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சீர்பூச்த பாஞ்சடராப்௪ இத்தாடுக் கானலிடை 

ரீரபூத்த தெனவுலக நிறைரதொளிதன பாற்றோனற 

வோபூத்த முச்தொழில மினிதியற்றித் தனிரின் ற 
கார்பூத்த இருமேனிக் கடவுண்மல ரடிரினைவாம 

பிறந்தபொழு தே.துறந்து பிறைங்குழலி போன 

டூபபப பின்போய்த் தொன்னூ, லறைநதபுகழ வியாச 

முனி யாதரத்தான் மதலாயென் றழைப்பச செவ்வாய், 

இறக துகறை பொழிருமலர்ச செழுந்தருவு மேனன் 

ன வுயிர்க ளியாவு, நிறைந்துறையுஞ் சுகமுனிவ னிரை 

பிதழ்த் சா மரைமலாத்சா ணினைதல் செயலாம், 2



2 ஸ்ரீமகா பாகலதத் திரட்டூ. 

| சேளனகாதியர் கேள்வி. 

சூதர் அதற்கு உத்தரம் கூறல் ] 
Ag Oana வளாதலிற றருமங்க டவங்கள் 

25தை யுறறொரு குறைவறச செய்குவ தரிதா 

நத லின்றியா கநதமாய் நண்ணிப ஞான 

மத வாறறினா லியை திர மெனமஇத் இரு53. 

வேத * நான்கையும விதித்தவன் விளம(/௩ற புரா, 

மாது மொன்பதிற் நிரட்டி ப முன தரு முரவே 

ராத லோடுனைக் சண்ண?ன நாடடிடக கண்டே 

t urs Sa eC or (ps இயு மெமகூகெளி தாமால 

> oO) BUT h Boor தசல்வயிர ொருபுடை கடபபக 

கலைய ர௬ுமபிய கதரி£ மதியெறில கவறறுஈ 

நிலசு வாணுதற றேவகி இருவயிற றுதிததோன 

நலவு மாரக கூறுவா யென்றுகூ றினரால 

முனிவ ரிநுதிற மூரைக கறு முழுதுணா சூத 

அனகன் மாக்கதை கேடகவுள ளனபுபிக கததான 

வியி னீஈகய மெய்கதவப பயனெனக குருவைப 

புனித மாலைசா மடகதையைப போற்றினன புகலவா:௦ 

புரிபும பாதகம போக்கிடப புனிதடீ£ படிஈதா 

ஆரிய மாதவ ௬ுறவுவஈ அத.றி௮ முறறுன 
மருவு வெமபவகஈ தீர்த்திமி மால்கதை Osa 

பெருகு மன்புபின் பிறப்பறு ஞானமெய் திடு2ம, 

| சற்கருமங்களிருக்க அங்ஙனம் அன்பெற்றிற கேனில் 

து£வினான்பதத் தன்பில ராய்(னி துணிஈேே 

யளவி லாதஈற் கருமங்க ளாற்றினு மறிவின் 

ர் நான்கென என்றம் பாடமுண்டு, 

1 மோக எனறும பாடமுண்டு,
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vor லாதவ ராயுடல் வரர் தின gon SS யால், 

ஊரும வானகதி யடைந்திடர இடைப்பதொன் நீலை 

[ சோபானத்தால் அத்வைத பங்கமேனின்.]| 

கடல் வேதமு மகங்களும் கெழுமிய தவமு 

9. CUTS LPG தானமு நிகழ்த்திய கதியும் 

உரி மாயையுர் தரும. மங் குலவிய வீடு 

ரா ஞானமு $ நவிற்றுநா ராயண னாமால். 0 

[மீண்ட திருஷ்டாந்த முகத்தால் வற்புயத்தல். | 
பின்ன பின்னமாய்த் தரக்களிற் பிறங்யெ தழலிற் 

பன்னு கூத் இனிற் பற்பல வேடமுற் றவரின் 

மன்னு மெவ்வுல கத்தினு மருவியேழ் பிறப்பாய்த 

துன்னு ஈல்லுரு வாகவும் துலங்குவன் ரஜொல்லோன். 

இலகு மேழ்பிறப் பினில்வரு சராசரத் தோடு 
முலகெ லாந்தனி யுதிப்ப.து மொழிதர்தடக் குவது 
மலக லாதவன் பாலல திலையவை யவமாங் 

கலைய லாதுவே றுலகெனக் காட்டலு மிலையால், 11. 

நிர௩து ஈல்லறி வானவன் குணத்தொடுஞ் சேர்ஈ து 

வருர்து முத்தொழி லியற்றுமா மாயையை மண 5 டத 

யபிநர்ச னன்னெனத் தோன்றினு மிவையுளத் கறி௮ 
பொ- நர்தி2 நா க்கில் 2வங்கானலிழ்புனலெனப்ே பாமால். 

[வியாசர் சிந்தித்தல்.] 

நீலவ ரைப்பினி லுறைபவா நெஞ்சக் தெளிய 

பலவு ரைத்தனம புராண நால் பாரத் தெரித்தே 

மலைவ றப்பழ மறைவகுத் துரைத்தன மென்னோ 

விலகி யென்லுளர் தெளிவுறப் பெற்றில தின்னும். 13 
    

1 sal alle எனறும பாடமுண்டு,
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[வியாசருக்கு நாரதர் கூறுதல்.] 

விளக்கழற் கொழியா வெண்மதிக் ககலா வீரிதி 

ரைக் கரும்கடன் முகட்டின், முளைத் துயர் பசும்பொன் 

வரைவலர் திரியு மோட்டுவெங் கதிரவற் சேகா, வுளத் 
திருள் கடியு மாயவன் ரொன்னூ ஓுரைமஇி யென்று 
பைசர் தேறற், றுளககற வொழுகு மன்னபைஈ தெர 

டையாழ் முனிவரன் சொற்றன னகன்றான, Id 

[சுகர் சரித்திரங் கூறல்.] 

என்ன முனிவர் சொல்வார் யாதிலும் பற்ரொெ 
ன் றின்றித், தன்னையே நோக்க நின்ற தபோதனன் 
தன்மை சாற்றி, னுன்னிய வையம் கொள்வா 1 ஜெரு 
பசுப் பயங்கொள் காலர், துன்னுவன் மனைக என்றித் 
தொன்னகர் மனையின் வைகான். 15 

மத்தர்போன் மூக ரேபோல் வளைது9 லின்றி ஞான 
வித்தக னொருராட் சென்றான் வியாதமா முனிபின் செ 
வத்திசை யரம்பை மாத ரணிதுச லின்றிக் கூல [ல்ல 

$ தீதீதுவெண் டாளஞ் இந்துர் தடகதியாடி னாரே, 10 

நீடிய கதியி லாடு நேரிழை யாம்பை மாதர் 

விடறி சுகனைக் கண்டு மென்றுகில் வனைந்தி லாராய் 

நாடிநான் மறைகள் சொன்ன நற்றவ வியாதனைக்கண் 

டோடினார்கரைசென் .நுற்றா ௬ுடுத்தனர் சாணித் தானை. 

வரம்பிலா மறையை நான்கா வருத்தவன் வனப்பு 

லாயாத, வரம்பையர் தம்மை நோக்கி யரைக்கொரு 

அகிலி லாதா, னிரம்பிய வறிவன் சென்று நீங்கெ பின் 
  

1 னோர்பசுப் பீர்கொள் என்றும் பாடமுண்டு, 
1 தச் திவெண் என்றும் பாடமுண்டு,
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னா யாழி, னரம்பைவெல் சொல்லீர் சொல்லு நற்றுகி 

ஓமிகக தென்றான். [3 

ஏடலர் கூந்தன் மாத ரிசைத்தவம் முனியை நோக்கி 

பாடவ ரிவர்சண் மற்ற வரிவைப ரிவர்க ளென்று 

நாடுத ஓனக்குண் டத ஈற்றவன் றனகக தில்லைப 

பிசொல் முனிவ வென்றே பேன சசன்று 2பானா, 

[ஸ்ரீ விஷ்ணு மகாஸ்ததி. | 

எஹழிற்படை யெடுக்கி லேனென் றிசைக்தகின் 

மொஷழிகிட் டுன்னை, விழுப்படை யெடுப்பித் தன்றி 

விமிகல னெனயான சொன்ன, மொழித்இிறம் பிழையா 

வண்ண முறுகுவெஞ் சினத்த வாழி, யழற்படை யெ 

ரித்தா யன்பர்க் களியைநீ பெரிது மன்றே, 20 

சுரும்புசூழ் தொடையல் சோரச் சுரிகுழ லவீழ 

மார்பின், விரிந்தபொன் ஸலுத்த் ரீயம் விழ்ர்திட வீரைந 

து தேர்விட், டெரிர்கபொற் நிகரி தாங்கு யெறுழ்வலி 

படங்க லேறு, *கருங்களிற் றேறல் போலென் சண்ணு 

றல் கண்ண தாமால், 21 

எழில்லிளை யாடு மார்பத் தெழுதிய கலவைச் செ 
ஞ்சே,௰ழிதரப் பொடித்த 1வேர்மற் ரடலஞ் சலைக்கை 

ப பார்த்தன், கொழுமணிக் கொடிஞ்சித் தண்டே கர 

கதத் தூளி மூழ்கி, யொழுகுசே முக வோடி (புற்றகெ 
ன் னுளளத் தாமால். 22 

சோரிசணை மாரி பாய்ந்து துனிர்தபொற் கவசத் தூடு 

மரகதக் காந்தி கான்று வயங்குகின் பசர்தார் மார்புங் 

குரகதச் தூளி சேர்ந்து குழல்கிராய்ச் கு.றுவேர்வாரர்ச 
முருகலிழ் கமலச் சேவவி முகமுமென் முகத்த Brune. 
  

* சருங்களிற் றெதிரல் என்றும் பாடமுண்டு, 

1 வேர்மா ருடலஞ் என்றும் பாடீமுண்டு,



0 ஸ்ரீமகா பாகவதத் திரட்ட. 

bana இகழ்பூ மேவு நான்முகன் வழுத்த 
வெட்டாய், மறைவளர் இகழுஞ் செய்ய மாதவ ரரா 

71ய, நிறைவளந் திகழும் வேலை நெருங்கிய வீரார 

பதி, திறைவளம் திதழ்முற் பூசைக் 24 மனை யென் 

(சால் கேன, 24 

நச்சரா வுச்சி மேய கானிலப் பொரறைதீரப் பான்வர் 
. ச an) ர் . ச 

இச்ரையாஞ் ரூதென் ரோ துர் மில தழலைகட்டிக் 

ஈச ரமார் களிற்று 2வர்தர் கடுவன மெரித்ச சண்ணா 

பச்சைமா லேயுன் மாயை பகருகற் கெளிதன் மால், 

சசசம் - யானைகழுத்திடு ஈயிற. 

மூட்டமர் களத்து “னின்று மொஜழிடிடமன் றமனை 

யெல்லாம், விட்டில னெனமுன் சொன்ன விசயனு 

ளிழதை நீக்க, நாட்டினை ஞான முன்ன நானுட 

Gort Psa Dorp, காட்டினை நினது கோலங் கடந்த 

னன் பிறவி வேலை. 26 

இழுசை - அறிவின்மை, 

அருங்கதி ரம்பொ னாுடை யணிர்துமுன் வரத 

தோற்றம், பொருந்திய மாயை யான போர்வையாற் 

பொதியப் பட்டுத், இருக்துமே லோசால் வார தேவ 

னென் அரைக்கும் பேர்பெற், நிருந்ததிவ் வன்ண மெ 
ன்ஹே யெனக்கறி வித்த தாமால், 27 

பொருக்திய- ௮கடி.த கடனா சாமர்த் இயம் பூண்ட, 

உண்மையா அனக்கு காடி னுருவிலை யுரைக்கிற் 

போய்க்கும், பெண்மையா மாயை யாலே பெருகுகல் 

௮ வென் ருலுர், இண்மைசெர் நின்னை யன்றித் திகழ் 
  

* மெரிரினச் என்றும் பாடமுண்டு, 

* வெற்று மொய்த்தவென் என்றும் பாடமுண்டு,



க - வதுஸ்கந்தம், 

௪௧ மில்லை யானால், வண்மையால் வழுத்து வாரியார் 

வமழுத்திடப் படுலா ரியாரே, 28 

என்றிரும் கங்கை மைந்த னியற்றிய தவத்தி னா 

om inet, னின்றகார் வண்ணன் கோல கெஞ்சினிற் றெ 

ரிய நாடி, பொன்றிய குடம்பை தன்னை யொழிக்தெழு 

பமவை யே2பா, லன்றுடற் மையை நீக்கி யழிவில்வ்' 
, , ரூ ( 

டை.ந்தான் மனமினா, 59 

(தருமர் கருத்தைக் கூறல். ] 
மண்ணிப மணிமுடி மன்ன ரைச்செகுக் 

மிகண்ணிய விருப்பொடு மிசைஈது ளானலன் 

கண்ணலுட் கரு இனைக் கடக்க வஞ்சியே 

உண்ணின னரசிய மை வேலினன் ௦0 

மண்ணிய - அலங்கரிச்சப்பட்ட. 

(்ரீபகவானைக் கண்ணுற்றுப் பேண்கள்கூறல்.] 

காட்டவா ரணமுன் சொல்லக் காத்முவெங் கஞ்ச 

ன் வாபிற், கோட்டுவா ரணத்தைக் கொன்ற குரிசிலை 

விதி கோக்க, வேட்டுநாண் மலரின் மேவும் விரிஞ்ச 

னும் காணா வண்ணஞ, சூட்டுகா கணையிற் gers 

தோன்றலித் தோன்ற லென்பார். 91 

குரிசில் - பெருமையிற் சிறந்தோன், 

கண்ணனைக் கண்கள் கண்டு களித்திடக் கருங்கார் 

போலும், வண்ணனை மனங்க ஸணீங்கா வண்ணமாய் 

மகிழ்த லாலே, ஈண்ணிய யோகத் தாலே சண்ணனை 

orb Carts, “ளெண்ணிலா ஈந்த மாக யிருப்பதின் 

றறிந்தோ மென்பார். ௦2 

மண்ணவர்க் கரேகங் காலம் வைகுண்ட டீருவி 

LORS, கெண்ணிடிற் சணமாம் போல வெங்களுக்
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கரேசுங் கால்ல, கண்ணகிற் கலந்து வைகற் கண மாக் 
கணமென் ௫௮) மண்ணினிற் பிரியி னென்னோ வாயிர 
முகமா மன்றே, 

[soni திருதராட்டிரர் நீக்கத்திற்கிரங்க அதற்கு 
நாரதர் போதித்தல். ] 

நீலையிலாச் செல்வமே நினைத்,து மைர்தசைகச் 
கொல்புரிர் தனனெனக் குறித்தென் பாலிசான் 
கலிபுனற் கங்கையிழ் கலிழ்ர்திட் டான்கொலோ 

வலவவென் றன்னவன் வலலற் கண்டோ, 

கரமிலாப் பசுமுதற் சரங்கள் சாலிலா 
மசமெலா முதலதா வரங்க ளாய்வரும் 

(/சமெலா நின்றுயிர் போற்றி யூட்டிடும் 

பாரமெலாம் பூண்டவ லஜொருவன் பார்க்கிழல, 

உடையவன் மூக்குறுங் கயிற்றி லுய்க்கிடில் 

விடையவன் கசைவழி மேவு மாறுபோ 

னடைபெறு முயிர்களோர் கா.ச னாலென்றுற் 
படி.மிசை யொருவருக் கொருவர் பற்றெவன், 

| தருமர் துறந்து சேல்லல்..] 

நாக்கடை புரட்டுபைந் 4 நாகக் காடிய 
கார்க்கடல் வண்ணனைக் கருத்து ணாடினன் 

மாக்கடற் முனைதன் மருங்கு சூழ்வது 

கோக்கலன் வடதிசை கோக் யேடனொன், 

விரிதரு குஞ்சியன் விரித்து ுத்ததோர் 
மரவுரி யுடையினன மலர்ந்த காட்சிய ' 

ரையில லூணிகழ்ர் தொற்றை வெண்ருடைச் 
திருமனாங் கேசிய தன்மை யென்சொல்கேன், 

33 

d6 

37 

38 
  oe 

1 ஞாசத் srow cor pa uTL.qrem®,
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(பரிட்சித்திற்குத் த௫மதேவதைஉறல்..] 
எண்ணுமிவ் வினைகள் சில்லோ ரீசனா லியன்ற 

தென்பார், பண்ணிய கருமம் வரது பலித்ததென் று 

ரைப்பார் சில்லோர், ஈண்ணிய ஈவக்கோ ளாலே நடந்த 
தென் றுசைப்பா செண்ணோர், நுண்ணிய வறியோர் 

செய்யு மனனென நுவறு வாசே, 39 

[பரிட்சித்தை ரிஷிபுத்திரன் சபித்ததற் கிரங்கல்.] 
நிர்தனை புரியிலு நின்று தைப்பிலுஞ் 

சிந்தனை வெகுண்டிடார் சேரு மாயனை 
வந்தனை புரிபவ ரென்று மாமன 

கொச்தன னாயே நுவன்றிட் டானரோ, 40 

[பரிட்சித்தச் சுகரைப்பார்த்து வினாவுதல். ] 

இறப்புவர் தெய்.துழி பென்னி ளைப்பது 
இறப்படக் கேட்பதன் செப்பு இன்றதெ 
னறத்துறை யறிந்தரீ யறைதி யென்றனன் 

மறத்துறை சடிர்தவேன் மன்னர் மன்னனே, 41 

—jo— 

௨-வது ஸ்கந்தம், 

டு ep 

“ [அதற்குச் சுகர் உத்தரங் கூறல். 
மன்னவ னவவா றுத்திடக் கேட்ட மறைமு 

ளி சுகன்வகுத் தரைப்பான், கன்னியுர் துளவப் பசுச் 

தொடை புனைந்த கரியவன் நிருவுரு நினைந்து, மன்ன 
மாய்மறையன் றறைந்தவன் சரித மஞ்செகி மடுத்துமா 

யவன்பேர், பன்னியு மன்றிப் பழவினைத் சொடர்ச்ப் 

பற்றின யெறியவே றுளதோ. 42
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வார்திசை புரட்டுந் தடங்கடற் பொடித்த மழக 
திர் பொழிவெயிம் கற்றை, காரிரும் குன்றிற் றவழுமா 

கடுப்பக் கண்கவர் கவுத்துவஞ் சொரிரந்த,சீர்கெழுசெக்க 
ரொளிபசந் இமைக்கும் இருமறு மார்பளை யுள்ளத், 
தோரிரு கன்ன லாயினு (pawl grant gue வினை 

யிரு ளோடும், 43 

கழிபுகழ் கட்டு வாங்கனென் றுரைப்போன் கட 
வளர் சொல்லினுள் ளாலி, யொழிவதற் இரண்டு சன் 
eget டினியென் றுணர்ர்தன ஸனனைத்தும்விட் 

டொருகி,பழலகிர் மணிச்சூட் டாவினின் ரடு மமலனை 

நினைத்துவி டுற்றா, னெழுபகல் டந்த வுனக்குமற் 
றெண்ணி லென்னைகொல் பெறுவதற்கரிதோ. 44 

மனத்தினைக் கடர்து வாக்கனுச் கெட்டா மாட் 

சிய தாகமா மறைய, மினைத்தென வின்னுர் தெரிவ 
திற் சரிதா யெம்குமா யமலமாய் நின்ற, தனிப்பெருஞ் 
சுடசை கினைச்குமா அனச்குச் சாற்றுவன் சேண்மதி 
பென்னா, வினைக்குறும் பெறிர்த வியாதனீன் றெடுத்த 
விழுத்தவன் விரிக்க.ஐு.ற் றனனால். 40 

[பகவானது ஸ்தூலருப வர்ணாம்.] 
அதல?ம முதல சேவடி நடுவே யர்தர ரபி 2யழ் 

பாவை, பு.தர8ீள் குடுமித் தடவரைக் குலமென் புயர் 
மர மயிர்ரதி ஈரம்பு, மதிமன முதுகல் லறமுலைக் கன 

ஜ்வாய் மல் குடர் காவளி புயிர்ப்புக், சுதிருமிழ் பருதி 

கண்மலர் படைப்புச் கருணையங் கட்சடைப் பிறழ்லே, 

கேழ்ளெ ருடுவெண் பல்லிருங் கூற்றுக் சொத் 
தொளி சவழுகெட் டெயிறு, வாழிமா மாயை முழிள 
முறுவன் மாஇரஞ் செலிமறை ளெலி, சாழ்தவ லோக 

செம்றிமே ஓலகு தலைபுயுல் ஈுரிகுழ லாக, வேழிரண்
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டுலகு முருவமாய் நின்ற விறைவனைச் சிலர்நினைர் திரு 
ப்பார், 47 

[பகவானது பிங்களகப வர்ணாம்.] 
கங்கைவார் கழலுங் கதிர்செய்பொற் கலையும் கட 

கழ மகுடமுங் குழையுஞ், சங்கொடு தரி வெங்கதை 

தண்பூர் தா1பரை மலரிவை தாங்கு, மங்கையோர் கான் 

குர் திருமறு மார்பு மருள்புரி கமலலோ சனமுர்,தில்க 

ள்வாண் முகழு முறுவலு மாகச் சிலர்புயல் வண்ணனை 

நினைப்பார். 48 

race மில்க தன்றென் றெவையும்விட் டொரு 

விநின்ற, வாங்கது தானே தானென் நறிவினா லறிர்து 
தன்னை, நீங்கலா வுணர்லி னாலே நினைர்துகொண் 

டி.ருப்பா னண்ண, லோங்கிய பரமா நந்த வுருவினை 
நினைர்தா னாமால், 49 

தழுவுறு கிளைஞர் தர்தை தாய்முத லெவரு நா 
ளிற், கழிவது கண்டு கண்டுப் கண்டிலார் போல வா 
ழ்வா,ரொழிவற வுள்ளத் துள்ளே யுறைபரஞ் சுடரை 
யோரார், விழைவென நின்ற துன்ப வித்தினை விளைக் 
Ber por. 5() 

விடங்கஓு ழெயிற்றுப் பேழ்வாய் வெயின்மணிச் 
சூட்டு காகப், படங்கெழு பாவை ஞாலப் பாயலொன் 

றுண்டு செய்ய குடங்கைமெல் லணையுண் டெங் 

குங் குலவுவற் கலைக ளுண்டா, லடங்கலா வார்வ வேர் 

மற் றரிர்தவாக் லெதெ னம்மா, 91 

பெற்றன வுவந்து மார்இப் பிறந்தால் லமுத மெல் 
லாம், பொற்றரு நீழல் வாழும் புலவர்கூட் டுண்ண 
நல்குங், கொற்றவன் றன்னைச் செய்யாள் கொண்கனை 
யூலகங் காக்கு, மொற்றையந் இ௫ரி யானை யுளத்தி 
லென் ஓுணரடூ லாரே. 52
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திருரதித் துறைக ளெல்லார் நிம்புனல் வறந்த 
வேயோ, கிரிகட லமுத மூறும் விழுச்சுவைக் சனி௰ 

amiss, மாமெலா மாண்ட வேயோ மாநிதிச் செருக் 
கினாற்கண், குருபெட் டய டவர்பா லென்னோ குறையிரர் 

அழல்கன் ரே, 53 

[சவுனகாதி முனிவ ரன்புநிலை கூறல்.] 

இறர்தொழிர் த.துவெம் கூற்ற Qua pers grea 
ர்ந்சார் போலு, மறர்தலை மணந்த செங்கோ லைவர்பா 
ரேழுங் காப்ப, ஈறுந்துழாய்க் கொண்ட .நாது நடந்த 

தாட் கமலப் போது, மறந்தனர் மாக்கள் வாளா வரு 

பகல் கழிக்கன் ரே. 54 

மழை.துளி மறுத்த கானின் வற்றனீண் மரமு மந் 
தண், குழைதர லன்றிக் குன்றும் குழைதர வமுத 

மூறுங், கழையிசை வடித்தான் செவ்வி காண்சிலாக் 

கண்கண் மஞ்சைத், தொழுதியங் கலாப மேய துஞ்ச 

லில் வறுங்க ணன்றே, 55 

காதமோர் நான்குர் தெய்வக் சடி.சமழ் கமலை கொ 

ண்கன், பாததா மரையிற் சாத்தும் பசுந்துழாய் மோ 
க்து மோர்து,ததற வுயிர்த்தி லானேழ்ர செற்றவ லுயி 

ர்ப்ப தெண்ணி, னூ.துலைக் குருகு மற்றாங் குயிர்ப்பது 
போது மாதோ. a6 

குருகு - உலை மூக்கு, 
இடிக்குர லியானை வெண்கோ டி.றுத்தவன் மலர்ப் 

பொற் மாளிற், கடித. துணர் புளையாக் கைகள் கையறு 
கைக ளாமாற், பொடித்தசெங் கஇிர்போற் காந்தி 

பொழிமணிச் சூட்ட சாவி, னடித்தவ னாமம் பாடா 

காவழகி காத நாவே. 51 
eet ain Ame 

  

ர செச்சவ என்றும் பாடமுண்டு,
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பனியிரு விசும்பு தேடப் பழமறை முடியி னின்ற 

கீனிமுத லடியிற் ருழாத் தலைதலை யென்ன லாகா 

ரினைதொறு மினிய வாய நெடியவன் சரிதங் கேட்டுக் 

கனிவுரு வுளமி ௬ும்போ கற்களோ வறிச லேமால், 58 

தவப்பொழி மாரி சாக்கத் தடவரைக் கவிசை யன் 

மூ, கவித்தவன் கோயில் செல்லாக் கான்மரத் Bu 

mp ada, yada aps மூறி யொழுகுமால் 

சரிதம் கேளாச், செகவித்துளை ஈச்சு ராகஞ் செறிவ 
தோர் துளைமற் முமால், 59 

<9) Qtr 

3-வதுஸ்கந்தம். 

She 

(உத்தவர் விதுரனுக்குக் கூறல். ] 

கடல்வரு மதியினைக் சண்டு கண்டுமீ 

னிடைவரு செர்துவென் மெண்ணு மாறுபோ 
னெடியனை நானென நினைத்த தேயன்றி 

யடிதொழ யாதவ ரறிந்தி லார்களே. 60 

வேந்திறல் Aart னென்போன் விளம்பிய வண்ண” 

கேளா, வர்தமி லாழி மாய னமர்ந்தவச் காலத் தென் 

னைச், சிந்தையி னினைந்தவ வா.று செப்பினா னென்றா 

லென்போ,லுய்ர்தவ ரில்லை யென்றா னெனச்சுக னோதி 

ஞான, 01 

[மயித்திரேயர் விதுரனுக்குப் போதித்தல். ] 

கனவிற் கண்ட கடுஞ்செயல் பொய்ப்பதும் 

புனல்வி காரம் புனன்மதிக் குற்றது 

2
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நினையிற் பொய்ப்பதும் போனிகழ் மாயைசோ 

வினைக ளொன்றும் விமலளுக் இல்லையால், 02 

பற்றெ றிர்தவர் நாடும் பரமனுக் 

குற்று நோக்கி ஓருக்குண மில்லையென் 

றற்ற நீங்கு மருர்தவன் சொற்றதும் 

வெற்றி வேற்கை விதுரன் விளம்புவான். 63 

| சனகாதியர் வைகுண்டத்திற் பகவானைத் 
தருசித்து வணங்கல் ] 

முழு. துணர் சனக னாதி முனிவார் நெஞ்சி ஒடிப் 
பழமறை முடி.விற் கண்ட பசுந்துழா யலங்க லானை 

விழியெதிர் காண்ட லோடு மெய்ம்மயிர் சிலிர்ப்ப லிம் 

(pH, கழிபெரு மகிழ்ச்சி யெய்திக் கைகொழு திறைஞ் 

# @ Ga. 64 

கோண்டநின் கோல வண்ணங் குறித்துளத் துண 
ர்வி னாலே, கண்டவர் பிறவி வேலைக் கரைஈனி காண்ப 

ரென்று, ௮ண்டுகொ லெதிர்கண் டோருக் கொருபிறப் 

பிருசாட் போதில், வண்டென மனஞ்சே ன்பு வழங் 

கென வழுத்தினாரே. 05 

[கரித்தமர் ஸ்ததித்தல்.] 
Siler up Goer முளரி சேர்ச்தென 
வா.ரழ லாியுற் 1 நிலங்கு செங்கையாய் 

கூருமன் பினர்மனங் குறித்த தல்லதா 

யோருரு வுண்டுகொ ஓனக்கு காடிலே. 06 

உமிழு,நால் சிலம்பியாக குண்ணு மாறுபோ 

லிமிழ்ஈட ௮லகெலா மெழில்கொ ளுந்தியங் 
    

* றலங்கு என்றும் பாடமுண்டு,



கமலகாண் மலரிடைக் காட்டி யுண்டனை 

யமலின் னிலைமையா ரறிய வல்லரோ, 01 

[வினாவை முற்படூத்திக் கபிலர் 

தாய்க் குபதேசித்தல். ] 

அகங்குழைர் தன்னையு மாங்குச் கைதொழா 

நகர்ந்தன மீளவு அகர்ர்து பல்பக 

லிகழ்ர்தன னீறில்வி டெய்து மாறினிப் 

புகன்றருள் வாயெனப் புதல்வற் போற்றிஞள், 

பார்முதிர் பனிக்கடல் பருகு givin Dalle 

கார்மு லெனத்இகழ் கபிலன் கட்கடை 
யார்தரு மினனரு ளலையெ நிர்திட 

மூரல்வாண் முகத்தினன் மொ ழிதன் மேயினான். 

[கருமநாசத்திற்கு மூக்கிய சாதனமும் பலமுங் கூறல்.] 

பனிபடு திரையெழு பருதி கண்டுசூழ் 

களியிரு ளிரிவது க$ிப்பக் கட்டமை 
வினையிரு ளீரி,தர விளங்கு மென்னையே 

கினைதரின் மேவுறு நிகரின் முத்தியே. 10 

[ இனிச் சோபானக் கிரமமாய்ச் சாதனம் பலன்களை 

லகையாகத்தேடித் தேளிலித்தல்.] 

கலைபயின் அுமிர்க்கெலாம் கருணை செய்துறை 

பலகிலா வறிஞர்பா லன்பி னோடிம்போய்க் 

குலவுதன் முத்தியிழ் குறுகச் கோதகன் 

றில.குன் னெறியதா யியையு மென்பவே. 71 

ஈசனும் வேறியங் குயிரும் வேறென 

கநேசமுற் றெனைகினைர் தவர்க்கு மீசற்கும்
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பேசுபல் துயிர்க்குமோர் பேத மில்லெலு 

மாசிலா தவர்க்கும்வர் தொன்று முத்இயே. 

தந்தைநற் முய்தம்பி தம்முன் ருனென்று 

மைர்தர்கண் முதலினே சென்றும் வைகு?வன் 

சிர்துசெய் க இர்ச்செழும் பொன்னிற் செய்தசீர் 

நந்தலி னாதரற் பணிகள் போல 2வ, 

என்னுருப் படிமிசை யினி.து நாடுவோர் 

துன்னிய செல்வக்க டுய்ப்பர் துய்த்தபின் 
பன்னுவெம் கூற்றினாற் பயழு ரூரவர் 

மன்னுமென் பதத்தினை மருவு வார்களே. 

கூரெயிற் (VoD கூற்றங் கொல்வதுக் 
கார்மழை பொழிவதும் கதிசெ நிப்பது 

மாருத முளர்வதும் வாரி நிற்பது 

மாரழல் சுடலமென் னாணை யாகுமால், 

எத்திறத் தாயினு மென்னை யேமனம் 

வைத்இடில் வல்வினை நடப்ப மாறிலா 
முத்திவர் தெய்துமான் முறையிற் ரோன் ரிய 

தத்துவர் தெரியினுஞ் சாரு முத்தியே. 

என்னலுர் தத் ஐவ மியம்ப வேண்டுமென் 

றின்னதேர் மென்னடை யன்னை கூறலும் 

பன்னுவன் கேளெனப் பகர்தன் மேயினான் 

கன்னியர் துளவணிக் கபில னென்பவ. 

ஒலிழு,த லாய வைந்து மோகங்கய பூத மைந்து 

மலியுமிர் தியங்கள் பத்து மனமுத னான்கு மாக 

நலமிகு நாலா முகு ஈவையறு ஞானத் தோடு 

மிலயெ தத்து வங்க ளியைந்திடு மையைர் தென் 2ற, 

13 

14 

715 
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உடம்பெனப் படுவ தம்ம வொன்றினுக் கொள் 

௮ தோன்றி, மிடைந்திடு தத்து வத்தின் கூட்டத்தால் 

விளைந்த தாகு, மடைந்ததத் துவங்க ளெல்லா மன்றி 

யே நிற்ப தேது, தொடர்ர்தமற் றகளைத் சானே யுயி 

செனத் துணிவர் மாதோ, 10 

போய்வகை யாக மாயைப் புணர்ப்பினுற் பட்ட 

சுன்றி, மெய்வமை தெரிய நாடின் மேவுறு குணனு 

மில்லை, செப்வினை பிரண்டு மில்லை செலவில்லை வரவு 

மில்லை, புய்வதோ ரணர்வாய் கின்ற வுள்ளுயிர் தனக் 

கு மாதோ, 60 

jor gy. நடுக்கந் தன்னைப் புனலிடைத் தோன்று 

கன்ற, பனிமதி மேல தாக்கிப் பகர்வதோர் பான்மை 

போல, மனமுத லாகிநின்ற மாட்ரிசால் காணத் துற்ற, 

வினை யினை புயிர்மமல் வைத்து விளம்புவர் புனைந்து 

மன் னோ, 81 

உரைச்திடு கனவு போல வுபாதிபொய் யாகு மெ 
ord, விரித்தமூன் றவத்தை யுள்ளும் விளங்குவன் 

புருட னென்றுந், திருத்திய வறிவி னாலே தோந்து 

கொண் டி.ருப்பான் முத்து, தரித்திடு மும்மை யான 

தீனுவொழித் தடைவ னென்றான். 82 

உண்ணெ௫ழ்ர் துருக விவ்வா ரைத்தது கேட்ட 

வன்னை, மண்ணினின் மணமு நீரின் மருவிய சுவையும் 

போல, ஈண்ணிய மாயை யோடே நனிகலர் தோளைத் 

தோர் இம், செண்ணுவ தெங்ஐன் மாயை பயெவ்வசை 

ங்கு மென்றாள், 83
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[ இரண்டூ கேள்லிக்கும் உபாய பூர்வகமாக 
1 செய்யுட்களால் சமாதானங் கூறல்.] 

என்றலு& கபிலன் சொல்வா eur Say பற்று 

நீத்து, நின்றமா தவத்தி னோர்பா னீங்கலா துறைர் 

மதன் சீர்த் இ, ஈன்றவர் மொழிதல் 2கட்டா னவிற்ற 

ரும் பத்தி யோக, மொன்றிடு மொனறுக் காலத் தூற 
றிடு ஞான மாதோ, 84 

அரணியி லனல்வற் துற்றல் வரணியை யழிப்ப 

சென்னக், கருதிய ஞானம் வரு so wy முபாதி 

நீக்கும், புரிது.பி னீத்தோன் றன்பாற் பொருந்திடாக் 

கனவு போற்பின், ஐுரைசெயு மாயை சேரா துண்மை 
யை யறிய லாம, 85 

விழுச்சிறப் புடைய வூழின் விளைவதை யறிய மா 

ட்டா, னழித்திடு மாசைப் பவ்வத் தளநெழ சீழுர்து 

ipo, பிழைத்தனன் யான பென்ன வெண்ணிய 
திறத்தி னால, தழைத்திடும் வினைக ளெல்லார் தன்னை 
வ் தடையா நிற்கும், 86 

aig மீது காற்றா லருங்கது படையா நின்ற, ௧௩ 

தீமங் காற்றி னாலிக் கதியெனக் கருதா தேபோ, லிர்த 

ரன் வேத னாதியிமையவ ராலும் வெல்லா, வெர்திறழ் 

காலர் தன்னால் விளைந்தன வினையென் மோரான், 81 
கந்தரம் - மேசம், 

இருவினைக் கு.றும்பு தீர்ப்பா னெனது நா னவிற் 

றல் வேண்டும், வருபவர் துறுமென் றெண்ணி வைக 

ட வேண்டும் பெற்ற, வொருவல னலுவப்ப வேண்டு மு 

யிர்க்கெலா மிரங்கல் வேண்டு, தருமலி கானர் தன் 

னிற் றனிச்தினி அறைய வேண்டும், 89
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கலைமதி முகமுஞ் செய்ய கமலலோ சனமும் காம 

ன், லைபொரு HEB செக்கச் வெந்தொளிர் பவள 

வாயு, மலர்துழா யலங்கன் மார்பும் வலம்புரி பொறித 

தீ கையு, மிலகுபொழ் ருளு மாக வென்லுரு நினைதல் 

ளேண்டிம், 60 

இழைத்திட வேண்டு ி2பாக மி?யாகரன் ழை 

தீத னாகற், பழுத்திடத் கழலிற் சுட்ட பாஞ்சுடாக 

கனகம் போலத், தழைத்தெழு இன்ற வுள்ளர் தன் 

Do ups Garp, வழுக்கறு மந்தக் சாலக் தம 

லனை யறிய லாகும், 90 

[அந்த ஞான மகமாயினும் உபாதி தார தம்மியத்தால் 

பேதமாய் அவ்வுபாதியிலு மதிசயமுற்றமைகூறல். ] 

புல்லெறும் பாதி யாய புசல்சரா சரங்க ளெல்லா 

ஞ், சொல்லிட. லொன்றுக் கொன்று துலங்கதி சயித்த 

வாகு, மெல்லையி லவைக டம்மி ஸிலங்கதி சயித்த னு 

வா, னல்லநாற் பொருள்க டேர்ந்து ஞானமிக் குயார் 

து ளோனே, 0 

[34 சேய்யுட்களால் சித்தத்தில் விரத்தி யுண்டாகத்தக்க 

வுபாய வகைகளை விஸ்தரித்துக் காட்டல்.] 

தன்னைத்தா னறியா னாகிற் றலைத்தலை துன்பஞ் 

சாரா, மின்னெனத் தோன்றி வியு மாக்கைகள் பலவு 

மேவு, மென்னதோ ராக்கை தன்னை யெடுப்பினு 

மெடுத்து நின்ற, வன்னதோ சாச்கை நீக வாற்றல 
னாசை கூரும், 99 

தீலைச்சலை-எவ்விடங்ச்ளிலும்,
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வினழைவெனப்படு கின்றது மென்மெல 

apd His கனசத் தரும்பிமென் 

மழலை மாதர் மருங்கிற் படர்ந்துபைங் 

குழலி மீது கொழுர்துவிட் டோங்குமால். 

விரிதல்-ஓளியுடைமை, 

குழன சைத்தடக் கோத்தமுத் தாமென 

ெழில்ப டைத்த வெயிற்றிடை விழ்தரப் 

Pls டைத்துட னளிற் பழுக்கவும் 

விழைவி னுக்கு விசாயு மிளமையே. 

உழுது பல்வள முய்த்த மழவிடை 

இழவு பட்டிடிற் போற்றல் கெழீஇபதே 

விழுமெய் யாங்கு மு இர்ந் இடில் வேட்டதன் 

பாழலை மாதரு மைந்தரும் போற்றிலார், 

இம்பர் வாழ்வுழி யி.றில தாகிய 

வும்பர் வாழ்வதற் கொன்று மியற்றில 

னைம்பொ றிக்கினா தேடி யலம்வர்று 

வெம்பு கின்ற வெறிவீருர் தாவனால், 

தீக்சண் சிர்திடச் சிறி யமபடர் 

விக்க வர்.து விழியெதிாப் பட்டி.டி. 
fo லாக்கை சோர்தா வாங்ருப் படுந்துயர் 

வாக்கி லெங்கன் வகுத்து மொழிவ?த, 

எண்ணி லியோசனை யெண்பத்தா ராயிர 

ஈண்ணு இன்ற வருநெறி ஈஞ்சுகால் 
சண்ண சாய்க் குலம் சவவி யுடற்றசை 

93 

04 

90 

1 

பண்ணச் செல்வுழி யூறுமற் றென்சொல்?கன், 

சாலல்- கக்கல்,
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பாறு கோடி படரச் குருதி£ 
ரூ௮ இன்றதன் ஹணூனரிர் தண்டுபோ 

யாறு கன்னலிற் செல்லு மழலெனச் 

சிறு கூற்ற முறைகன்ற தென்புலம், 99 

சீர்து இன்ற தெறுனப் பாழிவாய்ப் 

பாந்த ளன்னவர் பற்றி யலைத்திடக் 

காந்து ரர காழ்ந்து கழிந்தபின் 

மாந்தர் மீளவும் வக்.து பிறப்பரால். 100 

சீந்துகன்ற - மூச்காற£றுகன் ற. 

ஒளிகொ ணித்தில மொண்பவ ளச்செறு 

விளைய வித்திய தென்னல் விரியந் 

தளர்நி ஐத்தெழு தாய்கரு விற்பனித் 

துளியிழ் சென்று பொருந்தித் துலல்குறும். 101 

செ.று-வயல், எழு-சளரும். 

ஒரு மைந்து பகலி னுடைதிரை 

நீரின் வந்தெழு மொக்கு ணிகா த்தி 

மேரு லாய்வளர்ர் தீரைந்து வைகலி 

லாருர் தூரிற வண்டம் பொருவுமால், 192 

ஒன்று திங்களி னுற்றிடும் புன்றலை 

சென்ற திம்சு ளிரண்டி.னிற் றெண்டிரை 

துன்று கின்ற சுடர்ப்பவ ளக்கனை 

வென்ற செகல்கையுங் கால்களு மேவுறும். 108 

மயிர்ஈ கங்கண் மரீஇத்இங்கண் ஈன்றினிழ் 

செயிரில் சண்செவி மூக்குச் செ.றிர்தடு
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மியலி லுற்றிடு மீரிரு இங்களிற் 

பயிலப் பெற்றிடும் பல்வகைத் தாது?ம, [01 

தாது-இரசம், இரத்தம், எலும்பு, சுக்கெம்,தசை, சோல், 

நூளை என்னும் சப்சசாத, 

அஞ்செ னப்படு இக ளடைர்ழுழித் 

துஞ்ச லின்றிச் சுடுபசி 2தான்றுறு 

மெஞ்ச லின்றி யியன்மஇ யாறினிற் 

பஞ்சு போலு 2மார் பையி னகப்படும், 105 

அஞ்சலின்றி - உயிர்த்து, 

திம்க ளேழி வறிவு சறர்தெழத் 

தங்கு தொல்லைப் பிறவிக டான றிந் 

திங்கு தோன்று மிடரினித் தீர்கென 

வங்கை கூப்பி யமலனை யேத்தமால், 100 

குகிர்தி ரந்த மலத்திற் குளித்தெழாத் 
திவழ்ர்து பல்புழுத் சன்னை பரித் திடக் 
கவிழ்ந்து சென்னிக் கடப்பக் கவைவளை த் 
தீவிழ்ர்த பைங்கு_ ரார்த்இட வார்ப்புறும், 101] 

சவை- கவர், வளைச்தவிழ்ந்த - சூழ்ர் துவிரி* ச, 

காய்த லுற்ற கரிப்பிற புளிப்பினின் 

மேய தாயு வுவாப்பின் மெலிவுறு 

மேயுர் தாய்பசித் தயி Car hi BOG 

தாய ருந்துதல் கொண்டு தளிரப்புறும், 105 
காய்தல்  ஏரிச்சல், கரிப்பு - உறைப்பு, 

உற்ற திங்க ளொருபது சென்றிடின் 

.மற்றொர் மாருதம் வரது தலைப்படாச்
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சுற்றிச் சென்னி ழாக்கிடத் தோன்றுமா 

லற்றைத் துன்ப மறையப் படுவதோ, 109. 

தோற்றஞ் செய்துழித் தொன்னி௰ மீதுளார் 

காற்றுப் பட்டுக் கருவினிற் றோன்றிய 
மாற்றி லாத மதிமறைஈ் தோவற 

வாற்றல் யாவது மின்றிக் டெர்தமும். 110 

அிறப்பெ ராமுன் னருத்த வருர்அழித் 
துறப்ப வாடித் துயாவுறு ர£ர்வன 

பறப்ப வற்றிற் படருறு மென்மெல 

வுறப்பெ ரதன வுள்ளிக் கலுழ்ந்திடும், 111 

ஆண்டு பத்துட னைந்து கழிர்இிடக் 

காண்ட குர்இறற் காளை யெனப்படா 

மாண்ட ஈல்லேழின் மாதர் மணிவடம் 

பூண்டு விம்மும் புணர்முலை காமுறும், 112 

அம்பொற் (9B OST தீஞ்சிறை வண்டிமிர் 

வம்பு லாங்குழன் மாத ரெனப்படும் 

பைம்புன் மூடிய பாழ்படு க. வலி 

னம்பி விழு முலகு நகைச்கவே, 113 

சாது : பூந்தாது, இமிர்தல் - மொய்த்தல், 

லேதன் பெற்றதன் பெண்ணை கிரும்பவப் 

பேசை மாலுருக் கொண்ட பெயர்ர்இடக் 

காதல் கூர்கலை யாய்த்தாடார் தானென்றான் 

மாத ராசை மறுப்பவர் யாவ?, 114 

பிரமா மரீசியாதி, சசயெபாதி, தேவதா மறுஷியாதி 

சளில் ௮சண்டித புத்தியுடையோர் யாவர் என்பது,
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பாற்க டற்றலைப் பட்ட கொடுகிடர் 

தோற்க வெங்கொலை சூழ்ர்து குழைபொரும் 

Capa ளுர்விளை யாட்டு விலங்கினைப் 

போற்கு வாய்முது மூப்புறப் பொன்றுமால். 115 

குவாய்மு.து - மிசவுமூதிர்ந்த, 

[ஆயின், இதற்கு விமோசனமில்லையோ வேனின். | 

பிறந்தி றர்.து படுனெற பேரிடர் 

சிறந்த சங்கொடு பற்சய ேகைசேர் 

ஈறுந்து ழாய்புனை நம்பன் மலரடி. 

மற்ந்திடாது மனக்கொளிற் நீருமே, 116 

[உபாசிக்கத்தக்க தின்னதேனக் 

காரணகாரிய விபாகஞ் சேய்து காண்பிப்பதற்காக 

அத்திருவடி மகிமை கூறல்] 

புவிப எந்தவன் பொன்னடித் தாமரை 

தவழுங் கங்கையர் தண்புனல் பொன்னென 

வலிர்௪ டாமுடி மீதுவைத் தன்றுகொல் 

வலு மோர் னாகித் திகழ்ர்தனன், 117 

ஆய்ர்து வேள்வி யரிறப வாற்றிடி. 

லேர்து கொங்கைய ரம்பைய ரின்னசை 

மாந்தி பின்புற்று வைய தன்பயன் 

விய்ந்த காலையில் விண்வழுக் குற்றிடும். 118 

கற்ப மொன்று கழியக் கழிர்திஓிம் 

பொற்பு வாய்க்தபொன் னாடிபபொழ் ருமசை 

ஈற்பெ ருந்தவ ஞடுநில் லாதென்று 

ற்ப காழியா னீள்பத மொன்று3ம. 119



9 - வ்துஸ்கந்தம், 

விளவ தோர்பயன் வெஃகலன் மாயவற் 

களியி னல் யருந்தவ மாற்றிடிற் 

கிளருஞ் செங்கதிர் மண்டலம் 8ண்டுபோ 

யொளித ஸும்பு முயருல கெய்துமால், 

வெல்சலன் - விரும்பா தவனாய், 

காதல் விட்டுக் கருதி பபேதமா 
யேத மீங்கனொா செய்.துவர் முத்தியிற் 

பேத மாகு முபாசனை பெற்றிடின் 

வேத னாயினு மீளவுர் தோற்றுவான், 

ஆவி வேறெனப் பேதம டைந்தடுந் 
தேவர் மாதவர் சேர்சன சாதியர் 

பூவி ௭னொடும் போயடைர் தன்னவன் 

மேவு ஞான்றிவண் மீளவுர் தோற்றுவார், 

மலத்தி னிற்புமுப் போல்வளை யாழிசூழ் 

நிலத்து இத்து நிய முறுக்தொழி 

னலத்த தாமென ஈண் ணுவர் ஞானமா 

முலப்பி லுண்மையை யோர்ந்தறி யார்களே, 

சூட்டு நாகஞ் சுமந்த நிலத்சவர் 

வேட்ட வாறு நடக்க விளங்கிழாய் 

பாட்டு வண்டிமிர் பபர்துள வோன்பத 

நாட்ட முற்று ஈற்றவஞ் செய்தியால், 

மோக நீங்க முயன்றிடின் மாதவ 
மாக மொன்றுத லின்றி யபேதமாய் 
மாக நாடர் வழுத்த வருஞ்சித்தோ 
டேக மாச யியைகுவை நீயெனரான். 

என்று கூறலு மேரிள முல்லையை 
வென்ற மென்னகை மெல்லிய றன்னுள 

3 

25 

120 
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122 
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125



26 ஸ்ரீமகா பாசுவதத் திரட்ட, 

ஈன்.று தேறி ஈலங்கொ எமுதினைக் 
கொன்ற தீஞ்சொற் Gusta Cus Senor 126 

வர்துசெம் பவள நீல மால்கடற் சொத்த தேப்ப் 

பச், சந்துமொண் சுடர வாத் இசைஇசை விரிக்த 

செந்தோட், டுந்தியம் கமலப் போதி லுதித்துல கனை 

தீது மீன்றான், றந்தை£ யுன்னை மற்றோர் தனையனென் 
ச 5 

அரைக்க லாமம, 127 

மின்வயிற் பிறந்த சோதி வெருவர வெயில்சூழ் 

ன்ற, பொன்வயிற் பிறந்த காந்தி பொழிர்தசெங் கம 

லை கேள்வ, வுன்வபிற் ஜோர்பா லெல்லா வுலக மிருக 

க நீவர்,தென்வயிழ் றிருர்சா யென்ன வேழையே னெ 

ண்ண லாமே, 128 

பொலன்முக டுடையக் Sars g yorGarOa of 

லாலி, னிலைமிசைக் சங்கை வெள்ள மெடித்துவார்ர் 

தொழுகும் பொழ்றுண், மலாடிக் கமலம் (பற்றி மணி 

pss துவர்வாய் வைத்துக், முல௮பைக் குழவி நீ 

பென் ஸழலியா யிருக்க லாமே, 120 

பொ லன்-டுபான், 

முளைத்தனை யுலகுச் கெல்லா முன்ன யுனக்கு 

ஞாலம், விளைத்த ஓம் காத்த முனு மழித்தலும் விளை 

யாட் டாமா, 'லளிக்கட னினது தன்மை யறிகுக ரியா 

சே யென்ன, வளைத்தளிர்ச் செங்கை -ூப்பி வாணுதல் 

வழுத்து னா?ள. 130 

பவளவுக் கரதத வாசப் பானிலா முத்திற் செய்த, 

தவளமா ளிகைலிண் ணோங்கத் தடங்யெ மனையு கெஞ் 

சங், சவர்தரு கடவுட் செம்பொன் விமானமுங் கமழ்



9 - வது ஸ்கந்தம், 27 

பூங் காவுர், துவரவிட் டொழிர்து தண்ணர் துறைநதி 

யொன்று சேரர்தாள், 191 

மின்றிகழ் பசும்பொன் னம் வெண்டுகின் மாலை 
சாந்தம், குன்றெனச் குவிர்த கோலக் குலமணி யிவைக 
ணுடாள், கன்றுதேர் கறவை யென்னக் கபிலன்மேல் 
வைத்த காத, லொன்றுமாம் கசன்றி லாளவ Carts 

தீடங்க ளுளே, 132 

மரவுரி யுடைய ளா வார்ர்துகெய்த திரண்ட 

மன்றற், புரிகுழற் சடைய தாகப் புகரறத் தவான் 

காற்றிப், பானடிக் கமலஞ் சேர்ர்தாள் பனிமொழிப் 

பவளச் செவ்வாய்த், தெரிவைகல் லாக்கை தெய்வத் 
திருதி யாகற் றன்றே, 133 

(தேவவூசி விருத்தாந்தத்தைச் சொல்லி முடித்தலிதம் 
கபிலர் விருத்தாந்தத்தையுஞ் சோல்லி முடித்தல்.] 

அடலுடை யிலங்கை வேந்த னசைத்தன னெ 

டுத்த காலை, விடுசுட ரொழுகும் வெள்ளி வெண்டிள் 

வீழ்ர்ச தென்னச், சுடர்மணி யருவிக் குன்றர் தோன் 

றிய திசையில் வீங்கு, கடலிடங் கொடுப்பச் சென்று 

கபிலன்விற் றிருக்கின் ருனே,. 194 
மணி-முத்த. 

[இந்நூல் மகிமை தோன்றப் பலன் கூறல்.] 

இல்லையே மறுமை யென்போ றிவில ரிவர்கட் 

இந் நூல், சொல்லுத லாகா துள்ளந் தூயவர்க் கியம்பல் 

வேண்டு, நல்லுனர் வோடுங் கேட்டோர் நண்ணுவர் 

துறக்க மென்னா, வொல்லையிற் கூறி மீட்டு முரைத்த 

னன் மயித்தி ரேயன், 185 

<r Ge



23 ஸ்ரீமகா பாகவதத் தீரட்6, 

4-வதுல்கந்தம், 
அபு 

[திரவனுக்குத் தாய் கூறல். 
பனிமல ரண்ண லோங்கும் பதத்தினை யடைந்த 

வாறு, மனுமிகச் சிறந்த வாறுமாயனைக் கருதி யன்ற, 

தனயமீ கங்கை பூத்த தாமரைச் தாளி னானை, நினையி 

லென் ளெய்தா தென்ன கெஞ்சகர் தெருட்டி னாளே, 

[ தாய்வார்த்தையின் பரிபாலனார்த்தம் வேளிப்பட்ட 

துருவனுக்கு நாரதர் கூறல், | 

தாழ்பவர் தம்மைக் கண்டு தலையெடுத் திருத்தல் 

வேண்டு,மூழ்வினை விரைவி னாலே யுயர்ந்தவர் தம்மைக் 

கண்டு,வாழ்கல மியாமு மென்று வலித்தலோர் மாட்சி 

யன்றா, லேழுயர் களிரல் லியாளை யின்னிளங் குழகி 

பேரல்வாய், 197 

வலித்தல்-ஏங்கல், 

[நாரதரால் உறுதிப்பத்தப்பட்ட் துருவன் 

பகவானைக்கண்ட துதித்தல். ] 

தாமரைப் பொகுட்டு வாழுந் தடஞ்சிறை யன்ன 

மன்ன, தாமரைத் தலைவி கொண்க தரைமகள் கொ 

முர வுந்தித், தாமரைப் பெற்றெடுத்த தனிமுத 

அனத செங்கட், டாமரை யருள்பெற் றன்றோ தந்தன 

னுலகந் தானே, 193 

தண்டுழாய் மாலை மார்ப தாமசைக் காடு பூத்த 

கொண்டலே விளங்கு மீலச் குன்றமே யுனது பாதப் 

yer? கங்க எல்லாற் போது விறைஞ்சப் பெற்றாற் 

குண்டுகொ யர்வீட் டின்ப முதவுவ தொன்.றுதா னே,
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போற்றபூந் தருவைக் கண்டும் பொற்பில தொன்று 
PaO, பெற்றதே போலு மன்றே பெற்லரு முத்த 
நல்கு, மொற்றையர் இ௫ரிச் செங்கை யொருமுத னின் 
னைக் கண்டு, மற்றொரு பொருளை வேட்டுப் பெறுவது 
மதிக்குங் காலே, 140 

மூவா முதலே முத்தொழிலு மூவ ராடு பினி தியற் 
அர், தேவா தேவர் கொமணியே ர்தா மணியே தெள் 
apes, Grant grt? ரெவ்லாறு ஈவில்வே னென்ன 
ஈகைமுடுழ்த்துப், பூவாற் பொழில்பூச் தீருளுர்திப் 
பூவை வண்ணன் புஈல்கிற்பான். 141 

பொழில்-உலகப்பொ gp. 

| துருவன் பகவான் புகன்றருளிய வரத்தைப் பேற்று 
மீளல்,] 

நஞ்சு குழிமி யெழும்வேற்க ணம்கை ய்ரைத்த 
வுரைடெந்து, நெஞ்சு சுடரீள் பதம்வேட்டு நின்றே 
கெ௫ழ்ந்த தாமரைக்கண், மஞ்சைக் கண்டும் சேட்டில 
மான் முத்தி யென்று ம௫ழ்கூரான், அஞ்ச லில்லாச் 
ஈடாமணிப்பூண் டொடிச்கைத் துருவ னகர்சரர்ந்சான் 

குழுமி-கூடி, சதொடி-கங்கணம், 

[பிருதுமன்னனுக்குச் aman Sui போதித்தல்] 

போறிகளை யடக்கத் தன்னைப் புலப்பட வறிர் தா 
னாபி, லுறுதுயிற் கனவு தன்னி gp HO vere 
ளெல்லாஞ், செறிதுபி னீக்ற் பொய்யார் இகழ்பவ 
ஜொருவன் முன்போ, னெதியுறு முபாதி நீங்கு நிறைர் 
தீதோ ரறிவாய் நிற்பான், 148 

"படை போர்ப்படை,



90 ஸ்ரீமகா பாகவதத் திரட்ட, 

ஐயதா மறிவோ டி.வ்வா றமர்வதற் கெளிதா மேது 

மையுறு மாலை வர்௮ மயக்குமோ ராவு போலும் 

பொய்புமாய் மெய்யு மாடுப் பொலிதரு மாயன ருளாஞ் 

செய்யதா மரையிலன்பு செய்வதென் ௮ுரைசெய் வா?ர, 

உரவு$ ௬லஈ மெல்லா முண்டொஸி ஊெொக்குஞ் 

செஞ்சூட், டாவணைத் துயில மண்ண லடிப்புணை பற் 

றி யன்றிக், சரையழி பிறலி வேலை சுடப்பரி தென்று 

கூறி, மருவிரி தெரியன் மன்னன் மனர்தெளித் தேக 

னாமே. 149 

உரவுகீர்-உவர்நீர் (கடல்). 

[பிராசீச மன்னனுக்கு நாரதர் போதித்தல்.] 

ஆற்றிய வாக்கை வீயு மாயினு மதனு ஸணின்று, 

தோற்றிய விலிங்க மென்று சொல்லுமத் தஜுவி 

யாதான், மாற்றருங் கரும மெல்லா மனச்செய லாத 

லாலே, யேற்றிடு மின்ப துன்ப மிலிங்காற் றனுவுக் 

காமே. 146 

$ அமைதனி னமைர்து நின்ற வணிமதி போல 

வென்றுஞ், சுமையுறு தூல மென்னத் தோன்றிய வுட 

லி னின்று, மிமையவ ராலும் வெல்லா திலங்கு.று மிலி 

me மென்னச், சமைவுறு தனுவின் றன்மை சாற்.றுவன் 

கேட்டி வேந்தே, 147 

89 ௮மைதனின் மறந்து என்றும் பாடமூண்டு, 

ஐவகை வாயு விர் தாப புலன்கள் புந்தி, மை 

வகை யையஞ் சேரு மனத்தொடு மருகி லிங்க, மெய் 

வகை பதினே மாகும் விளங்யெ தனுவின் செய்கை,
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பொய்வகை யாகுஞ் சீவன் பொருர்தினன் போறது 

மாதோ, 148 

மனத்தினுக் குற்ற செய்கை சேனை மருவி நிற் 

றல், TOF HO சஇியவ் வானிற் க இிர்மஇிக் கணுகல் 

பாலும், புனத்துறு சலூக மென்னப் பொருந்திய 

லிலிஈ்கம் வேறோர், நினைத்துறு மாக்கை பற்றி நீங்கிடு 

நின்ற வாக்கை, 149 

புனற்றறு என்பது அடி கோச்இப் yor gs go cror bos 

றது சலூசம்- தட்டை, 

ஆதலா லாக்கை சேரா தறிகொடு பொருந்த வெ 

ண்ணிற், கோதுறு மிலிங்க மென்று கூறுடன் மாய்க்சு 

வேண்டு, மோதுடல் பெய்யென் ரூலு முறுமுணா் 

வின்றி நீங்கு, மேதமின் ஞானம் வற்துற் றிலங்கும௫் 

நாளின் மாதோ, 150 

அயர்தரு வேள்வி பிள்ப மழிந்திர் மதனை வெஃ 
கல், புயலுறழ் மேனி ஈம்பன் பொன்னடிக் கமலம் 
போற்றி, பூயர்வற வுயர்விட் டின்பம் பெறுதிரன் 
றுணர்ந்மீதா யென்னாப், பயிலுறு திவ்ய ஈல்லியாழ்ப் 

பண்ணவன் போயி னானே, 19 | 

பண்ணவ னகல வொன்றும் பற்றில ஞாூச் செய் 

கட், கண்ணனை யுளத்து ணாடிச் கபிலர திருக்கை சார் 

ந்து,விண்ணவா வழுத்தும் வண்ணம் விழுத்தவம் பலவு 

மாற்றி, பண்ணல* தனிவீட் டின்ப மடைர்தன னரசர் 

கோமான், 193 

[பிரசேதசாக்கியர் பதின்மருக்கு நாரதர் உபதேசம்.] 

இல்லறஞ் சிலபக லியற்றி வைகலாழ் 

ரொல்லைகல் லறிவெலார் தோற்று விட்டனம்
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வல்லிதின் முத்இ?சர் வழிபு ஏரக்கெனா 

நல்லிசை நாரத னண்ணச் கூறினன், 153 

கார்முகில் வண்ணனைக் கருதி லார்களை 

யோரிரு காற்பசு வென்ன வோதுவார் 

கூருமன் பினர்கடா மென்று கோதிலா 

தாரத மாமுனி ஈலிற்று வானரோ, 194 

விரிதரு சண்புனல் வேரிற் பெய் இிடின் 

மாமெலாஈ தழையுமா போல மாறிலா 
முருகுலார் தண்டுழாய் முதல்வற் போற்றிடி, 

இரவுக ரலகெலா முவக்கு மென்ப வ, [55 

வேய்பவன் கஇரினான் மேவுர் தண்புனல் 

செய்யவக் கஇரிஞற் சேரு நாசம்போற் 

கையுறு முலகெலாங் கரணை மாலுழைப் 

பொய்யெனத் தோன்றியும் பொருந்து நாசமே, 156 

கந்தரம் வான்மிசைச் கவின வொல்லையில் 

வர்ததின் மறையது டோல மாலுழைச் 

சுந்தர வுலசெலாந தோற்றி ரின்றுபின் 

னந்தமு மவனுழை யடையு மென்பவே, 15 

பாடுமின் பசுர்ஓுழாய்க் கொண்டல் பல்புகழ் 

சூடுமின் மாயவன் ore தாண்மலர் 

நாடுமி கணை யானை ஈன்றெனப் 

பீசோல் நாரதன் பெயர்ந்து போயிஞன், 158 

<1 tr
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[ifusdsprrgendes பிரமாவுபதேசம்.] 

எண்ணுறு காம முதற்பகை யடக்கா இருள்படு கானகத் 

தத, ஈண்ணினு மாயை வலியினைக் கடவார் நவிற்றிய 
பசைவெறுத் தறிர்தோர், மண்ணகம் புரந்து மகவொடு 

மகிழ்ந்து வைனு மாயையை மருவார், பண்ணுறும் 

கருமங் கனவெனப் பார்த்துப் பார்புரர் தருளெனப் 

பணித்தான, 199 

[சட்பரதர் சரித்திரம்.] 

வரதன் மாயன் மலாடிச் கன்புசெய் 
பரதன் செய்இிறம் பன்னுதி நீயென 

விரத மேகிப வேர்துரை செய்தலுஞ் 
சரத மாதவத் தோனது சாற்றுவான். 160 

பர்த$ நீங்கும் பாதன் பருப்பதத் 

தெர்த வண்ணமா லெப்த நினைக்கினு 

மந்த வண்ணமா லாங்குற வன்புசெய் 
புந்தி யான்புல கன்னுழைப் போயினான், 161 

1 நீக்கும் என்றும் பாடமுண்டு, 

புக்கு றைந்து பொருவரு மாதவ 

மிக்கி யற்றிவ்' டெப். துற வைகுகா 

டக்க யோகத்தின் றன்மை யழிர் தட 

வக்க ணுற்ற தறைவனென் றோ தவான். 162 

கோண்டலிற் பிளி.று மியானைக் கூர்றுஇ மருப்பிற 

ஓருன்றி, வண்டொடு சுரும்பு மூச மன்றலம் பொதி
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வாய் விண்டு, கண்டனாண் மடற்றேன் சர்துங் கண்டக 

யென்னு மாழ்.றுத், தண்டுறை யொழுகு ஈன்னீ an Baur am 
ற்லைச்சென் ரே, 163 

fs) - முனை, வண்டு - பெண்வண்டு, மூச-மொய்ப்ப; 

பொதி - செருங்கெ. 

நிறையுளை யரிமா னேறு நிழல்சளிச் களிறு நாடி 
யுருமென வுரறி யார்க்கு மொலிசெவி படுதற் கஞ்சிக் 
கரு5னி கலங்கி யங்கட் கவையடி யினமா னீன்ற 

வொருபசுங் கன்று நீரா டொழுயோங் குற்றதன்றே, 

உரறி- னந்த, 

கைம்மூகர் தெடுத்து மென்மான் கன்றுயர் கரை 

யி லுயத்து, மெய்ம்முகர் தெளிந்த தூயோன் விரி 

புன னெறியி னாடி,,செய்ம்முகங் கமழுஞ் சூலநிழம்படை 

யண்ணல் போல, வம்மறி யேர்தி யேடு யன்பொடும் 

வளர்த்திட் டானே, 165 

குன்றின்வா னருவி வீழ்ர்து குழித்தடு மறையி 
லாமா, கன்றுள்ளிப் பொழிந்த இம்பால் காதலிற் பருக 

வூட்டு, மென்றிது கறிக்கு மென்னா வெழுர்துதன் கை 
யாற கொய்து, துன்றிய பசிய பச்சைத் தோட்டுமெல் 

லறுகு நீட்டும், 166 

தேறித்தெழுர் தொழுகுர் தெய்வத் தீம்புன லாற் 
றுத் தண்ணர், துறைத்தலைக் இடந்த பச்சை மரகதஞ் 

சுடரமண்மே,லெறித்தவஞ் சடரைப் பைம்புல் லென்று 

தன் ளெருத்தங் சோட்டிக், குறிப்பா வளைத்த ஜோக் 

கிக் கதிரிள மு.றுவல் காட்டும். 101 

மன்னுபூர் துறையிற் றண்ணீர் மாந்துவான் பட 

ரு காலும், கொன்னழற் 8ற்றப் பேழ்வாய்க் கோட்
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புலி கலரு மென்னாப், பின்னெழுந்தேகு மாலைப் பிறை 
அதன் மடர்சை வேட்ட, பொன்னுழை தொடார்து 

சென்ற புயனிறக் சடவுள் போன்றே, 168 

துளிக்கருங் சமஞ்சூற் கொண்ட. அுயில்குளிர் சோ 

லை தாழ்ந்த, நளிச்சினை மறைவின் பாங்கு ஈண்ணிய 

தென்று தேடு, மொளிக்கறை மதியிற் றுஞ்சு மோங் 

கெழி லிளமா னென்னப்,பளிக்கறை முகட்டி னேறித் 

துஞ்சுதல் பரிந்து பார்க்கும், 109 

கமம்- நிறைவு, 

பாந்தளஞ் சேக்கை யானைப் பரவு.றும் பொழுது 

நாடும், வாய்ந்தபூங் கமலக் கையால் வருகவென் றழை 

SG) wig Cori gs Coal sa முகமலர் மலர்ச்சி 

கூரு, மேக் தின னெடுக்கும் புல்லு மெழின்மணித் 

தோளி னேற்றும், 110 

மின்னுழை மருங்கு லார்போல் விழித்த மிளமா 

ன் சன்று, சன்னுழை வளா மாலைத் தண்மஇ புரைய 

தக்2கா, ஜின்னவா றொழுகி யாவி யிறர்திடும் பொழுது 

மான் 2மன், மன்னிய நினைவு தன்னான் மானுரு வாயி 

னானே. 11] 

தெறிஈடை மடமா னாகப் பிறந்துமுற் பிறப்பிற் சோந்த 

வறிவுலிட் டகலா தாக வருவியஞ் சாரற் குன்று 

மெறிதிரை ஈஇயு மாடிச் சில்பக லிறப்பத் துஞ்சி 

மறைபயி லங ராவின் வழியினிற் ரோன் றினானே.112 

முற்றுணர் வுடைமை யாலே முனிவார் கிளர்ந்த 

வா.று,கற்றில னெழுதா நுண்ணூற் கலைத் இறங் கேட்டி. 

லானாற், பற்றிலன் மனத்தி னியாதும் பபெபகை ஈட்
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பொன் நில்லான், பெற்றன வருர்இி யொன்றும் பேசல 

னொழுூ னானே, 118 

நங்குலத் துதித்த தோன்ற னவில்கலன் மறைமற் 

ஜென்னாத், இங்களிற் கலைகள் வாய்ந்த தெய்வதக் ழெவ 

செல்லார், தம்களிற் புலம்பி ரைர்து சாற்றிளங் கமுகு 

சூழ்ந்த, பைங்கழைக் கரும்பு வேலி பழனரீ காத்தி 

பென்றார். 174 
வினைகிளை வின்றி நின்றோன் வேதியர் பணித்த 

வண்ண, நனைவிளை பொங்கர் வேலி ஈளிபுன ற் பழன 

காத்தும், பனைவளைத் தடக்கை வேழம் படர்வரை யரு 

விச் சாரற், நினைகிளை புனங்கள் காத்துந் தெள்ளிதி 
னொழுகு நாளில், 175 

னை-ே தன்- பூமொட்டு, பொங்கர்-சோலை, நளி-குளிர்ச்9ி, 

அழற்கதிர் பருதி வெம்மை பரசுவீற் நிருக்கும் 

பாலைக்,ழத்இகொள் பலிக்கு வந்து கிடைத்தன னிவ 

னென் றெண்ணித், தழைத்செழு முவகசை யாலோர் 

வேட்டுவத் தலைவன் பற்றி, எழித்தனன் குருதிச் 

சாந்த மலர்த்தொடை சூட்டி னானே. 116 

இன்னமு தொழுகு மாலை யிளம்பிறைக் சண்ணி 

சூடுங், கன்னிமுன் னெய்தக் கன்னி கட்சடை கனல 

சோக்கி, பன்னவன் றன்னைக் கொல்வா னமைர்தவர் 

சென்னி சந்த,மின் லுமிழ்ர் இலங்கும் வாளால் வெய்தி 

னிற் ௮ுணித்து வீழ்த்தாள். 117 

நிறைந்தபே சொளியை கெஞ்சி னிளைத்துணா் ௪ 

யோன் றன்னை, யெறிர்திட வுற்ராு ரொள்வா Cor pen 

டி.றந்து ளாரே, லறந்தலை மணந்த நின்ற வறிவினர்ச்



6 . வது ஸ்கந்தம். 91 

Gy 9 பெண்ணு, மறர்தலை மணந்தார் வாழ்த லுண்டு 

கொன் மதிக்கு காலே, 118 

எறிசல்-வெட்டல்- மணந்து-கூடு. 

உரலுடை யொருவ னிவ்வா ஜெழுகுநா சொலி 

நீர் வேலி, யிருகில வலப் காச்குர மாகுச னென்லும் 

வேந்தன், மருள..று ஞான மெய்த மாமணிச் சிலிகை 
பூர்ர்து, கருணை பாய் கமலச் செங்கட். சுபிலர திருக்கை 

செல்வான், 110 

முனிவொடு விழைகி லாளை முழுவலி மாக்கள் 

பழ்றிப், புனைமணிச் சிலிகை யாங்குப் பொறுக்கெனப் 
பொறுதக்ச லோடு, மினிதினிம் பொறுத்தி யென்னே 

யிளை த இருர் தாப்கொலென்னச்,கனியிதழ்விண்கூராக் 
கட்டுரை கூற லுற்றான். » 180 

இளைச்தலும் பருத்த ரனு மியாக்கையின் குண 
மற் றன்றே, சளத்இடி. ஓயிர்க்கு முண்டோ வென்ன 

லுங் கேட்ட வேந்த, னுளத்தினி னடுக்க மெய்இ யூர்தி 

சின் திழிர்து வல்2ல, யளித்திட வேண்டு மென்னா வம 

லனை ம் தொழுது சொல்லான். 181 

இந்தனத் தழலின் வெம்மை யியைந்தவெம் பதலை 

நீருள்,வெந் திடு மரி போல விளம்பிய துயரத் தாலே, 
கொர்திடு மாக்கை யுற்ற நுவலருர் தாப மெல்லா, 

நந தலி ஓயிர்க்குண் டென்றே நாடுமெ லுள்ள மையா, 

ஆரைரீர் பொறுத்தல் வேண்டு மறிர்தில னளி 

யேன் மையல், 8வரெறிர் தகற்றி மெய்ம்மை வீரிச திட 
வேண்டு மென்ன, மூரல்கொண் முகத்த னா9 முழுவது 
  

[ ரகுகண என்றும் பாடமுண்டு



38 ஸ்ரீமகா பாகவதத் திரட்டு, 

முணார்த தூயோன், றேர்வரு மறைச ளெல்லார் 

தெள்ளிதிற் கூற லுற்றான். 198 

ஐ-சுவாமி, 

தாளிணை சுமந்து நின்ற தழைத்ததோர் மாரபு 

மார்பர், தோளிணைசுமந்த தேது தோளிணைச்சுடர்ச்து 

மின்னும், வாளுடை யரச னென்ன வரும்பொருள் 

சுமரத மற்றென், கோளுறு மிவைக ளெல்லாக் குறிக் 

இன்மண் ணாகு மன்றே, 184 

வியப்புறு மனலினால் வெழப்பு நீருறுஞ் 

செயிர்ப்பறு வானையத் தச்சு டாதுபோ 

னயப்புறு மனத்தினை ஈண்ணுர் தாபத்தீ 

யுபிர்க்கல வறிர்தவ ௬ரைக்குங் காலையே, 187 

திரியொடு கெய்செறி வுற்ற செஞ்சுட. 

ரெரிகலம் €றுரு,த் திலங்கு மாறுபோல் 

யே
 

oe
 

விரிபுமுக் ருணத்தொடு மேலின் மாமன 

முசைதரும் பிறவியை யொழிப்ப தில்லையே, 186 

எரிதருங்கரு தவுற் நிலட்குஎன்றும் பாடமுண்டு, ௫.த- 

கோமளம, 

பன்னுமுற் பிறப்பினிற் பரத னென்னயா 

னின்னிலம் புர திடா snp யாவும்லிட் 

டுனனிய தவத்தொடு மொழுகு நாவி3லார் 

கன்னிமா லுழைமனம் கலந்த றந்ததால், 187 

அவ்வுழை யுருவமு மடைந்து விட்டபின் 

னிவவுரு வெடுத்தன னின்ன மொன்றினுங் 

கவ்வைசெய மனங்கது வாது நின்றனன் 

செவ்வியோய் பவக்சடற் செலவு மாற்றியே, 188



் - வது ஸ்கந்தம், 39 

சீலமுற் றுயாந்தவாச் சேரின் விடுறு 

மாலையுற் றறிவிலார் மருங்க டைந் இடில் 

வேலையுற் றலைதுரும் பென்ன வெம்பவக் 

கோலமூழ் நிறந்திறர் திடரிற் க.மொல், 189 

இடையுறு மென்பினை ஈாம்பினாத்திடாப் 

புடையுறு மிறைச்சியாற் பொதிந்து போக்கற 

ிடைதரு தோலினான் வேபப் பட்டதோ 

ருடலினை யானென வுராக்கற் பாலதோ, 190 

பண்ணுறுங் கருமத்தாற் பவக்க டற்கரை 

ஈண் ணுவ னானென நஈயந்தி ருத்தல்வா 

ழெண் ணுறும் புலிமிடைர் திருக்கும் காட்டினைக் 

கண்ணிலன் சடர்திடக் கருதல் போலுமே, 191 

காட்டினிற் கலந்துறை யிலங்கு கானலை 

யாட்டுதெண் டிரைவரு ரர தாமென 

வேட்டிடு மாறு?பால் விடய வின்பமே 

நாட்டமுற் றறிவிலார் ஈலிவ ருள்ள மே, 192 

பொன்னினை விழைர்துழைப் புகுந்து வாடுவோர் 

மன்னிய குளிர்ஈனி மாற்று வோமென த் 
தின்னுவெங் கானழ அுலங்கு வாய்கரி 

தன்னைவெம் கனலெனச் சார்தல் போலுமே, 198 

வருஞ்சுரர் தனில்வழி தவறி யோர்குழிப் 
பொருக்திவெம் கரிவரப் புலம்பு வாரென 

வரும்பினிக் குழிலிழுர் தழுர்இக் கூற்றுவன் 

விரைந்துகண் ணெதிருற வெருளு வாரரோ. 194 

பறவைவெம் பசியினிற் பழுத்துக் காட்டகத் 

gooypa ஸிலவையுற் ௮ுணங்கு மாறு போ
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னெறிதவ ருலுத்தர்தர் ரீள்ச டைத்தலை 
யறிவில ரடைச் இடைச் தழுங்கு வார்களே, 196 

தீட்டரும் பழமறைச் சென்னி மேலுறச் 

சூட்டிய மால்பதத் துணைநி னைக்லொர் 
விட்டரு மிடரிருள் கிரிர்த வெம்பவக் 
காட்டினை யெங்கனக் கடக்க வல்லரோ, 196 

| இங்ஙனம் அவிசார சித்தத்தாதலின் விசார 
மிஃ்தேனக் குறிக்கின்றார்] 

கருதுசே யன்னைகா தலியிப் பாருளோர் 
பொருவருக் தாதைநற் புதல்வ னாயக 

ன.ரசனென் றறையரீ யடைதல் போலொரு 

பிரமமே மாயையிற் பேர்கள் பெற்றதே, 197 

(சேய்சாசை என்ழம்,௮ன்னை புதல்வன் என்றும், சாதலி 

சாயசன் என்றும், பாருளோர் ௮ரசனென்றுங்கொள்க). 

ஈனுல டெரற வினிது கொண்டீ 

யானெலுஞ் செருக்கனோ டி.ராக con Rune 

கானுறை குறும்புகள் கடிந்து தீங்கற 
வூனமின் ஞானமா முலகும் கோடியால், 19s 

குறும்பு-பொல்லாங்கு, 

என்றவ லுரைத்தலு மிறைஞ்சி வேந்தலுஞ் 

சென்றனன் பாற்கடற் சேர்ப்பன் பூங்கழன் 
மன்றல் தாமரை மனத்து ணாடினன் 

வென்றனன் வல்வினை வீடுழ் ருனரோ,. 199 

[பரதகண்டத்தின் மகிமை யுரைத்தல்.] 

வருண சான்குரான் காச்சி * மத் னின் மருவி, 
யரிய: பாவத்தா னிரயத்து மறத்தினுற் பலவாம், 

மத்தத மருவி என்றும் பாடமுண்டு,



உ. வே. சாமிநாதையர் நூல் நிலையம் 

ட்ட! அலகை! 
பொருவில் விண்ணினு ஞானத்தால் வீட்டிலும் புகுத 

ங், கரும பூமியிப் பாரத வருடமாம் கழதின், 200 

புரியுஞ் சத்துவ கருமத்தோர் பொன்னுல சடை 

வார், மருவி ராசக கருமத்தோர் மானிட ராவா, ௬ரை 

செய் தாமத கருமத்தோர் ஈரகம்க ளுறுவார், விரவு 

மவ்விளைப் கயன்விழை யார்கள்வி டடைவார். 201 

ஆற்று ஈல்கினைப் பயன்பல மாந்தின ராங்காக, 

கூற்றி ருந்துசே னொழுகுபொழ் ஐருநிழ லுறைவோர், 

ற்று மாயவன் செய்யதா ணிழலற கொய்திற், ரோ 

மு வேங்கொலோ பாதகண் டத்தெனத் அணிவார், 

போற்பு வாய்ந்தபொன் னாட்டிடைப் புங்கவ 

ரிக்கே, கற்ப வாயுள்சோந் துறைதலிற் கருதுவி 

டடைய, நற்ப தாம்புய நாடிமா னாமமுச் சரிப்ப, வறப 

வாயுள்சோர் தாங்குதித் தடலழ கென்பார், 208 

வாம முற்றவிப் பாரத வருடம்வர் அஇத்து 

ராம முத் இயி லுப்ச்திட ஞானம்லர் தடையக் 

காம மற்றுமூன் செய்திலம் வீனையெனச் சரைவார் 

போம தித் இடிற் பொன்னுல கெனவறி புலவோர், 804 

காமம்-செல்வம். 

[சர்வமும் பகவத் சோகப மேனக்கூறல்.] 

எண்டிசை ஈரச மீே முலகமென் றிசைத்த 

வெல்லா, மண்டமா வண்டச் தானு மப்புறத் துள்ள 

யாவு, மொண்டிறன் மாயன் ால வுருவமா முசைக்குங் 

காலை, வண்டிமிர் தொடையா யிவ்வா றிக் இிடின் மரு 

_ 
GOKOWYAYA va 

Hk. TY. SWAMINATHA eR ப 
பர டட] ae 
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6-வதுல்கந்தம், 
அவ வ 

[சுகர் பகவநாமத்தின் மகிமை கூறல்.] 

காராய் விசும்பாய்க் சதழ்வளியாய் வெங்கனலாப் 
நீராய் நிலனாகி நின்றதனி சேமியா 

ஷோ யிரகாமத் தொன்றொருகா Can Bont, 

ராரா யினுமவ வளறுபடி யார்களே. 200 

பத்திசெப் தாயிலும் பகைசெய் தாயினும் 

லித்தக ஜெருவன் பேர் Bordo sud gy 
மொத்துசா ராயணா வெனவு ரைப்பரேற் 

கொத்துவெம் பாதசங் குலைர்து நீங்குமே, 207 

தும்மிலு மிருமினுர் துயர மிக்குளம் 

விம்மினும் வீழினும் வினைசெய் போழ்தினு 

மம்மவிர் நாலெழுத் தரைவ ரேலவர் 

செம்மலர் மால்பதஞ் சேர்த றநிண்ணமே., 208 

நேறியினிழ் பினழக்க வசாமிளன் ரானு கேமியக் 

தடக்கையா னம, மறிலில மினருகாற் கூறலா லுயர்வீ 

டடைர்தன னம்மமற் றறிர் து,ஈறைவீரி துளவப் படலை 

யர் தாரா னாமமே யுரைசெயப் பெற்று, ரூ.றுவினைத் 
தொடர்ச்சி நீங்வி டைத லுரைப்பதென் னாசவென் 

ுரைப்பான், 209 

[சுகர் சேல்வச்சேருக் காகாதேனல். | 

௮ண்ணலம் குரவன்வர் தடைர்த தாயிரம் 

கண்ணுடை யிர் திரன் கண்டி லானேனின் 

மண்ணிடைக் காண்பர்கொல் வந்துற் ராதமை 

பெண்ணரு நிதிச்செருக் கெய்தி ௭ரசோ, 910



6 - வதுஸ்கந்தம், 

[ேதவேந்திரனுக்குத் ததீசிமகாரிஷி 

என்பளித்தமை கூறல். ] 

ஆரழற் பட்டெமண் ணுகு மென்புமற் 

ேர்பொருட் டாகலிண் ஹுலகு காவல்செயப் 

2வரியர் தாரினன் விழையப் பெற்றது 

சீரிதென் றுளம௫ழ் சிறர்இுட் டான?ரா, 

கேயவென் பிர்திர ம்கொள் வாபெனத் 

தாயினு மன்புறுர் ததிசி யென்பவ 

Cow Dau A lt or oor ருக்கு 6Os gy B 

காயம்விட் டறிவொடும் கலர்திட் டானரோ, 

நீர அப்பு, 

மன்பெருஞ் சிறப்பினான் மாலை வெண்குடை 

மின்பொழி மணிமுடி வேந்த Car GVO) 

Aaa yore sah gs gor ah nos og F 0G 

னன்பினர் யாதுமற் றருள்க லாததே, 

43 

211 

212 

213 

[தேவேந்திரனுக்கு விருத்திராசுரன் போதித்தல்]. 

வேற்றி புற்றிடினும் வீர மற்றொழிய வெய்ய 
தோல்விரனி மேகிலுக்,கற்ற மேலவர்மகிழ்ச்சியோடுறு 

சுலக்ச மென்பது மடைச்இடார்,கொற்ற மாயவ னளித்த 
மாயைசெய் குணங்க ளென்பருல கோர்சடாம், பற்றி 

நின்றசெய லொன்றி னான்மாப் பாவை செய்தசெயல் 

போலுமே... 214 

நாக மீதுஈட மாடு மாயனரு ணண்ணு வோர்கள் 

சம மாகவே,சோக மோடு ஈலனடு வார்களெனிற்சொல்



44 ஸ்ரீமகா பாகவதத் திரட்டு, 

அ மாயனரு என்பேே,மாக காடுடைய மானமவலவவ 

மான மென்றுமன நாணலென், போக வென்றுரை 

செய் வாறு ணர்ர்துடல் புழுங்கி னான வி விழுக்&னான் , 

[சித்திரகேதுவுக்கு அங்கிராமுனியும், 

சூழந்தையும் போதித்தல். | 

தநத யென்றுர் தரயர்க ளென்றுநற 

இந்த யன்பொடு சேர்தலுர் Sigg) 

நந்௮ நுர்இரு ஈன்னஇி மேலுற 
வந்த ரர மணது! நிகர்க்குமால், 210 

ஒன்றி ஞூற்படைத் தொன்றி எளித்ததைத் 
அன்று மொன்றிற் ரொலைத் இடு மாழியான் 

வென்றி சேர்விளை யாட்டெனு மாயைதா 

னின்று நீபிதற் கென்கொ லிரங்க?ல, 217 

கனவைப் போலவும் கானலி னீருடன் 

றனிசெய் யிர்திர சாலத்தைப் போலவு 

மனதின் கற்பனை யால்வரு மாக்சையை 

வினையின் கட்டு மெய்பெனப் பாலதோ, 2.8 

சேய ரும்பொருட். செல்வ மிவையென 

ரேயம் வைக்க னிசரில் பயர்தரு 

மாயுங் காலிவ் வீருப்பறுத் தாழிசேர் 

மாயன் மூளின் மனதுவை மன்னனே. 219 

"மூல மாமுதற் ஜேவர்க டர்இடாக் 

கால மியாவர் கடக்கவல் லாசெனச் 

சில நன்மொழி பற்பல செப்பவு 

மாலை வெண்குடை மன்னன் மயக்கனொன், 220



6 - வது ஸ்கந்தம், 45 

ஆய காலை யருளுடை ராரதன் 

போய வாவி யழைத்துப் புவியர 
சேயு மாறுட லெப்துதி தர்தையுர் 
தாயு மாழ்கெத் தளர்ந்தன ரென்றனன், 22 | 

மைப்புபலைக் கிழித்தெழுர்த மின்லுப்போன் 

மாய்பிறவி, யுப்புறவெண் டிரைப்பரவை யுறுமண 

லிற் பலவாமா,லெப்பிறப்பிற் ற்தைதா யின்றிசங்கி யழு 

Gert, செப்புதிரீ மறைவல்லோய் தெளிதினியா 

னறிந்திலனே, 222 

poosia enordnta ளெனச்சாற்று முறை 

இறம்பி, வந்துதிப்பர் பிறவிதொறும் வழங்குபணிப் 

பொருள்போன்றே, யந்தமிலா வாரந்த மாயெறி வான 

பொரு, ணர்தலிலாத் தாமெனவே நாடியறி யாதவ், 

[சி த்திரகேதுஅம்பாளுடையசாபத்தால் 
லிருத்திராசுரனாகி மோட்சமடைதலைச் 

சுகர்சொல்லல்], 
அவிழ்பொலன் கடுக்கை வேணி யர்சணன் சனக 

னாதி, தவமுது முனிவா கேட்பத் தத்துவ முரைத்த 

க்கத், கவிரிதழ் மயிலை யாருக் காண?வார் பருக்கு 

வைத்து,ஈவில்வசென் ஞான மென்ன names Sent யா 

டி.னானே, 224 

பொலன்--பொன்மைரிறம்)கலிர்-முண் முருச்சம்பூ இசழ்- 

உத0, 

நகைத் துன யாட னோக்கி நாமசிவ லவுண 
னாகென்,றகத்துறு வெகுளி பொங்க யம்பிகை சபிக்க 
வன்னோன், பகைத்தலால் வந்த வென்றும் பற்றினால் 
வந்த வென்றுஞ்,சுகத்தொடு தச்ச மெண்ணார் துகளி 
லா ரென்று சொல்வான், 225



46 ஸ்ரீமகா பாகவதத் திரட்டூ, 

அன்னைநீ சபித்ச லென்ற னருவினைத் தொடர்ச்சி 

யன்றோ, மன்னிய வின்ப துன்ப மாயையின் புணர்ச்சி 

யாமே, தன்னைநன் குணார்து பார்க்கிற் சார்வதோர் 

வினையு முண்டோ, பன்னுதி பெனத்தாள் விழ்ந்து பர 

வினன் போயி னா?ன. 226 

வித் தியா தரர்கட் கெல்லாம் வேர்தனாய் விளங் 
கும் வைவேற், சத்திர கேழு வென்பான் செப்பினன் 

சேறல் காணா, பைத்தபாம் பணியு முக்கட் பரமனே 

முதலி ஜோர்கண், முத்தனோ ரகர்தை யில்லா னென 

மொழி வியர்திட் டாரே, 227 

அறர்தரு மிமைய வல்லி யவ்வழிச் சபித்தலாலே, 

பிறந்தன னவுண ஞசப் பிறந்துமுற் பிறப்பின் ஞான, 

மறங்கனிர் தொழுகும் வெவ்வாய் வச்சரப் படையின் 

வேர்த, னெறிந்துழிர் யடைந்து விட்டி. னெய்தின 
னினிதின் மாதோ, 228 

[anFui Guedrsenenw ommunG av. | 

மடர்தையர் வதன ஈல்ல மதியென வசன* தேவர், 
SOB SEM லமுதமென்னக் சுகிலுமென்றாலுமுள்ளம், 
விடங்கொடு புரிர்த வாள்போல் வெக்கொலை சிரும்பு 
மந்த, வடங்கலா மனஞ்செல் வண்ண மாறி இயம்பு 
வாசே, 229 

புல் ஐுஈன் கொழுஈன் பெற்ற புகல்வரென் முலு 
மன்பாற், சொல்லுமோர் வயிழ்றிற் ரோன்றுர் துணை 
வரென் ரூலு மாதர், கொல்லுவர் கோப முற்று ர் கூர 
டார் சிறிது மென்னு, வல்லலுற் றமுங்கி யன்னாட்கொ 
ரவ. மளிக்க லுற்றான். 230 

* யழிவில் என்றும் பாடமுண்டு, 

<P) Yeo
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அவ்வ 

[பரிச்சித்துவினாவலும், சுகர்போதித்தலும், | 

விருப்பொடு வெறுப்பொன் றில்லா மெய்ப்பொ 

ர எமரர் வாழ்த்தச், செருக்களத் தவுணர்த் தேய்த்த 

திறமெவன் றேவ ராலென்,னுரைத்திடு மசுர ராலென் 

னுறுமிவை யுரைத்தி யென்ன,மருக்கம ழலங்க லாற்கு 

மறைமுனி கூற ுற்றான், 291 

உலசெலாம் படைக்குங் காலை யுரையிரா சதத்தார் 

போன்று, நிலைபெற வளிக்குங் காலை haps weg 

துவத்தை மேவி, வலிகெழு தாம தத்தை வாய்ர்தவர் 

பான்று மெல்லார், தொலைவுற வொழிக்குங் காலை 

சொல்லுதா மதத்தர் போன்ழும், 232 

தோற்றுவன் சத்தாய்ச் சித்தாய்ச் சுத்தமாய்ச் 

சுசமாப்த் தோன்றிப், போற்றிய காம ரூபம் புகல்குண 

பொன்று மின்றி, யாற்றுமோர் வினையு மின்றி யமர்ர்த 

வன் விகார மெல்லாஞ், சாற்றிய குணங்க டாமே சார் 

ந்தீடு முரைக்கிள் மாதோ, 299 

தங்கிய புகழ்சேர் இன்ற சத்துவ குணம்வெல் 

காலைப், பொங்கிய வவுணர் தேய்வார் புளைமுடி. யமரர 

வெல்வார், கொங்க கிழ் தாம மார்ப கூறு. தா மதம்வெல் 

சாலை, மங்குவ ரமரர் வெல்வார் வனைகழ லசார் 

மாதோ, 284 

மாயையால் வகுத்த போராய் வருத இடப் படுவோ 

ராகித், தாயுமாய்ச் சேயு மாகும் தனிமுதற் குறுவ



49 ஸ்ரீமகா பாக்வதத் திரட்டு, 

துண்டோ, கேயமா ரிராச சூய நிகழ்த் துழித் தீரும் 

னிவவா, முயுகா ரதனைக் கேட்ட தறைகுவ னாழி வே 
ந்தே, 235 

மறத்தொடு பிறர்த ஞான்றே மாயனைப் பழித்தல் 

'செய்த, திறற்சிசு பால னண்ணல் சேவடி படார்ச 

தென்னென், றறத்தின்மா மதலை கேட்ப வஞ்சுவை 

யமுத மூறி, யுறக்ளெர் தொடைய னல்யாழ் முனிவ 
DOMES iPaper. 236 

புகழ்தலும் பழித்த ரூ.னும் புகன்றிடு முடலுக் 

கல்லா, னிகழ்தரு குணங்கண் மூன்று நீக்ியொன் 

முகச் சித்தாய்த்,சசைபெறுஞ் சத்தாய் கின்று தயங்கு 

மோர் பொருட்கு முண்டோ, விகல்செப்யா னெனதெ 

ன் பார்தம் மிழுதையா ரியம்பு வாரே, 237 

மருவு காமத்தாற் பயத்தினால் வன்சி2ஈ கத்.தாற் 

பொருவெ றுப்பினால் கிருப்பினார் புனிதனை நினைக்க 

னுரைசெய் முத்தியி னுறைகுவர் காமமுற் றுணர்ர்2த 

பரிய முத்திசென் றடைர்தனர் கோவிய ரன்றே, 288 

கஞ்சன் வெம்பயச் தாற்றிகழ் கண்ணனை நினைவுற் 

றெஞ்ச லற்றவி டெய்தின னினிதுவர் தடைர்தார 

கெஞ்சு வப்பு.று ரேகத்தா னினைந்துகின் போல்வார் 

செஞ்ச லைச்சிசு பாலே முதலிய தீயோர். 239 

வேறுப்பி னானினைர் தடைந்தனர் வீட்டினை 

விரும்புர், இறத்தி னுநினைர் தடைர் தனர் திருமறை தெ 

aes ert, குறிப்பு முத்தொழில் குணங்களா னடா 

தீதுமோர் கொண்டற்,சுறத்தின் காதல ெழப்பெவன் 

விருப்2பவ னம்மா, 240
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[ இரணியன் தாயாருக்குப் போதித்தல். | 

நெறியிற் காண்குறு நித்திய மாரியொன் ராகு,மறி 

வை வே.றுவே ராய்விழி யறியுமா போல, வுறையு மா 

யைசேர் குணத்திலுண் டாமுட டல, முறையிழ் 
கூடது! நீங்க ஓ) மூ.துல யெல்பே, 241 

கனவு போல்வரு மொருகுணம் வருத்இிடக் கல), 
ஈனிவ ருர்தஇடுமொருகுண நன்கறிர் இயம்பின்,வினைக ட 

ந்தமெய்ப் பொருட்கொரு வினைசெய லிலைரீ, யினைய 
வோர்கதை யியம்புவன் கேட்டியென் நிசைப்பான். () 

ஒது சீர்த்தியா னுசிரசே யத்.துறை வேந்தன் 

றது சேர்தொடைச் தரியல ராற்களத் இறச்ச 

மாத ரார்மனை யாரொடு மைர்தர்கள் சூழ்ர்து 

போது ரேர்விழி பூனறரப் புலம்பியம் கழுதார், 949 

ate வெய்யசெங் குருதிரீர் மருவிய களத்திற் 
சிந்தை நொந்துகண் ணீரெழு சர்தெனச் இப் 

பந்த மோடழு வார்துயர் பறைதாத் தெருட்டி, 

யந்த கன்சிறு பிள்ளையா யாங்கடைர் தறைந்தான். 244 

பறை-ஒ.ரளவு, 

வெறுத்து வாரியி னொருபொருள் விழ்த்திலும் 
விரும்ப, மறுத்து வந் ஐ.தன் மருங்குது மவற்குரித் 

தாசி, னிறுத்தொர் செப்பினுள் வைத்தறை நின்று 

தான் ருனே, பொறுத்துக் சாப்பினு மறைச். துபோம் 

போம்பொருண் மாதோ, 245 

போய்ம்மை யர்முடற் பொருளினிற் புகன்றவுண் 

மையையு, மெய்ம்மை யாம்விழுப் பொருளினில் விள 

ம்புபொய்ம் மையையும், பெய்ம்மை போற்றுளி பிர்ச 
0
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மார் குழலினர்ப் பேணி, யைம்மை யாம்பொறிக் கலம் 

வரு மறிவிலோ ரறைவார், 240 

பெயதல்- செறிதல், பிரசம்-கள், வண்டு, 

தழுவு தாவரத் தெங்கனுர் தனித்துறை தழல்போற் 
பழுதி லாமலெவ விடச்இிலும் பரம்பொரு எிருக்கு 

மெழுவெங் கானலி னீரென விவ்வுட லிறக்கு [ந்தே, 
மழுவ தென்கொனீர் பொய்யைமெய் யாமென வறி 

கண்ணி வீழ்ர்ததன் பெடையினைக் கலந்தழு குலி 

ங்க, மண்ணில் விழ்தா மாய்த்தனன் வாங்குவில் வேட, 

ளெண்ணி மாய்ர்தவற் கரங்கில னிறக்குமிவ் வுட 

லென், றண்ண னல்லறச் கடவுள்சொற் றன்னவர் தெ 

ளிந்தார், | 248 

்.. குலிங்கம்- ௮அடைச்சலங் குருவி, 

[பிரகலாதன் சரித்திரம்] 
பாடு மோருழிப் பச்ச மால்புகழ் 

ராடு மோருழி ஈல்ல காருருச் 

சூடு மோருழிச் சொற்று மாய்முடி தி 

தாடு மோருழி யன்பு முற்றியே, 249 

மண்ணில் வானின்மற் றுலகின் மன்னிவா . 

ழெண்ணி லாவுயி ௬ுடம்பி யாவையுர் 

தண்ணர் தாமரைத் தலைவி மேவிய 

சுண்ண னாகவே கானும் காட்ரியான், 250 

காட்சி. அறிவு. 

பித்த ளென்னவும் பிரச மாந்திய 
மத்த னென்னவு மான மொன்றிலா 

முத்த னென்னவு முன்னு மாயவன் 

பத்த னென்னவும் படரு மாங்கவன், 251
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உண்ணி லே௫லுற் றுரையி லோர்செயல் 

பண்ணி லோசைகீர் படியி லன்பொடும் 

பெண்ணு மாணுமாய்ப் பேடு மாயே 
ண்ணு மாயவ னாம மோதவான். 252 

[ பிரகலாதன் குழந்தைகளுக்குப் போதித்தல். ] 

அல்லவை குரவ னேனு மறைந்தவை கேட்ச லாகா 

நல்லவை யாவ ரேனு ஈவின்றிடக் கேட்க லாமாற்,சொ 

ல்௮வ ஸுமக்கு மெய்ந் நூ ரொடையல்யாழ் முனிவன் 

சொற்ற, வல்லிதிற் கேண்மி னென்ன மருவுமம் மைக் 

தீர் சொல்வார், 253 

ஒத்தன டீயும் யாமு முனக்குமற் றுரைத்த தெங் 

பன், றத்துவம் விரிந்த செம்பொற் ராமரை யுறைவோ 

ன் மைந்த, னித்திற ஈவில்வா யென்ன வெரிமணிச் 

சுடிகை நெற்றிப், பைத்தபாம் பணையா னன்பன் பாற் 

படக் கூறினானே. 294 

பால் - இயல்பு. 

இருந்தவ மிழைத்தற் கெர்தை யேகிய காலை நோக்கச் 

சுரும்புண வீரிர்த பைந்தார்ச் சுடர்முடி யமர ரீண்டிக் 

கருங்கழ லவுண ரெல்லாங் களப்படப் பொருது நூறி 

யருஞ்சிமைப் படுத்து னுனென் னன்னையை யமரர் 

கோமான், 255 

இடரு௮ு சிறையேன் வைப்பா யேழையை கிடுதி 

யென்ன ச், தொடையல்யாழ் முனிவன் வந்து சொழ்ற 

னன் சொற்ற லோடு, மடவால் வயிற்று மைர்த லுயிர் 

தீதபின் மகலைக் கொன்று, விடுவலென் நுரைத்தல் 

செய்தான் விண்ணவர்க் சறைவ னம்மா, 256
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கோற்றொடி வயிற்று மைந்தன் கொல்லதற் குரிய 
னல்ல,ஞாற்றலர் இரி மாய னன்பனென் தரூளிற் கூறி, 

மாற்றினன் சிறையான் கேட்ப மாழ்குமென் னன்னை 
செஞ்சார், தேற்றுவான் போல மெய்ர்நா நெள்ளிதிற் 
கூறி னானே. 257 

ஆங்கவன் காட்சி மெய்ச். நா லறைதா வயிற்றி ஓற் 
றேன், றீங்கற வுணர்ந்த வாறு செப்புவன் கேண்மி 

னென்னப், பூங்கழ லவுணர் பெற்ற புதல்வருக் செம்ப 

அற்றான், வாங்குவிழ் கனக னீன்ற வயங்கெழிழ் சிறு 
வன் மன்னே, 258 

[சாதுக்கள் சுபாவத்தைப் பலத்தோ முணர்த்தல்,] 

போக்கி டாமலைம் புலன்சளும் பொத் இடும் போ 
கற், காக்கை யேமுத லுயிர்களும் சலர்திடும் பெரியோ, 
ராக்கை யாலியோ டெவவள வுறையுமவ் வளவு, நீக்கு 
மின்றிமால் பதநினைர் அயர்பத முறுவார், 259 

[ அசாதுக்கள் சுபாவத்தைப் பலத்தோடூ முணர்த்தல். ] 

௮ரி.து மானிடப் பிறலிவந் தடைவதிம் கடைர்தா, 
அசைசெ யாயுண்மித் குறையினு நாற்றின்மே றை 

பார், விரத லாவிமா ஜோர்களாய் மபெலியுமூப் பின 

சாய்த், கருது 1 நாள்ல கழிப்பர்கண் படையின ராக, 

உறையு மாயுளிற் பாதியு மொழிப்பர்மற் ரொழி 

ரது, குறையு நாட்களு மனைவியர் குமரரென் றவர்மே, 

னிறையுங் காதலி னீக்குவர் நெடியனை மனதீது,ளிறையு 
மோர்கலார் பிறப்பிறப் பிற்டெ மாவார், 26] 
  

உரி நாவும் என்றும் பாடமுண்டு,
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- [மேலும் அவர் சுபாலத்தைக் காட்டி வியப்பித்தல். ] 

தோற்று மேழ்வகைப் பிறகியு மிரிதாத் தொல்த்து, 

மாற்று மானிட ராயிவண் மருவியு மாய, னாற்றல் சேர் 

பத மன்பொடு நினைர்துவி டடையார், கூற்றி னாற்றுயர் 

வாரவர் மடமையார் குணிப்பார், 202 

பாவத் தால்வரும் பொய்படுடல் பயானெனப் பகரு, 

8ீபத் தால்வரு மிருவினைக் கட்டொடு நிகழ்த்திற், கூபத் 
தெகிழு மறிவிலாக் குருடர்மூன் ரன, தாபத் திச்சுட 

உருந்துவார் மடமையார் தணிப்பார், 263 

நீபம்-ரிபம்,சோள், 

[சாஸ்திரக்ஞர் புத்தியீனத்தை விளக்கிப் புத்திர, 
தன, ஏடணைகளின் பிரபாவங்கூறல்], 

பன்னு நூல்பல தோரர்.துஈற் பாம்பொரு எறியா, 

ரின்னல் பார்த்திடா ரழியுமோர் பரர்பொரு ளெடுத் 

தற், குன்னு வாரெனின் 1 மைந்தர்க ளுலசினி லொளி 

சேர், பொன்னின் மேற்செலும் விழவையார் போக்கு 

வா ரம்மா, 264 

[கற்றறி மூடத்தைக் குறிப்பித்துத் தாரேடணையின் 
பிரபாவங் கூறல் | 

QA நால்பல வுலயென் முழுவது முணார்தும், 

பேத நீக்டெத் தம்மைன் கறிர்திடார் பெரிதாங், காத 
லாய விலங்குசேர் விலந்செனக் கருத, மாதர் பால் 
விளை யாடுவ செனினெவர் மறுப்பார். 265 

[| இனி உறுதி மோழிகளால் தேருட்டல்.] 
பாச வங்களின் நளி ராடு பூமுதற் பலவு 

மோதில் வேறுவே நுருவென வொளிருமா போலக் 
  

ர் மைந்தர்சாள் என்றும் பாடமுண்டு,
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கோது சேரறு வீகாரமாற் குணமுடற் கன்றிப, பேக 

நீங்கியே பிறங்குமெய்ப் பொருட்டலை பேசன். 266 

காட்டின் மேலிய கானலிற் புனலெனக் காதல், 

புட்டு மாயையின் முறைமுறை போர்தசத்.துவத்தின், 

கூட்ட மேயட லவவுடற் குலவுநன் மஇயா,னாட்டி oir 

தம ஈவையிலாப் பொருளென்று ஈவில்வார், 267 

பன்னு மாக்கைசே ரவயவ முதலிய பலவு, முன் 

னி பிங்கிசன் றெனமுறை முனறமையா யொழித் தச், 

சொன்ன புந்தியிற் கரியெனத் தோற்றிய வறிவை,யின் 

ன தேபரம் பொருளென வறிவகிங் பெல்?ப, 208 

கூறு மங்கியுர் தூமமும் போற்குண குணியாய், 

வேறு வேறுசேர் பொருளெலா மேவியொன் ௬௫௪), பிறி 

லாமுத லாயுடற் இசைவிகா ரங்க,ளாறு மெய்ப்பொருட் 
சில்லையென் றறிவ?த யறிவு, 20 

புர்தி முக்குணம் Cura Rapa றவத்தையும் 

பொருந்து,மர்த மின்றிய வவத்தையி லறிவெனவமரு, 

நந்த லின்றிய பாம்பொரு ணாமெனகச் கருதிற், பந 

முற்றவெவ் வினையறப் பரத்தொடொன் pas, 270 

நிலவு மோர்கினை யின்றியே நித்திய மாகி 
பூலகெ லாகிறைச் துயியபென வொருமுத லென்ன 

விலகு சத்தென வெண்ணழுஞ் சுத்தமா யிருக்கு 

(பலஏல் சோதியை யறிவதற் கென்னரி தம்மா, 271 

கனவு அஞ்சுதல் காரண மாய்வரூ மதுபோல் 

வீனைசெப் வெவ்வுட ரோற்றிடும் பேதைமை விளைவான் 

மன தி னாற்றிரு மாயவன் மலர்ப்பதத் தணை யை 

தினையின் வீடுறு நீங்குமவ் வினைப்பயன் விளை?வ,.21.2
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UBD ரும்புசழ்க் குருவொடு மருவிடப் பெற்ருற் 

நிரும் மாயவ னடிதொழச் இங்குவிட். Oot on 
நிரம்பு மாலடிக் 1 சன்பெனி னெஞ்சமார் புளக 

மரும்பு மாக்கைகெஞ் சானர் த வெள்ள வேழுமே, 

ஆர்--நிறைவு, ஊற்றெழும்- ஊற்றெடுக்கும். 

காம மானது தெலிட்டிடாப் பெருதவே கருது, 

காம பத்தோ டுறைபவர் நலனழிச் திறர்து, போமெ 

ன் ூலும்பொய்ப் பொருளையே காதலித் துழல்வா, 

ரீமஞ் சோர் துட லெரிவறுங் கண்டில ரேகொல், 811 

அபன்பு ரந்தரன் முதலிஜே ராக்கையும் பிறவி, 

ஈயக்த ரும்வினை பிழைத்திட லொழிர்இடார் ஈவிலின், 

வயம்வ எர்ந்தசீர் கேமிமா லுக்கிரு வினையின், பயன் 

லி ழைர்திடா தளித்திடிற் பரத்தொடோன் அவே, 
வயம்-.-லுலி, 

தேதவ ராயினு மவுணர்ச ளாயினுச் தெரிக்கும் 

பாவை மார்களே யாயினும் பறவைமா கரோ 

டேவ ராயினு மாலுறை யிருத்துமன் பினரேற் 

ருவிலாதலி டடைந்துறை வாரிது சரதம், 276 

அன்பு செய்வதிங் கரிதிலை ய்ன்புசெய் வதுதான், 
பொன்பி றங்கிய வணியெலாம் பொலிக்திருப் Ugur 
ன், மன்பு கழ்ச்சரா ௪ரங்களாய் மாபனென் ுரைக்கு, 
wend ரும்பொரு ஸிருக்குமென் தளத்.துணா வதே. 

பத்திசெப் தமலன் செய்ய பதத்துணை சேர்மி 
னென்னாத், PbS சி.ற.வர்க் கெல்லாஞ் சாற்றினன் 
சாற்ற வன்2னோ, சத்தலை யறிவு மன்பு மடைந்தனர் 
மறையோ ரஞ்சி, யித்இம முரைத்து மென்னா வியம்பி 
னர் கனகற் கம்மா, 278 
  

* சன்புசன் னேசமார் புளக என்ழம் பாடமுண்டு,
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[இரணியன் கேள்விக்குப் பிரகலாதன் கூறல்] 
தண்டுளி noo காலுந் தாமரைப் பொகுட்டின் 

மேய,வண்டுவி ழோ திமின்னின் வயங்கவோர்மழைக்கா 

ரென்று, கண்டவர் மருளும் வண்ணங் கடலிடைச் 
டெர்சு மாய, லுண்டுகொ லஓுலகத் தென்ன வுருமென 

முழக்கி னனே. 279 

கடலினு முளனே வண்டு 4 கஞலவா பவிழு மக்தண், 

மடலினு முளனே யோக்கு மலையினு முளனே மனஸு, 
முடலிலுள் ஞயிர்போ லெல்லா வுலிலு முளனே 

வெப்ய,வடஓடை யாழி தாங்கு மமலனென்றறைர் திட் 

டானே. 280 
சுஞல-கெருங்க, 

(பிரகலாதன் ஸ்துதி) 
அஞ்சன வண்ணத் தண்ண லகங்குழைர் HS 

யாங்குக், கஞ்சகாண் மலரி னன்ன கஇர்வகச் செங்கை 
தன்னால், செஞ்சுடர்க் குழவி பன்னான சிறுபுறர் தட 

வர் தென்கொன், மஞ்சநீ விழைர்தாய் '2வட்ட வரநின 

க் களிப்ப னென்றான், 281 
சிறுபுறம் - பிடரி, 

விழைவற வெறிர்தோர் நாடும் விழுப்பெருஞ் 

சுடசே தூய,பழமறைக் கொழுக் 2த பச்சைப் பசும்புல் 

வண்ணா கின்னை,வழிபடு மன்பே யன்றி வாமெவன் 
பெறுவ தென்னாத், தொழுதனன் வழுத்த ௮ற்றான் 

மாய்பே ரறிவி னானே, 282 

பூவுறை மணம்3போ லெல்லாப் பொருளிலு முறை 

வோய் நின்பொற், சேலடி. தொழுது போற்றார் தேவ 
Geer gn bs, ராவர்பொல் லாத நீச ராயினும் வண 
  

oem I 

1 கஞலவாய் வீழு என்றும் பாடமுண்டு,
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கி யுன€ர், நாவினால் வழுத்திற் றேவ் சாயக் ராகு 

வாரே, 283 

எங்குநீ பூறைந்திட் டாலு மிலங்குகண் ணாடி. பார்க்கி 

லங்கவர் முகங்க டாமே யறிவர்போ லன்பி ஜோ்முன் 

றங்செழி ஓருவத் தோடுஞ் சார்குவையறியும் வாறுன 

பொங்குசர் பிரம னம் புகல்வசற் கடங்கா தம்மா, 

உருடருஞ் சகடு போல வொழிவிலாப் Ind up 
றேன், மருடருஞ் பிறவி யின்னம் வருங்கொலென் ற 

ஞ்ச லல்லாற், கெருடரு நின்னைச் கண்ட தேவர்போ 

லஞ்ச லேனிங், கருடர வேண்டு மென்பா லாளரி யுரு 

வச் தையா, 236 

அஞ்செவி யான வண்டுன் னருங்கதைச் தேறன் 

மார்ச, நெஞ்செனு மன்ன முன்றா ணிரையிதழ்க் ௧௨ 

லம் வைக, தஞ்சமா நினது நாமஞ் சாற்௮ுக வென்ன 

வென்று, மெஞ்சலில் வார்தர் இங்க னிடர்க்கட லகற் 

று வாயே, 286 

ஆதிபி லொருத்த ஞூ யந்தமென் அுரைச்கும் 

போத, மேதமி லொருவனாக யியையுமிர் கடுவிற் 
பேத, மோதுயிர் பலவு மாகு யுறைவபோ லுறைவா 
யுற்ற, சோஇயுன் விளையாட் டெல்லாஞ் சொல்லபார் 

வல்லர் மாதோ, 287 

ஆதியா மாயை யாகி யகத்தகந் கார மாப், பூத 
மாயப் பொறியா யர்தப் பொறிக்குறுக் குணங்களாப், 

பேதமா மு.யிரா யொன்றாய்ப் பிறங்கு சத் தாகிவைகும், 

கோதிலா வுன்னை யன்றிக் குறிக்கு?மார் பொருளு 

முண்டோ, | 485
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வேட்டிடு மனையார் போகம் விரும்பினர் வேறு 
வேறு, தாட்டணே ரலர்கைப் பற்றத் தானையைச் இலர் 

கைப் பற்ற, வாட்டமுற் றலைவர் போல வருத்துமைம் 

புல்லும் போக, நாட்டமுற் றலைக்கப் பட்டோர் ஈலி 

வருன் னருணண் ளுசே, 289 

தோற்றுறில் வியுங் காலைத் துயருறு வதற்கு மஞ்சி, 

யேற்றதாய் வயிற்றில் வந்தே மிடருறு வதற்கு மஞ்சி, 

மாற்றருஞ் சுழல்காற் றுற்று மறுகுமோர் சருகு போ 
ல்வார், போற்றிடார் நின்னை பன்னோர் புலமையை 
யென்சொல் கேனே. 290 

வேற்றிவே லவுணம் சொன்று விழுச்சிறப் பளி 
த்தா யிம்க, னுற்றவெஞ் ற்ற நீம் யுவர்தரு ளென் 

௮ பல்காற்,பற்றெறிர் துயர்ந்த வைந்தாம் பருவத்தோ 

ன் பரவ லோடு, மற்றமில் வெகுளி போச வாளரி ம9 

ழ்ர்த தன்றே, 291 

அரும்புகழ்ப் புதல்வ வுன்ற னன்பினான் மகிழ்ச் 

தே ஓள்ளம், விரும்புடற் போக கெஞ்சில் விழைர்தி 

லை நீயென் மூலம், பொருந்துமோர் மனுவின் காலம் 

போற்று£ர் வேந்த னா9), யிருந்தபின் னெனது பாத 

மெய்துச வெனச்சொன் னானே. 292 

மானிட மடங்க லானோன் வழங்குதல் கேட்ட மைந்த 

னீனிற முகலே நின்னை நிந்தையே புரிஈ்ச தாதை 

யூனமாம் பாவ மெல்லா மொழியரீ யருள்செ யென்னத் 

சேனலர் துளவத் தாரான் சிறுவனை நோக்கிச் சொல் 

வான, 293 

உன்னையில் குயிர்த்த வாற்றா ஓுரைக்குகின் குல: 

த்தி மூவ, ழென்னுகின் மாபு ளோரு மியைந்தனர்
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புனித மென்றா, லன்னவன் புனித னாதற் கையமென் 

னவலுகச் 8ீம, மென்னுல் வினைசெய் யென்ன மைந்த 

னவ வினைசெய் தானே. 2 4 

[வருணாச்சிரம முரைத்த வத்தியாயம்.] 

வருண நான்குகான் காச்சிர மர்தனை வகுத்துத், 

தெரிடி மாறுநீ செப்புதி யென்றுதீங் கெறிர்த, தரு 

மன் கேட்டலுர் தவஞ்செய்கா ராயண னெனுமா,லுசை 

செய் தானெனக் கென்றுரா ரதமுனி யுரைப்பான்.205 

சமத மந்தவர் தண்ணளி பொறுமைமெய் தருமம், 

கிமல ஞானமோ டுயிர்க்செலாம் விரும்புமன் பின 
ரரய்க், கமலை கேள்வனைக் கண்ணனைக் கருதின .ராசி, 

யமாத லெக்குலத் சவர்க்குரல் லறமென வறைவார். 

ஒத லோதுலித் துறைதனன் மசமுவர் தாற்ற, 

தீதி லாமசம் விரும்புவோர் செயப்புரி வித்த, லீ.த லே 

ற்றலென் நறுதொழி லியற்.றுதற் குரியார், வேத 

நான்கையும் விளம்பும் தணெென விதிப்பார், 801 

அரச ருக்கற மருமறை யோதலம் மகம்கள், புரி 

தன் மாடிலம் புரக்இடல் பல்படை பயிற்றல், வெருவி 

டாதுவெஞ் சமத்தெ.இிர் விசயமுற் மடைதன், மருவு 

மன்பொடும் வழங்கலென் றறுவகைத் தாமே, 298 

வனிக ருக்கற மறைபபின் நிடன்மகம் புரிக 

றிணிவில்'வாணிப முழவுசெய் திடல்பொரு டருத 

லணிசெய் யானிரை காத்தலிங் கறைந்தமூ வருக்கும் 

பணிசெய் துற்றலே பின்னவர்ச் கறமெனப் பகர்வார். 

மடர்தை மார்க்கற மனைத்தொழில் பழுசற வியற்றி 

படைந்த தெய்வாற் பதியென வலுஇனம் வணங்கிக்
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க்டந்தி டா தவர் பணித்தவா புரிந்தவர் காதற்,ரொடார் 

த தாதைதா யேவலுர் தொழு துசெய் குவதே, 800 

சோன்ன வேஇயர் முதற்சொலுச் துகளிலா வருண 

மன்னு நால்வலகைத் தலாலான் மற்றைய குலத்தோர்க் 

குன்னு ஈல்லறர் தத்தம குலத்தொழி ஓவர்து 
பன்னு பாவரீத் இயற்று த லெனப்பச ருவால், 801 

உழுது வித்திய விளைபயிர்க் குரியவ ராப் 

பமுதி லாதுகாத் திலஸெனிழ் பபன்பெருர் போல 

வழுவி லாவுரித் தாயெ வறத்தினை மறப்போ 

சிவி லாரல னடைந்திடா ரருர்.துய ரடைவார், 808 

பிரமசா ரிபர்க்தறம் பேசி ளைர்தெலும் 

பராவு£ம முதற்பக ராண்டு காலிலு 

ளுரைசெய்€ ரிருபிறப் புற்ற தென்னமுப் 

புரிமுன்ஜூன் முறைமுறை பூண வேண்டுமால், 303 

குருகுல் வாசமாயக் குலத்து u's 

௮ரைதரு குரவனிவ வுண்டி. மார்தென 

விருபொழு தும்மயின் றெண்ணெய் செய்முதன் 

மருவலா காவென மாற்றல் வேண்மொல், 904 

சலமா டுழையதண் மெளஞ்சி சேர்ந்தலர் 

காலையு மாலையும் கதிர்வெய் யோனையுங் 

கோலநற் கனலையு் குருவை யுர்இன 
மாலற வணங்குவர் மழைக ளோதுவார், 29 

வாசமார் கருங்குழன் மடந்தை மாரெழி 
னேசமோ டத்திடை நிளைந்தன் ஞர்.இறம் 

பேடா அறைவது பிரம சாரியாக் 

காசிலா: வறமென வுறைபு நால்சளே. 906
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இல்லறம் பூண்டவர்க் கெண்ணெ யேமுத 

னல்லென மருவுத னவையின் ருமரோ 

சொல்லிய நாட்களிற் ,றுணைவி மார்முலை 

புல்லலு முரித்தெனப் புகலு நூல்களே, 

வானகத் தமார்மா முனிவர் தம்மொடு 
தேனகச் திருந்ததார்த் தென்பு லத் தவர்க் 

கானமுக் கடன்கழித் தறத்தி னின்றவர் 

கானகத் தேகுதல் கருது வார்களே, 

மனை வியை மைரற்தாபால் வைத்தும் வைத்திடா 

தனையவ ளொடும்வனத் தடைய லாமதிற் 

றனிவன மனைவியோ டுறையிற் சாலைசெய் 

தனல்வளாத் தோமரன் காற்றல் வேண்டுமால், 

மைத்தர்பான் மனைவியை வைத்து மன்னழல் 

இர்தையி லடக்கினர் செல்லிற் சாலைநீத் 

குந்தமில் பனிவெயி லமர்ர்து மாமலைக் 

கந்தர முறைந்துமே கழிப்பர் காலமே. 

வாட்டமற் றறிவுவர் தடையின் வன்னியாய்க் 

காட்டகத் தேகலுங் கடனம் கேகினான் 

மீட்டகத் துமைவதை விரும்பி விறு?சர் 

ராட்டசத் துறுவது நவையென் பாரே, 

உழுகுரார் விதைத்தநெல் லுண்டி மாந்திடார் 

விமுசரு குவைநென்மெல் லடகு வேண்டுவார் 

திழைவுறு மயிருகர் தகிர்த் தி டாசவர் 

மொழிகறை யெண்ணெய்தார் முதல நீக்குவார். 

குலை-குப்பை, மேடு, ௮ட்கு-இலைச்கறி, 

6 

61 

307 

908 

309 

௦10 

911 

312
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துறந்தரல் லெதிசெயல் சொல்லி eB anu + 

இறந்ததன் லுளத்திடைச் Gers Ge Gru gem 

நிறைந்திடு புலன்களு நிகழ்த்தைம் பூதமும் 

பிறந்ததின் முறைமுறை பெரிது போக்கியே. 

நிகழ்த்திய மனம்பொறி பூத நீங்டொ 

தகத்திடை படக்ககங் சாரக் தன்னையு 

மகத்தினி லிருத்தியம் மகத்தை மாயையிற் 

புகுத தியம் மாயையை பறிவிற் போக்கியே, 

தத்துவ மித்இற மடக்சச் சத்தெனச் 

$ித்தெனக் குலவுவன் செப்பு இன்ற?ர்ப் 

புத்தியி சையும் பொருர்து மானமும் 

masse னாயே வயங்கு வானரோ, 

ஒருபதிக் கொருதின மாக வேயுறைர் 

இருநிலத் தேகுவ னியை£த தண்டமும் 

கரகமுர் தாங்குவன் கருது சின்னமாய் 

வருகன வெனச்சக மனத்திற் காண்பனால். 

உன்னிய மறைமுடி. Cargo arenes wu 

பன்னிய வேறுநூல் பகர்ர்தி டானவன் 

றுன்னிய வுலகவர் சொன்ன கல்ஐற 

மன்னிய நூற்குரை வரைந்தி டானரோ, 

முனிவுசெய் யானுடன் முதிர்ந்து போமென்று 

மினி தசெய் யானுட லென்று போமென்று 

நினை தல்செய் யானிலை நிற்க வோர்மடம் 

வனைதல்செய் யானுயிர் வருத் தி டான?ர. 

திசைபுகழ் ௮,றவறஞ் சேர்ந்து ளார்களி 

லிசைதரு சன்னம்விட் டெவர்கொ லோவென 

313 

214 

919 

316 

917 

918
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வசை தரு மூசர்போன் மத்தர் போலவு 
மசகரம் போலவு மாகு வானரோ, 319 

உல்கெலார் தன்னிடத் துறைவ தாயு்தா 

னலகிலா வுலகெலா மமர்வ தாகவு 
மிலகுச ௬ள.த்தொடு மியைச்து நோக்குவா 
னிலவுமோர் பேதமாய் Airs @ டானரோ, 920 

௮றிவினின் முதிர்ர்சச கரங்கொ லாமென 
மறையவன் ௮றவறம் பூண்டு மன்னர் 
நிறைதரு சையமா கெடுவ்? ரித்தலை - 
யுறையமோர் கதையுனக் குரைப்பன் கேட்டியால், 921 

மிக்கசீர்ப் பிரக லாசன் மேதினி முழு. நாடிப், 

புக்குழி பசக சம்போற்் பொருர்துமோர் முனிவன் நன் 

கை, யெக்குலச் அதித்தா னென்று மெச்தவாச் ரெம 
Orgs, தக்கநெஞ் சையம் கொள்வான் சையமால் 
வடரகண் டானே. 999 

அருவஸச் சார லெய்து மசகரன் றன்னைக் கண் 
டு, பெரிது தவஞ்செய் சன்றாய் பெருத்தனை யென் 
கொ லென்ன, வெரிகஇர்ப் பருதி மார்ப விளைத்தலும், 

பருத்த.ரு.லு, மொருவுறு முடலுக் கன்றி யுயிர்க்குமற் 

றில்லை மாதோ. 323 

என்றருர் தவத்தின் மிக்கோ னிசைத்தது கே 
CoG, nex gents shat யார்கொ னவையற வுரைக்க 
லாமே, லொன்றிட விசைத்தி யென்னு 'மொளிரும் 
வேழ் சனச னீன்ற, வென்றிசெய் மதலைக் சுந்த மெய்ம் 

் “ரம்ப அற்றான், 324 

உசையொழிர் இறர்து ளோரு முற்றனர் பெரிய 
ரென்றாற், புசையறு சிலசொற் சொல்லிப், புனிதமே 
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பொருந்து வார்நீ, யரிதிவ ணடைந்து கேட்டா லறை 
வதி னழகு முண்டோ, கருதுடற் காம முற்றே கணக் 
Sauce பிறவி பூற்றேன், 325 

மறையவர் குலத்துட் டோன்றி மயக்குடற் காமம் 
விட்டே, யறிவறிர் திங்கன் வந்தே னம்மமா னிடராய் 

வந்தும், நிறைவறு காமம் வீட்டு நினைந்திடார் தம்மை 

யன்னோர்க், குறுவதோர் சுகமு முண்டோ வொழிவி 
லாத் துயர மல்லால். 326 

சைவல மறைக்கும் தண்ணீர் தம்மருங் இருப்ப 

தோரார், பொய்வலம் பொருந்துங் கானற் புனலையே 

விரும்பு வார்போன், மெய்வலர் திகழுர் தம்மை கிருப் 
புவிட் டறியா ருண்மை; கைவல மழைப்பார் காமப் 

டொருளையே கருது வாரே, on] 

வலம் - இடம், 

ஆசையா லருந்தா ராசி பருகிதி வருந்திப் பெற் 

ஜோ, ரேசமா சரசர் கள்ளர் நெடும்பகை முதலி னே 

சாற், காசுலாம் பயமுட் கொள்வார் கண்பகட தானு 

கொள்ளார், நாசமே யடைவா காமம் விட்டவர் நலன் 

அய்ப் பாரே, 328 

உழப்பினா லீட்டி வைத்த வுறுசுவைத் தேற gy 

ண்ணா, திழப்புறுங் காமர் தேனு மெழுகல வெதிர்ந்த 

மார்தும், விழுப்பெரு மலைய ராவு மேதகு குரவர் கண் 

டாய், மழைப்புய லனையா யென்று மறைமுடி வியம்பி 

னானே, 329 

உள௱ஈனி யுவர்து கேட்ட வொண்புகழ்ப் பிரக லா 

தன், விளைவுறு விருப்பி னோேடே. வேழப்புசிட் Oui,
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தோன் றன்னை, முளரியர் தடக்கை கூப்பி முறைமூறை 
வணங்கி நாளும், வளமுறை ஈ5ரஞ் சேர்ந்தான் மான 

வே லரச மாதோ, 920 

(இல்லறத்தார் கதியுரைத்தல். ] 
நித்திபரை மித்இியகஞ்சேர் நிந்தையில்கா மியவினை 

கள், பதீதியொடு புரிர்.துவரும் பலன்விழையார் பசுந்.து 

எ.3வான், சித்தம£ம் தாவுதலித் திருமால்்சோ சொலக் 

aL Bar, முத்தியினப் பொருந்துதற்கு முர்துநெறி 

யாய்விடுமே, 331 

தனக்குரிய வறத்தைவன்னி தணக்கவொண்ணா 

வில்லறத்தோர், ௮னற்கரும முதலான வறமொழித்து 

விடலாகா, வனத்துறைவோர் மீண்டுமொரு வன்பதி 

மே வுதலாசா, நினைத்தொழித்த முப்பாலி ளனேசம்வர 

மெதிக்காகா, 332 

இருவினையாஞ் சகடுபுல னெலும்பு£வி பூண்டுதிக, 

முரைமுதலைர் தெலும்வழி3பா முடற்றேரி” லுறையு 

யிரா, மரசன்மதிப் பாகனொடு மறிவெலும்வா ளாலெறி 

ந்.து, கருயகா மாதிபகை கடர்இடின்மா ஓலகுறுமே, 

காதலெலுங் கொடியநெறி கலர்துலவிற் சாமாதி 
யோதுபல குணவேட ரூஞற்றுவினை விலங்கினொடும் 
பேதமுறு பிறவீயெலும் பெருங்கடலில் விழ்வெெனிற் 
ரூதுலவு பலன்விழைந்து தொல்கினையார் புரிபவசே. 

விரிவு.றுஈட் பொடுபகையை விட்டுமனை யறத்திரு 

ந்து; மருவுசெயப் படும்பொருளு மன்னுதொழில் 

செய்பவருங் கருமமுமோர் பிரமமென்றே கண்டுவிளை 

புரிவேருர், தெருளு௮£ ரெதியாவோர் சேர்கதியே 
சேர்குவ?ே, 300
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அரியதொழில் சேர்தாளை யறிமிலொரு நூலாம் 
போன்,மருகியதாம் பிரமமென்றேமஇப்பதபா வாத்து 
விதங்,கருமமெலாம் பிரமமெனக் காணல்கரு மாத்.தலி 
தீம், விரவியுல சவருளத்தின் மேவுபெரு ஞானமெ 

லாம். 336 

ஒன்றெனான் குற்றறித லொழிவறுஞா னாத்து 
வித, மன் றல்கமழ் மலர் ச்தொடைபோய் வகுத்தலிம்மூ 
வத்.திவித, ஈன்றுமனத் இடைதெளிர்து ஈவையறுதம் 
வினைபுரிவோர், துன்றுவிளை யொழித்தமுளி அன்னு 
௧இ மன்லுலரால், 337 

ஒல் 
8-வதுல்கந்தம். 

Se 

[ஸ்ரீ பகவானைக் கஜேந்திரனழைத்தல்.] 

வாசண மாற்ற லோய்ர்து வாலுறத் தடக்கை டீட்டிப் 
பரண வுலக மெல்லாம் பூத்தளித் தழித்து நின்ற 
காரண பரமா னர்தக் சடலிடைக் குளித்தோர் கெஞ்ச 
மாரண முடிவு மேய வமலவென் றழைத்த சன்றே,899 

[கடல்கடைந்தபோது தேவர்கள் ஸ்ததித்தல்] 

குணமாய்க் குணியாய்ச் குலலயமாப்க் கொழுந்தீம் 
புனலாயக் கனலாதெ, தணலா வளியாப் வெளிபாடச் 
தீன்மாத் இரையாப்ச் சார்பொறியாய்ச், சணமாய் 
முச்சா லமுமாகிச் கருணைச் சடல்போற் பாற்சடலிற், 
பணவா எரவி லறி.தமில்செப் பரமா வெங்கட் சருள் 
வா$ே, $39
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ஒ?ரழ் பிறகி புடலுபிரா யுலக மனைத்து மோரு 

Gare, Sar யுறைவாய், நின்னை யல்லாற் செப்பும் 

பொருள்?வ ஜொன்றளதோ, தோரார்க் இிருளாய்த் 

தெளிந்தவர்க்குச் சித்தா யுறையுஞ் செழுஞ்சடரே, 
யாரா வமுதே யெங்களுக்கிக் கருளா யென்றன் 

றேச்இனரால், 910 

மூவுரு முறையிற் ரக் முத்தொழி னடாத்து 
முக்கட், டேவேேே புலக மெல்லார் திருவுரு வாட நின் 
ரய்,சாவென வணங்க லோடுஐ் கலங்கன்மி னீலி ரென் 

னத், தாவருங் கொடிய ஈஞ்சர் தனைறுகர்ர் தருளி 

னானே. . 341 

விடமும்வர் தீசன் கோல மிடற்றினி னீல வண்ண, 

வடிவுபெற் றணிய தாத வயங்இற்றுப் பெரிது மென் 

௫ற்,கொடியரும் பெருமை யோரைக் கூடின்வெங் கோ 

து நிங்க, யொடிவறு ஈலம்பெற் ௮ுய்த லுரைப்பதென் 

னுலகி னம்மா, 342 

விண்ணவ ரமுத முண்ண வெகுண்டெழுர் தது 
ணர் கொர்தார்,கண்ணனை நிளைர்து ளோர்தாங் கருதிய 
பபபன்கொாண் மாறு, மண்ணலை நினையா தாசை யடைர் 

தீவ ரரிய போக, ஈண்ணினலு மடைந்இி டாது ஈலிதலு 

மியற்கை யாமே, 343 

[பரிட்சித்துக்குச் சுகர் போதித்தல், ] 

தன்னுழை யுஇித்த மாயையை மருவிச் சாற்றிய 

பெயரொடு முருவம், பன்னுபற் பலமாய் மூச்குணத் 

தோடும் பழென் போன்றிருக் தாம், துன்னிய 

விருள்சே ரலங்கல்வெவ் வரவாய்த் தோன்றியோர்
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சுடருறத் தா சன, மன்னுதல் போன்மா பவன்குணங் 
கடந்து வயங்குவன் மஇிக்கலென் றுரைத்தான், 844 

[பிரகஸ்பதி பகவான் தேவர்களுக்குக் கூறல்.] 

குரூவரு எடைந்தோர் வெற்றி கொள்ளுத் ஓுண் 
மை யன்றோ, மருளுறு மும்மை யன்றி மருகிய குர 
வற் போற்று, திருளுறு தயா வாரி யெய்துவோ ரொரு 

வ ருண்டோ, பொருவலி யுமக்கில் இல்லைப் போயொ 

ளித் துறைதல் வேண்டும். 345 

| வாமனைதாரத்தில் மாவலியோ6 சோல்லுதல்.] 

திருவுஞ் சிருர் இிறலு மியைர்தவுன் 
பெருமை யாரிவண் பேசவல் லாரென 

வுரைசெய் மாதவ ஷஜேதுமென் காலினுன் 

மருவு மூவடி. மண்டரு வாயென்றான், 940 

தண்ட லப்பெருர் தண்ணடை யும்மன்றாற் 

றெண்டி னசச்செழுஞ் இவுக ளஞூம்மன்றான் 

முண்ட சத்ரு மார்பமிவார் மூவடி 

மண்டரு கெனன் மற்றிவ ணென்னென்றான், 311] 

* தண்ணடை - நாடு, 

பேசச் கேட்டவப் பிளளையுஞ் சொல்லுவான் 
Cpe பெற்றிடிற் நீவினை யுள்ளுமா 
னேசத் திவையுற் ௫.௮ நிலைநிலா 
தாசை நோய்க்குமோ ரற்றமுண் டாகுமோ. 848 

பேற்ற தாலுவப் பெய்தும் பெருமையோர் 
குற்ற நீங்கிக் குலவுவர் முத்திபி 

அற்ற தன்றி புருததை யுள்ளவோர் 
சுற்ற மோடு கெடுதலுஞ் சூழ்தலை. 349 

se - சித்தம்.
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உடற்குள் வர்தெழு மொள்ளழற் போன்றுபின் 
கிடைத்தி டாப்பொருண் மேற்ெர்ம் தோடியே 

நடக்கு மாசையை ஈண்ணு முவப்பின 

லடக்கு மந்தண ரேயழி வாளே, 380 

<r Bers 
8-வதுல்கந்தம், 

வ கட 

[| துருவாசகர் சக்கரத்துக்குப்பயந்து ஸ்ரீபகவானை 

யடைந்தபோது அவர் கூறல்.] 

மன்னு மன்பர்தம் முள்ளமென் ஸிடத்தினில் 

வதியு, மென்ன துள்ளமு மன்பர்தம் பாலியைர் திருக் 

கு, மன்ன வன்பரா 'இினமில் லாதிலை பலர்மேற், பொ 

ன்னி லும்மெனக் இனியவ ரவர்களே புகலின், 95] 

சுற்ற மாதிமெப் பொருள்களும் பொயயெனத் 

துணிர் ௫, மற்றென் பாதமே மனச்கொளு மவர்க்கடர் 

மருவி, இற்று ரக்டொ துறைவமோ வன்பர்பா ஓவ 

ந்து, பெற்ற கன்றுகாண் கறவையிற் பெட்புறு முள் 

ளம், 952 

SH es 
10-வதுல்கந்தம். 

அவை 
[ பிரமா முதலான தேவர் ஸ்ரீகிருஷ்ணமுர்த்தி 
தேவகிவயிற் நிருக்கும்போது ஸ்ததித்தல்] 

சுடர்க்துலில் ஓ.மிழுஞ் செம்பொற் றோடவிழ் மல 

ரி னானும், விடம்பொதி மிடற்றி னாலும் விண்ண வா
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குழுவு மீண்டித், தடங்கட ஒலக மெல்லாந். தன்வயிற் 
ஜிருப்ப மற்றோர், மடர்தையால் வயிற்று வாமு மாயனை 
ப் பரவ லுற்றூர், 293 

வில்---ஒளி, 

தேளிக்குரான் மறையு மின்னந் தெளிவதற் கரிய 

தெய்வ, விளக்கமே ஞானா நந்த வெள்ளமே யுனது 
மாயை, வளைத்திடப் பட்டோர் நின்னை மஇப்பரே 
மூவ ராக, வுளத்தெளி வுற்றோர் பார்ப்ப ர௬ுன்னைமற் 
ரொருவ னென்றே, 004 

ஆச்சமூ மழிவு மின்றி யகண்டமா யமல மா9, 
வாச்கொடு மனத்.ஐக் கெட்டா வள்ளலே யறத்தின் 

வாழ்வே, இர்க்கவுர் யோர் தம்மைச் செய்கிளை ஈலத் 
இ ஜோசைச், காக்கவும் மன்றோ கோடி கடவுணல் ஓரு 
வு சானே, 355 

பாழிவாய்ச் சடிகை கெற்றிப் பஃறலைப் பார்தண் மீதே 
பூழிவா பண்ட சோள முடைபடக் சோத்த தெண்ணீ 
ராழிவாய் வளர்வாய் மற்.றுன் னடிப்புணைபற்றப்பெற்றா 

சேழிரும் பிறவி வேலை பெளிதினிழ் சடப்ப ரன்றே,350 

சுடிசை - செற்றிச்சட்டி, பஃறலை - பலதலை, 

இருட்குறும் பிரியத் தோன்று: மிளங்கதிர்ப் பருதி 
போல, மருட்பெருர் திமிர மோட மாண்டக விளங்கு 
ஞானப், பொருட்கதி ரில்ல தாமே பூர்துழா யலங்கண் 

மாலே, யருட்சடல் பிறந்தி லாரயே லாழிசூ முல9ழ் 
3517 கம்மா, 

ஆதிரின் னம மெல்லா மஞ்செலி 'நிறைத்தும் வா 
யா, Cor Buy மழகு வாய்ந்த வுருவுகண் களிப்பக் கண்
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டு, கோதில்வீட் டின்ப மெல்லாங் கொள்ளைகொண் 

டுண்ப ரன்றே, மோதுவெண் டாங்க முன்னீர் முதுகில 

மாக்க டாமே, ் 958 

கற்றையங் கஇர்கால் பைம்பொற் ண்ணி sone 
யீஇய தெய்வச், சிற்றடிக் கமலப் போது ீண்டவென் 

ஜோற்ற தேயோ, வொற்றையர் தி9ரிச் செல்வ வொரு 
பெருங் கமலத்: தாளா, லற்றைராட் பொதியப் பெற்ற 

வ்கண்மா ஞாலர் தானே, 869 

மாயையால் விளை$்த வண்ண மல்லது வாய்மை 

யாக, மாய்தறும் பிறத்த ரூனு மன்னுபிர் தனக்கு மில் 

லை, மாயையிற் நீர்ர்து நின்ற மற்றுனச் குண்டு கொல் 

லோ, மாயகின் ரோற்ற மெல்லா மதிச்சிலோர் விளையா 

ட் டன்றோ, 360 

(ஸ்ரீ பகவான் பிறந்தபோது வசுதேவரும் 
தேவகியும் ஸ்துதித்தல்), 

ஈனுரல் லிளங்கஇரப் பருதி * யேர்குலாய் 

வானுற வயங்குசெவ வண்ணங் கோடியாற் 

பானிறக் கோடியாற் பாது காத்திட 

ரீனிறம் கோடியான் னீறு செய்யவே, 361 

சேய்யதா மரைமலர்ச் செல்வி sr ge 
பையராத் சாங்கெ பரவை மண்மிசை 

வெய்யகோ லாசரை வீட்டற் சன்.றுகொ 
லையகா ருருவம்வர் தடைர்த வண்ணமே. 362 

மன்னவன் பஷடைச்செயன் மன்னன் செய்கையாய்ப் 
பன்னுதல் போற்றனிப் பாம மாயையுன் 
  

* யேயென என்றும் பாடமுண்டு,
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முன்னமே யிபழ்றிய மூவ கைச்செய 

னின் லுடைச் செயலென நிகழ்த்தல் செயவரே, 

என்றன னேத்தலு மீன்ற செல்லியுந் 
தன்றுபூர் துளவினான் றோற்றங் கண்டன 

COT MUG துவகைறீர் நாட்டங் கான்றிடக் 

கன்றுகாண் கறவையிழ் கூந்து போற்றினாள். 

கானுயிர்ச் ததுபுனல் சுனல்க றம்குகால் 

வானுயிரத் தவன்றனை வகுத்து நின்றபூர் 

தேளுயிர்த தலர்ந்ததார்ச் செம்மன் மற்றுனை 

நாதுயிர்த் தனனென னகையு டைத்த2ரா. 

கழிந்தொரு நான்முகன் காலர் தீர்தலு 

மழிந்துமண் முதலிய வனைத்து 1 மீதுற 

வொழிர்துரீ சேடனென் றுரைப்ப நின்றனை 

செழுஞ்சுடர் நின்னிலை செப்பற் பால?தா, 

வேஞ்சின Bh BT wld வேரறுத் திடச் 

செஞ்சிலை நிமிர்கடை குழைத்த சேவக 

கஞ்சனென் றுரைபெறு கடுககட் கூற்றினுக் 

கஞ்சின னஞ்சின னளிக்க வேண்டுமால், 

[அசோதைக்கு ஸ்ரீபகவான் சகலமுந் 
தனக்குள் காட்டல். | 

363 

364 

366 

367 

நங்காய்மண் ணருர்தஇனனின் குழவியென வில்லை 

பென ஈவினறா னாகக், கொங்கார்ந்த செங்கமலக் கோற் 

ஜெடிகைப் பிடிச்தனள்வாய் காட்டு கென்ன, வங்கார்த 

மணிவண்ண ஸம்பவளத் துவர்வாயி னழகு கான்ற, 

செங்காந்தண் முடழ்விரலற் Sagar wasters gb 

தெரியக் கண்டாள், * 
  

7 + ரின்னுற என்றும் பாடமுண்டு, ர் 

368
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லிண்சண்டாள் விண்விளக்கும் வெண்கதிருர் தண் 

சுடரும் விளங்கக் கண்டாண்,மண்கண்டாண் மண்வரை 

க்கு மாகடலும் போகுயர்மால் வரையுங் கண்டா, 
டண்கொண்ட வெண்டோட்டுத் சளவநெடும் வனங்க 
ண்டா டனையுக் கண்டாள், பண்கொண்ட வண்டரற் 
௮ம் பசுர்துளவோ னிவனெனவோ பரவி னாளே; 369 

சளவம்---முல்லைச் சொடி, 

முருகொழுகு மு௫ழ்விரியு மொய்த்துளவோன் 

மாயையினன் மறைத்த லோடும், பருகுமவள் போ 

னோக்கப் பழுத்தொழுகு மன்பினளாய்ப் பரவு மன் 
னை, பொருகளி?ற வருகவளர் போபேமே வருகவெ 

ழிற் பூவை வண்ண, வருகவெனச் து௫ரில்கினை மணி 

ுத்தங் கொண்டனளுண் ம$ழ்வுழ் ரூளே, 370 

[பிரமா கன்றைக் கொண்டுவந்தவிட்டூச் 
சுவாமியைத் துதிசேய்தல்] 

அற்ற மில்லென வண்ட மணுவென 
முற்று சின்றவா னின்முழு மெய்யுறு 

மொஜற்றை யண்டச் தொருவழி வைகு?வன் 

மிறற்றெ னத்துணி வேன்சொனின் சீர்த்தியே, 8911 

் அற்றம்--மறைவு; தெற்றென--செளிய, 

வேங்கதிர்ப் பருதி முன்ன மேயமின் மினியும் 

விள்ளாப், பொங்கிருட் கங்குல் சேர்ந்த புன்பனி யிரு 

ளு மன்றே, யங்கண்மா ஞால முண்டோ ராலிலைப் 

பள்ளி தஞ்சஞ், செங்கண்மா மாய நின்பாற் செய்த 

வென் மாயை தானே, 912 

அடைத்தழாய்ப் படலை மாலை யமலநின் னிலைமை 

தேரார்க், குடைப்பெரு மாயை தன்னா ஓருப்பல 
7
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சாட்டு வாயாற், படைக்கையா 9 மற்றப் படைப்பெ 

லாம் சாப்ப நீயாய்த், துடைப்பமுச் கண்ண னாடத் 

கோன்றுமா போல மாதோ, 313 

அல்லியம் சமலச் செங்க ணமலநீ யாகத் தன்னை 

நல்லுணர் வதனா னாடு நற்றவ முடையார்க் சன்றோ 

மெல்லிணர்க் கண்ணி மேய வெஞ்னெ வாவு போல 

லில்லதா மெல்லை யில்லா விருள்படுர் தோறறர் தானே; 

மண்ணெலா முண்ட செல்வ வயிற்றகத் துறையா 

நின்ற வொண்ணிறக் குழவி தாளா லுதைத்தலாழ் 

பிழையென் றோ.ரா, ரண்ணனின் னகல்வ யிற்று எகப் 

படா பொருளு முண்டோ, வெண்ணினின் வயிற்று 

வாழ்வே னிழைத்ததெப் பிழைய தாமால், 315 

வெஞ்சினர் இருகு ஈஞ்சம் விளைரதவெம் முலைப் 

பா லூட்டும், வஞ்சனை யரக்கி தானும் வர்துநின் னடி. 

பிற் சேர்ந்தா, ணெஞ்சுவர் தமுத மூட்டு கேரிழை யவ 

சோ டாயிற், கஞ்சன வண்ண வென்னோ வளித் இிமற் 

pie லேனால், 376 

திருவினர் பெரிது மந்தோ திருவினர் பெரிது மர் 

தோ, விரியல்வெண் டோட்டு முல்லை வியன்புலத் 

துறையப் பெற்றோ, ரருவமா யொன்றாய்ச் 5g 0 
பகண்டமாய்ப் பரமா னந்த, வுருவமாய்$ 1 நின்றான் றன் 
லோ டுறவுகொண் டிருக்கன் ரூரே, 9711 

[பரிச்சித்துக் கேள்விக்குச் சுகர் கூறல்.] 

தன்னுயிர் மேற்செல் சாத ருலுயிர்ப் பதற்குண் 

டோகொன், மன்னுபி ரனைத்துஞ் செங்கண் மாயவ 
  கக்கு. அஷ 

1 கின்றாய் ரின்னோ என்றும் பாடமுண்டு,
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ஞு லா?ல, யின்னுயிரச் குழலி தன்மே லியைர்தது 

பெரிதுக் காதன், மின்ஜுயிர்த் இலங்கும் வேலோ 

யென்றனன் மீட்டுஞ் சொல்வான், 378 

[நாககன்னிகைகள் ஸ்தோத்திரம். | 

பொருதி சைக்கட ஓடுத்த நீள்புலி புரக்க வந்த 
மணி வண்ணபொற், திரும ணக்குமணி மார்ப கொற 

ற்முறு செம்மு கத்திகிரி யங்சையா, யரும றைத்தலை 

யின் வைத்த சேவடி. யகன்ற பைத்தலையின் வைப்ப 

தற், கெரீசி னத்தவிட வாவ மெத்தவ மிழைத்த தோ 

வெள வழுத்தினார். 919 

[கேகோவர்த்தன 0மூந்தபபோது 

தேவேந்திரன் ஸ்துதித்தல்.] 

உரைவா யிகந்துள் ளுணர்வுங்கடர் தோ நிற் 

பாய், தரைவாய்ப் பிறந்து தனிரஈல்லறங் காத்தல் செப் 

வாய், விரைவாய் மலர்மே லுறைவாய்வரை வீற்றி 

ருப்பாய், திரைவாய்த் துயில்வாய் நினையெஙகனர் 

தேர்வல் யானே. 093 

மாற்றற்ற பொற்றா மரையாள்புனார் கீன்ற மார்ப, 

வாற்றற் நிசரிப் படையாய்வெறுப் பார்வ மில்லாய், 

சிற்றத் திழைத்த செயலீது பொறுத்தி யென்னப், 
போற்றிப் பணிச்தான் பசம்பொன்னகர் போற்றும் 

வேர்தன், 981 

ஒளியற்ற பொன்னாட் டுயரின்ப மருந்த புள்ளங் 
களியுற்ற ளைபக் களிமம்மி ரகன்று நெஞ்சர் 
செளிவுற் நிடவிச் இறஞ்செய்தன மென்று செங்க 
ணளியுற்த சாரா னனிகூர்ந்துனை யாடி னுனே. 382
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[பரிச்சித்துவினாவும், சுகர்விடையும்.] 

என மன்னவ னென்னைகொ லறர்தலை மணக்கப், 

பனியி ருங்கடற் பாசகம் புரக்கவர் துதித்தோ, னனை 

ய வாச்சிய crise நுகர்ந்ததோ வறங்கொள், முனைவ 

வென்றது மூரல்வாண் முகத்தினன் மொழிவான்.5589 

அழல வைத்தையு நுகார்தின தேகொலொள் 

ளழலி, னெழில்வி ரிர்ததிசஞ் சடைமிசை யின்னமு 

அறைக்கும், குழவி வெண்பிறைக் கொழுங்கொழுர் 

salsa லெவலாய், மழுவ லான்கடல் வல்கிட மா 

நீஇன னன்றே, 384 

இழைப்ப ரியாவையு மிறையவ ரிறையவ ரொ 

முகு, மொழுக்ச மியாவரு மொழுகமேற் கொள்ளு 

லொவ்வா, விழுச் றப்புடை யிறையவர் விஇயினில் 

விதித் த, வழக்ெனிற்பதே யறனெனப் பழமறை வழ 

ங்கும், 385 

நிறுத்த யாரையு செறியினி னெ௫ுழ்ர்துதண் 

Cup, ஓுறைத்த தாமரை யொண்மலர்ப் பொகுட்டினி 

துறையு, மிறைக்கு மோரிறை யாஏயெவ் வுயிருமாய் 

நிறைந்த, வறத்தின் விச்திலுக் கறமெவன் பாவமென் 

னம்மா, 956 

[முசுகுந்தர் ஸ்ததித்தல் ] 
இறக்கு முடல மியானெனப்பட் 9 peg போய 

வித்தினை ராட்) பிறப்பின் மக்கட் பிறப்பம்ம பெறுதற் 

கரிதா லினிப்பிறவாச், சிறப்பு நெறிதர் திடவேண்டுர் 

தெவிட்டா வமுதே பருட்கடலே, துறக்கு முனிவ 

ருளச்சமலர் அறவாத் தெய்வச் சடரொளியே, 387
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[உருக்குமணி ஸ்ததித்தல் ] 
முற்றத் அறந்து பற்றின்றி முருகு பருகு மதக 

ரம்போற், பெற்ற பெற்ற வழியருந்தும் பெரியோ 

ரன்றித் இருவுர்திப், பொற்ற கமலத் தலமும் பூத் 

Sarl செல்லச் களிமயக்க், முற்ற மாக்க ணினையெங் 

௩ ணுணர்வு படைதீது வினழூற்பார், 9888 

ஏடு படுபூர் அளபமுகி லெல்லா வுலகு மிறர் துபட, 

60 தடங்கோட் டாலிலைமே னீலப் புயல்போ னிமிர் 

பசும்பொற், கோடு பிடுங்கித் திிரிவரை கொன்று ரெ 

டுலா னடையவளைத், தாடு திசைகோச் ததிர்கடலி லா 

ர்ச்மு வெருவி யமர்ர்தனையால், 389 

ஆலக் கருஞ்சே pApugar updo Bags 

வாரமுதே, நீலப் பொருப்பே யருட்கடலே நெடுநீர் 

வேலி யுலகளிக்கும், மாலே திகிரி மழைமுகலே மணி 

யி லொளியு மலர்மணமும், போலத் திகழ்வா யெங்கு 
நினைப் புகலார்க் கென்சொல் புகலம்மா, 890 

அழியா வுயிர்யா வையுந்தருரா எமர்ந்த கமல் மலர் 

(2வட்கை, பொழியாய் போல விழுத்தவத்தோ ருள் 

எக் கமலத் துறைசுடரே, மொழியால் வழுத்தற் கெளி 

G 2 தாகின் முழுச்சி சென்ன வருள்பெருகி, வழியா விச 
ட்டா மரைமலர்க்கண் வள்ள லுள்ள மக&ழ்கூர்ந்தான், 

சேட்டி எம்பிறைக் கொழுர்தெனத் திகழ்தரு 
பால்வெண், கோட்டு வாரணம் கூப்பிடத் அயிலெழு 

கொண்டன், மோட்டு மூட்புற முருச்சன்மொய் யிண 

சென விரிந்த, சூட்டு வாரணம் கூப்பிடச் துயிலெழுர் 
தீனனால், 392
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இளைத்தெ னத்துணிர் தெழு திடாப் பழமறைக் குலங்க 

ளனைத்து மெட்டுதற் கரியதோ ரானந்த மயமாப் 

நினைப்ப ரும்பர தத். துவ மாய்கிறைர் தோங்கு 

தனிப்பெ ருஞ்சடர் தன்னையே நினைத்தன னிருந்தான். 

[ இராஜ சூயத்தில் சகாதேவன் கூறல். ] 

பூப்பவன் மலும் பூவாப் பொழிலெலாம் பூச்து 

நின்று, காப்பவன் முனு மூழிக் சடையினிற் சன 

௮ர் தீயாற், நிப்பவன் wey மாயர் தேமொழி மாதர் 
செங்கை, கூப்பிடத் தூசு வாரிக் குளிர்மரத் இவார்த 
கோவே, 394 

உலகெலாங் கண்ண னன்றி யொன்றிலை புணருங் 

காலைக், கலவமா மயிலெ ருத்திற் சகவின்கனிர் தொழு 

கு மேனி, மலர்துழா யலங்கன் மாலை மாயலுக் காற்று 

பூசை, wats யுலகுக் கெல்லா மாற்றிய பூசை 

யாமால், 395 

[ஸ்ரீபகவான் சமந்த பஞ்சகத்திற் கோபிகாஸ்திரீகளுக் 

குபதேசித்தல் 
இருத் தரா மெங்கு முங்க ளிடத்தினு மிருக்கின் 

றேமா, இரைப்பின்மற் நும்மை நீங்கி புறைந்ததை 

புண்டு கொல்லோ, வரூப்பிள முலையி ரென்னா வரும்ப 

வீழ் பசும்பொற் கோட்டுத், தருக்கொடு வந்த ஈம்பி 

தன்னிலை தெளிலித் தானே, 996 

[வசுதேவருக்கு முனியுபதேசித்தல்] 
விரைகமழ் துளவி ளானை மெய்ப்பொரு ளென்று 

சாடி,யருவினை யெறிதல் செய்யா தவனையோர் மகனெ 

ன் றெண்ணி, யிருவினை வினையி னாலே பெறிந்திட
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நினை த்தல் கங்கைத், திருதி வீடுத்தோ ராறு சென்ற 

டைர் தாடல் போலும், 397 

வியனில மன்ன தக்க வினைப்பயன் விழையா தாற்றின் 

மயலு மற்ற போது மாண்டமெப் புணர்வு தோன்று 

முயர்வற வுயர்ந்த வுண்மை யுணர்வுவர் துற்ற சாலை 

(சியலிரு வினையி னீட்ட மிரியுமென் நியம்பி ஞசே. 

[வசுதேவர் ஸ்ரீபகவானை வரங்கேட்டல். | 

விண்ணிடை யோலியுங் காற்றி லூறும்வெக் சனலி 
தின்னி, லொண்ணிற வொளியு 8ீரி லுற்றவஞ் சுவையு 

மோங்கு, மண்ணிடை மணமு நீயே மற்றுளை மசனென் 

றெண்ணா, தண்ணனமெய்ப் பொருளென் றெண்ணு 
மதிவுதர் தருளல் வேண்டும், 399 

யா௮மாய் கின்ற நின்னை யிறைவனென் நறிந்தா 

லன்றி, Galen dra ளெல்லாம் வேரறக் களைய 

லாமோ, பூவைபோ ஸிறத்தா பென்று புகல்வுழிப் 
பூவை போலத், தேவ வர்து செவ்வாய் இறர்தனள் 

செப்ப லுற்றாள், 400 

[ஸ்ரீபகவானை வேதம் ஸ்துதித்தல்.] 

வியக்குஞ் செவவி விரைமலர் மெல்லிய 
னயக்கு மார்ப ஈளின மலர்ந் தபார் 

பயக்கு முர்தப் பரமலிம் மன்னுயிர் 

மயக்கு மாயைகீ மாற்றிட வேண்டுமால், 401 

முடியு மாரமு மொய்க தரப் பட்டமுர் 

தொடியுஞ் செஞ்சுடர் தூற்றுபொன் னுதல்போற் 
படி.பு நீரும் சனஓம் பவனமு 

நெடிப வானமு நின்னல இல்லையால், 402



80 ஸ்ரீமகா பாகவதத் திரட் 

திருந்து நின்சதைத் தெள்ளமு தத் தினைப 
பரிர்,து சாஞம் பருகுவ் தல்லது 
வருர்தி யைம்பொறி வாடுற வீழ்சரு 
கருந்து வார்கொ லறிலின ராழியாய், 403 

பகைத்து நாடுரர் பற்றுமற் றற்றுனே 
யகத்து நாடுக ராய விருவரு 
நிகர்த்துன் சேவடி, நீழல்வர் துற்றனர் 
மிகுத்து நின்னிலை லிள்ளுவ லென்கொலோ, 40 

மடலவிழ் கமலம் பூத்ச மழைமுகி லனையாய் மற்றுன், 

றடமல ரனைய செம்பொழ் ரூணிழ லடைந்தா ரன்றே, 

வீடமுமிழ் கனல்கட் பேழ்வாய் வெருவரு முருவக் கூற் 

றி, னடுதிறல் வெகுளி வேகத் சாரழற் குளிக்க லாரே, 

விட்டலர் பசும்பொற் ரோட்டு வேரியம் சுமலத் 

தோளு, மெட்டிரின் னிலைமை யின்லு மிழ்றெனத் தெ 

ரிச றேற்றான்,வட்டவாய்த் திரரிச் செங்கை வள்ளலவ் 

விரிஞ்ச னீனப், பட்டவர் தெரிவர் கொல்லோ பார்க் 

னின் னிலைமை தானே. 406 

புனிதமற் ௮ுன்னை யல்லாப் பொருள்பரப் பிரம 

மல்ல, வெனவெடுத் துரைப்ப தல்லா லீரொடு தோம் 

ற் மின்றித், தனிமுத லாக கின்ற சச்சிதா நந்த மூர்த்தி, 

நினைவருஞ் சுடரே நின்னை நிசழ்த்துமா றறிக லேமால்: 

[இராச கன்னிகைகள் ஸ்துதி] 

பள்ளத்தி னிற்பரர்து பாப்புளல்போன் முன்னம* 

கள்ளத்தினுண்டகனற் கண்ணனுழைப் போய்த்திரும் 
வுள்ளத் இனசா யுருவமட வார்விரச [பா 

வெள்ளத் தழுர்தி மெலிசு துல கூறினரால்* 403 

௮ற.ஒஷ
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She 

[வசுதேவருடைய வினாவிற்கு நாரதருபதேசித்தல் | 

அன்ன நாளினி லழல்சுடப் பசும்போன்வாரர் தன் 

ன, வின்ன ரம்புள ரியாழ்முனி வருதல்கண் டெதிர் 

போய், மன்னரை மன்னவன் மானவேற் நிறல்வசு சே 

வன், பொன்னர் தாதுதாட் போதுதூய்ப் பணிர்தனன் 

புகல்வான, 409 

அரிது மானிட வாக்கைபெற் நிடல்பெறு மாக்கை 

பெரியு மின்னென விறஈ்திர மிறர்திடா'முன்ன 

மரக தப்பசும் பாசடைத் துளவகாண் மாலிக் 

கரிய வன்றனக் கன்பரைக் காண்டலோ வரிதே. 410 

லிரிதி ரைத் துயின் மெய்ப்பொருண் வெளிப்படு ஞான்று 

வருதி நீயொரு மதலையா யென்றதை யல்லாற் 

றருஇி யாலுயர் தருகெறி பென்றுகேட் டிலன 

லருள வேண்டும்வி டுறுர்திற மெனமுனி புறைவான், 

மதமார்கரி முன்சொல வந்தருள்கார் 
கதையார்ஈற வுண்டு கருத்தொடுபல் 

விதமாகும் வினைப்பயன் விட்டெழில்2சர் 

பதகாளும் வணங்களர் பாகவதர், 412 

அிறைகின்ற சராசர மியாவுமெழி 

னிறைூன்ற வுருத்திரு சேசமுறு 
மிறையென்றறி சன்ற விலம்குமுளத் 

துறைகின்றவ ருத்தம பாகவதர் 4[8
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நிகரின் றி வளர்க்த நெடுந் திருமால் 

பகர்சன்றால் லன்புசெய் பண்புடை யார் 

புகரொன்றிய புர்திகொள் பேதையரென் 

றகமொன்றிய வன்பு சி2ஈகமருள், 

எண்ணும்முறை மூவ ரிடத்தினிலு 

நண்லும்படி செய்யு ஈலத்தினர்தார் 

SOM MMT துன்னிய தாமமணி 

வண்ணர்திகழ் இண்புய மத்திம, 

துதிபெற்ற மலர்த்துள வோன்வடிவாப் 

வதிவுற்ற வுருக்களின் மாத்திரமே 

யிசமுற்றுறை இன்றன னென்.றுதொழும் 

விதமுற்றவர் மேவு பிராகிருதர், 

அறமார்மனை யாரொடு மன்புசெயுக் 

திறமாசெழின் மேவு சிரார்களொடு 

மிறையோயிவன் யாமெம தென்பதற 

வுறைவோர்களு முத்தம பாகவதர், 

கருமத்தை யியற்று கருத்தருளத் 

தீருண்முற்ற வழுக்கறு மற்றவுட 
னுரமுற்றறி வுற்றிடு முற்றிடிலோர் 
பிரமத்தொடு மொன்.றுவர் பேதமுரார், 

பிழையுற்ற மனத்தொடு பேதைமையால் 

வீழைவுற்று விகன்மம் விளைத்தவா்க 

டழைவுற்ற ெப்படர் தள்ளவுளங் 

குழைவுற்று வருந்துவர் கும்பிதொழும், 

போற்று னெற புனித மழைமுறை 

யேற்று தின்றும் கியற்றல் கருமமாஞ் 

413 

419 

416 

47 

119
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சாற்.று இன்ற மறைமுறை சார்ந்திடா , 

தாற்று ன்ற தறையில் விகன்மமே, 420 

ஒரு சருமமு முள்ளுவர் தாற்றிடா 

தீரிதஇன் வைக லகன்மமென் ராகுமால் 

கரும மாற்றுழிக் கார்நிற வண்ணன்மேற் 

|ரியூ மன்பில தேற்புக செய். துமே, 421 

உழுது வண்டர் தாருறை வோய்புவி 

முழுது முண்ட முதல்வனை யன்பொடுர் 

தொழு.து ஈல்ல தொழில்புரி வோரொரு 
பழுது மின்றிப் பயன்பெறு வாரரோ,. 422 

அல லாவறி வான வரும்பொரு 
ஞலகெ லாமுட லாக வுவர்துறைக் 
திலகு போகிராட் டென்னவு முத்தொழில் 
குலவு மூவ ருருவழும் கொண்டதே, 423 

கருதருங் கலிபி லம்ம கார்முகற் கொழுந்து போலுந் 
இருமகள் கொழுக னாம சர்த்தனஞ் செய்யு மாந்தர் 

மருவுவா ரொருவீ£ டென்னில் வழம்கிய கலிபி என்ரு 

பொருஇரு வுசழு மில்லை யுரைச்சலிம் ௧7௪ மன்னோ, 

எற்று£ீர் பார்து கோப்ப விறர் திடும் பூத மைந்து 

மத்றிற வாது நின்ற மாயையின் றலைவன் றன்னைப் 

பெற்றனை மதலை யாகப் பெறுவதென் பேறு சொல்லாய் 

(PILI ௬ுலகங் காத்த முத்தவெண் கவிகை வேந்தே, 

அல்லியங் கமலம் பூத்ச வஞ்சனப் புயலிற் மோன் 

று, மல்லலைச் தெழுர்த இண்டோண் மாயனைக் கண் 

ணிழ் கண்டும், புல்லியு மோந்து மன்பு பூத்துளங் களி 

ப்பப் பெற்றாப், சொல்லரு நெறிரீ சேர்தல் சொல்வ 

தென் சடர்செய் வேலோய், 220
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[உத்தவர்க்கு ஸ்ரீபகவான் தத்துவமுபதேசித்தல்..] 
அவ்வழி மால்கருத் தறிர்த வுத்தவன் 

செவ்வழி படாதரச் சிர்தை yp poor 
பிவவழி நிற்பிரிர் இறையு முய்கல 

னுய்வழி பென்னையு முடன்சொண் டேகுவாய், 427 

பைத்தவெவ் வ.வினிழ் பதம்வைச் தாடிய 

வித்தக வென்றுமுன் வீழ்ஈ்து போற்றுறு 

முத்தவ னுளங்கொள வுரைத்தன் மேயினான் 

றத். துவ கெறிமுறை தலைவ னாங்கசோ, 428 

ஊற்றினிற் களிறு அஞ்சு மொளியினிற் பதங்க 
மாயு, நாற்றத்தில் வண்டு வீயுஞ் சுனவயின்மீ ewe 

மெய்து, மேற்றதோ ரிசையி னாலே யிறந்திடு மசண௱ 

கல்வி, யாற்றலிற் புலன்க ளைந்து மடக்கிட வேண்டு 

மன்னே, 429 

இயமில் லறிவி எல யழிகின்றி யகண்ட மாக, 

மெய்யெனும் பொருளைநாடி மேவறாம் கான னீர் போல், 
வையக மாதியாக வழங்யெ வுலச மெல்லாம், பொய் 

யெனு மாயை யாலே பொருந்துமென் றெண்ணல் வே 

ண்டும், 43() 

கண்ணுறு பவையி னத் கருதனு மானத் தாலு, 

மெண்ணியுட் டெளிவு பெற்றிங் கேதமா மிவைக ளெ 

ன்று, ஈண்ணுகற் குணங்க ளென்று நாடுத லொழிர்தி 

யாவுர், தண்ணறை துளித்த தாரோய் சமமெனப் பார் 

த்தல் வேண்டும், 491 

இனிவரு மேழா நாளில் யாதவர் பொருது மாய் 

வார், பனிவரு கடலு மிச்சப் பதியினை :மறைக்கும்



௨. வே. சாமிநாதையர் a 
ஓ i, சேல்னை.. ° ச வதி ஸ்கந்தம். ப் 

வெய்ய, தளிவரு சலியும் பூமான் ௮ுயருறப் Quin Rh 
பென்னத், சனிவரு மாசு சோரச் சாற்நினன் மாயன் 

முனே, 432 

என்த.லும் பிரிலிற் கஞ் யேங்னென் குருவை 

நீக்கித், துன்றிய காட்டு யாலுஞ் சொல்லளனு மானத் 

தா, கள்௮ளர் செளித லெங்க னவின்றரு ளென 

முன் போற்றி, யொன்றுமுத் தவர்க்கு மாய Cena 

கதை யுசைக்க லுற்றான், 433: 

[ தத்தாத்திரேயர் எது மகாராசாவின் வினாவிற்கு 

விடையாக உபதேசித்ததைக்கூறல்] 

தீதிலன் ம௫ழுந் தத்தாத் தஇிரயனென் give 

மெல்லா, மோதல் தாத வேடத் தொருவனை யெது 

முன் கண்டு, ரீதிசெய் யறம்பொன் காம நினைந்திலை 

சிறி.து மின்ப, மேதினி லடைகன் ராய்நீ யெனமுனி 

யிசைக்க லுற்றான், 484 

தரைபுனல் சனல்கால் வானர் தபனன்வெண் டிங் 

கள் வாரி, வசையுறை யரவு மான்கான் வருகரி பதங்க 

மீன,மு.ரலளி சணை'செய் செரோன் மொழிதருங் குமரி 

தேனீ, யுசைதரு புறவு தாச ups aay ரன்றி ஞகம். 

உறைந்த நாற் சிலம்பி னமர்ச ரூதுவண் டெடுத்த 

கீடஞ், சிறந்தன கிவைரா லாறுஞ் சிந்தையிற் குரு 

வென்:ருக்கி, மறர்தரு மிவைச உதா மற்றிவை were 

மென்றில், கிர் சன ணின்ப முற்றே னவ்வசை யர௪ 

சேண்மமோ, 436 

பரிவின் வெட்டினுள் சல்லிலும் பயன்பொறுத் 

தரித்தும், புரிய ஈல்லசைம் மாறெதிர் பொருர்திடா 
ட டட
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தசலத், தருவி நீரட விக்கனி முதலிய வளித்து, மிருதி 

றத்தையு மெனக்கறி வித்ததஇத் தரையே. 43% 

நளிகொ ஞளும்முரு நினைக்கிலுங் காணினு ஈலஞ் 

சேரர், தொளிகொ ளும்பெயர் வழுத்தினு மன்னவ 

ருளத்தை, யஸிகொ ளும்புனி தம்பெற வாக்கு மருக 

தண், டெளிவு மப்புவி னிடத்தினின் நறிர்தனன் றெ 
ரிக்ன், 498 

இருந்தி சாகமோ டி.யம்பரும் வெறுப்பற வெறிந்து 

பொருந்து கின்றன வியாவையும் பொரிப்பது மெவரும் 

விரைந்து வர் தணு காவகை விற்றிருப் பஅவுக் 

திருந்து இன்றாற் காந்தியும் பெற்றனன் றீயின், 489 

வளர்ந்த காதல்வெவ வெ.றுப்படைர் தாரென வ 

ரினுர், தெளிந்த யோகிய ருயிர்க்கவை யில்லெனத் தெ 

ரிந்? தன், விமார்த வாசமும் விளம்பு தூர்க் கர்தமு மேவி, 
யளைர்து வர்துமக் குணம்பெறா தரிலமென் றறிந்தே,. 

கண்ண sr 00 மிடத்துள்வான் கடத்துள்வா 

னெனவா, னெண்ண நின்றன போகவொன் ரூயியைந் 

ததனாற், பண்ணு கின்றதன் மாயையிற் பற்பல படைப் 
பாய், ஈண்ணு சன்றதும் பிரமமொன் றென்றுஈன் கறி 

ந்தேன், 441 

உறைவு ருாவிட மின்றென வுறையும்வா னென்றே 

குறைவு முவசை கண்டஇற் கூறுமொன் முலம் . 

மறைவு ருதொரு குறையுமன் னாதுமற் றெக்கு 

நிறைவு ரூதுவை காதென நகினைந்தனன் பிரமம், 442 

அருவ மாமறி வானவ னாச்கைகள் பலவு 

மொருவ னாயே யுறைகுவ னென்பதை யுணா்ர்தேன்
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பருதி வானவ 0னொரூவனே யாய்ப்பல குடத்தின் 

மருவு நீர்தொறு நிழல்பல வாயுறன் மதித்தே, 443 

திங்கணுடொறும் வளர்த.ஐ.ர் தேய்கலுர் தெரிக்க 
னங்கண் மாிலம்* விள ஈகுவெல் கதாக்குண மதனாற் 
Hag, மோசறு வரைவிகா ரங்களுர் தமிய 
னிங்கு நாடின னு.றகலா ஓயிர்க்கிலை யெனலே, 444 

விளங்கு மெய்ப்போரு ளாக்கைமே வினுமதன் 

குணங்க, ர௫ரளங்கொ டெண்ணிலப் பொருட்சிலை யென் 

பது மோர்ந்தேன், களங்க மென்பது மதிக்கலைக் ௧௬ 
அமக் களங்கம், வளங்கொள் பூமியின் சாயையென் பா 

ரதை மதித்தே, 445 

நிறைவி னேடொரு குறைவற வமைந்தய னீர்வந் 
தீறையு நீடிரைக் கூடினு மகன்குண மடையா 
அறையும் வாரிகம் பீரமுற் றென்பதை யுணர்ந் இம் 
கிறைவ யாலுமக் குணங்களை யுவர் இயைர் தனனால்,446 

உற்ற வுற்றவை முயற்சியின் வருந்திடா துண்ணுங் 

குற்ற மற்றரீண் மலையரா வெள்பசைகச் குறித் இங் 

கற்ற மற்றநல் லறிவினர்க் வழக் கென்னப் 

பெற்ற பெற்றன முயற்சியற் நிருர்தனன் பெரியோய், 

மடச்தையர் மொழியும் கானமுன் கேட்டு மன்ன 
வன் மகண்முலை மணந்தான், கடந்திரி கலையின் கோடு 
பெற் அயர்ந்த கருதருர் தவனெனல் சேட்டும், படர்ச் 
திள மறிமான் வேட்டுவன் கானம் பகர்செவி மடுத்த 
வன் வலைமேற், கடந்தன கண்டும் வெவ்லிசை கேளே , 
ன் கேட்பது சாம£ர்த் தனமே, 445 

துதிதரு வயவர் படுகுழிச் செலுத்துர் அகளுறு 

பிடியையுள் ளுவர்.து, மதகரி தழுவி வயவர்கை வசமாய் 
  

+ விளங்குவெண் என்றும் பாடமுண்டு,
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வயங்குதல் சண்மெட் டொழுகுர், ததைமலர்ச் குழலசா 

தனரி தழுகிழ் றணப்பரி தாய்மதன் வசமாய், விதலை 

யின் மனமாய் மயக்குறு மென்ன கவிடுத்தனன் புணர்ச்சி 

மற் நன்றே, 440 
விதலை - ஈடச்சம், 

ஒளிகொளும் விளக் னழருச் சண்ம. துணவு 

சொ லெனவ இற் சுழன்று, விளிவுழும் பசிய பதக்க 

முன் சண்டு வெய்யதித் தொழிலெனக் கருதித்) தெளி 

வுசொண் முனிவ ராயினுங் காணிற் திந்தைகொண் ட 

னுதினம் வருத்திக், சளிசொளும் கருங்கண் மடர்தைய 

ருருவங் கருத்தொடும் காண்லெ னம்மா. 450 

வஞ்சசெஞ் செராய்த் தண்டிலின் வளைந் ச வன் 

சுவை யூண்பெற வடடர்து, அஞ்சுத லடைந்த மீன் 

குழுக் கண்டு துன்னுமை வகையெலும் வாயுப், பஞ்சா 

மென்றுற் றுடலுறை வதற்காய்ப் பசிக்கன றணிப்பதம் 

கன்றி, யஞ்சுவை மிவையென் ருசையி ன£ம்வர் 565° 

ws ளொழிர்தன னடிசில், 451 

வண்டினஞ் சிறிது சிறிசென வலரு மலர்தொறும் 

வருமுரு குவப்பா, லுண்டன இரிதல் சண்டன னியாலு 

முரைக்ித் தொழிலழ சென்ன, வெண்டரு நகரின் 

மனைதொறும் குறு) பெனதொரு சரமிசை யையங், 

கொண்டனன் றிது சிறிதெனக் கொள்ளச் கொள்க 

லத் தேற்றிடா தன்றே, 452 

ஒருமரை மலரே யுவந்துமென் முருகுண் Caps 

ரு மொருசரும் பிசகில், விரியிதழ் குவிய மலாகப் பட் 

டு விலிர்த.து: சண்டொரு சாளும், கருதிய ஈசரி லொரு 

மனை யுரைர்து ககின்பெறு முணவுகர் தருர்தேன்,
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மருவலர் மகுட கோடிக ளிடறு மலர்புரை தரூபத யுக 
so srw, 453 

முர்த வேயொலி யாதியி லொருகுண முன்னிப் 

பந்த மோடிட ருற்றிறர் தனபல வென்றா , 

Wig சேர்குணம் களுமொருங் காசையி னடைர்தோ 

ருய்ந்து போரெறி யுண்டுகொ லோமதித் தரைக்கின். 

பம்பி ரும்பொறி வழிமனம் பரந்துறா தடக்கி 
யம்பு செய்ததன் கோணறத் இருத்தஇின னவன் போல் 

வெம்பு மைம்புலன் வழிமனம் விரும்பு தல் வெறுத்துக் 

கம்ப மில்லதி வாம்பொரு எறிர்தனன் கருத்தால், 

தாயுர் தர்தைடிம் வேற்றொரு ஈகர்வயிற் சார்ரா 

ணேய மானதன் மணத்திற நேர்தர நிகழ்த்த 

மேய சீரு வோர்க்குண வருத்துதல் வேண்டி த் 

தூய தாமெழிற் குமரிநெற் குத்துச அுணிர்தாள். 460 

பேரிய சைவளை யார்ப்பவர் கேட்டுனிப் பேதை 

யுரைசெய் நல்குர வுற்றவ ளென்பரென் நுணர்ந்தாங் 

கரிய கைவளை கழற்றின சொன்றுவைத் ததஞற் [ன், 

௧௬.௮ வெவ்வுரை வருஷ்கொலென் றுற்றுரை கடிர்தே 

துன்நி வைத்ததண் டேனுணா திழச்துரூழ்ச் 
தெடுச்ச,வொன்று மற்றவ ராலுயி ர௬லர்ந்தமை யுணர்க் 

அ, ஈன்ற றிர்துபற் றெறிச்தவாக் கொன்றைய காளைச், 

சென்றுவைப்பது ததெனச் தெளிர்தன னிரறையோய், 

ரீனி றக்கொடு வேட்டுவன் படுத்தறீள் வலைவாய்த் 

தூரி றப்பெடை பார்பினர் அயர்தல்கண் டழுங்தெ 

தானு முற்றதி லொருபுற லிறர்த.த தன் 
அளமுந்திடு மெனத்தடீர்சேண்மையிக் சொ ழிர்தேன்.
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சோதி மாடர் துலங்கு மிதுலைவாழ் 

பேதை யாமொரு பிங்கலை யென்பவ 

ளோது மாசை யொழிப்பது நன்றெனக் 

கோதி லாக்குரு வானது கூறுவாம், 
4 

பேசு கின்றவப் பிங்கலை யென்பவ 

டாசி யாணலன் விற்குர் தகைமையா 
ளாசை யாம்பொரு ORT GY HBO லாடவர் 

பூசு சாரதப் புபம்புணர் வாளரோ,. 

இன்ன வண்ண மிரும்பொரு ளீட்கொட் 

சொன்ன வண்ணம் பொருள்பெறத் தோய்பவர் 

மன்னும் வண்ணமோ ரல்லில் வசாமையா 

லன்ன வண்ண நடைய ளயர்ந்தனள். 

மறுகி ஞூடு வருபவர் யாரையும் 

பெறுக நீபொரு ளென்றுறும் பெட்பொடும் 

FIVE GHG gor கூடுவ ரோவெனச் 

சிறுகு நுண்ணிடை பார்த்துளர் தேம்புமே, 

கேச மாய்நெடி மாட நிரைபுகு 

மாசை யாம்வளி யாங்குநின் gue sara 

வாச வார்க்குழன் மீள மறுகுறு 

மூச லாடு பவரையு மொக்குமே, 

வாயி னின்று மயக்கு ஈநடுவிர 
வாய தென்றயர் வெய்தி யசம்புகு 

தேய நன்பொரு ணெஞ்ச னினைர்தமும் 

பாயன் மீது படுக்கும் பதைக்குமே, 

இன்ன தன்மையங் கெய்திய வேர்திழை 

பெர்ன்னி லுற்றலிவ் வாசைபொல் லாததென் 

460 

401 

462 

463 

AG4 

465
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௮ன்னி புன்னி யொழிர்ச மனத்தொடு 

மன்னர் மன்ன ம௫ழ்ந்திவை சொல்லுமால், 

துய மோதொலை யாதுசெய் யாசையுஞ் 

செயிரி னோங்கியுஞ் சென்றடங் காவென 
வயிர மாகிய வாள்கொடு வெட்டிடா 

'துயரி ஜோர்க்செங் குவகையுண் டாகுமே, 

உன்னிற் போத வுருவத் தலைவணுண் 

மன்னிப் போகம் வழங வதியவு 

மின்னைப் போல்விளி நாதனை விதிதோர் 

தென்னைப் போலயர் வாரெவ ருண்டரோ, 

சலத்தை யுந்தசை யென்பொடு சாற்றுமும் 

மலத்தை யும்மயிர்த் தோலின் மறைத்ததை 

ஈலத்த தென்று நயந்து நலிந்தவென் 

புலத்தை யென்கொல் புலப் பெறுவதே, 

என்று கூறிய வேர்திழை யீறிலா 

தொன்று மாசை யொழித்துவப் பெய் இன 

ளன்றி யானவ வகையறிந் தாசையை 

வென்றி வீர விடுத்தனன் வேரோடும், 

அன்றி தூன்கவார் தர்தாத் தேகுழித் 
துன்று மோர்புட் டொடர்ந்து பறித்தலு 

மொன்றவ வூனை பொழிர்துவப் புற்றதா 

லென்று மோர்பொரு ளுற்திட ருற்,றிலன். 

சுற்றின் மேவிய சொல்கறை யான்புரி 

புற்றின் மேவு புயங்கமென் றோர்ந்தபின் 

லுற்றி யானுஞற் றேனொன் றமர்தொறு 

மற்று ளோர்செய் மதிக்குசை வைகுவேன், 

91 
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நுண்ணி தான சலெம்பியுண் டாக்குநா 
னண்ணி யேயுறைர் துண்பத காடியா 

னெண்ணி லாவுயிர் தந்தவை யேய்ந்துறைர் 

துண்ணு மோர்பொரு ளேயென் றுணர்ந்தனன். 

மான மோடவ மானம டைந் இடா 

தூன நீங்கி yous சிறுவனைத் 

தேனு லார்தொடை யோய்முனர் தேர்ர்ததால் 

யானு மோகையுற் றேனவை யற்றரோ. 

அன்பி னாயினு மாசையி ao gwen 

வன்ப யத்இன் வபிரத்தி ஞயிலு 
ஈன்பெ ருக்திரு நாதனை பேநினைர் 

இன்ப மவ்வுமி ரெய்துவ தென்பதை,. 

ஈங்க றிர்தன னியாலுற் நெடுத்தொரு 

பாக்கர் வைத்.துப் பரிவிற் பறர்தய 

னீங்கும் வண்டை நினைந்த பசும்புழு 
வாங்கவ் வண்டுரு வான துங் கண்டரோ, 

வாக்ச னைக்கடர் தோங்கமெற் றெக்க ணு 

நீக்க மின்றி நிறைந்த வறிவீினை 

யூக்க முற்றுணர் தற்கிட மாதலி 

னாக்கை யுக்குரு வான தாசனே, 

மடல்லி ரிந்த மரைமலர் வைகுவோன் 

சடம ளைத்தையுர் தந்து முவர்தில 

னிட அுக்குமென் றெண்ணிரன் மானிட, 

வுடல்ப டைத்தபி ஜனோகையுற் முன்முனம். 

மாந்த ராக்கையிம் மாகித் தெய்துதல் 
Cater Cate Deal 303 ga 
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காய்ந்த கண்ணமன் சைப்பட் டி ருக்குமென் 
௫ய்ர்து லத் தமர்தனன் முருமே 4119 

உறக்க மும்விழிப் பும்முறுர் தன்மைபோற் 
பிறக்கு மாக்கை யிறக்குமெய்ப் * பெட்பொடு 

மிறக்கு மாக்கையு மேய்ந்து பிறத்தலிற் | 

றக்க வேண்டுமெய் யாசையைச் சூழ்ச்சியோய், 480 

* பெட்பு-ஆசை, 

இத்திற மெதுவென் பானம் மெழிற்குலத் இறை 

வன் கேட்ப, வத்திரி புதல்வ னென்ன வறைதருச் 

தவத்இின் மிக்கான், சித்துரு வான தத்தாத் திசேய 

ன்முன் செப்பினானென்,றுத்தவர்க் காழி மாயு லுவற்து 

சை யாடி னானே, 401 

(ஸ்ரீபகவான் உத்தவர்க்கு ஞானதன்ம முரைத்தல்), 

அவ்வியம் விட்டறி வுற்ற வுளத்தோ 

யிவ்வகை யிங்ஐ னிசைத்த கருங்கார்ச் 
செவ்வி நிறத்திரு மாலவ லுக்கு 

வெவ்வினை கட்டற மீள விரிக்கும்; 482 

நித்திய மென்ன நிகழ்த்திய சன்ம 

முத்தவ வன்பி லுஞற்றுத ளன்ஈஞ் 

சத்தட லென்று தரும்பல லுள்ளிச் 

Ass மொடும்கிளை செய்வது தீதே. 489 

அறிலினி லாக்சை மூன்று மசத்திய மென்று 

நீக்கி, நிறைவுறு மறிவு தானே நித்திய மென்று தேர் 

வோர், பிறிலிவெங் கடலை யொன்றார் பிறங்குவர் 
பிறங்கும் வண்ண, ஈறை.தளித் தொழுகுச் தாசோய் 

கவிற்றுவ னினிது கேண்மோ, 484
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தருச்சளி லுருவ மெங்குர் தழனிறைர் தென்று 

நீங்கா, இருக்கனும் கடையின் வேரு யெரிக்குமவ் 

வனத்தை யேபோற், றிருக்களர் கால மூன்றுஞ் சேர்க் 

துறை யறிவு தேரி, லுருக்கள்வே ரக வேறு யுடலு 
றும் பிறவி நீங்கும். A85 

வளர்தருர் தருக்க ளாதி வயங்குமோர் தழலே 

போல, வொளிகொளு முருக்க ளாதி பூறையுகல் வறிவு 

மொன்றே, யளிதரு மியம மாதி யருங்குணத் தமர்மா 

ளுக்கன், றெளிவுறு குரவன் சொல்லாற் மே.றுதல் வே 

ண்டு மாதோ, 486 

போற்றுக ழரணி போல்வான் புகரறு குரவ னாய 

குற், ஜேற்றமே லரணி போல்வா ஸியைர்தகற் குண 

மா ணுக்கன், மாற்றறுஞ் சந்தி போலும் வழங்கிய வுப 

தே சச்சொற், றோற்றிய வங்க போலுர் தோன்றுகல் 

லறிவு மாதோ, 437 

அரும்பல கெஞ்சி லுள்ளா னணிவினை விசைத்தல் 

வேண்டுர், தரும்பய னடைய வேண்டிச் சாற்றிய மக 

ங்க ளாதி, வரும்பல விளையுஞ் செய்வோன் வான்மிசை 

ப் போக மார்திப், பெரும்பலன் ஜொலைர்த காலைப் 

பிறர் திற் தயாத றிண்ணம், 488 

அழிவுறும் போசம் வேண்டி யருவினை யிழைத்து 

வான்போய்ச், குழையணி யரம்பை மாதர் குவிமுலைப் 

போக மாந்த,லெழிறிக ழரச னால்வா ளேற்றவே யேகு 

கள்வோ, ருழையு.று 6கரி ஜோர்பா லூணிரர் தருந்தல் 

போறும், 89
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போன்னகர்ப் போகம் வேண்டிப் பொருந்துஈல் 

கிளைசெய் மாந்தர், துன்னுபற் பலவா மான்மாச் சொ 

ல்லுமோ ரீச னில்லை, யுன்னிலென் றுரைப்ப ரோசா 
ரும்பர்கோ னாதியானோ, பென்னெழி லேவ லஞ்ச யிய 

ற்றின ரியங்கு வார, 490 

என்று மொன்று தானே யாவுமென் றுரைத்துப் 

பின்ன, ரொன்றுமென் னேவ லஞ் யுரூற்றுவ ரும்ப 

சென்முய், ஈன்றுளர் தெளியவிது ஈவின்றரு ளென்ன 
வேந்து, மன்றல் துளவத் தாரான் வழங்கனன் விள 

ங்க மன்னோ, 491 

மாயையா முபாதி யாலே வழங்கின பலவல் லாமற், 

றாயவா மணியிற் பொன்பொற் அலங்குமெவ வுலகு 

மாகி, மேயதோர் பொருளே யாகும் வினையினாற் பேத 

மாடக், காயமே தாமென் பார்கள் கலங்குவர் வெருக் 

கொண் டம்மா, 492 

நீத்திய முத்த னென்று நித்திய பெத்த னென் 

ற், தத்துவர் தெரிந்தோர் சொல்லுக் தன்மையா(தெ 

ன்று கேட்டு, னுத்தவ வுரைப்பன் கேண்மோ வொப் 

பின்றி யுயாந்த விசன், முத்தனாஞ் சீவ னென்பான் 

மொழிந்தவப் பெத்த னாமே. 492 

சீவனு மீஈன் ரூனுஞ் செப்பிய வாச்கை தோறு, 

மேவரூ முபாஇ யாலே விழைர்தரால் லின்ப துன்பர், 

தாவிலாச் வ லுண்ணுஞ் சார்ர்துண்ணுர் தன்மை 

வெய்யோன், பூவலர் வாவிநீருட் பொருர்இிரின் றசை 

தல் போலும், 493 

கலந்தன பொசிக்குஞ் சீவன் கனவுகண் டிருக் 

சன் னோனா, மெலிர்தொன்றும் பொசியா வீசன் விழி
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த்தினி இருச்சன் மேனா, சலர்தரும் வித்த யென்று 
நலிவுஅ மவித்சை யென் றும், வலர்5ரு மென மாயை 
மழுவட லிரண்டுண் டாமால், 494 

அவித்தையா முடல முற்றோ ரளவறும் பிறவி சேர் 
வார், பவித்திர வித்தை யென்னப் பகர்தரு முடல முற் 

மோர், புவித்தலத் கரசவிட்டிற் பொருகதுவர் புகன் 

ஜோர் தன்மை, நவிற்றின்மா வித்தை யென்னு ஈலர்இிக 

முடல மூற்றோர். ் 405 

கூறிரு வினையி னொன்றார் கொடுங்கதை சொண்டு 

மோதிச், €றினர் வைது ளோர்க்குஞ் Spcnjysor up 

ஜிஜோர்ச்கு, மாறறுஞ் சமமே யா? மவுனமூற் நிருப் 

பர் மற்றோ, சாறறி யரச தம்மை யறிந்திடார் வருர்.து 

வாரே, 496 

என்னிடத் தன்பு செய்யா தியற்றிய விளையி ஜே 

ரூ, முன்னுபல் வினைக ளியாமே யுஞற்றுவ மெனச் 
செய் வோரு, ஈன்னமக் காம மில்லா நாரியர்ப் yom 

அ ளோரின், அுன்னுமைப் பசுச்காத் தோரிற் றுயரு 

வர் பயன்பெ ரூசே, 491 

மன்லுமைம் புலலு மாய்த்து மருவிய மனத்தை 
யென்ற, !மென்னிடத் திருத்தல் வேண்டு மிருத் தலில் 
கரிதா மென்றிற், சொன்னால் வினைசெய் தாலுர் தக 
ஞூறு பவைசெய தாலும், பன்னுறு மன்பி னர்தப் 
பயனெமக் களித்த னன்றே. 498 

அளிசெயு மனத்த ராடு யைம்புல் னடக்டி யென் 

௮, மொளி யொடு புனித மேன்மை யுவப்பருஞ் ௪ம 
முற் றுள்ளற், தெளிவுறும் பெரியோர் தம்மைச் சேரி 
னல் லன்பு கூரும், களிதரு மன்பு க.ரிற் கலக்குரல் ல.றி 
வு கானே, 499
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இயம்புமென் னிடத்தி onda பெற்றுத லெவ்வா 

மிறன்னி, னயஞ்செயென் சரிதங் கேட்ட னலித்றுத 

மைம் போற்றல், பயன்றரு மெனது கோயிற் பணி 
விடை முதல செய்தல், வயர்தரும் பொறுமை யுண்மை 

மருவியெற் பழிச்ச லாமால், 200 

பருதிசெர் தழல்வான் பூமி பசுவரு திதி யன் 
பர், லிரிபுனல் ah ser eames விளம்புபல் லயிர்க 

ளென்ன, வுரைத்ரு பதிஜென் நின்பர் ஓுவப்பொ 

டென் பூசை யாற்றி, னிருவினைச் சிமிழ்ப்பு நீங்கு மின் 

பவி டெய்து மன்றே, 901 

தினகர னிடத்துப் பூசை செய்வது மறையிற் 

போற்ற, லனலிடை யாற்று பூசை யாகுதி முறையிற் 

பெய்த, னினைவரும் வானிற் பூசை கெஞ்சலுட் டியா 

னஞ் செய்த, லினிது.றர் தரையிற் பூசை பெர்திர 

மெழுதி யேத்தல், 502 

துதிதரும் பசுவிற் பூசை தொழுதுபுல் ஓதவ றுன்னு 

மதிஇதன் னிடத்தஇிழ் பூசை யகமகழ்ர் தடி.ஏ னல்கன் 

மதிதரு மன்பர் பூசை மருவுதர் தமர் போற் காணற் 

ற்தைமலர்ப் புனலிற் பூசை தருப்பணம் புரித லாமே, 

பேரிய வளிபிற் பூசை பிராணனைக் காத்த லாகும் 

காசிறம் முடலிற் பூசை கலன்றுகில் புனைத லாகு 

மாசில்பல் ுயிரிற் பூசை வழக்குதம் முயிரே போல 

வாசு முயிரின் கூட்ட மனத்தையும் புரத்ச லாமே, 

சல்கொடு இஇரி வில்லா டரித்தவெம் வடிவு பெற்ற 

பொங்கெழி இருக்க ணாடிப் பூசைசெய் வதுவு ஈன்றாச்
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'கொங்கலர் சோலை வாலி குளங்களுண் டாக்ச முனு 

மங்குலி ஓதவும் வேர்த மருவுமென் பூசை யாமே. 

நண்ணிய வன்பி னாலே ஈயந்தெனை யடைதல் 
போல, வெண்ணுசால் கியத்தி எலு மெண்வகை யோ 
கத் தாலும், பண்ணு.று sais fi லும் பகர்தரு கிர 
தத் தாறு, மண்ணகத் துறைவோ ரென்னை மருவுதழ் 
கெளிதன் ற்ம்மா, 506 

சொல்லுஈற் றவரைச் சேரிற் றுகளிலா வன்பு 

வந்து, புல்லுமென் றுரைத்த தல்லாற் பொருந்தும் 

புந்தி யாலே, வல்லையி னன்பு செய்.து வர்தெனை யடை 

ந்.து ளோர்க, எல்லலிங் கொழிந்து நின்றோ ரளப்பில 

ரறைவன் கேண்மோ. 507 

மாவலி முதலா வழங்குதா னவரும் வண்புகழ் 

விடணன் மு.தலாற், தாலிலா வலிசே ரரக்கரு மகஞ் 

செய் தவத்தினர் மருவெழின் மடவார், கோவியர் 

முதலா மடர்தயர் குழுவும் குஞ்சரஞ் சாம்பவ னனு 

மான், காவில்வாழ் கவியின் றலைவனே முதலாக் கரத 

ரும் பற்பல விலக்கும், 508 

அருச்சுன முதலார் தாவரக் குழுவு மமாரும் யமு 

யின் கரைசே,ருருச்சுனை யடைச்த காளிஙகன் மு.த 

லா முரகரும் பறவையு முரைக்குர், இருக்கிளர் வணி 

கர் பின்னவர் வேடர் செப்பரும் பூரியர் முதலாத், 

சரைத்தலத் தமர்ந்த மாக்சளு மாகுஞ் சாற்றிலில் 

இன்னமும் பலரே. 509 

அருச்சுனம்--மருச மரம். 

பொற்புறு மதுரைப் பதியினின் முன்யான் போ 

னபின் கோகியர் யா ரும், பற்பல யுகமே யொருசண
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மாகப் பரிவொடு மென்னையே நினைந்து, சொற்பல 

நதியும் கடலினை யடைந்து சொல்லிய நாமர பத்தை, 

முற்பக லொழித்த 2பாற்றமை மறந்து முன்னுமென் 

றனையடைர் தனரால், 910 

உரைப்பது முரைப்பக் கேட்பது மினிவே ஜென் 

றிலை யெனவுளத் துணாந்து, இரைப்பனிக் கடல்சூழ் 

புலிமுத லுலகாய்ச் சேர்ந்து நூல் படத்துரு வாகி, யிரு.. 

ப்பது போல வெங்கணு மிருக்கு மென்னையே நினைந் 

தனை யான், வியைபசுர் துணர்த்தா ருத்தவ நீயும் 

வெவ்வினை யொழிதிமற் நின்றே, 511 

மாயையென் அுரைக்கும் வித்தினிற் பிறந்து மரு 
வுமுக் குணத்தடி பருத்து, மேயவிந் இயமாம் பதின் 

சினை விடுத்து வேட்கையாம் வேர்பல வுடைத்தாய்ச், 

சேயுயார் இரண்டு வீனைப்பயன் பழுத்துச் வேனோ 

டீசனென் ஸுரைக்குர், தூாயபொற் பறவை யீரண்டெ 

னிருப்பச் துலங்குமா லாக்கையார் தருவே, : 513 

சொல்லிரு வினையின் பயனெலும் பழத்தைத் 

தோற்றிய வனும் பறவை, புல்லிகின் ருந்து மீச 

னாம் பறவை பொகசித்திடா தறிர்துகொண் டிருக்கு, 

ஈல்லைழிற் குருவான் ஞானவா டீட்டி, ஈலிற்றுடற் 

றருவமத் தடிர்தான், மல்லுயர் புயத்தோ யிரண்டற 
கொன்றாய் வரம்பிலா வின்பமும் வருமே, 513 

(குணவிகார முயிர்க்கிலை யெனவுரைத்தல்.) 

வளார்துவரு குணமூன்று மனத்தையநு சரித்தி 

ரூக்குர், தளர்ந்துமன முன்கொடர்ர்து சாற்றுகுணச்
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தொடுமிருக்கு, முளர் துறை யளிறுகர்தா mesa 

னே யொண்புலத்தால், விளைந்தகுண த் தொடுமன த்தை 

வெவ்வேறு பிறித்தறியின், 514 

உத்தமமென் அுரைக்கும்வினை யுண்டாஞ்சத் ,துவ 

தீதெனவு, மத்திமமென் அுரைக்கும்வீனை வயக்குமி 

சா சதத்தெனவும், வித்தகனே யதமலினை விளம்பியதா 

மதத்தெனவு, மித்தகைய குணமூன்றி னியலும்கினை 

யொருமூன்றும். ௦19 

மதந்தருதா மதத்தினையு மன்னுமிரா ௪.தத்.தினையு' 
நிறைந்தபுகழ்ச் சத்துவந்தா னீக்கெெபின் னீங்€மோற், 
சறந்துசெறி யருஞ்சுரத்திற் சேர்ந்துவளர் சளொயிடத் 

துப், பிறர்தவெரி யவையெரித்த பீறகாம்கு மறைவது 

போல், 516 

என்றலுமுக் குணத்திஜெடு மியம்புமனத் தொடுரீங் 
கா, தொன்றியுறை யுயிர்பிரிர்திங் குடலொழிப்ப தெ 

வ்வாறோ, ஈன்றதியும் படிபகுதி௮ ஈலிம்றெனவுத் தவன் 
கேட்பத், துன்றுமலர்த் தண்டிளவத் தொடையல்புளை 

முன்மொழியும், 2171 

வன்ன மலரோன் மருல்குசன ar Quis 

சொன்னபடி யேி.து சொல்வா யெனகினவ 

வென்னை யயனுள் ளிருணீச் கெனநினைந்தா 
னன்ன வு௫வுற் றடைர்தே னடைத ஓமே, 518 

மாமல சோனாதி மருகினர்ச செல்லோரு 

மேம வெனைவுரு வெய்தியநீ யார்கொலென 
நரம வறிவரட ஈண்ணுபொரு ளொன்றேயால் 

சாம ரடலைச் கருதித் நிவணெனிஜும், 511
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தோற்றுருவ மெல்லாந் துலங்குமைந்து பூதமல்லால் 

வேற்றுருவ மொன்றும் விளம்பிலிலை யாதலின 

லேற்ற வெனெவுரு வெய்இயரீ யார்கொலெனச் 

சாற்று மொழிக்குத் தகுபயனொன் அுற்றிலதே, 520 

என்று முனங்கூறி யெழிலார் மலரபனோ 
டொன்று தவத்தோ ருவப்பினெடுக் கேட்டிறைஞ்ச 
வன்றுபுனற் பாற்பிரிக்கு மன்னவுரு வாயெயான் 
வென்றிதிகழ் வை$வலோய் மிட்டுமிவை செப்பினனால், 

வழுத்தபெரும் குருவாலு மருவறுபோ சத்தா 

அர், தழைத் துவரும் பேதைமையைத் தள்ளியொன்றா 
ய்ப் பாராதே, பழித்தவிருஞ் செயல்பொருந்திப் பற் 
பலவாய்க் கண்டிருப்போர், விழித்திருர்துங் கனவுஈனி 

மேவினரைப் போ லுவரே, 942 

சித்தமுஞ் சித்தத் துதித்தமுக் குணமுஞ் €ீவனுக் 

காக்கையார் தெரிக்கற், சத்துவ குணத்திற் சாக்ரெ 

முண்டாஞ் சாற்றிய கனவிரா சதத்தா, மத்தகை யவத் 

தை யிரண்டலான் கூன்றா மவத்தையுர் தாமதத் தாகு, 

மித்தகை யவத்தை மூன்றையு மடையா இடைவிடா 
அயிரறிர் இருக்கும், 929 

சாற்றிய குணமு மாக்கையு மனமுர் தானல் வென் 
பதை யறிர்தாற், போற்றிய வாக்கை யுடனிருப் பது 

வும் போவது மறிர்திடா ராடு, யேற்றதம் புயமேற் 
றுகில்கழி வ.தவு மிருப்பதும் வெண்ணறை பருக, மாற் 

றரு மதத்தி னறிர்திடா தொழுகு மாக்களைப் போலு 
வர் மாதோ, 524 

யானென தென்லுஞ் செருக்கற வெதிர்?தோ னாச் 

சையோ டுறையினு மாச்சை, தானென தெனமுன்
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னிழைத்தவெவ் வீளைதான் றருபலன் ஜெலைத௬௨ 

காறும், போனக மருந்திப் பொன்றிய பின்பு புகஓுட 

லொன்றையும் பொருந்தா, னூனுட லடைந்த வுறக் 

கமற் றுறைவோ ர௬ுறுவரோ வொருகன வுரைக்கில். 

சோல்ு புந்திபிற் ரோன்றிய Fa gra 

கல்லல் செய்குண மில்லை யறியிலென் 

றெல்லை யற்ற விருந்தவர் தம்முளம் 

வ
ோ
 

i
w
 

co வல்லை யுற்று வருட்டினன் முன்னமே. 

[யோகசித்தி யுரைத்தல்.] 
கருதருங் காம மென்றுமுன் னுனச்ருக் கழற 

நற் சித்தியா தென்னி, னருவமா யறிவா யாநந்த மய 

மா யாகுவ னெனவெனை கனைத்து, விரைகமழ் நறு 

ந்தா ருத்தவ யோகம் விதித்தவா நினிதுற விழைத் 

தோர், பொருவிலவ வாறே யானந்த மயமாய்ப் பொரு 

ர் திவிற் நிருப்பர்தா மன்றே, 291 

(விபூதி யுரைத்தல்.) 
'வெளியு முள்ளும் விமல£ யாயிலுர் 

தெளிக லாரொரு யோகமுஞ் செய்கலா 

செளிய தாமுனை யெக்௩கனஞ் சேர்வதென் 

ரொளிகொள் வேற்படை யுத்தவ னோதினான். 528 

அனக னன்ன௮ கேட்டறை இன்றன 

னினைவ ௬ுஞ்சம நோர்தில னாக 

வினவும் எண்ணம் விசயனுங் கேட்கயான் 

சினவு வேலவ செப்பினன் முன்னமே, ௦29 

8ீதி முத்தொழி துக்கிலை செய்த லும் 
பூதத் அள்ளுபி ரும்பல பூதமு
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மேத மற்றயா தலி னென்னுரு 

வோதின் முற்று முரைக்கடங் காதல. 

போறிய டங்க வடக்கய பொற்பிலா 

அறையு முள்ளத் தவர்கள மென்லுரு 

வறிடும் வண்ணமியா னான விபூதியட் 

குறைவி லோய்சில கூறுவன் கேட்டியால், 

வண்மை யாமகத் துக்கும் வயங்கு 2மார் 

இண்மை யாமகத் தாகவுஞ் சேர்ந்தியா 

லுண்மை யான பொருளி னுவலரு 

அண்மை யாமுயி ராகவு முற்றனன். 

௮5௪ முறற வெழுத்து லகாரகான 

மந்தி ரத்தின் மறைசொல் பிரணவஞ் 

சந்த முற்றுத் தயங்குசர் தச்சினி 

னந்த லற்றகா யத்திரி சானரோ, 

சீல மேவிய தேவரிற் ஜேறல்பாய் 

மாலை நீண்முடி. வாசவன் வான்றழற் 

பால லோசனப் பண்ணவர் தங்களி 

னீல லோ௫த னென்னவு நின்றனன். 

வளம்பொ ருந்தும் வசுக்களி லக்கினி 

விளங்கு கன்றவா தித்தரில் விட்டுனுச் 

துளங்கி ரும்புனற் றோன்றிறை யாகுசல் 

அளந்தி ருந்தறி வுற்ற வருணனான்... 
போற்று ன்ற புரோகிதர் தங்களின் 

மாற்ற ருஞ்சொல் வ9ட்டனிவ் வையகஞ் 
சாற்று ஞானச் ௪தமறை யோர்களி 

லேற்ற சர்ச்குரு யானென் றறிதியால், 

109 

590 

5௦1 

599 

534 

94௦ 

2௦0
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வண்ண வேந்த முனிவரின் மாமனு 

ஈண்ணு தேவ முனிவரி னாத 

னெண்ணி லாத பிரம முனிவரி 

cree Caves நாரண னியானரோ. 

சித்த ரிற்கபி லப்பெயர் சேர்ர்தவன் 

பத்தெ னப்பக ரும்படைப் போர்களில் 

வித்த கத் துறை தக்கன் வில்லாளரின் 

ss puss Sigs முதல்வன்யான், 

விரிய சால்வ ௬ுளத்தினில் வே இயர் 

வருண னானவ வருணத்தி னான்கென 

வுரைசெ யாச்சி£ மத்து லொடுக்கமாம் 

புரையி லாச்சிர மம்புசல் of rumen. 

அரிய நான்மறை யந்தணர் தங்களிற் 

பிருகு நான்பல பேசிய மார்தரின் 

மருவு பார்புகழ் மன்னவ னான்சொல்யான் 

கருது சேனைத் தலைவரிற் காங்கையன், 

தருண மங்கைய ரிற்சத ரூபையான் 

புருட ரிற்சுவா யம்பு வெனப்புக 

அருவ ஈன்மனு வேர்த வுடுக்களி 

னிருவி சம்பி னிலக்பெ திங்களே, 

கண்ண கன்ற ஈதி*ளிற் கங்கையான் 
றண்ணி ருந்த சலநில யங்களின் 

மண்ண கழ்ந்து வளைப்புறும் வாருதி 

விண்ணுதுர்ந்த சிகரியின் மேருவே, 

லிளைச டர்துயர் வே இயர் தம்முழை 

மன டன்புசெய் வோர்களின் மாவலி 

537 

533 

539 

540 

94] 

௦42
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புனித ஈல்லொளி புல்லின ரிற்பெரும் 

பனிச டத, பருதியஞ் செல்வன்யான். 

மாரி லாக்கவி யோரில்வண் சுக்கரன் 

றேசு சேர்பக வானெளுர் தேவரில் 

வாசு தேவன் வழுத.துல் லன்பரி 

லாசி லாதநீ யானென் றறிதியால், 

அடக்க ரும்மவை தம்மி லரும்பொறி 

ஈடக்க லுற்ற மனஈவை நீங்கிய 

படைக்க லத்திற் பகர்பெருங் கார்முகஙி 

கடச்க ருங்கபட் டி.ற்கலி யானே, 

மல்ல இற்ற வவிபின்மன் னாவினெய் 

புல்ல ஓற்ற தருப்பையிழ் பூங்குசை 

சொல்ல லுற்றயோ கத்திற் றுணிவுட 

னல்ல ஒற்ற மனத்தை யடக்கல்யான். 

விரத மானவை தம்மின் விளங்பெ 

விரத மேயுயிர்ச் தறிழை யாமையான் 

வரத யான்மறை வானவை சம்மினிற் 

சாத மாகத் தரித்த மவுனமே, 

சாற்று இன்ற தபச லியமம்யான் 

போற்று இன்றதா துக்களிற் பொன்னணி 

யாற்று சன்றயா கங்களி னன்பொடு 
மேற்.று இன்ற பிசம வியாகமே, 

தயித்தியரி னல்லறிவு சார்பிரக லாதனுரா 

னியக்கர்களின் மந்திரியா னெழிற்பிரம சாரியரி 

105 

549 

௦44 

545 

546 

241 

548 

னயக்குமுளத் அத்தவகே ணான்சனற்கு மாரனென்று 

மயக்கறுஈற் பிதிர்கடமின் மருவரிய மான்யானே, 539
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பறவைகளி லியான்கருடன் பன்மாவி லியான்மட 

ங்கல், கறவையெனு நிரைகளில்யான் கடவுளராப் பரிக 

ளில்யான், சுறவமெறி திரைகடலிற் Caer gud ef 

கடமின், மறவைறுனி காற்கோட்டு மதவயிரா வதமி 

யானே, 250 

அரவுகளில் வாசுகியா னரவரச ரானவரிற் 

பரவுபல மணித்தலையிற் பார்பரித்ச சேடலும்யான் 

விரவுபல தருக்குழுவின் வீளங்குனை யரசுருயான் 

புசவுபரி யரசமுதற் புகல்பவரி லயன்யானே, 561 

அழிவுசெயுர் துடிமுதலா யமர்காலத் தாண்டுரு 

யான், விழையுமிரு துவினிலிள வேனிலெனு மிரு அவு 

மியான், றழைவுபெறு மதிகளில்யான் றனுமதஇிரன் னா 

ட்களினின், மழைநிகருங் கொடைக் காத்தாய் வழங் 

கபிரீத் செலுகானே, 552 

அரசயுக நான்கினிலு மாஇயுக மானதியான், பர 
வரிய வியாதனுகான் பராசமா முனிபுதல்வன், பொரு 

தறல்சேர் வீரர்களிற் புசன்றவெழி லருச்சுனன்யான், 

பெருருசுகி களிற்சுயொன் பெலவானிற் பெலவான் 

யான், 599 

நவையறுசர் இருவர்களி னலஞ்செய்கிச்சு வாவசு 

யான, புவனமுழு தும்பிறவும் பொருக்தியலா னத் 

தொலியும், பவனனினற் பரிசமுஞ்சேர் பாவகளி 
லெழிலுருவு, மவனியினி லருமணமு மப்புவினி லிர 

தீழும்யான். ve 

சுடர்நவ மணியிற் பதுமரா கமூம்போய்த் துன் 
னுதற் சரிதெனுஞ் சரத்திற், கெடலரும் வலிசே ரிம
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யமால் வரையும் கிம்புரு டரிலரி மானு, முடைதிரைப் 

புனல்வா முயிரினின் மகர வுருவமு மூதியம் பெறு 

வோர், விடலரும் வீவசா யங்களின் மலாமேல் விளங் 

இய கிமலையு மியானே, 95௪ 

மருவிய மாயை மகதகங் கார மதிபொறி புலன் 

குணஞ்லேர், தரைபுனல் கனல்கால் வான்முத 

லெவையுஞ் சாற்றுமா ஞயினுர் தருமச், திருவரு 

ளெழில்சீர் திகழ்வலி பொறுமை தெளிவுமெய் கொ 

OLR DU uns, வாசவெங் குறையு மவணெலா நீமற் 
றறிதியென் கலைப்பிறி வெனவே, 556 

சுருக்க னிவவா அரைத்ததை பன்றிச் சொல் 

அமென் பூதியை முழுதும், விரித்துமற் றுரைக்க 

வேண்டுமே லெனக்கும் விளம்புத லரிதிவை Que 

லா, முரைத்திடு மகேகைழ் பனையென மாய வுத்தவற் 

குரைத்தன னெனனுத், திருத்தகு முனிவ னாசுஎர் 

தெளியத் தெரித்துமீ ளவுஞ்சில தெரிக்கும், 561 

(வருணாச்சிரம முரைத்தல்.) 

உரைதரு சமதம முவப்பி ருந்சவங் 

கருதரும் வஞ்சனை களைத லென்லுழைப் 

புரிதரு மன்புமெய் பொறுமை ஈல்குத 

லருண்முத லறங்களர் தணருக் சாகுமால், 9898 

நவையு.று கரவொடு ஈசைபொய் நீக்குதல் 
குவையுறு முயிரிலொன் நினையு் கொள்றிடா 

தவைம௫ழ் கூர்தர வன்பின் வைகுத 

லிவைமுத லியவற னெவர்க்கு ஈல்லவே, 559
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ஞானரான் மறைதேர் ஈயிட்டிகர் துறந்தோ ஈவ் 

யற மனையக மறந்து, சானில்வாழ் Bae Cage ars Bex 

மடவார் சாண்டிலுர் தீதெனகச் சரைவார், மானவே ல 

7௪ விடுத்தவாச் ரம ம௫ழ்ர்துமீண் டி.றங்குத வாகா, 

ேதனவார் தொடைய லசச..ரந் தணரேர் சிறப்புடை 

வணிகர்மற் நிவாக்கு, 960 

குரசவரை வணங்கி நான்மறை யோதல் கூறிய மச 

முவர் தாற்ற, லிருநிதி வழங்க லென்னுமுச் தொழிலு 

மியையுஈல் வேள்விசெய் வித்தல், பொருவரு மறைநா 

லோதுவித் துறைதல் புகல்பொரு ளேற்றன்முத். தொ 
Por pens sch மறையோர்க் குரித்தவ ரல்லோ ௬ஞற் 

றவ ரேற்பழு துறுவார். 561 

தேவர்நன் முனிவ ரஇதிபர் பூதர் தென்புலத் தவ 

ரெனத் தெரித்தோர், தாவரும் பூசை யநுதினம் புரி 
புர் தவறிலா வில்லறத் இனருங், காவல ஈலஞ்சேர் ௧இ 

பெறு குவராற் காமம்விட் டில்ஓறைட் தாங்கு, மேவிய 

வதிதி போலுறை குவ?ரன் மீள்கலா வீட்டினு முறை 

வா, 562 

மன த்தினி லோமத் தழன்முறை படக்கி வரும் 

வழித் தத்துவம் போக்கிக்,குனித் இடுஞ் சிலையோ யாயு 

ளி னாலால் கூற்றினிற் அ.றந்தெதி யாவார், கிளைப்பரும் 

வயிராக் யெமுடன் ஞான நிலைபெற முன்னமே வரி 

ம், வீனைத்இற மொழியத் துறவறம் பூண்டு மெய்ப் 
பத மடைர்துவிற் நிருப்பார், 608 

விளம்புஈற் பதம்பெற் நுயர்குவ ரென்ன விண் 

ணவர் பொருமையால் விரைர்தாங், குளங்கனிர் அருகு
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மனையவ னாதி யுருவின ராமமுன் றடுப்பார், வளம்பெ' 

ற மரச வல்வசை யறிர்.து வருமிடர் சடிர்தெதி யாசித், 

களங்கமின் மனத்திற் றுறவற மியற்றல் கடனென 

வுரைப்பர்கற் றுணர்ந்தோர், 664 

அதிவருணாச் சரமியென வறைந்தமுனி இறக்கூ 

ஜின், விதிசவுசா சமனமுதல் வேண்டுதல்வேண் டா 
மையிலான், பஇதருறு மிடத்தணுகான் பாலனைப்போ 

or Bins துறைவ, னெ திர்மருவி யெவசோனு மெவை 
யளித்தா ரவைபெறுவான், 565 

உற்றகின வறச்ெனென் நுரைக்கவொரு சன் 
னமிலா, னெற்றிடினு மெறிர்இிடிலு மீனனென வை 

திடினு, மற்றவரை வெகுண்டுரையான் வழங்குமுண 

வேற்பதற்குச், செற்றமறும் படி முயற் CFL st ge 

இசய்குவனால், , 566 

்.... பயம்புரியான் பயமடையான் பழியான் மற் றொரு 
வரைய, ஈ.பம்புரிர்த சருமமிவை ஈவை.பிவையென் று 
எத்தோரா, னியம்புபெயர் தேபெென விருந்தாலுர் 
தனுவிறக்கில், வயம்புரியு மரசவவன் வழங்பெயா னாகு 
வனால். 601 

துறந்தவருக் குரித்சாகுஞ் சொல்துமுயிர்க் செஞ் 
செயல, மறந்துவிட யம்சளிலு மனஞ்செலுத்தா 
தறைகுவ.௪, நிவறர்சபுக முத்தவனே நெடுக்கரன ம 
டைர்திலர்க்குப், பிறங்குதவம் புரிகுவ.தும் பிரமலிசா 
சமுமுரித்தே, 008 

அருமுனிவர் ,சாம்பிசம.மானாலும் வெய்யவினை 

மருவவரு மோகாதி வர்சணுகா தெவ்வுலரும் 
10
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லிரவுபுக ழாசவவர் விளம்புமுடல் விழுமளவும். 

பிரமவிசா ரத் இருப்பர் பின்னமற வெளவுசைச்தார், 

[இயமரியம முதலியவற்றை யுரைத்தல்,] 
இத்தி றத்தன கேட்டது மின்னமும் 

பத்தி யும்பகர் தற்கரு ஞானமும் 
புத்தி யிற்பொருர் தப்புச லென்னுமவ் 

வச்ச வற்கருண் மாயவ னோ Sena. 510 

அருமை யாமறி வாயெ வென்னுழை 

யொருமை யானால் லன்பொ டுஞற்திய 

கரும மியாதெனி லும்ம.து காண்டனெற் 

றரும மாமெனச் சாற்றுவர் மேலவர், 571 

சுகச்இன் மேம்படச் சொல்லிய ஞானமா 

மகத்தி னானன் மகபதி யானயா 

னகத்.து மேவறி வாசவா ராதிக்கி 

னிகழ்த்து நித்திய மாகுவை நீயரோ, 512 

மொழியும் சாலமோர் மூன்றிலுர் தான் மனி 

வழியுர் தேமலர் மாலையொன் ருயாஈடு 
Gam Puy முள்ள மயக்கி ஐுரகமாய்த் 

தழையும் வெம்பய முர்தால் போலுமே, 573 

அன்ன வாறரு மாயையி ஞனடு 

வின்ன லாம்படைப் பாயதல் லாதினி 

அன்னு வோர்க்குப் பிரமமு மொன்றென 

மன்னு காலமோர் மூன்றும் வயங்கு2ம, 514 

தருமன்முன் னியம நியமநற் றபசு சமதமம் 

வேள்கிதச் கணைமெய், யுரைதனர் தியாகஞ் சவுசியம் 
வித்தை பூஇபம் பண்டிசன் மூர்க்கன், ஜெரியுறல்



வழித வழியருர் தனலான் றரித்திர னீசா னனீசன், 

மருவுறும் குணம குணம்புக லென்று வணங்கறுக் 

தர்ங்கையன் வகுத்தான், 515 

அன்னவ னிசைத்த angers செப்ப னரச் 

8 கேட்டிமுன் னருஞ்சீர், மன்னிய Buu நியமமென் 

பனதாம வருழுயி!க் தெஞ்செயன் மவுனம், பன்னுற்ற். 
பூசை சபதபம் புனிதம் பகருமெய் பொறைமுத 

லியவா, முன்னிய சமமுண் மனத்தினை wise gp 

Bs மி் இப மடக்கல், 576 

தகைசெய் இன்த தவமெனச் சொல்வ 
புகர்செய் காமம் விடுப்பது புக் இயின் 

மசுமெ னப்படு இன்றது மற்றெனக் 

ககம இழ்ந்து பயனளித் தாற்றலே, 57" 

தாவி லாதநழ் றக்கணை யாவது 

பூவி னோர்க்கருள் பொற்கொடை யன்றுசொ 

லாவி வேறென் றயர்வுறு மார்தருக் 

கோகி லாப்புகழ் ஞான முதவலாம், 518 

பேருமை யான தனமெனப் பேசுத 

றர௫ம மாகுர் தரையிழ் றவறிலா 
வுரிமை யான தியாகமென் ரோ அதல் 

சரும மோடுவங் சாமம் விடுப்பதே, 519 

சாற்று இன்ற ௪வுரிய மாவ இங் 
காற்ற ஓற்ற மனத்தை படக்குத 

லேற்ற முற்றாற் சத்திய மென்பது 
சீற்ற மற்.றுவ தார்தர் தெளிவதே, 580 

வித்தை யாவது வேதம் லீடுச்தொரு . 
புத்தி யாகப் பொருர்இித்றி பெர்ற்பு௮
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Ges abs ep Bu wre sor 
பத்தி யாமென வேதம் பகருமே, 681 

பந்தமொடு வீடு பகுத்தறிவான் பண்டி தன, மந்த 
மிலான் 'மாவாச்கை யானென்டோ னேமூாக்க, னஈதலி 

லென் ூலறித னல்லவழி தீவழிதான், புர்தியொடு 

நிவீரத்தியிலாப் பொய்ச் நூல்பார்த் தறிவதுவே, 682 

நல்லகுணஞ் சேர்வோ னவையிறன வானாகுஞ் 

சொல்லும௫ழ் வில்லான் அுகளார் தரித்தரஞ 

மல்லலு.௮ு மீசன் வழல்குபுல,ச் சாசையிலா 

WHO DD மாசை யடைர்தோ னனீச£னே, 588. 

குணமிஃ தீருண மென்னக் குறிப்பதே யகுணமாரங் 

சுணமு.ு மகுண மென்றும் கருதிய குணம்தென்று 

மணமிகு தாழி மார்ப மனத்தினின் மதித்தி டாமை 

பிணையறு குணம தாகு மென்னலும் வேந்து கூறும், 

ஒளிதரு குணங்க ளென்று முறும்பழி பகுண மெ 
os, தெளிதரு நினது லாக்காஞ் ௬௬ இயுர் தெரிக்கு 
மென்று, லளிதரு ருணாகு ணர்தா ஞடிடா திருப்ப 

தெங்க, னளிதரு கமலக் கண்ணா வையுறு மென்ற ஓள் 

ளம், Beh 

, உற்றவை புறவு நீக புன்னுசை யமுது தன்னாற், 
பற்று மிழுதை யான பணியின்வெவ விடத்இன், மூ 
ழ்கப், பெற்றிடு மென நெஞ்சம் பிழையற கிளைத்த 

வென்ற, கொற்றவன் ௬ூ.ற மாயன் கூறிளள், ரின் 
ipa ar. 986: 

கருக்த்குஞான பேச ஈாகறிலப் பச். ரோச் 
பசிக்சருனறும யோகம், பரருமிழ்ப்காள் அ டக்கு,



11 வீஜல்கந்தம். 113 

anise unis Qiu dessa onatu ue Ha 
SUES மார்ப ஈன்மை காட்டகொன் றில்லை மா தோ, 

ஒழிச்தவர் ' தமக்கு ஞான யோசு முரைக்கு 
மாசை, சனழர்திடா ராக யாவுர் தலிர்க்இடா தென. 

காத, மொழிந்திடல் சேட்டன் முன்ன முயன்றாற் 
றலத்தி னோர்க்கும், விழைர்இிடும் பத்தி யென்ன கின் 
ம்புயோ கமுசன் ராமால், 696 

காமமோ டுறைர்த மாந்தர் கருமயோ கத்தில் 

க்ாழ்வார், திமையு ஈலலு மின்னோர் சேர்வர்மத் றவ 

சீர் கில்லை,மாமக முதல கன்மம் வரும்பயன் விழையர் 

த்ரற்றி, சாமாற் குணத்சோ டொத்தா , னண்ணிடார் 
ஞானஞ் சேர்வார். 589 

Cusp P7566 Ehren 90580 மளவு மென் 

சீர், சிதியும் திருந்த மார்தர் நிகழ்த்துதல் சேட்குங் 
aro, மோதுசை மித்தி கத்தோ டுற்றநித் தியகன் 

மங்க, ளே தமற் நியற்றல் வேண்ெ மிறையவ கியஸ்பின், 

மாதோ, 590 

தேவரு மார்த சர்ச் சேர்வதற் தாசை கூர்வரச்,' 

காவல வெளினு மாரதர் கருது ம் பிறவி மீட்டு, மேவ 
வேண் டுவரோ வென்முல் வினைங்ரு (மென்றே வேண். 

டர், தா்தில்வி டொன்ற நிற்பார் சமன்கிரைர்,அ௮மு 
BHD Boi 59 1. 

Lon dor etgr 
எறிர்திடு மரத்தில் வாழு மிருஞ்செதப் பதிவை 

Ait fy peg fama சாடும். பயப்பதோர் கள்ளப் 
யுன்மேச, குக! வ்காள் கசன் றிகிடிடச்;
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குன்று மாக்சை, யுறைந்துபர் நெறியி னெட்டா வுயிர் 

க்குஈன் கு.றுங்கொ லம்மாடி 592 

எறிந் திடும்--வெட்டும், 

. [மானிடவாக்கையின் சிரேட்டம், 
அதிலுறும் பரமவேது என்னுமிவற்றைக்காட்டி, 

அவிவேக வரம்பைக் கூறல்], 

மானிட வாக்கை யென்று மறுவருந் தோணி 
பெற்று, மூனமில் குரவன் சொல்லா மோடமுய்ப் பவ 

னோ டென்9, சானதோ £லு௩. லக்கா லனுகவும் பிறவி 

வேலை, சானொழி தரவொண் ணாதான் றன்னையே 

கொல்கின் ரூனே. 593 

[விவேகவரம்பைக் கூறல்] 

- பொன்னுல் கடைய வாச புரிசலீர் பொருகில் 
விடு, துன்னுதிர் தருவ னென்று சொல்லினு மிச்சை 

கூரார், மன்னுமே காந்தம் பற்றி மருவின வவர்க்கு 

வேறு, கொன்னுறு தமை யென்கொல் குன்மென் 

சொல் குறிக்க னம்மா. 594 

[தேசகால முரைத்தல்]. 

சீச£ர் படித லா.ஐுஞ் செழும்பொரு ஞூசவ லாலு, 

,மேத்கு தபசி லும் விளம்புகற் கருமத் தா னு,மோது 

மென் ஸனிடத்தி erp posed egy fused, 

காதல்கூ ராச சொல்லுக் கரத்தர்ஈற் புனிதஞ் சேர்வார். 

[இங்கனம் சுருதி மாதாவின் காருண்யக் கரத்தைத் 
தேளிலித்தல்], 

அமார்த முல்கு வேள்லிக் கரும்பயனென் வேச, 
மிமையவர் புசகழவ் வேள்வி யியற்தனெஞ் சியைய
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வேண்டிக், குமாலிம் மருர்தை புண்டுற் சொழுங்களி 
தீரூவ மென்னுர் , சமரினச் போலல் லாத தரும்பயன் 
pate or. 596 

[அவ்வபிப் பிராயத்தை ஈன்கு புலப்படத்தல். ] 

மன்னுதல் வேள்வி செய்யின் மறுமையி லடையும் 

பேறு, பொன்னுல கென்.ற சொல்வார் பூவையே பல 

மென் நுன்னுங், கொன்னு.றுங் குணத்தர் போல்வார் 

கூறிய பயன்வெல் காம, லன்னஈல் வேள்வி செய்யி 

ல்டைபய னழிவில் வீடே, 5911 

[சுருதி தாற்பரியாலோசனையின்றிய கர்மிகளுக் 

குறும்பலன் கூறல்.] 

இருள்படு காட்டி. ஜூடே யிருர்துழல் குருட ரா 

னோர், தெருள்படு ஈகரர் தாமே சேர்நெறி யறியார் 
போல, மருள்படு காம முன்னி வருகினை முயலா கிற் 

போர், பொருள்படு ஈலஞ்செய் வீட்டிற் புகும்வழி 

யறிக லாசே, ௦98 

தூமத்தான் மூடும் கண்ணார் சூழ்ச்தரு சருர்துஞ் 

சாலைச், சேமத்தான் மூடு மோமத் தீயினைச் தெரி 

லார்போற், சாமத்தான் மூடு நெஞ்சக் சருமத்தோ 

ரூலக மாயை, ராமத்தான் மூடு முள்ள ஈம்பளைத் தெ 
ளியா சன்றே, 6009 

[வேதழ்திரிபுடிவுயமாய் மிற்றலின் சந்தேகால்பதமின்றித் 

தேனிலித்தல்,] 

மருவிய ஞான சாண்டம் மர்திர சாண்ட மென்றும் 

கருமகற் காணீட மென்றும் கரு. துமவ் வேத மூன்றா
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ப்சைத்ரு பல்லும் யானே யுஞற்திடு பவையும் யானே 

நரசஞா னத்தி னலை யகதத்தி0 பவலும் யானே. 600. 

டட. ]த்திவ முரைத்தல்.] 
இத்திற முன்ன மிசைத்தருள் சண்ணண் 
UGE aps He opti Oe diye 

தத்துவ மெத்தை சாற்றுதி நீயென 

௮,ச்சுவ; னே த வுணர்த்தின னன்றே 601 

உரைத்த லாறு தீதீதுவசி அடனே யுபிரொடு 

மீசனைக் கூட்டிப், பெருக்குமை ஐயந்தோ டொன்றெ. 

னச் சில்லோசி% பேசுவர் Avg ode, mus Srl, விரித் 

இடு மூயிசரோ teed js me விளம்புவர் இலாசிலா் 

FREES, சுருக்கி மொழிவர் தத்.துவ மெல்லாஞ் 
சொன்முலை யடக்கியாம் கருக்கும். 602 

ட வல்குதத் துவத்தின் கூட்டமா மாக்கசை மாய்த 
௮ம் பிறத்தலு மதிக்கின், விழைந்திடு : கனவிற்-பற் 

பல வாக்கை விளைவது மறைவதும் போலார், தழைர்த 

(மெய்மீமனது ps 530 மானஞ் சட்முற நினைத்தலே 

சனன், மொழிச் இ மரச புருடலுக் கென்று முலத்ச 
gith பிறத்தலு மிலையால், * 608 

இருலிளைக் டோய் வே.றுடல் பலட்த்தாங் இருக் 
நிே முடலையு opis, மருவிய தயிலிற் சாக்த 
தறிவு மஷந்தல்போன். ன்னுறு _மதிவுர், தெரிதா 

லின்றி: wir pier யுடல்ஞு Seino” றெனதெனத் 

தெளிந்து, Page is சட்ளுய்ப். மிறங்டதனமிப் 
பெற்றியாறி பிற் இறக் அழல் 604 

இல்ளை மிலிகிடி சர்ம ப்பத் முதயத தி நில்! 
அமச்சிசின், மின்னின் க piv Gmina bey
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மத்தவன் சுயம்பிர சாசன், நுன்னிடுஞ் சடனச் ஈட 

த்துரு வாச் சொற்பல இாம்பிர கிருதி ரபன்னுபழ் 
பலவார் தன்மைமற் நுரைக்கிற் படைதசசத் அலங்க 

ளா வனவே, 005 

போத்றுரீ ணதஇி?பாற் பொங்குவெர் தழல்போற் 

பொருந்திய பற்பல பலம்போற், சாற்றுமோர் கணத் 

துச் கொருகண மாக்சை தரைமிசை நாசமுற் றிருக் 

குர், தோற்று?மார் புருடன் சொல்லிய வுடல்சேர் 

தொல்கினை பொருக்தலெவ் வாறே, லாழ்றும் சலையர் 

நீருறு மாத்தி னருகிழ லடைந்தவா ராமால், , 606 

[புருடன துண்மை காண்பித்து அங்ஙன மறியும் அருமை 
பாராட்டல்.] 

போருரந்திய வரக்சை சேர்ந்தவவ் வினையப் புருட 
லுக் இல்லைமற் றென்றால், "வருந்தியிக் இவ்வா றறிவ 

தென் ளென்னின் மதியுற வறிர்தவர்க் சன்றித், தரும் 

gui போகத் தற்திடு மாசை தலிர்த்தொழி யாதெ 

ழி லரச, திருர்சறி வில்லோ சாக்கைதா மென்றே தின 

நீதினம் பிறர்திறர் அழல்வார், 607 

[அந்தணனிந்தை போறத்தல்.] 

பவேய்யவ ரடிக்னும் வெகுண்டபெல நிர்தை 
செய்யிலு ம.இக்லிவை சேர்சனவு போலாம் 

பொய்யென மன அத் yer Li பொ.றுக்கன் 

யதி வி முன்னவன் வழங்கும். 668 

ஒ.ர்ரும்ககை பொன்ன ருடற்.றபடை மெய்புத், 
சத்க்கும்துகைகாத்றின்ரிள். ஐள்பாதி ஏர்ச்கு..
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வெறுக்கும்வகை செய்யவரும் வெய்யபல நிர்தை (ன், 

பொறுக்குமீவகை யெவவசை புகள் றருள்செய்யென்றா 

அவர்இபுரி புற்றுறைபு மர்தணண்முன் முனியா 

அவர்திடர் பொறுத்தசதை யொன்றுள் துனக்குத் 

துவர்தவினை போகவது சொல்லுவ னெனக்கண் 

சிவந்தெழு பணித்தலை ஈடித்தபுயல் செப்பும். 610 

அன்னகரில் வாமுமறை யோனளகை யாளு 
மன்னவ னென ததனம் வருக்இரனி பெற்றான் 

நின்னையடை வுற்றவறி யோர்தமரி ஜோருக் 

சன்னலற வொன்றுமுத லானினி இபம்பான், 611 

உற்றமனை யாளொடு முவர்தன தெவிட்டப் 
பெற்றபுசல் வர்க்குரனி பெட்பிலனுட னீயான் 

செற்றமொடும் வெவ்விய சினத்தொடு முழன்று 
குழ்றமொடு மிக்கரிதி கொண்டுறையு நாளில், 612 

கள்ளர்களி னாலமுறை காவ்லவ னால் 

கொள்ளுமுறை யென்மெழு குடித்தமரி னாலு 

ஈளளிருளி னில்லினனி ஈண்ணழலி னா 

முள்ளபொரு ளியாவுமொழி வுற்திட வயர்ர்தான்,619 

அயர்ந்தவ னருந்தன மடைரந்இடு மிடத்.தும் 

வியர்.துனி காத்தவை விருப்பிலுறை போது 

நயர்தபொருள் போம்வழியு ஈண்ணுமிட சென்னா 
வுயர்ந்தபெரி யோர்களி லுளர்தெளிவு கொண்டான், 

அறைக்தநிஇ யாதிக ளசத்தெனவல் வாசை + 
மதிர்துமெய், யறிர்துமசழ் சொண்டமறை வல்லோன் 

ுறர்தமூனி வேடமொடு சொன்னகர் இரிர்தா 

னிறைர் தபதி யோர்கணமுன் னிர்தைசெய மாதோ,
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கண்டுசிலர் சன்னலொடு கந்தைகள் பறிப்பார் 

திண்டுசிலர் கைச்கொடு தருக்குடன் முறிப்பா 

ருண்டுசில வஞ்சமிவ guaran Deng யென்னு 

மண்டு மொன்றுசிலர் வைதீன ரடிப்பார், 

மோனமென வுற்றதெவ ணீமொழிதி பென்பா 
ரீனனிவ னென்றுல ெச்டில்ச ளிறைப்பார் 

போ னபொரு ளென்றுமெய் புழுங்கவன் வேட. 

தானது கரக்கநிதி யையமிலை யென்பார். 

கவ்வைகெடு வேலைவளை காசினிபர் வெய்யோ 
ரிவ்வகை யதிர்தவ னியற்கையறி யாதே 

யவ்விய மனத்தொடு மடைந்தஞ தியற்றத் 

திவ்விய முனிக்கரசு சிர்ையொடு செப்பும், 
கவ்வை--ஒலி) ௮ஞா-- துன்பம், 

நிந்தை யேமுத லான நிகழ்ர் டொச் 
சிந்தை யேமனக் கற்பனை செய்யுமே 

மைர்தை யேயு மனமடங் காவழி 

யைர்தை யேயும் புலனெங் சடங்குமே. 

மைச்து௬-மயச்சம், 

நல்லச சத்துவ ஞான முதலிய 

வொல்தஇு இன்ற வுபாயத் தொடுங்கினர் 

சொல்லு கின்ற மனத்தைத் துணிவொடும் 

வெல்லு கின்றது வேவெற்றி யாகுமே, 

வளகங்கொண் ஞானம் வழங்குர் தவமுநல் 

ஓுளங்கொ டான முதவரு ளரதியாங் 
களங்க மற்ற கருமஈல் வெண்மையாய் 

விளங்கு சத். துவத் இன்விளை 'யென்பதே, 
வழங்சல்-அுட்டெபண்னு சல். 
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உவந்து போக்மு ஞ்ற்றிய ஈல்லினை 

சிவந்த ரா௪த.த் இன்செய லென்பரா 
லவந்த ரும்வினை யாவுவ் கருமையாய் 

நிவந்த தாமதத் தின்னிகழ் கன்மே 

dats—ruiigs, + 

இன்ன ணங்குண் த் தின்வினை பாவையும் 

பன்னு ெற் மனது படைத்திடுஞ் 

சொன்ன வல்வினை சூழ்ர்தது போலல்லா 
அன்னு செற வுயிர்க்கவை யில்லை, 

எங்கு மோடி யிடருறு மாமனர் 

த்ங்கு ior G20 பூற்றெனச் சாற்றிடி ற் 

'சங்கை யாள்பெறுங் காவலன் முன்மன 

மங்கண் CMON AIL Lg Benet. 

பசைவர் மற்மிவர் பற்.றுடை wa fant 

மிசவ ருத்திர் வெய்யவா வேண்டிஞே 

சசல வற்புறு மன்புசெய் தாரெனப் 

புகல்வர் சற்றும் பொருந்தறி வினமையோர். 

உயிசெ னச்சில வுற்றிமி முண்மையு 

மயர்வொ ழித்தவொள் ராகுமெவ் வாக்கையும் 

வெயிற ழைச்,தநீ ரென்னவெம் பூசுத்தாய்ச் 
'செயிர்த ழைத்தலிற் செப்பின் ருருமே, 

... இயர்வு- தளர்வு; Ori mg pL, 

உண்மையான வுயிருக்-குவகைசெய் 

வண்மை யாந்.துஇ நிர்தளை மற்றிஓத் 

இண்மை யான அுடற்சன்வ சேரிது." 
மெண்மை யாவு மிய்ம்பிமொன் ரச்கயல், 
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எண்ணு நிர்தைசெய் லோரையென் செய்கு.துல் 
கண்ணிற் கைப்படிற் சைகயயென் செய்வதே 

தீண்ணு ௮ஞ்செழுர் தாஓுற் றெயிறுறின் 
பண்ண மைர்தவப் பூல்லையென் செய்வதே, 

இன்ன தன்மை யிசைத்தம் குளத்தொடும் 
பன்னு நிர்தை பலவும் பொறத்தவன் 

றன்னை யன்றிச் சகத்தொன் நிலையென 
வுன்னி யுண்மையி ஞென்றுபட் டான, 

என்று கண்ண னிசைத்தது முத்தவ 
ஜொன் நிர்னத யுவர்து' பொறுக்குவ 
னன்௮ ஈன்றினி யென்று நலர்திகழ் 

மன்றல் செய்த மலர்ப்பதம் போற்றினான். 

செம்மை ஈற்சதைத் தேற லருர்.இினர் 
தம்மை யன்றிச் சராசர மின்றெனா 
வெம்மை நிர்தை பொறுத்து விருப்புடன் 
மும்மை யற்.று முயங்குவர் முத் இயே, 

[குண் மோன்றோடோன்று கலத்தல்]. 

பவர்த ரும்முக் குணத்தின் பயளையோரர் 
தவந்தி ரும்மற் றவையென் றறிர்தலாற் 

வச்ச வல்வினை த் தோற்றம் வீடாதெனச் 
சிவர பூமகட் சேர்ந்தவன் செப்புமால், 

ஞான மேமுத லாகிய ஈல்விளை 
யான போதருஞ் சத்.துவ.மென்பரான் 
மான மார்தரு மாகசயின் வைகுவோ 
னீன மோங்கு மிராசத சொன்பவே, 
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துஞ்சல் வெஞ்சினஞ் சோம்பு கொலைமுதல் 
வஞ்ச வல்வினை வர்.துடன் வைகுழி 
யெஞ்செ லில்லை பெனச்சொற் றமகுண 
கெஞ்சி னின்று நிகழ்ர்தன வென்பவே. 

சத்து வத்தொடு சாற்.று மிராசத 

மொத்தி ரச் லுளத்தி லறம்பொருள் 

Ass vary Deus O sat dey 
முத்தி யென்ன மொழிர்தவை முன்ளுவார். 

தாம தத்தொடு ஈத்துவஞ் சார்ந்தவர் 

இமை செய்இிடுஞ் சேரலர்ச் செற்றிடின் 
பூம லர்த்திருப் புங்கவ னல்லற 

மேம மற்றிங் பேற்றுவ மென்பரால், 

ஓங் ராசத தாமதத் அற்றவர் 

இங்கு னாம்பொருள் சேர்ர்.து பலன்பெற 

வாங்கு டீர்த்திரை வையக மேலறம் 

நீங்க லாச நெடுவினை செய்வசே, 

இறக்குங் காலத் திராசத முற்றவர் 

பிறக்குங் சான்மலு டப்பிறப் பாகுவா 

ரற்த்தின் மேவருஞ் சத்.துவ ரானெ மேற் 

திறக்குர் தேவ செனத்திகழ் வார்களே. 

சாகும் காலைத் தமோகுணஞ் சார்ந்திடி ற் 

சேகு சேர்ஈர கத்இடைச் சேர்வான் 
மோக மூன்று குணமுமுன் னாரெனி 

லேக'மாகுவ சென்னொடும் வர்தரோ, 

கூறு மூன்று குணமுமொன் ரமூயெழின் 
மாறு செய்பவர் மாய்ர்து வளந்திக 

094 

086 

637 

638 

6:9
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மீ.றில் செல்வ மிசையி லெழிற்பொனால் 
வேறொர் கோயில் விளக்குவ மென்பரால், 

தாம மார்பாற் சத்துவ முற்றவர் 
காம மற்றுக் கரும மிபற்றுவார் 

ராம நல்வினை ஈற்பலன் முன்னியே 

சேம மாரு மிராசதர் செய்வே, 

வேய்ய தாமத மாங்குண மேகவினர் 

செய்யு ஈல்லறர் தீமையென் றோர்தருச் 

துய்ய சிந்தைய சன்றித் தகளற 

வைய மற்றிக கலு இன மாற்றுவார், 

பிணங்கி நின்றவிப் பெற்றிய முக்குண 
மிணங் நின்றென தேவ லியற்றுமான் 

மணங்ச டந்த மதுமலர்த் தாரினாப் 

குணங்க டர்தவ ரேமுத்தி கோர். 

[பூசை யுரைத்தல்.] 
புனித சாசயுள் என்பொடு பூசளைக் கேற்ற 

வினிய பல்பொரு ளியைர் தரண் டெட்டுப சாரச் 

தீனச பூசனை காமமற் முற்றுவ சாடல் 

123 

640 

641 

642 

643 

வினையி னொன்றிடார் விடவரச் களிக்குவன் விருப்பால், 

ஆசை யுற்றவர் பூசனை யாற்றினு மவர்தா 

கேச முற்றன வழங்குவ னிளைத்தன பொடத்தோர் 
பேசு முத்தியும் பெறுகுவர் பிறங்கெவை' யல்லாற் 

பாசி லைக்கொடு பழிச்சிலும் பலனனி யடைவார், 045 

[உத்தவருக்கு ஞான முபதேசித்தவரையனுப்பியத]. 

ஆக்கையும் புலனு மல்ல வசைவுறு மன னு மல்ல 

விக்குறும் வினைகள் சேரும் வெவ்வகங் காச மல்ல



124 ஸ்ரீமகா பாகவதத் திரட்ட, 

போக்குறும் புர்இ யல்ல பொருளென விவ்வா றெல்லா 
நீக்குமற் றதிவு தானே நித்தியப் பொருளென் பாசரால், 

இப்பியே வெள்ளி போல விலங்குமித் தன்மைச் 
தென்ன, வொப்பிலாப் பிரமர் தானே யுலகுபோற் ரோ 

ன்றிற் ஜென்.ற, செப்புமுள் ஞூணர்வி னாலே தேர்ந்து 
கொண் டி.ருப்போர் தம்மைத், தப்பிலா ஞான யோகத் 

தலைவரென் நியம்பு வாசே,. 647 

எற்கு மாய்கிறைர் திலங்பெ ஞானவா ருதியிற் 
பொங்கு தெண்டிரை நுரைவரும் புற்புசத மெனவே 
யங்தண் மாநில முதலிய வுலகக்ச ளளைசத்துர் 
தங்கி நின்றெழும் வே.றுவே றறிகிலர் சாற்ற 048 

மதிர்.து தோன்றிய தரைநுசை குமிழிமற் றளை 

த்துஞ், சிறந்து தோன்றுமன் னீரலாற் நெரிக்கன்வே 
றிஷைபோற், குறைந்து தோன்றிய வுலதற்க எனைத் 
தையும் குறிக்ெனிறைர்து தோன்றுநல் லறிவலா னி . 
ழ்த்தவொளன் நிலையால், ் 04 

ஆதியு ஈடுவு மற்ற வர்தமுர் தானென் ராயு 
மோதிய ஈடுவிற் பல்பூ னுருவொடு பெயர்வே றுற்றுச் 
இதற விளங்கும் பொன்போற் செகத்.துரு ஈ௫கிஓற்.௮ுப் 

பேதமி னடுவும் பின்னு முதஓுமப் பிரமம் வைகும், 

மனமெளலு மாச னாலே மருவுகற் பனைச ளாடுப் 
புனைவு௮ பெயரு லோசம் போருச்.துதல் குறித்த லாது 

நினைவறு பாமா நந்த நித்தியப் போருளுச் சாதி (ல், 
விளைஈடு வர்த மென்ன விளம்ப?லார் தன்மைச் தன்று 

. உன்ளில்யா ன்றி மற்றொன் நில்லையா ௮ரவோ 
யென்னத், தன்னிலை யதியு மாறு தாமலரக் கண்ணன் 
கூற, மன்லுமெய்ம் மபிர்சி ஜிர்ப்ப மாமலர்த் சண்ணீர்
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வார, வின்னதென் றிபம்ப லாசா வீன்பமாக் கடலு 

ளாழ்ர்தான், 652 

வழுத்தருர் தகைய வின்ப வாரியி னழுர்தி மூழ் 
கும், பழுத்தவன் புடையோன் மல்லற் பாற்கடற் சேர் 

ப்பன் கங்கை, சுழித்தலை பெறியும் பொற்றாட் (ணை 
மலர்க் கமலப் போதில், விழிப்புனல் பார்து பாய வீழ்ச் 

தன னிறைஞ்சி னானே. 653 

சேயதாட் டாமரை சென்னி சூடிய 

தூயனை யருர்தவர் சூழல் சேர்சென 

மாயவன் பணித்தனன் மறுக்க வல்லனோ 

போயின ஸிருகணீர் பொழியு மன்பினான். 654 

நீக்கரு மன்பின னேமி யானைப்பின் 
னோக்னெ ஜோேக்ளெ னா? சோன்மையா 
னாக்கேன் சிர்தையு ளமர வையளை 

வாக்னிற் ௮ுதித்தனன் மறு Cu@enar. 659 

அணிதிகழ் நைமிசா ரணியத் தன்பினிற் 

றணிகிலவ வுத்தவன் சார்ர்ச தன்மைசெம் 
மணிபுனை மன்னமுன் வழக னேனெனத் 
அணிவுறுஞ் சுகமுனி சொல்லி ௭னரோ. 656 

(சுவாமி வைகுந்த மடைதல்), 

துன் நிருங் சொயினஞ் சுழன்ற காற்.றுற 

வொன்றொடொன் அரிஞ்சியாக் sass Sear 
நின்றவவ் வனத் இனீ ௫௦ ரீம்சல்போற் 
பொன்றின ரியாசவர் புனிதன் மாயையால், 657
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போன்னாடை யுற்ற குறங்கொன்றினிற் பொற்பு 
வாய்ந்த, மின்னு ரணிசே சொருதாண்மலர் மேவ 

வைத்தால், கன்னான் மலர்த்தா எமரேச ரடைந்து 

வாழ்தீதத், தன்னா ரறிவைக் தனிநோக்கித் தயங்கி 
னானே, 658 

தேனொன்று தண்ணர் துளவோன்றவர் செப்பு 
சாபர், தானொன்றி நிற்கத் தகைசெய்து மயக்க லாலே, 

கானொன்று வேடன் சானென்பவன் காட்டின் மேய, 

மானென்று தாளி னொருவாளி வழங்னானே, 659 

கண்ணா கருணைக் Cvs ஜோங்கு மல 
வண்ணா வனச௪ மலர்மாதுறை மார்பி ௭ன 

விண்ணோ ரறியா நினையெங்கனம் வேட னாக 

பெண்ணா இயற்றும் பழியேன்றெளிர் தேத்தும்வாறே, 

என்னுஞ் சானை யெதிர்நோக்கி யிரங்க ஷென்னின் 

மன்னு மூல) லுயிரெல்கும் வ.இர்்.து ளேன்மற் 

௮ன்னி னுறைர்து வினைசெய்ப வுஞற்றி னேனியான் 
பொன்னின் விளங்கு முலகசெய்துதி போத யென்றான், 

மனமகழ்ர் தருள்பெற வணங்கி வான்மிசைப் 
புனைமுடி, விண்ணவர் புதிய தேறல்பாய் 
பனிமலர் சொரிர்துபல் லியர்து வைப்புறத் 
தீனிமுத இயர்பரர் காம Outi Reps. 662 

காலமும் பிறிவொடு சுலப்பு மற்றுயா 

சீலமு மானவன் செய்கை யிர் இர ச 
சாலமு மவைச்சளஞ் சார்ர்த கூத்தினர் 

சோலமு மல்லதென் கூற வேண்டுமால், 6638 

வட]



ஷி 
[பரிட்சித்துக்குச் சுகர் கலிதன்மம் உரைத்தல், | 

கடக்கரும் வலிசேர் ன்ற கலியெலுங் சாலத் தாசை 
யடக்கரி தாகி யுண்மை யருள்பொறை புனித மாயு 
ளுடற்குறுர் திண்மை புந்தி யுற்றிடு நினைவு பார்மே 
னடக்குறுர் தரும மெல்லா நாட்குராட் குறையு மம்மா, 

லிரியு நான் முறைதரும் வீரத மாற்றிடா 

ரரியதார் குருகுல வாச முற்றொரு 
புரையிலா நியமத்தாற் புகன்றி டார்மமை 
பிரமசா ரியரறம் பிழைத்,து வாழ்வே, 005 

உள்ளுவர் இல்லற முற்று ளோர்மக 
மெள்ளலி லன்பொடு மியற்றி டாசவை 

வள்ளிதழ் மலர்த்தொடை மன்ன வாற்றிலும் 
கள்ளொழுச் காய்நிதி ௧௬இச் செப்வரால், 666 

வர்தவெங் சலியினின் மறைவல் லோரமறை 
திர்தைசெய் யார்தம செயலுஞ் செய்கலார் 
சுந்தர முப்புரி துலங்கு நாலினா 

லரதண ரிவரென வறிய வாழ்வசே, 661 

சோல்லிய சலியெலுச் காலர் தோற்றிலிக் 
இல்லறர் இறந்தன சேய்ர்த காட்டிலுட் 
செல்லினு மவர்வனஞ் சேர்ர்த வூணலா 
னல்லன ராட்டணெ வென யப்ப?ே, 668 

துறந்தவர் துறவறர் துணிர்இி யற்றிடார் 

நிறர்தசெர் தலிலுஞ் சேர்ந்த தண்டிலு '
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நிறங்ளெர் கன்னலி னாலு த். இவ 

ணுறைர்தவ ரிவரென வுலவு வாரரோ, 

இன்னிலச் அயர்குல மியைர்து ளோர்களூ 

மன்லுபின் னவரற மருவி வைகுவார் 

பின்னவர் தமதறம் பிழைத்து நான்மறை 

பன்லுஈல் விறைவனைப் பழிச்சி வாழ்வால், 

ஒழிலறும் புகமுடை ுயர்கு லத்தரு 
மிழிகுலச் தவருழை யேவல் செய்குவார் 

பழியுறு தொழில்பரிர் திழைத்தும் பாருளோ 

ரழிபொரு ளஎடைவதற் காசை கூருவார், 

நேறியுடை யறிவில ரெனிலு 8ணிதிச் 

செறிவுடை யாசெனி vaste Cerin gad 

லறிவுடை யாரென வறைவ ரன்னவர் 

குறியறு சொல்லையுங் குணமிக் கென்பரால், 

நிறைபொரு ளூடையவர் நிர்தை சொல்லினு 

முறையுறு வழச்சென மொழிர்து போற்றுவார் 
வறுமைமிக் குடையவர் வழங்கும் வாய்மொழி 

யறமொழி யாயினு மதனை யெள்ளுவார், 

உயாபய னாவதஇிக் குதரச் தூண்டுபறன் 

மயிர்சனி வளாப்பதே வனப்பென் அுன்னுவார் 

புயல்வளங் கர.த்தலிற் பொருர்து இன்றதம் 

பயிர்வளக் கரிர்இடப் பசிபிற் சோர்லரே, 

வெம்கலி முதிர்வுறில் வீஎம்பு மார்தாச 

ளிங்யெ லாண்டிரு பத்தின் மேலிரார் 
மங்கைய ரேழெும் வயது வர்.துதித் 
பொக்கெழிற்.புதல்வசைப் புலியி சல்குவார், 

669 

670 

011 

672 

673 

014 

ந15,



காச்சளும் கு.றுகுகற் gens ora Sa 

சாக்குறுஞ் சுவைப்பொரு ணலலுங் குன்றுமால் 

மாக்களுங் குறுகுவர் வயங்கு தம்முருக் 

கோக்களு மாடெனக் குறுகு மென்பவே, 

் [கற்கி யவதாரம்.] 
பன்னு மன்னர் பலர்ஈமன் கூறதா 

யென்ன தென்னதென் றென்னிடச் தாசையாம் 
௮ன்னு வெஞ்சம ரிற்றொலை வாரென 

seh லப்பெண் ணகைத்துளை யாடுமே, 

வாச மாப்சமன் வாழ்வதட் பார்த்திடா 
சோசை நீர்ச்சட ஓற்றமி மொக்குள்போற் 
பேச மாயுடற் பிண்டமெய் யாமென 

வாசை மாக்கடன் மூழ்? யழுங்குவார், 

அழுங்கல் --௮ருந்தல், 

எண்ணி லாவயி ராச்யெ மெய்துமென் 

ற்ண்ணல் வாட்சை யரசரை யோதினன் 

விண்ணி ஜேோரும் விரும்பு மமுதமாங் 
கண்ணண் மாக்கதை யேகளி செப்யுமால், 

தானச் தா.லுர் தவங்களி னாலுகன் 
மோனத் தாலு முனமச லாப்பழி 
ஞானத் தார்தெரழு தேத்.தும் ஈலையிலா 

வானத் தான்பெயர் வாழ்த்திடத் திருமே, 

[பிரளய முரைத்தல்,] 

129 

676 

617 

678 

679 

686 

முடிபுனை யசச மிரளய: முரைக்ன் மொழிதரு 
நித்தய மெனவு, ரெடுகில் முதல மூவுல றெப்ப நிலவு
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நை மித்திச மெனவும், படிமுத ஓலகம் படைத்தவ 
ஜனெழியப் பகர்பிரா ௫ருதமென் பனவு, மடலுறு 
மாத்தி யந்த மெனவு மறைதரு நால்வகைத் தாமே, 

கோலார் பரவு நெடுமுடி. யாச நித்தியப் பிரளய 

மென்றல், பாருறை மார்தர் முதற்சரா சரங்கள் பார்த் 

தறி யாவகைப் பெருக்கா, நீிருறு ஈஇயிற் கணங்கணங் 
கழியு கேரிறர் இறந்துவே முதல், சருறு மயன்மற் 

ல௮றங்குழி முதலாச் சேர்பிர எயங்களைத் தெரிப்பாம், 

ஆயிர முறைரான் கூழிவர் தடையி லருமறை 
யர்தணன் றனக்கு,மேயவோர் பகலப் பகலுளே ழிரண் 

டாய் விளம்புறு மலுக்களும் கழிவா, சேயவப் பகலி 

னீற்றினி லாச விப்புலி முதலமூன் noes, grudr 

பெருக்குற் நிறந்திடு மர்சாட் சொன்மக லோகசமுற் 
௮ுறைவார், 683 

௮வ்வுல சகன்று புகழ்சன Cores தடைகுவர் 
பிரளய மப்பேர், வெவ்விய நைமித் இகமென விஇப்பார் 
விளம்புமப் பசலள விரவாயச், திவ்விய தனத்சா லாண் 

டு. நா நிறக்ிற் நிகழயன் போம்பிர எயப்பேர், பவ்வ 
வெண் டிரைப்பார் பரித்தவே லர௪ பகர்பிரா ரத 

Que gow. 684 

கார்மழை பருவ நூறு சார்திடக் கதிர்வெய் யோ 
ஞற், பார்புனல் சிறிது மின்றிப் பசையறப் பிளக்குஞ் 

சேடன், சீர்தரு முகத்தின் நீயாற் சேர்பொரு ஜியா 

ays Bu, வோர்தரு மண்டர் தானு முலாந்துநீ முகு 
மன்றே, 085 

விடர் இகழ் தியி னண்டம் வெர் சமை கிளம்பில் 

வெய்ய, கொடுச்தழற் பட்டுரீரூங் கோமய பிண்டம்
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போலா, மடைர்தடும் பருவ நூரறுங் கதிர்நெட் காற்றக் 
காற்று, ஓடைர் துமுன் வெர்ச வண்ட முற்றிடு மனுக் 

கீ ளாயே, 686 

மன்னுமக் காற்றி ன்னா வண்ணமா மேச மீண் 
os, துன்னுதே ரச்சிற் ருரை சொரிதா வெங்கு 

நீராய், முன்னுறு மணமுன் போக முதநிலம் Yon guar 

மாயு, மன்னநீர்ச் சுனவமுன் போக வழல்புகுர் தடங் 
கு மன்றே, 087 

ஆரழ ௮ருமுன் போக வநிலனி லடங்கு மக்கால் 
சேருறு மூறு போசச் சேனுறுஞ் சிறந்த சேனும் 

பேருலு மொலிமுன் போகப் பிறங்ககங் காசத்தொன்று 

மேருறு குணங்கண் மூன்றுற் றியையசங்காச மூன்றும், 

மருவுறு மகானி ஜனொன்றும் வழங்கெ மகாலும் 

வந்தாங், குசைதரு மாயை புள்புக் கொளித்இிடு மாயை 
தானும், புரையறும் புருட னோடும் போதமா யநாதி 

யாப், பெருகொளி யாக வைகும் பிரமத்தி னடங்கு 
மன்றே, 680 

இன்னணர் தோற்று மாறே யியைர்தன வியாவும் 

போகத், துன்னிய பிரள யப்பேர் சொல்பிரா ஈத 

மாகு, மன்னவப் பிரம மொன்றே வயங்குடிச் தியமாங் 

காண்டற், பின்னமி லாத ஞானப் பிரளயங் கூறு 
வா, 090 

சேலமாய்ச் சேலத் துற்ற த் இரம் பலவா நூல் 

போல், ஞாலமே முதல வாச ஈவையறு முயிர்க ளா௫க், 

காலமாய்க் கருவி யாகிக்காரண மாக யொன்ருய்,மூலமா 
யழிவொன் நின்றி முதன்மையாம் பிரமம் வைகும்,
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[கூறிவந்தமுதன்மையாய்ச் சுதசித்தமான தீன்சோருபம் 

தோன்றாது மறைப்பது இஃதேனத் 

திருட்டாந்தத்தாற்கூறல் 
லிண்ணெழும் பருதி தன்னால் விளார்தன் மழை 

வெய் யோனை, மண்ணிடை. நின்று யார்க்கும் வயங்கு 

வெஞ் சுடர்க்கூ. ரூன, கண் ணுறன் மறைத்தல் போலக் 

கருதரும் பொருளி னாலே, ஈண்ணகள் சாரர் தேரு நற் 
பொருண் மறைக்கு மாதோ, 692 

[அம்மறைப்புநீங்கி வெளியாவதையுந் திருஷ்டாந்த 
முகமாய்க் கூறல்]. 

கரும்புயல் நீக்கி வெய்யோன் கண்ணிடைச் 
தனது கூறா, யரும்பொளி பொருந்த வொள்றா யகிரு 

மவ் வாறு போலப், பெரும்பொரு எகந்தை நீங்கற் 

பேசுதன் கூறாய்த் தன்பாற், நிரும்புயிர் கலந்தொன் 
mes தஇிகழ்ச் இடுச் தேரின் மாதோ, 693 

[இவ்விதந் தேகதாரிகளால் சாதிக்கப் படாதேனின், 
அதற்கு விடைகூறல்], 

அறிந்திரு ஞான வாளா லகர்தையாம் வனத்தை 

நீக்கி நிறைர் இடும் பிரம மாசி நித்திய மாவர் வேருப்ப், 
பிறர் இடு முயிருங் காணார் பின்னமாய்ப் பிரிர்து 8௧9), 

யிழர்திடும் பொருளும் காணா ரேகமா யிருப்ப் ரன்றே, 

[திருஷ்டாந்தத்தோ6 முற்கூறியதை நிலைரிறத்திச் சங்க 

தியை முடித்தல்.] 
நடையறுர் தொடைய லொன்றே நாகமாய் விளை 

நச வாபோல், தடையு௮ மாயை நீக்கித் தழ்பா மாவ



(2 - வது ஸ்கந்தம், 133 

ராயர் ேதோர், விடலரு ஞான3யாக வித்தக வி2வகத் 

இவ்வா, றடைதரும் பிரளயப்?ப சாத்தியர் இகமென் 

ரமே. 699 

இன்னதொன் ஜூலை மாய ஸிலங்கவ தா.ரமாக, 
மன்னுசா ராய ணப்பேர் மருவிப முனிவன் கூற, ஈன் 

னரம் புளர்க்து பாடும் சாரத முனிவன் நேர்ந்து, முன் 

னமென் மருதை கேட்க முழுவதுர் தெரித்திட்டானே, 

தாதையென் அுரைக்கும் வேதத் தலைவலுள் 

ளுவப்ப மேகி, யோதின னெனக்கவ் வண்ண முசைத் 
தீன னினக்கிவ் லாதிக், சாதையைச சவுன காதி சருதி 

௬5 தவத்தோர் கேட்பச், சூதனு ரைமி சப்பே் 
சொல்வனத் திருந்து கூறும், 697 

பரிச்சித்து மூத்தி பேற்றது. 

பிறத்தலு மிறத்தலும் பேசி லாக்கைக 
ளுறத்தகு முண்மைபா வுற்ற ஈல்ஓயிர்க் 

கறத்துறை யரசவக் குணங்க ளின்மையா 

லிறத்தன்மற் றுனக்கில் பென்றும வை குவாய், -698 

உநங்குழிக் கனகிடை யோருவன் றன்றலை 

சறங்கெனச் சழல்பவர் சையிற் கொய்தெழ 

மறம்ெர் வேலவ மாணகங் காண்கையா 

லிறர்திரி மாக்கை$ யென்று மல்லையே, 699 

கடத்துறை வாலுமச் சகடமு டைக்கில்வா 

னிடத்தொடு மொன்றுபட் டி.ருக்கு மாறுபோற் 

சடத் துறை யுணர்வுமச் சடர்த ணக்கனீம் 
சடக்கரும் us SBC gar ருிவை குமே, 100 

12
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[கர்மபந்த முண்டாகும் ஏதுவைக் கூறல்]. 

மாயையான் மனமெழு மனத்தி னஓுட 

னேய?மா டடைதரு நிகழ்ந்த வாக்கையான் 

மேய? வனுக்குமோர் வினைக்கட் ரண்டெனத் 

தூயநா ஓணர்பவா சொல்லு வாரமோ, 101 

[அப் பந்ததேக நீடித்ததோ வேனின், திருஷ்டாந்தத்தை 

முன்னிட்டு ஆக்கையேன்னும் வியவகாரம் 

இம்மட்டே யேனல்]. 

சோற்றருர் தயில நூல் தொலைய மட்டுமே 

வி.ழ்றரு தீபமென் பெயர்வி எங்குமாற் 

பெற்றிடு முக்குணம் பிறககு மவவள 

வுற்றிடு மாக்கையென் றுரைவ ழக்கமே, 102 

வில் ஒளி, 

[கூறிவந்த வகையை வற்புறுத்தி 4-சேய்யுளால் 

தேளிலித்தல்]. 

வினைத்திறம் பொருந்திய மெய்யை மெய்பென 

நினைத்திட லன் றிரீ நீங்க லாதிவ 

ணுனித்துண ரறிவிடை நுவலு மொன்றென 

மனத்தைவைச் துறைகுதி மன்னர் மன்னனே, 109 

யாவரு மிறக்லெ ரெடுத்த வாக்கையே 

சாவது நினையு் தண்ணர் தாமரைப் 
பூவிரி கருமுசல் போலு மாயவன் 

சேவடி படர்தியாற் நெளிர்த கேள்வியோய், 104 

தீக்கனல் கட்செகி திருகுஞ் சீற்றமோ 

டாக்கையிற் கதுவுமற் றதுகி ளைத்திடேல்
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போக்கறு பொலச் அற் பூவை வண்ணனை 

நீக்கமொன் நின்றிநீ நினைத்தல் செய்தியால், 105 

பொலம் பொன. 

அரவுவாய் பொழிர்காஞ் சாக்சை சேரினென் 

Om Asaf முதல்வனை புளத்தி னுள்ளுணர்ச் 

திருவிசும் 2பக்கறு மீறி லின்பமாம் 

பெரியதோ ரின்பரீ பெறுதி யென்றனன். 703 

மண்ணிய மணியிற் றோன்று மாயவன் றன்மை 
பெல்லாம், புண்ணியம் போலத் தோன்றும் புங்கவ 

னுரைப்பக் சேட்டுக், கண்ணுறும் பிறவி வேலை கடந் 

தன ுய்யப் பெற்ற, வண்ணல்பே ரின்ப வேலை யலை 

யிடைக் குளித்திட் டானே. 107 

விழிபொறி கருணை தன்னால் வெவ்விய பிறவி 

மாசு, கழுவினை நின்னை யிங்குக் காட்டிய தவமற் றென் 

(னோ), மூழு தூணர் முனிவ வென்னா முருகவிழ் கமலப் 

பொற்று, டொழுதனன் சென்னி சூடச் சுகனசன் 

2றக னான. 708 

TH MIN லுணர்வு வாய்ந்த விருந்தவ மனிவர்க் 

கெல்லா, மன்றலர் துளவு சூடு மரகதக் குன்.று போலு, 

நின்றவன் கமலப் பாச நினைததுளங் குஸிர்ர்த சூத, 

னன்றெடுத் துரைத்து மீட்டு ஈடர்தன சவிற்றி 

னான. 109 

துறந்தசன் முனிவர் சூழச் சுகமுனி போய 

பின்னர்ச், இறந்ததன் மனத்தை யொள்றாய்த் Hap 

வான் மாவிற் சேர்த்தி, யறர்தரு வேந்தர் வேர்ச னாய
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தோர் காட்ட மே?பால், நிறைந்தலை பயெரிநீர்க் கங்சை 
நீள்கரையிருர்திட் டானே, 110 

நஞ்சினை மீட்ப வந்த சான்மறை யோனை மீட்டு, 
வெஞ்செச் சடைந்த நாகம் வெவ்வரா வுயர்த்தோ 

னஞ்சச், செஞ்சிலை முழைத்த காளைத் திருமகன் 

தன்னை ஞால, பஞ்சிமற் ரவா வென்றாங் க இர்ந்திடக் 

கதுவிற் ன்ற, 711 

தீத்தவ ழுயிர்ப்பு நாகஞ் சற்நமோ டடைந்த 

வாறு, நா.த்தலை புரட்டி வெய்ய நஞ்சுகக்கடி த்தவாறும், 

பார்த்திலன் சுடிகை நெற்றிப் பஃறலை யாவி னாடும், 

கூத்தனை ரினைந்து நெஞ்சம் குழைக்இிழைர் திருக்கின் 
ரூனே, 112 

குழைர் திழைச்து--நெடுழ்ச் சொன்று கலந்து, 

விரிதலை யாவு கான்ற வெவ்விட வழலி னாக்கை 
யெரிதர முழுநாற் கேள்வி யின்னமு தெப்தி நின்றோ 

மருவிரி தருவி னீழல் வாழ்பவர் வியந்து போற்ற [ன் 

வரவணைத் துயில மாய னடிநிழ லெய்தி னானே, 118 

[ஜனமேஜயனுக்கு வியாழபகவான் உரைத்தல். ] 

முன்னமு துண்ட கால மொழிதரு பகுவாய் நாக 

மன்னது தன்னை யெங்க ஞாழல் விழ்த்தி பாய்த்தார் 

மன்னவர் மன்ன முன்செய் வல்வினை வந்து ஈல்கு 

மின்ன மூப்பு கோயு மிறப்பதழ் கேது வாமே. 114 

அவரவர் வினைக ளேமற் றவரவர்ச் கழிவுரெய்யுங் 
சுவர்படு நாவினாகக் கணங்களைக் கனலின் மாய்த்த 

௮ வர்படு வேலை ஞாலத் துற்றதோ ரறக்கொ லம்ம 
வெவரிவை ுணிர்து செய்வா ரிறைவவென் Bud 

[@Ger, 715
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[குதர்சோல்லி முடித்தல்.] 
ஆழியா னன்பர் நாளு மிபாமெம தென்று பாரா, 

பேழொடே முலக மாதி யெலைகளு மொன்றாய் 

சோக்கி, வாழிமால் பாதஞ் சேவ ரென்று மகழ்ச்சி 

கூர்ந்து, சூழூமா தவெல் லோருஜ் சூசனைப் புசழ்ந்து 

சொல்வார். 116 

[மார்க்கண்டேயருக்குப் பகவான் தரிசனம்.] 

மல்லலர் துழாயவன் வபிற்றி லோர்புடைப் 

பல்லுபி/ப் பகுதியும் பாவை ஞாலமுஞ் 

செல்லொடு மதிதவழ் செம்பொற் குன்றமுங் 
கஉலென வதிர்கரு&் கடலும் காணுமால், 111 

[புராண வளவை,] 

களைத்துளண் டிமிர்துழாய் கண்ணன் மாச்சகதை 

மனத்துற வழங் தர் மகழ்ர்.து கேட்குகர் 

வினைக திரு கற்று,று மெப்ம்மை யாதியாம் 

கினைத்தன பெற்றிவ ணீரி வாழி3ய, 118 

ஸ்ரீமத் ப/கவதத் திரட்டு 

முற்றுப்பேற்றது, 

தமழ்





௦ 6 9 புஸ்தக விளம்பாம்; 
00 Ow 

சிவப்பிரகாசப் பெருந்திரட்டூ. 
(குறுந்திரட்டடன்), 

இது சோரபாநந்தரால் திரட்டப்பட்டது; 
இதுகாறும் வெளிவசாத.த; 

சாஸ்திரநபமாயுள்ளது. 

இதில் 284 அதிசாரங்க எிருச்சின்றன. முமுட்சச்சளு 
-சயன்றி, மதங்களின் சொருபங்களையும் அவற்றின் பேதம் 

களையும் ௮றிய விருப்ப முடையாருக்கும், உபர்நியாசர்சட்கு 

மிர்நூல் பெருங் கருவியா யுள்ளது. இதில் 2681 செய்யுட்ச 

ஆரிருக்ன் றன) பெருந்திரட்டிலீல்லாசகுலுஈ்திரட்டின் *24செய் 

பூட்களு மிருச்சனெறன. இது டிம்மி 8 - பச்சங்கொண்ட 80 - 
பாரவளவுள்ள புத்தகம், விலை ரூபாய் மூன்று, 

  

ர்புகதைத்தீரட்டூ (குறிப்புரையுடன்,) 
மகா இதிசாசங்களு ளொன்றாதிய சிவரசரியத்தின் ஆர? 

வது அம்சத்திலுள்ள ரிபுதை வடமொழிப் பயிற்ரியுடையார்ச் 

தன்றித் தமிழருக் குபயோக மாசாதிருத்தலை நோக்கித் திரு 

விடை மருதூர்ப் பிட்சு சாஸ்திரீகளென்று வழங்கும் உலக 

த சுவாமீச எவர்சளால் 1924 பாடலாகத் தமிழில் மொழி 
பர்த் தருஎப்பட்டது. ௮,து தமிழ்மக்ச ளியாவருக்கும் பெரி 

ம் உபயோசமாகும்படி. விஷயப் பொருத்தம் விடாது 87%- 
_லாசத் திரட்டப் பட்டு அவரியமான விடங்களிற் குறிப் 

ர எழுதப்பட்டு உயர்ந்த ளேஸ் சடி தத்தில் சுத்தப்பிரதியாச: 
சடப்பட் டிருக்சன்றது, இது முமுட்சுக்ச ளசொவ்வொருவ 

பம் ௮த்தியாவூயசமாய் விரும்பத்தச்ச தென்பது மிகு பிரச 

ம், காலிச்சோ பைண்ட் - விலை ரூபாய் 1 - 0-0. 

லைகா
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விவேக சூடாமணி. 
சுத்தபாடம- பாக்கேட்சைஸ் - விலை அண 4, 
இது ஸ்ரீசங்கர பூஜ்ப பகவத்பாதாசாரிய சுவாமீ 

ளவர்களால் திருவாய்மலர்ஈ் த நளப்பட்டது இர்நால் சமிழ்மச் 

கட்குப் பெரிதும் பபன்பரிமாறு திருவிடை மருதூர்ப் பிட்சு 

சாஈ இிரிக சென்னும் உலசசாச சுவாயிகளவர்களால் 011 டாட 

லாக பொழி பெயர்த்தருளம் பட்டது இதில் 104 அரியபெரிய 

வீ ஷயங்க எட்டி யிருக்கின்றன இது முமுட்சுக்களொவ் 

கொருவராலும் பொன்னே போல் போற்றப் பவது; ஆத்மா 

நாத்ம விவேசமடைதற்குப் பர ௦ சாதனமாபுள்ள த. 
7” 
  

MIMO USS SLL 
(தறிப்புரையுடன்). திநந்தமான இரண்டாவது பதிப்பு. 

ஆரம்பத்சில் வேதாந்தம் படிப்பவர்களுக்கு இப்புஸ்சகம் 

பெரிதும் உபயோகமா யுள்ளது, உபாத்தியாயர் சசாய மில்லா 

மலே டுசலவை வேதாந்தத்தின் பிரக்சிரியை5 ளெலாம் நன் 

றாய்த் தெரிது கொள்ளலாம். இப்புத்தகம் டடிப்பவர்கள் வேறு 

எந்த வேதாந்த புத்தகங்கபோயும் படிப்பதற்கு அஇகொரிகளாவர் ) 

இது வீரிவாக எழுதப்பட்ட குறிப்புரையுடன் க.டிய இ1ண்டா 

a SI பதிப்பு இதச்கு ஸ்ரீ ராமச்ரு ௭ பரமஹம்சரின் Fae 

யர் சுவாமீ ராமசிரஷ்ணுனந்த ரவர்களும், கோவிலுர் போ 

ன்னம்பல சுவாமிகளவர்களும், தத்சை--தப்புசாமீ ராஜு 

அவர்களும் ஈல்லபிப்பிராயம் கொடுத்திருக்கின்றனர். அணா 4. 

மெய்ஞ்ஞான போகம், 
இது 1911 - வது வநஷ்த்து வோகோபகாரியின் 

ழதற் பக்கத்தில் வேளியாய வேதாந்த 
விஷயங்களின் திரட்ட, அணா [8. 

இதில் 52 வேதாந்த விஷயச்ச ளிருக்கன்றன.இத டிம்மி 

£8 - பச்சகங் கொண்ட 26 பாரத்தில் முடிவு பெற்றிருக்கின்றது. 

(வேசார்த விசாரஞ் செய்பவர்க்கு மிகவும் பயன் தருவதாம், -
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Cougs நீத சாஸ்திர ரத்நாவலி. 
தில் காகஜீமவாசக் கட்டளை, தோசாரத் தாலாட்டு, ௪8 

போதம், மஹாராஜா துறவு, வைராக்கிய சதகம், வைரா 

“பம், இலக்ஷணாவிர்த்தி, வேசார்ச சூடாமணி, கைவல்ய 

ம் ஆக ஒன்பது புத்தசங்க எடங்கி யிருக்கின்றன. இது 

ஜி பாகசட்சைவில் 50) பவுண்டு 2௪ஸ் சடிதத்தில் ௮௪ 

ட்டு இரண்மெகான்களினத படத்துடன் கூடி யிருச் 

தூ இதன் விலைரூபாய் 1-0-, 

  

ஆதநத ராமாயணம், 
)துகாறும் தமிழில் வாராதது. இது வால்.ரீகி மகரிஷ் 

படமொழியி லி.பத்றப்பட்டது இதில் வால்மீகி ராமாய 

லில்லாச ௮சேச விஷயங்களிருஇன்றன. ரூபா.ப் 6. 
eee வழியக் கஜ. 

கநாசரித் சாகரம். 
ுசன் டிம்மி 8 பச்ச அளவில் 210 பச்சங்கொண்ட முதல் 

வெளியாய விட்டத விலைரூபாய். 1-4 0, 

த சம்ஸ்கிருதத்? லிருந்து தமிழில் மொழி பெயர்ச்சப் 

௪, இதுகாறு உ தமிழில் வராசது. பக்கப் கடிக்சப் பர 

மாயிருக்கும் இதி லிருககும் கதைகளின் போக்த இது 

கேட்டிராத ஈவகவமான யுக்கிகளுடன் கூடியசா Was 

ரரீசுச்சசைகளும், அசாபிக்சதைசளாம், ரெம்கால்ட்ஸ்காவ 

ம் இதற்தணையாகா வென்று கூறலாம்; இநனைப் படிக்க 

1த்தால் முற்றிலும் படிக்கும்படி செய்யும்; இசன் பெய 

தற்பக் கதைகள் சாகரம் போலவே யிருக்கும், கதாசரித் 

சைப் போன்ற ஈநை வேறொன் றுமில்லயென்று பண் 

டச சாள இரிகள் சாமி.பற்றியுள்ள தினசயாளுமுதலிய 

ரின் முகவுரையில் கூறியிருப்பது பிரசிதமாம், இதன் 

டாம் பாகம் (82 பக்கமுள்ள) & பாரசஞ கையாக வெளி 

ன்றது, FAT HSU Sr he சந்தா நபாய் 1-8-0,



ஸ்ரீமத - பாசவதம - தசமஸ்கந்தம், கிருஷ்ண லீ& 

மிரு இயம் காட்டுவது; படங்களீடன் கூடியது, ரூ. | 

ஸ்ரீமதபாசவதம, 1-2-8- 4, ஸ்கநதஙகள் ரூ. 

  

வேதா ந்த டி ண்டிமம். 

(வேதாந்தப் டேரிகை ) 
இது சம்ஸூருததி லிருஈது கோவியார் ஸ்ரீ சப்பய்.ப 

BEATA WED உணருமாறு ரலஞ் செய்யுள் வடில 

அநை விளக்கத் தெளிவான ஈரையு மியற்றப்பட் டிரு 

றது, இது போன்ற வேசார்ச நாற்கள் சமிழில் மிகச் , 

வே. ஆகலின் இது வேதாந்த அப்பியாசிகள் ஒவவொருவ 

தும் அவசிய மிருக வேண்டும், அண நான்த 

வியாஸ் தாத்பர்ய நிர்ணயம்; 
(இற காறும் தமிழில்வராதது ) 

சம்ஸ்கிருதத்தில் அப்யண்ண இகநிதரென்னும் டெ 
வித்துவாலை வசவடிவமாக இயற்றப்பட்ிள்ளது . 
wan பரிச்சேதகில் சகல வாடிகளையும் பக்ஷ்பாத ம 
ang பிரரிவாடு மத்திய த பூவகம் கணித்து வியா௦ 
வானது சாச்பர்யம் ௮அசவைதமே என ஸதாபிககப்பட் டி. 
ன்றது, இரண்டாம் பரிச் சேசத்தில் பிர மப் பராப்தி 
த,சரூப சகுணப் பிரம் மச்சானேயே ஆகும் என மரறை 
க்காக கண்டிசது ஈன்கு ஸ்த பிக்கப்பட் டிருகனெ.று 
சம்ஸ்கிரு த முணாநஈதாச்சன்றி மற்றை யாருக்குப் ப.பன் 

மை கருதி கோவிலா ஸ்ரீகாசிகாநர்த சுவாமிகளால் ௪ 
௨௪௩ வடிவமாஃ மொழி பெயர்க்கப்பட டி. பக்கின்றது, 

இது போன்ற சாஸ் இரம் இதுகாறும் ௪ biped ve | 
பதம ஒருதலையே - ஆகலின், வேதாகஇிக ளெல்2லாரு ம 
மசஸ்சரைக் கணடிசழற்கு இப்புத்தகம் மரந்துங் கைவி 
வைத்தற குரியதாகும் இதனை வாசிபபோககு இதன் 
ரதி தன்மை வெளிப்படும். அணு எட்டு, 

  

  

84” லோ கோபகாரி இபீஸ், 
ச் 

rr ங் 

4 கோமளேசுவரன் பேட்டை, சென்? 

மகாமகோபாத்மாய, டாகடர் 

உ... வே, சாமிநாதையர் நூல் நி. 
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