, அக்ஷதை, இவைகளி 

னாலே பூத்தாள். 

பின்பு வசுதேவர் கர்க்கர் என்ற 
தம் பூரோகிதரை அனுப்ப, மகாஞானி 
பரன அம்முனிவரும் கோகுலத்துக்கு 
வக்து) யாருக்குச் தெரியாமல் எகாந் | 

யினாே ல் 

கும் ஜாதகருமாதி: சடங்குகளைச் 

செய்து, மத்த குழந்தைக்கு ராமன் 

என்றும் இளைய குழந்தைக்கு இருஷ் 

ணன் எனறும் இருகாமஞ் சாத்தனார். 

ஓ மயித்திரேயரே! பின்பு அவ்விரண்டு 

பாலகரும் முழந்தாட்களையுங் கைகளை 

யும் ஊன்றித் தவழ்பவராகி விளையா 

டி.க்கொண்டே வருகையில், கோம 

யம் சாம்பல் இவற்றை யுடம்பிற் 

நிமிஷமாகிலும் ஓரி 

டத்திலே நிற்காமல், மாட்டுத் தொழு 

வத்திலிருந்து கன்றின் ொழுவத்தி 

அம், அங்கிருந்து மறுபடி. மாட்டின் 

ஜொழுவத்திலும் ஓடுகிறதும், பசுவின் 
வால் கன்றினவால் இவற்றை யிழுத் 

பூசிக்கொண்டு, 

| gd துன்பப்படுத்துவதுமாக விளையா 

ட.க்கொண்டிருக்கிறதினாலே, யசோ 

தை:பும் ரோடிணியும் இக்குழக்தைக 

ட சத் தடைபடுத்தச் ௪த்தியற்றவர்களா 

யிருந்தரர்கள். இப்படி, ௮இ ௪ஞ்சல 

ராய்த் தடுக்கக்கூடாம லிருந்தபடியி 

னாலே யசோதையானவள் ஸ்ரீ கிருஷ் 

திருவுதரத்திற் கயிற்றினா் 
கட்டி. ஒருரலிலே பிணித்துக் சூழக்தை 

யை நோக்கி ( மிகச் சஞ்சலமான 

இனிமேல் 

என்று சொல்லி 

ணனைத் 

சேஷ்டை யுள்ளவனே | 

ஓடு பசர்ப்போம் ”' 

। விட்டு தான் செய்யவேண்டும் வேலை 

யிலிருக் துவிட்டாள். இவ்வாறு யசோ 

தை யிருக்கக் கண்ணன் அவ்வுரலை 

யிழுத்துக்கொண்டு அங்இருக்த இரட் 

டை மருதமரத்தினடுவே எழுத்தருளி 

னா, எழுந்தருளும்போ.து அவ்வுரல் 

குறுக்காப் நின் றநிழுக்கப்பட்டபடி, 

௮ே௧ பெருங் Bias 

ளுள்ள ௮ம்மரங்களிரண்டும் முறிர்து
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வீழ்ந்தன. அவை விழுமளவி லுண் | கன்றுகளையும் ஒட்டிக்கொண்டு பிருச் 
டான கடகடா வென்கிற தொனி 
யைக்கேட்டு அங்இருந்தவர்கள் ஓடி. 
வந்து, பெரிய விரு-்ஷங்க ஸிரண்டு 
முறிந்து வீழ்ச்திருப்பதையும், அவற்றி 
னிடையிலே உரலோடு கட்டுண்டு புதி 
தாய் முளைத்த சிறுபற்களின் வெண் 
மையான காதி தோன்றப் புன்சரிப் 
புக்கொண்டு தவழ்கின்ற பாலகனையும் 
UT gS ஆச்சரியப்பட்டு நின்றார்கள், 
இதனாலும் சுவாமிக்குத் தாமோதர 
ora» Sayer மூண்டாயிற்று. 
[சாம--கயி௮, உதரம் வயி.று.] பின்பு 
நந்தகோபர் முதலானவர்களெல்லாம் 
இப்படியாகக் காண்டுற பெரிய உற் 
பாதங்களைக் கண்டு பயந்து இூற் 

பிடி. த்தவராய், ஆலோ௫ூக்கத் தொடங் 
கஞர்கள். *:பூதனைவந்து செத்ததும், 
சகடுமாறி வீழ்ந்ததும், காற்று முத 
லிய உபத்திரவ Adar Bee wre 
கள் முறிந்ததும், ஆகிய நாசத்திற்குக் 
காரணமான உற்பாதங்க ளநேகங் 
காணப்படுகின்றன, ஆதலால் இவ் 
விடத்தினால் நமக்குப் பயனில்லை, இந். 
தப் பிருகத்வனத்தை விட்டு நாம் இக் 
கிரம் வேறிடத்திற்குப் போகவேண்டு 
வது அவசியம், அப்படி. செய்யாமற் 
போனால் இப்படிப்பட்ட பூசம்பந்த 
மான மஹோத்பாதங்களால் நம்மு 
டைய ஆப்ச்சேரிக்குத் தீங்குகேரிடும், 
ஆன௮ பற்றி நாம் இது விட்டுப்போக 
வேண்டும்” என்று ஆலோசித்து, அத் 
தலைவாகள் தந்தங் கூட்டங்களை Core 
இச் சகரம் பிரயாண சந்நாகஞ் 
செய்யுங்கள்” என்று கட்டசயிட் 

டார்கள். பின்பு அந்தந்தக் கூட்டத்தா 
ரூம் வண்டிகளின்மேல் சாமக்இரி 
களைப் போட்டுக்கொண்டு, கூட்டல் 

கூட்டமாய் மாடு மேய்க்கிறவர்கள் 
மாடுகளையும் கன்று மேய்க்கறவர்கள் 

யை முடியிலும் 

  

தாவனம் போய்ச் சேர்ந்தார்கள். 
இவர்கள் போனவுடனே அந்தப் பிரு 
கத் வனமானது செல் சோறு தயிர் 

முதலானவை அங்கங்கே சிந்தியிருந்த 

தனாலே, காக்கை முதலான குரூரபகதி 

கள் நிறைந்ததாய் விகாரப்பட்டுப் 

போயிற்று, பிருந்தாவனமோ மே 
லான காரியஞ் செய்யவல்ல கண்ண 
னாலே பசுக்கள் முதலானவை விருத் 

தியடைந்து செழிக்கும்படி. குளிர்ந்த 

திருவள்ளத்தோடு அனுக்கிரஇக்கப் 
பட்டதனால், மிகவுங்கொடிய கோ 

டைகாலத்திலு மாரிகாலத்திலுண்டா 
வது போலே இளம்புல் செழிக்கப் 

பெற்றிருந்தது. அக்தப் பிருந்தாவனத் 
திற் சென்று ௮வ்வாயர்களெல்லாம் 

- அர்த்த சந்திராகாரமாக வாசஸ்தான 

Gupu@s8, அதின் ஓரமெல்லாம் 
வண்டிகள் விடுமிட முண்டாக்த் 
தகு$தபடி. குடியிருந்தார்கள். பின்பு 
சிறிதுகாலஞ் செல்ல ஸ்ரீ ராமூருஷ் 
ணர்க எஸிருவரும், கன்றுமேய்க்கும் 

பருவமுடையவர்களாகி * காகபக்ஷங் 

களைத் தரித்தவராப், அக்னி சூமார 
னை சாகன் விசாகன் என்பவாகளைப் ' 
போல் விளக்கமுற்று, மயிற்றோகை 

காட்டுமலர்களைக் 

காதிலும் அணிந்தவராய், இடையர்க் 
குரிய புள்ளாங்குழல்களி னாலேயும் 
இலைகளினாலேயும் பல வாத்திய வோ 
சைகளைச் செய்துகொண்டும், கை 

கொட்டுவதுஞ் சிரிப்பதுமாக ஓடிக் 
கொண்டும், ஒருவரையொருவர் தூக் 
இச் சுமர்துகொண்டும், அப்படியே 

மற்றுமுள்ள இடைப்பிள்ளைகளோடு ' 
விளையாடிக் கொண்டும், கன்றுகளை 
மேய்த்தும், ஒருவரோ டொருவர் 
இணைபிரியாமல் ஒரிடத்தலேயே விளை 
யாடிக்கொண்டிருந்தார்கள். -மயித்தி 

* காகபக்ம்- பக்கங்களில் வைக்கும் குடுமி, ஜுுலுப்பர்,
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ரேயரே! இந்த மாயாலிலையைப் 

பாரும், சகலலோகங்களையுவ் காப்ப 

.வர் கன்று காப்பவரானார். 

இப்படி யிருக்கையில் மேகச்கூட் 

டத்தினலே வானமுழுது மறைத்துக 

கொண்டு நீர்ச்தாரைகளினாலே தசை 

“களை யொன்ருக்குவதுபோல மாரி 

அக்காலத்தில் புதிய 

முளைத்திருப்ப தின 
லும், அதன்மே லங்கங்கே தம்பலப் 

வியாபித்திருப்பதினாலும், 

பூமியானது பச்சைக்கல்லினாற் செய் 

அ இடையிடைப் பதுமராக மிழைத் 

் ததுபோ லிருந்தது. புதிதாய்ச் செல்வ 

மடைந்த காலத்தில் அடக்கமொழுக் 

கவ்க ளில்லாதவர்களுடைய மனங் 

காலம் வந்தது. 

புற்கள் நிழைய 

பூச்சிகள் 

கள் எப்படியாகுமோ, அப்படியே 

அக்காலத்தில் தண்ணீர்கள் வழிமுறை 

நோக்காமல் இசைந்தபடி. யோடி.க் 

கொண்டிருந்தன. தாங்கொண்டதை 

விடாத மூர்க்கருடைய உரத்து நெரு 

க்கியுமிருக்கிற பேச்சுகளினாலே சரி 

நியாயங்களுக்கு ஓத்தப்பேசுகிற சத் 

புருஷருடைய பேச்சுக்கள் எப்படி. 

அடக்கப்பட்டு விளங்காவோ, அப் 

படி. நிருமலனான சந்திரன் கறுத்த 

மேகங்களினாலே மூடப்பட்டு விளங்க 

வில்லை, * குணஹீசமான இந்திரவில் 

லானது ஆகாயத்தில் நிலைபெற்றது 

எப்படியிருந்த தென்றால், விவேகமில் 

லாத அரசனுடைய ஆசிரய பலத்தி | 

னாலே குணஹீஈகனான வொருவன் ஒரு |) 

பெரும்பதத்தில் நிலை பெற்றதுபோ 

லிருந்தது. வானத்தில் மேகங்களின் 

கீழே நிர்மலமான கொக்குகளின் வரி 

சையானஅ ௮பகாரஞ் செய்தல் முத 

லான தீயொழுக்கமுடையவ ஸிடத் 

Bg நற்குலத்தான் செய்யு நற்செய் 

ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணம் 
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டைக் கேளும் : 

[ந்தா 

கைபோல் மிகவும் பிரகாசித்துக்கொ 

ண்டிருந்தது. உத்தம புருஷனிடத்தி 
லே தூரச்சனன் செய்த கேசம்போ 

லே வானத்தில் மின்னலானது 

தோன்றிமறைக்து நிலையாமலிருந்தது. 

மிகவு மூடா தாம் நினைத்த கருத்து 

விளங்கும்படி, பேசத் தெரியாமல் 

வாய்க்கு வந்தபடி, பே௬டஏற பேச்சு 

கள் வேறு பொருளைக்காட்டி விளங் 

காமற் போவதுபோல அக்காலத்தில் 

புல்பூண்டு முதலியவைகளால் மடப் 

பட்டு வழிகளும் விளங்காமலிருக்தன. 

இப்படியாக வுண்டாய் மயில்களு 

மான்களு மதித்திருக்கப்பெற்ற அந்த 

வருஷா காலத்திலே இகிருஷ்ணராம 

ரிருவரும் காட்டில் இடைப்பிள்ளைக 

ளோடு கூடி வெகு சர்தோஷமாயப்ச் 

சஞ்சரித்துக்கொண்டிருக்தார்கள். 

அங்கு அவர்கள் திருவிளையாட் 

ஓடத்தில் பசுக்க 

ளோடு தானம் பாடிக்கொண்டும்; 

ஓரிடத்தில் மிகவுங் குளிர்ச்சியான 

மரத்தடிகளி லுலாவிக்கொண்டு மிருர் 

மற்றோரிடத்திற் சென்று 

மாலைகளையும் மயிற்றோ 

கை மாலைகளையுஞ் சாத்திக்கொண்டு 

பல நிறமான மலைகளின் துகள் 

களைத் திருமேனியிற் பூசிக்கொண்டு 

ஆடினார்கள், மற்று மோரிடத்திழ் 

தார்கள். 

கடப்பம்பூ 

| போய்த் தழைகளினாலே படுக்கை 

போட்டு அதிற் படுத்துத் இருக் 
। கண்வளர்த்தி செய்தார்கள். இன் 

ரிடத்தில் wie 
இக்கு மளவில் ௮அஞ்சினவரைப் பேர் 

லே ஹரஹரவென்று கூவிக்கொணி 

டும், ஒரிடத்தில் இன்னான் பாடுவதிப் 

படி யென்று ௮ந்தச் சிறுவர் பாடுர் 

திறத்தை யெடுத்தச் சொல்லித் தாங் 

னுமோ மேகங் 

  

* குணம் என்றால் 

எலேடை யொத்திருக்கும். 

நாணுக்கும் பேசாதலால், குண்மில்லாத 'வில்லென்று 
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களும் பாடிக்கொண்டு மிருந்தார்கள். 
ஓரிடத்தில் மயில்கள் கூப்பிடக் கேட்டு 
அவையோலதக் தாம் குழலூதியருளி 
னார்கள், இவ்வாறு அகேகவித பாவ 

னைகளான இிருவிளையாட்டுகளினாலே 
அண்ணன் றம்பிகளிருவரும் AGES 

கேசத்தோடும் சந்தோஷத்தோடும் மற் 

றோர்களையுங் களிப்பித்துக் கொண்டு, 

இரவிலுங்கூடச் Ads பொழுது | 

கோக்களோடுங் கோபால பரலக 

ரோடுங்கூடி. விளையாடித் தங்களிடஞ் 

சேருவார்கள். கேட்டீரோ மயித்தி 

சேயரே! ௮க் சூமாரரிருவரும் காக்தி | 

பலம் முதலான கசூணங்களினாலே 

தேவாமிசமென்று தோன்றும்படி. 

விளங்கிக்கொண்டு நந்தன் தஇருமாளி 

கையில் வளர்ந்து வந்தார்கள். 

ஆறமத்தியாயம் முற்றிற்று, 

ஏழாம் அத்தியாமம் 

காளியமார் தீதனம் 

ணன க் ௨௧ உண்ண 

் ் e > s f 

ஒருகால கண்ணன் LIVITLESDT } 

விட்டுத் தனித்து வனத்துக்குச் சென் 

௮, இடைப் பிள்ளைகளோடு கூடக் 

காட்டுப் பூமாலைகளை யணிந்து விளங் | । மளவுங் கெடுக்கப்பட்டு நீர்வேட்கை 
கிக்கொண்டு உலாவி நின்ருர். அப்படி 
யுலாவுகையில் அலைகின்ற பேரலைக 

ளோடு கூடினதாய்க் கரைகளில் 

ஓட்டி. யிராரநின்ற நுரைகளினாலே 

சிரிப்பதுபோ லிருக்கிற யமுஞகைதியி 

னிடத்துச் சென்௮, அதில் விஷாக் 
இனியினாுலே கொதிப்படைந்த நீருள் 

எதாய் மிகவும் பயங்கரமா யிருக்கிற 

காளியமடுவையும், அதின் விஷரக்கினி 
யின் வேகத் இனால் கரையிலுள்ள மரங் 

களெல்லாம் எரிக்கப்பட்டிருப்பதை 

யும், காற்றநிலகப்பட்ட நீர்த் துளிகளின் 

பரிசத்தினுலே வானத்திற் பறக்கிற 

பறவைகள் எரிர்து போவதையுங் 

கண்டு, இர்த மட வெகு கொடுமை 

. யான மிருத்துவின் வாய்போ லிருக் 

இன்றதென்ன௮, நினைத்தருளி, பின்பு 
(ஓகோ! பரமதுஷ்டனாயும் விஷமே' 

ஆயுதமாகக். கொண்டவனாயு முள்ள 

காளியநாகன். இதிலிருக்கின்றானன் 

ரோ? இவனை மாம் ஜயித்தால் இம் 

. மரத்தின் மேலேறி, 

மடுவை விட்டு கடறுக்குப் போய்ச் 

| சேருவான், இம்மடுவி லவனிருப்பத 

னாலே இவ் யழுகா நதி கடலெட்டு 

யுள்ள மனிதர் பசுக்கள் முதலானார்க் 

குப் பானயோக்கிய மாகாம லிருக் 

என்றது, ஆதலால் இந்தத் அஷ்ட 
சர்ப்பத்துக்கு நரம் தண்டனை செய்ய 

வேண்டும், அதனால் இவ்வாப்ப்பாடியி 

லிருப்பவரெல்லாம் ௮ச்சமற இந்நதி 

யை யனுபவிப்பார்கள், வழி தப்பி 

நடக்கிற துஷ்டர்களை நிக்கிரஇக்கும் 

பொருட்டன்றோ நாம் அவதரித்தருளி 

யது, ஆதலால் இஞ்சித்துச் சமீபத் 

திற் பெருங் இளைகளோடுகூடி. விளங் 

காநின்ற இந்தக் கடப்பமரத்தன்மே 

லேறி இச்சர்ப்பத்தின் மடுவிற் குதப் 
' போம்” என்று இருவுள்ளத்திற் இந் 
இத்தடி ஸ்வாமி திருப்பரி வட்டத்தை 
ஈன்றாயிழுத்துக் கட்டிக்கொண்டு, ௮ம் 

அதினின்றும் 

வேகமாய் மடுவிற்குதத்தார். அப்படி. 
ஸ்வாமி குதித்ததனால் ௮ந்த மடு மிக 

வும் அலைப்படைந்து, நீரின் பரவுதலி 

னால் தூரத்திலிருந்த டீரங்களையும்
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நனைத்துவிட்டது, அந்த மரங்களெல் 

லாம் சர்ப்பத்தின் விஷாகீகினிச் சுவா 

லைகளினாற் கொத்த நீர் பட்டமாத்தி 

ரத்திலே தீ மட்டியதுபோல நாற் 

புறங்களிலஞ் 
எரிக்துபோயின. ஸ்வரமியோ அந்தக் 

௬வாலைகள் பரவ 

காளியமடுவிற் சூதிச்தவுடனே உரக் 

அர 

தத் தோள் தட்டிய வோசையைக் 

கத் தோளைத் தட்டியருளினா. 

கேட்டவுடனே, கோபத்தினாம் கண்க 

ளெல்லாஞ் சிவக்க முகங்களில் விஷச் 

௬வாலைகள் மிகுந்தவனாப் மகாவிஷ 

முள்ள பலவேறு சர்ப்பங்களோடு 

கூடக் காளியனென்னுஞ் சர்ப்பரா 
ஜன் வெளியில் வந்தான். அந்த நாக 
னுடைய ௮கேக பத்தினிகளும் அழ 

இய முத்துமாலைகளை யணிந்தவராய் 

உடம்பை யசைப்பதின-லே அசையா 

நின்ற குண்டலங்களின் காந்திகள் 

விச வெளியில் வந்தார்கள். இவ்வித 

மாய் வெளியில் வந்த அந்தக் காளிய 

னும் மற்றைச் சர்ப்பங்களும் தங்க 
ளுடைய உடல்களினாலே கண்ணனை 

இறுகப் பிணித்துக் கடி.த்தன, இவ் 
வா அம்மடுவில் விழ்க்து சாப்பய் 

களினாலே சற்றப்பட்டுக் இடக்கிற 

ஸ்ரீ கிருஷ்ணனைப் பரரத்து இடைப் 

பிள்ளைக ளெல்லாம் சேரகமடைந்து 

ஆய்ப்பாடியிற் சென்று ((ஐயோ। ஈம் 

முடைய கிருஷ்ணன் மோகத்தினாலே 

காளியமடுவில் விழுந்து முழுகிப் 

. போய் காளியனாலே விழுங்கப்படு 

கின்றான், 

aor” என்று கூவிஞர்கள். 

ஓடி.வாருங்கள், பாருங் 

இடி. 
விழுர்ததற் கொப்பான அந்தப் பேச் 

சைக் கேட்டு அங்கிருந்த யசோதை 

முதலிய கோபிகைகளும் கோபாலரும் 

ஐயோ! ஐயோ! இருஷ்ணன் எங்கே? 
எப்படி. யிருக்கிறான்?'” என்ற கதறிக் 

கொண்டு ஒன்றுர் தோன்றாமல் பரவச 

ராய்க் காரல் இடற அ௮ம்மடுவண் 

| 

| 

A
L
i
 

at 
aah

 
an
te
 
p
e
a
s
 

டைக்கு வந்தார்கள். அப்படியே 

நந்தகோபரும் பலபத்திரரும் பரபரப் 

புடனே ஓடிவந்தார்கள். வந்தவர்க 

ளெல்லாம் சர்ப்பங்களின் உடல்களி 

னாலே சுற்றப்பட்டு அசையமாட்டா 

மற் கிடக்கிற சுவாமியைப் பார்த்துக் 

கண்களில் தாரைதாரையாய் நீர்வடி. 

யல் கதறியமுதுகொண்டு நின்ராூர்கள். 

நந்தகோபரும் யசோதையும் கண் 

ணன் திருமுக மண்டலத்திலேயே 

கண்களை வைத்து லயித்தவர்களாப் 

ஒரு செய்கையுமின்றி மரம்போலா 

னார்கள். அப்போது கோவியார் ௬வா 

மிக்கு நேரிட்ட ஆபத்து நீங்குவதரிது 

என்று அதைரியமும் பயமும் பற்றின 

வாகளாய் நாவுலரக்து வாய்குளற 

அழுதுகொண்டே சொன்னதாவது: 

நாமெல்லாம் யசோதையோரடு. 

கூட இந்தக் காளியமடுவில் விழுக் 

விடுவோம், திருவாய்ப்பாடிக்குப். 

போகக்கூடாது, எனெனில் சூரிய 

னில்லாக பகலேதுக்கு 2 சந்திரனில் 

லாத ராத்திரி ஏதுக்கு 2? விருஷபமில் 

லாத பசுக்களேதுக்கு2? அப்படியே 

ஸ்ரீ கிருஷ்ண னில்லாத திருவாப்ப் 

பாடி ஆதலால் 

அங்கே நாம் மறுபடி. போவது த௲சூத 

யன்று. இந்த ஸ்ரீ கிருஷ்ணனை விட் 

டுத் தண்ணீரில்லாத குளம்போலே. 

அழகத்றதும், ௬௧ ஹேதுவாகாதது 
மான கோகுலத்திற்குப் போகமாட் 
டோம். எங்கே கருகெய்தற் பூப் 

போலே மஷேகைரமான காந்திய 
டையவனை கண்ணன் இல்லையே, 

௮௮ தாய் விடானாலும் அதல் வாசத் 
தின் ௪ந்தோக முூண்டாகமாட் 

டாது, ஒ கோவியரே | மலர்ந்த Ors 
தாமரை யிதழ்போன்ற திருக்கண்களை 

யுடைய கண்ணனைக் காணாமல் மாடு 

கள் வாசஞ்செய்யும் ௮ந்த வூரி லெப் 

நமக்கேதுக்கு 3
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படி. வாசஞ் செய்வீர்கள்? தேன் 
போலே மிக மதுரமான சூத்திக 
ளாலே யாவருடைய இருதயங்களை 
யுங் கவர வல்லவனான செந்தாமரைக் 
கண்ண ஸில்லாத ஆயர்பாடிக்குப் 
போகக்கடவோமல்லோம். ஓ கோவி 
யரே| பாருங்கள் மகா சர்ப்பத்தினாற் 
பிணிக்கப்பட்டு வருந்துகையிலும் நம் 
மைப் பார்த்துக் கண்ணன் புன்இரிப் 
புள்ள திருமுகமண்டலத்இனால் விளங் 

குகிருனே, இப்படிப்பட்டவனை விட்டு 

நாம் எப்படி. கோகுலத்திற்குப் போக 

லாம்” என்றிவ்வாற௮ு கோவியர் கதறு 

வதையும் பயத்தினால் சேரர்வடைக்து 
கண்ணாணியிட்டு நிற்கின்ற கேவல 
ரையும், மிகவுச் தீனராய் மகன் முகத் 

தையே கோரக்கிக்கொண்் டிருகீகற 

நத்தகோபரையும், மூர்ச்சை போய்க் 

கிடக்கிற யசோதகையையுங் கண்டு 
ஸ்ரீ பலபத்திரர் ஸ்ரீ கருஷ்ணனோடு 
தங்களுக்குரிய சங்கேத வார்த்தைகளி 

னால் இவ்வாறு அருளிச் செய்யலாயி 
னா 

“பிரம ரத்திராதிகளுக்கும் ௮தபஇ 
யானவனே | சுவாமீ! நீயேன் அநந்த 

னை உன் சொரூபத்தை மறந்து மனு 

ஷியனாயிருக்குக்தன்மையைக் காட்டு 

கருப் 2 சக்கரத்தின் அரங்களுக்கு 

நடுக்கண்போலே உலகங்களுக்கெல் 

லாம் நீயே ஆதாரமா யிருக்கிறாப். 

அன்றியும் சருட்டிப்பவனும் சங்கரிப் 

பவனும் ரகிப்பவனும் நீயே, சகல 

வேதசொளுபியும் நீயே, இந்திக்கக் 

கூடாத சொரூபமுடையவனே! நீயே 

இச்திரன் ருத்திரன் ௮க்கினி வசுக்கள் 

காளிமமாத்தனம் 

- ஆஇித்தர் மருத்துக்கள் அசுவினி தேவ - 
தைகள் முதலானவர்களாலேயும் ௪ன 

காதி யோடகளினாலேயும் தியானிக் 

கப்படுஇருப், ஓ ஜகச்நாதனே | நீ பூமி | 

யின் பாரத்தை நீக்கும் பொருட்டு 
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மனுஷ்யாவதாரஞ் செய்தருளினய், 
உனஅ விபூதியான கானும் உன் தமை 
wens பிறந்தேன், ஓ பகவானே | 

நீ மனுஷ்ய லீலையை யருசரித்து எழுச் 

தருளி யிருக்கையாலே ௪கல தேவதை 

களும் இங்கவதரித்து நீ யநுசரித்த 

மனுஷ்ப லீலையையே செய்துவருகி 

rar. ஓ எம்பெருமானே | மீ உன் 

னுடைய விலைக்கு உபயோகமாக முக் 

தித் தெய்வப்பெண்களைத் திருவாப்ப் 

பாடியில் அவதரிப்பிதீ துப் பிந்தி நீ யவ 

தரித்தாயன்றோ 2 இப்படி. அவதரித்த 

வுனக்கும் எனக்கும் உன் சங்கல்பத் 

தினாற் பிறந்த கோபாலரும் கோபிகை . 

களு மன்றோ பந்துக்களாகிருர்கள். 

அப்படியிருக்க மிகவும் விசனமுற்று 

நிற்கிற இவர்களை யேன் உபேகஷிக்கி 

றுய் 3 ஓ கிருஷ்ணா இதுவரையில் நீ 

மனுஷ்ய பாவனையைக் காட்டினதும் 

பாலகளனாயிருப்பதின் லவீலையைக் காட் 

டியதும் போதும். இனிச் €க்கரமாய்: 
மகா துஷ்ட சொரூபமான இப்பாம் 

பை அடக்கியருள் '' என்றிப்படி 

ஸ்ரீ பலபத்தரர் கினைப்பூட்ட, ஸ்ரீ இரு 

ஷ்ணன் புன்னகை கொண்டவனாய் 

ஒரு 
அறை அறைந்து அதின் உடம்பின் 

கட்டினின்றும் தன்னை விடுவித்தருளி 

உடனே அந்தச் சர்ப்பத்தை 

பின்பு தமது இரண்டு இருக்கைகளி 

னாலும் அக்காளியனுடைய நடுத்தலை 

யை யமுக்கி வணக்கி யதன்மே லேறி 

நர்த்தனஞ் செய்தருளினான். இப்படிச் 

சுவாமி திருவடி.களைக்கொண்டு துவை 

தீதகனாலே அதச் சர்ப்பராஜனுக்குப் 

பிராணங்க ளெல்லாம் படத்திலே 

வந்தபடியால் துவைக்கப்படாத மற் 

றொரு படத்தை யவன் தூக்ூ யெடுக் 

கையில், அதனையு மிப்படியே சுவாமி 

தம் திருவடிகளினாலே வணக்கயருளி
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னார். இவ்வாறு எந்தெந்தப் படத்தைத் 

தூக்குவனோ அர்தர்தப் படத்தையும் 

நர்த்தனஞ்செய்யுக் இருவடிகளினாலே 

துவைத்து நிற்க; அந்தச் சர்ப்பராஜன் 

சத்தியற்றவமயை மூர்ச்சை யடைக் 

ததுமன்றி, சுவாமி நர்த்தன முறை 

மையில் வட்டமாய்ச் சுற்றுவது முத 

லான பிராந்தி கதிகளினாலும், ஒரு பகீ 

கத்ிலிருக்து மற்றொரு பக்கத்திற்குப் 
போவது முதலான ரேசுக குதிகளினா 

லும், பாதத்தை முன்னீட்டி, வைப்ப 

தாகிய தண்டபாத கதிபினாலும், 

ங்க மிகுந்த உதிரத்தையுவ் EEE COST» 

இவ்வண்ணம் பலமற்று தலையுங் கழுத் 

தூம் வணங்குப்போய் அதிகமாய் ரத் 

தத்தைக் கக்கிக்கொண்டு சோர்வடை. 

நச 

ந்திருக்கிற தங்கணவனைப் பார்த்து, 

மிகவும் விசனமுடையவர்களாய் ௮௧ 

நரகனுடைய பத்தினிகள் 

புடன் வந்து, ஸ்ரீ கிருஷ்ணனுடைய 

இருவடி.களைச் சரணம் புஞூந்ு, இவ் 

வாறு விண்ணப்பஞ் செய்தார்கள். 

பரபரப் 

1 தேவ தேவே௬ுரனே!| அடி. 
யோங்கள் உன்னை யறிந்துகொண் 

டோம். எப்படியாகவென்முல், நீ சா 

வக்கெயனாயம் உத்தமருக்கெல்லாம் உத் 

தமனாயும் வாக்குக்கு மனசுக்கு மெட் 

டாத பரஞ்சோதியென்று சொல்லப் 
பிரம்மத்தின் திருவவதார 

மாயு மிருக்கிறவனென்று தெரிந்து 

பட்ட 

கொண்டோம். ஆதலின் நீயே பர 

- மேச்சுரன். காமபந்தாதிகளாலன் றித் 

தன திருவுள்ளத்தினலேயே பலவித 

மாய் அவதரிப்பவனும், எங்கும் வியா 

பித்திருப்பவனுமான வுன்னைத் தேவர் 

களுந் துதிக்கவல்லவ ரல்லா இருக்கப் 

பேதைப்பெண்களாகிய நாங்கள் ததி 

- க்க வல்லோமோ?3 பிருதிவி அப்பு 

தேஜசு வாயு ஆகாசம் ஆய பஞ்ச 

பூத மயமான பிரமாண்டமெல்லாம் 

- ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணம் 
| 

| 

| 
| 

| 
! 

[mbar 

எவனுடைய சொரூபத்தின் அற்பாமி 

சத்தின் அமிசத்திலும் அமிசமோ, ௮ப் 

படிப்பட்டவனை நாங்க எளெப்படி 

அதிக்க மாட்டுவோம் ? அணுவுக்கு 

சூக்ஷமமாயும் ஸ்.தாலங்களுக்கும் 

பெரிதாயு மிருக்கிற எவனுடைய பர: 
மார்த்தமான சொரூபத்தை யோக 

அப்ப 

வுன்னைச் சரணமடைஇ 

நம் அறியமாட்டார்களேர, 

டிப்பட்ட 

Gan? எவனுடைய உற்பத்திக்குப் 

பிரமாவும் விசைத்திற்கு ர௬ுத்திரனும் 

ரசஷணத்திற்கு மற்றொருவனுங் கார 

ணமாக மாட்டார்களோ, அப்படிப் 

பட்டவனுக்குத் தண்டம் சமர்ப்பிக்க 

சுவாமீ| தேவரீருக்குக் இஞ் 

இத்தாகிலும் கோபமென்பது இல்லை, 

ஆனல் இந்தக் காளியனைத் தண்டித்த 

தெதனா லென்றால், லோகமரியாதை 

யை ஸ்தாபிக்ஞுர் தன்மையாலேதான். 

றோம். 

இனி அடி.யேங்கள் விண்ணப்பத்தைக் 

கேட்டருளவேண்டும். பெண்பிள்ளை 

கள் இறத்திலும் பேதைகள் திறத்தி 
லும் இசளைத்தவர் இறத்திலும் பெரி 
யோர்கள் இரங்கவேண்டு மன்றோ 3 

ஆதலின் மெலிந்து இ௲களத்க இக்காளி 

யன் திறத்தில் இரக்கங் கெொண்டருள 

வேண்டும். தேவரீர் பொறுமையுடைய 

வர்களுக்குள்சிறந்தவரன்றோ? நீ சகல 

லோகங்களுக்கும் ஆதாரமாகியவன், 

இந்த நாகனோே அற்பபல முள்ளவன், 

இப்படிப்பட்ட இவன் உன் இிருவடி. 

யினால் துவைக்கப்பட்டதனால் அரை 

முகூர்த்தத்திலே 
பான். எம்பெருமானே | அற்பவீரி 

பிராணனை யிழப் 

யனான இச்சரப்பராஜ னெங்கே? உல 

கங்களுக்கெல்லாம் இருப்பிடமான 

நீ யெங்கே? பிரீதியானது சமனாயிருப் 

பவனிடத்திலும், தவேஷமானது மே 

லாயிருப்பவனிடத்திலும் பண்ணத் 

தக்கவையேயல்லாமல், தாழ்ந்தவனி 

டத்தில் பண்ணத்தகுமோ? ஆதலால்
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ஓ லோகநாதனே | மிகநொந்து இடக் 
இற இவன் விஷயத்தில் அனுக்ரெகஞ் 
செய்யவேண்டும். இந்த நாகன் 
உயிரிழக்கும்படியான நிலையிலிருக்கி 
முன். அடியேங்களுக்குப் பதிபிக்ஷை 
சாதிக்க வேண்டும், சகல Gar 
கங்களுகீகு நாதனே | சகல ஆத்து 
மாக்களுக்கு நாதனே | மகா புருஷர் 
களுக்கு முன்னானவனே ! இக்காகன் 
உயிரிழக்க விருக்கிறான். அடியேவ் 
களுக்குப் பதிபிக்ஷை சாஇத்தருள 

வேண்டும். வேதாந்தங்களிலைறியத் 
தக்கவனே! தேவதைகளுக் கெல்லா 

மதிபதியே | துஷ்டரான ௮௬ரரை 
நாசஞ்செய்பவனே | இக்ராகன் உயி 
ரிழக்க விருக்கிறான். அடி.யேங்களுக் 
குப் பதிபிக்ை யிட்டருளவேண்டும்.'' 

என்றிப்படி சாக கன்னிகைகள் 
பிரார்த்தித்து விண்ணப்பஞ் செய்த 
தைத் தருவுள்ளம்பற்றிக் கண்ணன் 

தன் திருவடி.களால். குட்டுவதை நிறுத் 

தினதனாலே அந்தக் காளியன் மிகவு 
மூடம்பு மெலிந்தவனா யிருந்தாலும் 
இஞ்சித்துத் தயிரியமடைந்து இளைப்பு 

நீங்கி தேவதேவர்களுக்கும் அதிபதி 
யே! அனுக்கிரககச்கவேண்டும்”” என்று 

மெள்ள மெள்ளச் சிறிது விண்ணப் 
செய்யலாயினான். 

எம்பெருமானே | எந்த வுன்னு 

டைய அ௮ணிமாவாதி ? எண்குணவ் 
களையுடைய அயிசுவரியமானது இயல் 
பாயும் மேலானதாயும் ஒப்பில்லாத 

தாயு மிருக்கன்றதோ அப்படிப்பட்ட 
உன்னை யெப்படி, ஸ்தோத்தாஞ் செய் 
வேன். நீ பிரடகிருதிக்கு மேற்பட்ட 
ஆத்தும சொரளுபியாயும் அவனுக்கு 

மேற்பட்ட முக்த சொளுபியாயு மிருக 
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கருப். இக்திரியாதிகளுக்கு மேம் 
பட்ட பிரதானமும் உன்னிலிருந்தே 
யுண்டாகின்றது. இப்படியாகச் சொ 
ல்லப்பட்ட பத்தன், முத்தன் பிரதா 
னம் ஆகிய இவைகளுக்கு மேலானவ 
னென்று சொல்லப்பட்டவனு நீயே; 
ஆதலின் உன்னை கானெப்படி. துதிக்க 

மாட்டுவேன்? எவனிலிருர்.து பிரமதே 

வனும் உருத்திரனும் இந்திரன் £69 

ரன் மருத்துக்கள் ௮௬விகள் வசுக்கள் 

ஆதித்தர் முதலானவா்களும் உண்டா 

னார்களோ அந்த வுன்னை நானெப்படி 

அதிக்கமரட்டுவேன். தன் இருவுள்ளத் 

தினாலே திருமேனியை யுடையவனான 
எவனுடைய ஓ ரவயவத்தின் சூக்ஷம 
மாம்சமாய் இந்தச் சகல லோகமு 
மிருக்கன்றதோ அப்படிப்பட்ட வுன் 

னை நானெப்படி. ஸ்தோத்திஞ் செய் 

வேன். மூறர்த்தமாயும் அமூர்த்தமாயு 
முள்ள ரூபமுடையவனான எவனு 
டைய பரமார்த்த சொருபத்தைப் 
பிரமா முதலான தேவர்களு மறிய 
மாட்டார்களோ அ௮வனை நானெங்க 
ன் அதிப்பேன்? எவனைப் பதுமகர்ப் 
பன் முதலான தேவர்கள் கந்தகவனாதி 
களி லுண்டான திவ்விய புஷ்ப கந்த 
முூதலானவைகளினாலே ஆரா திக்இருர் 
களோ அப்படிப்பட்டவனை நானெப் 
படி. யாராதிக்கமாட்டுவேன் ? யோ 
இகெளெல்லாம் சகலேக்இரியங்களையும் 
விஷயங்களி னின்றுந் திருப்பிச் செய் 
ys தியானயோகத்தின-”லே எவனை 
யர்ச்சிக்கிறார்களோ ௮வனை கானெப் 
படி. யாச்சிக்கமாட்டுவேன் ? சநகாதி 
மகாயோடிகளெல்லாம் எவனுடைய 
சொருபத்தைத் தியானத்தினாலே தங் 
கள் இருதயங்களிலே Ams * 
அஹிம்சை முதலான புஷ்பங்களினாலே 

* ௮அஹிம்சையாவது கொலைசெய்யாமை. இதுமுதல் புஷ்பம், இச்திரியங்களைச் 

செயிப்பது இரண்டாம் புஷ்பம், சகல பிராணிக ளிடத்திலு மிரச்சத்சோ டிருப்பது 

மூன்றாம் புஷ்பம், எப்பிழையும் பொறுத் திருப்பது சாலாம் புஷ்பம், மனதை யடகஇ 

நிற்பது ஐர்தாம் புஷ்பம், தவம் ஆறாம் புஷ்பம், தியானம் ஏழாம்புஷ்பம், சத். தியம் 

எட்டாம் புஷ்பம் ஆக இவ்வெட்டுப் புஷ்பங்களினாலே எம்பெருமான் உகந்தருளுவ.த 
போலே வேறுபுஷ்பங்களினாலே உகப்ப இல்லை. 
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யர்ச்சிக்கிரார்களோ அவனை நானெவ் 

வாறு அர்ச்சிப்பேன்? ஓ தேவதேவே 

சுவரனே! இவ்வளவு௮ற்பனாஇிய நான் 

அவ்வளவு மேன்மையுள்ள வுன்னை 

யா்ச்சக்கவுந் துதிக்கவும் பணியவும் 

் வல்லமை யுடையேனல்லேன், ஆகி 

லும் நீ உன்னுடைய கிருபை யொன் 

நையே கொண்டு அடியேனை யனுக் 

இர௫த் தருளவேண்டும். ஸ்ரீ கேசவ | 

னே ! அடியேன் பிறந்தது கொடுமை | 

யான சாப்பஜாஇ யன்றோ? அதனாலே 

அந்தச் eure Oise யிருக்கிறதே 

யல்லது அடியேனிடத்தில் அபராத 

மொன்றுமில்லை, ஒ ௮ச்சுதனே! நீயே 

௪கல லோகங்களையுஞ் இிருட்டித்துச் 

சங்கரிக்கரா யாதலால் அந்தப் பொ 

ருள்களின் ஜாதிரூப ச௬ுபரவங்களும் 

உன்னாலேயே யுண்டாக்கப்படுகின் 

றன, எந்த ஜாதிரூப சுபரவங்களி 

னாலே நான் சிருட்டிக்கப்பட்டேனே 

அவைகளுக்கேற்ற கடக்கையே என 

னிடத்தி லிருக்கின்றது. இததான் 

க ல 5 2 | . 2 nd ௮: ௪ ச 

நன்மை. ஒதேவதேவனே! அடி.யேன் ' சர்ப்பம் போனபின்பு கரையேறிவந்த 
நீ சிருட்டி த்த ஜாதி முதலானவைக௫ந 

க்கு மாறாக நடப்பேனாகில் உன் கட் 

டசைக்கு மானு ஈட தீதலாகிய குற்றம் 

பற்றி அடியேனை நீ நீ தண்டிபப்பறு நியா 

யம். உன் ஸ்ரீளூக்ததியும் அப்படிதா 
னன்ஜரோ இருக்கிறது. ஆகிலும் ஓ 

சுவாமீ ! நீ மூடனைை அடியேன் திறத் 
இல் தண்டனை செய்தருளிஞய். இது 
அடி.யேனுக்குக் கொடுமை தீர்ப்பதா 
யிருந்ததனலை கொண்டாடும்படியான 

வரமேயாஇன்றது. இது மற்றொருவ 
ராற் கடைக்குமாகில் இலாக்கிய 
மாகாது, ஸ்ரீ பகவானே | நீ விஷமும் 

பலமும் அ.ற்றுப்போகதீ தக்கதாப் 

் அடியேனைத் தண்டித் தருளினாய். 
பிராணனொென்றுதா ஸிருக்கின்றது. 

அதைப் போக்காமல் தந்தருளும்படி. 

வேண்டுகிறேன், இனி அடியேன் 

| 
| 
| 

ON 
ea 
t
e
t
 

ge 
போ

சு
 அ
வ
ன
ை
வ
க
ை
ய
ு
க
்
வ
ள
ய
ள
வ
ள
வ
ள
்
வ
ள
ை
 

அவ
ாவ
ை 

p
e
 

ae
 
a
 

e
t
 

ரவ
ா 

; 
| 
} 

ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணம் 

செய்யத்தக்கது இன்ன தென்று 

நியமித்தருள வேண்டும்” எனறிப் 

படி. பிரார்த்தித்த காளியனிடத்திலே 

சுவாமி கிருபை கூர்ந்து, *₹ஒ சாப்ப 

ராஜனே ! இனி நீ இவ் யமுனாகதியி 

லே க்ஷணகாலங்கூட இருக்கவேண் 

டாம். உன் புத்திரகளத்திராதி பரி 

வாரங்களோடு கூடச் சமுத்திரஞ் 

நீ கருடனுக்குப் 

' பயப்படவேண்டாம். உன் இர௫ில் 

 சேரக்கடவரய். 

என் இருவடி. யடையாள மிருப்ப 

தைக் கண்டு உன்னை யவன் ஒன் 

௮ஞ் செய்யமாட்டான்.” என்றருளிச் 

செய்து அந்தக் காளியனை விட்டு 

விட்டார் 

பின்பு அந்த சாகன் ௬வாமியின் 

இருவடி.த் தாரமரைகளிலே விழுந்து . 

தண்டம் சமர்ப்பித்துத் தன் புத்திர 

மித்தெ களத்திராதிகளோடுகூட யாவ 

ரும் பார்த்துக் கொண்டே யிருக்க, 

அந்த மடுவை விட்டுச் சமுத்திரம் 

போய்ச் சேர்ந்தான். Boar sur ws 

கண்ணனை இறந்துபோய் மறுபடி. 

எழுச்து வந்தவனைக் கண்டதுபோலே 

கண்டு, நந்தன் முதலானா ரெல்லாம் 

bees அன்பினாலே கட்டுகின்ற, 
ஆனந்தக் கண்ணீர்விட்டு நனைத்தார் 

கள். மற்றுமுள்ள கோபாலர்கள் 
கண்ணனுடைய மேன்மையான சேஷ் 

iD. FM ECM, அந்த யழமுனையாற்று 

நீர் பரிசுத்தப்பட்டுப் போனதையுவ் 
கண்டு) மிகுந்த ஆச்சரிய முற்றவர் 
களாய், அன்போடுஞ் சந்தோஷத் 
தோடும் கண்ணனைத் துதித்து நின்ருர் 

கள். இவ்வாறு கோவலரும் கோவிய 

ரும் முனைடந்தறும் இப்போது ஈடந் 

ததுமான ane யெடுத்தப் 

பாடித் DESHF சூழ்ச்துவர மகா 
விலாசத்தோடு சுவாமி திருவாய்ப்பா 

டிக்கு எழுந்தருளினார். 

ஏழாமத்தியாயம் ழந்றிற்று, 

ன



எட்டாம் ௮ தீதியாயம் 

“தஅகாகர வதம் 

பின்பு மறுபடியும் ஸ்ரீ பலபத்திர 
கிருஷ்ணராக எிருவரும் சேர்ந்து மாடு 
மேய்த்துக் கொண்டே அங்கிருந்த 
ரமணீயமான ஒரு பனங்காட்டிற் 
சென்ருர்கள். அப்பனவ் காட்டிலே 
தே. நுகனென்னு மசரன் கழுதையின் 
வடிவாய் மிருகள்களின் மாமிசங்களை 
ஆராரமாகக் கொண்டு வாசமாயிருச் 

தான். அங்கு மனிதர் பிரவேசியாமை 
யாலே அசேகமாய்ப் பனம்பழங்கள் ! 
நனருய்ப் பழுத்துக் குமுகுமென்று ! 

வா௫ித்துக்கொண்ொ டிருந்தமையால் 
அவ்விடைப்பிள்ளைக ளெல்லாம் ௮க் 

. கனிகளை விரும்பிச் சொன்னதாவது 
11” பலபத்திரா| ஐ இருஷ்ணா ! இக்காடு 
தேநுகனென்னு மச௬ரனால் எப்பேர 
துங் சாக்கப்பட்டிருக்கின்ற த, அத 

னால் இங்கு ஈன்றாய்க் கனிந்த கனிகள் 

திரளா யிருக்கின்றன பாருங்கள், 
ne கமழும்படி. இடக் 

இன்ற இக்கனிகளை யாங்கள் விரும்பு 

கன்ரோம். உங்களுக்குச் சம்மதியிருச் 

தால் இவற்றை யுதிருங்கள், நீங்கள் 

வெகு சக்திமான்களாதலால் விண் 
ணப்பஞ் செய்தோம்” என்று கோப 

குமாரர் செய்த விண்ணப்பத்தைக் 

கேட்டு ஸ்ரீசங்கர்ணர் இது நாம் 

செய்ய வேண்டியதுதான்” என்று 

அக்கனிகளை யுதிர்க்கத்தலைப்பட்டார். 
கண்ணனும் சரிதான்” என்று 

சொல்லி யுதிர்த்தருளினா். இப்படி. 
யிவ் விருவரும் பழங்களை யுதிர்க்க, 

அவை விழுகின்ற ஓசை கேட்டு அண 

டக்கூடாத துஷ்டாத்துமாவான ௮ந் 

தக் கழமுதையகரன் கோபமூண்டு ஓடி 

வந்து, 

பலராமனை 

பினனங்கா லிரண்டினாலும் 

மார்பி. லுதைத்தான், 

உடனே அவரும் அதி லாகவமாய் 

அப் பின்னங்கா லிரண்டையும் ப 

ULI ON Ge I ஈழுைனயச் சுழற்றி உ 

ரிழக்கும்படி. ௮ப்பன aon 

, லெறிந்தார். எறியவே பெருங்காற்று 
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கமுதை அகேகம் பழக்களை வீழ்த்திக் 

கொண்டு தானுச் தரையில் விழுக்து 

உயிர்விட்டது. பின்பு அவ்வசரனைச் , 

சோந்த கழுதை ரூபந்தரித்த ௮௬ர 

ரநேகர் ஓடிவந்து, இவர்களோடு 

போரிடுகையில், ஸ்ரீ கிருஷ்ணபகவான் 

சிலரையும் மூத்தவர் சிலரையு மாகப் 

பிடித்துச் ௬ழற்தி பவர்களுடைய தலை 

வனை யெறிந்தது போலவே வேடிக் 

மரங்களின்மீதி லெறிய, 

அவர்களெல்லாம் பிராணம். போன 

கையாப் 

வர்களாய்ப் பழங்களோடுகூடப் பூமி 

யில் விமுந்தார்சள். அப்போது அர் 

நிலமானது பனம்பழங்களுங் கழுதை 

யுடல்களு நிறைந்து ஒரு வகையாய் 

விளங்கிற்று. பின்பு ௮அக்கோவலரெல் 
லாம் வேண்டுமளவும் 

புசித்துக் களித்து ௮ம்மகா புருஷரிரு 

வரையுக் துதித்தார்கள், பசுக்களும் 

இதுவரையிலு மறியாத நல்ல புற்களை 

மேய்ந்து களித்திருந்தனஃ 

ப ழ்களைப் 

எட்டாமத்தியாயம் மற்றிற்று, 

அழ.
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அவ்வசுரன் இறந்த பின்பு அப் | 

பனங்காடு கோவலர்க்கும் கோவி | 

யர்க்கும் விளயாடுமிடமாய் விட்டது. | 

பின்பு வ௬தேவகுமார ரிருவரும் 

பாண்டீரமென்குற ஆலமரத்தண்டை | 

யெழுந்தருளி; தோளில் அ௮ணைக்கயி | 

ம் மார்பில் வனமாலையும் அணிந்து, | 

இளங்கொம்புள்ள விருஷபங்களைப் | 

போலே பிராரகாடித்துக் கொண்டு, | 

Gag சந்தோவூத்தோடு வேடிக்கை 

யாய்ச் சங்கராதஞ் செய்வதும் பாடு 

வதும் மரங்களை யேறத் தேடுவது 

மாய்ப், பசுக்களை யவற்றின் பெய | 

ராலே கூப்பிட்டு மேய்த்துக்கொண்டு 

மேலும் அவ்விரு விளையாடினார்கள், 

வரில் மூத்தவர் மைப்பொடி. பூட்டிய 

aan Br Son Su, இளையவர் பொற் 

பொடி பூட்டிய வஸ்திரத்தையுக் தரித் 

தவாகளாய், இந்திர வில்லுடனகூடி 

வெண்மையாயுங் கருமையாயுமுள்ள 

மேகங்கள்போல் விளங்கஇஞர்கள், | 

இப்படிப்பட்ட அலங்காராதிகளோடு | 

கூடிச் சகலலோக நாதருக்கு காதாக 

- ளாயிருக்கன்ற அவ்விருவரும் பூலோ 

கத்துக்கு ஏற்றபடியே மனிதத் தன் | 

பெருமைப் படுத்திக் | 

கொண்டு மனுஷ்ய பாவனையாகவே | 

| 

| 

மையைப் 

லோகத்திலுண்டான பல விளையாட்டு ' 

களையும் விளையாடினார்கள். எப்படி. | 

பெனில், இருவர் கைகளைத் தண்டிகை 

போல் வைக்க அதில் தொக்கலாடுவ 

இம், மரத்தின் விழுதுகளை முடிகது 

அதிலுட்கார்ஈது விசியாடுவதுமான 

ஆர்தோளிகைகளினாலும், ஒருவரோ 

டொருவர் ஜட்டிகளைப் போலே கைச் 

சண்டை யிடுவதினாலும், கட்டைகளை 

யுங் கற்களையு மெடுத்துச் ௬ழற்றுவது 

முதலான * சூரளிச் செய்கைகளினா 

லம், இன்னும் பலவகை விளையாட்டு 

களினாலும் இடைப் பிள்ளைகளோடு 

கூட விளையாடிக் கொண்டிருந்தார் 

கள். 

இப்படியிருக்க, இவ்விருவரையும் 

பிடி.த்துக்கொண்டு போகவேண்டு 

மென்று பிரலம்பனென்கிற ௮௬ர 

ஜனொருவன் ஆயச்சிறுவன்பேர ஒருக் 

சொண்டு அங்குவந்த, அப்பிள்ளைகளி 

லொருவனாக நின்று சமயம் பாரத் 

துக்கொண்டு, ஸ்ரீகிருஷ்ணனை வெல் 

லக்கூடாதவனாக நினைத்துப் பலராம 

னைக் கொல்ல நினைத்தான். அங்கு 

நின்ற அப்பிள்ளைகள் யாவரும் 1 ஹரி 

ணாககரீடனம் என்கிற சிறுவர் விளை 

யாட்டொன்றை .யாடத் தொடங்கி 

யாவரும் இரட்டை இரட்டையாய் 

நின்றார்கள். அவர்களுக்குள்ளே ஸ்ரீ 

தாமா என்றவனோடு கண்ணனும் பிர 

லம்பனோடு பலராமனும் கூடி. நின்று 

குதித்து வருகையில், ஸ்ரீதாமாவைக் 

கண்ணனும் பிரலம்பனைப் பலராம 

ஞ் ஜயித்ததனால் ஜயிக்கப்பட்ட ௮வ் 
விருவரும் ஜயித்த இருவரையுஈ் தோளி 

லேற்றிச் சுமந்துக்கொண்டு பாண்டீர 

மென்னும் ஆலமரத்தடிக்கு வந்து மறு 

படியு மஙருந்து திரும்பிஞர்கள். 

அத்தருணத்தில் ௮வ்வசுரன் மூத்தவ 
ரைத் தோண்மே லெடுத்துக்கொண்டு 

சந்திரனை யேர்தின மேகம்போலே் 

சீக்கிரமா யாகாசத்தி லெழும்பினான், 
    

* குரளி-- சாமம் பழகுதல். 

1 ஹரிணாக்கரீடனமாவத), மான்போல் துள்ளி விளையாடுதல்,
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அகண்டு பலபத்திரர் தமது இரு 

மேனியை வெகு பாரமாக்க, அக்தப் 
பாரத்தைச் சஈமக்கமாட்டாமல் அவன் 
தன்னுடம்பையும் பெரிதாக வளர்த்த 

னான். இப்படி. வாரஷாகால மேகம் 

போலே வளர்ந்து எரிந்த மலைபோன்ற 

வுடம்பும், குறுகிய இரீடங் கவிழ்த்த 

தலையும், தொங்குகின்ற மாலை யாப 

ரணங்களும், வண்டிச் சக்கரம்பே 

ன்ற கண்களும், பயங்கரமான வடி. 

வும், பூமி நடுங்கும்படியான ஈடையு 

மாய்க் காணப்பட்ட அ௮வ்வசுரனையும், 

சிறித மச்சமின்றித் தன்னைத் தூக்கக் 

கொண்டெழும்பிப் போகும் திறத்தை 

யும் பார்த்துப் பலராமர் தம்பியை 

நோக்கி (ஐ கிருஷ்ணா | ஓ இருஷ்ணா ! 
மலைபோன்ற தேக முள்ளவனாய் 

இடைப்பிள்ளையின் ரூபத்தைத் தரித் 

அுக்கொண்டுவந்த ஐஜரசுரனாலே நான் 

கொண்டு போகப்படுகின் 

ஹேனே பார். ஓ மதுசூதனனே | 
இப்போது கான் செய்யவேண்டிய 

தென்ன சொல்) இந்தச் துராத்துமா 

வோ வெகுவிரைவா யோடுகன்ருன்'? 

என்னு சொன்ன வார்த்தைகளைக் 

கேட்டு மகாத்துமாவான ஸ்ரீகோவிந் 

தன் அவருடைய பலவிரியங்களின் 

இறமறிந்தவ ராகையால் புன் ூரிப்பி 

னால் இதழ்கள் மலர அருளிச்செய்ய 

லாயினார். 

தூக்கக் 

£ஓ சர்வாத்துமகனாயும் சகல சூக்ஷஈ 

மங்களுக்குங் காரணனாயும் இருக்கற 

வனே! பிரளயத்திஓ மிகுந்திருக்கும் 

படியான நித்தியனைனை நீ யேது மலுஷ் 

யத் தன்மையை மெய்யாகவே பற்று 

Ser? நீயே சகலலோக கார 

ணங்களுக்குங் காரணமாய் வியக்தப் 

பிரபஞ்சத்திற்கு முன்பே யிருக்கிறவ 

னும், சகலமுங் கடலினாலே முழுத்தப் 

பட்டு ஏகார்ணவமா யிருக்கையில் 
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மிகும் திருக்கின்றவனுமா யிருக்கின் 
முய. இப்படிப்பட்ட வுன்தன்மையை 

நினைத்துக்கொள். மேலும் நாமிரு 

வரும் பூமியின் பாரத்தைப் போக்கும் 

பொருட்டு அவதரித்திருக்கிறோம் என் 

பதை நீ யறியாயோ? ஓ அனந்தனே! 

ஆகாசம் உன் இிருமூடி, மேகங்கள் 

உன் கேசங்கள், பூமி உன் இருவடி, 

அக்கினி உனத இிருமுகம், சந்திரன் 

உன் மனது, வாயு உன் மூச்சு, நான்கு 

திக்குகளும் உன்னுடைய 

திருத்தோள், ஓ மகானுபாவனே | நீ 

ஆயிரக் திருமுகங்களும் ஆயிரக் இருக் 

கைகளும் ஆயிசச் திருவடிகளும் ஆயி 

ரர் இருவுதரங்களு முள்ளவனாம், ஆயி 

ரம் பிரமாக்களுக்கு உற்பத்தி ஸ்தான 

மான முதல்வனா யிருக்கன்றாப். ஆத 

லின் உன்னை மகாரிஷிகள் அகேகவித 

மாகச் சொல்லுகிருாகள், உனத இவ் 

வியரூபத்தை யொருவனு மறியமாட் 

டான், தேவதைகளும் உன் திருவவ 

தார ரூபங்களையே அர்ச்சிக்கிருர்கள், 

இவ்வுலக மெல்லாம் முடிவில் உன் 

னிடத்திலேயே லயப்படுகன்றன, 

இதெல்லாம் நீ யறியாயோ£ ஓ 

அனந்த மூர்த்தியா யிருப்பவனே! இக் 

தப் பூமி உன்னாலே தாங்கப்பட்டன் 

நரன்சூ 

"ரோ சராசரமயமான பிரபஞ்சத்தைத் 

தாங்குகின்ற து? ஓ உற்பத்தி விராசங் 

களில்லாதவனே | நீயே இருதயுகாதஇ 

பேதங்களினாலே பலவகைப்பட்டிருக் 

கிற காலரூபியா யிருந்த, எல்லாவற் 

றையும் விழுங்குப்போடுகிறாப். தண் 

ணீரானது வடவாக்கினியினாலே உண் 

ணப்பட்டுக் காற்றினாலே எறியப் 

பட்டு இம௰யமலையிலே பனிரூபமாய் 

நின்று சூரிய கரணங்களின் சம்பச் 

தத்தினால் உருகி மறபடியுர் தண்ணீசே 

யாய் வருவதுபோல், சங்காரகாலத் 

தில் உன்னாலே விழுங்கப்பட்ட பிர 
பஞ்சுமெல்லாம் உன்ன த$ீனமாகவே
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யிருந்து மறபடியுஞ் சிருட்டிக்க எத்த 

Heer வுனது சங்கற்பத்தினாலே 

முன் போலவே அவ்வவ்வுருக்கெொ 

ண்ட பிரபஞ்சமாகத் தோன்றுகன் 

றன. ஓ ஈசுவரனே! கல்பந்தோறு 

மிப்படியே இிருட்டிப் பிரளயங்கள் 

நடச்து வருகின்றன. நீயு நானுஞ் 

சேர்ந்து இவ்வுலகங்களுக்கு ஒரே 
காரணமா யிருந்து, இப்பூமியின் ௬மை 

யிறக்கும் பொருட்டுப் பேதரூபமா 

யவதரித்தோ மன்றோ? ஓ அமேயாத் 

- துமகனே! இதையெல்லாம் நீ நினைத் 

துக்கொண்டு இந்த மனுஷ்ய பாவனை 

யை விடாமலே இவ்வ௬ரனைச் சங்க 

ரித்துப் பந்துக்களுக்கு ஈன்மைசெய்ய 
வேண்டும்.” 

என்றிப்படி. மகாத்துமாவான கண் 

ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணம் 
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[ஐந்தர் 

ணனாலே கினைப்பூட்டப் பட்டவராய்ப் 

பலராமர் நகைத்துக் கோபத்தினால் 

திருக்கண்கள் சிவந்து நிற்கத் தமது 

கைப்பிடியால் அவ்வசுரனைச் சிரத்தி 

லிடி.த்தருளினார். 
இரத்திலே அந்தப் பிரலம்பாகரன் கண் 

அவ்விடிபட்ட மாத் 

ணிரண்டும் பிதுங்கிவந்து கபரலமு 

டைந்து உதிரவ் கக்கிக்கொண்டு தரை 

யில் விமுச்.து இறந்தான். இப்படியா 

கப் பிரலம்பனைச் சங்கரித்ததனால் கோ 

பாலரெல்லா மிகுந்த சந்தோஷமுற்று, 

நல்ல காரியஞ் செய்தீர், நல்ல காரி 

யஞ் செய்தீர், இப்படிசெய்ய மற்றும் 

யரரரலு மாகாது”” என்று வியந்து 

துதிசெய்யா நிற்க, அந்தச் சங்கர்வண 

பகவான் கண்ணனோடுகூட மதபடி 

யுங் கோகுலத்திற்கு எழுந்தருளினார். 

ஒன்பதாமத்தியாயம் மற்றிற்று, 

ஹி. 

பத்தாம் அத்தியாயம் 

சரத்கால வர்ணனை 

கோவர்த்தனாராதனம் 
—c0Fs700— 

இவ்வகையாகத் திருவாய்ப்பாடி. 

யில் அவ்விருவரும் விளையாடி க்கொண் 

டிருக்கையில் வருஷா காலம் நீங்கி 

தர்மரைகள் மலர்ந்து விளங்கப்பெற்ற 

சரத்காலம் வந்துவிட்டது. அக்காலத் 

இல் சிறு குளங்களி லிருர்த மீன்கள் 

புத்த கேஷத்திராஇகளிலே பற்றிருக் 
தலினாலே . இல்லறத்தான் தாபமடை 

வதுபோல் மிகுந்த தாபத்தை யடைந் | 

தன. யோகிகள், சம்சாரம் ௮சார | 

மென்பதை யறிந்து அதில் பற் 

pho மவுனமா யிருப்பதுபோலே 

காட்டி. லிருந்த மயில்கள் மதநீங்கி 

மவுனத்தோ டி.ருந்தன. 

தம்மிடத்திருந்த் தண்ணீரை வெல் 

ழூமகங்கள் 

{ 

| 

| ) 

| 
1 

| ஞானங் 

காலத்துத் தண்ணீர்கள் 

விட்டுவிட்டு நிர்மலங்களாய் 

யுடைய 

லாம் 

வெண்மையான மேனியை 

வைகளாய் வானத்தையும் விட்டு நீங் 

னவை எப்படி. யிருந்தனவென்றால், 

கைவந்தவாகள் தங்கள் 

அகங்காரத்தோடு பொருண் முத 

லானவைகளை விட்டுச் சத்த சத்துவ 

மூடையவர்களாய்ச் சமுசாரத்தைத் 

துறப்பதுபோ லிருந்தன. பல பொரு 

ள்களைப்பற்றி மமதையுற் நிருப்பத 

னாலே மனிதருடைய இருதயங்கள் 

வரண்டுபோவதுபோல் குளங்களெல் 

லாம் சூரியகிரணங்களினாலே தபிக் 
கப்பட்டு வரண்டுபோயின, அச்சரத் 

ஆம்பல்



மம்சம்] 

மலாச்து விளங்கப் பெற்றமையாலே, 
நிர்மலஞூண முூள்ளவர்களருடைய மன 

ங்கள் ஞானங்களினாலே ராகத்துவே 
ஷங்க ளில்லாமல் சமத்துவ மடைந் 
ததுபோல் யோக்கியதையின் லக்ஷ 
ணமரான தன்மையை யடைந்தன. 

மேலும் நக்ஷத்திரங்களினாலே நிர்மல 

மாயிருக்கின்ற வானத்திலே பூரண 

மண்டலத்தோடு கூடிச் சந்திரன், 

நல்ல குலத்திலே ஒரு யோடுயான 
வன பிறந்து முத்திபெறத்தக்க கடை 

சிக் தஇருமேனியோடு விளங்குவது 

போல விளங்கினான். அறிஞர், சகேஷேத் 

இரபுத்திராதிகளி3லை யிருக்கின்ற பற் 

றை காளுக்குகாள் சிறிது சிறிதாக 

எப்படி. விடுவார்களோ அப்படியே 
குளமுதலானவைகள் காளுக்குகாள், 

கொஞ்சக் கொஞ்சமாய்க் கரையை 

விட்டு வந்தன. அன்னப்பறவைகள் 

முன்பு தாங்கள் விட்டு நீங்கின தடா 

கத்தண்ணீர்களோடு மறுபடியுவ் கூடி 

னது எதுபோலென்ஞுல் யோகத்தில் 
தேராதவர்கள் பல இடையூறுகளி 

னாலே முட்டப்பட்டு முன்விட்ட சகல 

கலேசங்களோடு மறுபடியுங் கூடி. 

ன தபோலவாம். ௮க்காட்களில் ௪ருத் 

இரம் தண்ணீர் மிகப்பெற்றுத் தண் 

ணீர் ததும்புதலின்றி மந்திர முதலான 

யோகங்களின் முறையாலே மகா 

யோகத்தை யடைந்து ஒரு யதியான 

வன் எப்படி. நிச்சலமா யிருப்பானோ 

எங்கு 

நிறைச் தெழுந்தருளியிருக்கிற ஸ்ரீ விஷ் 

ணுபகவானை யறிந்தபின் மகாத்துமாக் 

அப்படி. நிச்சலமா யிருந்தது, 

களுடைய இருதயங்கள்போலே எவ் 

கூர் தண்ணீர்கள் தெளிவுற்றிருக்தன. 

அக்காலத்தினுலே மேகமென்னு மழு 

66 நீங்கி ஆகாசமானது. யோகாக் 

இினிபினாலே 

மெரிக்கப்பெற்ற யோகியின் மனம் 

ச்கலி கிலேசங்களு 

போலே சிர்மலமாயிருந்தது. கானென் 

கோவா த்தனாராதனம் 319 

கற அகங்காரத்தினுலே யுண்டான 

ஆக்கத்தை மகத்தான விவேகம் போக் 

குவதுபோல் சூரியகரணங்களா லுண் 

டாய தாபத்தைச் சந்திரன் போக் 

கடித்தான். சத்தமுதலிய விடயங்களி 

னின்றும் ௬ரோத்திர முதலிய இந்திரி 

யங்களைப் பிரத்தியாஹார மென்கிற 

யோகாங்கம் இழுத்துப் போடுவது 

போல் வானத்தினின்று மேகத்தை 

யும் பூமியினின்௮ு சேற்றையும் தண் 
ணீரினின்று கலக்கத்தையும் அந்தப் 

பருவமானது இழுத்து விட்டது. 

பூரணரேசக ஞ்ம்பங்க ளென்கிற 

வாயுவை நிறுத்தல் நிலைப்பித்தல் விடல் 

களினாலே பிராணாயாமம் பயில்வது ' 

போலத் தடாகங்களின் ஜலங்கள் 

வாய்க்கால் முதலானவைகளில் கிறை 

க்கப் படுதலும், 

ஸ்தாபிக்கப்படுதலும் வேண்டுங் கழனி 

பின்போரிடத்தில் 

களில் விடப்படுதலுமாகிய செய்கை 

களினாலே பிராணாபாமஞ் செய்வன 

போலிருக் தன. 

இப்படியாக ஆகாச ந:ஷத்தர முத 

லானவை தநிர்மலமா யிருக்கப்பெற்ற 

அந்தச் சரத்காலம் வர்தபோது ஆய்ப் 

பாடியில் இந்திரனைப் பூசிக்கும் பொரு 

ட்டு மிகுந்த முயற்சி யுள்ளவர்களாப் 

அவ்வுச்சவத்தில் அதிக ஆசையோரடு 

கு.துகலித்துக் கொண்டிருந்த ஆயர்க 

சக்கண்டு கண்ணன் அவர்களில் 

மூப்பர்களை கோக்கி வெகு சந்தோஷ 

் பெரியோர்களே | 

ளெல்லா மிகவுவ் களிக்கும்படியான 

மாய்ப் நீங்க 

இந்திரோச்சவ மென்பது என்ன? 

அனுஷ்டான பிர 
939 

அதின் சொரூப 

யோசனங்களைச் சொல்லவேண்டும் 

THY AMA, ௮க் கண்ணனுக்கு 

அதிக ஆதரத்தோடு 

சொல்லலாயினா்:-- 

நந்தகோபர்
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( மகள் குழந்தாய் தேவேந்திரன் |! . .தூனமாய் கான்கு வித்தைக ளுண்டு, 

மேகங்களுக்கும் ஜலங்களுக்கும் ௮தி | அவையாவன ஆன்விக்ஷடி என்கிற 

பதியா யிருக்கிருன். HSS QeBr@e | தர்க்கவித்தை, இருக்கு முதலிய பிரி 

கட்டளையிடப்பட்டவைகளாய் மேகக் | வுள்ளதனால் திரயீ என்னப்படுற 

கள் மழை பொழிகின்றன. அந்த வேதம், வார்த்தை எனனப்படுகிற 

மழையினாலே விளைகின்ற பயிர்களை 

நாமும் மற்றவர்களும் உபயோகப் என்கிற ராஜநீதி சாஸ்திரம், இர் 

படுத்திக்கொண்டு, தேவதைகளையும் | நான்கிலும் இப்போது வார்த்தா 

ஆராஇத்துக் கொண் டிருக்கறோம். | சாஸ்திரத்தைப்பற்றி நான் விவரிப்ப 

அன்றியும் ௮ந்த மழையினால் வளர்ந்த 

புல் முதலானவைகளினாலே இந்த | 

மாடுகளெல்லாம் வளர்க்கப்பட்டுப் 

புஷ்டி யாய் நல்ல கன்றுகளைப்போட்டு 

மிகுந்த பால் கற் துகொண்டு களித் 

தூத் திரிகின்றன. எவ்விடத்திலே 

மழை யுண்டாயிருக்கிததோ அங்கே | கூக் கிருஷியானது ஜீவனமாம். 

னி 
| 

| 

  

பயிர் முதலிய சாஸ்திரம், தண்டநிதி 

  

தைக் கேளும். ஓ மகானுபரவனே | 

[ கிருஷி ] பயிரிடுதல், [ வணிஜயா ] 

வாணிகம், [ பசுபாலனம் ] மாடு 

மேய்த்தல், ஆகிய இம் மூன்று 

பிழைப்புகளா யிருப்பது வார்த்தை 

யென்ற வித்தையாம். உழவர்க் 

பூமி பயிர் நிறைந்ததாயும் புல் நிறைக்த | கடைத்தெரு வியாபரரிகளுக்கு வணி 

தாயும் இருக்கின்றது. அங்குள்ள பிர 

- சைகளெல்லாம் ப௫ வருத்தமின்றி 

யிருக்கிறார்கள். இந்தப் பூமியிலுள்ள 

நீரைச். சூரியன் தன் கிரணங்களி 

னாலே இர௫த்து மேகங்களில் விட, 

அதை மேகாதிபதியாகிய இக்திரன் 

லோக க்ஷேமத்துக்காகப் பெய்விக்கி 

ஜ்யை ஜீவனமாம். நமக்கோ Le 

மாடே முக்கியமான ஜீவனமரம். 

யிப்படி. யிருக்கிறபடியினாலே எவன் 

எந்த வித்தைக்கு உரியவனோ அவனு 

க்கு. அதுபெரிய தெய்வமாதலின் 

அதையே கந்த புஷ்பாதிகளினாலே 

அர்ச்சிததுப் பூசிக்கவேண்டும். ஏனெ 

ரன். ஆதலால் ராஜாக்கள் முதலான ல் அவ்வித்தையின் மூலமாயன்ரோ 

ஜனங்கள் மழைகால முடிந்தவுடனே | 

சந்தோஷச்தோடு யாகங்களினாலே 

இக்திரனைப் பூசித்து வருகிறார்கள். 

நாமும் அப்படியே செய்து வருகி | 

ரோம்” என்றிப்படி. நந்தகோபர் 

சொன்னதைக் கேட்டுக் கண்ணன் 

இந்திரனுக்குச் செருக்கழியும் பொரு 

ட்டு இவ்வா றருளிச்செய்ய லாயினார். 

சுவாமி நமக்கு உபகாரஞ் செய்தருளி 

னார், மேலும் எவன் எதன் பயனை 

அனுபவித்துக் கொண்டு மற்றரொன் 

றைப் பூசிக்கிருனே. அவன் இம்மை 

யிலு மறுமையிலுஞ் சுகத்தை யடைய 

மாட்டான். உலகத்தில் எல்லையென் 

பது பயிரிடு நிலம்வரைக்கு முள்ளு, 

காடென்பது அவ்வெல்லைக்குப் புறத் 

தே யுள்ளது. மலைகளென்பவைக 

ஐயா நரன் சொல்வதையுஞ் | ளெல்லாம் காட்டின் புறத்தி லுள்ள 

சற்றே கேட்கவேண்டும். நாம் பயி 

ரிடுகறவர்களு மல்லோம்; வாணிகத் ! இற ஈமக்கு இஷ்டப்படி திரியுமிட. 

தாற் €விக்கிறவர்களு 'ஐத்மோம்.? | மா மலைகளே மேன்மையான ௧இ 

வைகள், அக்காட்டில் வாசஞ்செய் 

நரம் காட்டில் இரிந்து மாடு மேய்த யா யிருக்கின்றன. வா.பில்களும் கத 

துப் பிழைக்கிறவ ராதலால் ஈமக்குப் | வடைப்பு மில்லாதவர்களாய் விட்டிற் 

பசுக்கள் தெய்வம்; உலகத்தில் பிர ! குடையவரும் நிலத்துக்குடையவரு
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மேல் வீற்றிருந்து, *சான்தான் இச் | தருளினார். இவ்வாறு கோபாலரெல் 

லாம் பருவத யாகத்தை நிழைவேற்றி 

லர் போட்ட அ௮ன்னபலிகளை யெல் | அதன் சிகரத்திற் சேவைசாதித்த பக 

லாம் அமுது செய்தருளினார். கீழே | வத் சொருபத்தினிடத்திலே இஷ்ட 

யிருந்து தாமே அதை யரவர்க்குங் | வரங்களையும் பெற்றுச் சந்தோஷ 

காட்டி, அவர்களோடு கூட மலையினுச் முூடையவர்களாய் அந்தச் சொருபம் 

சிக்கு ஏறிப்போய் அந்தத் தமத | மறைந்தவடனே திரும்பித் தங்கள் 

சொருபத்தையும் அர்ச்சித்து பணிச் பாடிக்குப் போய்ச் சேர்ந்தார்கள்; 

தப் பர்வத தேவதை” என்று கோபா 

பத்தாமத்தியாயம் முற்றிற்று, 

அ 

பதினோராம் அத்தியாயம் 

கோவர்தீதனத்தை யெடுத்தது 
அடதத 

மூழூது நாசமாகஞும்படி. பெருங்காற் 

௮டன் பெருமழையைப் பெய்தன. 

பெய்யவே ஒரு க்ஷணமாத்திரத்திலே 

பூமியும் ஆகாசழமும் தசைகளும் மழைத் 

தாரைகளின் பெருக்கு நிறைந்து ஒன் 

ஓ மயித்திரேயரே! கேளும், சுவாமீ 

இந்திரனுக்குச் செய்யும் யாகத்தை 

யொழித்ததனால் அந்த இந்திரன் அதிக 

கோப முள்ளவஞனுப்ச் சம்வர்த்தகம் ! 

என்கிற மேகக்கூட்டத்தை யழைத்து, 

₹ஒ மேகங்களே! நான் சொல்வதைக் முய்க் காணப்பட்டன. அப்போது 

| 
| 

| 

  

௮க்த மேகங்கள் பளபளத்து விளங்கா 

நின்ற மின்னற் கொடிகளாகுிய கசை 

களின் அடிக்குப் பயப்பட்டவைகள் 

கேளுங்கள்; உடனே என் கட்டளை 

யின்படி. தடையில்லாமல் செய்யுங் 

கள், நந்தனென்கிற இடையன் புத்தி 

கெட்டவனாய்க் இருஷ்ணனென்கிற 

ஒரு பையன் பலத்தைப் பெரிதா 

யெண்ணிக் கெர்வித்து, மற்று முள்ள 

இடையரையுஞ் சேர்த்துக் கொண்டு, 

எனக்குச் செய்துவரும் யாகத்தை | 

நிறுத்தி விட்டான்; ஆகையால் | 

௮ந்த இடையருக்குப் பிழைப்பா | 

யுள்ள மாடுகளை யெல்லாம் பெரு ! 

மழை பொழிந்து அழித்து விடுக ; 

கள், நீங்கள் பயப்படாதேயுப் 

போலே திக்குகளெல்லாம் அதிரும் 

படி. கர்ச்சனை செய்து மிகவுங் கன 
மான தரரைகளாஇய சாரங்களைப் 

பெய்துவிட்டன. இப்படி. ஒழிவில் 

லாமல் மழை பொழிவதனால் உலக 

மெல்லா மிருள்மூடிப்போக உலகம் 

கீழுமேலும் பக்கவ்களிலும் ஜலமய 

மானதுபோற் மரோன்றிற்று. ௮ப் 

போது பசுக்கள் மகா வேகத்தோ 

டுண்டான கா.ற்௮ுமழையினாலே அலைக் 

கப்பட்டு, இடுப்பு தொடைகளுங் 

கழுத்துஞ் சுருங்கி மாண்டனபோலே 

  

கள் உங்களுக்குச் சகாயமாய் | 

நான் பாரவதூகரம்போ விராரின்.ற | 

பெரிய யானைமே லேறிக்கொண்டு |; மூர்ச்சித்துக் இடந்தன. அ௮௫கேக மாடு 
வாயுவையுக் தண்ணீரையும் விடுற | ae கள் இளங்கன்றுகளை வயிற்றிலணைத் 
வுதவியைச் செய்கிழேன்'' என்று | துக்கொண்டு நடுக்கமுற்றுக் இடச் 

| தன. மற்றும் பலமாடுகள் கன்றுக 
( ளிறக்கக்கண்டு கதறிக்கொண்டு கின் 

ஆக்கியாபித்தான். அதுகேட்டு ௮ந்த 

மேகக்களெல்லாம் இவ் வாய்ப்பாடி.
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றன. இல கன்றுகள் காற்நினுலே | 
உடம்பெல்லா நடுக்கமுறச் சோர் 
வடைநது அற்பத் தொனியாய்க் கூவி 
னதைப் பார்த்தால் கண்ணனை நேரக்க 
எங்களைக் காப்பாற்ற வேண்டுமென்று 
வேண்டிக கொண்டது போலிருந்தது. 

ஓ மயித்திரேயரே! 

கோபிகைகளுவ் கோபாலரு நிறைந்த 

அந்தக் கோகுலமெல்லாம் இப்படி. 

பெருமழையினாலே மிகவுக் துன்பப் 

பட்டு நடுங்குவதைக் கண்டு, சுவாமி 

(இர்திரன் தனக்குப் பூசை நடக்க 

வில்லையென்கிற கோபத்தினாலே இப் 

படிச் செய்தானாகையால் இதை நாம் 
அவசியம் 

G காக்களுங் 

பாதுகாக்க வேண்டும், 

அதற்காகப் பெரிய கற்பாறைகள் 

நிறைந் த இந்தப் பருவதத்தைப் பெயர் 

தீது இந்த இடைச்சேரிக்கு ஒரு 

பெருங் குடையாகப் பிடிக்கக்கட 

என்று ! திருவுள்ளம்பற்றி, 
அந்த மலையைப் பெயர்த்து ஒரே இருக் 

கையினால் விளையாட்டுக் கருவியைத் 

தாங்குவதுபோல் தாங்கு, அந்தக் 

கோபாலரெல்லாரையுல் கூவி, ஈகைத் 

தக்கொண்டே 

வோம்” 

நீங்கள் யாவரும் 

உங்கள் சூழந்தை குட்டிகளோடும் 

பசுக்க ளோடுங்கூட இதனடியில் 
வந்து சேருங்கள், கா.ற்௮ மழைக்குப் 

பயப்படவேண்டாம், ௮தைத் தடுத்து 

விட்டேன், இதனடியில் நல்ல இடங் 

களில் அவரவர் இஷ்டப்படி. சுகமா 
யிருக்கலாம், மலையானது மேலே விழு 

மென்று ௮ஞ்ச வேண்டாம், இதை 

நான் ஒரு சிறு பந்தைப்போல இலே 
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சாய்த் தாங்கிக்கொண் டி.ருக்கிறேன் 
என்னு அருளிச் செய்தார். 

இப்படி. ஸ்ரீ கிருஷ்ணபகவான் ௮௬௬ 

ளிச்செய்யக் கேட்டு, இடையரெல் 

லாம் வண்டிகளில் தங்கள் பொருள் 

களை யெடுத்தப் போட்டுக்கொண்டு, 

மாடுகளையும் ஓட்டிக்கொண்டு அதன் 

கீழ் வந்துவிட்டார்கள். ஸ்ரீகிருஷ் 

ணன், இடையரும் இடைச்சிகளும் 

ஆச்சரியத்தினலுஞ் சந்தோஷத்தினா 
அவ் கண்மலர்ந்து நிச்சலமாயிருக்கப் 

பெற்௮ முன்னுற்ற தன் சரித்திரங் 
களையும் இந்த மகிமையையு மெடுத்துத் 

அுதித்தப் பாடிக் கொண்டிருக்க, 

அந்த மலையை அசைவில்லாமல் தாங் 

கிக்கொண்டிருந்தார். இந்தப்படி. ஏழு 
தினங்கள் ஓயாமல் மழை பெய்ய, 

சுவாமியும் ௮ப்பருவதத்தைக் குடை 

போலெடுத்து ஆயரைக் காத்தருளி 
னார். இதைக் கண்டு தேவேந்திரன் 

தன் முயற்சி விணாயிற்றென்று அந்த 

மேகங்களைத் தானே நிறுத்திவிட்' 

டான். இந்திரன் இப்படி. வீண் பிர 
திக்கனை யுள்ளவனாகி மேகங்களைத் 
தீடுத்துவிடவே ஆகாசமெல்லாம் திர் 
மலமாய்த் திசைகளெல்லாக் தெரிய, 
அவ்வாயர்கள் அம்மலை 

யடியினின்றும் புறப்பட்டுச் சந்தோ 
ஷூத்தோடு பழையபடி. தங்கள் பாடிக் 

குப்போய்ச் சேர்ந்தார்கள். பின்பு 

சுவாமி அவர்களெல்லாம் பார்த்துக் 

யாவரும் 

கொண்டே யிருக்க அந்தப் பர்வதத் 

தை இருந்த விடத்திலேயே வைச் 

தருளினார், 

பதினேறமத்தியாயம் முற்றிற்று; 

த
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பன்னிரண்டாம் அ௮.ததியாமம் 
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கேட்டீரோ மயித்திரேயரே! முன் 

சொன்னபடியே எம்பெருமான் கோ 

OT gon பருவதத்தை யெடுத்துக் 

கோகுலத்தைக் காத்தது கண்டு) 

தேவேந்திரன் வெட்டு சுவாமியைத் 

தண்டம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்” 

என்று அயிராவதத்தின்மே லேறிக் 

கொண்டு கோவர்த்தன Siig 

அக்கு வந்தான். அங்கே சகல லோ 

கங்களையுங் காப்பவனாகிய எம்பெரு 

மான் கோபாலவேடம் பூண்டு கோ 

பால குமாரரோடு கோக்களைக் காத்து 

நிற்பதையும், அந்தச் சுவாமியின் இரு 

முடிக்கு கேர்மேலாகத் தமது சிறகு 

களினாலே வெயிற்படாவண்ணம் கு 

செய்துகொண்டு பிறர் கண்களுக்குத் | 

தெரியாமலிருக்கற பெரிய திருவடி. 

என்கிற கருடனையுங் கண்டு, Be 

ரென்௮ யானையினின்று மிறங்கித 

தேவேந்திரன் ஏகாந்தத்திலே சுவாமி 

யைத் தண்டம் சமர்ப்பித்து, அந்தச் 

சந்தோஷத்தனாலே கண்கள் மலர்ந்து 

நிற்கப் புன்சிரிப்போடு இப்படி. விண் 

ணப்பஞ் செய்யலானான். 

சுவாமீ ஸீ இருஷ்ண பகவானே ! 
அற்புத இவ்விய Ore Bayer oraGor | 
அடியேன் விண்ணப்பத்தைக் கேட் 
டருளவேண்டும், 

அடியேன் வந்தது விரோதபுத்தியால் 

என்று திருவுள்ளம் பற்றவேண்டாம். 

சகலத்துக்கும் ஆதாரபூதனான சர்வே 
௬வர்னே நீ கருபாமயமான வுன் சங் 
கர்ப்பத்தினுலேயே துஷ்ட நிக்கிரக 
சிஷ்டபரிபாலனங்கள் செய்து பூமி 

உன் சந்நிதிக்கு ! 

a 
பாரத்தை நீக்கும்பொருட்டு இக்கே 

யவதரித்தாயென்று அறிவேன். ஆகி 

லும் எனக்குச் செய்யும் யாகத்துக் 

குப் பங்கம் கேரிட்ட தென்பதினாலே 

தெரியாமல் ஒரு கோபத்தை யடைந்து 

மேகங்களை யேவிக் கோகுலத்துக்கு 

மகா சத்தி 

மானான நீ குன்றெடுத்து அதைக் காத் 

தாயே, அற்புதமான அந்தத் திருவிளை 

யரட்டினால் நான் மிகுந்த சந்தோஷத் 

ஏனெனில் அமர 

சாஇப்பதற் 

கவதரித்த வுன்னாலே அந்தப் பிரயோ 

ஜனமெல்லாம் நிறைவேறு மென்று 

நிச்சய மடியேனுக் குண்டாயிற்று 

அதற்குத் திருஷ்டார்தமாக நீ யொரு 

திருக்கையினாலே இப் பெருமலையைத் 

தூக்கக் கண்டேனன்றோ? அடியேன் 
உன் சந்நிதிக்கு வந்த முக்கிெயகாரியங் 

கேட்டருளவேண்டும். கோலோகத்தி 

லிராநின்ற கோக்களெல்லாம் தங்கள் 

நாசம் வரச்செய்தேன். 

தை யடைந்தேன். 

ருடைய காரியத்தைச் 

சந்ததியை நீ ஈன்று காத்ததற்காக 

உனக்கொரு சத்காரஞ் செய்யவேண் 

டுமென்௮ அடியேனுக்கு கியமித்தன. 

' அதனாலே கோக்களின் வாக்இயப்படி. 

உன்னைக் கோக்களுக்கு இந்திரனா 
கப் பட்டாபிஷேகஞ் செய்கிறேன். 
அதைத் இருவுள்ளம் பற்றி யருள 
வேண்டும். அதனாலே நீ கோவிந்த 
னென்கிற திருநாமம் பெறுவாய் ”' 
என்று விண்ணப்பஞ்செய்து, தன் 
வாகனமான அயிராவதத்தின் மேலிரு 
ந்து தீர்த்த கும்பத்தை யெடுத்துக் 

கொண்டுவந்து *% தனக்கு மேலாய் 
  

௪ உப - மேலே, இந்திரன் - மேவேர்திரனுக்கு, மேற்பட்ட இந்திரன் என்பது 

பொ்றாள். கோவிந்தன் முதலான தஇிருமாமங்கள் எம்பெருமாலுக்கு வெவ்வேறான அர்த் 
தங்களால் முன்பே யுண்டாயிருந்தர்லும், இவ்வவதா. சேஷ்டி.தங்களாலும் அவை வர் 
திருச்சின்றன் .என்பது கருத்து, 
வேண்டும். 

மற்றவிடங்களிலு மிப்படியே தெரிர்து கொள்ள
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. சத்தியலோகத்துக்குமே லிருக்கின்ற 
கோலோகத்துக் கோக்களுக்கு இர 
திரனாகையாலே உபேந்திரனென்று 
பட்டாபிஷேகஞ் செய்தான். 

இப்படி. ஸரீ கிருஷ்ணவுக்குப் பட் 
டாபிஷேகஞ் செய்யும்போது ப௬க்க 
ளெல்லாம் தங்கள் மடிகளில் அள 
வின்றிச் சுரந்துபெருனெ பாலினால் 
பூமியை ஈனைத்துவிட்டன. உயபேந்திர 
னென்.றுங் கோவிரச்தனென்றுச் திரு 
நாமங்கள் வழங்கும்படி பட்டாபி 
லேகஞ்செய்து, அமரராஜன் கண் 
ணனைநோரக்கி, மிக வணக்கத் தடனே 
மஅபடி. யொரு விண்ணப்பஞ் செய் 
கருன், ஓ மகானுபாவனான ஸ்ரீ Bar 
ஷண பகவானே | பசுக்களின் வாக்இ 
யத்தைத் திருவுள்ளம் பற்தினப், அடி. 
யேன் மற்றொரு விண்ணப்பஞ் செப் 
கிழேன், அதையுந் திருவுள்ளம் பற்ற 
வேண்டும், ௮தென்னவெனருல், உன 
க்குத் தணையாயிருக்குப் கயிக்கரி 
யத்தி லாசையினாலே என்னுடைய 
அமிசத்தைக்கொண்டு பூமியில் அர்ச் 
சுன னென்பவனை யுண்டாக்கி யிருக் 
இறேன், ௮வனை நீ யெப்போதும் சம் 
ரகஷித்தருளவேண்டும் , ௮வன் பூபார 

நீக்குவதிலே உனக்குச் சகாயமார 

பிருக்கும்படி திருவுள்ளம்பற்தி ௮வ 
னை யுன்னைப்போலவே காத்தருள 
வேண்டும் '” என்று இந்திரன் விண் 
ணப்பஞ் செய்யக்கேட்டு, சுவாமி 
திருவுள்ளமுவந்து இந்இரனை நோக்கி 
* ஓ தேவேர்தரனே]| பாரதகுலத்திலே 

உனனமிசத்தினலே ௮ரச்சுனன் பிறர் 

திருப்பது தெரியும், நான் பூலோகத்தி 

லிருக்குமளவும் அவனைக் காப்பாற்று 

கிறேன், இந்த லோகத்திலே நானெவ் 

வளவு காலமிருப்பேனோ அவ்வளவு 

காலமும் அர்ச்சுனனை ஒருவனுஞ் ஜயி 

க்கமாட்டான், ஓ சுரபதியே! இவ் 

வுலகத்தில் மகா பலசாலியான கம் 

சன், அரிஷ்டன், கேசு, கூவாலயா 

பீடம், நாகன் இவர்கள் முதலான 

௮கேக அசுரர் இருக்கிறார்களன்றோ ? 

அவர்களெல்லாம் ஹதஞ்செய்யப்பட் 

டபின் மகா யுத்தமொன்று நடக்கும், 

அதிலேதான் பூமியின் பாரர் தீருமென் 
றி. ஆகையால் நீ புத்திரனுக்காகத் 

அன்பப்படாதே, உன் ஸ்தானத்திற் 

குப் போ, எனக்கு எதிரில் அர்ச்சுன 

னுகீகுச் சத்துருவென்றொருவன் தலை 

யெடுக்க மாட்டான், பாரத யுத்த 

நடந்தபின் இந்த அர்ச்சுனனுக்காக 

வே யுதிஷ்டிரன் முதலானாரையும் ஆயு 

தத் துன்பமொன்று மில்லாமற் காத் 

துக் குந்திக்குக் கொடுப்பேன்'' என்று 

அ௮ருளிச்செய்யக் கேட்டு வானவர்க் 

சுவாமியை ஆலிங்கனஞ் 

செய்து பணிர்து அயிராவதத்தின்மே 

லேறிக்கொண்டு மறுபடியுர் தன் 

லோகத்துக்குப் போய்ச் சேர்ந்தான். 

பின்பு ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் ஆயரோடும் 

ஆக்களோடுங் கூடித் தன் வரவை 

யெதிர் பார்த்திராரின்ற கோவியரு 

டைய பார்வைகளினாலே பரிகூத்தமா. 

பிருக்கிற வழியால் கோகுலத்துக்கு 
எழுந்தருளினன், 

கரசன் 

பன்னீரண்டாமத்தியாயம் மற்றிற்று, 

ட ராக



பதின்மூன்றாம் அத்தியாமம் 

ராரஸகீ கிரீடை 

இவ்வண்ண மிர்திரன் வந்துபோன 

பின்பு கோபாலரெல்லாம் கண்ணன் 

கோவர்த்தன பருவதத்தை யெடுத் 

த.து கண்டு வெகு ஆச்சரியமுடைய 

வர்களாய் அவர் திறத்தில் மிகுந்த 

அன்பு கூர்ந்து; அவரை நேரக்கி 

: அப்பா இருஷ்ணா! நீ இப்போது 

நேரிட்ட பெருமழையினின்று மெங் 

களையும் எங்கள் பசுக்களையுவ் இரி 

யைத் தாக்கிக் கொடைபோரற்் பிடித் 

அக் காத்தாயே? இப்படிப்பட்ட வுன் 

காரியங்கள் மகா அற்புதமா யிருக் 

இன்றன. உன்பிறப்போ இழிவான 

இடைக்குலமா யிருக்கின்றது. தண் 

ணீரிற் காளியனை யடக்கினதும், 
பனங்காட்டில் தேநுகனைச் சங்கரித் 

ததும், கோவர்த்தனத்தை யெடுத்தது 

மாய வுன்னுடைய பாலிய விளை 

யாட்டுகளைக் காண எங்களுடைய 

இருதயங்க ளெல்லாம் சந்தேகமுற் 

நிருக்கன்றன. ஓ மகா பராக்கிரம 

முள்ளவனே | சத்தியம் சத்தியம், | 

ஸ்ரீ ஹரியின் திருவடிகளின்மேலாணை, 

நீ மனுஷ்யனல்லை, ஓ கிருஷ்ண! பெண் 

டுகள் சிறுவர் முதலாக இவ்வாப்ப் 

பாடியி லிராரின்ற யாவர்க்கும் உன் 

னிடத்தில் மிகுந்த ௮ன்பிருப்பதும் 

- சகல தேவதைகள்கூடிச் செய்தாலும் 

இயலாத வுன்காரியங்களும் பாலியத்தி 
லேயே இப்படி. மகா வீரிய முண்டா 

யிருப்பதும், இழிவான எங்களிற் பிற 
ப்பும் போசிக்குமளவில் எங்களுக்குச் 
சந்தேகத்திற்கு எதுவா யிருக்கின் 
றன. நீ தேவனோ 3 தான்வனோ 3? 

யக்ஷனோ 3 கந்திருவனோ 2? யாரோ 
தெரியவில்லை, யாராயிருந்தாலும் சாம் ! 
விசாரிப்பதிற் பயனென்ன எங்க 

a 

ர் 
) 

) 

ளுக்கு உறவின்முறையானா ரகக் 

Gu, உனக்குத் தண்ட மிடுகிரோம் ” 

என்னு கோபாலர் சொல்லியதைக் 

கேட்டுக் கண்ணன் சிறிதுபொழுது 

சும்மாவிருந்து, கொஞ்சம் சிநேக 

கோப முள்ளவராய் அருளிச் செய்த 

தாவது, (ஐ கோபாலரே | என் சம் 
பந்தத்தினலே உங்களுக்கு வெட்க 
முண்டாகரமலிருந்தால், சான் கொண் 

டாடும்படியானவனென்று தோன்றி 

யிருந்தால், உங்களுக்கு இந்த விசா 

ரணை யேதுக்கு 2 என்னிடத்தில் உங்க 
ளுக்கு அன்பிருந்தால், 

ளுக்குக் கொண்டாடத் தக்கவஞாயிருக் 

தால், நீங்கள் என்னை உறவுக்கேற்ற 

படி. நினைத்திருங்கள்) நான் தேவனு 

மல்லேன், கந்திருவனு மல்லேன், 
இயக்கனு மல்லேன், தானவனு மல் 

லேன், நான் உங்களுக்குப் பந்துவா 

நான் உங்க 

கப் பிறந்தவனேயல்லது வேறன்று; 

ஆதலால் நீங்கள் வேறுவிதமாப்ச் இந் 

இக்கவேண்டாம்'' என்றிப்படி, கண் 

ணன் அருளிச்செய்ததைக் கேட்டு 

gar சிகேக கோப முள்ளவரா யிருக் 

। கிறுரென்பதையுமறிந்து ஆயரெல்லாம் 

} 
| 

| 
| 

ஒன்றும் பேசாமல் வனத்துக்குப் 

போனார்கள், 

பின்பு கண்ணன் அந்தக் கூதிர்ப் 
பருவத்திலே வானம் நிர்மலமா யிருப் 

பதையும், பால் பெய்ததுபோல் நிலவு 

காய்வதையும் இசையெல்லாங் கம 
மூம்படி. மலர்ர்த ௮ல்லித் தடாகத்தை 

யும், வண்டுகள் பாடப்பெற்று மனோ 

கரமா யிருக்கின்ற வன்வரிசையையுங் 

கடாக்ஷித்து, முன் தான் வரமளித்தபடி. 

கோவியரோடு சேர்ர்து இரீடிப்பதழ்
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குத் திருவுள்ளம் பற்றித் தமையனின் | டான மகா அக்கத்தினாலே பாவவ் 

OS தானொன்றியாக வனத்திற் | களும் மாளப் பெற்றவளாய்ப் பரப் 

போய், பெண்கள் மனதை யிமுக்கத் | பிரம சொருபியாய் ஜகத்காரணமான 
தக்கதும், இன்னபடி. யென்று சொல் |! அவனையே இந்தித்துக்கொண்டு மூச் 
லக்கூடாம லினியதுமான தொனி ! ௪டம்இ முத்தியைப் பெற்றாள். இப் 
யுள்ளதாய்த் தாரமு மந்தரமுமான படியாக மெய்மறக்து தன்னைச்சேரந்த 
ஓசை வேற்றுமைகளின் முறைப்பா | 

டுடையதாய் விளங்கும்படி. வேணு } ஸ்ரீ ராஜகோபாலன் ராஸக்இரீடை 

கானஞ் செய்தருளினான். இவ்வா | யென்ற உச்சவத்திலே குதூகல 
முன அ௮ந்த வேணுராரதத்தைக் கேட்டு மூடையவனாய் அதற் கேற்றதாய்ச் 
ஆய்ச்சகளெல்லாம் பரவசராகி மாளி | ச௪ரத்கால நிலவுபொருந்தி விளக்கக் 
கைகளைத் துறந்து பரபரப்புடனே மது கொண்டிருந்த இரவைக் திருவுள்ள 
சூதன னிருக்குமிடம் வந்து சோர முககஈதருளினான். 

தார்கள், அவர்களுள் ஒருத்தி சுவாமி 

யின் சூழலிசையை யுற்றுக்கேட்டு ் ் 

அவனையே நினைத்துக்கொண் டிருந் தருளி 4 மத்றோரிடத்தி லெழுக்தரு 
தாள், பின்னுமொருத்தி அருகில் ளினபோது, ௮ந்தக் கோபகன்னிய 

வந்து **இருஷ்ண இருஷ்ண” என்று 

அழைத்துப் பின்னொன்றும் பேசமாட் 

டாமல் நாணப்பட்டு நின்றாள்... இன் 

னுமொருத்தி அவரிடத்தில் அன்பின் 

மிகுதியாலே ஒன்று தெரியாதவளா 

கிப் பக்கத்திற் போய் நின்றாள், வே 

ரொரு பெண் தன் மாளிகையினின் ஒருத்தி ஓ தோழிமார்களே ! கே 
௮ம் வெளியில் வந்து ௮ங்கே தன் | ளுங்கள், சான்தான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன்; 

மாமனாரைப் பார்த்து அஞ்சு, கண் | ஆதலால் நான் லலிதமாய் நடக்்இ 

ணன் சந்நிதிக்குப் போகக் கூடாமை | றேன் பாருங்கள்'? என்றாள், மற் 

யாலே கண்களை மூடிக்கொண்டு தன் ரஜொருத்தி *நீயல்லடி. . இருஷ்ணன்; 

மயமாய் அந்தக் கோவிரந்தனைத் தியா | கானே இருஷ்ணன், என்னுடைய 

கோபகன்னிகைகளால் சூழப்பட்டு 

இப்படி. சுவாமி ராஸக்கரீடை செய் 

ரெல்லாம் கூட்டமாய்க் கூடிக்கொ 

ண்டு கண்ணனுடைய இிருவிளையாட் 

டிலேயே மனம் பற்றினவர்களாய், 

அந்தப் பிருர்தாவனத்தினடுவில் திரி 

ந்துகொண்டு ஒருவரோ டொருவர் 

சொன்னதாவது: 

னஞ்செய்து கொண்டிருந்தாள். வே | பாட௨லைக்கேள்” என்றாள். வேறொரு 

மொருத்தி * ௮அவனிடத்திலே த்தம் | த்தி “அடா துஷ்டனான காளியநாக 

பற்றியிருப்ப கனு லுண்டான ஆனர் ; னே! ஓடாதே, கில், கான் கிருஷ்ணன், 

தத்தினாலே புண்ணியங்களும் அவனை | இதோ உன்னைப் பிடிக்கிறேன் பார்” 
யடையாமற் போனதைப்பற்றி யுண் ! என்று தோளைத் தட்டித் தன்கையை 
  

உ மனம் உள்ளடங்க அதைவிட்டுப் பிரியாத பி.ராணனு முள்ளடங்கெதனால் மூச் 

சடகம்இற்று. மு.த்திபெறுபவர்களுக்கு இருவினையு நீங்கவேண்டும். ஆனந்தமும் ஆர்த்தி 

யும் ௮னுபவிச்சப்பட்டதனால் முறையே தம்மினமான புண்ணிய பாவங்களைப் 

போக்க. 

* பிரிதல் இன்ப மதிகமாவதற்குச் கா.ரணமாதலால், அவர்களுக்கு இன்ப மிகும் 

பொருட்டுப் பிரிர்சானென அறிக. இதனைக் குறளில் ஊடலுவகை யென்னு மதி 

க்ரரத்திற் சாண்க்.



928 ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணம் [ஐந்தா 

யே சர்ப்பத்தைப்போற் பிடித்து நின் | கருள், ஏனெனில் இதோ பக்கத்தில் 

ருள். இன்னு மொருத்தி *! ஓ ஆயர் | அவளுடைய அடிச்சுவடுகள் நெருங் 

களே! நீங்கள் மழைக்கு ௮ஞ்ச | கனவைகளுஞ் சிறியவைகளுமாகக் 

வேண்டாம், சஞ்சலமற் நிருங்கள், | காணப்படுகின்றன, இங்கே கண் 

இதோ இந்தக் வேர்த்கத் க | ணன் ஞுர்இப் பூப்பறித் இருக்கிறான், 

யெடுத்துக் குடையாய் பிடிக்கிறேன்" | அதனாலேதான் ௮ந்த மகானுபாவனு 

என்றாள். மற்று மொருத்தி ஓ । டைய இருவடிகளி ஸுனிமாத்திரமே 

இடைப்பிள்ளைகளே ! தேநுகனை கான் | பூமியிற் பட்டிருக்கின்றன; இதோ 

சங்கரித்தப் போட்டேன், இனி நீங்க பாருங்கள், இங்கே கண்ணன் உட் 

ளிப்பனங்காட்டில் வேண்டியவாறு | கார்ந்து அந்தப் பூக்களாலே ஒருத் 

சஞ்சரியுவ்கள்'” என்றாள். வேறொரு |! தியை ௮லவங்கரித்திருக்கிறான்; ௮வ . 

பெண் கண்ணனைப்போல் நின்று | ளோ பூர்வசன்மத்திலே சர்வ சரீ 

கொண்டு பசுக்களைக் கூப்பிட்டாள். ரகனுனை ஸ்ரீம் நாராயணனை நன் 

ருய் ஆராஇித்திருக்கிறுள், ஓ கோ 

* இப்படி, யந்த இடைச்சிகள் | பிகைகளே! இங்கே பாருங்கள், 

கண்ணனுடைய பலவகைப்பட்ட இரு | ௮ந்தக் கோபால சூடாமணியான 

  

விளையாட்டுகளைச் செய்துகொண்டு | வன் தான் பூப்புனைந்து மேன்மைப் 

மெய்மறந்த தன்மையராய்ப் பிருந்தா | படுத்தின அவளைவிட்டு இவ்வழியில் 

வனத்திலே திரிர்துகொண்டிருக்கை | எழுந்தருளி யிருக்கின்றான், இங்கே 

யில், ஒரு பெண் தரையைப் பார்த்து | ஒருத்தியின் அடிச்சுவடுகள் நுனி 
௮ங்கத்திற் புளகமுண்டாகவும் கண் | யழுந்தியவைகளாகக் காணப்படுகின் 

கள் மலர்ந்து நிற்கவும் பக்கத்தி லிருப் | றன; ஆதலின் அவள் முக்தச்சென்ற 

பவர்களை கோக்கி ஓ தோழிமார் 

களே! பாருங்கள், இங்கே துவசம் 

வச்சிரம் கமலம் அங்குசம் முதலான 

  
அந்தப் புண்ணியனைச் சேரும்பொ 

ருட்டு நிதம்ப பாரத்தினால் வருந்திச் 

சீக்கிரமாய் நடந்திருக்கிறாள், ஓ பாங்க 

. இரேகைகளையுடைய கண்ணன் றிரு | களே! ஒருத்தி ௮வன் கைமேற் கை 

வைத்துக்கொண்டு கூட நடந்திருக் 
இருள். அதனாலேதான் இங்கே அடி. 

வைப்புகள் நீண்டிராமற் இறிது 

வடி.த் தாமரைகளின் சவடுக ஸிருக் 

இன்றன, இவ்வடி வைப்புகளைப் 

பார்க்க அ௮வன் விளையாட்டோடு 

வினேதமாய் நடந்திருக்கிறு னென்று 

தோன்றுகின்றது. இன்னும் பாருவ் 

கள், மகா புண்ணியம் செய்த எவ 

| 

| 

| 

நெருங்கி அசுவாதீனமாய்க் காணப் 

। படுகின்றன, இங்கு பாருங்கள், ௮க்த 

| வஞ்சகன் ௮வஞ்டைய கையைப் 

ளோ ஒருத்தி அவனோடுகூடச் சேர் | பரிசித்தது மாத்திரமேயன்றி வேறு 

ந்.து மதத்தினால் மெல்லச் சென்றிருக் | பரிசொன்ன௮அஞ் செய்யாமையாலே 
  

* அன்புமிகுரக்து ப.ரவசப்படும்போது அனுபவிக்கப்படும் பொருளின் பாவனை 

௮னுபவிக்கிறவனுச்கு உண்டாகின்றது. அல்லத விரகத்தில் தரிப்பதற்காக ஏற்றுக் 

கொள்ளப்படுகன்றது. இவ்வனுபவத்தைத்தான் ஆழ்வார் அஞ்சாம்பத்து ஆருர்திரு 

வாய்மொழியில் *“கடல்ஞானஞ்செய்சேனும் யானே யென்னும்” இத்தியாதியால் தாய் 

கூற்றில் அருளிச்செய்தார். இது யோகநிஷ்டையி விருச்குமவர்களுச் குண்டாக அவர் 

கள் தாமே ஈசுவரனென்றும் அவன் விபூதிசளெல்லாம் தம் விபூதியென்றும் சொல் 

லும்பட்யர்கின் ற.த.



மம்சம்] 

அவள் அவமானப்பட்டு ஆசையற்றுத் 
திரும்பி விட்டதாக அடிச்சுவடுகள் 
தோன்றுகின்றன; இங்கே கண்ண 
ணுடைய அடி வைப்புகள் மிக விரை 
வரய் வைக்கப்பட்டன போலும், 
இதனாலே அ௮வன் இங்கொருத்தியை 
கோக்க, நீ யிங்கேயே யிரு கான் இக் 
கரம் போய் நாமிருவருங் கூடுவதற் 
கேற்ற இடம் பார்த்துக்கொண்டு உன் 
னிடம் வந்து சேருகிழேனென்று 
உரைத்துப் போனதாகத் தோன்று 
கின்றது, ஓ பாங்இமாரே | இதற்கு 
மேலே ௮வனுடைய SHA Farag 

காணப்படவில்லை, ௮வன் எங்கேயோ 
மற்றோர் புகக்கூடாத விடத்திற் சென் 
இருக்கிறான், ஆதலால் இரும்புங்கள், 
இங்கே நாம் போவது கடினம், இவ் 
விடம் நிலவும் புகக்கூடாததா யிருக் 

Gong” carp சொல்லக் கேட்டு 
அவ்விடைச் இறுமிகள் யாவரும் கண் 

ணனைக் காண்பதரிதென்று மனமழுங் 
கனவர்களாய் மீண்டும் யமுனை யாற் 
றங்கரைக்கு வந்து உட்கார்க்து அவன் 
சரித்திரங்களைப் பாடிக் கொண்டிருக் 
தார்கள்; 

இப்படி யிருக்கையில் தாமரை மலர் 

போல் மலர்ச்து விளங்காநின்ற திரு 

மூக மண்டலத்தோடு சகல லோக 

ரசர்ஷகனாயுர் இவ்விய சரித்திர முடைய 
வழாய மிருக்கிற கண்ணன் எழுந்தரு 

ளக்கண்டு, அக்கோவியா் மிகவுங் 

களிப்படைந்தார்கள். அவர்களுள் 

ஒருத்தி “Baap! இருஷ்ண! 

கிருஷ்ண” என்று மாத்திரஞ் சொல்லி 

மற்றொன்ன௮ஞ் சொல்லாமற் சும்மா 

விருந்துவிட்டாள். மற்றொருத்தி புரு 

வங்கள் நெறிக்கப் பார்த்துக் கண்க 

ளாகிய வண்டுகளினாுலே ௮க்கண்ண 

ராஸக்கிரீடை 

| 
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னுடைய முகாரவிந்தத்தைப் பரனஞ் 

செய்தாள். வேரொருத்தி ௮வனைக் 

கண்டு கண்களை மூடிக்கொண்டு ௮வ 

னுடைய அந்தத் திவ்விய சூபத்தையே 

தியானித்து யோகநிஷ்டை யுடைய 

வள்போ லிருந்தாள், இப்படியாகத் 

தன்னைக் காதலித்துப் பலவகைச் சேஷ் 

டைகளோடுஞ் சூழ்ந்த ௮ர்தப் பெண் 

களுள் சிலரைப் பிரியமான வசனங்க 

ளாலேயும் சிலரைப் புருவ நெறிப் 

புள்ள கோக்கங்களினாலேயும் சிலரைக் 

கை தீண்டுவதி னாலேயும் 

சமாதானப்படுத்தி யருளினான். பின்பு 

கலக்கமின்றித் தெளிவான மனமு 

டைய ௮ப்பெண்களோடு * ராஸக்இரீ 

டைச் செய்யவாரம்பித்தான். ஆனால் 

கண்ணன் 

அக்கன்னியர் யாவரும் கண்ணனிடத் 

திலேயே நிற்க மனமுள்ளவராய் 

அவன் பக்கத்தை விடாமலிருந்ததனால் 

வட்டமாக ராஸமண்டல கோஷ்டியும் 

ஏற்படவில்லை ஆனதனால் சுவாமி 

ஒவ்வொருத்தியையுவ் கைப்பிடித்து' 

அந்தச் சுகத்தினாலே பரவசையாய்க் 

கண்களை மூடிக்கொண்டிருக்கு மவ 

ளவள் கையை மற்ழொருத்தியின் கை 

யோடு கூட்டி, வட்டமா யவர்களை 

நிறுத்தி யருளினை, அவர்களோ 

ஆனக்த பரவசத்தினல் கண்ணனு 

டைய கையைப் பிடித்திருப்பதாய் 

நினைத்தார்களே யல்லது மற்றொருத்தி 

கையைப் பிடித்திருப்பதாய் நினைக்க 

வில்லை. கண்ணனோ தான் விரைவாய்ப் 
பாயும் லாகவ சமத்காரத்தினாலே யாவ 

ருக்கும் பக்கத்திலிருந்தகவன் போலவே 

காணப்பட்டான். பின்பு சரத்கால 

வர்ணனை யுள்ள பாட்டும், அதற்குத் 

தாளமாகக் கைவகைகளின் குலுக்கு 

முள்ளதாய் 

விளங்கிற்று. 
ராசகீகரீடை யானது 
ஆனாலும் கண்ணன் 

  

* அநேக மாட்டியப்பெண்கள் வட்டமாய்றின்று, சத் திரமான தாள லயைகளோடு 

உட மெதுவாகவும் உர்நதமாகவுஞ் செய்யுங்கூச்து) ராஸ்மென்று சொல்லப்படும். 
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மாத்திரந்தான் சரத்காலத்துச்சர் திரனை 

யும் ௮ர்நிலாவையும் ஆம்பல் மலாசது 

விளங்கும் தடாகங்களையும் பற்றிப் 

பாடி.யருளினான். கோபிகைகளோ, 

கண்ணன் இருசாம மொன்றையே 

பாடினார்கள், இப்படியாகப் பாடிச் 

சகு.ற்றிவருகையில், அவ்வருத்தத்தினா 

லொருத்தி கங்கணங்க ளொலிக்கப் 

பெற்ற கொடிபோன்ற தன் கையை 

௮வன் தோண்மே னிஅத்தினாள். மற் 

மொருத்தி பாடலைப் புகழ்கின்ற வியா 

ஜத்தினால் யானைத் தும்பிக்கைபோல் 

விளங்கரநின்ற இருத்தோளுள்ள கண் 

ணனைக் கட்டிக்கொண்டு முத்தமிட் 

டாள். இன்னுமொருத்தி கண்ணன் 

கபோலத்தோடு தன்கபோலஞ் சேர்த் 

அத் தனக்குண்டாகிய புளகமென் 

னும் பயிர்க்குத் 

மேகங்கள்போலே வியர்வை யடைக் 

இருக்கின்ற அவன் திருத்தோள்களைக் 

கட்டிக்கொண்டாள். இப்படி, அவ 

ரவர் ஆனந்த மனுபவித்துச் கொண்டு 

தண்ணீர் பெய்யு 

உரத்த நாதத்தினாலே கண்ணன் செய்த 

ராஸகானத்திற்கு அநுகதமாக நன்று 

யிருக்கிறது இருஷ்ணா। சன்றாயிருக் 
கிறது இருஷ்ணா!” என்று இரட் 

டி.த்த சாதத்தோடு பாடினவர்களாய், 

அவன் போகையிழ் கூடப் போவதும் 

திரும்புகையில் எதிரமுகமாய்த் இரும் 

புவதுமாய் அவனைப் பிரியாமலே யிருக் 

இவ்விதமாய்த் தன்னைப் 

பிரிக்தால் ஒரு க்ஷணம் ஒரு கோடி 

வருஷம்போலே தோன்றும்படி, அச் 

தப் பெண்களுக்கு ஆனந்தத்தை 

வளர்த்துக்கொண்டு ஸ்ரீ கிருஷ்ண பக 

வான் ராஸக்கிரீடை செய்தருளினான். 

அப்பெண்கள் தங்களுடைய புருஷர் 

களாலும் தாய் தந்தையாகளாலும் 

தார்கள், 

  

ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணம் 

உடன்பிறந்தாராலும் தீடுக்கப்பட்டா 

லும் அவர்களை லகஷியஞ் செய்யாமல் 

இரவுகளிலே கண்ணனிடஞ் சேர்ந்து . 

மிக்க ௮ன்போடு ரமித்துக்கொண்டி, 

ருந்தார்கள். ௮ந்த ஸ்ரீ மதசூதனலும் 

மனுஷ்யாவதாரத்திற் கேற்றபடி. ௮வ் 

விளமைக்குரிய சாபலியத்தைப் பெரு 

மைப்படுத்தக்கொண்டு இரவுதோறும் 

௮க்கோப கன்னிகளை ரமித்துவந்தான். 

ஓ முனிவரே ! தருமத்தை ஸ்தாபிக்க 

அவதரித்த எம்பெருமான் தரும விரோ 

தமான காரியஞ் செய்வது ஒக்குமோ? 

௮க்கன்னிகளுக்கும் இதனாலே பாதக 

முண்டாகாதோ ? என்று கேட்பீரா 
இற் சொல்லுகிறேன் கேளும். 2a) 

வெம்பெருமான் தன்னைச் சேர்ந்தவர் 

களுடைய சகல பாபங்களையும் போக் 

கடி.க்கூம்படியான பரிசுத்தமுடைய 

வனாகையாலேயும், அக் கன்னியர் 

வேதாந்த நிர்ணயத்தினபடி. அன்பு 

செலுத்தவேண்டு மிடத்திலேயே அன் 

our செலுத்தினாக ளாகையாலே 

யும், அவர்களுக்குச் சகலபாப நிவர்தீ 

இியேயல்லது பாப முண்டாவதில்லை, 

எம்பெருமானுகீகோ ஜீவாத்துமாக்க 

ளுக்கு உண்டாவதுபோலே பாபபர்த 

முண்டாகாது. ஏனெனில் பிருதிவி 

அப்பு தேய வாயு ஆகாச மென்கிற. 
பஞ்சபூதங்கள் எப்படி. எல்லாப் பிரா 

ணிகளிலும் வியாபித்திருக்குமோ ௮ப் 

படியே சுவாமி ௮ந்தப் பெண்களி 

௮ம் அவர்களுடைய பர்த்தாக்களி 

லம் மற்றுமுள்ள ஆத்துமகோடி.களி 

௮ம் வியரபித்திருக்கும் பரமாத்துமா 

வாகையாலே அவனுக்குப் புதிதாய் 

ஒரு சம்பந்தம் வந்ததில்லை யென் 

. துதியும். 
பதின்ழன்றமத்தியாயம் மற்றிற்று. 

அ



பதினாலாம் ௮ த்தியாயம் 

அரிஷ்டாசுரவதம் 
he 

கேளும் மயித்திரேயரே | ஒருகால் | ரும் இடைச்சிகளும் மிகவும் பய 

௬வாமி சரயங்காலமான வுடனே | மடைந்து, நடுங்கிக் (6 இருஷ்ணா | 

ரரஸக்கரீடைக்கு எத்தனமா யிருக்கு | இருஷ்ணா | என்று கதறிக்கொண்டு, 

மளவில், அரிஷ்ட னென்னு மொரு | 
௮௬ரன் எருதின் வேடம் பூண்டவ | கள், அப்போது ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் 

equ அவ்விடச்சேரியைப் பயப்படு | கையைத் தட்டிச் சிங்கராதஞ் செய் 

ஸ்ரீ கிருஷ்ணனைச் சரணமடைகதார 

தீதி, உல்லோல கல்லோலஞ் செய்து SHON, அதுகேட்டு அந்த விருஷபா ச 
கொண்டு வந்தான், அவன் நீருண்ட | சரன் சுவாமியின் திருவுதரத்தின்மேற் 

மேகம் போலே கறுத்த நிறமும், கூர் | கண்வைத்துக் கொம்புகளை நீட்டிக் 

மையான கொம்புகளும், சூரியன் கொண்டு பாய்ந்து வந்தான், அப்படி. . 
போலே வந்து பளபளப்பான கண் யாக வருகின்ற அந்தத் துராத்துமா 

களம், திண்மையான கழுத்துப் பிடி. | வைப் பார்த்துக் கண்ணன் இஞ்சித் 

யும், உயர்ந்த நுசப்பும் வளர்ச்சியும், 

௮ண்டக்கூடாத பராக்கரமமு முடை 

யவனாய்க் குளப்படிகளினாலே பூமி 

யைப் பிளக்கிறவன்போலே இடித் 

துக்கொண்டும், சாக்கினால் உதடுகளை 

யடி.க்கடி. ஈக்கிக்கொண்டும், வெகு 

பரபரப்பாய் வாலைத் தூக்கி யுதறிக் 

கொண்டும், சாண மூத்திரங்களினாலே 

பின்புறமுதலான அவயவங்கள் பூசப் 

பட்டு, பசுக்சளுக்கெல்லாம் நடுக்க 

முண்டாக்கத் தக்கவை, 2994 

மாய்த் தொங்குகின்ற ௮லைதாடியுட 

னே மரங்களில் முட்டின அடையா 
எங்கள் முகத்திற் ரோன்ற, மாடுகளை 

யெல்லா முட்டிக் கருக்களை விழச் 

செய்துகொண்டு, வெகு மதோன்மத் 

தனாப் வந்தான். ௮வன் இப்படியே | 

விருஷப ரூபத்தோடு fe 

தாலும் விலகாமல் இருந்த விடத்தி 

லேயே சத்துருவினிடத்தில் ௮லகதி 

யத்தைக் குறிப்பிக்கும் விளையாட்டோ 

டெழுர்தருளி யிருந்தார். பின்பு ௮வன் 

அருகில்: வரப்பார்த்து யானையை 

முதலை பிடிப்பதுபோலே அவனைக் 

கொம்புகளிற் பிடித்து அசையவொட் . 
டாமற் செய்து, தன் முழங்காலினால் 

அவன் வயிற்றி லோரிடி. யிடித்து, 

அவனுடைய கொழுப்பையுக் கருவத் 

தையுமடக்கி), அழுக்கான வஸ்திரத் 

தைக் கசக்குவதுபோல் அவன் கழுத் 

தைப் பிடித்துக் கசக்கி, அவனுடைய 

கொம்புகளி லொன்றைப் பிடுங்க), : 

அதனாலேயே அவனை படித்தார். இப் 

படி.ச் செய்யவே ௮வ்வசுரன் உதிரங் : 

கக்இக்கொண்டு கீழேவிழுந்து இறர் 

தான், அதைக்கண்டு, முன்பு ஜம்பா 

௬ரனை வதை செய்தபோது தேவேந்த 

ரனைத் தேவதைகள் துதித்ததுபோல்க் ' 

கண்ணனைக் கோபாலரெல்லாரச் 584 

சென்று அங்கு தவஞ்செய்யு முனிவர் 
களையெல்லாங் கொன்றுகொண்டிருக் 

இறவன், இவ்வாறு பயங்கரமான 
கண்களோடு .துள்ளிவருற sd 

வசர விருஷபத்தைக்கண்டு, இடைய | தார்கள்; 

பதினுலாமத்தியாயும் முற்றிற்று,



பதினைந்தாம் அ.த்தியாமம் 

கம்சன் அக்குரூரருக்குக கட்டளையிடுதல் 
  i ட்டன 

இவ்விதமாய் ௮ரிஷ்ட னென்கற 

விருஷபாசுரனும், இதற்குமுன் சொல் 

லியபடி. தேநுகனும் பிரலம்பனுஞ் சங் 

கரிக்கப்பட்டும், கோவாத்தனா சலம் 

தூக்கப்பட்டும், காளியநகாகன் தண் 

டி.க்கப்பட்டும், மிகவும் பெரிய மரங்க 

ளிரண்டுர் தள்ளப்பட்டும் பூதனை 

கொல்லப்பட்டும், சகடு திரும்பி வீழ் 

தீதப்பட்டு மிருக்குமளவில் நாரதமுனி 

வர் கம்சுனிடத்துக்கு வரது, தேவகி 

யின் குழந்தையை யசோதையினிடத் 

தில் வீட்டு, ௮வள் சூழந்தையை 

இங்கு கொண்டுவந்து விட்டது முத 

லான விருத்தாந்தங்களை ஆதியோடச் 

தமாக முறையாய்ச் சொன்னார். இப் 

படி. திவ்விய ஞானமுள்ள காரதமுனி 

வார் சொன்னதைக் கேட்டுக் கம்சன் 

வசுதேவாமேல் #94 

கொண்டு, சபையிலே அவரையும் 
மற்றுமுள்ள யாதவரையு நிந்தித்து, 

இப்போது இளமைப் பருவத்தோ 

டி. ருக்கின்ற ராமகருஷ்ணர்கள் பலப் 

படுவதற்கு முன்னமே அவர்களைச் சங் 

கரிக்கு மெத்தனஞ் செய்யவேண்டும். 

கோபங் 

அப்படி செய்யாமல் அவர்கள் யவ் 

வனவயது பெஅமட்டுஞ் சும்மா விருந் 

தோமாகில் ௮வர்கள் மிகவும் அசரத் 

திய ராய்விடுவார்கள். ஆதலால் ௮வர் 
களை நஈம்மிடத்திருக்கற முஷ்டிகன், 

FT SON Test LOMO T & Gon & 

கொண்டு மல்லயுத்தஞ் செய்வித்துக் 

கொல்லுவோம். அதற்காக சாம் வைத் 
திருக்கும் வில்லின் _ திருவிழாவைச் 
சாக்கிட்டு அவர்களை யிங்கே யழைப் 
பிப்போம், 

என்ற 

கள் விரைவில் நாசமாகு முபாயத்தை 
நாம் தேடவேண்டும், அவர்கள் இவ் 

எப்படியரஇலும் அவர் | 
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A §858G அழைத்துக் கொண்டு 
வரச் ௬வபல்க கசூமாரனான அக்குளூர 

னைக் கோகுலத்திற்கு அனுப்பவேண் 

டும். அல்லது பிருந்தாவனத்திற் ௪ஞ் 

சரித்துக்கொண்டி ருக்கிற கேசியென் 

பவனுக்கே சட்டளையிட்டோமாகில் 

அவன் அக்கே தானே அவர்களைச் 

சங்கரித்து விடுவான். அவர்களிங்கே 

வந்தபோதிலும் என்னுடைய குவ 

லயாபீடமென்கிற யானை வசுதேவன் 

பிள்ளைக 

ளிருவரையுஞ் சந்தேகமின்றி நாசஞ் 

செய்து விடும்'' என்று இந்தஇித்து 

அந்தத் துராத்துமாவர்ன கம்சன் ஸ்ரீ 

ராம ஜநார்த்தனர்களைக் கொல்வதற்கு 

அழைத்து வரும்படி அக்குரூரரை 

கோக்கிச் சொல்லுகின்றான். 

மக்களான அவ்விடைப் 

ஐ தானபதியே | என் சந்தோஷத் 

திற்காக என் வார்த்தையை நீர் தடை 

யின்றிச் செய்யவேண்டும், அதாவது 

நீர் தேரின்மே லேறிக்கொண்டு நந்த 

னுடைய கோகுலத்திற்குப் போய் 

அங்கே என் விசைத்திற்காக விஷ்ணு 

வின் அமிசத்தினாலே பிறந்த வசுதே 

வன மக்களிருவர் துஷ்டர் வளருஒருர் 

களன்றோ, அவர்களை வருகிற சதுரத் 
த௲ியன்றைக்கு இங்கே ஈடக்கப்போ 

இற தனுர்பாக மகோச்சவத்தில் மல்ல 

யுத்தத்திற்கு வரும்படி. நீர் அழைத்துக் 
கொண்டு வரவேண்டும், கைச்சண் 
டையில் மிக வல்லவர்களாய் என்னி 

டத்தி லிராரின்ற சாணூரமுஷ்டிகர்க 

ளோடுகூட அவர் சண்டையிடுவதை 

யாவரும் இங்கே வேடிக்கையாப்ப் 

பார்க்கட்டும், ௮ல்லஅ என்னுடைய 

குவலயாபீடமென்இற யானை மாவத்த
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னால் தூண்டப்பட்டு அந்தப் பாவி றேன், இதற்காக அக்குரூரரே| நீர் 
களான வ௬தேவன் கிறுவர்களைக் | ஆப்ப்பாடிக்குப் போய்வரவேண்டும், 

கொன்றுவிடும். இப்படியாக அவ் | மேலும் அங்இருக்கு மிடையா களுக்கு 

விருவரையும் வதித்தபின்பு துர்மதிக ) எருமை நெய் தயிர் பால்களை விசேஷ 

ளான வ௬தேவனையும் ஈந்தகோபனை ; மாய் ஈம்மிடத்திற்குக் கொண்டுவரும் 

yo Naas துர்ப்புத்தியான என் தகப் 

பன் உக்கிரசேனனையுவ் கொன்றுவிடு 

வேன். பின்னர் என்னைக் கொல்ல 

நினைத்திருக்கின்ற இடையருடைய | அக்குரூரர் **நரளைக்குக் கண்ணனைச் 
மாடுகளையும் பொருள்களையும் பறித் ் 

துக்கொண்டு பிறகு உம்மைத் தவிர 

மற்ற பாதவர்களைக் கொல்லவும் எத் 

தனிக்கிழேன். இப்படி. யெல்லாஞ் 

செய்து இவ்விராச்சியத்தை யாதவப் திவ்வியமான ரதத்தின்மே லேறிக் 

பூண்டில்லாததும் சத்துருக்களில்லா கொண்டு மதுராபுரியினின்றும் புறப் 

தீதுமாக்கிச் சந்தோஷமா யாளுஒ | பட்டார். 

படி. கட்டளையிட்டு வாரும்'' என்றிப் 

படி. கஞ்சன் சொன்ன வார்த்தை 

யைக் கேட்டு மகா பாகவதரான அந்த 

சேவிப்போமன்றோ'” என்னு மிகவுவங் 

களிப்படைச்து, அப்படியே செய்கி ' 

ேனென்று கஞ்சனுக்குச் சொல்லித் 

பதினைந்தாமத்தியாயம் மறீறிற்று, 

“னு 

பதினரம் அ.த்தியாமம் 
கேசி வ தம் 

சரித்துக்கொண்டிருக்த கேசியென்னு 

WEI கஞ்சனுடைய தூதனாலே 

ஏவப்பட்டவனாக, ஸ்ரீ கிருஷ்ணனைச் 

சங்கரிக்க வேண்டுமென்று கருத்துக் 

அப்போது கண்ணன் காத்தருள 

வேண்டும், காத்தருள வேண்டும்'' 

என்று கோபாலர் கூவுவதைக் கேட்டு 

நீருண்ட மேகத்தின் கர்ச்சனைக்கு ஒப் 

பான தொனியோடு ௮வர்களைநோக்கி 

யருளிச்செய்கன்ரூா:-- ப 

கொண்டு குதிரையின் ரூபத்தோடு 

௬ வாமி எழுச்தருளி யிருக்கு மிடத்திற் 

குச் சமீபத்தில் வந்து, குளம்புகளிலே 

பூமியை யிடித்துக் கொண்டும், பிடரி 

மயிர்களின் நெறிப்பினலே மேகங்க 

ளைக் சூத்திக்கொண்டும், தான் கூதித் 

தோடுக் இறத்தினலே சந்தா சூரியர் 

களுடைய மார்க்கங்களைத் தாவிக் 

உ கோபாலர்களே! நீங்கள் பயப் 
படவேண்டாம், இந்தக் கேக்கு 

அஞ்சுகற உங்களாலே வீரருக்குண் 

டான சக்தியெல்லாம் போக்கடிக்கப் 

படுகின்றன், அற்ப பலமுள்ள இவனா 

கொண்டும், பெருங்கனைப்போடு ௮௨ லே என்ன ஆகும்? சும்மா கனைத்து 

இருந்த ஆயர்களைத் துரத்தினான். அந்த ஆரவாரம் இடுகிறதே யல்லது மற் 

அசுரக். குதிரையின் கனைப்பைக் ரொன்றுமில்லை, இவஜெரு பலமற்ற 

கேட்ட மாத்திரத்திலே ஐயரும் gus | sere, சும்மாக் குதிக்கிறான்”' என்று 

சிகளும் பயப்பட்டு நடுக்குற்று ஸ்ரீ | ௮ருளிச்செய்து, கேசியை நோக்க 

பின்பு பிருக்தாவனத்திலேயே ௪ஞ் த ப acpi’ சர்ண்ம் புஞ்ர்தார்கள்,
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அடா துஷ்டா! வா வார, கான் கிருஷ் 

ணன், முன் தக்ஷயாகத்திலே பூஷா 

வென்பவனுடைய பற்களை உருத்திரன் 

உதிர்த்ததுபோலே நான் உன் வாயி 

லிருந்து பற்களையெல்லா முதிர்த்துப் 

போடுகிறேன்” என்று வீர வாதம் 

பே௫க்கொண்டு, கோவிந்தன் அந்தக் 

கேக்கு எதிரில். எழுக்தருளினான். 

HS ௮௬ரக் ஞூதிரையும் வாயைத் 

திறந்துகொண்டு கண்ணன் ' மேற் 

பாய்ந்துவந்தது. அப்போது பகவான் 

தன் திருக்கையை நனமுகப் பெருக்கி 

நீட்டி அந்தக் குதிரையின் வாயிற் 
.. கொடுக்க, அந்தக் கையின் தாக்குதலி 

னாலே அதன் பற்களெல்லாம் பெயர்ப் 

புண்டு 
போலக் கீழே விழுந்தன, 

கண்ணனுடைய அந்தத் திருக்கை 

அதன்வாயிற் புகுர்தவுடனே சிகிச்சை 

வெண்முடஏற் அண்டங்கள் 

மேலும் 

செய்யாத வியாதி வளர்வதுபோல 

வளர்ந்து நின்றதனாலே, ௮கத ௮௬ர 

அ௮சுவமானது உதடு பிளந்து, கண்கள் 

பிதுவ்க நுரைத்த உதிரத்தை மிகுதி 

யாய்க் கக்க்கொண்டு, கால்களாலே 

பூமியை உதைத்துக் கொண்டு, மல 

மூ.த்திரங்களை விட்டுக்கொண்டு, உடம் 

பெல்லாம் வியாத்துப் பலமுவ் கர்வமு 

மொடுக்க, யாதொரு முயற்சியுமின் 

நிச் சம்மாவிருந்தது, 

அப்படியே கையை வளர்த்தி ௮த் 

அரங்கத்தை இருபிளவாகப் பிளந்து 

தள்ளியருளினா, அப்போது ௮க் 
குதிரையின் உடலின் இருபிளவுகளும் 

ஒவ்வொரு கண்காதுக ளுடையனவும், 

இவ்விரண்டு 

பாதிபாதி வால்க ளுடையனவுமாய் 

விள்ங்கனெ. இப்படியாகக் கண்ணன் 

DSSS 
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செல்லார் தன்னைச்சூழ்ந்து நிற்கத் திரு 

மேனியிற் சிறிது மாயாச மில்லாமல் 

சுவாமியோ 

கால்களுடையனவும், 

கேசி யசரனைச் சங்கரித்து 

  

  
| 
| 

௬வஸ்தமாய்ச் சிரித்துக் கொண்டு, 

அங்கேயே எழுந்தருளி யிருந்தான். 

கோபாலருங் கோவியருமோ கே 

சங்காரத்தைக்கண்டு ஆச்சரியப்பட்ட 

வர்களாய் ஸ்ரீ புண்டரீகாகஷனை அன் 

போடு துதித்து நின்றார்கள். 

பிறகு காரதமுனிவர் மேகத்திலே 

மறைந்து நின்றுகொண்டு அளவற்ற 

பலபராக்கிரம தீர்த்தியுள்ள கே௫சயக 

ரன் பட்ட் பாட்டைக் கண்டு ஆனந்த 

பரவசராய்ச் சுவாமிக்கு விண்ணப் 

பஞ் செய்ததாவத :-- 

ஓஒ ஜகந்நாதனே ! ௪கல தேவதை 

களுக்கும் துன்பஞ்செய்து கொண்டி. 

ருந்த கேசியைத் இிருவிளையாட்டா 

கவே நீ சங்கரித்தது மிக ஈன்று, மிக 

நன்று, அடியேன் இதுவரையிலு 

மூண்டாகாமல் அ௮ரிதாயுண்டான நரா 

சுவபுத்தத்தைப் பார்க்க மிகுந்த வுச் 

சாகத்தோடு சவர்க்கத்தி னின்று 

மிங்குவர்தேன்ூ) த மதளசூதனனே | 

இவ்வவதாரத்திலே நீ செய்தருளின 

அந்தந்தத் இவ்விய சேஷ்டிதங்களி 

னாலே அடியேனுடைய உள்ளம் வியப் 

பையு முவப்பையு மடைந்திருக்கன் 

றது; ஓ இருஷ்ணா | இந்தத் அரங்கம் 
பிடரிமயிரை யுதறிச் சிலிர்க்கச்செய்து 

வானத்தை நோகூக் கனைக்குமளவில் 

இந்திரன் முதலான சகல தேவர்களும் 

நடுங்கிப் போவார்கள். ஓ ஜார்த்தன 

னே | இப்படிப்பட்ட துஷ்டாத்து 

மாவை நீ சங்கரித்தருளினதினாலே 

இவ்வவதாரத்திலும் உனக்குக் கேச 

வன் என்கிற இருநாமம் உலகத்தில் 

பிரசித்தமாகக்கடவத, 9 Cah em 

காரனே | நீ பல்லாண்டு பல்லாண் 

வாழக்கடவை, அடியேன் 
விடை கொள்ளுகிறேன், நாளைக்கு 

நடக்கப்போகுற she யுத்தத்திற்றா 

டாய்
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மறுபடியும் வருகிறேன். ஓ பூமிதர. 
னே | உக்கிரசேனன் மகனாயெ கஞ் 
சன் அவனைச் சேர்ந்தவர்களோடு 
கூடச் சங்கரிக்கப்பட்ட பின்னே 
தான் நீ பூமிபாரங் கழித்தவனாவாய். 
ஓ பகவானே ! அந்த விஷயத்தில் 

சாஜாக்களுக்கும் உனக்கும் உண்டா 
கும் யுத்தத்தலே & செய்தருளும் 

வி௫த்திரம் வி௫த்தரமான அ௮கேகவிதவ் 

களை யெல்லாம் அடியேன் சேவிக்கக் 

அக்குரூரர் சுவாமிமைக்காணுதல் 
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காத்திருக்கின்றேன். ஓ கோவிந்தனே]! 
நீ பெரிது தேவகாரியஞ் செய்தருளி 
னாப், அதெல்லாம் உனக்கே தெரியும், 
உனக்குப் பல்லாண்டு, மான் விடை 

கொள்ளுகிறேன்” என்ன விண்ணப் 
பஞ்செய்து, நாரதமுனிவா சென்ற 
பின இருஷ்ணன் கோபாலரோடுகூட 
கோவியாரகள் கண்ணினாற் பானஞ் 

செய்யு மமுதுக்கொப்பாகத் இரு 

வாய்ப்பாடிக்கு எழுந்தருளினார், 

பதினுறமத்தியாயம் ற்றிற்று. 

ட 

பதினேழாம் அ௮த்தியாமம் 

அக்குரூசார் சுவாமியைக் காணுதல் 
வ கணத்த தவளை 

முன் கம்சனிட்ட கட்டளைப்படி. 

அக்குளூரர் மறுநாள் காலமே வேக 

முள்ள ஒரு. ரதத்தின்மே Cade 

கொண்டு ச௬வாமியைசீ சேவிக்க 

ஆசையோடு மதுரையை விட்டுப் 

புறப்பட்டுச் செல்லுகையில் gar 

மனதிற் சிந்தித்துக்கொண்டு போன 

தாவது: **இவ்வுலகத்தில் என்னைக் 

காட்டிலும் புண்ணியவான் வேறில் 

லை; ஏனென்ருல், கான் அமிசத்தின 

லே இவங்கவதரித்திருக்கன்ற சக்கர 

பாணியின் திருமுக மண்டலத்தைச் 

சேவிக்கப் போகிற னன்றோ 2 

மலாந்த செந்தாமரைப் பூப்போன்ற 

இருக்கண்கள் விளங்கப்பெற்ற ஸ்ரீ 

விஷ்ணுவின் திருமுக மண்டலத்தைக் 

காண்பேனாதலால் என்னுடைய ஜன் 

மம் இப்போதே சபலமாயிற்று 7 

எனக்கு ஈற்பொழுதும் விடிந்தது ; 

தேவகி முதலானவர்கள் செய்த ஆரா 

| 

தனத்துக்கு ஏற்றதும் உபாடிப்பவர் 

நினைத்தபடி. தோன்றி விளங்குவது 

மர்ய் ஸ்மரித்தமாத்தித்திலே பாபத் 

தைப் போக்குவதாய்த் தரம்ரை 

யொத்த திருக்கண்களோடுகூடி. வின 

ங்குகனன்ற எம்பெருமான் இருமுக 
। மண்டலத்தைச் சேவிப்பேனன்றோ 2 

எதினின்றும் சகல வேதங்களும் வே 

தாங்கங்களும் உண்டாயினவோ, எ.து 

சூரியாதி தேஜசுகளுக்கு முக்கிய 

ஸ்தானமானதோ, அந்தச் சுவாமியின் 

திருமுகமண்டலத்தைக் காணப்பேர 

கிழேன்) யக்யெங்களுக்கு அதிபதி 

யான எந்தப் புருஷோத்தமன் ௪கல 

யாகங்களிலும் புருஷராலே பூ௫க்கப் 

படுகிறா2னோ, அந்தச் சகலாதார பூத 

னானை லோகநாதனைச் சேவிக்கப்போ 

இழேன். இரந்தான் நூறு 

யாகங்களினாலே ஆராதித்துச் ௪கல 

தேவதைகளுக்கும் அதிபதியா யிருக் 

கும்படிகளன மேன்மையைப் பெற்றா 

னே, அந்த ஆதிமத்தியாக்த சகெனான 

ஸ்ரீ கேசவனை கான் இந்தக் கண்க 

ளால் காண்பேனன்மோ ? பிரமா 
சிவன் இந்திரன் ௮௬விகள் வ௬க்கள் 
ஆஇத்தர் . மருத்துக்கள் முதலானவர் 

கஞம் எவனுடைய சொருபத்தை யறி 

யார்களோ,; அப்படிப்பட்ட ஸ்ரீ ஹரி 

எவனை



896. | ப ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணம் தகு [ந்தா 

எவன் யாகூலராலே. யக்யெ- புருஷ 

னென்றும் ஸ்ரீ பாஞ்சராத்ர நிஷ்ட 

ராலே ஸ்ரீ வாசதேவனென்றும் வே 

தாந்த நிஷ்டராலே ஸ்ரீ விஷ்ணுவென் 

௮ம் சொல்லி கார திச்சப்படுகிறாவோ, 

அவனுக்குத் தண்டம் சமர்ப்பிக் 

இறேன்;) லோகாதாரனாய். லோக 

தாரனாகயிருக்கின்ற அவனிடத்திலே 

சேதனு சேதன ஸ்வரூபமாயிருக் 

கிற இந்தப் பிரபஞ்ச மெல்லாம் 

சர்வ விதத்தினாலேயும் நிஃைபெற்றி 

ருக்கின்ற சத்தியத்தினலே அந்த 

எம்பெருமான் என்னைக் கம்சனைச் 

பகவான் எனக்குப் பிரத்தியகமாக 

ரர்; சாவத்துக்கும் ஆத்துமாவாய் 

எல்லாமறிந்தவராய்ச் சகல சொரூபி 

யாய்ச் சரவபூதங்களிலு முள்ளவ 

ராய் இப்படிப்பட்டவனென்று நினைக் 

கக் கூடாதவராய் எங்ஞும் வியாபித்த 

வராய் விகாரமில்லாதவராய் விளங்கா 

நின்ற பகவான் என்னோடு பேசுவா 

ரன்றோ3 எவன் மச்சிய கூர்ம வராஹ 

ஹயக்ரீவ நரசிம்மாதி தவ்வியவ 

தாரங்கள் செய்து லோக சம்ரக்ஷ 

ணஞ் செய்தருளினானோே, அந்த எம் 

பெருமான் என்னுடன் சம்பாவஷிக்கப் 

| 

போூருன்) இப்போதும் எந்த லோக சேர்ந்தவ னென்று திருவுள்ளஞ் €௫ 

| 

| 
| 

| 

    

நாதன் தன் இிருவுள்ளத்தி லிருக்குங் | மல் என்னிடத்தில் சாந்தனா யிருக்க 

காரியத்தை நிறைவேற்றும் பொருட் | வேண்டும், எவனை நினைத்தமாத்தி 

டுத் தமது இருவுள்ளத்தன்படியான | ரத்திலே புருஷன் சகல ஈன்மைகளுக் 

தருமேனியோடு மனுஷ்யாவதாரஞ் ; கும் பாத்திரமாய் விடுவானோ, அந்த 

செய்தருளி யிருக்கிருனோ, அவன் | ௮ஜனாயும் நித்தியயை மிருக்கிற 

இப்போது என்னுடன் சாம்பாஷிப்ப | ஸ்ரீ ஹரியை நான் அடைக்கலமாக 

னன்றோ? எவன் ௮னந்த சொளுபியா | 

யிருந்துகொண்டு தன் தநிருமுடியி 

னிலையினலே அசையா திருக்கும்படி 

இப்பூமியைத் தாங்குகிறானோ, பூமிக் 

காக இப்போ இங்கே யவதரித்தரு 

னின அவன் என்னை அ௮க்குரூர என்று 

அழைப்ப னன்றோ 2 பிதாவென்றும் 

புத்தினென்றும் சகேகதெனென்றும் 

பிராதா வென்றும் மாதா வென்றும் 

பர் துக்களென்றும் பலவகைப்பற்ருக | மலர்ந்த கருநெய்தற் பூப்போன்ற 

நிற்திறு எவனுடைய இந்த மாயை | காந்தியும், மலர்ந்த செந்தாமரை 

யைக் கடப்பதற்கு உலகம் திறமுள்ள | யொத்த திருக்கண்களும், ஸ்ரீ வச்ச 

தன்றோ, அந்த எம்பெருமானுக்கு | மென்னு மறுப்பொருர்திய இரு 

நமோகம : என்று தண்டம் சமர்ப்பிக் | மராபும், திரண்டு நீண்டு தொங்கு 

கிறேன் ) இப்படிப் பலவகையாய்ப் | கின்ற தஇிருத்தோள்களும், பரந்து 

பரவிமிருக்கன்ற அஞ்ஞான ரூப | முயர்ந்தும் விளங்காநின்ற இருமார் 

மான மாயையைப் புருவன் எவனை ; பும், நீண்டு உயர்ந்து கூர்மையான 

அடைகஇிழேன்.'' என்று மனதிற் இந் 

இித்துக்கொண்டே போயினார். 

இப்படி. நினைத்துக் கொண்டே 

அந்த அக்குளரூரர் சூரியன் அஸ்த 

மிக்கச் கொஞ்சகேர மிருக்குமள 

வில் திருவாப்ப்பாடிக்குப் போய், 

அங்கே ப௬க்கறக்கு மிடத்திலே 

கன்றுகளி னடுவில் நின்றுகொண்டு 

இருதயத்தில் நிறுத்தின வளவிலே | சா௫ிகையும், வெகு விலாசமான மந்த 
கடக்கமாட்டுவானோ. அந்த அள | ஹாளமுள்ள இருமுகத் தாமரையும், 
வற்ற ஞானரூபியான எம்பெருமா | உயர்ந்துஞ் சிவக்துமூுள்ள நகங்க 
னுக்குத் தண்டம் சமர்ப்பிக்கிறேன் ; | ளோடு கூடித் தரையிற் பஇந்த திரு
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வடி.த்தாமரைகளுமாய்ப் பொன்னிற 
மான திருப்பரிவட்டங்களையும், வன 

மாலையையுஞ் சரத்திக் கொண்டு, 
வெண்டாமரை மலரைத் இருமுடியிற் : 
சேகரமா யணிச்துகொண் டிருத்த 

லாலே, சந்திரன் முடியி லுதிக்கப் 

பெற்ற 
ஸ்ரீ கிருஷ்ணனை முதலிற் கண்டார், 

பின்பு ௮வண் பக்கத்திலே ஹம்சம் 

அல்லி சந்திரன் இவைகளைப்போலே 

வெண்மையான திருமேனி யுள்ளவ 

சாய், நீலமான தஇிருப்பரி வட்டங்களை 

யணிர்திருப்பதனாலே கருமுகில் வரி 

சை சூழப்பெற்ற கைலாச பர்வதம் 

போல் விளங்குகிறவராயும், 

நீலமலை போன் றவனை 

உயர 
மானவராயும், உயர்ந்த தோளுள்ளவ 

ராயும், 

திருமுக 
மூள்ள பலபத்திரரையுவ் கண்டார். 

ஞோனவானான அந்த அக்குளூரர் அந்த 

மகரபுர௬ுஷ ரிருவரையுங் கண்டு, உள் 

ளக் களிப்பின் மிகுதியால் முகமலா் 

தாமரை பேோரன்று மலர்ந்த 

மண்டல முடையவராயு 

ந்து உடம்பெல்லா மயிர் பொடிக்கப் 

பெற்று, 4 இதோ இரண்டுருவாய்ப் 

பிரிந்திருக்கிற ஸ்ரீ வாசுதேவ பகவா 

னுடைய ௮ம்சம் யாதுண்டோ இது 

தான் உத்தம தேஜ௯ அடையத்தக்க 

மேன்மையான பொருள் ) இதைக் 

குண்டதனாலே என்னிரண்டு கண்க 

ளும் மிகவுஞ் சபலமாயின ; இவ்வுடம் 

பும் ௮ந்த எம்பெருமானுடைய அனுக் 

இரகத்தினாலே அந்தத் திருமேனியைத் 

தீண்டப்பெற்றுச் சபலமாகுமோ 3 

எச்தத் இருக்கையின் விரல் பட்ட 
மாத்திரத்திலே புருஷர் சகல பாபவ் 

களு கடிக்கப்பெற்றுக் குற்றமற்ற சித 

தியைப் பெறுவார்களோ, அந்தத் 

திருக்கைத் தாமரை மலரை ஸ்ரீமானான 

வன
்

, 

அ௮வ்வனந்தன் என் முதுகில் வைக்கப் 

பெறுவேனோ ? இன்னும் அந்தத் இருக் 

கை எப்படிப்பட்டதென்ருல், மின் 

னல் போலவும் சூரியகரண மாலை 

போலவும் உக்ரமான ஜ்வாலாமாலைக 

ளோடு கூடின சக்கராயுதத்தைப் பிர 

யோூத்து, ௮௬ரராஜாவின் சேனையை 

மடித்து, அசுரப் பெண்களுடைய 

கண்களிலிருந்த மைகளெல்லாவ் கரை 
யச்செய்தது. * மேலும் அந்தத் இருக் 
கையிலே பலிச்சக்கிரவரத்து யான 

வன் பூதானத்திற்காகத் தண்ணீர் 

சமாப்பித்துப் பாதாளலோகத்தி லிரு 

நீது கொண்டு மனங் கவரத்தக்க 

போகங்களையும் பிந்தி ஒரு மனுவந்தர 

முழுதும் பகைவர் துன்பமில்லாமல் 

தேவசரீ ரமுர் தேவராஜஞயிருக்கையும் 

பெற்றான். இர்தசீ்சுவாமி ௬பாவத் 

தில் குற்றமற்றவனா யிருக்இற "என் 
னைக் கஞ்சன்சார்பினாலே குற்றமுடை 

யவனாக வெண்ணுவனோ அறி3யேன். 

அப்படியானால் இந்தச் சன்மத்தைச் 

கட வேண்டும், ஏனெனில் , யோக் 

இயராலே அங்கீகரிக்கப் படாமல் 

தறக்கப் பட்டவனுடைய ஜன்மம் 

ஏதுக்கு? நாமிப்படி யெண்ணக் 

கூடாது, ஏனெனில் ஞானசொரு 

பியாய்ச் சத்த சத்துவமயனாய் ராக 

துவேஷாதி தோஷங்களில்லாமல் எப் 

போதும் தன்சொரூபம் விளங்கப் 

பெற்றவனாய்ச் சகல புருவருடைய 

இருதயத்திலும் எழுந்தருளி யிராகின் ற 
எம்பெருமானுக்குத் தெரியாத தொன் 

௮ண்டோ ? ஆகையால் என்னுடைய 

இருதயத்தில் கவடி.ருப்பதும் இல்லாத 

தும் அறிந்துகொள்வா னாகையால் 

என்னைத் திரஸ்காரஞ் செய்யாமல் 
  

* சணவனணிறக்ததனால் அவர்கள் மை கரையும்படி. சண்ணீர்விட் டமுதார்சளென் 

றும் அப்பெண்கள் கைம்பெண்டுகளாய் மைமுதலிய வுல்லாசங்களை யிழசர்தார்சகளென் 

துங் சருத்துச்கொள்ச௫; 

AB
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திருவுள்ளம் பற்றுவான், ஆகையால் | 

நான், பிரமருத்திராதிகளுக்கும் ஈ௬௬வர 

ஞயும் புருஷோத்தமஞயு மிருக்கிற | 
ஸ்ரீ விஷ்ணுவின் அம்சாவதாரமாய் ] 

ஆதிமத்தியாந்த மில்லாதிருக்கிற இந்த 

ஸ்ரீ இருஷ்ணனைப் பத்தியால் மன 

வணக்கத்தோடு இட்டக்கடவேன் * 

aor மனசில் இந்தித்தார், 

பதினேழாமத்தியாயம் மற்றிற்று. 

தஹ 

பதினெட்டாம் அ௮தீதிமாமம் 

அக்குரூரருக்குச் வாமி பிரத்தியக்ஷமானதும் 

அக்குரூரர் அுதித்ததும் 

  

களும் மயித்தரேயரே| இந்தப் 

படி. அக்குரூரர் நினைத்துக்கொண்டு 

௬வாமியைச் சேர்ந்து %* அடியேன் 

அக்குரூரன் 
றேன் ”” என்று முடிவணங்கித் தண் 

டமிட்டார். சுவாமியும் துவஜம் வச்சி 

தண்டம் சமர்ப்பிக்க 

ரம் அம்புஜம் முதலான இரேகைகளி 

னாலே விளங்காநின்ற தமது திருக் 

கையினாலே ௮வரைச் தீண்டி யெடுத்து 

வெகு பிரீதியோடு நெருங்கத் தழுவி 

யருளினார். பின் அக்குரூரா மூத்தவ 

ரையும் தண்டம் சமர்ப்பித்து நிற்க, 

அந்த மகாபுருஷ ரிருவரும் வெகு Fs 

தோஷத்தோடு அவரை யிட்டுக்கெர 

ண்டு தம் மாளிகைக்கு எழுந்தருளினார் 

கள். பினபு அக்குரூரா அவர்களால் 

க்ஷேமாதிகள் 

அ௮வர்களோடுகூடத் திவ்வியானனத் 

விவைப்பட்டவராய் 

g
e
 
e
n
 
e
n
e
 

தைச் சாப்பிட்டு உட்கார்க்திருக்கும் 

போது, அ௮சுராம்சமான கம்சன் வ௬ 

தேவரையும் தேவியையும் நிந்தித்துத் 

துன்பப்படுத்தியதையும், உக்கிரசேன 

னிடத்திலே மனப்பகை கொண்டி ருக் 

கும் விதத்தையும், எதுநிமித்தமாய்த 

தன்னை யவனனுப்பினானோ அதையும் 

விசதமாய் அவர்களுக்கு விண்ணப் 

பஞ் இதெல்லாம் 

ரய்க் கேட்டுத் தேவ நந்தனனான 

ஸ்ரீ பகவான் அ௮க்குரூரரை கோக்கி 

செய்தார். நன் 

ON
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t
a
 

(ஓஒ தானபதியே! நானிதெல்லாம் ௮றி 

வேன், இதற்கு 
அதைச் செய்யச் இத்தமா யிருக்க 

தக்க தெதுவோ 

றேன். ஓ மகானுபாவரே! நீர் வேறே 

நினைக்கவேண்டாம் கம்சன் மடிந்தா 

னென்று நிரையும் நானும் ராமனும் 

நாளைக்கு உம்மோடுகூட மதுரைக்கு 

வருகிறோம், கோபால விருத்தரும் 

வேண்டு முலுப்பைகளைக் கொண்டு 

நாளைக்கே வருவார்கள், இவ்விரவை 

இங்கேதானே போக்கும், ஒன்றுஞ் 

சிந்திக்க வேண்டாம், இவ்விரவு முதல் 

மூன்றிராத்திரிக்குள்ளே கம்சனையும் 

நாசஞ் 

செய்கிறேன்” என்று அருளிச்செய்து 

அவனைச் சேர்ச்தவர்களையும் 

பின் கோபால மூப்பர்களுக்கு MSG 

ரூரரைக்கொண்டும் தாமும் கட்டளை 

யிட்டுத் தமையனாருடனேயும் 5G 

திருமாளிகை 

யிலே திருக்கண் வளர்ந்தருளினார். 

ரூரருடனேயும் நந்தர் 

பின்பு விடி.ந்தவுடனே பலபத்தரரும் 

கண்ணனும் அக்குரூரரோடு கூட 

மதுரா நகரத்திற்குப் புறப்பட்டருளி 

னார்கள். அதைக் கண்டு கோவிமா 

ரெல்லாம் 

கண்களில் நீர் ததும்பவும் கைகளில் 

மிகுந்த விசனமடைந்து 

வளைகள் சகெடஒழ்சர்து படவும் பெருமூச் 

செறிர்துகொண்டு ஒருவரோ டொரு 
வா் பே௫ச்கொண்டதாவ து 84-24
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..... ஓ தோழிமார்களே | கோவிந்தன் 
மதுரைக்குப் போனால் மீண்டுமிங்கே 
எப்படி. வருவான் 2 அச்சகரத்துள்ள 
மங்கையருடைய மதரமான பேச்ச 
னாகிய அமுதத்தைப் பானம் பண்ணு 
வானனறோ? அப்படி ஈகரப்பெண்க 
ஞூடைய விலாசவாக்யெங்களிற் பற் 

டறின அவனுடைய மனம் மறுபடியும் 
காட்டுப்புறதஅக் கோபிகைக ளிடத் 
திற் பற்றுமோ 9 இவவாய்ப்பாடி_க் 
கெல்லாம் ஒரு சாரவஸ்துவான இந்தக் 
கண்ணனை இவ்விடத்தினின்று Coq 
இன்ற கொடிய தெய்வம் கோபிகை 
களெல்லாம் ஒருமிக்க மடியும்படி. 
யோரடி, யடித்ததென்று நினைக்க 
வேண்டும், ஈகரத்தப் பெண்களுடைய 
வாக்இியமெல்லாம் கருத்து உள்ளடங் 
இத் தொனிக்கப் பெற்றதான புன்ன 
கையோடு கூடியிருக்கும், சடையோ 
விலாசங்களினலே வெகு ௬ந்தரமா 
யிருக்கும், கடைக்கண் பரர்வையோ 
மனதைக் கவரத்தக்கதா யிருக்கும், 
ஆதலால் இதுவரையிலும் அதையெல்் 
லாமறியாமல் நாட்டுப் புறத்திலே 
வாசஞ்செய்து கொண்டிருந்த இந்தக் 
கண்ணன் ௮ங்கே போனபின்பு அவர் 
களுடைய விலாசமாஇய விலவ்இனாற் 
கட்டப்படுவ sora மறுபடியும் 
உங்கள் பக்கத்திற்க வருவனென்று 
எந்தப் புத்தியாலே சொல்லலாம் 3 
இதோ பாருங்கள் ௮க்குரூரனென்று 
பேர்கொண்ட இந்தக் குரூரனாலே 
என்னமோ வஞ்சனை செய்யப்பட்டுக் 
கண்ணன் தேோமேலேறி மதுரைக்குச் 
சென்றான், இஞ்சித்துர் தயையில்லாத 
இந்தக் காதகன் நாமெல்லாம் கண்ண 
னிடத்தி லன்பினால் உருகூ௫ன்றவ 
ரென்ப தறியானோ? அறிச்தானாகில் 
நம்முடைய கண்களின் களிப்பாயெ 

வானோ? அடி. இந்தக் இருஷ்ணன் 

அக்குரூரர் துதித்த்து 339 

தான் நம்முடைய அ௮ண்பைச் சற்றே 
னும் பாராமல் பலரரமனோடு தோமே 
லேறிச் செல்லுின்ருன், 
இசக்கமற்றவனா யிருக்கிறுன், 
னப் 

மிகவும் 

இவ 

போகவொட்டாமல் தடுக்கச் 
சீக்கரம் எத்தனப்படுங்கள், ஓ பெண் 
களே | மாமனார் முதலானவர்களுக்கு 

எதிரில் இதைக் கசூறித்தப் பேச 

வொண்ணா தென்பீராகஇல், விரகாக் 
கினியினாலே ஈரம் வெர் தபோமளவில் 

அந்தப் பெரியோர் என்னசெய்ய 
மாட்டுவார்கள்? நந்தகோபன் (Ps 
orerars ஸஎளெல்லாம் தாங்களுவ் 

கூடப்போக முயல்கிருார்களே யல்லா 
மல் ஒருவராகிலும் கோவிந்தனைத் 
தடுக்க முயற்சி செய்வாரில்லை, கேளீர் 
தோழிமாரே ! மதுரையில் Our Gh 
செய்யு மங்கையர்க்கு இப்போது நற் 
பொழுது விடிந்தது, ஏனெனில் அவர் 
களுடைய கண்களரஇய வண்டுகள் 

இன்றைக்குக் கண்ணனுடைய முகார 
விரதத்தைப் பானம் பண்ணுமன்றோ? 
இங்கிருந்து தடுக்கப்படாமல் கண்ண 
ஷனோடுகூட யார் போகஇருர்களோ 
அவர்கள் மகா புண்ணியஞ் செய்த. 
வர்கள், . எனென்றால், அவனுடைய 
வடிவழகைப் பார்த்துக்கொண்டே 
தமதேகங்க ளெல்லாம் புளகமுண் 
டாக மகிழ்வார்களல்லவோ 2 இன் 
றைக்கு மதுராககரத்தாருடைய கண்க 
ளனைத்தும் இர்தக் கோபர்ல சூடா 
மணியினுடைய ௮வயவங்களைகச்கண்டு: 

மகோச்சவத்தை அனுபவிக்கும், மகர் 
பாக்கயெவதிகளான ௮ம் நகரத்துப் 
பெண்கள் எந்த நற்கனவு கண்டார் 
களோ ௮றியோம்? அதன் பயனாகத் 
தீடுக்கப்படாதவர்களாடூிக் கண் மலர். 

| நீதுகாந்திவிளங்கக் கண்ணனைக்கண்டு 
| 

| 

। களிப்பார்களே, ஐயோ ! இரக்கமற்ற 
அவனை மற்ரோரிடங் கொண்டுபோ | தெய்வம் இந்தக் கோபிகா ஜனத்துக்கு 

ஒரு மகா நிதியைக் காட்டிப் பின்பு
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கண்களைப் பிடுவ்கவிட்டது, பாருங் | கொண்டிருந்தார். அப்படி தியா 

கள் நம்மிடத்திற் கண்ணனுக்கு | னஞ் செய்கையில் பலபத்திரரை 

அன்பு தளரத்தளர அ௮வனன்பைப் 

பெருத நம்முடைய கைகளில் வளை 

களு நம்மோடி.ருக்கப்பொருமல் sort | 

இன்றன; இவ்வக்குரூரன் குரூரஹி 

ருதயனாகையால் தேரையாகிலு மெல் 

லச் செலுத்தாமல் விரைவாய்ச் செலு 

த்துன்றான், இப்படி. புலம்புகின்ற 

நம்மிடத்தில் யாருக்குத்தான் இரக்க 

முண்டாகாது 3? என்ன செய்வோம் 

பாங்கிமார்களே 2? சிறிது பொழுது 

கண்ணன் காணப்பட்டுக் கொண்டி. 

ருந்தான், பின் அவனுடைய திருத் 

தோமாத்திரங் காணப்பட்டது, இப் 

போது அத்தேரின் உருளைகளா லெ 

முப்பப்பட்ட துகள் கரணப்படுகிற.து. 

நிமிஷத்தில் இதவு மறைந்தபோம், 

emcesiisy வெகுதாரஞ் சென்றுவிட் 

டான்” என்று கோபகன்னிகைகள் 

மிகுந்த ௮ன்போடு பார்த்துப் புலம் 

பிக்கொண்டிருக்கக் கண்ணன் அத் 

திருவாய்ப்பாடியின் எல்லை தாண்டி. 

யமுனா நதிக்கரைக்கு எழுந்தருளி 

விட்டான், 

இப்படியாக மத்தியான்ன காலத் 

துக்கு யமுனறாதிக்கரையில் அம்ஞமூவ 

ரும் எழுந்தருளின பின்பு, ௮க்குளூரர் 

சுவாமிகளிருவரைய நோக்கி, அடி. 

பேன் இவ் வாற்றிற்சென்று மாத்தி 

யான்னிக ஆராதனத்தைச் செய்து 

வருகிழேன், சுவாமிகள் ௮துவரை 

யில் இங்கேதானே எழுந்தருளியிருக்க 

வேண்டும் என்று விண்ணப்பஞ் செய் 

rr. வரிகள் (அப்படியே போய் 

வாரும்” என்று நியமித்ததனாலே ௮, | 

த்ச் சுவல்பக்க புத்திரர் sb OBE | 
சூப்போப் நீராடி. ஆசமனாதஇகளைச் 

செய்து மர்ர ஜபத்தோடு பரப் 

-ிரம்மத்தைத் 

| 

| 

: 
தியானஞ் செய்து ! ஆச்சரியப்பட்டவராய், 

ஹைஸ்ர பணாமண்டல மண்டிதராப் 

|) மல்லிகைமாலை போல் 

யான திருமேனியும் விக௫த்த பது 

மம்போன்ற திருக்கண்களு முடைய 

வராய், மகா பரிமளமுள்ள வனமாலை 

வெண்மை 

யையும் நீலப்பட்டாடைகளையும் திவ் 

விய குண்டலங்களையும் திவ்விய SF 

டத்தையுந் தரித்தவராய் வாசக முத 

லான சர்ப்பராஜாக்களாலே சேவிக் 

கப்பட்டு ௮ந்த யமுனறாநதியின் ஜலத்தி 

னுள்ளே விளங்கினவராகவும் ga 

ருடைய மடியிலே கண்ணனை நீல 

மேக இசியாமளராய்ச் செந்தாமரை 

போற் சிவந்த திருக்கண்களு கான்கு 

திருத்தோள்களுங் கம்பீரமான திரு 

மேனிய முடையவராய், திருவாழி 

முதலான திவ்வியாயுதங்களையுக் திவ் 

விய பீதாம்பரங்களையும் விசித்திரமான 

வனமாலையையுக் தரித்து இந்திரவில்லி 

னாலும் மின்னற் கொடி.களிஞலும் 

விசித்திரமா யிருக்கின்ற மேகம்போ 

லே தோன்றினவராய், திருமார்பில் 

ஸ்ரீ வச்சமென்கிற மறுப்பொருக்இத் 

திருக்காதுகளில் மணிமயமான மகர 

குண்டலங்களும் திருமுடியில் வெண் 

டாமரை போன்ற கிரீடமு மிலங்க 

யோககித்திபெற்றுச் சகல கல்மஷஒங் 

களு மற்றவர்களான சனக சனந்த 

னாதி முனிவர்களாலே மூக்கு நுனியிற் 

கண்வைத்துத் தியானஞ் செய்யப் 

பட்டுக்கொண்டு விற்றிருக்கின்றவ 

ராகவுங் கண்டார். இப்படியாக ௮ 6 

தகீ காந்திநீசுதர் ௮ந்த நதியின் தீர்த் 

தீத்திலே ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர்களே இப் 

படி. யெழுந்தருளி யிருக்கிருர்களெ 

ன்று தெரிந்துகொண்டு, இவ்வளவு 

சீக்கிரத்தில் ௮வ்விருவரும் இங்கே 

யெப்படி. எழுந்தருளினாக ளென்று 

அவர்களை
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வினாவ வாயெடுத்தார். அவ்வளவிலே 
அவருக்கு வாயெழும்ப வொட்டாமல் 

௬ வாமி ஸ்தம்பனஞ் செய்தமையாலே 

ஒன்றுஞ் சொல்லமாட்டாமல் நதி 

இீர்த்தத்தி லிருந்க. «Cr லென்று 
கரைக்குவந்து, திருத்தேரைப்பார்க்க 
அங்கும் அவ்விருவரும் முன்போல 

வே மனுஷ்யாவதாரமா யெழுந்தருளியி 

ருக்கக்கண்டார். மறுபடியும் அக்குரூ 

ரர் சலத்திலே போய் முழுகி நிற்க, 
அங்கும் அவர்கள் முன்போலே இவ் 

வியமங்கள விக்கிரகாதிகளோடு கூடி. 

முனிகள் இத்தர் கந்திருவர் முதலான 
- வர்களாலே ஸ்தோத்திரஞ் செய்யப் 

பட்டிருக்கக் கண்டு, அளவற்ற ஆச் 
சரியமடைந்தார். பின்பு அந்தத்தான 

பதி பரமார்த்தத்தை யறிந்தவராய் 

எல்லாமறிரந்த வெம்பெருமானான ஸ்ரீ 

கிருஷ்ணனைத் துதிக்கத் தொடங் 

இனா. ப 

ஏப்போதும் சத்தாகவே யிருக் 

கின்ற ரூபமுள்ளவராயும், இந்திக்க 

வரிதான ம்கிமையுள்ளவராயும், எவ் 

கும் வியாபித்தவராயும், ௮கேக ரூபியா 

யும், ஏகளுபியாயு மிருக்கிற பரமாத்து 

மாவுக்கு நமோ ஈம: என்று தண்டம் 

சமர்ப்பிக்கிறேன். ஓ அ௮ப்பிரமேய 

னே | சகல ஸ்வரூபியாகவும் தேவதா 

யக்கியத்தலே ஹவிஸ்ஸாகவு மிருக் 

கின்ற வுனக்குத் தண்டம் சமர்ப்பிக் 

கிறேன். ஓ மகா பிரபுவே | ஞானங் 

களுக்கு எல்லையாகவும் ௮றியப்படாத 

அ௮ளவுள்ளவ ஞகவும் பிரகிருதிக்கு 

மேற்பட்டவகைவும் இராகின்ற வுனக் 

குத் தண்டம் சமர்ப்பிக்கிறேன். நீயே 

சப்தாதி குணங்களோடு கூடின 

பஞ்சபூத சரீரகனாப்ப் பஞ்சபூதங்களு 

க்கு மாத்துமாவாகவும், புத்தி ௮கங், 

காரங்களோடு சேர்ச்த பதினொரு இச் 
திரியங்களுக்கும் ஆச்துமாவர்கவும், 

பிரஒருதிக்கு ஆத்துமாவாகவும், ௪ம 

ஷ்டி. வியஷ்டி. முக்தருயொன ஆக்து 
மாவாகவும், ஆனந்தமய பரமாத்துமா 

வாகவும் இருத்தலாலே நீ யொருவ 

னே அஞ்சுவிதமா யிருக்கிறாய். சகல 
மாயும், சகலத்துக்கும் ஆத்துமாவா 

யும், பூதங்களுக்கு மாத்துமாவுக்கும் 

நியாமகனாயும், பிர்மா விஷ்ணு சிவன் 

என்கிற பெயர்களாகிய கற்பனைகளா 

லே சொல்லப்படுகிறவனாயு மிருக்கிற 

பகவானே நீ பிரசன்னனாகவேண்டும். 

ஓஒ அளவில்லாமையாலே சொல்லக் 

கூடாத குணமுள்ள ஆத்துமாவே | 

சொல்ல வெரண்ணாத வுபய விபூதியா 

௮ண்டான ஆனந்தமுள்ளவனே | பர 

மேசுவரனே ! அளவில்லாத திருநா 

மங்களுள்ள வுன்னைப் பணிூழேன், 

ஓ எம்பெருமானே | ஜீவாத்துமாக்க 

ளிடத்திற்போலே கர்மத்தைப்பற்றின 

தேவ மனுஷ்யாதி நாமரூப கற்பனை 

கள் எங்கே யிருக்கமாட்டாவோ 

அந்த நித்திய வுத்தமமாயும் விகாரமில்ல 

தாயுமுள்ள பிரம்மம் நீயே. எந்த வஸ் 

அவையும் நாமரூப கற்பனைகளில்லாம 

லறியக்கூடாமையாலே $ கிருஷ்ணன் 

அச்சுதன் அனந்தன் விஷ்ணு முத 

லான திருசர்மங்களாலே அுதக்கப்படு 

இருப், ஓஒ அஜனே | ஓஒ அனந்தனே | 
இந்தத் தேவதைகள் முதலான எந்தச் : 

கற்பனைகளின்லே உலக மென்பது 

உண்டா WI pe sir oC wr அந்த வஸ் 

துக்களெல்லாம் நீயே, விகாரமில்லாத 

ஆத்துமாவென்கிற வஸ்து யாதுண் 

டோ அதுவும் நீயே | இப்படி சர்வ 

மும் உன் விபூதியா யிருப்பதனாலே 
உன்னைக் காட்டிலும் வேறொன்று 
மில்லை. ஆகையால் நீயே பிர்மாவும் 

சிவனும் சூரியனும் விதாதாவும் தாதா 

வும் இந்திரனும் வாயுவும் ௮கஒனியும் 

வருணனும் கசூபேரனும் யமனுமாகி 

வெவ்வேறு காரியங்களுள்ள ஸ்வளுப
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தருளுகிறாய். ஓ சர்வேசுவரனே ! மே 

௮ம் சூரிய கரண ரூபியாயிருந்து பிர 
பஞ்சத்தைப் படைக்கிறாப். ஆதலால் 

இப்பிரபஞ்ச மெல்லாம் உனக்குச் 

சேஷபூதமா யிருக்கிறது. 

னும் பதத்தினலே சொல்லப்பட்ட 

விகார சூனியமான பரமஸ்வரூபமா 

யும் சுத்தஞான சொளுபியாயும் சரா 

சரக்களுக்கு அதிஷ்டாதாவாயு மிருக் 

இற அந்த வுன்னை மிகவும் பணி | 

ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணம் 

சத்தென் | 

[ஜந்தா 

ஜேன். பிரணவ பிரதிபாத்தியனான ஸீ 

வாசுதேவலுக்குத் தண்டம் சமர்ப்பிக் 

கிறேன். சங்கர்ஷ்ணனுக்குத் தண்டம் 

பிரத்தியும்னனுக் 

சூத் தண்டம் சமர்ப்பிக்கிறேன். அநி 

சமர்ப்பிக்கிறேன். 

ருத்தனுக்குத் தண்டம் சமர்ப்பிக்க 

றேன். இப்படி. சதுர்வியூகளுபியான 

வுனக்குத் தண்டம் சமர்ப்பிக்கிறேன்” 

என்று அக்குளூரர் எம்பெருமானைப் 

போற்றினார். 

பதினெட்டாமத்தியாயம் ழற்றிற்று, 

டை 

பத்தொன்பதாம் அத்தியாமம் 

மதுராபிரவேசம் காலாகாசாறுக்கெகம் 

கேளும் மயித்திரேயரே ! த த 
யாக 265 யாதவ பாகவதர் 

ஜலத்துக்குள்ளே 

சேவித்துத் துதித்த, மனோமய/மான 

தூப இப கந்த புஷ்பா திகளினாலே ஈன் 

ராய் ஆராஇத்து, வேறு விஷயங்களி 

லே மனஞ் செலுத்தாமல் பரப்பிரம 

ரூபனான ஸ்ரீ கிருஷ்ண னிடத்திலே 

யே செலுத்து, நெடுநேரந் தியா 

hss, 255 நிஷ்டையை விட்டு, 

யமுகாதீர்த்தத்தி னின்றுங் கரையே 

றித் தம்மை இருதடிருத்தியனாக நினைத் 

க்கொண்டு, தமது ரதத்தினருகே 

வந்த, அத்திருத்தேரிலே முன்போ 

லவே ௮ந்தப் புருஷோத்தமர்கள் எழுச் 

தருளி யிருப்பதைக் கண்டு வியப் 

படைந்து, கண்மலர்ந்து நின்றார். ௮ப் 
படி. நின்ற அ௮க்குரூரரைக் கண்டு, 

சுவாமி (ஓ ௮க்குரூரரே | நீர் யமுரா 
ஜலத்திலே ஏதோ ஒரு ஆச்சரியத்தைக் 

கண்டீர்போலும், ஏனென்றால் உம் 

மூடைய கண்கள் arenuske* 
மலர்ந்து விளங்குகின்றன ”' 

pees 

என்று ! 

அக்குரூரர் விண்ணப் 
₹ஓ ௮௪௯ 

அடியேன் ஜலத்தினடுவில் 

யாதொரு ஆச்சரியத்தைக் கண்டே 

னோ) அதுவே யிவ்விடத்திலும் ரூபி 

கரித்து எ திரிலிருக்கக்காண்கின்றேன். 

Gatco, 

பஞ் செய்யலாயினார் 

தனே | 

மெல்லாம் எவனுடைய மகாச்சரிய 

ஸ்வரூபமோ அப்படிப்பட்ட தவ்வி 

யாச்சரிய சேஷ்டி.தனான உன்னோட 

அடியேன் சேர்ந்தீருக்க என்ன ஆச் 
சரியங் கண்டாயென்று ஏன் கேட் 

டருளுகிதீர 2 இந்தப் பிரசங்கத்தின 

லென்ன ? நாம் மதுரைக்குப் போ. 

வோம். ஐ மஅளூதனனே | இப்போ 
அம் அடி.யேன் கஞ்சனுக்கு ௮ஞ்சு௫ 

ஹேன். €ச€ அ௮ன்னியருடைய பிண் 
டத்தின் பிழைக்றெவருடைய ஜன் 
மத்தை*் ௬டவேண்டும் '' என்று 

சொல்லி வாரயுவேகமான கசூதிரை . 
களாத் துரிதமாய் ஓட்டிக்கொண்டு 

மதுரா ஈகரம் வந்து சேர்ச்தார். ௮ங்கு 
வந்து ஸ்ரீ ரர்ம இருஷ்ணர்களைப் பார் 

| ஓ கிருஷ்ண பகவானே | இகச்த லோக 

| |
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தீது ஐ மகா வீரர்களே! இனித் 
தேவரீர் இறங்கத் இிருவடிகளா 
லெழுக்தருள வேண்டும். அடியே 
னொருவனே தேர்மேவேறிச் செல்.லுஇ 
ஜேன். முந்தித் தேவரீர்கள் வ௬தேவ 
ருடைய தஇிருமாளிகைக்கு எழுந்தருள 
வேண்டாம். ஏனென்றால் தேவரீர்கள் 
நிமித்தமாய் அச்தக் இழவரை அந்தப் 
பாதகன் துன்பப் படுத்துகிறான் ” 

என்று விண்ணப்பஞ்செய்து மதுரைக் 
குள் பிரவேடித்தார். 

பின்பு மூத்தநம்பியு மிளையஈம்பியும் 
பட்டணத்தி னுள்ளே ராஜமார்க்கத் 

திலே அப்பட்டணத்து ஸ்ரீ புரு 
ஷர்களெல்லாம் ஆனந்தமாய்க் சண்க 

ளாலே சேவித்து நிற்க, மதமுள்ள 

சிறிய யானைகள் போலே திருவிளை 

யாட்டோடு எழுந்தருளினார்கள். இவ் 

வா நெழுந்தருளுகையில் குசும்பாதி 

சாயம் போட்டு வஸ்இிரங்களைச் சீர்ப் 

படுத்துகிற வண்ணா 

கண்டு அவனைச் தங்களுக்கேற்ற நல்ல 

அழகான வஸ்திரங்களைத் தாவென்று 

யா௫ித்தார்கள். அந்த வண்ணானோ 

கம்சனுடைய அனுக்கிரகம் பெற்திருக் 

கையாலே, மிகுக்த செருக்கூடையவ 

னாகி அவ்விருவரையுங் சூறித்து வெகு 

வான திரஸ்கார வசனங்களை யுரத்த 

சத்தத்தோடு சொன்னான். இப்படி. 

-சொல்லக்கேட்டுக் கண்ணன் ற்ற 

முள்ளவஞாய் அந்தத் தஅராத்துமாவைக் 

கையினா லோரறை யறைந்து, அவன் 

னொருவனைக் 

தலையைக் கீழே விழ்த்தினன். பின்பு 

இருவரும் பீதாம்பர 

ளோடுகூட வேண்டுமான வஸ்திரவ் 

நீலாம்பரங்க 

களை யெடுத்துச் சாத்திக்கொண்டு, 

வெகு சந்தோஷ முள்ளவர்களாய் 

பூமாலைக்காரன் மாளிகைக்கு எழுக் 

தருளினார்கள்; 

ஓ மயித்திரேயரே | 

காரன் மீதாம்பர் 

௮ந்த மாலா 

நீலாம்பரங்களைள் 

சாத்திக்கொண்டு, ௮திமனோஹர ரூப 
முள்ளவர்களா யெழுந்தருளின இவர் 
களைக்கண்டு கண்மலர்ந்து, (இவர்கள் 

ர 9 என்று 

யோசித்துப் பின்பு (: இவர்கள் மனித 

ரல்லர், தேவர்கள், இங்கெழுந்தருளி 
னார்கள் ” என்று நினைத்தான். பின்பு 

அவ்விருவரும் இருமுகமண்டல மலர் 

ந்து விளங்க **எங்களுக்கு ஈல்ல மலர் 

களைத் தாராய்” 

கண்டு, 

யார் 3 யாருடைய குமாரர் 

என்று யாச௫ிக்கக் : 

Hts மாலாஜீவியானவன் 

கைகளைப் பூமியிற் முங்கிக்கொண்டு 

மூடி. தரையிற் படத் தண்டம் சமர்ப் 

பித்துச் (*௬வாமிகளே! அடியேனுக்கு 

அனுக்கிரகஞ் செய்யவேண்டி, அடி. 
யேன் ஞூடிசைக்கு எழுக்தருளினீர் 

கள், அடியேன் தன்னியனானேன், 

நியமனப்படி அர்ச்சிக் றேன்?" 
என்று சொல்லிச் சந்தோஷத்தால் 

மூகமலர்ச்சி யடைந்து, அவர்களுக் 

கூத் இருவுள்ளமானபடி. முன்பு சல 

மலர்களைச் சமர்ப்பித் துப் பின்பு “சுவா 

மிகளே! இவை முன்னவைகளிற் 

சிறந்தவைகள், இவற்றைத் இருவுள் 

ளம் பற்றவேண்டும் ்” என்று சலவற் 

றைச் சமாப்பித்து, மேலும் சிலவற் 

ஹை யெடுத்து 6 இவை அவற்றிலு 
மேலானவைகள் '” என்று அவர்க 

ளுக்குத் தஇருவுள்ள முவக்கும்படி. 
அடிக்கடித் தண்டம் சமர்ப்பித்து ௮ழ 

கரயும் சுகந்தம் விசப்பெற்றைவை 

யாயும் சுத்தமாயுமுள்ள புஷ்பங்களைச் 

சமர்ப்பித்தான். இப்படி, யவன் சமர்ப் 

பித்த புஷ்பங்களைத் திருவுள்ளம் பற் 

றிச் சாத்திக்கொண்டு, கண்ணன் ௮வ 
பிரசார இத்தருள 

நினைத்து அவனை கோக்கி * ஓ யோக் 

இயனே | என்னைப் பற்றியிருக்கற 

திருமகன் உன்னை ஒருபோதும் வி..ஈ 

னுக்கு வரங்களைப்
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மல் அனுக்கரெகஞ் செய்துகொண்டி. 

ரூப்பள், ஓ சவுமியனே | உனக்குப் 
பலஹானியாவது தனஹானியாவது 

வரமாட்டா, காலமுள்ளமட்டும் உன் 

சந்ததி நட௫ியாமலிருக்கும், இப்படி. 

யாக நீ என் னனுக்கிரகத்தினாலே 

பெரிய போகங்களையெல்லா மனுப 

வித்துக்கொண்டிருந்து, கடைசியில் 

என் ஸ்மரணமடைகந்து திவ்விய லோக 

தீதை யடையக்கடவாய், ஓ மங்கள 

மூள்ளவனே | உனக்கு எப்போதும் 

ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணம் [ஐந்தா 

தருமத்திலே மனம் பற்றி யிருக்கக்கட 

வது, உன் சந்தஇயிற் பிறந்தவர்களுக் 

குத் தீர்க்காயுக உண்டாகும். ஆதி 

பவுதகமான தோஷங்கள் வருவ: 

Bam. ஓ மகாநுபாவனே | சூரிய 

னுள்ளவரைக்கும் உங்களுக்கு இப்ப 

டி.* சுகங்க ளூண்டாகும் ்” என்று 

அனுக்கரடுத்து, அவனாலே விசேஷ 
மாய் ஆராதிக்கப்பட்டவனாப்ப் பல 

பத்திரரோடுகூட அ௮ம்மாலிகனுடைய 

மாளிகையினின்று மெழுந்தருளினான், 

பத்தொன்பதாமத்தியாயம் மற்றிற்று, 

ட் 

இருபதாம் அ௮தீதியாயம் 

Bib avy வதம் 

eee 

இப்படியாக மாலிகனுடைய மாளி 

கையினின்றும் புறப்பட்டுக் 

ணன் ராஜவீ'தியி லெழுந்தருளுகையில் 

மங்கைப்பருவ முடையவளாய்ச் சந்த 

னக் கண்ணத்தைக் கையிலேந்தி வரு 

கின்ற ஒரு கூனியைக்கண்டு, §% Hy 

நீலோற்பலம் போன்ற கண்ணுடை 

யவளே | யாருக்கு நீ இந்தப் பூச்சு 

கொண்டு போூழுய் 2 மெய் சொல் ”” 

என்று விலாசத்தோடுகேட்டருளினார். 

அந்தக் கூனி இவ்வாறு காமமுடைய 

வன்போல் கண்ண னருளிச் செய்த 

தைக் கேட்டு, அவன் திருக்கண்களி 

பட்டவளாய் 

கண் 

னாலே மனமிழுக்கப் 

அவன் மேலே காதலுற்று விலாசத் 

தோடு (: ஓ அழகனே | கான் நைகவக் 

கரையென்பவளென்றும், கம்ஸனாலே 

சந்தனாஇிப் பூச்சுகள் செய்யும் வேலை 

யில் 
ஏன் அறியவில்லை 2? பிறர்யா ரரைத்தா 

வைக்கப்பட்டவளென்றும் நீ 

அம் கம்ஸனுக்கு அந்தப்பூச்சுப் பிரிய 

மாயிராது, நான் அரைத்துச் சேர்க் 

இறதே பிரியமாயிருக்கும், ஆதலால் 

நான் கம்ஸனுடைய அனுக்கிரகமென் 

னுக் தனத்திற்கு முக்கிய பாத்திரமா 

யிருக்கிறேன் ” என்று கூனி விண் 

ணப்பஞ் செய்யக்கேட்டுக் கண்ணன் 

அருளிச்செய்ததாவஅ 2: பெண்ணே! 

8 இதோ வைத்திருக்கிற இந்தப் 

பூச்சு வாசனை கட்டியதே யல்லாமல் 

இயற்கையாய் வாசனையுள்ள தன்று, 

மற்றொன்றோ ராஜசமுள்ள ராஜாக்க 
ளுக்குத் தகுமே யல்லது சாத்துவிக 

ருக்குத் தச்கதன்ற௮ு, இதுவோ வெகு 

நோரத்தியா யிராநின்றது, விளங்கா 

நின்ற முகமண்டல முள்ளவளே | 
ஆதலால் எங்கள் இருமேனிக்கு எற்ற 
இந்தப்பூச்சை எங்களுக்குக் கொடுக்க 
வேண்டும்” என்று செொரல்லியதைக் 

கேட்டு, அக்கூனி அப்படியே திரு 
வுள்ளம் பற்றுங்கள் ” என்று வெகு 
அன்போடு அ௮வர்களஞுடைய இரு 
மேனிக்கேற்ற இவ்வியமான பூச் 
சைச் சமர்ப்பித்தாள், அதைத் இரு
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வுள்ளம்பற்றி, அவ்விருவரும் * பத்திர 
பங்கரசனாவிதமாய் அப்பூச்சைத் இரு 
மேனிகளி லணிந்து, இச்இரவில்லோடு 

கூடிய வெண்முடுலுங் கருமுலும் 
போலே பிரகாடித்தார்கள். பின்பு 
கோணலை நிமிர்க்கும் வகையறிந்த 
ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் அவளிடத்து மிகவும் 

பிரசன்னராய் நடுவிரலு மதன் முன் 

விரலுவ் கொண்ட நுனிக்கையினாலே 
அவளை மோவாய்கடையிற் பிடித் தத் 
தம இருவடிகளினாலே ௮வள் பாதங் 

களை யமுக்கி இழுத்துத் தூக்இ நிமிர்த் 

தருளினார். பின்பு ௮வள் கோணல் 

நிமிர்க் து பெண் பிள்ளைகளுக்குள் 

உயர்ந்தவளாடக் கண்ணன் திருப்பரி 

வட்டத்தைப் பிடித்தக்கொண்டு (நீ 

. என் மாளிகைக்கு வா” என்னு விலா 

சத்தோடு அன்பு மிகுந்திருத்தலாலே 

தழதழத்த வசனத்தைச் சொன்னாள். 

அவள் சொன்னதைக்கேட்டு ௬வாமி 

மூத்தரம்பிபின் திருமுகத்தைப்பார்த்து 
1 ஈகைத்துக்கொண்டே குற்றமற்ற 

அந்த கசைகவக்கிரையை தேோரக்இ 

: பெண்ணே! அப்படியே யாகட்டும், 

பின்பு வருகிறேன் ”” என்னு சொல்லி 
விட்டுத் தமையனார் இருமுகமண்ட 

லத்தை நோக்கி உரக்கச் சிரித்தருளி 

Or இவ்வாறு 296 69% ளிருவரும் 
நீலாம்பர பீதாம்பரங்களோடும் வி௫ித் 

இரமான சந்தனாதிப் பூச்சோடும் பல 
விதமான திவ்விய புஷ்பங்களோடுவ் 

கூடி. வில்லின் சாலைக்கு எழுந்தருளி 
னார்கள். 
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அங்கெழுந்தருளி ௬வாமி ௮ 

குள்ள காவற்காரரை *6அவ் யாகத் 

துக்கு உத்தேசியமா யிருக்கற தனு௬ 

எங்கே யிருக்கிறது” என்று வினாவி 

அவர்கள் அதைத் தெரிவித்தவுடனே 

அந்த வில்லையெடுத்த வளைத்து ராணே 

விட்டார். சுவாமியினாுல் சாணேற்றப் 

பட்ட வில்லானஅ முறிர்.து அம்மதுரஈ 

, பட்டணமெங்குஞ் செவிடுபடும்படி. 

ஓசைப்பட்டது. வில்லொடி.யவே 

காவற்காரர் இவர்களை யெதிர்த்துவர, 

HES மகாபூருஷ ரிருவரும் எதிர்த்து 

வந்த கரவற்காரரை யெல்லாச் தொம் 
சம் செய்து அந்தத் தனுசின் சாலையி 

னின்றும் புறப்பட்டுச் சென்ருர்கள், 

இப்படியிருக்க, கம்ஸன் ௮க்குளூரர் 

வர்அுவிட்டதையும் வில் மு.றிக்ததையும் 

அறிந்து சாணாரன் முஷ்டிகன் என் 

பவர்களை நோக்கிச் சொல் ஓுகருன்:- 

: கேளுங்கள் மல்லர்களே! நாம் 

எதிர்பார்த்த இடைப்பையல்கள் வர் 

திருக்இருர்கள், நீங்கள் எனக்கு எதிரி 
லே ௮வர்களோடு மல்லயுத்தஞ் செப் 

து அவர்களைக் கொணன்றுவிடவேண் 

டும், எனென்றால் என்னுயிரை வாங்க 

வல்லவோ அவர்கள் பிறக் இருக்இருர் 

கள்? ஓ மகாபலவான்களே[ நீங்கள் 

அவர்களை மல்லயுத்தத்திற் சங்கரித்து 

எனக்குச் சந்தோஷம் வரச்செய்விர்க 

ளாகில் உங்களுக்கு இஷ்டமான 

பொருள்களையெல்லாந் தீருவேன், 

இ௫ வித்தியாசமாகமாட்டாது. அந்த 

என் சத்துருக்களை நீங்கள் நியாய 

மார்க்கத்திலானாலும் ௮நியரய மார்க 

கத்திலானாலும் சங்கரித்தத் தரவேண் 

டும், அப்படி. நீங்கள் செய்தால் இவ் 

விராச்சியத்தை என்னோடுகூட நீங்க 

ளும் சமானமாய் அனுபவிக்கலாம் ”' :. 

என்று மல்லருக்குக் கட்டளையிட்டு 

யானைப் பாகனைக் “oe 

பாகனே | நீ ஈம்முடைய குவலயாபீட 

கூப்பிட்டு 

  

* பத்திரபய்க.ரசனையாவது கொடிபோலு மிலைபோலுஞ் இத் திரித்தல். 

1 இங்குச் சிரித்தது, மாம் பிரீதி செய்ததைக் சாமமரக நினைத்தாளென்றும் பெண் 

களுக்ரு ௮ச்சமயத்திற் சாமா.லர மூண்டென்றும் நினை த்த தனாலே, 
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மென்கிற பெரியயானையை இந்தச் 

சபையின் வாசலில் நிறுத்தி), 265 

இடைப்பையல்கள் இங்கு யுத்தத் 

திற்கு வரும்போது ௮வ்யானையைக் 

கொண்டு அவர்களைக் கொல்விக்க 
வேண்டும் '” என்று உரக்கச்சொல்லி 

ஆக்யாபித்துச் சபையிற் போடவேண் 

டிய மஞ்சங்களைச் செவ்வைப்படுத்தி 

யிருப்பதையும் பார்த்து தனக்கு மர 

ணங் இட்டியிருப்பது தெரியாமல் 

பொழுது விடிவை எிர்பார்த்திருக் 

தான். | 

பொழுது விடிந்தவுடன் பட்ட 

ணத்தி லிருக்கிற ஜனங்கள் சபையில் 

வந்து தரங்க ளுட்காரத்தக்க மஞ்சவ் 

களி லுட்கார்ந்தார்கள். ராஜாக்கள் 

ராஜமஞ்சங்களி லுட்கார்ர்தார்கள். 

பின்பு கஞ்சன் மல்லயுத்த பரீக்ஷகர்க 

சைச் சபைநடுவி லுட்காருவித்தத் 

தானுமங்கே யொரு உயர்ந்த மஞ்சத்தி 

லுட்கார்ந்தான், அச்சபையில் அந்தப் 

புரத்து ஸ்திரீகளுக்கும் பட்டணத்து 
ஸ்திரீகளுக்கும் 
கும் அங்கங்கே தகுந்தபடி, மஞ்சப் 

கள் போடப்பட்டிருந்தன. ஈந்தகோ 

மூதலான கோபாலரெல்லாம் 

வேறு மஞ்சங்களி லுட்கார்க்தார்கள். 

வசுதேவரும் அக்குரூரரும் தனித்துப் 

பே௫க்கொள்வதி ஸிமித்தம் மஞ்சத் 

தின் ஓரத்தி லுட்கார்ந்தார்கள், தேவ, 

யானவள் மகனிடத்தி லதிக ௮ன்பினா 

லே, முடி.வுகாலத்திலாகிலும் புத்திர 
னுடைய முகத்தைப் பார்க்கலா 
மென்று கருதிப் பட்டணத்து ஸ்இரீக 
ளின் நடுவி ௮ட்கராரர்தகொண்டாள். 

இப்படியாகச் சபை நிறைந்து பலவர 
தீதியங்கள் முழங்கிக்கொண்டிருக்க, 

சாணூரன் மிகவுவ் குஇித்துக்கொண் 
டி.௬௧௪, முஷ்டிகன் தோள்கொட்டி 
நிற்க, பார்ப்பவரெல்லாம் ஹுஹாகா 

வேசிப்பெண்களுக் 

பா் 

ரக செய்துகொண்டிருக்க, மகாவிர 

ராயும் பாலகராயும் கோபாலவேடம் 

பூண்டவராயு முள்ள ஸ்ரீ பலபத்திர 

ஜாார்த்தன ரிருவரும் புன்சிரிப்போடு 

சபையின் வாசலுக்கு எழுந்தருளி 
னார்கள். 

அப்போது கூவலயாபீடமானது 

பாகனால் ஏவப்பட்டு ௮வ்விருவரையுவ் 

கொல்லும்படி. மிகுந்த வேகமா 

யெதிர்த்தோடி. வந்தது. அத்தருணத் 
தில் ௮ச்சபையி னடுவிலே ஒரு ஹா 

ஹாகார முண்டாயிற்று. அப்போது 

பலபத்திரர் தம்பியை நோக்கி “a 

மகரநுபாவ | சத்துருவினல் ஏவப் 

பட்ட இவ் யானையைக் கொல்லா 

திருப்பது நியாயமன்றே, ஆதலால் 

அவசியம் கொல்லவேண்டும்” என்று 

சத்துரு 
நாசத்தில் வல்லவராகிய ஸ்ரீ மாதவன் 

ஸிம்ஹராதஞ்செய்து, அயிராவதத்துக் 

குசி சமான பலமுள்ள அந்தக் கஜத் 

தைச் தனது இருக்கையினாலே தும்பிக் 

கையைப்பற்றி யிழுத்துச் சுழற்றி 

னான். இப்படியாகக் கண்ணன் சர் 

வேசுவரனா யிருந்தாலும் இருவவதாரத் 

இற் கேற்கப் பாலியலீலையை அனு 

சரித்து நெடுநேரம் ௮வ் யானையோடு 

தந்தங்களினடுவே நின்ற விளையாடிப் 

பின்பு வலக்கையினா லிடத்தந்தத்தைப் 

Wael மேலிருக்கும் பாகனை யோரடி. 

யடி.த்தருளினன். அவ் வடியினாலே 
அப்பாகனுடைய தலை பலதுண்டங்க 

ளா யுடைந்தது. உடனே மூத்தவர் 

வலத்தர்தத்தைப் பிடுங்கி அதனாலே 

பக்கத்திலிருந்த யானை கரப்பவரை 
யடி.ததுக் கொன்றுவிட்டு, வேகமா 

யெழும்பித் தமது இடது திருவடியா 

லே ௮வ் யானையின் மத்தகத்தி லோ 

ர௬ுதை யுதைத்தார், இவ்வாறு பலரா 

மார் விளையாட்டா யுதைத்த மாத்தரத்இ 

சொல்லியதைக் கேட்டுச்
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லே அந்தக் குவலயரமீடமானது இக் 
இரன் வச்சிராயுதத்தின லடித்த பரு 
வதம்போலே கீழேவிழுக்து இறந்தது. 
இவ்வண்ணம் அந்தப் புருஷசரேஷ்ட 
ரிருவரும் அவ் யானையைப் பாகனோடு 
சங்கரித்துவிட்டு, அதன் மதஜலத்இனு 
௮ம் ரத்தத்தினாலும் பூசப்பட்ட இரு 
மேனி யுடையவர்களாய் அதன் தம் 
தங்களாகிற இவ்வியாயுதத்தைக் கையி 
லேந்திச் சிங்கங்கள் போலே கர்வம் 
பொருக்தய விளையாட்டு கோக்குள்ள 
வரரய் அந்தப் பெரிய சபைக்கு எழுந் 
தருளினார்கள். பின்பு அந்தச் சபையி 
லே ஜனங்களுக்கு ஒரு ஹாஹாகார 
மும் ஒரு ஆச்சரியமும் உண்டரயின. 
அப்போது அங்கிருந்த பட்டணத்தார் 
யாவரும் ((இவனன்றோ முன்பு சூழக் 
.,தைகளைக் கொன்று கொண்டிருந்த 
கொடியவளான பூதனையைக் கொன் 
ஐவன் 2? இவனாலேயன்றோ ௪கடு தள் 
ளப்பட்டதும் மருதமரவ்கள் முறிக்கப் 

பட்டதும் ? கரளியனென்கிற war 
சர்ப்பத்தின் மேலேறி நாத்தனஞ் 
செய்த சிறுவன் இவனல்லவோ? ஏழு 
நரளளவுவ் கோவர்த்தன இரியை 

யெடுத்துக் கோகுலங் காத்தவன் 
இவன்றான். அரிஷ்டன் தேநுகன் 
கேசி என்கிற துஷ்டர்களை விளையாட் 

டாகச் சங்கரித்த மகானுபாவன் இவ 

னே. பாருங்கள் இதோ இந்தக் இருஷ் 

ணஜுக்கு முன்னே பெண்களுடைய 

மனங்களையுங் கண்களையுங் களிப்பித் 

அக்கொண்டு லீலையோடு போடற 

வன் இவனுடைய தமையன் பலபத் 

திரனென்னு கரமமுடையவன், புரா 
ளுர்த்தந் தெரிர்த பண்டிதர்கள் ௮முவ் 

இப்போன யாதவ வம்சத்தை ஒரு 

கோபாலன் தலைபெடுக்கச் செய்வா 

னென்௮ சொல்லுகிருர்களே அந்தப் 
புருஷன் இந்தக் கஇருஷ்ணனதான், எல் 

க்ம்ஸ்வதம் 847 

LF விஷ்ணுவின் அம்சமாய்ப் பூமி 
பாரம் போக்கும்படி, யவதரித்தவன் 
இவனே'' என்று ஸ்ரீ இருஷ்ணனையும் 
பலபத்தரரையும் வாணித்துக்கொண் 
டிரச தேவூக்குச் சிரேகத்தினாலே 
மூலைகளினின்றும் பால்பெருக, மார்பு 

தஇடுக்குத் திடுக்கென் றடி.த்துக்கொண் 
டி ரதது. வ௬தேவரோ கஞுமாரரு 
டைய முகங்களைப் பார்த்ததனாலே ஒரு 

பெரிய மகோச்சவ மடைந்தாற்போ 

லே நேர்ந்திருக்கிற மூப்பை விட்டு 

யவ்வனமுள்ளவர் போலானார். ௮ 

தப் புரத்து ஸ்திரீகளும் கண்கள் மலர 

நின்௮ கண்ணனைக் காண்பதை ஒழி 

யாமல் ஒருவரோடொருவர் பேக் 

கொண்டதாவது, 

''தோழிமாரே | மிகவுஞ் சிவந்த 

இருக்கண்க ஸூள்ளதாயும், யானை 

யோடு போரிட்டதனை லுண்டான 

வியர்வைத்துளிகள் பொருக்தினதாயு 

மூள்ள கண்ணனுடைய திருமுகமண் 

டலத்தைப் பாருங்கள், அது சரத் 

காலத்தில் மலர்ந்த செந்தாமரைப் பூப் 

பனித்துளிகளோடு கூடி. விளங்இனா 

லெப்படி. யிருக்குமோ அதையுக் 

தோற்கடித்தக்கொண் டிருக்கிறது. 

இதனைப் பார்ப்பதனாலே உங்கள் கண் 

ணின் ஜன்மத்தைச் சபலமாகச் செய் 

யுங்கள். ஓ பெண்கள் நாயகமே | ஸ்ரீ 

வச்சமென்னு மறுப்பொருந்தி ஸ்ரீ தே 

விக்கு மிருப்பிடமாய் சத்துருக்க 

ஞூடைய பலத்தைப் போக்கும்படி, 

யான கற்பாறைபோலே விளங்கா 
ரின்ற ஸ்ரீ கிருஷ்ணனுடைய தஇிருமார் 

பைப்பார், இரண்டு நீண்டிருக்கின்ற 

இருத்தோளிரண்டையும் பார், எத்தனை 

சேர்த்திபா யிருக்கின்றன; அடி. நீ 

பார்க்கவில்லையே, பாலுஞ் சந்திரனுச் 

தாமரைக் இழங்கும்போலே வெண் 

லாவற்றிற்கும் உற்பத்தி ஸ்கானமான |) மையான இருமேனி யுடையவஞய், 
A
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சுடி. பூமி பிளந்து போகாம லிருக்ததே 

ஒரு. ஆச்சரியமா யிருந்தது. பின்பு 

அளவற்ற பராக்கிரமசாலியான ஸ்ரீ 

இருஷ்ணன் சாணூரனோடும் பலபத்தி 

ரர் மல் லுத்தத்தில் வல்லவைனான முஷ்டி. 

கா௬ரனோடும், போரிடத் தொடங்கி 

னார்கள். மகேோச்சவமுள்ள 25 

ஜன  சஞூகத்திலே இவர்களுக்கு 

யாதோ ராயுதமு மில்லாமல் 4 சன்னி 

  

நீலவஸ்திரம் உடுத்திக்கொண்டிதோ 

பலபத்திரன் வருகின்றானே, பாரடி. 

குதிக்கன்ற சாணூரனோடும் முஷ்டிக 

னோடும் யுத்தசன்னத்தனா யிருக்கிற 
இர்த ராமனுடைய திருமுகமண்ட 

லத்திலுள்ள இரிப்பு எத்தனை நன்று 

யிருக்கன்ற.து.”' 

ஓ பாக்கிமாரே! பாருங்கள், இர 

தக் இருஷ்ணன் மல்லுத்தத்திற்காகச் 

சாணாரனோடு சேருகின்றுன். இந்தச் 

சபையில் தகுதியறிந்து செய்யத்தக்க 

பெரியோர்களில்லையா? யவ்வனத்தை 

யெதிர்பார்த்துக்கொண்டிருக்கிற சுகு 

மரரமான இருமேனியுள்ள கண்ண 

99 பாதம் '* என்டுற முதலிற் கைப்பிடித் 

துப் பஞ்சாப் போடுவதினாலும், sau 

தூதம்'” என்ற புறங்கையாற் கீழே 

தள்ளுவதினாலும், 4: பிரக்ஷேபணம் ”? 

என்கிற இழுத்துத் தள்ளுவதினாலும், 
“apap” என்ற கைப்பிடி. யிடித் 

னெங்கே வச்சிராயுதம் போலே | தலினலைம், *'இலநிபாதம்'” என்கிற 

கடினமான பெரிய சரீரமுள்ள இந்த | முழவ்கை கணைக்கைகளைக் கொண் 

wares னெங்கே, இவ்விருவரும் | டி.டி.த்தலினலும், 4 வச்சிரநிபாதம் 25 

போரிடும்படி பார்ப்பது சபையா | என்கிற கையோரங்களினா லிடி.த்தலி 

ருக்கு நியாயமா 8 இக்குமாரரிருவரும் | னாலும் அல்லது ** மத்திமை” ** அனா 

புதொன யவ்வனம் பொருந்திச் காண் | மிகை” யென்௫ற விரல்களி னடுவே 

கட்டைவிரல்வைத்த முட்டியா லிடிடத் 

ததினலும், : பாதோத்தூதம் ” என் 
இற லயனல் யெறிதலினாலும், 

் பிரமிருஷ்டம் ”£ என்கிற உடம் 

| 

| 

போர் கண்கள் களிக்கும்படியான 

அழகு பெற்றிருக்கிற திருமேனி 

யுடையவர்களா யிருக்கிறார்கள், சா 

ணூரன் முதலிய ௮௬ரமல்லரோ மகா 

பெல்லா மிறுகப் பிடித்துத் தள்ளி 

யுழக்குவதினாலும், மிகக் கொடியதும் 

பயங்கரமுமானதாய் உச்சாகத்தையுக் 

கொடி.யவராயுவ் கடினராயு மிருக 

இருர்கள். இவ் யுத்தத்திற்குப் பரீ 

க்ஷ்கர்களா யேற்பட்டவர்கள் பாலி 

ர்க்கும் மகா பலவான்களுக்கும் | தேகபலத்தையுங் கொண்டு நிறை 

வேற்றத்தக்ககான யுத்த மொன்று 

நடந்தது. ௮ந்தப் போரில் சாணூரன் 

யுத்த முண்டாவதைத் தடுக்காமற் 

பார்த்துக்கொண் டிருக்கிறார்களே, 

ஆதலால் அவர்கள் வெகு அக்கர 

மச் செய்கையுள்ளவர்கள்'' என்றிப் 
படி. சகரத்துப் பெண்கள் Cua 

கொண் டிருக்கையில், ஸ்ரீ ஹரிபக 
வர்ன் வஸ்திர முதலானவைகளை வரி 
நீது கட்டிக்கெர்ண்டு பூமியரும்படி. 

ஜன்ங்களினடுவே குதித்துக்கொண் 

கண்ணணோடு எவ்வள வெவ்வளவு 

போரிட்டானே அவ்வள வவ்வளவுக் 
குஞ் சிறிது சிறிதாய் மிகவும் பலஹாரநி 

யையே ௮டைரந்துவந்தான், சுவாமி 
சார்வேசுவரனாபும் சர்வசக்தனாயு மிருர் 

| தாலும் வருத்தத்தினாலுங் கோபத்தின 

| gs தன் தலையணியிலுள்ள Carre 

y@tart, veussrGe gtiugGu | mg wuomrsHs Garo டிருக்கிற 
தோள்தட்டிக் குதித்துக்கொண் டிருர் | சாணுர்ரனோடு திருவிளையாட்டாய் இப் 

pri இவர்கள் குதிப்பதிஷலே அடிக் ! படி. யுத்தஞ் செய்தருளினார். இப்படி,
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யிருக்கையில் சாணாரனுக்காப் பலன் 
GO 5 BCur ase gsujth இருஷ்ணனுக் 
குப் பலன் வளர்ந்துவருவதையும் சம் 
னை ஈண்டு மிகுந்த கோபமூண்டவ 
னாய் வாத்தியகோஷத்தை நிறுத்தும் 

- படி. யுத்தரவு செய்தான், இப்படி 
யங்கே மிருதங்க காகளமுதலிய வாத் 
தியங்கள் நிறுத்தப்படவே வானத்தில் 
தேவ வாத்தியங்கள் அநேகம் முழங் 
கப்பட்டன. மேலும் வானத்த லிரு 
ந் தகொண்டு தேவதைக ளெல்லாம் 
(6 ஓ கோவிர்தனே | சர ணூரனை வெல் 

Osamu, ஓ கேசவனே | நீ ஜய 
சாலியாகக்கடவாய் ”' என்னு மிகுந்த 

சந்தோஷத்தோடு வாழ்த்திக் கொண் 

டி.ருக்தார்கள். ஸ்ரீ இருஷ்ணனோ இப் 
படி. நெடுகேரமளவும் போர்விளையாட் 
டுப் புரிந்துகொண்டிருக்து அவ்வகூர 

னைச் சங்கரிக்கத் தருவுள்ளமுடையவ 
ராய் அவனைப் பெயர்த்து அகேகந் 
தரம் கிறுறெனச் சுழற்றித் தரையி 
லறைந்தார். அவ்வகரனுக்கோ சுழற் 
அ௮ம்போதே வானத் ஓயிர் போய் 

விட்டது. தரையி லறைந்தவுடனே 
அவனுடல் அதணுக்கை அணுக்கை 

யாய்ப் ' பிப்ந்துபோய்ப் பூமியில் ஒரு 

பெரிய உஇிரச்சேற்றை யுண்டாக் 
இற்று. கண்ணன் சாணூரனோடு யுத் 

தஞ் செய்தவண்ணம் பலதேவலும் 
மூஷ்டி.கனோடு யுத்தஞ் செய்துகொண் 
டிருந்து சாணாரனை விழ்த்னசபோதே 
அம்முட்டிகளை முட்டியாலே இரத்த 

அம் முழங்காலாலே மார்பிலு மிடித் 

அத் தரையிற்தள்ளத் தள்ளும்போதே 
உயிரிழந்த ௮வனைக் கசக்கினார். இவ் 

விருவரும் மடிர்தவுடனே தோசலக 

னென்பவன் யுத்தத்துக்குவர, ஸ்ரீ கிரு 
வ்ணபகவான் மகா பலசாலியான 
wos மல்லராஜனை இடக்கை மூட்டி. 

யின லிடி.த்துத் தரையில் விழ்த்தியரு 

ளினார். ப 
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இவ்வாறு சாணூரனும் மூட்டிக 

னும் தோசலகனும் சல்கரிக்கப்படவே 

மற்றுமுள்ள மல்லரெல்லாம் 

தோடி.ப் போனார்கள். . பின்பு அந்தப் 

போர்க்களத்திலே போருக்ளூரியவர் 

யாரு மில்லாமையாலே ஸ்ரீ வாசுதேவ 

பறந் 

சங்கர்ஷண ரிருவரும் தமக்குச் சரி 
வயதுள்ள இடைப்பிள்ளைகளை வலுவி 

லிழுத்துவக் து கூதித்தக்கொண்டு மக 

ழ்் திருந்தார்கள். இதையெல்லாவ் 

கண்டு கஞ்சன் கோபத்தா லிரண்டு 

SUT BC Aas A, அங்குள்ள யுத்தப் 

பயிற்சியுடைய மனிதரைக் கூப்பிட்டு, 

உரக்கச் சொன்னதரவது? “ge Gra 

கரே | இவ்விடைப்பிள்ளைகளை இச் 

சயைக்குப்புறத்தே யிழுத துக்கொண்டு 

போய்விடுங்கள். துஷ்டனான நந்தனை 

யும் பிடித்து இருப்பு விலங்கிடுங்கள். 

வ௬தேவனையும் நல்ல வயதுடையவர்க் 

குச் செய்யத்தக்க தண்டனைசெய்து 

வதையுங்கள். இதோ எதிரிலே இரு 

ஷ்ணனோடு கூடிக்கொண்டு அள்ளு 

கருர்களே 265 இடையருடைய 

மாடுகளையும் மற்றுமுள்ள பொரு 

ளெல்லாவற்றையும் பறித்துக்கொள் 

எண்று கம்னன்ை கட்டளை 

யிட்டுக் கொண்டிருக்கையில், ஸ்ரீ மது 

சூதனன் ஏறித்துக்கொண்டே வேக 

wre) seer WEEE Ss Bor Gu aap 

யேறிக் இரிடவ் கழன்று கீழேவிழும் 

படி. யவனைத் தலைமயிர் பிடித்திழுத்து. 

தரையிற் நள்ளி ௮வன்மேல் தாம் 
விழ்ச்தருளிஞார். 

ளுங்கள் , 

கேளீர் பிராமணோத்தமரே | இப்ப 

டிச் ௪கல லோகங்களுக்கும் ஆதாரமா 

யிருப்பதகனாலே ௮இ௧க பாரமாயுள்ள 
ஸ்ரீ கருஷ்ணன் மேலே விழவே உச் 

கரசேன குமாரனான கம்ஸமமகாராஜன் 

உயிரிழந்தான். அப்படி, அவணுயிரிழச் 

திருக்கையிலும் ஸீ மதுசூதனன் அந்த.
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அரசனுடைய உடலைத் தலைமயிரைப் 

பற்றி அவ்வரங்கி னடுவிலே இழுத் 

தட்டான். பாரமுள்ள அந்தச் சரீரத 

- தையங்கே யிழுத்ததனாலே தண்ணீர் : 

வெள்ளமோடி. யறுத்தாற் போலே 

அவ்விடத்திலோ ரகழி: யுண்டாக்கப் 

பட்டத. கம்ஸ னிவ்வண்ண மான 

தைக்கண்டு அவனுடைய தம்பியான 

சுநாமாவென்பவன் வெகு கோபர 

வேசத்தோடு 'சகண்ணன்மேல் வரக் 

கண்டு மூத்தகம்பி லீலையாலேயே அவ 

னைச் சங்கரித்தருளினார். 

இவ்விதமாய் மதராபுரியின் அரசன் 

கண்ணனாலே அலசதியமாய்ச் சங்க 

ரிக்கப்பட்டதைக் சண்டு அந்தரங்க 

மண்டலமெல்லாம் “ஹாஹா” என்று 

ஆரவாரித்துக்கொண் டிருந்தது. இது 

இப்படி. யிருக்க ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பல 

தேவனோடு கூடப்போய் வசுதேவரை 

யும் தேவகயையும் பாதங்களிற் பணிச் 

தான். பணியவே அவ்விருவரும் ௬வா 

மியைத் தூக்கியெடுத்துத் தருவவதார 

காலத்திலே ௮வ ரருளிச்செய்ததை 

நினைத்தவர்களரய் அவர் இருவடி.களி 

லே விழுந்து தண்டம் சமர்ப்பித்து 

விண்ணப்பஞ் செய்யலாயினர். 

ஓ மகாபிரபுவான ஸ்ரீ கேசவனே | 

ஆர்த்தரான தேவர்களுக்கு நீ முன் 

எந்தவரம் பிரசாதித் தருளினையோ 

௮தை அடியேங்களிடத்தில் திருவவ 

தாரஞ் செய்த ௮னுக்கொக மூலமாய் 

நிறைவேற்றியருளினாய். அடியேங்க 

ளா லாராஇக்கப்பட்டு அடி.யேங்கள் 

இருகத்தில் துஷ்டநிக்கரகத்துக்காக நீ 

௮வதரித்தருளினதனுலே அடியேக் 

கள் குலம் பாவனஞ் செய்யப்பட் 

உது. எம்பெருமானே | நீ சர்வபூத 

மயனாய்ச் சர்வபூதங்களுடைய இரு 

தயங்களிலிருக்கறாப். எல்லாம் உன் 

  

னிடத்திலேயே உண்டானது, உண் 

டாய்க்கொண்டிருக்கிறது, உண்டா 

கப் போகிறது, ஓ அச்சுதனே | நீயே 

சகலதேவ சுரூபியாயிருந்து சகல யக் 

இயங்களாலும் ஆரா திக்கப்படுகிறுப், 

அந்த யக்கயெமும் நீயே, யாககாத்தா 

வும் நீயே, யாககர்த்தாக்களுக்கு ஆரா 

நீயே. ஓ 

லோகங்க 

இக்கப்படு மீசுவரணும் 

ஜநரார்த்னனே! நீயே 

ளுக்கு உற்பத்தி ஸ்தானமா யிருக்க 

ய், இப்படிக்குச் சர்வேசுவரனா 

யிருக்கற உன் தறத்திலே அடி.யேங்க 

ளுடைய இருதயம் புத்திரனென்னும் 

வாச்சலியத்தனாலே மயங்கி நிற்பது 

மிகவும் பரிகாசம் பண்ணத்தக்கது, 

நீயே சர்வபூதங்களுக்குவ் காத்தா; 

முதலு முடிவு மில்லாதவன், இப்படிப் 

பட்ட வுன்னை எந்த மனுஷ்யனுடைய 

நரக்குத்தான் மகனென்று சொல்லத் 

துணியும் 2? ஒ ஜகச்காதனே ! இந்தச் 

சகல லோகமும் எவனிடத்தினின்று 

முண்டாகின்றதோ 

மகாபுருஷன் மாயை யென்கிற மோ 

அப்படிப்பட்ட 

கன சத்தியைத்தவிர வேழறெர்தக் கார 

ணத்தினாலே எங்களிடத்தி னின்று 

முண்டாவான் ? ஸ்தாவரமாயும் ஜங் 

கமமாயு மிருக்கிற சகல ஜகத்தும் எவ 

னிடத்திலே ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கிற 

தோ அப்படிப்பட்டவன் வயிற்றுப் 

பையினிடத்திலும் பின்பு மடியிலும் 

படுக்கன்ற மனிதனாக எப்படி யா 

வான் ? ஒ சர்வேசுவரனே | அப்படிப் 

பட்ட 8ீ அனுக்கிரக முள்ளவனாகி யுல 

கத்தை ரக்ஷித்தருள வேண்டும். நீ ௮ம் 

சாவதாரஞ் செய்வதனாலே அடியேங் 

களுக்குப் புத்தானாக மாட்டாய், பிர 
மன் முதல் மரமீராகக் தஇிடக்கின்ற பிர 

பஞ்சமெல்லாம் உன்னிடத்துண்டா 

னதாயிருக்க, ஓ புருஷோத்தமனே | 

௮டியேங்களை யென்ன மோப்பிக் 

இன்றாப் 8 உன் மாயையினாலே ஞான
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மழுங்கிப் போய் உன்னை எங்க ளுக்கும் ௮சாத்தியமான உன் இவ் 
ஞடைய புத்தினென்று நினைத்அச் | விய சேஷ்டி.தங்களையெல்லாம் பிரத்தி 
௪கல பயங்களையு நீக்கவல்ல வுனக்குக் | யக்ஷமாய்க் கண்டோமன்றோ 3 ௮ப் 
கம்சனிடத்தினின்றுவ் கொடியபயம் படிப்பட்ட ஸ்ரீ விஷ்ணுவான நீ 
எண்ணப்பட்டது. இவ்வாறு சத்துரு | லோக சம்ரக்ஷணார்த்தமாக அடியேவ் 
வினிடத்தில் அச்சத் இதனாலே கோகுலத் | களுக்குப் புத்தரன்போல் அவதரித் 
அக்கு எழுந்தருளப் பண்ணப்பட் தருளினப். உன் இருபையினாலே 
டாய், உன் சங்கல்பத்தினால் வளர்ச் அஞ்ஞான நீங்கெபடியால் இவ் 
தருளினாப், ஆதலால் அடியேங்க | வர்த்தம் ஈன்றாய் அடியேகங்களுக்குத் 
சகீஞூ இதிலொன்றும் மமத் துவமில்லை. தெரிந்தது ” என்ன தேவ வதே 
ஓ எம்பெருமானே | ருத்திரன் மருத்து | வர்கள் அதித்து விண்ணப்பஞ்? செய் 
௮௬ விகள் இக்இரன் மூதலானவர்க | தார்கள். 

இருபதாமத்தியாயம் மநற்றிற்று. 

ட 
இருபதீதோரும் அத்தியாயம் 

வைகதிகன் புத்திானைக கொண்டுவந்தது 

  

இப்படியாகத் தித்து நின்ற தே இப்படி. அ௮இக்ரெமத்தாற் செய்யப் 
வூ வசுதேவர்கள் தமதிவ்விய சேஷ் | பட்ட இப்பிழையனைத்தையும் பொறுத் 
டி.தங்களைக்கண்டு தத்தவஞானமுடை | தருளவேண்டும், எனெனில் abe 
யவர்களா யிருப்பதைப் பார்த்து ஸ்ரீ । னுடைய பலப்பிரதாபங்களுக்கு அஞ் 
கஇருஷ்ணன், இவர்களையு மற்றுமுள்ள | இப் பரவசராயன்றோ நாங்கள்: இப் 
யரதவ சமூகத்தையும் மோடப்பிக்கும் | படி. செய்யலாயிற்று ”” என்று சொல் 
பொருட்டுத் தமது மாயையைப் பிர | லிக் கண்ணன் அண்ணனோடுகூட 
யோடித்தருளித் தாய் தந்தையரை அவர்களுக்குத் தண்டமிட்டுப் பின்பு 
நோக்கி ( அம்மா! அண்ணா! உங்களைக் | யாதவ விருத்தர்களையும் முறையே 
காண வெகுகாளாய் ஆசைப்பட்டுக் | பணிக்கு, பட்டணத்துச் சனங்களுக் 
கொண்டிருந்தும் கானும் பலபத்திர கூட் தக்கபடி. மரியாதை செய்தருளி 
ரும் கம்சபயத்தினாலே வந்து காணாமற் | னான். பின்பு கம்சனுடைய பத்தினி 
போனோம், தாய்தரதைகளுக்குப் பணி களும் அவன் தாய்மாரும் அவனுடம் 
விடை செய்யாம லொழியுங் கால | பைச் Gps உட்கார்க்து மிகுந்த 
மெதுவுண்டோ அர்த ஆயுசின் ஒரு | துக்கத்த லாழ்சதவர்களாய் அழுது 
பாகம் விணா யிருக்கின்ற. அது ! கொண் டிருந்தார்கள். அவர்களைக் 
அயோக்கியர்களுக்கு உண்டாகின் | கண்டு சண்ணன் பச்சாதாப முள்ள 
os. ஐயா। குருக்களுக்கும் தேவர் | வனாப் இரக்கமுற்று கண்களில் Ky 
களுக்கும் பிராமணருக்கும் தாய்தந் | ததும்ப வந்து அவர்களைப் பலவகை 
தைகளுக்கும் பணிவிடை செய்து வரு | யில் தேற்றியருளினான். மேலும் புத் 
இறவர்களுடைய காலந்தான் பய | தரனிழந்தவனுன உகரெசேன மகர 
னுள்ளதா யிருக்கெ.றது. ஓ பிதாவே! | ராஜனைத் தளையினின்றும் விடுவித்.த
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௮க்த மதுரா ராச்சியத்திலே பட்டாபி 

லேகஞ் செய்தருளினான். 

அந்த உக்சிரசேனனும் பட்டாபி 

லேகஞ் செய்யப்பெற்ற௮ுத் தன் மகனா 

இய கம்சனுக்கும் மற்றுமங்கே மடிர் 

தவர்களுக்கும் பிரேதக்ிரியைகளைச் 

செய்தான். பிரேதக்கிரியைகள் இரந்த 

பின்பு சிங்காதனத்தி லுட்கார்ந்து ராச் 

Au பரிபாலனஞ் செய்யத்தொடங் 

இன தன்மாதாமகனை மோக்கிக் சண் 

ணன் 4” மகாப்பிரபுவே! செய்ய 

வேண்டிய காரியத்தைக் கசூறித்துக் 

இஞ்சித்துஞ் சங்கையின்றி எனக்குக் 

கட்டளையிடக் கடவீர், இந்த ய துவம் 

சம் யயாதிமகாராஜனுடைய சாபத் 

தினால் ராச்சியபாரத்துக்கு யோக்கிய 

மல்லா திருந்தூலும் இப்போது கான் 

உம்முடைய சேவகனா யிருக்கையில் 

சகல ரரஜாக்களுக்கும் மேலான 

வராயிருக்கிறபடியால் நீர் எந்த ராஜா 

வுக்கும் கட்டசளையிடக்கூடும் Yo 

அம் இந்த அற்பராஜாக்களுக்ஞுக் கட் 

டளையிடுவதிற் பயனென்ன ? தேவராக 

ஞூக்குச் கட்டளையிடக்கடவீர்” என்று 

சொல்லி வாயுவை நினைத்தருள, அவனு 

ம் உடனே சுவாமி சந்நிதிக்கு வந்து 

நின்றான். வந்து நின்ற வாயுதேவனை 

நோக்கி காரியத்திற்காக மனுஷ்யனா 

யிருக்கிற அ௮ச்தப்பகவான் நியமித்தரு 

ளிய தென்னவென்ஞால், *₹ஐ வரயுவே! 

நீ இந்திர னிடத்துக்குப் போய்ச் 

சொல், *இந்திரா நீ கர்வப்பட்டது 
போதும், இனிக் கர்வப்படாதே, உக் 

இரசேன மகா ரர ஜனுக்குச் சுதர்மை 

யென்கிற சபாமண்டபத்தை நீ கொ 

டுத்துவிடு, இப்படி. ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் 

சொல்லுகிருன்” எண்று சொல், ச௯தர் 

மை என்கிற சபாரத்தினமான நம் 

ஏற்றது, 
இதில் யதுல்மிசத்தார் வி ்றிருக்கத் 

மூடைய மகாரர EDT Oy 

தீருக்திருக்கன்.ற த. ஆதலால் ஓப் 
பற்ற அந்தச் சபையை மகாரரஜு 
வக்க. அனுப்பிவிடு என்று இந்திர 
னுக்கு. என் கட்டசையைத் தெரிவித் 
அச் சபையைக் கொண்டுவா”? என்று 

நியமித்தவுடனே, அந்த வாயுதேவன் 
சிரசில் வ௫த்துப்போய்ப் புரந்தரனுக் 
கூதி தெரிவிக்க, ௮வனும் உடனே 
அந்தச் சபாரத்தனத்தைச் சமீரணன் 
கையிற் கொடுத்துவிட்டான். உடனே 
சமீரணலும் அதைக் கொண்டு வந்து 
சுவாமி சந்நிதியிற் சமர்ப்பிக்க, அசைச் 
௬வாரமி உக்கிரசேன வுக்குப் பிரசா 

இத்தருளினா. இவ்விதமாய் வாயுவி 

ஞுற் கொண்டுவரப்பட்ட அந்த ரத் 
தனமாய் விளங்காகின்த சபையிலே 
எம்பெருமான் இருத்தோளின் பலத் 
தை யாசிரயித்த யாதவர் யாவரும் 
வீற்றிருந்து ஆனந்த மனுபவித்து வர் 
தார்கள். 

பிறகு அந்தப் புருஷூங்கங்க எிரு 

வரும் விதிப்படி. உபஈயனஞ் செய்யப் 
பெற்றுத் தாங்கள் இயல்பாய் முற்று 

மறிந்தவரா யிருந்தாலும், திருவவதார 
முறைக்குப் பொருந்த சஷ்யாசாரிய 

உலகத்துக்கு அறிவிக்க 

வேண்டி. கா௫ியிற் பிறந்தவரான சாந் 

தீபினி யென்னும் பிராமணோத்தம 

ரிடத்.ஐக்குச் கல்விகற்க எழுந்தருளி 
னூர்கள். அங்கெழுந்தருளி யாதவோத் 

இரமத்தை 

தம ரிருவரும் அவருக்குச் ஷேராஇச் 
சாஸ்திர விதிப்படி. குருவுக்குச் ௫௬ 
ரை செய்துகொண்டு, கற்கவே 
ண்டு மொழுக்கம் யாவரும் அறியும் 
படியாக வேதவேதாங்க முதலான 
சாஸ்திரங்களையும் ரகசிய சங்கரகங்க 
ளோடு தனுர்வேதத்தையும் QB er 
கள். கேளும் முனிவரே | அ௮ம்மகாநு 
பாவ ரிருவரும் அ௮றுபத்துனான்கு நாட் 
கஞக்குள்ளாக வேதவேதாங்காஇ
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சகல சாஸ்திரங்களையும் அறுபத்து 
நான்கு கலைகளையும் அத்தியயனஞ் 
செய்தருளினார்கள். இது உலகத்தா 
ருக்கெல்லாம் மிகுந்த ஆச்சரியமா 
யிருந்தது. ௮ந்தச் சரந்தீபினியென்னு 
மாசாரியரும் மற்றோரிடத்தும் சம்பவி 
யாத இவாகளஞுடைய அதிமானுஷ 
சேஷ்டி.தத்தைக் கண்டு இவர்கள் 
சூரிய சந்திர ஏதோ காரணத்தா 
லிங்கு வக்தார்களென்று நினைத்திருக் 

தீரர். ௮வர்கள் ஓதும்போது வேதங் 

களையாகிலும் சாஸ்திரங்களையாகிலும் 
மறுதரம் படிக்க வேண்டாமல் உபாரத் 

தியாயர் சொன்ன மாத்திரத்திலே 
யே உணர்ந்து கொண்டவர்களாய், 

உபாத்தியாயரை நோக், :௬வரமி ! 

தேவரீர்களுக்கு அடியேங்கள் குரு 

தக்ஷிணை எது சமர்ப்பிக்க வேண்டும்'' 

என்று பிரார்த்திக்க, அவ் வுபாத்தியா 

யர் இவர்களுடைய இந்திரிய கோசர 

மாகாத காரியங்களை யோ௫ித்து முன் 

பிரபாச இரத்த கட்டத்திலே கடலில் 

முழுக இறந்துபோன தம்முடைய 

புத்தினைக் கொண்டுவந்து கொடுக் 

கும்படி, வேண்டினார். அவ்விருவரும் 

௮ப்படியே யாகட்டுமென்ன ௮ஸ்தஇ 

ரங்களோடு கூடப் புறப்பட்டுக் கடற் 

கரைக்கு எழுந்தருளினவுடனே சமுத் 

இதரராஜன் அர்கீகியத்தைக் கையி 

லேர்இவர்து அவர்களை யாராஇத்துக் 
கண்ணனை நோக்கிச் Saari) gars 

வைதிகன் புத்திரனைக் கொண்யேந்தது 853 

சத்துருவே | ௮ந்தச் சார் £பினியின் | 

ysSita ௮டியேன் கொண்டுபோ 

னேனில்லை, சங்கன் ரூபந்தரித் து என் 

னுடைய ஜலத்திலே வாசஞ்செய்கற 

பஞ்சஜனன் என்கிற ௮சுரன் கொ 
ண்டு போனான்” என்று விண்ணப் 

பஞ் செய்தான், இதைக்கேட்டு ஸ்ரீ 

இருஷ்ணன் சமுத்திர ஜலத்தினுள்ளே 

பிரவேசித்து ௮வ்வசுரனைக் கொன்று 

௮வன் எலும்பினலைண்டான உத்தம 

சங்கத்தை யெடுத்தக் கொண்டார். 

பின்பு கண்ணன், எதின் தொனியினா 

லே ௮௬ரருக்குப் பலஹானியும் தேவ | 
சைகளுக்குத் தேஜோ விர்த்தியும் 

அதர்ம நாசமும் உண்டாகுமோ, ௮ப் 

படிப்பட்ட * பாஞ்சஜன்யத்தைப் 

பூரித்து, யமபட்டணத்துக்கு எழுக் 

தருளி, ௮வ் யமனைச் சயித்து, யாதனை 

யிற் இடந்த அவ்வுபாத்தயாயருடைய 
குமாரனை முன்னிருந்தது போன்ற 

தேகமுடையவனாக்கிக்கொண்டுவந்தடி 

அவ் வுபாத்தியாயருக்குக் குருதகதிணை 

யாகக் கொடுத்தருளினான். இவ்வாறு 

கண்ணன் தமையனுந் தானுமா 

யுபாத்தியாய புத்தானைக் கொண்டு 

வந்து கொடுத்து, உக்கரசேனனாலே 

ரகதிக்கப்பட்டதாய் ஆண்பிள்ளைகளும் 

பெண் பிள்ளைகளுங் களிக்கப் பெற் 

றிருக்சன்.ற மதுராககரத்திற்கு எழும். 

தருளினான் | 

இநபத்தோராமத்தியாயம் ழற்றிற்று, - 

ட 

  

* பஞ்சஜனனுடைய சம்பக்தத் தினால், ௮ச்சங்குக்குப் பாஞ்சஜன்யமென்று இருமாம 

முண்டாயிற்று. இதுவும் எம்பெருமான் தஇருசாமம்போலே அ௮வதாரத்திற்கு ஏற்ற 

பொருச்தமென ௮றிக, 

டதத
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ஐ.சாச நீத ஜயம் 
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கம்சன் மகத தேசாதிபதியான ஜரா 

சந்தனுடைய புத்திரிகளாகய 2308 

பிராஸ்தி என்பவர்களை விவாகஞ் 

செய்திருந்தான். அந்தக் கம்சனைக் 

இருஷ்ணன் கொன்றதனாலே ஜராசக் 

தன் வெகு கோபமுடையவனாய்க் 

இருஷ்ணனை வமிசத்தோடு கொல்ல 

வேண்டுமென்று இருபத்து மூன்று 

. க்ஷோஹிணி சேனையோடு எதாத்து 

வந்து மதுராபட்டணத்தை முற்றுகை 

போட்டுக்கொண்டான். அப்போது 

நம்பிக ளிருவரும் அற்பமான சேனைக 

ளுடையவர்க ளானாலும் மகா பல 

வான்களாகையாலே அந்தச் சிறிது 

சேனையுடனேகூட வெளியில் வந்து, 

அந்தப் பெரும்படையோடு போரிட் 

டார்கள். இப்படி. யுத்தஞ் செய்கை 

யில், தங்களுடைய பூர்விகமான ஆயு 

sua யெடுத்துக்கொள்ளத் இரு 

ஆகாசத்திலிருக் து 

அ்ஷப 
தூணீரங்களும் கவுமோதகி யென்ற 

கதாயுதமும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனுக்கு வரது 

சேர்ந்தன. அப்படியே பலபத்திர 

வுள்ளமானதால், 

சார்ங்கமென்கிற வில்லும் 

ருக்கும் பெரிய கலப்பையும் பெரிய 

உலக்கைத்தடியும் வெரு ஆனந்தத் 

தோடு வந்துசோகந்தன. இப்படி வந்த 

திவ்வியாயுதங்களைத் தரித்து, அந்தப் 
பெருஞ்சேனையுள்ள மகதாதிபதியை 

-. வென்று, இருவரு மறுபடியு மதுரை 

க்கு எழுந்தருளினாகள், இப்படியா க 

மகா துஷ்டனைனை ஜராசந்தனை ஜயித்தி 

“ருந்தும் சுவாமி, அவன் உயிரோடு திரு 

ம்பிப் போனதனாலே தம்மை அவன் 

ஜயித்ததாக நினைத்தார். அவன் ஜயிக 

கப்பட்டதாக நினைக்கவில்லை. ௬வாமி 

நினைத்தபடியே அந்தச் சராசந்தன். 
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சிறிது காலங்கழித்து மறுபடியும் 
பெருஞ்சேனையைக் கூட்டிக்கொண்டு 

யுத்தஞ் செய்யும்படி. மதுரைக்குவந்து, 

ஸ்ரீ ராம இருஷ்ணாகளால் ஐயிக்கப் 

பட்டு ஒடி ப்போய்விட்டான். இவ்வா 
௮ மகா மதமுள்ள ௮ந்த மகதராஜன் 

பதினெட்டுதரம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் முத 

லான யாதவர்களோடு போர் செய்ய 

வந்து, யாதவராலே வெல்லப்பட்டவ 

னாய் கொஞ்சஞ் சேனையோடு இரும்பி 

ஒடிப்போய்விட்டான். 6S QITF6 
தன் மகா பல பராக்ரம முள்ளவனா 

யிருக் தும், பதினெட்டுத்தரம் யாதவ 

ருக்குத் தோற்று ஓடிப்போனான்.௨ 

YOY Bos வல்லமை ஸ்ரீமந் 

நரராயணனுடைய தஇிருவவதாரமாய் 

இருவாழி கையிலேந்திநிற்கும் மகா 

புருஷனுடைய தன்றி யாதவர்களி 

னது அன்ற௮. அவருடைய இரு 

வாழியின் சான்னித்தியமே சத்துரு 

ஜயத்திற்குப் போதுமானதா யிருக் 

கப் பலபல ஆயுதங்களைச் சத்துருகீ 

களின்மேற் பிரயோடூத்த்து என்ன 

வெனில், மனுஷ்யாவதாரஞ் செய்தரு 

ளின ௮ச்த லோகநாதனுக்கு ௮அவ்வவ 

தார முறைமைக் கேற்ற திருவிளை 

யாட்டேயல்ல.து வேறன்று,. பாரும் 

சங்கற்பமாத்திரத்தினலே Fao Gare 

சிருட்டி. சங்காரங்களைச் செய்தருளு 

இற ௮வ் வெம்பெருமானுகீ்குச் சத் 

துருபக்ஷத்தை நாசஞ் செய்வதற்காக 

இவ்வளவு முயற்சி வேண்டுமோ 3 

ஆனலும் மனுஷ்யருடையதன்மையை 

அனுசரித்துப் பலவான்களோடு சந்தி 

யும் ஈனர்களோடு யுத்தமுஞ் செய்தரு 

ளுகிறான். மேலும் இந்தக் காரணத்தி



அவர்ரகா நிர்மாணம். 

னாலேயே ௫ிலவிடத்இிற் சாமோபாயத் 
தையும் சிலவிடத்திற் பேதோபாயத் 
தையும் பலவிடத்தில் தண்டோபாயத் 

B55 

| வாத்திக்கருனே யல்லது அசத்தி 
அசாமர்த்தியங்க ளவனுக்இல்லை. இவ் 

| விதமான தஇிருவிளையாட்டும் இன்ன 

  

தையும் ஓரோவிடத்து ஒடிப்பேரவ | காலத்தில் இன்னவிடத்தில் இப்படி 
OS FL 55 HORS wor. இப்படியாக | யென் நில்லாமல் அவன் திருவுள்ளத் 
மனிதர்களுடைய செய்கைகளை பனு தினபடியே யுண்டாகின்றது. 

இருபத்திசெண்டாமத்தியாயம் ழற்றிற்று? 
முட 

இருபத்துமூன்றாம் அத்தியாமம் 

துவாரகா நிர்மாணம் 
காயைவன நாசம், முசுகுந்தஸ்துதி 

  

ஒருகால் யாதவ புரோஹிதரான 
கரரக்கியரென்னும் பிராமணரை ௮வ 
ருடைய மைத்துனன் அவர்க்குப் 
பிள்ளை பிறக்கவில்லை யென்பசைக் 
கொண்டு யாதவ௫௪பையிலே இவர் நபும் 
௪கர் என்று பரிகாசஞ்செய்ய, யாத 
வர்களெல்லாம் உரக்கச் இரித்தார் 
கள். அதனாலே அந்த கரர்க்கெெர் அவ 
மானமுங் கோபமு மூடையவராய் 
விந்திய பருவதத்தின் தெற்கே வந்து 
யாதவர்களுக்குச் சத்துருவா யிருக்ளு 
மபடியான புத்திரன் தமக்கு வேண்டு 
மென்று இருப்புப்பொடியைத் இன்று 
கொண்டு சிவனைக்குறித்து உக்ர 
மான தவஞ்செய்தார். இப்படி பன் 
னிரண்டாண்டு தவஞ் செய்தபின், 
சிவபெருமான் அவர்க்குப் பிரத்தியக்ஷ 
மாகி ௮வருக்கு இஷ்டமான வரத் 
தைக் கொடுத்தார். இவர் புத்திரனுக் 
காக வரம்பெற்றிருப்பதை யறிந்து 
யவனதேசாதிபதி இவரிடம் வந்து 
இவரை மிகவும் உபசரித்துப் பூசித்துத் 
தனக்குப் பிள்ளை யில்லாமையாலே 
தன் பத்தினியிடத்திம் பிள்ளை யுண் 
டாக்கும்படி. வேண்டிக் கொண் 
டான், இந்தப் பிராமண்ன் ௮வனிட. 
தீதி லிரங்கி ௮வன் பத்தினியோடு 

புணர, அவள் வயிற்றிலே வண்டு 
போன்ற கிறமுள்ள புத்தரனுண்டா 
னானை. - அவனுக்கு அந்த ' யவனாஇபதி 
காலயவனன் என்று பெயரிட்டுத் 
தகுதியான காலத்திலே பட்டாபி 
லேகஞ் செய்துவிட்டுத் தான் தவஞ் 
செய்யும் பொருட்டு அரணியத்துக்குப் 
போனான். அந்தக் காலயவனன் வ. 
சிராயுதத்தின் முனைபோற் கடினமான 
மார்பூுடையவனாப் மகா பலபராக்இர 
மங்களைப் பொருந்தக் கெ்வித்திருந்த 
தனாலே,) காரதமுனிவரை 4 இந்தப் 
பூமியில் பலவான்க௧களான ராஜாக்கள் 

ர் ” என்அ௮ வினாவிஞன். அம்முனி 
வார் யாதவர்களின் தலைவரான ஏம் 
பெருமான்களைப் .பலவான்௧களென்று 
அவனுக்குச் சொன்னார். அதைக் 
கேட்டவுடனே ௮வன் அ௮கேககோடி. 
மிலேச்சரோடும் ரத கஜ grate 
ளோடுங் கூடிக்கொண்டு யாதவர் 
மேற் படையெடுக்க வேண்டுமென் 
இற முயற்சி யுள்ளவனாப், நாள். 
Carpe sor Grrr sR pes sen. 
கேரிடாதபடி. வழிகளில் அங்கங்கே 
வாகனங்களை வைப்பித்து, ஒரு வாக் 
னம் ௮லுத்தப்போனவுடனே sens 
விட்டு மற்றொரு வாகனத்தின்மே 

யார்
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லேறி, இப்படியே நெடுஈ்தூரமான 

வழியைச் சக்கிரத்திற் கடஈது, யாத 

வாமேற் பொறாமை தலைக்கொண்டு 

மதுராபுரிக்கு வரது சேர்ந்தான். 

_ அந்தத் தருணத்தில் கண்ணன், 

ஓ! த। யாதவசேனையெல்லாம் நாச 

மாகும்படி. கேரீட்டதே, காலயவனன் 

யுத்தஞ் செய்வனாகில் அற்பமான 

யாதவபலத்தை நரசஞ்செய்து விடு 

வான். இதனாலே பலவீனப்பட்டிருக் 

இற யாதவரை மகதராஜன் வந்து 

நாசஞ் செய்யக்கூடும், அல்லது மகத 

ராஜனுக்குச் சேனை கூ£ணப்பட் டிரக் 

தாலும் காலயவனன் ௮வணோடு சேர் 

ந்து யாதவரை யழித் துவிடுவான், ஆத 

லால் காலயவனன் எதிர்த்தாலுஞ் 

சரிதான், ஜராசந்தன் எதிர்த்தாலுஞ் 

சரிதான் இரண்டு பக்ஷத்திலும் யாதவ 

ருக்குத் துன்பமே நேரிடுகின்றது, ஆத 

லால் இவ் யாதவருக்குச் சத்துருக 

கள் புகவொண்ணாத ஒரு அர்க்கம் 

அமைக்கக் கடவோம், ௮து பெண் 

பிள்ளைகளும் யுத்தஞ் செய்யத்தக்கதா 

யிருக்க வேண்டும், அப்ப;யானால் 

விருஷ்ணி சிரேஷ்டா அச்சமின்றி 

௮.தலிருந்து யுத்தஞ் செய்வார்களென் 

பதற்குக் கேட்க வேண்டுவ தில் 

“ஐயே” என்று திருவுள்ளம் பற்றி, 

ஸ்ரீ கோவிந்தன் சமுத்திரராஜூனப் 

பன்னிரண்டு யோசனைதூரம் விடும்படி. 

கேட்டு ௮வன்விட்ட அவ்வளவு பூமி 

பிலே திவ்வியோத்தியானங்களும் இவ் 

லிய தடாகங்களும் பெரிய மதில்களும் 

மதிலுள் விடுகளும் உப்பரிகைகளு 

நிறைந்து, தேவேந்தூனுடைய sg 

ர்ரவதிப் பட்டணம்போலே விளக்கா 

நின்ற் அவாரகா ஈகரத்தை நிரமித்தரு 

het. Gay சுவாமி மதுரையிலிருந்த 

தம்முடைய பிரஜைகளைத் அவாரகர் 

ஈ்கரத்திம் கொண்டுபோய்ச் சேர்த் 

ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணம் 

| 
| 

[ஐந்தா 

துக் காலயவனன் சமீபத்தில் வரப் 

பார்த்துத் தாம் மதுரையிற் பிர 
வேத்து, பகைவன் சேனையைக் 

கொண்டுவந்து பட்டணத்தை முற்று 

கை போட்டிருக்கையில் யாதோ 

ரரயுதமு மில்லாமற் பட்டணத்தினின் 

அம் வெளியிற் புறப்பட்டுப் போனார். 

போகையில் காலய்வனன் நார 

தர். சொல்லிய அடையாளத்தினாலே 

இவன்தான் இருஷ்ணனென்று Ba 

சயித்து, இவன் ஆயுதமில்லாமற் போ 

இறபடியால் இவனைப் பிடித்துக் 

கொள்வ தெளிதென்று நினைத்துப் 

பின்றொடராச்தான். 

கேளும் முனிவரே! யோூக 

ளுடைய இருதயங்களும் பின்றரொடா 

மாட்டாதவனை இவன் தொடரந்து 

பிடிக்க நினைத்தான். இப்படி. இவன் 

தொடரவே சுவாமி விரைவாய் ஓடி. 

ஒரு சூகையிற் புகுந்தார். யவனனும் 

பின்றொடர்ச்தோடி அக்சூகையிலே 

படுக்கையிற் படுத்து நித்திரைசெய்து 

கொண்டிருந்த முசுஞுந்தனைப்பார்த்து 

இவன்தான் இருஷ்ணனென்று நினைத் 

துக் காலாலே உதைத்தான், உதைத்த 

மாத்திரத்திலே ௮ந்த முசுகுந்தன் தூக் 

கச் தெளிந்து எழுந்திருக்து அந்த யவ 

னனைக் கண்ணினாற் பார்க்க, ௮ந்த 

மிலேச்சராஜன் ௮ம் முசகுந்த 

னுடைய கோபத்தினால் மூடப்பட்ட 

தன்னுடம்பின் ௮க்கினியாலே எரிக் 

கப்பட்டு உடனே சரம்பலாயினான். 

மயித்தரேயரே| கேளும் அந்த முக 

குந்த மகாராஜன் தேவாசர யுத்தத்திற் 

பிரவேசித்து, ௮௬ரரைச் சங்கரித்துத் 
தேவதைகளுக்குச் சகாயஞ் செய்த 
போது தேவதைகள் சந்தோஷித்து 

। என்னவ்ரம் வேண்டும்” என்று 

கேட்க, steer தூக்கமில்லாமல் 

௮லுத்திருர்த படி.யினலே நெடுகாள்
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வரைக்குச் "தான் தூங்கும்படி, வரங் 
கேட்டான், தேவர்களும் அப்படியே ' 
வரக்கொடுத்து உன்னை எவன் 
எழுப்புவானே ௮வன் தன்னுடம்பின் 
அகீகினியினா லெரிக்கப்பட்டுச் சாம்ப 
லாவான் ”” என்றுஞ் சொன்னார்கள், 
ஆதலால் இப்படியாகக் காலயவனன் 
எரிக்கப்பட்டான், அந்த முசுகுந்த 
மகாராஜன் துஷ்டனான அந்தமிலேச் 
சனை யழித்தபின் ஸீவாக தேவனைப் 
uri gaa (நீ யரர” 

சுவாமியும் அரசனே | நான் சந்திர 
கசூலத்தைச் சார்ந்த யது குலத்திற் 
பிறந்தவன், *வசுதேவருடைய குமா 
ரன் ” என்று அருளிச்செய்தார். அது 
கேட்டவுடனே அவ்வரசன், முன் 
தனக்கு விர்த்தகார்க்கிெ மகாமுனிவர் 
சொல்லியதை நினைத்துக்கொண்டு இடீ 
ரென்று படுக்கையைவிட் டெழுச் 
திருந்து சாவேசுவரனான ஸ்ரீ ஹரி 
யைத்தண்டம் சமாப்பித்து, விண்ணப் 
பஞ் செய்யலாயினான். 

(ஐ சுவாமி! தேவரீர் ஸ்ரீமர் சாரா 

பயணனுடைய அ௮ம்சாவதாரமென்று 

அடியேனுக்குத் தெரியும், முன்பு 

-கரர்க்கிய மகாமுனிவர், இருபத்தெட் 

டாம் யுகத்திலே துவாபரத்தின் முடி 

விலே யதுகுலத்திலே எம்பெருமான் 

அவதரித்தருளுவன் ” என்று அடியே 

னுக்குச் சொல்லியிருந்தார், தேவரீர் 

தாம் ௮ந்த அவதார புருஷன், மனுஷ் 

யர்களுக்கு ஈன்மைக்காக எழுச்தருளி 

னீர், மேலும்' தேவரீருடைய மகத் 

தான தேஜசை அடி.யேன் ) ச௫க்க 
மாட்டவில்லை, அன்றியும் நீருண்ட 
மேகத்தின் கர்ஜனைபோலே கம்பீரமா 

யிருக்கின்றது தேவரீருடைய இரு 

மிடற்றோசை, இதுவுமன்றித்  தேவரீ 

ருடைய திருவடி. பலத்தினுலே இப் 

பூமி வணங்குன்றத; இவ்வடையர் 

என்று வினவை, 

துவாரகா 
நிர்மாணம்

 = 

கள் யகஷர் கநீதிருவர் 

887 

ளங்களாலும் தேவரீரே ஸ்ரீ பகவா 
னென்௮ தநிச்சயித்தக்கொண்டேன், 

தேவதைகளுக்கும் அசுரருக்ஞும் நே 

ரிட்ட மகார யுத்தத்திலே அடியேன் 
போனபோது அங்குள்ள ௮௬ர வீர 

ரெல்லாம் அடியேனுடைய தேஜசைச் 
சகக்கமாட்டாதே போனார்கள், அப் 

படிப்பட்ட அடியேனே தேவரீர் 
தேஜசைச் சடக்கச் சத்தியற்றவனா 

யிருக்கிறேன், இந்தச் சம்சாரமாகய 

பெருங்கடலில் வீழ்ந்தவருக்குத் 
தேவரீரொருவரே கரையேற்றும்படி. 
யான ரக்ஷ்கர், அதலால் பிரபன்ன 

ருடைய ஆர்த்தியைப் போக்கும்படி. 

யான பகவானே | அடியேனிடத்தி 
லனுக்கரசம் வைத்துப் பாபங்களை 

பெல்லாம் போக்கியருளவேண்டும், 
தேவரீரே சமுத்திரவ்களும் மலைகளும் 

நதிகளும் காடுகளும் பூமியும் வான 
மும் காற்றும் தண்ணீரும் அ௮க்கினியு 
மா யிருக்கிறீர், அன்றியும் மனம் புத்தி 

அவ்பாஇிருதம் பிராணன் பிராணாதி 
பதி புருஷன் புருஷனுக்கு மேற்பட்ட 

தாய் எங்கும் வியாபித்து ஜன்மவிகா 

ரங்க ஸஎில்லாமலும் சப்தாதிகள் 
தொடராமலும் முதிர்வு இளமைக ஸில் 

லாமலும் அளக்கக் கூடாமலும் குறை 

வில்லாமலும் தேய்தல் வளர்தல்க ளில் 

லாமலும் முதலு மீ௮ுமில்லாமலு மிருக் 

இன்ற பரப்பிரம்மம் ஆய இவை 

யெல்லாம் தேவரீரே, தேவர் பிதூக் 

இன்னரரீ 
சித்தர் ௮ச்சரசுக்கள் மனிதர் used 

“கள் பக்ஷிகள் ஊர்வன் மரமுதலியவை 

கள் இன்னும் உண்டானதும் உண் 

டாவதுமாய்ச் சுரமும். ௮சரமுமாய் 
மூர்த்தமும் ௮மூர்த்தமுமாய் தூலமும் 

சூக்ஷாமமுமாயிருக்கின்.ற் சகலமும் 

தேவரிரிடத்தினின்றே உண்டானவை 

கள், ஆதலால் லோக கர்த்தாவான 

தேவரீரையன்றி ஒன்றுமில்லை எம்
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பெருமானே ! அடியேன் இந்தச் சமு | தேவரீருடைய மாயையினாலே மன 

சாரசக்கரத்தி லோய்வில்லாமற் கூற் । மகிழ்ந்தவர்கள், பிறப்பு இறப்பு மூப்பு 

றிக்கொண்டு தாபத்திரயத்தினலே | முதலான அன்பங்களை யடைந்து 

வருக்திக்கொண் டிருக்கிறேனே யல் பின்பு தண்டிக்க நிற்கிற யமனைக் 

லது எங்கும் ஒரு கத்தை படைக் காண்கிருர்கள். அதனாலே தேவரீர் 

தேனில்லை,. கானலின் பரப்பை ஜல | சொரூப மறியாத மனிதர் ஈரகங்களில் 

மென்று மூடர் அடைவதுபோல் அடி. | தங்கள் கருமங்களினை் லுண்டான 

யேன் துக்கங்களையே சுகங்களென்ற ' கொடிய அதனபங்களை யனுபவிக்ஒருர் 

நினைத்து எடுத்துக் கொண்டேன், | சள். ஓ எம்பெருமானே | அப்படியே 

ராசாதஇிகாரம் பூமி சேனை பொக்கசம் | அடியேனும் தேவரீர் மாயையினாலே 

மித்திரார் மக்கள் மனைவிகள் ஏவலாட் ! மோக மடைந்தவனாய் மிகவும் விஷ 

கள் இன்னும் சப்த முதலான விஷ | யரனுபவமே செய்துகொண்டு மமத் 

யங்கள் இவையெல்லாம் சுகமென்றே | அவமும் அதனாலுண்டான கர்வமு 

நினைத்து அடியேன் கொண்டேன், | மாகிய பாழுங் சூழியிலே விழ்ந்து 

ஆனால் முடிவில் அவையெல்லாம் | சுழன்றுகொண்் டிருகீகிழறேன். இப் 

அடியேனுக்குத் தாபத்தை விளைவித் | படிப்பட்ட அடியேன் சம்சாரவழி 

தன,  தேவஜனனம் கிடைத்தாலு 

மென்ன ? அந்தச் தேவலோக கதியை 

யடைந்திருக்கிற தேவகணமும் அடி 

யேனுடைய துணையையன்றோ விரு | 

ம்பி நின்றது ஆதலால் அதனாலும் ௬௧ 

மில்லை, நித்தியமான ௬கமெங்கே 

பிடிக்க? ஓ சர்வாதிபதியே | ௪கல | 

லோகங்களுக்குங் காரணமான தேவ 

ரீரை யாராதியாமல் எவனாலே er’ | தேன்” என்று, முசுகுந்தன் துதி 

சாசுவதமான சுகம் அடையக்கூடும் 2 ் செய்தான்; 

இருபத்துழன்றமத்தியாயம் ழற்றிற்று. 
oF 

இருபத்துகாலாம் அத்தியாயம் 

மூசுகுந்தனுக்கு அனுக்கிரகித்ததும் 
பலதேவர் கோகுலமெழுதீதருளின அம் 

யிற் றிரிக்* மிகுந்த தாபங்களை யடை 

ந்து ௮வைகளினாலே மனசக் தவிக்கப் 

பட்டவனாய் ஒப்பற்ற வொளியுடைய 

மோக்ஷசுகத்தில் அபிலாஷை யுள்ள 

வனாப் எவனைக்காட்டிலும் வேறு 

பரமப்பிராப்பிய மில்லையோ அப்படிப் 

பட்ட அபாரனாயும் அ௮ப்பிரமேயனாயு 

மூள்ள வுனனை யடைக்கலம் புகு 

  

இப்படி. மகா புத்தசலிபான (pe னனுக்கிரகத்தினாலே தடுக்கப்படாத் 
குந்தன் துதித்து மோக்ஷத்தைப் ' மஹ் ஐசுவரிய முள்ளவஞனாப்த் இவ் 

பிரார்த்தித்து நிற்க, சர்வேசுவரராயும் | விய போகங்களை பனுபவித்து) மறு 

ஆதியந்தமில்லாதவராயு மிருக்கிற் ஸ்ரீ படியும் ஒரு மகா குலத்திலே பூர்வ 

ஹரிபகவான் ௮வனை நோக்கி ஐ ஓ | ஜனன ஸ்மரணமுள்ளவஞய்ப் பிறந்து) 

, அரசனே | உனக்கு அ௮பிமதமான என் sername te மோக்ஷமடை 
உத்தம லோகங்களை அடைந்து, என் ! வாய்'”' என்று ௮ருளிச்செய்யக்
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கேட்டு, ஜகச்சாதனுன ஏச்சுதனைத் 
திருவடி. தொழுது, ௮ந்த நராதிபன் 
கூகையி னின்றும் புறப்பட்டு வெளி 
யில் வந்து, மிகக் குறுமையாய்த் இரி 

இற மனிதரைப் பார்த்துக் கலியுகம் 

வர்துவிட்ட தென்று தெரிந்து கொ 

ண்டு, தவஞ்செய்யும் பொருட்டு ஸ்ரீ 

நரநாராயணர்கள் எழுக்தருளி யிருக் 

கப்பெற்ற கந்தமாதன பருவதத்துக் 

குச் சென்றான். கண்ணனோ சத்துரு 

வை உபாயத்தனாலே கொல்வித்து, 

மதுரைக்கு எழுந்தருளி, அதை முற் 
௮கை செய்திருந்த சதுரங்கசேனை 

யைப் பிடித்துக்கொண்டு போய்த் 

துவாரகையில் உக்கரசேன மகாராஜ 

னுக்குக் கொடுத்தருளினார். அதனாலே 

அரத யதுவம்சமானது சத்துருபய 

மற்றதாய் விளங்கிற்று. 

பிறகு பலராமனும் சண்டைகள் 

ஓய்ந்தபடியினலே பூர்வபந்துக்களைப் 

பார்க்கத் திருவுள்ளமாகி நந்தருடைய 

கோகுலத்துக்கு எழுந்தருளி கோபா 

லரையும் கோபிகைகளையும் முன்போல 
வே மரியாதையாக சேஷமம் வினாவி, 

மூத்தவர்களாலே ஆலிங்கனஞ் செய் 

யப்பட்டு, இளையவர்களை அலிங்ஙனஞ் 

செய்து கொண்டு சமமானவர்க 

ளோடு சிரித்து விளையாடினார். அங்கு 

அந்த ஹலாயுதரைக் சூறித்துக் கோபா. 

லார்கள் அகேகமான பிரிய வார்த்தை 

கோபஸ்திரீ 

அன்பினுற் கோப 

களைச் சொன்னார்கள். 

களிலே இலர் 

மூள்ளவர்களாகவும், மற்றுஞ் சிலர் 

பொருமை யுள்ளவர்களாகவும், பல 

கோக்கிப் 

கண்ணனிடத் தன்புள்ள கோபிகை 

ரரமரை பேசினார்கள். 

கள் நாகரிகப் பெண்களிடத்தி லன்பு 

கொண்டவராக அவரை நினைத்துச் 

தில் வினா வினாவினார்கள்: 

ஈஸ்இரமில்லாததும். அற்பமுமான 

பிரேமையுள்ள இருஷ்ணன் சுகமா 

யிருக்கிறானணா 2 ஒரு நிமிஷமாத்திரமே 

நேசமுள்ள ௮வன் ௮ந்த நரகரிக 
ஸ்திரீகளிடத்திலே எங்கள் காரியங் 

களைப் பரிகாசஞ்செய்து கொண்டு 

அவர்களுடைய அழகு சொகுசு முத 

லானவைகளைக் கொண்டாடாம லிருக் 

Bye? ௮ந்தக் இருஷ்ணன் நாய் 

கள் தன்பாட்டோடொத்து மதுர 

மாய்ப் பாடினதை நினைக்கிறானா? 
அவன் தன் தாயாரைப் பார்க்கவா 

அம் ஒருதரம் இங்கு வருவானா? இடக் 

கட்டும் அவன் பேச்சே துக்கு? வேறு 

பேச்சுப் பேசுவோம், எவனுக்கு 

நாமில்லாமற் பொழுது ௬கமாய்ப் : 

போகிறதோ, அப்படிப் பட்டவன் 

பேச்சை விட்டுவிடுங்கள். நமக்கு 

எவனில்லாமல் பொழுது சஷ்டமாப்ப் 

போகிறதோ 

உடன் பிறந்தவர் மற்றுமுள்ள பர்துக் 

எவன் தந்தை தாய் 

கள் யாவரையும் விட்டுப் போனானோ, 

நாமேன் 

தபிக்கவேண்டும் 2 அவன் நன்றியில் 

லாதவர்க்குட் சிறந்தவன். ஓ ராமா | 

ஆனலும் அந்தக் இருஷ்ணன் இங்கே 

வருகிறதைப் பற்றின பேச் செதுவா 

நீ பொய் 

சொல்லாதே, மெய்யா யுண்டானாற் 

அப்படிப் பட்டவனுக்காக 

கிலும் சொல்லுகிருனா 3 

சொல்லு, தாமோதரனென்றுங் கோ 

விந்த னென்றுஞ் சொல்லப்பட்ட 

அவன் பட்டணத்து மாதரிடத்திலே 

நம்மிடத்திலே 

சிறிதும் அன்பில்லாதவனா யிருக்கிற 

மனம்பற்றினவஞய் 

வன் காணவுங் கூடாதவனென்று 

எங்களுக்குத் தோன்றுகின்றது” என் 

றிப்படி ௮ந்த ஆய்ச்சியர் அன்போ 

டும் வெறுப்போடும் ஆசையோடும் 

சோகத்தோடும் இத்த சமாதானத் 

தோடும் பலதேவனை நோக்கியும் ஒரு
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வரோடொருவரும் பேசு, ஸரீ ஒரு 

ஷ்ண ஸ்மரண பரவசராய் மூத்த ஈம் 

பியையே தாமோதர; கோவிந்த” 

என்று அழைத்த; உடனே ௮௮ தப் 

களுக்கு மோகத்தினால் வந்தகாரிய 

மென்பதை யறிந்து, உரத்த தொனி 

யுடன் நகைத்தார்கள். அப்போது ஸ்ரீ 

சங்காஷண பகவான், நல்வாரத்தை 

“யாலே மதுரமாயும் அன்பை யுட் 

கொண்டதாயும் வணக்கமுள்ளதாயும் 

மனமுருகத் தக்கதாயும் கண்ணன் 

சொல்லி யனலுப்பின வார்த்தைகளைச் — 

சொல்லி, ௮ந்தக் கோபிகைகளைச் சமா 

தானப்படுத்தி யருளினார். பின்பு ௮வர் 

அந்தத் தருவாய்ப்பாடியைச் சேர்ந்த 

விடங்களிலே அந்தக் கோபாலரோடு 

கூட மூன்போலவே பரிகாச வின்ப 

முள்ள பேச்சுகளைப் பேசிக்கொண்டு 

வெகு சந்தோஷமாய் ரமித்துக்கொ 

ண்டு மிருந்தார். 

இரபத்துநான்காமத்தியாயம் ற்றிற்று 

wo 

இருபத்தைந்தாம் அத்தியாயம் 

பலபத்திசர் வாருணியை யடைந்ததும் 

யழுண்வை 09 யிழுதீததும் 

இப்படியாக மனுஷ்ய வேடம் 

பூண்டு காரிய வசத்தினலே பூமியி 

லெழுதந்தருளிப் பெரிய காரியங்களை 

நிறைவேற்றி இடையரோடு வனத் 

இலே விளையாடிக்கொண்டிருந்த அக் 

தச். சாக்ஷாத்து ஆகிசேஷனுக்குத் 

திருவுள்ள முகப்பதற்காக வருணன் ; 

வாருணீ3தவியை யழைத்து *ஓ மதிரா 

தேவி & மகானுபாவனை தஇிருவனக 

தாழ்வானுக்கு மகாப் பிரியமானவ 

ளாகையால் அவருடைய போகத்துக் 

காக அவர் எழுந்தருளி யிருக்குமிடத் 

BEG F சந்தோஷமாய்ப் போகவேண் 

டும்” என்று நியமிக்க, அந்த வாருணி 

தேவி அவர் விளையாடிக் கொண்டி 

ருந்த பிருந்தாவனத்தில் ஒரு கடப்ப 

மரத்தின் பொக்தில் சான்னித்தியஞ் 

செய்தாள். ஹாலயுதர் 

அவ்வனத்தில் உலாவிக்கொண் டிருக் 

கையில் அந்த மதிரையின் வாசனை 

வீசக்கண்டு, அதினிடத்திலே மிகுந்த 

அபிலாஷை யுடையவராய் அத்திசை 

அப்போது 

| ! 
} 
~~ 
| 

| 
| 

யை நேோரக்இச் சென்று, அங்கே கட 

ப்பமரத்தினின்றுக் தாரையாய் ஒழுடக் 

கொண்டிரு மதிரையைக் கண்டு, 

௮இக வுவப்புள்ளவராய் ௮அதனைவேண் 

டுமளவும் பானம் செய்து, தம்மோ 

டிரக்கிற கோபகோபிகைகளுக்குவ் 

கொடுத்து, கேதேவாத்தியத்தில் வல்ல 

வர்களான அவர்களாலே வெகு 

வேடிக்கையாய்ப் பாடப் பெற்று, 

வெகு மதம்பொருக்தி எழுக்தருளி 

யிருந்தார். 

இவ்விதமாக மதித்து வியரவைநீர் 

முத்து முத்தா யரும்ப எழுந்தருளி 

யிருந்த அங்பலராமர் பக்கத்தில் ஓடு 

இன்ற யமுகாநதியைகோககு, ஐ யமு 

நீ இங்கேவா, நான் நீராட 

வேண்டும் என்று தழதழத்து அருளிச் 

செய்தார். ௮வ் யமுனையோ அவர் 
மதத்தினால் இப்படிச் 

நாய் | 

மதுபான 

சொல்லுகிறாரென்று அவர் வார்த்தை 

யை , அவமதித்து அங்கே வரவில்லை,
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௮௮ கண்டு ௮ந்த லாங்கலியானவர் | யை விட்டுவிட்டார். பின்பு தாமிருக்கு 
வெகுண்டவராய்த் தமது ஆயுதமான | மிடத்துக்கு வந்த. யமுகாகதியிலே இரு 
ஹலத்தைக் கையிலெடுத்து அதன் மஞ்சனம் கண்டருளின ௮ந்த மகா 
துனியாலே அர்நதியை இழுத்து, தீதுமாவுக்கு விலக்ஷண்மான ஒரு 

ஓ துஷ்டஈதியே | நான் கூப்பிட | காந்தியுண்டாயிற்று. பின்பு அவருக்கு 
வாராமலிருந்தாய், இப்போது சத்தி | இருமூடியில் தரிக்கத்தக்க ஒரு தாம 
யிருந்தரல் உனக்கு இஷ்டமான விடத் ரைப்பூவும் நேர்த்தியான ஒரு கூண் 
திற்குப்போ ” என்று சொன்னார். | டலமும் வருணனால் சமர்ப்பிக்கப் 
இப்படி. இழுக்கப்படவே அர்நதி | பட்ட ஒரு தாமரை மரலையுவ் கடல் 
தான் போஞும் வழியை விட்டு அவர் ! போலே நீலமான இரண்டு இருப்பரி 
எழுந்தருளியிருக்கும் வனத்தில் வந்து | வட்டங்களுங் கொண்டு வக்த ஸ்ரீ 
பெருகிற்று. அன்றியும் அவ் யமுனை | மகாலக்ஷுமி சமர்ப்பித்தாள். அவர் 
தன்னுடைய சரீரத்தோடு அவர்க் அவற்றைத் திருவுளம்பற்றி அத்தா 
கெதிரில் வக்து L115 Ben ov கண்கள் | மரை மலரைத் இருமுடி.யிலும், குண்ட 
தழதழக்கப் பார்த்துக் கொண்டு, |) லத்தைத் இருச்செவியிலும், இருமாலை 

ஓ ஹலாயுதனே ! என்னிடத்தில் ! யைத் இருமார்பிலும், இருப்பரி ar 

அனுக்கிரகம் வைத்து என்னை விட்டு | உங்களை இடையிலுச் தோளிலும் சாத் 

விடவேண்டும் ௬ வாமி” என்ன வேண் | இக்கொண்டு, ag காந்தியுள்ளவ 
முூ.க்கொண்டாள். அதுகேட்டு அந்த | ராய் ௮ர்த இடைச்சேரியிலே இரிடித் 

நீலாம்பரர், 4 ஐ யமுராய் | என்னு | துக்கொண்டிருந்தார். பின்பு இரண்டு 

டைய சவுரியத்தையும் பலத்தையும் நீ மாதத்திற்குப்பிறகு அந்தப் பலதேவர் 
அவமஇப்பையேயானால் கரன் உன்னை 

இந்தக் கலப்பையினாலே ஆயிரந் 

துண்ட மாக்கலிடுவேன் *' என்று 

சொல்லக்கேட்டு, அக்தஇ மிகவு நடு 

நடுங்கப்போய் விசேஷமாய் வேண் 

டி. க்கொள்ளவே அர்த வனபூமி யெல் னென்௮ஞ் சொல்லப்பட்ட இரண்டு 
லாம் ஈனைந்த பின்னே அர்த மகாநதி ! குமாரரைப் பெற்றருளிஞர். 

துவாரகைக்கு. எழுந்தருளி ரைவத 

மகாராஜனுடைய புத்தரியான ரேவதி 

யென்பவளைத் திருமணம் புரிந்து ௮வ 

ளிடத்திலே நிசிதனென்றும் உல்முக 

இருபத்தைந்தாமத்தியாயம் முற்றிற்று. 

ரட்ட அன 

இருபத்தாரும் அத்தியாயம் 

ஸ்ரீ ருககுமணிப்பசொட்டியார் இருக்கலியாணம் 
ote . 

விதர்ப்பதேசத்திலே குண்டினபுரி ; தப் பெண்ணாசைக் கண்ணன் இருக் 
யிலே பீஷ்மகனென்மொரு மகாராஜன் ' கலியாணஞ் செய்யத் தஇிருவுள்ளமா 

- இருந்தான். அவனுக்கு ருக்ஞூமி என் | யிருந்தார். அவளும் ௬வாமியினிடத் 

இற மகனொருவனும் ருக்குமணி யென் | இல் மிகுந்த காதலா யிருக்தாள். அந்த 

இற மகளொருத்தஇியும் இருந்தார்கள். | ருக்குமியோ சுவாமி கன்னிகையைக் 

சிற்த ரூபலாவண்யங்களுள்ள ௮ கொடுக்கவேண்டும் என்று வேண்டிக் 
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கொண்டும், துவேஷத்தினால் wise வெகு முயற்சியோடு யுத்தஞ்செய்து : 
பெண்ணை அவருக்குக் கொடாமல் 

ஐராசர்தனுடைய எவுதலினாலே Rar 

பாலனுக்குக் கொடுக்கும்படி. தன் 

பிதாவைக்கொண்டு வாக்குத்தத்தஞ்் 

செய்வித்தான், இப்படியாக நிச்ச 

Wee விவாகஞ் செய்ய ஆரம் 
பித்தபோது, ௮க்த விவாகத்துக்காகச் 

இசுபாலனுக்கு அ௮ன்பரா யிருந்த 

ஜராசந்தன் முதலான ரரஜாக்கள் 

குண்டின பட்டணத்துக்கு வந்து 

் சேர்ந்தார்கள். அப்படியே ஸ்ரீ கிருஷ் 

ணனும் யாதவ சயினியத்தோடு அப் 

பட்டணத்திற்கு எழுந்தருளினார். எழு 

ந்தருளின கண்ணன் நாளைக்குக் கலி 

யரணமென் திருக்கையில், சத்துருக்க 

ளோடு ச௪ண்டைசெய் து ஜயிக்கவேண் 

டிய பாரத்தைப் பலராமர் முதலானா 

ரிடத்திலே வைத்து, அந்தப் பெண் 

மணியைப் பலாத்காரத்தினா”லே தூக் 

. இக்கெொண்டு போனார். போகவே 

பவுண்டரகன் விடூரதன் தந்தவக்லி 

சான்வன் இ௯ 

மிக 

ரன் ஜராசந்தன் 

பாலன் முதலான ராஜாக்கள் 

  

வுங் கோபமூண்டவர்களாய் ao Br | 

தீதுவந்து, இருஷ்ணனைச் சங்கரிக்க | 

கடைசியில் பலதேவர் முதலான 

யாதவ புங்கவர்களாலே தோற்கடிக் 

கப்பட்டார்கள். அதனாலே யரவருக் 

இரும்பித் தங்கள் நாட்டுக்குச்செல்ல, 

ருக்கூமி யொருவனுமே :*நான் கிருஷ் 

ணனைக் கொல்லாமல் கசூண்டினபட்ட 

ணத்திற் பிரவேூப்பதில்லை'' 

பிரதிக்கனே செய்து, அவரைப் பின். 

என்று 

ரெடர்ந்துபோனான். போய் வழியில் 

மடக்கிப் போர் செய்ய, சுவாமி 

யொருவரே விளையாட்டிலேயே அவ 

னுடைய சதுரங்க சேனையை creep 

செய்து, மூடிவில் அவனையும் தலை 

யெடுக்கவொட்டாம லடித்து உயி 

மீராடு தரையில் வீழ்த்தினா் 

இப்படியாக ஸ்ரீ மதுளுதனன் ருக் 

கூமியை வென்று ராக்ஷச விவாஹ 

முறையால் நேர்ச்த அந்த ருக்குமணிப் 

பிராட்டியை விவாகஞ் செய்தருளி 

னார். அவள் திருவுதரத்திலே மன்ம 

தாரம்சமாய் மகர வீரியவானான பிரத்இி 

யும்னன் உதித்தான். அவனைப் பூர்வ 

ஜன்ம விரோதத்தை சம்பரா௬ரண் 

. கொண்டுபோக அந்தச் சம்பராகரனை 
அந்தப். பிரத்தியுமனன் சங்கரித்தான். 

இநபத்தாறமத்தியாயம் ழறறிற்று. 

கு 

இருபதீதேழாம் அத்தியாயம் 

சம்பரரசுரவ தம் 

௭௦-0௦: 

இப்படி. சொல்லிவந்த பராச௪ரமுனி 
வரை மயித்திரேயர் Ae@aSu@r. 

.. *சுவரமி | 
சம்பராசுரன் தூக்கிக்கொண்டுபோன 
விதமென்ன ? அப்படி. தன்னைத் Gre 
கிக்கொண்டுபோன பராக்ிரமசரலி 
யான அந்தச் சம்பரனைப் பிரத்தியும் 
னன் சங்கரித்த தெப்படி? இதை 

அந்தப் பிரத்தியும்னனைச் | 

) 

[எ 
| 

| 
} 

| 

விரும்புகி, றன் ஆகை நன்ராயறிய 

ரல் அருளிச்செய்ய வேண்டும் 

என்று கேட்ட மயித்திரேயருக்கு ஸ்ரீ 
பராசரமகாரிஷி அருளிச் செய்ய 

லாயினார். 

ஓ முனிவரே கேளும் ! அந்தப் பிரத் 

இயும்னன் பிறக்த ஆறாநாளிலே க௮ப்



மம்சம்] 

பான அக்தச் சம்பரன், “eves wid | 
மைக் கொல்லுகிறவன்”” என்று நின 
தீது அவனைக் கருவுயிர்த்த அறையி 
லிருந்தே கொண்டுபோய் விட்டான். 
கொண்டு போய் முதலைகளினலே 
பயங்கரமாயும் மகரங்களுக்கு இருப் 
பிடமாயும், அலைகளினாலே சுழித்துக் 
கொண்டு மிருக்கின்ற லவணசமுத்தி 
ரத்திலே எறிந்துவிட்டான், இப்படி. 
எறிந்துவிட்ட அக்குழந்தையை ஒரு 
மீன் விமுங்இற்று. அந்தக் குழந்தை 
யோ அம்மீனின் வயிற்று நெருப்பின 
லெரிக்கப்பட்டாலும் பகவானுடைய 
விரியத்தினை லுண்டானதாகையால் 
மரணமடையாம லிருக்தது. இப்படி. 

யிருக்கச் செம்படவர் ௮௫கேக மீன்க 
ளோடு அந்த மீனையும் பிடித்து அசூர 
ராசனை அந்தச் சம்பரனுக்குக் Q air 

ண்டுவந்து கொடுத்தார்கள். 6g 
அசுரனுக்குப் பேரினுலே மாத்திரம் 
பத்தினியாயிருந்த மாயாவதஇ யென்ப 
வள் சமையற்காரருக் கெல்லாம் ௮இ 
பதியாக நியமிக்கப்பட் டி.ருந்தவள், 
அந்த மீன்களையெல்லாஞ் சேஇக்கு 
மளவில் ஒருமீன் வயிற்றில் இக்குழச் 
தை யிருக்கக்கண்டாள். கண்டு இக் 
குழக்தை எரிந்தபோன மன்மதனாகய 
மரத்தினுடைய முதல்முளை போலே 
வெகு சுந்தரமாயிருக்கன் நதே 2 இது 
யார? எப்படி, மீன்வயிற்றில் வந்தது?! 

என்று இந்இித்துக் கொண்டிருந்த 

மாயாவதியினிடத்திற்கு காரதமுனிவர் 
வந்து :அடிபெண்ணே| இக்குழந்தை 
யைக் கசூறித்து அலோடூயாதே, 
இவன் ஜகத்தினுடைய ருஷ்டி. ஸ்திதி 

சம்ஹாரங்களை ஈடத்துன்ற ஸ்ரீ மகா 

விஷ்ணுவினுடைய கூமாரன், இவனைச் 

சம்பரன் பிள்ளபெழ்ற அறையி லிரு 
நீது திருடிக்கொண்டுபோப்ச் சமுத்தி 

ரத்திலே எறிர் விட்டான், அங்கே 

மீன் விழுங்கிவிட்டது, அதனால் உன் 

சம்பராசுரவதம் 

| 
| 
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னிடம் வந்து சேர்ந்தான். இந்தப் 

புருஷ ரத்தினத்தை நீ அஞ்சாமற் பரி 
பாலனஞ் செய்துவா”” என்று சொல் 
லியதைக்கேட்டு, அந்தப் பெண்கள் 
நாயகம் அவனை மிகவும் அன்போடு 
போஸஷித்துவந்தது மல்லாமல், அவனு 
டைய எவுந்தரியாதி சயத்தினலே 
இளைமையிலிருக்தே அவன்மேல் மோ 
கங்கொண்டு மிருக்தாள், அவன் எப் 
போது யவ்வன விலாசங்களினாலே 
அலங்காரம் பொருக்தினவனானானோ 
அப்போது, அந்தச் சுந்தரி அவண் 
மேல் ஆசையுற்று, அவனுக்குச் சகல 
விதமான மாயரவித்தைகளைச் தந்து, 
மனமுங்கண்ணும் அவனை விட்டுப் பிரி 
யாதவளா யிருந்தாள். இவ்விதமாக 
அக்தக் கமலாகதி தன்மேல் காமமுற் 
அிருப்பதை யறிந்து, அந்தக் கண்ணன் 
திருமகன் அவளைநோக்கி “& care 
குத் தாயாயிருக்க அதனை விட்டு 
வேறுபாவனை 'என்னிடத்துச் செய்வ 
தென்ன ”' என்ன வினாவினான். 
அதற்கு அவள், (கேள் புருஷரத்தின 
மே | நீ என் மகனல்லை, ஸ்ரீ இருஷ்ண 
பகவானுடைய மகன, உன்னை இந்தச் 
சம்பரன் இருடிக் கொண்டுபோய்க் 
கடலிழ்போட, அங்கொருமின் உன் 
னை விழுங்்கற்று, அந்த மச்சியம் 
இங்கே உணவாக வந்தபோது அதன் 
வயிற்றிலிருந்து உன்னை எடுத்துப் 
போஷித்து வந்தேன், உன்தாய் உன் 
னைக்குறித்து அதிக வாச்சலியத்தோடு 
இன்னும் அழுதுகொண்டிருக்கிறுள்; 
இது உன் விருத்தாந்தம்'" என்று 
சொன்னதைக்கேட்டு, அந்தப் பிரத் 
தியும்னன் கோபத்தினால் மனக்கல்க்க 
முற்றுச். சம்பரனைச் சண்டைக்கு 
அழைத்தர்ன். அழைக்கவே அ௮வன் 
சகல சேனைகளோடு சண்டைக்குவர) 

அவஜேடு போரிட்டு, ௮வ்ன் சேனை 

| களையழித்து, மின்பு சம்பரன் பிரகோரி
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இத்த ஏழுமாயைகளையுங் கடந்து எட் 

டா மாயையை அவன்மேல் பிரயோ 

இதத; அதனாலே அந்தக் ry 

னைச் ௪ங்கரித்அவிட்டான். பின்பு ௮வ 

ளோடுகூட அங்கிருந்து எழும்பித் தன் 

தந்தையின் பட்டணத்துக்கு வர்து 

அந்தப்புரத்திலே சூ.இத்தான். 

இவ் வண்ணம் மாயாவதி யோடு 

கூட அந்தப் புரத்திற் சூதித்த ௮வ 
னைப் பார்த்து, அங்கிருந்த தேவிமா 

செல்லாம் வடி. வொச் திருப்பதனாலே 

ஸ்ரீ கிருஷ்ண னென்கிற கினைப்புள்ள 

வாகளா யிருந்தார்கள். அப்போது 

ருக்குமணிப் பிராட்டி அவனைப் 

பார்த்து அ௮னபுகூர்ந்து, 

நீர்சளும்ப (எந்தப் பண்ணியல்! 

கண்களில் 

புத்திரனே இவன் 2? ஈவமான யவ் 

வனம் பொருந்தி விளங்குகிறானே? | 
* என் குமாரனான பிரத்தியும்னன் 
பிழைத்திருப்பானாகில் இந்த 

தைப் பொருந்தி யிருப்பா னன்மே” 

வய 

என்று நினைத்து, ௮வனைப் பார்த்து 

:ஞழந்தாய்| எந்தப்பாக்கெயெவதி உனக் 

குத்தாயென்று சொல்லப்பட்டு விளங் 

குகருள்? கூழச்தாய்| எனக்கு உன்னி 

டத்தி லுண்டாகிற பிழேோமையையும் 

உன் தேகமிருக்கும் அழகையும் பார்த் 

தால் நீ ஸ்ரீ கருஷ்ணசுவாமியினுடைய 

குூமாரனா யிருக்க வேண்டுமென்று 

தோன்றுகின்றது” 

கிக்கொண்டே யிருக்கையில், நாரத 

என்றிப்படி. பே 

முனிவர் கண்ணனையும் அழைத்துக் 

கொண்டு ௮ங்கே எழுந்தருளி, ருக்கு 

மணித்தாயாரைப் பார்த்து அவளுக்கு 

மிகுந்த. ஆனந்த முண்டாகும்படி. 

சொன்ன தாவது 5. பெண்ணரசே | 

  

| 
| 

| 
| 
: 
| 
f 

இவன் உன் குமாரன், சூதிகா கஇிருகத் 

திலிருக்து இவனைச் சம்பரன் கொண்டு 

போய்விட்டான். இப்போது இவன் 
bad சத்துருவைச் சங்கரித்து இங்கு 

வந்து சேர்ந்தான், இவள் மாயாவதி, 

இவனுடைய பாரியை, சம்பரணனுடைய 

பாரியை அல்லள், இதன் காரணஞ் 

சொல்லுகிறேன் கேள்: 

அழிர்தபோனபோது அவனுடைய 

பத்தினியான இந்த ரதிதேவி மகாபதி 

விரதை யாகையாலே மஅபடி, அவன் 

மன்மதன் 

ஜனனத்தை எதிர்பார்த்துக் கொண்டு 

அ துவரையில் காலந்தள்ளும் பொருட் 

டச் சம்பானை மயக்குர்திறனுள்ள 

கண்களையுடையவளான இக்த மங்கை 

பல வகைப்பட்ட போகங்களிலே 

மாயாமயமான ரூபங்களைக் காட்டித் 

| தான் கஇட்டப்போகாமலே அவனை 

மயக்கிக் கொண்டும், மாயாரூபத்தி 

னாலே பத்தினி பாவனையாய் மோடப் 

பிதீதுக்கொண்டும் இருந்தாள். அந்த 

மன்மதன் உனக்குப் புத்தினா யவத 

ரித்தான், ௮வனுடைய , பத்தினியான 

ரதிதேவி யிவள் சந்தேகப்பட வேண் 

டாம், இவன் உன் புத்திரன், இவள் 

உன் மருமகள்” என்ற தேவரிஷி யரு 

ளிச்செய்யக் கேட்டுப் பெருமாளும் 

பிராட்டியும் மற்றுமுள்ள தேவிமாரும் 

மிகுந்த ஆனந்த மடைந்தார்கள். ௮ம் 

தப் பட்டண முழுவதுமே இந்தச் 

செய்திகேட்டு (ஈன்று நன்று” என்று 

சொல்லி வெகுநாளுக்கு முன்னே 
காணாமற்போன புத்தானை மறுபடி 

யடைந்த ருக்குமணித் தாயாரைக் 

கண்டு ஆச்சரியத்தையும் ஆனந்தத்தை 

யும் ௮டைர்தது, 

- இரபத்தேழாமத்தியாயம் ழற்திற்று, 

ரீ 

sae ee 

டத் “ழி ருக்குமணிப்பிரர்ட்டி தன்புதஇிரனுக்குப் பிரத்தி பும்னன். என்ற் பெய 
Pood, சருதி மிருர்சசனால். பிரத்தியம்னன் என்று ௮ருளிச்செய்தாள்.



இருபத்தெட்டாம் அத்தியாயம் 

ருக்குமிவதம் 
—023700-—: 

Dos ருகஞூமணிப் பிராட்டிக்குப் 

பிரத்தியும்னனுக்குப் பிறகு சாருதேஷ் 
ணன், சுதேஷ்ணன், சாருதேகன், 

சுதேணன், சாருகுப்தன், பத்திரசாரு, 

சாருவிர்தன், KET, FTC, ora Op 

குமாரரும் சாருமதி யென்இிற குமாரி 

யும் உதித்தார்கள். அந்தக் கண்ண 

ணுக்கு ருக்குமணிதவிர மித்திரவிச்தை, 

சத்தியை, ஜாம்பவதி, ரோகிணி, 

ச௬சலை, சத்தியபயாமை, லஈ்ஷ்மணை என் 

இற ஏழு தேவிமாரிருக்தார்கள். இவர் 

களுள் மித்தரவிந்தை களிந்தனென்ப 

வனுடைய மகள், ஆதலால் அவளுக் 

குக் காளிந்தி யென்றுக் இருகாமம். 

சத்தியை நக்நஜித் தென்பவனுடைய 

மகள். ஜாம்பவதி ஜாம்பானுடைய 

மகள். F&I மத்திரராஜன் மகள் 

சுத்தியபாமை சத்திராஜித்தன் மகள். 

ரோடிணியென்பவள் இஷ்டமான ரூப 

மெடுக்கவல்லவள். ௬€லை அவள் இரு 

நரமத்தின்படி. யாவரிலுஞ் இறந்த Fa 

முள்ளவள். லக்ஷ்மணை சிரிப்பிற் சிறந்த 

அழகுள்ளவள். அதனால் அவளுக் 

குச் சாருஹாஸி£ என்ற இருகாமமு 

முண்டு. இவ்வெண்மர் தேவிமாருக் 

தீவிர சுவாமிக்குப் பதினாறாயிரந் தேவி 

மார் வேறுமுண்டு, 

௮நத மகாவிரியனான் பிரத்தியும் 
னன், சுயம்வரத்திலே தன்மேல் காத 

அந்றிருந்த ருக்குமியின் மகளைக் கலி 

யாணஞ் செய்திருந்தான். அவள் 
கருப்பத்திலே மகா பராக்கிரமசாலி 

யாயும், அளவற்ற விரியமுடையவனா 

யம், யுத்தத்தில் யாராலுர் தடைசெப் 

யக் கூடாதவனாயும், சத்துருக்களை 

படக்குஞ் சாமர்த்திய முடையவளனாயு 

டனார்கள். 

மூள்ள அகிருத்தனென்பவன் ௮வத 

ரித்தான். அவனுக்கு விவாக நிமித்த 

மாய்ச் சுவாமி தன் மைத்துனனை 

ருக்குமியின் போரத்தியை வரித்தார். 

அந்த Eq Aue BON COM ONL. Fs FIC 

பகைபாராட்டி அவர் 

கேட்டபடி, அவர் பேரனுக்குத் தன் 

பேர்த்தியைக் கன்னிகாதானஞ் செய் 

தான். கேளும் பிராமணரே! அந்தக் 

கலியாணத்திற்குப் பலபத்திரர் முத 

லான 

வந்தாலும் 

யாதவர்களும் 

ராஜாக்களும் 

ருக்குமியின் பட்டணத்துக்குப் போ 

அங்கே அகிருத்தனுக்கு 

விவாகம் நிறைவேறின பிறகு களிங்க 

ராஜன் முதலானவர்கள் ருக்குமியை 

நோக்கி, ஓ ரக்குமி] கேள், பலராம 

க்குச் சொக்கட்டானாட்டந் தெரி 

யாது, ஆனலும் அதன்மேல் ௮வ 

னுக்கு மிகுந்த விருப்பமுண்டு, ஆத 

லால் ௮ந்த மகாபலவானான பலபத் 

Siar சூதினாுலே' ஜயிப்போம், 

அதற்கு எத்தனஞ்செய்” என்று 

சொன்னதற்கு ருக்குமியும் (துப்ப 

டியே யாகட்டும்'” என்று ஓத்துக் 

கொண்டு, சபையிலே பலதேவரோடு 

சொக்கட்டா னாட ஆரம்பித்தான். 
அதில் முதலாட்டத்தில் பலராமர் பந்த 

யம்வைத்த ஆயிரம் வராகனையும் ருக் 

குமி செயித்தான். அப்படியே இரண் 

டாந்தரமும் ஆயிரம் வராகனையும் ௮வ 

னே கெலித்துவிட்டான். பின்பு பல. 
ராமர் பதினயிரம் வரர்கன் பந்தயம் 
வைக்க அதையும் சூதில் வல்லவனான் 

பீஷ்மகுமாரனே கெலித்துக்கொண் 

டான். இப்படி மூன்றுட்டத்திலும் 

பலபத்திரர் தோற்கக்கண்டு களிம் 

மற்றும் பல 

போஜகட மென்கிற
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காஇபதி பற்கள் சஈன்றாய்த் தெரியம் 

படி. உரக்கச் சிரித்தான். அந்த ரக் 

. குமியும் மதத்தினால் யுக்தா யுக்தர் தெரி 

யாமற் சொன்னதாவது, “ஐயோ 

பாவம்! இந்தப் பலராமன் சூதாட்டந் 

தெரியாதவன், விணாப் என்னோடு 

geass Aug Brus தோற்று 

அவமானப்பட்டான். ஆனால் இவன் 

ஒரு அக்கிரமஞ் செய்திருக்கிறுன் 

அதாவது சூது தெரியாதவன் அந்த 

வித்தையில் வல்லவர்களை யெல்லாம் 

அவமானமாய்ப் பேசினாுனே அது 

தான்” என்று துர்வாக்கெஞ் சொன் 

னான். அந்த விதர்ப்பராஜனையும் பற் 

களைக் காட்டிச் சிரித்த களிங்கராஜ 

னையும் பற்றிக் 

தமையனார் மிகுந்த கேரபமுடையவ 

ராகி, “sow தாகட்டும் இந்தத் தட 

வை ஆடுவோம்வா” என்று கோடி. 

கண்ணனுடைய 

வராகனைப் பந்தயமாக வைத்தார். ௬கீ 

குமியும் ஒன்றும் பேசாமல் அதற்கா 

கப் பாசுகைகளை யுருட்டி, யாடினான். 

௮ந்த ஆட்டத்தில் மூத்தரம்பி கெலித் 

தார். அதனாலே ::நான் கெலித்தேன்” 

என்று கோஷித்துச் சொன்னார். ருக் 

குமியும், “ஓ பலனே | அச்தமட்டும் 

நீ பொய் சொன்னதுபோ லும், கெலித் 

தவன் கானல்லவோ ? எப்படி. யென் 

றால், நீ கோடிவராகன் பந்தயமென்று 

சொன்னதுண்டே யல்லது நான் 

அதனை ஒத்துக்கொண்டேனில்லை. இப் 

படி.யிருக்க & ஜயித்ததாகச் சொல்லு 

வையேயானால் நானேன் ஜயித்தவ 

னாகமாட்டேன்” என்று கோஷித்அச் 

சொன்னான். இப்படியிருக்க ஆகாசத் 

இல் ஒரு வாக்கு மிகக் கெம்பீரமான 

நாத்த்தோடு பலராமருக்குக் கோபம் 

வளரும்படி. சொல்லிழ் ௮) ௮தாவது, | 
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பலராமர் தருமமாய்க் கெலித்தார், 

ருக்குமியோ பொய் சொன்னான், ஒரு 

விஷயம் வாயினாற் சொல்லாமற் 

போனாலும் காரியத்தை நடத்தினால் 

அதை யொத்துக்கொண்டதே யாகின் 

றத” என்றிப்படி, அசரீரி வாக்கு 

சொன்னதைக்கேட்டு ௮ந்த ஹலாயு 

தர். கோபத்தின் கண்களெல்லாஞ் 

சிவந்து எழுக அச்சூதாடும் பலகை 

யை யெடுத்து ருக்குமியை அடித்துத் 

தள்ளி, அதனாலேயே நடுவ்கி நிற்கிற 

அந்தக் களிங்கராசனாகிய தந்தவக்கிர 

னுடைய இரிப்புடன் வெளிப்பட்ட 

பற்களை யெல்லாம் உதிர்த்து, Aue 

ருந்த ஒரு வி௫ித்திர ஸ்தம்பத்தைப் 

பிடுங்கி யெடுத் துக்கொண்டு மிகுந்த 

கோபத்தோடு ருக்குமியின் பக்ஷத்தி 

லிருந்த ராஜாக்கள் யாவரையு முறித் 

தெறிந்தார். 

ஓ மயித்திரேயரே | இவ்வாறு ௮நத 

லாங்கலியானவர் உக்கிரமான கோ 

பம் பொருந்தி ஈடக்கக்கண்டு, அங்கி 

ருந்த ராசமண்டலத்தில் தப்பினவ 

ரெல்லரம் ஹாஹாகாரத்தோடு வாயு 

வேக மனோவேகமாய் ஓடிப்பறக்தார் 

இப்படி. நடந்தபோது பார்த்தி 

ருந்த இளையகசம்பி ருக்சூமி வதத்தைக் 

சூறித்து மூத்தவரை வெறுத்தால் ௮வ 

ருக்குத் திருவுள்ளஞ் €றுமென்றும் 

35 நன்றென்று ஆமோதித்தால் 

தேவியாருக்குத் இருவுள்ளஞ் று 

மென்றும் நினைத்து, யாதொன்று மரு 

கள். 

ளிச்செய்யாமற் ௬ம்மா இருக்துவிட் 

டார். பின்பு விவாகமான தன் பேர 

னையும் மற்றும் வந்திருந்த யாதவரை 

யும் அழைத்துக்கொண்டு பகவான் 

ஸ்ரீ அுவாரகாபுரிக்கு எழுந்தருளினார். 

இருபத்தேட்டாமத்தியாயம் மூற்றிற்று,



இருபத்தகொன்பதாம் அத்தியாமம் 

நரகாசுரவதம் 

orem வயாக. 

மயித்திரேயரே! கேளும், ஸ்ரீகிருஷ் 
ணபகவான் சொஸ்தமாய்த் துவார 
கையில் எழுச்தருளி யிருக்கும்போது, 
முவ்வுலகங்களுக்கு மதிபதி யான 
தேவராஜன் அயிராவதத்தின் மேல் 
ஏறிக்கொண்டு துவாரகைக்கு வர் 
தான். வந்து சுவாமி சந்நிஇக்குச் 
சென்ற பணிந்து ஈரகாசரனுடைய 
சரித்திரத்தை விண்ணப்பஞ் செய்ய 

லாயினான், **மதுசூகனனே! நீ மனுஷ் 
யாவதாரஞ் செய்இருந்தாலும் நாத 
னான உன்னாலே தேவதைகளுடைய 
சகல துக்கங்களும் போக்கடிக்கப்பட் 

டன, தவூகளுக்குத் துன்பஞ்செய்ய 

ஏற்பட்ட ௮ரிஷ்டன் தேநுகன் கே? 

முதலான துஷ்டர்களைச் சங்கரித்தரு 

ளினாய், உலகத்தைப் பீடித்துவந்த கம் 

னை சூவலயாபீடம் பூதனை முதலான 

வர்களையு நாசஞ்செய்தருளிஞய், இப் 

படியாக உன் இருச்தோள் வலிமையி 

னாலே மூன்றுலகங்களும் பாதுகாக் 

கப்படவே, தேவர்கள் யாகங்களிலே 

தங்களுக்குரிய பாகங்களைப் பெற்றுத் 

திருப்தி யடைந்நதிருக்கருர்கள். இப்ப 

டி.க்கூச் சர்வரக்ஷகனை உன் சந்நிதி 

க்கு அடியேன் இப்போது எந்தக்காரி 

யத்துக்காக வந்தேனோ அதைக்கேட்டு 

அதற்குச் 
செய்தருள வேண்டும் 

செய்ய வேண்டியதைச் 

௮ஃதென்ன 

வெனின்: ஓ சத்துருமாசகனே] பிராக் 

குச் சோதிஓமென்னும் பட்டணத்தி 

லே பூமியின் புத்தரனான நரகா௬ரன 

    

| 

இருந்துகொண்டு சகல பிராணிகளுக் 

கும் உபத்திரவஞ் செய்துகொண்டி. 

ருக்கிறான், தேவர் சித்தர் கந்திருவர் 

முதலானவர்களுடைய கன்னிகைகளை 

யும் ராஜாக்களுடைய கன்னிகைகளை 

யும் வலுவில் அபகரித்து கொண்டு 

போய்த் தன் மாளிகையிற் இறை 

வைத்திருக்கிறான், எப்பொழுதுக் தண் 

ணீர் பொழிவதான வருணனுடைய 

குடையைப் பிடுங்கிக்கொண்டு Cur 

னான், மந்தா பர்வதத்தினுடைய சிகர 

மான ரத்தினபர்வதத்தையுங் கொண்டு 

போய் விட்டான், ஓ இருஷ்ணபக 

வானே! இன்னுங்கேள், என்தாயான 

அதிதிபிவடைப அமுத மொழுக் 

கொண் டிருக்கும்படியான குண் 

டலங்களையுங் கவர்ர்து கொண்டு 

இவ்வளவோடே நில்லா 

மல் என்னுடைய அயிராவதத்தையு: 

பிரிங்கிக்கொள்ளப் பார்க்கிறான். இப் . 

போனான். 

படியாக அந்த நரகாசுரனுடைய அநி 

யாய நடக்கைகளை உன் எந்நிஇயில் 

விண்ணப்பம் பண்ணி விட்டேன், 

இனி இதற்கு எதிர் செய்யவேண்டு 

வதை நீயே ஆலோ?க்கக் கடவாய்” 

என்று இந்திரன் சொல்லக் கேட்டுத் 
தே௨€சேதனை பகவான் * புன்சிரிப் 

புக் கொண்டு இந்திரனைக் கையிற் 

பிடித்துக் கொண்டு சிம்மாசனத்தி 

னின்று மெழுர்தார். எழுந்திருந்து 

இர்திரனுக்கு விடைகொடுத் தனுப்பிக் 

கருடனை நினைத்தருளி உடனே வந்த 

  

* இப்போது இவ்வளவு வேண்டுகிறவன் உடனே பாரிஜாதத்துச்சாக எதிர்க்கப் 

போடரொனே என்று ஈகைத்த து.
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௮க்தப் பெரிய இருவடியின்மேல் | சத் | போர் உண்டாயிற்று, அர்தப் போரி 

தியபாமையை உட்காருவித்துத் தாமு | லேதான் மிகவுங் கொடியவரான 

முட்கார்ந்து' பிராக்குச்சோதிஷ புரத் | ௮கேகவாயிர ம௬ரர்களைச் சுவாமி 

அக்கு எழுந்தருளினார். இந்திரனும் | சங்கரித்தருளினார். தன் படை ரர 

அயிராவதத்தின்மே லேறித் தேவ ! ரா௫யாய் மடிந்து போவதைக்கண்டு 

லோகத்துக்குச் சென்றான். மகாபலவானான அந்தப் பவுமன் கண் 

ணன்மேல் ௮0ேக சஸ்இராஸ்இிரவ்களை 

கண்ணனும் துவாரகையி லிருப்பவ | விடத்தலைப்பட்டான். அசுர சமூகத் 

ரெல்லாம் பார்த தக்கொண்டே யிருக் 

கக் கஈடன்மேலேறி ஆகாசமார்கீ 

கமாய் எழுந்தருளினார். அந்த நர 

காசரனுடைய மந்திரியான முர 

னென்பவனாலே அந்தப் பிராக்குச் 

சோதிஷபுரத்தைச்சகுற்றி. நூரறுகாதமன 

வுஞ் சிறுகத்திகள் நுனியிலிருக்கப் 

| 
| தை நா௪ஞ் செய்யவல்ல சக்ரபாணி 

யோ அவற்றை யெல்லாக் தடுத்துக் 

। கடையில் சக்கிராயுதத்தைப் பிரயோ 

Biss சத்துருவை இருதுண்டங்க 

ளாக விழ்த்தியருளினா. இவ்வண்ண 

மாய் நரகாசரன் ஹதஞ்செய்யப் 

பட்டவுடனே பூமிப்பிராட்டி, 29189 

பெற்ற பாசங்களைப் பரப்பி அங்கு யின் குண்டலங்களைக் கையிலெடுத்துக் 

யாரும் பிரவேசிக்க வொண்ணாதபடி. | கொண்டு ௬வாமி சந்நிதிக்கு வந்து 

செய்யப்பட்டி ருந்தது. அதைக்கண்டு தண்டம் சமர்ப்பித்து விண்ணப்பஞ் 

சுவாமி தமது திருவாழியைப் பிரயோ ; செய்யத் தொடங்கினாள். 
இத்து அந்தப் பாசங்களனைத்தையுஞ் ் 

சேதித்தருளினா். சேதிக்கவே முரன் 

எழுக் து தன் பரிவாரத்தோடு யு.த்தத் 

இற்கு வர, அவனையும் அவனுடைய | 

மக்கள் ஏழரயிரம் பேரையும் vas 

| 

/ 

(ஓ நாதனே! எப்போது நீ வராகர 

வதாரஞ் செய்து என்னைக் கோட்டின் 

மேம் கொண்டையோ அப்போது 

உன் பரிசத்தனாலே இந்தக் குமாரன் 

குப் படு பூச்சிகளைப்போல. சுதரிசனத் | எனக்கு உண்டானான், ஆதலால் நீயே 

தனரங்களினுடைய அக்கினிச் சுவா | எனக்குப் புத்தரனைக் கொடுத்தாய், 

லைகளினாலே யெரித்தவிட்டார். இப் | நீயே அவனை காசஞ்செய்தாய், இதோ 

படியாக முரன் அயக்கிரீவன் பஞ்ச | குண்டலங்க ஸிருக்கன்றன, |! இவற் 
றைத் திருவுள்ளம்பற்று, ஈரகனுடைய 

௪்ததியைப் பரிபாலனஞ் செய்தருள் 

சனன் என்கிற மந்திரிகளை Brees 

செய்துவிட்டுத் துரிதமாய்ப் பிராக்குச் 

சோதி புரத்திற் பிரவேசித்தார். : ஓ சாரவேசுவரனே! என் பாரத்தை 
அங்கே ௮0கேக சேனைகளோரடு கூட | இறக்கும்பொருட்டே ரீ என்னிடத்தி 

லனுக்கிரக முள்ளவனாப் இந்த லோ 

கத்தில் அவதரித்தருளினாப், 8ீயே ஜாத் 

எதிர்தீதுவரத ஈரகாசரனுக்கும் ஸ்ரீ 

கிருஷ்ணனுக்கும் கடூரமான பெரும் 
  

1 உன் அனுச்சனையினாலேயே உன் புச். இ.ரனைச் சங்சரிப்பேனென்று பூமிதேவி 
க்கு முன்பு சுவாமி அருளிச்செய்திருக்சதனாலே, பூமிதேவி யம்சமான சச் தஇியபாமை 
யைச் கூட் இட்டுச்சொண்டுபோனார். அன்றிபும் ஒருகால் சாரகமுனிவர் தேவலோக 
தீதிலிருச்து பாரிஜாசபுஷ்பங் சொண்டுவந்து ருக்குமணிப்பிராட்டிக்குக் கொடுச்சதை 
யறிச்து சத்தியயாமை, மனங்கோணியிருச்சையில் சண்ணன் உனக்கு அர்த மரத் 
தையே சொண்டுவர்து கொடுப்பேனென்று வரக்குத2்தஞ் செய்திருக்தகனாலும் அப் 
படி. செய்சருளிஞர்.
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தைச் இருட்டிப்பவனும் பாலிப்பவ } 
அஞ் சங்கரிப்பவனுமா யிருக்கிருப், 
நீயே உற்பத்தி ஸ்தானமும் லயஸ்தா 
னமுமாயிருக்கருய், யே சகலலோக 
சொளுபியாயு மிருக்கருப், ஆதலால் 

மில்லை" என்று பூமிப்பிராட்டி பிரார்த் 
இத்ததைத் இருவுள்ளம்பற்றிச் ௪கல 
ழ்்தீ கர்த்தாவான பகவான் அந்தப் 
பிராட்டியைக் கடாக்ஷித்து, அப் 
படியே யாகட்டும்”” என்று அருளிச் 

உன் பிரபரவம் எப்படி. துதிக்கக் செய்து, ஈரகனுடைய மாளிகையின் 
கூடும், நீ வியாபித்திருப்பவனும் வியா | அந்தப்புரத்திற் பதினருயிரத் தொரு 
பிக்கப்பட்டதுமாயும், செய்கையுஞ் | நூறு கன்னிகா ரத்தினங்களையும், ௮வ 
செய்பவனுஞ் செயப்படுபொருளு னுடைய வாகனசாலை முதலிய விடப் 
மாயு மிருக்இருப், ஆதலால் சகலபூத | களிலே கான்கு தந்தவ்களஞுள்ள ஆரு 
சரீ ரகனான உன் பிரபாவங்களுள் எது யிரஞ் Ants யானைகளையும், இருபத் 

தான் அூதிக்க எளிதாயிருக்இன்றது, | தொரு லக்ஷம் காம்போஜ தேசத்துக் 
மேலும் நீயே பரமாத்துமரவரயும் குதிரைகளையும் கண்டு, அவ்வுத்தம 
பூதாத்துமாவாயும் ஆத்துமாவாயும் | வஸ்துகளை யெல்லாம் ஈரகனுடைய 
இருப்பதனாலே, உன் இறத்தில் எப்படி. | சேவகரைக்கொண்டே அுவாரகையிற் 
அதிக்கக்கூடும் 2 ஓ சர்வரந்தர்யாமி | சேர்ப்பித்தார். அன்றியும் வருணனு 
யான எம்பெருமானே! அடியேனிடத் | டைய குடையையு மணிபருவதத்தை 

Bp பிரசன்னனாக கண்டும், என் | யுங் கண்டு ௮வற்றைப் பெரிய திருவடி. 
en =a செய்த பிழைகளை | மேலே ற்றிக்கொண்டு சத்தியயாமை யெல்லாம்' பொறுக்க வேண்டும், . 

பாவங்களைப் போக்குவதற்கன்றோ iain கக்கன் அதி தி “௫ 
உன் மகனாயிருந்த நரகனை நீயே சங்க | ௮௧ குண்டலங்களைக் கொடுப்பதற் 
ரித்தருளினப், ஆன தனால் அதைப்பத்றி | காகத் தேவலோகத்துக்கு எழுக்தரு 

நரன் சொல்ல வேண்டுவது ஒன்று ளினார். 

இருபத்தோன்பதாமத்தியாயம் ழநற்றிற்று. 

| ee 
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பாரிஜாதாபஹசணம் 
——— 

அந்தக்: கருத்துமான் வருணன் வந்து, திருவடி. தொழுதல் முதலாகச் 

கொடையையும் மணிபர்வதத்தையும் | சகலோபசாரமுஞ் செய்தார்கள். 
தேவியாரோடு கூடின கண்ணனையும் | இவ்வாறு தேவர்களினாலே பூ௫க்கப் 

விசாயாட்டாகவே சுமந்துகொண்டு | பட்டபின் அந்தக் கருடத்துவசன் 

௬ வர்க்க லோகத்திற்குச் செல்ல, | வெண்மையான மேகம்யபோல் விளவ் 

சுவர்க்கத்தின் வாயிலி ஸிடத்திற் | காநின்ற தேவமாதாவின் திருமாளிகை 

சென்று இருடீகேசன் இிருச்சங்கை | யில் எழுந்தருளி, இச்திரனோடுகூட 

ஊியருளினார். அதுகேட்டு அமரர் | அந்த அதிதியைத் தொழுது, அக்குண் 

யாவரும் அர்க்கியங் கையிலேந்திச் | டலவ்களையுங் கொடுத்து, ஈரகாகரனை 

௬வரமி சந்நிதிக்கு எதிர்கொண்டு ' வதைத்த சங்கதியையுர் தெரிவித்தான். 

Aq
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பின்பு ௮ந்த ௮திதியானவள் ௮தஇிக 

சந்தோஷ மடைந்தவளாகி லோககர்தீ 

தாவான கண்ணனை மிகுந்த பக்தி 

யோடு துதிக்க வாரம்பித்தாள். 

(ஓ தாமரைக் கண்ணனே! அடி. 

யார்க்கு ௮பயமளிப்பவனே | நித்திய 

மான திருமேனியுள்ளவனே | சர்வத் 

அக்கும் ௮ந்தர்யாமியா யிருப்பவனே! 

சகலபூத சரீரகனே | சகலபூத கர்த்தா 

வே! உனக்குத் தண்டம் சமர்ப்பிக்க 

றேன். மனம் புத்தி இந்திரியம் இவற் 

றிற்கூக் கர்த்தாவானவனே | சமஸ்த 

கல்யாணகுண பூர்ணனே! முக்குணங் 

சீதோஷ்ணாதி 

பாதை யில்லாதவனே'! சுத்த சத்துவ 

களைக் கடந்தவனே | 

மய மானவனே! ஞானிகளுடைய 

இருதயத்தி லிருப்பவனே | வெண்மை 

முதலான நிறங்களும் நீட்டு முத 

லான பரிமாணங்களுமாகிய சகலவித 

உற் 
பத்தி முதலிய விகாரங்களால் தீண் 

கற்பனைகளு மில்லாதவனே | 

டப்படாதவனே ! சொப்பன முதலிய 

அவஸ்தைகளில்லாதவனே ! உனக்குத் 

தண்டம் சமாப்பிக்கிறேன். ஓ ௮௪௬ 

தனே! சந்தியை இராத்திரி பகல் பூமி 

வானம் காற்று தண்ணீர் ௮னல் மனம் 

_புத்தி்பூதாதிகள் இவையெல்லாம் உன் 

விபூதிகளேயாம். ஐ பெருமாளே ! 

சதுமுகன் 

முதலானார்களுக்கு அதிபதியான நீயே 

பிரமாதி நாமங்களுள்ள உன் திரு 

மேனிகளைக்கொண்டு, ிருட்டி இதி 

சங்காரங்களைச் செய்தருளுகிருய், 

இவ்வள வேேயன்று, தேவதைகள் ௮௬ 

ரர் இயக்கர் இராக்கதர் இத்தர் பன்ன 

கர் கூசுமாண்டங்கள் பிசாசங்கள் 

கந்திருவர் மனிதர் மிருகங்கள் பட்சி 

கள் சரீசிரூபங்கள் மரம் செடி. பூண்டு 

கொடி. மற்றுமுள்ள திருணசா திகள் 

ஸ்தூலங்கள் மத்திமங்கள் சூட்சுமங் 

லோககாத்தாச்களான 

ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணம் 

| 

| 

[ஐக்தா 

கள் சூட்சுமத்துக்குஞ் சூட்சுமங்கள் 

இப்படிப்பட்ட தேகங்கள் எவையுண் 

டோ ௮வையெல்லாம் உன் திருமேனி 

களேயாகின்றன. பரமார்த்தர் தெரிய 

மோகிப்பிக் இன்ற 

இத 
னாலேதான் மூடனானவன் ஆத்துமா 

வல்லாததை ஆத்துமாவென்னு நினைத் 

துப் டி.ருக்கிறான். 

ஓ சுவாமி ! இங்கு பொருளல்லாததிற் 
பொருளென்கிற ஞானமும் நான் 

வொட்டாமல் 
மாயை உனதா யிருக்கின்றது. 

பக்இக்கப்பட் 

எனது என்இற அகங்கார மமகாரங்க 

ளும், சம்சாரத்தின் தாயான உன் 

மாயையின் காரியங்களே. எவர்கள் 

தங்களுக்குரிய தருமத்தில் கின்று 

உன்னை யாராஇக்கருர்களோ gar 

கள்தாம் மோக்ஷத்திற்காக இம்மாயை 

யைக் கடக்கவல்லவர், பிரமன் முத 

லான தேவர்களும் மனுஷ்யா திகளும் 

உன்னுடைய மாயையென்னும் பெரு 

ஞ் சுழலினு லகப்பட்ட மோகமென் 

கிற அந்தகாரத்தினல் மூடப்பட்டிருக் 

இருர்கள். உலகத்தார் உன்னை யாரா 

இத்துப் புத்தராதிகளான இஷ்டங்களை 

வேண்டுகிறாரகளே யல்லாமல் தங்க 

ளுக்கு கேர்ந்திருக்கன்ற சம்சாரத் 

துக்கு காசுத்தை வேண்டாம லிருக்கி 

ருர்களென்பது, ஓ பகவானே | உன் 

மாயா மஇிமையேயாம். இதோ இதற் 

கூத் திருஷ்டாநதம் பார். 

னைப் புத்திரனுக்காகவும் சத்துருபக்ஷ 

யத்திற்காகவும் ஆராதித்தனேயல்ல* 

மல் மோக்ஷத்துக்காக ஆராதித்தே 

னில்லை. இது மாயா விலாசமன்றி 

வேறென்ன 2 ஒருவன் கற்பக விரு 

க்ஷத்தண்டை போய்த் தனக்குக் கவு 

பீன் தரவேண்டுமென்று பிரார்த்இத் 

தானாகில், ௮3 அவன் குற்றமேயாம். 

அல்லாமல் ௮க் கற்பகத்தின் குற்ற 

மாகாது. ஆதலால் சகல லோகங்களை 

யும் மரயையினால் மேரஇப்பிக்கிறவ 

நான் உன்
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னே |! அவியயனே | சர்வேகவரனே | 
ஞானம்போலே இருக்கிற இந்த அஞ் 
ஞானத்தை நீ அழிக்க வேண்டும், 
ஓ பகவானே | சக்இராயுத ஹஸ்தனான 
உனக்குத் தண்டம் சமர்ப்பிக்கிறேன். 
சாரங்கஹஸ்தனாகிய உனக்குத் தண் 
டம் சமர்ப்பிக்கிறேன். கதாயுதஹஸ்த 
Bus வுனக்கூத் தண்டம் சமர்ப்பிக்இ 

கிறேன். சங்கஹஸ்தனை வுனக்குத் 
தண்டம் சமர்ப்பிக்கிறேன். ஓ சர் 
வோத்தமனான ௬வாமீ | ஸ்தூலமான 
அடையாளங்களோடு கூடிய உன்னு 
டைய இந்த ரூபத்தைக் காண்டுஜே 
னே யல்லது சூக்ஷாமமான ரூபத் 
தைக் ஆகிலும் 
என்விஷயத்தில் அறநுக்கரஇத் தருள 

வேண்டும் '” என்றிப்படி அதிதியி 
னாலே தக்கப்பட்டு, ஸ்ரீ பகவான் 
அந்தத் தேவமாதாவை நோக்கச் இரி 
தீத, **அம்மா | நீ எங்களுக்குத் தாய் 

ஆன தனாலே எங்களுக்கு 
அனுக்கிரக மூள்ளவளாக வரந்தர 
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காணமாட்டேன். 

நீதான் 

வேண்டும் 

தான். அதுகேட்டு அதிதி ₹ அப்படி. 

உனக்குத் திருவுள்ளமிருக்தால் அப்ப 

டியே யாகட்டும், வரந்தருகிறேன், 8 
பூலோகத்தில் சரராலும் ௮௬ரராலும் 
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என்று அருளிச் செய் 

வெல்லக்கூடாதவ னாகக் கடவாய் 

என்று மங்களாசாசனஞ்் செய்தாள். 

பின்பு கண்ணனுடைய தேவியான 

அதிதிதேவியைத் 

தண்டமிட்டு அம்மா! என்னை அனுக் 

சத்தியபாமையும் 

இரகித்தருளவேண்டும்'' என்று அடிக் 

கடி. பிரார்த்தித்தாள். அதற்கு அந்தத் 
தேவமாதாவானவள், 4: ஓ பெருமாட் 

டி. | உனக்கு மூப்பாகிலும் ரூபமாறுத 

லாகிலும்உண்டாகாதிருக்கக்கடவன, 

மேலும் யவ்வனமே ஸ்திரமாயிருக்.து 

எப்போதும் குற்றமற்ற திருமேனி 

யுடையவளா யிருக்கக்கடவாய் '' இப் 

படியாக அதிதி மங்களாசாஸ்னம் 

பண்ணி இந்திரனுக்குக் கட்டளையிட, 
இந்திரனும் தன்தாயின் உத்தரவுப்படி, 
கண்ணனைத் தக்க வுபசாரங்களினாலே 
பூசித்தான். இந்திர பத்தினியான ௪௫ 
தேவியோ சத்தியபாமைக்குப் பல 
வுபசாரங்களைச் செய்தாலும் பாரிஜாத 
புஷ்பங்களைத் தான் சூட்டிக்கொண் 
டாளேயல்லது, அந்தப் பிராட்டிக்குச் 
சமாப்பிக்கவில்லை,. ஏனெனில் அவள் 
மானிடப் பெண்ணென்றும் தேவர்க் 

கே உரிய இப்புஷ்பம் அவளுக்குத் 
தகாதென்றும் நினைத்திருக்தாள். 

இவ்விதமாய் ஸ்ரீ இருஷ்ணஸ்வாமி 

ஆரா இக்கப்பட்டு சத்தியயாமையோடு 
கூட நந்தனவன முதலான தேவொத் 

தியானங்களை யெல்லாங் கடாக்ஷித் 

தார். மேலும் அ௮க்கந்தன alors Banat 

ளே மகா சுகந்தமுள்ள பூங்கொத்துக 

ளாகிய ஆபரணங்களால் அலங்கரிக் 

கப்பட்டதாயும் மாணிக்கம் போலே 

சிவந்த இளந்தளிர்களால் விளக்கமுற் 
றதாயும் பொன்போன்ற மேற்பட் 

டைகளால் மூடப்பட்டதாயும் எப் 

போகம் ஆனந்த முண்டாக்குவதாயும் 

பாற்கடல் கடைந்தபோது ௮திலுண் . 

டானதாயு மிருக்கிற பாரிஜாத விரு 

க்ஷத்தையுவ் கடாக்ஷித்து மிகவு முகநீ. 

கீருளினார். அப்போது சத்தியபாமா 

வானவள் அத்தருவைக்கண்டு விருப் 

புற்றவளாய்ச் சுவாமியைப் பார்த்து 

் என் பிராணராயகனே | நீ என்னைப். 

பார்த்த, நீதான் எனக்கு மிகவும் பிரி 

உரைத்தது. 
மெய்யானால் இந்தப் பாரிசாததரு 

துவாரகைக்கு கொண்டுபோகப்பட. 

வேண்டும். நீ அடிக்கடி சத்திய 

யையானவள், என்று 

| ump ஜாம்பவதியானாலும் ருச்னா 

~~ 

மணியானாலும் உன்னைப்போல் எனக் 

குப் பிரியமானவர்களல்லர் ்* என்று 

சொல்லியதெல்லாம் சும்மா உபசாரத்:
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அக்குச் சொன்னதாகாமல் கருத் | கையிலேந்தி இதற்கு எதிரான காரி 

துறச் சொன்னதாயிருந்தால் இத் தரு | யஞ் செய்யப் புறப்படுவான், ௮வ 

என் மாளிகையின் புழைக்கடைக் | ளைச் சகல தேவதைகளுந் தொடரு 

கொரு பூதணம்போலே கொண்டு வார்களென்று நினை, ஆதலால் ஓஒ கோ 

விந்தனே |! நீ அமரர் யாவரோடும் 

போரிடும்படியான சாகசத்துக்கு எத் 

தனித்தது போதும், புத்திசாலிகள் 

முடிவில் கேடுண்டாகும்படி.யான 

| 
1 

போய் வைக்கப்படவேண்டும், ன். 

னுடைய நாதனே! நான் இடன் | 

பூங்கொத்துகளினாலே என் கூந்தலை 

யலங்கரித்துக்கொண்டு என் சக்களக் 

இிமார் நடுவில் மிகவுஞ் எரி ினுக்க 

வேண்டு மென்று விரும்புகிறேன் ” 

'என்று சொல்லியதைக் கண்ணன் திரு 

சீசெவிசாத்தி, ஈகைத்து * அந்த விரு 

க்ஷத்தைப் பெயாத்தஅப் பெரிய திருவ 

டியின் திருத்தோளின்மேல் வைத்தரு 

oer அப்போது அவ்வனத்துக் 

காவற்காரர், (ஓ இருஷ்ண | இந்திரனு 

டைய பட்டமஹிஷியான ச௫தேவி | 

வைத்துக்கொண் டிருக்கிற இந்தப் | டியது. அப்படியிருக்கத் தேவராஜ 

| 

| 

) 

| 

| 

| 

கரரியத்திற் பிரவேடுக்க மாட்டார்க 

। என்றோ” என்ன சொல்வதைக் கேட் . 

டுச் சத்தியபாமை வெகுண்டு சொல்ல 

லாயினாள். 

ஓ காவற்காரரே | இந்த மரத்துக் 

குச் சசியார? இந்திரனார்? இது அமிர் 
தங்கடைவஇிற் பிறந்ததென்றால், யா 

வர்க்கும் பொதுவா யிருக்கவேண் 

பாரிஜாதத்தைக் கொண்டு போகத் | னொருவனே கைக்கொள்வ தெப்படி.? 

தகாது) இது உண்டானபோதே 

பபாவரும் தேவராஜனுக்குக் கொடுத்து 

விட்டார்கள், ௮வரேோர தம்முடைய 

காதலியான ச௫ிதேவிக்குப் பிரீதியி 

னாலே கொடுத்துவிட்டார், சசதேவியி 

னுடைய ௮லங்காரத்துக்காகவே அமு 

தங்கடைந்தபோது தேவதைகள் இம் | 

மரத்தை யுண்டாக்கினார்கள், DL 

படிப்பட்ட மரத்தை நீ கொண்டு 

போனால் க்ஷூமமாய் உன் ஸ்தானம் 

போய்ச் சேரமாட்டாய், தேவராஜ 

னே எவளுடைய முகத்தை கோக்கிக் 
கொண்டு சகல காரியன்களையும் நடத் | 

துருனோ அப்படிப்பட்ட ௪௫ கைக் 

கொண்டிருக்கிற இத்தருவை நீ மூடத் 

தனத்தினால் விரும்புகிறாய், இதை 
எடுத்துக்கொண்டு எவன்தான் சேஷம 

திருப்பாற்கடலிற் பிறந்த அமுதம் சந் 

திரன் காமதேனு முதலானவை எப் 
படி. யாவர்க்கும் பொதுவோ அப்படி. 

யே இந்தப் பாரிஜாதமும் பொதுவே 

யல்லது இந்திரனுடைய தென்று 

சொல்லக்கூடாது, ஆனால் அந்த இக் 

இராணியானவள் தன் கனவனுடைய 

புஜபலத்தைப் பற்றின செருக்கினால் 

, இதை எடுத்துக்கொண்டு போகக் 

கூடாதென்று தடுக்கின்றாள், நல்லத, 

பொறுத்திருப்பது போதும், இதைச் 

சத்தியயாமை எடுப்பித்தா ளென்று 

அவளுக்குச் சொல்லுங்கள். ஒ காவ 

லாட்களே | நீங்கள் விரைவாய் உங் 
கள் பெருமாட்டி, யண்டைக்குப் 

போய் :(8ீ உன் பாத்தாவுக்குப் பிரி 

யையாயிருக்து, ௮வன் உனக்கு வசப் 

மாய்ப் போய்ச் சேருவான் 3 இச ! பட்டவனா யிருந்தால், என் பர்த்தா 

செய்தியை இச்திரன் ௮றிந்தால் உட இக்த விருக்ஷத்தை எடுத்துக்கொண்டு 

னே அவசியமாய் வச்சிராயுதத்தைக் ' போவதை நிறுத்திவிடு, உன்பர்த்தா 
    

.... *பெண்பிள்ளெகள் புருஷனை வச்ப்படுத்திச்சொண்டு அனர்த்த முண்டாக்கு 

இருர்சளென்று ஈசைத்தது;
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இர்திர னென்பதையும் அவன் தேவர் 
களுகீகு ௮2:/தி என்பதையும் அறி 
வேன், அறிந்தே மனுஷ்ய ஸ்இீரீயா 
யிருக்கிற கான் இந்த உன் விருக்ஷத் 
தை எடுப்பித்தேன் ? என்று கண்ண 
னுடைய தேவியாகிய சத்தியயாமை 
கர்வத்தோடு சொன்னா ளென்று 
சொல்லுக்கள் என்னு சொன்ன 
வரர.த்தைகளை அப்படி ௮வ் வனபால 
கா தம்மரசிக்கு அறிவிக்க, அவள் உட 
னே இச்திரனைத் தாண்டி.விட்டாள். 

பாரும் மயித்திரேயரே | இப்படி. 
தூண்டவே இந்திரன் சகலதேவ சயி 
னியங்களோடு கூடப் பாரிஜாதத்துக் 
காகச் சாக்ஷ£த் பகவானோடு யுத்தஞ். 
செய்யவந்தான். வந்து ௬ரராஜன் வச் 
சிராயுதத்தைக் கையிலேந்தி நிற்கை 
யில், வானவர்களெல்லாம் இருப்புத் 
தடி. கத்தி குண்டாந்தடி சூலம் முத 
லிய ஆயுதங்களை யேந்திச் சன்னத்த 

ராய் நின்றார்கள். பின் அயிராவதத் 
தினமே லேறிக்கொண்டு தேவசயினி 

யஞ்சூழ. யுத்கஞ்செய்ய 
வலாரியைப் பார்த்துக் 

நிற்சன்ற 

கண்ணன் 
இசைகளெல்லா நிறையும்படி சங்கத் 
தொனி செய்தருளி, ௮கேக வாயிரம் 
பாணங்களை வருஷித்தருளினார். பின்பு 
சுவாமியெறிந்த ௮ம்புகளினாலே திக்கு 
களும் ஆகாசமும் மூடப்பட்டிருப்ப 

தைக்கண்டு சுரரெல்லாம் ௮கேகமாய் 
அஸ்திர சஸ்திரங்களைப் பிரயோடத் 

தார்கள். ஜகர்நரதனான மதளூதனன் 

தேவர் விட்ட ௮ஸ்திர சஸ்இரங்களில் 

ஒவ்வொன்றையும் விளையாட்டாகவே 

பல.துண்டங்க ளாக்டவிட்டான். ௮த் 

தருண்த்திலே வருணன் தன் பாசத் 

தைப் பிரயோடுக்க, அதைக் கருடன் 

பிடித்துச் சிறியபாம்பைத் அண்டிப் 

ப.துபோல் தமது மூக்கனாலே பல் 

துண்டங்களாகத் துண்டித்துவிட் | 

டார். யமன் தனது காலதண்டத்தை 

யெறிந்தான், அதைத் தேவ சு தனனை 

பகவான் தமது கதாயுதத்தினாலே 

முறித்துக் ழே தள்ளினார். மேலும் 
குபேரன் சிபிகை யென்னு மாயுதத் 

தை யெறிய அதையும் திருவாழி 
யாலே சூர்ணமாக்டவிட்டார். சூரி 

யனைத் தமது திருக்கண் ணோக்கத்தன 

லே ஒளிய ற்றவனாக்கி ௮க்கனியையுங் 

பண்ணிவிட் 

டார். பின்பு வசுக்கள் எதிர்க்க ௮வர் 

களைப் பாணவருஷ.த்தினாலே தசைகளி 

லோடும்படி. செய்தருளினார். உருத்தி 

ரார்களைச் சக்கிராயுதத்தைக் கொண்டு 
சூலங்களை முறித்துத் தரையிற் படுக் 
கும்படி செய்தார். அந்தப் பரமபுரு 

ஷன் சாரங்கத்தி லேற்றிவிடுத்த சாய 

கங்களாலே சாத்திய வி௬ுவர் மருத் 

துக்கள் கந்திருவர் முதலானவர்க 

ளெல்லாம் இலவம்பஞ்சுபோற் பற 
ந்துபோனார்கள். பெரிய திருவடி. நயி 

னாரும் அநேக தேவர்களை வாயினால் 

தின்றுகொண்டும் சிறகுகளால் அடித் 

துக்கொண்டும் ஈகங்களாற் இழித்துக் 

கொண்டுஞ் சஞ்சரித்து 

பின்பு தேவேந்திரனும் மதுசூதனனும் 

மழைத்தாரைகளை மேகங்கள் பொழி 

வதுபோல் ஒருவாமே லொருவர் : 

அகேகவாயிரஞ் சரங்களைப் பொழிந்து 

கொண்டார்கள். இப்படிச் சங்குல 
யுத்த நடந்தபோது கருத்துமான் 
அயிராவதத் தோடு போரிட்டார், 

சுவாமியோ இக்திரனோேடும் மற்றத் 

தேவரோடும் போர் செய்தருளினார், 

அந்தப் போரிலே ௮ஸ்திர சஸ்திரங் 

கள் யாவும் ஒழிர்திருக்கையில் தேவ 
பதி வச்சிராயுத மெடுத்தான். ௮து 

கண்டு ௬வாமியும் கூதரிசனத்தைக் 

குளிர்ச்சியுள்ளவஞகைப் 

வந்தார். 

கையிலெடுத்தார். இப்படி. வச்சிரஹஸ் 

தனாக இர்தீரனையம் சக்கரஹ்ஸ்தனாகக் 

இருஷ்ணனையுங் கண்டு மூன்றுலோக
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மூம் ஹாஹாகாரப்பட்டு சின்றன. | போதும், பாரிஜாதத்தைக் கொண்டு 

இப்படி. யிருக்கப் புரந்தரன் வச்சிரத் போ, புருஷன் பெருமைபற்றிக் கர் 

தை. எம்பெருமான்மீது பிரயோஇத் | வப்படாத பெண் உலகத்திலில்லை, 

தான். எம்பெருமானோ' அதைக் கை | ஆனால் சசியோ அவ்வளவே கர்வித் 

யாலே பிடித்து வைத்துக்கொண்டு, தவளன்று, ரூபத்தினாலே மிகுந்த கர்வ 

தாம் சக்கரத்தைப் பிரயோடூியொமல் | மூடையவளா யிருக்கிறாள்” என்றிவ் 

இந்திரா 3 நில்” என்று அருளிச்செய் வண்ணம் சத்தியயாமை சொல்லக் 

தார். . இசர்திரனோே  வச்சிராயுதமும் கேட்டுத் தேவராஜன் ஓடாமல் இரும் 

போகவே ஓடிப்போக எத்தனமா பினவஞாய் அந்தச் £மாட்டியை கோக் 

யிருந்தான் இப்படியாக ஆயுதம் பரி 

கொடுத்துக் கருடனாலே வாகனஞ் 

இதைக்கப்பெற்று ஓடப்பார்த்த Qos 

ரனைக் சூறித்துச் சத்தியபயாமை ௮௬ 

ளிச்செய்ததாவது. 

இந்திரனே! மூன்றுலகத்துக்கும் 

அதிபதியாயும், சசிதேவிக்சூக் கணவ 

னாயுமுள்ள நீ ஓடுவது தகுதியன்று, 
அந்தச் சசிதேவி பாரிஜாத மாலைகளை 

மிகுதியாக அவி வாகு உன் 

ஊப் பணிவளன்றோ 3 ஓ வாசவனே] | 

முன்போலவே பாரிஜாத மாலைகளா 

லே விளக்கமுற்று மிகுந்த அன்போடு 

உன்னிடம் வரும் அந்தத் தேவியைக் 

கண்குளிரப் பாராத SERENE | 

தேவராஜத்தனம் ஏதுக்கு? றை | 

இந்திரா! நீ வருத்தப்படுவது போதும், | 

இனி வருந்தவேண்டாம், வெட்கப் |! 

படாதே, பாரிஜாதத்தைக் கொண்டு 

போ, தேவர்கள் மனம் வருத்தப்பட | 

வேண்டுவதில்லை, ௮ந்தச் சசியானவள் | சொருபம் சகலவேத சாஸ்திரார்த்தங் 

| 

இச் சொன்னதாவது, 

ஐ கொடியவளே! இஷ்டனுககுத் 

அக்கமுண்டாகும்படி, யேன் மிகப் 

பேசுஇரய் 2 எவன் யாவற்றிற்கும் 

சிருஷ்டி. ஸ்திதி சம்ஹார கர்த்தாவா 

யிருக்கறானோ, அப்படிப்பட்ட சரவ 

சரீரகணனை பகவானாலே ஐயிக்கப் 

பட்ட எனக்கு வெட்கமுண்டாகமாட் 

டாது. ஓ பெருமாட்டி! கேள் முதலு 

) முடிவுமில்லாத எவனிடத்தினின்ற௮ு 

|) மூலகமெல்லா முண்டா, எவனிடத் 

இலேயே நிலைபெற்றிருக் கன்றதோ, 

சர்வ சொரூபியான எவனிடத்தி 
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னின்று முண்டாவதுமில்லையோ, அப் 

படி.ப்பட்ட உற்பத்தி லய ஸ்திஇகளுக் 

குக் காரணமான எம்பெருமானாலே 

வெல்லப்பட்டவனுக்கு வெட்கமெப் 

படி. யுண்டாகும் 2? சூக்ஷாமங்களுக் 

கும் சூக்ஷாமமாய்ச் சகலத்துக்கும் 

பிறப்பிடமா யிருக்கிற எவனுடைய 

தன் புருஷன் தேவராஜன் என்இற | களையு மறிர்தவர்களுக்கல்லது மற்றவர் 

தைப்பற்றிச் செருக்குடையவளாய்த் களுக்கு ௮றியக்கூடாததா யிருக்கின் 

தன் மாளிகைக்கு வந்த என்னை கவுரவ தோ, ஒருவராலு மாக்கப்படாமல் 

மான நோக்கத்தோடு பார்த்தாளில்லை, தானே ஈசுவரனாய் ௮ஜனாய் நித்திய 

அதுபற்றிப் பெண்மையாலே ஆழ்ச் னாய்த் தன திருவுள்ளத்தினாலே லோ 

தராத சித்தமுடையான் என் பர்த்தா | கோபகாரார்த்தம் மனுஷ்யாவதாரஞ் 

வின் மகிமையைக் கொண்டாடினவ | செய்தருளி யிருக்கிற அப்படிப்பட்ட 

ளாய் உன்னோடு போரிடுவித்தேன், | பகவானை வெல்லவல்லவனா யிருப்ப 

பாரிஜாதம் வேண்டிச் செய்திலைன்; வன் யார் 3 ஆதலால் கான் தோல்வி 

மிற்ர்பொருளை நான் அ௮பகரித்தது ' யடைந்தது ரியாயந்தான்"' என்றான். 

ழ்ப்பதாமத்தியாயம் முற்றிற்று. 

அ



௬ இ முப்பத்தோரும் அத்தியாயம் 

_பதினாராயிரத் தொரு நாறு கன்னிகைகளின் 
விவாஹம் 

ஓ பிராமணோத்தமரே] இவ்விதமாய் 
பகவான் இந்திரனாலே தஇக்கப்பட் 
டவராய் கருத்து அழ்ந்திருக்கும்படி. 
நகைத்து (ஓ லோகேசுவரனே| நீ 
தேவதைகளுக்கு காதனா யிருக்கருய், 
நாமோ மனிதர், ஆதலால் எங்கள் ௮ப 

ராதத்தை நீயே பொறுக்க வேண்டும், 

இச்தப் பாரிஜாத விருக்ஷத்தைபும் 

தகுந்த விடத்திற்குக் கொண்டு போக 

லாம், இதை நான் சத்தியபாமையின் 

வார்த்தையினாுலே எடுத்தேனே யல் 

லது விருப்பத்தாலன்று, நீ பிரயோ 

இத்த வச்சிராயுதத்தையும் கைக்கொள் ) 

எலாம், இது உனக்குத்தான் சத்துரு 

சங்காரத்திற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட 
ஆயுதம்” என்று அருளிச் செய்யக் 

கேட்டு, இந்திரன் ::ஓ எம்பெருமானே! 

நான் மனிதன் என்று சொல்லி என்னை 

என்ன மயக்குஇிருய்2 உன்னை நான் 

அதிவேனானாலும் சூக்ஷ௩மத்தை அறி 
யேன், சகத்தின் ரக்ஷிப்பில் பிரவே௫த் 

தவன் எவனோ அவனே நீ. ஓ ௮௬ர 

சங்காரகனே! இப்போது உலகத் 

துக்கு உபத்திரவ காரிகளா யுள்ளவர் 

களைக் களைந்துவருஇருய், இந்தப் பாரி 

ஜாதத்தைத் திருத் துவாரகைக்குக் 

கொண்டுபோகவேண்டும், நீ பூமியை 

விட்டபின் இது ௮ங்கிராது, ஓ தேவ 

தேவனே! ஜகர்நாதனே! ஸ்ரீகிருஷ்ண! 

ஸ்ரீவிஷ்ணுவே! மகாபுஜனே | சங்க 

சக்ர கதாபாணியே | அடியேனிடத் 

திற் இருபைகூர்ந்து அபராதத்தை 

க்ஷமித்தருள வேண்டும்” என்று 

பிரார்த்திக்கக் கண்ணனும் :4அப்படி. 

யே யாகட்டும்” என்று திருவுள்ளம் 

பற்றிச் சித்த கந்திருவாதிகளாலும் 

| 

தேவரிஷிகளாலும் துதிக்கப்பட்டவ 

ராய்ப் பூலோகத்துக்கு எழுந்தருளித் 

துவாரகைக்கு மேலே நின்று சங்க 

நாதஞ் செய்தருளவே, அவாரகையி 

லிருக்கிறவார்க ளெல்லாம் அளவற்ற 

இப்படி. 
நகரத்தாருக்கெல்லா மானந்தகரமாகக் 

ம௫ழ்ச்சி யடைந்தார்கள். 

கருடன்மே லிருக்து, சத்தியயாமை 

யோடுகூட இறங்கி ௮ந்த பாரிஜாத 

தருவைப் புழைக்கடையில் நாட்டி, 

யருளினார். அந்த விருக்ஷத்தின் மகிமை 

சொல்லுகிறேன் கேளும், அதின் 

கிட்டப்போன மனிதனுக்குத் தன் 

பூர்வ ஜனன ஸ்மரணமுண்டாகும், 

அன் மலர்களுடைய சுகந்தம் மூன்று 

காதமட்டும் வி௫ிக்கொண்டிருக்கும், 

அப்படிப்பட்ட விருக்ஷத்தின் கட்டப் 

போய் யாதவாகள் அதனை எதிர்நின்று 

பார்த்துத் தங்களுடைய தேகங்களைத் 

தேவ தேகங்களாகக் கண்டார்கள். 

பின்பு ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பிராக்குச் 

சோதிஷத்தினின்றுங் கொண்டு வந்த 

யானை சூதிரை முதலான பொருள் 

களைச் சுற்றத்தாருக்குத் தக்கபடி. பிரித் 

அக் கொடுத்தருளினார். 

பின்பு ஈரகாசுரன் பல தஇிசைகளி 

லிருந்துவ் கொண்டுவந்து சிறைப் 

படுத்தி. யிருந்த அந்தக் கன்னியரை 

யெல்லாம் நல்லகாளிலே கல்ல முகூர்த் 

தத்திலே சுவாமி அந்தப் பதினாரு.பிரத் 

தொருநூறு மங்கையருக்கும் தனித் 

தனி ஒவ்வொருவரார யிருக்கும்படி. 

அத்தனையாயிரந் திருமேனி யெடுத்து, 

விதிப்படி. பாணிக்கரக 

ணஞ் செய்தருளினார். அந்தப் பெண் 
அங்கங்கே
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மணிகளில் ஒவ்வொருவரும் தம தம 

௮ஸ்தங்களையே பிடித்தார், சுவாமி 

யென்று நினைத்திருந்தார்கள், அந்த 

லோகநாதன் திருக்கலியாண மகோச் 

சவத்திலே மாத்திரமன்று இப்படிப் 

பலரூபங் கொண்டருளியது, ஒவ்வோ 
ரிரவிலும் ரூபங்கசாக்கொண்டு அக்தர். 

தப் பாகஇியவதிகளின் மாளிகைகளி 

லெழுந்தருளி அவர்களை மஇூழ்வித்துக் 

கொண்டிருந்தார், 

ழப்பத்தோராமத்தியாயம் ழற்றிற்று 

த 

முப்பத்திரண்டாம் அத்தியாயம் 

உைகனவுகண்டது 
smc ire 

1மயித்திரேயே! ருக்குமணிப்பிராட் 
டி.க்குப் பிரத்தியுமனன் முதலான 

குமாரர்கள் அவதரித்தார்க ளென்று 

சொன்னேனே, மற்றவர்களுக்குஞ் 

சொல்லுகிறேன் கேளும். சத்திய 

பாமைக்குப் பானு பவுமன் இரிகன் 

முதலான குமாரர் அவதரித்தார்கள். 

இப்திமான் தாம்பிரபக்ஷன் முதலான 

வார்கள் ரோகிணியின கசூமாரா, சரம் 

பன் முதலான வீரர்கள் ஜாம்பவதி 

யின் குமாரர். பத்திரவிந்தாஇகள் 

நரகீனஜிதியின் குமாரர். * சயிப்பியை 

என்பவளுக்குச் சங்கிராமஜித்து முத 

லானவர்கள் ௮வதரித்தார்கள். விரு 

கன் முதலானார் மரக்திரியினிடத்தி 

லுதயமானவர்கள் காத்திரவான முத 

லிய புத்தரை லக்ஷ்மணையெனனும் 

பிராட்டியும் ௬ரதன்; முதலானாரைக் 

காளிந்திப் பிராட்டியும் பெற்றார்கள். 

மற்றுமுள்ள தேவிமாரிடத்திலும் பலர் 

உதித்தார்கள். இவ்வாறு அவர்க்கு 

அவதரித்த சூமாரர்கள் எண்பதினயி 

ரத்து நூற்றுவராம். இவர்கள் யாவ 

ருக்கும் சகலவிதத்திலும் முதல்வர் 

பிரத்தியும்னர், ௮வர் சூமாரரா் அநிருத் 

தீர், அவருடைய குமாரன் வ.ச௫ரன், 

யுத்தத்திலே தடுக்கப்படாத அவ்வநி 

ருத்தர் பலிச்சக்கெவரத்தியின் போச் 

இயாயும் பாணனுடைய புத்திரியாயு 

மூள்ள உஷை என்பவளைக் கலியர 

ணஞ் செய்துகொண்டார். அதினிமித் 

தத்தில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனுக்கும் சங்கர 

னுக்கும் கொடிய யுத்தழமுண்டாகு), 

அவ்யுத்ததீதில் சுவாமி பாணனுடைய 

ஆயிரக் தோள்களை.பு் அணித்துவிட் 

டார் என்று பராசரப் பிரமரிஷி யரு 

ளிச்செய்யக் கேட்டு மயித்திரேயமுனி : 

வர் வினாவுகினரூர். 

ஓ ரிஷிசிரேஷ்டரே ! உஷைபின் 
நிமித்தமாக ஹரிஹரா்களுக்கு எப்படி. _ 

யுத்தமுண்டாயிற்று ? ஸ்ரீ ஹரி எப்படி. - 

பாணனுடைய தோள்களைக் துணித 

தார் ? இதையெல்லாம் அடியேனுக்கு 
நன்மாய் அருளிச் செய்யவேண்டும். 

இக்கதையைக் கேட்க அடியேனுக்கு 

மிகுந்த குதூகல முண்டாயிருக்கிற து 

என்று கேட்கப் பராசரமகரிஷி ௮ 

ளிச் செய்யலாயினார். 

கேளும் ஐயா | பாணன் மகளான 

உஷையென்பவள் இவனோடு Pig 

தக் கொண்டிருக்க பரரவதியைப் 
  

* இவள் ப.ட்டமஹிஷி யல்லளாயினும் பிரசித்தகுமாரரைப் பெற்றவர்களுள் 

ஒருத் தியாதலால் இங்கெடுக்கப்பட்டாள், 

சொல்லுகிருர்கள், 

இவள்தான் மித்இரவிர்தையென்று இலர்
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செல்வமு 8 பெற்றது போலாம், கொண்டு வருக3றன். அடி.பாக்இ | 

'இவன் வாசமாயிருக்கிற துவாரகை இந்த ரக௫யம் ஒருவரோடுஞ் சொல் 

யோ யாரும் பிரவேூிக்கக்கூடாதது, | arGs, விரைவிலே வருகிறேன்" 

னாலும் கூ.டுமானமட்டும் முயற்சி | என்று உஷைக்குச் சமாதானஞ் 

செய்து உன் பிராண நாயகனைக் | சொல்லி துவாரகைக்குச் சென்றாள்,” 

ழப்பத்திரண்டாமத்தியாயம் மற்றிற்று. 

தீ 

முப்பத்துமூன்றாம் ௮த்திமாமம் 

பாணாசுர விஜயம் 

  

- இதற்கு முந்திப் பாணன். சிவனைத் | போகங்களை யனுபவித்து வந்தாள், 

'தொழுது சுவாமி! அடியேனுக்கு ; | 

ஆபிரங்கைக ளிருப்பதனால் வெறுப்பே 

। இச்செய்தியை அங்கிருக்குங் காவற் 

| காரர் அறிந்து அந்த ௮சுரராஜனிடஞ் 

யுண்டாடகின்றது, அவைகளுக்குத் ! சென்று, எங்களாண்டவனே? கன் 

தகுதியான யுத்த முண்டானாலன்றோ | னிகாந்தப் புரத்தலே யாரோவொரு 

'பிரயோஜனம், : இல்லாமற் போனால் | ராஜகுமாரன் எப்படியோ பிரவே 

வீண் சுமையான இந்தக் கைகளா | சித்து, நம்முடைய கன்னிகையோடு 

லாக்வேண்டுவ தென்ன? ஆதலால் | ௬$ஒத்துக்கொண் டிருக்கிறான்'” என்று 

என்னுடைய இந்தக் கைகள் பயன் | சொன்னார்கள். அதுகேட்டு அந்தப் 

வடும்படியான சண்டை நேரிடுமா”” | பாணன் இங்கர சைனியத்தை ஏவி 

என்று கேட்டான்.' அதற்குச் சிவன, | னானை. அந்தச் சைனியம்போய் அநி 

அட பாண! உன்னுடைய மயிலடை ! ருத்தனை எதிர்க்க, அவன் அக்இருந்த 
யாளமூுள்ள கொடி. எப்போது முறிந் | வாசலின் உழல்தடியை யெடுத்துக் 

துவிழுமோ அப்போது பிசாசு முத | கொண்டு அந்தச் சேனையையெல்லாம் 

லானவை களிக்கும்படியான போர் | நாசஞ்செய்து விட்டான். இப்படி. 

உனக்கு கேரிடும் '” என்று சொன் | அக்இங்கரர் யாவரும் மாண்டுபோன 

னான். இதுகேட்டு அந்தப் பாணன் | தை யறிந்து, அந்தத் தயித்தியேர்திரன் 

'சந்தோஷே முடையவஞய் அந்தத் | தானே தேரினமேலேறி அவனைச் 
தேவனை மறுபடியுக் தொழுது தன் 

மாளிகைக்கு வந்து ஒருகாலத்தில் தன் 

தொஜம் முறிந்தது கண்டு மிகுந்த சர் 

தோஷத்தை யடைந்திருந்தான். 

சங்கரிக்கும்படியான முயற்சியோடு 

வந்து, கூடுமானமட்டும் போரிடுகை 

யில் பரதவ வீரனாலே ஐயிக்கப்பட் 

டான். அப்போது ஏங்கி நினற ௮ 

டட தப் பாணனுக்கு அவன் மந்திரி மாயை 
- இந்தக் காலத்திலே அந்தச் சித்திர 

பஞ்ச ் யைக்கொண்டு யுத்தஞ் செய்யும்படி. 
லேகை ' தன்னுடைய யோகவித்தை ் 

யின் ம௫ஏமையினாலே துவாரகைக்குச் சொன்னதனால், அவனு மப்படியே 

சென்று அகிருத்தனைத் தூக்கக்கெொ 

ண்டுவர்து அந்தப்புறத்திலே விட, 
உஷை அவனோடு இஷ்டப்படியான 

மாயையினாலே யுத்தஞ்செய்து, DSS 

யதுவிரனை' நாகாஸ்திரத்தினாலே கம். 
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. இக்இப்படி. யிருக்க, துவாரகாபுரி 

யிலே அகிருத்தனைக் காணாமல் யாதவர் 

களெல்லாங் கலங்கி எங்கேபோயிருப் 

பானென்னறு யோடித்துப் பாரிஜாதாப 

ஹாரத்தினுற் பகைகொண்ட தேவதை 

கள்தாம் இவனை யபகரித்திருப்பார்க 

ளென்று எண்ணி யிருந்தார்கள், அத் 

தருணத்தில் நாரதமகாமுனிவர் துவார 

கைக்கு வந்து அதிருத்தனை யோக 

மாயா பலத்தினா”லே இித்திரலேகை : 

பாரணா௬ர பட்டணத்துக்குக் கொண்டு 

போன துமுதல் அவனை காகாரஸ்திரத்தி 

னாற் பாணன் கட்டினதீழுகவுள்ள 

செய்தி யெல்லாம் யாதவர்களுக்கு 

அறிவித்தார். அ துகேட்டவடனே 

யாதவர் தேவதைகளிடத்திற் சர்தேக 

மற்றவரானார்கள். பின்பு ஸ்ரீகிருஷ்ண 

பகவான் பெரிய திருவடி ஈயினாரை 

நினைத்தருளி; உடனே வந்துநின்ற 

அவர்தோண்மே லேறிக்கொண்டு பல 

ராமர் பிரத்தியும்னன் முதலானாரோடு 

கூட பாணநகரமாகிய சோணிதபுரத் 

அக்கு எழுக்தருளினார். எழுக்தருளும் 
போதே அப்பட்டணத்தின் சமீபத்தில் 

காவல்காத்திருந்த சிவனுடைய பிரமத 

கணங்கள் . எதிர்த்து வந்தார்கள், 

அவர்களையெல்லாக் தொம்௪ஞ்செய்து 

ஸ்ரீ ஜரார்த்தனன் பாணபுரத்திற்கு 

எழுந்தருள, ௮ங்கே. சிவனாலேவப் 

பட்ட ஒரு ஜ்வரம் மூன்று பாதங் 

களும் மூன்று தலைகளு முள்ளதாய். 

வந்து) பாணனைக். காப்பாற்றும்பொ 

ருட்டுச் சார்ங்கபாணியோடு யுத்தஞ் 

செய்தது. . அந்தச் சொரம் சாம்பலை 
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தலை யடைந்தார். அப்போது. ஸ்ரீமக்: 

நாராயணனும் :.ஒரு ஜ்வரத்தை யுண் 

டாக்க, அதின். சக்தியினாலே அந்தச் 

சைவஜ்வரமானது பீடிக்கப்பட்டு, 

உடனே சுவரமியினுடைய தேகத்தி 

னின்று மோடிப்போய், அந்த: நாரா” 
யணனுடைய புஜதண்டங்களினாலே. 

ந௬க்கப்பட்டதனால் நடுங்கி நிற்கமாம். 

டாமல் பதப்தைத்து நின்றது. © ௮ம்: 

போது பிரமா வந்து (பொறுத்தருள. 

வேண்டும்'” என்று. பிரார்த்திக்கச் ' 

௬வாமி. (அப்படியே யாகட்டும் 

பொறுத்தேன்” என்று சொல்லி, 

அந்த வைஷ்ணவ ஜ்வரத்தைத் :தமக் 
குள்ளே லயப்படுத்தி ' ய்ருளினார்.. 

பின்பு அந்தச் சைவஜ்வரம் : சுவாமி 

சன்னிதியில் நின்ற, (எம்பெருமானே! 
அடியேனுக்குத் தேவரீரோடு நேர்ந்த 

யுத்தத்தை நினைக்கிற மனிதருக்கு. 
ஜ்வரத்தனுலுண்டான அன்பமில்லா 

மற் போகக்கட்வது'” என்னு .விண். 
ணப்பஞ்செய்து போய்விட்டது. 

பிறஞ பகவான் தம்மோடு எ.தரத்து. 

வந்த. * அக்கினி தேவர். ஜவரையு, 

நாசஞ்செய்த,' அவர்களோடு .கூட, 

வந்த” அசுரசேனைகளையும் விளையாட். 

டாகவே சூர்ணமாக்கியருளினார். இப். 

படி.க்குத் தன்: சைனியம் .பங்கப்பட் 

டுப்போவதைக்கண்டு அந்தப் பலிச்சக். 

இரவர்த்தியின் குமாரன் தன்னுடைய 

சமஸ்த: சேனைகளோடும் . கூடிக்கொ: 

ண்டு போர்செய்ய வந்தான்? அவனுக், 

குப் - பலமாகச் சிவனும் சுப்பிரமணி; 

யன் முதலானபரிவாரங்களோடுகூட் 

பட்டுத் தாபம்பொருந்தின பலபத்திர | ஸ்ரீ கிருஷ்ணனை. .எஇர்த்துப் 'போரிட் 

ரூம். கண்களை மூடிக்கொண்டு, ஸ்ரீ | டான்...இவ்வாறு.. -ஹரிஹரர்களுக்கு 

யே ஆயுதமாகப் பிரயோகிக்க, அது | 

இருஷ்ணனைக் கட்டிக்கொண்டு ஆறு ட மிகக் கொடிய யுத்தமுண்டாக) உல்க 

  
* அக்னிதேவர் ஐவர் யாசென்றால் கார்கபத்தியன், ஆசவநீயன், 'தகதிணாக்கனி; 

சப்பியன், ஆவச்த்தியன் என்பவர். இவர்கள் சிவனுடைய ௮துச7ர.சாகையால் : பானு 

சுரனுடைய கோட்டையைச் சூழ்ர் தகொண்டு காத்திருர்தார்கள்...
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மெல்லாம் அஸ்திர சஸ்திரங்களின் 

ச௬ுவாலைகளினாலே வெப்ப முற்றுக் 

கலங்கி நின்றன. தேவர்களோ சகல 

லோகங்களுக்கும் ஒரு பிரளயம் வந்து 
விட்டதென்று நினைத்தார்கள். இப்படி. 

பெரும்போர் நடக்கையில் ஸ்ரீ பக 

வான் இரும்பணாஸ்திரத்தைப் பிரயோ 

கம்பண்ணிச் சிவனை ஒன்றுஞ் செய் 
யாமற் கோட்டாவி விட்டுக்கொண்டு 

சோர்வடைந்து போகும்படி. செய் 

தருளினார்.. அதனாலே தைத்தியரும் 

பிரமதகணங்களும் நாசமாய்ப் போ 

னார்கள். சிவனே அந்த அ௮ஸ்திரத்தி 

னாலே அடக்கப்பட்டு உடம்பு பரவச 

மாய்த் தேரின் தட்டிலே உட்கார்ந் 

தாரே யல்லாமல் மேன்மையான 

செய்கைகளைச் செய்யவல்ல ஸ்ரீ இரு 

௲்ணனோடே போரிடச் சக்தியுள்ள 

- வரா யிருக்கவில்லை. பின்பு தந்தைக்கு 

Goris அதன்பத்தைக்கண்டு சுப்பிர 

மணியன் யுத்தஞ் செய்ய வந்தபோது 

சுவாமி ஒரு உங்காரஞ்செய்தார். ௮த 
னாலே அவனுடைய வேலாயுதமானது 

அடித்துக்கொண்டு போகப்பட்டது, 

uals ee அவன் வாகனமான 

மயிலை படித்து விழ்த்தினார். இத்தரு 
ணத்தில் பிரத்தியும்னன் ௮ஸ்திரங்க 

ளைப் பிரயோடுத்ததனாலே அமர்க்களத் 

தில் நிற்கமாட்டாமல் தடி.ப்போனான். 

சங்கரன் தளரச் துவிழவும், ௮சுரசேனை 

யெல்லாம் சாசமடையவும், முருகன் 

கெலிக்கப்பட் டிருக்கவும், பிரதம 

கணம் க்ஷ்ணித்துப் போகவுவல் கண்டு, 

பாணாசுரன் நந்தசொரதியாக கிருக்கப் 

பெத்ற் தேரின்மேலேறி ஸ்ரீ இருஷ்ண 
பிரத்தியும்னாக ளஞூடைய சேனைக 

ளோடு யுத்தஞ்செப்யும்படி வந்தான். 

ன்ப்போது மகாவிரனான் பலபத்திரன் 

பர்ண்ங்களைப் பிரயோடுக்க, அதைப் 

பொறுக்கமாட்டாமல் பாணாசுரனு 

௬டங படையானது யுத்த தர்மத்தி 

ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணம் 

| 

[ஐந்தா 

னின்றும் நழுவி ஓடி.ப்போய்விட்டது. 

இப்படியாகப் பலரராமனுவ் இருஷ்ண 

னும் கலப்பையினாலும் அம்பூகளின 

லம் அலைத்து ஓட்டுகின்ற தன் சேனை 

யை வாணன்கண்டு இருஷ்ணனோடு 

கொடிய யுத்தஞ்செய்யத் தொடங் 

இக் கவசத்தைப் பிளக்கத்தக்கவைக 

ளாய்ச் சொலித்துக் கொண்டிருக்கிற 
சரங்களைப் பிரயோடித்தான். பாணன் 

விட்ட ௮ந்த அம்புகளையெல்லாம் கண் 

ணன் அ௮ம்புகளாலே அணித்துத் தள் 

ளினான். மறுபடியும் நகாராசங்களை 

யெய்து பாணன் கண்ணனைப் பிளக்க, 

கண்ணனும் பாணனைப் பிளந்தருளி 

னான். கிருஷ்ண 

பாணர்களிருவரும் ஒருவர்மே லொரு 

வர் ஓய்வில்லாமல் அஸ்திரங்களை வரு 

ஷித்து வந்தார்கள், இப்படியாக வரு 

ஷித்த சரங்களெல்லாம் பிளக்கப்பட 

வும், பெரும்பான்மையாய் ௮ஸ்தஇிர 

மூம் அடங்கப்போகவுங் கண்டு ஸ்ரீ 

ஹரிபகவான், பாணனைச் சங்கரிக்கத் 

அநேக 

இவ் விதமாய்க் 

திருவள்ள முடையவராம், 

வாயிரஞ் சூரிய சமூகத்துக்குச் 

சமானமான தேஜசள்ள சதரிசன 

மென்இற சக்கிரத்தை யெடுத்துப் பிர ' 

யோகித்தருளினார். 

பிரயோகிக்க 

கோடரீ என்கற ௮௬7 வித்தியாரூப 

மான தேவதை இிகம்பரியாய்ச் ஈவா 

மிக்கு எதிரிலேவந்௮ நின்றாள். அப்படி. 

எதிரே ௮வள் நின்மமையால் ௯வாமி 

கண்களை மூடிக்கொண்டு சத்துருவின் 

கைகளாகிய காட்டைச் சேக்கும் 

படி.க்கு அந்தத் திருவாழியைப் பிர 

வயோ௫த்தருளினார். அந்தத் இருவாழி 
தேவதைகள் பிரயோகித்த சஸ்இரங் 

வாரம்பித்தபோது 

களை நாசஞ்செய்யுந் திறமுடையவை 

களான் அந்தச் சத்துருவின் ஆயிரச் 

தோள்களையும் ௬வாமியின் திருவுள்
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எப்படி. முறையே இிதைத்துவிட்டு 
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பிரார்த்திககிறேன்'” என்று பிரார்த் 
மீண்டும் சுவாமியின் திருக்கையைச் | இத்துச் சூலபாணியாய் நிற்கிற உமா 
சேர்ந்தது. ஸ்ரீ மதுசூதனன் பாண | பதியைச் 
னைச் சங்கரிக்கும்பொருட்டு அந்தச் 
௬தரிசனத்தை மறுபடியும் விடுக்கத் 
திருவுள்ளமா யிருப்பதையும், பாணன் 
கைக எளற்றுத் தாரை தாரையாய் 

உதிரமொழுகத் அடித்து நிற்பதையுங் 
கண்டு, பார்வதிபதி உடனே ௬வரமி 

. சன்னிதிக்கு வந்து தொழுது வணக் 
கத்தோடு விண்ணப்பஞ் செய்ய 

லாயினார். 

௬ வாமி இருஷ்ண | ஜகந்நாத | நீ 
பரமேசுவரனும் பரமாத்மாவும் ஆஇ 
யந்த மில்லாதவனும் புருஷோத்தமனு 
மான ஸ்ரீ ஹரி என்பதறிவேன். நீ 
தேவதைகள், மனுஷ்யர், திரியக்கு 
கள், இவர்களுக்குள்ளே ஒரு இரு 
மேனியை எடுத்து வருவதெல்லாம் 

உன்னுடைய திருவிளையாட்டேயாம், 
ஆதலால் நீ சார்வேசுவரனே யல்லா 
மல் மனிதனல்லை, அடி.யேன் விஷயத் 

தில் ௮னுக்கிரகஞ் செய்யவேண்டும், 
அண்டினவரை யாதரிக்கும் பிரபூவே? 
இந்தப் பாணாசுரனுக்கு நான் அபயங் 

கொடுத்திருக்கிறேன், ஆதலால் அதை 

நீ பொய்யாக்காம வலிருக்கும்படி 

இந்தப் 

பாணன் அடியேன் சார்பினாலே, 

கெர்வித்தவனா யிருப்பதனாலே இப் 
படி.ச் செய்தானே யல்லது உன் இறத 

தில் விரோதத்தால் ௮பராதப் பட்டவ 
னல்லன், ஆனதுபற்றி அவனுடைய 
அபராதத்தை நீ என்பொருட்டு க்ஷமித் 

வேண்டிக்கொள்ளுகிறேன், 

  

சுவாமி பிரசன்னராய்க் 

கடாக்ஷித்து, அ௮அசுரன்மே லுண்டான 

சீற்றமாறி ஓ சங்கரனே ! நீ வரங் 
கொடுத்திருக்கிறதனாலே இவ்வசுரன் 

பிழைத்திருக்கட்டும், உன் வார்த்தை 

யில் பெருமை பாராட்டி, இதோ இச் 
த்சீ சக்கரத்தை கான் பிரயோ௫இியா 

மல் நிறுத்திவிட்டேன், நீ அபயங் 

கொடுத்தது கா னபயன் கொடுத்தது 

போலே யாம், நீ உன்னை என்னோடு 
ஒற்றுமையுள்ளவனாக நினை, % நீ என் 

ஸ்வரூபம், தேவாகர மனுஷ்யாத ரூப 

மான பிரபஞ்சமும் என் ஸ்வரூபம், 

என்னையல்லாமல் ஒன்றுமில்லை, இந்த 

உண்மையை நீ அறிந்து கொள், லோ 

கத்தார் மாயையினாலே பிரபஞ்சத்தை 

என் ஸ்வரூப மல்லாததாய் நினைத்து 

உன்னையும் என் ஸ்வரூப மல்லாமல் 

வேறுபட்டவனாக நினைக்கிருர்கள். ஓ 
விருஷபத்துவசனே | நீ அஞ்சாதே, 

நான் உன் விஷயத்தில் ௮னுக்கிரக 

முடையவனானேன், கான் துவார 

கைக்குப் போகிறேன், நீயும் உன்னி 

டத்துக்குப் போ'' என்று சொல்லி 

ஸ்ரீகிருஷ்ணன் அநிருத்தனிருக்குமிடத் 

திற்கு எழுந்தருளினார். 

அந்த் அநிருத்தனைக் கட்டியிருர்தி 
சர்ப்பக்க் ளெல்லாம் கருத்து மானு 

டைய கர்.ந்௮ுப் பட்டமாத்திரத்தலே 

நசித்துப்போயின;, பின்பு ஸ்ரீ ருக்கு 

மணீ வல்லபன் ௮வ் வநிருத்தனையும் 

தருள் வேண்டுமென்று அடியேன் ' ௮வன் பத்தினியையும் பெரிய இருவடி. ' 

உ எம்பெருமான் அர்தர்தப் பொருள்களி விருர்துசெர்ண்டு அவற்றாலறியப்படா 
ம்ல் ௮வ்வ்வற்றால் நடக்கவேண்டுங் காரியங்களை ஈடத்தி வருவதனூலே அவையெல் 
லாமவன் சரீ ரங்களே என்று அந்தர்யாமி பிராமண்மென்ற சுருதிசொல்லுகையாலே 

- எல்லாம் என் சொரூபம் என்றும் என்னையல்லா லொன்றுமில்லை யென்றும் சுவாமி 

இுருளிச்செய்தபடி,
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யின்மே லேற்றிக்கொண்டு. பலபத்தி | பெருமான் பூமிபார £ீக்கும்பொருட்டு 

ரப் பிரத்தியும்னதிய ரோடுகூடத் துவா அந்த ஸ்ரீ துவாரகாககரத்தில் தேவிமா 

ரகைக்கு எழுந்தருளினான். ஒ மயித் | ரோடும் புத்திர பவுத்திரா தகளோடுவ் 

- திரேயரே | இவ்விதமாப் அவ்வெம் | கூடி. வாழ்ந்துகொண்டிருக்தார். 

ழப்பத்துழன்றமத்தியாயம் முற்றிற்று. 

ச 

முப்பத்துநாலாம் அத்தியாயம் 

காசதகனம் 
கத்தலை 

மயித்திரேயார் வினவுகிறார்; ஓ 

ஆசாரியரே! ஸ்ரீவிஷ்ணுவானவர் மனு 

ஷ்யாவதாரஞ் செய்து பெருமையான 

காரியங்களைச் செய்தருளினார். இந்தி 

ரனையும் ருத்தரனையும் மற்றுமுள்ள 

தேவர்களையும் வென்றருளிஞார். இப் 

படியாகத் தேவர்களின் அ௮கூரமச் 

செய்கைகளைத் தடுக்கும்படியான ௮ 

தக் கண்ணபிரான் இன்னும் வேறென் 

னென்ன செய்தருளினறரோ அதை 

யெல்லாம் ௮ருளிச் செய்யவேண்டும், 

இதைக் கேட்க அடியேனுக்கு வெகு 

கூ.தாகலமா யிருக்கின்றது'” என்ற 

சிஷ்யருக்கு மகரிஷி யருளிச்செய்யத் 

தொடங்கினா. ஓ பிரமரிஷியே! 

கேளும், 'அ௮வ்வெம்பிரான் இந்த மனு 

ஷ்யாவதாரத்திலே கா€ீரகரத்தை எரித் 

தருளின சரித்தாஞ் சொல்லுகேன். 

புண்டாக தேசாதிபதி யானவன் 
சில அஞ்ஞான முள்ளவராலே ‘6 
சாக்ஷ£த்து ஸ்ரீ வாசுதேவாவதாரம்” 

என்று செொல்லப்பட்டதனலே அந்த 

மூட அரசன் (இவர சொல்வது மெய் 

தான், நான் வாசுதேவன்றுன்,” 

என்..ு தன்னைச் சனங்கள் ௮ப்படி.யே 
வழங்கும்படி. செய்திருந்தான். மேலும் 

ஸ்ரீவிஷ்ணுவின் சின்னங்களாகிய சக் 

இராதி ஆயுதங்களையும் வனமாலை 

நமுதலானவைகளையுஞ் செய்கித்துதீ 
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தரித்துக் கொண்டிருந்தான். இப்படி 

யிருந்துகொண்டு மகரநுபாவரான 

அந்தக் கண்ணபிரான் சந்நிதிக்கு ஒரு 

தூதனை யனுப்பி அவனைக் கொண்டு 

அடர மூடா! கிருஷ்ணா! நீ வாசு 

தேவன் அல்லை, நான் வாசுதேவன், 

ஆதலால் இன்றுமுதல் நீ ௮ப்பெயரை 

யும் என் அடையாளங்களான சங்க 

௪க்கிரா இகளையும் விட்டுவிடு, இத்தனை 

நாள் நீ இப்படி. இருந்த ௮பராதத்திற் 

காக உன்னை நான் கொல்லவேண்டும், 

அப்படிக்கு நடவாமல் உன்னுயிரைக் 

காப்பாற்றிக் கொள்ளும் பொருட்டு, 

என்னைச் சரணமடை” என்று சொல் 

அவித்தான். ௮தைக் கேட்டுக் கண்ண 

பிரான் திருமுறுவல்கொண்டு அத் 

தூதனை நோக்கி (ஐ தூதனே! நீ 

உங்களரசனை பவுண்டரகனிடஞ் 

சென்று, உன் வாக்கியத்தின் அபிப் 

பிராயமறிரந்தேன், எது செய்யவேண் 

டுமோ ௮சைச் செய், 8ீ சொன்னபடி. 

யே நான் தடையில்லாமற் செய்க 

ஹேன், சமஸ்த சின்னங்களையும் தரித் 

அக்கொண்டு உன் பட்டணத்துக்கு 

வந்து இந்தச் சக்கரத்தை உன்னிடமே 
விட்டுவிடுகிறேன், 8 கட்டளையிட்ட 

படி. நாளைக்கே உன் சரணத்துக்கு வரு. 

கிறேன், வந்து எனக்கு இனிமேலெப் 
படி. பயமில்லாம லிருக்குமோ ௮ப்ப 

டிச் செப்துக்கொள்ளுறேன், சந்தே
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கப்படாதே" aor. Gerd” என்று சார்ங்கத்தினின்றும் விடப்பட்ட சரவ 
அவன் சொல்லி யனுப்பிய வரக்யெல் | களாலும் கதை ௪க்ரெ முதலிய ஆயு 
களுக்குச் * இலேஷையால் தந்திரு | தப் பிரயோகத்தினாலும் 65) பவுண் 
வுள்ளப்படி. அபிப்பிராயங் கற்பித்துச் | டரசனுடைய சேனையையும் காசிராஜ 
சொல்லியனுப்பி, ௮த் தாதன் போன ! னுடைய சேனையையும் நரசமரக்இ 
பின்பு நினைத்த மாத்திரத்திலே எழுக 
'தீருளின பெரிய இிருவடி.யின்மேலேறி 
அரதப் பவுண்டரக வாசதேவனுடைய 
பட்டணத்திற்கு எழுந்தருளினர். 

விட்டார்.  இப்படிச்சுப் படைகள் 
பாழாய்ப் போனதைக்கண்டு தயங்கி 

நின்றவனாப்த் தன் இன்னங்களைத் 

தீரித்திருக்கின்ற அப்பவுண்டரகனை 
யாதவோத்தமன் நோக்கி *'ஓ பவுண் 
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இவ்வாறு ஸ்ரீகிருஷ்ணன் எழுந்தரு | டரக ராஜனே! நீ தூதுமூலமாய் உன் 
'ஸினதை : யறிந்து காசிராஜனைனவன் | இன்னங்களை விட்டுவிடென்று எனக் 
அந்தப் பவுண்டரகனுக்சூப் பக்கபல 
மாகப் பெரும்படையோடு வந்து 

சோரர்தான். பண்டரகன் தன் சேனை 

யையும் காரோஜன் சேனையையுவ் 

கூட்டிக்கொண்டு சுவாமிக்கு எதிராக 

யுத்தத்திற்கு வந்தான். வரும்போது. 

ஸ்ரீ இருஷ்ணசுவாமி தூரத்திலேயே 
'அவனைக் கருடத்துவஜ மிட்டிருக்கிற 

பெரிய ரதத்தின் மேலே உட்கார்த்து, 

குக் கட்டளையிட்டாயன்றோ. அப்படி. 
யே இதோ சக்கரத்தையுவ் கதையை 

யும் உன்னிடத்திலேயே யெறித் தவிட் 

டேன். அவைகளுக்கு நீ பாத்திர 

மாகலாம், இந்தக் கருடனையும் அனுப்பி 

விட்டேன், உன் துவஜத்தில் ஏற்றிக் . 

கொள்ளலாம்” என்று சொல்லிச் ௪க் 

கர மூதலானவைகளை யேவியருளினா். 

சுவாமி தஇிருக்கையினின்றும் புறப் 
- கையில்: சக்கரம் சார்ங்கம் தண்டம் 

முதலான ஆயுதங்களைத் தரித்து, பீதாம் 

பரமும் வனமாலையு மணிச், இரீட ! 8ழேவிழுந்தான். அவனுடைய கொடி. 

( 

| 

| 

பட்ட Baar) அந்தப் பொய் வா௯ 

குண்டலாதி யாபரணங்களாலே யும் பெரிய இருவடியாலே முறிக்கப் 

| 

தேவனை யறுக்கக் கதாயுத முறிக்கக் | 

'விளக்கமுற்றவனாய் மார்பிலே ஸ்ரீவச் 

சம்போலே ஒரு மறுவு மேற்படுத்திக் 

கொண்டு யுத்தசன்னத்தனாய் வக்இருக் 

கக்கண்டார். இப்படியாக வேடம் 

பட்டு அவனுடனே கூட விழுந்தது, 

இதைக்கண்டு அவங்இருந்தவர்களுக்கு 

ஒரு ஹாஹாகாரம் பிறக்க, அவனுக் 

கூப் பக்க பலமாய் வநத மகா பலவா 

போட்டுக் கொண்டிருக்கு மவனைக் 

கண்டு, ஸ்ரீகருடத்துவசர் கருத்து உள் 

ளடங்கி யிருக்கும்படி. சிரித்து, யானை 

னை காசீராஜன் இகேகிதனுக்கு ஒரு 

பெருமை செய்ய வேண்டுமென்று 

வந்து சாரங்கியோடே யுத்தஞ் செய் 

'சூதிரைகள் மிகுந்ததும், கட்க கதா !,தான். சுவாமி சார்ங்கத்தை வளை 

சூல சத்தி கார்முக முதலிய ஆயுதங் 

கள் விளங்கப்பெற்றதுமான "அவன் 

த்து நாணேறிட்டுக் கூணத்தொனி 

செய்து சரமாரி பொழிக்து அந்தக் 

சேனையோடே சண்டை செய்து, | கா€பதஇியின் சிரத்தை யறுத்து ஜனங் 
  

ஈ சிலேஷையாவது இரசண்டர்ச்தம் படும்படி சொல்லுதல், சச்க.ர முதலானவை 

களை உன்னிடத்இலே விட்டுவிடுறே னென்றால், உன்மேல் பிரயோகிக்கியேேனென் 

_ும், சரணமென்பது இருப்பிடத் தச்கும் பே.ராசலால், உன் சரணத்துக்கு வருகிறே 

னென்றால் உன்னிடத்துக்கு வருறேனென்றும், எனக்கினிப் பயமில்லாமற் செய்து 

கொள்ளுறேனென்றால் உன்னைமூலத்தோடு சாசஞ்செய்கிறே னென்றும் கருத்தாம்;
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களுக்கு ஒரு ஆச்சரிய முண்டாகும் | கண்டு ௮வ்இருச்தவர்களெல்லாம் ௮௪ 

படி. அந்தத் தலையைக் காசீபட்டண | சத்தின் கண்கள் மெருண்டலைய 

தீதி னடுத்தெருவில் விழும்படி. யெறிர் | ஓடிவக்து சகல லோகசரண்யனான 

தார். இவ்வகையாக ஸ்ரீ யாதவபுங்க | ஸ்ரீ மதுசூசனனைச் சரணம் புகுக்தார் 

வன் பவுண்டரகனையும் காசீராஜனை | éer, guGurg சுவாமி தேவிமா 

யும் ஸபரிவாரமாய்ச் சங்கரித்து மீண் | ரோடு சூதாடிக்கொண் டி.ருக்தவர், 

டும் திருத்துவாரகைக்கு எழுந்தருளி | காசராஜனுடைய குமாரன் ஏற்றுக் 

வரழ்ர்துகொண்டிருக்தார். கொடியோனைப் பூசித்துப் பெற்றுக் 
ட கொண்ட இிருத்தியை இது என்று 

திருவுள்ளம் பற்றிப் பாசிகையை உரு 

ட்டிக் கையிலே ஒரு திருவிளையாட் 

டாய் :( அக்னிச் சுவாலைகளாகிய 

கா2பிலேயோ அரசன் தலை விழக் 

கண்டு ஜனங்கள், இதென்ன ஆச்ச 

ரியம் 2? யாரால் ஈம்மரசன் தலை யப் 

புண்டது? இங்கெப்படி. வந்து வீழ்ச் 

sn?” aay கலங்கி நிற்கையில், 

அவ்வரசனுடைய மகன் இது வர௬ 

தேவன் செய்த காரியமென்று தெரிந் 

துகொண்டு, மிகுக்த சோகமுங் குரோ 

. தமு முடையவனாய்த் தன புரோகித 

னோடு சேர்க்து, அந்த மகா க்ஷேத்தி 

ரத்தலே சிவனை விசேஷமாய் ஜப 

தபோ ஹோமாதிகளாலே gir Bs 

தான். ௮ந்த ஆராதனத்துக்கு உகு, 

சங்கரன். அவனை கோக்கு, 6 இஷ்ட 

மான வரத்தை வேண்டிக்கொள் ” 

ஜடாயாரமுன்ன சிரசோடு மகாவுக்கர 

| 

என்ன, அந்த ராஜகுமாரன் சுவாமி! | மாட்டாமல் வந்தவழியே ஓட ஆரம் 

| 

மாய் வருகிற இந்தக் கருத்தியையை 

அழித்துவிடு” என்று திருவாழி யாழ் 

வானுக்கு நியமித்தருளினா். கியமித்த 

வுடனே அந்தச் சக்கரத்தாழ்வார் 

அனற்கொழுக்துகளைச் சடையாகக் 

கொண்டு கண்ணாலும் வாயாலும் 

செருப்பைக் கக்கிக்கொண்டுவந்த ௮ 

தக் கஇருத்தியையைப் பின்மடொடாந்து 

வர, அந்தச் இவகடிருத்தியை அந்த 

ஸ்ரீ விஷ்ணு Faas பிரபாவத்தினால் 

தபிக்கப்பட்டதாய் ௮தைச் சூக்க 

என் தகப்பனைச் சங்கரித்தவனான இரு | பித்தது.  தஇிருவாழியும் விடாமல் 

ஷ்ணனை வதைசெய்யும் பொருட்டு | அதைத் துரத்திக் கொண்டு போக, 

ஒரு இருத்தியையைச் ஏிருட்டி.த்தத் ' அந்தக் இருத்தியை ஸ்ரீ விஷ்ணு சக்கர 
தரவேண்டும்'' என்று வேண்டினான். ; பிரபரவத்தினாலே தன் பிரபாவ மழி 

சம்புதேவன் அப்படியே யாகக்கட 

வது” என்று ௮நுக்கிரகித்ததனாலே, 

உடனே தகிணாக்கினியினின்றும் ௮வ 

னுக்கே நாசஹேதுவான ஒரு இருத்தி 

யை உண்டாயிற்று. பிறகு அக்கினிச் 

சுவாலைகளினாலே சூழப்பட்டுப் பயங் 

கரமான முகமும் சொலித்துக்கொண் 

டிருக்கற மயிர்களுள்ள தலையும் பொ 

ருந்திய ௮ர்தக் இருத்தியையானது 

௮தஇக . கோபத்தோடு '* இருஷ்ணா, 

இருஷ்ணா' என்று கூவிக்கொண்டே 

நீததாகுத் தான் பிறந்த காசீக்மீக 

போய்ச் சேர்ந்தது, 

ஓ மயித்திரேயரே | இப்படியாகக் 

இருத்தியை திரும்பி ஒடிவந்ததைக் 

கண்டு கா€ராஜனுடைய பெரும்படை 
யும் உமாபதியின் பிரமத கணப்படை 
யும். ௮கேக ௮ஸ்திர சஸ்திரங்களுள்ள 
வையாய் யுத்தஞ்செய்யக் கருத்துக் 
கொண்டு சுதரிசனாழ்வாருக்கு எதி 

ரிலே வந்து பல ஆயுதங்களையும் ௮ஸ்இ 
துவாரகைக்கு ஓடிவந்தது, அதைக் ! ரங்களையும் பொழிந்து நிற்க, அந்தச்
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சக்கரம் ௮வற்றையெல்லாம் சாம்ப 
லாக்கி விட்டு அந்தக் ஒருத்தியை 
யோடும், அரசன் அவன் பரிவாரம் 

பட்டணத்தார் யானை சூதிரை முத 

லானவைகளோடும், கொட்டில்கள் 

பொக்கசங்கள் முதலான பொருள் 

களோடும், ௮க்கனிச் ௬வாலைகளி 

அலங்கரிக்கப்பட்ட மதில் 

சூழ்ந்த அந்தக் கா€ பட்டண முழுவ 

னாலே 

பலபத்திரார் சாம்பனை மீட்டது 
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தையும் எரித்து விட்டது. இவ்வாறு 

அந்தச் சத்துரு நகரத்தை யெரித்துச் 

சாம்பராக்கியும் அந்தச் சுதரிசனாழ் 

வார் சற்றமடங்காதவராகி இன்னும் 

ஆ௫ிருத விரோதி நிரசன ரூபமான 

கயிங்கரியத்தில் விருப்பமுள்ளவராய்ச் 

சுவாமி திருக்கையிலே வந்து சேர்ந்து 

விட்டார். 

ழப்பத்துநாலாமத்தியாயம் ழற்றிற்று. 

“முழுக 

முப்பத்தைந்தாம் ௮த்தியாமம் 

பலபத்திரர் சாம்பனை மீட்டது 
ne RNR aes 

மயித்திரேயர் வினாவுகருர் ; (சுவாமீ! 

முனிக்கரசே! மகாநுபாவரான பல 

ரரமருடைய பராக்கிரமங்களை இன் 

னும் கேட்க விரும்புகிறேன். யமுகா 

கர்ஷணாதிகளான சிலவற்றைக் கேட் 

டேனன்றோ3 மற்றுமுள்ள மகிமை 

யான சரித்திரங்களை Dlg CU Mage 

சாஇத்தருளவேண்டும் ”” என்ற சிஷ்ய 

ருக்கு ஆசாரியர் அருளிச் செய்கிறார். 

:ஓ மயித்திரேயரே கேளும், அந்த 

னாயும் அப்பிரமேயனாயும் தரணிதரனாயு 

முள்ள ஆதிசே௨ னென்பவருடைய 

அவதார விசேஷமான ஸ்ரீ பலபத்திரர் 

செய்தருளின காரியங்களைச் சொல்லு 

தறேன்.” 

௮ஸ்தினு பட்டணத்திலே துரியோ 

தனனுடைய மகளுக்குச் சுயம்வரங் 

கோடி.த்தார்கள், அந்தச் ௬யம்வரத் 

இலே நின்ற அந்தக் கன்னிகையைச் 

சாம்பவதியின் சூமாரனான 

னென்பவன் பலாத்காரத்தால் தூக்இக் 

சாம்ப 

கொண்டு போனான். போகவே மகா 

பராக்கிரமவான்களான கர்னதுர் 

யோதனாஇிகளும் பீஷ்ம தரோணாதிக 

49 

ளும் எதிர்த்துவந்து யுத்தஞ் செய்யச் 

சாம்பனும் நெடுநேரம் போரிட்டுக் 

கடைசியில் தோற்௮ுப்போனான். ஆன 

தனாலே அ௮ந்தச்சாம்பனை அந்தக் குரூர 

வீரர் பிடித்துக் கட்டி. காவலிலிட்டார் 

கள், இந்த செய்தி கேட்டவுடனே 

ஸ்ரீ இருஷ்ணன் முதலான யரதவரெல் 

லாம் துரியோதனாதியரிடத்து மிகுந்த 

கோபமுள்ளவர்களாய் அவர்களைக் 

கொல்லும்படி. படையெடுக்கத் துணிக் 

தார்கள். அத்தருணத்தில் - பலபத்திரர் 

அவர்களைத் தடுத்து நீங்கள் இவ் 

வளவு பிரயத்தினமேன் செய்யவேண் : 

டும்? நான் போய்ச் சொன்னால் என் 

பேச்சைக் கவுரவர் தடைசெய்யாமல் 

சாம்பனை விட்டுவிடுவார்கள், ஆதலால் 

நரனொருவனே போய் வருகிறேன்” 

என்ன சொல்லிப் புறப்பட்டுப்போய் 

அ௮ஸ்தனா பட்டணத்தினுள்ளே பிர 

வே௫ியாமல் வெளியிலிருந்த ஒரு 

தோட்டத்தில் எழுந்தருளி யிருந்தார். 

துரியோதனாதியர் இவர் எழுந்தருளி 

யிருக்கிற செய்தி தெரிந்துகொண்டு 

அந்தத் தோட்டத்துக்கு வந்து அர்க்க 

யம் பாத்தியம் மதுவர்க்க முத
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லானவைகளரலே அவரை முர்ச்சித் 

தார்கள். 

அந்தச் சங்கரஷ்ண பகவான் ௮வற் 

றைத் இருவுள்ளம் பற்றிப் பின்பு ௮௧ 

கவுரவரை கோக்க), நம்முடைய உக 

இரசேன மகாராஜன் ஒரு கட்டளை 

யிட்டிருக்கிறார். அதைக்குறித்து நான 

வந்தேன், அதாவது ஈம்முடைய சாம் 

பனை விட்டுவிடவேண்டு மென்பது 

தான், ௮தை நீங்கள் கைக்கொண்டு 

உடனே சாம்பனை விட்டுவிடவேண் 

இநத 
வார்த்தையைக் கேட்டுப் பீஷ்மா முத 
டும்” என் றருளிச்செய்தார். 

லானவர்களும் கரன துரியோதனாதி 

யரும் பாஹ்லிகன் முதலானவர்களும் 

மனங்கலங்கிக் கோபமூண்டு சங்கர் 

ஷணரை நோக்கி உரைத்ததாவது :-- 

ஒய் உலக்கை யாயுதமுடைய பல 

பத்தரரே | இராச்சியத்திற்குத் தகா 

தது யதுவம்ச மென்பதை யறிந்து 

நீரேது இப்படி பே௫ினீர் 2? குருவமி 

சத்தாருக்கு எந்த யாதவன் கட்டளை 

யிட மாட்டுவான் 2 உக்கிரசேனரும் 

ear கட்டளை யிடுவராகில் 

நமக்கு ராஜயோக்கெயமான சத்திர சர 

மரங்களேதுக்கு 2 அவைகளெல்லாம் 

உங்கள் பரிகாசத்திற்கல்லவோ இ... 

உங்களுக்கு 

சார்பின லஓுண்டான சத்திரசாமராதி 

விபவங்களல்லவோ இவ்வளவு பே 

வத.ற்சூ. ஏதுவாயின. இனி யவை 

களைப் பொறுத்திருந்தது 

இதிருக்கட்டும். நீர் போனாலுஞ் சரி 

தாண், இருந்தாலுஞ் சரிதான், துஷ்ட 

கரரியஞ் செய்த சாம்பனை நாங்கள் 

மாகும். நம்முடைய 

போதும். 

விடமாட்டோம். இதைக்குறித்து உக் 

கரசேனன் சொன்னாலும் 8ீர் சொன் 

-னாலுங் காரியம் நடக்கமாட்டாது. 

வணக்குதற்குப் பாத்திரரான எங் 

களுக்கு யாதவர் வணக்கஞ் செய் 

| 

: 
| | 

| 
| 
! 

ஏவலரள் தலைவ 

னுக்குக் கட்டளை யிடுகிறதெனருல் 

என்னென்று சொல்லுகிறது? இதெல்' 

அந்தக் 

கர்வமும் உங்களுக்கு நாங்கள் கூட 

யாமலிருக்கட்டும். 

லாம் கர்வத்தின் காரியம். 

வுட்காருவித்துக் கொள்வதுவ் கூட 

சாப்பிடுவது முதலான காரியங்கள் 

செய்ததனால் வந்தது. ஆதலால் உங 

கள்மேல் சூற்றமில்லை. உங்கள் நடக் 

கைகளை நாங்கள் உபேக்ஷை செய் 

இருந்ததனால் எங்கள்மேலேயே கூற்ற 

மிருக்கன்றது. ஓ பலபத்திரா ! உன 
க்கு. நாங்கள் இப்போதும் ௮ர்க்கி 

யாதி வுபசாரஞ் செய்தது அன்பி 

னாலே யன்றி மரியாதையா லனறு, 

என்னு சொல்லிக் கவுரவா் யாவரும் 

சாம்பனை விடக்கூடாதென்கிற ஒரே 

கட்டுப்பா டுடையவா்களாய் சே 

லென்று அ௮ஸ்இஞாபுரிக்குச் சென் 

(PT Be, 

இப்படிக் குருகுலத்தார் இகழ்ந்து 
பே௫னதனலும் பானமதத்தினாலும் 

கலக்கமுற்றுக் கரையில்லாத கோப 

மூடையவராய் பலபத்திரா எழுக 

இருக்து பக்கத்தில் தரையை யோரிடி. 

யிடி.த்தார். இடிக்கவே அந்தத் தரை 

நான்கு பக்கமும் அதிரும்படி பெருங் 

கோஷ.த்தோடு பிளந்து போயிற்று. ' 

அவர் கண்டுவக்கவும் புருவநெறிந்து 

கெற்றியிலேறவும் 

“aGar | 

செரன்னதாவது? 

பலஹீனராயும் துராத்து 

் மாக்களாயு மிருக்கிற இந்தக் கவுரவ 

ருக்கு என்ன மதம் 3 என்ன கர்வம் 

நமக்குத் துரைத்தனம் 

லில்லாமற் காலபலத்தினால் 

இயற்கையி 

வந்த 

தென்று நம்மை அவமஇக்ூஒருர்கள், 

இக்த நினைப்பைக் கொண்டன்றோ 

உக்ரெசேன மகாராஜனுடைய ஆக் 

Ben wis இப்போதும் உல்லங்கனஞ் 

செய்கிருர்கள், எப்படியிருக்கினும் ௮
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BF சு.தர்மையென்ற சபாமண்டபத் தை மதிளின் மேற் கட்டிய அலங்க 

திலே உட்கார்ந்திருக்கிறவர் யார் ? | மென்னும் தர்க்கத்தில் மாட்டியிழுத் 

நமமுடைய உக்கிரசேன மகாராஜர் | தார், இழுக்கவே அப்பட்டண முழு 

தாமே; ஆதலால் அவருக்குச். சமான | தும் அசைந்து நடுங்இற்று. அதைக் 
ரான அரசர் யாரிருக்கிறார்கள் 2 இச் | கண்டு கவுரவரெல்லா மனங்கலவ்கி 

இரன்கூட உட்காரவில்லையே, € இக் ஏக்கமுற்றுக கோகோ வென்று கத 

தக கவுரவருக்கு என்ன பெருமை ? | றிக்கொண்டு அந்த முசலாயுதர் சந்நிதி 

௮0ேக மனிதர் அனுபவித்துக் கழித்த | யில் வக்து (ஸ்ரீ ராம பகவானே | ஸ்ரீ 
ராஜாசனத்தை வெகுவாய்க் கொண் | ராம பகவானே! மகாபுஜபல முடைய 

டாடுகிறார்கள், எவனுடைய பெண் 

டி.ர்கள் தேவர்க்குரிய பாரிஜாதப் பூங் 

கொத்துகளைத் தரிக்கிறார்களோ ௮ப் 

படி.ப்பட்ட வேந்தர் வேந்தன்,. ஊழி | 

யக்காரரான இந்தக் குருகுலத்தாரு 

க்கு அரசனாகாமற் போகிருனல்லவர? 

சகல ராஜாக்களுக்கும் அதிபதியான | 

உக்கிரசேன உஎஸிருக்கட்டும், இப் | 

போது நான் பூமியிற் கவுரவப் பூண் | 

டில்லாமற் செய்து, அப்புறம் துவார | 

கைக்குச் செல்வேன். இப்போது மூதலானவர்க ளெல்லாம் சாம்பனைப் 

நான் கர்னன் துரியோதனன் துரோ | பத்தினியோடு விரைவாய்க் கொண்டு 

ணன் பீஷ்மன் பாஹலிகன் துச்சா | வந்து சமரப்பித்துச் சாஷ்டாங்கமாய் 

தனாதியர் பூரி பூரிச்சிரவன் சோமதத் ' விழுந்து பிரணாமஞ்செய்து வேண்டிக் 

தன் சலன் பீமன் அருச்சுனன் யுதிஷ் | கொள்ள, ஸ்ரீசங்கர்ஷண மூர்த்தியும் 

டிரன் நகுல ௪கதேவர்கள் முதலான ; பொறுத்தேன், பயமில்லை'' என்று 

கவுரவரனைவரையும் அவருடைய ௪து | அபயம் பிரசரதித்துக் கலப்பையை 

ரங்க சேனைகளையும் நாசஞ்செய்து | ௮லங்கத்தினின்றும் வாங்கெயருளினார். 

விரனான நம்முடைய சாம்பனை அவன் 

வேட்ட மனைவியோடு அழைத்துக் ஓ மயித்திரேயரே | அதனாலேதான் 

கொண்டு தஅுவாரகைக்குப்போய் உக் | அந்த ௮ஸ்தினாபுரியானது இப்போர் 

இரசேனாதிகளைக் காண்குழேன். இந்த தும் கொஞ்சஞ் சாய்ந்த வடிவாகக் 

வருத்தந்தான் நமக்கேன் 3 கவுரவர் காணப்படுகின்றது, இத ஐயா ஸ்ரீ 

வாசஞ்செய்து கொண்டிருக்கிற இச் | பலராமருடைய சவுரிய பிரபாவம், 

நகரத்தையே கங்கையிற் கலிழ்த்துப் | பின்பு கவுரவர்கள் சாம்பனுக்கு மரு 

போடுவோம். இதுவே சுலபமான | மகன் மரியாதைகளைச் செப்து சித 

காரியம்” என்று சொல்லி மதத்தினாற் னங்களோடு தங்கள் பெண்ணையுங் 

கண் சிவந்தவராப் உழுபடையைக் | கூட்டி நீலாம்பர்ப்பெருமாள் பின்னே 

வரே பொறுத்தருளவேண்டும், பொ 

அ௮த்தருள வேண்டும், கோபத்தை 

wee அ௮டியேங்களிடத்தில் இரங்கி 

யருளவேண்டும் இதோ தேதவரீரு 

டைய சாம்பனை யவன் பத்தினியோடு 

கூடக் கொண்டுவந்து சர்ப்பித துவிட். 

டோம், தேவரீருடைய பிரபாவமறியா 

மல் அபசாரப்பட்ட அடி.யேங்களைப் 

பொறுத்து ரட்டிக்கவேண்டும்'' என்று 

முநையிட்டு பீஷ்மர் துரோணர் கிருபர் 

  

ழேகொண்டிருக்கிற தமது ஆயுதத் அனுப்பிவிட்டார்கள். 

ழப்பத்தைந்தாமத்தியாயம் மற்றிற்று.
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துவிதசங்காரம் 
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மித்திராபுத்தீேரே கேளும், மகா | யான வனத்திற் சென்று மத்தியபா 

பலவானான பலராமருடைய பல மக | ere ஸ்திரீகளினடுவிலே ஆட் 

மையைச் சொன்னேனே, இன்னு | டமும் பாட்டுமாய் வெகு உல்லாசம் 

பொருச்இ ஈந்தனவனத்தில் இந்திரன் 

இருப்பதுபோல மிகவுவ் : களித்திருச் 

தார். அந்தவிடத்தில் ௮வ் வானர 

war செய்ததைச் சொல்லுகிறேன். 

நரகாகர னென்றொரு தேவசத்துரு 

இருந்தானே, அவனுக்குச் ACs gor 

துவிதனென்று ஒரு வானர சிரேஷ்ட 

னிருந்தான். அவன பல பராக்கர 

மங்களிற் இறந்தவன், அவன் இந்தி 

ரன் ஏவினதினாலே கிருஷ்ணன் தன் 

விரன் வந்து அவருடைய ஆயுதமான 

சிகேதனுயெ நரகனைக் கொனமு | இறதும் உர் என்பதுமாகி.ப பற்பல 

| 

கலப்பை யுலக்கைகளை யெடுத்துக் 

கொண்டு அவர்க்கெதிரில் நின்று 

புருவநெரிக்கறதும் பற்களைக் காட்டு 

னென்று தேவரமேற் பகைபாராட் | விதங்களாலே பரிகாசஞ் செய்தது 

மன்றி, அந்தத் தேவிமாருக்கு மெதிரில் 

நின்று நஈகைப்பதுங் குதிப்பதுமாகப் 
டி.த் தேவர்க்கு மனிதருக்குச் தீங்கு : 

செய்யக்கடவேன்”' என்று நினைத்து 

அஞ்ஞான மோகத்தினால் யக்கியங் 

களை யழிப்பதும் சாதுக்களுடைய மரி 

பல சேஷ்டைகள் செய்து மத்திய 

நிறைத்து வைத்திருந்த பாத்திரங்களை 

யெடுத்துக் கவிழ்த்து மெறிந்தும் பல 

வகைக் துன்பங்களைச் செய்துவந் 

யாதைகளை மாற்றுவதும், பிராணிகளை 

யழித்துக் காடுகள் தேசங்கள் பட்ட 

ணங்கள் இராமங்கள் முதலானவை ; தான். அதைக் கண்டு ஹலாயுதர் 

களைக் கொளுத்துவதும், மலைகளைத் | கோபங்கொண்டு வெருட்ட, அதனை 

தூக்கிப்போட்டு ஊர்களை சொறுக்கு | மதியாமல் அந்தத் துஷ்டன் மறுபடி. 

வதும் மலைகளைப் பெயர்த்துக் சடலி: டயும் இச௫சென்று கூவிக்கொண்டு 

லே போட்டுக் கடலில் நடுவே நின்று | துஷ்ட காரியங்களையே செய்து வர் 

கொண்டு அதனைக் கலக்கிக் கரைபுர ' தான், அதனாலே பகவான் கொஞ் 

ளும்படி. செய்து கரையிலுள்ள குடி. | 

யிருப்புகளை முழுத்துவதும், காமரூபி 

யாகையாலே மிகவும் பெரியவொர 

ரூபமெடுத்துக்கொண்டு பயிரில் விழுச் 

து புரண்டு பயிர்களைப் பாழாக்குவது 

சஞ் சிரித்துத் தமது உலக்கையை 

யெடுக்க, ௮ர்த வாநரபுங்கவனும் ஒரு 

பெரிய மலைக்கல்லைக் கையிலெடுத்து 

அவர்மேலெறிந்தான். ௮வரோ ௮நீ 

தப் பெரிய கல்லைத் தமது முசலத்தி 

மாய் லோகங்களுக்குத் தீங்குசெய்து | எலே பல அுண்டுகளாக்கிலிட்டார். 

வந்தான். ௮தனாலே உலகம் வேதாத் | இவ்வண்ணமாய் அந்தப் பெருங்கல் 
நியயனம் யாக முதலான வைதிகச் | சூரணமாய்க் ழே விழுர்ததனாலே 

செப்கைகளற்று மிகுந்த துயரமுற் | பிலவங்கமன் கோபமூண்டவனாய் 

திருந்தது, இப்படி. யிருக்குங் காலத்தி மூசலத்தையும் தாண்டி. யெழும்பிக் 

லொருகாள் மூத்தரம்பி ரேவதி தேவி | கையினால் gar SmuoriD amps 

| 
{ 

  

யோடும் மற்றும் சில தேலிமாரோடும் ! தர்ன், பின்பு முசலாயுதர் 18% 

ரவத்மென்டுற பருவதத்தின் உத்தி ; கேர்பமடைர்த முஸ்டிமிலுகே Ha



Gard sarang ser Ba கெழுக்தருள்வது 

குரங்கின் தலையிலிடிக்க அந்தத் துவி 
தன் உதிரங் கக்ிக்கொண்டு உயிர் 
போய்த் தரையில் விழ்க்தான். 

ஓ முனிவரே! இந்த ஆச்சரியத்தைக் 
கேளும், அந்தக் கபிபுங்கவன் ழே 
விழுந்தபோது, அவனுடைய சரீரம் 
பட்ட மாத்திரத்திலே அம்மலையின் 
கொடுமுடியொன்று இந்திரனுடைய 
வச்சிராயுதத்தினுற் பிளக்கப்பட்டது 
போலே பலபிளவாயப்ப் பிளந்து வீழ்க 

தது. இவ்வாறு அந்தக் கொடிய 

குரங்கு மடிந்தபோது தேவர்கள் பக 

வான் மீதில் பூமழை பொழிந்து சந்நி 
இக்கும் வந்து ஓ மகாநுபாவனே | 
ஓ மகாவீரனே! நீ மிகவு மேன்மை 
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யான ban hus ey செய்தருளினாய், 

இந்தத் தீயமக்தி ௮சுரபக்ஷத்துக்கே 

உபகாரஞ் செய்து : தேவர்களுக்கெல் 

லாம் அபகரரஞ் செய்து வந்ததனால் 
உலகம் வெகு துன்பமுற்றது. இப் 

போது உலகத்தின் பாக்ய வசத்தி 

னால் அவன் உம்மாலே நரசமடைக் 

தான” என்று துதித்து மீண்டும் தம 

துலகத்துக்குச் சென்றார்கள். இப் 
படிக்கு ஞானவானாயும் பூமியைத் 

தாங்கு மாதிசேஷனுடைய இருவவ 

தாரமாயுமுள்ள . ஸ்ரீபலபத்திு பகவா 

னுடைய திவ்விய சரித்திரங்கள் .பல 

வுண்டு என்று பராசரர் ௮ருளிச்செய் 

| தார், 

ழப்பத்தாறமத்தியாயம் ற்றிற்று, 

if- ; 

முப்பத்தேழாம் அத்தியாயம் 

சுவாமி தன்னடி ச்சோ திக்கு எழுநீதருள்வது 
—_— oh ளவ 

கேட்டீரோ மயித்திரேயரே| இப் |! மென்கிற 

படி. கண்ணபிரான் மூத்த நம்பியோடு 

கூடி. லோகரக்ஷணூாத்தமாய் ௮௬ரரை 
யும் துஷ்டராஜாக்களையும் வதைத்தருளி 

னான். மேலும் சூதாட்டில் மோசஞ் 

செய்து இராச்சிய முதலானவை 

களைப் பறித்துக்கொள்ளப்பட்ட பாண் 

டவர்களுக்குத் தூதனாடிக் கவுரவ 

சபைக்கு எழுந்தருளிக் காரியம் 

பெருமற் சண்டை மூள அந்தப் 

பாரதப் போரில் தான் அர்ச்சுன 

னுக்குச் சாரதியாய் நின்று ௮நேக 

ராஜாக்களையும் அவர்களுடைய ACE 

ACrprGoth சேனைகளைய weg 

தப் பூமிபாரத்தை இறக்கி யருளி 

னான். இவ்வண்ணம் சர்வேசுவரன் 

யதுகுலத்தி லவதரித்துத் துஷ்ட நிக் 
இரக சிஷ்ட பரிபாலனங்களினாலே 

உலகத்தை ரசுநித்தருளி, முனிவர் சாப 
f 

வியாஜத்தினாுலே தர்ம்வ 

தரித்த குலத்தையும் உபசங்கரித்துப் 

பிறகு துவாரகையையு மனுஷ்யபாவ 

னையையும் விட்டுத் தன்னுடைய ௮ம்௪ 

மான சங்கர்வணாதகளோடு தனது 

ஸ்தானமான பரமபதத்திற்கு எழுச் 

தருளினன், என்று அருளிச்செய்த 

மகாரிஷியை நோக்கி மயித்திரேயர் 

ஐ முனிபுங்கவரே| அந்த ஸ்ரீ பகவான் 
முனிசாப வியாஜத்தினாலே சூலத்தை 

எப்படி. உபசங்கரித்தருளினார் ? எப்ப 

டி.த் தமது மனுஷ்ய திருமேனியை 

விட்டருளினார் 2 இவற்றை அருளிச் 

செய்வீர் ” என்று வினாவ், பிரமரிஷி 

யருளிச் செய்கிருர். 

கேளும் பிராமணோத்தமரே | ஒரு 

கால் யாதவகுமாரர் பிண்டாரகமென் 

லுந்திர்த்தத்தலே விசுவாமித்திரர் கண்
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வர் நாரதர் என்கிற மகா முகிவர்களைக் 

. கண்டார்கள். அப்போ தவர்கள் யவ் 

வனாதிகளினாலே . கெர்வித்ததினாலும் 

பின்னாலே விதி அப்படி. வரவேண்டி, 

யிருக்கிறபடியினாலும் புத்தி கெட்டு, 

ஜாம்பவதியின் குமாரனான 

னைப் பெண்பிள்ளைபோல அலங்கரி 

தீது, ௮ம் முனிவர்க ஸளிடத்திற்கு 
வணக்கத்தோடு சென்று தொழுது 

சாம்ப 

(௬ வரமிகாள் | இந்தப்பெண் கருவுற் 

திருக்கின்றாள், 

யைப் பெறுவளோ ? பெண்பிள்ளை 

இவள் ஆண்பிள்ளை 

யைப் பெறுவாளேச 3 அருளிச்செய்ய 

வேண்டும்” என்ருர்கள், முக்காலமு 

மூணர்ந்த அம்முனிவர்கள் யாதவ 

பரிகாசத்தினாுலே குமாரர் செய்த 

கோபமூண்டவராக, ௮க்குமரரை 

கோக்க, (: இவள் ஆண் பிள்ளையையு 

மன்று, பெண் பிள்ளையையு மன்று, 

ஒரிருப்புலக்கையைப் பெறுவள், 295 

னாலே சகல யாதவகுலமும் 

மாகும்” என்றுரைத்தார்கள், என்றிப் 

படி. . மகாரிஷிகள் சொன்னதை ௮வ் 

யரதவகுமாரர்கள் உக்ரசேனனுக்கு 

. அறிவித்தார்கள். 

- வயிற்றினின்று மோருலக்கை யுண்டா 

யிற்று. அதை உக்கிரசேனன் பொடி. 

சர்ச 

உடனே சாம்பன் 

யாக்கிக் கடலிற் கொட்டிப்போடும் 

படி. கட்டளையிட, அப்படியே செய் 

தார்கள். ௮அப்பொடிகளோ கடற்கரை 

யில் கோரைகளாக முளைத்தன. ௮ரா 

வின அவ்விருப்புலக்கையின் மிகு இத் 

துண்டொன்று அம்பின் முள்ளைப் 

போன்றிருந்தத. அதையும் கடலி 

லெறிந்தார்கள். ௮தை ஒருமீன் விழுங் 
இற்று, அம்மீனைச் செம்பிடவர் பிடி. 

jp ௮றுத்தபோது, அதின் வயிற்றி 
லிருந்த ௮வ்விரும்பு முள்ளை ஜான் என் 

கிற ஒரு வேடன் எடுத் தத் தன்னம் 

பில் வைத்துக்கொண்டான். ஸ்ரீ பக 

வானோ இவற்றையெல்லா மறிர்திருக் 

  

தாலும் தமது சங்கற்பத்தாற் சித்த 
மான அதை மாற்றத் திருவுள்ளம் 

பற். றவில்லை. இத்தருணத்தில் தேவதை 

களினாுலே அனுப்பப்பட்டு வாயுதே 
வன் வந்து ௬வாமியைத் தண்டம் 

ரகியத்தில் இவ்வாறு 

விண்ணப்பஞ் செய்யலாயினான். 

சமர்ப்பித்து, 

6 சுவாமி பகவானே | அடி.யேன் | 

தேவராலே தேவரீர் சந்நிதிக்ஞூத் தூத 

ஞை அனுப்பப்பட்டேன். ஓ மகாபிர 

புவே | வசுக்கள் ௮௬விகள் மருத்துக் 

கள் ஆதித்தியா ருத்திரர் சரத்தியர் 

முூதலானவர்களோடு கூடத் தேவே 

திரன் தேவரீர் சந்நிதியில் விண்ணப் 

பஞ் செய்கிறான். திருச்செவி சாற்றி 

யருளவேண்டும். என்னவெனில், அடி 

யேங்களுடைய பிரார்த்தனையாலே 

பூமிபார நீக்கும் பொருட்டுத் தேவரீர் 

பூமியி 

ளோடு கூடவே நூறு திருகக்ஷத்திரங் 

களுக்கு. மேலே இங்கெழுர்தருளி 

யிருக்கிதீர். மிகவும் கொடுமையுடைய 

லவதரித்தருளித் தேவதைக 

௮௬ரரை யெல்லாஞ் சங்கரித்தருளிப் 

பூமிபாரத்தை நீக்கியருளினீர், இனி 

அடியேங்கள் தேவரீரைச் சுவர்க்க 

லோகத்திலே சதா சேவித்துக்கெரண் 

டி.ருக்கும்படி கிருபை செய்யவேண் 

டும். ஒஜகந்நாதனே! இங்கே _நூருண் 
டுக்கு மேலும் எழுந்தருளி யிருக்தது 

திருவுள்ளமானால் சொர்க்கத்துக்கு 
எழுக்தருளவேண்டும். அல்லது இவ் 

கேயே எழுச்தருளியிருக்கத் இருவுள்ள 
மானால் ௮ப்படியே எழுச்தருளி யிருக் 
கலாம். சுவாமியின் இருவுள்ளத்தின் 
படியன்றோ ௮டிமைக எளிருக்கவேண் 
டும்” என்௮ வாயுதேவன் விண்ணப் 

பஞ் செய்ததைக்கேட்டு ஸ்ரீ பகவான் 

அருளிச்செய்ததாவது. ஓஒ தேவதாத 
னே | நீ சொன்னதெல்லாம் எனக்குத் 
தெரியும், யாதவர்களை நாசஞ் செய்ய
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ஆரம்பித்துவிட்டேன். இவ் யாதவரை 
மடியாமற் போனால் பூமிபாரம் £ீங்க 
னதே யன்று, ஆதலால் ஏழுராத்திரிக் 
குள்ளேயே இதைத் சரத் தவிடுவேன். 
இந்தத் துவாரகா நகரத்திற்கு இடம் 
சமுத்திர ராஜனிடத்தி லன்றோ முன்பு 
பெற்ற௮ுக்கொண்டேன், மஅுபடியும் 

அவ்விடத்தை அச்தச் சமுத்திரராஜ 
னுக்கே கொடுத்துவிட்டு யாதவர்களை 

யு முடித்து உங்களிடத்துக்கு வரு 
வேன், இக்த மனுஷ்ய தேகத்தை விட் 
டுச் சங்கர்ஷனோேடுகூட ரான் வந்து 
விட்டேனென்றே இந்திரனும் தேவர் 
களும் நினைக்கவேண்டும், இந்நிலத்திற் 
குப் பாரமா யிருந்த ஜராசந்தன் முத 
லானார். யார் யார் மடிர்தார்களோ 
அவர்களாலே ஒரு யாதவ ௪௯வுமன் 
றோ மடி.ச்கப்படவில்லை, ஆதலால் இம் 
மண்ணுலகத்துக்குப் பெரும்பாரமரகி 
ய யாதவர்களை யெல்லா மடித்துப் 
பிறகு: உங்க ஞலகத்தைக் காக்கும் 
பொருட்டு வருவேனென்று இந்தி 

- ராதியர்க்கு அறிவிக்கக் கடவாய் ”' 
என்றிப்படி. எம்பெருமான் அருளிச் 

செய்யக்கேட்டுத் தேவதாதன் ௬வார 

மிக்குத் தண்டம் சமர்ப்பித்துத் தேவர் 

செல்லும் வழியாலே தேவலோகஞ் 

சேரந்தான். 

பின்பு கண்ணயிரசன் இரவும் பக 

௮ம் நரசக்குறியாகிய * இவியம் பவு 

மம் அந்தரிசூஜம் என்கிற மூவகை 

உற்பாதங்களும் உண்டாகக் கண்டு, 

யாதவர்களை நோக்கி :( பார்த்தீர் 

களோ, இங்கே மிகவுவ் கொடிய பல 

வகை உற்பாதங்க ஞண்டராகின்றன, 

இவற்றின் தோஷம் 
பொருட்டுச் சீக்கிரமாய்ப் பிரபாச 

சரந்தமாகும் 
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திர்த்தத்திற்குப் போவோம் வாருவ் 
கள் ” என்றருளிச் செய்தான். இவ் 
வருளிச்செயலைக் கேட்டு யாதவர்க 
of Apt gain பரமபரகவதருமான 
உத்தவர் சுவாமி சர்நிதியிலே தண்டம் 
சமர்ப்பித்து எம்பெருமானே | தேவ 
ரீர் இந்தக் குலத்தை முடிக்கத் திரு 
வுள்ளம் பற்றினதாய்த் தோன்றின் 
2௫, இப்போது அடியேன் செய்யத் 
தக்க தெதுவோ அதை நியமித்தருள 

வேண்டும், இவ்வுற்பாதக் குறிகள் 
இவ் யதுகுல க்ஷயத்துக்காக உண்டா 

யினவென்று நினைக்கறேன்” என்னு 
விண்ணப்பஞ்செய்து பிரார்த்தித்தார். 
அவரை நோக்க ஸ்ரீபகவான் அருளிச் 
செய்த தென்னவெனில், 

ஓ உத்தவ நரம் உமக்குத் தேவ 

தா மார்க்கத்தாற் செல்லத்தக்க சக்தி 

பிரசாஇக்கிறோம், அதைக் 

கொண்டு நீர் கந்தமாதன பருவதத்இ 

னிடத்தே யிருக்கன்ற பரிசுத்தமான 

பதரிகாச்சிரமத்தைச் சேரும், இந்தப் 

பூலோகத்திலே ஈரகசாராயண ஸ்தான 

மாகிய அதுதான் மிகவும் பவித்திர 

மான சேத்திரம், அங்கேயிருக்து நீர் 

நம்மிடத்திலே இத்தம் நிலைாட்டிச் இந் 

இத்துக் கொண்டிருக்து, நம்முடைய 

இருபையினாலே மோக்ஷபிராப்தி ரூப 

மான சித்தியை யடைவீர், நாமோ நம் 

யைப் 

மூடைய வமிசத்தை உபசங்கரித்து 

லிட்டு, உத்தம ஸ்தானத்திற்குப் 
போம்படி. நிச்சயித்திருக்கிறோம், காம் 

நீங்கனெவுடனே துவாரகையைச் சமுத் 

தரம் மூழ்த்திவிடும், ஆனல் ஈம்மிடத்தி 

லச்சத்தினாலே நம்முடைய திருமாளி 

கையை மரத்தஇிரம் மூழ்த்தமாட்டாது, 

நாமோ அடியார்களுக்கு இதஞ்செய் 
  

* இவியமாவது. கிருகஈக்த்திராதகளுடைய விகாரம், பவுமமாவது, பூமி நடுங்கு 

தல் முதலானவை; அந்தரிக்ஷஜமாவது. ஆகாசத்தினின்றுங் சொள்ளிலீழ்தல் முூதலர 

ஊ வை,
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யுங் கருத்தனாலே ௮த்திருமாளிகை தாண்ட அவர்கள் யாவரும் கோபத் 

யிலே சான்னித்தியஞ் செய்திருக்க 

மேம்” என்றிப்படி. நியமித்து, Ba 

ருக்குத் தத்துவ ஞானத்தையும் ஆராத 

னாதி கிரமத்தையும் 
பா துகைகளையும் பிரசார இத்தருளினார். 

இவ்வா௮ு கண்ணனுடைய ௮நுக்கிர 

கம் பெற்று, உத்தமர் அவரைத் இரு 

வடி.தொழுது ஸ்ரீகரகாராயண ஸ்தான 

மான அந்தத் தபோவனத்திற்கு விரை 

வாய் எழுக்தருளினார். 

பின்பு யாதவர்கள் யாவரும் ஸ்ரீ 

வா௬தேவ சங்கர்ஷணர்களோடுகூடத் 

தேர்களின்மே லேறிக்கொண்டு பிரபா 

சத்துக்குப் போனார்கள். போய்க் 

குகூரர் ௮ந்தகா விருஷ்ணிகள் எனறு 

சொல்லப்பட்ட பல கூட்டத்தாரான . 

யாதவர் விசேஷமாக மதுபானஞ்செய் 

தார்கள். செய்யவே மிசூர்த வெறியே 

றினதினாலே அவர்களுக்குள்ளே ஒரு 

வரையொருவர் மேற்கொள்ளத்தக்க 

௮இவா தமாகிய இக்தனங்களைப்பற்றிக் 

சலகாக்கனியொன்ற௮ மூண்டது. 

) 

| 

} 
| 

இப்படிக்குச் சொல்லி வரும்போது | 

மயித்தசேயர் கேட்கிரு£, “warhol | 

யே! தந்தமக்குள்ள அன்னபானன் | 

களைப் புசித்த அவர்களுக்குள்ளே | 

கலக மெப்படி யுண்டாயிற்று? மேற் | 

கொள்ளு கினைப்பினாலென்றாுல் ௮௮ | 

தானே வுண்டாயிற்று? அதைச் 

சொல்லவேண்டும்'” என்ன முனிவர் 

அருளிச்செய்கிருர். | 

கேளுமையா என்னுடைய அன் | 

னம் நன்றாயிருக்கிறது என்றொருவன் | 

சொல்ல, அதை மத்து மற்றொருவ | 

னும் அப்படியே சொல்ல, இப்படி 

யாவருஞ் சொல்லத் தலைப்படவே, | 

ஒருவரையொருவர் சாதிக்கவேண்டு 

கலக 

  

மென்குத நினைப்புண்டாகிக் 

மூண்டது. தெய்வ் சங்கற்பமும் 

| 

| 
உபதே$த்துப் | 

தாற் கண்டுவந்து ஒருவர்மேலொரு 

வர் ஆயுதங்களைப் பிரயோ'க்கத் தலைப் 

இப்படிக்கு மூண்ட 

அப்பெருஞ் சண்டையிலே ஆயுதங்க 

எனைத்து முறிர்துபோனதனாலே ௮௬ 

பட்டார்கள். 

இற் கடற்கரையில் முளைத்திருந்த 

கோரைகளைப் பிடுங்கிக் கொள்ள, 

அவை வச்சிராயுத சமானமாஇத் 

தோன்ற, ௮வற்றினாலே யொருவரை 

யொருவர் அறைந்து கொண்டார்கள், 

இவ்வா றடி.த்துக்கொண்டிருந்த பிரத் 

தியும்னன் சாம்பன் முதலானவர்களை 

யும், இருதவர்மா சாத்திய௫ அநிருத் 

தன் முதலானவர்களையும், பிருதுவிபி 

ருது சாருவர்மா சாருகன் அக்குரூ 

ரன் மூதலானவர்களையும் கண்ணன் 

வேண்டாமென்று தடுக்கப்போக, 

அவர்கள் கண்ணனைத் தங்கள் தங்கள் 

எதிரிகளுக்குச் சகாயஞ் செய்பவரா 

யெண்ணி, அவரையும் அடி.க்கவந்தார் 

கள். வரவே சுவாமியும் ஒரு பிடிக் 

பிடுங்கிக் கொண்டு 

இருப்புலக்கை போலான அதனாலே 
கோரையைப் 

தம்மை யெதாத்துவந்த யாதவர்களைச் 

சங்கரித்தருளினார். மற்.த ௮கேகரும் 

ஒருவரை யொருவர் அடித்துக்கொ 

ண்டு மடிந்தார்கள். பின்பு வெற்றி 

பொருந்திய கண்ணன் இருத்தேரா 

னது சாரதியான தாருகன் பார்த்துக் 

கொண்டே யிருக்கச் சமுத்திரத்தினடு 

விலே சூதிரைகளால் வலிக்கப்பட்டுச் 

சென்றது. அப்படியே சங்க சக்கர 
கதா கட்க சார்ங்கங்களாகிய பஞ்சா 

யுதங்களும் ௬வாமியைப் பிரதகஷிணஞ் 

செய்து சூரியமார்க்கமாய்ப் போய் 

விட்டன. அப்போது ௮ங்கே கண்ண 
னுக் தாருகனுந்தவிர, யாதவர்களிலெவ 

னும் அடிபட்டு விழா தவனில்&ை. 

இப்படி. யாதவர்களெல்லா மடிந்த 
வுடனே சுவாமியும் தாருகனும் ௮ங்கே
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சஞ்சரித்து வருகையில் ஓர் மரத்தடி. 
யிலே பலராமர் ௦ எழுந்தருளியிருக்கவும், 
அவர் திருமுக மண்டலத்தினின்று 
மொரு சர்ப்பம் சொலித்துக்கொண்டு 
புறப்படவுவ் கண்டார்கள். அந்த 
முகத்தினின்றும் உண்டாகிய மகா 
நாகம் சமுத்திரத்தி லெழுக்தருளி ga 
கே சித்தா திகளும் நாகர்களும் வந்து 
துதிக்கச் சமுத்திரராஜன் அ௮ர்க்யெ 
மெடுத்து எதிர்கொண்டுவந்து ஆரா 
இக்க அந்தச் சமுத்திர ஜலத்தினுள்ளே 
ட்குந்துவிட்டது. 

அப்போது ஸ்ரீபகவான் சாரதியை 
கோக்க ஐ தாருகா! நீ ஈம்முடைய 
பட்டணத்துக்குப் போய் யாதவரெல் 
லாம் மாண்டதும், பலதேவர் தன் 
னடிச்சோதிக்கு எழுக்தருளினதும் 
வசு தேவருக்கும் உக்ரெசேனருக்குஞ் 
சொல்லு, கானும் யோகநிஷ்டையினால் 
இவ்வுடம்பை விடப்போகிறேன், 
மேலும் அந்தத் துவாரகையைச் சமுத் 

திரம் முழுத்தப் போகிறது, இதை 
யெல்லாம் ஆகுகருக்கும் இன்னும் 

பட்டணத்தி அள்ளவர்களுக்குஞ் 

சொல்லி, நீங்கள் யாவரும் ௮ர்௪௬ன 
னுடைய வரவை எதிர்பார்த்திருந்து 
அவனோடுகூடப் போக வேண்டும், 
அுவாரகையி லிருக்கவேண்டாம் என் 

௮ஞ் சொல்லு. இவ்இப்படி. சொல்லி 

பிட்டு அ௮ஸ்தினா பட்டணத்துக்குப் 

போய் ௮ர்ச்சுனனைக் கண்டு நான் 

சொன்னதாக, நீ €க்கரம் துவரகாபுரி 

க்கு வந்து என்னுடையகுடும்பங்களைக் 

கூடுமானவரையிலுங் காப்பாற்றவே 

ண்டுமென்று சொல்லி, அர்ச்சுனனோடு 

கூட நீயுமிருந்து துவாரகையி லிருப்ப 

வர்களை யெல்லாம் அப்புற மழைத் 
துப்போ, நம்முடைய வச்சிரனை யாத 

வர்க்கு ௮ரசனாகச் செய்துகொள்ளுங் 

கள்'' என்று நியமித்தருளினார். Ges 
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393 
நியமனத்தைக் கேட்டுத் தாருகன் 
அகேகந்தரம் சுவாமியைப் பிரதகதி 
ணஞ்செய்து, ௮கேகமாய்த் தண்டம் 
சமாப்பித்துத் துவாரகைக்குச் செ 
op, வசுதேவர் முதகானார்க்குச் 

செய்திகளைச் சொல்லி, அர்ச்சுன 
னண்டையும் போய்ச் சங்கதஇகளைச் 
சொல்லி, ௮வனையு மிட்டுக்கொண்டு 
அவாரகைக்கு வந்து, வச்சிரனுக்குப் 
பட்டாபிஷேசமுஞ் செய்வித்தான். 

இதற்குள்ளே பகவானான ஸ்ரீ கோ 
விர்தன் சர்வபூதங்களு மிருக்கற வாச 
தேவ ஸ்வரூபமான பிரமம் தானெ 
ன்௮ நினைத்துச் சகல பிரபஞ்சாதத 
மான தன சொருபத்திலே நின்று 
விளயாட்டாப் ௮ங்கே பள்ளி 
கொண்டான். அப்போது துர்வா 

௪௬ முதலிய முனிகளுடைய வரக்இ 

யத்தைப் பெருமைப் படுத்தும் பொ 

ருட்டு ஒரு முழந்தாளின்மேல் மற் 

ரொரு திருவடியைவைத்து யோக நித் 
திரை கண்டருளினன். அப்போது 
அங்கே அரரவிக்கடலிற் கொட்டிப் 

போட்ட இருப்புலக்கையின் சிறிய 
அணுக்கையைத் தனனம்புக்கு முள் 

ளாகவைத்துக் கொண்டவனை ஜர 

னென்கிற வேடன் வந்தான். தூரத்தி 

லிருந்து ௬வாமியின் திருவடியை ஒரு 

மிருகமாக நினைத்து, அவ்வம்பை அத் 

திருத்தாளினடிப் புறத்தில் எய்தான். 

எய்தவுடனே அங்கே நான்கு இருத் 

தோள்களோடு ஜாஜ்வல்யமானமாய்த் 

தோன்றின ஒரு புருஷனைக் கண் 

டான். உடனே ஓடிவந்து அவ் 
தண்டம் 

அடியேன் 

தெரியாமல் மானென்று நினைத்துச் 

வேடன் அதேகமாய்த் 

சமர்ப்பித்து, சுவாமி| 

செய்த இப்பிழையைப் பொறுத்தருள 

வேண்டும், இந்த மகா பாபாக்கினி 

யால் எரிந்தபோன அடியேனைக் காப்
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் பாற்றி யருளவேண்டும்'' என்௮ வெகு இவ்வாறு ௮வனுக்கு ஸசரீரமாகச் 

வாய்ப் பிரார்த்தித்தான். ஸ்ரீ பகவான் |) சொர்க்கமடையும்படி. ௮னுக்கிரஇத்து 

௮வனைக் கடாக்ஷித்து, ((வேடா | நீ உடனே கண்ணன் அவியயமாயும் 

இஞ்சித்தும் அஞ்சவேண்டாம், உனக அிந்தியமாயும் அ௮மலமாயும் ஜன்ம 

குப் பாதகமில்லை, என்னனுக்கிரகத்தி | மரணங்க எில்லதாயும் ௮ப்பிரமேய 

ஞலே சொர்க்க மடையக்கடவை”' | மாயும். சாரவாத்துமகமாயும் வியாபக 

என்றருளிச் செய்தார். உடனே ௮ப் | மாயும் வாசுதேவர் ஸ்வளூபமாயும் 

கே ஒரு திவ்வியவிமானம் வர, ௮வ் | பிரமமாயுமுள்ள தனக்குள்ளே தன் 

வேடன் பகவானுடைய இருபையி | ளைச் சேர்த்து முக்குண கதியைக் 

னாலே அவ்விமானமேறிச் எவர்க்கத் | கடந்து தன் திருமேனியை லிட் 

இற்குச் சென்றான், | டருளினான். 

ழப்பதீதேழாமத்தியாயம் மற்றிற்று. 
தி 

மூப்பத்தெட்டாம் அத்தியாயம் 

அர்ச்சுனனுக்கு 

வியாசர் உண்மையருளிச்செய்தது 
வனிதை 

கேளும் மயித்திரேயரே | ௮ங்கு னே தேவலோகம் போய்ச்சோந்தன. 

வந்த அர்ச்சுனன் ஸ்ரீ வாசுதேவ சங் | எந்தத் தினத்திலே ரீ பகவான் 

கர்ஷணர்களுடைய திருமேனிகளைத் | பூலோகத்தைவிட்டுத் தன்னடிச் சோ 

-தேடியெடுத்துச் சமுஸ்காரஞ் செய் | திக்கு எழுந்தருளினரோ ௮ன்றைக் 

வித்தான். அப்போது ஸ்ரீ ருக்குமணிப் கே கறுத்த தேகமுள்ளவனும் பல 

பிராட்டி. முதலிய தேவிமாரெண்மரும் | வானுமான கலி பூமியில் நனருப்ப் 

சுவாமியின் தருமேனியோடு அக்கினி பிரவேசித்தான். இப்படி. யாருமில்லா 

பிற் பிரவே௫ுத்தார்கள். ரேவதியும் | மற் பாழான அந்தத் துவாரகா கரத் 

பலபத்திரர் திருமேனியோடு ௮னலி | தை உடனே சமுத்திரம் மூழ்த்திவிட் 

லிறங்இனொள். இச்செய்திகளை உக்கிர | டது, ஆனால் சுவாமியின் திருமாளி 

சேனரும் வசுதேவரும் தேவ£ ரோ | கையோ வெனில், அங்சே ஸ்ரீ பகவா 

இணிகளும் கேட்டவுடனே ௮க்ூனிப் 

பிரவேசஞ் செய்து விட்டார்கள். 

பின்பு ௮ர்ச்சுனன் யாவருக்கும் 

| 
னான கேசவன் எப்போதும் சாந்நித்தி 

| யமா யெழுந்தருளி யிருக்கிருரன்றோ3 

| ௮ந்த க்ஷேத்திரம் மிகவும் புண்ணிய 

சரமக்கரியைகளை நடத்தித் துவார | மானது, சகல பாதகங்களையும் போக் 

கையிலிருந்து வச்சிரனையும் கண்ணனு | கத் தக்கது. ஸ்ரீ விஷ்ணு தேஜசோடு 

டைய பல தேவிமாரையும் மற்றுமுள் | கூடின அந்த க்ஷேத்திரத்தைக் கண்ட 

ளவர்களையும் அழைத்துக் கொண்டு ! மாத்திரத்திலே மனிதன் பாபங்களி 

இப்புறம் வந்துவிட்டான், ஸ்ரீ இரு | னின்றும் விடுபடுவான். ஆதலால் 

ஷ்ண பகவரன் பூலோகத்தைத் துறச் | ௮தைக் கடக்கக் கடலுக்கு இப்போ 

ததனாலே சுதர்மை யென்ற தேவ | தும் சாமர்த்தியமில்லை ஆனதால் 

சபையும் பாரிஜாத விருட்சமும் உட | அதைமாத்திரம் மூழ்த்தவில்லை,
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துவாரகாவாசிகளை அழைத்துக் 
கொண்டு புறப்பட்ட அர்ச்சுனன் 
பஞ்சந்தமென்கிற. தேசம் தனதானிய 
சம்பத்து மிகுந்த தாகையால் ௮ங்கே 
யாவரையும் இருத்திக் காத்துக்கொண் 
டி ருந்தான். அங்கு அர்ச்சுனனொரு 
வன் கணவனில்லாத ௮கேக வாயிரம் 
பெண்டிர்களைக் கொண்டுபோகக் 
HID Aa GGL GES வெகு ஆசை 
யுண்டாயிற்று, அதனாலே அந்தப் 
பாபிஷ்டரான இடையர் ஒன்ருப்ச் 
சேர்க்து ஆலோ௫த்ததாவது : அச் 

சுனனெரு வில்லாளி நாதனில்லாத 

அகேக- ஸ்திரீகளை யிட்டுக்கொண்டு 

போடருன், நாமிங்கே இருக்கிறோ 

மென்பது அவனுக்குத் 

வில்லை யன்ரோ 2? நம்மை அவன் 

அலட்சியஞ் செய்துபோவதை நரம் 

ச௫த்துக்கொண்டிருந்தால் நமது பலத் 

தைச் சுடவேண்டும், இந்த ௮ர்ச்௬ன 

னோ பீஷ்மா துரோணர் கர்னன் 
ஜயத்தரதன் முதலானவர்களைச் சங் 

கரித்த கருவச். தலைக்கொண்டிருக்கி 

முன, இிராமத்திலிருக்கு ஈம்முடைய 

பலத்தை யறியான். நாம் தடியுவ் 

கையுமா யிருப்பதைக் கண்டு ௮வன் 

இவர்களுக்கு என்ன தெரியும்? இவா் 
கள் பலவான்க எல்லார், நாட்டுப்புறச் 

தார், என்று நம்மை ௮அலக்ஷியஞ் செய் 

இருன், நமக்குப் பெரிய கைகளிருப்ப 
திற் பயனென்ன ?”” என்று யோசி 

தீது) அந்தத் திருடர் தடி.களையும் ஓட் 
டாங்குச்சுகளையும் ஆயுதமாகக்கொண் 
டு) ௮கேகம் பெயராய் ௮ந்தப் பெண் 

டி ரைப் பிடிக்க வந்தார்கள். அது 

கண்டு பார்த்தன் ௮வ்விடையரைத் 
இரஸ்காரஞ் செய்து, அலக்ஷியமாய் 
ஓ துஷ்டர்களே| நீங்கள் பிழைத் 

திருக்க நினைத்திருந்தால் ஒடிப்போய் 

. விடுங்கள்'' என்௮ சொல்ல) ௮வர்கள் 

லக்ஷியஞ் செய்யாமல் 

தோன்ற 

வியாசர் உண்மை யருளிச்செய்தது 
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பொருள்களையும் பெண்டிரர்களையுங் 
கவர்க£துக் கொண்டு போனார்கள். 
பின்பு ௮ர்ச்சுனன் அந்தப் போரிலே ' 
திவ்வியமாயும் அழியாததாயுமுள்ள 
காண்டீவமென்கிற தனுசை வளத்து 
நாண் பூட்ட் எத்தனித்து அப்படிச் 
செய்யத் திறனில்லாதவனானான். வருந் 
திப் பூட்டியும் ௮ந்நாண் இடமாயிரா 
மல் தளர்ந்து போயிற்று, மேலும் 
அஸ்திரங்களைப் பிரயோ௫டக்கப் பார்த் 
தான். அவற்றில் ஒன்றும் நினைப்புக்கு 
வரவில்லை. இப்படியெல்லா மான 
போது அப்பார்த்தன் மிகுந்த கோபங் 
கொண்டு சத்துருக்களின்மே லம்பு 
களை யெய்தான். அவ்வம்புகளோ சத் 
அருக்களுடலிலே பட்டு மேன்றோலைப் 

பெயர்த்தனவே யல்லாமல் மற்ரொன் 

௮ஞ் செய்யமாட்டவில்லை. இப்படிப் 

பட்ட காலத்தில் முந்தி ௮க்கனி பச 
வான் கொடுத்திருக்த அக்ஷயதூணீரல் 
களில் அம்புகளும் ஒழிந்துபோய் விட் 

டன. இப்படிக்கு இடையரோடு 

போரிடத்தலைப்பட்ட அர்ச்சுனனுக்கு 
எல்லா இடையூறுகளுஞ் சம்பவித் 
தன. அப்போது அர்ச்சுனன், முன்பு 
நான் சரங்களினாலே ௮கேக ராஜாக்க 

ளைச் சங்கரித்தேனே,; அது ஸ்ரீ இரு 

ஷ்ணனுடைய பலமே யல்லது என்னு 

டைய பலமன்று'' என்றிப்படி இந் 
இத தப் பார்த்துக்கொண்டே யிருக் 

கையில், அவ்விடையர் சுவாமி பரிக் 

இர௫த்திருந்த ௮கேக மாதர்களை யிழுத் 

அக்கொண்டே போனார்கள். மற்று 
மகேக ஸ்தீரீகள் ௮ர்ச்சுனனக்குத் 

திறமை யில்லாமையை அறிந்துக் 

கொண்டு தாங்களா யங்கங்கே 

யோடிப் போனார்கள், 

கேட்டீரேர் முனிவரே | பின்பு 
அர்ச்சுனன் சரங்கள் இல்லாமற் 

௮ங்இருந்த ! போக) வேருயுதமொன்௮ மில்லாலம்
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யாலே அவ் வில்லையே தடிபோல் 

வைத்து அதின் நுனியாலே அந்தச் 

சோரர்களை யடித்தான். அந்த அடி.கள் 

லேசாயிருக்தபடி.யினாலே சத்துருக்கள் 

நகைத்தார்கள். இப்படி. ௮கேக யத்த 

னங்களாலும் .காக்கக்கூடாமற் போ | 

னதனாலே தன் கண்ணுக்கு a Bi 

லேயே உத்தமரான அந்த யாதவ 

ஸ்திரிகளைத்திருடா் இழுத்துக்கொண்டு 

போவதைக் கண்டு, பார்த்தன் Lor 

வில்லாத துக்கமுடையவனாகி ஓகோ! 

என்ன கஷ்டம் நேரிட்டது, ஸ்ரீ கரு 

ஷ்ணபகவான் எனனைக் கொண்டு 

போய் விட்டாரே, என்ன செய் 

செய்வேன்” அப்படிப்பட்ட வில்லும் 

அப்படிப்பட்ட ஆயுதங்களும் 5S IS 

மும் அந்தக் ரூதிரைகளும் வேத் தெரி 

யாதவனுக்குக் கொடுத்த தானத்தைப் 

போலே ஒரு க்ஷணத்திலே விளுப்ப் | 

போயின, ஓகோ தெய்வமே! வலியது 

{65 மகாத்துமா இல்லாமையாலே 

இவ்வளவு சாதனங்களும் சாமர்த்திய 

மும் வீணாப்ப்போன துமன்றிச் சாமர் 

த்திய மில்லாத நீசருக்கு வெற்றியு 

முண்டானதே, அந்த என் கைகளே 

யிருக்கின்றன; ௮ந்த என் கைப்பிடி | 

யே யீருக்கின்றது. இடமுமதுவே, 

நானுமந்த அர்ச்சுனனே, புண்ணிய 

சொரூபியான அ வனில்லாமையாலே 

எல்லாம் ௮சாரமாய் விட்டன, நான் 

அர்ச்சுனனாயிருந்ததும் பீமன் பீமனா 

யிருந்த.தும் எல்லாம் ௮ந்த மகானு;பாவ '. 

அவனில்லாமற் | உ 2 
ட ளாலே வெல்லப்பட்டையோ ? 

.ுடைய .மகிமை, 

போகவே மகாரதசிரேஷ்டனான நான் 

இடைவருக்குத் தோ.ற்றேனன்றோ” 

என்றிப்படிச் சொல்லி ௮ழுதுக்கொ 

eG இந்திரப் பிரஸ்தத்துக்குச் 

Osram ௮ங்கே வச்சிரளை யாதவர் 

களுக்கு அரசனாக ஏற்படுத்தினான். 

பின்பு Bors து ௮ஸ்னாபுரிக்குப் 
போசயில் வழியி லொரு காட்டில் 

ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணம் 

    

    
    

     

   

    

    

  

    
   
     

[ஐந்தா 

ஸ்ரீ வேதவியாச 

கண்டு திருவடி தொழுது நின்றான். 

6S வியாசபகவான் தன் பாதங்க 

ளில் வணங்கி ஒன்றும் பேசாமலிருக் 

இற அர்ச்சுனனை நெடுகேரம் பார்த்து 

அருளிச் செய்யலாயினார். 

மகா முனிவரைக் 

॥ ஓ அர்ச்சுனா! நீயே னிப்போது 

இப்படி. ஒளிய ந்றிருக்கிறாப், ஆடு கழு 
தை முதலியவைகளின் கால்களுடைய 

தாள்களைப் பின்சென்றையோ ? பிரம 

உறுதி 

யான ஓராசைகெடத் துன்பமுற்றிருக் 

இறையோ 3 ஏனிப்படி. தேஜ அழிந் 

இருக்இருப் 2? ஓ பார்த்தனே ! சந்தா 

னத்திற்காகக் கலியாணஞ் செய்து 

கொள்ள யத்தனப்பட்டவன் முதலா 

ஹத்திதான் செய்தையோ 23 

' னவர்கள் உன்னை யாசிக்க நீ அவர் 

களைத் திரஸ்காரஞ் செய்தாயோ? புண 

। ரக்கூடாத ஸ்திரீயோடு புணர்ந்தா 

Gur ? 

பிராமணனுக்குக்கொடாமல் நீ யொரு 

அல்லது நல்ல அன்னத்தைப் 

வனே புசத்தாயோ 3 தரித்தரருடைய 

முத்தீ 
தின் காற்றுப்பட நின்ருயோ? கொள் 
பொருளை அபகரித்தாயோ? 

ளிக் கண்ணராற் பார்க்கப்பட்டா 

| யோ? ஏனப்பா இவ்வளவு காந்தி 

யிழக்திருக்கிறாய் 2 அல்லது ஈகம்பட்ட 

தண்ணீரைப் பரிசித்தையோ? தண் 

ணீர்க் குடங்கொண்டு போகையில் 

அதினின்றுந் தளும்பித்தெறித்த தண் 
ணீர். மேலே விழப்பெற்றையோ 3 

அல்லது போரில் தாழ்ந்தவர்ச 

இதி 
| தனையாய் நீ சாயை இழக்கக் காரண 

மென்ன 3” என்று வியாசர் கேட்ட 

தற்கு அர்ச்சுனன் பறுார்செசிக்து 

சொல்லத் தொடங்கினுன். 

சுவாமி கேட்டருள் வேண்டும், 

அடி.யேன் கதியை 7? அடியேனுக்குப் 

பலம் தேஜ விரியம் பராக்ரமம் சம்
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பத்து காந்தி இவையெல்லாம் யரரா 
_யிருந்தாரோ, அந்த ஸ்ரீ கிருஷ்ண 
சுவாமி அடியேங்களைவிட்டு எழுக 
தருளிவிட்டார், எவர் ஒப்பற்ற மகனா 
யிருந்தம் சாதாரணரைப்போலே நம் 
மைக்கண்டு ரித்தப் பேரக்கொண் 
டி.ருக்தாரோ, அப்படிப்பட்ட ஸ்ரீ பக 
வான் அடியேங்களைகத் தறந்ததனாலே 
அடியோங்க ளெல்லாம் வைக்கோ 
லாழ் செய்யப்பட்ட மனிதரூபம்போ 
லானோம்; அஸ்திரங்களுக்கும் பாண 

. மூதலான ஆயுதவ்களுக்கும் காண்டிவ 
மென்கிற தனுசுக்கும் அடியேனுக்கும் 
மேன்மை எவராலே உண்டாயிருச் 
ததோ, அந்தப் புருஷோத்தமன் எழுந் 
தீருளிவிட்டான், எவருடைய கடா 

க்ஷூத்தினாலே வெற்றி 
யும் மேன்மையும் அடியேங்களை 
விடாம லிருந்தனவோ அந்த ஸ்ரீகோ 
விந்த பகவான் எங்களைக் கைவிட்டுப் 
போய்விட்டார் ; பீஷ்மா தரோணர் 

செல்வமும் 

கர்னன் தரியோதனன் முதலானவர் 
கள் எவருடைய பிரபாவத்தனாலே 
எரிந்துபோனாரகளோே அந்த ஸ்ரீ 
கிருஷ்ண பகவான் பூலோகத்தைவிட் 

டெழுந்தருளினார். ஜயா! அடியேன் 
ஒருவனா ஒளியிழந்து காணப்படுகி 

ஹேன். அந்தக் கண்ண ஸனில்லாமை 
யாலே இந்தப் பூமிமுழுதும் யவ்வன 

மும் செல்வமும் ஒளியுமிழர்ததுபோற் 
காணப்படுகின்றது. எவருடைய 

சான்னியத்தினாலே பீஷ்மர் முதலான 
சுத்த விரரெல்லாம் நானாகிய நெருப் 

பிலே விளக்கு வெட்டுப்பூச்சிபோ 

லானார்களோ அந்த ஸ்ரீ கிருஷ்ண 
சுவாமி யில்லாமையாலே அடியேன் 
கவைக்குதவாத இடையராலே வெல் 

ல்ப்பட்டேன்) இந்த ஆச்சரியமும் 

கேட்கவேண்டும்? காண்டிவமானது 

எவனுடைய ம௫மையினாலே முவ்வுல 

கத்திலும் புகழ் பெற்றிருந்ததோ, ௮வ 

யப் 

னில்லாமையாலே ௮து இடையரு 
டைய தடி.க்குத் தோற்றுப்போயிற்று; | 

என் காவலிலிருந்த ௮கேக ஸ்திரீகளைத் 

திருடர் தடியுங் கையுமாய் வந்து 

என முயற்சியைத் தடுத்துக்கொண்டு 
போய்விட்டார்கள்) அடியேன் துவா 

ரகையினின்று மிட்டுக்கொண்டு வந்த 

அந்த ஸ்ரீகிருஷ்ண்னுடைய தேவிமார் 

களைத் திருடர் தடிகொண் டென் 

பலத்தைத் தோற்கடித்து இழுத்துக் 
கொண்டு போய்விட்டார்கள் ? இப் 

படியானபோது அடியேன் தே௫ழக் 

திருப்பது ஆச்சரியமோ ? உயிரோடு 

Apa nCor இதுவே ஆச்சரியம் 7 

என் பிதாமகரே ! நீசர்களால் ௮வமா 

னப்பட்டதாகிய களங்கத்தை aes 

துக்கொண்டு வெட்கமின்றி நித்கிழே 

னன்றோ?”' என்றிப்படி பரிதாபப்பட் 
டுச் சொன்ன ௮ரச்சனனை நோக்கு, 

வியாசமகாரிஷி அருளிச் செய்த்தா 

வது — 

்.. (அப்பா, அர்ச்சுனா | 8£ வெட்கப் 
படாதே, விசனமும் படாதே, சகல 

பூதங்களிலும் காலகதி இப்படிப்பட்ட 

தென்று நினை) காலமே பூதங்களின் 

உற்பத்திக்கும் நாசத்திற்கும் எதுவா 

யிருக்கன்றது? இப்படி. உலகமெல் 

லாம் காலத்தனாலே நிகழ்வதென்று 

நினைத்து மனக்கலக்கமின்றி இருக்கக் . 

கடவாய்; நதிகள் சமுத்திரங்கள் மலை 

கள் பூமி தேவதைகள் மனிதர் பக் 

கள் ஈகருஞ் ஜந்துக்கள் மரங்கள் 

யாவும் கால்த்தீனாலேயே படைக்கப் 
பட்டு மறுபடியம் காலத்தினாலேயே 

நாசப்படுகின்றன; இப்படி. சகலமும் 

காலத்தின் ஆதீனமர் 
யறிந்து சமாதானப்படக் கடவாய்)... 

தாமரைக்கண்ணணனான கண்ணபிரா 

னே அந்தக் காலஸ்வரூபி, ஒ தனஞ்: 
சயனே | அந்தக் கண்ணபிரானுடைய 

பிருப்பதை- a
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மகாத்மியம் நீ என்னென்ன சொன். 

ஊயோ அதுவெல்லாம் அப்படி.ப்பட் 

டதே, சந்தேகமில்லை; பூமிதேவி அஷ்ட 

ராலே முன்பு 

தேவசபைக்குப் போய்ச் சொல்ல, 

அந்தத் தேவாகளெல்லாம் பிரார்த்தித்த 

காலரூபியான அந்த 

பாரமுள்ளவளாய் 

படி.யினாலே 

ஜாார்த்தனை எம்பெருமான் பாரத் 

தை இறக்கும்பொருட்டாக இப்பூமி 

யில் அவதரித்தான். சகல ராஜாக்க 

one சங்கரிக்கப்பட்டார்கள்) யாதவ 

குலமும் மடிக்கப்பட்ட து; அவதரித்த 

காரியமும் நிறைவேற்றப்பட்டது; 

அந்த மகாப்பிரபுவுக்குப் பூமியில் இனி 

நிறைவேற்ற வேண்டுவ தொன்று 

மில்லை, ஆதலால் அந்தப் பகவான் 

தன்னடிச் சோ திக்கு எழுந்தருளினார். 

அந்தத் தேவதேவன் ருஷ்டி. காலத் 

இற் இருஷ்டியும்,  ஸ்இிதிகாலத்தில் 
ஸ்திதியும் எப்படிச் செய்தானோ, ௮ப் 

படியே சங்காரகாலத்திற் சங்காரத் 

தையுஞ் செய்யவல்லவன், ஆதலால் 

அர்ச்சுனா! நீ அ௮வமானப்பட்டே 

னென்று பரிதாபப்படாதே; மனித 
ருக்குத் துதிபெரும்படியான நிலைகள் 

நற்காலங்களி லுண்டாகின்றன) பீஷ் 

ட மர் துரோணர் கானன் முதலான 

மகாசூரரெல்லாம் உன்னொருவனாலே 

- சங்கரிக்கப்பட்டார்களே, ௮து ௮வர் 

களுக்குத் தாழ்ந்தவர்க்குத் தோற்ற 

௮வமானமன்றோ 2 ௮ர்த ஸ்ரீவிஷ்ணு 

வின் பிரபாவத்தாலே அவர்களுக்கு 

அக்காலத்தில் பரிபவம் நேரிட்டது 

போல் உனக்கு இக்காலத்திலே திரு 

டரால் நேரிட்டது? 658 Cea 

ரதன் அந்தந்தச் சரிரங்களிற் புகர் 
திருந்து லோகத்தின் உற்பத்தியையும் 

் அப்படியே ரசாசத்தையுஞ் செய்தருளு 

கருன், ஓ கவுந்தேயனே | உனக்குப் 

பாக்கெயமுதிக்குங் காலத்திலே we 

ஸரிவிஷ்ணுபுராணம் [ந்தா 

வெம்பெருமான் உனக்குத் துணையாக 

நின்று தன்னாக்கனைக்கு விரோதமாக 

நடந்தவர்களைச் சங்கரிப்பித்தான்? இல் 

லாமற் போனால் பீஷ்மர் முதலான 
கவுரவர்களை நீ சங்கரிப்பாயென்று 

எவன் நம்புவான் 2 அப்படியே இப் 

போது உனக்கு இடையரால் பரி 

பவம் வருமென்று எவன் நம்புவான் ? 

பார்த்தனே |! நீ கவுரவரை வென்ற 

அம் , இடையருக்குத் தோற்றதும் 

அந்த ஸ்ரீகிருஷ்ணனுடைய திருவிளை 

யாட்டேயன்றி, வேறன்று) சாக்ஷாத் 

பகவான் திருவுள்ளம்பற்றின அந்தப் 

பெண்டீர்களை அற்பர் இழுத்துக் 

கொண்டு போனார்களென்ன௮ நீ விச 

னப்படுகிறு யன்றோ 2? அதற்கொரு 
காரணமுண்டு, அதைச் சொல்லுக 

மேன் கேள் :-- 

 மன்னொரு காலத்தில் ௮ஷ்டாவக் 

இரர் என்கிற முனிவர் கழுத்தமட்டுச் 

தண்ணீரில் அமிழ்ச்து அகநேகவருஷ 
காலம் பிரமத்தை ஜபஞ்செய்துகொண் 

டிருந்தார். தேவதைகளுக்கும் ௮௬ர 

ருக்கும் யுத்தம் கேரிட்டதில் அசுரக் 

கூட்டமெல்லா மடிந்தபோது மகா 

மேரு பருவதத்தின்மேலே தேவதைக 

சொரு திருவிழா நடத்தினார்கள்: 

௮ரத உச்சவத்திற்காகப் போய்க் 

கொண்டிருந்த ரம்பை திலோத்தமை 

மூதலான ௮நேக ் 
௮ம் முனிவரைக் கண்டு வணங்ூப் 

புகழ்ந்து துதித்தார்கள், ஜலத்தில் 

கழுத்தளவு முழுகச் சடாபாரந்தாங்கி 
விளங்கிக் கொண்டிருந்த அம்முனிவர் 
அவர்கள் செய்த வணக்கத்திற்கூர் 
தோத்திரத்திற்காம் மனமுவந்தார், 
அவர் எவ்வளவெவ்வளவு ௨.கந்தாரோ 
அவ்வள வவ்வளவு அுத்தெய்வப் 
பெண்கள் தொழுது போற்றினார்கள். 
அப்படி. யவர்கள் பணியவே அம்முனி 

அ௮ப்சரசுக்கள்



மம்சம்] 

er அவர்களை நோக்க, (ஓ மகாநு | 
பாவைகளே! ' நீங்கள் பணிர்ததற்குச் 
சந்தோஷித்தேன், உங்களுக்கு வேண் 

டுமான வரத்தைக் கேளுங்கள், 
௮து பெற வரிதானாலுந் தடையின் 
ித் தருகிறேன்” என்று சொன்னார். 

அதுகேட்டு ரம்பை 

மூதலான வைதஇூக அப்சரசுக்கள், 
சுவாமி! தேவரீர் இருவுள்ள முவர் 
தீதே போதுமான வரம்” என்ருர்கள். 
மற்றவர்களோ, (ஓ முனிவரே| 
அப்படித் திருவுள்ள முவந்ததனால் 

ஸ்ரீ புருஷோத்தமன் எங்களுக்குக் 

கணவனாகும்படி. வரந்தரவேண்டும்” 
எனருர்கள், ௮ந்த மகா முனிவர் 
அப்படியே ஆகக்கடவது'' என்று 
அவர்களுக்கு வரமளித்துத் தண்ணீரி 

னின்ற௮ுங் கரையேறிஞனார். 
றினபோது எட்டுக் கோணலான 
வுடம்போடு விரூபமாயிருந்த அவரைப் 

பார்க்க அ௮த்தேவ வேக௫ிகளுக்குச் 

சிரிப்புண்டாயிற்று. BF சிரிப்பை 

௮வர்கள் அடக்கப் பார்த்தார்கள், 
ஆனாலும் அவர்களுள் அ௮கேகருக்குச் 
சிரிப்பு ௮டங்காமல் வெளிப்பட்ட. 

யாருக்குச் சிரிப்பு வெளிப்பட்டதோ 

அவர்களை அம்முனிவர் மிகக் கோபத் 

தோடு) 

என்னை விகாரரூபமுள்ளவ னென்று 

கரையே 

‘$e பெண்களே நீங்கள் 

நினைத்துச் சரித்து அவமானித்தீர்க 

ளாகையால், கான் முன் அநுக்கிர 

இத்தபடி. ஸ்ரீ புருஷோத்தமனைப் பாத் 

தாவாகப்பெற்ற௮ு வாழ்ந்து, கடைசி 

யில் திருடர் வசத்தில் போகக்கடவீர் 

ser” என்று சபிக்கவே; அப்பெண் 

கள் நடுங்கி மீண்டும் ௮வரைத் துதி 
ger மனமிரங்கி 

அவர்களை கோக்க) [நீங்கள் இரு 
த்து வேண்ட, 

டர் கையிற் பட்டாலும், உடனே 

சொர்க்க மடையக்கடவீர்'' என்று 

அனுக்கரடத்தார்: 

வியாசர் உண்மையருளிச்செய்தது 

இலோத்தமை } 
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கேட்டாயோ அர்ச்சுனா | இப்படி. 

௮ஷ்டாவக்இர முனிவர் E87 

கத்தினால் அ௮ததெய்வப் பெண்கள் 

கண்ணனைக் கணவனாகப் பெற்று 

வாழ்ர்து, sar சாபத்தனாலேயே 

இருடர் கையிலு மகப்பட்டுப்போனார் 

கள், ஆகலால் இவ்விஷயத்தில் ந சிறி 

அஞ் சோகப்பட வேண்டாம். ௪௧ 

லேசுவரனான ௮வ்வெம்பெருமானாலே 

யே எல்லா முடிக்கப்பட்டது. உங் 

களுக்கும் சங்காரகாலம் இட்டியிருக் 

கின்றது. அதனாலே உங்களுடைய 

பலம் தேஜசு விரியம் மகமை எல்லாம் 

இழுத்துக் கொள்ளப்பட்டன. பிறந்த 

வனுக்கு மரணமும், உயர்ந்த த்ற்சூத் 

தாழ்வும் வரவேண்டுவன. அப்படியே . 
கூடினதற்குப் பிரிதலும், சேரந்ததற் 

குச் செலவும் நியதமாயிருக்கன் றன. 

ஆதலால் இவற்றை அறிந்த புத்திசாலி 
கள் நன்மையிற் சந்தோஷத்தையும் 

தீமையில் விசனத்தையும் ௮அடைஇற 

இல்லை. நன்மையில் மஇஒழ்சீசியுக் இமை 
யில் துயரமு மடைபவர் அ௮றிந்தவ 

ரல்லர். ஆனால் சில மகானுபாவர் 

தங்கள் மகமையை வெளியிடாமல் 

அறியாதவாபோல் சந்தோஷ துக்கவ் 

களை ௮பிநயித்து வருஒருார்கள். ஆத 

லால் நீ இதையெல்லா மறிந்து சகல 

லவுூகங்களையும் விட்டுச் சகோதர 
சோடு கூடத் தவத்திற்காக வனம் : 

போகக்கடவை. ஓ ௮ர்ச௪௬னா! இப் 

போது கான் சொன்னதை உன் 

தமையனான யுதிட்டி.ரனுக்குச் சொ 

ல்லி, நாளைக்கே உடன் பிறந்தாரோடு 

வனம் போகும்படியான முயற்சி 

cour செய்யக்கடவாய்” என்று 

வியாசர் அருளிச்செய்ததைக் கேட்டு, 

அர்ச்சுனன் ௮ஸ்இனா புரிக்குப்போய் 

யுதிட்டிர பீமசேன நகுல சகதேவர் 

களுக்குத் தான் கண்டு அனுபவித்த 

வைகளையும் வியாசம்காமூனி வாக்க
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யத்தையும் சொல்லினான். இப்படி யதுவமிசத்தலே அவதரித்த ஸ்ரீ வா 

வியாச வாக்கியங் கேட்டவுடனே | தேவனுடைய சரித்திரங்களை யெல் 

பரண்டவர்கள் பரீகஷித்துக்குக் குரு | லாம் சொன்னேன். எவன் இத்த 

ராச்சிய பட்டாபிலேகஞ் செய்து ஸ்ரீ கிருஷ்ண பகவானுடைய சரித்தி 

உடனே வனத்துக்குப் போனார்கள். 5 

பாபங்களுக் தீர்ந்து ஸ்ரீ வைகுந்த 

பதவி பெறுவான். O
N
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மயித்திரேயரே ! நீர் கேட்டபடி. 

விருத்தம் 

மன்னுயி ரனைத்துழுய்ய மா நிலத் தவதரித்துப் 
பொன்னுல கோரும்போற்றப் பொறைதனைத் தீர்த்தகண்ணன் 
பன்னருஞ் சரிதைதன்னைப் பத்தியிற் படிப்போர் கேட்போர் 
துன்னரும் போகமெய்தித் தூய்பத மேறுவாரே. 

ழப்பத்தேட்டாமத்தியாயம் மற்றிற்று, 

வ 

ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணம் ஐக்தாமம்சம் 

முற்றிற்று 
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ரூ விஷ்ணு புராணம் 
——— a 6D Ore டில 

ஆறமம்சம் 

அவவை தைக்கு 

முதலாம் ௮த்தியாமம் 

“லிதருமம் 

மயித்திரேய முனிவர், படி. 
யேனுக்குக் குருவா௫ுய ஓ பரரசர 

முனிவரே! தேவரீர் ிருஷ்டியும் 
வமிசன்களும் மனுவந்தரங்களின் நிலை 
களும் மமிச சரித்திரவ்களும் விசத 
மாய் அருளிச்செய்தார்; இப்போது 

அடியேன் கற்பத்தின் முடிவில் மகாப் 

பிரளயமென்று பெயர்கொண்ட சங் 

காரத்தைச் சரியாய்க் கேட்க விரும்பு 

இறேன்” என்அ௮ கேட்க, குரு ௮௬ 

ளிச்செய்ஒிருர் : ஓ மயித்திரேயரே ! 
கற்பாந்தத்திலும் பிராகிருதத்திலும் 

பிரளயம் உண்டாகும் விதம் சொல்லு 

AGC mart Caen.’ 

நம்முடைய மாதம் பிதுர்க்களுக்கு 

ஒருநாள். நம்முடைய வருஷம் தேவா 

களுக்கு ஒரு நாள். 

சதுர்யுகங்கள் சதுமுகனுக்கு ஒரு 

நாள். சதுர்யுகமாவது இருதம் திரே 

தை துவாபரம் கலி என்கிற கான்குவ் 

கூ.டியதேயரம். இகங்கான்கு யுகங்க 

ளும் தேவமானத்தினழ் பன்னீராயிரம் 

வருஷங்களாம். மயித்திரேயரே! கற் 

பத்தின் ஆதியான இருதயுகத்தையும் 

௮ந்தமான கலி.புகத்தையுந்தவிர மற்றச் 

ச.தர்யுகங்களெல்லாம் சமானங்களே 

யாம். ஆத கிருதயுகத்திலே பிரமா எப் 

படி. சிருஷ்டிக்கிறாரோ, ௮ப்படியே 
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SOLAS கலியுகத்திலே சங்காரஞ் 
செய்கிருர்”” என்று மகரிஷி யருளிச் 

செய்யுமளவில் மயித்திரேயர் மற் 
ஜொரு விஷயம் வினவுஒருர். 

(ஓ குருவே! கரன்கு பாதங்களால் 
ane தன்மையுள்ள தருமம் ௮ழிச் 
துபோகத் தக்கதான கலியுகத்தின் 
சொரூபத்தை சன்றுப்ச் சாதித்தருள 
வேண்டும்” என்ற மாணுாக்கருக்கு 
ஆசாரியர் அருளிச் செய்ததாவது ? 
ஓ மயித்திரேயரே கலிபின் சொரூ 
பத்தை விஸ்தரித்துச் சொல்லுகிறேன் 

கேட்பீராக. கலியுகத்தில் மனிதருக்கு 
வாரணாச்சிரமாசாரமூுள்ள நடக்கை 

இராது: அதில்லாதபோது இருக்கு 

we சாமம் என்கிற வேதங்களி 

னாலே உணர்த்தப்பட்ட யாகாதி சற் 

கிரியைகளும் இல்லை. மேலும் கலி 

காலத்தில் தருமமான விவாகங்கள் 

நடக்கமாட்டா. குரு சிஷ்ய இரமமும் 

கிடையாது. தம்பதிகள் ஒருவருக் 

கொருவர் நடந்துகொள்ள வேண்டிய 

தருமமுமில்லை. ௮க்கினியிற் செய்யத் 

தக்க தேவயக்கிய மென்கிற முறை 

மையு மில்லை. எக்குலத்தானானாலும் 

பலவானெவனோ அவனே யாவர்க்கு 

மரசனாவான். சகல ஜாதிகளிலேயும் 
பொருளுள்ளவனே கன்னிகாதானஞ்
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செய்யப் பாத்திரமாவானே யல்லது, 

கல்வி யொழுக்கங்க ளஞுடையவனாக 

மாட்டான். பிராமணன் எந்த வழியா 

லாவது இக்ஷிதனாவதே யல்லது சாஸ்தி 

ரங்களிற் சொன்ன விதியாலே . என் 

'இறதில்லை. கலியில் விதிக்கப்பட்டதே 

பிராயச்சித்த மென்பதில்லை, எந்தக் 

இரியையாகிலும் பிராயச்சித்தமாக 

அங்கேரிக்கப்படும். எவனுக்கு எந்த 

வாக்யம் பிரியமாயிருக்கிுறதோ ௮௩ 

தச் சகலமும் சாஸ்திரமேயாய்பவிடும். 

காளி முதலான எதுவும் தேவதையா 

கக் கொண்டாடப்படும். இன்னா 

னுக்கு இந்த ஆச்சிரமம் தகுமென்ப 

இல்லை. எவனுக்கும் எந்த ஆச்சிரமும் 

பிரவே௫ிக்கலாகும். ஒருவன் தான் 

வேண்டியபடி. பட்டினி யிருப்பதும் 

வருந்துவதும் கொடுப்பதும் தவழும், 

சாஸ்திரங்களிற் சொல்லிய உபவாச 

இருச்சிரா திகளைப் போலே தரும 

மென்று எண்ணப்படும். அன்றியும் 

அற்பமான திரவிய மிருப்பதினாலேயே 

தாம் தனவான்களென்ூற செருக்குச் 

சனங்களுக்கு உண்டாயிருக்கும். 

அப்படியே பெண் பிள்ளைகளுக்குக் 

கூந்தல் செவ்வையா யிருப்பதின-லே 

யே சவுந்தரிய கருவம் உண்டாயிருக் 

கும். கலி முற்றமுற்றப் பொன்னு 

மணியும் நல்ல ஆடைகளும் அழிந்து 

போகும்போது மங்கையர்கள் கூந் 

தலையே அலக்காரமாகப் பெற்றிருப் 

பார்கள். மேலும் பெண்பிள்ளைகள் 

பொருளில்லாத தம் புருஷர்களைவிட்டு 

எவனாகிலும் பொருளுடையவஞாயிருக் 

தால் அவனையே புருஷஞகைத் தேடிக் 

கொள்வார்கள். எவன் விசேல 

மாய்ப் பொருள் கொடுப்பானோ sa 

சுவாமியென்று 

நற்குலப் 

பிறப்பு முதலானவைகளைச் சுவாமி 

கையே ஜனங்கள் 

கொள்வார்களே யன்றி, 

யென்பதற்கு ஏதுவாகக் கொள்ள 
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இந்தக் கலியுகத்திலே 

புத்திக்குப் பயன் பொருள் சம்பாதிப் 

பதேயன்றி ஆத்துமஞானம் பயனாகக் 

கொள்ளப்படாது. ௮ந்தப் பொருளும் 

மாட்டார்கள். 

விடு முதலானவை கட்ட உபயோ 

இக்கப்படுமே யல்லது யாகாதி தரு 

மங்களுக்கு உபயோகப்படாது. ௮ந்த 

விடு முதலானவைகளும் தன் போகத் 

துக்கு உரியவை யாக்கப்படுமே யல் 

லத, ௮திதி முதலானவர்க்கு எவ்வள 

வும் உரியவை யாக்கப்படா. ஸ்திரீக 

ளெல்லாம் சளுக்கனா யிருக்கிறவ 

னிடத்திற் காதலுற்௮ு விபசாரிகளா 

புருஷரோ 
யத்தினாலானாலும் பணஞ் ௪ம்பாஇத் 

தவரிடத்தலேயே மனம் வைத்திருப் 

பார்கள். எவர்களும் சிநேகிதர் வேண் 

யிருப்பார்கள். அநியா 

டி.க்கொண்டாலும் மனமிரங்காமல் 

தங்கள் காரியத்தையே பெரிதாகப் 

பார்த்துக் கொண்டு அறைக்காற் 

பணத்துக்கும் ஆசை வைத்திருப்பார் 

கள். ஸசூத்திராதிகள் பிராமணரைகத் 

தங்களைப்போல் சாதாரண மனிதராக 

நினைப்பார்களே யல்லது விசேஷமுள் 

ளவரா்களாக நினைக்க மாட்டார்கள். 

பசுமாடுகளிலும் ஜனங்களுக்குப் பால் . 

கொடுப்பதைப்பற்றி மேன்மையான 

எண்ணமே யல்லது ஜாதியைப் பற்றி 

இக்கொடிய காலத்தில் 

பிரசைக ளெல்லாம் பெரும்பாலும் 

யதரயிராது, 

மழையில்லாமையைப் பற்றின FEF 

முள்ளவர்களாய்ப் ப௫க்குப் பயந்து 

சேரர்ந்தவராய் வானத்திலேயே கண் 

வைத்துக்கொண் டி.ருப்பார்கள். மனி 

தர் தவ௫களைப்போலே காய்கிழங்கு 

களைப் புசித்துக்கொண்டு மழையில் 

லாமை முதலானவைகளினாலே துகீ 

கப்பட்டவா்களாய்த் தங்களைத் தாங் 

களே கொலைசெய்து கொள்வார்கள். 

உல்லாச 

இரவியம் 

சுகமும் கலிகாலத்தார் 

[ ௮.ற்.றவர்களாய்த் (ம



மம்சம்] 

க்ஷ்ணித்தவராய் எப்போ தும் பஞ்சுத் 
தையும் பலவகைத் துன்பங்களையுமே 
பெத்றிருப்பார்கள், கலி வளர்ந்து 
வருகையில் எவர்களும் அக்கினி பூஜை 
தேவதா பூசை 199 பூசைகளையும் 
பிண்டோதக தானருபமான பிருது 
பூஜையையுஞ் செய்யாதவராகி முழு 
கரமலே யுண்டு காலங்கழிப்பார்கள். 
ஸ்தீரிகளும் வெகு ஆசையுவ் குறுெ 
வுடம்பு முள்ளவராய்ப் பேருண்டி 
யுண்டுசொண்டு, வெகு பிள்ளைகளைப் 
பெற்றுச் செல்வ மில்லாதவர்களாய் 
QS அவார்கள். இரண்டு 
கைகளினாலேயும் தலையைச் சொறிந்து 

கொண்டு பர்த்தா மாமனார் முதலானா 
ருடைய கட்டளையை மிகுந்த அதுைரத் 
தோடு திரஸ்காரஞ்செய்து வருவார் 

கள். இன்னும் பெண்பிள்ளைகள் எப் 

படி யாவார்களெனறால் தேகசுத்தி 
யில்லாமல் தங்களைப் போஷிப்பதி 
லேயே மனமூன்றி ஈனமான எண் 
ணங்கொண்டு கடினமாயும் பொய் 

யாயும் பேசுபவர்களா யிருப்பார்கள். 

குலஸ்தீரீகள் தாங்கள் தீயொமுக்க 

மூடையவராதலால் அப்படிப்பட்டவ 

ரிடத்திலே சிகேகித்தவர்களாய்த் தன் 

கள் புருஒருக்குப் பலவகைப்பட்ட 

தீங்கையுஞ் செய்து வருவார்கள். 

பிரமசாரிகள் விரதானுஷ்டான மில்லா 

மலே வேதாத்தியயனஞ் செய்வார் 
கள். இருகஸ்தரோ சிறிதேனும் ஓமஞ் 

செய்யா திருப்பது மன்றித் தக்க 

பொருள்களையுங் கொடார்கள். வான 

மேலும் 

ப்பிரஸ்தரும் ஊரி லுள்ளவைகளைப் 

புத்து வருவார்கள், சந்நியாசிகள் 

புத்திர மித்தரா தகளிடத்து ௮னபுடை 

யவர்களா யிருப்பார்கள், அரசரெல் 
லாம் ஜனங்களைப் பரிபாலனஞ் செப் 

வதை முக்கியமா யெண்ணாமல் அந்த | 

வரி இந்தவரி என்று சாக்கிட்டுக் கூடி.க 

கலிதருமம் 

| 
| 

| 
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வார்கள், எவனெவன் யானை குதிரை 
மூதலான சேனைகளை மிகவைத்திருப் 
uG@, அவனவனே அரசனாவான். 
அப்படிப்பட்ட பலசூனியனா யிருப்ப 
வன் சேவகனாவான். வை௫யர் பயி 

ரிடுதல் வாணிகஞ் செய்தல் முதலான் 
தங்கள் தொழிலைவிட்டுச் சூத்திரர் 

தொழிலாகிய பல தொழில்களைச் 

செய்அ பிழைப்பார்கள். சூத்தரரோ 

சக்நியாக் குறிகளைத் தரித்தவராய்ப் 

பிக்ஷை வாங்கி யுண்டுகொண்டு 29s 

கர் தங்களைப் பூ௫க்கும்படி. செய்து 

கொண்டு பாஷாண்ட விருத்திகளா 

யிருப்பார்கள். ஜனங்கள் பஞ்சத்தின 
அம் வரி யிறுப்புதினுலும் தன்பமுற்ற 

வாகளாய்க் கோதும்பை யவம் என் 

இற தானியம் விளையப்பெற்ற நீச 
தேசங்களுக்குப் போய்விடுவார்கள். 
இப்படியாக வாணாச்சிரம தருமங்கள் 
கெட்டு வேதமார்க்கமே ஒளித்துப் 

போகப் பாஷண்டமதங்களைக் கைக் 

கொண்டு ஜனங்கள் ஈடப்பதினாலே 

அதர்மம் விருத்தியாவதுபற்றி ஆயுள். 
அற்பமாய்விடும். அரசர்களுடைய 

கூற்றத்தினுல் மனிதர் சாஸ்இரங்களு 

க்கு விரோதமாய் விணான தவங்களைச் 

செய்து வருவதினாலே பாலியத்தி 
லேயே மரணமுண்டாகும். பெண் 

பிள்ளைகள் ஆறேழு வயதுக்குள்ளா 
கப் பிள்ளைப்பெறுவார்கள். ஆண்பிள் 

ளைகளோ ஒன்பது பத்து வயதுக்குள் 

ளே பிள்ளையுண்டாக்குக் திறமுடைய. 

பன்னிரண்டு வயஇ 

னுள்ளே ஈரைமுதலியவை உண்டர். 

கும், ஒருவனும் இந்தக் கலி முதிர்ச்சி 

யில் இருபது வருஷங்களுக்குமேல் 

பிழைத்திருப்ப தில்லை, கலிகாலத்தில் 

ஜனங்கள் அற்பஞான முள்ள்வர்க 

வராவார்கள். 

னாய் விண் தவவேடங்களைப் பூண்டு 

ளுடைய பொருள்களைப் பறித்து வரு 1 கெட்ட நினைப்புடையவர்கள்£ பிருப்ப்
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ராதலால் கொஞ்சகாளிலேயே ௧௫த் 

துப்போவார்கள்."”' 

ஓ மயித்திரேயரே! தருமம் எவ்வள 

வெவ்வளவு இழிக்து வருகின்ததோ 

அவ்வளவவ்வளவும் கலி விருத்தியாயி 

ற்றென்று புத்திசாலிகள் அறிந்து 
கொள்ள வேண்டும். மேலும் எப் 

போது பாஷண்டர் விருத்தியாகிருர் 

களோ, எப்போது வேதமார்க்கத்தை 

யனுசரித்த சற்புருஷருக்குத் தங்கு 
நேரிடுகன்றதோ, எப்போது தரும 

வான்களுடைய எத்தனவ் கெட்டுப் 

போகின்றதோ, அப்போது கலி முதிர் 

ந்து நிற்கிறதென் றறிந்தகொள்ள 

வேண்டும். அன்றியும் எப்போது யக் 

| | 
| 
| 

லஷோத்தமனை யக்கியங்களாலே ஜனக் ; 

கள் ஆராஇிப்பதில்லையோ, எப்போது 

வேதஞ் சொல்லுங் காரியங்களிலே 

பிரீ திபில்லாமற் பாஷண்ட வாக்கிய 

களிழ் பிரீதியுண்டாகின்றதோ, அப் 

போது கலி மகாபலம்பொருநக்கி யிருக் 

இருனென் நறியவேண்டும். ஏனென் 

முல் கலியில் ஜனங்கள் பாஷண்ட 

ராலே கெடுக்கப்பட்டவாரகளாய்சீ 

சர்வ சிருஷ்டி.கர்த்தாவாயும் சர்வே௬ 

வரனாயு மிருக்கிற ஸ்ரீ விஷ்ணுவை 
ஆராதிக்கமாட்டார்கள். இன்னமும் 

பாஷண்ட புத்தி யுள்ளவர்களாய் 

$ேதவதைகள் ஏதுக்கு 3 வேதங்கள் 

ஏ.துக்கு ? பிராமணராலென்ன? தண் 
ணீர் விட்டுக் கழுவுவதின௮ை லென்ன 
சத்தி? என்று பிதற்றித் திரிவார்கள். 

இப்படிப்பட்ட அதாமங்களினாலே 

மேகம் அற்பமான மழையையே பெய் 
யும், பயிரும் அற்பமாகவே பலிக்கும், 
வஸ்துக்கள் ௮ழ்ப சாரங்களாகவே 
இருக்கும். வஸ்திரங்கள் சணழ் 
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' தகப்பன் யார்? இயங்களுக்கு ஈசுவரனான ஸ்ரீ புரு 

ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணம் 

கோணிகள்போ லிருக்கும். மரங்கள் 

வன்னி லற்பமாக 

விருக்கும். 

ஜா திபோலிருக்கும். 

யங்கள் அனுக்கள் போலவும், பால் — 

கெய் போலவும், சந்தனாதிப் பூச்செல் 

கோரைக்கிழங்கன் பூச்சைப் 

ஓ முனிவரே ! 

மரங்களைப்போ 

ஜாதிகளெல்லாம் சூத்திர 

மேலும் தானி 

லாக் 

போலவு மாய்விடும். 

கலியில் ஜனங்களுக்கு மரமனார் மாமி 

யார் ஆசாரியர் மைத்துனர் பெண் 

டாட்டிகள் வேண்டுமான தொகை 

அன்றி 
யும் மாதா பிதாக்களிடத்தி லன்பில்லா 

யுள்ளவராக இருப்பார்கள். 

மல் மாமியார் மாமனார்களையே பிர 

தானமா யனுசரித்து, தாய் யார் 2? 

எவனுக்கெவன் ? 

அவனவன் தன்தன் கருமத்தை யல் 

லவோ அனுசரித் இருக்கின்றான் ”” 

என்று பேசி வருவார்கள். இக்கலி 

காலத்திலே நரர் அற்பபுத்தி யடைய 

வர்களாய், வாக்கு மனம் காயம் இம் 

மூன்றுஞ் சுத்தமில்லாமல், Barb 

தோறும் பாவத்தையே செய்து வரு 

வார்கள், 

கும், 
வெட்க மில்லாதவர்களுக்கும் எந்தத் 

சத்திய மில்லாதவர்களுக் 

சவு௪ மில்லாதவர்களுக்கும், 

துக்கங்க ளுண்டாகுமோ, Lena 

யெல்லாம் கலிகாலத்தி லுண்டாகும். 

இப்படியாகக் கலிபலத்தினாலே லோ 

கம் வேதாத்தியயன யாக பிதுபூஜா 

தேவபூஜாதஇிக ளில்லா திருக்குமளவில் 
தருமம் எங்கேயோ ஒளித்துக்கொண் 
டிருக்கும், இப்படிப்பட்ட கலியுகத் 
இலே எவனாூலும் ஒருவன்௮ற்பமான 
தரும யத்தினஞ்செய்தா,ம் கஇருதயுகத் 
திற் பெருந்தவஞ்செய்து எவ்வளவு 
புண்ணிய மடைவானோே அவ்வளவு 
புண்ணியத்தை அடைவான், 

ழதலாமத்தியாயம் முற்றிற்று, 

க gh தி்



இரண்டாம் அத்தியாயம் 

கலியின்குணம் 
— eae 

மயித்திசேயரே | மகா புத்திமானை 

வியாசரும் இர்தக் கலி விஷயத்தில் 

ஒரு (AGC Fag oF சொல்லியிருக்கிறார, 

அதை நான் சொல்லுகிறேன் கேளும். 

சகல அனுஷ்டானங்களுஞ் செய்து 
வி.ற்றிருந்த என் கூமாரனிடத்துக்கு ' 

அம்முநிவர் பணிவோடு சென்றருர்கள். 

வந்தனஞ்செய்து கின்ற அவர்களுக்கு 

வியாசர் ஆசனங்கொடுத்து, **ஏதுக் 

காக வந்தீர்கள்?” என்று விவை, 

அந்த ரிஷிகள் சுவாமி வேதவியா 

சரே| நாங்கள் ஒரு சந்தேகந் தேர்த் 

கொஞ்சஞ் செய்யப்பட்டாலும் மகா | துக்கொள்ள வந்தோம்) அதிருக்கட் 

பலனைக் கொடுக்கும் 3 எவர் இப்படிப் டும், தேவரீர் கலி சா என்றும் சூத் 

  

ஒரு காலத்தில் ரிஷிகளுக்குள்ளே 

ஒரு புண்ணியவாத முண்டாயிற்று. 

அதாவது :எஏந்தக்காலத்திலே தருமங் 

பட்ட தருமத்தை எளிதிற் செய்தற் | தின் சாது எனறும், . பெண்கள் 

குரியர்?” என்பதுதான். இந்த விஷ | சாதுக்கள் என்றும் அவர்களெல் 

யத்திற் சந்தேகமற வுண்மை தெரிச் | லாம் புண்ணியவான்௧ ஸளெனறும், 

துக்கொள்ளும் பொருட்டு அந்த முனி அடிக்கடி. அருளிச்செய்திரே, ௮ந்த 

புங்கவரெல்லாம் வேதவியாச மகா அபிப்பிராயத்தை முந்திக் கேட்க 

முனிவர் சர்நிதிக்குச் சென்றார்கள். | விரும்புகிறோம். ௮து மறைக்கவேண் 

சென்றவர்கள் மகாநுபாவராயும் என் | டியதல்லாத பக்ஷத்திலே அருளிச் 

குமாரராயு மிருக்கற அந்த வேதவியா ) செய்யவேண்டும். பின்பு எண்ணி 

சரைக் கங்கா இர்த்தத்தலே பாதி | வந்த காரியத்தைக் கேட்டுச்கொள்ளு 

நீராடிக்கொண் டி.ருக்கையிற் கண் | றோம்” என்ன சொன்னார்கள். அது 

டார்கள். கண்டு ௮ம்முநிகள் அவர் | கேட்டு வியாசர் சிரித்துச் சொன்ன 

ரீராட்டமாகி வருவதை எதிர்பார்த் | தாவது :-- 

துக்கொண்டு, அ௮ர்கஇக்கரையில் மரங் 

களின் முட்காரந்திருந்தார்கள். ௮ப் ஓ ரிஷிகளே | சாது சாத என்று 

போது கங்காதீர்த்தத்தில் முழுக | எதனாலே சொன்னேனோ அதைக் 

யிருந்த என் குமாரா எழுந்து, சூத் | கேளுங்கள். இருதயுகத்திலே எந்தப் 

இரன் சாது, கலிசாது'” என்று அவர் | புண்ணியம் பத்து வருஷங்களினாலே 

களுக்குக் கேட்கும்படி. சொல்லி, | இத்திக்குமோ அது திரேதாயுகத்திலே 

மீண்டும் ரீரில் ௮மிழ்ந்து எழுந்திருந்து ஒரு வருஷத்தனற் சித்திக்கும், துவா 

சாது சாது, சூத்தினே | நீ மகா பரயுகத்தலே அதுவே ஒரு மாதத்தி 

னாற் இடைக்கும்) கலியுகத்தலேயோ 

ஒருகாளிலே கடைக்கும்), இப்படித் 

தவத்இிற்காளுலும்,  பிரமசரியத்திற் 
கள் மிகவும் பூண்ணியவதிகள், ௮வர் । கானாலும்) ஜபமுதலியவைகளுக்கானா . 

களைக்காட்டிலும் புண்ணியமுடைய லும், பயனை மனிதன் கலியுகத்திலே 

வர் யாரிருக்கறார்?” என்று சொன் மற்ற மூன்று யுகங்களிற் பெறுவதிலு 
ஞர். பின்பு £ராட்டமாக ஆசமனாதி | மிகவெளிதாப்ப் பெ௮வானாகையாலே 

புண்ணியவானா யிருக்இிருய்”” என்று 

சொல்லினார். மதுபடியு மூழ்கியெழு 

bg அம்மகாமுநிவர் (பெண்பிள்ளை
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கலி சாது என்று சொன்னேன். 

இன்னுங் கேளுங்கள், இிருதயுகத்தி 

லே யோகநிஷ்டையிலிருந்து தியா 

னஞ் செய்வதனாலும், திரேதாயுகத்தி 

லே யாகஞ் செய்வதனாலும் துவாபர 

யுகத்திலே ௮ர்ச்சிப்பதனாலும், எந்தப் 

பயனுண்டோ அது கலியில் ஸ்ரீகேசவ 

னுடைய தஇிருகாமசங்கீர்த்தனஞ் செய் 

வதனாலே இிடைக்கும். ஓ தரும 

மறிந்தவரகளே | மனிதன் இந்தக் கலி 

யுகத்திலே ௮ற்பமான வருத்தத்தினா 

லேயே தரும மிகுதியை யடைவனாத 

லால் கலியை நான் கொண்டாடு 

இலேன். இனிச் சூத்திரன் சாது 

என்று சொன்னதின் விவரஞ் சொல் 

அதிறேன். பிராமணாதிகள் விரதா 

னுஷ்டானச் தப்பாமலிருச் தகொண்டு 

முதலில் வேதங்களை யோ.தவேண்டும். 

பின்பு தருமவழியாற் சம்பாதித்த இர 

வியங்களைக் கொண்டு விதிப்படி. 

யாகங்களைச் செய்யவேண்டும். பிராம 

ணாதிகளுக்குப் பகவானைப் பற்றின 

வார்த்தைகளைத் தவிர விண்வார்த்தை 

சொல்வதும், எம்பெருமானுக்குச் 

சமாப்பியாத அன்னாதிகளைப் புசிப்ப 

அம்) டம்பத்துக்கும் லாபத்துக்கும் 

யாகாதிகளைச் செய்வதும் பாதக மாகு 

மாதலால் ௮வர்கள் எப்போதும் 

மனோவாக்குக் காயங்களைக் கட்டுப் 

பண்ணிக்கொண் டிருக்கவேண்டும். 

அன்றியும் ௮ந்த இருபிறப்பாளருக்கு 

எதையும் விதிப்படி. செய்யாவிடிற் 

கூற்றமாம். போஜனாதிகளும் இஷ்டப் 

படி. செய்யவொண்ணாமல் விதிப்படி. 

செய்யவேண்டியவைகளா யிருக்கின் 

றன. இவ்வா௮ அவர்களுக்குச் சகல 

காரியங்களிலும் பரா தினமா யிருப்பத 

னாலே அவர்கள் மிகவும் வருந்தித் 

தாங்களடைய வேண்டிய லோக் 

களை ஜயிக்கவேண்டும், சூத்திரனோே 

வேதாத்தயயனம் அக்னி யகூய 

ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராண்ம் 

| 

[ஆரு 

முதலானவைகளில்லா மல் பாகயக்இ 

யாதிகாரமுள்ளவனாய் முக்திய பிராம 

ணாதிகளுக்குச் சசரூஷை செய்வத 

னாலேயே அப்படிப்பட்ட வு.த்தமலோ 

கங்களை அடைவான். ஆதலால் ௮வ 

னைக்காட்டிலும் புண்ணியவான் யா 

ருண்டு 2 ஓ முனிபுங்கவர்களே | சூத் 

இரனுக்கு. இன்ன தினனத்தக்கது 

இன்னது இன்னத் தகாததென்றும், 
இ௫ குடிக்கத்தக்கது இ குடிக்கத் 
தகாததென்றும் நியம மில்லாமையா 

லே சூத்திரன் சாது என்று சொன் 

னேன். பெண்கள் சாதுக்கள் என்று 

சொன்ன காரணஞ்் சொல்லுகிறேன். 

புருஷர் தங்களுக்குரிய தருமத்தினாற் 
பொருள் சம்பாதிக்கவேண்டும். சம் 

பாதித்த பொருளைச் சற்பாத்திரத்திற் 

செலவு செய்யவேண்டும். பல சத்கரு 

மங்களுஞ் செய்யவேண்டும். இப்படி. 

யாகப் பொருளீட்டுவதிலும் அதைக் 

காப்பதிலும் எவ்வளவு பிரயாச மிருக் 

இறது பாருங்கள். இதை ஈல்வழியிற் 

செலவழிப்பதிலோ இரட்டித்த வருத்த 

மிருப்பது ஈன்ருய்த் தெரிச்திருக்கிற து. 

இவ்விதங்களான பலவகைக் கிலேசங் 

களினாலே ஆடவர் பிரஜாபத்திய முத 

லான லோகங்களை வெல்லுகிறார்கள். 

பெண்டுகளோ மனோவாக்குக் காயங் 

களினாலே தம் பாத்தாக்களுக்கு ௮நு 

கூலரா யிருர்துகொண்டு சிசுரூஷை 

செய்து வருவார்களாகில் அந்தப் புரு 

ஷர் ௮டையும் லோகங்களையே ௮டை 

வார்கள், இவ்விதமாய் ௮இ௧ வருத்த 

மில்லாமலே தங்கள் கணவர் வருச 

பெறு 

மூன்ருந்தரம் 
ஸ்திரீகள் சாதுக்கள் என்றேன். ஓ 
பிராமண சிரேஷ்டார்களே | நீங்கள் 

கேட்டபடி. நான் சொன்ன கர்ர்ணவ் 

களை யுரைதீ?தன், இனி நீங்கள் வந்த 

சொல்ல வேண்டும் 

திப் பெறு முலகங்களைப் 

வார்க ளாகையால், 

காரியத்தைச்



மம்சம்] 

அதற்கும் விவரமாய் உத்தரஞ் சொல் 

அவேன்”' என்னு வியாசர் கூறிய 
பின்பு ௮ந்த ரிஷிகள், ஓ முனிராஜரே ! 

நாங்கள் கேட்கவந்த காரியம் தேவரீர் 

அருளிச்செய்த அர்த்தங்களி லடங் 
இப்போயிற்று, இனி அடியேங்க 

ஞக்கூக் கேட்கவேண்டு மர்த்தம் 

வேறில்லை'' என்று சொன்னார்கள். 

பின்பு அந்தக் இருஷ்ணதுவைபா 

யநர் சரித்து ஆச்சரியத்தின் கண் 

மலர்ந்து நிற்கிற அம்முனிவரை 

கோக்கி நான் இவ்விய ஞானத்தி 

னாலே உங்கள் காரியத்தை யறிந்து 

அதைக் சூறித்துத்தான் *கலி சா], 
(சூத்திரன்சாது”, ஸ்திரீ சாது”, என்று 

சொன்னேன்? அற்பமான முயற்சி 

யால் கலியில் தருமம் பலிக்கின்றஅ) 

தயை சாந்தி முதலான ஆத்தும குணங் 

களாகிற தண்ணீர்களினுலே அவர் 

கள் சகல பாபங்களாடிய மலங்களைக் 

சூத்திரர் 
பிராமணாதஇிகளுக்குச் சரூஷை செய் 

வதினாலேயே பேறு பெறுகிறார்கள், 

பெண்டிர்களும் பதி இசுளரூஷை 

செய்து ஆயாசமில்லாமலே நற்கதி 

யடைஇருர்கள்) ஆதலால் இம்மூவ 

கழுவிக்கொள்ளுவார்கள் ; 

நைமிதீதிக பிரளமம் 
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ரும் புண்ணியசாலிக ளென்பது என் 

னபிப்பிராயம்) இருதயுகாதி காலங் 

களிலேயும் அந்தணர் முதலியோர்க் 

சூம் தருமம் சம்பாஇிப்பதிலே மிகுந்த 

ஆயாச மிருக்கின்றது; இதைப்பற்றி 

நான் சொன்ன விவரத்தினாலே உங்கள் 

சந்தேகம் தீர்ந்துவிட்டதன்றோ ? நீம் 

கள் வினாவுதற்கு முன்பே சொல்ல 

வேண்டுவதைச் சொல்லிவிட்டேன், 

நான் இனி உங்களுக்குச் செய்ய 

வேண்டுவதென்ன ?” என்ற வியாசர் 

சொன்னதைக் கேட்டு, அந்த முனீ௯ 

வரர்கள் சந்தேக மற்றவர்களாய்ச் 

சந்தோஷத்தோடு அவரைத் திருவடி. 

தொழுது மிகவும் புகழ்க்து தங்களிடம் 

போய்ச் சேர்ந்தார்கள். 

மயித்தரேயரே | இந்த ரகசியத்தை 

உமக்கும் சான் சொன்னேன். மிக 

வு் துஷ்டனான கலிக்கு இந்த மகர 

குூணமொன் தநிருக்கின்றது பாரும். 

நீர் முதலில் லோக ஸம்ஹாரத்தைக் 

சூறித்து என்னைக் கேட்டீரன்றோ 3 

பிரா௫ருதமென்றும் அவரந்தரமென் 

௮ம் பிரிக்திருக்கின்ற அந்தப் பிரளய 

இரமத்தையும் உமக்கு நான் சொல்லு 

இறேன். 

இரண்டாமத்தியாயம் முற்றிற்று. 

ia 

மூன்றாம் அத்தியாயம் 

நைமித்திக பிரளயம் 
௦02௦-௭ 

சர்வ பூதங்களுக்கும் பிரளயம் 

மூன்றுவிதமுண்டு, அவையரவன?--- 

கைமித்திகம், பிராஇுருதிகம், ஆத்தியர் 

இகம் என்பவையரம். கல்ப்பத்தின் 

முடிவில் பிரமதேவனா ௮ண்டாகும் 

பிரளயம் கைமித்திகம் என்னப்படும், 

பரார்த்தப் பிரமாணமான விரிஞ்ச 

| 
: 

னுடைய ஆயுசின் முடிவில் வரும் 

பிரளயம் பிராகிருத மென்னப்படும், 

மோக்ஷமே ஆத்தியந்திக மென்னப் 

படும்; எனறிப்படி சொன்னபோது 

மயித்திரேயா்; சுவாமி! 

பிரளயத்தை அறிந்துகொள்ளும் பொ 

ருட்டுப் 

பிராகிருத 

பரார்த்தத்தை . யிரட்டிக்க
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வேண்டுமே, அந்தப் பரார்த்தமென் 

இற கணக்கை அடியேனுக்குத் தெரி 

விக்கவேண்டும்'” என்ன, மகரிஷி ௮௬ 

ளிச்செய்கிமு :-- 

கேளீர் பிராமணரே | 

முதல் ஒன்றுக்கொன்று பதின்மடவ் 

கதிகமாய் மேலே மேலே ஸ்தானங்க 

ளுண்டன்றோ. அவைகளில் பதினெட் 

டாமிடம் பரார்த்தமென்ற௮ு சொல்லப் 

எகஸ்தான 

படுகின்றது. அந்தப் பரார்த்த மிரட் 

டி.தீத காலத்தில் பிராகிருத பிரளய 

முண்டாம். அப்போது வியக்தமெல் 

லாம் தன் காரணமான அவியக்தத்தில் 

லயப்படும். மனிதருடைய நிமிஷ 

மென்பது யாதுண்டே, ௮து ஒரு 

மாத்திரையின் அளவுள்ளதாகையால் 

மாத்திரையென்று சொல்லப்படும். 

அந்த மாத்திரைகள் பதினைந்து சேர்ந் 

தது காஷ்டையாம். முப்பது காஷ்டை 

கள் ஒரு கலையாம், பதினைக்து கலை 

ஒரு நாழிகையரம், 

னது பன்னிரண்டரைப் பல நிறை 

யுள்ள தண்ணீரால் ஸூறிக்கப்படும். 

அல்லது மகததேசத்தி னொருபடி. கீரள 

வாம். அதை அறியும்வகை கேளும். 

இருபது குன்றிமணி பெடையுள்ள 

பொன்னினாலே காலங்குல அளவாகச் 

செய்த ஊூகளைக்கொண்டு துவாரம் 

இடப்பட்ட மகத தேசத்துப் படியள 

வான வொரு பாத்திரத்தைத் தண்ணீ 

ரில் மூழ்த்த, அப்பாத்திரம் எவ்வளவு 

காலத்தினலே தண்ணீரால் நிழறையு 

மோ ௮வ்வளவு காலம் ஒரு நாழிகை 

யென் றெண்ணப்படும். அல்லது ௮ப் 

பாத்திரத்தில் விட்ட தண்ணீர் அந்தத் 

அவாரத்தினால் வெளிப்படுங் காலம் 

நாழிகையாம். இரண்டு நாழிகை ஒரு 

முகூர்த்தமாம். முப்பது முகூர்த்தம் 

ஒரு நாளாம். முப்பது நாள் ஒரு 

பன்னிரண்டு மாதம் ஒரு 

SGT Soo sur 

மாதமாம்; 

| 

| 
| 
| 

nt 
I 

LI
OR
 I
O
 

I 
I
T
N
 
E
e
 

I 
G
t
 

இவ்வருஷம் தேவர்க 
௮ப்படிப் 

பட்ட . இராப்பகல் முந்நூற்றருபது 

சேர தேவமானத்தினால் ஒரு வருஷ 

மாம், ௮ந்த வருஷம் பன்னீராயிரஞ் 

சேர்ந்தால் ஒரு சதுர்யுகமாகும். ௮ 

தீச் சதுர்யுகம் ஆயிரமானால் சதூாமுக 

னுக்கு ஒரு தினமாம், அதற்குத்தான் 

கல்ப்பமென்று பெயர். ௮தின் கடை, 

சியில் வருவதுதான் பிரம சம்பந்த 
மயித் 

வருஷமாம். 

ளுக்கு ஐரிராப்பகலாம். 

மான கைமித்திக பிரளயமாம். 

திரேயரே! ௮இ உக்கிரமான அந்தப் 

பிரளயத்தின் சொளுபத்தை முந்திச் 

சொல்லுகிறேன் கேளும், பிறகு 

நைமித்திகப் பிரளயத்தைச் சொல் 

வேன், 

ஆயிரஞ் சதுரயுகத்தின் முடிவில் 

கருப்பு முதலிய காரணங்களாலே 

பூலோகம் பெரும்பாலும் க்ஷணித் 

திருக்கையில் மிகவுங் கொடுமையாய் 

நூற்றாுண்டளவு மழையில்லாம லிருக் 

சூம். அதனாலே அற்பமான சத்தி 

யுள்ள ஜந்துக்களெல்லாம் மடிந்து 

போம். பின்பு ஸ்ரீ விஷ்ணு பகவான் 

சங்காரத்துக்காக உருத்திரரூபக் தரித் 

தவராய்ச் சகல பிராணிகளையுந் தம் 

மில் லயிக்கும்படி. செய்யத் திருவுள் 

எம்பற்றிச் சூரியனுடைய ஏழுகிர 

ணங்களி லிருக்துகொண்டு சகல ஜலங் 

களையும் பானஞ் செய்தருளுவர். இப் 

படியாகப் பிராணிகளிலும் பூமியிலு 

முள்ள நீரையெல்லா முறிஞ்சப் பூமி 

முழுதையும் வாட்டிப்போடுவர். இவ் 

வா சமுத்திரம் ஈதி அருவி முதலான 

தண்ணீரை யெல்லா முண்டதனாலே 

அந்தச் சூரியகரணங்க Corap மிகப் 

பெருத்து ஏழு சூரியர்களாகிக் இழு 

மேலுஞ் சொலித்துப் பாதாளங்க 

ஞள்பட மூன்றுலோகங்களையும் எரி 

தீதுவிடும். இவ்வேழு சூரியர்களா.ல
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மெரிக்கப்படவே இந்நிலமானது மலை 
கடல் முதலிய வெவ்விடத்திலும் பசை 
யென்பது சுத்தமாயில்லாமல் மரஞ் 
செடி. புல் பூண்டு முதலாக எரிந்து 
போய் ஆமையோடுபோ லாய்விடும். 
பின்பு பகவான் ஆதஇிசேஷனுடைய 
௭௬வாசத்தினின்று மூண்டான காலாக் 
இனி ருத்தினாகிப் பாதாளங்களையெல் 
லாம் தூத்துக்கொண்டு பூமிக்கும் 

வந்து அதையுவ் கொளுத்தவிடும். இப் 
படி. யாக அந்தப் பிரளய காலாக்கினி 
ஜ்வாலா சக்கிரத்தோடு கூடியதாய் 

புவாலோக சுவர்லோகங்களையும் 
கொளுத்திக்கொண்டு அங்கேயே சுற் 

றிக்கொண்டிருக்கும், அப்போது 
ஜ்வாலைகளாற் சூழப்பட்ட இம் 

மூன்று லோகங்களும் சராசரங்க 

ளெல்லா ந௫த்ததரய் வறுக்கிற சட்டி 

போல் விளங்கும். 

பின்பு அதிகாரி புருஷர்களாய்ப் 

புவர்லோக ௬வர்லோகங்களி லிருக் 

கிற மனுவாதிகள் மகா தாபமுற்றவரா் 

களாக மகர்லோகஞ் சேருவார்கள். 

பின்பு அங்கும் பெருந்தாபமுற்று அவ் 

வுலகத்தாரோடுகூட. அதற்கு மேலான 

ஜனலோகத்தை யடைவார்கள், அவர் 
களுக்குள்ளே யார் பரப்பிரமத்தை 
யடைய நின்றவர்களோ அப்படிப் 
பட்டவர்கள் மேலுங்கீழும் பத்துத் 
தாரஞ் சுற்றிச் சுற்றித் தபோலோக 
சத்தியலோகங்களிற் சென்று கடைசி 

யில் பரப்பிரமத்தை யடைவார்கள். 
பூமி முதலான மூன்று லோகத்தி 
லுள்ள மற்றவர்களெல்லாம் ஆத்து 
மாவில் லயப்படுவார்கள். இப்படி. 

யாக ருத்திரரூபியாயிருக்கிற ஸ்ரீ ஜார் 
EITM சகலத்தையுந் தடுத்துத் தன் 

்- ௬வாசத்தினின்ன௮ு மகேக மேகங்களை 
யுண்டாக்கனான். அதனாலே யானைக் 

கூட்டம் போலே மகா பயங்கரங்க 

ளான மின்னலோடும் இடியோடுவ் 

நைமித்திக பிரளயம் 

| சில கருகெய்தற் பூப்போலவும், 
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கூடிப் பிரளயகால மேகங்கள் தலைப் 
படுகின்றன. அவற்றின் நிறங்கள் 

wa 
ஆம்பல் போலவும், ௫ல கருஞ் சவப் 
பாயும், சில பொன்னிறமாயும் இல 
கழுதை நிறமாயும், சில அரக்கு நிற 
மாயும், சல வைடூரியத்திற்கு ஒப்பா 
யும், சில இக்திரநீலத்திற்கு ஒப்பாயும், 

மற்றுஞ் சல சங்கு முல்லைகளுக்குச் 

சமானங்களாயும், பிறவுஞ் சில மை 
க்கு நிகராயும், இன்னுஞ் சல தம்பலப் 

பூச்சிகள் போலவும், வேறு இல 

நெருப்புப் போலவும், மற்றுஞ் சில 

மனச்சிலைபோலவும், சில கூந்தற்பனை 
போலவும், சில சாஷமென்இற பக்ஷி 

யின் கழுககப்விபரண்டிம் விளங்கும். 

அந்தப் பெரிய மேகங்களின் உருவம் 

சில பெரிய பட்டணங்களை யொத் 

அம், சில மலைகளை யொத்தும், வேறு 

சில வஞ்சனைவி ட்டுக்குச் சமான 

மாயும், * மத் அமுன்ளவை தரைக்கு நிக 
ராயு மிருக்கும். இப்படியாக வுண் 

டான அந்த மகா மேகங்கள் பயங் 
கரமாய்க் கர்சீசித்துக்கொண்டு வான 
முழுது மழஹையநின்று பெருக்தாரை 
களைப் பொழிந்து, முன்னுரைத்தபடி. 

மூவுலகங்குளிலும் 'பற்றிகின்ற அப் 
பெருக்தீயை அவிக்கன்நன. அவை 
தீ பவிக்தமின்பும் இசாப்பக லோயா 
மல் வருஷித்து அப்பெருக்தாரைகளி 
னாலே பூமி முழுவதையும் ஜலமயமாக் 
கிப் பின்பு புவாலோகத்தையும் அத 

ற்கு மேலுலகத்தையும் அப்படியே 

ஜலமயமாக்கும். இவ்வாறு அந்த 
மேகங்கள் ஸ்தாவர ஜங்கமங்கள் யாவு 
LHD அந்தகாரஞ் சூழ்ர்த வுலகத் 
இலே நூற்ருண்டளவுக்குமேலு மழை 
பெய்து Apa. ஓ முனிவரே! நித்திய 
னாயும் பரமாத்துமாவாயு மிருக்கற 
ஸ்ரீ வாசுதேவ GIDL மஇமையி 

னாலே கல்பகாலத்தின் முடிவில் இப் 
படியெல்லா மாகன் றன. 

ழன்றமத்தியாயம் மற்றிற்று, 
A 
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சாலாம் அத்தியாயம் 

பிராகிருதபிரளயம் 

  

கேளீர் மயித்திரேயரே | அந்தத் 

தண்ணீர் சத்த ரிஷிகளுடைய ஸ்தா 

னத்தைக் கவர்ந்து நிற்பதனால் திரி 

லோககஸ்களும் ஏகார்ணவமாய் விடும். 

அப்போது ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவினுடைய 

 திருமுகத்தினின்றும் ஒருமூச்சுக் காற் 
௮ண்டா௫ி அந்த மேகங்களை யெல்லா 

நாசஞ் செய்துகொண்டு ஒரு நூறாண் 

டளவும் வீசிக்கொண்டிருக்கும். பிறகு 

சர்வபூதமயனாயும் நினைக்க வரியனாயும் 

அனாதியாயும் பிரபஞ்சத்துகீகு ஆதியா 

யும் மகாப்பிரபுவாயு மிருக்கற ஸ்ரீ ஹரி 

பகவான் அக்காற்றை யமுதுசெய்௮, 

பிரமரூபத்தோடு ௮ந்த ஏகார்ணவத் 

திலே சேலசயனத்தின்மீது ஜன 

லோகத்திலுள்ள சனகாதி யோதிக 

பிரம லோகத்தி லுள்ள 

மூமூக்ஷாக்களாலும் தியானிக்கப்பட் 

ளாலும் 

டவராய்த் தமது மாயா ஸ்வரூபமான : 

யோக நித்திரையைக் கைக்கொண்டு 

வாசுதேவனென்னுக் திருகாமமூள்ள | 

தம்மைச் கந்இத்திருப்பவராய்த் இருக் 

கண் வளர்ந்தருளுவர், ஸ்ரீ ஹரியான 

வர் பிரமரூபந் தரித்து அக்தக்காலத் | 

தில் பள்ளிகொள்வது நிமித்தமாயிருப் 

பதனாலே இவ்வாறு நடக்கும் பிரள 

யத்துக்குத்தான் கைமித்திக மென்று 

பெயா், சர்வாத்துமாவான அந்த ௮ச் 

சுதன் எப்பொழுது எழுந்திருப்பரோ 

அப்போது இவ்வுலகமும் அசையும். 

அவர் யோகநித்திரை கண்டருளுவ 

ராயின் உலகமும் கண்மூடிப்போம். 

ஆயிரஞ் சது£யுக 
பிரமதினம் யாதுண்டோ; அவ்வ 
ory காலமே ரரத்திரியாகும். இவ் 
விராத்திரியின் முடிவில் ஸ்ரீ விஷ்ணு 
விழித்துக் கொண்டு, பிரா ரூபத் 

பிரமாணமான 

தோடு மீண்டும் சிருஷ்டித் தருளுகிறா 

சென்பதை முன்னமே உமக்குச் 

சொல்லியிருக்கிறோ மன்றோ? இந்தக் 
கல்ப்பத்தின் முடி.விற் செய்யுஞ் சங் 

காரந்தான் ௮வாந்தர பிரளயமாம்,. 
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நைமித்திகப் பிரளயக்கிரமத்தை உமக் 

குச் சொன்னேமன்றோ ? இனி பிரா 

இருத பிரளயஞ் சொல்வோம் கேளும், 

முன்னுரைத்தபடி. அனாவிருஷ்டி. 
முதலானவைகளினாலே சமஸ்த லோ 

கங்களும் பாதாளங்களும் நாசமரகி 

| மஹதத்துவ முதல் விசேஷம் வரையிலு 

முள்ள விகாரமெல்லாம் நூக்கும்படி. 

| எம்பெருமானுடைய சங்கற்பத்தின 

| லே பிரளயம் சம்பவிக்க முதலில் நீர் 

நிலத்தின் குணமாகிய கந்தத்தைக் இர 

| இக்கிறது, கந்தம் கி கிக்கப்படவே, 

நிலமானது லயப்படத் தக்கதரஇக் 

| கந்ததன் மாத்திரை நடத்து நீராய் விடு 

| இன்றது. அந்த நீர் வளர்ந்து மகா 

। வேகமும் மகா கோலமு முள்ளதாஇி 

| கொண்டு 

அலைகளுள்ள பிரவாகத்தோடு லோகவங் 

ட களின் முடி.வுவரையில் ஓடி. நிற்கிறது. 

அந்தத் தண்ணீரின் குணமான ரசத் 

எல்லாவற்றையு நிரப்பிக் 

அத்தண்ணீர் 

ரசதனமாத்திரை அற்றுச் சோதியா 

கின்றது. இவ்விதமாய் நீர் அக்கினி 

தைச் சோதி கிரஇக்க, 

யாகி மகாதேஜச சூழ்ந்ததாய் எங்கு 

நிறைந்து வியாபிக்கிறது. இவ்வண் 

சூழ்ந்து நிற்கிற அவ்வனலின் குண 

மாகிய ரூபத்தைக் காற்று இரஇத்துக் 

கொள்ளுகிறது, ரூபதன்மாத்திரை 

ந௫த்தகனாுலே :௮னல் அற்று காற்று 

| 

| 

| 
; நாற்புறமும் ௬வாலாமயமாய்ச் 

மிகவும் வீசுன்ற.து. இதனாலே arm



பிராருத பிரளயம் 

கும் ஒளிய ற்௮ுக் காற்றே பேரிரைச்ச 

லோடு வானத்தைப் பற்றி வீக் 

கொண்டிருக்க, அதன் குணமாகிய 

பரிசத்தை வானம் கிரகித்துக் கொள் 
ளுகின்றது பின்பு வாயு நாசமாஇ 

ஆகாச மொன்றே ஆவரணமின்றி 

யிருக்கும். ரூப ரச கந்த ஸ்பரிசங்க 
ளற்றதாய்ச் சத்தமே இலக்கணமாக 

வுடையதாய் :' அவயவ மில்லாததாய் 

மிகவும் பெரிதா யிருக்கின்ற அந்த 
ஆகாசமானது யாவற்றையு நிரப்பிக் 

கொண்டு விளங்கும். இப்படிக்குச் 

சுற்றும் வட்டமாய் யாவுங்கொள்ளு 

மிடமாய் எல்லாவற்றையுஞ் சூழ்ந்து 

நிற்கின்ற அவ்வானத்தின் குணமா 

இய சத்தத்தைப் பூதாதி இரடக்கன் 

ற. பூதங்களும் இந்திரியங்களும் ஒரு 

மிக்க அந்தப் பூதாதியில் லயப்பட்டி. 

ருக்கும். அபிமான ரூபமான இந்தப் 

பூதாதியானது தமஸ்ஸைப் பிரதான 

மாகக் கொண்டதனாலே தாமச 

மென்ன சொல்லப்படும். இந்தப் 

பூதாதி யென்று சொல்லப்பட்ட 
அகங்காரத்தைப் புத்தயே suport 

மாகக்கொண்ட மகத்து இரடுக்கிறது, 

இவ்வண்டத்தினள் ளே பூமியும் மகத் 

தம் முதலெல்லையுங் கடையெல்லையுமா 

யிருப்பதுபோலே வெளியிலும் அவை 

மூதலெல்லையுஙக் கடை யெல்லையுமா 

யிருக்கின்றன, 

ஓ புத்தமானை மயித்திரேயரே | 

இப்படியே அ௮ண்டத்துக்குப் புறத்தி 
வள்ள பிருதிவி முதல் மஹ்த்தீறா 

சின்ற ஏழுபிரகருதிகளும் சங்கார 

இரமத்திலே முன்னுரைத்தபடி. தீந்த 

மூடைய காரணங்களிலே லயப்படு 

இன்றன. இந்தப் பிரபஞ்சத்தை மூடிக் 

கொண்டிருக்கிற அ௮ண்டரூபமான் 

பிருதிவியானது அதைச் சூழ்ந்த ௮ப் 

பிலும், ௮வ்வப்பு அதைச் சூழ்ந்த 
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தேஜூலும், அத்தேஜக அதை சூழ்நீ 

திரா நின்ற வாயுவிலும், அவ்வாயு தன் 

னைச் சூழ்க்த ஆகாசத்திலும், அவ்வா 

காசம் அகங்காரத்திலும் அவ்வகங் 

காரம் மஹத்திலும் லயமாகின்றன. 
| இவைகளோடு கூடின அந்த மஹதத் 

| துவத்தைப் பிரகிருதி கிரடுக்கின்ற.து. 

அதிகப்படாமலுங் கூறைபடாமலும் 
முக்குணங்கள் சமமாயிருப்பதுதான் 

பிரகிருதி யென்று சொல்லப்படும், 
அதுதான் லோகங்களுக்கு எதுவா 

கையால் பிரதானமும் காரணமுமா 

கின்றது. இவ்வண்ணம் இந்தப் பிர 

இருதி வியத்த ஸ்வரூபமாயும் அவியத்த 

ஸ்வரூபமாயு மிருக்கன்றது, ஆன 

தால் வியத்தம் அவியத்தத்தில் wes 

படுசன்றது. என்று மொருவகைப் 

பட்டவனாயும் சுபாவத்திற் சுத்தனாயும் 

அச்ஷரனாயும் நித்தியனாயும் சூக்ஷமரூ:9 
யாகையாலே பிரஒருதியையும் வியா 

பிக்கத்தக்கவனாயு மிருக்கிற புருஷனும் 

பிரகிருதி போல் பரமாத்துமாவினு 

டைய அம்சமா யிருக்கிறான். பரமாதீ 

துமாவோ நாமம் ஜாதி முதலான கற் 

பனைகளில்லாமல் எப்போதும் இருத் 

தலே ௬பாவமாகக் கொண்டவனாப் 

அறியவேண்டியவனாய்ச் சர்வேசுவர 
னாய் ஞான சொருபியாய் ஜீவாத்துமா 

வுக்கு மேற்பட்டவனா யிருக்கிறவன். 

அப்படி. யிருக்கப்பட்ட கீ விஷ்ணு 

தான் பரப்பிரமம், முக்கியமான இட, 

மாகையாலே பரந்தாமன். எல்லாமர் 

யிருப்பவனவனே, யோகடியானவன் 

அவனைச் சேர்ந்துதான் மறுபடியுக் 

இரும்புஇற தில்லை. வியத்தா Huss 

சொரூபமான பிரகிருதி யாதுண்டேர் 7 

அதுவும்) புருஷன் or oor சொல்ல்ப் 

பட்ட ஜீவனும், இவ்விரண்டும். அந்த் 

பரமாத்துமாவிலே் லயப்படுகின் றன; 

| அந்தப் பரமாத்துமாதான் எல்லாவற் 

(திற்கும் ஆதார்மான் பரமேசுவரன்,
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அவன் கர்ம காண்டமான வேதத்தி யும் தமக்குச் சரீரமாகக் கொண்டு 

லும் பிரமகாண்டமான வேதாந்தத்தி விளங்குவகனாலே ௮வனுடைய சொ 

லும் விஷ்ணு முதலிய காமங்களினாலே ரூபங்களேயாம். விகாரமில்லாத சொ 

துஇக்கப்பட்டிருக்கிறான். பிரவிர்த்தி ரூபமுடையவனும் வியாபகனுமான 

மார்க்கமென்றும், நிவர்த்தி மார்க்க | அக்த ஸ்ரீ ஹரியினிடத்திலே வியத்தா 

மென்றும் இருவகையான வைதிக ' வியத்த ஸ்வரூபமான பிரசானமும் 

கருமங்களினாலே சகல தேவதா ஸ்வ ; புருஷனும் ஒடுங்குகிறார்களன்றோ 2 

ரூபியான அதத . ஸ்ரீ விஷ்ணுவே | அவ்வண்ணம் ஒடுங்குமிடமான அந் 

இருக்கு யசார் சாமம் என்கிற பிர | தப் பரமாதீதுமாவுக்கு இரண்டு 

விர்த்தமார்க்கங்களினாலே யக்கியேசு | பராரத்தகால மென்று சொன்னது 

வரனாயும் யக்கிய புருஷனாயும் ஆராதிக் | ஒரு பசலாம். வியத்தமெல்லாம் பிர 

கப்படுகிறான். மேலும் நிவர்த்தி மார்க இருதியிலும் அந்தப் பிரகிருதி புருஷ 

கத்தலே ஞான சொருபியாயும் ஞான | னிடத்திலும் அந்தப் புருஷன் பர 

மயமான இருமேனி யுள்ளவஞையு | மாத்துமாவிலும் லயமா யிருக்க, 

முள்ள அந்த விஷ்ணுவே மோக்ஷங 

கொடுக்க வல்லவனாக ஞான யக்கி 

யத்தைக்கொண்டு யோடகளால் யஜிக் | 

.கப்படுகரறான். சூறில் நெடில் sor 

பெடை இவற்றாலே சொல்லப்படும் ; 

படியான அத்து யாதுண்டோ௮து | 

வும், வாக்குக்கு விஷயமாகாத இத் } 

ம் அந்த ஸ்ரீ விஷ்ணுவின் சொருபவ் | 

களேயாம். வியத்தமும் அவியத்தமும் 

புருஷனும் முத்தனும் யாவும் அந்த ஸ்ரீ 
ஹரிபகவானே,' ௪கல பிரபஞ்சத்தை வேன். 

நாலாமத்தியாயம் முற்றிற்று. 

அத் 
ஐர்தாம் அத்தியாயம் 

yang Be பிரளயம்; ஜனனா.இிதக்க 
நிரூபணம் 

அவ்வளவு காலம் இரவாம், ஓய 

பிராமணோத்தமசே | நித்தியனை ௮ . 

தப். பரமாத்துமாவுக்குப் பகலென் 

பது மிரவென்பது மில்லை. ஆனலும் 

திருஷ்டி. முதலான காரியங்களைக் 

கொண்டு உபசார வழக்காய் இராப் 

' பகல் சொல்லப்படுகின்றன. இப்படி. 

யாகப் பிராஇுருத பிரளயக் கரமத்தை 

உமக்குச் சொன்னேன். இனி ஆத்தி 

யந்திகப் பிரளயத்தைச் சொல்லு 

‘ 

  

ளும் மயித்திரேயரே! புத்திசாலி | கம், ௮து சரீரத்தைப் பற்றினதும் 

யானவன் ஆத்தியாத்துமிக முதலிய | மனதைப்பற்றினதும் என இருவகைப் 

தாபங்கள் மூன்றையு மறிந்து ஞான படும், தலைசோய், பீனசம், சரம்) 

ழம் வைராக்கியமும் உண்டாகப் சூலை, பகந்தராம், கூல்மம், ரத்தபேதி, 

பெற்று (மோக்ஷமென்கிற ஆத்இயந்திக ! சேர்பை, சுவாசம், வாந்இ) கண் 

ல்யத்தை ௮டைஇருன். ஆத்தியாத்து | ணோய், அதிசாரம், குஷ்டம், வாயு 

Me தாபமாவது தன்னாத். துமாவையுர் | ரோகம், இப்படிப்பட்ட அ௮ரேகங்கள் 

தேகத்தையும் பற்றி யுண்டாகுச் ௪ல் ' சரீரத்தைப் பற்றினவை, கர்மம், 

| 
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சூரோதம், பயம், துவேஷம், லோபம், 
மோகம், துக்கம், சோகம், அசூயை, 
பொருமை, அவமானம், பகைபாராட் 
டல் முதலாக மானமும் பலவகையார 

யிருக்கும். ஆஇபைவுதிகமாவத ஜந்துக் 

களைப்பற்றி யுண்டாவது, மிருக பகதி 
மனுஷ்ப பிசாச சர்ப்ப ராக்ஷஸாஇ 

களாலே யுண்டாவதானதால் அதுவும் 
அசேகவித முள்ளது. ஆஇதைவிக 

வருவது. 

அதுவும் சூளிர் காற்று வெப்பம் மழை 

இடி. மூதலானவைகளா லுண்டாவது 

பற்றிப் பலவிதமாம், இந்தத் தாபங் 

கள் மூன்றும் கருவினாலும் பிறப்பி 

னாலும் இறப்பினாலும் மூப்பினாலும் 

நரகத்தினாலும் உண்டாக்கப்பட்டு 

௮ேக வாயிரம் வகைகளாஇன்றன. 
அவற்றை விசதப் படுத்துகிறேன் 

கேளும். 

மென்பது தெய்வத்தால் 

ஜந்.தவானஅ மிகவு மென்மையான 

வுடம்புள்ளதாய் ௮நேக மலங்கள் 

சூழ்க்த கருப்பத்திலே ஒருவகைத் தோ 

லால் மூடப்பட்டு, மிகவும் வளைந்த 

மூதுகூ கழுத்துகளி னெலும்புடைய 

தாயிருந்து கொண்டு, தாயுண்ணுகன் ற 

புளிப்பு கசப்பு கரிப்பு உப்பு முதலான 

வுணவுகள் மேலே படும்போது ௮ள 

வில்லாத வேதனைகளைப் பொருந்தி, 
தன்னுடம்புகளை நீட்டவு மடக்கவும் 

இறனில்லாததாய் மல முத்திரங்களா 
இய சேற்றிலே இடந்து, எப்புறத்தி 

அச் துன்பமே யுற்௮, மூச்சுவிடமாட் 

டாமல் அ௮றிவுமாத்திர முள்ளதாய்ச் 

சென்ற ௮ரேக ஜனனங்களை நினைத்து 
மகாவிசன மடைந்ததாய் இப்படித் 

தன் கருமத்தினாற் கட்டுண்டிருக்கின் 

pe பின்பு பிறக்கும்போது பிரம 

மேவன் லேவப்பட்ட Caras pI 

லெலும்புகளெல்லா நுறுங்இப் போம் 

படி பீடிக்கப்பட்டு மலஞ்த்திரங்களா 
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அஞ் சுக்கில 'சோணிதங்களாலும் 

பூரப்பட்ட முகமுடையதாய் மிகுந்த 

பலமான பிரசவ வாயுக்களினாலே தலை 
கீழாகத் இருப்பப்பட்டு வெகு வருத் 
ததிதிலை தாயின் வயிற்றினின்றும் 

வெளியில் வருகின்றது. பிறந்த பின்பு 
வெளிக்காற்.று பரிசித்தவுடனே பெரு 

மூர்ச்சையுற்று முன்னிருந்த ஞானத் 
தை யிழக்கின்றது. விழும்போது முட் 

களாலே குத்தப்பட்டாம் போலவு:ம 

வாட்களா லறுக்கப்பட்டாற் போல 

வும் தார்க்கந்தமான விரணத்திற்கொப் 

பான யோனித்துவாரத்தி னின்றும் 

புழுப்போலே தரையில் விழுகின்றது. : 

பிறகு சொறிந்து கொள்ளவுக் திரும்ப 

- வுவ்கூடச் சக்தியில்லாததாய் ஸ்நான 

  

பான ஆகாராதிகளைப் பிறருடைய 

இச்சையின்படி. பெறுகின்றது. மே 

௮ம் ஞூத்திராதிகளினாலே அசத்த 
மான படுக்கையிற் இடர்௮, எறும்பு 

கொசகு முதலியவைகள் கடிக்கும் 

போது ௮வற்றைத் தடுக்கமாட்டாம 

லிருக்கன்றது, இப்படி. 

அன்பங்களையும் பின்னுண்டாகுச் 

துன்பங்களையும் ஆதிபவுதிக முதலிய 

தன்பங்களையும் எத்தனயோ இளமை : 

பிறப்பின் 

யிலே அடைகின்றது. பின்பு வளர்ந்து 

பருவமடையும்போது மனிதன் ௮ஞ் 

ஞானமாகிய அந்தகார மூடிக்கொண் 

டிருப்பதனாலே மூடனாூ நான் writ 

எங்கிருந்து வந்தேன் 2? எங்கே போ 

வேன் ? எனக்கென்ன பயன் ? நான் 
எந்தக் கஃட்டினாற் கட்டுண்டிருக்கி 

றேன் ? காரணம் எது? காரணமல் 

லாத தெது? செய்யத்தக்க தெது?: 

செய்யத்தகாத தெது? ௪௮௫ சொல்லத் 

தக்கது? எது சொல்லத்தகாதது 3 

எது தருமம்? ௭௫ அதருமம்? எங்கே 

இருக்கிறேன்? எப்படி. இருக்கிறேன்? 
செய்யவேண்டுவதெ.து? செய்யவேண் 

urs Gag? agi குணமுள்ளத3
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௪௮ குற்றதமுள்ளத?” என்று ஒன்றை 

யும் அறியமாட்டாதவனா யிருக்கிருன். 

இப்படி. மிருகங்களைப்போலே மூட 

னாய் உண்பதும் புணர்வதுமே முக்கிய 

மாகக்கொண்டு அஞ்ஞானத்தா லுண் 

டான அநேக துக்கத்தை யனுபவிக் 

௮ஞ்ஞானமென்பது தமோ 

அதனாலே மனி 
Slap oar. 

- குணத்தின் விகாரம். 
தருக்குக் கெட்ட காரியங்களைச் செய் 

யும்படி யாகின்றது. ஆகவே வைதிக 

கருமங்கள் ஈடவா இருக்கின்றன. அந் 

தக் கரும லோபத்தினாலே ஈரகமுண் 

டாகின்றது. ஆதலால் அஞ்ஞானி 

- களுக்கு இம்மையிலு மறுமையிலும் 

துக்கம் அதிகமாயிருக்கன்றது. இவ் 

வாறு யவ்வனந் தாண்டி முதுமை 

சேரிடும்போது உடம்பு மெலிந்து கட் 

டுத் தளார்து பற்களாடி. யுதாந்து 

இரைகளும் நரம்பு தோன்றுதலு முண் 

டாக் கொஞ்சங் அரரத்திலிருப்ப.துக் 

தெரியாமல் கருவிழி உள்ளே ஆழ்ந்து 

போய் மூக்கின் துவாரத்திலிருந்து 

மயிர்கள் உதிர உடம்பு நடுவ்கி எலும்பு 

களெல்லாம் வெளிப்பட்டுக் தெரிய 

முதுகெலும்பு வளைந்துபோகத் தீபனம் 

மந்தமானதினாுலே உணவு நனருய்ச் 

- செல்லாமற் செய்கைகள் குறிகப் 

போக கடப்பதும் எழுந்திருப்பதும் 

படுப்பதுங்கூட வருந்திச் செய்து 

கொண்டு காது கேளாமலுங் கண் 

தெரியாமலு மிருக்க வாயினின்றும் 

நீர் வடிர்துகொண்டிருக்கத் தவிக்கின் 

ரன். இப்படிச் சகல இச்திரியங்களும் 

அ௮சுவாதீனங்களாகி மரணக் கிட்டி 

யிருக்கையில் முன் தான் அனுபவித்த 

வைகளை நினைத்து உருகிக் கொண்டு 

ஒரு வார்த்தை சொல்லவும் மிகுந்த 

வருத்தமுள்ளவனாய் சுவாசகாசமுண் 

டாவதனாலை மிகுந்த ஆயாசமும் 
ஹூக்கமின்மையு முடையவனாய் எழுக 

திருக்கவு முட்காரவும் பிறருதவி 

| 
| 
| 

| 

| 

வேண்டுகையாலே வேலைக்கார மக 

கள் மனைவிகள் முதலாக யாவரும் 

அவமதிக்கும்படியானவனாய் ஒரு சத் 

இயமில்லாமல் உண்ணவும் உலாவவும் 

வெகு ஆசையுள்ளவஞழைய் ஊழியரும் 

பரிகாசஞ் செய்யப்பெற்று பந்துக் 

கள் வெறுப்படையத் தன்னுடைய 

யவ்வனானுபவத்தைப் பூர்வ ஜனமத்தி 

னனுபவம்போல் நினைத்து மனஸ்தாபத் 

தோடு பெருமூச்௬ விட்டுக்கொண் 

டி.ருக்கிறான். இப்படி. மூப்பில் பல 

துக்கங்களை யனுபவித்து மரணமடை 

இருன். . 

௮ந்த மரணத்தில் கேரிடுந் துன்பங் 

களைக் கேளும். கால் கை கழுத்துகள் 

கட்டுவிடப்பெற்று பெருநடுக்கமுள்ள 

agi, ௬வாஇீன மில்லாமல் சற்று 

கேரம் அறிவும் சற்றுநேரம் ௮றிவழிவு 

மூள்ளவனாய், இவைகள் எப்படி. 

போமோவென்று மக்கள் பெண்டிா 

விடு மாடு தனம் தானிய முதலான 

வற்றிலே ஒரு மமதையினாலே கலங்கி 

னவனா&, இப்படி யிருக்கையிலேயே 

இரம்பங்கள் போலே மிகக் கொடிய 

வைகளான இயமனுடைய சரங்கள் . 

போன்ற மகா வியாதிகளாலே உயிர் 

பெயரக் கண்கள் ச௬ுழலக் கைகால்களை 

யுதறிக்கொண்டு, நாக்கு முதடும் உலர் 

நீது உதானவாயு எழும்பித் துன்பப் 

படுத்தக் கண்டமடைத்துக் குருகுரு 

வெனச் சப்தித்துக் கொண்டிருக்கப் 

பெருக்தாபமும் பெரும்பசியும் பெருக் 

தாகமும் பொருந்தி, யம௫ங்கரராலே 

பீடிக்கப்பட்டு, வெரு பிரயாசத்தின 

லே தேகத்தை விட்டுக் இளம்புகருன். 

உடனே யாதசாதேகத்தையு மடை 

கிறான். இவைகளும் இன்னும் பலவித 

மான துனபங்களும் மரணத்தி லுண் 

டாகின்றன;,



மம்சம் 

.. இதக்த பின் மனிதர் நரகத்இிற்படு 
மவஸ்தைகளைக் கேளும். யமூங்கரர் 

முத்திப் பாசத்தின் கட்டிப் பீடி.ப்ப 
அம், பின்பு தடியா லடிப்பதம், உக் 

இரமான யமனைப் பார்ப்பதும், கொ 
டிய வழியைக் காண்பதுமாயெ துன் 
'பங்களை யனுபவித்துப் பிறகு காய்ந்த 

மணலும் ௮கஇனி யந்திரமும் கத்த 
முதலிய ஆயுதங்களும் இவை முதலிய 
வைகளினாலே பயங்கரமான அந்தந்த 
நரகத்திலே படும்பாடு மிகவுவ் கொடி 

யது. ஓ பிராமண சரேஷ்டரே | இரம் 
பங்களினாலே அறுக்கப்பட்டும் மூசை 
யிற் போட்டுக் காய்ச்சப்பட்டும் கோ 

டரிகளினாலே பிளஎக்கப்பட்டும் பூமி 

யிற் புதைக்கப்பட்டும் சூலங்களி லேத் 
றப்பட்டும் புலிபின்வாயி லிடப்பட்டும் 

.கழுகுகளாலே பிடுங்கப்பட்டும் கொ 

டிய மிருகங்களாலே கடிக்கப்பட்டும் 
எண்ணெய்க் கொப்பரையி லிட்டுப் 

'பொரிக்கப்பட்டும் உப்புச்சேற்றிலே 

புரட்டப்பட்டும் உயரத்திலிருந்து தள் 

ளப்பட்டும் யந்திரங்களிலேற்றி யெறி 

யப்பட்டும் பாப பலங்களாய் மனி 

தர் நரகங்களிற் படுக் துன்பங்கள் 
இவ்வளவென்று சொல்லி முடியா. 

ஓ. முனிவரே | நரகத்திலே மாத்திர 
மன்று துக்க பரம்பரை, 

கத்திலு முண்டு. 
னுபவம் பண்ணிக்கொண்் டிருக்கை 

FOUTS 

௬வரா்க்கத்திற் சுகா 

யில் புண்ணியம் க்ஷயித்து இனி நரம் 

விழப்போகிரறோ மென்கிற sau 

னாலே பய முண்டாகும்போது மன 

இற்கு. மகாதுக்கமுண்டாகும். இப் 

படி. நரகாஇிகளை யனுபவித்து மறுபடி. 

யும் கர்ப்பத்திற் பிரவேடித்துப் பி.றக்கி 

முன். இவ்வாறு அகேகந்தரம் பிறப் 

பது மிறப்பதுமாய் அலைஒருன். 

மேலும் பிறர்தவுடனேயாவது இள 

மையிலாவது யவ்வனத்திலாவது நடு 

வய.திலரவது முதுமையிலாவது Hs 
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தமா யிறக்கிறான். பிழைத்திருக்கும் 
போதோ நாநாவித அக்கங்களாற் 
சூழப்பட்டு நூலுகீகுக் காரணமான 
பஞ்சு மொய்த்துக்கொண் டி.ருக்கிற 
பருத்திவிதை போலே யிருக்கரான். 
மேலும் பொருளைச் சம்பா இப்பதிலும் 
காப்பாற்றுவதிலும் அதின் அழிவி 
இம் இஷ்டருக்குத் துன்ப கேரிடுகை 
யிலும் மனிதருக்கு HC6E Heese 
களே யுண்டாகின்றன. 

மயித்திரேயரே | எந்தெந்தப் பெ 
ருள் புருஷர்க்கு இன்பமா யிருக்க 
றதோ அதுவே துன்பமென்னு மரத் 
இற்கு. விதையாகின்றது. களத்திரம் 
புத்திரர் மித்திரர் இரவியம் இருகம் 
க்ஷேத்திரம் முதலானவைகளினாலே 
எவ்வளவு துக்க முண்டாகின் நதேச 
அவ்வளவு சுகமுண்டா வதில்லை இப் 
படி.யாகசீ சம்சாரத்தின் துக்கமாகிய 

வெய்யிலினாலே தபிக்கப்பட்டு அலை 

இன்ற மனிதருக்கு மோக்ஷ மென் 

இற விருக்ஷத்தி னிழலி லில்லாமல் 

மற்றெங்கே சுகமுண்டாகும் 2 ஆத 

லால் கர்ப்பம் ஜனனம் வார்த்திக் 

இயம் முதலானவைகளிலே மனித 

ருக்கு உண்டாகுச் தாபங்கள் மூன் 

அக்கும் மருந்து யாதென்றால் மற் 

றொரு சுகத்திலும் அதிசயர். தோன் 
௫ திருக்கும்படியான மகா ௬கரூப 

மாயும் துக்க சம்பந்தமே யில்லாத 

தாயும் நித்தியமாயுமுள்ள 

பிராப்தயே என்பது என்னபிப்பிரா 
யம், ஆதலால் அறிவுள்ள மனிதர் ஈன 

குணங்களொன்று மில்லாமல் சகல 

சற்குணங்களு முள்ளவனான பக 

வானை யடையும்பொருட்டு எத்தனஞ் 

பகவத் 

செய்யவேண்டும், 

ஓ முனிவரே | அந்த எம்பெருமானை 

யடைவதற்கு ஞானமும் கருமமும் 

உபாயமென்று சாஸ்திரஞ் சொல்லு
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Gar pg. ௮ந்த ஞானம் ஆகமஜ 

மென்றும் விவேகஜமென்றும் இரு 

வகைப்படும். சாஸ்திரங்களின் லுண் 

டானது ஆகமஜம். யேரகூந்தனை 

யாலே யுண்டானது விவேகஜம். முக 

இயதற்குச் சப்தப்பிரமமென்றும், பிர் 

இயதற்குப் மென்றும் 

பெயர், இவ்விரண்டு ஞானங்களுக்கு 

முள்ள பேதமாவது 2-- அஞ்ஞான 

மென்பது அந்தகாரம் வஸ்துக்களை 

பரப்பிரம 

மறைப்பதுபோலே ஜீவாத்தும பர 

மாத்தும ஸ்வரூபங்களை மறைக்கிறபடி. 

யால் ௮து ௮ந்தகாரம்போலே யிருக் 

இன்றது. சப்தப்பிரம மென்கிற ஆக 

மஜஞானம் விளக்கு இருளைச் சிறிது 

நீக்கிப் பொருளை விளக்குவதுபோலே 

தேகாத்துமாதி மயக்கங்களை நீக்கி ஜீவ 

வஇனாலே விளக்குப்போலாகும். பரப் 

பிரமமென்கிற விவேகஜ ஞானம் சூரி 

யன் இருளை முற்றுமழித்துப் பொரு 

ளெல்லாவற்றையு samp விளக்கு 

வதுபோலே அஞ்ஞானத்தை வே 

ரோடு போக ஸ்வருபங்களை பிரத்தி 

யக்ஷமாய் விளக்குவதினு-லே சூரிய 

னைப் போலாகும். 

இவ்விஷயத்தில் மநுவும் வேதார்த் 

தத்தை யறிந்து சொல்லி யிருப்ப 

தைக் கேளும். Fugu பிரமமென் 

௮ம் பரப்பிரமமென்றும் இரண்டு பிர 

மல்கரஷண்டென்நறிய வேண்டும். 

மனிதன் சப்தப்பிரமத்தில் தேறிஞல் 

பரப்பிரமக்தை யடைவான். அதர் 

வண ௬௫௬தஇ யென்கிற வேதபாசமும் 

இப்படியே சொல்லுகின்றது. அக்ஷர 

மென்று சொல்லப்படுகிற பிரமச்தை 

  

எந்த வித்தையாலடையலாமோ அதற் 

குப் பரவித்தையென்று பெயராம். 

கருமங்களை பறிவிக்கிற இருக்குவேதா 

திகள் அபரவித்தையென்று சொல்லப் 

ஸ்ரீ விஷ்ணுபுராணம் 

பரஸ்வரூபங்களை யொருவாறு விளக்கு 

| 

| 

[ஆரு 

படும். அரதப் பரவித்தையின் விஷய 

மான பிரமஸ்வரூபமானது வேதார் 

தத்தன லல்லாமல் தோன்ருதசும், 

தோன்றல் மறைதல் கெடுதல் வளர் 

தல் சூறைதல் திரிதல்களாகிய விகார 

மில்லாததம், வாக்குக்கு மன இற்கும் 

எட்டாததம், தேவ மனுஷ்யாதி 

ரூபங்களில்லாததும், கால் கை முத 

லான வுறுப்புகளில்லாததும், யாவற் 

copy நியமிப்பதும் எங்குமுள்ள 

தம், பூதங்களுக்குக் காரணமான தும், 

தனக்கொரு காரணமில்லாததும், எல் 

லாவற்றையும் வியாபித்து get De 

௮ம் வியாபிக்கப்படாததுமா யிருக் 

மேலும் எதினின்னறு மெல் 

ஞானிகள் 

இன்றது. 

லாமுண்டாகின்றதோ, 

எதைக் காண்கிருர்களோ அதுதான் 

அதுதான் மேலான சோதி. 
விஷ்ணுவின் அந்த உத்தம சொருப 

மென்று ௬ருதிகளிம் சொல்லப்பட்ட 
சூக்ஷாுமமான அந்தப் 

மோக்ஷம் பெறவேண்டுபவர்கள் தியா 

னிக்கவேண்டும். 

அந்த ஸ்வரூபந்தான் பசகவானென்்இற 

பிரமம், 

பிரமதீதை 

பரமாத்துமாவின் 

சொல்லுக்குப் பொருள், இக்தப் பக 

வானென்னுஞ் சொல் எம்பெருமா 

னுடைய அளவற்ற ஸ்வரூப ரூப குண 

விபவங்களைக் குறையறச் சொல்லத் 

தக்கது, இப்படி. நன்றாய்ச் சொல்லப் 
பட்ட ஸ்வருபாதிகளையடைய அந்தப் 
பரமாத்துமாவின் தத்துவம் எதனாலே 

விளங்குமோ அப்படிப்பட்ட துவாத 
சாக்ஷரத்தை அங்கமாகக் கொண்டது 

தான் பரவித்தையாகும், மற்ற வேத 
பாகமெல்லாம் அபரவித்தையேயாம், 

| இச்தப் பகவானென்னும் பதம் நரம 

ரூபாதி விஷயமாகரமல் பிரம சமான 
மான முக்தனையும் பூஜா நிமித்தமாய் 
உபசாரரத்தாற் சொல்லும், ஆனால் 
தோஷங்களுக்கு விரோதியாய் மகர. 
விபூதிகளை யுடையதாய் சர்வகாரணங்



மம்சம்] ஆத்தியந்திக பிரளயம், ஜனனாதி௮க்க நிரூபணம் 

  
களுக்குங். காரணமாயிருக்கற பரப் 

பிரமத்தைத்தான் முக்கியமாய்ச் சொல் 

ன்றது. இச்சொல் Gans 

யைத் தாண்டுதலும் உடையனஞாயிருத் 

தலும் போஷித்தலும் காத்தலும் சங்க 

ரித்தலும் உண்டாக்கலும் சகலத்துக் 

கும் இடமாயிருத்தலும் யாவற்றிலு 

மிருத்தலுமாகிய எழுத்துப் பொருள் 

களை யுடையதாதலால் பரப்பிரமமாகய 

வாசுதேவனுக்கே யல்லது பிறனுக் 

கூச் செல்லாது, இச்சொல்லை மேன் 

மைப் படுத்தும் படியான விடத்திலே 

சங்கேதமாய்ப் பிரயோடக்கருர்கள். 

அந்தச் சங்கேதத்தின்படியும் எம்பெரு 

மானையே முக்கியமா யுணர்த்தும். 

மற்றவிடத்தில் உபசார வழக்காய்ச் 

செல்லும். அப்படிச் செல்லுதற்கும் 

ஞானவிசேஷம் அவ்விடத்தி லிருக்க 

வேண்டும். அதாவது உற்பத்தி பிர 

ளயம் பூதங்களின் போக்கு வரவு 

வித்தை அவித்தை இவற்றை அறிந்த 
வன் பகவானென்று சொல்லப்பட 

வேண்டும். மேலும் இம்மொழி சம் 

பூரணமான ஞானசத்தி பல 209% 

வரிய விரிய தேஜசுக்களாகிய ran 

ச.ற்சுணங்களையும் சகல ஹீனரூணங்க 

ளில்லாமையையும் பதப்பொருளாகத் 
தருகின்றது. ஆதலால் இது சகல 

ஹேயப்பிரத்தியநீகனாயும் சமஸ்த கல் 

யாண குணாகரனாபுமுள்ள எம்பெரு 

மானுக்கே முக்கிய வாசகமாகின்றது. 

சகலாதாரமாயும் சகலாதேயமாயும் 

விளங்குகிற ஸ்ரீவிஷணுவை வாசு 

தேவபதம் போக்கின் றது, 

முன்னே கே௫ித்துவஜனென்பவ 

ரைக் காண்டிக்கயெ ஜனகர் வினாவ 

அ௮கந்தனான ஸ்ரீவாசுதேவனுடைய திரு 

நாமத்தை நாமுரைத்தபடியே அவரு 

முரைத்தருளினார். Bess இருகாமங் 

சளின் பொருளைப் புத்தியில் நிலைக்கும் 
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பொருட்டுச் சொல்லுகிறேன். ௮வ் 
வெம்பெருமான் அவியத்தத்தையும், 

மகத்து முதலிய விகாரங்களையும், முக் 

குணங்களையும், ௮வற்றின் காரிய 

மான அஞ்ஞான துக்காஇகளையும் 
கடக்தவன். சகல மறைவுகளு மெக் 

காலத்திலு மில்லாதவன். சகலமும் 
உள்ளும் புறமும் ௮வனாலே வியாபிக் 

கப்பட்டிருக்கிறபடியால் சகல ஸ்வ 

ரூபியா யிருக்கிறவன், மேலும் 263 

ஸ்ரீவாசுதேவபகவான் இயற்கையால் 
குற்றங்களோடு கலக்காத ௪கல கலி 

யாணகுண பரிபூரணன்,. சகல பூதங் 

களையும் தன் சக்தியின் ஒரு சிறிய பவ் 

கனாற் சூழ்ந்திருப்பவன்,. தன இரு 

வுள்ளத்தின்படி. அந்தந்தத் தருணத் 
806 வேண்டுமான திவ்விய மங்கள 
விக்ரகத்தை யெடுக்கின்றவன். 25 
னாலே சகலலோகங்களுக்கும் கன்மை 

அளவற்ற 
தேஜ பலம் அ௮யிசுவரியம் ஞானம் 
விரியம் சத்தி முதலான சூணங்களின் 
ரரசிபோன்றவன். 

யைச் சாதிக்கிறவன். 

மேலானவர்க் 

ஒரு அர்க் 
Heer ap மில்லாதவன், உயரக்தவைக 

ளுக்குச் தாழ்ந்தவைகளுக்கு மீச்சுரன். 

அப்படிப்பட்ட எம்பெருமான் வியூஹ 

கெல்லா மேலானவன், 

விபவாஇரூபங்களினாலே வியஷ்டி. ரூப 

னாகவும், சமஷ்டி. ரூபகனாகவும், இந்த 

ரூபங்களாலே விளங்குவதினாலே 

வியத்ததகைவும், பரளுபத்தினால் விளங் 

கரமையாலே அவியத்தனாகவும், சகலத் 

தையும் சர்வகாலங்களிலும் சர்வவிதத் 

இலும் ஆளுகறவனாகவும், எல்லாக் 

காலத்திலும் எல்லாவற்றையும் தானே 

ஒருங்கே பிரத்தியக்ஷமாய்க் காண்டுற 

வஞகைவும், எல்லாவற்றையும் பொருந் 

இனவஞகைவும், சகல சத்திகளு முள்ள 

வஞைவு மிருக்கையாலே பரமேசுவர 

னென்னுச் திருநராமமுடை யவன். ௮ப்
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படிச் சகல தோஷரகிதமாய்ச் சுத்த 

மாய் மேலாய் என்றும் பிரகருதிக்குட் 

படாததாய் என்று மொருபடிப்பட்ட 

தாயுள்ள பகவத் ஸ்வரூபம் எதனாலே 

அறியப்படுகிறதோ ௮ந்த ஆகம ஞான 

மும், எதனாலே காணப்படுகிறதோ 

ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணம் [ஆரு 

65 விவேக ஞானமும், எதனாலே 

அடையப்படுகிறதோ அந்தப் பக்தி 

ரூபமான ஞானமும், இவைதாம் 

ஞானமென்று சொல்லப்படும், இதற் 

குப் புறமாயிருப்ப தெல்லாம் அஞ் 

ஞானமேயாம், 

ஐந்தாமத்தியாயம் மற்றிற்று. 

ட 

ஆறாம் அத்தியாயம் 

கேத் அுவஜ காண்டிக்கிய சம்வாதம் 

சலி 

முன் சொன்னபடி. சூணங்களும் 

விபூதிகளும் 
வான் தத்துவமுணரத்துஞ் சாஸ்திரத் 

.இனுலும் யோகத்தினாலும் காணப் 

படுவன். இவ்விரண்டு ஞானமுந்தான் 

அவனை யடைவதற்குச 

விக்கரதமுமுள்ள பக 

சாதனமா 

யிருக்கும், ஆதலாலே பிரமமென்றுஞ் 

சொல்லப்படும், சரஸ்இரத்தை நன்ய் 

விசாரித்து யோகத்தி லிழியவேண் 

டும், யோகத்தி லிழிந்தபின் அந்தத் | 

தத்துவ சாஸ்திரத்தை நன்ரய்த திடப் 

படுத்திக் கொள்ளவேண்டும். இப்படி. 

ஸ்வாத்தியாய யோரகங்க ஸிரண்டும் 

நனருய்த் தோர்ததனாலே பரமாத்துமா 

விளங்கிக் கணப்படும். அந்தப் பர 

மாதீதுமாவைக் கரண்பதற்குச் சாஸ் 

திரஞானம் ஒரு கண், யோகம் மேலா 

ன கண், அந்தப் பரப்பிரமமான பக 

வான் இக்கண்களாலே கரணக்கூடி. 

யவனே யல்லது இந்த மாமிசக்கண்க 

ளாற் காணக்கூடாதவன் என்றுரை 

த்த கருவை நோக்கிச் €ஷர் “ge usr 

௪ர பகவானே | எதனாலே சகலாதார 
பூதனனை பரமேசுரனை நான் காணக் 

கூடுமோ அப்படிப்பட்ட யோகத்தை 

அறிய விரும்புகிறே னாதலால் அதை 
அடியேனுக்குச் சாதித்தருளவேண் 

ao” corm விவை, மகாமுனிவர் 

| 

: 
| 
| 

் செப்துவந்தார்; 

சிஷ்யரை நோக்க ஓ மயித்திரேயரே! 
பூர்வத்திலே மகாத்துமாவான காண் 

டி.க்கயெ ஜனகருக்குக் கே௫ித்துவஜர் 

சொன்னவிதமாய் அ௮ந்த' யோகத்தை 

உமக்கு சான் சொல்லுகிறேன் ” 

என்றவுடனே, மயித்திரேயா 4(ஓ பிரம 

ரிஷி. சிரேஷ்டரே! 

யார 2 கே௫த்துவஜர் யார் 2? யோகத் 

தைப்பற்றி அவர்களுக்குச் சம்வாதம் 

கோச்த தெப்படி? அருளிச்செய்ய 

என்ன, சிஷி அருளிச் 
ச் 

காண்டிக்கியர் 

99 வேண்டும் 

செய்யலாயினார். 

தருமத்துவச ரசென்கிற meaner 

ராஜா இருந்தார். அவருக்கு மிதத்துவ 

சர் என்றும் கிருதத்துவசர் என்றும் 

இருவர் சூமாரரிருந்தார்கள். அந்தக் 

இருதத்துவசா் எப்போதும் வேதாந்த 

விசாரணை செய்துகொண் டி.ருப்பர். 

அவருக்குக் கே௫த்துவசர் 

மகா கீர்த்திமானான புத்திரர் உண்டா 
னார். மிதத்துவசருக்கும் காண்டிக்கிெய 

ஜுகர் என்கிற புத்திரா பிறந்தார். ௮ 

தக் காண்டிக்கயொ கருமமார்க்கத்தில் 

என்கிற 

| நின்று பூமியை யாண்டு வந்தார். 

கேட௫த்துவ௫ரோ ஆத்தும வித்தையி 
MN a Por arr ராச்சியபரிபாலனஞ் 

இப்படி. யிருக்ை
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யில் அவ்விருவரும் ஒருவரை யொரு 

வா் ஜயிக்கவேண்டுமென் றெத்தனப் 

பட கேகித்துவஜர் காண்டிக்கியரை 

இராச்சியத்தினின்றுர் துரத்தி விட் 

டார். அதுரத்திவிடவே காண்டிக்கியா 

அற்பமான சேனாதிகளை 

யிருக்ததனாலே 
மாட்டாமல் ராச்சியத்தை விட்டு மர் 

திரி புரோகிதர்களோடுகூடப் பிறர் 

வரக்கூடாத ஒராரணியத்திற் சஞ்சரித் 

அக்கொண்் டிருந்தார். ராச்சியத்தி 

லிருந்த கே௫ித்துவசர் ஞானத்தைப் 

யுையரா 

சத்துருவை ஜயிக்க 

பற்றினவராய்ப் பிரமவித்தையி லிரு 

நீது கொண்டே உபாசனத்துக்கு 

இடையூ௮ செய்யும் பாவங்களை நிவரா் 

தீதியாக்கும்பொருட்டு ௮சேக யாகக் 

களைச் அந்த மகர 

ராஜா யஈகஞ்செய்து கொண்டிருக்கை 

செய்துவந்தார். 

யில் ஒருகால் பிரவர்க்கெ மென்கிற 

சடங்கில் அவிசுக்கு வேண்டும் பால் 

கொடுத்து வருகிற பசுவைக் காட்டில் 

ஒரு புலி அடி.த்தத. அதை அந்த 
ராஜா கேள்விப்பட்டு 4 இதற்குப் 

பிராயச்சித்த மென்ன '' என்று இருத் 

அவிக்குகளைக் அவர் 

களோ 4: நாங்க எறியமாட்டோம், 

கசேருவைக் கேளும் ப 

கேட்டார். 

OT GOT (PT BOM « 
பின்பு ௮ரசன் கசேருவைக் கேட்க, 
அவர் 'பார்க்கவரைக் கேளும்'' என் 
ரூர். அந்தப் பார்க்கவரும் “எனக்குத் 
தெரியாது, சுனகருக்குத் தெரியும், 
அவரைக் கேளும்” என்றார். அரசன் 
சுனகரைக் இட்டிக் கேட்க அவர் 
அரசனே! இந்தக்காரியம் கசேருவுக் 
காவது எனக்காவது இப்பூமியில் மற் 
ரொருவருக்காவது தெரியாது, ஆனால் 
உம்மாலே ஐயிக்கப்பட்டு உமக்குச் 
சத்துருவா யிருக்கிற் காண்டிக்கெய 
ஜனகருக்குத்தான் தெரியும்” என்று 
சொல்லியதைக் கேட்டு கேித்துவசர் 
அவரை கொக்கி உ முனிவரே! நல் 
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ல இதைத் தெளியும் பொருட்டு என் 

௪த்துருவி னிடத்துக்கே போகிழேன, 

அவர் என்னைக் கொல்வராயின் யாக 

பலன் எனக்குச் சித்திக்கெறது, இல்லை 

யென்று நான் கேட்கும் பிராயச் Hs 

தத்தைச் சொல்வராயின் யாகம் குறை 

வில்லாமல் நிறைவேறிப் போகின் 

றத” என்று சொல்லிக் இருஷ்ணாஜி 

னக தரித்தபடியே ரதத்தின்மேவேறிக் 

கொண்டு, அந்தப்பூபதி மகாபூத்திமா 

னை காண்டிக்கயெ ரிருக்கு மிடத்திற் 

குச் செனருர். 

அந்தக் காண்டிக்கியா தன சத்துரு 

வருவதைக் கண்டு கோவத்தாற் கண் 

இவக்து வில்லை காணேறிட்டுக்கொண் 

டு கே௫ித்துவசரை நோக்கி 6 அடா| 

நீ கருஷ்ணஜின கவசம் போட்டுக் 

கொண்டு யோக்கியன் போலே இக்கு 

    

      

வந்து என்னைக் கொல்லபு 

நீ மேலும் நாம் கிருஷ்ணா 

தனால் நம்மை அவன் அடி. 

னென்று எண்ணுஒிருப், 

ர்க்கறாய், 
ந தரிப்ப 

ர்ட்டா 

ஓஒ மூடா | 
மான்களின் முதுகில் இந்தத் தோலில் 

லையோ ? அப்படிப்பட்ட மான்களின் 

மேல் நீயும் நானும் எத்தனை அம்பூகளை 

விடுத்திருக்கறோம் 2 ஆதலால் உன் 
னைப்போன்ற அயோக்கியனை அடிப்ப 

தற்கு இந்தக் கிருஷ்ணாஜினம் தடை 
யன்று, ஓ தாப்புத்யானவனே | மீ 
என் ராச்சியத்தைப் பிடுங்கிக் கொண் 
ட சத்துருவாகையால் ஆததாயியா 
யிருக்கறாப், ஆதலால் யாகத்தி லிருக் 
தாலும் உன்னை நான் கொல்வேன், 
நீ என்னிடத்தினின்௮ும் உயிரோடு 
போகமாட்டாய் '" என்று சொல்லக் 
GaAs quer சொல் ஓுஒருர், 

“ஓ காண்டிக்கியரே| இப்போத் 
சான் உம்மிடத்திற்கு ஒரு தரும சச்' 
தேகங் கேட்க வந்தேனே யல்லது 
கொல்வதற்கு வரவில்லை, இதை நீர்
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ஆராய்ந்து கோபத்தையாஇலும்விடும், | செய்ய வேண்டுவதை யெல்லாஞ் 

அல்லது என்மீது பாணத்தையாகி செய்தவராயிருந்தும் பின்வருமாறு 

லும் விடும்”? என்று கேகித்துவசர் | இந்திக்கலாயினார். 

சொல்லக் கேட்டுக் காண்டிக்கியர் 

புரோடதர் மந்திரிகள் மூதலானாரோடு உ நரம் யாகசாலையில் வந்த பிரா 

| மணரை யெல்லாம் பூசத்தோம், இரு 

த்து விக்குகளையுஞ்  சம்மானித்தோம், 

மற்றுமுள்ள யாசகர்களுக்கும் வே 

| ண்டுமானதைக் கொடுத்தோம், இப் 

படியாக உலகத்துக்கு ஒப்புரவான 

காரியத்தைத் தகுந்தபடி. நாம் செய் 

இருக்க நம்முடைய மனம் ஏன் செய்ய 

ஏகாந்தத்தில் ஆலோ௫ிக்கையில், அவர் 

  

கள் 4 சத்துரு கைவசத்தில் வந்த 

போது அவனை அவசியம் கொல்ல 

வேண்டும், அந்தப் பகையாளி மடி 

தால் இப்பூமி முழுதும் நம்முடைய 

கையில் வரும் ” என்று சொல்லக் 

். கேட்டு, ௮வர் மந்திரி முதலானவர் 

களைநோக்கி (நீங்கள் சொன்னத சரி | வேண்டியதைச் செய்யாததுபோலே 

தான், எதிரியைக் கொன்றால் பூமி Go pO ar oor டிருக்கிறது?” என்று 

சந்தித்து, (ஓகோ நாம் எல்லாஞ் 

செய்தாலும் ஈமக்குப் பிராயச௫த்தத் 

தை யுபதேடத்த காண்டிக்கியருக்குக் 

ஈமக்குச் சுவா தீனமாகும், எதிரிக்கோ | 

மேலுலகஞ் சுவா தீனமாகும், அ 

ர்க் .கொல்லாவிட்டால் நமக்கு | 

மேலுலகஞ் சுவாதினப்படும், ௮வ | குருதகஷிணை கொடாமற் போனோமன் 

ருக்கோ பூமி கைவசத்தி லிருக்கும், | றோ” என நினைத்துக்கொண்டு கேசத் 

துவசர் தேரின்மேலேறி மறுபடியும் 

அந்தக் காண்டிக்கியர் வா௪ஞ்செய்து 

த் 
& 

இவ்வுலக ஜயத்தினும் மேலுலக ஜய 

மே விசேஷமென்று நான் நினைக்க 

றேன், ஏனென்றால் இவ்வுலக வாழ் 
ட க்கை சிறிதுகாளுள்ளு, ee 

கொண்டிருக்கின்ற துர்க்கமான வன 

த்திற்குச் சென்றார். காண்டிக்கியரும் 

சத்துரு மறுபடியும் ரதத்தின்மேல் 

வருவதைக்கண்டு ஆயுதத்தைக் கையி 

வாழ்க்கையோ நீடி.த்திருப்ப௮, 

லால் என் பகைவனை நான் Gere 

லாமல் ௮வர் மீகட்குங் கேள்விக்கு லேந்்த நின்றார். ௮ கண்டு கேத் 

விடை கொடுப்பேன் '” என்று சொல் | துவசர் ௮வரை நோக்கி :*ஓ மகானு 

ae Cas pares meen | பாவ?! கான் உமக்கசூத் தீங்குசெய்ய 

வந்து 4*௮ப்படியானால் எக்டர் வரவில்லை, கோபியாதேயும், உமக்குக் 

வதை வினாவும், தெரிச்தவரையிற் குருககற்னை கொடுக்க வந்தேனென்று 

சொல்லுகிறேன் என்றார். ௮து ! நினையும்'' என்௮ சொன்னதைக் கேட் 

கேட்டுக் கேசித்துவசர் யாகத்திற்கு | டுக் காண்டிக்கிெயஜனகர் மறுபடியுச் 

உபயோகமான ப௬ இறந்த சங்கதி | தம்மர்திரிமாரோடு, (எதைக் கேட்க 

யைச் சொல்லிப் பிராயச்சித்த மெ | லாம்” என்று ஆலோ௫ிக்க, அவர்கள் 
ன்ன 9 என்று கேட்க, அவரும் அதற் 

கூச் சாஸ்இரத்தில் விதிப்படி. பிராயச் 

சித்தத்தைச் சொன்னார். பின்பு கேத் | 
னுவசர் ச்ந்தேகந்தீர்ச்து அவரிடத்தில் 
விடைபெற் தஜியாகபூமிக்கு வந்து , சேனைகளுக்கு வருத்தமில்லாமல் ராச் 
விதிப்படி சகல கிரியைகளையும் நிறை | சியத்தைச் சம்பாதிப்பார்கள்”” என் pg 

வேற்றி அஉபிரத ஸ்சான்ஞ் செய்து ! சொன்னார்கள், ௮ துகேட்டு மப 

(இராச்சிய மூழுவதையுங் கொடுத்து 

விடும்படி. கேளும், புத்திசாலிகள் தரு 

ணம் வரய்த்தபோது தம்முடைய
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நகைத்து, (மச்திரிமாரே | சிறிது பொ 

மூ.து நிற்கத்தக்க ராச்சியத்தையா எம் 

போலியோர் வேண்டுவார்கள்? நீங்க 

ளெல்லாம் பொருளைச் சாதிக்கின்ற 

மக்திரிகளல்லவா? இத்தச் சமுசாரதீ 

இலே பரமார்த்தமெது ? அதெப்படி. 

இடைக்கும்? என்டுற விஷயத்தில் நீல் 

கள் ஒன்று மறியாதவர்கள் ஆனதால் 

நீக்கள் சொன்னது சரிதான்'' என்று 

சொல்லிக் கே௫ித்துவசரிடத்துக்கு 

யோசமார்க்க வுபதேசம் 
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akg அந்தக் காண்டிக்கியொ “ஐயா 

நீர் ௮வசியம் குருதகஷிணை கொடுக்க 

sins inal 2 என்ன; அவரும், 

8 ஆம்” என்றவுடனே, அவரை 

நோக்க : (அப்படியானால் நீர் ஆத்தும 

ஞான வித்தையில் தேறினவராதலால், 

எனக்கு நீர் குருதஷிணையாகச் சம் 

சார இலேசம் போகத்தக்க அந்த 

ஞானத்தைச் சொல்ல வேண்டும்” 

எனருர். 

ஆறுமத்தியாயம் முற்றிற்று. 

ஏழாம் அத்தியாயம் 

யோகமார்க்க வுபதேசம் 

கே௫த்துவசார் காண்டிக்கியரை 
கோக (ஓ காண்டிகடியரே | நீரேன் 

பகைப்பூண் டற்றதான ராச்சியத்தை | 

வேண்டவில்லை ? கூஷத்திரியர்களுக்கு | 

ராச்சியம் பெறுவதைக் காட்டிலும் 

பிரியமானது மற்றொன்று மில்லையே” 

என்று சொல்லக் காண்டிகீடியர், (ஓ 

கேசித்துவசரே | உம்முடைய முழு 

ராசசியத்தையும் நானேன் பிரார்த் 

திக்கவில்லையபோ அதன் காரணத்தைச் 

சொல்லுகிறேன் கேளும்: இந்த ராச் 
சிய விஷயத்தில் தெரியாதவர் ஆசைப் 
படுகருர்கள்) நீர் சொன்னபடியே 
பிரஜைகளைப் பாலிப்பதும், அதற்கு 
விரோதஇிகளா யிருப்பவர்களைத் தரும 
யுத்தஞ்செய்து வஇப்பதும் க்ஷூத்இரி 
LEGS தீருமந்தான்) ஆலைம் ITF 

சியத்தைக் காப்பதில் வல்லமையில் 
லாதவனாயும் ஆசையற்றவஞயு மிருக் 
கற் எனக்கு நீர் அபகரித்துக் கொ 
ண்ட ராச்சியத்தை விரும்பாமை 
குற்றமன்று. இக்கருமத்தை நடத்த 

சத்தியிருர்தும் நடத்தாமல் விடுவதே 

) 
) 

| 

: 
| 
| 
} 

: 
: 
| 
| 

க்கு ஜன்மாந்தர கருமத்தின் பலனான் 

போகங்களை அனுபவித்துக் கழிப்ப 

, தற்காகவே ஆசையிருந்தது, மற்றவா் 

களுக்கோ ௮து போகத்திலா சையினா 

லேயே யிருக்கும்; ஏனெனறால், இவ் 

வாசை பொருளை யனுசரித்திருக்கற 
தே யன்றித் தருமத்தை யனுசரித் 

இருக்கவில்லை மேலும் க்ஷத்திரியா் 

யாசிப்பது தருமமென்று பெரியோர் 

கள் அங்கீேகரிக்கமாட்டார்கள். இச் 

காரணங்களைப் பற்றிக் கருமவ்களிற் 

சேந்த இந்த ராச்சியத்தை நான் 

யா௫ித்திலேன். ராச்சியத்தை வஸ்துக் 

களின் யறியாதவராய், 
எனது என்கற விணபிமானத்தினலே 
மனமிமுக்கப் பட்டவார்களாப், ந 

னென்ூற அ௮கங்காரமாகிய கொடிய 

கள்ளையுண்டு மயய்ூயிருப்பவர்களே 

யல்லாமல், என்போலியோர் விரும்புவ 

தில்லை” என்று சொன்ன காண்டிக் 

கிய ஜனகரைப் பார்த்துக் கே௫ித்துவ 

சர் (ஈன்று ஈன்று” 

உண்மை 

என்று சந்தேர் 
இத்தலம் இவ்கவிராச்சியத்தில் என ! ஷித்து அன்போடு சொல்லலானார்.
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எகேளும் காண்டிக்யெரே| கிர் 
சொன்னது எனக்கும் சரிதான், ஆனால் 

நான் கருமத்தினாலே யோகவிரோதிக 

ளான காமக்குரோதாதிகளைப் போக் 

கும் பொருட்டு 

நரநாவித யாகங்களையுஞ் செய்துவரு 

இறேன், அன்றியும் போகங்களினாலே 

க்ூயமுஞ் செய்துவரு 

இறேன், நமது சூலத்துக்கு ஆனந்த 

மானவரே ! உமக்கு அதிருஷ்ட வ௪த் 

தனலை மனமானது விவேகமாகிய 

அயி௬வரியத்தைப் பொருந்தி யிருக் 

இன்ற, ஆதலால் அவித்தையின் சொ 

ரூபஞ் சொல்லுகிறேன் கேளும்:”” 

ராச்சியத்தையும் 

புண்ணிய 

:அத்துமா வல்லாத தேகா இகளிலே 

ஆத்துமாவென்கற நினைப்பும், தனதல் 

லாத அந்தந்தப் பொருளிலே தன 

தென்ூற நினைப்பும், இவ்விரண்டும் சம் 

சாரரமாகய விருக்ஷத்திற்கு விதையா 

யிருக்கின்றன? எப்படி. யெனறால், 

தே௫யானவன் அஞ்ஞானவிருளாலே 

மூடப்பட்டவனாயப்ப் பஞ்ச பூதமய 

மான தேகத்திலே நானென்றும் என 

தென்றும் புத்தியைப் பண்ணுகிறான், 

ஆகாசம் வாயு அக்கினி ஜலம் பிருதிவி 

யென்பவைகளுக்கு வேருய் ஆத்துமா 

இருக்க, தேகத்தை ஆத்துமாவென்௮ 

எவன் நினைக்கக்கூடும் 2 மேலும் இந* 

தக் காரியத்தினு லனுபவிப்பதற் குரிய 

வைகளான வீடு நில முதலியவைகளை 

அறிவுள்ள எவன் என்னுடையவை 

என்று நினைப்பான்  இப்படியானத 

னால் ௮ந்தக் காயத்தினாற் பிறந்த புத்திர 
பெளத்திராதிகளையும் என்னுடைய 

வர்கள் என்று நினைக்கத்தகுமோ 2 

உடம்பு ஆத்துமா வல்லாதிருக்க இப் 

படியெல்லா' நினைப்பது அஞ்ஞான 

வாசனையே யல்லது வேறன்று, இவ் 

வாறான் அஞ்ஞோனச்தினாலேதான் 
இந்தவுடலின் போகத்துக்குரிய காரி 
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யங்களையே மனிதர் செய்ஒிறார்களல் 

லது ஆத்தும போகத்திற்காக ஒன்றுஞ் 

செய்கிருர்களில்லை ஆத்துமாவுக்குத் 

தேகம் வேறானதனாலே இப்படிச் 

செய்வதெல்லாம் பந்தத்திற்கே காரண 

மா௫ன்றன. மண் வடிவமான மாளி 

கை மண்ணினாவு நீரினாலும் பூசப்படு 

'வதபோலப் பிருதிவியயமான இவ் 

வுடம்பும் ௮ன்ன பானங்களாகிய 

மண்ணீர்களினாலே பூசப்படுகின் ற.து. 

பஞ்சபூத ரூபங்களான போகவஸ்துக் 

களினாலே பஞ்சபூத ரூபமான தேகம் 

திருப்தி பண்ணப்படுமானால் தேகத் 

தின் வேறான ஆத்துமாவுக்கு அப்போ 

கங்களினாலே போகமெப்படி, யுண்டா 

இன்றது? இப்படியிருக்க, இவ்வாத் 

துமா அகேகவாயிரஞ் சனனங்களில் 

சம்சார மென்இுற வழியில் நடந்து 

வாசனையென்ூற. புழுதி படி.ந்தவனாய் 

மயக்கமாகிய சிரமத்தை யடைந்திருக் 

இருன். இப்படி. வருந்திய ஆத்துமா 

வுக்கு எப்போது ஞான மென்னும் 

வெர்நீரினாலே அப்புழுதி கழுவப்படு 

மோ அப்போது மயக்க வருத்தந் 

தீர்க்துபோம். அது தீர்ந்தால் புருஷன் 

மனம் சொஸ்தப்பட்டு வேறஇசயமில் 

லாததுந் துக்கமில்லாததுமான மேர் 

க்ஷத்தை படைவான். மோக்ஷ்பலன் 

கருமபலன் போலே வேருய் வரவேண் 

டுவதோ அன்று, இவ்வாத்துமா நிரு 

மல ஞானரூபி யாதலால் சுபாவத்தில் 

மோக்ஷ சுகளுபமாயே யிருக்கிறது; 

துக்கமான அ௮ஞ்ஞர்ன மயங்களான 

ராகாதிகள் பிரகிருதியின் தன்மை 

களேயன்றி ஆத்தும தருமங்களல்ல, 

எப்படியெனில், தண்ணீர்க்கு இயற் 
கையாய் வெப்பமில்லாதிருக்க ௮௧ 

இனியோடு சேர்ந்த பாத்திர சம்பந்தத் 

இதனாலே தண்ணீர் வெப்பமுள்ள தாத் 

தொனி எழுச்சி முதலியவைகளைச் 

செய்கின்ததே அதுபோலத் தாபத்திர
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யத்தோடுகூடின பிரஇருதிபின் சம்பக | 

த.த்தினாலே தோஷமுள்ளவனாஒ அந்தப் 

பிரகிருதியின் தருமங்களான பசிதாக 

இவ் 

வாத்துமாவோ அந்தப் பிராகிருதங்க 

ளுக்கு வேருய் விகாரமில்லா திருப்ப 

முதலியவைகளை அடை ிருன். 

வன். இப்படியாக அ௮வித்தையின் 

காரணத்தை உமக்குச் சொன்னேன். 

இதனால் வருவல் கலேசக்களுக்கு க்ஷய . 

முண்டாக்கும்படியான.து யோகமே 

யல்லது வேறில்லை” என்ரூர், 

௮துகேட்டு காண்டிக்கிய், “gp 

மகாநுபாவரே| யோக மறிந்தவர்க 

ளுக்குட் இறந்தவரே| அந்த war 

யோகத்தை எனக்குச் சொல்லவேண் 

டும், இந்த நிமிசச்ததயிலே யோக 

சாஸ்திராரத்த மறிந்தவரா யிருக்கிகீர்” 

என்௮ கேட்க, கே௫ித்துவசர் சொல் 

லத் தொடங்கினா. **ஓ காண்டி.க்யெ 

சே! யோகஸ்வரூபஞ் சொல்லுகிறேன் 

௮ந்த யோகத்திலிறங்கன 

வன் பிரமத்தில் லயத்தை யடைந்து 

மறுபடியுக் திரும்பமாட்டான். மனி 

தீர்களுகச்கு மனம் விடயக்களைப்பற்றி 

நின்றால் பந்தத்துக்கு காரணமாகும், 

அவற்றைப் பற்ருமனின்றால் மோக்ஷத் 

துக்குக் காரணமாகும், ஆகலால் பந் 

தத்திற்கும் மோக்ஷத்திற்குவ் காரணம் 

மனமேயாரஇன்றது. ஆகையால் பிர 

கருதி புருஷேசுவா ஞானமுள்ள 
முூனியானவன் அ௮ம்மனதை விஷயங் 
களினின்றுக்இருப்பி, அதைக்கொண்டு 

பரப்பிரமமான சாவேசுவரனை மோ 
க்ஷத்திற்காகத் இயரனிக்கவேண்டும். 

இப்படியானால் தியானிக்கப்பட்ட 
அந்தப் பிரமம் * மாற்றும்படியான 
965 யோகியை, அயக்காந்தமான து 

கேளும், 

* மாற்றுதலாவத, அனா தியான அவித்தை கருமம் வாசனை தேகம்” என்ற 
பரையினாலே வந்திருக்ற பந்த 
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தன் சக்திபினலே இரும்பைத் தன் 
| னிலைக்குக் கொண்டுவருவது போல 

| வும், அக்னியானது அழுக்குள்ள 

| பொன்னைத் தன் சத்தியாழ் சுத்தப், 

படுத்தித் தன்னைப்போல் விளங்கும்படி. 

|) செய்வதுபோலவும், தனக்குரிய தன் 

| மழையை யடைவிக்கும். தன் முயற் 

| சியை வேண்டினதாய் இடைவிடாது 

| நிற்தலையடையதான யாதொரு மனே 

கதியுண்டோ அதனைப் பிரமத்திற் 

கூட்டுவதே யோகமாகும். இந்தப் 

பிரகாரமாய் மிகுந்த குணங்களோடு 

கூடின யோகமுடையவனை முழ 

| க்ஷா யோடுயென்று சொல்லப்படு 

| வான். இப்படிப்பட்ட யோகி முத 

। லில் யோகத்தி லிறங்கும்போது யுஞ் 

| கானன் அல்லது யோகயுக் என்று 

சொல்லப்படுவான். பின்பு பரப்பிரம 

| சாகூஷாத்காரம் பெற்றபோது யுக்தன் 

| அல்லது விநிஷ்பத்கஸமாதி என்று 

| சொல்லப்படுவான். இப்படி. யோ 

இக்கு இரண்டு அவஸ்தையுண்டு. அப் 

| பியாச தசையிலிருக்கிற முச்தினவ 

ட ணுக்கு அக்தராயங்களென்கிற இடை 

யூறுகளினாைுலே மனங் கெடுக்கப்படுமா 

யின் பின்னுண்டாகும் பல ஜனனவப் 

களில் யோகக் தலைக்கட்டினபோது 

| முத்தியுண்டாகும். ௪மாஇ கைகூடிய 

| இரண்டாவனுக்கோ யோகாக்கனி 
| யாலே கருமங்களெல்லா மெரிந்து 

| போமாகையால் அந்தச் சனனத்த 
| லேயே முத்இியுண்டாகும், யோ௫யா 
| னவன் மற்றொன்றையும் விரும்பாத 
| வனாூித் தன் மனதிற்கு யோக்கியதை 
வரும்பொருட்டுப் பிரமசரியம் அஹிம் 

| சை சத்தியம் இருடாமை ஏற்காமை 
| Ca gr g Buswoorw சுயாயிருத்தல் சக் 

|) தோஷம் தவம் இவற்றைச் செய்து 

பரம் 
ரூவமான அவஸ்கதையைப் பகவத் நானச்்தினாலே 4 ஆர ௮. 2 இ ¢ ட உட்ச bey டி . , ல wt e ் ச போக்குத்லும், (இ.ச்இயக்இக ல்யம்' என்னு சொல்லப்படுற சகலபாவ காச்முமேயாம்,
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கொண்டு, பரப்பிரமத்தினிடத்திலே 

மனதைப் பற்றச் செய்ய வேண்டும். 

இயம நியமங்களாகிய இவை பாதே 

னுமோர் பயனைக் கருக வர்களுகிறு 

அப்பயனைத் தரும். ஒன்றுவ் கருதா 

தார்க்கு மோக்ஷ ஏதுக்களாம். இந்த 

இயம நியமாதி குணங்களோடு 

கூடி. யோடுயானவன் பத்திராசன 

முதலான ஆசனங்களில் ஏதேனுமோ 

ராசனத்தைக் கைக்கொண்டு அப்பி 

யாசஞ் செய்யவேண்டும். பிராண | 

னென்இற காற்றை அப்பியாசத்தி 

னாலே வசப்படுத்துவதே பிராணாயாம 

மென்னப்படும். அது சபீசமென்றும் 

நிர்ப்பீச மென்றும் 

மூர்த்தித் தியான மந்திர ஜபங்களோடு 

கூடியது அதில்லாதது 
நிர்ப்பீசம். மேலும் அந்தப் பிராணா” 

யாமம் பிராணத்தினால் ௮அபானத்தைத் 

தடுத்தலும், அபானத்தினாழ் பிராணத் 
தைத் தடுத்தலும், இரண்டைய மொரு 

ங்கே தடுத்தலு மா௫ய பேதங்களி 

இருவகையாம். 

FIG FLD, 

னாலே ரேசகம் பூரகம் கும்பகமென 

மூவகைப் படும், அப்பியாசியான 

யோகி செய்கிற சபீஜம் அல்லது 

சாலம்பன மென்குிற பிராணாயாமத் 

SEG Youd ஸ்ரீ ae 

டைய ஸ்தூலரூபமென் தறியும். 

தாதி விஷயங்களிற் பற்றி நிற்கிற இக 

இரியங்களைத் தடுத்துச் சத்தத்திற்கு 
இசையச் செய்வது பிரத்தியாகார 

மரம், 

ளான இந்திரியங்கள் ஈன்ருய் வசப் 

படுகின்றன. ௮வை வசப்படாத 

போது யோகியானவன் யோகத்தைச் 

சாதிக்கமாட்டான். இப்படியாகப் 

பிராணா யாமத்தினற் காற்றும், பிரத்தி 

பாகரரத்தினால் இந்திரியங்களும் வசப் 

பட்டபின், சுபமான ஆ௫ிரயத்திலே 

மனதை கிறுத்தவேண்டும் '' என்று 

இதனாலே மிகவுஞ் சஞ்சலங்க ! 7 

    

சொல்லிக்கொண்டுவந்த கே௫இத்துவச 

ரைக் காண்டிக்கயர் வினாவுஒறார். 

ஓஒ மகாநுபாவரே | மனதுக்கு ௪௮ 

சுபாசரயமோ அதைச் சொல்லவேண் 

டும். எந்தச் சுபாசிரயத்தைப் பற்றின 

ராகாதிதோஷங்களா ' 

௮ண்டாகுங் குற்றங்களை யெல்லாம் 
மனமானது 

௮ப்படிப்பட்டதை 

என்று வின 

கேசத் 

போக்குமோ 

௮றிய விரும்புகிறேன் ” 

வின காண்டிகீடியருக்குக் 

துவசர் சொல்லுகிரூா, 

“மனதிற்கு ஆசிரயம் பிரமம்; ௮து 

மூர்த்தம் அமூர்த்தமென்று ௬பாவத 

தில் இருவகைப்படும் , மூர்த்தமாவது 

சரீரத்தோடு கூடிய, ௮து ஹிரணிய | 

கருப்பன் முதலான பத்தஸ்வரூபம் 7 

அழூர்த்தமாவது சரீ ரமில்லாதது, அது 

முக்த்தஸ்வளுபம் ; இந்த ஸ்வரூபம் பர 

மென்று சொல்லப்படும்; முர்தினதோ 

அபரமென்று சொல்லப்படும். இப்படி. 

மூர்த்தாமூர்த்த மயமான பிரபஞ்ச 

மெல்லாம் பிரமபரவனை கருமபா வனை 

உபயபாவனை என மூனறு வகைப் 

பட்ட பாவனையா யிருக்கின்றன. 

பாவனையாவது பொருள்களை இடை 
பிரமபாவனையா 

பாவனை கருமத்தைப் பாவித்தல்; உபய 

விடாது நினைத்தல், 

வது பிரமத்தைப் பாவித்தல்; 

பாவனையாவது இரண்டையும் பாவித் 

தல், 

பாவனையோடு கூடியவர்கள். தேவர்க 

சனர்தனுதி யோகிகள் பிரம 

ளாதியாய்த் தாவரமந்தமாக நின்றவ 

செல்லாம் கருமபாவனையோடு கூடிய 

வர்கள். இரணியகருப்பன் முதலான 

வார்கள் போதமும் ௮திகாரமு முடை 

யவார்களாகையால் உபய பாவனை 

யோடு கூடினவர்கள். விசேலவமான 

ஞானகருமங்கள் யாவும் க்ஷயிக்காம 

லிருக்குமளவில் முன் சொல்லப்பட்ட 

விசுவரூபமான பிரமம் இருக்கின்றது.
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தேவமலுஷ்யாதி பேத ஞானத்தி 

னாலே ஞானம் வேறுபட்டிருக்கிற 

முன் சொல்லப்பட்ட வேர்களைக்காட் 

டி.லும் பரம் என்று சொல்லப்பட்ட 

ரூபம் வேரு யிருக்கின்றது. ௮து ஜாதி 

முதலான சகல பேதங்களு மில்லாத 

தாய் வாக்குக்கு எட்டாததாய் சூறை 

வு முதலான விகாரவ்களின்றி என்று 

மொருபடிப்பட்டதாய்ச் சுயம்பிரகாச 

மாயுள்ள ஞானஸ்வரூபமான வஸ்து, 

௮ பிரமமென்கிற பேருள்ளது. அது 

தான் பரமாத்துமாவான ஸ்ரீ விஷ்ணு 

வினுடைய அமூர்த்தமான ஸ்வரூபம். 

முன் சொல்லப்பட்ட விசுவரூபத்தைக் 

காட்டிலும் விலக்ஷணமாய்ச் சாவோ 

த்தமமா யிருப்பது, ஓ ராஜாவே! அது 

யுஞ்சானனாலே சிந்திக்கக்கூடாதது. 

ஆதலால் ௮ந்த ஹரியினுடைய ஸ்.தூல | 

மான விசுவரூபத்தையே இந்தஇக்க 

வேண்டும். ஸ்ரீ வாசதேவாம்சமாய்ப் 

பிரஜாபதியா யிருக்கிற இரணிய கருப் 
பனும், மருத் துக்களும், வசுக்களும், 

ருத்திரரும், சூரியரும், கக்ஷத்திரங் 
களும், இரகங்களும், கந திருவரும், 
யக்ஷரும், தயித்தியர் முதலரனவர்க 

ளும், சகலமான தேவயோனி விசே 
ஷங்களும், மனுஷ்யரும், பசுக்களும், 
பருவதங்களும், சமுத்திரங்களும், நதி 

களும், விருக்ஷங்களும், மற்றுமுள்ள 

சகல பூதங்களும், பூதங்களிள் கார 
ணக்களும், இப்படிப் பிரதான முத 

லாக விசேவ மீருக நிற்பதும், சேத 

நாசேதந ஸ்வரூபமாப் ஏகபாதமுள்ள 

அம் இரண்டுபாத முள்ளதும் Coe 
பாத முள்ளதும் பாதமில்லாததுமான 

சகலமும் ஸ்ரீ ஹரிபகவா னுடைய 

மூரத்தஸ்வரூபம், இது இ௫்இக்கக் 
கூடியதானாலும் மூன்று பாவனைக 
ஞள்ள தாகையால் HF FSWT Me இப் 
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படி.ப்பட்ட இச்த உலகமெல்லாம் பரப் 

பிரம சொளுபியான ஸ்ரீவிஷ்ணுவின் * 

சக்தியினலே வியாபிக்கப்பட்டி ருக் 

இன்றது. முன்பு சுத்தஞான பிரமஸ்வ 

ரூபமென்ற௮ு சொல்லப்பட்டது பர 

மான விஷ்ணுசத்தி. இரணிய கருப்பன் 

முதலாகச் சொல்லப்பட்டது Caps 

இரஞ்ஞன் என்னும் பெயருள்ள ௮பர 

மான சத்தி, இவ்விரண்டு மல்லாமல் 

அவித்தை யென்றும் கருமமென்றுஞ் 

மூன்றுஞ் சத்திய 
முண்டு. இதனாலே சூழப்பட்டுத் தான் 

க்ஷேச்திஞ்ஞனென்னுஞ் சத்தி பாவி 

நிற்கிற சகல சம்சார தாபங்களையும் 

சொல்லப்பட்ட 

பெறுகின்றது. மேலும் இதனாலே 

மறைக்கப்பட்டுத்தான் தாரதம்மிய 

முள்ளதாய்க் காணப்படுகின்றது. 

எப்படியெனில், அ௮சேதனங்களிலே 

அந்தச் சத்தி மிகவு மற்பமாயிருக் 

கிறது? 
கொஞ்ச மதிகமாயும் ஊருஞ் சந்துக் 

களில் அதற்கு மேற்பட்டதாயும், இவ் 

வாறே பக்ஷிகள் மிருகங்கள் பசுக்கள் 

மனிதர் நாக கந்திருவ யக்ஷா£ இகள் 

தேவதைகள் ஆட௫ய இவர்களிலே 

மேனமேலே அந்தச்சத்தி அதிகமா 

யிருக்கின்றது. தேவதைகளி லிருப் 
பதைக்காட்டிலும் தேவேந்திரனிடத் 

தில் அதிகம்; பிரசாபதியினிடத்திலே 
அதிலுமதிகம்? இரணிய கர்ப்பனிடத் 
தில் ௮திலு மேற்பட்டிருக்கின் றது." 

தாவரங்களிலே அதற்குள் 

ஓ அரசனே ! இக்தச் சகல ரூபங் 
SOR 255 எம்பெருமானுடைய சரீ 
ரங்கள், அவையெல்லாம் ஆகாசத்தி 
னாலே முழுதும் வியாபிக்கப்பட்டது 

போல எம்பெருமானுடைய சத்தி சங் 
கல்பத்தினாலே வியாபிக்கப்பட்டிருக் 

கின்றன. யோடூகளாலே இியானிக் 

* சச்தியாவது அம்சம், அல்ல சங்கற்பம்; 
54
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கத்தக்க பிரமமான அந்த ஸ்ரீவிஷ்ணுவி யாமலிருக்கு. மனதுக்கு மூவகைப் 

னுடைய ரூபமாவது வித்துவான்௧ 

ளாலே சத்தென்று சொல்லப்பட்ட 

அமூர்த்த ரூபமேயாம். இந்தச் சகல 

சத்திகளும் நிலைபெற்றிருக்கப் பெற்ற 

தாயும் விசுவரூப விலக்ஷணமாயும் 

குணாதிகளினுலே பெருமையுள்ளது 

மான ஸ்ரீ ஹரியினுடைய வேறு 
ரூப மொன்றுண்டு, சகல சத்தி 

யுள்ள அந்த ஸ்வரூபந்தான் லிலா 

விசேஷத்தாலே தேவதைகள் திரி 

யக்குகள் மனிதர் முதலானாருடைய 

செய்கைகளுள்ள அவதார விசேஷப் 

களைச் செய்கின்றது. அப்பிரமேய 

னான அவ் வெம்பெருமானாலே ௮வ 

தாரரூப வியாபாரமானது லோகோப 

காரத்துக்காகத் திருவுள்ளம் பற்றப் 

பட்டதே யல்லது மற்றவர்களுக்குப் 
போலே கர்மத்தைப்பற்றி யடையப் 

பட்டதன்று. ஆதலாலே அது ௪கல 

ஜு.இிகளிலும் வியாபித்ததாயும் எவரா 

லும் வெல்லப்ப/டாததாயு மிருக்கின் 

ps 
இக்தரூபமானது சகல பாதகங்களையும் 

போக்கும்படி, யானதனாலே, ஆத்மா 

வுக்குச் ௬த்தியுண்டாஞும் பொருட்டு 

யோகாப்பியாசஞ் செய்யப் புகுந்த 

வன் இந்த ஸ்வரூபத்தையே தியானிக்க 

வேண்டும். எப்படி, அ௮க்கனியான து 

காற்றுடன் கூடி. மஹாச் ச௬வாலைகள் 

வளரப்பெற்று ஒரு புதரைக்கொளுத்தி 

நாசஞ்செய்யுமோ அப்படியே யோதி 

களஞுடைய இருதயத்திலே இருந்து 

ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு சமஸ்த பாபங்களையுக் 

தடித்தருளுவர், ஆதலால் 

சத்திகளுக்கும் ஆதாரமான அந்தத் 

திவ்விய ஸ்வரூபத்திலே மனதை கிறுத் 

தவேண்டும். அதுதான் ௬த்தமான 

தரரணையென்று நினைக்கப்படும். ஓ 

எங்குக் இரிந்து அலைந்த 

விசுவரூபனனை அவனுடைய 

சமஸ்த 

அரசனே ! 

பிறகு அந்த விஷயத்திற் பற்றி அசை 

a
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பட்ட பாவ பரவனைகளையுங் கடந்த 

௮ந்த ஸ்வளுபந்தான் யோகளுக்கு 

மோக்ஷ ஹேதுவான ௬பாசிரயமென் 

நறியும். ஓ.புருஷ சிரேஷ்டரே!| மற் 
௮ம் இருதயத்துக்கு ஆ௫ிரயமான 

தேவாதி ஸ்வரூபமெல்லாம் கருமவசப் 

பட்டவைக ளாகையாலே அசுத்தவ் 

களேயாம், ஆனதஅபற்றி இப்படிப் 

பட்ட அசுத்தமான ஆடிரயங்களை 

யெல்லாம் விரும்பாமல் அந்த எம் 

பெருமானுடைய சுத்தமான மூர்த்த 

ரூபத்தைத் தியானிப்பதே இத்தக் தரிக் 

கப்படுதலாலே தாரணையென்று சொல் 

லப்படுகின்றது. ஓ ராஜாவே! ஆதார 

மின்றித் தாரணைகூடாது, ஆகையால் 

ஸ்ரீ ஹரியிவடைய எப்படிப்பட்ட 

எந்த ரூபம் இந்இக்கப்பட வேண்டு 

மோ அந்த பகவத் ஸ்வரூபத்தைச் 

சொல்லுகிறேன் கேளும். பிரசன்ன 

மான திருமுகமண்டலமும், அழகான 

தாமரை யிதழ்போனற இிருக்கண்க 

ond, அழகரன கபோலங்களும், 

விசாலமான பலகைபோன்ற இரு 

கெற்றியும், சமமான இருச்செவிகளி 

லே தரித்த அழகிய கூண்டலங்களும், 

வலம்புரிபோன்ற கண்டமும், பரந்த 

அம் ஸ்ரீயும் ஸ்ரீவச்சமென்கிற இரும 

வும் பொருந்தியதுமான இிருமார்பும், 

மடிப்புகளாலே மூன்று பிரிவுள்ளதும் 

Apis கொப்பூழூள்ளதுமான இரு 

வுதரமும், நீண்ட எண்புயங்களும் 
அல்ல காற்புயங்களும், சமமாயிருக் 

திருத்தொடைகளும், 

தாமரை மலரை 

கும்படியான 

கணுக்கால்களும், 

யொத்த தஇிருவடிகளும், நிர்மலமான 

பீதாம்பரமும், S&P ஹார கேயூர 
கடகாதி தவ்.பாபரணங்களும் விளங் 
ards ஸ்ரீவிஷ்ணுவா௫ய பரப்பிரமத் 
தைத் தியானிக்கவேண்டும், மேலும் 

சாரள்கம் சங்கம் கஸ்த் கட்கம் சக்கு
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ரம் அக்ஷமாலை ஆய இவைகளை ஆறு யானதென் றியலாம்.. இப்படித் 

தருக்கைகளினாலே தாங்கி, மற்ற | தியானம் உதியானபின்பு சங்கசக்க 

விரண்டில் ஒன்று வரஹஸ்தமும் மழ் ! ராதி ஆயுதங்க ளில்லாமல் அ்ஷமாலை 

ரென்று ௮பய ஹஸ்தமுமாய் விளவ் ) மாத்திரம் உள்ளதாயும் மிசுவுஞ் ச்ச்த 

கும்படி, தயானிக்கவேண்டும். சதுர்ப் | மாயும் அந்த ஸ்வரூபத்தைச் திக்க 

பஜ பக்ஷத்தில் சங்க சக்கர கதைக ; வேண்டும். இதத் தாரணையும் முத்திய 

ளும் தாமரை மலரு மேந்தியதாய்த் |! தாரணை போலே கப்பட்டடின் 

இயானிக்கவேண்டும். இத்திருக்கைக | கிரீட முதலான திவ்விய பூஷணங்களை 

ளெல்லாம் இவ்விய மோதிரங்கள் | யொழித்து அந்த ரூபத்தைத் தியா 

பிரகாசிக்கப் பெற்றவைகளாகத் தியா |) னிக்கவேண்டும். இப்படியாக ஆயு 

னிக்கவேண்டும். * இப்படிப்பட்ட | தங்களும் பூஷணங்களும் திருக்கை 

இத்திவ்விய ஸ்வரூபத்தை நிலைநின்ற | முதலிய வுறுப்புகளும் நனருய்க் இர 

மன தினால் தாரணை உருஇப்படுமளவும் | கிக்கப்பட்டபின்பு ௮நத வுறுப்புகளுக் 

இயரனிக்கவேண்டும், தாரணை உறு குப் பிரதானமான ஒரு திருமேனி 

இப்படுதலாவது, கடந்து கொண்டிருக் ! யோடு கூடியவனாக அவ்வெம்பெரு 

கையிலும் உட்கார்ந்திருக்கையிலும் | மானைச் சந்திக்கவேண்டும். இவ்வண் 

ணம் தாரணைசெய்த பின்பு முன்சொல் 
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இன்னும் வேறெந்தச் செய்கை செய் 

கையிலும் HSS ஸ்வரூபம் மறையா ; லப்பட்ட ௮வயவங்களையுடைய ma 
மல் தோன்றிக் கொண்டிருப்பது. | யவியினிடத்திலே மனதைச் செலுத்த 
அப்படியானாற்றாுன் தாரணை இத்தி ! வேண்டும். அந்தத் தாரணையினாலே 
  

* இங்கே சொன்ன இக்த ஸ்வரூபம் உபலக்ஷ்ணம். ஆதலால் எம்பெருமானுடைய 
விபவாவதா.. ரூபங்களும் சுபாசரயமென்று கொள்ளவேண்டும். அர்ச்சாவதா.ரங்களு 
மப்படி யே. 

[தறிப்பு : சான்குவிசமான தாரணைகள் சொல்லப்பட்டன. அவற்றுள் ஆயுத 
பூஷணபி.ரதியம்ச பி.ரசாசாங்கமென்டற நான்கையும் பிரசானமாச் கொண்டது மே.தலர் 
வது; ஆயுதமின்றி மற்ற மூன்றையும் பிரசானமாச் கொண்டது இசண்டாவது; ஆயுத 
பூஷணங்களையொழித்து மற்றிரண்டையும் பிரகானமாக்சொண்டது மூன்றாவது; மற் 
நெல்லாமொழித்துப் பிரதாகாங்கத்தை மாத்திரம் பிரதானமாக் கொண்டது நான்கா 
வது; இச்சான்கிலும் அசது பிரசானமா யிருப்பதல்லது மற்றவை யொழிச்தனவல்ல. 
இப்படியே பின்பு கூறிய தியானத்திலும் இவை ஓழி தனவல்ல, மூதலமிசத்தின் இரு 
பத்.திரண்டாமத் தியாயத்தந் சொல்லியபடி தத்துவங்களே ௮ஸ் திரபூஷணாதி ரூபமாய் 
எம்பெருமானிடத்தி லிருத்தலாலேயும் அர்த விரிஷ்ட விக்ிரகமே சரலம்பன யோகத் 
துக்கு விஷயமா யிருக்றபடியாலு மென்றறியவேண்டும். சமாதியில் இவ்வியாத்தும 
ஸ்வரூபஞ் சொல்லப்பட்டாலும் ௮௮ பிராப்பியமாசாது; ஆனதுபற்றி மூன்னுரைத்த 
விரிஷ்ட இவ்விய மங்கள விச்ெசமே பிராப்பியமாம்.] 

தீதீதுவங்கள் அஸ் திரபூஷணா திரூபமா யிருப்பழைச் சுருக்சமர் 
யறிபும்படி. இட்பாசு.ர.த்தை அ௮னுசர்திசக்கவேண்டியத. 

புருடன் மணிவரமாகப்பொன்றாமூலப் பிசசிருதிமறுவாகமான் றண்டாச்த் 
தெருள்மருள்வாள்மஸ்றவாகவால் சாரங்கள் சார்ங்கஞ்சங்காசமன்க் இநிரியாக் 
இருடீகல்சமீரைச் துஞ்சரங்களாக விருபூ தமாலைவன மாலையாகக் 
“௫ ௮ுருலாமமையின்பொருளாங்கண்ணன்சரிஏிரிமேனின் தனைத் தக்சாகசின் ரன;
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இத்தப்பட்டிருக்கிற சொருப விஷய 

மாய் வேறொரு தோற்றத்தைப் பற் 

ருததாய் நின்ற இடைவிடாத ஞானப் 

பிரவாகம் யாதுண்டோ அதுதான் 

இியானமென்று சொல்லப்படும். இது 

முன்னுரைத்த ஆறு அங்கங்களினாலே 

ஏற்படுத்தப்படும். அப்படிப்பட்ட 

சொருபத்திற்கே நாமரளூபாதி கற்பனை 

களில்லாத சொருபத்தைத் தியானங் 

கொண்ட மனஇினாலே கிரிப்பது 

சமா தியென்ற௮ சொல்லப்படும்.” 

அடையத் 

தக்கதான பரப்பிரமத்தை யடைவிப் 

பது இந்த விஞ்ஞானந்தான். இதைக் 

கொண்டு ௮டைவிக்க வேண்டியது 

மூன்று பாவனைகளையுவ கடந்த 

ஆதீதுமா. 

பட்ட சொருபமுள்ளவனா யிருந்த 

ஆத்துமா இந்தச் சாதனமுடையவன்_ 

இந்த ஞானமே சாதனம். இந்த 

ஞானமானது அவனுக்கு மோக்ஷ 

மென்கிற காரியத்தை உண்டாகப் 

பின்பு இரும்பிவிரிம், அதனாலே இவ் 

வாத்துமா பரப்பிரமத்தினுடைய குற்ற 

மில்லாமை முதலிய தன்மைகள் உண் 

டாகப் பெற்றவனாய் அந்தப் பரமாத் 

துமாவோடு வாசியற நிற்கும், ௮வ 

னுக்கு முன்னிருர்த பேதமானது அஞ் 

ஞானத்தினால் வந்ததாம். ஞான ஸ்வ 

ரூபமான ஆத்துமாவிலே தேவமனலுஷ் 

பாதி பேதத்தை யுண்டாக்கும்படி 

யான அ௮ஞ்ஞானமானது வேரோ 

டத் அப்போன வளவில் ஜீவாத்துமா 

வுக்கும் பரமாத்துமாவுக்கும் இல்லாத 

கித்தார் சினை Quacr கற்பிக்க 

ம்ர்ட்டுவான்.” 

be காண்டிக்கியரே ! 

மாயையால் மறைக்கப் 

tha காண்டித்தியரே | நீர் வினாவிய 

படி. அஷ்டாங்க யோகத்தைச் சுருக் 

இயும் பெருக்கியும் உமக்குச் சொன் 

னேன், இன்னும் உமக்கு நான் 

ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணம் 
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செய்யவேண்டுவ Qs?" என்று 

கே௫த்துவசார் சொல்லியதைக் கேட் 
டுக் காண்டிக்கியர் சொல்லுஇிருர் 3 
ஓ கே௫த்துவசரே | தேவரீர் யோக 

சொருபம் அறியும்படி. செய்த உபதே 

சத்தின் சித்தத்தின் மலமுழுவதும் 
௮ழிந்துபோனதனாலே யாவும் எனக் 

குச் செய்யப்பட்டனவே யாயின. 

இப்போது நானும்” (எனக்கு' என்று 

சொன்னது சரியானதன்று,. ஆனாலும் 

பரமாத்தும சாக்ஷாத்காரம் பெற்றவர் 

களுக்கும் நான எனது என்குறதைத் 

தவிர்ந்துபேச வகையில்லையே? நான 

எனது என்பது ௮ந்யதா ஞானம் 

என்கற திரிபுதான். இதனாலேதான் 

ஆடு மாடு ஆண் பெண் முதலான 

வழக்கக்க ஞண்டாகின் றன பரமார் 

த்தமான ஆத்துமஸ்வரூபமோ சொல் 

அக்கு எட்டாத தாகையால் அந்தச் 

சொற்களாலே சொல்லப்படாது, 
இனி தேவரீர் தம்மிடத்துக்கு எழுச் 

தருளலாம், மோக்காரணமான யோ 

கத்தை அடியேனுக்கு உபதேசித்த 

தனாலே அடியேனுடைய சிரேயசின் 
பொருட்டுச் செய்ய வேண்டுவனவற் 

ஹை யெல்லாஞ் செய்தருளினீர்”? 

என்று சொல்லித் தக்கபடி, அவருக்கு 

உபசாரஞ்செய்ய,) ௮ந்தக் கே௫ித்து 

ager தமது பட்டணத்துக்குப் போய் 

விட்டார். 

பிறகு காண்டிக்கியர் 

௮ரசஞகை ஏற்படுத்இவிட்டு, ஸ்ரீ கோ 

விர்தனிடத்திலே மனம் வைத்தவராப் 

யோககித்தியின் பொருட்டுத் தகுதி 

யான ஐர் வனத்திற் சென்று ஒரே 

பிடிப்புள்ள புத்தி 
யமாதி குணங்களோடு கூடி. நின்௮ 

நிர்மலமான ஸரீ விஷ்ணு வென்னுநி 

ர்த்து யுடைய பிரமத்தினிடத் 

லே ஈசாபரூப கர்மங்கள் வேரோ 

குமாரனை 

யுடையவராப்
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po Ppugsr Bu நயத்தை யடைந் 

தார்... கே௫ித்துவசரும் மோக்ஷத்திற 

காகத் தரும கருமங்களை யெல்லாம் 

போக்கும் படியான முயற்சியிலே 

நின்று, ராச்சிய சம்பந்தமான விஷ 

யங்களை அனுபவித்துக் கொண்டும், 

பலசுருதி 429 

பயனைக் கருதாமற் கருமங்களைச் 

செய்துகொண்டு மிருது) கரும பலன் 

களைக் கழித்ததனாலே பிராரத்தமெல் 

லா நாசமாகப் பெற்றவராய்ச் சகல 

தாபங்களும் க்ஷயிப்பதாகிய பய 

னுள்ள மோக்ஷடித்தியைப் பெற்றா. 

ஏழாமத்தியாயம் முற்றிற்று, 

ம. 

எட்டாம் அத்தியாயம் 

பலசுருதி 
வகறட ணையை 

ஓ மயித்தரேயரே | சாசுவதமான 

பிரமத்தோடு சேோவதாகிய மோஷ 

மென்று சொல்லப்படுகிற மூனரும் 

பிரளயம் யாதுண்டோ அந்த ஆத்தி 
யநதிகப் பிரளயத்தையும் உமக்குச் 

சொல்லி விட்டேன். இப்படியாகச் 

சர்க்கம் பிரதி சர்க்கம் வம்சம் மனுவந் 

தரம் வம்சானுசரிதம் என்பவைகளைத் 
தெளிவாய் உமக்கு: அறிவித்தே னன் 

ரோ? இந்த ஸ்ரீ விஷ்ணு புரணமானது 

சகலபாதகங்களையு நாசஞ்செய்ய வல் 
லது. சகல சாஸ்திரங்களுக்கு மேம் 

பட்டது. புருஷார்த்தங்களை ஈன்ருப் 

விவரிக்கு் திறனுள்ளது, நீர் மிகவும் 

ஆதரவோடு கேட்டதனாலே இதை 

உமக்கு முழுவதும் ஈன்றாப் உரைத் 

தேன், இன்னும் விவைவேண்டுவது 

எதுவாஇலும் இருர்தால் வினாவக் கட 

விர், அதையும் சொல்லுகிறேன்”! 

என்று மிகுந்த கிருபையோடு ௮௬ 

ளிச்செய்த ஆசாரியரை நோக்கச் 
இஷ்யர் விண்ணப்பம் பண்ணலானார், 

* சுவாமீ) ஸ்ரீ பராசரபகவானே | 
அடியேன் கேட்டவைகளை யெல்லாம் 
அருளிச்செய் தீர். அடியேனும் பத்தி 
யுடன் கேட்டேன். இனிக் கேட்க 
வேண்டுவ தொன்றுமில்லை. சதல சந் | 

தேகங்களும் அற்றன. மனம் நிர்மல 

மாயிற்ற௮ு. தேவரீருடைய அறநுக்கிர 
கத்தினாலே உற்பத்தி ஸ்திதி லயங்களை 

யறிந்தேன், இந்தச் சிருட்டியா இகளு 
க்கு ஏதுவான எம்பெருமானும், பிரமா 

தக்ஷன் முதலானவர்களும், விஷ்ணு 

மநு முதலானவர்களும், ருத்திர 
காலாந்தகாதிகளுமான சான்சு ராசி 

களையும் அறிந்தேன். மேலும் பிரதா 

னம் வியத்தம் கரலம் என்கிற மூன்று 

விஷ்ணு சக்திகளையும் பிரமபாவனை 

கருமபாவனை உபயபாவனை யென்ற 

மூன்று பரவனைகளையும் முழுது மறிர் 
தேன், ஓ குரு சிரேஷ்டரே | தேவரீர் 
பிரசாதத்தினலே முக்கியமா யறிய 
வேண்டியது அறிந்தேன் 5 அதாவது, 

சகலமும் ஸ்ரீ விஷ்ணுவுக்குத் திரு 
மேனியாய் ௮வனியில் வேருகா இருக் 
இன்றது என்பதே, ஆகலால் அடி. 
யேன் சந்தேக விபரீ£தங்களில்லாதவ 
னாப்க் இருதார்த்தனாுனேன். மேஜும் 
தேவரீருடைய ஒஇருபையினாலே வர் 
ணாச்சிரமாதி சகல தருமங்களையும் பிர. 
விர்த்தி தருமம் நிவிர்த்தி தருமம் என் 
பவைகளையும் அறிந்தேன். ஒ war 
மூனிவரே | வேறு வினவவேண்டுவ. 
தீடியேலுக் கொன்றுமில்லை, தேவரீரீ 
என்றும் அடியேனிடத்தில் பிரசன்
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னரா யெழுகர்தருளி யிருக்கவேண்டும். | ஆத்துமாவாயும் ஐச.வரிய முதலிய 

அடியேனாலே சகலார்த்தங்களையும் | ஆறு கூணங்களு நிறைந்தவனாயுமுள்ள 

அருளிச் செய்யும்படியான மகாப் பிர | ஸ்ரீஹரியும் இப்புராணத்தில் உரைக்கப் 

யாசத்தை ௮னுபவித்தீரே. அடியேன் பட்டிருக்கறான். எவனுடைய இரு 

செய்த இந்த அபசரரத்தை க்ஷமித் | நாமத்தைத் தற்செயலாய் ஒருவ னுச 

தருளவேண்டும். பெரியோர்கள் புத் சரித்தானும் அவனுடைய சர்வ பாத 

இரனுக்கும் சஇஷ்யனுக்கும் வித்தியா | கங்களும் இங்கத்தைக்கண்ட அற்ப 

சத்தை யெண்ண மாட்டார்களன் மிருகங்களைப் போலே விரைந்தோடு 

மோ, பத்திபுடன் செய்யப்படுகிற 

* எவனுடைய நாம சங்கூர்த்தனத்தின 

லே ௪கல பாபங்களும் பெரு கெருப் 

பில் விழுந்த தாதுக்களைப் போலே 

லயப்பட்டுப்போமோ, எவனை ஒரு 

தரம் நினைத்த மாத்திரத்திலே அதியுக் 
இரமாயும் ஈரகதுக்கத்தைக் கொடுக்கத் 

) 

| 

ரோ?” என்று மிகுந்த வணக்கத் 

தோடும் பத்தியோடும் விண்ணப்பஞ் 

செய்த மயித்தரேயரைக் கடரக்ஷித்து 

மகரிஷி யருளிச்செய்யலாயினார். 

: ஓ பிராமணோத்தமசே | உமக்குச் 

சொல்லி வந்த இந்தப் புராணம் வே 

தத்தோடு சமானமானத; இதைக் 

கேட்பதனாலே ராகாதி தோஷங்களா 

புண்டான பாபராசிகள் கூத்துப் 

தக்கதாயு மிருக்கன்ற கலி கல்மஷூ 

மானது உடனே அழிக்துபோமோ, 

பிரமா ருத்தூன் இந்திரன் ஆஇத்தர் 

போம். இப்புராணத்திற் சொன்ன | அசுவிகள் வாயுக்கள் அக்கனிகள் 

சிருட்டி முதலிய ஐந்தங்கங்களினாலே 

தேவதைகளும் தயித்தியரும் கந்திரு 

வரும் உரகரும் ராக்ஷசரும் யக்ஷரும் 

வித்தியா தரரும் சித்தரும் அ௮ப்சர௬ுக் 

களும் பிரமத்தியானிகளாய மகாதவ 

முள்ள முனிவரும் சொல்லப்பட்டிருக் 

இருர்கள். மேலும் பிராமணாதி வர்ணவ் | தந்த லோகங்களோடும் 26565 Car 

கள் நான்கும், புருஷருடைய சிரேஷ் காதிபதிகளோடும் பிராமணாதி மனுஷி 

டமான சரித்திரங்களும், பூமியிலிருக் | யர்களோடும் பசுக்களோடும் சிங்க 

இன்ற புண்ணியமான பிரதேசங்க | முதலிய கொடிய மிருகங்களோடும் 

ளும், புண்ணிய நதிகளும், புண்ணிய | பல வகைப்பட்ட பகிகளோடும் 

சமுத்தரங்களும், மகா புண்ணியங்க பாம்பு முதலிய ஊர்வனவழ்றோடும் 

ளான பர்வதங்களும், ஞூனவான்௧க | பலா முதலான மரங்களோடும் 

ளுடைய சரித்திரவ்களும், வரண காடுகள் சமுத்திரங்கள் நதிகள் பாதா 

தரும முதலிய தருமங்களும், வேத | ளங்களோடும் ௮வற்றிலுள்ள ஜந்துக் 

சாஸ்திரங்களும், இப்படியாக ஸ்மர களோரடும் சப்தாதி விஷயங்களோடும் 

ணத்தினாலே பாவடீங்கத்தக்க பலவிஷ ஆவரணங்களோடுங் கூடின இந்தப் 

யங்களுஞ் சொல்லப்பட்டிருக்கின் பிரமாண்டம் மேருவுக்கு gr aa 

றன... இவ்வளவேயன்று. சகத்தி | போலே எவனுக்கு ஏகதேசமா யிருக் 

அடைய உற்பத்து ஸ்திதி நாசங்க ! கின்றதோ, எல்லா மறிந்தவளாப் 

ளுக்கு. ஏதுவாயும், அவியயனாயும், | எல்லா முள்ளவனாய் எல்லாச்சொரூப 

சர்வசொருபியாயும், | சர்வத்துக்கும் | மூடையவனாப் யாதொரு சொருபமு 

வசுக்கள் சாத்தியர் விசுவதேவர் 

முதலான தேவயோனிகளோடும் 

அசுவினி முதலிய கக்ஷத்திரங்களோ 

டும் மற்றுமுள்ள தாரகங்களோடும் 

சூரியாதி சகல இருகங்களோடும் 

சப்தரிஷிகளோடும் மற்றுமுள்ள ௮ 
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வர்களாய் மோக்ஷமென்கிற மேலான 

செல்வத்தைப் பெறுவோமன்றோ 2 

ஜ்யேஷ்ட சுக்கில துவாதசியில் ௬வா 

பட்டிருக்கிறான். இப்படிப்பட்ட இப் மியை யாரராஇத்துப் பிதுர்க்களுக்கு 

புரரணத்தைக் கேட்பவன் ௮௬வமேத யமுனையிற் பிண்டத்தை யெவன் 

யாகத்தின் அவபிரதத்தில் ஸ்சானஞ் போடுவனென்றால், புண்ணியஞ் செய் 

செய்த பலனை யடைவான். மேலும் piste குலத்திற் பிறந்தவன் 

பிரயாகத்திலேயும் புஷ்கரத்திலேயும் போடுவன்” என்று பிதுர்க்கள் 

குருக்ஷேத்தாத்திலேயும் சேதுபந்தன ஆசைப்படுகிருர்கள். இப்படி. அந்தப் 

சமுத்திரத்திலேயும் உபவாசாதி விரதா புண்ணிய தஇனத்திலே யமுனா wer 

னஞ்செய்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணபகவானை 

| யர்ச்சித்துப் பிதூக்களுக்குப் பிண்ட 

மிடுவசனு லெந்தப் பயனுண்டோ 

அந்தப் பயனை இப்புராணத்தின a5 

தியாய இரவணத்தினாற் பெற்றுத் தன் 

பிதுார்க்களைகண் கடைத்தேற்றுவான். 

இந்தப் புராணம் சழுசாரத்தை அஞ்சு 

னார்க்கு ரக்ஷகமாயும், செவியுறத்தக்க 

வைகளுக்குள்ளே மேம்பட்டதாயும், 

-மில்லாதவனாப் சகல UTLIGT FEC) 

யுள்ள ௮ந்த ஸ்ரீவிஷ்ணு பகவான் இப் 

புராணத்தில் முக்கியமாய் BREE 

நுஷ்டானஞ் செய்பவன் எந்தப்பலனை 

யடைவனே அந்தப்பலனை இப்புரா 

ணம் கேட்பதனாற் பெறுவான். ஓ 

மயித்திரேயரே | ஒருவன் - ஒரு வருஷ 

காலம் அக்னியை நன்றாய் ஓமத்தால் 

ஆராதித்து வந்தால் எந்தப் பலனை 

யடைவானோ அந்த ஈகற்பயனை இதை 

ஒருக்கா ழ் கேட்டுப் பெறுவான், ஒரு 
வன் ஜ்யேஷ்ட மாதத்து சுக்கலபக்ஷத் 

துவாதசியில் யமுகா கஇயில் ௦ கனு பரிசு.த்தங்களுக்கெல்லாம் whe ser 

செய்து ஸ்ரீ மதுராபுரியில் கண்ணனை 

ஆராதித்தா லுண்டாகும் பயனை ஸ்ரீ 

கேசவனிடத்திலே. மனதை வைத்து 

இப்புராணத்தில் ஒரு அ௮த்தியாயங் 

| 

| யும், தீோயகனவுகளை யழிக்கவல்லதா 

| 
கேட்பதனாற் பெறுவான். ஜ்யேஷ்ட O56 தரத்தக்கதாயும் விளங்குகின் 

யும், சகல தோஷங்களையும் போக்கத் 

தக்கதாயும், மங்களவ்களுக்கெல்லா 

மேலான மங்களமாயும், புத்திரசம்பத் 

மாதத்துச் சுக்கலபக்ஷத் துவாத௫ியில் | றது, 
முன்பு உபவாச மிருந்தவனாகி யழமுநர 
திர்த்தத்தில் நீராடி. மதுரையில் ஸ்ரீ 
மாதவனை யாராஇப்பவனுக்கு எந்தப் 

ஆதியில் ஸ்ரீமக்சாராயண மகரிஷியி 
Op செய்யப்பட்ட இப்புராணத்தைக் 

பலம் வருமென்ருல் கூறைவற்ற ௮௬வ கமலோழற்பவர் ருபுவென்பவர்க்கு 
மேத யாகத்தின் பலம் வரும், இப் 
படி.ப்பட்ட புண்ணியவான்௧ளான 
தங்கள் குலத்தாராலே மேன்மை 
யடைவிக்கப்பட சிலருடைய செல்வத் 
தைக் கண்டு பிதாக்கள் சொல்லிய 
தாவது *நமது குலத்திற் பிறந்த எவ 
னாகிலும் யமுனா சலத்இல் நீராடி, உப 
வாசமிருக்து ஜ்யேஷ்ட ௬க்லெ துவா 
த௫யிலே மதுரையில் ஸ்ரீ ஜநரரத்த 
நனை அர்ச்சிப்பனா? அர்ச்சிப்பானாடில் 
நாமும் பிறரைப்போலே கரையே.றின 

உபதேசித்தார். அந்த ௬பு பிரியவிரத 
ருக்ஞூச் சொன்னார். அந்தப் பிரிய 
விரதா் பாகுரிக்கும், பாகுரி ஸ்தம்ப 
மித்திரருக்கும், ஸ்தம்பமித்தரர் த 
ருக்கும், அவர் சாரஸ்வதருக்கும், YS 
த்சீ சாரஸ்வதர் பிருதவுக்கும், பிருது 
புருகுச்சருக்கும், அவர் நருமதைக் 
கும், அவள் இருதராஷ்டிரன் Akt 
ணன என்ற நாகர்களுக்கும், அவ் 
விருவரும் காகராஜனான வாசுஒக்கும், 
வாசுகி வச்சருக்கும், ௮வர் Ra ST
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ருக்கும், ௮வா் கம்பளருக்கும், ௮வர் 

ஏலாபுத்திரருக்கும் சொன்னார்கள். | 

இப்படிப் பாதாள லோகத்திலே 

பரவியிருந்த இப் புராணத்தைப் 

பாதாள :லோகத்திற் சென்றிருந்த 

வேதசிர௬ என்கிற முனிவர் பெற் 

அப் பூலோகத்திற் பிரமதி யென்பவ 

ருக்க. கொடுத்தார். அந்தப் பிரமதி 

ஜாதுகர்ணருக்குத் தந்தார். அந்த 

ஜாதுகர்ணர்: மற்றப் புண்ணிய 

வான்௧க எ$ேகருக்குக் கூறினா. 

புலஸ்திய மகாமுனிவருடைய வரப் 

பிரசாதத்தினு”லே இப்புராணம் எனக் 

கும் இயாபத்துக்கு வந்தது. 

மயித்திரேயரே | உமக்கு: உள்ளபடி. 
நானும் 

இப்புராணத்தை யறிவித்தேன். நீரும் | 

இதைக் கலியின் முடிவிலே சினீக 

ரென்பவருக்கு உரைப்பீர்..” 

இந்த மகாபுராணம் பரம ரகசிய 

மாயும் கலிதோஷ நாசநமாயு மிருப் 

பதை எவன் பத்தியுடன் கேட்பனோே 

அ .வனுக்கசூப் பாவமெல்லாக் தீரும், 

இப் புராணத்தைத் 

கேட்பவனுக்குச் சகல தீர்த்த ஸ்சான 

பலனும் சகல தேவதா ஸ்தோத்திரபல 

னும் இடைக்கும். இதிற் பத்தத்தியா 

இனந்தோறுங் | 

யங் கேட்ட மாத்திரத்திலே காராம் | 

பசுவைத் தானஞ்செய்வதா லுண்டா 

இய அருமையான புண்ணியம் கடைக் 

கும். ஐயமில்லை. எந்தப் புருஷன் சகல 

சரீரகனாய்ச் சாவ வியாபியாய்ச் சகல 

லோகத்துகீகு மாதாரமாய்த் தன்னி 

லே தானிருப்பவனாப் ஞானத்தின 

லேயே அறியத்தக்கவனாப் ஆதியந்த 

மில்லாதவனாய்ச் சகல தேவதைகளுக் 

கும் இதனாயுள்ள ஸ்ரீ ௮ச்சு. தனை நினைத் 

துக்கொண்டே இப் புராண முழுவ 

வதையுங் கேட்பானே ௮வன் பத்தி 

யோடு அ௮சவமேதஞ் செய்த பலனை 

யெல்லா மடை வான்; இப்படி, ஒரு 

} 

| 
| 

: 

| 
| 

| 

வாறு சொன்னேன். எந்தப் புராணத் 

இன் ஆதியிலேயும் மத்தியத்திலேயும் 

[ அக்கக்லேபும் சராசர குருவாயும் 

பீரமஞான சொருபியாயும் சகல ஜகத் 

துக்கும் சிருஷ்டி. ஸ்திதி சங்கார காத 

தாவாயுமான ஸ்ரீ ௮௪௬த பகவான் | 

துதிக்கப்பட் டி.ருக்கிருனோே அப்படிப் 

பட்ட புராணத்தை முழுதும் கேட் 

இன்றவனும் படி.ப்பவனும் சொல்லு 
WM TAU BDSG வரும் 

பலன் இப்படி.ப்பட்டதென்றுசொல்ல 

மூவுலகத்திலு மொப்பில்லை. ஏஎனென் 

ரல், ஒப்பில்லாத மோக்ஷ சாம்பிராச் 

இறவனுமா 

சியர் தரவல்ல ஸ்ரீ ஹரி பகவானே 

பயனா யிருக்கறானன்றோ, எவனிடத் 

தில் மனம் வைத்தவன் நரகத்துக்குப் 

போகமாட்டானோ, எவனைத் தியா 

னிப்பதற்குச்ஃசுவர்க்கமும் இடைபயூரறா 

விருக்குமோ, எவனிடத்தில் மனம் 

பற்றியவர்க்குப் பிரமலோகமும் அற்ப 

மாய்த் தோன்றுமோ எவன் நிர்மல 

ஞானமுடையவர்களுக்கு இருதயத்தி 

லிருகதுகொண்டு முத்தியை யளிக்கின் 

ருனே அப்படிப்பட்ட அ௮ச்சுதனைத் 

துதிப்பதனாலே பாவந் தீருமென்பது 

ஓராச்சரியமா? யக்கியேசுவரனான 

எவனை யக்கயமறிந்தவர்சளான காமி 

கள் யக்கியங்களாலே ஆரர திக்கிருர் 

களோ, ஞானிகள் எவனைப் பிரம 

சொருபியாகவும் பராபர சொரூபியாக 

வும் தியானிக்கிறாகளோ, எவனை 

நினைப்பவன் ஜனன மரணகங்களையும் 

) அறிவு தேய்வு வளர்ச்சிகளையும் காரிய 

காரணங்களா யிருத்தலையும் அடைகிற 

தில்லையோ அப்படிப்பட்ட ஸ்ரீ ஹரி 

யைக் காட்டிலும் கேட்கத்தக்க வேறு 

பொருளென்ன வுண்டு ? ஆதியந்தங்க 

ளில்லாதவனாப்ப் பிரபுவான எவன் 

பிதுர் ரூபியாயிருக்து விதிப்படி. இடப் 

பட்ட கவியத்தையும் தேவரூபியா 

யிருந்து ஓமஞ் செய்யப்பட்ட அவியத்



ழம்சம்] 

தையும் புசிக்கிரானோ) 

யவர்களுக்கு எந்தப் பிரமாணமும் 

சகல சக்தி ஸ்தானமாயும் பிரமமாயு 

மிருக்கெற எவன் விஷயத்தில் ஒரு பரிச 

சேதஞ் செய்யவொண்ணாதோ அப்ப 

டி.ப்பட்ட ஸ்ரீ ஹரிபகவான் காதிற் 

பட்டவுடனே சகல பாபத்தையும் 

போக்இவிடுவான். எவனுக்கு முடிவும் 

உற்பத்தியும் இல்லையோ, பரிணாமமில் 

லாத எவனுக்கு விருத்தியகஷங்க ளில் 

லையோ, எவன் விகாரமற்ற வஸ்துவா 

யிருக்கருனோ புருஷோத்தமனாயும் 
துஇக்கத்தக்கவனாபுமுள்ள சர்வேசுவர 

னைத் திருவடி. தொழுகிறேன், 

அந்தப் பரமபுருவனுக்கு அநுகுண 
மானதையே அநுபவிக்கும்படியான 

சேஷபூதனை 
தேவாதி பேதங்களில்லாமல் ஞான 

எவன் 

யிருக்கிறுனோ, எவன் 

மே வடி.வாகக்கொண்டூ ஒருவளாயிருக் 

ம் தேவதை முதலான தேகங்களைக் 

கொண்டு 

மயக்கமுற்றகனாலே அகேகனாய் ௮௬ 

தீதனுப்த்தோன்றுன்றானோ, ஞானக் 

தோடு கூடியவஞய் மகத்து முதலான 

சகல தத்துவங்களையும் பரலச் செய்வ 

தற்குக் கருமமூலத்தாற் கர்த்தாவா 

யிருக்கிறானோ, எப்போதும் அவியயனா 

யுள்ள எம்பெருமானுடைய ஸ்வரூப 

மான அந்தப் புருஷனுக்குத் சண்டம் 

சமர்ப்பிக்கிறேன். எற அறிவு பரவுத 

அவற்றில் தானென்குிற 

௮ம் அசையாது நிற்றலுஞ் சேர்ந்து 

லயப்பட்ட ஸ்தானழமர யிருக்கின் 

பலசுருதி 
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பிரமாணமுடை | றதோ, புருஷஸனுக்குப் பாவபுண்ணி 

யாநுபவ யோக்கியமான தேகாதி 

களைத் தரவல்லதாய் முக்ஞூணவடிவா 

பிருக்கன்றதோ, மகத்து முதலான 

அவஸ்தைகளை யடையாததாயும சமு 

சார வூற்பத்திக்கூக் காரணமாயும் 

தானே யுண்டானதாயும் எப்போது 

மழியாததாயுமுள்ள பிரதானம் எது 

வண்டோ, எம்பெருமானுடைய ஸ்வ 

ரூபமான அதைத் தொழுகின்றேன். 

ஆகாசம் வாயு அக்கினி ஜலம் பூமி 

இவைகளின் செய்கை வடி.வாயும், சத் 

தம் பரிசம் ரூபம் ரசம் கந்தம் என்கிற 

விஷபங்களாகிய போக்கிய பதார்த் 

கொடுத்து வருவதாயும், 

ஆத்துமாவுக்கு ஞானேர்தீரிய ௧௫௬ 

மேந்திரியங்களைக்கொண்டு உபகாரஞ் 

POP தூலமு 
மூடையதாயுமுள்ள 

தங்களைக் 

செய்வதாயும், 

மான சொரூப 

வியக்த மென்கிற பகவானுடைய 

சொருபத்தைம் பணிகிறேன். இப்படி. 

யாகப் பலவகைப்பட்ட வியக்தா 

வியக்த பிரகிருதிகளும் அப்பிராகிருத 

Sadu மங்கள விக்கிரகமும் ஆத்த 

மாவும், ௮ஜழுய் எப்போது முள்ளவ 

னை எவனுக்கு ஸ்வரசூபமோ அந்த 

ஞானாதி ஐசுவரியமுள்ள ஸ்ரீ ஹரிபக 

வான் ஆத்துமாக்களுக்கும் 

பிறப்பு இறப்பு மூப்புமுதலிப சூற்றவ் 
களில்லாத மோர்ஷசம்பத்தைத் தந் 

சகல 

டதீருள வேண்டும். 

எட்டாமத்தியாயம் முற்றிற்று, 

“அழ ஆட 

ஆறுமம்சம் முற்றிற்று, 
ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணம் ஸம்பூர்ணம், 

eee rem அ. 

வா€ஸ்வரி அச்சகம், சென்னை: 
் 5a



றந்த தமிழ் நால்களின் 
al ar nui 7 it 

ஸ்ரீமத் கம்ப ராமாயண வசனம் விலை ரூ. a 

டை. உயர்ந்த களேஸ் கடிதம் .. | » 95 15-0- 

இதேமாதிரி பெரிய எழுத்தில் ராயல் 18 அளவில் 

1600-பக்கங்கள் கொண்டது, 7-காண்டங்கள், 2-வால் 

யம், 18-ஆப்டோன் படங்களுடன் அச்சிடப்பட்டு 

உயர்ந்த காலிகோ பைண்டு செய்யப்பட டி ருக்கி றது. 

சாடிய பொருள்சைகூடும் ஞானமும் புகழுமுண்டாம் 

வீடியல் வழியதாச்கும் வேரியங்கமலை சோச்கும் 

நீடிய வரச்சர்சேனை நீறுபட்டழிய வாசை 

சூடிய லையிராமன் தோள்வலி கூறுவார்ச்சே ?? — shut aut dg. 

ஸ்ரீ ராமபிரான் சரிதையை விரித்துக்கூறும் இந்த இராமாயணமான2 மிச்ச 

புண்ணிய் கதை யென்பது உலகறிர்த விஷயம், இதனைப் பா.ராயணஞ் செய்வதா 

ஓுண்டாகும் பயன்சள் ௮ளவிடற்கரியனவாம்; இதனைப் பச்தி சிரத்தையுடன் படிப்ப 

வர்க்கு உலகத்தில் விரும்பக்கூடிய பொருள்களெல்லாம் கைகூடும்; உயாசத அறிவுண் 

டாக்கும்; சீர்த்தி ௮.இசரிக்கும்; மோக்ஷத்தை அடைவிக்கும் ; இலக்குமி கடாக்ஷ 

மூண்டாகும். 

இன்னும் இந்த இராமாயணத்தைப் பச்தியுடன் படித்த முடிச்குமிடங்களில் 

சலியாணம் முதலிய மங்களகாரியங்கள் நிறைவேறும் ; புத்.இி.ரபாக்கய முண்டாகும்:; 

பசு பால் தானிய௰ம். விருத்தியாகும்; பில்லி சூனியம் இீ.ராத கோய் பூத பைசாச 

உபத்திரவங்கள் மூதலியவை நீங்கும்; பகை நீங்கும்; விஷஜெந்துச்சள் ௮ணுச 

மாட்டா. பஞ்சம் நீங்கும் ; ஈல்ல மழைபெய்யும்; துக்சமான சம்பவங்கள் நீங்க மிகச 

அனச்த முண்டாகும், இவையெல்லாம் உண்டாவது நிச்சயம், இராமாயணம் படித்த 

பற்பல இடங்களில் இப்பயன்கள் உண்டா? யிரு£$னெறன. இவற்றை ஒவ்வொரு 
வரும் ௮னுபவச்இல் உணர்ச்து கொள்ளலாம். 

ஸ்ரீ மணா பாரத வசனம் விலை ரூ. 25-0-0 
உயர்ந்த களேஸ் சுடிதம் உட, 30-0-0 

இதேமாதிரி பெரிய எழுத்தில் அச்சிடப்பட்டு டெம்மி 
14 பெரிய அளவில் 2085 பக்கங்கள் கொண் 
ட.௪. 20-பட.ங்களுடன் 18-பர்வங்கள் ) 4-வால்யங்கள்; 
உயர்நீத காலிகோ பைண்டு செய்யப்பட்டிருக்கிற து, 

இதிசாசங்களி லொன்றாயெம், தர்மார்த்த சாம மோக்ஷங்களை அளிச்ச வல்ல 
ஐர்.தாம் வேதமென ஸ்ரீ வேசவியாச முனிவரால் வகுக்கப்பட்ட ரீ மசா பாரதத்தை, 
சைவ வைணவ ஸ்மார்தத சமயிகளுக்கும் உபயோகமாகும்படி ஆதிபர்வம், சபாபர்வம் 
ஆரண்ய பர்வம், விராட பர்வம், உத்தியோக பர்வம், வீஷ்ம பர்வம், துரோண பர்வம், 
கர்ன பர்வம், சல்லிய பர்வம், சவுத் பர்வம், ஸ்ரீ பர்வம், சாச்தி பர்வம், ௮னுசாசனிச 
பர்வம், அஸ்வமேத பர்வம், ஆ9ரமவாச பர்வம், மஹப்பிரஸ்தானீச பர்வம், சொர்ச் 
சாரசோகண பர்வம் என்னும் 18-பர்வங்களையும், பாரதப் பிரசங்யொயெ த. சண்ழகக் 
கவிராயரால் தமிழ் வசன ரூபமாகச் செய்தருளியது. இதற்குச் சமானமான gra 
உலகத்திலில்லை என்பது மேதாவிகளின் அபிப்பிராயம். இதனை வாப்பவர் G8, 
ஸ்மிருதி, இதிகாச புராணங்களின் இரசஸ்யார்த்தங்களை இனி துணர்வார்ச சென்ப 
துண்மை. 

9 

இடை ச்குமிடம் :— ற. இரத்தின நாயகர் அண்டூ ஸன்ஸ், 
கெ, 57, வெங்சட்சாமய்யா தெருவு, சென்னை-.1,
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