


a a 

hye     

  

   TE een ர் i's Ss 
      

   ig ts சிப கரடு 
கரடு வட uh ee 

ரவி, 

  

   

  

ப பகை ரவ Hiv. 1 

பய் ம ய் 

i 1 

  

   

  

  

இரண்டாம் பதி     

      

டத 
of so om ரி a of sf 

ty Lf Fibs dh ர i ர \ h ப Ml ait Dt ay யி ர் ர பப்ப (ச b a 

fy ர ட் ம் ப , க ர 

: ain! ரழி AAO E hk em Be all 
டட ் 

   

      xy     

     
    

      

  

      

    

   

  

     

    
   

    

    
         

ட ள் hike a 3 திரகா ok 

i போப ர்க a oN 

id a 

1 மிழ் சேசாபிமானிகள் பவசின்வேண்டுதோம் Gerke பந்த 
: ef 
் DY DOLL BAY AMINE GOT As 

7 வினாவ 2 BO Baste மொழி! (ப்ப நகுளியத, 

தைலவ அவ்பக்களிவடிதமள். 

துரை புதுமண்டபம் | 

i. bi. BR, ot our 4, 

ம். மு, இருஷ்ணப்பிள்ளை அவர்களால் 
| சென்னே 

a Rass bea es அச்சக்கூடத்திற் 

   

  

   
    

   

  

ப.இிப்பிச்சப்பட்ட து, | 

"இதன் வீலை] 1916, [கபா டக 

அதரம் ஜோ right. oe 
எல வனவள வவ 

பண்கள்      
        

   

“ ர 

டாம் ye 
PN as, ‘wl  



| [பபப
 தை 

aR .V, SWAMINATHA {VER LIBRARY, 
RAS-41 ஸூ MAD 

1401 40 பன்தனை. 

Ip bajo, 
சசககக கஷவக்வககள் வடக கரைய வ னையை மக 

  

1. ஸ்ரீ வாணி மணாளரது பிரேரனையரல் இவாபர புகார் 
இயமும் கலியுகாரம்பமுமான சந்தியிலே பூபா.ரர் sii Bs aM 
வேண்டி ஸ்ரீமர் காராயணமூர்த்தியே இப்பூவுலல் தேவயயென் 
பாளுக்கும் வாசேவருச்குமாக (ரீ இஷ்ணமூர்த்தியா யவதரித் 
காரென்ப.ர விகி சம. 

2, இந்தத் தவம தரான | நீருஷ்ணர், மகாபலிஷ்ட 
னும் மிகப்பிரசித்தறம் பட்சவ॥ிலொருவலுமாய "ஞ் கவண் 
கக் கரிடியைநோக்ி ஏ புரபல விய! தற்போது யாம் பூபாரக் 
தீர்ப்பான் வண்டியும், தர்மத்தை; மிலைகாட்டவேண்டி யும இங் 
ஈனம் அங்தரித்தள்ளேம். கொடிய ரொதகர்களான துரியோ த 

[களை ம் நுலைர்தாலல்லு பூமிபாரக் தீராதாசையால் இவி 
சிழீளாடு பொபுரித்து அவர்களை மாய்த்தல்வேண்டும், 

    

  

    
ன i 5 ; 1 [க ர் in. ், ன்று யருச்-ன? எனச் உறினர் 

  

3. இல்வார். தைத வங்கச்தையுருக்கிச் செவியில் வார்த்த 
தென்ன அம்மன்னன் காதில் விழவே, மகா தச்சுசாகர மஇல் 

சோர் உது நின்றனன். ௮க்கணமே இக் sr 
ரு ஷ்ரைபநா த்தியா ஓபதேரிக்கலாயின,     

4. இக்தெளிீ 2தமானது மோக, சாதனமாயெ ஞானத்தை 

யும் பரம்பரையாய்க் கர்மத்தையும் இராஈயோகமு தலிய அ்கேக 
சாதனா தர்மங்களையும்பற்றி மிகவிரிவாயக் கூ.றப்படன்ற த, 

2... இன்னும் இக் £தரமிர்தந் தோன்மியதற்கு முக்யெ 

கா. ரணமொன்றுண்டு; 9 stag । நீரா.ராயணமூர்த்தி ஒவ்வெ௬ 

யுகாந்தத்திலும் அதாமங்களை கிசசர9த்துச் தர்மத்தை நிலை 

சாட்டிமபொருட்டே ஒவ்வோரவதார மெடுத்தாரென்பறு ௫.௮ 
ஸ்மிருதி புராணங்களால் வெள்ளிடைமலைபோல் தெள்விதின் 
'விளங்கும். 

0. ஆகவே தர்மஸ்தாபனஞ் செய்யவர் சவர் முதற்கண் 

திவ்ட?ச்சரசஞ்செப்௫ பூபாசந்திர்த்து ௮ சன்பி கே தர்முத்ைை



2 so & 5. 

ஸ்தாபிக்கவேண்டி. அருச்சுனனை நிமித்தமாகக்கொண்டு அவளை தி 
தீன் சுதன்மமாயே யுதீதத்தில் பிரவிர்தடக்கச்செய்து Gere 
முறையாக ஞான நிட்டையை யபப்பியசிககும்பொருட்டு இ 
தையை பப தசித்தனரென்க, 

    

  

Bu சாசன இரமமாக ays நடிப்பதால் இக் 2 தாத்த ஷொக்னே 

வாக்யெம் வெகு முக்யெப்ரக்யொதியா பயெத்தேசத்தும் எம்மத்தி 
அம் எப்பாஷையிலும் யெடுத்தாளப்பட்டெருன்றது, 

    0, அத்தி ல் ௮ இமேன்மைய9 தன்பதற்கு ப |ரீசங்கர oars 
பாதா பாஷியஞ்செய்ததே போழிய சான்ுமென்க, இ னும் 

இதன்மேன்மையைப் பின் லிவரித் துள்ள ம் "தாமகாதமிதுத்தில் 

மிகவிரிலாய்க் காணலாம், 

9. விஷயசந்தர்ப்பர் நெரிடும்பொருட்டு (சங்கர பகவத் 
பாதர் விவரணஞ்செய்த பாஷியார்த்தத்தில் அிர்தரா மடி. ரமகா 
சாஜன் யுத் தாரம்பத்தைக்குமி.2.ற௪ சஞ்சயரை வினா, weds 
தைக் கூறிட ராகுலின் அதனையய அ/லாரமபமாக்கொஹ்டு Qe 

தூற்குநது சஈருதில்யு)ம சன்னதசமான பாகுபாபூடைப்பற் 
றிக் கூறப்பட்டது. 

10. இச்சை வடமொ.ழிச -லோக பூரவமாசலின் இதற்கு 
eames, ee sur a பேய்த பாவியம் கத்தை ‘wae A és 

Ayer 4 wig uM 7 phere A 0 » hf p 
Waren 7u9e ab po Gun SG மபயாத், pear or. கல்வி 

முக்கங்களி, v கறக விளங் கம். நுப்த அன் ள் குற்ற நீக்கக் 

தல சக்கொள்ளுமாறு பிரா BB is ர்மின் ம். ன், 

பீர் சாமிநாந சேயே ௩ ப ிவயோடு, 

சிசம்பரம், 
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பதினெண் பு.ராணங் eo att சைவப மாய பு.ராணங்சகள் 10- 

என்பது பெரும்பாலார்ம்குத் ரிந்த. இவைகளில் வராக 
புராணமென்ப தொன்றாம். இப்;ராணத்திலே பகவத் மிதா 
மகாத்மியத்தைப்பற்றி 90 - சுலோகங்கள் பூர்வமாக சூதமகா 
முனிவரால் செளனகர்ச்கும் கூறப்பட்டள்ளன. அவைகளில் 
சிலவற்றைமட்டும் இய்கே Musas non we சி.ரத்தையோ 
டும் ௮ன்பர்கள் கவனிக்கத் தக்கதாம், 

ஸ்ரீ வைகுண்ட காதனான நாராயணர் ச மியே இருவ்ணாவ 
தா.ரமாகவந்து ௮ரச்சுனனை நிமி சமாககொண்டு ஏனையோரு 
முணர்ந்துய்யுமாறு கருணையாலுபதேூழ் துவந்த சறுாவேதசார 
மும், பாமார்த்த தரிசனமெனப் பெய/பெுழதுமான இப்பகவத் 
கதையின் பெருமையையும், அதன் அர்த்தங்கவின் அருமையை 
யம், அதைப் பத்தியோடு பாராயணஞ்செய் தனுட்டிப்பார.து 
மகிமையையும் பற்றிக்கூறுவ ந மகா தவசிநாமணிகளாறு மரி 
தென்றால் இங்ருயானோ உறவல்லேன்! அயி றம் என்னழிவு. 
கெட்டிய சிலவற்றை கூறுவேன் ரேட், செளனகரே ! 

ரீ கருங் ராச்சன சம்வாதமாயெ இப்பகவத் சதையை 

யாவனொருவன் ஸ௭ைப்பற்றி ஆராய்டதறிக தனுட்டிப்பானே 
அவன் பிறப்பிறப்பென்லும் பெருஞ்சாகா, 'ழைர்கடந்து ஓப் 
பற்ற மோசகத்தைம் தாழ்ச்சியின்றி ய றுபவிப்பனென்பதற் 
குச் சாசநியாகக் அழ்வ நம் வாக்கயெபரளே போமயதன்க, 

சர்லோத இரு மாய இப்பகவ, ௦2 )ையை அன்போடும் 
கேட்டவர்கள் கட் பப்பாய இந்திராமி போகங்ககா யனு 
பவித்நு ஈற்றில் சான் பாம்பறலியாம் சாயுசசியத்கை யடையப் 

பெறுவர்கள், அன்றி Hw VO SENT go gr Gere ras Biren 

கா.ரஞ்செய்தவர்கள் மலா ஈரகத்றுக் காளாதலோடு upy de 
சர்வஜீவன்களினு் கேவலமான பன்றியாய்ப் பிறக துழன்று 
மாய்்வரென்க, 

இக்க தாமிர்தத்தைப் பா.ராயரை IP NUTS wh Bua een 

சதுர்வேத சால்இிராதிகளயெல்லாம சம்பூர்ணமாகக் af



4 பகவ ச£ சா'மசர் தீமியம். 

௮ணர்ர்தாரோ டொப்பாவரென்பதற் சர்தேகமின்றாம். அன் 
ஜியும் ததீதுவஞானத்சைப் போதித்துப் பிரம்மாசர்தத்9 
லாழ்த். வதில் இசற்கொப்பான சாஸ்திர மில்லையென்றே 
சொல்லலாம், 

இரத தா ஈவூ£தத்தை நிர்விசாரமாயிருந்து சாவதான 
மாக 15-அத்தியாயங்களையும் சொத்தா பத்தியோடு பாராயணஞ் 

செய்பவர்களு ௩௬ ப. ரமமஞானம் லபிக்கப்பெற்று மோக்மெய் 

றுவரென்க. 

இன்னும் இக்£தை முற்றிலும் பாராயனாஞ்செய்யவியலாது 
பாதியையேனும் நித்திய கருமானுட்டான முடித்தபிறகு சுத்த 
மானஸ் தானிருந்து சரத்தையோடும் அன்போடும் பாரா 
யணஞ்செய்பவன் எல்லாவுலகங்களினு மேலான தேவலோகத் 

இலே பிறந்து தசேவபோக்களை யனுபலிப்பனென்ம, 

மற்றும் மேற்கூறிய 1 - அுத்தயொயம்களைப் பா.ராயணஞ் 
செய்யலியலாதவன் அதில் பாதியையாவது உள்ளபடியோத 
வருவானாயின் அவனுக்குக் கோதானஞ்செய்த பலலுண்டா 
மென்பதிற் சம்சயமில்லை. 

இன்னும் இப்பகவச் €தையின் மூன்றிலொரு பாகத்தைத் 
இனமானம் பாராயணஷ் செய்பவனுக்குச் சேோமயாகபலமும், 

௮ இற்பாதியை பா.ராயணஞ் செய்பவலுக்கு ௮க்கனிஷ்டோம 
யாகபலமும் சி 5 தியாமென்க. 

இப்பகவத் தையில், ஓஒவ்வொருகாளும் ஸ்கானஞ்செய்து 
அறுட்டானாதிசள் முடித்து ஒவ்வொரு அ௮த்தியாயங்களாகப் 
பா.ராயணஞ் செய்அவருபவ.லுக்கு உருததிர லோகக்திலேயுள்ள 

பிரமதகணங்க?ளாடு தானுமொருவனாயிரகது வாழ்வனென்க, 

இன்னும் இக்கீதா நவ$தத்தில் தன் சத்தியானுசாரமாச 
பத்து வாக்கியங்களேனும், அல்லது 7- அல்லது 5, 4, 9, 9, 
வாக்யொர்த்தங்களையாவது பிரதிதினமும பாராயணஞ் செய்து 
வருபவன் சந்திரலோகத்தையடைக்நு பதினாயிர வருடகால 
பரியந்தஞ் 2லித்திருஈது சகமெய் நுவன். 

இதன்றி சேையில் ஏகதேசம் சிலவற்றை மட்டும் முறை 
யாக பாராயனாஞ்செய்பவன் தேகம் நீம்டெலும் அவனுக்குப் 
பிறகு சாரூபபதலி டைக்குமென்க,
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இன்னும் இக்தையினோர் சுலோகத்தையேலும் WICH gs 
காலத்தில் ஸ்மரித்து உயிர்துறப்பானுயின் அவனது மறு 
ஜென்மம் பிரமஞானமுணர்ந்த பிராமணனிடத்தே யவதரிப்ப 
Gar srs. 

இன்னும் இக்£தாமிர்தத்தைப் பூர்வம் ஜனகராறன் முதலிய 
௮கேக அரசர்களும் ஏனை தவரி3ரஷ்டர்களும் விதிப்படி. பத்தி 
சிரத்தையோடு பாராயணஜ்செய்து அதனால் பாவ நீம்ஈப்பெற் 
௮ப் பிரபலமான கீர்த்தியோடு மோஷசுச த்தையு மடைந்திருப் 
பது செவ்வனே விளங்கும். 

இப்பகவத் கதையைமட்டும் பாராயணஞ்செய்து மசாத் 
மியத்சை யோதாதொழிவரேல் மேற்கூறிய யாதொருபலனையு 
மடையப்பெருர்க ளாதலால் பகவத் தோ பாராயண முடிந்த 
வுடனே மகாதமியத்தையும் PPO) ஓதுதல் அத்தியா 
வஸ்யமாம், 

இன்னும் இக்கிதா சால்நி.ர பாராயணஞ் செய்பவன் 
முன்னே மகாபாவங்களைச் செய்தவனாயிலும் அப்பாவங்க 
எனைத்தும் தாமரையிலைத் தண்ணீ. ரனைய அ௮வனைப்பற்றாதொழியு 
மென்க, 

மற்றும் இக்?தையின் பாராயண நடக்குிடங்களிலும், 
ததையிருக்கு மிடங்களிலும், தோர்த்த உபர்நியாச ஸ்தானம் 
களிலும், கங்கைமுதலான புண்ணிய தீர்த்த.ங்களும், சர்வதேவர் 
களும், கோபால கோபிகைகளும், யோயெர்கள் முனிவர்களும், 
வைகுண்ட துவாரபாலகர்களும், காரதர் உத்தவர் முதலிய 
சமல் தமான பிரபதிகளும் விரயஞ்செய்வார்களென்க. 

வராசபுராணத்துள்ள பகவ? சோமகாத்மிய 

முத்றிற்று. 
கணையை



பதிமபுராணந்துள்ள 

பகவதே தா மகாத்மியம், 
  

  

தேவகன்னியர்களிருவர் -ர் இருடியரின் தவத்துக்குத் இ 
சிழைத்தமையால் இலந்தை விரகஷமாய்ப் பிறக்க சாபமேற்று 
அவ்வாறே மரவ.).வந்தாங்கி நிழகுமார்க்கத்திலே, கா? Cas 
இரத்திநின்றும் யாத்திரையாகவரும் வரதனெலும் பிராமண 
சிலன் டை மரத் தண்டை வரும்போது சேயின் !-வது ௮ த்தி 
யாயத்ைை 2 திக்மொண்டுவர, ௮நுகேட்ட டை ஸ்திரீ மரங்கள் 

சாப$ங்கி ப ண்டும் டை. தெய்வ சன்னியர்களாய் நான்காமத்தி 
யாயத்தை யுபதேசிக்கக்கேட்டு அந்த ரரவண Ud BY a Gov 
முத்திபெற்றார்கள். 

கோதாவரி யென்னம் புண்ணிய நஇியையுடைய சோதா 
வரி க்ஷத்துரத்திலே தேவான்ம னென்னுமோர் DH FG OO OT, 
Had sso கானகத்திடையுலகிய யாதவனொ நஒனால் Ha 
காட்டின் கறபாறைபிற £ட்டியுள்ள பகவத்தை 2- ம அத்தி 
யாயத்தைத் தெரிவிர்கக்சேட்டு ஆங்கேசென்று அக்? தாவாக் 
கெத்தைக் சற்றுணாக்து பாராயணஞ்செய்த விம்சடத்தால் 
முத்திரித்திக்கப் பெற்றனன். 

தஷிணதேயத்தின்௧னுள்ள ௮ம/த்ரன பட்டின வாசியான 
பாவசன்மா வென்றும் பெயருள்ள ர் பிராமணனா லன் சென் 
மாந்தர பாவ வீசேஷத்தால் பனைமரமாக ஈன்மிர ஐ நின்றனன். 
௮வவிடம் பிராப்தமான பிரம ரா. 2 BMP YC IT bod haut 
அத்மஞான விஷயமாய் சம்பாவணைசெய்க விவாககரில் ததை 
யின் 5-ம் அத்தியாய முதற் சலோ£ததைச் சொலல£கேட்ட 
அம்மரவடிவப் பிராமணன் சாப 2 ப/கப்பெ2றுக் காசியி/பிதந்து 
அவவாக்கிய பாராயணததால் |ரீமர் நாராயணபுறர் சதியின் பிர 
சன்னம்பெற்று வைகுண்ட சை யடைச் ரனன். 

கோதாவரிஜில்லா அபீஃடணி புரத்திலேயபுள்ள சானு 
சாரதி யேன்னுமோர் ௮ரசன், காஸ்ப£ீர மேசத்ப ள்ள மணிபுச 
வாசியாகிய ரெகு முனிவரின் பிரபாவத்தைக கேள்கியுற்று 
௮/வர்பாற் சென்று சரணடைந்து 2தையின் 0 - வது அத்தியா 
யத்தை உபதேரிக்கப்பெற்று அவ்வாக்யெ பாராயணத்தின் 
காரணமாக விசேகமுத்தி யடைந்தனன்.
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மகாபாவியான மத்துவசேசப் பிராமணனொருவன் pie 
சாப பாவத்தால் பருந்நுபகஷியாயும், வியபிசாரதோஷர் தாங்யெ 
அவன்மனைலி கஅிளிப்பரவையாயும் பிறந்து, சாதியில் வேற்றுமை 
பழ்றிடும் பூர்வவிசோகம் காரணமாகவும், “சிதாஃ ம் HER 
யாயம் பாரியணஞ்செய்து முத்தியடைந்ச பிராமணனழு சுபா 

லத்தில் நிறைந்துள்ள லத்தில்" லட இரண்டு பஃஷிகளும் 

ஒன்றோடொன்று சண்டையிட்டு இமக்த விசேவ.ம்தால் 

வைகுண்டத்திலே பூர்ட மான பிராமண ஜென்மத்ழிலேயே 
பிறந்தனர். : 

பாடலி பு.ரத்திலே சங்குகானனென்லும் பி.ராமணஜனொரு 

வன் தன்னிடமுள்ள இரலிய த்தைழ் திருடா்களுக்குப் பயந்து 
புதைத்து வைச்திழுக்கும்போறு தற்செயலாய் அப்பிராமணன் 
சர்ப்பந்திண்டியிறந்து மீண்டும் ஏதோ பாவயிசேஷத்தால் பாம் 
பாய்ப்பிறந்து டெ புறையலைக் காத்திருந்தான், இங்ஙனம் 
நிகழ்க்தபின்னர் ஜர் சமயம் டுப்பாம்புவடிவப் பிராமணனஜது 
குமாரர்களுக்குச் சொப்பனத்திலே “பசவத்ச்தை 1-ம் GB 
யாயம் பாராயணஞ்செய்த Fat of Us ௮ன்னமடரிப்பிரேல் 
உங்கள் பிதா சொர்க்க மடையும், அவர் புதைதீமு வைழ்தஇிருக் 
குர் திரசியம் உங்கட்குக் கடைக்கவும் Cx mi”? car pO ois ga 
அவ்வாறே செய்துமுடி.த்துப் பிதாவைச் சொர்க்க த்றும்கேற்றிப் 
புழைபொருளையும் பெற்றுச் சுகிலியாயிருந்தனர், 

கோலவாபுரி யென்றும் பட்டினத்தில் வத்த சித்தசமாதி 
யென்ற வேதிய ரொருவர் மீழாமிர்தத்தின் 12-ம் ௮ம்யாயத் 

தைப் பாராயணஸ்செய்த வீசேஏத்நால், இ ராறுருமார னொரு 
வன் கேட்டுக்கொண்டவண்ணம் தேவர்களா லபகரிக்கப்பட்ட 

| யாகக்குதிரையை மீண்டும் வரவழை த நுக் கொடுத் ரத் தேக 
வீயோகமான 55 Dar, oo) பிதாவையும் உயிர்ப்பித்து அவ 
க்கும் 13-ம் அழ்தியாயத்தையே யுபதேடித்து முத்நிபெறச் 
செய்தனர். 

கெவுடதேசத் தரசனான இருபால ராமன் என்பான் 
நாட்டைவிட்டுக் காட்டைகாடி வேட்டைக்குச் சென்றபோது 
அ வவன லிருஷ்த்இன் ரிலயில் தட்டி யிநந்த 2தாசுலோ 
கதிதைச் சப்தத்தோடு வாசிக்க, அருகிருந்த அஸ்வம் ஷீ. 
சுலோகத்தைக் கேட்ட GS F 27. 5 BTS மோஃமடைந்ததை 
அம்மன்னன்கண் டதிசயித்தும் தாலும் 13.௨ம் ௮ சீதியாயத்



gs | பசவத்ேதா மகாத்மியம், 

தின் சுலோகத்தைப் பெரியோர்வாயிலாக உபதேக்கவுணர்ந்து 
அப்பாராயண காரணமாகவே காலாக்தத்தில் மோகூமெய்இனன், 

இர்த பரமார்த்ததரிசனத்துள்ள 18- ம் அத்தியாயத்தின் 
சலோசங்களில் 0- சுலோகங்களை மட்டும் ஒதியணார்தலுட்டி தத 
விசேடத்தால் பொன்னுலகாஃ-ஷி கடைச்சப்பெற்றனனேோரிர்திரன், 
இவ்விசே ஷ.த் னை ஈன்குணாந்த மற்றுமோரிக்திரன் காலேசுர 
னென்னும் பிராமணோத்தமர் வாயிலாக டை 18-ம் அத்தியா 
ய ததையே உபதேசிக்கப்பெற்று அதன்பயனாக வைகுண்டத் 
திலே ஸ்ரீமச்காராயணமூர்த்தியின் தருவடிநீழலைண்ணினனென்க, 

இவைசளன்றி பிற்காலத்தில் சற்றேறக்குறைய 150 - வரு 
டங்களுக்கு முன்னர் இராச்சியபாரஞ் செய்துவந்த மகமஇய 
பாக£வொருவர், “இல்விக்திய தேயத்தவர்கள் முக்கியமாய்க் 
கைக்கொண் டலுட்டி.தீதுவரும் சத்நுவபோத நூல் இக்கதை 
யென்றே இந்திய சிரேட்டரான ௮ப்பாஜியவர்களால் சேட் 
Aig” பிரதிதனமும் பகவத்தோ பாராயணஞ்செய் தலுட் 
டித்தச் சீவன்றாத் சராயினர், 

இன்னுஞ் சிலகாலத்துக்குமுன்னே இவ்விந்தியா தேசத் 
தைப் பரிபாலிக்கவந்த ஐரோப்பிய கனவாலும் செவர்னர் 
ஜன ரமான வாரன வோஸ்டிங்ஸ் துரையவர்கள், இந்து பாதத் 

தவ.ரால் கொண்டாடப்படும் உண்மைய/ன நாலெதுவெனக் 
தக்கார் குழாத்தினரை ஈன்கு விசாரித்தறிந்து பசவச் பிரரணை 
யால் கருஷ்ணார்ச்சுன சம்வாதமாகய இப்பகவம் தையே மிகச் 
சிறந்ததெனவறிந்து இர்தியா்களை ப்போலவே தன்றேயத்தவர் 
களும் ஆராய்ந்தறிர் தலுட்டித்துச் சுகம்பெறக்கருதி இதனை 
௮ங்கிலேய பாஷையிலும் மொழிபெயர்த்துத் த.ரவேண்டிய 
பொருளுதவிசெய்து வடமொழியில்வல்ல அறிஞர்கள் வாயிலாகச் 
சாராம்சங்களைத் தெளிவுறத்தெரிந்து இங்கிலிஷில் மொழி 
பெயர்த்துத் தற்போதும் ஐசோப்பாக் கண்டத்தினரு எனேகர் 
பாராயணஞ்செய்று வருன்றனர். இதுகிற்க; மற்றும் abl Lien, 
௪.த்தின், தெலுங்கு, இந்துஸ்தான், தமிழ் முதலிய பற்பல 
பாலைகளவிலும் பல மதத்தினரும் தத்தமக்குரிய சாஸ்திரப் 
பயிர்ச்சியின பேருதவியால் இந்நூலையும் பாராயணஞ்செய்து 
தஇடைத்தற்கரிய தர்மார்த்த காமமோக்ஷமென்இன்ற புருஷா தி 
தங்களைப் ற்றுப் பெருவாம் வெய்துன்றன ரென்பது சொல் 
லாமலே விளங்கும். * 

இக்ேதோமிர்தத்தைப்பற்றிய மகாத்மியங்கள் இன்னும் பல 
வளவேலும் இங்கு ௮வைகளனைத்தையுங் கூறாது முக்கியமான 
சிலவற்றைமட்டுக்கூறி மற்றதை விரிவஞ்வெடப்பட்ட து. 

பதமபுராணச்துள்ள பகவச்£ தாமகாச்மிய 

முர்தித்து,



கதா சாரசநகரகம். 
  

  

இந்த 818 - அத்தியாயங்களாக வகுக்கப்பட்டுள்ளன, 
இதில் 1 - முதல் 0 - அத்தியாயங்கள்வரையில் ச தீகன்மங்களைப் 
பற்றியும், 7- முதல் 1 - அத்$யாயங்கள்வரையில் பக்தியோ 
சத்தைப்பற்றியும், 18 - முதல் 18- அத்தியாயங்கள் வரையில் 
ஞானயோச ம்மைப்பற்றியு॥ சாங்கோபாங்கமாகக் கூறப்பட் 
டுள்ளன. 

இன்னும் இச்தைமுதல் (' - அர் யொயங்கவிலும் தொம் 
பத பரிசீலனையால் லாகியார்த்தமும், மத்தியிலுள்ள ()- வத்தி 
யாயல்களிலும் த்பதபரிலனையால் லாரியார்த் தீமும் கடையா 
யுள்ள 0- ௮த்தியாயங்களிலும் இல பியார்த்சப் பரிசிலனையால் 
ஐகயெத்தைப்பற்றியும் விரிவாய்க் கூறப்பட்டுள்ளன. இங்ஙனம் 
விவரித்துள்ள உத்தம? ையைச் கைக்கொண்டு பத்திரத்தை 
போடும் ஆடரியர்வாபிலாக நன்குகேட்டுணர்ந்நு இடிம்கூறிய 
வண்ணம் அறுட்டித்துவரு மகா உததமபருடர்கள் யெல்லிதத் 
திம் ஞானமோஷங்களை யடைவசென்பது நிச்சயம், 

ல



விஷய அட்டவவன, 

  

எண் அத்தியாயங்களின் பெயர். 
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தியான அப்பியாகுயோக அத்தியாயம், 
விக்கானயோகமெனப்பமிம் பத்தியோக அத் 

நியாயம், 

அகடரப்பிரமயோக அத்யாயம், 
இராசு! ய்யயோக 4] B நியாயம், 
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(பிரக HD Bl (ரஷே யாச அத்தியாயம், 
Om ழ் ரய LT h | நியாயம், 
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கணபதஇதணை, 

ஸ்ரீசி TAR ETH பரப்பிழ்மணே ரம : 

  

| ௦ © ௦ ஸ்ரீபகவத்கோ நவநீத வசனம், 
அவவை SSS 

ZI! SS 
  

கணேசர் துதி. 
ரி 

Gases wo பன்னு நீண்டஷச் குடை ச் ஈம்பமி 
யாங்சார மெனுஈசறியை யடியோமிம் பறி ம் சாடதி 
அங்காத கொருகோடி, Hans டோ nm டத 

ரோக்சாரக் கயமுனியை யுளக்கூடச இச் நுவாம, 

ஸ்ரீ கீருஷிணமாந்தி ஸ்நோத்திாம். 
* 

PUYOL H Dato Bop $7 a Dind rad clue 

வண்டாடுபூக்துளப மாலயனைவாமிஈகர்சள் 
சொண்டாடுஞ்£ர்தீ தியனைம கோவலர்பாடித்தயிர்நெட் 
உண்டாசெதரனை யொபபிலாவர்பு சளக் 
சண்டாமென்பருளங காத விச்ரு ॥புண்ண்யறை ச் 
தொண்டாவென் றியெனச சொல்லிச் ச இருப & is) 

G ஊன்டாணைககொண் Auta wuts Csr, 
it 

முதலாவது அம்பாய் 

அருசசுன விஷாதயோகம். 

  

  

பாண்டவகுல திலகம், சோக மோக போக UF SS 
ஞாயும், சம்சார சாகரத்திலாழ்ந்து தனது குலதருமமாயெ கூத் 
திரியதருமத்திற் சிறிதும் பற்தில்லாசவனாயும் விளய்யெ வருர் 
சுனலுக்குச் சாவபூத பெளதிகங்களிடத்நும் பரிபூரணமாய் 
வியாபித் துள்ள (ரிகிருஷ்ணபசவான் அடியில்வருமாறு உபதே 
சித்தருளிய பரமார்த்த ஜானத்தையே பகவ$?தையென்று மகா 
பிரமுகர்களாலே வழங்கவிளங்குனெற ற,



12 Ub uge sS sr cats wears. 

    

     
    

இவ்வரியபெரிய சோமிர்தச்தையே கியாசம; 
“பரமார்த்ததரிசன ” மெனப் பெயரிட்டு 700-சுே 
மாய்த் இிருவாய்மலர்க் த ளப்பட்ட று. 

இந்த? தார்த்கந்தைத் இரிசாலவர் த்தமானியாகி 
என்பவரால் உ, ராவ்டிர மகாராடனுக்குச் சொல் 

அங்கனம் திரிதராஷ்டிர மசாராரனைநோக்கிச் ௪ 
வேண்டிய ௮வச.ரம் என்னெனில், தரியோதனாதி ர்க்ளுடைய 
சேனாசைனியங்களும் தருமர் முதலியோர்களுடைங சேனை 
களும் யுத்தசந்நத்தர்களா யிருக்குஞ்சமயத்திலே இரிதராஷ்டிர 
மகாராஜன் அகமுகர்சிநதனையாக ௮சைவூறு நின்றனன். ௮ப் 
போது (வத வியாசபகவான் பிராப்தமாகி திரிதிராஷ்டிரனை 
நோக்கி ஏ இராஜமகிப | பூமிபாரக தாத்தருளவேண்டி ஸ்ரீமக் 
காராயண-மரத்தியே ஸ்ர்கிருஷ்ணபகவானாக அவதரித்துள்ளார். 
இப்போழு நேர்நதுள்ள யுத்தத்ின்பொருட்டு இர்தப்போர்ச் 
SIFT யுத்தசசஈ$தர்களாக வ%திருச்டிற சைனியங்களெல் 

லாம் நீண்டகாலமிருத்கற்கும் ஏறுவில்லை. இனி எவராலும். 
யுத்தத்தைத் தடைசெய்யவு (மடியாறு. Mom SUITS er ஏதோ 

சிந்தித் நுபமொண்டு காம நாமதஞ்செய்வதில் யாதும்மிரயோசன 
மில்லை. அகவே ெமானம் ஈடக்கும் யுத்தவிர்த் தார்சங்களைப் 
பற்றி உமக்குத் தெரிவிர்ரும்படி நாம் கட்டளையிட்டவண்ணம் 

சஞ்சயரால் சொல்லத் தெரிஈ்நுகொள்ளும் என்று திருவாய் 
மலர்நதருளிக் தம்மாரரமத்துக்குச் சென்றனர், Gh சஞ் 
fur திரிதராட்டிர மகாராஜரிடம் ௮ணுகலும், சஞ்சயசை 
நோக்கி இராஜன் வினவுகன்றான். முக்காலமுணர்ந்த ஏ முனி 
புங்கவ[ தற்காலம் தர்மாபிகீர்ததிர த அளி்தானமாயுளள ஈ 
குருக்ேத்திரத் திலே போக்மோலங்கொண்டு அணிவகுத்து 

நிமகும பாணடவாகளும நமது அரியோ தனா தியர்களும் இப் 
போது என்ன நிலமையிலி டுக்கிருர்களென்பை2 எனக்கு லியக்த. 
மாகக் கூறக்கடவிர் என்றறும், 

* குருக்ஷ்மதிரம இதம் அவதிஞாபுறிய பறும பீரமிழ சமாய் வழங்கப் 

படும, இனத சதரிய joo ufone, சிலாணடிரர்ரனன யானை சேளணை 

டி onal   

மிருதியாமீருந்சுபா றி இபபெய) பெறதெள உர் சாராரும், ஹூல்தி யெனும். 
அரசனால் முசலில் ஏறபடுத தபபட்டமையால் இபபெயர் பெறறதென ஓர் சாராரும் 
கூறத்தெரிகறெது. இது இஃகாலததில டிலலியென வழஙகபபடுகின றது. இல். 
CaGu gamurys முழூலீல் துரிபோதமுியாகரும பாண்டவாக்கும பாரதயு கதி” 
AL 630) gaara,



1-வது, 94 Buran, : 413 

ஸரீசங்கா பகவத்பாதர் விவரணம்செய்சலில் ரூசவீல் விஷய 
சக் சர்ப்பக்செரியும்பொருட்டு இரிசாட்டிரறுடையகேள் வி 
ஆரம்பிச்ச தென்க, இன்னும் இரி சீமாட்டான். ஞான 
மென்லும் அகச்சகண் ணுடையவஞயினும் வெளிப் பொருள் 
களைப் பார்த்தற்கு முகச்சண்ணில்லாச பிறவிக் குருடணான 
தால் யுச்தாங£ச்தில் நடக்கும் எல்லாவிஷயங்களையு 
தெரிஈ்துகொள்ளவேண்டு மென்ற சக்சோஷச்சை யுடை 
யவனாய் தீ தனச்கிகோபசேகஞ் செய்பவராயெ ஈஞ்-யரை 
நோக்கி வினவினானென்க. 

சஜ்சயர் வசனம், 

ஏ இராஜமபெ! தமது புத்திரனான தரியோ.சனன், அணி 
வகுத்துள்ள பாண்டவர்களின் சேனையைப்பார்த்துப் மின் 
துசோணாசாரியரையனுகி அவர்பால் பின்வருமாறு சொல்வா 
னாயினன். 9) 

ஆசாரிய ! தமது சிடனலும், தீருபதராரலுடைய புதிரனு 
மான துஷ்டம் நய்மனனால் யுத்தாரம்பத் துக்கு அணிவகுத்து த் 
தயார் செய்யப்பட்டள்ள இந்த பாண்டவர்களுடைய ஏூமாள 
மான சைனியங்களைப் பார்ப்!1/ராக. 3 

இந்த யுத்தகளத்தில் மன், அருச்சுனன் இவர்களுக்குச் 
சமமான நரர்களுமிருக்கிறதாகத் தெரிகிறது. அவர்கள் யாவ 
ெனில் விராடன், 3 துருபசன், சாதீயகி என்பவர்களாம். Ay 

இனனும், திருஷ்டகேதனன் என்னும் இராறலும், பராக் 
இ.ரமசாலியான காசி.ரா.ரனும், சேகிதானலும், புருஜித்து 

என்னும் மன்னனும், குந்தி போறன், £ரசிேட்டனானயாதொரு 

சைப்பியன் அகிய இவர்களுமி ருக்கிறார்கள். 5 

இன்னும் மகாவீரசிகாமணியான யுதாமன்னியன், பராக் 

கிரம உத்தமெளறன், சுபத்திரா புத்திரனை அபிமன்யு & உப 

பாண்டவர்கள் அகிய இவர்கள் வெற்றிகொள்ளத்தக்க யுத்த 

முறைமையில்வல்ல 1: மகா.ரதர்களாய்க் காணப்பட்டிருக்கிறார்கள். 

ஏ உத்தமாசார்ய! நமது சேனையின் தலைவர்களைத் தா 
மறியும்வண்ணம் இனிவிவரிக்கிறேன் கேட்பிராக, 7 

ரை வலக்கை வதலவுல் கவத. 

  

  

  

* உபபாண்டவர்களாவார்--பிரதிவிந்தியன், ச்ருமசோமன், எர தர்த்தி, சதா 

ரீகன், சீருதலேரன் என்னும் ஜயர், 

* மகாரதன் பதினொராயிரம் வில்லாளிகளோடு யுத்தஞ்செய்யத்தக்ச சரமர்த் 
தியமுள்ளவளும், வாள்வித்தையில் மிகவும் சமரச தனுமானவன்,



14 ் ஸ்ரீபகலத்தீதா sakes aver. 

தாமும் விஷ்மெரும், கானனம், இருபாசாசியரும், சமத் 

திஞ்யலும், அசுவத்தாமாவும், விகரணலும், சோமதத்தனது 

பு.ச்கரனாயெ பூரிசரவனும், 6 

பின்னும், ௮0ேக சூரர்களும் பலவித ௮ஸ்இர சல்இரங் 
களைப் பிரயோகிக்கும் முறைதெரிர்்தலர்களாய் என்னிமித்தம் 
தமது பிராணனிடத்தில் அசையில்லா தவர்களாய்க் காணப்படு 

இருர்கள். 9 

ஆயினும் வீட்டுமரால் காக்கப்பட்டுள்ள ஈமமுடைய 
சைனியபலம் அபரிமிதமாய்க்காணப்படுகிற ௮. (7மனால் ஈடத்தப், 
பட்டுவரும் பாண்டவர்சள்சேனையோ மீ தமாகக்காணப்படற ஐ. 

அண்ணாறிவும் பெருமையு முடையவராகிய £2ஷிமாசாரியர் சன் 

சேனைத் சலைவரென்றும், மகாஈபல சுபாவமுள்ள பீமன் 

பாண்டவ சேனைத் தலைவனென்றம், சனக்கே வெற்றி 

யுண்டாகுமென்றும் துரியோசனன் எண்ணியசாகவுக் 

தோன்றுகின்றது. 

| 2, BUNT GD கீங்சளனைவர்சளும் அட்டதிக்கிலும் சாவதானமா 

யிருந் தகொண்டு விட்டுமரைக் காத்துக்கொள்ளவேண்டுமென் று 

துரியோ தனன் சொன்ன வார்.ரை தயைக்கேட்டு, 11 

BAC ur Foo ME சந்தோஷமுண்டாகும்படி வீஷ்டுமர் 
௮ட்டகாசஞ்செய்து*சங்கத்வனியை முழக்னர். 12 

பீஷ்மர் இவ்வாறு செய்யவே கவு ரவசேனைகள் சங்கம், 
பேர்கை முதலிய அகேக யுத்தகோஷங்களை முழக்க. ஆனால் 
அக்தச்சத்தம் பெரும் அர்ப்பாடம் தொனியாகக் கேட்கப் 
பட்டத. 13 

உடனே ்ரீஇரு ஷணரநர்தமியானவர் வெண்ணிறக் குதிரை 
கள்பூட்டியுள்ள மிகப்பெரிய ரதக்தி லாரோகணித்துச் தமது 
சங்கையெத்து முழக்கினார் அப்போதே அ௮ருச்சனலும் தனது 
சிற்த சங்கத்தைப் பூரித்தனன். Lh. 

சேனாவீரர்களனைவரும் தே பின்மேவிருப்பதுசெரிக த விஷயமே 
யாயினும், அருச்சுனளுல் ஸெலுத்சப்பட்ட ரதம் அக்கினி 
தேவனால் சரப்பட்டசென்றும், ௮கன்மீசேறியுள்ள இருஸ் 
ளுர்ச்சுனர்கள் பிறரால்வெல்லப்படாரென்றும் அறிவிக்கும் 

பொருட்டே சேரின்மே விருப்பவர்சளென்று சொல்ல 

லாயிற்று, மேலுங் சருவ்ணார்ச்சுனர்கள் ஈரகா.ராயணர்களாத



l-ag, அ சதிதியாயம், 15. 

லால் சாமானியனை அறுசரித்தப் பிரவிர் ச Sisg eae 
சல்லரென்றும், பாண்டவசேனையின் முகப்பில் இருஷ்ணார்ச் 
சுனர்களேயிருக்கின் ருர்சளென் றும்அ றிவிச்கும்பொருட்டே 
இருஷணார்ச்சுனர்கள் சங்கங்களை ஜா திஞர்ஈளென்று 
முன்னே சொல்லப்பட்டதாய்ச் கோன் oo Bes mg. 

மேலேசோவிக்கப்பட்ட சங்கங்களின் (9 ரதாபமும் பெய 
ரும்கூநிவேண்டுவ தவசியமாகத் கோன்றுவகாலே சொல் 
வோம். ஸ்ரீகிருன்ணன் SOD HIP 4 பாஞ்சசனயமும், 
தனஞ்செயன் என்லும் ௮ரூச்-னன் Cougs gid என்னும் 
சங்கையும், எதிரிகள் Ons + 5450 menus gry 1மசேனன் 
பவுண்ட.ரசங்கத்தையும் பூரிதக் சனர்கள். Ld 

Det pit, தருமராறன் அகக்தவியமென்னும் சங்கத் 
தையும், ஈகுலன் சுகோலம் என்லும் சங்கத்தையும், சகா 
தேவன் மணிபுல்.பகம் என்னும் சங்கத்தையும்கோஷிச்தார்கள். 

இன்லும் சிரேல்் டமான வில்லைத்தாங்கிெய காசிராறலும், 
மகா 2 ரர்களான சிகண்டி, துஷிடத் ஐய்மன், விராடரான், மகா 
விரை சாத்தியகி ஆகிய இவர்களெல்லாம் வெவ்வேறாயெ 
தங்கள் நங்கள் சங்கம்களைப் பூரித்தார்கள். 17 

மேலும், இரிதராட்டிரமகாரா Cox | கேளும் துருபதன் 
௪ ° உ . . 1 உபபாண்டவர்கள், புறபலவானான அபிமக்கியுமு.சலாயெசேனு இ 

5 . ° ° ச . ச . ச் . பதிகள் தங்கடங்கள் சங்கங்களையும் தனித்தனியே பூரித 
தார்கள். 18 

மேலே கூறப்பட்டுள்ள மகாபராக்கிரமிகளாயெ எல்லா 
ருடைய சம்கங்களையும் தனித்தனியாகக் கோஷிச்கப்பட்ட 
தொனியானது காசம் பூமிமுகலிய எல்லாத்திசைரளிலும் 
நிறம்பித் இரிசராட்டிரன்பு த் தரர் களக் கலங்கும்படி ச்செய்த ற. 

உடனே அருச்சுனன் யுத்த.ரங்க'த்தில்வர் திருக்க தரியோ 
தினா தியர்களைப்பார்த்து ஈல்லசமயம் இது வேயென்று வில்லை 
வளைத்து காணேற்றிப் பாணங்களை த்தொடுக்க அரம்பிம்தான். ,, 

பின்னும் அருச்சுனன் கிருஷ்ண பகவானைநோக்க ஏ 
அச்சுதா | இங்கே பிராப்சமாகயுள்ற இருவகைச் சேனாசைனி 

௪ e க * cn . ச யங்களுக்க௮டையே எனது ரதத்தை நிறுத்று வராக என்றனன். 
retention a athe மயி டைவ பவத அம கணவ வத, படட ems gunner smote   

* பாஞ்சஜனயம்--- சங்கம் இது பஞ்சறனனொனலும் இாக்க தல் உண்டா 

ன.தால் அப்பெயர் தாங்£ப.து.



10. usage St Bae s ale ero. 

௪ த.ழ்காகவென்னில், இர்தரணரங்கத்தில் தயா.ராயுள்ளவர். ' 

களில் காம் யாரோடே யுத்தஞ்செய்யவேண்டுமோ அவர்களைப் ' 
பார்க்கவேண்டுமென்பதே யென்றான். 22 

இக்கவாக்கெயத்தால், “*அருச்சுன ! நீயோ யு ச்சஞ்செய்யவக் 

சவன் ; ஆகையால் யுச்சஞ் செய்யவேண்டுமே சவிர பார்க்க 

வேண்டிய அவரியமுனம்இில்லை, சவிர டார்ச்சற்காக வந்த 

வனுமல்ல” என்று இஷ்ணமூர்ச்திக் கேட்பரோவென் 

றெண்ணி உறவினரோடு யுச்சஞ்செய்ய நேர்ந்ததால் நான் 

யாருடனே போர்செய்யவேண்டுமென்றும், Ys ES B48 (G 
யாரார் வந் சார்களோவென்று கெரிர் நுகொள்ளவேண்டு 
மென்னுஞ் சக்கோவமாடைவளனாயிருச்சே ேனேயன் றி ௮ச் 
ச.ச்சால் நான் பார்க்க நினைத்துச் சேரை நிழ ச்தக்சடவை 
யென்று சொல்லவில்லையென அறிவிச்கும் பொருட்டும் 

சொன்ன சாகச்செரிகறெத, 

அர்ப்புத்தியைக்கொண்ட துரியோதனனுக்குத் துணைபல 
மாகக்கூடியிருக்றெ சேனாவீரர்கள் யாரோ அவர்சளையும் இன் 
னமும் பார்க்கவேண்டுமென்று அருச்சுனன் பின்னும் வேண்டிக் 
கொள்ள, 23 

அருச்சுனன் வேண்டுகோட்டுசைந்த ,நீருவ்ணமூர்த்த 
யானவர் அவகவிருதிறத்தவரது சைனியவகுப்பின் ஈடுகில் 
இரத த்ையிறுத் இனர். 24 

பின்னும் பிஷ்மா், துரோணர் 'மூதலாயிஜனோர்க்கும், சகல 
அரசர்களுக்கும் எதிரில் நிறுத்தி ஏ ௮ருச்சுன ! இந்த கவுரவ 
சேனைகளைப்பாராய் என்றுகூருநின்றார். 25 

இரணரங்க வீ.ரசிம்மமாயெ யாதொரு அருச்சுனனானவன் 
போர்க்களத்தில் வர்இருக்கெ Adu saeco, பெரிய தகப்பன், 
பாட்டனமார், ஆசிரியர்கள், மாமன்; சகோதரர்கள், புத்திர 
பெளத்திரர், மித்திர்முசலானவர்களை த் தீனதிருகண்கவினாலுங் 
கண்டனன். 20 

மேற்கூறிய சமஸ்த பந்துமித்இரர்களையும்பார்த்த யாதொரு 
பார்த்தனானவன் HHS தயாபரனாயும் அக்காக்கிராந்தனாயும் 
அடியில்வருமாறு கரஷ்ணபசவானிடல் கூறுவானறாயினன். 27 

மிண்டும் அருச்சுனன் கருஷ்ணபரமாத்மனைசோக்? ஏ இன 
தயாளோ ! ஈண்டு போர்க்கோலம்பூண்டு நிழ்ன்ற என்னுரிமை
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வுள்ள சர்வ பர்துமித்திராளையும்பார்ர்த என்மனமும் சரீரமும் 
கடுக்குின்றதே ! அயவாதிகளெல்லாம் நிர்ப்பலமாசன்றதே ! 
"அன்றும், 28 

இந் சவாச்கியச் சால் அருச்சுனன் பிரடைவருச் தவ மிகவும் 
bi és ஏ வான சாரியமென்று ஈன gw eta வும், போர்த் 

சொழில் ஈத இிபியர்கராக்கு இயல்பான திர்மமாயினும், 
நான 2 த்கு?்சடையாகிய மமகாரத் சாலும் ரோசமோகங் 
சளாலும் உ£வினர் மரணமடைவார்களென்டுற விசாரத்தா 
Hw Tw wer Hos Eat gb திம்மவர்களிட த் இல் சயை 
யுடையவளுயிரு சானென்றும், இப்போது FE ABIES 
இலும் சமயையுர்ளவளுபிருஈஇன்றானென்றந் தோன்றுவ 

தோடு *லிசனமடைகட் இவ்லாறுகூறிற”” Oar crassa 

கண்ணி ரொழுசாவிட்கிக்கொண்டு SL FY SS குரலோமு ' 
Cuan Gen vr gs Ca ரன்றுவின்றது. 

அன்றியும் வாய் உலர்சகனெறதே! மயிர்க்குச்செறிசன்றதே! 
அல்லாமலும் என்காண்டீவம் கையிமின்றும் ஈழுவகின்றே ! 

ச சருமம் மகாதாபமடைகன்றதே! என்றும், 2 

மனமோ என்னைத் தன்வயப்படுற்திக் குலைின்மத; மற் 
லும் இரதத்திலிருத்தற்கும் கூடவில்லையே ! யாதுசெய்வேன், 30 

அன்றியும் ஏ சேசவ! அவசருனங்கள் பழ்பலவிமாகக் 
காணப்படுகின்றதே! தவிர இங்கே யுத்த சந்நத்தர்களாய் வகி 
ருப்பவ/ களான ஆசிரிய, பந்துறனங்கள் முழலானவர்களை ௪ம் 
"ஹாரம் செய்வதால் எனச்குவரக்கூடிய பெருமையென்ன, ஸஸ் 
வரியமென்ன, சுகமென்ன இவைகள்யாவும் எனக்குப் பிரிய மற் 
தனவாயிருக்கிறதே! ௦1 

சுவாமின்! வெற்றியையாவநு அல்லது இராச்சியரம்தை 
யாவது அல்லது சுகத்தையாவது யான் கோறினவனே யல்ல 
வென்பது தங்களுக்றாவிகசி தமல்லவா? யாவரையும் சம்ரரித்து 
கான் பிராணனை வைழ்றுக்கொண் டலுபவிப்பதில் என்ன பிர 
யோசனம் ! 32 

ஏ ஜனார்த்தனா! கான் யாரை உத்தே?ம்.ர இராச்சியமும் 
பொருள் போகங்களையும் சம்பாஇிக்கவேண் ௫ 2மா ௮ வர்களெல் 
  * சருமம் - தோல், 

் 

3



18 ஸ்ரீபகலத்€ சா ஈலரத வசனம். 

லாம் இராச்சியத்தையும் பொருளையும் உத்தேதத்தப் பிராண 
னைத் இருணமாக ஈினைத்துவந்து கிழ்சின்றார்களே ! 33 

௮/வவிக இடைவிரத்கன்மையோடுங் கூடி வர் இருப்பவர்களோ 
பாக்ர ப்போ ப 9மார்சநரம் பிதாக்களும் பாட்டன்மார்க oO ல OS 217) STIS EH to 
பு.ச்திராக ஷம் மாமன், மாம மனார், பேரப்பிள்ளைகளும் சம்ப$்கெ 

ளாயு மிருக்கின்றார் களே! | 34 

ஏ மதுரூகன ! இவ்வாரான பிராண விஈவாச பந்த மித் 
Batson கான் கொன்று வாழ்வதைப்பார்க்கிலும் அவர்கள் 
கையால் யான் மரணமடைதல் மிக கலமென நினைக்கின்றேன், 
இப்படி இவர்களை காசஞ்செய்வதில் திரி2லாகா இபத்தியம் வரு 
கிறதாயிரர் சாலும் எனக்கு மனமில்லை. கேவலம் ௮றித்தியபூமி 
போகன்நளைம் கவர்ம்து ரானடையப்போகிம லொக்யெமானது 
எதையுங்காணோம். 32) 

வாக்கிய உள்மாரை,. “அருச்சுன ! ஒருக்சால் நீ சுயையினாலே 
இவர்கமாக் கொல்லாவிடினும் புவர்கள்மாகஇரம் இராச்சி 
யச்சினமேலுள்ள. அசையி னல். உங்கமாம். சொல்லாமற் 
போசார்சளாலபயால் நீ சம்மாயிராமல் இவர்களைச்கொல்லக் 
atiomin (dea dedi cen Gua, 271 dO tree asim டும்) என்கிற 
॥பரய ச orig. ரீ இவர்ஈமாம் கொல்லசால் பரபியாகமாட் 

டாய், அ௰கயசல் ம இவர்பளைக்மெரன்று இராச்சியத்தைச் 

சம்பா ஜி. bh dich ‘bl. asl யன து இருப ணபதல IT our மசால் வோ? 

யென் றண்ண்யே lu or of cb முன்றுலக Dy சுஜியிலும் ஆசை 

யில்லையயன் றம், அப்படிப்பட்ட மான் பூே லாகச்தாகதியின் 
பொடுட்ுிம் கொல்லமாட்டேனென்றும் சொன்ன தாகத் 
சோன்றுதின் ஈறு, 

ஏ மாகல! இக்த துரியோதன இியரைக்கொன்று ௮.தனால் 
CTO RGM I SMB rag தாஒமின்னதென்றுக் தெரியவில்லை, 
அல்லாமலும் *% ஆததாயிகளாயிருந்தபோதிலும் பக்துமித்இரர் 
களைக்கொன்மால் 9 BayA எனச்ருவருவது மகாபாவமேயல்லது 
வேறில்லை. ஆகவே இராச்யெர்லதப் பட்டங்கட்டிக்கொள்வ 
தற்கு முன்னதாக மகாபாலியென்னும் பட்டம் யாதொரு 
தடையுமின்றி படைச் அவி? ! 36 
eth ata at etn ent a மெல்ல வடக் 

  

ஆச. தாயிகள் தனத்தை யப£ரிப்பவன், | பி.மாமனை வியை யபகரிப்பவன், 
பூரியை யபகரிப்பவன், விஷ்மிட்டுக கொல்ல எத்தணிப்பவன், வீட்டில் இட்டு 
பவன, கொல்புரிப நயுதபாணியாய்வக் த நிற்பவன் ஆயு இவர்கள்,
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. ஏபிரபோ'! ஆகையினாலே திரிதராட்டிர புத்இிரர்சளான 
ப்தபந் துவர்க்கத்தவர்களைக் கொல்லச்கூடியவனேயல்ல. பந்து 

ஜனர்களை'த் இலைத்துவிட்டு இணியாரிடத்தே சுகமும் -பெரு 
மையும் அடைவேன். 37 

அல்லாமலும் இர்ததரியோதனாதியர்கள் உ உலோபகுணா 
இர்தியர்களாயும் 3யவர்களாயும் விளஃ்லித் Gov boo 5 GIF EF 
செய்வ தால்வரும் பாவத்தையும், மிக் ர rio தீவிறலடையும 
பாவத்தையும் தெரிக்து கொள்ளம் கூடூயவாகளாயில்ல, 38 

வாக்கிய உள்ளுறை: **இருக்சுன ! BING எமக இயர்ச ளும் 
பயமா தியர்களும் உங்களைப்போல பக்துவர்ச்க வையம் 
குறிச்து விசனப்படாறு யு சி சன்செய்கையில் நீயேன் யுதி 

சீஞ் செய்யச்கூடாசென்று இரு ணாரவர் ஈகி செட்பரோ?? 

வென்றெண்ணிச் சொன்ன சாயும், மேரும் பலாபிச்ன 
மூடையவர்கள்? என்றதாலே gil Quit ஈனுதிகள் இரா gl 

யச.தின்மீதுள்ள ஆசையால் யுச்சாஈமபரு (adc a ai) (aye Hof 

ளென்றும், அவர்களது Cam Mem Muy std) பமா இயர் உரம் 

அவர்களுடைய எண்ணசளச பறைவேற்றும்பொருட்டி உப 

பலமாய் வந்சார்களென்றும், எனக்ரூ அங்வி௪ லோபமின் 
மையால் மான்யுச்சச்இல் பிரவிர் மகமாட்டே?” னென்றும் 
சொன்னசாகச் சோன்றுகின்றத. 

௭ இராகவ । குலராசஞ்செய்வதால் வரும் பாவத்தை நன் 
மூப்தி தெரிர்துகொண்டிருக்றெ சராம் எவ்விதத்திலும் 1B 

நின்றும் தப்பித்துக்கொள்வத தகுதியாகும், 30 
ஏ வாசுதேவ! இந்த இராஜ இராராக்களென்ன இவர்க 

ளுடைய சந்ததிகளென்ன மற்றுமுள்ள அசிரியாகள் மிக் 
ருக்கள் முதலிய அனைவருடைய பூண்டம்றுப்போய் ai Din wey ev 
பூர்விகமாயுள்ள கு தருமங்களெல்லாம் நாசமடையுமன்றோ 3 
அங்ஙகனங் குலதருமங்கள் காசமுமவே எல்லோரும் அதாமத் 
திலே பிரலிர்த்திப்பார்களே ! அவ்வாறு அதர்மம் லிர்த்யொ.டி 
இதனால் அளகில்லாத பாவத்றுக்கு ஆளாக கேருமென்பதுழ் 
'சந்தேகமுமுண்டோ ; இல்லை. 40 

ஏ உருக்மணீசமேத! இன்னும் அதர்மம் ௮தகெப்படவே 
குலஸ்திரீகள்கெட ஏதுவாரமே; அவர்கள் செவ தனால் வரு 
ணங்கள் ஒன்றுக்கொன்று தாரதம்மியமின்றிச் சர்வமும், சங்கர 
மாகுமல்லவோ? AL 

~ 

* 2 Garug@@i Bui -உலோபித்சசமே சொருபமாசவுடைய வர்,
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சுவாமின் ! மேற்கூறிய வருணசங்ரெகத்தினால் sj ait ser 
ஈரகச்தையடைவதோடு நில்லாமல் அவர்களுடைய Fie 
களுஃகும் பிஸ் டோதகக் இமியைசெய்ய யோக்கியமின்றி மெல். 
லோருக்கு ் ஈரசமேகதியாய் முடியுமே) ஆசவே இவ்வள பாத: 
கத்துக்கு ரானல்லவோ அளாகவேண்டும், Ad: 

ஏ கிருஷ்ண ! மற்றும் முலகருமற்கள் கெடுவதுமின் றி ஈல்ல 
வருண ச தவர்கமோடு சேர்த்து அவர்களையுங் கெடச்செய்றெ 
தினாலே வரும்பாவம் அதிகமாகும், இவ்விஷயத்தை ௮.ிஞா் 
கள் ஒப்புக்கொள்ள கொஞ்சமும் சம் ஈதிக்கமாட்டார்கள். ௮ன் 
Puy a கெட்டகுலச் தவாசளுக்கு ஈ.ரகவாசம் உண்மையென்று 
சாஸ்தி.ராதிகளில் சொல்ஃப்படுவை தீ நான்பலமுறையுங் கேட் 
Emig இப்போது அவர்களைச் சமரில் கொல்வேஷாயின் நானே 
மேற்கூறிய குலச்துரோடியும் ஈரகபோடியுமாய்கிடுவேன். 49, 14, 

அ௮ந்கோ| அந்தோ! ஈதென்ன ஆச்சரியம் | கஷ்டமாயிருக் 
இறதே! மட்டற்றதான பாவத்தைச்செய்ய முன் வர்துவிட் 
டோமே! எக்காரணத்தினால் இராச்சியத்திலும் சுகபோசத் 
திலும் ௮சைசொண்டு நமத பந்துறனக்ககாக் கொல்லத் தயா 
சானோமோ ௮! ௮ ! இதென்னவிபரிதம் ! 45 

இந்ச வார்டியத்தால் ப்தி; ஜனக் கொலை செய்வது மகாபாவ 
கிரு ச தியமென் று யச சாரம்பஞ் செய்சபோது யோடியாமல் 
பிறகு சனக்குச்சானே தோன் றி விசார த்தையடைந்சகாக 
அறிதல் வேண்டும். 

ஏ என்குலதெய்வமே! எதிர்த்று யுச்சஞ்செய்ய மனமபில் 
லாமல் நிராயு தபாணியாயிருக்கெ மெயன்னை Hou Ba சஸ்திர 
ஆயு தபாணிகளாகவந்து கிற்திற தியோ தீனாத்கள் மகா கோபா 
வேச த்தோடும் சம்ஹரிப்பார்களானால் ௮.து எனச்குப் பெருத்த 
க்மகரமாயிருக்குமே ! என்று AO 

சஞ்சயர் கூறுகின்றார். * 

இவவாரமுக அருச்சுனன் ;நீருஷ்ண ப.ரமாத்மாவினிடத். 
தில் விண்ணப்பித்துத் தக்காக்கிராந்தனாடுச் சோகமுற்றுக் கண் 
ணீர் ததும்பக் கைப்பிடிவில்லையும் அம்பையும் விடுத்து இரு 

லிதச் சேனைகளுக்கு மிடையில் நிறுத்தியுள்ள இசதத்தின் 
பேரில் மெய்சோர்ந்திருந்தானென்று திரிதராட்டிர மகாராஜனுச் 
குச் சஞ்சயர் கூறினர். Ag



l-ag, 9 6 Buran, 

வாக்கிய உள்ளுரை:--பிறகு நடந்ச செய்தியென்னவென் py 
இரிச.ராட்டிரன் கேட்பானென்றெண்ணி, சஞ்சயர் இந்த 
வாக்யெச்தைச் சொன்னாரென்று சோன்றுகின்றது. இன் 
னும், துக்கத்தால் சலனமடைந்த மனமுடையவளுய் வில் 
லையும் பாணங்களையும்விட்டுச் சேரின்மேல் உட்சார்ர்கார 
னென்று சொல்லுசலால், அருச்சுனன் சுரு; ஸ்மிரு இ 
யுத் திகளால் நன்காராய்ட்து இசுபரலோக சுஃங்க ஸிரண்டுக் 
தனக்கு வேண்டியதில்லையென்று முன்னமே சொன்னவ 
னாகிரானான சால் வைராக்கியக்சை மெற்கொண்டு «iA 

யாசமே மிக மேலானசென்றெண்ணி வில்லையும் பாணத் 
சையும்விட்டி நான் யுச்சஞ்செய்யமாட்டேனென்று தேரின் 

மேலுட்சார்சானென்றும் தோன்று இன்று. 

அருச்சுன வியாகயோச அச்தியாய 

wos nn. 

மடு) 
டு



இரண்டாம் அத்யொயம் 

சாங்கிய யேரகம், 
  
  

தயை கிரம்பியவனாடிம், கண்ணீர்சோரத் துக்சசாகர த்தில் 
மூழ்கியவனுயு முள்ள அ௮ருச்சுனனைப்பார்தி ப் பின்வறுமாறு 
ஸ்ரீகிருஷ்ணபசவான் ஓர் வாக்கியம் கூ றுவாராயிஞார். i 

அருச்சுன! யுத்தஞ்செய்ய ஆரம்பிக்கும் இகத சல்லசமயத் 
தில் வீரத்தனத்துக்கு ௮ழரில்லாததும், சுவர்க்கானுபவத் துக்றா 
விரே!தமானழும் ௮பம்திய1 திக்கு ஏதுவானறுமான பேகமைத் 

9 
in க்கம் உனம்செப்படியுண்டாயிற்று? 

அருச்சுன! கீ பயமும் அ௮தன்மமுமடையாதே; கத்தரி 
யர்களுக்கடுத் ததல்ல; மனக்கோழையாலுண்டான துர்ப்பல ச்சை 
விட்டுச் யமான குலதாமாசாரப்படி யுத்தஞ்செய்ப யெத்தனி 
யென்ற கண்ணானைகாக்கிப் பின்வருமாறு கூறுவான, 3. 

சுவாமின் ! இந்தயுக்தகளத்தில் வந்திராநின்ற வீட்டுமர், 
அசோணர் முதலியோர் யான்வழிபட்டுப்பூசைசெய்ய யோக்பே 
மானவர்கள். . இப்படிப்பட்டவர்களை வதைக்க அ௮திதிகூண்ய 
மான பாணங்களைக்கொண்டு நான் எவ்வாறு பிரையோடுப்பேன்: 
அட பாக்கியங்களைச் சம்பாதித்துத் தன்னாசிரியர்களுக்கும் 
இனத்தவாகளுக்கும் அர்ப்பணஞ்செய்யவேண்டுவது நியாயமா 
யிருக்க, அதைவிட்டு எதை யெய்த வதைசெய்வது ? ஆகை 
யால் முற்றிலும் நியாய விரோதமான காரியத்தைச் செய்ய 
வல்லேனல்லேன். மன்னிக்கப் பிரார்த்திக்கியேன். 

ஆரியர்களை மலர்மிசொண்டு பூசிக்கலேண்டிய Hur Tee, 
gamer c கெய்யாதுவிடிவும் வில் வாள் முதலியவைகளால் 
வ,சம்செடய்வதோ உச்சமலனுக்கழகு? நன்று ஈன்று ! என்றிரங் 
இனொானென்று சோன்றுகின் ஈத, 

பெரியதான கீர்த்திவர்தாளைச் கொல்வசைச்சாட்டிலும் 
இவ்வுலகில் வாழ்தற் கேதுவான இடம் பொருளேவல் இல்லை 
யெனினும் பிச்சையேற்றுண்ணுதல் மா நன்றாம். தவிர வர் 
களைத் துவம்சஞ்செய்து நாடு நகரங்களைக் மைப்பழ்றி நான் 
அறுபவிக்கும் போகாலுபவங்களை கோக்க, அவர்களுடைய 
இரத்தத்தைக்கலந்து புசிப்பதற்கொப்பாமெனத் தோன்று? றது.



* 2 ~ ௨.27, ௮ சீ தியாயம், oF 

யு. தஞ்செய்வோமானால் எஇரிகளான துரியோதனா தியரை 
காம் வெல்வோமோ அல்லது அ௮வர்கள்சான் நம்மை வெல்வார் 
சுளோ தெரியவில்லை. எந்த துரியோ தனாநியரை*சொன்று நாம் 

சிலி திருக்க பிரியமற்றிநப்பேோமோ அவகமாச்சசர்க்த பிஷ் 
மத் துசோணாதியர்களும் நேராகவந்று நின்ற;கொண்டிருக் 
கருர்கள். 

. . 0 

சுவாமின்! இறுநல்லது இது ய ந என்று தெரிந்துநடக்கக் 
கூடா தவனாயிருக்கிற என் இருபணடித்தத்துக்கேற்ற இதமான 
உண்மைப்பொருமா தானறியும்படி மிருபைசெய்விராக, ன் 
யம் தேவரீர் ஆசிரியம் யான் "ப்டனுமாயிருச்பியபடியால் 

கெ.தியற்றவனாயெ என்ன எப்படி யம்டு i ob Bb vam Dib, 

எவன் oop torew பிபமக்சை யறியாமலே இடசவுலக தி 
தை. னு ட ட ஆ ன ‘ GIDE Bi OD S00 LW HL காம 6 அவன் ருபா ம் டிரிப் 

டிலான். என்று Sr Uh Bs யில்சால்லப்பட்டபிபதாரம் YF 

சுனலுக்குப் பிரம்மக்ஞான மில்லை யன் வும், ஆகையா 

லேயே சான் இருபணத்துவ (poirot ளு னென்றும் 
செரன்ன சாகச் செறிகின்ற 

தீவிர, என் பஞ்சேக் ிரியங்ரளையும் ழிக்க விருக்கும் இத் 
துக்கத்தை எந்த வுபாயக்தால் வீலம்கக் உடுமோ ௮5 சக்க ரியம் 

இன்னதெனம் தெரிஈ கலன். பூமண்டலாழிபத்தியழம் சே வேக் 
~ ௪ . ச் . ச + @ ச க ச இ.ரததுவமும் தந்தாலும் இழ்பூயரை நீக்கவல்ல தல்லவெனத் 
தோற்றுறே. 5 

சஞ்சயர் திரிதராட்டி ரமகாரா;னைப் பார்த் துச் சத்துருசம் 
ஹார .வல்லவனாகய யாதொரு அரு எனனானவன் மேற்கண்ட 

வாறு-ூறிப் பின் ஸு ரீகிரூஷ்ணபகவானைப்பார்த்று இனி நானயுச் . 

த.ஞ்செய்யும் எண்ணமழ்றவனா யிருக்சிமனென்றான், இவ்வாறு 

கூறிய அருச்சுனனை ஸ்ரீ கிருஷ்ணமூர்த்தி கோக்கிப் புன்னலக 

யுடன் பின்வருமாறு சொல்வா ராயினார். % 10 

ஸ்ரீ கீநஷ்ண வாக்கியம், 

௮ருச்சுன! துக்இக்கத் SET GUTH oT SHA H நீ meas 

இருய்; சர்வமும் அறிக்தவன்போலவும் பேசபிருய்; அத்மஞானி 
கள காலஞ்சென்றவர்களைக் குறித்தாவது வவக் தர்கமாப்பற்றி 
யாவது விசாரப்படார்கள். 1] 

“ty ர ~ 
* கருபணனை -ந்௪ன, 

 



ரக் பகவத்சீசா 5வநீத வசனம், 

பின்னும் அச்சப்பட ௮ருகனல்ல வென்பதற்கு எ.த யாசெ 
னில், கூறுதும்: பகவச் குணாுனுபவங்களோடுகூடிய யான் அமித் 

இயனேயல்ல. முக்காலங்கலிலும் நிரந்தரமா யிருப்பவன், நியும் 
இந்தயுத்தரங்கத்தில் வந்துள்ள் சர்வ மன்னராதியர்களும் நித்தி 

யாகளதான். இனியும் சாஸ்வதமாயே யிருப்பீர்கள். எவ்வா 

மெனின், எல்லா சீ வசோடிகளும் எம்த அம்சமாகவே யிருக்கிற 
படியால் இனிப் பிறக்கிரோமென்ற எண்ணமேவேண்டாம். சாம் 

எப்போறும் சாந்நிச்திய்களா யிருக்கு .போது நி நுக்இக்கக் 

காரணமில்லை யல்லவா? அகவே பேகை,ம்கனமான துக்கத்தை 
விட்டுச் சுயகுல வீர்த்தியாதிய யுத்தத்இல் பிரலிர்ச்நிப்பாயாக 
வெனக் கூறுவாராயினர், 12 

சங்கர பாஷ்ய தாச்பரியம், அருச்சுன! மரணமடையா 

நின்ற பிஷீமத் துபோணாதியரைக் முறித்து, நான் எப்படி 
விசாரப்படாம விருப்பேனென்று ரிணையாசே. பீஷ்மாதி சப் 
சங்களுக்கு லாஷியார் சசங்களான ஜீவர்கள் நிச்தியர்களா 
யிருப்பவர்களே யன்றி நடப்பவர்களவ்ல. சிஜ்தியர்களென்று 
செரிஈ்ச பிறமு விரனப்படவேண்டிய அவிய மில்லை 
யல்லவா? ஆகையால் விசனப்படகேண்டாமென் ௮ம், ரி. 
யத்துவபுச்தி விசனப்படா இருப்பசர்குக் காரணமென்றம் 
நாராயணர் இந்ச வாச்ெபெசக்தால் செரிவிஈடிரரர். மேலும், 
அருச்சுன! நிச்திய/வம் பிரமாணமில்லை யாதலால் சம்ப 
விஃ்காசென்று றரினையாசே, யெப்படியென் ல், Ups ei evils 
actoy Moore மூயற்கொம்பு உண்டாசாததுபோல (ps 
காலங்களிலு மிருக்கிற ஆச்மா பிறக்சமாட்டா ௮. ஆத்மா 
முன்னில்லாமல் இப்போ அுண்டானால் பிறப்பானென்று 
சொல்லாமலேயன் றி முன்பும் இப்போதும் இருக்கையாலே 
பாப்பானென்று கொல்லக்கூடாது, நித தியனை சால்குடம் 
ஆடைமுசலானவைகள் போலப் பி றப்புள்ளன வல்ல. 

நித்தியவல்நுவாய் விளங்கும் ஏ உக்தமபுுவஷ! மேலே 
கூறிவந்த நித்தியத்துவம் தமக்குரிய வேயன்றி என்போன்ற 
பேதை மனிதப் பிறப்பினர் களுக்குஞ் சொல்லலாகுமோ ? 
ஆசா; அருச்சன C 54 6 Haq பால்யம் யவ்வனம் வயோ 
திசமென்லும் இப்ப ருவங்கள் வந்தாலும் ௮ல்லது சரீர மடித்தா 
௮ம் தேகத்தை ஈடத்தும் ஆன்மா ஒருபோதும் அழிகின்றி 
மீண்டும் நா தனதேசத்தைப்பெற்றுவி$ரான், ஆகையால் இது
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களையெல்லாம் ௮றிந்த தேகாத்ம விவேகெள் இது விஷயத்தில் 
ச.ற்றேலும் பிரமிக்கமாட்டார்கள். 13 

சங்கர பாஷ்யம்:--ஆ ச்மா இச்சரீ ர ச்தைவிட்டு மற்றோர் சரீர 
சையடையுமென்று சொன்னபகடச் இல் த ச்மாவுக்கு வரவு 
போக்குகள் உண்டுடன்று சொன்னபடி யாயிற்று, வரவு 
போக்குகள் விசாரங்களே யல்லவா? அப்படியாகுமாயின் 

ஆ ச்மாவுக்கு விசார முண்டென்ற சொல்லவேண்்டு வரும். 
ஆதமாவுச்கு விகாரமுண்டென்று ஒப்புக்கொண்ட பக்டிர் 

தில் விசாரமுளள சரீரச்வச்கு ஜனன மாணங்கள் எப்படி 

யோ அப்படியே ஆச்மாவுக்கு ஜனன மரனாங்கள் உண் 
டென்று சொல்லவேண்டும். அப்படி சொன்ன பஷ்ஷச்.இல் 

ஆ.ச்மா மிச இயன் என்ற வார்ச்சை பொய்யாய்ப் போன் 
ஐ. ஆசமா கிச்தியனல்லன் ஆசலால் அ.தமாவுக்கரு நாச 
முண்டாகும்போறு முச்சச்சை யடையவேண் டியசே, ௮௪ 
லால் வியனச்ச யடையசக்கூடாசென்று சொல்லுதல் 
உசிசமா யில்லையென்று சங்கையுண்டாக, ௮ ச்மாவுக்கு 
௮வஸ்சா பேதங்க எிருக்றெதாசதி சோன் நினாலும் ஐ 2 ist 

மையாக இல்லை யாசலால் ஆ தமாவுக்கு விகாரமில்லை. அ 
லால் நிதஇியன் என் நுசொல்லலாமென் ௮ம், i & Gases et oor 
இற வார்ச்சை பொய்யல்லவென்றும் இருஷ்டாம் ச ம்தோடூ 

சமாதானஞ் சொல்லுஇருர். GO சப்படியென்றா ரல், நசிமா 

ரி.தீதியன் என்றும், சேகத்மைக்காட்டிலும் பின்னமானவ 

னென்றும் வேதம்கூறுன்றத. வேதச்இழ் சொல்லப்பட 
தலேயன் றி பாவியச் துக்கும்சழெச்தன த்துக்கும் ௮ கமான 
பெசமிருக்காலும், பாலியச் தில் ௩டந்த சங்கதிகள் மெச்ச 
னச்தில் நினைப்புக்கு வருகிறதுபோல பூர்வ ஐன்மத்தின் 
பழச்சச்சாலேயே க்கள் ஸ்சன தில் வாய்வைச்துப்பால் 
பருகுன்ற சுபாவம் உண்டாயிற்றென்ற யுதிதியாலும் 
ஆதீமா மிச இியனென்று சோன்றுஇன் றது, 

இன்னும் ஓவ்வொரு மனிசனுக்கும் சரீ. ரத் தில்நேரிட்ட விரோ 
தீங்களான பால்ய கெளமார விருச்சச் துவங்கள் மூறையே 
வ$றுகொண்டிருக்கின் ன வல்லவா? இக்ச மூன்றவஸ்தை 
சளாம் ஒன்று கழிர்சாலன்றி மற்றொன்று வாராது, அப் 

படிப்பட்ட மூன் றவஸ்சைகளுள் ஒவ்வொரு அவஸ்தையிலும் 
சரீரம் மாறுகலடைகின்றத. அப்படிக் சரீரம் மாறு சலடை 
யினும் அச்மாமாச்இரம் மாறுபடாதிருக்கிறது. அகையாற் 
ருன் பாலியத்தில் நிகழ்க்சச ங்க தகளைமுதுமைப்பருவத இல் 
பினைச்சிரான். இல்விசமாகவே தச்மா மத்றோர்தேகச்இில் 

4
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பிரவேரிச்கும்போ தும் விசாரமில்லாசவனா யிருக்ரொனென் 

ப,சற்குச் சம் சகமில்லை. ஆகலே ஆத்மா ந9ச்குமென்னும் 

அக்ககசையடையா இருவென்று சொல்லுதல் தகுதியே 
யாகுமென்ழு அறியவேண்டும். 

இ ° 1 ௭ mn ran) 9 $ ந் FON, யான சா ரழ்முனாடேயுளள அன்மாவைக் 

குறிதது விசாரப்பட்டே வல்லேன். என்னுல்பூசித்து வழிபடக் 

கூடிய சமனடாராாடையமே 3ம் மலினமாய்ப்போசிறதை புத்தே 

சித்தே வக்கித்சேன்; சரி. அ௮ருச்சனா கேட்பாய்: ஒவ்வொரு 
தேகங்கவம மாயையின வீிசேடத்தால் காரியமாய்வந்து அழி 

. . . எடி உட ச « ௩ வனவுச் சகோன்றுவனவுமாயுள்ள தயர்க்கையாம். wise sag 
அள்ள யனோ மருபோறும் ஜனன மரணமுடையவ ஸல்லன். 
ஆசவே முக்கப்பட நியாயமேயில்லை. இங்கே சுகதுக்கங்களுக் 
குப் பாத் தியப்பவெதெ.நவென்னில், பஞ்சேக்இரியங்களானவை 

விஷயநுகர்ச்சியி லஓுள்ளபோ.றஐ தோவல் ணத்தின் ஏற்றத்தாழ் 
வைப் rv Fa சுகறுக்கல்சளூம் ஏற்பட்டு தொந்திக்குமே 
யொழிய உண்மையில் நித்தபமுள்ளன வல்லவென்று நிச்சயமா 
யறிவாயாக, 11 

அசாரிய சிரேஷ்ட! சுகறுக்கங்கள் உண்மையானவை யல்ல 
வென்று தாங்கள் கூறினும்: அவைகள் எனக்குமட்டும் நித்திய 
பான வையென்ேே ோன்றுமின்றன. ஆகையால் அவைகள் 
என்னைச் சா.ராசவுனணஞ் செய்விக்க யாதானும் QT உபாய 
மில்லையா ? oF Ne ow அருச்சன | கேட்பாய்: பிரதமத்தில் 

வா.ராமைக்கு வழிமதட$வைகவிட வர்த யிக்த ௭௧ துக்கங்களை 
அறுபவிக்கிற ந கரமல்லவெனவயிந்து தள்ளுவதே அவசிய 

மாகும், இன்னும் ,கதுக்கக்களின் வய்ப்படாது சந்தோஷத் 
சையும் ழக்கத்தையும் சமபாவனைசெய்து வருகிறவன் எந்த 
மகாபுருவமீனோ.. அவே மோக்ஷ£திகாரியாவன். அகவே 
மோக்ஷ£பேகைகொண்டுள்ள நீயும் எகறுக்கங்களைச் சமமாகப் 
பாவிர்து SESH voor sy யூத்தவிர்த்தியைச்-செய்வாயாயின் 

மோஷம் தானே ம்இக்முமென்படில் சம்சயம்வேண்டாம். 15 
சுவாமின் ! சுகலுச்சங்களைச் சமமாகப் பாலிப்ப தெப்பட். ? 

அருச்சன! மண்ணில்லையானால் 8 ் கடமுமில்லைபோல . அத்மா 
வைத்தவிர சுகறுக்கமு பில்லையேன்றும், அநித்தியமான Pag 
துக்கு ஒருபோதும் நித்திய த்துவமில்லையென்றும், நித்தியமான 

* கடம - மட்டம்,
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ஆன்மர்வுக்கு எப்போதும் அழிவேயில்லையென் றம், இலலாத 
வொன்று முக்காலத்தினு மிருக்கிற தில்லை. இருக்கிறவொள்று 
முக்காலத்தினும் ௮ழியாசென்றும் சம்மு தரிசனிகளாயுள்ள 
ஞானிகள் இவ்விரு விஷயங்களைப்பற்றியும் சானள்திர விசாரணை 
யைக்கொண்டு சுவானுபூதிகளா யறிக்தி, ப்பார்கள், அகவே 
அவ்விச விவக முழிர்சசியைக்கொண்டு நீயம் ச௫க்கவேண்டு 
மென்பதே இண்ணம். Lo 

| சுவாமின் | தேவரீர். கூறியவாறு ௮றித்நியமானவை 

போகட்டும் ; நித்தியவஸ்துவான ஆன்மாவுக்கு என்றும் ழி 

வில்லை யென்பதற்குத் தக்க பிரமாணமுளதேல் கூறுக. ர்ச் 
சுன ! சர்வலியாபியாயுள்ள பரமாத்மாவான நு C50 ai Sue 
களிலெல்லாம் வியாபிக்கப்பட்டு அவைகளை யெல்லாம் ௮தன சன் 
போகங்களில் செலுத்தி வருசன்றதான அவ்வாவ் மா வுக்கு நாச 
மென்பது என்றுமில்லை. அவ்வாறு நாசமப்றதான பொருளை 
சாசமடையச்செய்ய யாதாலுங் கூடாவாம். எவ்வாபெனின் ௨ 
பி.ரகிருதி குணம்களினால் வீயாபிக்கும்படியான வஸ்துவானது 
குணங்களுக்குப் புறம்பானவர்களை யொழிக்க வியலாவாம். சுவா 
மின்! சரியே; சரீ. ரமானது அழிகறெறும் மிண்டும் கோன்று 
வதும் உண்மையாகவே யெனக்கும் தோன்றுதே; Sh 
சுன | மூலப்பிரகருஇியின லுண்டான மனசுகருப் பஞ்சேத்இிரிய 
முதலியவைகளா லறியக்கூடாததும், என்றும் ஒரேபடி ம் தாயும், 
நித்தியமானதாயும், வரம்பில்லாகதாயும், இன்னலிமமென்று 
சொல்லப்படாததாயு மிமுக்கிற G eB ower gui அன்மாவுக்குத் 

கேகமானது வருறெதும் போகசிமழம்போலசம் மே iY OU 6 BT 
மேயல்லாமல் ஜடமயமான சரிரம் உண்மையிலுள்ள நல்ல. மற் 
௮ம் அல்வான்மா எத்தன்மைத்ென்றால், அதியர் சஷ சொல்ல 
முடியாத HT Gaon துவாய், எக்காலத்திலும் நாசமாகாது அதி 

சூக்கும வள்லுவாய் விளங்கிக்கொண் டிருப்பதாமும். இவ்வா ருக் 
திதீதுவஞாணிகள் நன்கறித்திருக்அிருர்கள். ஆகவே ஆன்மாவுக் 
குச் சுகலுக்கமும் அழிவும் கிடையாதாம் இனி நீ அ௮ஞ்ஞநானத் 
தின் விசேஷமான சந்தேக விபரிதறந்தையும் MEE Sim Buy Be. 
டுக் குலாசா.ர விர்த்யொகிய யுத்தத்தை அ.ரம்பிப்பாயாக, 17 

உள்ளுரை ; *ப்ரம்மத்துச்குக் காரியங்களும் இ திரியங்களு 
மில்லை? என்கிற சுருதிப்பிரமாணாறு சாரமாக பிரம்மத்தா 
லுண்டாவ தெதுவுமில்லை யாதலால் சாரியம் நசிப்பசாலே 

நகை 

கட எவனை கவிந்த வளவ வைவண்டை, 

* பிரகிருதி . பிரபஞ்ச காரணமாயை,
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நாசமுண்டாகுமென்று சொல்லுசலும் ~FsnanGaer ge 
௮.றிசல்வேண்டும்." ஆகையால் சத்ரூபமான இச்மாவுக்கு 

எங்விசமாய் விசாரிச்சாலும் காசமூண் டாவதற்கு இடமில்லை 

யென் றும், நாசமில்லா தவனும் எச்காலங்களினு மிருப்பவனு 

மாகிய பிரம்ம துக்கு நாசத்ரைச் கற்பிப்பசர்ரு எவனும் 

சமர்சிசனல்லனென்.௮ மறிதல்வேண்டும், மேலும் உலகச் 

தில் எலன் Nite வுக்கு நாசமூண்டாகுமென்று சொல் 

வானோ ௮வனே சன்னலை இல்லையென்று சனக்சே அபாவத் 

சைச் சொல்லிக்கொள்ள வேண்டிவரும், தவிர சுரு.இகளுக் 
கும் பிரச் தியகடிப் பிரமாண த துக்கும் விரோசமுண்டாகும், 

ஆகையால் சத்ரூபமான அஃமாமுூழுதும் ஈ௫ிச்குமென் முட 

லும், முணா இொசழ்சால் கொஞ்சமிருஈது கொஞ்சம் நக்கு 

மென்றாகிலும் சொல்வசற்கு ஏவணுக்கும சாமர் த தியமில்லை 
யென்று அறிசல்வேண்டும். 

சங்கரபாஷ்யம்; இதுகாறும் சசசத்துக்க ளென்றெ இரண்டில் 
சத்து என்பது உண்மையானதெதென்று சொன்னாயல்லவா 1 

இப்போது அச ச்தென்பதை நிர்யயித துச் சொல்லவேண்டு 
மென்று அருச்சுனன் கேட்பனோ” என்று விகாரிக்கையில் 
எது இல்லாமற் போகின்றதோ அது அச கீசென்றும் அறி 
சல்லேண்டும். அனால் சேகாதி பி] பஞ்சமூமுதும் அசச்தே 
யென்று சொல்லப்பட் டிருக்கும்போ து இல்லாசசைச்சொல் 
லும் என்கிற விணறாயெப்படி யுண்டாகுமென்று கேட்கலா 
காது. ஏனென்றால் சேகாதிபீரபஞ்ச முழுதும் மேயற்கொம்பு 
போலே இல்லாச சல்லவென் று இ வரைக்குமே சொல்லப் 
பட்டிருக்கன்ற து. மேலும் ௮ச்மா சே௫யென்று சொல்லப் 
LO FO ஆகாசமு சலானவைகளைக் காட்டிலும் வேநென் 
றதிசல்வேண்டும். நாசமற்றது என்று சொல்லுதலால்,, 
லோகருபமாய்ப் பரிணமிக்க மாயையைப்போலே காலச் 
சதோகூட ௩9 சல்லமிவன் 2 அதிசல் வண்டும். பிரச்தி 
யஈஷி மூதலாயுள்ள பிரமாணங்களால் அ.றியவொண்ணாச 
சென்று சொல்லுசலால், பிரு திவிறு சலானவற்றைப்போல 

காணப்பவெது அல்லவென்று :நறிந்து யு ச் சஞ்செய்வாயாக 
வென்று சொல்றுசலால், சேகாதிடள் அவஸ் துச்சளென் 
௮ம், ஆத்மாவொன்றே கரூபமாயிருக்கிற வஸ் வென்றும், 
சு சர்மத்ைச யாசரிச்கிறபோது டம்சாத சோஷ விசாரம் 
பண்ணவேண்டிய தில்லையென்றும்” தெரிது கொள்ள 
வேண்டுமென்பது சோன்ற நின்றது, 

தேசிகோத்தம! தேவரீர் கூறியலாற்றால் சரீராதிகளைக் 
குறித்து எனகச்கேற்பட்டி ருக் சதுக்கம் நிவர் த்தியாயிற்று, ஆனால்
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தான் கொல்லுேனென்ற தக்கம் கீங்காமலிருக்கமதே! கேட் 
பாய் அருச்சுன : நான் கொல்கே னென்றும், ம.ற்னொறுவனால் 

கொல்லப்படுிகழேனென்றும், ௮வனும் கொன்மேனென்றும், 
இவனாற் கொல்ல நேர்ந்ததென்றும் எவன்சொல்ரானோ அவன் 
தத்துவ சோதனை செய்தறிர்தவனே யல்ல. நித்தியமாயுள்ள 
ஆன்மாவானது மற்றவனைக் கொல்லுல whites, தான் ஒருவ 

ஞலே கொல்ையண்பறுமில்லை. அகவே கொல்வானும் சொல்லப் 

படுவாலு மில்லையென்றே தீர்மானமாயறிகு தி. Is, 19 

குருகாத1 சொல்லிவந்ததஇல் தர் சம்சயம்: அதாவது ஒரு 

வனைக் கொல்லாமலும் மற்றொருவடற் கொ வயுண்ணாமலு 

மிருக்கிறதென்பது விளங்கவில்லை. லி,ய! அன்மா உ அறுவகை 

விகாரங்கவில் கட்டெப்படா ததாகும். செனிப்பும் பரிப்பும் ஆன் 
Lora EEA cn, ஒருகாலத்திற் பிறந்திரந்ததென்பதும் மற்றோர் 
காலத்தில் இயந்ததென்பறும் கடையாவாம். பின்னும் சென்ம 
மில்லாததாயும் என்றும் சால்வதமாயும், அ தியில்லா ததாயு 

முள்ள அம்மாவான து, தானொன்றியுள்ள சரிரமான.று பூரித 
தாலும் தான் மரியாதுள்ளதாகும். அதலால் அதனை ஓருவர் 
கொல்லவும் தான் மற்றவரைக்கொல்லவும் ஏதுவில்லையென அறி 
வதுந் தவிர, 20 

பார்த்தனே! அன்மாவான௫ பிறந்ததென்பதும் Qpis 

தென்பது மில்லாமல் நித்தியமென்றும் நாசமழ்றதென்றும் 
யாதொருகுறைவு மில்லாததென்றும் சந்தேக விபரீதமின்றி 
அறிந்தவனெவனோ ௮வனை எவனையுங் கொல்லப்போதெதே 
யில்லை. எவனும் ௮வனைக் கொல்லப்போகத மில்லை, ஆகை 

யினணுவேதான கொல்லுஇறெவலுமில்லை ; கொல்லப்பரிறெவனு 
மில்லையென உண்மையாய்ச் சொல்லப்பட்ட. 21 

சுவாமின்! தேவரீர் ஆன்மாவுக்கு நாசமில்லையென்று 
சொன்னது நியாயமென்மே வைத்துக்கொள்ளிலும், ௮வ் 
வான்மா குடியிருக்கும் சரி. ரதீறுக்கு நாசம்வரும்போது அவர் 
களுக்குண்டாகும் துக்கத்தைப்பற்றி யோசிக்க எனக்குக் துக்க 

முண்டாகின்றது. அருச்சன ! இர் விவேயொனவன் பழமைப் 

  

அறுவகை விகாரவ்கள் : பிறத்தல், இருத்தல், மாறுபடல், வளர்தல், 

குறைதல், மரித்தல்,
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வாறு சந்தோஷத்தோடு தரித்துக்கொள்வளானோ அப்படிப் 
போலவே ஆன்மாவும் கெட்டுப்போன சரீ ரத்தைவிட்டு நூதன 

சரி. ரத்தைப் பெற்றுவருவது இயர்க்கையாதலால் நீ கூறிய விஷ 

யத்திலும் விவேயொயிருப்பவன் விசாரப்பட ஏ.நுவில்லையாம், 

சுவாமின்! தேவரீர் இருவாய் மலர்ந்தருளுவது நிச்சய 
மாகவே தோன்மினும்  அன்மா யாதொன்றாலறும் உபாஇக்கப் 

படாமைக்குக் காரணமாத்ிரக் தெரிக்திலன், ௮ருச்சன ! 
கேட்பாய் : பரமாணுப் பிரமாணமாயுள்ள ஆன்மாவை பாணம் 

களினாலும், ஆயு தம்களினாலும், அக்கினியினாலும், சலத்தி 

னாலும், காய்றினாலும் மற்றெவைசளாலும் கொஞ்சமேனும் 

உபாதிக்க முடிய ததாரும், 33 

உள்ளுறை: சுவாமின்! “வீடு வெந்தபோகும்போது விட்டி 
லுள்ள புருஷனும் வெந்துபோவழபோல, சரீமம் நதிக்கும் 

போது அுறிலுள்ள ஆத்மாவும் ஈ8ஈகமாட்டாதா”” என்று 

௮ருச்சுனன் மேட்பலேவென்றெண் ணி, ஆச்மா அவயவங்க 
ஊரில்லாசவனாசலால் கடிக்கமாட்டானென்று செரிவிக்கும் 

பொருட்டு இருவ்ணபசவான் இர்சசுலோகச்சைச் சொன்னா 
ரென்று அறிதல்வேண்டும். ஆணால் ஈசிச்சச்செய்யச்சகுக்த 

வஸ்துக்சளுள் எதுவும் ந தீமாகைிப்பிக்ஈகமாட்டாசென்று 

சொல்லச்தகுந்ச தாயிரு4௪, சண இரங்களைமட்டுமே சொல்வ 
தீழற்குச் காரண மென்னவென்மு கேட்பாயாளால், தற்காலச் 
தில் யுத்சக்கருவிகோ த og MG FEW சஸ் இபங்களைக் 

கூ. நினாரென்று அறியவேண்டும். 

வனை வெட்டவும் தூக்கவும் நனைக்கவும் சுருங்கச்செய் 
யவுங் கூடாதென்றது எ தனாலென்றால் எக்சாலத்திலும் அழி 
வின்றி நித்தியவஸ்துவாயும், ol A (Pal MUGHAL, FAT) Mat: 
னாயும், ௮காதியாயும், உழருமாறுதலறறவனாயும் நன்மையில் கூடு 
தல் குழை. தலிஃலா தவனாயு மிருத்தலாலேயே யென். oh 

இன்னுங் கட்புலனுக்குத் தோற்ற மாகாததாயும், மனி 
னாலே நினைக்க கியலாதசாயும், ௮/ற:வகை விகா.ரங்களற்றதாயும், 
கையாடக் கூடாததாயு மிருக்றெபடியினாலே ௮்.த சீவனை எந்த 
விசமாக எந்த கருவியைக்சொண்டு இம்சிக்கக்கூடும்; இவ்வா 
@e வேதோபநிஷத்தாஇகளெல்லாம் முழக்குகின்றதுமல்லாமல் 
மகா பிரமுகர்சளாயிருக்கிற உண்மை யறிவாளிகளு மீவ்வாறே



2-08, ௮ சீ தியாயம், ot 

கூறுகின்றார்சன். gsCa இச்கன்மைத்தாய அன்மாவைக் 
குறித்து நீ துக்சப்படுவ.து பிரயோசனமற்ற தம் அறியாமைபு 

மாகும். 95 

DY HE FOO | இதுகாறும், ஆத்மாவுக்குத் தோற்றமும் 
லயமுமில்லாததால் துன்பமில்லையென்று Fe Dow. இனி 
இத்தேக ச்தோடுங்கூடிய சிவலுக்கும் துக்சமில்லை யென்பதைப் 
பக்குவமாயக் கேட்பாயாக, ஆன்மா வென்ற தேயொனவன் 
எப்போதும் பிறக்ெதும் இறக்கிறதும் சகசமென்றுணர்ந்த 
வே௫யாயுள்ள நீயும் கிலேசப்படக் கா. ரணமில்லையே ! 2) 

அருச்சன! சனனமெடித்தவன் மரிப்பதும் மரித்தவன் 
மறுபடியூம் சனிப்பறும் கிச்சயற்திலும் நிச்சயமாம். Qos 
எவர்கலாலுந் தள்ளக்கூடாததால் இயல்பானதுபற்றிம் சவலைப் 
பட காரணமில்லை, 'தேகாதி விஷயமாய் அழ்கறு ஆலோசிக்கும் 
போதும் விசாரப்பட நியாயல்லையாம். 27 

இன்னமுங்கேள் அநச்சுன! சர்வாத்ம கோடிகளும் பூர் 

வத்தில் மகாமாயையினிட த்தில் கியா்பகமின்றி யிநர்தபோறும் 
யாதொரு உணர்ச்சியு. மற்றவர்களாயிருந்தார்கள். பிறகு மரண 
காலத்திலு மவ்வாறே யிருந்து மத்தியகாலத்நில் மட்டும் சொப் 
பனமொப்ப ஏதோ ஈடர்கிறதுபோலும் இடக்கிற போலும் 
இருக்கிறதுபோலும் நானென்றுந தானென்றும் துக்கமென்றுஞ் 

சுகமென்றும் நாமிவைககாயெல்லாம் ௮. அ.பலிக்சரோமென்றும் 
பிரமிக்கத்தக்கனவாயிருக்து மாயாவச த்தர்களாய் அ௮ஞிஞானியர் 
கட்குமட்டும் நித்தியமான போகங்கள் என்றெ இடமான பிரியத் 
HAUT WT HERD apse. இவவாருயெ இம்திரரால கோல 
விவரங்களைச் இறிந் சேற விசாரிச்தறியாமல் பிரிய ழள்ள 
பந்துசனங்களைச் சொப்பன த்திற்கண்ு விழிக்தபின் காணோமே 
யெனத் துக்கிப்பவனைப்போன்று நியும் இத்தனுகரணங்களைக் 
குறித்து விசஃரிக்கின்றாயல்லவா ! 238 

உள்ளுரை :--இதுகாதும் அகேசகவிதங்களால் அ. ச்மாவைக் 
: ட வும் யவேதன் eG 0 cu tos puss குறிச்துச் துக்கமடையவேண்டிய அவசிய மில்வையென து 

கூறிய கிருஷ்ணபகவான் Big Cons gard LUGe an s 

பஞ்சமகா பூசக்களாடையவும், sue ¥ Dae UGhFiOg@ 

பூசங்களுடையவும், சமூ. சாமமே சொருபமாயுள்ள சரீரவ் 

ஆ
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களைக் குறிச்தும் விசனமடைதல் ச்சாசெனச் சொல்ர 

சென்று அறிதல்வேண்டும். மேலும் இந்தச் சரீரங்கள் சொப் 

பன காலச்திலுள்ள பந்துசரீராதகள் போன் றனவென்றும், 

மே ச்துச்சிப்பிபில் வெள்ளியென்கிற நினைவுபோலே முன் 

"னும் பின்னுமாகிய காலங்களில் இல்லாமல் மச்தியகாலச்தி 

விருப்ப தபோலக் காணப்படுகின்றன வென்தும்: அறிய 
வேண்டும். 

ஜனார்த்தன! தாங்கள் கூரியவண்ணம் அடியேலுக் கவவா 

்: இளளதுண்மையே: புத்தியிம் இறந்நுள்ள உத்தமலித்துவ 

சிரோமணிகளும் ஒவ்வோ ரமயங்சவில் சம்பவிக்குங் காரியங் 
களில் ஆழ்ந்தி வருக்நு்றார்களே |! ௮ஃ அ எதனா லென்பதை 
யறியவிருப்பம். அருச்சுன! இவ்வாறல்லவோ விசாமிக்கவேண் 
டும்; கேட்பாய்: ஆத்மாவின் யதார்த்த சொரூபத்தை உண்மை 
யானவர்கள் வாயிலாகத் தெரிந்துகொள்ள அ.றலில்லாதவரை 
பில் துக்கநிக்கரகஞ் செய்யவியலாவாம். அன்றியும் அறிந்தவர் 
போல வாசாஞானம் பேசுவாருமுளர், அவர்கள் ஆன்மசொருப 

ரிச்சயத்தைக் முருமுகாந்தரமாயும் சாலஸ்இரமுலமாயும் அறி 
யாது பரோக்ஷமா யறிந்துள்ள ஞானிகள் ஆத்மாவினிடம் ஆநந் 
தாதி குணங்களுண்டா யிருப்பறுபோலக் கூறுவர்கள், மற்றும் 

'இர்சாரார் ஆச்மாலை யோகசாதனையால் தரிசித்து வருவதாக 
வும் வசனித்துவ.ரவர். பினனுஞ் ரிலபக்தர்கள் அவ் வாத்மாவி 
னிடத்தில் ௮நேக “மகிமைகளும் அகத கல்யாண குணங்களு 
முண்டாயிருப்பது போலக் கொண்டாடியும் வருவர்கள். மற் 
ுஞ் சல கிரியாகன்மத்தர் வைகுண்டமு தலான தலங்களில் தான் 
பகவான் விளங்குகிருென்று சால்இிர புராணங்களிழ் கேட் 
டறிக் சுவண்ணம் மசாபக்தியுடன் பூசா கைங்கரியங்கள் செய்து 
வருவர்கள், ஆகவே இன்னோர் யாவரும் அத்ம சொருபத்தை 
உண்மையானப்டி அறிக்தவர்களேயல்ல. இவல்வாருக யிலர்கள் 
அறியாதிருப்பதற்கு ஏது பலவுள; அதாவது குருமுன்னிலையில் 
விசாரித்திடிலும் பற்பல சால்திரல்களை விஸ் சாரமாக வுணர்க் 
இருந்தாலும் அங்கனங் கற்றுக்சேட்டு As gore Den or Dore 
கெடுத்தோதப் பிரபல சக்தியிருப்பிலும் தங்களிடத்துள்ள சம் 
சயவாசனை, அசம்பரவிர பாவனை, விபரிதபாவனை யென்னு 
மிவைகள் நீங்குெதில்லை யாதலாலும், தேகமேதான் போகமே 
மோஷமென்லும் ௮௮த்திய புசீதியினலே ஆத்ம சேவைசெய் 
திற்கு அருசராதலில்லை. மற்றும் ௮றிவார் யாவர்தானென்னில்,
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மேற்கூறியவர்சட்செல்லாம் சிரேஷ்டமான ௮இிரூஷூாம ப்ரம்ம 
வித்யாவந்தர்களான எர்த புண்ணிய புருஷனுண்டோ அன் 
னோனாலன்றிப் பின்னாரா லறியத்தரம். 29 

புஜபலவிறய ! சர்வசரீ.ரச்தினுள்ளும் வியாபித் துள்ள ஆதி 
மாவை யெவர்களாலும் அழித்திட முடியா தாசலின் பற்பல ஜீவர் 
களைக்குறித்து: நீ துக்கப்பட . நியாய மில்லையெனச் சொல்லிய 
கிருவ்ணமார்ச்தியை Corsa Jor one x gamer. 30 

குருபர! அமேகமான அரியஞான விஷயங்களையெல்லாம் 
தயைபுரிந்து விரைந்து பரிந்தோஇிடினும் யு.சதஞ்செய்றெ விஷய 
மென்றால் சிர்தங்சலங் உடல் நடிங்குன்றதே ! என்செய் 
வேன் |! அருச்சன ! குலதருமத்தைகச் குறிதது நீயேன் அஞ்ச 
வேண்டும்! அக்கிரமாதி இர்த்தியமென்றால் அ௮ஞ்சவேண்டிய 
தவ௫ுயர்தான். க்ஷத்திரிய தருமமாகிய உன் குலத்தொழிலைப் 
பார்க்கிலும் வேே நீ யென்னகாரியஞ் செய்யப்போ இருய் 3 
தானாகவே உன்னைக் தேடிவாகூற நன்மையான காரியத்தை 
நீயேன் பயந்நு கைவிட நினைக்கியுய், 31 

சங்கரபாஷ்யம் : அழுச்சுன! உண்மையாக நலோசிச்கும்போ.து 

ஆதிமா கொல்லமப்படாக தாகையாலும், சரீரம் நூத்துப் 
போவசாசையாலு மாச் திரமே நீ விசனப்படுகல் உதமல்ல 
வென்று நினைக்க வேண்டாமென்றும், யுத்தம் Fo FD Pus 

GOS HEGF சு சர்மமாகையாலும், யுகசதசை* செய்ய 
வேண்டி வந்சசேயென்று விசனமடைசல் உத மல்ல 
வென்று ஸ்ரீ இருஷ்ணபசவான் இ%$ச சுலோகச்தால் தெயி 
விக்கிராரொென்று அறியவேண்டும், 

குந்தியின்மைந்த | ஒப்பற்றதான சுவாக்கத்தைப் பெற 
வேண்டிய தெய்வகதியால் நேர்ந்திருக்கிற யுத்தசர் தாப்பந்தைப் 
பாக்கியவான்களாயுள்ள டத்திரியக ளடையவேண்டுவ தவ 
மன்று? அவ்வாறு யுத் தம்புரியாவிடிலூம் பாபமல்லவோ நின் 

னைச்சாரும். 32 
அதனையும் கூறக்கேட்பாய் : தர்மாஸ்பதமாயுள்ள யுத்தம் 

பூதியச் சித்தங் குவியாவிட்டால் க்ஷத்திரிய தீரும பகஷிதனாய் 
அபக்கியாழிக் காட்பட்டு பாவகத்தை யடைவ.த நிச்சயம், 33 

இதவுமன்றி Gar. காலம்வரை ௮வரத்திக் காளாவாய் ; 
மிசமானஸ்தனாய் வாழ்க்து வருறெ உத்தம புருஷனுக்கு மரணத் 
தைக்காட்டிலும் அப£ர்த்சி மிச்ச துன்பஞ்செய்வதாகும். 34 

3
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காண்டீப! இன்னும் விட்டும் முதலானவர்க ளெல்லாம் 

பயத்தினாலே யுத்தஞ்செய்யாது பதுல்க் கொண்டானென்று 
இழிவாக பேசுவார்கள், யாரார் உன்னை வெகுமானமாக ெண் 

ளெல்லாம் ௮வமானமாக எண்ணுவார்கள். ணிஞர்சளோ ௮ வாக 

அது உத்தமமான கூத்துரியலுக் EL BOO. 35 

இன்னும் உனக்ரு விரோறிகளாயே எதிரிகளெல்லாம் உன் 
ணுடைய சாமர்த்தியத்தை நிர்தைசெய்று சொல்லத்தகாத 
௮0௪ இழிவுரைசொல்லாம் கூறுவார்கள், அதைக்கேட்டுப் 
பின் துஃ்கிப்பதில் என்னபிரயோறனம்? இதைவிட வேறே 
DEE Ip மண்டோ | 30 

சுவாமின் ! யுத்கஞ்செய்வதில் ஜெயம் வருமோ அல்லது 
௮பரெயம் வருமோவென்ப.ர எனக்கே சச்தேகமாயிருக்கற த ; 
அருச்சுன ! யுந்தக்நில் ேயித்தாலும் இராச்சியமும் Gt sou 
முண்டு; அல்லத மரித்தாலும் வி.ரசுவாக்க முண்டென்பது ௪௬ 
தியம். அகவே எவ்விசத்திலும் பலனில்லாமற் போற இல்லை 
யே, நீயேன் மயங்குகிறாய் ? தைரியத்தோ டெழுக்திரு. 37 

ச வாமின் |! எங்கே பாவம்வந்து சேருமோ வென்று பயமா 
யிருக்கின்றதே! அருச்சுன! பாவம் உனக்கேன் வரப்போடு 
2, அத்மஞான இித்தாக்தியாய் லாபம் பாவம் சேதம் ஜெயம் 
அபமெயம் அய: இவைகளைச் செய்கிறவன் கானல்லவென்ற 
யெண்ணத்தோடு சமத்த வமாய் பாவனைசொண்டு யச்தஞ்செய் 
வாயாகில் பாவமென்பது உன்னையும் பந்றுமோ? ௨95 

கேளாய் ருர்சுன | இந்த யுத்தமானது நமது சுயகுல 
தருமமேயன் றி வேறன்றெனறு உன்பு தீ தியினாலே திடஞ்செய்து 
திடற்குவையேயானால் ஜனன மரணமின்றி ஒப்பறிற. பரம 
பதத்தை நிர்சயமா யடைவாய், டஇறுவரையில் சாங்யெ சால் 
திரத்இிற் கூறப்பட்டுள்ள தத் றுவத்தன் பிரகாரம் ஞானயோக 
மார்க்கச்தை& றிக் றுச்.சலிஸ்தாரமாக eG sas pan gon, 
அதை நீ தெரி துகொள்ளாமல் மயங்யெ மனமுடையவனா யிருக் 
கின் ரய்; இனி உனக்கு அம்தக்கரண «$9 வரவேண்டும் ; Hei 
வித சுத்தியை யடைவ நறமுப் பகவீத் பிரிதியாக ஏதும் பூஜை 
அாப்பணமு தலியவைகள் செய்வாயானால் பகவத் ஈடாக முண் 
டாகப்பெற்று அதனால் இத்தசத்தியும், சித்தசுத்தியால் ஞான. 
மும், ஞானத்தால் Cunt app மடையவரும் ; ஆகையினாலே,



2-வது, அச் இயாயம், 85 

"இனிக் கர்மயோகத்தைக் குறித்து நான் சொல்லாநின்ற யுத்தி 
யைக்கொண்டு ஈல்லபுத்தியைப்பெற்று கர்ம பர்தங்களினின்றும் 
விடுபட வேண்டி அவைகளையும் கூறக் கேட்பாய் : 39 

சங்கரபாஷ்யம் அ றிவசரம மபிசாவே்ஷ்ய? என்பதாதியாய 

சுலோகமுதலானவைகளால்ப௩ °F del LD! COT DEOL, us tb ser 
யென்றும், குறாக்களேக் கொல்லவேண்டி லநமேயென்றும் 
உண்டாகிற சந்சேகமே காரணமாயுள்ளனவும், Oh il 

ஞான துக்குப் பிர திபர்ச மானவையுமாகய சோக மோசங் 
களை நீக்கிச் சொள்ளும்பொருட்டு வருணாசிரமா சாரங்க 
நன்றாய் அசரிச்சபக்ஷ£ச்தில் சுவர்ச்காதிகள் உண்டாகா 
வென்றும் சொல்லப்பட்டதேயன் றி, aE A Mon grow 
களேமுச்கியமானவைகளென்றுசொல்லப்படவில்லையென் wy 
௮றிசல்வேண்டும், 

சுவாமின் ! விவசாய விர்த்தியில் பலவி௪ விக்னெங்கள் ஏற் 
படுவதுபோலவே சம்மா ற்செய்யப்படும் சத்கன்மங்களுங் கெட்டு 
பலம் ரூன்யமாய்விடாதோ? அ௮வவாறு சழ்கன்மங்கள் கெடும் 

போது எங்கேயென்று பாவமும்வஈ.து லபிக்குமே ் அ தீலினாலே 

பகவத் பிரி.தியாகிய சத்கர்மாவைச் செய்வ செப்படி ? யெப்படி 
யென்ற ௮ுச்சுன ! செப்புவன் கேளாய் : தேவார்ப்பணமாகச் 
செய்யப்படும் எவ்வி* கார்யங்சவினும் ௮சேகமாய் விக்கினங்கள் 
கேரா தாகும் ; ௮ங்௨னம் ஏதும் சொற்பமாக நேர்ந்தாலும் அத 
னால் ஈம்மைப் பாவம்வர் தடையமாட்டா ; அன்றியும் இவைமுத 
லான சத்கர்மாக்களை யார்யார் 1,956 G0 Odd Ar sg 6D 
யடன்செய்வார்களோ அந்தக்தமட்டும் பிரதிப்பிரயோ ன மடை 
யாமற் போகார்கள். அன்றியும் காமிகமாக.ம் செய்யப்படும் கர் 

மங்களிற் சற்றே சரத்தை குன்றியக்கால் பலமுங் Go pag 

போல நிஷ்பலமாய்ப் போசமாட்டாறு, 40 

இன்னும் ஈஸ்வரப் பிரீ திவிஏயமாய் கிஷ்.காமிய பக்தியோடு 
சத்கன்மானுட்டானங்களை யாவை ருவன் Oe 8 a ip 60) அவ 
னது விவேகமான, காமியபோகா பேகையால் பகவமபிரி இ 
செய்கிறவனுடைய புத்தியைவிட. விசாலமாயும் மங்களகரமாயுங் 
காணப்படுமென்' நறியக்கடவை. 41 

சுகாமின் ! சம்சார துக்கங்களுக்கு ஆல்பச பாயுள்ஏ மரண 

வாதனைக் கேதுவான காமிய கர்மங்களைவிட்டு பகவச் பிரிதியா 
கிய சத்கர்மாக்களை, வேதோபரிடத இதிசாசாதகளை யெல்லாங்



86: ufusa ge sr cats வசனம், 

குறைவறக் கற்றுணர்ந்த விதவ சிரோமணிகளா யுள்ளவர்கள் ' 

ஏன் செய்கிறார்களில்லை ? ௮ருச்சுன | உன்னாற் கூறப்பட்ட 

வித்வசிரோமணிகளெல்லாம் நித்திய போகங்களைத் தராநின்ற 

உத்தம வேதார்த்சங்களைச் றிது மாராய்க் தனுட்டியாது சாமா 

னிய அநித்திய போக போச்கயங்களும் புராணேதிசாச வின் 
யாசப் பிரசடனங்களுர் தகிர வேரொன்றையுங் காணோமென்று 

கூறும் வாசாகைய்கர்யர்களாவர். இகன்றியும் சுவர்க்கபோகத் 

தையடைவதே புருஷார்த்தம் ; மற்றவை கியர்த்தமென்றும் 

கற்நகேள்கிசளைக்கொண்டு மனதில் எண்ணமாத்ர முடையவர் 

களாய், HH QT SHY LOS இச்சையை யுடையவர்களாய்க் 

காணப்பட்ட அவர்கள், wooinwmiCurenn மனோகரமாகய: 

வாக்கியார்த்த கற்பனாவசனங்களை யே வசனித்துச்கொண்கொலங் 

கழிப்பார்கள். ஆகவே இன்னோர்க்குத் தெப்வபக்தி யென்பது 
சிறிதும் பிறவா தாகும். 12, 49. 

அருச்சுன ! இன்னு மிவர்கள் மேற்கூறியவாருகவே விரிந்த 
வசனகோஷர்களில் தங்கடங்கள் மனசைப் பரிகொடுத்து OS 
இயானுபவங்களிலேயே காலமுற்றுங் கழித்து வருவோர்க்குப் 

பகவத் கைங்கரியத்திலும் தியானத்திறும் எவ்வாறு புத்தி பி.ர 

விர்த்தியாகப்போகிறது, இல்லை யில்லை ஒருபோதுமில்லை, ஆகை 
யால் நீ ௮வர்களைப்பற்றிச் சிறிதும் இக்தியாதிருப்பாயாக, deb 

உள்ளுரை:;--*சு வாமின் ! பார்ப்பதற்குமட்டும் ரம்மியமாயிருக் 
இற புஷ்பித்த முருக்கமரம்போன்ற sts sas rd Que 
கில் நம்பிக்கை யுண்டாயிருப்பதா லேற்படும் அகர்த்சம் 
என்ன?”வென்று அருச்சுனன கேட்பனோவென் ஐரினை த்து, 
அபபடிப்பட்டவாகளும்கு உண்டாமும் அார்ச்தச்சைச் 
இருஷ்ணபகவான் இந்ச சுலோகத்கால தெரிவிக்கிறாரென் 
இிறிதல்வேண்டும். மேலும், அர்ச்சவாசங்களால் மோசத் 
சையடைக்தவர்களூக்கு சமாதியில் Pe ITT FOO தரல் சம் 
சாரச்சைச் சாண்டச்சகடவோம் என்ற நிச்சயமாடஇலும்,, 
A GOST HU CGT Ss STE FETT AOE F ஈசாண்டக்கட : 
கவோமென் இற ச்சயமாடிலும் உண்டாசமாட்டாமதன் றறிய 
வேண்டும், மேலும் வாசனாச்மகமாய் சர்வமும் அந்சக்கர 
ணத்தில் இருக்குமாசலால், அந்சக்கரணம் சமாதியென்று 
சொல்லப்படுமென்ச் Pout சொல்லுவார்களென் று தெறிந்து 
கொள்ளவேண்டும்,
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சுவாமின் கூறியதுணர்ச்தேன்; அனால் அர்த வேதாகம 

புராண பரி2லனையால் சுவர்க்காதி பரமபப் இடையாதென்னில் 
அவ்வித சருமங்களைப்பற்றி வேதங்கள் ஷே. ழுழக்கவேண்டுப? 

கேளாயருச்சுன : வேதங்களின் கர்மகாண்டமானத ளி தவ ரறஸ் 

தமோவென்று முக்குணங்களை னிஷூயமாகக்கொண்டி.ரஃஇன் ॥ன.' 

ஆகையால் மூவி த குணாங்கவில்லா கவஞாசவும், ருவிர், உணா 

முதலான தொர்தங்களில்லாதவனாசவும், ஸத்வ தண த்தையே 

சதா ஆூரயித்தவதகைவும் .ஐத்மஞான முள்ளவனா ஈவு மாகக் 
கடவை, மேற்கூறிய முக்குணங்களின் சம்பக்தா சம்பந்தம் 
களினாற் புண்ணியபாவ காமங்களும், இவம்றால் வரும் பயன் 
களும் சம்சாரமாயுண்டாகின்றன. அதலால் நீழுச்குணங்களைக் 

கடந்து வாழக்கடவை. (அதாவது நிராசையாயிரப்பாய்,) 
சுகதுக்கங்களுக்குக் காரணமாகய தொர்தங்கவில் எப்பொழு தும் 
உள்ளாகாேே ர, பத 

உள்குான.ர: இல்லாசசைச் சம்பா இதயும், சஈம்பாதித் பின் 
அசைக் காப்பாற்றவும் விரும்புபவனும்குச் சர்டிமார்க்கம் 
பிடிபடாது. மேலும் அச்மாவையறிய ah ces, பஞ் 
சேக்திரிய அருபவங்களுகமுச் சிறிதா Moon dina as ஜாக் 
கொசையாயிருப்பாயாக, உனக்குரியரடமை காரியங்களைத் 
துடங்குங்கால் இப்போது கூறிய டன்னுளையைக் கருதி 
நடச் சல்வேண்டுப் என்பது தோன்ற மின் 49, 

சுவாமின் ! வேதங்களில் பிரதிபாதிக்கன்ற கனம் பலன் 
களைவிட்டு இ தரகன்மறங்களைச்செய்வது ரியாயவிரோ தமாகுமே ் 
அருச்சுன! அப்படியல்ல ; மிகுந்த பிரயாசையுடன் பற்பல 
தீர்த்தங்களையடைநறு MET) இிசள்செய் ஐ ௮கேகமான பலன் 
களைப்பெறுவதையிட மகா விசாலமாயுள்ள சருத்திரத்திலே 
ஸ்கானா சிகள் செய்வானாயின் 2 ரஷ்டமானபலலும் இஃஷ்டகாமி 
யா£த்தங்களுங் ரைகூடும்; அறுபோலவும், பற்பலவிதமாய்க் 
கூறப்பட்ட வேதசாலஸ்நிர புராணுஇிகளை யாராய்க்து அதிற் 
கூறியவாறு அநுட்டித்துப் பலனடைவசைப்பார்க்லும் பிரம 
'கிஷ்டாள் முன்னிலையில் கேட்டறிக்து அவ்வாறு நடக்கிற இனால் 
லகுவான பிரயாசைக்கு விசேடமான பலன்்ூடைக்கும். அது 
போலவும், ௮ரேகவிதமான தேவதைகளைப் பூசை பலி முதலிய 
வைகளினால்கொண்டாடி. இஷ்டகாமியார் திதம்களையடைறெதைப்' 
பார்க்ிலும் ஒப்பற்ற பகவானைககுறித்து திஷ்காமமாய்ச்செய்
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யப்பட்ட சத்கைங்கரியங்களினுலே ௮௧ சரமமின்றிச் இத்த 

சுத்திபிறந்து அதன்மூலமாக 9ி$ரல்டமானஞான ததையடைத்து 

ஈற்றில் மோகூமடையப் பெறுவானானதால் அவ்வாராய பகவத் 

பக்திசெய்யும் புத்தி கெட்டதல்ல ; ௮சவே நியெவலிதத்திலும் 
சத்வகுண சம்பிரசாயத்திலேஃய யி.ரத்.தல்வேண்டும். AG 

சுவாமின் ! மகாபிரயாசையுடனே சச்கன்மங்களைச்செய்து 
௮.,தன் பலத்தைக்கொண்டு பகவத்பிரி தியாகச் செய்யவேண்டிய 
* அவலம்பிகம் எதன்பொருட்டு? எப்போதும் சித்தத்தைப் 
பகவச்தியான ச்திலேயே செலுத்இவமின் என்போக்ம்டைக்க 
மாட்டாது? அழுச்சன! நீ கூறியது சர்வசாஸ்திர இத்தாந்த 
மாரும்; அனால் ௮வவாருய ௮ரியதியானயோக வலிமையான லு 
ஒப்பற்ற பிரமநிஷ்டாளுக்கன்றி யேனையோர்களுக் யெலாவாம். 
அனால் கூத்திரிய குலதிலகனான உனக்கு இவ்விஷயம் ஏழ்ற 
தல்ல ; இல்லை சாதிக்கவே வேண்டுமென்னும் அபேகஷையிருக்கு 

மானால் அதற்குப் பக்குவமான இழ்சஈ-ழ்ி உன்னிடமில்லை. 
அவவித சித்தசுத்தி வரவேண்டுமானால் நிஷ்காமியகவமேசெய்ய 
வேண்டும். அல்லாறுசெய்ய உன்னால் இயலா தாகையினாலே 
தேகத்தையே கானென்றபிமானித்துத் * திரிசியவிஷயங்களில் 
சமாதானவுணர்ச்சியின்றி விரயாதஇகளில் இச்சையுமுண்டாய். 

விடும், அவவிச்சையினாலே year ar மசணபந்தம் வந்துறும் ; 
ஆகையினால் மோகூத்துக்குச் சாதனமாயுள்ள நிஷ்காமிய கன் 
மத்தையே செய்வாயாக, A? 

சங்கரபாஷ்யம்;. “கலாமின் ! சேவரீர் இப்போது யோகமார்க் 
௧ம் சிச்சசு சீ திவழியாக ஞான தசையுண் பெண் ணி மோக்ஷ 
அச்குச் சாசனமாமுமென்று கூறினிர்கள் ; அவ்வாறானால் 
அசைவிட்டு - சாயாத தாய் மோஃஷ்த்துக்குச் சாசனமான 
ஞானமார்ச்கச்சையே யெனச் குபசேட௫ிக்ஈவேண்டுமென்று 
அருச்சுனன்சகேட்பனோ” வென்று இருஷ்ணபகவான் சர்மங் 

களைச் செய்சபக்ஷ்ச்தில் அந்தக் சர்மங்களுக்குப் பலமான 

சொர்க்காதி சுகங்களையும் விரும்பவேண்டி வருமேயென் று. 

- அருச்சுனன் கேட்கா திருக்கும்பொருட்டு சர்மங்களின்பலன் 
களில் இபேணைடி உனக்கெப்போதும்” லேண்டாமென்று 

கொல்லினரென்று அறிகல்வேண்டும். 
      

வவ எழை சவகு, கவ்வ வயின்... பலி. வவ்விய படகை ee mt a பெய 
A ar et Stent Natta learn emanates 

  

* Hors sip « சார்பு, 

1 திரிசியம் - புர்£்கப்படவன,
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சுவாமின்! தேவரீர் கூறிவந்தவண்ணம் நிஷ்காமியமாகக் 
கன்மங்களைச் செய்தாலும் ௮தற்டோக பலன் ஏதும் வந்தே 
தீருமே; அதனை யெப்படி யிச்சியாமலிருப்பது? அருச்சன ! 
உன்மனதைப் பகவத்சொருபத்திற்பூட்டி எல்லாச்காரியற்களும் 
எல்லாக்காரணங்களும் ௮வரையன்றியில்லை ; நமழு புத்தியில் 
அவரே அத்தரியாமியாயிருக் து சர்வகாரியங்களையும் செய்கிக் 
கின்றார்; அவரைச் தலிர காமாக நடத்துவ தொன்றுமில்லை 
யென்ற எண்னை த்தையேயுடையவனாயிரு ; இன்லும் யுத்தத்தில் 
ழெயம்பெற்றபோது சந்தோஷரழும் அபஜெயம் சேர்ந்தபோது 
அக்கமுமின்றி எப்போதும் ஒசேரிலைமையாயிரத்சலே சத்துவ 
நிலையாம். யாதொரு கன்மத்தை நீ செய்யும்போதெல்லாம் பிர 
யோறளத்தை யெதிர்பாரா தவண்ணம்செய்று அதனால் மனச் 

சுத்தியெய்கி ஞானமுண்டாகப்பெறு தலே நன்னிலயாகும். 43 

உள்ளுரறை:--இசன் நியும் உனதுசேசம், பக்குறனர்சள், இன் 

னியர்சள் மூசலானவர்களிடச்து ஆபிமானமின்றிக் சமத் 

தவமாக னை த்துவரவேண்டும், இலாப கட்டச் துக்கு மிப 

படியே. இவ்வாறு நிலைச்ச சமாதானம் பிறந்தபோதே 

யோகம் நிலைச்சசென் ஈறியக் கடவை. 

சுவாமின் | கூறியயாவுங் கருத்திற் கொண்டேன். பலனை 
யுத்தேசமுஞ் செய்யாதே; பலன் வக்துவிரிமேயென்று கன்மஞ் 
செய்யாமலுமிராதே யென்கிி/கள்; பின்னுமியான் செய்வ 
கென்னே வறிவிஃகவேண்டும், ௮ருச்சுன! கவனமாகக்கேட்க 

வேண்டும் : பகவானிடம் நிலேமனதைப்பதிம் ற நான்செ ய் தன் 
என்னும் அபிமான வார்த்தையைலிட்டு நி./காரிய கரமத்தின் 
பலனாகய ஞானமடை தலைய கடைப்பிடியாகக்கொண்டு கன்மன் 
கமா ச்செய்க, பிரயோசனத்தை யெதிர்பார்த்த கன்மம் கர்ம 

மல்ல; அவ்வாறு தாழ்ந்த புத்திபினர்களே செய்வார்களாதலால் 

நீ அ௮வ்வாறுசெய்ய உததேதயொாதே. Af) 

உள்ளுளை:-இன் றம், யோஃவிஷயமான புச்தியையாவர அசன் 

பரிபக்குவச்தினா லுண்டாரு.ம் ஸாங்யெ புத்தியையாவது 

பெற யெதிர்கோச்கமாயிருக்து முடிவில் பரமார்த்த ரான ச் 

ையடையவேண்டி அவாவி ரிந்பாயாக.. 

இவவுலசத்திலே ஞானஸ்தனாவான் தொக்தமாகய புண் 
ணியபாவங்களுக் கேதுவான காரியத்தைச் செய்யாது விடுவான். 
அப்படி விட் டவலுக்கு மேற்கூறிய சமத்துவ ப.த்தியினால், பிற
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வித் துன்பத் தக்கு உட்படுத்துந் தன்மையுள்ள துர்க்கன்மங்க 

ளும் மீங்கப்பெற்று மோக்த்துக் கனுகூலமாகய ஈற்கன்மங்க 

ளான்றன. அதலின் மனதில் ஏற்றதாழ்வின்றிச் சமபாவனை 

யைக்கொண்டே எக்கர்மங்களையும் செய்து வருவாயாக, 50 

சுவாமின் ! இப்படிச் செய்வகான பாவகமைன்மம் மோகத் 

தைச் கொடுக்கக் கூமாவென ஐயப்பா டுண்டாகிறது; ௮ருச் 

சுன| பலனையெதிர்பாராந கன்மாவை நீ ஈசுரப்பிரிதியாகச் 

செய்வையேயாயின் ௮) மோக்ஷத்தை நிச்சயமாய்ச்கொடுக்கும். 

இப்படி ச்செய்து ௮கேகர்கள் துன்பத்தைத்துறக். ஞானஸ்தர்க 

ளாகிச் சென்மமாகிற் பந்தம்நீங்டு மோஷ பிராப்தியை யடைச் 

இழுக்கிறார்கள். ௦1 

சங்கரபாஷியம்;--*சவாமின்! Ag oF ge Nu 6 @ m 3). te 

டிலும் ஈமபுத் தியாயிருப்பவன் புண்ணியபாலங்க ளிரண்டை 

யும் விட்டிவிவொனென் று சொன்னீரல்லலா *! மோகூமென் 

ப.த யெப்படி யுண்டாகுமென்று அருச்சுனன் சேட்பலோ? 

என்று ஸ்ரீகிருஷ்ணபகவான் ig சுலோசத்சைம் கூறினா 

பொன்று தெரிஈறுசொள்ள வேண்டும், மேலும் சமத்துவ 

பு௮ இயால் செய்யப்படுகிற கர்மம் புண்ணீய பாவங்களைப் 

போம்௭டிக்குமாகசையால், சமத்துவபு இயால் ௭ரரார்ப்பண 

மாசச் செய்யப்பமிகிறெவர்மம், இத் ஈசு சீதிவாயிலாக மோஷ த் 

அக்கு எதுவாகின்றதென்று அறிஈல்வேண்டும், 

சுவாரின்! நான் இவவாருன சந்தேசங்களையெல்லாம் யெப் 
போதொழித்து மோ HFT SO SLO Cals ey தெ.ரியவில்லையே ! 
அருச்சனனே! இனி நீ அஞ்சவேண்டாம்; சர்வமும் என்னை 
யன்றி வேலே யாதொன்றும் டையாதென்கன்ற இிடப்புத்தி 
வரவேண்டும்; ௮௧௪ இடபக் வர். வுடனே தேகமே நாமென் 
இற அ௮ஞ்ஞானக்சாட்டை யேப்போது கடப்பாயோ அப்போ 
தம், காம் மெத்தவும் அரிர்சவனாய்விட்டோம் என்றெ. அகங் 
கார,ர்ை2' யெப்போ தொழிப்பையோ அப்போதும், கானுபதே 
Gigi விஒுயற்கவில் இனறும் சந்தேக Bud தங்களுண்டாடப் 
பிமாிடத்தே விசாரிச்சவேண்டுமென்றைதும் எப்போது நீங்கு 
மோ அப்மபபாதே கேட்டை வர்கம் சேட்கவேண்டியசற்கும் Qe 

உத்தமமு வை யடையப்போகிருய், «62 

இனனும் நி முன்கேட்ட கானாகிரமான கேள்விகவினாலே 
* விக்பமடை ந்திருக்கிம உனபுத்தியானது அன்மாவினிடத்து 

ae ett penn a அன்ஸ், ioe toh sme வதன yr 
  

* விவஷேஷபம் - FEC SEG ELD.
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* மக்னெமாகி விய லாசனையில் செல்லாதிருக்கும் ; அந்த 
ஒரே. அப்பியாசத்தினாலே தத். துவஞான முதயமா Cures 
தையே யடைவாயென்று ௮றுக்ரகஞ்செய்த பகவானை Garé 
கிப் பின்னுங் கேட்பானாயினன், 53 

உள்ளுளை:- 1 பி.ரவிருத்இி 4 ரிவிருசஇ லக்ஷூணங்க எமைக்க 
௮0ேச சாத்திய சாசன சம்பந்தங்களைச் குறிச்.தக் கேட்டி 
ருப்பசால் சலச்கமூற்றிராரின்ற ௮வனது மனமானது, 
தான் இயானிச்சன்ற அச்மாவினிடச் த, குற்றங்களிலும் 
சம்தேகச இலும் ௮அசப்பட்டுசமோரறாமல் உறு இியாய்சின்றால் 
அப்போது யோகமோ அல்லது ஞானமேர ௮தையடைய 
லாம் என்ற சாச்பரிய மாகின்ற த. 

அவவாருன நானஸதாகளுடைய லக்ணீஙகெலலாம் 

தேவரீர்க்கு ஈன்கு விளங்குமாகையால் அவர்கள் எப்படிப் பேசு 
வார்கள் £ எவ்விதமா பிருப்பார்கள் ? எவ்வாறாய் ஈடப்பார்கள் 
என்பதைத் தெரிந்துகொள்ள இச்சையுடையவனா யிருப்பதால் 
அ௮றுக்கிரகஞ் செய்யவேண்டுிறேன். yA 

பார்த்தனே ! ப்ீரம்மாரர்த சொருபமாயிருக்கிற தன்னிடத் 
திலேயே சந்தோஷத்தை யூடையவனா யெப்போதாகிருனே, 
பன தினிடமாக யாதொரு இச்சையுமின் றி எப்போது சுத்த 
மாகத் துறவற ஆசிரமமடையப் பெறுவானோ ௮ப்போதுதான் 
௮ வனை ஞானியென்று சொள்ளப்படும், ச 5D: 

உள்ளுரை:-மனப்பிரசேச இத் குடிகொண்டிராகின் ஐ டுச்சர 
விசேஷல்களையெல்லாம் பற்தறத் நுறக் த உலசலாபங்களில் 
விருப்பின்றி பரமார் ச சலாபமடைந் சவனாய்மற்றுமோர்செய் 

வச்தினிடத்தில் விருப்பின்றிச் தனது பிரத்திய காம 
சொருபத் தினிடச்தே எவன் சந்துஷ்டியுடையவனாகிருனோ 
௮வனே கிலவரமான யோசகநிஷ்டாபரனாவன் என்பது 
C sro gD er 5). 

அருச்சுன ! Dems துக்கம் வந்தபோது ெலசமும், 
சுகப்படும்போது சந்தோஷமு மடையாது, குரோதம், பயம், 
இலாபம் இவைகளைச் சுத்தமாகவிட்டுச் சலனமுறா மனதுடை 
யவனா யபெப்போதாகிறானோ அப்போதவனை ஞானியென்று 
சொல்லப்படும், ௦6 

  

  எனகவ. 

+, மச்னெம் - லயப்ப,டல், 

$ பிரவிருத - அப்பியப்பழு, 

3) நிலிருத்தி . ஒழிப்பது. 
6



ஆத. wea sO sr ஈவரீத எசனம், 

சக்சரபாஷ்யம்;:- ஸ்ரீ இருஷ்ணபசலான் இக்.௪ «Cores sr gud 
*ஸ்.நி.ச ப்ரஜ்ஞ்னுடைய வேறு லெ லக்ஷணங்களளைச் சொல் 

லிச்கொண்டே பிரம்மஞான த்தை யுடைய விரும்பியவன் 
செய்யத்தகுந்ச காரியத்தைச் தெரிவிச்னெருரென்று 9 
சீல் வேண்டும், “மேலும் சுரம், தலைநோய் மு.சலானவை 

சளாலுண்டாகிற ஆதியாதமிகங்களும், புலி, சர்ப்பம் மூ 
லான ஐந்துச்சளா லுண்டாகிற அதி பெளதிசங்களும், 1 

௮ திவிருஷ்டி, 1 அராவிருஷ்டி, இடிவிமுசல் மூசலானவை 

கள£லுண்டாஏற ஆதி தெய்விகங்களும்,”” என்று சொல்லப் 

படுகிற துக்கங்கள் நேகிட்டபோது ஆச்மானாச்ம விவேக 

முள்ளவன் மனதில் கோபத்தை யடையமாட்டானென்று 

அறிதல்வேண்டும். 

இன்லும் பிராரத்த கன்மவசத்தினாலே வராநின்ற ஈன்மை 

நிமைகளால் ஏற்படும் சந்தோஷ துக்கங்களைக் கொண்டாடா' 

மலும், மற்றும் பந்து மித்த பெண்டுபிள்்காக விடத்தில் பிரிய 

வாசனையை காளடைவி லொழித்தும் வருறெ சாதனை நிலைத்த 
போது தான் ஞானம் நிலைபெறும், -: ௦1. 

இக்க வாக்கெத்சால் | வாசனா மோசனஞ் செய்யவேண்டு 

மென்பது விளங்குகின்றது, 

பார்த்தனே ! இன்ஜலும், சாதாரண சவசெர் துவாயெ ஆமை 
யானநு தான் WHOM? ater பார்த்தமாத்திரத்திலே தன் 
னுடைய அவயவர்திகளைச் சுருக்க்கொள்வதுபோல எவன் 
தனது பஞ்சேக் இரிபங்களை விஷபங்களிற் செலுத்தாமல் திடப் 
புத்தியோடு நிறுத்தக்கொள்வானே ௮வனே ஞானியாவான். 
இதனால் பஞ்சேந்திரியங்களை விஷயங்களினின்றுந் திருப்பி 
மனதை ஆத்ம அராய்ச்சியில் செலுத்தவேண்டுமெனத்தோன்று 

இன்றது. இதற்குத் தெய்வப்புலமைத் திருவள்ளுவ காயனார் 
கூறிய “ஒருமையுளாமையபோ லைந்தடக்கலாற்றின் எழுமையு 

மேமாப்புடைத்து' என்றகுறளே போதியசான்றாம். 98 

உள்ளுறரை:- விசாரிக்கும்போது ஞானஙிட்டை Ag Buus oe 
மிகவும் உறுதியான eagsréGud, தீவிரமான மோக்ஷ 

விருப்பம், ஆ தமபரனாயிரு சகல் என். பவை முக்யெகொாரணவ் 
x 
  

ல்திதப்ரஜ்ஞன்-நிலைபெற்றஞானி, 

1 -அதிவிருஷ்டி-கன்மழை, 
$ அராவிருஷ்டி.மழையின்மை. 
4 வாஈனாமோசனம-செரந்தஜன அக்நிய ஜனவாஞ்சை நீக்சம்,



2-வது, ௮.சீ.இயாயம். 43 

( எரயினும் இந் திரியங்சளை செயிக்காசபக்ஷ,ச.இல் வைராச்ெ 

யாதி ஞானரிட்டை 95 இிச்காசாகையால் சாசகனான *யதி 

யானவன் ஞானச்தியின் பொருட்டு முன்னே இந்இிரி 

யல்களை செயிக்கவேண்டுமென்டுற விஷய ்ை இருஷ்ண 

பகவான் இந்த, சுலோசதசால் தெரிவிச்னெருரென்று 

சோன்றுஇன்றது. 

சுவாமின் ! விஷய கா௪ஞ்செய்வதே ஞானமுறுதற்கேற்ற 
சாதனமென்று கூறியது சத்தியமானால் கோ யாளிகளும், 

6 தவோபாசனை செய்பவர்களும், விரதய் கார்க்கிறவாகளும், 
சித். சபிர்மைகொண்டவர்களும் ஞானியென்றேபாவிக்கலாகுமா ? 
அருச்சுன! அவவாறன்று; தேகமே தானென்றும் உலகம் 
டித்தியமென்றும் எண்ணும் எண்ணமுள்ளவர்கள், வியாதி விரத 
முதலானவைகளால் தொந்தப்பட்ட ௮௪ சமயங்களில் மட்டும் 
விஷயங்களைக் ரரெகயொமல் நிறுத்துகின்றார்களே தகிர மற்றைப் 
போது விஷயங்களின் மேல்வைத்த அ௮சாபாசங்கள் அவர்களை 
விட்டு நீல்கினபாடில்லை, நிற்க; நாமகூறிப ஞானியேரவென் 
முல், ஒப்பழ்றவரான பரமான்மாவே தானென் றிந்து ௮நு 
பவிக்கிம சந்தோஷ விர்த்தியினாலே விஷயங்களிலேயுண்டாம் 

அசையை நிவர்த்தித்திருப்பான். ஆகவே பரமார்த்த சொரூப 
மாக விளங்கும் ஈம்மை ௮டைபவன் இவனேயாகும். (இதனால் 
ஞானாஞ்ஞானியின்பேதம் ஈன்கு விளங்கு்றது) சான்றாக 
திருமூலர் திருமர் திரத் தும் காண்க. ௦0 

ஞானத்தின் ஞானாதி நான்குமா ஞானிக்கு 

ஞானத்தின் ஞானமே கானென தென்னாமல் 

ஞான ச்இல் யோகமே நாதாந்த நல்லொளி 

ஞான் கெரியையே ஈன்முதஇ நாடலே, 8 

நண்ணிய ஞானத்தின் ஞானாதி ஈண்ணவோன் 
புண்ணிய பாவ கடந்தபி ணக்கற்ரோன் 

கண்ணிய நேயங் கரைஞானவ் கண்டுளோன் 
றிண்ணிய சுத்தன் வெமுச்சன் சச்சனே. 9 

சுவாமின் |! ஞானியாகவேண்டிய ௮ வாவுடையவன் விஷய 
தீக்ரச ௮ப்பியாசஞ் செய்றெகாலத்தல் சுத்தமாக பஞ்சேந்திரிய 
சிக்ரெகஞ் செய்யாமைக்கு ஏதுந் சோலமுண்டோவென்றெ சந் 
மதகம் ; DHE Kar | ஞானாப்பியாச த்துக்கு இடையரமல் பிர 

3 
  

யதி - பிராமண சங்ரியாசி,



HA use eG gr pets வசனம். 

« தரியங்களானவை அலனுடைய மனதைப் பலாத்காரமூய் 
கெடுக்குஞ் சுபாவத்தோகூடிய தாகையால் HUFL Oe ieee, 
633996¢5 OriwCawG Gurus Wop, ug tei Shuap 
சஞ்சா.ரஞ் செய்தவரையில் ௮தல வரும் சுகதுக்கங்க0 or 
தோஷமாமென் திகு, 00, 

உள்ளுரை:--இ௩ இரிய கிச்ரெக மில்லாத பக்ஷத்தில் ஆத்ம 
ஞானம் ஸதிரமா யிராசாகையால் ஆச்ம ஞானம் ஸ்இரமா 
யிருச்கும்பழி செயகொள்ளவேன்மென்று பிரயச்சத்ஞ் 
செயுஅசொண்டிருப்பவன் இரிரிய/ககிரச சதைக்கு நீத. 
௪ திகமான பிரயத்தனம செயயவேண்டுமென் நு தெரி 
Glog. இன்னும், * பிரஜ்ஞை யென்பது an திரமாயிருப்ப 
தற்கு இக.திரிய நிக்ரெகம் மனோரிகளெொசம என்னும் இரண் 
இம் முக்கெ காரணககளென்றும, ௩௪ இரணடுமிலலாச 
ப்க்ஷ்ச்தில் பிரஜ்ஞையென்ப தஸ் திரமாயிரரதென்றும்சொல் 

எப்போெவராய முன்னே பாகியேஈ இரிய ரிகரகமில்லாச 
போது உண்டாகிற சோவ சதை ரர உாபகவான்இகத 
ச லொச,ச்.சால் ெரிவிக்கன்றாரென்று சோன்றுனெறது, 

சுவாமின் ! தேவா கூறிய இணர்ந்தேன் ; ஞானியாவான் 

இரதிரிய கிக்ரெகஞ் செய்துகொண் டிருப்பதெப்படி. ? ௮ருச் 
சுன! கேட்பாய்: மேற்கூறிய ஞானியென்பான் பஞ்சேசர்திரி 
யந்களாகற மெய் வாய் கண் மூக்குச செவியென்பவைகளின் 
வழியாக வி) பங்களில் செல்லுனெற மனதைத தடுதநு வா௯ு 
தேவனறாபெ கானே ஈரேஷ்டமானவ னென்றுணர்நஈது என்னையே 
பக்தி பூர்வமாக இடைவிடாமல் தியாநித் துக் கொண்டிருப்பான், 
இரதிரயங்களை எவன் தன்வசப்படுததி ஒப்பற்ற மெஞ்ஞான 
நிட்டையி லிருப்பனோ அவன் புறதிமீய ஸ்திரப்பட்டதாம், 
௮வனே ஞானிபாகும, 01 

யத்தனஞ்செய்து கராநின்ற திடச்சித்தமுடையவனைக் கூட ல் 

} 

௮ழுச்சுன ! நாமிதுசாறும் உனக்கு 1 பாகயேந்திரிய நிக்! 
இரகங்களைப்பற்றிக் கூறினோம்; இனி] ison Siu gen i 

யும் நிக்கரகஞ் செய்யவேண்டிய விவரத்தையும, அது செய்யார் 

விடத்துண்டாகும் Saget ya கூறுவோங் கேட்பாய் : மனதி) 

னாலே விஷயல்களையே ஈன்மையாகப்பாவிதது அவைகளை த் தயா!       

* பிரஜை - கிலு, 

* பாஇயேநதிரியம « bf DEST en Lo, 

| ஆதரேோதிரியம் 2 த்தசகரணம.
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ர்ஞ்செப்றெவறுக்கு விஷயப்பற்றுதலே பன்றி மற்றொன்றின் 
Bo: ர அப்பற்றினாலே ஆசையுண்டாகும் ; அவ்வாசையைநிறை து திறாுவுமி கோபம்பி றக்கும், 03 

  

    

    
   

ட. அது பிறக்கவே திடமான * மோகமுனன்டாம் ; அ GIG) sir 
கவே இனனகாரியஞ் செய்யலாம், இன்னகாரியம செய்யத் 
' O sor பாகுபாடின்றி நடக்க வதுவாகும், இன்னும் 

gece வாயிலாகக் கேட்டுணர்ந் தீதும் உபதேடிக்கப்பெறம 
் உட்பொ ளும் அறுதியாய் மறதியாகும், ் இதனால் மூல 

த ௮மிவுங் குறைவாமென றறிக, 63 

வள்ளாரை:-அச்னியை ஆ விச்தும் அவியாசசேடமூம், ௪2 
1 துருவை ஜெயிச தம ஜெயிகசாதசேடமும், க&டனைகசொடுத 
௮ம சொடாச சேடமும மீளவும் விரு ச தியாசல்போலபுறக் 
கரண சகலைாமட்டுமசு௪ இ5ரிகது ௮5 சககரணஙகபோசச ததி 
காியாவிடில மீணடும் ஒவ்வோர் வி ஷீயங் ளாக யாவும் 
Sos hurd ஈற்தில வியயவியாபாரியாயடவீடுலான் என 
ug CU srw oberg. 

சுவாமின்! இரத பஞ்சேகதிரியங்கடீ, : ௮, சனதன்விஏயம் 

களிலே செல்லுதல் இயல்பேயாகும்; அவ்வாறு இயல்பார் 
தன்மையை யெவ்வாறு கிறுத்றுவது? ௮ங் னம் நிறு த்தாவுழி 

ஞானம் கிலையுருதோ? அருசசுன! Cron agile னை கொண்ட 
ஞானியென்பான் முதலாவது சாதனத்தில் சாக்££கார ட பரக 

பூத்தைத் SET ௮ன்னியமாய்ச்காணப்பட்ட நெகத்தை 1 மித்டை 
p ் . ச் ௪ e 1 

யேன்மே தீர்மானித்து அதன்மேல் இரண்டாஞ் சாதனத்தால் 

இச்சையைபும் கட்டோடே விட்டிருப்பதால் அவனுக்கு மன 
Gporu ௮நதக்கரணங்கள் சுவானமாகவேயிருக்கும்,. அவ 
பிறு சுவா$ீனஞ்செய்துகொண்ட இகதிரியததோடுக்கூடிய 
ஊானியாவான் 1 இராகத்துவேஷங்கவினறி விஷயங்களைக் இ.ர 

தானாயினும் அவைகளில் $ ஆசக்தியில்லா தவனாகவே யிருப் 
. ஆகவே ஈமது பிரசாதத்தை யெவவிதத்தும் நிச்சயமா 

டயத் தடையின்று, | (4 

4 மோகம - அவிவேக்பிராகத 
1 மிததை - பொய் 

1 இராகத்துவேலம் - விருப்பு ஏறுபபு. 
$ சகதி - விருபபம் 
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     a ருச்சுன! * நிரமலமான மனமுடை/ | 
ஞானிக்கு இயகிபாகவே ஒருவித ச௩தோஷமுண்டாம். ௮வ்கித 
சகதோஷத்தினலே துக்கங்களெல்லாக துலை » BOLD, Dara ர் 
ருகச சிதத சுத்தி சேய் கொண்ட ஞானியெனபான் விரை ல் 
முதாஈத ஞானமுண்டாகப்பெற்று முடியில ஈம்முருவெப்துவ் 
an ore. 65 
உளளாடை -ஏவனுடைய இருதயம் சு சசமாயும நிலையுளச தாயு 

மிருககிென றோ அவனுடையவிருபபமுறைவேறும ஆகை 
யி£ுல ஞானவான புலனகளின சமபஈசமான விருபபம 
வெழப்புமறமு த தனசசவூயமான தம சரஸணதஇிரஙகளால 
சளளஎப்படாச துமான விஷயஙகளைமாத இரம அநுபவிகக 
வேண ிமெனபது சோனறுனெ து. 

இன்னும பஞசேகதிரியககளையுக * இ ஞசகதல் செய்ய 
வொருவளுக்கு ஆன்மதரிசனளு செய்யவேணமிமென்டுறதிழ் 
சிறி தம்பு ae புகுவதிலலையாம, , BIE rau ff Sue 
Y 569.9) 249 amp தியானெப்யவேண்டி மனம ஒருமைப் இ, ப. க ச்சீ 

படுவழில்லை, எப்போ ் தியானா ssw மனப சவியவிலலையோ ஃ 
5 [2 ௮௮? உபசார சியை ரமிலலை, ஈஉபசாநநயடையாதபோது 

மோரு, “ரகம எதுவி௨ையென்க, 66. 

MEH wT 
229 பட சட்டு ௪௬ ௪ இயினாலேயுமஅ சமானா சமவிவேச gs 

காலும் உண டாம ஞானம ஸிரமாயிருககுமோவெனறு 

நினையாமல கி,மமாக ௮௩5 ஞானததுககுச௪ சாதகமாகெனற 

சாகையால செசசுசதி சாவோததமமானதசென்று சொல 

லபட்படடதாக அ௮.றிசலவேணமெ. இனிச சத5௬தஇயில் 

லாதஓனாமும சாமாணியமாக வேதா௩ச வாகடயககளைச 

கேட்பசனால கான் பிரமமமானேனெனகத புததியுணடா 

யிருக்தாலும, நிசகடமாய நான பிரமமமானேனெனூற நிச 
சயபுதஇ யுண்டாகமாட்டாசெனறும் அறிதல வேண்டும, 

மேலும், பாவனையால பிரமம ஞானசதைச sours ga 

சொள்ளவேணடுமெனற உறுஇபபாடாச அடிசககடிததன் 

ளைப் பிரம்மமாகச தியானிபபசளுல் அதமசாசஷாதகாரம 

உண டாகுமென்று செரி: கொளளவேணமம. 
  

மலம் a அழுச்சிள்மை, 

| அளுசுதல் - வாடுதல், , 
( உபசரகதி சலனமறதிருததல், 4



   

   
   
    

   

னல்கள் என்கிற வேசா௩த, ஈடான ௮௪2௦ 
ஞானமும், வேறான பாடு விஷயமான 
ஞானமில்லா இருக்கும்படி இத்தல க் வம் இடை 
விடாமல் தனனை ௩ சமா S BABS 7 650 9.08 
சீல் என்கிற றிதிசதியாசனமூம் உண்டாகாதெ 

தியாசனமில்லாதவனுக்கு பிரம்மாத்ம ஐக்கிய BE Tae gf ob oT 

ஞானம் உண்டாகாசெனதம், ௮௩௪ ஞானம் உண் டாகாமழ் 
போவதுமாச் திரமேயல்லாமல் அவிசழையும் பேோசமாட்டா 

தென்றும், அ௮ச்ம சாசுமாச்சாரமிலலாதவனுக்கு* மோக்ஷா 

னந்தம் உண்டாகாதென்றும் இ௩2 சுலோசப் பொழிப்புலர 
யால் அருச்சுனலுக்குத செரிவிச்சாரென்று சோன்று 
இன்று. 

சுவாமின் ! ஒருவன் புருஷனாகப்பிறர்து மிவ்வாறு பிரபா 

ஜனமில்லாது போதற்குக்கரரணச் தெரியயில்லையே! ௮ உள | 
விவயவறியிற் சென்ற ஜா இர்திரியச்தோடு மனமுங கூடிச் 
செல்லுமாயின், அம்மனதோடுகூடிய இந் நஇிரியம் யோகபர 
னுடைய ஞானத்தையும் அபகரிக்கும், இவ்வா Ol mas, iC art 
இரியங்களோடும் மனசை செலுத்தி வருவானேல் அவலுக்கு 
வருந் இங்குகளுக் களவேயில்லை, திருஷ்டாந்தமாக போதை 
AF S5QUASS சவாதினமில்லாத வொருவன் ஒடக்காசனாக ஏற் 
பட்டுவிவொனாயின் காற்று செல்வழி ஐடமுஞ்சென் று சமுத் 
இரம்போய்ச் சோடது இசைதவறி இண்டாட்டப்படுவநுபோல 
இராகாதி விருத்தகளுண்டா % கிக்டேபங்களை யடைர்து சனன 
ம.ரணமா£ய சமுத்திரத் தினின்றுங் கரையேற முடியாது அலக் 
கழிவன் என்க, G7 

  

ஆகையினாலே ஏ புஜபலபார்சக்கனே! எவலுடைய Da ai 
யங்கள் விஷயங்களினின்றும் பு! பதியாய் நிக்கர் பப்பட்டன 
வோ அவனுடைய புதி மிம்பெற்று ஞானவா ரஷைய் 1 கரத 
கிரு சதியனென்றும சொல்லப்படிவன், (இதை oi பவா பருலும் 

 பஞ்செந்திரிய விஷய வியாபார்மற்றுப் போதல் வேண மனத் 
தோன்றுகின்றது.) இக்கருத்துகொண்டே J josio,a நாய 
ஞரும் “ஐக்சவி 5 தானாற்த' லாதிய குறட்பாக்களால் கூபியனவும் 
பிறவும் கண்டுணர்க, 68 

sete ~ வடட சகட mentite an Mme 

* வீக்ஷ்ேபம - ave # . : , eee . ் ட ட் 

4 ; | 

1 கிருதசிரு ததி.பன r Weisstei,»



gs _பசலதச்ேேசோ nak s weer id. 
   

  

    
    

சுவாமின் | சாது பனங்களைக் கடந்து உரங்குணே 

  

னுக்கு யாசொன் மலும் சலனமில்லாமலும் எ 

படியிருக்றெதே வனைத் தேகரீர் சொல்றெபமி 

ஞானியென்று அந்தப்பிரசாரம் எவர 

மிருப்பது' ௮ரி 

உலக விவகார ஜீவ களுக்கெல்லாம் அத்மஞானமானது ர த்இிரை 

யைப்போலச் சணப்பட்டும், ஆத்ம ஞானார்த்தமாக இந்திரியம் 

களை ஓக்க அடைய் தீ யோயொனவன் விழிச்தேயிருப்பன். இன் 
லும், "சம்சாரக்களுக் கேதுவாயெ விஷயங்களில் சர்வ ஜீவர்களும் 

எவ்வாறு விழித்திருப்பார்களோ. அவ்வாறே யோூயொவான் 
கோட்டானைப்போன்று நித்திபைசெய் தகொண்டு விஷயவாசனை 
யின்றி ஆத்மாவையே ஆராய்ந். த்கொண் டிருப்பன் என்றறிவா 

யாக, (இதனால் ஜீவர்களுக்கெல்லாம் இரவு பரமார்த்த தத்துவ 
மென்றும், ஞானிக்கு இரவு வைதிக லெளகக விவகாரங்களென் 
லும் நன்கு புலப்பட்டது.) 09 

சங்கரபாஷ்யம்:-௮ தீமஞானிக்குச் சர்வகர்ம பரித்இியாகத்இல் 

(அ,தாவது சக்ரியாசச்தில்) ௮.திகாரமென்றும், அ. த்மஞானி 

யல்லாச அவிவேக்குக் கர்மத்தில் அதிசாரமென்தும், 

லெளகம் வைதிகம் என்டெ விவகாரம் அஞ்ஞான காரிய 

மாகையால் விவேக விஜ்ஞானங்களுள்ள ஸ்திசப் பிரஜ் 
ஞனுக்கு 1 அவிச்யை dats Og au போகுமென்றும், 

அவித்தைக்கு வித்தை சச்துருவான சால் 4| விச்தையென் 
பது நசிச்சவுடனே அவித்தையென்பது நிவர்ச்இத்துப் 
போருமென்றும் செரிவிக்கும் பொருட்டு பகவான் இந்த 
சுலோசச்சைக் கூறினுரென்ற தெரிகிறது. இன்லும் 

ஸ்திதப்பிரஜ்ஞனுக்கு விஷயமாகயெ $.(கோசரமான) பர 
மார்தத “சத்துவம் ௮விவகேகமுூள்ள எல்லாப் பூதங்களுக்கும் 
இருளே கொரூபமாயுள்ள சாகையால் சகல பதார்ச்சல்களை 
யும் காணப்படாதிருச்கும்படி செய்கிற இரவு போன் றஈசென் 
றும் அறியவேண்டும். 

சுவாமின் ! கூறிய தறிக் தீனன். "-இயின் இவவாறு அவர்கள் 
சதா சர்வகாலமும் நிஷ்டையிலிருர்துகோண்டே யிருப்பார்க 

லி ளானால் அவர்களுக்குக் கேகபோஷனை ஈடப்பதெப்படி > Quay 
1 அவித்யை - வி] ராம். ப 

ம் ர | 
பவி 6 வித்தை - ஞானம் 

$ கோசரம் - அறியத்தக்கது... 

  

  

  

   



௮வது, ௮திஇியாயம், 49 

புசிப்பார்கள்யென்ற சந்தேகம் வருகின் றது. அருச்சன! 

மாயும் அசலமாயுமிருக்கற றலம் நிறைர்த சமுத்திரம் 
சலனத்தோடுங்கூடிய fp) ben எவ்வாறு பிரமிவில்கின் 

   
    

    

   
   
    

  

. 5 10 ae pm Terme pte of . . தவா அவ்வாறே அக மயோக ஞானிசனளு ARG பிராரக்தாலூ 
மாய் சர்வவிஷயங்களும் தாமேவக்சடையும், அவ்வாறு 

ர * ப உட Qa ச் * ட ‘ , உ ௩ . க லும், சலனத்மதாடிங்கூடிய கதிகள் எவ்வாறு அந்தச் ௪புறத் 

நிலவர oo 65 கலங்கச்செய்கறதில்லையோ அல்வாறே 
aa தீர்முகமாயுள்ள அத்த யோ களானிகளின 3 sb) 3) 1) BLT LBM or Ly 

SRF FNM G gia son gs யுண்பெண்ணாதாம். அவர்க பொவ் 
த்து மோ-மேயடைவர்கள். (இதனால், எவனொருவன் 

  

(தம தரிசன தகாலுண்டாரும் திருப்தியை யெழிர்பார்த்துள் 
ந் ஜோ அவ று ரர் ப், ர்ல்பரிச LP sb ol sud விஷயங்கள் லப் 

bi. னும் I. [லப்படா வரி பிறு] ம் விகா ர்ப்படா ப அுதழியாய் நி பிபா 

இபின் ௮ வ ன் விருப்பு மிவறுப்பற்ற ஞானியாகு மென்ப wl 

வின யிற்று, ) 
(0 மட்ட 

    
   

  

ங்கரபாலியம் : (வாமின் ! 4 ரியாச தையடையாமற்போயி 

ரூம் விகுயாவம் மரமா உ திரமா யிருப்பானேல் வியாபம் 
மான மோ, முலிமாகலாமல்லவா ? விழ்யாவம் தீனான வலா 
௪மியாசகசை யடைந்ே தி , ப்வேண்டிமமண் அ சொல்ல ஸ் றி 

ருக் GM 1.50 oo ear wor? Oa car wy அறாச்சுனன் கேட்டு te) 

மெவன்றெண்ணிச் சாமாணியமாய் நான் Signore ar Oe 
&) m CHT OT LIP aT wit QI GOLD, aous marie Sus முள்ளவனும், 

Bite wi, logan யாள, புதஇரா் இவர்களிட சது விருப்பமில் 

லாதவனும், * சிரவண மனன நிதித்தியாசனங்களால் பிட 

மான ௫ சும ஏராழுரம்கார மூள்ளவணனுமாகிய முக்கி சற்றி 

யாசிக்கே மோரு முண்டாருமன் தி, விடையங்கள் லப்பை யது 
யுள்ள வனுக்காம் Fi yw ப் பெரு சவனும்கும் மோத 
மூண்டாகமாட்டா. சாகையாலேயே சம்ம்யாதம் அவள்யம 

பெறுதல் வேண்டு மென்பமாயிற்று, 

உள்றா ர: உலக இலை கன்ணிகையானவள் ௫. மதியான 

பிரகு Lit ETL ZT AA பரியும் சகோதராடு பந்து ஏனிங்பபியு 3 

விட்டு காயகளெருவனையே கதியெனவடைம் து விடத் 

திலேயே ரமிப்பாள், நந்த நரயககு லேயே இருப் தியை 

 யடைவாள். சம்தோஹிப்பாள். ஆகம். சதை யடையவாள். 

அன்னியன்சொவ்லைக் கேட்கமாட்டாள் ; அவைப் பார்க 

கவுமாட்டால 3 ஈளைக்கவுமாட்டாள் ) இண்ட வு. மாட்டார் ; 
செயக். 2. ம. ஒலவவிலு etd pana pontine ie emp  semetetamiene, oes Te Rn eR அதம 

ல பவத யைய வட 

% சரவணை. மனன Las fs) பர்சனம் - கேட் டல் பத்திப் பல் தெளிய ரல், 

7



50 ஸ்ரீபசவத சா நவரீச வசனம், 

இச்சகசைய பதிவிரசையாய் ௮௩௪ சன்னாயகனிடச் திலேயே 
சரவசாலஙகளிலும் பிரியாமலிருப்பாள். இவ்வாறாகவே பிரீ 

மஞானியாவான் சமாதியினால் மிரா $ ரச். அவமாச சேே 

திரிய பிராரான்௧ளை ச காரமாயவிட்டு சசடிகாக௩த சொரு 

சான பரபரமமசதையே தஇிரயிர்க அதையே தனச்கின் நி 
யமையா வாதா ரமாகககொண்டு நசஏஎ்டமாகவே ரமிட்பும, 1 

இரீடிப்பும், சாதசோஷழுமெயதி இதரவிஷயல்களைக் கேட் 

சாமலும, பார்க்காமலும், அலோடிச்சாமலும் சசாசர்வசகாலங 

   
     

  

    

    

    

   

  

களீஓம பிரமமசொருபசதையே உடை திருகமுமென்டுற 

கருச துள்ள தாச மேற்கூறிய வாசககயெசகைக கூறினாரேனறு 

Os 1G) mg). 

சுவாமின்! ஞானமோஃங்களென்பன இக்தன்மையனவெ 

பதும், ௮தையடைநத மகான்களுடைய இலகஷ£ணங்கள் இத்த 

டிக்க வேண்டிய நீ உஷ்ண வட ளும், அவ்வாறு அ௮றுட்டி யாவிட/ ர் 

துண்டாம் துன்பங்களைப்பற்றியும் ௮ரேகவிதமாக இறுகாறும் 

அறுக்ரெகஞ்செய்தாகள் ; யோசிக்குரிடம.ற அ-வைகளெல்லாதி 

ஈ தாரணைச்குவர கருத்தப்படும்போலக் காணப்படுகிற தானை 

யால் patenraia TAOIST F DUET SS uw ania 
i ails யற் கனுகிரமெகவேண்டுமென்றுகேட்ட ௮ருசி! R

e
e
:
 

ee
 

     

  

ஜாக்கிப் பகலான் கூறுனெரறுர் : ஏ பார்த்தனே ! விஷய 

a ஸ்தா ௮பேகஷிக்கிற புருஷலுச்கு மோஷமென்பது ஓ 
போதம் சித்திக்கவேமாட்டா து. ஆதலினாலே யாதொரு புருஷ் 

னாவான பிரா.ரத் துவ விசேடமாக வலுவில்வகச Saw Cura 
கவில் விருப்பு வெறுப்பின்றி, வராத போகங்கவிற் கோரிக்கை 
மற்று; பு2,8ரா ிியர்களிடத்து வாஞ்சையின் றி, யெனதென்இ 
மமதையை யொழித்து, கானென்றெ அசல்கரித்ையடையா | 

இத்சியாற வு யெல்லாம் காமானபடியினாலே வீம்டோம்மற்ற 

யாவாவிடபபோடிராகளென்டிற் நினைப்பை நீக்இ அ தீமாவினிட 
தில் ஏகபனசதோமொத்திரம் நிற்கினருனோ அவனே மோதி 
மடைவன். ஆகையால் நீயும் அவவழியைத் தழுவுவாயாக, 7 

     

   
   
    
    

     
அருச்சுன ! பிரமரானியினுடைய Aiur சரமற்களை 

பற்றி இதுவரையிலும் பக்த 3 இன்னிட்டையை wp   



3-வது, அச் தியாயம், 51 

  

   

is ॥/ண தருவாயில் எவனாவது ஒருகூ்ண 
ச் த்தம் நினை த்தானா ௩ நிச்சயமாய் மோக்ஷ Gorey Swept. 
ன். என்றால் நெடுகாள்வரை பில் Cure மோக்ஷ *னுட்டான 
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உள்ளுளை : பூர்வ சென்மச்திலே (47ச.ச்சமான ச னஙசன் 
உளளவனும, சம்மியாசதசதை யடைந்தி வேசாந்ச மரவாகடு 

யங்களைச் சேட்டசனாலுண்டான புண்ணிய விசேவ் க தால் 

விம வாம்சனானவனும் ஒருவேளை பிராரச்ச கன்மவ்கத சால் 

கொஞ்சகாலம் சம்சாரத்.தில் பந் சப்பட்டி ரக் சானாயினுய பூர்வ 

செனமச்திற்செய்ச ௬ூஇர் சவிசேஷச்சால் வயோ இசபறா ௨.5 

தல் அல்லது மரணகாலச்திலாயினும் பிரம்ம நிட்டையை 

யனுட்டிப்பானாயின் மோக்ஷ ச்சையடைவானாசலால் யல் 
யதசை விரும்புகிறவன் பாகயவிஷயல்சளில் பிரலிர்ச திப் 
பசைவிட்டு எக்சாலங்களிலும் பிரமரிட்டையை யலுட்டிஃக 
லேண்டுமென்று கோன்றச்கிடக்கன்றன, 

(ரீ இரு ரூஷ்ணபகவான் இவவா.று சம்சா. பந்தமோகங்க ளா 

லேற்பட்ட ¢ அக்க சமாதானமாக ௮சேக இதோப தேச ve 

சாங்யெ ஒடத்தில் ௮ருச்சுனனையேற்றிக் சரையேறும்படிதீசெ 
தனரென்ச. 73 

sra@uCurs ௮.2 தியாய 

முற்றிற்று, 

ஆ. அத்தியாயம் 2-க்கு-சுலோசப் பொழிப்ப-110, 

©) 
மூடு
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கரீம். யோகம், 

——— ம மாய 

ay ஸீரேன்னபரமாத்மனிடர் ஞானயோசம் 

i ாாகமென்லும் இருவித யோகம்களைப்பற் 9) ய] i 

Cac Demis ௮௪ சுனன், கன்பயோக தந்தைக் காட் 
ட. லும் ஞானயோகமானத மிகச் Crew mas 
௮தைவிட்டுக் கோ ரமயமாயிருக்ற 1]தலிகறியாகும் 
சன்மத்தைச் செய்யும்படி ஏன் வற் ௮ம் ரினாரென் 
கிற அபிப்பிராயத். ஈடன் தனக்சேறபட்போள ௪௩ 

தேக விபரீதங்களைப்பற்றி நிவர்த்தி செய் நகொள்ளத் 

தொடங்குன்றான் : 

  

   

சுவாமின் | தேவரீர் தருவாய் மலர்ஈநரளினவற்றை 
யாராய் தறி தமட்டில் ஞானயோகமே மிகமேலாயதாயிருக்க 
அதனை யோதுவதொழிக்து சாமானியமான யுத்தலிர்த்தியில் 
ஏன் என்புத்தியை நுழைக்கின் 1 சளோ தெரிபலில்லை. 1 

சுவாமின்! அராயுமிடத் ஏ சுன்ம அதை யோர்சமயம 
'2சடமாகவும் ஞானத்தை யோர்சமா ம aslo tue Talo மாறி 

ப டதிக்கூறி வருகின் றீர்கள் இவ்வித கலாமா வாக் ]யங்களைக் 
ர ண்டு நான். திடமாயோன்றைபா சர."ட்ர கடய நர யிராமல் 
யவனந திகைப்புறன்றது, ao" 1௫3 என்புத்திக்கு 
tar விளங்குமாறு மோக்சுகத்ைைர ப க ருலடையலாகுமோ 
Hod FSW Fes மமார்ச்சக்தைப்பற்றி 2 தயைகூர்ர்து உப 
தேசிச்சவேண்டுகிறேன். அப்படியாயின் கேட்பா யருச்சுன| 3 

உலனெகனுள்ள "வபேதங்களு ॥ முதன்பையரான மானி 
டப் றபபினர் உணார்துய்யுமாறு அருளிச்செய்பப்பட்டது 
வேதாகமங்களாம். இர்கேமானிடர்கள் பெரும்பாலும் இற்றறி 
வுஞ் சறுதொழிலுமுடையராதலின் அவரவர்கள். பக்குவாபக் 
ருவரிலைமைக்கேற்ப தல்வேண்டுமாசலின் ௮வ்வதம் கர்ம 
காண்டு ரநானகாண்டமென இருவகைப் பாகுபாடா யமைந் 
அள்ளள. இவ்விரண்டில் உத் தமர்களான சாம்யோகள் அதட்டிக் 
'கப்பாலது நோன$ூட்.உடயென்றும், மத்திமரான கன்மயோகெ
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ககப்பால.து சன்மகிட்டையென்றும் விவரிக்கப்பட்டிருக் 
ei த. யெவ்லாறென்னில் அர்தக்கரண எத்தறுடையோர்க்கு 
மோக்ஷ சாதனமான ஞானத்தையும், ர்தக்கரண க த்தமில்லாத 
வர்கட்கு ௮றுசுத்தமுறுங சாரணமாயுள்ள் சன்மயோகத்தையு 
முறையிட்டுள்ள ரி ஆகவே: அவ.ரவர்கா ற வ ருணாரிராத் தக் 
கேற்ற முறையினின்று ஏற்ற நிஷ்காபம கன்மங்களே செய்தல் 
வேண்டும். அவ்வாறு முறைதெரிந்து செய்யா தொழிவரேல் 
ஞானம் ப் ிவாதாகும். அ௮ங்யனம் மோனயேறுவான ஞான 
மானது ஈனமாகவே pase Wor சீத்தயாதென்க. 3 

உள்ளுரை : இங்கே. சாவ்கியயோகம், கன்மயோகம் என்றம் 
இரண்டினையும்பற்றி விசாரிப்பாம்; *“ஏங்ம்ய" Ou ea ob 
வடசொல்லுச்ருப் “Ly GS) யெனப் பொருள் ட்ட பரக் 

* புதி இயை யுடையவர் சாவடியரென் ௮4 ஆகவே மேலான 

ஞாணி௰ர், நுவர்கள் ௮.ச்மா ஒன் ரையே பொருள Teed il var 
Lint. Was ரூச்ம ஞானத்தல் ஈருசரல்லாச ஈன்டி' 
மோகா ஜிரிஎன் யிருப்பவர்கள் ய £கிகளான், இரத 
யோகிஃயாலார். மேற்கூறிய ௮ தம சரிஈனானுபவ (சில் 
லையேவென்று ஐ &விப்போராதவின் கன்மயோகஜ்தில் Mf fs) 
காரமுடையவர்களெனம் கொள்ளப்பட்டது. இருஷ்டாம்்ச 
மாக ‘ster மூசலானவர்களைப்போல மு இல்கறமு தலய சர் 
மங்களா யொழிச்று ஞானரிஷ்டர்சளாயிய ரப்பவர் சாங்யொள 
ளாவர். றன கமகாராஜர்' முூசலான வர்சளைப்போல இல்லற 
மத்ய கர்மங்களைர் செய் ஐகொண்டே ஞான நிஷ்டர்களா 
யிருப்பலர்2ள் யோகிகளெனப்படுவர், 

சுவாமின்.1. கன்மஞ்செய்து முடி வுபெருத வோர் புருஷன் 
ஞானமடையானெனின் சாவசனமங்களையும் Say Sw ei 

யாசிக்குமட்டும் மோஃஷமெப்படி. சித்தியாரும் 1 ் அருச்சுன! 

இக்கே சந்கிசியாடி யென்னுஞ் சொல்லுக்றாச் சர்வசன்மானுபய 
ஆசைகளையும் விட்டவனெனப் பொருள குமல்லவா ? ஆகவே 

ஈண்டு. புண்ணிய கன்மங்களசெய்து பலனைவிரும்பா த பசவானுக் 
காப்பணஞ் செய்கறதையே விடும் தெனக. இதைக்தகிர 
கன்மங்களைச் செய்யாமலே விட்டிருக்கிறதல்ல, இன்னுக் 
தேகமே தானென்றுஞ் செகுத்து சத்தியமென்று மெண்ணிய 
திண்ணிய அறிலினன் -சன்மங்களை யெப்போது செய்யாது 

  

   



54 ஸ்ரீபசவத்தோ ஈவரீச ல௪னம், 

விட்டானே அவன் ஒருபோதும் மோகைமடையவே Lo tae’ 

ஆகையால் நீ கன்மங்களைச்செய்யாது விடுதலடாது. A 
yd 

அருச்சுன! ஞானாஞ்ஞானிகலிருவரும் கன்மஞ் செய்யாது 
ஷூணப்பொழுதேனும் காலங்கழிப்பது முறையன்றாம். எவ்வா 
றெனில், சென்மம்வந்ததே கன்மத்தாலாகும். எவ்வெத்தேசம் 

எவவெக்கன்மங்கள் செய்யவேண்டுமோ அந்தந்ததேகம் அத 
தற்குரிய கருமங்களைச்செய்தே தீரவேண்டிய தாகையாலும், 
மாயாசத்தியினால் விர்த்தியான குணங்களுக்கு இணங்கிய புரு 
ஷர்கள் ஏவ்விதமுங் கருமங்கள்செட்யா துவிட நியாயமின்று. 
அசவே சுதகதரததுவ மகான்கள்கூட சுதந்தர ஈனர்கள்போ 
லிருந்து கருமங்கள் செய்துவருவார்களாயின் ௮ப்பியாரயொாயெ 
நீ யெப்படிச்செய்யாது விடக்கூடும், இதனால் யெவ்கிதத்தும் 
கருமஞ்செய்தே தீரவேண்டுமென்பது கருத்தாம். a 

சுவாமின் | சன்மங்கள்செய்யாத இலர் பெரியோர்களென்று 
அங்குமிங்கு மாடி த்திரிகன்ராகளே, அவர்களுடைய of 
யென்ன? அருச்சுன ! அவாகளுக்காக் கழியென்ன, அதோகதி 
தான் ; ௮ஞ்ஞானமே சொருபமாகக் கொண்டு கன் ஞ்செய் 
யமுடியாத சோம்பேறிகளாய்ப் பொய்வேடம் பூண்டு பிநர் 

பொருளை அபகரிக்கவேண்டுமென்னும் ௮வாக்கொண்டு வெளிக் 
குப் பகவானைத் , தயானஞ் செய்கிறவனைப்போலப் புறக்க 
ணங்களாகறெ கன்மேந்திரியங்களைமட்டும் நிக்ரெகஞ் செய்து 
dau இச்சையை மனதில் வைத்துக் கொண்டே யிருப் 
பார்கள். இவர்களே சுத்த மூடாத்மாவாவர் ; இடம்பத் 

தோடு மகமையையும்பெறப் பிரியமுள்ள இவாகளுக்குக் சுதி 
சகதியேயாம். ட 

சுவாமின் ! நற்கதியடைய வேண்டுமென்னும் ஆசையை 

யுடையவன் க.ரமங்கள் செய்யவேண்டுவ தெப்படி? ௮ருச்சுன ! 
மனமுதலாகய அந்தக்கரணங்களை விரயட்கவிற் செல்லா தடக்இ 

பலனை யபேகநியாமல் கன்மேக்திரியங்களினாலே வருணாச்ரம 
தீன்மத்துக்கேற்ற கன்மத்தைச் செய் சொண்டு வருவன். இல் 

வாறு கரமமாக கன்மஞ்செய்துவரின் சத்தம் சுத்தமாம். இ* 

னால் ஞானமும் *% லப்தமாம். பிறகு ஞானத்தால் மோக்ஷங் இட்டு 
மென்றறிவாயாக, ம் 

* பதம் - லபிசதல,
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அருச்சுன ! சாங்கியர்களென்கிற ஞானயோயொவார் கன் 

அறு பக்த.த்ைை விளைவிக்குமென்று சொல்லுவார்கள், 
ve Wa no a சரியல்ல; எல்வாதேனின், அவர்கள் சொல்வது ர 

   
micas கூறினார்சளில்லை. ஆகையால் weir nn பிர 
Curga so 5 யெதீர்நோச்கசாது ஈசுரார்ப்பணமாகவே புண்ணிய 
கன்மங்களனை த்தையும் நீசெய்தே வரவேண்டும் ௮வவாழ செய் 

யாகிடின் இத்த அருமையான சரீரமெடுத் த்தா லடையவேண் 
டிய ஆக்மலாபம் லோபமாகும், வப்பிபாது அத்மலாப மில்லை 
யோ. தனால் சென்பங்கள் அந தமாகவரும், இதனாலேயே 
பேதாபேதய்சடந்த பெரியோர்களென்றெ மகான்களும் கிஷ் 
காமிய சன்மங்களை உலகத்ே தோடுகூடியே அல்வப்போதுசெய்து 
வருவார்கள். ஆகவே பேசபுத்தி வசத்தனாயெ ரீ யெப்படி கன் 
மத்தைச் செய்யாம லிருக்கக்கூடும் ? 8 

* சரங்கியயன்மயோகியாவான் சான்சொண்ட சாசனங்கள் ஒரு 
... வாழு முழ்றுப்பெறம் வரையில் சன்சரி ரம்மை மிர்ச்சாக்க 

கதையாகக் காப்பாற்றி வாவேண்டிய௰ தவரியமாகும். என 
மினணில், ஸ்தூல? சக்கொண்டே கூரி ரமதறைக் மாண 
லவேண்வெது சால்திரோச்சமும் அபூ திரியாயமுமாகவி௫ு த் 
சீலால் எவ்விசச்தும் உடல்சாப்பில் இலக்ஷியம் வச்சே 
வரவேண்டும். ©) ser a, சேகவிர்ச தயால், நயன் விர்ச்தி 
யும் அயுள்விர்ச இயால் யோகஞானானுபூ திவிர்ச தயுராண்டா 
மென்பதற்கும் போதியசான்்முசக்காட்டிய திருமூலர் இரு 
WE BIT FBT ody (Goi tS. 

திருமந்திரம், 
உடம்பா ரழியி லுயிரா ரழிவர் 

திடம்பட மெஞ்ஞசானஞ் சேவு மாட்டார் 

உடம்பை வளர்ககு மூபாய மறிந்தே 

. உடம்பை வளர்த்தே னுயிர்வளர்ச் தேனே, l 
உடம்பினை முன்ன மிழுக்சென் றிருந்சேன் . 

உடம்பினுக் குள்ளே யுழபொருள் சண்டேன் 
உடம்புளே யு? சமன் கோயிற்கொண் டானென் 

௮டம்பினை யானிருக் தோம்புகின் மேனே. 2 

இன்னும் புண்ணியவழியால் வர; பொருளைச்கொண்டே மேற் 
கூறிய ஐவகை யக்கயெங்களையும் வேச சாஸ்திர விஇப்படிச் 
செய்துமுடி த். மிஞ்ச சிய பொருள் கொள எடே உடல்காப்புக் 
  

"cemeteries ey AF catalan tntennm ape அவல _ 

+ கிவேதம் . வீடச்கூடிய gi.



56 ப ஸ்ரீபகவத்தோ நவரீச வசனம். 

குபயோசப்படுச்சல் நீதியாகும். எச்சியசேஷ ச் சாலே சரீ 
ச திசைக்காப்பாற்றா சவன் ராசசதாமசகுணங்க எ திசப்பட்டு 

ஆச்ம தரிசனத்துக்குப் பக்குலப்படமாட்டா னானதுபற்றி 
யேயென்௧க. இம்தசாங்யெர்கள் சவி நோனயோயரும் தங் 
கள் தங்களுக்குரிய tig திய மி் இக கர்மங்களும், எக்இ 
யாதியனவும் முறையே செய்யவேண்வெ ச௨௭எயயேயாம். 
மற்றும மாயாசம்பக்திசறாகிய சுன் மயோகிச்குக் கன்ம 

யோகம் மிமவும் சாக இயெமான தாக முடியுமேயன்றி தசாச் 

தஇயமாசாது, ஞான மஷ்டாப ராஞுச்குமப்படியே சர்வசாதா 
ரணமாய் முடியுமையன்றி அசா தியமாசமாட்டாது. இத 
ளால் நீ யெல்விசசதம் கர்மயோசஞ் செய்யவேண் கிமென்க, 

இன்னும் இக்கன்மங்களுள் யஞ்ஞார்ச்த கன்ம மென்ற 
ஈசு ரப் தியாயுள்ள ப ங்க க்லாம் செய்வதும் ௮ கற்கென 

புண்ணியவழியாகப் பொ ௬ளசம்பா இப்ப தும் முக்கியமானதே 

sar அத்மார்த்தமாக (அதாவறு சொக்தபிரயோசனத்தைக் 
GOSS) hss கன்மசம்பாத்தியமும் உலகபக்தத்துக் கேது 
வான சன்மல்றையு மல்லவென் றறியவேண்டும். இவ்வாறு 

தெரிந்து கன்மம் புரிந்தவன் எவனோ அவன் மோகடத்துக் கருக 

வைன், 9 

உள்ளுரை:--எக்கியொாகஇிய கர்மயோகியாயான் சான்கொண்ட 

சத்சாமாக்களி எிது.முடியும்படி உன்மார்க்க ச்சால் பொரு 

ளோச் தேடிம்பொே நுழை மம்பிரயோசன தும் குபயோ 
ச உ ப ச் . ர . . BisCun ies O meds C58) 5) யற்ரூாரடுகளைச் Glad 4) 40m um 

Card 9s 63a Usaner gam ster Went gy) அன்புமீ துற, 
goers அகாஇசால சம்பந்சமாயுள்ள கர்மவாசனையை 

யோழிச்து. மோகமற்றதான ர் ஆ திமாவலோகன ததையு 
(ects Bus sos Og uly war a, 

இன்னுங் சேட்பாய் அருச்ரன ! இரதகைய உத்தம கஜ ் 2 if YY 8) பாம் 6 ணை பச. ல் opr 

மத்தைப்பற்றி பூர்வம் பிரம்மதேவராற் சொல்லப்பட்ட இலாக் 

கியமான வாச்கியங்களையும் ran Bs. துக் கூறுலறும் : சன்ம 
பந்த சகிதமான பிவர்சளார். சிருட்டி செய்த பிரமன் அவர்களை 
கோக்கி Pavia Gon. உங்கள் AB னு ரூபமாயுள்ள எக்கியசன் 

மங்களைச் செய்ளீத்து வி yg Busan bs ங்கள், ௮ தனாஇங்களுச்சு 
இல்டகாமியார்ச்தங்களெல்லாம் எவிதில் கை கூடும். 10. 
அஒனவவதாகளை ne ten lege i குஷி யய Lele nue meen nt aR re sen ere ஷி, 

+ yguonaCanacna - yee As aot, 
அம்ம ம த mmm het enema ~~ reenact tomes ae



9-வது, அ௮ச்தியாயம், 37 

எப்படியென்றால் அந்த யெக்யெத்தினாமே Cred? a 
யாக ஆராதனைசெய்து வருவிர்களாயின் ௮5ன் பிரயோசனமாக 
உங்களுக்கு ௮ந்தத்தேவர்கள் மழைபெய்யச்செய்ஓ சபி சதை 
யுண்பெண்ணுவார்கள், ஆகவே By 5G sate LD ரீம்களும் 
ப.ரஸ்பரம் விரும்மியடைர் து மேன்மையை படையுங்களென்று 
கூறியவாறு நால நுவசையிலும் நடந்தேறி வருகின் ற ஐ. 11 

௮ருச்சுன ! 2 வகோடிகள்செய்று வராகின்ற இவ்விக எக் 
கிய கன்மங்கவினாலே சேவர்களெல்லாம் சக்தோஷூத் தே தாடு 
மழைமூலமாக அனைவர்க்கும் இஷ்ட காமியார்த் த.எகளைக்கொடுத் 
தருளும்போது அந்தப்பதார்த்தங்களை ம் இிரும்பவும் எக்கிய 
மூலமாய் ௮2 தவர்கட்கு ௮ ராதனைசெய்வித்றுப் பிரசாத 
பலணைப்புசியாு, சுதந்தரமாசத்தானே புரகறெபாவிஎயல் 
உட்கொள்,பபவன் சவனோே அவன் மகான்களாலே Mareen 
வதுமன்றி பரமருடலும் இருடலுமாவானென் றறிகுதி. 
(இக்கே திருடனென்று தேவர்களாற் DMI பொருளைக் 
கொண்டு அவர்களுக் கர்ப்பணஞ்செய்யாலு தானே பனுபவிப் 
பவனுக்காகுபென்க.) | 12 

இன்னும் மேற்கூறிய எச்யெங்களானவை பஞ்ச எக்யெங்க 
ளாகும் ; இவளவிச பஞ்ச எக்கியங்களையுஷ் செய்று மிஞ்செ 
அன்னபானாதிகளை த் தெய்வப்பிரசாதமாகக் , கொள்.எக்கூடிய 
மகாவிவேயானவன் பஞ்சமகாபாவங்களினின் து % விடுபடுவான். 
இவவாறன்றித் தன் சொந்த குடும்பத் தார்களே: டுமட்டும் புஇப் 
பானாயின் ௮ந்த து. ராசாரன் பாபரூபமாயெ அ௮ன்னபாஞஇசளைப் 
புசிக்கின்ரானென் ற.றியக்கடவாய். ஒப்பற்ற புண்ணிய கன்மம்க 
ளாலே லோகமெல்லாம் இரகஷிக்கப்பரிறெபடியால் நீயம் set war 
களே செய்யவேண்டுமென் )ிவாயாக, 13 

பஞ்சமகா எக்கியங்களாவன;-தேவ எக்கியம், பிரம்ம எக்யெம், 

பிதுர் எச்கியம், மனுஷிப எக்ஓயெம், பூத எக்கியம் என ஐந்து 

வகைப்படும் இவைகளுள் (ம சவயெச்யெமாலலு அம்ிகியில் 

ஓமஞ்செய்சல்; பிரம்ம எச்யெமாவது வேகா : இபயனஞ் 

செய்தல்) பிதுர் எக் வயெம்.பிதர் தே சவசைசமாட ஏ 4 இருப் றி 

செய் சல்; மனுஷ எக்ஒயம் வந்த t HEDGE goer 
வஸ். கிமாதியன கொடுச்சல்; பூ,சஎச்தியம் டுசரசெந்துக் 
களுக்கு இசைந்த அ௮காரங்கொடுக சல் என்பனவாம். 

ம் அதிதி * சியா, 

8 

 



se. ஸ்ரீபசவததோ நலரீத வசனம். 

இன்னும் உலசங்களயாவும் கன்மங்களாலேயே விளங்கு 
இன்ற தெவ்வாறெனின், பிராணிகள் சுக்ல சுரோணிதத்தாலே. 
விருச்படைர்த தற்குச் காரணம் அன்னா கா.ரங்களாம் ; அன்னா 
கா.ரஙகளுக்குக் கா. ரணமாயுள்ளதுமழையும், ௮ம்மழைக்குயேது: 
இந்திரனும், இந்திரனது ஏவுதற் பிரசாதத்துக்குக் காரணம் 
எக்கியங்களும், எக்கியங்களுக் கேதுவானது கன்மமுமாகு 
Oars. 14 

சாலாதாரமாயுள்ள அந்த சத்கர்மங்களைப்பற்றி வேதம் 
சலிம் சொல்லப்பட்டுள்ளன. 458 வேதங்கள் கடவுளாலே 
அருளிச்செய்யப்பட்டன, அ௮க்கடவுள் எங்கும் பரிபூரணமாய் 
நிறைந்இருக்தாலும் முச்யெமாய் எக்யெத்தினிடமாகச் சுதந்தர 
மாய் விளங்குவர், எவ்வாறெனின். 15 

௮ருச்சுன | பிராணிகளுக்கெல்லாம் அறம்பொருளின்பம் 
விடி என்னும் புருஷார்த்தங்கள் சான்சையும் விமாத்தற்குக் 
கர ரணமாயள்ள கன்மசக்கரத்தைக் கடவுளா லேற்படுத்தப்பட் 

டிரந்தும் அதன்படி கன்மஞ் செய்யாதவனுக்குப் பிழைப்பு 

இழுப்பாகும் ; எவவாறெனின் கடவுள் வாக்காயெ வேதத்தி 

னாலே புருஷாளுக்குக் கன்மத்திலே முயத்டியுண்டாம். அக்கன்ம 

மூயதசியால் மழையும், ௮ம்மழையால் அன்ன மூலப்பொருள் 
களாம், ௮ப்பொருள்களால் வர்களும் உண்டானெொரறார்கள். இர் 
BE சிவர்களுக்குக் கன்மத்திலே உளக்கப்பாடுண்டாம். இவ்வா 

ரய வருகிற கன்மசக்கரத்தை அநுட்டியாதவன் பாவரூபமா 

யிருக்கிற அயுளையுடையவனாவன். அன்றியும் கன்ம மந்திரியங் 

களினூலே விஓயங்களில் வீழ்ந்து வீஸ்ர£லங்கழிப்பன். இவனே 
சுத ௮ஞ்ஞானியாகும். இவலுக்கு யாதொரு ஈற்கதியுங்கடை 
யா. தாகையால் கனமங்களை கூணப்போறும் விடக்கூடாவாம். 
அ௮அவவாறுவிடாறு செய்பவலுக்குச் இத்தசுத்தியும், ௮ச்சுத்.இ 
யால் முத்தியும் லபிக்குமென்று நிச்சயமா யறிவாயாச, 16 

ஒருவன் கன்மயோலியாயினும் ஞானயோகியாயினும் எ௫யெஞ் 

செய்ச மிச்சச்சைக்கொண்டு வயிறுவளர்ச்சல் வேண்டும். 

| அ௮ங்கனஞ்செய்யாது சுயப்பியோசன த்சையே BTL. QC AUT 

னேல் தான் பீரவிர்த்தித்ச யோசகசித்தியும் மேல்பெற 

வேண்டிய ஞானித்தியு முண்டாசாசென்க, அன்றியும் 

அவன்சரீரபோவஷுணையான துபாவபோஷணையா? வும், பாவங்



8-வது, 6 Duras, ப் 

களைச்செய்யும்பொருட்டாசவே ஆயுஞூள்ளகனாகவாவது இல் 
விருவகசையாய் அலக்கழியும் ஆயுஞள்ளவனாகவாவது ஆய் 
விடுவன். இன்னும், மேற்கூறிய எக்கிய சன்மங்கபோ முகி 
மயெமாகவேசெய்யவேண் டுவசென்னெனின், எம்கியமான து 
சூரியனது பல அபிவிர்த.இிச்கும் ௮ன்றி மேகவிர்த இஃ்ரும் 
எதுவாதலாலும், மேகவிர்ச் தியே உலகஜீவியச்தும் காதாச 
மாயிருப்பதாலும் அவரியமாக ச் சேவப்பிரீ யொன ஓமங்ஃ 2 
செய்யவேண்டுமென்பசாயித் த.) 

௮ருச்சுன ! சாங்கியயோக ஞானிக்கு மேற்கூறிய சன்ம 
மில்லயாகும். என்னெனில், இந்தஞானி புத்திர மித்திர களத் 
திராதிய பிரபஞ்சத்தில் சற்றும் பற்றற்மவனாபய் gy Sor gues 
திலும் ஆத்மதரிசனத்திலேயும் எப்போதும் பீரயத்துவ சதா 
நந்த % சம்யோகிக்கு இதையன்றி வேறுவிசேடம் ஒன்றுமில்லை 
யாதலால் இவன் கன்ம பாத்தியனேயல்ல. 17 

இன்னும் இந்த ஞானியாவான் உலக் 2ருப்பபினாலே 
தனக்கிஷ்டமானபோது யேதேனும் சம்சருமங்கள் செய்றது 
கொண்டிருப்பன், அதனுலிவனுக்குப் புண்ணிய முமில்லை பாவு 
மில்லையாகும். மற்றும் உலஈச்மிலொட்டா த ஞானியென்பவன் 
கன்மஞ் செய்யாமலுமிருப்பன், அதனாலவலுக்கு இன்பமும் 
துன்பமுமில்லையாகும், அனால் மோகஷசகத்துக்கு a gin oC gr 
தீம் வருமெனத் தேவர்களை யனுசரிக்கவேண்டாவோ வெனின், 
வேண்டாம். அது இர்த ஞானிகளது அப்பியாச திசையிலேயே 
யன்றி முற்றுப்பெற்றதிசையில் வாராது, அவ்வாறு வரினும் 
௮தனாற் பாதகமில்லை. இன்னும் எறும்புமுதல் பிரமதேவர் பரி 
யந்தழுளள எந்த ஜீவபேதங்களாலுழ் ஞானிக்காகவேண்டி.ய 
காரியம் ஒன்றுமில்லையாதலின் ஒருகன்மமும் செய்யவேண்டுவ 
தில்லை. அன்றி ஒருசமயம் செய்வார்களாயின் அதுவும் உல 
கோபகாரமாகும், 16 

ஆகையினாலே ஏ ௮ருச்சன ! பலனை யெதர் நோக்காது 
செய்யவேண்டிய கன்மங்களை அவ்வப்போது நீசெய்யச்கடவாய், 
ஆகவே மனிதன் பற்றின்றிச் சத்சன்மஞ் செய்துவருவானாயின் 
ஈற்றில் பரப்பிரமத்தைச் சேர்வன் என்பது திண்ணம், 19 

சுவாமின் ! தேவரீர் இருவாய்மலர்க்தருவிய இத்தகைய 
உத்தமகன்மத்தைச் செய்து ௮தனால் மேலான ஞானயோகச் 
    

* சம்யோகம் - சேர்ம்சை,



“60 ஸரீபகவச்தோ ஈவரீச வசனம். 

தைப் பெற்றவரு முளரோ? கேளாயருச்சுன ! பூர்வம் ச௪னகா 
இயர் முதலா யகேகர்கள் இச்கன்மங்களை வேதத்தில் விதித்த 
வாறு மனஞ்சலியாறு பளப்ரீதியின்றிப் பலன் பிரீதியாகச் 
செய்து மோக;மடைக் திர தர்சன். இருகிற்க; இக்சன்மத் 
மைவிட மேலான ஞானமென்ப ன் ருச் 2 இதநிருப்பினும் 
புண்ணியகன் மங்கள Glew 32 BMD HG யோச்ிியனான தால், 

லோகோப காரதிதைர் ஈழ தியாவ எப்படியும் நீ செ weg 

இ. ரவேண்டும், 20 

இருவ்டாந்சமாக, சனகர் முதலான வர்களுக்கு மெஞ்ஞானம் 

I mig, அ வர்க் ௯௩ த திரியருலத்திற் பிறக காரணத் 

சால் சக்மியாஈ அசீர்மத்சைப்பெற எறுவில்லை. அவர்கள் 

க்ஷச் இரியர்களாய்ப் பிறச்சர்சே வான Sor gatos Bp 

இணங்க சர்மச்சைலிடா த ரங்ககரடைய ஞானயோக ச்சை 

Ly GB சாதிச் துவர் சார்கள். இவர்களைப்பார்க்த பாமரறனங்க 

ளும் ௮வர்களைப்போலவே நடப்பார்களாசலால்மற்றவர்களை 

யும் நல்வழிப்பகி த் தம்பொருட்டே டுங்வகாறுசெய்சார்சளாயி 

னும் யதார்ச்சமான அவர்களு மூனச்துச்கு முத்து 

M8 $H- 

சுவாமின் ! இப்போது கூறிய கன்மயோகத்தை அப்பியாச 
யாயுள்ள ஒருவன் செய்யவேண்டியது நியாயமே, ௮தைவிட்டு 

% அருடதிசையிலுள்ளவர்சளும் தாங்கர்செய்கிற சன்மங்களி 
னால் எப்படி. லோகோப காரமாகும்? அருச்சன ! கேட்பாய் : 
அரூடதிசையை யடைந்த யாதொரு பிரேட்டர்கள் அறுட்டிக் 
குங் சன்மங்களையே சாதாரண சனஅ்களும் அநுசரிப்பார்கள். 
அன்றி, எந்த சாஸ்திரத்தைப் பெரியோர்கள் பிரமாணமாசக் 
கொள்வார்களோ அதையே சறியோர்களும் சைசக்கொள்லார் 
கள். இது உலகயல்பாதலின் உலோகோப காரத்திற் சென்றே 
யறிவாயாக. 21 

சுவாமின் ! ஞானயோசம் சிக ரிபேற்ற பின்னர் லோசோப 
காரமாகக் கன்மஞ்செய்தவர்கள் வேர யாரு முண்டோ? உண்டு, 
சுவர்க்கமத்திய பாதாளமென்கிற மூன்றுலோகங்களிலும் எனக் 
காகச் செய்யவேண்வெனவும் நான் பின்னே ௮டையவேண்டுவன 
வும், முன்னே அடையாத.ம் ஒன்றுமில்லையாம், அவ்வாறிருந். 
நும் ச த்சருமங்களை மிகப் பிரீ தியடன் சானேசெய்து வருகிற. 

annem ented tenet inet ade Fe 
  

* அரூடதிசை - பஃ்குவஞானஇசை
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‘ போதி ள் ௮/ப்பியாசயாயுள்ள நீ எப்படி செய்யா தகிடலாம்? 
அனால் நாம் இன்னகருபங்கள் செய்ே சாமென்பதை உனக்குத் 

தெரிவிக்கவேண்டிய தவசியமா தவின். .அவையுங் கேட்பாய்; 

சாஸ்இரோக்தமாக விவாக if $்தலியனவுஞ் செய்துகொ ண்டோம்: > 

சற்குருவாகய சா்திபதிஷிபினிடமாகச் சென்று உ பே oF மும் 

பெற்றோம். மற்றும். அந்தக் குருமா ்த்இக்கும் அலர்க்குள் 

சமான ரரான குசேலர்மு தீலான மகாப்பிரபதிகளுர்கும் பணி 
விடை மு.சலானவையுஞ் செய்து இன்றும் அன்னவர்போன்ற 
மஹத்துக்களின் பாதரேணுக்காகப் பின்றொடர்ந்து இரிந்தும், 
மற்றும் CaS gre Sint er சத்கருமங்கமாயும் நான்செய்து வடு 

Gog ௨உனச்ருப் Gs Sueur gs தெரிந்திருந்தும் தெரியா த 
வன்போழ் கேட்டனையே ! 23 

சு வாபின் !. தேவரீர் எனச்கெடுந்தோதிய உத்தம் கன் 
மத்தை லமோகோபகாரமாகச் செய்யாவிடின் யேதும் : g Sr ap 
மண்டோ ஆம்; அருச்சுன ! ராம் கன்மஞ்செய்து ப 
வரையில் ௨ DOG BF BT சனம்; ஞ்செய்பு முறைழெரிந்து நடத்) 

௮ தனிடத்தில் விருப்பமும.ந்தவர்களாய் விிவொர்சளன்ரு ?' 

லின் ௮தகிமித்தம் காமும் செய்யவேண்டியதா பிருக்றெ, ச் 
வாறு கன்மஞ்செய்யாது விமிவனேயாயின் யாவரும் என்று, 

      

     

        

  

மார்க்கக்தையே யனுசரிப்பார்கள். ௮கையிஞுலென்சு, 

வருணம், ஆசிரமம் என்னு மிரண்டையும் ௮னுசரித்ே 

அஞசெய்ய வேண்டுமென்பது CUP 5) 
# 

காட்டா தவரையில் வீணே GUC Goa FA Lo ae 4 

முறையறியார்களாய்ம் கண்டபடி 'அன்மல்சளை ச்சொ |    

    உய்யுமாறு காருண்யமாகக் கன்மஞ்2ச ue uD  வெண்டுமென்று 

வேதாதிகள் ஐ தாநிற்கும். ods 

ஆயின், ௮ந்த பிரமஞானிகள் கன்மன்செய்ய வேண்டிய 
விதத்தையும் விவரிப்பக்கேட்பாய்: அஞ்ஞான வசம் தாகளா 
யுள்ளவர்கள் சுயப்பிரயோசனழ்தை யெதிர்நோக்கக் TOS LOGE, 
"செய்வத போலல்லாது நிராசையாய் லோகோப காரார் 22



62 ஸ்ரீபசவதேேசா நஈவரீத வசனம், 

மாகவே தற்சுதந்தரமன்றியும் செய்ற வரவார்களெ௫ 

வேண்டும்,    
சுவாமின்! கூதி Py SRT 

தயாசொருபர்க னன் ity aan ம் அபங்குவர் களுக்கு 
CaCr இகோ 

உபதேிக்ககிகூடாது? அ௮ருச்சுன | ப/சயோசனத்தைக் 
கருதி ௧ எழ்ஞ்செய்யும் அஞ்ஞானியர்களுக்குப் பிரம்மஞானியர் 
'கிஷ்காமித் மாகக் கன்மஜ் செய்யவேண்டு் மென்று கூறின் 
அவர்க ட்ட ஃபுத்டியில் பேதநதோன்றும். அதனால கூடாதாம் ; 

cA , இவர்களில் காமியமாம்யலும் புண்ணியான்மங்களை ச் 

£வர்களுங் கலுதிருப்பார்க ளாதலால் அவர்கட்கு எல் 
தத்துவ உபதேசஞ் செய்யலாகும்? ௮ கலினாலேயே 

சர் தங்கள் வருணாசிரமத்துக்குரிய கன்மங்களசெய்று 
*சளையும் ௮வரவர்கன்மத்தில் ஊக்கப்படச்செய்ய வேண் 

zi soge cuGseadeuu நியாயமில்லையயென்க, 
ம், உபதேடப்பார்சளாயின் அவாகளது நன்மையைக்கருஇக் 

தசெய்ததேயாகும். 20 

  

   
      

    

    

    

  

   

   
    

      

   

  

வான் நனருயும் ஊக்கமாயு்செயது அவர்களையும் ௮௬ 
மத்ையேஅறுசரிசருமாறு செயசல்வேண்டுமென்பது 

கு விளங்குகின்றது. 
வாலின் ! ஞானியாசெய்புங் சன்மத்துக்கும் ௮ஞ்ஞானி 
He கன்மத்துக்கும் பேதமென்ன ௮ ரள செய்க ; YORE 
fur ha ion ot மூலிதருண ங்களோடுங் கூடிய தேசேர் 

a கிளே நாமென்றெ அகங்கார சீறுடனகூடிய அஞ்ஞான 
ட் ந பர மலடு mon nuns be 5)! 4 5 Bud San 

* 

Ondine | 27 

ppd Ghotusanes, மான் கன்மஞ்செய்யும்போது 
“தேகேந்திரியா திகளும் நாமல்ல; கன்மங்களும் நமக்கல்ல 
வென்றுந், தன்னை த்தானறிக்சவஷய் பாயா ம்பரதமானதேசேக் 
சரள ereee erent atten தல் மலைய மிவவவுவாவவையவகை வேய அபையவம் மையவை... மலைய, வய wee tee eee 

* ஈணடு - முஞ்ஞானியெனற.து, Ewer பூ ததியாயுணராத கனமி 
களையெனக
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9ரியா திகளாலே செய்யப்படுறகன்மம் தரிதித சாணங்களா 
லேயே செய்யப்படுெதென்றும், ரசமும் தான் தனக் 

காகச் செய்ெதில்லையென்றுந் திடமான நிச்சயஞ் செய்திருப் 
பான், இந்த நிச்சயச்தாலேயே மோக்ஷிமய்துவனென்றதிக. 

  

மாயா விசேஷத்தினாலே உண்மையறியாத மந்தசபுத்த. 

யுடையோர்கள் தங்களிஷ்டமெவ்வாறோ அவ்வாறெல்லாம் கன் 
மங்களை ச்செய்வார்கள். எல்லாமுணர்ந்த ஞானிகளால் வர் 
களது புத்தியை மாற்றலாகாது; இவ்வாறு ஞானியர் முதலனை 
வளூம் கன்மங்கள் செய்யவேண்டுவது அவச£யமாயிருப்பதால் 
ரிமிப்போது பிரம்மஞானியுமல்லவா தலின் கன்மத்தையேசெய்ய 

வேண்டும், 29 

மூக்ருணகாரிய மின்னனவென்று வுனச்குத் தெரிவிக்கின் 
ஜம் கேட்பாய்:-மூலப்பிரஇரு தியென்டுற மாயையில் ஆடும். 

௪ச்திகள் மூன்றென்று ஞாபகத்தில் வைச்துச்சொள்ள 
வேண்டும். அம்மூன்றையுமே யிங்கே முக்குணங்களென் 
றத. அவை 1-சத்வம், 2- -ராசதம், 3-சாமதம் என்பன வாம் | 

LOUSY FFA —KETOWY HM H; ராசதம் - EHH HD 
புதிறத; தாமசம் - தீமையுற்ற த; இக்குணங்கள் தனித் 
சனியே சேடிப்ப தில்லை ; எப்போ தங்கலந்தே 'வியாமிக்கும் 
சுடாவச்தோடுங்கூடியன. இவையொன்றச்தொன்று சம 
மாயக் கலந் இருப்பதில்லை. சாகாரணமாய் மூன்றில் ஏதோ 
ஓர்குணமாச் திரக் சனியாய் நிற்பதுபோலவும், மற்றை 
யிரண்டுகுணங்களு மில்லையென ச்தோழற்றும்விசமாயும் அவ் 
வளவு ஏறறச்குறைவாயுங் சலக்தநிற்குமி; Qvale fu 
குணங்கள் சேடித்சைச ஞானிகளறிவார்கள். எவ் 4 
ரில், மன இல் ஆசை ஐனி சால் 3-வது, குண யத 
#540p சென்றும், மதாசாரக் கன்மங்களைச் Oe 

   

  

   லாலது முணம் Cand BséB oOeenn றும் Big Gara @ ் 
ஞானிகள் அதன்வழி செல்லாசடக்இகிற்பர், அ sore ப 

பவ களோவென்றால் அதன்வயப்பட்டுத் அன்புற்றுச் சென்மதி! 
அச்குள்ளாவார்களென்பத . திண்ணம், 

     

  

வேண்டுமோ அத்த க்கை ரிவி சக பொருத்து



er cae gs weer.    

  

| யா) தன மாயிருக்றெ கன்ம in eo த்ச் செய்ளெறோ 
மென்றென்னியும், பஞ்சேர்திரியங்களின் வழிசெல்லாது பல 
னையும் எஇர்சோக்காது சர்வகன்மங்ககாயும் ஈமக்கே மரப் 
பணஞ்செய்து, “ரசான்சேய்கறே” னென்ெ அகங்காரத்தையும் 

விட்டு, *இக்சு கன்மத்தைச் 'செய்யவேண்டுமே' யென்று மன 
இல் வருத்தமு மடையாது யுத்தச்தையே செய்யக்கடவாய், 30 

| சுவாமின் ! தேவரீர் கூறியவாறு செய்வேனானால் யானடை 

யும்பலன் என்னவோ? ௮ருச்சுன ! ஐயோ ! துக்சயேதுவான 

கன்மத்தைச் செய்யச் சசொல்கிருர்களே'” யென்றெண்ணுமல் 
பத்திசர,ச்தையடன் ஈம்விஷயத்தில் ௮ருவறுப்பின்றி யென்னாற் 
கூற்ப்பட்டபடி யு.த்தகன்மத்தைச் செய்வாயானால் இத்தசத்தி 
யுண்டாகி அதனால் ஞானமும், ஞானத்தால் கன்மபந்தங்களி 
கின்றும் விடுபட்டு மோக்மு மெய்தப்பெறுவாய், 91 

சுவாமின் | இவ்விதமாகக் கன்மஞ்செய்யா துவீட்டேனானால் 
எனக்குண்டார் தோஷமென்ன ? அருச்சுன! நாம்மேலேகூறிய 
ஈமது * மதத்தில் ௮ருவறுப்புற்று யாவர் செய்யாது விடுவார் 
களோ அவர்கள் பிரம்மஞானமும் கன்மஞானமுமிழக் து க்தி 
யடைவதற்குச் சாதகமான யாதொரு ஞானமுமின்றி விவேகங் 
கெட்டு நாசமடைவர்கள். கையினாலே நீகன்மத்தை விடாது 
செய்க. 32 

சுவாமின் ! ஒவ்வொருவரும் தங்கள் தங்கள் சுயகன்மங்க 
ளாலேயே சுலபமாய் மோக்ஷமடையவேண்டிய நியாயமிருக்க, 
பல் விரும்பாமலும், பஞ்சேர்திரியங்களின் விஷயத்தை 

த்தும் யாவரும் ஏன்சுயகன் மங்கள் செய்யலில்லை ? ௮ருச் 
சன | “சரீரத்தின் குணசோவு முதலானவைகளை யறிந்திருக் 
இன்ற மகான்கள் புதல் ஏனையவர்களும் அவரவர்கள் முன்செய் 
துள்ள கன்மானுசாரமாக ஒவ்வொருவருக்கு ஓவ்வொருவித 
மான கன்மாலுபவம் ஏற்பட்டிருக்கிறதபோல அஞ்ஞானியர் 
களும் முன்னைய கன்மப் டான தூர்ப்புத்தியால் துர்க்கன்மங்களை 
யனுபலிர்கும்போ.று அவர்களாலே: பஞ்சேர் இரியங்களை யெவ் 
வாறு அடக்கக்கூடும் £? அன்றியும் அவர்கட்கு இஅசெய்யவேண் 

டும், இதுசெய்யா தொழியவேண்டுமென்று சொல்வதும் மிர 
மசக்கை அழமைலஹ்வ வளைவு வ வவவவதுஹ வைனை வய யாய 

* மதம் - சம்மதம் அல்லது அபிப்பிராயம், 

   

  

a natn pentane, mir tet
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PRewppsts ~yyd; இக்காரணத்தாலேயே அனைவ 
a ip சுதன்மஞ் செய்யக்கூடியதா யில்லையென் உறிவாயாக, ...33 

_ சுவாமின் ! யார்யாரும் பூர்வசென்ம வினைக்டோகு 5) ந 
பலிக்கவர்த பிர்தசென்மத்தில் வினைப்பயனை யனுபலித்தலாயெ 
காரியத்திலிருக்கும்போது பஞ்சேத்திரியங்களையும் எவ்வாறு 
நிக்ரகஞ் செய்யக்கூடும் ? அப்படிக் கூடாதபோது ௮ தனால் 
விருப்புவெறுப்புண்டாடத் தப்பாமல் பந்தமுண்டாதற்குச் சந் 
தேகமுமில்லையே. ஆகவே வர்களை யெவ்வாறு குழ்றங்கூற 
லாம்? ௮றிலிற் சிறந்த அ௮ருச்சன | விஷயங்களைக் ருக்கும் 
பஞ்சேந்திரியங்களானவை ஈல்லகாரியத்தால் சந்தோஷமும் இய 
காரியத்தால் வெறுப்புமுறு்ெ றன, இவவாறனுபவித்தல் சந்நி 
யாசகளுக்கு விரோதமாதலால் அந்த விருப்பு வெறுப்பின்வழி 
யலுசரிக்தல் கூடாவென்று சாஸ் இரங்களாலேயும் பெரியோர்க 
ளாலேயும் விளங்குன்றன. பி.ராப்தவச த்தினாலே ஆற்றிடை 
விழுந்து தவிக்கின்ற மனிதனைக் கரையேறவொட்டாமல் அவ் 
வாற்றுநீரிழுத்து அழுத்துவதுபோலவே சாஸ்திரங்களும் முன் 
செய்த தீவினைப்பயன்களும், அவனவன் உத்தமகன்மங்களைச் 
செய்து புண்ணியமேலிட்டினாலே ஈ௪ர உபாசனையைச் செய்ய 
வொட்டாமல் தடுக்கின்றன. இவ்வாறு ச.த்கருமக்தடைபடவே 
விலஓயபோகங்களையிச்சித்து அதனால் விருப்புவெறுப்பும் கிர்த்தி 
யாடி பாசபர்தங்கள் பற்றும்படிச்செய்லிக்கும். இதன்றி, பூர் 
வம் புண்ணியகன்மங்கள்செய்து பகவானை யுபாசித்திருக் சால், 
நிவிர்த்திசாஸ் தரங்களில், விருப்புவெறுப்பின்றி ஈசுர உபாசனை 

, செய்து மோகூமடையச் சொல்லியவற்றையே ஈம்பியுபாஇத்த 
மோகஷூமடைய வேண்டுமென்றும் பிரியமுள்ளவனைப் பஞ்சேச் 
இரிய நிக் ரகஞ்செய்யாமல்விடும்படி. அவனது பூர்வசன்மமானது 
ஒருபோது மிழுக்காதாம், ஆகவே அவன் அ௮வவாழேசெய்து 
மோகமே யடைவன், ஓடமேறியவனை அறிழுக்காது கரை 
யேறிச் சகமாய்ப் போகச்செய்வது போலவே நீயும் ௮ரேக 
சென்மங்களில் புண்ணிய கன்மங்கள் செய்து ௮,தன் சா;்ஷியாக 
விஃயபோகங்களில் விருப்பமின்றி மோக்த்தி லிச்சை யுடை 
ய்வனா யிருப்பதினாலேயே அதை நிறைவேற்றும் பொருட்டுப் 

ந/ரப்ரம்மசொருப ன நானே உனக்கு இரத்சாச்தியாக வந் 
இருப்பதுமன்றி இலே பசேசமுப செய்து வருகிற இனாலே
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. reba BBC Ld க மொகுமடைலாம் ணகி மோது: 
பல் 

வேறுவழியில்லை, | 34 

(சறட rel இற் பெரும்பாலார்,  “₹சாஸ்இர HITE OE Gd 
புழுப் மிய தன ததுச்கும் சவசாசம் எங்கேயிருகற7? 
போவ ழு கூறி வீணே சோம்பேறிகளாய்க் காலங்கடத்து 
கிரு ள்... பிரசமமாச சச்சாஸ்திர ஆராய்ச்சிசெய்ய யெண் 
cmon Cur துவச்கச்தில் விருப்புவெறுப்பை நள 
டைவில் நசிச்துவரல்வேண்டும், எனெனில், புருடனான 
வன் மாயாசுபாவ வியல்பானவனாசலால் இராக் துவேஷ 
சலின் மூலமாகவே அவனைச் சன்லழியிழுத்து விஷய விவ 
காரங்களில் சடிப்பேற்றுகின்று. இசனால் ௮வன் சனகச் 
குரிய யசார்த௪ சர்மங்களைவிட்டு இத.ரதர்மங்களை விரும் 
பிச்செய்கிரான். ஆகையால் அலன் இராகத்திவேஷங்க 
ளாகிய எண்ணங்களை அவற்றின் சச்துருவாகிய விவேக 
திடதைக்கொண்டு அடக்கிவருவானேல் காலச்இரமமாகச் 
சாஸ்திமாராய்ச்சியில் கரு சதொருமிச்துவர சாத் இயமாம், 

ஆதலீனாலே யாவரும் இராகச்தவேஷங்களுச் , குட்படா 

gg su Cac டிம், இன்னும், அவை புருடனது ரான 

வீர் சதிச்கு இசச்றுருவாகின்றன; சன்மார்ம்கச் இல்நடக்ச 
இச்சைகொண்டு, செல்லழி மார்ச்கச்திற் கள்ளரைப் 
போன்று மறிச்குமாசலாலென்க.) 

சுவாமின் ! மோஷமெய்தற்குச் சாதனம் கன்மமென்தீர் 
கள; அப்படியாயின் இந்த யுத்தசன்மத்தையன்றி வேறே 
சிரேட்டமான எந்த கன்மத்தையாவது ஏன் செய்யலாகாது? 
அருச்சனனே | கூத்திரியவம்சத்திற் பிறர்த உன் சொக்தகன் 
மத்தை4 கைவிட்டு வேறெந்த கனமத்தையுஞ் செய்தல் சாஸ் 

தி.ரகிரோதம். அன்றியும், குணமான பிறனது கன்மத்தைக் 
காட்டிலும் குணமிலாச்சொந்த கன்மமே மிகமேன்மையதாத. 
லால் விருப்பு வெ.றப்பின்றிச் சாஎ.தானமாகச் சுதன்மமாகிய 

யுத் தவிர த்தியையேசெய்க, இதுவே உனக்குச் £0்ஷ்டத் 
தைத்தரும். ஒருக்சால் யுத்தவாயிலாக ம.ரணமுறினும் ௮௪ 
னாத் பாலோகமுங்கடைக்கும் ; பிற்கன்மங்களைச்செய்தால் Qa 
மைபறுமைகளில் பயம், துக்கம், குறைவு இவைமுதலியன வுண்:
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டாகும்.. இதுவன்றித் தங்கள்தங்கள் சொர்தகன்மங்களி லெந் 
தக்குறை: யிருர்திடிலும் அதனாற் சிறிதும் இழிலவில்லை, பிற. 
சன்மத்திலோ இழிவுண்டாம். 30. 

சுவாமின் ! ஒருவன் விருப்பு வெறுப்படைந்து பாவசன் 
மஞ்செய்யாது பண்ணியகன்மமே செய்யவேண்டுமன்றெண்ணி 
பிருப்பினும், ௮வ்வாறு செய்யவொட்டாமல் மற்றொருவனால் வற். 
பு௮ த யேவப்பட்டு சனனம.ணங்களுக் கேதுவான பாவகன் 
மங்களைச் செய்யும்படி ஆக்குவித்தவன் யாவன் ? 36 

் அருச்சுன ! ச த்காமஞ் செய்யக்கூடியவனைப் பாவகன்மஞ் 
செய்யும்படி ஆக்குபவன் யாவனெனின், இ.ராசதகுணத்திற் 
றோன்றிய காமனென்பவனாலேயாம். அந்தக்காமனோ sage 
சையானபதார்த்தங் இட்டாவிடத்துக் குரோதரூபமாயு. மாறுத 

லடைந்து போகங்கள் எவ்வளவு வரிலும் இிருப்தியடையாமல் 
தன்வ௪சப்பட்டாரையெல்லாம் பாவகன் மங்களா யே செய்யத் தூண் 

டியும் வருவான். அகவே மகாபாலியும், மோஷமார்க்கத்திற் 
செல்பவனை வழிமறிக்குங்கொடிய கள்வலனுமிவனேயென்றறிக, 

ஒருவனால் கொண்டாடப்படுஇற கன்மங்கள் பலவற்றையும் 

மூக்யெமாக விருக்திசெய்ய முன்வருவது காமமேயாம். 

ஞானயோகியர்களையும் பூர்வவாசனையாக சப் சபரிசாதி விஷ 

யங்களாலிழுச்து சொந் இக்கும்சுபாவமுை_ம. தானால் சாமா 

னியரைச் சென்னாயன்னக் சவ்வாதுவிடுமா! இந்தம் சாம் 
யமே விஷயங்களிற் செல்லும்போது சடுப்பாரைச்சீறுங் 

குசோதமாகவுக் திரிந்து அவர்களை வருச்சாரிற்கும், இது 

இராசசகுணச்தி லுற்பவமாகி யோக ஞானானுபவங்களுச் 

குச் சகசசச்துருவாடுப் பிரம்மஹத்தி முதலான டெரும் 

பாவங்களுக்குங் காரண மாதலின் இளசை பால்மேோசரப 

மென்றே சொல்லப்படும், அன்றியும் தாமார் ப்ள சாம 

மோக்ஷங்களுக்கு விரோதியாசலின் சச்துருவெனப்பட்டலு.. 

இன்னும் இச்காம்யம்பிறவியைக்கொடும்தே Quis Gurr ds By 
மென் றும், நிட்காமியமே பிறவியைக் OQs@ வப் Pet os ai 

தாழ் ச் துமென்றும் “மணிமேகலை? யிரண்.டாங்கால த மமதா 

பாற காண்டகுசெய்யுட் ணொெச்சையீண்டுவ்சாண் 6, 

பிறந்தோ ருறுவத பெருயெ இன்பம் 
பிறவா ர௬ுறுவது பெரும் பேரின்பம் 

பற்றின் வருவது மூன்னத பின்னது 

அற்றோர் உறுவ சறிச,
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சவாமின் ! மோகாபேகை$கொ ண்டு ஞானமார்க்க Pry 
செல்வோர்க்குக் காமன் விரோதியென்பதெவ்வாறு ? அருள் 
சுன | புகையினால் மறைபட்ட ௮க்னியைப்போலவும், அழுகி. 
னால் மறைபட்ட கண்ணாடியைப்போலவும், தோற்பையினால். 1 
மறைபட்ட ௨ பிண்டம் போலவும் யதார்த்தமா த் 
ஞானத்தை இச்சையென்னுங்காமன் மறைத்துப் புருவனை நல் 
மார்க்கத்தல் நடக்கவேண்டுமென் றெண்ணவொட்டாமலும் எவ், 
விதத். 9லு.ம் இவனது நத்மசொருபத்தை யறியவொட்டாமலும் 
நாசமுறச்செய்வன். 38 

௮ருச்சுன ! இன்னுக்கேட்பாய் : ஞானிக்கும் HIM SHS 
கும் சத்துருவாயும், எவராலும் றி யப்படா தவனாயும், விஷ 

யானுபவத்தில் இருத்தெற்றவனயும், ௮க்னியைப்போன்று 
தீத் துத் துன்பஞ்செய்றெவனாயுமுள்ள சொடிய 1 காம்னாலே: 
யதாரதீதமாயுளள ஞானம் முற்றிலும் மறைபட்டிருக்கும். 99 

சுவாமின் 1! இத்தனை கொடியசாமன் எவ்விடத்றுள்ளான், 
எவவகசையாற் காணலாகும் என்பதை அருள்செய்க ; HE 
சுன ! இச்சாமலுக்கு பஞ்சேக்இரியங்கள், மனம், புத்தியென்னு 
மிவவிடங்களே யிருப்பிடமெனப்படும், ஆயினுமேற்கூறியவை 
களில் சார்புள்ளவஞயிருந்துகொண்டு யதார்த்தமான ஞானத்தை 
மறைத்்தத் தன்ளையுங்காட்டாது தன்னை யின்னகாலத்திற் பிறந் 
தீவனென்றும், இன்னகாலத்தில் மரணமடைபவ னென்றும். 
இன்னானுடைய பிள்ளையென்றும், இன்னருலத்தவனென்றுக் 
தெரியக்கூடாமல் பலவிதபி.ரமைகளுக்கு ஆல்பதனாய் தேகியா. 

னவனை மோகிக்கச் செய்துகொண்டிருப்பன். 40 

சுவாமின் ! தேவரீர் திருவாய்மலர்ந்தருளியவாறு காமன் 
மோக-ஷ ஞானுனுபவங்களும்கு கேர் விரோதியாகையினுலே ௮ப். 
படி:ப்பட்ட துட்டனைமு தலில் செயிக்கிற தற்குத்தக்க உபாயத்தை ' 
அறுக ரகஞ் செய்தல் 8ேவேண்டும் ; அ௮ருச்சுன! காமனென்பான் : 
உன்னைச்சார்ந்து வசப்படுத்திக். கொள்ளுகிற தற்கு முன்னசே : 
அஆசிரியருடைய கிருபைபெற்று இராசாதிகளைவிட்டுப் பத்இ 
சி.ரத்தையுடனே விகதெப்பட்ட புண்ணிய கன்மங்குவில் பஞ்சேந். 
இிரியங்களையும் நியமித் துகிட்டால் பு.த்திமுதலான இந்திரியங்கள் 
    

  

* பிண்டம். . சர்ப்பப்பையிலுள்ளச. 

1 இங்கு சாம்யம் என்லுவ் ருணத்சைச் குணியாச உருவகஞ்செய்யப்பட்ட,
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ப்போது சாத்திரங்க 
$ற ஸரர்த்தங்களை 

rays நிக். ரசஞ் செய்த 
"னாலும் ஆசிரியராலுஞ் | 

ஆராய்ந்து நிச்சயித்திரு த fren bo suid, gar 
வாது ௮றுபவமாகய tT 4 1G ras ஞானத் சயம் நாசஞ்செய் 
யத்தக்க அந்தக்காமனை செயிக்கலாமே 'தகிர வேறு எவ்வித 

மார்க்கமு மில்லையென்றறிக, ் அரு 

சுவாமின் ! 1 சன்மார்க்கங்களில் புத்திமுதலான இக்இரியங் 
களை:' நியமித் விட்டால் இந்திரிய நிக்ரகமுண்டாகு ௮,களுற் 

சாமனை செயிக்சலாமென்றீர்கள் ; அந்த புத்திய்ரீசீலான க 

தீலிர் வேமே உருவனிருக்தல்லோ அவ்வாறுசெய்தல்வேண்டு 
ஆ.தலினாலே ௮ஈதத் தனிமையானவனை நானழியும்படி ஆ 

இரகஞ் செய்தல்வேண்டும் ; ௮ருச்சுன | தூலபூதத் தெ 

ளான தேகங்களைவிட சூகூ௩மமான இந்திரியங்கள் பல ; பிஸ் 

யிந்திரியபசவிலும் மனம் சூஷுமம், சங்கற்ப விகற்பங்களுக் 

கேதவான ஜமுந்தமனதைவிட நிச்சயஞ்செய்கிற புத்தியே 
சூஷுமழம சிரேட்டமுமாம். அப்புத்திக்கும் சோட்டமாயும 

சாகஷியாயுமிருக்கிறுவசே தேகயென்சிற அன்மா. அவர்தான் 

உனது உண்மைவடிவம். ௮வரையே தொம்பதலகஷியார்த்த 

மான கூடஸ்தரென்றும், பிரத்தியேகான்மாவென்றும், ௮வேே 
தற்பதலகஷியார்த் தமான பரமாத்மா வென்றுஞ் சொல்லட் 

அருச்சுன ! இந்தடிச்சயத்தினாலே $ சஞ்செமும் 4 ஆகாமிய 

மும் நீங்கினும் ௦ பிராரத்த முள்ளவரையில் சிரிவித; க.ரணங் 

களைக்கொண்டு புண்ணியகன்மங்களையே செய்துவருவாயாஇல் 
காமனைச் செயித்தவனாவாய் ; 42 

தொம்பதம், சற்பதம், அசபசம் என மூன்றுபதமாம், இவை 

களில் தொம்பதார்ச்,சம் - 2வன் ;) தற்பதார்த்சம்-ஈசரன் ; 
அூபெதா சதம் - ௮யிச்யெம்; இதுவே பதார்ச்சமெனறு 

  

   
    

   

    

  

   

சொல்லப்பமெ, 

ப பரோக்ஷஞானம - பிரமசைதனனிபரன விச A சறிதல், 

* அபரோக்ஷஞானம - பிரமசைகனனியததை அ5தாமுக ஜிஃரேே தரிசித்தல் 
ம் | 

1 சனமா£ககம - ஈணடு மேலேகூரிவாத பஞ்ச யெத்திய a0 ச் 
, செய். துவரல், 

$ சஞ்சித - கமமால் ு.அபவிக்கபபடா,௪ு எஞ்ஃடைச்குமி புண்ணிதியர்க் 

atte ந்த் 
4 ஆகாமியம - காம் இப்போதுசெயயம இருவினளைகள் 
0 பிராரத்தம - நாம இப்போது ௮னுபவிகறெ சலகினைப்பயன இவினைப் 

நநதின்கள் 

  



   70 Lo 5 5 Sling, 

சொம்பசார்த்த பூச ் dl வசொருட், மெவ்வாறு சோன் நிய 

தெனின், அவிதிதையும்,! அதிஷ்டான சைசன்னியமும், 
சைதன்னிய சற்பிதமான அபஞ்சகிருச பூசகாரிய லிங்க 
சரீரமும், ௮.தஇத்;பிர இபிம்பித்ச சொபாசனும், சாபாச 
தீர்மமான இஞ்டித்ஞத்வ கர்த்ருசத்வ போக்தருத துவாஇ 

களுங்கூடிக சீவசொரூபமென்று சொல்லப்படும், 

SOU sri ss பூசனான பரசொருபம் தோன் நிய தெவ்வாறெ 

னின், மாயையும், அ.திட்டான சைதன்யமும், அதிற் பிரதி 

பிம்பித் ச ஈசுரனும், ஈசுர சர்மமான சர்வஞ்ஞீச்வாதி குணம் 

களுஙகூடி ஈசுர சொரூபமென்று சொல்லப்படும, 

அப, சசொருப மெவ்வாறு சோன்றியசென்னில், கூடஸ் 
தனேபிரமம், பிரமமே கூடஸ்சனென்னும அயிகயொர்த த 
மாயறிவதே அசிபதசொருபமாம், 

அருச்சுன ! கன்மங்களெல்லாம் புத்டுக்கே யென்றும், 
ஆன்மா நிரவிகாரியென்றுர், பு.த்திக்குச் சாகியென்றும் அறி த, 
இவ்வாறு விசாரித்த புத்தியினாலே மனதை நிக்ரகஞ்செய்து 
யெவராலுஞ் செயிக்கக்கூடாத இச்சாரூபமான விசோதியாயெ 
காமனை செயித்துச் சச்தோஷமாயிருப்பாயாக, Ad: 

கர்மயோக அச்தியாய 

முற்றிற்று, 
சீ ஆட அத். இியாயம் 9-க்கு-சுலோகப் பொழிப்பு-102,



    BE am a iy, 

Boor sre se Sey Be 

நோ ன மோகப் 

அதீயாயவகை : மேற்கூறிவந்த இர்ண்டி அ௮த்தியாயங்க 
ளில் விவரிக்கப்பட்டதும், கன்மயோகத்தை ச்ச் சாதனமாகவும் 

ஞான நிட்டையை ல-ணமாகவும்கொண்டி ச்நியாசயோச 

மென்ப்படுவதும பிரவிருத்தி சிலி/த்தியென்னும் வேதார்த்தமுடி 
வுகளீடங்யெதுமாய இஈதயோகத்தையே ஸ்ரீிருஷ்ணபசுவான் 
இந்த தைமுற்றிலும் போதிக்க பனத்தாசாமையாக் வேதார்த் 
தத்தை முடிவுசெய்ததாய் நினைத் துக்கொண்டு ae வம்சா 

வளியைக் in. DS ABSA ow apt, 

  

   

அருச்சுன ! நித்தியத்துவமும, உத்தமமாயதும், ௮றிவா 
லறியக்கூடியதும், மோக சுகத்துக் கேதுவாயுமிருக்றெ இந்த 
ஞான யோக மார்க்கத்தைப் பூர்வம் நாம் சூரியனுக்கு உபதே 
சித்தோம. அதச் சூரியன் தன்புதல்வனான வைவசுதன் மனு 
வுக்குபதேசித்தனன். அந்தமனு இகஷாவாகு மகாராசனுக் Gu 
CG s&s soar. 1 

இவலாறு ப.ரம்பரையாய் விருத்தியாவெகத இந்த ஞான 
யோகத்தைப் பிரம்மரிஷிசகளும் இராஜரிஷிகளும் மற்றைய ௮ 
சாகளும் தஙகடங்கள் பிதாக்களா லுபதேூச்கப்பெற்று அட் 

டிதீது வந்தார்கள், அக்காலத்திற்கும் தீர்காலத்திற்கு மிடை, 
யில் ௮சேக ஆயிரவருடங்கள் கழிஈதன, அவ்வளவு காலஞ் 
சென்றதினலே ஆன்மகோடிகள் இந்த ஒப்பற்ற யோகத்தைக் 
கைப்பற்றா.து காளடையில் காமன் என்பவனைப் பின்பற்றி அவ 
னையே குருவாகவுங்கொண்டு ௮வனிஷ்டமபோற் கூததாடவே, 
இர்தயோகம் பிரபலப்படாமற் குன்றியது, இனி இட யோகம் 
நின்னாற் பிரகாடிக்கவேண்டுமென்றே முன்னைய இரண்டத்து 
யாயங்களினாலுங் கூறினேம், இனி௰ தீடப்படுமாறு அந்த 
ஞான்யோகத்தையே பதிவ ட்கே கேட்பாயாக, 2 

௮ருச்சன! இத்தகைய யோகரகயோ ததங்களை மெத் 
தீவும் பரிது கினககுபதேிக்கவு 2 தெதகொண்டெனனில், 
தற்போது நீ ஈம்முடைய ௮தீயதபகதனா யிருப்பதுமன்றித்



அ
 

12 ஸ்ரீபகவத்சா ஈவரீத வசனம். 

    

    

தோழமையுடையவனா 9 ஷயபோகங்களிற் சிறிதும் 
விருப்பமற்றவன $வர்களிடத்திற் காருண்ய 
மும் மோக்ஷத்தி நிகில் யிருப்பதாலுமே புரா 
தின உத்தம HB 4 இரச யோகசாதனையை 

உனக்ருச்சாதிக்க முஷ்வர்தோம். 9 

சுவாமின் | தேவரீர் இச்.துணைப்பிரிய த்துவத்தோடும் ஏளி 

யேனை நாபொரும்டாக, பெண்ணிப் பரிது பரிது விரைந்து 

விரைந்று தயைபுதிர் மு அருட்டி. உமையை யென்னென்றுகருதி 

யென்னென்று அதிப்பேன ! அ௮ருட்கடன் மடைதிறந்த யென் 

ஆண்டவ ! எளியேற் குபதே௫த் சமைக்குக் கைம்மா நகச் Ra 
குலை செய்ய சென்மமீ்தொன்றும் போராதே! என்செய்வாம் | 

ர்! இப்போது சொற்பகாலங்களுக்குழுன் வ௪௬ 
தேவர்பாற்றோன்றிய தேவரீர், அளவில் நெடுங்காலமாய் விளக் 
வருகிற ஆித்தலுக்கு எவ்வாறு உபதேத்தீர்கள் 21) இல 
யோடுக்குமிடத்து முன்பின் விரோதமாயிருக்கெதே ! 

   

     

  

அருச்சுன | நீசகேட்பது ஒருவாறு சரியே; அனாலும், 
ஈமக்குமுனக்கும் ௮கேகசென்மங்கள் கடக்திருக்னெறன ; Db 5 
ஒவொரு செனனங்களிலேயும் ஈட் தகாரியங்களும் ' இருந்த 

ஜீவர்களையும் காம் மாயாசுவா$ீனத்தைக்கொண்டும் & சர்வக்ஞுத் 
துவத்தைக்கொண்டுக செரிந்திருகறோம். நீயோ அஞ்ஞான 
வசத்தஞய் ஸ்தூலதேகத்தி லபிமானம்வைத்துக் காணப்பட் 
டவைகளிலெல்லாம் ஆசையுறுஞ்சீவனாபிருப்பதால் யாதொன்று 
மறியாய் ) ஆகவே நாம் பூர்வசென்மத்தி லோதினோமென் றறி 
யக்கடவை. 5 

+ 
சுவாரின் | தேவடீர் புண்ணியம் பாவஃ ஜனனம் மரண 

மாகிய இவைகள் யாகொன்றுமின்றி யென்றும் உருலமற்றவனா 
யிருக்கின்றேனென்று முன்னே அநுக்சொஞ் செய்ர்கள் ; 
யானும் அதைசம்பியேயிருக்கன்றேன். இப்போது சாதாரண 
சிவர்கசாப்போன்று தேவரிருக்கு செனஞ்,9௧ ளூண்டென்று 
கூறிவருஇறீர்கள் ; இது எலலவாழண்டாயிற்ற? ௮ருச்சுன | 
சர்வ லோகாதிகயெஞுயுள்ள நாம்பிறறது வளந்து பர ப் தி 
மடை ச்தோமென்றும், இன்னும பலகித ளிலாலிகோ கலன் 
செய்வித்தோமென்றும் கற்றறிந்த ௮ரேக மேதாலிகளுக்கும் 

Re Or ese ea eed அக. கரி 
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DEW Ruse அதலுண்மை வெளியாகும்பொருட்ட 
@ urigsse? நீ ஈநல்லசமயம் பார்தீதாய் ; ஈல்லஅ | கேட்பாய்: 
முன்னேகூறியபடி கான் சனனமரண புண்ணியபாவங்களின்் றி 
யெப்போதும் * அவ்வியக்தமாயிஞ்பீய துண்டு யே; சற்றும் 

௮.தில் சந்தேகம் வேண்டாம்; ஆனா J} fig 0 Gi செய்தது     
தம்முடைய சுத்தசங்கற்பமென்னு மகாமாயை ’ டைவிடாத 
ஞானம், வைராக்கியம், எயசு, ௮ஷ்டஜஸ்வரியம், பலமென்ற 
விரியம், லக்ஷிமீகரமென் லும் ஆறுகுணங்களோடுங்கூடி யூன்டா 
யிருப்பதுபோலவுஞ் செய்கித்திருக்றெேே தவிர, நான்யதா£த்த 
மாயப்பிறக்கவேயில்லை. அனால் மகா மேதாகிகளெல்லாம் காம் 
அவதாரஞ்செய்ததுபோல ௮ுுமானமின் நிக்கொண்டாடுகிள்றார் 
களேபென்றால், ௮ஞ்ஞானவசமாய் சனனமரணங்களுக்குட்பட் 
டிருக்கிற சீவர்களுக்குமாத்திரம் நாம் வதாரஞ் செய்திருக் 
இோமென்றும், சர்வவிசோதங்களும் ஈடத்துனெறரோ மென் 
௮ம் உண்மைபோலவேதேோநற்றிப் பலவிதமாக ௮வரவர் மனூல் 
சோன்றியவண்ணம் வசனித்துக் கொண்டிருப்பார்கள்; இறு 

ApS; சாஸ்திர புராணாதிகளிலும் விளங்குசன்றபோது இவ் 

வாறு கூறலாமோவெனின், ௮ருச்சுன ! அதுவும் இச்சிவர்கள் 

இவவாருகவாவறு கடைத்தேறட்டிமென்று சொன்னதேயன்றி 

யதார்த்தமன்று ; னால் இவைகளின் யதார் தமானது சம் 
முடைய மாயையைக்கடந்து ஈம்மை தரிசித்துள்ள மகான்களுக்கு 

மட்டும் தெரியுமேயன்றி மற்றையோர்க்குத் தெரியத்தக்க தல்ல 

வாம். 6 

சுவாமின் ! தேவரீர் துஷ்டநிக்ரக ,சஷ்டபரிபாலஞர்த்தம் 
Cas ௮வதாரங்க ளெடுத்துவர்தசாகக் கூறியதபோல' இனி 
மானிடர்களுக்குத் தோற்றுமாறு எவ்வெப்போது ௮ வதரிப் 

பீர்கள் ? ௮ருசசுன ! புண்ணியகன்மங்குறைந்து பாவூருத் 
இயங்கள் எப்போது விருத்தியாகுமோ அவ்வப்போது ஓவ் 
வொருயுகத்திலு மவதரிப்போம். இதுநிற்க; சுவாமின் | தரு 
மக்குவிந்ததனலும் அதர்மம் விருச்சியடைர்ததாலும் தேவ ரீர்கிதன்டாயதென்னையோ ? if என்வன een aly An 

   

  

  

  

அவ்வியக் கம - சூக்ஷ-மமமான.து | 

௪திதுவருபம - ச சசரூரனசொருபம் 
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அருர்சுன ! சர்வான் மாக்களும் சம்முமைய்! அம்சமான 
னாலே அவர்கள் ஈன்மைதீமையறிந்து ஈற்கருமங்களைப் பரிந்து 
ஈறிறில் நம) இருவடிச்சாளாகுமாறு ஈம்மாலேற்படுத்தியுள்ள 

வேதாசமன்களில் விதித் த்தபிசீகாரம் நடவாறு அ௮க்கிரமாதி ' Bang 
இயங்களைப்புரி; ந் 
னுள்ளேனெவ்ப் தை யுள்ளபடியறிந்து உள்ளன்போடு பத்தி 
செய்து மனவாக்குச் காயங்களால் புண்ணியகன் மங்களைப்புசிர்து 
வருஞ் சத், வருண உத்தமர்களைக் காத்தற்பொருட்டும் சமய 
சேர்ந்தபோது ௮அவதரிப்போமென்க. ட. 8 

    

      

'துட்டபாவிகளை ச் சம்ஹரிக்கவும் கான் ஒருவ 

  

சிஷ்டபரிபாலனமும் துஷ்ட நிக்ரகமுங் கைக்கொண்ட தேவ 
Pave © 4 2லிக்கப்படுகுற்கு யோக்கயெமான சன்மார்க்கர்களானோ 
(HD, yO uae குருமூர்த்தியா யிருர்தோருமாயெ தரியோ 
தனா ிய/ஈளொடு யான் யுத்தம்புரிதல் யுக தமல்லவென்றால் தேவ 
ரீர் சேய்சேறிரவேண்டுமென்டறிர்கள் | இன்னுங் தேவரீர்க்கு 
எப்போது சனனமேயில்லையென்றும், தேவரீரைத்தவிர அன் 
னியயேயில்லையென்று முன்னேசொல்லிவந்து இப்போது FOE 
னூலா இரசஷிச்சவும் துர்ச்சனாளை. இஷிக்கவும் அ வதரிப்...! தாயும் 
கூறிவருிரகளே ! இது, சீவர்கண்மாட்டுப் பற்றுண்டாயிருத் 
தலுக் கேழுவாகுமோ ? அறிவிற்கிறந்த அருச்சுன ! ௨ உனக்குக் 
குரவாயுள்ளார் “சா.துசன்மார்க்கெளென்ற துண்மையே ; ௮ன் 
னோர் உன்புடைய சத்துருவொடு மித்திரங்கொண்டு யுத்தம் 
[மிய சம்பவத் 5 நூ வந்திருப்பசனாலே நீ அவர்களோடு யுத்தம் 

YE go 2. கம மயென்றோம் ; நாம் ௮வதாரஞ்செய்ததாகவே 
நீ ஒப்பு/ொண்டால் அப்போதும் துஷ்ட நிக்க சிஷ்டபரி 
பாலனமான இய்விரண்டு காரியங்களையும் லோசோபசாரமச்ச் 
செய்யே தேதயிர ஈமச்கு. அதனால் யதொரு பிரயோசனமும் 
சந்தோ. 9முங்கிடையாதாம். அகவே மேற்கூறிப்போச்தவை 
கட்கு ஈம்மைத்தமிர ௮ன்னியமே யில்லா ததனாறும், இந்த உல 

அம் கானல்கீருக்குச் சமமாகத்தோற்றுவதாலும் எட்டுணையும் ' 
் பற்று 2 அண்டா தற்குக் கா.சணமேயில்லையாம். மற்றும் மகா 
சில் Capes விளங்குகின்ற ஈம் மடைய:- அவதாரங்களும் உலக. 

ம 1 yaG 58 மு ஈம்மாற் செய்யப்படும் கன்மங்களும் 
Hb 'சிபில்லையென்றும், ஈம்முடைய- மாயாசத்தியே 

இவைகளைச் செய்கித் திருக்கிறசென்றும் உண்மைநாலிற்கூறும் 
உண்மைஜான தால் எவன் ௮றிவானோ அவன் அ௮ர்தப்பிறலி 

  

   



தவத, அத்தியாயம், | ப [2 

“பிலேயே தன் தேகாபிமானத்தைலிட்டு ஈம் சாயுச்யெபதலி 
.யைத்தவருமலடைவானுபின் நமக்குப்பறறு சலு மழுளாமோ? 
இல்லையில்லை ஒருபோ முமில்லை. 9 

தேவரீருடைய உண்மைவடிவதை பரிபவன் மோக 
மடைவதெவ்வாறு? அருச்சுன | விப்பு வெறுப்பற் று சோ 
தீம் பயமுதலியவைகளின்றி யெம்மைத்தலிர வே wold sn esr 
perder ous sr pr நம்பாலன்புபூண்டு மனவாக்குக் காயங்களால் 
புண்ணியகன்மங்களைச் செய்நுவந்த முனிபுங்கவர்சளான ௮௪ 
மகான்கள் ஈம்மலுக்கரகத்தால் அச்மஞானமூற்று சரயும்சிய 
பதவியை யடைர்திருக்ளொர்கள். சுவாமின் ! தேவரீரையுள்ள 
படி. யூபாசிப்பவர் மோகமும் மற்றையோர் ந.ரசமுமெய் மூவ 
சென்றால் ௮.து ஏன் பக்பா தமாகமாட்டா ? இருபைசெய்க, 10 

௮ருச்சுன ! மோக்ஷ£பேஷை கொண்டுள்ள ஓருவன் ஈம்மை 
யுபாசிப்பானாயின் அவனுக்க சபலமும், மற்றும் இர்திராத 
தேவர்களை யூத்தேடத்துத் தேவபோசார்சம் உபாஇத்தால் 
நாமே அத்தேவர்கள்பால் அந்தரியாமியாயிருர் து அவர்களிச் 
சித்2 தேவபோகங்களையு மனுபவிக்கக் கருபைெய்னெரோம். 
ஆகவே யிதனால் பக்பாதம் எவ்வாறுண்டாகும் ? ௮ருச்சுன ! 

எவரெவருடைய பிரார்த்தனை யெ.த்தன்மைத்தோ அவரவர் 
களும் ௮ததற்குரிய பலன்களை யடைகிறார்களேதவிர, கற்பக 
விருகூம்போன்றுள்ள யெமக்கு யார்பாலும் பீஷபாத மின்ராம். 

எமக்கு யாவரும் சமமே, நீ ஈம்மிடம் பக்பர தீமுண்டாயி ருப்ப 

தாகச்சொல்வது அசம்பாவி௪ வார்த்தையென்ச. இறுநிற்க ; 
சுவாமின் | மோக்ஷார்த்தமாகவே யாவரும் ஏன் உபாக்கறார்க 

வில்லை ? 11 

அருச்சுன ! இப்பூவுலின்கண் வாழாகநின்ற வேர்கள் இயல் 

பாகவே ய.றுபலித்துவருகற அ௮நித்திய வுலகபோகத்தையிட 
மோக்த்தி லென்னசுச முண்டாகப்போடிநதென்றும், இக்திரா 

இயரைக்குறித்துக் காமிய கன்மங்களைச் செய்யின் ௪ வர்க்காதி 

போகங்களைச் 7க்ரத் நிலடையலாமென்றும் எண்ணில் காமிய 
கன்மங்களையேசெய்து அவவப்மிபாது அல்வப்பலனையு மனு 

பவித்துச் சனனமரண த்கையு மடைந்துவருகிருர்கள் ; இதற்கு 

யாமோ காரணன்? நிற்க; சுவாமின் ! இவர்களை யிவ்வாறு உபா 

சிக்கச்செய்பும் ஏவுதற்கருத்தா யாவென்று பார்க்குமிடத்து 

ஆண்ட் சேவரீரென் ஜேற்பென்றதே? 12



70 ஸ்ரீபகவச்ேேசோ suds வசனம், ‘ 

அருச்சுன ! பிரம கூத்திரிய வைய சூத்திர சென்னும் 

சான்கு வருணத்தவர்களஞம், ௮வவருண த்தினர்கட்கேற்ற குண௱் 

களும், ௮வ!கள் கடைத்தேற $ற கேதுவான கன்ம தின்மங் 

களும், அதனைத்தெரிந்த, நடத் ௨ம் சாதாரமான வேதாசமவ் 
களும் ௮மைத்துக் கொ௫த்தோம். இலவகட்கு காமே சர்த்தா 
வாகத் தோற்றிலும், யாதொன்றும் நாம செய்யவில்லையென்றும், 
எப்போதும் ௮கர்த்தாவாகவே ஒரேபடி.த்தா யிருக்றோமென் 

அும் 8ீயறிசல் வேண்டும். சுவாமின் ! தேவரீ/ உறியவண்ணம் 

எல்லாவற்றையும் இட்டமாய்ச் செய்துவைத்த தேவரீர்க்கு 

அவைகளா லேற்படக்கூடிய யேற்றக்குறையும் கன்மபந்தங் 

களுஞ்சா.ராறு யெவ்வாறு ௮கர்த்தாவாயிருக்கச் உடும்? இதன்றி 

படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் மறைத்தல் ௮ரளல் என்னும் 
பஞ்சகாத்தியங்களும் தேவரீரே ஈடத்திவரகறதாக வேதங் 
களிலும் விஎம்பியிருச்கின்ததே ! 13 

௮ருச்சுன ! எல்லாம் stardsuasraCa Cagaaohp 
கூறினும் ௮து உபசார வசனமேயன்றி நாம் செய்வதேயில்லை. 
ஆனால் செய்ததாகவே காணப்ப்கிமதே யென்றால், சூரியனறு 
சந்தொனதிலேலே உலகமெல்லாம் எப்படி சேல்டிக்கின்றனவோ 
gaa? ஈம் சசசிதான ப௫மையை கொண்டு மாயையினாலே. 
இரத உலக மதலிய சாவ கிடத்தியலகளும சோன்றி சேஷ்டிக் 
இன்றன. இங்வனம மாயையாலுண்டாய ¥ சமட்டிபூ தங்களும் 
சூரியசந்தி.ர க 5தி.ரங்களுமே சீ வகோடிகளுக்கெல்லாம் சவுக் 
இயமாசவும சமமாகவும் இடங்கொடுத்துச் சிவர்களாலேசெய்து 
வருத ஈல்வினை சீவினைகளால் யாதொரு விரோத பாவபுண்ணி 
யங்களும் ௮டையாமலிருக்கும்போது அமமாயைக்கும் * ௮இட் 
டானமாயிருக்கற ஈமமை யெவ்வாறு சாரும் ? அகவே ௮க்க௬ 
மங்களில் எமக்கு யாதொரு விருப்பமுமின்று, இவவிசமாக 
ஈம்மையறிர்தார் யாவரோ அவாகளும் தாங்கள் செய்துவருறெ 
கனமங்களாற் பந்தமுறாமல் மோகூமேயடைந்திருக்கறார்களென் 
GO ஈமக்குப் பக்தமுண்டுடன்ப ந வீரதையிலும் விர்தையே. 1 

அ௮ருசசுன | சாவகனமங்களையும் நான் செய்ிடினும் செய் 
யாதவனாயும், 1 அசங்கனாயு மிருக்ன்ெறேனோ அவ்வாறே பூர் 

x 
  

சமடடி. - எலலாம 
* அதிட்டானம் - கசாணம-- இஜதுகிற்க ; சுவாமின 9 இதுசாறுங் கூறியன 

போனறு கனமஞ்செய்தாருளராயின அருளிச்செயக, 
1 அசங்கன் : ஒனரினுமொட்டாதவன
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விதரான சின்கா முதலிய மகான்களும் சன்மஞ்செய்தே 
மோஷஷமனயுக்திருக்றொர்கள். ௮தேபோல நீயும் உனக்குரிமை 
யான கன்மங்களைே ய செய்துவரவேண்டும், ஆனால் ஒருவரைப் 

பார்த்சொருவர் செய்ெதுபோலவும், தனக்கும் தோன் றியபடி, 
செய்கிற பாமரரைப்போலவுஞ் செய்தலாகா, யதார்த்தமான 
ஈம்மைத் தெரிர்துகொண்டு அதுதானாகவே யனுபலிக்கின்ற 
மகான்களை தீதேடி. அவர்கட்குப் பக்திபூர்வமாகச் செய்யவேண் 
டிய தொண்டுகளசெய்து ௮வராற்றெரிக்துகொண்டு கன்மமே 
செய்தொழுகுவாயாக, 15 

  

        

    

சுலாமின் | தேவரீர் இதுகாறும் எவ்வளவோ சந்தேகலிப 
ரீ. தங்கட்கெல்லாம் தக்கசமாதானங் கூறிவகது இப்போது 
யேதோ ர்மகானையடுத்துத் தெரிந்து கன்மஞ்செய்கவென்று 
கூறுவது தாமமல்ல! தேவரீரது இருவடித் தாமரையைத்தவிர 
அடியேற்கு? கதியில்லையாதலால் நம்பியிருக்கின்ற யெனக்கு 
இந்த கன்மகனம விவரங்கமாத் தேவரீரே ௮றுக்ெகஞ செய் 
தல்வேண்டுமென்றுகேட்சு, பகவான் சொல்லத் O grag Sar 
Yt: J HHwos Hay! serumworag இன, ௮கன்மமாவதிழ, 
எக்கன்மததைசசெய்யின் பந்தத்தைத்தரும் ? மற்றெக்கன்மத் 
தைச்செய்யின் மோக்க்தருமென்றும் இந் தவிவரங்களை த் தெரிந் 
துகொள்ளுகிற விஷயத்தில் மகா வித்வசிரோமணிகளா யுள்ளவர் 
களுங்கூட விசாரமுஞ் சந்தேகமுங்கொண்டிருக்கறார்கள். Bs 
யால் கான் உனக்கு எவ்வித கன்மங்கள் செய்யின் பந்த சம்சா 
ரம் விடுபடுமோ அ௮க்கன்மங்களையேகூறுவேன் சேட்பாய்: சுவா 
மின்! தேகேகஇரியாதசளாலே செய்யப்படுவன கன்மமென் 
௮ம், அ௮வைச்ளாலுஞ் செய்யாதொழிவது அ௮கன்மமென்றுஞ் 
சொல்லாடின்ற அர்த்தத்தில் மகாபண்டி தமணிகளுமயங்கவேண் 
டுவதென்ன ? 16 

௮ருச்சுன! நான்கு வருணக்களுக்கும் ஏற்றகரும மின்ன 
தென்றும, பாவத்துக்குயேதுவான தீயகன்ம மின்னதெனவும், 

மோக்த்திற்கேதுவான சத்கருமமின்னமதன்றும், உரிமையான 
கன்மஞ்செய்யும்போது சவறுதலுண்டான பாவசன்மல்களின்ன 
தென்றும், இன்னின்னகன்மங்க ளாகாசென்றும், எத்தனை கன் 
மங்கள் செய்யினும் ௮வைகள் சன்மமே யல்லவென்றும இன் 
னும் பலவிதமான கன்மங்களின் எல்லையை யெவராலு மறிதலலி
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தாம். அ௮வ்வாறறிலதர்னால்' மிகச் ரூட்சுமமாயும் அ] ப. 
மாடி மி ருக்குமாகையரல் யாவருஞ் FSF ய.றிதல் : கூடாலாம். 
அருச்சுன ! இவவிதகன்மங்களில் உனக்கெவ்வளவு உபயோ 
,கமோ ௮வ்வளவுமட்டுக் கூறுவோகங் கேட்பாய் :' "17 

௮ருச்சுன ! கன்மமென்றும், விஈன்மமென்றும், ௮கனம 

மென்றும் இர்ச்சனகன்மமென்றும் கான்குவசையாம் கூறப்படும். 

இவற்றுள் சன்மமாவது சுவர்க்கபோகங்களைக் குறித்துக் சாமிய 
மாகச்செய்வனவாம். இதற்குப் பயன் சுவர்க்கபோசம், இந்த 
சொர்க்கபோகம் எவ்வளவோ அவ்வளவும் : ௮.நுபலித்தவுடன் 
திரும்பவும் பிறப்புண்டு. விகன்மமாவது, (2 தகயென்லும் 
ஆன்மா ஒன்றிலுமெட்டாதது, தேகேந்திரியாதிகள் அழிவுள் 
ளன, இவைகளால் கன்மல்களைச்செய்து பயனை ஈசு.ரார்ப்பணஞ் 

செய்வானேன்' என்று சல வித்யாவாதிகள்கூறித் தத்தம் வரு 

ணத்துச்குரிய புண்ணிய கன்மங்ளைச்செய்யாத மனமாதி இந் 
திரியங்களை யிச்சையானவழியில்செ லத் திவராகின் புரு வர்கள் 
ச்கல பாவ கன்மங்களுஞ் செய்தவர்களென்று சொல்லப்படும் ; 
இதன்பயன் நரகமும் சனனமணங்களும்துக்கமுமாம். அகன்ம 

மாவது, கன்மங்களெல்லாம் தேகேந்திரியா திகளாலேயே செய். 
யப்பகெறதென்றும், ௮த்மா ஒன்றிலு மொட்டாததென்றும், 
௮ யாதொருகன்மமுஞ் செய்வதுமல்ல செய்யத்தக்கது மல்ல 
வென்றும், குருமுகமாக சன்றாய்த் தெரிந் தகொண்டு மனவாக் 
குக்காயங்களினாலே ௮வனவன் வருண ததுக்குரிய நித்தியரநைமித் 
இய பிராயச்சித்தமாயெ உத்தமகன்மங்களை ச்செய்து அதனால் 
விளையும்பயனையும் ஈசு. ராப்பணஞ் செய்துவரும் முழுக்ஷுவுக் 

குச் சித்தசுத்திதுவாரா ஞானோ தயமாடி Cura sm 55 தீருதலி' 
னாலே இக்கன்மங்களை மோரரூபமென்றுஞ் சொல்லப்படும். 

ஆகையாலிதனை ஒருபோதும் கன்மங்களென்று சொல்லவொண் 
ணாது. இவ்வகையானகன்மங்கள் எவ்வளவுசெய்யினும் யாதொரு. 
கன்மமுஞ் செய்யா தவனென்று இவனையே சொல்லப்படும், இக். 
கன்மபயன் துக்கநிவர்த்தி, அகஈசம், மோகூம் என்னு Denar 
களாம். ௮ருச்சுன ! இரந்த மோஷிரூப கன்மங்களைச்கொண்டு: 
சிவன்முத்தியைப்பெற்று £ அரூடராயிருக்கும் மகாபுருஷன் 
மோகஷரூபமான கன்மங்களைச் செய்.பிலும் செய்யாகிடினும். 
யாதொரு பிரமோசனமும் பாதகமுமில்லையென்க. பிரா.ரத் 

    

  

* தரூடன - ஆத்மதரிசனஞ்செய்த ஞானி,
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தானுகுணமா யெக்தவேளையி லென்னபோகங்கள் வலுலில்வரு 
மோ அவைகவிலிச்சையுங் துவேஷமுமின்றிச் (சூரியன் எல்லா 
சசங்களையுல் இரசித்தாலும் எவ்வாறு ஒன்றிலும் பற்ருமலிருக் 
குமோ ௮வ்வாறே) சமமாசக்சொண்டனுபலிப்பன். இவனையே 
யோூயென்றும் இருத௫ருத்தியனென்றும் பண்டி தனென்றுஞ் 
சொல்லப்படும், சுலர்க்காரச மோக்மென்னு மிவைகளா த்்தரா 
நின்ற திரிவிதகன்மங்கள் செய்தானேனும் செய்தவனல்லவென் 
வேசொல்லுவன். இம்மகாபுரூஷனையே மோக்ஷரூபியென்றுஞ் 
சொல்லப்படும். இத்தகையமசாபு நடுக்கு விதிவிலக்கும் கன் 
மமுமில்லையென்று சொல்லிவருகற அர்த்தத்தைத் தெரிந்து 
கொள்ளாமல், தேகமேதானென்றும் உலகம் நித்தியமென்றும் 
எண்ணியிருக்கிற பாமரனும் இவவாறுநடப்பானேல் சகலபர்.வல் 
களுக்கும் சாவஈரகங்களுக்கும் பாத்தியஸ்தனாவனென் றறிவா 
யாக, கருத்திர்கொண்டேன், சுவாமின் ! விதவிலக்கென்பதும் 
கன்மமும் அரூடனுக்கு ஏன் இல்லையென்ூறீர்கள் ? 18 

௮ருச்சுன! சர்வசன்மங்களையும் காமியசங்கற்பமில்லாமல்! 
ஞானாக்கினிபினால் த௫ிக்கச்செய்து ஏகாந்த த தத்தோடும் கூடி 
MAD HEH vcr யெவனோ அவனுக்கு ௮வனேதகிர அன் 
னிய ரன்றுமில்லை யாதலாலும், மற்றும் இந்தப்பதார்த்தம் 
நல்லது இந்தப்பதார்த்தம் தியசென்றுசொல்ல நியாயமில்லா த 
தாம் ௮அவனைமய மகாலிவேகெ.ரால் 1 மகாபண்டிதன் என்து 
கொண்டாடப்படும். 19 

இன்ன மும, தன்னால் செய்யப்படுகிற கன்மங்களின் பயனை 
விரும்பாது சொருபாகந்தத்திலே திருப்தியுள்ளவனாய் வேரன் 
ழையும் விருமபாதிருப்பவன் எவனோ ௮வன் கன்மங்களனைத் 
௮ம் செய்தானேனும் உள்ளபடிசெய்தவனல்ல ; என்னெனில், 
எர்தபதார்த்தமாயிவும் தனக்கன்னியமா யில்லையென்று நன் 

மூய்தீதெரிர் சசனால் ௮திலாசையற்றவனாயும் ஸ்திரபுத்தி யுள் 
ளவனாயும் சர்வசங்க பரித்தியாகயமான அக்தமகாபுருஷன் சரீர 
சம்்ரகூணையைச் ருறித்தாவத சாதிக்கேற்ற கன்மங்களையோ 
அல்லது ௮வனது தேகபி.ராரத்சாலுகுணமாக வேறு எவ்வித 
கன்மங்களையோ செய்தானேலும் பாவமெய்தப் பெறானென் 
றிறிக, : 20 
என்னாயவத்திகிக ae ween awe ee eee வெல் ரம ennai அவ வயலை. வலயம் 

FH மகாபண்டிதன - எணடு சாவசஙக பரிததியாகனய (அதாவது சநக்யா 
யை) யெனக,



80 ஸ்ரீபகவச்ோ நவநீ ௪ வசனம், 

இன்னும் விருப்புவெறுப்பில்லாசவனாய் மனமா யிந்திரி 
யஙகளை த் தன்வசமதாக்டக்கொண்டு தன்முன் தோன்றியவை 
களில் மமதைய்றவனாயுமிருக்றெ மகாபுருஒன் கேவலமான 
சா ரசம்ரகணைக்காகச் செய்யப்பட்டதான கன்மங்களினாலே 
பாவமடையானென்ற்றிக, , 21 

Lips தனக்கியல்பாய்க்கடைத் தமட்டில் திருப்யடைக் து 
சுகதுக்க சதோல்ணாதிகளைச் சமத்துவமாகப் பாவனைசெய்து 
யெவரிடத்தும் விரோதம் கொள்ளாது லாபலோபங்களையும் 
இயல்பாயெய்தப்பெறும் விவயங்களையும் சமத்துவமாய்ப் பார்ப் 
பவன் தேகசம்பக தமான சன்மங்கள்செய்தாலும் 1 பர்தமெய்தா 
னென்றறிக, கருத்திற்கொண்டேன் ; சுவாமின் ! மேற்கூறிய 
மகாய்௬ுஷன் பர். தமெய் தாமைக்குக்கா.ரணம் யாஜோ ? 22 

அருச்சுன ! தன்னாற்செய்யாநின்ற யாதொரு கன்மப்பிரதி 
பிரயோசனத் இலும் இச்சையின்றியும், காமக்குரோத லோப 
மோக மதமாற்சரியமென்ற தோலங்களுமற்று ஞானத்தால் 

ர் ஒருமையுற்ற உத்தமஞானியாற் செய்யாநின்ற கனமங்களும் 
( ௮க்கன்மங்களின்போகமும் சொருபத்திலேயே லயமாகுமே 
(யன்றிப் பந்தத்தளையைத் தந்திடாதென்றறிக. கருத்திற்கொண் 
(டன் ; சுவாமின் | சொருபத்திலே லயமாகச்கூடிய SHLD WE 
Qaranarsar ? அவைகளை யெவ்வாறு செய்யப்படும் ? 23 

     
   

  

அருச்சுன ! அநித்தியமாகச் காணப்படுகின்ற QDs SANS SF 
தைச் சத்தியமென்றும், இதில் தேகத்தையே தானென்றபிமா 
னித்திராரின்ற புருஷனுக்கு மோக்ஷ£பேஷையிருக்குமா யின் நிஷ் 
காமக நமங்கள்செய்து ௮ தனாலே மோக்மெய்தக்கூடுமென்றுங் 
கூறினேமல்லவா? இனி அக்கன்மங்களே பிரமசொருபமென் 
௮ம், அவவாறு சங்கற்பித்தே மகாபுருஷர்களாலே * எக்யெஞ் 
செய்யப்பமமென்கிற விவ.ரத்தையுங்கூறுதும் ; ௮ருச்சுன | எக் 
இயொதிகளுக் கேதுவானபதார்த்தம்கள் வைக்கப்பட்டுள்ள பாத் 
இ.ரங்களும் பிரமசொரூபமே. அன்றியப்பாத்திரங்களிலுள்ள 
பதார்த்தங்களும் பிரமசொருபமேயாம் ! வக்யொக்னியும் பிர 
மசொருபம் ; எக்கியஞ்செய்றெ தன்னையும் பி.ரமசொரூபமா 
கவேயெண்ணிச் செய்வார்கள். இவ்வாறு செய்யாநின்ற மசோத் 

  

enemas catty Gey eres me ete பக. வய ஆ tc meen ண 
  
  

1 பக்கம் - வினைபப.பனாயெகடடு, 

1 எக்யெம - தேவபபிரீயொன ஐமம,



4-097, 94 Burund, $1 

தமர்கள் பிரமசொருபர்களென்பதற்குச் சந்தேகமுமுண்டோ ? 
இதையே ஞானயெக்யெமென்றும் மகாசேஃட எச்செமென் 
HAR parse. 24 

ம்சாசனங்களும்பிர ம் மென்பசெகல்வாறெனின், அவைபிரம் 
மதிதுக்குரிய சததுடையவைகளாயிருச்சகு ரன, பகவான் 

ஒருவரே சுவசம் இ.ரமுள்ளவர், மற்றவைகள் யாவும் அவருக் 
கடங்கினலவ, என்கிற இந்த ஞானமுள்ளவனே ஞானம் 
தில் சிலையுற்றமனமுள்ளஒனென் றுசொல்லப்படுவன். பீரம் 
மத்ையறி5;தவன் எக்கியமு.சலாடிய ஒமங்கள்செய்யும் வி௫ 
மும் அதற்குச் சாசனங்களும் பிரம்மத்ை சயன்றி வேறல்ல 
வென்று காண்கிறான் ; எவ்வாறெனின், முச்துச்சப்பியினி 
ட.தீதுவெள்ளியில்லாசதுபோல, அவற்றிற்குப் பிரம்மதை 
யன்றி வேறுசொருப மில்லையென்று காண்இன்றான். வெள் 

ளியாகத் சோற்றுகது முத்து௪ சப்பியேயன் றி வேறன்று. 

ஓமஞ்செய்யுமவிசமென்றும் ஒமசாதனமென்றம் மற்றகனங 

கள் ஏவைகளை நிளைக்கிராடளோ ூவவையள் யாவும் பிரமம 

சொரூப யறி௩ச௨னுககுப் பிரமமமேயாருமென்று இதி 

னாற்றுமர்யபபட்டது. 

அருச்சுன ! ஒப்புயாவில்லாத யிப்.9ரமயெக்யெத்தை யாவ 
ரும் ஏன்செய்௮முர்கவில்லையென்றால், தன்னைத்தவிர அன்னிய 
மில்லை2யனம் கண்டவர்களும், நித்பானந்தத்தையே யறுபாலன 
மாகக்கொண்டவ/களும் பரோபகாரமாக இ$ தீ எக்கியஞ்செய் 
வார்களேதவிர ஏனைய அந்தக்காரண ௪ திதியில்லா சவர்களாழ் 
செய்யத்தக்க ரல்லவாம். ஆயின், அந்தக்கரணா சுத்தமில்லாத 
யாவரும் எல்வாறு கரையேறுவார்களெனின், 9 தீதசுத்டியின் 
பொருட்டு அவரவர்களது பக்குவா திகாரத்துக்கு ச்தக்கயெ be ia BT 
கள் வேகச்மிலே விதிக்கப்பட்டிருக்ன்றன. அவைசவிற் 
சிசேட்டமான ஞானயெக்ூயம் இத்இப்ப தற்குச் சாசனமாகவு 
முக்கெமாகவுமு.ர்ள 1-எக்கியங்களை பிண்டு-றுலோங் கேட் 
பாய்: தனஞ்சயா ! தேவேக்திராஇயர்களுக்குத் Boje Buy oe 
டாமாறு ஈலகன்மயோகெள் காமியமின்றிச் செய்யாவின்ற எக் 
பெக்களிலேயுண்டான அக்கினியில் திரிசியவிலயங்களை யோமஞ் 
செய்வார்கள். மற்றுஞ்லெ ஞானியர் எந்தக்காரியங்களையும் 
காமியமின்றிச் செய்துகொண்டு பிரமசொரூபமே விளங்குகிற 
தென்னும் நிச்சயத்தனொலே மீண்டும் தோன்றும் விஒயங்களைச் 
செொரபத்ிலேயே ஜக்கியஞ்செய்வித்து வளராகின்ற நிச்சய 

பை [|



62 ஸ்ரீபகவத்தோ ௩வரீச வசனம், 

மான ஞானாக்கினியில் விஷயங்களை ஒமஞ்செய்கார்கள். இன் 
னுஞ்சிலர் திரிகரணக்களினாலே கிஷ்காம கன்மங்கள் செய்து 
கொண்டு $ரவண மனன நிதித்தியாசனிமன்னு மிவைகளை 
யெப்போதுஞ் செய்துவரு தலினுலுண்டான நிச்சயமாக ௮௧ 
இனியில் விஷயங்களை ஒமஞ்செய்வார்கள், பின்னுஞ்லெர் துறவ 
சாசிரமத்தையுடையவர்களாய் போசனகாலந்தகிரச் சதாசமா 
தியிலுண்டான நிச்சயமா அக்னியில் விஷயங்களை ஓமஞ் 
செய்வார்கள், மற்றும் * நயிட்டுசப்பிரமசாரிகள் 1 சுசோத் 

நுதிராதி யிர்திமியங்களை நிக்ரகஞ்செய்து அதனாலுண்டான நிச் 
சயமாகறெ அக்கினியில் விஷயங்களை ஒமஞ்செய்வார்கள். இன் 
ணுஞ்சில இல்லறமார்க்கத்தார் நல்லது யது என்னும் சப்தாதி 
விஷயங்கள் யாவையும் இக் இரியல்களாயெ அக்கினியில் ஈசுரார்ப் 
பணமாக ஐமஞ்செய்வார்கள். 20, 26 

4 

இக்கசே பிரமசரி.ப விதியாவது சரிசனம், பரிசனம், கேளி, 
£ர்த் சனம், குய்யயாஷாணம், சலகற்பம், ௮ த் இயாவசாயம், 

கிரியாரிவர் ததியென் கற யெண் வகையிலும் ரி.ராசையாயிருப் 
பசே பிரமசரியத் தவமென்னப்படும், இவைகளுள் தரிசன 
மாவது ஒருஸ்இிரீயை ஆசையாகப் பார்ச் சலாம், பரிசன 
மாவது ஒருஸ்திரியை அசையாகச் இண்டுவசாம். கேளி 
யாவது ஒருஸ்திரீயோடு அசையாகச் சரசமாய் விளையாடுவ 
தாம். ேரச்தனமாவது ஒருஸ்திரீயை அப்படிப்பட்டவளிப் 

படிப் பட்டவளென்று ஆசையால் வாண்சதலாம். குய்ய 

பாஷணமாவது ஒருஸ்திரீயோடு அசையாய ஏகாரஈதத்தில் 
வசனிக்கறெதாம். சங்கற்பமாவது ஒருஸ் இிரீயை ஆசையாய் 

மன இல் நினை சலாம், அத தியாவசாயமாவது ஒருஸ்இிரீ 
யைச் சேரவேண்டுமென்று ஆசையாய் மனசில் தீர்மானித்த 
லாம். இரியாரிவிர் ச இயாவ க. ஒருஸ்திரீயை ஆசையாற்கூடி 
யனுபவித். சலாம். ஆக இவ்வெண் வகை விஷயங்களும் பிரம 
சரிய ௮ ரமத்சன் சாக்கவேணடு மென்றபடியாயிற்று, 

சிலதியானநில், டர்கள், இந்திரியங்கள், பஞ்சப்பிராணன் 
இவைகளினா லியற்றப்பரிங் கன்மங்களெல்சாம் வெறுக்கும் 
போது ௮. தனாலேற்படும் நிச்சயமாயே ஞானாக்கனியில் விஷயங் 
களை ஓமஞ்செய்வார்கள். பஞ்சப்பிராணன், பி.ராணாதிபஞ்சம், 
அதாவது, பிராணன், அபானன், உதானன், வியானன், சமா 
னன், என்பவைகள. 27 

கரவ பசியை, அவனவன். eee Net cree ester 

* கயிட்டிசபபிரமசாரியாவான - பீரமசரியவீதிசவரு! கிறபவன. 
1 சுரோத்திரம் - சாறு, 

  

  
Net 
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இல இரகஸ்தர்கள், *நரம் தானஞ் செய் தாமென்றும், 
இன்னவர் ஏ.ற்றனரென்றும் தனக்குள் யாதொரு . அமிமானமு 
மின்றி எல்லாம் கடவுளாலேயே ஈடந்துவருதெதென்று' அபி 
மானமில்லாச காரியங்களினுலுண்டாகும் நிச்சயமா அக்னி 
யில் விஷயங்களை ஒமஞ்செய்வார்கள். வேறுசிலர், தவமென்று 
கூறப்படும், * இருச்சிரம் * சாந்திராயணம் இவைமுதலான 
விரதமலுட்டி த்தல், புண்ணியதீர்த்தங்களில் ஸ்கானஞ்செய்தல் 
இவைகளாலுண்டான நிச்சயமாகிய அக்னியில் விஷயங்களை 
ஓமஞ்செய்வார்கள். இலர் ௮ஷ்டாங்கயோகத்தினா ௮ண்டாகும் 
ி்சயமாயெ அக்னியில் விஷயங்களை ஓமஞ்சிசய்வார்கள், இலர் 
பிராணன் அபானன் முதலியவைகளை ௮சபாமகந்திரரூபமாக 
மகாலாக்கயெ ௮ர்த்தத்தனாலே ஐக்கியமான 1 உச்சுவாக நிச 
வாசரூபமா யெப்போதும் ௮நுசந்தானஞ்செய்வதாலேற்படும் 
நிச்சயமாகய அக்கினியில் விஷயங்களை ஒமஞ்செய்வார்கள். இல், 

வேதாகமாதிகளைக் குருமுகமாக எப்போதும் பா.ராயண ஞ்செய் 

வதாலேற்படும் நிச்சயமாயெ அக்னியில் விஷயங்களை ஒமஞ் 
செய்வார்கள். லெ, வேதோபகிடத இஇகொசாதிகளை யெல்லாம் 
கற்றுணர்ந்து அவைகளின் பொருளை விசாரித்தறிவதாலுண் 
டான நிச்சயமாயே அக்கினியில் விஷயங்களை ஓமஞ்செய்வார் 
கள், இலர், மேற்கூறிய விசா. ரணையாலுண்டான யாதொருபய 
னையுமிச்சியாது ஈசுரப்பிரீதியாகவே யெப் போதும் பிறர்க்கோ இ 
வருவதாலேற்படும் கிச்சயமாயெ அ௮க்ளெயில் விஷயங்களை ; ஒமஞ் 
செய்வார்கள். அட்டாங்கயோகம். இயமம், நியமம், ஆதனம், 
பிராணாயாமம், பிரத்தியாகாரம், தா.ரணை, Buran, சமாதி 
என்னும் எண்வசையாம். 28 

அசபாமக்இரம், அசபாகாயச் திரி, மந் இரங்களுள்விசேடி த்த த, 
அது ஹம்சம் ஸோஹம் என்னும் இருவகைசத்தாய் விளங் 
கும். அ௮சபா காயச்திரி யெனினும், அசபை யெனினும், 
௪வமக்.திரம் எனினும், அங்குச மக்திரம் எனினும் பொரும் 
தும். இது மு£தவிற் சிவபெருமானிடத் தினின் ற 6b AC தவ 

* Ben # And —.9 ar a1. சாந்தபனவிரதம், இது பஞ்சாமிர் தத்தோடு ஆறு 
முண்டு எழாம்காளுபாூப்ப_து. 

  
  

* சாச்திராயணம்--இது ஓர் ௮ரியவீரதம். - அதாவது: பெளாணைதொடக்இ 
ிமாவாசைவரையில் ஒவ்வொருபிடிபனனங் குறைத்தும், ௮மாவாசைதொடங்ள 
இவ்வொருபிடியன்னம் அதிகமாகப்புத் தும் ௮௮ட்டிக்கும் விசேஷ்விர தமென்பார். 

| fegeaure நிச்சவரசம் சுவாசம்விரிதலும் ப$தனஞ் செய்தலும்.
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ரும், அவரிடச்தினின் ம் பிரமதேவரும், அவரிடத'. 
னின்று சுக்ரனும், அவரிடமிருந்து கயமூணிவரும், அவர் | 
பால் வியாழப்பு ச்சேளும்பெத்றுப் பூமியிற்பரக்௪.த: Bear 
அன்புடன் செபிக்இன் 'டறந்தவர் துயிலினின் றும் எழுவார் 

போல் GI (Lp 8 இருப்பர்” ௮ நுன்றிற்வேட்ரவெலாங் சைகூடும், 

CF Bic, OF NEGO "இதற்கு அதிதேவசை சிவபெரு 

மான், 0 சவ்வாது, விநாயகக் சடவுளாகயே பரமாங்கு-னே, 

பசம் ஜாம் சஜி. சுவாகா என்பதாம். இலசம்-ஸோகம் 

அரம். கரகியாசஞ்செய்து, உரிய பில்லவள்சால் அங்கறியா 
சஞ்செய்துூ அருணோசய காலச்தஇற் செபிக்கச் சொடங்க 
அல்சமயனச் இற்குள் இருபதிஞயிரச்து அறுநாறு உருச் 
செபிக்க சணபடக்கு 000-பிரமற்கும் விட்டுணுவுக்கும் இவ் 

வளவே. உமாப Hab G 0000-2 வான்மாலி.்ரு 1000-பாமான் 

மாவிற்கு-1000- ஞாணாரிரியருச்கு-1000-௨. *அசபா காயத் 

இரிம 5 DaOsu Hoe Suns” rerio ese. 3) 6 lor 

Goer emir Cais cm ap செபிக்க. உன்மைலுன்னு ரை 
மந்திரம்”என்று வில்லிபுச்சாரர் பாரசுச்தில் கட றின ென்ச. 

சிலர், பிராணன், அபானன் என்பனவற்றை % ரேசச 
1 பூச 1 ரும்பகள்களாலே ஐக்ியஞ் செய்வதாவேற்படும் நிச் 

சயமாகயே அக்கினியில் விஷயாதிகளை மமஞ்செய்வர்கள். 20 

இலர், மாடோறும் உண்ணும் உணவிளைக்குறைத்தும், ௮.நூ 
படி உ ர) லி ட் சு Qam . ச . ௪ பவாதி விஷயங்கள லிர்சையையொடுக்யைம், அரைப்பங்கு ௮ன் 

னம் ஈால்பங்குதலம் கால்பங்கு மாயுசஞ்சார, £துக்ருமாகத் இட் 
டஞ்செய்துகொண்டு. ௮அட்டிப்பசாமலற்படும் நிஷ்டையாயெ 
௮ல்கினியில் வி ஹியர் களை ஓமஞ்செய்வார்கள், 30 

அருச்சுன ! மேலே-ூறிய இவர்எளேல்லாம் எக்கியங்களை 
யறிக் தவர்களேயாவர், இன்னோர். தினமும் புசிக்கும் எக்கிய 
௮ன்னசேடம் தேவாமிர்தத்தை Raid ருமென்சு. இன்னுமிவர் 
கட்குரிய பாவற்களியாவுந் துலைக்று ஞானவந்தர்களாய். 9 அபூர் | 
வமாயுள்ள பரப்பிரம்மசொரறாபச்தையே யடைவர்கள், இவை 
களிலொன்றையேலு மலுட்டித்துக் கரையேரூமள் பாவமய 
மாயெ அன்னத்தைப்புத்து. Goad spun gy பவத்திலேயே 

படம் பு. மனன் சம்சு. Letina eet ob kT பட வையகம் வடர et eer ene 

* * ரோசம் சுனாசவிடுகை, 

1 பூரகம் - சுவாசத்றை உட்பூரி்தல், 

* கும்பகம் - பூரித்தவாயுவை உள்ளேகிறுத துல், 

$ அபூர்வம் - அகாதி,



4 வது, ௮ ச் இயாயம், ர ர: 

தங்கள் காலமெல்லாங்கழித்து வாழ்நாளை விணாளாக்கும் பெரும் 

பாவிகளுக்கு இம்மையிலேயே துலையாத தக்கசொருபிகளாய் 

விவொர்களானால் மறுமையி லின்பமெவ்வாறு பெறுவர் ! 31 

௮ருச்சுன ! இவ்வாறாக வேதங்களில் ௮கேசு எக்யெங்சளாக் 

கூறப்பட்டிருக்கின்றன. அனால் அவைசளயாவு மிக்கபிரயாசை 

யுடன் கூடின தாகவும் நிர்மலசித்தார்த் தமாகவு முடியுமேயன் றி 

இப்போதுகூறிய ஞான எத்கியத்திற்குச் சமமாகாதென்க. ௮து 

கொண்டே பிரியாசையின்றி யலுட்டித்தற்கு மிசச்சலபசாத் 

தியமாயுள்ள இந்த ஞான எக்கியத்தை மோகரர்த்தமாக நாம் 

உனக்குக் கூறினோம். முற்கூறிய எக்கியங்கள்யாவும் மனவாக் 
குக் காயங்களாற் செய்யத்தக்கனவேயன் றி ஆன்மாவுக்குப்பயன் 
படாதென்று நீ ௮றிவாயானால் முக் தனேயாவாய், 33 

சர்வசன்மங்களுக்கும் ஞானமே ௮, சாரமா யிருப்பதபற்றி 

யும், ௮ ஞானத்தின்பொருட்டே எல்லாக்கன்மங்களும் செய் 

யப்படுகிறதாசையாலும் முன்னேகூறிய எச்கியங்களைவிட மேன் 
மையது ஞா ன க்கெமேயாகும், சுவாமின் | ௮த்தகையஞானம் 

எத்தகைய முயற்சியாற் இடைக்கப்பெறும் ? 33 

அருச்ஈன | கீ இயல்பாக சாதன சறுஷ்்டயக்களைப் பெற் 
வழை, பிரமவித்யாபாரங்கதராளாயுள்ள மகானையணுஇச்சால் 
டாஙகமாக நமஸ்கரித்து '*சவாமின் ! சம்சாரசாகரம்திலே கரை 
தெரியாமல் முழுககெடெக்கும் அடியேனைத் தேவரிர் இருபை 
கூரந்து Dow sono Cus மென்று மிகவணக்கமாய்ப் 

1 சாதனாதுவஷ்டயமாவ து, மிததியாகித்திபடல் துவிவேகம், இசவத்திரார்கத 
பலபோகவிராகம், சமா திஷட்கசம்பத்தி, மூமு-்ஷ- ஈத் அலம் OO ETM FUCHS, 

இதில் நித்தியாரி7திய வல் தலஃவேகமால.து, பிரமமே சதிபமென்றும், பஞ்சபூத 

பெளதிகமுகலிய செ-த்தெல்லாம் ௮சத்தியமென்றும் (1 ஈமுகாக்தாமாயறிதல், 
ச உ டட ( fm ட ச moe . க ச 

Dera short es பலபோக ௨ ராகமாவ று, LQG DULY அங்ிம்தியமான F DFS 

தனவனிதாதி விஷயபோசங்களிட திலும், urGana gd லடையல்கூடிப அரிதிய 
மான் ரம்பாசம்போக ௮மிர்தாதிகளிட சதிலும் யா DOTS spurs, மழ, மத்தி 

ராதிகளைப்போல ஆசையில்லாமல் வெறுத்து SHUG onteS நித்திய நிர்மல 

மான பரப்ரம்மத்தினிட தீதே பதிந்த பக்தியோடிருத்தலாம், 

சமாதி ஷட்க ௪ம்பத்தியாவ, சமை, தமை, உபாதி, இி$ீக்டை, சமாதி, 

சரத்தையென்னு மறுவகையையம் சாதித்திருத்தலாம், 

வலு த G ் . ; 60" we ் (AG) sor மீக 1" த.துவமாவ.து, மோக்ததையறிஈது அடையடிவணமிமாமனகற Sf 

தி திவிரமாயெ மனதுடனே கூடியிருத்தலாம்.



‘86 ஸ்ரீபகவத்€தா நவரீச வசனம். 

பிரார்த்தித்து sate ee சமயம்நேர்ந்துமி தொண்டுசெய் து 
கொண்டுவந்தால் நாளடைவில் உன்ஈன்னடக்கையையும் பக்குவத் 
தையுமறித்து உன்விஷயூச்தில் கருபையுண்டாு அவர்களது 
சுவாறுபூதியாய 1 ௮பசோகஷ்ஞான ச்தை யுனக்கெடுச்துபதேூப் 

பார்கள். சுவாமின்! அவ்வாரறாயே ௮ரியபெரிய உபதேசவுண் 

மையையும் ௮தனாலெய்தும் பயனையும் தேவரீரே ௮றுக்கிரகஞ் 

செய்தருளப் பிரார்த்திக்றேன். 34 

மகாபுருஷ ! கேட்பாய் : சர்வான்மகோடி களும் பரமாத்மா 
வாகிய யென்னை த தவிர வேறல்லவென்றும், ௮வ்வாருயெ என்னை 
உன்னுடைய லகஷியாரத்தத்தைத்தவிர வேறில்லை யென்றும் 
நியெதனாற் தெரிந்துகொள்வையோ அதனையே ஞானமென்று 
சொல்லப்படும். ௮ந்தஞானம் உனக்கு லபிக்குமானால், ‘us 
அக்களெல்லாம் இப்போது மடிக்துபோவார்களே' என்று துக் 
கப்பபிவதுபோல ஒருபோதும் துக்கப்படமாட்டாய், அன்றி 
அவவாறு துக்கிப்பது மித்தையென்றே தெரியவரும். அதனால் 
நீயா தசெய்யிலும் நீசெய்யா த தாகவேதெரியவரும், ஆசையால் 
அ௮க்தஞானத்தைதக் தெரிக்துகொண்டு அப்பியாசஞ் செய்வா 
யானால் இந்தசென்மத்திலேயே மோக்ம்பெறுவாய், 95 

௮ந்தஞானத்தின் Dahon Lowy Lb அ௮தனாலெய்தும் பயனையும் 
இன்னமுஞ் சொல்லக்கேட்பாய் : நீபாவங்களை ச்செய்தவனைக் 
காட்டிலு மகாபாவியாயிலும் ௮ப்பாவரூபமாயே சமுத்திரச்ை 
ஞானமெலுக்தெப்பத்தினால் மிக எவிதாய்க்கடப்பாய் : வது எவ் 
வாறெனில், சொப்பன ததிம்கண்ட பாவபுண்ணியங்களெல்லாம் 
விழித்தவுடன் எப்படி இல்லாமற்போகுமோ முவவாதறேயென்று 
நீயறிர்து கொளவாயாக, சுவாமின் ! பாவவிமோசனத்துக்கு 
ஏது இர்தஞானத்தைச்தவிர வேறுவிச உபாயங்களில்லையா ? 36 

௮ருச்சுன! ௮க்கினியானது தான்பழ்றிய விறகைத் தக 
னஞ்செய்து எவ்வாறு சூன்யப்படுத்துமோ அதேபோல ஞானாக் 
இனியானது யாரைப்பற்றியுள்ளதோ அ௮வலுடைய பிராரத்த 
கன்மத்தைநிறுத்திச் சஞ்செ ஆகாமிய கன்மங்கமா யெல்லாக் 
தீகித்துச் சுத்தஞானோதயமாகப் பெறுவான். ஆகவே Wes 
ஞானத்தைவிட மற்றியாதும் பரிகரியாதென்ச, சுவாமின் ! 
  

; அிபரேோக்ஷஞானம் - பிரம்மசைதன்னிய தரிசனம்.



4 வத, 98 Burund, ட் 87. 

தேவரீர். a Duan eg der ஏன் அனைவரும் இநர்ச ஞானத்தை 
அப்பியாடுப்ப இல்லை ? 37 

| இருச்சுன ! பந் தமென்சிற சம்சா.ரமாயெ. கடலைத்தாண்டி 
ஞானமாகற கரையேறத்தகுந்த மரக்கலம் Das ஞானமேயாம். 
இதற்குச் சமத்துவம் ேறொன்றுமில்லை. ஆகையால்: இர் 
பற்ற ஞானத்தோணியை, விருப்பு வெறுப்பற்று RRR TCI oo 
மாகக் கன்மயோகங்களைச்செய்து அதன் பலப்ராப்தமாகத் 

ளலாமென்றறிவாயாக. இவ்வாறு பற்றதச்செய்யும் . ஈதிறவர்க் 
கன்றி oP peut Sane on GF QeduaaOid? a Curantor be யே 
யென்றறிக, 38 

பின்னும், ஞானுபேக்ஷகொண்ட ஒருவன் எவ்வாதுத 
ஞானப்பொருளை த் தேடிக்கொள்ள வேண்டுமென்றால், sf ற்கு 
வையடைந்த அவரது கருணைக்குரிய பணியைப்புரிர்து ..௮வர் 
பால் சந்தேசவிபரீ தமறக் கற்.று. தெளிந்து ௮, தெளிகினாலே 
சிரத்தாபத்தியோடு பஞ்சேக்இரிய நிக்ரகஞ்செய்து இ wa 
மல் ஞானமார்ச்கத்திலேயே தன்புத்இியைச்செலுத்தி மதிரொரு 
ஞானாப்பியாசியின் கூட்டுறவைத் தவிர மற்றெவர்பாலும்: Opps 

“லொழித்து வரவேண்டும். அவ்வாறுசெய்யின் சாளடைகவில் அப் 
பியாசஞ்செய்ச ஞானமானது பூர்த்தியடைந்து சக்கரத் இல் 
முத்திசித்திக்கச்செய்யும். இவ்வாறின்றிச் சோம்பேறியாயும் 
அபுத்திபூர்வமாயுமுள்ள ஏனையோர்களுக்கு ஞானமெவ்கா.று 
சித்திப்பதாகும் ? இதற்குச்சான்றாக, 90 

திநழலர் திநமந்திரம், 
மன வாக்குக் காயத்சால் வல்வினை மூளும் 

  

     

  

ப் i 
   

மனவாச்கு நேர்ரிற்குல் வல்வினை மன்னா 

மனவாக்குக் கெட்டவர் வாதனை சன்னாழ் 

ம்னைமாற்றி யாற்றத் தகுஞானி சானே 

வா௫ியு மூசியும் பேசி வகையின் 

பேசி யிருந்து பிதற்றிப் பயனிலை 
ஆசையு மன்பு மறுமி னறுத்தபின் 

௪௪ ணிருந்த விடமெளி தாமே, 

BOF wens arn cng ws 29 1A) oor & of. 
ஈசனோ டாயினு wrens widen sere ane iby கன் 

பண்    
ஆசை படப்பட வாய்வரும் துன்பங்கத 

ஆசை விடவிட வானந்ச மாமே,



38 | Ww usage gn நவரீ ச வசனம், 

சிலஜானவள்ளலார். 
ஆசையாம் சந்திர னங்கசந் சேய்ந்சனன் 
ஆசையாஜ் சவுபரி யறிவை நீங்கஞென் 

ண்ராசுர னாவி போக்இனான் 

ரவியு மழிக் து போயினான், 

      

ஆசையா 
1 ஸி      

     

     

   

       
     

    
         

   

   

  

     

  

் விர 56 சன்னா ற் புண்ணிய தீர்ச்சந் தன்னா 
ம் சன்னா லளவறு வேள்விசன்னாற் 

2ங்கள்பொன்றா பூரிடை ஈம்போல்வக்ச 
ன ருளுஞான தீச்சையாம் பொன்றுமன்றே, 

லை திஸ் திவிரப்பாவச் குழாங்களை நாசஞ்செய்யு 
4 fot Ca Meili 5 ஞானம்போ னலனொன்றில்லை 
னசா சச ச்சையன் றி கவையுறு குடும்பம்போக்கு 

ஜன.சா ,சனம்வேறில்லை ஈன்னெறி யறிமாளுக்கா, 

  

117 Corer ys saci மிளஞ்சொல்லு 
ச.சமருக் குள்ளகுண மொன் றின்றி.-மத் திமராய் 

தைதன முஞ் சோறுமாய் மாயுமளவும் பு௫க்குங் 
டச் 

சவ EG முண்டோ 6B, 

or | Copa Dass ஞானம் சச் தியாமைக்குக் சார 
a, இங்கே அவைகளையும் யெடுத்துக் கூறுவோம் 
'மேலேகூறியவாறு 'சிறிதேலும் விசாரணை செய்யாது 

ஈஷணையிலேயே புத்தியைச்செலு2இ உலசானுபவமே Si 

வெண்ணிக் கண்டனவெல்லாம் கொண்டனுபலிக்கு 

es
 

ய மிச்சமாக்கொண்ட அவிவேகத்தினாலும், நல்லுரை 
யலலலுசிசொல்லு தலில்லா உத்தம புத்தியுள்ள வுயர்ந்தோரிடத் 
துங்க  வுளிடத்தும்"' உள்ளும் புறமுமெத்த பத்தியில்லாமை 
யாலும்! பஞ்சேர்திரியங்களையும் அக்தக்கரணங்களையும் தன் 
ae oO Edw 3 Sine pp அதின்வசப்படுவதினாலும், எந்தவிஷ 
யத்தினாஜும் சந்தேகம்பிறந்து லன்றினுமொன்ராத மந்தமதியி 
னாலும், UG ween suns தீன் காதிர்கெட்டிய வோர் நல்லவீஷ ee சவனியா த பாம.ரதி தன்மையாலும், எவேனு 

5. ஏக்தேசத்திற் கூறுவாராயிலும் ஈமக்கும் 
'வெகுதா.ரமென்று வெகுதூரம் போவதாலும், 
i dept ் 4௮, இவைகளை யார்கண்ட இ? இவைக 

ப 1டிகளுடைய சொற்கட்டேயென்று 
£டிப் புத்தியினாலும், குடும்பிக்சேன் 

தி ஞானச்தாலும் பெரும்பாலார் மெஞ்



4 வது, ௮ச்தியாயம், 89 

ஞான மெய்தப்பெராது ௮ஞ்ஞானத்துக்கடைக்கலமாஇன்றூர்கள். 

ஆகவே இன்னோரெல்லாம் இகபர சுகயீனர்களா யிவர்களைச் 

சேர்ந்துள்ள மற்றையோர்களுங்கெட்டு முடிவில் இயகரகச்சாழ் 

வதே திண்ணமென் றெண்ணுவாயாக, 40 

ச்சு! எம்மாலுனக்கு முன்னேகூறியதான சாங் AB கு மு ற் 
இயம், கன்மம் என்னு மிருலித யோகத்தைப்பற்றியும் இங்கே 
சிறிது சுருக்கிக்கூறுவாம். கேட்பாய் : பகவத் சிேஷ்டனான 
என்னிடத்திற் சர்வசன்ம பலனையுஞ் சமாப்பித்து ௮ சனால் 
ஞானப்பேற்றைக்கைக்கொண்டு சர்வசந்தேசங்களையும் 5 பரித்தி 
யாகஞ்செய்அ தேகாபிமானமும்விட்டுத் 4 சானவானமகான்க 
ளாவார் யாதாமொரு கன்மங்களுஞ் செய்யவேண்டுவதேயில்லை. 
ஏகதேசம் உலகோபகாரமாகக் கன்மஞ் செய்சார்களாயிலும் 
அக்கன்மத்தால் பட்சம் விளையாவாம். Al 

சிவ ஜானவஅ்ளாலார், 

அரியணையிவரு5துலகவரசாசுகிபுபிந்சாலுமங்கையே ஐ.று த் 

செருவுதொறுஈதிரிய 163 தின்றாலுமிஎம்பருவச்ெறிவைமாரைப் 
பிரியாமலிரு£சாலும்பிரிடறு சவம்புரி தாலும்பேரிற்றெல்லாம் ் 
விரிசீவன்மு 2 தனுக்கிங்குடம்பாடேயன்றியொன் றம்விரோதமின்றே 

அருச்சுன ! உன்னிடமின்னமுஞ் சொருபகிச்சயம் Oy 
வாமையால் உனக்குளோம்பட்டுள்ள அஞ்ரூரீன சந்தேசத்மை 
இதுகாறு மென்னாலெடுத்துக்கூரிய ஞானமென்னும் வாளால் 
விசி சன்மயோகமாகிய உன் சென்மயுத்தத்தைச்செய்ய மிரைவி 
லெழுந்திருப்பாயாக, 42 

ஞானயோக அச். தியாய 

முற்றிற்று, 
டூ அச். தியாயம் 4-க-சுலோகப் பொழிப்பு-204. 

௮ உ “ச 

  

* பரித்தியாகம் - விட்டுவிடல், 

1 தானதுவாதல் - தான்என்றை வோன்மா அதுஎன்றெ பரமாத்ம தன்மை. 

  

ye, மேற்கூறிப்போக்தமைக்குர் சானருகக்கூறியதுங்காண்க, 
12



ஜந்தாம் அத்தியாயம் 

சந்நியாச யோகம், 

அவகாரிகை, “அஞ்ஞானத்தி லேர்பட்ட சந்தேக விபரீ. 
தத்தை ஞானமெனும் வாளினால் மாய்த்தல் வேண்டும் என்னும் 
அபிப்பிராயத்சைநோக்க, எந்தக்கன்மமுஞ்செய்ய வேண்டிய ௮வ 
ச.ரமில்லையே ; அவ்வாறாயின் ஈண்டும் போர்புரிய மீண்டுத்தூண் 
Bad gear ey’ Gar cor gp ub ஐயப்பாட்டினை மெய்.பகங்கொண்ட 
அருச்சுனன் வினவுகன்றான் : 

சுவாமின் | முன்னே கன்மஞ்செய்ய வேண்டு மென்று 
ers sts; பின்னே அதுகூடாதென் நுபதே௫த்தர்கள் ; 
இவ்வாறு உபதேச கர்த்தாவே சக்தேக விபரீதக்குழியில் தள் 
ளின், யான் ௨ன்றை நிச்சயிப்பதெங்கன ம? ஆகலின் செய்தல் 
விடுமலென்னு மிரண்டினில் உறுதியான வொன்றை வுறுதியாக் 
கூறப் ரொர்.த்இக்ன்றேன். 1 

௮ருச்சன! சந்நியாசமென்பது சன்மத்துக் கேதுவான 
கன்ம தலி தலேயாம், Qacs சன்மயோகமென்பது பலனை 
Puoddoar Bint ஈசுரார்ப்பணமாகச் செய்தலாம், இவ் 
விரண்டினாலும் எய்தப்பெறும் பயனுயெமோக்ஷமொன்றே. இவ 
argyle ஒருபயனைச்குறித்து இருவகையாகக் கூறியதெது 
சொண்'' டென்றுதோன்றலாம், சமா தானமாகச், Rg or SB 
யில்லார்க்குக் கன்ம இ ொரமும், அஃ துள்ளார்க்கு ஞான 
யோக அ௮திகாரமுமாக அதிகாரவிியை யனுசரித்ததேயன்நதி 
முன்பின் வி?ராதமாகக்கூறியதன்று, அல்லாமலும் அடையப் 
பெறும் மோக்ஷத்தை யிருவிச ௮ கொரிகளும் அடைதற்குப்பாத் 
தியமுடையவர்களே. தவிர இவ்விரண்டுபார்க்கமும் சமத்துவ 
முள்ளதேயன்றி உயர்வுகாழ்வென்ப இவைகட்டுல்லை. இதனால் 
உனக்குப் பேதம்நீங்கெ பாடில்லையா தலால் நீ ௮வூயமாக திஷ் 
காமங்கள் ச் செய்யவேவேண்டும். 2 

௮ருச்சுன ! இன்னும் கன்ம இரல்காரியான உத்தமபு௬3 
னது விசேடத்தையும் இலகஷ்ணத்தையும் பற்றிக் கூறுவேன் 
கேட்பாய் : கன்மத்ைகிட்டஞானிக்கு யாதொரு சுகதுக்க சம் 
பவங்கள் இயல்பாசவே வந்தெய்துமாயிலும் ௮/வைகளாலவன்



5 - வத, ௮.2 தியாயம், | ot 

சிறிதுஞ் சந்தோலமும் சஞ்சலமுமெய்தான். மற்றும் வெப் 
புக்குளிர்ச்கெளொல் ஏற்பரிம் உபாதையுமில்லை. பரிசு ச்தமன 
தையுடையவனாயும் பேசாபேத மற்றவஷயு பன், DO HT GS HUD 
புருஷனுக்சே நித்திய சம்நியாசியென்று வழங்கப்! மிம், இன் 
னும் சம்சா.ர சாகரத்தைத்தாண்டிய சத்புருஷனேன்று வல்லா 
சாலும் வணக்கப்பெறுக் பெருமையையு/டையவ iD) LAT QD, 
அவனுக்குரிய பெருமையைக் க.ணித்கம்கு ௮ரமைபா தலா லும் 
அத்தகைய சீலாலயமாகய முத்தலுக்சே gon Si 2leucs gy 
முன்னே கான்சொன்ன துண்மையே, அனாலும் ௮்ளவானி 

யென்பானும் முன்னே நிஷ்காம கன்மங்க:ர் செய்ததிஞூலேய 
இப்போதிக்த ஞானமெய்தப் பெற்றதேதலிர கன்மங்கள் செய் 
யாமலே பெறவில்லை யாதலாலும், அவ்வாறு ஞானமெய்2யபின் 
னரும் லோகோபகாரமாகவே கன்மஞ்செய்து வருவலிறா 2லயும் 
௮ன்னோர்க்குக் கன்மமில்லையென்று கூறப்பட்ட. உனக்கோ 
அவவி௫௪ உத்தமஞானம் இன்னமும் பிறவாமையினாலே £ீ கன் 
மஞ்செய்பின் அதனால் சத்தசுத்தியடைந்து எளிதாக சம்சார 
பதம் நீங்கி ஞானமும் பெறுவாயென்று நாம் கருணையினாலுப 
தேசித்ததை யுற்றுணருமாத்றலற்றவஞய் “*இருகருமத்திலும் 
ஈன்மையான ஒருகருமத்தைச் சொல்லவேண்டும்'” என்றது 

தவறும், 3 
உளநரை:-கர்மயோசம், உண்மையான சன்ம”சந்நியாசச்சை 

விட மேலானதென்று பகவான் சொல்லினாரில்லை. உண் 

மையான காம சம்நியாசம் அதாவது ஞானச்துடன் கூடிய 

காம சந்ரியாசமானது கார்மயோகச்சைவிட மிசமேலான 
மார்க்கமாகும். அணால் கர்மயோகமானது கர்ம சந்றியாசத் 
சைவிட சாச்தியமான தாயும் ஞானமில்லாச தர்ம சந்ரியா 

சச்சைவிடமேன்மையசாயுமிரும்கின்றது. இதன்றி, ஞான 
யோகம் கன்ம யோகமமன்னு மிரண்டும் ஒன்றுக் கொன்று 

சார்பில்லாமல் சனி எசணியாகவே மோகமளி் சற்சேதுவா 

யிருக்கின் றன வாம், 

அருச்சுன ! சநஙியாசம கன்மம் என்னுமிரண்டும் YA ro 
வேற்றுமையாலன் றி கன்மவேற்றுமையாலும் இருலித பாகு 

பாடாய்க் காணப்படினும் அதனாலே யெய்தப் பெறு;ம்பயவை 
கோக்சுச் சமம்துவமாகவே மதிச்சத்தக்க இவ்விரண்டில் உயர் 
தாழ்வெதுவென அஞ்ஞானியசன்றி மெஞ்ஞானியர் சங்9க்கா 
Crea. என்னெனின், சாக்யெ கிசாரத்னொலே ஒருவன்



02 — fuse gee sr seks ஐசனம், 

பெறப்படும் ஞானத்தையே கிஷ்காம கன்மத்தைச் செய்றெ 
'வனு மெய்துவன், அசுவ மேற்கூறிய இரண்டிலொன்றை 
யலுட்டிச்சவன் இரவகையாலுமடையப் பெறும்பயபனெதுவோ 

௮கையே பெற்ப்பசிவசால் இரண்டில் கல்ல சானவொன்றைச் 

செகல்லவேன்ிமென்ற யெல்வாறு சங்இக்கலாம் ? Ay 

அருச்சுனா! எர்களானி யெர்தபலனை யெந்தஞானத்தா 
லடைவோ அர்சுஞானத்தால் ௮ர்தபலனையடையவே கன்ம 

யோடயும் கன்மயோகத்தைச் செய்கிறான், ௮, தலால் இரண்டு 
பாகுபாட்டாலுண்டாம்பலன் ஒன்டே யென்றும், அதுவே தான் 

யென்றும் அ.மிர்துள்ள மகாபுருஒினே அ௮றியவேண்டியவைகளை 
யறிர்தவனென்றும், அடையமீவண்டு மவைசளை யடைந்தவ 
னென்று.ஞ் சொல்லப்படும், சுவாமின் ! மே OF. DW உபயமார்சக் 

கத்சானுமெயதப்பசம் பலமொன் ரயி. நப்பதால் கன்மங்களனை த் 
தையும்விட்டுச் சந்நியாசியாகவே யி, ரந்திடிலென்னாம் ? 2 

௮ருச்சன | இத்தசுத்தியின்பொருட்டு *மகாம கன்மங்கள் 
செய்து ஞானேதயமாக ௮ தனால் தனது தேகாபிமானமுமின்றிச் 

சதா சமாதிகூடாகினற யாதொரு புருடோசத் நமலுக்கே சந்நி 

யாசம் இத்தியாமேயனறி மதற்தையோர்ச்குப் பொருந்தாவாம். 

என்மெனனில், கன்மயோகத்தைப் பூர்த்திசெய்யாத வொருவன் 

சந்நியசம்பெற் ினுட்டி ப்பானாயின் மூவகை வாசனைகளும் 

வனை பிடையிடையே வ வாறிக்கும், ௮சணால் விஷயானுபவங் 

களிலிச்சையை யெழுப்பியும் பஞ்சேந்திரிய நிச்சரசமில்லாமல் 
எப்போ நும் விஷயகியாபாரங்சளிலேயே பிரயிர்த்)ித்துக்கொண் 
டிருக்குமா தலால் அநந்த சென்மங்கரரக்கு ந: கா.ரணமுந் BEEP 
மூண்டாமேயன்றி சசமென்கிற நானமென்பலு Fol Bln Maso 
யாவாம். அகவே இவவீதசர்நியாசத்தைப் பெறுவதைப் பார்க் 
இலும் நில்காமியமான சன்மங்கமா அ.ந) ட்டி சீறுவருவதே மிகச் 
சுலப சாத்தியமாகும், இல்லா றஜலுட்டியாகின்ற மூனிபுங்கவ 
னாவான் சித்தசு ச்தியைப்பெற்று வெகுசிச்செக்.நில் ஞானாக்னி 
யினாலே அதந்தசென்மங்களுக் Copa ina ap சஞ்சிதவினை 
ous தூச்கச்செயநு மோஷமடைய அடஇகாரியாவான். சுவா 
மின் ! ஞானமெய்தப்பேற்ற ஒருவன் அதனுலேமோகைத்துக்குப் 
பாத்தியஸ்சனுன பின்பும் மேற்கூறிய ரானஸ்தன் கன்மஞ் 
செய்து வருவானென்றுங் கூறுன் நீர்கள், ௮ந்தக் கன்மத்தி 
ஞலே அவனுக்கு ஈறுபடியும் ஏன்பாசபர்தம் சம்பலியாது? 6
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HGF HOT gs ஞான கனமியாவான் சுயநலம் பாராட் 
டாத கன்மத்தையே செய்வதினாலும், ௮க்சன்மத்தால் பரிசுத்த 
மான மனமுடையவனாய் சரீராதி பஜ்சேந்திரியங்களைத் தன் 
வசப்படுத்தியவனயும், பி.ரம்மதேதவன்முதல் ௮ணுவிருகவுள்ள 
சர்வப்பி.ராணிகளிடத்தும் விளங்காகின்ற ஆன்மா ஒன்றேயென் 
றும் தான் அதுவேயென்றும் ஆராய்ச்தறிகது ௮றுசந்தூனஞ் 
செய்துவரும் மகாபுருஷன், கருணையினலேலோகோபசாரமாகத 
தீன் வருணத்துக்கேற்ற கன்மத்தைச்செய்வானாயினும், அல்லு 
தீன் சுபாவமாக வேறு கன்மங்களைச் செய்திடி லும் தா செய்த 
தானபாவனை அவனுக்கில்லை. அதலினாலே அ௮வன்பா தமடைவா 
னென்பது எந்தவகையாளும் பொருக்தாவாம, சவாமின் | எந்த 
விதமாகவாவத கன்மத்தைச் செய்கானேலும ஏன்பந்தமவக 
தடையமாட்டான் ? 7 

௮ ரச்சன! அவ்வாழுன ஞானகன்மியாவான் யாசாமொன் 
றை கேஃபம்சளாலே பார்க்னொம், சாஇனந்கேட்டலும், சரீ 
ததால் பரிசிச்கிறும், மூக்கினால் மணமுவந்திடிலும், நாக்கினால் 
இரசவர்க்கங்கமா இரக்கம், பாதங்களால் ஈடந்து செல்லி 
னும், சைகளிறாலே கொடுத்து வாங்கனும், மனோலயப்பட்டு 
நித்திரைசெய்யிலும், பிராணவாயுகினாலே சுவாசம விடினும், 
வாக்கினால் வசனிக்கினும், ௮பானவாசல் சலத்துவா.ரங்களால் 
மலசலங்கழிக்கிறும், கூர்மன் என்கிற வாயுவினால் கண்மூடி 

விழிக்கினும் அய இவைகளெல்லாம் ௮க்தக்த கருவிகரணங்கள் 
அ௮ததற்கான இயல்பாய் நடத்திவருறெதேயன்றித் தானென் 
அமநடத்துவதான அபிப்பிராயமுடையவனல்லவென்றும், தான் 
ஒன்றிலும் பற்று ச கிலமையனென்லும் பசாதிடபான நிச்சயஞ் 
செய்அள்ள ௮த்திடவிரன் செய்துவருங் கன்மங்களினா3ல பாச 
பந்தமடையப்பெறாது மோகூத்தையே யடைவனெனச, சுவா 
மின் ! கூறியதுணார்தேன். இவ்வாருய தத்றுவத்தோடுங்கூடிய 
யாதொரு ஞானியிஞற்செய்யப்பட்ட கன்மர்சள்மட்டும் பாசபம் 
தங்களை வீளைக்காதென்று கூறினால், அவ்விதமாகச் தெரிந்து 
கொண்டு கன்மஞ செய்யா தவர்களுக்கு மொக்ூத்தில் மாத்திர 
மிச்சையுண்டானால் அவர்கள் பர்தசரக.ர நைக்கடந்து எந்தவித 
மாகக் கரையேறுவார்களென்பதைத் தெரியவி ரமபுசன்றேன். 

அருச்சுன! யாதொரு விவேகமுமில்லாக மந்தமதிபின 
ஞுயிலும், கன்மபயனை த தானடைய விரும்பாமலும், தான்செய்
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இெதென்றெ அபிமானமின்றி ஈகுரப்பிரீதியாசச். கன்மங்களை: 
மாத்திரஞ்செய்து வருவானாயின், தண்ணீரானது தாமசையிலையி 

லொட்டாத.று போலச் சனனம ரணங்களைக் கொடுக்கானின்ற 

பாவத்துக்குப் பாத்தியப்படான். அகவே த்த நிர்மல விசே 

ஒக் தால் ஞானூமய்தப்பெற்று ஈற்றில் மோக்மு மெய்துவ 

ென்றறியக்கடவாய், 10 

அருச்சுன ! இன்னுங்கேளாய் : இத்தகிர்மலப்பட்ட ௮த் 
தகைய உத்தமபுருவனென்பான் சரீராதி யிந்இிரியங்களையும், 

மனம் புத்தி முதலியவைகளையும் யாதொரு ஈசுரப்பிரீதியான. 
சத்கன்மங்கவிலே சேர்ப்பிக்து கேவலமான இதரவிலய வியா 

பா.ரங்களில் பற் றுலையாமல் சித்தசுத்திவரும்பொருட்டு யாதொ 

ருகன்மப்பிரயோசனச்சையும் எதிர்பாராது தான்செய்யாகின்ற 
கன்மபலன்களை யெல்லாம் ஈசுரப்பிரீதிக்கே செலுத்தி வருவதி 

னாலே இயல்பாய் ஞானத்தின்மூலமாக மோக்ஷத்துக்க திகாரியாய். 
விிவான். இவ்விதமார்க்கத்திஸல் யாவ.ரநங் கரையேறலாமென் 
றறிக. சுவாமின் ! அப்படியாயின் கன்மமொன்றே பக்தத்தையு 

மோக்த்தையு மெவ்வாறுகொடுத்திடும் ? Th 

௮ருச்சுன ! ஈசுரப்பிரிதியாகவே கன்மஞ்செய்.றவராகின் ற 
யாதொரு கன்மயோகியாவான் ஈசு ரபக்தனாயிருக்துகொண்டு சத் 
கன்மங்களாகற புண்ணியங்களை ச்செய்து அதனால் தனக்சென 
பலனையெதிற்பாராமல், இக்தக்காரியாதிகளை நான்செய்து முடித் 
தேன் என்றெ அ௮பிமானமின்றி எல்லாம் ஈசு. ரனாலேயே உண்டு 
பண்ணப்பட்டதென்லும் விவேசத்தையடைநறு ௮ தனால் விளை 
யும்பயன்களெல்லாம் ௮வலுக்கே அக்கவேண்டுமென்னும் உறு 
தப்பாடாய்கின்று கன்மங்களை ச் செய்துவருகிறதினலே சென்ம 
முடிவில் சுவர்க்கத்தையடைவன். இவ்வாறின்றிக் சன்பங்களைப் 
பகவத்ரி.தயாசச் செய்யாறு, கான்செய்?றனென்ற அகம் 
பாவத்தோடும் இடம்பத்தோடும், சுயலங்கொண்டும், மற்.நு 
மனேகமான பிரியகாரணாா த்தமாகவும் செய்யாகின்ற கன்மி' 
யாவான் ௮சேகம் பிறவிகளுக்கேதுவான பந்தபாசத்தையே 
யடைவன். அஞ்ஞானியென்பவனுமிவனே. சுவாமின்! மகா 
விசேடமாகய நிராசாகன்மமேசெய்தல் வேண்டுமென்று தேவ 

ரீர்கூறுங்கால் கன்மங்களைச் செய்யாமலே சுத்தமாக விட்டுவிட 
வேண்டுமென்று வேதத்இற். கறவேண்டி யசென்ன? me



5- eg, ௮ சீ.தியாயம், 99 

அருச்சுன! அவ்வாறு வேதங்கூறியது 8ீதமே; அனாதும் 
அவவாறுகூறிய செந்த உத்தமபுருஷனைக் குறித்ததோ அந்த 
விவேகியின் இலகூண தன்மத்தைப்பற்றிக் கூறுவோம் கேட் 
பாய்; ஏற்சனவேயெடுத்த அசேசுசென்மங்கவில் நிராசாகன்ம 
தன்மங்கள் செய்தவஞயும், இர்ச சென்மத்திலு மவ்வாறேசெய் 
துவந்து ௮.5 விசேஷத்தால் விருப்புவெறுப்பக் காஸ்பதமான 
காரியங்கள் யாவும் கட்டோடே விட்டுவிட்டுப் பரிரீத்தமான சத் 
தீ.த்தைக்கொண்டு சாசன சதஷ்டயங்களையடைகது உத்தம 
மான அசிரியரைகே?த்து உபதேிக்கப்பெற்றுச் சரவணா தியன 
முடித்து வடிம்போது பேத லிவேகத்துக்குக் காரணமாயுள்ள 
உலசவாசனை, தேகவாசனை, சாஸ் ரவாசனை யென்னும் பலவித 
வாசனையெல்லாங் கழிச்தபின் அ௮பேதபுத்தி யேற்பட்டு விளம் 
கும் மகாபுருலூன் எயரும் வியாபித்துள்ள தற்பதலஈதியமான 
பரமாத்மாவே தொம்பதலகஷியா£ த்தமான கூடல் கரென்கிற நிச் 
சயத்தின£லே சுகாலுபவத்தி லிருக்கும்போ து யோக்கனவே 
தான் செய்ததுபோல மனவாக்குக் காயம்களினாலே சத்கன்மல் 
களை ச் செய்விக்கறதில் அந்தச் சுககதுக்கு ௮ஈத சொற்பகாலம் 
களும் பிரதிபஈதமா யிருக்மெதென்றும், அதனால் அந்தகாலத் 
தையுஞ் சுகமாகவே அதுபவிக்சலாமேயென்றால, இல்லற த்ரு 
மத்திலுள்ள' காலம்வரையும் உலகோபகாரமாகச் ச தகனமங் 
களைச் செய்யவேண்டிய விதயானதாலும, "அம்சன்மங்களுக் 
கென்ன பலமோ ௮நதப்பலனே தானென்றறி,திருக்கற தன் 
மையாலும், அந்த கன்மங்கள் செய்ததுபோறும் இனிச் சுகமே 
யனுபகிக்கலாமென்லுஞ சமயத்திலே இல்லற தர்மத்தைவிட்டுத் 
அரியா. ரமத்தையடைந்த மகாவல்லபனுஃகுக் கன்மஞ் செய்ய 
வேண்வெதில்லையெனச் சொல்லவக்ததேயன்றி யேனையோரைக் 
குறித்துச்சொன்ன கருத்தன்று. இன்னும், அருச்சுன! ௮ 
மைவாய்க்த Db 5 பெருமையா எலுக்கு யாதொரு கன்மமுஞ் 

செய்யக் காரணமிராதெனபதற்குத்தக்க இருட்டார் பமுங் சேட் 
பாயாக: அஞ்ரானாலுட்டான சாதாரண சிவர்களும மூன்று 
மவஸ்தையாகயெ எழு த்தியவஸ்தையில் சர்வேகஇரியங்களும் ஒய் 
வடைந்து எந்தக்கருமமுஞ்செய்ய யேதுவில்லாதபோது Hb GE 

சுழுத்திக்கு அப்பாற்பட்ட நான்காம் அவஸ்தையான ஈ துரி 

* துரியாச்சிரமம - சுததநிலை, அல்லது மேவானஞானம அதாவது நின 
மலாவச்ையிலே உறசொருப தரிசனக தோளறு2
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    யாச்சிரமத்ையடைந்துளள அந்தப்புருஷன் எந்த இந்இரிஹி 
களை க்கொண்டு யெக்கருமங்களை ச்செய்ப யேதுவாகும் ? ஆசி$வ 
யிவ்வாருன யேதுக்களால் எல்லாக்கன்மங்களையும் நிராகரித்தே 

யிருப்பானென்று கூறப்பட்டிருக்ெது, இக்ச மர்மதர்மங் ளோ ச் 

சிறிதுமறியாமலும், இவ்வாறறுட்டியாமலும் ௮9ரமங்களைமட் 
டும் வேறெக்காரணங்களினாலாவது பெற்றுககொள்வானேயா 
யின் அ௮வனை*விஷயவாசனைவிடாமல் அவைகளாலுண்டாம்” இச் 

சை மிச்சமாகுமேயொழிய நீஸஇ்சமாட்டா, As og ear 

அம் நீங்கவில்லையோ ௮ பரியந்தம் இக்இரிய நிக்ரகம்வரமாட் 
டாது ௮௫ எதுவரையிலும் வரவில்லையே அதுவரையிலும் வ 
னதுமனம் ௮ர்தரங்கமாக ௮கேகங கற்பனைகளைக் கற்பித்துக் 
சொண்டு வருவதோடும்உூட புறச்கரணகியாபாரங்களையும் ஈடத் 
திக்கொண்டேவரும். இப்படியாக படிப் டியாய் விஷயலியாபாச 
மலிந்த ௮க்கணத்தே மேற்கூறிய சுத்தாலுபவம் அறுபவிக்க 
வியலாத தாலும், ஐர்சமயம் அதுபவிக்ககேரிலும் ொகல்தாசர 
மத்தனைப்போ லலுபகிக்கக் கூடாமையாலும் அ௮தேகழக்கங்க 
ஞக்கும் ௮நேக பிறவிகளுக்கும் ஏதுவாக, “*ஏனிச்த அசிரமத் 
தைப்பெற்றோ' மென்னுங் SQL Mae SH இயல்பானயில் 
ap saCeCud 559 ABtiu9. விவாகாதகளையெல்லாஞ் செய் 
துகொண்டு நிராசையாகப் புண்ணிய க நமங்கள் ‘Oe gach 
தீலே மிகச்சிலாக்கியமாகும். அனால் முன்னே நாம சொல்லி 
வநத மகாபுருவன் இத்தன்மபையானவனல்ல, அசத விசேட 
பு. ருவனாுவான் எவ்விடத்தில் எவ்வாறு பொருக்தியிரப்பனென 
முல், நவச்றுவாரம்தோடும்கூடிய தேகமென்ற பிரதேசத்தி 
லேயே வாசஞ்செய்துசொண்டிருப்பன், சுவாமின் ! இதுகாறும் 
கூறியதொருபாலிருக்கட்டும்; சர்வ 2வான்மாக் கணாச்சும் ஆதா. 
பூ. சனாயும் ஈமிநிலமை யுடையவனாயுமிருக்கிற சாவேகரன் சில 
ருக்கு ஞானத்தையும் சிலருக்கு ௮ஞஞானத்தையுங் கொடுத்தல் 
பஷபாதமும் அதனால் வரும் புண்ணிய பாவழம் அவரைச் 
சாராதா? 13 

அருச்சுன ! மனவாக்குக்கெட்டாத அர் சசர்வவல்லப பிரபு 
வானவர் இந்த அ 9த்திய வாத்மாவைப்போன்ற விகாரியல்ல : 
Gide. இந்த சிவர்களைப்போல ௮வருக்கு யாதொரு கர்த் 
Sh gar pied, ஆகவேயிந்தச் சிவர்களுக்கேற்பட்ட கரத் 
திதீதுவ பம இவர்கள்செப்யாநின்ற கன்மங்களும் ESC LD Bt



பீ வத, அ.தி.தியாயம், | oF 

களுக்குத்தக்ச பயை இவர்களனுபவிக்றெதையும் SYS SUIS oot 
கற்பிக்கவேயில்லை, ஆகவே அவர் பக்பா தியல்ல, அ௮ல்லாம 
இம் இந்தச் சிவர்களாற் செய்யப்படும் ஈல்லினை தீவினைகளின் 
பயனாம் பாவபுண்ணியங்களும் அவரைச்சாரா, இந்தச் வேர் 
களாம் செய்யப்படுகிற சன்மபயன்சளை இக்தச் வேர்களே யனு 
பவிக்கச்செய்றெதாம். இவ்வாறாக இந்த சிவான்மாச்களுச்கு 
௮நா திகாலக்தொடவ்இ அஞ்ஞானத்தினா:ல ஈடந்தேறிவருன் 
றது. இதையறியாதுஈசுரன்மேலேற்றுவது ௮ஞ்ஞானம்டிறைக்த 
பாம.ராள்வழக்காம். மூலப்பிரகருதியென்றை மசாமாயையினா 
அண்டான சிருட்டிமுதலிய பஞ்சசர்ச் இியங்கலா ஈசரனேசெய் 
தனரென்று ௮வர்மேலேற்றித் ௮க்சாஸ்பதமான சனனமரணத் 
தையேயடைூருரகள். ஈசரன் கற்பகவிருஷகுணத்தை யுடை 
யவர் எவவாயெனின், கற்பகவிருகூமான தன்னையடைர் தவர் 
கள் அபேஃஷிப்பததெவையோ LD) DUE GMT பிக் துவருவ ற St LST Gu 

மாம், அறுபேபல யார்யார் என்னென்ன கன்மச்தச் செய் 
கிருர்களோ ௮.ததம்குரியயயன்களையிக.£ன வ்க்கச்சிக்கமாககீருக் 
இருர். (இதற்குச்சான்றாகச் சுவானுபூதிச் செல்லராவார் கூறி 
யது வகாண்க.) 14 

கைவலலிய நவநீதம். 

இ£தச்சீவனால்வருமறுபகையெலாமிவன்செயலென்னா 
லந்த தே தவனால்வருமென்றமூடர்களசோக இய்டைவார்க 
ளி சச் 2வனால்வதுமறுபகையெலாமிலன்செயலல்லாம 
055 5C சவனறாலன் ெனும்விவேசசெளமலவிடடைவாரே, 

அறுபகை-காமக்குரோசாதி பகைகள். அுமலவீகோகின்மலமான 
மோச வீடு, 

இனலும் அந்த ஈசுரன் * அசண்டிதாகண்டி த குணமுடை 
யவரும், சர்வவியாபியுமானவர். அவசைத்தலிர யாதொன்றும் 

அன்னிய மில்லாமையால் ஒருவருக்கு ஞானமும் மற்றொரு 
வருக்கு அஞ்ஞானமும்பாலிக்க யேதுவில்லை இக்சன்மைச் சான 

* பகவான் எங்கும் எப்பொழுதும் நீதியாக விளய்.ருயவரென் 
te ee a aR அனைவ... வரல பரதக்.   

  

* ௮கண்டிகா கண்டிகருணம்-- தான் பிறரால் கண்டிக்கப்படாதது பிறரைத் 

தான் கண்டிக்கும் வல்லமையடைமை. 

* பகவான் - நிறை தசெல்வம், நிறைந்த கர்மம், நிறைக்க த்தி, நிறைக்க 
சம்பத்து, நிறைந்த வைராக்யம், மோக்ஷசாதனமான மறைந்த ஞானம், என்னும் 

றும், ‘us’ oa gis சொல்லிற் பிறர்ததாம். இ. அறுவகையும் ஸ்ரீகிருஷ்ண 

ருக்குண்டாயிருததலால் பசகவானென்று எழங்கப்பெற்றானெள்க,
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So durugengs, secon cieg! wwe தபினால மேற்பட்ட 
HAZ IE FB ஒல் மழைபட்டிருக்கன்ற ௪. இவ்வாருய விவேச 
ருனிபம்தினாலே.. சிவர்கள் ஈசுரனிடத்திற் குற்றங்கூறிக், 
சொண்டு விண்மயக்சத்தினலே கரகத்துக் காளாறொர்கள். 
வி. வகெளாயுள்ளா பெவரும் இவ்வாருன துக்கத்தையடையா 
Gress, சுவாமின் ! எதனாலே துக்கமயக்கத்சை விவேக 
ளாவா ரடையமாட்டார்கள்? 15 

அருச்சுன ! சத்துவகுணத்தவனான SCaagurares ae 
சையாற் சகன்மங்கள்செய்து பரிசுத்தமான மனசனாலே இடைக் 
சப்பெற்ற ஞான த்தோடுங்கூடிய ௮ற்தவிவேடுக்குச், சூரிய 
(9ரசகாசமானது இருளைநிக்கியதுபோல' அஞ்ஞானமானது நீங் 
Buy Coa பிரமசொரூபமே யெங்கும் பிரகாசிக்றதென்றும், 
அர்தல்ஜவிர அ௮ன்னியமானது யாதொன்று மில்லையென் Cpa 
பட்ட ॥ள சிடரிச்சய ஞானத்தினாலே பயக்கமான SNES SOB 
ote, 151 GOT oS Ct லொருபோது மடையமாட்டான். 16 

Onn snip a கேட்பாயரச்சுன ! மேலேகூறிய ர Chr Or Tap 
ப ்பபரிலான் வெளிமுகமாகக் காண்பவைகளையெல்லாம் பர 

ha ISD FHSS Br sul அதுவாகவே திடஞ்செய்து 
ட்ப ve wT பரமநிட்டையையேபுரிகது மேமையமற்றுப் பிர 
SUT மயமாகவும், ுதைப்பற்றியே வாச்கனால் வசனிக் 

op glisters விசேட பக்தியோடு கூடியவனாயுமிருப்பன், மப் 
பெரிய ஞானமகாபுருடலுக்குப் பரமாத்மனுடைய இருபாபி.ர 

சாதர்தால் பிராரத் துவ பாகங்களெல்லாம் சூனியப்பட்டு சென 
னத்துக் கேறுவின்றிச் சுத்த சாக£த்கார சொருபத்திலேயே 
லயப்படப் , பக்குவமாயிருப்பன். சவாமின்! புண்ணிய பாவ 

கன்மங்களாலும், ௮ச்கன்மங்களின் தாரதம்மியத்தினாலும் உல 
கத்திலுள்ள சவான்மாக்கள் பற்பல பாருபாடாயிருக்இறபடியால் 
அவர்களைக் தாரதம்மியமாகப் பார்க்கவேண்டுவதைவிட்டுச் 
Ris ps நிக்குரியவராகப் பார்ப்பதெப்படி ? 17 

ற டிர்சன! விச மான வித்யாபா.ரங்கதரனலும் வணக்கமு 

Gockel any Seal பிராமணனிடத்தும், பசுவினிடத்தும், யானையி 
~ 

ட்ட நாயினிடத்தும், காயைக்கொனள்று ௮தன்மாமிசத் 

ப புசப்பவணிடத்றும் சமமாயிருக்கிற பிரமசொருபத்தைத் 

தனறுரூபமாசுவே பார்ப்பார்கள், ஆகவே ௮வர்கள் இப்போதே
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மோகஷரூபமா வமைந்துள்ளாரென் .ிநீலாயாக, சுவாமின் ! 
ர ச ச . ௩ ‘ . QRS லார்சர்ே தகம்: தாழ்மையாயும் கேவல.மாயு முளளவை 

களைச் சமமாய்ப்பார்ப்பது நியாயலிரோதபென்று சால்இிரங் 
களில் கூறியிருக்க மகான்களான ஞானியர் ஐப்பகோக்குவது 
குகிறமாசாதோ i 18 

௮ருச்சுன ! பரப்பிரமசொருபமே யெங்கும் வி.பாபி,ம தள் 
சானவென்றும், தானும் அக்தமசாரூபமே யென்றும நிச்சயித் 
அள்ள மனதோடுக்கூடிய மகாபுருஷன், சமத்துவமாயிருக்கின்ற 
சொருபத்திலே$£ய நிலையாயுள்ள ௮வர்களாய் சனனமரணமென் 
னும் சம்சாரத்தைவென்று பிரமசொரூபமாகவே விளங்குவ 
காலேயும் அவர்களுக்கு யாதொரு குற்றமுஞ் சொல்ல ஏது 
வில்லை. மற்றும் சாதிபேதங்களினாலும் கன்மவிஈற்பங்களி 
னாலும் பற்பலபாகுபாடாகத் தோறழ்றிலும் ௮லைகளைல்லாம் 
மாயாகாரியமான குரைங்களை ச் சேர்ந்ததென்றும், அிையன த் 
அம் பொய்யேயென்றும் நிச்சயித்துக் குணங்களுக் கப்பாழ்பட் 
உ.தாயிருக்கிற பிரமசொருபமே தானென்றும் od Duda oor vy 
மகான்களுக்கு இகதபேதங்களாலுந் தோவஷம்வருதற் கேதுவே 
யில்லை, முக்குணவசத்தரா யாதொரு நுட்பாறுட்பமுந் ரி 
திராச சாதாரண சீவபாவமுள்ளபுருஷன், Au Guppy ow 
போனபடிநடந்து நரகவாதனைக் குள்ளாகாமலிருக்கும்பெ, டட? 

௮வர்கட்காக ஏற்பட்ட நீதி நூல்கவின் மூற்பரியத்தை, யு வ 
படியறிர்த பெரியோர்களிடத்தில் ஏற்றிக்கூருவலு தே படம் 

நியாயவிரோதமாம், ஆயினும் அந்த சவத்துவன் தவரு மல 

நீதியோடும் கடத்தல் வேண்டும். சுவாமின் ! கூறிய ஏணர்க் 
sam யின் ப௫ூர்முகபாவனையன்றி அ௮ந்தர்முகபாவனையா 
யுள்ளவர்களின் இலக்ணங்களைக்கூறின் ௮றிவதெவ்வாதறு? 19 

அருச்சுன ! பிரமசொருபம்வேறு, தான்வேறு யென்ற 

பேதமின்றி ௮பேதபோதமாய்த் தானும் பிரமமென்றே யறிந் 

தினுட்டிக்கின்) வுத்தமனுக்குப் பிரியமான காரியங்கள் சம்பலிக் 

கூம்போது சரதோஷழமம் பிரியமற்றலிஒயங்கள் சம்பவிக்கும் 

போது வியாகூலமுமிசா.ு. எவ்வாறெனில், தனக்கு வேறான 

வொன்றிருக்றெசான யெண்ணமில்லாததால் அவ்விஷயங்க ரி 

லெள்ளளவும் மயக்கமாட்டான். அங்ஙனமாயின் மற்றையர் 
போல எல்லாலிஷயங்களையு மறுபகிக்கிறதாகச் தெரிறதே
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யென்னின், பிராரத்த கினையினாலே சரீரத்த ந்கு எப்போது 
ட டர ௩ ச அ ் ச ne படட என்னென்ன வரக்கூடிமோ ஹு அகளெல்லாம் வந்ததா க் G 

மென்ற உறுமிப்பாடுள்ளவனான தாலும், அ௮வைகளையுஞ் சொப் 
பனம் 2ப1ல3யெண்ணிக் கழிக்ப சுபாவமுளளவனை தாலும் 

5 5D 8. HE ுி சமச் அலவபாவனையாகவே பு த்தியைச்செலு தீ 

  

r மீ Hae é@ sr sak s வசனம். 

    

BUS, ௮௯. ப இல்மாளுப GE) ual Goo GEOG wD great 
ியவேண்டிவ2கமிர பிறிசன் று. இதுநிற்க ; சுவாமின் ! பற் 
பல வேறுபாடான நடபடிக்கைககாக்கொண்டு அரேகயிதமாகக் 
காணப்படு இவ்வுலகத்திலே எவ்ஙாறு சமபாவனை செய்து 
வரக்கூடும் 7 20 

பார்க்கா! உலகவிஷய , லியாபாரங்களிலே சிறிகதேலும் 
விருப்பமில்லா சவஷயும், பஞ்சேந்திரியங்களின் Gp Seo wp 
முதவனுயுமுள்ள புழுவளாவான் பரிஈத்சமான தன்மனை 5 AS 
மால்ளிடச்தேசெலுத்டிச் சதாநந் தலயாபூ தியா யிருப்பதினாலே 
யும், அந்த அறுபலானந் மம தனக்கு ய உண்மைவடிவமென 
ஏணர்ச்த யோசியா இனாவேயும், எப்போதும் பசமாத்மக த்த்ன் 
மைக்குப் பாத்தியமுள்ள சந்தோஷழ்தோடு சமத்துவபாவ 
னையே புரிவனெ.4.ற.8௪. இதகிற்க ; சுவாமின் ! ப௫ர்முகவிஷ. 
யங்களை யலபைவிக்கறெதாலுண்டாய பிர PBUH. சுசுத்தைப்பற் 
மிக்க. ஏதோ மோ.த்றில் சுமிருப்பறுபோலர் சொல்லி 

ரு ௪ 55 டு பச oO ௪ ச . . _ ¢ a வருகன,81ஈமல, அர்த மோஷசகம் எத்தன்மைத்து? அன்றி 
யெல்லாறு சகோதபமாகும் ் 21 

அருச்சுன ! விர்யவாசனா விருத்தெளால் விளைக்தசுசம் 
ஆதியச்தமு.ஃளதாயும், அரேகமான MLA BD ௮சேகமான 
செனனமரண;்கட்ரும் ஏதுவாகும். gads மகாவிவேயோ 
யம் மோகஷாபேரை, யுடையவனாயுமுளளவன் ஒருபோதும் 
H5S HOG BUS 508 A div on. தீவிர, மோக்சுகமென் 
பனு நாசமடைவதென்றுமில்லை. இதுவே அ தமாயுள்ள அ௮க்ப 
சுகமென்றும், இனை யடைதலே பரம புறுஷார்த்தமென்றும் 
வீவேகெளவிவார்கள், என்றமிலாயாக,. இதுகிற்க ; சுவாமின் | 
நவ்வாருக மோக்ஷமெய்தலிரும்பிய புருஷனை மேற்கூறியபடி 
அ.நுட்டிய/வாறு நீங்குசெய்யும் பிரதிபக்தமெது ? 2 

அரறுச்சுன ! மோகஷசுக மெய்துவதற்குத் தடைசெய்வா 
சொருவரிருவ.ரன்று, ஆறுகொடிய துஷடாகளுண்டு, தனாலந்து
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   அறுவரும் கட்புலலுத்குதி சான் றுபவரல்லர் ; குணமயமான 
௮ரூ.கெள் ; அவர்கள் 'பரவரெனில், காமன், குரோதன், 
லோபன், மோகன், மதன், மாற்சரியன் என்னுங் சள்ளர்களாம். 
இந்த ௮ரூபக்கள்வர்களே ஒவ்வொருமனி ரறுடைய சரீரத், 

திலும் வியாபித்துக்கொண்டு சமயம்வற்தமீபா நு ஓவ்வொரு 
வரும் தங்கள் தங்கள் சாமர்த்தியககளைப் பூரணமாகக்காட்டி 
அஞ்ஞானத் இருவிழாக் * கொண்டாடி த் தீனதிருப்பிடமாபப 

மனிததேகத்தையுங்கெடுந்து அவனையும் ,அவனறிவையும் பரி 
முதல்செய்து ௮ வீனுக்குப் பைத்தியஃகாரனென்அிற பட்டமுங் 

கட்டிலிரிமுர்கள், அன் பஅுியும் மோக்லோக 5 க்குச் செல்லும் 
பாட்டையாகிய சன்மார்ர்கச் சாலையின் முகப்பில் கிறபார்கள் ; 
இவர்களுக்கு ௮வேசம் வரும்போது அடையாளமாகக் கண் 
சிவத்தல், உதடு றடி ந.தல், முகங் சடுகடுத் தல், மயிர்க்குச்செ.ஜி 
தல், தேகம் ஈடியால், வியர்த்தல் ஆூய இலவடையாளங்களர்தி 
கண்டறியலாம். ஆகவே இரந்த மகாவிரோதிசக த் கேசவியோக் 
மாகிறபரியஈ த தலைகாட்டாதபடி யெவன் செ 5B GCap 
அவனே விவேயென்றும் ௮?தமான சுகத்தையனுபவிக்கிற 
தற்கும் மோஷத்திற்கும் அ.தகாரியென்றும் சொல்லப்படும், 
இவவாருய காமன்முசலான கள்வரறுவமையும் வென்றமாத்தி 
சத்சானே மோ-ஷமெய்தவுஞ் சாத்தியமாகா, ஏனெனில், தத் 
அவபரிசீலனைசெய்.து ஆத்மஞானம்பெழ்றுகத தானே அவளாய் 
௮வனேதானாம் ௮தீத நிலைவர்தக்கால் அசன்மேல் மோஷ சுகத் 
அக் காளாகலா மென்றறிக, சுவாமின் ! இப்போது கூறிய 
ஞானம் என்பதி எத்தகைமையது? அதைப்பெற்ற உத்தம 
புருஷாளெவ்விச இலகஷூ்ணமுடையாசென்பை வில்தாரமாக 
அனுக்பெகஞ் செய்தல்வேண்டும், 23 

  

     

  

அருச்சுன ! விஷயானுபவங்கவி லெய்தப்படிம் சுகதுக் 
கங்களையெல்லாம் பொய்யென வெறுத்த) fb mF சாதன 
சதுஷ்டய சம்பக்தைப்பெற்று, £ பஞ்சகோர்களுக் கப்பாற் 
  

* பஞ்சசோசமாவ௨ன;- -னனமையகோசம, பிராணமயசோசம, மனோமய 
சோசம், விஞ்ஞானமயகோசம, ஆனஈதமயகோம என 25 தமாம், இவைகளுள், 
உடல் ௮ன்னமயகோசம கருமேத்திரியமும பிராணனும பிராணமயகேரசம், கரு 
மேக்திரியமும் மனமும மனோமயகோசம ஞானேகதிரியமும புத்தி.பம விஞ்ஞான 

; மயகோசம், ௮விததை ஆர் சமயகோசம,



109 Susase sr நவநீத வசனம், 

பட்டவரும்:1 சாக்கிரம் சொப்பனம்! ழுத்தியென்தெ அவள் 
தாத்திரயங்களுக்குச் சாக்ஷியுமான: கசொருபுமே தானென். 

றும், அதுவே தற்பத லக்ஷியார்த்.திமான பரமா த்மனென்னும் 

ஞானவிவகாரத்தை ஆரியர் வாயிலாகக் கேட்ணொர்க்து வ் 

ds விவேக விசேடத்தால் எப்போதும் ஆத்மசொருபத்தி 
லேயே சிந்தனைசெலுத்தி அதிலேயே பார்வையும் ௮றுபவமு 
முடைய வனும் ௮ர்த சொரூப சாகநியையே யடைரச்து சரீராந்இ 

யத்தில் ௮ச்சொருபத்திலேயே கலப்பன். ஆகவே ஞானமும் 
ஞானியும் இத் சன்மையதென இதனா ற்தெரிக்துகொள்வாயாக, 

Bye 

  

     

௮ருச்சுன! மேற்கூறிய இலகஷூணத்தோடும்கூடிய os 
ஞானல் சனென்பவன் விருப்புவெறுப்பினாலெய் சப்படும் பாவ கர் 

மங்கள் தன்னைச் சாராதவழியினின்று ஆசரியர் உபதேசஞ் 

செய்த ஞானார் த்தங்களிற் சிறிதும் சம்ேேதகலிபரீ சமில்லாத நிச் 
சயபுத் தியோடு இக்திரியங்களை யெல்லாம் நிக்கிரகஞ்செய்.து எல் 
லாசீவான்மாக்களிடத்தும் தயவேபாராட்டித் தன்னைத் தாழ் 
மையாயுள்ளவைகட்கெல்லாக் தாழ்மையாக்கி ஈற்றில் , ஒப்பற்ற 
மோக்ஷத்தி லா-ி9சய்வனென்க, 20 

௮ருச்சுன ! முன்னேகூறிய காமக் குரோத முதலான அறு 
வகை யுபாதைகளி லகப்படாமலும், பேதபா வனையையொழித்து 
அபேததன்மைவந் தெய்தியதால் தன்னினும் வேறான air 
னியமேயில்லையென்னுந் ெளிவுகொண்டும், தனக்கு ஏர்க்கனவே 
யுரியகான காரணாசரீ ரத்தையும் சூகமசரி ரச்தையுமொழித்து 
நிச்சயமான பிரமசொருபமமே தானென்றலுபகிக்கானின்ற சன் 
னியாசியுமாவான் தேகத்தோடிருப்பினும் ௮ல்லது தேகம் நீங்கி 

விடிலும் என்றும் பிரமசொருபமாயே யி நப்பனென்ற பிதல் 

வேண்டும். சுவாமின் | இவ்வாறாக யாவரும் சாஇக்கவியலாது 
போலத் Carn piae 0G g | 26 

* சாகரம் சொப்பனம். சுழுத்தியாவ.து:-ரி. த்திரை வீட் டெழுச்ததுமுசல் கித் 
திரை வருகறெபரியக்தம் விஷய விவகாரத்தி லிருப்பதநற்குச் சாக்ரெ மெனப்படும் 4 
சொப்பனமாவ, சாக்ரெமுடி.்து நித்திரைசெய்யக் தொடல்கும்போ௮ மனத. 
ளற் கற்பிக்கப்பட்ட பிரபஞ்ச ததினிடத்திம் சற்பனையாகச் காணப்படுவதும் ௮ 
பவிக்கப்படுவ தும் அநித்தியத்தி லனித்தியமான தமான சனவாம். சுமுத்தியாவது, 
புறக்கரண வியாபாரமும் அந்தக்கரண வியாபர மும் தேகேந்திரிய வியாபார பிரக 
ஜையுமில்லாமல் 2வன் நிர்ச்சேஷ்டி. தனா யெர்தமட்டும் சிச்சிைசெய்ரெ்க 
அர்தமட்டுமென றறிக, 
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பி இய oe அருச்சுன ! ஞானமென்பதுமி, மோகிமின்பதும் சாமா 
னியமானதன்று ; மகாவிசேடாலும்வ நிளியாம். அன்றியும் 
அ௮ருமையானவைகளிலெல்லாம் அருமையானவை. எப்போது 
அருமையாயிற்றோ ௮சைப்பெறுவாரும் ௮ருமையே ; ஆதலால் 
யாவரும் பெறுதற்கேதுவில்லையென்றறிக, விரதம் தவம், யோக 
(0 தலானவைகளினாலும் வஅிடையலாமாயிலும் ஈண்டு யோகா 
னுட்டானத்தால் மோகூமெய்து முபாயத்தைக்கூறுவோம் கேட் 
பாய் : ப௫ர்முக விஷயாலுபவங்கவில் இச்சையையொழித்து 
வைராக்கிய புத்தியுடைத்தாய் புருவமத்இயில் உண்ணோச்கமாச 
சோக்கி நாவழிசெல்லும் பிராணாபானவாயுக்களைக் கும்பித்து 
நிறுத்த மனம் சமா தானமெய்திச் சொருபதரிசனஞ் Oru gsm 
குப் பக்குவமாகுமென்றறிக. 27 

சான்றக திநழலர் திருமந்திரம், 

மேலை யணாவில் விரைகதிரு தாவிடிற் 

காலனு மிலலை கதவ இற௩திடு 

ஞால மறிய ஈழை திரை மாறிம 

பாலறு மாவான பா£க௩தி யாணையே, 

பின்னும் பஞ்சேநதிரிய வழியையடைத்து ஒப்பற்றதான 
அகத பரமாத்ம சொருபத்தை வாய்கொண்டுவாழ்த்தி மனதில் 
நினைய/சொண்ரி அசனினும்: வேறொன்றுமில்லையெ௮ும் உறுதி 
கொணடு அதுவே தானாகவெண்ணும் எண்ணத்தால் ஏகபாவ 
னையு நீறு இச்சை பயம குரோ தமுதலியனவொழிகது மோகப் 
பிரியத் துவமுள்ள தபோதனலும் தேகத்சதாடிருப்பினும் ௮ல் 
லது தேகம நீங்கியவிடதது முத்தியேயெய்துவனென்க,. 28 

௮ருசசுன ! மற்றுமுள்ள அகேகலித பக்திவிரகாலனுட்டான 
திவயெக்கயெங்களெல்லாம் ஈம்முடைய பக் தகோடிகளாலே ஈம்மை 
ys sa sar செய்துவருறெஇனாலும, நம்மையே கதியென் 
அம், சகலலோகாதிஷ்டான வலலவனாயும், சா்வபூ தங்களுக்கும் 

ஆதாரமானவனாயும, பு.த்திக்குச் சாகநியாயும் அநதாயாமியாயு 
முள்ள ஈம்மையேசானென்தறிந்துமுள்ள மகாயோசேரனுக்கு 
மோகம் நிசசயமாய் சிததிக்குமென்றறிவாய். 29 

சநநியாசயோக அ.ச. இயாய 

முற்றிற்று, 
உ அ.திதியாயம ௦-௧கு-சுலோசப்டொழிப்பு .. 298.



  

இயன் 5 அப்பியாச யோகம். 
  

அ வதாரிகை : முந்திய ஜந்தாம் அத்தியாயத்தில் சந்நியா 
சிக்கு ,யோக்யெமான நிஷ்காம கன்மசசளாலே இித்தகத்தி 
பிழந்து அசனால் ஞானமோக்ஷங்சளையெய்ம் விநிகளைச் சாங் 
சோபாக்கமாகச் கூ Beye a spb, மேர்கூறிய நிராசைக்கள்மஞ் 
இத்தியாதற்கு யேறுவாயுள்ளது இயானமாதலால் அதனைக். 
கடந்த ஐர்சாமத்தியாயத்தினிறுதிக்கண் ரூசனமாசக்கூறிலும், 
சர்வசங்கபரித்தியாகஞ்செய்த முனிபுங்கவர்கட்கு விரிவாய்த் 
இயான் யோகத்தைக்கூறி அதற்காதாரமான சன்மயொகக்தை 
நம் அக்கன்மயோசத்துக்கு உதிதிப்பாடாயே தியான ப்பி 

யாசமும் அவசியமாதலின் இந்த ஆறாம் அத்தியாயத்தில் சவில் 
தாரஞ் செய்அன்றார் : 

..  விருச்சன! பரமாழ்ம தரிசனமாயெ தியானம் இத்தியாக 
(வேண்டுமானால் முதலில் மனசைப் பரிகத்சஞ்செய் தல்வேண்டும். 
அவவாறு மன சுத்திச்ரு ஏழு சத்கறமற்களாகையால் யோகி 

யாவான் அக்கனமககளைப் பலனையு த்தேசியா து ஈகராரப்பணஞ் 

செய்வன். அ னாலேமே அவனைச், சந்நியாசியென் றழைக்கப் 
படும். இந்தச் ௪௩ யாயும் தான்துறவற ஆசி.ரமத்தையடையு 
முன்னசே ௮க்னிே ஜாத்திரமுதலான சத்கர்மங்களை ஆரியர் 
விதித்தவாறு முறையேசெய்த முடித்தும், மற்றும் வேதாகமப் 
களில் விதித்,தவா.று உபஈயன விவாகாதிய சாவசமல்காரங்களும் 

பெமமாகச் செய்றுமுடித்துப் பின் சற்குரு கடாகூத்தாலும் 
வேதாகமசரஸ்இி.ர விசாரணையாலும் அவைகளெல்லாம் சேவலம் 
துர்சமென்று வெறுப்படைந்து சந்நியாசங்கொள்ளின் அது 

வேதசம்மதமாகும், அவ்வாறு சரகல்தாசிரமத்தும்குரிய ௧௫ 

மானுட்டானங்களைக் ரெமமாகச்செய்து பிறகுநுறவாசிரமத்தை 

யடையானாயின், *, ஈவணாத்திரயங்களால் பிடி.ச்கப்பட்டு மன 
மாதி யிந்திரியங்களெல்லாம் விலயானுபவங்களிலழுக்தித் துக் 

கத்தையடைஈழு செனனமரணங்களுக் கேதுவாக முடியுமாதலா 
லென்க, 1 
எவவளைலுவைவம. அமைய, அகட அ அவன Lemme வ i வகசவல்தவுவை அடர சட நா வண படட பவ meet mttaer ககவவவைமகக். எனத்யவவைய. ரை வை கனைகளைவ்ளை. 

* ஈஷ்ணுசதிரயம - பும்திரன, மனைலி, திரவியம் yaw இமமூனமினு மாசை 

யுடைததாதல். 
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அருச்சுன ! சாஸ் 5.ர சம்மதமாயுள்ள நித்திய சைமித்தி 
'பிராயச்சித் தங்களும் மற்றுமுள்ள வைஇக கன்மங்களெயையும் 
காலக்பரொமமாக விதிப்படிச்செய்து அவைகளால் எய்தப்படும் 
'பயனைத் தனக்கென கருதாது ஈசுரார்ப்பணமாகவே செய் துவரு 
பவர்களைச் சர்நியாசியெனவும் யோகயெனவும் கொள்ளப்படுமே 
யன்றி, *சான்செய்கிறோனென்னும் அபிமானங்கொண்டுசங்கல்ப 

பூர்வமாகச் செய்பவர்களை அங்கனங்கூற கியாயமில்லையென்க, 9 
௮ருச்சன | எவ்வித சக்கருமங்கள் செய்யவேண்டுமோ 

அவைகளை விருப்புவெறுப்பில்லாமல் ஆச்மார்த்தமின்றி ஈ௯ 
சார்ப்பணமாகச்செய்யின் இத்தம் நிர்மலமாம், இற்த பரிசுத்த 
மான மனதோடு ௮க்மசொருபத்தைத் தயொனஞ்செய்யின்மனம் 
சாசமெய்தும் ; (அதாவறு மனறுக்குரிய இயல்பான தூர்லியா 
பாரம் நீம்குகல்) இவ்வாறன்றி யாதொருகன்மத்தைத்தொடய்ட 
அ தன்பலனையு மமேபே௮ிதி த்து விருப்பு 0 டிவறுப்போடுங் கூடிய இத் 

SS5@Co சொர௱பத்தியானஞ்செய்யின் ௮ ஜ்தியானம் நியை 
வேருவாம். சுவாமின் ! சந்நியாசம் பெற்றுக் கொள்வோமெ 
னின் நிஷ்காம்ய கன்மங்கள்செய்து சத்தகத்தி பெறவேண்டு 
மென்றும், ௮. துவரினும் சொருபத்த மியானமின்றி கூடாதென்றும் 
அுக்கெகஞ் செய்ர்கள் ; ௮ச்ததியானம் இனிது முடியும்பொ 
ருட்டுக் கன்மங்கள் செய்யவேண்டுமென்று சொல்லியிருப்பதால். 
அக்கன்மம் எறுவரையிலுஞ் செய்தல்வேண்டுமென்பதைத்தெரி 
விக்கப் பிரார்த்தேறன். 3 

௮ருச்சுன ! மனம்பரிசுத்சமடைந்து ௮ம்மன தினாலும்அறி 
வினானும் பார்க்கப்பட்டதெல்லாம் ஈசுரபாவனையாகத்தோற்றிய 
பின்னரும் சொரூபத்தியானஞ் செய்ுவருற பழக்கத்தினால் 
அப்பரமாத்ம சொருபக்தானேயென்று இடையறாது அ.நுபவர் 
இடப்படிம் வரையில் கன்மஞ்செய்தல் ௮:ம்தியாவயெமாம். அவ் 

வாறு அறுபவித்த இடமுள்ள மகானாலேதான் விஷயங்களிலும் 
கன்மங்களினும் பற்றின்றி % சங்கற்ப லிகற்பங்களை யெல்லாம் 
வெம்.றிகொள்ள முடியுமென்ச. இவ்வாறாய மகாவ ச்சமனையே 
யோகியென்றுஞ் சந்நியாசியென்றுஞ் சொல்லப்படும். இஃதன் 

மித் தேகமேசானென்றும் உலகம் நித்தஇியமென்றும் எண்ணும் 

பேதபுச்தியோடுல் கூடியவர்கட்கு மேற்கூறிய பவம் 

கிடைக்கமாட்டாதென்ற மி, அகவே. மோக்ஷத்துக் Oa seus or 
தகவலாக தக கைய ee en te at RR NNN எய வய ய யவய ட ete 

  

ச சங்கற்ப, விசற்பழ் - - மஷேகிசசயம், 0 வேற்றுமை, 
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நிஷ்காம்யகன்மங்களை நீ செய்வாயாயின் cadseg Curae 
லுபவமெய்துவாய், சுவாமின் ! இத்தகைய ஞானம் எனக்கெவ் 
வாறு பம மா ௮றிலேன் | 4, 

அருர்ஈன 1 நல்லொழுச்கத்திற் சிறிதுந்தவராது விவேகத் 
தன்மைய ௪ நாரக்னுநாள் மேன்மையான காரியங்களையே அறு 
சர்த்துவரல்வேண்டும். அவ்வாறு மேன்மையைத் சேடாதொ 
இிய்ன் சாமானியரசளைப்போல பிறப்பிறப்பென்னும் சம்சார 
வியாபாரம்கட்கு ௮ நூகூலமாயிருக்கிற விஷயவா சனையிலமுந்தி. 
அர்ணுமலைம்பமி :. வியாகூலங்களால் சமயம் கேர்ச்தபோதெல் 
லாம் “கால் பான்யானேனென்றும், கொடிய துஷ்டனென்றும், 
கான் விர்ம்தச்கு வாப்போகிறதே யில்லையென்றும் இன்னுமிவ் 
வாமுக பலவுஞ்சொல்லித்தன்னை ச் மானேதாம்வுசெய்துகொண்டு 
லுக்கிக்சு ஏதுவாம்' எவ்வாறெனில், மனமானது ஐர் சமயம் 
மித்துருவாகவும் மற்றோர்சமயம் சத்துருவாசவும் முன்வருவ 
தால் இஙவனஞ்சொல்ல கோகின்;தென்றறிக, ௬வாமின் | சத் 
Aarts மனத்தினறு லமுக்கபெவ்லாரும், மித்துருவான 
மைதினதொழுக்கமெல்வாரும் £ தயைசெய்ச, 5 

௮ருச்சுன ! சத்தசகுக்நியின்பொருட்டு நிஷ்.காம சன்மங்கள் 
செய் பஞ்சேந்திரியங்களையும் வென்று சாசன சதுஷ்டயங்க 
ளை ப்பெற்றுப் பின் அசிமியரையடுத்துச் ரவணமான நிதித்தி 
யா சனங்களையுஞ்செய்து மோக்ஷானுகுணமாகிய AS FF DUG Ss 
மான மனமானது மிதீதுருவாய் முன்வரும். இவ்வாதின்றி 
மாயாவிசெலுமாயிருக்கிற “தேகமேதானென்றும் உலகம் நித 
திய” மென்றும் திடப்பட்டு இராகாதி விருத்தகளோடுகூடி 
அசேகசெனன மரணங்களுக்கும் லுக்கங்களுக்கும் காரணமான 
பாவகன்மமமா£ச் செய்வித்மு ரக த்றுக்காளாக முன்வரும் ௮ஸி 
வேச சம்பந்தமனமானறு சத்துருவாகுமென்றறிக, மற்றும் 
மித்துருவானமனதோடுங் கூடியவர்களின் தன்மையுங் கூறு 
வோம்: ௮குறுக்கம் சம்பவிக்குமாயின் அதனால் விகற்பமெய்தா 
ம.ஓ:ம், அவமான வெகுமானங் வில் சமத்துவம், உஷ்ண சத 
எங்கவில் சமாதான?த்கமாய் நின்றும் இவைகளெல்லாம் சரீர 
அம்பர் தமெயன்றி ௮ தமசம்பர் தமல்லவென்ற விவேகம் விருத்தி 
யாகி “இவைகள் யாவும் பிரகிருதியின் விசேட காரியமாகவும் 
பொய்யாகவு முள்ளன'' வென்றறிந்து கலவரப்படாத மனதோடு
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ய்தொரு சங்கற்பகிகற்பம் பாராட்டாத காக் தலத் துவ௫ த். துவ 
குணத்தினனாயிருந்து முடிவில் பரமாத்மாவின் சாகாத்காரத் 
தையேபெறுவன், 6,7 

இன்னுங்கேட்பாய் ௮ரூச்ஈன ! AS SHS Bu st DQ ஈட்டு 
நில்காமசன்மங்கள் செய்தசாகனையால் சம்கு ருவைய. ப த்ரூ 
அரேகபணிகள்செய்று அவர்பால் கேட்டுணர்ச்தவைரளா றற் 
பட்ட பரோகஷ்ஞான த தினாலும, ௮வவாறனுபவித்துத்ெ தெளிக 
அ௮பரோஷஞான த்இனா ஒும சமாதானமுடையவனா யாதொரு 
இரிபில்லாது பஞ்சேந்திரிய மி 9ரகஞ்செய்து ஒடுமபொன்னும் 
ஒப்பசோக்கும் சமவிவேகயாகவே காணப்படுவன். இத்தகை 
மையாளனையே யோ௫ூயெனவுஞ் சந்நியாசியெனவுஞ் சொல்லப் 
படும், அனால் இததுறவியாவான் தின்மட்டுக்கும தவஞ்செய் 
தலிலே ஊச்சமூடையவனா யிருப்பனேயன்றிப் பரார்த்தமாயன் 
னி.பரையும் நல்வழிப்படுத்து,தன்மை யில்லா ததினலே தவனை 
யடைக்தாரையுங் காருணியத்தால் கரையேற்றுங் குணமுடைய 
வர்களின் இல்ுண த்தையுஞ் சிரி கேட்பாயாக, 8 

௮ருச்சுன ! மேற்கூறியவண்ணம அபரோகூஞானம் வரை 
யில் திடமாய்ச்சம்பாதத்து இல்லற தாமத்தோடுஈ BAB ihe 
கும் பாவனையாக மன வாக்குக் காயங்களால் கன்மங்கள் யாவு 
குறைவறச்செய்தும், தன்னையடைந்தவரின் பக்குவாபக்குவ 
கோக்கித் தக்கவாறு உபதேசமுதலியனவு மனுகரக செய்த் 
தானும் யாதொருவிலஓயப் பற்றுசலுமின்றிப் பரிசு த்தமனதோடு 
கூடியவனாய்ச் சத்துருமி? துருவா யுள்ளவனிடக் ம், உதாசீன 
னிடத்தும, Sur நியாயந்தெரிநது மத்தியல் தஞ் செய்யக் 
கூடிய ஈடுவுகிலமை யுள்ளவனிடத்தும், பந்துசன பரிவாரங்க 
விடத்தும், மற்றும் தன்னையொத்த சாதுக்கவிடத்தம், மகா 
பாவிகளிடத்நும விருப்பு வெறுப்பின்றிச் சமமாய்ப்பா£ «ga 5 
வன். இவ்வாமுய யோகா ருடாகளுள் இவனே % உத்தமனென 
வழங்கப்பவொன், Hes > த்தமன் என்பான் அவ்வாறு பேத 

வாதியாயிராது உண்மையான துவைதாகவைத வர்சிசமான 

சமத்துவச்ை விருப்புற்றனுபவித்துவரு மகானாதலாலென்க. 
சுவாமின் ! இவவாழுன ரூசன ஞானமானது எவவாறு Asa 

ர் 

$ யாகும் ? ௮றுக்கிரகளு செயதல் 2 வண்டும், 9 
  

* உததமன - (சிலா துவைசவாதிகனாயும், சலா அ௮தலைதவாதிகளாயு மிருப் 
பார்கள் )
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அருச்சன! மேற்கூறிய sores Ror சாதனமாய 
தயான யோகாப்பியாச தீதினாலே சித் தபெறலாம். ௮ஃதெல்வா 
றெனில், தியானாப்பியாசஞ்செய்யப் பிரியமுள்ள யோகயொவான் 
புண்ணிய சேக் கரங்களிலும் புண்ணியநழி தீ.ரங்களிலு முள்ள 
பரிசுத்த ஸ்தானய்கவில் யாதொரு நனசங்கமு மில்லாலிடத்அில் 
Guar Bund pop எவ்விஷயங்களிலும் புத்நியைச் செலுத்தா 
By sa) veSes shu மனமுதலானவைகளையும் நிக்கிரகத் 

அற பிடரிஐயாயிருக்து மனசை அன்மாவினிடத்திம் செலுத்தி 
Gis Aion eur யிருக் வருவான். இவ்வாறு HUE SENS 

யோகஃகியமாக அசனங்களுங் கூறுவோங் சேட்க: மேற் கூறிய 

படி. கல்லல் சலத்சிலுள்ள உத்சமஸ்கானத் ல பேடுபள்ளமில் 
லாச் சம நிலத்தில் கெர்ப்பைப் புல் பரப்பி ௮சன்மேல் மான் 
மோல் வீரித்ப அ. சன் மேல் aN P7094. 5 DF ௮ தன்மேல் வட 
இரை கோக்கியி நுறு மேற்கூறியவண்ணம் சித்தவிருச்தியை 
யும் பரசேர்திசிய வியாபாரங்சளாயு மடக்டு மனதை அசை 
வருத நிறுத்தித் பியானஞ்செய்துவருவான். இக்ஙனஞ்செய்ற 
வரு மப்பியாச்தால் சித்றத்தைப்பற்றியுள்ள பேதபுத்திரீங்கிச் 
சித்தம் நிர்மலமாகும், அகவேயிதனால் ஞான தீறுக்குயோக்கயெ 
மானம் யேதுவானநுமான மனோ நிர்மலத்துவத்தை இந்த 
தியான யோகமே பாலித்தரளுமானதால் மீண்டும் வியக்தமாகக் 
கூறுவோங் கேட்பாம்:.... 10, 11, 12. 

ஆருச்சுன! மேற்கூறியவண்ணம் அசனாஇகளிட்டு ௮இன் 
God nig பயமற்றுச் சாந்தமனதோடு எப்பக்கங்சவிலும் 
பா.ராது கோணலின்றி சிரசு உடல் ஏூலாதாரமலரை நேரா 
யிருந்து ௮கையாமல் மக்கு நணியையுற்று கோக்குவறுபோலும் 
பாவனையாகநோக்டு ௮கமுகமாகச் சழிமனை மநழியாக Qh Soe 
வைக தானணாகப்பாரத்துக்கொோண்டு ஒர சில்ய யிருச்மல்வேண்டும், 
இவ்வாறு விருப்புவெறுப்பற் பரிச த சமனதினால் தனக்சன்னிய 
மில்லையனத் செரிர்று இிடங்கொண்டதளும் LILI Lp Bove oo 
வையும் ரிங்கப்பெற்றுப் பிரகசரியவிரத விசேடமுடி த தவஞாய் 
ஈதீறில் என்னையே பிரபுவாய்ப் பார்த்துக்கொண்டு யோசாப்பி 
யாசஞ்செய்துசொண்டு வரவேண்டும், sare! இவவாறு 
யோகாப்பியாசஞ் செய்துவருபளன் அடையம்பலனையும் இன்ன 
தெனக்கருபைசெய்ய வேண்டுறேன், 14
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அருச்சுன ! தியானயோகஜஞ் செய்பவன் தனது நியமமான 
மனதால் அந்தக்கரண த்தை யெப்போ தமடக்கி ஒரு நிலையாய் 

வலைசத்துக்கொண்டு அன்னிய சங்கற்பமின்றி மோக்மே தனக் 
குரிய பரமகதியாகவெண்ணி பரப்ரம்மலும் புருஷோத்தமனு 
மான என்னிடத்தில் லயப்பட்டதால் நிச்சலமான மனமுடைய 
வனாயென்னைத் தானாக அறிந்தி நப்பதினாமேே இவனுக்கு மோக்ஷ 
மேப.ரமசதியாமென்றறிக. சவாமின் ! தேவரிர்கூறிய துணர்க் 
தனன். அனால் 1 ியவாறு சாறிப்பது துர்பலமாமென்றுனைக் 
QC per; என்னெனில், அவயவாதிசளுந் தேகமும் ௮சைவற் 
றிருப்பதோடு மனமும் ௮சையவொண்ணு தென்டறீர்கள். ௮ப் 
படி. சாதிப்பதெப்படி முடியும் ? 15 

௮ருச்சன ! மச்சகுணத்தோடுங் கூடிய அ ரிபோனமுடை 
யவலுக்கும், சுத்தமாக அகாரங்கஇட்டாத பசியாளிக்கும், மிக 
சித்திரையுள்ளவலுக்கும், அன்றி நித்திரையே யிலலாதவனுக் 
கும், விருப்புவெறுப்புதிறுத் தேகத்தைக் தானென்றும், பிர 
பஞ்சம் நித்தியமென்றும் எண்ணியிருக்றெ மந்ததரலுக்கும் 
இவ்விச தியான யோகம் சாஇிப்பதென்றால் மிக் க.ட்டமாகவே 
காணப்படும், 16 

“rca! ச்சரசிதமான யோகமானது ஒருவனுக்குச் 
சித் திக்கவேண்டுமானால் அவன் ஏர்க்கனவே் கூறியவண்ணம் 
சாவசாசனங்களையுஞ் சாதித்து மோக்ூமடைவகில் நிரம்பவும் 
ஆசையுள்ளவனாய்க் குரூமூர்த்தியினிடஞ்சென்று யோசாப்பி 
யாசத்துக்குரிய விதிவிலக்குகளை ஈன்றாகக்கேட்டறிந்து சத்துவ 
குண ஆகாரஙகசமாக் காலத்தருந்தி சத்கன்மங்ரளையும் சமயம் 
கேர்க்துழிபுரிர்து சவதானமாகவும் சொற்ப நி2திரையோேடு 
மிருந்து சாதிப்பது உரிதம:ம். சுவாமின் | arcu ap pus Bust os 
யோகத்தை எவவளவுகாலம்வரை ௮.நட்டி த் ற வரல்வேண்டும்? 

அ௮ருச்சுன ! யோகாப்பியாசப் பிரிய முள்ளவனுக்குச் சர்வ 
விஷயங்கவிலுமுள்ள இச்சைவீடுபட்டு சங்கற்பவிகற்பமில்லாது 
பரிசுத்தமான மனமானது ௪ முத்திரத்துலே உப்புக்கல் சரைந் 
தாற்போல ஜிவசாகநியாயெ அ௮த்மசொரூபத்சிலே பேதமின்றி 
யெப்போது லயப்படுமோ அதுவரையிலும் இடையருமலும் 
மன த்டெங்குன்றாம ௮ம் அப்பியாசித்தே வரல்வேண்டும், இவ் 
வாறு ௪தாதியானஞ்செய்து வருகின்ற சடக்தினாலே இந்த பப்
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பியாச யோகியின்மனம் தனக்குரியசல்னமாயெ விலயவியாபார 
விருத்தியில் நுழையாது நிர்மலமாகவும், காற்றிடை.்ப்பட்ட£ீபம் 
போலலர், த மனமானது ௮ஃதில்லாலிடத்தள்ள இபம்போல 
அசைவற்று எப்2பாதும் ஆன்மசொருபத்திலேயே பேதமின் 
ஜித் தியானித்திருக்கும். அவ்வாறு அசைவற்றிருக்கவே அவ் 
வானமாவுக்கு ஞானமென்னும பிரகாசம் பிறக்குமமெனவறிக, 
சுவாமின் ! முன்னே உபதேசித்ததில் நிஷ்காமான்மஞ் செய் 
வத யோகாப்பியாசமென் றனுக்ரகஞ்செய்்தர்கள் ; மறுபடி 
யும் சமாதிசெய்வதே யோகமென்ூறீர்கள் ; இதனால் எதை 
யப்பியாசிக்கலாம், எதைவிடலாமென யென்மனம் மயக்கமுறு 
இன்றது. அ சையால் இவல ஏண்டில எது சிலாக்கியமோ அதை 
உபதேசிக்க வேணடும். 19 

அருச்சன! இர்த யோகாப்பியாசத்தினலே வேறுவி2 
விஷயங்சளாசவும் வேறுவித சங்கல்பமாகவும மனமானது கன 
வைப்போன்று பரிணமிக்காறு ௮வஸ்தைளற்று எப்போது 
ஒழிவெய்தமோ அச்காலம்தில் சிர்மலமாயுள்ள அம்மன தினால் 
தன்னைஃய அன்மாவேனக் தரிதித் நுக்கொண்டு அஈந்தமயமாக 
அவ்வான்மசகத்தையே ப நுபவிச்துக்கொண்டிருப்பன். அகவே 
இத்தன்மையன் கன்மங்கள் செய்தா றம் விட்டாலும் அதனால் 
யாதொருகெடுதியும்” பிரயோசனமுமிலலையாம, இவ்வாறலுட் 

டிக்கச் சக்தியற்றவனுககு மோக்ஷாபேஷையிருக்குமானால் ௮வ 

னுக்கே கன்மயோகத்தையுப் கூறியிருக்கன்றோம். அக்தகன்ம 
யோக த்தினாலே சி சசசத்தியுண்டானபிறகு ஞானோதயமாக 
மேற்கூறிய மோ௫சாதனததையே யடையபபுிகிற நினாுலே 
இக்த இருவிரயோகங்களுகும பொலுவிதியாக யோகமென்றே 
அ௮.திகாரமூறமையாற் சொல்லப்பட்டமிதனவறிச, சுவாமின் ! 
இர்திரியாதிகளின் வயப்பட்டமனமானது விஷயலிவசா ரங்களை 
யனுபவிப்பசாற் சுகபேற்பட்டிருக்க, அவைகளைவிட்டு ஓய். 
வடைந்திருக்குமானால் சுக முறுவதெப்படி 1 20: 

௮ நச்சுன! கருவிகரணம்சுளினாலே அ ந பவிக்சுப்பரிம் விஷய 

போகங்கள் யரவும ஜனன மரணங்களையும் ஒுக்கத்தையுக்தரக் 

கூடிய அநித்தியத்துவமேயன்றி நிததியத்துவமுள்ள தல்ல ; 
அனலை இச்தயோகயோனவன் அநுபவிக்கப்படுற சுகானுபவம் 
அப்படிப்போன்றதல்ல ; நித்தியத்துவமம் ஆரர்தானுபவமும்
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என்றும் நீங்காததுமாயுள்ளதாம். அனால் அந்தச்சுகம் எவ் 
வாறு பெறக்கூடுமென்னில், யதார்த்தமாய்த் தானும் ஏனைச் 
சீவர்களும என்றும் நித இயர்களாயும் அசந்தமயமாயுமிருத்தலை 
யறியாது மறைபட்டாற்போலிருந்ததென்றதால் அதியாச்ச 
ரியமும், மனம், புத்தி, இக்திரியங்கள் என்னுமிவைகளுக்கு எட் 

டாதவ.ராிய பரமாத்மாவே தானாயிநக்கேமென்ுை £50 ga 
ஷமும், சரீரமும் மர்றையிநதிரியங்களும் அதனாலனுபவிக்கா 
னின்ற விஷயங்களுப பொய்யேயென்றுணர்ந்து ௮வைகளிழ் றி 
தேலுமாசையின்றி மனமபரிஈத்தமாமபோதுதான் MY, OLDS 
மென்பறு தோன்றப்படுப, அந்தமகாபுருவனையே அத்மாநம்த 
னென்றுஞ் சொல்லப்படும். 21 

அர்ச்சுன! மேற்கூறிய யோயொவான் அடைக்தலாப। 
மென்னவென்றுகேட்பின், தான் அறுபகியாறின்ற அ த்மாகந் 

திமேதானாயினோமென்கிற பெரியதோர் லாபத்தைக் காட்டிறும 
பெரியலாபம வேறொன்றில்லை. மற்றும அச்சொருபாநந்த 
யோகியினற புச்திமுதலாய விஇரியங்களெல்லாம் எப்போதும் 
சமாகிநிலமையாகவே யிநக்கிறபடி யால் அவனது தேகத்தில் 
கத்தியினாஓும, பாணங்களினாலுப உபாதைசெய்பிஏம, அன்றி 
அடி ததிடினும அவைகளாலேற்படும கன்பள்ரளாலே TH BD 
சொருபமாயிருக்ன்) மனமானறு தான்கூடிய நிட்டையிரின் 
௮ுங்கலைஈறு சலிப்பெய்தாதென்க. இவ்விச இலஷணமுடைய 
வனையே யோடுமயன்று எல்லாரா ௮ம் கொள்ளப்படும. கலா 

மின் ! இர்தயோகஞ் சித 9க்க வுபாய முண்டாயிழ்கூறுக, 22, 

அருச்சன! யோகியென்பவன் தான் ௮மாஈந்த சபா 
தியிலிருச்குமபோறு தனக்கு ப்ற யாதொரு குவிர்வெப்பத் இன 
௮ம் துன்பங்கவினா டும் ககழுக்கா தியவைகளாலும் புத்தியானது 
சமாதிகலைந்து சாக்கிரத்தை யடையாவிடின் அப்போதுதான் 
யோகஞ் இத்தியானதென்றறியவேண்டும். அவ்வாறு திடப் 
பட்டயோகமே நிச்சயமான ஆத்மலாபத்தைக் கொடுக்கும். 
அன்றி மகாயோகமுமாரும். மற்றயோகங்களெல்லாம் மரை 
யோகத்துக்கொப்பாம். மற்றும் யோகாப்பி பாசஞ் செய்துவரும் 
போது சிலகாலத்துக்குள்யோக மாக ௮. த்மதரிசனங்கடைக்க 
வில்லையே | சாஸ்திரங்களையும் ஆசாரிய நபதேசங்களையும் 

கம்பி வீணாக போகபோக்யெங்களையும் விட்டு தேகத்தைவாட்டி
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யென்னபயன் கண்டோமென்று சலித்தபு த்தியாயெ தீமோகுண 
வயப்பட்டு விட்டுவிடாது ஒவ்வொருஇனமும் சாவதானமாக அப் 

பியாசித்துவரின், குருகடாகூத்கால் நிச்சயமாக அன்மதரிசன 

மடையலா மன்க. இன்னும் மஷனேசைச்கற்ப லிகற்பங்களாலுண் 
டாகின்ற எல்லாவிதகோக்கங்களையும் ப௫ர்முகமன்றி gi Sips 

வாசனையிலும் வாசாதபடி. விடப்பட்டவஷயும், இந்இரியாதிகள் 
விஷயங்களில் விழாதபடி தடை செய்சவஞாயும், சாஸ்திர 

வுணர்ச்சி அசிரியநபதேசங்களால் ஆசாய்க்தறிக்த விவேகஸ்த 
ஞயுமுள்ளவனது மனோதிடத்தால் ௮க்மசொ-பத் தியானஞ் 
செய்யின் நிச்சயமாகச் சிர்தியாகுமென்க, சுலாமின்? இரசோ 

குண விசேடிப்பால் மனஞ்சலித்தற் சுபாவமாயிருக்றெபோது 
அதையெவ்வாறு * நிரோதஞ்செய்யக்கூடும் ? 93, 24 

௮ருச்சுன! என்றுமுள்ளதாயும் எம்கும் நிறைக்குதாயு 
மிருக்கிற கூடல் தபிரமம் தானேயேன்னுக் திடமான வைராக்க 
யத்தினாற் சஞ்சலியாறுள்ள லவரப்பட்ட விவேக த மினாலே 
ஆத்மசொருபத்டிலன்றி இரிரிய லி ரயங்சளில் மனதைச் 
செலுத்தாது பையவிழுத்து உபசாகதியடையுமபடி நிறுத்த 
வேண்டும், ௮வவாறு செய்வதால் அதைவிட அன்னியமா 
யாதொருவிஒூய ம மில்லாமையால் சழ்ழேலும் வேமருன்றைச் 
சிந்திப்பதற் கே வில்லா மற் போகின்ற. அசவே மனப் தீன் 
வசப்பட்டதென்பது இண்ணமாயிற்று, சுவாமின் ! தேவரீர் 
உபதேசிதவண்ணாம செய்யவேண்டுமென்று BUTS OI 
டிக்கும்போது ௮ரநெறியிம் உடாதுபிரிந்து மசோகுணச் சார்பி 
ஞல் பீண்டும் விஷயக்கூட்டத்திலே நாட்டமாடன்றதே ! இதற் 
கசென்செய்வது ? 20 

அருச்சுன! மவ்வாறு பிரிந்து விலயங்களை நாடிலும் 
௮ தற்கோ முபாயமுண்டு; என்னெனில், 8ீண்டசாலமாக ACHE 
சென்ம வாசனாபலத்தினுல் சஞ்சலிதமூவர்து yi 5 ரசோகுண 
சமப௩தி மனமானது என்னென்ன விஏயங்களில் இச்சை 
கோண்டு செல்லினும அவவ விஒயங்களிகின்றும் அவ்வப் 
போது விசாரண விவோத்றுடன் கூடினதான சத் துவகுணமன 
தர்ற்றிருப்பி மீண்டும ௮வ்வாத்ம சொருபத் திலேயே சேர்த்தல் 
வேண்டும், இவ்விதமாக அடுத்தடுத்து இழுத்து முற்கூறிய 

பட வப பவதல ஒத்து வவவளுக்ச்வைவசைபதவகுவா கவல். sumtin untae NNER Relies eee eat 
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வாறு அநுட்டித்துவரின் காளடைவில் விஷயசம்யோகத்துக் 
இசையாது தானே நின்றுகிடும். சுலாமின் ! இவ்விதமாக பன 
தைச் சத்துவருண வசப்படுத்தி அறுட்டி ப்பதாலேம்படும் பயன் 

யாது? 20 ம் 

௮ருச்சுன ! இராகாதி விருத்தெளையொழித்த மனதைக் 
தன்வசப்படுந் தியவனாயும், தனக்கன்றி வேறெவ்வித சங்கற்ப 
களும் செய்யா ததால் சாந்தசித்த முடையவனாயும், அ௮விவேகா 
திய தொர்தமின்றி மிருக்னெற யாதொரு யோந்திரனாவான் 
தற்பதலகநியார்க்சமானவபே இக்தர் நொம்பத லஃஷியார்த்த 
மான கூடஸ்தரென்று பிரம்ம சை தன்யத்தையடைந்து நித்திய 
மான சசசொழுபமாகவே விளங்காவன். இன்னும் இவ்வி௪ 
யோயோவான் சத அவகுணாகாரமாயுள்ள மனதைத் BI UF Ch 
செய்துசொண்டு அவீவேசா பாசங்கள் ப வளுய்க் கஷ்டமேயறி 
யாது பிரமசொ ருபத்தைச் சுகமாயடைந 51 புடிவில்சிவன்முத்த 
னாவான். இன்மை, திடசித்கனை இர்க யோகாப்பியாயொல் 

பிரமசொருபமே யேககும் வியாபித்திருக்சிறதென்னும் நிலைத்த 

விவேக் நினால் பிரமன்மு தல் எதும் ?முகவுடைய சர்வபூதப் 
பிராணிகளுட் தன்னையன றி யில்லையென்றும, தானும் எல்லாப் 
பி.ராணிகவிட சு மிருக்கின்றோமென்றும் சமத்துவ இருஷ்டியா 

யிருப்பனென்ச. 27, 28, 29 

சுவாமின் ! ேவரீ। இதுகாறுங்கூறிய ௮ரிய பெரிய யோக 

சம்பந்கமானலீ(யங்₹வில் கொம்பதலாரியார்தி தமான Lows 

பிரமமே தற்பதற- ]யார்த்ரமான பரமாத்மாவென்றும், வ 

சைத்தலிர அன்னியமில்வயென்றும் கூறியவண்ணம் ௮ழுட் 
டி.த்துப்பார்க்க சேவலம் சாமர்த்திய மினனாயுள்ள புரவலன் எவ் 

வாறு ௮ ரட்டித் தால் ௮ந்த ௮ றபவம்வருமோ அதை 9 oes 
கஞ்செய்யவேண்டுமென்று வினவிய யாதொரு அழுச்சுனனை 
கோக் பத்தா ! நீ எந்தபுருவண உத்தேசித்து கூறினையோ 

அக்தபு நுவன் சாக்ஷாத் வாசுேேதவனாயுள்ள ஈம்மை எல்லாப்பிரா 
ணிகவிடத்தி௮ும், எல்லாப்பிராணிகளையும் ஈம்மிடத்திலும் பக்தி 

வினையமாகப் பார்த்துவருவாற.பின் ௮வனுகானில்லாகொன்று 

மில்லையென ச் தெரியவரும் ; ௮வன் என்னையன்றியுமில்லை. இவ் 

வாருக அம்தர்முக அபிப்பிராய மூடையவளாய்ம் கரணான்றை 
யும் சத்கருமங்களிற் சோத்துத் தற்பத வார்சியார்ததமான 

lo
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பஞ்சபூசமுதலான எல்லாதிஷ்யங்களும் என்னுடைய பின்னப் 

பிரகருதியென்றும், அதுவும் என் னுடைய அபின்னாப்பிர௫ரு தி 
யைத்தவிர வேறில்லையென்றும், ௮துவும் என்னைத்தலிர இல்லை 

யென்லும் பக்திசெய்.துகொண்டு. வருவானாயின் பி.ரதிதினமும் 

முன்னே யென்னால்சொன்ன ஆத்மதரிசனமுற்று முடிவில் 

சொரூப இத்தியடைவன். சுவாமின்! இப்போது கூறியவா 

சலுட்டிக்கும்போது மனவாக்குக் காயங்களினாற் செய்துவரும் 

கன் மங்களினாலே பாவபுண்ணியங்கள் வந தடையுமே | 20 

அருச்சுன! தாவரசங்கம ரூபங்களாயுள்ள எல்லாப்பூதங்க 
விடத்தும் கான் ஒருவனேயுள்ளேனென்றும், அதுதானேயென் 

றுந் தெரிர்துகொண்டு பக்திபூர்வமாயுள்ள யாகொரு யோகியா 

னவன் ஜனகாதியரைப்போல நிட்காமகன்மங்கள் செய் பூகொண் 

டிருப்பினும், அன்றித் தரியாச்சிரமியான வியாக்கியவர்க்கரா தி 
களைப்போல விட்டிருப்பிலும், அல்லது தீத்தாச் /ரயர்முகலான 

வர்சளைப்போல விதிவிலக்கான சன்மங்களை ௮ அட்டிக்கப்பட்டவ 
னயிலும் ௮வன் என்னிடமேயிருப்பன், 91 

௮ருச்சுன : மேற்கூறிவந்த மகான்களைவிடமேலான ஞான 
வந்தர்களைபுங் கூறுவேன் கேட்பாய் ; அச்தரங்கக்கில் தற்பத 
லகதியார்த்தமான பரமாக்மாவே தானென்றும் நிச்சயஞ் 
செய் துகொண்டு வெளி முகமாக மனவாச்குக் காயசமென்னு மூன் 
றையும் சத்கனமங்களிற் செலுத்திவருகின்ற மசோச் ரமனாயும், 
பிறனோருவனுக்குவந்த சுக துக்கங்களை த் தனக்குவக்ததாகவெண் 

ச் சர்வசிவர்களையும் தயவோடு சமமாகப் பார்க்கிறவனாயு 
முள்ளவனே மேலானவனவன் ; ௮வனே மகாயோ : இவ்வா 
றனுட்டிச்க வேண்டுமென்பது ஈமு இந்தாக்தம், இதுவே 
தமக்குச்சம்மதி ; என்னெனில், ஏனையோர்களால் உலக உபகார 
மின்மையாலும், இர்ச மகாயோஇியால் உபகாரவிருத்தி யிருப்ப 
தாலுமே மிகச்ரல்டமென்மேம், , 32 

அவதாரிகை : ஓப்பரிய மெஞ்ஞான இத்தியுறுதம் காதார 
மான யோகூத்தி செய்யவேண்டுவ தவ$யமென்றும், இந்த 
யோசம் சித்திப்பதற் காதாரமாயுள்ள மனமுதலான இந் இரியல் 
களை யடக்கவேண்டுமென்றும், இக்க மனமாதி இந்திரியங்களை 
௮நேக சாதனங்களாறும் ஆசன போசன நித்திராதி நியமங் 
களாலும் சாதிக்கவேண்டுென்றும் உபதேத் துவர்சவைகளை



6-ag, ௮,ச.இியாயம், — {15 
உற்றுகோக்குமிடத்த, “எதையடக்ொம் மனசை லயப்படுத்து VG மகா று நுபைபாகுென்றெ கருச்துடைய அருச்சுனன் ஸ்ரீகிருஷ்ண பகவானைநோக்இ பிரபோ ! எவ்விதத்தும் மனதைப் பரிசுத்சஞ்செய்து சமமாக நிறுத, சல்செய்வதே பி.ரதமயோக மென் ௮பசேசஞ் செய் ர்கள் : அவ்வாறு மனதைச் சாதனைக் குக் கொண்டுவரவேண்டுமானால் ௮ தற்குரிய சஞ்சலசுபாவத்தை யொழித்துப் பரிசுத்தமாக நிறு ச்துவதென்றால் HFS Sunt es காணப்பரிறெதே ! 

33 
சுவாமின் ! மற்றும் இரசோகுண வசப்பட்ட HGS Wear மானது சலனமுற்று ௪தர விஷயவிவகாரங்களாயே அவாவிக் கொண்டு சொகச்துவேஷங்களோடுகூடிக் கோஷஞ்செய்த சரீ சா தியிச்திரியங்களையெல்லா மொடுக்கத்தக்க தாயும், யாதாமொரு Bape sae பிரவேடுக்கலா காதென்று நிர் சயித்திருக்கும்போது மீண்டும் அலவிஷயத்தையே யவாலிச் தாண்டூவதாயும், மற்றுல் இரியாம்சங்களில் அழைக்கால் அதைவிட்டு இலேசாகழ் திரும் பாது அதிலேயே நிலையாயுள்ளதாயும், இனலும் விரிதலும் ஒடுல் குதலுமாகி யோர்நிலையுக்கொள்ஃரா அ, குழம்புச்சன்மையாயுள்ள Qos worm sé சமாதானப்படுத்த சிறுத்துவசென்றால், கட லைக்கடக்க ம.ரக்கலமின்றிக் கையினால் நீந்தத் துணிக்சதுபோ on One pm. Sum sr cp ௮ருர்சனனைீநோக்க ஸ்ரீகிருஷ்ண பரமாத்மா மீண்டும் இதோபதேசஞ் செய்னெொறார் : FT Ihe 

சுன! டுப்போது நீ கூறிவந்த மனோகிலைமையன து அதற்கு 
இயல்பாயுரியதல்ல ; அது சார்ந்துள்ள சான இரசோகுணத்தன் 
சம்யோக விசேட மாகையால் மேற்கூறிய துண்மையாம் ; ஆயினும் விஷயமப்கை விலக்கத்தச்க வைராக்ய திடத்தினாலும் 
யோகாப்பியாச (Up Bi & Ras ape நிலைபெறச் செய்யவேண்டுமே 

_யன்றிச் சாமானியமாக வேறெவ்கவித வுபாயங்களினாலும் மனோ சாசஞ்செய்ய வியலாகென்ற நிக, 3-4, 35 

: ருச்சுன நீ இவவாறு மஜோகிச்சயம்கொண்டு ௮/தன் 
பிறகே யோகாப்பியாச ஞ் செய்தற்கு முயலவேண்டூமென்றும், ௮ந்த நிச்சயமான டெமுள்ள வளையும், அதிகா. ரமுறையால் பக குவாபக்குவிகளைப்பய்தியுல் கூறிவநவோங் கேட்பாய் : இந்திர ஜால கோலமாயுள்ள இச்தவுலகம் நித்தியமானதென்றும், ஸ்தூல பஞ்சபூ,ச மயமாக இந்தச் சரீரச்தையே தானாக பாவனைசெய்.
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தும், பிமியாப்பிரிய விஷயக்களோகடி இக்தீரியாஇகள் தனக் 
குச் கட்டுப்படாமலுமுள்ள அபக்குலிமீ£வான் (PDH. றிய 
யோகாப்பியா சஞ் செய்யவேண்டுமென்னு மாசையுடையவளுயி 
னும் ௮வனாலது இயலா தாகும் மற்றோர் பக்குவியாவான் பிரத 
மத்தில் ஈ சாகனசமுல்டய சம்பத்நியுடையவனாய் மோஷ 
பேகை்ைையோடு பஞ்சேர்திரியாதி இத்தமுதலானவைகள் தன் 
வசம்பெற்ற வைராக்கிய இடத்தோடு யோகாப்பியாச வுபாய 
சாதனையைக்கொண்டு சாதித்துவருவானேல் மிகச்சுலபமாகமன 

தைச் சொருபாகாரஞ் செய்யலாம். அவ்வாறு நடத் மித: 

மீறுதல் முதலிய விகாரசுபாவங்கள் தடைபட்டு உச். சமமான 
ஞானோதயமா?ூ முத்திலயப் பெறுவான், 36 

உ gagtiog: Cope Duar oy 12 & துவரும்போது 

இடையிலே மரணம் சம்பவிஃஞுமாயின் ௮ வன்டையுவ கதியா 

தோவெலுஞ்் FHS BEBO arr அ ுச்சனன் தெ2ிவுறவேண் 

டிய கருத்துடையலவனாய் (வாசு வனை நோக்கச் ஈவாமின் ! 

பிரதமத்தில் சாசனசதுஷடிய சம்பன்னனாப் ஞானகுருவை 

யடைந்து உபேதேசம்பெ, ந்னு யோகாப்பியாச விருப்பங்கொண்டு 

அ.நுட்டித்துவரம்போது அவன்றன் பூர்வ கர்ம பிராப்தாலு 

குணமாக அவவப்பியாச ததை விட்டொமிற்று சாக்ிராவஸ்தை 
வயத்தனாய் ௮டித்திய போஃபோக்கியங்கட்கேறதுவான பாவ கன் 
ம்களைச்செய்யாது நிஷ்காமசன்மமாகிய சழ்கன்மங்களையுஞ் 

செய்துகொண்டு யோகததிலேயே பிரியமுள்ளவஞயு மிருக்கிற 
வனுக்கு அ.துசிழ்தியாகுமுன்னர் © 2 சக த்துச்சானிவருமேயானால் 
அவனுக்கு யாதொரு நற்கமியம் கிடையாவென் று எனக்குச் 
தோன்றுகின்றது. அதைப்பறறிச் தேவா! வாயிலாகத் தெரிக் 
துகொள்ள விரும்புகிமறன், 37 

இன்லும், மேற்கூறிய விஏ.பம்நிலே சர? BERG wr og Da 
குக் காரணம் யாதெனில், கஷகாமமாமச் ௪ Dig wasn CFL gy 
யோகாப்பியாச த்தின் பிரயோசனமான மனோசாச.ஞ்செங்வது 

பூர்த், தயடையாமையால் மோ ip Da) bY one மதுவைக்கானோம் ; ; 

இதுபோயிலும் போ கட்டுன முல் ாவர்க்கா திபலனைக்குறித்தக் 

காமியசன்மங்கள் செய்யா ததால் கவர்க்கபல [த மில்லாமற்போகி 
சகையதையவ வ வியல்படுவக டிஆட ளான teen eee ee அகவ ட ~ wanes — ~All 

* சரசன௪.துஷ்டம் 4. வது ஞானயேரக அத்தியாயம் 34. வது வாக்கயத்தின் 
£ழ்விவரிகசப்பட்டுள்சா..து. 

்



௦ -வுது, அச்தியாயம், 117. 

றது. ற கவே இவலிரண்டுவகையாலும் நிஷ்பிரயோசனமாப் 
“ஒருபெரிய மேகப்படலந்தினின்றஞ்' சிஈறியதண்டு மேக 

மானது மற்றொருபெயிய மேகபடலக்கைச் சாராமலே ம தியி 
லேஜ்படும் காற்றினால் மொத்புண்டுக் கலந்து நடப்பதுபோல” 
ஆதா£ரமற்றாவனாம ஏன் நாசமடையான்? ஆகையால் ருவாபின் | 

இச்சந்தேகமானது என்னைவிட்டு நீங்கும்படி. ச்செய்யத் தேவரி 
ரையன்றி வேறுயாவராலு மாகாதென்று நினைக்கிறேன். எல்லா 
முணர்ச்த வல்லவரானதால் எனியேன்மீது கருணை -ூர்த்று சந் 
சேகத்தை நிவாத்திப்பிர்களாக, 38, 39 

௮ருச்சுன ! நீ யெர்தயோகியைப்பற்றி யெர்த «iC saw 
கொண்டு கேட்டனையோ அவன் டும்மை மறுமையென்கற யெப் 

பொழுறும் சுநமேயல்லாமல் முன்பமடையமாட்டான். மோக்ஷ 

பேகை, யைக்குறித் ற விரு நபூண்டவன்போலக் சிரத்தையுடன் 
யோகாரம்பஞ்செய்து அழினின்றுந் தவறியவ லுக்கு நற்கதி 
இடைக் குமேயன்றித் துர்க்கதியடையான், ப வாமின் ! அனாலும் 
மேற்கூறிய சித்திபெறாு, த யோகியானவனடையும் பலமென்ன ? 

௮ருச்சுன! அந்த முற்றுப்பெரு யோகியாவான் Rag or 
பத்தியைக் கொண்டும் இிரண்டபொருளைச்சொண்டும் ௮ஸ்வ 
மேத முதலான யாகாதிகரள் செய்து தெனதிரப்டி செய்தவர் 
கட்கு யெஃக உக்தமலோகங் சகடைஈகுமோ”” அந்தவுலகத்திலே 
சுகமாயிருற்று யோகப்பூர் ச ிசெய்வதற்கு யோக்யெமான நல்ல 
குணமும் ஈல்லதனாஷ்டியமும் சதாசாரமும் பொருக்இயிருக் 
இன்ற உத்தமகுலழ் நிற் பிறது யோகாப்பியாரப் பூர்த்திசெய் 

யும் கோக்கமுடையவஞாயிருப்பன். ட்] 

அருச்சுன! யோகாப்பியாசம் பூர்த்மியாகாது சிலகாலம் 
வசை அப்பியாசித் தவனுக்குரியபயனைக் கூறினோம். மற்றும் 
நீண்டகாலமாக யோகாப்பியாசஞ்செய்.ற கடைசியாசச் இல 
காலமட்டும் அப்பியாசிக்காது பபாக்கியி நக்கும்போறு தேகம் நீங் 

Gu யாதொரு யோடுக்கும் பலனைக்கூறுகோம் : மகாமேதாவி 
யாயும், சத்துவகுணம் நிறைந்துள்ள ஐருடனாயுமுள்ள பிரம்ம 
நிஷ்டனுடைய உத்தமகுலத்திம்றோன்றி மெய்த்தவம்புரிக்து 
மு.த்தியைப்பெறுவனென்சு. ஆயினும் இல்லாரான உத்தமோத் 
சம செனனமுண்டாசல் மிக ௮ருமையாம். AO"
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சுலாமின் ! மிகச்சிோோட்டமான ௮க் BOs ONO Dam உச 
ம னுக்குயேற் றகாரியமாக யாதுசெய் ௫கொண்டிருப்பன் ருக் 
சுன ! முற்பிறப்பிற்செய்த ஈல்கினையாயெ யோகப்பயிதீசியின் 
விசேடத்தால் திரும்ப இந்தயோகத்தையே அப்பியாித்துப் 
பூர் த்திசெய்வதில் முன்னிற்பறுமன்றி மோக சாதனித்துக் 
கேற்ற சத்கன்மங்களையே அநட்டித்து Hi SOF orn FBC av 

மோக்ஷமெய்தப்பெறுவன். சுவாமின் ! அவ்வாருயின், தேவ 

சீர் மேற்கூறியவாறு தனவந்தாள் இரகத்நில் பிறந்திருந்தால் 
அவனது சத்கன்மங்களாகிற யோகப்பயிர்ச்சிக்கும் நிஷ்காம கன் 
மங்களுச்கும் விரோதமாகுமே? ௮ரச்சுன | அர்தயோகாப் 
பியாசி தி.நம்பவும் பூர்வவாசனையால் யோகாப்.யோச டசெய்யும் 
குறிப்பையே கைக்கொண்டுகின்.று அதையே சாதிப்பதுமன்றித் 
தன்னிடமுள்ள பொருள்களையும் ௮௩௪ யோசமார்க்சத் அக்கும் 

புண்ணிய கன்மங்களுக்கும் ஏற்றதான வினி2யாசஞ்செய்பு 
கொண்டும் வருவனேயன்றி அதைவிட்டு திரவியசெருக்குற்று 
வீணேகெடமாட்டானென்க, எவ்வாமெனில், சென்மவாசனையை 
மாற்றுதல் யார்க்கும் ுரிதாசையால் இக்தயோூயின் பூர்வ 
சென்மவா சனையானது தன்வசப்பரிச் நம்போது இரமியங்கள் 
தன் யோகாப்பியாசத் WERE சாதமமான திடவி த்திக்குப் 

போதுமான துணையாய்சின்று தோரா கழ்தில் கசைவல்யமாகிற 
Asa psBstnCu கொடுக்குமேயன்றிக் சாமியகன்மிகளைப் 
போலச் செல்வச்செருக்கில் ஓ ந 2பாறும ௮்ழந்திவீட ஏதுவாகா, 
ஆகவே அ௮சேகசென்மங்களிபசெய்த ச தகன்மங்களினாலேற் 
பட்ட சித்தாத்றி துவாராரானமா ற ம நாபுருவன் அந்த 
சென்மத் திலேயே மோக்மெய் ுவசெனன்பதற்முச் சந்தேகமு 
முண்டோ ! AS. 

BRE sat) Saw ome அந்தயே ஈச்திஷற் பெறப்படும் 
பயனையும் ௮அசன்பெருமையைபுப் கேட்பாய்: யா ருவன் 
யோகாப்பியாசத்தின் பயணூய ஆச்மானந்தத்தைக் கீறித்து 
விசாரித்த வீவேகதிடத் ரால் FBS HU it FAS விருப்பு 
முண்டானதாலேயே அவனது, பாவங்களெல்லாம் நசிச்துத் இரி 
குணாச்மசமான வேமங்கட்ருட்பட்ட காமியகன்ம பலன்களும் 
தொடசாது மோஷானுபவத்துக்கே அ கொரியாய்கிடுவன், Ady 

௮ருச்சுன ! யோகத்தின் மகிமை பில்வாருயின் aCe. 

Spdshd rou As pan புண்ணிய கன்மங்களினால் முயற்சி
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'விற்ருன்றாது பிரயத்தினஞ்செய்து வரும்போது அதனாற் பாவ 
கன்மங்கள் நசித்துச் சித்தசுத்தனுகி அந்தசென்மத்திலே பரம 
“கதியைய்டைவனென்பதற் கையமுமுண்டோ? : Ad 

௮ருச்சுன! சரிராதிய கரணங்களெல்லாம் ஒய்வடையத் 
தக்க. அரியவிரதங்க ளனுட்டித்துவரும் மகாதவூயர்களிலும், 
வேதவித் நுக்களான ஞானவரக்சர்களினும், தேவயபோக போக்கி 
யங்களை யலுபவிக்கும் மகா புண்ணிய லெர்களிலும் Samer 
மாவைப் பரமான்மாவோடு லயப்படுத்தும் பரம ஞானியாயெ 
யோகவான் மகாகிரேஷ்டனாதலால் நீயும் ௮க்த யோக ஞானத் 
தையே யடையக்கருதுவாயாக, AG 

அருச்சுன! அணிமா மமா முதலான அ்டமா சித; 
களைப் பெறுதற்காகவும், மனின்சாரியமாயே இசாசச். நுவேஷத் 
இற்செல்லாறு தன்வசப்படுத்தி நிறுத் நூவதற்காகவும், இயமம் 
நியமமுதலான அ௮ட்டாங்கயோகம் புரிகின்ற யோ௫யர்களை விட 
என்னுடைய பக்தயோகிகள்: மிகமேன்மை யுடையவர்க ளாவார், 
எங்கன மெொனில், எங்கும் Daw vi pied எல்லாமாயுமுள்ள கம்மை 
உள்ளபடி யறிக்து ஈம்மையே பரப்ரம்மமாகம் இயானித்றச் சகல 
பிராணிகளிலும் நாமே விளங்குசன்றோேமென்றெ பாவனைகொண் 
டும், கம்மைத்தவிர வேறான தொன்று மில்லையென்றுணர்த்து சர் 
வதா நம்மிட;2ில் ஊன்றிய பக்தியோடு உபாரிச்சின்றவனே 
மேற்கூறிய யோ௫யர்கட்கெல்லா முயார்தவனெல்றும், எனக் 
குப் பிரியமுள்ளவன் அவனேயென்றும் வனக்குள் நிச்சயமான 
தால் நீயும் தொம்பத Oi LU 9b 5 Lot ot auld தீம்பதலாரியார்த்த 
மென்கின்ற நிச்சயத்தை மனதில்வைத்து வெளிப்படையாக 
நாம் கூறியவாறு மன வாக்குக் காயகளாம் பக்திபுரிந்து வரு 
வையேயாயின் முத்தி இத்திப்பலு சத்தியமேயென்ச. WO 

தியான அப்பியாசயோக அச் இியாய 

முற்றிற்று. 

ஆட அச். தியாயம் 0-ச்கு-சுலோகப் பொழிப்பு-2-0. 

SA ZZ 
I SS



ஏழாவது அத்தியாயம் 
o | ‘ 0 0 விக்ஞானயோகமெனப்படு:* 

பத்தி யோகம், 

அவதாரிகை : மேற்கூறிய அப்பியாச யோக அத்தியாயத். 

நில் தொம்பத லஷியார்த்தங்கலாச் சாங்கோ பாங்கமாகக் கூறி 
யும், ௮அதனிறம் வேறாகாகு தற்பதலகநியார்த்தமான பரமாத்ம 
சொருபியே வீயாபித்துள்ளாரென்னும் உண்மை விளங்காமைச் 

குப் பிரதிபந்தமாகத் தோற்றும் தற்பத வாச்சியார் த தங்களும் 
வேறன்றென்றும், பத்தியினாலே அத்தடம் பெறலா மென்றும் 
௮ த் இயாய முடிபுரையாக்கூறி யோலயேர்களினும் திரிசரணசுத்தி 
யோடு பத்திசெய்யும் ௮டியவன் மேலானவனென்பதையேஇர்த 

ஏழாமத்தியாயத்திலும் விரிவாய்க்கூற முன்வததமையால் இதற் 
குப் பச்தியோகமென வழங்கலாயிற்று, ் 

சுவாமின் ! சென்ற அரம் அத்தியாயத்தின் டிபுசையாக' 
சர்வவிபுவாகிய தேவரீரையுள்ளன்போடும் பத்த வினயமாசவும் 
வழிபடின்றவர்கள் யோகியரைவிடச் சிரேட்டசெனக் கூறிவந் 
தீர்கள்; அது சரியேயாயினும் தேவரிரது உண்மைவடிவ மின் 
னவாறென்று தெரித்துகொள்வாதவரையில் பத்முரெய்வ தெப் 
படி.? அதலால் சுதர்தரமான சகளருபத்ையலுக்கரகஞ்செய்ய 
வேண்டும். ஏனெனின், தேவரிரை வைகுண்டவாசனென்றும், 
பாற்கடலிம் பள்சிகொண்டுள்ளானென்றும், இன்னும் மச்சாதி 
திசாவதாரனென்றும் பலவாறாகப் பழ்பல புராணேோழி காசங்களி 
லெல்லாம் விளங்குவதை யறிந்தலுமல்லாமல் முன் மா சம்சயம் 
நிவாத்திக்கும்போது “நான் ஏகனேயன்றி வேறு வொப்புவமை 
யில்லையென்றும், எங்கும் பரிபூரணமாய் பாலில் நெய்போல 
நிறைந்துள்ளவனென்றும், என்றும் நித்தியக் தவ முள்ள வனே 
யென்றும், மாயாரதெனென்றும், நிர்க்குண நிர்விகாரியென்றும் 
பலவாமுக வுபதே௫ித்துவர் ர்கள்; இதனால் ஸ்தான வேறுபாடும் 
௮வதா.ர வேறுபாடுமாபுள்ள அம்சங்கவிலே TH SHS gener 
எந்த சகளருபத்தை உத்தேத்துப் பத்திசேய்தெசென்றெ சம் 
சயந்தோன்றுறெபடியால் அந்த சந்தேகர்தை மிவர்த் திசெய்யப் 
பிரார்த்திக்கிமே”” னென்றுக.றிய YE gi னனைப்பார் த்து அந்தி
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ப.ரவாசுசேவன், ஏ பார்த்தா! சர்வலோக சு மண்யனாயுள்ள 

தானே நிஷ்காம நிஷ்கள புஷ்கள கிர்மல;திசந்தர நி.ராகுல நிரா 
வரண நிராமய நிராதார நிராகார கிரதிசயாதந்தமாலயும், &B 
பர பரஞ்சோதி பரம்பர பரப்ரம்ம பரமேஸ்வர பராபர பரி 
பூரணமாகியு!், புண்ய கண்ய புனித புராதன ஜனாதன புத்த 
முத்த சுத்த கேவல கைவல்ய பிர்மாகந்த மெஞ்ஞான சன்மய 
தேசோமய இத்விலாச தேவதேவனாயெம், சர்வமத சம்மதக் 
கடவுளாகிய பரப்்ரம்மமும் நாமேயன்றி வேறொன்றில்லையென த் 
துணிந்து நீ பக்திசெய்வாயாக, ஆனால் மாயாவசப்பட்ட முக் 
குண ததவாகளான சாமானியர்களாலே பக்திசெய்வதென்றால் 
மிகக்கஷ்டமாகும் ; ஆகவே வைராக்யெ ஞானதிடத்தை ஈ மர்க் 
கடம்போலக் கைக்கொண்டு ஈம்மையே பத்திசெய்துகொண்டு 
வரின் முற்கூறிய நிர்க்குணபக்இி சாதாரணமாய் தானேறனிக் 
கும். வைகுண்டம் இருப்பாற்கட லாதியிலிருக்கெ தாகக் கூறிய 
இதிகாசாதிகளுடைய உண்மையானது மூலப்பிரகருஇி சம்பந்த 
களுக்கேயல்ல ழு யேனையோர்களைப்பற்றிக்கூறியதன்றெனவறிக. 
YOO சீவத்றுவபாவனை செய்யும்வரை ப.ரமான்மசொரூபமே 
அவவவ்வீடங்கவிலும் ர் சகுணாகிருதியாக விளங்குன்ருரென் 
அம், சகலாம்சங்களாயுந் தோ ழ்றப்படுகிறவரு was aus pio 
உள்ளபடியுணர்க்து உத்தமமான சத்துவபத் இபுரிக் தொழுகும் 
ஞானவிம்ஞானங்களையும் சவீலஸ்காரமாகக் கூறுவோம்கேட்பாய், 

அருச்சுன | இனிக்கூறப்படும் விக்ஞான யோகமார்க்க அர்த் 
தங்களை நம்முடைய பிரசாதமன்றி யாலராலும் அ.நாட்டிக்க விய 
லாவாம். என்னெனில், இச்சு பக்தியோகமானது மகாலிசேட 
முளளதாகையால் அ ுட்டிப்பது அனைவர்க்கும் சிரமசாத்திெய 
மான விஷயமல்ல ; காரணம் யாதோவெனில், சால்வகை யோனி 
யில் எழுவகைத் தோற்றமாகப் பிறந்துள்ள எண்பத்து நான்கு 
லக்ஷம் சீவ.ரா௫ிகளும் ௮ச்£வர்களுக்காக அக்கப்பட்டுள்ள எல் 
லாப் பண்டு பதார்த்தங்களையெல்லாம் இன்ன யின்னபொருள் 
இன்னதன்மையனவென்று கண்டறிந்து ௮ங்கனமுணரந்தவாறே 
இவைகளும் இவைகள் தங்கிவாழ்தற்கான புவனபோகங்களு 
மாகிய காரியத் துக்குக் கா.ரணனொருவனிருக்சவேண்டுமென்றும், 

௮த்தகையோனே சராவாதார சகத்கர்த்தனென்றும் உணரும் 
  

* மர்க்கடம் - குரங்கு, 

1 சகுணாூர்தி - குணசம்பர் ரகொருபம், 

10
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உணர்ச்சி மக்கட் பிறப்பினர்க்சேயன்றி மற்ற ' வெராகெட்டுல்லா 
மையால் இம்மானிடப்நிறவி மிசமேலானதென்க, இம்மானிட 
கோடிகளுள் பெரும்பாலும் பண்டு பதார்த்தங்களைக்கொண்டு 
உண்டுடுத்திக் கண்டதேசாகி சொண்டே தகோலமெனத் தல்கள் 

காலமெல்லாம் கழிக்கன்றனர். சிறுபான்மையோர்க்கு மட்டும் 

ஏதோ பூர்வசென்ம ஈல்லவாசனையினாலே தெய்வமும் பாவபுண் 
ணியமும் சுவர்க்க ந. ரகங்களும் உண்டென்றுதோன்றி அதனால் 

ச.த்கன்மங்களும் தேவோபாசனையும் செய்துவருகன்றார்கள் ; 

இலவாருன அகேகர்களுள் சிலே என்னைத் தியானிப்பார்கள் ; 
Das தியானிப்பவர்களும் பெரும்பாலும் காமிகாதி கன்மங் 

களே செய்துவருவார்கள். இக்கன்மிகளினு மிகச்ெசே தெய் 

வப்பிரீ தியாகுமாறு யாகாதிழூதலான கருமங்கள் செய்துவர 

வார்கள். இவ்வாமுன உத்தமகர்மஞ் செய்வாரிற் இலரே நிஷ் 
காமியமாகிய புண்ணியகன்மங்கள் செய்யத்தலைப்படுவர் ; இப் 
பண்ணிய கன்மிகளுள் மிகச்சிலரே என்னிடத்தில் அத்தியந்த 
பற்றுள்ளவர்க ளாவார்கள், இவர்களுள்ளு மிகசசிலரே ௮ 
தீவிரமாகவும் உண்மையாகவுங்கண்டு கதிபெறவேண்டிய கருத் 
துடனே உத்தம அசிரியாசள்மூலமாக விசாரித்து நீங்காத Sue 

னமேசெய்துவருவர். இவ்வாரான தீலிரபக்குவிசளூள் மிசச் 

சிலே என்னைப்பப்றி விசாரித்தறிதலாயெ பரோக்ஷமாயறிக் 
திருப்பர். இத்தகையோர்சளூள் bes AoCr நம்முடைய 
யதார்த்தமாயுள்ள சைதன்னியத்தைத் தனிமையாக நின்று 
கேடே அபசோக்மாயனுபலவிப்பர். இவவா.று ௮திஞூர்குமமான 

அட்பவுணர்ச்சியினாவறிர்து தெளிதலாயெ ஞானமார்க்கத்தை 
யனுசரிப்பதென்றால் யாவராலும் சாத்யெமான காரியமல்ல ; 
ஆனலும் காமிப்போதுகூறிய விஸ்தாரமான ஞானவிவகாரத் 

தைக்கொண்டு நீசற்றும் மலையாது பூர்வம் உபதேடத்தவாறு 
இடமாய் நின்று முயன்று வருவையேயானால் நினது 9 BSB 
UéGasSHIC EHS HimAs A ystoGue AF Fwuorw புத்தி 
யிற்பதிப்பாய், 3 

கு திப்புரை--இசனால், தான் வெளிமுகமாசக் காண்பனவனை த் 
அம் தானேயென்று உண்முசமாய ஞான வணர்சூியா 
லறிந்து செளிவுறவேண்டிய செந்த சசநுவகுண ஞானத் 
தாலோ ௮ந்௪ச ஞானவிவகார ச்சை யுபேேதசிக்சவேண்டி. அகே 
சமாயச் காணப்படுகிற ரருட்டிசோற்றங்களின் Gu Bator



      
    
   

    

   

மனம, புததி, அகங்கா ரக 
ஊன மாயாவி2சடத்தா லுண்டான 

வேற்று, றிடிம், மகாலி? சடம்பொருகதிய ௬ 
மயமானறும் பினனமாயு முள்ள மாயையினாலே எல்லாப் 
னங்களும் கிதீநிறுத்தப்பட்டு அப்புவனங்களிலே சிவகோடி க 
யும் மந்றுமுண்டான மேற்கூறிய சடபதார்த்தங்களையும் Sag 
மாகம் தெரிக்துகொள்ள ஏதுவாயிருக்கின் ஐ, 9 

    

    

   

அருச்சன | சமஸ்தமான பூதங்களும் தோஜ்றியிருத 
ஏதுவாயிருந்தது இருவிதமான மாயா௪த்இகளேயாவர்' 
இருவகை மாயாசத்திகளாலேயே யாவுஞ்ருட்டிபெ i 
எகஙனமெனில், முற்கூறிய பின்னாசத்தியென்னு மால 

கூறிய அபின்னாசததியாகிய மாயையே ௪கல சவதேகங்களாக 
விளங்கிறன்றன. இவ்விருமாயா ச த்தியர்களும் எமது சத்இ 
யைக்கொண்டே இவல்வாருயினாகளேோயன்் றி மற்றன்று. இவ் 
வாறாகவே காணப்படட பிரபஞ்சங்களெல்லாம் ே தான்றுவதற் 
கும் ஒரிஙகுவதுகும என்னையே காரணீமாகக் கூருகிற்பர். 
ஆகவே இலவவிதலியல்பா யேற்பட்டுளளதை முமையாயறிதல் 
அறிவாவியாயுள்ள நும்போல்வார் கடமையாம். இதன் மர்ம 
தாமத்தை ஈன்காராய்ந்துணாந்து இனியேனும நம்முடைய சங் 
கற்பத்தாலேயே விரநத்திபெற்றன வென்பதையொழிப்பாய், 
இன்னும பின்னாசத்தியைப்பறறிக் கிரமமாய் விசாரிக்கெ அபின் 
ஞசத்தியைத்தவிர வேறினறென்றும், அபின்னாசத்தியைக் இர 
மமாக விசாரிககின் கமமையன் ரியில்லையென்றும் விளங்கும். 
ஆகையால் சஈதேகவீபரீ தமின்றி ஆராய்ந்தறிநது எங்கும் வியா 
பித்துள்ளவன் யானே3யெனகிற திடங்கொண்டு இனியேலும் 
பக்திசெய்தொழுக,த தலைப்பரிவாயாக, ௦ 

சுவாமின் ! கருணையினுலே தேதவரீர் எனச்கெடுத்தோ திய 

சகலச.ராசசங்களின் சி நட்டியைப்பற்றியும், அவைகள் முறையே 

ஒடுங்குவதைப்பற்றியும் தெரிநதுசொண்டனன். இனித் தேவ 
ரீர் சகலபிராணிகளையுங்காக்குு தன்மையாயுள்ளபோது எந்த



   லயே பொருந்தியிரு த் தலினால் நஜ ன்றி! லக: 
யென்ற்றிவாய், | 

  

சுவாமின் ! முற்கூறியபடி தேவரீர் சர்வவியரபியாயிருப் 
ப.து உண்மையெனச் தெரிந்தேன். ஆயினும் ஓர் பசுமாட்டிலே 
நிறைந்துள்ள பாலானது ௮தனமுலைக்காம்பின் துவாராவெளி 
வருவதுபோலத் தாங்கள் எங்கும நிறைகதிரநப்பிலும் பிரசன்ன 
மாய் அியாபித்திருக்கற திருமேனியின்னசெனசக்கூறின் அதை 
ங்றிர் தியான் பக்தசெய்வேன், 8 

. ரூசசுன | எல்லாப் பதார்த்தம் வினு முள்ள இரசவர்க் 
"கமும், சர் இிரசூரியா திகவிடத் துண்டா2.ப கேளா குணமும், 
- சதுர்வேதங்களிற் கூறாகினற பிரணவபத்திரமும், ஆகாயத்தி 
லேற்படும் சப்தமின்னலா திகளும், மானிடர்களாற் செய்யப்படு 
இன்ற புண்ணியமயற்சிகளும், மந்றும் பூமியிலுற்பத்தியான 
நானாவித பரிமளங்களும், ௮க்னியினிடத்து காணப்படும் சோதி 
மயமும், சர்வசீவர்கவிடச்திலும் வியாபித் தள்ள பிராணனென் 
கிறவாயுவும், மகாதபோசிரேஷ்டர்களிடத்தள்ள தோஷ்ண 
சமத்துவமான சாந்தநிலையும், இன்னும் இருட்டிக்செமமாயுள்ள 
எல்லாப் பிராணிகளும் ௮துதன்வகுப்பிலேசவரா ற அததுகள் 
தோன்றுவதற் கேதுவான மூலசத்தியும், அத்தசையச த்க் 
குரிய நம்மைச் சாஸ்திரவிசாரகனயால் தெளிகது த॥$ப்பதற் 
கேதுவான புண்ணியகாரியங்களை நிச்சயிச்சன்ற மகாலிவேடு 
களுடைய விவேகமும, தேவாலயம், மடம், தடம், குளம், தண் 

CO TL ST LP SOT ow உத்தமகைங்கரியங்கள் செ ய்பவர்களுடைய 
சக்தி £ர்த்தி, தேயசுமாகய இவைகளெல்லாமும் நாமாகவே 
யிருக்கன்றதேயன்றிநம்மினும்வேருனதொன்றுமேயில்லை, 9, 10 

௮ருச்சுன ! இன்னமுங்கேள் : பெறுதற்கு அருமையா 
யுள்ள சுவர்க்கபோக முதலானவைகளில் இசசோகுணமாயுள்ள 
காமியமென்கிற விரும்பப்படுவனவும், இயலபாயுள்ளவைகளை ச் 
கொண்டு இருப்தியடையாது தீமோகுணமாயுள்ள பிரியத்துவ



a ~ வ, ௮ ச். தியாயம், 

  

   

    

  

மற்ற சத்கன்மங்கள செய்.துவருன்ற சத்துவகுணலாஇி 
டைய திடமும் நாமே த சாஸ் ரபிரகாரம் லி ன 
செய்து வமச விர்த்திக்கேதுகான சந்தான ஸ்தாபனஞ் செ பதி 
குரிய & நிஷேக காரியத்திற் காதாரமாயெ காம மென்தெதும் 
காமே, 1] 

அருச்சுன ! மேற்கூறிவரதவாறு நாம் எல்லாமரவி விள ங்கப் 
படினும் ௮வவக் காரியாதிகளின் ௮நபவப்பற்று லன வனைச் 
சாாஈததேயன்றி சமமைசசார்ஈததன்று, எங்கனமென்ல், ம் 
விசுத்தி கோலாகலமாய் விளககய முக்குணமயமான ௪௦ 
பிரபஞ்சமானது கி ரதியமாயெண்ணிககொண்டு அவைகளேரீதி 
புண்ணியசரததியககளையுஞ செய் துகொண்டுவராமின்ற சத் இத 
குணதகோலும, இன்னும யாகாதிகளுடனே தானாதியனவுஞ் 
செய்துகொண்டு வருவதாலேற்படும அகேகவித (Gp Pers con uy 
டைய இரசோ குணததவலும், தேகமே தானென்னும் மூட் 
பு.த்தியிரலே பிராஈ.திகட்குட்பட்ட திமோகுணவநதனுமாகிய 
இம்முக்குண தீ தவாகளிட 5.துமுள்ள ர வனைப்போலாறு பிரபஞ் 
சாதி தனாகிய பரமா தமனாய் விளஈகுவோமென்க. இதகனால்மேத் 
கூறிய காரியாதிகளெலலாம பின்னுபினன சத்களினதம் 
அவைகள் ச்சோகத புருலர்களுடையதென்றுமே யறிவாயாக, 
சுவாமின்! இத் சன்மையான சுபாவத?தாடுஉடடி௰ய தேவரீரை 
யாவருமறியா ததென்னோ? 12 

   
    

   

  

அருச்சுன! ஸழக்குணராரியமாயுள்ள காமக்குரோத லோ கீ 

மோக மதமாழ்சரியமென்னும் அறுபகையினது சம்பாதத்தாகி 

எல்லாச் வர்களும் விவேகமறைப்பெய்தி தேக பேோகங்களெஜ 
லாம் நித்தியமானதெலும் பிராடு திகொண்டவாகளானதால், இக் 
வாறான குணங்களுக் க தமாயும, ஏகமாயும், எல்லாமானவராகி 

முள்ளவா எல்லாமலலாதவராயு மிருப்பரென்னும் விவேகவிளதி 

கமூமில்லா ததால் ஈம்மையறிதறகு மே துவிலலாமறபோ ராஜி 

    
   

    
    

   

சுவாமின் ! இத்தன்மையாக விள ஐடிவ கின்ற சேவரிரைஞ் 

பின்னையாவர்தான் ௮॥/பவாகள் ௮ருள்செய்க, அருச்சுன | சதி 

வ.ரஜஸ் தமசென்ற மூவிதகுணஙகட்கு மூலஞயும் அதிலிரோத் 

ஆச்சரியா தி இவ்யமங்கள சொரூபமாய் விளங்காநின்ற எமக் 

வேருகா அள்ள பரிசுத்தமான சத்துவ சொளுபியும், இயல்பா 

“8 சிடிஷ்சச்ரியம் - காயசகாயயென முதறசோக்கை, 
   



ஸ்ரீபச்வசி தா நவரச வக 

4 பரிசுத்த சங்க க்ப்  இ.ரமாயெழ்திமாமையை வேறு என் 
Aud ் விர் தி தாகும். மற்றெவ்வாறு 
ட ் எ வ்பேன்னிலேோ "க்லாச் கன்மங்கள்செய் துஇத் 
திதமானதின்பிறகு சற்குருகடாகஷ்த்தா ஓுபதேிக்கப் 

று பெம்மையே ச. ரணாகதியாயடைநறும் பின்னையோர்தெய் 
ண்டென்னும் பேதபுத்தியின்றி இடைவிடாது உபாூப்பவர் 

எவராலும் வெல்லு தற்கரியமாயை ஈத்து முடிவில் ஈமது 

௪ சன்ய சொருபத்தைப் பெறுவர்கள்,. 14 

   
   

   

  

    

     

சுவாமின் ? மேற்கூறியபடியே அ௮தேகர் உபாசியாமைக்குக் 
சணம் யாது? அருச்சுன ! மாயாபின்னமாய்க் காணப்படுிற 
யபோகங்களை யனுபவித்து வருதலினாலே தன்னை யின்று 
ஈன்பதைமறநது அதனால் விவேகங்குன்றி மூடமனத்தனாய் 

ரவகன்மங்களைச் செய்துவரும் பரமாம்பழப் புருஷாகள் எங்க 
ஈம் ஈம்மையுபாடுத்துக் கடைகதேறப் போறார்கள் ௨ ரபோது 

தில்லை. அனால் உபாடுப்பவ சொருவருமில்லையா ? 15 
         

   
ய 

பழு 
த்தி 

௮ருச்சுன ? ஏன் ஒருவருமில்லையென் இருய், அரேகருண்டு; 
அந்த ௮நேகரு ளும் முக்கியமானவர்களாரன நான்குபேர்களைப் 
பற்றிக் கூறிவருவேன் கேட்பாய்; சன்னுடைய சரீரத்துக்கும் 
மற்றும் பந்து மித்த களத்திர புத்திராதியர்சட்குப் பீடைமுத 
லானவைகள் சம்பலிக்கும்போறு அவ்வியாதி அவர்களைவிட்டு 
நீங்கவேண்டி யாதாமொரு தெய்வத்தை ஸ்சதோத்திரியாம 
இிலன்னை ஸ்தோத்திரிப்பவலும், இம்மையிலும் மறுமையிலும் 
த பாகபோக்கெபல்களை யலுபலிப்பானுண்டா மிச்சையை முன 
னிட்டுப் பிறதெய்வாராதனைசெப்யாது என்னையே கோருஇற 
i னும், என்னை யுள்ளபடியறிஈநு என்னையே யடையவேண்டு 

  

      

  

    

    

  

ல 

ற்ம், யானே யெல்லாகிக ஜான ஐஸ்வரியங்களையுடைத்தானவ 
a ச ச க . ச இனன்று அதனைப் பெறுமபொருட்ரி யென்னை யகமுகமாக்வும், 

௮ருச்சுச ! அனால் மேற்கூறிய நால்லர்கட்குள்ளும் சர் 

வதாதன்னகம்நில் ஒரேமனசாக என்னையே தியானஞ்செய்த    

  

. ‘ . * ட்ட பய சிர்தையையனக்ச யாக்யெவனான தால் எனக்கூல் பங்குத் 
ri 

 



7-வது, அத்தியாயம், 129 

யாதொருபேதமில்லாத எபேட்டனவனே, அன்றியும் யாலும் 
அவனிடத்திலேயே மிசப்பிரியமுள்ளவனாகவு மிருப்பேன், 17 

சுவாமின் ! தேவரீர் கூறியதுணர்ந்தேன ; தேசாரீர்க்கு அத் 
யசதனான ஞானியைத்தவிர மற்றமூவரும் அடையும்பயன்யா த? 
அருச்சுன ; மேற்கூறிய நால்வர்களும் பொதுவசையாய்ப் பார்க் 
கும்போது உத்தமமானவர்களே ; ஆயிலும் ஞானமே சொரூப 
மாசுவுள்ள அ௮ந்தவொருவனமட்டும் உலகவாசனை தேகவாசனை 
சாத்திர வாசனையென்று மூன்று வாசனைகளும் சட்டோடே 
விட்டவனா யென்றும் ஈம்மிடத்திலேயே யேகமனதோடு பத்தி 
பூர்வமாயுபாசித்து வருசலிஸலே அவனே நாமென்றும் காமே 
யவனென்றும் அ௮பேதமாய்க் கூறப்பட்டது. இத்தகைய பிர 
பஞ்சா 2 தனாயெ அத்மானர் தனே மிகமேலானவனாவன், ஏனைய 
மூவாகஞும் மேற்கூறிய வாசனாதிரலியசத்ை யுடையவர்சளாயி 
Do FEF காலங்கவிலெல்லாம் எப்மையே இியானித்து சர்வ 
வியாபியாயுள்ள பரமாநமனே சர்வலோக சம் ரகஷூனார்த்தம் நிர்க் 
குணம்நீய்டச் சருணரூர்த்தியா யவதரித் நள்ளாரென்னும் சத் 
இயபு ர தியைக்கொண்டு நம்பால் பத் திசெய்துவருவதாலே ௮வர் 
களும் உத் ரமர்களேயாவர், 15 

அருர்சுன ! சனிஷ்டபத்திசெய்துவர்த மேற்கூறிய மூவ 
ரூம் பலசென்மங்கவிலும் வேதசாஸ்திரங்களிற் கூறியவாறு 
விஇப்படி பத்தியே.புரிநது வருன்றகாரணத்தால் காளடைகில் 
இராகத்து வேஷா இகளிகின்றும் நீங்கிச் சித்த சுத்தியடைந்து 
அதன்பின் ஞானமுண்டாகி ௮ந்த ஞானவிசேடத்தினாலே தன் 
efor Su சகத்தெல்லாம் என்னையன்றி வேறான யாதொன்று 
மில்லையென த் ெரிந்தவர்களாய் par’ un ith என்னை உபாசனை 

செய்வதே தனக்கினிய கர்மமாகக்கொண் டுழைப்பார்களான 
தால் ௮வர்களும் பலவீனமாகமாட்டார்கள், நிச்சயமாக நமது 
வைகுண்ட திதையடைந்து நம்மிடமே யிருப்பார்கள், அன்றி 

இத்தசைய பத்தியே ஞானமெய்தற்கு முதற் சாதனமாதலால் 
சாமானியமாக எணணவொண்ணாழு. எவ்வாறென்னில், ஐரா 

லயத்தின் கோபுறவாயிலில் நுழைந்தவன் அவ்வாலயத் துள்ள 
கடவுளை த்தரிசித்தே திரும்புவனன்றி விணேவரானம்போல், 

சுவாமின் ! இப்போது ௮.ஙுக9ரடத்ததில் எர் சந்தேகம், 
அதாவது: பக்திசெய்துவரும் pari safle இருவா் தேவரீரது



128 ஸ்ரீபசவச்சா நவரீச வசனம்; 

பிரசாதத் துக்குப் பாத்தியப்படுவது ஒருவாறு நியாயமே, “wg 
ரொருவன் மேற்கூறிய மூலிதவாசனையால் போகபோக்யெங் 
களை யனுபவித்தலோடு ஏகதேசமாக நினை தீதலால் அவலும் எப் 
படி. பதலியடையப்பெறுவன் ? அன்றியும் சுவர்க்கபோகங்களை 
விரும்புவர்கள் வாசனாக்ஷயம் செய்யா தவரையில் மிண்டும் பிறப் 
பிறப்பென்னும் பெருங்காற்றி லகப்பவெரென்று முன்னே கூறி 
வந் தீர்களே'” என்று சம்சயங்கொண்ட அருச்சுனனைகோக்க 
பரராதமா சமாதானம் கூறுகின்றார் : நமக்குத் தாழ்மையான 
அ௮கேக சாமானிய சேவைகளை முன்னிட்டு தங்கட்குள்ள புத் 
திராபேக்ை காரணமாகவும், பலவிதகயா தியின் அபேகையா 
லும், விரோதிகளை த் துவம்சஞ் செய்யவேண்டுமென்றும் இவ் 
விதமாக பலவிதபிரார்த்தனைகளைப் பிரார்த்தித்தும், மற்றும் அத் 
தேவதைகளுக்கு ஏவலாளிகளான பூதபைசாச முதலானவை 
சமாயும் அவரவர்களது ஈனகன்மவசத்தாலேற்பட்ட பிராரத் 
துவ விசேடத்தால் ௮ந்.த ஏவற்றெய்வங்கட் இசைந்தவாறெல் 

லாம் வினியோடுத்தநு உபாஇப்பவர்களைவிடச் சுவர்க்கா தியபோ 

கம்சளைச்கருதி யெச்தேவசைகட்கும் ஈம்மையே மெய்த்தேவ 
னென்றும், மேற்கூரிய சாமானிய அ சட்டுக்தேதேவதைகளைக் 

கனவிலும் நினையாமல் ஈம்மாலேயே போகமோக்ஷங்களை யெல் 

லாம் ௮டையவேண்டுமென்லும் ௮வாச்கொண்டு நம்மிடத்து நீ் 

காத பக்திசெய்வது எவ்வளவோ விசேடமாதலால் அவனுக் 
கபேஷையான போகபலன்களைக் குறைவறக்கொடுத்து அவன 
னுபவித்தபின் ஈறில் ஈமமையடையும்படியாகவு.ப் கிருபைசெய் 
வோமென்க, 20 

அருச்சுன | பின்னும் நமது மூலாந்தரஙகப் பிரகிருதி 

விசேடத்தாலே சேடித்துள்ள எவ்வெத்தேவதைசளையும் யார் 
யார் விரும்பியுபாடுக்க எண்ணுவார்களோ ௮வ்வத்தேவதைகளை 
யவ.ரவர்கள் உபாசிக்ஃப்பத்திவரும்படி யாகவுஞ் செய்விப்போம், 

௮ருச்சன | இன்னமும் மேற்கூறிய பற்பல பரிவாரதேவ 

தைகளிடத்திற் பத்தியுடனே யுபாசிப்பதற்கு விரும்புவார்சள். 
அன்றியும் அவர்கள் எந்தெந்த ேவதைசளைக்குறித்.து என்ன 
விதமாக உபாசிப்பார்களோ அக்தந்த உபாசனைகட்கு த் தக்கபல 
னையும் அ௮வர்களடையும்ப,. எம்மாலேயே நியமிக்கப்பட்டிருக் 
கும்; ஆகவே அந்தந்த தேவதைசளாலேயே அந்தந்த பலன் 
களையடை யும்படியும் செய்லிப்போம். 23



7-வது, அத்தியாயம், 129 

௮ருச்சுன! மற்றும் ௮த்தேவதைகட்செல்லாம் ஆசா௭ 
ூதீனாக கானே யேற்பட்டு பல.திதைக்கொடுத்துவரிலும், அத் 
சேவதைகளையுபாசிக்னெற சாமானி௰ர்கட்கும் ஈம்மையுபா௫க் 
கும் பக்தர்கட்கும் எவ்வளவோ பேசமிருக்கெ்றன, என்னெ 
னில், ௮ந்தசாமானியர்கள் வேதாகம சாஸ்திரவுணர்ச்சியில்லாத 
தாலும் ௮ன்றி அவைகளைக் கசடற ஈன்கு கற்றுணர்ந்த விவே௫ 
கள்பால் சார்பில்லாமையாலும் இயல்பாயுள்ள தமோகுணம் 
சேடித்து ஈம்மையறிந்துய்யும் வழியறியாது நமக்கன்னியமாயும், 
கமதபரிவாசங்கட்கும் பரிவா ரமாயமைக் துள்ள துர்த்ே தேவதை 
களையுமுபாடுத்து அவைகளாற் கொடுப்பசான கேவலபலனையும் 
கைக்கொள்வர்கள். ஆகவே அத்தேவதைகள் ஆ,தியந் தமுள்ள 
தாகையால் காலாந்தத்தில் நாசமுறும்போது அவைகளாற்றரப் 
பட்ட பலனும் நாசமு மென்பது சாம் சொல்லாமலேயமையும். 
மத்றும், என்றுமுள்ளவனாயும், எங்கும் நிறை தவனாயும், எல் 
லாம் வல்லவனாயுமுள்ள ஈமமையறிக். வழிபடும் மெய்யன்பர்க 
ளான பக்தர்கள் ஈம்மைப்போலவே 9. தியமாயனுபவிக்கத்தக்க 
பதவியையே யடைவார்களா தலின் நீயும் நம்மையே பத்தி. 
செய்து ஈறில் முஃ்தியையடைவாய். “2 சவசைசகட்கெல்லாந் 
சேவரீரே யாதாரபூதனாயிருக்து பலனைத் SHS geo, ௮ 
தேவதைகளை யாராதிச்கும்போது அதனுள்ளும்புறமும் தேவ 
ரீசே வியாபித்திருத்தலால் ௮ந்த ஆராதனை “தேவரீருக்குமேன் 
அஆகமாட்டாது ? ஆகவே ௮த்தேவதைகளை யுபாசிம் தவர்கட்கும் 
உத்தமபலனைச் தருதற்குச் தேவரீர் பாத்யெபட்டவரான் 
ற்தே்' என்று வினா சல்செய்யின், கற்பகவிரகத்துக்கொப்பதா 
யிருக்க ஈம்மிடம் தில் யார்யார் எவ்வெவ்வித தேவசாபாவனை 
செய்கருர்களோ அன்றி என்னென்ன பி.ராத்தனை பிரார்த்தக் 
கிரார்களோ அ௮வ்வப்பிரகாரம் ௮வவப்பலன்களையும் பெறுகிறார் 
களேயன்றி நாமாகக்கொடுப்பதுமில்லை யேற்பதுமில்லை (ஆனால் 
தேவரீ ரேகொடுக்ெதாகக் கூறினீர்களே) யென்றால், அதுவும் 
நமது அபின்னாச தீதியினாலே நடரா்துவருகற தாகவறிக, 23 

சுவாமின்! தேவரீர் அன. கரந்தருளிய வநண்மொழி 
யெவையு மின்புறவெனுது யிருசெவியேம்றனன். ஆபினும், 
காலாந்தத்தல் சாசமுறுஞ் சறுதேவதைகளைத்தொழுது நாச 
முறும்பலனைப் பெறுவதைப்பார்கிறும் தேவரீர்க்கே ௮ச்சிரத் 
தாபத்தியைசசெலுத்த உக்கமமம் ரிழ்தியமுமாகயெ சாக தீ 
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180 ஸ்ரீபகவத்தோ நவரீச வசனம்) 

சார சொரூபத்தில் பேதமறக் கலத்தலாயெ பெருவாழ்வை 
யேனோ பெறலாசாது ! ௮௬ச்சுன ! சட்டத் துருபமாயுள்ள யிப் 
பிரபஞ்ச த்துக் க£தமாயிருக்ெற யெம்மை மச்ச கூர்மமு தலிய 
தசாவதாரங்களைப் பெற்றவனென்றும், செத்துப்பிறக்குஞ் இறு 
தேவதைகட்குர் சமத்துவமானவ னென்றும், Pardes 
களைப்போலவே யோனிவாய்ப்படப்பிறந்து பற்பல ியைகளைப் 
புரியாநின்றவனென்று மெண்ணச்தக்க அறிமிற்ருறைக்தவர்க 
ளாலே யெக்காலக்றும் அழிவில்லா 5, பெய்கும் லீயாபகமாயுள்ள 
ஈம்முடைய சத்திய சுந்தசால £த்காரசொருபத்தை யுள்ளபடி. 
பணிந்து உபாசனைசெய்யார்களென் ௪, 91 

ச * . ௬ க ட தம் | a உ சுவாமின் ! இப்பவனம் ப.94 அலமறிம் ர பத் ரசெய்யாமைக் 
குக் காரணமுளதோ ? ௮ருள்-ன! ம மிமீவகப்போக்கசமாயுள்ள 
இவ்வகலச் சவான்மாக்கடற் பெரும்பாலார். வமது உண்மை 
யானவடிவததை யுணராரகள்,. adenoma, cuts Hommes 
போலும், Leu?) snaim Gun gun பித்சையாசற்தோழ் 
ர் தேகத்தையே தானென்றும், செகம்சைச ஃயயமானமதன் 
ம், கானல்சலம் ; “ம radu enes Can bors ous ருவ்களி லாசா 
பாசத்தை விரும்திசெய்?ன் | எம பபாாமாவாயய்னறு wu ig es 
பால் ஞானமறைப்புப்று ௫5௨ 3 வபே வளக்கமாகம் சாணப்படு 
பவர்கள் நித்திய fiw sss Susana யெம்மைசமிநிறுமறிய 
யேதுவேயில்லை யென்க, 2௦ 

௮ருச்சுன | இன்லும், பிரபஞ்சத்தை படைத்தல் காத்தல் 
அழித்தல் மறைத்தல் அருளல் என்லும் பஞ்சூரு த யாதி 
களால் நடத் திவரு தற்கு ஏதுவாயுள்ள மாயாசழ்தியாவாள் 
எமக்குச் ச தந்தரமாயிருப்பதைர்கொண்டு காணப்பட்ட யெல் 
லாப்பொருள்கவிறும் நாம் சலந்திருப்பிலும், பஞ்சபூதத்து 
ளொன்றாய அகாயமானது சரவ உல3௪ராசரங்களை ய் தனக் 
குட்படுத்திலும் தான் எப்படி ஒன்றிலும் பற்றா Bo oC gr 
௮ துபோலவே பூ தபெளஷிய காலவாத்தமானங்களையும் அவ்வக் 
காலத்திருந்த சீவாத்மாக்களாயும் அவர்களது நடவடிக்கைகளை 
யுந் தெவிவுறவறிவோம். .ுகலிஸ்: அஞ்ஞான சம்பந்தியாக 
ளாய்ப் பொய்ப்பிபொருளாயெ தேகாதியவைகளை த் தானென் 
றும், காண்பனவனைத்தும் உண்மையாயுள்ளனவென்றும் சத்திய 

பு த்திரிடையவர்களா தலால் சர்வபரிபூரண ௪ ரக்ஷா த்காரமாயுள்ள 
ஈம்மயெய் பனமறிவர், 20
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சுவாமின் சர்வலியாபகத்.அளஷாயும், சர்வ?வர்கள புத்தி 
யாதியவைகட்குச் சாஃஷிபூ தனாவும் மி ேவரீ ரைத் 

தெமிர் துகொள்வ.ு சர்வசா தாண்மாகுமே ; ge ner A RES, 

“எவர்களு மென்னையறிதற் கசாத்திய'"மென்றுகூதுவெெென்னோ 
வறியேன் ? ௮ருச்சுன ! கட்டையைக் கள்வனாசுவும், கானலைச் 
சலமாகவும், இளிஞ்சிலை வெள்ளியாசவும், கயிற்றைப் பாம்பாக 
வும், மலடிக்கு மைஈதலுளளதாசகவுங் காணப்படும் ஒவ்வொரு 
பிராக் தியையும் நமது பின்னாச த்தியினாலே நிச்சயமென வெண் 

ணித் தேகபோகாதிகளுஞ் சத்தியமென்றேகொண்டு, tsi cat cor oor 
வருட.த்திற் பிறறதேனென்றும், இன்னவருடத்தி லிறப்பே 
னென்றும் நிலவரமான வெண்ண த்தோடுமிருக்து தேகானுகூல 
மாய்வருகின்ற விஷ.யங்களிற் பிரியமும், பிர இகூலமாய்வருனெற 
விஷயங்களிற் நுவேஷமும் அவ்வப்போதடைந்தும், wana! 

களையே புணணியமும் புருஷார்த்தமுமெனவெண்ணி அதன்மய 

மாகவே காலங்கடத.திவருின்ற மகதமதிச்வேர்கள் எங்கனம் 
கம்மையள்ளபடி. யறிவர்கள் ? ஒருபோ தமில்லை. 27 

சுவாமின் ! இன்னோர் இவ்வாறறால் ௮றியாரேலும் w hpi 
தேவரீரைத் தரிசிப்பவர்கள்தகான் யாசோ? அருச்சுன! எத் 
தனையோ பிறவிகளிற்செய்த உத்தமமெய்த்தவசயர்கள் தங்க 
டங்கள் நிஷ்காம காமங்கவினாலே இத்தமானது பரிசுத்தமெய் 
தித் ஈ கறுகரண புவனயோகங்களால் எய்தப்பட்ட பாவங்கள் 
யாவையும் பரிகரித்து ௨உஈதமமான குருவுபதேசத்தால் நானே 
தானென்னும் நிச்சய ௮றிவுதுலங்பப் பிரபஞ்சாதிதனாயெ பர 
மாத்மசேவையை அந்தாமுகமாகச் சதாசெய்துகொண்டு பிரா 
சததாலுகுணத்தால் சர்வசுக துக்காதியவைகளையுஞ் சமத்துவ 
மாயனுபவித்து ஹோவாக்குக் காய ததினலென்னிடத்தே யெப் 

போதும் பக்திசெயபவாகளே யென்னையறியத்தக்கவர்களென் 
ஐறிவாயரக, 28 

அருச்சுன ! உனச்சிபபோநறு கூறியவைகளிற் சந்தேக 

முண்டாரலாம்” மூவ. (இரவாறாய இடப் புத்தியைக் 
கொண்டு பெய வல் ஆம ஈம யலியர்களுக்கு மத்தியில் தேசம் 

நிங்ககேருமாயின அம்ம பய் ம்பபனெனன) வெனச் சங்வப் 

பதே. இதர்குஞ் சம ஜனம் உறுதும : இப்பததியோகயர் 
enced கணவ வவைகதக ககானவகனளாரவ் a + 

* தணிகணபுயனபேரட o— Phe BL LOLP = BL ORTLD + ௮லுபவகருவி (ம் 
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pier a en என்மகாட்டிலே விளைந்துவரும் 
J ம் வின் '9யல்களாபெ செடிகளை வெட்டிப் பத்தி 

யென்ற இ க் செய்க அன்பென்ற நீர்பாய்ச்சி ஈம் 
மையே் திதிதையாகவூன்றி ஈம் தரிசனறாரர்தமாகய பயிரை 
வளர்த்து! அஞ்ஞானமென்னெற களையைப்பிடுங்கச் சாயுச்சிய 
மென்ன பலனைக்கைக்கொண்டு பேரின்பமென்னும் உணவைப்: 

பெறவேண்டிச் சதாஈம்மிடம் மன்ருடும் பச்றிபூ/வமானவர்க 
ளாசலாலும், ௮த்யாத்மமென்ற பரப்ரம்மத்ைத் தானாகவே 
யறிர் அ யெப்போதும் ஆகந்தமயமாகவே யிருத்தல் வேண்டு 
மென்ற யெண்ணமுடையவர்க எாதலாலும், ஓப்பற்றகான 
மானிடதேகத்தை யெரித்ததற்குப் பிரதிப் பிரயோசனமாக 
அடையவேண்டிய சாம்பிராச்சியங்களிலேயே ௮ம் தயுள்ளவர்ச 
ளாயுமிருப்பர்கள். 20 

அருச்சுன | இத்தகைய உத்தமபத்திமான்கள் பத்திசெய்து 
வரும்போது ௮வர்கள் தேகத் துக்கு அனிவருமானாலும் அதனா 
லவர்கள்செய்த உபாசனா ஏதுவாகிய ஞானமென்பது ஒருபோ 
அம் ஈசிக்கவேமாட்டாதன்றோ ! அன்றியும் அவர்கள் தேகாந் 
தியத்திலும் என்னையே யடைவார்களென்பதையுங் கூறுவோம் ; 
௮.தாவது : என்னையெவர்கள் அதிபூ சமென்னும் பிரகிருதி சம் 
a அ௮திதெய்வதமென்லும் ஆத்ம சம்பந்தத்இிற் 

அதியக்ஞமென்னும் கரமசம்பந்தத்திற்கும் ஆதாரபூத 
த ென்றுணர்வார்களோ ௮ர்தபக்தயோடகள் பிராணப்பிரயாண 
சமயத்திற்கூட ஈம்மைமறவார்களா தலால் நம்முடைய சாருபத் 
தையே யடைவார்களென்றறிச, 20 

இ.சனால் சொம்ப லஃஷியார் த தமானவரே தற்பதலகஷியார்தத 
மென்ற விவேகம் பிறச்,சற்குப் பிர இப சமாயிருக்இன்ற 
தற்பத வாசசியார்ச்தங்களையுந் தன்மாத் சவிர வேறிலை 

யென்று இவ்வேழா மச்தியாயத்தில் பச்தியோகமார்க்கமாக! 
விவரிக்கப்பட்ட த, 

பத்து யோக அத்தியாய 

முற்றிற்று, 
ஆ அச். தியாயம் 7-ச௫-சுலோகப் பொழிப்பு-510, 
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அக்உரப்பிரம யோகம். 
  

  

,_  சுவாமின்! இதுகாறும் தற்பதவாச்சியார்த்தங்களும், தன் 
னையன்றி வேறாகவொன்றுமிலை யென்பதற்கான அர்த்தங்களை த் 
தக்கபிரமாணங்களின் ஹேலமாகயும் திடமாயோதிய துணர்ந் 
சனன் ; மேலே-ூறிய பச்தர£ராமணிகள் பிரமசொரூபாஇி 
யவைகளை யறிவார்களென்று உபதே9த்தஇில் பிரமசொருப 
மென்பதும், அ௮த்யாத்மமென்றதும், கன்மமென்றதும், a3 
பூதமென்பதும், ௮ திதெய்வமென்பதும், ௮ தியெக்ஞமென்பது 
மாகிய இவைகவின் ருற்பரியங்களையெல்லாம் விளக்சமாச உப 
தேசிப்பதோடு மஜேசாசஞ்செய்தவர்கள் தங்கள் தேகாந்திய 
காலத்தில் தேவரீரை யடையுமுபாயத்தையுங்கூறப் பிரார்த்திக் 
இழேன். 1,2 

௮ருச்சுன | நிஷ்கள சகளங்களல்லா ததாய், தத்துவாத 
மாய், மலரகதெமாய், ௮கா இிரித்தியமாய், அகண்டி தமாய், ௮ணு 
வுக்கணுவாய், மகத்துக்குமகத்தாய், அரந்தவுருவாய், அன்ம 

கோடிகள் யாவுஞ் சென்றடையப்படும்பேராப் விளல்ூகிற்ப 
தெதுவோ அதையே ப்ரம்மமென்று சொல்லீப்படும், இனி சரீ 
சத்தில் வியாபித்து கர்த் ரத் துவ போக்தத்துவத்ை யடையாத 
தீம்குமுன்னேயுள்ள நதிசங்கற்பமான சாகஷியையே அத்யாத்ம 
மென்று சொல்லப்படும். டூதவர்களுக்கு இருப்திசெய்யும் 
பொருட்டு செய்யப்படுகிற யாகாதிகளினாலே பூதங்களெல்லாம் 
விருத்தியடையப்படுகிறதுபோலவே மேற்கூறிய ஜீவர்களது 
கன்மபரிபாகமாக அவரவர்கள் செய்யவேண்டிய சன்மலிடுத்இ 
கையே கன்மங்களென்று சொல்லப்படும். ' 3 

௮ருச்சுன ! அடித்தியமாகக் காணப்படும் சரி. ராசசளையே 
அதிபூதமென்று சொல்லப்பெறும். எனறு ௮ம்சக்கலையாக 
நின்று சர்த்தத்துவம் போச்தத்துவமெனலு மிவைகளை ப்பெற் 
ள்ள சிவர்களு கு ௮ நிெய்வமென்று சொல்லப்பெறும், எல் 
லாப்பிராணிகவிடத்துமுள்ள சவலுக்கு ௮1 கர்யாமியாகவிருந் ௮ 
கன்மங்களைச் செய்துவரும்படி.த்தூண்டி ௮க்கன்மங்களுச்கான 
பயனையு மலித்துவருவதை அ௮இியெக்யெமென்று சொல்லப்
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பெறும், ஆகவே இவ்வறுவகையாகப் பிரகாசிப்பதம் ராமே 

யாதலால் நமது சத்தியையன்றி யாதொருகாரியமு wrerG ae 
மதித்து ஈம்மிடத்து நீங்காத மனமுடையவாகளா யுபா௫ிதித 

வருவார்கள். த் 

    

அருச்சுன1 எமதபிரிய பக்தர்கள் மரணமுறும்போது 
யெவ்வாறெம்மைத் இயானிப்பார்களென்று உனக்குச் சந்தேகந் 
தோன்றிற்றல்லவா? மரணமுறுஞ் சந்தர்ப்பத்டிலுள்ளவன் 
தான் நெடுங்காலமாகச் செய்துவக்தபக்தியை மறந் சானேலும் 

௮ர்த உபாசனாவாசனையானது மரணதருவாயில் இயல்பாகவே 
வந்து முந்துமாதலால் அ௮தனாலவன் நம்மைத் தியாநித்துக் 

கொண்டே உயிர்துறந்து ஈம்முடைய சொருபத்தையேயடைவன் 

என்றறிவாய. ௦ 

இதனால் சிலர் “*நாமுள்ளவரையில் தேவோபாசனைசெய்யா 
விடினும் எவ்வாறாவது மரணகாலத்தில் பகவத்கியானஞ்செய்து 
விடு£வாம் ; ௮.தற்காக ௪ தாரிரமப்பவொானேன்'” என்றுகினைத்து 
மனமயபோனவாறுபாவடர்த்தியங்களைச்செய்ய உடன்படுவோர்கள். 
௮வாகளதனாலடையும் பலனையும் கேட்பாய்: எவன் மரணசம் 
தர்ப்பத்தில் எந்தவிஷயத்தி லிச்சைகொண் டுயிர்துறப்பனோ 
௮ந்தவிஷயபலனையே அடைவனென்பது வேதாகமசமமதமாம். 
தேவராக்ஸ மனிதா இயவர்சப? ல் னன் ஏ கியபே தீது 

உயிர் துறப்பனோ அவன் SMB GW 7 வான்ம பிராரநதாலு 
குணமாக அ௮த்தேகச்தையே யடையப்பலாவன் ப அவனுக்கு 
வேவ் சமான யாதொரு பதவிகரம் சித்தியாரெனக, எவ்வா 
றெனின், ஈம,ஐ சாரூபபதத்மை யபேயித்ு சகலசாதனங் 
களையும் எவன் சாதித்துவநறு யதார்த்தமாக ஈம்மைத்தவிர 
வேறில்லையயன்றும், ஈம்மைத் தன்னுடைய லாஷியார்த்தைச் 
தவிர யா நமிலலையென் மனதில் கொஞ்சமும் சந்தேகமின்றி 
யிடையரூத் தியாக த்) தயுடைவுவலுச்கும பூர்வசென்மத்திலே 
னும் அன்றி யேசென்மததிலேமூம தேகபெடும்குமாறு 
வாசனா சேலமானழுண்டாகிறதும், of HT ஏுணமாகச் சாக் 
சிரத்)ிலெர சவாசனை மிகுத்கிர தோ அறையே கனவு காண் 
பதுபோல அந்த புருஷனுடைய சரீ. ரமரிப Gi Cur ஈம்மைத் 
தியானிக்கக்கூடாமற்றடுத்ற மற்மொன்றைக் கொண்டெந்து 
நினைக்கும்படி செய்விப்ப மன்றி நினைப்பானேனும் வேறு
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"வாசனமுடிலில் யேதும் பலமாயிருக்குமானால் சித்திரைசெய்யும் 
போது அதனை நினைந்தொடிங்யெேதோ அதனைச் சொப்பனவங் 
காணாமல் நிராகரித்து முன்னே தான் பெல்மாய்கிளை தீ த்து மாம 
மாக மனதில் நின்றதெறுவோ வியாபித்துச் சொப்பனம் காண் 
பதுபோல முன்னினைவைவிட்டு பெலமாயுள்ளதைப் பற்றுவதுஞ் 
SULT FHI Cd tpt. Vu  ஈடவடிந்கைகளேயன்றி (மரண 
திருவாயில் சாதிப்போ” மென இவ்மயபோல் கடப்பவர்களது 
விவேகத்தைப் பற்றியும், அவர்களடையப்படும் பலனைக்குறித் 
அம் சொல்வமான்றுமில்லை. மையால். ஏ அ௮ருச்சுன! ஈம் 
விஷயச்நில் வேறுவாசளைகள் யாமின்றி HSIEH SST 
யுள்ள உன்னைப்போன்த உ த ஜமிலர்கள் தேக நிரியாணகாலம் 
வரையிலும் முன்னே மாம் சியவண்ணம் இடையருவபாசனையி 

லிருந்து வுவாரமளாயின் அ வரகரக்கு ஏலவாற்றுனும் நமது 

ஞாபமம் வம் 20முமா லால் பண்டும். உமறு சொ ரூபத்தையே 
rey my 8 

பெறுவா॥ fi கனை ன் ப் ~~ ற oo de LG யில் லி, 6 

* 

OY EF de ன! இசுளூல் எப்போரும் இமசாகத்துவேல.மின் 

றிக் கட்புல் வர்ற ம். சோற்றுமலவாசாயேல்லாம். சாமாகவே 

பாவித் 1ம். 2 ் கநாமேோ உன ம உண்மைருபமென்னும் கருத் 

அடனே பன்றியை சம்மிடம் நில் வைச் தவறா? வேறுஞாபக 

மின்றி info Mer ஐரேராபகந்ட காடிருக்று மின்ட குலவிர் த்தி 
யாகிய யு த்தஞ்செய்வாயா யின் எவ்விகத்றும் நீ கம்மையடைவா 
யென்பறுண்மை, 7 

அருச்சுன ! மனக்கு இப்போது நாம் கூறிவந்தபிரகாரம் 
இடைச்சுங்கரிய ஈமறு சாருபபதக்தைப்பெறுதல் அசாத்திய 
மாகத் தோம்றுமெனின், முன்னே யென்னாலுபதேக்கப்பெற்ற 
யோசகப்பயி மய செய்வரவேண்டும், ௮லஃெதங்றனமெனில் 
முத்கூமியவண்ணமே இந்திரியாதிகளை வசப்படுத்தி நியமமாக 
ஆசனமிட்டிருக்து முறையாகவும் சாவதானமாகவும் அப்பியா 
சிப்பதுமன்றி வேறு எவவீசஞாபகமு மில்லாது யேசமனதா 
யிருந்து சோதியுட்சோதியாம் பரமபுருஷனாயெ எம்மையென் 

ந் தியானமுடையவனாயிருப்பாயானால் நீயம் நம்மையேயடை 

யலாமென்க, ப 8 

அருச்சுன ! உனக்குத் தியானஞ்செய்யுமாறு கூறியதெர்த 
மகாத்மனோ ௮௪ பரமபுருவனத பெருமையைக் கூறுவோங்
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கேட்பாய் ; அ.தியுமந்தமுமில்லா தவராயும், எல்லாமறிபலராயும் 
எப்பொருட்கு மு.தல்வராயும், தாம் ௮ந்தரியாமியாயிருந்து எல் 

- லாவற்றையும் கடத்துபவராயும், அ௮ணுவுள்ளணுவாயும், மகத் 
அக்கு மகத்தாயும், சர்வலோக சம்ரஷூண கர்த்தனாயும், மன 
வாக்குக்கெட்டா தவராயும், சூரியனைப்போன்று சுவயம்பிரகாச 
யாயிருந்து தன்சமுகபிரபஞ்சாதிகளை வியாபகமாம்படிசெய்து 
வருபவராயும், பிரகரு திக்குத் தலைவனாயுமிருக்ன்ற வாசுதேவ 
னையே தியானஞ்செய்வாயாக, 9 

சுவாமின் ! தேவரீர் இருவாய்மலர்க்தருளியவாறு மேற் 
கூறிய இவயமங்கள சொருபனைத் தியானித்துவரின் 2) 5@) 
லெய்தும்பயன் யாது? ௮ருச்சுன ! பூர்வத்தில் அப்பியா௫த்து 

வந்த யோகப்பழக்கச்தினுலே மரணகாலத்தில் பரிஈத்தமான 
மனோ திடத்தினால்புருவமத்தியல் தான த் தினால்பிராணவாயுவைச் 
செலுத்தக்கூடியவன் பிரமரந்திரத்துக்கு அப்பால் விளங்கும் 
ப.ரஞ்சோஇிமயமாகய பரமசைதன்யத்தையேயடைவன். 10 

அருச்சுன ! பிரமநிஷ்டர்களாவார் தத்தம் அநுபவத்தாற் 
சண்டதுவும், காமாதிய ௮றுவசையுடற்பகையாயுள்ளவைகளை 
யொழித்துள்ள யெதிரிகளால் விரும்பப்பட்டதும், பிரமசாரிய 
ஆசிரமத்தால் கோருவதுமாகிய திவயசொரூபத்தை யடைதற் 

குச் சுலபமாயுள்உ'வழியையுனக்கு இரண்டெகலோகத்தாற் கூறு 

வோங் கேட்பாய், 1] 

அருச்சுன ! இந்திரியாதியவைகளெல்லாம் அததன்வழி 
செல்லாதிழுத்து ஒருங்கே இருதயலஸ்தானத்தில் நில்பெறவைக் 
அப் பிமாணாபானனை இயல்பாகச் சென்றுகொண்டிருந்த மார்க் 
கத்திம் செல்லவொட்டாது பிரமரந்இிரத்திழ் செலுத்தி ஓம்என் 
னும் ஏகாகூரரூபமானபரப்ரம்மத்தையு ர்சரித்துக்மொண்டும் ஈம் 

மைத்தியாநித்றுக்கொண்டும் மரணாந்தகாலத்தில் தேகத்தைவிட் 
டவன் ப.ரமகதியாகயெ சாயுச்சிய பதவீயையடைவன். 12, [3 

அ௮ருச்சுன ! வாசாமகோசகத்துக் கெட்டா தவனாயுள்ள, 
சம்மை அந்தாமுகமாகக் நரிரித்தற்காக நெடுங்காலம் வருந்தித் 
தவமிழைத்துவரும் யோகிகளாவார் OAM FEU Fon Sper of LO 
பஞ்சேர் தரியம்களின் வழியேசெல்லாது மற்றொன்றிலும் பற் 
வின்றி யேகாந்தபத்தியோடு ஈம்மிடத்தே ஈமல்மார பூர்வமா



8-வது, os Burwd, ப் 187 

யோகாப்பியாசஞ் செய் தவருவாராயின் அவர்களுக்கு சாம் மிக 
வெளிதாய்க் காணப்படுவோம். 14 

சுவாமின் ! தேவரீர் அவர்களுக்கு எளிதாயுடன்படும் &Cr 
ஷமான பலப்ராப்தியாதோ ? அருச்சுன ! மேற்கூறியவண்ணம் 
அர்தக்கரண புறக்கரணசுத்தியோடு, துக்காஸ்பதமாயுள்ள ௮கித் 
தியசரி.ரத்தை யுள்ளபடி. வெறுத்தவர்களாதலால் HS மாயா 
சரீரத்தைவிட்டு நித்தியமாயும் சுத்தமாயுமுள்ள சொர்க்கலோ 
கத்திலே நிரதிசயானந்தமாயுள்ள ஈம்மையேவந்தடைவார்கள், 

அருச்சுன ! ஈம்முடைய சத்தசைதன்ய சுயம்பிரகாச 
சொரூபத்தை நேரே தரிதியா'ஈவரையில் அவர்கள் பிரமலோ 
கஞ்சென்றாலும் திரும்பவும் பூமியிற் பிறந்த ரவேண்டும் 
அனால் அழியாத நித்தியபரிபூசணனுபிருக்கதறெ நம்மைச்சோம் 

தால்மட்டும் அவர்கள் மீண்டும் எத்தச்௪." ரமுமெடார்கள். நிற்க? 
செய்தற்கரிய கடுந்தவங்கள் செய்யினும், வேண்டியார் வேண்டு 
மவைகளை யெல்லாக் தானஞ்செய்யிலும், சேசவப்பிரிதியாக அரிய 
யாகங்கள் முதலான புண்ணியகன்மரங்கள் செய்யினும் இவ்வுல 
கானுபவங்கட்டு மேலான போக போக்கயெங்கட், காஸ்பதமா 
யுள்ள புண்ணியலோகர்ை யடைவார்சளென்று சாஸ்தி.ராஇ 
கள் முறையிட்டிருக்க, இப்போது தேவரீர், “*சர்வலோகங்க 
ளுக்கு மேலான பிரபலோக ர்வ தயடையிஸும் மீண்டும் சனன 
ம.ரணமுண்டென்று aero moor’? மென்று கேட்டால் 
௮ருச்சுன? மேற்கூறிய சத்கன்மங்களை பந்தமட்டுஞ் செய் 
தார்களோ ௮ தமட்டும் அவவுலகத்திலிருக்து Kan Gat gp save 
கள்யெல்லாமனுபவித்நூ மறுபடியும் இவ்வுலகத்திலேயேவந்து 
பிறக்கவேண்டுவதே கிச்சயமாம். அன்றி அடுவுலகங்களெல் 
லாம் கிலையற்றதாகுமானால் ௮தையடைந்தார்மட்டும் நித்திய 
மாகவாழ்தலெக்வனம் * மற்றும் இப்பூவுலலுள்ளபோது மோ 
கஷராபேஷைகொண்டு, பார்க்கப்படுவனவும் ௮ ஈபவிக்சப்படுவன 

வும் ஈமக்கன்னியமாயில்லையென்னும் நிச்சயம்பிறந்து உத்தம 
மான கனமாலுட்டானங்கள் செய் துவரும்யதிக.ராள்மட்டும் பி.ரம 
லோகத்துவாரா மோஷ மெய்துவரென்று சோஷிக்குஞ் «Gj 

திப்பி. மாணப்படி அற் சப்பிரமலோகத்தையடைந்து ஆண்டுள்ள 
சதூாமுகனாரிடம் சொருபவிசார ஈம்பாஷணைசெய்வதே யனு 
பூதியாக்கொண்டென்று௮ச் F ART IPS ol OF Sy ுவெய்தும்போது 
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இந்த யதீசு.ரரும் எம்மையேயடைவர். ஆகவே அப்பிரமலோ 

க,.த)த யடையவேண்டுமென்று கமக்கன்னியமாயுள்ள புண்ணிய 

கன்மங்கவிலைடைந்த எந்தப்புருஷனும் மீண்டும் பிறப்பிறப் 
பைப்பெறுவதிற் aD ge, ¢5@ திகமில்லையென்க. 16 

ச தர்முகப்பிரமர் ஊாணீசமேோசராய் வாழும் சச்தியலோகமுதல் 

எல்லாவுலகற்சளும் அசத்திய வுலகங்களேயன்றி நித்திய 

வுலகங்களல்லலென ச்தெரிந்து அவ்வுலச போகங்களிலும் 
விருப்பின்றி வெறுப்பும் வைராக்கயெமும் பெறுவான் காரண 

மாகச் சருட்டியின் இலா$ணங்களைப்பற்றிச்கூ ஈத்தொடங்கு 
Hex mt. 

அருச்சுன ! இருதயுகம், திரேதாயுகம், துவாபரடுகம், கலி 

.யுகம் என்னும் இன்னான்கு யுகங்கள்கொண்டறு ஒரு சதூயுசு 
மெனப்படும். இந்தச் சதர்யுகம் ஆயிரங்கொண்டது பிரமர்க் 
ர் பகலாம். இரவுக்கும் இம்முறையே கணக்கெனவறிக, 
இவவாருகிய காலகணிதம் யாருடைய சங்கற்பத்தைத்தலிர 

இல்லையென்ற றீவார்களோ அந்த அறிவாளியே இப்பகலிரவெல் 

லாம் ௮றிக்த மகாபுருஷாளாவார். 17 

அருச்சூன ! பிரரொமுசொரூபஞான வாணிகேள்வன அபகற் 
போதில் எல்லாவுல£ களக் தோன்றிரின்று கன்மங்கள் செய்து 
கொண்டிருக்கும் பியகு இராப்பொழுதில் அந்தச் சதுர்முகனா 
ரிடமே யெல்லாவுலகங்களுஞ் Ors Dwi எல்லாக்கன்ம௰் 
களையும் விட்டு ஒடுங்கிகிற்குமென்க, 18 

அருச்சுன! பூர்வகன்ம பிராரம்வவசத்தால் வர்களெல் 
லாம் பிரமதேவரது பகற்போஇ அத்பத்தியாவார்கள். அதே 
விதமாக இரவில் ஒறி்குவார்கள். இல்வாருகவே சாவவுலகங் 
களும் பிரவாகமூலமாய் "நடைபெற்றுவரும். அப்பிரமதேவ 
ருக்கு இவவாரு.க நாறுவயதானவுடன் அவரது சத்தியலோக 
மும் மற்றுமுள்ள 2முலசங்களூம் ௮ங்கங்குள்ள எல்லாப்பிராணி 
களும் நாசமடைற்று ஈற்றில் அப்பிரமாமட்டும் என்சொரூப 
தியானமே யெப்போதும செய்துகொண்டிருக்கசால் என்சொரு 
பத்திலேயே ஐக்கியமாய்வி9வ!, , 10 

.... சுவாமின்! மகாதபோதனாள் சென்று வாசஞ் செய்யக் 
கூடிய உத்தமவலகமான ச.த்தியவுலகமே அசத்தியவுலகமாகு 
மானால் மற்றுஞ்சால்வதமாயுள்ளவுலகம் யரதோ அதையறிகிக்க



8- a9, 5 Gurus, 139° 

வும். orem! Farypse gongs sBuSarsapse சர்வ 
-வுலகங்களும் பொய்த்துப்போயிலும் நித்தியமாயிருக்கன்ற 
பிரமசொருபத்தைப்பற்றிர்சிறிறுகூ.றுவோம் கேட்பாய்: தாவர 
சங்சமமாதிய பொருள்சளைத் தன் கர் 'ப்பத்திம்ருங்யெள்ள பிர 
பே ஞசங்களும், அப்பிரபஞ்சங்களைாத் சனது கர் 'ப்பத்திற்றாங்கி 
யுள்ள வுலகங்களும், அவ்வுலகங்கவில் வாழாகின்ற ஆ.த்மகோடி 
களை சஈன்னெறிக்குய்ப்பான் விளங்கும் நான்மறைகளும் மற்று 
முள்ளனவும் பலவாய்த் தோன்றிவி ரித்த தற்குக் காரணம் மாயை 
யேயாம். பின்னுமந்த மாயைல்குக் காரணமாயும், எல்லாலிந் 
திரியங்கட்கு மனதுக்குமெட்டா ததாயும் பழம்பொருளாயு முள் £ 
பரப்.ம்ம சொருபமானது நரிப்பதேயில்லையாகும். 20) 

சுவாமின் ! அத்தபிரம்மம் ஈய மைக்கு யேறும் பிரமா 

ணங்களுளவாயின் தெரிகீக்கப் பிரார்த்திம்சின்றேன். He 

சுன ! இகந்திரியாதிகள.ஐும், மனழ தலானவைகளாலும் ௮றி 

தற் கரிதானதாயும், ௮ரபமாயும், அகரசொருபமாயு முள்ள 

செதுவோ ௮தையே பரம புருஷார்த்தமென வேதாகமங்க 

ளாலே Tn. ற்திதும்க, தாயிருக்கின்ற து. யா எத்தவு ததமவஸ். துவை 

யடைர்தால் மண்டும். சனனமரணமடையப்பெறுர்களோ HGS 

வுத்தம பரமானந்த ் சொருபமே நாமாயிருக்கிறோம். 21 

சுவாமின் | அவ்வாமுகய பரமானந்த சொரூபத்தை யெம் 
போன்றுரடைதற்கேறும் உபாயங்களுளகாயின் கூறுக. ௮ருச் 
சுன ! காணற்குினிய இவவுலகங்களையெல்லாம் வியாபிக்கச்செய் 
ததும், அல்லது தோயழ்றுலித்தும் பிறரு கற்பாந்தத்தில் லயஞ் 
செய்கிப்பது மெதுமோ ௮க்த பரஞானசொரூபமா௫ய யெம் 
மைப் பிறிதோர்பற்றின்றி அந்தரங்கபத்தி செய்துவருபவனே 
ஈம்மையடைபவனாகும். ஆகவே இவ்வாழுபெ ௮அர்.த.ரங்கபத்தி 
யின்றி வேறெவ்வித மார்க்கங்கவினலைம் எந்தலோக த்தையடை 
வானேனும் மீண்டும் சன மரணத்தையே யடைவன். 22 

சுவாமின் ! எவ்வித பக்இிமார்க்கத்ையடைர்தவர்கள் பிறந் 
இறப்பர் மற்டிறவவி2 LI DOSES FOG WG SUT LM பிறந் 
இிறவார்? அுறுக்பெடிச்கவேண்டும். அருச்சுன ! Oregons 
யும் தன்சரீரத்தையும் துர்சமென்றுகினைத்துத் தேக த்தைகிட்டு 

“எந்த மெஞ்ஞான சொருபத்தை யடைந்தார்களோ ௮.௪ ஞான 
மாக்கத்தையும், பிரபஞ்சாஇிகளையும், அ௮வைகளாலடையும்



340 ன கு ஸ்ரீபசவச்€ சா sek s லசனம், 

போகபோக்கயெங்களையும் கேவலமித்சையென் வெறுத்து எற்சு 

வு.த்தமமானச த்கன்மச்ைச்கொண்டு பகவத்பா தசேவைசெய்.ஐ. 

கொண்டிருந்தே தேகத்தை விட்டவர்கள் இரும்பவும் பிறப் 
பார்களோ அ௮க்சாலத்தையுங்கூ றுவேன் கேட்பாய் : 23. 

அருச்சுன ! பிறந்திறவாத முத்திரித்திக்கப்பெற்ற ஞான 
Cun@usrant ௮க்ினியி னதிதவை தயையும், ௮.இத்தியாதி 
தேவதையையும், சுக்கலெபஷாதி தேவதையையும், உத்தரா 
யணாதி தேவதையையும் உபாடுத்து அவைகள் எம்மையன்றி 
யில்லையென்றறிரந்து உபாசனை செய் லுகொண்டிருந்து முடிவில் 
௮வ்வத்தேவதைகளின் மார்க்கமாக ௮வவக்காலங்களிலேயே 
யென்னையடைவார்களென்க. 24 

“Geren! srduuors Quatro hsp usr Du gus 
தான வி.ரதாஇிகள்செய்துவருல் கன்மயோகெள் தாமாதி தேவ 
தையையும், சந்திராதி தேவதையையும், கொஷ்ணபக்இ தேவ. 
தையையும், தெஷ்ணாயனாதி தேவதையையு மூபாடித்துச் சுவர்க் 
காதிலோகங்களிற்சென்று போகங்களையலுபவித் துச் சந்திர 

மண்டலமார்க்கமாகவந்து மீண்டு மிவ்வலகத்திலே பிறப்பார்க. 
Garena. | 29 

௮ருச்சுன! இதனால் நீ தெரிர கொள்ளவேண்டிய முடி 
வானதென்னெனில், உலகத்திலே உத்தமமானவர்கள் தேக 
வியோகமானபின்பு அவர்களது ரூக்குமமான சேசத்தோடும் 
செல்லும் மார்க்கங்கள் இரண்டுவகைப்படும். ௮வையெவையெ 
னில், அர்ச்சு.ராதமார்க்கம் தூமாதிமார்க்கமென்பனவாம். இந்த 
யிரண்டுமார்க்கங்களில் ஞானயோூகள் அர்ச்சராஇிமார்க்கமாகச் 
சென்று மோக்ஷத்தையடைவார்கள். சன்மயோகெள் தூமாதி 
மார்ச்கமாகச்சென்று இரும்பவும் பிறப்பர்களென் 5, 26 

அருச்சுன ! மேற்கூறிய இருகிதமார்ச்கங்களையும் ஈன் 
கறிந்து ஞானத்தெளிவுகொண்ட யோயொவான் பெறப்படும்பய் 
னையுங் கேட்பாய்: இந்தயோசேரன் தனது சிவியகாலத்தின் 
முற்பகுதியிலேயே ச.ற்குருவையடைந்து சர்வசந்ே BS But sar 
களையுங் கசடறக்கேட்டறிந்து பிரபஞ்சாதி போகபோக்யெங் 
களையும் சரி.ரத்தையும் கேவலமித்தையெனச்சண்டு ௮தனிடமா 
யுள்ள பி.ராந்தி விடுபட்டு சைவல்யமான மெஞ்ஞானத்தால் ஈம். 
மையேயடைவான். ஆகையால் நீயும் நம்மையன்றிவேறொன்று..



8. எ, அத்தியாயம், it 

மில்லையென்ற வுறுதிகொண்டு என்னனயே இயானித்து வரு. 
வாயாயின் செசப்பிரரக்தியும் சரீ ராபிமானபிராந்இயும் விடுபட்டு 
யெம்மையே யடைவாயாக, 27 

அருச்சுன | நின்னால் மினு தல்செய்யப்பட்ட எண்வகைச் 
சர்தேகங்கட்கும் கூறிய உத்தரார்த் தீங்களினாலே யென்னை 
யன்றி யன்னியமில்லை யென்ற வுண்மைதெரிர்த யோசேராள் 
வேதோபநகிடதங்களைக்கற்று அதன் சாராம்சங்களையும் கரதலா 
மலகம்போலக் கண்டுணர்ந்தாலும், யாகாதிதான தவங்களினாலு. 
மேற்பட்டுள்ள புண்ணியமவிசேடச்காலும் செகசவ மூலபுருஷ. 
னாகிய யெமது சொரூபமேயடைவர். 28. 

அக்ஷாப் பிரமயோக அத் தியாய 

(oP ma. 

௮.௪. இயாயம் 8-க்கு-கலோகப் பொழிப்பு-08,



ஒன்பதாவது அத்தியாயம் 

இராசகுயயயேயோசம்,; 
  

  

அவதாரிசை: -- நிரதிசயானர்த சொருபமாயே பரமாத் 
மாவைத் தரிசிப்பதற்குப் பிரதிபர்தமாயிருக்கிற தற்பதவாச்சி 

யார்த்தல்களையும் ௮ந்தபரமாத்மாவையன்றி வேறில்லவெனத் 
தெரிர்து பத்திசெய்யின் ௮. ;பரமாக்மாவை யடையலாமென 
சென்ற 7, 9, அத்தயாயங்களிற் கூறியவற்றிற்கு விசேடமா 

யுள்ள தமது விபூதி மகத்துவத்தையும், தம்மிடத்தே பத திசெய் 

யும் விவரமும், தம்மைத் தரிசிப்பகற்கான ஞானோபாயங்களை 
யும் இந்த ஒன்பதாமத்தியாயத்திற் கூறுகின்றார், 

அருச்சுன ! என்னைத் தரிசிப்பதற்கார் சாசனமாயுள்ள. 
பத்தியோக ஞனமார்க்கங்களை நாம் அடுத்தடுத்து எடுந்துபதே 

சிச்துவருவதிற் இறிதும் ௮சரத்தையின்றிக் காதுகொடுத்தே 
வருவதால் தொம்பத ல.ஷியார்த்தமாகய இரகசிய ஞானத்தை 
யும், ௮ர் சத்தொம்பதல.ியார்ச் ரமானவரே தற்பதலாமியார்த்த 

மென்னும் ௮தநுபவ விஞ்ஞானசம்மையுங் கூறுவோம் சேட்பாய்: 

இகனால் நீசம்சாரபந் தத் திநின்றும்விரிபட்டு மோக்ூமடையலாம். 

அருச்சுன | மேற்கூறிய ஞானல்சேடணத்தைச் இறிது 

கூறுவாம், வித்தைகள் பலவென்றும், அ£வைகளிற் பிரமலித் 

தையேவித்தை மற்றவித்தைகளெல்லாம் அவிழ்ையேயென்றும் 
Ga gin விளாம்பாநி ற்கும், நாம் Que பாது நினக்கோ SS த்குவறு 

அந்தப் பிரமலித்தையேயாம். இப்பிரமமித்தையில் தன்மை 
யான இல-ஷணம் யாதெனில், பிரமத்தைத் தீரிசிப்பிக்கும் ஞான 

மென்லுங்குணமாம். இதனால் தொம்பசலாழியார்த்தமான கூடல் 
தபோ தானென்லும் இரகசியததையுடையதாயும், அ௮ந்தக்கூடல் 
தீரே தற்பதலகஷியாத்சமான பரமாத்மாவென்றும், அவரை 

யன்றி யன்னியமில்லையென்று தெரியத்தக்க,சான ௮.திமேன்மை 
யையுடைத்தான தாயும், சனனமரஸ!' சம்சாரத் னின் றுங்களை 
யேற்றிப் பிரத்தியஷாலுபவத்திற் சாணப்பவெதாயும், * அன்றி 

உத்தமோதக்சம பலனைச் தரரக்கூடியதாயும் ஏற்படுகின்றது. 
௮ருச்சுன ! அனால் ௮ தனையாராபக் தறிகிறது மிகச்ெமமாயிருக் 
குமோவென ஐர்சமயம் 6 நினைக்கலாம் ; அவ்வாரில்லை. அதனை
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யறிய வேண்டுமென்று உள்ளபடியாக அ ராய்வாயேயானால் உனது 
அதிநுட்பபுத்திக்கு நன்குபுலப்படும், ஆகவே ஈம்மாற் கூறப் 
படு சன்மங்களைமாத்திரம் விதிப்படிசெய்துவரின் காச, ரெ 
மாகிய நிரதிசயாரர்த சொருூபத்தையடைந்து Cree st @u 
பேசானநதப் பெருவாம்வெய்தலாம். நிற்க ; இந்த x IrcRuy 
ருகுமஞான கலாவினோதம்களையெல்லாம் உன்னுடைய அந்து 
சங்கபத்தியைச் சிம்தையிப்குறித்ச சொக் சமாயுரைத்தாம். 2 

சுவாமின் ! பெறுதற்கரியதான மோகத்தை அடைதற் 
செளியதான ஞானமாரக்கமி நம்மெயபோறு. அுதைலிட்டு அனை 
வ.நம ஏன் சமசாரிகள।இஐ ந்த ஈஜையடைன்றாகள்? அருச் 
அன ! என்னபயறிந தடையதரகக ரநானமார்க்கத்திலும் அதம் 
கேதுவாயள்ள தாமங்&விலும் சிரதகாபத்திருன்றிச் சோம் 
பேறிகளாயிமனோர் வனனை மந்தரில் 1 ஈமஞசனக் துக்கு 
ஆளாகச் சனனமரண சம்சா ரததிலேயே பிராக்திகொண்டு 
தரிர்தால் இககஞானம் அ௮வாகள£கெவ்வாறுண்டாம? இதனா 
லவர்கள் துக்கத்தையடையாம லென்செய்வர். 3 

௮ ர்ச்சன ! நீயோ அவ்வாறின்றி க ம்தமமான தறி விசு 
௩ 5 r ௪ 

வாசமுளள சததுவகதுண ஈலஷயிடப்பகானுனசரசூ நாம பிரிய 
மாசக் ௩றுவதுபோலவே நியூம் பிரியமா கவே Calum: ac 
மேகதிரியம்களாறும் ஞானேகநதிமீயங்கள; ஏம காணற்கணுச் 
துணையும் கூடாததாயும, மனவாச்குக் கெட்டாததாயுமுள்ள 
பிரமசொ பியாகிய ஈம யென்றும் எபலிடத்தும் பாலில் கெய் 

JR a up, நம்மிட த்திலேயே 
‘ >» » ச * “9 மே க 0 * அந்தப் பழக்நுள் விதையைப்' போன்று பிரபஞ்சாதியன 
வெல்லா மிருக்கின் பன. அனாலும சாம அவைகவிற் Bad gy 

போல பரிபூரண றாய் பி தது! 1, 
ர் 

sot 

பம்றுஅள்ளேம். Ly 

சவாமின் ! சாவவியாபியாயும், னைக் ரர்தங்களது ஆதின 
மாயு மிருக்கிறபோது தேவடீடஅலவமவிற் பற்பூ 9ுப்பதெப் 
படி? ௮ரசன ! நமமுூடைய அகண்டாகார வியாபகத்தில் பிர 

பஞ்சாதிய பூதபெளநங்களெல்லாம் பிரகாசித்திருப்பினும், 
௮ன்றி ௮வைகமா நாமே காபபாற்றிலரிறும் HC mre 

றைச் சேர்ப்பிப்பதும் சே. ராமற் செய்யர் உடிய ஏமா௫ய காரி 
Wt FSIS எனை ச்தையும் நடத்தும் ௮திபராச்சரமமாகய நமது 

  
  ரஷ ண பலவ nt tte ree 

* ஈமனாசமனம - இயமலுகையாதல,
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மாயா யோசத்தினது தத்துவ விசேடத்தைக்கொண்டும், சாம் 
அவைகளிலொன்றினு மொன்றாமலே யிருப்போமென்க, 9 

அருச்சுன! இன்னும் மேற்கூறிய விஷயத்திற்கேற்ற 
திருட்டார்.தங்கள் சிலவற்றை ஈண்டு கூறுவதையுங் கேட்பாய் : 
அளவிடவொண்ணா தகண்டவெளியாயய ஆகாயப்பரப் பெங்கும் 
காற்று நிறைந்திருப்பினும் அந்தவாயுவை அவ்வாகாயமானது 
யெவ்வாறு சம்பந்தியாமலிருக்றதோ அவ்வாறே பிரபஞ்சா 
திய பூதபெளஇகங்களனைத்தும் நஈம்பாலிருப்பினும் அவைகளோ 
டும் காம் பற்றிநில்லோம் என்றறிவாயாக, 0 

சுவாமின் ! ஈம்மாற் காணப்படுற இந்த செக பேதங்க 
ளெல்லாவற்றையுஞ் சிருட்டிப்பார்யரவர் ? அருச்சுன! கற்பாந்த 
பிரளயகாலத்தில் இரச பிரபஞ்சாதியவெல்லாம் நம்முடைய 
௮கண்டாகா.ர வீயாபக கர்ப்பத்திலே ஒடுங்கிகின்று மிண்டும் ௮வ் 
வப் பூதங்கள் யாவும் ௮சனதன் கர்மபரிபாகத் க்குத் தக்க 
வாறாக காமே பிரமதேவனை யஇட்டி.த் தச் Ameo Geddes 
போம். அ௮லவாறு இருட்டியாதியவைகட்கு நாமே கர்த்தவ்ய 
காரணபூ தனாயிருப்பிலும் நாம் ஒன்றினும் பத்றாது யேகனாகவே 
யிருப்மோம். 7 

 அருச்சுன! நாம் யாதொன்றுனும் விகாரப்படாது நிர் 
விகாரியாயும் ௨ன்றினு மொட்டா தவனாயு மிருக்கும்போது Ore 
சீவபரங்களையெல்லாம் சிருட்டிசெய்வதெவ்வாறெனின், சென்ம 
பூர்வ கன்மவசத்தால் தன்வயமில்லாது பரவசமுற்ற எல்லா 
சீவபூதங்களையும் எனது சுதந்தரமான பி.ரகிரு தியைக்கொண்டு 
அ௮வவப் பூதபேதங்கவளினது பி.ரா.ரத்சாலுகுணமாகச் 8ருட்டி 
செய்வோம். | 8 

சுவாமின் ! தேவரீர் கூறியவாறு பலவிதமான சீவபேத 
சிருட்டிசெய்வதான காரியத்தைச் செய்துவருவதால் அன்மாக் 
களசெய்யும் கன்மங்கட்டோக பர்தமானதுதொர் திப்பதுபோலச் 
தேவரீர்க்கு யெவ்வாறு பிரபந்தம் சம்பவியா துவிடும் ? IRE 
sea! 6 a Swaro siorp செய்யப்படு பஞ்சூரு த் தியங் 
களிற் சிறிதும் ஈமக்கு விருப்புவெறுப்பின்றிச் செய்துவருகற 
படியால் அதநிமித்தம் ஈம்மை யக்கன்மபந்றம் வந்துருதென் 
றறியக்கடவை, 0
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அருச்சுன! இஃதன்றியும் ராம் ஈம்முடைய மூலப்பிரரர : 
தியை யஇட்டித்து நமதுபார்வையில் கிளங்காரின்ற மாயை 
யினால் விளங்கும் சத்வ ரஜஸ் தபசென்று மூன்று குணங்களே 
தாவர சங்சமாதி பிராணிகள்வாழும் பிரபஞ்சங்களாறெ விராட் 
புருஷனைச் இருட்டி.தீ துக்கொண்டு வருகின்றன. இவ்வாறே 
யெப்போதும் உலகர் தோன்நிநின் து அழியுங்காரியமாயுள்ள து. 

சுவாமின் | உலககாரியங்கள் இவவாருக ஈடைபெறும்போது 
ஒன்றிலும் பற்றா துத்தமமாய்கிளங்குந் தேவரீரது திருவருளை 
முன்னிட்டு மனித ராவார்யாவரும் தம்மையுபாயொகெதுகொண் 
டோ? அுருச்சுன ! சர்வபூதாதி பிரபஞ்சங்கட்கும் மூலகா.ரண 
னாகிய கான் எனது பாததரிசனார்த்தமாக முன்னே யென்னைப் 
பலகாலும் பக்தியோக தவங்களாயெ உத்தம கைங்கரியம்களால் 
திருத் தசெய்துவர்ச மெய்யன்பர்சட்கு ௮.ஙகரகஞ் செய்ப 
வேண்டியெடுத்த மனிதரூபமுதல் பலவகை ரூபங்களையு முள்ள 
படியுணராது சாதாரண மனிதர்கள் பிமந்ததுபோலவே நாமும் 
பிறர் ததாகவும், அவர்கவிறப்பதுபோலவே நாமுமிழப்பதாகவும் 
அவர்கள் இன்பழுன்பங்கட் கேறுவாக கன்மங்கள் செய்வது 
போலவே ராமும் செய்துவருவதாகவும் இன்னும் பலவாமுகவும் 
தோன்றியவண்ணம் பிதற்றித்திரிபும் ௮ஞ்ஞானப் பேய்த்தன 
முடையார். எங்ஙனம் எமது மெய் ஞானத்தி/மேனியைக்கண்டு 

. மேன்மையுறத் தரிசிக்கப்போடுமுர்கள். மஒருபோதுமில்லை. 11 

௮ருச்சன | மற்றும் ஈம்மினும் வேருயுள்ள Cas ல்ச் 
தேவதை ளை வழிபாடுசெய் ஐபாசிகன் இலடகாமியார்த்க 

பாசு பலன்ளையெல்லாம் எதேல்டமாக வடையலாமென் 
ஜெண்ணமுடையவர்சளாய் SSS தர்வினியோக பதாரத்தங் 
கமா யெல்லாஞ் சமாப்பித்து ௮நித்திய போகங்களையேயடையப் 
பிசார்2.2ிம தவர்களாயும், பின்னுஞ் Ravi உண்மைநெறியூணராறு 
விவேக ரூன்யர்களாய்க் சேவலமாய சாமானிய சேவதைகளை 
அ௮காசாரமா யுபாசிப்பவர்களாயும், வேறு லர், செய்யந்தசாத 
மந்திர இரியாபூர்வ விரோதமாயுள்ள QP ௪ சில்லரைச்சேவோ 
பாசனையைச் செய்பவர்சளாயும், இன்னுஞ்சிலர், சத்துவகுணப் 
பிரதிபிம்பீமாகிய மாயையையடைந்து சாஸ்திர அராய்ச்ட 
செய்து ௮தன் சூசனமாயுள்ள நுட்பங்களைத் தெரிக்து தார்க் 
கர்களாய், இயல்பாக பக்திசெய்துவருன்ற சர்வசாதாரண 

ly
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மானவர்களுடைய விவேகத்தையுங் கெடுப்பதே தொழிலாக 
வுடையவர்களாயும், பின்னுஞ்சில், இரசோருண சம்பன்னர்க 
ளான அுட்டப்பிரகிருஇியின் வசத்தர்களாய் அசங்காரத்திற் 
கடிமைபூண்டு all em sar ஆடம்பராதி டம்பபறதலான ௮0கேச 
பிராந்திவச, தைக யுடையவர்களா யேனையோர்க்கு த் துன்ப 
மான காரியத்தைச் செய்வதிலேயே திருஷ்டியுள்ளவர்களாயும், 
சிலர், தாமதருணவ௪முடையவர்சளாய் இராகூதப் பிரரொ தியை 
யடைஃ%து பிறரை வஞ்சுப்பறுமன் றி யவர்கட்ருப் பலவிதகொடிய 
துன்பமே செய்துவருபவர்களா யுமுள்ள இவவாரன மூடாதி 
மாக்கள் என்னையெவ்வாறு உபாசனைசெய்லார்கள், 12 

சுவாமின் ! மறும் உபாடப்பார் இன்னாசன்பதைக் தெரி 

விக்கவேண்டெழேன். அருச்வன ! காமச்குசோதாதியவைகளைக் 
கட்டோடே விட்டவர்களாயும் GO தய்விகமாயுள்ள சத். நவப்பிர 
இருநியினுடைய விசேடமான குணங்களோடுர்கூடிய ஈல்லித்த 
விர்த்தியையுற்சொண்ட மகான்சள், சானபூத சாஸ்யாயும் தி 
ரூகுுமமான வடிவாயுமுள்ள என்னைத் தானேயென்றறிந்திருக் 
கிற நிரதிசயாகர்ச மேபிட்டினாலே ௮ தர்முகமாகவறிம து ப6ர் 
முகமாகச்கண்ளெஎ எல்லாப் பண்டிப கா த்தங்களைமம் எனக்கன் 
னியமல்லவென்று மனவா கீமூக காயங்களினாலே பச்திசெய்து 
கொண்டு aU fh aut Maran, - |B 

௮ருச்சுன! இன்னும்பலர், என்னையன்றி வேறொன்றும் 
௮னனியமில்லையெனக்கண்ட வுண்மையினாலே இத்தக் இடவை 
சாக்கியமுற்று எப்போறும் எனக்கு அதியானந்தத்தை விளைலிக் 
கக்கூடியசான என்னுடைய மகிமாப்பிரகாப ரேத்தனங்களால் 
தோத்திரிம்று நானே பரவாஈேவசென்று சித்தாந்தித்து 

எனதுபாதத்தில் ஈமல்காராழிய வழிபாடகள் பலசெய்றும், லிஸ் 
வரூபமாயுள்ளவனும் சானேயன்றி மற்றையோரல்லவென்றும், 
நானே சர்வசுத் ிரமுடையவனன்றிப் ப.ரதந் திரியானவனல்ல 
வென்று முணார்த உர்தமமான தீய்களுடைய மனசினாலே 
யெனச்கே பத்திசெலு த.றிக்மொண்டும் வருவார்கள், 14 

௮ருச்சுன ! வேறுசிலர், ஞானபயமான ஒமக்களினாலே 
யுபாசிப்பார்கள், பலர், லோசவர்க்கங்களெல்லாம் சாகசம் வாசு 
சேவமயமேயன்றி வேறன்மென்றும், அதனால் தன்னையும் ௮வ 
சாகவே யுபாசிப்பார்சள். லர் அப்பரவாசதேவனே தனறு
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அ.ம்இியர் தபக் தர்களைக் காக்கும்பொ ரட்டு இங்ஙனம் அவதரித் 

அள்ளாரென்ற உண்மைதெரிர்நு நம்மையே வழிபடிவார்கள், 
பலர் அக்தவாரசேவனுர்கு 4 தான் PS Suton oot சாசனாவேண்டு 
மென்று யெப்போறுந் தாசப்பணிரளையே செய் த கொண்டு 
வருவார்கள். மற்.றுஞ்சிலர் ௮வ்வாருதேவரே இழெட்டி99 சம் 
ஹாரமென்னு முத்தொழிலையுஞ் செய்யவேண்டி பிரமவிட்டுணு 
ருத்தினென்னு மவுருவர் தாக்னெரென் துபாஇப்பார்கள், 
ஆகவே இவர்கள் ஈமக்கு ௮த்தியக் ச பக் தாரகளாவார்களென்றறிக, 

சுவாமின்! தேவரீர் கூறியலிதமன்றி மற்றும் காத்தற் குரி 
மைகொண்ட அவசரத்தில் எவ்விதமா யமைவீர்களென்பதை 
யறிகிக்கவும். ௮ருச்சன | காணப்படு பொருளனைம்தும் நாமே 
யாகியும், சாமில்லாது செகத்தில்லையென்றும் நாம் உனக்குப் பல 
வாமுக பலமுறை யெடுத்துக்கூறினோம், ரியோ பின்னமுர் தடுர் 
அக்கேட்டிராய் ; ஆயினுமின்னுள் சிலவிசேஏ.மானவைசளையுங் 
கூறுவோம் கேட்பாய். ஒப்பற்ற தேவப்பிரிஇயாகச்செய்யும் 
யாகாதிகளும், அந்தயாகாதிகளில் உச்சரிக்கப்படும் மகாமந்தி 
சங்களும், ௮ர்த மந்திராரீனமாயுள்ள அறிதேவதைசகளும், அர்த 
தேவதை ஈளுக்காக ஆ திகொடுக்சன் ற பதார்த்தங்களும், மற்று 
முள்ள ஐமத்திரவியங்களும், ஓமானி, நெய் முதலியயாவும் 
தாமாகவே மிருப்பசாயெண்ணி யுபாசித் துவருவார்கள். 10 

அருச்சுன ! இன்னுங்கேட்பாய் : எல்லாவற்றையு மகாவரி 
சுத்தஞ் செய்யக் கூடியமான ஒப்பற்ற யேகாகரமாயெ ஓங்கார 
மும் நாமேயென்றும், வைகட்கும் சன்மையேசெய்கிற தத்துவ 

மும் காமேயென்றும், யாவரும் பெறு சற்குரிய பிரயோசனங்க 
ாத்தரந் தக்க சயாசொருபமான அன்னையும் நாமேயென்றும், 
FAA nga? Foret si pa sug சாமேயென்றும், 
௮ச்சிருட்டி வர்களளைவரும் கார்சாம் பூர்வசென்மங்களிற் 

“செய்யப்பட்ட தான மிளைல் பாக முடி.வு.சால தீதில் பலனளிக்கக் 

கூடியவலும் காமேயென் அம், கட்புலனுச்குத் தோற்றப்படுடிற 
.விஷயாதியவையும் நாமேயென்றும், இருக்கு, எசா, சாமம், 
அதர்வம் அயெயிக் த சறுூ வேதங்களும் நாமேயென்று முபர 
சிப்பார்கள், 17 

அருர்ரன | சரியைரியாயோச ஞான மாரக்கங்களிலுரள 

எல்லாச் ரன்மார்க்கம் சதீதா மாக்களும் பெறும்பயளயளிக்
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கும் விசேடமானஸ் தானமும் நாமேயென்றும், காவற்சடவுளர 
யிருப்பவனும் நாமேயென்றும், எவைசட்கும் தலைமைபூண்ட 
USN gaa) Lb நாமேயென்றும், இன்பறுன்பங்கட்குச் சாக்ஷிபூ தனு 

யுள்ளவலும் நாமேயென்றும், போகானுபவங்கட்கு யேதுவான 
கருவிகரணங்களாயுள்ளனவும் நாமேயென்றும், எல்லாச்சராசர 
பேதங்களுக்தோன்றிக் காக்கப்பட்டபிறகு ஓடுங்கப்படுவதற்கு 
ஸ். தானமாகெ பி.ரூருதஇிக்கு ஆஸ்பசமானதும்,தோற்றப்பொருள் 
களை மீண்டும் காத்தற்பொருட்டு,யேதுவாயிருக்ற பிஜாகூரமும் 
நாமேயென்றும், அய்ந்தறிந்த மகான்கள் நம்மையுபாடுப்பார்க' 
ளென்றறிக, 18 

அருச்சுன | இன்னும், உவிணத்தினாலும் பிரகாச த்தன 
லம் உலகத்தை வீளங்கச்செய்கன் ற அதித்தமூாத்தியும் ராமே 
யென்றும், காலா காலங்களுக்குத் தக்சபடியமிந்து மழைபெய்யும் 
படியும் பெய்யாமற் செய்யும்படியாயும் ஈடத்துவதும் நாமே 
யென்றும், அறித்தியமான தூலபூசங்களும் ௮தற்சாதாரமா 
யுள்ள நித்தியமான சூக்ஷுமபூ தங்களும் நாமேயென்றும், எவை 
களும் கில்பெறச்செய்கின்ற சத்தியும் சாமேயென்றும், இன்னு 
முண்டான மற்றவைகளாயுமிருப்பதும் சாமேனெறு முபாடுப் 
பார்களாதலால் ௮வவாறே நீயுழமுபா௫ிப்பாயாக, 10 

சுவாமின்! தேவரீர் மேற்கூறிய பற்பல அம்சங்களாய் 
விளங்கியிருக்கிறபோது ஏன் அனைவரும் ௮.5 துபாரியா இருக் 
இருர்கள் ? அருச்சுன! பொன்னுலகமென்மெ தேவலோகவாஇ 
களான இந்திராதி முப்பத்துமுக்கோடி தேவர்களும் திருப்தி 
யடைதற்கு யோக்கயமான ௮ரியவேள்வியைச்செய்து தேவ 
போகங்களை யனுபவிக்கலாமென்று யிச்லசகொண்டவர்களாய் 
௮ தனால் ௮ந்தயிந்திரன் மு. தலாயெ தேவகூட்டங்களுக்கும் நாம் 
௮ திதேவனாயிருக்வேதை மறந்தவர்களாஇயும், நாம்வேறு Har 
கள்வேறென்கற புத்திருடனே வேதங்களிழ் கூறுகின்ற காமிய 
பலன்களைப் பெறக்கருதி சாஸ்இரரீதியாக யாகாதி௫ருத்தியங்க 
ளச்செய்து சோமபானத்தால் பாவங்களனைத்தையும் நீங்கப் 
பெற்றவர்களாகி சொர்ச்கபிரார்த்தனைசெய்து புண்ணியமயமாய் 
விளங்கும் தேவேர்திரலோகத்தையடைந்து மகோன்ன தமா 
யிருக்கின்றேதவபோகா தியவைக£ யலுபலிக்றெே த மகாலிசேட 
மென்றெண்ணி யனுபலிப்பவர்களாயுள்ளவர்கள் எவ்வாறென்னை 
யபாசிப்பார்கள் ? 09
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அருச்சுன ! பின்னுங்சேட்பாய் : மேற்கூரிய யாகபோச 
விவேசெளாவார் தாங்கள்செய்த யாகாகிுண்ணியத் துக்குரிய 
காலமெல்வசவோ ௮.றுபரியந்தம் ௮ தேளபோகங்களை யலு 
பவித்த அதுமுடிந்தவாே இப்பூமண்டலத்திலேவந்தவதரித்து 
மீண்டும் அதேபோன்ற சத்கர்மாலுட்டானங்களைச் செய்து 
கொண்டும் ௮தன்பலனையனுபலிச்க மீண்டும் ௮ங்கேபோய்ப்பிறத் 
தும் இவ்வாருக மேலேபோடூறதும் ழோய்வந்து பிறக்றெது 
மாய சனனமரணங்களை யடைவார்களேயன்றி, ஈம்மைத்தரி 
சித்து ஈமக்குரிய பக்தியோசங்களைச்செய்து உபா9ிப்பவர்களைப் 

போல பிறந்திறவாத பேரின்பமென்ற முத்தியையடையமாட் 
டார்களென்க, —— 21 

சுவாமின் ! தேவரீரைத்தரி௫த்து பத்திசெய் தவர்கட்ருமட் 
டும் எதனாம் சனனமரணங்களில்லை? அரச்சன | என்னைப் 
போற்றிப்பணித் துபாசிஃ்கும் எனம பிரிய பக்தர்களாவார் 

என்னைவீட்டு மற்றோர்தெய்வத்தை யூபாசியென்று பொருள் 
கொடுச்று வம்புறுத்தினும் அவ்வாறு DAG GMO SUS கன 
வினும் நினையா ராகி யெல்லா ச்தெய்வங்கட்கும் நானே அதிதேவ 
தையென்னுர் தீர்க்கமான யெண்ணங்சொண்டும், நான்வேறு 

தான் வேறு என்னும் பேதபாவனையின்றி யேகைகபாவனை 
கொண்டு என்ளையேசொழுது உபாசித்துப் பார்ச்கப்படுற யெப். 
பொருளும் யானாகவேயிருப்பதாகவும் பாவித்து பத்திசெய்து 
வருகறவர்களான கால் இவர்களுக்கு சனனம.ரணமே டையா 
சென்பது தீர்மானமென்ச, இன்னும் எவைகளைப் பார்ப்பார் 
களோ அவைகமாயெல்லாக் தன்னைப்போன்றே பார்க்கிற தம், 
தன்னையுர் தன் தலைவனையுமே தரிசிப்பவர்களுமாயிருக்கற இவர் 
களுக்கு சூக்5மகா.ரண சரீரங்கள் அழியுமாயினும் ௮தையெவ் 
வாறு காத்தற்கூடுமெனச் சந்தேகம்பிறக்கிலும் கூறுவோங் 
கேட்பாய் ; இவர்கள் தானாக யென்னையடை.வதே யோசமாகும் ; 

அதற்ருப் பிரதிபந் தங்கள் உண்டாகாமல் சம்.ரஷணை செய்றெதே 
கேமமாகும் ; இவ்வாருயுள்ளவர்கள து யோககஷேமத்தைப்பற்றி 
காமே வ9க்கின்றதுமன்றி அவர்களுடைய சேகசம்.ரகூனை முத 
லானவைகட்கு வேண்டிய வுபகரணங்களையும் பலவந்தத்இத் 
கொடுத்து சாமே யிரகநிப்போமென்றறிக, 22 

சுவாமின் | பார்க்கும்போது தேவரீர் மேற்கூறியபிரகாரம் 
தேவர்களும் மனிதர்களும் மற்றுமுள்ள எல்லாச்சராச ரங்களும்
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தங்களது அம்சங்களாகவே யிருக்கும்போது தேவேந்தஇிராதி 
களை யுபாடித்தாலும் அது தேவரிமையு முபாசித்ததாக யேன் 
ஆசமாட்டாது? அருச்சுன! நீ கூறியபடி ௪சலே திவதைகளையு 
முத்தேசித்து உபாசிப்பவர்களும் ஈம்மையுபாடுப்பகாகவே யாகு 
மாயிலும், எங்கும் நிறைந்தவனாயும் யா 9தொன்முலும் சாசமடை 
யப்பெறுத நிததியயைம் விளங்காநின்ற பெம்மையுள்ளபடி. 
யுணர்ந்து மோகஷ£பேகைஷையோடு வேதசாஸ்இரலிதிப்படி உபாசி 
யாமல் அர தத்தேவதைகளுக்குச் திருப்திசெய்வதே மிகமேலாய 
தென காமியபக்கிகொண்டு உபாடிப்பதால் அதற்குரிய அடிச்சி 
போகங்களையேயனுபவித்து மீண்டும் பூமியிலேபிறந் துழல்வர். 

௮ருச்சுன | இன்னும், வேதசம்மதமான யாகங்கள் பலவம் 
றிற்குந் தலைமைத்தெய்வமெனவும், அவளிதவேள்விகளுச்குரிய 
பலன்களையெல்லா மீந்தருளு மகர்தேவனெனவும், மற்றதேவ 
ை தகளுக்கெல்லாம் அக்தரியாமியெனவும், எவைகட்கு மேலா 
னவனெனவும் விதிப்படி யென்னையறிந்து உபாரியாமல் சாதாரண 
மான தேவதைகளையுபாசித்துப் பயனடைவோமென்றெண்ணி 
அதற்கான பசக்கியங்களைச்செய்து அர்சலோகச்தையடைந்து 
தேவபோகம்கலா யலுபவிச்தபின் பூமியிற்பியக்க யேதுவாஇன் 
ரர்கள், | 21 

AHF Ken | இதில் இன்னுமோர் விவரத்தையும் கேட்பாய்; 
. + 6 3 . “5 a a TUM oi BO FAD Fae wy. F500) yum 1560 gang 

Wer லோகத்தையேயடை.வன், iF ntdatn ய்பாடிப்பவன் 
பிதுரலோக க்தையே ய்டைவன், விசாயதர் ிறலான பூதகணாம் 

௯ ச . fn . ௬ . களை யுபாசிப்பவன் ௮தம்குரியலோகத்ைரயடைவன், நம்மை 
யுபாசிப்பவன் அிலவரமாயுள்ள பரமானந்த சொழுபத்தையே 
யடைவனென்றறிக, 25 

சுவாமின்! “விசேஷமான பிரலியங்களை ம சம்பாதித்து 

௮ைக்கொண்டு பலமிச உபரஈரணப் பொ கள்ளை த்தேட 4 5) 

சப் பிரயாசையோடு இரச மாபர்திடுண்டு வேதயிதிப்படி, 
வேள்வீமுதலிய தேவாரா தனைரெய்ின் மவர்சள் அடையப்படும் 
லோக:.மம் பலஜும் fia Sur Gurr gr, கித் நியமாயும் பர 

மானந்த சொருபமாயுமுளள தேவரீரறு பாசத்தையடைய 
வேண்டுமானால் ஏராளமான திரமியங்சளும் ௮ேக உபகரணப். 
பொருள்களும் அதிகமான பிரயாரையும் வேண்டும்போல



வது, அ.ச்இியாயம், 151 

தோன்றுவதால் தேவரி.ரது பததச்தையடைவது சுலபசாத்திய 
மாகா” பெனக்கூறிய of ht x om doa San ஸ்ர்கிருவ்ணபகவான் 
சமாதானம் கூ றுஇன்றுர்;-- அருச்சுன ! மட்டற்ற இரவிய சாத 
னங்களைக்கொண்டு யாதொரு பி) தெய்வங்களை யாரா திப்ப) 
விட யென்னை wuts கிறவர்கள் கு அவ்வளவு இரலிய ம் பிர 

யாசையும் வேண்டுவதில்லை, மிகச்சலபமா யுப.சிக்கலாம் ; 
அனால் சுலபமா யுபாடிக்கலா மென ந தனுலே பலலும்சொற்பமா 
யிருக்குமோவென ஐயமு லாம், அப்படியல்ல ; மக த தாயே 
நித்தியமான பலமேயாகும் ; ௮ஃடுதல்வாறெனில் ona Buh 
யங்கமை க்கொண்டு. அேக உபஃரணப்பொருள்களைம் சம்பா 
இத்து நீஈப்பொயொசையோடு என்னைக்மண்டமாகப் பாலி i gids 
காமியம மம் woes SMO ye செய்பவர்களை விட, 
சக்மியானுகராம் LB BTL aS i gat பமலும் சலமேனுங் 

கொண்ட மயன்னைபின்றி யன்னியம்ல்லையென் று யிடையருத் 
இடபத்தியோமே அற்திம்கரடை மத்தியோடும் நிஜ்காமியமா 
யெனக்குச் சமாப்பிப்பார்சளாயின் அவைகளை தாம் மிகப்பிரிய தி 
துவமாக்சொண்டி அவாசட்ச் சாஸ்வரமான நமமுடையசாருப 
UG dom Bb OBO Lat Ld, 26 

அருச்சளன ! இன்னும் என்மாயுபாசிப்பசற்காகப் ப்ர 
புஷ்ப சம்பார்ிெயஞ்செய்வறம் பிரயாகாய?க தீ தோன்றுமே 
யாயின் அதழைகீடச் எலபமான மார்க்கத்தையுங் கூறுவோம் 
சேட்பாய் : நீ உன்சரீராவயங்கவினாலே செய்யப்பற எந்த 
கன்மங்களையும், மற்றும் நின்னால் புசிக்கப்படுவன, தேவதாப் 
பிரிதியாக ஐமஞ்செய்யப்படுவன, புண்ணியார்த்தமாகத் தானங் 
கொடுக்கப்பரிவன இன்லும் மோஷார்த்சமாகத் தவஞ்செய்யப் 
பிவன <2) 8 இவைகமாயெல்லாம் உள்ளன்போடுிழ் Gag se 

பத்தியோடும் நமக்கே அர்ப்பணஞ் செய்வாயாயின் அதனால் கா 
மிகச் திருப்தியடைவோம். 27 

சுவாமின் | தேவரீர் திருவாய்மலாந் தருவியவாறு செய்யப் 

படுகிற எல்லாம் கன்மங்களின்பயனையும் தேவரீர்க்கே அர்ப்பண 

மாகவேண்டுமெனச் செய்வேனானால் ௮தனுலடையும் பலன் 

யாவை? அருச்சுன ! கூறியவண்ணம் எல்லாக்கன்மபலன்களை 
யும் எமக்கேயர்ப்பணரு் செய்வாயாயின், கின்னாசெய்யப்பட்ட 

காமியமான சர்வசங்க ற்ப LS Hb rE DS TG அடையப்பெறும்
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சனனமரணமாகிய கன்மபந்தங்களிநின்றும் நீங்கு யென்னிலும் 

வேருான தொன்றில்லையென்றும், அதுவே ரீயென்னும் யேகைக 
பாவனையுடையவனாய்ச் சரீரத்தினிறுதிவரையில் மனவாக்குச் 
காயங்களினாலே காமியமின்றிப் புண்ணிய கன்மங்களேசெய்து 
முடிவில் என்சாட்சாத்கா ரத்தைச் சார்வாய், 28 

சுவாமின் | தேவரே கதியென் அுபாசிப்பவர்கட்கு மோ 
கூதிதையளிப்பதிற் பிரியமும், ௮ங்கனம் உபாசியா தவர்களைப் 
பந்தசாக.ரத்திற் மள்ளுவதாலு முண்டாறெ வெறுப்பும் தேவரீ 
ரிடதுண்டாகிறபோது தேவரீர்க்கு இராகத்துவேஷாதகெ 
ளிருப்பதாகத் தெரிறதே? அருச்சுன ! சர்வான்மகோடிகளை 
யெல்லாம் நான் சமமாய்ப்பார்ச்சறதினாலே எனக்குவேண்டியவ 
னென்.று பிரியமும், வேண்டாதவனென்று- வெறுப்பும் என்னி 
டத். துண்டாகிறதில்லை. தவிர, அர்தசாரத்தையும் குவிசையும் 
நீக்குவதற்காக அக்னியை யலுசரிப்பதுபோலவும், அபேகைஷ 
யானவைகளைப் பெறவேண்டியவர்கள் கற்பகவிருகூத்தை யனு 
சரிப்பபதுபோலவும் நித்தியமான மோக சுகத்தைப் பெறவேண் 
டியவர்கள் என்னையடைந்து ஆராதனைசெய்து என்னையே சதா 
தியானித்து மோக்ஷத்தை யடை௫றார்கள். அன்றியும் என்னை 
அவர்கள் ௪தா சிர்தைசெய்வதால் யானும் அவர்களை யென்ஞாப 
சுத்தில் வைத்திருப்பதாலும் ஏகைகபாலமாயிருப்பதால் அவர் 
களுக்கும் எனக்கும் பேதமேயில்லையாம். இதுகிற்க ; தேவ 
லோகத்தையடைக் நு ேவபோகங்களை யலுபலிக்க யாகாதிகள் 
செய்து ராநிப்பவர்கள் அக்தலோக போகங்களை யனுபலித்துத் 
திரும்பவும் பூமியில் சனனமாகிருர்கள், அகவே எவனென் 
எக்தெந்தபலனை யுததேசித்து எந்தெந்த பன்மங்களைச் செய் 
இருனோ ௮க்தவிசுமாகவே அவ்வப் பலன்சளையடைஅிறான். சழ் 
பகவிருகூத்துக் சொ CHIT Gay at on என்னிடழ்து பபா தமுமில்லை; 
௮. தனாற்பக் தமுமில்லை. 20 

சுவாமின் ! மேற்கூறிய நில்காமியேேதவாராதனையைச் சல் 
துவமுளள பெய்பன்பர்சளாம்செய்மு . பலனடைவதேபோல, 
அவ்வாறு சிலத்துவமில்லா த சாமானிய அகாசாரிகள் செய்வார் 
களாயின் அவர்கள் ஏலும் கதியடைவசோயென்னலுஞ் சந்தேகம் 
பிறக்கின்ற2த? அருச்சுன ! மேலான சதாசாரத்தோடு கூடி 
யவாகளாய் என்னை Cush பாவனைசெய்து பந்டிசெய்பவர்களை



ர்ச் 9-வத, ௮. திதியாயம், 153 

விட பாவூரு த்தியங்கவில்லா ௪ அ.சாசாரிகளாயினும், அவர்கள் 
மத்ரோர் தெய்வப்பற்றுதலின்றி யென்னையே யெங்குமுள்ளவ 
கைப் பாவனைசெய்து யெனகச்கும் உலக தீதுக்கும் யாதொரு 
பேதமு மில்லையெனத்தெரிந்து அ௮கண்டாகார சொரூடியாயிருக் 
கிற என்னையறிகு ௮௩யோன்யபக்தி செய்துவருவார்களாயின் 
அவர்களை உத்தமர்களெனறும், மோக்பூமிக் காக்ஷியானவர்க 
ளென்றும் கூறப்படும, எ தனாலெனின், எத்தெய்வம்திலு மெய்ச் 
தெய்வத்தையறிஈது உள்ளன்போடு முபாசனை செய்து வருவ 
தால் அவாகள் சிலா ச்சியமானவர்களென்றும், மோகமே யடை 
வார்களென்று ங் கூறலாயிற்று, 30 

சுவாரின்! எப்போறு ஓ நவன் ௮.ராசா.ரனாய்விட்டானோ 
அலன் சி: ரட்டனென்ற Og pO sa a Oran a Davai P அருச் 
சுன! உல BH ௮ிளள பற்பல தேவகைரகா யெல்லாம் கேவல 
மசத்சென்று! ௮ எனனையே ௨ சதபதெய்வமாக்கொண்டு ௮௬ 
சய்க பூர்வமாய்ப் பததிசெய் ॥ வரபவன் அராசாரியாயிலும் 
என்னிட.த் Up SiH 5 111 செப்த விச வ தினால் பூர்வசுன்ம 
பாவங்களிவின்றும் விசிபட்டு தாமோத்கிருஷ்டனாகி நித்திய 
மான மோக மதையேயடைவன், அனா ரிஉரியொயம் உல।ர 
தோர்க் கொவவுமீமாவெனக் தோன்றுமாயின், oP MAID 5 of al 
anOnahle, ancriucarca tae ns Sud séOr Lue gy 
பகவழ்புக்தியைமட்டும செய் ,வ நவானேல் நரக தையடையப் 
பெருறு மோ, மேயெய் ஙவனென்று ம. ஈன்1ளான பிரம நிஷ 
டாபராகளும் கம்வியறிலாற் ெலள்ள மகாபண்டி ந ொமணி 
களுஞ்சோகற வேதசாலிர சாரஙகளாகத் கூறியிருக்க பிர 
பந்தங்களையே போ றமான சாஷித் நுவமாகக் கொள்ளக்கடவர். 
௮ன்றி இவ்விகு நியதியைப்பற்றி அறிஞா உட்டங்கள் நிறைக் 
அள்ள சபையின்சண் விசாரஞ்செய்யினும். அண்டுள்ள எல்லா 

சாலும் கொள்ளப்படி2மயன்றி தள்ளப்படவேமாட்டா. 91. 

இஃ௫கருத்இிற்கேற்க பிற்காலம் ஒப பிரமு, மான பி௱ளைபபெகு 

மாளையஙகா ரவாகளகூறிய பெருஙகாபபியச பளள நர்செய 

யுட்டுணுச்சை மீவககொணக 

பாதியா யமுயெசால் கையரேஜனும் பழிசொழிலு மிழிகுலமும 
படைச் சாயேனும், ஆ தியா யரவணையா யென்பாராகி லவர்கணமர்யாம் 

வணங்கு மடிஈகளாவரா, சா இயா லெ (haw sail © ராக்கோரேறுஞ் சதுர் 
2]



15% வட சா ஈவரீ௪ வசனம். 

  

மழையால் வேழ்வியால் மிச்கோரேனும், போதினான் முசன்பணியப் 
பள்ளிகொள்ளும் பொன்னரங்கம் போற்றா தார் புலையர் தாமே, 

அருச்சுன ! இன்னும், அநாசாரிகளாவார் ஈம்மிடத்து பத்தி 
செய்த வரும்போது நாம் அவர்களது உள்ளத்தினாசா.ரத்துக்கே 

மெய்ச்சி முத்தியித் சேர்ப்போமே யன்றிச் தள்ள மனங்கொள் 
ளோம். அகவே க்க அராசாரியின் பத்தி அவனைக் கரை 
யேற்றுமென்பதிற் சந்தேகம்வேண்டாம். கேவலமான சண் 
டாளகுலத்திற் பிறர் தவர்களாயிலும் ஈம்மிடத்துண்டாகய பக்தி 

விசேடத்தினாலே சம்சா.ரத்சைக்கடக்று மோக்த்தையே யடை 
வர்களென்பதற்கு இன்னுஞ் லெசொல்றுவோங் கேட்பாய்: 
பஞ்சமகாபாவக்களாம்பிறர்த ?சகுலகதவரானாலும், வேதாத்தி 
யயனமும் கன்மமுஞ்செய்கம் கருகரல்லாக யாதொரு பிராமண 
ஸ்திரிகளானாலும், மேலான மூன்றுவருணங்கட்டும் ஊழியக்கரர 
ரான சூத்திரர்களானாலும், மற்றும் உமுஅபயிர்செய்கிற வைக 
யாகளானாலும் வேதசாஸ்அர விதிவழாமல் என்னிடத்தில் பததி 
செய்.துவருவார்களாயின் ராம வர்-ளையெவலிதச் நம் மோகமே 
யடைவிப்போம் என்க. ou 

௮ருச்சுன ! உலகம்நள்ள அன்மகோடிகளிற் பெரும் 
பாலார் தன்தேகக்சையே சானென௮ம (9. ரபஞ்சச்தை நித்ெெ 
கிமனவுங்கொண்டு அகித்தியமாகிய விஒயபோகர்களில் மோகத் 
தால்மாற்சி யெப்போதுக் துச்கா இராக்தியர்களான சாமானிய 
புருஷாகளும் ஸ்திர்களும் அரா சாரிகளும் கெட்ட குலோத்பன் 
னர்களும் என்னிடச்.றண்டாயெ பந்தியவிசேடதச்தால் மோக 
மடைவார்களாயின், ஈல்லருலத்திற்பி௦;5 உத்தம?லர்களாய் 
பத்திசெய்வரூன்ற உண்மையான Car Duroc. ath இ.ராஜ 
சிஷிகட்கும் மொக௩ டைப்பதர்ரூஞ் சந்தேகமுண்டோ ? ஏ 
௮ருச்சுன ! உனது சேகம் சிலையற்ற தாயும் சசுவீனமாயுமிருப்ப 
தாலும், இனிக்காலக்தாம் *கா நூ அறித்தயெமாயள்ள போகங்களி 
லாரையைத் ஒறந்த மித் தியமாயும் மக ஈகரமாயு ழள்ள ஈம்மை 
யடைதற்கேதுவான பச்திசெய்ற வருவாயாக, 33 

| 

சுவாமின் ! உலகிற் காணப்பிகிற PatPa பேதங்க 

ளெல்லாம் தாமேயென்ற ௮பேதபாவனையாச பத்தசெய்யும்படி 
யறிலிதுப் பிறகு யுத்தஞ்செய்யும்படி யாகவும் ௮றச்ரெகஞ் 
செய்தீர்கள் ; இப்போது நான் பத்திசெய்யவேண்டிய விதிகளை



0-ல.2, அ.ச்சய்யம், 155 

விவரமாயெனக் கோதுவீர்களாக, ௮ருச்சுன ! இனி நீ ஈமக்கு 
அத்தியந்த விசுவாரயாடு யெசைப் பூசித்தாலும் ஈம்மையே 
பூசிக்றெபாவளையோடு பூசைசெய்யவேண்டும். அன்றி பார்க் 
கப்பட்டவைகளெல்லாம் என்னிலும் வேருகப்பாராமல் என் 
பாவனையே செய்யவேண்டும் ; எவைகட்கு ஈமலஸ்காரஞ் செய்யி 
னும் ஈமக்கே ஈமலஸ்கரித்த பாவனையாகவே செய்யவேண்டும். 
மற்றும் காமெவ்விடத்து முள்ளோமென்றும், நம்மையடைவதே 
பரமாநந்த கைவல்யமென்றும் அ௮ந்தாமுகமாக யெப்போதுநர் 
இடஞ்செய்து வெவிமுகமாக நினது சொந்தமாயெ குலவிர்த் 
தியை நிஷ்காமியமாய்த் திரிகரணங்களாலுஞ் செய்து வருவா 

யாகில் நிரதிசயாகர்த சொரூபனாயெ ஈம்மையேயடைவாய், 94. 

இராச முய்யயோக 9 6 Surw 

ழூற்றிற்று. 

ஆட ௮ த. இயாயம் 0-௫. -சலோகப் பொழிப்பு-075, 

மடு)



* பத்தாவது அத்தியாயம் 

விபூதி விஸ்தார யோகம், 
  

  

அவதாரிகை : ஸ்ரீகருஷ்ணபகவான் சென்ற 7, 6,9 ௮௪ 
தியாயங்களிலே தமது விபூதிகளைச் சுருக்கமாகக்கூறி அவை 
யனை த்துக் தாமேயென்று ௮கேகதிரஷ்டாந்த பூர்வமாயுபதே 
சித்துத் தம்மையே பத்தசெய்யுமாறு ஆக்ஞாபித்தார், இப் 

போது அதியிரகயேமாயுள்ள வீபூதிகளைப்பற்றி மிகலிரிவாய்த் 
தெரிவிக்க எண்ணங்கொண்டும் ௮வைகளுர்தானேயென்று பத்த 

செய்யவேண்டிய ௮பிப்பிராயமுடையவராய் இந்த 10-ம் அத்தி 
யாயத்தில் 42-சுலோகபூர்வமாக உப 2 தரிர்சத்ச்ொடங்குன்றார்: 
௮ருச்சுன! இதற்குமுன் கூறிவந்த 3-அ.தியாயங்களால் நாம் 

உபதேசித் துவந்த நம்முடைய விபூழிசளையறிஈ்து சந்தோஷ 

முற்ற உனக்கு இன்னும் நீ யோகஷேமத்தைப் பெற்வேண்டு 

மென்ற கருத்துடையவனாய் மிகவிரிவாயிரும்கிற நம்முடைய 
விபூ திகளையறிந்து பத்திசெய்யும்படி யுபதேடுப்பதைக் கேட் 
பாய் : ] 

அருச்சுன ! -நாம் நினக்கிப்போது உபதேடி க்கத்தொடம் 
கும் ஈமது மகிமாவிபூ திகா யெவருமறிவ த; ருமையாகும், எங் 

ஙனமெனில், பொன்னுலகவாசிகளான முப்பத்து முக்கோடி 
தேவர்களும், கைலாசவாசிகளாயெ நா௰்பக்தெண்ணாயிர முனீ 
சு.ரர்களும் மற்றுமுள்ள இத்தர் வி வித்தியா த.ரராதிய/களாலேயு 
மறிதல் ௮சாத்தியமென்போம். ஆயினும் ஈம்மிடத் துப் பத்தி 
செய்து ஈமது கிருபாநோக்கம் பெழ்றவர்களாலே மட்டுமறிதல் 
மிசவெளிதாமென்ச. 2 

சுவாமின் ! தேவரிரது ௮ நமையான % விபூ திகளைப்பற்றி 
யறிந்தாலேதும் பலனுண்டாமோ? அருச்சுன ! சர்வலோக 
ச.ரண்யஞயும், நித்திய நின்மலழயும், சர்வேசுரனாயுமுள்ள யெம் 
மையுள்ளபடியறிவார் யாவரோ ௮த்தகையோரே உத்தமராவார். 
அவர்கள் ஈம்மையுணர்ந் த திடத் இினாலே எல்லாப் பாவங்களையும் 
எல்லாப் பிராந்திகளையுமொழித்து ஈற்றில் ஈம்பதமேயெய் தவர், 

* கிபூத - ஈண்டு விசேஷ்காம்,
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அருச்சுன | இன்னும், ஈம்முடைய விபூ 09 oC oo உலக 
மெல்லாம் பிரகாடுக்கன்ற Aas SO Su tm. OS கேட்பாய் : ஈன் 

மைதீமைகளைப் பகுத்தறியும் விவேகமும், எல்லாமாயல்ல துமா. 
யிருக்கன்றோமென்பதை யறியுமறிவும், நாமன்றித் தானில்லை 
யென்ற நிச்சயவுணரவும், ஒருவரால் செய்யப்படு w இங்குகளி 

நின்றும், குசோதமுண்டாகா தடங்கும் பொருமையும், ௪ துவரி 
னும் எதுபோ௫லும் யாரெது வசனிக்கனும் ௮ தனாலெல்லாம் 
அகங்கரியாது சமாதானமாயிருக்கிற பேரறிவும், என்ன மிடி வரி 
னும் அ௮சத்தியமின்றிச் சத்தியநெறிகிற்கும் உத்தமகுணமும், 
பஞ்சேர் திரியங்கமாயுக் துர்விஷபங்களிற் செல்லவொட்டா தடக் 
குதீலாகிய நிக்ரகவுணர்வும், பிறக் தனையின் றி அந்தர்முகமாக 
பகவத் தியானஞ்செய்கிற ஞானேந்திரிய நி்ரக வுணர்வும், 
சசோஷ்ணாதிகளின் சமத்துவவுணர்வும், பிறத்தற்கும் சாதற்கு 
மேதுவான காமியகன்மஞ்செய்யா லிரின்ற மகாவிவேகமும், 
எவற்றினும் கிர்ப்பயமாயிருக்கற தடவி ரமும். ஆ 

காமக்குரோ தமற்றிருக்கே சமத்துவவுணர்வும், சிவசாருண் 
யமும், சந்தோஷம் தவம் தானம் பிரதாபங் அபத்த இவை 
முதலான ௮ேக குணாகுண விசேஷங்கள் யாவும் ஈம்மாலேயே 
எலலாச் சீவர்களுக்கு முண்டாகிறதென் றறியக்கடவை. சர்வ 
சாக்ஷி பூகமாயும், அரூபமாயுமிருக்கற ஈம்மால் மேற்கூறியவைக 

ளெல்லாம் எவ்வாறுண்டாகுமென்னில், மேற்கூறிய GCM Hover Br 

களையுடைதீதான மானிடர்களாவார் தாங்கள் பூர்வ சென்ம 

சுன்மவிசேஷத்தாலே ௮வ.ரவர்களநு பாவனாபிமானத்தால் ஈமது 
பி.ரகருதியான மாயையினது சம்மானமாகப் பெற்றிருக்றெதை 
தம்மாலேற்பட்டதாகக் கூறுவதே கவிர, நாமாகவொன்றும் வழங 
குவதில்லையென்றறிவாய். ௦ 

௮ருச்சுன ! முஷிபுங்கவராகய பிருகு தலான சப்தரிஷி. 

களும், ஞானவான்௧ளான சனகசசனந்தன சனாதன சனற்குமார 

சென்னும் கால்வர்களும், மறு. முதலாயெ பதினால்வரும், மகா 
பிரம்மாண்ட ஸ் தாலதேதேயொ௫ூய இரண்யகர்ப்பமென்பவனுமாயெ. 
இன்றோரெல்லாம் எனது சுதந்தரப் பிரதியின் மனோசம்கற் 
பதத்தால் தோன்றினர். ஆயினுமிவர்களெல்லாம் எனது ௮ம் 
சமானவர்களே. இவர்கள் மூலமாகவே பிரபஞ்சங்களெல்லாம் 

விருத்தியா யின, சிலர், பிரம சவனாலே இச் ச.ராச.ரங்களையெல்
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லாம் சிருட்டிசெய்யப்பட்டதாகக் கலாலிகோதத்திற் காணப்படு 
செதேயென்கலாம் ; ஆனால் அந்தப்பிரமதேவனும் முதலில் என் 
சங்கல்பச்சாலேயேதோன்றிப் பிறகு ௮வன் மஜேசங்கற்பத் 
தாலே சிருட்டித்தான் என்பதும் உண்மையே. இனி அந்த 
பி.ரமசிருட்டியும் நின் மனோேசங்கற்பத்தா லுண்டானதாகவுச் 
தெரியவரும். எப்போதெனில், காம் நீயாகும்போது அறியப். 
படுமென்க, 6 

sarier! CgaPi a Dug wrap தேவரீரது விபூ தியி 
னாலே விளைர்ததென்பதைத் தெரிர்துகொண்டதனா லடையும் 
பலன் என்ன? ௮அருச்சுன ! எனறுவிபூ இியைப்பற்றியும் யோக 
மகத்துவத்தைப்பறறியும் எவன் | உள்ளபடி யறியவல்லவனோ 
அவன் எம்மிடத்நில் கியொானயோகத்தைப்பெறுவன், 7 

சுவாமின் ! தேவரீரது லிபூதியையறிக்ததனாுலே இயான 
யோகத்தை யடைவதெப்படி? அருச்சுன ! விராட்டுரூவமாய் 
விளங்கும் பிரபஞ்சங்கள் உற்பத்தியாகும்பொருட்டும், பண்டும் 
அவைகள் விருத்திமுகத்தால் விவகரிக்கப்படுகற தழ்ரும் காரணம் 
நாமேயென்றும், நம்மையன்பி அ௮ணுப்பிரமாண(ு மசைவுரு 
தென்றும் நமது விபூதிமகமையையநிஈ/ ௪ விவேககளான பக்தர் 
சள் உள்ளன்போடு நம்மையே (பா சிப்பார்கள், 8 

அருச்சுன | இன்னும், அம்தபத்தர்களாவார் என்மி.து இடை 
யருச்சித் தம்வைத் துப் ப௫ர்முகப்பூசையுஞ் செய்வார்கள், இன் 

னும் நமது திவ்யசரிதப்பிரபாவத்தையும் மகத்துவத்தையும் 
௪மயம் நேர்க் துமிவா ய்கொண்கு ONE ON i வருவதுமன்றித்தான் 
உப தசிக்கத் தம்கவர்கட்டுப் போதித்துக்கொண்டும், உள்ளபடி. 
யான அந்த மூமாபிரசங்கமாகய அந்தசாகரத்தில் மூழ்ெ 
வர்களாயு மிருப்பார்கள், அுந்தகைய உத்தமமான ஈமது பத்தா 
கட்கு ஞானேபதேசஞ்செய்து சனனமரண அுக்கால்பத சம் 
சாரபந்தத்திநின்றும் நிவர்த்தித்து மோக்ஷம்ை தீயடையும்படிச் 
செய்? வாமென்ச. — . 9 

சுவாமின் ! சொருபமில்லாது அருபமாயிருக்கின்ற தேவ 

Pr ஞானோபசேசஞ்செய்வசெப்படியோ வதைச்செப்பிடவேண் 

Cam, ௮ரச்சுன | நம்பாலன்பால் சதா தியானப்பிரிய முடை 
wats கம்மையே பத்திசெய்பவர்கள் எந்த புத் விர்த்இ
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பைக்கொண்டு எம்மையடைவார்களோ அந்த புதீதிக்குள் சாம் 
வித்தாயிருந்து முத்தியிற் சேர்ப்போமென் றுணர்க, 10 

somber! தேவரீர் அவ்வாறு புத்திக்குள் வித்தா 
யிருந் அமு. த்தியைக்கொடுப்பசெத்தாலென்பகைச்ே தரியலிரும்பு 
கிறேன். அருச்சுன! நமது மெய்யன்பர்களுக்கு ௮.ஈக்பெ௫ப் 
பான்வேண்டி அவர்கள் பு.தீதிக்கு காம் சாகஷிபூ தமாகவும் அக்தர் 
யாமியாகவு மிருப்பதால் ௮ந்த புத்திஸ்தானத்திலிருந்து உ சோ 
தகம் செய்துகொண்டிருப்போம். அந்தச் சோதகத்தினாலே 
பிரகாசரூபமாகயெ ஞானமென்லுந் தீபந்தோன்றி அஞ்ஞானல் 
பத சம்சாராந்மசாரத்சைப் போக்கடிந்து ஈமது நகிரதிசயாகந்த 
சொருபத்தைத் தரிசிக்கும்படியுஞ் செய்விப்போம், LL 

ya sitfooa—7, 5,9, Oise apo 26 RuTubsmre 
டு லற ட்ட ப்ட் உபேசசஞ்செய்ச வீரோடமான விபூடிகளை யுள்ளபடி பார்க்கும் 

போது பகவானைத்தலிர வேறோர் அன்னிய மில்லையென்றும், 
அ௮த்தசைய வ்பூதியையடைய பகவானைச் சாதாரண புரு ஷை 
விட யேகதேசமாயொரு ao & af. புருஷா நவே யெண்ணிச் 

சம்பாவித்தது புத்திபினமென்றும், ௮௨௪ பருவத ொருபத் 

தக்கு ஆவத மிராகென்றும் தனறு புத்தியிழ் சர்தேகமின் றி 

நிச்சயம்வற்தபடியால் பசவானேநோக்கி ௮ிறுச்சனன் தோழ் 

தஇரஞ்செய்ய தட தாடங்குவானுபினன் : சஷாமின் தேவே Sa 

WEr@ gai ons Us சேவரிரைப் பரப்பிரம்ம சோருபராயும், பாவ 

மாகிய கடலிற்கிடு் தைல கறுப் பரதபி கும் பாமராளை அப் 

'பாவத்து நின்றும் நீக்கிப் பரிஃர கஞ் செய்யழ்தக்கவராயும், சர் 

வான்மாக்களுஞ் சார்ச் பய்தல்கு அதாரபூ கனாயும், மகாரி?ரட்ட 
. க ௬ _™~ டு . சாயும், சுயம்பிரகாச சொருபியாயும், பரம நித தியராயும், இவய 

கல்யாணகுண மாயும், சேவாதி தேவராயும், சர்வவியாபக 
ராயும், சனன மரண ர. ராயும், எல்லாமறிபவராயும், குணா 

சொருபியாயும், தற்பரரிர்பரடயும், சச்சி தாரமதராயும், சால் 

வத சாவ சாக்ஷியாயும், சாவமீலாஈ சரண்யராயும், சர்வகாரண 

சர்வோந்கதராயும், சர்வஞ்ரசாற்த சர்வேசாரராயும ள்ள தேவரீ 

து திவ்யப் ரபாவ மீப்போதே தெரிந்தேன். 12 

அருச்ஈன! இறுகா.றும் எம்மைப் பலவாறுகப் பாமித்துச் 
FAS SOS D m5 டீ இப்போறு 

அக கவலைப் வக்க அரு ee a எனவ அணிதல் ம கடம மட செ லகலய 
ஐ நலிசமாமப் போற்றித் 

“Grr ga ஈமீதிசெய்தல் அல்லது பிரகாரிப்பி3 கச்ம'்சப்றல்



166 ஸ்ரீபகவத்ேேதோ ஈவரீச வசனம், 

அதிப்ப தெதனாலோ? சுவாமின் ! சப்தரிஷிகளும், தெய்வீச 
ரிஷியாகிய நா.ரதமகாமுனியும், ௮சதன் தேவல்ன் வியாசமுனீர் 
இ.ரன் முதலான மகான்களனைவரும் நான் இப்போது உள்ளபடி. 
யுணாந்துபோற்றிய நிச்சயமாகவே துஇத் துக்கொண்டு வரு 
இருர்கள். தேவரீ ரும் இவ்வாருன வி2சட லிபூ தகளையெல்லாம் 
எனக்களுக்கரசஞ் செய்துள்ளீர்கள், Hens Col Mise 

னாலும், தேவரீரது ௮ேக விபூதி மமைகளை தேரே பார்த் 
தறிவதாலும் இப்போது என்விவேக த்திலெனச்குத்தெரியாமலே 
இ௫்ஙனக்கூற வேறுவாயிழ்று, 13 

சுவாமின்| தேவரீர் என்மீது கருபைகூரஈ்று எனக் குப 

தே௫த்தவர்த எல்லாத் தத்றுவ கியாயார்த்தங்களையும் இன்றே 

யுள்ளபடியாக வறிந்தனன். ஷட்குண ஜஐஸ்வரிய சம்பன்ன! 
தேவா தியர் அசுரர் மானிடாமுதலான எவர்களாலும் தேவரீரது 

௪த்தஞான சொருபத்தை யறிதலரிதாகும். Lf 

சுவாமின் ! மற்றும் அறிபவர் யாவசெனின், சதீதுவகுணத் 
தோக்டி இரஷிக்றெதையும், இராசத குணத்சோடுங்கூடி 

சி ரட்டிசெய்கிறதையும், தமோகுணைத்தோடுங்கூடிச் சங்கரிக் 

சிறதையும் செய்விழ்துச் தான் சாவே ரனாகவிருக்து அவ.ரவர்க 

ளுடைய கனமானுகுணமாகப் பலனவித்து அதித்தியாதி பிரகா 

ச.ஐகளுக்கெல்லாம் பிரகாச ரபமாயிரு்து பிரகாடுப்பித்துக் 
கொண்டு மகாபுருவோத்தமராயும்கிளங்காகின்ு) தேவா ருடைய 
நிரதிசயானந்த சொருபத்தைக் தேவரிரேயன்றி மழ்றியாவு 
சாலும் அறிதல் ௮சா மதியமேயாம், 15 

சுவாமின் ! இந்த பிரமாண்டலோகங்களெங்கும் எக்தவிபூதி 
விசேஷக்கினாலே வியாபித்திருக்கரீர்களோ அவ்லித ஆச்சரிய 
சாவோத்தமமான தேவரிருடைய மகமைகளைச் சிருட்டியேற் 
பட்டபின் உற்பவமானவர்களாலே தெரிந்துகொள்ள யேறு 
வில்லை, ஆகையால் ௮ட்த அஇயம்பு2 மமோாச்சரயச்சளை யெல் 

லாம் கூறத்தக்கவா் தேவரிரேயாகும். எல்லாம் எல்லாமா 
யிருக்கிற பொ நளுக்கே யிசையுமன்றோ. 10 

யோ கசரர்களுக்கெல்லாம் மூலாக்தரங்க யோசேரராயெ 
ஏ! முழுமுதற்பொருளே! இனி இச்சிறுகாயினேன் தேதவரீ ரது 
திவ்யதிருவடி தரிசனார்த்தம் சசசனைசெய்யவேண்டிய கிரமமும், 
பவ்வாராகத் லுதிசெய்யவேண்டடமமா அதனை யிவ்வாறென்றும்,



10-வது, ௮ ச்இியாயம், 361 

wid ais மமொப்பாவம்களை த் தமதாக சான்சிக்திக்தெதற்ரு 
யோக்கயெமாயிருக்குமோ அனவகளையெல்லா மறியாதவனாயு 
மிருக்கன்றேன். 17 

ஜனார்த்தன ! அகையால் தேவாதி தேவராய தங்களது 

இவ்யயோகப் பிரபாவங்களையும் மமொவிசேவஏங்களையும் எச் 
தெந்தவல் நக்கலில் எவ்வெவ்லிசமாகத் தேவரிரைச் இந்தனை 
செங்ய வேண்மிமோ அவைகளையெல்லாம் சாங்கோபாங்கமாக 
இன்னும் ௮9 ரகக்கவேண்மிம். தேவரீ ரத திவ்யாமாத பிர 
பாவரசதழ்ைத யெவ்வளவுகொள்வினும் தகடடாததும் இருப்9 
யபாகாததுமாயிருக்கிறது. ் 18 

௮ நச்சுன! நீ விரும்பியவாறு நமதுமகிமைகள ன த்தையும் 
கூறுவசென்மு லசாத்தியமாம், ஆசையால் செய்விகமாயுள்ள 
திவ்யசொருப வி.) திகவில் க்கியமான லவ பமைமட்டும் விவர 
மாகக் கூறுவேன் கேட்பாய் : நீ இவைசகா ஆராய்க்தறியுயகால் 
இதனுள்ளே மற்ற பகதைள் வரியம் அரதர்ப்பூ சமாயிருபபதை 
ய, பிவதோடும், எல்லாவற்றையுமறிரரால் என்னபலன் இடைக் 
குமோ ௮க்தபலன் இவைகளினாலேயேயுண்டாம். இப்போது 
கூறிவரும் விபூதிகளிற் சல என்சொரூபமாயே பாவளைசெய்ய 
வும் வேண்?ம. ஏனெனில் சில்வற்றில் மாயாகாரியமான. ௪ட 

* க . . 4 9 ‘ . மய வஸ்துக்களும் நாமருபங்களும் சலநறுள்ளனவாதலால் 
அவைகளைமீச்சி உம்மைச் சைதன்யமாத்திரமாகப் பாவனைசெய் 
தீல்வேண்டும், 19 

அருச்சுன! காணப்படும் எல்லாப்பூத பிராணிகளுடைய 
இருதயஸ்தான த்தில் அந்தரியாமியாசுவிருக்கும் பரமா த்மசொரு 
பம் காமேஈ சரம், 1 அசரமாகிய பிரபஞ்சந்தோன்றுதற்கும், 
அவைகள் காக்சப்படுவதற்கும், பிறகு லயப்பவெதற்கும் காரண 
மாயிருக்வெறதெ.துவோ அ ர்தப்பழம்பொருளும் காமே. இவை 
களினால் எல்லாவற்றையும் தெரிர்சவனாபிறும் அக் தவுண்மையை 
அர்.த.ரங்கத்தில் நிறுத்த வெளிமுஈமாகப் பத்திசெய்யவேண்டி. 
முக்யெமான மகதைலஸ்வரியததையும் கேட்டுக்கொண்டவாறுகூறு 
வோங் கேட்பாயாக, . 20° 
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அருச்சுன ! அ$இத்தர்கள் பன்னிருவருள்ளே கடனு 
தாமம்பெற்ற ஆதித்தன் நாமே, பிரசாசங்களுள்ளே ர 
பிரகாசமும், சப்தலாயுக்களில் மரீசியென்னும் வாயுவும், ei 
இ.ரங்களுள்ளே சந்திரனும் ராமே, வேதங்களுள்ளே ஞாஜேப 
தேசவாக்கயார்த்தங்களைக் கூறுகின்ற சாமவேத, மும், முப்பத்து 
முச்கோடி தேவதைகளுச்குள்ளே தேவேர்இிரனும், oor on a 
திரியங்களுக்குள்ளே மனசும், எல்லாப் பூதப்பொருள்களிலு 
முள்ளலிவேசமும்,  ஏகாதசருத்இரர்களுள்ளே. 31, 20, 939 

  

இன்லும், நாம்பச்தெண்ணாுபிர மசமிவிகளுக்குள்ளேபிரு ந்ரு 
மகாரிஷியும், மந்திரங்கள் பலவற்றுள்ளே யேகாகூர பென் 
பிரணாவமத்திமமும், எக்கெங்களுள்ளே செபயெ்கயமும், அசை 
விலா சுவைசளுள் இமயபர்வதமு£ம், விருகூந்சரரல்ளே 1 ௮௬ 
வத்த. விரு ழம், தேவரிஷிசகளூள் ளே நாரதரும், ENG SHOUTS 

ளுள்மீள 952058 sani, சித்தர்களுள்ளே sine 
pron SS aul ha Boars ob. 29, 2 

அ சலங்களுள்ளே, வேளாளரறு த்சாங்கத் Gen atop 

உச்சைச்சிரவர்ருகிரையும், யானைகஞுக்குள்ளே ஐ.ராவதமென் 
கிற வெள்ளை யானையும், மனிதர்களுக்குள்ளே மணிமுடி தாங்கிய 

மன்னனும், ஆயு தம்களுள்ளெ. வூர் ராயு கமும், பசுக்களுள்ளே 
காம தனுவும், பிரரோபத்திகளுள்ளே மன்மதனும், சர்ப்பம் 
களுள் பள வாசுஆயும், Papin de BUG GS நாகசர்ப்பங்களுள் 

௮ திசேடனும், பலலாகிகளுள் மள வருணம், பி அர்க்களூள்ளே 
அரியமன் என்பாலும், நீதியாஈத்தண்டிப்பவருள்ளெ Busts 
சாசலும் நாமாகவேயிக்கின்றோம். 27, 28, 29, 

௮/௪. ரர்கட்குள்சே பிரகலாதனும், நிமிட, றத் கணக்கு 
செய்யக்கூடிய சாலமும், மி, ுகங்களுள்ளே Bo pio, பக்ஷிக 
ளூள்ளே கருடனும், வேகங்களும்கு தள்ளே வாயுவேகமும், வில் 

ப வனவதகுல் எனை வனானைவகைகையய எ ண லை! 
Jott mee பவனை அட்தைதவுஞ் கவ்... அனு 

* ஏகாதசருத்திரர் - பதிலே ae eet ர்நிரர்கள். அவர்கள், மாதேவன், ன், 

உருத்திரன், சங்கரன், மலலோகிதன, ஈசானன், விசயன், Diol cares, பவோ்ப 

லன், காபாலி, செசமியன என்பன, 5 ' 

சுகத்தை த தரக்கூடிய சங்கர் மை, Wid ரர கர். னாள் ருபோனும், அட்ட 

வலசுக்சளூள்ளே பாவகனளும், மலைகளாச்ருள்ளே ம. மாமேருபருவ கமும், புரோஇதர் 

சளுள்ளே வ்சேவுமான பிரகள்பதியம, ரோூதிபதிகருள்ளே சப்பி; மணியரும்! நதி. 
களுக்குள்ளே கங்காஈதியும் கரமாக வேயிருமஅன் ரோம். 

$ அச்யுதம் - IT wo,



l0-ag, 94 Jurw. 1053 

விச்ைப.பின் றவர்களுள்ளே இசருபநியும், மச்சற்களுள்ளே 
முதன்மைபெம்ம மகரமச்சமும் சாமாகவே யி நக்கின்றோம். 91 

௮அரறுச்சுன! சர்வாத்ம பூகபேதம்க?- யெல்லாம் இருட்டி 

செய்கின்ற காரியமும், சிருட்டி. யினபியகு காதிதல்செய்கின்ற 
கரமியமும், பிறகு அழித்தும்கரிபபறம் மாபேயாகும். வித்மைகள் 

பலவற்றுளளும் ௮த்யாம்பபமென்௮ும் பிரமலித்தையும் நானே. 
உலகத்திலே யாதொரு விலகாரச்தைமுன்னிட்டு வாதம்பேசு 
பவர்களில் சிலர் தன்மனோரருபிரகாரமும், தன்வாசமேவெழ்று 
பெறும்பொருட்டும், நியாயமாயிலும் ௮கியாயமாயினும் ஒரே 
பிடிவா சமாகப்பேசுவர. தன்பிரயோசனத்தைக் கருசாலு எழி 
ரிக்குமட்டும் ரஷ்டகஷ்டம் விலா தீதலைக்கரு தி எனனென்னஇடை 

பூறுகள் 'மிசய்யவேண்டுமோ ௮வைசளையெல்லாம் சிலாசெய்து 

வருவர்கள், அத்மஞானத்தைப்பகறிச் சமமானவர்களாவது 
அல்லது சாதாரணரான முழு-்ஷஈக்களாவது ஒருவருக்கொருவர் 
செய்செறவாதமே கிரமமானவா தமென்று சொல்லத்தகும். 

இர்தமூவிக வாதங்களிலும் முன்னிரண்டுவாதங்களரயே இரசோ 
குண a Grong aor விவாதங்களிலும் நாம் சம்மர் தப்படவதின்றாம். 

மூன்றாவதான சத்துவமுணாவாதமே நாமாயிருக்கன்றோம், 32 

௮ருச்சன! எந்த அக்ரங்களையும் பொருந்தி உச்சரியா 

நின்ற தலைமையகூரமாகய கரம் என்றமும் நாமே, சமத்து 
ab என்றெவிலயந்இில் ரீ இராமனும் ஸரீ கருஷ்ணமும் எப்ப 
டியோ Huts nour or pr விளங்கும் சமத்துவங்களும் நாமே. 

காலம்களுள்ளே கிருட்டிதிறு சம்ஹாரம் என்னும் முத்தொழி 

௮ம் நடைபெறும்போது கடவாநின்ற காலமெதுவோ அந்து 

காலம் நாமேயாகும், கன்பங்களுள்ளும் சர்லவர்களுடைய 
கன்மாலு குணத்ழுக்குக்' தக்கவாறு பயனளிக்கன்ற சன்மமெ 

.துவோ அக்தகன்மமே மா மாகும். ் 33 

எல்லாவற்றையும் அழில்குக்கன்மையில் மிருத்திவு நாமே, 
பூதீங்களெல்லாவற்றையும் அவ்வப்பிரகாரம் தோற்றுவிக்கின் ற 

சத்தியும் நாமே, ஸ்ழிரிகஞச்குள்ள விசேஷ தர்மங்களாறெ 

நல்லர் த்திய 5, OMIT ip of Hier காரியத்திலே Up Baa 

தன்மையும், ஏர்க்கனவே நடற்துள்ள காரியங்களை ஞாபகத்தில் 

வைத்திருக்றை சித்தமும், தைரிய குணமும் பொருமையும் ஆயெ 
இவைகளெல்லாம் சாமே, 34,
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௮ருச்சுன ! தேவஇிருப்தெரமான உத்தம யாகாதிசவில் 
உச்சரிக்கன்ற மந்இ.ரங்களுள் தேவேந்திரனைக் குரித்துச் சர்வ 
தேவதாத்மகமாக உச்சரிக்ன்ற சாமவேசதமக்திர மம்; சந்தஸ் 

ளூள்ளே, சேவாலழங்களி 
லெல்லாம் விசேஷமாக பூசைசெய்துகொண்டாடுின்ற மார்கழி 

மாதமும், இருதுச்சுளுாளே ஆலயங்களில் உற்சவாதிகளும் 

பி. ரறஜைசளுள் விலாகாதியனவும் ஈடைபெறும் சித்றிரை வைகாசி 

களுள் காயத்திரிசந்தஸாும், மாசங்க 

மாதமாகிய வசந்தருறுவும் காமேயாம், 35. 

வஞ்சகமானதுள்ளே சொக்கட்டானாட்டத்துள் அட்டக் 

காராகிஷ்டப்பிரகாரம் பகடைசள் வீழும்படியாகச் செய்கின்ற 
சத்தியும், தேயிரசளூள்ளே தேவாலாய பிர்மாலய முதலானவை. 
களை யுண்பெண்ணுெ.ற £ர்த்தியேன்றெ தேயிகம், 'யார்யார் 
எந்தெந்த விஒயங்கவில் ,யமடைன்ரார்களோ ௮ந்த வெல். 
ியும், ௮கேசவிதமான விஒயங்களைப்பற்றிப் பலர்களால் முயற் 
சிக்கன்ற பஉவிதமுயற்சியும், சாத்விகர்களுள் ௮ன்னியசங்கற்ப. 
மில்லாதிருக்கற சாந்தமும் நாமாகவேயிருக்கின்றோம். 30 

அருச்சுன! யா தவருலதலக.ரான வசுதேவ டத்துற்பவிற்று 
இப்போது பிரசன்னமக நினக்குபதேசஞ் செய்துவருஇன்ற 
வாசுதேவரும், பாண்டவர்களில சனஞ்சயன் என்கிற நியும், 
முனிபுக்கவரள் லியாசமகாரிஷியும் திரிசாலவர்த்தமானிகளுள் 
சிறந்த சுக்கிரனும் சாமாகவேயி நக்கன்றோம். 37 

அருச்சுன ! தண்டனை பலவகையுள் யெவரையும் QE GF 
செய்கின்ற தண்டனையும், நீ திகளுள்ளே செயங்கொள்ளவேண் 
டியவர்களுக்குப் போதனைசெய்வதில் அவர்களால் ஒப்புக்கொள் 
கின்ற நீதியும், இரகயங்சகளுள்ளே பிறசங்கற்பமின்றி தன்மட் 
டோடேயிருக்கின்ற மவுனரக௬யமம், சீவர்களுடைய ஞானம் 
களுள் தத்துவ்சம்பர்தமான CHT OM AUT GOT FOV; HL) ஞானமும் ' 
தாமாகவேயிருக்கின்றோம், 38 

அருச்சுன ! எல்லாவிசமான பூதபேதங்களுடைய இருட்டி 
திதி சம்ஹாரம் என்னு மூவிசகிரு ததியங்கட்கும் ஏதுவான பீஜ 
மு, இச்சராசரபேதமாயுள்ள பிரபஞ்சங்கள்யாவும் நம்மை 
யன்றி ௮ணுப்பிரமாணமேலும் வேருனதொன்றில்லை. ஆகவே 
காமே மேற்கூறியனவும் பிறவுமாமிருக்கின்றோமென்ற விபூதி 
யைச் திடமாகப் புத்தியிற் பதிப்பாயாக, 39.
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அருச்சுன ! நமது மகோன்னதமான விபூதெளுக்குப் பிர 
மாணத்தார் கணித்தற்யெலாவாம், இத்தகையை அஇிகிசேட 
மான அசேகவிபூதிகளிலே உன்னு விவேகக்துச் கெட்டுமவை* 
ளெவ்வளவோ அ௮வ்வளவுமட்டும் முக்யெமான விபூதகளைச் ௪௬ 
இரகமாகக் கூறினோம். 40 

அருச்சுன! இறுகாறும் ஈம்மாற்கூறிவச் த விபூ திகளுமன் றி 
மற்றுமுள்ள விபூ ளையும் சேட்சப் Dud HIG பொது 
வகையாற் கூறுவதையுங் கேட்பாய் ; எந்தலோகங்களிலும் எர் 
தீஸ் தலங்களிலும் எந்தவள் துக்களிடத்துங் காணப்படும் ஐஸ்வரி 
யங்களும் மகிமைகளும், பிரகாசங்களும் மற்றுமுள்ள Bos ag 
பலன்சளு:ம் ஈம்முடைய ர்சியமான விபூதிகளென்றும், நமது 
௮ம்சதீதினாுலுண்டான தன்று மறிவாயாக, Al 

அருச்சுன ! நீ அந்தர்முக விசாசம் நீஙஇப் Lr BT para 
இனி பத்றுசெய்ய வேண்டுமென்தெ பீரியத்தோடு Cains ga 
சரச்தினாலே ஈம்முடைய அதேகவிசமான விபூ திரளை ப்பற்றி 
வீனாகல் செய்ததின்பொருட்டு மிக்க அ௮வலோடுச் தயையோடு 
முக்கியமாயுள்ள விபூதிசகாச் சங்ரெகமாசக் கூறினோம், அவ் 
வ், ச விபூநகளைபட்டும் தனித்தவியாய்ப் பத்றிசெய்..தால் பூர 
ணஞானததையும் பலனயு மடையமாட்டாய், எதனாலெனின் 
நாம், பிரபல சா திரளெவ்கிட.த்தும் என்றும் நமது ஒரே ௮ம் 
சத்தினால் விபி] வீளங் குவதால் நி தீனி தனிய செய்யும் 
பத்தியானது விபசாரபத்தியாய் முடியுபேயன்றி சுத்தபத்தி 
யாகாவாம். அசையால் எல்லாப் பிரபஞ்சங்களாயெ சமஸ்த 
NM pS FON GD நாமேயிருப்பழாகவும், ஈம்மையன்றி அன்னிய 
MED HTS Sip மில்லையென்றும் தஇடப்பத்தி3யோடு அலிப 
சா.ரப,ச்திரெய்சல் வேண்டும். முவ்வாறு செய்வாயேயாயின் 
பூரணபலமாகய சைவல்யச்தையடைதற் கஇிகாரியாவாய், 42 

இ,சனால் “சர்வம் விஷ்ணுமயம்ஜெகச்” என்ற ஆப் சுவாக்கயெம் 
சித் சாந்கமுற்றது பஞ்சேந்திரியங்கள் வழியாகச் சித்சம் 
பகிர்முகப்பட்டால் பார்க்கப்படுகிற பொருள்க பொல்லாவற் 
றையும் பகவத் சொரூபமாகவே பாவனை செய்பவேண்்மிமென் 
கிற அபிப்பிராய முடையவராசலால் மிந்த Us 5019 தியா 
we cen எங்குமுள்ள விசேவசரமான எல்லா விபூ இப் 
பொருள்களையுஞ்சுட்டி அங்கங்கு சன் னம்சமேயமர்ந்சசாக் 
கூறினாரென்க, 

விபூதி வீஸ்தாரயோக அத்தியாய 

முற்றிற்று, 
க அச்இியாயம் 10-ச்கு-சுலோசப் பொழிப்பு-414, 
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அ. வதாரிகை :-- முந்திய பத்தாமத்தியாயத்ிலே பவான் 

தமது விபூதி மமைகளையெல்லாம் அநுக்கரகஞ் செய்ததால் 

அருச்சுனன் ௮ஈ,த விபூ சசி விர்வருபத்தைத் தரிசிக்கவேண்டு 

மென்று அபேஷிச்ததிகிமிச்தம் தம்முடைய வீரவ்ரபத்தைக் 

காட்டியதைப்பற்றி இந்த அத்தியாயத்;2ிற கூறப்ப?கிறது, 

முற்கூறிய விபூதி லிஸ்தாரயோக அத்தியாயற்தின் முடி. 

விலே :பிரபஞ்சங்களெங்கும் பரிபூரணும்சமாக விளங்கியிருக் 

இன்றோ மென்றனுக்ரகஞ்செய்த பகவானை நோக்கி ௮வவாறு 

லியாபகமாயிருக்றே விசவருபம்தை 5 தான் பிரத்தியகமாகத் 

தரிசிக்கவேண்மிமென்று இச்சைசகொண்ட அருச்சுனன், “வா 
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நிமித்தமாக ௮திபிரகசியமாயே DET HUTT Fun 6 wy S wa we. 

ததால் என்னிடமிருந்த ப்பிரார்மியான அஞ்ஞானம் நஷ்ட 

பாயின'' என்றனன். l 

செர்தாமரை பிதழினைப்பழி்தி சேத்கிராலங்காரச்ர தர! 

தேவரீரிடமாக எல்லாப்பூக பரிணமங்களுர் தோன்றிக் காக்கப் 

பெற்றுப் பின்முடிவடையும் தன்மையையும், குன்றாத மகத்.௮வ 

மும் I HEI ஞ் செய்த தல் LITLE GS BA மடைந் மதன், 2 

ஸ்ரீவைகுண்டநாத ! GC gata வி ரவருபத்தை யெவ்வாறு 

P| FLD Gh Oeu ria Gort அவ நள WT DY உண்மையே, ௮ வ. 

களி திறிதுஞ் FHS GG மயில்லை. ஆயினும், ஞானம் ஐஸ்வரி 

யம் சத்தியம் பலம் தைரியம் தேயரஈ ஆய இவைகளோமிகங் 

கூடிய C gait os ஈசுரசொருபத்தைப்பார்ம்த HES ஆவுடை 

யவஞயிருச்சின்? தன். 3 

“பாதவகுலோற்பன்னமாதவ ! தேவரீரறு தஇிவ்யசொரு 

பற்றைப் பார ்கிறதற்கு நான் அருகே 9) கனலலா வனே 

[று தேவரீரக்கேதெரியவரும். அவ்வாறு ௮ ருகனானால் மகா 

விபாபகராயிருக்சன் ததேவரி ரதலிச வா பற்தாஷியைத் தக்க டள 
ட்ட 2% ச . உ 4 உ . . 

வேண்டு” மென்று அருச்சுனன் பிரார்த்திக்க, பவான் கருண
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சொண்டு தமது விசுவரூபத்தைப்பெறு நிமித்தம் “மிகச்சாவ 
தானமாகப் பார்க்கவேண்டு'' மென்று ஆக்கியாபிக்ன்ருர். 4 

௮ருச்சன ! அகேசமாயிரமாயிரமாகவும், ௮ரோவிதபேதா 
பேதங்களாகவும், பற்பல AA நிரங்களாகவும், நானாவிசவர்ண 
ரூபங்களாகவும், ௮சோவிசமான சொருப விசேஷங்களோடுவ் 
கூடியிருக்கன்ற நம்முடைய விஈவசொருபத்தைப் பார்ப்பா 
யென்றும். 0) 

இனனும், பனிரெண்டுலீ ௪ சூரியர்களையும், ௮ட்டவ*ச்களை 
யும், பதினொருவிச உருத்இரமார்த்திகளையும், அசுவினி?தவதை 
கள், மருத்துவ? தவை கள் எழுவகைவாயுக்கள் ஆகிய இவர்க 
யெல்லாம் பார்ப்பீர் : தலிச, முன் பாராதன வும் கேளா தனவுமா 
யுள்ளவைரளையும், அதியாச்சரியகரமா யுள்ளவைகளையும் ஈம் 
விர வரூபத்தி2ல பார்ப்பாயாக, ப 0 

அருச்சன! சராசரபேதங்க ளெவல்வளவோ அவ்வளலை 
யும் நம்மிடமி புக்கிறதைப்பார்ப்பாய் ; இன்லும் பார்க்கவேண்டு 
மென்று இச்சையோடு சிச்சயங்கொண்ட செலவசளோ அவை 

BY . . ப் 5 உ ட > 

களா யெல்லாம் டு ப்போ பாப்பாய், 7 

அழுச்சன! “உனறு ஊனரநேத்செத்சாலே, விசாலமான 
தம் ுிபாச்சரியமானதுமான சம்முடைம விசவுபத்தைப் 
LISS URN TV, CF SOOT ஞான மேக்சிரக் கருன் 
5 a fe ச ர மும், அசா லை ww a Cursor enw ar 1D Lar al BGO ity a Wd 
விரவு ப Fam BUIT HD” என்று பகலான் அறுக்கரகஞ்செய் ௪ 

அ ன் படக ட a ச a ச . வாறு திருதசாட்டி ரலுக்குச் சஞ்சயர் நுறு சலோக பூர்வமாசக் 
கூறுகின்றார் ; 6 

ப) ட 4 ~ | ந ௬ > @ wn . 

i) SIT 9 FLGTIT]Q. மகததுகளான மசாயோகயர் 

களுக்கெல்லாம் யோசசரராப் விளமகாகின்ற ஸ்ரீ ரெஷ்ணபக 
் ட்ட . e ட ட, rR a a) ல . ற 85 ‘nh இம் eo 4 

வான ll RE ai 60! SST 2 (Di ch “Gl Ts Bi IT 0 Wil \O LT ba bene LOT LY OT ON 

தமது விசுவருபத்தைக் காண்பித்தனர். அதன் அழியாச்சரிய 
விரோதத்தை நாம் என்னென்றுகூறி என்னென்றுதுதிப்போம் | 
ஆயிலும் ஞாப2முள்ளதைக் கூடமாவைரையில் சொல்லிவரு 
வோம் : அகேகமுசங்களும், அநேக கண்களும், ௮கநேகனேக 
* கரசரணாதிகளும், அதிலிகொச௪ பொலிசமான அபரணாதி 

* கரசாணாதிகள் - சைகால்கள்,
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களும், அகேகவிதங்களான ஆயு சங்களும், மனதைக் சவரத்தக்க 
விசித்திரமான புஷ்ப மாலாலங்கிரு தங்களும், ௮கேகவித வர்ன 
பேசாலங்கார பீதாம்பரா தியனவும், பற்பல ஈறுமண இலகாஇ 
களும்விளங்க ௮எவற்ற அச்சரியகரமாய்ப் பிரகாடுத்ததோடுங் 
கூடிய காகரிதக்த நளினார். இன்றாம் ஏ ராஜாஜிரா2 1 இவ்வா 

ரய நானாவிம அலங்காரங்களே:டுத் தோன்றின விசுவரூப 

மானது, HSE தர்சன் ஏககாலம்தி லொன்ருய்ச்கூடிப் 

பிரகாசி2 தா லெல்வாறு 9,௧சேஈநியாசச் காணக் கண்கூசமோ 

அ௮வவாமுய சரணப் பிரகாசத்தையும் ஒப்பிடவொண்ணாசதான 
மகாவிரவருபதமிதாமி ௮றச்சுனனுக்குக் காஷ்ஷிழம் ஐருளினர். 

ஏ இசாமகிப : இன்லும் ௮ச் தைய விசுபரூபத்திலே பற் 
பலவிதங்சளாயுளள பிரபஞ்சா தியனவும், தேவர்கட்ரு தி தேவ 
னான ஸ்ரீசிருஷ்ணபசவானது திவ்யகரிராகாயத்திலே சாணப் 
பட்ட அற்புத சொருபங்களை அருச்சுனன்பார்த் மகா. ஆர்சரி 
யச்தையும் ௮டங்காத சர்தோஷ ச்தையும் ௮டைர் அள்ளான். 

மகா.ராஜ ! இவ்விதமான ஆச்சரியத்திலும் ஆச்சரியமும், 

காக்ஷிரளில் ஃப்பதிம்நுமான திவ்யலிகோதுத் இருக்கோலக்காக்ஷி 

யினை “தனது ஞான அஃஷியினாற் தரிசிச்சமாத்திரத்தே தேகக் 

இல் மயிர்க்குச்செரியப் புளகாங்கிதங்கொண்டு அன்புமிதுற பக 
வானைகோக்கிச் சாம்டாங்க ஈமஸ்காரஞ்சேய்நு பெரின்மீது கை 
குவித்துப் பதினழமு சமிலாசபூர்வமாகத் தோத்றுஞ் செய் 
இன்ருன் : Lh 

சுவாமின்! தேவரீர் இப்போழென்மிறு இருபைகூர்ற்து 
செய்வித்த ஒப்பற்ற பெருங் காகஷியின் மகத்துவத்தை என் 
னொரு நாவால் என்னென்று துதிப்பேன் |! தேவரிரது இவ்ய 
விசுவருபத்திலே இதுகாறும் யான் கண்டரியாதறும் கேட்டறி 
யாதனவுமாகய ஆ.தித்தனுதிய தேவதைகளையும், (poo a ar 
களையும் கானகுவிச பிரபைசனையும் பேருவிலுள்ள பிரம:நத்இி 
சாதயரையும் வட்டாமு. தலான மகான்களையும் த௲ஷகாதி சாப் 
பங்களையுங் கண்ளேன். அரவணைச்செல்வ! இன்னும் பற்பல 
அய தங்கள்பிடி தத கரங்களோம்பரந் நு இறந்த ௮ேக மூகங்க 
ளோடும் அழகிய நேத்திரங்களோடுங்கூடிய IM HG LB 

fo : oy ர் (ஆ) ச ச நானாவித ரூபபேதங்களையுடைய தேவாீ£ரழு Bow விசுவரூபச் 
56 தரிசனஞ்செய்தேன் மிகப் பெருமைவாய்ந்த தெய்விக
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விரவாசப்பிரகாச இருமேனியையுடைய தேவரீரது அடி. ஈடு 
முடியைத் தரிசிப்பதென்றால் யாரால்தரம் 1 எவரா லுங்கூடாத 
தாகும். என்பாக்கியமே பாக்யெம் ; இன்னும் நான்சண்ட ௮ம் 
பு.தக்காஷியிலே ஈவஈவதொலிதமான அசேக மணிமுடி களும், 
கெதைகள் சக்கரங்களை த்தரித்தும், ே தஜஸ்களுக்கெல்லாம் பிறப் 
பிடமாயும், எவ்விதத்தும் பிரகாச த்தோடுங்கூடியவராயும், எவ 
சாலுங் காணற்கரியராயும், பிரகாசிக்கின்ற அக்கினி ஆதித்த 
சர் சிராதியவைகட்செல்லாம் பிரகாசத்தைச் மொடுக்னெற சுவம் 
பிரகாசனாயுமிருக்கன்ற ேவரீரது திவ்யசேேசோன்மய விசுவ 
சொருபத்தைத் தரிசித்தேன், 17 

ஏ இசாஜசகெம்பிர ! மீண்டும் அருச்சுனன் தோத்திர்த்த 
தையும் கேட்பிராக, நித்திய நின்மல நிராசார நிரஞ்_னரான 
பரப். ரம்மசொருபராயும், தேவரீருடைய திவ்யதிருவடிசளே 
கதியெனஈம்பி வழிபாடுசெய் துவரும் முவகூச்களா லறியப்படு 
இறவராயும், விசவ்.துக்2ரதா.ர விசுவராயும், சர்வான்டகாரண 
சாயும், நிலவரமான தர்மரக்கராயும், - பழமைகமுப் பழமைய 
சாயும், மோ.ஷாபேக்ஷகர்கட்கு மோகமே தானாகியுமுள்ளவர் 
தேவரீபேயெனச் தெரிந்தேன். 18 

மதறும், அதியுமக் தமுமில்லா வரும்பெருஞ் சோஇயராயும், 
மமொரந்த மார்த்தாண்டராயும், ரூரியசந்திர கேத்ிரராயும், 
அண்டினோரையாதரிக்கும் அபயாஸ்தமுடையராயும், கருணை 
கீதும்பும் கண்களோடுங்கூடிய பிரகாசமான வதனவத்சலராயும் 
விளங்குன் ற தேவருடைய சுயம்பிரகாசத்நினுலே பிரபஞ் 
சங்கவியாவும் தாபமடையும்படியான சொருபத்தைத் தித் 
கேன், இன்னும், ஆகாயம் பூமிமுதலிய தீசதிக்குகளெங்கும் 
வியாபகமாயிருக்கன்ற தேவரீரது அதியாச்சரியகரமாயும் உக் 

இரமாயுமிருக்கன்ற சொருபத்தைநோக்கச் திரிலோகாதியர் 
களும் மிகப்பயச் தவர்களாயு மிருக்கன்றார்கள், 19, 20 

இன்னுஞ்சில ேவதைகளெல்லாம் பயத்தோடு தேவரீரே 
கதியெனச் சரரண்புகுகன்றார்கள், சிலர் மருண்டவர்சளாகி ௮ஞ் 
சலிசெய்து இரகஷித்தருளவேண்டுமென்று பிரார்த்இத்து நிற் 
கின்றார்கள். மகரிஷிகளும் இத்சர்முழாத்தெரும் சபலங்களை 
யடையவேண்டித் தேவரிரை வில் சாரமாகவும் பத்திமையாகவுக் 
சோ த்திரஞ்செய்து வருன்முர்கள். பின்னும் பதினொரு ருத் 
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இரர்களும், துவாதசாதித்தர், ௮ஷ்டவசுக்கள், சாத்தியர், கிக்க. 
தேவர்கள், ௮சுவனிதேவதைகள், மருத்துவர், பிதர்தேவதை 
கள், கந்தருவர், எகூராகூத அசுரர்கள், சத்தர்கள் ஆயெ இவர் 
கள் யாவரும் ௮ச்சரியமடைந்து திகைத்து கிற்னெருர்கள். 

இன்னுஞ்சிலர், பலவித வர் தனவழிபா டுடையவர்களாய்த் 
தீரிசித்துப்போடரார்கள். ௮ர் சசொரூபமோ, அனேக ஆயிரக் 
கணக்கான முகங்களும், ௮கேககேத்திசங்களும், ௮சேககேச 

கைகளும், ௮ரேக துடைகளோடும், ௮₹ே௧க கால்களோடும் 

௮கேக உகரங்களும், ௮கேக வாய்களும், ௮கேக தந்தங்களும் 
கூடிய ஆச்சரியமாய்ச் தோன்றப்படுசிற தேவரிரது சொரூபத் 
தைக்கண்டு அடியேனும் பயமெய் துன்றேன். இப்படியே உல 
கத்தார்யாவரும் பீதியடைடன்றார்கள். 29 

பிரமனைப்பெரியோய் ! இன்னும் பூமிமுதல் ஆகாயமளாவிய 
பிரகாசமாயும், ௮கேகரூப பேதங்களும், கோரமான வதனங்க 
ளும், திரண்டுருண்டு விழித்திரக்கன்ற கெரப்பெனவெரிக்கும் 
ஆயிரக்கணக்கான சேத்திரங்களையுமுடைய தேவரிரது விசுவரூ 
பத்தைப்பார தீதுப் பிரமையோடுங்கூடியசித்தமுடையேனாயிருக் 
இன்றேன். பின்லுங் கோரமாகக் “காணப்படுகின்ற பல்வரிசை 
களைப்பார்த்துப் பிரளயகாலாக்கிக்கொப்பான பயத்தையுடைத் 
தானதாயுமுள்ள தேவரீது திருமுககோக்கஞ் செய்தவுடனே 
இக்குத்தெரியாமலும் சுகமறியாமலும் ப. ரவசப்பட்டவனாயெ 
என்னுடையபயத்தை நீக்கும்பொருட்டு ஏ ஜெகழீசா ! தேவாதி 
தேவா ! ௮தி£ச்சிரமாகப் பூர்வசொருபத்தைப்போலவே விளங் 
கவேண்டும். இன்னும் இருதராட்டிசர் முதலானவர்களுடைய 
பு. த திரர்களாயெ துரியோ தனா தியர்களும், ௮உர்களோடும் கூடி. 
யுள்ள இராஜர்கள் தங்கடங்கள் சேனைகளோடும், விட்டும் 
அோணா கன்னன் முதலானவர்களும், கம்முடைய சேனைக 
ளில் திருஷ்டத்தூய்மன் முதலான மன்னர்களும் அவர்களது 
சேனைகளும் ௮திவேகத்தோடுல் கூடியவர்களாக, கோரதர்தங் 
களுடன் பயங்க ரமாயிருக்கன்ற தேவரீருடையவாய்க்குள் நுழை 
இன்றார்கள். சிலர் பல்களின் நுனியிலே சிக்கிக்கொண்டு சரீ 
சாதியவைகளெொல்லாம் நசுச்குண்டு ,ஒலையிலகப்பட்ட கரும்புபோ 
லாகின்ற தாகக் காணப்பூிகன்றார்கள். இன்னலும் அ௮ேகவித of 
களெல்லாம் சமுத்திரசங்கமமாறதுபோலத் தேவரிரது முகத்
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துவாரத்தில் பதினெட்டக்குரோணி சேனைகளும் பிரவேடுக் 
இன்றன, 24, 25, 26, 27, 28 

. ஏ, ஸ்ரீநிவாச | விட்டில்பூச்சியானது பேச்சுடரைச் தனக் 
இனிய ஐசாரமெனக்கருஇ 9 Bod ழ்ந்துமடிவதுபோலதச்தேவ 
ரீரது மனமையையறியாது இச்சயு த். சகளச்திலே விளங்காகின்ற 
சேனாசைனியங்களெல்லாம் மடி.ந்குவிரிவோமென் Sur rus 
தேவரி.ரது வாய்வழியே பிரவேடிக்கின்றார்கள், வாசுதேவ ! 
இரந்த இராஜ இராஜாக்களனைவரும் அவரவர்சளுடைய சேனைக 
ளோடு காலாக்னிக்குச் சமானமாய் ஜொலிக்கன்ற தேவரீர.த7 
லாயினிடமாக அகப்பட்டிருக்கெற யாவர்களையும் தேவரீரே 
பகஷிக்றெதாகத் தெரிது. தேவரிரது ௮தியுக்ரமான தேற 
ஸானதுபிரபஞ்சங்களையெல்லாம்த௫க்கும்படியாகச்செய்றெதே ! 
ஏ, கவுஸ் துவமணிமார்ப ! சர்வதேவசரண்ய ! இனதயாளோ ! 
இவ்வாறு ௮திகரே உக்ரபயங்கரமாயிருக்கின்ற தேவரீரைஇன் 
ஞரென்று எளியேற்கு I HSB IE செய்யவேண்டுேன் : 
ஈமஸ்சாரம், ஈமஸ்காரம். மகா அற்புதமாகவும், அதியாச்சரிய 
மாயுமிருக்கன்ற தேவரீரை இன்னாசெனத் தெரிகத் துகொள்ளமிகப் 
பிர்.தியுள்ள எனக்குப் பூர்வ்சொருபமாயே யமர்ச்தருளவேண்டு 
கிழேன். இர்தச்சொரூபமெடுத்த ௮வச ரமுமின்ன தன்பொருட் 
டென்பதைதக் தெரிவிக்கப் பிரார்த்திக்ேன். 29, 30, 31 

Sagoo use sido $B Ss 560 64 கேட்டருளியலோக 
நாதன், ஏ அருச்சுன ! எல்லா உலகங்களையும் சம்ஹரிக்கன்ற. 
காலன் கானே இவ்விதசேனைகளிலே உன்னைத்தவிர யாவரையுஞ் 

சங்கரிப்பான் வேண்டியே இர்தச்சொருபமெடுத்தோம், இவர் 

களையெல்லாம் நீ சம் ஈரியாவிடினும் ஈம்மாலே சாசமடையப்படு 
வார்களென்பது நிச்சயமே, ஆகையால் இப்போது நீயெழுந்து 
யுத்தசன்னத்தனாய்ப் போர்புரிந்து சத்துருக்களை யெல்லாஞ் 
செயங்கொண்டு விட்டுமராதியர்களை யெல்லாம் அருச்சுனன் 
ஜெயங்கொண்டானென்கற சர்த்தியைப்பெற்று ௮ த.ராச்சியங் 
கமா யெல்லா மாளக்கடவை, இத்தியாதி சேனைகளெல்லாமுன் 
னேயே ஈம்மால் கொலையுண்டன. ஆகையால் “நாம் வெழ்றி 
பெறுவோமோ அல்லது அபழெயப்படுவோமோ”' என்று #6 
தேசமுறவேண்டாம் ; நீ நிமித்தசாரணமேயன்றி மற்றன்று, 

... அுருச்சுன! சான்குதிசைகளிலுமுள்ள அரசர்களும் வீட்டு 
மர் துரோணாசாரியர் கர்னன் ௮யெ இவர்களும் முன்னமே சம்
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மால் கொல்லப்பட்டார்கள், ஆகவே அவர்களையும் நீ நிமி திதி 
கரரணனாய்க் கொல்வாய், இனிபயமென்பது இறிதமின்றி டித் 
தஞ்செய்வாயானால் சத்துருக்களையெல்லாம் அசஞ்செய்த ரீயே 
ஜெயங்கொள்ளப்போ௫ருய். என்று இருஷ்ணபசலான் கூற, 
ஏ மகாராஜ! ௮ந்தவார்த்தைகளைக்கேட்ட அருச்சுனதுக்குத் 
தேகமெங்கும் மயிர்க்கூச்சலுண்டாடு 600003 வாய்ருழறி ஒரு 
பால் சர்தோலமும் மற்றோர்பால் பயச்தையுமுடையவனாய்த் 

தன்னிருகரங்களையு ஞ் சிரசின் மல்குவிதறுப் பகவானது மகிமா 

பி.ரபாவத்தை யுக்தேசித்து அடிக்கடி ஜேேவிழுக்து நமஸ்கரித் 
அத் தோத்துரிக்கின்றான். 3-4, 35 

இரிதராட்டி ரராறனே ! பின்லும் அருச்சுனன் பகவானை 
சோக்கி ஏ ரிஷிகேசா | தேவரிஷிகளெல்லாம் தேவரீரது மகத் 
துவத்தை யுற்றுகோக்கி ௮கேகவிதமான தோம்ிிரங்கள்செய்து 

ப.ரமசந்தோவூந்தையடைந்து பண்சிம்ண்டுக் C gal gp சொரு 
பத்தையே ௮ வலோடு பார்க்கிறவர்களா யிரூக்கிருர்சள். இன் 
லும் இராகூத கணங்களெல்லாம் பி.இசகொண்டவர்களாய் திக் 

கெட்டுமோடிச் இகைக்க்ருர்கள், இத்தர்கணங்க ளனைவரும் 

பத்திலிசவாசத்தோடு பணிகின்றார்சள், இன்னுஞ் செகழ்துக் 

கெல்லாம் காரணபூதரும் அதாரமுமானவசே ! துல்டநிஃரக 
சிஷ்டபரிபாலனஞ்செய்கின் ஐ தேவதேவே ! ேேவதைகளுக்கெல் 

6 

லாம் பரவாசுதேவனும் மோஷருபனாயுமிருக்கற முரஹரியே ! 
சிருட்டிசெய் பிரமனைச்சிருட்டிசெய் பரமனே | சத்துருசாச 
மித்துருராச உத்தமர்சாசராயும்௮ுகராம்ச ராயுமுள்ள பரப்ரம்ம FING ததமாதாச ராயம க்ஷ 1e 
சொருபா தேவரீர்க்கு யார்தான் ஈமஸ்கரியா திருப்பார்கள், 

இன்னும், ஆஇக்கா இயாயும், புருஷருக்செல்லாம்பரமபுரஷ 
சாயும், விசுவப்பி.ரகாச விநோதராயும், பற்றும் எல்லா மறிபவ 
சாயும், சரவருபத்தராயும், எல்லாம் வல்லவராயும், மோக்ஷ£ஸ் 
தானராயுமிருக்கின்ற தேவரீரேலிசுவப்பிரதேசமெய்மும் as 
ரூபங்களாக வியாபித்திருக்கின் நீர்கள். Der sib ரூ. யசந்திரர் 
களும் இயமன் அக்கினி வாயு வருணன் ஆயெ இவர்களும் பிரம 
தேவரது பிதாவாகிய பின்னைகேள்வனும் தேவரீரேயாகையால் 
௮ந்.த நமஸ்காரம் | ஈமஸ்காரமென்று ஈமல்.கரித்தம், இன்னும் 

பி.ரபஞ்சா தியவெல்லார் தாமாகவே விளங்கிவருவதால் சர்வமும் 
தேவரீரையன்றி வேருகக் காண்கிலேனகையால் அதிபராக்ரெம
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ராயும், அரச மங்கள குணாலயராயும் விளங்காரின்ற தேவாீ 
சது திவ்யசொரூபத்கின் எப்பக்கங்களினும் நமஸ்காரம் ஈமஸ் 
கா.ரமென்று ஈமஸ்கரித்து எழுர்துநின்ற ௮ருச்சுனன் மிசப்பத்தி 
சிரத்தையோடும் வாய்பொத்திக் கைசட்டி திவ்யசொரூபத்தின் 
எதரகின்று, ஏ உலாளச்சு வுச்சம பத்பலோசக | இதற்கு 
முன்னே தேவரீரைச் சிகேகமுறைகொண்டு ஏ கிருஷ்ணா | 
ஏயாதவா! எமைத்துன! எமித்திரா! என்றும் இன்னும் 
பலவாமுகத் தேவரீரது மமொவிசேஷங்்1ளையெல்லா மறியாது 
பிராந்திகொண்ட மனத்தினனாய் சசசமாக என்னென்ன பேச 
யிருந்தேனே அவைகளை யெல்லா மன்னித்தும், மற்றும் விவகார 
காலங்களிலே பிக்கையிலி நச்கும்போதும், விமாயாடும்போதும், 
சமத்துவமாயிருக்கபோறும்,  போசனஞ்செய்கபோதும், சபை 
கவிலிருந்தபோதும் எனறு WO on aut FHS காயங்களினாலே 
செய்த குற்றங்களை யெல்லாம் தயாசொருபியாயே தேவரீர் 
பொருக். துக்கொண்டு மதலைவாய் மொழியென மனச்களிப்புற்று 
௮ நுக்கிரகிக்கவேண்டுமென் ஆண்டவா! யென்று பன்முறையுங் 

தண்டஞ்சமர்ப்பித்துப் பின்னும் ௮ப்பரவாசுேதவனையே gi Dé 
இன்றான். 38, 39, 40, 41, 42 

... ஏ மகாராரனே! ஆதிசேடனாலும் அ௮ளவிடவொண்ணுத் 
தேவரி.ரது பிரபாவமனை த்தையும் யானோமதித் துச்கூ.றவல்லன் ! 
ச.ராசரபேதங்களாகக் காணப்பட்ட இவவுலகத்துக்குத் தந்த 
Yasin கு.நவும் தலைவனும் நீயேயன்றி திரிலோகங்களிலேயும் 
யானைச்சொல்லமுடியும் ? தேவரிர்க்குச் சமானஸ்தர் ஒருவரு 
மில்லையெனின் வேறோர் தெய்வமு முண்டென்று யெவராற் 
சொல்லத்தரம்? அகையால், எவவுலகுக்கு மிறைவராயுள்ள 
யெம்பெருமானே |! தேவரிரை நமஸ்கரிக்கிறேன் நெகத்சர்த்த 
சாயும், தோத்திரங்கட்குத்தக்க பாத் திரராயு.ழூள்ள தேவரைப் 
பிரார்.தீதிக்கனெ்றனன். புத் இிரன்பிழையைப் பிதாவும், மித்த 
சன் பிழையை மித்திரலும், தர்மபத்தினியாபெ மனையாள்செய்த 
பிழையை நாயகலும் மன்னித்துச் சத் தக்கொள்வதுபோலத் 
தேவரீரும், அறியாமையே % அடர்தியாகவுடைய யெளியேன் 
பிழைகளையெல்லாம், பொறுமையை யருமையான பூ௮ணமாக் 
கொண்ட புண்ணியசொருபனானதால் பொறுத்தருளவேண்டும். 

சஷி 

* ரதி . சொருபம்,
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இதற்குமுன் என்றும்பாராத கிசுவமகா சொரூபத்தைப் 
பார்த் தானந்தித்துக் இருதார்த்தனாயினேன். ஆயினும் என் 
மனம் பீதியடைந்து வியாகூலத்ையடைனெறேன். ஆகையால் 
இப்போது கானடைந்துள்ள பயத்தைநீக்சிச் சந்தோஷப்படும் 
படியாகப் பூர்வசொருபத்தையே பெற்றருளவேண்டுூேன். 
புஜபல பராக்கிரமங்களிற் சிறக்க விசுவமே அூருதியாசவுடைய 
புனிதமேலோய்! கெதாயுதத்தோடும் சரிடகுண்டலங்கள் தரித் 

அச் 1 செளமியமான சதர்ப்புயங்களமைந்த பூர்வசொரூுபத் 
தையே பெழ்்றருளவேண்டும், 45, 40 

அவகாரிகை;-- அத்தியந்த பக்தனாக அருச்சுனனுக்குத் 
தற்பத வாச்சியார் தீதங்களனை த்.துந் தன்னையன்றியன்னியமில்லை 
யென்றும் விவேகமுண்டா கவேண்டுமென இந்த விசுவரூப தரி 
சனஞ் செய்வித்தமையால் ௮தன்பெ.ருமையை மூன்றுசுலோகம் 
களால் கூறுவாராயினர், அ௮ருச்சுன ! எனதுமகாயோக மகத்து 
வத்தாலும், உனம்து ஈமக்குளள கருணையினாலும் இப்போது 
பிரசன்னமாயிருக்கின்ற உத்தமமான சொருபத்தை நீ shad 
கும்படி யாகப்பெற்றுள்ளேம், இக்தத் தேசோமய விசுவசொரூ 
பத்தை யிறுகாறும் பார்த்தவர்களொருவருமில்லை, நீயே யிப் 
போதுபார்த்தாய் ; இதனாலே பெறற்கரிய பேறுபெற்றவளும் 
யேயாம். 47 

மற்றும், வேதோப நிடதார்த்தங்களை யெல்லாம் சந்தேக 
விபரீ தமறக்கற்ற பண்டித மணிகளானாலும், யாகாதிகள் செய் 
திவா்களானாலும், ௮க்கினிஹோத்திரஞ் செய். சவர்களானாலும், 
விசேஷமான தான தருமங்கள் செய்தவர்களானாலும், ௮.இகடுக் 
தவம் புரிந்தவர்களானாலும், மற்றும் பலவித கன்மங்கள் செய் 
தவர்களானுலும் பெறுதற்கரிய பலவித வலிரோதாச்சரியமான 
விசுவ சொரூபத்தை யிம்மண்ணுலகத்திலே உன்னைத்தவிர 
வேறொருவரும் பார்ப்பதற்கு நாமு முடன்படமாட்டோம், 

௮ருச்சுன | கையினாலே நி ஈம்மிடம் அழ்ந்த சத்துவகுண 
பத்திசெய்து வந்தமையால் இனி நீயெப்போதுந் தியானஞ் 
செய்யவேண்டுமென்றே இக்த சொருபர் தாங்னோம். இதைப் 

பார்ப்பதற்குப் பயங்கரமும் வியாகூலமுமாயிருக்குமாயின் ௮வை. 
களை நிவர்த்தக்கவேண்டி கமது பூர்வசெொருபத்தைப் பார்ப்பா 
யென்று பஞ்சவர்க்குச் தூதனான பகவான் பழய இருவஷ்ண 
மூர்த்தி சொரூபத்தையே காண்பித்தனர், 46, 49 
  

1 செளமியம் : முமகு,
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ஏ மகாராஜ | வாசுதேவர் இவ்வாருக பயமுத்திருஈத அர்ச் 
னைகோக்கி இனிமையான ம.துரவாக்யெங்களால் சமாதானஞ 

செய்த மீண்டும் தமத பூர்வரூபமாகய கஇிருஷ்ணமாத்தி சொரூ 
ப தைச் கொண்டனரென்ச,. ௦0 

he 

॥ இத்சகைய சாந்தமான சொருபத்தைச்தரிசித்த ௮௬௪ 
சுன்ன் என்னகூறுகன்ரானெனின், சனார்த்தன ! தேவரீருடைய 
சாந்தமானயிகத மனி & ரூபத்தைப்பார்த் த யிப்போதே பழமை 
யான் சாந்தசித்தமுடையவனா பினேன் என்றுகூற, பகவான் : 

௮ருசசன ! எவராலும் பார்த்தறகமையாச நமது ஈசுர 
சொருபமாகயயெ விசுவரூபத்தைப்பார்ததாய் ; தேவர் முதல் யாவ 
௫ம் இதுகாறும் கண்டவர்களேயல்ல : அனால் இஈத விசுவரூபத 
தைப் பார்க்கவேண்டுமென்று எப்போ தம கோரிக்கொண்டிருக் 
இன்ரார்கள் ; ௮ததகைய ரூபத்தை 8 தியானஞ் செய்யவேண்டு 
மென்றே காண்பித்தோம், 62 

௮ருச்சுன ! காண்டறகரிய காரணம யாதோவெனின், இப் 
போது நீதரிசித்த ஈமது விரவரூபத்தை யதார்த்தமாயறிந் து 
அன்போடு பத்திசெய்வகாலனறி வேத்பாராயணஞ செய்வத 
னாலும, சவஞசெய்வதாலும், தானக கொடுதவருவதாலும், 
யாகஞ்செய்வதாலும ஈம்மைக்காண்ப தீரிதாகும, 53 

ச த்துருவை நெயங்கொள்ளும் ௮ நச்சுன ! மற்றியாதான் 
இந்தரூபங் காண்பாரென்றால், மற்ரோ செய்வத்தையுபாசயாது 
யென்னையன்றி யன்னியமில்லையென்று தஇடமாகயென்னையே 
பத்திசெய்வா ரெவாகளோ அ௮வாகளே சாஸ்திரவாயிலாகக் 
காணபபடுவதன்றி பரிசுத்தமான மனசையுடையலாகட்குங் 
காணப்படுவேன். இவ்வாரு கானேயவர்களென்று தெரிக்தனு 
பவிக்குமபடியாகவு முடன்பட்டுள்ளேன். 94 

௮ருசசுன ! காம் நினக்குச் சகலசாஸ்திரங்கவினது சார 

மாகியதும், பரம இரகசியாத்தமானது மெதுவோ ௮தைச 

சுருக்கமாகக்கூறுவோம் கேட்பாய்: ஈம்மையுததேசித்து உள் 

ளன்போடுங்கூட நிஷ்காம சன்மங்கள் செய்கிறவர்களும், ஈம் 

மையே பரம புருலார்த்தமாகக் கொள்கன் றவர்களும், ஈஷணுத் 

இரயங்களைவிட்டு ஈம்மிடச்சே ௮5யே.ஈயபத.தஇசெய்பவர்களும்,
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யெவரிடமும் விரோ தீம்: 'பாராட்டாதிருப்பவர்களுபர்யெ இத் 
தகைய சேஷகரம்பொருந்திய குணசீலர்களான மகாயேோஇ 
களே ஈமது சொருபத்தை யறிவார்களென்றறிவாயாக, | 55 

இ. தினால் ேவர்மு தல் யாவராலுப் OM sp சரிதான 

விசுவ ரூபத்தைப் பார்க்கவேண்டு ராயின் பத்தி யோகமின்றி 
யாதொன்றுலு மாகாசென்பறு வெள்விடைமலைபபோல் fond 
றென்க. சுபம், 

விசுவருப ௮.த் தியாய 

முற்றிற்று. 

ஆட அ.தி.தியாயம் 11-ச்கு-சுலோகப் பொழிப்பு-409,



பன்னிரண் டாவது அத்தியாயம் 

பத்தி யோகம். 

  

  

அவதாரிகை:-- நிர்க்குண உபாசனை சகுண உபாசனை 
யென்று மிருவித உபாசனைகளில், சரிராபிமானத்தோடுங் கூடிய 
கொருவன் நிர்க்குண உபாசனை செய்வதைலிட சகுணோபாசனை 
செய்வதே .மிகமேலாயசென்று இந்த அ௮ம்தியாயத்தில் ' கூறி 
வருகினருர், 

சுவாமின் ! சருணத்துவம் நிறைந்த விசவரூபத்தையுடைய 
வரும், சாவஞ்டிதீதுவமுதலிய குணங்களோடு கூடி யவருமாகிய 
ேவரிரசையடைந்து தேவரீரிடத்திலேயே மனதைப்பதித்தூ 
உபாசியாகின்ற பக்தர்களே தேவரிரையடையப் பெறுவார்ச 
ளென்று சென்ற அத்தியாயத்தில் உபதேசித்துவக் ர்கள், இலர், 
அஷைரமயமாயும் சூகூஈமமாயு மிருச்கின்றன. நிர்க்குணமான 
பரப்ரம்ம சொருபத்றை புபாசனைசெய்வார்களென்று உபதே 
சிச் ர்கள். ata tall உபாசகருள்ளே சிேஷ்டமான உபா 
சகரின்னா9ரன்று தெரிவிர்ஈப் பிரார்த்திக்கின்றேன். 1 

அருச்ளன! சர்வஞ்ஞாதி குணத்துவம் நிறைந்த தேவ 3 ; 
மேவனாகிய மம்பால் யாதொழுவன் அன்பால் மனதைப்பதித்று 

69 . B ° ae டு ‘ தி . 4 . டு ௩ 

GILIS LIT S16 WI SIF BOWS நிகாம  கன்மங்களையுளஞ் 

செயநுகொண்டு உண்மையான சிரத்தையோடு சகுணமாக ஈம் 
மைத் தமிசிப்பானோ அவமே சிஉரட்டனாவன். 2 

சுவாமின் | நிர்க்குண உபாஸ்தி செய்ன்றவன் எ தனால் 

Cr aan asm மீர்கள்? அருச்சுன.! ௮வலா றெண்ணற்க; 
என்ெனில், அடிரமயமாய் இத்தன்மையதென்று கூறவொண் 

ஞுதைதாயும், பெயரும் உருவழுமில்லாததாயும், நித்தியமாயும், 
சர்வ வியாபகத்துவமாயும், தியானத்திற் கெட்டாததாயும், 
(மாயைக்குக் காரணமாயும், மற்றும் யாதொரு வீசா.ர சலனமு 
மற்றதாயும், சை தன்னியமாயும் லிளங்குகின்ற ஈம்சொரூபத்தை, 
சர்வேர் பிரிய நிக்கிரகஞ்செய்தவர்சளாய் எவைகளிலுஞ் சம 
புத்தியோடு எவர்க்கும் தியதை?க்ச நல்லனசெய்பவர்களா யுபா 
சிப்பவாகளுஞ் சிூரஸ்டர்களேயாவர், அவர்களும் ஈம்மையே 

23
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யடைவார்கள், இதனால் மேற்கூறிய தன்மையானவல்நு காமே 
யென்று நீயறிவாயாக, 3 

பாரத ! கிர்க்குணேபாசனையே சிலாக்யெமெனினும் அதனை 
௮நுட்டானாதி உபசனையால் தியாநித்தற்கு நீ ௮ ருகனல்லாக 
தாலும், சகுணோபாசனை செய்தபிறகே நிர்க்குணோபாசனைக் 
குச் சாதகமாயும் ௮ருகளயுமாதலை யுத்தேசித்தே அண்டு ௮த 
னைச்சிலாக்கிய மன்ெனச்கூறியதேயன்றி மற்றன்று. இன்னும், 
ரூகஷுமமானறும், ப.ரப்மமமாயும், குணங்குறியற்ற தாயு முள்ள 
வஸ்ுவை யுபாசிப்பறு மிகமேன்மையே யெனினும், அதனை 
யுபாசித்துப் பெறவேண்டியவன் சர் வான்மாக்கவிடத்துக் தயவே 
பாராட்டிச் சிந்தமுதலான கரணங்களைச் சமாதானநிலமைய 
தாக்கி தேகதறைச் தானென்றகங்கரியாது விஷயாஇிகளையும் 
பொருளாதிகளாயும் தனதெலும் மமதாங்காரங் கொள்ளாது 
faut $B Bb sib, சுகதுக்கானுபவங்களை ச் சமத் துவமாயெண்ணி 

அநுட்டானத்தில் திடம்பெற்றமியகே ரூஷுமமாயறியத்தக்க 
பிரம்மசொருபத்தை யடைதற்கு அத்தியந்த விடுப்பழுள்ளவ 
ஞய நிரக்குஷணோபாசனை செய்தல்வேண்டும், அவித பக்குவம் 
தக்கவராசா ஏனைச் சகுணோபாசகர் (அதாவது தேகாதி பிர 
பஞ்சாபிமானிகள்) நிர்க்கும்ணோபா சன செய்யப்புகுவா.ராயின் 
அதனால் ௮ழுட்டானகாலத்தில் உ லேசழமுற்று உபாசனை 
முற்றுப்பெரு ... இரண்டும் கெட்டதா ய மடியும். ௮றுகொண்டே 
சகுணோபாசனையே பிரதமமும் சிலாக்கியமுமென்று கூறப் 
பட்டது. அதல்கொண்டே ஈமது விசுவருபதரிசனமாகய FG 
மணோபாசனையை வீசேடமென்றோம். இன்லும் அச்சகுணத் 
நைப்பார்க்கிலும், சனனம ரணத்துக் கேறுவான சங்கற்ப விகற் 
ப ததையுடைய மனமுதலான ஸானேந்திரியாதிகள் சாந்த நில 
மைக்கு யோக்கியமாமாறு செய்நுவரும் சம்கன்மோபாசனையே 
திருதியாகுமென்றறிவாயாக, A, 5 

| அ௮ருச்சுன | மேற்கூறிய நிர்க்குத்ணேபாசனை நம்மடியவர் 
கட்கு மிச்ககஷ்டத்தை விளைர்குமென்றே சுலபசாத்தியமான 
காமபலத்தியாகழ்தின் விசேஷ த்தை கூறிவநவோங கேட்க, 
வேறு தேவோபாசனையின்றி யெவராயிறும் எல்லார்கர்மப்களை 
யுப் விதப்படி. நம்பால் அர்ப்பணஞூசய் ஐ நம்மையே LIT LY if 
ஜார்த்தமாசவெண்ணி வேறு எவ்தீத சிர்தையுமின்றி நிர்ர்தித்
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;சயய்ப் பத்தியோகத்தால் தியானஞ்செய் த வருவார்களாயின் 
ஈம்சொருபம்தையே யடை_ வார்ன். நு நிச்சயமாயுணர்க, 6 

சுவாமின் ! தேவரீர் திருவாய்மலர்க்தருவிய கன்மதியானங் 
சாலே தேவரீராகிய அக்தசெொ (நுபதிதையெவ்வாறடையலாம் ? 
அிருச்சுன! சத்தநி/பலஞ்செய்நு அவ்விடத்தே கம்மை நிறுத் 
தத் தியானஞ்செய்றுவரும் பக்தர்களைச் சனனமரணால்பத சம் 
சாரசாகரத்தில் கிடம்று சத்தவிப்பதினின்று மீட்டுக் கரையேற 
றம் கைசொடுப்போமென்ச, அகையால் ஏ அருச்சுன! நீயும் 
சம்மிடத்தில் மனதைப்படித்து.ர் ச தாநப்முடைய விசுவரூபத் 
தயானத்தையே செய்நுகொண்டு வ.ுவாயாயின் ஈம் அ.நுக்கிர 
கச்தால் ஞானோதயமாகி தேகாந்திய காலத்திலே சரயுச்யெ 
மென்கிு) ஈமது சொருபத்தையே யடையப்பெறுவாய்., இதிற் 
௪.ற்றுஞ் சம்சயம்வேண்டாம். 7,3: 

- அ௮ருச்சன! மேற்கூறியவாறு UMM grr SHEN Sgn ov By 
மாக நம்மிடம் பதிந்த தியானஞ்செய்யச் சக்இயில்லாவிடினும் 
எவ்விதமாயேனும் கம்மையடையவேண்டுமெனப் புத்தியில் 
நிச்சயித்து வெளிமுகமாகாமக்குரிய தான நிஷ்காமகன்மங்களை ச் 
செய்துகொண்டு மேற்கூறியவாறு யோகாப்பியாசத்தால் ஈம் 
மைத்தியானள்செய்து வருவாயாயின் மனதின் குற்றங்களெல்: 
லாம் நாளடைவில் தாமேவிடிபட்டு அதன்மேல் ஞானத்துவாரா 
நம்மையடைவாய், 0 

அருச்சுன ! இன்னும் இந்த தியான யோகாப்பிபாசமுஞ் 
செய்யச் சக்தியில்லையாயின் எனக்குகந்ததாயிருக்கன்ற யேகா 
தீசியுபவாசமு தலான விரகானுட்டானங்களும் ஈமது சாம௫ர்த் 
தன பறனமுதலாகய சத்கன்மபங்களையுஞ் செய்துவருவையே 

யாயின் ௮தனாலுந் தாமதமாக மோக்ஷமேயடையவாய், 10 

அருச்சுன ! இன்னுங்கேட்பாய் : இவ்வாறு செய்.துவரு 

திற்கும் சக்தியில்லையாயின் சர்வத்திற்கும் என்னையே கதியென 
தம்பி யெனக்கே சரண்புகுந்து கின்னால் செய்யப்பரிசற எல்லாக் 
கனமங்சளூம் அவைகளின் பயன்களையும் மனோரிக்சரகத் 
துடனே யெனக்கே யர்ப்பணஞ்செய்து யெல்லாபாரத்தையும் 
ஈம்பொறுப்பாய் செய்வாயாயின் அதனால் ஈம்மனுக்கரகம்பெற் 
௮க் கிருதார் தீ.தனாவாய், 11
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௮ருச்சுன ! ௩கம்மை யேகதேசமாக ஞானமின்றி யுபாசிப் 
um so uC gras ஞானத்தைப்பெறுவது சிலாக்கியமாம், ௮.7 
சோக ஞானத்தைவிட விசுவரபழ்தைைத் தியானஞ்செய்வது 
சிரஃடமாம். அவ்விசுவரூபதியானத்தையிட சத்கன்மங்கள் 
செய்து அ௮தன்பலனை ௮ர்பபணஞ்செய்ந வருவது மிகவுஞ் 

சிரஷ்டமாம். அக்கன்மபல ௮ாப்பணத்தால் சங்கற்ப விகற் 

பங்களும் சனனம ரண சுகதுக்கங்களெல்லாம் சாந்தமடைந்து 

நம் சொரபமாகய மோக்்மெய் துவர், 13 

சுவாம்ன் ! தேவரீரிடத்து பக்திசெய் ஐவரும் மெய்யன்பர் 

கள் தேகாந்தியகாலத்தில் நிச்சயமாக Core du sao oS 
தெரிர்துகொள்ளும்படி. அவர்கள் சேகத்தோடி ருக்கும்போதே 
எவ்விதமான விசேல. குணங்களோடாவ நு கூடியிழுப்பார்சளா ? 

அருச்சுன ! ரீகேட்டதற்கு உத்தரமாக எட்டுச்சலோசங்களாற் 
கூறுவோங் கேட்பாய்: உலசத்துள்ள எல்லாப்பூதாத்துமாக்க 
ot spi wG வஷமின்றியிருப்பன். தம்போன்றுரிடத்ுச் 

சமத்துவமாகச் சமேகஞ்செய்வன். ஏழ்மையானவாகளிடத்துக் 

காருண்யம் பா.ராட்டுவன். தன்பெண்டு பிள்காகளிடத்தில் அர் 
யோக்யம் பாராட்டாமலஓுமிருப்பன். தேகம்தையே தானென் 
இற மமகா.ரமற்றுச் சுகதுக்கம் வக்தபோத சமானமான புத்தி 
யோடும், பூமீததவியையொத் த பொறுமையுடையவனுயு மிருப் 

பம். இவலும் நமக்குப் பக்தனேயாவன். 12 

இனலும், சதா சர்தோஷசித்தனாயும், எனக்கன்னியமில்லை 
யென்பதில் திடஸ்தனாயும், ஆச்மர। னம்பெற்வேண்டிய நிமித் 
தீம் மனதையும் புத்தியையும் சம்மிடமே அரப்பா ஞ்செய்தவ 
னாபுயருப்பன். இவனும் மக்குப் பிரியனேயாம். 14 

அருச்சுன ! இன்னும் உலஈத்திறுள்ள எந்த ச வனுக்கும் 
இவனிடம் பயமில்லை. இவனுக்கும் எந்த?வாகளாலும் பய 
மில்லை. அன்றியும் ஈன்மை சம்பலிக்குமாயின் அதனாற் சத் 
தோஷமும், பிறர்க்குவரும் ஊதியத்தித் பொறாமையற்றும் மற்: 
அங் குரோத மனமயக்க முதலிய இவையெல்லாம் எவனுக்கில் 
லையோ அவலும் நமக்குரிய பக்தேயாவன், 1d 

அருச்சுன ! இன்னுந்தானாக யாகொருவல் துவையும் விரும் 
பாமலும், தானாக எர்ப்படிம் விஷயங்களில் இச்சையின்றி யிருப் 
போலும், சோம்பலும் பிடையுமின்றி அகத்தும்புறத்துஞ் ௪9



13-வது, அச்தியாயம், 181 

யுடையவனாயும், வினையபு ஈீதியோடு பக்பாத மில்லாதவலும், 

மனோவிசாரமற்றவலும், நம்மையடைவத, கான கரரியத்தை 
யன்றி மற்ற முயற்சிகளையெல்லா மொழித்தவளலும் ஈம்பச்சனே 
யாவன், 14 

அருச்சுன ! மற்றும் தனர்$ிர்சையுண்டாகக்கூடிய வேறு 
யாதாமொரு சிலாக்யெவிஒயங்கள் நேர்படிலும் + 39519 gp. 
மனப்பற்றின் 3ியும், வெறுப்பெய்தும் யலிஷயங்கள் கேரு 
மாயின் ௮தநில் மனோவியாகூலமடையாமலும், தீன்றைிமையும் 
இச்சையும் வாய்ர்த வாஸ்றுவான து கெடுமாயின் ௮ ॥னாற இலே 

சப்படாமறும், வெள்விபர்வதமாகிய கைலாசத்கையும் பொன் 
மலையாகிய மேருவையும் விரும்பினால் எவ்வாறு ிடைக்கமாட் 
டாகோ அதுபோல வாராகலொன்றை லீ நம்பாமலும் சுகதுக்க 
யேதுவான புண்ணியபாவங்களை யொழித்துட் ப் பத்திசெய்பவ?ேன 
நம்ப 5 ©) வான், 17 

அழுச்சன! இன்னும் விரோதியாவாரையும் நட்புள்ளா 
ரையும் சமமாகபாராட்டியும், மானாவமானங்களிலே ிறிதும் 

அபிமானமின்றி இவை தேகத்திற்சேயன்றி நாமா ஆன்மா 
வுக்கு இல்லையெனக் கண்கிகழித் தும், குளிர்ச்சிவெப்பங்களிடத் 

தும் சுகதுக்காதிகவிடத்றம் உரிமைலையாது கேவலமித்சை 

யென நிராகரித்து ஈசரபச்தியில்லாத ஏனைச்சாமானியர்கள ழு 
கூட்டத்தைச்சாராமலும் சித்தசமாசானஞ் செய்துசொண்டிருப் 

பவனே நமக்கு ,மெய்யன்பனுவான், பின்னுங்கேட்பா யருச் 
சுன! எக்காலத்தும் தான் தனித்தி நக்கவேண்டுமென் றிச்சை 
கொண் டெதாகோக்கமா யிருப்பவலும், தனக்கெனதான் விரும் 
பாது இயல்பாகவே எஈசுரசங்கற்பமாகத் சன்னலுபவத்துக்கு 

வருமவைகளில்வெறுப்பின் றி விநப்போடுகொள்பவலும், வாராத 

வொன்றிலே வருந்தி யெதிர்பாராமலிருப்பவனும், இது ௩ல் 
லஸ் தானமானதால் நாமிங்கி நக்கலாம் : இ ெெட்டஸ்தானமான 

தால் காமிங்கிருக்கலாகாதென்னும் நிச்சயஞ்செய்யாது காலன் 
கழிப்பவனும், தாஷிப்பாரிடத்தும் பூஷிப்பாரிடத்தும்ச மபாவனை 
பாராட்டி என்றும் ஈம்மிடத்து மனவாகருக் காயங்களினாலே 

இயன்றவாறு பக்திசெய்துவருபவர்களும் ஈமக்சனெறியமையாத 
அடியவராவார்கள், 18, 19



4° ்-  ஸ்ரீபகவச்€ேசா ஈவரீச வசனம், 

அச்சு ! முன்னே “மோக்ஷத்தை யடைபவர்களை ot ge 
cama FO sent லறியலாமோ'" வெனக் சேட்டாயல்லவா ? வ 
வாறு போக்ஷசாம்பிராச்சிெயத்தி லிச்சைகொண்டுள்ளோர், மேற் 
கூறிய பலவாருன AG SFO STM SS GO ih SI Hh fe Oo Be ரிய 
வந். தரரையு மிருந்திருப்பதைக்பெண்டேயறிவாயாக, இன்னும் 

பக்திசரத்தையே தனக்கனிய ௮த்மியர்ந சாரியமாக்கொண்டு 

தானடையயேேண்டிய பரமபுருஷார் தமம் யாவும் நராமேயென ஈம். 

மையேயடைந்து ஈம்மாற் கூ௰ப்பட்ட மேற்கூறிய மோகூசாதக 

மான உத்தம அதநுட்டானாதிகளை யெப்போதும் ஒயேரிலயா 

யலுட்டிதீது வருவார்களாயின் அவ்வாருய பேய்யன்பர்கள் ப் து 

கமக்குப் பூரணமான விசுவாசமுண்டாகும். HUMID aur 
சுளுக்கு நம்மால் கருணையுண்டாகவே அவாகள் பிரகிருதிபு ih, 
மனையும், க்த்திர க்ஷத்திரக்ஞளையும் ஞான ரேயத்தையும். 
பிருத்தறியுமாறு நாம் ஞானோதயஜஞ்செய்வி$து சரேட்டமான 
ஈம்சொருபத்தையு மடையும்படிசெய்வோம். அகவே நிர்க்கு 
ணோபாசன்செய்வது மிகப்பிரயா சமென்பசை யறிவித்து சுலப: 
சாத்தியமாயதும் மோக்பெய்தற் கேதுவானதுமான சருணோ. 
பாசனையே நன்றென ஸ்ரீகிருஷ்ண பரமாத்மன் ௮ நக்கிரகித் த. 
வாறு தி தராட்டிரவரசனுக்குக் சஞ்சயா் கூறினாரென்க, சுபம்.. 

பத தியோச அச் நியாய 

Yop pa. 
Ay அச். தியாயம் 13-சக-சுலோகப் பொழிப்பு-490; 

மடு 
மூடு
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Go & ரு திபுருஷ்யோகம், 
  

அலதாரிசை :--ென் அச்தியாயத்ிலே சன்னயடைக் 
கள்ள மெய்யன்பார்சலைச் சம்சார சாகரத்திநின்றுர் Nad weve 

மாய்க் சமையேற்றவோபெனப் igdPwuriatar ப்பற்றிச் 

சவிள்தா.ரமாகக்கூறிய | நீகண்ணன், தாம் கூறிலந்த பகழி இத் 

இக்கவேண்டி இவவத்தியாயத்திலே தத்துவ ஞானோபசேசஞ் 
செய்கின்றார் :--ஏ பக்தப்பிரிய! சென்ற பத்தியோக அழ்இியா 
யத்தினிறுஇக்கண் *பிரடு டர புருஷன் முதலியவை ளை ப்பற்றி 
விவரமாகக் செரிக்தகொள்ளுமாறு ஞானசாதனம், செய்கிற்று 
மோக. சாம்பிராச்சியத்கைப் பாலித்கரள்வோ” மென்று 
அநுச்கிரகில்பசள். அல்வாறாய * பிரகிருதி, ர புருஷன், 
உ கேஷத்திரம், 8 ஷேத்தி .ரகஞன், 4 ஞானம், 0 ளேயம், ஆய 
இலை யெல்லாம் அடியேனறிந்துய்யுமாறு ௮ நுக்கிரசஞ் 
செய்யவேண்டுின்றேன், ம் 

அருச்சுன ! பூர்வசெனனத்தலே ஒரவன்செய்த பாவபுண் 
ணியா இசா யபைலிம்கற் Bs ann பெற்றுள்ள சரீரத் 

BCG Cape DOr pir, அந்த ஷேத்திரத்தைத் தனதாகப் 

பாவித்து ௮தலே வாசஞ்செய்று வழுபவனையே ஷேத்திரக்ளு 

Coat pi கூறப்படும். இசனால் a ௮ருச்சன ! சர்வான்மாக்க 
விடத்தும் அக்தாயாமியாயிருக்கின்ம ஷேத்தரக்ஞன் நாமே 
பன்றி மற்றன்று, இதனை நீ டெமாயறிவாய். இவவ முய 
கே்ஷத்திரச்டன் கே்ஷத்திரமென்னும் இலவைகவின் பாகுபாட் 

டைப்பற்றி அயக்தறியக்கூடிய வி?வச்நு்கே ஞானமென்று 

சொல்ல ்தகும். அந்த ஞானத்தாலேயே தடபேய் 9 யிற்றில் 
மோக பிராப்தமாரும். இவ்வாருயாராய் திக்க வளத்தால் 

மொஷமடைய சா 4. தியமாமேயன் றி we ve mal 5 ானபாரக் 

் பூஜ க ரதி - மகாமாமை, 

  

| புருவின் - டெய்யரிவுடைய ள்மா. 

) கேஷச்திழ் - சராம், 

Sb Cap hla Char — & Ay ம்தில் வசிப்பவன். 

4 CHT LD = Bh lo ola: mae Buu! Ha! ல் சரித்து, Pay aa eID. 

0 கோயம் - wT LOUIE Sg:



184 ரீபகவச்தோ நவரீச வசனம், 

சங்களாலும் (கட்டாது பாசபந்தங்களையே யபிலிர்த்திசெய்து 
பாழ்படுத்தி விரிமென்றறிக, கையால் மேற்கூறியவாறு நன்ரு 
ஆ.சாய்ந்சறிர்தவரையே ஞானியென்றும் பிரபுவென்றுப் கொள் 
ளப்படும். எமக்கும் இவ்விசஞ ஞானத்தைப் பெற்றிருப்பவர்களே 
௮ன்பராகுனரன்றி மற்றையோரன்று, 3 

௮ ஈச்சுன ! மேலேகூறிய Cap & Bark oF on இன்னவனென் 

றும் இவ்லிர சுபாவத்தோடு முள்ளவனென்றும், அந்த க்ஷத் 
(அவ iS g . ட ச ae ச தவ oO: p . fe . FT BEFAML FO AY iL, இன்னின்ன கரியங்சளில் பற் 
ுள்ளிதன்றும், இன்னின்ன வ்சாரச்சன்பையுடையதென்றும், 

இனனசாரணை்மாலே ஜேன்றினதென்றும், Gods Cuseur 
தனையோமி பெ 1 தியு ॥ளதென்றும் வீவகரித் சறியவேண்டி 
இதன் வீர்த்தாந்தங்களைம். சுருக்கமாகக் கூறுவதை ஈன்கறிவா 
யாக, சாவாதாரமாயுள்ள F pia gssaiCa Qs But Mop 
யங்களைக்குறித்துப் பற்பலவேநுக்சளால் ௮ேக ஞான தர்மப் 
கனயுக் தனித்தனியே ஃவவோரிடங்களிலும் விரித்துஞ் சுருக்க 
மாகவுங் கூறப்பட்டுள்ளன. பிறகு வசிட்டாதி ரிஷிபு.க்கவர்கள் 
அவைகளைக் கரிசறவோதியுணர்க் த இடத்தினால் அம்மஹோர் 
அலிர்து சடைத்தேறுமாறு உபடிடதங்களாகவுங கூறியுள்ளார் 
கள், ஆகையால் கான் ஈமபக்தகோடிகள் எவிதிலுணர்ந் துய்யு 
மாறு நின்ராலமாக, வெளி.$ட்டர௬ள முன்வக்திருப்பதால் நீயும் 
அல்வேதார்த பிரம்ம ரூச்திரார்த்தங்கயாயெல்லாம் சாங்கோ 
பாங்கமாயறிந்று நிச்சய புத்திகொண்டு பத நிசெய்ய வேண்டு 

மென்கே கூறுவதைச் .சரத்தையோடும் சாவநானமாகக் 
கேட்பாய், 4, 0 

அருச்சன! இர்ச மானிட சரீரம் 00-தத் நுவங்களோடுங் 
கூடின தாகக் கூறப்பகிமன்றே ? அவைகளுள் முக்கியமான 31. 

அன்மதத்துவங்களை ப்பற்றிப் பிரதமமாகக்கூறுவோங் மேட்பாய்: 

பிடுதிலி, அப்பு, தேயு, வாயு, ஆகாயம் என்னும் ஸ்.ரூலபூ தங் 
கள் 5- வகைப்படிம், இழில் பெய் வாய் கண் மூக்குச் செவி 
யென்னும் ஐச்தையும் ஞாுனேர்திரியமா-ச் சொல்லப்படும். 
இவ்வைந்தின்விஷயமாக சப்த, பரிச, ரூப, ரச, கறந்த மென்னுந் 
தன்மாத்திரைசள் ஐவகைப்படும். வாக்கு, பாதம், பாணி, 
பாயு, உபத்தம் என்னும் ஐர்தும் கன்மேந்திரியங்க ளென்னப் 
பிம். மனம், புத்தி, ௮சங்காரம், இத்தம் என்னும் ரூமை
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அர் தச்கரணங்கள் நான்காம், அ. இருபத்துகான்கு தத்துவங் 
களுக்கும் ஆன்மதத்துவங்களென்று சொல்லப்பெறும் மற்றும் 
மனோயிருத்திகளாயே இச்சை, துவேஷம், சுகம், க்கம், விஷய 
ஞானம், தைரியமதலாக நான்பிறந்தேன், நான்வளர்ந்தேன், 
கான்சாகிழேறேன் என்னுமிவைமு தலான விகாரங்களோடும் கூடிய 
தாயும், சுகறுகச்சமென்கிற போகங்களை யனுபவிக்கிமதற் கேது 
வானஸ்தானமாயும், சடமாயும், அகடித்தியமாயுமுள்ள சரீர 
மெனப்படும். இக்தச் சரிரம்தையே முன்னேசாம் க்த்திர 
மென்று, ஆகையால் இக்தச் சரீ ரதர்மங்களின்னதென்றும் 
அச்செயல்களை யபிமானித்து நடப்பவன் இன்னவனெனவும் 
அறியு மாற்றலுடையவரையே கச்த்திரக்ஞனென்று கூறப் 
பட்ட. 6, 7 

அருர்சன! இதன்மேல் ஞானஜேயமங்களைப்பழ்றி விவரிப் 
போம். ஞான ஜேயக்களென்னு மிரண்டனுள் ஞானமென்ப 
தியாசெனில், கேஷத்திரசாரிய மின்னசெனவும் அ௮ர்தக்த்தி 
சகஞனுடைய காரியமின்னதென்றும் வெல்வேறாகவறிகற விவே 
கததுக்கே ஞானமென்று சொல்லப்படும். இந்த CHOW San 5 
ஒருவன் பெறவேண்டுமானால் இப்போது நீயெப்படி விசாரிக் 
இறாயோ அவ்வாறே சாஸ்திரங்களைக் குருமுகமாக வீசாரஞ் 
செய்வதாறுண்டாகும் அறிவாகிய குணவிசேஷமாம். இவ்வித 
சத்சாஸ்திர விசாரசதாலேயே ஈம் பூர்வ பக்த்கோடிகளெல்லாம் 
சம்பூர்ண ஞானத்தைப்பெற்று யென்றுமழியாச மோக்ஷத்தை 
யம் நம்மையுமடைந்துளலார். ஆகையால் ஏ அ௮ருச்சன ! அந்த 
ஆன்மதத்துவ ஞானசாஸ்் திர விசாரத்தைக்கொண்டு wrote 
வில் சாதனைசெய்து வருவையேயாயின் அந்த ஞானவாயிலாக 
ஷே ப மின்னதெனச்தெரிந்று பிறகு ஈஞ்சொருபத்திலே சாயுச் 
சியமாகலாம், இனிக௰் கூறிவருடற சாதனவிவரங்களையுக் கேட் 
பாய்: முதன்பையாக CHGS KT TID தன்னை பெகுமான சம்மா 
னாதிகல செய்து கொண்டாட வேண்டுமென்று இறிதும் நினையாத 
சிச்சமாகச் சுத்நிகரிர்ச மனசக்கே ௮மானித்துவமென்று 
சொல்வதுண்டு, தவிர, மேற்கூறிய பூஷிச விசேஷங்கள் இயல் 
பாகவே யா.ரானுங் இடைக்குமாயிலும் அதனால் சக்தோஷாபி 
மான முதலான யாதொரு பற்றுமின்றி யிருப்பதோடு பிறஜீவ 
இம்சைக்குக் காரணமாகாமலும் பெருமைப்பாடில்லாமறு மிருத் 

தல்வேண்டும். இன்னும் **வஞ்சவார்த்தையாடின் S| BOM ஈமக் 
24



186 ஸ்ரீபகவதூசா நவரீச வசனம், 

குள்ளுறையும் கின்மலஞார்கண்டு ஞானமார்க்கத்திற்செல்லவொட் 

டாது தடுத்து இஞ்சிக்னென்று புறக்கணித் துவிரிவா£”' எனக் 

கருமி மெய்யுரையே பயிலல்வேண்டும். மற்றும் CTO) A ws shh 
குகந்த பணி :ளெவையோ அவைகளைச் இறிறும் தாழ்க்காறு 

செய்தலும், சரீ. ரவஸ் ரா இகள் சுத்தமாயிறுப்பதுபோல அகழ் 

இலும் HG LEE IM Gh சுத்தமா யிருத்தல்வேண்டும், On 

KOU née s இியினும் ௮கர் ஈுத்தியே மிகமேலாயதாம். எக் 

காரணங்களாலும் எவர்பா௮ம் வெருண்டவா£த்றையின்றி யின் 

சொல்லே வசனிதத பொருமையி,! பூமிதேலியை நிகர்த்து 

விளங்கவேண்டும். அசாரியர் உபதேசக் சவாக்கியங்களின் லாத் 
தங்களை மிகச்சிரச்சையோடும் கேட்வெரு ஈல்வேண்டும். கித் 

திய மாயா சரிரத்தை நானென்லும் பிரம்மையற் திருத்தல் 

வேண்டும். 8 

௮ நச்சுன ! பின்னும் எஈத விரயானுபவங்க டோ ப்படினுமம் 

Nous) AD yi ope லையாதறு மிராசையாகவே வி! Ji 

பவித்தல் வேண்டும். மற்றும் விஒய பமிராசையை “நாமன் ம 

பெற்றி nasea up” மென்று BO RGM OG MUD MBL GILT நி 
பில்லாதி நர bw வேண்டு... சனனம் மாரணம் வயோ 4] BLO 

வியா பிவைகளாலேற்பூம BIBS HA DY MHC ber 5.0 9 wr 

னத்தில் வைதல் வேண்டும். Geo யெல்லாப்பிராகரிக 

விடத்தும் தயவானைடவடிக்கையுடையவளுபி 5 7தல்வேண்டும், 

புத நிரமித்திர in SBT BIE ாதலானவைகலால் வாஞ்சையற் 

௮ம், நன்மை ஈமைகள் ஏற்படும்போதெல்லாம் அவைசளிலே 
இறிமேோ லும் லி ரப்புவெறுப்பின்றிச் சமபாவளையாயிழு ர தலுமவ 

சியமேயாம். ஈதன்றியும் பி Dol way வழிபாட்டினைக் கனவினும் 

நினையா அ தம்மையே ழே வ ம அவளு O AMY doar ரி நம்பையல் ரி 

வேறொன்று Leen Owe ob ம சயங்சொல்டு பர்துசெப்று 

ஏகாந்நுமா யுபாகி 6 வ மயிலாடு பொழது னங்களிடர்துப் Vt 

யத் ரவறம் அவர்கள் கூட்ட i Bo காட்டமன்றியு மிருந்தல் 

வேண்டும். 0, Lo, £1 

க * ௫ ௩ . * வுருச்சன! இறுகாறும் கூறிவந்த ஞான சாதனங்களுக்கு 
ு ௬ % ௪ 

4 வ்ரோமமானறும் அஞ் ரான கொமுக்கமாயறுமான அபிமானம் 
ச ௬ . ச ௩ oy . . 6 * sy ச இடம்பம் என்பூம் இவைகளைக் கட்டோடேயிட்டு அ தீமதரிசன 

உணு ® க ச வசாமம்திலேயே அழுர்தியவனப் தழ்புவ விசா.ரத்நினல்
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ஞானோ தயமாகப்பெற்று மோகூமடைதத்குச் சாதனங்களெ 
வையோ அவைகளையெல்லாம் சிறிறும் வழுவாது சாஇத் து வரு 
தில்வேண்டும். இம்மட்டும் ஞானத்தால் ளேயத்தையறி கற்கச் 
சாதகமேேயாம். மகா முனிபுங்கவர்சளான இருடியாகளும் இவ் 
வாறே கூறியுள்ளார்கள். [2 

அழுச்சுன! நாம் கினக்குபதேடித்துவர்த நானாவிம சாத 
னங்களைத்தெரிரந்நு இன்னும் தெளிவுற வேண்டுவனவுங் கூறு 
லோம்: இழ்தியாநி சா தனையினாலே முச்சயமாய்ப் பெறுவ 
ஞானமேயாம். இந்த ஞானத்தாம் /வத்றுவம் நிங்கப்பெற்றுப் 
பதித். இவமென் றை ஆக்மதரிசன ஞ் இத்தியாமும். அவவாறு 
சிர்திபெற்ற தத்றுவசொருபமே பரமா த்மாவாமும். அப்பர 
மாதம சொருபத்தையே அதியுமந்தம மில்லாத அரும்பெருஞ் 
சோதி சொடிபமென்றுங் கூறுஈர் மேலோர். அநத வஸ்து 
வையே சச்சசம்தென்றும் ஸறானாஞ் ஈரானமென்றுஞ் சொல்ல 
வொண்ணா பெரிய பொருளாயும் கூறப்படிம், மற்றுங் குரு 
சிஷிய சமுகழ்கில் பரப்ரம்ம சொருபமென்றும், ௮ ॥பவசாஃஷி 
யென்றும், மனவாக்குக்கெட்டாத அகோரரமென்றும், அநாதி 
நித்தியமென்றும், ௮சண்டாசார சொருபமென்றும், Aig a aor 

வள் நுவென்றும், கப்புவமையம்ற வொருவனென்றும் இன்னும் 
அவவச் தேச பாலைகளாழ் பற்பலவாறு PIII BH ANS 1 
வையேவழங்கவ வர்கள். இத்தகைய உத்த்மோத்தம முத்றி 
முதலை முற்கூறிய ஞான யேறுவாலன்றி வேநெய்கித மார்க்கத் 
Pio amido sista. ஜோேயமென்று கூறுவது 
மிதனையேயென்க, 13 

அருச்சன! இன்னும் அ௮ப்பரமாத்மாவானது எவ்வெவ் 
விடங்களிலுமுளள எல்லாவித அன்ம சரீராவயங்களிலும் பொ 
ுந்தியிநுப்பதோி யுத்திவாகம்தால் “பொன்னன் ல ஆப.ர 
ணங்க ளேப்படியில்லையோ ௮ேதேபோல'? ௮வவாதமாவையன்றி 
வேப்பிராணியு மில்லையென்று யேற்பட்டது, இதனாலேயே 
எங்கும் நிறைந்த பரிபூரணமென்றுஞ் சொல்லப்பட்ட. மறி 

அம் எல்லாத் கேகங்கவிறும் பொருந்தியுள்ள இக்திரியங்கள் முக 
லான சத்துவ ராசத தே ிமாகுணங்களையும் விளன்கும்படி செய் 
விப்பதாயம், சர்வாதாரமாய் UE SAMA ST மமைந்தும், 
அலவைகட்சன் னியமாயும் யாகொன்றிலும்பம்முமலும், வேறொன் 
றிலும் கட்டுப்படாது, அகாயவெளியைப்போன்று யாதொரு
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தொடர்புமின் றி விளங்குவதாகவுங் காணப்படுவதால் இதனை 
ஜஞேயமென் றமைக்கப்பெற்ற. 14, 15 

சுவாமின் |! என்று. முள்ளதாபும் எங்கும் கிறைக்த தாயு முள்ள 
இரத ஆன்மதத்துவ சொருபத்தை யாவரும் பார்க்கமுடியாத 
தென்னோ? அருச்சுன ! இந்த பரமான்மா ௮திரூஷூம சொ 

ரூபமாக எல்லாப்பி. ராணிகளின் அகப்புற மிரண்டிடத்தும் வியா 

பித்துச் சர்வசராச ரமயமாய்த் தானேதானாூியிருப்பதால் ௮ ர 

ஞானசொருபர்களான 4 வர்களாலே ஒருபோதுங் காணப்படாத 

தாகும், இன்லும் ஜாபாத்திரதநிலுள்ளபாலை PEM BU GG I, 

காண்பிவித்து இந்தப் பாலில் வெண்ணெ யிருக்கிறதா பார்த்துக் 

கூறுவாய் என்று கேட்டில் ௮வன் ௮சைப்பார்தீது அதில் வெண் 

ணெயில்லையென்$ே கூறுவனன்றோ? மற்றும் அப்பாலையே வே 

றோர் வீவேகியினிடங் காண்பித்துக் கேட்டன் பாலைப் பார்க் 
காமலே வெண்ணெயிருப்பதாகத் இடமாய்ர்கூறுவன். இவவிரு 
வர்களில் விவேகியைப்போன்று ௮ நபவவிவேம் பால்யனுக்கு 

விளக்கமின்மையால் பாலின் வெண்ணெயைத் தெரிரக் கொள்ள 

வியலாததுபோல அள்ஞானவச த்தர்க.ரானோர்க்கு Ni Bow wo 
சொருபம் இலேசாசக் காண வியலாவாம். முற்கூறிய ஞான 
சாதனங்களைச் சாதித்தவா்களோ வெகு சுலப மிச்சயத்தா லறி 
வார்களென்பது அண்ணம், 1G 

இன்னும் ௮ப்பரமாத்மா சர்வபிரபஞ்சா தியபொருள்களெல் 
லாம் காரண காரியமென்லும் இருவித பாகுபாடுள்ள தாகலான் 
அர்த்த சரிீரகரணத்துற் கபின்னமாய் விளங்பெம், காரியமான 
சரிமாதிய பொருள்களின் பின்னமாயுங் காணப்படும், நிற்க; 
மத்றுஞ் சீவர்களை கா தீதற்றொழில் புரியுங்கால் யாவையுங் காப்ப 
தாகக் காணப்பட்டு பிரளயகாலத்தி லழிப்பகாகிப் படைத்தல் 
செய்யும்போது காரியமேயாகவுக் காணப்படிமென்க. 17 

மீண்டும் ௮வ்வஸ்து ஞானவானகளுக்கு ஞானமயமாகி யறி 
யப்பபொருளாயுங் காணப்ப௫ிம். அஞ்ஞானியர்சட்கோ இரு 

விடைப்பட்ட பொருளைப்போல ௮ .நியப்படாநிழ்கும். ஆதித்த 
சந்திரா தியர்கட்குப் பிரகாசத்தைக் கொடுத்துத் தானும் ௮ப் 
பிரகாசமயமாயும் காணப்படும், மற்றும் மாயைக்குப் பரமாயும், 
சாதனைகளாளடைந்த ஞானாலுபவதஜ்தால் அடையப்படுறதாயும் 
ஞானறோயங்சளாயுமிருந்து fo Su பிரபஞ்சமுதலரசய எல்



13-ல 2, அ ச்தியாயம், [sy 

8 ச் ச் , ட்டு . Oo. ௪ ௪ டி லார் தானேயாகி ௮ப்பிரபஞ்சாிய ர்களின் பு.த்திக்குச்சாி 
பூதமாயமிருக்கு மியல்புடைத்சாம். இவ்வாருய ப.ரம்பொரு 
ளாயே மேேயமென்றும் பிரம்மமென்றுங் கூருநிற்பர், 13 

அருச்சுன ! வ௫ிட்டராதிய தவூகாமணிகள்பால் கேட் 
டறிர்தவா.று சுருக்கியும் விளக்கியும் வந்தயிச் த YOO FG துவம் 
23-லோடுங்கூடி க்ஷேத்துரத்தையும் ௮கற்கலக்கணமாயெ க்ஷ்தி 

இரக்ஞனையும் இன்னென்றும், Hour முறையே வீவரமா 

யறிக்தொழுக ஞானமும், அர் ஞானம் எத்திப்பதற்கனசா தன 
மென்ற அமானித்துவா9ி குணங்க யுங்கூ.றுலனோம். அ௮தோமி 
நில்லாது இர்ருணாதி அநுபவ விஷ்ணு திகளா லறியக்கூடிய 

Caw ga gy w கூறினோம். ஒவைகமளல்லாவற்றையும் நம் 
மிடம் உள்ளன்போடு பக்திசெய் தவரும் மெய்யன்பர்கவ றிந்து 
மோக்ூமய்தப் பவரென்க, 19 

சுவாடின் 1 இவ்வாருக விருக்கும்போது அச்சு எதுவான 
சனனம ரண சம்சாரத்தில்கிடந்து ஏன்விணே அலக்கழிகன் மார் 
கள்? ௮ருச்்-ன ! இவகாறும் நினக்குத்தோன்றிய சந்தேக விப 
ரீதங்களான சங்கைகளில் நான்குவிஷயங்களுக்கும் உத்தரங் கூறி 
னோம். மற்ற இசண்டுவிஷயங்கட்கும் விவரங் கேட்பாயேல் 
மேற்சக்தேகந் தெவிவுற விளங்கக்கிடக்கும். ௮ஃதாவது பிர 
இருதியும்புமுஷனும் ௮நாஇநித் திய்களேயன் ரி சேவலம் அகித் 
தியர்களல்ல; இவையிரண்டில் பிரதியின் குணங்களான சத் 
துவ ரறஸ் தமசென்னு மூன்றினாலே தேகேந்திரியா இியவெல் 
லாம் தோன்றியதேயன்றி புருஷனால் யாதொரு காரிய கா.ரணமு 
மில்லையென்றும், சர்வசாஷஷியாயுள்ளவனென்றும், விகாராதி 
யாதொன்று மவனுக்கில்லையென்றும் அறிதல்வேண்டும். இப் 
புருடனென்பவனையே ஆன்மாவென்றறிக, 20 

அருச்சன! இவ்வாருக தேவாஇதச்.ஏவங்கட்கும் ஆன்சா 
வுக்கும் யாதொருசம்பர்தமு மீல்லாதபோது பிரபஞ்சதோற் 

2,த்திம் கேதுவான மூலப்பிரஇருதியின் விசேடணத்தாமழ் சத்து 
வாதியகுணங்களிழ் கர்த்தத்துவ போக்தத்துவமுதலிய சரீரா 
இய விவகாரங்களை விகாரயினமானபுருடன் தன்னதெனப்பிரமை 
கொண்டு அநுபலித்து வருதலால் சனனமரணதுக்கத்துக்கு ஏது 
வான சீவபாவனையைப்பெற்றானென்றறிக, ட்
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சுவாமின் ! சரிராதிகரணமங்ஈளின் FT MIT LD, யாதொரு 

விசாராத்களு மில்லா தவனுபு, மள்ள அன்மபுருடன் முக்குண 
வயப்பட்டு சிஓபாவனையடைவெங் னம் 3 அருர் பன! புருட 
னாவான் மூலமாயாச௫தம் முக்கு ணவயபபட்டுச் ௬௩ றக்கா தியவை 

களிலே ௮பிமானங்கொண்டு இராகம்ஆவேவாடு யவைகளைப் 
பெற்று அதனையே நிலவசமானதெனக்குடி யஇ.பவிப்பதால் 
அவவான்மா சீவத்துவமுற்றுத் தேவமானிடாம்சக்களுக் கேது 
வாயப் பர்ததொந்சமடைகின்றுன். இய்வாறாயதியவேண்டிய 
விசார ஞானத்தை யுணமும் வரையில் அந்த அன்மாவுக்றும் 
தேகசாலுபவத்திலுண்டான பிரமையோ ழிலாயாம். இன்றும் 

ஆன்மா யிவவண்ணானனறுர், இன்னானெனறுந் தெரிந்துகொள் 

ளும் வீமிவகம் விஎக்கமானபோதே பு நவின் தனிம்சவனேயன் 

றிச் சரீரசம்பந்த வ்காரமம்மவனென்று நவ் முபுலப்பிமென் ௪. 
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தலைமையெய்தியபோது பரப்ரம்மமென்றுப் ௩.௮ 2ல் ம.சபாம், 23 

அருச்சுன! இத்ககைய பரமபுருஷனெனப்படும் அன்மாவே 
ND * ட « ] ௪ ௩ . ப.ரமசிமரட்டமானவரென்று, பரமாத்மாவென்றுந் தெரிக்து 

கொள்ளும்போதே பிரி உ யாய முரைங்களனை மீறும் பிரமமே 
யென்று நிச்சயமாகத் Co sb ெச்ருமேயன் நிச் சாத ரண 
பாகச் சரீ ரசம்பர்தபிராம்மி FHS oa DI Lo FIG, இ. ல் 

. உ . . க ட . உ a" ச * . மாயாசம்பமத முக்குணமும் சாதுளள சரீ ராவச்சின்னங்களும், 
அதற்லைஷணமாகிய அன மாவையும் பிரித்துணரக்கூடிய பரம 

7 ச . டம் * ; . ௩ [ஆ a புரடனெவனோ அம தபரமரானியே ௮ பபவகாலத்திறமுன்வீறி 
விலக்கி நடர்தானேலும் ௮தனாம சிறிதும் பாவபுண்ணியம் 
கவாயூம் DY TOU BS கேறுவான சரீ ரசனன மரணு BISCO wy i 

பெருது கைவல்யசித்தியே யடைவனெனக, 2 fs 
டி . 1 ௦ me 1) [5 ௪ ப * 

சுவாம்ன த்வா Gr. if ய்வாறு FL DOO Guy lp ஆன்மா 
‘ & 

வையும் பிரித்தறிவைை காட்டிலும் சாதாரன, மாயறிதற்கேதும்
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வழியுண்டாயின்கூறுக, அருச்சன ! இலர் வொத்மாவைப் பர 
மாத்மாவோடு ஐஃூயஞ்செய்யும் யோகத் தினாலேய,அவர். இலர் 
நிஸ்காம கன்ம யோகானுபவங்களாலுமறிவார்கள், மற்றுஞ் 
சிலர் தன் அக்தரங்க பூர்வமான தியானயோசத்தால் தன் சரீ 
roo maou wate, வேறுஇலா் மாயையையும் அன் 
மாவையும் பிரித்தறியும் தம நுவவிசாரணையிறுலேயு மறிவாள், 
ஆகவே இன்னோ யாவரும் நமது சொருபத்தையடைவறது நிச் 
சயமேயாம். 20 

க்க 
ரப் 

சுவாமின் ! ப்பலர் பற்பலவாறாய யோகூக்திகளாலேயறி 
யும் சூஷுமமார்க்கப் பயிர்ச்ியற்) பவர்களுக்கு மோர்ஷாபேக்ஷ 
மட்டு மிருக்குமாயின் MMT GERI இதரமயேற மக்சளாளவா 

யின் தயைசெய்தருள்க, அருச்சன ! யாம்பூரவ. மப நூ நு 
வந்த தியானம் யோகம் (LP தளியவைக ராலடையச் சக்தியற்ற 

BU GH om தினர், சற்கு முவைய டைற்து அவரகபரக்கான பளி 

கவியற்றி வேதாந்த Hoax crore அம்புறைகொண்டு பக்தி 

சிரத்சயோுி fy 5) Bomp முட்டி நீ யவமவார்களாயின், இந்த 
உள்மமாகிரியன் a hist ACHR ob ba OD சிரலவணாிடத்தாலும் 

நாள க்முகாள் பக்த்ஷான சம்பன்ஞயாகி பிழ்றில் மோக்மெய்து 
1 e 

[4 ? Gui. Ga. (0) and 

௮1 hk irom. மூலமாயாஈ தரங்க GBI nw FD hh 

ea Li oll on se, ட்ர இலகூரைத்ைை நத da. f sae oll I) ats வ்லடணபயமா oor 

G bel யன் OP LITLE BLY, if, LOT _ bl பயல்பையும் 07/27 ரர 

தறியா சவையில் ிவ்விரண்மிம் eT ULL மிலமையால் சமா 

சரபூதங்கமன் தோட்மமம் அவைகள் மண்டும் அ.ரிவவபோ J hf ébort, ol No ab ப்ச் பூப் ௮0 வம்ப ணில் ன் ய அ பல 
. 77, 4 க ட) * ட [ஆ « . Boo eT VMI bo, அமையைல துமக்மையமாகய சம்சாரசரகரத் 

re ; ௩ டட me) ro 5 ~ . ச உ OD Bat BB, WS hid ay wot fy, oT Lb ஞாம்னு [ம திசு மசய்வை ‘b 

HOY oF LLM ய் h wo கட்ட ன்ப Oe 
a 

அருச்சுன | சா oUt T LOT Sod den) Wd i பாணப்ப [ம் FULFL 

Lh தப்ப/ினாமய்க ரி விவரம் a PMS LL a ty ody OF dy பிய] கய 

பகவானே வியபித்துள்ளாரன்9ிம் தாவேபொன்றும் தம்பவம் 
அவைகட்கில்லையென்௨. ட்ட ல் அப்பு தபமிணா பக்க ழ்றும் 
நசிக்னும்பேோ௮ அவர் ஈியாமேன்றும், ௮. மலஸிைலுவைத்துனாக 
ஐயர் திரிபற அிமவாகளே ஏன்காருய்த்து ob GOST MS 
ளென்று கொள்ளப்படிம், 23
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பர் ௮ருச்சுன ! மேலே விவகரித்தபடி. எல்லாப்பூச பரிணாமக் 
களிடம்மும் விளங்குமாத்மாவே நாமெனவறிந்து தன்னையாவது 
WHC pi Su பிராணிகளாயாவது வதைசெய்து ௮வைகள் துன் 
புறச்சகியாத தயாகுணக்ஞன் தனது திடச்சித்தத்தினலே “எக் 
காலத்றுர் தனிமையாகவேயுள்ளேம், மற்றுமிச் சரி.ராவச்சின் 
னங்களோடு ஒப்புறவறியோம்?” என்று தீத் தமனவாக்குக் காயய் 
களினாலே இயன்றவாறு சுயக் மதன்மங்களைக் காமியமின்றிச் 

செய்துவருவானாயின் திவருது மோக்ஷ்க்திலாகிசெய்வனென்க. 

சுவாமின் ! சர்வபூதாத்மாக்களும் தத்தம் மனோபிஷ்டப் 
பி.ரகா.ரம் கன்மங்களைப் பற்பலவாழுகச் செய் துவரு வதினாலே 
சீேேசுரன் எங்கும் சமகிலையாய் நிற்பதெங்களனம் ? அருச்சன ! 
மாயையின் சேடிப்பால் குணத்திரயங்களைக்சொண்டு சரீராதி 
கரணங்களாலேயே கன்மங்களெல்லாம் செய்யப்படறதேயன்றி 
ஆன்மா யாதொழு கன்மத்தையுஞ் செய்யவாவநு அல்லது செய் 
ய்மப்டி. வவுதமி காதுகாவாகவாவறு (மழுனவாராலு ௮வவானமா 

வன்றீச் சம்மான கரணாங்களெவ்வாறு செய்யுமெனின், பிரகிருதி 
சம்பந்த சத். துவா திகுண முதலாயெ தேகேந்திரியங்களை யபி 
மானி? ததாலேயே அவவான்மாவுக்குக் கர்த்தத்துவமும் அதுப 
வக்னுவமும் எழ்பட்டதேதேதவிர உள்ளபடியன்றென்று அறிதலே 
தத்துவ அராயச்சிசெய்யும் முற்றிய ஞானிகட்கு இலஷணமாத 
லின் அவ்வாறு ஆராய்க்சறிசல் வேண்டும். அவ்வாறு அறிந் 
துள்ள திடமானவனையே ஞானியென் ௮பசரிக்கலாம். 30 

சுவாமின் ! இவங்வான்மா தற்ஈதந்தரமாக சரி. ராதிய அந்தக் 
கரணங்களை ௮பிமானம்கொண்டு விஷயங்களிழ் புகும்போது ௪ம 
மாயேபிருப்பதாகக் கூறுவதெப்படி.? அருச்சுன ! மாயையின் 
கரரயமாயுள்ள சரீராதி இர்இிரியங்களால் ஈடைபெறும் கன்மம் 
களுல்கும்,  எங்காம் நிறைந்தும் ஏகவஸ்துவாயுமுள்ள ஆத்ம 
செ நபத்திற்கும் wae 66 56h சம்பந்தமேயில்லை. gos 
வுயிரமுதல் பம்பலபபேதங்ளாகக் காணப்படும் பிரபஞ்சங்களியா 
வம நம்ிரர தியினிட த பிரளயகால்த்$லேயொடும்சின் று 
பண்டி தோன்றும்போது Hoot mule hie gs CS sae 
வப்பமிம், WSO al அமமாயைக்கு ௮ திட்டான காத்தனாகிய பா 
பாத்மன் சம்த்முவமாயும் சாகரிபூ தமாயு மிுக்சின்றதேயன்றி 

5B ॥யசம்பந்த மாயகன்மங்கட் குடன்பசிவ % பில்லையென்க,
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இவவா.றுள்ளன உள்ளபடியறிந்து தேகாதி கன்மங்கள் தேக் 

கில்லையெனக் காணும் இடமே ஞானஇடமென்க, 31 

சுவாமின் ! சர்வவகோடிகளின் அகப்புறமிரண்டிடத்தும் 
வியாபித்றுச் சமகிலையாயும் பரிபூரணமாயும் நிறைர்துள்ள பர 

மான்மா தேசசம்பந்தப்பட்டு கன்மமசளோமேட்டும் சம்பந்தியா 
சென்னோ? அருச்சுன ! எந்த சிவபூ குத்துஃரு ஆ.ியேர்பட் 

டதோ அதற்கு அந்தமுண்டென்பதிற் சந்தேகமில்லை. சதுர் 

முகனாரால் சகக் தேசந் கோன்றிய்றென்றாவது HNN GF} லப் 
பிரூரு திமயன்கற wienuuSosiwonas Sere Du sa wpe ga 
சொல்லப்படுிகிறபோறு, தோன்றிய தழியுமென்னும் யுத்தியால் 
எல்லாம் அழியப்பவெது நிச்சயமேயாம் : அ௮ங்வனம் அழியுர் 

த.ரத்தினராகுஞ் "வர்களால்செய்யப் படுகிற பலவேறுவகையான 
கன்மங்கள் எங்கனம் அழியாறிற்மும்? ஆவே பிராணி 'எளும் 
அப்பிராணிகளாற் செய்யப்படு » கன்மயசள்யாவும் fy] oh es 
மென்ப து நிச்சயமாயிற்று, இனி அமித் 1 தியமான கன்மத்ழுிமீல 

நித்தியமாயெவத் தீவுக்குள் சம்பர்தமின், றி தலித்துள்ள தென்று 
மேற்பட்ட. armen வன்றினும்பற்றின்றித் தணித்த நிழ 
தியவத்துவுக்கு அகத்திய சரிரத்மில் கன்ம பலன்களை யேயற்றல் 
ஓவவாதே ! ஐர்சமயக் தேகமழிபிலும் சன்மமழியாது Qh Bib 
வோடு ண்டு தோன்றுவதற் சாகாரமாயிருக்காதோ வென் 
னின். அதுவுக்கூடாது, எவ்வாறெனில், கற்கண்டநிந்தபோறு 

அ தவ் குணமாகிய முழம் எலவாறழியாநிற்கும் ! நில்லாது ; 

அதுபோலவே கித்தியமாயும் மிரஞ்சனமாயும் ம/விமாரமாயு 
முள்ள பரமான்மா சரீரத்தோ டொ ன்றுபட்டி ருப்பிலும் சரீர 
பலன்கள் எவையும் அவ்வான்மாவைப் பத்முதொழியுமெல்பது 
சம்மயமமயென்றுணர்க, 32 

அருச்சுன ! இன்னும் ௮காயமானது சர்வாண்ட புவனா 
கவினது அகம்புறம் என்னும் இரண்டிடத்றும் வியாபிச்திருப்..3 
னும் எந்தப்பொருளிடத்தும் எவ்வாறு ஐட்டாமலிருக்குமோ 
அதுபோலவே பரமான்மாவும் எந்தச் சீவனிடத்தும் வியாபித் 
திருப்பினும் அவ்வச்சரிரகன்மங்களைச் சிறிதும் ௮வாவி நில்லா 
தென்க. 33 

அருர்சுன | இறுகாறும் அன மாவுக்குக் தேகானுபவத்தில் 
பற்றில்லையென்பதற்கு ஆகாயதஇிருட்டார்தம் கூறினழுமன்றி 

22
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YDS திருட்டாக்தமுல் கூறக் கேட்பாய்: தேகாறி இருசிய 
பிரபஞ்ச ங்களியாவும் விளர்சிர்கொண்டி ரஃின்ற தாலே HU HH 
குப் ப.) DED NAT G சாரியாக சூரியன் ஆகாயத்து 
நின்றும் எங்கும் பிரகாடிர்ற உலகங்கவா யெல்லாம் ah a a 8,11) 
படிச்செய்யினும் தான் அந்தவுலகத்திலே பம்றிரில்லாமல் சுற்றி 
வருகிமதுபோல பரமான்மாவானது வல்லா ேகேந்திரியா திகளை 
யும் பொருந்தி பிர. ாாசிச்கும்படிச்செய்பினும் ௮ுவைகளிலே அவ் 
வானமா சிறிதும் பற்றுநதலுடையதன்் று. 31 

அருச்சன ! முன்னதாக ஷேத்திரம், வே.ம்ரெக்றான், பிர 
இருதி, புடன் அக நான்கையும்பற்றிக்கூறி அதன்பின் ஞான 
ஜெயங்களின்னதெனவுஞ் சுரு ரியுக்தி யவுபவங்களால் விவரி 5 
தோம், இவைகளில் Fil ராதிய சரணங்கவின் தாமமான சன்ம 

விகாரங்கள் யாவும் மாயாசம்பந்த சம் .றவாடுய குண்த்திரயங் 
களால் மசய்யப்படுகிதேயன்றி ஷேதக்கரக்ஸனை அன்மாவி 
னால் யப தொருகருமபாஞ் செய்யக்சஃசதல்லவென்றும், பப 
வானமா மன்றினும் மனத சா பூ சமென்றும் கூறினோம். 
இவவ மூஃக் உ ரணகரபிய விவரணங்களாலும் ௭௫ Bur தி ws 

Warn ron yl GAG Sun Cos ManaGet Fraai gat wt ou 
பிரகி 5 தியினின்றும் நீங்கப் ப ரசதிதறய் மோஷமெய்ரு வனென் 

UB oF FULD, 3) 
i) 7 Sl 5 8) LIC? WITS ௮. இியாய 

முற்றிற்று, 
. oo | கு ட. ட . அ Qo Poo} Sly lk த்யாயம 19 ச்ரு-சுலோகப் வபர! ப்பு-24, 
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a ஸு . பதினா காவது அர்தியொயம் 

நண த்திாரயயேோகம், 
  

  

அவதாமிகை:-- சென்ற து brutus oD Cin baa ணை 
பரமானமா வேத்திமமான சரிமா யலறிரின் விரபானுபவங்க 
ளக ௬கதுக்கர நுயவைசவில் பாத்தியமின் றி யாவும் மாயா 
விமசட சத்துவாதி குணத்திரயங்களா MES FB DO Gx gy 
KVM GHD 5 BO aio து FAM G GTA Lo அசலா 

(௫) ov அட் GT LIB Gar யும் விரிவா ய் த) ந்த த்தபாயல் 21 Gn. Days aye. 

சலாமின் ! சென்ற Daan sy நடயோக அத்தியாயத்ில் 

மேத்தி ஞு னென்னும் ப.ரமாத்மன் ப விகாரியானவனென்றும், 

மாய। சம்பர்தமாயு ரள முக்ருணம்சளாலேயே எல்லாம்சன்மங்க 

ளும் NBM HH ESE ளம் சரரத்ிற்ோயென்றும், அர்தச் 

ITM FTI நடக்கின்ற விஷயங்களெல்லாம் அன்மா 
ater gf பிரம்மைய/ல் அம்யோர்யபாவத்தால் ஒப்புக்கொண்டு 

பிறப்பதுபோலும் றப்பதுபோலும் சஞ்சலமடைகன்றதென் 
றும் உபதேசிக் தறுண்மையென்றே யென்னறிவுக்கெட்டியது. 
அயினும் அ சசெனனப்பழம்கவாசனையால் தேயொயெ அன் 
மாவே கர்த்தாவா பிருந்ந எலலாக்கன்மங்களை ய் தூண்டிப்பின் 

தானும் அ௮க்கன்மபயறுகிய ச றுக்காதியவைகளை யபவிக்கற 
தாகத் திடப்பட்டிமுக்கிற பிரார்தியானது இந்ந சனனத்திலும் 
aus 4) தொந்தி அிரப்பதால் அ.தபிசாந்தியை யெவ்வாறு நுலைப் 

பித்று மோஷமடையலாமென யெனனிதயம் எண்ணிமெலிெ் 

ற... கையால் இர்தபிராந்தியை யெவ்வாறு வஹிக்கவேண் 
டு2மா அதைத் மயைஃர்ந் தனுக்ெகஞ்செய்யப் மிரர் 

இமிறன், அருச்சுவ! முன்னமே நாம் முக்குண விசேஷ 

தாலேயே யெல்லாம் நடந்தேறுறெதென்றும் அன்மாவினால் 

நடப்பதொன்று.பில்லையன்றுங் கூடுனோம். நீ அதனை நன்கறி 

யாய்போலும் ; இனாம் அகங்காரத்தினாலே தேகயேசெய்கி 
றிதுபோலத் தோ ப பப்பம்கிநதென்று மிதரிலிக்சகிற வுண்மையறி 

வைக்கொண்டே ௮%த சக்ேேேகபிராந்தியை யொழிச்சவேண்டுமே 
யன்றி மற்றொன்றில்லை. கவே ௮வவாறுதோற்றியது தோற்று
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மேயன் 3 உண்மையல்லவென்ற றிக்த அறிவே ஞானமாசக் 
கொண்டு பூர்வதபோ தனர்களான இருடியர்கெல்லாஞ் சந்தேக 
விபரிசமறச்தெவிந்தலுட்டித்ததால் அவர்கள் சனனமரண ௪ம் 
சாரக்தினின்றும் விடுபட்டு மோக்ஷமெய்தியதாக யேற்படுறது 
இனி அந்த ஞானத்தையுங் கூறுவோங் கேட்பாய் : | 

அருச்சுன ! அந்த ஞானமார்க்சச்தைப்பற்ற உனக்கு மிகச் 
சுலபமாக உபததிப்பறைர் கவனமாய்க் கேட்டறிந்து ௮ பிர 
சாரம் அ௮னுட்ட ப்பாயேயாயின் நீயெவ்விசத்றும் பந்தம் நீங்கி 
முக் யையடைவாய், திரும்ப படைப்பின் அவக்கத்தில் பிறக் 
கவும் (ரிரளயகாலத்தில் மரணமடையவுமாட்டாய், நிச்சயம், 

. . °O ப் ச ட் எட . ௪ பாத்தனே ! நாம் நினக்கு YG HG HAG soy Cus நின்னால் 
செய்யப்படுகிற நிஷ்சாம கன்மங்கவினால் 942 ஈத்தயா அதன் 
மேல் சற்குருவையடைந்து அவாக்கானபணிகளெொல்லாஞ்செய்து சீ 

அவர்பால் கேட்டுத்டுதளிக்து சிரவண மனன நிதித்தியாசனங்க 
ெல்லா முறையே செய்துவருகியபோறு தேகாழி திரிசிய பிர 

பஞ்சங்களுக்கெல்லாம் தான்சம்பந்தியாந Fay Sioa ora 
னென்றும், விகாரியல்லவென்றும், தன்னயன் பி யன்னியமில்லா 
Sao crest nih O 516 5Qan adopt ox Crp உண்மைஞானமாகும். 

iF AIST 50 55050 aS SE பிராந்தியை யொபமித் AOS ரோக இதை ௦ 5 ட... அகிஙமாரபப்ராநகியை மயா ந 
‘ ee 

னுச் சுகவாழ்வெய்துவாயாக, 3 

எவாமின் ! தேவரீர் எனக்குப் பற்பலவாறு பிரபலமான 
சுருதியுச்தி யனுபவங்களாலே யசிக்கச்காயெூத் GINS BRS 
கும்போது எனக்கு உண்மையும் அலிவுக்கினிமையுமாகக் காணப் 
படிலும் சேவா ரைவிட்டு Pm Bus yd aor அந் தஞானங்களெல்லா 
வ்மழையும் என்மனழின் சப்பத் அிலிருக் தகொண்டு மாற்ரிவரு 
திறதபோலச் காணப்ப தே! அச்சன் ! அவ்வாறுகாணப் த மதி. அரு அவ்வாறு 
பிற தோற்றமும் மாமன் 8 யன்னியமில்லயென ஓடே திட 
மாகக் கூறுவதைக் கேட்பாய்; எப்பொருட்கு Hep p argo Aus 
ஈம்ப்டத்தில் சங்கற்பம் என்னு மாயையுண்டு. அக் சமாயையே 
பி.ரளயகால.ந நில் சரவ!”வர்கள ற சன்மவாசனையைப்பு ற்றி கம்பா 
லொடுக்கிகிற கம். பிறகு சிருட்டி பினாரம்பத்தில் ௮௫ தமாயையி 
னிடமிருந்து பிரம்மதேவன் முதலாயுள்ள சாவபூதாத்மப் பிர 
பஞ்சங்களெல்லார் தோன்றப்பலிம், 3
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அருச்சுன! இவ்வாறு உயர்நுணைச் சிருட்டிமுதல் அறி 

ணை ச்?ருட்டி யிருசவுடைய எல்லாப் ரொணிகட்டும் HB BOT 

யையே பிறப்பிடமாசக் கூறப்படும், ௮ம்மாயையினிடமேகா (ம் 

வியாபி த் திருப்பதினாலே அ௮தற்குகாமே அதாரமின்றி வேறில் 
லாததால் அதற்கும் நாமேபிறப்பிடமு மாயிஷனோம். இங்ஙனம் 
பகவதாதீனமிருக்கிமமாயையினாலே பூதங்களனைத்தும் தோன்றி 
யொடுங்குவசாலே அவைகளும் காமன்றி அன்னியமில்லை 
யென்று பார்ப்பாயாயின் அப்போது நானாவிதமாகத் தோன்றக் 
கா ரணமேயில்லை, இத முனையாகப்பாராது மாயைவசப்பட்மி 
அதனாலுண்டாகு முக்குணவயத்தளுப் விஷயாிகளி லிச்சை 
யுடையவஞயின் அதனால் உண்மையில்லா ததான அசுங்காரமா 

ag bast) பிராந்தியினல் சனனப. ரண சம்சாரத்தையே 
யடைவன், ர் 

சுவாமின் ! எதார்த்தமற்றதான சத்துவா திண சாரியங் 
களால் ஏற்பட்ட.தாயிருக்கிற விவரங்களைப்பம்றிச் றிது எனக் 
குபதேசிக்க வேண்டுகிறேன், அருர்சன ! சாதி துவிதம் இரா 
சதம் தாமத மென்லு மூன்றுகுணங்களும் முலப்பிரகி ரதிய 
னிட தோன்றி gauss Bus அன்மாவைப்பந்ித் துச் 
கொண்டு பிரகிருதியின் காரியமான சரிரகன்மங்களை யெல்லாம் 
அவவான்மா தானேசெய்வதாக அமபிமானிக்ஈச்செய்துவிரம து. 
இவவாறு அமொனத்துவம் வர்ததான பாவனையை யுண்மை 
யென்றே ச.்துவாதிய முக்குணங்கள் சகதுக்காதிய அ.ந. பவங்க 
விற் சம்யோகிர்துப் பந்தத்தைச் சொர்தப்படுத்தி ௮வ்வான் 

மாவே சர்வவினையின் கர்த்தாவென்னும் பட்டமுக்கட்டி விடு 

இறதேயன்றி உண்மையாக அன் மாவுக்கு யாதொருசுகதுக்கா திய 
பந் தமோஷமில்லையென்றே நிச்சயமாயறிவாய், ௦ 

சுவாமின் ! இவ்வாரான தாரந்திரிகசுபாவமாயுள்ள முக்கு, 

ணங்களையும் அதன் விவகாரங்களையும் வியக்தமாசம் தெளி 
வுறும்படி யெனக்கோதியாள் 5, அருச்சுன! மேற்கூறிய மூன்று 
ரகுணங்களிலே 'முதறிகுணமாயே உத்தம சத்வ குணமான, 
(பாற்கடலில் முதேவியும் காலவிடமுக் தோன்றியதோடு இலக் 
குமிதேவியும் பிறர்தசன்ன) இராசத தாமகங்களோடு தோன் 
றினும் ௮வைகளின் வாசனையின்றிப் பரிசு தத மாயிருந்துகொண்டு 
ஆன மாவானது நிர்மலமான சுயம்பிரகாசியென்றும், பற்றொன் 
றில்லாப் பரிபூரணச் சு த்தனென்றும், கிர்விகார நித்தனென்றும்



a ட் “of « 2 108 பர் SEU SE TT BAIT &F வானம், 

° . . » 
ச ௪ ரர ® ல இன னும் பலவாருன BD GONG OT SOO RE FIT OF avasr உணரும் 

படச் செய்லித். ॥ எப்போதும் சந்த £லுபவச்திலேபே சித்தத் 
ஹைச் செர்ப்பிம்து முடிவில் அவன் இன்றியமையா மோக்ஷ 
பதவிய மடையுமபடிச் சத்விவயங்களிலேயே கைகாட்டி வீடு 
Giver, C, 

அருச்சன | மேற்கூறிய இசண்டாவதான இரசோகுணமா 
னழு இசாகமகாரபமாய்த் தோனறித் தினழிருப்பிடமாகிய சவ 
[BD OE சதாயெப்பொழுவிவிடத்தும் இச்சையுண்டாகச்செய்ற 
கொண்டு மேனமேலும வ்வொன்றையும் பெறுதற்கே அவா 
வச்செய்நு வனை நிங்காத ஆசை-க்கடலிலாழ்த்டுப் பந்தமோ 

my 
கங்கள் Gea ந தபா] ய்டையவு ர ௪ ய்.றுவி நிமிமன்க, ( 

அருச்சன! இன்னும் ான்றாவதான தாமதகுணமானு 
அவியவேகத்சன்மையாய்த் தோன்றித் தன்விருப்பிடமாகிய Fig 

வனப் பிராந்தவசத்தனாசர்செய்ற அுற்பமானதும் பிரயோ 
FOU DN மான விரய B Goalie a பிரவி£ ந்திக்கவும், சோம்பல் 
அாச்குணா முதலிய அசேஷங்களிலே ஆநிசெய்விர் ரம் யென் 

. oy டு . 7 . . 5 _ a ல பி பந்திசாகர க் லேயே Lip th Bi dT) Gh செய்து.விிமெனக. 

Yd ர்ன! Cf BM அன்பசோடிகள வரர மேல் கூறிய 
an ன்றுகுணங்களையு. பாடையவா்பளாய் அக்குண விசேடத்தா 
லேபே பரிணமித் ஐ எக்கு, (he BMY SOT a வருவார்களென் 
இற விவரத்தையுங் கூறுக்முட்பாய், வைன் முதற்குண 
மான சசுுவகுணதின் வயப்பட்டபோது அச த்மையிட்மிக் 
சதீதாயி க்கிற புன்ணியகலன் மங்கவில் அசக் தியுடையவளுய் 
அஞுநான காரியங்களை அடியோடுவிடுத்றுச் சுககரமாயேயிப் 
பன, QT La BT ost இரசொ.குணவயப்பட்டபோறு SUG 
குத்தோன்றிய சகன்மலாளைச் செய்புகொண்டு இன்பறுன்பங்க 
ஞக்கேதுவான விஷியாதிமோகளுய் அனை ந் தானே செய்வ 
தான புத்தியோடு விண்காலப் TP) BBO ருவன். CLA SOT Cp a 57 oor 
தாமதகுணர்நின் வயப்பட்டபோறு அகி நுத்தியங்களை யே 
செய் நுகொண்டும் தலபோறு நல்லனவா$ய யெர்தவிவஷூயங்கவி 
இம் & ஈஷத்றும் பிரவிர்தீதிக்சாறு ஞானமென்பது சிறி துமின் நி 
அஞ்ரானமயமாகி ௮௧யங்கணாயே பூரணதிழப்நி3யாடு செப் 
கொண்டு ௪தா ஏன்பானுபலியாய்டெப்பன், )



11-வது, அழ்இியாயம், 180 

.... அருச்சன! இவ்வித விசவ௱்களொடுங் கூடி ய முச்ருணங் 
தும் 2 நவனிடத்தில் ஏககாலத்தில் விசேடிப்பறமன்றி 71 ட அஸர 7 2b pb உபபதுமன்று ஒரு 
(eae மே விசேடி த திருப்ப தமில்லை உவவாென்வில், ாசபயம் 

சத் தகுணர்தனித்தும் மற்றோர்சமயம் ரசோசடைர்தனித்தும் O Pon ட் Se Poll B pi 
ty, க ச . ௩ 6 4 “ பின்னுமோர்சமயம் தமோகுணந்தனித்தும் இவ்வா றா மாரிமாறி 

    

பெவ்வொள்றுஈச் சேடித்துக்கொண்டே ௮வைசவின் கன்பப் 
க நடததிவருமென்க, 10 

அருச்சுன ! இந்தவிரமார £ 'வர்களுச்கு ஏற்பட்டிரமற 
முக்குணங்களுர் தனித்தனியாக விசேடி Bayh கன்மங்சளச் 
செய்கறபோது இப்போதின்னகுணம் AC Fy gD Hoe vC sar 
பதை தெரிக்ு கொள்ளும் விவரழுங் கூறிவஈூன்றேன் : 
யாதொரு வி.ரயங்களிலும் வி ரப்பமின் றி மெய் வாய் சண் ஈறக் 
குச் செவீயேன்னும ஞானேநதிரியங்களா லும் சன்மேந்திரியப் 
களாலும் பகவத்பிரீதியான புண்ணிய கன்மங்களைச் செய்து 
கொண்டு சதா UIs Hoy mua விசாராதய ஈரானவித் 
இயு முண்டாப்ம்சொண்டி ருக்கும்போது YH BF UWL சாத்த Bs 
குணம் சேடி சதிருக்கிநதென்று அ௮றிநல் வேண்டும், Lt 

௮ ரச்-ன ! கேவலவிலயானுபவங்களி Ba omeQrnabe. ஷு 
UBL gin, அடச்சமின்றி எவற்றிலு மிதமீறுதலாயெ பிரலிடத் 

தியும், எந்தககாரியங்களையும் உலாபத்தனமாய் நடத்திவருத 
லும், தானென்ற அகங்காரஞ்சேடித்து Oop ராமாய இத் 
தனமையாய் விளங்கும்போது இராசதகுணஞ் சேடிச்திருக௫ 
தென்றறியவேண்டும், [2 

அடிச்சுன r யாதொரு காரிய har a ib uF So Out 

அல்லு பக்திரரத்தையோ GousGonier gira Cus ap 
யே துவாயுள்ள sao Says yiernaee y ரேவலமான OO Sash wii 
wn snc விமீசடமாகச் செய் சொண்டு பிராகதியோடிங் கூடிய 

ன்பமென்பன பிறிது சித தவிர் தீதியடையவனா' யிமமை (DM oY ul 

மின்றி |மெளடீகாந்தகாரியா ய் வீள BUG UT J BT LD S00 G 

சேடிக்ததென வறிதல் வேண்டும். 13 

௮ருசசன !! இந்த முர்குணைங்களிலே தனித்தனி யொவ் 
வொரு குணங்களை “யுடைத்தானபோது சோவியோகமானஉர்க 
வடையும் பலனையுங் கூறுவோம், பிதலாவர சாக்கு oS + (ao LD



200 ஸ்ரீபசவச்€சோ நவரீத வசனம், 

சேடி த்திருக்ரும்போது மரணமடைக்தவன் சனமார்க்செள அ 
யும் புண்ணிய லோகத்திலே போய்ப்பிறப்பன். 

   
   

   

   

அருச்சுன ! இராச தகுணஞ் சேடித்திருக்கும்போதுே 
நீங்கப்பெற்றவன் சிவனவிர் த்தியான கன்மம்களை ச்செய் து ர 
டிருப்பவனிடத்தே போய்ப்பிறப்பன், தாம தகுணஞ் சே 
தருக்குமபோது இறந்தவன் குதிரை, ௭ மை, கழுதை பொ 
மாடு முதலான மிருகா திகளினிடமாகப் பிறப்பனென்க, 

௮ருச்சுன! மேற்கூறியவாறு பற்பலவிடங்களிற் பிஇ 
ள்ள அம்முக்குணத்தவர்களும் அவவக்குணவிசேடமான பல் 

oo an Sys கூறுவாம் கேட்பாய், சத்புவகுணத்தே 
டிறக்கதன்பலனாக மேலான சத்கன்மலிருத்தியும் நக்க Bana 
யான சந்தோஷமம விவேகலிர்த்தியு மண்டாய் விளங்குவன? 
இராச தகுணத்தோடிறந் தீ.தன்பலனாக உலோபித்தனமும துக் | 
அகம் சமத்துவமாயு முண்டாய் விளங்குவன், தாமத(ுண த்தேதி 
ட2க்தசுன்பலனாக சதாவீசா.ரமூம மூடசுபாவமு முண்டாய்/ 
விளல்குவ னனக, 16, 

  

    

HHF ro! சத்துவகுணத்தாலடைவது ஞானயேதுவான 
"ல்லறிவும் சக்தோடமுமாம, இசாசதகுணத்தாலடைவது உலோ 

(ரித்தன்மையும் சுகதுக்க சமத்துவமுமாகும், காமதகுணத்தா 
லடைவது அசாத்தியமான பிராக் தயும் விசாரமுமாம், 17 

அ௮ருச்சுன ! இில்லாருன விசேஷங்களோடு எவவிடத்சே 
பி்ப்பமரனின்,  சத்துவகுணோத்தமன் மேதுலச்திலும், இசா! 

சத முரைத்தவன் இந்த மனிதர் ey aii Pau e om a abr on in, 
தாமதகுண த்தவன் நரகலோகத்ை | ர் . இம்முக்குண 

சமபக தததாலேயே மனிதர்களுக்குச் ச் ரசம் il si, 18 

    

   
    

௮ழுச்சன! அசையாற்முன் சர்வேக்திரியாதி சர் ரமாக 
விரு)மிபெற்ற இபமூன்று சூணங்களினாலே எல்லாக்சன்மங்க] 
CU, Gh ‘Qe wucuO2nd மஉதயன்றி, யாதொன்றிலும் பற்ரது பரி 
சு ததமாயிருக்கிறதும சாகரிபூ சமமாக யதாாத்த ஆன்மசொருஇி 
பததாலல்லவென்றறிஈத மகாபுருடனே ஈம்மை யடை வுமன் றி) 
புக ஷணரகிதனென்றும சொலலப்பெறுவன், ஆகவே எவர்? 

   

    
   

௮ளும தத்தம் சொநதகன்மங்களை ச் Cru ga na sre சித்தம். 

சி) பலமாகி அதனால் ஞானமுண்டாகபபெற்று மோகைலோகத் "



11- வது, 93 Buru, டர் 

இல் அாமிசெய்ய ஏறுவாயிருத்தலால் உனக்குச் £55,509 
Ser Partum யுத்தவி/ததியையே செய்யக்கடவாயென் று 

ரி 

Sey. 19 

      

  

சுவாமின் ! மேற்கூறிய param BRAM ASAT SMT was 
எனைத் Bo Og WuuIGE pO ga BIN, அக்கன்மாலுபவங்களுக்கு 

us ன்மா சா நியயென் ம உபமதூத்து வச் மாகள். அப்போது 
Boal gg சொ'ழுபத்தையடைவதெப்படி ? MFHT | கஷஷேத 

நிர. ரன் அலலது தேகி அல்லது ஆன்மாவானவன் சரி ரத்துக் 
(கே ௮ வாயுள்ள முக்குணங்களாயும ௮.தன் காரியமான சனனம 
(மரரைம வயேரநிகம தக்க முசலானவைக2 னின்றும் Bovey i, 
அக்காரி பங்களுக்குச் சா ரிபூதனெனவுஈ, தானே யனைததுமா 
யுளளதென் வம உறுதிப்பாடாய 'இிவேசத0 காடு கூடிவாழ்கது 
வருதலி ;லேயும இப்பிறமியின்௧ண்ணே 7வன் முத்தனாகிரு 
Oem oa 5. ௦0 

   
   

சுவாமின் ! மூவித கணங்களையுஞ் சாராூவிளங்கும் சாவ 
சாக்ஷ£ம்கார அன்பாவுக்குக் காரணசரீரம் சூடி மசரீரமாயெ 
சஞரித அகாமியஎகள் மலினமெய்திடினும், தூலசரி.ரமாயெ 
பிரா. ர த்தமுள்ளளவும முக்ரு சுண காரியாதிகளிற்ச. தும சம்பந் 
Bun 5 ot DS RPGS dil fur psCore Oss யெத்தன்மை 

யான பத் ிவினையயகக 7 செய்துவர வ       

  

    டமி Hat? ே அவரீர் இ ருபை 
கூர கருள்வீஈகளாக, வன்று பணிநஈ 2 2 7 ய் ருச்சுனனை 

கோமதி பகவான் Sn. DR BT (ap! 2] 

HjFsa! ers gPaqgom ASsaurQu சத்கன்மா 
னுட்டானாதி சகானுபவஙககளெனன, இரசே ரகுண விசேஷமான 
சீவனவி। ததி சுகறுக்கங்களென்ன, தாமதகுண விசேஷிசமாயெ 
அககமயுகங்களெனன இலைசனைத்தும தனக்குண்டாய 

போது யாதொரு விசார ததையும, நிலாத்தியானபோது ௪ந 

தோஷதையும் குணா த சனாய்விள கும புருவோத் சமன் றி 

தும ௮டையப்பெருன். எதனாலெனின், ௮ப்ப.ரமபு ரஷனுக்கு 

மேற் உறிய சுகதுககா தியவனை தறும பிரகு சிசம்பநத முக்குண 
காரியமேயன்றி மற்றன்றென்று தான் சாவித்துவமாயிருக்கிற 
தடதிினாலே எச்சமபவங்களையும சமத்துவமாயே யெணணி 

யிருப்பனென்கு. a2 
21)



#02 Lb USA SE on BARS Ve era, 

   ௮ருச்சுன ! பின்னும்அப்பரமபுருஷர்கள் மற்றும்யாதொர 
காரியா திகளையும் ஓர் பொருட்டாயெண்ணாது ஆன்மதரிசனமே! 
தனக்கின்றியமையாத பெரும்பேறெனக் கருதத் திரிகுண காரி. 
யா திகளை யு தானஞ்செய்து இராகசத்துவேஷாதிய விஷயானு! 
பவங்களிற்சென்ற மனினால் தான்சலிப்பெய்தாது தனித்தும், 
கருவிகரணங்களால் எய்தப்பெறும் யோகாதியவனைத்தும் முக் 
குண கோலாகலமேயென வெள்ளிடைமலைபோல் தெள்ளிதிழ்: 
தெரிந்துள்ள இடத் சமனத்இனால் தான் தன்னந் தனிமையான: 
யேசவஸ்துவெனவும் மேற்கூறிய குணசேட்டைகளில் நாட்டம். 
வைப்பது கேவலம் அவித்தையேயென யேர்ச்கனவே தெரிந்து 
தெளிந்த திடவிவேகத்தால் சறிதேலுஞ் சலிப்பெய்தா திருப் 
பர்களென்க. 23. 

அருச்சுன ! மகாதிட வி. ரகொமணிகளாவார் தங்கள் பார் 
வையிற்பட்டது அ௮தியுன்னச வஸ்துவாயினும் ௮ல்லது கேவல 
வஸ்துவாயினும் அவைகளைக் கொஞ்சமேனும் விருப்புவெறுப் 
பாய்ப் பாராது சர்வசாமானியமாயே யெண்ணியும், மற்றும் 
பூஷிததூஷிதங்களில் விருப்புவெறுப் பில்லாமலும் ஒரேதிடப் 

பு த்தியாயேபிரப்பர்கள். 2h 

இன்னும் எந்தக்காரியல்களிலும் அபிமானமின்றிச் சத் 
அருமித்துருவானோரிடத்தும் சமத்துவம் பாராட்டிப் பிறரா 
லடையப்பெறும் மானாவமானங்களால் சலிபபெய்தாது சமா 
தான த்தலிர்த்தியோடு சர்வதா குணவிசேடி தங்கட் கன்னிய 
மாயேயிருப்பர்கள். 29 

சுவாமின் ! தேவரீர்கூறியதிடச்டுத் தம்வாய்ந்த மகாபுருஷர் 
களுக்குள்ள க.ரணவொழுக்கங்களை யலுசரிப்பதென்றால் மிகவுங் 
Sues காணப்படுகிறபடியால் வேறு எவவிதமாயாவது 
எனது அந்தக்கரணங்கள் குணத்திரயங்களின்வழி செல்லாது 
தனித்திருக்கவேண்டிய உத்தம ர௬ஷுமமார்க்கமிருப்பின் தயை 
செய்தருள்வீர்களாக, அருச்சுன ! நீகேட்ட மனோ இடத்திற் 
கான சூகஷமமார்க்கம் காம் மேலே கூறுவதைக் தவிர்த்து! 
வேறொன்றுமில்லை, ௮ தாவது ; Fieve} ait umd Bp யெம். 
மையே ஒரேபடித்தான மனத்திடத்தால் பக்இசெய்தல் வேண் 
டும். அவ்வாறு நாளடைவில் பக்தஇபுரித்த சம்துவகுண விசே.



lf-ag, 26 Qurwd. 90% 

டத்தால் ஞானமுண்டாகப்பெற்று ௮.தனால் இரிகுணரசெனாப் 
மோக்ஷமெய்தும் யோக்கெனாவாய், 20 

அருச்சுன ! மேலேகூறியபடி பத்தஇபுரியின் முத்திபெறுத 
லெங்கனமென்னில், சர்வாண்ட புவனங்களுக்கும், மோக்சாம் 
பிராச்யெத்திற்கும், ௮க்த மோகையேதுவான சாத்துகித கன்ம 
தன்மங்களுக்கும் யானே௮ காரபூ சறாயிருப்பதோடு அவைகட்கு 
ஆஸ்தானமாயு மிருத்தலால் எவ்விதத்தும் எம்மையே யடைவ 
னென்க, 27 

Gus Aru Curs 9 6 Qurw 

முத்றிற்று, 
அட ௮,ச்.இியாயம் 14-ச்க-சுலோகப் பொழிப்பு55] .



பதினைந்தாவது அத்தியாயம் 

புருஷோத்தம யோகம். 

அவதாரிகை:--சென்ற குணத்திரய யோச அத்தியாயதி 
தன் முடிபாக பகவத்பத்தியாலன்றி ஞானமெய்த லியலாதென் 
DID, HOB ஞான.்காலன்றி மோக்ஷம் லபிக்கமாட்டாதெனவுப் 

கூறப்பட்டுள்ள. மற்றும் ௮வலிக பத்திஞொனங்களைப் பெறு 
தற்கு வைராக்கியம் ௮வலசியமென்றும், ௮வலவித வைராக்கியம் 

வருதற்குச் சகத்தை மெய்யெனக்கருதாது கேவலம் அசத்த 
னவேயறிந்து வேறுத்தல் வேண்டுமெனவுங்கூதி அவ்வசதக்கான 
வுலகம் அநித்தியத்தினு மனித்தியமா யதாவரங்களிற் சரேட்ட 
மான அசுவத்த Bhs ss யொத்திருக்சதனவுப் கூறிய 

தன்றி ஒப்பற்று ஒரேபொருளாய் விளங்கும் பரமகருணா நிலய: 
மாய யெம்பரமபதியொருவரேநித் 9யரெனவும், ௮ப்பரமப தியி 
னிலஃஷணங்களைப்பற்றியும் இனிக்கூறத் Cet aa Rar apt. 

சுவாமின் ! தேவரீர் திருவாய் மலார்தருவியவாறு அன் 
மாக்கள் ஞான மோக்ங்களை யடையவேண்டுமாயின் அதற்கே.று 
வாகப் பக்கியொன்றே அத்தியாவசிய மென்ிர்கள் : பெறுதற் 
கரிதா௫ுய மோகத்தை புரிதற்கெவிதாகய USB av யாவரு. 
மிகச்சலபமாயடையலாமே.-..; அல்கனமிருக்க ஏன் அனைவரும் 
gous es DG நில்லாது fC aor அவலம்பிக்கின்றார்கள் 1” 
HGF Kom | அதற்குக்காரணம் இறுகாறும் நியறிக் இலையோ ! 
கூறுவாம் கேள் : இரந்திர.ரால கோலாகலமாய்க் காணப்படுகிற 
இர்தவுலகவா பவை மெய்யெனக்கரு தி யழுந்தியிருக்கும் வரை 
யில் பத்திமார்க்கஞ் இத்தியாலாம. கவே உலகவிருஷங்களைப் 
போலாது மேற்பக்கம் வேரும் மழ்ப்பக்கம் கொம்புமுதலான' 

வைகளோடுமிருக்றெ இந்த லோகானுபவசம்சா ரமாயெ விருக்ஷம் 
புவனமூன்றினும் அதற்கப்பாலும் வீரிந்துநிற்கும். இவ்வாறு 
உண்மைபோன்றே யெங்கும் வியாபித்துள்ளது தோற்றமாத் 
இிரமேயன்றி உண்மையாக பொய்ப்பொருளென்றே மகான் 
சளால் கூறப்பட்டுள்ள சுருதிப்பிரமாணங்களால் நன்கு விளம் 
கப்படும்: ௮ன்றி அவ்வித ௮ஈவ௰்தமென்கிற சம்சா.ரவிருகூத்: 
லுக்கு லேகஙாள் இலைகளையொக்குமென்றும், அதனை நன்றா



le வகு, அ சீகியாயம். 90%; 

யுள்ளபடியறிபவனே வேதசாராம்சத்தை ஈன் கறிந் தவனா வா 

னென்றும், சம்சாகரக்கரை கடக் தவனெனவுங் கொள்ளப்படும். 

அருச்சுன |! மேற்கூறிய அ௮சுவத்தவி நகத்தின் இலகூணத். 
தைக் கூறுவோம் கேட்பாய் : அவ்விருகஷத்திற்கு ௮ தாரமாகய 
சலம் இங்கே சத்துவாதிய (PE (FAH) GANT LD, அறத முக்குண 

நீரைப்பருகியே சதூர்முகனார்முதல் சராசரங்கள் யாவும் கொம்பு 
களும் இலைசளுமாக யெப்புறத்நும் விளங்டுச் செழிக்கின்ற ௪. 

அந்தவிநகூத்திலுளள விஷயங்களாெ சொழுக்திலைககா இம் 

மண்ணுலகமாக்தரிச்சித்துப் புண்ணியபாவமென்னும் சர்ம அலு 

பவிகளாய்ப் பர்தமெய்தனர்கள், அவ்வாறெய்தப்பட்டுள்ள கர்ம 
பக்கத் துக்சேதுவாக பூரவவாசனையென்னும் வேர்ச-ளானவை 
'சுவர்க்கமத்திய பாதலமெனறெ எப்பக்கங்கவினும் வியாபித்து 
ஓங்கிநிற்னெற து. 2 

Y hE TOM | மாயாசம்பர்தமாயேகிள ங்கும் மானிடராவா 

ரெவரும் இதன பித் சகையசென வுய்த்துணாமாட்டார்கள். 
இவ்விருகஷம் மற்றைய விருக்ஷங்களைப்போன்று அகலநீளங் கண் 

டறியப்படாத.றும், எவராலுங் கண்டி கஞ் செய்யவொண்ணாத 

னும், துச்கால்பதமாயும், சனனமரண மற்றதாயும் விளந்இக் 
கொண்டிருக்கின்ற. இவகிசு சம்ஸார விருஷச்சை வைராக் 

இயமாறெவாள் சொண்டு வேரறுத்துச்சாய்க்றெ புண்ணிய?லர் 

களே யாதொன்றினும் பற்று நலின்றித் தத்துவ ஞானம் பெற 

யெத்தனிப்பார்களாதலால் நீயும் அல்வாறே அறுட்டிப்பாயாக 
வென்றருளிச்செய்த பாமாத்மனை நோக்கிஏ.சர்வலிபோ ! மேலே 

கூறிவந்த பிரமாண்டமானசம்சாரசாகர YMG BMH Ke BO GE 
சேதித்தற் கே.றுவையும், அவவாறு வெட்டி விழ்த் தியின் யான 

டையும் பலப்.ராப்தமு பின்னதென த் தெரிவி குமாறு பேண்டு 

இழ£றன், * 3 

அருச்சுன ! மட்டற்றவேர்களோடும் மொகவோடும் அடர 

விழுது விழ்ந்து விரிந்திருக்கிற சம்சா ரமென்சிற விருகூத்சைச் 
சேதித்து வீழ்த்தவேண்டுமானால், தாலுந் தன்தேகாதிய வறு 

பவங்களு மெய்யெனமோஇத்த .அள்ஞானா ம்காரங்கழன்று ஈஷ 

ணுத்திரயங்களை விவேகமெலும் வாளாழ் பத்றறத்தறித்து எஞ் 
Gu வைராக்கிய ஞுன த்தைக் கைக்கொண்டு ஐப்பற்ற பரப்ரம்ம 

வஸ்துவை யடைதல் வேண்டும். அர்த நிர்க்குண வஸ்துவை
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யம் விசாரித்கடைத லெவ்வாழெனின், எந்தமூலப்பிரகிரு தியால் 
இவவுலசமாகய சராச.ரபேதங்கள் விரிந்தனவோ அந்த மகா 
மாயையை யட்டி த்துள்ள யாதொரு ப.ரவாசுேேதவனாயெ கம்மை 
அதிதீவிர பக்குவத்தோடு அன்புமீதுறப் பாதம்பணிந்து பக்தி 
பூர்வமாய கைங்கரியவந்தனாயிருப்பின் பிரம சைதன்யத்திற் 
பேதமறக் கலத்தலாயெ சாயுச்சிய பதவியைப் பெறுவது சத் 
இயமேயாம். 4y 

அருச்சுன! இவ்வாறடையப்பெறும் பாக்யெவான்களின் 
குணதிசயத்தையுஞ் சிறிது கூறுவோம் கேட்பாய் : தேகமே 
தான், போகமே மோக்மெலும் அஞ்ஞானவஸ்தை நீங்கப்பெற் 
றவர்களாய் பிரபஞ்சாதிய அ௮.நுபவங்களை யுள்ளபடி மித்தை 
யெனக் கண்டறிந்து மாடுமனை பெண்டு பிள்ளைகளிடத்து வாஞ் 
சையற்றும், விஷயானுபவங்களிற் இறிதும் இச்சையில்லா தவர்க 
ளா௫யும், மாயாபந்த ரகிதர்களாயும், ஆன்மலிசாரத்திற்றேறிய 
வுணா்வுடையவாசளாயும், இராகத்துவேஷாதிய காணசேட்டை 
யற்று என்று மழிதலில்லா அத்மாகந்த மொன்றினிடத்தேயே 
நீ்காத Bergan soon கொண்டவர்களாயிருப்பர், இத்தகைய 
உத்தமபுருஷர்களே மீண்டும் தோன்றுதலில்லாது பரமாத்ம 
சொருபத்திலே லயப்படுவார்களென்க, 2) 

சுவாமின் ! இப்போது கூறிவந்த இலகூண மகாபுருஷர்கள் 
ம்ண்டும் பிறவாதிருத்தற்கு யேது யாதோ வறிக் இலன் ? DRE 
சுன! முச்சுடரென்க௰ சோமளசூரியாக்கனி யென்பவை தன் 
முற்பட்ட எல்லாப் பதார்த்தங்கட்கும் பிரகாசத்தைக் கொடுத் 
துத் தானும் பிரகாச விளக்கமாக விளங்கப்படுமேயன்றி இயல் 
பாகவே தன்னைத்தானே பிரகா௫ப்பிக்க வலியிலதாயிருக்னெ் 
£.து. இதனால் ௮வைகட்குப் பிரகாச .த்தைக் கொடுத்திருக்ெற 
சுவயம்பிரகாசமாகிய சத்துப்பொருளே அவைகளை விளக்கக் 
கூடியதெனவேற்பட்டது. அவ்வித. அருட்பெருஞ் சோதியின் 
வயப்பட்ட மகான்கள் யாரோ அவர்களே மீண்டும் இம்மண் 
ணுல$ழ் பிறந்திறவார்களென்ச. ௮அந்தவொப்பற்ற மெய்ப்பெ 
ருஞ் சுடராகிய பரமான்மாவென்பதும் காமேயாம். நம்மை 
யடைதலையே மோகூமடைதலென்றுஞ் சொல்லப்பெறும். 6 

சுவாமின் ! தேவரீர் திருவாய்மலர்ந்தன வறிக்துகொண் 
டேன் ; இதனால் செகத்சர்வம் கேவல மித்தையென்லும் பொய்ப்
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ub ாருளெனவும், பரமானமாலாகிய சேவரீரே பரவஸ்து 

வென்றும் தெள்ளிதின் விள ஐகுன்றது. இவ்வாறாக, கோன் 
மாவுக்குச் சம்சாரபந்தத்தால் சுகதுக்கமேற்பட்டு ஐர்சமயம் 
உயர்வும் மத்றோர்சமயம் இழிவும் வரு தற்கே துவென்னோ வறி 

விக்கவும் ? கேட்பாயருச்சன ! நீ கூறிய வோன்மாவானது, யா 

தொன்றினும் பற்றுதலின்றித் தனித்தும், ஏனையபொருள் 
களுக்குச் தானே முதனையான தாயும், என்றுமுள்ள நித்திய 
வஸ் துவாயுமுள்ள நம்முடைய வும்சப்பொருளேயாம். அத் 
தகைய உத்தமவஸ்துவானது தான் ௮பிமானித்துள்ள மாயா 
சம்பச்த ௮அஞ்ஞானாபாச ஸ்தூலப்பொருளாகிய சரீசத்தலே ௮ 
தக்கரணாங்களான மனமாதி தத் துவங்களோடு சமயோகத்து 
இராகத் துவேஷத் திலே சுகதுக்கானுபவத்துற்சிக்கப் பின் சத் 

அவ விவேகம்பிறக்க விவகார ஷ௬னமயமா௫ச் சாக்கிரகாலத்தில் 
ப௫ர்முகப் பார்வைக்குமட்டும் பிறப்பிறப்புற்றதுபோன்ற தோற் 
2ித்தினளவாக மேன்மை தாழ்மையை யடைஇறெதாகக் காணப் 
படுகிறதேயன்றி உண்மையில் ஆன்மாவுக்கு உய விழிவென்பறு 
சிறிதுமின்றாம். 7 

சுவாமின் 1! இளவாறு யாதொரு தொடர்புமிலா ஆன்மா 
வுக்கு இக்தரிய ஈட்பும் ௮தனாற் சம்சாரபக்த(மு முண்டாய9தவ் 
வாறு? அருர்-ன ! மனமா தியி திரியங்கள் 17- க்கும் ஆஸ்பத 
மாய் விள எகும் £வான்மா தான் சர் ரத்திகின்றும் புறப்படும் 
கால், (மத்தமாருசமானது மலரின் சந்தமானதைக் ம ததேகு 
தீல் போன்று) அத சென்மகன்ம வாசனையோடு பூர்வளூகூ௩ம 
யிர்திரியாதிகூட்டங்கள் சகிதம் வினைத்நிட்பத்திற்கேற்ப மற் 
மோர் தேகத்தையடைந்து ௮தன்-ழமலமாக வினைப்பயனை யது 
பவிக்குமென்க, 8 

சுவாமின்! அவ்வான்மா மற்றுமோர் சரீரத்தையவாவி 
அதனை அடைதங்குக் காரணம் யாறு? கேட்பாயுச்சன! ஆன் 
மாவானது தனக்கென மத்தியதுணையா யேற்பட்ட விஷயானு 
பவ சுபாவமாயுள்ள ப பஞ்சேக்தமியாதிகஷடனே சஙகற்பலிகற்ப 

மென்னு மிருவித காரியானுபவங்களோடுகூடிய மனமாதி அக் 
தீக்கரணங்களுடன் விஷயபோகாதியில் மூழ்கச் எகதுக்கங்க 
ளனை த்நுக் _கினதெனப்பாவித்றுச் சம்சா சத திலகப்பட் ழெல்வ 
தற்கு முக்கியமானது சரீரமாகலின் அவவளன்மாவுக்குச் சரீரம் 
அ௮வசியமாயிற்மென்ச. 9
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சுவாமின் ! இவ்கித பிராந்தியின் காரியமாயெ சரீராலு - 

பவத்தைச் வண். தினமாசப் போலியபிப்பிராயங் கொண்ட 

தெனப் பெரும்பாலா ரறியப்படாமைச்குக் காரணம் யாது? 

அ௮ருசன ! மனிதப் பிறப்பினர்களாள்ளே மிகப்பலர் தாம்தாம் 
முந்திய கன்மவசத்தால் பந்தப்பட்டுவக் த சர்ரத்சைச் சொந்த 
மாகவும் கித்தியமாசவுங்க இ அவிம்வசராப னி லாய் விலங்கி 
ஆன்மா சரீரத்தைழ் நுறதிறலும் பிறத்தலும் யில்வாறென்ப 
தையும், அர்த்த தேகத்திலே ரூ-்ஷுமயிம் திரியா தினோடுகூடி. 

வாழ்த ௮அறபவ தீதாம்மையின் விமி Fi» FO SF Ha) gud பரியா 

லோகிய/மலு மள்ள மந்ததரச்தினராயின் யெவ்வார.ிவர் ? 
சத்றுவகுலாம் வாய்ந்தவ;நம் ப்விரதர விசெடிகளுமாகிய ஞான 

சீலர்கஷக்கே அன்மலக்ண் விமீவகம் நன்கு விளங்கப்பெற்று. 
அவர்களே சத்தியரறிகின்ற மகாபுருடர்களாய்ச் சம்சாரா 
பாசச்சாகரர்ைச் கடந்தேறியவாகளாயுங் கணிக்கப்படுவர். 10 

சுவாமின் ! தேவரீ/ உறிய ௮ன்ஜஞோமட்டு மறிவதென்னோ 
வறிமயன் ? அருச்சன ! மேற்கூறிய தஇிடப்பிரக்ஞர்கள் தங்கள் 
காலத்தின் பபரும்பாசத்றைச் சத் சால்இீரா ராய்ச்சிபிலேயே 

பாக்கப் பின் உத்தமகு ருவையடைக்மு அவர்க்கனிய பணியாற் 

றி. தங்கட்குரிய சந்தேக விப தங்களை யறத்தெளிந்து அதன் 
மேற் சாதனங்களை யெல்லாஞ் சாதித்றுச் சட? வலெ-்ணல் 
& ot! Bl பாகுபாட்டை BET Oh BID, DAS பரமாத்ம லெ-ஷ்ணபங் 

சையும் விசாரித்தறிக்று அதேயபவமாயிரப்பர்கள், மற்றும், 

சாமானியர்கள்போனறு சா. ராதிகளோடுகூடி விஷயானுபவங் 

கல யறுபவிப்பவர்போலக் சாணப்படி லும் அ௮வவனுபவமனைத் 
ம் பாகியமன் ரி அந் சர்ப்பூ சானுபவமாய் அ த்மானர்சத்தையே 

யடைக்அகொண்டு தன்னஈ்சனிமையான சைதன்யத்திலேயே 
புத்தியை வைத்திருப்பதால் அவர்களறித்திருப்பதுசகசமேயாம், 

இவாசளனறிச் சித்தச த்திய அஞ்ஞானாத்மாக்கள் 6வ்வளவு 
காலம்வரைக்கறற ரிவாரேலும் ௮வவஞ்ரானமறைப்பால் ௮வை 
களின் இரகசியார்த் தங்கா யறியாழும், தானாறி யெக்கியங்கள் 

பலவாகச்செய்யிலும், மற்றுமுள்ள ம்பல sri DP coon og 
செய்கைகளைக்கொண்டும் லப்பரமான்மாவைத் shag sev will 
திலுமரிதாம். 

11 

௮ருச்சன ! யாம் முற்கூறிவர் உ பரமாத்பனை அமிவாலறிழ 
லேன்றுல் சாமானிய மல்ஃவென ஒருக்கால் 8 டீலைப்பெய்தலா
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மென்று எனக்குள் தோன்றுவதால் இன்லும் சுலபசாத்தியமான 
மார்க்கச்தையுங் கூறக்கேட்பாய் : மேலேகுறித்த சோம சூரி 
யாக்கினியா திகளிடத்தில் வியாபித் துச் சர்வலோகங்களை யும் பிர 
காசமாத் திரமாக விளக்கமுறச் செய்கின்றது எந்தஜொலிதாம்ச 
மோ ௮வை சம்மிடமிருந்தே ௮லைகட் சேற்பட்டதாக அறியக் 
கடவாய், 19 

இன்னும், யாமே இம்மண்ணுலக விராட்டுருவெய்தி ௮தன் 
மேல் மற்றெல்லாப் பூ.தச்கமாயும் வடத்றக்கொண்டும், சீதளா 
மிர்தத்தைப்பொருக்திவிளங்கும் சந்திர ௮ம்சமாய்க்தோன்றிச் 
சூரியனாலடைந்த வெப்பங்களின் சாக்இயொாகப் பயிர்செடி கொடி 
ம.ர முதலானவைசனை யெல்லாம் சீ தளமெய்தஇத் தழைக்கும்படி. 
யுஞ் செய்துவருகின்றோம். 13 

பின்னுஞ் சர்வா வான்மாக்களிட;ழம் உ தராக்னெியா 09m 
அ௮வவானமாச்சளுண்னும் அன்னமுசுலான எஸ்துக்களின் 
இரசவர்ஃகங்களை யெல்லாம் உண்டல் இன்றல் பருகல் முதலிய 
நான்குவகையினவாய்ப் புசித்துப் பிராணன் அபானன் பன்னும் 
வாயுகச்களோடுகூடிச் சர்ச்சை BI Cn GSM புஷ்டிக்கவுஞ் 

செய்கின்றோம். 14 

அருச்சன! இன்னமுங்கேள் : எல்லாப்பிணிகளது இத 
யாம்பரவெளியில் அரற்தரியாமியாயிருக் தம், அவ்வப்பிராணிக 
ளுக்கு ஞாபசவுணர்வும் ௮% தின்மைக்குக் காரணமும் காமாகவே 
யிருக்கின்றோம். Ooo sor Buy tb ஒவ்வொரு சரிரத்தினிடமாக 
௮்தாப்பூதமா யிருந்தகொண்டு இது நன்று இது து என்று 
விளங்கச்செய்ின்ற விவேகலிளக்கமென்பதும் நாபேயாம். 
வேதாகமா நிசளில் முழக்காகின்றதெப்பொருளோ அக்தவே-ப் 
பற்ற பரம் பொருளும், அத்தகைய உத்தமோத்தம சத்தியவத் 

அவை வீளங்கச்செய்யும் வேதாந்த சாஸ்இராிரியனும், அவ் 

வேத சாஸ் தீரங்களின் சாராம்சல்களைக் கசடறவுணாக்சவலும் 
யாபேயாம். Ld 

சுவாமின் ! தேவரீர் கூறியனவனைத்தும் தாமேயென்பது 
விகசிதமாயிய்று ௮ங்நனமாயின் அவவவற்றுல் சமயம்கோத் துழி 
பாசவாசனை யேற்படுமமே? அருச்சுன ! உண்மையாச நீ லிசாரிப் 
பையேயானால் காமன்றி யன்னியமான தொன்றுமில்லையென் று 
கன்ருய்கிள ங்கும், அவ்வாருவே மி டனென்றும் யாம் குரு 
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210 ஸ்ரீபகவதூ சா ஈலநீத வானம்; 

வென்றும் போதனா. ரவண இசையிலிருக்து கினக்காஃச்சொல்ல 
வர்ததேயன்றி யென்றும் யெமக்கு யாதொன்றிலும் பிரியாப் 
பிரியமே யில்லையென்பது இதுவரையில் நாம் உபதேடுத் தவர் ச 

தால் நீ தெரிந்துகொள்ளாவிடி.லும் நான் இனி உனக்குபதேதிக்க 

விருக்கும் மூன்று சுலோகங்களால் நன்குவிளங்கும், DA STM GH 

உலகத்தினிடத்தே காணப்படும் மனிதர்களை இரண்டுவகையாகப் 
பிரித்து பேசப்படும். எவ்வாறெனின், க்ரபுறாாள் அஃடரபுரு 
ஷாள் என இல்கிருபாலாருள்ளே மூலமாயாக்கரங்க சம்பந்த 
தத்றுவாதிகள் 24-லோடுங் கூடி யவர்களெவரோ அவர்களை யெல் 

லாம் கூரமென்றும, அல்லித தத்துவகூட்டர் சரிகள் நூப்பி 
னும் நசியாதிருக்கின்ற 2௦-வு தத்துவமென்னும் நித்தியகூடஸ் 
சுரை ௮-.ரமென்றுள் சொல்லப்படும், இந்த கூடஸ் தரையே 

எவன் என்று பேசப்படுவதுமுண்டு, 16 

அருச்சன! சர்வ லோகங்களிலும் சர்வாந்தரியாபியா 
யிருந்து யெல்லாவற்றையுக் தப.தாகவே பொறுத்றுக்கொண்டும், 
தொம்பத வாச்சியார்த்தமாயெ 2 தத்றுவங்கட்கும் தொம்பத 
லகஷியார்த்தமாய Lary) தத்துவமான பிரக்தியேகாத்மாவின 

அப்பாரிபட்டவரெனவும், அவே உற்தமபுநுரன், பரமான்மா, 
ஈரன் என்னும் இப்பெயர் தாங்கிய மூலபுருடன் யானேயென் 

னும் Ca gt Baan லிலம்பாகிற்கும், இ.க்சகைய யெம்பையோ 

பற்றுதல்வக் நு பற்றுவது ! நன்முயேசிப்பாய க, இதுகிங்க ; 
௮ருச்சுன ! யாமோ யென்றும் பொன் ற தலில்லா நித்தியவத்து 
வாய் STF TT FMV AIL VI YSN on LD. மன்னும் 
எல்லாச் ச! ரங்களிடத்தும் அகூரமாய்த் SOHNE slant -ூடஸ்த 
புருஷனுக்கு மப்பாலாகவிளங்கி, மறும் அகம்புறம் எங்கும் 
வீயாபிச் திருப் பதாலேயே Fla sooo gin வேதங்களாலும் 
புகழந்து கோண்டாடப் பெற்று மகாபுரே நா ர தமபனெனப் பெய 

ரும்பெம்றுளேம். சுவாமின் ! தேவரீர் கூறியனகேட்டுத் திடம் 
பெம்மேன். ஆயினும் இவ்வாமுபுளள சேவரிரைத் தெரிந் 
கொண்டதால் யானடையங்க் பபெனனவோ ? 11 18 

அருச்சன! “:இவ்வுலகின்கண்ணே ஈம்மால் பார்க்கப்படு 
வனவனைத்றும் ப ரீவாசுதேவாம்சமே : ௮வவைஸ்துவையன்றி மத் 
ஜொன்றையுங் காணே”' மென்று உள்ளப;யுவர்ந்த உத்தமமான 
வரும் உருதிப்பாடா.புமுள்ள நிச்சய விவேகஸ்தர்சளாஜோர் சர் 
வேஸ்வ.ரனாய் விளங்கும் யெம்பையே பரவல்துவென வறிந் ழு
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தெலிக்த ஞானஸ்தர்களாக விளங்குலர், அவர்களையே யெல்லா 
முணாந்தவசென்றும், சார்வவல்லபத்துவ.ழம் பொருந்திய சாம் 
பிராச்சியரென்றுஞ் சொல்லபடுவதோடு அவர்கள் எல்லாப்படி 
யாலும் யெம்மையே யபிடையருவுபாசனையால் அத்தர்முகப்பத்தி 
புரிக்து ஈற்றில் எம்முரு வெய்துவரென்பது கிச்சயமேயாம். 10 

ஆருச்சுன ! இறுகாறும் யாமுனக் குபதேசித்த தபோலல் 

லாது இந்த அ௮த்தியாயத்தால் கூறவொண்ணா ௮திஞான இரக 

இயங்கா யெல்லாம் சாங்கோபாங்கமாக வுபதேசித்தோம். இவ் 
வரிய ஞானசாரத்தை இம்மையிலறிர்தெொழுகுவார் யாவரோ 
அவர்களே இம்மாயாவுலசத்தை வென்ற மகா ஞானி-.ளாவார். 
ஆகையால் விவேகபானுவாய் விளங்கும் நீயும் மேலே கூறிவந்த 
அசுவ தமாமற சம்சார விரூவ த்தை அறிவெனும் அயுதத்தைக் 
கொண்டு அடியோடு தறித்தெறிக்து ஒப்புயர்லில்லாத் தற்பர 
மாம்மனை யடையச்சடவாய். என்று இந்த அத்தியாயத்தை 
இதோடு முடிக்கின்றார். சுபம். 20 

புருமோச்சம யோக அத்தியாய 

Yo oan. 
௨ அ.ச. இயாயம் 1)-கக--சுலோகப் பொழிப்பும7], 
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பதினாருவது அத்தியாயம் 

தெய்வ அசா சம்பத்து யோகம், 
  

  

அவதாரிகை :-- முற்கூறிய அத்தியாயத்தின் வாயிலாகச் 
சம்சாரமென்பது HFSS விருகஷத் க்குச் சமமென்றும், 

௮ந்த சம்சாரவிருகூத்தை % வித்யா விவேகமென்னும் வாளால் 
விசியெறிக்து நித்தியமான மோக்ஷசாம்பிராச்செயத்தை ய்டை 
தல் வேண்டிமெனச்சொல்லி இத்தாந்தித்தாராயிலும், அந்த 
மோகூசிச்தியென்பதும் ஞானாம்சர்களான கடவுள இருபாபிர 
சாத கைவல்யர்களால் மட்டும் அடையக்கூடுமேயன் றி யேனைய. 
AFT சம்பத்தாகய அ௮ஞ்ஞானாபாச பாஷருத்திய/சளாலே. 
பெறுதலசாத்திய மெனவுங்கூறி அவர்கள் பெரும்பாலும் துக். 
காஸ்பதமான கேவலசனனங்களையே பெறுவர்களென்றும் இந்த 

அத்தியாயத்தின் வாயிலாசக் கூறததொடங்குகனெறார். 

சுவாமின் ! மேலே கூறியபிரகாரம் இவ்வுலகன்பண்ணே 
உத்தமோத்தமர்சளா யாவராலும் விஈவாஇிக்கப்பட்டு வியந் B 
Osram uO wera wBeorr gy th அடைய மடியா ?தனத் 
Csrpy2sS 5! அங்கனமாக மழ்மைச்சாதா ரணர்சட்கெங்கே 
இடைக்கப்போகிறசெனச் சந்தேகிக்கின்றேன். அருச்சன ! 
8 கூறியவாறு 2 gible ௮; நுபையான காமியமேயாம். அனால் 
AES சம்பத்தைப்பற்றி இறுவகையாய்ப் பேசப்படும், ௮தா 
வது தெய்வசம்பத்று அஈரசம்பத்நு என்பனவாம். இவற்றுள் 
தெய்வசம்பத்தைப் ப.றுபவர் இவ௮லகத்துலே அ.தி யபூர்வ 
மாயக் காணப்படுவர். மற்றும் ௮ ரசம்பதைப் பெற்றவர் 
களோ மிசப்பலராயிருப்பர் ; இவர்களாலேயடை தலென்றுமில்லை, 
பின்னை யிவர்களடைவ நு. ரான் யாதோவென்னில், நரகக்தைத் 
தீவிர்தே து வெறுயா துமில்லை ; இவர்களையே நீயுங்கூறியதென்க, 
அகவே இவவிரு சம்பத்துகளைப்பற்றி உனக்கு யாமுபதேக்க 
வேண்டுவ தவசியமாதலின் ஈண்டு விரிவாய்க் கூறுவோங் கேட் 
பாய். அ௮ருச்சுன ! ஒருவன் தெய்வசம்பத்தை யுடைத்தாயிருத் 
தற் கடையாளமாக அவன் சுத்தமான ச தீதுவருரை விர் த்தியி 
லேயே புத்தியை பிரவிர் ச நிக்கச்செய்று எவைகவினிடத் தஞ் 

ய ட படத அன்றில் மவணில்.. எவரு ஷடவ tate ஆத ல 

  

serene pm evant Meena thea pt 

ப லி பா. ஞானம்,
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சிறிதும் பயமின்றியேயிருப்பன், ௨ தீதமர்சட்குக் சம்மாலியன் த 
- வாறு உதவிபுரிவன். தனது பஞ்சேந்திரியங்களையும் இயகாரி' 
யங்களிற் செல்லவொட்டா தடக்கப் புண்ணியகாரியங்களிலேவே 
செலுத்திவருவன். மாயாவசத்தனாகாது ஞானவச ப்பட்டேயிரும்.. 
பன், மற்றும் எவாபாலு மிதம்பேசுவன், ஐக்துவகையாத்:. 

யாகாதியனவுஞ் செய்வன். இன்னும் வேதசாஸ்இராராய்ச்ச. 
யர் தியானாபிலிர்த்தியுமேனை ம் தவமுஞ்செய்து வருவனெனக, 1. 

அருச்சுன ' இன்லும் யாதொருசவனுக்கும் தன்மனமாற். 
இம்சைசெய்ய உடன்படவேமாட்டான். அன்றி அவனுக்குத் 
தியவொழுக்கங்களென்றால் BOs on SO gf sp Ane num,’ 
என்றும் உத்தமமார்க்கானுபவமே மேலிட்டுக்கொண்டுவரும்.ஃ 
மகாசாத்மீக விவேகமும் தானதரும சிந்தையுமாயிருப்பன்... 
யாதொரு காரியாஇகளிறலு மயங்கமாட்டான, ௮ன்னியருடைய 
குணசோஷங்களை எள்ளளவுங்கரு சான். அ.றறிவுயிர்முதல் உறி: 
வயிர பரியந்தம் இரக்கமுடையவளனாயும், அவன் இத்தம் சுத்த 
மான ஐலத்தைப்போன்று நிர்மலமாயிருக்கும். மத்றும் விஷ 

யாலுபவங்களி லழுந்திவிடாது சமாகானமாயும் சாவதானமாயூ 
மிருந்து பாவகாரியங்களிலும், விசேடமில்லாக சாமானியங்களி 
லெல்லார் தன்புத்தியைச்செலுத்த லெர்சைகொண்டு கிருபண 
குணமின்றியே விளங்கப்பவென், த | 2 

௮ருச்சுன! இவையன்றி யின்னும் யாகொருவருக்கும் எவ். 
விசதுசோகமுஞ்செய்யாது எந்தவிஷயாலுபவங்களிலும் ௮பி' 

மானமின்றி அகப்புறச்சலமும் குரோதாதியுமற்றுத். தைரிய 
மனசும் சாக்தறிலையம் நல்ல உத்தமாம்சமும் பொருக் இயவனாய்க் 

காரணப்படுவன், ஏ பார்த்தா | இவ்வாறாய பலவகைச் ச த்குணா, 

இருதியனான எம்பக்தனுக்கு எம்மிடத். தள்ள நீங்காதபத்தியினா 

லேயே மேற்கூறிய உத்தம சத்தாம்சங்களெல்லாம் பொருச். 
தஇனவென்பதற்குச் சந்ததேகமுண்டோ ? ஆகையால் இத்தகைய. 
உத்தமமான லிசேஷங்களோடு கூடியிருத்தற்கே தெய்வசம்பத் 
தென்று கூறுவர்கள். 3 

அருச்சுன ! மற்றும் ௮சுரசம்பத்தைப்பெற்று எக்காலத்து. 

ம்ளாத சாவசாமானியர்களது இலகஷணாமுங் கேட்பாய் : சத்துவ 

குணந்தங்கெ சாது சர்கியாகெைத் துரும்பெனமஇத்து இகழ்ச் 
லம், காமக்குரோதாதியனவும், இடம்பம் படாடோபம், பயங்
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கர ஆர்ப்பாடம், யாதினுமபிமானம், தானெனும் அ௮கம்காராதி 

யன ஆயெ இத்யொ௮ி ம்றினச்செய்கைகள் பெரிதும் நிரம்பித் 

தெய்வம், சுவர்க்சுகரகம், பாவபுண்ணியம், ஈல்லார்பெரியார் முத 

லிய இவைசகளுண்டென்கிம உணர்வே யில்லாஇிருப்பர். ஆகவே. 

இவ்வாருய அவிவேகச் சரக்குகளைப் பூரணமாய் நிரப்பியு.॥ளவர் 

,கசாயே ௮சசசம்பத் துடையவர்களென்று அறியக்கடவாய். 4 

அ௮ருச்சுன ! இதுகாறும் இருவித சம்பத்துகளின் விவரணங 
- களையுக்தெரிந்தாய்; இனி இவைசளினால் அன்னவரடையும் 

பலன்களையுஞ் சிறிது கூறக்கேட்பாய் : மேற்கூறிய தெய்வ ௪ம் 
பத்தைப் பெற்றுளளார் மோகத்சை மிக எளிதாயும், OFT FD 
ப,த்தோடுங் கூடியவர்கள் ஈரகத்தை மிக எளிதாயம் அடையப் 
பெறுவார்கவொன்பு வேதசம்மதமாக யேற்பட்டுள்ள து, இவ 

விருவலையுள் நீயோ பிகச்ிறந்ததாயுள்ள தெய்வசம்பகத்தை 
யடைந்திுக்கிறாயா தலால் எவ்விதத்தும் உனக்கு யாதொரு சந் 

தேக கிலேசம்களுமின்றி மோஷமே சான்னித்தியமாய்க் 
இடைக்கு மெனவ க, ) 

௮ருச்சுன ! இப்படி யி்ுவிச பாகுபாடான சம்பத்துள் 
முதன்மையான தெய்வசம்பக்சைச் சாங்கோபாங்கமாக உனக் 
குபதேசித்ேதோம். பிறகு ௮௪ ரசம்பத்திக்கூறினோம். ஆயினு 
மிதனைவிரிவாயக் கூறு முவிட்டோமா தலால் இனியுமதைப்பற்றிப் 
பெரிதும் கூறக்சேட்பாய், () 

அருச்சுன ! மிகத்தாம்வான ௮சுரசம்பத்நுடையோர் அதர் 
மாஇகளிலே பெரிதும் பிரவே௫த்தும், தர்மாது சத்துவவிஷயங் 
களிலே சறிறுஞ் ரிச் மனையற்றவர்சளாய்க் காணப்படூிவார்கள். 
LDF SPF PES எலான்மாக்களிடத் திய்றயலும் பொருமையு 
மின்றிச் லத் தவம், உண்மைதெறிதிற்றலாதிய al DF IB (GH oo BS 
ளம்றவர்களாயும் விளங்கம் தரிகுவ:ப், 7 

HHS சன ! பின்னும் ஆனமாச்கள் உய்யுமெறிநின்றொழுகு 
மாறு கடவுளகருபையாலேப்பட்ட சட்ட அிட்டங்ரளாகிற வேத 

சால் திரங்கமாக் கொஞ்சமேனு மாரரய்ந்தறியமாட்டார்கள். 
அதோடுநில்லாது அவைகளில் அசத்திய பு.த்தியுமுண்டாகும், 
காணப்பட்ட இப்பெரிய பூமண்டலா தியவைககை௱ வகுத்தற்கு ஒர் 
கடவுளிருக்கவேண்டுமென்றுணரும் உணர்ச்சியும், ௮க்கடவுளி 
டத்தே பத்திமையும் சிறிதுமற்றவர்சளாயிருப்பர், இன்னும்
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இநவினைப்பயன்களாயெ பாவபுண்ணிபற்க ஞுன்டென்பதிற் சந் 
தேக மடையவர்களாய்ப் பிரஜாவிர்த் இக்குக் காரணம் ஆண்பால் 
பெண்பாலென்னு மிரபாலாரது காமறுகர்ச்€யேயன்றிக் கடவுள் 
சிருட்டியன்மென்றும், ஈம்மாற் காணப்படும் உலகம் சம்தியமான 
தேயென்றும் இப்படி பலவாறுகத் தங்கடங்கள் ௮.9ப்.ரோயம் 
போனபடியெல்லாம் பிதறி யிவ்வுலகமியல்பேயன்றி யெக்கடவு 
ளாலும் படைக்கப்பட்ட 5000 pera) a கூறும் நாஸ்மிகர்களாய் 
விளங்குவரென்க. 8 

அருச்சுன: இவ்வாறாக அவரவர்சளுச்குத் தோன்றியவா 
றெல்லாம் சாம்பிரதாயமா௰்ப் பசித் தங்கள் வாழ்நாகா வீண 
ளாகக்கழிதிது மனித நள் 2ள பதரென்று வெறுக்கத்தக்க யோக் 

ட் ௪ . ட * த | 5 ச ப ௪ . * த ம் கியர்களாய், மறுமைப்பயனய பேரின்பப் பெருவாழ்வெய்கற்கு 
உரிமையான மேப்ஈ்கெ ரியில்கில்லாத துராக்மாக்களாய் O41 5B 
பூர்வமாக APG nor aa yet பேயவதாரங்களாயு பிருப்பர், இன 

னும் யாவும் அபூர்வராகளம் FT LOT Kn) BOTT, hiv வர்களை 

புந் தூஷித்நும் செடித்புத (கான்மெட்டதுமன் ரிச் சக்திரபுஷ் 

கரணியையுங்கூடக். செடிதான். என்பதுபோல நல்லோரை 
நிக்திக்று. அவர்களுக்குள். ரோரக்கசேட பாவங்களையும் 

விசேடமாய் மட்டையெனர் மந்து கடையோக எரிவாய் நர 

கத்தையே தனக்றாச் சொக்தமாக அ௮ங்கேசென்று ஆ.ிசெய்வர் 

கள், டன்லும்ரிலர், தங்கள் புண்ணியத்துக்டோகக் இடைத் 

சம்பத்ைக்கொண்டு இருப்தியடையாறு பற்பல காரியா தியனலு 
பவங்களிலெல்லாம் அசைகொண்டும், மேலும் மேலும் காசே 

சொண்டு அகிலமெங்கும் அலகை 
யைப்போலச்சு 9 அ கர்மவழிபில் பொருணிப்பலவாகச் சம் 

காசேயென் று அசாவேரப் 

பாத்துப் புண்ணியகாரியா திகளிலே Ege, Awa Qe cur gy 
வீணான அக்திரமா இய சாரிய்ங்கவிலேயே அப்பொருளனைத்ைை 
யும் அழித்துத் மானத் தவம் aM? BT SMC Ld oor சுசிலத்நுவமு 
மிழக்து உலகவிரோசமான காரியங்களை i செய்து இருகான் 
மாடெனத் ரித்து ற ன்று எனனமரணத்ழும்மீக யோக்கயெரய்க் 
இடப்பர், ) 

இன்னமங்வேட்பா யநச்சன ! ரம்கள் அயள்காலம் வரை வசி <b 
* ச ச் ப் are) 

சி யில் சேவலமாகய ,.பகாரிய/ Daren Cu மசாமோஷ சாதகம் 
போலச் செய்தும், உள்ளபடி LITO ராதனை செய்வதுபோல
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எண்ணமாத்இுரக்சொண்டு படாடோப டம்பாதி குரோதம் மதம் 
என்பவைகளால் அறிவிழந்து, யாமும் லிரதானுட்டானங்கள் 
செய்கெோரேமென்று பிறரறிய போலியனுட்டானாதிகளும் மற் 
லும் துர்த்தேவதைகளைப் பிடித்துக்கொண்டு பேயாட்டத் இரு. 
விழாவையுங் கொண்டாடிமூழ்வர், இம்மகிழ்வு அறிவாரிகழ் . 
வுக்கே யேதுவாகுமெனவ.ரிக, 10 

சத் தியகுணோத்தம ! இவைமட்டோ, இன்னுமோர் சார் 
பார் தங்கட்குரிய விஷயங்களிலே காமியகர்ச்சியால் விருதா 
வாக போதுபோக்கி அறவே தங்கட்டின்றியமையா த மோக்ஷ£னு 
பவமெனக்கொண்டும், காலமெல்லாம் ௮க்த கேவலானுபவத்துக் 
கேதுவாகவேண்டிய திரகியாதிகளைத் தேட்டஞ்செய்வதே முக் 
கியமான காட்டமாக அ௮துவிஷயமான பிரவிர்த்தியி2லயே விருப் 
பமுடையவர்களா யிருப்பர்கள், 11 

அருச்சுன ! இன்னும்பலர், கியாயா நியாயமின்றிப் பலவித 

பாவமார்ச்கங்களினாலே மிகச்சிரமத்தோடு பொருட்சம்பாதத் 
துக் காமாதியறுவித குணங்களாகிய கயிறுசளாற் கட்டுண்டு மத 

மறி பிதமாிர் செய்கருமங்க வின்ன?தனவுமோராது மேற் 
கூறிய காமக்குரோதாதிய சம்பக்தமான பரமாபாச விஷயானு 
பவங்களையே கொண்டாடிக் குடும்பசாகரத்தில் விழ்ந்து இண் 
டாடிநிற்பர். 7 12 

அருச்சுன ! இத்துணைச்சிலத்துவ மகாபாசச் கொமணிக 

ளாவார். தன்னைச் ரூழ்ர்தாரிடத்தும் மத்தாரிடச்தும் மிகப் 
பெருமைபாராட்டி கான் செய்௮ுவரும் வியாபாரத்தில் இன்றள 

வும் நின்ற இலாபத்நுகை யிவ்வளவு ; யேர்க்கனவே CLP av Om Loi 
யுள்ள திவ்வளவு, இனிவரக்கூடிய திவவளவாரும், ஆக இம் 
வகையாலும் ஈம்பால் இம்மட்டு லுகைக்கு யேற்பட்டுவிட்டது 
இனி நாம் பிரபுவெ.ஐும் பேரும்பெறுவோம். ஈம்முடைய 
யோகமேயோகம், ஈம்முடைய பெருமையே பெருமை, ஈம் 
வாழ்வேவாழ்வு ; இனி ஈமக்சென்ன தாழ்வு, யாதொன்றுமிலலை ; 
நாம் நினைத்தவாகெலலா மனுபலிக்கலாம் ; என்னும் கொலித 
வாகனுரூடர்களாய் மெய்ச்நெறியுணராது யிறுமாக்துழல்வர். 18 

அருச்சுன! மேற்கூமிய சுகானுபூ நிக்குரிய அலிவேூக 
ளது ஞானமோவென்டுல், யெந்தவிவ.யங்களிலும் தானே பிர 
தானமாக முன்னின்று, நானேயெல்லாச்சுகங்களையு மனுபலிப்ப
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வன், என்சுகத்துக்குமுன்னே மற்றையர் சுகமெல்லாம் கிஞ்சுக 
மேயென்றும், நானே பலவான், என்பலகத்லுக்குமுன்னே மற் 
ழையர்பலமெல்லாம் வீண்சபலமேயென்றும், கானே சன்மார்க் 
கன், என்சனமார்க்கத் தின்முன்னே மற்றையர் மார்ச்சமெல்லாம் 
புன்மார்க்கமேயென்றும், நான் ஈசாரத்தன்மைவாய்ந்தவன், என் 
FFT ESCO LE pM or மற்றையர்தன்மையெல்லாம் சனீஸ் 
வ.ரத்தன்மையே யென்றும், நானே சத்துருசங்காரன், என் சங் 
காரத்தின்முன்னே மற்றையர் சங்காரமெல்லாம் வெர்சாரமே 
யென்றும் இவ்வாருகத் தன்னையேபுகழ்ந்துத் தான்றோன்றித் 
தம்பிரானாய் விளங்கி யெல்லா ராலுமிகழப்படுவர். 1-6 

அருச்சன ! இன்னும் ௮ன்னோர் செல்வம் குலம் கோத் 
திரம் மாடமனை பெண்டு, ள் யெளவனம் அழகு முதலியவை 
களில் னக்குச் சமத்துவமுள்ளார் ஓஒ நவ ருமில்லையென்றும், 

மற்றும் வேள்வி, கூத்தாடுவோன், பாடுவோன், கவிராயன், வித் 
வாம்சாகள் ஆய இன்னோர்க்கெல்லாம் என்னிஷ்டம்போலச் 
சன்மானிப்பேன் ; பன்னைப்போலச் சன்மானிப்போர் இங்கு 
எவரையுங் காண்டுலேன் என்றும், யான் பலவிதபேரும் பெரு 
மையும்பெற்று சந்தோஷமாகக் sr nba PISS nex என்றுங் கூறி 
அ௮விவேக பூரணப்பிரசல்கியா யகமகிழ்க்திருப்பர், 15 

அருச்சுன ! கேட்டனையோ ? இவ்வாுய மந்தமஇயினர் 
பலவாருய பிராந்திக்குட்பட்டுக் காமாதுராளாய் மோகவலையிற் 
கட்டுண்டு பலவித போகானுபலிகளாய் ஈஞ்சினுங்வொடிய வஞ் 
சுயரிடை நடுப்புழையிலே சதாமும்குவதே பெரும்பேருகக் 
கொண்டு ரெளரவாழி ஈரகத்தையே யடைதற்குக் தயாராக 
விருக்இன்றனர். 1() 

வெற் ரிகொள்வி ய! வேறுலர், தனக்குள்ள சொற்ப திர 
வியத்ைக்கொண்டே தன்னைப்பெரியமோர் கோமல்வரனென 

மதித்து யாவரையுக் தின்£ழ்ப்பித்ச யெண்ணமுடையவர்களாய் 
காம் இதுகாறும் பூலோகானுபவங்கள் யாவையுங் குைவின்றி 
யனபைவிச்துவிட்டோம் ; இ.ரிதேவலோகத்திமலபோய்த்தேவர் 
களாகப்பிறக்து தேவபோகங்ககா யனுபவிக்கவேண்டிச் தேவ 
இருப்தியாயெ யாசம்கள் செய் வோமென்று கொடிகட்டி விணா 
டம்பரம்சளைச்செய்து சாஸ்இிரங்களை ஈன்கறியாத சாமானிய 
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கொண்டு பசுபர்தயாகஞ் செய்வதாய்ப் பறைசாற்றி அுமாத்த 
னாதிய கர்மங்களெல்லாஞ் செய்து வீண் இடம்பத்தினள 
வாக Cae பொருள்களை ச் சலவிட்டு ஈகையுமிரக்கபம மில்லா தூ 

தாகமென்பாரைச் தடிகொண்டுமாட்டும் தயாசொருபாளாகவு 
முள்ளார். 17 

அருச்சன ! உடலொடுபிறந்து உடலிலைவளர்ந்து உட 

க்கே % ஊறுசெய்யும் உடற்பகையாகய காமக், குரோத லோப 

மோக மதமாற்சரியமென்றெ மூர்க்கர் சகோதராளைத் தனக் 
குச் சகாயர்களாய்க்கொண்டொழுகும் ஷை அஞ்ஞானபிரபுக்க 
AMT, ND எந்தச்சரீ ரங்களிடத்தும் அந்தர்ப்பூதமாய்விளம் 
குவை ஒருசிறிதுமுணராதவர்களாயும், ஈமது ப௫ர்முக நட 
லடிக்கைகளை க் கொண்டு ஈம்மைச் சர்வசாமானியமான மனிதப் 

பிறப்பினனேயென்றும், மற்றும் பலவாறு தூஷிததும், நம்மி 

டத்தே நீங்காது பத்திசெய்துவரும் பாகவத சகொமணிசவின து 
அப்தவாக்கெயங்களைச் இறிதுஞ் இர்இத்தொழுகா தும், அதோடு 
நில்லாது ௮ப்பரம பாகவதர்களா மனம்போனபடியெல்லாம் நிந் 
இத்துச் சமயம்நேர்ந்துழி யாகாதியனவுஞ்செய்வர்கள். ஆகவே 
இவர்கள் யாசம் ம. ரணயோகமாய்க் கடையாக யெரிவாய் ஈர 
BOW யி நப்பிடமாவசனறி மமிஜறெதுவம்பெற அருகராகார். 18 

சுவாமின் ! இவ்லித பரமஞான ஸூன்யர்கட்குக் கதியென் 
னவோ? அருச்சுன ! எம்மையும் எமதருமைப் UF SRT Ws 

லாயர் தூஷிம்தபரமசண்டாளர்களுக்குக்கஇயும் வேண்டு? மா! 
க் ஈல்லகதியேகடையா. மனி திர்களுள்் ளே பிறக்க 

இம் கேவலம் மிலேச்சராகவும் மகாபாவரு, ஆரரகளாயும்பிறந்து 

பஞ்சமகாபாவத்துக்கு இருப்பிடமாயும்விளப்சி ௮னாசாரப்பொக் 
கிஷமாய்ச் சதாபிறத திறம் தழலும் சம்சாரசாமரததிலே துக்க 
மென்னும் அலையால் எம்றுன்டு ௮4 சசம்பத்தோடு கூடிவாழ்ற்லு 
ம்ண்டும் மகாபாவிசவிடமாகப் போ ய்ப்.ிறப்பர், 19 

௮ருச்சுன ! இன்னும் அவர்களை எக்காலத்தும் நம்முடைய 
பாதசேவைக் காளாசகாலண்ணம் மனிதப்பி, உப்பின்கண்ணே பிற 

வாமற்செய்து கேவலம் மலை வன முதலான ௮தி கடின பிர 
தேசங்களிலே அசுசயோனியென்றெ கரடி புலி மலைப்பாம்பு 
          

* ஊறுசெய்சல் - துன்பஞ்செய்தல்,
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எறும்பு புழு முதலிய ௮திகவல சனனங்களினிடத்தே பிறக் 
கச்செய்வோம். 20 

சுவாமின் ! இதுகாறுக் தேவரீர் திருவாய்மலர்க் தனவழ்றால் 
அ ஈரசம்பத்தும் சேவசம்பத்து மின்னைவென த்தெரிக்கதோடு 
அவைகளையடைந்தாரடையும் பலாபலனகளும் தெரி துசொண் 

டேன். இனிகான் அ.உரசம்பத்தையடையாது தெய்வசம்பத் 
தையே யடையும்படியானறும், ௮ கனால் மோக்ஷம் லபிக்கும்படி 
யானதுமான சுலபமார்க்கத்தை யெனக்களுக்கிரசஃகப் பிரார்த் 

திக்கிவேன். அருச்சுன ! அன்மாக்கள் மோக்ஷ்மடையாது 
கெடுத்து சாசஞ்செய்றது ௮ஈரசம்பத்தை யடையும்படிர்செய் 
வழு காமக்குரோத லோப॥ என்னும் மூவிதகுணங்களாம். 
இந்த முக்குணங்களைவிட்டவர்கள் மேலுலகச்திலே சென்று கித் 
இியசுகத்தை யனுபவிப்பர்கள். இச்குணங்களைச் சார்ற்தொழு 
குவார் ௩. ரகமே கதிஃயனப்பெறுவர் அ, கவே இக்தவுண்மையை 
யரிந்த சத்தியபு த் நயினா இக்குணங்களோடு கூடிவாழாதுநிற்ப 
gare, 21 

சுவாமின் ! இம்மூன்றுகுணங்களின் வழிச்செல்லாதவர் எக் 
கதியடைவர் ? அருச்சுன! துக்கத்துக்கே ஆஸ்பதமாயிருக்றெ 
அம், பின்பு ஈரகத்திற்றள்ளுவதுமான மேற்கூறிய குணாதிகளை ச் 
சுத்தமாக விட்டவர்கள் தத்துவசித்திசெய்து .த்மலிசாரணை 
யான ஞானவியவகா.ரங்களைக்கொண்டு ஆத்ம தரிசனஞ்செய்ய 
விருப்பமுடையவர்களா யிருத்தலால் அவர்கள் மகாபரிகூத்தா 
ளாய்ச் "வன்முத்தர்களென் றழைக்கப்பட்டு ஈற்றில் மோக்ஷ 
பதவியையே யடைவர்கள். 22 

௮ருச்சுன | யாம் மேலே-ூறியபடி காமாதிய மூன்று 
குணங்களையும் விடாறு அ௮நுசரித்துக்கொண்டு வேதசாஸ்இர 
வ்ரோதமாக நடக் துவருபவர்கள். HAC as 5 Boyar ஞான 

சூன்யர்களாய் எக்காலத்தும் மோக்ஷசுகத்தை யடையவேமாட் 
டார்கள். இதிற்சொஞ்சமுஞ் சந்தேகம் வேண்டாம். 23 

ஆசையால் ஏ அருச்சுன ! ஞானமார்க்கத்தையும்௮ுஞ்ஞான 
மார்க்கச்தையும் மிகழ்தெளிவாய்க் கூறத்தக்க சுரஇகளின் 
சாராம்சங்களை நன்காராய்க்தறிர்து இராசத தாமதகுண காமி 
யங்களைப் பின்பற்றாது சத்றுவகுண காரியாதகளையே பிரதான 
மாக்கொண்டொழுகி உனக்கு விருப்பமானபடி. உன் சத்கர்மாக்
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களைச் சிறிதர் தாழ்க்காது சரத்தையோடுஞ்செய்து வருவையே 
யானால் நின்மனம் நிர்மலத்நுவமெய் த் தெய்வசம்பத்தாயெ 
உத்தம சம்பவங்களையெல்லாம் பெற்றுத் தத்தவஞானவாயிலா 
கச் சாயுச்சிய பதவியைப்பெறுவாய், 3 

இசனால் சேவசம்பச்து ௮சுரசம்பச் களின் இலக்ஷண மும், 
தெய்வ சஎம்பச்ையடைக்கவர்கள் சரச சாபச்தியினாலேசத் 
துவ விசாரணை செய்து Fs DOH wy மோகஷபதவியைப் 
பெறுவர்சளென்பதுவும் சோன் றறின்ஈது. சுபம், 

தெய்வ அ௮சுரசம்பச்தி யோக ௮ சீ. இயாய 

மூற்றிற்று, 
உ அ. தச்.இயாயம் 10-ச்கு-சுலோகப் பொழிப்பு-௦05, 

SN Z= 
“சர்”



பதிசனழாவது அத்திபாயம் 

சரத்தாத்தூாய யோகம், 
  

  

அவதாரிகை:--வேதசால் ரொதிகளில் விதித்தவாறு உள் 

ளும் புறமுமொத்து சாததுவித சரத்சாபச்சியோடே. சன்மன் 

செய்தல் வேண்டுமென்றும், அவ்வாறு செய்துவருவோர் மிச் 

சயமாக மோக்ஷ சாம்பிராச்யெர்சைப் பெறுவரென்றும் கூறப் 

பட்டுள்ள நு, ஆனால் சாஸ்திரோக்தமாகச் செய்வதைவிட்டுப் 

பூர்விக சாம்பிரதாயபிரகாரம் தங்கடங்களிஷ்டம்போல் பசவதா 

ராதனைமுதலிய உபாசனைகள்ச் செய்து வருபவர்களு மண்டே ! 

அந்தச்சரத்தாபத்தி யெத்தன்மையது? அதன் பிரயோசன 

மென்ன என்பதான அ௮ருச்சுனனு அபிப்பிராய bom su Nig 

ஸு ரீகண்ணபிசான் “மோகஷ£பேகையுடையவர்கள் சாத்றுவிக கன் 

மத்தாலன்றித் தங்கள் பூர்விக சாம்பிரதாயத்தா லுபாஇப்பார்க 

ளா.பின் மோக்ஷம் லபிக்கமாட்டாதென்றும், அர்தப்பூரவிச சிரற் 

தையும் மூவசைப்படுமென்றும் வீவரமாச இந்த ௮.த்தியாயத் 

இன்மூலமா யுபதேசிக்கத் தொடங்குகின்றார். 

சுவாமின் ! சென்ற அத்தியாயத்தின் சாரமாக வேதசான் 

இரங்களிலே விதித்தவண்ணாமாக எவர்களுக் தத்தம் சுதாமா 

சார கர்மங்களை யலுட்டித்து ஞானவக்தாளாய் மோக்மடைதல் 

வேண்டும். அ௮ங்வனமின்றித் தங்கடங்கள் மனம்போனபோக் 

இலே கன்மதன்மஞ்செய்வார் பிறக் துபிறக்து யிறந் திறந் துபேய்க் 
காற்றிலகப்பட்ட பஞ்செனப்பரப்பரென்று௮:நயதருமையான 
தாகவேயறிந்தேன். மற்றும் ௮வ்வேதாகம விழிவழியைச் தவ 

றியவர்களாய் ௮வலமதிகொண்ட அ௮லெகஷியத்தாலேலும் சோம் 
பராலேனும் தங்களுடைய பண்டைய வழக்கப்பிரகாரம் ஏதும் 

இஷ்டமான Grows sO swans மிகச் சிரத்தையோ டுபா 
இத்து வருவார்களாயின் ௮வவுபாசனை முக்குணங்களில் எக்கு 

ணத்தைச் சார்ந்ததோவென்பதைத் தெரிர்துகொள்ள விருப்ப 
முடையேனாதலால் தயைசெய்தருளுக. L 

அருச்சுனனே | ச.துர்முகனார் வாயிலாகவத்த சதுர்மறை 
வி9ிகொண் பொசனைசெய்து வருசலே சத்துவகுண சிரத்தை
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யென்றும், ௮ துவே பரமபதிக்கு உகந்ததெனவும், ௮, சனாலேயே 
கஇடைக்தற்கரிய ஞான மோக்ஷங்களெல்லாம் கைவல்யமாமென் 
௮ம் சுருதியாதிகளின் கொள்கையாம். இன்னும் ஈவின உல 
கயல் கொண்டாவது அல்லது பண்டையகாலப் பழக்க வழக்கமா 
யாவது கொண்டாடப்படும் உபா சனாகிரமங்களையெல்லாம் ஆரா 

யுங்கால் முச்குணத்சனவாகவே காணப்படும், இந்த சத்துவா 
திய குணத்திரயங்களை த். தழுவிய சாத்தாபத்தியும் மூ வகையாகப் 
பூர்வசென்ம வாசனையினாலேயே பிரிருதுதோன்றுமென்ச. 2 

அருச்சுன ! பொது முறையாகப் பி.ராணிகளுக்கே பூர்வ 
சென்ம கன்மவாசனையின் காரணமாகவே சத்துவாதி குணங்க 
ளமைந்துள்ளனவாயிலும் ஒருவன் தன் முந்தியசெனனத்திலே 
அவன் புதீநியின் விர்த்தியானது எந்தகுணத்தைத் தழுவியதா 
பிருந்ததோ அதேவாசனையால் இந்தசென்மத்திலும் சத்துவ 
சிரத்தையிலிருக்தால் சத் துவகுண சிரத்தையும், இராசதகுண 
சிரத்தையை யுடைத்தாயிருக்தால் இராச சச்சிரத்தையும் விசே 
டமாக அமையப்பெற்று விளங்குவன். 3 

அருச்சுண! ஒருவலுக்கு LimeQArgnge சத்துவ 
குணைத்தைச் சாரர்ததாயமைர் ருந்தாலும், சத்துவத்தில் இரா 
சதம் சத்றுவச்தில் தாமதம் எனச் சமயசந்தர்ப்பத்துக்குக் தக் 
இனெலாருக யேகதேசத்தில் கலக்துங்காணப்படும். ௮ஃதெவ் 
வாறெனின், பூர்வசம்பி.ர தாயப்படியாவது அல்லது ஈவீன தேசா 
சாரப்படியாவது தேவபோகங்களை விரும்பி இத்திரன் முதலான 
தேவர்களா யுபாசனைசெய்று வருவார்களாயின் அந்தவுபாசனை 

சாத்துவிக சரச்தையென்று கொள்ளவேண்டும், மற்றும் வத். 
தேவாம்சங்கட்கடுத்துள்ள இராகூதாம்சங்களை யுபாஇித்துப் பல 
னையெதிர் கோச்சாகவுடைய சிர.த்தைக்கு இராசதகுணச் Bas 

தையென்றும், கேவலமான ௮சுரசம்பத்தாகிய துர்த்தேதவதா 

பத்தியுபாசனையால் அற்பமான பலனையுத்தேஇழ்துச் செய்யப் 
படும் சிரத்தையெவையோ ௮வைகளை த் தமோகுணச் சரத்தை 

யெனவுங் கொள்ளவேண்டும், ஆகவே இவ்வித இருவகைக் 

குண விேடத்தாலாய சிரத்தையினால் கேவலமான gf 5 fu 

போகாதிகள் லபிதமாய்ச் சளனமரண சம்சா.ராஇகள் விருத்தி 
யாமேயொழிய ஞான மோக்ஷாதிய உயர்தரப் பதலிஈளானவை 
கடைக்கமாட்டாவென்றும் நன்றாயுணரவேண்டும், 4,
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சுவாமின் ! நித்தியமான ஞானமோக்ங்களைத் தரத்தக்க 

சத்துவகுணச் சரத்தையா லுபாடிப்பதை விட்டுச் சாமானிய 

os Bu போகா திகளுக் கேறுவான ிற்றினச்ரிரத்தையில் பிர 

விர்தீ திப்ப), தனாலோ தெரிலிம்க விரும்புநேன். அருச்சுன | 
மேலே-ூறியகான மூன்றுவித குணத்தோடுஞ் செய்யப்படும் 

சிரத்தைகளில் மிகத்தாழ்த்ததாயுள்ள ௧1மசரத்தையைக்கொண் 

டொழுகுவோர் இத்தகையோரென்பதையுங் கேட்பாய்: முகங் 
கா.ர விசசடமான சாமானிய காரியாதி பிடிவாதமும், எவர்களி 

Ob stor மிக்கபெருமையுடையானென விளங்க? வண்டுமென்று 

இடம்பாதுகாரிய மம், பின்னும் தனக்கு வேண்டியவாறு 9 5 
பவித்தற் கேதுவாக காமிய நுகர்ச்சிப் பிரலிர்த்தியும் விமீசடமா 
யமையப்பெற்றுள்ள விருப்ப பலவத்தர்கள் வகா ுண்யமின்றிச் 
சுருதிப்பிரமாணங்கட்கு மாறுபாடான அநித்தெ பலப்ராப்த 
காம ச.ரத்தையையே யலுட்டிப்பரரன்க, 0 

அருச்சுன ! கான் சிவகாருண்யமாகவே நமது சதுர். மகன் 
வாயிலாக வெளியிட்டருவிய வேதாகமசாஸ்இராதிகளில்கிதித்த 

வாறு நிஷ்காம கன்மானுட்டானங்களால் நம்மைத் தரிசிக்க 
வேண்டுவது AB Suc HSS, அங்வனஞ்செய்யா து வேதடிர 
வணா திகளில் அ௮சிரத்தைபுடையவர்களாய், வினை விரதாதி 
களால் உடலைவாட்டி ௮வ்வடலி ஓுரிமையாயுள்ள அன்மாவையும் 
வாட்டமுறச்செய்து, சரிராதிடோறும் வியாபகமாயுள்ள ஈம் 
ஆக்ளையைச் தவறியவர்களாய்த் தெய்வசம்பத்தையு மிழர்கப் 
பெற்று கேவலமான ௮ ரசம்பத்ைர்கொ ண்டே துக்கசாகரத்தி 
லாழ்ந் துவர். 0 

அருச்சன ! இன்னும் இவவாருய சாமானியர்சளது போசு 
னம். தானந்தவம் யாகாறிய கன்மங்களெல்லாக் தினிச்சனியே 
மூவிதகுணத்தைப் பெ.நந்திமீய நடைபெறுமென்க, இம 

வசையுளளும் பின்னிரண்டு குரை ச்களைச்சாரா Pb DG aor 
மாகிய சத்துவவிர் த்தியையே கடைப்பிடித் தொழுகல் வேண் 
டும். அவைகளின் பேதாபேதங்களையும் எண்டு Husa s 
தெரிகுவாய், 7 

௮ருச்சுன ! முக்குணங்கவினு முதற்குணமாய சாத்துவிக 
குணத்தவன் புசிப்பில் பால் மெய் முமலிய சத்துவகையோடு 

உருிகரமான உன்ன ரவுணவுைச் சொற்பமாக OQ} Det IG gy LD,
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ஆரோக்கிய தேகபலம் சரீ.ரசுகம் ஆயுள் உற்சாக முதலியவை 
களைத் தினேதினே கவனித்து அ௮பிவிர்த்தெய்தும், மற்றும் 
பார்க்கப்பட்டபோதே விரும்பச்செய்கன்ற ௮தியுன்னத பரிமள 

உருசிகர ஆகாராதிய வனைத்தையும்விட்டு வேறுசாமானிய ஆகா 

சாதிகளை விரும்புதல் செய்யான். அவ்வாறு இடைத்தபோதும் 

தனக்கென ஆசைகொண்டருக்தாது தற்ரூழ்ந்தார், பெரியோர் 

முதலானவா்களுக்கும் பக்கிட்டுப் பிறகு சானுக் தன் இஷ்டதேவ 

தார்ப்பணத்தோடு புத் துவருவன். 8 

அருச்சுன ! இரண்டாவசான இரசோ (GOS CF EOL 
ஆகார கிரமங்களையுஞ் சிறிதுகூறுவோம்: அதிகாரசாரமாயெ 
உப்புப்புளி கசப்பு கடுகு காரமுதலானவைகளோடும், வரஷிக் 
கேறுவான உஷ்ணாதியனவுமாகிய ௮௬ர அகா. ராதிகளையே 
யெதேஷ்டமாக அடிக்கடியுர் தான்மட்டுமுண்ணும் எண்ணத் 
தோடுமுண்பன். அன்றி உண்ணுமுறையாக வுண்ணா௮ கொண்ட 
மட்டும் புசித்துப் பின் அதனால் பலவித அன்பத்துக்குள்ளாக 
சோகசம்பன்னனாய்ச் சோகமோகத்திலாழ்ர்தி வரக் தாநிம்பன். 

அருச்சுன ! மூன்றாவதான தமலஸ்என்்ற குணக்தையடை 
யோன் ௮திதாக சோக ரோக மோகத்தையும் கொடுக்கின்ற 
இரசவர்க்சங்களுடனே தூர்நரற்றப் பதார்த் தங்கமே ஈறுமணங் 
கமழ்வதுபோல விருப்பம்கொண்டு கெட்டுப்போனதும் காட்பட் 
டதுமானவைகளையும், எச்சில் முதலிய ஈனசம்பந்தமுள்ள தாய 
அபரிசத்தாபாச வஸ்துக்களையும் மீகப்பிரியமாகவு முட்கொண் 
முழல்வள். 10) 

அருச்சுன! மற்றும் யாகாஇிகளில் சாத்துவிக யெக்யெ 
மாவது: பலனை யெதுாரோக்காதும், Casein Ba விதிவழா 
தும், மிகச் சரத்தாபத்தியோடு தேவதார்ப்பணமாகத் Fado go 
மான அ௮ன்போடுஞ் செய்நுவருதலே உத்தமமான வேள்வி 
யாகும். 11 

அருச்சுன ! தேவலேகாலுபவப் பிரியத்தோடும், ஏனை 
யோரால் மிகரன்குமதிப்பெய்தல் வேண்டுமென்ற யெண்ண த்தை 
யாத்தே கொண்டவர்களாய்ப் ப௫ர்முகமாக STU SHIA San 5 
யோடுஞ் செய்வதுபோல வனையமாகக்காட்டி அகங்கார வதிகா 
சாதிய டம்பப்பிரதி பிம்பாகரதிய/களாய்ச் செய்யப்பூிம் யாகத் 
௮க்சே இராசதகுண வேள்லியென்று சொ ல்லக்ககும், 1
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அருச்சுன | இன்னுங் தாமதயெக்கிய முமவ்வாறெவில். 
வே காகமவிதியைச் சறிதுந்தமுவாறு யேகா கிடைத்த யாக 
திரவியங்களைக்கொண்டும், வேள்வியின் ஆசிரீயர்களைக்கடுகடுத் ௮ 
மந்திரலோபம் இரியாலோபமாகப் பிராமணா ௪மாராதனை முதலி 
யதுகளையுக் (Goo DB yy யாமும் லேள்விசெய்,த வியாபகளுயி 
விட்டோமென்னும் அரு ஞாணுங்கார சீலத்துவம்தோடுஞ் செய் 
யப்பரிம் வேள்வி2ய தாமச. மண வேள்வியென்பார்கள். 13 

WHF ot! Sarin Bulen பாருபாடி௮வாராக, இனித்சப 
் ச ச கச் ஈ » . . சின் இலகூணை bin guy WOK மவமென்பமு பகவத்பிரா£ 
தித்தைக் முறிக்க? தார் ஈன்முயற்கியாம். இ,த்தவழும் றன் மூ 
வகையினவாகச் செய்யப்ப, அதாவது மனவாக்குக் சாய 
மென்னும் மன்றில லும் சக்மிபு ச்தியாலுசாரமாகச் செய்வ 
வருவர்கள், இவைகளு...் முக்கிெயமாகவுங் கூடுமானவசையிறு் 
பிறவுயிர்களிடத்ே காருண்யம்பாராட்டல், போதமாிரியர், சம 
யாகிரியர், chro) RAwi ot ox LTA BS so உள்ளபடி பல் மிடர்வ 
மாகப் பணிசெய்தல், மிசவுஞ் £லச்துவமாஈப் பிரம௫௪ரிய ரர 
மத்தைக்காத்தல், கடவுளிடத்றும், பிரமஞானிய/ கிட த்தும் 
மற்று மள்ள பெரியோர்சளிடத்தும் ஊன் மிய பக்திருறலமரக an) 
பட்டு தராதனை முதலியனவுஞ் செய்தல் ஆய ச ம.நுவகுணு 
னுட்டானியாயிருப்பதே .இக்காயத் நினா செயப்படு சவமாகும். 

அருச்சுன ! இன்லும் வேதாகமபா ராயணம், மர் செபம், 
எவாபா௮ம்பயம் கோரபறதலியவையின்றி பினியவசனங்களையே 
வசனித்தல், அசனிலும் உத்தமமான சத்தியவாசகங்களாடிற 
இசதாபதேசங்களையே யெடுத்தோதல், ௮வவார்த்ஹைளால் 
கேட்பா ரனைவாக்கும் ஈன்மை பயபபிப்பதா wh vt DS 
இவையெல்லாம் புண்ணிய வி?சடத்தால் வச்ச நாவினால் பேசப் 
பூம் வாகன் தவமென்று சொல்லப்படும், 1:) 

அ௮ருச்சுன ! குற்றமற்ற பரிருத்த விஒயங்களைக் கருது 
தலும், விவேகானந்தத்தி லாழ்தறும், சாந்தமே மூனிக்வெிப 
சுபரவமாக்கொண்டு தன்னா9சியர் கூறிய ஞாஞர்த்த வுபதேச 
உண்மைகளைச் சிந்தித்துத் தெளிதலும், வந்த விரயங்கக£க் 
கேட்பினும் ௮வைசளில் சத்துவகிஏூயங்கனையே பு.த்இயி.ப பத் 
SMW, Fou Cars gif ப.ரமக நணுகிதியாகிய பரம்பொருளை த் 
தஇயானிச்தலம், மற்றும் WO BT ETD Dip) Bh GT I சிக்தசு ச் 
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தியா யிருத்தலுமாய இவைகளெல்லாம் மானஸ் தவமென் று 
சொல்லப்படும், 10 

அருச்சுன | இவ்வாருயதவங்களும் முக்குணமாறுபாட்டை 
யலுசரித்ேே செய்யப்படுவதால் மூன்றுவகையினவாய்ப் பேசப் 
படும். அதாவது மிகச்சாந்த நிலையிலிருக் தகொண்டு பலனை 
யபேகஷியானு ஒரேமனதாய்ப் பக்திசிரத்தையோடு செய்பப் 
படுக் தவமே சத்துவகுணதவமென்று மறைகள் சாற்றுமென்க, 

அருச்சுன ! இன்னும் இடம்பாலங்கா சங்களோடு பிறர்பா 
அள்ள கல்லவஸ்துக்களை த் தான்பெற விருப்பங்கொண்டும், தன் 
னச் சன்மார்க்கன் என்று எல்லாராலுங் கொண்டாடவேண்டு 
மென்றும், sani தன்னைக்சகண்டமாத்திரச்தே யெழுக்துகின் று 
கைகட்டி வாய்பொத்தி % அஞ்சலி முதலியனவுஞ் செய்ழல் 
வேண்டுமென்றும், மற்.றுக் தன்னைப் பிறர் போஹிக்கவும் பூஷிக்க 
வும் செய்தல் வேண்டுமென்றுஞ் செய்யப்படு மித்தியாதி பொய்ம் 
SUI For wrals துக்கயே துவாயும் அகித் நியமாயு முடியுமாத 
லால் இதனை இராசதகுண தவமென் றிகழப்படும், 15 

அருச்சன ! இன்னும் வஞ்சமே வடிவாய்த்தோன்றிப் பார் 
ளைச்கு சைவப்பழம்போன்று கழுத்தில் தாழ்வட முதலியன 
பூண்டு பத்திரென்பதே பின்னசெனத் தெரிந்திலனாய்த் ழியகிரி 
யாம்சககளால் தனழேக்தையுங்கெடுத்று, எவர்ச்கு மிதசத் 

அருவாகிப் பிற்பொருளைக் கவரும் வஞ்சவிரதாலுட்டானங்க 
ளெல்லாஞ் செய்துவரும் போலித்தவினருமுண்டு, இவ்வித 
தவத்தையே காமதகுண தவமென்று தள்ளப்பட்டு ஈற்றில் எரி 
வாய் ஈரகத்தையே யெனதெனப்பெறுவர். 19 

அருச்சன! இதுகாறுந் தவத்தின் பாகுபாட்டைக் கூறி 
னோம் ; இனிதான இலக்ரைத்தையுங் கேட்பாயாக : தானமென் 

பது தன்பால்யாசிப்பவர் லேண்டுகோட்டுரங்க அவர்கட் கன் 
போடு கொடுப்பதேயாம். இவ்வாறின்றி யாம் தசதானங்களை 
Ly GF சம்பூர்ணமாகச்செய்று பெழும்புண்ணியத்துக்குப் பாத்திர 

வானாய்விட்டோம் ; ஈம்போன்று தானஞ்தெய்தாரவருமில்லை.” 

யென்று கெர்விதமமதாபரணம்பூண்டு தான்செய்ச தானங்களைப் 
பற்றிப் பிரசடனாதியனவுஞ் செய்து மறுமையிற் புண்ணிய 
போகங்களை யபேஃஷஷித்தும், பிரதியுபசாரச்தை யெரிர் கோக்க 
oe et eee அகவய meee eet 

* அஞ்சலி கரங்கூப்புல், அதாவது குமபிடுதல், 
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ஊகக்கொண்டும் செய்யாது உக்கம வான்களுக்கு அ௮ன்?பாடு 
umu sia Os தீவிரசரத்தோடு கொடுத்தலே : சத்துவகுண 
தானமெனச்சாற்றுவாம். 20 

௮ருச்சுன ! இன்னும் தானபலனையபேஷஷிசழய், இந்தத் 
தானங்களை காமன்றோ செய்வமுடி ச்தோம் : வேலே யாவர் 
செய்யவல்லார் ! என்றும், தானம்பெறுவாரைக் கண்டமாத்தி 
ரத்தே வருத்தத்தோடும், (இப்போது சாத்தியமின்று பிறகு 
வரலாம்' என்று சொல்லிப் பிறகுசெய்தல் ஆகிய Gad s sree 
கள இரசசோகுண தானமெனப்பெயர்பெறும், 21 

அ௮ருச்சன ! இன்னும் தானமேற்றற்குச் சிறி துக் 552 
UVP HUT SHI DME SH, MOET ISA SS 5d, நிந்தித்திதல், 
பெருமைக்? தல், வெறுப்புடனீ தல், விரும்பியதன்றி வேறொன் 
நி.தல், காலந்தாழ்ததீதல் ஆய இலையெல்லாக் தாமதகுண 
தானமெனப் பெயர்பெறும், 22 

சுவாமின் ! தேவரீர் கூறிய தானலக்ஷ்ணங்க&ா£ கன்கறிந்த ' 
னன். அயினும் மேற்கூறிய சதீதுவகுண தானமன்றி மற்மை 
யிராசத தாமதகுண தானஞ்செய்தவர்களுக்கு ஏதும் பிராயச் 
சித்தமுளதாயின்கூறுக, அருச்சுன ! ரீகேட்ட தானங்கட்குப் 
பிராயச்சித்தருமில்லை ; அன்றிப் பலனுமில்லை. என்னெனில், 
எந்த சதுர்வேதங்களும் எந்தச் சதுூ£முகன் வாயிலாகப் பிறந் 
ததோ ௮ தவேதங்களிலே “ஓம் ததஸதி' என்று ஒர்வசனம் 

ஏற்பட்ளெள ௮. இதன்பொரு ளென்னவெனில், ஒம் தத் ஸத் 
என மூன்றுபதமாகப்பிரிந்து பிரம்மசொருபத்தையே பொரு 

ளாகக்குறித்து வீளங்குகின்றர. இங்ஙனம் ஒரேபொருளகைக் 
குறித்து மூன்றுபதங்க ளேற்பரிவானேன் எனின், கூறுதும் ;: 
மேலேகூறிவந்தவேள்வி, தானம், தலம் என்னு மூன்றையு 
முமையே பிரமஞானியரான சிவன்முத்தர்களும், மோக்ஷ£ 
பேசஷிச.ரான முருஷாுக்களும், மற்றுக் இரகஸ்தாசிரரிகளும் 
தாங்கள் எக்யெதான தவமாதியன செய்பத்தொடங்கும்கால் 
முதற்கண் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொருபதத்தை யுர்சரித்துப் 
பிரம்மஸ்வருபத்தைச் தியாரித்தே பின்பு மேற்கூறிய சத்சன் 

மாக்களை ச்செய்தல் அவசியமும் வேதசம்மதமுமாதலால் அங் 
ஙனங்கூற நேர்ந்ததென்கு,
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ARI sea! ௮ஃதெவ்வாரெனில், பிரமஞான சைவல்யர் 
சளான சீவன்ருத்தராவார் உத்தமமான wir ne தானதவ முத 

லிய கர்மாக்கமார் செய்யத் தொடங்கும்கால் முதற்கண் ஏகா 
க்ரமாகிய ஐம் என்னும் பிரணவத்தை யர்சரித் று. சாவமும் 

பிரம்ம சொருப பாவனைகொண்டே செய்தல்வேண்டும், 24 

இன்னும் மோக£ாபேக்கொண்ட முழூக்ஷ£க்களென்பார் 
மேற்கூரிய சக்கர்மாக்கள் செய்பத்தொடங்கும் பிரதமத்தில் 
பிரம்மபாவனையை புத்தேரித்து சச் என்னும் பத்தை யுச்ச 

ரித்தேேே செய்தல்வேண்டும். Dat செய்யப்படுவகான கர் 

பாக்களின் பலனையுர் தான்பெற விரும்பாமல் பரப்.ரம்மத்தக்கே 
யாகும்படி யாப்பித்தன்முறையாம். ப 

இன்னுங் இரகல்தாசிரமிகளான இல்லறம் தடாத்துவோர். 
நித்தியமாயும் சத்தாயுமுள்ள பரப்ரம்மவஸ் துவை முன்னிட்டுக் 
கொண்டு விவாசாதியகான தவங்கள் செய்யப்படும்போதெல்லாம் 
உத்தமமென்னலும் பொருள் தருகின்ற னத் என்னும் பதத்தை 
யுச்சரித்தசே செய்தல்வேண்டும், அவ்வாறு அ௮நுட்டி ம றுவரும் 
காமங்கவெல்லாம் செய்வது நாமல்ல : எல்லாம் HES ஒப்பற்ற 
பிரம்ம வஸ். விஷலேயே நடைபெறுகின்றதென்றும், பலப்ராப் 
இயை விரும்பாறு எல்லாம் அப்பிரம்மத்துக்கே யாகுகவென்று 
மலுட்டித்தல் வேண்டும். 26 

அருச்சுன ! இர்தசத்தென்னும் சப்சார்த்தமானத பிரம்ம 
வஸ்துவுக்கா தலால் வேதபா.ராயண அதிகாரிகளாவார் எவர்களும் 
தாங்கள் சமயம் கேர்க்துமிசெய்யப்படும் தானந் தவம் வேள்வி 
விவாகாதிய எல்லா உக்தமகாரிபாிவின் அவக்கமாக RTI 
பதாலே மூவித பாருபாடாய்ப்பிரித்று ஒரேவஸ் துவைக்குறிக் 
கும் “ழம் தச் ong என்றவாக்கியம் இன்றியமையா ததாய் மேற் 
கூறிய முன்றாசரம்களும்கும் பொதுமுறையாக வேதத்திற் 
கூறப்பட்டதாகலின் எ௰்வாற்ளுனு மோகஷலபிதச்தையே யுண்டு 
பண்ணுமென்க, 27 

அருச்சுன ! இதுகாறும் ஈம்மாற் கூறப்பட்டதான ஒம் தத் 
ng என்னும் சப்தார்த்தப் பிரதிப்பிரயோர்னங்களை யெர்த சன் 
மாக்களரல் அடைய முயல்வார்சளோ அ௮ந்தயாகாதி தானதவ 
விவாக கன்மங்களனைத்தும் சாஸ்திராதாரவிதமாகர் செய்யப் 
படி னும் ௮அதலையா தும் பிரயோசனமில்லாமற் போவதுமு ண்டு,
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எசனாலெனின், உத்தமமான சாத்துலவித முழையைச்கொண்டு 

செய்யாது இராச தாமக௫ணமுரையை யாசிரயித்நுச் செய் 

யப்பரிவதாலேயாம். யாதொருபலனையும் பிரம்மத்தும்மீகே யாப் 

பணமாகவேண்டுமென்றெண்ணா ஓ மறுமைக் கேதுவா யபேஷித் 
தீலாலும் அவவாறாகும், அகவே மேற்காட்டிய Cp oat np fF aL) 
களும் யாரயார் எந்தபத்தையுச்சமித்து கிஷ்காமியமாய்ச் செய் 
யப்படல் வேண்டுமென்று கூறப்பட்பிள்ளகா அவ்வாம் சாத் 

விக சிரத்தையைக்கொண்டு OF ய்தன்;மரையாம், Dp Ld WGI SH 

செய்வ தன லிம்மையிமல BS hia Of Tow மமய்சப் 0 1) றுமறுமை 

பில் ஒப்பற்ற மோக்ஷ்சாமபிராச்சியச்$மில நிராடங்கமாக அகழி 
செய்வார்சளாரலால் அல்வாழே கடைப்பிடித்தொழமுகி நீயும் 
உத்தமகதியைச் சேரக்கடவாயென் றலு்கிரகித்தோம், சுபம். 

சிரத்தாச்திய யோக அச்தியாய 

முற்றிற்று, 

* ௩ ஆட ௮.தீ.தயாயம் 17-க்கு-சுலோகப் பொழிப்பு-035, 

©) 
ட)



பதினெட்பவது அத்தியாயம் 

சஞ்சேபயோகம், 
  
  

அ௮வதாரிகை:--இதுகாறும் கூறிவந்த அத்தியாயங்கள் 
17/-யுங்கேட்ட அருச்சுனன், மீண்டும் ஸ்ரீகிருஷ்ண பரமா த்மனை 
கோக்கி ஏ உத்தமாசாாய | தேவரீர் இர்ததீனனாகிய என்மீது 

கருணைகூர்க்தருவிய சதுர்வேத சா.ரங்களும் மிகத்தெளிவாய் 
விளஈகியதாயினும் சந்நியாச ஆசிரமாதிய பெருமையையும், 
மற்றும் உபரிடதார்த்த சாராம்சங்களையும் ஈன்குவிளக் மேற் 
கூறிலத்த 8 தாத் தியாயங்களின் கருத்துகளைச் சங்கிரகமாசவும்,, 
முடிபுரையாகவு முபதேசித்தருளவேண்டுமென்று கேட்டதற் 
குத்தரமாக பகவான் உபதேிக்கத் தொடங்குஇன்றார். 

சுவாமின் ! தேவரீர் மேலேகூறியதுணர்ந்தனன், அபி 
னும் இனனலும் உத்தமமான தத்றுவ நியதிசசாயும் வேசமுடி. 

வாய் விளங்கும் சக்நியாச மத்தின் இலகூண களையும் மற் 

றும் தியாகமர்ம தர்மங்களையும் ௮டி.யேனுக்கரங்டு அறுக்ரகஞ் 
செய்விர்களாக, L 

அரச்சுன | யாதொரு ௮பபலனையுங்கருதா.து செய்யப் 
படும் ஈசுரார்ப்பணமான கன்மங்களே சந்நியாசத்தின் (peau 
மான இலகதியகாரியமாம். இதன்றி பிரதிதினமுஞ் செய்யப். 

படும் சந்தியாவந்தனாதி * கைமித்திய 1 பிராயச்சித்த stow 

சாயும் பெருமைபாராட்டது முறையே ஈசுரதியானமாகச் 
செய்தல் வேண்டும், இவ்வாறு செய்துவருங் கர்மாக்களின் பய: 
னைத் தானடைய விரும்பாது சர்வமும் ஈசு ரார்ப்பணமாகவே தியா 
கஞ்செய்தல் வேண்டும். இவ்வாறுசெய்தலே முறையாமெனச் 
சர்வ மூ.தறிஞர்களுக் கூறியுள்ளார். 2 

உலக௫ன்சண் உச்சிவிக்காநின்ற சிவர்கள் பெரும்பாலும் ஓவ 

கொரு சார்பார் ஒவ்வொரு மதத்தினர்களாகவே விளய்குகின் 
ருர்களல்லலா ? ௮வ்வாராய பற்பல மதத்தினர்களுள்ளே தத் 
துவபரிசலர்களான 3 சாங்கிய மதத்தினர்களூம். மற்றுஞ் சதி 
  

* “eo g Bund - காமியகர்மங்கள், 

1 பிராயசித்தம் - கர்மாக்களின் ருற்றத்திற்காகச் செப்பப்படழ் சாந்தி, 

| சாங்கெபமத தனர் - ஆக்:௦தத் துவஞானிபார்.
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அவமான மதத்தினர்களும் அந்தந்த மதாசாரியர்கள் இரவாய் 
மலாக்தருவியவாழே கர்மாக்களையலுட்டிக்த  மோகூசாம்பிராச் 
சிய போகபோக்கியங்களை யலுபலித்துவருவார்கள். மீண்டும் 
இவ்வித Curse was OSG யேதுவான காமிய கன்மாக்களால் 
சனனமரணம் லபிப்பதால் அவ்வித காமிப கன்மாக்களை விட்டு 
விடவேண்டுமென்று மெண்ணுவர்கள். மற்றுமோர் மதத்ெர் 
தானந்தவம் யாகாதி புண்ணிய காமங்களைச் ஈரத்தையோடு 
செய்யின் ௮தற்டோக மேலுலகங்களிலே சென்று உத்தம 
போகங்களைப் பெறலாமென்றும் இவ்வாறு மதச்சார்பினர் பல 
ரும் தாக்கள் எதையும்விடாமலே செய்தவ ருதலியல்பாம். 3 

அருச்சுன : இன்னும் மூவசையான இயொாகலகூணங்சளையும் 
விவ.ரமாகர் சொல்லு வோர் கேட்பாய் ; எனெனில், இர்த மதியா 
கத்தின் சாராம்சங்களை ஈன்றாக ஆராயாச்டிலர தங்கடங்களுக்குக் 
குத் தோன்றியவாறு மனம்போனபடி விகல்பார்த் தங்கள் செய்து 
வருவார்கள். இப்படிச்செய்வதால் யாதும் பிரயோசனமின்றும், 
என்னெனில், கன்மஞ்செய்யும்போது “தான் செய்வசான Qu ar 
ணத்ைச்'' சத்தமாக விட்டவர்களாய், ௮வ்கி5த கன்மபலனையுர் 
தானடைய விரும்பாமலும், (சர்வகர்ம சாதக இரலவியம்களையும் 
ஈம்மையு8் கடவுளே படைத்தாராதலால் எல்லாப்பலனும் அவ 
ருடைய2த, அன்றிச் செய்விப்பவரம் அவரே; யென்றும் 
எண்ண.மடையவர்களாயும், சாஸ்திரோக்கமான கன்மங்களைச் 
செய்துமுடித்து ௮தன்பயனை ஈஃரார்ப்பணமாகர்செய்யவேண்டு 
மென்பதே எமது இத்தாக்தமாம். ch 

௮ருச்சுன! இவ்வாறுசெய்சலினாலே பிரயோசனமென்ன 

வென உனக்குத்தோன்றும் ; அதற்கு உத்தரமங்கூறக் கேட் 

பாய்; தானமென்ன தவமென்னமற்றும்வேள்வியேன்ன இவைக 

ளனைத்தையும் நிஷித்தமென்று செய்யாமல் விடலாகாவாம், 

ஏனெனில், இவைகளை ச் செய்.தவ நவதால் அரிவாளிகளுக்கு 

மேலும் மேலும் இித்தசுத்தியுண்டாகு ஞானமெய்தி முடிவில் 
மோக்டித்தியும்பெறுவது நிச்சயமா தலாலென்க. ௰ 

அருச்சுன ! மேற்கூரிய கன்மங்கக£ப் பலன பேகை பின் லி 
மகா பத்திசிரத்ையோடு செய்சல் வேண்டிமென்னுஞ் சத்துவ 
குணச் சரச்தசையோடு செய்தம், ௮ல்வாறு செய்யும்போது 
ழை காமாவுக்குக் தன்னைக் சர்ச் ராவாகக்கொள்ளாது ஈஈரனையே
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சர்வகரத் தாவாகயெண்ணிக்கொண்டு செய்தல்வேண்டுமென்பதே 
கம் கருத்தென்க, 0 

இவ்வாமுக ஒவ்வொரு அ௫ரமிகளும் தங்கடங்கள் வருணா 
சாரதி HICEMN Jul pI திதிதமக்குரிய நித்திய கன்மாலுட்டானம் 

களை விிப்படி.ச் ஈரக்சையோடி சாத்தியமானவரையில் செய் 
வேத முறையாமும், அவ்வாறு செய்யாது யேதோ நாமும் 
கன்மங்களாச் செய்கிரோமென்று பிறர் மழிப்புக்காகவே 

அலெகஷியமாயேலும பெருமையையுத்தே௫ித்தேனுஞ் செய்யப் 

படுகிற தினா 2ல இகபரமிரண்டினுக்கும் யாதொரு பிரயோசனஞு 
மில்லாமம் போவ தமன்றித் தாமத சியாகமெனவுர் தள்ளப்படும், 

அருச்சுன ! சரீராதியசரமக்மைமன்னிட்டும், மேற்கூறிய 
உத்தம கரமாக்கமார்செய்வது நுக்காஸ்பதமென்றும், செல்வச் 

செருக்கைக்கொண்டிம், ௮ஞ்ஜானத் சினொறும்செய்யா து விடுவார் 
களா.பின் அவர்கள்செ ய்யுந் தியாகத்துக்கு இ.ராச,ததியாக 

மென்று கொள்ளா தள்ளப்பரிதலோடு அவர்கள் மோஷர்த் 

தத்றுக்கு மாட்படமாட்டார்களென்க, 8 

௮ருச்-ன ! மேலே கூியபடியல்றி உண்மையானசத்துவ 
Gers 55H கூடியவளுய்ச் சரத்தாபத்தியோடும், யாதொரு 
பற்றுமின் சிப் பலமுமபேஃஷியாறு ச்மியமான திடவிவேகத்த 

UI எல்லா விழயம் எளாக்கு! . தன்னைக்காத்தவ்யமால்கொள்ளா து 
ஈகரனையே முன்னிட்டு செய்பப்படுந் தியாகமே சாத்றுவிக 
தியாகமெனப்பூம். அன்றி நானமோகஷங்களுக்கும் இவையே 
யேதுவாம், 0 

சுவாமின் ! தேவரீர் இப்போது உபதே*த் துவந்த சாத்து 
விகதியாகத்தைர் செய்யச் கூடிய உத்தமனத இலணத்தைப் 
பற்றி யெகித்சோறமாறு Dat 5 558 aC wow, அ ுச்சன | 
Fi UTM BF ர்தியாகச் செய்வவந்த சன்மாக்கவின் பலாபே 
கை்ைபில்லாது ra Orta ura ay Cel parm o யாதொரு உத் 

தமனுவான், தான்செயயும் யெவ்லி தகாசிய- சிகளும் சத்துவ 
குணச்தைச் தழுவியும் யாரா கர்மாலிலுஞ் சந்தேக Du 
ர். தமில்லாறு திடமா ன் மன முடையவஞனாய்ச் செய் துவரு தலோடும், 

குலிர்காலத் திலே உதயசாலத்திற் செய்யவேண்டிய ஸ்நான 
௮நுட்டானா இகளில்வெறுப்படைந்று, செய்யா pA gd dade 
காலங்களில் செய்யப்படும் ஸ்கானா இகர்மாக்களினாலே சந்
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தோஷியாமலும் எப்போறும் ஒரேபடி த்தாய்ச்சமத்துவமாகவே 
செய்றுவருவன், 10 

சுவாமின் ! யாதொரு பலனையும் விரும்பாது கன்மங்களைச் 
செய்வமைக்காட்டிலும், பஞ்சேந்திரியாதி பிரலிர்த்ெொயெ விஷ 
யங்களிழ் பிரலிர்த்தியாமு கன்மங்களையுஞ் செய்யாவிடின் ௮த 
னால் சனன மரண சம்சாரபயமின்றி ஞானமோக்ஷங்கள் இடைத் 
தல் மிகச்சுலபமாகத் தகோத்றுகிறேேச? அருச்-ன[| நீ கூறியது 
ஒருவாறு நியாயமேயாயினும், GDH SD EHEC SEI on oo par at 
எரையில் வைதிக கன்மத்தாலன்றி யெவ்விகத்துஞ் சித்தம் நிர் 
மலத்துவச்ை யடையப்பெராவாம்.' முவ்வாருகச் FG BU a ob 
மாகாதுபோகவே ஞானவைராக்கியாதிசள் எய்தப்படமாட்டா. 
எப்போது ஞான வைராக்ய மில்லையோ அவனுக்கு மோக்ஷ 
லபிதமே யில்லாமற் போமென்க. ஆகவே கன்மோத்திருஷ்டத் 
தினால் பலனைம் தீயாசஞ்செய்பவன் எவனோ அவனையே இயாட 
மென்று சொள்ளப்படும். Lt 

சுவாபின் ! ேவரிர் விவரித்தபடியே சன்மாவைச்செய்ற 

அதன் பிரயோசனமாகிய பலனைத் தியாகஞ் செய்வாளாயின் 
அதனாலவனடையும்பயன்யாது? அருச்சுன! வேதோத்டொல்ட 
மான சத்துவகுண கன்மங்களா அதாவது வேள்விமுதலிய 
காமிய கன்மங்கமாச் செய்துவருவானாயின் ௮தலைவன் ஓப் 
பற்ற சுவர்க்கானுபவங்களை யடைவான்.* இராசத குணயின 
மாகிய % மிசிர ஈன்மங்கவாச் செய்துவருவானேல் are 
Qipao oy vs Di 05 gy & a ewr Lo aww சம்சாரசாகரத்திலுழன் 
ம்ளவழிதெரியாது நுன்பப்படுவன், தமோகுண தே ச சாடுல்கடிய 
கேவலமான அசத்கர்மங்களைச் செய்வானாயின் ௮ தனாலவன் 
ம்ளாத நரகழ்தில்விம்ச்நு பரதவிப்பன், அகையால் நாம்மேலே 
கூறிவத்தபிரகாரம் நித்திய கைமித்திய பிராயச்சித்தாதி உச்சம 
கர்மாக்களைப் பத்திசிரத்தையோடே விதிப்படிச்செய்துமுடி தற 
அதன் பிரயேோஈனமாய்க் உடைத்த பலப்ராப்திகளை உள்ளபடி 
ஈ௪ரதிறியாகஞ் செய்வானாயின் சச் சநிர்மமமெய்9) நானவைரா 
க்கியங்ககாப்பெற்று மூவுலக போகக்கட்கு மேலாய மோக்ஷ 
காரியாவனென்க. 12 

canter! தேவரீர்கூறிய கொருவாறு நியதியேயாயிலும் 
என்மனம் ... குழப்பமடைகன்றது, ஏன்னெனில், மேற். கூறிய 
ede te an eB           

aaron ER, 

*் மிழி சிரசனமம்: சத சர்ம ௮ உருமங்மளோள் சம்பாகமாய்ச் Ole. ய்தல், 

ஃப
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வாறு பலனைத் தியாகஞ்செய்து கன்மாக்கள் செய்யினும் ௮.களற் 

பலனும், அப்பலத்தால் சனனமும் ஏன் உண்டாகமாட்டா ? 

௮ருச்சுன | கான் உபதேசிப்பதை அவ்வப்போது நன்றாய்ப் 

புத்தியிம் பதிப்பாயேல் ஒருபோதும் மனக்குழப்பம் வா.ராறு, 

எவவாறெனின், கன்மஞ்செய்யும்போது ௮தன்பலனை இர்டியாது 
செய்துவறுவாயாயின் ௮ர்தபலன் உன்னைச் சாரமாட்டா, அங் 
எனஞ் சாசாமைக்குக் காரணம் எதுவாயிருக்ததெனின், அக்கன் 

மங்களை ச்செய்பவன் நீயல்லவா தலாலும், நீ காரண கர்த்தாவே 
யன்றிம் காரியசா த்தாவல்ல வாதலாலுமேயாம். இன்னும் பஞ்ச 
யேறுக்களால் ஷே. கர்மாக்கள் செய்யப்பவெதாலேயும், ஆன்மா 

கேவலம் யாதொன்றினும் பற்றாதவனா தலாலும், ஆகையால் 
அ௮வவான்மா கன்மபலபாத்திய மில்லாதவனென்று & & Glas 

சாஸ்தி.ரவிகிதப்படி கினக்கெடுத்தோதினோம். இன்னும் அதைப் 
பற்றி விவரமாகக் கேட்பாயாக, 13 

அருச்சுன! அ௮க்கன்ம பலனை யெய்தக் காரணமரய் நின்ற 
தித்துவங்கமாக்தையும் விவரிப்போம் கேட்பாய்: 1-சரீரம், 
2-அகங்காராஇகள். 9-தசேச்திரியங்கள். 1-ஐவகைப்பிராணன் 
கள், 59-அதிட்டான தேவதைகள். ஆக இவ்வைந்துவகையான 
ததிதுவச் கூட்டங்களே கன்மங்சளனைத்துஞ் செய்துவருவதா 

யறிதல் முறையாம், Lt 
அருச்சுன! ஒருவன்செய்யுங் கன்மங்களை மனவாக்குக் 

காயங்களினாலே செய்யப்படினும் அர் காதா. ரமாய்நின்ற மேற் 
கூறிய ஐவகைத் தத்துவங்களே யேதுவானபடியால் வாதமா 
வுக்கு யாதொரு தொர்தபத்தமுமின்றி பரிசுத்தமாகவே தனிப் 
பொருளாயிருக்றதென்று நீ திடமாகயெண்ணக்கடவாய். 

௮ருச்சுன! இதனால் தீர்மாதார்ம காமாக்கயை யெல்லாஞ் 
செய்வத மேற்கூறிய தத்துவக்கூட்டங்களேயென்றுமுன்னத்தி 

யாயங்களிற் கூ.ரியதன்றியும் இன்னுங்கூறுவ கேட்பாய்: சர்வ 
'கர்மாதிச LG தத்துவங்களே யேழவன்றி மற்றச் ீவான்மா 
யாதுஞ் செய்வதே யில்லையென த் தெளியாது யெல்லாம் ஆக் 
மாவே செய்கிய தாகவெண்ணும் மர் தமதியினன். தான் F DH 
வாயிலாகச் சாத்திரவிசாரணை செய்தானில்லையென்றும், தார்ச் 
செய்கையிலேயே தன் காலமெல்லாங்கழித்த அராதீமாவாசவும் 
௮ஞஞானமே சொரூபமாகவு முடையவனென்றறிந்று கள்ளப் 

படல்வேண்டும், 10
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அருச்சுன ! இதனால், ஈல்லறிவோடுகூடிய சதாசார விசார 
சீலனாவானின்னானென்பதையுங் கூறுவேன்கேட்பாய்: யாதொரு 
வனால் செய்யப்படுகிற கர்மாக்களை த் தான்செய்கறெ தாயில்லாமல் 
எல்லாந் தத்துவா திகளின் ஏவு தலே யாமெனவும், சரி.ரா தியவை 
'கலிழ் இறிதும் பற்றின்றி கன்மஞ்செய்வதால் அகற்காராஇக 
வில்லாது அனைத்துப் க-நயிகரணங்களின் காரியமேயெனவறிந் 
அம், ஆன்மா தானாக வொன்றுஞ் செய்கிறவனல்ல, ௮ தனால் 
அவவானமாவுக்கு யாதொரு பழிபாவங்களும் வந்துராதென்றும் 
அறிந்தவனே உத்தம அறிவாவியாவன். அன்றி அவனே 
சுதனமாசாரத் தால் பலபேர்களை, (அகங்காரமும், தான்செய்வ 
தான யெண்ணத்சையும் விட்டு நியாயங் காரணமா௫) வதைசெய் 
வானாபினும் ௮தனாலவன் ஒருபோதும் பழிபாவங்கட் காட்படா 
னென்க, 17 

சுவாமின்! நியாயமாகவும் அகங்காராதியற்றும் சுதன்ம 
மாக அகேகர்களை வதைசெய்வானாயின் ௮தனாலவன் பழிபாவங் 
கட்குச்சிறிதும் ஆட்படானென்பது என்னரியாயங்கொண்டோ? 
௮ருச்சுன! கன்மங்களெல்லாம் ஞாதுரு ஞானஜேயமென்னுக் 
திரிபுடியில் கட்டுண்டதேயன்றி மற்றன்று, ஆகவே இத்திரி 
புடிக்கு அகப்படாது go gern, யாதொரு தத்துவாது 
களோடும் பற்றுற்றுமூள்ள. ஆன்மாவோடுக், கூடியவலுக்குப் 
பாவபந்த மேற்படாதென்று மேலே சாம் கூறியது சத்திய 
வசனமேயாம். நீ ௮தனை நன்காலோடத்தாயில்லை. இனி ௮ச் 
கன்மங்களெல்லாம் எங்கனந் திரிபுடிக்குள்ளாயதென்று யோக் 
கலாம். எந்த ஈர்மாம்களுஞ் செ ய்யத்துவக்கமாகும்போது ௮றி 
வென்பதாலே துவக்கிச் செய்யப்படும் காரியாஇகள் “அறிவு, 

அறிந்தது, ௮றியப்படுபொருள்'” எனமன்றுவகையாயும், மிண்டு 
மிரனையே சாத்தா, கரணம், கன்மமென்றும்ரறவகையாயுங்கூறப் 
பூிமென் றறியக்கடவாய், 18 

௮ருச்சுன! இப்போது கூறிவக்த திரிபுடியின் இலகூண 
மாவது ஞானம் ஞாதுரு ஜேயமென மூன்றும் ஒவ்வோர்சமயம் 
* குணசம்யோகத்தால் ஒவ்வொள்றுக் தனித்தனியே மூவகை 
யாயத்திரியம். அவைகளின் விர்த்தாந்தங்களை ப்பற்றித் தத். துவ 

    

tC et th aes 

* குணசமயோசம்-மு£குணச்சேர்க்கை,



236 Ub usag® gt cad s ae dri. 

சாஸ்திரங்களில் மிகவிரிவாய்க் கூறப்பட்டுள்ளதை யெடுத்தோது 
வோங் சேட்பாய், 19 

அருச்சுன ! இப்பிரபஞ்சத்தலே விளங்காகின்ற ஐரறிவுயிர் 
முதல் ஆதறிவுயிர்பரிய் சமுள்ள சகலாத்மாக்கவிடத்தும் பரி 
பூரணமாய் நிறைந்து விளங்குவது ஒப்பற்ற ஒருபொருளாய பர் 
மாத்மாலேயென அுறிந்ததெர்த பேரறிலோ அர்த விவேசத் 
துக்கே சத்துவ கரூரை விஃவகமென்று சாற்றுவர் நாலோர், 20 

௮ருச்சுன! மேற்கூறியபடி எல்லாப் பூசபெள இிகம்களிடச் 

இம் பொருந்தியுள்ள பூதநாதனாயெ சர்வேசுரனைத் தெரிந்து 
கொள்ளும் ஆற்றலில்லாச் சாமானியசலர், ஓல்வொருஸ்தலத் 
திலுமுள்ள PANO aT Th மூர்த்தியினிடமாக மட்டும் அப்பரம் 

பொருள் வியாபித்திருப்பகாகவறிர்து அவைகளிடத்தே பத்தி 

செய்தலான விவேகத்துக்கே இராசதகுண ஞானமெனக் கூறப் 
படும், 21 

அருச்சுன ! காணப்படுபொருளாய ச.ராசரபேதங்களிலே 
சற்றுங் கடவுள் தன்மை பொருந்தியிருப்பதன்று ; எல்லாம் 
இயர்க்கையிற் ஜோன் நியதாகும் ; அன்றி தான்சண்ட ஒரூரிலே 
யுள்ள ஐ.ராலயத்தின் மூர்த்தியே தெய்வம், வேறேதெய்வ 
மென்ப Hag Nata ws ear & சாஇல்கும் மெளம பு த்தியையே 
தீமோகுண ஞானமழென்று சாற்றுவாம். we 

அருச்சுன ! எவனொருவன் தனக்குரிய: ஈதன்மமான கன் 
nas இராகத்துவேஷமின்றி மிகச்சரத்தையோடு பலனை 
ய2பகதியாது யாதொரு பற்றுமின்றிச் சர்வ சாதாரணமாகச் 
செய்துவருகறுனோ அவ்வாருய கன்மத்துக்குச் ச த்துவகுண 
கன்மமென்று கூ ற்ப்படும். 93 

௮.ச்சுன | இன்னும் அகங்கார மமகாரத்தைக்கொண்டு 
மிகப் பிரயாசையோடு பலனையும் எதிர்சோச்சமாகவுடைய ஒருவ 
னால் செயயப்பரிகிற கன்மங்களெவையோ ௮க்கன்மங்களுக்கே 
இ.ராசதகுரை கன்மமென்று சொல்லப்பெறும், 2h 

அ௮ருச்சன ! உள்ளபடி சர்மஞ்செய்ய வேண்டுமென் றெண் 
eg 2 பெரியதோர் பலப்ராப்தியை யடையவேன்டுமென்் று வா 
Ug) மமதாங்காரத்தை முன்னிட்டு மிக்க பி.ரார்திவச த் தனாய்க் 
கன்மத்துக்குத்தக்க பொருட்டேலவுஞ்செய்பாது ௨ லோபித்தன 
மாகச் ிலவைச்சுருக் இகர பிரசைளுச்குக் துன்பத்தையுங்
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கொடுத்தப் பலரையுக் துவேஷித்துக்கொண்டு செய்பப்படுற 
கனமத்துக்கே தமோருண கன்மமென்று தச்சோர்கூறுவர், 25 

௮ருச்சுன ! இனி முக்குணத்தோடுங் டிய கன்மசர்த்தாக் 
கைப்பற்றிச் இறிது வலிவரிப்2பாம், முக்குணங்களில் முதற் 
குணமாகிய சாத்துவிககுண கர்த்தாவானவன் தான் கர்மஃசெய் 
ததைப்பற்றி நான் செய்தேனென்று ப௫ரங்கஞ்செய்யா திகம் த 

தாவாயிருந்தும், அகங்காராதியனவொழித்துச் சாத்மீகமாய்ப் 
பற்றற்று மிகத்திடப்புத்தியோடு செய்துவருவான், அவ்வாறு 
செய்த கன்ம மினிதுமுடிர்சாலும் அல்லது நிறைவேறுவிடினும் 
அ.தனாற்சிறிதும் சலிப்பும் சக்தோஷமுமடையாது சமாதான 
மான மனதோடு செய்துவ ருவன், 26 

௮ருச்சுன ! இரண்டாவதான இராச தகுணத்தோடுங் கர் 

மஞ்செய்யுங் காத்தாவானவன் முக்யெமரய்க் கர்மபலத்தை யபே 
கற்த்தும், பெண்டுபிளளை களிடத்தில் மமதாங்காரம் பாராட்ட 
௮ம், கன்மச்சிலவில் உலோபித்தனமாயும், அன்னியர்பொரு 
வில் ௮சைகொண்டு பிறர்க்கம்சைசெய்தம், னாசாரியாயும், 
இலாபலோபங்களிலே லெ.ஷியம்வைத்துச்' சிரத்தைஞகன்றி 
பேருக்குமட்டும் கன்மஞ்செய்துவருவன். 24 

அருச்சுன | மூன்றாவதான தமோகுண காமகாத்தாவான 
வன் தான்செய்யுங் கரமத்திலே மிகச்சோம்பலோடுங்கூட சாவ 
தானமாகவும், ௮ன்னியரை ௮வமதிப்பவனாயும், வஞ்சகமான 
கெஞ்சகத்தால் எவர்பாலும் தாழ்மைபாராட்டாது பெருமையே 

பாராட்டியும், ௮ஞ்ஞானா வசத்தனாயும், மிசச்சபலூத்த விர்த்தி 
யினனாயும், எ தனிலும் படபடப்பேயன்றிச் சாகாரணமில்லாதவ 
னாயும் விளங்குவன். 28 

அருச்சுன ! இனிச் சாத்துவிக யிராசத தாமதமென்னும் 
முக்குணங்களாகக் காணப்படுகிற பேத வி3வகல் தர்களைப்பற்றி 
யும் ௮வர்கள் குணவிசேடங்களைப்பற்றியும் கூறுவோம் கேட்பா 
யாக, 29 

அருச்சுன | தர்மகர்மத்தைச் செய்வதிலேயே இக்தையும், 
௮வ்வாறில்லாத விண்காரியாதிகளிலே நிர்ச்சிந்ைதயமுடையவ 
ஞய்தீ தக்கனசெய்து தகாதனவொழித்தும், இதுஈன்று இது 
திதெனப்பகுத்தறிந்தும், இது பிரயோசனகாரியம், இது அப் 
பிரயோசனகாரியமென்றும், மற்றும்பர்கமோக்ங்களின்னின்ன



288 ஸ்ரீபகவத்சோ நவரீத வசனம், 

தெனவும் ஈன்காராய்ந்து இத்தாந்தஞ்செய்த புத்தியெதுவோ 
௮, தற்கே சத்துவகுணப் புத்தியெனப்படும். 30 

அருச்சுன ! இரசோ குணப்புத்தியைக்கேளர் : இக்காரியம் 
விதமாகச் செய்யத்தக்கன, இது செய்யத்தகா தனவென்றும், 
இதுநற்செயல் இதுதீச்செயலன்றும், இதுசாமமானத இது 
அ தர்மமானதென்றும், மற்றுமுள்ள காரியாதிகளா ஞானமின்றி 

செய்யா துவிட்டும், 8 ரவிசாரித்கறியாது தனக்குத்தானே முடி 
வுசெய்துள்ள புத்தியையே இராசத குணப்புத்தி யென்னப் 
படும். 91 

அருச்சுன! மெய்யறிவு துலக்கமின்றி அலிவேகத்தால் 
பிராந்தியடைந்து ஈற்கருமங்களையெல்லாக் இயகருமமென்றும், 
தியனவெல்லாம் நற்கருமமெனக்கொண்டும், சத்தை WF SO Gow 
௮ம் ௮சத்சைச்சத்தென்றும், மற்றுமுண்டான காரியாகாரியங் 
கமாயெல்லாம் விகற்பமாகவெண்ணியும் நடவாநின்ற குமார்க்கப் 
புச்தியையே தாமதகுணப்புத்தியெனத் தள்ளப்படுமென்க. 3. 

அருச்சுன ! மேற்கூறியவண்ணமே மனிதர்களின் தைரிய 
மும் முக்குணங்களாத் தழுவியே விளங்குமென்ச. அதாவது : 
பஞ்சேக்திரியங்களென்ன ஞானேந்தஇரியங்களென்ன இவைகளை 
வியா இகளிற் செல்லவொட்டா தடக்கி வெற்றிபெற்ற தெர். 
விவேக வைராக்கெய தைரியமோ அந்ததைரியத்துக்கே சத்வ 
குணதைரியமெனப்படும். 33 

அருச்சுன ! புருஷார்த்தங்களான அறம்பொருளின்பமென் 
பவைகளா லேற்பமிம் பயனை யடையவேண்டுமென்னும் ௮ வாக் 
கொண்டு ௮தற்கான ஈன் முயற்கெளீலே ப£ரங்கமாகப் பிரவிர்த் 
இத்து முயற்சிப்பதாகிய தைரியததையே இசசோகுரை தைரிய 
மெனப்படும், 3+ 

அருச்சுன! உத்தமபுத்தியே சுத்தமாயின்றி உலகோர் 
வெறுப்படையுமாறு துர்ப்புத தகொண்டு கெட்டகாரியாதிகளைச் 
செய்துவருதலோடு மதமாம்சரியா திசளின் சகாயத்தாலும், 
தூக்கம், பீதி, சோக முதலானவைகளுக் காஸ்பதமான காரி 
யாதிகளை ர்செய்யுந் தைரியத் துக்கே தமோகு ண தைரியமெனச் 
சாற்றுவர்மேலோர். 30 

௮ருச்சுன ! மேற்கூறியனபோன்றுஈகமென்பதும் மூவகை 
குணபேதங்களையுடையதரம். Asiag ஈல்லாசிரியரையமித் த
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உத்தம நூலாராய்ச்சியால் மெய்ஞ்ஞான மடையப்பெற்று பல 
வித சாதனைகளினாலே பமமானச்த சுகானுபவத்தலேயே தன் 
புத்தியை வைத்துக்கொண்டு சம்சாரதுக்க நிக்கிரகஞ்செய்து 
ச தாகர தூலனாயி டக்கவேண்டுவசே சுருஇசம்மதியாம். 36 

Hhtsot! Io விவேக விர்த்தியினாலே சாதனை காலங் 
சில் மிகச்சாதாரணமாகச் சாதித்து மத்தியகாலத்தில் மகா 
துக்காரூடஞய் விசாரமடைந்து பிமகு சாதனையிய்றேறிச் இத்தி 
யுறும்போது தேவாமிர்சம்போன்ற சகோதயமாய்ச் சர்வதா 
ப.ரஞானானுபவர் சித்தியிலேயே புத்தியைலயப்படுத்திய உத்தம 
மான இடவியவகத்தால் உதயமாகுஞ் சுகததுக்கே சத்துவ 
குணச்ஈுகமென்று சாற்றுவர் மேலோர், 37 

அருச்உன ! ஞான கர்மேந்திரியாதிகள் ஒருங்கே வி.ஷயாஇ 
கில் பிரவிர்த்தித்தபோறு முதன் மதல் மகா சுகாமிர்தமாகக் 
காணப்பட்ட பிறகு அவைகளிின்றும் பிமிக்தகாலத்தில் அத்த 
அநுபவக்தைம் கேவலம் நச்சலமென நினைப்பெய்தக்கூடிய 
FES BESS இரசோகுணம் கமெனக் கூறப்படும். 38 

அருச்சன ! அவிவேகசிசாமணியாய கொருவன், உரக்கம் 

வரும்போதும், கித்சிரைசெய்த மீண்டும் எழும்போதும் மயக் 
GHG TAM DTG LST சகழ்மையடைந்ததுபோம் கருதிய தந்த 
சுகமோ அர்தசகம்தையே பரமசகமாக யெண்ணுவதுண்டு. 
இதையே முத்திக்கு. சறறுமுவாய் தீமோகுணமெனத் தளவி 
விவெர் கள்ளமிலாக் கலைஞானக்கற் ற மேலோர். 39 

அருச்என ! இவவாராய மோகவசத்தர்கள், மாயையினது 
பிரேரணையின் காரியமான முக்குணசேடிப்பாழ் ஹஷோன்றும் இவ் 
வனித்திய போகசகங்களையே ப.ரமசுகமெனவெண்ணித் தயங்கு 
வபேயன்றிப் பரமஞானிகளாவார் இறிதும் மயகாராதலல் 

-இவர்சட்ருத் தேதவலோகத்ழிலுள்ள தேவர்களையும் ஈடாகக் 
கூறமவொண்ணாதென்க. 40 

சுவாமின ! மேவார்கூ Sug சர்வத்சாளும் முக்குண த்திழ் 

சிக்கியவர்களேயானால் சாமானிய மனிதர்கள் எவ்வாறு முத்இ 
மோகாதிகளடைவது ? கேட்பாயருச்சன ! இம்மண்ணுலக 
மானிடறனங்களை பிராமணர், கூத்திமியர், வையா, டித்திரர் 
எனச் சதா வகுணமாகப் பூர்வாசிரிய/களால் பிரிம்து அவரவர் 
கட்கான மலு51ம சாஸ்இிரங்களுங் அற்பிக்சப்பட்டிருக்கிற
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தீல்லவா? ௮வ்வாருய நான்கு வகுப்பார்க்கு முறையே சத்துவா ] 

திய குணத்துக்குத் தக்கவாறாகவே வருணாசிரம தர்மங்களும் 
கணிக்கப்பட்டிருக்கற ௮. கவே இக்கால்வரும் தீங்கடங்களது * 

முந்திய செனனப்பழக்க வழக்க வாசனையை முன்னிட்டு ௮வ 
JUTE Fi சாதிமுறைகமைக்கேற்ற கர்ம தர்மாக்களைச் செய்து . 
கொண்டு ஈசுரபக்தியுஞ் செய் துவருவார்களானால் ௮வரவர்கட்கு 

அப்பரம்பொருளின் ௮நுக்இரகத்தால் காளுக்குகாள் மனமானது: 

பரிசுத்தத்தையடைந்து ஞானமுண்டாகப்பெற்று ஈற்றில்மோக்ஷ 
மெய்துவதிம் சிறிறுஞ் சந்தேகமேயில்லையென £ கண்டிப்பா : 
யறியக்கடவாய், 41. 

சுவாமின்! தேவரீர் மேலே யெடுத்தோதிய நான்கு வரு 
ணத்தார்களுக்குமுரிய கர்மங்களையும், அக்கர்மத்தாலவரவர்க . 
ளடையும் பலப்ராப்திகளையும் நன்கெடுத் தோதுவீர்களாக? 
அருச்சுன ! முதற்சாதியரான பிராமணர்களுக்கு வேதசால் ர 
விவகாரம், மோக்ஷ£ பேகையில் உண்மையான தஇிடவிசா.ரணா ளு 
பலம், சித்தநிரோத சாதனம், கர்மேந்இிரிய ஞானேந்திரியங் 
களை யடக்கல், உள்ளும் புதமுஞ் சுத்தமாயிருத்தல், கிஷ்டாபரா 
ளாயிருத்தல், எக்கியாதி சாந்திசெய்தல், பிரத்தியகஷ£ானுபவம், 
பிராயச்சித்தாதி வைக கர்மங்களாயெ இவைகளெல்லாம் பிரா. 
மணாக்குரிய முக்கியதருமமாம், 43. 

OY RFK on | 3. வதான கூத் திரியர்களுக்கு .செளரிய வீரிய: 
ஒள தாரிமுதலிய புஜபல பரரக்கிரமங்கள், பிரபல, மகா. 
தைரியம், இராசாங்க விஒயற்ககா மிக நீதியாகவும் யுத்தியாக. 
வும் நடத்துதல், போர்முகத்தில் முன்வைத்தகாலைப் பின்வாம் 
காதுநிற்றல், துஷ்டகிக்கிரக சிஷ்டபரிபாலனத்தில் கடவுளைப் 
போல கழுணையோடு நடத்துதல், FICHIERS SUC gud Op | 
மாலும் யாதொரு இடுக்கண்வாராதபடிப் பாதுகாத்தல், குடிகளி: 
டத்தே 0-ல் ஐர் கடமைவாங்குதல் அகிய இவையேல்லாம் இரா.. 
ஜாக்களாகிய கூத்திரியர்க்ருரிய கடமையாம். 49: 

அருச்சன ! 9-வதான வைசியர்கட்சு. வியாபா ரஞ்செய்சதல்,. 
வேளாண்மைசெய்தல், பசுக்களைக்காதறுவி! ததிசெய்தல், Du 
இவையேயாம். மற்றும் இம்மூன்று வருண க்தாரம்கும் ஏவம் 
பணிசெய்து அ௮வரவர்களாற்றரப்பட்ட கூலிகொண்டு லிப் 
பச கான்காவதான ரூத்திரர்சட்குச் சுதர் ர கன்மமென்க,
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கவே இச்நால்வரும் தங்கடங்கள் சுதந்தர காமாக்களைச் செய் 
tga ms ௦ ததை ர்க ச . 
Sours யாதொரு சதிப் ரொயோசனம்தையுல் கருதாது 
நிட்காமியமாகவே செய்துவரல்வேண்டும். இவ்வாறு செய்வார்க 

Ra: . . . . எரிபின் காளடைவில் மனோசிலமெய்தி ௮ தனால் ஞானமோக்ஷங் 

சளையடைவர்கள். Al 

அருச்சுன : எவர்களாயினும் தங்கடங்களுக்குரிய ஈதன் 
மத்தைமட்டும் செய் வருவதால் உத்தமமான பலனையே யடை 
வர்கள், இசனால் வேறெல்விதமான அபசவ்வியத்தையு மடைய 
மாட்டார்கள், எவ்வாரெனில், ஒவ்வொருவரும் தத்தம் வரு 
ணாசிரமச் சு தன்மகாரியா இசளில் பிரவிர்த்திக்கும்போதெல்லாம் 
என்னையே முன்னிட்டும், உள்ளும்புறமுமொத்த மனதோடும், 
எனக்காப்பணமாகவே செய்துவருவதால் எவ்விதத்தும் எனக் 
காராதனையாகிறறு. அசவே அவர்கள் அபசவ்யமடையாது 
சுபப்பிரயோசனத்தையே யடைவர்கள். ஆகையால் நீ யெவ் 
விதத்தும் உனக்குச் சுதந்தரமாயுள்ள யுத் சவிர் கதியை யா தொரு 
நிராடங்கமாகவும் நி மீகாமியமாகவும் செய்வாயாயின் தப்பாமல் 
மோகூசகத்றுக் காளாவாயென்பது நிச்சயமேயாம். 2) 

அருச்சன ! மோகஷ£போதிகன் எத்தெய்வத்தை யாராஇப் 

பதென உனக்கோர் சமயம் சந்தேகம் நிகழலாம். அ தலின் 
அதைப்பறறிடுல்சிறிறுகூறக்கேட்பாய் : சர்வாண்ட (வன சரா 
FD BAT OL MED LDL. F IF GF & BN & 5) Liao Oi YW SBF 

காதியன செய்யவல்லவனும், மேற்கூறிய அ ண்டபு வனங்களை த் 
திலும் மற்றும் எண்டிசையினும் எள்ளுக்குளேண்ணெயென 
வியாபித்வளைளவலம், வஸ் துவாய் அனைத்தையும் பிரமப் 

DIMM MEAD Gi பெருங்கருணையினாலே தனது கர்ப்பத் 
இல் யைப்ப?ிர்மிம்கொ௱ளும். பேராற்றலும் பெருங்கருணையு 
முள்ள சுனிப்பெருக்தலைமைத் தயாபமமூர்த்திர்கு. ஆட்பட 

வேண்டி யெவருக் கீத்தமக்குரிய உக்தம சாமதர்மக்களை அவர்கி 

கர்ப்பணாமாகவே செய்துவரின் DH Ca ௮ப்பரம்பொருளுக்குப் 

பெரியதோர். அ.ராதனையாம். அதலால் எவ்வெவரம் ஞான 

மோஷங்களைச் சிறிதும் ஐயப்பாடன்றி யடைவது நிச்சயமே 
யென்க. AG 

எலாமின் ! ஜேவரீர். உறியன சொண்டு தெளிர்தேன். 
ஆபிலும், வவ்வொருவரும் கதைன் 3 சன்மம்கைக்காட்டிலும் 

ol
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மேம்பாடான கன்மங்களைச் செய்வார்களாயின் அதனால் அலர் 
ர் ப்ப 

யி 
ae | கள் மோகூமடையார்களா ? அ.ச்சுன ! எவன் எக்தவருணமுடி 

ஆசிரமமும் உடையவளு யிருக்ெறானோ அவன் அந்த வ ் 
சிரமத் துக்குரிய கர்மதர்மங்களையேயன் றி மேல்வருண த்தால் 
காமத்தைக் கழ்வருணத்தாலும், கிழ்வருணத்தானது கர்மத்தை 
மேல்வருணத்தானும் அசிரயித்தல் எவ்விதத்தும் பொருந்தாது." 
ஆதலால் ௮வனவன் சுதர்மத்தைச் செய்தலே சுருதிசம்மதி 
அங்கனமின்றிச் சுதன்மம் ஈனமெனத்தள்ளி அன்னிய வரு 
ணத்தா.ரது கன்மதன்மங்களைச் செய்யப்புசன் ௮சனாலவர்கள் 
பாவசாபங்களையே யெய்தப்பெறுவரென்க, AZ 

   

  

   

அருச்சுன ! எவாகளும் தந்தம் சொந்தமான கர்மாவானது 
கேவலம் ஈனமானதாயினும் அக்கனமம் மேல்வருணத்தார்க்கு 
மட்டும் ஈனமாய்த் தோன்றுமேயொழிய தன் ஜாதிக்குரிய சகச 
தொழிலேயாம். அத்தொழிலால் பழியும் பாவமு மிகழ்வுமின் 
Ooms இதன்றி மேல்வருணத்தா.ரது கன்மாவைச் செய்த 
லில், நெருப்பை 8றுபூத்து மறைத்திருப்பதுபோல அக்கன்மங் 
களிலுமுள்ள குணதோஷங்கள் மழைபட்டிருக்குமாதலால் ௮வை 
களைச்செய்தலும் விிதமன்றெனப்பட்டது. இ.துநிறக ; இன் 
னும் அக்கன்மாவானது தனது சுதன்மத்துக்கு மேன்மையதா த 
லின் ௮தனால் பெரும்பாலும் மமதாங்காரங்கள் தோன்றி நிட் 
காமியமாகச்செய்யாது காமியமாயே செய்ய நேருமாதலால் 
தோலமெய்திப் பாவத்துக் குள்ளாகிச் ௪னன மரணத்தை 
யடைர்துகொண்டே. வருவர்களென்சு, 46 

௮ருச்சுன ! ஒருவன் தன் கன்மேந்இரிய ஞானேக்திரியங் 
கமா அததன்வ.மியே செல்லவொட்டா தடக் ஈஷுணாத்திரயங் 
களின் வாசனையற்றுச் சந்தேகவிபரிதமின்றி யேகமனதோடு 
நிராசையாகவே தனது வருணத்துக்கேற்ற கர்மதர்மங்களைச் 
சிறிதும் பழுதின்றி முறையே செய்துவருவானாயின் ௮தனால 
வன் மனம் நிர்மலத்துவமெய்தி ஞானத் தவாரா பரப்ரம்ம சொரூ 
பத்திலே லயப்பட்டுப் பிறப்பென்னும் பெருஞ்சாகரத்இற் படிய 
மீண்டும் வாீரானென்சு, 49 

சுவாமின் | தேவரீர் மேற்கூறியவண்ணக் தன் சாதிக்குரிய 
கன்மம் கேவலமான தாகக் காணப்பட்டபோது அசையலுட்டி த் 
தவன் வவ்வாறு மோக்ஷ£ானுபவ த்துக்கருகனாவன் ? IHRE x on |
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STS SUGFOSHS Sora py; மேற்குலத்தார்க்குமட்டும் 
அங்கன் கூறினோம். ஆகவே தன்சாதிக்கேற்ற கர்மாவைச் 
AO a தவருது விதிப்படி ச்செய்பவனுக்கு அதனால் முதற்பிர 
'யோசனமாகச் இத்தசுத்தியுண்டாம். இத்தம் சுத்தமாகவே 
பிறகு ஞான நிட்டைக்கு யோக்யெனாவனென்க, ௦0 

அருச்சுன! மேற்கூறியபடி ஞானநிட்டையைச் சாதித் 
தவனே யோகியெனப்பவொன். அந்த ஞானயோகத்தால் சத் 
அுவகுண விசேஷிசனாய் தான்செய்யுஞ் சாதனாகர்மங்களை திர் 
மலமாயேசெய்து இடவிவேகத்தைக்கொண்டு மனோ ate GF 
செய்து டை சத்துவகுண சாதனங்கவிகின்றுர் தேறியபின் ௮ச் 
சாதனையும்விட்டு கிருப்புவெறுப்பற்றிருப்பனென்க. 51 

இவ்வாறு இராகத்துவேஷமற்ற யோயொவான் சாந்திரா 
யணமுறையாக அகாராதிகளைக் குறைத்துண்டு தனியிடத்தே 
யிருந்.துகொண்டு வைசாக்கய இடத்தனய்த்திரிசணங்களானமன 
வாக்குக் காயத்தைச் சுளா தீனஞ்செய்த பரப்ரம்மத்தியானத்தி 
லேயே தன்கருத்தைப் பதித்இிருப்பன். 92 

அருச்சுன! இப்படிப் பக்குவப்பட்ட யாதொரு யோடு 
யென்பான் காமக் குரோத லோப மோக மத மாற்சரிய மாயெ 
உடற்பகையை வேரறுத்து அகங்காராதியன நீ தீது மூவாசை 
யையு முற்றத் துறத்து மகா சாத்மீக குணத்தோடும் கூடிய 
வழய்ச் ௪தா பிரம்மதிருஷ்டி யிலேயே பிரியத் துவவாய் நிற்பன். 

அருச்சுன| இவ்வாருய இலஷூண யோடுயின் ஈடவடிக்கை 

யெவ்வாருக விருக்குமென 8 நினைக்கலாம், கூறுவேன் கேள்: 
டை யோகி உலகத்திருந்கானேலும் உலயெற்டிறிதும் ௮வன்பா 
லிலவாகும்., என்னெனில் தன்னிடத்தே யார்யெதைச் செய் 

யிலும் ௮கனால் ௮ந்தயோகுி அகங்கரியாது சர்வத்ராவிடத்தும் 

சாந்தமேசெலுத்திச் சர்வ£ீவனையுஞ் சமத்துவ பாவனையாகப் 
பார்ப்பதும், சென்றதைக் கருதாது சேர்வதை நினையாதும், 

வர்.தஇல் ம௫ூழ்ச்சியும் வராமையிலிகழ்ச்சியுங் கொள்ளாதும் சர் 
வம் பிரம்மமயமாயே பார்த்துவருவனென்க. 94 

அருச்சுன! இத்தகைய உத்தமோத்தமயோ? தனது சத் 
துவகுண பத்திவைராக்கிய திடத்தைக்கொண்டு சுத்த சாட். 
குண்ய சச்சி சானந்தப் பரம்பொருள் நாமேயென்று தெளிந்து
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உண்மையான நிலையில்கின்று ஈம்மையுள்வ படி wis ஞான 

நிடத்தினுலே எவ்விதத்தும் நம்மைவந் நடைவனென்க, uO 

சுவாமின் ! சேவரிரழு சச்பிமாகம்ு சோ பல்தையற்தம் 

காவல அல்லது அடைதம்காவறு சா பமியமாசக் Ooo si sg 
ணப்பிமெ2த! Oe bdrm டட ce | போலச் காணப்பகிகிறமத! இ௫ம்கென்செயலாம் ! அருச்சன : 

நீ செய்ப வேண்டுவலஒதக் சேள்: ...மீ யெல்விதத்தும் நம்மை 

யன்றி வேறெத்செய்வத்தைடம் போம்முது என்னையே மிக 

மேலாய தெய்வமாக்கொண்டு நித்திய கர்மானுட்டானங்கள் 

செய்யும்போதும், மறிறுர் தவம் சிஷ்டை முதலான சா.தனைகவி 
லெல்லாம் என்னையேகுறி தீது யெனம்கே அ ராதனையஞ்செய்று 
கொண்டு ANT GUT LIT Gd) GT LO கருணுபிரசா 6 BOC a சித்த 

ச.த்தியெய்தி ௮தனால் ஞானோசயமாகப்பேற்று ஈற்றில் நி திய 
மான முத்தியின்பத்தைப் பெம்றுவாழ்லாய், 90 

௮ருச்சன! இனி மீ நம்முடைய தியான யோசமாகய 
பக்தியோகானு ட்டானங்களை மிகச் Py bon B Sut Bin at BUILIy. 

அசிரயித் தும், மனவாக்ருக்காயங்க ளொருப a ain, மன்மபலன 
ச ரூ லட . ச வடு ட 

களை யெல்லாம் நமக்கேயர்ப்பித் பம், என்னையே பரமபுுஷார் தச 

சாதனமெனக்கொண்முிம், நிச்சயமான நஇிடவியோ தால் ஏப் 

போதும் என்னிடத்திலேே சைச்செலுத்டி வருவா UT BILD எனம LSB sds 2 Vo UL DOWN GD BF OF DB oD! ou aul யர. 

அரச்சுன ! நாம் டுப்போறு கூறியபிரகாரம் நீ Bohl 

டித்து வருலையேயாயின் நாளடைலில் அவ்வறுட்டான Be 
டத்தாலே ஈம் முடைய கிருபைக்குப் பாத்திரவானாக கடத்த 
கருமையாகய பிறப்பிறப்பென் ஒம் பெருஞ் சாகசரத்தைக்கடந்று 
என்றும் ௮நிவிலாப் பேரானர்தப் பெருஞ்சமுசக்தோடொன்று 
படுவாய், இவ்வாறின்றி உன்மனம்போனவாறு நல்லது கெட்ட 
தென்பவைகளெல்லாம் ஈமக்குத்தெரிர் ததே ! ஆயினும் பிறகு 
சமயம்கோற்றுழி பார்ப்போம் என்று அகங்கார. தியவைகளால் 
அட்கெ:௭ளப்பட்டு இறுகாறும் காம் கூறியவனை ததையுங் குடங் 
கவிழ் நீரென போக்டிகிட்டு ஈமமுடைய உபதேசத்தை ௮ லஃ-ஷி 
யப்படுத்தலிட்டால் பின்பு யாதொரு புருஷார்த்தங்களாச் இ. 
தும் ௮டையப்பெறுது வீணேபிறந்த விழல்னவாய். ௦6 

அருச்சுன! நீ ஒருக்கால் கெர்லிகத்திறுலே நாம்கூறிய 
தைப் புறக்கணித்து உனது ருதரமமாயெ யூச்கவீர் சதியைச் இறி 
துங் கவனியாது விவொயாயின் அந்த ௮கங்காரயோசனை உன்



1s — வத, அ தீ. இியாயம், bas 

னைக் கெடுச்சவச் த ௮ நுகூலவிரோதியான நினைத்துத் தள்ளி 

விடவேண்டும், ப வ்விதழ்றும் நின்குலவிர் த் தியானழு இராசத 
‘ ‘ 

Gm puoi we பரிணமித்ள்ள மகாமாயையை மிசப்பலமாய்த் 
C orp Dd 5g orien uy $5539 VIM § Asoa Ds dt iD, அப் 

போறு உன் சாந்தயெண்ணம் நிங்க வல்லிழத்தும் | BBV 

செய்யும சக்க சறாவாயாதலாலென்5, at) 

AGFro! Drs சின்குலவி/்ச்தியான ஷம்திரிய தர 

மத்துக்குரிய செரிய வீரிய ஊளதாரியாமிகளெல்லாம் நின்னைப் 
oD Gs) as ன் i 

பலமாய்க்கவிர் துள்ளன. நீயோ அதையறியாது கின்குல வீரத் 
ரு ட « . . 4 a . . ௪ தியாம் தார்கையுக்கமெனம்கொண்டு செய்யாவிப அம் நீமற் ர (ஸ் ॥் [தி ப ர் 4 ௩ ட் 

மோர் சமயம் அக்கியர்வச த் தறை யுக்சஞ்செய்யும் ௪மயம்தேரும். 

ஆனால் அறு உனக்கிப்பபாறு விளங்கா : நாம் அதை நன்று 

யறிவோம். (00 

அருச்சன ! “ஈரிராஇிநளிட ௬ ஏம் சம்சாராகிரளிடத்தும் 
அபிமானம் பாராட்டியுலவும் ஆன்மாக்களை யெல்லாம் நாம் அவ 
ரவர்சளுக் ரரிய கர்மகாரியா தணளையே செய்யும்படி நமது மாயை 

wre GEMM Ta Ors 5 Baws விளங்குகின்் மென்று 

உள்ளபடியறித் ற குத்நுவசா.ல் இர முமையை த்தழுவி இவவிவாத 
மானது ராம் செய்த நல்ல, மாயையின் காரிய விசேடமெனக் 
கருதி 9ின்குலத/ம பு.த்தலிர்த்நியைச் செய்யவேண்டும், இன் 
ஷம் காம் சர்வான்மாக்களுடைய இருதயபீடத்திலே வியாபித் 
துளளேமென்பதையுவங் கரு துவாய்”” என்றபரமாத்மாவைநசோக்கி 
அருச்சுனன், ஈவாமின் ! வன்குலவிர்த்தியான கன்மங்களை நான் 
எவ்வாறு செய்வது? என்று பீண்டுங் கேட்பானாயினன். OL 

அருச்சுன ! உலகத்திலே பதுமையாட்டும் நாடகக்காறர்கள் 
ஒவ்வொரு பதுமைகளையும் HB BLE I தனிம் சனியே ஓவ 

வொரு ரூஷக்கயாரகொண்டு ஆட்டி வைப்பதை நீ நன்ழுய்ப்பாரத் 
தருப்பாயல்லவா 1 அதேபோல சாம் ச/வான்பா ச்களையும், அவ 
ரவர்களது இருவினைகளையுங் கயி மும்கொ.ண்டு ௮வ.ரவர்களுடைய 
இருதய கமலலஸ் தான த் இலிருந்து GB BD ST Day செய்து 

வரும்படி ஆட்டிவுயமும். அல்வாறுட்டிவிக்கும் கடவுளை 
Cra Nig anu அவருச்இிரவுபிரகாரம் நடப்பதால் உன் 
மனம் நிர்மலத்துவமெய்தி கிலைமையான ௮வரடைய சொரூ



246 ஸ்ரீபசவத்ேதா cad s வசனம், 

பத்தையே யடையப்பெறுவாய், இதுவே நீசெய்யவேண்டி௰ 
கருமமுறைமை, 02 

௮ருச்சுன ! கருணையே திருவுருவெனக்சோண்டு வெளி 
வந்த எம்மைச்சாரந்ததால் நினக்கு சாம் செய்யவேண்டியவு தலி 
இந்த தோசார இரகசியார்த்தங்களையுபதேசத்ததேயாம், ஆகை 
ய।௦ல்நீ இதனை இன்னும் ஊன்றி ஊன்றி விசாரித்தறிவையே 
யானால் உண்மையான வோர்நிலை யுனச்கேதோன்றும். ௮ங 
கனந் தோன்றுவதைப்போலவே செய்யக்கடவாய், 63 

சுவாமின் | தேவரீர் இதுகாறும் உபதேசித்துவர்த ௮ம் 
மட்டும் கன்றாயாலோத் தறியுமிடத்து எனக்குள் தோன்றுவ 
தொன்று. அதாவது, காமரூபமான இந்தவுலகம் சேவலம் 
அடித்தியமானவையே ! இதை கிலவரமாயெண்ணுவது பி.ராக்தி 
யென்னும் அஞ்ஞான மயக்கமேயாம். கையால் தேவரீர் 
கூறியது சத்தியமே. ௮திற் சறிதுஞ் சந்தேகமில்லை. ஆயி 
னும் இவ்வித உண்மையான ஞா னசாத்திரங்களை யொருமனதா 
யுணரும் இடமாகிய ஆற்றலற்று மற்றும் மோக£பேகைஷமட்டு 

மிருக்குமானால் ௮வர்கள் எக்தலிதமாக முத்திபெறுவதென்ற 
மட்டும் எனக்குக் இருபைசெய் தபதேசிச்கப் பிரார்த்இக் 
இ3றன் ; அருச்சுன ; நீ ௮த்தியந்தபக்தனும் பரமாநந்த ”டனு 
மானதுபற்றி காமுபதேசிப்பதை மிகச்சரத்தையோடு கேட்டு 
சிந்தித்துத் தெளிபவனா தலாலும் உனக்குபதே௫ிப்பதே தகுதி 
ஆகையால் இஇியுனக்கு நன்மையுண்டாகுமாறு மிகச்சுலபசாத் 
இியமான மார்க்கத்தைப்பற்றிக் கூறுவேன் கேட்பாய், ஆனா 
லது இதுவரையிலு்கூறிவந்ததினும் மற்றும் உலகமர்மங்களி லு 

"மேலான அதியிரகசியமான விஷயமாகும், மிகக் கவனித்துக் 
கேட்பாயாச, 04% 

அருச்சுன ! 8 யெத்தசமயத் இலும் யெர்தகாரிய துவக்கத் 
திலும் ஈம் நினைப்பை விட்டிராதே. ஈம்மையன்றி வேறெத் 
தெய்வத்சையுக் தொழாதிருப்பாயாச, ஈம்மை யொப்புவமை 
யற்ற உத்தமகுருவாயடைந்து ஈம்வாக்கியா திகளையே Ca sure 
சம்புவாய், உன் வந்தன வழிபாடெல்லாம் ஈமக்கேயாகட்டும், 
இவவிசமாக நீியென்றுமிடையரு தனுட்டிப்பாயாயின் நாளா 
விர்த்திபிலுனச்கு ஞானம் லப்.சமாய் ஈம்முடைய இ நபாவிசே 
த்தால் சாயுச்சியயதமாகய நம்பையடைதலே இத்திக்குமாம்.



18-வது, அச் நியாயம், 247° 

இந்தவுண்மையிற் சிறிதும் ௮வாம்புதல் வேண்டாம். உன்னு 

டைய உண்மையான அன்பும் உள்ளபடியான பக்தியுங்கண்டு 
நாம் உன்மீது அன்பும்.று உனக்தெனை யோதினோம். ஆகலின் 
நீயிதனைச் சத்தியவாசகமாய்க் கொள்ளுவாய். 0௦ 

இப்போது ! இப்போதும் கூறியதுந்தகிர இன்னுஞ் சல 
வுண்மையையுலம் கேட்பாய் : இனி நீ சர்வசங்க பரித்யொகஞ் 
செய்துவிட்டு கிபசாரப்பத்தியின்றி யெம்மையே பக்திசரத்தை 
யோடு வணங்குதல் செய்வாய்; இதற்கு கான் பிரதிப்பிரயோ 
சனமாக உன்னைப் பிறப்பிறப்புக்கு யோக்யெமான சர்வ பாவ 
ஆஸ்பத சம்சாரத்திநின்று மீட்டு முத்தியிற்சேர்ப்போம். இனி 
செய்யும் கர்மங்களால் பாவமும், அப்பாவத்தால் நரகமும் வரு 
மெனக்கருதுவதொழிக, 00 

இன்னும், இத்தகைய ௮திநுட்பமும் மகா இரகசியமுமான 
2 தாயிரகசியார்த் தங்களை நாமுனக்குபதேடத் தவண்ணம் நீயும் 
சமயம்நேர்க் அறி எவர்க்கேனு முபதேடக்ககேரும் ; ௮க்கனம் 
சேரும்போது நீயிதனை யெவர்களுக்கு முபதேதித்தலாகாத. 
காம் பக்தியிற்சிறந்த வுத்தமனானதா லுனக் குபதே௫த்தது 
போலவேகயும், எவன் தனக்குரியசுதன்மத்தில் பிரவிர்த்தியாது 
அன்னியகருமத்தில் பிரகிர்த்தித்தவனாயிருப்பனோ 6s CF ox 
சூனியனுக்கும், தவமிலா தவமாயுள்ள இவறுந்தடி யலுக்கும், 
சாவவல்லமையும்பொருகந்திய ஈம்மிடம்தே அன்பின்றி ஈம்மைச் 
சாதாரண மனிதனென்மே நினைக்கும் உஒ)த்தனுக்கும், நம்மை 
யுள்ளபடியுணர்ந்து பத்தியாய்ப் பணியா தவனுக்கும், உத்தமா 
சிரியரையடுத்து ௮வாக்கான பணிசெய்யாத ௮திமூடலுக்கும் 
சற்றுமுபதேசயொா தொழிக, அன்றி யென் அணைமீறி யுபதே 
சிப்பாயாயின் ம மீளாத ஈ.ரகத்துக் காளா தல் நிச்சயமாம், 67 

௮ருச்சுன ! மேற்கூறிய குற்றமிலாவுத்தமர்கட் Gu sas 
கும் ௮றிவாளிகளுக்குரிய பலனைக் கேட்பாயாக : ஒப்பற்ற சான 
௮தியுன்னத கி தாமிர்தத்தை ஈம்முடைய மெய்யடியார்களுக்கு 
உப தசிப்பவர்கள் மெய்யுணர்வெய்தப்பெற்று நம்மையே வழி 
பட்டு ஈமக்கே தொண்டு முதலியனவுஞ்செய்து ஈற்றில் நமது 
வைகுண்டபதவியையே யடைவரென்பதிற் சிறிதுஞ் சந்தேக 
மில்லை. 06



243 ¢ ஸ்ரீபகவத்ூேதா ஈவநீத வானம், 

இன்னும் காமுரைத்த இச்சத்தியவாசகமான மதாசாரத்தை 
அன்பர்களுக் குபதேசிப்பானாயின் அவனே எமக்குப் பிரியபக்த 
னாவன். இவனைப்போன்று நமக்ரு மெய்யடியவர்கள் முன்னு 
மில்லை இனி யேத்படப்போற மில்லையென்றும் நினைக்கின் 
மேன். இவ்வா sg உபதேதசிப்பவனை யேன் லிசேடிதமாகக்கொண் 

டேனென்றால், இச்தவாய வுபதேசமான சத்கைங்கரியத்தில் 

திலையிறிவதரி2லு மரிதானதால் இவ்வாறு வியந்துகூற Carns 
Osarp da. 69 

அருச்சுன ! இனியிந்த 7ீதார்க்கத்தை யெப்போதும் பாரா 
HL) SOT GF செய்துவரும் மெய்யன்பர்களுக்குரிய பயனையுங் கூறு 

வேன் கேட்பாய் : சான் நின் விஷதைபுக்சைநங்று உத்தரபூர்வ 
மாகச் சொல்லிவந்த யந்த இசையைப் LIT BT LOOT GT செய்பவன் 

யோ௫ியர்கட்செல்லா மேலானதான ஞானவேள்லியிலே ஈம்மை 

யாச்சித்தசாகவெண்ணி மிசவுமழ்வோம். மற்றும் இவன் 
சமக்கன்னியமான வேரொுருவரைக் தியானித்தானேனும் ௮.53 

கும் நாமே அவன்பால் முச்திச்சென்று பிரத தியகஷ காக்ஷி 

கொடுப்போமென்க. 70 

௮ருச்சுன! இந்த 8 தாவாச்சியக்தை ஒருவர் வா௫க்கக் 
கேட்பவர், அப்படிகேட்பறில் இறிதம் வேறுஞாபகமில்லா நு 

மிகச்சிரத்தையோடும் Bm Bout பக்திவினையமாசவுங் 

கேட்டல் முறையாம். டஇவ்வாறுகேட்சின் அ தனால் கேட்டவர் 

கள தாங்கள் முன்னேசெய்ச பாவங்களிகின்றும் ரீல் அல்வ 
மேதயாகஞ் செய்தவராக படையும் தெய்வபோக போர்கியங் 
களையுமடைவார்களென்க, 71 

அ௮ருச்சன ! மீ இதுகாறும் நகாமுபதே௫ிக்கத Ka Sonu aS a 
மனதாகச் ஈரத்தையோடும் கேட்டாயல்ல.பா 2 அலவவாறு கேட் 
ட,சனால் நினக்கு இருபரியர்கம் “தோமே நாம், போகமே 
மோகம்” என்று கோ மற்ப்பட்டி ரக்த அர்ஞானாகிருகம் Be 

யிருக்கலாமே ? Dover Durer ny இன்னம் உனமனசக்குகீ 
தெளிவுற. கூறுவோபமென்று கருபையோடுங்கேட்க, (2 

அருச்சுன்ன்:- — HF 5 iy wee_ye வாய்பொ Sa 
கின்று SD Bb Bid Hy மெய்யன்பர்களுக்கு ஓப்பற்ற (ha wb ir 

. . ௪ ‘ sry ay ~ ச «7 . தத்தைபுட்டு மகாதெய்வ சிகாமணியே 2 மயல்பாரவே பாசபம் 
Lye) ee tp க வது வ ‘a2, pe ial Bil! VY கிட்டு அலர பலி வ ப்ண்ழூயன் ப வா ஸூ உ (Lisa Sup ட்டம்
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ranean இனிக் தேரா தனைவெவ்தே 
gt 

அவவாறு நடக்க ச்சி த me 

      

    

    

    

    
  

கூறிப் பரமாத் ao wat 3 

டவே! ௪ ன்னையி சாறும். பற்.றியி sah 
C sal ag Sno ura ani ன் 
ACES OTT crosman ற்ணாளைபெல்லாம் வீ€ ல் ளா 
HU HS கென்செய்வேன் | என்று பல a santo isa, Bi 
வருந்த சன்று Q) jar m G sala Riu RGher Poon ou 

aur gin © ahs கொண்டே டன் என்று பலவா.று% ர்ன்சமா யாகக் 
தங்கொண்டாடித தோ த்திரிக்கன்றுன். இப்பி | ஞ்௪.தைதயடி. 
யுள்ள இருவினாலே ஆன்மாக்களுக்கு we gm bers றமின்றிப் 
பிறகு ஆதவஜொளியால் சர்வமும் பரிஷ்கா.ரமாய்த அலங்குவ . நு 
போலத் தேவரிரது சருணாபிரவாகத்தால் அடியேனது அஞ் 
Gro Hort mG யென்னையின்னானெனத் தெரிர்தேன் ன்றும். 
ஆகாயமானது யாதினுங்கலந்திருக்தும் பின்னே ஒன்றினும் 
பற்றாது தனித்தும், தான் ௮னைத்தஇனுக்குஷ் சகாயமாயிருப்பது 
போலவே தேவரீர் இப்பிரபஞ்ச த்தைச் சிருட்டிசெய்து காத்து 
௮ழிக்கினும் இவைகளோடுஞ் சிறிதும் ஒன்றுபடா.து யெவற் 
விற்கும் பெரிய கோரா தரவாய் நிற்றலைச் சிறிது மறித்திலனே '! 
யென்றும், 7A 

    

உஷ்ணமும்தீயும் பேதமின்றி கேர்மையாயிருப்பதுபோலவே 
எந்த ௮ர்தக்கரணங்களோடும் சலக்துகின்று MEET or) BEER 
மறியாவண்ணம் அவைகட்குத்துணையாய் வினைகளை முடி. த்துக் 
தரியாமியாயுமிருந்து ,ஐ.த்ம சம்ரஷணஞ்செய்வத ' இவ்வாழெ 
னத் தெரியேனே ! என்றுக்துதிக்கின்றான். 0 

சுவாமின்! தேவரீரது மெய்யன்பர்களை அன்போடு காத் 
தருளும் பரமதயாளுவென யானிதுகாறுமறியாநு ஓதிபோன்று 
நின்றேனே ! என் அுவிவேசம் ஐர் உருவகமாய் எனக்குமூன் 

92
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காணப்படின் அதையின்னவாறு செய்வேளென்பது தெரியக் 

டக்குமே ! 70 
(ரலவேறு வசையான விவேக திடத்தினலு மறியவொண் 

DY) ஏ கருணைக்கண்ணா ! ஐம்புலக்காட்டாற்றில் படிந்துலவும் 
அ கஈ்சுரணக் கூட்டங்கள் பிரிந்து நிற்கும்போறு சிறிதும் 

அவைகளோடுஞ் சேராதுகின்த'. தேவரி.ரது பெருமையையும் 
௮ருட்டி.உமையையும் யாவதறியவல்லார் | அத்தகைய தேவரீர் 
அடி யேனையும் மர்பொருமப்ட்கயெண்ணி .இசஷணார்த்தம் இக் 
கோலத் இருவுருவெடுத்தீதோ.! என்று துதிகூறினன். 17 

கண்ணாடியிலே பிரதிபலியாதபோது வேற்றுருவந்ே தாறற 
மின்மைபோன்று கரிணங்களைக் கலவாதபோது அுறிபவலும் 
௮ ியப்படுபொருளுமின்றியேசமாயிருத்தல் நின்னியல்பன்றோ ? 
ஏ ஷிராப்திவாச !/என்றிவ்வாறுகத் தோத்இரித்தான். 78 

ஒசேரூரியன் பற்பல தடாகங்களிலும் அ௮கேசவுருவங்களா 
கத் தோன்றப்பலவ.துபோலவே தேவரிரும் ஏகவஸ்அவாய் 

விளு/கி அந் தக்கரணங்கள்தோறும் பேதமாய்க் காணப்படுசன்ற 

மாயாவீசித்திர வல்லபமே வல்லபம் ! தேவரீரது திவ்யசொரூ 

பத்தின் பிரமாண மிவ்வளவென்று கணகுூட்டுக் கூறு தற்குப்பழ 

மலைகளாலு மாகாதென்முல் இங்கு யானோவறிவேன் ! ஏ சொல் 
லற்கடங்காத சோதிப்பிழம்போய் ! என்றுந்தோத்திரித்தான். 

நித்தியசத்த நிர்மலாசர்தியரான ஜேவரீர், சலனமிலாச் 

சாலம்பரெெனாயும், எங்கும் வியாபித் துள்ள பூரண சுகஜொலித 
ஞயுமுள்ள ப.ரமாத்மனேயென்பது நிச்சயம். அனாலும் ஆதித் 
தனுமாகாயமும் ஜலத்தினிடமாகப் பிரதிபலித்து. அர்த ஜல 
மசையும்போது அதிற்படிந்து தோன் oa gas ஆகாயமும் 
அசைக்தாடுவத போலவே வேர்களது கருவி க.ரணக்களிளெல் 
லாம் பொருந்தியிருப்பிலும் ௮க்க.ரணாஇகள் பேதித்திருப்பது 
போலல்லாது ௮பேதமாய்ப் பிம்பம்போல் பிரகாக்னெ நீர்கள், 
இவ்வர விளங்குந் திவ்யதகைமைசால் சேவரீரை, பழமை 
பயின்று சாஸ் இ.ரா.இகளில் மிசுவல்லரான மூதறிஞர்சளாலும் 
நன்கறிக லசாத்தியமாகக் காணப்படுெறதே ! என்றிவ்வாறு 
தோ த்இரிச்ன்றான், 90 

தெய்விகபண்டகசாலையா மிர்தவுலனெகண் காணப்படுகின்ற 
பல்வேறு வசையான பொருள்களனைத்தையும் கட்புலலுக்குத் 
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தோற்றிவிப்பது ஆகாயத்துலவும் ஆதித்தனன்றோ? தேவரீர் 
அவவாதித்த மூர்த்தியைப்போன்றே $ஙவான்மாக்களது நல் 
வினை தீவினைகளையெல்லா முள்ளபடியறிக் து அவரவர்களது ஒவ் 
வொரு பிறவிகட்கும் பயனுதவு முதலி நாயகனென்றறியுமாற்ற 
லற்றுப் பிற்றற்றுருத்தியாமிந்த பேயுடலையோம்பி நின்றேனே ! 
இனிக் தேவரீரது திவ்ய இருவடி த்தாமரையின் பிரபாவமனை த 
தையு மறிவதென்றுகொலோவென்றுக் துஇக்னெறான். 81 

இன்னுஞ் "வகோடிகட்கெல்லாங் கண்களிருந்தும் சூரியப் 
பிரகாசமில்லாவுறி யெங்ஙனம் பண்டங்கள் பலவுங் காணப்படுவ 
தில்லையோ அதேபோல தேவரீர் எல்லா சீவக. ரணங்களிலுக் 
கலஈது அவைகளை யதனதன்ஜொழிலில் பிரலிர்த்திக்சச்செய்து 
நின்றாலும் தம்மைக்காண்பது ௮ரிதாடன்றதே | ஆராயும்போது 
EEO க.ரணங்களுக் கெட்டாதவனென்றும், வேதத்துக் 

கெட்டா விழுப்பொருளெனவும் விளங்குசன்றதே ! இத்தகைய 
தீத்துவானன்னியயை தேவரீர் சவ சிருட்டிக்கெனவெடுத்,த௬ 
ளிய திருவவதாரத்தைச் சர்வசாமானியமாய்க் கன்றுமேய்த்த 
கண்ணனென்பதால் குறையொன்றில்லாக் குணக்கடலென்றறியு 
மறிவில்லையேயென் றிவ்வாருகவும் போற்றுவானாயினன். 82 

ககனப்பரப்பில் உலவும் மேகங்கள் ௮.தற்செவ்வளவோ வுய 
சத்தில் விளம்கும் ரூரியசந்திராதியகளை மறைக்கன்.றவா.று 
போலத் தேவரீரையாராய்க் தறியுமாற்றலில்லா* ஊனக்கண்ணர் : 
களுக்கு மறைந்திருப்பதாகவும், ஏதோ ஜனன ம ரணமானது 
போன்றும் விளங்குமன்றி மெய்யறிவுடையோரது மெஞ்ஞான த் 
தால் பார்க்கும்போது என்றும் பிறந்திறயவாதபேரருளுருவாய் 
விளங்காநிற்கும் பரமயோகியும் நீரேயாகின்றீர் என்றிவ்வாருக 
வுந் து.இிக்கின்றான். 83 

பஞ்சபூ தங்களிலொன்றாய pgaruQaafum or gi SOE Gor 
எல்லாப் பண்டுபதார்த்தங்களையுமடக் யிடங்கொடு தீதுக் கலந்து 
நிழ்தின்மவாறுபோலவே சர்வாண்ட புவனங்களைய மும்மிடத்தே 
வைத்திருப்பிலும் சேவரீர் ௮வைகவிலே சிறிதுஞ் சா.ராதிருக் 

குர் தர்திரமெப்படியோ தெரியேன்; இவ்வாறான தம்முடைய 
அருட்டிநமறியா, யேனையோர் சிலர் தம்மைப் பசுமேய்த்தா 
னென்றாலும் கோபிகளைப் புல்லினானென்றாலும் தேவரிர்க்குக் 
குணதோஷ மொன்றுங்காணோமே, என் இறையவனே ! என் 
றிவ்வாருக வாழ்த்துவானாயினன். SA.
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சங்கற்ப விகற்பமென்ப்து சிறிதுமின்றி ஒப்பற்ற கொரு 
பொருளாய் விளக்குச் ம தவரீர் இச்செக 2வபரங்களைச் . கலந்து 
கொண்டு அபேதனாய்க் காணப்படன்ற பாம சாமர்த்தியச்சை 
யாராயுமிடத்துச் சந்திராதியர்கள் தண்ணீயிற் பிரதிபலித் சசை 
வ. போன்றும், கண்ணாடியிற்பொருந்திய பலவர்ண பேதங்க. 
ஊளை ப்போன்றும் அவைகலோடு ஒன்றுபட்டதுபோல ஆன்மாக் 
கள கருவிகரணா.இகளின் வாயிலாக ௮௨ைப்புண்டு ௮வைகட்கு. 
முச்கியவேதுவாயும் நின்ற ஏசச்கரத.ரா! சேவரீரது இவ்யா 
இருதியாகிய அகண்டாகாரத் திருமேனியைக் காண்பானிந்த ; 
ஊனக்கண்ணிரண்டும் போராதே [| அ௮ஙஙனங்கண்டோமென்று 
கூறுவது மலடிமைஈதனென்பதுபோலாம், என்றிவவாமுகவும் 
வாழ்த் துகின்றான். 89 

என்னை யின்னானென் தறியவொண்ணாது இயல்பாகவே 
மறைத்துள்ள மாயாந்தகாரத்தை அரிய ஞானபானுவைக்கொண் 
டோடி உண்மைப்பொரு வின்னனதென்னகச் தோற்றிகித்த உத் 
தீமசற்குருவே! இப்போது தேவரீரித்தன்மைய?ரன்றும், தமி 
யேனின்னானென்றுஞ் செவ்வனே ய,3ந தனதலால் இனியெனக் 
கோர் தற்சுதந்திரமூ மின்றெனக்கண்டேன். எல்லாந் தேவா 
ரது ஆக்ஞையேயாம். யானெனதறப் போதித்தருளிய ஞானா, 
சரியசே ! தேவரீரிதுகாறும் கூறியபடியே பற்றில்லாது எனது 
எதிரிகளாயெ துரியோ தனாதியர்களோடும் போர் புரிவான் சித்த 
மொருமித்துளேன், என்று ௮வரது அனை மேற்கொண்டு தனது 
ஓப்பதிற காண்டீபத்தைக் கையிலெடுத்து யுத்தசன்ன த்தன 
பிருக்கன்றான் என்று சஞ்சயர் கூறினரென்க. 86 

இதனைச் செவிமடுத்த ச துசியோ சன மகாசாஈன் சஞ்சயரை 
கோக்கி முக்காலமுணர்ந்த ஏ முஈ்ஸிபு.ங்கவ ' CG saul i ly அன்னோ 

ரிருவரும் சம்பாஷித்துவந்த சத்திய கிர்த்மாக்த. ங்களனை த்தையு 
மெவ்வா லுணர்ந்தீர்களென்னலும்,'. சஞ்சயர், ஏ மகாராஜனே !. 
எனது அத்யந்த. "ஞானாசிரியர் வேதவியாச.ரன்றோ ? அலே. 
யித்துணையும். சமய்சேர்க்துழி யுபதேசித் சவண்ணம் யான். ட் ் 
கட்கோ தலாயினேன்.. ஆனால் 'இவ்வரியசம்பாஷளையை” மற் 
றியாரும, றிந் இலர், என்றுகூறி அத்ியக்தானக்த வச். மாயத் 
துதிகூறுவாரா யினர்,” . பப் 87 

ஏ திரிதராட்டிர மசாரா | மகாஞான இகாமணியாம் Man 
BU HF KOO! Bid, | hing 6M Tadd Ona ST oor wus Bh paw pr
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தியுமாகச் சம்பாஷித்த சரியை இரியீர யோக ஞானாலுபூதி Aap 

தகளனை சதையும் கேட்டமாத்திரதே ஈது ப 

பிதியவமைத் தேகம்புளகாங்கதெத்தே 
ற் ் " ட ௪ 5 . . 
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அன்றியும், பரமயோகயும், ஸ்ரீ 

கர் தகோபாலமூர்த்தியார் ௮திப்பரம 

  

Ca டானநதசாகரத்தஇிற் படிந்ேேன். 39 

  

   
   

ஏ மகாராஜ |! சாலோக சாமீப சாருபதி 
சர்வபதவிகட்கு மேதுவாய் விளங்யெ ௮ரிய i 
சுன சம்வாத கதையின் பிரபாவத்தையும், ஜோனார்த்த தத்து 
லார்.த்தங்களின் இரகசயங்களையுங்கேட்ட என்மனமும் ௮றிவும் 
அடிக்கடி. அதனையே சந்தித்துச் சந்தித்துப் போநந்தப் பெருங் 
சடலு ளாழ்கின்றன., 90 

இதுமட்டோ ! ஸ்ரீபகவான் ௮ருச்சுனன.து வேண்டுகோட் 
,இசைகது எடுத்தருளிய விசுவரூபக்காகதியின் விசேஷத்ையான் 
பார்தீததுமுதல் என்மனம் எண்ணியெண்ணித் தேகபுளகித 
மாய்ப் பரவசப்பட்டு என்னறிவு இன்பமயமாஇன்றது. என்றுங் 

k 

கூறுவா.ராயினர். 9] 

ஓய் சஞ்சயே | இதநிற்க; இப்போது நீர் பார்த்தவரை 
WN Vad gap sero யுத்தஞ்செய்வார்களாயின் ழெயம் 
பெறுவார் யாவரெனக்கேட்ட தஇிரிதராட்டிரனை கோக்ூச் சஞ் 
சயர், எ மசாராதனே ! தர்ம தேவதா சொரூபமாக ஸ்ரீருஷ்ண 
பகவானும், ஒப்பற்றகாண்டீபத்தைக் கைப்பறறுநின்௦ யாதொரு 
௮ருச்சுனலும், மற்றுக் தர்மகியாயமென்னு நீ திநெறியும், இராஜ 
லெ-ஷ௩மிதேகியும வாசஞ்செய்துள்ள செந்தப்பக்கத்திலோ 
௮/வாகளே பூரணமாய் வெற்றிபெறுவார்களென்பது என்னறி 
வில் விளங்குகின்றது. ஆகவே தாம் துரியோதனனுள்பட யாவ 
ரும் யூத்தஞசெய்வதை நிறுத்திவிடுதலே யுக்தமெனக்கொண்டு 
பகவானாய விளங்கும் தேவ£குமா.ரரான ஸ்ரீருஷ்ணஷூர்த்இ 
யைச் சரணடைதலே நகலமெனத்தோன்றுன்றது. என்று 
சஞ்சயர் கூறிநிறுத்துனெறார். சுபம்,
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ல்ஸ்புகிவான் திருவாய் மலர்ந்தருளிய 
ஈவாசச.த்தை, யாதொரு விஜயவி ரனான 

ல் சர்வசெளபாக்கயங்களோடுங்கூடிய 

  

    

   
   

   
   

வெற்றியையும் ாகங்களையும எவ்வாறுபெற்றுப் பெரு, 
வாழ்வெய்தி போலவே ஞானமோக்ஷ£ஸ்பதமான இக் 
தா ஈவ$ததத he cpt கேட்டோர் பிரசம்கத்தோர் முக 
லிய யாவரு ay yest ஞான மோஆங்களையெய்திப் பே; 
கர். த மு.றுவஇ அப்து சத்தியமேயாம், சுபம், 

சஞ்சேப ௮ச்.தியாய 

Pp pam. 
சியம் 18-ச்கு-சுலோசப் பொழிப்பு-710, 

  

பசுவத்தோ கவரீத வசன 

முற்றிற்று. 
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