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ALL RIGHTS RESERVED. 

கரபிரைட். 1915 ஹூ---ஆர். வெங்கடேஸ்வர் அண்டு 

கம்பெனியா ரவர்கள் காபிரைட்டுக்குரியகான Qs 

தகம் இந்தியன் காபிரைட் பிரகாசமாகவும், அன்யதேம 

wr gg காபிரைட் பிரகார்மாகவும், காக்கப்பட்டிருக்கின் 

றது. எவராயினும் இப்புத்தகத்தை முழுவதுமாவதூ, 

அல்லது இதில் ஒரு பாகத்தையாவது தாம் வேருக 

அச்சிடவும், மற்றொரு பாஷையில் மொஜழிபெயர்தீது 

அச்சிடவும் அதிகாரமில்லை. இதிலுள்ள பதங்களையா 

வ, பாவங்களையாவத, படங்களையாவது காபி செய் 

வசர்களாயின், அது காபிரைட்டை உல்லக்கனஞ் செய் 

கதே ஆகும்.



| ஸீ: 
ஸ்ரீபாகவதம் 

விஷயங்கள், 

  

ப்ர தமஸ்கந்தம், 

ஸ்ரீ பாகவத மஹாசம்யம் ., ve 

மங்களாசாசனம் ve ve 

விஷய ப்ரயோஜை இ ச்ருபணம் oy oe 

ப்ரஹ்ம ஸதரத்தில் செளனசாதி மஹாஷிகள் ஸுமித 

ரைப் பார்ச்து பகவத் கசைகளைச் சொல்லும்படி. 

வேண்டுதல் va ee ee 

evi st அவர்களுடைய கேள்வியைக் கொண்டாடு 

தலும், தத்வத்தைச் சுருச்சமாகக் கூறுதலும் oe 

Osh பகவானுடைய இருபத்தொரு அவதாரங் 
சளைச் கூறுதல் ட oe 

வயாஸர் மனச்கலக்கத்துடன் 9 இத துர்கொண்டிருக 

கையில் சாரர் வருசல். 

வ்யாஸ நாரத ஸம்வாதமும், ராரதர் தன் சரிதரத்தைச் 

கூறுதலும் உச we 

நாரத வ்ருத்தார்தம் oe . ve 

அர்ஜுனன் உபபாண்டவர்களைக் கொன்ற ௮0 வதீ 

சாமாவைச் கட்டிக்கொண்டு வருதல் 

ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் உத்தரையின் கர்ப்பத்தை அபாண்டவே 

யாஸ்த்ரச்தினின்று பாதுகாத்தலும், குர்தி ஸ்ரீ 
க்ருஷ்ணனை ஸ்சோதரம் செய்தலும். வ 

தர்மபுத்ரன் தம்பிகளுடன் ஸ்ரீக்ருஷ்ணனை அழைத்துக் 

கொண்டு பிஷ்மரிடம் போய் தர்மங்களைச் கேட் 
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10, 

11. 

12. 

18. 
14, 

15. 

16. 

17. 
18. 
19. 

2. 

- பதும், “பீஷ்மர் ஸ்ரீக்ருஷ்ணனை eC anare 

செய்து ப்ராணன்களை விடுதலும் 

ஸ்ரீச்ருஷ்ணன் யுதிஷ்டிரனை ராஜ்யமாளும்படி கம 

துத் தான் தவாரசைக்குப் போதல் . 

ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் சலாரசையில் ப்ரவேடித்தல் we 

பரீகநிச்துமஹாராஜாவின் ஜனனம் .. es 

விதுரன் ஹஸ்.இனாபுரத்இிந்கு வருதல் .. ve 
தர்மபுச்ரன் அவசகுனங்களைக் கண்டு துக்கித்தலும் 

சிவாரகையினின் று அர்ஜுனன் திரும்பி வருத 

லும், அவனைப் பார்தது சர்மபுசாரன் வினவுதலும். 
அர்ஜுனன் தர்மபுசரனுக்கு ஸ்ரீ க்ருஷ்ணன் தனது. 

லோகச்இற்குப் போனசையும் யதுகுலம் பாழான 

சையும் தான் வழியில் அவமானம் அடைஈ சதை 

கூறுசலும், சா்மபுத்ராதிகள் பாலோகம் போ 

தலும் .. க க் oe 

பரீசநிச்து மஹாராஜன் இகஃ்விஜயச்தில் பூமியோடும் 

தர்மதேவதையோடும் ஸம்வாசம் செய்தல் 
கலிபுருஷன் தர்மசேவசையை உசைச்சல் 

பரீக்ஷித் துக்கு ப்ராஹ்மண சாபம் கேருதல் te 

பரீ குறித்து கங்கையின் கரையில் ப்ராயோபவேசம் செய் 

தலும், அங்குப் பற்பல ரிஷிகஞம் “கமுணிவரும் 

வந்து சேருசலும் .. 

த்விதீயஸ்கந்தம். 

  

. பரீகுழித்துக்கும் சுகருனிவர்க்கும் ஸம்வா சுமூம், வைராஜ 

புருஷ்னுடைய ஸ்வரூபம் கூறுதலும் ee 
வைசாஜ.சாரணையின் மஹிமையும், வைசாச்ய ப்ரசம்ஸை. 

யும், முழுக்ஷாக்சகள் ஹ்ருதயத்தில் உபாஹிக்க 
வேண்டிய பரமாக்ம ஸ்வரூப கிரூபணமும், அங்க 

னம் உபாஸிப்பவர்க்கு விளையும் ௮ர்ச்சராஇ௧இ 

யின் நிரூபணமும் ட ச ve 
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129 

137 

146 
164 

168 

176 

190 
200 
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222 

235 
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அத். பேதி 
8. மற்ற தேவதைகளெல்லாம் க்ூுத்ர பலன்களைச் கொடுப் 

பவரென்றும் பசவானொருவனே ஸமஸ். ச பலன் 

களையும் மோக்ஷச்தையும் கொடுப்பவனென்றும் 
F_ FV ve உட ee 261 

*. பாீசுதித்து சுகரைப் பார்த்து வொசஸ்ருஷ்டி “saw 

வற்றை வினவுதல் .. ட ௨... 260 

6. சாரதர் பாரபஞ்சத்தின் ப்ரசாரத்சைப் பறி ப்ரஹ்ம 
தேவனை அெவுசதும்ப்சஹ்மிதேலன் ஸமாதானம் 
HS HYD we . .. 274 

6, கீழ்ச்சொன்ன வைசாஜ புருஷனே தகத்செல்லாமென் 

றுசைத்து; இவனே புருஷஸ-முக் சச் இனால் கூறப் 
படும் பரமபுருஷனென்று விரித்துச் கூறுசல் ,. 285 

7. ப்சஹ்மதேவன் சாரதனுக்கு பகவானுடைய Wager sb 

களைக் கூறுதல். உக உ ௨497 

8. பாச்ஷித்து சுகரை வினவுதல் . 821 

9. ஸ்ரீசுகர் பரீக்ஷிசீதின் கேள்விகளில் Samia மறு 
மொழி கூறுதல் டக 927 

10. ஸ்ரீசகர் aided கேள்விகளுக்கு மறுமொழி கூறு 

su . oe . 844





க 
படங்களின் விவரம். 

ஸு்கர் செளனகாதிகளுக்கு பகவானுடைய கதை 

கைக் கூறுதல், 

ஸ்ருஷ்டி, காலத்தில் மஹா ஜலத்தில் சயணித்துக், 
கொண்டிருக்கும் பகவானுடைய காபி கமலத் 

இனின்று ப்ரஹ்மதேவன் உண்டாதல், 

ஜலக்ரீடை செய்கின்ற அப்ஸாமடர்தையர் சுகர் 

வரும்போது வஸ்தரமில்லாமலே யிருக்கையும், 

வ்யாஸர் வரும்போது வஸ்தசங்களை உடுத்துக் 

கொள்கையும். 

காரதர் வ்யாஸரிடம் வருதல், 

அர்ஜுனன் அற்வத்தாமாவைக் கட்டிக்கொண்டு 
வர்து கீரெளபதியிடம் விடுதல், 

தர்மபுத்ரன் ஸ்ரீக்ருவண mins, gs Fwd சீஷ்மரிடம் 

தர்மோபதேசம் கேட்டல், 

ST wy SH aT UP ௯திதீ துக்குப் பட்டாபிஷேகம் செய் 

தல், 

பரி௯தித்து சமிக ரிஷியின் கழுத்தில் ஸர்ப்பத்தை 
எடுச். அப் போடுதல். 

பரீ௯தித்து மஹாராஜனிடம் சுகர் வருதல், 
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57 

64 

98 

119 

187 

217 

229





  

  

ஸ்ரீ : 

ஸ்ரீ கருஷ்ணாய ஈம: 

ஸ்ரீ வேசவ்யாஸாய ஈம: 

ஸ்ரீ சகமஹாமுனயே ஈம: 

ஸ்ரீபாகவத மாஹாத்ம்யம் 

-மூன்பு ஒரு காலத்தில் செளனகமாமுனிவர் கைமி 

சாரண்யத்தில் ஸத பெள.ரரணிகரைப் பார்த்து கமஸ் 

கரித்.து இங்கனம் வினவினார் :--வாரீர் மஹானுபரவசே£ 

செவிக்கனிய கதைகளில் சறக்தது எதுவோ அதை 

.ஏனக்குச் சொல்வீராக.) அஜ்ஞானத்தைப் போக்கி 

ஜ்ஞான பக்இ வைசாக்யங்களை ௮ளர்த்திக்கொள்வதற்கு 

வஹி யாது? இக்தக் கலிகாலத்தில் ஸமஸ்த ஜீவராசிக 

ளும் ரரக்ஷ்ஸ ப்ரக்ருதிகளாய்க் கெட்டுத் திரிகன்றார் 

கள். இக்க ஜீவராசிகளைக் திருத்துவதற்கு உபாயம் 

wr gi? எ.து எல்லா கன்மைகளிலும் சிற்த கன்மையேர? 

எது பரிசுத்தமான எல்லாவற்றிலும் மிகவும் பரிசுத்த 

மோ, ஸ்ரீ கருஷ்ணானைப் பெறுதற்கு எது மேலான உபச 

யமோ, புதை எனக்கு மொழிவீசாக.) ஆசார்யன் மனக். 

களிப்புறுவானாயின், மஹா யோககளுக்கும்  கிடைக்கமு 

டியாத மோக்ஷத்தையும் கொடுப்பானல்லவாரி ஆகையால் 

நீர் என்மேல் அருள் புரிச் து எனக்கு இதை மொழிய 

வேண்டும் என்றார். 

௬தர் சொல்றுகிறார்:--வாரீர் முனியசேஷட 
2௪1 இந்தக் கலியுகத்தில் ஸ்ரீ சுகமூணிவர், :ப.ராணிகளின் 

11,



il 

ஸம்ஸார தாபங்களெல்லாம் இரும்படி. ஸ்ரீ பாகவத மஹா 
புராணத்தை மொழிக்தார், ஸம்ஸாரதரபங்களாரல் கல 

இன மன த்தைச்தெளிவிப்பதற்கு இர தஸ்ரீபாகவக த்தைக் 

காட்டி லும் மற்றொன்றும் இல்லை,ஸமஸ்த ஸித்தாக்த ரஹ 

ஸ்யங்களும் இச்தப் புராணத்தில் அடங்ூயிருக்கின் றன, 
இது ஸம்ஸார பயத்தைப் போக்க வல்லது; பக்தியை ப்.ர 

வாரஹம்போல் கரைபுரண்டு வளசச்செய்யும். இரந்த பாகவ 

'தத்தைக்கேட்கில்,ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் ஸக்தோஷூம் அடைந்து 

அவரவருடைய விருப்பங்களையெல்லாம் கிறைவேந்றிக் 

கொடுப்பரன், அதை கான் உமக்குச் சொல்லுகிறேன், 

wm ays es gm கேட்பீராக, 1“ஜன்மாக்தர Ves HS 

மூடையவனுக்கே இக்த ஸ்ரீபாகவதத்தைக் கேட்க நேரு 
மன்றி மற்றவனுக்கு கேராது, Dis ஸ்ரீ பாகவத 

கதையை ஸ்ரீ சுகமுணிவர் பரீக்ஷித்து LD DOT IT 9 BF 

சொல்லத் தொடங்கும்பொழு.து தேவதைகள் அம்ருத 

கும்பத்தை எடுத்துக்கொண்டு அவ்விடம் வக்து ஸ்ரீ சுக 

முனிவரை நமஸ்கரிதீது “மாமுணியே! நாங்கள் தேவா 

ம்ருதம் கொண்டுவக் இருக்கின்றோம். நீர் இதை வாங்கிக் 

கொண்டு எங்களுக்கு ஸ்ரீபாகவதகதையாகிற அம்ரு 

தத்தைக் கொடுப்பீராக; இக்களனம் கரமிருவரும்மா நீறிக் 

கொள்வோம். மன்னவனுக்குச் சொல்லும் கதையை 

சாங்களும் கேட்டு உஜ்ஜீவிக்கன்றரோம்' என்றார்கள். 

அதைக் கேட்டுச் சுகமுணிவர் தனக்குள் “சதை எங்கே? 

அம்ருதம் எங்கே? பாலமணிக்கும் சிற்த சதீன த்திற்கும் 

எவ்வளவு பேகம் உண்டோ, பரகவத கதைக்கும் ௮ம் 

ருதத்.இற்கும் அவ்வளவு பேதம் உண்டே, அமருததி 
இழ்காக ஸ்ரீபாகவத சதையைச் சொல்லலாகுமோ' 

என்று சக்தித்து தேவதைகளைப் பார்த்துச் சிரித்து 

அவர்கள் பகவத்பக்தரல்லசென்று தெ ரிக் துகொண்ட
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“உங்களுக்கு ஸ்ரீபாகவதகதையைச் சொல்லமுடியாது, 

போங்கள்! ஏன்று மொழிக்துவிட்டார்.). ஆகையால் 

இக்க ஸ்ரீ பாசவக கதை தேவதைகளுக்கும் கஇடைப்பத 

ரி.து. இகத ப்ரீ பாகவத கதை கேட்டதனால் பரீ ௯தித்து 

மன்னவன் மோக்ஷம் ௮டைச் தமை கண்டு, முன்பு ப்ரஹ்ம 

"தேவன் ஆச்சர்யப்பட்டு ஸத்பலோகத்திம் தராசைச் 
கட்டி. அதில் மோக்ஷ உபாயங்களை பமபெல்லாம் ஒரு பக் 

SED IMD ஸ்ரீ பாகவசக்தை ஒரு பக்கத்திலும் வைத்து 

சிறுத்துப் பார்த்தான். அப்பொழுது மற்ற மோக்ஷ 

உபாயங்களெல்லாம் அஸாரங்களாகையால் மிகவும் லே 

சாயிருக்தன. இந்த ஸ்ரீ பாகவதம் ஸாரமரகையால் எல் 

லாவற்றிலும் மிகுக்க பஞுவுடையதாமிருக்க.த, அக்கா 
OD YORE கூட்டங்கூட்டமரமிருக்க ரிஷிகளெல்லேச 

ரும் மிகுதியும் ஜியப்படைக்தார்கள். ஸ்ரீ பகவானே 
பூமியில் ்ரீ பாகவத சாஸ்க்ரமாக அவதரித்தானென்று 

நினைத்தார்கள், இக்த ரீ பாகவகம், படிக்கனும் படிக் 

இற இடத்திலிரு£ து கேட்கினும் உடனே மோக்ஷலோ 

கமாகிய ஸ்ரீவைகுண்டலோகத்தைக் கொடுப்பது. வாரீர் 

செளனகசே / இக்த ஸ்ரீ பாகவக கதையை ஏழு காட்ச 

ஸில் கேட்பார்களாயின், எப்படிப்பட்டவர்க்கும் மோ 
க்ஷம் கைகூடும்.(இவ்விஷய,ச்தை முன்பு பாம தயாளுக் 

களாகிய ணைகாதிகள் சாரதருக்கு மொழிக் தார்கள். 

அதற்கு முன்னமே காரதர் கான்முகனிடத் தில் இக்தப் 

புண்ய கதையைக் கேட்டிருப்பினும், இக்க ! ஸப்காஹ 

மாரவணமென்னும் விதியை மாதரம் அவருக்கு னகர 

இகள் “உபதேூத்தார்கள். ன க, 
ஸமெளனகர் சொல்லுகிறார்: வாரீர் ஸிதசே/ 

ரரரதர் உலகத்தில் கடக்கும் யூத்தங்களைப் பார்ப்பதில் 
  

1. ஏழு நாட்களில் கேட்கை,
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ப்ரீதி யுடையவராகி ஓரிடத்திலும் நிலை கிற்காமல் ஆர 

கரங்கு ஓடித் இரியும் தன்மையர், அப்படிப்பட்ட லோக 

ஸஞ்சாரியான நாரதருக்கு இந்ந ஸப்காணமாரவண 
விதியின்படி. ஸ்ரீ பாகவச கதையைக் கேட்கும்படியரன 

ப்ரீதி எப்படி, உண்டாயிற்றுரி ஸனகாஇகளோடுஅவர்க்கு 

எப்படி. ஸமாகமம் கேரிட்டது? 

ஸ்ரீ ஸருதர் சொல்லுிரார் :--இவ்விஷூயத்தில் உம 
க்கு ஓர் இதிஹரஸம் செரல். லுகிறேன் கேளும், ஸ்ரீ சுகர் 

Fagus om Hus mot saw OF கொண்டு SHIGE EB 

இல் எனக்கு இந்த வருத்தாக்கக்தை மொழஜிர்தார். 

முன்பு ஒரு காலத்தில் ௭னகாஇ மஹர்ஷிகள் ஸா.துக்க 

ளின் எஹைவாஸத்திற்காக விசாலா ககரத்திற்கு வக்தரர் 

கள், அங்கு கரரகசைக் கண்டு, அவர் வருத்தமுற்று 

முகம் வாடி. சிர்பகை அறிக் து இங்கனம் வினவினார்கள். 

“வாராய் காரதனே / நீ ஏன் முகம் வாடப்பெற்றிருக்கின் 

றனை 2 நீ சிச்தையில் ஆழச்இருக்கின்றனை யேன் ரீ மிக 

விரைவுடன் எங்குப் போகின்றனை? ஏங்கிருக்து வருகின் 

றனை 2 நீ பணத்தை இழக்தவன்போல் மனவருத்தமுற் 

திருக்கன்றனை. ஸம்ஸார ஸங்கங்களையெல்லாம் துதக்த 

உனக்கு இக்க அவஸ்தை எங்கனம் நேரிட்டது 2 இதூ 

உனக்குத் தகுக்ததன்றே 2. இதற்கு என்ன காரணம் 2 

என்ரூர்கள, , 

நாரதர் er gy Bayt நரன் பூமி தர்மத்திற்கு 

உரிய இடமாகையால் மற்ற லோகங்களெல்லாவற்றிலும் 

மேன்மை முடையதென்று இச்த பூலோகத்திற்கு வக் 

தேன். புஷ்கரம் ப்ர்யாகம் காரி கோதாவரி ஹரிக்ஷேச் 
சம் குருக்ஷேத்சம் ஸ்ரீரங்கம் ளேது முதலிய புண்யதஇர்த் 

தங்களில் இங்குமற்கும் திரிக்துகொண்டு எவ்விடத்தி 

அம மனத்திற்கு ஸக்தோஷூம் உண்டாகப் பெற்றிலேன்;
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இப்பொழுது இக்ச பூலோகம் அதர்மததிற்கு ஈண்பனு 

திய கலியினால் மிகவும் பீடிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஸத் 

யம் தவம் ஆசாரம் தயை தானம் ஆய இவத்றில் எது 

வரயினும் சிறிதும் புலப்படவில்லை. ஜனங்களெல்லோ 

ரும் வயிற்றை கிறைப்பதே முக்பமாகம் கொண்டு பொய் 

பேசுவதே தன்மையா யிருக்கின்றா கள், மற்றும் மகத 

மதிகளும் மக்த' பாக்யர்களுமாகி Biri GDH சிறிதும் 

கண் வலைக்கரமல் பாஷண்டராகவே மிருக்கிள்றார்கள். 

வீடுகள் தோறும் பெண்டி.ர்சருக்கே ப்ரபுத்வம் ஈடக்கின் 

ற, மைத்துனன் புத்தி சொல்லுக றவனா யிருக்கின்றுன், 

மைத்துனன் சொல்லுவதே ஹறிதமாகக்கொண்டு ஜனய் 

கள் கடக்கின்றார்கள். தந்தை தாய் தம்பி தமையன் இவர் 
களது வார்த்தையைக் கேட்பவசே இல்லை. ஜனங்கள் 

பணத்தாசையால் கன்னிகைகளை விக்ரயம் செய்கின்றார் 

சன், தம்பதிகள் ஒருவரையொருவர் வளஞுசிக்கின்ரு7கள் 

யுண்யான் ரமங்களும் புண்ய இர்ததங்களஞுமை புண்ய .ஈதி 

களும் துருஷ்கர்களால் கைக்கெபள்ளப்பட்டிருக்கின் ரன, 

கோவில்களெல்லாம் அல.டர்களால் ஆக்ரமணஞு செய்யப் 

பெற்றுப் பெரும்பாலும் பாழடைக்தன. ஒரு Cur Baw 

Og RWS SOU ஓரு ஜ்ஞானியாவது ஒரு கழ்கார் 

யம் செய்பவனாவது புலப்படவில்லை, சன்னட Fo FEO AT wv 

லாம் கலியாகிற காட்டுத் யால் பஸ்மம் செய்யப் பெற்ற 

ன, தேசக்களெல்லாம் சோற்றை விற்று ஜீனிப்பனவா 
யிருக்கின்றன.  ப்ராஹ்மணர்கள் வேதத்தை விற்பனை 

செய்து ஜீவிக்கின்றார்கள். மடந்தையர் வயபிசார தீ.இனால் 

ஜிவிக்ன்றார்கள். இந்தக் .கலி.சில் இப்பாடிப்பட்ட விப 

ரீதங்களெல்லாம் உண்டாகின்றன. இங்கனம் - கலியின் 

'தோஷங்களைப். பார்த்துக்கொண்டே பூயிமுழுவதும் 
_இரிபுவனாகி ஸ்ரீக்ருஷண லீலைகள் கடக்” யமூனாக இயின் 
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கரைக்குப் போனேன், வாரீர் முனியா ரேலூ.டர்களே 7 

அங்கு கான் ஒரு ஆச்சர்யம் கண்டேன். அதைச் செரல் 

லுகியேன் கேட்பீர்களாக, அங்கு யெளவனப் பருவ 
முடைய pr பெண்மணி மனவருத்தமுற்று உட்காரக் 

இருக்காள், அவள் பக்கத்தில் இரண்டு வருக்தர்கள் 

இழே படுத்திருக்கார்கள், அவர்கள் ஞூச்சுவிட்டுக் 

கொண்டிருக்கிறார்களேயன் நி ப்.ரஜ்ஞை யற்றிருச் தனர், 

அப்பெண்மணி அவர்க்குச் சுரூஷை செய்வதும் எழுப் 

புவதுமாகத் தன் சரிரத்தைப் பாதுகாப்பவர் எவசே 

னும் கிடைப்பராவென்னும் அபிப்சாயத்தினால் பத்.து 

இக்குக்களையும் பார் தீதுக்கொண்டிருக்தாள், பல மடக். 

தையர் மணிகள் அவளுக்கு விசிறிக்கொண்டு அடிக்கடி. 

அவளை ஸமாதரனபபகிச திக்கொண்டிருக் தார்கள், இதை 

கான் தர.ரததில் கண்டு குதூஹலத்தினால்௮அப்பெண்மணி 

யின். அருகே சென்மேன், என்னைப் பார்த்தவுடனே 

அவள் எழுந்து தழதழப்புடன் இங்ஙனம் மொழிக் தாள். 

பெண்மணி சொல்லுறான் :--வாராய் ஸா.தர / ஒரு. 

க்ஷணகாலம் இங்கு நிம்பாயாக, என்னுடைய Hoop Sonus 

போக்குவரயாக, உன்னுடைய கரட்சி ஸர் வப்.சகாரத் 

தா௮ம் உலகங்களுடைய 'பாபங்களையெல்லாம் போக்குக் 

திறமையுடையது; உன் வார்ச்தையைக் கேட்டமாதீரத் 
இல் பலவகையான துக்கங்களும் இரும். மிகுக்த பாக் 

யம் உளதாயின், அப்பொழுதே உன்னுடைய தர்சனம் 

கிடைக்கும் என்றான, அப்பொழுது கரன் அவளைப் 

பார்தது இங்ஙனம் வினவினேன், 

௬ ore wT சொல்லுகிறார் ; பெண்ணே! நீ யார் 7 

இவர்கள் யரலர் 2 இதோ இருக்கின் ந மடச்தையர் 

பரவர் உன்னுடைய துக்கத்திற்குக் காரணம் என் 2 

இதையெல்லாம் எனக்கு விசதமாக எடுத் துளைப்பாடாக
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பெண்மணி சொல்லுூராள் ; நான் பக்தியென்று 
க்யாஇ பெற்றவள். இவர்கள் எனது அருமைப் புதல்வர் 

கள. ஜ்ஞானமெ ன்றும் வைசாக்யமென்றும் பெயருடைய 

வர், காலமோகத் இனால் சரீரம் சிரிலமாகப் பெற்றனர். 

இவர்கள் கங்கை முதலிய புண்ய ஈடிகள் என்னைப் பணி 

யும் பொருட்டு வச்சனர், கான் தேவதைகளால் பணி 

யப்பெற்றவளே, ஆயினும் எனக்கு Caran இல்லை, 

தபோதனனே / இப்பொழு.து நீடு ை BY றிருக்கன் 

றை. நான் என் வ்ருத்தாக்தக்கைச் சொல்லுகிறேன், 

கேட்பாயாக, என் வருக்தாக்தம் மிக விரிவடையதா 

யிருக்கும். அதைக் கேட்டு மனக்களிப்புறுவாயாக; 

கான் தமிழ் தேசத்தில் பிறந்தவள் / கர்ணடக தேசத் 

தில் வளர்க்தவள் ;/ மஹாராஷூட்ர தேசத்தில் சற்டில 

இடத்தில் இருக். து வாஸஞ்செய்தவள் ; குர்ஜாதேசத 

தில் ஜீர்ணையாயினேன். அக்கு ௪ குர்ஜூதேசத்தில் பயங் 
லவ்வ anne nce HATO A 

கரமான கலியின் பரவு.தலால் ஜனங்கள் பாஷண்டர்க 

எரயினராகையால் என்னை ஆ தரிப்பவரில்லாரமை மாதர 

மேயன்றி என்னைக் கூதிக் குமிக்கி அடித்துக் துதி 

னார்கள்... அதனால் கான் துர்ப்பலையாகி எனது புதராக 

ளான ஜ்ஞான வைராக்யங்களோரடு கெடுநாளாய் யகது 

போனேன்; கரன் ப்ருக்தாரவனம் போயச் சேர்ச்சுபின்பு 

மீளவும் புதியவள் போல் அ௮ழ௫ூய உருவமுடையவளும் 

யென வனப்பருவம் சிறைக் தவளுமாக இப்பொழுது அனை 

வரும் ஈன்கு ஆசைப்படும்படி. யான ஸெளகச்் தர்யமுடையவ 

ளாயிருக்கன்யேோேன், ஏன் புதல்வர்களான இவர்கள் 

இளைப்புற்று இங்குப் படுத்துக் கொண்டு வருக் தரூர் 

கள், கரன் இவ்விடத்தை விட்டு தேசாரக்காம் போக 

உத்தேித்திருக்கள்றேன், இந்தப் பிள்ளைகள் aps 

தன்மை அடைக்தார்கள். அ௮.தனால் கான் மிகவும் வருத்த



Vill 

முற்றிருக்கன்றேன், கான் யெளவனப் பருவமுடையவ 

ளரயிருப்பதென்? இச்தப் புதல்வர்கள் மாதீரம் இழதீ 

தன்மை அடைக்திருப்பதென் 7 கரங்கள் மூவரும் ஓத்துத் 
இரியுச் தன்மையர்களாயிருக்க, எங்களுக்கு இப்படி. விபரீ 

தம் வக்ததேன். உலகத்தில் தாய் கிழகதன்மை டைவ 

தும் புதல்வர் யெளவனப் பருவமுடையசரயிருப்பதும் 

பொருக்தும். தாய் யெளவனத்திலிருப்பதும் புதல்வர் 

இழத்தன்மையிலிருப்ப.நும் எங்கேனும் பொருக்துமா சி 

இதனால் சான் வியப்பூற்றவனாடூ என்னைப்பம்றி adhe gi 

இன்றேன். யோடூீமோவரனே! மிகுக்த மதியடையவனே? 

இதற்குக் காரணம் எ துவாயிருக்கும்? சொல்லுவாயாக, 

சா. ரதர்சொல்லுகிருர:--பாபமற்றவளே! நீசொன்ன 

தெல்லாம் ஸதீயமே. சான் என்ஜ்ஞான-ச க்ஷ ஈஸ்ஸினால் 

தெரிக்து கெரண்டேன், ஆயினும் கீ வருக்தவேண்டாம், 
உனக்கு ஸ்ரீமஹாவிவி ணு க்ஷேமம் செய்வான், 

ஸுிதர் சொல் லு: -அங்கனம் அப்பெண்மணி 

க்கு ஸமாகானம் சொல்லி, இதச்குக் காரணம் எதுவர 
மிருக்குமென்று தன்மன த்தில் ஆலோசித்து அஷண த்தில் 

தெரிக்துகொண்டு அம்முணிவர் பக்தியைப் பார்த்து 

இங்கனம் மொழிந்தார். 

கச.சதர். சொல்லுழுர்.--பெண்மணீ!/ சொல்லு 

கிறேன், ஊக்கத்துடன் கேட்பாயாக, இப்பொழு.து கலி 

யுகம் கடக்கின்றது, அது மிகவும் பயங்க ரமாயிருப்பது, 

அ௮க்தக் கலிமினால் ஸதாசாரமும் யோகமார்க்கமும் தவவ் 

களும் பாழாயின, இப்பொழுது ஜனங்கள் ஆஸுரப்சீகர௬ 

இகளாகிக் கபடமும் துஷ்டச்செயல்களும் செய்கையே 
தன்மையசாயிகுக்கின்றுர்கள், இந்தச் கலியில் ஸாதுக்கள் 

வருக துெறுர்கள். துஷ்.டர்கன் ஸம்தோஷிக்கருூர்கள் , 

பூமி துஷடர்களால் வரவரப் பெரும் பாரமுடையதாயி
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திறு,மங்களமென்பது சிறிதும் புலப்படுகற இல்லை, இப்பொ 

முது உன்னையாவது உன்புதல்வர்களையாவது எவனும் 

கண்ணெடுத் துப் பார்ப்பவனுமில்லை. ஜனங்கள் ராகாதி 

தோஷங்களால் கண்தெரியாமல் உன்னை உபேக்ஷிக்கின் 

ரூர்கள், ஆகையால் நீ சரீரம் இஇிலமாயிருக் கனை, பிறகு 

ப்ருக்தாவனம் போய்ச் சேர்க்தபின்பு மீளவும் புதியவள் 

போல் யெளவனப்பருவம் கிறைக் தவளாயினை, ப்ருந்தா 
வரம் புண்யமயமான தேசம், ஆசையால் அவ்விடச் இல் 

பக்தி கர்த்கனஞ் செய்னெறது, இந்தப் புதல்வர்களும் 

அள்விடம் போய்ச் சேருவார்களரமின் Dips sor நீங்கி 

ஸாுகப்படுவார்கள். இவர்களுக்கு அங்குப் போகும் சக் 

இயில்லாமையாலும் கெரண்டுபோய்ச் சேர்ப்பவரில்லா 

மையசலும் இங்கு ஆ தரிப்பவரில்லாமையசலும் இவர்கள் 

கிழத்தனம் மாரு திருக்கின்முர்கள். 

ஸ்ரீபக்தி சொல்லுகிறுள்:--வாராய் முனிவனே! பரீ 

கூஜித து மன்னவன் கலியைச் இகூதிக்க முயன்று, அபரி 

சுத்தமான அக்தக் கலியைக்கொல்ல மல் ஏன் ஸ்தாபித்து 

விட்டான்? கலி வர் தபன்பு ஸமஸ்த வஸ்துக்களின் ஸார 

மும் எங்கோ பேபய்விட்டதே. அழிக்கப் பார்க்கிலும் 

அழியா இருக்த வஸ்துக்களின் மேன்மை யெல்லாம் இத் 

தப் பாபிஷ.டமாரன கலியுகம் வக்தபின்பு பாழாய்விட்டதே. 
தயாளுவான பகவானும் இக்க அதர்மத்தை ஏன பார்த் 

துக் கொண்டிருக்கிறான்? எனக்கு இ.து பெரிய ஸக்தேஹ 

மாயிருக்கின்றது. இதைப் போக்குவாயாக, உன்வார்த் 

ஸதயைக் கேட்கக் கேட்க எனக்கு ஸாகமாயிருக்கின் 

றது. 
நாரதர் சொல்லுகிறார்: பெண்ணே! நீ கேட்டதற் 

குச் சொல்லுகிறேன், Czar. aor வ்யஸனமெல்லரம் 

இருழ். ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் பூமியைத் துறர்.து தன்னுடைய
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லோக த்திற்குப் போனதினம் தொடங்கி ஸமஸ்த தர்ம 

ஸாதனங்களையும் ௮ழிக்குக்கன்மையனான கலி இவ்விடம் 

வக்தான், பரீக்ஷிச்து மன்னவன் இக்விஜயஞ் செய்யும் 

போது அவனுக்கு அவன் புலப்பட்டு இனன்போல் ௮ம் 

,அன்னவளைச் சரணம் அடை, ந்தான். அப்பொழுது அம 

மன்னவனும் தனக்குள் சான் இக் தக்கலியைக் கொல்லலர 

கரது. மறற யுகங்களில் தவம் யோகம் ஸமாதி இவை 
களாலும் கிடைக்க அரிதான பலன் இந்தக் கலியுக த்தில் 

பகவானுடைய காமகச்தைச் சொன்ன மாத்ரத்தில் அனை 

வர்க்கும் கடைக்கிள் து, பலதோஷங்களுக்கு இடமா 
யிருப்பினும் கலிமிடத்இல் இது பெரியகுணம். ஆகையால் 

இச்சக்கவியை கரம் வஇிக்கலாகாது" என்று Carag 

துக்கொண்டுகலிகாலத்திலுள்ள மனிதர்களின் க்ஷேமத் 

இற்காகவே அ.ம்மன்னவன் கலியைச் கொல்லாமல் விட்டு 

விட்டான்ற பிறகு கலியின் ப்[வேசம் உண்டாகி அனைவரும் 

பரபகர்மங்களை ஆசரிக்க, இப்பொழுது எல்லா இடவ 

களிலும் வஸ்துக்களின் ஸாரம் போய்விட்டது. லஸ்ுச் 

களெல்லாம் தோலுரித்த விதைகள் போல் பயன்படாத 

யபையாயின.ப்.ராஹ்மண: ர்கள் அற்ப, தரவயத்திம் குஆசைப் 
பட்டு விடுகள்தோறும். நூழைக்து ஒவ்வொரு ஜனத்தை 
யும் குறித்து பகவானுடைய கதையச்சொல்லத் தொடங் 

ஞர்கள். ஆதலால் பகவத கதையின் மேன்மை பாழாய 

விட்டது. ஐஜனங்களெல்லோரும் காஸ்திகராகி மிகவும் 

பயங்கரமான பாபகர்மங்களைச் செய்துகொண்டு தாம் 
செள. ரவாதிககரங்களே ...டவங்கொண்டு வந்தாரற்போல் 

பயகங்கரமானார்கள். , இப்பொழுது புண்யஇர் த தங்களில் 

அவர்களே வாஸஞ்செய்கன்றார்களாகையால் புண்யதிர்த் 
தங்களின் மஹிமையும் ஓழிர்க.து. காமம் கோபம் லோபம் 

இவைகளால்மனக்கலக்கமுற் றவர்களும்௮ப்படியே தவன்.
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செய்யத் தொடஙகுகிறார்களாகையால் தவத்தின் மஹி 

மையும் போயிற்று,முனத்தை அடக்கிவெல்லாமையா லும் 

பண தச சாசையாலும்பாஷண்ட ஸஹவாஸத்தினலும்சாஸ் 

தீரங்ககா அப்யஸிக்காமையாலும் தயானயோகத்தின் 
பலனும் போயித்து.) பண்டிகர்கள் கடாக்கள் போல் பார் 

யையோடு படுத்து கரீடிப்பவசாடிப் பிள்ளைகளைப் பெறுவ 

இல் வல்லராயிருக்கின்ரார்களேயன்றி மோக்ஷக்தை ஸா 

இப்பதில் வல்லராயில்லை. அதில் முயற்சி கொள்ளாமலே 

கேவலம் பசுக்கள்போல் ஆஹார நித்ரா பய மைதுனவு 

களேபொழுது போக்காயிருக்கின்றார்கள்.வைஷ்ணவத்அ 

“மென்பது எஙூருக்கின்றது? போயிற்று, வைஷ்ணவ 

மைப்ரசசாயமே பாழாய்விட்டது. இடங்கள் தோறும் 

'இங்கனமே வஸ் துக்களின் ஸாரம் பாழாய்விட்டது. இது 

கலியுகத்தின் தர்மம். இதற்காக யாரை காம் தூஷிக்க 

argo? ஆனதுபற்றியே ஈற்வரன் அருூலிருக்தும் 

இதையெல்லாம் பொறுத்துக் கொண்டிருக்கின்றான். 

ஸஹ்தர் சொல்லுகிருர்.--இங்கனம் சாசதர் மொ 

மிந்த வசனத்தைக் கேட்டு பக்தி மிகவும் வியப்புற்று 

மீளவும் ஈாரதமைப் பார்த்.து மொழிச்தனன். அதையும் 

சொல்லுகிறேன், கேள, 
பக்தி சொல்லுகிறாள்; வாராய் தேவரிஷியே/ கீ 

பெரும்பாக்ய முடையவன்.நீ என் பாக்யத் தினால் எனக்கு 

கோ்பட்டனை. ஸாதுக்களின் தர்சனம் ஸமஸ்த ஸித்தி 

காயும் கொடுக்கும். ப். ரஹ்லாதன் உன்வார்ததையைக் 

கேட்டு மாயையை வென்றான், தருவன் உனது அனுக ர 
ஹத்இனால் மாஸ்வதபதம் பெத்றுன். கீ ப் ரஹ்மாவின்புதல் 

வனல்லவா, நீ ஸமஸ்த க்ஷமங்களுக்கும் இருப்பிடம், 

ஆகையால் உனக்கு ஈமஸ்காரம்” என்று பக்தி CTT Sos 

கமஸ்கசிக்தாள.
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தரரதர் மீளவும் பக்தியைப் பார்த்துச் சொல்லு 

கிரா்: -பெண்ணே/ நீ ஏன் வீணுக்கு வருச் துன் றனை2 

ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுடைய பாதாசவிக் தங்களை கினைப்பாயாக£ 

உன் துக்கம் பறஈ துபோம். முன்பு கெளசவர்களால் கேர் 

க்க ஆபத்தினின்று இந்த ஸ்ரீசீருவ்ணன் தரெளபதகியைப் 

பாதுகாத்தானல்லவா, பக்தி/ நீ அவனுக்கு மிகவும் 

ப்ரியமானவள். எப்பொழுதும் உன்னை அவன் ப்ராணன் 

களைக்காட்டி லும் மேலாக பாவித்துக் சொண்டிருக்கின் 

ரன், நீ அமைப்பாயாயின், மிச நீசர்களுடைய வீடு 

களுக்கும் ௮வன் ௮ருவான். மற்ற யுகங்களில் ஜ்ஞூான வை 

ரரக்யககள் இருச்தாரல் தான் மோக்ஷம் உண்டாகும்.கலி 

யுகத்தில் அச்த கிர்ப்பக்கமில்லை, பக்கி ஒன்றிருக்குமா 

யின், அதுவே பரப்்ரஹ்ம ஸாயுஜ்யத்தை (மோக்ஷக்தை) 

விளை ச் அவிடும். இங்கனம் கிச்சயித்தே ஸச்சிகாகர் தஸ்வ 

ரூபனாகிய அச்.தப் பரமபுருஷன் உன்னை இவ்வுலக த்தில் 

படைத்தான், ஒருக்கால் நீ கைகூப்பிக் சொண்டு “கான் 

செய்யளேண்டி௰ கார்யம் என்' என்னு கேட்டதற்கு அம் 

மஹானுபாவன் என். பக்தர்களைப் போஷித்து ஈடேற்று 

வாய்” என்று உனக்கு ஆஜ்ஞாபித்தான், நீயும் அப்படி. 

யே ஆகட்டுமென்று அதை அங்கேரித்தனை, அதற்கு 
மேல் பகவான் உன்னிடத்தில் மிகவும் அனுக்ரஹம் 
கொண்டு அந்தக் கரர்யம் நிறைவேறும் பொருட்டு உன 

க்கு முக்தியை சாஸியாகவும்(வேலைக்காரியாகவம்)இக்த 
ஜ்ஞான, வைசாக்யங்களைப் புதல்வர்களாகவும் ஏற்படுத் 

இனான், வாராய் மங்களஸ்வபாவமுடையவளே/ கீ உன்னை 

வைகுண்டலோக த்தில் கிஜஸ்வரூபத் துடன் போஷித்துக் 

கொண்டிருக்கின் தனை, பூமியில் பகீ தியைப் பர வச்செய்யும் 

பொருட்டு, சாயாரூபத்துடன் முக்சியோடும் ஜ்ஞுூன 

வை. சாக்யங்களோடும் இக்க பூலோகத்திற்கு வந்தனை.
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கீக்ருச த்ரேதா த்வாபர யுகங்களில் ஸமஸ்த பூமண்ட 

லத்திலும் கிறைச்து மஹாகக்தத்துடன் வாழக்திருக் 

தனை, கலியுகம் வக்தவடனே பாஷண்டர்கள் தலையெடுத 

அப் பீடிக்கையில், உன் தாஸியாகிய முக்தி அர்தப் 

பாஷண்டர்களாகிற வயாதியால் வருக்தி ௯தீணகதியை 

அடைச்தனள். அது சண்டு நீ வைகுண்டலோகம் போ 

கும்படி. ஆஜ்ஞாபிச்கையில், அவளும் உனது ஆஜ்ஞை 

யின்படி, வைகுண்டலேரகம் பேய்ச் சேர்ந்தாள். அக்க 

முக்தி நீ நினைத்த க்ஷணத்தில் வருவதும் உடனே புறப் 

பட்டுப் போவது மாயிருக்கன்றாள். ஜ்ஞான வைராக்யக் 

களென்கிற இவ்விருவரையும் உனக்குப் புதரர்களாகக் 

கொண்டு உன் பக்கத்திலேயே வைத்துப் பாது காத்துக் 

கொண்டிருக்கின்றனை. கலியுகத்தில் இவர்களை ஆதரியா 

இருப்பதுமா தீரமேயன் றி அனை வரும் உபேக்ஷித்து வரு. 
கையால் இர்த உன் புதல்வர்கள் ஜீரண சசையை அடை 

க்து உத்ஸாஹமற்றிருக்கன்உனர், ஆயினும் நீ இதற் 

காகச் சி இக்கவேண்டாம். கரன் இதற்குத் தரு த OUT 

யம் இக்தித்துச் சொல்லுறேன். வாராய் அழகிய முசு 

முடையவளே/ கவிழுகத்திற்கு ஈஉடானயுகம் மற்றொன்றும். 

இல்லை. அத்தகைய கலியுக தீதில் உன்னை கான் ஓவ்வொரு 

வீட்டிலும் af Os of guar ar ஒவ்வொரு ப்ராணிகளிடத்தி' 

லம் ஸ்தாபிதஞ் செய்கிறேன், காண்பாய். இத.ர தர்மங 

க யெல்லாம் அழித்து மஹோ ச்ஸவங்களை முன்வரச் 

செய்து உன்னை உலகமெங்கும் கிரம்பச்செய்யேனாயின், 

அப்பொழுது ஹரிதாஸனல்லேன், பெண்மணீ! என் வல்ல 

மையைக் காண்பாய், உன்னை ஆதரிப்பவசோடு ஸம்பக் த 

மூடையவர் எவரெவர் உளசோ, அவர்கள எப்படிப்பட்ட 

பாபிஷ்டராயினும் பயமின்றி ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுடைய வாஸ்: 

ஸ்தழஒனமாகயே பரமபதம் போய்ச் சேருவார்கள். ப்ரீதி
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ஸ்வரூபையான பக்தி எவருடைய மனத்தில் எப்பொழு 

தும் மாரு திருக்குமோ, கிர்மலசரீர்களான அவர்கள 

ஸ்வப்னதீதிலுங்கூட யமனைப் பார்க்கமாட்டார்கள்.. 

பூதம் ப்ரேதம் பிசாசம் ராக்ஷஸன் ௮ஸ-௬ஈரன் இவர் முத 

வி.ப ஏவயேனும் பகவாணிடத்தில் பக்தி கிறைந்த மன 

மூடையோர்களைத் இண்ட வல்லரரகமாட்டார்கள். ஸ்ரீபக 

வானைத் தவங்களாலாவது வேதாத்யயனங்களாலாவது 

ஜஞானத்தினலைரவது கர்மதீதினாலாவது ஸா.இக்க முடி 

யாது, பக்தியால் மாதீரமே ஸாதஇக்க முடியும், இவ்விவ. 

யத்தில் கோபஸ்தரீகளை கிதர்சனமாகக் கரணலாம், 

மற்றயுகங்களில் மனுவு.யர்கள் ௮னேகமாயிரம் ஜன்மங்க 

ளெடுத்ததற் பின்னே, அவர்க்கு பக்தியிடததில் ப்ரீதி 
உண்டாகும். கலிகரலத்தில் ௮க்த வருத்தம் இல்லை, முத 

லே பிடித்தே பக்தி உண்டாகும். கலியில் பக்தியே முக் 
யம். பக்தி மாதாத்தினால் ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் எதிசே வக்து 

சிற்பான், பக்திக்கு த்ேரோஹஞ் செய்பவர் மூவுலகங்களி 

லும் துக்கம் அடைவார்களேயன்றி ஸுகம் பெறமாட் 

டார்கள், முன்பு துர்வாஸமுனிவர் பக் இயை கிச் இித்தமை 

யால் துக்கம் அடைந்தார். வ. ரதங்களும் புண்ய திர்த்த 

னைங்களும் அஷ்டாங்க யோகங்களும் ஜ்ஞுனயோக 
மும மற்றுமுள்ள கல்வருத்தாக்தங்களும் வேண்டியதில் 

லை. இக்காலத்தில் பக்தியெரன்றே மோக்ஷங்கொடுக்கும், 

wh st சொல்லுகிறார் :--இத்நனம் காரதர் கிர்ண 
யித்துச் சொன்ன வசனத்தைக் கேட்டு அக்த பக் தியான 

வள் ஸக்கோஷத்தினால் ஸமஸ்த அங்கங்களும் புஷ்டி. 
படையப்பெற்று அம்முணிவரைக் குறித்து இங்ஙனம் 

'மொழிச்தாள், 

பக்தி சொல்லுகிறாள் :--வசராய் சாரதனே! சீ 

.மிகுக் தபாக்யமுடையவன், உனக்கு என்னிடத்தில் ப்ரீ இ
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அழியா திருக்கின்றது. கான் உன்னை எப்பொழுதும் விட 

மாட்டேன். எப்பொழுதும் உன் மனத்தில் மாருதிருப் 

பேன். நீ தயாளுவாகையால் என் வருத்தத்தை ஒரு 
க்ஷண்ச்கில் போக்கினை, இந்த என் புதல்வர்கள் ப்.ரஜ் 

ஞை தவறிமிருக்கன்றனர். இவர்களைச் சகரம் ப்ரஜ்ஞை 

தெனியச் செய்து எழுப்புவாயாக, 

WHET சொல்லுகிறார் :--நரரதர் அகத பக்தியின் 

வசனத்தைக் கேட்டு மிகவும் காருண்யத்தை அடைக் 
தார் (மன இரக்கம் உண்டாகப் பெற்ரூர்), உடனே ௮க்த 
ஜஇஞான வைராக்யங்களைல் சையால் தட்டி எழுப்பத் 

தொடங்கினார். அம்முனிவர் அர்த ஜ்ஞான வைசாக்யங்க 

ளஞூடைய காது ஸமீபத்தில் மூகத்தை வைத்துக்கொண்டு 

“ஓ ஜஞானமே/ சக்ரம் எழுக்திருப்பாய், கண் விழித்துக் 

கொள்வாய். வைராக்யமே/ சகரம் எழுக் இருப்பாய், கண் 

விழித் தக்கொள்வாய் ! என்று உரக்கச் சொல்லி எழுப் 

பினர். அவர் மீளவும் வேதகேரவூங்களையும் வேதாந்த 

கேரஷூங்களையும் செய்து அடிக்கடி. பாட்டுக்களையும் பாடி. 

பலாத்காரமாக எழுப்புகையில், மிக வருத்தத்துடன் 

௮வர்கள் விழித் துக்கொண்டு எழுக்தார்கள், எழுக்இ 

ருக்தும் அவ்விருவரும் கண் இறக்.து பாராமல் கொட் 

டாவி விடுவதும் சோம்பல் முறிப்ப.தூமரகி மீளவும் உல 
ர்க்த காஷ்்டம்போல் பூமியில் விழுக்தார்கள், அவர்கள் 

பசிமினால் இசைத்து மீளவும் உறங்க விரும்பிப் படு த்தமை 

கண்டு *இதந்கு கரன் என் செய்யலாம் 7 De ws ஆரக்கம் 

எங்ஙனம் கழியும்? Die BEB bp த் தனம் எங்கனம் wor pi?’ 

என்று சிக தித்துக்கொண்டு கோவித்தனை மனத்தில் 

கினை த்தார். அப்பொழு து ஆகரசத் தில் இங்கனம் ஓர் 

அசரீரி வார்த்தை உண்டாயிற்று, “ரிஷீ / வருக்சவேண் 
டாம். உன் -ப்சயத்னம் ஸபலமாம். ஸச்ே sank,
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தேவர்ஷீ/ ஆனால் 8 இதற்காக ஒரு கற்கார்யம் செய்ய 

வேண்டும், g6 5 ஈற்கார்யக்தான் யரதெனில், கற்செயல் 

களைச்செய்கையே பூதணமாகவுடைய ஸாதுக்களை அடுச் 

துக் கேட்பாயாயின், அவர்கள் அக்த ஈற்கார்யம இன்ன 

தென்று உணக்கு மொழிவார்கள். அவர்கள் சொல்லு 

னதை அப்படியே கீ செய்வாயாயின், இவர்களுடைய 

உறக்கமும் கழத்தனமும ஒரு க்ஷண£த்தில் பறக்துபோம்- 

இவர்கள் உறக்கமும் கிழத்தனமும் இர்க து எழுச் திருக் 

கையில் பக் தி எங்கும் தடையின் நி சிரம்பப்பாவிகிற்பான், 

இங்கனம் ஆகாசலாணி உண்டாயிழ்று. ௮.து எல்லோர்க் 

கும் ஸ்பஷ்டமாகச் செவிப்பட்டது, இதென்ன நற் 

கரர்யமோ தெரியவில்லையேயென்று கார தர் வியப்புற்றார். 

மீளவும் அம்முனிவர் தன் மனத்தில் “இக்க ஆகாச 

வாணியும் மறைத்து மொழிச்ததேயன்றி ஸ்பஷ்டமாக 

மொழியவில்லையே. அச்தக் கார்யம் எதுலோ தெரிய 

வில்லையே, இந்த நற்கார்யத்தைச் சொல்லும்படியான 

ஸாதுக்கள் எங்கே இருக்கின்றார்களோ 2 இதற்கு கரன் 

என்செய்யவேண்டுமோ தெரியவில்லையே' என்று சக்தித் 

தார். பிறகு அங்கேயே அவர்களை கிறுத்இவிட்டு 

அம்முனிவர் புறப்பட்டுப் புண்ய ரத்தங்கள் தோறும் 

சென்று ஆங்காங்கு வழியிலுள்ள முணிவர்களுக்கு அ௮க்த 

வ்ருத்தாந்தத்தை மொஜழிக்து அக்க கற்கார்யம் எதுவா 

மிருக்குமென்று வினவிக்கொண்டே சென்றூர், அவர்சு 

ளெல்லோரும்௮ந்த வ்ருத்தாக்தச்தைக் கேட்கிறார்களே 

யன்றி 265 ஈற்கார்யம் இன்னதென்று கிச்சமித்துச் 

சொல்லுவார் எவரும் அகப்படவில்லை, லர் இது ௮ஸா 

தீமமென்ரார்கள். சிலர் இது அறியமுடியாதென்றூர்கள். 

சிலர் ஒன்றுமே பேசாதிருச்தார்கள், சிலர் 96s age 

தாந்தத்தைக் கேட்டு மறுமொழி கூற முடியாமல் ஓடிப்
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போனார்கள். மூன்று லோகங்களிலும் இக்த வ்ருத்தாக் 

தம் கிரம்பி இதென்ன ஆச்சர்யம்” வேசவேதாக்த கேர 

ஷூங்களாலும் கீதாபாடங்களாலும் பக்தியும் ஜ்ஞான 

வை.ராக்யங்களும எழுச் இருக்கவில்லையென்றால், இனி மற் 

ஜோருபாயம் என்னிமுக்கிள் துரி! என்று ஜனங்கள் ஒரு 

வர்க்கொருவர் காதோடு சொல்லிக்கொண்டிருக்தார்கள். 

ரிஷிகளும் கூட்டம் கூட்டமாயிருக் து “மஹா யோடியாகய 

நரரதனுக்கும் தெரியாக விஆயத்தை மற்ற மனிதர்கள் 

எங்ஙனம் அறிச்து சொல்லப்போகிறார்கள என்று நிச்ச 

சித்து மொழிக்கார்கள், அப்பால் அம்முனிவர் மனக் 

கவலையுடன் பதரிகாறாரமத்திற்கு வக்து “சரன் இவ்விடத் 

இல் இவ்விஷயம் ஏற்படுவதற்காகத் தவம் செய்யலாமே 

என்று ஆலோசித்து கிச்சயித்துக்கொண்டிருக்க, அவ் 

வளவில் ஸஎனகாதி முனீற்வரர்கள் எதிரே வக்திருக்கக் 

கண்டு அவர்களைப் பாரத்து இங்கனம் மொழிக்தார்.-- 
“இப்பொழுது என் பா க்யத்தினால் கீங்கள் எனக்குப் புலப் 

பட்டீர்கள். குமாரர்களே / என்மீது க்ருபை செய்து 

கான் கேட்பதை மொழிவீர்களாக, நீங்களெல்லோரும் 

மஹா யோகிகள், மிகவும் புத்திசாலிகள்; பல சரஸ் தரகு 

களையும் கற்றறிக்தவர்; கீங்கள் எப்பொழுதும் ஐக.து வய 
துடையவர்/; முதன்மையான மரீசி முதவியவ/களுக்கும் 
முன்னமே உண்டானவர், நீங்கள் ஏப்பொழுதும வை 

குண்டத்திலேயே வர் செய்பவர். பகவத் சரததனத 

இல் மிகவும் ஊக்கமுடையவர், உங்கள் முகத்தில் ஸ்ரீ 

ஹரியே சசணம்' என்னும் வார்த்தை எப்பொழுதும் 

மாரு.இருக்கும். ஆகையால் காலத்தினால் வரக்கூடிய 

இழெத்தனம் உங்களை பரஇக்கறதில்லை. நீங்கள் முன்பு 

புருவ கெரிப்பு மாத் ரத்தினால் வைகுண்டததிலுள்ள 

தவாடபாலகர்களை பூமியில் விழத்தள்னினீர்கள். மீளவும்
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அவர்கள் உங்கள் கருணையாலேயே தமது பதம்பெற்றூர் 

கள. ஆ! என் பாக்யமஹிமையால் உ௫கன தர்சனம் இப் 

பொழுது எனக்குக் கிடைத்தது. நீங்கள் தயாளுக்களா 

கையால் இனனாயெ என்னிடத்தில் அனுக்ஈஹம் செய்ய 

வேண்டும், அசரி.ரவாக்கு இங்கனம் மொழிக்கு, அக்க 

கற்கார்யமாவது யாதுரி அதை எங்கனம் அனுவ்படிக்க 

வேண்டும்” இதை எனக்கு ஸவிஸ்கரமாகச் சொல்லவே 

ண்டும், பக்திக்கும் ஜ்ஞான வைசாக்யங்களுக்கும் எவ்வ 

கையால் ஸுகம் உண்டாகக்கூடும்? ௮ச்க ஜ்ஞூன பக்கி 

வை.ராக்யங்கள் மூன்றையும் ஸமஸ்௪ பர்ணங்களிலும் ' 

ப்ரீ தியடன் ப்ரய தீனப்பட்டுகிலைகிறுத் தவேண்டும், இதம்கு 

உரிய உபாயத்தை மொழிவீர்களாக” என்மாூர். 

னைகாதிகள் சொல்லுகிறார்கள் :--வாரசாய் தேவ 

ரிஷீ / கா.ரதனே ! நீ சிர்திக்கவேண்டாம். நீ ஸச்தோஷம் 
அடைவாயாக. நீ சொன்ன விஷூயத்தில் ஸுகமாக ஸா 

இக்கக்கூடிய உபாயம் முன்னமே ஏற்பட்டிருக்கின்ற து. 

வாசாய் காரதனே / நீ மிகுக்த பாக்ய மூடையவன், நீ 

வைசாக்யமுடையவர்களில் சிறக்தவன், நீ கருஷ்ணனு 

டைய தாஸர்களில் தலைவன், நீ யோகிகளுக்கு ஸூர்யன் 

போன்றவன், நீ இங்கனம் பக்இியின் அபிவ்ருத்இக்காக 
ப். ரய தனப்படுவது ஓராச்சர்யமன்று, க்ருஷ்ண ST ae Bur 

கீ.பக்தியை கிலைகிறுத்தப் பார்ப்பது உனக்குத் தகுக் 

ததே. ரிஷிகள் பலரும் பலவகையான மார்க்கங்களை வெ. 
ளியிட்டி ருக்கிறார்கள், அவையெல்லாம் ம ரமஸர தயங் 

களே), பெரும்பா லும் ஸ்வர்க்கமாகிற பலனையே விளைப் 

பவை. வைகுண்டமென்று கூறப்படுவகான பரமபததிதை 

ஸாதித்துக்கொடுக்கும் வழி ஒன்றுண்டு, அதை மறைக் 

அக்கொண்டிருக்கிறார்களேயன் றி, மற்றவழிகளைப்போல் 

வெளியிடவில்லை, ௮தை உபதேசிக்கும் புருஷன் அனேக
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மாய் பாக்யத் தினால் கடைக்கவேண்டுமேயன்றி ஸாதா 

சணமாய்க் கடைப்பவனல்லன். ஆகாசவாணி மூன்பு உன 

க்கு கற்கார்யமென்று எதை மொழிக்கததோ, அதைச் 

சொல்லுகிறோம்; அதை மனஷக்கமுடையவனாகித் தெளி 

கதமதியுடன் கேட்பாயாக, உலகத்தில் யாகங்களென்றும் 

தவங்களென்றும் யோகங்களென்றும் வேதாதயயனங்க 

ளென்றும் பல யஜ்ஞங்கள் உண்டு. அவற்றைக் காட்டி. 

௮ம் ஐஞானயஜ்ஞமே மேலானகென்று பண்டிதர்களால் 

புகழப்பட்டு வருகின்றது. இச்த ஜ்ஞானயஜ்ஞமாவது 

முன்பு சுகா இிமஹாஷிகளால் மொழியப் பெம்ற ஸ்ரீபாக 

வச கதா ப்ரஸங்கமேயரம், பக்தி ஜ்ஞான வைராக்யங் 

களுக்கு அக்க பாகவதகதா ப்ரஸஙகத்தின் கோஷத்தி 

னால் பெரிய வலிவு உண்டாகும். இச்த பாகவதகோஷூத்தி 

னால் ஜ்ஞானம் வைராக்யம் ஆகிய இவ்விருவரின் வருத் 

தம் நீங்கும். பக்திக்கும் மேன்மேலும் ஸுகம் உண்டா 

கும், ஸ்ரீபாகவதத்தின் தீவனி உண்டான மாதத்தில் 

ஸிம்ஹத் இன் த்வனியைக் கேட்ட செக்காய்கள் போல், 
இச்தக் கலிதோஷங்களெல்லாம் இருக்த இடம் தெரியர 

மல் பறந்தோடும், பிறகு பக்தி, ஜுன வைசாக்யஙகளு 

டன் கலந்து ப்ரீதியை வளர்ததிக் கொண்டு ஒவ்வொரு 

வீட்டிலும் ஓவ்வொரு ஜனசத்கினிடத்இிலும விளையாட 

அத்றிருக்கும். : 
சாரதர் சொல்லுூருர் :—arthr want gyulare 

ளே/ வேத வேதாக்த கேரஷங்கள் செய்யிலும் சீதை 

யை ஓயாமல் படிக்கிலும் பக்கி ஐஞான வைராக்யய 

கள் எழுக்திருக்கவில்லையென்றால், ஸ்ரீ பாகவதகதா 

ப் சலங்கத்தின் தவனியால் மாத்ரம் அவைகள் எங்கனம் 

எழுக்இருக்கப் போகின்றன 2 ௮க்த பாகவதத்தின் ஓவ் 

வொரு ஸ்லோகங்களிலும் ஒவ்வொரு பதங்களிலும்.
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வேதத்தின்பொருள்களேஅடக்கஞ் செய்யப்பட்டிருக்கின் 

மினவன்் றி வேறொரு விசேஷூமும் இல்லையே. ஆகையரல் 

வேச.வேதாஈ்க கோஷங்களும் உபயோகப்படாத இடத் 

இல் ஸ்ரீபாகவதம் மாதீரம் எங்கனம் உபயோகப்படும்? 

எனக்குப் பெரிய ஸாதேஹமாயிருக்கன்.௦து, இதைப் 
பேசக்குவீர்களாரக. நீங்கள் சரணம் அடைக்தவரிடத் 

இல் மிகவம் 'ப்ரிஇியுடையவரல்லவா, ஆகையால், கரன் 

உங்களைச் சரணம் அடைக்தேன். என்விவூ.யத்தில் விலம் 

பம் செய்யாமல் என் ஸச்தேஹத்தைத் இரப்பீர்களரக. 

குமாரர்கள் சொல்லுகிறார்கள் :--வாராய் காரத 

னே/ வேதவேதாக்தங்களின் ஸாரங்களால் ஸ்ரீபாகவத 
கதை உணடானது, ஆகையால் அகத வேத வேதாக் 

தங்களைக் காட்டிலும் மிகவும் மேன்மையுற்ற. து, ஆன து 

பத்றியே இதனால் விளையும் பலனும் சிறப்புற்ற தாயிருக் 

கும். ஒருவஸ்துவில் .அடி.முதற்கொண்டு நுணிவரையில் 

ரஸம் இருப்பினும் அது அவ்வளவு ரு௫ிக்காது, அக்த 

சஸத்கை மாத்ரம் ஒன்று சேர்த்துதி தனியே எடுக்கில் 

அது அனைவர்க்கும் மிக மனோஜஹரமாயிருக்கும். ௮.தூ 

எப்படி யென்னில், பாலில் கெய் இருப்பினும், அச்தப் 

பாலை உட்கொள்ளும் பொழுது கெய்யை உட்கொள்ளும் 

ரச உண்டாகாது, அக்க செய்யையே தனியாக எடுத் 

தில் அது தேவதைகளுக்கும் ப்ரியமாயிருக்கும், கரும் 

பில் அடிமுதல் நூணிவசையில் சர்க்கரை வயாபித் திருக் 

ன்றது. அதைத் தனியே யெடுத்தால் தான் அது மிக 

வும் ர௬ுக்கிடமாயிருக்கும். ௮ங்கனமே வேத வேதாச்தங் 
களில் ஸாராம்சங்கள் இருப்பினும் ௮வற்றை ஸுகமாக 
அறிக்து உஜ்ஜீவிக்க முடியாது, அகத ஸா.ரங்களை யெல் 

லாம் தனியே எடுத்து இயம்றப்பெற்ற ஸ்ரீபாகவதவதமோ 

என்றால் அனைவரும் ஸுஈகமாக அறிந்து உஜ்ஜீவிக்கும்
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படி.யிருக்கும். ஆகையால் வேத வேதாக்தங்களைக்காட் 
டி.லும் ஸ்ரீபாசவககதை மேன்மையடைய ு. ்ரீபாகவது 
மென்னும் புராணம் ப் ரஹ்மாவால் இயற்றப்பெற்ற.து, 
ஸாக்ஷா த பரப்ரஹ்மமே இங்கனம் ஓர் வ௮டி௮ங்கொண்ட 
தோ என்னும்படி பகவரனுடைய ஸவசூப ரூப குண 
விபூகிகளையெல்லாம் தெளிவாக அமையப்பெம்றிருக்கும். 
ஜ்ஞான பக்இ வைராகபங்களை கிலைகிறுதீதும்பொருட்டே 
இது வெளியிடப்பட்டது, வேக வேதாக்தங்களை கன் 
மூக உணர்சதவனும் ஸ்ரீபகவத் கையை இயற றினவனு 

மாகிய வேத வ்யரஸமஹர்ஷி மனஸ் ஸு அவு.டி பில்லா மல் 

அதற்குக் காரணம் இன்னதென்று தெரியரமல் அஜ்ஞான 

மாக.ரத்தில் மூழகிப் பரிதபித்ீது மோஹிததிருக்கை 
யில், கான்கு ஈலோகங்களாய்ச் ஈருக்கமாயிருக்த இந்த 

ஸ்ரீபாகவதத்தை அவனுக்கு நீ உபதேதசித்தனை. அதைக் 
கேட்டவுடனே அச்ச வ்யாஸனும் பாதைகளெல்லாம் 

இர்க்து ஸந்தோஷம் அடைந்தான். அப்படிப்பட்ட இக்து 

Ua sams பற்றி நீ ஏன் இங்கனம் ஆச்சர்பப்பட்டு 
ஸக்தேஹத்துடன் வினவுகின்றனை £ ப மீபாகவகக்தைக் 

கேட்டமாதாரத்தில் துக்கசோகங்களெல்லாம் போமென் 

பதை நீ மறக்துவிட்டனை யோ 7 

இங்ஙனம் னைகாதிகள் மொழிச்ததைக் கேட்டு 

காரதர் சந்தோஷம் அடைக்து,.அு.௮ர்களை கமஸ்கரித்துக் 

கொண்டாடி, மீளவும் வினவினார். “வாரீர் மறானுபா வர் 

களே / இக்த பாகவத கதர ப்ரவச௪னமாகிற ஜ்ஞூனயஜ் 

GIs மான் ஈ௩டக்தவேண்டுமென்று விரும்புகின்றேன். 

இரந்த பாசவத கதை எவ்வளவிருக்கன்றது” இதை எத் 

தனை காரட்களில் சொல்லமுடியும்? ௮தை கடதச்தவேண் 
டிய ப்ரகாரம் யாது? அதை எவ்விடத்தில் ஈடத்தலாம்7 
இதைடுயல்லாம் எனக்குச் சொல்லவேண்டும்” என்ரூர், 

1 111 |
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ஊனகாதிகள செரல்லுகிறார்கள்!- வாராய் காசத 

னே / கங்கையின் கரையில் ஆகச் தமென்னும் பேருடைய 

ஒர் இடம் இருக்கின்றது. அது மிகவும் அழகாக ஏகரந் 

தமாயிருப்ப தாகையால் அங்கு ே தவதைகளும் ஸித் த்தார் 

களும் ரிஷிகளும் கிறைக் திருப்பார்கள். ௮ங்குள்ள ப்சாணி 

களுக்கு மனத்தில் வைரமே உண்டாகிறதில்லை, அவ்வி 

டத்தில் இக்த ஸ்ரீபாகவத கதா ப்ரஸங்கமாகற ஜ்ஞான 

யஜ்ஞம் கடத்துவது முக்தமாயிருக்கின்றது. கீ ஒருப் 

பத்னமும் செய்யாமல் அனாயாஸமாய் கடக்கும், ஜீர்ண 

மரன ஜ்ஞான வைராக்யங்களை அமைத்துக்கொண்டு 

பக்தியும் அவ்விடம் வர்தா சேரும், ஏனென்னில், எவ்வி 

உத்தில் ்ரீபாகவத ககா ப்ரஸங்கம் ஈடக்குமோ, அவ்வி 

உத்தில் ஜ்ஞான பக்தி வைசாக்யங்கள் அவச்யம் வக்து 

சேரும். ௮ம்மூன்றும் ௮ச்தக் கதையின் சப்தத்தைக் 
கேட்ட மாதர த்தில் யெளவனப்பருவம் அமையப்பெறும். 

... ஹஸ்தர் சொல் லுகிருர்.- இங்கனம் மொழிக் து ஸன 
wr Bs emu ஸ்ரீபாகவக கதையைக் கேட்கும்பொருட்டு 

காரதருடன் கங்காத்வாரம் போய்ச்சேர்ரந்தார்கள். இவர் 
கள் ௮ன்விடம் வச்து சேர்ச்சவுடனே இந்த வருத்தாக் 
தம் தெரிக் து ஸமஸ்த லோகங்களிலும் பெருங்கோலா 

தலம். உண்டாயிற்று. கதையைக் கேட்கவேண்டி௰ கு.தா 
தரல் தீஇினால் வைஷி.ணவர்களான தேவதைகளும் ரிஷி 

தீளும் மனிதர்களும் அவ்விடம் வந்து சேர்ந்தார்கள், 
வேச வேதாக்தங்களும் wi sr தச்தீரங்களும் பதினேழு 

புராணங்களும் ஆறு சாஸ்தரங்களும் கங்காதி புண்ய 

6 Bs enw ஸமஸ்தமான புண்ய க்க்ஷேதரங்களும் புண்ய 

ATED QLD மனுஷ்ய உருவத் துடன் அவ்விடம் வந்து 

Crit sar. - இவர்களெல்லோர்க்கும் சா.சதர் மேலான 

ஆஸனம் அளித் ச்அ செளசவித்தார்.!ஒச்  தவர்களெல்லோ
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ரூம் னைகாதிகளை தண்டனிட்டு கின்றார்கள். னைகாஇ 

களும் மற்றுமுள்ள முக்யமானவர்களும் முன்பசகத்தில் 

உட்கார்ச் தார்கள். அவர்களுக்கெதிரே கரரதரும் உட்கா 
ச்ச்தார், ஒரு பக்கத்தில் தேவதைகளும், ஒரு பக்க தீ.இல் 

வேத வேதாக்தாதி சாஸதரங்களும், ஒரு பக்கத்தில் 

புண்ய திர்த்தஙகளும், இரு பக்கத்தில் பெண்டிர்களு 

மாக உட்சார்ச்சார்கள். ஜயசப்தமும் சமஸ் மப்தமும் 

சங்கம் பேரி முதலிய வரத்பங்களின் கோஷமும் கலக்து 

பெரு முழக்கமாயிருக்த.து. புஷ்பங்களும் பெசரிகளும் 

அக்ஷ்ைகளும் இழைக்கப்பெர்றிருக்தன, சில தேவதை 

கள் ஆகாயத்தில் விமானங்களில் வீற்றிருக்து 96s 

ஸபைமின்மேல் கல்பவருக்ஷக்கின் புவபங்களை இறைத் 

தார்கள். இங்கனம் எல்லோரும் மனஓக்கத துடன் உட் 

கார்ச்தபின்பு காரசரைக் குறித்து ஸனகாதஇகள் ;நீபாக 

வத கதையைச் சொல்லத் தொடங்கினார்கள். 

ளனைகாதிகள் செரல் லுகிரார்கள;- வாராய் கார தனே 

சுகமுணிவரால் வெளியிடப்பெற்ம ்ரீபாசவத பமாஸ்த.ரத் 

இன் மஹிமையைச் சொல்லுகிறோம், கேட்பாயாக, 

இதைக் கேட்ட மாதரத்தில் மோக்ஷம் கைமேலிருக்கும். 

்ரீபாகவத கதையை ஏப்பொழு.தும் பாராயணம்: செய்ய 

வேண்டும், இக்தக் கதையைக் கேட்ட மாதா தில் ஸ்ரீபக 

வான் மனத்தில் ஸக்கிதானம் செய்வான். இது பதினெண். 

ஸணுயிரம் கரக்தங்களுடைய து; பன்னிரண்டு ஸ்கந்தங்கள் 
அடங்கிய து) பரீகூதித்துக்கும் சுகமுணிவர்க்ஞும் கடந்த 

ஸம்வாதமாயிருக்கும். ௮தைச் சொல்லுகிறோம். கேள், 

'இஈ்த.பாகவதத்தைக் கேளாத. வரையிலுமீம.ஐ.த்மா மை 
ஸர.ரத்தில் வருத்தப்பவான்; இதைக் கேட்ட:ஒடனே 
ஸம்ஸார ஸ் ரமங்களெல்லாம் இிரப்பெலுவான்..பல $reg 
சவ்க்ளைரும் பல புராணங்களையும் கேட்புதனால்.. - என்ன
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உபயோகம் அளையெல்லாம் புத்தி ப்ரமத்தை விளைவிப்ப 

'வைகளே.ஸ்ரீபாகவத சாஸ்தாரம் ஒன்றுமாச்ரமே Cros amg 

திதைக்கொடுக்கவல்லது, இனக்தோறும்றாீபாகவத கதை 

சடையாடப்பெற்ற சக்ருஹம் புண்யதிர்த்தத்தோடொத் 
தீது. அதில் வாஸஞ்செய்பவருடைய பாபங்களெல்லாம் 

இரும். பலலாயிரமஅம௱வமேத யாகங்களும் பல நூறு வாஜ 

பேயகங்களும் ஈகசாஸ்தசமாகிய இச்தபாகவத கதையின் 

பதினாறில் ஒரு பங்குக்கும் ஈடாகமாட்டா, ஸ்ரீபாகவத 

கதையைச்கேட்பவரது சரீரத்தில் பாபமென்பது சிறிதும் 

இராது. கங்கைமுதலிய புண்ய தீர்ச்தங்களும் கயை கரக 

புஷ்கரம் ப்ரயாகம் முதலிய புண்யககரங்களும் பாசுவத 

சதையைக் கேட்பதால் விளையும்பலனை எஏவ்வகையிலும் 

விளைக்க வல்லவையாகமாட்டா, கார. தா/ உனக்குப் பாகி 

வேண்டுமென்று விருப்பம் உளதாயின், ஸ்ரீபாகவ தத்தில் 

பரஇற்லோகசத்தையாவதுஓர் ௮டியையாவதுதினக்தோ' 

அம் உன் வாயால் படி.ப்பாயாக, மூன்று வேதங்களும் வே 

தங்களில் சிற்த புருஷஸக்தமும் தீவாகுசா க்ஷரியும் ப். 

ணவமூம் அதற்கும் மேற்பட்ட அகாரமும் இவற்றிற்குப் 

பொருளான புருஷோத்தமனும ஆகிய இவையெல்லாம் 
ஸ்ரீ பாகவத கதையைக் காட்டி லும் வேறுபட்டவையல்ல, 

எவன் இந்த பறீபர கவத மமாஸ்தரத்தை அர்ச்தத்துடன் 

வாசிக்கிருனோ, அவன் கோடி ஜன்மங்களிம் செ.ப்தபாபங் 
களும் இசப்பெறுவரன். இதில் ஸந்ததேஹம் இல்லை, இதில் 

பாதி ம்லோகத்தையரவது கால் ற்லோகத்தையாவ.து 

வா௫ப்பானாமின், ராஜஸுூிய அ௮ம்வமேத யாகங்களின் 

பலனைப்: 'பெதறுவான். சரி ராரவஸான கால தீதில் இந்தக் 

சதையைக் கேட்பானாயின் , அவனுக்கு ஸ்ரீமக்காராயணன் 

தனத வைகுண்டலோ.க த்தைக் கொடுப்பான். இக்தக் 
‘en gener ஒரு தடவையாவது கேளா தவனுடையீ ஜன்மம்
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பயனற்ததே, இக்தக் கதையைக் கேட்கும்படியான பாக், 

மம் கோடி ஜன்மங்களில் செய்த புண்யங்களால்தான். 

இடைக்கும். ஆனபடியால், வாராம் முனி ॥சேஷ்டனே 7. 

நீ இச்தக் கதையை மிகுச்த மீ ரத்ையுடன் கேட்பாயாக, | 

இந்தக் கதை கேட்பதற்கு நாள் கணக்கில்லை, இக்தக் 

ககையை எப்போதும் கேட்கவேண்டு மென்பதே பெரி 

யோர்களின் அபிப்சாயம், தவருத ப்.ரஷ்ம சர்யத துடன் 

இதை எப்பொழுதும் கேட்கவேண்டும், இக்தக் LONG TORE 

தில் அப்படிப்பட்ட ப்ரஹ்மசர்யம் முதலிய Mums sete 

களெொல்லாக் அனுஷ்டிப்பது அஸா தயமாகையால், இச. 

PR MIST am றா. ரவணமென்னும் ஒரு WV MALU oT BLT 

யம் அக்தச் சுகமஹர்ஷிமின் ஆஜ்ஞையினால் ஏற்பட்டி ரக் 
கின்றது. ஸீ ரரவண மாக மாதங்களில் (ஆளணி மாசி 

மாதங்கஹில்) இதை ஸ். ரத்தையுடன் கேட்பவளுக்கு எம் 

தப்பலன் உண்டோ, ,௮.து ஸப்தாஹ ஸமா. ரவண தீ.இனால். 

உண்டாகும். இந்தக் கலிகாலம் கே௮லம் தோஷ ப்ரசுர 

மாகையாலும், இக்காலத்தில் மனத்தை அடக்குவது. 

அஸாதம மாகையாலும், சோசுபாதை அ.திகமாமிருக் 

கையாலும், மனுஷயர்கள் பெரும்பாலும் ஆயுள் ழி 

ணிக்கப் பெம்மிருக்கையாலும் இந்த ஸ்ரீபாசவத.த்தை 

எப்பொழுதும் சியமத்துடன் கேட்பது அஸா தயமென்று 

இக்காலத்தில் ஸப்தாஹ ம் ரவணமென்கிற கியமம். ஏத் 
படுத்தப்பட்டது, கவம் யோகம் ஸமாதி இவைகளசல் 

௦ரமப்பட்டு ஸா இக்கமுடியாத பலனையும் இச்.த ஸப்.தா.ஹ 

சரவணம் அனாயாஸமாகவே ஸாதித்துக்கொடுக்கும்' , 

என்று ஸனகாதிகள் பாகவத மாஹாதம்யத்தை விவசித் 

அுச்சொன்னார்கள், இங்கனம்' மொழறிக்த ஸுிதசைப் 

பார்த்துச் செளனகர் 'நீர் சொன்ன வருத்தாச்தம் ஆச் 
சர்பமாகிருக்கன்றது. ஆயினும் ஜ்ஞானா,இ தர்ம களைக் .
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காரட்டிலும ரீபாகவதத்திற்கு அப்படிப்பட்ட மஹிமை 

ஏயங்வனக் உண்டாயிற்று” என்றார். அதைக் கேட்ட ஸு்த 

பெள.சாணிகரும் *வாரீர் மொளனக மஹர்ஷீ / ஸ்ரீக்றாஷ் 

ணன் மூயியைத் தூறக்து தன்னுடைய லோகம் போக 

மூயன் ஸமயத்தில் அகத ஸ்ரீக்ருஷ்ணனைப் பார்த்து, “வா 

சாய் கோவிக்தனே! நீபக்தி விளையும்படியான பல செயல் 

களைச்செய்து உனது லேரகத்திற்குப்போக முயன் நிருக் 

இன்றனை. என் மனத்தில் பெருஞ்சிச்தை உண்டாயிருக் 

கின்றது. அசைப்போக்கி எனக்கு ஸுகம் விளைப்பாயாக, 

அ௮க்தச் எகசையென்னென்னில், சொல்லுகிறேன் கேள. 

பயங்கரலரன கலிகாலம் இதோ-வர் துவிட்டது. இனிதுவ. 

டாகளே உண்டாகபபோகன்றுர்கள். அவருடைய ஸஹ 

வரஸ.தஇினால் சிஷ்டர்களும் கெரடுகதன்மையை Dont 

மப்போகருர்கள், அப்பொழுது இந்த பூமியானது மீள 

வம பெரும்பார முடையதாகப் போகின்றது, அக்காலச் 

தில் இது யரைச் கூணம் அடையும்? வாராய் செந்தா 

மரைக்சகணணனே 7 ஆதுபுருஷனே! உன்னைக்காட்டி லும் 

மந்ரொருன் ரக்ஷகணில்லை, ஆகையால் ஸதபுருஷர்களி 

டத்தில் தயைசெய்து கீ புறப்பட்டுப்போகாமல் இங்கேயே 

இருப்பாயாக, 8 பக். தரிடத்தில் வா தீஸல்ய மூடையவனல்ல 
வர அ௮ளர்களை இங்கனம் துறக்.தூபோவது யுக்தமன்றே, 

ச் Bu pease Saw ணுஷ்யா இ உருவருடையவனல்லை. 

சீகேவலம் ஜ்ஞானாகச் தஸ்வரூபன். உனக்கு ஸத்வ இகுண 
maar கடையா ணு, ஆயினும் பக்தர்களுக்காக இங்கனம் 

ம்ரணிட உருவத்துடன் ௮வ தாரஞ்செய் தனை, உன் பக்தர் 
கன் உன்ளைப்பிரிஈ்து எங்கனம் இக்தப்பூசலத.தில் இரும் 

பாரர்சுனரி உன்னுடைய இவ்யாதம ஸ்வரூபத்தை உபாஸி 
த்து உஜ்ஜீவிக்கப்பாச்க்கில் அதை அறிக் து உபாஸிப்பது 

eur த்மமன்று, ஆகையால் இதக்குத் தகுக்தவழி 'ஆலேச
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சிப்பாயாக" என்று உத்தவர் வினவினார், இல்கனம் வின 

வப்பெற்ற ஸரீபகவானும் “சான் பக்தர்களின் விவூ.யமாக 

என்.செய்யலாம்” என்று ஆலோசித்து, தன்னுடைய தே 
ஜஸ்ஸை ஸ்ரீபாகவதத்தில் வைத்தான், ஆகையால் இக்த 

ஸ்ரீபாகவதம் ஈப்தரூபமான பகவானுடைய மூர்த்தியாக 

கமக்கு ப்ரதியக்ஷமாயிருக்கன் றது. இதைப் பாசாயணனு 

செய்மினும் பாபங்களையெல்லாம் போக்கவல்லது. ௮.தி 

௮ம் ML FT aM ற்ரவணமென்பது மமஸ்த உபாயங்களைக் 

கரட்டி லும் மேற்பட்டதாக இர்தக் கலிகாலத்தில் ஏற் 

பட்டிருக்கன்றலு, துக்கம் தரரித்ரியம் தெளர்ப்பாக் 

யம் பாபம் காமம் கேரபம் இவற்றையெல்லாம் அழிக்கும் 

பொருட்டே இகத ஸ்ரீபாகவதகதா ப் ரஸங்கரூபமான தர் 

மம் ஏற்பட்டிருக்கின்றது. ஸம்ஸாரம் தேவதைகளா 

அம் PSPs pours gH மாணிடவர்களால் எங்கனம் 

துறக்கமுடியும் ஆன துபத்றியே இர்த ஸப்தாஹ ஸர 
வணமென்கிற கியமம் ஏற்படுத்தப்பட்டது. இப்படி இக்த 

ஸப்தாஹஸ்.ரவணமென்கிற Aun so 5 அமமுணிவர்கள் 

ஏற்படுத் துகையில் ௮க.த ஸபையில் ஓர் ஆச்சர்யம் உண 
டாயிற்று, மொளனகரே! அதைச் சொல்லுகேன் கேட் 

டீ.சாக, அப்பொழுது பக்தி, யெளவனப்பருவம் கிை pbs 

ஜ்ஞானவைரசாக்யங்களென்கிற தன் புதல்வர்கள் அழைக் 

துக்கொண்டு  ஸ்ரீக்ருஷ்்ணா / கேரவிச்தா/ ஹசே! 
முசாசே/ காதா /? என்று பகவானுடைய காமங்களைச் 

சொல்லிக்கொண்டு அர்த ஸபையிணனிடையில் தி. 

லென்று 9 pau வேவ.த் துடன். தோற்றினாள். அதைக் 

கண்டு ௮ங்குள்ளவர் அனைவரும் “இதென்ன ஆச்சர் 

யம், இவள் எங்கிருக் து வக்தாள் P எப்படி. .நூழைக் 

தாள்4” என்று சிச்இத துக்கொண்டு. மிக ' வியப்புடன் 

| அதைபி பார்த்துக்கொண்டிருக் தார்கள். அப்பெசழுனு
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ஸனகாதிகள “ஸ்ரீபாகவத கதையின் ப்ரஸங்க கீ.இனால் 

இக்த பக திஇங்ஙனம் புதல்வர்களுடன் தோ ற்றலர்யினள் 

என்றார்கள், அதைக் கேட்டு பக் இயும் ஸன த்குமாரரைப் 

பார்தது வணக்கத்துடன் “கான உங்களால் இப்பொழுது 

தான் புஷடியுடையவளானேன். கலிகதோவூ.த இனால் 

கான் இல்லாசுவளாகவேயிருக்தேள், இப்பொழு.து ஸ்ரீ 

பாகவத கதா ப்ரஸங்கத்தினால் புஷடி.௮டைக்தேன். கரண் 

எங்கே இருப்பேன் £ இசை எனக்மு மொழிவீர்களாக” 

என்றான. அதற்கு ௮க்கணைத்குமாரரும் “பக்தர்களிடச் 

தில் ஸம்ஸார சோகத்தைப் பேரக்கிக்கொண்டு தைர்யத் 

ஆடன் வஸிக்திருப்பாயாக. பவைஷ்ணவர்களின் மனத இல் 

கிரந்த. ரம் வஸித்திருப்பாயாக, உலகங்களையெல்லாம் 

பாழ்செய்ய வல்லவைகளான கலிதோஷங்கள் உன்னை 

அசைக்கவம் வல்லவையரகமாட்டா' என்றார். இங்கனம் 

அவர் மொழிக் துகொண்டிருஙந்கையில் அந்த பக்தி ஸ்ரீ 

கரரகருடைய ஹ்ருதயத்தில் போய் உட்கரர்ந்தரள், எவ 

ருடைய ஹ்ருதயத்தில் பகவத் பக்தி மாறுதிருக்குமோ, 

அவர்கள கிரத்தனர்களாயினும் தன்யரரவார்கள், ஸ்ரீபக 

வரனும் தன்னுடைய லேோகத்தைத் துறக் து அவருடைய 

ஹ்ருதயத்தில்பக்தியென் னும் கயிற்றினால் கட்டுண்டுகித்ய 

வரஸம் செய்வரன். இநுநுனம் பரப். ரஹம ஸ்வரூபமான 

ஸ்ரீபாகவத கதையின் மஹிமையைச் சொன்னேன். இன் 

னம் என் செரல்லவேண்டும்*ி இந்த ஸ்ரீபாகவத கதையைச் 

சொல்லுகிறவனும் கேட்கிறவனும் ஸ்ரீக்ருஷ்ண ஸாரூப் 

பத்தைப் பெறுவார்கள். இணி வருக்இச் செய்ய வேண் 

டியவைகளான மற்ற தர்மங்களால் ஆகவேண்டி௰ கார் 

யம் என்னிருக்கின் ஐது 7” 

மீளவும் றொெளனகமைப் பார்த்து ஸு தர்செல்லுகி 

ர் :--*வரரீர் மயொளனகசே! பிறகு வைஷ்ணவரிகளின்
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ப்படி 
மனத்தில் அளவில்லாத பக் இ ௨௭ 

தன்னுடைய லோகத்தை விட்டுப் 

மாலையும் பி.தாம்பரமும் மகரகுண்டலிலல் 

மணியும். அரை நால்மாலையும் அணிக், ஆமி ௪ 53 

பூூிக்கெ ரண்டு நீலமேகஸ்யாமனனும் த்ரிபங்கிரீப்ல் அழ 

இயனும் கோடி. மன்மதல ர வண்யமுடையவனும TF) i gia 

      

  

   

மான Caparo OFu gos rar தனது பக்தர் 

களின் Rrwwnrsr sam suBmsah» ப்ரவேரித்தரான், 

வைகுண்ட வாஸிகளும் உத்தவர் முதலிய வைஷ்ணவர் 

களும் ௮ச்தக் கதையைக் கேட்கும்பொருட்டு மாறுருவத் 

துடன் அவ்விடம் வத்து மறைய து கேட்டுக்கெண்டிருக் 

தாரர்கள். அப்பொழுது எங்கும் ஜயசப்தங்களைச் செரல் 

வதும் மறாகக்தகத்துடன் கமதப்பொடி. இமைப்பதும் புஷ் 

பங்களைப்பெரறிவ தும் அடிக்கடி சங்கவாதயங்களை ஊது 

வதுமாயிருக்கார்கள், அக்க ஸபையிலுள்ளவர் அனைவ 

ரும் தேரஈத்தையே மறக்திருக் சார்களென்னில், கருஹம் 

சேதலியவற்றைப்பற் நின சர்தையே அவர்களுக்கு இல்லை 

வென்பதைப் பற்றிச் சொல்லவேண்டுமோ£மி எல்லோரும் 

அத்தன்மையசாயிருப்பதைக் கண்டுகார தர்குமாரர்களைப் 

art Sg வாரீர் முனீற்வரர்களே/ஸப்காஹத்குின் மஹி 

மை அழற்புதமாயிருக்கின்றது. இதை கான இப்பொழுது 

தான்கண்டேன். மூடர்களும்துஷடர்களும் பசு பக்ஷமயா இ 

களும் இவ்விடம் இதக் கதையின் ப்ரஸஙக த் இனால் மிக 

௮ம் பரபமத்றவ.ராயினர். ஆகையால் மனுவி.யலோகத்தில் 

மனத்தைச்சுத்தி செய்வதான உபாயம் இஈத ஸப்சாஹத் 

தைக் காட்டிலும் மற்றொன்றும் இல்லை. இது ஸமஸ்த 

பாபஸமூஹங்களையும் பாழ்செய்ய வல்லது. நீங்கள் 

பரமதயாளுக்களாகையால் உலகங்களின் ஹிதத்தை 

ஆலோசித்து இங்கனம் புதிதான ஓர் மார்க்கத்தை ஏற்
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படுத்தினீர்கள். இக்த ஐப்தாஹ ம். ரவணத் இனால் எவரெ 
வர் சுத்து அடைவார்கள்? அசை எனக்கு மொழிவீர் 

களாக” ஏன்றார். அதைக்கேட்ட குமாசர்களும் “வா.ராய 

கசா.ரகனே.! எவரெவசென்று காம் கணக்கிட்டுச் சொல்லு 

வோம்? எப்படிப்பட்ட பாபிகளும் இதனால் சுத்தி ௮டை 

வார்கள், இதனால் கழியாத பாபம் எதுவுமே இல்லை. 

இவ்விஷயத்தில் முன்பு ஈடச்த ஓர் இதிஹாஸம் சொல்லு 

இறேன் கேட்பாயாக, துஙகபத்சையின் கரையில் ஓர் 

பட்டணம் உண்டு, அங்கு ஆத்மதேவனென்று ஓர் ப்ரா 

ஹமணன் இருக்கதான். ௮வன் வைதிக மாரத்தையுடைய 

வன்; வேதங்களெல்லரம் ஒதினவன்,/செளக ஸ்மார்த்த 

கர்மங்களில்ஸமர் ககன்; பணமுடையவன் ஆயினும் அவன் 

பிக்ஷையெடுதீது ஜீவிப்பனன். அவன் பார்யை துக்துலி 

யென்பவள். ௮வள் தான் சொன்னதையே கில்கிறுத்த 

வேண்டுமென்னும் பிடிவாத முடையவள்/ மிகவும் அழகா 

யிருப்பரள்/ கல்ல குலதிஇல் பிறக்கவள்; உலகவெம்பளப் 

பில் மிகவும் ப்ரியமுடையவள், கொடிய ஸ்வபாவ 

மூடையவள்/ ஓயாமல் வரயரடுக்கன்மையன்/; கருஹகார் 

யங்களில் ஸரமர்தீய முடையவள் கார்ப்பண்யம் குடி. 

கொண்டிருப்பவள்) சுலஹகச்தில் விருப்பமுடையவள; 
அவ்விருவரும் யெளவனஸாுகங்களை அனுபவித்துக் 

கொண்டிருக்கையில் நெடுகாள் சென்றும் ஸக்தானம் 

உண்டாகாமையால் அவர்களுக்கு மனத்தில் பெருக் துயர 

மாயிருக்தது. பிறகு ஸந்தானம் உண்டாவதற்காகப் 
பலவாறு தர்மங்களைச் செய்துகொண்டிருக்தார்கள். 

அப்படி. கெடுசகாள் சென்றும் ஸக்கானம் உண்டாகவில்லை, 
ஒருக்கால் ௮க்த ப் ராஹ்மணன் துக்கத்தினால் வீட்டைத் 
அறந்து வனத்திற்குப் போனான், மத்யாஹ்ன வேளை 
யாயிற்று, அவன் பெருக் தரஹம் எடுக்கப்பெகதிது தர்
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குளத்திற்குப் போனான், அங்குத் தண்ணீர் குடித்துப் 
பிள்ளையில்லாக மனவருத்தத்துடன் இளைப்புற்றிருக் 

கையில், தரு முஹுாத்தகாலம் கழிஈதபின்பு அவ் 

விடத்தஇிற்கு ஓர் ஸன்யாஸி வக்தான், அவன் ஜலங் கூடி. 

தீதுக் கரையில் உட்காருகையில் ப்ராஷ்மணன் அ௮வனரு 

கே சென்று பாதங்களில் ஈமஸ்கரித துப் பெருமூச்செ றி 

க்துகொண்டு எதிசே கின்றான். ௮க்த ஸன்யாஸி அக்க 

ப்ராஹ்மணனைப் பார்த்து, (வாராய் ௮க்கணனே !/ ஏன் 
அழுகின்றாய் £ உனக்குச் சிக்தை பெரிதாகிருக்கின் 

றதே " ௮துயாதுரி அப்பா / உன் துக்கத்திற்கு என்ன 

கரரணமோ ௮தை மொழிவாயாக' ஏன்றான், அதைக் 

கேட்ட ப். ராரஹமணன் *முணிவசே / என் துக்கக்தை 

கான் என்னென்று சொல்லுவேன் 7 ஜன்மார்தர பாபத் 

இனால் கான் இங்கனம் துக்கத்தை அனுபவிக்கின் மேன், 

எனக்கு ஸக்தானம் இல்லை. அக்த வருத்தத்தினால் கான் 

ப்ராணன்களை விடலாமென்று இப்படி. வச்துவிட்டேன், 

பிள்ளையில்லாத பிழைப்பு ஏதுக்கு 2 அதைச் சுடவேண் 

டும். பின்ளையில்லா த க்ருஹம் ! சூன்யாரண்யமே, பிள்ளை 

யில்லாதவனுடைய பணத்தைச் சுடவேண்டுமேயன் றி 

DEO" என்ன பயன்? ஸக்ததியில்லாத குலம் ஏதுக்கு 7 
கான் வளர்க்கும் பசுவும் மலஃடாய்விடுகின்றது. கான 

வைத்த மரமும் பலிக்கிறதில்லை. என் வீட்டிற்கு வருகின்ற 

பழம் முதலியவைகளும் சக்ரத்தில் உலர்க்துபேகின் 

றன, இங்கனம் பிள்ளையில்லாமல் கிர்ப்பாக்பனாயிருக்கிற 

சான் ஜீவித்.இருச்.து என்ன பயன் 2 என்று Owr Ye gi, 

துக்கத்தினால் வருக்தி உரக்க சோதனஞ செய்தான், 

அதைக்கண்ட ஸனயாஸிக்கு மிகவும் மன இரக்கம உண 

டாயிற்று, ௮ச்த யோகி அவன் SOUS EME ores 
  

1. பொட்டைச் காடு,
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துப் பார்த்தான், எல்லாவற்றையும் தெரிச் தகொண்ட 

ஸன்யாஸி ப்ராஹ்மணனைப் பார்தது “அப்பா / பிள்ளை: 

வேண்டுமென்கிற அஜ்ஞானத்தைத் துறப்பாயாக, கர்ம 

கிக்கு விஞ்சி ஒன்றும் ஈடக்கா து. அ துஎல்லாவற்றிலும் 

பலிஷ.டமாயிருக்கும். விவேகத்தைப் பற்றி ஸம்ஸார 

வாளனையைத் துறப்பாயாக, கான்சொல்லுகிறேன்கேள். 

ப்.ராஹமணா / கான் இப்பொழு.து உன் தலையெழுத்தை 

வா௫ித்துப் பார்த்தேன். உனக்கு ஏழு ஜன்மங்கள் வரை 

யிலும் பிள்ளை இல்லை இல்லை, ஆகையால் குடும்ப ஆசை 

யை விடுவாய், ஸர்வ ப்ரகரரத்தரலும் ஸன்யாஸத்தில் 

ஸுகம் உண்டு;இல்ல£ம் விட்டுக் துறவறம் பற்றுவரயாக” 

என்றான். ப்சாஹ்மணன் அதைக் கேட்டும் அஜ்ஞானம் 
நீங்காமல் அச்ச யோகியைப் பார்தது எனக்கு விவேகதி 

இனால் ஏன்ன ப்ரயோஜனம்? பலாத்காரமாகவா௮ து என 

க்குப் புதல்வனைக் கொடுப்பாயாக, இல்லையாயின், கான் 

சோகத் இனால் கூர்ச்சித்து உன்னெஇரிலேயே பராணன் 

௧௯ விடுவேன், ஸன்யாஸத்இில் என்ன ஸுகம் உண்டு P 

பிள்ளை போன்களோடு வாழும்படியான கருஹஸ்தரார 

மத்திற்கு ஈடாகுமோ?' என்றான், யோகியும் ப்ராஹ்மண 
னுடைய (பிடி.வாதத்தைக் கண்டு அவனுர்கு என்னனவு 

புத்திசொல்லியும் அவன் கேளாமையால் கடைசியில் ஒரு 

பழத்தைக் கொடுக் து 'ப்ரஹ்மணனே / இக்தப் பழத் 

தை உன் பார்யைக்குக் கொடுத்துச் சாப்பிடச் செய்வாய், 

அதனால் உனக்கு ஸத்புத.ரன் உண்டாவான், பொய்பேசா 

மையும் ஆசாமும் தயையும் தானமும் ஒருவேளை போஜ 

னமும் ஆகிய இக்த சியமங்களை இரு வர்ஷூம் வரையில் 

உன் பரர்யையைக் கொண்டு தவராமல் கடத்தி 

வருவாயாக” என்று மொழிக்து ஸன்யாஸி புறப்பட்டுப் 

போனான். ப்ராஹ்மணனும் தன்வீட்டி ற்கு வக்து,பார்யை
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கையில் பழத்தைக் கொடுத்து ஸங்கதியைச் சொல்லி 

விட்டு வெளியே போனான், அச்ச ப்ரஹ்மணபச்னி குடில 

ஸ்வபரவமுடையவளாரகையால் தன் ஸூயைப் பார்த்து 

“ஆ! எனக்குப் பெரிய பயமாமிருக்கன் றது. சான் பழத் 

தைச் சாப்பிடமாட்டேன், இதைச் சாப்பிட்டால் கர்ப்பம் 

உண்டாகுமாம், கர்ப்பம் உண்டாயின் வயிறு பெரிதாக 

வளரச்துபோம். அப்பால் ஆஹாரம் அம்பமரகளே செல் 

லும், அதனால் அ௮சக்இி உண்டாகும், பிறகு வீட்டுவே&ை 

எப்படி. ஆகும்” எ௮ர் செய்வார்கள் ரீ கர்ப்ணெக்கு ஐடி. 

நடக்கமுடியாது. மற்றும் ௮ கர்ப்பச்திலுன்ள சரளை 
எங்கனம் வெளிப்படுத்கமூடியும் 2 கர்ப்பம் குறுக்கே 

பீ.றிக்கொண்டு வருமாயின்,” அப்பொழுது கரன் மரணம் 

அடைவேனல்ல௮ர சீ ப்ரஸவிக்கூம்போது உண்டாகக் 

கூடிய துக்கம் பயங்கரமானதல்லவா?” ௮தை ஸுகுமாரி 

பாரகிய நரன் எப்படி. ஸஹிப்பேன் £ நகரான அசக்தையா 

யிருக்கையில் என் ஸெரத்தையெல்லாம் இரகத்தி கொள் 

ஊமிட்டுக்கொண்டுபோய் விடுவாள், பொய் சொல்லா 

இருக்கை முதலிய கியமங்களேர என்னால் ஏவ்வகை 

யிலும் அனுவு.டிக்கமுடியாதனை, பிறந்த குழந்தையைப் 

பாதுகாப்பதும் ?சாட்டுவதும் பெரிய வருத்தம். இதை 
விட மலடி யாயிருப்பதே ஈலம்' என்து குசஸித புத்தி 

முடன் ரோதனம் செய்து அசக்தப் பழத்தைச் சாப்பிட 

வில்லை. கணவன் கேட்டதற்குப் பழத்தைச் சாப்பிட்டே 
னென்றாள். இப்படியிருக்கையில், ஒருகான் அவளுடைய 

உடன்பிறக்தவள் வந்தாள், அவளுடன் இந்த வருத்தாக் 

தங்களை யெல்லாம் சொல்லி “அம்மா கான் என் செய் 

வேன்ரி காளாய்விட்டதே கர்ப்பத்திற்கு என்ன வழி £ 
பழத்தைச் சாப்பிட்டசாகப் புளுடச் சாப்பிடாமலே இரு, 
ச் துவிட்டேனே, மாதக்கள் ஆய்விட்டனவே. பிள்ளை
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பிமக்கிவேண்டுமே. இது எனக்குப் பெருக் துக்கமாயிருக் 

இன்றதே. தங்காய் / சான் என் செய்வேன்?! என்றாள். 

அதைக் கேட்டு அவள் “எனக்கு கர்ப்பம் இருக்கின்ற த. 

Dns sao gos bra உனக்குக் கொடுக்கின்றேன். 

௮ துவரையில் கர்ப்பிணிபோல் வீட்டில் மறைக்துகொ 

ண்டு ஸுகமாயிருப்பாயாக, என் பர்தீதாவுக்குப் பணத் 

தைக் கொடுத்தால் அவனும் குழச்தையைக் கொடுத்து 

விடுவான். ஆறுமாதத்இல் கர்ப்பம் வெளிவரச் து குழச்தை 

செத்துப்போயிற்றென்று உலகத்தார்.சொல்லும்படி. ௮ப 

வாதத்தைக் செப்பிவிடுகிறேன். கான் தினந்தோறும் 

உன் வீட்டிற்குவக்து அக்தக் குழந்தைக்குப் பரல் கொடு 

தீதுப் போஷித்துக்கொண்டு வருகிறேன். அக்தப் பழத் 

தைப் பசுவுக்குச் கொடுத்து விசிவாயாக. அச்தப் பழத் 

தின் சக்தியைப் பரீக்தித்துப் பார்ப்போம் என்றாள், 
ஸ்த்ரீகளின் ஸ்வபாவம் ஸர தார ரணமாய்க் கோணலாகை 

யால் அவளும் அப்படியே ஒப்புக்கொண்டு செய்துவிட் 

டான், பிறகு காலக்ரமத்தில் துச். துலியின் சங்கை பிள்ளை 

யைப் பெற்றுள். அவளுடைய, கணவன் அக் தச் குழந்தை 

யை ஏகாச்தமாய்க்கொண்டுவக்து துச் திலிக்குக் கொடுத் 

துப் போனான், துக்துலியும் வருத்தமின் றியே பிள்ளை 

பிறந்ததாகச் சன் கணவனுக்குச் சென்னாள். ஆத்ம 

தேவலும் புத்சோத்ஸவத்இம்காக ப்சாஹ்மணார்களுக் 
குப் பலவகை ' தரனங்கள் செய்தான். அப்பொழுது துக் 

-துலி தன் கணவனைப் பார்த்து எனக்கு முலைப்பால் 

இல்லை, பிறருடைய பாலால் என் குழந்தையை எப்படி. 
வளர்ப்பேன்"என துஉடன்பிறச் தவளுக்குக் குழந்தை பிற 

க்து போய்விட்டது, ௮வளுக்கு முலைப்பால் இருக்கன் 2.து, 

அவளை கம்மகத்திற்கு வரவழைத்து வைச் துக்கொண்டு 
பாதுகாத்து வருவாயாயின், ௮வள் ஈமது குழக்தைக்குப்
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பால்கொடுத்துப் போஷித்து வருவாள்" என்ன், ௮வள் 

பர்த்தாவும் பிள்ளையைப் பாதுகாப்பதற்காக ௮ங்கனமே 

செய்தான். தாய் பிள்ளாக்குச் துக்துகாரி யென்று பேர் 

இட்டாள். பிறகு மூன்று மாதங்கள் கழிகையில், அக்தப் 

பசு குழக்தையை ப்ரஸவித்தஅ, அக்தக் குழந்தை ஸர் 

வாங்க ஸுக்தரனும் ஸ்வர்ணம்போல் பளபளவென்று 

தேஜிஷடனும் சிர்மலலுமாயிருக்கான். அதைக் கண்டு 

ப்ராஹ்மணன் எந்தோஷூம் அடைந்து அவனுக்குத் 

தானே ஸமஸ்த ஸம்ஸ்கரரங்களையும் கடத்தினன், அந்த 

ஆச்சர்யத்தைப் பார £க்கும்பொருட்டு எல்லோரும் அவ் 

விடம் வக்தார்கள் “இக்த ப்ரஹ்மணனுக்கு,என்ன பாக் 
யமோ 7 பசுவுங்கூட இப்படி தேவகுமரரன்போல் அற்புத 

மான ஓர் பாலனைப் பெற்றதே' என்று ஜனங்களெல்லேர 

ரும் சொல்லிக்கொண்டார்கள். தெய்வா னேமாய் அச்ச 

சஹஸ்யம் ஒருவர்க்கும் தெரியாமலே மிருக்தது, அக்தக் 

குழக்தையின் காதுகள் பசுவின் கர துகள்போலீருக் தமை 

யால் அவனுக்கு கோகர்ணனென்று aac senor 

பேர் வைத்தான், சில காள் கழிக்தபின்பு 965 பிள்ளை 

கள் இருவரும் யெளவனப்பருவ முடையவரானார்கள். 

கோகர்ணன் பண்டி தனும் மஹாஜ்ஞானியுமாயிருக் தான். 
துக்துகாரி மிகவும் அஸத்தாயிருக்தான், அவன் 

ஸ்னானம் செய்வதும் இல்லை, ஒருவிதமான ஆசாரமும் 

இல்லை, எவ்விதமான நற்செயலும் அவனிடத்தில் புலப் 

படாது, அபக்ஷய பக்ஷணம் முதலிய தோஷங்களெல் 

லாம் அவனிடத்தில் குடிகொண்டிருக் தன, தஇருவெ.௮ம் 

பிறர் வீகெளைக் கொளுத்துவ.துமாயிருக் தரனாகையால் 

ஸர் வஜனத்வேஷியானான். விளையாட்டி.ற்காக பாலர்களைப் 

பிடி.த்.துக் ணெ ழ்.றில் பேசட்டுக்கொன்று கையில் ஆயுதம் 
கொண்டு ச௪ண்டவர்களையும் ஹிம்ஸிப்பதும் தினர்களையும்
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கண் தெரியா தவர்களையும் பீடிப்பதுமாயிருக்தான். ௮வன் 

விலைமாதர்களிடம் மோஹம் கொண்டு தகப்பன் ஸம்பா 

இத்து வைத்த பணங்களை யெல்லாம் அழித் துவிட் 

டான். ஒருகாள் தாயதக்தைகளை அடித்துப் UT SI ws 

யெல்லாம் பிடுஙகிக்கொண்டான். அ௮னனுடைய தந்ைத 

யரகிய ஆத்மதேவன் “ஆ! என்ன வருத்தம்? இதைக்கா 

ட்டிலும பின்ளையில்லா இருப்பதே மேல். இப்படிப்பட்ட 

அஸத்.து இருக்தும் என்ன உபயேோரகம்? ஆ! கான் என் 

செய்வேன்? எங்குப் பேவேன/ி எங்கே இருப்பேன்சிஎன் 

துக்கத்தை எவன் போக்குவான்." சான் Qos gees 

இனால் ப்சசணன்களை விடுகின்பே.ள், ஆ! எனக்கு ஏன்ன 

கஷ்டம் நேரிட்டது?” என்று வருச்தி அழுதுகொண்டி. 

ருக்கையில், ஜ்ஞுணியாகிய கோகரணன் வக்து வைராக் 

யத்தை உபதேூிககத் தொடங?, “ஸம்ஸாரம் ஸாரமற்ற 

தே; துக்கங்களுக்கெல்லரம் இருப்பிடம், ம திமயக்கத்தை 

விளைவிக்கும். யாருடைய பிள்ளைசி யாருடைய பணம்ரீ சக் 

ரவர் கீஇக்கும் ஸம்ஸாரத்தில் ஸுகம் இல்லை, ஸம்ஸா 

சத்தில் வைராக்யமுற்று ஏகாக் த சிலனான முணிவனுக்கே 

ஸுகம் உள்ளது. பின்னையென்கற இரந்த அஜ்ஞானத் 

தைச் தூறந்து வனத்திற்குப் போனால் ஸுகப்படலாம்” 

என்று தெளியச்சொன்னான். அதைக்கேட்டு ஐத்மதேவ 

ஆம் அப்படியே வனம் சென்று தேஹத்திலும் அதைப் 

பற்றின மற்றலைகளிலும் மோஹத்தைத் துறந்து வை 

சாக்யமுற்று பகவானுக்குப் பரிசர்யை செய்துகொண்டு 

ஸ்ரீபாகவதத்தில் தசமஸ்கக் த பாராயணம் பண்ணிக்கொ 

ண்டிருக்து கடைசியில் ௮னாயாஸமாக ஸ்ரீக்ருஷ்ணனை 
அடைச்தான். 

இங்ஙனம் தகப்பன் காட்டுக்குப்  போனமின்பு Bb gi 

காரி (பணம் எங்கு வைச்திருக்கிறது? சொல், இல்லையா
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யின் தடியால் அடிப்பேன்! என்று விரட்டுகையில், அச்.த 
பாதையைப் பொறுக்கமுடியாமல் பயக்து ராதீரியில் 

இணற்றில் விழுக் து மரணம் அடைக்காள், கோகர்ணன் 

இர்ததயா தரைக்காகப் புறப்பட்டுப்போனான், அவனுக்கு 

க்கமும் இல்ல், ஸுகமும் இல்லை, சதீரூவும் இல்லை, 

us sayin இல்லை, இப்படி, பரம விரக் தளாமிருச் கான், 

IG BETH வீட்டில் ஐது விலைமாக/கர் ழே  தீதுக் 

கொண்டு அவர்களைப் போஷிக்கும் பொருட்டுப் பற்பல 
கொடிய தொழில்களாச் செய்துவக்கான், தனக்தோ 

றும் வெளியில் சென்று பணங்களையும் ஆபச ணங்களையும் 

ஆடைகளையும் இருடிக்கொண்டு வச். அலர்களுக்குக் 
கொடுத்து மீளவும் வெளியிற்சென்று இிருடிக்கொண்டு 
வருவதே கரர்யமாயிருக், தான், இங்கனம் சில சரன் கள் 

செல்ல ஆடையாபரணங்களும் பணங்களும் அபா.ரமாய்க் 

குவிக் இருப்ப,துகண்டு, அவ்விலைமா தர்கள் * இன இருடிக் 

கொண்டிருக்கிருன், ஆகையால் இவன OFT YF GT a gp 

ஓரு காள் IT gash tw yeti DEO ஈரத் எ. த கிக்ஈகபமே. 

இதில் ஸக்தேஹம் இல்லை. அப்பால் ௮ரசணன் Dosa 

பணாக்கு வியல்களையெல்லரம் பிரிங்கெசொண்டு. இவனை 

யும் கொள்றுவிடிவொன். பிறகு கமக்கு இன்றும இல்லாமற் 

பேரய்விடம், ஆகையால் இவனை நாமே ஏன் கொல்ல 

லாகாது, இவனைக் கொன்றுவிட்டு காம் பணத்தைப் 

பங்கிட்கெகொள்வோம்' என்று தமக்குள் சரமே ஆலோ 

சனைசெய்து கழுத்தில் உச்சுளுக்குப் போடம் அவனை க் 

கொல்ல ஆசம்பித்தார்கள், ௮வன் வலியனாகையால் சீக் 

சத்தில் மாணம் அடையவில்லை, பிழகு கெருப்புத்கணல் 
களைக் கொண்டுவச்து அவன முகத்தில் பொகட்டார்கள். 

அகணி ஜ்வாலைகளைப் பொறுக்கமுடியாமல் மிகவும் வரு 
இ மரணம் அடைந்தான். அவனுடைய தேஹத்தை 

liv
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அவர்கள பள்ளம் வெட்டிப் புதைத்தார்கள். பெரும்பா 

அம் ஸ்த்ரீகள் ஸூஹஸம் செய்பவர். இச்சு ஸங்கதி ஒரு 

வர்க்கும் தெரியவில்லை. கேட்பவர்களுக்கு “எங்கள் ப்ரி 

பன் தூரதேசம் போயிருக்கிறான், ஓரு வர்ஷம் கழித் து 

வருவான்” என்று அவர்கள் சொல்லிக்கொண்டிரு தரர் 

கன், ஸ்த்ரீகளிடக்தில் விண்வரஸம் செய்யலாகர.து. 

அப்படியின் றி ஏவன் .அுவர் விவ.யத்தில் விய்்வாஸம் செய் 

வானோ, அவன் பலவகை தூற்கங்களா அனுபவிப்பான், 

வார்ச்சை அம்ருகம்போன நிருக்கும். ஹ்ரு தயமோவென் 

ரூல் கூரிய நுனியுடைய கத்கியைப்போன்றதே. ஸ்த்ரீ 

களுக்கு எவன்தான் இஷ;டமானவன் ச ஒரு ஈரள் ப்ரீதி 

வைத்த இடத்தில் மற்றை காள் ப்ரீதி லைக்கமாட்டார் 

கள், ஆகையால் அவர்கள் அவனைக் கொன்று பணத் 

தைப் பங்கட்டுக்கொண்டு போய்ச் சேர்ந்தார்கள். துக்.து 

கரரி தான் செய்த பாபகர்மத் இனால் ப்சேதரூபம் அடைக் 

தாரன். அவன் சுமற்காற்றின் உருவங்கொண்டு பத்துத் 

இசைகளிலும் பறந்தோடிக் குஸனிராலும் வெயிலாலும் 

வருந்தி ஆஹாரமின்றி தாஹமெடுத்து “ஆ! தெய்வமே]? 
என்று அடிக்கடி. மொஜழிர்துகொண்டு எங்கும் சரணம் 

கேரப்பெரு இருக் தான், சில காலம் கழிந்தபின்பு கோ 

கர்ணன் லோகத்தரர் ஞலமாய் wo BETH ws oor 

அடைக்ததாகக் கேள்விப்பட்டான். அவன் அகா தனென் 

பதை நினைத்து அவனுக்கு கயாஸ்ராத்தம் செய்தான், 

எந்தெந்தப் புண்யஇீர்த்தங்களுக்குப் போனானோ, ஆங் 

காங்கு அவனுக்கு ஸ்.ராத்தம் பண்ணிக்கொண்டு வக் 
தான், இங்கனம் சுற்றிக்கொண்டு கேரகர்ணன் தன் 

பட்டணத்திற்கு வந்து சோச்தான். சாத்ரி தன் வீட்டில் 

வக்து ஒருவர்க்கும் தெரியாமல் அங்குப் படுத் து உறங்கி 

னன். தன் பந்துவாகிய கோகர்ணன் அவ்விடழ் வந்து
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படுத்து உறங்குவதைக் கண்டு துந்துகாரி அகத சாத்ரி 

பரல் மிகவும் பயங்கரமான தன் ௪ ருவக்தைக் காட்டினான். 

அவன் ஒருக்கால் ஆடு போலவும், ஒருக்கரல் பானைபோ 

DY, ஒருக்கால் கடாபோலவும், ஒருக்கால் இந்த்ரன் 

போலவும், இருக்கால் அக்ணிபோலவும், ஒருக்கால் புரு 

ஷஞகைவும் தோற்றினான், இங்கனம் மாறிமாறித்தோற்று 

வதைக்சண்டு கோகர்ணன் தைர்யசாலிபாகையால்'இவன் 

எவனோ துரக்கதி அடைக்கவன' என்பதை நிச்சயித்து 

அவனைப் பார்த்து “நீ யாரி ரரத்ரிரில் பயங்கர கைப் 

புலப்படுகின்றாய்... நீ எதனால் இப்படிப்பட்ட தசையை 

அடைந்தாய் * நீ ப்சேதனாசி அல்லது ச'சொசமா£ச அல்லது 

சாக்ஷஸனாிஉன து உண்மையை எனக்குச்சொல்அாயாக? 

ஏன்று வினாவினான், இ௫கனம் மோகர்ணனால் வினவப் 

பெற்ற துக் நுகரரியானவன் அடிக்கடி, உரக்க அழுதான். 

வரர்கிதையை உ.ச்சரிப்பகற்கு அசக் தனாயிருக்கமையாரல் 

கேவலம் ஸம்ஜ்ஞஜை செய்கானன் மி வாயைத்திறந்து ஒன் 

அ சொல்லவில்லை. பிறகு கையிஃ ஜலத்தை எடுத்துக் 

கொண்டு கோகரணன் அகை அனன்மேல் ப்சோக்ஷித் 

தான், அச்த ஜலம் பட்டமையால் அன் பாபம் இர்க்து 

கன்றாக மொழித் தொடங்கி *௮ரசாப் கோகர்ணனே/ 

கரன் உன்னுடைய ப்ராதர, துக்துமாரி யென்பவன7 கான் 

எனது பாபகர்மத்தினால் ப்ரஹ்மண்யத்தைப் போக்க 

டி.த்துக்கொண்டேன். நரன் மஹத்தான அஜ்ஞானத்தி 

னால் பல பாபகர்மங்களைச் செய்தேன், அவற்றிற்குக் 
கணக்கே இல்லை, கரன் உலகங்கட்கெல்லாம் ஹிம்ஸகனா 

யிருந்தேன், அச்தகை,ப கான் ஸ்த்ரீகளரல் வருக்திக் 

கொல்லப்பட்டேன்; அதனால் சான் ப்சேதரூபம் பெற் 

றேன். துர்த்தசையில் இருக்கின்றேன், கான் என் பாப 

தேஷூத் தினால் வாயுவை ஆஹாசமாகக்கொண்டு ஜீவிக்
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கின்றேன், ஓபக்துவே! தயகிரி!/ ப்ராகாவே! என்னைச் 

இக்ரமாக இச்க ஆபத கஇிணின்று விடுவிப்பாயாக' என் 

முன், அதைக் கேட்டு Care tera அவனைப் பார்தது 

“உனக்காக கான் விஇப்படி. கயாபாாரா கதம் செய்தேனே? 

கீ ப்ரே தருவ தீ திணி அ இன்னம் ஏன் விபெடவில்லை* 

எனக்கு இது பெரிய ஆசசர்பமாயிருக்கன்றது. BUTT 

IT ESS Bey முக்த உண்டாகவில்லை பென்றால், Daray 

லூல் மற்றொரு உபாயாம இல்லையே.ப்சே கனே! சான் என் 

செய்வேன் 2 அதை எனக்குச் சொல்வாயரக” என்றுன், 

அதற்குமேல் ப்ரோதன் கோகர்ணனைக் குறித்து “அப் 

பா/ நீ நாறுகயாமராத்கம செய்யினும் எனக்கு முக்தி 

உண்டாகரது, ஆகையால் 6; ano) ay உபாயம் ஏதேனும் 

இப்பொழுது நீ ஆலோசிப்பாயாக்” என்முன், அதைக் 

கேட்டு கோகர்ணன் ஆச்சர்ய மம்று நாறு கயாறாராத் 

தம் செய்யினும் மோக்ஷம் உண்டாகரதாரயின் உன்னை 

விடுவிப்பது அஸலாத்யமே. கீ இப்பொழுது பயமின றி 

உன் இருப்பிடம் போயச்சேருவாயாக. உனக்கு மோக்ஷம் 

உண்டாகக்கூடிய உபாயத்தை கான ஆலேர௫ த்து நடத் 

BAC por? என்றான். துச்தூகரரியும் அவனால் அங்க 

னம் அனுமதி செய்யம்பெயறு இருப்பிடம் போனான். 

கோகர்ணன் அன் றிரவெல்லாம அதைப்பற்றி ஆலோகத் 
தும் ஒன்றும் தோற்றபபெற்றிலன். பொழுது விடிக்த 

பின்பு, அவன் வந்தது தெரிக்து எல்லோரும் ப்ரீ தியுடன் 
அவனைப் பார்க்க Mb BO BOT அ வர்களுக்கு அவன் 

சாதரி கடந்த வருத்தாந்தச்தைச் சொன்னான். வித் 

வான்களும் யோக்களும் ஜ்ஞாணிகளும் ப்ரஹ்மவாதி 

களும் பற்பல VITIMSI HSM அரசாய்கது பார்திதும் ௮வ 

னுக்கு மோக்ஷோபாயம் இன்னதென்பதை அறிக்திலர். 
/சிமகு எல்லோரும் ஸுர்யனை உபாஸித்தால் இவனு
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டைய மோக்ஷோபாயத்தை அனனே சொல்லளேண்டு 

மென்று சிரணயித்தார்கள். அப்பால் கோகர்ணன் யோக 

ப்சபாவத் இனால் 2-கி.ர்ய னுடைய வேகத்தை ஸ்தம்ப 

னம் செய்து அச்த ஸகுர்பணைப்பார்தது ஐகத்திற்கெல் 

லாம் ஸாக்ஷியாமிருப்பவனே. என் ப்ராதாவின் மூச் இக்கு 

உபாயம் சொல்பவராக” ஏ.ஸ்.று வேண்டு. னான், அதைச் 

கேட்டு ஸுர்பனும் தரரத்தினின்றே ஸ்பஷ்டமாக 

மொழிபயத் தொடங்கி “நீ பாகவ தத்தை ஏழு BIL FAD 

வாசித்து முடித்தால் மேசர்ஷம் உண்டாகும்” என்றான். 

இங்கனம் ஸுசர்பன் மொ pig STLITH FO SOU orn 

லோரும் கேட்டார்கள். கேரகர்ணன் ஸ்ரீபாகவதக தாப்ச 
வசனம் செய்வதரக சிச்சமிதீறு முூயன்முன், . அங்குக் 

சதை கேட்பதற்காக பனுதேசங்களினி ன்றும் ஜனங 
கள் வக்து சேர்ந்தார்கள். மூடவர்களும் குருடர்களும் 

மூடர்களும் தமது பாபம் கழியுமென்று அவ்விடம் வர் 

தரரகள்,. தே௮அதைகளும் ஆச்சர்பப்படிம்படி. பெரிய 

ஸபை சேர்க்தற, கேோரகரணன் ஆஸனத்தில் உட்காரச் 

bg tor சொல்லக் 'தொடங்கினவடனே. அகத. 

ப்சேகனான துக.துகரரியம் தான் எங்கே இருக்கலர 

மென்று இங்கு அங்கும் uri தி.துக்கொண்டு அவ் 

விடம் வச்து சேர்க்தரன், ஏழு க ணுக்களுடைய தும் 

உயர்ச இருப்பதுமாகய ஒர். மூங்கிலைப் பார்த்து அதன் 

அடியிலிருக்த ரத்தக் இனால் கதையைக் கேட்கும் பொரு 

ட்டு அதற்குள் புகுக்துகொண்டான். வெளியில் வாயுரூபதி 

துடன் இருக்கமுடி. பாமையால், அன் மூவ DM LYE து 

Barapsr, Carstearar an aapon ale 7 Qt LTT gnLoest 

னைக் கேட்பவர்களில் ப்ரதானனாக ஏற்படுத்திக்கொண்டு 

ப்ரதமஸ்கர்தம் தொ.டங்கக். கதை சொல்லிக்கொண்டு 

வக்து ஸாயங்காலம் ஆனவடனே கதையை கிறுத்தினான்.
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அப்பொழுது ஒர் ஆச்சர்யம் உண்டாயிற்று, எல்லோரும் 

பார்தீதுசக்கொண்டிருக்கும் பொழுது அர்.த மூங்கிலில் 

ஒரு கணு படீலென்று வெடி.தீத.து, அங்கனமே மற்றை 

கரள் ஸா.பங்காலம் கதை கிறுத்தினவடனே இரண்டா 

வது கணு வெடித்தது. இங்கனம் ஏழுகாட்களில் ௮ம் 

மூங்கிலின் ஏழு ஈ.ணுக்களும் வெடி தீ.தன, இங்ஙனம் ஸ்ரீ 

பாகவதத்தின்பன்னிரண்டுளசக் தங்களும் கேட். .மையால் 

அச்த துந்துகாரி ப்ரேசு உருவத்தைக் துற து இலவ்யரூ 

பம் அடைந்து துளஸிமாலையும் பீ.தாம்பரமும் அணிக் து 

கீலமேகம்போல் ஸ.பரமளவர்ணனாகிக் கிரீடமும் குண்ட, 

லங்களும் விளங்கத் தோன்றி உடனே ப்ராதரவான கேர 

கர்ணனை ஈமஸ்கரித்து இங்கனம் மொழியத் தொடங்கி 
“அப்பா/பக் துவே/உன்னால் கசரன்ப்சேததேரஷக்இினின்று 

விடுபட்டேன். 8 என்னிடம் க்ருபை செய்தனை. பாக 

வதகதை புண்யமான து. ப்சேதபிடையையும் பேரக்கவல் 
லது. அதிலும் ஸஎப்சாஹம் மிச மேன்மையு/டைபாது, ஸ்ரீ 

க்ருஷ்ணலோகத்தைக் கொடுக்கவல்லது, ஸப்காஹ ஸ்ர 

வணத்திற்கு ஸமஸ்த பாபங்களும் ஈடுங்குனெ ரன. இது 

எத்தகைய க்ரூரமான பாபத்தையும, Aw ஸமித்துக் 

களக் கொளுத்துவ துபோல் போக்கிவிடும். இக்த ஸ்ரீபர 

கவத கதையை ஒரு தடவையாவது கேளா தவனுடைய 

ஜன்மம் பயனற்றதே. சுகமாஸதரமாகிய இக்த பாகவத 

கதையைக் கேளாமல் சரீரத்தைப் போஷித்துக்கொண்டு 
வருவ தால் என்ன உபயபோ்கம்சிசரீரம் நிலைய றிறது. தோலை 

மேல் மூடிமிருக்னெறது. உள்ளே துர்க்கக்கமான மாம்ஸ 

மே உள்ளது. மல மூத்ரங்களுக்கு இருப்பிடம். சழத்த 

னம் சோகம் Carin முதலிய பல ஆபத்துக்களாயுடை 

யது, ஏவ்வளவு சாப்பிட்டும் மேன்மேலும் ஆஹா. ரத்தை 
விரும்புமேயன்றி இதை நிறைத்து விட்டோழென்து
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ஒருக்காலும் கிச்சிச்தையாயிருக்க முடியாது, இத்தகைய 

பல தோஷங்களுக்கிடமாயிருப்ப.து; ஒரு க்ஷண த்தில் நர 

சம் அடையக்கூடியது, இப்படிப்பட்ட சரீரத இனால் ஸ்தி 

சமான கார்யக்தை ஏன் ஸாதிக்கலாகாதோசி aren 

சமைத்த அன்னம் ஸாயங்கரலத்திற்குள் கெட்டுப் போ 

கின்றது. இத்தகைய அ௮ன்னரஸக் இனால் வளர்க்த சரீரத் 

தை எவன் ஸாறாரபரவதமென்று கினைப்பான2 ஸப்தாஹஸன்ர 

வணத்தினால் ்ரீவிஷணுளை ஸமீபத்கில்பெறலாம். ஆகை 

யால் எமஸாரம் இருவதற்கு இதுவே மூக்யமான உபாயம், 

ஜலத்தில் குமிழிசன் போலவும், ஜர் துக்களில் கொசுக்கள் 

போலவும், பாகவதகதகை கேட்காத சரீரங்கள் வீணை 

வே மரணத்தை அடைகின்றன. ஜ்ஞுூன சூன்யமான 
மூங்கிலுக்கும் கதை கேட்பதனால் கணுக்கள் பிளக் தன 

வரின், ப்ராணிகளின் அஜ்ஞானமாடிஉ உணுக்களெல் 

லாம் பிளஈ்துபோமென்பதில் என்னஆச்சர்யம்.* ஸப் தாஹ 
ம்ரர்வணம் செய்தால் மனத்திலுள்ள அஜ்ஞானமெல் 

லாம் இரும், ஸமஸ்க ஸம்சயங்களும் தொலையும், ஸமஸ்த 

கர்மங்களும் கதீணித் தப்போம். ஸம்ஸா.ரமாகி௰ சேற்றை 

அலம்பிச் சுததிசெய்யும் புண்ய இர்த்தமாகிய ஸ்ரீபாகவகு 

கதை ஹ்ருதயத்தில் இருக்குமாயின் மோக்ஷம் கையிலி 

ருப்பதாகவே பண்டிதர்கள் கிர்ணயித இருக்கின்றார்கள் £ 

என்றான். அவன் இங்ஙனம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கை 

aD a வைகுண்டவாஸிகளோரடு கூடியதும் பன்பள வென்று 

பேசொளியுடன் ஜ்வலிப்பதுமாகயெ ஓர் விமானம் வந்தது. 

அப்பொழு அ துச்துலியின் புதல்வனாகிய துக் துகாகி 

எல்லாரும் பார்த துக்கொண்டிருக்கையில் விமானத்தை 

அடைக்தான். கோகர்ணன்அவ்விமானத்திலுள்ள வைஷூ. 

ணவர்களைப் பார்த்து “கான் கதை சொல்லக் கேட்ட 

வர் பலரும் பாபமற்றவசாயிருக்கையில், அவர்களுக்கும்
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ஒரே காலத்தில Sormns%en ஏன் கொண்டுவ வில்லை. 

இங்கு எல்லோரும் ஸமமாகவே கேட்டுக்கொண்டிருச் 

தார்கள். பலத்தில் மாசரம் ஏன் பேகம் உண்டாயிற்று 

வாரீர் வைஷணவர்களே / இதை எனக்கு மொஜிவீர்க 

னாக” என்ரான். .வ்வைஷ்ணவர்களும் அவனைப் பார் 

தீது “கேட்டதில் பேதம் உண்டாகையால்தரன் பலத்தி 
அம் பேதம் உண்டாயிழ்று. எல்லோரும் கேட்டார்க 

ளென்பது வாஸ்தவமே. ஆயினும் அவ்வாறு மனனம் 

செய்யனளில்லை. ஆகையால் பலத்தில் பேதம் உண்டா 

io. இச்சு ப்சேதனாகிய அக்துகாரி இவ்வேமுரரத்ரி 

களும உப௮வரஸமிருச்சே சுதை கேட்டான். ஊக்கமுள்ள 

மனத்துடன் ௮தை மனனஞ் செய்தான், War apa 

லாமல் கேட்கும் சேள்வியெல்லாம் வீணே! உறுதியில் 

லாத ஜஞானமூம, கஊக்கமில்லாக கேள்வியும், ஈம்பிக்கை 

யில்லாத மக்கரமூம், மனகிலைமையில்லா ௪ ஜபமும், ளைவு, 

oor an ANT CHF Ip, தை்பரதாரமில்லாத ரரசாத்தமும், 

வேதம் ஓதாதலனுக்குக் கொடுத்த தானமும், ஆசாரமில் 

லாத குலம் பயனற்றவைகளே. முக் பமாய் ககை கேட் 

பதற்கு புருவாக்யததில் விய்வாஸமும் தன்னிடத்தில் 

இனனெ ற எண்ணமும (கமக்கு இகையொழிய வேறு 

கஇயில் யென்சிற.. எண்ணமும்) மனோதோஷங்களை 
வென்றிரமுக்கையும் மனஞச்கமும் ஆகிய இவை குறைவற 

இருக்கவேண்டும். இக்த கியமத்துடன் கேட்பார்களா 

மின், அப்பொழுறுதான் கேட்டதற்குப் பலன் உண்டா 

கும். மீளவும் இன்னவாறு கேட்பார்களாயின், எல்லாரும் 

வைகுண்டலோக த்தில் வஸிக்கப் பெறுவார்கள். வாரரய் 

கோகர்ணனே! உனக்கு பகவான் தானே கோலோகம் 

கொடுப்பான். இது சிச்சயம்” என்று மொழிக் து அவர் 

கள் எல்லோரும் வைஞமுண்டம் போய்ச் சேர்க்தார்கள்,
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9றகு கோகர்ணன் ம்ராவணமாஸத்தில் (ஆவணிமாதசத் 
இல்) ஸஎப்தாஹ விதியின்படி, மீளவும் சதை சொல்லத் 

தொடங்கினான். முன் கேட்டவர்களே மீளவும் அர்த சிய 

மத்துடன் எழு சாத்ரிகள் கதை கேட்டார்கள். கா.ரதனே/ 

கதையின் முடிவில் ஈடக்ததைச் சொல்லுகிறேன் சேட்பா 

யாக. விமானங்களோடும் பக்தர்களோடும் ஸாக்ஷாத் பக 

வான் தானே ஆவிர்ப்பவிக்தான், ஜயசப் தங்களும் ஈமஸ் 

றாப்தங்களும் அங்குப் பெருங் கோலூமாமிருக்தன, ஸ்ரீ 

அறரிஅவ்விடத்தில் வச்துஸந்தோவத்தினால் பாஞ்சஜள்ய 

தவணி செய்தான். கோகர்ணனை அஆலிங்கனஞ் செய்.து 

அனனுக்குதி கண்ணனுடைய ஸாரூப்யக்தைக் கொடுத்தான். 

கேட்ட மற்றவர்களெல்லோரையும் இருக்ஷண ததிற்குள் 

நீலமேகம்போல் கறுத்துப் (தாம்பரம் உடுத்துக் கிரீட 

மும் குண்டலங்களும் அணிக்து தன்னோடொத் இருக்கும் 

பட. செய்தான், அப்பொழுது கோகர்ணனுடைய _க்ர௬ு 

பையினால் அன்ஷரில் சண்டாலர் வரையிலுமுள்ள ஸகல 

மான ஜீவராசிகளும் விமானங்களில் ஸ்தாபிக்கப் பெற்ருர் 

கள, அவர்களெல்லோரும் யோகிகள் போய்ச் சேரும்படி 

யரன தன்னுடைய லோகத் இற்கு பகவானால் அனுப்பப் 

பெற்றார்கள். கோகாணனை பகவான் தானே கோலோ 

கத்திற்கு அமைத்துக் கொண்டுபோனான். முன்பு ஸ்ரீரா 
மன் அயோ த்யையிலுள்ளவர்களெல்லோசையும் அழைத் 

அக்கொண்டு போனாற்போல், ஸ்ரீபாகவதம் கேட்ட. ஜனங் 

களெல்லோரையும் ஸ்ரீக்ருவூணன் யோகிகளுக்கும் சக்தர 

ஸுர்யர்களுக்கும் அடைய முடியாத கோலோகத்திற்கு 

அழைத்துக்கொண்டு போனான். காரதனே! இ.து ஸ்ரீபா 

கவச கதையின் மஹிமைக்கு நிதர்சனமான இ.திஹாஸம். 
சித். ரகூடத்தில் வாஸஞ் செய்கின்ற சாண்டில்யமுணிவர் 

புண்யமழான இரச இதிஹாஸத்தை ப்.ரஹ்மாகக் தத துடன்
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அவ்வப்பொழுது படித்.துக் கொண்டிருப்பார். இகத இதி 

ஹாஸத்தை ஒருதடவை கேட்பசாயின், இது அவர்களு 

டைய மைஸ்த பாபஸமூஹங்களையும் பஸ்மம் செய்யும். 

ரரராத்த காலத்தில் படிப்பார்களாயின், பித்ருதேவதை 

களுக்கு இது மேலான தீருப்தியை விளைக்கும். இனக் 

தோறும் இதைப் பரராயணம் செய்வார்களாயின், இது 

மோக்ஷ கத்தைக் கொடுக்கும்! என்றார்கள். அங்கனம் ஸன 

காதஇிகள கரரதருக்கு பாகவத கதையின் மஹிமையை 

யும், அதற்கு கிதர்சனமான இதிஹாஸத்தையும் சொல்லி 

மேல் ஸப்தாஹ ம்.ரவணம் கடச்தவேண்டி௰ க ரமங்களை 

யும், அதற்கு வேண்டி௰ ஸ்ஹாய தீரவ்யஸம்பத் இயையும் 

அர்த தர்மத்தை ஈடத்துங் காலத்தில் அனுஷ்டிக்க வே 

ண்டியவ் ரத உபவாஸாஇ கி.பமங். கரையும் கரமமாக விவ 

ரித்து மொழிச்தார்கள், பாகவத பாராயணம் முடிக்கதற் 

பின் சாக் இக்காக ஈகடச்சவேண்டிய ப்ராஹ்மண போஜன 

"தானாகி தர்மஙகளையும் விவரித்தார்கள், அங்ஙனம் ஸப் 
தாஹ வி.இயின்படி ஸ்ரீபாகவச கதையை நாரதருக்கும் 

அங்குள்ள மற்ற ஜனங்களுக்கும் முதலே பிடித்துக் 

கடைசி வரையிலும் விடாமல் ஸவிஸ்கரமாகச் சொல்லி 

முடித்தார்கள், ஏமுகராளன் வரையிலும் எல்லோரும் சிய 

மதீ துடன் கதை கேட்டபின்பு பகவானை விதியின்படி. 

ஸ்தோத்ரம் செய் தாரர்கள், அதெல்லாம் முடிக்தபின்பு 

ஜ்ஞான பக்தி வைசரக்யங்களுக்கு ஈல்லபுஷ்டியும் பரிபூர் 
ணமான சிறந்த யெளவனமும் உண்டாயின.சா.ரதரும் தன் 

மனோரதம் கைகூடப்பெற்று கருதார்த்தரானார், அவர் 

உடம்பெல்லாம் மயிர்க்கூச்சல் உண்டாகப் பெற்று மஹத் 
தான ஆகக்த ஸாகரத்தில் மூழ்கினார். பகவானிடத்தில் 

மிகுக்ச ப்ரீ திருடைய காரதர் இங்கனம் கதை கேட்டு 
ஸந்தோஷூக்தினால் தழதழத்த உரையுடன் கைகூப்பிக்:



xlvii 

    
     

  

   

      

a 11943 டு, 
“ளான உங்களா ட 

றன் ஸமஸ்த பாப 

பதம்பேதி] 
டைய பகவான் எனக்கு இப்பொழு st eed y 

தவத்தை கனமரகவடையவர்களே! ஸ்ரீ ௮௪ அத 

பைக கேட்பது ஸமஸ்த தர்மங்கலாக் காட்டிலும் மேந் 
பட்டதென்று நினைக்கின்றேன். ஏனென்னில், இதனால் 
வைகுண்ட கரதனா௫ய ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் கைப்படுகிஞன்” 

எனராூர், இங்ஙனம் அச்ச வைஷ்ணவேரத்தமரரன கார 
தீர் சொல்லிக்கொண்டி.ருக்கையில், யோகிகளில் சிறச்த 

"கொண்டு “குமர.ரர்களே/ கருணாசிதி 

நரன் அனுக ரஹிக்கப்பட்டு தன்ய 

கலையும் போக்குமவனாகையால் 

சுஈமுணிவர் அங்கும் இங்குமாகச் சுற்றிக்கொண்டு அவ் 

விடம் வக். சேர்த்தார், அவர் பதினாறு ௮யதுடைய பா 

லன பேரனறவர், வ்யாஸ மஹர்ஷியின் புதல்வர், ஜ்ஞுன 

மாகிம ஸமுதரச்தைக் கரை புரண்டு வளரும்படி. செய்வ 
இல் சக்தீரன் போன்றவர் / ஆசக்மலாபசுஇனால் ஸக்தோ 

ஆம் அடைங்து ஒன்றிலும் குறையில்லாகவர். அவர் ப்ரீ இ 

முடன்னறாீபாகவதத்தை மெல்லமெல்லப் படி.த்.துக்கொண்டு 

கதையின் முடிவில் அவ்விடம் வச் தார். ஸபையி லுள்ளவர் 

எல்லாரும் தேஜஸ்வியாகிய அம்முனிவர் வச்தவடனே 

எழுந்து அவர்க்குச் இறந்த ஓராஸனம் கொடுத்தார்கள். 

தேவர்ஷியானகாரச தரும் ப்ரீ இயுடன்.௮வரைப்பூஜிக.தா, 
அவரும் ஸுகமரக உட்கார்ந்து ௮பிகர்களைக் குறித்து 

கிர்மலமான ஓர் வார்த்தையை இங்ஙனம் மொழியத் தொ 

டங்கி வாரீர் பண்டிதர்களே! ரஸிகர்களே! பிழைக்க 
விருப்பமுடையவர்களே! இந்த-ஸ்ரீபாகவதம் வேதமாகிற 

கல்ப வருக்ஷத்தில் உண்டான பழம், இது அம்ருதம் 

போன்ற ருசியுடையது, சுகமஹர்ஷியாகிற இளியின் 

முக த்தினின்று கழுவினது, இதன் ரஸத்தை எல்லோரும் 

ப்ரீ.தியடன் பருகக் களிப்சீர்களாக, இந்த ஸ்ரீபாகவத
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புராணத்தில் சாகக்வேஷாது தோவூங்களற்ற ஸதபுரு 

ஷுா்கள ஆசரிக்கும்படி.யான பரமதர்மம் கூறப்படுகின் 

தது. ஸம்ஸார தரபங்களைப் போக்குவ.தும் க்ஷேமங்களைச்! 

கொடுப்ப,துமாகய பரப்ரஹ்மமாகிற உண்மையரன ௮ஸ்து 

வை இக்தப் புராணத்தினால் தெளிவாக அ.றியலரம. 

இர்தப் புராணம் ஜ்ஞானாதிகரான வ்யாஸமுனிவரால் -- 

இயற்றப்பெற்ற து. ஆயிரம் சொல்லி என்சி இக்க ஸ்ரீபாக 
வக சதைக் கேட்பார்களாயின், உடனே பரமபுருஷ்ணான 

ஸர்வேஸ்வரனை மனத்இல் கிலைகிறுத்திக்கொண்டு அனு. 

பவிக்கப் பெறுவார்கள். இச்சு ப்ரீபாகவதபுரரணம் மற்ற 

எல்லாப் புசர்ணங்கலைக் காட்டிலும் சிறப்புடையது. இது 

ளைஷணவர்களுக்கு நிரிபோன்றது. இதில் வைராக்பத் 

திற்டெமான தத்வஜ்ஞானம் நன்கு வெளியிடப்பட்டிருக் 

கின்றது. ஜ்ஞான பக்தி வைரக். பங்கவோரடுகூடிய சிவ 

ருததி தர்மம் இதில் விசதமாய்க் கூறப்பட்டிருக்கின் ஐது. ‘ 

இதைக் கேட்டும் படி.தீதும் இசன் பொருளை விசாரித்து 

மனனஞ் செய்பவர் பக்தி விளைபப்பெற்று மோக்ஷத்தை 

அடைவார்கள். ஸ்வர்க்கததிலாவது ஸத்பலோகத்திலா 

வது கைலாஸத்திலாவது வைகுண்டத்திலாவது Qos 
சஸம் கடைக்காது, அகையால் பாக்யமுடைமிர்களே! 

இச்த ரஸத்தைப் பானஞ் செய்வீரசளாக, இதைக் கை 
விடவேண்டாம். கைவிடவேண்டாம்” என்றார், இங்கனம் 

சுகமுனிலர் சொல்லிக்கொண்டிருக்கையில் ்ரீபகவான, 

ப்ரஹ்லாகன் பலிசக்.ரவர்சுதி உத்தவர் அர்ஜுனன் 

ஆகிய இவர்களுடன் ஆவிர்ப்பவித்தான், நாரதர் அவர் 

களெல்லோரையும் பூஜித்தார். ஸ்ரீபசவான் பெரிய ஒர் . 
DOM FRY OL GT TG GID] GNF I OYE துடன் இக.ழ்கின்ற ' 

மையில் அவனுக்கெஇரில் கின்றுகொண்டு அவர்கள் 

சர். ச்சனஞ்செய்யத் தொடங்கினார்கள். அதைக் கேட்கும்
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பொருட்டு HST sb ution Ruy ப்ரஹ்மசேவனும் 

அவ்விடம் வர்தார்கள். ப்ரஹ்லாகன் தாளம்போட் 

உரன், உத்தவர் கரம்ஸ்யவாத்யம் வா௫த்தார். கரரதர் 
வீணையை எடுத்துக்கொண்டு பாடினார். அர்ஜுனன் 

ஸ்வரங்களில் எமர் த்கனாகையால் சாகங்களை ஆலாபித 

தான், இக்தரன் மருதங்கம் வா௫ித்தான். குமாரர்கள் 
ஐயசப்தங்களாச் செரன்னார்கள். ௬கர் இர்த்தனைகளி.ன் 
பாவங்களை எடுத்துரைத்தார், அப்பொழுது ஜ்ஞான 

பக்தி வைசாக்பங்கள் மூன்றும் ஸபை ஈடுவில் கர்ச்சனம் 

செய்கன, இங்கனம் ஆச்சாயமான அக்தக் Bi & Bow B 

தைக் கேட்டு பகவான் மஹாரக்தத் துடன் அவர்களை 

கோக்கி “ஓ பாகவதர்களே/ கான் இப்பெரழுதுகதையிள் 

கீர்க்கன த்தினால் ஸக் தோஷூம்அடைகதேன், நீங்கள் எண் 

னிடத இிணின்று வரம் விரும்பிப் பெறுவீரகளாக” என் 

மூன், அதைக் கேட்டு ப்ரீ இயினால் மன உருக்கமுடைய 

வரரகிய அம்மஹானுபாவர்கள் மிருக்கத wb FT ap 

அடைக்து பகவானைப் பார்த்து மாப்! கரங்கள் 

அபேசக்திக்கத்தக்க அனுக ரஹம மற்ஜொன்றும் இல்லை, 

இக்கலிகாலததில் ஸப்சாஹ ாரவணம் செய்பவருடைய 

ஹ்ருதயத்தில் நீ கித்யவசஸஞ் செய்யவேண்டும். இம்ம 
ஷனோதத்சை மாதாம் நீ கிறைவேங்றவேண்டும்! என்றார் 

கள். அச்த பகவானும் “தமாஸ்.து' (அப்படியே ஆகட் 

டும்) எண்று மொழிக்து அக்தாத் கானம் அடைக்தரன. 

UT CTI st Ns MMi sey Hem yo சுகாஇ 

மஹர்்ஷிகளையும் ஈமஸ்கரித்தார். பிறகு௮ங்கு வக் தவரெல் 

லோரும் அச்த ஸ்ரீபாகவக கதையாகிம .ஏமருகததைப் 
பரனஞ்செய்து மதிமயக்கமெல்லாம் தெரலையப்பெற்று 

மிகுந்த ஸந்தோலூம் அடைந்து தக்கமது இருப்பிடம் 

களுக்குடி போனார்கள், இங்கனம் பக்தி தன் புதல்வர்
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களான ஜ்ஞான வைசரக்யங்களோடு சுகமுனிவரரல் கன் 

சாஸ்த்ரமாகய பாகவதத்தில் பாதுகாக்கப்பட்டது. 

ஆகையால் பாகவதத்தைப் பாராயணம் பண்ணுவோர் 

களின் மனத்தில் பக்தியும் ஜ்ஞான வைராகயங்களும் 

குடிகொள்சன்றன. ௮.து முதல் ௮வ்வைஷணவர்களின் 

மனத்தில் பகவான் நித்பவாஸஞ்செய்கன்றான், தாரித்ரிய 

அக்கமாகிற ஜ்வாத்தினால் பீடிச்கப்பட்டவர்களும் மா 

யையாகிற பிசாசுகளால் தொக்தரவு செய்யப் பெற்றவர் 

களும் ஸம்ஸாரமரகிற ஸமுதரத்தில் மூழ்கிப் பரிதபிக் 

கன்றவர்களுமாயெ ப்.ராணிகளின் க்ஷேமத்தின் பொருட் 

டே இந்த ஸ்ரீபாகவதம் கர்ஜனை செய்கின்றது! என்ளூர், 

இங்கனம் மொழிகன்2 ஸு்கரைப்பார்த.துச் செளனகர் 

இவ்வாறு வினவத்தொடங்க, “வாரீர் ஸ௫தே!/ சுகமுணி 

வர் பரீகதித்து மண்னவனுக்கு இக்த ஸ்ரீபாகவத ஈகை 

யை எப்பொழுது மொழிக்தார்ரி கோகர்ணன் துகத்துகச 

ரிக்கு மொழிந்தது எப்பொழுது.” கர.ரதருக்கு ஸனகாதஇ 

கள் மொழிச்தது எப்பொழுது? எனக்குள்ள இந்த ஸக் 

.தேஹத்தைத் ீர்ப்பீ.ராக' எனமுர். அகைக்கேட்ட 

௯ தபெளராணிகரும் றொெளனகசைக் குறித்து “ரர் 

மாமுணியே/' ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் பூலோகத்தை விட்டுப் புறப் 

பட்டுப்போன காள் முதல் முப்பது வர்ஷங்கள் சென்ற 

பின்பு புட்டாசிமாதத்தில் ஈவமியினன்று தொடங்கிச் 

சுகர் பரீக்ஷித்துக்கு இர் தக்கதையை உபதேூத்தார். பரீ 

க்ஷித்து 'கேட்டதற்குமேல் கலிமில் இருநூறு வர்ஷூங் 

கள் சென்றபின்பு ஆனிமாதத்தில் revues g Goud 

யினன்று தொடங்கி கோகர்ணன் சொன்னான், அது 

முதல் நாறறுமூப்பது வர்ஷங்கள் சென்றபின்பு கார்த் 

'திகைமாதத்தில் சுக்லப்க்ஷத்து ஈவமிமினன்னு தொடங்க 

ப். ரஹ்மகுமா.ரர்கள் கா. தருக்குச் சென்னார்கள்.௦நீர் ே :
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டதையெல்லாம உமக்கு இங்கனம் மொழிந்தேன், கலிகா 

லத்தில் ஸமஸா.ரமாகிற ரோகத்தைப் போக்கும் மருக்து 

ஸ்ரீபாகவ,;ககதை யொன்றே யென்று சிச்சயிக்கப்பட்டி 

ருக்கின்றது, இது ஸ்ரீக்ருஷணனஜுக்கு மிகவும் ப்ரியமா 

யிருக்கும்; ஸமஸ்த பாபங்களையும் போக்கும் ; மோக்ஷ gs 

இற்கு முக்ய ஸா தனம்; பக்தியை வளர்க்கும், இத்தகைய 
தான இசர்த ஸ்ரீபாகவத கதையை ப்ரீ.தியுடன் கேட்பர் 

களாக, மற்ற உபாயங்களை ஆசரிப்பதனால் பயன் என்ன? 

லோக ஸம்ஹாரகனான யமனும் தன் தாதர்களைக் குறி 

தீ.து அவருடைய காதோடு ஏகாக்தமாக *வாரீர் தாதர் 

கனே/ பகவானுடைய ககதைகரைக் கேட்பதில் மனஷக்க 

முடைய மஹானுபாவரிடம் போகவேண்டாம். அவர் 

களைக் கண்டால் கையும் பாசமுமாயிருக்கும் பயங்கசவே 

ஆத்தைத் தவிர்க்து பக்தி ம ரத்தையுடன் பணிக்_து செல் 
வீர்களாக, கரம் மற்றவர்க்கு ப்ரபுக்களே யன்றி வைஷூ. 

ணவர் விஷூயத்தில் கரம் ப்ரபுக்களல்லோம். அவர்களே 

கமக்கு ப்ரபுக்களாவார்' என்றான். ஆகையால், எவன் 

இக்க ீபாதவத கதையை ப்ரீ தியுடன் ,படிப்பானோ, 

ஏவன் பக்தியுடன் கேட்பானோ, அவனுக்கு எப்படிப் 

பட்ட மனோதமும் கைகூடாததன்று, எல்லாம் கை 

கூடும்” என்று ஸிதபெளராணிகர் மெளனக முணி 

வர்க்கச் சொன்னார். 

  

இர்ச ஸ்ரீபாகவத மாஹாதம்யம் ஸ்ரீபாத்ம புராணச்தில் உத் 

நசண்டத்தில் ஆறு ௮, சியாயங்களால் கூறப்பட்டிருக்செ றது.





HAY AA NOPRDHYAS 

  

ஸ்ரீ ச்ருஷ்ணாய ஈம3 

ஸ்ரீமதே ராமா. நுஜாய Gwe 

   

UTADA IK, FAD- 

ஜர்மாஜீ யஸ்ய யதோர்கயாலிதாத 

ரீ சார்மேஷ்வவிஜ்ஞஸ் ஸ்வராட் 

சேகே ஸீரஹ்ம ஹரா ய ஆலிகலயே 

(panws இ ய ஸ-ஸ்ரய£ | 

தேஜோவாரி மரவ? யசோ விரிமயோ 

wer sMeutCor மரஷா 

'மாம்சா ஸ்வேர ஸா நிரஸ் சரூஹக? 

ஸத்ய பர௦ பீமஹி || 

இந்த கைல.ப்ரபஞ்சத்இத்கும் பிறத்தல் இருத்தல் 
மறைதல் ஆகிய இவற்றை விளைவிப்பவனும் இரத ப்ரபஞ் 

ஸ்ரீ 8 

ஸ்ரீ கருஷ்ணாயாம 4 .. 8 

ஸ்ரீமதே சாமா. நுஜாய ஈம8 

். ஸகல வேதரஹஸ்யங்களை உணரார் தவரும் பராசரமஹர் ஷியின் 
புதல்வரும் ஸ் ச்யவஇயிடத்.இல் பகவானுடைய அம்சமாய் அவதரித்த 

வருமான பாசசாயணரென்னும் வ்யாஸபகவான் ஸ.மஸ் சகல்யாண 

 



2 ஸ்ரீபாகசவதம். (௮-௧. 

சத்திலுள்ள எல்லாப் பொருள்களி லும் அமைச திருக்கை 
  

குணாத்மகனான ஸர்வே வரன் படைத்ததும், ப்ரஹ்மசேவன் முதல் 

ச்ரிமி டோதி பர்யர் தமாயிருப்பதுமான ஜகத திலுள்ளவர் அனைவரும் 
பசமபுருஷன் தன்னை ஆராதிக்கும் பொருட்டுச் கரண களேபரங்கள் 
கொடுக்சட்பெற்றும்,ரான்முகன்மு.தல் பரம்பரையாக வருவதும்,தர்ம 
அர்த்த காம மோக்ஷங்கங்களை அ௮றிவிப்பதுமான வேதங்களை அத்ய 
யனஞ் செய்தும், தர்.தமது கர்மங்களைச் தொடர்ந்த மதியுடையவரா 
கையால் ௮தனடியாச வர்.௪ ஜன்ம ஜராமரணா யான ஸம்ஸாரதுக் 

கங்களால் அடி.யுண்டு வேசப்பொருள்களை உணராமல் வருந் துவதைக் 
சண்டு,மன இசச்சங்கொண்டு, அவர்களை உதீஜீவிக்கச் செய்யவிரும்பி, 

அறிய அ௮ரியதும் ஜன்மர்சோறும் ஹிதோபசேசஞ் செய்கையால் 

அனேசமாயிரம் மாதாபிதாக்களைக் காட்டிலும் பேன்புடையதும் பூர் 

வபாசமென்றும் உத், தரபாகமென் றும் இருவகைப் பட்டதுமான வேத 

திதுக்குவ்யாக்யானஞ் செய்யமுயன் று தமது சிஷ்யரான ஹைமினி 

மஹர்ஷியைக் கொண்டு பூர்வபாகத்துக்கு வயாக்யானஞ் செய்வித் 

துத் தான் உத்தரபாகத்தைப் பிழையில்லாத சாரீரக நயாயங்களைச் 

கொண்டு வய்யாக்யானஞ் செய்து, பெரும்பாலும் வேதத்தின் பூர்வபா 

கார்த்தத்சைத் தெளிவுடன் உரைப்பதும் பஞ்சம லேதமென்று ப்ர 

ஹித்தி பெற்றதுமான ஸ்ரீமஹாபாரதமென்னும் இதிஹாஸ.த்ை 

கிர்மித்து முக்யமாக வேதப் பொருள்களை விசதமாகக் கூறுவதான 

ஸ்ரீபாசவதமென்னும் புராணரத்ன.த்தை நிர்மிக்கச் தொடங்கி முத 
லில் மங்களஞ் செய்இன்ருர்:--ஜர்மாஜ் யஸ்ய--இத்யா தியான முதல் 

ஸீலோகத் தினால். | 

ன க் பதம்---ஜரமாலி, ௮ஸ்ய, யத$), அர்வயாத் இதரத$, ௪, அர்மே 

ஷு, அவிஜ்ஞ$) ஸ்வராட், தேரே, ad rein, QO, ws, 
gdsaCu, manwsh, we, vous, CsCuranfwyzene யத, 

விரிமய£, யத், த்றிஸர்.ம8, மரஷா, மாம்கா, ஸ்வேஈ, ver, drs 

குஹக, ஸத்ய, பர, யீமஹி. | 

இதன் தாத்பர்யம்--(அஸ்ய)-- இர்ச ப்ரபஞ்ச த்திற்கு, (யத) 

எந்தப் பரப்ரஹ்மத்தினின்று, (ஜாமாகி) ஜன்மம் முதலியவை. ஜன்ம 

ஸ்திதி லயங்கள்--பிறத்தல் இருத்தல் மறைசல் யெ இவை, 
(லதி] விளைகின்றனவோ, இங்கு .ஸ்.இி.திபிலாவது 'எயத்இலர்.
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யரல் இதற்கு உபாதான காரணமும் ஸ்வரூபத்தரலும் 
  

வது மோக்ஷம் அடங்யெசென்றுணர்க, ஸ்.இஇயாவது-- ரக்ஷ 

ணம். இதையே இருத்தலென் நம் கூறுவர். இருத்தல் க்ஷமமா 

யிருத்தல், அதாவது--அணனிஷ்டங்கள் தொலையப் பெற்று இஷ் 

டல் கைகூடப்பெற்றிருக்கை, இதுவே மோக்ஷம். ௮ல்ல.து--ஸம்ஸா 

சத்தினின் நு கடந்து ப்ரக்ருதியினின்று விடுபட்டு ஈல் லாரன் இரு 
வடி. சேரப் பெறுதலாயின், லயமெனப்படுகந ப்ரளயத்இல் சேரும். 
இதனால் ஜகத்திற்கு உபாதான காரணமும் நிமித்தகாரணமும் ஈம 

வானே யென்றமை ஏற்பட்டது. உபாதான காரணமாவது : குடத் 

திற்கு மண்போல் தானே கார்யமாக மாறுந்தன்மையுடைய 

வஸ்து. நிமிச்தகாரணமாவது--குடத்இற்குக் குயவன்போல் கார்யத் 

சை விளையச் செய்யும் வஸ்து. ஆனால் உலகத்தில் குடச்திற்கு மண் 

உபாதான காரணமாகவும் குயவன் நிமித்த காரணமாசவும் இருப் 

பதைக் கண்டிருக்கன்றோம். ஆகையால் உபாசான காரணமும் நியி 

தீத காரணமும் வேறுபட்டிருக்க வேண்டியிருக்க, இங்குப் பரப்ரஹ் 

மம் ஒன்றே ஜாத்திற்கு உபாதான காரணமும் நிமித்த காரணமுமா 

யிருக்கை எங்ஙனே கூடுமென்னில்(அர்வயாகிதா த சார்மேவ)ர் 
மேஷு--கார்யமான தேவமனுஷ்யாதி வஸ் துக்களில், (௮ர்வயாத்) 

அனுங்ரு,ச்தியால்-தொடரார் திருக்கையால், எல்லாப் பொருள்களிலும் 
தான் ௮மைர் இிருக்கையால், இந்த ப்ரபஞ்சதஇிற்கு எவன் உபாசான 

காரணமோ என்று பொருள். (இதர,த8) அப்படியில்லாமையால், 
சொடர்ர் இராமையால், ப்ரக்ருதி புருஷர்களைக் காட்டிலும் வேறுப 
ட்டு அவற்றை சியமித்துச்கொண்டு. சனியே யிருக்கையால் எவன் 
இச்ச ப்ரபஞ்சத்இற்கு ரிமித்தசாரணமோ என்று பொருள். ஈ௰.வ 
ரன் ஜக த்தெல்லாம் சானே யென்னும்படி. எல்லாவற்றிலும் ௮மைச் 
,இருச்சையால் ஜச,சஇற்கு உபாதான காரணமும், ஜகத்தைச் காட்டி 

லும் வேறுபட்டு ௮சை நியமித்துக்கொண்டிருக்சையால் அதற்கு நிமி 
த்தகாரணமும் ஒருவனே ஆவானென்று கருது. ஸர்வசக்தியனாகாச 

குயவன் மண்ணின் கார்யமான குடங்களில் ௮மைர் திராமையால குட 

சதைப்பற்றி அவன் உபாசான காரணமாக மாட்டான். அசேதன 

மான மண் குடத்திற்கு. உபாதான காரணமாயினும் குடச்சைக் காட் 

டூலும் வேறுபட்டிருக்கை. கேராமையால். நிமித்த காரணமாகாது
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ஸ்வ்பர்வத்தாலும் இர்.த:- ப்ாரபஞ்சத் திலுள்ள எல்லாப் 

பொருள்களிலும் வேறுபட்டி ௫க்கையால் இதற்கு சிமி த் 

தீகாரணமும், 'வேதாச்தங்களில் சொல்லப்படும் குணங் 

கள், தன்னிடத்தில் பொருக்துகையாலும் மற்ற ப்ரக்ருதி 

க்கும் புருஷனுக்கும் பொருக்காமையாலும். இந்த ப்ரபஞ் 

ச தீ.தித்கெல்லாம் கா.ரணமாமிருக்க உரியவனும் என்றும் 

எங்கும் எல்லாவற்றையும் ௮றிர்தவனும் சேதனர்களைப் 

பாப்ரஹமமோ என்ரால்--ப்ரத்யகஷம் முதலிய ப்ரமாணங்களால் 
அறநியட் பெறாததும் வேதார் சநங்களால் மாத்ரமே அறியக்கூடியதம் 

சேதன ௮சேதனங்களைச் காட்டிலும் விலக்ஷ்ணமாயிருப்பதும் இரு 

வசைச் சாரணங்களுமாயிருக்கைச் குரிய ஸர்வஜ்ஞத்வ ஸர்வசக்இச் 

வங்கள் அமைர்திருப்பதுமாகையால் இரண்டு காரணங்களும் தா 

னே ஆசக்கூடுமென்று கருச்து, வேதார்தங்களில் £ஸர் வு வல்விஒ௦ 

ஸீ ரஹ்ம' ஓதா ச்ம்யமித? ஸர்வம்' 'அயமாத்மா மீ ரஹ்ம' “தச் தவ 

மஹி' இச்யாதியான சல பாசங்கள் பாப்்ரஹ்மம் தானே ஐஜசச்சென் 
னும்படி. எல்லாவற்றிலும் உட்புகுந்து நிறைர் திருச்குந் சன்மையைச் 

சொல்லுகின்றன. (சைக்தி! !'ய$ பரமிவ்யா: இஷக் பூரமிவ்யா 
அந்தரோ ய பரயிவீ ஈ வேஉி யஸ்ய புரமிவீ ரரீர௦ ய ஆச்மரி இஷ் 
௦5்.ஆத்மாநோஉர்சரோ யமாதீமா ந லே, யஸ்யாத்மா ஊரீரம்' இச் 

யாதியான சில பாகங்கள் எல்லாவற்றிலும் வேறுபட்டு அவற்றுள் எங் 

கும் மறைர்து நின்று நியமித்துக் சொண்டிருக்சன் றமையைச் சொல். 
ஓ௫ன்றன. ௮ல்லது--(அர்வயா த) இருவகைக் காரணங்களும் பரப் 

ஹ்மமே யென்று கூறுகின்ற 'ஸேவ ஸோம்யேடிம.மீர ஆஹீகேச 

மேவாளீவிதியம்'இத்யா தியான வேதாந்த வாக்யங்கள் பரமபுருஷணி' 
டத்தில் பொருர் துகையாலும்; (௮4மேஷா) மற்றப்சக்ரு.தி புருஷர் 

களில் (இதர,த8) பொருக்தாமையாலும் பாமபுருஷ்னே இருவகைக் 

காரணங்களுமென் று பொருள். ப்£ஹ்மத்தின் ஸ்வரூப குணாஇகள் 
எப்படி சாஸ்த்ர See அறியத்தக்கவைகளோ, அப்படியே இருவ 

கைக் சாரணங்களும் பரப்ரஹ்மமேயென் றும் ப்ரதான மும் ஜீவனும்: 
அப்படி ஆகமாட்டார்களென்றும் சாஸ்த்ர.த்இனால் ஏற்படுற்சென்று 
கருத்.து. காரணமாயிருக்கைச் குரிய. ஸர்வஜ்ஞத்வம் முதலிய குணங் 
களமைர்் தவனென்கற த மேல்-- (௮விஜ்ஞ?) எல்லாக் 'சாலந்சளிதும்
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பேசல் கர்மதிதிற்குட்படாமல் ஸ்வதந் ் கீ. ரனாயிருப்பவனும் 
இயற் ,த்கையாக வே எல்லாவ வம் 9றயும் ௮, Bayes இதமை புடை 
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எல்லா இடங்களி லும். 'எல்லாவற்ை 2 410i தவன்; ஸர்வஜ்ஞன். இத இத 
சியி ச காரணமாயிருக்கைக்கு வேண்டியது. இது உபாதானகாரண 
மாயிருக்கைக்குரிய ஸர்வசக் இத்வத்இற்கும் உபலக்ஷணம். ஸர்வஜ்ஞ 

னும் ஸர்வசச்தியனுமாகையாலே இருவகைக் காரணங்களுமாயிருக் 
கை அவனுக்குப் பொருர்து மென்று கருத்து. இந்த ஸர்வஜ்ஞத்வ 

ஸர்வசச்திச்வங்கள் ஸுக்ருசச்தினால் விளைர் இருக்குமாயின் கர்மத் 
இற்குட்பட்டவனென்று தயானஞ் செய்தற்குரியனல்லனே யென்று 
சங்இத் துப் பரிஹரிக்கிருர்--(ஸ்வராட்) ஸ்வதச்த்ரன். கர்மத்திற்குட் 
பட்டவர்களைச் தாண்டுமவன். அல்லது--ஸர்வஜீஞதவா இகுணம் 
ஸுககீருதத்தால் Seri senior, அது அளவிடலாயிருச்குமாசை 
யால் எல்லா உலகங்களுக்கும் காரணமாயிருக்ச நேராது, அதனுல் 
சாரண? துமீயேய?' என்னும் மீ.ர௬.இக்கு விசோதமாகச் காரணமல் 
லாச வஸ்துவை தயானஞ் செய்தல் உ.சிதமன்றே யென்று சூத் 

அச் சொல்லுகரொ--(ஸ்வராட்)ஸ்வேரைவராஜசே ப்ரகா௱சே ஸர்வ? 

விஷயீகரோதிதி ஸ்வராட்--.தானே ப்ரகாரிப்பவன்--எல்லாவற்றை 
யும் ௮றியுந்தன்மையன். இது இயற்கையேயன்றிக் கர்மத்தில் வர 

த சன்றென்று கருத்து, எமி வான் உலகத்தை யெல்லாம் படைச்ச 
வல்லவனே ஆயினும் ௮லவன் ஜகத்சைப் படைப்பதற்கு ப்யோ 
ஜனம் சொல்லவேண்டும். ப்்ரயோஜனமில்லாமல் தெரியாதவனும் 
ஒரு கார்யத்தில் முயற்சி சொள்ளமாட்டானல்லவா:? உலகம் படைப் 
பதில் ஈறீ வானுக்கு பாயோஜனம் ஒன்றும் இல்லை. புச்திபூர்வமாக 
ஒருவன் ஒருசார்யத்சைச் செய்யச் தொடங்குவசற்கு இருவகை ப்ர 
யோஜனங்கள் உண்டு. தன் ப்யோஜனமாவது, பிறர் ப்யோஜன 
மாவது, ஈமீவரன் விருப்பங்களெல்லாம் நிறைவேறப்பெற்றவனாகை 
யால் ஜ_ூத்தைப் படைப்பதனால் அவலுக்கு இல்லாத ப்ரயோஜன 
மொன் ந பெறவேண்டியதில்லை, ஆகையால் சன் ப்ரயோஜனசச்இற் 
காச ஜகச்ைப் படைக்கறானென்று சொல்லமுடியாது. இங்கன 
மே பிறர் ப்யோஜனத்.இற்காகப் படைக்கிறானென்பதும் சேராது. 

சிறைவாளனான .ஈமீ.வான்: பிநர்ச்காகப்: படைப்பசதாவது--பிறரை 
அனுச்ரஹிக்கும் பொருட்டுப். படைக்கையாம். : கர்ப்பத்தில் இருத்தல்
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யவனும் ப்ரஹ்மதேவனுக்காகத் தன் ஸங்கல்பத் தினால் 

மழையை விரித்தவனும் ஸ்வரூபமும் ஸ்வபாவமும் அளவி 

டமுடியா திருக்கையால் பண்டிதர்களும் அறியமுயன்று 

ஜன்மித்தல் இழச்சன்மை மாணம் ஈரகம் முசலிய பலவகை துச்சங் 

கள் நிறைந்த உலகத்தைப் படைப்பது பிறரை அனுச்ரஹிச்கைச்காக 

வென்று மொழியலாகாது. பிறரை வாழ்விக்க வேண்டுமென்னும் 

நினைவுடன் படைப்பானாயின் ஸுஈகமே வடிவாயிருக்கும்படி. ஜகத் 
தைப் படைக்கவேண்டும். அ.இில்லாமையால் பிறர் ப்யோஜன த்திற் 

காகவென் று சொல்லமுடியாது. இங்கனம் ப்சயோஜனமில்லாமை 

  

யால் ப்ரஹ்மம் ஜகச்இர்குக் காரணமென்று கூறலாகாது' என்னும் 

சங்கையில் சொல்லுகிறார் (சேகே ஸவீரஹ்ம ஹரஷா ய ஆலிகவயே) 

எவன் . ப்ரஹ்மதேவனுக்காகச் தன் ஸங்கல்பத்தினுல் மறையை 

விரித்சானே. இங்கு (யோ ஸ் ரஹ்மாண வியாதி பூர்வ யோலை 

Cagrouts ப். ஹிணேதி சஸ்மை'என்னும் ம ர௬.தி ப்ரமாணம். yen 

னம் வேதரூபமான சாஸ்தரச்ை வெளியிட்டது ஹிசச்திற்சாகவெ 
ன்பது வெளிச்சமே. இ௩்ஙனமே ஜகத்தைப் படைப்பதும் ஹிதத்திற் 

காகவே. ஈம்ீவான் தயையிஞல் சேசனர்கள் மோக்ஷம் பெறுதற்கு 

வேண்டிய ஜீஞானலாபத்திற்கு மூலமான கரண களேபாங்களைக் 

கொடுக்கும் பொருட்டு ஜசத்தைப் படைக்கிறான். கர்ப்பவாஸம் ஜன் 

மித்தல் நெத்சனம் மு.சலிய துக்கங்கள் ௮வரவர் கர்மத்தினால் விளை 

பவையாகையால் ௮து ஈமீவானுடைய குற்றமன்று. வேசசாஸ்ச் 
சத்தை வெளியிட்டதற்கு ப்ரயோஜனம் இதுவென் நு செரிவிக்கும் 

பொருட்டு அசை வெளியிடா ௪. பக்ஷத்தில் வரும் கெடுதியைச் காட்டு 

இருர். (முஹ்யக்தி ய: ஸ௫ிரய8) ஜ்ஞானமுடைய உபாஸகர்கள் 

எவன் விஷயத்தில் மதிமயச்கம் பெறுன்றார்களோ. அளவிடமுடி 

யாச வைபவமுடையதாகையால் பரப்ரஹ்மத்சை அறியமுயன் று 

வ்யாகுலப்படுஇருர்களென் று கருத்து. ௮ளவிடச்கூடா ச பாப்ரஹ்மச் 

நை உள்ளபடி. அனுஸ்ர் இச்கையே sre gr sos வெளியிட்டதற்கு 

மூக்யப்ரயோஜனம். இர். ச வேதமென் னும் சாஸ்தாரச்தை வெளி 

யிடாத பக்ஷத்தில், அளவிடச்கூடாத ஸ்வரூபரூபகுண விபூ தகளை 
வேறு ப்ரமாணங்களால் அறிய மூடியாமையால். பசமபுருஷார்த்தங் 

களான அவற்றை அறிய நேராமல் பண்டிசர்சள் மதி மயங்கப் பெறு
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மதிமயங்கப் பெறும்படி. Ba pGar na gun Cspaver-e 
ஜலம் பூமி ஆகிய இவற்றிற்கு ன்ரறோடொன்று கலக்கி 

ருத்தலை விளைப்பவனும் ஸத்வம் ரஜஸ்ஸ-ு தமஸ்ஸ- என் 
னும இக்குணங்கள் அமைர்த ப்ரக்ருதியால் இயற்றின 
  

வார்கள். ஆகையால் இவர்ச்கு மதிமயச்சம் விளையா ிருக்ச வேண்டு 

மென்று மறையை விரித்தானென்று கருத்து. ப்ரக்ருதியும் புருஷ 

னும் ஜகச்சாரணமாக மாட்டார்கள், ப்£ஹ்மமே ஜகச்காரணமென் று 
நிலைப்படுத் துவதற்குக் காரணஞ் சொல்லுகிறார் (சதேஜோவாரிமரலா? 

யசோ விரிமய3) தேஜஸ்ஸ-ஈ ஜலம் பூமி ஆயெ இவற்றிற்கு ஒன்றோ 
டொன்று sur Rams sv எவனால் உண்டாடன்ற?தா; தீறிவ்ருச்சர 
ணம் செய்தவன் எவனே என்று பொருள். இந்த தீரிவ்ருச்காணம் 

அண்ட ஸ்ருஷ்டிக்கு முன்பே ஈடர் ததாகையாலும் ௮ண்ட ஸ்ருஷ்டி. 

க்குப் பின்பு சான்முகன் பிறக்கானாகையாலும் மற்ற சேவ மனுஷ் 
யாதிகள் ௮னைவரும் நான்முகன் மூலமாய்ப் படைச்கப்பட்டவராகை 

யாலும் ஈர வரனைமொழிர்த மற்ற சேதனருடைய கார்யமாசமாட் 

டாது. சேசனகார்யமான இது ௮சேதனமான ப்ீசக்ருதிக்குப் 

பொருந்தாது. ஆகையால் இது பரமபுருஷனுடைய கார்யமே 
யென்று கருத்து. '(பரப்ரஹ்மம் ஒருவிசமான விகாரமும் இல் 

லாததென்ற மீருதி சொல்விற்று, ஒன்று ஒன்றாக மாறும் வஸ்து 

வே உபாதான கரரணமாம். அத்தன்மை எவ்விதத்திலும் மாறநுர் 

தன்மையற்ற பாப்ரஹ்மத்திற்கு எங்கனே யென்னில் சொல்லு 
இருர் (யத்ர தரிஸர்௨சோ மரஷா) (தரிஸர்.28) ஸத்வம் ரஜஸ்ஸ-௦ 
தமஸ்ஸுஈ என்கற இம்மூன் நு குணங்களால் இயற்றப் பெற்ற ப்ர[பஞ் 
சம்) (யதச மரஷா) எவனிட த்தில் பொய்யோ, இல்லையோ, பா£பஞ் 

சம் ஸச்வ ரஜஸ் தமோ குணங்களைப்பற்றின தாகையால் ப்ரஹ்ம 

ஸ்வரூபத்தைப் பற்றினதன்று. ஆகையால் ப்ரஹ்மத்திற்கு விகாச 

மில்லை. விசா£ச்திற்டெமான காரண த்வமும் விகாரமில்லாமையும் 

ஒன்றோடொன்று சேரதவையாகையால் ௮வை யிரண்டும் பரப் 

சஹ்மச்தினிடத்தில் எங்கனே பொருந்து மென்னில்--ஈ£ வான் 
சே :சனாசேதனங்களைச் சரீரமாக வுடையவனாய்ச் சொண்டு ஐசத்திர் 

குச் சாரணமாஇொனாகையால் காரணமாயிருச்சையைப்பற்றி வரும் 
லிசாசங்களெல்லாம் சரீ ரமான சே சனாசே சனங்களைப்பற்றினவை
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ப்ரபஞ்ச தீதன்மை இல்லாதவனும் சன் ஜ்ஞானமென்னும் 
ப்ரகாசதிதினால் தான் ௮ தியாத தது ஒன்றுமே இல்லையென் 

ணும்படி. எல்லாம் அறிர்து அஜ்ஞானமந்  திருப்பவ லும், 

விகர.ரங்களின்்றி என்றும் ஒருவகைப்பட்டவலும் ப.ப்.7 

ஹ்மமென்து கூறப்படுப்வனுமாகிய பாமபுருஷனை தீயா 
  

களே. பரப்ரஹ்மம் விகாரமற்றசே. ஆகையால் விசோசமில்லை..மேல் 

சேசனனுக்குள்ள பரமம் முசலியவைகளும் மற்றுமுள்ள எல்லாச் 
தோஷங்களும் பரப்ரஹ்மத்இற்கு இல்லையென் இரர் (மாம்சா ஸ்வேக 
ஸா நிரஸ் சகுஹகம்) என் றும் ஸங்கோசமில்லா ததும் ஸ்வாபாவிகமு 

மான ஜ்ஞானதத்இனால் தான் அறியாத வஸ். நு ஒன் றுமேயில்லை யென் 
னும்படி. எல்லாம் அறிர்சவன், இதனால் முக்சுரைச்காட்டிலும் விலக்ஷ 

ணமாயிருக்கை சொல்லப்பட்டது. முச்தர் ஸம்ஸார இனின் நு விடுப 
ட்டு ப்க்ரு திஸம்பர் சமற்றுப் பரமபதம் பெற்றவர். அவர்க்கு மோக்ச 

சையில் ஜஞானஸங்கோசமில்லையாயினும் ஸம்ஸார சரையில் ஜ்ஞான 
ஸங்கோசமுண்டாகையாலும் மேல்வர் இருக்கும் ஜஞானலிகாஸம் பச 

UES Ap SHOW VE SSTOSUT gy என் நும் ஸ்வாபாவிகமாயிருப் 

பதன் று: (ஸத்யம்) ஸ்வாபாவிகமான நிலைமையுடையவன். இதனால் 

விகாரங்களுக்கடெமான அசேதனச்திலும் அதன் ஸம்பர் தமுடைய 
சே சனனைக்காட்டிலும் விலகஷ்ணமாயிருக்கை தெரிவிக்கப்பட்ட து. 

ப்ரக்ருதி ஒன்று மற்றொன்றாக மாறுவதும், சேதனன் ஜீஞானஸங் 
கோசம் மு;சலிய ஸ்வபாவமா ற்றங்களைப் பெறுவதமாயிருக்கையாலே, 
ஸ்வர்பாவிகமான நிலைமை அவ்விருவர்க்கும் இல்லை. (பரம்) தேச 

கால வஸ்.த பரிச்சேதங்களற்ற ஸ்வரூபமுடையவன், இ.சனால் பரிச் 

சின்ன ௨ ஸ்வரூபரான நித்யர்களைக் காட்டிலும் விலக்ஷ்ணமாயிருக்கை 

அறிவிச்சப்.ட் டத்: இங்குள்ள ஸ,ச்யபதத்தினால் ! ஸத்ய ஜ்ஞாஈ 

மகரந்த? ஸீ ரஹ்ம' என்ற 08 ரு.இவொக்யம் நினைவுமூட்டப் படுறது. 

ர்க "இங்கு (வீரஹ்ம' என்னும் பசச்ச் கூட்டிக்கொள் 
.. இங்கனம் ஜகச்காரணமான ப்ரஹ்மம் தன்னையொழிர் த எல் 

ல ாவத்றி லும் விலக்ஷணமாயிருக்குமென் நு சொல்லப்பட்டது. இங்ல் 
னம் எவ்விதத். இலும் அளவிட முடி யாத ஸ்வரூபமுடைய பரப்சஹ் 

மச்சை (Swed) தியானிப்போமாக, உபாஹிப்போமாக. : உபாஸன 
தீதை ஆசம்ஹிச்கையால் ஆ£ர்வாச ரூபமான மங்களம்: "செய்யப்பட்
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னஞ் செய்வோமாக. ' மாமுணிவர் Qu» Mar gud 1 1p Su 
அுமரன இந்த ஸ்ரீ பாகவதமென்னும் மஹாபுராணத்கில், 
  

டது. 'ஆறீர் ஈமஸ்க்ரியா வஸ்து நிர்டேளோவாமி சக்முலம்' என்று 
ப்ரமாணம். இதில் (ஜநமாஜீயஸ்ய யத$! என்று மாரீரகமிமாம்ஸை 

யின் இரண்டாவது ஸஸுதாரத்தை முசலில் எடுக்கையால் அங்குச் 

சொல்லுற நிர்ணயங்களெல்லாம் இந்த ப்ரபந்கத்தில் தெளிவாக 
வெளியாமென்று தெரிவிக்கப்பட்டது. இங்கு 'யீமஹி' என்னும் 

சப் சத்சாலும் மற்ற அர்த்தங்கள லும் சாயத்ரியின் ஸ்வரூபம் ஸங்ச் , 

ரஹிக்கப்பட் டது (சுருக்சமாகச் சொல்லப்பட்டது). இர்சப்புரா 
ணம் காயத்ரி தொடக்சமாயவிருச்குமென்் பத-- 

மீர்ச்மோஉஷ்டாஉக௱ஸாஹஸ்ரோ ஸ்வாஉ௰ஸ்கந்மஸம்மித8 | 

ஹய.மீரீவ ஸீ ரஹ்மவிசீயா யத்ர வுர.தர வமஸ்தமா | 

_மாயதர்யாறீச ஸமாரம்லோ யதா லா_மவத aleve’ 

என்று ஸ்காந்த புசாணத்தில் உ.த சரசண்டச்தில் கூறப்பட்டது. 

அங்ஙனமே மாதஸ்:ப புராணசத்திலும்-- 

ஓரவீய யதர _மாயத்ரீ6 வர்ண்யதே மர்மவிஸ் தர? | 

aysrron raw ery wigs sonvaige aes ’ 

என்று சொல்லப்பட்ட து. 

1. இங்கு-- 

(யார்ம$ ப்ரோஜ்ஸிதகைவோஉத்ர பாமோ நிர்மக்ராணா? ஸதா? 

வேளீய? வாஸ்தவமத்ர் வஸ்து ரிவடி சாபச்சயோர்மூலகம் | 

ஸ்ரீ மீ மா_மவதே மஹாழுரிகரசே இ வா பரைரீற் வர* (க்ணுூத்।। 

ஸ்யோ ஹரளீயவருமீயதே௨த்ர கர இலிரா-௩0் ரூஷுவிஸ் ௪,தீ 

என்பது மூலம். Bis மீலோகச்தினால் இரத பரப். தத்.இில் சொல் 

லற விஷயம் இன்னதென்றும், இதற்கு பீயோஜனம் இன்னசெ 
ன்றும் இச்த ப்ரபர்தத்திற்கு RETA இன்னானென் றும் சொல்லு 

கிறார். விஷயமாவது ' மூச்யமாய் நிரூபிக்கப்படும் பொருள், ௮ச்த. 

விஷயம் இங்கு stds, அது ஸாத்யமென்றும்- ஹித்தமென் றும் இரு 

வகைப்பட்டிருக்கும். ஹித்சமான வஸ். துவே தர்மமென்பது, 

'யேசவேஉ்விடோ விப்ரா யேசாமீயாத்ம வி௨ோ. ஆரா 3 | 

தே வடர்இி மஹாத்மாச? ௪ ஷ்ண? மர்ம? ஸநாசஈம்." 

என்ற தாரத வசன,ச்தில் காணலாம். (வேசவிச் திதுச்களான ப்ரா
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பிறர் பெருமையைப் பொரு திருக்கும் தன்மையாகியமாத் 

ஹ்மணர்களும் ஆச்மஸ்வரூபம் அறிர்ச மற்றவரும் மஹானுபாவ 
ஞான ஸரீக்ருஷ்ணனை மேலான சர்மமாசச்சொல்லுகின் றனர்) என் று 

இர்ச வசனத்தின் பொருள். இதில் ஸ்ரீ சருஷ்ணனை தர்மமென்றது , 

க்ருஷ்ணன் ஹித்சவஸ்து வென்பது வெளிச்சமே. அவன் ஸ்வயம்பு 
வாகையால் ஒருவரால் ஸாதிக்கத்தகுந்தவனல்லன். மற்றும் பெரி 
யோர் (அலெளூசெச்வே ஸதி மீ ரேயஸ்ஸாமா தவ மர்மலக்ஷண ம்'என் 
று கருதுகின்றனர். லோகா திசமாய்க்கொண்டு ஈன்மைகளை நிறை 

' வேற்றிக்கொடுப்பது சர்மமென்று இதன் கருத்து. ஹித்ததாமமாவது 
பரமாச்மா. பரமாத்மா லோகாதீதனாய் நின்று ஈன்மைகளை நிறைவே 

  

ற்ற வல்லவனென்பது ஸித்தமே. ஈன்மையாவது ஸம்ஸாரத்.இினின் று 

கடந்து ப்ரக்ருதி ஸம்பர்த மற்று அதன் மூலமான துச்கங்களைச் துற 
து பரமபதஞ்சென் று மஹாரஈர்தஸ்வரூபனான பரமாச்மாவை ௮னு 

பவித்சல், இதை நிறைவேற்றுவதற்குப் பரமாத்மா ஒருவனே வல்ல 
வன்.'அமரதஸ்யைஷ ஸே.து*'என் று 6 ௬.தி இங்கு ப்ரமாணம். ௮மர 
தம்-மோக்ஷம். மோக்ஷங்கொடுப்பதற்கு இச்சப் பாமாத்மாவே உபாய 

மென்கை. மோக்ஷமாவது £€ழ்ச்சொன்ன பரமாத்ம ப்ராப்தியே. ஸா 
த்ய தர்மமாவது: பரமாச்மாராதன ரூபமான பக்தி. (மர்ம$ப்சோஜ்லி 

சசைதவோஉச்ர பாமோ நிர்மச்ஸராணா? ஸதாம்' என்பது வரையில் 

ஸாச்யதசர்மத்தைச் சொல்லுறது. (வேகீய? வாஸ்தவமத்ச wen g 

என்பது 'வரையில் ஸித்ததர்மச்சைச் 
சொல்லுகிறது. (ஈம் வரஸ் ஸ்யோ any ஜீயவருமீ யதேஉதா கர ் 

இலி! றம ரூஷ-வீஸ் தச்கூணாதி' என்ற இசனால் ப்யோஜனஞ் 
சொல்லுறது. ப்யோஜனம்)வ்யவஹிதமென் றும் ௮வ்யவஹிதமென் 

ஐம் இருவகைப்பட்டிருக்கும். ௮வ்யவஹித 'ப்ரயோஜனமாவத--உட 
னே விளையும் ப்யோஜனம். வ்யவஹித ப்யோஜனமாவது---கரமத் 

தில் விளையும் ப்யோஜனம். இங்கு ௮வ்யவஹித ப்ரயோஜனம், 
அனாயாஸமாக ஈம் வானை மனத்தில் இருத்தியனுபவித்தல். வ்யவ 
ஹிச ப்ரயோஜனம் - பகவதனுப்வம் பண்ணப்பண்ண க்ரமத்தில் 
விளையும் சாபத்சயசார்.தி, தாபத்ரயமாவது-ஆத்யாத்மித ஆதிபெள 
திக ஆஇதெய்விசங்களென்று மூன்று வகைப்பட்ட தாபங்கள், 
தாபம்- துக்கம், ஆத்மாத்மிசசாபமாலது. ரோகாஇகளால்: சரீரத் 
தில் விளையும்: துச்சம். ஆதிபெள.திக,சாபமர்வத--மற்ற *ப்ராணி 

ரிவி? தாபத்ரயோர்மூலாம்
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ஸர்யம் முசலிய தோஷங்களொன்றுமில்லா த பெரியோர் 
கள் ஆசரிப்ப.தும் கபடமற்றதும் மேன்மையுடையதுமான 
  

களால் விளையும் துச்சம். ஆதிதெய்விகசாபமாவது - செய்வா தன 
மாய் விளையும் புத்ரகளத்ீராதஇி மாணருபமான துக்கம். மோக்ஷத் 

தில் இச்சையுடையவன் இந்த ப்பர் தச்தைச் கற்க ௮இிகாரியென் 
பது இந்த ப்யோஜனச்தினால் ஏற்படகன்றது. (ப்ரோஜ்லிசகை 
கவ) வஞ்சிக்கவேண்டு மென்னும் நினைவுடன் வெளிப்பட்ட ப்ர 
பர் தங்களில் சொல்லுற சைச்யவர்தனம் முதலியவற்றைப்போ 

லன் ற இதில் சொல்லும் பொருளென்றமை ஏற்படுகின்றது. (நிர் 

மத்ஸசாணா? ஸதா? மர்ம8) மனத்தில் தீவேஷமில்லாக பெரியோர் 

கள் அனுஷ்டித்து வரும் தர்மமென்கையால் வேதத்தில் சொன்ன 

அபிசாசம் முசலியவற்றைப் போன்றவையன்றென்று தெரிகிறது. 
அபிசாரம்-சூன்யம்வைத்தல். இது முதலியவை தவேஷமுடைய அற்: 

பர்செய்யும் செயல்கள். (பரம3) எல்லாவற்றிலும் மேலாயிருப்பது: 

இசனால் அற்பபலன்களைச் கொடுக்கும் காம்யகர்மங்களைப் போலன் 
றென்று தெரிவிச்சப்பட்டது. காம்யகர்மமாவது-ஒரு பலனை உச்சே 
தித் து.ச்செய்யுஞ் செயல். ஸ்வர்க்கம் வேண்டுமென் நு ஜ்யோ திஷ்டோ 

மாதி யாகஞ்செய்தல் சாம்யகர்மம், ௮ல்லது- மச்ஸரமென்று சாமம். 

கீரோதம் மூ.தலியவற்றிற்கும் உபலக்ஷ்ணம். காமகரோதாதி தோஷங் 
களற்று மதமா தியான ஈற்குணங்கள் ௮மைர்து மோக்ஷ£த்தில் இச்சை 

யுடைய பெரியோர்கள் செய்யும் தர்மமென்கை. இதனால் ஸ்வர்க்கம்: 

மூ.சவிய அற்பபுருஷார்.ததங்களைக்குறித்துச் செய்யுஞ்செயல்களன் று 
இங்குச் சொல்லுமவையென்று கருத்து. (பரம*) 'ஸர்லேஷாமே: 

வ மர்மாணாமுச்தமோ வைஷ்ணவோ வியி! என்றெபடியே பகவா 

னுடைய முகமலர்த்தியே முக்யபலனாகப்பெற்ற செயலென்சை. 

ஸ்வார்த்த மோக்ஷமென்றும் பரார்த்த மோக்ஷமென்றும் மோக்ஷம் 
இருவகைப்பட்டிருக்கும். ஸ்வார் த்த மோக்ஷமாவது : நான் துக்கம்: 

களைச் துறர்து. மஹாரர்தத்தைப் பெறவேண்டுமென்று ஸா$ிக்கும் 

மோகம். பரார்த்ச மோக்ஷமாவது-பசவானுடைய முசமலர்த்இயே: 

பலனென்று ௮வனையே உபாயமாகசப் பற்றினவன் அவனுடைய: 

அனுக்ரஹ,ச்இனால் பெறும் மோக்ஷம். இக்ப் பார்தத மோக்ஷ,ச்சை 
விளைச்குழ் தர்மமே பரமதர்மம். (பரம*) என்றால் மேன்மையடைய:
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பதர்மத்தையே அனைவரும் ஸாதஇக்கவேண்டுமென்று 
கூறப்படுனெற து; பின்னும், இம் மஹாபுராணத்தில், பெரி 
  

வென்று பொருள். இ, தற்கு "மேன்மையாவ து : தான் ஸ-௦இக்க 

வேண்டுமென்கித ஸ்வார்த்தமோக்ம் போலன்றிப் பரமபுருஷனு 

டைய முகமலர்ச்தியே பயனென்றிருக்கும் மோக்ஷத்தை விளைக்கை 

யாற பெருமையே, இங்கனம் ஸாத்யதர்மரூபமான விஷயம் 
சொல்லப்பட்டது. இனிமேல், மோக்$த்தையே பயனாகவுடைய ஸாத் 

யதர்மக்தினால் ஆ.ாதிக்கப்பவெதும் இர்சுப் புராணத்தின்ல் அறியக் 

கூடியதுமான பரப்ரஹ்மமாகிற வித்த தர்ம மென்னும் மற்றொரு 
விஷயத்தைச் சொல்லுரொர்--(வேவீய? வாஸ்தவமதா வஸ்து ஸிவ 

90 தாபச்சயோச்மூலா* ஸ்ரீமனீவா.மவதே want (hays) 9» 

வத இல மாமவதம்-பகவானுடைப ஸ்வரூப ரூப குண விபூதிகளை த் 

“செளிவுடன் ப்ரஇபா இச்கையாலே (ரிரூபிக்கையாலே) இர்சப் புரா 

ணசச்இிற்கு பாகவதமென்னும் பேர் உண்மையாயிருக்கும். (மஹா நூரி 
கரதே) பெருமையுடைய முனிவர் இயற்றின து. முனிவர்க்குப் பெரு 

மையாவது 'ஸஹோவாச வ்யாஸ பாராரார்ய₹' என்று வேதங்கள் 
புகழும்படி மிகவும் ஆப்தராயிருக்கும் பெருமை. ஆப்சனாவான் உண் 

மையை மொழிபவன், இசனால் இர்தப்புசாண த்திற்கு als Sena ay 

ear utd 2 car @_oor gy OSE 9g). As SCHOAID sy SOT WOT Al g)-LIU LIB 

தீ,ச்ை இயற்றினவன் விலக்ஷணனாபிருச்சப் பெறுகை, மற்றை சேவ 

தைகள், இலலாத குணத்தை ஏறிட்டுப்புகழவேண்டியவை, இங்கு நிரூ 

பிச்சப்படும் தசேவசை அப்படியன் று. என்பதை அறிவிக்கும்பொருட்டு 

(வாஸ், சவம்) என்இருர். வஸ் துரோ வாவ£-வாஸ் தவம். வாஸ் தவம் ௮ஸ் 

யாஸ் இி.இ வாஸ்.தவம் - ஏதிட்டுச்சொல்ல வேண்டா தபடி ஸ்வாபாவிக 

மான தர்மங்களை யுடையது. (றிவஉம்) மங்களச்தைச் கொடுப்பது: 

இங்கு மங்களமாவது மோக்ஷ£ரர்தமே.. இதனால் இஷ்டங்களைச் 
“கொடுக்குக்தன்ன்மை கூறப்பட்டது. (தாபத யோர்மூலாம்) ஆத் 
யாத்மிகம் முதலிய மூன்று தாபங்களைப் போக்குவது, ஆத்யா தமிகம் 

மூ.சலிய தாபங்களின் விவரம் முன்னமே கூறப்பட்டது. இதனால் 
அனிஷ்டங்களைப் போக்குர் தன்மை ஏற்பட்டது. அல்லது (வாஸ்ச 

அம்) என்பதனால் வேறு சாஸ்ச்சங்களில் 'ப்ஈக்ருஇ ப்ரஹ்மத்தித் 
குட்படாமல் ஸ்ல்தச் தர்மா 'ஜத;தஇிற்குக் சாரணமாயிருக்கும். வேறு
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யோர்கள் வருக்தி ௮றிவ.தூம் மங்களச்தைக் கொடுப்ப 

தம் சாபத்ரயத்தைப். போக்குவதும் வாஸ்தவமூமான 

வஸ்து இன்னதென்று தெளிவாக ஓதப்படுகிறது... மறற 
சாஸ்தரங்களால் என்ன ப்ரயோஜனம் £: கேட்கவேண்டு 

மென்னும் விருப்பமுடைய மஹாபாக்யசாலிகள் இந்தப் 

புராணங் கேட்டவுடனே ப.ரமபுருஷனை மனத்தில் சிறுத் 

இக்கொண்டு அனுபவிக்கப் பெறுவார்கள், "ரஸத்தை 

அறிக் தவர்களும் பகவானை ஆராய்க தறியுந் தன்மைய 

ப்ரஹ்மமென்பது கஇடையாது” என் று சொல்வது போலன் றியே இது 
  

உண்மையான பாப்ரஹ்மத்தின் ஸ்வரூப ஸ்வபாலாஇகளை உள்ளபடி. 

யே ௮றிவிக்குமென் நு ௮ர்தச்சாஸ் தரங்களைச் காட்டிலும் "இது வில 

க்ஷண்மாயிருக்கை அறிவிச்சப்பட்டது. ப்ரஹ்மச்திற்குட்படாச ப்ர 

க்ருதி சாரணமென்பது ப் ரமாணங்களுக்குச் சேராது, ஆகையால் 

அங்ஙனம் ஸ்வதர்தரமான ப்ரக்ருதியே காரணமென்று சொல்லும் 

மற்ற சாஸ்ச்ரம் ப்ரமாணமாகமாட்டாது. (ஸிவ smug Guin 

மூலம்) என்கிற இவ்விரண்டு பதங்களால் அற்பர்களும் பல வருச் 

தங்களால் வருந் துமவர்களும் ௮ ற்பஸ-கங்களை ச்கொடுப்பவருமான 

சேவதார் தரங்களைப் போலன்று இங்குச் சொல்லப்படும் பாவஸ்.து 

வென்று சோற்றுகறெது. ஆக மோக்ஷஸாசன மான தர்மமும் அச்சால் 

ஆசாஇக்கப்படும் தேவதையும் இந்தப் புசாணச்திற் சொல்லப்படும் 

விஷயமென் று சொல்லப்பட்டது. இனி மற்ற சாஸ்த்ரங்களால் ப்ர 

யோஜனமில்லை யென்றது (௫௦வா பரை8) என்றுட்மேல் ப்யோஜ 

னஞ் சொல்லுறது (mui arev ove Gwin ant wags wG s2_ go 

& 7 Beas றும் ரூஷாவிஸ் சத்க்ஷணாச்) எ வரன் ' கேட்போர் 

களின் காதுவழியாய் ஹ்ருதயத்தில் ப்ரவேசித்து நி ற்பானென்று 

கருத்து. 'யக்கேர சித்தே விரிவேமிய! என்றெபடியே மனச்தினால் 

நினைக்கருடியாத ஈறிவரனை அனுயாஸமாக மனத்தில் நிலைநிறுத்த 

வது இசைச் கேட்டவுடனே உண்டாகும் பலன். தாபத்£யம் நீங்கப் 

பெறுதல் பகவதனுபவம் பண்ணப்பண்ண நாளடைவில் விளையும் 

பலன். 

1, "இங்கு 'நி.அமசல்பதரோர் .மஸித2 வல? ற ஈகழுவாஷமரத 

| FE raeveu sid | பீவச மா. மவத? ரஸ்மாலய௦ மூஹுரஹோ ரஸிசா
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டையவருமான மஹானுபாவர்களே / மோக்ஷ்மாகற ஸா 

சரம்சத்தோடு கூடியதும் மிகுக்த ருசியுடையதும் சுக 

மஹர்ஷியாகிற இளியின் முகத்தினின்று கழுவினதும் 
பாகவதமென்னும் பேருடையதுமான வேதமென்னும் 
கல்ப வருக்ஷத் தின் பழத்தை உங்கள் வாழ்சாள் முழுவ 

அம இப்புவியில் பருக களிப்பிர்களாக, 
  

ara! wrayer? என்பது மூலம். இங்கனம் விஷய ப்யோஜனங் 

களைச்சொல்லினும் இது ப்மாணமென்ூற நிச்சயம் ஏற்படாவிடின் 

இசைக்கேட்க நேராது, ஆகையால் *இது வேதங்களின் ஸாசமே” 
என்று இதன் ப்ராமாண்யத்தைச் சொல்லுக். இச்தப் புராணத் 
தைக் சல்ப வ்ருக்மாக நிரூபித்துச்சொல்லுவதந்குக் காரணம் இது 

தர்ம அர்த காம மோக்ூங்களென்டற நான்கு புருஷார்த்தங்களையும் 
அவற்றை ஸாதிக்கும் உபாயங்களையும் அறிவித்து அவ்வழியால் தர் 
மாஇகளின் பலன்களை விளைவிப்பதாகையே. (வாடிச சாப்பிடுங்கள்) 
என்மைல், (பிஸத பானஞ்செய்வீர்கள்) என்சையால் மாம்பழம் 

முதலியவை தோலுங் சொட்டையுமாய் அ௮ஸாராம்சங்கள் அதிகமா 
பிருப்பதுபோலன்றிச் கல்டவ்ருகூத்இன் பழம் முழுவதும் ரஸமயமா 
மிருப்பதுபோல் இந்தப் புராணமும் ௮ஸாசாம்சம் 'சிறிதுமின்றி 
முழுதும் ஸாரமாயிருக்குமென்று: தோற்றுகிறது. (றாகமுவாஜீ 
அலிதம்) உயர்ந்த மாத்இலிருக்கும் பழம் இளியின் மூச்சால் தள் 

ளுண்டு எப்படி ஸுஈகமாய் எடுத்து அனுபவிக்கச் கூடியதாயிருக்கு 
மோ, அப்படியே வேதமாடிற வ்ருக்த்தின் நுனிச்சளேயான வேதாச் 

தங்களில் விளையும் ஜ்ஞானமாூறெ பழம் சுசமஹர் ஷியாகிற கிளியின் 

மூகச்தினின்று ஈழுவி ஸுகமாய்ச் இடைச்சக்கூடியசாயிருக்கு 

மென்று கருத்து. 'சீவா ஸுபர்ணா ஸயுஜா ஸவாயா' என்கிற oF 5S) 

யின்படி, சுசமஹர்ஷியைப் பக்ஷியென்றெது. ஜ்ஞானகர்மங்கள் 
இரண்டு சறைகள்போல் கமனஸாதனமாயிருச்கைபாலே ஜ்ஜானி 

களைப்பக்தியென்பது மற்றிடத்திலும் உண்டு. வேதமா வ்ருக்ஷச் 
இன் பழமென்கையாலே வேசச்தின் ஸாரார்த்தங்களே இதில் சொல் 

லப்படுகின் றன வென்றும்) சுகருடைய மூலமாய் வர். தசென்கையால் 

சஷ்டர் பரிக்சஹிச்சசென்றும் ஏற்பட்டது. இங்கு ‘woswarnk 

மலிதம் ? :என்கையால். இர்சப் புராணத்தைச் சுகர்வெளிபிட்ட
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செளனகர் மூதலிய முனிவர்கள் பேராகக்தம் அளிப்ப 
  

வென்றும் இசை இயற்றினவர் வ்யாஸ மஹர்ஷியேயென்றும் இலர் 
கூறுகின்றனர். சுகசே இதை இபற்றினதாக வேறு லர் கூறு 
இன்றனர், ் 

1. இங்கு 'ரைமிளே௨உரிமிஷக்ஷத்சே முரயம் மெளாகாக 
ws | ஸர” ஸ்வர்.- மாய லோகாய ஸஹஸ்ரஸமமாஸ்த '! என்பது 

மூலம், (ஸ்வர்.மாய லோசாய) இங்கு ஸ்வர்ச்ச லோகமாவது பரமடதம். 
(அரசே ஸ்வர்டேம லோகே ஜயேயே ப்7இிஇிஷ்0இி' என்றும் ‘avait 
CG» Car@s அ௮மரதத்வா மஜந்தே' என்றும் றீ ருதியில் பாமபதத் 
சை ஸ்வர்க்க றப்சத்தால் சொல்லுவதுபோல் இங்கும் சொல்லுகிறது; 

இல்லையாயின் 'முகய₹ றெளாஈகாஷிய£' என்பது பொருச்தாது. (உறா 
மூவமேமீ புரேதி ஜம கரஷ்ண ப்ரணாமீ ஈ புரர்லவாய' (பல: அம 
வமேதயாகங்கள் பண்ணினும் மீண்டு ஜன்மித்தல் மாருது, கருஷ் 

ணனுக்கு ஒரு ப்ரணாமஞ்செய்தவன் மீளவும் ஜன்மம் பெறமாட் 

டான்) என்று சொல்லும் பரமபாசவதரான ளெளனகர் அற்பமான 

ஸ்வர்ச்சபோகத்தை விரும்மினாரென்பது பொருந்தாது. ௬ுத்லிக்குச் 

களே யஜமானர்களாயிருக்கப்பெற்ற யாகம் ஸ.தரமெனப்படும். ௮ல் 

லது பகவானுடைய குணங்களைக் குழாங்கூடி. அனுபவிச்கையாகறெ 
ப்ரஹ்ம ஸத்ரத்சை இங்கு ஸதரமென்கிறது. ௮,தன் ஸ்வரூபம் பத 

தாவது ஸ்கர்தச்தில், மருதி தோத்யாயத்தில் 'துல்யமீ ௬.௪ பலி 

லாஸ் துல்யஸ்வீயாரிமமீயமா$ | அபி சக்௬3 ப்ரவசா ஏசு woo 

ரூஷவோ௨உபரே! (சாஸ்த்ர ஜ்ஞானமும் தவமும் ஈன்னடச்சையும் 
ஒ.த்திருக்கப்பெற்றுச் தன்னுடையவனென்் றும் ச,ச்ருவென்றும் உதா 

ஷீனனென்றும் பேதம் பாராட்டாமல் எல்லாரையும் ஒன்றாகப் 
பார்க்குர்சன்மை ௮மைர் து எல்லோரும் மறைப்பொருள் கூறவல்ல 
வரேயாயிருர்தார்கள், ஆயினும் சொல்லுவதற்கு ஸனர் சனரொரு 

வரையே ஏற்படுத்திக்கொண்டார்கள். மற்ற ஸனகாதி மஹர்ஷி 

கள் ப€ரோசாக்களாயிருர் தார்கள். (வெறுமனே கேட்டுக்கொண் 

டிருந்தார்கள்), எல்லோரும் பரமாத்மாவின் உண்மையை அறிந்த 

லராயினும் ஒருவரைச் சொல்பவராக ஏற்படுத்திக்சொண்டு : மற்றவர் 

பேசாமல், பகவத் குணங்களைச் சேட்கையே ப்ரஹ்ம ஸ.தரமென்று
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தான் பரபைதம் பெறுதற்சாக, ஆயிரமாண்டுகள் கடத்தி 
கிறைவேம்றவேண்டி௰தான ஸத்ரமென்னும் யாகத்தை 

அலுவஷடித்தார்கள், ஒருக்கால் ௮ம் முனிவர்கள் விடி. 

யற்காலத்தில் ஹோமத்ரவ்யங்களைக் கொண்டு அக்னியில் 

ஹோமஞ்செய்துகடமைகளை த் இர்த்துக்கொண்டு, உரிய 

படி. வெருமதிக்கப் பெற்று உட்கார திருக்கன்ற ஸ்்த 
ரைப் பார்த்து பரீ Byer இக்கனம் வினவ ன் தொடக 

Beni Kar, 
  

கருச்து) என்று இங்கனஞ் சொல்லப்பட்டது. னது பற்றியே 

(அஹீரா கீர்வஸத்சேண' என்று மேல் சொல்லுவதும் பொருந்து 

சன்றது, இஃ்குச்சலர் மெளனகர் வினவுதல் முதலிய மீலோகங் 

கள் பின்புள்ளார் பண்ணிச்சேர்த்சவையென்றும் பரீக்ஷித்து மூசு 
Swat வினவும் ம் லோகங்கள் ஸடிதர்பண்ணிச்சேர் த்தவை யென் 
தம் கூறுசன்றனர். அது பொருந்தாது. தரிசாலஜ்ஞரான இந்த 

ப்ரபர் ச,ச்சைச் செய்ச மஹர்ஷியே அவற்றையும் நிர்மிச்சாரென்று 

சொல்லக்கூடும். ஸத்வித்யை அனர்தவல்லி 'பீரதர்த்தன வித்யை 
முதலிய வேசாரச்த பாகங்களில் 'ம்வேசகேதர் ஹாருணேய ஆஸ 

தீ ஹ பிதோவாச மீவேசகேதோ'என் றும்; ம ர.ம-ஈர்வை வாருணி£। 

வருண? பிசரமுபஸஸார | அயீஹி வோ மீ ரஹ்மேதி' என் நும், 
'ப்ரதர்,ிசோ ஹவை டைவோலாஹிரிர்கீ ரஸ்ய. ப்ரிய மாமோபஜ 
அமி. என்றும் இவை முதலிய வினுவிடைகளெல்லாம் பின்னாளார் 
கூட்டினவை யென்பது யுச்தமன்றல்லவா? (ஆனால், வேதத்திற்கு 
இயற்றினவ ரில்லாமையால் ௮து தானே வினாவிடைகளர்ல் சொல்ல 

வேண்டிய பொருள்களைச் சொல்லுகறெது. இது ஒரு புருஷன் 

செய்த ப்ரபர் சமாகையால் இஇல் பிறர் செய்த வசனங்களும் ஆங் 

-சாங்குச் சேோர்ர்திருக்கை தோஷமன்தே! என்னில், அப்படி. ௮ன் று. 
அப்படியாயின் இரத ப்ரபந்தம் முழுவதும் ஒருவசே செய்தாரென் 

றமை பொருர்தாது. இந்தப் புராணம் முழுவதும் வினாவும் விடையு 
மாகவே யிருப்பதால் 'சரர் தகர்.த்தாவின் வசனங்கள் இவை, பிறரு 

'டைப வசனங்கள் இவை! என்று பிரித்துச் சொல்லமுடியாது. 
ஆசையால் ப்£பர்தஞ்செய்த வ்யாள மஹர்ஷியே €ழ்மூன்று வகை
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ரிஷிகள் சொல்லுகிறார்கள் :--* நீர் இதிஹாஸங் 

களையும் எல்லாப் புராணங்களையும் தர்மசாஸ்தீரங்களையும் 

ஓதியுணர்க்து பிறருக்கும் சொல்லி யிருக்கின் நீர், 
மற்றும், வேதமூணர்க்தவர்களில் சிறந்த வ்யாஸ பக 
வானும் பராவரதத்வல்களை அறிக்க அத்தகையரரன 

மற்ற முனிவர்களும் எக்தப் புராணங்களையும் தர்ம 

சரஸ்தரங்களாயும் அறிவரர்களேோ, அனவையெல்லாவற் 

றையும் நீர் அதியயனஞ் செய்துணர்ச் நு பிறர்க்கும் 

கற்பித்திருக்கன் மீர், கல்லியங்கையுடையவசே / 'சண்மன 

மங்களங்களைச்ரெய்து இதில் சொல்லப்ப£ம் விஷயம் இன்னதென் 

றும் இசனால் விளையும் பீயோஜனம் இன்னசென்நுஞ் சொல்லி 
தரிசாலஜ்ஞராகையால் (வருங்காலம் நிகழ்காலம் கழிகாலமென்கற 

மூன்று காலங்களிலுமுள்ளவற்றையும் ஈன்காராய்ஈ தறிந்தவராகை 

யால்) வேதார்த்தங்களைத் தெளிய அறிவிப்பதான இரச்தப்புராணக் 

இற்கு,பரீக்ஷித்து செளனகர் சுகர் ஸி தர்முசலானோர் வினவுதலும் 

விடை கூறுதலுமாய் வரும் நடத்தையை ஆலோசித்து அதில் அவர் , 
களுடைய வினாக்களையும் விடைகளையும் குறிச்கும்படியான மீலோ ் 
கங்களைச் சாமே ஆங்காங்கு நிர்மிக்கழுயன்று sv ous gE 

இன் முசவுரையான இந்த முதல் ஸ்கர் சத்தில் மு.கலில் வினவுவோ 

னான பரீகதித்தும் மறுமொழி கூறுவோராகிய சுகரும் ஓரிடத்தில் 

சேர்ச் ததையும் பரீசுதிச்து கேட்ச முயன்றதையும் ப்ராயோபவேசத் 

சையும் ௮சற்கு ஹேதுவான ப்சாஹ்மணஸாபத்தையும் சொல்ல விரு 
ம்பி, ப்ரயோபவேத்திற்கு முன்புள்ள பிறத்தல் மூதலான பரீகதித் 

இன் வ்ருத்தார்த.த்தையும், அதற்கு முன்புள்ள அவன் சந்தை முத 
வியவர்களின் வ்ருத்தார் சத்தையும், தனச்கும் தேவரிஷிக்கும் ஈடர் ச 
evan gs song, Hes ரிஷிபின் ஆஜ்ஞையால் சான் இந்த ப்ரபர் 

தஞ்செய்ததையும் மெளனகஸ-முதர்களின் வினாவிடை மூலமாய்ச் 
சொல்லக் கருதி, முதலில் மொெளனகா இகள் வினவின வண்ணதச்தைச் 
சொல்லச் தொடங்குகறாென்பதே உண்மையான பொருள். 

1. ஸாரீசக மாஸ்சரத்தில் ப்ராஹ்மண க்ஷத்ரிய வை௰ியர்கள் 

விர மற்றவர்க்கு ௮இசாரமில்லை யென்று அபற-மித்ராஇகாணச் 
2 .
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முடைய வ.ரான வ்யாஸமஹர்ஷியின் அனுக்ரஹத்தினால் 

அந்த இதிஹாஸபுசாணங்களால் ஓதப்படும் வஸ்துவை 

நீர் உள்ளபடி, அறிவீர், மிகுக்க ப்சேமமுடைய உம்மைப் 

போன்ற சிஷயனுக்கு ஆசார்யர்கள் சொல்லக்கூடாத 

சஹஸ்யத்தையும் சொல்லுவார்கள், ஆகையால் இதிஹா 

ஸபுராணாதி ரஹஸ்யங்களையெல்லாம் நீர் உண்மையாக 

அறிச்சவசே; வளர்ச் த ஆயுளுடையவசே/புருஒர்களுக்கு 

எது தவராமல் கன்மையை விளைக்குமோ, அதை கீர் ஆப் 

காங்கு ஆரசாய்க்.து கிச்சயித்திருக்கின் நீர், ௮தை எங்க 

ளுக்குச் சொல்ல நீர் உரியராகனெ றீர். (எது சிற்த கன் 

மையோ, அதை கிறைவேற்றிக்கொடுக்கும் உபாயம் எது 

வோ, அதை எங்களுக்குச் சொல்லவேண்டும்), பெரியோ 
ர்களின் ஸபைகளில் புகழத்தகுக் தவரே / இஈதக் கலியுக 

த்தில் ஜனங்கள் பெரும்பாலும் ஆயுள் அற்பமாயிருக்கப் 

பெற்றவர், நாருண்டுகள் பிமைக் இருக்கின்றார்களென் 

இற நியதி இல்ல், (ஆகையால் க்ருதயுகம் முதலிய மற்ற 

யுசுஙகளிற்போல் சிலகாலம் போகங்களை அனுபவித்து 

௮1 பரல் மோக்ஷதீகில் மனஞ்செலுக்சலாமென்பதற்கு 

அவகரச.ில்லை.) மற்றும், இச்த முகத்தில் ஜனங்கள் மச்ச 
  

இல் நிர்ணயித்இருச்றெது. ஆகையால் சாரீரசக றாஸ்சரத்தில் ௮ 
காரயில்லாசவனும் இதிஹாஸ புராணாதிகளை ஓஇினமையால் உண் 

டான அபாதப்ர திதியடையவனுமாகிய சான் ப்ரஹ்மவித்துக்சளான 

உங்களுடைய கேள்விக்கு எப்படி விடைகொடுச்ச வல்ல0னாவேனெ 

ன்னும் சஙகையைக் தடுத்துச் சொல்லுஇருர்கள்--(ஈன்மன முடை 
யசான ல்யாஸமஹர்ஷியின் அனுக்ரஹ,த்தினால்) என் று. நீர் சாரீரக 
றாஸ்தீரம் கற்காமற் போயினும் பேறிஞாான வ்யாஸருடைய அனு 
Eten gs Sen கீர் எல்லாவற்றையும் உள்ளபடி. அறிவீர், உம்முடைய 

அறிவு ஆபாதப்தீ.தியன்று (ஆபாதப்7த.இ-௨ள் நுழையாமல் மேலெ 

முர்ச அறிவு). ‘
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ஸ்வபாவரசாயிருக்கின்றனர்; அன்றியும் மிகுஇயும் மச் த 

புத்திகள், மக்தபாக்யர்கள்/ தாபத்ரயத்தினலும் தர்ம 
அர்த்த காமங்களில் உள்ள விருப்பத்தினாலும் வருத்த 
மூற்றிருப்பவர்; (மர்தபுத்திகள ரகையால் ஈன்மை இன்ன 
தென்றும் அதை கிறைவேற்றும் உபாயம் இன்னதென் 

ணும் விரைவில் அ.றியுக் திறமையற்றவர்) மக்தஸ்வபாவ 

சாகையால் கன்மைக்கு வேண்டிய உபாயத்தைக் தேடுக் 
. திறமையற்றவர/; தாபதரயத் தினால் வருக்.துக் தன்மைய! 

சரகையரல் ஒருக்கரல் நன்மைக்கு பேண்டும் உபராயத் 
தைத் தேட முயற்ி கொள்ளினும் பலவகை இடையூறு 

கள கேரப் பெறுமவர், ஆகையால் இக்தக் கலிகாலத்தி 

அள்ள ஜனங்கள் பாக்யமற்றவர்.]ஆன அதுபற்றி ஜனங்கள் 

தாம் தாம் விரும்பும் தர்மாஇகளை கிழைவேற்றிக்கொடுக் 

கும் உபாயங்கள் வெவ்வேரூயிருக்கையால் அவர்கள் 

கேட்கவேண்டி௰ கர்மங்கள் பலவாயிருக்கும்; மிகுதியும் 
வருக்திச் செய்யவேண்டியவைகளான அனை பெளண்ட 
ரீகமென்றும் வாஜபேயமென்றும் பலவாறு பிரிக்திருக் 

கும், ஒவ்வொரு கர்மமும் பலவகை அங்கங்களையுடைய 

தாகையால் மிகுதியும் விரிச் இருக்கும். ஆகையால் கேட் 

வேண்டியவை பலவாயிருப்பினும் அவற்றில் எது சிறச் 

ததோ, எது இஷ்டற்களைக்கொடுத்து HM ap தசைப் 
பேரக்கவல்லதேோ, *எதை அறிக்தால் மனம் கரம ச்சே | 

டர, இங்கு ‘Gwent gion ஸுப்ரஷீஒிதி' என்பது மூலம். இங்கு 

அதிமறப்தம் மனத்சைச் சொல்லுகறெது. இசனால் மோக்ூ£த்தில் இச் 

சையுடையவர் மனத்செளிவுச்காகவே யத்னஞ்செய்யவேண் 9ம், 

மனம் தெளியப்பெறில் 'ப்ரஸாே outage, m8 aise ஹாசிரஸ்போப 

ஜாயதே ! ப்ரஸர்சசேதஸோ ஹ்யாற-ஈ aude ult பர்யவஇிஷ்௦ இ? 

என்றெபடியே துச்சகஹானி முதலியதெல்லாம் தானே விளையுமெ 

ன்று தெரிவிச்சப்பட்டது. அ௮ல்லது---அ.த்மறப்தம் பரமாத்மாவைச் 
'சொல்லுறது. இதைக் கருதியே (எர்த உபாயத்தினால் பாமாச்மா
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' தாதியான தோவூக்களொன்றுமின் நித. தெளிவுறுமோ, 

எதனால் பரமாதீமா எம்மிடத் இல் அருளபுரிவானோ, ௮ம் 

படி.ப்பட்ட உபாயத்தை வெண்ணெய் திரட்டுவதுபோல், 

உமது ஸுக்ஷமபுத்தியால் ஆசாய்க்தெடுத்துக் கேட்க 

வேண்டுமென்னும் பெருவிருப்பமுடைய எங்களுக்குச் 

சொல்வீராக. ஸு்தே!/ உமக்கு மங்களம் உண்டாகுக, 

எம்மிடத்தில் ௮ருள் பரிவானோ) என்று மேல் சொல்லிற்று. ‘Bow 
வீய ௨ஐ.வதஇ ப்ரஸர்சே ஸ்ரீரிசேதரே' என்று ஸ்ரீயபதியான ஸர் 

வேறி வரன் அருள்புரிவானாயின் மற்றதசெல்லாம் கைகூடினாற்போல 

வேயென்று கருச்து. (கேட்கவேண்டியவை பலவாயிருப்பினும் அவற் 
நில் எது ஸாரமோ அதைச்சொல்லவேண்டும்) என்கையால் பலவகை 

யான கர்மங்கள் கேட்கவேண்டியவை யன்றென்று தெரிஏறது. கர் 

மங்களும் பலத்தின் மூலமாய் விடத்சக்கவை யென்றும் ஸ்வரூபச் 

இனால் பற்ற,ச்சகுர் சுவை யென் றம் பிரிச்து அறிவதற்காகச் கேட்ச 

வேண்டிபவைகளே. இல்லையாயின் ஸம்ஸாரத்சை வளர்க்கும் புத்ரபசு 
௮ன்னாதியான பலன்களில் வெறுப்பு உண்டாகா சாகையால் அவற்: 

நில் கால் சாழப்பெற்றிருப்பின் மோக்ஷ உபாயங்களை அறிவிக்கும் 

படியான அச்யாசக்ம றாஸ்சத்ரங்களை (வேசார்ச றாஸ்தரங்களை)ச் 

கேட்கவேண்டு மென்கிற விருப்பமே உண்டாகாது. 'கர்மங்களின் 

பலன்சளை விரும்பாமல் கேவலம் கர்மங்களைச் செய்யின், அவை பர: 
மாத்மோடாளன த்திற்கு ஸஹகாரிகளாம்' என்னும் நினைவும் உண் 

டாகமாட்டாது. அசையால் கர்மங்களும் கேட்சவேண்டியவையே. 
ஆயினும் 'கர்மங்கள் பலத்தின் வழியாய் விடச்தகுந்சவைகளே, பர 

மாச்மோபாஸனச்திற்கு அங்கமாகச் சகஇ உள்ள வரையிலும் அனு 

ஷ்டிச்சத்சக்சவை' என்று இவ்வளவு மாசமே முமுக்ஷ-ஈக்கள் கேட்ச 

வேண்டுமென்னும் கருச்தினலை இங்ஙனம் சொல்லிற்று. இங்கனம். 

வீரராகவீயம். இது பக்திரிஷ்டனுக்குப் பொருந்தும். ப்ரபத்தி நிஷ்ட 

னுக்குக் சர்மங்களை யெல்லாம் அனுஷ்டிக்க வல்லமை யிருப்பினும் 

அவை ஈமீவானே உபாயமென்றிருக்கும் ஸ்வரூபத்திற்குச் சேரா 
வாகையால் ஸ்வரூபவிருத்தங்கள். ஆகையால் அவை அவர்க்கு ஸ்வ 
ரூபேண ச்யாஜயங்களாம்.
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பக்தர்களைப் பாதுகாக்குக் தன்மையனான பகவான் வஸ-ு 
தேவருக்கு தேவகியிடதக்தில் எதைச் செய்ய அவதரித்த 
னோ, அதையெல்லாம் நீர் அறிவீர், அச்த ஸ்ரீகருஷ்ண 
பகவானுடைய சரிதத்தை சகாங்கள் கேட்சு விருப்பமும் 
ிருக்கின்றோம். த ஸுூதரே! அதை எங்களுக்குச் செரல் 
லவேண்டும், இக்ச பகவரன் ப்ரரணிகளின் இல். டங்களை 

கிறைவேற்றுவதற்கும் 9G இடங்களைப் பாதுகாதி 
துக்கொடுப்பதற்கும் அவதரித்தான். மற்றும், ஜன்ம 

ஜ.ரசாமாணா கிருபமாயிருக்கையாலே மிகுதியும் பயங்கர 
மான ஸம்ஸாரத்தில் ஆழர்தவன் மனக்கருக்கின் றியே 

யாயினும் இரத பகவானுடைய காமத்தை உச்சரிப்பான 
யின் அ௮க்த க்ஷணமே அக்த ஸம்ஸாரத்தினின்று விடுபடி 

வான். 1 இவனுடைய காமோச்சாரணகத்திற்கு ஸம்ஸ 
சம் தானே பயப்படும், ஓஒஸுூிதரே !/ *இக்தபகவானு 
டைய பாதங்களைப் பற்றின முணிவர் மதமா குணங் 
களுக்கிருப்பிடமாகித் தமது பாதங்களை & தொட் டம, ரதி 

l. gag ‘ut விலேதி ஸ்வய? ௨வ5$' என்பது மூலம். இங்கு 
‘sou’ என்றும் பாடமுண்டு, அப்பொழுதும் ஜன்ம ஜராமாணாதி 
பயங்களை விளைக்கையாலே ஸம்ஸாரத்தையே பயமென்டிறது. தே 

ஹாவஸான காலத்திலுண்டான பகவர்நாமோர்சாரணம் நேசே 

மோக ஸாசனமாமென்றும், மற்றைக் சாலத்திலுண்டான பகவக்கா 

மோச்சாரணம் கர்ம ஜீஞானயோகாஇிகள்போல் பக்தியோகத்திற்கு 

உபகாரசமாகி அதன் மூலமாய் மோக்ஷ ஸாதனமாமென்றும் உணர்க, 

இவ்விஷயம் ஆறாவது ஸ்கர்தத்தில் அஜாமிளோபாச்யான இல் 
தெளிவாய் வெளியாகும். இங்கனம் வீரராகவீயம். பசவச்சாமோச் 

சாரணம் எக்காலத்திலும் மோகஷ்ஸாதனமாமென்றும் கர்மஜ்சான 

பச்தியோகங்கள் வ்யாஜோபாயமாமாபோல் இதுவும் வ்யாஜோபாய 
மென்றும் ஈம. வரன் சானே உபாயமென்றும் போறிஞர் கூறுவர். 

2, இங்கு 'யத்பாடி ஸு ரயாஸ் ஸ் த முய? ப்ரறமாயநர8| 

wEus புகந்தயுபஸ்பரஷ்டா$ ஸ்வர்மார்யாபோ ௨ நுஸேவயா * 

என்பது மூலம். கங்கையின் ஜலம் ஸ்னைபானாஇிகளால் . புனிதஞ்
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சத்தில் 965 க்ஷணத்திலேயே அனை வரையும் புனிதஞ் 
செய்வார்கள். இவனுடைய பாதத்தினின்றுண்டான 

கங்கையின் ஜலம் ஸ்னானபானாதிகளால் கன்னைப் பணி 

முமவர்களனைவரையும் புனணிதஞ் செய்யும், மற்றும், 

இவனுடைய யணஸ்ஸாு கேட்பவர்களுக்கும் சொல்பவர்க 

ஞூக்கும் புண்யத்தை விளைக்கும். இவனுடைய சரிதரம் 

அதிசெய்யத் தகுந்தது. கலியாலுண்டான தோஷ 

கப் போக்குக் இறமையுள்ள அப்படிப்பட்ட பகவானு 

டைய கீர்த்தியை, மனதக்தரய்மை பெறவேண்டுமென்னும் 

விருப்படிடைய எவன்தான் கேட்கமாட்டான் 2 அனை 

வரும் கேட்பார்கள். சே தனர்களைப்போல் HTD SB ay 

ன்றி லீலையால் பற்பல மூர்த்திகளைக் கொள்கின்ற அக்த 

பகவானுடைய சரிதரங்களை விருப்பமுடைய எங்களுக்குச் 

சொல்லவேண்டும், அர்த பகவானுடைய சரிதரங்கள் 

பசச்்இிருப்பவைகளும் கேட்டமாத்ரததில் விருப்பங்களை 

யெல்லாம் கிறைவேற்றிக் கொடுப்பவைகளுமாயிருக்குமே. 

அவற்நையெல்லாம் கரரதாஇகளான மஹர்ஷிகள் பாடி. 

யிருக்கின்றார்களல்லவா£ மிகுக்த மதியுடையவசே / தன் 

னுடைய ஆச்சர்யசக் தியால் பலவகை லீலைகளைச் செய்ப 

வனும் எல்லோரையும் அடக்கிக்கொண்டு கிற்பவனும் தன் 

னைப் பற்றினாருடைய பாபங்களைப்போக்குக் தன்மையனு 

மரகிய பகவானுடைய சுபமான அவதார கதைகள முழு 

வதையும் எங்களுக்குச் சொல்வீராக, ப்ரஹ்மா கிகளான 
  

செய்யும், பசகவச்ஸம்பர்சத முடையவர் சமது பாதங்களைச் சொட்ட 
மாத்ரச்திலேயே புனிசஞ் செய்கிருர்களென்று கங்காஜலச்சைக் 
காட்டிலும் பாகவதர்களுக்கு மேன்மை யுண்டென்று சிலர் பொருள் 

கூறுன்றனர். கங்காஜலம் எப்படி. புனிசஞ்செய்யுமோ அப்படியே 

பாகவதர்களும் புனிதஞ்செய்வார்கள் என்று தருஷ்டாந்தமா கவும் 

கூறலாம், வீர.ராகவீயம்.
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சிறப்புள்ள தேவதைகள் து.திசெய்யப்பெற்றவலும் சிற 
த் தீ YF QOL UA PUTO பகவானுடைய அவதார கை தீ 
கள காரங்கள் பலவாறு கேட்டி ருக்கன்றோம். ped app 
அவனுடைய சரிதச விஷயத்தில் எவவளவ கேட்பினும் 
எங்களுக்கு தீருப்தி உண்டாகவில்லை. HEE usa apy 
ou FR Sri Ru Mis தவர்களுக்கு அடிக்கடி. மிகுதி 
யும் ருசிகரமாயிருக்கும், (எத்தனைதாம் கேட்டுனும் பக 
வானுடைய சரிதரம் புதிதுபுதிதா௫ மிக்க ருசிகரமாமிரு 
கருமாகையால் எங்களுக்கு அ.இல் தீருப்தியே உண்டாக 
வில்லை), ப்ரஷ்ம ருதீசாதிகளுக்கும் ப்ரபுவான பரம புரு 
ஷன் கபடமானிட. உருவம் பூண்டு மறைகது தன் குணங் 
கஸில் சிறிதுங்குறைவின் நித தமையனான பலராமனுடன் 
மானிடவர்க்குச் செய்யமுடியாத பல வீசச் செயல்களைச் 
செய்தானல்லவாசி(மாணிட ருடைய சரித்சங்கள் ஒரு oa 

கேட்டில் மீளவும் கேட்சவேண்டுமென் னும் விருப்பத்தை 
விளக்கமாட்டா, பகவானுடைய வீரச்செயல்களேர என் 

ரூல் மானிடவர் செயல்போலன் மி விசிதரமாகி, ஒன்றே 
எத்தனை தரம் கேட்பினும் புதிதுபுதிதாசி மேன்மேலும் 
கேட்கவேண்டுமென்னும் விருப்பத்தை விளைக்குமாகை 
யால் நாங்கள் அவழற்மைப் பலவாறு செவியும் நிருப்பினும் 
தீருப்தி உண்டாகப்பெருமல் மீளவும் கேட்க விரும்புகின் 
ரோம்.) “பகவானுடைய வீரச் செயல்கள் நெடுகாள் கே 

ட்கவேண்டியலை, நீங்களோ தஇனக்தோறும் தவஞ் செய் 
பவர், ஆகையால் உங்களுக்கு அவற்றைக் கேட்த 

அவகாசம் ஏ.து"என்கிறீரோ? தவத்திற்கு விக்னஞ் செய் 
வரிய cacy ene AI A OS a La : - nanan 

வ.தான கலியுகம் வந்தமை கண்டு வேறு auras epi 
கலியை வெல்லுர் கிறமையற்த காங்கள் கலிமின் கோஷ 
வ்களைப் போக்குக்கிறமையுடைய பகவானுடைய கதை
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டையவராகி, விஷ்ணுவின் ஸந்நிதானமுடைய இந்த 

கைமிச க்ஷேத்ரத்தில், ஆயிரமாண்டுகள் செய்து சிறை 

வேற்றக்கூடிய இரக்கஸகரமென்னும யாகத்தை கடத்த 

முயன்று உட்கார்க் இருக்கின்றோம். ப்ராணிகளின் தவம 

முதலிய ஸாசங்களைப் போக்குவ.தும் பகவத்குண £ர்தத 

னம் தவிர மற்ற உபாயங்களால் கடக்கமுடியா த.துமான 

கலியைக் கடக்க விரும்புகின். உ எங்களுக்கு, ஸமுதரத் 

தைக் கடக்கவிரும்பும் ஜனங்களுக்குக் ' கர்ணதாரனைக் 

காரட்டிக்கொடுப்பதுபோல், ஈணவரன் உம்மைக் காட்டிக் 

கொடுத்தான். (கலியின் தோஷங்களை நினைத்து வருக்து 

இன்ற எங்களுக்கு நீர் தெய்வா இனமாய்கேர்பட்டீர்).ப்ரா 

ஹமணர்களுக்கு ஈன்மைசெயயுக் தன்மையனும் தர்மத் 

தைப் பாதுகாப்பவனும் பக்தியோகத்தினால் ஆரா.இக் 

கத் தகுந்தவனுமாகிய ஸ்ரீக்ருஷணன் தன்னுடைய லோ 

கம் சேர்ந்த பின்பு தர்மம் ஏவனைச் சரணம் அடையும் 7 

(காரப்பவனில்லாமையால் கலியினால் தோல்வி அடைக்கு 

அதை வெல்லுக் இிறழமையற்றிருக்கின் து. ஆகையரல் 
கலியைப் போக்கு_கான பகவானுடைய சரித்ரத்ையே 

சொல்வீராக), ஒன்றாவது அத்தியாயம் முற்றிற்று, 

வ்யாஸர் சொல்லுகிருர்:--சரோமஹர்வணார து புதல் 

வரான ஸுந்தர் இங்ஙனம் ப்சாஹ்மணர்களின் அழகான 

கேள்விகளால் ஸக்தோஷூமுற்று அவரது வசனத்தைப் 

புகழ்ந்து கெள்ரவித்து மறுமொழி கூறத் தொடங்கினார். 

ஸுதர் சொல்லுகிறார். -எனதுகுருவாகயயே ஸ்ரீசுக 
மூனிவருக்கு ஈமஸ்காரம். இவர் தன்னுடைய ஓஞானத் 

1. ஓடம் ஈடத்துவோன். | 
  

2. ஸுமுதர் ப்ராஹ்மணர்களின் கேள்விகளுக்கு உத்தரமான 

இச் தப்புசாண ச்சைக் கேட்பிச்சவிரும்பி, இர்தப்புராணததை வாசத் 

துக்கேட்பிப்பவர் மற்றவரும் இங்ஙனமே செய்யவேண்டுமென் து
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தினால் ஸமஸ்த ப்சாணிகளுடைய ஹ்ருதயத்திலும் வ்யா 

29த திருப்பவர்; பரப்்ரஹ்மம் கைகூடப் பெற்றவர்; ஆகை 

. யரல் செய்யவேண்டி௰ செயல் மற்றொன்றும் இல்லா தவர். 

இவர் தநத முதலிய சேஹபரக் துக்களைத் துறக்து வை ரச 

க்யத்தினாுல் தேஹஸம்க்ஷண த்திற்குரிய ஸஹாயமாக 

தெரிவிக்கும் பொருட்டு இதை முதவில் வெளியிடுகையால் மஹோப 

காரஞ்செய்ச தன் குருவான ஈசரை ஈமஸ்கரிக்து.ர் சரணமடைகை 

யாகிற மங்கள ஞ்செய்கிருர். சுகர், யோதிகளில் சறப்புற்றவர். அவர் 
ப்ரஹ்மோபாஸன ஸித்தியுடையவர். ஆகையால் அவர் செய்யவேண் 

டய கார்யம் மற்றொன்றும் இல்லா திருக்கப்பெற்று சேஹஸம்பச் இ 

களான தச்தை மூதலானாரைத் துறக்து ஸ்ர்யாஹியாய்க் சணியே 

போக ச்சொடங்குகையில், அசைக் கண்டு, வ்யாஸர் மிகுர்சகுண 

மேடைய பிள்ளையைப் பிரிக் இருக்கப் பொறாமல் அவரைப் பின்மிரா 

Lae a பிள்ளாய் ! பிள்ளாய் !! என்றழைத்சார். சுகர் சன்னுடைய 

ஞான ச்தினால், ஸமஸ்.ச வஸ். துக்களிலும் கிறைர் இருக்கையால, அப் 

பொழுது அவருடைய ஜ்ஞானச்இினை நிரம்பின அங்குள்ள 

வ்ருக்ஷங்கள் நாங்கள் சுகஸ்வரூபர்களே ' என்று ப்ரதிச்வணி 

செய்சன. அதற்குச் காரணம் ஈகர் சன் ஞான ச்கினால் ஸமஸ்,த 
வஸ்துக்களின் ஹ்ருதயத்தில் வ்யாபிச்திருக்கையேயாகும். அப்படிப் 
பட்ட சுகமூனிவரை ஈமஸ்கரிக்ிறேன் என்று கருத்து. ஈறிவ 

ரன் ஸமஸ்த வஸ்துக்களிலும் ஸ்வரூபத்தினால் நிறைர் திருப்பது 
போல் ஜீவாச்மாக்கள் அணுஸ்வரூபர்களாகையால் ஸ்வருபல்யாப்.இ 

சொல்ல அமையாது. 'ஏஷோஉணுராசமா' என்றும் 'இரா.மீர 

மாத்ரோ ஹ்யவரோஉபி உரஷ்ட?' என்றும் ub oy Hula gaunt gor 

அணுஸ்வரூபனென்று சொல்லப்பட்டது. ஆத்மா ஜ்ஞானஸ்வரூப 

னும் ஜ்ஞானமே குணமாகப்பெற்றவனுமாயிருப்பான். HES ஜ்ஞா 

னத்இற்கு மோக்ஷசசையில் சான் முழுவதும் வ்யாபிக்குதன்மை 

உண்டாமென்று (ஸசாஈர்ச்பாய கல்பதே' என்ற மருதி சொல்லு 
இறத. ஆயினும் சுகர் பீஹ்மோபாஸனம் கைகூடப்பெற்றவரசாகை 
யால் முக்தர்களைப்போல் ஜ்ஞானஸங்கோசச்தை விளைக்கும் கர்மம் 

திர்ச்து தர்மபூசஜ்ஞானம் அளவின்றி மலரப்பெற்றிருச்கையால் ௮ர்.த 
ஜ்ஞானகரிலமாய் வ்ருக்ஷங்களில் வ்யாபித்திருர்தமை பொருர் தும். 
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ஒருவரையும எதிர்பாராமல் புறப்பட்டார். அப்பொழுது 

ஸ்ரீ வயாஸபகவான் ஜ்ஞானாஇிகரான இவ்வருமைப் புதல் 

வசை இம்மஹானுபரவரைப் பிரிச்இிருக்கப் பொருமல் 

“பிள்ளாய்” என்றமைக்தார், அப்பொழுது, வருக்ஷங்க 
ளெல்லாம் இவருடை.ய ஜ்ஞான த.இனால் கிறைச்து “இவை 
யெல்லாம் அவரே? என்னும்படி. யிருக் தசமையால் “கரங்கள் 

எல்லோரும் சுகஸ்வரூபர்களே ? என்று ப். இத்வனி 
செய்கன, இவர் இப்படிப்பட்ட ॥ஹானுபரவர். இவரு 
டைய ஜஞானபூர்ச்தியை வர்ணிக்கமுடியாது. இம் 

மஹர்ஷியை வணங்குகன் மேன். முணிவர்க ரு அதம் 

வே. தாக் தங்களில் ஓதப்படும் பரப்ரஸ்மத்தின் ஸ்வ 

ரூபாஇிகளை அறிவிப்பது wr sow sr சேதத்தின் பூர்வ 

பாகங்களில் பாக்கச் சொன்ன கர்மங்களையும் பகலா 

னுடைய ஆசா தனமாக ஆங்காங்கு கிரூபித் துச் சொல்லு 

கையால் ஸமஸ்த பேதங்களின் ஸாரமென்பதில் ஸந்தே 

ஹமில்ல, ஆகையால் இக்தப் புரரணம் போன்றது மற் 

ஜெண்றும்.. இல்ல்... இது எல்லாம் ூசாணங்களி லும் 

மேனமைமுடையது. இது ஜீவாத்மா ஸ்வரூப BD By 

உள்ளபடி, அறிவிப்பதில் சீபம் போன் ருக்கும், இருள் 

மூடப்பெற்றுக் கண்ணுக்குப் புலப்படாத வஸ்துக்களை 

எப்படி. விளக்கொளி உள்ளபடி அறிவிக்குமோ, அப்படி 

யே இந்தப் புராணம் ஜீவாத்ம பரமாத்மாக்களின் உண் 

மையை அறிவிக்க வல்லது: இது ஸம்ஸாரத்தைக் கடக்க 
(வேண்டுமென்னும் விருப்பமில்லா தவர்களுக்கு இக்க மை 
ஸா.ரத்தில் ருசியை விளைக்கும் படியான அஜ்ஞான BOO GL 

போக்கும். இப்படி. மிகுந்த மேன்மையடைய இந்த' 

பரகவதத்தை அக்தச் சுகமுனிவர் தாமே முன்னம் வயா 

ஸரிடத்தினின்று உபதேசம்பெற்று அனுபவித்தார். ௮ம் 

மஹானுபாவர் ஐருவர்க்கும் வெளியிடக் கூடாத ரஹஸய 

மான இக்தப்புராணத்தை ஸம்ஸாசரத்தில் ஆழக்து வருக
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தும் ப்ராணிகளிடத்தில் சயை கூர்க்து வெளியிட்டனர். 
வேதங்களைப் பிரித்து ப்ரராணிகளுக்கு மஹோபகரஞ். 
செய் த வ்யாஸமஹர்ஷியின் அருமைப் புதல்வரும் முணி 
வர்களனைவர்க்கும் குருவுமாகிய அக்தச் சுகமஹர்ஷி' 
யைச சசணமடைகின்மேன். ' காராயணனையும் மணிதர் 
  

1. இங்கு 'சாராயண?௦ ஈமஸ்கரச்ப GI ரைவ ஈரோக்தமம் ! 

வேவீட ஸரஸ்வ£௨ ங்யாஸ௨உதசோ ஜயமுகீரயேச்' என்பது மூலம், 

ஈவான், ஈரனென்றும் சாராயணனென் றும் சானே சஷ்யனுமாய் 

ஆசாரயனுமாய் ௮வசநித்து பசரிகாறீ ரமத்தில் இருந்து ! யோவை: 
மாரதவர்வேஸ்மிர் க்ஷேமாய ஸ்வஸ் சயே நரணாம் ! மர்மஜ்ஞாச 

மோபேச ஆசல்பாஷாஸ்யிகஸ் சப£” என்று மேற் சொல்லுகிறபடி. 

யே சனத அனுஷ்டான த்தின் மூலமாய் தர்மத்தை ஈடத்துகை 

மாலும் சாரதாதகள் மூலமாய் ஸமஸ்சமான வேதாச்த சாஸ்தரங் 

களையும் வெளியிட்டமையாலும் பாமாரார்யனாய் மஹோபகாரசனு, 

கையாலும் அவனை அவயம் ஈமஸ்கரிக்ச வேண்டுமென்று கருத்து. 

வாக்குக்கு அ௮இஷ்டான தசேவசையாகையால் ஸரஸ்வஇயையம் 

ஈமஸ்கரிஈ்க வேண்டுமென்று (ow ove Pip) என்றது. (C2. aS) Ca 

வஸ்ய சதுர்முவஸ்ய பதரி கே.வீ-சாம்-இங்கு ஸரஸ்வதிக்கு ப்ரண்ம 

சேவனுடைய பச்ணியென்று அவனுடைய ஸும்பர் சச்சைக்காட்டு 
கையால் ப்ரஹ்மதேவனையும் ஈமஸ்கரிக்ச வேண்டுமென் று தெரிவிக் 

சப்பட்டது. HES ப்ஹ்மசேவன் பகவானுடைய கான்காவது வ்யூ 
ஹாவதாரமான அறிருச்சனுடைய காபீகமலத்தில் உண்டாகிக் 
தவத்தில் அந்த ௮ிருத் த பகவானை ஸர்தோ ஷிக்சச்செய்து அவ 

ரால் இந்தப் புசாணச்திற்கு மூலமான பாகவத ஈ.தும்ம்லோகி 

உபசேிக்கப்பெற்று அதை சாரதருக்கு ௨பதேரித் சான். ஆகையால் 
அவன் பெரிய ௨.பகரசசனும் ஆசார்யனுமாகையால் ஈமஸ்கரிக்க த் 
தகுர்தவனென் று கருத்து. இசனால் அநிருத்த சாரதர்களையும் ஈமஸ்: 

கரிக்கவேண்டுமென்பது ஏற்பட்டது. சான்முகன் அநிருத்சனி' 

டத்தினின் ற பாகவத சதுமீமீலோ௫ுயைப் பெற்றதும் அதை சார 

தருக்கு உபதேசம் இரண்டாம் ஸ்கர்,த.த்தில் வெளியாகும். கார 

சரிடததினின் று சது றீலோடியைப்பெற்று இர்தப்புமாணம் முழு: 

வதும் இயற்றி மிகுதியும் மஹோபகாரஞ் செய்தாராகையால் வ்யா
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களிற் சிறந்த கானையும் ப்ரஷஹ்மதேவனது பத்னியான 

ஸரஸ்வதியையும் வ்யாஸசையும் . கமஸ்கரித்து, அப்பால் 

ஸமஸ்த பாபங்களையும் வெல்லுவதாகையால் ஜயமென் 

னும் பேருடைம இந்தப் பிராணத்தை வாசிக்கவேண்டும், 

'முணிவர்களே / நீங்கள் ஜகத்தின் மக்கள த்தைப்பற்றி 

என்னை நன்றாக வினவினீர்கள், மங்களஸ்வரூபனான 

கருஷ்ணனைப்பற்றி வினவினீர்களல்லவா 2 க்ருஷ்ணனை 

எவ்வகையில் கினைப்பினும் மனம் கன்றாகத் தெளிவுறும், 

வினாவிடைகளால் ஸ்ரீக்ருஷ்்ணனை ஸ்வரூப ரூப குண விபூ 

இகளோடு கினைப்போமாயின், மனமாசெல்லாம் இரும். 
.மாசறவே,மனம் தெளிவுபெறும், மனம் தெளியின்,ஸமஸ்்த 

மங்களங்களும் தானே விளையும். “ஒரு காரணத்தைப் 
  

ஸரை ஈமஸ்கரிக்க வேண்டுமென்னும் அபிப்ராயத்தினுல் (வ்யாஸம்) 

என்கிறது. ௮தில் இங்ஙனம் கமம் கண்டுகொள்க--மு.தலில் சுகரை 

யும், பிறகு வ்யாஸரையும், அப்பால் காரதரையும், அப்பால் ஸ.ரஸ் 

வதியையும், அப்பால் ப்ஹ்மசேவனையும், ௮சன் பிறகு அகிருத் 

தனையும், அதன் பிறகு ஈரகாராயணர்களையும் வணங்கவேண்டும், 

1. இங்ஙனம் 'மங்.மலாசார யுக்தாரா, நித்யா ப்ரயதாத்ம 

ஈாம்। ஜபா? ஜுஹ்வதா? சைவ விரிபாதோ ஈவிசீயதே' என்கிற 

ப்ரமாணச் இன்படி குருதேவதா ஈமஸ்காசரூபமான மங்களஞ்செய் து 
௮௬௪ ப்ராஹ்மணர்களின் கேள்வியைப்புகழ்ர் து கொண்டாடுஇ௬ர் 
eG) KT. 

2. நீர் ப்ராணிகளுக்கு எது மேலான ஈன்மையென்று நிச் 

சயித்இருச்சிறீரோ ௮௫.௪ ஈன்மையைச் கைகூடுவிக்கும் உபாயம் எ.து 

'வோ' என்று கேட்டதற்கு, கர்ப்ப ஜன்ம ஜரா மரணாதியான அனர்த் 

தங்கள் ௮மைர்ச ஸம்ஸாரச்தினின் று விடுபட்டு ப்ஹ்மாஈர் சத்சைப் 

'பெறுகையாகிற மோக்ஷ்மே மேலான ஈன்மையென்றும், அதற்கு பக 

வச்பச்தியே உபாயமென்றும், ௮௪ பக்தி பலாபிஸர்தி யில்லாமல் 

“செய்யும் வர்ண அறீ ரம தர்மங்களாலும் ஜ்ஞானயோக சமதமாதிக 

ளாலும் ஸத்துச்சளின் ஸஹவாஸம் முதலியவற்றின் மூலமாயும் 
, பசவானுடைய குணங்களைக் கேட்கவேண்டுமென் றும் ' விருப்பம்
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பற்றி விசளயாததும் இடையூறுகளால் தடைபடாததும். 
மன த்தெளிவை விவ்விப்பதும் வேறு கினைவுக்ளால் மறை. 
யாததும் பரமபுருஷனைப் பற்றினதுமான பக்த, ப்சாணி, 

கஞக்கு எ௫்.த தர்மக் தினால் உண்டாகுமோ, ஒரு பலனைக், 

குறித்துச் செய்யாத அர்த தர்மமே இிழப்புற்றது. 
‘cus விஷயங்களில் மனம் தாழப் பெற்றவனுக்கு. 
வேறு கினைவுகளால் மறையாத பக்தி எங்கனம் விளை 

யும் 2 சப்தாதி வில.யங்களில் செடுமாள் பழகினமையால், 
இப்போது வேண்டாமென்று விருப்பமற்றிருப்பினும் 

அவை இடையிடையில் வக்து மனத்தை இழுக்குமே” 

என்கிறீர்களோ 2” அப்படி, அன்று, எல்லாவற்றிலும் 
தான் கிறைக் இருப்பவனும் எல்லாம் தன்னிடத்தில் இருச் 

கப்பெற்றவனும் ஜ்ஞானம் முதலிய ஆறு குணங்கள் : 

அமைக்தவனுமாகிய பகவாணிடத்கில் பக்தியோகஞ் 
செய்யின், அது சப்தாஇவிஷூயங்களில் மனஞ்செல்லப் 
பெராமையாகிற வைராக்யதச்தை விரைவில் வினைவிக்கும். 
ஈஸ்வரன் அர்தராதமாவாகையாலும் உலகத்தில் ஈமக் 

குப் புலப்படுகன்உ சப்காதிவிஷ.யங்களைக் காட்டிலும் 

மிகுக்க செம்மையுடைய எனாகையாலும் அனனிட தீதில் 
பக்தி செய்யின், ௮.து மிகுஇயும் இனிதாயிருக்கும். ஆகை 

யரல் ௮.து வேறு விஷூ.யங்களில் செல்லாதபடி. மனத்தை 
அடக்கிப் பாமபுருவணிடத்தில் சிலை சிறுத்தும், உலகத் 
இல் ஒருவனுக்கு அழகான ஓர் வஸ்.துவில் ப்ரீதி வினய 
மாயின், அது அவனது: மனத்தை. வேறு விஷயங்களில் 

உண்டா ௮சன்வழியாய் விளையுமென்றம் மொழியச் சொடங்கி' 
மூ.சலில் பச்தியோகத்திற்கு உபகாரகமான வர்ண மீ ரமதர்மமே: 
இறந்தது, பலாபிஸர் இயோடு செய்யும் மற்றதெல்லாம் ஸம்ஸார த்தை 
மேன்மேலும் வளர்க்குமாகையால் அனர் சத, ச்சையே விளைச்குமென் 
Supt,
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போகவொட்டாமல் தடுக்கு மென்பது வெளிச்சமே, இனி 

எல்லாவற்றிலும் மேன்மையுற்ற பகவாணிடத்தல் uf 8 

உண்டாகுமாயின் அது விரைவில் மனத்தை விஷயாக்தர 

ஙுகளில் செல்லவொட்டாமல் தடுக்குமென்பது சொல்ல 

வேண்டுமோ 2 ஆகையால் மற்ற நினைவுகளால் மறை 

யாத பக்தி உண்டாகுமென்பதில் ஸச்தேஹமில்லை, தன் 

னைத் தவிர மற்ற காரணங்களால் கிடைக்க அரிதான 
ஓஞானத்தையும் இதுவே விளைக்கும். ப்சாணிகள் ஈன்று 

கவே அனுவிடி தததர்மம் பகவானுடைய கதைகளில் பிரீ 

தியை விளைக்காது போமாயின் வீண்ணாரமமே அல்லவர£ 

ஆகையால் தர்மங்களை அனுஷிடிக்கும்போது வேறு 

பலன்களைக் கருதி அனுவிடி.க்கலாகா.து, அப்படியாயின் 

அவை மேன்மேலும் ஸம்ஸாரதக்தையே வளர்ப்பவையாம்: 

பலனைக் கருதாமல் செய்யும் தர்மமே பகவானுடைய 

குணங்களில் விருப்பத்தை Ain sg அடைவில் பக்இ 

யோகத்தையும் விரைக்குமாகையால் சிறக்தசாம்)்பலனைக் 

கருதிச்செய்யுச் தர்மமெல்லாம் வீண்டீரமத்தையே பயனா 

கப் பெற்றது. அன்றியும் மஹத்தான அுக்கங்களுக் உட 
மான எம்ஸாரத்தை வளர்க்குமாகையால், ௮வை மிகுஇ 

யும் அதர்மங்களேயாம், கர்ம அ௮ர்க்சு காமங்களில் தர்மதீ 
இரழ்குப் பலன் gf ssn pil, YT SESH OSU uver 
காமமென்றும், கரமத்திற்குப் பலன் இச் தரியங்களின் த 

ப்தி யென்றும், இக்தீரிய: தருப்இக்கு ஜீவனமே பலனென் 

அம், ஜிவன த்திற்கு மீளவும் தர்மமே பலனென்றும் உலக 
த்தவர் நினை த்திருப்பர்கள், அது உண்மை அன்று, பல 

னைக் கருதாமல் செய்யுச் தர்மம் மோக்ஷத்திற்கு உபாய 

மான பக்தியை விளைக்குமாகையால் மோக்ஷ்மே பலனாகப் 

பெற்றது, ஆகையரல் அதற்கு அர்த்தமே பலனென்று 

சினைக்கலாகாது, அர்த்தத்தை விளைக்குமாகையால் தர்
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மம சிறக்த புருஷார்துதமென்று உலகத்தவர் கினைப்பதும் 
பிசகே. தானம் யாகம் முதலிய ஓருவகையான தர்மமே 

பலனைக் கருதி அனுவு.டக்கில் அற்ப பலன்களை விளைக் 

கும், பலனைக் கருதாமல் அனுஷ்டிக்கில் மேலான பலனை 
விளைக்கும், இப்படி. மிருக்க, பலனைக் கருதாமல் தர்மங் 

களைச் செய்யும் வியை அ௮னாதரித்து “ அர்தீததிதை 

விளக்குமாகையால் தாமம் புருஷார்த்தம்” என்று அற்ப 

புருஷார்ததமான அர்ததச்தைக் கருதும் உலகத்தவர் 

செல்லும் வழியை விவேகமுள்ளவர் ஆதரிக்கலாகா.து, 
மற்றும, தர்மத்தைப் பயனாகவுடைய அர்த்தத்இற்குக் 
காமம் பலனென்பதும் பொருளன்று, ௮ன்னபானாதியான 

காமமே அர்த்தத்திற்கு (கனத்திற்கு)ப் பலனென்று உல 

கத்தவர் கினைத்திருப்பர்கள். தனத்திற்கு தர்மஞ்செய் 

தலே ப்ரயோஜனம், அர்த தர்மத்தைச் செய்யும் பொழு 
SUD | பலனைக் கருதாமல் ௦ல் செய்யவேண்டும், HB மோக்ஷ 

த்திற்கு உபாரயமான பக்தியை விளைக்கும். மற்றும், காம 

த்திற்கு இக்த்ரியங்களின் தீருப்சியே பலனென்று உலக 

தீதவர் கினைப்பர்சள், ப்ராணிகள் விரும்பும் உண். ணும் 

சேது பருகு நீர்முதலியவ்றைக் காமமென்பர்கள். அத 
நீகு இச்தரியங்களின் தருப்கியே பலனென்பது உண்மை 

யன்று, சேஹத்தின் தா. சணமேகாமத்இர்குப் பலன். தே 

ஹத்தைகச் தரித்துப் பிழைத் இருப்பதற்குப் பலன் கதவத் 
தை ஆராய்க தறிதலே, (மிழை.த்இருக்கைக்கு. ப்சயோஜ 

னம்,கற்செயல்களைச்செய்து ௮௧ ன்மூலமாய் தர்மச்தைப் 

பெதுகையேயென்னு,  நினைக்கலாகா அ, “தத்வத்தை அறி 

யவேண்டுமென் நீர். அந்தி ் தக்லம் இன்னதென்து ௪௮௫ 
களுக்கு தீ தெரியவில் ய” என்னில் செ சால். ஓகே அன், 
ஞான ததையே க வதுபமாக வடையும் ஜ்ஞானமே 

குணமாசப்பெற்றதும் தன்னைப்போன்ற மற்றொரு வஸ்
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துவம் தனக்கு மேற்பட்ட வஸ் துவுமின் றி விளங்குவதும் 

அவயவங்களின் நி அளவத்திருப்பதும் ஜாதிமுதலிய பே 

தங்களில்லாத.தும் “பரப் ரஹ்மம் - பரமரத்மா - - பகவான்” ” 
இலை முதலிய சப்தங்களால் ஆக்காங்கு ஓதப்படுவ.தா 

மான வஸ்துவே 'வேததத்வமென்று த.தீவமறிச்தவர் 

செல் லுவா, ர்கள்பக் தி யோகத்தை வளர்க்கும் தர்மமே. 
சிறக்ததரகையாலும் தர்மஅர்த்த காமங்களும் மோக்ஷத் 

தை கிறைவேற்றுவதற்கேயாகையாலும் மோக்ஷ்த்தைக் 

காட்டிலும் வேறு சிறந்த புருஷார் தீதமில்லாமையா லும் 

விருப்பமுடையவர் பக்தியினால் ஜீவாதமாவினிட த்.கில் 
அக்தராத்மாவா யிருக்கின்ற பரதத்வமான பரம புருஷ. 

னப் பேராவலுடன் ஸாக்ஷா£க்காரஞ் செய்கின்றனர். 
வேதங்களில் விதித்த யாசம் முகலிய கர்மங்களால் 

அக்க பக்தியை மேன்மேலும் வளர்க்கவேண்டும். முதலில் 
ஜீவாதம ஸ்வரூபத்தை உள்ளபடி. ௮றிகையே அந்த பக் 

இக்கு முக்ய கரரணம்,. மற்றும் வைராக்யம் அதற்கு 

அவண்மமாய் வேண்டும், மற்ற விஷயங்களில் ம மனப்பற்றி 

ல்லாதிருக்கையே வைராரக்யமாம, ஜீவாத்மஜ்ஞானமும் 
வைசாக்யமும் வேதங்களில் வித்த யரகரஇ கர்மங்க 

ளும் ஆகிய Dig அங்கங்களோடுகூடின பக். யினால் ஜீவ 
னுக்கு அக்த.ராதீமாவாயிருக்கும் பாம புருஷனை முணி 
வர்கள் மிக Agius giro கேசே கரண்கின்றார்கள். 
சிறந்த அச். சணர்களே/ இங்கனம் பக்தியே Cron 509 gD 
திகு CUTWDIOBUITH ப்ராஹ்மண fag. தீரியா B our oar 
asi பற்றியும் ப்ரஹ்மசாரி கருஹஸ்தன் முதலிய 

ஆஸாமங்களைப் பற்றியும் பிரிக் 5, இருக்கின் D தர்மங்களச் 
இிறிதும் தவராமல் அனுஷ்டி பபதற்குப் பலன் பகவானை 

ஸந்தோஷிக்கச் செய்கையேயாகும், தர்மத்தை கன்கு 
கடத்துவானாயின் அதனால் பகவானுக்கு மனக்களிப்பு 

1. -வேததச்வம்-வேசங்களால் அதியக்டடிய தீதிவம். த.திவமா 
வது உண்மையான பொருள்.
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விளைகின்ற, அ௮.தனால் பகவானுக்கு இவணிடத்தில் 

அனுகூல ஸங்கல்பம் (கல்ல கினைவு) உண்டாகின்றது. 

அதனால் பக்தியோகத்தைத் தடுக்கும்படியான பாபக்க 
ளெல்லாம் OT NS Dar அன சக்கரம் பல் Bur sw 

ணக தை 

ப்ர a பக்தகமெ, ன்னும் ஜீவ னுக்குப் ட பாபம் . இருவகைப்பட் 

டிருக்கும். அதில் பக் இ விலா தற்குத் தடையான பாபம் 
ப்ராபகப்ரத Bub GH ws. ௮... கர்மங்களைச் செய்வ தனால் 

அகட்ட ஆர உரிம, 

அரும். பவரை அடை? a ADDS கடையான பாபம் 

ஆகையால் பக்த உண்டாவ தற், 3 த் ் தடைய பான பாபங்களை 

மெல்லாம் தர்மானுஷடான தீஇினால் போக்கி, பக்தியை 

விளை தீது ௮ தனால் பகவானை அடையவேண்டும், ஆகை 

யால் மனக்தை வேறுவிஷயங் களில் _ போகவொட்டாமல் 

தடித்து. கிஸ்கி ி௮.த்இக்கொண்டு பக்தர்களைப் பாதுகாக் 

குக் த தன்மையனான. பகவானை TEETH தீதிலும் செவிகளா 
ct eer 

ர்க் 7க் கேட்பதும். வாயாச வாழ்த துவ. தும் மனதார தயா 

  

னிப்பதும் _ கைகளாரப் _ ஜிப்ப, துன் செய்யவேண்டும், 

இரக்சத பகவானை த்யானஞ் செய்கையாகிற பக்தியென் 

னுங் சத்தியைக் கொண்டு அவிழ்க்கமுடியா த முடிச்சு 
பேரல் கடக்க முடியாக கர்மமென்னும் பக்தத்தைப் 

பண்டிதர்கள் அறுக்கின்றார்கள். அப்படிப்பட்ட பக 

வானுடைய கதைகளில் எவனுக்குக்கான் பக்தி உண் 

டாகாது£ (பகவாணிடத்இில் பக்கி பண்ணினால் ௮ன 
ர்த்தங்களை விளைக்கின்ற ஸம் ரததைக் கடக்கலர 
மாகையால் அக்த பக்தியை விளைக்கவல்ல அளனுடைய 
கதைகளைக் கேட்க எல்லோரும் விழுப்பமுறுவர்,) 96% 

ணர்களே தர்மா னுவ்.டான தீ.கினால், கேட்கவேண்டுமெ 

ன்னும் ' விருப்பத்தைத். தடுக்கின்ற பாபங்களைப் போக் 
8
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கிக் கேட்க விருப்பமுண்டாகப்பெத்து ரர .த்தையுமுடை 

wa MSG வாஸுதே வனுடைய (பகவானுடைய) கதை 

களில் ப்ரீதி உண்டா வதற்குப் பெரியோர்களைப் பணிவ 

“கவடு 

செய் வதுமே. காரணம், எவனைக் கேட்டலும் சொல்லி 

அரம் மஹத்தானபுண்பம் உண்டரகுமோ,அ.க்தகையனான 

ஸ்ரீக்ருஷணன் தன் கதையைக் கேட்குக் தன்மையரான 

ஸாதுக்களுடைய மனத்துள் புகுக்து சிலை கின்று ஈண்ப 

னாகி பக்தி உண்டாவதற்குத் தடைசெய்யும் பாபங்களைப் 
போக்குவான். பகவாணிடத்தில் பக்தியுடையரான பெரி 

யோர்களைப் பணிக்து "வரிடம் பகவானுடைய குணப் 

களையும் சரித்ரங்கலாயும் இனக்தோறும் கேட்பதனால் 

பாபங்களெல்லாம் தொல்க்து போகையில், உச்சமற்லோ 

கணை பகவானிடத்தில் இடமான பக்கி உண்டாகும். 
பாபங்கள் தொலைக்தால் பக்தி ஏப்படி, உண்டாம்! என்கி 

ன். நீர்களோரி சொல். லுகனறேன் கேளுங்கள். பெரியோர் 
களைப் பணியதே கரமம, அதனால் பாபவ்கள் தோல்க்து 

போகையில், சஜஸ்ஸுஈ தமஸ்ஸ-௪ ஆகிய இவற்றின் 

கார்யங்களான காமக்சோத லோபாதஇகள் என்வெனை 

உண்டோ இக்த தோஷங்களெல்லாம் தாமேகறிகன் மன. 

இச்த தோஷங்கள் தொல்மப் பெறின்,மனது சத்தமான 
ஸத்வகுண த்தில் நிலைகின்௮ு தெளிவு பெறுகின்றது. மனம் 

தெளிக்தால்:திடமானபக் இ விரைவில்விளையமென்பத ங்கு 

ஸ்க்தேஹம் உண்டோ 2 இங்கனம் மனம் தெளியப்பெற்று 

பகவானிடத்தில் பக்தியோகம் விளைக்து அதன்மூலமாய் 
மற்றவிஷயங்களில் மனப்பற் ற்றுவிளங்கும் புருவ.னுக்கு 

பகவத் விஷயமான தத்வஜ்ஞானம் உண்டாகும். (பகவா 

னுடைய ஸ்வரூபத்தையும் குணங்களையும் விபூதிகளையும் 

நேசே கண்டாற்போல் உள்ளபடியே அறியும். திறமை 
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உண்டாம்). பரமா த்மாவான KUT AT Cor & கண்டமாத்ரத் 

_ தில், பகவானை அடைவதற்குத் தடையான கர்மங்களெல் 

லரம் தெரலைகன்றன. பாபங்கள் தொலையவே அ தன்ஞூல 

மான ஸந்தேஹங்களும் தொலைனெ றன.அ௮ன்யதாஜ்ஞான 

விபரீ தஜ்ஞானங்களும் போகின்றன, அப்பால் மனத் 

இல் முடிச்சுபோன்ற அஹங்கார மமகாரங்கள் தொலை 

யும். அஹஙகார மமகாரங்களே ஸஎம்ஸாசத்திற்கு வேர 

கையால் அவைதொல்ைக்தால் ஸம்ஸா.. தீ.தினின்றும் கடக் 

தாற்போலவே, பிறகு ப்ரஷ்மப்சாப்கி பதீனமில்லாமலே 

ஸித இக்கும், மோக்ஷமே புருஷார்க்கம், அதற்கு உபா 
யம பக்தியே யாகையால், இதை அறிச்ச பண்டி கர்கள் 

மிகுக்ச ஸக்தோஷக்துடன் பகவானான வாஸுதேேளனி 
டத்தில் மனத்தெளிளலை விளைக்கும்படியான பக்தியைச் 

செய்கின்றனர், “உலகங்களைப் படைப்பது ப்ரஹ்மதேவ 

னும் ௮னழ்ஹறை மைஹரிப்பது ருதீரனுமாயிருக்கையில் 
வாஸுதேவணிடக்தில் பக்தி செய்கையே மோக்ஷத்தி 

திகு உபாயமென்ப து எப்படி. என்கின் மீர்களேோ.., சொல் 

அகின்றேன் கேளுங்கள். ஸத்வம் ரஏஜஸ்ஸ-5 தமஸ்ஸ 

என்னும் இவை ப்சக்ருஇயின் குணங்களே, ஜீவாக்மாவுக் 

கும் பாமரத்மாவுக்கும் அவை கிடையாது, அத ஸசவா 

இகுணங்களைச்கொண்டு பரமபுருஷூன் இகத லோகத்தை 

க்காப்பது படைப்பது அழிப்பது ஆகிய இவற்றிற்காக 

ஹரி என்றும், விரிஞ்சி (ப் ரஷ்மதேவன்]) என்றும், ஹரூன் 

என்றும் பேர்களை ஏற்றுக்கொள்கின்றான். அதில் ஸத்வ 

1. ப்ரஹ்ம விஷ்ணு ருத்ரர்சள் மூவரும் ஒரே வஸ்துவென் நு சிலர் 

சொல்லஓுளுர்கள். சிலர் இம்மூன்று வஸ் துக்களைச் காட்டிலும் மே 

லான பாதத்வ மொன்றுண்டென்று ௯. இடிருர்கள். அவ்விரண்டு 

பக்ஷங்களும் அழகல்ல. ஏனென்னில்---6 ௬. இகளும் ஸ்ம்ரு திகளும் 
ப்ரஹ்ம ருத்ரர்களைப் பரமபுருஷன் படைத்சானென்றும், இவர்கள்
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குணத்தைக் கைப்பற்றி ஹரியென்னும் பேர்பெற்ற விஷ். 

ணுவினிட த் இனின்றே ப்ராணிகளுக்கு ஸமஸ்த சகன்மைக 

ளும் வில்யும். தன்னையும ஈன் வரனையும் உள்ளபடி. அறித 

௮ம் ஸம்ஸாரத்தைக் கடத்தலும் பாமபுருஷனைப் பெறு 

த.லுமாகிய இவையே ஸம்ஸாரிகளுக்கு ஈன்மைகளாம், 

எல்லாவற்றிற்கும் காரணமாகையாலும் எல்லாவற்றிலும் 

மேன்மை றவனாகையரலும் ஈல்லறிவை விளக்கும்படி. 

யான ஸதவகுணத்தை கடக் துவசோனாகையர லும்வாஸ-ஐ 

தேவனே தன்னைப் பணிழுமவர்களுக்கு இக்சன்மைகளாை 

விளப்பான. அனணிடத்தில் பக்தி செய்கலே மோக்ஷத் 

தைக் கொடுக்கும், ஆகையால் Fas Qo FC wor Gor 

களில் ஸதீவகுணமே மோக்ஷத்திற்கு ஹே.துவாம், “இம் 

மூன்றும் ப்ரக்ருதியின் குணமாயிருக்க, ஸதவகுண மெர 

ன்றுமாதரமே மோக்ஷத்கிற்கு ஹேதுவென்றும், மற்ற 

ளை இரண்டும் மோக்ஷ ஹேதுக்களன்றென்றும் சொல் 

லுவது எப்படி.” என்கிறீர்களோச் பூமியின் வேற்றுமை 

wT கட்டைபிணிலாறு முதலில் புகையும் பிறகு அக்ணி 

யும் உண்டாகின்றன, இரண்டும் ஒரு கட்டையிணின்று 
உண்டாயிருப்பினும் புகை வெளிச்சங் கொடுப்பதன்று 7 

மற்றும் ஸ்வர்க்க ஸித்திக்கு உபாயமுமன்று, ௮க்ணியேர 

வென்றால்--வெளிச்சங் கொடுப்பதும் ஸ்வர்க்கங் கொடுப் 

பதுமாயிருக்கும், இங்ஙனம் ஒன்றிலுண்டான இரண்டு 

அவனுக்குச் சரீ ரமாயிருப்பஉரென்றும் அவன் இவர்களுக்கு ௮ந்த 

ராத்மாவென்றும், அவனே இவர்களைக் கொண்டு ஸ்ருஷ்டி, ஸம்ஹா 

ங்களை ஈடத்துகிறானென்றும் சொல்லுகையால் மூவரும் ஒரே 

வஸ்து வென்பது பொருர்தாது. அம்மூவரில் ஒருவனாயெ ஸ்ரீவிஷ் 
ஹவே பாதத்வமென்றும் அவனுக்கு மேற்பட்ட வஸ்து எதுவுமே 
இல்லை யென்றும் மருதி ஸ்ம்ருதிகள் முறையின் றமையால் மூவ 
சைக்காட்டிலும் மற்றொரு தத்வமுண்டென்பது சிறிதும் பொருச் 
தாது. ,
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னஸ்துக்களுக்கு ஸ்வபாவம் ஒன்றோடொன்று வேறுபட் 

டருப்பதை உலகச்இல் கண்டிருக்கன்றோமல்லவாசி இங்க 

“னமே, ஸத்வம் ரஜஸ்ஸு௦ தமஸ்ஸு என்ற இம்மூன்றும் 

ஒரு ப்ரக்ரு.இியின் குணங்களேயாரமினும் உன்றோடெ.ர 

ன்று வெள்வேறான தன்மையுடையளைகளாயிருக்கும. 

துரங்கின புருஷ£ணனுக்குகி தமோகுணம் சென்றபின்பு செ 

யல்களில் தாண்டுவதான சஜோகுணமும், அதன்பிறகு 

மனக்கலக்கமில்லாமைக்கு Cam gab UTM Lap. oy 
டைய காரட்டிக்கு உபாயமுமரன WE mR Api கோன் 

pin. இங்கனம் MEM ROTC பரப்ரஹமத்தைக் கரண் 

பதற்கு உபாரயமாரகையா லும், ஸத வத்தை மடத் NDB D 

விவி ணுவினிடதீஇணின்றுமே ஈன்மைகள் விளை௰ன் சமை 

யாலும் முற்காலத்தில் முனிவர்கள் ரஜஸ்ஸும் தமஸ் 

ஸும் கலசப்பெருமல் சத்தஸதீவமே சரீரமாகப் பெற்.று 

அதை ஈடத்துவோனும் ஷாட்குண்யபரிபூர்ணனும் கண 

காது முதலிய இந்தரியங்களால் விலாயும் அறிவகளைக் 

கடச்தவனுமரகிய விஷ் ணுவையே பணிந்தார்கள், இன்ன 

ண்ணமே இக்க ஸமஸாரத்தில் அர்த (Ipsok ani a Gow அனு 

nis, ஸத்வகுணமே சரீரமாகப் பெற்ற பகவானை 

எந்த ப்சாணிகள் பணிகின்றாகளோ, அவர்கள் க்ஷேமம் 

பெறுவார்கள். ரஜோகுணமே முக்யமாகப்பெற்ற ப்ரஹ்ம 

தேவனையும் தமோகுணமே தலையெடுக்கப்பெற்ற ரதா த் /2 தமோகு கீ VO OF 
னையும் பணி௫ன் றவர்கள் க்ஷேமம் பெறமாட்டார்கள்) வி. 

ரைவில் அழியும் தன்மையுள்ள பயன்களைப்பெற்று மீனம் 

ஸம்ஸாரததில் ஆழ்ந்து கிற்பார்கள். விஷ்ணுவைப் பணி 

வோர் ராரண்வதமான மோக்ஷ்மென்னும் பெருகன்மை 
யைப் பெற்று வாழ்வார்கள், மோக்ஷத்கில் இச்சையுடை 
பவர் ஸத்வமே தலையெடுக்கப்பெற்று ௮அஸுகுயையில்லா த 
வராக, புயங்கரமான உருவமுடையவரும் தமோகுணம்
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அமைக்தவருமான ருதராதி தேவதைகளத BV ZI 

சுத்த ஸத்வமயமானவிவு ணுவின் அவதாரங்களை உபாஸி 

க்ின்ரார்கள். ரஜோகுணமும் தமோகுணமும் ஸ்வபாவ 
மரயிருக்கப்பெற்ற ப்ராணிகள் ரஜஸ்வபரவர்களும் தமஸ் 

வபாவர்களுமான பித்ருக்களையும் ருத்ரா இகளையும் ப்ரஹ் 
மாதிகளையும், ஸம்பத் து ஆ௫ுபதீயம் ஸக்கானம் முதலிய 

பலன்களைப்பெறவிருமபிஉபாஸிக்கின்றார்கள்.(ஸதவகுண 

மேஸ்வபாவமாயிருக்கப்பெற்றவர்களோ என்ருல், சுத்த 

ஸக்வஸ்பபாவனான விஷணுவினிடம் பக்இ செய்பவராக 

சேறு ப்ரயோஜனங்களை விரும்பாமல் அறிவின் நி கிலைகி 

ன்றமோக்ஷ்மென்னும் பெரும் பயனைப் பெறுகின்றார்கள், 

மற்றஸம்பத்து முதலிய பலன்களெல்லாம் அழியுக் சன்மை 

யவைகளே). பூர்வபாக மென்றும் உச்சரபாக மென்றும் 

இருவகைப்பட்ட வேதங்களெல்லாம் வாஸ் தேவனையே 
உட்கருத்தாக வடையை. *அக்ணிமுதலிய தேவதை 

களை உத்தேகித்த யாகாதி கர்மங்களை விதிக்கெற வேத 

தீதின் பூர்வபாகங்கள் எப்படி, வாஸுதேவனைச் சொல் 

லும்”? என்னெறீர்களோ 2 அக்னி முதலிய தேவதைக 

ளின் ஆராதன ரூபமான யாகங்களும் அவர்க்கு ௮க்தரா 

தீமாவான வாஸுதேவனுக்கே சேருகின்றன.  யாகாதி 

கர்மங்களில் முக்யமாக ஆசா தஇிக்கப் பெறுமவன் அக்னி 

முதலிய தேவதைகளைச் சரீரமாகவடைய வாஸுதே 

வனே. கே.௮லம் ௮க்னிமு தலிய தேவதைகளையே ஆசாதி 

க்கிறோமென்கிற எண்ணத்துடன் யாகாதி கர்மங்களைச் 

செய்பவர்க்கும் அவர் விரும்பின பலன்களை, இவனே 

அக்த அக்னணிமுதலான தேவதைகளுக்கு அச்தராத்மாவா 
கையால் அவர் மூலமாய்த் தானே ஆரசாதிக்கப்பெற்று 

அவர்க்குத் தெரியாமல் நிறைவேற் றிக்கொடுக்கின்றான்: 

இங்கனம் அவரவர் செய்யுங்கர்மங்களுக்குப் பலள் கொடு
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பவன் ஏரஸுஈதேவனே யாகையரல் அந்தக் கர்மங்களால் 
ஆசா திக்கப்படுமவனும் ௮வனே.. ஆகையால் வேதத்தின் 

பூர்வபாகங்களும் இக்தராதி தேவதைகளின் மூலமாக 

வும் நேராகவும் அவனையே சொல்லுகின்றன. *வேதாச் 

தங்களில் சில இடங்களில் இக்தரன் முகலான தேவதை 

களே உபாஸிக்கத்தகுக்தவசென்பதாகக் தெரியவருகி 

னநதே்! என்கி மீர்களோ 2 அப்படி அன்று, பெரும்பா 

அம் வேதாச்தங்களில் வி௫க்கப்பெற்றயோகங்கள(தயா 
னயோகங்கள் ) வாஸுதேவனைப் பற்றினவைகளே. சில 

வற்றில் மேலுக்கு ருத்சாதிதேவதாக்கர விஷயம்போல் 

கோரற்றினும் முன்பின் ஸக்தர்ப்பங்களிலுள்ன அடை. 

யாளங்கள் ருதராதியான தேவதாரக்தரங்களுக்குப் பொ 

ருக்தாமையால் அர்த ர௬ுத்ராஇகள்ச் சரி ரமாகக்கொண்டு 

அவர்க்கு அச்தராத்மாவாயிருக்கும் வாளாதேவனைப் 

பற்றினவைகளே யென்று கிச்சயிக்கவேண்டும். மற்றும், 

ஸம்ருஇகணிற் சொல்லும் கர்மங்களால் DIT MUL gw 

வாஸுதேவனையே. கபிலாதிஸ்மருஇகளில் சொல்லும் 

ப்ரக்ருஇபுருவ.ர்களின் ஜ்ஞுனமும அவர்கவாச் சரீரமாக 

வடைய வாஸுதேவனைப் பற்றினதே. (அத்த ௯ம்௫௬௫ 

களை இயற்றின கபிலாதஇகள் மாத்ரம் அங்ஙனம் தெரிக் து 

கொள்ளவில்லையேயாயினும் ப்ரக்ருதியையும் புருஷனை 

யும் (ஜீவாத்மாவையும்) பற்றி அவர்கள் செரன்னதெல் 

லாம் அவற்றிற்கு கிர்வாஹகணான வாஸுதேவனுடைய 

பெருமையைச் சொன்னாற் போலவே பன்றி வேறில்லை). 

வேதாச்தங்களின் உட்கருத்தை உள்ளபடி. 9 D6 gi 

வெளியிடும் மனுமு தலிய want af + ar இயற்றின ஸம்ருதி 

களில் சொல்லுகிற கருச்ச்சம் சாகத்ராயணம் முதலான 

தவங்களும் வாஸுதேவனுடைய ஆசாதனங்களே, ஆயி 

7ம் செரல்லியென் 27 வேதங்களிலும் ஸ்ம்ருஇிகளிலும் 

ஸ
ூ
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விதிக கிருக்கும் தர்மங்களெல்லரம் வாஸ-ஈதேவனுடைய 

ஆசா தனங்களே. அவற்ருல் பெறக்கூடிய ஈற்க திகளும் 

வாஸுதேவனுடைய ஆதினங்களே. பெயரும் உருவமு 

மாகப்புலப்படிகிற இவ் வலகமெல்லரம் ஸ்ருஷூடிக்கு முன்பு 

வாஸுதேவனாகவே இருக்கது. (வாஸுதேவ னை விட்டுப் 

/9க துச்சொல்ல முடியாமல் அவணிடத்திலேயே லயம் 

பெற்றுப் பேரும் உருவமுமில்லாமல் ஊிக்ஷமமரயிருக் 

தது), அக்ககையனான அக்க பகவானே, வம் முதலிய 

குணங்கள் கிழைக்கதும் ஸத்தும அஸதகீதுமாய் இருவ 

கைப்பட்டி முப்பதும் தனக்குச் சரீசமாயிருப்பதுமான 

மாயையென்னும் பரக்ருஇயால், கான் அக்தக்க வஸ்துக் 

கணில் உள புகுக்து எங்கும் Bons gt கிற்பினும் அவம் 

றின் குணங்கள் தனக்குப் படியாதபடி கின்று இன்னல 

கத்தை யெல்லரம் படைத்தனன்; (இங்கனம் ஸமஷ்டி. 

நூபமாயும் வயஷூ.டி ரூபமாயுமுன்ள WAS go அக்தர் 

யாமியாய் அதற்குக காரணமாயிருப்பவன் arse 

தே வனாகையால் ௮வனல்லாத வஸ்.து ஓன்றுமே இல்லை), 

௮வ்வாஸுதேவன்௮த்தகையதான கன்மாயையால் இய 

நிறப்பெம்மவைகளும் இதோ புலப்படுகின் மவைகளும் பிர 

மன் முதற்கொண்டு பூச்ரிப் புருவரையிலுள்ளளைகளு 

மான சரீரங்களில், தான் உள் புகுரப் பெம்றுச் தனக்குச் 
சரீரமான ஜிவாத்மாவுடன் உளபுகுர்து அக்தக்த தேவம 

னுஷ்யாகி சரீரங்களையுடையவன் பேரலவும் 265654 

சரி ரங்களையுடைய ஜீவா தீமாவின் குணங்களையுடையவன் 

போலவும் தோற்றுகின்றான். ௮க்ணி ஒருவகைப்பட்டதே 
யாயினும் எப்படி. காஷ்டத்தில் வேறுபட்டு வெளித் 
தோற்றிக் தன் தோற்றத் துக்கடமான காஷடங்களில் 

பற்றி எரிசன்றதரடுப் பலவாறு புலப்படுகின்றதோ (புல் 
இல கைமுதலிய பேதங்களையுடையதரகத் தோற்று
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கன்றகோ] இங்கனமே மாயை யெனப்படும் ப்ரக்ருதி 
யின் வேற்றுமையான தேவமனுஷ்பாதி தேஹங்களில் 

YH gi, ஜீவன், ஐஞானாகக்த ஸ்வரூபனுகையாலே ஒரு 

வகைப்பட்டிருப்பினும், கான் தேவன்,கான மனுவு.பன்” 

என்னும்படி, பலவாறு பிரிவினையுடையவனாகத் தேரற்று 

கன்றுன். (ஜககச்தை யெல்லாம் தனக்குச் சரீரமாகக் 
கொண்ட பரமாத்மா ஜீவாதீமாவினுள் புகுக்து ஜிவனே 

யென்னும்படியாகச தேவமனுவஷியாஇ சரீரங்களில் புகுக் 

து கானொருவனே யாயினும் “இவன தேவன், இவன் மனு 

ஷூயன்? என்னும்படி, பலவரறு தோது.றுகின்றான்/. வின 

வாதமாவான இகத வரஸுயே.ஈு லதவரஜஸ்கமேசகுண 
ங்களின் வேகறுமையாகையால் அக்குணங்கள் கிறைக்க 

Lit gow Cama er OM ஆக யம் என்கிற ஐம்பூக 

ங்களும், ஓசை காற்றம் தோற்றம் ஈவை உால்களென் 
கற ஜர்து பூச ஸு்க்ஷமங்களும்,செவி வாய் கண் மூக்கு 

முதலிய ஜ்ஞானேக்த்ரியங்களும் வாக் பாணி பாதம் முத 

லிய கரமேக்தீரியங்களும் மனமும் (அல்லது ஜீவனும்) 

ஆகிய இவற்றைக் கெண்டு தானே கிர்மித்த தேவமனு 

ஷூயாதகி தேஹங்களில் ஜீவன கூலமாய உள்ளே புகுக்து 

அவற்றின் குணங்களான கரற்றம் முதலிய bapa cor 

அனுபவிக்கின்றான். இநத லோகேணறவரன் ஸம்ஸாரதுி 

ணின்று உலகங்களைக் கரை யேற்ற முயன்று சுதகஸதவ 

மயமரன வடிவங் கொண்டு இர்யக்கு மனுஷியன் தேன் 

முதலிய லீலாவ தரங்களில் விருப்பு.நுகனறுன். இரண் 

டரவது அத்யாயம் முற்றிற்று, 

eos] nO st usaurayenu BHU sO) grea oy ௬௨ 

அவதாரங்களைச் கூறுசல். 

  

WO st சொல்லுறார். -பகவானான வாஸுதே 

வன் மூதலில் ப்ரஹ்மாண்டத்தையும் அ தற்குள்ளுண்



42 ஸ்ரீ பாகவதம், [௮-௩. 

டான வஸ்துக்களையும் படைக்க விரும்பி, புருஷீர்களெ 

னப்படும் ஜிவாத்மாக்களோடு கூடியதும் ஜ்ஞானேக்த 

ரியங்கள் ஜக்தும் மற்றும் ஆகிய பதினொரு Qo sium 

களும் நிலம் நீர் £ விசும்பு கால் (காற்று) ஆகிய ஓம் 

பூதங்களும் ஆகிய பதினாறு தத்வன்களையும் பதினாறு 

கலைகளாகவுடையதும் மஹத்து முதலிய தத்வங்களால் 

விளைக்ததுமான உருவத்தை ஏற்றுக் கொண்டான, தனது 

சரீர அவயவங்களின் வேற்றுமைகளால் தேவர் மனு. 

யர் முதலிய ப்ராணிகள் கிறைக்த உலகத்தையெல்லாம் 

படைப்பவனும் மரிசிமு தலான ப்ரஜாபதஇிகளுக்கு LITL) ay 

மான கரன்மூகன், பேசாழியில் படுத்து யோககிதரை 

செய்கின்ற எக்த பகவானுடைய சாபியாகிற பெருக்தடா 

கத் திடையிலுள்ள தாமரைப்பூவினின்று உண்டானானோ, 

அததகையனான ௮சிரு த்தனெனப்படும் பகவானுடைய 

உருவம் இடமும் பரிசு த்தமுமாகிச் சுத்தஸத்வமயமாயி 

ருக்கும், இவ்வருவம் அகிருத்தனென்னும் பேருடை 

யது. இல்வருவத்தை மிகுக் த அறிவடைய மனத்தினால் 

காண்கின்றுார்கள், இல்வுருவம் ஆயிரம் பாதங்களும் ஆயி 

சம் துடைகளும் ஆயிரம் புஜங்களும் ஆயிரம் முகங்களும் 

அமைக, தூ, ஆன அபற்றியே, ௮ ற்பூதமாக ஆயிரம் BOOS 

ளும் ஆயிரம் காதுகளும் ஆமிரங்கண்களும் ஆயிரம் மூக 

குகளும் உடையதாக ஆயிரம் கிரீடங்களாலும் பீதாம் 

பரங்களா லும் திருக்குண்டலங்களாும் விளக்கமுத்றிரு 

க்கும். இந்த அகிருத்த உருவம் பலவகை அவதாரங்களு 

க்கு மூலகாசணமாயிருக்கும். இதுவே, ஸமஸ்த லோகங 

் அளையும் படைக்கின்ற கான்முகனுக்கும் உத்பத்தி ஸ்தான 

மாகையால் ஸமஸ்த லோகங்களுச்கும் பீஜம் போலிருக் 

கும். இது மாறுதல் முதலிய விகாரங்களெவையுமில்லா 

தது; அப்ராக்ருதமாயிருக்கும்.இக்த அகிருத் த பகவானு
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டைய சரீரமான சேதனாசேதனங்களின் ஒரு பாகத்தி 
ஸல் தேவதைகளும் இர்யக்கெனப்படும் பசுபக்ஷி முதலிய 
ஃ வகளும் மனுஷயர்களும் மற்றவைகளும் உண்டாகின் 

ன. அந்தப் பரமபுருஷனே கான்முகனைச் சரீரமாகக் 
காண்டு அவனுள் புகுர்.து கெளமாரமென்இற உருவத் 
த அடைக்து (ஸனத்குமாராதிகளாய் ௮வதரித் து) 
ர்விக்னமான ப்ரஹ்மசர்யத்தை கடத்தினான். இதுவே 

ID BVA raiour தாளத்தில் சென்ற பூமியை இவ்வுல 

த்தின் க்ஷேமத்திற்காக. எடுக்க முயன்று, யஜ்ஞங்க 
நக்கு ப்சபுவான பகவான் ௮ராஹ உருவத்சைக் கொண் 7 « 

டான். இது இரண்டாவது ௮வதாரம, மூன்றாவது அவ. 

ரம் ரிஷிஜனமம். அகத aL pair வது அவதாரத்தில் sa 

மான் வியன் , நாசத கருக் - og \9 
காசதனென்கிற ஜீவனுக்குள் புகுக்து) பாஞ்சராதர 
FIM ET BOB மொழிக்தான், De ரராஸ்தரத தினால். 

சிவ்ரு, த்தி தர்மரிஷ்டர்கள் ப்ரவ்ருத்தி தர்மங்களை அனு 

உடிக்களேண்டியதில்லையென்று தெரியவருகின் றது. 

மீர்மனென்டும தகப்பனிடத்தினின்று ஜீவனிடத்தில் 
அனுப்ரவேச௫ிக்காமல் தன்னுடைய அஸாதாரண அம்ச 

.ரன உருவத்துடன் தோற்றங்கொண்ட கான்காம் al 

ar saw ௧7 சாராயணர்களெனப்படும் ரிஷிகளாகப் பிற 2 

J 

சது இச்தரியங்களைபெ்லாம் அடக்கி மற்ற எவர்க்கும் ' 
செய்யமுடியாத கடுச்தவ த்தை கடத்திஞன். இர்தாம -_ 
வதரரம் கபிலரென்று ப்ரஸித்தம். இந்தக் கபிலாவதாரத் 59 

இல் ஈண்ன£ன் உயிரின் உண்மையை உணர்கையாகிற யோ 

கத்தின் மஹிமையால் தன்தன்மையை அடைக த ஸித்தா் 

களுக்கு அதிபதியாக, அகத ஸிதீதர்களில் தலைவசான 

ஆஸுரி யென்பவர்க்கு, காலத்தினால் மறைக்த ப்ரக்ருதி 
wang g முதலிய தத்வஸமூஹத்தின் உண்மையை BEEF, 

 



/ 
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os 5 அறிவிப்பசகான ஸாங்க்ய யோகத்தை உபதேசித 

தான்: (பிறகு “நீ எனக்குப் பிள்ளையரகப் பிறக்கவேண்டும் 

என்கிற அதரிமஹாஷியின விருப்பக்தை சிறைவேத்ற 

முயன்று அம்மஹஷர்ஷிக்கு அனஸயையிட தீதில் தத்தா 

தசேயராகப் பிரச் தூ அலர்க்கருக்கும் ப்ரஸ்லா கன் முதலி 

WALT BD அத்மயாதமனித்யையை உபதே சித்த ரன். இரக 

தித்தாசிரேயரே பகவானுடைய .ஆழுவது அவதார ம்) 

G ற்கு ருசியென்பவர்க்கு அவருடைய ஆகூதியென்னும் 

T பார்யையிட கீதில் பஜ்ஞனென்னும் பேர் பூண்டுபிறச், தான், 

i) 

| 

இ. பகவானுடைய ஏழாவது அுவதாரம், அர்த பஜ் 

ஞன்,பாமன்முதலிப தேவகணங்களோரடுகூடி. ஸ்வாயமபு 

MINT ONG BI BO Bis பரிபாலிதீ த pt வத் தா் ன் வஸ்வரயம்புவம 

னுவின் போனாகய கரபியென்பளருக்கு DOT BI பத்ணிவா 

Bu Gun ருதேவியிட தீதில் ௬ஷ.ப னன்பனனாகப்பிதக் கரன். 

'இதுபசவானுடைய எட்டாவது அதாரம் அவன் யோ 

BINT HM அனுவிடிக்கத் தகுக்ததும் ஆணாமதர்மமா 

ர்க்கங்களில் சிறர்கதரசகையரல் ப்ரண்மசாரி க்ருஹஸ் தன் 

முதலிய ஸமஸ்க ஆஸ் ரமஸ் தர்களும் புகழத்தகுக்தது 

மான தர்மமார்க்கத்தகை வெளிமிட முயன்று அவதரித்த 

னன். ஹாங்காரங்களால் வேனனைப் பாழ்செய்த மூணி 

வர்கள் உலகங்களைக் காக்கும்பொருட்டு வேண்டுகையில் 

| ப்ரு.துவின் : உருவத்தை அடைந்தான் (UG gers IT aR 

யென்னும் ஜீவனிட த்தில் ஆவேித்து ப்ரு. துவாக ஒவ 

தரித்தான்). ஓ அக்தணர்களே / அவன் பசுனின் உருவச் 

sigs Qos பூமியினின்று ஓஇஷு.இகளைக் கறச்தரன்: 

ஆகையால் இவன் அனைவர்க்கும் மிகவம் அன்பிற்கடமா 
'யிருக் தான், இதுவே பகவானுடைய ஒன்பதாவது அவ 
தாரம். சரக்ஷாுவுூமன்வர் தரத்தின் ப்ளயத்தில் பசவரன் 
தீஸ்யத்கின் உருவத்தைக்கொண்டான்.இதுபத்தாவது
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அவதாரம், ௮ச்த மதஸ்யாவதாரஞ்செய்த பகவான் வை 

amas மனுவாய் ஜனிக்கப்போகிற on guar seo, 

பூமியாக ஓடத்தில் ஏற்றிக்கொண்டு rae gar ir Qs 

ஊரஸுஈரர்கள் ஸமுத்ரங்கடையுமபொழுது LT arr Bus 

LG MTT கூரமாவதாரஞ்செய்து மத்தாக ஏம்பட்டி. ரந்த 

Db SIUT AM 5 BOOS பின்பூறத் 5 இல் BFS srr. இது பதி 
னொன்றாவ, து அவ தாசம்ிபிறகு . தன்வக். தரியாய் அவ 

தரித்தான், (தன் an BM யென்னும் ஜீவனிடததி ஸ் ஆனே 12 

த்தான்), இது பன்னிரண்டரவது அவதாரம், பின்பு | 
பகவரன் மே ரஹினி யென் னும். பெண்ணின் 2. patsy 

கொண்டு yousi ar மதிமயங்கச் செய் து தேவதை | 

கர அம்ருதபானனு செய்வித்தான், இது பக வன் 

டைய பதின்மூன்றாவது. அவதாரம். (அப்பா; ரல் அவன் ௩7 

ஸிம்ஹ உருவம் கொண்டு பலிஷ்.டனாகய ஹிரணயககிபு | 

வைத் துடையிலிட்டுக்கொண்டு, பாய் முடைகிறவன் கேர 4 

      

ர் ரைகளை அறுப்பதுபோல், மார்பைப் பிளக்தான்.இ.து பக 

வானுடைய பதின் கால. அவ தாரம்பபின்பு பகவான்/ 

(பலிசக்ரவர்த்தி தி அபஹரித் துக்கொண்டு போன Caw amas 

dor SL aA HOGS KUTLESS YD Swot EH arr 

னனாம்ப் பிறச்,து மூன்றடிகள் இரப்பவனா4), பலிசக்ரவர் த் 

Bud sr யாகபூமிக்குப் போமினான். இது பனைக்காவ.து 

அவதாரம்பஇனரு௮.து அவதாரத்தில் பகவான் ராஜாக் 
களெல்லாரும் ப்ஹ்மத்சோஹஞ்செய்வதைக் கண்டு இ 

பத்தொருதடவைகள் ராஜாக்கள் ஸம்ஹரித்து பூமியில் 

சக்ஷூதீரியர்களே. இல்லா இருக்கும்படி செய்தான்.(சாஜாக் 
கள் ப்சஹ்மண த்ரோஹஞ்செய்வது கண்டு தனது அம்ச 
தீதினால் பரசுராமனென்னும் of aah FBO ஆவேசித து, 

பூமியில் க்ஷத்சியர்களே இல்லா தபடி. செய்தான்.) al | 

பதினாருவது ௮வதாரம், பின்பு பதினேழாவது௮வதார 

by
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த்தில் பராசரரிடத்தினின்று ஸதயவதிமிடத்தில் வே.தவ் 
- யுரஸராய்ப் பிறக் து, ப்ராணிகள் அனைவரும் வேதங்களை 1 
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மெல்லாம் ஓதி௮வற்றின்பொருள்களை உள்ளபடி அறிதற் 

குப் போதுமான புத்தியற்று மக்தபுத்தியுடையவர்களா 
யிருக்ககச்சண்டு வேதமாகற வருக்ஷத்திற்குப் பல சை 

களை ஏற்படுத்இினான், (வேதத்திற்கு ருக் யஜுஈஸ்ஸு 

ஸாமம்மு தலிய பிரிவுகளை ஏற்படுத் இனன்), பின்பு பதினெ 
etme aes te ச . உ ச ச் —_ அகவ 

ட்டாம் அவதாரத்தில் ராவணனை வதிக்கையாகிற தேவ 

| கரர்யத்தைச் செய்ய முயன்று க்ஷ£த்ரியகுலத்இல் ஸ்ரீராம 

னாய்ப் பிறக் ஸமுத்ர சிக். ரஹம் முதலிய “பல வீரச் செ 

யல்களைச் செய் தான் பத்தொன்பதாம் அவதாரத்தில் 

'பகவான் யாதவர்களில் பல ராமனென்றும் க்ருஷ்ணனெ 

ன்றும் இரண்டு ஐன்மங்களை எடுத்து பூமியின் பாரத் 

தைப் போக்கினான், ( பலராமன் பத்தொன்பதாம் Hal Fr 

சம். ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் இருபதாம் ௮வதாரம்).பின்பு கலியுகம் 
உண்டாகையில், தேவச்வேஷிகளை மதிமயங்கச் செய் 

யும்பொருட்டு பகவான் கேடதேச த்தில் புத்தனென்னும் 
பே்பூண்டு ஜினவுக்குப் பிள்ளையாகப் பிறக்கப் போகன் 
ரன். (இது இருபத்தொன்றாம்'அவதாரம்),பின்பு ஐகத்: 

பதியான பகவான் இக்த கலியுக த்திற்கும் க்ருதயுகத்தித 
கும் இடையில் அரசர்கள் அதர்மத்தில் முயன்றது கேவ 

லம் திருடர்களாமிருக்கையில் ௮வர்களை வதிக்கும்பொரு 
ட்டி விஷ் ணுயசஸ்ளஸென்பவளுக்குப் பிள்ளையாய் ௮வதரி 

க்கப் போறான், அவன் பெயரினால் கல்கியென்று ப்ச 

ஸித்தி பெறுவான், ஓ அக்தணர்களே / -இக்த ௮வதார 
ங்களும் கணக்கில்லாத மற்றும் பல அவதாரங்களும் 

சுத்த ஸத்வமயனான அகிருத்த பகவானிடச் தினின் றுமே. 

உண்டாகின்றன, உலராத ஜலரதாரத்தினின்று பல 
வகைக் கால்வாய்கள் பெருகவெருவதுபோல் இக்த gar
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தா.சக்களும் மற்றும் பல அவதாரங்களும் அகிருத் தனி 

டத்தினின்று உண்டாகின்றன; மக்தரங்களை ஸாக்ஷ£ த். 

கரித்த 'வஸிஷ்டாஇகளும் ஆத்மஸ்வரூபத்தையும் பர 

மாதமஸ்வரூபதிையும் உள்ளபடி மனனஞ் செய்யுக் தன் 
மையசான சுகா திமுனிவர்களும் 6 ort B Cgae gH. 

SA அவ ஆணவ ௯, 

ளும் ரியல் ரத 7 தன்மு தலிய மனுபுதரர்களும் மஹானுபாவ 

ர்களான ண தக்ஷர் முதலிய ப்ரஜாப களும் ஆகிய இவர்க. 

ளனைவரும் பகவானான விஷ் ணுவின் அம்ச த்தினால் உண் 

டானவர்களே. இவர்களனைவரும் அகிருக்சனென்னும். 

பரமபுருஷ்னுடைய "1 அம்சத்தின் ஓர் அம்சத் இனால் 
உண்டானவர்கள். க்ருஷ்ணாுவகாசமோ வென்ருல் ஷாட் 

குண்ய பரிபூர்ண்ணனை (ஜ்ஞான சக்தி பல ஐமவர்ய வீர்ய 

தேதஜஸ்ஸுக்களென்கிற ஆறுகுணஙகளும் கிழைக்திருக். 

இற] அகிருத்த பகவானுடைய பூர்ணா“தாரமே, இத்த 
கைய அ௮வதாரங்களெல்லாம் ,முகக்தோறும் ௮ஸுராறி 

களால் வ்யாகுலஞ் செய்யப்பெற்ற லோகத்திற்கு ஸ-ஈதம் 
விளைப்பதற்காகவே. (இங்ஙனம் பகவான் முகக்தோறும் 

அவ தாசஞ் செய்து ௮ஸுரர்களால் சலிவுண்ட ௨ லகி 

1 ழ்ர்சொன்ன । ஸனகாதி வசாரங்களில் 6 வராஹ நாராயண 

மத்ஸ்ய கூர்ம மோஹிணி ஈரஹிம்ஹ வாமன ஸ்ரீராம அவதாரங்கள் 

பூர்ணுவைசாசங்களே யாயினும் இவ்விடத்தில் ௮ம்சாவதாரங்கள் பல: 

வும் கலர் இருக்கையால் எல்லாவற்றையும் ௮ம்சாவதாரமென்கிறது. 

ஆகையால் வராஹாதி அ௮அவசாரங்கள் பூரணாவதார ங்களென்பதற்கு 

விசோதமில்லை. அதில் பூர்ணாவசாரமாவ.த--ஷாட்குண்யம் நிறை த 
ஸ்வரூப ச் துடன் பகவான் நேரே செய்யும் அவதாரம். அம்சத்து 

டன் அவதரிக்கையாவது--ஷாட்குண்ய பரிபூர்ணனான பகவான் 

அ௮ர்.தர்ச ஜீவாச்மாக்களுச்கு அந்தராச்மாவாயிருர் து ஐமீவர்ய வீர் 

யாதி குணங்களில் ஏசேனு மொன்றை ஜீவன் மூலமாய் வெளியிட். 

டுச் கொண்டு அவதரித்தல். வராஹாதி அவதாசங்கள் பூர்ணாவதா 

சங்களென்பது ௮ர்.தந்தப் புமாணங்களால் தெரிய வருகின்றது.
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தை வாழ்விக்கின்றான்),எவனேனும் ஒரு மனிதன் பகவா 

னுடைய இக்த அவதார ரஹஸ்யபத்தைக் காலையும் மாலை 

யும் மனஷுக்கமுற்று, பக் இயுடன் சீர்த்தனஞ் செய்வானா. 

யின் துக்கஸமூஹத்கினின்று விபெடுவான், (ஸமஸ்த 

துக்கங்களுக்கும் இடமான ஸம்ஸார க.இனின்று விடுபடு 

வான்), (பகவானுடைய ஜன்மம் ஜீவனுடைய ஜனமத் 

தைப்போல் க7ம தனால் வந்ததன்று?) அவனுடைய ஸங 

கல்பத்தினால் உண்டானது), ஜ்ஞானஸ்வரூபனும் உருவ 

  

மற்றவனுமாகிய பகவானுடைய மாயையென்கிற ப்சக்கு 

இயின் குணபரிமைரூபங்களசன மதநத்து முதலிய தத 
வங்களால் ஆதாரமாமிருக்கிற தன்னிடத்தில் கிர்மிக்க 

பட்ட இகத ஜகத்தெல்லரம் பகவானுடைய : உருவமே. 

உலகத்திலுள்ள தேவமனுஷ்யாஇ .உருவங்களெல்லாம் 

பகவானுடைய உருவங்களேயாயிருக்க, ஜீவாத்மாக்கள் 

“கரன் தேவன்” “கரன் மனுஷயன”' என்று கினைப்பது ப். 

மமே, ஆகாயத்கின் உண்மையை அறியாதவர்கள் மேச 

ஸமூஹங்களை ஆகாயத்தில் ஏறிடுகன்றார்கள். காற்றின் 

உண்மை தெரியாதவர் பூமியின் தூளைக் காற்றில் ஏறிடுகி 

ன்ருச்கள், இங்ஙனமே ஜீவாத்மாவின் உண்மையை அறி 

யாதவர்கள் தீஷடாவான ஜீவனை தீருண்யமென்று ப்ரமி. 

கின்றார்கள். (தீரும்யமாவது கண்ணால் காணத்தகுக்த 

வஸ்து, தரஷ்டாவானவன் காண்பவன், ஜீவாத்மாவுக்கு 
உருவமில்லை. ஜஞானமே அவனுக்கு ஸ்வரூபம் ஆகை 

யரல் அவன், கண்ணால் காணத்தகுக்தவனன்று, ஆனது” 

பற்றியே அவன் தாரஷ்டாவெனப்படுவான். கண்ணால் கண் 

டறியக்கூடிய தேவமனுஷ்யாதி சரீரங்களே தருமண்யமெ 
னப்படும், ஜீவாத்மாவின் உண்மையறியாதவர் தேவாதி 

சரீரங்கனாயே ஆத்மாவாக ப்ரமித்து ஆத்மாவை தீரும் 
யமென்.று ப்ரமிக்கின்றார்கள், ஆசையால் தேவஈஇ.சரீர
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ககன் ஜிவஸ்வரூபமாகமாட்டா, தேவாதி சரீரத்தை 
அதத்கூ. ௮பிமாணியான ஜீவன் தரிக்கின்றானாகையால் ௮ 

க்த தேவாதி சரீரம் அ௮ச்தக்த அபிமானி ஜிவனுக்கு உரு 

வமே ஆயினும் பசமபுருஷனே ௮ச்த ஜீவனுக்கும் உள் 

ளே இருக்து அக்தக்த ஜீவராசிகளையும் தேவாதி சரீர 
களையும் தரிக்கன்றானாகையால் அ௮க்த ஜீவாதமாக்களும் . 

தேவா இசரீரங்களும் பரமா தமாவின்உருவங்களே,.தேஹ 
த்தையும் ஆத்மாவையும் பரமபுருஷனே தரிக்கின்றானெ 

ன்்ஏிற ஜ்ஞானம் ப ரமமன்று. ப்ரக்ர௬ுஇயும் புருஷனும் பர 

மாதம ஸ்வரூபமன்றென்றும், ப்சக்ருதியே ஆதக்மாவென் 
அம், தரன் ஸ்வதக்கரனென்றும், ப்ரக்ருகியை ஜீவாத் 

மாவே தரிக்கன்றானென்றும் உண்டாகிற இக்சினை வுகள் 

அஜ்ஞான த தினால் உண்டாகின்றவை), “ஜீவன் தருஸ்ய 

னன்ருூல் அவன் ஸ்வரூபம் என்£ என்கிறீர்களோ? சே 

தனாசேதன ரூபமான இந்த ப்ரபஞ்சததிற் காட்டிலும் 
அச்ச ஜீவன் விலக்ஷணமாயிருக்குக் தத்வம். ௮ச்த ஜீவ 

னை வெளியிச் தரியங்களால் கரணமுடி.யர.து, அகத ஜீவன் 

கரண்பதற்கும் கேட்பதற்கும் உரியதல்லாத வஸ்.து7 பல 
வாது பிரிவண்ட குணங்களால் ஸ்தூலமாகுர் தன்மையு 

டைய வஸ்துவன்று. ப்ரக்ருதியன்றோ காரண தசையில் 

on ag OTN HS $i 4 காய தசையில் பலவாறு பிரிவண்ட 

sar & ணங்களால் ஸ்.தாலமாகும். இச்த ஜீவன் 

அததகையனல்லன், ஆனதுபற்றியே காண்பதற்கும் 
கேட்பதற்கும் உரியதல்லாத வஸ்து. காண்பதறகுரிய,து 

கரர்ய தசையை அடைந்து ஸ்தாலமாயிருக்கின் உ ௮சே 
தனமான ப்ரக்ருதி, கேட்பதற்குரியது கரண தசை 
யை யடைந்து ௬ஸுக்ஷமமாயிருக்கும் ௮சேதனமான 

ப்ரக்ருதி. இவ்விருவகைப்பட்ட ser gar Goes Sr 

ஒம் ஜீவன் வேபட்டிருப்பான், இத்தகைய வஸ்து 
4
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வே ஜீவன். இவன் ப்ரக்ருதி ஸம்பக்த.த்தினால் அடிக்கடி. 

பிறப்பதும் சாவ துமாயிருப்பவன், “ஆனால் ப்ரக்ருதி ஸம் 

பச்தத் தினால் விளையும் பிறத்தல் முதலிய துக்கங்களுக் 

'கிடமான ஸமம்ஸாரத்தை எந்த உபாயத்தினால் கடக்க 

Arb? ஸம்ஸாரத்தைக் கடச்த ஜீவாத்மாவின் ஸ்வரூ 

பம் எத்தகையது? என்டூறீர்களோ, : பிறத்தலும் 

சாதலும் ஆகிய இவை அசேதனமான ப்ரக்ருஇியின் தர் 

மங்களே. இவற்றை அஜ்ஞான த்தினால் ஜீவாத்மாவினி 

டத்தில் ஏறிரின்றார்கள். தன்னைச் சரிரமாகவுடைய பச 

மாதமாவைப்பற்றின ஈல்லறிவினால் அந்தப் பிறத்தலும் 
சாதலும் தீருகன்றன; இங்ஙனம் உண்மையான ஓஞா 

னத்தினால் பிறத்தல் சாதலாகிய ப்ரக்ருதி ஸம்பந்தத்தி 

னால் வருச்தோஷங்கள் தொலையப் பெற்று விளங்கும் 

ஜ்ஞான ஸ்வரூபனை ஜீவாத்மாவின் ஸ்வரூபம் ப்ரஹ்ம 

மெனப்படூிம். ப்சக்ர௬ு.இ ஸம்பக்தம் இரப்பெற்று௮ளவின் றி 

மலரும் ஜஞானகுணமுடையவனாகையால் ஜ்ஞானஸ்வரூப 

னான ஜீவாதமாவை ப்ரஹ்மமென்கிறார்கள். மஹத்தத் 

வம் முதலிய கார்யங்களின் மூலமாய்ப் பரவி கிற்ின்ற இம் 
மாயையும் ௮தன் ஸம்பக்தத்துனால் தேஹாதமாபிமா 

னம் முதலிய அஜ்ஞானமும் எப்பொழுது இருமோ, அப் 
பொழுதுதான் பரமாத்ம ப்ராப்தியால் வெளிக்தோற்று 
வ.தும் தனக்கு இயற்கையாகவே உண்டாயிருப்பதுமான 

மஹிமையைப் பெற்று (அ௮பஹதபாப்மத்வம்--பாபமற் 

அிருக்கை முதலிய எட்டுக்குணங்கள் தோற்றப்பெறுகை 

யரகிற மாஹாதம்யம் பெம்று) பரப்ரஹ்மச்ை அனுப 

விப்பவனா9ி வைகுண்ட வாஸிகளால் புகழப்பெற்று வாழ் 

வானென்று ஆச்மஸ்வரூபத்தின் உண்மையை அறிச்த 
வர் கரு. அூன்றார்கள். பாபமற்நிருக்கை முதலிய எட்டுக் 

குணங்களும் தோற்றப் பெறுகையாகற மஹிமையானது
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ப்ரக்ருதி ஸம்பச்தத்இனால் மறைர்திருக்னெறது, இந்த 

ப்ரக்ருதி ஸம்பக்தம் நீங்கனெவுடனே அந்தக் குணங்கள் 
*வெளித் தோற்றுன்ெறன, ஆகையால் அவை ஸ்வபாவ 
Ws smear, பரமபுருஷன் ஜீவனைப்போல் இங்க 
னம் கர்மத்தினால் ஜன்மிப்பவனல்லன், அவனைப்போல் 
புண்யபாபரூபமான கர்மங்களுடையவனுமல்லன், ௮.வன் 
ஸமஸ்த ப்சணிகளுடைய. ஹ்ருதய கமலத்தின் இடை 
பரல் இருக்து அ௮க்த ப்சாணிகளை நியமித்துக் கொண் 
மூருப்பான், இத்தகையனான பரமபுருஒஷூனுக்கு இங்க 

னம் கீழ்ச் சொல்லப்பட்ட ஜன்மங்களையும் செயல்களையும் 
௮ஞானாுககசான பெரியோர்கள் வேதரஹஸ்யங்களெ 
ன்று வர்ணிக்கின்றார்கள். ௮க்த பகவான் வீணாகாத லீலை 
புடையவன். சேதனர்களும் ௮அசேதனங்களுமான இந்த 

ஐகத்தையெல்லாம் படைப்பவனும் பாதுகாப்பவனும் 
ஸம்ஹரிப்பவனும் ௮வனே. அவன் இக்க உலகத்தில் 

பற்றுடையவனல்லன், அவன் இவ்வலகத்தைப் படைப் 

பது முதலியவையெல்லாம் லீலைக்காகவே (விளையாட் 

உற்காகவே). ஆகையால் அவன் ஜீவனைப்போல் 

ஜஐன்மாக்தர வாஸனையின்படி. புத்தி செல்லப் பெற்று 
ஸுகதுக்காதஇகளை விளைக்கும்படியான கர்மங்களைச் 

செய்பவனல்லன், மற்றும், ஜீவனைப் போல் பல 

வகை இடையூறுகளால் செயல் தடைபடப் பெருமல் 

நினைத்ததை யெல்லாம் தடை யொன்றுமின்றி சிறை 
வேற்றுக் தன்மையன். இவனைப்போல் அம்பச்செயல் 

களைச் செய்கையின் றி உலகங்களைப் படைப்பது முதலிய 

பெருஞ் செயல்களையுடையவன், தரன் படைத்த உலகத் 

தில் பத்றற்றவனாகையால் ராகம் த்வேஷம்மூ சலியன உண் 

டாகப் பெறுமவனல்லன். ஆனதுபற்றியே வைவம்யமும் 

( பக்ஷபாதமும்) தயையில்லாமையும் அவனுக்குச் சிறி
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அம கிடையாது. இத்.தகையனாகையால் இவையெல்லாம். 

அமைக்த ஜீவனைக் காட்டிலும் வேறுபட்டவனென்று 

சொல்லவேண்டுமோி மற்றும், சே தனாசே தனரூபமான 

வஸ்துக்களில் அக்தராதீமாவாய் அக்தந்த வஸ்துக் 
களுக்குத் தெரியாமல் மறைக்திருப்பான், ஜீிவனோவென் 

ரூல் பற்பல அடையாளங்களால் அறியக்கூடியவன். 

௮வன் ஸ்வதக்தாரன்!ஒருவனுக்குட்பட்டி ருப்பவனல்லன்). 

aor காலகர்மா திகளுக்குட்பட்டிருப்பவன். அவன் 

- ஜ்ஞான பல ஐஸ்வர்ய வீர்ய மாக்கி ே தேஜஸ்ஸுக்களென் 

இற ஆறது (HOT IH OH கிருப்பிடம, ஜீவன் Dav is DB sb 

கெதிர் தீதட்டானகுணங்களுடை. யவன், அவன் செவிவரய் 

    

கண் மூக்கு உடல் மனம் என்கிற ஆறு இக்தரியங்களால்: 

அறியத்தகுந்த சப்தாதி விஷயங்களை (ஒலி சுவை உருவம் 

காரற்றம் ஊறு ஆகிய இவைகளை) லீல்யாக அனுபவிக்க 

Sr Op sor. ஜீவன்ஸுகிப்பதும் துக்கிப்பதும் மதிமயங்குவது 

மாயிருப்பான், ஆகையால் தன் ஸங்கல்பத்தினாலும் 

வேதவாக்யங்களாலும் தேவாதி காமங்களையும் தேவாு 

உருவங்களையும், ஈடன், வேஷங்களைக் கொள்வதுபோல், 

இயறிறுகின்ற இச்சு எற்வா னுடைய கன்மைகளை எவ் 

வளவு வல்லமையுடன் அறியப்புசினும் எஈதப்சாணியும், 

சப்தாதி விஷ.யங்களில் மனம் செல்லப்பெற்று உண்மை: 

யான அ.றிவற்றிருக்கையால் உள்ளபடி. அ.றியவல்லனல் 

லன். ப்ராணிகளனைவரும் அஹங்கார மமகாரங்களால் 

ஆத்ம பரமாத்மாக்களின் உண்மையை அறியாதிருக் 

இன்றார்கள். ஆகையால் சண வரனுடைய உண்மைமை 

இவர்கள் எப்படி. ௮.றிவார்கள்? கடன், பலவகை Carag. ar 

களக் கொள்வதுபோல், மத்ஸ்ய கூர்மாதி உருவங்களை 
தும் அச்தக்த காமங்களையும் கொள்கின்றவனும் உலகங்க _—_— etter ளிய, 

  

Re ap ER ம். 

எப் படைப்பவனுமாயெ சம்வரனுடைய கடத்தைகளை



௮-௩] LIT FW USE Sid. 53 

நூனத்தினால் அறியவும் வாயால் மொழியவும், சப்தாஇ. 
விஷயங்களில் மனஞ்செல்லப்பெத்2 எக்.த ப்ராணியும். 
வல்லமையற்நதே, சப்தாதிவிஷ.யங்களில் மனஞ்செல்லப் 

'பெருதவனும் ஜீவாத்மாவின் உண்மையையும் பரமாத்மா 

வின் உண்மையையும் அறிக்து மனனஞ்செய்யுக் தன்மை 

புடையவனுமாயிருப்பவன் எவனோ, ௮வனே அறிவான், 

எவன் மாயையெனப்படும் ப்ரக்ருதியின் குணமான கர 
மக்சோ தாதிகளின்றி என்றும் மாருமல் பகவானைப் 

பணிக்து தாமரைமலர் போன்ற! அர்தச் சக்ரபாணியி 

னது பாதங்களின் பரிமளத்தை அனுபவிப்பானோ, அவ 

னே அ௮ச்த பகவானான சக். ரபாணிபின் (சக்ராயுதத்தைக் 

கையிலேக்தின ஸ்ரீ விஷ்ணுவின்) பதவியை gy Durer. 

மஹானுபாவர்களான ஓ அ௮க்தணர்களே / பகவானுடைய 

குணங்களை கெஞ்சினால் மனன செய்யுர் தன்மைய 
சான மூணிவர்களே / நீங்கள் மிகுதியும் பூஜிக்க த்தகுக்த 

வர், நீங்களே தனயர்கள் (ப்ரயோஜனங் கை கூடப்பெற்ற 

வர்),ஏனென்௫றீர்களேோ? சொல்லுகிறேன், கேளுங்கள் ஃ 

இவ்வுலகத்தில் ஸமஸ்௪ லோகங்களுக்கும் காதனும் எல் 
லாவற்றிலும் அக்கர த்மரவாமிருக் து எல்லாம் தனக்குச் 

சரீரமாகப் பெற்றவனுமான வாஸுதேவணிடத்கில் நீது 
கள் பக்தியைச் செய்கன் மீர்களல்லவா?” ஆகையால் நீங் 

கள் மிகுந்த பாக்யசாலிகள்.வாஸு தேவனிடத்தில் பக்.இ 

உள தாயின்,கர்ப்பவாஸ ஜன்ம ஜரா மரணாகி துக்கங்களு 
க்கு விளைகிலமாகையால் பயங்கரமான ஸமஸாரத்தில் 

சுழன்று வருத்தப்படுவது மீளவும் உண்டாகாது. இதை 

விட மனிதனுக்கு வேறு கன்மை ஒன்றுண்டோர் இப்படி 

ப்பட்ட பக்தியையுடைய நீங்கவன்றோ கருசார் த்தர்கள்” 

(ப்ரயோஜனங் கைகூடப் பெற்றவர்), பாகவதமென்று 

பேர்பெற்றதும் வே தத்தோடொச்திருப்பதும் பரப் சஹ்
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மத்தை உள்ளபடி. அறிவிப்பதும், சிறக்தப்ரஹ்மாதி தே 

வர்களால் புகழப்படுச் தன்மையமைந்து இறக்த புகழுடை. 

யவனுமான பகவரனுடைய சரித்ரத்தைக் கூறுவதுமா 
கய இந்தப் புராணத்தை, வேதங்களையெல்லாம் அ.றிச்த 
வ்யாஸமாமுணிவர் இயற்றினார். கேட்போர்களுக்கு கல் 

லறிவை விளைவித்து அ௮ர்வசளை தன்யராக (ப்ரயோஜனய: 

கைகூடப் பெற்றவராக)ச் செய்வதும் சிறந்த மங்களத் 

தைக் கொடுப்பவையான பகவானுடைய ஸ்வரூபரூபா தி 
களை அறிவிப்பதாகையால் மங்கள த்திற்கருப்பிடமும் பெ 

ருமையுடையதுமான இந்தப் புராணத்தை உலகத்தின் 

கன்மைக்காக, ஜ்ஞானிகளில் சிறக்தவரும் தம்புதல்வரு 
மான ஸ்ரீசுகமுணிவர்க்கு உபதேசித்தார். அங்ஙனம் வயா 

ஸரிடம் உபதேசம்பெற்ற அர்தச் சுகமுனிவா, பூர்வபாக 

மென்றும் உத்தரபாகமென்றும் இருவகைப்பட்ட ஸகல 

வேதங்களின் உட்கருத்தையும் இதிஹாஸங்களின் கருத: 

தையும் தொகுத்தெடுத்து ச்யாயங்களால் சீர்திருத்தி 

மைத்து வ்யாஸபகவான் இயற்றின இக்தப் புராணக் 

சை மஹாராஜனான பரீக்ஷித்துக்கு மொழிக்தார். கங் 
கையின் கரையில் ப்ராயோவேசங்கொண்டு மஹர்ஷிகள் 

'சூழப்பெற்றிருக்கும் பரீ௯தித்துக்கு இக்தப் புராணத் 
தைச் சுகமுணிவர் சொல்லிக்கொண்டிருக்கார். அந்தப் 

பரீக்தித்தின் ௮ருகில் மஹாதேஜள்வியும் ப்ரஹ்மாஷியு 

மான சுகமுனிவர் இந்தப் புரணச்தைக் கேட்பித்துக் 
கொண்டிருக்கும் தருணத்தில், ஓ அ௮ர்தணர்களே / அங் 

குப் போயிருந்த கானும் அவருடைய அனுக்ர ஹத் .தினால் 
இந்தப் பூரண தக்தைக் கேட்டேன், அ௮௫்கனம் கேட்ட 

கான், கேட்டபடியே என் புத்தியில் பட்டவளவும் உங்க. 

க்குச் சொல்லுகேன் கேட்பமீர்களாக, பந்தப் புரா 

ணம் மிகுதியும் ௮றிய அரிதாமிருக்கும், ௮தை' என் புத்.
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இயில் பட்டவளவு சொல்லுகிறேன், கேட்பீர்களாக, பக 

வானான க்ருஷ்ணன் தாமஜ்ஞானாதிகளோடு தனது லோ 

கத்திற்குப் போனவுடன், கலி தலை யெடுத்துப் பரவலா 

யிற்று, அதனால் ஜனங்கள் காடாந்தகாரமான ரரதீரி 

யில் கண் தெரியாமல் தடுமாநுவதுபோல் அறிவற்றுத் 

தமொற்ற முற்றிருக்கையில், ஸுகீர்யோ தயமான பின்பு 

இருள் நீங்கக் கண் பொருள்களைக் கண்டறியுக்திறமமை 
பெறுவதுபோல், இந்தப் புராணமாகிய ஸுூர்யோதயத்தி 

னால் அறிவற்றவர் அனைவரும் அறிவு தெளியப் பெறு 

கினரமுர்கள், இங்கனம் கலிதோஷ.த் தினால் அறிவு கெட் 

Os தடுமாறுகற ஜனங்களின் ஈன்மைக்காகவே இரத்தப் 

புசாணம் உண்டாயிற்று, கலியிருள் மூடப்பெம்,ம அறி 

வென்னும் உட்சண் தெரியாதவர்களுக்கு வெளிச்சங் 

கொடுப்பதற்காக இப்பொழுது இந்தப் புரணமென் னும் 

ஸுிர்யன் உஇுத்தான். மூன்றாவது அத்யாயம் முற்றிற்று, 

  

அகப் ப வ்டிருக்வையல் சாரர் வருச, [Pee 
வ்யாஸர் சொல்லுகிறார்: -ஸுிதர் இங்கனம் சொல் 

லிக்கொண்டிருக்கையில் இர்க்க ஸதரமென்னும் யாகத் 

தில் (ப்ரஹ்மவிசாரமாகிற பெரும் பாகத.தில்) இகைஷயுற் 

ிருக்கும் முனிவர் கூட்டத்திற்குக் தலலரும் ஜ்ஞானத் 

இனாலு2ம வயதினாலும் முதிர்க்கவரும் ர௬ுக்வேதமோதுச் 
தன்மையருமான செளனகமுணிவர் அவரைக் கொண் 

டாடி, இங்கனஞ் சொல்லத் தொடங்கினார், 'எமி.தமே / 

ஸுதசே / நீர் தத்வஜ்ஞானங்களெல்லாவற்றையும் பெ 
ற்ற பாக்யசாலி, மற்றும் பேசத்தெரிக்தவர்களில் மேன் 

மையுற்றவர். ஆகையால், மஹானுபாவ. ரான சுகர் -பரீ 

க௯ூழித்துக்குச் சொன்ன புண்யமான பாகவதகதையை
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எங்களுக்குச் சொல்வீராக, இரந்த பாகவதகதை எச்த 

யுகத்தில் ஈடக்தது? எஈத இடத்தில் ஈடக்த.து 7 எந்தக் 

காரணத்தைப்பற்றி உண்டாயிற்று? 1 க்ருஷ்ண தவைபாய | 

னர் எவருடைய தரண்டுதலால் இக்த பாகவத ஸம்ஹி 

தையை நிர்மித்தார் 2 சுகர் பரீ ௯தித்துக்குச் சொன்ன 

தாகச் சொன்னீர். இது எப்படி. பொருக்துமரி ௮க்த கரு 

ஷ்ண ச்வைபாயனருடைய (வ்யாஸருடைய) புதல்வ. ரான 

௬௧ர் யோகிகளில் சறக்தவர் (மஹாயோக) ; எல்லாவதி 

றையும் ஸமமாகப் பார்க்கும் தன்மையர், தேவமனுவூ. 

யாதி சரீ ரங்களெல்லரம் ப்ரக்ருஇியின் பரிமைங்களாரகை 

யாலும் (வேறுபாடேயாகையாலும்) தனக்குத்தான் தோ 

boa ga Su பிறர்க்கே சதோற்றுவதாகையாலும ஒருவ 

கைப்பட்டவை யென்றும், ஜீ.வராசிகளெல்லாம் ஜ்ஞா 

னமே உருவமாகப் பெற்தவையாகையால் ஒருவகைப்பட்ட 

வையென்றும் பரமபுருஷன் எங்குச் தொடர்து நிறை 

க்து ஜ்ஞஜுனம் முதலிய கல்யாணகுணங்களமைக்து ஒரு 

வகைப்பட்டவனென்றும் உணரக் து எல்லாவறிறையும் மம 

மாகப் பார்க்குச் தன்மையர்), Boy விகல்பம் பாராட் 

டாதவர், தேவன், மனுவஷியன்' என்கிற பேதமெல்லாம் 
சரீர ததைப்பற் றினதேயன் றி எல்லா ஆத்மாக்களும் ஒரு 

வகைப்பட்டவசென்றுணர்ச தவராகையால் தேவமலுவு். 

யாதி பேதங்களை ஆத்மாக்களிடத்தில் ஏறிடுக்கன்மைய 
TANT, ஈன வ.ரன் எங்கும் நிறைந் இருக்கையால் அ௮வனல் 

லாத வஸ்து ஒன்றுமேயில்லை யாகையால் எல்லரவற்றை 

யும் பாப்சஹ்மமாகவே பார்க்குர் தன்மையர் / அல்லாத 

வஸ்து உண்டென்னும் ஐஞானமற்றவர் ; பசவானிட 
தீதில் என்றும் மாருத மதியுடையவர் ; எப்பொழுதும் 

1. சருஷ்ணத்வைபாயனசென் நு ல்யாளருக்குப் பெயர்.





  
on 3 இ 

வ் 6 பூசா ஒதி       
37. ஜலம்ரீடை செய்க் ற அப்ஊரமடக்தையர் சுகர்வரும்போ.து 

அஸ்க்ரமில்லாமலே யிருக்கையும், வயாஸர் வரும்போது 

வஸ்த்ரங்களை டுக் நதுக்கொள்கையும்,
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தாமல் மறைத்துக்கொண்டிருக்குக் தன்மையா, ஒன்றுக் 

தெரியா தவர்போல் தோற்றுமவர். ஓரு காலத்தில் வ்ய£ 

ஸமஹர்ஷி ஆடையுடுத்துத் தன் புதல்வரான சுகரைப் 
பன்றரொடாச் தனர். அப்பொழுது ஜலகரீடை செய்கின்ற 

தேவஸ்தரீகள் இடீலென்று துணிகளை உடுத துக்கொண் 

டார்கள், அரையில் ஆடையின் றி வருன்.றவரும் யெள 
அவனப் பருவமுடையவரும் அவரது புதல்வருமான சுக 

ரைப் பார்தது அவர்கள் சிறிதும் வெட்கமின்றி ஜல 

. கரீடையில் ஆழ்க்திருச்தார்களேயன் றி ஆடையுடுக்கவில் 

லை, அச்த ஆச்சர்யத்தைப் பார்த்து, வ்யாஸர் தேவஸ்த் 

ரீகளை வினவுகையில், அவர்கள் “உமக்கு ஸ்த்ரீயென்றும 
பபுருஷனென்றும் பேதபுத்இி உண்டு. உமது புதல்வர்க்கு 

அகத பேதபுத்தி இல்லை, அவர்க்கும் உமக்கும் வெகுவா௫ி 

உண்டு. அவர் ப்ரக்ருஇியிலும் ஜீவனிலும் வேறுபட்டிருக் 

கும் பரமபுருஷனிட தீதிலேயே கண் வைத்திருப்பவர்: 

அவர் மற்ற எதிலும் கண் வைப்பவரல்லர். ஆகையால் 

அ வசரைக் கண்டும் எங்களுக்கு வெட்கம் உண்டாகவில்லை” 

என்று வ்யாஸருக்கு மறுமொழி கூறிஞர்கள். இத்தகை 

ய.ரான அமமுனிவர் பிச்சே றிறு்போலும ஒன்றுமறி 
பாத மூடன்போலும் உலாவிக்கொண்டி.ருப்பவரல்லவாசி 

அத்தகையரான அந்தச் சுகமுணிவர் குருஜாங்கல தேச 

EON BiG gy ஹஸ் தினாபுர த.திற்கு எங்குனம் ae grr? 

பட்டணத்து ஜனங்கள் ௮வசை எங்கனம் கண்டறிக தரச் 

கள். பரண்டவர்களது பேரனும் சாஜரிஷியுமான பரீ௯தி 

தீதுக்குச் சுகமுணிவசோடு எங்ஙனம் ஸம்வாதம் கடந்த 

தூ சி அவர்களது ஸம்வாதத்திலன்றோ பகவானுடைய 
ஸ்வரூபரூபகுணவிபூதிகளை அறிவிப்பதாகையால் வேதம் 

பேன்ற இக்தப் புராணம் வெளியாயிற்றென்கி Di. 6s 

மதா Surdurar «ar எல்லானற்றிலும் பற்றற்றவசர
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கையால் இல்லறமுடையவரது வீடுகளில் பசு கறக்கிற: 

பொழுதளவுமாதரமே எதிர்பார் த்துக்கொண்டிருப்பார்; | 

அதற்குமேல் கிற்கமாட்டார். அதுவும் அகத க்ருஹஸத 
ருடைய வீடுகளைப் பரிசுத்தஞ் செய்வதற்காகவே யன் நி' 

வேறு காரணத்திலைன்று, ஓரிடத்தில் வெகு கேரம் 

இருக்கமாட்டார். அப்படிப்பட்ட அம்முனிவர் வெகுகா 

லஞ் சொல்லி முடிக்கவேண்டி௰ இந்தப் புராணத்தை இ 

சிடத்தில் இருந்து எங்கனம் மொழிந்தார் 2 ஸு தே! 

அபிமன்யுவின் புதல்வனாகிய பரீக்ஷித்து மஹா பாகவத. 

னென்றும் (பகவானிடத்தில் மிகுக்க பக் தியுடையவனெ: 

ன்றும்) அவனுடைய உற்பத்தியும் செயல்களும் மிகவும்: 

அற்புதங்களென்றும் சொல்லுகிருர்கள். அவற்றையெல் 

லாம் எங்களுக்குச் சொல்லவேண்டும். பாண்டவர்களின் 
சிறப்பை வளர்க்குந் தன்மையனும் ஸார்வபெளமனுமா 

Gu அ௮ச்தப் பரீ௯தித்து எக்தக் காரண ததைப்பற்றிப்பெ 

சிய ராஜ்ய ஸம்பத்தையெல்லாம் உபேக்ஷித்து, கங்கை 
யின் கரையில் ப்ராயோபவேசஞ் செய்தான் 7 சத்ருக்கள் 

தமது யோகக்கஷேமத்திர்காகத் தனங்ககாக் கொண்டு 
a6 g கொடுத்து எவனுடைய பாதபீடத்தை வணங்கு 

கிறார்களோ, அப்படிப்பட்ட விரனாகய அக்தப் பரிக்ஷி 

தீது யெளவனப் பருவமுடையவனாயிருக்தும் துறக்கமுடி 

யாத ஸாமராஜ்ய லக்ஷ்மியை ப் ராணன்களோடு துறக்க 
முயன்று ப்ரயோபவேசஞ் செய்தானென்கிறீர், இது 
மிகவும் ஆச்சர்யமாயிருக்கன்ற து, “பரீக்நித்து மிகுக்த 

பக வதபக்தி முடையவனென்று நீரே சொன்னீர், பகவா 
.னிடத்தில் பச்இயுடையவர்க்கு தேஹத்திலும் தேதேஹ ஸம் 

'பக்திகளிடத்திலும் மனப்பற் நில்லாமை இயற்கையில் ஏறி 

பட்டதே. ஆகையால் இது ஆச்சர்யமன்தே' என்கிதீ 

சோர அப்படி. அன்று, பாகவதர்கள் எல்லாவற்றிலும்
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மனப்பற் றில்லா தவே, ஆயினும், உச்தமண்லோகனான 
பகவானையே முக்யமாகவுடைய ஜனங்கள் (பகவானிடத் 

தில் பக்தியடையவர்) தமக்காகப் பிழைச்திருக்கிறார் 

களல்லர் *அனால் ஏதுக்காக? என்கிறீரோ 2 உலகத் 

இதனுடைய நன்மைக்காகவும் சிறப்புக்காகவும் அவற்றை: 

மேன்மேலும் வளர்ப்பதற்காகவும் ஜீவித்திருக்றொர்கள். 

இங்கனம் பிறர்க்கு உபகாரஞ்செய்யும் தன்மையதான 

தேஹத்தை எக்தக்காரண ததினால் துச்சமாக கினை த.து 

அதைவிட முயன்முன் ரி இங்கனம் சாங்கள் வினவின தற்: 
கெல்லாம் மறுமொழி கூறுவீராக, மற்றும், நாங்கள் கே 

ளாக கன்மை எதேதுண்டோ, அதையும் எங்களுக்குச் 

சொல்லவேண்டும். கீர் வேதவாக்யம் தவிர மற்ற புராண 

இதிஹாஸாதியான வாக்குக்களின் விஷயத்தில் பாரங்கத 

சென்று கான் அறிவேன். ஆகையால் அவற்றையெல்லாம் 

எங்களுக்குச் சொல்லவேண்டும்! என்ளார். 

இங்ஙனம் வினவின செளனகாதஇகளைப் பார்த்து 

ஸுதபெளசாணிகர் இங்கனம் மொழிந்தார், தீவாபாயு: 

கம் கடக்கும் தருணத்தில் அதிலும் முகங்களில் கூன் மூவ 

தான அர்தயுகம் முடிகிற ஸமயத்தில் பராசரருக்கு ஸத்ய 

வதியிடத்தில் மஹாயோகியான வயாஸர் Aap agra ar 
அம்சமாகப் பிறக்தார். ௮வர் ஒரு ஸமயத்தில் ஸரஸ்வ இ 

கஇயின் பரிசுத்தமான ஜலத்தை எடுத்து ஆசமனஞ்செ 

ய்து நிதயகர்மங்களை முடி தீதுக்ரெண்டு wr Gur Bus 

மாகையில் ஸஹாயமின் றிச் சாமொருவராகவே ஏகாக்த 

மான இடத்தில் உட்கார்க்தரர், ஸமல்தவேதங்களின் 
கரைகண்டவரும் பரசவரங்களை அறிக்தவரும் (UT gs Sat 

மான ஈஸ்வரனையும் அவளுக்குக் இழ்ப்பட்ட ததவஙக 

ளான ப்ரக்ருதி புருஷர்களையும் உள்ளபடி. உணர்ச் தவரும்) 
ஆயெ அ௮க்த வ்யாஸர் அறியமுடியாத: வேகமுடைய
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காலத் இனால் குலோகத்தில் யுகக்தோறும் தர்மத்திற்கு 

கேரும் வ்யத்யரஸத்தையும், கிலம் நீர் தீ விசும்பு கால் 

ஆகிய ஐம்பூதங்களின் பரிணாமங்களான (வேற்றுருவங்க 

ளான)தேவாதி சரீ ரங்களும் அவற்றில் பற்றுடையஜீவாத் 

மாக்களும் சக்தி குறையப் பெற்றிருப்பதையும், ஜனங்கள் 

தீச் தமது வர்ண ஆஸ் ரமங்களுக்கு ஏற்பட்ட தர்மங்களை 

அனுஷ்டி.ப்பதில் றரத்தை யற்றும், மரத்தை உண்டா 
பினும் ௮வற்றை அனுவூ.டி ப்பதற்கு வேண்டிய பலமற் 

அம், பலம் உளதாயினும் புத்தி விபரீ.தமாகப் பெற்றும், 
தர்மானுஷ்டான த.இற்கு வேண்டிய ஜ்ஞானமும் ஆயுளும் 

குறையப்பெற்றும் பாக்யமற்றிருப்பதைக் கண்டு, பரமாத் 

மாவின் உண்மையை மனனஞ்செய்யுக் தன்மையராகை 

யால் வீணாகாத ஸங்கல்பமுடைய அம்முணிவர் பரிசுத்த 

மான மனத்தினால் ஸமஸ்த வர்ணாம்ரமங்களுக்கும் (பச 

ஹ்மக்ஷூதரிய வைஸ்யசூத்ரவர்ணங்களுக்கும்,ப்ரஹ்மசாரி 

க்ருஹஸ்த வானப்ரஸ்த ஸ௩்யாஸிகளாகிய ஆமரமஸ்தர் 

களுக்கும்) எது ஈன்மையென்று இக்தித்து அதைச் 
செய்ய முயன்றார். ப்ராஹ்மண க்ஷத்ரிய வைஸ்யர்களர 

கிற ப்ரஜைகளைச் சோச்ததும் கன்மையைக் கொடுப்ப 
தாகையால் அவர்கள் அனுஷூடிக்க வேண்டியதும் வேத 

Jaa முதல்பாகத்தினால் அறிவிக்கப்பபுவதும் uUls gw 

மாயிருப்பதும் சாதுரஹோத்ர மென்னும் மக்தரத். இனால் 

வெளிப்படுவதுமான காமத்தை ப்ரஜைகள் தமது கன் 

மைக்காக அனுவூடிக்கவேண்டு மென்பதை ஆலோகித் 

து, முதலில் யஜ்ஞா இகர்மங்களை அனைவறாம் ஸ்ஈகமாக 

௮.றியும்பொருட்டு, ௮வற்றை அறிவிப்பதும் ஒசேவிதமா 

யிருப்பதுமாகய வேதத்தை ருக்கு யஜுஈஸ்ஸு ஸரமம் 

அதர்வம் என்னும் பேதங்களால் கான்கு அகையாகப் 

விரித்தார், ஒசேவகையாயிருர் த வேதராசியினின்அ ரக்



௮-௪] ப்ரசம ஸ்கர்சம். 02 

யஜுஸ் ஸாம ௮.தர்வஙக ளென்டிற கான்குவேதங்களையும் 

பிரித்து எடுத் து ஸுகமாக ஓதும்படி செய்தார், அங்க 

'னமே அகத வேதத்தினின்று இதிஹாஸ புராணங்களை 
யூம் எடுத்தார். ௮வை ஐக்தாம் வேதமென்று வழங்கவரு 

கின்றன, அக்த ருக்குமுகலிய வேதங்களில் ருக்வேதத் 

தைப் பைலரென்னும் முணிவர் ஓதி மறவாமல் மனத்தில் 

கிறுத்கிக்கெண்டார். அறிஞராகய ஜைமினி ஸரமவேதச் 

தை ஓதினார்.வைசம்பாயனரிஷி ஒருவசே பலவாறு பிரிக்த: 

யஜுர்வேகக்தின் சகசை யறிக்கவரென்று ஸம்மதசாயி' 

ருக்தார். தருவின் புதல்வசாகிய ஸுமக்துவென்னும் 

முனிவர் ௮தர்வமென்கிற அங்கிரற்றணாகையின் கரையை 

அறிக்தார், என்பிதாவான சோமஹர்வுண7 இதிஹாஸ 

புராணங்களை யெல்லாம் ஐ.இ அவற்றைக் கரசை கண்டார். 

அத்தகையரான இந்த மஹறர்ஷிகள் தாம்தாம் ஓதின 

சேதபாகங்களைத் தமது சிஷ்யா மூலமாகவும் அவரு 

டைய சிவூ.யர் மூலமாகவும் அவருடைய சிஷயர் மூலமாக 

வம் பலரவாறு பிரிச்தார்கள். அதனால் B65 Cage 

கன் பல பிரிவுகளைப்பெற்றன, அவற்றில் ருக்வேதம் 

இருபத்தோரு சாகைகளாகவம், பஜுர்வேதம நாத 

றொரு சாகைகளாலும், ஸாமவேதம் ஆயிரம் சாகை 

களாகவும் ஆதர்வணவேதம் தன்பது சாகைகளாகவும் 

பிரிகதன. ஓரே வகையாயிருச்த வேதத்தை ஓதியுணர் 

bg ஜீவிக்கும் இறமையில்லா ௪ ஏழை ஜனங்களிடத்தில் 

மிகுக் த ப்ரீதியுடன் வ்யாஸர் அப்படி.ப்பட்ட இந்த வேதங் 

களை அத்தகையரான அ.றிவற்றவரும் ஓதித் தரிக்கும்படி. 

அவற்றைத் தமது சஷ்.யர்களைக்கொண்டும் ௮வது சிஷ. 

யர்களைக்கொண்டும் பலவாறு பிரித்தார். ஆனதுபற்றியே 

இவர்க்கு வ்யாஸரென்னும் பேர் விளைச்தது. “ஸ்த்ரீகளுக் 

கும் சூதீ.சர்களுக்கும் ப்.ராஹ்மணா போஜும் க்ஷத்ரியர்
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போலும் வைன்யர்போலும் தோற்றுகிற பலவகைத் 

தாழ்க்த ஜாதியர்களுக்கும் ஒருவரிடம் ஒருவர் கேட்டுத் 

தரிக்கப்பெறுவதாகிய வேதத்தில் அதிகாரம் இல்லை, உப: 

கயனமில்லாமல் வேதம் ஓதுவதற்கு ப்ரஸக். இ இல்லை, 
உபஈயனமென்கற ஸமஸ்காரம் ப்ராஹ்மண க்ஷ தீரிய வைன் 

யர்களுக்கே உள்ளது, ஆகையால் உபகயனமில்லாத 

ஸ்த்ரீசூக்சாதிகளுக்கு வேதமோதுவதில் அதிகார 

மில்லை, ஆனதுபற்றி ேதங்களில் விதிக்கப்பட்ட கர்ம 

களால் ஸா.இக்கத்தகுக் தன்மையில் அறிவில்லாத டர் 

களுக்கு வேறுவிதமாக ஈன்மை உண்டாகாது. இப்படி. 

செய்தால்தான் அவர்க்கு இக்த ஸமஸா ரத்தில் கன்மை 

உண்டாகும் என்று ஆலோச து-எல்லோரும் பிழைக்க 

'வேண்டுமென்னும் கருணையால் பாசகமென்னும் இதிஹர 

ஸ த்தை வ்யாஸ முனிவர் இயற்றினார். ஓ அக்தணர் 
களே / இங்ஙனம் எல்லாவிதத்தினாலும் உலகங்களின் 

கன்மையில் முயன்று பலவாறு ஹிதங்களச் செய்்.தும் 

பாதராயண மஹர்ஷிக்கு (வ்யாஸமாமுனிவர்க்கு] “உல 

குத்திற்கு வேண்டி௰ ஈன்மைகளெல்லாஞ் செய்தோம்” 

ஏன்னும்படி. பான மனக்குளிப்பு உண்டாகவில்லை, அப்பெர 

மூது சிரம்பவும் தெளிஈக்த மனமுடையரல்லாத அம்முனி 
வா் பரிசுத்தமான nina நதியின் கரையில் ஏகாக்த 

மரன ஓரிடத்தில் Dewi si 'மனத்தெளிவில்லாமைக்கு கிமி 

த்தம் என் 7” என்று விசாரித்து இங்கனம் தன்மன த்தில் 

சொல்லிக்கொண்டார். வ.ரதங்களில் தவருமல் கின்று சக் 

தோ தேவதைகளையும் குருக்களையும் (ஆசார்யர்களையும்) 
அக்ணிகளையும் கபடமில்லாமல் பூஜித்தேன். அவற்றின் 

கட்டளைப்படி. கடச்தேன்.பாரதமென்னும் வ்யாஜத் இனால் 

வேதல்களின் பொருள்களைத் தெளிவாக எடுத்துசைத் 

தேன், ஸ்தரீகளும் சூதீரர்களும் மற்றுமுள்ள ஸங்கரஜா
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இயர்களும் தர் தமக்கு வேண்டிய கன்மைகளை கிறைவேற் 
றிக்கொடுக்கவல்ல தர்மங்களை ஸுகமாகக் கண்டறியும் 
படியான அர்த பாரதமென்னும் இகிஹாஸத்தில் பலவா 
அ தாமங்களை எடுத்துக்கூ றினேன், ஆயினும் என் தேஹ 

தீதிலுள்ள வனும் இக்கரியங்களின் ப்ரபுவுமாகிய ஜீவாத் 

மாம் என் மனதும், ஈன்னடதச்சையாலும் வேதமோ 

துவதாலும் உண்டான தேஜஸ்ஸினால் பரிசு த்தராயிருக் 

தும், அத்தகையதரன ப்ரஹ்மவர்ச்ஸயமில்லா தவர் 

(கன்னடத்தையாலும் வேகசமேரதுவகரலும் உண்டான 

“மேதஜஸ்ஸில்லாத.ர்) போல் கிழைவம்றவராகக் தோற்று 

கன்ரார்கள். (என்மன தூ சன்னடத்தையாலும் வேதமே 

துவதாலும் என்றும் பரிச த சமாயிருப்பகாயினும் இப் 

பொழுது சுத்தியற்றதுபோல் தெணிவம்றதாகக் தோற் 

LID DG). CTR UT BAU BTS AT ஆசரிக்குச் தர்மங் கப் 

பெரும்பா லும் நிரூபிக்களி ல்லையே. அதனால் தரன் இங்க 

னம் ஏன் மனம் தெளிபாஇருக்கிள்றதோ? எல்லோர்க் 

கும் அர்தராதமாவான பகவான் ஸச்தோஷிக்கலன் 

ஜோ அவனால் தூண்டப்படிவசான மனதஇய்கு ஸக்தேர 

ஒம் உண்டாகும், அ௮ச்த பகவான் தன்னிடத்தில் பக். யு 

டைய பாகவதர்கள் ஸக்தோஷிதக்கரல்கான் ஸக்தோஷூம 
அடைவான். அ௮க்த பரகவதர்களுக்கு ஸக்தேரஷத்தை 

விளைவிப்பவை பாகவததர்மஙக்களே. ௮அவறமை நரன் உள 

னபடி. கிரூபித் துச் சொல்லாமையால் என் மனது ஷக் 

தோஷமற்றிருக்கின்றது. இது கிச்சயம' என்று He Ds 

தார். இங்கனம் தன்னைத்தான் பரிதபித்தவனாக சினை 
தீதவரும் ஆனஅபற்றியே வருக்துகன்றவருமான ௮அக்த 

வ்யசஸர் வீற்.றிருப்பதும் ஸாஸ்வ.இயின் கசையிலிருப்ப 
தும் முன் சொன்னதுமான அவரது ஆமா. ரமத்திற்கு 

காச.தமுணிவர் வக்தார், அங்கனம் x’ சீ முனிவரை 
HYAY \ 
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அடையாளர்களால் கர.ரதரெனறறிகது, விசைவடன் 

எழுந்து தேவதைகளால் பூஜிக்கப்படும் மஹிமையுடைய 

காரதமுணிவசை முறைப்படி பூஜித்தார். கான்காவது: 

அத்பாயம் மத்தித்து. 
eed 

அடு லதல விகள்கால் a} 
அனக்தசம் (முறைப்படி. பூஜித்த பின்பு) ஸுகமாக 

உட்கரர்க்திருப்பவரும் பெரும்புகமுடையவரும் கையில் 

வீணை ஏச்திக்கொண்டி.ருப்பவரும் தேவரிஷியுமாகிய er 

சதர், தனது அனும தியின்படி உட்காரக் இருக்கும் ப்.ரஹ் 

மரிஷியான வயாளரைப் பார்த்து மொழியத் தெரடங் 

கினார், 

நாரதர் சொல்லுகிறார்: பராசர குமாரசே/ மஹா 

னுபா வரே , ! உமத சரீரதிலிருக்கும் ஜீவாத்மா மனத் 

துடன் ஸஈதோஷழமுற்றிருக்கிறானாசி நீர் அறிய முயன்ற 

தெல்லாம் கிறைவேறிம்றல்லவா? ஏனென்னில்-- எல்லாப் 

பொருள களையும் தெளிவாக எடுக். நுரைப்பதும் பெரிய 

தும் அற்புகமுமான பாரதமென்னும் இதிஹாஸத்தை 

இயற்றினீரல்லவர? ஆகையால் உமத விருப்பங்களொல் 

லாம் கிறைவே றியிருக்குமென்றுகினை க்கின் றேன். மற்றும் 

அ௮னாஇயான வேதத்தை இ.இினீர். வல்லவசே/ அதன் 
பூர்வபாகப் பொருள்களை எடுத்துரைக்கும் பூர்வமீமாம் 

ஸை யென்னும் க்.ரக்தச்சை உமது சிஷூயாரகிய ஜைமி 

னியைக்கெரண்டு செய்வித்தும், அதன் உத்தரபாகப் 
பொருள்களை நிச்சயிப்பதான உத்தரமீமாம்ஸை யெண் 

ணும் க்சக்தத்தை நீரே செய்தும் ௮ச்த வேதத்தின் பெ 
ருள்களை ஈன்றாககிர்ணயித்து இங்கனஞ் செய்யவேண் 

டிய செயல்களையெல்லாம்செய்து நிறைவேற்றியும், செயல்
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இரப்பெருமல் (ப்ரவயோஜனஙய கைகூடப் பெருமல்) வரு 

த்தமுறுபவன்போல் தோற்று மீர். 

வ்யாஸர் சொல்லுகிறார் :--நீர் ஏ சேது சொன்னீ 

சோ, இதெல்லாம் எனக்கு உளளன தே, அரனும் என் 

மனம் தெளிவில்லா இருக் கின்றது ௮௪ ன். கர] ணம் 

எனக்குத் தெரியவில்ல, அகையால், அழ்க்கு அறி 

வடை யவரும் ப்ரஹ்மாவின் புதல்ருமான உம்மையே 

வினவின் ேன். * நான அறியேன் 7 என்னல ர 

து. நீர் அதககைய மஹியையடைய/ வரல் 2 நீர் 

ஜ்ஞாணிகளில் இறந்தவர். ரணள் யங்களை யெல்லரம் <9 

afi. ப்ராணிகளின் மனத்கிலுள OM OB யெல்லரம் நீர 

<2 றியுக் இகமையுடையவர். எனென்னிஃ4-- ORAL LORY 

லரம் கரரணனும் எல்லிரமி அடிக DM SUNT Rut 115 LLC ap, 

ஊன உபா ஸித திருக் ந்தி 7. அசதப் பர மாபுருவின் ப்ரஹ்மா 

Baar அனை வரும் தனத குக இரு BEGG Lt bay எல் 

லோசையும் கியபமிக் குக் தன்மையன். அவன் மன SDS 

லேயே ஜக த்தையெல்லரம் படைப்பதும் கரப்பதும் அழி 

ப்ப துமாயிருப்பவன், ஆ, uF @yiLb அன் ளத்வா.இ குணவ 

களோடு பற்றுடையஉனல் என், இத சசையஞன பரபபுரு 

௮.ன் ப்ராணிகளுடைய மனத்தில் உள்ளகசையெல்லரம் 

அறியக் இறமையுடையவன். அளனை ௨உபாஸித்த உரும் 

அகவ்கனமே ப்சாணிகளின் மனக்கருத்தை அறிவார்களெ 

ன்பதில் ளக்சேணுமில்லை, நீரும் எல்லாம் அறிக்க பகவா 

னை உபாஸித்தவராகையால் உமக்கு எல்லாம் தெரியும், 

கீர் ஸமிீர்யன்போல் மூன்று லோ கங்களிலும் BES Br Ow 

காங்குள்ள வஸ் நூக்களலையெல்லாம் சண்டி றிக் தவர்) கர 

திறு எல்லா ப்ாரணிகளின் உள்ளே புகும் இருப்பது 

போல், கீர் ஜ்ஞான த்இினால் ப்ராணிகளின் உள்ளே எஞ் 

சரிப்பவர், அவற்றின் மனக்கருத்திற்கு ஸா௯தியாயிருப் 

5
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பவர்) அவற்றின் மனக்கருத்சை யெல்லாம் கேசே கண் 

டறிஃதவர், ஆகையால், பரப்ரஹ்ம விஷயத்திலும் அக் 

தப் பரப்ரஹ்மக்தை அறிவிக்கிற வேதத் கிலும் தர்மக் 

SAGO ar sao சரிக தும் கரையேறி யிருக்க 

எனக்கு எக்த விஷயத்தில் குறைவோ, அதை ஆசராய்க் 

தறி நீர் வல்லராகையரல் அதை எனக்குச் சொல்ல 

பேண்டும், 

நரரகர் செரல்லுகின்ஞுர -€கேட்பவர்க்கும் சொல் 

பலர்க்கும் ஸமஸ்த பாபங்களையும் பேரக்கவல்லதான பக 
வானுடைய புகழை நீர் பெரும்பாலும் சொல்லவில்லை) 

LTT eS AN RoAXD இடங்களில் அக்த பகவானுடைய 

புகழைச் சிறிதுமா தீமே மொழி£தீர், எதனால் உமது 

மனம் தெளிந்து கனிப்புறுமோ, அப்படிப்பட்ட பகவர 

னுடைய புகழை முக்யமாக நீர் ஏடுத்துசைத்தவால்லீர். 

ஆனதுபற்றியே உமதுமனம் கணிப்பற்றிருக்கிறன் மு. 

அதற்குக் கரரணம் பகவான் களிப்புருமையே. அதற்குக் 

காரணம அவனுடைய புகமை முக்யமாக ஏடுத் துரையா 

மையே, இங்ஙனம் பகவான். ஸந்தோஷூம் ௮டையா 
மையால் இவனால் துரண்டப்படிவகான உமது மனமும் 

தெளிவின்றி ஈஈதோஷம் அடையாதிருக்கனேறது. பக 

வானுடைய ஸ்வரூபகுண விபூதிகளை உள்ளபடி. அறி 

ந்து அவற்றை முக்யமாக எடுத்துக் கூருமையாகற இக் 

தக் குறையே உமது மனம் தெணிக்து களிப்புருமைக்குக் 

. காரணமென்று யான் நினைக்கின்றேன். முனிவர்களில் 

திறக்தவரே !/ தர்மம் அர்தீதம் காமம் முதலிய புருஷா 

ர்த்தங்களை அவற்றிற்கு வேண்டிய உபாயங்களேோ டு 

ஸ்ரீமஹா பாரகமென்னும் இ௫இிஹாஸக் இல் எப்படி. நிரம் 

பவம் எடுத்துக் கூறினீரோ, அங்கனம் வாஸுதேயனு 

டைய மஹிமையைப்பெரும்பாலும் வர்ணிக்கவிற்லை, ஒரு
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ப்ரபந்தம் பதங்களும் பொருள்களும் அற்புதமாயிருக்கப் 

பெறினும் ஸ்ரீ விஷணுவின் புகமை ஏதேனுமோரிடத்தி 

“லும் எடுத்து மொழியாதாயின், அது அழமயெே மானஸ 

மென்னும் ஸரஸ்ஸில் வஸிக்குக் தன்மையுடைய ஐரம்ஹ 

பக்ஷிகள் நெஞ்சிலும் சினைக்கப்பெறு ச வாயஸூர்த்கமே 

யாம்) (காக்கை குடிக்கும் குட்டையேயாம்), மானஸ ஸர 

ஸ்ஸில் வஸிக்கும் பக்திகள் ஊர் தெருவினின்று பெருக 

வருவதான எச்சில் நீர் நிறைந்ததும் காக்கைகள் நீய 

குடிக் துச்கொண்டுவரப் பெற்றதுமான சி.றுகுட்டையை 

மனத்திலும் நினைக்கமாட்டா, அங்ஙனமே, மிகுதியும் 

அழூயெதான பரப்ரஹ்மத்தையே பற்றி ப்ரஹ்மாகக்தத் 

தை அனுபவிப்பவரும் தா பமன த்தருமாகிய பெரியோர் 

கள் பகவானுடைய புகமை மொழியாக செய்யுளை, அ ர 

அழூெெ தாயினும், கண்ணெடுத்துப் பார்க்கவும் விரும்ப 

மாட்டார்? காக்கைபோன்ற காமுகர்களுக்கே உரியதெ 

ண்று கினைப்பரர்கள். அயலார் தூாண்டினும் அதைக் கே 

ட்கமாட்டார்கள் த ௬ ப்ரபந்தம் ஈலோகக்தேரறும் அப 
க்தங்கள் நிறைக்திருப்பினும் பகவானுடை ப புகழை Oar 

எரிபுிடுதிற BT LD BIB aT அமைக் இருக்கும ரின், அது ம 

ஸ்ச ஜனங்களின் பாபத்தைப் போக்குக் இிரமையடைய 

தாகும் மைத்புருஷர்கள் அதைப் பிறர் பாடக் கண்டு தரங் 

கள் ஆதரவுடன் கேட்பார்கள், கேட்பவர் உளரரயின் 
தாமும் பாடுவார்கள் y of uD rot Dip இ ல்ல பாயின், 

தமக்குள் தாமே பாடிக்கொண்டிருப்பார்கள்) கர்ம த் 

தைக் காட்டிலும் வேறுபட்டகான ஆத்மஜ்ஞானமான ர 
சாகத்வேஷம் முதலிய தகோல.ங்களற்றிருப்பினும், 

தன்னைப்பற்றினாரைக் கைவிடாகிருக்குக் தன்மைய 
னை பரமபுருஷனிட த்இல் பக்தி யற்றிருக்குமாயின்,௮.து 

அவ்வளவு சோபிக்காது. இங்கனம் இருக்கையில், செய்
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யுங் காலங்களில் பலவகை வ் ச தங்களால் தெஹத்தி ற்கு 

ர சமத்தை விளைப்பதும் அர்த்தம் காமம் ஆகிய இவற்றில்: 

விருப்பத் இனால் செய்யப்பவெ துமான கர் ர்மயோகம் பகவா ் 

னிடத்தில் பக்தியை உட்கொண்டி ரா தாயின், அது அழ 

காமிரா அ.[வேறுபலன்களை விரும்பாமல் சிஷூகாரணமாக 

சீசெய்யப்படுங் கர்மயோகமும் அச்சு சணிட தீதில் (. puoi 

தர்களைக் கைவிடாத பகவானிடத்தில்) us Burp SHIG 

மாயின், உபயோகம் றதே) கர்மயோகமும் ஜஞுனயோ 

கமும் பகவானிடத்தகுல் பக்.இயற்றிருக்குமாயின். அழகா 

மிராதென்னில், அர்தீசம் காமம் முதலிய வேறு பலன் 

களை உத்தேசித்துச் செய்யுங் கர்மங்கள் பகவாணிட த்தில் 

பக இியற்றிருக்குமாயின், சோபிக்கமாட்டா வென்பதைப் 

பற்றிச் சொல்ல வேண்டுமோசி மஹாபாக்ய முடை யவரே/ 

(பசகுவானுடைய அமசரவதாரமாய் வேதங்க Oud 

லாம் ஸாக்ஷ£த்காரஞ் செய்யுக்கிறமை அமைக் இருக் 

OK UIT HV பெரும்பாச்யமுடையவசே!) நீர் ப்ராணிகளின் 

ADEE GY Wo BSH முடையவர். அன்வளவுமா, தரமே 
யன்று) அங்ஙனம் TT ணிகளின் ஹி தங்களையெல்லரம் 

orig. seer Suppo. அமோகமான அ.றிவமுடை. 

யவர்; மற்றும் ப்ராணிகளின் ஹிதத்தை கிறைவேற்றுகை 

யரகிறவ் ரதத்தில் திடமாக ஊன் நியிருப்பவர். “நரன் இத் 
தகையனென்று எப்படி. தெரியும் என்ுறீரோ.4' “லோக் 

களின் ஹிதத்திற்காகவே வ்யாஸர் அ௮வதரிச்தார்” என் 

இற பரிசுத்தமான உமறு .புகழ் எங்கும் கிறைக்கிருக் 

இற தல்லவோரசி இப்படிப்பட்ட கீர், அனர்த்தங்களை விளை 

ப்பனவா௫யெ தர்மஅர்த்தகாமங்களை மாத்திரம், கிரூபித் 
துச் சொல்லிவிட்டது அழகன்று, ஆகையால் அகன்ற 

அ௮க.களால் மூன்று லோகங்களையும் ௮ளச்த பகவானு 

டைய சரிதரத்தையே யோகத்தினால் ஈன்றாக ,ஆலேர
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சித்து ப்ராணிகளின் ஜன்ம ஜரா மரணாஇயரன பர்தங்க 
ளெல்லாம் வரம் இறு 2 ம்படி ப்ரபச்  சஞ்செய்வீராக.. அப்படி.மில்லை 
மாமின், அவன் எடுத்த உருவங்களோடும் அவற்றிற்கமை 
bs காமங்களோடும் ஸம்பக்த மழ்.றிருக்கிற பொருள்களை 
வர்ணிக்க உமது மி. தெளிவற்றதரக எப்பொழுதும் 
எவ்வகை கில்மையும் பெறாது; எப்பொழுதும் வ்யாகுல 

மாகவேயிருக்கும். நீர் ஏசேதேனுமொன்றைச் சொல்லினும் 

து பகவானுடைய செயல்களும் உருவங்களும் காமங் 

கஞம் அமைக் இருக்குமாயின், அப்பொழுதே உமது மனம் 
தெளிவற்று கில்மைபெறும். புக்தி வ்யாகுலமற்றிருக்கை 

யாராவ து- பகவானுடைய செயல்களையும் உருவங்களையும் 

கரமங்களைமும் உட்கொண்டிருக்கையே, இத்தன்மை 
உமது மனத்திற்குவப்பொழுதே ஸித்திக்கும்; வேறுவித 

மாக இது உண்டாகாது, ஏதேனுமொன்றைச் சொல்ல 

சினைக்கிலும், அதைப் பரமபுருஷூனுக்குட்படாமல் அவ 

னைக் கரட்டிலும் வேறுபட்ட ஸ்வதந்தர வஸ்தூ௮ரகச் 
சொல்லுக சாயின், அக்தப் பரமபுருஷன் செய்த தேவ 

மனுஷ்யாறி உருவங்களையும் அவற்றிற் இணங்க HS 

SES நகரமங்களையும் உள்ளபடி. அறியாமல் ப்ரமித்தவசர 

விர். அப்பொழுது உமதுமதி கன்னில்மையக்றதேயரம், 

எஏப்பொழுதும முக்யமாகப் பரமபுறாவு. னுடைய Fi STF 

தையே வர்ணி ந்கவேண்டும், அதற்கணங்கன ஏதேனு 

மொன்றைச் சொல்லவேண்டி.வரின், அதையும் அவனு 

டைய விபூதியாகவே (அவனுக்குட்பட்டசாகலே) வர் 

ணிக்கவேண்டும். அப்படியாயின் ம௫ வயாகுலப்படாமல் 
தெளிவுற்றிருக்கும், இல்லையாயின், வெள்ளத்தில் கரற் 

வினால் கோணைவழி.பில் தள்ளுண்ட ஓடம்போல் வ்யாகுல 
முற்று ஈன்ணிலைபெரு.து. இய, DOBUT ECA அர்த்த Sr 

PARR aed Omen ns 

மங்களிலி விருப்பமுடைய ஜனங்களுக்கு அவற்றை நிறை
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Carp ds கொடுக்கும் தர்மத்தின் வழிகளைப் பாச தமென் 

ணும். ப்.ரப5 தத் இனால் அறிவித்த கீர், ஜனங்களுக்கு ஈன் 

மையைச் செய்ய முயன்று அவற்றிற்குக் கெடுதியே 

செய்தீர். கீர் செய்ய நினைத்ததற்கு கேர்விபரீதமே கேர் 

க்தது, ஆகையால் இது மிகுதியும் கிச்தைக்கிடமாமிருக் 

இன்றது, கான் இப்படி சொல்லினும் ஜனங்கள் தம் 

மிஷ்டப்படிமோக்ஷமார்க்கத் இல் ஈடக்கட்டுமே. மற்றும், 

பாரதத்தில் சில இடத்தில் * அர்த்தகாமங்கள் சிறந்த 

வையன்று, அவற்றைக் துறந்து மோக்ஷமார்க்க த்தில் 

கடப்பதே saw’ carpi சொல்லியிருக்கையால் எண் 

மேல் பிசகல்லை' என்கிமிசோ.ரி ஸர்வஜ்௲ரசகய உம்மைத் 

தவிர மற்ற ஜனங்களெல்லாம் எல்லாமறிக்தவால்லர், 

௮க்த ஜனங்கள் உமது வார்த்தையைக் கேட்டு அர்த்த 

காமங்களே மேலான புருஷார் த்தங்களென்றும் அவற் 

றிற்கு வேண்டி௰ உபாயங்களை அனுஷ்டிக்கையே மே 

லரன தர்மமென்றும் கினைத்து அரத தர்மஅரத்த கா 

மங்களென்கிற தீரிவர்க்கத்தைக் தடுக்க கெஞ்டிலும் 

நினைவகொள்ளாதிருக்கின்றனர். நீர் பாரதத்தில் தமி 

வர்க்க மெனப்படுகிற தர்ம அர்சக்த காமங்களைப் பரக்கச் 

சொல்லியிருக்கையால் அதைக் கண்டு, ஜனங்கள் “அவல் 
றைச் துறக்து மோக்ஷமார்க்கக்தில் கடச்கவேண்டும்” 

என்பதே உமது கருத்தென்று அறியா இருக்கின்றனர், 

“தெரியாத ஜனங்களுக்குக் தெரியாமற் போனால் போ 

கட்டும், எல்லாமறிச் தவன் என் கருத்தை ௮றிவானல்ல 

வா? என்சிறீரோ / ப்ரபுவாகிய இர்த பகவானுடைய 
அபாச சேவ்டிதத்தை, நிவ்ருத்தி தர்மமென்கிற ப்ரபத் 

திமார்க்கத்தில் இழிக்த பேரறிஞன் ஸுகமாக அறிவா 
னென்பது வாஸ்தவமே, ஆயினும் அத்தகைய மனிதன் 

கிடைப்பது அரிது) ஆகையால், ரஜஸ்ஸ- "முதலிய



௮-௫.] | ப்ரதம ஸ்கந்தம், 71 

சுணங்களின் மூலமாய் வருற ராகாதி தோவூங்களால் 

ப்ரவ்ருத்தி மார்க்கத்தில் போகின்றவரும் ஆத்மஜ்ஞான 

மதற்றவருமாகிய மற்ற ஜனங்கள் அக்த விபுவின் சேஷ்டி. 

தத்தை அறியும்படி, அதை ஓர் ப்ரபக்தஞ் செய்வீராக. 
ப் சப்தங்களை இயற்றுவது தெரியாத விஷயங்களைத் 

தெரிவிப்பதற்காகவே, தாமே தெரிக்தவாக்கு காம் தெரி 

யப்படுத்தவேண்டி ப அவளண்யமில்லை' தெரியா தவர்களுக்கு 

கமது ப் ரபச்தக்ினால் உண்மை ஏற்படாதாயின், அ.து 

வீணே. ஆகையால் அர்.த்தகாமங்கள் துறக்கத தகுந்த 

வையயென்றும், பகவானுடைய சரித்சங்கலை அறிதலே 

மேலான புருஷார்ச்சத்சை கிறைவேற்றும் உபாயமென் 

௮ம் இவ்விஷயத்தை, அ.திஞர் ஸுகமாக அறிவதம் 

கும் அறிவிலா மனிதர் பூதொக அ நிவதற்கும் ஓர் ப்ரபச் 

தஞ் செய்வீராக. ஒருவன் தரண் விரும்பின பலனை 

கிறைவேற்றும் பொருட்டு, பகவானிடத்தில் பக்தி யில் 

லாமல் ஏதேனுமொரு தர்மத்தைச் செய்யுக் தன்மை 

யைத் துறக்து பகவானுடைய பாதாரவிக்தத்தைப் பணி 

யமுயன்று, அர்த முயர்ச்சி கிறைவேறுவ தற்கு முன்னமே 
மசணம் அடைவானாயின், அவனுக்கு எங்காயினும் ஏதே 

னும் கெடுதி உண்ட. ரகுமோ : ” உண்டாகாது, (கல்ல 

தைச்செய்பவன் ஒருக்காதம் கெடுதி அடையமாட் 

டான்), அங்கனம் பகவர னுடைய பாதாரவிக்கங்களைப் 

பணியாமல் தான் ஏதேனுமொரு தர்மத்ையே அனுவி. 

டூப்பவன் எச்த பலனைப்பெறுவதாகச் கண டோம்? ஏதும் 

பெறுவதாகக் கண்டிலோம். (தாம் அனுஷ்டித்த தர்மங் 

களுக்குப் பலனான ஸ்வர்ச்காதி லோகங்களை அடைக் தும், 

புண்யம் அஜீணித்த வுடனே மனுஷ்ய லோகத்தில் வச்.து 

விழுவார்கள். பகவானுடைய பா தங்கலைப் பணியுமவன் 

ஒருக்கர.லும் ௮ங்கனம் கழுவமாட்டான்), மேல் ப்ரஹ்
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மாதி லோகங்களிலும் கீழ் பாதாளம் முதலிய லோகன் 

களிலும் திரிகின்ற ஜீவராசிகளுக்கு எக்த ஸ--கம் டைக் 

காதோ, 6பரப்சஹ்மத்தை அனுபவிக்கையால் விளைவ 

தான அத்தகைய ஸுகத்தை கிறைவேற்றிக்கெரடுக்க 

வல்ல உபாயத்தை அறிவிப்பதற்காகவே பேரறிஞனான 

பண்டிதன் ப்ரயதனம செய்யவேண்டும்.) இப்படிச் செய் 

யில், தான் ப்ராணிகளுக்கு ஹிதஞ் செய்தவனாவான்; 

இல்லையாயின், ௮து கேோரரது. ௮க்த ஸாகமோவெள்ருல் 

(மற்ற. விஷயங்களால் விளயும் ஸுகமோ வென்றால்) 
இழ பாதாளாஇிலோகங்களிலும் மேல் ப்ஹ்மாதி லோ 

கங்களிலும், அறியமுடியாத ஆழ்க்த வேகமுடைய கார 

லத்தினாலும் ௮.கனால் பக்வம் அடைக்த ஜன்மாக்தர கர்ம 

தீதினாலும், உழல்கின்ற ஜீவராசிகளுக்கு மற்ற உபாயத்தி 

னாலேயே ஸம்பவிக்கும். அவரவர் வேண்டா இருப்பினும் 

ஒரு ப்ரயத்னமு மில்லாமல் 56 50g கர்ஈத் இன்படி துக் 
கங்களை எங்கனம் பெறுகின்றார்களேோ, அங்ஙனமே மத்த 

ஸுகங்களையும் பெறுகின்றார்கள்.மற்றும், பலன்களை விரு 
. ம்பாமல் செய்யும் வர்ணாரரம தர்மங்களால் விளைகிற பக் 

"இயைத்தவிர மற்ற உபாயங்களால் நெடுமான் ans Bue 

றும் மற்ற ஸுகமெல்லாம் துக்கமே, (துக்கத்தின் கலப் 

புடையதே!. க. ழச்சொன்ன உபாயத்தினால் கடைக்கும் 

ஸுாகமே சிறிதும் துக்கத்தின் கலப்பில்லாதது, ஓஒபாத 

சரயணசே / (வ்யாஸமுனீச்தரபே!/) மோக்ஷ பூமியைக் 

கொடுக்கு தன்மையனான பரமபுருஷனைப் பணியுக்தன் 

மையன் (பக்தியோகம் கைபுகுச்தவன்] ஸம்ஸாரத்தி 
னின்று விசிபபிவானன்றி எவ்விதத்திலும் அதில் கால் 

தாழமாட்டான். பக்தியோகத்தில் முயன்று ௮து கை 

கூடப்பெறாுதவனும் கேவல கரம்ய கர்மங்களில் முயன்ற 

மற்மவன்போல் ஸம்ஸா. ரத்தில் கால் தாழமாட்டான். பக் இ
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மாக்தர வாஸனையால் பகவானுடைய பாதாரவிச்தன் 

களைத் தவிர மற்ற உபாயமில்லை யென்னும் ப்ரபதஇமார்க். 

கத்தை மறவாமல் அதைவிட விரும்பமாட்டான். ஏனென் 

ணில், முகுஈ தனைப் பணியச் தன்மையன் கிகரில்லாத ஆகக் 

மே வடிவாகப்பெற்ம பரமாத்மரவைக் கைப்பற்றின 

வனல்லவரசி அரிய பெரும் பொருள் கைப்படின் அதை 

எவன் தான் விட விரும்புவான் , ” இரத ப்்ரபஞ்சத்திற்கு 

வளர்தல் மறைதல் பிறத்தல் ஆகிய இவை எவனிடத்தி 

னின்று உண்டாகின்மனவோ, அப்படிப்பட்ட பசமபுரு 

ஷூன் இக்த உலகத்தில் தான் படைத்த சேதனாசேதன 

வஸ்துக்களெல்லாவற்றிலும் புகுந்து இவையெல்லரா் 

அனே யென்னும்படி. எங்கும் அமைக்துஜகதஸ்வரூப 
ஸனாயிருக் தும் இகைக்காட்டிலும் வேறுபட்டிருப்பவன், 

இப்படிப்பட்ட பகவானுடைய குணஸஹங்களை கீர் ஸ்வ 

பமாகவே அறிவீர், ஆயினும் கீர் கேட்டதற்காகச் சிறி 

அுமாதீரம் சொன்னேன், அவனுடைய குணங்கள் ஓவ 

'வொன்றும் அளவிட முடியாதவை. அது உமக்குக்தெரி 

கச விஷயமே, ஆகையால் கீர் இத்தகைய குணஸமூதய 

களை வர்ணிக்சுவேண்டும். சல்லரவற்றையும் உளளபடி. 

அழியக் அஇறமையு/டைய நீர் LIT LDL] ap, ZOE Tb அம்சாவ 

தரரமும Sw ED Bh v0) anor up ஐ "oT 1B LD /D (DAY (ILD ஆயி 

ணும் உலகசத்டின் க்ஷமத்திர்காக ஸ்வேச்சையால் 

அவதரித்தவருமாக உம்மை நீரே Oj Bs Os Tor 

வீ.ராக, உம்முடைய உண்மை இத்தகைய து. ஆகை: 

பரல் இத்தகைய நீர் மஹானுபரவனான LIT Wt yp ap OM 

டைய அவதாரம் Fi PTW குணம் முதலியவற்றை 2 எடுத்து 
ப, அவக னி 

கபட செய்வீராக, இப்படி OTE GDN UT Pr ITI FH 

பரமின் ,நீர்க்ரு சக்கு தியராவீர் (செய்யவேண்டியவை
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களைச் செய்தவராவீர்), அ௮சனால் உமது மனம் 

தெளிச்து அஸந்துவ்டி. மெல்லாம் நீங்கும். பிரமன் முத 

லிய சிறப்புற்ற தேவதைகளால் புகழப்படுக் தன்மையனும்' 

சிறந்த புகழுடையவனுமரகிய பகவானுடைய குணங்க 

கக் Bi ர்க் ,தனஞ் செய்கையே, ப்ரயோஜனங்களெல்லாம் 
கைகூட விரும்பும்: புருஷன் இயற்றின தவம் (உப: 

வாஸம் முதலிய தவம்) மக்.தீரஜபம் அதல Be யாகம் 

தல் “தத்வங்களை உணர்தல் ௪தல் இ py Buy Ga தற்கு a 
வில்லாத பயனென்று ப்ரயோஜன த்தின் POT OW | DS 

, பண்டிதர்கள் கிரூபித்திருக்கிறார்கள்ழ பாரதா இக்ரக் தங் 

கள மிகவும் பரக்இிருக்கையரல் அதில் ஸாரமான அர்த்த 

GO FE கண்டுபிடிப்பது ஸமுக்ரங்கடைச்.து அம்ரு தமெடு 

ப்பது போன்றதே, ஆகையால் அது அஸமர்ததர்களால் 

செய்யமுடியாது, ஆனதுபத்றி மோக்ஷ£ததில் இச்சை 

புடைய ஜனங்களுக்கு வேண்டிய அரும் பொருள்களை 

யெல்லாம் சேர்த்து ஓர் ப்ரபக்தமாகச் செய்வீராக, தவம் 

மூ.தலியன செய்யும் புருஷன், உக்கம ஸ்்லோகனை பகு 

வானுடைய குணங்களைச் சொல்லுவதிலும் கேட்பதிலும் 
விருப்பம் உண்டாகப்பெறுவானாயின், அப்பொழுதுதான் 

அவன் செய்க தவம் முதலியவை எல்லாம் ஸபலமாம்.. 

இல்லையாயின் அலையெல்லாம் வீணே. ஆகையரல் நீரும்: 

பரமபுரு௮.னுடைய குணங்களைக் கர் ததனஞ்செய்து உம 

தூ தவம் மூகலிய செயல்கலா யெல்லாம் பயன்பெறச் செ 

ய்து பிறரையும் அக்குணங்களைக்கேட்பிதது ப்சயோஜு 
னங் கைகூடச்செய்வீசாக,முனிவே/ கான், முன் கல்பத் 
தில் ௩டக்த ஜன்மத்தில் வேதமோ தும் ஸக்யாஸிகளுக்கு. 
தாஸியான ஓர் பெண்டிர்க்குப் பிள்ளையாகப் பிறக் இருக்: 

தேன்.ஒருக்கால்வர்ஷகரலம் வ.ரக் கண்டு௮க்தயேக௫கள்
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சாதுர்மாஸ்ய இீக்ஷையைக்கொண்டு இருப்பிடத்தை விட். 
டுப்போகா திருக்க மூயலுகையில், கான் பரலனாயிருக்கும். 
பொழுதே என்னை அந்த யோ௫கள் சுறரூவை. செய்ய: 
கியோகித்தார்கள், யோகிகள் எல்லோரிடத்திலும் ஒரே 

GB Spr xr காட்சியுடையவரே, ஆயினும் அவர்கள், கான் 
ஜிஹ்வாசாபலம் முதலிய சாபலங்களொன்று மின்றி இகத 

சியங்களை அடக்கிக்கொண்டு பாலர்க்கு இயற்கையாகவே: 

ஏத்பட்ட வின்யாடல்களிலும் பத்தற்து அனுகூலனாச் 
சொன்னபடி சுஸ்ரூஷை செய்வதும் மிதமாகப்பேசுவது: 
மாயிருக்கக் கண்டு என்னிடத்தில் கருணை கூர்ந்தார்கள். 
அவர்கள் எனக்குத் தாங்கள் புசித்து மிகுக்க அன்னாஇ 
களைக் கொடுத்து என்னை ஸந்தோஷூப்படுக துகையில், 
கான் அவற்றை ஒருக்கால் புசித்தேன். அதனால் பாகவத: 
ரிடததில் ப்ரி உண்டாவதற்குத் தடையான பாபங். 
களெல்லாம் இரப்பெற்றேன். இங்கனம் பகவானிடத்தில் 
பக் தியுடைய அர்த யோககளுக்குச் சுற்ரூவைசெய்ய 

முயன்ம கான் பகவத் பக்தர்கள் ஆசரிக்றெ தர்மங்களில் 

ப்ரீதி உண்டாவதற்குக் தடையான பாபங்களெொல்லரக் இர் 

கீது பரிசுத்தமான மனமுடையவனாகி அர்த தாமத்திலே 

யே ௬௫ உண்டாகப்பெற்றேன். மனத்தில் தர்மருசி உண். 

டானபின்பு தினந்தோறும் பக வாணாைை க்ருஷ்ண னுடைய 

கதைகளைப் பாடுகின்ற அகத யோகிகளின் அனுக்ரஹத் 

இனால் மனத்திற் கனியமையான அுச்த க்ருஷ்ண கசை 

கரக் கேட்டுக்கொண்டிருக்தேன். ஓ வ்யரஸ்சே 7 அர்த் 
க்ருஷ்ணகைகளைக் காலந்தோறும் (மூன்று காலங்களி 

அம்) ம்.ரத்தையுடன் கேட்டுக்கொண்டி ருக்கி எனக்கு, 
அனைவர்க்கும் UP Bou விளைக்கவல்ல பெரும்புகழு 

டைய பகவானிடத்தில் ப்ரீதி உண்டாயிற்று. அப்பொ 

மூனு பிரியமான புகழுடைய அர்த பகவாணிடத்தில் ௬௪ 
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.உண்டாகப்பெற்ற எனது மதி எவ்வகைச் தடையுமின் நி 
விளக்க முற்றது. M65 மதியால் பசப்ரஹ்மம் உள்ளே 

பபுகுக். து தரிக்கப்பெற்ற சான் கரர்யகாசண ஸ்வரூபமான 

ஐக த்தெல்லாம் என்னிடத்தில் இருப்பதாகவும், அக்த 

, ஜக த்தெல்லாம் என்னுடைய மாயையால் கற்பிக்கப்பட்ட 

தாகவும் கண்டேன். ப்ரக்ர௬ுஇயின் பரிணாமமான தேஹத் 

தைச் சேதனன் தரிக்ரனென்றும்சே தனனைகண் வரன் 

தரிக்கிருனென்றும்ஆத்மாவும் தேஹமும்வேறுபட்டவை 

யென்றும் ஆத்மாவுக்கும் பர மாத்மாவுக்கும் உள்ள ஸம்ப 

க்தம் அழிக்கமுடியாததென்றும் அறிந்தேன், இங்கனம் 

அர்த யோகிகள் பாடுகின்ற பகவானுடைய நிர்மலமான 

புகழை, சசத்ருது து வர்ஷ்ரு.து ஆகிய இரண்டு gis sor 

முழுவதும் மூன்று காலங்களிலும் கேட்டுக்கொண்டி 

saws மனத்தின் தோவூ.மான ரஜஸ்ஸு தமஸ் 

ஸு ஆகிய இவைகளைப் போக்குக் திறமையுடைய பக்தி 

உண்டாயிற்று, அங்கனம் பக்இ உண்டாகப் பெற்று அனு 

சாரகமடைய சாண் பாலனாயினும் மிக்கவணக்க முடையவ 

னாமிருச்சேன்; கரமத்தில் பாபக்களெல்லாம் தாலையப் 

Qu 9 var; இக் தீரியங்களை சென்றேன். இத்தகைய 

கரன் அர்த யேரகிகளைத் தொடர்க்து முற்ருவை 

செய்துகொண்டிருக்கையில், இனரிடத்தில் ப்ரிதிசெய் 

யுக்கன்மையசான அம்மஹானுபாவர்கள் போகழுயன்று 

என்னிடத்தில். கருணை. கூர்க்து பகவரன் தானே மொழி 
EB Hib US சஹஸ்யமுமான த.த்வஜ்ஞான BOS எனக்கு 
உபதே த்தார். கன், ஜாதகத்தை யெல்லாம் படைப்பவனும் 

ஜ்ஞானம் பலம் முதலிய குணங்கள் கிறைக்தவனுமாகிய 

வரஸுாதேவனறுடைய மாயையென்னும் ப்ரக்ருஇயின் 

மஹிமையை கான் எந்தஜ்ஞானத்தினால் ௮றிக்தேனோ, 

எத ஜ்ஞான ததினால் யோகிகள் அப்படிப்பட்ட வாஸ௰
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தேவனுடைய ஸ்தானமான பரமபதத்தைப் பெறுகின் ரூர் 

களோ, அப்படிப்பட்ட'அ௮ர்த்த பஞ்சகஜ்ஞானத்தை உப 

தேசித்தார்கள். ப்ராஹ்மண மரேஷடசே! பலன்௧ ர 

விரும்பாமல் செய்யுஞ் செயல்களை ஈஸ்வரணிடத்தில் அர்ப் 

பணஞ்செய்கையே ஆதீயா தமிகமென்றும். ஆதிதெய்விக 

மென்றும் இபெள இிகமென்றும் மூன்றுவகைப்பட்ட 

ஸம்ஸா.. சாணம் “போக்க வல்லதென்று ரு இயும் 

ஸ்ம்ரு Bayi புராணங்களும் தெரிவிக்கெறன, ஸம்ஸார 

தாபங்கள் பாபத் இனால் வில்௫ஏன்றன, அந்தப்பாபம் | ம் பலன்! 

கலா விரும்பாமல் செய்யப்படும் தர் மத்தினால். தொ லயும், 

அப்பால் பக்தியோகம் ௨ உண்டாகும். அதன் மஹிமையால் 

அக்க ஸம்ஸாரதாபங்கள். gin தொலையும். வாதக் 
களை கனரூக a ap. Faw! ort ஆ amr rT Deore 

வயா உண்டாகி | 0C BL, அப்படி.ப்பட்ட அபத்யமான। 

தரவயததை விடாமல் வயர ‘Boots Cura gt | மரு GEO 5, 
அவல பம வகை வடா கர் 

உபயேரகப்படுத்தினும் எயா இ வளருமேயன் றித்திரா.து, 

TES MM GOTH ob வ்யாதி வளருமோ அர்த வயா. 

க்கு௮ுதையே மருந்தாககினை தது உபயோசகப்படுத் இனால் 

அது அ௮க்த வ்யாதியை வளர்க்குமேயன்றி அதைத் தீர்க 

காது, இங்ஙனம் பயன்களை -விரும்பிச்செய்யும செயல் 
களெல்லாம் _ப்சாணிகளுக்கு. ஸம்ஸார ததை. வளர்ப்பவை 

WIT LD, அவற்றை ஈபரவ.ர னிடத்தில் அர்ப்பணஞ் செய் 

யாமல் 5 விடின் அவைகடைசியில் ஆத்ம நாசத்தை விளைப் 
பனவாம். (ஸ்தாவர ஜன்மங்களை விளை தது. ஆத்மகாசத் 

  

  

1. அர்ச்ச பஞ்சசமாவது ஐர்.து ௮ர்,த தங்கள். அவையாவன :-- 

ப்மாப்யனான பரமாத்மாவின் ஸ்வரூபம், ப்ராப்சாவான ஜீவாச்மாவின் 

ஸ்வரூபம், உபாய ஸ்வரூபம், பல ஸ்வரூபம்,விரோ.தி ஸ்வரூபம் ஆூய 

இவையே, இவற்றை உள்ளபடி. அறிகையே அர்த்த பஞ்சக REM 

GOT LOD. 4
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தையுங்கொடுக்கும்). பகவானை ஸந்தோஷப்படுத் தும்படி. 
யான எந்தச்செயல் செய்கிறோமோ, அதனால் தான் பக்.இ 
'யோகமும் பரமாத்மாவை ஸாக்ஷா த்கரிப்பதற்கு ஹேது/ 

வான ஜ்ஞானமும் உண்டாகவேண்டும், “நீ செய்யுஞ் செ 
யல்களையெல்லாம் என்னிடத்தில் அ௮ர்ப்பணஞ் செய்வாய்” 

என்று பகவான் உபதேசித்த சிக்ஷையை உட்கொண்டு 

அடிக்கடி வர்ணாஸ்ரமஙகளுக்குத் தகுந்த கர்மங்களைச் 

'செய் துகொண்டு பகவானை க்ருஷ்ணனுடைய கல்யாண 
ஸ் பிரா 

, குணங்களையும் ௮வற்றை வெளியிடுகிற அனவது BT De 

காயும் பக்தியோகத்தில் விருப்பமுடையவர் வாயாற் 

'சொல்லுவதும் நெஞ்சால் கினைப்பதுஞ்செய்வார்கள். பக 

வான் கற்பித்த சிக்ஷையின்பட, கர்மங்களைச்செய்து அவத 

மை அவணிடத்இல் அர்ப்பணஞ்செய் தலும், குணங்களை 

யும் காமங்களையும். சினை தீதல் சொல்லுதல் முதலியவை 

களும் பக்தியோகத்ைக விளைப்பனவாம். ப். ணவ த துடன் ' 
வரஸுதேல. ப்ரதயுமன | AP OSS ஸங்கர்ஷண _ மூர்த்சி 

கரமங்கள் சானகையும் வாயார Cor Ds g நமஸ் 
காரஞ்செய்து, மர்த்ரமே வடிவரகப் பெற்றவனும் 

கர்மத் இனால் விளைய க்கூடிய வேறு வடிவமில்ல. 1s 

வனும யஜஞங்களால் பூஜிக்கப்படும் புருஷனுமாகிய 
பரமபுருவ.னைப் பூஜிக்கும் புருஷனே கல்லறிவுடைய 
வனாவான். அக்தணசே! இங்களம் கரன் தனது கட்டளை 

யின்படி.ஆசரித்ததைக்கண்டு, கேசவன், (பரஹ்மருத்சாதி 
களுக்கும் ப்ச்வான பரமபுருஷன்) எனக்குத் தன்னி 

டத்தில் பக்இயையும் அதனால். விளையக் கூடிய ஸாக்ஷாத் 
காரரூபல்ஞான ததையும் YIM Tw FH Fy Lb கொடுத் 

தான். பல பெரியோரிடத்தில் பலவாறு தர்மங்களைக்கே 

ட்ரொணொரச்தவே.! பெரும் புகுமோசே/ பசவானுடைய புக 
ழை வெளியிடுவகான ஓர்ப்சபக்கக்ை இயற்றுவீராக. 
௮/இல், அறிவுடையவர் அறிய விருமபும் ப்பயோஜனங்
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களெல்லரம் குறைவற அமைந்திருக்க வேண்டும், மூன் 
வகைப்பட்ட ஸமஸார தரபங்களால் வருக்தின மன 

(முடைய மனிதர்களின் வருத்தங்களெல்லாம் மற்ற orbs 

உபாயங்களாலும் இீராதவையாயினும் அந்த ப்ரபக்தத் 

இனால் தீரவேண்டும். இதுவே, ஈமது வருத்தங்களை 

மெல்லாம் தீர்க்கும், மற்ற எதனாலும் இராது என்று 

ப்சாணிகள் அனை வரும் ஆதரிக்கும்படியான ஓர் ப்ரபக் 
தத்தை இயத்துவீராக, ஐர். தாவது அத்யாயம் முற் 

ிற்று. 

நாரத வ்ருத்தாரதம் 

WH தர்சொல்லுகிருர்:--அச்கணர் தலைவசானசென 

னகசே / இங்கனம் ஸத்யவதியின் புதல்வரான வ்யாஸர் 

'சேவர்ஷியாகிய காரதருடைய ஜன்மத்தையும் கர்மத்தை 

யும் கேட்டு, மீளவும் ௮ம்முணிவரை வினாவிஞர். 

வ்யாஸர் சொல்லுகிறா:--உமக்கு ஜ்ரூனோபதேச 

சூசெய்த அர்த யோகிகள் சா துர்மாஸ்யதிக்ஷை கழிக்த 

வுடன் வெளியேபோகையில், இளம்பருவத் இலிருந்த கீர், 

அப்பால். என் செய்திர்2 ப்ரஸ்மாவின் புதல்வரே! அக்த 
யோகிகள் போனபின்பு மேலுள்ள வயதை மெல்லரம் 

எச்ச கடத்தையால் கழித்தீர்ரி காலம் வருகையில் இந்தச் 

சரீரத்தை எவ்வரறு துறக்இர்2 முனிற்பேஷூடசே! முன் 
கல்பத்தில் உமக்கு யோகிகள் உபதேசித்த தத்வஜ்ஞா 

ன த்தை இக்காலம் மறைக்கவில்லையன்று?” காலம் எல்லா 

வற்றையும் அழிக்குக் தன்மையுடையது, ஆயி BUD BLD 

க்கு ஜன்மாக் தரத்தில் விளைக்த த.த்வஜ்ஞானம Diss ஓன் 

மதத்திலும் மாருதிருக்கின் தே. 

சாரதர் சொல்லுறொர்.--எனக்குஜ்ஞானோபதேசஞ் 
செய்க யோகிகள் சாதுர்மாஸ்ப இகை்ஷை சுழிச்த பின்பு
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வெளியே போ கையில், இள£பருவக்திலிருக் த கான் அம் 

itera ar மற்றொரு புதல்வன். இ Ba ல்லை, அவள் 

பெண்பிள்ளைகளுக்கு ஸ்வா பாவிகமான அ.நிவின்மைக்கு 

இருப்பிடமாமிரும் தாள். அவள், வேறு ஜீவனோேபாயமில் 

லாமையால் ஊிிபயஞ்செய்து பிழைத்து ONG BT ar; வேறு 

கதியில்லாத என்னிட தீதில் மிகுதியும் ஸ்னேஹம் வைத் 

இருதாள். தாயாகிய அமமாது பிறர்க்கு ஊழியஞ் 

செய்பவளாகையால் ஸ்வாதஇீனமின்றி என்னுடையயோக 

க்ஷேமத்தில் விருப்ப யடையவளாயினும் அதை நிறைவே 

றிறவல்லமையற்றிருக் காள். இவ்வுலகமெல்லாம் பொம்மை 
போல் ஈண்வரனுடைய அன க இிலன்றோ இருக்கின் ற._து, 

ஆகையால் அவன் தெய்வகதஇியைத் தாண்டமுடியாமல் 

ஊழியஞ்செய்து ஜிவிப்பதும் என்னி...ஜீ.இில் ப்ரீ தியை 

மா pp க்கொளளமுடியாமல், எனது இஷ௲டங்களைச்செய்ய 

வம், செய்தஇவு.டங்களை வளர் |b gi Our Oa a apt விரும்பி 

அதைச் செய்யமுடியாமல் வருக்துவதுமாமிருக தாள். 

அப்பொழுது நான் a i வயதுள்ள ,பாலனாமிருச்கேன் தன், 

அப்பொழுது எனக்கு திக்கு தெரியாது; தேசகாலங். 

களையும் அறியேன். அத்தகைய கான் என் தாயை எ.இர் 

பார்த் துக்கொண்டு அவள் ஊழியஞ்செய்யப்பெற்றஅக்த 

ப்ராஹ்மண க்ருஹத்தில் வஸித்துக்கொண்டி.ருச்தேன், 

இவளுக்கு சஹவியோகம்எப்பொழுதுகேருமேர?இவள் 

எப்பொழுது மாரணம் அடைவாளோசீ கரன் எங்கே னுஞ்: 

சென்று எனது கன்மையைத் தேடுவதற்கென்று ௮வள் 

காரலஞ்செல்வதை எதிர் பார்த் துக்கொண்டிருக்ேேதன்.. 

இக்களனம் இருக்க, ஒருக்கால் sr Bhan Pi ofa gy 

புறப்பட்டுப் பசு கறக்றெதற்காக.. வழியே பேசகையில். 
ககக வயப் வெட்ப
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அங்கிருக்க ஓர் ஸர்ப்பக்தை என் தாய் காலால் மிதித் 

தான், அங்ஙனம் மிஇயுண்ட ஸர்ப்பம் காலஸ்வரூபமான 

“தெய்வத்தினால் தூண்டப்பட்டு அவளைக் கடிக்கையில், 
அவள் மரணம் அடக்தாள்) அப்பொழுது கான் ௮வன் 

மரணம் அடைஈததைக் கண்டு, இது, பக்தர்களுக்கு 
ஸுக த்தையே விரும்புச்கன்மையனணை பகவானுடைய 

அனுக ரஹமே யென்று நினை த்.து. வட இசையை கோக் 

கிப் புறப்பட்டுப் போனேன். அங்கனம் பேரகையில், மிகு 

Bue செழமிப்புடைய சேசங்களையும் பட்டணங்களையும் 
க்ரராமங்களையும் இடைச்சேரிகளையும் ரத்னம் மு. சவியவை 

விளயும்இடங்களையும் பயிரிடுங்குடிகள் இருக்குங்க. ராம 

களையும் வேடச்சேரிகளையும் புவ்பவனங்களையும் ௮சண் 
WEEE UL உபவனங்களையும் (மனிதர் வைத்து வளர்க் 

குநக்தோட்டங்களையும்] பலவகையான கைரிக தாதுக் 

களரல் வித ரங்களான பர்வதங்களையும் யானைகளால் 

மூறிக்கப்பட்ட கைகளையுடைய மரங்களையும் பரிசுத்த 

மான ஜலமூடைய குளங்களையும் தேவதைகளவிளையாடப் 
பெற்றவைளும் பலவாறு குூலாவுன்ற பமவைகள் கிறைக் 

இருப்பவைகளும் வண்டுகள் உலரவப்பெற்றுத் திகழ்கின் 

தவைகளுமான தரமரசை யோடைகளையும் கான். ஸஹாய 

மில்லாமல் ஒருவனேயாகக் கடச்து சென்று, ஓர் மத மஹத் 

தான அரண்யத்தைக் : கண்டேன். அது வழல்களும் மூவ் 
இல்களும் சாணற்புதர்களும் தர்ப்பங்களும் சேசு மூங்கில் 

உஷம்(கர.ந்றில் சப்.திக்கும் மூங்கில்களும்)சூழ்க் அபு மு 

யாததாகுி அஷ்டயானை களும் மலைப்பாம்புகளும் ஈரிகளும் 

உலாவப்பெத்று பயங்கரமான உருவங்களால் மிகவும் 

சரீரமும் இளை த்துக் நண் விருப்பமும் பசியும் உண் 
டாகப்பெற்று ஒர் ஈதியின் மடுவில் ஸ்னைஞ்செய்து தண் 

0



‘82 ஸ்ரீ பாகவதம். [௮-௬ 

ots 54.55 தாஹக்கீரப்பெற்றேன். மனுஷ்ய ஸஞ்சா. 

மில்லாச . ஈத அரண்யத்தில் ஓர் அரசமரத்தின் அடி 

கில் சென்று ஜீவாத்மாவின் உள்ளேயிருக்கும் பரமாச் 

மாவை கான் கேட்டபடி. தயானிக்கத் தொடங்கினேன், 

அப்யாஸ.த் இனால் ஸ்வா இனஞ் செயயப்பட்ட மன த்.இினால் 

பகவானுடைய பாதாரவிந்தங்களை தீயானித்துக்கொ 

ண்டு UP Gay ar தீயரணிக்கையில் சண்களில் ஆகக் தநீர் 

பெருகப்பெற்றருக்கிற என் ஹ்ருதயத்தில் பரமபுருஷன் 

தோற்றினான. அப்பொழுது ப்ரீதியின் மிகுதியால் ௮ங 

கம் முழுவதும் மயிர்க்கூச்சல் உண்டாகப்பெற்று மிகுதி 

யும் ஸுகம் அடைந்து .ஆகச்த வெள்ள த.இல் ழ், முனி 

aGr! CGgangm syd ஆத்மாவையும் அறியா இருக் 

தேன். மனதிற்கு மிகுஇயும் ப்ரியமாயிருப்பதும் சேர 

கத்தைப் போக்குவநுமான அப்பொழுது தோற்றின பக 

வானுடை ய உருவத்தை in ளவும் காணப்பெருமல் தீம் 

திழப்புதிறு மனவருத்தத துடன் சக்ரமாக எழுக் திருக் 

தேன். அக்க உருவத்தை மீளவும் பார்க்க விரும்புகின் ற 

கான் மனத்தை சிலை நிறுத்திக்கொண்டு தயானணித்தும் 

கரணப்பெம்றிலேன். ஆனதுபற்றியே விஷயரக்தரங 

களில் மனஞ்செல்லப் பெற்வன்போல் தருப்இய்றிருக் 
சேன். கரன் இங்கனம். அர்த உருவத்தை மீனவங் கரண 

விரும்பி /மிகுச்க யதீனஞ் செய்துகொண்டி.ருக்கையில், 

வாக்குக்கு விஷூயமாகாக (வாயால் செரல்லமூடி.யா த) 

சூண வைபவங்களயுடைய பசமபுருஷூன் கண்ணுக்குப் 

புலப்படாமலே ஆகாயக்தகில் கம்பீரமும் ௮ழகயதுமான 

உரையால் என் சோகங்களைப்போக்க முயன்று “இவ்வுல 

கத்தில் இக்க ஜன்மத்தில் கீ என்னைப் பார்க்க உரியவன 

ல்லை. என்னைக் காண்பதற்குத் தடையான பாபம் கழியப் 

பெருத குத்ஸிக யோகெளுக்கு எவ்வளவு வருக்.இலும்
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கரன் புலப்படிமவனல்லேன். (பாபம் ௧ த்ரியப்பெறாத 
அத்பயோகிகள் எவ்வளவு வருக்தி முயற்சி செய்யினும் 
"என்னைக் காண இல்லால்லர். “ஆயின் இப்பொழு. ஒரு 

தடவை புலப்பட்டதென்' என்கிறாயோ? சொல்லுறேன், 
பாபமற்றவனே 7 கான் என் உருவ த்தை ஒரு தரம் காண் 

19 த்தேனென்ப.து, உனக்கு என்னைப் பார்க்கவேண்டு 

மென்னும் விருப்பம் உண்டாவதற்காகவே, இப்பொழுது ' 

கரன் ஒரு தரம் காட்டின என் உரு௮த்தை மீன ௮ம் காண் 

பதற்கு அடிக்கடி. விருப்ப முற்றிருப்பாயாக, கேவல 
விருப்பத் இனால் என்ன ப்ரயோஜனம் 7 என்கிராயோ 7 

என்னைப் பார்க்க வேண்டுமென்னும் விருப்பம் மாறப்பெ 
முத புருஷன் சன்னடத்தை யுடையனாகி மனத்திலுள்ள 

சாகம் முதலிய தோஷங்கள் யெல்லாம் மெல்லமெல்லப் 

போக்குவான், ஆகையால் உனக்கு என்னைக் காணவே 

ண்டுமென்னும் விருப்பம் மாமுஇருப்பதம்காகளே இப் 
பொழுது என்னுருவத்தைக் காட்டினேன். சிறிதுகரலம் 

ஸதபுருஷூர்களுக்குப் பணிவிடை செய்வதனாலேயே உண 
க்கு என்னிட தீ இல் இெமான மதி உண்டாயிற்று, ஆகை 

பால்பாபிஷ்டமான இர்த சூதார தேஹத்தைத் துறக்து 
கல்பரக்தரத்தில் என் பக் தனாயிருக்குக்தன்மையைப்பெறு 
வரப், உனக்கு ஏதோ ஒரு கா.ரண த.இினால் என்னிடத்தில் 

இடமாக உண்டான இக்தமதி,எனது அனுக் சஹ த இனால் 

ஏவ்விதத்திலும் ப்ளய காலத்திலும் மாரு திருக்கும்” 

GT ser spl மொஜிக் தரன், BT DS Baw விளையுக் தேஹமற்ற 

தும் ஆகாயமே சரீ ரமாகப் பெற்றதும் எல்லோசையும் 
அடக்கிக்கொண்டு கடப்ப.தும் ௪ண்வானெனப் படுவதும் 

எங்கும் கிறைச்திருப்பதும் ஸ்வாதினமான தன்னிலை 
புடையதுமாகிய பரப் ரஹ்மம் இவ்வளவு மொழிக்து வெறு 
மனே மிரூக்தது. அப்பால் கா னும்பெருமையுடையவ னை
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வரிலும் மேலான பெருமையுடைய அ௮ம்மஹானுபரவனால் 

கருணை செய்யப்பெற்று அச்தப் பரமபுருஷனுக்குத 
தலைவணக்கி ஈமஸகரரஞ்செய்தேன். அப்பால் தேசகாலி 

வஸ்து பரிச்சேதமில்லாத 265 பசுவானுடைய காமங் 

கையே லஜ்ஜையில்லரமல் படித் துக்கொண்டு உலக; 

களுக்கு மங்களம் விலப்பவைகளும் வேதரஹஸ்யங்களு 

மரன அவனுடைய ஜன்மங்களையும் செயல்களையும் சினை தீ. 

துக்கொண்டே பூமி.ரில் தஇிரிபவனாகி மனக்களிப்புடன் 

விஷியார் க.ரங்களில் (மற்ற சப்தாதி விஷூயங்கவில்) 

விருப்பமற்று எச். ப்ரரணிகளிடக்திலும் தீவேஷமில்லா 

மல் தேஹம் ஸ்வாதின மத்.நிருசக்கையாகற மதமும் தொ 

லையப்பெற்று எங்கும் இருப்பிடங் கொள்ளாமல் இக்தச் 

சரீரம் முடிவு பெறுங்காலத்தை எதிர்பார்தீதுக் கொண் 

டிருந்தேன், இங்கனம் அக்தக் கல்பம் முழுவதும் ஜீவித் 

இருக்தேன். ஓ ௮ர்தணர் தலைவரே / க்ருஷ்ணனிடத் 

திலேயே மதி வழங்கப்பெற்றுத் தாயமனத்தனாகி 

மற்ற சப்தாதி விஷூ.பங்களில் மனப்பற்றின்றி இங்கனம் 

Bias p எனக்கு ௮ஈத தேஹத்தை விளைவிக்கும் ப்ரா 

ரப்தகர்மம் கழியுங்காலம் கேருகையில் ஸுதாம பர்வதத் 
தின் ஸமீபத்திலுண்டாகிற மின்னல்போல் மரணகாலம் 

ஸம்பவித்தது. அப்பொழுது ஸமஸ்த ஜீவராசிகளின் 

லயத்தித்கும். ஆதாசமாகி அங்ஙனம் ப்ரஸித்தமாயிருப் 

பதும் ப்ரக்ருதி ஸம்பச்த மற்றிருக்கையால் பரிசு த்தமாயி 

ருப்பதுமான அகிருத்த மூர்திகியில் கான் லயம் பெற 

முயன் நிருக்கையில், பஞ்ச பூத ௨ விகாரமரன ௮. தேஹம் 

தனக்கு நிமித்தமான ப்ராரப்தகர்மம் | முடியப்பெத்று 

வீழ்ச் Fg அப்பொழுது கல்பததின்முடி.வில் Deis Qos 

தையெல்லாம் எம்ஹரித்துத் தன்னிட தீதில் லமிக்கச் 

செய்து ப்.ரளய ஸமுத்ரத்தின் ப்ரவாஹத்தில் ,சயனித்
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துக்கொண்டிருக்கிற அகிருத்தனென்னும் _ பகவானு 

டைய ard கமலத்தில் படுத் இருக்கும் சான்முகனுடைய 

ப்ராணன்களில் ப்ரவேரித்தேன் அப்பால் . ஆயிரம் நயிரம் யுகங் 

கள் கழிந்த. பின்பு காபி பி கமலத்இணின் று ௨ aT pb gt pbs Des 
உலகங்களையெல்லாம் படைக்கமுயன் ற கரனமுகனுடைய 

ப்ராணன் ர் முதலிய, ந்நினின்று மரீசியுடன் வஸிஷூ.டமஇ 
மஹர்ஷிகள் உண்டானார்கள். அப்பொழுதுகானும் சாரத 

னெனனும் 'போகொண்டு பிறக்கலானேன். அனத்தசம் 

மஹா விஷ்ணுவின் அனுக்ரஹத்தினால் எங்கும் நடை 
திடைபடாதவனாக ப்ரஹ்மசர்ய as gS DOF சிறிதும் 

லோபமில்லாமல் _ மூன்று லோகங்களின் உள்ளும் வெளி 

  

யும் ஸஞ்சரித்.துக்கொண்டிருக்50, றன். தேவன். கொ 

டுத்ததும் நிஷாத ரூஷப கரந்தார ஷட்ஜ மத்யம தைவத 

பஞ்சமங்களென்கிற ஸப்த ஸ்வரங்களரூற ப்ரஹ்மத்தி 

னால் அலங்கரரமுற்ற தும் ஸ்வரங்களைக் கேட்டு மகிழும் பக 

வான் ஸக்நிதானஞ் செய்யப்பெற்றது மாகிய இரந்த வீணை 

யை மீட்டி ஸ்ரீ ஹரிகதா கானஞ் செய்து கொண்டு(பகவா 

னுடைய கதைகளைப் பாடிக்கொண்டு) இங்கனம் இரி 

இன்தேன்; பக்தர்களுக்கு ப்ரிதியை விளக்கின் உ புகழு 

டையவனும் கங்காதி புண்யதீர்த்தங்களுக் கிடமாகப் 

பரிசுத்தமான பாதாரவிக்தங்களை புடையவனும் தனது 

பாதாரவிக்தத்தில் கங்கையென்னும் புண்யஈதி உண்டா 

கப்பெற்றவனுமாகய பகவான் தனது புகழகளைப் பாடு 
இன்ற என்னுடைய மனத்தில் அழைக்கப்பட்ட வன்போல் 

சிக்ரமாகத் தர்சனங்கொடுக்கிறான். அடிக்கடி ஈப்தாதி 
விஷயங்களை அனுபவிக்க வேண்டுமென்னும் விருப்பத் 

தினால் மனம் வருச்தப்பெற்ற ஜனங்களுக்கு ஸமஸாசமர 

இற ஸமுத்ரத்தின் வெள்ளமெல்லாம் போனவழி ௦ த்ரி 

யாமல் தெரலையச்செய்யுக் திமமையுடையது இது வொன்
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தே, எது வென்கிறீரேர 2(ஸ்ரீபகலானுடைய ah So oy 

)கண்க் சர். சனஞ்செய்கையே. )சப்தாஇி விஷயங்களை 

அனுபவிக்க விரும்பி அவ்விருப்பம் மாறப்பெறாமல் ஸம்: 
ஸாச ஸாகரத்தில் ஆழ்ந்து மிகுகஇயும் அலமருகன்ற ஜக் 

துக்களைக் கரையேற்றுவிக்குக் தெப்பம் பகவானுடைய 

குணங்களை வர்ணிக்கையே. அடிக்கடி, காமதிகினாலும்: 

கோபக்தினாலும் அடி பட்டுக்கலங்கின மனது முகுக்த ஸே 

வையினால் (மோக்ஷ போக்கைக் கொடுக்கும் user sor 

டைய குணங்களையும் சரிதரங்களையுங் கேட்பது £ர்த்த 

னஞ்செய்வது முதலிய பணிவிடைகளால்) எங்கனம் தெ 

னிவ பெறுமோ, அங்ஙனம் யமகியமாதியான யேரகமார் 

க்கங்களாலும் தெளிவு பெருது, (ஆகையால் ஜன. 

களுக்கு கனண்மைசெய்ய வேண்டுமென்னும் விருப்பம் உள 

தாயின் பகவானுடைய குணங்களை எல்லாரும் கன்றாக 

அனுபவிக்கும்படி, அவன் குணசரித்ரங்களை யெல்லாம் 

முக்யமாக எடுத்துரைப்பகான ஓர் ப்ரபக்தத்தை இயற்று 

வீ.ராக), பாபமற்றவசே/ நீர் என்னை எதைப் பற்றி வின 

வினீரோ, அதையெல்லாம் இங்கனம் சொல்லி முடித்: 

தேன். என்னுடைய ஜன்மம் செயல் ஆகிய இவற்றின் 

சஹஸ்யத்தையும் உமது மனம் எதனால் தெளியுமோ 
அதையும் உமக்குச் சொன்னேன், 

ஸழுதர் சொல்லுகிறார் :--மஹானுபாவசாகிய கார 

தமுணிவர் இங்கனம் மொழிக்கு, உபரிசரவஸுவின் வீர் 

யத்தினால் பிறந் தஸ.த்யவதியின்பு paar au ப வ்யரஸரிடம் ம், 

போய் வருறேனென்று விடைபெற்று வீணையை வாடித்: 

அுக்கொண்டே இஷ்டப்படி. திரியத் தொடங்கப் போனார். 
தேவரிஷியாகிய கா.ரதர் என்னபாக்யசாலியோ! ஆச்சர் 

யம். எவர் சார்ங்கபாணியாகிய பகவானுடைய புகழைப் 

பாடிக்கொண்டு தாரன் வீணை வாக்கும் ஸந்தோஷச்
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தில் ஆழந்து ஸம்ஸார தாபங்களால் வருக் துகி இரத 
ஜக த்தையும் ஸக்தோஷிக்கச் செய்கராரோ. அத்தகைய 

தேவரிஷியான காரதாது பாக்யக்தை என்னென்று சொ 

ல்லுவேன் ரீ ஆறாவது அத்யாயம் முற்றிற்று பச 
  

ஜுனன் உபபாண்டவர்களைக கொன்ற yn 
—eo-<>{ [ ௮மிவத்சாமாவை ஜபித்துக் jeer 

கட்டிச் கொண்டுவர சல். 

செளனகர் சொல்லுகிறார்: -ஸதேோ/ சா ர தர்பேன 

பின்பு மஹா மஹிமையுடையவரும் ஸமர்த்தகருமான பாத 

சாயண முனிவர் (வ்யாஸர்) தான் சினைத்ததையே அவ 

ரும் சொல்லக் கேட்டு அப்பால் என் செய்தார் 7 

. ஸுதர் சொல்லுகிறார்; -ஸரஸ்வதகி யென்னும் பேரு 

டைய ப் ரஹ்மசஇுியின் மேல்கரையில் சம்யாப்சாஸ 

மென்று ப்சஸிக்கமானது வ்யாஸருடைய ஆஸ்ரமம், 
அங்கு ரிஷிகள் இயாமல் யாகங்கள் செய்துகொண்டிருப் 

பார்கள், இலச்தை மரங்களின் வரிசைகளால் அலங்காச 

முற்ற ௮க்தத் தனது ஆமா ரமததில் வ்யாஸ ஜலக்தை 

எடுத்து ஆசமனஞ் செய்து மனத்தை வேறு விஷயங் 

களில் போகவொட்டாமல் அடக்கித் தன்னில்யில் இருக் 

கச்செய்தரர், அவர் பகவாணிடத் நில் தனக்குள்ள பக்தி 

யோகத்இனால் பரிசுத்தமான தன் மனச்தை பேறு விஷ 

யங்களில் போகவொட்டாமல் அடக்கி ஊக்கத் துடணி 

ருக்கச்செய் துமு தலில் பரமபுருஷினைக் கண்டார். உடனே 

அவனுக்குச் சரீரமாக அவனையே ஆதாசமாகவுடைய 

மாயையென்னும் பாக்ருதியையும் கண்டார், ஜீவன் 

எக்க மாயையினால் மதிமயங்கப்பெற்று ௮க்த மாயை 

யென்னும் பரக்ர௬ுதியைக் காட்டிலும் தான் வேறு பட்ட 

வளாயினும் ஸத்வம் ரஜஸ்ஸ- தமஸ்ஸு என்கற மூன்று 
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குணங்களின் பரிணாமமான சரிரத்தையே ஆத்மாவாக 

கினைக்கிறானோ, அ தீதகைய சரீராத்ம Urs Beye விலை 

MLD ௮னாச்சமாகய தாபத ரய த்தையும் அடைகிருனோ, 

அப்படிப்பட்ட மாயையை அம்மூணிவர் ஸாக்ஷா க்கரிதி 

தார், எல்லாமறிச்ச ௮க்ச வ்யாஸமாமுனிவர், ஸம்ஸார த 
இல் விளயும் அனர்தீகமாகிய தாபதீரயத்தைப் போக்கும் 

உபாயம் பகவாணிடத்தில் செய்யப்படும் பக்தியோகமே 

யென்பதை அறியாமல் வருக்துகிம லோகத்திற்கு உள்மை 

மை விளைக்கும் பொருட்டு ஸா தவத ஸம்ஹிதை யெனப் 

படுகம இக்க : பாகவத மஹா, புராண த்தைச் செய்தார். 

ஜனங்கள் ஸம்ஸார த்தில் விளைகிற தாபங்களரறெஅனர்த் 

கதிதைப்போக்கும் உபாயம் இன்னதென்று அறியாமல் 
தடுமாற்ற முறுவதைக்கண்டுஅவ்வனர்த தங்களைப் போக் 

கும் உபாயம் அதோக்ஷஜனிடத்தில் (பகவாணிடத்தில்) 

செயயப்படும் பக்தியோகமே யென்று கிச்சயித்தறிசதார். 
பிறகு பாகவதமென்னும் பேருடைய இக்த ஸம்ஹிதை 

யைச்செய்தார்.எ௫்த ஸம்ஹிதையைக்கேட்டமா தரத்தில் 

சோகம் மோஹம் பயம் கய இவற்றைப் போக்குச் தன் 

மையுள்ள பரமபுருஷனணான க்ருவஷணனிடத்தில் ப்சாணி 
களனைவர்க்கும் பக்தி உண்டாகுமோ, அப்படிப்பட்ட 

பொருளடக்கமுடைய பாகவத ஸம்றிதையை ஜஐனங் 

களின் க்ஷேமத்திற்காக வ்யாஸமுணிவர் இயற்றிஞர். 

பு.த்ரமிதார களத்ராதஇிகளின் வியோகத் இனால் (பிளை 

கண்பன் பெண்டாட்டி முதலியவர்களைப் பிரிவதால்) உண் 

டாகும் வருத தமரகிய சோகமும், ஆத்மாவல்லாத சரீ 

சத்தில் ஆத்மாவென்னும் நினைவும், தன்னுடைய தீல்லாத 

வஸ்துவில் தன்னுடையதென்னும் Biden ay wir Bus 

ழோஹமும், மேல் வரு துக்கங்களை கினை தீதுவருச் துகை 

யாமெ பயமும் பீராணிகளுக்கு ஸம்ஸாரத்தில் விளையும்
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அனர் த்தககள், இவற்றைப் பாமபுருஷன் தன்னிடத்தில் 

பக்தி செய்பவர்க்குப்போக்கி மேன்மேலும் ஸுகத்தை 

விளைப்பான். ௮த்சகைய பச்திஇஈ்த பாகவச ஸம்ஹிதை 

யைச் கேட்ட மாகரச்தினால் உண்டாகுமென்று சினை த்து 

வ்யாஸ பகவான் ஜனங்களின் க்ஷேமகஇற்காக இம்மஹா 

புராணத்தை இயற்றினா், அம்முணிவர் கான் செல்ல 

விரும்பின அர்த்தங்களை அடைவே அமைத்து க்ரமமாக 

வே இக்த ஸம்ஹிதையைச் செய்து முடித்து, ஸம்ஸார 

தர்மங்களில் முகம் மாதப்பெற்று மனம் பரமபுருஷனிட த் 

இல் ஊக்கமுற்றிருக்குக் சகன்மையை விளைக்க சமதமா 

இயான நிவ்ருத்தி மார்க்கத்தில் ஆழ்க்து பரப்ரஹ்மத் 

இன் உண்மையையே மனனஞ்செய்யும் ஸ்வபாவரும் தன் 

புதல்வருமான ஈகரை இதைக் கற்கச்சொல்லி அவர்க்கு 

சொளனகர் சொல்லுகிறார் :--அக்தச் சுகர், ஸாம் 

ஹரரிக வ்ருத் தியில் மனஞ்செல்லப்பெரமல்இக்த்ரியங்களை 

அடக்கிக்கொண்டு பரப் ரஹ்மக்யானமாகிற நிவ்ருத்தி 
மரர்க்கதிதிலேயே மனஷக்க முடையவரென்றும் பரம 

புருஷூனுடை பண உண்மையையே மனனஞ்செயயுக் தன்மை 

பசென்றும் நீரே சொன்னீர். கரங்களும் கேட்டிருக் 

கிறோம். இங்ஙனம் இது ப்ரஸித்தமே. இததகையரான 

அம்முனிவர் கேட்கவேண்டியவைகளும் ஓதவேண்டிய 

வைகளுமாகய எல்லாவற்றிலும் ஆதகரமில்லா தவர், எல் 

லாவற்றிலும் உதாஸீனமாயிருப்பவர் ; பரமா.தீமாவினி 

டத்தில் மனத்தை கிறுத்தி ப்ஹ்மாகக்தம் அனுபவிக்குக் 

தன்மையர், இப்படிப்பட்டவர் எந்தக் காரணத்திற்காக 
மிகவும் பெரியதான இக்த ஸம்ஹிதையை அப்பஸித்தரர்மி 

ஸு்தர் செொல்லுகரூர் :--முணிவர், பரமா தீமாவிணி 

உத்திஜேயேமன த்தை கிலைகிறுத்திப்ரஹ்மாகக்தம் gy sp



90 ஸ்ரீபாசவசம், [௮-௭. 

பவிக்குக் தன்மையசே, மற்றும், லோகவ்ருத்தாக் தத 

கை அறிவிக்கிற கரக் தங்களை கெஞ்சில் Pear is SIGH: 

செய்பவரல்லர்; எதிலும் அபேனக்ஷை யறிறவராகையால் 

ஒருவர்க்கு உட்பட்டு அவர்களால் துரண்டப்படுமாறு த் 

களப் பராநினமாக்குக் தன்மையரல்லர். ஆயினும் 

அவர்கள் தரிவிக்ரமாவகாரஞ் செய்துபலியிடத் இினின் நு 
லோகங்களை இரசக். இக்தரனுக்குக் கொடுக்க மஹோ 

பகாரகனான பகவாவிடத்தில் ஒரு ப்யோஜன ததையும் 

இர் பாராமல் கிஷகாரணமாகவே, பகவான் இத்த 

கைய குணமுடையவன் 7 இத்தகைய ஸ்வரூபமூடைய 

வன்” என்றும் பகவானுடைய ஸ்வரூப ரூப குணங்களை 

கினைக்கையாகிற us pout செய்யுக் தன்மையர், 

இங்கனம். பகவானிட தீதில் ப்ரீதியுடன் அவனது ஸ்வ 
ரூப ரூப ருண AB Ly Basco உள்ளபடி... அறி சது மனன 

செய்கையே. பக்தியின் வட வமாகையால், அதில் பக் இக்கு. 
tenet = + seme பாதச் 

விஷயமான பகவானுடைய ஸ்வசூப MU Har of py Dacor 

உள்ளபடி, அறியவேண்டியது அவண்யமாகையால், அவ 

நிறை விராகமாக விவரித்துச் சொல்லுற இக்த ஸம்ஹி' 

தையை அம்முனிவர் அப்யஸித் ari) வேதாக் தங்களில் 

அ.றியப்பட்டவைகளும் அனுபவத்தில் வழங்கி வருபவை 

களுமான பகவானுடைய குணங்களால் இழுக்கப்பட்ட 

மதியுடையவரும் ஜ்ஞானாகி குணங்களுக் கிருப்பிடமும் 

பா. தரரயணருடைய (வ்யரஸருடைய) புதல்வருமாகிய: 

அகத. சுகமுணிவர், என்றும் விஷ்ணுவினிடம் பக் இிசெய் 

முக்தன்மையரான வைஷ்ணவ ஜனங்களிடத்தில் மிகுதி 

யும் ப்ரீதியுடையவர். ௮வர் மஹத்கான இக்ச ஸம்ஹின௫ 

யை அத்யயனஞ் செய்தார் (ஓதினார்), பகவானுடைய: 

குணங்களை அனுபவிப்பதற்கு வேதங்களை ஒஇ உணர்க 
திமையே போதும். ஆயினும், வேதாக் தங்களை ஓஇயண
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ர்ர்தவர்களுக்கும் பகவானுடைய குணங்களை எடுத்து 

சைக்கும் பரபக்தங்களைக் கற்றறிவது அவளண்யமாகையா 

இம், இச்ச பரபக்கம் முழுவதும் பகவானுடைய குணங் 
களையே கூறுக்கன்மையதரகையாலும், HM BUI குணம் 

விபூதி பக்கர் அவரது குணங்கள் ஆசய இவத்ஜேடு 

கூடவே பகவானை அனுபவிக்க வேண்டுமாகையரல் அவ 

BTID FOTW பக்தர்கில் ௮௮ரது குணம் ஆகிய இவளை 

வேதாக்தங்களில் விசகமாக விசேஷித்து ஏற்படாமை 

யரலும், வேதாக்தங்களால் ௮தியுங்குணங்களைக் காட்டி 

௮ம் மேலான குணங்கள் இக்த ப்ரபக்தததில் தெரி 

கையாலும் இதை அமமுணிவர் தனக்கு அவமற்யமென் 

ஹே அப்யஸித்தார். ஆகையால் இக்தப் புசாணம் வே 

தாரக்தங்களைக் காட்டிலும் மற்றை இதிஹாஸபுரரணாங 

களைக்காடடிலும் சிறக்ததென்பதில் எர்தேஹமில் ஆ 

மேல், பரீகூஜித்தின் _ஜன்மததையும். _ செயலையும் அவன் 

சரி ரவியோகம் பாகம் பெற்றதையும் பாண்டவர்களின் வருக்தாக் 

தத்தையும் இவற்றிம்குச் தொடர்ச்சியான க்ருஷ்ண 

கதைகளையும் சொல்லப் போகிறேன், கேளுங்கள், பாரத 

யுத்தத்தில் கெள ரளவீரர்களும் ஸ்ருஞ்ஜய வீரர்களும் யு.த. 

தத்தில் மாண்டு வீரஸ்வாக்கம் அடைசகையில், தருத 

சாஷூட்ரனுடைய பிள்ளையான துர்யோதனன், பீமன் ப்ர 

யோடத்த கதையின் ௮ஐ.யால் தடி.போல் பருக்.துருண்ட. 

துடைகள் முறிச்து விழுகையில், தீசோணாசார்ம புதானா 
இய அணன்வத்தாமாவென்பவன் தான் செய்ய கினைத்த 
கரர்யம் ப்ரபுவான த்ருதராஷ்ட்ரனுக்கு அகிஷ்டமாயி 

னும் இஷ்டமாயிருக்குமென்று சினை த து'தசெளபதியின் 

புதல்வர்கள் தாங்கக்கொண்டிருக்கையில் ௮வது தலை 

களைச் சேஇித்துக்கொணடு ONG BT oir அவன் செய்த இக் 

  

1. இவர்களுக்கு ௨ பபாண்டவர்களென் றும் பேருண்டு, .
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தக்கார்யம் த்ருதராஷூட்ரனுக்கு௮ப்ரியமே, அவலுக்கு 
மாத்ரமே அன்று; அனை த்துலகங்களுக்கும் அப்ரியமே 

ஆனதுபற்றியே இச்ச அசட்டுச்செயலை இப்பொழுதும் 

கிச்இக்கிருர்கள், இப்படி கடக்கையில், அப்பொழுது ௮வ 

சது மாதாவான தீரெளபஇ குழர்தைகளுக்கு Core suw 

க்காமாரமரணத்தைக் கண்டு பரிதரபமுிஅுக்கண்களில் 

- நீர் பெரகப்பெற்று வருச்நினாள். அப்பொழுது அர் ஐ 

MM YES EOIMUDM கல்வார்கதைகளால் ஸமாதா 

௬ப்படுத கொண்டே இங்ஙனம் மொழிக்தான். 

“மங்கள ஸ்வபரனழமுடையவளேோ 7 ப்ராஹ்மணா சம 

னும் ஆயுக,ச்தைக் கொண்டு கிரபராஇகளைக் கொண்ற 

வனுமரகிய அச்த அுரரவத்தாமாவின் சரஸ்ஸை, என் 

காரண்டீவத்தினின்று விமிச்ச பாணங்களால் கான் அறு 

தீதுக்கொண்டு வருவதும், பிள்ளைகளைப் பறிகொடுத்த நீ 

அக்தச் சரஸ்ஸைக் காலால் மிதித் துஸ்ணானஞ்செய்வதும் 

எப்பொழு?தா, அப்பொழுதே உனது சோகத்தைப் 

போக்குவேன், இவ்வள ஏஞ்செய்.து உன் சோகத்தைப் 

போக்ககான் ஸித்தமாயிருக்கையில் நீ வருக துவதேன்£? 

என்.நு இங்கனம் அ.ழகாயிருப்பவைகளும் விரிதீரங்களு 

மான வரர்த்தைகளால் தனது அருமைக் காதலியரகிய 

,தசெளபதியை ஸமாதானப்படுதஇ, என்றும் தன்னைப் 

பற்றினவர்களைக் கைவிடாமல் காக்கும் தன்மைய 

னான க்ருஷ்ணனே ஈண்பனும் ஸாரஇயுமாகப் பெற்றுக் 

கவசம் அ௮ணிக்து பயங்கரமான காண்்டூவமென்னும் 

தனுஸ்ஸமை ஏச்திக்கொண்டு ஹ.நூமத்வஜமுடையவ 

னை அர்ஜுனன் ரதத்தில் ஏறிக்கொண்டு தனது ஆசார் 

யராகிய தீரோணாது குமாரனான அ௮ஸன்வத்தாமாவைத் 

தொடர்ந்து ஓடினான், அங்கனம் ஓடி. வருகின்ற அர்ஜுன 
ஊத்தாரத்கிணின்றேபார் த்துக் குமக்தைகளைக்கொன்ற
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அமரரவத்தாமா பயத்தினால் மனம் கலங்கப் பெற்று ப்ரா 
ணன்களப் பாதுகாத்துக் கொள்ள விரும்பிப் பூமியில் 

எவ்வளவு தூரம் போக முடியுமோ அவ்வளவு அரரமும் 

TE SBM or மிக்கொண்டு இது. ப்போ னான். Gas oh gf 

ணின்று பயந்த திக்ஷப்ரஜாபதி ஒ௫னுற்போல் Rol nua 

OS BT Dit ஓ. னை. எவ்வள வ கூரம் ஐடிப்பிபாயினும் 

தனக்கு ரக்ஷகன் ஒருவனும் சே.ரரமல் கூ.இரைகள் gure 

திருக்கக கண்டு அப்பொழுது ப்ராஹ்மண ஸற்பேவூ.டரான 

தீசேணமுடைய குமாரன் அவத கரமர ப். ரதறம சரஸ் 

னென்னும் அஸ்கரமே கன்னப் பாதுகாத்துக்கொள் 

வதற்கு உபாயமென்றறிஈ்கான், இப்பொழுது கான் 

ப்ரஹ்ம ஸமிரஸ்னென்னும் அ௮ஸ்த்ச க்௫னால் அர்ஜுனனைக் 

கொன்று என்னச் காப்பாற்றிக்கொளகிடறேனேனறு 

கின த்தான். அப்பால் ஜலகச்தை எடுத்து அசமனஞ் 

செய்து அஸ்காரப்ரயோகஞ் செய்வதற்கு வேண்டிய மன 

PEF GM WM HES அஸ்தீாரதின் உபமைஹுா7 தழை 

அறியாதனனாயினும் ப்ராணாபத்து தேர்க் இருக் கையால் 

அக்க ப்ரஹ்மமிரஸ்ஸென்னும் அள தரத்தை ப்யோகித் 

தான், அுனச்தரம் எல்லாத்திசைகளிலும் கிறைக்து 

ப்ரகாசிப்பதும் பயங்கரமுமாகிய தேஜஸ்ஸைக் கண்டு 

ப்ரரணாபத்து கோக்ததாக நினைத்து அர்ஜுனன் க்ருஷ் 

ணனைப் பார்த்துச் சொன்னான், 

அர்ஜுனன், அங்கனம் தோற்றின தேஜளளைப் 

பார்த்து அதனுடைய உண்மை இன்னதென்றும். 

அதை அடக்குவதற்கு வழி இதுவென றும் தெரியாமல்: 

அவ்விரண்டையும் தெரிவிக்கவேண்டுமென்று RCT eB 

குணங்களுக்கு விளைகிலமான ஸ்ரீக்ருஷ்ணனை வினவ 

மூயன்௮ “எனக்கும் தெரியாது' என்று எங்குச் சொல்லி!
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விடுசிருனோவென்னும் அபிப்சாயத்துடன் முதலில் பக 

வானைஸ்வாபாவிகமான தர்மங்களால் ஸ்தோதாஞ் செய் 

பத்தொடங்கினான், 

க்ருஷ்ண! கருவஷூண/ க்ஷூ£்ரிய குலத்திற் செல்லாம் 

பிறப்பிடமான மஹிமையுடைய நீண்ட புததண்டங்களை 
புடையவனே! பக்தர்களுக்கு அபயங்கொடுப்பவனே/ 

MONIT SH gia அகாபத்ரயத்தினுல் கஹிக்கப்படு 

இன்ற ஜனங்களுக்கு 8ீயொருவனே ஸம்ஸார த். ரினின்று 

ADDS Gt சுரையாயிருக்கின்டரனை? நீ லோகங்களுக் 

கெல்லாம் கத்தை விளைவிப்பவன்; அதிலும், பத்தர் 

களுக்கு விசேஷித்து அபயங்கெரடுப்பவன், மற்றும் ஸம் 
ஸுாரமாகிற மஹத்தான பயத்தையும் போக்குக் இ திமை 

முடையவன், இததகையனான உனக்கு, இப்பொழுது 

கேரக்இருக்கிற பயத்தைப் போக்குவது ஓர் ௮ருத்தமோ£ி 

“ ஆம் , Qs sos ar சஎனண்வனல்லவேோர7 கான் அன்றே 

a Ov, நீதரன் ஸாக்ஷாத் ஈபர் வரன், நீயே எல்லோர்க் 

கும் மூதண்மையானன்7 உலகங்கணாக்கெல்லாம ௧ர7சண 

மரயிருப்பவன், எல்லோர்க்கும் அக்தராகமானாய் எல் 

லோசையும் சிக்திதீது ஈஉடக்திச்கொண்டு எல்லோருடைய 

ஹ்ருதயங்களுக்குன்ளே இருக்கும் பரமபுருஷன் நீயே 
மாயையென்னும் ப்ரக்ருகஇ, ' ஜீவனென்னும் ப்ரக்ரு: 

ஆகிய இருவகைப்பட்ட ப்ரக்ருஇகலாக் காட்டிலும் 

நீ வேறுபட்டவன், “ஈண் வரன் எல்லாவற்றையும் தரித்துக் 

கொண்டிருப்பவனாபிள், அவன் எதை ஆதாரமரகக் 

கொண்டிருக்கின்றனன்? தேஹத்கைச் காட்டிலும் வேறு 

பட்ட ஜிவனுக்கு கான் தேவன், சான் மனுஷ்யன் 

என்று தேஹச்தைச் சேோர்த மவுஷிூயச்வாகு தர்மங்க 
ளோடு ஸம்பக்தம் உண்டாயிருப்பதாகத் தெரியவருகிற 

தே. எற்வரனுக்கு.மாதரம் ப்ரக்குஇியின் தர்மங்கள் ஸம்



a1, LIT Bin OVSE FD, டடத 

பக்திக்கா திருப்பது எப்படி” என்னில், சொல்லுகிறேன். 
ன்றும் தோற்றுவதும் அளவிட முடியாததுமான தர்ம 
'பூதஜ்ஞான மென்னும் சக்தியால் சே தனா சேதனரூப 
மான ப்ரக்ருஇயின் தர்மங்களை உதறித் தான்வேறு ஆச் 
ரத்தை எதிர் பாராமல் கேவலம் தனது மஹிமையிலே 

யே நில்சின்றிருப்பவன், ஜீவனோவெளன்றால் காமத்தி 

னால் ஜ்ஞானஸங்கோசம் உண்டாகப்பெற்று தேஹத்தை 

Cu ஆத்மாவாக ப்ரமித்து தேஹதர்மங்களை ஆத்மா 

வினிட த்தில் ஏறிட்டுக்கொள்கிறான்.ஈண்வரனோ என்றால், 

GT aT OUD DTG SE QAM FS Dur அவற்றை உதறி அக் 
த்த ஜீவாத்மாக்களுக்கு அ௮க்தராதமாவாய் இருக்து 

அவரவர் சர்மங்களுக்குகி தகும்தபடி பலன்களைக் கொ 

இத்துக்கொண்டு மற்றொருவனால் தரிக்கப்படாமல் மன் 
னைத் தானே தரித்து கிலைகின் நிருப்பான். அத்தன்மை 

புடைய சஎண்வானேயாகிய கீ உ௱க்கு ஸவரபாவிகமான 
உன மஹிமை சைசேோரப் பெறாமலே, தேஹத்தையே 

ஆதக்மாவென்று ப்ரமித்தல் தன்னைத் தரன் ஸ்வதக்தச 

னென்று பீரமித்தல் Dy Bus மரயையின் . கரர்யத. இனால் 

மதிமயங்கப் பெற்றுத் தடுமா.றுகன்ற ஜீவலோக த.இற்கு 

தர்ம அர்த்த காமமோக்ஷ ரூபமான நன்மையையும் 
அவற்றின் மாறுதலாகிய கெடுஇயையும் அவரவர் கர்ம 

களுக்குத் தகுக்தபடி, கொடுக்கின்றாம். இங்ஙனம் அந்த 

சாத்மாவாய் கின்று ஈன்மைகளைக் கொடுப்பது wr gsr 

மேயன்றி அவதாரங்கள் மூலமாகவும் ஜீவராசிகளுக்கு 

யோக கேகஷமங்களை ஈடத்துகிறாய். பூமிக்கு பாரமான 
துஷ்டர்களை ஸம்ஹரிப்பதற்கும், பரயோஜன த்தை or ST 
பாராமல் கிஷ்காரணமாகத் தன்னிடத்தில் பக்கி செய் 
யுக்தன்மையரான தன்னுடையவர்கள் தன்னை அடிக்கடி 

மறவாமல் சயாணிப்பதற்குமே இச்த உன் அவதாரம்.
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இக்தக் தேஜஸ்ஸு ஏது? எவ்விடச்கினின்று வரு 

கிறது? எதனால் கீங்கும்?” என்பது ஒன்றுமே எனக்குத் 

தெரியவில்லை, எங்கும் கிறைக்இருப்பதும் மிகவம் பயங் 

கரமுமரகிய ஓர் தேஜஸ்ஸு வருகறதென்பது மாதீரமே 

எனக்குத் தெரிகிறது இதை எனக்குச் சொல்லுவாயாக” 

. ஏனமுன். 

இங்கனம் ஸீதோத்ரஞ் செய்து விண்ணப்பஞ் செய் 

யப்பெற்ற ஸர்வஜ்ஞனாகிய பகவான் சொல்லுகிறான் :-- 

ப்ராணுபத்துகேர்க் இருப்பதைக் சுண்டு தீரோண பு.த்ரனா 
கிய அஸ்வத்தாமா ப் ரயோகித்த ப்ரஹ்மாஸ்தரமே இக்: 

தத் தேஜஸ்ஸென்று அறிவாயாக.இர்ச த்சோணபுத்ரன் 
தான் ப்பயோகித்த இர்த ப்ரண்மாஸ்தாத்தின் உபஸம் 

ஹாரத்தை அறியான். இவன ப்ரயோகித்த ப்ரஹ்மாஸ் 

தீரத்தைச் தடுக்கும்படியான அஸ்தரம் மற்றொன்றுமே 

இல்லை, ஆகையால் ப் ரஹ்மரஸ்தாத்தை ப்ரயோடக்க 

வும் உபஸம்ஹாசஞ் செய்யவும் அமிக்த ரீ செம்பியிருக் 

கற இரக்க ப்ரஹ்மரஸ்தகார தேஜஸ்ஸை ப்ரஹ்மாஸ்தர தே 

ஜஸ்ஸினாலேயே தடுப்பாயாக, 

ஸஞுதர் சொல்லுகிறார் :--இங்ஙனம் “இக்த அஸ்த் 

சத் தை இவ்வாறு உபஸ்ம்ஹறா.ஞ் செய்யவேண்டும்”என் ௮ு 

பகவான் மொழிக்த உபாயத்தைக் கேட்டு, சத்ருவீரர் 

களை அஜிக்குக் தஇிறமையுடையஅர்ஜுனன் ஜலத்தை எடு 

த்து ஆசமனஞ் செய்து அக்க ஸ்ரீ கருஷ்ணனை ப்.ர. த௯தி 

ணஞ்செய்து ப் ரஹ்மாஸ்தரத்திற்கு ப்[தியாக ப்ரஹ்மா 
ஸ்த்ரததையேப்சயோகித்தான், அப்பால் அவ்விரண்டு 

அஸ்த. ரங்களின் தேஜஸ்ஸ-க்களும் பாணங்கள் நிறைந் து 

ஒன்றோடொன்று சேர்ச்து தீயாவாபூமிகளையும்ஆகாயத் 
தையும் சூழ்ர்து மறைத்து ஸுிர்யனும் அ௮க்னியும்போல் 

வளர்க்தன. அனக்தரம் மூன்று லோகங்களையும் தஹிப்
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பதான அர்த தசோணபுகரனும் அர்ஜுனனும் பயோ 

இத்த ப்ரஹ்மாஸ் கரங்களின் தேஜள்ஸைக் கண்டு ஸமஸ்த 

"ப் ரஜைகளும் அதனால் தஹிக்கப்பட்டு இது ப்ளயாக்னி 

யென்று கினை த்தார்கள்,உலகமெல்லாம் பாழாகும் போலி 

ரூக்கற ப்ரஜைகளின்உப த.ரவச்தையும் கருஷ்ணனுடைய 
அபிப்சாயத்தையும் கண்டு அர்ஜுனன் ப்ரஹ்மாஸ்த்சங்க 
ஸிரண்டையும் ஸஎம்ஹாரஞ்செய்தான். அப்பால்ஸமீப தீதில் 

சென்று கெரடுந தன்மையனும் கெள தமிபின் (த்ேோரோண 

பத்னணியான க்ருபியின்) புதல் வனுமரன “தரவ வத்தாமவைக் 

கோபத்தினால் கண்கள் சிவக்கப்பெற்ற அர்ஜுனன் கயிற் 

ரூல் பசுவைக் கட்டுவதுபோல் வலிவடன் அழுக்கதக் கட்டி 

னன். சத்ருவாகய அகத தரோணகுமாரனை பலவக்த 
மாசக் கயிற்றால் கட்டி ளேனை இறங்கின. இடத்திற்குக் 

கொண்டு போக விரும்புகின்ற அர்ஜுனனைப் பார்த்து 
பக வானான ஸ்ரீக்ருவ்ணன் தர்மத்தைப்பரீ கதிக்கமுயன்று 

கோபித்தவன்போல் சொல்லத் தொடங்கினான்; 

ஸ்ரீபகவான் சொல்லுகிறான் :--அர்ஜுனா / இத்த 

ப். ராஹ்ணா தமனைப் பாதுகாப்பதற்கு நீ தகுக்தவனல்லை, 

இவனைப் பிழைக்க விவெது உனக்கு யுக்தமேயன்று, 
சாத்ரியில் தூங்கிக்கொண்டிருக்த இளம் பிள்ளைகளைக் 

கொன்ற பாவியன இந்த துர்ப்ராஹ்மணனை வகதிப்பா 
யாக. தர்மத்தை உணர்க்த புருஷன், மதயபான த இனால் 

மதித்திருப்பவன் ௮வதானமற்றவன் பைத்மம் பிடித் 

தவன் தூங்கக்கொண்டிருப்பவன் இளைஞன் பெண்டிர் 

ஒன்றுமறியாத மூடன் சரணம் அடைச்தவன் சதம் முறி 

யப் பெற்றவன் பயக்தவன் ஆகிய இத்தகையனான சத்ரு 

வை வதிக்கமாட்டான்; இது தர்மத்தின் ஸ்இிகி. தயை 

யற்றவனும தூர்ப்புத்தியுமாயெ எக்தப் புருஷன் பிறரு 

டைய ப்ரரணன்களரல் தன் ப்.ராணான்களை வளர்க்கவிரும் 
7
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புகிறுனே அவனை அதஇப்பது அவனுக்கு சன்மையை 
விளைப்பதேயாம். அவன் செய்த பாபத்திற்கு அக்த 

MSH UITUFRS 5TH a) earl பாபமற்றவனாக்9 

அவனுக்கு உன்மையை விளைக்கும். இல்லாதபக்ஷத்தில் 

அ௮௮அவன் தரன் செய்க பாயத், இற்கு பரரயகி/தகம் செய் 

யாமையால் அசத்தப் பாபக்கின் கோ.த.இனாுல் உரக த்தை 

அடைவான். (மற்றும், கான் கேட்டுக் கொண்டிருக்கும் 

பொழுது £ பஷராலசாஜன் புதல்வியான தரெளபதுிக்கு 

 பெருந்தன்மையுடையவளே 7 கோரபிக்குக் தன்மைய 

ளே/ எவன் உனது புகல் ௮ரகளை வி pT Ce அவன து 

இரஸ்ஸைக் கொண்சி வருத ' ஏன்று ப்ரதிஜ்ஞை 

செய்தாய, ஆ கையால், பா. ரவெபடனும் கிரபராகெள்க் 

கொல்லு தன்மைபனும் உனது அனபிற்கிடம ரன குமர 

ரர்களைக் கெொரன்றவனும் ப்ரபுவரன தருகசாஷ்ட்ரனுக்கு 

அகிஷ்டமான இக்தக் கார்யத்தைர் செயதவனும் குல 

தாஷ்சதுமாகிய இவனை வழுக்கத தகும். இவன் தன் 

மைகளில் ஒன்னொன்றுக்குமே இவனை வஇக்களேண்டிய 

தாயிருக்க, இவை யித்தனையுமுள்ள இவனை வ.இிக்காமல் 

விடுவது யுக்தமேபன்று- என னன, 

இங்ஙனம் தர்மத்தைப் பரீக்ஷிக்கும் பொருட்டு 
ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் பலவாறு மொழிக்து தாண்டி னும், அர்ஜ-௪ 

or sar (Fw Gor HEM BOE Tor Dat GUD aU DFT புத்சனாகை 

யால் அந்த தரோணகுமாரனை ௮திக்க விரும்பவில்லை. 
அவன் தனது ஆசார்யன் செய்த உபகாரத்தை அறிக்த 

மதரானுபாவனாகையால் அவனை வதிக்கச் சிறிதும் 

விருப்பமுறவில்லை. அப்பால் கோவிக்தனே ஈண்பனும் 

ஸாரதியுமாகப் பெற்ற ௮வ்வர்ஜுனன் தனது விடுஇக்கு 

வக்து, பிள்ளைகள் மாண்டதைப் பற்றிச் சேகிக்கின்ற 

அருமைக் காதலியான பாஞ்சாலியின் பொருட்டி அந்த
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தரோண புத்ரனைக் காண்பித்தனன், DIE ITD gt 

ஜுனன் கட்டிக்கெ ஈண்டு வர ௮ச்தவனும் கமிற்முல் கட் 

மிண்டிருப்பக. னும் த்ரீ ன் சொ இகம், rie தீ இல் yu குப்ஹை 

உண்டாகப் பெற்றுக் தலைமை அணாத்கிக் ந 0/2 மர 

மிருப்பறனும் அபத ரஸ் செய்தவனணும் 9) 1 9 என்னால் 

வம அடைக தனனும் ஆரரரம (fF yr ப. அபர 

MB RIT OMI OTT B® Bh கிரெளபடுி மல்லியர்கைருடைய 

வள ரதையரல் கமன்கரரஞ் செய்தாள். பதிவரதையும் 

கல்ல. ஊியாவமுடையஅளுமாமிய.. திரென் பம. இந்த 

ஆசரமய | [தீரனை அர்லுனன் கட்டிக்கொண்டு வச்சதற் 

குப் பெரமுமல் இ௫நானம் Dint ihn Bran, 

திரெளபதி செொல்லுகிருன் இவரை விரிங்கள் 

விடுங்கள். இவர் ப்ரணமணர்/ அ௮.இலும் FTEUN EIT, 

இவர் கேவலம் ஆசசரய பு தீரரென்பதுமா தரமே அன்று. 

கிரூபித துப் பர க்கையில் தர்தையே யென்ன பேண்டும். 

சஹஸ்.பத்தோடுகூடின தனுரவேதத்தையும் பாயோக 

உபஸம்ஹாரங்களோடுகூடின அஸ்த ஊஹங்களாயும் 

எவருடைய அனுகுர ஹகு.இணால் நீ அப்யஸிதீ்காயோ, 

அப்ப,.ப்பட்ட மஹானுபாவரான தீசோணாசராரயசே 

இகோ பின்வோயின் வடி வமரயிருக்கின்று?,  * த௲தையே 

பெள்ளையாவமன் ! என்று வேதஞ் செரல்லுிறகல்லவா. 

ஆகை! நயரல் பிர்வாக்குச் செய்க அபகாரம் தக்தைக்கே 

சேரும், “வர்தா ன் ஸ்வர்க்கம் போய்ச் சேர்ம்காரே, 

அவர்க்கு என்ன அம 2'என்கிருயோ7அச் த கசோணா 

சார்யருடைய சரீரத்தின் பாதியான ௮7. பகனிக்ருபி 
வீரனை புதல்வனைப் பெத்றவளாகி இருக்கின்றாளல்ல 

வா? அனுமசணஞ்செய்யவில்லையே. ஆகையால் CIT ew 

சார்யர் ஸ்வர்ககஞ் செல்லினும், அவரது சரீரத்இன் 

ur Burau அவர் பதீனிக்கு ௮பகாரஞ செய்ததேயாம்.
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கரன் சொல்லும் தர்மம் உங்களுக்கே தெரியும். கீங்கள் 

என்றும் ஆசார்யனை அவமதிக்கலாகாதென்னும் தாமக் 

தவராமையாகிற மஹாபாசயமுடையனர். ஆகையால் 
அசா ர்யனை வெகுமதிக்குர் தன்மையுடைய நீங்கள் 

அவ்வாசார்ய வம்சத்தை வருந்தச் செய்வது யுக சமன்று, 

நீங்கள் அவ்வம்சததை அடிக்கடி பூஜிப்பது வெகுமஇப் 

பதுமே தகுக்தது. காம் இவர்க்கு அபகரரஞ் செய்வே 

மாயின், (இவரை வடுிப்போமாயின்] கமுபி (தீரோணா. 

சரர்யருடைய பத்னி) என்னைப்போல் மிகுஇயும் துக்க 

மூறுவாள். குழந்தைகள் மசணம் ,ஏடையப் பெற்று காண் 

எப்படி. அடிக்கடி முகத்தில் கண்ணீர்பெருக்கிக்கொண்டு 

சோதனஞ் செய்கின் னோ, அங்ஙனம் இக்தப்சாஹ்மண 

னுடைய தாயான கெளதமி (கெளதமருபைய புகல்வி 

யான க்ருபி) பசோதனஞ் செய்யவேண்டாம். இவரை 

வதக்கல் அவள் என்னைப்போலவே பிள்ளாயைப் பறி 

கொடுத்து ரோகன் செய்வாள். அங்கனஞ செய்வது 

உங்களுக்குத் தகுக்கதன்று, மறறும், இது, கங்குலத் 

இற்கு ௮னரத்தத்தையும் விளைக்கும். எக்க மாஜாரக்கள் 

மனத்தை வெல்லும் இறமையற்நு ப்ராணமண குலத்தின் 

மேல் கோபமுற்று அதை வருந்தச் செய்கிறார்களோ, 
அங்ஙனம் வருத்தமுற்ற ௮க்த ப்சாஹ்மணகுலம் அக்த 

சாஜாக்களது வம்சத்தை அ௮னுபக்திகளோடு (அவரைச் 
சேர்க்தவசோடு) சீக்ரத்தில் தஹித் துவிடும்- என்றாள். 

ஸுுதர்சொல்லுகிரார.--ஓ அர்தணர்களே. இங்க 

னம் தர்மத்தினின்று ஈகழுவாததும் கயாயத்தினின்று 

தவருததும் தயையோடு கூடினதும் பொய்யும் கொடுமை 
யுமற்றதும் பக்ஷபா தமில்லாததும் தனக்குக் தகுச்சுதும் 

ஆழ்க்த அபிப்சாயமுடையதுமான தசெளபதியின் வார்த் 
தையைக் கேட்டு யுதிஷ்டிரன் கொண்டாடினான். ௮ங்க
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ஈமே ககுலன் ஸஹதேவன் யுயுதானன் (ஸரதயூ) அர் 

னன் தேவ௫ூயின் புதல்வனாகிய ஸ்ரீக்ருவஷ்ணபகவான் 

வர்களும் மற்றும் அங்குள்ள புருஷர்களும் ஸ்த்ரீகளும 

Sora Bos வசன தீதைக்கேட்டு மிகு இியும்கெளரவித் 

தார்கள், அவர்களில் பீமஸேனனோவென்றால், கோபா 

ைசமுற்று “ப்சாஹ்ம்ணா தமனான அகத தீரோடைபு.தரனை 

அதிப்பதே ஈலமென்று கினைக்கிறேன். ஏனென்ஹில்- 

இவன் ப்ரபுவான தருதரரஷ்ட்ரனுடைய ப்ரயோஜனத் 

இற்காகவாவது தன் ப்ரயபோஜன தஇற்காகவரவநு உற 

குன்ற இிசுக்களை வஇித்தகானல்லன்,  பின்னையோ 
வென்றால், வேண்டுமென்று வீணாகவே ௮தித்தான்? 

OF aT (19 SBT 

மன் செரன்னதையும் தரெளபது மொழிர்ததை 

யும் கேட்டு, சதுர்ப்புஜனும் மஹானுபரவனுமாகிய 

ஸ்ரீக்குஷணான். தனது சண்பனாகிய அர்ஜுனனுடைய 

முகத்தைப் பார்த்துச் சிறிது புன்னகை செய்பவன் 

போன்று இங்ஙனம் மொழிக் தான். 

ஸ்ரீப்கவான் சொல்லு சரன்: -இவன் ப்சாஹ்மணகுல 

தீதில்பிறக் தவனறைகையரல் துர்கடத்ைருடையவனாபினும், 
வதிக்கத் தகுக்தவனல்லன், கிரபராஇகளைக் கெரனமுனா 

சையால் இவன் வ௫க்கக் தகுந்தவன், இங்ஙனம் வதிக் 

கத் தகுக்தவனென்பதற்கும் வதிக்கத் தகுச்தவனன்் தென் 

USI5H SHS காரணங்கள் சொல்லியிருக்கேன்; 

ப்சாண்மணன் எத்தகைய அபசாதஞ் செய்யினும் அவனை 

வதிக்கலாகாதென்பதும, சிரபசாஇகளை வக்க முயன்ற 

வன் ஏவனாயினும் விசாரிக்காமலே அவனை வடுக்கலர 

மென்பதும் ஆகிய இரண்டும் எனது ஆஜ்ஞையே.(இசண் 

டும் சரஸ்தரங்களில் ஓப்புக்கொள்ளப்பட்டவைகமீள), 

ஆகையால் இரண்டையும் கடவாமல் கடத்துவாயாக,
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ப்ரீ இக்கிடமான உன்பதீணியை நீ ஸமாதானப்படுத்தும் 

பொழுது என்ன ப்ரதிஜ்ஞை செய்தாயோ, 3095 MS 

யமாகச் செய்வாயாக, ப்ராதாவான ீமளேனனுக்கும் 

பஞ்சாலராஜன்புதல்வியான திரெளபதிக்கும் கண்பனாகிய 

எனக்கும் இவ.டத்தை கிறைவேற்றுவாயாக' என்றான. 

அப்பால் இங்கனம் செரல்லபப்பட்டஅர்ஜுனனகருகதை 

அறியுக் இறமையுடையவனாகையா ல், க்ருஷுணானுடைய 

மனக்கருத்தை அறிக்து கத்தியால் அத LITT ANUS SBT 

தலையில் தரித்திருக்ச மணியைத் தல்மயிர்களோடு ௬ட 
வே அறுதக்து எடிக்துக்கொண்டான், அனக்தரம் கயி 

றை அவிழ்த்து முன்னமே பிெளலாகளைக் கெரர் ர ல் 2 ( Y Y Al (dpe a J 1/5 MD OD. பி கினா 

ஓளி மழுங்கப்பெத்றுத் தேதஜள்ஸைக் கெர Duis gar sr 

மணியும் தொல்க்து மிகுஇயும் ரிய றி ருக்கி அக்க 

தசேரணபுகானை  விடுஇிரிணின்று Carol gs gi dD 

னான், 
இப்படி செய்பரினும் அர்ஜுனன் கரன் பர இில்ஜை 

செய்ததும் பீமன் சொன்னதும் செப்சு சாகவில்லை யோ 

யென்று சங்கெகிரசெளனகரைப் பார்த்து WE SIDS INV 

லகர. தலை மொட்டையட.ப்பதும் தனத்தைப் 19D da 
கிக்கொள்வறும் இருப்பிடகீகிணின்று வெளியேபேசகத் 

துரத்துவதும்ஆகிய இவையேஅப.ராகஞ்செய்த ப்சாஷ்மீ 

ணர்களுக்கு ௮தமாம், கைகால் முதலியவற்றைச் Ce Bins 

தரகிய சரீ ரதண்டனை எத்தகைதய அபசரதஞ் செய் 
e ச 9 ௪ உ சு ஆ. ௪ ௪ யினும் ப்ரரஹ்மணர்களுக்குக் கடையாது, gray Mw 

அமர தீதாமாவுக்கு மூன்றும் செய்யப்பட்டன, அத 

னாலேயே தேஹஷதண்டனையும் செய்தாற்போலவேயா 

ய்விட்டது. அப்பால் பாண்ட வர்களெல்லோரும் sO rar 

பதியுடன் கூடப் புதாசோகத்தினால் வருத்தமுற்றதவசா௫, 

மரணம் அடைந்த பச்துக்களுக்குப் பிணத்தை எடுத்துக்
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கொளுச்துவது முதலிய கார்யங்கள் எவ்வெவை செய் 

வவேண்டுமோ அவற்றை மெல்லாம் செய்தார்கள். ஏழா 

.... அதீயரயம் முத்றித்று, 

  

பஸ்ரீக்ருஷ்ணன் உதிசரையின் கர்ப்பச்சை 
அ௮பாண்டவேயாஸ்தாச்சினின்று பாது 

காத்தலும், குர்தி ஸ்ரீக்ருஷ்ணனை... [*$ 
ஸ்தோச்ரம் செய்தலும். 

+ 
wb) er DETH ga T= ger SID அச்தப் பாண்ட 

வா், மாணம் அடைந்து ப்சேக உருவத்துடன் ஜலதர்ப்ப 

ணம் ச்ராத்தம் முதலியவற்றை விரும்புகிற புத்ராஇயான 
பக்துக்களுக்குத் தர்ப்பண இகள்க் கொடுகும் பொருட்டு 

தீசெனபதிமுதவிய ஸ்த்ரீகளை முன்னிட்டுக்கொண்டு க்ரு 

விண னுடன் கங்கைக்குப் போனார்கள். அங்குப் பாண்ட 

வாஇிகள் அணைவரும் அ/உக்கடி. மிகு.இயும் புலம்பி மர 

ணம் அடைக்தவர்களுக்கு ஐல கொடுிக.து கருஷ்ணனு 

டையபாதாவிச்தங்களிள்ஜஸ்ஸினால்( தரன்களால்/பரி 

சுத்தமான கங்கரகி.மின் ஜலத்இல் ஸ்னணானளு செய்து பரி 

சுத்தரானார்கள், அந்த கங்கையின் கசையில் தம்பியின் 

புதல்வர்களான தர்மபுதராககளுடன் உட்கார்க் இருக் 

கும் குரராஜனான தருகரரஷட்ரனையும் புக்சோகத்ி 

னால் வருக்.துங் காகச் தாரியையும் ௮த்தகையளான தரெள 

பதியையும் குந்தியையும்,பற் துக்கள் மாண்டுபோகையால் 

சோகத்தினால் வருக்துகின்ற மற்றவரையும், கருஷ்ணன் 

முனிவர்களும் தானுமாய், ப்ராணிகளிடத்தஇில் காலன் 

தடையில்லாமல் ஜன்ம ஜரா மரணாஇகளை விளைக்கும் கடத் 
தையை அறிவித்து ஸமாதானப்படுத்தினான். அக்ஷத் 

பூதம் (சூது சதுரங்கம்) முதலிய உபாயங்களால் வஞ் 

சனை செய்த அூர்யோதனாதஇிகள் பறித்துக்கொண்ட
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NT EF SH Mawr புதிஷ்டானுடைய) ஸொக்த ராஜ்பத் 

தைஸாஇத்துக் கொடுத்து, சாஜரக்களான யுஇஷடி. 

சாஇகஸின் பத்ணி.பாகய தரெளபஇபின் தலைமயிர்களைப்' 
பிடி ச்ிழுக்ச பாபத்தினல் ஆருள் கூதிணிக்கப் பெற் 

ிருக்கும் துஷடர்களான LB FOTO a0 (5) 5 Co aT 

QREMTH py FB wb Fr FarpZmr wp Bur Dar w BH 
சிறிதும் குறைவின்றி முக்ய use sD கணெங்கும்படி. 

யு. ஆஉரனைச் கொண்டு மூன்று. அற்வமேதயாகங்கள் 

செய்வித.துப் பரிசுத்தமான அவனுடைய இர்தி இயை முழூ 

வதும் கிரம்பும்படி, பரவச் செய்தான், அப்பால் பாண்டு 

வின் புதல்வர்களான யுதிஷ்டிரா அர்ஜுனாகிகளிடத்தி 

அம் மற்றவர்களிடதக்கிலும் போய்வருகறேனென்று 

விடைபெற்றுக்கொண்டு தன்னால் பூலிக்சகப்பெற்ற (வயா 

err) முதலி. அந்தணர்களால் பூஜிக்கப்பட்டு ஸாத்யக 

யோடும் உத்தவசேோரடும் கதீவாசசைக்குப் போக மனதி 

புதில் ரிச்சமிதது. சதததில் ஏறிக்கொண்டான். அப்பொ 
செவல எணண! 

Os. அமமஹானுபரவன் . பயத்தினால் - தழதழப்புற்றுப் 

பின்றொடர்க் துவக் து வழியில் கின்று மேல்வருமாறு விண் 

ணப்பஞ் செய்கின்றவஞம் அபிமன்யுவின் பதீணிருமாடிய 
asain 

உத்தரையைக்: கண்டான். 

. உத்தரை சொல் gy Bap ar: — A gate H5G guar! | 

ஜகத்தை யெல்லாம் பாதுகாப்பவனே / ஸுுக்ஷ்மமான 

அர்த்தங்களை Quorn 2 ys தன்மையனே/ கரக்க 

வேணும் காக்கவேணும, எதினிடத்திணின்று அப.பம் 

(பயமில்லாமை) உண்டாகுமோ அப்படி ப்பட்டவஸ்து உன் 

Con BRT Bie மற்றொன்றும் எனக்குப் புலப்படவில்லை, 

உன்னை யொழிக்த மத். 2வசெல்லோரும் ஒருவரோடொரு 
வர் வரசி.பில்லாமல் ம்ருத்புவக்கு உட்பட்டவர்களேதான் 

ம்ருக்புவுக்கு உட்பட்டவன் மற்றொருவனை எங்கனம்
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கரக்க வல்லவனாவான்? or Bool air ap கான் உன்னைப்பாது 

காக்கவேண்டுமோ அப்படிப்பட்ட பயம் உனக்கு இப்பொ 

முது என்ன வக்இருக்கிறது' எ rer RBar சொல்லு 

கிறேன் கேள், ஈறவரனே / ப்ரபூ / ஜ் வலிப்ப.தும் இரும் 

Dep செய்யப்பட்டதுமான ஓர் பாணம், என்னை. "எதிர் 

தீது வருகின்றது. ஒகாதனே / அர்த பாணம் என்னை 

யசேஷடமாகக் கொளுக்தட்டும், என் கர்ப்பம் மாத்ரம் 

பா.மாகாதிருக்கும்படி. அருள்புரியவேணும் என்முன். 

ஸுுதர் சொல் லுருர;--இங்கனம் அர்த உத்தரை 

மொஜழிர்த வசனத்தைக்கேட்டு பக்தர்களிடத்தில் ிகு.இ 

யும் ப்ரீதியுடைய பகவான், பாண்டவர்களே இல்லாமல் 

காசமாகும்படி செய்வதற்காக தீேரோண புகரனான அஸ் 

வத்காமன ப்ரயோகித்த ப்ரஹ்மாஸ்தரம் இங்ஙனம் பாண 

ரூபமாக வருகறதென்பதை அறிச்துகொண்டான், மொெள 

னகரே / பகவான் அங்ஙனம் அறிக்கபொழுதே, பாண் 

டவர்களும் ஜவலித்துக்கொண்டு தம்மை எதிர்த் து வரு 

இற லந்து பாணங்கலாக் கண்டு அஸ்தாரங்களை எடுத் 

துக்கொண்டார்கள், பீரபுவாகிய க்ருஷ்ணன், தன்னை 

Qur Pigs மற்றோரிடக்இ.லும் .மனஞ் செல்லப் பெருத 

வரும். தன்னையே சக்ஷ்கனாக கினை த்திருப்பவருமரன 

பாண்டவர்களுக்கு அககஙுனம் ஆபத்.நு கேரிட்டிருப்ப 

OFS KAD SMH MMT SIM HTM ~~ STV GA 

  

SIERO HOS பாணங்களைச் தடுத்துத் தனது பக் 
தரீகளான பாண்டவர்களைப் பாதுகாத்கான், அப்பால், 

எல்லோர்க்கும் அச்தராத்மா வாயிருப்பவனும் உள்ளே 

புகுந்து தரிப்பவபனும் எப்படிப்பட்ட நூண்ணிப பொருள 

கையும் அறியுக் திறமையுடையவனுமாகிய ஸ்ரீக்ருஷணபக 

வான் உத்தரையின் கர்ப்பத்தில்அபாண்டவாஸ்த்ரம் HE 

இருப்பது கண்டு குருவம்சம் பாழாகாமல் வளர்க்து பர
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(ம்படி. இருவுள்ளங்கொண்டு விராடராஜன் பு.தல்வியா 

)ய உத்தரையின் வயிற்றில் தான் புகுக்து ௮க்த கர்ப்பம் 

சஹ்மாஸ்கரத்இினால் பாழாகா இருக்கும்படி. தன் மாயை " 

னால் மறைத்துக்கொண்டு MW» FTV FG ey LUT ar 

MT WET BO BE SOS arar. 65 ப்ரஸ்மறிரஸ்ஸென் 

னும் அஸ்த்ரம் எதனாலும் தடுக்கமுடியாததே 7 ஆனது 

1D PCu எங்கும் வீணுகாதது. ஆயினும், ளயொெளனகரே! 

பிஷூணுவின் தேஜஸ்ஸான ஸுதர்ரானத்தை அடைக்து 

FOG DBI G FON 1 Fl, LIT OWT SIW. ON“ FIV 

ஈம் தவிர மற்ற எதனாலும் தடுக்கமுடியாதது ஸுதர் 

ஈுனமொன்று மாத்ரமே மற்ற எதனாலும் தடுக்கமுடிபர 

தது. இவ்விஷயத்தில் ஆச்சர்பப்படேேவண்டியதொன்று 

மில்லை, எல்லா ஆச்சர்யங்களாக காட்டி.லும் மேலான 

ஆச்சர்யமயமரயிருப்பவனும் தன்னைப் பற் றின அஸ்த்ர 

கள் ஆபரணங்கள் குணங்கள் விபூதிகள் முதலியவற் 

றை ஈகழுவவிடா தவனுமாகிய பகவாணிட தீதில், ஸுதர் 

றன தீ இனால் ப்ரஸ்மாஸ் தரத்தைத் தடுக்கானென் றி 

இதை ஓரரச்சர்யமாக நீர் கினைக்கவேண்டாம், ஏந்த 

பகவான் கர்மதீதினால் பிறததல் முதலிய விகாரங்களெொன் 

அமின்றிச் சேகனாசேதனமயமான இன்வலக கதை யெல் 

லரம், வினை பாடமூயன்ற தனது கருவியரகிய மாயையி 

னால் (ஆச்சர்யசக்இயால், படைப்பதும் காப்பதும் அழிப்ப 

தஞ் செப்கிருனோ, அப்படிப்பட்ட மஹணானுபாவனுக்கு 

இது ஒரு செயலே ” ஆசையால் இவ்விஷயத்தில் ஆச் 

சீர்யப்படவேண்டிய அவண்யமில்லை. அப்பால் ப். ரண்மாஸ் 
தரத் திணின்று விடிபட்ட y Dang ror apgsAu புதல்வாக 
ளோடும் தசெளபதியோடும் கூடி. சன்மனமுடைய கூக்.இ 

யானவள் புறப்பட்டுப்போக முயன் றிருக்கி த ஸ்ரீக்ருஷ்ண 

னைப் பார்த்து இங்கனம் மொஜழிக்தாள். ‘
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குக்தி சொல்லுகிருள்:--ஸமஸ்த ஐகச்திற்கும் காச 

ணமாகையால் முதல்வனும் ப்ரக்ருதியில்வேறுபட்டவனும் 
* ௪ e ° a ச ௩ ல 

சறவரனுமாகிய , உன்னை கமஸ்கரிக்கிறேன். நீ ப்ரக்ருதி 

யைப்போல்மைஸ்த ப்ராணிகளுக்கும் புலப்படுமவனல்லை, 

ஸமஸ்த பூதங்களி லும்உளளும்புறமும் சிறைக் இருப்பவன். 

ஜீவர்கஸின் 'அஜ்ஞானமாகிற இரையால் மறைக்கப்பட் 

உருப்பவன், ஜீவராசிகள் அஜ்ஞானம் இரைபோல்மறைக் 

கப்பெற்று உன்ஸவரூபக்தைக் தமது இக்தரியங்களால் 

அறியவல்கஉரல்லர், “எல்லோர்க்கும் இப்படி. அறியமுடி. 

யா தவனோ” என்னில், அப்படியில்லை, தன்னை உள்ளபடி. 

அறிந்து உபாஸிக்கா தவர்களின் இகத்ரிபங்களுக்கு மாத் 

ரமே புலப்படா தவன், பலவகை விகாரங்களை அடையுர் 

தண்மையனல்லை, ஆகையால் நீ அறிவிலா மணிதர்களுக் 
குப் புலப்படுமவனல்லை, பலவரறு விகாரமுறும் வஸ்து 

வல்லவோ அ றிவில்லா கவர்க்கும்தோற்றும்.யோக த இனால் 

தெளிச்சு மனத்திற்கே நீ தோற்றுவாய். யோசுஞ்செய்யச 

மையால் மதிகெளியப்பெருதவர்க்கு நீ அறியப்படுக் கன் 

மையனல்லை, வெள்வே று. வேஷங்களைப் பூண்டு ஆடிப் 

பிழைக்கும் கர்த்தகன்போல் புலப்படுகின் மய. மரறுவே 

ஷம் பூண்ட. கர் த்தகனுடைய உண்மையறியாதவன் காத் 

தனைக் காண்பானாயின் (இவன் இத்தகையன !' என்று 

எப்படி. அறியவல்லனல்லனோ, அங்ஙனமே யோகத்தி 

னால் தெனி௮ பெற்ற மனமே உனது உண்மையை ws Bus 

வல்லன் நி, அங்கனம் தெளியா கமனம் உனது உண்மை 

யை அ. மியவல்ல கன்று, அப்படி யே எப்பொழு தூம் 

உன் ஸ்வரூபத்தையே மனனஞ்செய்யுக் தன்மையரும் பரி” 

சுத்தமான மனமுடையவருமாகிய பரமஹமஸர்கள் செய் 
யும் பக்தியோகத்திற்கு விஷயமாகிய உன்னை, ஸ்தரீக 

ளாகையால் அத்தகைய வழிகளில் ௮இிகாசமில்லாத காங்:
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கள் எங்கனம் அறிவோம்சி *ஆனால் உனக்கு என்ன தெரி 

யும்' என்கராுயோ 2 ஜனங்கள் காட்யமாடும் புருஷனை 
அவன் கடத்துஞ்செயலைப்பற்றி “ஈடன், கர்த்தகன்' என் 

மே அறிவார்களன்றி அவனுடைய ஜாதி பெயர் குணம் 

முதலியவற்றை எப்படி. அறியவல்லரல்லோ, அங்ஙனமே 

இச்த அவதாரத்திலுள்ள க்ருஷண வாஸுதேவாதி கா 

மங்களும் தாமரையுக் இயனாயிருக்கையுமாகய அனைவர்க் 

கும் புலப்படிமவற்றை மாதரமே யஙமிவேனன நி மற்றொன் 

அம் அறியேன், கருஷ்ணனென்னும் பேருடைய உனக்கு 
கமஸ்கரரம், வஸாஈசேவ குமாரனாகி வாஸுதேவனென் 

னும் பேருடைய உனக்கு கமஸ்காரம், தேவூக்கு ஸ் 

தோம் விலக்கும் புதல்வனாகையால் தேவ கக்கனனெ 

ன்னும் பேருடைய உனக்கு ஈமஸ்காரம். ஈக்தகோபனுக் 

குக்குமாரனாி கக்தகோபனென்னும பேருடைய உனக்கு 

நமஸ்காரம், பருக்களை மேய்த்துப் பாதுகா த்தமையால் 

'கோவிர்கனென்னும் பேருடைய உனக்குப் பலதடவை 

தமஸ்காரம், தாமரை யுக்இயனாக.ப உனக்கு ஈமஸ்கரரம, 

தாமரைப் பூமாலையணிக்த உனக்கு கமஸ்கரரம். தாமரை 

மலர்போன்ற கண்களையுடைய உனக்கு ஈமஸ்காரம். தாம 

சை மலர்போன்ற இருவடிகளையுடைய உனக்கு கமஸகர 

rw) இருடீசேசனே / துர்ப்புதிியொகிய கம்ஸனால் கெடு 
கரன் வரையில் தகையுண்டு சோடத்திருக்த தேவகஏயை 

அச்ச வருக்சத்தினின்று விடுவித்தாற்போல், கானும் 

என் புதல்வர்களும், ஸர் வசக தி / கரதனாகிய உன்னால் பல 

வகை ஆபக்துக்களின் ஸமூஹத்.இணின் நு விடுவிக்கப் 

பெற்றிலோமா, உன் தாயைப்போலவே எங்களையும் பாது 

கரத்தனை. *எக்தெர்த ஆபததுக்களினின்று உங்களை 

ஈரன் பாதுகாததேன்” என்கிறராுயோ 2 சொல்லுகேன் 

கேள் (விஷதஇனின்றும் மஹத்தான அக்ணியிணின்றும்



H- 4. | ப்ரதம ஸ்கந்தம். 109: 

(கெருப்புப்பற்றி யெரினெற அசக்குமாளிகையினின் அம்): 

புருஷர்களைப் பிடுங்கித்தின்னுச் தன்மையரான ராக்ஷஸர் 

கலாக்கண்ட பயத்திணின்றும், அஸத்துக்களான தூர் 

யோ தனா.இகளின் ஸ்பையில் Cares அவமானக்கினின் 

அம், வனவாஸமாகிற பெருங்கஷ்டச்இணின்றும், யுத்தங் 

கள் தோறும் பலவகையரசான மஹா ரதர்களுடைய (சிக. 

ரில்லாத வீரர்களஞுடைய) ஆயுதங்களினின்றும், தரோண 

புதானாகிய அமர வததாமாவின் அபாண்டவேயாஸ்தரத் 

இனின்றும்,” ஹரீ/ நாங்கள் உன்னால் சக்ஜிக்கப்பட் 

Corin YB or aye மாம்ஸாரகஇன் காட்சியைக் கொடாத 

தாகிய ௨: உன் தர்சனம் எங்களுக்குள் கிடைக் குமாயின் 

ஜக த்ருரூ / எமக்கு ஆக ங்கரங்கு அடிக்கடி eens 

உண்டாகுமாக, TES US GIES aD ரக்ஷகனாகய 
உன்னைக்கண்டு களிப்போமோ, அப்படிப்பட்ட ஆபத்துக் 

  

கள் எ எங்களுக்கு அடிக்கடி. -விளையுமாக, “சான் ஈஎற்வச 
னாகில், "உன்னைப்போல் எல்லோரும் என்னை ஏன் இங்கு 

னம் மொழியவில்லை' என்கறாயோ ச அதற்குக் கரரணஞ் 

சொல்லுகியேன். கேள், கற்குல த. கில் பிறப்பு பணம் கல்வி 

Op Bw இவற்றின் மருத்த இிகளால் மேன்மேலும் வளர் 

க்து ் து வருன்ற மதமுடைய புருஷன் மதிமயங்கித் தரன் 

பிறனென்ூற விவேகமற்.தவனாகையால் உன்னை வரயாத்: 

சொல்லவும் . உரியனல்லன், ஒன்றிலும் விருப்பமில்லாமை 

யரல் கைமுதலில்லாத ஏழையர்களுக்கே நீ தோற்று 

வாயன்றி மற்றவர்க்குக் தோற்றுப், உன்னையே சரணம் 

அடைக்து உன்னைப்பெறுதற்குத் தாங்கள் ஒரு முயற் 
யுஞ்செய்யாமல் உனது பாதங்களையே சம்பிகிருக்குங் கை 

மூதலில்லாக ஏழையர்க்கு ஸுகமாக அடையத் தகுக்த 

வனும் ஸத்வம் ரஜஸ்ஸு தமஸ்ஸ- ஏன்கிற குணங்களின் 

கார்யமான காமக்ரோதாதிகள் என்றும சீண்டப்பெரு ௪
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வனும் தன்னையே தான் அனுபவிக்கும் ஆகக்தத்.இல் 

ஆழக் இருப்பவனும பரி தாஹம் சோகம் மோஹம் ஜசை 

ம்ருத்யு என்கிற விகாரங்களின் நிர் சரக்தமாயிருப்பவ 

| னும் மோக்ஷங்கொடுப்பவனுமாகிய உளக்கு நமஸ்காரம், 

ப்ர ஹமாருத்சன் Qs rar மூ கலானவ ர்களின் pana ar 

B OFT oT ar Lig. uf (LIL வனன் றி arom WO ar? ஏன் கிரு 

யோ அப்படி.யன்று, IT AMIN BIT DRM MLD BMT OF 

இல் அடக்கிவைக்துக் கொண்டிருக்கும் கரலஸவரூபனாக 

சே உன்னை மான் அறிளேன், ஆனது பற்றியே.உ.னக்குக் 

கரலத்தினால் விவ்யும் ஜன்ம ஜரா மரணாஇ விகாரங்கள் 

இல்ல். *சானும் ப்ரக்ர௬ுஇ ஸம்பக் தமுடையவனைப்பேர 

லவே பக்ஷபாதம் முதலிய தோவூங்கள் ஓயப்பெரு இருக் 

நிறேனே' என்கிமுயோ சீ அப்படியன்று. நீ இயற்கையில் 

பக்ஷபா தமில்லாமல் எங்கும் எமமாகவேயிருப்பவன், நீ 

கரலஸ்வரூபனா உலகங்களை அங்கன மங்கனம் ஸுகப்ப 

டுத் துவதும்வருத்தப்படுத் துவதுமாமிருக்கிராயாகையால் 

உனக்குப் பக்ஷபர தமும் தயையில்லாமையும் உள வேயரயி 
ஆம் அனை சேதனர்களுடைய புண்ய பாப ரூபங்களான 

கர்மங்களுக்குப் பலன் கொடுக்கையே யாகையால் நீ இய 

ந்கையில் ஸமமாயிருப்ப ௨னே. கரல ஸ்வரூபனாகய உன்னி 

டத்தினணின்றுமே ப்சாணிகளுக்கு ஸுக துக்கங்கள் உண் 

டாகின்றன. அவ. ரவர்செய்த புண்பாபங்களுக்குத் த்குக்த 

படி. நீ ஸுக துக்கங்களைக் கொடுக் ?ராயாகையால் கீ அவ 

ற்றிற்கு சிமித்த மாதாரமேயன்றி அவரவர் செய்த புண்ய 

பாபங்களே அவரவர் அனுபவிக்கிற ஸுக துக்கங்களு 

க்கு முக்யகாரணம், ஆகையால் அது உன் தோவூமன் று, 
அவர்களுடைய தோஷமே, “கானும் சிலரை அனுக ரஹி 

ப்பதும் கிக்ரஹிப்பது மாமிருக்கிோேேனாகையால் எனக்கு 

எப்படி. பக்ஷ்பா தா.இகள் இல்லாமற் போகும் 7” என்கிரு
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யோ சீ பகவானே. மனுஷ்யர்களைப்போல் ஈடக்கமுயன் ற. 

உண் செயலையும் உன் BGs” தீயும் எனன் அ.றியவல்லன் 2( 

சில இடத்தில் தீ தண்டனை. செய்வதும் கடைசியில் | 

22 னுச ரஹமா ரகவே PY DAT Dbl, ஆகையல் உனக், 

குப் தப் பக்ஷபா, தா RC BT apn. கன் உண்டென்காலரகர தூ. 

(! Lp BO சகடாஸாரன மமனளரம்ஜுனஙகள் கு௮லயாபீடம் 

சா.ஹுாரன் முஷ்டிகன். கேரஸலன் கம்ஹன் முதலியவர் 

கமா சிக்ரஹஞமெய்ததும் அவர்களுக்கு மேலரன புரு 

ஷாரரத கமா. மோட்ஷதிதையே விலா ததமையால் 

அனுகரஹமாகபே முடிக்க து னது பம் மியே பக்ஷபா 

தம் முதலிய தோஷங்கள் ஒன்றுமில்லாத உன்னிடத்தில் 

அத்தகைய தோஷங்களை ஏறிடும் புருஷர்களுடைய 
புதி விபர தமே. உனக்கு எவ்விதத்திலும் UP DEB 

மானவனும் தவேஷூத்திற்ிடமானவனும் கிடையாது. 

அத்தகைய உன்னிடத்தில் மனிதர்களின் புத்தி ரஜஸ் 

தமோ குணங்களின் ஸம்பக்சச்னொல் உண்மை யறியுக் 

தின்மையற்றிருக்கின்றது.  கர்மத்தினல் பிறக்கும் பிற 
Au Hoa Dib QUOTE ST STDS HAUG. புத்தி செல்லப் 

பெற்று அதன்படி. கர்மங்களைச் செய்யும் தன்மையற்றவ 

ஆம எல்லோர்க்கும்௮க்கரா தமாவாரிருப்பவ னுமாகிய கீ 

இிர்யக்கான பக பக்ஷி முதலியவை ரிஷிகள் மணிதர் ஜல 
ஜுதுக்கள் ஆரிய இச்தஜாஇகவில் பிறத்தலும் அர்தக்த 

ஜா. இக்கிணங்கின செயல்களைச் செய்தலும் மிகுச்து அனு 

காரமேயன்றி வேறில்லை. பிறவியறமவனும்செயலற்றவனு 

மாகிய உனக்குப் பிறவியும் செயலும் இயற்கையில் ஏது ச 

அவை கடனத்திற்காக ஏறிட்டுக் கொண்டவையே, ஆகை 

யால் கீ வரரஹம்முகலிய இர்யக்ஜாஇகளிலும், பார்க்க 

வன் ஆத்சேயர் கர்த்தமர் முதலிய Pag. Baal gud, 

சாகவயாதவாகி மனுவஷிய ஜாகிகளிலும் மத்ஸ்யம் கூர்.
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மம் முதலிய ஜலஜக்து ஜாஇகளிலும் பிறக்தமையும் 

H6565 ஜாதிகளுக்கெங்கெ செயல்களைச் செய்த 
மையும் கடனமேயன் றி உனக்கு அவை இயற்கையில் 

ஏற்பட்டவையன்று, முன்பு நீ பரல்யத்தில் ஒருக்கால் 

அபசாதஞ் செய்கையில் இடைச்சியாகிய யசோதை 

உன்னைக் கட்டுவதற்கரகக் கயிற்றை யெடுதீதுக்கெரண் 

டாள். அப்பொழுது கண்ணீர்களால் மெய்குலையப்பெற் று 

பயத்தை அறிவிக்கும் பரபரப்புடன் கூடின கண்கள் 

அமைச்த முகத்தை மேல் தூக்கி, எல்லோரும் கன்னி 

டத்தில் பயப்படும்படி. பயங்கரனான மருத்யுவையும் பயப் 

படுத்துக்தன் மையனானகீபபச் தவன்போல்கடன்ஞ்செய்.து 

கின்றனையே, (அவ்விருப்பு என்னை மதிமயங்கச் செய்கன் 

ஐது. உனது அவதாரத்தின் ப்பயோஜனத்தை அறிய 

மூயன்றவர்களில் இலர், நீ கர்மத்தினால் விளையும் பிறப்பில் 

லர தவனாயினும், ப்ரீ இக்கிடமாகிப் புண்பயலோகனுமான 

ய்துவக்கு யசஸ்ஸை விளக்கும் பொருட்டு அவனுடைய 

வம்சத்இல் அவ தரித்தாயென்று சொல்லுருர்கள் (மலய 

பர்வதத்திற்குப் புகமை விளைக்கும் பொருட்டுச் சக்தனம 

சம் அம்மலையில் எங்கனம்முளாககின் ததோ) அங்கன மேகீ 

யுமயதுவம்ச ச்இற்குப் புகழைவிளைக்கும்பொருட்டு ௮ தில் 

அவதரிதீகனையென்கிருர்கள். மற்றுஞ்சிலர் இவ்வுலக்இ 

அள்ள ஸாதுக்களின் க்ஷேமத்திற்காகவும் தேவதைகளை' 

தீவேஷிக்கின்ற அஸுரர்களைவஇப்பதற்காகவும் நீ பிறவி 

ய.தறவனாயிருக் தும் வஸுஈதேவன் தேவகி இவர்களால் 
மூன் ஜன்மத்தில் வேண்டப்பட்டவனாகி வஸ--தெவனுக் 

ரு தேவூயினிடத்தில் பிள்ளையாகப் பிறக் தாயென்கிறார்க 

ள.வேறுசிலார்,ஸமுதீர த்தில் ஓடம்போல் பெரும் பாரத்தி. 

னால் வருக்.துகின்ற பூமியின் பாரத்தை நீக்கும் பொருட்டு 

கசான்முகன் வேண்டுகையில் பிறக்தாயென்௫ருூர்கள்.
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Dawe சிலர், இவ்வுலகத்தில் அவிச்யை (சதேஹமே 

ஆதிமாவென் 4 னும் ப்ரமத்கை விளைவிக்கும் அஜ்ஞானம்) 

காமம் (அச்ச அஜ், தோன த.இனால் Fugit ® விஷயங்களில் 

உண்டாகும் அபிலாலூம்) கர்மம் (அக்தந்த விருப்பங்களை 

கிமைவேற்றுவதம்குச் செய்யுஞ் செயல்) ஆ சிய இவற்றால் 

வருக துகின்ற ஜனங்கள் செவிகளாரக் கேட்பதும் கெஞ் 

சார கசின்ப்பதுஞ் செய்தற்குரிய சேஷடிதங்களை ஈடத்து 

௮திகாகவே அவதசித்கானென்கிறார்கள். (வர் உன 

சரிதீரங்களாச் சொல்லுமவர் உண்டாகில் கேட்பதும், 

கேட்பார் உண்டாகில் தாம் சொல்லுவதும், சொல்லு 

வோராவது கேட்போராவது இல்லயாயின் தமக்குள் 

தாமே பரடுவதும் கெஞ்சார கினைப்பதும் சினைத்துக் 

களிப்பதுமாயிருக்கிறார்களோ, அவர்களே ஸம்ஹாரமர 

இற ப்ரவாஹதக்தை ஒழியச் செய்வதாகிய உனது பாதார 

Ms sui சிகரத்தில் காண்பார்கள். இங்ஙனம் 

எங்களைப் போன்ற ஈண்பர்களைப் பாதுகாப்பதம்சாகவே 

உனது அவ தாரம். அப்படிப்பட்ட நீயும் உன் ஸெரக் BUT 

Curgr és aasre apy sop oe Curcdys® x 0 g1.0r Qasr air 

னில், ப்சபூ! உன்னை அடுத்துப் பிழைக்கும் ஈண்பர்களரஏ 

கிய எங்களை இப்பொழுது விட்டுப்போக விரும்புகின்றா 

யல்லவர.  வருக்துகின்ற பற்பல ராஜாக்களினிடையில் 

துக்கத்தை ஜயித்குருக்கிற எங்களுக்கு உனது பாதார 
விக்தங்களை விடவேறு ௧.௫ இடையா.து. "அப்படப்பட்ட 
எங்களை இப்பொழுது விட்டுப்போக முயற்சி கொண் 

டாற்போல் தோற்றுகிறது, மனுஷூயர்களோடொத்த 

பெயரும் உருவமும் அமைந்த உனது கரட்சி, 'இச்தரியங் 

களுக்கு ப்ரபுவான ஆதிமாவின் காட்சிபோல் எவர்க்கு 

கேோக்ததோ, அப்படிப்பட்ட பாண்டவர்களும் யதுக்களு 
மாகிய நாங்கள் எத்தகையர்? காரங்கள் எந்தகுணத்து 

8
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னால் உன்னைக். கண்டோம்? உன்னைக் காண்பதற்கு சேண் 

டய குணங்கள் ஒன்றும் எங்களிடத்தில் இல்லை. யமகிய 

'மாதி இவ்.டாங்கயோகம் செய்தவர்க்கன்றோ ஆத்ம 

ஸாக்ஷாத்காரம் உண்டாகும், அங்ஙனம் உனது காட்சி 

யம் அத்தகையர்க்கே உண்டாகக் கூடியது, இங்கனம் 

ஒரு குணமுமில்லாத நாங்கள் உன்னைக் கண்டதற்கு 

உனது கருணையே காரணமன்றி வேறொன்று கரரண 

மன்று, "தரங்கள் உள்ளைக் காணுக் ரிறரமையு/டை!ப ரிஷி 

மேதலியவர்களின் நரமங்களைப் பேற்றிலோம், அக்கரமம் 

பெறுதற்குரிய தாபஸ உருவரும் பெற்றவரல்லோம். இத் 

தகைய எ௱்களுக்கு நீ உனதுகாட்சியைக் கருணையாலே 

யே கொடுத்தாயன்றி வேறில்லை, கதாதரனே?! (கெள 

மோதகியென்னுங் கதை பிடித்தவனே!]) இப்பொழுது 

இக்த பூமியானது தமக்கு அஸாதரரணமரன தீவஜம் 

வஜ்ரம் ௮ அங்குசம் முதலிய சேகைகளேரக.டி.ன உன் 

அடி வைப்புக்களால் அலங்காரமுறறதகாரகி uns Ris Beir 

றது; நீ புறப்பட்டுப் போனவுடனே சோபிக்கப் போகிற 

இல்லையல்லவா. உனது குளிர்ந்த காட்சிகளால் இக்தத் 

தேசங்கள் மிகுதியும் ஸம்ருத்து புடையவைகளாயிருக் 

இன்றன. இத்தேசங்களில் செடிகளும் கொடிகளும் கன்னு. 

செழிப்புற் நிருக்கின்றன. அங்ஙனமே அ.ரண்யங்களும் பர் 

வதங்களும் க திகளும் மற்றுமுள்ள ஜலா.தாரங்களும் வளர் 

க்.து வருன்றன. உலகத்திற் கெல்லாம் நாதனே! எல்: 

லோருடைய மனத்தையும் சினை ததபடி கியமித் துக்கொ 

ண்டுபோகுச் திறமையுடையவனே/! எல்லோர்க்கும் 65 

ராத்மாவாமிருப்புவனே! ஜகத்தை யெல்லாம் சசிரமாகக் 

க ண்டவனே! என்னை ச்சேர்க்த பக் துக்களாகிய பாண் 

டவரிடத்திலும் வ்ருஷ்ணிகளிடத் திலும் எனக்குத் 

'இடமாக உண்டாயிருக்கின்ற ப்ரி.தியாகிற பாசத்தை
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அறுப்பாயாக, ) இக்த என் விருப்பத்கை நிறைவேற் 

றிக் கொடுப்பாயாக. மதுபஇ / உன்னிடத்தில் எனக்கு 

ப்ரீதி மாறாதிருக்கும்படி அருள் புரிவாயாக, மற்றை 

விஷூ.யங்களில் ப்ரீதி உண்டரகரமல் உன்னிடத்திலே 

யே ப்ரீதி வளர்ந்து வரும்படி. அனுக்ரஹிப்பாயரக; 

எனக்கு மற்ற விஷயங்களிலுள்ள ப்ரீதியெல்லாம் உன் 

ணிடத்தில் பாய்க து மேன்மேலும் அர்க் துவரும்படி 

அருள் செய்வாயாக, என் புகீ9ி வேறு a ap us man oth 

செல்லாமல், கங்கை ஊழ தரத்தில் உனது ஐலப்ரவாஹத் 

தைப் பெருக்குவது Curd உன்னிடத்திலேயே ப்ரிஇி 

யைப் பெருக்கிக் கொண்டிருக்குமாக, சுங்கை ஸமுதீரம் 

போய்ச் சேராமல் தன் ஜலப்ரசவாஷதக்கை எப்படி. சிறுத் 

இக் கொள்ளமுடியாகோ, அங்ஙனமே என் புதிஇயும் 

உன்னை அடையாமல் களிக்க முடியாததாகி உன்னிடத் 

இல் ofS) பெருகப் பெற்றிருக்குமாக, ஸ்ரீக்ருவி.ணா/ 

(எமள் த லோகங்களுக்கும் ஸுகம் விளைப்பவனே?) அர் 

ஜுனனுக்கு மிகுர்த நண்பனே / வ்ருஷ்ணிகளில் சிறக்த 

வனே 1! உலகங்களுக்கு உபதரவஞ்செய்கின்ற ராஜவம்ச த் 

தைச் கொளுத்துவதும் ௮ழியாததுமான வீர்யமுடைய 

வனே! கோவிச்தனே! பசுக்களுக்கும் ப்சாஹ்மணர்களுக் 

கும் தேதவதைகளுக்கும் உள்ள மனவருத்தங்களப் போ 
க்குவதான ௮வதாரமுடையவனே?! யோகேஸ்வர/ (ஸு 

க்ஷமங்களைய றியுக் திறமையுடையவனே!) எல்லோர்க்கும் 

ஹிதத்தை உபதே௫ிப்பவனே ! எனக்கு கன்மை செய்வா 

யாக. 

ஸு்தர் சொல்லுகருர்:--இங்கனம் குக்திமதுரமான 

வசனங்களை மொழிக்து தன் மஹிமைகளெல்லாம் பாடப் 
பெற்ற ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் தன்னுடைய ஆச்சர்ய சக்தியால் 

உலக த்தை மதிமயங்கச்செய்பவன்போன்று மக தஹாஸஞ்
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செய்தான். அப்பால் சன் பட்டண த்திற்குப் பேசகழுயன் ற 

பகவான் அக்தக் குர்தியையும் மற்ற ஸ்த்ரீ களையும் * அப்படி. 

Cu ஆகட்டும் என்று அங்ககேரித் து ப்ரீதியுடன் யு.இிவூ 

(உரனால் தடுக்கப்பெம்று ஹூஸ்இினபுசதஇிர்கே போனான், 
அப்பொழுது ஈற்வரனுடைய சேஷடி தங்களை கன்கறிக்த 

MUTT முனிவர்களும் அற்புதமான செயலுடைய கரு 

ஷூணபகவானும் பற்பல இதிஷஹாஸங்களைச் சொல்லி எவ் 

வளவ ஸமாதானப்பமித்தினும் தர்மடுதரண், பக்.துக்கள் 

மாண்டுபோன சோகத்தினால் வருக்திக் காலத்தின் ௧; 
இத்தகையதென்று தெரியப்பெருஇருக்தான். ஓ அர்த 

ணர்களே? பம் துக்களிடத்தில் ஸனேஹத்.இனால் அவர்கள் 

மாண்டதம்கு மதி மயஙகப்பெற்று ப்ரக்ருதி எம்பக்தத் 

இற்குட்பட்டி தேதஹத்திலும் ௮கன்தொடர்ச்சியுடையவரி 
டத்திலும் தாழக்திருக்கிற மனத்தினால் சண்பர்களுடைய 

வ.தத்கையே OBS gi கொண்டிருக்க தர்மபுத்ரன் 

சொன்னாள், “ஆ! துர்ப்புத்தியாகிய ஏன்மன த்தில் வேரூன் 
இியிருக்கிற அஜ்ஞான த்தைக் காண்பீர்களாக. காய 

தரி முதலியவை பக்ஷிக்கத்தகுக்ததாகையால் பிறர்க்கே 

யரகய Qos தேஹத்தின் ஸுகத்தகிறழ்காக கான் பற்பல 

AC azar aos soot sar ar ஸைன்யங்களைக் கொள் 
றேன். இள்ஞர் ப்ராஹ்மணர் கன்மனமுடையோர் நண்பர் 

பித்ருக்கள் (தந்தைகள் தந்ைத முறையிற் சேர்க் தவர்) 

ப்ரா தாக்கள்(உடன் தேரன்றல்கள் அம்முறையிற் சேர்க்த 

வர்] ஆசார்யர்கள் ஆகிய இவர்க்கு த்சோஹஞ் செய்த 

சான் நாருயிரம் வர்ஷங்கள் அனுபவிப்பினும் எனது 

ஈ.ரகங்களுக்கு முடி வில்லைபோலும், கான் பதினாயிரம் ஜன்- 

மங்களெடுத்தாயினும் இக்தப் பாபத்தினின்று தப்பித் 

துக்கொள்ள வல்லனாவேனா? பரஜைகளைப் பாதுகாக் 
கும் ௮திகாரத்தில் முயன்றிருக்கற மன்னவன் தர்ம
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யுச்தஞ் செய்து'சதருக்கலை வதிப்பானாமபின் ௮து அவ 
னுக்குப் பாபமாகாதென்பது மாத்ரமேயன்றி தர்மத் 

தின் பொருட்டே ஆகுமென்னும் பகவானுடைய ௮௪ 

னம் எனக்கு விவேகக்தை விலக்க வல்லதரகவில்லை, 

௮க்த பகவானுடைய வசனத்தை கரன் எவ்வளவு ஆராய் 

க்து பார்க்கினும் எனக்கு அதனால் விவேகம் உண்டாக 

வில்லை, தர்மருத்தத்கினால் சதருக்களை வதிப்பது ரா 

ஜாக்களுக்கு தர்மமே: அது செய்யத்தக்கதே யென்று 

பகவான் கட்டனயிட்டிருப்பினும் ௮து எனக்கு மனத் 

தெளிவை விளைக்கவல்லமையற்றிருக்ே றது. *தர்மத் 
தின் பொருட்டு முயன்றவனுக்கு எவ்விதத்திலும் தடுக்க 

மூடியாமல் பாபம் கேருமாயின் அதை வர்ணாறாரம தர்மங் 
களால் போக்கிக் கொள்ளலாம், மரருஇயும் தர்மத் இனால் 

பாபத்தைப் போக்கலாமென்கிறதே' என்னில் - நரன் 

Bis தர்மயுத்தத்தில் பாத்தாக்கள் முதலிய புச் 

அக்களைக் கொன்று பெண்டிர்களுக்குச்செய்த ௮பகா.ரம் 

என்னிடத்தில் தலைக்கொண்டிருக்கின்றது, அதை நான் 

க்ருஹஸ்தாம்ரமத்இற்கு ஏற்பட்ட தர்மஙகளால் போக் 
கடி.த்.துக் கொள்ள வல்லனல்லேன். வெகு காலம அனுப 

வித்துக் தரவேண்டியதான பெரும் பாபத்தைச் சிறிது 

கரலத்தில் நிறைவேற்றக் கூடிய க்ருஹஸ்ததர்மங்க 

arr) பேரக்குவது ஸாத்யமன்று, சேறு படிக த. அங்கத் 

தை எப்படி. சே BB em சுத்தி செய்ய முடியாதோ, , 

கள்ளெடுத்தமையால் "-தோவஷுூமுடைய பாதரததை எப் 

படி. மீளவும் ௮க்தக் கள்ளினாலேயே சுத்தி செயயமுடியா 

தோ, அ௮ங்கனமே ஒரு ப்சாணிஹிம்ஸையானுண்டரன 
பாபத்தை ஆயிரம் யாகங்கள். செய்தும் 'போக்கமுடியா, Zils 

யாகங்கள் பசுஹிம்ஸைக்கிடமாகையால் பாபம் கலக் 

இருப்பவைகளே. ௮.த்தகைய யாகக்கள் ஆயிசஞ் செய்யி
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ணும் பக்து குருமித்ரரதஇிகளைக் கொன்ம பாபத்தினின்து 
விடிபடவல்லனல்லேனெனறு நினைக்கின்றேன், எட்டா 

வது அத்யாயம் முற்றிற்று, 

  

[ தர்மபுத்ரன் சம்பிகளுடன் கருஷ்ணனை >) 
| அழைச்துக்கொண்டு பீஷ்மரிடம் போத | 

ஓஒ. ஓம், 2 ஷ்மரிடம் தர்மங்களைச் கேட்பதும், “)அ-௮உ- 
| பீஷ்மர் கீருஷ்ணனை ஸ்தோதாஞ் செய்து ] 

ப்சாணன்களை விடுசலும். J 

wel BF செரல்லுகருார :--இங்ஙனம் தர்மபுத்ரன் 

தான் ப்ரஜைகளுக்கு தரோஹஞ செய்ததைப்பற்றி மிகு 

இயும் பத்து, ஸவர்க்கத்திற்கு ஸாகனமான தர்மங்க 

ஊத்தெரிச்துகொள்ளவேண்டுமென்னும்ஏண்ண த்துடன் 

யுத்தபூமியான குருக்ஷேதரத்இல் அடியுண்டு விழுக் இருக் 
தின்ற பீஷ்மரைக் காண்பதர்கரகப் புறப்பட்டிப்போனான்: 

அப்பொழுது அவன் தம்பிகள் அனைவரும் ஸ்வர்ணமய ' 

மான அலங்காரங்களை அணிச்து ரமணீயங்களான 

சிறந்த அவங்களால் இகம்கின்ற ரதங்களில் ஏறிக் 

கொண்டு தர்மபுத்சனைப் பின்றொடாக்தார்கள். அத்த 

ணர்களே/ அங்கனமே வ்யாஸர் தெளமயர் முதலிய 

பராஸ்மணோத்தம/களஞும் அவனைப் பின்செனமுர்கள். 

ப்ரஹ்மரிஷியே! பக ௮ரனான ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் அர்ஜுனனும் 

தானுமாக ரதத்தில் ஏறிக்கொண்டு தாமபுதரனைப் 

பின் சென்றான். அப்பொழுது அம்மன்னவன் யக்ஷர்க 

ளோடு உடின குபேரன்போல் ப்ரகாரித்தான். ஆகாயத் 

இனின்று கழுவின சதேவன்போனு பூமியில் வீழ்ச இருக் 

இற பீஷூமரைக் கண்டி பாண்டவர்கள் தம்மைப்பின் செ 

ன்றுவச் தவருடன் ஸ்ரீக்ருஷணனை முன்னிட்டுக்கொண்டு 

ஈமஸ்கரித்தரர்கள். ஸத்தமரே/ (மேன்மையுள்ளவசே) 
 அளல்குபாதவம்சத்தில் சறக்தவசாகய பீஷமரைப் பார்க்க
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ப்ரஹ்மரிஷிகள் அனைவரும் தேவரிஷிகளும் ராஜரிஷி 
களும ஆக எல்லோரும் வக்இருக்தார்கள், அவர்களில் 

| சிலசைச்சொல் லுகிழேன் கேளும். பர்வதர் காரதர் தென 

மயர் பகவானான பாத.ரராயணர் ப்ருஹதஸ்வர் பரத்வர 

ஜர் பரஈரரமன் அவருடைய சி௮.யர்கள் வஸிஷ.டர் இகத 

ப்ரமதர் தரிதர் கருக்மமதர அளஸிதர் சக்ஷீலான் கெள 

தமர் அக்ரி கெ௱சிகம் ஸுஈதர்பாரனர் ஆகிய இவர்களும் 

பரிசுததர்களான பரஹமராகர் முதலிய மற்றும் 

மேணிவர்களும் KUOMUUT AAT WW AP FUT wT MUTT RD 

55 50H ரவூய/களோரடு அவ்விடத்திற்கு வக் திருக் தார் 

கன், US 5 த பாக்யமடைய அவச்சளெல்லோரும் அபு 

நனம் வத் இருப்பதைக் கண்டு தர்மங்களை உணர்ச் தவரும் 

தேசகாலங்களை அ றிக் தவரும் அ ஷடவஸ-ஈக்களில்கி ரக்.த 

வருமரகிய பீஷுூமர் அவரவர்க்மூத தரக் கபடி. | ஜித் தீரர், 

அப்பொழுது பீஷ்மர், ஜகதீறவரனும் மரயையால் 

(தனது ஸங்கல்ப ஜ்ஞான ததினால்) இரு௮ரு.வ.&கள் எடுப்ப 
வனுமாிய கருஷணான் தன்னெ திரில் உட்காரக் இருக்கக் 

கண்டு அவனுடைய ப்சபாவததை அ.றிக்தவராகையால் 

மனத்தில் தயாணித்து மானஸிகமான உபசாரங்களால் 

பூஜித கார். அப்பால் தன்னைப் பணிச் து உட்காரச் இருப்ப 

வரும் வணக்கச்தோடும் ப்ரேமத்தோடும் இகெழ்பவரு 
மான பாண்டு புதரர்களை பரீ.தியின் மிகுதியால் பெருகி 

வருிின்ற கண்ணிர்களால் ஓன்தும்தெரியாமல் கண்கள் 

மறைக்கப்பெற்று இங்ஙனம் மொழியத் தொடங்கினார். 
ஓ தர்மபுதீனே! ஆ! என்ன கஷ்டம் ப்ராஹ்மணர்களை 

யும் தர்மத்தையும் பக் தர்களைக் கைவிடாத பகவானையும் 

அனுவர்த்திக்குக்தன்மையரச ன நீங்கள் இங்ஙனம் வரு 

க்திப்பிை ழக்கத் தகுக்தவரல்லீர், ஸுகமாக ஜீவிக்கத் 

தகுந்த நீங்கள் இங்கனம் வருக் துவது மிக வருத தமாயி
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ருக்கின்றது, அதிர கனான பாண்டு மரணம் அடைகையில் 

இளம்பிள்ளைகளையுடைய மறுமகளான குக்தி சிறந்த 

பிள்ளைகளைப் பெற்றவளாயினும் அடிக்கடி, பலவகை வருத 

தங்கா அனுபவித்தாளல்லவா, உங்களுக்கு என்னெ 

ன்ன அப்ரியம் (வருத்தம்) உண்டாமிற்றோ, அதெல்லாம் 

காலத்தினால் கோசக்ததென்று நினைக்கின்றேன், “எனக்கு. 

வருத்தம் விளைத்த அக்காலம் எத்தகையது” என்கிறு 

யோ. சொல்லுகிறேன் கேள், காற்றின். அ.இன த்தில் 
மேகங்களின் வரிசைபோல் எதன் அனை த்தில் இவ்வுல 

கமெல்லாம் அகப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறதோ, ஏ.துவே 

கரலமெனப்படுகின் ஐது, கரலமே உலச ககையெல்லாம்கன் 

அதினத்தில் கடத்துகிறது, ராஜாவான தர்மபுதரனும் 

கதையைக் கையிலேக்தின வ்ருகோதசனும் (பீமஸேன 

னும்) அர்ஜுனனும் தீரெளபதியும் காண் டூவமென்னும். 
தனுஸ்ஸாம் தர்மபுத்ரா திகளுக்கு சண்பனை க்ருஷ்ணா 

னும் எங்கு இருக்கிறார்களோ அங்குங்கூட ஆப த்தூ 

விளைக்கமை மிகுதியும் அற்புதமே. இதெல்லாம் காலத் 

தின்கார்யமே. ஜகத்இற்கெல்லாம் ப்ரபுவான க்ருஷ்ணன் 
தர்மபுதீசா இகளுக்கு ஈண்பனாயிருக்தும் காலத்தையே 
அனுஸரித் திருக் கான், இல்லையாமின் இச்தகைய ஆபத் 
துக்களெல்லாம் உங்களுக்கு உண்டாக இடமே இல்லை, 
க்ருஷ்ணன் இருக்குமிடத்திலுங்கூட ஆபத்தென்ருல் 
இதை என்னென்று சொல்லலாம், இது மிகவும் ஆச்சர் 

யமே. இவன் எல்லாவற்றையும் தடுக்கவல்ல வஞாயிருக் தம் 
காலத்தை அனுஸரித்து வெருமனே யிருக் தமையால் 
தான் இத்தகைய ஆபத்துக்கள் விலைந்தன, இக்த க்ரு 
ஷ்ணனுடைய அபிப்சாயத்தை அறியமயன்ற பண்டிதர் 
களான ப்ரஹ்மாஇிகளும் மதிமயங்கப் பெறுகிறார்கள். 
ஆகையால் உலக தீதில் ஜனங்களுக்கு உண்டாகும் ௭-௧
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துக்கங்களெல்லாம் தெய்வானேமாய் விளைபவைகளே.. 

தெய்வமாவது காலாதிகளைத் தாண்டி அவற்றை அனு 

ரித் இருக்குக் தன்மையுள்ள ஈண்வரனான க்ருஷ்ணனே, 

கீ இதை அறிக்து, அவன் கடத்த நடப்பவனாகி, வல் 

வனே! காதா/ அசாதைகளான ப்ரஜைகளைப் பாது 

காத்து வருவாயாக, இக்த ஸ்ரீக்ருவ்.ணன் ஜ்ஞான பல 

ஐ வரய வீரய பக்தி தேஜஸ்ஸுக்களென்இற ஆது: 

குணஙகள கிறைக்தவனும் ஜகத்கிற்ககெல்லாம் காரண 

மாயிருப்பவனும் பசமபுருவஷனுமாகய சா. ராயணனாயிருக் 

அம் மாயையால் உலகத்தை மடுமயங்கச்செய்து தன்னு: 

ருவத்தை மறைத்துக்கொண்டு யர தவர்சளின் இடையில் 

தானும் ஒரு யாதவன்போல் இரிகன்ரான். மன்னவனே 7 
“மிகு.இியும் சஹஸ்யமான (இச க்ருஷ்ணனுடைய மஹி 

மையை, பகவானான சிவன் அறிவான், அங்கனம் தேவ 

ரிஷியாகிய சாரதரும் பசவானான கபிலரும் அறிவார்கள்?) 

எவனை நீ அம்மானுடைய பிள்மாயாகவம் உன் ப்ரீ.தஇிக 

இடமாகவும் உனக்கு ஈண்பனாகவும் மிகுக்த உபகாரகனாக 

வம் கினைக்கின்றாயோ 7 மற்றும் நீ எவனை மக்தரியாகவும் 

ஒருக்கரல் தூரதனாகவம் ஒருக்கால் ஸனேஹத்தினால் ஸார 

இியாகவும் வைத்துக் கொண்டாயோ 7 அப்படிப்பட்ட 
இக்ச ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுடைய மஹிமையைச் சிவனும கரரத: 

ரும் கபிலருமே அறிவார்கள். மற்றவர்க்குத் தெரியாது. 

கீ இப்படி. கினைக்கினும் செய்யினும் அவன் புத்தி ஒருக். 

காலும் மாறுகிறதில்லை. அவன் எல்லார்க்கும் அ௮க்தராத் 

மாவாயிருப்பவன், ஆகையால், மாமாவின் புதல்வன் 

மூதலிய முறைகளிற் சேர்ந்தவனாக நினைப்பதும் தூத 
ளாகக் கொள்வதும் ஸா.தியாகக் கொள்வதுமாயிருக்கி.௦ 

உனக்கும் அச்தராத்மாவாயிருக் து உனக்கு CSCS 

தினை வகளை விளைவிப்பவனும் ௮வனே. வஸ்தூக்களெல்லா:
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வற்றிலும் தான் உட்புகுர்து கியமித்துக்கொண்டிருப் 

பினும் அவற்றின் தோஷங்கள் தன்மேல் இண்டப்பெரு 

தவன். தேஹமே ஆத்மாவென்னும் ப்ரமமாகிற அஹூ 

காரமற்ற வனாகையால் தனக்குச் சரீரமான சேதனவர்க் 

கத்தின் தோஷங்கள் தன்னிடத்தில் பற்றப்பெரு தவன். 

தனக்கு கிகரசானமற்றொருபொருளில்லா தவன்.இவலுக்கு 

உட்படாமல் ஸ்வதக் த ரமாயிருக்கும் வஸ்து ஒன்றுமே 

இல்லை 7 எல்லாவற்றிலும் மேலாகி Papo Cw gy 

மின்றி ஸ்வதக் தரனாபிருப்பவன், சே சனாசேதன ஸ்வரூப 
மரன ஜகத்தெல்லாம் தனக்குச் சரீரமாகித் தனது கிய 

மன இற்கு உட்பட்டிருக்கையால் எல்லரவற்றையும் ஒரு 

வாருகப்பார்ககுக் தன்மையன், இத்தகை குணங்களெ 

ல்லாமில்லாதவனுக்கன்றோ மதிக்கலக்கம் உண்டாகும். 

இக்குணங்களெல்லரம் அமைக்தவனுக்கு மதிவிளக்கமே 

WINNT P ஈண்வரன் எல்லார்க்கும் ௮க்தராதமரவாக எல் 

VIA DMD OL ஸமமாகப் பார்க்கும்தன்மையனே/ஆரினும் 

ஒ மன்னவனே? ஒருப்சயோஜன த்தையும் எஇிர்பாராமல் 

தன்னிடதில் பக்தி செய்யுக்தன்மையரான பக்தர்களி 

டத்தில் யிகுஇயும் அருள புரிழும் ஸ்வபாவனென்று அறி 

வாயாக, ஏனென்னில்--த்ருஷணன், ப்சாணன்களை விட 

முயன்றிருக்கிற எனக்கு கேயே வக்து தர்றனஙகொடுத 
-தரனல்லவா, இவனிட த்இல் பக்தியுடன் மனத்தை கில 

சிறுததி வாக்கினால் இவனுடைய காமத்தை மாதரமே 

மொழிக்துகொண்டு?தஹத்தை விடுதியயோகிமற்நஜனங் 

கள விரும்புகிமாப்தாதி விஷயங்களை ௮அனுபவிப்பதம்குக் 

கரரணமான புண்யபாப கர்மங்களினின்று விடுபரிவான். 

அப்படிப்பட்ட க்ருஷ்ணன் எனக்குகேசே வச்து தர்மனம் 

கொடுத்தான். இந்த ஸ்ரீக்ருஷ்ணானுடைய. காம$ர்த தன 

மாதரமேபுண்யபாபக ர்மங்களை விடுவித துச் சிறக்த மேன
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மையைக் கொடுக்குமாயின், கேரே அவனுடைய காட்ச 
பின் மஹிமையைப்பர்றிச் சொல்லவேண்டுமோ 7 கான் 

இக் தச்சரீரத்தை ஏவ் வளவில் விரிவேனோ, அது வரை 

யில், தெளிக்க புன்னகையும் சிவக ௪ கண்களும் அமைக் து 

'விளங்குவதும் தாமரை மலர்போன்ற துமரகிய முக 

முடைய சதுர்ப்புஜனான ஸ்ரீக்ருஷண பகவான் என் கண் 
ணுக்குப் புலப்பட்டிக்கொண்டே என் BUI FBO GFW 

விஷபமாகி இங்கேயே இருப்பானாக. 

wisest சொல் லுகிளுர் :--பு இஒட்டி ரண். 7 ஆஷமரு 

டைய வசனத்தைக் கேட்டு பாணங்களால் இயத்றின 

படுக்கையில் படுக் துக்கொண்டி.ருக்கிற அச்ச பீஷ்மரைப் 

பார்த்து, ரிஷிகன் பலரும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கையில் 

கரனாவகையான தர்மங்களை வினவினான். புருஷர்களின் 

ஸ்வபாவங்களையும் ப்ராஹ்மணக்ஷத்ரியாதி வர்ணங்களை 

யும் பீஹ்மசர்யம்முதலிய ஆம். ரமங்களையும் ௮னுஸரிதீது 

அவ்வவற்றிற்கு.5 தகுக்தபடி, வேகங்களில் விஇக்கப்பட் 

டவைகளும் வைசரக்யம் காமம் ஆசிய இவ்விரண்டு கரச 

ணங்களைப்பற்றி கிவ்ருத்தி தர்மங்களென்றும் ப்ரவ்ருத்தி 

தா்மங்களென்றும் இருவகைப் பட்டவைகளுமான தர்ம 

களாத் தர்மபுத்ரன் வினாவினான். ௮ங்கனமே புருஷ.ஸ்வ 

பாவத்தையும் வர்ணாு்ரமங்களையும் அனுமரித்துச் ௬௬ 
க்கமாகவும் விஸ்தரமாகவும் பல பிரிவாகப்பிரித்து விதி 

க்சப்பட்டதான தர்மங்களையும் நீறுபராஸ்தீரங்களில் சொல் 
லப்பட்ட சாஜ.காமங்களையும் பாஞ்சசாத்.ர OTM KT FBO 

சொன்ன மோக்ஷ தர்மங்களையும் ஸ்த்ரீ தர்மங்களையும் 

பகவானைக்கேட்பது துகி செய்வது முதலிய பகவத்தர் 

மங்களையும் ஸங்க்ஷேபமாகவம் விஸ்தரமாகவும் வினாவி 
னான். முனிவரே / பலவ்கை' இதிஹாஸங்களின் உண்மை 

யைறிக்த பீஷ்மர் தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷங்களையும்
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ga peop Ban pC ah gw O.LIT WEIS UD வர்ணித்தார், 

இங்கனம் முதிஷ்டிரன் கேட்ட தாமங்களை பீஷ.மர் மெச 

ஹிர்.துகொண்டிருக்கையில் இஷ்.டப்படி. மரணம் கேழு. 

மரு வசம்பெற்றவரும் யோகியுமாகய அவர் விரும்பிச் 

கொண்டிருக்ச உக்தசாயண காலம் வச்சத.அனேகமாயி ் 

சங்கணக்குடைய குருபாண்டவர்களனைவர்க்கும் முன் 

னின்று கடத்தும் சாயகரான (தனது வம்ச தீ.இல் பிறக்த 

வர் பலரையும் ஈற்கதி அடையச் செய்பவசான) ௮க்த: 
பீஷ்மர் வார் சதைகளை கிறுக்திக் கண்களணாமலர விழித் து: 

இமை கொட்டாமல், தேஹத்திலும் அதைச்சேரக்க பக் 

அக்களிடத்திலும் பற்றற்றகான மனத்தை, எதிரில் 

இருப்பவனும் இகழ்கின்ற பீதாம்பர முடையவனும் ஆதி 
புருஷனும் சதுர்ப்புஜனுமாகிய ஸ்ரீக்ருஷ்ணனணிடத் இல்: 

கிலைகிறுத்தினார். (ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுடைய இருமேணனியை 

மிக ஊக்கத்துடன் தயாணிக்கும்படி. மனத்தை அவணி 

டத்தில் நிலை கிறுத் தினா), பரிசு த்தமாகி கிலைகின்று ஸ்ரீ 
க்ருஷ்ணனை தீயானஞ்செய்யும்மதியினால் பகவானை அடை 

வதற்கு இடையூறை விளைவிக்கும் ப்சாசப்தருபமான ௮௬ 

பமெல்லாம் தீரப்பெற்று ௮ர்த பகவானுடைய காட்சி 

மின் மஹிமையால் ஆயத அடிகளாலுண்டான வேதனை 

யெல்லாம் இர்க்.து ஸமஸ்த இந்தரியங்களின் வ்யாபா.ரம: 
களும் ஒடுங்கி தேஹாத்ம ப்ரமம் முதலிய அவிவேகங்க 

ளெல்லாம் அழிக்து கிர்மலராய் விளங்கும் பீவ்.மர் சரீர x 

தை விடத்தொடங்க ஜனார்த்தனனை இல்ஙகனம் துதிசெம் 

தார். 

ஸ்ரீபீஷ.மர் சொல்லுகிராா:--யர தவர்களில் சிறச் தவ 

அம் பாகவதர்களுக்கு காதனும் சேதனாசே தனங்களைக் 

காட்டிலும் வேறுபட்டு எல்லையில்லாத மஹிமையுடைய 

வனும் அளவிறச் து ஸ்பபாவஸித்் கமான ஆகர்தமுடைய
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வனும் ஓரிடத்தில் விளையாடுவதற்காக வடி.வங்கொண்ட 

வனும் தன் ஸங்கல்பத்தினால் சேதனர்களுக்கு ஸம்ஸாச 
ப்ரவாஹத்தை விளைவிப்பவனுமாகிய க்ருஷ்ண UST 

ணிடத்தில் என் புத்தி மற்மென்றிலும் விருப்பமின் நி 

கில்சின் நிருக்குமரக, மூன்று லோகங்களும் கரண 

ஆசைப்படத் SHES HO பச்சிஸ்கிறமுடையதும்ஸகர்ய 

கரணமபோல் பொன் நிரம் அமைக்த மேலான சதாம் 

பரம் உடுத்திருப்பதும் முன்கெற்றி மயிர்களின் வரிசை 

கனரல் மறைசக்து அழகரன தாமரை மலரபோன்ற முக 
முடைய துமரன HUG SS Fal oo MT PT NG GF 

கண்பனுமாகிய ஸ்ரீக்ருவுணணிடத்தில் எனக்குப் uff 

சுத்தமான (ப்ரயோஜனங்களெவற்றையும் விரும்பாத 

கான) பாதி உண்டாகுமாக, முத்தத்தில் குதிரைகளின் 

குளப்படிகளால் களெம்பின தூட்கள் படிக்து அழுக் 

கடைக்து காற்பூறமும் தொங்குகின்ற முன் கெழ்றிமயிர் 

களாலும் பெருகவழிகின்ற வேர்வைஜலங்களாலும்௮லவ 

காரரமுற்ற முகமுடையவனும் கான் ப்ரயோகித்த கூரான 

பரணங்களரல் பிளவுண்ட தோலுடையவனும் ரக்தததுி 

னால் விளங்குங்கவசம் அமைக் தவனுமாகிய ஸ்ரீக்ருஷ்ண 

பகவாணிடத்தில் என்மனம் பேசரமல் கில்யுத்றிருக்கு 

மாக, முத்தம் தொடங்குகிற ௮க்த க்ஷணத்தில் ovo 

ஹிதனை அர்ஜுனன் மொழிக்த வசன த்தைக்கேட்டுத் 

தன்னுடையவரான பரண்டவர்களுடையதும் சதருக்க 

ளான கெளசவர்களுடயதுமான இரண்டு ஸைன்யங்க 

னின் இடையில் ரதத்தை கிறுத்தி கின்று கண்ணோக் 

கத்தினாலேயே சத்ரு ளைன்யத்திலுள்ளவருடைய ஆயு 

சாப் பறித்தவனும் அர்ஜுனனுக்கு ஸ்னேஹிதனுமான 

க்ருஷ்ணனிட த்தில் எனக்கு ப்ரீதி உண்டாகுமரக. 
கொஞ்ச தூரத்தில் மறைக் இருக்கற ஸைன்யத்தின்முன்
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பாகத்தைக் கண்டு அங்கிருப்பவர் அனைவரும் பந்துக்க 

னாயிருப்பதை அறிக் து பர்துக்களை a Su gy தோது. 

மென்னும் புத்தியால் ௮௫னின்று மூகம் மாறவைத்த 

அர்ஜுனனுடைய குதளிக புத்தியைக கண் டு ஆ தமஸவ 

ரூபத்தை அறிவிக்கிற கதையரகிற உபகிவூ.த்தை உபதே 

சித்து எவன் அக்த அர்ப்புந்ிதியைப் போக்கினானோ அப் 

படி. ப்பட்ட ஸர்வாஇகணான (எல்லோரிலுஞ் சிறக்க) பக 

வாரனுடைய சரணரைவிர்தங்களில் எனக்கு ப்£ீது உண்டா 

சூமாக, கிரபரரதியைக் கொல்லுக் தன்மையுள்ள என் 

னுடைய பாணங்களால் ,அடியுண்டு கவசம் மூறிக் து ரக் 

தத்தினால் உடம்பு முழுவதும் கிறைக் தவனாகி, “ஆயுதம் 

எடேன்' என்ற தன பரதிஜ்ஞையைக் துறக்து *“இஆருதம் 

எடுக்கச் செய்கிறேன்” என்ற என் ப்ரதிஜ்ஞையை ஸத் 

யஞ் செய்வதற்காக, ரதகத்திலிருக்கவன் அதிணின்று 

இளம்பிக்குதிக்துஸு தர்ணனசக்ரக்தை ஏக்இிக்கொண்டு 

யரனையை வ.இக்கும்பொருட்டுக் ளெம்பிப் பாயம் ஸிம் 

ஹம்போல், பலாத்காரமாக என்னை வதிக்கும்பொருட்டு 

பூமி ஈடுங்கும்படி, எவன் என்னை எதிர்த்து வக்கானோ, 

அக்த முகுக்தனே ஸ்ரீக்ருஷ்ணபகவானே எனக்குக் கதி 
யாவானாக, அர்ஜுனனுடைய ரதமே குடும்பமாகப் 

பெற்றவனும் உழவுகோலையும் குதிரைகளின் கயிறுகளை 

யும் பிடித்துக்கொண்டு ௮௫௧ மோபையினால் கண்ணாயி 

சங் கொண்டு காணும்படி, மிகவும் ௮அழகயெனுமாகயய பக 

வானிட த்தில், மாணம் அடைய முயன் நறிருக்கிற எனக்கு 

ப்ரீதி உண்டாகுமாக. திவந்தவ யுத்தத்தில் மாண்டவர் 
அனைவரும் எவனைப் பார்த்த மாத ரத்தினால் தமக்கு 

ஸ்வபாவஸித்தமான பாபமற்றிருக்கை மு தலியகுணங்கள் 

தோற்றப் பெறுகையாகிற மோக்ஷத்தை அ௮டைக்தார் 
களோ, அப்படிப்பட்ட பகவானிடத.இில் எனக்கு ப்ரீ.இ
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உண்டாகுமாக, அழூய scour gu விலாஸத்தின 

அம் அழகான புன்னகையாலும் ப்ரேமம் பெருக வழி 

இன்ற கண்ணோக்கத்தினாலும் மிகுக்த வெகுமதி செய்யப் 
பெற்ற இடைப்பெண்கள் காமம் தலைக்கொண்டு விவேக 

மற்று ஸ்ரீக்ருஷ்ணனை ஸாதாரணமாக கினைக்து அவண் 

செய்த பூகஸைம்ஹாரம் முதலியசேஷ்டி தங்களை அனு 

கரிப்பவரரக எவனுடன் 2ற்றுமை அடைந்தார்களேர, 

அப்படிப்பட்ட பசவரணிடத்தில் எனக்கு ப்ரீதி உண்டாகு 

மாக. «Dap ora Orage ரரஜஸிூய WE BDH 

முனிவர்கூட்டங்களும் ராஜண்ரேவுூ.டர்களும் Boones 

ஸ்பையின் மத்யத்தில் எவன் இந்த y Sart o.o7 Dear 

கடத்தும் முனிகணங்கள் அனுமதித்ததுமான அக்ர 

பூஜையைப் பெற்ராுனோ, அப்படி.ப்பட்டவனும் பார்க்கப் 

பதினாயிரங்கண்கள் பேண்டும்படி. மிகவம் அழகியனும் 

எனக்கு அச்தரரத்மாவமரன இக்த ஸ்ரீக்ருவூ.ணன், கான் 

Digs ராரீரத்தை விரிம்வரையில் என் கண்களுக்குப்புலப் 

பட்டுக்கொண்டு என்முன்னே இருப்பானா. அங்ஙனம் 

கீழ்ச் சொன்ன இயங்கையுடையவனும் தான் அவரவர் 

செய்த புண்ய பாபரூபகரமஙுகளுக்குகி தகுக்தபடி 

ஸ்ருஷ்டி.த்த ப்மாணிகளின்ஹ்ருதயக்தோறும், ஸூர்யன் 

தானொருவனே யரயினும் கண்.ணுக்குப் புலப்படுகிறஜலம்: 

மு தலியவஸ் துக்களில் வெவ்வேராகத் தோற்றுவ.துபோல், 
இயற்கையில் தான் ஓரே தகையனாயினும் பலவாறு: 

தோற்றுகன்றவனுமாகய பரமபுருஷனைப் பெற்றேன். 

ஸுுதர் சொல்லுகிறார்: -இங்கனம பரமாசமாவான 

ஸ்ரீக்ருஷ்ண பகவானிட த்தில் மனம் வாய் சண ஆய 

இவற்றின் வயாபாரங்களுடன் ஆத்மாவைப் புகச்செய்்_து. 

(க்ருவஷ்ணணிடம் ஸமபச்இத்ததாக அனுளச்தித்து)அக்த 

பிஷ்மர் ம வாஸம் உள்ளே அடக்கப்பெம்று ரி ரத்தைத்:
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துறந்து அர்ச்சிராநி மார்க்கத்தினால் பசமபுருஷனை 

அடைக்தரர், அப்பொழுது பீஷ்மர் பந்தங்களை யெல் 

லாம் துறந்து ரிர்ச்தேதோஷமான ப்ரஹ்மத்தை அடைவதை 

அறிந்து அங்குள்ளவர் அனைவரும் ராத்ரியில் பக்ஷி 

கள்போல் பேசாமல் வெறுமனே இரு தார்கள், அங்கு 

ஆகாயத்தில் தேவதைகளாலும் பூமியில் மனுஷயர்களா 

லும் வா௫ிக்கப்பெற்ற _நுக் திவா தயங்கள் முழங்கின. பக 
வாணிட த்தில் பக் யுடைய ஸரதுக்கள் “ஆ பீஷுூ.மருடைய 

பாக்யமும் மஜறிமையும் மற்றெவர்க்கும் கேராது' என்று 

YS ps STEAM. சாஜாக்கள் பெய்த புஷ்பவர்ஷூங்களும் 

அ.சர்மேல் விழுந்தன, பார்க்கவே / பரலோகஞ் சென்ற 

பீஷமருடைய ஸம்ஸ்காரம் முதலிய கரர்யங்களை கடத்தி 

புதிஷ்ட்டிரன் மூஹுிர்த்தகரலம் துக்கித் இருந்தான். 

அப்பொழுது முனிவர்கள் ஸந்தோஷம் அடைக்அ ஸ்ரீக்ரு 

ஷ்ணனை, வேதாந்தங்களில் வருக்கு அறியக் கூடிய அவ 
னது ரஹஸ்யத்தை (ஸ்வரூபத்தின் . உண்மையை) வெளி 

யிடுகிற கரமங்களாரல் துதிசெய்தார்கள், அப்பால் அம் 

முனிவர்கள் க்ருஷ்ணனிடத் இலேயே மனம் கில்கிற்கப் 

பெற்று மீண்டு தந்தமது ஆள்சமங்களுக்குப் போய்ச் 

'சேர்க்தார்கள். அதன் பிறகு யுதிஷ்ட்டிரன் க்ருஷ்ண 

னுடன் ஹாஸ்தஇினபுரஞூ சேர்க்து, தந்தையாகிய Shs 

சாவி.ட்ரனையும் பதிவ்ரதையான காக்தரரியையும் ஸமா 

தானப், படுத்தினான். அப்பால் த௫்தையான தீருதராவு. 

LIM அனுமதிக்கவும் பகவானான வாஸுதேவன் ' அப் 

படியே செய்! என்று அபிஈந்தனஞ் செய்யவும் பெற்று 

வல்லனாகயெ யு.திஷட்டிரன் தந்ைத பாட்டன் முதலிய வரி 
சையில் வரத ராஜ்யத்தைப் பெற்று தர்மச் தவரூமல் பரி 

பாலித்து வக்தான், ஒன்பதாவது அத்யாயம் முற்றிற்று,
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. (ஸ்ரீ க்ருஷ்ணன் யுதிஷ்டிரனே ராஜ்யம் 
-ஒ.*--ஆஃ ஆளும்படி. நியமித்துத் தான் த்வாரகைக் | poe 

குப் போசல். ப 

ஸெளனகர், இங்ஙனம் மொழிச்த ஸு தரைப் பார்த்து 

“ஓஸு்தசே / தர்மக்தை கடத்துமவர்களில் மேன்மை 

OD யுதிஷடிரன் தன் பாகமாகிய ராஜ்யத்தை ஆசைப் 
படு௰ின் றவரும் சிரபசா இகளான தம்மை வதிக்க முயன்ற 
வருமான git Qu தனா இகல் முடி தீது போஜனம்போன் 

2 ராஜ்யத்தை மிளவம் பெற்றுத் தம்பிகளான பீமஸே 

னாதிகளுடன் எவ்வண்ணம் ராஜ்யபரிபாலனஞ்செய் 
தாரன் 2 மற்றும், அப்பால் என் செய்தான் 2” ஏன்று 
வினாவிஞர். 

ஸுஐ்தர் செல்லுகிறார் :--*வரரீர் ஹணெளனகசே 7 
ஜ்ஞானாகி குணங்களெல்லாம் கிறைந்தவனும் ப்ரபுவு 

மாகிய  பஸ்ரீச்ருஷணான், ஐகத்கிற்கெல்லாம் யோக 
க்ஷேூமங்களைச் செய்து அதை எளர்க்குக் தன்மைய 

னாகையால் மூஙூில் புதரில் கூங்கில்கள் ஒன்றோ 

டொன்று உைவதரலுண்டாகுங் காட்டுக் திப்போன்ற 

வம்ச கலதறத இனால் (வம்சத்தில் ஒருவரசோடொருவர்க் 

குண்டாகுங் கலஹக்தினால்) பாழான குருவம்சத்தைப் பரீ 

ms a poor மீளவும் முளைகிளம்பச்செய்து wy Rap. 

டாரனைத தன் ராஜ்யத்தில் நிலைகிறுக்திச் செய்யவேண் 

டிய கரர்யம் கிறைவேமப்பெற்று மனக்களிப்புற்றவனா 
னான். யு.இஷ்டிரன் பிஷமர் செரன்னதையும் பக்தர் 
களைக் கைவிடாத பகவான் மொஜிக்ததையுங் கேட்டு 

தேஹாதக்ம விவேகம் முதலிய ௮.றிவுகள் உண்டாகவும் 
தேஹாத்மப்ரமம் முதலிய அஜ்ஞானங்கள் தொலையவும் 
பெற்று பீமளேனன் முதலிய தம்பிகள் தன் மனத்தின் 

படி. தொடர்ச்து வரப்பெற்று இர் தரன்போல் அச்சு தனை 
யே) ஆஸ்ரிதர்களைக் கைவிடாத பகவானையே) ௮வலம்ப 

9
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மாகப் பற்றித் திசைகளின் கடைசியை எல்லையாகவுடைய 

பூமண்டலத்தை யெல்லாம் பரிபாலித்து வச்தான், அஜா 

தசதீருவென்னும் புகழ்பெற்ற யுதிஷடிரன் ராஜாவா. 

யிருக்கும் பொழு.து,மேகம் காலச் தவராமல் பதேவி.டமாக 

nop Qui garry. Hiss பூமி விரும்பின விருப் 

பங்களை மெல்லாம் சுரக்தது, பசுக்கள் பாலின் மிகுஇ 

wry URS SE மடய/டையவையரக ஸக்தோஷ க துடன் 

இடை ச்சேரி முழுவதையும் பாலின் பெருக்கினால் சனை த் 

துக் கொண்டிருச்கன, அக்க யுஇிவுூடிரனுடைய ராஜ் 
யத்தைச் சேர்க்த கஇகளும் ஸமுதரங்களும் பர்வதங்க 

ளும் வ்ருக்ஷஙகளும் கொடிகளும் மற்றுமுள்ள. ஸமஸ்த 

இஷூதிகளும அக்தச்த ருதுக்களுக்குத் தகுக்தபடி. யதே 
ஓ.டமாகப் பலித் துக்கொண்டிருக் தன, அஜாத சத்ரு 

அரசனாகி ஆண்டுவரும்பொழுது ப்சாணிகளுக்கு மனே 

வ்யாதிகளாவது சரீர வ்யாதிகளாலவது ஆஇிதைவிக 

ஆதிபெளதிக ஆத்யாதமிகங்களொள்கிற வருத்தங்களா 
ag எவையும் உண்டாகவில்லை. இங்கனம் யு.இவ.டிரன் 

சாஜ்ய பரிபாலனஞ் செய்துவரும் பொழுது, ஸ்ரீக்ருஷூ 

ணன, ஈண்பா்களான யுதிஷ்டிரா இகளுக்கு மனவருத்த 

மில்லாமைக்காகவும் உடன் பிறக்த ஸாபசத்சைக்கு ப்ரி 

பஞ் செய்வதற்காகவும் ஹஸ்தினாபுத்தில் சிலமாதங்கள் 

வஸித்திருக்து, அப்பால் ௮க்த முதிஷூடிரனிடம், போய் 

வருகிழறேனென்று விடைபெற்றுக்கொண்டு அவனை 

அணைத்து ஈமஸ்கரித்துத் தனக்குத் தாழ்க்தவயதுடைய 

இலெரால் கான் ௮ணைத்து கமஸ்கரிக்கப் பெற்று ரதத்.இல் 

ஏறிக்கொண்டு நடச்தான், அப்பொழுது ஸுபத்ரை 

தசெளபதி குச்இ விராடனது புதல்வியாகிய உத்தரை 

காரச்தாரி தருதராஷூட்ரன் யுயுத்ஸ-ு கெளதமன் ஈகுலன் 

ஸஹதேவன் பீமளேனன் தெளம்யர் இவர்களும் மாத்ஸ்
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யன் புதல்வி முதலிய மற்றைப் பெண்டிர்களும் மதி மயல் 

கப்பெற்று ஸ்ரீக்ருவுண னுடைய விரஹத்தைப் பொறுக்க 

முடியாமல் வருக்தினார்கள, ஸா.துக்களின் Manure 5B 

லை துஸ்ஸஹைவரஸக்தொலையப்பெற்றஅறிவள்ள புருஷன் 

ப்ரீஇியை விலைக்குக் தன்மையுள்ள இவனுடைய புகழை 

மாதமே ஒருதரஞ் சொல்லக்கேட்பானாயின்,மீனவும் அவ 

னைத் துறக்இருக்கப் பொருன், அப்படிப்பட்டபகவானான 

ஸ்ரீக்ருஷ்ணணிட த்தில் காட்சி முதலியவற்றால் மயன் தப் 
பெற்ற குக்இபுத்ரர்களான யுதிஷூடிராகுகள் அவனது 

/ரரிவை எங்ஙனம் பெரறுக்க வல்லரரவார்கள்?ி அந்த 

யுதிஷடிராஇிகள் அனைவரும் ஸனேஹத்தினாலும் சரீர 

ஸம்பக்தத்தினாலும் மனச் தொடாப்பெற்று இமை கொட் 

/ரமல் மற்ரொன்றிலும் செல்லாத கண்களால் அவளை 

யே பார்த. துக்கொண்டு ஆங்காஙகுத் தொடர்க்து Ae 

தாரர்கள். அப்பொழுது பச் துக்களான குக்தி முதலிய 

ஸ்த்ர்கள், தேவ£ புதாரனாயய ஸ்ரீக்ருவணன் Shans 

இணின்து புமப்பாட்டுப்போகையில், அமங்களம் உண்டா 

கவேண்டாமென்று கினைத்து ப்ரேமவெளளங் கலக்த 

சக்தையின் மிகுதியால் பெருகி வருகின்ற கண்ணீரை 

யும் தடுத்து கிறுத்தினாரகள், ம்ருதங்கம் சங்கம் பேரி 
வீணை பணம் கோமுகம் துச்திரி ஆனகம் கண்டை 

முதலிய வாதயஙகளும துக்துபி வாதியங்களும் ஐரே 

கரலத்தில் முழங்கின. குரு ஸ்த்ரீகள் ஸ்ரீக்ருஷ்ணனைப் 

பார்க்க விரும்பி உப்பரிகைகளின் நூனிகளில் ஏற் ப்ரீதி 

யும் லஜ்ஜையும் புன்னகையும் அமைந்த கண்ணோக்க 

முடையவரரக ஸரீக்ருஷ்ணன்மேல் புஷ்பமழைகளைப் பெய் 
தார்கள், ப்ரிதிகடெமான அர்ஜுனன் தனக்கு மிகுஇ 

பும் கண்பனாகயெ ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுக்கு முத.து ஸரங்களால் 

அலங்காரஞ் செய்யப்பெற்ற தும் ரதனஙகள் இழைத்த
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காரம்புடையதுமான வெண்குடை பிடி தீதான். உக்தவன் 

ஸாச்யகி ஆ௫ய இருவரும் Avs g அற்புதமான சாமர 

கல் எடித்து வீசினார்கள். இங்களம் உபசாரங்கள் செ 

ய்யப்பெற்று ய.துக்களுக்கு கர தனாகிய ஸ்ரீக் ருஷ்ணன் தன 

மேல் புஷ்பங்கள் இறைக்கப்பெற்று விளங்கினான், அப் 

பொழுது, ஸத்வம் ரஜஸ்ஸு தமஸ்ஸு என்கிற ப்ராக் 

ரூத குணங்கள் அற்றவனும் ஜ்ஞானம் சக்கி முதலிய 

ஆது குணங்களே இயற்கையாகப் பெற்றவனுமாகிய 

ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் பெறவேண்டி௰ தொன்றுமில்லாமல் விருப் 
பங்களெல்லாம் கிறைவேறப் பெற்றவனாகையாரல் அவனுக் 

குத் தகாதவைகளும பக்தியும் ஸனேஹமும் தலைக்கொ 

ண்டு மதிமபங்கித் தட்டுமாறி வழிக் து வருமவையாகை 

யால் பக்தி ஸ்னேஹங்களுக்குத் தனிரிடமான அவனுக் 

குத் தகுக்தவைகளும் ஸதயங்களுமாகிய அ௮ச்தணர் மொ 

Pyo ஆசீர்வாதங்கள் ஆஙகரஙகுச் செவிப்பட்டன.சிறப் 

புற்ற கரன்முகள் முதலிய தேவதைகள் புகழப்பெற்ற 

வனும் சிறந்த புகழுடையளனுமாகிய ஸ்ரீக்ருவ்.ணனிடத் 

இல் மாருத மனமுடைய ஹஸ்இனாபுரத்து மாதசார் 

மணிகள் அப்பொழுது செவிக்கும் கெஞ்சுக்கும் இணி 

தாக ஒருவரோடொருவர் இங்கனம் பேசிக்கொண்டார் 

கள், 

“ப்சளயத்தின் பெரழுது ஸதீவம்முதலிய குணங்கள் 

தலையெடுப்பதற்கு முன்னம் கர்மங்களாகிற சக்இகள் 
பலன கொடுக்கத் தொடங்கரமல் உறஙகுக் தருண த்தில் 

சேதனாசேதனங்களுக்கு ௮க்தராதமாவாகி அவற்றைச் 

சரீரமாகவுடையவனும் அவற்றை நியமித்து கடத்துந் 
தன்மையனும் ஸ்ருஷ்டி.மு.தலிய ஸங்கல்ப மற்றவனுமா 

இய தான் பூமி ஆகாயம் முதலிய கார்யவர்க்கங்கள் 

ஏவையுமின் றி சாமங்களும் உருவங்களுமாகற பிரிவ
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களுமில்லா இருக்கும்பொழுது எவன் தன்னைவிட்டுப் 

பிரித் துச்சொல்லவும் முடியாக ஸுிக்ஷமமான சே தனா 

சேதனங்களைச் சரீரமாகக்கொண்டு தனியனேயரக உபா 
தான காரணமும் கிமித்தகாரணமும் மற்மொன்றாகரமல் 

அவையும் , தானேயாயிருச் தரனோ, அப்படிப்பட்ட ஆதி 

புருஷனே இந்த ஸ்ரீகருஷ்ணனாக அவதரித்தான், இது 

ப்ரஸித்தமே. எவன் தானொருவனே உபாதான காரண 

மும் கிமித்த காரணமுமாகித் தனது ஸங்கல்பத இனால் 

தூண்டப்பெற்றதும் தனக்குச் சேஷப்பட்டி ருக்கும் ஜீவா 
தீமாக்களுக்கு ஜ்ஞான ஸங்கோசத்தை விாவித்துத் 

தனது உணமையை அவர்க்குத் தெரியவொட்டாமல் 

மறைக்குக் தன்மையதுமான ப்ரக்ருதி தன் விகாரமான 

கார்யவர்க்கங்களைப் படைக்க ஸித்தமாமிருக்கையில், 

காமரூபங்களில்லாத ஜீவாத்மாவுக்கு அச்சு கரமரூபங் 

களை வழங்க விரும்பி வேதமென்னும் சாஸ்தரத்தை 

வெளியிட்டு அக்த ப்ரக்ருஇியில் அச்தசாதமாவாயப் 

புகுக்து நரமரூபங்களை வழங்கினானோ, அத்தகைய பரம 

புருஷனே இக்த ஸ்ரீக்ருவ் ணாக அவதாரஞ்செய் தரன. 

மன துமுதலிய இக்தரியங்களை த் Fb Sw gs வழியே போக 

வொட்டாமல் வென்றவரும் ப்ராணவாயுவை இவூ.டப்படி. 

அடக்கி விடுமாறு வ௪ப்படுத்திக்கொண்டவருமான பண் 

டி.தர்கள் பக்தியுடன் கூடினதும் பரிசுசுதமுமான மனத் 

தினால்௪வனுடைய ஸ்வரூபத்தைச் கண்டறிகிருர்களோ, 

எவன் தன்னை நினைத்த மாதரத்தில் மனத்தைப் பரிசுத் 

தஞ்செய்ய வல்லவனோ, அப்படி ப்பட்ட பரம புருஷனே 

இவன், தோழீ / ரஹஸ்யங்களான வேதாச்தங்களில் 
தழைச் து அவற்றில் மறைக் து ரஹஸ்யமாயிருக்கிற ஈன் 

வ.ரனுடைய ஸ்வரூப ரூப குணங்களின் உண்மையை 

அறிக்,து உபதேசிக்கும் பெரியோர்கள் எவனுடைய பரி
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சுககமான கதையைத் தொடர்ந்து பாடுகிறாரகளேோ, 

எவன் தானொருவனேயாகத் தன்னுடைய லீலைக்காக 

ஜுகதகதைப் படைப்பதும் காப்பதும் அறிப்பதுமாகி, 

அர்த ஜகததிற்கு அச்தராத்மாவாயிருக்து அவற்றின் 

தோஷங்கள் தன்மேல் எம்பச் திக்கப் பெரு திருக்கருனே; 

அப்படிப்பட்ட பாமபுகுஷனே இந்த ஸ்ரீக்ரூஷூணன். “ஆ 

னல் ஏன் யாதவர்களில் ஓருவன்போல் புலப்படுகிருன் ச? 

என்கிறீர்களோ, சொல்லுகிறேன் கேளுங்கள். எப்பொ 

மு.து ராஜாக்கள் அஜ்ஞான கதினால் அழிக்க மதியுடைய 

வசாகி அ௮தர்மக இனால் ஜீவிக்க க்கொடங்குகிருர்களோ, 

அப்பொழுது இக்த பகவான் துஷ்டர்களை அழித்து ஸா 

துக்களுக்கு க்ஷேமத்தை விளைவிக்கும்பொருட்டு சத்த 
ஸகவமயமான உருவங்களைக்கொண்டு முகங்கள் தோறும் 

அவ தாரஞ்செய்து ஜாவர்யம் ஸத்யம் புண்யகர்மம் தயை 

புகழ ஆக௫ய ஸ்வபா௫ ஸித்தமான இக்குணங்கலா விடா 

மலே இவ்வுலகத்தில் புலப்படுவான். ய.நுவின்வம்சம் மிகு 

இயம் புகழதக்தகுக்தது. மதுவனமும் அங்ஙனமே மிகுதி 

யும் புண்யம்பெற்றது. ஏனென்னில், புருஷற்சேஷூட 

னும் (ஸரத்வதர்களுக்கு சாகனும்) பநிமஹாலக்ஷமியின் 

கணவனுமாகிய இ௫்த ஸ்ரீக்ருவ.ணன் ௧ன.து ஜன்மத்தி 

னால் யதுவம்சத்கையும், அடிக்கடி. ஸஞ்சாரஞ்செய்வக 

னால் மதுவனத்தையும் சிறப்புறும்படி, செய்கன்றானல்ல 

OUT? Doo BUT RY ய துவம்சமும் மதுவனமும் மிகுக்த பாக்ய 

ழேடையவை யென்பதில் ஸந்ேேதேஹம் உண்டோரசி குறஸ்த 

லியென்னும் பேருடைய த்வாரகை ஸவர்க்கலோகக்தின் 

புகழையும் இரஸ்கரிக்கும்படியான பெருமையுடையது. 

மற்றும் பூமிக்குப் புண்யமான புகழை விளைவிக்குச் திற 

மையமைக்தது. ஏனென்னில்--அர்த தீவாரகா 64755 
லுள்ள ப்ரஜைகள் தம்மை அ௮னுக் ஹிக்கும் பொருட்டு
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கித்ப்வாஸஞ் செய்பவனும் புன்னகை அமைந்த கண் 

ணோக்க முடையவனும் தமக்கு சாயகனுமரகிய ஸ்ரீக்ருஷ் 

ணனைக் கண்டனுபவிக்கிறுர்களல்லவா2? இந்த ஸ்ரீக்ருவூ 

ணனால் கை பிடிக்கப்பெற்ற மாதரார்மணிகளான அவ் 

விடைச்சேரிமில்பெண்கள் உபவாளம்மு தவியவ்ர தங்கள 

அம புண்யதிீர்த்கஸ்னைங்களாலும் ஹோமங்களா லும் 

தான தரமங்களாலும் மற்றும் பலவகை ஈன்னடத்தை 

களாலும் பூர்வஜன்மத்தில் எண்வரனை ஆராதித்திருக்க 

வேண்டும். இது நிச்சயம். ஏனென்னில், தோழீ / அம்மா 
தரசிகள் இந்த ஸ்ரீக்ரூஷ்ணணிடத்இல் மனம் மாருதிருக் 

கப்பெற்று மடிமயங்க இவனுடைய அம்ருகம்போன்ற 

அதாத்தை அடிக்கடி பானஞ் செய்கின்றார்களல்லவா£ீ 

ஆகையால் அவர்கள் ஜன்மாக்தரத்தில் பெருக் தவஞ் 

செய் இருக்கவேண்டும், இல்லையாமின்இநுடைக்குமோ? 

இக்த ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் மதித்த ஸ்ரிமஈாபாரலா இகளை ஸ்வயம் 

வாரத்தில் ஹிம்ஸிக்து ஜயித்து வீர்யமாகிற பக்தயத்தி 

னால் ருக்மிணி ஜாம்பவதி ஸத்பபாமை முதலிய எந்தெக்த 

மாதரார்மணிகமாக். கெரண்டுெவக்கானோ; மற்றும, 

கரகாஸுரவதத்தின்பொழுது மற்ற எந்தெந்த மா 

த.ரசிகளை ஆயிரமாமிரமாய்க் கொண்டுவரக் தானோ, இவர் 

களெல்லோரும் பரிசு த்தியைப் பறச்தோடச் செய்வதும் 

( தரய்மைக்குச் சிறிதும் இடமாகாததும்) மேன்மையை 

உதறியிருப்பதும் (சகடோசச் செயல்களுக்கடமாமிருப்ப 

தும்) ஆகிய பெண்மையை மிகுதியும் சிறச்கதெனச் செய் 

கின்றார்கள். வாஸ்தவத்தில் பெண்மை பல தேரஷூங்களுக் 
சடமாகையால் பறிக்க த்தகுக்ததேயாயினும் இக்த ருக் 

மிணி ஜாம்பவதி ஸதயபரமை முதலிய மாதரூகளால் 

அத்தகைய பெண்மைக்குப் பெருஞ் இறப்பு கேரிட்டது. 

எனெனில், இவரது கணவனாகிய புண்டரீகாக்ஷன் (செக்
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தரமரை மலர் போல் மிளிர்ச் து செவ்வரியோடி. நீண்டழ 
கிய கண்களையுடைய புருஷோத்தமன்) 'ருக்மிணீ/ ஸத்ய 

பாமே/ ஜாம்பவதி! வருவாய்' ஏன்று ௮மகான அழைக் 

குஞ் சொற்களால் மனத்திற்கியனாகி எப்பொழுதும் 

இச்தப் பெண்மணிகளின் க்ருஹத்சை விட்டுப் போசகர 

மல் தொடர்க இிருக்கிருனல்லவா.””ஏன்று இங்ஙனம் பட்ட, 

ans gl பெண்மணிகள் பேசிச்கொண்டி ருக் தாரர்கள்? 

(கீக்ருஷ்ணன் பட்டண கறுப் பெண்மணிகள் இஙக 

னம் மொழியும் உரைகளாப் புன்னகை அுமைக்த கண் 

ணோக்கத்தினால் அபிரஈ்கித்துக்கொண்டே சென்றான், 

அப்பொழுது அஜாத சதருவாகய யுதிவுடிரன் க்ருஷ் 

ணனிடத்திலுள்ள ஸ்னேஹத்தினால் சதருக்களிடத்தி 

னின்று சங்கிதீது ஸ்ரீக்ருஷ்ணனைப் பாதுகாக்கும் பொ 

ருட்டு ரதகஜ துரகபதாதிகள் (தேர் பரனை குறிரை கா 

லாள்) ஆகிய கான்கு அங்கங்கள் அமைந்த ஸேனையை 

அனுப்பினான், அப்பால் ஸ்ரீக்ருஷ்ணான் தன்னைப் பிரிக் 

இருக்கப் பொருமல் வருக்தி வெகுதூரம் பின்றொடர்க்து 

வருகன்றவரும் இடமான ஸ்னேஹமுடையவருமான யதி 

ஷூடிரன் முதலிய கெளரவர்களை நன்கு கல்வரர்த்தை 

களரல் ஸமாதானப் படுத்தித் இருப்பியனுப்பி ௮ன்பர்க 
ளோடு தனது பட்டணமாகய தவாரகைக்குச் சென்றான். 

குருக்ஷேதரச் தொடங்கி மருதன்வம் வசையிலுள்ள தே 
சங்கா த் தாண்டி. ப்ரபுவாகய ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் குதிரை 

சிறிது இலைப்புறப்பெற்று ளெளவீர Fr தேசவ 

களுக்கு ௮ப்பாலிருப்பவைகளும் தவாரசைக்கு ௮ணுனெ 
வைகளுமான ஆனர்தத மென்னுர் தேசங்களுக்குப் 

போய்ச் சேர்க்தான். அத்தேசத்திலுள்ளவர்களால் ஆம் 

காங்கு பூஜூாஸாதனங்களோடு எதிர்கொண்டு வந்து 

பூஜிக்கப்பெற்று ஆனர்த்த தேசங்களுக்குப் போய்ச்
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சேரும் பொழுது, பார்க்கவசே/ ஸுஃர்யன் மேற்கு இக் 
குக்குப் போனான்; ஸமுத்ர ஜலத்தையும் அடைக்தரன்: 

பத்தாவது அத்யாயம் முற்றிற்று, 

  

ஒட ஸ்ரீச்ருவ்னான் சவாரகையில் ப்ரவேடிச்சல். ௮-௨ 

WO) BT FTV gy Bay ti — 965 பநிக்ருஷ்ணபக 

வான் மிகுகியும செழிப்புற்றவைகளும் தன்னைச் சேர்க்த 

வைகளுமான ஆனர்தத தேசங்களை ௮டைக்து இத்தனை 

காலம் தன்னைப் பிரிக்து வருக்துகன்று அங்குள்ளவர் 

களின் வருதீகத்தை யெல்லாம் தணிப்பவன்போல் சங் 

கங்களில் சிறக்க பாஞ்சஜன்யக்தை எடுத் து ஊதினான். 
அஙகனம் ஸ்ரீகருஷ்ணன் எடுத்து ஊதப்பெற்ற அக்க 
பநீிபாஞ்சஜன்யம் இயற்கையில் இடையெல்லாம் வெளுத் 

இிருப்பகாயினும் ஸ்ரீ சஈருஷ்ணபகவானுடைய திருப் 

பவளச் செவ்வாயின் செம்மையால் சிவக்து தரமரை 

மலர்போன்ற அவனுடைய இருகரங்களி ஸணிடையில் 

இருக், தாமரைக் குவியலில் உரக்சு வொலிக்கின்ற கல 

ஹம்ஸப்பறவைபோல் மிகவம் ப்.ரகாசித்தது. ஜகத்ிறகு 

பயத்தை விளைவிக்கும் துஷ்டர்களுக்கெல்லாம் பயங்கர 
மான அச்தப் பாஞ்சஜன்யத்தின் தவணியைக் கேட்டு 

ப்ரஜைகளெல்லோரும் தமது ப்ரபுவான பகவானுடைய 

காட்சியில் பேர வலுடையவராகி எதிர்கொண்டு சென் 

ரூர்கள், மிகுந்த பக்தியுடைய அங்குள்ள ப்ரஜைகள் 

அனைவரும், தன்னையும் ஜக த்தையும் ப்ரகாரிக்கச்செய்து 

மற்றொருவர் வெளிச்சத்தையும் எதிர்பாராத ஸமீர்ய 
னுக்கு விளக்கைக் காட்டுவதுபோல், பூஜைக்கு வேண் 

டய தரவ்யங்களை யெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு ப்ரீதி 

யால் தாரமசைமலர் போன்ற முகங்கள் மலரப்பெற்றவ
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சாக ஸக்தோஷூத்கினால் தழதழத்த மொழியுடன் அந்த 
ஸ்ரீக்ருஷணனைப் பார்த்து இங்ஙளம் மொதழியத்தொடங 

கினார்கள, அவனோ என்னில்---ஏன் தும் அழியாத.தும்' 

எல்லைகில்லாகதுமான தனது ஆகக் தத்தை அனுபவிக்கப் 

பெறுகையால் அவாப்த ஸமஸ்த காமனும் (விருப்பங் 

களெல்லாம் கைகூடப்பெற்று எதையும் பொருள் செய்யா 

இருக்குர்தன்மையனும்) அளவிறக்த ஜ்ஞானாகக்த ஸ்வ 

ரூபனைனை தன்னைச் தான் அனுபவிப்பதில் கிலைகின்றவனூ 

மாகையால் பிறர்செய்யும் பூஜையை சாஇர்பார்க்குக் தன் 

மையனல்லன். அத்தகையனான பகவானை அவர்கள் ப்ரீ 

இயின் மிகுதியால் பூலிக்க விரும்? அதற்கு வேண்டிய 

தீசவ்யங்களை யெல்லாம் எடுத்து எதிர்கொண்டு சென்ருர் 

கள், ௮.து, தன்னைத் தான் விளங்கச் செய்துகொண்டு 

ஜக தீதையெல்லாம் விளக்கமுறச் செய்பவனும் மற்றொரு 

வெளிச்சச்சை எறிரபாராகவனுமாகிய ஸுரயனுக்கு 

விளக்கு வெளிச்சம் காண்பிப்பதுபோலிருக்த.த, 'இதம் 

கெல்லாம் காசணம் அவர்க்கு அவணிடத்திலுள்ள ப்ரீ.இ 

யே. அத்தகைய ப்ரீ.தியுடைய அவர்கள், பிள்ளாகளெல் 

லாரிடத்திலும் மிகுர்த ஸ்னேஹழமுடையவனும் ரக்ஷ 

கனுமாகிய தக௫்தையைக் கண்டு அவனது புதல்வர்கள் 

களித்துப் பேசுவ துபோல், தம்மிடத்தில் oF Busou 

வனும் ரக்ஷகனுமாகய ஸ்ரீக்ருவ்ணனைக் கண்டு களித்து 

இங்கனம் மொஜழிந்தரர்கள்,. “நரதா/ நான்முகனும் ௮வ 

னது புதல்வர்களான ஸனகா இகளும் இக்தரன் முதலிய 

தேவதைகளும் வணங்கப்பெற்ற உனது பாதாரவிக்தங 

களைப் பணிக்தோம். இவ்வுலகத்தில் சன்மையை விரும்பு 

மவர்களுக்குச் சிறக்க கன்மையை நிறைவேற்றிக் கொடுக் 

கும் உபாயம் உன் திருவடிகளே. அனைவரிலும் மேலான 
ப் ரஹ்மாஇிகளையும் வசப்படுத் தும் வல்லமையுடைய கால
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மும் உனது பா தரரவிச் தங்களில் வல்லமையற்றதேயாம். 

இப்படி. எல்லாரையும் அழப்படுத்துந் இறமைய/டைய 

காலத்தையுங் காற்க டைகொளளுக் தன்மையனை 
உனது பா தாரவிச் தங்களைப் பணிந்தோம். ஜகத்தையெல் 
லாம் பரதுகரப்பவனே / நீ எமது க்ஷேமத்தின் பொருட் 

டுக் இகழ்வாயாக, எங்களுக்கு அன்னையும் ஈண்பனும் 

பதியும் பிதரவம் நீயே, மற்றும், மேலான மேன்மைகளை 

விளைக்குங் குருவும் மேலான தெய்வமும் எமக்கு நீயே, 

உன்னைப் பணிக்து காங்கள் கருத்தெல்லாம் ஈடேழப்பெற். 
மோம். அப்படிப்பட்ட நீ எங்கள் க்ஷேமத்தின் பொருட் 

டுக் திகழ்வரயரக. ஆ / உன்னால் கரங்கள் இறந்த கரத 

னதுடையவரரனோம், ஏனென்னில், ஸ்வ /க்கதிதிலுள்ள 

தேவதைகளுக்கும் கரணரமுடயரமல் வெகு தர. மாயிருப். 

பதும் ப்ரீ தியமைக்த புன்னகையடையதும் ஸ்னேஹம் 

வழியப்பெடுற கண்ணோக்கமுடைய துமாகய முகத்துடன் 

கூடி, அழூயெதுமான உனது உருவத்தை காங்கள் கா 

ணப்பெம்றரோ மல்லவா? எங்களுக்கு இதைவிட மேலான 

ப்ரயோஜனம் ஏஎன்னவேணடும் * புண்டரீகாக்ஷா 7 (செக் 
தாமரைக்கண்ணனே 7) கீ உனது ஈண்பர்களாப் பார்க்க 

வேண்டுமென்னும் விருப்பத்தில் குருதேசங்களுக்கோ 
மதுதேசங்களுக்கோ, எப்பொழுது போயினையோ, அப் 

பொழுது, ஆஸ்ரிதர்களைக் கைவிடா திருக்குக் தன்மை. 

யனே.! உன்னைப் பாராத கரங்கள் ௬்ர்பனைக் காணப் 

Qua s கண்கள் போல், ஒரு க்ஷண£காலத்தையும் கோடி 

வர்ஷங்களோடொக்க நகினைத்திருந்தோம்' என்றார்கள். 

இங்கனம் ப்ரஜைகள் மொழிச்த மொழிகளைக்கேட் 

டுக்கொண்டே பக்தர்களிடத்தில் மிகுதியும் ப்சேமமுடை 

யவனாகய ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் தனது கண்ணோக்கத் தினால் 

அனுக ரஹஞ் செய்துகொண்டே தனது பட்டணத்திற.



140 ஸ்ரீபாகவதம் (௮-௧௧. 

குள் ப்ரவேசித்தான், அக்ககரம் ஸ்ரீக்ருஷ்ண்னேடொத்த 

பலமுடைய மதுச்கள் போஜர் தசார்ஹர் GIT 

அ௮ச்தகர் வருஷணிகள் ஆகிய இவர்களால் usr gi 

காக்கப்பெற்று காகங்களால் பாதுகாக்கப் பெற்ற 

போகவதி யென்னும் சாகலோகம்போல் தஇிகழ்வஏற்றிருக் 

தீது. மற்றும், ௮ற்சகரம் எல்லா ருதுக்களும் ஒரேகா 

லத்தில் தொடர்க்து தோன்றப்பெற்றிருக்கையால் புஷ 

பம் காய் பழம் முதலிய மைருத்திகளெல்லாம் கிறைக்த 

மக்தாரம் பாரிஜாதம் முதலிய புண்ய வருக்ஷங்களும் 

பலவகைக் கொடிகளும் அதன் கீழுள்ள ஆஸமரமங்களும் 

அமையப்பெற்ற ! உத்யானங்களேோரடும் உபவனங்களேர 
டும் ஆரரமங்களோடும் கூடித் தாஈரைக் குளங்களரல் 

சோபை மிகப்பெற்றிருக்கும் ; மற்றும், கோபுரம்போ 

ன்ற வாசற்படிகளின் மார்க்கங்களில் சரவல் மர முதலிய 

மரங்களின் தனிர்களரல் இயற்றின தோரணங்கள் கட் 

டஉப்பெற்றதும் விசிகரமான தவஜம் பதாகை ஆகிய இவ 

நிறின் நூணிகளால் உள்ளே மெயில் நுழையப்பெருத.து 

மாயிருக்கும்; ராஜமார்க்கங்களும் ஸாதாரண வீதிகளும் 

கடைத்தெருவகளும் யானை குதிரை கட்டுமிடங்களும் 

நன்கு விளக்செ ஈத்தி செய்யப்பெற்றதும், வாஸனை ஜலங் 

கன் தெளித்துப் பழம் புஷ்பம் அக்ஷதை முளை தளிர் 

ஆகிய இவை இறைக்கப்பெற்றதுமரகி அழகாயிருக்கும், 

தவாரங்கள்தோறும் தயிர் அக்ஷதை பழம் கரும்பு இவை 

களாலும் பூர்ணகும்பங்களாலும் மற்றும்பூஜைக்குவேண் 

ய வஸ்துக்களாலும் தாபம் தீபம் இவைகளாலும்அலவ் 

கா.ரஞ்செய்யப்பெத்றிருக்கும். இத்தகையதான தீவாரகர 
  

1 உதச்யானம்-ராஜாக்கள் விளை யாடுமிடம். உபவனம்-வனங்க 
ளின் ௮ருசே யிருச்குர் தோட்டம். :ஆராமம்-செடிகளை வைத்து 
௮ளர்ச்குர் தோட்டம்.
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புசத.இல் ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் ப்.ரவேூத்தான், இங்கனம் .மிசூ 
தியும் ப்ரீ. திக்கிடமான பகவான் வருவதைக் கேட்டு ஆழ 
கக மனமுடைய வஸுதேவரும் அக்ரூரரும் உக்ரஸேன 

னும் அற்புத பராக்ரமனாகிய ராமனும் ப்ரத்யும்னன் 

சாருதேஷ்ணன் ஜாம்பவகியின் புதல்வனாகிய ஸாம்பன் 
ஆகிய இவர்களும் மிகுக்த ஸக்தோஷ்வேகத் இனால் 

படுக்கை ஆஸ.ஈம் போஜனம் இவற்றை உதறித் துறந்து 

மேலான ஓர் யரனையை முன்னிட்டுக்கொண்டு ஸ்வஸ்இ 

வாசனஞ்சொல்லுகிற ப்ராஷ்மணர்களோடும் ௪ங்கவா 

தய முழக்கங்களோரடும் மற்றும் பல வாக்யகோஷங் 

களசோடும் வேத்கோவு.த்தோடும் மிகுக்க ஆகரமுடைய 

வராகி ப்ரீதிரின் மிஞுஇயால் பயமும் சிறிது சேரப் 

பெற்று ரதங்களில் ஏறிக்கொண்டு ஸ்ரீக்ருவ்ணனை 

எதகிர்கொண்டார்கள்; அங்ஙனம் ேசிப் பெண்மணி 

களும் அழகான குண்டலங்களால் தஇிகழ்கின் உ கபோலங 

கள் அமைக்க முகங்களின் சேோரபையால் ப்சகாசிப்பவ 

ராகி அக்த ஸ்ரீக்ருஷ்ணனைப் பார்க்க விரும்பி வாஹனங் 

களில் ஏறிக்கொண்டு எ.திர்சென்றுர்கள். அபிஈயம் பிடிக் 

கும் ஈடர்களும் பெண்களுக்கு ஆட்டங்கற்பிக்கிற ஈர்த்த 

கர்களும் பாட்டுப்பாடுகிற ககதர் வர்களும் புராணஞ்சொ 
V QUE D ஸுுதர்களும் வம்சாவளி படிக்கும் மாக தர்களும் 

மங்களஞ்சொல்லும் வக்இிகளும் ஸ்துதி பாடகாகளும் 

உத்தம மலோகனாகய ஸ்ரீக்ருஷண னுடைய அற்புத சரித் 

ரங்களைப் பாடினார்கள். அப்பொழுது ஜ்ஞானாஇி ஷாட் 

குண்யம் (ஜ்ஞான சக்தி பல ஐஸ்வர்ய வீர்ய சக்தி தே 

ஜஸ்ஸ--க்களென்கிற குணங்களாறும்) ope Ss wh HH 

ஷ்ணன் விதிப்படி வணக்கத்துடன் ஈமஸ்கரிப்பது 

அணை த்துக்கொள்வது கையைப்பிடி ப்பது மச் தஸ்மி கஞ் 

செய்வது காட்டி கொடுப்பது ஆகிய இவற்றால் ௮வரவர்க்
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குத்தகுக்தபடி am~C gar Hsogiar 506g MNS 

மரன பக்துக்களுக்கும் பட்டணத்து ஜனங்களுக்கும் ப்ரு 

.த்யர்களுக்கும் ஸம்மானஞ்செய் சான், மற்றும் விபுவரசய 

ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் மூ.வபரகன் (சண்டாலன்) வரையிலுமுள்ள 

அனைவரையும் ஆன்வாஸப்படுத்தி அவரவர்க்கு வேண் 
ய இஷடங்களைக் கொடுத்து ஸம்மானஞ்செய்தான். ஸ்ரீ 

க்ருஷ்ணன் தானும் பத்னணிகளோடு கூடின குருக்கள் 

(ஆசார்பபதம் சிர்வஹிக்சிற அக்தணர் தலைவர்) வயது 

சென்ற பெரியோர்கள் மற்றை அக்சணர் மற்றுமுள்ள 

ஸ்துதி பாடகர் ஆகிய இவர்களால் ஆசீர்வா கஞ் செயயப் 

பெற்று கீவாரகாபுரக்கிற்குள் ப்வே௫ுத்தான். ஸ்ரீக்முஷ 

ணன் தீவாரகையின் ராஜமார்க்கத்தில் நுழைக து செல் 

௮ம் பொழுது ஆங்காங்கு ஸ்த்ரீகள் அக்த ஸ்ரீக்ருஷ்ணா 

னைக் கண்டு கவிப்பதரகிற மஹோ தஸவம்' கேரப்பெற்று, 
அக்தணசே! உப்பரிகைகளின் மேல் ஆசோஹித்தார்கள். 

ஸ்ரீமஹா லக்ஷ்மிக்கு வாளஸ்்தானமாகிய இருமேணியுடை 

யவனும் அ௮ச்யுதனும் (ஆறாரிதர்களக் கைவிடா தவனும்) 

ஆகிய ஸ்ரீக்ருஷிணானை தீவாரகையிலுள்ள மடந்தையர் 

மணிகள் தினந்தோறும் பார்த துக்கொண்டிருப்பினும் 
அவரது கண்கள தருப்தி உண்டாகப் பெருமையால், 
அவர்கள் அவனைக் கண்டு களிப்பசாகற மஹோத் 

wan கசகோப்பெற்று உப்பரிகைகளின்மேல் ஏறினார்கள், 

க்ருஷ்ணனைக் கண்டு தருப்தி உண்டாகப்பெரு திருக்கை 

யாவர்க்கும் வெளிச்சமே. இவனுடைய மார்பு ஸ்ரீமஹா 

லக்ஷமிக்கு  வாஸஸ்தானம்?) இவனுடைய முகம் காண் 

போர் கண்களுக்கு இவனுடைய லாவண்ய ரஸத்தைப் 

பானஞ்செய்வதம்குப் பாதாரம்போன்றது, இவனுடைய 

புஜங்கள் லோகபாலர்களுக்கு இவனுடைய லாவண்யர 

ஸத்தைப்பானஞு செய்வதற்குரிய பாத்ரம் போன்றவை.
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இவனுடைய பாதாரவகதஙகள MTT BOB w 

வர்களுக்கு இவனுடைய லாவண்ய ரஸத்தைப் LIT OT Gh 

செய்வதற்குரிய பாதீசம் போன்றவை, அப்படிப்பட்ட 

பகவானைத் இனக்தோறும் பார்த்துக் கெரணடி.ருப்பவர் 

களுடைய கண்களும் தீருப்டு உண்டாகப்பெறா வென் 

பது யுக்தமே, வழியில் வெண்கொழ்றக்குடைபிடிக்கவும் 

வெண்சாமரங்கள் வீசவும் பெற்றுப் பெரன்வர்ணமான 

வஸ்தாரங்களாயுடைய அர்த பகவான் வனமாலையுடன் 

கூடி, ஓபே காலத்தில் தோற்றுகிற ஸுர்யன் சக்கான் 
இகர்தாரதனுஸ்ஸை மின்னல் ஆகிய இவற்றோடுகூடி.ன 

காலமேகம்போ ப்ரகாகித்தான். அப்பால் தாய்தம்தை 

களான தேவ€ வஸுதே வர்களின் க்குஹ த்தில் புகுக்து 

பகவரன், தேக ரோஹிணிமுதகலிய தாய்மார்களால் 

அணைக்கப்பெற்று தேவகழமுதலிய தாய்மார்களெழு 

வமையும் ஸக்தோவ.த்துடன் தலைவணங்கி ஈமஸ்கரித் 

sim. gos தேவரு தலிய தாய்மார்கள் புதல்வனாகிய 

ஸ்ரீக்ருஷ்ணனை மடியில் ஏ.றிட்டுக்கொண்டு ஸ்னேஹத் 

இனால் ஸ்தனங்களில் பால் பெருகப்பெற்று ஸந்தோவூ.த் 

இனால் தழதழத்த மனமுடையவரரலிக் கண்கனினின்று 

பெருகி வருன்ற ஆகக்த நீர்களால் அவனை கனை த்தரர் 

கள், அனக்தரம் போக்யவஸ் துக்களும் போக த்திற்கு 

வேண்டி௰ கருவிகளும் போகஸ் தானங்களும் Fon ps gi 

இதைக்காடடிலும் இறந்தது மற்றொன்றும் இல்லை 

என்னும்படி. எல்லாவற்றிலும் மேன்யுற்றதும் பதினாமு 
யிரம் மனைவிகள் வாஸஞ்செய்யும் உப்பரிகைகள் அடகு 

இயதுமான தனது க்ருஹத்திற்குப் போனான், ௮ப்பொ 

“gg, கெடகொள் தேசாக்தரம் சென்று மீண்டு வீட் 

ஃ.ற்குவக்த அன்பனை த் தூரத்திலேயே கண்டு ருக்மிணி 

முதலிய மனைவிகள் மனத்தில் மஹத்தான ஸந்தோஷம்
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விளையப்பெற்றுக் கண்களில் வெட்கம் வழிக்த முகய 
உடை யவசரக !வ்ரதங்களிணின்தும் ஆன தஇினின் நுய 

க்குஷுண னை பே. சிக் இத்துக்கொண்டிருக்கும் மன? 

கருத இிகின்றும் சிகரமாக எழுக திருக் தார்கள். எல்& 

மில்லாத ஸ்னேஹம் சிறைந்த அம்மனைவிகள் தம. 

கணவன் வச்இருக்கக் கண்டி அவனைச் தமது புதல்வ, 

SMT QU கண்களாலும் மனதினாலும் ஆலிங் கணகு 

செய்தார்கள்.  பருகு்ேஷுூ.டசே! வெட்கமுற்றிரு 

கு அம்மடச்தை.ப/மணிகள் கண்களினின்று பெரு! 

வருகின்ற நீரைத் தரிக்கினும் மன உறுதஇயில்லாமையா। 

அது சிற்கரமல் பெருக அஹிக்த.து. இகத ஸ்ரீக்ருஷ.னால 
௮ம்மாதரசிகளின் பக்கத்திலிருக் தும் ETE SS AUCH 

தூம் தன்னை இஷ்டப்படி. அனுபவிக்கும்படி. கொடுத்தே 

யிருக்கன்றான் / ஆயினும் அவனுடைய பரதா. ரவிர தா 

கள் இரண்டும் அவர்களுக்குப் புதிதுபுகிதாகளே இருக் : 

தன, ஆகையால் அவன து பா தாரவிக்தத்திணின்று ௭௮௭ 

தரன் பிரித்திருக்கப் பெரறுப்பான்ர மற். எல்லர இடக 

களிலும் மன சிலைமையில்லரமையரல் கர.லுூன்றப் பெரு 

மல் சஞ்சலையாயிருக்கன்் உ ஸ்ரீமஹாலக்ஷ்மியும் இவன 
டைய பா தாரவிக்தங்கலா எப்பொழுதும் விடாமல் அவ 
றிலேயே ஊற்றமுற்றிருக்கின்றாள். அப்படிப்பட்ட பகவா 

னுடையபா தா.ரவிக்தங்களை எவள் தான் விட்டி ருக்க வல்ல 

ளாவாள்£ இவன் இங்கனம் பூமிக்கு பாரமான உற்பத்த 
    

1. வ்ரதங்களினின்று எழுச்திருக்கையாவது வ் ரதங்களை 2 

துறக்கையே. வ்ரதாநுஷ்டானம் கருஷ்ணனுடைய காட்டிக்காககே 
யாகையால், அது கேரவே வ்ரதங்களைச் துறக்தார்கள். மனசத 

னின் று எழு திருச்சையாவது தந்தையைச் துறக்கையே, க்ருஷ்ண 

னைக் காணாமையாலுண்டாயிருந்த மனச்சிர்தை ௮வனைக்கண்டமை 

யால் நீங்கிற்றென் று கருத்து.



௮-௧௧.] _ப்ரதம ஸ்கந்தம். ட ரீதி] 

யுடையவரும் ௮னேகம் அக்க்ஷூ)ள ஹிணிக் கணக்குடைய 

ஸைன்யங்கள் அமையப்பெத்தவரசாகையால் அளவில் 
லாத ளெளர்யமுடையவரும T Bul கெ ow FT IT QTE EOE 

கும பாண்டவராஜரக்களுக்கும் ஒருவரோ டொருவர்க்கு 

OUT TOS WMT GH, மூங்கில் புதரில் ௧ரம்.று அக்ணியை 
ச உ, ) . . . f . ச D : . 

உண்ட THR அதை வளர்த், அம்மூங்கில் புகர் முழூவதை 

யும் ஈராசஞ்செய்வ துபேரல், தான் ஆயு கமெடாமலே ஆம் 

மனனவர்கள் ஒருவரை யொருவர் அடி. கீ. துக்கெரண்டு 

மாண்டு முடி.மும்படி செய்து தன் கருத்து நிறைவேறப் 

பெற்றுன், அப்படிப்பட்ட பகவான் தனு ஸங்கல்பத்தி 

னால் இச்சு மனுஷயலோச தில் அவகதரித்நுச் நிற்க மா 

தசார்மணிகளின் கூட்டக் இணிடையில் இருக்து ஸ்க்ரீ 

லேசலனான up 0) (ny (Hj Df OU our BP. & BT or (விளை 

யரடினான்). எக்த மடம்தையாமணிகள் தமது ஆழ்க்த 

மனக்கருக்தை அ றிவிப்பவைகளும் அமலஙகளும் அழகா 

பிருப்பவைகளுமான புன்னகைகளானும் வெட்கம்வழியப் 

பெற்று விளங்கும் கண்ணோக்கங்களரலும் மன்மதனையும் 

அடிகச்துச் கோம்பிச்து மகிமயங்கச்செய்.து அவன் தன் 

கையிலிருக்க வில்லையும் விட்டு விழும்படி. செய்தார்களோ? 

அக ககையரரசன மாதர TPE ளும் சமது வள். KF MT GBA TW 

ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுடைய மனத்தை இழுக்க வல்லமைய ற்றி 

ருக்கார்கள், மனுஷ்யசேவிடைகளால் மணிதன்பேரல் 

கடித்துச் சனத உண்மையை மழறைப்பவனும் வாஸ்தவத் 

இல் பற்றற்றவனாயினும பற றுடையவன்போல் தோற்று 

கின்றவனுமாகிய அப்படிப்பட்ட இச்த பகவானை எவன் 

sorter Curd pr மனிதனாகவும் அரத்ப விஷயங்களில் 
மனப்பற்றுடையவனாகவும் நினைக்கன்ருனோ, அவன் 

6 ் T. மூலப்ரக ் மிகுதியும் ௮.றிவற்ற மூடனேயா வான். மூலப்ரக்றாதியில் 
வ்யாபித் இருக்தும், அ௮க்.த ப்ரக்ருதியின் குணங்களரகிய 

10 |
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ஸத்வ ரஜஸ் கமஸ்ஸுக்களாலும் ஜீவனிடத்திலுள்ள 

" அவித்யை அஸ்மிகை ராகம் கவேஷம் முதலிய குணங் 

களாலும் எப்பொழும் இண்டப்பெருமலிருக்கையே 
ஈண்வரனுக்குள்ள ஐமன்வர்யமாஞம், எஈண்வரனாடைய 

ஜ்ஞானம் எப்படி. ஸ்வாதி குணங்களும் ராகரதி குணங் 

களும் தண்டப் பெருதிருக்குமோ, அங்ஙனமே ௮௮ 

னும் ௮வை ீண்டப்பெழுமல் பரிச த்தனாமிருப்பான். 

ஸம்ஸாரிகளுக்கு இக்தரியங்களால் உண்டாகும் மதிகள் 

எப்படி. ஈண் வரனை அறியுக்இறமை யற் நிருப்பவைகளோ, 
மற்றும், மூடத்தன த.இனால் விபரீ சமாக அறியுக்தன்மை 

புடையவைகளோ, அங்கனமே அ௮.றிவிலிகளான அம்மா 

தர௫ிகளும் HOS UKM ஏகாச்கத்தில் ஸ்த்ரீகனின் 
கூட்டக்கசை அனுஸரித திருக்கும் தன்மையனென்றே 
நினைத்தார்கள், அவர்கள் தமது பர்த்காவான அக்த 

ஸ்ரீக்ருவ.ணனுடைய ஸ்வரூபத்தை அறிக்தவரல்லர், 

ஆகையால் அவன் செய்யும் நடனத்தை உண்மையாகவே 

நினைத்து ௮வனை ஸ்தீரீலோலனென்று ப்ரமித்தார்கள். 

பதினொன்றாவது அ௮குயாயம் முற், 

_.ஒ.-ஆஃ4 பரீகதிச் து மஹாராஜாவின் ஜனனம். ௨௫-௨௨. 

ஸெளனகர் சொல்துகிறுர்.-த்சோண குமாரனா 

இய அஸ்வத்தாமன் ப்ரயேோரகித்ததும் ௮அனவற்௦ pallu 

டையதும் ப் ரஹ்மசஏிரஸ்வென்னும் பேருடையதுமாகிய 

  

அஸ்தரத்தினால் உக்தசையின் கர்ப்பம் பாழ்செய்யப்பெற் 

றது. அப்பால் மீளவும் ஈண்வரனாகிய ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் ௮65 

கர்ப்பத்தைப் பிழைப்பித்தானென் மீர், மஹானுபாவனா 

கய அக்தப்பரீகூநிதீது ஜனித்த விதத்தையும், ௮வன் ஈட 

தீதின செயல்களையும், ௮வன் மரணம் அடைந்த பின்பு 
  

1. அவித்யை - அஜ்ஞானம். அஸ்மிசை - ௮ஹம்பாவம்.
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எக்த ௧௮ பெத்றானோ,அதையும் நீர் சொல்ல சினைப்பிசா 
யின், சான் கேட்கவிரும்புகன்றேன். எவலுக்குச் சுகமு 
'ணிவா் பரமாத்மாவின் உண்மையை அறிவிக்கிற ஜ்ஞான 

,ததை உபதேசித்தாரோ, அப்படி ப்பட்ட மஹணாபாகவத 

னாகிய அச்தப் பரிக்ஷித்தின் ஜன்மாதி வருத்தாக்தத் 

தைக் கேட்கவேண்டுமென்் ந Curr ௮லுற்றிருக்கிற எங் 

களுக்கு ௮தைச் சொல்வீராக, 

WO ST சொல்லுகிரார்:-- தர்மராஜ ச் Oy & (1 Dp. oer 

னுடைய பாதாரவிக்தங்களைப் பணிதலால், உலகத்தவர் 

விரும்பத்தகுச்த காமங்களெல்லானற்றிலும் விருப்பமற்ற 

வனாகித் தமப்பனைப்போல் தானும் ப்ரஜைகலா மனக்களி 

ப்புமச் செய்துகொண்டு சால்ய பரிபாலஞ்செய்து ௨௬ 

தான், பசித்தவனுக்கு அன்னம் தவிர ம பூமால் சக்த 

னம் தாம்பூலம் முூதலியவையெல்லாம் எங்கனம் மனக் 

களிப்பை விளைக்கவல்லவையல்லவோ, அக்தணர் கலைவ 

சே! அங்ஙனமே, ஸம்பத் துக்களும் (போக்யவஸ்துக்கள் 

போகத்திற்கு வேண்டிய கருவிகள் முதலியவற்றின் ஸம் 
ரூத் திகளும்) ஸ்வர்க்காதி ஸுகங்களை விலாவிக்கிற அண் 

வமேத ராஜ ஸுயாஇ யாகங்களும் கப்பம கொடுக்கிற 

ஜனங்களும் பட்டமஹிஷிகளும் ஜயசீலர்களான பீமஸே 

னன் மூ. தலிய உடன் தோரன்றல்களும் சதருக்களி.ன் உபத் 

சவம் சிறிதுமில்லாத பூமியும் ஜம்பூதிவீபதி.திற்கு அ.தி 
பதியாயிருத்தலும் ஸ்வர்க்கலோகம் வரையிலும் பரக்த 

பெரும் புகழும் ஆகிய இக்காமங்களெல்லாம் தேவதை 

களுக்கும் ஆசைப்படத் தகுக்தலையாயினும் அத்தகைய 

'இக்காமக்களெல்லாம் மோக்ஷங் கொடுக்கவல்ல ஸ்ரீக்ருஷ் 

ணனிடத்திலேயே நிலைசின்ற மனமுடைய சாஜனாகிய யதி 

ஷ்டிரனுக்கு மனக்களிப்பை விளைவித்தனவா?ி விளைவிக்க 

வில்லை, ஓப்ருகுபுத்ரசே! வீரனாகிய ௮௫௬.5 உத் தசையின்
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புதல்வன் மாதாவின் கரப்பத்திலிருக்கும் பொழுது ப்ரஹ் 
'மாஸ்தாரத்தின் தே ஜஸ்ஸினால் தஹிக்கப்பட்டவனாட அப் 
பொழுது ஓர் புருஷனைக் கண்டாள். அப்புருஷூள் அங் 
குவி.டத்தின் அலளவுடையவன்? Cran gs Ow சிறிதும். 
அழுக்கில்லா தவன்; ஸ்வர்ணமயமான கிரீடம் அணிகச்த 
வன்: பருத்தழகிய மே ணியுடையவனாகையர ல் ஆசைப் 
படத்தகுகக காட்சியுடையவன்7 கீலமேகம்பேரம் கறுத்த 
கிறறடையவன் ? மின்னல்பேர ry மீதாம்பரம் உடு த் 
தவன் / தன்னைப் பல் மிசை என்றும் கைவிடர கவன், 
இரண்டுருண்டி அழகா கீண்டு YG STM வரையிலுக் 
தொக்கு ன்ற BT M(H LIT AY KOT LT அ/மைக் 
தவன்: உருக்கி அழுக்கெடுித்த அழகான பொன்னா ற் 
செய்க குண்ட்லநஙு கர அணிக் கவண் Fab gt செம் 
தாமசை மலாபோன்ட Koo KT புடையவன் £ கையில் 
கதை பிடி.த்தவன். இச்தகையனும் தன்னைச் ஆங் oe 
51d MOF Hoan gyi சுழன்று வருகின் றவணும் கெருப்பு தீ 
துணுக்கைபோல் திகழ்சன்று தை தயைத் தனது: 
சாறுபுறங்கவிலும் சூழற்று்றவனும் தரரகனுமரகிய 
ஓர் புருஷன அச்சு உச்கசையில் குமரரன் கண்டான், 
ஸுிரயன் பணியைப் போக்கு௮துபோல், EM சுதையால் 
LIT AMDT OW ET & Bir தேஜஸ்ஸைப் பாழ்செய்கன் றவனும் 
அரு௫ல் இருப்பவனுமாகிய இ? தகைய புருஷனைக் கண்டு 
“இவா்! என்று பர்பலோசனை செய்தான். ஆன துபம். 
Meu UP aff Bo) Bm sub பேர் பெதமுன், அளவிடமுடி. 
யாத ஸவரூபஸவபாவங்களை யுடையவனும் தர்மத்தைக். 
காக்குந்கன்மையனும் வல்லவனும் தன்னை பத்.றினா. 
ருடைய பாபங்களைப் போக்குக் தன்மையனுமாகிய அகத 
பகவான் பதிதாவது மாதத்தில் காப்பத இதிலிருக்கும். 

  

  

1 பரீசுதிச்சை = பர்யா லோசனை செய்கை,
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அகச்தச் சிசுவின்மேல் வர்த அசக்த ப் ரஹமசிரஸ்ஸென்னும் 

அஸதரத்தைக் துரத்தி அர்தச்சிச பரா த்துக்கொண்டி. 

ருக்கும் பொழுதே அவ்விடத்திலேயே மறைக்தான். அப் 

பரல் குணங்களெல்லாம் அமைந்ததும். ஆனுகூல்யத் 

தோடு கூடின ஈச்ரன் குரு முகலிப க்ருறங்கள் உதிக்க 

ப்பெற்றதுமான சபலகன த்தில் பாண்டுவின் வமசத்தை 

வளரச்செய்பவனும் அரதப் பாண்டு மிளவும் பிறக் 

தானோ என்னும்படி. மிகுக்கத இரியுடன் ப்ரகாசிப்பவனு 

மாகிய பரீ கதித்த பிறர்தான். அப்பால் ஸக்தேதோஷருற்ற 

மனமுடைய யுதிவடிரன், தனம்ம.ர் க்ருபர் ம BO அக் 

தணர்களோரடுகூடி.ச் சிறக்க மங்கள ஆீரவரனங்களைச் 

செய்வித்து ஜாகக/மமென்னும் ஸம்ஸ்காரத்தை டத் 

இனன். அனந்தரம் மன்னவர் தலனாசிய மபுறிவூடரன் 

ஸ்வர்ணம் பசு பூமி க.ராமம் யானை குடிசை முதலிய 

இஷ்ட வஸ்துக்களையும் மற்றும் விரூம்பத்ககுக்க மேலான 

பல வஸ் அக்களையும் அவரவர் மேன்மைக்கும் விருப் 

ப்ங்களுக்கும் தகுர்தபடி. விரும்புவோர்க்குக் கொடுத் 

தான்; தரனஞ் செய்யத்தகுக்க இடம் இன்னதென் 

றிந்த அம்மன்னவன், போன் பிறக்தமைபம்றி அக்க 

ஸமயம் தானஞ் செய்யத்தகுக்த கரலமென்தறிக்து 

அத்தருணத்தில் ப்ராஹ்மணர்களுக்குச் இறந்த அன்ன 

தானஞ் செய்தான். Aw wd Mata) Aso SIM 

'செய்யப்பெற்று ஸக்தேரஷூ.மூற்ற அக்கணர்கள் வணக் 

க.தீதினால் வணவஙசன ராஜாவான யுதிஷ்டிரனைக் குறி 

த்து. இங்ஙனம் மொழியத் தொடங்கி *பூருவின் லம் 
சத்தில் பிறச் த உங்களது ஸ் தஇயின் INGE BESS 

காரணமாகிய  கர்ப்பபிண்டம் காசம் அடைகையில், 

எம்கும் தடையில்லாதவனும் தெய்வக் குழாங்களில் 

தலைவனும் எவ்வகையிலும் எங்கும் வல்லவனா யிருக்குக்
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தன்மையனுமாகய ஸ்ரீமஹாவிஷ்ணு உங்களிடம் அனு 

க. ரஹத்தினால் இவனைப் பாதுகாத்தான், ஆகையால் 

இவன் ' விஷணுராதனென்னும் பேர்பூண்டு 5 BUY 

பேரினால் உலகமெங்கும் 'ப்.ரஸித்தி பெற்றுப் பெரும்புக: 

மூடையவனும் குணங்களால் மேன்மையுற்றவனும் மஹா 

பாகவதனுமா மிருப்பானென்பதில் ஸக்தேஹமே இல்” 
ஏன்றார்கள். ப்ராஹமணர்கள் இங்ஙனம்மொழியக்கேட்ட 

யுதிஷ்டிரன், அவனுக்கு மேல் வரும் மேன்மைகளை gy Sur 
விரும்பி அவ்வக் கணர்களை நோக்கி ஓ சிறப்புடைய அச் 

தணர்களே ! இப்பொழுது பிறக்த இர்தச் சிசு ஸாதுக்க 

ளான பெரியோர்களிடம் ஓஞானோபதேசம்பெற்று மஹா 

ணுபாவர்களும் பரிசுத்தமான புகழமுடையோர்களுமாகிய 

பரண்டு முதலான எமது வம்சத்து ராஜரிஷிகளை யச௪ஸ் 

ஸீனால் அனுஸரித் இருப்பானா £ பாண்டு முதலிய எமது 

பூர்விக அசசர்களைப்போல் இவன் புகழ் பெற்றிருப் 

பானா 2” என்று வினாவினான். இங்ஙனம் யு.இஷ்டி ரனால் 

வின வப்பெற்ற அனவ்வர்தணர்கள் அவனுடைய குணங்: 

களை மொழிய முயன்று 'குக்தியின் குமாரனே / இவன், 

வைவஸ்வதமனுவின் புதல்வனாகிய இக்ஷ்வரகுவைப்போல் 

சேர்மையுடன் ப்ரஜைகளைப் பாதுகாத்து வருவான்; BE 

7க குமாரனாகிய ஸ்ரீராமன்போல் ப்ராஹ்மண குலத் 

இற்கு ஈன்மை செய்யுச் தன்மையனும் ஸத்யஸக்தனுமா 
யிருப்பான் , உன. சக்ரவர்த்தியின் புதல்வனாகிய சிபி 

சக்ரவர்ச்தியைப்போல், எல்லையில்லாமல் தானஞ் செய்ப 

வனும் தன்னைப் பற்றினார்களைக் காப்பதில் தண்மை 
யுடையவனுமாயிருப்பான் ; துஷ்யச்தனுடைய புதல்வ 

ணை பரதன்போல் யாகஞ்செய்யுக் தன்மையசான தனு 

் 1 விஷ்ணுசாசன் -விஷ்ணுவினால் ரகஷிக்கப்பட்டவனென் று 
பொருள் ட்ட,
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வம்சத்தரசர்களஞுடைய புகழை மேன்மேலும் வளரச் 
செய்வான். மற்றும, இவன் வில்லாளிகளில் இறக்தவ 

கிக் கார்த்தவிர்யார்ஜுனன் பாண்டவார்ஜுனன் 

ஆய இவ்விருவரையும் கிகா தீ௰ருப்பான் ; அ௮க்ணியைப் 

போல் பிறர்க்குப் பொறுக்கமுடியா திருப்பான்; ஸமுத்ரம் 

போல் தாண்டமுடியாமல் ஆழக்இருப்பான் (ஆழ்க்த 

கருத்துடையவனாயிருப்பான்). மற்றும், இவன் ஸி.ற்ஹம் 

போல் பராக் ரமசாலியும் ஹிமாலயம்போல் ப்சராணிகளனை 

வரும அடுத்துப் பிழைக்கத் தகக்தனனும் பூரியைப் 

போல் பொறுமையடையவனும் தரய்தக்தைகளைப்போல் 

UID MEA wr ௮பசாதங்களக் கணிசியா தவனுமாயிருப் 

பான், ஸமஸ்த பூதங்களிலும் பேதம் பரரரட்டரமல் அதி 

இருக்குக் தன்மையில் ப்ண்மதேவனைப் போன்றவனும 

ஞானத்தெளிவிலும் அருள் புரிவதிலும் ருக்னோேடொ 

ததவனும் புருவ.ரர் த்தங்களை விரும்புகிற ப்ரசாணிகள் 

அணை வரும் அடுக்கள் தகுக்தவனும் un Bag, apne Ba 

னைப்போல் ஸ்ரீமஹாலக்ஷ£ம௰ிக்கு வரஸஸ்தானமுமாயிருப் 

பான்?) தோவூஞ் சிறிதும் க௱க்காமல் ஸகல ஈற்குணங்க 

ளுக்கும் இடமாமிருக்கையால் பெருமை அமைக்து ஸரீ 

க்ருஷ்ணனைச் தொடர்க இருப்பான்: ரச் இிதேவன்போல் 

மிகுஇயும் தான?லனும் யயாதியைப்போல் தர்மிஷ்டனு 

மாமிருப்பான். இவன் தைரயத்தில் பலிசக் ரவர் தீகியைப் 

போன்றவனும், பரஹ்லா தனைப்போல் கருஷணனிடத் 

இல் சிறந்த பக்தியுடையவனுமாயிருப்பான். இவன் அள 

வில்லாத அம்வமேதயாகங்களைச் செய்பவனும் ஜ்ஞான 

ததினாுலும் வயதினாலும் மு௫ர்க்த பெரியோர்களைப் 
பணியுச் தன்மையனுமரயிருப்பான். மற்றும், இவன் ஜன 

மேஜயாதி ராஜரிஷிகளைப் படைப்பான், இவன் பூமியின் 

க்ஷேமத்கிற்காகவும் தர்மத்தை கிலைசிறுத்துவதற்காக
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௮ம, தர்மமார்க்கக்தைக் கடக்குக் தள்மையரை தண் 
ப்பவனாகிக கலியை கிக£ஹிப்பான். ப்ரரஹ்மண குமார 

னுடைய சாபத்தினால் தாண்டப்பெற்ற தக்ஷ்கணனிடத்தி' 

னின்று தனக்கு மரணம் சேருவதைக் கேட்டு தேஹத்தி 

அம் ௮கசைக் கொடாக்க பர்துக்களணிடத்கிலும் பற்றற்ற 

வணாட இவன் பநீவிஷ ணுவின் ஸ்சகானத்தைப் பெறுவான். 

இவன் வ்யாஸ மஹாஷியின் புதல்வராகிய சுகமுணிவரிட 

தீதில் ஜீவாதீம பரமாத்ம ஸ்வரூப ஸவபர வஙகளை விசாரி 

தீது உள்ளபடி, அறிச்து தேகத்திலும் ௮கசைக் தொட 

1ர்க்தவரிட தீடிலும் பற்றற்று, மன்னவனே? இந்த vohs gs 

தைக் கங்கையின் கரையில் துறக்து என்விகுக்டிலும் பய 

மில்லாத வில்.ணுவின் ஸ்தானத.ய கப் போயச்சேோப் 

போகிறுன், இது கிச்சயம்” என்றமு/கள; இங்ஙனம் ராஜ 

னாகிய யு.இவு.டிரனுக்கு அக்தப் பரீ௯திக்கின் குணம் செ 

யல் முதலியவற்றை அறிவித்து ஜுாதகனைப்பற்றி வரும் 

விசேஷங்களையெல்லாம் அறிவிக்கும் ஐயோ திரர மாஸ்தர 

தீதில் BOR IT RU MM AG FIM THM அனைவரும் அம்மன் 

னவணிடம் வெகுமதி பெற்றுக் தர்தமது க்ருஹங்களுக் 

குப் போய்ச் சேர்க்தார்கள். அங்ஙனம் அக்தணச்சளால் 

Corday குணங்களெல்லாங கூறப்பெற்ற இரத உத்த 

ரையின் புதல்வன் UP PDS) gray உலகத்தில் புகழ் 

பெற்மான். ஏஎனென்வில்--ப்ர்புவாகிய (இறமையெல்லரம் 

அமைக்க) இவன் தரய்வயிழ் றிலிருக்கும்பொழு து கண்ட 

பரமபுருஷன தயானஞ்செய்துகொண்டு இவ் வலக த்தில் 

மனிதர்களுக்குள் HE BU பரம புருஷனை தீ தேடினான், 

அங்கனம் தேடிப்பார்த்து ஸ்ரீக்ருஷ்ணனே அக்தப் பரம 

புருஷனென்று கிசரயித்தான். ஆகையால் இவன் 1 பரீ 

கூதிதிதென்று உலகமெய்கும் புகழ் பெற்றான், அங்கனம் 
1. கான் கணட புருஷன் எவனுபிருப்பானென் நு பரீகஷித்துப்
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புகழ்பெற்ற அமமன்னவர் புதல்வன் (அக் த ராஜகுமா 

ரன்) சுக்லபக்ஷதகில் இனக்தோறும் வளர்ச் து வருகின்ற 

கீலைகளுடன் சச்தரன் வளர்வதுபோல், இனக்தோறும் 

ததைகளால் வளர்க்கப்பெற்று வளர்க்து வந்தான், இப் 

படியிருச்கையில், மன்னவனை தர்மபுத்ரன் ஜ்ஞாஇக 

ளுக்கு தரோஹஞ் செய்தமையால் வக்த பாபஜ்தைப் 

பேரக்க விரும்பி ௮ண்வமேதயாகஞ் செய்து பகவானை 

ஆரசாஇக்க முயன்று, ப்ரஜைகளிடம் கப்பம் வரங் துவது. 

பரஜைகலாக் தண்டி த்துப் பணம் வரங் வது ஆடிய இவ 

விரண்டு வழிகள் தவிர மற்ற ஏவ்விகக்கிலும் ந்த யர 
நத்திற்முப் போதுமான தனம் நோப் பெரு தவனா௫ “ப்ர 

ஜைகளிடக்தல் ஈப்பம் வர ஙகுவதால் வருக்தனமும், ப்ச 

ஜைகளைத் தண்டித்து வரங குக் தனமும் யாகத்திற்கு 

உபயோசப்படாது. வேறு உபாயத்மினாலும் கா. தனக் 

தை ஸம்பர இக்கவில்லை, ஆகையால் oro TD WT KEG 

செய்வேன' என்று சிர்தையில் ஆழச்தான். அர்த மதி 

ஷூடிரனுறடைய அபிப்ராயத்தைக் கண்டு (மன் மூதலிய 

அவனது உடன் பிறந்தவர்கள் அச்சுசனால் தூண்டப் 

பட்டவராகி வடஇரையில் சாஜாக்களை ஜயிதீது. அரிட 

தீதினணின்று தனத்தை அபர ரமாகக கெரண்டுவக் தரர் 

கன். முதிஷ்டான் அர்த தனத்தினால் யாகத்திற்கு வேண் 

பூய ஸம்பாரங்களை மெல்லாம் ஸித்தப்படுத், இக்கெொரண்டு 
மனவிருப்பங் சைகூடப் பெற்று மந்தரம் தக்தீரம SIA 

and ஆகிய இவற்றின் லோபத்இணின்று பயக்து எவ 

வகைக்கெடுதியும் சேராதபடி. ஜூன்று அமவமேதயாகங 

கள் செய்து ஸ்ரீவிஷ்ணுவை ஆசாஇித்தான். ஜ்ஞானாதி 

குணங்கள் நிறைந்த ஸ்ரீகருவுணனும் அம்மன்னவனால் 

அழைக்கப்பெற்று அச்தணர்களைக்: கொண்டு யுதிஷ்டிரா 
ne a a கக்தவவகைவையவவகல ணவவயை ய யவ 

பார்த் தானாகையால் பரீ கதி ச் தன்னும் பேர்பெ ற்ருெ! னன்றுகருத்து
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னால் யாகஞ் செய்வித்து ஈண்பர்களுக்கு ப்ரீ இயை விளை 

க்க விரும்பி அங்குச் சில மாதங்கள் வாஸஞ் செய்தான். 

அப்பால் பக் துக்களோடு கூடின யுஇிவு.டிரனும் தசெள் 

பதியும் அனுமதி கொடுக்கப் பெற்று அர்ஜுனனோடி 

49. யாதவர்கள் சூழக் து வரப்பெற்று, இ QE BOTT 

தலைவசே/ uf} Kah apo ar garry B50) போனாள், 

பன்னிரண்டாவது அத்யாயம் முற்றிற்று, 

  

ee a gor ANN HOLT FAH aHsv. wee. 

wh st சொல்லுகிறார் ;--ஓ மென்னகரே ! முரு. 

பாண்டவ யுத்தத்திற்கு முன்மே ஆலோசனைக்கரச 

தீரூதராஷூட்சன் அமைக்கவும் அவன் பிள்ளை துர்யோத 

னன் பரிபவிக்கஷம் பெற்ற விதுரன் இர்த்தயார் தரையை 

உத்தேசித்துப்போனான். .ஏவன் அ.றிஞராகய மைத்ரேய 

மஹர்ஷியினிடம் பரமாத்மாவின் உண்மையை றிக் தூ 

YE ஆத்மஜ்ஞான த்.இனால் செய்யவேண்டியகார்யங்க 

ளெல்லாம் நிறைவேறப் பெற்றவனும் அறியவேண்டிய 

வை அனைத்தும் தெரியப் பெற்றவனுமாகி மீண்டு ஹஸ் 

தினாபுரத்திற்கு வக்கான். விதுரன் குஷாரசவகோத்ரத் 

இல் பிறந்த மைதீரேய மஹாரஹியின் முன்னிலையில் எத் 

தனை கேள்விகள் கேட்டானோ, அவற்றில் சில Caarat 

களுக்கு மறுமொழி கேரப்பெற்ற மாதரத்திலேயே கோ 

விச்தனிடத்தில் மாறாத பக். உண்டாகப் பெற்றவனாக 

மற்றைக் கேள்விகளுக்கு மறுமொழியை எ இர்பா சாமலே 

அவ்வளவில் பீயோஜனம் கைகூடப்பெற்றுத் தஇரும்பி' 

னான். பச்துவாகிய அவ்வித சன் .அங்கனம் இரும்பிவக் தர 

னென்று தெரிந்து தர்மபுதானும் அவன் தம்ெள் பீம 
ஸேனா களும் தருதராவுூட்சன் யுயு.த்ஸஉ ஸஞ்ஜயர் 4௬. 

பாசார்யர் குக்இிகாக்தாரி த்செளபதி ஸுபத்சை கருபி:
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ஆப இவர்களும் மற்றை YS BUT ஸ்த்ரிகளும் yar 

T Si புதல்வர்களும், சரீ. ரங்க a போய்வந்த Coit ener Boxe 

எஇிர்பார் ப்பதுபோல் .ஏனவ்விதுரனைக் கட் ட). அணைப் 

பது கமஸ்கரிப்பது ஆகிய இவற்றை விஇப்படி கடத்தி 

நெடுகாள் பிரிக் இருக் தமையால், 'ஏப்பொழுது பார்க்ககே 

ருமோ் என்னும் பேசாவலால் மனஙநலங்கப்பெற்நிருக் 

தமையால் அவனைக் கண்டவுடனே .ஐக்கத்டினால் கண் 

ணீர்களை வெள்ளம் வெள்ளமாகப் பெருக் னார்கள், அன 

விதுரனுக்கு ராஜாவான யுதிஷ்டிரன் உராளனங் கொ 

டுத் த, அவன் அதில் உட்காரக் இருக்கக்கண்டு” அவனைப் 

பூலித்தான். அ௮னக்தரம் போஜனஞ்செய்து இளைப்பாறி 

ஆளனைத்தில் உட்காரக் இருக்கின்ற அவ்விதுரனைப் பார் 
தீது பக்துக்களெல்லோரும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் 

பொழுது புதிஷடிரன் இங்ஙனம் Sur ln oa ar, 

யுதிஷ்டிரன் செரல்லுகிறான் :--உமது அனுக்ரஹ 

wrap சிறகுகளின் நீழலில் வளர்க்க ஏங்களாப் பற்றி. 

உமக்கு ஜ்ஞாபகம் இருக்றெதரசி எங்களை மறக்காதிருக் 

இறீரா.2 எங்கள் தாயும் நாங்களும் விஷம் ௮க்ணிமு தலிய 

பலவகை ஆபத் துக்களினின்று விடுபட்டு உம்மால் பாது 

காக்கப் பெற்றோமல்லவாச கீர் இகத பூமண்டலத்தைச் 

சுற்றும் பொழுது i gs வ்ரு.த்தியைக்கொண்டு காலங் 

கடத்தினீர்2எக்தெக்தப் புண்யதீர் த்தங்களுக்கும் பகவா 

னுடைய ஸ்கிதானம் மாறாஇருச்கப் பெற்ற எக்தெச்த 
இவ்யக்க்ஷே கரங்களுக்கும் போயமிருக் இர்” எல்லாம றியவல் 
லவசே/ உம்மைப் போன்ற பாகவதர் (பகவானிடத் தில்: 

பக் இயுடையவர்) தரமே பரிஈத்தராயிருக்குக் தன்மையர், 

இர்த்தயா திசையால் வரும் தரய்மையை நீங்கள் or Bi 

பார்க்கவேண்டி௰ அவன்யமில்லை,. “ஆனால் அவர்கள் 
இர்த்தயாத்ரை ஏதுக்காகச் செய்கிறார்கள்?” என்னில்,
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அவர்கள் தமது மனத்தில் கித்பவாஸஞ் செய்கிற பகவா 

னால் புண்ய இீர்த்தங்களையும் பரிசுத்தமாக்குவதற்காக 

அவ்வன்விடங்களில் இரின்றார்களன் றி வேறில்லை. இயற் 

கையில் கங்கை முதலிய புண்ப இர்த்தங்களில் பாபிஷ 

டர்கள் ஸ்னைஞ் செய்து கழித்துப் போன பாபங் 

களைப் போக்கி அவற்றையும் இவர்கள் பரிசுததஞ்செய் 

கிருர்கள், அதனால் தமக்கு வரும் பாபங்களையோ வென் 

ணில், தமக்கு அர் தராதீமாவாயிருக்கும கதாதரனான 

பரமபுருஷனுடைய தீயான த்தினால் போக்கிக் கொள்ளு 

இருர்கள், அச்தப் பரமபுருஷன் பாபங்களுக்கு எர்த் 

தட்டாமிருப்பவனாகையால் அவளனிடத்தில் பாபங்கள் ஸம் 

பர் திப்பதற்கு ப்ரஸக் இியே இல்லை, அப்பனே? ஸ்ரீக்ருவு. 

ணனையே தே வதையாகவுடைய நமது கணபர்களும் பக் 

துக்களுமாகய யதூக்களைக் கண்டிரோரி அல்லது, அவர் 

கள் தமது பட்டணமாகிய தீவாசசையில் க்ஷேமமாமிருக் 
கிருர்களென்று கேள்விப்பட்டரோ?' என்றான், இங்வக 

னம் தர்மராஜனால் வின௮ப்பெற்ற அவ்விதுரன் ய துகுலம் 

பரழானமை தவி_ மற்றெல்லாவற்றையும் தான் பார்த் 

ததைப் பார் த்தபடியும் கேட்டதைக் கேட்டபடி.யும் அவர் 

களுக்கு முறையே மொரழிச்தரன், *யதுகுலம் பாழான 

ஸங்கதியை மாதீசம் ஏன் ,சொல்லவில்ல்? crar@ srr? 
ஓ பெளனகரே/ சொல்லுகிே.ஏ் கேளும். ௮.து ஸஹிக்க 

முடியாதது? மறறும் தானே வரப்போகிறது; மனத் 

இற்கு அப்ரியமான விஷயம், அப்படிப்பட்ட அர்த யது 
குல க்ஷபத்தை அவன் மொழியா திருக்தான், அவ்விதுர 

னோவென்னில், மிகுந்த மனஇரக்கமுடையவன். .அக்த 

ஸங்கதியைச் சொல்லின் இவர்களெல்லோரும் அச்த 

அணிஷடத்தைப் பொறுக்க முடியாமல் துக்இப்பார்கள், 

இவன் அதைப் பார்த்துப் பொறுக்கும் திறமையுடைய
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வனல்லன், ஆகையால் அக்த ஸங்ககியை அவர்களுக். 

GF சொல்லாமலே மறைத்துவிட்டான். QOH BID 

அவ்விதுரன் தேவனைப்போல் வெகுமதி செய்யப்பெற்று 

ஜ்யே௮ட ப்ராசாவான க்ருதரரவ்.ட்ரனுக்கு சன்மை 

களைச் செய்பவனும் தர்மபுகரன் முதலிய மம்ம அனை 

வர்க்கும் பரிதியை விலாப்பவனுமாடு அங்குச் Pos 

லம் ஸுகமாக வஸித்திருக்கான், மாண்டவைருடைய 

சரபத்தினால் யமன் என்னளைவு கரலம் இப்பூமியில் of gua 

னென்னும் சூதாஞாகப் பிறக்இருக்தானோ, அர்த நாறு 

வர்ஷுூஙகளும், ஐருரயன், பாபஞ் செய்தவக்கு சவ 

ருடைய பாபதஇம்குத் தகுந்தபடி. தண்டன. செய்வித் 

BIS கொண்டிருக தான், இப்படி. wip? ar வி.தாரகைப் 

பிறர் தானாகையால் அவன் ப்ராணிகணின் ஆயு முடியு 

முதலிய கஇியெல்லாமறியுச் இறமையுடையவன், ஆனாது 

பற்றி தருதராவ்.ட்சனுக்கு மரணகாலத்தை அறிவித்து 

மேரக்ஷ உபாயத்தை உபதேசித்து ஈன்மை செய் 

தான். அக்காலம், யுதிஷ்டிரன் ராஜ்யம் பெற்றுக் குலத் 

கை திர் எஹிக்குச் திறமை அமைர்த பேரனாகிய uf 

அஜித்துப் பிறக்கக் கண்டு, இந்தராடி லோகபாலர்கள் 

நிகர்த்த ஸஹோதரர்களோடு கூடிப் பெருஞ் செல்வத் 

துடன் ஸந்தோவூ. முழ்றிருக்கான். எல்லாவற்மையும் 

தனக்கு ஸ்வாதினமாக்குக் தன்மைய தும் ஆன துப் யே 

எத்தகையனுக்குங கடக்க முடியாததுமான கரலமர 

னது பிள்ளை பெண்டிர் முதலிய க்ருஹஸ்.த ஸுகங்களில் 

மனஞ் செல்லப் பெற்றவரும் அதைச் சேர்க்தவ்யாபாரத 

இனால் மனஞக்கமற்று மரணகாலம் வருமென்பதையும 

௮. றியரமல் இரி௫ன் றவருமாகய ப்ராணிகளுக்குத தெரி 

யாமலே கடந்தது. யுதிஷ்டிரா இிகளுக்கு விஷ.ய ஸுகங் 

கை அ௮னுபவிக்குங் கரலம் கடக்துசென்றது. அப்போது
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.விதுசன் தருகசாஷட்சனைப் பார்தது “ராஜனே இவ்வி 

டத்இினின்று சகரம் கீர்பூரப்படுவீராக. கமக்குஸ£/தெது 

வக்கிருக்கற இச்தபயத்தை ஆலோடப்பீராக,எவ்வகைக் 
காரணத்தினாலும் எப்பொழுதும் எதற்குத் தடைசெய்ய 

முடியாதோ, அப்படிப்பட்டதும் பகவானுடைய ஆஜ் 

ஜஞையின்படி. மாருமல் கடப்பதுமாகய மரணகாரலம் GW 

மெல்லோர்க்கும் இதோ ஸஃபித்து வர்இருக்கன்ற.து, 

இதோ புலப்படுகிற ஜக் துவெல்லாம் மரணகரலம் ஸமி 

பித்து வரப்பெறின் மிகுதியும் ப்ரி இக்கிடமாகிய ப்ராணன் 

களும் விட்டுப் பிரிக்து போகப்பெறுமென்றால், ப்மாண 

னைத் தொடர்ச்த மற்ற தனாகிகளினின்று விடுபடுமென் 

பதைப் பற்றிச் சொல்லவேண்டுமோ£ அப்படிப்பட்ட கா 

லம் கமக்கு இப்பொழுது அருகாமையில் வக .இருக்கின் 

றது. உமது தைத உடன் தோன்றல் ஈண்பர் புதல்வர் 

ஆகிய இ௮அ்வனைவரும் மரணம் அடைந்தார்கள், யெள 

வன வயதும் போயிற்று, சரீரமும் கிழத்தனம் மூடப் 

பெற்றது, ஆயினும் ஜீவனத்திற்காகச் சத்ருவின் கர 

ஹத்தை அடுத்இருக்கின் மீர். ஆ! என்ன ஆச்சாமம்/ 
ஜா துக்களுக்கு ஜீவித்திருக்கவேண்டுமென்னும் விருப் 

பம் மேன்மேலும் எல்லையில்லரமல் வளர்க்து வருக்தன் 

மைய து. நீர் ௮௫௪ ஆசையாலல்லவோ, பீமன் ௮வமதித் 

அக் கொடுக்கிற பிண்டத்தை வாங்டுப் புசித்து வீட்டைக் 

காக்கும் காய்போல் விழுக்திருக்கிகீர், இந்த Por RH 

களை வதிக்கும் பொருட்டு இவர் இருக்த. அசக்குமாளி 

கையில் நெருப்பை இட்டீர்கள் ; இவர்களுக்கு விஷங் 

கொடுத்திர்கள்; இவருடைய பத்னியாகய தரெளபதுி 

யைத் தலைமயிர்களைப் பிடித்திழுப்பது வஸ் தீ.ராபஹாஞ் 

செய்வது முதலியவற்றால் அ௮வமதஇத்தீர்கள், இவர்களு 
டைய தனத்தையும் சாஜ்யத்தையும் பறித்துக்கொண்
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wiser, இலையெல்லாம் நீசே செய்விததர், வரு 

டைய பிண்டத்தைப் (/சித.து ஜீவிக்க 8ீராகையால் வர் 

கள் கொடுத்தவை போன்ற இக்க ப்ராணன்களால் 

என்ன ப்ரயோஜனம்? இது மிகவும் தறினப்பிழைப்பே, 

இங்ஙனம் சத்முக்களின் ப் பின்டத்ை தத இன்று அளர்கெர 

டுத்த ப்ராணன் *ுாயுடை பவரும் இன்னம் பிழைத்திருக் 
சுளேண்டுமென்னும் விருப்பம் மாருதிருக்கப் பெற்றவரும் 

தேஹச்தை விட விரும்பாகவருமாகிய உம்முடைய தே 

றம் இஹிர்த வஸ்த்ரங்கள்போல் தஇிழத்தன்மையரல் 

தளர்ந்து கொல்யப்போ௫றதேயன்றி இப்படியே இருக் 

கப் போடறைழில்லை. கனக்கு வேண்டி௰ புரறாுவுூ.ரர்த்தங்க 

ளெவற்றையும் சிறைவேற்றிக் கொடுக்குக் இறமையற்ற 

சாகிய இகத தேஹதக்தை, அல் மனவிரூப்பமின் றி 

ஸம்ஸாரபக்கத்தை விளைவிக்கிற புண்யபரபங் க ளெல்லர 

வற்றையும் தொலைத்துத் தனது ஜ்ஞாதஇிகளுக்குக் தெரி 
யாதபடி. எவன் விடுகிறானோ, அவனே இரனென்னு 

(யோகியென்று) கூறப்படுவாண், மற்றும், எவன் தன புத 

இயாலரவது பிறனுடைய உபதேசத்தினாலாவழூ இரத 

ஸம்ஸாரத்தில் வைராக்யம் உண்டாகப்பெற்று இக் தீரியங 
களை ஜயித்துத் தன்னைப்பற் றினாருடைய ஸம்ஸார. பர்தத் 

தைப் போக்முர் தன்மையுள்ள பகவானை மனத்தில் கிலை 

நிறுத்திக்கொண்டு பிள்ளைபெண்டிர்முதலிய கருஹத் 

தைத் துறந்து போவானோ, அக்தப்புருஷனே மணிதர்க 
னில் இறெந்தவனாவான். ஆகையால் உமது ஜ்ஞா இகளுக்கு 

உமதுகஇ சிறிதுக் தெரியாதபடி. கீர் வடதிசையை கோக் 

இச் செல்வீராக, இதற்குப் பின்புள்ள காலமெல்லாம் ' 

பெரும்பாலும் புருஷர்களின் சமாதி குணங்களை அழிக் 

குக்கன்மையதே. இணிமேல் வருங்காலம் கலிகாலமே, 

அது புருஷர்களின் குணங்களை யெல்லரம் அதியமாற் நி
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விடம், ஆகையால் இணி நீர் இங்கிருப்பது ஸரியன்று. 
கான் சொன்னபடி. புறப்பட்டுப்போவகே ஈலம்' என்று 

மொழிந்தான். ௮ஜமீட வம்சத்தில் Ans sag புத்தி 

யே கண்ணாப்பெற்றவனும் (குருடனாயினும் கண் ஸ்தா 

னத்திலுள்ள புத்தியால் எல்லவற்றையும் கேரே பார்த் 

தாற்போல் அறியுக்கன்மையலனும்) தம்பியாகிய வி.துரனால் 

உபதேசஞ்செய்யப் பெற்றவனும் அரசனுமாகயே த்ருதரா 

aR Tor ப்ராதரவான அவ்வி அரனால் சரன் போஈவேண் 

nu தேசத்தின் வழி காட்டி.க்கெரடுக்கப்பெற்று தேஹ 
EBA POSE) FTG பற துக்களிடத்திலும் இட 

ors enor Dulas ஸ்னேஹங்களாகிற பாசங்களை 

யெல்லாம் அறுததுக்கொண்டுக்ருஹத்தினின்று வெளிக் 

இளம்பிப் போனான். வுபலனுடைய புதல்வியும் பதிவ்.ர 

தையும் ஈல்லியக்கை புடையவளுமாகிய கரத்தரரியும், எவ 

ர்க்கும் என்வகைக் கெடுஇயுஞ்செய்யா நு ஸமஸ்.5 ப்சாணி 
களுக்கும் சண்பர்களான பபோேளுக்கு மிகுக்கு ஸக்தோ 

ஷம் விளைப்பகாகயே ஹிமாலயத்தைக் குறித்துப்போ 

இன்ற தன் சணவனைப் பின்சென்றாள், அக்த தருத்சாஷ் 

ட்ரன் அங்ஙனம் புறப்பட்டிப்போனது விவே௫கெளைத் தட் 

ட_யெழுப்புவ.து போலிருக்த.து, அனந்தரம் தர்மபுத்ரன் 

அக்னி ஹோமங்களை மூடிதீது என்ளு பச பூமி ஸ்வர் 
ணம் ஆகிய இவற்றுல் ப்சாஹ்மணர்கலா ஸத்கரித்து 

கமஸ்நரிக்.துக தாய் தச்தைகளிடத்தில் ப்ரீதி அறியாதி 

ருக்கப்பெற்றவனாகையால் தாய் தக்தைகளான காரர். 

தாரி தீருகராஷ.ட்ரர்களை வக்கனஞ்செய்ய விரும்பி 965 
Shaws apg சென்று தர்தைகளரன தருத்ராவூட் 

ரன் விதுரன் ஆகிய இவர்களையும் தாயான கரக்தாரியை 

யும் காணப்பெருமல் இகைத்து கின்றான். அப்பால் தாம் 

,தக்தைகளளக் காணாமையால் பயக்த மனமுடைய அள்
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வஜாகசதரு அவ உட்காரச் இரு க்கும் எஞ்ஜயனைப்பார் 

த்து “த BUNS wo ! (ஸஞ்சய 7) DH BED சண் ணில் 

லாதவர், வயது செ ன்றவர், அத்தகை ரண அவர் 

இப்பொழு தூ ஏகு குப் போனா r? பிள்னாகளெொல்லேர ரூம் 

மாளப்பெற்று AS AD Burr sr காந்தாரியும் எல் 
குப் போனாள் 7 அங்கனம், கம்9ம்மய்யனும் ஈண்பனு 

மரிய விதூரர் எங்கே Curent சி எனனால் தன் பந்துக் 

கனான  புதரர்களெல்லோரும் வதிக்கப்பெற்றவரும் 
துக்கமுறறவருமாகிய தருகசாவ.டார் விவேகமற்ற என் 

ணிடத்டுல் தோஷூக்கைச் சி$திக்து ஒருக்கரல் கய்கை 

பில் போய் விழுஈ்தாரா என்ன 2 எமது Show suis Bus 

பாண்டு மரணம் அடைக் இருக்கும்பொழுது கண்பர்களும் 

புதல்வர்களுமாகிப ஈம்மெல்லோரையும் பாதுகாத்தார் 

களே. அத்தகையரும் ஈக்தர்தைமின் உடன் தோன்றல் 
களுமான தீருகராவு.ட்ர விதுரர்சுளிருவரும் இவ்விடத் 

தை விட்டு எங்குப் போனார்கள் 2” என்று வினாவினான். 

இங்ஙனஞ் சொல்லப்பெற்ற ஸஞஜயன் தன் ப்ரபுவாகிய 

த்ருதராஷட்ரனைக் காணாமையால் மிகு இயும் வருச. இ ௮வ 

னைப் பிரிச்தமையால் அச்த க்ஷண சதிற்குன்ளேயே இளை 
கீ.து தயையினாலும் ஸ்னேஹத்கினாலுண்டாகுக் தழதழப் 

பினைலும் மறுமொழி கூற வல்லமையம்றிருக்தான். அப் 

பால் மெதுவாகக் கைகளால் கண்ணீர்களைத் துடைத்து 

விவேக புத்தியால் மனத்தை சில்ப்படுக்திச்கொண்டு ப்ரபு 

வான த்ருதராஷ்ட்ரனுடைய பாதங்களை கினை தீ.துக்கெச 

ண்டு அஜாதசச்ருவைப் பார்தது ஸஞஜயன் மொழிச் 

தான். குருகுல குமாரனே! தர்மபுத.ர/ உனது தாய் தக் 

தைகளாகய தருதராஷ்ட்சன் விதுரன் காக்தாரி ஐய 

இவர்களுடைய மனக்கருத்தை சான ௮ றியேன். மஹாபா 

ஹு/உன்னைப்போல் கானும் மஹானுபாவர்களரன ௮வச் 
11
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களால் வஞிக்கப்பெற்றேன்' என்றான். அப்பால் அதே 

ஸமயத்தில் ஜ்ஞானாடு குணங்களெல்லாம் அமைக்த கார 

தீர் தும்புருவடன் அவவிட.ம் வக்கார், அவரைப் பார்த்து 

புதிஷடிரன் தம்பிகளும் தானுமாய் எழுந்து எதிர்கொ 

ண்டு வர்தனஞ்சய் து பூஷித்து இங்ஙனம் மொழிச் 

தரன, 

யுநிஷிடிரன் சொல்லுகிறான் பகவானே! ஏமது 

தந்தைகள் பே ரனயபோக்கை கரண் அறியேன், அவர்கள் 

இவ்விடச் ணின் m ஏரு தப் போனா igor? Dew Sw, 

பிள்ளைகளைப் பறிகொடுத்து வருக்தும் பதிலாதையான 

எங்கள் தாய் கரச்தாரியும் எங்குப் போனாளோ தெரிய 

வில்லை, தச்தைகளைப் பிரிச்சு துயாமாிம ஸாகரகத்தில் 
ep ip DE PL.GD DO எநுக மரத் க oT தெப்வாஇனமாய்த் 

தென்பட்டீர். உம்மைப் பரார்த்த மாதர த தினால் எங்கள் 

ANI NUT Bib & Be. மேல் ஆகச் கமும் கேருமென்று பா 

ASDC war, soon yy Curr PAX apy Rar air oma (5; 

இடம் சடதீதுகிம கர்ரைதாரன்போல், துக்கரைகரத்.இல் 

arp ip னெ ஏங்களுக் 3) இ. தர்சனங்கெ Og Bi. ஆகை 

யரல் நீர் என் காய் மம்தைகள் போன போக்கைச் செரல் 

வீராக' என்றான். வெளனகசே! இங்கனம் தர்மபுத்ரன் 

வினவுகையில், தேவரிஷியும் முணிவர்களில் (பகவாரனு 

டைய குணங்களை மனனஞாசெயயுச் தன்மையரில்) சிறக்த 

வரும் ஜ்ஞானாதி குணங்கள் சிறைக் தவருமாகிய அக்கார 

தர் அவனுக்கு இங்ஙனம் மொழிந்தார். “ராஜனே 

எந்தச் சரீரத்தைப் பற்றியாவது சரீரத்தைக் தொடர்ச்த 
மற்ற எவனைப்பற்றியாவது நீ சோடிக்கவேண்டிய ௮வ 
ம்ய்மில்லை. ஏனென்னில்--இ௫்த QE SG SLOT BF LDEl 

களுக்குத் தகுக்தபடி பலன்களைக் கொடுக்கமுயன்ற ஈன் 
வரனுக்கு உட்பட்டது. இக்கரரதிலோகபாலர்சளோடு



௮-௧௩.] OT ஸ்கந்தம். 168 

கூடின இவ்வலகஙகளெல்லாம் (ப்ரஷ்மதேவன் முதல் 

பூச்சிப்புழுவரையி அன்ன சல ஜனஙஈஷம்) அக்த ௪ 

வசனுக்குப் பணீமிடை செய்யுர் தன்மையிலிருப்பவை. 

(ப்சாணிகலா ஒன்றோடொன்று சேர்ப்பிக்க வனும் ௮ வ 

னே பிரிக்கிவனும் அவனே), பிணைக்கயிய்றில் பூட்டுக் 

கயிறுகளால் கட்டுண்டவைகளும் (ஜக்கில் bul. Cara 

HLIDLID D BMS கரிறுகளால் ஈட்டுண்டவைக நம்) அ கிய 

நரறு நரல் ஜந்துக்கள் இரு-ரல் Pay sys குப் பணி செய்வ 

நுபோல், வேகமாகிற(சணெக்கயிற் ஜில் வ ர்ணு ரம விசே 

ஷிங்கவ த்தொடர்ந்தசாமங்களால் கட்டுண்ட உலகங்க 

ஹி ளல்லாம் ஈவா னுக்குப் பணிவிடைசெய்யுக தன்மையில் 

இருக்கன்ன. இிவ்வலகத்இில் விளையா... வேண்டுமென் 

ணும்விருப்பழுடைய புருஷூன.து. இச்சையின்படி. விளை 

பாட்டின் கரறுவிகளுக்குச்ே/ த.இயும் பிரிவும் எப்படி உண் 

ரின் கனவோ, அங்ஙனமே எற்வசர னுடைய இச்சையின் 

படி. மனிதர்களும்குச் சேோத்இியும் பிரிவும் உண்டாகும், 

விளையாட்டில் விருப்பழுடை ய புருஷ. னுடைய இச்சையின் 

படி விளையாட் 9- ன் கருவிகளான ௮ஸூக்கள் எப்படி. இன் 

ரோடொன்று சேருவதும் பிரிவ துமாயிருர் குமே, அச 

கனமே எண வசனுடைய விளையட்டு கருவிகளான உல 

கங்களெல்லரம் அவனது இச்சை பின்படி சேரவும் 7 (ரி 

வதுமரயிரு க்கும். நீ உலகை ததை நிலைகின்றதென்று சினைக் 

கிரூயா? அல்லது, கிலயற் ரென்று சினைக் Bagpuss? இதிலை 

கின்றதும் சிலையற்றதுமாகி இரன்டு சன்மையுமுடையதா 

Wb HOw sr a கினைக்கவேோ இடமில்லை, ஓரே வஸ்து 

வுக்கு தன்றோடொன்றுபொருக்காத இரண்டுதன்மைகள் 

உண்டென்பதை காம் பார்தத, இல்லை; கேட்டதுமில்லை, 

அப்படி. Dots gu எவ்வகையிலும் அதத தேஹாதி 

களைப்பற்றி காம் சோகிக்கவேண்டி௰ய அவள்யமில்லை, ஒரு
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வஸதுவகரகு இயறகையில் ஏறபட... ௪ரமததை எவனு 

௮ம் போக்கடிக்கமூடியாது. இப்படி ரிருந்கையில், ௮ங 

கனம் அவரவர் சோ௫ப்பதம்.சக் சாரணம் தேேஹமே ஆச் 

மாவென்னும் ப் சமத் இனால் தேஹா திகளில் விளையும் ஸ்னே 

ஹமே யொழிய மற்றொன்று மன்று, ஓ ராஜனே! ஆகை 

யால் தேஹத்தை ஆத்மாவாக ப்ரமிப்பதற்கும் கரரண 

மரன அலஞான 5B ew உன் மன த்தி ௫ உண்டாயிருக்கு ந் 

தழதழப்பைத் துறப்பாயாக, “நரன் இல்லரமல் CT Far pw 

வராக, இீனர்களாயிருக்கற அவர்கள் ஏனம் ஜீவிப்பரர் 

sor?’ என்று வினவுகிறாயோ ; சொல்லுறேன், கேள். 

ஆகாயம் பூரி முதலிய பஞ்சபூதங்கள ல் இயற்றப்பெற்றடி 
இச்சு தேஹமானதுகரலம் அ௮த்ருஷி ம் த்வாதிகுணங் 

கள் ஆகிய இவற்றின் கட்டளைக். உட்பட்டி.ருக்.கும், 

இத்தகைய தேஹமுடைய ஒருவன் இத்தகை யனான மற். 
ஜொருவனை ஏங்நுனம் சணதிக்கவல்லனா ௮ rar? தான் ஸர்ப் 

பத்தினிடம் அகப்பட்ட ஓருவன் அங்ஙனமே ஸர்ப்பத்தி 

ணிடம் அகப்பட்ட மற்றவர்களை எங்கனம் பரதுகரக்க 

வல்லனன்றோ, அ௮ங்கனமே தன்தேஹம் தனக்கு ஸ்வா 

இனமற்றிருக்கப்பெற்ற ஓருவன் அத்தகைய மற்றொரு 

வனை எங்கனம் கரக்க வல்லனாவான் 7 கையில்லாத பூதங் 

கள் (ஒஷ;ிகள் கரய் கழங்கு பசுக்கள் ம்ருகங்கள் முத 
வியனை) கையுள்ள ஜந்துவுக்கு ஜிவனமாகன்றன. அப் 

நனமே கையில்லாத காற்கால் ஜந்துக்களுக்குக் காலில் 
லாத ஜச்.துந்கள் ஜீவனமாகின் றன, அக்தக் கரவில்லா x 

ஜந்துக்களி.லும் மஹத்தான மலைப்பாம்பு மூதலிய ஐக் 
துக்களுக்கு அற்பஜச் துக்கள் ஜீவனமாகின் றன, ஆகை: 

யால் ஜீவனோடி ருக்கும் ஜக். துவே ஜீவனம் (பக்ஷணம்) 

ஆகின்றது. ஒ.ராஜனே / அ௮ங்களனம் ஈற்வரனுக்கு உட் 
பட்டதாசுச் சொன்ன இக்த ஐகத்தையெல்லாம் பகவா
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னொருவனே தேவ மனுஷயாதி தேஹங்களைக் கொண்ட 

ஸிவரத்மாக்களின் உள்ளே புகுக்.து அவர்களை கியமிப்ப 

தும் தரிப்பதுமாமிருன்றுன், இங்கனம் ஜீவாத்மாக் 

களுக்கு அக்த.ராதமாரவாபிருப்பினும் தன்னுடைய உண் 

மையைத் தான் அறிச்தவனாகையால் அவர்களது தோ 

Bs Exar ஸம்பச்தம் இவனுக்கு கேரது ஜிவாத்மாக் 

கன தேஹத்தை ஆத்மா௮வன்று பீரமித் து தேஹத்தி 

னால் விளையும் துக்கங்களை அனுபவிக்கின்று/கள். அதற் 

குக் காரணம் தமது ஸ்வரூபம் தமக்குத் தெரியாமையே, 

இவன் அ௮.ததகையனல்லன், மற்றும், இவன் HE BIT 

'மாவாயிருப்பது மாத்ரமேயன்றி வெளியிலும் எங்கும் 

கிறைக்து விளங்குக் தன்மையன், “அனால் ஒருவன் எப்பட 

தேவமனுஷியாி கூபமாய்ப் பலவாயிருக்கக்கூடும்? என்கி 

ரூயோசீ ௮வன் தேவமனுவுூயாதி ரூபமாய் மாறித் தன 
க்குச் சரீ ரமாயிருப்பதும் ஜீவாதமாக்கள் ஸம்பந்திக்கப் 

பெற்ற துமாகிய ப்ரக்ருகியால் ௮வன் பலவாறு தோற்று 

திருன். இயற்கையில் அவன் ஒருவனே. சேதனாசேதன 

ஸ்வரூபங்களான தேவ மனறுஷூயாதி சரீரபேதத்தால் 

வேறுபட்டுத் தோற்றுகறான், உன் தக்தைகள் கேவலம் 

தமது கார்யத்திற்காகவே புறப்பட்டுப்போனவரல்லர். 

மற்றை எதற்காகவென்னில், நீங்களும் இங்ஙவனமே புறப் 

படவேண்டுமென்று உங்களுக்கு அறிவிக்கும் பொருட் 

டும் இங்கனம் போனார்கள். ஸகல ஜகத்திற்கும் அ௮க்த 

சாதமாவாமிருப்பவனும் மூன்று லோகங்களையும் தன் 

வச த்தில் வைத்துக்கொண்டிருப்பவனும் காலத்தைச் 

சரீரமாகக் கொண்டவனும் ஜ்ஞானாதிகுணங்கள கிழைக் 

தவனுமரகய ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் பூதங்களை யெல்லாம் தன் 

கட்டளைக்குட்படுத்து அவற்றிற்கு க்ஷேமக்தை விளைவிக் 

கூர் தன்மையனாகையால் தேவதைகளுக்கு தீவேஷி
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களான துஷடர்களை அழிப்பதற்காக மரு தயுஸ்சூபனாக 

இச்சு பூமியில் அவதரித்தான். அவன் தேவதைகளுக் 
சாகச் செய்யவேண்டிய கார்யம் (அவரது சத்ருக்களை 

அதிக்கையாகிஉ கரர்யம்) பெரும்பாலும் முடி.௮பெற்ற.து. 

இப்பொழுதோ வென்ருல் செய்யவேண்டிய ! கார்யம் 

சிறிது குழையப்பெற்று அதை எதிர்பார்த் துக்கொண் 

ஒ.ருக்கிறான். ஆகையால் ஈம னாகிய அக்த ஸ்ரீக்ருஷ் 

ணன் இப்பூமியில் எவ்வளவு காலம் இருப்பானோ, SB 

வரையில் நீங்கள் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருப்பிர்க 
ars. ௮ப்பொழு.து நீங்களும் புறப்படுவீர்களாக. தருத 

சரஷூட்ரன் தன் பார்யையாஏய காக்தரரியோடும் உடன் 

தோன்றலாகிய விதுசனோடும் ஹிமாலயத்தின் தென்புற 
திலுள்ள ரிஷிகளின் rer wk BP SU போனான். அச்த 

இடம் ஸப்தஸ்சோதஸ்ஸென்னும் பேருடையது. எங்கும் 

புகழ்பெற்ற ஸ்வர்க்ககதியான கங்கையான து எப்தரிஷி 

களின் ப்ரீ.இக்காக ஏழு ப்ரவாஹங்களோடுகூடி. அந்த 

இடத்தில் எழு விதமாகப் பிரிக் இருக்கிற தாகையால் அவ 

விடத்தை ஸப்தஸ்ரோ தள்ஸென்னும் பேருடையதாகச் 

'சொல்லுகிமுர்கள். அர்த இடத்திற்குப் போனான். “அ 
குப் போய் என் செயயப்போடிருன்ரி எற்ஙனம் ஜீவிக்கப் 

போகிருன்?என்கிறாயோ. சொல்லுகறேன்கேள். அங்கு 

மூன்று ஸர்த்யைகளிலும் ஸ்னைஞ் செய்து அகணி 

களை விதிப்படி ஹோமஞ் செய்து ஜலக்தையே ஆஹா 

மாகக்கொண்டு காமாதி தேரஷங்களால் மனங் கலங்கப் 

பெருமல் தெளிவற்று * தாசேவணை தனேஷணை புத்சே 
  

1. ௮தாவது--சன்குலச்சைப் பாழ்செய்சையே. அதை வெளி 

யிட்டால் ௮வன் வருச்தப்பவொனென்று சாரதர் மறைத்துச் சொல். 

லுஇளுர். 

2. சாரேஷணை - மனைவிபிடத்தில் ஆரை, சனேவஷணை - சனச்
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ஷணை ஆகிய கன்று Aap covers amid தொலையப்பெற்று 

O05 LOT UF HEH பேர ROG. நெடுநேரம் உட்காரக் 

இருப்பினும் அதனால் விளையும் வருக்கம் உண்டாகப் பெ 

மூமல் ஆனைத்தை ளென்று ப்சாணம் அபானம் முதலிய 

வாஸ வாயுக்கள் வரதையம் ஐிக.நு ப்சாதி விஷூய 

ஙகணினின்று இர்தீரிபககளரறையும் அடக்கி பகவானு 

டைய உருவகத்தை ஓயாமல் தீயாரிக்கையால் ஸத்வம் 

IMM Sow ஆய இமலகானறு குணங்களால் 

விளபவைகளும் மோக்ஷக்இிர்குச்கடை செய்பவைகளும் 

புண் பபாபரூபங்களுமான அழுக்குக்களெல்லாம் தவம்ஸ 

மாகப்பெற்று. ஜ்ஷூனஸ்வரூபனாகய ஆதிமானினிடத்தில் 

அவ விச் த்ரியங்களை அடங்கச்செய்துக..க.இன் ஆகா. 

த்தை மஹாகார க்தோடெ THES அனுஸச்இப்பதுபோல் 

HES ஆத்மாவையும் பசப்ரஹ்மச் கினிடத இல் அழுத்தத் 

தொடுத்து அக்தோடொக்ககாக அனுர இத்து ப்ரக் 

ரு.இியின் குணங்களான ஸத்வரஜஸ் தமஸ்ஸுக்களின் கர 

ர்யமான சரகத்வேஷா இகளின் மூலமாய் மேல்வரக்கூடி.ய 

அனர த்தங்களெல்லரம் அதியப்பெற்று இக் தரியங்களை த 
தகைச்து வரஸனையைப் போக்கி மனத்தை நில்கிறுததி 
ஜலம் பருகுவது தேதலிய ஆஹாரங்களையும் துறக்.து மெர 

ட்டைமசம்போல் அசையாமல் இருக்கப்போகின்றுன். தே 

ஹதாரனணாத் இற்கு வேண்டிய சார்யங்களை யெல்லாம் துரு 

ந்து ஸுகமாமிருக்கிள்ற அத ஜ்ருதரசஷ்ட்ச னுக்கு 

விக்னஞ் செய்யவேண்டாம். சாஜனே / அச்த தருதரர 

ஷ்ட்ரன் இன்றைத்தினர் தொடங்கி ஐரதாவ.து கானில் 

தன் சரீரத்தை சிச்சயமாய் விடப்போனெறுன், அந்தச் 
சரம் யோகாக்னியாலேயே பஸ்மமாய்விடப் போசன் 

DSi. அப்பால் பர்த்தாவின் ே ேஹம் பர்ணசால்யோடு 
    

Be ஆசை. புத்ரேவணை - = igre gE Mone.
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அக்ணிகளால் தஹிக்கப்பெற்றிருக்கையில், அவனுடைய 

பத்னியும் பதிவ்ரதையுமாகய வெளியிலிருக்த கரச்தரரி 

அர்த அக்ணியில் புகுக்து ப்ரரணன்களை விடப்போகிறாள். 

குருகுல குமாரனே / அக்க ஆச்சர்யக்தை விதுரன் 

கண்டு ப்ரதாவான தருதராஷூட்ரன மேரக்ஷம் அடைக 

தமையால் ஸந்தோஷூமும் அவனைப் பிரிர்தமையால் துக் 

கமும் உண்டாகப் பெற்று அவ்விடக்கினின்று புண்யதீர் 

த்தங்களலாப் பணிய விரும்பிப் புறப்பட்டுப் போவான்” 

என்றார். இங்கனம் மொழிக்து, பகவானணான நரசதர் தும 

புருவம் தானுமாய் ஸ்வர்க்கக்தைக் குறிக்து மேற்கெம 

பிச் சென்றூர். யுதிஷ்டிரனும் அக்க கார தருடைய வசன 
ததை மனத்தில் கிறுத்திக்கொண்டு சோகங்களை தீ துற 

கதான, ப.இன்மூன்றாவ நு அத்யாயம் Op 2 8 6.1. 

ee 

தார்மபுக£ன் அவாகுனங்களைக் கண்டு 
துக்டிக் சல். 0-0-4 { | )9-*--.ஒ-ஒ- 

WO ST SETH QIRGT UG GIES MIM யாதவர்க 

ளப் பார்க்கவேண்டுமென்னும் விருப்பத்தினாலும் உச்ச 

மண்லேகறாகிய ஸ்ரீக்ருஷ்ண னுடைய சரிதத்தை அறிய 

வேண்டுமென்னும் விருப்பததினாலும் அர்ஜுனன் தவார 

கைக்குப்போயிருக்கும்பொழுது சிலமா தங்கள் கடக் தன, 

ஆயினும் ௮வவர்ஜுஈனன் அக்த தவாரகையினின்று இரு 

ம்பிவரவில்லை, அப்பொழுது குருவம்சச்ைத் தலையெடுக் 

கச்செய்யுக் இிறமையுடைய யுதிஷ்டிரன் பயங்கரமாயிருப் 
பவைகளும் துக்கத்தை அறிவிப்பவைகளுமான ௮வசகு 
னங்களைக் கண்டான், வஸந்தம் முதலிய ர௬.தக்களின் தர் 

மங்கள் மாறப்பெற்ற காலத்தின் கதி பயங்கரமாயிருப்ப . 
தையும், கோபம் லோபம் பொய் ஆகிய இவம்றில் மனஞ்.
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செல்லப்பெற்று மனிதர்கள் 2 வன த்திற்காகப் பாபகடத 

தையில் இருப்பதையும், வ்யவஹாரமெல்லாம் கபடமப 

மாயிருப்பதையும், ஸ்னேஹம் கெட்ட Sr eM GOT LD HANG DT 

ப்பதையும், தந்ைத தாய ஈண்பள் உடன்தோன்றல் பாச் 

யை பர்த்தா ஆகிய இவர்கள் இருவரோ டொருவர்க்கு 

ரரகம் தீவேவி.ம் முதலிய தோஷங்கள் உண்டாயிருப் 

பதையும், தகப்பன் கன்னிகையை விக்ரயஞ் செய்வதை 

யும், பிள்லா தாய தந்தைகளுக்குப் போஷணஞ் செயயா 

இருப்பதையும், ப்ரரண்மணனா முதலிய மூன்று VT OM BH 

வர்களும் வேதமோ துன இல் விருப்பமற் நிருப்பதையும், 

சூத்ரர்கள் சேத மோ துவதையும் கண்டான். அங்ஙனமே 

துக்கத்தை அறிவிக்கிற மற்றும் பலவகை அ.வசகுனங்க 

ளும் மேல்வரப்போிற விபரீத காலத்திற்குத் தகுக BUY 

உண்டரவதையும், மனிதர்கள் லோ பம் முதலிய அதர்மங 

கனே இயங்கையாயிருப்பதையும 
கண்டு சாஜனாகிய யுதி 

ஷ்டிரன் தன் தம்பி மேளோேனனைப் பார்தது இங்கனம் 

மொழிந்தான். 

யுஇிஷடிரன் சொல்லுகிறான் த வரரகையில் பக்துக் 

களைப்பாரத து AIT IB NBT D ௮ம் புண்ய ம்லோகனாகிய 

பநிக்ருஷ்ண னுடைய நடத்தையை அறிவதற்காகவும் அர 

ஜுனனை அவ்விடம் அனுப்பினேன். இப்பொழுது அவன் 

போய் ஏழுமா தங்கள் ஆயின. இன்னம் pat SUID 97 

னன் வர் துசேரவில்லை. அதற்குக் கா. ரணம் என்னவோ 

எனக்கு உண்மையாகத் தெரியவில்லை. ஒருக்கால் தேவர் 

ஷியாகிய சாரதர் மொழிக்த அக்காலம் இபபொழுது ஸமீ 

பித் இருக்குமோரீ எக்தக்கால மென்கிறாயோ?ீ QT OB 

குணங்களால்கிறைக்த ஸ்ரீக்ருஷ்ணன்விளையாட்டிற்காகக் 

கொண்ட சுத்த தவமயமான தன்சரீரத்தை எக்காலத் 

இல் விடப்போகிறானேன்று
 CTT BT நமக்கு Our pe gr
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சோ அக்காலம் இப்பொழுது ஸமீபித் து விட்டதோ என் 

னவோவென்று கசினைக்கின் றேன், எந்த பகவானுடைய: 

அனுக்ரஹக்கினால் ஈமக்கு ஸம்பத் துக்களும் ராஜ்யமும் 

பதியும் ப்ராணன்களும் குலமும் ஸக்.கானமும் சத்ருக் 
களை ஜயித்தமையும் உண்டாமினவோ, மற்றும் ser al apr 

டைய அனுக்சஹத்இினும் நமக்குப் புண்யலோகங்களும். 
உண்டாகப்போகின் னனளோ;அ௮த்தகையனான ஸ்ரீக்றாவண 

பகவான் FMB MITE HS வீலாமானுஷ விக்ரஹத் 

தை விடப்போகிற காலம் சாசதக7 சொன்னபடி இப்பொ 

முது ஸமீபித் இருக் சுமோ என்னவேரசி ம ரணிடவர்களில் 

சிறப்புற்ற மீமஸேனனே / ஆகாயத் டில் உண்டாமவைக 
ளும் பூமியில் உண்டாமவைகளும் தேஹத்தில் உண்டா 

மவைகளும் பயங்கரமா யிருப்பவைகளும் கமது புத்ியை 

மயங்கச் செய்யும்படியான பயத்தை உடனே வருவதாக 

அ றிவிப்பவைகளுமான உத்பாதங்களைக் காண்பாய். முத: 

லில் தேஹத்தில் விளையும் உச்பாதங்களைக் காண்பாய். 

ஒ.யீமசை! எனது இடச் துடை இடக்கால் இடக்கை. 

ஆூய இவை அடிக்கடி துடிக்கிள்றன. ஹ்ழுதயத்தில்: 

(மார்பில்) நடுக்கமும் உண்டாகிற றது. இவை யெல்லாம், 

எனக்குச் சீக்ரத்திலேயே அணனிஷூடம் வரப்பே TB no) & 

ன்று தெரிவிக்கின்றன. இக்தக் குள்ளகரி அக்ணிபோல்: 

ஜ்வலிக்கின் ௦ முகமுடையதாகி ஸூர்யனுக்கு எதிர்முக 

wre outer Ih Bar vgs 2 Por! Dos orw or HH or Bir 

(pswr # ப;பமில்லாமல் அழுகின்றது, சிறப்புற்றவைகளான 

பச குதிரைமுகலிய சாற்கரல் ஜர்.துக்கள் என்னை இட் 

செய்கின்றன. மற்மை அற்பஙகளான கழுதை கடா முத 

லியன என்னை வலஞ்செய்கின்றன, புருஷ roC rapt Cor! 

யானை குதிரைமுதலிய என் வாஹனங்களெல்லாம் அழு: 

சகன்றனவாகக் காரண்குன்றேன். இதோ ஓர் புரு யம.கா
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தன்போன்று ஈ.வென்று கூவிக்கொண்டு என் மனத்தை 

நடுங்கச் செய்கின்றது. மற்று, இதோ ஓரு கோட்டா 

னும் அதற்கு எதிரில் மற்றொரு கோட்டானும் யமதாத 

ர்கள் போன்று என் மனத்தை நூிங்கச் செய்பவையாமி 

உறங்கரமல் கூவென்னும் சப்தங்களை மிழற்றி இத்தேசம் 

பாழரயப்விடப்போகிறதென்று தெரிவிக்கின்றன, திசைக 
ளெல்லாம் அழுக்கடைக் இருக்கின் மன, பரிவேஷங்களும். 

புலப்படுகின்றன. பூமியும் பர்தங்களோடு நஈடுங்குகின் 

றது. அகால மேகங்களும் இடிகளும் உண்டாகின்றன, 

கரறறு கடினஸ்பர்சமுடையதாக தூனாக்களப்பி இருவா் 

வீலை த்துக்கெரண்டு வீசுகின்றது, மேகங்கள் நாரற்புறத் 

இலும் பார்க்கு வழங்காமல் ஆபா ஸமாயிருக்கும்பு, 

சக்தமமை பெய்கின்றன. ஸஃர்யன் ஒனியற்றிருப்பதைக் 

காண்பார். ஆகாயத்தில் சகரன் ப்ருஸஹஸ்பதிமு தலிய க்ச 

ஹங்கள் ஒன்ரோடொன்று கலஹஞ்செய்கின்றன கரண், 
ஆகாயமூம் பூமியும் மிகுஇயும் கலக்கமுற்ற பிசாசக் கூட்ட 

ங்கள் சிறைக்து எரிகிருப்போல் புலப்படுகின்றன, கிழக்கே 

பரமும் நதிகளும் மேற்கே பாயும் ஈதங்கரரம் குளங்களும் 

ப்ராணிகளின் மனங்களும் க NEB (Ip 1 BH கின்றன. ஆஹ 

on oF ub Ap pollu அக்ணிகள் மெய்யால் 22றரமஞ்செய்யப் 

பெற்றும் எரியாது புகைகன்றன. இக்ககைய அவசகுனங் 

கள் உண்டாகப்பெற்ற இக்காலம் ஏஎவ்ளித அனிஷ்டத்தை 
விளைக்குமோ எனக்குத் தெரியவில்லை. குழக்தைகள் Ms 

ன்ய பானஞ்செய்வதை விரும்பா திருக்கின்றன. தாய்மார் 

களும் குழக்தைகளுக்குப்பால் ஈரக்கப்பெறு திருக்கின்றுர் 

கள். பசங்கள் முகத்தில் கண்ணீர் தளும்பப்பெற்று அழு. 

கின்றன. தொழுவத்தில் வ்ருஷ்பங்கள் wes Bray apy SF 

ரூக்கின்றன, தேவப் இமைகள் அழுபவைபோல் தோற்று 

இன்றன? சரீரத்தில் புழுக்கம் உண்டாகப்பெதறுகின் னர
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மற்றும் இளம்பிக் குஇப்பவையபோல் புலப்படுகின்றர 

இரச தேசங்கஷம்க்ரரமங்களும் பட்டணமும் பூசன் ப 

பாரண.க்களும் இடைச்சேரிக நெ ஆமா ரமங hain சோவை 

யறிக்து ஆகக்கமற்றுகமக்கு என்ன துக்கத்தை அரில். 

கின்பனலோ தெரியவில்லை, இக்க உத்பா தங்களைச் கண்! 

சரன் இங்ஙனம் சினக்கள்ேன். என்னென் ர யோ. 

LW DO CIP A YR ARM. & Br உண்டா BID De 7 பை.முடைம 

வைகளான ஸ்ரீச் ap. 327 ayy a. ப அடியவைப்புக் ந இர 

ந்து அழகற்று இந்த WES uN பாழாப். விடப்பொ 
கிறதென்று எனக்குத் க Tyre og! OF BT CY TT, 

இங்கனம், ச துனங்களைத் கண்ட நிர்து மன்றல் 

DFU YB 7.9 7 oa PE DE LIE OB SO 1g. GE DEIN wit 

Sa gey Bu (குரங்கை தஜை இல் அடையரனமரக 
டைய) அர்ஜுனன் யாதவர்களின் நகரமரன தவரரகை 

யிணின்று இரும்வுக் தரண். HWW OG Zp பாதங்களில் 

விழுச் து கமஸ்கரரஞ்செய் து சின அன்வர் ஜுனனைப்பா 

TF Sl, LD OT ST AUN SBT பயத்த மனழுூடையவனாக CTT BT மொ 

Lisngs கின த்துக்கொண்டு சண்ப ர்கணிணிடையில் 

இங்கனம் வினானனான். அவன் மூகம் முன்பிருக்கு PB 

யைவிட மாறிமிருச்கது, அன் மன௮முதக்ச மு்றிருச் 

தரண். மற்றும், அவன் Bd Hots Zs கண்களில் 

நீர்களைப் பெருக்கிக்கொண்டு ஒளியற்றிருக்கான். அதீ 

தகையனான அவ்வர்ஜுனனைப் பார்த்து “அர்ஐஈனா! 

ஆனர்த்த புரியான சவாரகையில் மதுக்கள் போஜர் 

தசரார்ஹர் அ௮ர்ஹர் ஸாரத்வதர் அக்தகர் வ்ருஷ்ணிகள 
ஆகிய Cog பக் துக்களனை வரும் ஸுகமாயிருக்கின்றார் 

களா£ மேன்மைக்கிடமாயிருப்பவனே. அர்ஜுனா! மது 
பாட்டனும் ஈல்லியற்கையனுமாகிய சூரன் க்ஷேமமா 

யிருக்கறானா? ஈம.து மரமனாயயே ஆனகதுச்துபியும் வஸ-௯
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தவனும் அவன் தம்பிகளான தேதவபாகன் தேதவறார 

பஸ்ஸு ஆன கன ஸஞ்ஜயன் . சாரமகன் கங்கன் FB ROT 

| த்ஸ்கன வ்ருகன் Dy Bis இவ்வொள்பதின்மரும் 

க்ஷமமா யிருக்கின்றார்களார் 
உக்ரணேனை னுடைய உடன் 

| Db BUTE OGD OB வஸு தேவனுடைய பத்னிகளும் 

நமது மரமிகளஞமான தே.வக முதலியவர்கள் (தேவகி, 

UD (ih BS Ba a FT6 DC Smal உபதேலை ஸ்ரீதேவை 

தேவர ௯திதை ஸ்ஹதேலை ஆய இவர்கள்) தர்தமது 

புகல்வர்களோடும் ராட்டுப்பெண்களோடும் கூடி. Campin 

மாயிருக்கின்றார்களா? துர்ப்புதிதியான கம்ஸனைப் புதல் 

வஞகைப்பெற்ற ரரஜனாகிய உக்ரணேனன் பிழைத்திருக்கின் 

முனா? இவன் தம்பி தேவகனும் ஜீவித இருக் இின்றானா? 

ஹ்ருதிகனென்னும் பேர்பெற்ற மீ வபல்கணுடை_ய பு.தல்ன 

னாகிய அக்ரூரனும MUG Bor கதன் ஸாரணன் ஆகிய 

இவர்களும் சத்ருஜித்.து முதலிய ௮ஸுதேவபுத்சர் 

களும் ஆகிய அனை வ நம் க்ஷேமாயிருக்கன்றார்களா? 

பக்தர்களைப் பாதுகாக்குக தன்மையனும் ஜ்ஞானாறி 

குணங்கள் கிறைக் தவனுமாகிய பலராமன் ைகமாயிருக் 

தின்றானா” வ்ருஷ்ணிகளெல்லோரினும் 
மஹாரதனான us 

தீயும்னன் ஸுகமாரி எங்கும் தடைபடாத் மஹாவேக 

முடைய அசிருத்தபகலானும்
 ஹாகமாம் வளர்ந்து வரு 

சின்ருனாஜாம்பவதியின்புதல்வ
னா*!! 

ஸாம்பனும் ஸுஷே 

ணன் சாருதேஷ்ணன் இவர்களு
ம்,க்குகி ன் எ குமாரா 

களும் மேன்மையுடையவருமான் 
ருஷபன் முதலிய மற்ற 

வர்களும் தக௫்தம.து புதல்வர்களோடு ஸுகமாயிருக்கின் 

api aor mr? அங்கனமே ஸ்ரீக்ருஷ்ணனை த் தொடர்க்
த மரு 

ததேவன் உத்தவன் மு.தலியவர்களும் 
ஸ-சநற் தன் முதலிய 

மற்றுமுள்ள யாதவ ம்சேஷ்டர்களும் 
ஸ-கமாயிருக்கின் 

ரூர்களாரீ ஸ்ரீக்ருஷ்ணான் ரரமன இவர்களுடைய Ly ep ar
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கன்ப்பறிறிள அனைவரும் க்ஷேமமாயிருக்க்றுர்களா2 

அ வர்கனெல்லோரும் ௭னேஸஹம் இிடமரயிருக்கப் பெறிறு 

கமதக்ஷேமத்தை சினைக்கிள்முர்களா.. ப்ராஹ்மணா7்கஞ' 

க்கு கன்மை செய்வதே கினைவாயிருப்பவனும் பக்தர்களி 

டத்தில் மிகுந்த ப்ரீதியடையவனும் ஜ்ஜானாகிகுணங்க 

ளெல்லாம் அமைக்கவனுமாகிய ஸ்ரீக்ருஷணனும் தன் 

பட்டண தீதில் ஸாதர்மையில் கண்பர்களால் சூரப்பெற்று 

ஸுகைமரயிருக்கிள்றானா”. உலகங்களுக்கு யோகக்க்ஷேமங் 

கமா கிறைவேறுறுகையாகிற மங்களத்தின் பொருட்டு 

அனக்தனுக்கு (பலராமனுக்கு ஈண்பனும்) நி புருஷ. 

னுமரகிய நீக்ருஷணன் ஸமுக்ரமபோன்ற யாதவரகுலத் 

இல் க்ஷேமமாமிருக்கின்றானார் எம்த பகவரணுடை ப பர 

ஹு பலகத்கிஞல் பாதுகாக்கப்பெற்ற தவாரகாபுரிரில் யர 

தவர்கள் ஸமஸ்த லோகங்களாலும் பூலிக்கப்பெல்.று மிகு 

நக ஆகந்தமுற்று யக்ஷ/சள்போல் கரீடிக்துக்கொண் 

மஉருக்கிறு/ர்களோ, அப்படிப்பட்ட ஸ்ரீக்ருல்.ணன் ஸுக 

மரயிருக் கின்றானா.” எக்த பகவானுடைய LIT BIT DE BB 

Sad KOH MaAR CFUMDHUTEY Upsusriwgs HX aps 
ன்று ஸதயபாமை முதலிய பதினாயிரம் மாதாரர்மணிகள் 

தேவதைகளை யுத்தத்தில் ஜபித்து அவனால் கொண்டுவர 

ப்பெற்றவைகளும் வஜ்சாயுத5 தரித்த தேவேர்கரனுடைய 

அன்பிற்டெமான இக்த்ராணி முதிய அருமைக் காதலி 

கள் அனுபவிக்கச் தகுச்தவைகளுமாகய பாரிஜாதம் முத 

லரன இஷடவஸ்துக்களை அனுபவிக்கன்றார்களோ, அத் 

DTU Co) BT ஸ்ரீக்ருஷ்ண பகவான் க்ஷேமமாயிருக்கின் 

முனா” எவனுடைய பாஹு கண்டங்களை ப்ரபுவாகப்பற்றி 

ஜீவிக்கும் ப்ருதயர்களான பதுவீரர்கள் எவ்வகையிலும் 

பயமற்றவராக தேவதைகளில் சிறக்க இச்த்சாஇகள் அனு 
ப்விக்கத்தகுக்ததும் ௮5, இக்த்சாதிகளை ஜயித்து பலாத்
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ஈசமரகக் கொண்டுவரப் பெற்றதுமான ஸளைதர்மையென் 
னும் ஸயையைத தமது UT OIF THD அடிக்கடி. மிதிக் 

நன்றுர்களோ, அத தசையனணான நீக்ருவிணன் க்ஷூம 
DIAS Dayo” அப்பா/ உனக்கு ஆசோக்யமாசி நீ 

ஏனக்கு ஒனளியற்றவளனாஃப் புலப்படுன்ர.், அப்பனே] நீ 
அங்கு வெகுகாலம் வளிக.டருக் தனையே, & gant worry 

VP Supe sor கெளரவிக்கப்பெற மிரு? சனையா? 2D) உணா 

க்கு எதேனும் குறை கேரிட.வில்லையே* அல்லது அவர் 

களால் ஏதேனும் அவா .இக்கப்பெற்றனை போ நன்மைக் 

இடமாகாதவைகளும் மங்கள மாயமிருப்பவைகளுமரன 

wo ET BD விஷ.பங்களாரல் ர ெயங்கி அன்றில் ஏதேனும் 

கரல்தாரப்பெற்றனை யோர் .நுல்லது, தேனு மெொன்றை 

ஆசைப்பட்டு வேண்டினவ/ம்கு அப்படியே கொடு$ே 

னென்று ப்ரதிஜ்ஜ௯ை மசய்து அதை அவர்க்குக் கெரடா 

ல் தவறிப் பாரிவயோர் சரஷிம்குக் தன்மையனாய நீ 

ப்ரரஷ்மணன் இலை ரகா பச கிரன் மாருத சோகமுடை 

பவன் பெண்டிர் ஆய இன/ ளில் ஏதேனுமொரு ஜச் து 

சரணம் அடைகையில் அதைப் பா துகரக்கரமல் கைவிட 

வில்லையே கீ புணத் தாக மாறைப் புணைளில்லயே, 

(ONT KK AG மாதையும் ஸனானுறி WLM TTI 

அற்றிருக்கும் பொழுகாவ து, அல்லது செய்யவேண்டிய 

வெகுமதியைச் செய்யாமலாவ து புணாரவில்லையேர் அப் 
பா/ அல்லது, கீ வியில் வரும்பொழுது உனக்கு மேற் 

பட்டவர்களாலரவது இழப்பட்ட QQ EE AM TOT ZB 

தோல்வியடையவில்லையே£ கூட உட்கார்ச்து சாப்பிடத் 

தகுந்த வ்ருத்தர்களையாவது இண ஞர்களாயாவது விட் 

டுக் சனியே புஜித்தனையோ£ மன த.இற்கினியனும் என் 
Mid WHEE அன்பிற்கிடமாமிருப்பவனும் ஆதமபச் துவு 

or Bus ஸ்ரீக்ருஷ்ணானைப் பிரிக். து மனக்களிப்பற்றுப் பா
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மாய்விட்டேனேயென்று நினைத்து வருச துகின்டுயோரீ 

இ மச்சொன்ன கரரணங்களில் ஐன்றேனும் இல்லையரயின், 

மதிறை எதனாலும் உனக்கு மனவருத்தம் உண்டாவதற்நு 

இடஃமில்லையே உனது ஓனி முன்போலில்லை. ஆகையால் 

கீறச்செரன்ன கரரணங்களில் ஏதேனும் தன் றிருக்களே 

ண்டும்? என்றான். பதினைகாம் நக பாரயம் முற்றிற்று. 

: உய் அர் ஈஜனன் சர்மா! கரனுக்கு FAM ECD | 

| மணன் UB EEE oF FEO EH று குல். ] 

ஸு்தர சொல் அரு = I HAY. OM OM F Wh iT 

வரன i Qe m Fry eto OgrarnvTeu up Bap 

டடரனால் பலவகைப்பட்ட ஸை தஹ யகளுக்கிடமாயிருப்ப 

தும் ஒஸியற்றதுமான தன்னுமுவத்தைப்பற்றி இங்ஙனம் 

பலவாறு வினவப்பெற்து பறீக்ருஷ்ணனைப்பிரிஈதமையால் 

இளைப்புற்று அக்த வருத்தத்தில் முகமும் கமலம் 
போன்ட ஹ்ருதயமும் ஜஐனி மழுங்கவும் உலரவும் பெற்று 

ப்ரபுவான அக்க ஸ்ரீக்ருவணனையே தயானித்துக்கொ 

ண்டு மறுமொழிக.ஐ வல்லமையற்றிருக்கரன், அப்பால் 

பெரும் ப்ரயதனப்பட்டுச் சோகங்களை அடக்கிக் கண் 

கக்கைகளால் துடைத்துக்கொண்டு பரோக்ஷத்திலும் 

(கண்மறைவிலும்) மிகுஇயும் தலைக்கொண்ட கட்பின் 
மிகுதியாலும் ப்ரீ இியூடன் சினைக்கும் Foo sur gw Fr 

மற்று ஸா.ரத்யமமுதலிய வ்யாபாரங்களில் ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் 
தனக்கு ஹிதஞ்செய் துகொண்டிருக்கதையும் தன் விருப் 

பங்களை ஈடேற்றிக் கொண்டிருக்கதையும் தன்னோடு சில 

மொத்திருக்ததையும் தான் கினை த்தகார்யங்களில் தாண் 
டும்படி. ௮வன் தனக்கு உட்பட்டி ருக்ததையும் நினை த்துக் 

கண்ணீர்களால் தழகழத்த உசையுடன் தமையனாகிய 
. மன்னவனைக் குறித்து இக்கனம் மறுமொழி கூறினான்,
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அர்ஜுனன் செரல்அகிருன்:--மஹாசரஜ்னே! பக்.து 

வாயிருக்கவனும் சன்னைட் பம்றினவருடைய மனவருகத் 

தங்களத் இர்க்குக்கன்மையனும் ஸாக்ஷாச் பசவரனுமா 

இய ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் என்னை வஞ்சித்துக் கனியே விட்டுப் 

போனான். தேவனே ! தேவதைகளுக்கும் ஆச்சாயத்சை 
விளைவிப்பதும் ௮ளவிறக்க துமாகிய என்னுடைய கேஜஸ் 

ஸை அவன் பறித துக்கொண்டு போனான். இன்வலக க இல் 

எஏவனாயினும் ப்ரணனை இழப்பின் சவமென வழங்கிக் 
காணத் தகாகவனுமாவதுபோல், எந்த பகவானை க்ஷண 

காலம் பிரிரினும் என்னைப்போன்ற லோகமெல்லரம் 

ப்ரீ இக்கிடமல்லாககாட்சியுடையமையாகுமோ, அப்படிப் 

பட்ட பகவான் என்னைவஞ்சிக துப் போனான். தரெளபதி 

பின் ஸ்வயம்வரத் தொடக்கத்தில் மன்மகன் அவேசத் 

இனால் கெட்ட மதமுடையவசாட அவ்விடம் வ இருக்கு 

ரரஜாக்களின் கேஜஸ்ஸை கான் அபஹரித்கதும் சாணே 
ம்றி பணம் தொடுக்கப்பெம்ற கனுஸ்ஸினால் மதஸ்யத்தி 

ணுருவமுடைப ஐர்யக்காதகை அடித்து அறுத்துக் 

கள்ளினதும் தரெளபதியைப் பெற்றதும் எனனுடைய 

௮வலம்பத்தினால் உண்டாமினவோ, அப்படிப்பட்ட பாம 

புருஷன் or sor Zor வஞ்சித் துப் போனான், எவனுடைய 

ஸைக்கிசானத்தினால் சான் தேவக்குழாங்களேரடு கூடின 

தேவேக்தரனையும் வேகமாக ஜஐயித்.துக் கரண்டவமென் 

னும் வனத்தை அக்ளிக்குக் கொடுத்து அதியாச்சர்ய 

மான கார்யஞ்செய்தேனோ/ அன் றியும் மயனால் சிர்மிக் 

கப்பெற்ற தும் ஆச்சர்யமான ப்சரதிமைகள் மூதலியன 

அமைக்ததும் மற்றும் பல அற்புதத்களுடைய துமான 

பையை கான் பெழ்றேனோ, மற்றும், எவனுடைய ஸக்சி 

தான தீ.தினால் அள்வமேதயாகத்தில் உனக்கு சாஜாக்கள் 
பல.இசைகளினின் மு கப்பம் கொண்டு வக்து கொடுத் 

12
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தார்களோ7 அப்படிப்பட்ட பகவான் என்னை வஞ்சித் 

அப் போனான். உம்முடைய தம்பியும் எனக்குச் தமைய 

னும் பதினாயிரம் யானைகளின் பலத்தோடொத்த வீர்ம 

மூடையவனுமாகிய பீமளேனன் ரரஜாக்களனைவரும். 
தம.து சரங்களால் தரக்கித் தொழும்படியான பாதங்களை 

யுடைய மஹா வீரனான ஐ.ராஸக்தனுடைய தலையையும் 
கால்களையும் முறித்து அவனை வதித்ததும், ௮க்த ஐரர 

ஸந்.தன் ஜயித்துச் சிரையில் அடைத்திருக்த ராஜாக்கள் 

பலரும் அ.திணின்று விடுவிக்கப்பெற்று ப்ரமத கணங்களு 

க்கு நாதனாகிய ரு.தரனுடைய யாகத்தின்பொருட்டு ol x 

தப்படுத்தி வைத்திருக்க தனத்தை உமது யாகத்தில் ௧£ 

ணிக்கையாகக்கொண்டு வக்து கொடுத்ததும் எக்த மஹா 

னுபாவானுடைய தேஜஸ்ஸினால் கடக்கனவோ, அப்படிப் 

பட்ட. ஸ்ரீக்ருஷணபகவான் என்னை வஞ்சித் துப்போனான். 

மன்னா! ௮ண்வமேத யாகத்தில் ௮பிஷே.கஞ் செய்யப்பெத் 

அச் சிறப்புற்றதும் ௮ழகயதுமான உமது பத்ணியான 

தரெளபதியின் தலைமயிர்ச்சொருக்கை அவிழத்துப் பிடி. 
த்.திழுக்கையில் ௮க்த தசெளபதி கண்ணும் கண்ணீரு 

மாய்த் தன் பாதங்களில் விழுக் அுவேண்டிக்கொளளினும் 

விடாமல் ஸபைக்குக் கொண்டுவக்த துஷ்டர்களான துன் 
ரசாஸனாஇகளின் மடர்தையர் தமது காதலர் மரணம் 

அடையப்பெற்றுத தலைமயிர்களை விரித்துக்கொண்டு வரு 

க் தூம்படி பீமன் செய்ததும் எவனுடைய தேஜஸ்ஸினால் 

கடக்ததோ, அப்படிப்பட்ட மஹானுபாவன் ஸ்ரீக்ருஷ்ணான் 

என்னை வஞ்சித்துப் போனான். முன்பு பதினாயிரம் ப்ராஹ் 

மணர்களோடு ௮க்ர போஜன செய்பவராகிய துர்வாஸ 

முனிவர் துர்யோதனணிடஞ் சென்று அவனால் சிறந்த 

விருக் தனிக்கப்பெற்று மனக்களிப்புதிறு அவனை வரம் 

வேண்வொயென்று. தூண்டுகையில், . ௮வனும வனவச
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௦ஞ்சென்ற ஈமக்கு அம்முணிவரைக் கொண்டு சராரபமிடு 

7௧௧ விரும்பி அம்முணிவரைப் பார்த்து (மஹானுபர 

சே அசண்யத்தில் என் ப். ராதாக்களான பரண்டவர் 

ன் துக்இத்துச் கொண்டி.ருக்ன்ருர்கள். அவரிடஞ்செ 

ஈறு இங்கு புஜிக்தாற்போல் போஜனம் வேண்டிப்பெறு 

மீராக' என்றான். அதைக்கேட்ட மூணிவரும் அங்ஙனம் 

மது சத்ருவாகிய துர்யோதனனால் தரண்டப்பெற்று 

அப்படியே ஆகட்டுமென்று ஈம்மிடம் வச்.து உம்மைப் 

ரர்தீது “யுதிஷடிரா / பதினாயிரம் ப்ராஹ்மணர்களோடு 

எனக்குச் சீக்ரத்தில் ௮க்ரபோஜனங் கொடுப்பாயாக” 

ரன்றார். நீரும் அது கேட்டு மனத்தில் சடுக்கம் உண் 
_ரகப்பெற்று இப்பொழுது காம் போஜனஞ்செய்தரய் 

பிட்ட து. அன்னம் மிகு.ரவில்லை. ௮ன் றியூம் இவ்வன த.இல் 

தினாயிரம் ப்ராஹ்மணர்கள் எங்குக் கிடைப்பார்கள் 4 

அக கனைபேர்களுக்கு போஜன மிடவேண்டுமானால்.அ.தத் 

குதி தகுக்த ஸாமக்ரியும் கிடைக்காதே, கான் போஜன 

மிடேனாயின் கோப ஸ்வபாவசாகிய இம்முணிவர் சாபங் 

கொடுப்பாசே. ஆயினும் ௮அம்முனிவசை போஜன த்.இற்கு 

வரும்படி, அழைத்து விட்டு அப்பால் அதற்கு வேண்டி௰ 
உபாரயத்தைத் தேடுகின்றேன் "என்று கினைத்து நீர் முனி 

வரைப் பார்த்து “பகவரனே / ஸ்னானம் முதலிய சிதயகர் 
மங்களை முடி.த்.துக்கொண்டு சகரம் வருவீராக, எனக்கு 

இங்கு எல்லாம் ஸித்தமாயிருக்கிற து” என்று மொழிகை 
யில், அம்முணிவரும் அப்படியே ஆகட்டுமென்று போய் 

ஸ்னைஞ்செய்.து ஸக்த்பாவக் தனாஇ கர்மங்களைமுடி தீதுப் 

பரப்சண்மக்தை தயானித்துக் கொண்டிருகதரச், அவ 

வளவில், வருத்தங்களைப் போக்குக்தன்மையனான மது 

சூ.சனன் நரமிருக்த வனத்இற்கு வக்.து காம் வருத்தத்தி 
னால் முகவொளி।மழுங்கப் பெற் இிருக்கக்கண்டு“ ராஜனே
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'என்ன கெடுகேரம் ஆலோசிக்கன்றும் 2 வருக்கினவன் 

போல் தோ.ற்றுகிறாயே என்2”என்னறு வினவுகையில் நீரும் 

முனிவர் வரலாற்றை மொழிக்இர். பகவானும் இதையெல் 
லாம் கேட்டு துரயோதனனுடைய செயலென்றறிக்து 

“அன்னம் எதேனும் மிகுக்திருக்கிறதா” என்றான், நீரும் 

“சாதம் மாதாரமே சிறிது மிகுக்இருக்கிறது' sraror, 

பகவானும் மிகுக்கிருப்பதைக் கொண்டு வரச் சொல்லி 

அதை வாங்கி உமது வருத்தம் இரும்பொருட்டு புஜித் 
தான். அவ்வளவில், ஜலத்தில் சரீரத்தை அமழுழ்த்தி 

தயானஞ்செய்து கொண்டிருக்கிற அச்த துர்வாஸ முனி 

வர் ஜங்கம ஸ்தாவர ஸ்வரூபமான மூன்று லோகங் 

களும் தருப்கி ௮டைந்தனவாக நினைத்தார். இங்கனம் 
நமது சதருவாகய துர்யோதனனால் தரண்டப்பெற்ற தூர் 

வரஸ முனிவரிட த கஇனின்று ஈமக்கு நேரிட்ட எல்லையில் 

லாத பெருக்துபரத்தினணின்று கம்மை எவன் பாதுகாத் 

தானோ, அப்படிப்பட்ட மஹானுபாவன் என்னை வஞ்சித் 

_துப் போனான். எங்கும புகழ்பெற்ற மஹானுபா வனும் 

இராதவேவம் பூண்டவனும் சூலபாணியுமாகிய ருத்ரன் 
யுத்தத்தில் என் செயலுக்கு வியப்புற்றதும், அர்த ரத் 

ரன் பாசுபசமென்கிற தன்னுடைய RW GI GOB எனக 
குக் கொடுத்த தும், அங்கன மே இகத ரன்முதலியமற்்றவர் 

என் செயலுக்கு வியப்புற்றதும், கான் இச்சகைய உரு 
வத்தோடு கூடவே மஹேக்தரனுடைய பவனத்தகில் பெ 

ரூமை பொருக்கின அவ்விக்தரனுடைய ஆளனத்தின் 

பாரதி பாகத்தில் உட்கார்க்ததும் எந்த பகவானுடைய 

தேதஜஸ்ஸினால் விர் தனவோ, அப்படிப்பட்ட பரமபுரு 

ஷூன் என்னை வஞ்சித்துப் போனான். மற்றும், ௮ம்மஹேச் 

த்ர பவன த்தில் சான் யபதேஷூடமாக விளையாடிக்கொண் 
ருக்கையில், இச்தீ. ரன் முதலான தேவதைகளனை வரும்
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உரலகேயர் கிவாதசவசர் முதலிய தமது சத்ருக்களை 
பதிக்கும் பொருட்டு காண்.௩அதனுஸ்ஸ-- அடையாள 
மாகப்பெற்ற எனது புஜ.தண்டங்களி சண்டையும் ஸஹா 
பமாக சேண்டினதும், கான் ௮ங்கனமே அவர்கள சத் 

Resin அறித்ததும் எந்த பகவானுடைய மஹிமை 

பரல் கடக்தனவோ, ஆஜமீடசே ! ௮த்தகையனும் ௮ள 

வில்லாச ஆகக்த ஸ்வரூபனும் பரமபுருவஷூனுமாகிய ஸ்ரீ 

க்ருஷ்ணன் என்னை வஞ்சித்து விட்டுத் தனது லோகம் 

போய்ச்சேர்ச்தான். கரன் ஒருவனேயாக எவர்க்கும் 

தடுக்கமுடியாத பலமூடைய தும் எல்லையில்லா த.துமான 

கெளரவர்களின் ஸைன்யமாகிற ஸமுதாரத்தை தத்தி 

னால் தாண்டின தும், சத்ருக்களின் பலவகை தனத்தைப் 

பறித்துக்கொண்டதும், அன்றியும் ௮வர தூ சி.ரஸ்ஸுக் 

களிலிருக் தவைகளும் ஒளிக்கிடமு மாகிய ரத்னங்களாகற 

தனத்தைப் பெற்றதும் எனதுபக் துவாகிய அக்த ஸ்ரீக்ரு 

ஷ்ண னுடைய மஹிமையால் உண்டானவைகளே. ப்பூ! 

சிறந்த பலமுடைய பல ராஜஸ்சேஷடர்களுடைய தஸ 

ஹங்களால் அலங்கரிக்கப்பெற்ற பீஷ்மர் கர்ணன் ஆசார் 
யரரகிய த சோணர் சல்யன் ஆகிய இவர்களின் ணைனையஙு 

கில் எனக்கு முன்னே ஸஞ்சரித்துச் கொண்டிருக்து 
தனது கண்ணோக்கத்தினாலேயே ரதிகர்களில் தலைவ 

சரன மஹா வீ.ரர்களஞுடைய ஆயுளையும் மனத்தையும் தே 

ஐஸ்ஸையும் அபஹரித் த கான் சத்ருக்களை அனாயாஸ 
மாகவே ஜயிக்கும்படி. எவன் செய்தானோ, அபபடிப்பட்ட... 

ஸ்ரீகீருஷ்ணனுடைய செயல்கள் என் கெஞ்சல் மாறுது 

சுழலமிடுகன் றன, நீ் ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுடைய பாத 

தண்டங்களின் இண்மையைக் கண்டு அவனிடத்தில் என் 

ளைத் தொடுத்து.விட்டீர், நானும் அவனுடைய பாஹு. 

தண்டங்களைப்பற்றி தசோணர் பீஷமர் கர்ணன் தீசோண
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பூத்சனாயெ அளன்வக்காமா தரிகர்த்தன் சலன் ஸைக்த வன் 

பாஹ்லிகன் மூதலிய மஹாவீரர்களோடு யுத்தஞ்செய் 

யும்பொழுது'அவர்கள் ப்ரயோடுத்தவைகளும் வீணாகாது 

மஹிமை முடையவைகளுமாகிய அஸ்தீரங்களெல்லாம, 

சரஸிம்ஹ தாஸனாகிய ப்ரஹ்லா தன்மேல் ஹிரண்ய கசிபு 

ப்ரயோடுித்த அஸ்த்ராஇிகளெல்லாம் அவனைத் கொடா 
இருச்தாற்போல், என்னைத் திண்டா இருக்ததுவும் எக்த 

பகவானுடைய மஹறிமையைப் பற்றியோ, அத்தகைய 

மஹானுபாவனுடைய சரித. ரங்கள் என் மனத்தில் மாரு 

இருக்கன் மன, கல்வியற்கையுடைய ஸா.துக்கள் ஸம்ஸார 

ரத்தைக் கடந்து மோக்ஷம் பெறவேண்டுமென்னும் விரு 
ப்பத்தினாுல் தன் பாதாரவிர் தங்களைப் பணியப்பெற்றவ 

னும் விரும்புவோர்க்குக் தன்னையுங்கொடுக்க ஸித்தமர 

யிருப்பவனும் ஸர்வேறவரனுமாகிய அ௮ச்கத மஹானுபா 

வனை கான் கெடுமதியனாகையரல், “நீ எனக்கு ஸாரஇ 
யாமிருப்பாய்' என்று வேண்டினேன். அன்றியும், கரன் 

குதிரைகள் இள்ப்புறப்பெற்று ரதத்தினின்று இறங்க 

பூமியிலிருக்கும் பொழுது சத்ரு ராஜாக்கள் தாம் ரதத் 

திலிருக் தும் HES ஸ்ரீக்ருஷண னுடைய மஹிமையால் 

மதி மயங்கப்பெற்று என்னைஅடிக்காமலே இருக்தார்கள், ' 

இப்படி மஹோபகாரஞ்செய்த. அம்மஹானுபாவனுடைய 

FBT aT என் மன தீதில் மாரு.இிருக்கன் றன, ஓ மன்ன 

வனே / ஆழக்த கருத். துடையவைகளும் ௮ழூயவைகளு 
மான பரிஹாஸ வாக்யஙகளும் “ஏபார்த்தா la gg 

னா / ஓ ஈண்பனே / ஓ குருகக்தனா!/' என்று அழைத்துச் 

சொல்லுகிற மனத்திற்கினிய மற்றும் பல வாக்யங்களும் 

இப்பொழுது கினைவுக்கு வக்து என் மனத்தை அதக் 

கின்றன. படுத்தல் உட்காருதல் இரிதல் பேசுதல் புசித 

தல் முதலிய வ்யாபா.ரங்களில் ஓத்திருக்கையால் வேறு
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பாடில்லாக கான் மதிகேடினால் தேவர்களுக்குக் தேவனா 
நிய அர்த பகவானை இங்கனம் அவமதக்கையில், அவன் 

எல்லையில்லாத மஹிமையுடையவனாகையால், கண்பன் 

செய்க அபராதத்தை ஈண்பன் போலவும், பிள்ளையின் 

பிழையைத் தந்தைபோலவும், எனது பிழைகளை யெல் 

லாம் பொறுத்திருக்கான், மத்றும், க்ருஷ்ணா ! நீ மிக 

வும் ஸதீயவா இயல்லவா !/ உன்னைப்போல் ஸதீயம் பேசும 

வன் மற்றொருவனும் இல்லையப்பா 7 என்று கான் அவ 

னைப் பலவாறு அவமதிக்துப் பரிஹாஸஞ் செய்யினும் 

மஹானுபரவனாகையால் அவன் அவற்றையெல்லாம் 

சினைக்காமல் பொறுத்திருக்தான். அம்மஹாபுருஷனு 

டைய செயல்கள் இப்பொழுது கினைவுக்கு வக்து என் 

கெஞ்சை உருக்குகன்றன. ராஜஸ்சேவூடனே! .௮ங்களம் 

உட்காருதல் படுத்தல் புசித்தல் முதலிய செயல்களெல்லா 

வற்றிலும் தொடர்க்திருக்கு சான் என்னோடொத்த ஸுக 
தூக்கங்களையுடையவனும் அளவில்லாக அன்பிற்டெ 

மும் எனக்கு ஹிதஞ்செய்பவனும் என் மனத்திற்கினிய 

னும் என்நெஞ்சில் சிமைர்து மாரறுதிருப்பவனும் புரு 

ஷோத்தமனுமாகிய ஸ்ரீக்முவஷணனைப் பிரிந்து, ஓ மன்னவ: 

னே/ தரிவிகரமாவதாரஞ் செய்து மூன்றடிகள் இரந்து 

உலகமெல்லாம் அளக்த மஹானுபாவனாகிய அந்த ஸ்ரீக் 

ருஷ்ணனுடைய மனைவிக் கூட்டத்தைப் பாதுகாத்து 

அழைத்துக்கொண்டு வரும்பொழுது வழியில் துஷ்டர் 

களால் ௮பலையெனப்படும் ஓர்மா துபோல், இடையர்களால் 

ஐயிக்கப் பெற்றேன், (தேோரல்வியடையப் பெற்றேன்), 
முன்பு பகவானோடிருக்கும் பொழுது rss கனுஸ்ஸோ, 

அதே தனுஸ்ஸு தான் இப்பொழுதும். பாணங்களும் 

அவையே. சதமும் அதுவே,குதிசைகளும் அவையே, நா 

னும் அப்பொழுது சதிகர்களில் F pin p SMe s gar,
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ஏந்த தீனுஸ்ஹ-ம முதலியவற்றால் எனனை சாஜாக்கள் 

அனைவரும் மேன்மையுற்றவகைப் பாவித் 5 OS. ரண்கி 

ருக்தரர்களோ, அவைகளே இப்பொழுதிருப்பவை களும்: 

ஆயினும், BES 5 aww முதலியதெல்லாம ஸ்ரீக்ரு. 

ணனைப்பிரிஈ தடின்பு இல்லாதனை போன்று பஸ்ம. Tan # 

போலும், தூர்ப்புத்தியணனை பராஹ்மணன் செயயும் 

தானாதி ஸத்காரம் போலும் களர் நிலத்தில் விதைத்த 

விகதைபோலும் ப்ரயோஜன மற்றவையாயின, ராஜனே! 

தினாரகையில் நீர் கேட்ட. ஈமது கண்பர்களில் காலைக்து 

பேர்கள் தான மிகுந்திருக்கின்றார்கள், மறறலவாகள 

னை௮ரும் ரிஷிகளின் சாபத்தினால் மதி மயஙகி மதங 

கொடுப்பகரன மதயத்தைப் பருகி அக்க மதீய மதத 

இனால் ஸ்வாஇன மற்ற மனமுடையவராகி, தருவர்க்கொ 

ருவர் தெரியாதவர்போல் ஒருவசை யொருவர் மூட்டி. 

களால் அடித்துக்கொண்டு மாண்டார்கள், இதுபெரும் 

UT GID QOD குணங்கள் கிறஹைகதவனும் எல்லா௮ற் 

ஹையும் தன்னிஷ்டப்படி. ஈடத் துந்கன்மையனுமரகிய 
சண்வரனுடைய செயலே, அவனுடைய ஸங்கல்பத் இனால் 

கடச்ததேயன்றி வேறன்று.ப்ராணிகள் தன்ரோடொன்று 

ஓத்திருப்பதும் ஒன்மையொன்று ஹிம்ஸித்துக் கொள் 

வதுமாகிய இவை பகவானுடைய செயலே, ஆசையால் 

இவர்களும் ௮க்த ஈரா வரனுடைய ஸங்கல்பத் தினால் சில 

BIND வாழக் இருந்தார்கள், அவனுடை! ஸங்கல்பம் மா 
றினபடியால் இப்பொழுது ஒருவரை யொருவர் அடித்துக் 

கொண்டுமாண்டார்கள்.ஐல,த் இில்மதஸ்யங்களுக்குள் சிறிய 
மதமையங்ககைப் பெரிய மத்ஸ்யங்கள் பிடித்துச் இன்பதும் 

பெரிய மதீஸ்யங்களி,லும் பலமற்றவைகளை பலமுள்ளனை 
ஹிம்ஸிப்பதும், பலமுள்ள பெரிய மத்ஸ்யங்கள் ஒன்றை 

யொன்று ஹிம்ஸிப்பதும் உலகத் இல் எப்படி, ௩டக்கன்றன
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ளோ, அப்படியே ஈற்வரன் பலிஷ்டர்களும் பெருமை: 

யுடையவருமான யாதவர்களைக் கொண்டு தூப்பலர் 

ளான மறறவரை மாளவித்து, அப்பால் யரதவர்களைக் 

கொண்டு யாதவர்களையே தருவசை யொருவர் அடித்துக் 

கொண்டு முடியச்செய்து பூமியின் பாரங்களைப் போக்கி 

னான். தேசகாலங்களுக்குச் தகுகத ப்ரயோஜனங்களை 

வெளியிடு மனைகளும் கேட்பவருடைய மனத்திலுள்ள 

துக்கங்களை அணைப்பவைகளுமாகிய கோவிக்தனுடைய 

(ஸ்ரீக்ருவஷ்ணனுடைய) ௮அசனங்கள் கினைவுக்கு வந்து என் 

மனத்தை உருக்குகின்றன' என்றான, 

இங்கனம் அர்ஜுனன் ஆழ்க்து அள விறக் த துமாகிய 

ஸ்னேஹத்துடன் ஸ்ரீக்ருவ்ண னுடைய பாதாரவிந்தங் 
களச் சிர்இிதீதுக் கொண்டிருக்கையில், அவன் புததி' 

அருத்தங்களெல்லாம் தொலைச்து கலக்கமத்றுக் தெளிவு 

பெற்றது. ஸ்ரீவாஸுதேவனுடைய பாதாரவிந்தங்களை 

தீயானஞ் செய்தமையால் ஊக்கம் ௮அளரப்பெற்ற பக்த 

யால், கெடுகாள் மனத்தில் படிந்திருக்கையால் அறிக்க 

முடியாத சாசாதி தோஷங்களெல்லாம் தொல்க்து 

மதிகளியப்பெற்றவனும் வல்லவனுமாகிய அர்ஜுனன் 

யுத்தாரம்பத்தில் KFC stub aps Sar மூலமாய் பகவன் 

உபதேசித்ததும் ஆத்ம பரமாதமாக்களின் உண்மை, 

பரமாத்மாவை உடைவதற்கு வேண்டிய உபாயங்கள் 

ஆகிய இவற்றை அறிவிப்பதுமாகிய த.த்ஜ்ஞானமெல் 
லாம் நெடு காளாய் மறக்திருக்து இப்பொழுது மனக் 

கலக்கங்களெல்லரம் இரப்பெற்றமையால் ௮52 ,நுண்ண 

றிவு முழுவதும் மனத்தில் தெளிவாகக் தோன்றப் பெற். 

மூன். பகவான் தன் லோகம்போன வருத்தாந்தக்தையும் 

பதுகுலம் அழிச்ததையும் கேட்டு யுதிஷடிரன் மனத்தை 

விவேகக்இனல் ஸமா.தானப் படுச்இக்கொண்டு எல்லை
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யில்லாத பேசாகக்தங் கொடுக்கவல்ல பரலோகம் போகும் 

வழியில் மதியைச்செலுத்தினான்;. யதுகுலம்பாழானதை 

யும் பசவான்்தனது லோகஞ்சென்றதையும் அர்ஜுனன் 

சொல்லக்கேட்ட குக்தியும் ஜ்ஞானாகி குணங்கள் கிறை 
ந். து இந்தரியங்களால் விளையும் அறிவுக்கு எட்டாதவனு 

மாகிய அச்சக பகவானிடத்தில் எக்க ப் ர/யோஜன த்தையும் 

எதிர் பாராத பக்்இயால் மனத்தை கி&ைகிறுக்தி ஸம் 

ஸாரத்தில் வைராக்யம் உண்டாகப்பெற்றாள். கர்மத் தினால் 

விளையும் ஜன்மமில்லாத பகவான் மானிட உருவம்போன் ற 
எக்கச் சரீரத்தைக்கொண்டு பூமியின் பாரத்தைப்போக் 

கினானோ அச்கச் சரீரக்கை விட்டுதகனக்கு ௮ஸா தாரண 

மரன  தஇிவ்யமங்கள விக ரஹத்துடன் கனது லோகம் 

போய்ச்சேர்க்தான். மயொளனகரே! ஒருமுளளக்கொண்டு 

காலில் பொற்றுக் கொண்டிருக்கிற மற்றொரு முள்ளை 
எடுத்து அவ்விரண்டு முனளுகலயும் வீசி யெறிவது 

போல், பகவானாடய ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் யதுவமசத்தில் அவ 

தரிதீது லோகங்களுக்கு முள்போல் பாதை செய்யுர் தன் 
மையரான துஷ்டர்களை யெல்லாம் ஸம்ஹாரஞ்செய்து 

அதற்காகத் தான் கொண்ட சரீரத்தையும் கான் ஸம்ஹ 

ரித்த துஷூடர்களின் சரீரத்தையும் துறக்.து சன் லோகம் 

போய்ச்சேர்ரந்தான், பகவான் சேதனா சேதனங்களெல் 
லாவற்றிலும் உள்ளே புகுக்இறுப்பவனாகையால் yar 

னுக்கு உலகங்களெல்லாம் சரீரமே, ஆகையால் அவன் 

துஷ்டர்களை ஸம்ஹரிப்பதற்கரகக் கொண்ட சரீரத்தை 

யும் ஸஎம்ஹரித்த சரீ ரங்களையும் துறந்து சென்றான், அவ 

னுக்கு இரண்டு சரீரங்களும் துல்யமே, நாட்டிய மாடுகற 

கடன் காட்யத்திற்கு வேண்டிய வெவ்வேறு வேவூங்களைக் 

கொண்டு காட்யம் முடிந்தபின்பு, எப்படி. Sor suchas 
துடன் இருப்பானோ, அப்படியே பகவானும் அசக்தக்த
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ப்ரயோஜனங்களுக்காக மத்ஸ்யாதி உருவங்களாக கொ 
ண்டு அ௮க்த ப்ரயேோர ஜனங்கள் இர்ந்தபின்பு ௮க்த மத்ஸ் 

யாதி உருவங்களை விட்டுத் தனக்கு ௮ஸாதாரணமான 
உருவத் துடன் இருக்தான். இப்பொழுதும் அங்ஙனமே 

THE உருவத்துடன் பூபாரத்தைப் போக்கினானோ, ௮கத 

மாணிட உருவத்தைத் துறந்து தனது இவ்யமங்கள விக் 

ரஹத்துடன் தன்னுடைய லோகம் போய்ச் சேகு கான், 
அனைவரும் கேட்கச் தகுக்த அழகான கதைகளையுடைய 

பகவானான மூகுக்தன் தனக்கு அஸாதாரணமான திவ்ய 

மங்கள விக்ரஹ துடன் என்றைக் இனம் இக்தபூமியைத 

துறக்து சென்றானோ, அன்றைத்தினமே அவிவேகிகளு 

க்கு அசுபம் விளைப்பதான கலியுகம் தொடங்கிற்று, அப் 

பால் புதிஷடிரன் கனது ராஜ்யத்டிலும் க்ருஹத்திலும் 

ஜனங்களின் சரீ ரங்களிலும் அக்தக் கலி தொடர்க் திருப் 

பதை அறிக்து அதனால் விளைகிற லோபம் பொய் கபடம் 

ஹிம்ஸை முதலிய அ௮தகரமங்களின் வரிசையைக் கண்டுக்ரு 

ஹததஇனின்று புறப்பட்டெ்ப்போவகற்கு முயற்சி கொண் 
டான்..௮.கன் பிறகு ராஜாவான யு.இவு.டிரன் குணங்களால் 

தனக்கு மிகுஇயும் ஒதிஇருப்பவனும் வணக்கமுடையவ 

னும் பேரனுமாகிய பரீக்நித்தை ஹஸ்.இனா புரத்தில் ஸமு 

தீரஙகளை அசை நால் மாலையாகப்பெற்ற பூமிக்கு பர்த்தா 

வாகஅபிஷேகஞ் செய்தான். அங்ஙனமே மதுசையில்வஜ்ர 

னென்னும் பேருடைய யதுகுல குமாரனை அவன் சூர 
னளேன தேசங்களுக்குப் பதியாகப் பட்டாபிஷே.கஞ்செய் 
தான், அப்பால் ராஜனாகிய அர்த யுதிஷ.டிரன் ப்ரஜாபதி 

யை தே௮வதையாகவடைய ஐர் யாகத்தைச் செய்து ஆஹ 

வனியம் முதலிய அ௮க்ணிகளை ஆதமஸமாசோபணஞ்செய் 

தான், ௮னகச்தரம அங்களம் இத்தனை காலமாய் அணிக் 
வக்த வெண்பட்டு முதலிய. ஆடைகளையும் தோள் வளை
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முதலிய ஆபசணங்களையும் மதிறுமுள்ள போகவஸ்துக்க 

யும் துறந்து தேஹத்தைத் தொடர்ந்த பச். துக்களிடத் 

தில்கன்னுடையவரென்னும் ௮பிமானத்தையும் அறுத.து 

தேஹமே ஆத்மாவெள்னும் ப்ரமமாகிற அஹஙக 7.7 மதத 
வனாக ப்ரக்ருதிமுதலிய பந்தங்களெல்லாம ௧ ஹிக்கனவா 

கக் கருதி, வாக்குமூகலி.ப கர்மேந்தரியங்களின் வ்யாபா 

சத்தையும் கண்முகலி.ப ஜ்ஞானேக்திரியங்களின் வயாபா 

சத்தையும் wars Biv ஹோமஞ்செப்தான் (மனத்திற்கு 

அதினமென்று Por FETT), DOD FOS TT sores wv 

ஹோமஞ்செய்தான். அர்த ப்ரணனை அபானத்திலும், 

மலூதசங்களை வெளித்தகள்ளுகையாகிற தன் வ்யாபாரத் 

தோடு கூடின அல் ௮அபானத்தை உதானத்திலும், அள்வு 

தரனத்தை ம்ருதயுஅன்னும் பேருடைய ஸமானத்திலும் 

அகத ஸமானக்தை ப்ராணன் முதலி.ப பஞ்ச வாயுக்களுக் 

குஙகரரணமான வாயுவினிடத்திலும்ஹோமஞ்செய்தான், 

மனனஞ்செய்யுர் தன்மையுடைய அக்தயுஇஓ.டிரன், பஞ்ச 

பூதங்களையும் இந்தரியக் கூட்டங்களையும் ஸு.த்விகம் ராஜ 

ஸம் தாமஸம் என்று மூன்று வகைப்பட்ட அஹங்கரரத் 

திலும், அவ்வஹங்காரத்தை தன்றான ப்ரக்ருதி ததவத் 

திலும் ஹோமஞ்செய்தான். அ௱ச்தரம்வாக்குமுதல் ப்ரக் 

ருதி வசையிலுமுளள தத்வங்களை யெல்லாம் ஜீவணிடத் 

இலும், அர்த ஜீவாத்மாவை அழிவில்லாத பரப்ரஹ்மத் 

தினிடத்கிலும் ஹோமஞ்செய்தான். அப்பால் மரவுரியை 

வஸ்தரமாக உடுத்து ஆஹாரக்தைக் துறக்து வாக்கை 

அடக்கி மெளனவ். ரதத்தை ஏற்றுக்கொண்டு தலைமயிர் 
களை அவிழ்த்து விரித்து ஓன்று 9 Dur separ Gur 

அம் பைதயம் பிடித்தவன் போலும் பிசாசம்போ லும் தன் 

னைப் பிறர் கினைக்கும்படி. சன்னுருவத்தைக் காட்டிக்கெர 

ண்டு செவுடனபோல் எதையும் செவிகொடுத்துக் கேளா
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தவனும் குருடன்போல் எதையும் க்ண்ணெடுத்துப்பாராத 
வனுமாகி, பரமபுருஷனை மனத்தில் கயானிச்துக்கொ 

ண்டு ஸம்ஸாரத்தில் வெறுப்புற்ற பல மஹானுபாவர் 

களால் முன்பு செல்லப்பெற்றதும், எங்குப்போனவர் 

இரும்பி எர மாட்டார்களோ அத்தகையதும்(தன்னிடம் 

வக்தவர்களை த் இரும்பிப்போக லொட்டாமல் கல்வழிக்குச் 

செலுத்துவதும்) ஆகிய வடதிசையைக் குறித்துச் சென் 

ரன், அனனது உடன் பிறக் தவர் அனை வரும் Cura Bee 

யித்து விவேசமுற்றவசாகி அச்சு யுகஷூடிரனை த் தெரடர் 

iB Bl புறப்பட்டார்கள். அசத யுதிஷூடிரா இகள் பூமியி 

QM A ITD NECA NNT அகரமத்தையே கண்பஞாகக் 

கொண்ட அகலிமினால் இண்டப்பெற்றிருப்பதைக் கண்டு 

சகேஹம்தேஹத்தைப்பற்றிளபக் துக்கள் மூதலிய எல்லாப் 

பதார்ததங்களையும் அஸாரமாக (அம்பமாக! நினைத்து 

எதையும் பொருள்செய்யாமல் தமதுசரீரத்கிற்கு மணம் 

௮க்திருப்பதை ஏறி று பகவானுடைய பாதரரவிக்தங் 

களமனத்தில் தபாணித்தார்கள்.௮ங்களனம் ப ்ரீவைகுண்ட 

னுடைய பாதாரவிக்தஙகளை தீயாணிப்பதால் பக்தி 

amis gor Gulp அதனால் தெளிர்த மனமுடைய 

வரரகி நரராயணனென்று கூறப்படுகிற பரமபுருஷூ.னிடக் 

இல் மதி கிலைகின்றிருக்கப்பெம்று, மப்தாஇ விஷயங் 

களில் தாழ்ச்த மனமுடைய துர்புத்திகளால் வருக்தியும் 

பெறமுடியாக மோக்ஷ்கதியை அடைச்தார்சள், அவர் 

கள் பகவானை அடைவதம்குக் தடையான பாபங்களை 

யெல்லாம் உதறி சஜஸ்ஸும தமஸ்ஸும் சீண்டப்பெருூத 

உருவத் அடன் காராயண னுடைய ஸ்கானம்போய்ச் சேர் 

ந்தார்கள், விதுரனும் சிறிதுகாலம் 2ர்த்தயாத்சையா 

கத் இிரிக் து பாண்டவா இகளின் கதியைக் கேட்டு பகவா 

னிடத்தில் கிலைசின்௰ மனமுடையவனாகையால் சிறிதும்
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வருக்காமல் ப்பபாஸ இர் த்தத்தில் தேஹத்தை விட்டு ஸ்ரீ 
க்ருஷ்ணணிடத்திலேயே மிகுச்த ஊக்கமுடையவனாகை 

யால் அவனிடத்தினின்று மனம் பேரப்பெராதவனாூப் 

பித்ரு தேதேவதைகளுடன் தன்னுடைய ஸ்தானம் போய்ச் 

சேர்ச்கான்., அப்பொழுது தசெளபதி.யும் தன்பர்ததாக் 

களாகிய தர்மபுத.ராஇகள் ஸம்ஸாரத்தில் விருப்பற்று 

மோக்ஷ்க இயைக் குறித்து முயன்றமை கண்டு பகவானான 
வாஸுதேவனிடத்தில் சில்சின்ற மதியுடையவளரகி 

OED வாஸுதேவனை அடைந்தாள். இங்கனம் படிப்ப 

வர்க்கும் கேட்பவாக்கும சுபங்கொடுப்பதும் பரிசுத்தமு 

மாகிய பகவான் தனது லோகஞ்சென்ம வருத்தாக்தத் 

தையும் பாண்டவர் மோக்ஷகதுி அடைக்க வருத்தாக்தத் 

தையும் எவன் விருப்பத்துடன் கேட்பானோ, அம்மணி 

தன் ஸ்ரீபகவாணிடததில் பக்தி உண்டாகப்பெற்று மோக்ஷ 

ஸித்தியைப் பெறுவான். பதினைந்தாவது அத்யாயம் 

முத்.றிறறு. 

( பரீக்ஷித்து மஹாராஜன் இச்விஜயச்தஇல் 
0 0-@ பூமியோடும் சர்ம சேவதையோடும் ->-oe- 

( ஸம்வா தஞ் செய்தல். 

ஸதகா சொல்லுகிருர் :--.அங்கனம் பாண்டவர்கள் 

போனபின்பு மஹாஞுணசாலியான அந்தப் பரீக்தித்து, 

அகர்தணசே! அன் பிறக்கவன் று ஜாதகம் அறிக்க ப்ரா 

ஹ்மணர்கள் எங்கனம் மொஜிக்கார்களேோ, அங்ஙனமே 

ப் சாஹ்மணஸ்சேஷ்டர்களின் சிக்ஷையால் மஹாபாகவத 

னா9 (பகவானிடத்தில் சிற்த பக் தியுடையவனா9) பூமி 

யைப் பாதுகாத்து வக்தான். ( ௮வன் தனது மாமனாகிய 

உத்தரனுடைய புதல்வியான இசாவதஇயென்பவளை மணம் 
புரிச் து, அவளிடத்தில் ஜனமேஜயன் முதலிய நான்கு 
பு.தல்வர்களைப் பெற்றான், ). ௮வன் க்ருபளை ஆசார்யனாக
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வரித்துக் கங்கையின் கரையில் மூன்று ௮ம்வமேத யா 
ஈங்கள செய்தான். அர்த யாகங்களில் இக்தரன் முத: 

பிய தேவதைகள் சண்ணுக்குப் புலப்பட்டு ஹவிர்ப்பாகங் 
களைப் பெற்றார்கள். (அக்த யாகங்களின் இறப்பையும் 

தூயமையையும் இனிகான் விடுத்துச் சொல்லவேண்டி 

பது ஒன்றுமில்லை), வீரனாகிய அக்தப் பரிகூநிதது ஒருக் 

உரல் இக்விஜயத்தின் பொருட்டுத் கஇரிக்துகொண்டிருக் 

தம்பொழுது, ஒரிடத்தில் பாதத்தினாுல் ஆணும் பெண் 

ணுமாயெ இரண்டு பசுக்களை வதித்துக் கொண்டிருப்ப 

வனும் சூதாரஜாதியன்போல் தோன்றியும் ராஜாவின் 

அடையாளங்களைத் தரித்திருப்பவனுமாகய கலி புருவ. 

னத் தன் தேஜஸ்ஸினால்(பிறரைப் பரிபவிக்கும் வல்லமை 

பால்) தண்டி த்தான், 

ஸொெளனகர் சொல்லுகிறார் :--ராஜாவாகிய பரீகூதி 

த்து இக்விஜய ஸமயத்தில் கலியை எந்தக் காரணத்இ 
DV SOO SETA 2 பசுவைக் காலால் அடிப்பவனும் 

ாரஜாவின் ௮டையாளங்களைதக் தரித்திருப்பவனுமாகிய 
அக்தச் சூதான் எத்தகையன். ஓஸமுதரே/! மிகுக் த பா 

ஈர்யமுடையவசே !/ கலியை தண்டித்தது முதலிய வருத 

தாக் தங்களை காங்கள் கேட்கிறோமென்பதற்காக நீர் சொ 

ுலவேண்டாம். மஹானுபாவசே / எதுவும் விஷ் ணுவின் 

ஈதையைத் தொடர்க்திருக்குமாயின், அல்லது Qos வி 

உணுவின் பாதாரவிக்தங்களின் மதுவைப் பருகுக் தன் 

உமயரான ஸாதுக்களின் கதையைத் தொடர்க்திருக்கு 

ஈசயின், அதையே எங்களுக்குச் சொல்லவேண்டும். ஓ 

5-5.தசே / அற்பமான ஆயுளுடையவரும் கர்ம பலனை 

அனுபவிக்க விரும்புவோர்களும் மரணம் அடையுக் தன் 
உமயருமான மணிதாகளை த தொடர்க்தவைகளும் ஒரு 

சயோஜனமுமின் றி ஆயுளை ௮ழிப்பவைகளும் விஷணு
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வோடாவது அவனது பக்தர்களோடாவது தொடர்ச்சி 

யற்றவைகளுமான மற்ற வீண்வார்க்தைகளை வர்ணிப்ப 

தாலும் கேட்பதாலும் 'எக்த 'ப்ரயோஜனமும் உண்டா 

கர.து, (உண்மையான பரப்ரஹ்மததைப் பெற விரும்பு 

வோர்களும் குறைந்த ஆயுளுடையவர்களும் மரணம் ௮ 

டையுக் தன்மையருமாகிய கமக்கு மற்ற வீண் வார்த்தை 
களால் என்ன ப்ரயோஜனம் 7 9எக்க வ்ருத்தாக்தங்களைக் 

கேட்டில் வீணை வாழ்காள் அழிக்துபேோவது மாத்ரமே 

யன்றி மற்றொரு ப்சயோஜனமும் உண்டாகாதோ அத் 

தகைய வீண்வ்ருத்தாக் தங்கள் கமக்கு வேண்டிய இல்லை, 
அவற்றை காரம் வர்ணிப்பதும் கேட்பதும் தகுஇயன்று, 

“ஆனால் இப்படி. கேள்விகள் கேட்பதும் விடை. கொடுப் 

பதுமரயிருக்தால் இந்தப் புரரணம் முழுவதையும் கேட்சு 

வம் சொல்லவும் ஈமதாயுள் போதாதே. காம் எப்பொழுது 

மரணம் கேரப் பெறுவோமென்பதும் கமக்கு கிச்சயிக்க 

முடியாதே. ஆகையால் இங்ஙனம் பெரழுது போக்குவது 

யுக்தமன்றே' என்று நினைக்கிறிரோ ரி அங்ஙனம் சங்கி 

க்கவேண்டாம். இக்த கைமிச க்ஷேத்ரத்தில் பகவானு 
டைய குணங்களை வர்ணிப்பதும் கேட்பதுமாகிற ப்ரஹ்ம 

ஸதரமென்னும் ஸக்கர்மத்தில் பகவானான ம்ருத்யு இங்கு 

வக். இருக்கும்படி அழைக்கப்பெற்று வந் இருக்கின்றான். 

அவ்வர்தகன் இங்கு எவ்வளவுகாலம் இருப்பானோ அது 

வரையில் இக்கு ஒருவனும் மரணம் அடையமாடடான், 

இங்கிருப்பவர் எவரும் மரணம் அடையலாகாதென்கிற 

இக்ச ப் /யோஜனத்திற்காகவே மஹர்ஷிகளால் ம்ருத்யு 

தன் வ்யாபாரத்தைச் துறந்து இங்கு வக்து பசவானு 

டைய குணங்களைக் கேட்கும்படி ' அழைக்கப்பெற்று 

வந்.இிருக்கின்றான். மனுஷ்ய லோகத்தில் விஷ.ணுவின் 
லீலைகளை எடுத்துரைப்பதும் ௮ம்ருதம் போன்றுதுமாகிய
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வசனத்தைப் பருகுவதே (கேட்பதே முக்யம், இங்கனம் 

ஏவா பகவானுடைய அமருதம்போன்ற சரிதா த்தைப் 

பருகுவாகளோ, அவரது பாக்யக்கை என்னென்று 

சொல்லுவேன் /! ஏனென்னில், செயலும் புத்தியும் ஆயு 

ளும் அற்பமாயிருக்கப்பெற்றட் ஓருவன் பகவானுடைய 

லீலைகைளாகிற அம்ருதத்தை உட்கொண்ட வசனத்தைக் 

கேளர இருப்பானாயின் . அவனுடைய வயது ரரதரியில் 

தூக்கத்கினாலும் பகலில் வீண்வயாபாரங்களா லும் கழி 

இறதேயன் மி ஒரு பயனும் பெறுவதில்லை, பசஅர னுடைய 

கதைகலாக் கேட்கும் மனிதனுடைய அவயதெல்லாம் 

evn iw’ எனருரர், | 

ஸுதர் சொல்லுகிளுர் -பரீக்தித்து. Dial gus 

இற்காகப் புறப்பட்டுக் குருஜாங்கல தேசங்களில் வஸித் 

துக்கொண்டிருக்கையில் தனது ஆஜ்ஞைக்கு உட்பட்ட 

தேசத்தில் கலி புகுக்கானென்கிற Wa Buin got ape 
மரன வ்ருத்தாக்தத்தைக் கேட்டு உடனே யுத்ததில் 
ஸமர்தீதனாகிய அம்மன்னவன் தனுஸ்லை எடுத் துக்கொ 

ண்டான். அப்பால் ஈன்கு அலங்கரிக்கப்பெம்றுக் கறுத்த. 

குதிரைகள் பூட்டினதும் ஸிமஹத்வஜம் கட்டின துமகிய 

ரதத்தில் ஏறிக்கொண்டு ரககஜதுரகங்களாகய கான்கு 
அங்கங்கள் ௮மைக்க ஊேனை சூழக்து ௮ரப்பெற்று திக் 

விஜயத்திற்காகக் குருஜாங்கல தேசத்இணின்று அம்மன் 
னன் புறப்பட்டான், அவன் பதராறவம் கேதுமாலம் 

urs sib கிம்புருஷம் முதலிய ௮ர்ஷூமென்று வழங்கும் 
பூமியின் பாகங்களையும் உத்தர குருதேசங்களாயும் ஐயி 

த்து அவ. ரவரிடத்தில் கப்பம் பெற்றான், அவன் அரக்தந்த 

தேசங்களில், ஸ்ரீக்ருவஷ்ணனுடைய மஹிமையை அறிவிப் 
பதும் மஹானுபாவர்களரன தனது பூர்விகர்களைச்சேர் 

கததுமான புகழைப் பாடக்கேட்டான். மற்றும, அவன் 

13
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தன்னை அன்வத்தாமாவின் ப்ரஹ்மாஸ்தரத்தினுடைய 

சேஜஸ்ஸினின்று ஸ்ரீக்ருவணன் பாதுகாத்ததையும் 

வ்ருஷ்ணிகளுக்கும் பாண்டவர்களுக்கும் ஸ்ரீக்ருஷ்ண 

ணிடத்திலுளள ப்ரீ தியையும பக்தியையம ஆங்காங் 

குள்ளவர்சொல்லக் கேட்டு மிகுக்க ஸர்தோஷம் நடை 

க்து ௮க்த ஸந்தோஷூத்தினால் கண்கள் மலாப் பெற்றுக் 

கம்பீர மனமுடைய அம்மன்னவன் அ௮ங்கனம் சொல்லும் 

ஜனங்களுக்கு விலையுயர்க்த வஸ்துக்களையும் அத்தகைய 

ஆடைகளையும் அத்தகைய முத துமாலைகளையும் கொடுத 
தான். .நவ்வரசன், தன்னிடத்தில் ஸனேஹமுடைய௮ 

சான பாண்டவர்களிடத்தில் ஸ்ரீக்ருஷ்ணான் ஈடத்தின 

தேசோட்டுதல், ஸபையில் க்யாய அ௮சயாயங்களை கிர்ண 

யிக்கும் ௮இகாரரததை சிறைவேற்றுதல், ஊழியஞ் செய் 
தல், தூதுபோதல், அரசன் ஆஸனத்தில் வீற்றிருக்கை 

மில் அவனை த தொடர்ந்து பணிதல், துதித்தல், வணங் 

குதல் ஆகிய இச்செயல்களையும், அவனை உலகமெல்லாம் 

பணிக்துகொண்டிருக்ததையுக் கேட்டு, எங்கும் கிறைக்த 

பொருளாகிய அம்மதமானுபாவனுடைய பாதாரவிக்தங் 

களில் பக்தி செய்தான், அந்தப் பரீ௯தித்து தனது பூர் 

விகர்களான பு.திவ.டிராதஇகளின் கடத்தையைத் இனக் 

தோறும் தொடர்ச்து கொண்டிருக்கையில், அவனுக்கு 

ஸமீபத்தில் பெரிய ஓர் ஆச்சர்யம் ஈடந்தது. அதைச் 

சொல்லுகிறேன், கேள, தர்மதேவதை வ்ருஷூபத்தின் 

உருவங் கொண்டு ஒற்றைக் கரலரல் உலாவ௮தரக, இளி 
யற்றதும் குழக்தையை இழத தாய் போன்றதும் முகத் 
இல் கண்ணீர் வழியப்பெற்றதும் பசுவின் உருவச் தரித் 

ததுமாகிய பூமிதேவியைப்பார்த து வினாவிய து. 

தர்மதேவதை சொல்லுகிறது ;--*மங்களஸ்வபாவ 

முடையவளே 7/7 உன் உடம்பு சோகங்களொன்துமில்லா
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மல் ஸெளக்யமாயிருக்கின்றதா? நீ வாடின முகத்துடன் 

A pw மாறப்பெற்றிருக்கின்றாய். உன்னை உற்றுப்பார்க்கை 
பில், நீ மனத்தில் ஏதோ வருத்தமும் நிருப்பதுபோல் 

தோற்றுகிறது. அமமே.! உன் முக௮ரட்டத்தையும் சிறம் 

மாறுதலையும் பற்றி, நீ தரரதேசஞ் சென்ற ஹர் பக்து 

வைப் பற்றிச் சேரகக்கிராயென்று கரன் aot 6D sar 

மத்றும், கன்று கால்கள் குறையப்பெற்று ஐற்றைக்கா லு 

டையவளுமாகிய என்னைக் குறித்துச் சேரக் சன்று மா 2 

அல்லது, “சூத்ரர்கள் போன்று தர்மமார்க்கதஇல் சிலை 

கில்லாதவர் மன்னனாய் வம்து என்னை இனி அனுப 

விக்கப் போகின்றார்களே! என்று உன்னைப் பற்றிச்சோ 

கிக்னெராயர2 பாகஞ்செய்பவரில்லாமையால் பாகங்கஸில் 
அவிர்ப்பாகம் கோப்பெறாக ௮ரனவர்களைப்பம் மி வருக்து 

கின்றாபாி அல்லது, இ*த்சன் மழை பெய்யாமையால் 

துர்ப்பிக்ஷ£க் இனால் பீடிக்கப்பெழ்ற ப்ரஜைகளைப் பற்றி 

வருக்துகன்றாயா சி அல்லது, பூமி/ சாக்ஷஸர்போன்ற 

கொடி பர்களால் பிடிக்கப்பெற்ற இலாஞர்களப் பற்றியா 

வது, அல்லது ததை கணவனை புதல்வன் முகலியவர்க 

னால் பாதுகாக்கப்பெறாுத பெண்களைப் பற்றிய[வ.து 

வரும் துகின்றாயா ரிஅல்லதூ, ப்.ராதமணகுலம் தர்மத்தி 

ணின்று கழுவிக் Sac apis சென நிருக்கையால், 

விஷ் ணுவின் ஸ்வரூப ரூப குண விபூதி அறிவிக்கிற 
சேம் தன்னை ஆதரிப்பாரற்று வருக துவதைப் பற்றிச் 

சேோகிக்குன்ருயா 2ுல்ல து, சாஜவம்சமெல்லாம் ப்ராஹ் 

மணர்களை ஆதரிக்காமல் அவமதிக்கையால், குலங்க. 

ரில் நிறந்த. அவ்வக் தணர்களைப் பழ்.றி வருந் துன்றாயா ற் 

அல்லது, க்ஷத்ரியர்கள் கலியினால் இண்டப் பெற்றுத் 

தமது தர்மத்தைத்துறர்து மேன்மை குலைந்து தாழ்க் தி 
ருப்பதைப்பற்றி வருச் துகின்றாயா. 8 அல்லது YES
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க்ஷத்ரிய தமர்களால் பீடிக்கப்பெற்ற தேசங்களைப்பற்றி 
கருக் துகின்றாயாரி.நுல்லது, இங்குமங்கும் போகக்கூடா த 

தேசங்களுக்குப்போய் அன்னம் பானம் ஸ்னானம் ஸ்தரீ 

ஸம்போகம் இவைகளில் விருப்புறிறு வருக்துகிற ப்ரா 

ணிளமூஹத்தைப்பற்றிச் சோலக்கின்றாயா.? அல்லது, 

அம்மா/ பூமீ/! உனது அளவில்லாத பாரத்தைப் போக் 

கும்பொருட்டு அவதரிக்க .அுத பறீக்றஷ்ரைன் இப் 

பொழுது அர்தர் த்தானம் அடைக் கமையரல் (மறைக் தூ 

போனமையசல்) அவனுடைய .அுஸச்கிகான த்தில் கேரே 

புலப்பரிகன்றமையபோல் கெஞ்சில் தோற்றி ஸுகத்திற 

தஇடமாகரமல் துக்கத்தை விளைவிப்பவை க ஷம ரன அவ 

னுடைய செயல்களை கினைக்து ௮ருச்துகின்றாயா 2 பூமி 

தேஷீ/ உனக்கு இங்ஙனம் தேர்ச் இருக்கிற மன௮ருக 

தக்தின் காரணத்தை எனக்குச் செல்வாயாக, ஏந்த 

வருத த.த கினால் இப்படி. இன்ப்பிம் நிருக்கின்டுயோ, அப் 

படி.ப்பட்ட வருத்தம் யாதுரி அம்மா / தேவர்களும் வெரு 

மதிக்கத் தகுக்ததும் அனைவரும் ஆசைப்படக்கூடிய து 

மாகிய உள் ளெளர்தர்யம் (அழகு), பலிஷடர்களையும் 
தன் ௮சப்படுத்திக்கொண்டு பவீயள்ஸாயிருக்கின் உ காலத் 

இனால் பறிக்கப்பெற்றதோ.?' என்று வினவியது, 

இங்ஙனம் வின௮ப்பெற்ற பூமிதேவி தர்மதேவதை 

யைப் பார்த்து இங்கனம் மெரழிச்தாள, அக்க என்மன 

வருச்தத்தின் காரணமெல்லாரம் உனக்கே தெரியும். உனக் 

குத் தெரியாதாயின், நீ இங்கனம் தர்மங்களை வினவு 

கன்றாயே, இது எப்படி பொருக்தும் 7 ஆயினும் அது 

வென்னென்று கேட்பின், சொல்லுகிறேன் கேட்பாயாக, 

நீ இத்தனைகாலம், உலகங்களுக்கு ஸுகத்தை விசைப். 

பன வாகிய கான்கு பாதங்களோடு ஸுசமாயிருக்கதும், 

இப்பொழுது தற்றைக் காலால் வருக்துவதும எதைப்
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பற்றியோ, அதுே என்மனவருத்தத்திற்கும் கசரரணம், 

ப்ரரணிகளுக்கு ஹிதஞ்செய்தல், 'உண்மை, தோவூங்க 

ளுர்கு எ௫இர்த்தட்டாமிருக்கை, அபரா தஞ் செய்தவர்க 

ளாயும் பொறுத்தல், ரிழைவினால் எதிலும் ஆவவற்றிருக் 

கை, தானம், எவ்வகையிலும் வருத்தமின் றிக் களிப் 

புற் றிருக்கை, மனம் வரக்கு செயல் இவை ஓத்திருக்கை, 

மன அடச் கம், மற்ற இர்தரியஙகளை அுடக்கிக்கொண்டி 

ருத்தல், உலகங்களைப் படைப்பதம்குரிய ஆலோசனை, ப9 

தாஹம் முதலி! விகரரஙகள ற்றிருக்கை, ஸாகதுக்கம் 

முதலிய த வக்தீவங்களால் தடைபடா திருத்தல், வீண்செ 

பல்களினின்று ஐய்தல், ஸகல சாஸ்தீரங்களின் பொருள் 

களையும் -ண்மையாக உணர்தல், தன்னைப் பழ்றினார்க்கு 

இஷ.டங்களைக் கெரடித்தல் அணிஷூடங்களைப் போக்குதல் 

ஆகிய இளைகளுக்குரிய அறிவ, சப்தாதி விஷயங்களில் 

விருப்பின்மை, மப்தா திவிஷயங்களால் இழுக்கப்படா த 

மனமுடையஅனாகை, தன்னையொழிக்த ம்ர்றையனை ௮ரை 

யும் கியமித் துக்கொண்டி.ருத்தல், யுத்தங்களில் முகம் மா 

வையாமை, எவர்க்கும் எதிர்க்க முடியாமை, வலிமை, 

ஒருவன் பல அபராதங்கள் செய்திருப்பினும் ௮வன் செ 

ய்த உபகாரத்தையே மறவாது கினை த்தல், பிறரை எதிர் 

பாரரமல் ஸ்வதக்த ரனாமிருத்தல், வல்லமை, ஸுூிர்யனும் 

மழுங்கும்படி. யான ஓளியுடையனாகை, தன்வீட்டில் நுழை 

வதுபோல் முத்தங்களில் நூழையும்படியான தைர்யம், 

மேன்மை (கொடியனாயிராமை, ஆசைப்படும்படி. அழூய 

னாயிருத்தல், ஸபைகளில் மயங்கரமல் தீரமுடையனாயிருக் 
கை, பெரியோர்களிடத்தில் ௮ணக்கமுடையவனாகை, 

கல்ல ௩டத்தை, பொறுக்குச் திறமை, அன்னம் முதலிய 

வற்றால் உண்டான இண்மை, எல்லாவத்றையுக்தரிக்கும் 

வல்லமை, ஜ்ஞானம் முதலிய குணங்களின் மேன்மை,
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ஆழ்ந்த கருத் துடையனாயிருக்கை ) கோபம் விள வதற்கு 

வேண்டிய காரணங்கள் பல உண்டாயிருப்பினும் கோபம் 

உண்டாகப் பெறாமை,” சாஸ்தீரங்களில் சொல்லப்பட்ட் 

அர் த்தங்களில் ஈம்பிக்கை, புகழ், மேன்மைக்கிடமாயி 

ருக்சை, சேஹா க்மாயிமானமில்லமை ஆகிய இக்கு 

ணங்களும், பெருமையை விரும்புவோர் ஆசைப்படத் 

தகுக்த மற்றும் பல குணங்களும் எவனிடத்தில் எப்பொ 

முதும் மாருமல் கித்பமாமிருக்கின்றனவோ, அத்தகைய 

னும் குணங்களுக்கு முக்யமான இருப்பிடமும் ஸ்ரீமஹா 

லக்ஷ்மிக்கு. வாஸஸ் தரனமுமரகிய ஸ்ரீக்ருவணனைப்பிரி 

ந்து பாபதீஇற்திடமான கலி.பினால் பார்க்கப்பெற்ற துமா 

இய லோகத்தையும் என்னையும் தேவர்களில் சிறந்த உன் 

னையும் தேவர்களையும் பிதீருக்களையும் ரிஷிகளையும் ஸாது 

க்களையும் ப்ராஹ்மண க்ஷத்ரிய வையய சூதீரர்களாகிய 
ஸமஸ்த வர்ணங்களையும் ப்ரஹ்மசாரி க்ருஹஸ்த வான 

ப்ரஸ்த ஸக்யாஸிகளரகிய ஆம ரமங்களையும் பற்றி கரன் 

வருச் துகின்றேன். ப்.ரஷ்மதேவன் முதலிய தேவதைகள 

னைவரும் எவஞடைய கடைக்கண்பார்வை தம்மேல் விழ 

வேண்டுமென்று கெடுமாள தவஞ்செய்தார்களோ, அப் 

படிப்பட்ட ஸ்ரீமஹாலக்ஷமியும் தனது வாஸஸ்கானமா 
கிய தரமரை வனத்தைத் துறக்து மிகுக்க ஸ்னேஹக் 

துடன் எக்த பகவானையே அடைச்து அவனது பாதரர 

விந்தங்களின் ளெளக்தர் பத்தை (அழகை) அனுபவிக் 
கன்றாளோ; அப்படிப்பட்ட பகவானைப் பிரிக் து வருக்.து 

கின்றேன், தாமசைமலர் வஜ்ரம் மாவெட்டி, த்வஜம் ஆகிய 

இவ்வடையாளக்களுக்கு இடமாயிருப்பவைகளும் ௮ழ 

கமைக் தவைகளுமான ௮க்த: ஸ்ரீக்ருஷ்ண பகவானுடைய 

அடி வைப்புக்களால் அங்கம் முழுவதும் அலஙகரரமுற் 

அிருக்கப் பெற்று எம்ருத்திகளெல்லாம் ௮மைக்து “இத்
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தகைய பாக்யம் உனக்குக் கிடைக்கவில்லையே” என்று 

ஸ்ரீமஹாலக்ஷமியை அவமதித்து மூன்று லோகககளை 

யும் கடச்து மிகுந்த ஓளியுடையஅளாயிருக்தேன். இங் 

நனம் கர்வமுற்றிருக்கிற என்னை gb ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் 

அவ்வவகாரத்தின் ப்ரயோஜனம் முடிகையில் என்னைக் 
கைவிட்டுப் போனான், எனக்கு மிகுதியும் பாரமாடு 

அஸுரஸ்வபாவமுடைய அம்சத்தில் பிறக்தகவருமான 

சாஜாக்களின் அனேகமாயிர அக்ஷ/ூஹிணிக் கணக் 

குடைய கூட்டத்தை எவன் அழித்தானோ, மற்றும் பிற 
ர்க்கு உட்படாமல் ஸ்வதக்தரனாகிய எவன் இங்ஙனம் 

மூன்று பாதங்கள் குறையப்பெற்று ahs gar pat ey 

மாகிய உன்னைத் தன் ஸாமர் தீயத். இனால் கரன்கு பாதங் 

களேரடுஸஞ்சரித்து ஸுகமாயிருக்கச் செய்ய முயன்று 

யாதவர்களிடத்தில் அழகான உனது அங்கத்தை வளர் 

தீதுக் கொண்டு வக்தானோ, அப்படிப்பட்ட பகவானைப் 

பிரிச்து எங்ஙனம் வருக்தாஇிருப்பேன் 2 இவன் oP 

HODES FSOMCCMESE THD OH YipBur yararensud 

னாலும் இனியமொழிகளாலும் யாதவஸ்தரீகளின் மனத் 

இண்மையைச் சிறிதுமில்லாதபடி பறித்தானல்லவா, 

மற்றும், இவனுடைய பாதாரவிக்தங்களால் அுலங்கரிக் 

கப்பெற்ற கரன் மயிர்க்கூச்சல் உண்டாகப் பெற்றிருக் 

தேன், அத்தகையனான ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுடைய பிரிவை 

என்னைப் போன்றவள் எவள் சான் பெொறுக்கவல்லளர 
வாள.” என்றாள். 

இங்கனம் ௮கத பூமிதேவியும் தர்மதேவதையும் 
ஒருவர்க்கொருவர் பேசிக்கொண்டிருக்கையில், அப் 
பொழுது பரீக்தித்தென்னும் மன்னவர் தலைவன் ப்ரபாஸ 

திர்த்தத்திற்கு வ தான், பதினாருவது அத்யாயம் மூத் 

தித்து.
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உ 4 மலிடருஷன் தர்மதேவதையை ஈ.தைத்சல். 4-௨ 

WHET சொல்லுகறா:--ராஜனாகிய பரீக்தித்து 

அவ்விடத்தில் காதனற்றவைபோல் வ.திக்கப் பெற்ற ஓர் 

பசுவையும் ஓர் வ்ருஷபத்தையும், ராஜாவின் அடையர 
ளங்களைத் தரித்துக் கையில் தடியுடையவனுமாகிய ஓர் 

சூதாரனையும் கண்டான், அவற்றில் வ்ருஷபம் தாமரைக் 

கிழங்குபோல் வெளுத்துச் சூதானால் .அடிக்கப்பெற்று 

பயக்து மூத்ரம் பெய்துகொண்டு ஒற்றைக் காலுடன் 

நடுங்கி வருத்தமுற்றிருக்கது, பசுவானது, யாகம்முத 

லிய தரமானுஷூடானத்திற்கு வேண்டி௰ பால் தயிர் 

கெய் முதலியவற்றைக் கெரடுப்பதும், ஆதார னுடைய 

இடக்காலால் அடியுண்டதும் மிகுதியும் ௮ருத்தமூற்ற 

தும் கன்றைப் பிரிக்ததுபோன் றிருப்பதும் முகத்தில் 

கண்ணீர் வழியப்பெற்றதும் இளைப்புற்றதும் புல்நினன 

விரும்புவதுமாயிருந்தது. ஸவரணமயமான அவயவங் 

கள் அமைந்த ரதத்தில் ஏறிக்கொண்டிருப்பவனும் 

கரணேற்றின தனுஸ்ஸை முடையவனுமாகிய அந்தப் 

பரீக்தித்து மேகத்தின் கர்ஜனைபோல் கம்? ரமான 

குரலுடன் அவ்வெருதையும் பசுவையும் சூதானையும் 

பார்த்து இங்கனம் வினவினான், 

மன்னன் சொல்லுகிறான்; ஏன்னை ரக்ஷககுகைப் 

பெத்த இன்வுலகத்தில் கீ பலிஷ்டனாக துர்ப்பலர்களை 

பலாத்காரமாக ஹிம்ஸிக்கிள்றனை, நீ யார்சி நாட்யமாடு 

இற கடன்போல் மன்னவனுடைய வேஷம் பூண்டிருக்கள் 

றனை, செயல்ப் பார்த்தால் சூகானாகத் தோற்றுகன் 

றனை. தர்மங்களை கடத்துக் தன்மையான ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் 

வெகு. தூரமான லோகாக்தரஞ் சென்ற பின்பு கேட் 

பாரில்லையென்று கினைத்து நீ CFI Bee FSET gar Kor 

THESE HY” அதிக்கன்றாயாகையால் வதக்க த்தகுக்
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,தவனாயிருக்ன் நனை, ஆனதுபற்றியே பக்து ஜனங்க 
ளால் சோடிக்க வேண்டிய தசையிலிருக்கன்றனை. தரம 

ஷ்.ரக்கிழங்கு போல் வெளுத்திருக்கின் உ ஓ வ்ருஷபமே/ 
மூன்று பாதங்கள் குறைந்து ஒற்றைக் காலால் உலாவு 

கன் தனமே. நீ யரர. இங்கனம் ர் வருஷ.பத்தின் உர 
வங்கொண்டு எம்மை வருந்தச் செய்ய முயன்ற ஓர தேவ 

னோஃ குருவம்சததிற் பிறக்க மஹானுபாவர்களால் 

பாதுகாக்கப்பெற்ற இப்பூமண்டலத்தில் உன்னைத் தவிர 
மற்றை hs ப்ராணிகளுக்கும் எப்பொழுதாயினும் 

இங்கனம் சோகத்தினால் கண்ணீர் பெருகுவதைக் கண் 

டலேன். ஓ வ்௬வ.பமே! நீ சோகிக்கவேண்டாம். இந்தச் 

சூத்ரனிட தீ.இனின்று நீ பயப்படுவதைக் துறப்பாயாக, 

Qi ge சூதரணிடத் இனின்று உனக்கு பயம் தெரலையு 

மாக, அம்மா/ துல.டர்களைச் தண்டிக்குக தன்மையுள்ள 

கரன் இருக்கும் பொழுது நீ கண்ணீர் பெருக்கி வருக்த 

வேண்டிய அவம்யமில்ல், உனக்கு க்ஷேூமமே உண்டா 

கும், நல்லியந்கையுடையவளே! எவனுடைய ராஜ்யத்தில் 

ப்ரஜைகளனைவரும் துஷ்டர்களிட த.தினின்று பயப்படு 

தின்றார்களோ, அததகைய மனஷக்கமற்ற மன்னவனு 

டைய புகழும் ஆயுளும் பாக்யமும் கற்கதியும் பாழாகின் 

றன, ௮ருக் இன வர்களின் வருத்தததைப் போக்குகை 

யே மன்னவர்களுக்கு முக்யமான தர்மம், ஆகையால் 

ப்சாணிகளுக்கு அபகாரஞ் செய்பவனும் ஆன துபற்றி 

யே துர்கடத்தையுடையவனுமாகிய இவனை வதிக்கின் 

றேன், ஓ ௮ருஷ்பமே! நாற்கால் ஜர்துவாகிய உனது 

மூன்று கால்களை எவன் துண்டித்தான்? வடி.வங்கொண்ட 

தர்மம்போன்ற ஸ்ரீக்ருஷ்ணனை த தொடர்க்து செல்றுக் 

தன்மையுள்ள ராஜாக்களாகிய எமது ரரஜ்யதீதில் உன் 

னைப் போல் வருக்துமவர் இல்லா இருப்பார்களாக, ஐ
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வ்ருஷபமே! உங்களுக்கு க்ஷேமமே உணடாகும், கிரப 

சாதிகளும் (அபராதத்தை ..ஏ.றியா தவர்களும்) கல்லியம் 

கையுடையவருமாகய உங்கள் சரீரத்தை விரூபஞ் செய்த 

வனும் பாண்டவர்களின் புகழைப் பாழ் செய்தவனும் எவ 

னோ, அவனை எனக்கு மொஜழிவீர்களாக, எவன் அப 

சாதஞ் செய்யாச gor s Bie தீரோஹஞ் செய்கின்ரு 

னே, அவன் எவ்விடம் போயினும், என்னிடக்தினின் நு 

அவனுக்கு பயம் இராது, எவன் அபராதத்தை அறி 

யாத ப்ராணிகளிடத்தில் தடையில்லாமல் தரோஹஞ் 

செய்கன்றானோ, ௮௮வன கேசே தேவனாயினும் தோள்வளை 

அமைக்க அவனுடைய புஜத்தை அறுத்துக் கொண்டு 

வருவேன், ஆபக்தில்லாக MU FRY தமது தரமக 

OFS தூறம்.து கெட்டவறியில் செல்லும் துஷ்டர்களை 

விதியின்பட. தண்டிக்கும் தன்மையுள்ள மன்னவனுக்குத் 

தர்தமது தாரமத்தினின்று கழுவாமல் அவற்றில் கில 

சின் றிருக்கும் ப்ரஜைகளைப் பாதுகரக்கையே முக்ய 

மரன தாமம். ஆகையால் கிரபசாஇகளான உங்களுக்கு 

திசோஹஞ் செய்தவன் எவனோ அவனைச் சொல்வீர்க 

ளாயின், கான் ௮வனை தண்டித்து விடுகின்றேன்” என் 

தர்மதேவதை சொல்லுகிறது :--பரண்டுவின் வம் 

சத்தில் பிறக்க மீங்கள் வருக்தினவர்களைப் பார்த்து 

“அபயங்கொடுக்கின்றேன்' என்று இங்ஙனம் மொழிவது 

உங்களுக்கு உரியதே, பாண்டுவின் வம்சத்தில் பிறந்த 

வர்க்கு என்ன விசேஷம்?” என்கிறுயோ? சொல்லுக 

தேன், கேள். பாண்டுவின் புத்ரர்களான யுதிவ.டி.ராதி 

கள் தமது ஈற்குணங்களின் தொகு இகளால் ஸ்ரீக்ருவ்ண 

பகவானைத் தூதுபோவது முதலிய வ்யாபாரங்.க 
ளுக்காக வரித்தார்களல்லவா, . இத்தகைய குணகணகு
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களஞுக்கிடமான அவ்வம்சத்தவர் இங்கனம் மொழிவது 

யுக்தமே, ஓ புருஒ.ய்சேஷடனே! எங்களுக்கு துக்கத்தை 

விளைவித்தவன் எவனோ, அப்படிப்பட்ட புருஷனை 

கரங்கள் அறியோம். துக்கத்தின் காரணங்களைச் 

சொல்லுகிறவர்களின் பலவகை வாக்யங்களால் தாவு 

கள மதிமயங்கப் பெற்றிருக்கின்றோம். துக்கத்தின் 

கரரணங்கலாக் கூறுமவர்களில் சல “இப்படி.பாவது அப் 

LGU OM Sh or OT WME OU FO Bou முக்யமாகக் கொண்டு 

தனக்குக் தானே துக்ககாரணமென்கின்றார்கள். வேறு 

சிலர் தெய்வத்தையே(ஜீஉனுடைய அக்ருல்.டத்ையே) 

PEEKED OHS கா ரணமென்கிரூர்கள், மற்றுஞ் சிலர் 

ஜன்மாந்தரகரமகச்தையே துக்ககாரணமாகச் சொல்லு 
கிறார்கள். இன்னஞ் கலர் ப்ரக்ருஇயின் மாறுதல்யும், 

EN ஈமரரவரனையும் துக்ககாரணமாகச் சொல்லுகிறார் 

கள். சிலர் ஊஹிக்கமுடி.யாததும் இன்னதென்று சொல் 

லக்கூடா ததுமாகிய ஓர் காரணத்தினால் துக்கம் உண்டா 

கிறதென்கிறாரகள். இங்கனம் அவரவர் மனம் போன 

படி. சிச்சயிக்கின்றார்கள். ராஜனே! இப்பொழுது விகற். 

பித் துச் சொன்ன பலவகை துக்ககாரணங்களில் இப்: 

பொழுதுள்ள வருதக்தத திற்கு எ.து பொருக் துமோ, 

அதை உன்புக்தியைக் கொண்டு விசாரிகதுப்பார் என் 

றது, இங்கனம் தர்மம் மொழிந்து கொண்டிருக்கையில் 

ஓ ப்ராஹ்மணமறசேஷூடர்களே! ஸார்வபெளமனாகிய (சக் 

sat saurau) 9650 பரீக்தித்து வருத்த ரோச் து. 

DM PEF S HL YES கர்மதேவதையின் அபிப்சா 
யச்தை ஆலோசித்து கிச்சயித் தரன், அங்கனம் தான் 

கண்டு பிடித்த அபிப்சாயக்தை ௮வன் அகத கர்மதேவ 

தையைப் பார்த்து இங்ஙனம் மொழிகச்தான், ஓ தாமம்: 

கா உணர்க்தவனே!' வ்ருஷூ.பத்தின் உருவங்கொண்ட
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ஸாக்ஷா£த்தர்மமே கீ, ஆன துபற்றியே, ஆபத் இிலுங்கூ... 

அச்தப் புருஷனை அறியோமென்று தர்மத்தையே மெச 

மிகின்தனை, அகர்மஞ் செய்தவன் ஏக்த இடம் போய்ச் 

சேருவனோ, அவ்வத/மத்தை ஸு்சனை செய்பவனுக் 

கும் அவ்விடமே கேரும், ஆகையால் அ௮தர்மஞ் செய்த 

புருஷன் அருகில் இருப்பினும் ௮வனை அறிவிக்காமல் 

எனக்குக் தெரியாதென்ூிரும். பாபஞ் செய்தவனைப் 

பார்த்து “இவன் பாபஞ்செய்தான்' என்று சொல்பவனும் 

அக்தப் பாபஞ் செய்தவன் விழுகிற நரகத்தில் போய் 

விழுவானென்கிறராயோச அல்லது ஈன்வர ஸங்கல்பத்இன் 

௧ ப்சரணிகளின் மன சஇங்கும் வரக்குக்கும விஷயமன் 

தென்று நி.ச்சயிக்கறாயோர். என் வருத்தத்திற்குக் கர. 

ணம் இன்னவனென்று எனக்குத் தெரியாதென்ஞாுய், 

உன் புத்தியைக் கொண்டு நீயே ஆலோசித்துப் பாரெ 
ன்ரூய், “இதனால் இவன் பாபஞ் செய்தவனென்று தெரி 

விப்பது அதர்மம்' என்றாவது, “ஈர ஸங்கல்பம் ஈ௩ம.து 

வாக்குக்கும் மனத்திற்கும் உட்படாதது, ஆகையால் 

கரன் என் வருத்தத்திற்கு எதைக் காரணமாகச் சொல் 

வேன்” என்றாவது நீ கிச்சயிப்பகாகத் தெரிகிறது 
தர்ம தேவதையாகிய உனக்குத் தவம் சுத்து தயை ஸத் 

யம் ஆகிய இவை கான்கும் நான்கு பாதங்களாகப் பெரி 

யோர்களரல் கூறப்பெற்றன, அவற்றில் மூன்று பாதங்கள் 
அதர்மத்தின் அவயவங்களான கர்வம் ஸங்கம் (பற்.று) 

மதம் ஆகிய இம்மூன்றுகளால் முறிக்கப்பெற்றன. தவத் 

இற்கெதிர்ச் சட்டான கர்வத்தினால் தவமும், சுத்திக்கு 

எதிர்த்தட்டான ஸங்கத்தினால் சுத்தியும் தயைக்கு 

எஇிர்த்தட்டான மதத்தினுல் தயையும் பாழாமின, ஐ 

தர்மமே! உனது கரன்காம் பாதமாகிய ஸத்யம் எதனால் 
(பொய்யில்லாமையால்] கிலைகிற்குமே, அதை (அக்தப்
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பொய்மில்லா மையை) இப்பொழு. பொய்யால் வளர்க்த: 

இந்த அதர்மஸ்வரூபமாகய கலி தடுக்க விரும்புகின் ற.து. 

இந்தப் பசு ஸாக்ஷாத் பூமிதேனியே, இவள் ஸ்ரீக்ருஷ்ண 

னால் மறத்தான பாரமெல்லராம் போக்கப்பெற்றுக் தா 

மரை மலர்முதலிய அடையாளங்களால் அ_ழகாயிருக் 

கின்ற அர்த பகவானுடைய அடி. வைப்புக்களால் எங்கும் 

மஹத்கானஉதஸவம் கேரப்பெற்றிருக்தாள். இப்பொழுது 

அகத பகவான் தனது லோகம் போய்ச் சேர்க தமையால் 

அசனைப்பிரிக் து நல்லியந்கையடைய இப்பூமிதேவி பாக் 

யமற்மனன் போன்று, “ப்ராஹ்மணர்களிட தீதில் ஈன்மன 
மில்லாகு வரும் ரசரஜாக்களின் வேஷம் தரித்தவருமகிய 

சூதார்கள அனுபவிக்கப்போகிரூர்களே' என்னும் வருத 

55D aN கண்களில் BTS BI கள பெருகப்பெற்று வரு 

க்நுனறாள்' என்றான், இங்கனம் தர்மதேவதையையும் 

பூமிசகேவியையும் ஸமாதானப்படுத்தி அதாமககற்கிட 

மரன கலியை வழதிக்கும்பொருட்டுக் கூருள்ள தான கத்தி. 
யை எடுத்தான். அச்தப்பரி கூதிதது தன்னை க்கொல்ல: 

கினை தீ.திருப்பதை அறிச்,து கலிபுருஷன் தான் தரிததிரு 
த ராஜஹ்னங்களான (ராஜாக்களின் அடையாளங்க 

சான) கரீடம்முதலியவற்றை வாங்கிப்பொகட்டு பயத்தி 

னால் சரீரம் ஈடுங்கப்பெற்றுத் தலை வணங்கி அச் தப்பரீ க்ஷி 

தீதினுடைய பாதங்களின் அடிரில் வக து விழுக்தான். 

APT cond LYE IPS BRE Fal aor Hu அம்மன்னவன் இனர் 

களிடத்தில் (வருக்தினவரிடத்தில்) ப்ரி. தியுடையவனும 

பாரதுகரப்பதில் வல்லனுமாகையால் மன இசக்க முறறுத 

தனது பாதங்களில் விழுக்த அக்தக் கவியைக் கெரல்லா 

மல் சிரித் துக்கொண்டு இங்கனம் மொழிந்தான். 

ராஜன் சொல்லுகிறான் :--அர்ஜுன னுடைய இர்த் 

இயை வளரச் செய்பவராகிய cog Med sions BY
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அ௮ஞ்சலிசெய்,துகொண்டிருக்கிற உனக்குச் சிறிதும் பயம் 
இல்லை, ஆனால் எமது க்ஷேத்ரத்.இல் (தேசத்தில்) என் 

வகையிலும் நீ இருக்கலாகாது. ஏனென்னில், நீ அதர் 

மத்திம்கு பக் துவன்றோ, ஆகையால் நீ இருக்கில் அதர் 

மங்கள் கடையாடு மானதுபற்றி நீ இங்கிருக்கலாகா.து. 

நீ ராஜாக்களின் தேஹங்களில் இருப்பாயாயின், லோபம் 

(பிறர்பொருளை விரும்புவது), பொய்பேசுல.து பிறா்பொ 

ரூளை அவர்க்குத் தெரியாமல் பறிப்பது பிறர்க்குத் 

தெரியாமல் அவர்க்குக் கெடுதி செய்வது பாபம் அலக்ஷமி 

(பெரியம்மா) சாகத்வேஷாதிகள் தான் சொன்னதை 

இல்லையென்று மறைப்பது வஞ்சனம் ஆகிய இன்வதர்மங் 

களின் கூட்டம் உன்னைச் தொடர்க்து வரும், ஆகையால், 
அத/மத்திற்கு பக் துவரயிருப்பவனே / gsi wap ow gu 

மும் நிலைசின்றிருக்குமிடமாகிய இக்த ப்ரஹ்மாவர்த்த 

க்ஷேத்ரத்தில் கீ இருக்கலாகாது, யாகங்களை அனு 

டிக்கும் விதம் அறிக்க பெரியோர்கள் யரகங்களால் பஜ் 

ஜேன் வரனான பரமபுருஷனை ஆராதிக்கு .மிடமாகிய 

இந்த ப்ரஹ்மாவர் தத மென்னும் க்ஷேத்ச த்தில் நீ இருக் 

கலாகா.து. பல படச்சொல்லி என் 7 ப்ராணிகளால் பூதி 

க்கப்பெற்ற இஈ்தராஇ சேவதைகள்ைச் தனக்குச் சரீரமா 
கக்கொண்டவனும் யாகங்களால் ஆராதிக்கப் படுமவனு 

மாகிய பகவான் வாயுவைப்போல் ஸ்தரவசங்களும் ஐங்க 

மங்களுமான பூதங்களின் உள்ளும் புறமும் பரக்து அற் 

றின் உள்ளே புகுக்து அவற்றை கியமிப்பதும் தரிப்பதுஞ் 

செய்துகொண்டு தன்னை ஆசாிப்பவர்க்கு வீணுகாத 
விருப்பங்களையும் மோக்ஷ ஸுகத்தையும் எவ்வெள்விடங் 
களில் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கன்றானோ அவ்விடங் 
களெல்லாவற்றிலும் நீ இருக்கலாகாது” என்ரான், 

ஸுதர் சொல்லுகருர்:--இங்களம் பரீக்ஷித் இனால்
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கட்டனையிடப்பெற்ற கலிபுருஷன் சரீரம் முழுவதும் ஈடும் 

கப்பெற்று, கத்தியை உயரத் தூக்கிக்கொண்டு தண்டா 
யுதத்தைக் கையிலேந்தி யமன்போன்ற அம்மன்ன 

வனைப் பார்த்து இங்கனம் மொஜழிக்தான், “பூமண்டலம் 

முழுவதும் பாதுகாக்கும் சக்ரவர தீதியே/ உனது ஆஜ் 

ஞையின்படி எங்கேனும் வஸிக்கலாமென்று ஆலோசித் 

துப்பாக்கினும், அவ்வவவிடங்களில் கையும் வில் லுமாயி 

ருக்கிற நீயே எனக்குப் புலப்படுின்ருய். ஆகையால் இத் 

தகையனாூ௫ய உன்னை எவ்விடத்தில் காணா திருப்பேனோ, 
தர்மத்தை ஈடத்துவோர்களில் சிறக்தவனே ! எவ்விடத் 

இல் நரன் உனது அஆஜ்ஞையைக் தவருமல் அனுஷடிக் 

கொண்டு வாஸஞ்செய்வேனோ அப்படிப்பட்ட ஓரிடத்தை 

னக்கு ஏடுத்துசைப்பாயாக' என்முன், 

ஸுல்தர் சொல்லுகிறரா? :--இங்ஙனம கலியினால் வே 

ண்டப்பெற்ற அம்மன்னவன், ஏவ்விடத்தில் சூதாடுதல் 

மத்யபானஞ்செய்தல் சியதியின்றி ஸ்தரிகலாப் புணர்தல் 

ப்ராணிகளை ஹிம்ஸித்தல் ஆகிய இந்த கான்கு வகை 
அதர்மங்கள் ஈகடக்கின்றனவோ, அசத இடங்களைக் கலி 

புருஷனுக்குக் கொடுத்தான். மீளவும் வேறு இடத்தை 

யும் அபேச்ஷிக்கிறஅக்தக் கலிக்கு ப்சபுவாகிய பரீ கூஜித் தூ 
ஸவர்ணத்தை ஓரிடமாகக் கொடுத்தான். மீளவும் தீரு 

ப்தி அடையாமல் வேண்டுகிற அக்தக் கலிக்குப் பொய் 

மதம். காமம் க்ரோதம் வைரம் ஆகிய இவ்வைக்தும் 

எங்கு கடக்குமோ .அஅவ்விடங்களையுங கொடுத்தான், 

அதர்மத்இிழ்கிடமான கலிபுருஷன் உத்தரையின் புதல் 

OU Go) Buus பரீ கூதித் இனால் கொடுக்கப்பெற்ற இர்தப்பொய் 

முதலிய ஐச்.தூ ஸ்தானங்களையும் முன்சொன்ன சூதுமுத 

லிய இடங்களையும் பெற்று அமமன்னவனுடைய கட்டளை 

யைக் கடக்காமல் தொடர்ச் துகொண்டு அவ்விடங்களில்
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வஸித்துவர்தான், சூது முதலியவை கலிபின் வாஸஸ் 

தானமாகையால் க்ஷேமத்தை விரும்பும் புருஷன் இக்தச் 

சூ.துமூதலியவற்றைப் பாராட்டலாகா து.. மன்னவனாயிரு 

ப்பவன சிறிதும் இவற்றைக கண்ணெடுத்தும் பாரக்கலா 

காது. ஏூனென்னில், மன்னவன் தரம ஸ்வபாவனாயிருக்க 

வேண்டுமல்லவா, ௮.து தான் ஏனென்னில், அவன் ஜய 

களையெல்லாம் அதர்மத்தில் போகஷவொட்டாமல் பாது 

கரக்கவேண்டியவனல்லவா அவன் அங்கனம் தர்மக் 
தினால் கிலைகின் றிரானாயின், அவனைப் பார்தது ப்ரஜை 

களம் அங்ஙனம் அதர்மததில் சென்று பாழாய்விடுவார் 

கள. ஆகையால் மன்னவனுக்கு இது தகுகுயன்று. இவன் 

ப்மஜைகளுக்கு ஹிதோபதேசஞ்செய்து அவைகளை நல் 

வழிக்குக் கொண்டு வரவேண்டியவனல்லவா, அப்பால் 

அம்மன்னவன், வருஷபத்தின் உருவம் தரித்த Siw war 

தைக்கு அழிக் துபோன தவம் முதலிய மூன்று பாதங் 

களையும் முன்போலவே சேர்ப்பித்தான். அங்கனமே பூமி 

யையும் ஆண வாஸப்படுத்கி ஈன்கு போஷிதக்.௮ வர்தான், 

அப்படிப்பட்ட மஹிமையுடைய Qe su? msg Qe 

பொழுது ஸமீபகரலத்தில் வனத்திம்குப் போக விருப்ப 

மூத்த பாட்டனாகிய யு.இஷடிர மன்னவனால் கொமிக்கப்பெ 

தீறதும் ஸார்வபெளமனுக்கு உரிய துமான ஸிம்ஹாஸனை த் 

இல் வீற்றிருந்தான், கெள ரவர்களில் சிறக்தவனும் ஸர 
வபெளமனுக்குள்ள சோபையால் திகழ்பவனும் பரக்த 

புகமுடையவனும் பூமண்டலத்தையெல்லாம் பரிபாலிதது 

வருபவனும் ரசாஜரிஷியுமாகிய பரீக்ஷித்து ஹஸ்இனாபுரத் 

தில் ஸமீபகாலத்தில் இருந்தான். இப்பொழுது சொன் 

னதுமாதரமே அன்று அவன் ப்ரபாவம், இன்னம் இத்த 

கைய பலவகை ப்ரபாவங்களும் உண்டு, அபிமன்யுவின் 
புதல்வனாகிய இக்தப் பரீகதித் து. மன்னவன் இத்தகைய
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மஹிமையுடையவன், ஆகையால் .தும்மன்னவன் பரீ sof 
தீது இப்பொழுது இல்லையாயினும் அவனிடத்தில் பயத் 

இனால் கலி இத்தேசததில் ப்ரவே௫க்கிற தில்லை, ஆனது 

பத்றியே உங்கள் ப்ரஹ்மஸ.காம ௩டக்கின்றது. கற்பூசம் 
வைத்திருக்க பரணியில் கற்பூரசீதின் வாஸனை மாரு.திரு 

ப்பதுபோல் ,அம்மன்னவனது கட்டளை இத்தேசத்தில் 

இன்னம் மாமுமல் கடக் து வருகையால் நீங்கள் இங்கனம் 

ப் ரஷ்மஸதரத இற்கு ஸங்கல்பித துக்கொண்டு ஸுகமாக 

கடத்துகி றீர்கள், இல்லையாயின் கலியினால் கெடுதி செய் 

யப்பெற்று உங்கள் ப்ரஷஹ்மஸத்ரம் நடக்காது” என்றார். 

பதினோழாவ.து அதயாரயம் முற்றிற்று, 

  

ட் கிச்து மன்னவன் வேட்டைசகுப் போத) 
—00--4 லும், அங்கு அவனுக்கு ப்ராஹ்மண 0-0 — 

சாபம் கேருகலும். ) 

ஸு்தர் சொல்லுகிறார் இந்தப் பரீக்நித த மன்ன 

வன் மாதாவின் கர்ப்பத் கில் அமவத்தாமாவின் அஸ்தாரத் 
இனால் கொளுத்தப்பட்டும் அ்புகமானசெயல்களையுடைய 

ஸ்ரீக்ருஷ்ணனது அனுக்ரஹக்தினால் மரணம் அடையா 

இருந்தான். மற்றும், பகவாணிட.த்தில் கிலைசின்ற மன 

முடைய இம்மன்ன வன் ப்சாஹ்மணன் கோயபித்துச். சாபம் 

கொடுத்தமையால் தாண்டப்பெற்றவனும் ப் ராணன்க 
யழிப்பவனும் மஹா பயத்இிற்கிடமுமாகிய தக்ஷகனிடத் 
இனின்று பயப்படா இருக்கதான், ௮அமமன்னவன் தேஹம் 

தேஹத்தைச் தொடர்ச்ச பக் துக்கள் முதலியவை ஆகிய 

எல்லா இடங்களிலும் பற்றைத் தூறச்து வ்யாஸமஹர்ஷி 

யின் புதல்வ. ராகிய சுகமுனிவர்க்குச் சிஷி பனாக, அம்முணி 

வருடைய உபதேச த்தினால் பகவானை அ௮றிச்து௮வனிடத் 

இல் மனத்தை நிலைகி௮ுத்இத் தன் சரீரத்தைக் கங்கை
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யின் கரையில் துறக்தான், உக்கமண்லோகனான பகவாரனு 

டைய வருத்தாக்கக்தையே வாயாரப் பேசுக தன்மைய 

ரும் அவனுடைய கதைகளரகித அமருதத்தைப் பானஞ் 

செய்பவரும் ௮வனது பாதாரவிச்கக்தையே மறவாது 

நினைப்பவருமாகிய மணிதர்களுக்கு மரணகாரலத்திலும் 
பயம் உண்டாகாது. அத்தகையனாகிய பரீகூதிததுஸார்வ 

பெளமனாகி இக்க பூமண்டலக்தை எவ்வளவகாலம் 

ஆண்டுவச்கானோ, அவனுடைய ஆஜ்ஞஜை எதுவரையில் 

மாறாமல் தொடர்ந்து வக்ததோ, அ துவரையில், கலி 

இவ்வுலகம் முழுவதும் புகுக்கருப்பினும், வல்லன 

வில்லை, என்றைத்தினம் எச்தக்ஷண த்தில் ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் 

பூமியைத் துறக்து சென்ரானோ) அப்பொழுதே .அதர்மத் 

இற்கு விஃ கிலமாகய இக்தக் கலி பூலோகத்இல் ப்ரவே 

இத்சான். ஸார்வபெளமனாகய அக்தப் பரீ௯தித்து, கலியி 

னிடத்தில் ௮வனைக் கொல்லும்படியான தவேவூத்தை 

ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை, ஏனென்னில், வண்டு தாமரைமலரி 

அள்ள தேனைப் பருகி ௮தை எங்ஙனம் .அழிக்கா.து விடு 

மோ,௮ங்ஙனமே அம்மன்னவன் அக்தக் கலியின் ஸாரத் 

தை அறிக் து௮அவனைக்கொல்லாமல் விட்டான், *கவியினிட 

த்திலுள்ள ஸாராம்சம் என்” என்கிறீர்களோ* சொல்லு 

இழேன் கேளுங்கள். கலியுகத்தில் பகவானுடைய காமங் 

களைக் தீர்த்தனஞ் செய்கை முதலிய கற்செயல்களெல் 
லாம் சக்ரத்தில் பகவானைப் பெறுகையாகிற ஸித்தியைக் 

கொடுப்பனவாம். மற்றைப் பாபகர்மங்களோ வென்னில், 

இக்சத்தில் பயன்கொடுப்பனவாகறதில்லை, இக்த ஸாராம் 

சத்தை அறிந்து அந்தக் கலியை அம்மன்னவன் விக் 
காதுவிட்டான். தன்றுக் தெரியாத மூட ஜனங்களிடத் 

இல் சூரனும் விவேகமுடையவரிடத்தில் பயச்தவனுமா 

இய கலியால் என்ன செய்ய முடியும்£ ௮க்.தக் கலி, ஆட்டு
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றக்தையில் செக்காய்போல், மனஷக்கமில்லா தவரிடத்தில் 
தான் மனவூக்கமுகத்றிருப்பான். ஆகையால் மனஞுக்க 

ரத்டையவர்க்கு அ௮௫்கக் கலியை வெல்லுவது ஒரு பொரு 

OT eT I. அச் தணர்களே / பகவரனுடைய கதைகள் 

அமைக்ததும் கேட்பவர்க்கும் சொல்பவர்க்கும் புண்யத் 

தை விளைப்பதுமாகிய பரீக்ஷித்தின் வ்ருத்தாக் தத்தை, 

நீங்கள் கேட்டபடியே இங்ஙனம் உங்களுக்கு வர்ணித் 

தேன். சொல்லவேண்டிய செயல்கள் பற்பலவாயிருக்கப் 
பெற்ற பகவானுடைய குணங்களையும் செயல்களையும் பற் 

றின கதைகள் என்வெவை உண்டு, அவற்மையெல்லாம் 

க்ஷேமத்தை விரும்பும் புருஷர்கள் ஓயாமல் கேட்டனுப 

விக்கவேண்டும்' என்றார், 

ஸமெளனகர் சொல்லுகிறார் :--ஸுிதரே/ சல்லியத் 

கையுடையவசே 1 நீர் பல ஆண்டுகள் க்ஷேூமமாயிருப்பீ 

ரரக, அம்ருதம் போன்றதும் எல்லையில்லாததுமான 

ஸ்ரீக்ருஷ்ண னுடைய புகழை மரணஸ்வபாவசான ஏங்களு 
க்குச் சொல்லுக மி ரல்லவா, அம்ருதத்தைப் பருகுவது 

தேவதைகளுக்கே கிடைக்கக்கூடியதன்றி மனிதர்களுக் 

GS Door vu gar wp, அப்படி. இருக்க, மணிதர்களான 

எங்களுக்கு ஸ்ரீக்ருஷ்ண கதைகளாகிற அம்ருதத்தை 
ஊட்டி வாழ்விக்கின் மீசே, இப்படி மஹோபகா.ரஞு செய் 

பவர் மற்றெவர் கேரப்போகன்றுர்கள் 2 இத்தகைய நீர் 

பலவாயிரமாண்டுகள் க்ஷூமமாயிருப்பிராக, *“இதுகம 

க்கு ஒரு கெடுஇியையும் விளைக்காமல் FO ZI இஷூடங்களை' 

கிறைவேற்றிக் கொடுக்கும்' ஏன்ற நம்பிக்கையோடு நிரப் 

பயமாயிருப்பதற்கிடமாகாத இந்த யாகாதி கர்மத்தில் 

கிலைகின்றவர்களும் அஜ்ஞானம் நிறைந்த மனமுடைய 

வரும் யாகப்புகையினால் அழுக்கடைஈ்த சரீ ரமுடையவரு 

யெ கேவல கர்ம கிஷ்டர்களுக்கும் கோவிக்தனுடைய
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பாதங்களாகிற தாரமரைமலரில்,பெருகும்படி யான இனிய 

அம்ருதத்தை ஊட்டுகன் நீர். ஆகையால் பகவானிடத் 

தில் பற்றுடைய உம்மைப்போன்ற பெரியோர்களின் 
ஸாஹறவாஸத்தில் சிறிது சேோத்திற்காயினும் ஸ்வாக்க. 

மாது மஹாகக்தத்இிறர்கிடமான மோக்ஷமாவது ஈடா 

காது. அங்ஙனம் தத்இட்டுப் பாக்க காங்கள் முயற்சியுங 

கொள்ளோசம். இப்படியாயின், பிறக்துஞ் செத்தும் கின் 

றடரும் பேதையர்களான மாணிடவர் விரும்பும்படியான 

அர்த்த காமாதகிபுருஷார்த்தங்கலாஅதுடன்சிறிதும் ஒத 

இடரினைக்கமாட்டோ மென்பதைப்பத்றிச்சொல்லவேண் 
டுமேோ 2 “பகவானுடைய குணங்களையும் செயல்களையும் 

கேட்டறியாதவர்போல் ஏன் இப்படி. வினவுகிறீர்கள்?? 

என்கமீரோ; சொல்லுகிறேன்கேளும் மனத்தெளி 

வுடையமஹானுபாவர்கள்'இவனே கமக்குமேலான ப்சாப் 

யமூம் ப்ராபகனும்' என்று ஆதரிக்கும்படியான பகவா 

னுடைய கதையில் ரஸம் அறிக்இிருப்பானாயின், எந்த 

மனிதன்“இவ்வள(ே போதும். இணிமேல் வேண்டாம்” 

என்று தருப்தி அடைவான் 7 ஓருவனும் அடையமாட் 

டான், “ஆனால், கேட்ட குணங்களையே (கீளவும் கேட் 

பதில் என்ன ரஸம்.” என்னில், அப்படி. பில்லை, ஹேயகுணஙு 

கள் சிறிதுமில்லாச பகவானுடைய குணங்களின்முடி வை 

ப்ரஹ்மருத்ரா திகளான யோகீஸற்வரர்களும் அறியார்கள், 

ஆகையால் கேளாத குணங்களும செயல்களும் பற்பல 

உண்டு. கேட்டவைகளும் புதிதுபுதிதாயிருக்கும். ஆகை 

யரல் அவனது குணங்களையும் செயல்களையும் CaO sch 
ப்தி௮அடைபவன் எவனுமே இருக்கமாட்டான், ஆகையால் 

பெரியோர்களுக்கு முக்யக தியான பகவானுடையதும் பரி' 

ச,ச். தழாயிருப்ப.தும் கம்பீரமுமான சரித்ரத்தை, பகவர 

னையே முக்யமாகவுடைய Br கேட்கவேண்டுமென்று
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மிருப்பங்கொண்ட எங்களுக்குச் சொல்விராக, கீர் பக 

வரனுடைய குணம் செயல் .ஐ௫ய இவற்றின் உண்மை 

பை நன்ராக அறிக்தவர், ஆகையால் அவற்றை எங்களுக் 

குச் சொல்லவேண்டும், £8ீழ்ச்சொன்ன வைபவமுடைய 
வனும் பகவரணிடத்தில் மிகுக்க பக்கி உண்டாகப் பெற் 

றவனும் கம் ரமான அறிவ அமைக்தவனுமசகய அம் 

தப் பரீக்ஷித்து வ்யராஸமஹர்ஷியின் புதல்வராகிய ௬௧ 

முனிவர் உபதே௫த்த புராணத்தைக் கேட்டு அதனால் 

san Pa கேோப்பெற்றுப் புள்கொடியனான பகவானு 

டைய பாதமூலத்தை அடைக்தானென் மீர். பரிக்ஷித்துக் 

குச் சுகர் உபதேசித்த அக்கப் புராணத்தை எங்களுக் 

குச் செரல்வீராக, சொல் லுவோர்க்கும் கேட்போர்க்கும் 

சிறந்த புண்யத்தை விளைப்பதும் *இதற்€டான மற்றொரு 

புசாணம் இல்லை என்னும்படி சிறப்புற்றதும் மோக்ஷம் 

இல் விருப்பழுடையோர்க்கு வேண்டிய ாரஸத்ரரர்த் 

தங்களெல்லாம் தெனிவாமிருக்கப் பெற்றதும் பகவானி 

திரில் அற்புகமான பக்தியோக கிலமையை விள௱விப் 

பதும் அளவிடமுடியாத ஸ்வரூப ஸ்வபரவங்களையுடைப 

பகவானுடைய சரிதரங்கள் அமைக்கதும் பகவரனிடத் 

இல் பக்தியுடைய பெரியோர்களுக்கு இணியதும் பாகவத 

மென்னும் பேருடையதுமாகிய எக்தப் புரணத்தைப் 

UP கதிதீலுக்குர் கர் உபதேசிக்தாசோ, அதை எங்க 

ஞுக்குச் சொல்லவேண்டும்! ஏன்மாரர். 

இங்கனம் முணி௮ஏர்களால் பசுவானுடைய குணகு 

களாச் சொல்லும்படி. தூண்டப்பெற்ற ஸுூிதர் செரல்லு 

கிரூர் :--ஆ 7 என்னுடைய பாகயததை என்னென்று 

சொல்லுவேன்/ப்.ராண்மண ஸ்தீரீயிடத் தில் க்ஷ்த்ரியனுக் 

குப் பிறர் தவ.ராயினும் ஜ்ஞுனம வயது ஜன்மம் இவைக 

ளரல் மூஇர்க்தவரான உங்களது அனுஸரண த் இனால்
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இப்பொழுது சிறந்த பிறவியுடையவரானோம். ஆ! மிகு 

ந்த மேன்மையுடைய உங்களைப்போன்ற பெரியோர்கள் 

கேட்கவும் கான் சொல்லவும் கேர்க்த இர்கேர்மை, இழி 

குலத்திற் பிறக்கமையா லுண்டான இழிவையும் அதனால் 

விளையும் மனவருத்தத்தையும் உதறி விடுகின்றது. இப் 

படி. இருக்க, மேன்மையுடைய பெரியோர்கள் மன உறுதி 

மரமுமல் “இவனே ஈமக்குச் சிறக்க ௪இ' என்று ஆதரிக் 

கும்படி யான பகவானுடைய காமங்களை கேரே மொழி 

யும் புருஷனுக்கு இழிகலத்திற் பிறக்கமையா லுண்டரன 

இழிவும் மனவருக்தரும் எங்கிருக்.து கேப்போன் ந.துரி 

அவன் ஜ்ஞானம் முதலிய ஆறு குணங்களும் கிறைக் 

தவன் அக்ணிக்குக் கொளுத்துக் இறமையபோல் தன் 

பேசைச் சொல்லுவோர்களின் தாழ்வு முதலிய தோ 

ஷூங்களை பெல்லாம் போக்குக் இறமை முதலிய பல 

சக்திகள் இயற்கையா யிருக்கப்பெற்றவன்; எல்லையில் 

லாத சஈணங்களருடையவனாகையால் அனக்தனென்று 

கூறப்படும வன், பசவரனோடொத்க குணமுடையவ 

னாவது அ௮னுக்கு மேற்பட்ட குணமுடையவனாவது 

எவனுமே இல்லை. ஸ்ரீமஹாலக்டிமி, ப்ரஹ்மாதி தேவ 

தைகள் தன்னை ப்ரார்தறித்துக் கொண்டிருப்பினும் 

அவர்களை விரும்பாமல் துறக் நு, ப்ீரீமஹாவிவ்.ணு தன்னை 

விரும்பா இருப்பினும் அவனுடை! பாதாரவிக்தங்களின் 

பராகத்தைப் பணின்றாள். இதுவொன்றே ஸ்ரீவிஷ்ணு 

கிகரில்லர த குணங்கஞுடையவனென்றும் எல்லோரிலும் 

மேன்மையுற்றவனென்றும் இடப்படுத் தூற து. .ஏன்றியும் 
ப்ரஹ்மதேவன் ஸ்ரீமஹாவிஷணுவின் பாதா.ரவிக்தங்களை 

விளக்கி ஆராதிக்கும் பொழுது அவனுடைய இடது பா 

தத்இன் கட்டவிரல் ககத்தினின்௮ு பெருகின ஜலம் கங் 
கையாகி இக்தராதி லோகபாலர்களோடு கூடின உலகங்
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களை யெல்லாம் பரிசுத்தமாக்குறெது, பகவானுடைய 

மஹிமை எல்லையில்லாத தென்பதற்கு இதுவேயபோது 
மல்லவா. ௮வன் இத்தகைய மஹிமைகள் அபாசமாயிருக் 

கப்பெற்றவன். இங்கனம் மஹாகுணங்கலாயுடைய முகக் 

தனைக் கரட்டிலும் மற்ற எனன் தாண் “பகவான்” என் 

னும் பதத்இற்குப் பொருளாகக் கூடியவன்£ பகச்சப் 

கம் ஜ்ஞான எரக்றி பல ஓவர்ய வீர்ய கேஜஸ்ஸுக்கள் 

முதலிய எல்லையில்லாத பற்பல குணங்களமைக்த வஸ்து 

வைச் சொல்லுக்கன்மையது, அத்தகைய வஸ்து பரம 

புருஷனைத் தவிர மற்றெவனாவரன்? மற்றெவனும் ஆக 

மாட்டான். ஜ்ஞானாதி குணங்கள் கிறைக்தவனும் போக 

மோ.க்ஷஙகளைக் கொடுக்க வல்லனனுமாகிய பகசவாணிடத் 

இல் ப்சேமம் சிரம்பப்பெற்றவர் இக்தரியங்களை வென்று 

விரைவிலேயே தேஹக்கிலும் ௮தைக் தொடர்க்த மற்ற 

வைகணிலும் நெரநெரனரக வேரூன்றின மனப்பற்றைத் 

துறக்து, அஹிம்ளையும் மனஅடக்கமுமாகய தமக்குரிய 

இக்க த/மங்களுக்கிடமாக ஆஸ்ரமங்களில் BT OB TO BI 

மான பாமஹம்ஸாறயாமத்தை அடை.இன்முரகள். ஜஞாஞு 

இகரான மூணிவர்களே!/ வேதஸ் வரூபர்களே! நீங்கள் பக 

வாரனுடைய மஹிமையைச் சொல்லும்படி என்னை வின 

வினீ/கள், அதைச்சொல்ல கரன் வல்லவனல்லேன், ஆயி 

னும் என்புத்கிக்கு என்வன தெரியுமோ .௮வ்வள ௮மஹி 

மையை கான் உங்களுக்குச் சொல்லுகின்றேன். பறவை 

எப்படி, தக ௧ன.து சக்இக்குத் தகுக்தபடியே BETWS HD 

இளம்பிச் செல்லுமோ, அங்ஙனமே பண்டி.தர்களும் தம.து 

புச் பெலத்இற்குத் தகுக்கவனவே விவ. ணுவின் மஹிமை 

யை அறியவல்லாரவரர்கள், பறவைகள் ஆகாயத்தில் 

பறக்கத் தொடங்கிச் சென்று ஆகாயம் முடிச் தமையால் 

இரும்பி வருகன்றனவன்று; ஆனால் தமது சக்திக்குத்
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தீகுக்கவளவு சென்று அதற்குமேல் போக வல்லமையற் 

மே இரும்பி வருகின்றன, இங்கனமே பண்டி.தர்களும 

பகவானுடைய குணங்க அறிபமுயன்று குணங்களின் 

எல்லை கண்டு திரும்புகிறார்களல்லர். தமது பு.தீ.திபலம் 

உள்ள வளவுஞ் சென்று புதிகிபலக்குமைவினுல் அதற்கு 

மேல் அறியமுடி.யாமல் தஇிரும்புகிருர்கள். ஆகையரல் 

என் புத்திக்கு எட்டினமட்டும் பசவரனுடைய மஜறிமை 

யை கரன் உங்களுக்குச் சொல் லுகின்ேன். 

ஒருகாலத்தில் அதப் பரீக்தித்நு கனுள்ஸை ஏக்க 

வனச்தில் வேட்டையாகக் இரியத் தொடங்கி ம்ருகங் 

களத் தெர்டர்க் து போய் இனப்பும்றுத் தண்ணீ er am 

மும் பசியும் உண்டரகப்பெற்று எங்கும் ஜலாசாரமொண் 

அங் கரணப்பெருமல் , அக்கிரன்ஹென sy 1am i af) ar 

ஆமரமக் தில் நூழைக்து Hib BIL BTIG Ragin 

சமாதிகுணங்கள் அமைக தவரும் கண்ணமுடிக்கொண்டு 

தீயானஞ் செய்பவருமாகிய அம்முணிவரைக் கண்டான், 

அளவர் இக்தரியஙகளையும் ப்மாணனையும் மனத்தையும் புத் 

இயையும் அடக்கிப் பார்வை கேள்வி ( முதலிய ௮0) wo ன் 

வயரபர ரங்களிணின்் று இயக்கு இருப்பவரும் ஜுகரக்கசை 

MV ANID FOF WORLD FOF ஆகிய ன்று ஸ்தானங் 

களைக் ௧. த அஆதிமாவை அனுஸக் இப்பவரும் பசப்ரஹ், 

மத்தை தயரனித்துக் (5 £ண்டி.ுப்பவரும் WS SbF BI 

கள் மூ.கலி.ப வ.ற்முல் விளையும் விகரசங்கள ற்ற ATL Tu 

தார். மற்றும், அவர் நரற்பூறங்களிலும் தொங்குகின் உ 

ஜடைகளால் மறைக்து ருருவென்னும்மானுடைய தேரலை 

உடுத்திருஈதார், அத்ககையரான அமமணிவரைப்பார்த் 

துத் தாடைகளும் வாயும் தாஹத்கினால் உலசப்பெற்ற 

மன்னவன் ஜலம் வேண்டினான், அம்முனிவர், தனக்கு 

ஆனை த்கிற்காக தர்ப்பமும் உட்கார பூமியும் அர்க்பஜல





  

  
        

31/. பரிக்தித்து சமீக ரிஷியின் க ு.தீதில் எர்ப்பத்தை 

் OS gi Curd sa.
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மும் மற்ததெதுவும் கொடாமல், 'க்ஷேமமாரி எப்பொழுது 

ab gra? ot art’ என்பது முதலிய கல்லவார் த்தையும் 

எதுவம் பேசாமல் வெறுமனே தயானித்துக் கொண்டி 

ருக்கக்கண்டு தன்னை அவர் ௮வமஇத்ததாக கினைத்துக் 

கேரபித்துக் கொண்டான். அ௮க்கணர் தல்வசே! பரதா 

ஹங்களால் வருந்தின தேஹத்தையுடைய அம்மன்ன 

வனுக்கு இதுவரையில் ஏன்றும் உண்டாகாத தீவே. 

மூம் கோபமும் அர்த ப். ராஹ்மணமாரேவு,டரான முணி 

வரிடதீதில் உண்டாயின. அப்பால் அவ்வரசன் அவ்வம.ர 
மத்தினின்று இரும்பிவர முயன்று கோபக்கினால் அக்த 

ப்ரஷ்மரிஷியின் தோளில் தனுஸ்ஸின் நூணியரல் ஓர் 

செத்தப் பாம்பை எடுத்துப் பொகட்டுவிட்டுப் பட்டணம் 

போய்ச்சேர்க்தான், “இம்முணிவர் வாஸ்கவமாகளே இக் 

Shuma யெல்லாம் அடக்கிக் கண்களை மூடி. தயானஞ் 

செய்கின்றார் 2, YON Gl Foy HVAT SOI BAN TN நமக்கு 

ஏன்ன ப்ரயோஜனம் P eros yt Por & gt Ouriuina rar 

Burs eh Fura g போல் கண்களை மூடிக்கொண்டு மர 

பஞ் செய்கிருராரர்' ஏன்றறிபவேண்டுமென்னும் அபிப் 

சரயத்இினால் அங்ஙனம் செத்தபாம்பைத் தோளில் பொ 

கட்டுப் போனான், அப்பால், அம்முணிவரின பு.கல்வ.னும் 

ப்ரஸமைதேஜஸ்ஸ௰ மிகுக் இருக்கப் பெற், பவனுமர நிய 

பாலகன் சிறுவர்களோடு விளையாடிக் கொண்டிருக்கை 

பில், தள்தம்தையை அங்ஙனம் அம்மன்னவண் அம 

இத்து அபராதப்பட்டகாகக் கேட்டு அ௮ல்விடத் திலேயே 
இங்ஙனம் மொஜழிச்தான். “சாய் போலவும் காக்கைபோ 

வும் வளர்க்க ராஜாக்களின் அதர/மத்தைப் பாருங்கள, 

ஆ என்ன வருத்தம்/ காய்கள் போல் காவலிருக்குக் தன் 

மையரான சாஜாக்கள் தமது ஸ்வாமியாகிய ப்ராஹ்மண 

ஸணிடத்தில் ௮அபசாதப்படுவராமின், ௮.து ௮தர்மமன்றா£
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க்ஷூத்ரியனை ப்ராஹ்மணர்கள் சாயைப்போல் காத்திருக்கு 

ம்படி. ஏற்பாடு செய் இருக்கின்முர்கள், அங்ஙனம் வாசலில் 

கின்று காத்திருக்கவேண்டிய க்ஷதீரியன் அக்த ப்ராஹ் 

மண க்ருஹத்தில் நாய்போல் அவர்களோடு ஓரேபஙக்தி 

யாக ஏப்படி போஜனஞ்செய்ய உரியனாவான்சி வழியைக் 

கடந்து செல்பவரைத் தண்டிக்குர் தன்மையனான பீக் 

ருவஷிணபகவான் சென்ற பின்பு, பயமில்லாமல் வரம்பைக் 

கடக்கின்ற அவர்களை இப்பொழுது கான் தண்டி.க்கின் 

றேன், என்பலத்தைப் பாருங்கள் என்றான், இங்கனம் 

தனதுகண்ப/களான இளணஞர்களைப்பார்த்து மொழிந்து 

கோபத்தினால் கண்கள் இவக்கப்பெற்2 அச்ச ரிஷிகுமா 

ரன் கெளசி தியின் ஜலத்தை எடுத்து ஆசமனஞ் 

செய்து சரபமிடும் வாக்காகிற வஜ்ராயுதத்தை ப்ரயோ 

இத்தான், அங்ஙனம் அன்வினாஷன் சாபங் கொடுக்க 

முயன்று “இவ்வாறு மர்யாதையை (வரம்பைக் கடத்து 

என் தந்தைக்கு அபகாரஞ் செய்தவனும் குலத்தைப் 

பாழ் செய்பளனுமரகிய மன்னனை. இன்றைக்கு ஏழா 

னது கானில் த௲்ஷ்கனென்னும் ஸர்ப்பராஜன் ஏனனால் 

தரண்டப்பெற்றுக் கொளுக்நிவிடப்போசன்ருன்” என்று 

மொழிக்தான். அக்கணர் தலை௮சே! அப்பால் தனது 

தந்தையின் ஆமரமத்திற்கு வந்து கழுத்தில் ஸர்ப் 

பத்தின் உடல் தொங்கப்பெற்ம தசதையைக் கண்டு துக் 

கத்தினால் வருக்கு உரத்த குரலுடன் ரோதனஞ் செய் 

தான், அச்தணரே! அதன் பிறகு அவ்வங்கிரஸமுணிவர் 

புதல்வன் அழுங்குரலைக் கேட்டு மெதுவாகக் கண்களே 

விழித்துக் கழுத்தில் செக்க பாம்பின் உடல் தொங்கு 

வதைக் சுண்டு அதை எடுத்து அப்புறம் பொகட்டுப் 

புதல்வனைப் பார்த்து 'குழக்தாய்/ ஏன் சோதனஞ் செய் 
கிறாய்” யார் என்ன அபகாரஞ் செய்தா?” என்று வினா
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Met. இங்கனம் வினவப்பெற்ற அவ்விலாஞன் கடந்த 
ஸங்கஇகளை யெல்லாஞ சொன்னா ச். அப்பரல், ஙந 

னம் பாபத்திற்குரியனல்லரத மன்னவன் சபிக்கப் பெற்ற 
மை கேட்டு ௮ச்தணரசான அங்கிரளமுனிவர் புதல்வனை 

“நீ செய்தது கல்லது” ஏன்று கொண்டாடரமல் இகழ்க் து 

அவனுக்கு இங்ஙனம் மொஜிகச்தார். “ஒன்றுக் தெரியாத 

மூடனே! .ந/ கீ மஹத்தான பாபஞ் செய்தனை. என்ன 

கஷி.டம்/இதைப்பற்றி கரன் மிகுஇயும் வருர் நுன்றேன்: 

மிகுதியுஞ் சிறிய ஓர் அபராதத்திற்காகப் பெரிய தண் 

டனை செய்தாய். புத்தி படியாதிருக்கப் பெற்றவனே! 

மணிதாகள் மன்னவனால் அபராதஞ் செய்யப் பெரினும் 

Bl BAT அவனுக்கு ப்ரகியாக அப கரு செய்பலா 

காது, பரமபுருஷ்னே ராஜகை௮க்து ப்ரஜைகளைாப் பாது 

காக்கிரானென்று பெரியோர்கள் சொல்லுவார்கள், .ஏத் 

தகையனான ராஜனை நீ வெகுமதிக்க வேண்டியவனே 

யன்றி ௮வமதிக்கத் தகுக்தவனல்லை, ஏனென்னில், சாஜ 

னுக்கு காம அபகரரஞ் செய்யாமல் அவனும் க்ஷேமமாயி 

ருப்பானாயின், சத்ருச்களுக்கு எஇர்க்க முடியா த அவனு 

டைய தே தஸ்ஸினால் ப்ரஜைகள் பாதுகரக்கப்பெற்று எவ் 

விடத்திலும் பயமற்றவராகி மஙகளங்களைப் பெறுவார் 

கள். ஆகையால் ௨ லகங்களுக்கு க்ஷேமத்தை விளைவிப் 

பனனாசய மன்னவனை நாம் அழிக்கலாகாது, சாஜனென் 

னும போ்பூண்ட சக ரபாணியாகய (சக்ராயு கங்கையில் 
கொண்ட) ஸ்ரீவிவ.ணு இல்ல. இருப்பானாயின், பிள்ளாய்! 

அப்பொழுது இன்வலகம் பாதுகாக்கப் பெருமல் இருடர் 

கிரம்பப் பெற்றுச் செக்கரய்கள் கிறைந்த ஆட்டு மக்தை 

போல் க்ஷணத்தில் பாழாய்விடும். “பாழாய்விடட்டுமே, 

அதனால் ஈமக்கென்ன கெடுதி7” என்கிறாயோ) சொல்லு: 

கிறேன் கேள். & ராஜனை .அழித்தமையால் பணத்
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தைப் பாதுகாப்பவணில்லாமல் ஜனங்கள் திருடர் கிரம் 

பப் பெற்று ஒருவரை யொருவர் அடித்துக் கொள்வ 

தும், பருமாகப் பே௫ிக்கொள்வதும், வெட்டிமடிவ 
தும், பொருள்களைப் பமிப்பதுமாவார்கள், இப்படி. 

os ஸர்ததியைப் பாழ் ரெய்கையாகிற ந்தப் பாப 

மெல்லாம் இப்பொழுது ஈமக்கே வக்து சேரும். மற்றும் 

உலகங்களைப் பதுகாக்குக்திமமையுள்ள பகவானுடைய 

அமசமாகய மன்னவன் அழிக்து புலப்படாது போவா 

னாயின், வர்ணம் ரமாசாரங்களைப் பற்றினதும் வேதமர் 

யாதையில் வழங்கி வருவதும் மாணிடவர் ஆசரிப்பதும் 

பெரியோர்களால் புகழப்பெற்ற துமாகிய தர்மமும் பாழாய் 

விடும், அங்கனம் தர்மம் பாராகையில், ஜனங்கள் அர்த்த 

கரமங்களில் மனக்தாழப்பெற்று கரய்கள் பேரலவும் குரங் 

குகன் போலவும் தோன்றபடி யெல்லாம் கடக்கையில், 
வாணஸங்கரம் உண்டாகும், புதல்வனே / இப்பொழு.து 

கான், ஸாமான்யமாகவே மன்னவர்களுந்கு காம் பகர 

ஞ் செய்யலாகரதென்றேன். பரிக்ஷிகிது மன்னவனது 

குணங்களை ஆலோூததுப் பார்க்கையில் நீ செய்தது 

சிறிதும் ஸரியன்று: அதை உ௱க்குதீிதெளிய உரைக்கின் 

றேன், கேட்பரயாக. அக்தப் பரிகூதிக்.து மன்னவனோ 

வென்றுல், வர்ணாணாரம கர்மங்களின் வரம்புகளை அறியா 

மல் பாதுகாப்பவன்/ பரக்த புகமுடையவன்; இப்பூமண்ட 

லத்தை யெல்லாம் தானொருவனே ஆளும்படியான ஸார்வ 

பெளமன் / அன்றியும் பசகவரணிடத் தல் மிகுக்த பக்தி 

புடையவனாகையால் மஹா பாகவதனென்று பேர் பெற்ற 

வன். குழக்காய்/ப்ரண்மவித்தான(பாப்ரஷ்மத்தின் உண் 
மையை அறிர்த) அம்மன்னவனிடம் அபசா ரப்பட்ட ஈமக் 

கூக் சதியே இல்லை, மற்றும, அவன் ராஜாவென்று பேர் 

பூண்டவனே யன்றி வாஸ்தவத்தில் ரிஷியே; ௮ண்வமேத
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யசகஞ்செய்தவன். அவன் பச தாஹங்களால் இளைப்புற்று: 

வாடி,வருக்இனவன், ௮அத்தகையன் எவ்விதத்திலும் கம.து. 

சாபத்திற்கு உரியனல்லன்' என்றார், இங்கனம் புதல் 

வனுக்கு மனவெறுப்புடன் மொழிக்து அவன்செய்த பர 

பத தினால் தனக்கு அனர்த்தம் விளையுமென்று சங்கித்துத் 

தனது அ௮பராதத்தைப் பொறுக்கும்படி பகவானை வேண் 

டத் தொடங்க அனைவர்க்கும் அக்தசா தீமாவாயிருக்கும் 

பகவான் கிரபராதிகளான தனது பக்தர்கஷிட FRO 

நக்கிலை பெறாத மதியுடையவனும் விவேகமற்றவனும் 
இளைஞனுமாகய இவன் செய்த இக்தப் பாபத்தைப் பொ 

அத்தருள வேண்டும்! என்றார். அம்முனிவர், “என் விவ. 

யத்தில் கேரே௮பராதஞ்செய்தவர்கள் என்னைச் சரணம் 

அடைவார்களாயின், கரன் அவரது DUTT FBO BU 

பொறுப்பேன், என் பக்தர் விஷயத்தில் செய்த அபரா 

தத்தை சான் எவ்விதத்திலும் பொறுக்கமுடியாது, 

அதை அவர்களே'பொறுக்கவேண்டும்” என்று பகவான் 

அபிப்சாயப்படுவதாக அறிந்து, QOS பகவானுடைய 

பக்தர்களையே வேண்டகச் தொடஙூ “பகவானிட த.இல் பக் 

தியுடைய பெரியோர்கள் (றரால் அவமதிக்கப்பெறுவார் 

களாயினும், வஞ்சனை செய்யப்பெறுவார்களாயினும், 

சாபமிடப் பெறுவார்களாரயினும், கிர்இக்கப் பெறுவரர் 

களாயினும், அடிக்கப்பெறுவார்களாயினும், காம ப்ரஇ 

செய்ய வல்லராயிருக் தும் இங்கனம் ௮அவமஇ முதலியன 

செய்தவனுடைய அபசாதத்திற்கு ப்ரதி செய்யமாட்டார் 

கள்) ஆனால் அதையெல்லாம் பெரறுத்தருளவார்கள். 

ஆகையால் எனது அனவிவேகியான புதல்வன் அறியா 

தவன் செய்த ௮பராதச்தை அவர்கள் பொறுத்தருள 

வேண்டும்” என்றார். மஹானுபாவரரகய௮ம்முனிவர் இங 

கனம் புதல்வன் செய்த பாபத்துற்குப் பச்சாத்தாபம்
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அடைக்து மன்னவனால் தான் அ௮பகாரஞ்செய்யப் பெற்றி 

ருப்பினும் ௮வன் செய்த அபராதத்தை ஒரு பொருளரக 

நினைக்கவேயில்லை, உலக தீதில் கன்மனமுடைய பெரியேர்ர் 

கள் பிறர்களால் சேதம் (குளிர்) உஷ்ணம் (வெப்பம்) ஸுகம் 

துக்கம் முதலியவற்றிற்கு ஆள்படுத் தப் பட்டவராயினும் 

பெரும்பாலும் வருத்தப்படுவ துமில்லை; ஸந்தோஷிப்ப.து 

மில்லை; எப்படி ஸுக தீ.இல் மூட்டப்பெற்றவராகி அதற் 

காக ஸந்தோஷிக்க மாட்டார்களே, அங்ஙனமே துக்க 

தீதில் மூட்டப்பெற்றவராயினும், ௮தற்கரசு வருக்தமாட் 

டார்கள். ஏனென்னில், ௮வது மனம் சீலக்திர்டமரயி 

ருக்குமேயன்றி, ரஜஸ் கமோகுணங்களின் கரர்யமான ரா 

கத்வேஷாஇகளுக்கிடமன்று. ஆகையால் அவர்கள் 

வருக்கமாட்டார்களென்னில், பிறர்க்கு ௮பகா.ரஞ்செய்ய 

மாட்டார்களென்பதைப்பற்றிச் சொல்லவேண்டுமேர சி 

பதினெட்டாவது அத்யாயம் முற்றிற்று, 

  

பரீகுநிச்து மன்னவன் .லோடச் வு 
eee) கங்கைபின் கரையில் ப்ரயோமவோஞ் \ 0-0 

செய்யச் சொடங்குதலும், அங்குப் பற்பல 

ரிஷிகளும் சுகமுனிவரும் வரது சேருதலும். 

ஸுற்தர் சொல்லுகிருர் :--அப்பால் அக்தப் பரிக்ஷி 

தீது மன்னவன பட்டணம் போய்ச் சேர்க்து.. அக்க பரா 

ஹ்மணன்மேல் ஸர்ப்பத்தை யெடுத்துப் பொகட்டு வந்த 

மையாகற கான்செய்த நகிக்தைக்கெமான கராயத்தைப் 

பற்றிச் சிச்தையுற்று மிகமனவருத்த மடைக் தவனானான், 

என்ன கார்யஞ்செய்தோம்”"என்று தன்னைத் தான் பழி 

க்கத்தொடங்கி “ஆ! என்ன ஆச்சர்யம்/ கான் ஒன்றுமறி 

யாத மூர்க்கன்போல், கிரபராஇயும் (௮பரா தத்தையே 

அ.றியாதவரும்) வல்லமையை வெளிக்காட்டாமல் உள்
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ளேயே அடக்கிக் கொண்டிருப்பவரும் மஹாதேஜஸ்வியு 

மான. அ௮ர்தணர் விஷயத்தில் பாபத்திற்டெமான கார்யத் 

தைச் செய்தேனே !/ நரன் கேவலம் ப்சாஷ்மணனை ௮வ 

மதித்சமை மாதீரமன்று, தேவர்க்குக் தேவனாகிய பக 
வாரனையே நேசரே அவமதித்தவனானேன். (ப். ராஹ்மண 
னென்ருல் ஒன்றான பகவானேயன்றி வேறன்று. அன்றி 

யும் பகவானணிடத்தில் அபரா தப்பட்டால் அவனைப்பொறுப் 

பிதீதுக்கொள்ளலாம், அவன் பக்தரிடக்தில் ௮பராதப் 

பட்டரல் ௮வன் பொறுக்கமாட்டானே]) (அவனது பக்த 

ரான அக்தணரிடத்தில் அபசாப்படுதல் மிகுதியும் கொ 

டி.து). இங்கனம் பகவ தீஸ்வரூபனாகய ப். ராண்மணனை அவ 

மதித்தமையால் 7கரகாலத்நிலேயே எனக்கு எவ்விதத் 
திலும் கடக்கமுடியாச வயனைம்கேருமென்பதுகிச்சயம், 

ஆனால்அச்த .நபத்து கரன் செய்த பாபத்தின் ஈ.தீஇயின் 

பொருட்டு விளையுமாக, அது எனக்கு இவ.டமே, இது௪ன்சி 

ஆபத்ைதஇ ஆடமென்றுவேண்டுகரய் என்னில், இப்பொ 

(pg சான் செய்த பாபத்திற்குத் தகுக்த பலனை அனுப 

விப்பேனாயின், மீளவும் அத்தகைய பாபத்தைச் செய்ய 

மாட்டேனல்லவா, செய்யமவேமாட்டேன். இது உண்மை 

யே. இதில் தவறமாட்டேன். இப்பொழுதுகோபிக்கும்படி 

துூண்டப்பெற்ற அர்தணர் குலத்தின் கிக்ரஹமாகிற அக் 

னியானது இப்பொழுதே எனது ராஜ்யத்தையும் என் 

ஸைன்யத்தையும் சிரவஇிகமான பொக்கச த்தையும் பஸ் 

மஞ்செய்யுமாக. அமங்கள ஸ்வபரவனாகிய எனக்கு அக் 

தணர் தேவதைகள் பசுக்கள் ஆகிய இவர்களிடத்தில் 

அபகாரஞ்செய்ய வேண்டுமென்னும் நினை வோடுகூடின 

பாபிஷ்டபுதஇ எப்படி மீளவும் உண்டாகாதிருக்குமோ, 

அப்படி. என்னைச் சிக்ஷிக்கும்பொருட்டு அவ்வக் தணர் 

குலத்தின் கோபாக்னணியானது எனது ராஜ்யம் முதலிய
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எல்லாவற்றையும் பஸ்மஞ்செய்யுமாக என்று வருக் இனன். 
இங்கனம் ிக்இத்துக்கொண்டிருக்கற அம்மன்னவன், 

முனிவர் குமாரனது சாபவரக்யத் இனால் ஸர்ப்பரா ஜனாகய 

தக்ஷகன் தூண்டப்பெற்றுத் தனக்கு மருதியுவாகப்போ 

கரானென்ற வருத்தாக்தச்தைக் கேட்டான். அப்பால் 

அவன் சப்தாதி விஷயங்களில் மனம் தாழப்பெற்ற தன 

க்கு அவற்றில் வைசாக்யத்தை விளைப்பதும் சீக்ரதஇல் 

தன்னைக்: கொளுத்த வரப்போகிறதுமாகிப தக்ஷ 

கனாகிற ௮க்ணியை 'ஈல்லது” என்று சினைத்தரன், அனக் 

தரம் ௮மமன்னவன் தான் முன்னமே .ஸாரங்களென்று 

நிச்சயித்துருக்க இவ்வுலகத்திலும் பாலேரகத்இலும் 

விளையக்கூடிய ஸாகங்களில் விருப்பத்தைத் தூறக்து, 

உடனே ஸ்ரீக்ருஷவ்ணனுடைய பாதாரவிக் தங்களைப் பணி 

தலே மேலான புருஷாரத்தத்திற்கு ஸாதகமென்று உறு 

இயாக கினை தது, கங்கையின் கரையில் ப்ரயோபவேசத் 
தற்கு இிக்ஜிக் துக்கொண்டான் (சாப்பிட மலேயிருக்கை 

யசகிற வ ரதத்தில் முயன்றான்), “சன் க்ருஹத்.இிலான.து 
மற்றை இடத்திலாவது ப்ராயோபவேசஞ் செய்யாமல் 

கங்கா ஈஇக்குப் போனானே, என்னவிசேவூ.ம்” என்கி நீர 

களோ £ சொல்லுகிறேன் கேளுங்கள். இகழ்சின்ற ௮ம 

கிய துளஸியுடன் கூடின ஸ்ரீக்ருவூண டைய பார காரவிச் 

தங்களின் பராகத்தினுடைய எம்பக்க ததினால் மிகு இயும் 

மேன்மையுற்ற தாய் கீருடையதாகிப் பெருகிவருகன்ற 

தேவகதஇயாகய கங்கை, இவ்வுலகம் அவ்வுலகம் (பரலோ 

கம்)ஆகிய இரண்டி டங்களிலுமுளள லோகபாலாரகளோரடு 

கூடின ஜனங்களையெல்லாம் பரிசுத்தமாக்கு கிறதல்லவா. 

ஸமீபத்தில் மரணம் கேறப்பெற்ற எந்த மணிதன் தான் 

௮ச்ஈதியைப் பணியா திருப்பான். ஆனதுபற்றியே ௮ம் 

மன்னவன், ப்ராயேரீவேசச்திற்கு அவ்விடம் சென்றான்.
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பண்ட ot Sat Sur ey அக்தப்பரீ௯தித்து இல்ஙனம் 

அபாதாரவிஈத இனின்றுபெருசெ மஹாஈ தியான 

aie சுரையில் ப்சாயோபவேசஞ்செய்ய சிச்சயித் 
துக்கொண்டு தேஹத்திலும் அதைச்சேர்க்த மம்றவைக 
ளிலும் பம்ை NE BIDS முணிவர்கள் ஆசரிச்கும் வசதத் 
தைக் கைப்பற்றி மற்றைச் சிக தயேதுமில்லா தவனாக 

ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுடைய பாதாரவிந்தத்தையே தீயானித்துக் 
கொண்டிருர்தான். அப்பொழுது உலகங்களைப் பவிதீர்ஞ் 

செய்யு தன்மையரும் மஹானுபாவர்சளுமான முனிவர் 

கள தக்தமதுசிஷூயர்களேரடு அம்மன்னவனுடைய ஸக்தி 

தானத்திற்கு வது சேர்ந்தார்கள், கன்மனமுடைய பெரி 

யோர்கள் பெரும்பாலும் இர்ச்தயாதரையென்னும் வ்யா 

ஜத்இனால் தாமே புண்யதீர் த்தங்களைப் பரிசு ததஞ் செய் 

கருர்கனல்லவார, அத்ரி வஸிவூடர் ச்யவனர் சசத்வான் 

tape Cod uma அ௮ங்கரஸ்ஸு பராசரர் Myoarr uD & 

ரர் பரசுரரமன் உசத்யர் இஈ்த்ரப்ரமதர் இத்மவாஹர் மே 

தா௫தஇி தேவலர் ஆர்ஷ்டிஷேணர் பரத்வாஜர் கெளதமர் 

பிப்பலாதர் அமஸ்தீயர் வ்யாஸர் உரரதபகவசன இவாக 

ஞும், மற்றும் சறசத தேவரிஷிகளும் ப்ரஹ்மரிவிகளும் ரா 

ஜரிஷிகளும் மற்றை அருணர் முதலிய ரிஷிகளும் அவ்வி 

டம் வந்து சேர்க்தார்கள். தீயார்ஷேயம தரயார்ஷேயம் 

பஞ்சாரஷே.யம் ஸப்தரர்ஷேயம் ழேத மிய பலவகை ரிஷிக 

சத் தொடரச்த ப். ரவ ரங்களையுடைய பற்பல ம்ஹர்ஷிக 

ளும் வர இருக்கக் கண்டு அம்மன்னவன் ௮வர்களெல்லேோ 

ரையும் தலையால் அணங்கு உரியபடியே ye STAT. அப் 

பால் அம்முனிவர்கள் ஸுகமாக உட்கார்க்தபின்பு மிள 

வும். ஈமஸ்கரித்து அ.வர்க்கருகே சென்று எதிரில் கின்று 

அஞ்சலிசெய்து விவேகம் நிறைத்த மனமுடைய அம்மன் 
5
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னவன் தான்செய்ய கினை ததிருப்பதை அவர்களுக்கு Da 

கனம் விண்ணப்பஞ் செய்தான், 

பரி௯்தித்து சொல்லுகிருன்:--ர ரஜாக்களுக்குள் ரங் 

கள் மிகுக்த பாக்யமுடையவர். ஆ / என்ன ஆச்சர்யம்! 

ஏனைன்னில், மஹானுபாவர்களான நீங்கள் இப்படி. எம் 

மைத் தேடிவஈது அனுக்ரஹிக்கும்படியான சீலமுடைய 

வசசழிருத்கிறோமல்லவா. மஹானுபா வர்களான உங்களைப் 

போன்றபெரியோர்களின் ௮னுக் ஹத் தினால் நேரக்கூடிய 

சிலம் எங்களுக்கு உளதென்று, நீங்கள் இப்படி aro gi 

அனுச் £ஹிப்பதினாலேயே தெரியவருகின்றது. ௮ச்தணர் 

தலைவர்களான உங்கள் பாதங்களைப் பணிவதால் விளை 

ups தூய்மைக்கடமாகாமல் தூரத்தில் ஒதுஙகன ராஜ 

அசமெல்லாம் கிர்தைக்கிடமான செயலுடையதே. ஆ ! 

ஏன்ன வருத்தம் ! “இப்படி. பெரியோர்களின் அனுக்ரஹ 

sie» விளையக்கூடிய சீலம் அமைக்த உனக்கு ஏன் இப் 

பொழுது அக்தப்பெரியோர்களின் கிக் ரஹம் நேரிட்டது?” 

என்இறிர்களோ / சொல்லுகிறேன், கேளுங்கள். கான 

அத்தகைய சீலமுடைய வனாயிருக் தும் அடிக்கடி. ஸம்ஸார 

ஸஈகங்களில் மனக்தாழப் பெற்றிருச் தமையால் பரப் ரஹ் 

மத்தை அறிக்த மஹானுபாவசானஅக் தணார விஷயத்தில் 

அபசா.ரப்படும்படி. நேர்ந்தது, அதைக் சுண்டு, மேன்மை 

யுற்ற ப்ரஹ்மருத்ரா இிகளுக்கும் அவர்க்குட்பட்டமத்ற 

வர்க்கும் ப்ரபுவான ஈன்வரன் ப்ராஹ்மண சாபமென்னும் 

வ்யாஜத்தினால் கான் பட்ட அ௮பசாரத்தைப் பரிஹரிதது 

எனக்கு தேஹத்திலும் அதைத் தொடர்க்த மற்றவை 

களிலும் உண்டான விருப்பத்தைப் போக்கி அவற்றில் 

வெறுப்பை விளைவித்து என்னை அனுக்ரஹிக்கத் தெர் 

டங்கனான். பகவானே இந்த ப்ராஹ்மண சாபமாக தீ 

தோன்றி எனக்குச் சிக். ரத்தில் அபயுற்கொடுக்க முயன்று
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னல்லவா, ஆகையால் இகத பசாஹமணசாபம் கான் பட்ட 

அபசசரத்தைப் போக்குவதாகையாலும் தேஹா திகளில் 
வெறுப்பை விளைவிக்கையாலும் இத்தகைய பெரியோர் 

களின் ஸஹவரஸத்தை விலாவித்து ௮தன் மூலமரய் மேச 

க்ஷத்தைக் கொடுக்கக்கூடியதாகையாலும் எனக்கு இது 

அனுக்சஹமே அ௮ன்றிகிகசஹமன்று, ஓ அந் தணர்களே/ 

கீம்களும் Qos கங்காதேவியும், அத்தகைய சான 

ஸர்வேற்வானான பகவானிடத்தில் மனத்தை சிலையாக 

கிறுத்தி, உங்களைப் பணிச்து உங்களிடத்தில் துறக்கத் 

தகுக்தவை இவையிவையென்பதையும் பம்றத்தகுக் தவை 

இவையிவையென பதையும் கேட்க விருப்புத்றிருப்பதை 

அ றிவீர்களாக, ௮க்தண.ரால் தூண்டப்பெற்ற தக்ஷகன் 

என்னை வளுித்து வேண்டியபடி கடிப்பானாக, அதற்கு 

சான் பயப்படவில்லை, ஆனால் நீங்கள் ஸ்ரீவிஷ் ணுலின் 

௬௯ தகளை ஓயாமல் பாடிகச்சொண்டிருப்பிர்களாக, மற்றும் 
எல்லையில்லாத குணங்களையுடைய பகவானிடத்தல் பக்தி 

யும் ௮க்த பகவானைப் பற்றின பெரியோர்களிடத்தில் 

மனப்பற்றும் எனக்கு உண்டாகும்படி. அனுக ரஹஞ் செய் 
வீர்களாக, அன்றியும், எக்தெக்த ஜன்மத்தைப் பெதுகி 

நேனோ, அக்தச்த ஜன்.மங்களெல்லாவற்றிலும், உங்க 

ஊப்போன்ற மஹானுபாவர்களிட த்தில்! எனக்கு அனு 

கூலபுத்தி உண்டாகுமாக, ௮ தணர்களாகிய உங்களுக்கு 

கமஸ்காரம்” என்றான், 

இவ்வண்ணம் கிஸன்சயமும்றிருக்கும் இரனாகிய ௮ம் 

மன்னவன் தன் புதல்வனுகய ஜனமேஜயனிட த்தில் 

ராஜ்யபாரத்தை வைத்துக் கங்கையின் தென்கரையில் 
இழக்கு நஅுனியாக தர்ப்பங்களைப் பரப்பி ௮வற்.றின்மேல் 
வடக்குமுகமாக உட்கரர்க தான, இங்கனம் ராஜாதி 

சாஜனாகய அச்.தப்.பரி௯திதது ப்ராயோபவேசஞ் செய்கை



228 ஸ்ரீபாகவசம், [௮-௧௯. 

யில், ஆகாயத்தில் ஸமஸ்த தேவக் கூட்டங்களும் ௮வ 

ர் YS ips g ஸஎந்தோஷதீதினால் புஷ்பங்களை அடிக்கடி 

பூமியில் இறைத்தார்கள். துக். துபி வா தயங்களும் முற்றம்” 

இன, அவ்விடம் எவரெவர் :வர்இருக்தார்களேோ, ம் 

மஹர்ஷிகளனைவரும் ப்ரஜைகளிட த்தில் .உனுக்ரஹஞ் 

செய்கையாகற ஸ்வபாவமே முக்யமா மிருக்கப்பெற்றவ 

சரகையால் மிகுந்த மஹிமையுடைய பெரியோர்களும் 

புகழ தீத்குர் த. சற்குணங்களால் அழகியை அம்மன்னவ 

னை 'கல்ல.து ஈல்லது”என்று புகழ்க்து, இங்களம்.மெச ழி5 

தார்கள், “ஓ ரசஜரில்திகளில் சிறந் தவனே / எனறும் ஸ்ரீ 

க்ருஷ்ணனைத் தொடர்க் இருக்கும் தன்மையுடைய உங்க 

ளுக்கு இது ஓ ராச்சர்யம் ௮ன்று, எது என்கோ 2 

நீங்கள் பகவானுடைய பார்றவம் போய்ச் சே விரும்பி 

ராஜாக்கள் தரிக்கும்படியானகாடத்தோடு உடின ஸார்வ 

பெளம ஸிம்ஹாஸனத்தைத் துறக்கின் மீர்களென்பதே 
இங்ஙனம் ராஜாவைப்பரரதது மொழிக்து,.௮ப்பால் தங் 

களுக்குள் பகவாணிடத்தில் பக் தியுடைய பெரியோ/ களை 

'முக்யமாகப் பணியு£ தன்மையனான இம்மன்னவன் சரீரத் 

DEE HDG BEES ஸத்வமயமரயிருப்பதும் சோகம் முத 

லிய தோஷங்கள் அற்றதுமாகிய பரலோகத்தை அடை 

'யும்வரையில், கராம்௮னைவரும் இங்கு இமமன்னவன தூ 

'ஸமீபத திலேயே இருப்போம் என்று மொழிக் துகெரண் 

டார்கள். பக்ஷபாதமில்லாததும் அம்ருதத்தைப் பெருக் 

குவதும் ஆழக்த கருத்துடையதும் கபடமற்றதுமரகய 

அர்த முனிவரது வசன ததை கேட்டுத் தனக்கு ஹிதஞ் 

செய்ய முயன்ற இம்மஹர்ஷிகளை வணங்கி ப்ரரயமேோரபவே 

சத்இல் முயன் றிருக்கிற பரீ௯தித்து மன்னவன் விஷ்ணு 

வின்சரிதரங்களைக் கேட்க விரும்பி இங்கனம் மொழிக்: 

தான், (ஸத்யலோகத்தில் உருவத்துடன் உலாவூன் ற.
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Ca saat போல்கஇிகழ்கின் ற நீங்கள் எல்லோரும்எல்லா த் 

.தி%சமினின்.மு என்னை ௮னுக் ரஹிக்றதற்காகவே இவ 

விடம் வக்இர்கள். நீங்கள் இங்கனம் வருவது, என்னைப் 

போன்றபிறசை அனுக்சஹிக்கையாகற உக்கன் ஸ்வபரவ 

திதைப்பற்றியேயன் நி,இவ்வலகததிலாவதுபாலோகத்தி 
லாவது விளையக்கூடிய மற்மறைஎர்த ப்ரயோதஜளத்தைப் 

பற்றியும் அன் நு, இப்படி: நீங்கள் வருவது என்னைப்போன் 

வர்களை அனுக்ரஹறிப்பதற்காகவே யாகையால், ஓ அக் 

தணர்களே !/ உங்களை ஈம்பி கான் செய்யவேண்டியது 

இன்னதென்டூற விஷயத்தில் கேட்கவேண்டிய இ௮வம்ச 

தத விளவுன்றேன், மரணம் அடையப்போகிற ஜனங் 
கள், ஸர்௮அப்ரகாரத்தரலும் மனோ வாக் காயங்களென் 

இற மூன்று கரணங்களாலும் செயயக்கூடியது எதுவோ, 

அனளர்சுளுக்கு எது ஸாஸாரக்தை ஒழித்து சிர்மலமான 

Gorm goes கொடுப்பதாகித் தாய்தாயிருக்குமோ, 

துக்ககைய பொருளை விவரிக்குக் திரமையுடைய நீங்கள் 
சனத் கு விவரித்து மொஜிவிர்களாக' ஏனமுன், அமமன் 

ஈண் இங்கனம் வினவிக்கொண்டிருக்கையில், ஜ்ஞானாதஇ 

குணங்கள் கிறைக்தவரும் ௮யரமை ஹா்ஷிரின் பூதல்வ 

ருமாகிய ஸ்ரீ சகமுனிவர் அன்விடம் ௮க்துகின்றார், அவர் 

மனம்போனபடி. பூமியைச் சுற்றிக்கொண்டிருக்குக் தன் 

மையர் ; செய்யவேண்டிய கார்யம் ஒன்றுமில்லரமையால் 

எ.இ.லும் விருப்பமில்லா தவர்; பரப்ரமஹ்மஸ்ரூபனாகிய 

ஆத்மாவின் அனுபவம் நேரப் பெத்றிருப்பவசாகையால் 

எப்பொழுதும் wae sr முள்ளா ரிஷியென்று அறிய 

முடியாத சரீரமுடையவர்; அவமதஇக்கும்படியான 

வேஷம்பூண்டி ருப்பவா 7 ஆன துபற்றியே ஒன்றுமறியாத 
இளைஞர்களால் சூழப்பெற்றவர். அவர் வரக்கண்டு gaps 

கடைந்த சத்னம்போல் மறைக்த ஒனியுடையவசாமினும்
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அவருடைய அடையசளங்களை அறிக்க முணிவர்கள் 

தமது ஆஸலனங்களிணின் று எழுக்திருக் தார்கள். அவர். 

பதினாறு வயதுள்ள பாலகன்போல் புலப்பட்டார், காரல் 

கை துடை புருவம் தோள் கபோலம் (கன்னம்) இவை 

களும் மற்ற அவயவங்களும் மென்மைக்கிடமாயிருக்கப் 
பெத்றவா,; நீண்டு அகன்று ௮ழகயவைகளுமான கண்கள 

அமைந்து உயர்ந்த மூக்குடையதும் காதுகள் ஒன்றோ 

டென்று தத்.இருக்கப் பெற்றதும் அழகான புருவங்க 
ஞூடைய தும. சன முகத்துடன் ப்ரகாசிப்பவர் / லக்ஷணகு 

கள அமைக்து அழல் சிறப்புற்ற கண்டமுடையவர் 7 

தோளெலும்புகள் மறைக்து மரம்ஸலலமாயிருக்கப்பெறத 
வர்; அகன்று உயர்க்ச மார்புடையவர்/ கீர்ச்சுழிபோன் ற 

கெர்ப்பூழ் அமைக் தவர்; 'மூன்றுமடி ப்புகளால் அழகான 

வயிறுடையவர/ அரையில் கக்தலை உடுத்து மேல் வஸ்த்ர 

மின்றித் இகம்பரமாயிருப்பவர், சுருண்டு விரிக் த தலைமயி 
ருடையவர் ; சீண்ட புஜதண்டங்களுடையவர் 7) அழகிய 

சேவோத்தமன்போல் இகழ்கன்ற ஒளியுடையவர் / ஆ 

சைப்படத்தகுந்த வயதுடையவர்; அங்கத்தின் சோபை 

யரலும் அழகிய புன்னகையினாலும் ஸ்த்ரீகளின் மன இற்கு 

இனியசாயிருப்பவர். இத்தகையசான ஸ்ரீசுகமுனிவர் ௮ம் 

மன்னவன் ப்ரயோபவேசஞ்செய்த கங்கையின் கரைக்கு 
வருது சேர்க்தார், அப்பரல் விஷ் ணுராதன (பரீ௯தித்து) 

௮ங்களனம் வக்த அதிதியாகிய .அகர்தச் சுகமுணிவர்க்கு த 

தலைவண ஙூ ஈமஸ்காசஞ்செய்து அவரைவிதிப்படி பூஜிச் 

தரன். அப்பொழுது அவரைப் பின்றொடர்க்து வக்த 

௮ தியாதபெண்களும் பினனைகளும் அனைவரும் திரும்பிப் 

போனார்கள். அ௮னஈதரம் பூஜிக்கப்பேற்ற Bess He 

முனிவர் மன்னவன் ஸமமர்ப்பித்த மேலான ஆசனத்தில் 
  

1. இம்மடிப்புகளையே தரிவலி யென் நு சொல்லுகிரூர்கள்.
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உட்கார்ந்தார், மிகுந்த மஹிமையுடைய பெரியோர்களும் 
 வெளவிக்கத் தகுந்த மஹிமையுடையவராயினும் மறைக் 

இருக்கிற பகவானாகயெ அந்தச் சுகர், ப்ரஹ்மரிஷிகளும் 
சாஜரிஷிகளும் தேவர்ஷிகளும் கூட்டம் கூட்டமாயிருக் 
இற அவ்விடத்தில் உரரஸன த்தில் உட்கார்க்து, ௮ங்கார 

கன் முதலிய க. ரஹங்களும் ௮ண்விணி முதலிய கக்ஷத் 
ரங்களும மற்றை ஸரதாரண கக்ஷ்த்ரங்களும் கூட்டங 
கூட்டமாய் கிறைக் இருக்கப்பெற்ற சக் தரன்போல் மிகுதி 

யும் ப்ரகாசித்தார்.மிகுக்த காக்தியுடையவராடி ஸா த்விக 

வேஷம் பூண்டவரும்/அவித்யையின் தடை நீங்கப்பெற்று 
எல்லாவற்றையும் ஸாக்ஷ£ த்கரிக்கும்படியான புத் தியுடை 

யவருமாகி உட்கார்ச்திருக்கன்ற சுகமுனிவது ஸமீபத் 

இல் வக்து மஹாபரகவதனாகய பரீ௯நித்து மன்னவன் 
தலை வணங்கி ஈமஸ்காரஞ் செய்து கைகூப்பிக்கொண்டு 
மனஷக்கத்துடன் இனிய உரையால் இங்ஙனம் வினவி 

னான். “ஓ ௮க்தணர் தலைவரே / கரங்கள் க்ஷத்ரியா தமர் 

களாமினும் இப்பொழுது ஸத்புருஒ.ர்களைப் பணியுக் 
தன்மையரும் ஸத்புருவூர்களால் அனுக ரஹிக்கத் தகுக் 

தவருமானோம் ஆ! என்ன OFF Tuo! ஏனென்னில், உம் 

மைப்போன்ற மஹானுபாவர்கள் அதிதிகளெனனும் 
வ்யாஜமாக அருள்புரிக து வச்.து எங்களைப் புனிதஞ்செய் 

தார்களல்லவா. கீங்கள் மனத்தில் கினை த்தமாதரத்தில், 
உங்கள் கினைவுக்கு விஷயமான புருஷர்களின் க்ருஹங் 
கன் உடனே பரிசுத்தங்களாகின்றனவாயின், உங்களது 

காட்சி, உங்கள் பாததாளி படுதல், உங்கள் ஸ்ரீபாத 

இர்த்தம், சிங்கள் வக்து உட்காருதல் மு. தலியவற்றுல் 
பரிசு ச்தங்களா மென்பதற்கு என்ன ஸக்தேஹம் 4 
  

i. அவித்யையால் விளையும் தடை. அதாவது ஜ்ஞான ஸங் 

கோசம்,
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இதைப்பற் நிச்சொல்லவேண்டுமோசி யோகிகளில் சிறந்த 

வசே/ உமது எர்கிதரனம் கேோக்தமையால், என்னைப் 

போன்ற புருஷர்களின் மஹத்தான பாதகங்களெொல்லாம் 

(மஹா பாபங்களெல்லரம்) ஸ்ரீமஹாவிஷ் ணுவைக்கண்ட 

அ௮ஸுரர்கள் போல் உடனே பாழாய் விடுமல்லவா. 

பாண்டவர்களை ஈண்பர்களாகவுடைய ஸ்ரீக்ருஷ/்ணன் என் 

னிடத்தில்அருள்புரிஈி காசென்று நினைக்கின்றேன். தனது 

அத்தையின் புதல்வர்களான பாண்டவர்களின் uP Da 

காக அவரது ஸர்தகி முழுவதிலும் அவன் இ.டபக்து 

வரக அவர்க்கு அருள்புரிகின்றானென்று தெரிகின்றது. 

அத்தையாகய குர்தியிடத்திலுள்ள பரீ.நி௮வளபு தல்வர் 

கனான பாண்டவர்களிடத்திலும், அவரிடத்திலுளள 

ப்ரீதி அவரது புதல்வர்களிடத்திலுமாக அக்த ஸ௫த.இி 
முழுவஇிலும் அவன் மிகுக்க ப்ரீ ரியுடையவனாயிருக்கிறா 

னென்று ஏற்படுகின் ஐது, இப்படி பநீக்ருஷூரைன் என்னி 

டத்தில் . அருள்புரிக்தானான துபற்றியே எனக்கு உம்மைக் 

கரண கேரிட்டது. அப்படி இல்லாத பக்ஷத்தில், ஸம் 

ஸாரத்தில் அழுக்இத் இரியும் ஜனங்களால் .அ.றியமுடி 

யாத கதியுடையவரும் பெரும்பாலும் வனத்தில் வாளஞ் 

செய்பவரும் செயலெல்லாம் இர்ச் தரும (செய்யவேண்் 

டிய கரரீயங்களொன்று மில்லாத வரும்) ஆமே உமது 

கரட்சி ஸம்ஸாரி ஜனங்களுக்.கு, அதிலும் மரணம் 

ஸமீபித் இருக்கப்பெற்ற எமக்கு எப்படி. கேரும் 7 இப்படி 

கேர்க்கூடாத உமது காட்சி எனக்கு கேரிட்டமையால், 

யோூகளுக்கும் பரமகுருவான உம்மை மோக்ஷ உபாயத் 

தைப்பற்றிவின வகின்றேன், இவ்வுலகத் தில்மோக்ஷத்ைை 
விரும்பும் புருஷனுக்கு எப்பொழுதும், அதிலும் மரண 

காலத்தில் மனோ வாக் காயங்களென்கித மூன்று கரண ey 

களாலும் எது செய்யத்தகுக்கதோ, ௮தை வினவுன்
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வேன். வல்லவசே/ மோக்ஷ£த்இல் விருப்பமுடைய புரு 
ஆர்கள் மரணம் ஸமீபித்திருக்கும்பொழுது TOES 
கேட்கவேண்டுமோ, எதை ஜபிக்கவேண்டுமோ, எதைச் 

செய்யவேண்டுமோ, எ) மனனஞ்செய்யவேண்டுமோ, 

எதை ப்ரீஇியுடன் பணியவேண்டுமோ, கேட்கக்கூடாத 

தும் ஐபிக்கக்கூடாத தும் செய்யக்கூடாததும் நினைக்கக் 

கூடாததும் பணியக்கூடாததும் எதுவோ, அவற்றை 

யெல்லாம் எனக்கு விசதமாகச் சொல்லவேண்டும், இ 

அச்தணர் தலைவரே! நீ/ கருஹஸ்தர்களின் கருஹங்களில் 

எங்கும் பசு கரக்கிறவளவு காழியுங்கூட நின்று புலப்பட 

மாட்டீரல்லலா, ஆயினும், கான் இந்தச்சரீர த்தை விடும் 

வரையில் கான் வினவின விஷயங்களைத் தெளிவாக 

மொழிச் துகொண்டுஇங்கேயே இருக்கவேண்டும்'என் று 

அம்மன்னவன் விண்ணப்பஞ்செய்தான், இங்கனம் மன்ன 

வனால் புகழ்ச் து சொல்லப்பெற்றவரும் மோக்ஷ விஷயங் 

களைப் பற்றி வினவப்பெற்றவரும் தர்மங்களை wy ies 

௮ரும் வ்யாஸ மஹர்ஷியின் புதல்வரும் மஹானுபாவரு 

மாகிய அதச் சுகமுனிவர் மென்மையும் தூயமையும 

அமைந்த மொழியுடன் இக்கனம் மறுமொழி கூறினர். 

பத்தொன்பதாவது அத்யாயம் முற்றிற்று. . 

ப்ரகம ஸ்கந்தமும் முற் அப்பெற்ற_து,





  

த்விதிய ஸ்கந்தம்: 

( பா க்ஷித்துக்கும் சுகமுணிவாக்கும் 
| >}-e-0— 

/ ஸம்வாதம். 

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிறார் :--ஓ மன்னவனே / புருஷ. 

கள் கேட்கவேண்டியது நினைக்கவேண்டியது முதலிய 

விஷீயத்தைப்பற்றி லோகள்களின் ஹிதத்தைக் குறித்து 

நீ கேட்ட கேளவி மிகுதியும் புகழத்தகுக்தது, ஆதமா 

வின் உண்மையை அறிக்க பெரியோர்களுக்கு மிகுதியும் 

ஸம்மதமாயிருப்பது. சாஜம்சேஷ்டனே !/ இல்லற.த்.இல் 

இருக்கும் புருஷர்கள் கேட்கவேண்டியவை முதலிய ௮ம் 

சங்கள் பலவாமிருக்கின்றன. ஸம்ஸாரிகள் ஆத்மாவின் 

உண்மையை அறியாதவர் / இஹ பர லோக ஸுகங்களை 

விரும்பி இக்தீராஇி தேவதைகளின் ப்ரீ இக்காகப் பற்பல 

செயல்களைச் செய்யுக்தன்மையர், அவர்களுக்குக் கேட்க 

வேண்டியது முதலிய விஷயங்கள் பலவாயிரம் உண்டு. 

மோக்ஷத்தில் விருப்பமுடையவர்க்குக் கேட்கவேண்டிய 

gb - மனனஞ்செய்ய வேண்டியதும் தயானஞ்செய்ய 

வேண்டியதும் பரப்ரஹ்மமொன்றே. ஸம்ஸாரிகளுக்கு 

வயது சாத்ரியில் கித்சையாலும் ஸம்போகத்தாலும் கழி 

ன்றது. மன்னவனே! பகலில் வய, பணம் ஸம்பா இப் 

பதற்கு வேண்டிய செயல்களாலும், பணம் ஸம்பா தித்த 

பின்பு குடுிம்பபோ ஷண வ்யரபரரத்தினாலும், மற்றும் பல 

வகைச்செயல்களாலும் கழி௫ன் றது. இல்லறத் தில் புகுக் த 

வன் தனது பரிவாரங்களாகய தேஹம் புதல்வர் மனைவி 

முதலியவை சிலையின் றி அ௮றியுமவையாயிலும் அவற்றில்
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மனப்பற்றுடையவனா9), பிறர் முடிவதைப் பார்த்தும் “இங் 

கனமே காமும் நிலையின் நிமுடியப்போடின் றவரே'என்,று 

தருஷ்டாக்தத்தினால் அறி.பக்கூடுமாயினும், மணக்க 

மற்றுதி கன்னுடையசேஹர இகளுக்கும்அங்கனமேகேரு 

மென்பதை கினைக்கெதேயில்லை. பரதவம்சத்தில் பிறந்த 

வனே? ஆகையால், என்விதத்திலும் பயமில்லாக மோ 

, கஷித்தை விரும்புமவன் மைஸ்த ஜீவாதமாக்களுக்கும் 

அச்தசாதமாவாயிருப்பவனும் கன்னைப்பற் றினவருடைய 

பயங்களப்போக்குக்தன்மையனும் ஜ்ஞானம் பலம் முத 

லிய குணஸமூஹங்கள் கிறைக்தவனும் பகவானென்று 

கூறப்பரிமவனும் கார்ய காரண ரூபமான சேதனர்களை 

நியமிப்பவனுமாகிய பரமபுருஷ.னயே செவிகளாரக் 

கேட்பதும் வாயார ௮ரழததுவதும் கெஞ்சார நினைப்ப 

தும் செய்யவேண்டும், ஜஞானயேரகம் கர்மயோகம் பக்தி 

யோகம் ஆகிய இவற்றை நிர்விக்னமாகச் செய்து நிலைமை 
பெறுவதால் தேஹம் முடியும்பொழுது பசமபுருஷனை 

நினைப்பதே ஸாகிக்கவேண்டிய அம்சம் இவ்வள 

ஜன்மம் எடுத்ததற்கு மேலான பயன், முனிவர்கள் 

இதைச் செம், இதைச் செய்யாதே! என்று விதிப்பதும் 

கிஷே.இப்பதுஞ் செய்கிற வேதத்தில் சொலலப்படுகிறகர் 

மங்களிணின்று பெரும்பாலும் மீண்டு ரஜஸ்ஸும் தமஸ் 
ஸுும் கலக்த ஸத்வம் தஇீண்டப்பெரறுது ஈத்த ஸத்வமய 

மான பரப்ரஹமத இனிடத்தில் கிலைசின்து அவனே ஈமக் 
குச் தஞ்சமென்று அவன் இருவடிகளையே திடமாகக்கொ 

ண்டு தன்னைப்பற்றினாருடைய பாபங்களைப்போக்குக்தன் 

மையனான பரமபுருவஷூனுடைய குணங்களைப் பேசியே 

பேராகக்தத்துடன் பொழுது போக்கினார்கள், சாஜனே 

பகவானுடைய ஸ்வரூப ரூப குண விபூதிகளை உள்ளபடி 

அறிவிக்கும் இறமையுடைய தும் வேதத்தோடொத்த.து
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மாகிய இச்த பாகவதமென்னும்புரண கத்தை என் தந்த 

யாகிய வ்யாஸ மஹர்ஷியிடத்தினின்று கலியுகத்தின் 

ஆரம்பத்தில் கான் அத்யயனஞ்செய்தேன் (கற்றேன்), 

நீர் ஸித்திபெற்றிருக்தும் ஏன் புசாணம் கற்பதில் முயன் 

நீர்? என்கிராுயோசொல்லுகிழேன் கேள், ஸத்வரஜஸ் 

தமோகுணங்களைக்கடந்து சுத்த ஸத்வமயனை பரமபுரு 

ஷ.னுடைய குணங்களை அனுபவிப்பதில் சாஸ்தரங்களின் 

உதவியை எதிர் பாரரமல் எல்லை சேர்க் து கிலைமை பெற்ற. 

Man? gio உத்தமமலோகனை (சிறப்புற்ற ப்ரஹ்மாதி 

தேவர்களால் புகழப்பெற்றவனும் சிறக்த புகழுடையவனு 

மாகிய) பகவானுடைய லீலைகளால் மனம் இழுக்கப் 

பெற்று அவற்றை எடுத்துக்கூறுகற இந்தப் புராணத்தை 

கான் கற்றேன், கரையேறின எம்மைப் போன் றவர்க்கும் 

இந்தப் புரரணம் ஆதரிக்கக் சக்கதரயின், கரையேற 

விரும்புகிம உனக்கு இது மிகுதியும் ஆதரிக்கத் தக்க 

தென்பதைப்பற்றிகான் சொல்லவேண்டிய தில்லை.ரீ மஹா 

புருஷனாகிய பகவாணிடச்தில் மிகுக்த பக் தியுடையவன். 

ஆகையால் உனக்கு கான் இக்தப் புரணத்தைச் சொல்லு 

கியேன், (ஸாதாரணமாம் ஒருவனுக்கு ரஹஸ்யார் தத் 

களை உபதேசிக்க வேண்டுமானால் அவனது மனதாய் 
மையை நெடுதான் பரீகூதிததுச் சுமரூவை. கெரண்டு 

மாஸோபவாஸம் பக்ஷோபவாஸம்முதலியனைகளால் ௮௬ 

மைப்படுத்திச் சூழூவுகொண்டு உபதே௫க்கவேண்டும், 

ஆயினும் உன் மனத்தூய்மை எனக்குத் தெரியுமாகை 

யால் ர்ஹஸ்யார்த்தங்கள் கிறைக்த இகத :பாகவதமென் 

னும் புராணத்தை அருமைப்படுத்தாமல் உனக்கு உபதே 
நிக்கிறேன். நீ பசவானிடஉத்தில் மிகுக்த பக் தியுடையவனா 

கையால் உன்னிடத்தில் சுஸ்ரூஷவை. கொள்ளவேண்டிய 

அ/வண்யமில்லை), இச் தப்புசாண ததைக்கேட்டு இதில்விளங்
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கும் பொருள்களில் மரத்தை புடையராயிருப்பார்களா 

யின், மேரக்ஷங்கொடுக்குக் தன்மையுள்ள பகவானிடத் 

தில் கிஷ்கா.ரணமான (ஒரு ப்ரயோஜனத்தையும் எதிர் 

பா.ராச) பக்தி விரையப்பெறுவார்கள். மன்னவனே | 

ஆச்யாத்மிகம் முதலிய மூன்று வகைப்பட்ட எம்ஸார 
தாபங்களில் அடிபட்டு அதன் மூலமாய் ஸம்ஸாரத்தில் 

வெறுப்படைக்தும் எவ்விதத்திலும் பயமில்லாத மோ 

க்ஷத்சை விரும்பிக் கர்மயோகாதி மார்க்கங்களில் கிலை 

நின்ற யோகிகளுக்கும், பகவானுடைய கரமங்களைக் STS 

தனஞ் செய்தலும் ஸ்வரூப ரூபகுண விபூதிகளைச் சிக் 

இத்தலுமாகிய இவையே மோக்ஷ்ஸாதனமென்று பெரி 

யோர்கள் கிச்சயிக்திருச்சிராகள், 'எனக்கு ஆயுள் 
அநிபமே இருக்கின்றது. இதில் கான் என்ன ஸா இப்பேன்” 

என்று வருச்சவேண்டாம். பிள்ளை பெண்டிர்சரி சம்மு தலிய 
வழ்.றில் மனஞ்செல்லப்பெற்ற மதியிலா மாணிடர்களுக்குத் 

தெரியாமலேசெல்கிற பல ஆண்டுகளாலும் என்னப்ரயோ 

ஐனம்சி ஒரு ப்ரயோஜனமும் இல்லை. வீணாய்ச்செல்கதே 
யென்று அ.தியப்பெத்ற ஒரு முஹமர்த்தமாயினும் இறக் 

தீதே. அம்முஹுர்த்த காலத்திலும் கன்மைக்கு யத்னஞ் 
செய்யலாமல்லவர. ஆகையால் கரலம் இல்லையேயென்து நீ 

சிச்திக்கவேண்டாம்.இருக்கி காலமே போதும், கட்வாங் 

கனென்னும் ராஜரிஷி தன்னுடைய ஆயுள் இவ்வளவென் 

பதை அறிச்து முஹூர்த்த காலத்திற்குள் இவ்வுலகத் 
அள்ள தேஹம்முதலிய அனைத்திலும் ௮பிமானத்தைத் 
துறந்து 'பயத்திற்கெதிர்த்தட்டான பகவானை அடைக் 

தாரன். குருகுல குமாரனே! உனக்கோவென்ருல், பிழைத் 

இருக்கவேண்டிய காலம் ஏழு காள்கள் இருக்கின்றன. 
௮ச்த ஏழுகாளகளுக்குள பாலோகத் இம்குவேண்டியதை 
யெல்லாம் ஸம்பா தித் துக்கெரள்வாயாக, தேஹமமுடி௰ ற
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காலம் வரும்போது, புருஷன் பயமெல்லாம் தாலையப்பெ 

தி௮ு எதிலும் பத்றின்மையாகற அஸ்த த தினால் தேஹத் 
திலும் அதைத்தொடர்க்க பிள்ளைபெண்டிர்முக லியவற்றி 

அம் கானென்றும் என்னுடையதென்றும் ௮பிமானத்தி 

னால் வரும் போகவிருப்பகைத ௮றுக்கவேண்டம். மத்றும் 

க்ருஹத்திணின்று புறப்பட்டு ஜிதேச்தரியனாடுப் புண்ய 

இர்த த ஜலங்களில் ஸ்னானஞ் செய்து பரிசுத்தமும் ஏகாக் 

தழமுமான ஒரிடத்தில் விகப்படி ஆஸன த்தை ஏற்படுத் 

இக்கொண்டு அதில் உட்காரக்து, ௮கார உகார மகரரங் 

களென்கிற மூன்றக்ஷ£ரங்களடங்கியதும் பரிசுத்தமும் 

எல்லாவற்றிலும் சிறப்புற்றதுமாகய ப்ரணவக்கை ஓயா 

மல்ஆவ்ருத் பண்ணவேண்டும் (உருச்சொல்லவேண்டும்), 
க்ரமமாக ஸ்வரஸத்தை (ப்ராணவாயுவை) அடக்க ப்ர 

ஹ்மபீஜமாயெ ப்ணவத்தை மறவாமல் கினைத்துக் 

கொண்டே மனத்தைக்கட்டவேண்டும், மற்றும், புத்திய 

இற ஸா.ரதியைக் கொண்டு மனதாகிற கயிற்றினால் இக் தரி 

யங்களாகற அ௮ற்வங்களை வியங்களாகிற கெட்டவழி 

களில் போகவொட்டாமல் தடுத்துக் திருப்பி அடக்க 

வேண்டும். மீளவும் கர்மவாஸனையால் இழுக்கப்படுகிற 

மனத்தை ௮ழகியதான பகவானுடைய உருவத்தில் நிச் 
சய புத்தியுடன் நிலைபெறச் செய்யவேண்டும். பரிபூர்ண 

மான சுபாற்ரயத்தைப் பற்றின மனத்தினால் சக்தி உண் 

டாயின், முழு உருவத்தையும் த்யானஞ் செய்யவேண்டும், 

இல்லையாயின் முக்ய அவயவமான முகத்தை தயானஞ் 

செய்யவேண்டும். வேறுவிஷூ.யங்களில் அனுபவமில்லாத 

தார௫ய மனத்தை பகவானுடைய உருவத்தில் கிலைசிதுததி 

மத்றொன்றையும் நினையா இிருக்கவேண்டும், இங்கனம் 

முயன்ற புருஷன் பகவானுடைய உருவத்தை அ௮னுபவிக் 

கையாலுண்டாதெ மஹாகக்த வெள்ளத் இல் ஞூழ்க
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எதையும் கினைக்கவும பார்க்கவும் வல்லனாகமாட்டான், 

எக்த உருவத்தைச் சிக்இக்கில் மனது ரசகம்முதலிய தோ 
ஷூங்களால் வருஙகலக்கமின்றித் தெளிவு பெறுமோ, 

அத்தகையதும் தனக்கு மேற்பட்டதொன்றுமில்லாதது 

மாகிய ஸ்ரீமஹாவிஷ ணுவின் உருவமே சுபான் ரயமெனப் 
படும். 8ழ்ச் சொன்ன வழியின்படி. இக் தரியங்களை வென் 

றவன், மனது ஒருக்கால் ரஜஸ்ஸினால் கலக்கமுறுமா 

யின், ௮தை பகவானுடைய உருவத்தில் கிலை நிறுத்தி 

இக்தச் சபாராரயத்தையே தயானஞ் செய்து ௮.தனால் 
அடக்கவேண்டும். சுபாஸ் ரயத்குல் மனத்தை அங்ஙனம் 

கிறுத்தி தாரணை செய்யின் அந்த தாரணையே, ரஜஸ் 

தமஸ்ஸுக்களால் விளகி௪ சாகாதியான தேரஷங்களைப் 

போக்கி மனத்தைச் சுத்தி செய்யும். இங்கனம் விடா 

மல் மனத்தை நிலை நிறுத்திச் சுபாணாரயமான பகவானு 

டைய உருவத்தை. கேரில்பார்ப்பதுபோல் தயானஞ் செய் 
யும் புருஆ.னுக்கு விரைவில் பக்தியோகம் உண்டாகும், 

தாரணையின் மஹிமை இத்தகையது. (தா.ரணையாவது 

சுபாறாரயத்தில் மனத்தை கிலை கிறுத்துகை)' என்ளுர். 

இங்கனம் சுருக்கமாக அ௮வஷூடாங்க யோகத்தை 

அம்முனிவர் உபதேூக்கையில் அதன் விஸ்தார.த்தைக் 

கேட்க விரும்பி மன்னவன் அம்முணிவரைப் பார்த்து 

இங்ஙனம் மொழிக்தான். 'அர்தணர் தலைவரே / ஏங்க 
னம் முயற்சி செய்யின் ௮௫த தாரணை உண்டாகும்? எர எந்த 

வஷ்துகில். தாரணை. செய்யவேண்டும்? பகவானுடைய 

mont பலவகைப்பட் டது, 'ஆகையரல் எத்தகைய Tor 

usa வரனுடைய "உருவத்.இல் wor Sons Og ED காமனை 
செய்யவேண்டும்£ அக்த தாரணை எத்தகைய காயின், 

சாக த்வேஷா தியான : புருஷனுடைய ப _ மனமலங்களை 

விரைவில் போக்கும்?” என்றான... 
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ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிரூர் மன்னவனே 7 நெடுகேரம் 

உட்காருவதால் விளையும் மரமத்தை ஜயித்து ப்ரணவா 

பூவை ஸ்வாதினப்படுத்திக்கொண்டு மனத்தை அடக்கி 

வென்று இக்தரியங்களைத் தடுத்து கிறுத்தி பகவானு 

டைய ஸ்.தாலமான (மிகுதியும் பெரியதான) உருவத்தில் 

பூத்தியாகற ஸாரஇியைக் கொண்டு தன் மனத்தை நிலை 

கிறு த்தவேண்டும, ஆகாயம் பூமி முதலிய பஞ்சபூதங் 

களின் விகுதியும் கார்ய காரண ஸவரூபமுமாகிய ப்ரபஞ்ச 

மெல்லாம் அர்த பகவானுடைய உருவமே; அது மிகப் 

பெரிய வஸ்துக்களைக் காட்டிலும் மிகப் பெரிதா 

யிருக்கும். அதில் போனதும் வரப்போகிறதும் இருக் 
கஇறதும் ஆகிய இவை எல்லாம் புலப்படும். பூமி. இலம் 

Cs gover வரயு ஆகாசம் அஹங்காரம் மஹத் என் 

னும் “பேருடைய ஏழு ஆவரணங்களால் சூழப்பெற்ற 

இந்த ப்ரஹ்மாண்டமே சரீரமாகப் பெற்றவனும் விராட் 
Ope Bus அகிருத்த பகவானுடைய அமசமும் ஜ்ஞா 

னாதி குணங்கள் 'கிறைக்தவனுமா கய பரம புருஷனே 
தரரணைக்குவிஷபமம், இவன். விராட்புருஷ னுடைய அம்ச 

மாகையால் வைரரஜ. புருஷனெனப்பொன். இம்மஹா 

புருஷ.னுக்குப் பாதாள லோகத்தை உள்ளங்கரலரகவும், 
TOUT BU FOO BH GBB TAS oH அனிக்கால்களுமாகவும், 
  

ஜக. த்தையெல்லாம் படைக்கும் தன்மையனாகிய அம்மஹா 

புருஷனுக்கு. மஹாதலத்தைக் கால்கரடுகளாகவும், தலா 

தலத்தைக் கணைக்கால்களரகவும், | ஜக த்தெல்லாம் 
சரீரமாகப் பெற்ற அம்மஹானுபாவனுக்கு ஸுதலத்தை 
இரு முழந்தாள்களாகவும், தலம் ௮தலம் இவைகளை 

ண் டைகளாகவும், மன்னவனே! தூலோசு த்தை 
a 

இடையின் முன் ப பாகமாகவும், புவர் COTE genes Slr 

கம்போன் p 'கொப்பூழாகவும், Daren arr r 9 Dap sa
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ஜயோதிச் சக்ரததை. மார்பாகவும, மஹாலோகத்தைக் 

கழுத தாகஏம், இவனுக்கு ஜனோலோகத்தை முகமாக. 

வும், இவ்வாஇ புருஷனுக்கு த் தபோ லோகத்தை Oe of 

யாகவும், ஆயிரச் தலைகளுடைய இம்மஹா புருஷனுக்கு 

ஸதயலோகத்கைச் சிரஸ்ஸுச்சளாகவும் தீயானிக்க 
பயக்கக் 94 8 

வேண்டுமென்கறார்கள். Besse. முதலிய, தேவை கள் 

ம், தீவணியென்றும் avi oor Qi gu இருவகைப்பட்ட ட 

சப்தம “இவ ணுக்கு ர ரவணேக்த்சியமென் நும், தன்னே 

டொத்தவனும் தனக்கு மேற்பட்டவனுமில்லாத இவ்ஒத் 

தமனுக்கு ௮௱வினணிதேவகைகள் மூக்முகளென்றும், இவ 
னுக்குச் சாக்தம் உக்ரம் முதலிய பல பிரிவுகளுடைய 

கக்தமே (வாசனை) கராணேக்தீரிய மென்றும், ஜவலிக் 

கின்ற அ௮க்ணி வாயென்றும், கீமுலோகம் கண்களென்றும், 

ஐதிர்யன் சக்ஷரிக் தரியமென்றும், எங்கும் கிறைக் இருக் 

குக் தன்மையுள்ள இவ்வைராஜ புருஷனுக்கு அஹோ 

ரா தரங்கள் (பகலிச வுகள்) இமைமயிர்களென்றும், 

கான்முகனிருக்குமிடம் புருவங்களென் தும், இவனுக்கு 

ஐலாபிமானி தேவதையரகிய வருணன் தவடைக 

ளென்றும், அறுவகைப்பட்ட _ரஸமே ..நாக்கென்றும் 

சொல்லுகிறார்கள். ஸ். எவ்வகையிலும் அளவிடமுடியாத 

இப்புருஷோ த்தமனுக்கு வேதஙகளைச் சரஸ்ஸென்ூரர் 
கள், யழனைக் கோரைப்பற்களெல்டருர்கள். ப்ரபஞ்ச தீ 

தில் உள்ள ஸ்னேஹமெல்லாம் இவ்விஷணுவின் தக்தங்க 

ளாம்(பற்களாம்), ஜனங்களை மதி மயங்கச்செய்கிறஆச்சர் 

யமே அவனது சிரிப்பு, பற்பல வகைப்படட ஸ்ருஷூடியெல் 

லாம் அவனுடைய கடைக்கண் பார்வை, 'அ௮வனுக்கு ப். . 

பஞ்சத்திலுள்ள லஜ்ஜை யென்னும் பொருளே மேலுதடு, 

பிறர் பொருளை விரும்புகையாகற லோபமே கீழு தடு.
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தர்மமே தனங்கள், அதர்மம் பின்புறம் (முதுகு), ப்ச் 

ஹ்மதேவன் அவனுக்கு ஆண்குறி. மித்ரனும் வருண 

னும் வருஷ்ணஙகள, ஸமு.தரங்கள் அபத, பாவதங்கள 

எலும்பின் குவியல்கள், கங்கை யமுனை முதலிய ஈதிகள் 

கரம்புகள். மன்னவர் தலைவனே! பாரபஞ்சமெல்லாம் சரீர 
மாயிருக்சகப்பெற்ற அம்மஹாபுருஷ.னுக்கு வாயவே மூச் 

சுக்காற்று, இவலுக்கு கடையும் வய தும செயலும் ஆகிய 

இலை ஸத்வரஜஸ்தமோ குணங்களின் கார்யமரகிய ப்ரா 

ணிகளின் ஸம்ஸாரமே. குரும்ரேஷடனே / ஜகத்தை 
யெல்லாம் அடக்கயொாளுக் இறமையுடைய இவ்வீற்வர 

னுக்கு மேகங்களாக் தல்மயிர்களாக தீயானிக்கிறார்கள், 

ஏங்கும் பரச்திருக்குக்தன்மையுள ன இவ்வியபுவுக்குக் காலை 

மாலை ஸர் தியைகளே அஸ்த ரங்களாம், இவனுக்கு ப்ர. க்ரு 

இயை anh Siu | கமலமென்றும், ஸமஸ்த Hap. RK all sr 

விகாரத்திற்கு ஹேதுவும்அங்கனம் ப்ரஸித்திபெற்றவனு 

மாகிய சக் த்ரனை மனதென் நும், மஹத்தக்வத்தை வ்யவ 

ஸாய சக்தியென்றும், அனைவர்க்கும் அச்சா. தமாவாயி 
ருக்கிற இவனுக்கு ருதரனை அஹன்கரரமென் அம், குதி 

சை கோவேறு கழுதை ஒட்டை. யானை ஆகிய இவை 

நகங்களென்றும, மறை எல்லா ம்ருகஙகளும பகக்களும் 

இனுக்கு இடையின் பின்புறமென்றும், வே தஸ்வரூபங் 

களான இத்திரி முதலிய பகூதிகள் இவனுடைய அற்புத 

மான Apu ஸாமர்ச்யமென்றும் சொல்லுகிறுர்கள், இ 
னுக்கு ine ga புத்தி, இவனுக்கு மாணிடவர்களெல் 

லோரும்வரலில், தானம், கந்தர் வர்வித்யா தரர்சாரணர்அப் 
ஸ.ரஸ்ஸுக்கள் ஆகிய இவர்கள் இவலுக்கு ஷூட்ஜம் முத 

லிய ஸ்வரம். ௮ஸுரக் கூட்டத்தில் Foes ப்ரஹ்லாதன் 
கினைவு, ப்ராஹ்மணன் முகம், இவ்வைசாஜனுக்கு க்ஷ்த் 

ரியன் புஜம். வைஸ்யன் துடைகள். சூத்ரன் பாதற்கள்
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பலவகைப்பட்டவரும் யாகத்திற்குரியவருமாகிய வஸு 

ருதீசாதிகளின் குணங்களைக் கூறும் மக்த்ரஙகள் அமைக் 

த.தும் ஹவிஸ்ஸு முதலிய தீரவ்யககளால் கிறைவேற்றக் 

கூடியதுமாகிய பஜ்ஞாதி கர்மயோகமெல்லாம் இமமஹா 

புருஷ்னுடைய ஆரா தனரூபமான ௮ கர்மமாம், இங்ஙனம் 

வைசாஜனென்னும் பேர்பூண்ட ஈமச் ஓ னுடைய உருவத் 

இன் ஸக்கிவேசத்தை (நிலமையை) உனக்கு சான் ஏங்க 

னம் மொழிந்தேனோ, இது இகஙனமே உள்ளது, மோ 

க்ஷத்தில் விருப்பமுடையவர், மிகுதியும் பெரியதாகய 

Qos வைராஜனுடைய உருவத்தில் தமது புத்தியால் 

மனத்தை நிலை கிறுத்துகிறாரகள். எல்லாம் தன்னில் 

அடங்கப் பெற்ற இகத லைராஜுனுடைய ௨ டருவமே ௧: தார 

ணைக்கு விஷூயமாம். இந்த «uo எரனுடைய உருவக் 

திற்கு வெளிப்பட்டது ஓன்றுமே இல்லை, அவன் ப்ரத 

யக்ஷம் அனுமானம் முதலிய ஜ்ஞானங்களால் அறியப் 
படுகஐ பொருள்களெல்லாம் உள்ளும் புறமும் அடங்கப் 

பெற்று, ஸ்வப்னச்தில் பல ஜனங்களைப் பார்க்கிற ஒரு 

ஜிவன்போல் தோற்றுவான், இங்ஙனம் சேதனு சேதன 

ஸ்வரூபமான ஜகத்திற் கெல்லாம் அக்தராத்மாவாயிருப் 

பினும் அவற்றின் தோஷங்கள் தன்மேல் சண்டப்பெரு 

மல் ஸ்வரூபததினாலும் குணங்களாலும் விகாரமற்றிருப் 

பான், மற்றும் Lb BB இற்கு விசாதிலமா இ. ஆகக் கஸ் 

ரூபனுமாயிருப்பான், YB EME UT அமமஹா. பயம் 

னையே உபாஸிக்கவேண்டும், இ இவனையொழிய மற்றவை 

மெல்லாம் : .ஸம்ஸசத்தல் விழத்தள்ளிப் பாழ் செய்யும். 
அங்களம் தான் ஸம்ஸாசத்இல் aps பாழாகுச் தன் 

மையதும் பிறரையும் ௮கஙவனமே விழத்தள்ளிப் பாழாக் 

குவதுமரகிய மற்றை எதிலும் கால் தரழலாகாது, முதல் 
அத்யாயம் முற்றிற்று.
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( வைசாஜதாரணையின் மஹிமையும்,வைராக்ய 
| ப்ரசம்ஸையும், முழுக்ஷ-ாக்கள் ஹ்ருதய 

1 தில் உபாஹிக்கவேண்டி௰ பாமாச்ம ஸ்வ 
ரூப நிரூபணமும், அங்ஙனம் உபாஸிப்ப 

| வர்க்கு விளையும் அர்ச்9ிரா இக தியின் 
விவரணமும். 

1-௨ 

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிறார் .--முன்பு ப்ரஹ்மதேவன், 

வை சாஜபுருஷனுடைய உருவத்தில் மனத்தை BoB ay 

Asurchimsurap Qos தா.ரணையால் அம்மஹா 
புருஷனுக்கு ஸக்தோஷக்தை விளைவித்து அவனுடைய 

அணுக் ரஹதீஇனால், ஸருஷடிப்பதக்குரிய அறிவைப் 
பெற்று ஸ்ருஷூடிக்கவேண்டி௰ பொருள்களெல்லாம் உள் 

ளபடி. நினைவில் நிச்சயமாகக் தோன்றப்பெற்று, ப்ளயத் 

இற்கு முன்பு எப்படி, இருந்ததோ அப்படியே வஸ்துக் 
க யெல்லாம் படைத்தான். ஆகையால் இந்தலைராஐ 

காரணை. மிகுதியும் A pri) bo gi (வேதங்களில் ஸ்வர்க் 

கரத பலன்கலாயும் சொல்லிமிருக்கறதே. அவையும் புரு 

ஷார்த்தங்கள் கானே, அவற்றிற்கு சாம் யகீனஞ் செய்ய 
வேண்டாமோ?” என்னில் சொல்லுகேன், கேள். Sage 

களில் சொல்லப்படுகிக அர்த்தங்களை நாம். ஆதரிக்க 

soe அவண்யமில்லை, ரப்தஸ்வரூபமா யெ வேதத் 

இன் வழி இதுவே, அது, மேலான புருஷார்ததங்களுக் 

சடமாகாத ஸ்வர்க்கா இகாமங்களைச்சொல்லிஅச் கஸ்வர்க் 

கரத ஸுாகத்தில் புத்தியைச் செலுத்திப் புருஷனுக்கு 
அதே இக்தையை வினைக்கும். ஸ்வர்க்காகி லோகங்களில் 

விளையும் ரம்பாஸம்போகாதி ஸுகங்களைச் சொல்லக். 

கேட்டு புத்தி ௮தில் கால்காழப்பெறும். ஸ்வர்க்கா திகள 

பேசைக்கேட்ட மாத் ரத்தில்அழகாக ததோ ற்றதுமேயன் றி 

அனுபவத்தில் அ.ற்பமாமிருக்கும்ழ ஸாரமற்றவைகளே, 
ஆனால், ப்ரரணிகளுக்கு. ai 5 | செய்ப மேயண்ற வேசம் 

அணிதல்!



246 ஸ்ரீபாசவதம், [௮-௨. 

இங்கனம் அற்ப ஸுகங்களில் மதிமயங்கச் செய்து வஞ் 

Guu gs யுக்தமோ என்னில், அது காரமா இயான அற்ப 

ஸுகங்களில் கால் தாழ்க்து வசப்படாமல் இரியும் ப்ரா 

ணிகளை அசப்படுத் துவதற்காக அத்தகைய க்ஷுதர புரு 
ஷார்த்தங்களை எடுத்துரைக்கும். ஆகையால், புத்தி 

சாலியாச மேலான மோக்ஷ புருஷார்த்தத்இல் விருப்ப 

ழமூடையவன் அவற்றில் மனஞ் செலுத்தாமல் அதந்குத் 

த்குக்த யகனஞ் செய்யவேண்டும், இங்ஙனம் போமாத் 

சத தனால் ஸாரம் போல் தோற்றுகிற ஸ்வர்க்க இயான 

அற்ப புருஷார் த்தங்களுக்கு வேண்டி௰ செயல்களைச் 

சொல்லி அவற்றில் புத்தியை நுழையச்செய்வது வேதத் 

இதின் ஒழி. மாயரமயமான இந்த ப்ரபஞ்பத்தில் 216) B 

யான கர்ம வாஸனையால் உழல்கின்றவன் அ௮க்த ஸ்வர்க 

காதியான க்ஷாதர புருஷார் ததத திற்கு. வேண்டிய ௧1 ் 

மங்களில் திரிவானாயின், மோக்ஷ புருஷார் ச தத்தையும் 

௮, தன் உபாயம்மு தலியவற் நிறையும் பெறமாட்டான். ஆகை 

யால் வேதங்களில் சொல்லுகிறபொருளெல்லாம் ஆதரிக் 

கத் தக்கவைகளென்று ப்ரமிக்கலாகாத, வேதம் ப்ராணி 

களிடத்.தில் ஆயிரம் மாதர பிதரக்களை விட அ.இகமான 

வாதஸல்யமுடையதே.. ௮.து ப்ராணிகளை ஸம்ஸார. 

ணின்று கரையேற்ற வேண்டுமென்னும் கினைவு கிரம்பப் 

பெத்றததே,. ஆயினும் ப்ராணிகள் சிலர் தர்மஸ்வபாவர் 
களும் சிலர் ॥ஜஸ்வபாவர்களும் சிலர் ஸத்வஸ்வபா வர்களு 
மாப் பலவகைப்பட்டிருக்கையால் அவரவரிடத் தில் 

ப்ரி.தஇியால் அவரவர்க்கு வேண்டிய ஹிதத்தை 2 pals 

இன்றதது, அவற்றில் ரஜோகுண ஸ்வபாவர்களும் தமோ 

குணஸ்வபாவர்களும், ஸதவகுண ஸ்வபாவர்கள் ஆதரிப்ப 
தான மோக்ஷபலத்தில் மனஞ் செல்லப் பெருமல் காமா.இி 
களில் கால் தாழ்க்து ஸ்வாதினமற்று உபாயமல்லாத
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வற்றில் உபாயமென்னும் புத்தியைச் செய்து பா.ழாய்விடு 

இருர்கள், வேதம் சஜஸ்ஸ-ஈம்.. ,தமஸ்ஸும் ஸ்வபாவமா 

யிருக்கப் ெ பெதறவரக்கு ஸ்வர்க்காதி பலன்களையும் அவற் 

தித்குவேண்டிய 2 உபாயங்களை மம்௮ திவிக்கின் ஐது, கேவல 

ஸத்வ ஸ்வபாவர்களுக்கு அவை துமக்கத் தக்கவைகள் 

ஏன்றும், கர்மங்களையெல்லாம் மோக்ஷத்திற்காகவே 
செய்யவேண்டுமென தும் : அறிவிக்கின்றது, ஆகையரல் 

“இது ஈன்று, இது Bg’ ஏன்று பிரித்தறியும் விவேக 
வன் மனஷக்கம தவருமல் தேஹ யா ரதிரைக்காகக் கொ 

முடையண்டஅன்னம்பகுமுதலியவத்றிலும் ஆஸக்.இவைக் 

கரமல், ஸ்வர்க்கா இ பலன்கள் ௧௦௦ வரங்கள் (அஜியக்கூடி. 

யவை) என்றும் “அதிபங்களென்தும் கிச்சயித்துப் பேர் 

மாத்ரத்தினாுல் ஸாரங்கள் (திறக் தவை) போல் தோற்று 

இ௰ போக்ப வஸ்.துக்களில் தனக்கு எவ்வளவு ப் ரயோஜ 

னப்படுமோ அவ்வளவே எடுத்துக்கொள்ளபயேண்டும்/ 

அற்பப்சயோஜனங்களில் மனவிருப்பங கொள்ளலரகர_து. 

பலவகைப் பயன்களும் அவற்றிற்கு வேண்டிய பற்பல கர் 

மங்க( களும், வேதங்களில். வி இிக்கப்பட்டிருப்பினும் அவற் 

றில் எவ்வள வாரல் சரீசயா தரையும் உபரஸனையும் (பகவா 

னுடைய ஆராதனமும்) கிறைவேறுமோ, அவ்வளவே 

அல்கேரிக்கவேண்டும், தனக்கு வேண்டிய பொருள ஐச் 

மாக்தர கர்மத்திழ்குச் தகும் தபடி, வேறுவிதத்தில் ஸித் 
தமாயிருக்க, அற்ப புருஷார்த்தங்களிலும் அவற்றிற்கு 

வேண்டி௰ உபாயங்களிலும் யதீனஞ் செய்யலாகர_.து. 

அப்படி. மீறி யத்னஞ் "செய்வானாயின், ஜன்மாக்தரகர்மத் 

Bigg தீகுக்தபடி. வரக்கூடியதே தீ வருமன் றித் தரன் 

செய்த யதன தஅறகுத தகுகத பலன் (விளையாது... வீண் 
ப்சயாஸமே பலிக்கும், இதை அ.றிக்து அவற்றில் யதனஞ் 

சய்யலாகா.து., “பூமி. இருக்கையில் படுக்கைக்காகச் 
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செய்யும் ப்ரயதனங்களால் என்ன ப்ரயோஜனம்/ அஞ்சலி 

இருக்கப் பலவகை அன்னக் கலல்களைத் தேடுவதால் 

என்ன பயன்சி உத்தரியம் போன்ற இசைகளும் அசை 

யாடைகள் போன்ற மரவுரிகளும் இவை முதலிய மற்றும் 

பலவும் இருக்கையில், வெண்பட்டு முதலியவற்றால் என்ன 

உபயோகம், கிழிந்த தூணிக்கக் தல்கள் வழியில் அகப் 

படாவோ. இலை பூ காய் பழம் இவைகளைக் கொடுத்துப் 

பிறரைப் போஷிக்குக் கன்மையுள்ள வருக்ஷங்கள் பிச் 

சையிடாவோ? ஈதிகள் உலர்க்துபோயினவோ 2 பர்வத 

குஹைகள் ஞூடப்பெற்றனவோ 2 இவை யெல்லாம் ஒரு 

வனை அடுத்து வேண்டிப் பெறவேண்டியவைகளன்றே, 

தாமே கிடைக்கக்கூடியவைகளல்லவா 7 ஒருக்கால், 

இவை அகப்படாமற் போயினும், ஸஎர்வேளண்வரன் சரணம் 

அடைக தவர்களை சக்ஷிக்கம TLL @) யென்ன P "இப்படி. 

இருக்கு, பணக் கொழுப்பினால் “இ.து செய்யலாம், Qa 

செய்யலாகாது" என்ற விவேசுமற்றுக் கண் தெரியா திருக் 

கின்ற ப்.ரபூக்களை ஏன் அறிஞர்கள் அடுக்கவேண்டும் P 

அறிவுடையோர் அன்னபானாஇகளுக்காகவும் அற்ப பர 

புக்கலை அடுத்தலாகாது, தன்மன.து இக்கனஞ் சொன்ன 

படியே கிடமாக Res a வேறுவிஷூயங்களில் விருப் 

பின்மையாகிற ஸித்கியைப் பெற்றிருக்கு மளவில் .துறி 

னாயிருப்பவன் ப.ரம புருஷனையே பற்றவேண்டும். ௮ வ 

னைப் பணிவதற்குத் தேடிப் போகவேண்டிய அவம்ய 

மில்லை. அவன் உள்ளே புகுக்,து அச்தசாத்மாவாக தரித் 

அக் கொண்டிருப்பவன், அவனால் தரிக்கப் பெற்ற காம் 

கமக்கு தா.ரகனான அக்தப் பரமாத்மாவைப்பற்றுவதேயுக் 

தம். இங்கனம் சமக்கு அ௮க்தராத்மாவாயிருப்பதுபற்றி 

அவனே காம் ப்ரீதி செய்யத் தருக்க.இடம். பரமாத்மா 

வின் ஸம்பக் தத. தினாலல்லவோ பிள்ளை பெண்டிர் தேஹம்.
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முதலியவை ஆச்மாவின். ப்ரிதிக்கடெமாசன் றன. ஆத்மா 
வுக்கும் அக்தராத்மாவாமிருக்கும் அவன் ப்ரீதிக்டெ 
மென்பதைப் பற்றிச் சொல்லவேண்டுமோ? ௮: ஊன் எல்லை 
மில்லாத ஆகக்த ஸ்வரூபனாகையால் சிறக்த புருஷார்த்த 
மும் அவனே7 மற்றும், தோஷங்களுக் கெதர்த்தட்டா௪ 
ஜ்ஞானம் மாக்.தி பலம் ஐஸ்வர்யம் மு.சலிய எல்லையில்லாத 

குணஙகளுக்கெல்லாம் இருப்பிடம் ;/ எவ்வகையிலும் 

எல்லை முடிவு அறிவு இவையில்லா தவன்; ஸம்ஸாச பச்சக் 

இற்கு ஹேதுவான அவித்யையைத் தொல்க்குச் திமமை 

முடையவன், இத்தகையனும் தன்னைப் பெதுதற்குத் 

,கடை செய்கிற அவித்யையைப் போக்குக் தன்மையனு 

மாகிய அக்தப் பாமாத்மாவை, அறிஞனாயிருப்பவன் 

வேறு விஷயங்களில் விருப்பின்மையாலும் மஹாகக்த 

ஸ்வரூபனாகயெ : பாமா த்மாலைப்பணியும் விருப்பக் இனாம் 

omar oo Car wy பயன்களினின்று மீண்டு மோக்ஷ. 

மான்றே 2 வேண்டுமென்ற உருதியுடன் உபரஸிக்கவேண் 
Moe அ.த்சகையனான ஈன்வரனைச இர்திப்பதைத் தவிர் 

ர்து ௮மங்களமான மற்றைப் பொருள்களைப் பற்றின ர 
தைக்கு எவன்தான் இடம்கொடுப்பான் £2 பசுக்களைப் 

அத்திஸ்வச்டத்லு, 

போல் ஆஹாரம் | சித்ரை பயம் மைதுனம் ஆகிய இவற் 

தைத், Ear மற்றொன்றையும் அறியாத மூடர்களே அன் 

அமங்களமான: “சிக்தைக்கு. இடங். கொடுப்பாச்க 

என்றி ரம . HHA Ala 20 

ஜிவடையவன் எவனும் இடம் கொடுக்கமாட் 

டான், அப்படி. இடங் கொடுப்பவன் பசுவே. வைதரணி 

(யமலோக ஈஇ) போன்ற ஸம்ஸாரத்தில் விழுக்து ௮.தி 

டம் தமது கர்மங்களுக்குத் தகுக்தபடி. ஆதயாத்மிகம 
முதலிய மூன்று வகைப்பட்ட தாபங்களால் விளையும் 

வருத்தங்களை ஜனங்கள் அ௮னுபவிப்பதைக் கண்டு எவன் 
தான் பராமாத்மாவைச் சரெதுப்பதை துழிச்து அ௮மல்கள
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மான மற்றவைகளைச் இக்திப்பான்” சில யோகீனவரர்கள் 

தமது தேஹத்தினிடையிலுள்ள ஹ்ருதயத்தின் இடத் 

இல் வஸிப்பவனும் ஐட்டைச்சாணளவுடைய உருவமுடை 

யும் (ஹ்ருதயத்தின் உள்ளளவுக்கொத்த oar 

வுடையவனும்) இரண்டு கைகளால் கமலம் சக்ரம் இவை 

கையும் மற்ற இரண்டு கைகளால் சங்கம் கதை இவை 

கா.ரும் தரித்த மஹானுபாவனுமாகிய பரம புருஷனை, 

மனத்தை வேறு விஷயங்களில் போகவொட்டாமல் தடு 

த்து கிலைநிறுத்துற .ப்யரஸத்தினால் உபாஸிக்கறார் 

கள். தெளிக்க முகமுடையவனும் தரமரைமிதழ்போல் 
மிளிர து செவ்வரியோடி. கீண்டழகய கண்கள் அமைச் த. 

வனும் கடம்பப்பூவின் தா.துபோல் பொன் கிறம்௮அமைக்த 

பீதாம்பர முடையவனும் திகழகின்ற பெரிய ரதனங் 
கன இழைக்கப்பெற்ற ஸ்வர்ணமயமான தோளவளைக 

ளஞூடையவனும் ஜ்வலிக்கின்ற மஹாரதனங்களால் இயம் 

றின கிரீடமும் குண்டலங்களும் ௮ணிஈ்தவனும் மலர்க்த 

ஹ்ருதய கமலத்தின் கர்ணிகையில் வைத்திருப்பதாக 
யோேவரர்களால் தியானஞ் செய்யப்பெழம்ற தளிர்போ 

ன்௦உபாதஙகஞடையவனும் ஸ்ரீமஹா லக்ஷ்மியே. அடை 

யாளமாகப் பெற்றவனும் கழுத்திற்கு அருகாமையில் மரர் 

பில் கெளஸ்துப மணி ௮ணிச் தவனும் வாடாத சேரபை 

யபுடையவனும் வனமாலையால் இிகழ்கின்றவனும், அரை 

ஆரல் மாலையும் விலையுயர்க்த மோதிரங்களும் சிலம்புத் 

தண்டைகளும் கைவகாகளும்௮ணிக்து மிக்க ௮ழகுடன் 

ப்சகாசிப்பவனும், கிகுகிகுச்.து சிர்மலங்களாடச் சுருண்டு 
இருண்டு அழ தலைமயிர்களால் மிகுதியும் விளங்கு. 

கின்ற முகத்தில் இகழும் புன்னகையினால் ௮ழகாயிருப்ப 

வனும் கம்பிரமாக விளையாடலால் விளைவ துமரகிய மகத. 
aor Avra Gur Gs Har கண்ணோக்கத்துடன் இகழ்.
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கின்ற புருவ கெரிப்புகளால் அ.றிவிக்கப்பெற்ற போருள்' 
அனமைக்தகவனும் சிகையில் சோற்றுமவனுமாயெ பரம: 
புருஷனை, மனஸ்ஸ-ு தாரணையாக எவ்வளவு கிலைகிற்கு. 

மோ அ௮னள்வளவு அம்மனத்இனால் கண்டு உபாஸிக்கவேண் 

டும், தன்னைப் பற்றினாருடைய விசோதிகளைப் போக்கும் 

பொருட்டு கதையைத் தரிதீதுகிற்கும் பரமகயாளுவாகய: 

பரமாத்மாவின் உருவத்தில் பாதம் முகர்கொண்டு மக்தஸ் 

மிதம் வரையிலுள்ள அங்கங்கள் முழுவதையும் ஒரே 

தடைவையில் தீயாணிக்க வல்லமையத்றவன் அவற்றில் 

ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியே புத்தியினால் த்பானிக்க 

வேண்டும். ஓவ்வொரு அவயவத்தையும் அது கெஞ்சில் 

தோன்றி கிலைகிற்கும் வளையில் தயரணித்து கிலைகின்ற 

பிறகு அதைவிட்டு மற்ரோரவயவத்தை கெஞ்சல்கொண்டு 

கிலகிற்கும்வரையில் தயரணிக்கவேண்டும். இங்கனம் நிலை: 
சின்ற அுவயவங்களொன் வொன்றையும் விட்டு மேன்மே 

அள்ளஅவயவங்களை தீயானித்து கெஞ்சில்கிககிறுத்திக் 

கொள்ளவேண்டும், புத்தி அவயவங்களை சயாணிப்பதில் 

கலவ. ப்படாமல் தெளிவுபெறும் வரையில் உள்ளங்கால் 

குஇகால் நுனிக்கால் முதலிய அவயவங்களை மனத்தில் 

கிறுதீஇ தீயாணிக்கவேண்டும், உலகத்தில் மேன்மையுற்ற 

ப்ரஷ்மாது தேவதைகளும் தனக்குக் தாழசக்திருக்கப் 

பெற்றவனும் ஜகசத்தையெல்லாம் அடக்கி ஆளுச் திறமை. 

யுடையவனும் ஸர்வஜ்ஞனும் (எல்லாம் அறிர்தவனும்) 

சழ்ச்சொன்னஉருவமுடையவனுமாகிய பரமபுருஷனிடத் 

இல் பக்தியோகம் (சுபா ரயமான ௮வனது உருவம் 

முழுவதையும் இடைவீடின்றி மிகுக்த ப்ரீதியடன் தயா 

ணிக்குக்திறமை) உண்டாகும் வரையில், DJ QUO us Lo rus 

அனுஷ்டி.க்கஜேண்டி௰ _நித்பசச்மங்கள் மூடிக்தபின்பு 

இ ழ்ச்சொன்ன லக்ஷணங்கள் அமைந்த பரமபுருஒ.னு:
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டைய பெரிய உருவத்தை மனஷக்கத்துடன் ஒவ்வோரவ 
யவமாக தீயானிக்கவேண்டும்; இங்கனம் அவயவங்களெல் 

லாம் கலக்கமின்றித் தோற்றினபின்பு அத்தகைய oJ a 

வங்கள் அமைக்க சுபா ரயமான பகவானுடைய உருவத் 

 தைஇடைவிட மல் ப்ரீ கருடன் தயானிக்கும்படி யான பக் 

தஇியோகத்தை நிலைப்படுத்திக் கொள்ளவேண்டும். இவ் 

அரு பக்இயோகத்தில் மேயற்சிகொண்ட.வன் DES us HH 

யோகம் கைபுகுக்சபின்பு அதை கிறைவேற்றிக்கொடுத்த 

சரீரத்திம்குக் காரணமான ப்ராரப்தகர்மம் முடி௫ற ஸம 
யத்தில் ௮க்தச் சரீரத்தைவிட விறுப்புறுவானாயின், கங் 
கையின் கசைமுகலிய தேசவிசேஷங்களிலாவ.து உத்தரா 
யணம் முதலிய காலவிசேஷங்களில ரவது மனத்தைப்பற்ற 
விடலாகாது, *சரீரம் மூடி.கிற காலம் வக்கதே, இதைப் 
பரிசுத்தமான கங்கைக்கரைமுதலிய இடங்களில்கொண்டு 

போய் விடுவோம், தக்ஷிணாயானம் முதலிய காலங்களில் 
மரணம் வரின் ப்ராயச்சித்தம் சேய்யவேண்டு மரகையால் 

பரிசுத்தமான உத்தரரயணம் முதலிய கரலங்களை or Bi 
பார்ப்போம்” என்று இந்திக்கலாகா து, ஆனால் என்செய்ய 

வேண்டுமென்னில், ப்ரணவாயுவை அடக்ெயிச்து நிர்ப் 
பயமான இடத்தில் ஸாகமாயும் மென்மையுடையதுமான 

ஆனை த்தில் உட்கார்ச்து மனத்தினால் ப்ராணன்களையும் 

இக் ச்சியங்களையும் அடக்கவேண்டும். பகவா னுடைய உபா 
ஸனையால் நிர்மலமானதும் மோக்ஷம் தீவிர மற்றொன்றும் 
வேண்டியதில்லை யென்ற உறுஇயுடன் கூடினதுமான 
தனது பு,த.தியினாுல் மனத்தை அடக்கி, இச்த புத்தியை 
ஜீவாத்மாவினிடத் திலும், அந்த ஜீவனைப் பாமாத்மாவி 
னிடத,திலும் ஸமர்ப்பிதீ து ஸர்தோஷம் அடைச் து ௮வ 
்யமான கித்பகர்மங்களைச் செய்வதையுஞ் துறக்து பா 
மாதமாவின்ஸ்வரூப திதையேத்யானி தீதுக்கொண்டிருக்க
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வேண்டும், ப் சஹ்மாதிதேவதைகளையும் மற்ற எல்லோசை 
uy LD OLB ஆளும் பரபுவானகாலம் அக்தப்பரமா திமா 

வினிடத்தில் எதுவுஞ்செய்ய வல்லகன்று. அங்களனம் கா 
லத.திற்குட்பட்ட ப்ரஷ்மாதி தேதேவதைகள் ப்ரபஞ்சச்தை 

யெல்லாம் கியமிப்பவசாயினும் காலத்தையும் காற்கடைக் 

கொள்ளுக் இதமையனான அச்தப் பாமபுருஷணிடத்தில் 
தஙகள ப்ரபுத்வம் தலையெடுக்கப் பெறமாட்டார்கள். இணி 

அக்துதேவதைகளுக்கு உட்பட்ட ப்ராணிகள் அவனிடத் 

இல் எதுவுஞ்செய்யவல்லவசன்றென்று சொல்லவேண்டு 
மோ 2 இப்படி எல்லோரையும் அடக்கி ஆள பவனும் 

தன்னை அடக்கி ஆள்பவன் எவனுமில்லாதவனுமாயிருப் 

பான் அம்மஹானுபாவன், மற்றும், Baht sAvo ors 

ருஇியும் அதன் குணங்களான ஸத்வ ரஜஸ் தமஸ்ஸுக் 

களும் அதன் கார்யமான மஹத்து அஹஙகரரம் முதலிய 
வைகளும் தந்தமது கார்யத்தைச் செலுத்.த வல்லமையற் 
றனைகளே, வேதாக்தங்கள், அவனுக்கு உட்படாது 

ஸ்வ தக் தீரமாயிருக்கும் அஸ்து எ அுவுமேயில்லை யென்று 

தெரிவிப்பனவரகி, மற்ற எஇி.லும் ஈட்பின்றி (தாச்பர்ப்ச 

யமின்றி) அவன் ஸ்வரூபத்தை எல்லாவற்றிலும் சிறப் 

புற்றதென்றது மொழிஏன்றன. ராகம் தீவேஷூம் முதலிய 

தோஷங்களால்மனக்கலக்கமுறுகைதவிர்க் துனை வரும் 

OTT BEE DHE Bo) gow அ௮த்தகையனுமாகிய அர்த 

பகவரனுடைய உருவத்தை நிகரில்லாத ஈட்புடன் மனத் 

இனால் அடிக்கடி. ஆலிங்கனஞ்செய்து மற்றைச் செயல் 

களெல்லாவழ்றினின்று சிவ்ருத்தி (ஓய்தல்) பெறவேண் 

டும், இங்கனம் பகவானுடைய உரு௮த்தையே மனனஞ் 

செய்யும் பக்தியோக முடையவன் சரீரத்தைத் துறக்க 

இவ்வாறு முயத்சி:செய்யவேண்டும், ௮வன், எல்லாம் பர 

ப். சஹ்ம ஸ்வரூபமென்று கிலைகின்ற மதியுடையவனாகி அக்
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தப் பரம புருஷனை தயர்னிக்கும் ஜ்ஞுானமே சண்ணாகப் 

பெற்றது அதன் ஸாமர்் தயத் தினால் கர்மவாஸனையைச் சிறி 

தும் இண்டவொட்டாமல் தொல்த்துக் தன் குஇிகாலால் 

மூலாதாரத்தைத் சகைக்து ஆயாஸத்தை வென் றவனாட 

ப்ராண வாயுவை காபி முதலிய ஆது இடங்களில் உயர்த்த 

வேண்டும், மணி A eye மென்னும் பேருடைய Brabois 

கும் ப்ராணவாயுவை அனாஹ தமெனப்படுகி, ற ஹ்ருதயகம 

லத்தில் ஏறச் செய்து அதினின்று உதானவாயு ஸஞ்ச 

சிக்கும் க.ரமத்தில் கழுத்திற்கு அருகாமையான மார்பி 

அள்ள விகத்த சக்ரமென்னும் இடத்திலும், தான் பெற 

வேண்டிய பரமபுருஷனுடைய ஸ்வரூபத்தை மறவாமல் 

தயாணித துக்கொண்டே மனத்தை நன்ராக அடக்க, அவ் 

வாயுவை அதினின்று தனது காக்கின் _அடிபாகமரகிய 

முன்சொன்ன விருத்த சக் ரத்தின் நூணியிலும் மெல்ல 

மெல்ல ஏறச்செய்யவேண்டும். பிறகு சண்கள் இரண்டும் 

காதுகள் இரண்டும் மூக்கன் தவாரங்கள் இரண்டும் வர 

யொன்றும் ஆகிய ஏழு ஸ்தானங்களையும் சன்றாகத் தகை 
ந்து அக்த காக்கின் அடிபாகத்தினின்று அவ்வாயுளைப் 

புருவத்தின் மத்யத்திலுள்ள ஆஜ்ஞா சக். ரமென்னும் 

ட.த்திற்குக் கிளப்பிக்கொண்டு வரவேண்டும், வேறு 

Bopanna aha விருப்பின்றி அரதப் புரு௮த்.இினிடையில் 

அனமத அபக லம் நின்று தான் பெறவேண்டிய 

விஷய த AW 99 oh ror P As seotun_UuOuapowv urwr s 

மாவைப் பெற்றதாக அ௮னுஸந்இத்துச் காக்கபாலத 

தைப் Bors gi கொண்டு OM gr OC Fam Sen gs துறக்க 

வேண்டும். அப்பால் அர்ச்சிரா 8 சி மார்க்கத் ் இனால் சென்று 

பரமாத்மாவின் ஸ்தானமாயெ பரமபதம் போய்ச்சேரு 
வரன், இங்களனன் றிஸ்வர்க்காதி லோகங்களைவிரும்புமவர் 
தாமா இமார்க்கத்தினால் ௮ரத லோகங்களுக்குப் போக
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'வேண்டும். HES தாமாதி மார்க்கத் இனால் ஸ்வர்க்காதி 

லோகங்க ORS (HUI போகுமவர் ஸங்க தியைப்பற் றிச் 

சிறிது எடுத் துரைக்கறேன் கேட்பாயாக, இ மன்வனே..! 

ப்ரஹமதேவனுடைய லோகத்திற்காவது ஆகாயத்தில் 

விமானங்களில் ஏறிக்கொண்டு இரியும் ஸித்கர்கள் விர 

யாடுமிடமும் ௮ணிமை முதலிய அஷ்டைஸ்வர்யங்கள் 
அமைக்கதுமாகிய ஸ்வர்க்காதி லோகங்களுக்காவது 
போக விரும்புவானாயின், மரணம் உண்டானபின்பு ழள.ஸ் 

ஸோடும் .,இக்தமியங்க ளோடும் கூடவே. போகவேண்டும், 

லிவர்க்காஇ போகங்களை விரும்பி அண்டத் இர்குட்பட்ட 

அச்தச்ச லோகங்களுக்குப் போகவிரும்புவோர் பூதஸு 

க்ஷமங்களும்இர் தீரியங்களும் அமைச் த CAEL Akar 

கூடவே போவார்கள். பரப்ரஹ்மத்தைப் பெறவிரும்பி 

அரச்சரொதி மார்க்கத்தினா”ல் பரமபதம் போகுமவன் 

சிறிது வழி:கடர்தபின்பு ௮க்.தச் சரீரத்தை இடையிலே 

யே துறக்து செல்வான், பாமபுருஷனைப்பெறவிரும்பி ௮வ 

ணிடச்தில் பக்தியோகஞ் செய்யும் வழியில் செல்லாமல், 

சான் பரமாத்மாவக்கு உட்பட்டவனென்றும் அவனே 

தனக்கு எல்லாவுறவென்றும் இசையாமல் தன்னை ஸ்வ 

தர்த்ரனாக ப்ரமித்து அத சகைய Dp BWW HKU BOO BU 

பெழவிரும்பி வாயுசரீ ரத் இனொல் பாதாளம் பூமி ஸ்வர்க்கம் 

என்ற மூன்று லோகஙகளுக்கு வெளிப்பட்ட ஜனலோ 
கம் முதலியலோகங்களுக்குச் செல்கிறார்களென்து சொல் 

அகருர்கள். ஸரஸ்த்ரங்களால் விளையும் ஜ்ஞானயேரகம் 
கர்மயோகம் மமம் நியமம் ஸமாதி இவை சேசப்பெற்றவர் 

போகும் லோகங்கள் கேவல கர்மயோகத்தை ஆசரிப்ப 

வர்க்கு சேரரவாம, அர்ச்சக இயைப்பத்றிச் சொல்லு 

கேன் கேட்பாயாக, பகவானைப் பெழவிரும்புமவர் 

செல்லும் வழியும் முன்னே வழிகாட்டிக்கொண்டு செல்
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லும் பகவானுடைய தேஜஸ்ஸினால் வெளிச்சமுற்றுதி 

இகழ்வதுமாகய ஸுவ. மனை யென்னும் நாடியின் வழி 

யால் சரீரத்தினின்று வெளிக் கெளம்பி ஆகாசமார்க்கத்தி 
னால் சென்று ஆதிவாஹிக தேதவதைகளில் முதல்வனாகிய 

க்னியிடம் போய்ச்சேருவான், அப்பால்புண்யபாபங்கள் 
க ப்பெற்து, மன்னவனே. ஸுழீர் OT wy NF, Wey Bb 

திலிருக்கும் VOL wT iT சக்ரம் போய்ச்சேருவான். ஸுீர் 

WOT FG BT Or முதலிய க். ரஹங்களும் அ௮மணவினி முதலிய 

கக்ஷதரஙகளும் மற்ற ஸுதாரண'ஈக்ஷத்சஙகளும் ஆகிய 

இவற்றிற்கு இருப்பிடமும் விஷணுவின் ஸ்தானமும் ப்ர 

ஹ்மத்தகை அறிக்க பெரியோர்களால் கமஸ்கரிக்கப்படு 

வதுமரகிய ஸமிம்சுமாரசக்.ரத்தைக் கடந்து புண்யபாபங 

கள் தொல்ையப்பெற்று மிகுதியும் ஸிக்ஷமமான விங்கசரீ 

சத்துடன் ஸஹாயமின் றிச் சணியனாகவே சென்று கல்பம் 

வசையிலும் ஜீவித் இருக்கும்படியான ஆயுளையுடைய 

தேவதைகள் விலாயாடலுற்றிருககும் தேசமாகிய ஜன 

லோகம் போய்ச்சேருவான், இங்கனம் போகிற முழுக்ஷ£ம 

புண்யபாபங்கள் தொலைந்து ஜ்ஞான ஸங்கோசமும் இர் 

ந்து தரிகாலங்களிலுமுள்ள வற்றையெல்லாம் அறியுக் திற 

மை கேரப்பெத்றிருக்கையால், கீழ் பாதாள த.இவிருக்கற 

ஆதிசேஷனுடைய முகத்தினின்றுண்டான (ர௬க்ரகணக் 

இன் கெற்றிக்கண்) கெருப்பினால் ஜகத்தெல்லாம் எரிக்து 

போகுக்தன்மையதாகையரல் அனை த்திற்கும் மரணம் தவ 

ரு. இருப்பதைக்கண்டு இவையெல்லாம் ஹேயமென்றுஅ.றி 

EBS அவற்றில் கண்வைக்காமல்இரண்டு பரார்த்தம் வரை 
யிலும் அழியா திருப்பதும் ஸித்தேஸ்வரர்கள் வீற்றிருக் 

கப்பெற்மவிமானங்களையுடையதும் மற்றை லோகக்களைக் 
காட்டிலும் சிறப்பூற்றதுமாகிய அச்சப்ரஹ்ம தேவனது 

லோகங்களிணின்று புறப்பபுவான், 26s ப்ரஹ்மதேவ
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னது லோகத்தில் சோகம் கிழத்தனம் மரணம் துக்கம் ' 
குளிர்காற்று வெயில் மழை இவை முதலிய எதையேனும், 
பற்றி சேரக்கூடிய எவ்வித பயமும் கே. ராது. அத்தகைய ' 

is நாரன்முகனது உலகத்திலும் இதோ புலப்படுகிற 

ப்சபஞ்சததைக்காட்டில் விலக்ஷணமான பரப்ரஹ்மத்தின் 
ஸ்வரூபத்தை அறிச்த மஹானுபாவர்கள், கர்ம இனால் 
விளைவ தும் எல்லையில்லாத பலவகை துக்கங்களுக்கு விளை 

சிலமுமரகிய ஸம்ஸாரம் இரப்பெராமல் மனவருதக்த முறுவ 

தைக் கண்டு அக்தச்ச துரமுக லோகத்தினின்று புறப்பட் 

டுப் பெரும்பாலும் மண்ணால் இயற்றப்பெற்ற அண்டகடா 

ஹத்தைஅுடைக்துஅதஇணின்று புறப்பட்டுக் சழ்ச்சொன்ன 
ஸ்வரூபமுடையவனாசவே பயமின்றி ஆவ ரணஜலத்தைச் 

சேர்ந்து அதனின்று புறப்பட்டு, சுமிமோ எரிக்குமோ 

வென்னும் சங்கையில்லாமையால் விரைவின் றிக் கட்டியா 

யிருக்கிற ஆவரணாக்னணியை அடைந்து அ௮க்ணிமயமான 

உருவத்துடன் ௮.கினின்று புறப்பட்டு ஆவசணவாயுவை 
அடைந்து வாயுமயமான உருவத்துடன் அதினின்று 

புறப்பட்டுத் தன் கரர்யமான வாயு முதலியவற்றைக் 

காட்டிலும் பெரியதும் தனக்கு அஸாதாரணமான சப் 
தத்தை அடையாளமாக வடையதுமாகிய ஆவரணாகர 

சத்தை அடைக்து ஆகாச உருவமுடையவனாகி ௮.இ 

ணின்று புறப்பவொன். ஓவ்வொரு ஆவரணத்தினின்று 

புறப்படும் பொழுதும் அக்தந்த ஆ௮சணத்தின் உருவ 

முடையவனாகவே புறப்படுவான். ப். ரஹ்மலோகம் வரை 

யிலுள்ள சப்தாஇகளில் ஆ தரமில்லாமலே போவான். 

அண்டத்தின் ஆவரணங்களாகிய பூமி மூதலிய பஞ்ச 

பூதங்களின் குணங்களை அனுபவித்துக் கொண்டே 

செல்வான்... தனது ஸுிக்ஷம சரீரத்திலுள்ள க்ராண 

இக்த்ரியத்.இினால் (மூக்கினால்) ஆவரண பூமியின் குண
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மான கக்தத்தையும், ரஷ இக்தரியத் இனால் (காக்கினால்) 

ஆவ ரணஜலத்தின் குணமான ரஸத்தையும, சக்ஷ£ரிக் தரி 

யத்தினால் (சண்ணால்) ஆவரணதேஜஸ்ஸின் குணமான 
ரூபத்தையும் தவ௫க்தரியத தினால் (உடம்பின் தோலால்] 

ஆவ ரணவாயுவின் குணமான ஸ்பர்மாததையும், ற்ரோத் 

சேக்தரியத் தினால் (செவியினால்) ஆவ.ரணாகாசதக்இன் குண 

மான சப்தத்தையும், அச்தக்கசணத்தினால் (மனத்தி 

னால்) அபிப்ராயத்தையும் க்ரஹிததுக் கொண்டே. அக் 

த்ந்த பூதங்களைப் பிளந்துகொண்டு செல்வான், HEB 

யோகியானவன், கடச்து சென்று தன் கார்யமூலமாய் 

மாறுச்தன்மையதும் இசைகள் காழ்.று முகலிய தேவதை 

களால் அதிஷூடானஞூ. செய்யப்பெற்ற இரந்த்ரியங் 

களுக்கும் மனத்தற்கும் ஆகாயம் (Ip கலிய பஞ்ச 

பூதங்களுக்கும் அவற்றின் ஸூிக்ஷமங்களான ஸப்தாஇ 

களுக்கும் ஐஜஞானேக்தரிய கர்மேக்தரியங்களுக்கும் 
கர.ரணமாயிருப்பதும் ஸாதவிகம் ராஜஸம் காமஸமென்று 

மூன்று வகைப்பட்டதுமாகிய அஹங்காரதத் த்தை 

HOG HY gi or கூடவே விஜ்ஞானமென்னும் பெய 

ருடைய மஹத்சத்வச்தை அடைவான். அ.இினின்று புறப் 

பட்டுஸத்வரஜஸ்கமேகுணங்கள் ஏற்றக்குறைவுகளின் றி 
ஓத்திருக்குக்கன்மையதான ப்ரக்ருஇயிடம் போய்ச் 

சேருவான். அதினின்று பு நப்ப்ட்டு அஇனெல்லையைக் 

'கடக்து புண்யபாபங்கள ற்.றுப் பரிசுத்கமாமிருப்பதாகய 

' ஸ்ருக்ஷம உருவத்துடன் பசி காஹம் முதலிய விகாரங் 

| களற்றவனும் எல்லையில்லாத மஹாநந்த aval eu appr Hus 

UIDTSOTOA, HSSOSU 66 SS glo Qu gain ar. 

பகவானிடங்கெொண்டு சேர்ப்பதாகிய இந்த அர்ச்சராஇி 

மார்க்கத் தினால் எவன் போலவானோ, ௮ வன் மீளவும் இக்த 

ப்ரக்ருதிமண்டலச்.இல் கர்முத்.இனால் வரும் சேஹத்தைப்
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பெதமாட்டான். துரமாதி மார்க்கமென்றும் அர்ச்சிரா இ 

SFT HE OL Br wtb வழங்கி வகுகிற இவ்விரண்டு வழிகளை 

யும் வேதம் அறிவிக்கின்றது. இவை அனாதிகளாமிருப்ப 

னை, மன்னவனே & கேட்டவழிகளும் இவையே, இவற் 

றை கான் உனக்கு உள்ளபடியே மொழிக்தேன். ஸர்வ 
பூதங்களுக்கும் அ௮ர்தராதமாவாகிய பகவரன் முன்பு கல் 

பா.இயில் சான்முகனால் ஆசாஇக்கப் பெற்று மனக்களிப் 
Yoo இம்மார்க்கங்களை அவனுக்கு மொழிச்தான். 

ஆகையால் இவை அனாஇகளசரயிரப்பலவை, ஸம்ஸாரத்' 
இல் இந்த அர்ச்சிராகி மார்க்கச்தைக் காட்டி லும் மக 

   

குரகரமான மார்க்கம் மற்றொன்று கேள்விப்பட்ட இல்லை. 
இம்மாரக்கக்தைச் சர்தை செய்மிலும், அனைவர்க்கும் 

அச்தராதமாவாகிய பகவாணிடத தில் பக்தியோகம் உண 

டாகப் பெறுவான், ஆகையால் எக் காலத்திலும் மறவா 

மல் இம்மார்க்கத்தைச் Atos செய்யவேண்டும், பலவா 

ளென்து சொல்லப்படுகிற பரமாதமாே ஐகக்திற்கெல் 

லாம் காரணமான பரப்ரஹமம்.அவனிட த்தில் பக்தி செய 

கையே மோக்ஷ்த்திறகு உபாயம், புதி இிமினால் சரஸ் கரங் 

களையெல்லாம் 6 ஒருதாத் இற்கு, மூன்னு தரமாக ஆராய்ந் து 

பார்தது. “எல்லையில்லாத BOS ஸ்வரூபனும் விகாரங 

களழ்மவனுமாகய பாரமாத்மாவைச் சேர்ந்து அவனைக் 

கைவிடாமல் அனுபவித் து அவ்வனுபவத் இனால் விளையும் 

ஆரந்தத்இிற்குப் போக்குவீடாக அந்தக க ஸமயங்களுக் 

குத் தகுக்த பணிவிடைகளைச்செய்து கிலபெறுகையாகற 

மேலானயுருஷராத்கமான துஎக்தஉபாயத்தினால் உண்டா 

குமோ, அத்தகைய பச்தியோகமே மோக்ஷத்திற்கு உபா 

யம்” என்று மிஞுக் ச வல்லமையுடைய உலகமெல்லாம்கிச்௪ 

யித்திருக்க் றது. “கண்ணுத்குத் தெரியா கப வானிடத் 
தில் பக்தியோகம் எப்படி உண்டாகும் 2 ஆகையரல்
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அவனைப்பெற்று அனுபவித்துப் பணிவிடைகள் செய்கை 

யாகிற மஹாகந்தம் உண்டாவதற்கு ப் ரஸக்.தி இல்லைய” 

என்கிறாயோ.ி. சொல்லுகிறேன் கேள். கண்ணுக்குப் 

புலப்படக்கூடிய மஹத்து முதலிய கரர்யங்களால் அவற் 

றிற்குக் காரணமான பரமபுருஷனை ௮ னுமாணிக்கலாம். 

அனுமானித்தறிகை மாதீரமே அன்று 7 அவனுடைய 

ஸ்வரூப ரூபகுண விபூதிகலை அறிவிக்கிற வேதங்களா.லும் 

அவற்றின் பொருள்களை எளிதில் தெளிவாக எடுத்து 

ரைக்கிற MOH H QB anon yy I BMT IS OW yb _ அவனை 

EURO _DI EE) SBT WD அறிக் தபடி. யே யோகமார்க்கத்தி 

ஞ்ல் சுத்தி செய்யப் பெற்ற மனத்தில் தீயானித்து அவ 

னிடத்தில் பக்தியோகம் செய்து அவனைப் பெற்று ௮னு 

பஷித்து ஆகச். இக்கலாம், ஆகையால், மன்னவனே! மணி 

த சாகப் : பிழந்தவரனைவரும் தன்னைப் பற்றினாருடைய 

படபங்களைப் போக்குக் BRT DDL BAT பகவானையே ஸர்வ 

ப்ரயதீன ச தினாலும் ஸர்௮காலத் இலும் செவிகளாரக் 

கேட்பதும் வரயார OT pb Gia gw கெஞ்சார நினைப்ப 

தும் செய்யவேண்டும். மன்னவனே !6மோகமார்க்கதீதி 

னால் மனத்தைத் தெளிவித்துக்கொண்டு அம்மன த் இனால் 

ப்கவாணை தீயாணித்து பக்தியோகம் செய்து அவனைப் 

பெறுகை. வருத்தமென்றும் இதில் பல இடையபூறுகள் 

கேருமென்றும் 'ஸ்வரூபத் இற்குப் பொருக் தாதென்றும் 

கினைப்பகஈயாயின், ம றனோருபாயஞ் சொல்லுகேன் கேட் 

பாயாக, பெரியோர்கள் பாடுகிம பகவானுடைய கதை 

களரகிற அமருதத்தை தமது செவிகளில் கிறைத்துக் 

கொண்டு பரனஞ செய்வார்களாயின், அவர்கள் சப்தாதி 
        

1; uno sé Muon @ ஸ்வரூபத்திற்கு ஸ்வாதர்த்றிய கர்ப்ப 
மான உபாய பரிகரஹம் பொருர்தாதென் றும், பகவானையே உபாய 
மாகப். பற்றுகை மிகவும் பொருர்துமென்றும் கருத்து.
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விஷயங்களால் கலக்கமுற்ற மனீத்தைத் தெளிவித்.துக் 
கொண்டு அ௮க்தபகவர னுடைய பாதாரவிச்சங்களைப் பெறு 

வர்ர்கள். பெரியோர்களைப் பணிந்து அவரிடம் பகவானு 

டைய ஸ்வரூப ரூப குண விபூதிகளை உள்ளபடி அறிக்து 

அவனையே சரணம் அடைந்து அவனது குணங்களை 

அனுபவித்துப் பொழுது போக்குமவர்க்கு அம்மஹானு 

பாவன் மனமலங்கலாப் போக்கி அனாயாஸமாகவே சரீ 

சத தின் முடிவில் அர்ச்சா மார்க்கக்தினாுல் அழைக் 

துக்கொண்டு போய்த் தனது லேோகமான பரமபதஞ் 
சேர்ப்பித்து மஹாகக்தஸ்வரூபனாகிய தான் அவரிடம் 

பணிவிடைகொண்டு அவர்களை வாழ்விப்பான், இரண்டா 

அது அதயாயம் முற்றிற்று, 

  

மற்ற சேவசைகளெல்லாம் Gp OF T GVO | 
களைக்கொடுப்பவரென் றம் ம், பகவானொரு 
வனே ஸமஸ்ச பலன்களையும் மோக்ஷச் 

தையும் கொடுப்பவனென் றும் கூறுசல். | 
ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிறார். - மன்னவனே! மானிடமாைப் 

பிறப்பது பெரும்பாலும் அரிது, தெய்வா தின்மாய்: ஒருக் 
கால் மானிடசாய்ப் பிறந்தவர்களிலும் மதிச்சிறப்புடை 

யோர் கிடைப்பது அரிது, அங்கனம் மானிடராய்ப் பிற 

ந்து மதிச்சிமப்பும் உடையராகி மரணம் ஸமீபிக்கப்பெற் 

றிவர். ஏதேது செய்யவேண்டுமோ, இதையெனக்குச் 

சொல்லவேண்டுமென்று கேட்டாயே, இதையெல்லாம் 

உனக்கு இங்கனம் சொல்லிமுடி. த்தேன். இனி, காமபலன் 

களை விரும்புவோர் ஆரா இக்க வேண்டும் தேவதைகளைச் 

சொல் ுகறேன், கேட்பாயாக, டல் aL EEO OO 

(ப்சஹ்மதேஜஸ்ஸை) வீரும்புமவன் வதத்திற்கு ப்ரபு 

வான (வேதங்களை யெல்லாம் குறைவற வுணர்க்த) ப்ரஹ்ம 

தேவனை உபாஸிக்கவேண்டும், இக்த்ரியங்களின் வலிவை
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விரும்புமவன் இந்தரசண்யும, ப்ரஜைகளை விரும்புமவன் 

sagt முதலிய ப்ரஜாபஇகளையும் உபாஸிக்கவேண்டும். 

ஸோ பையை விரும்பூுமவன் ஆச்சர்ய சக்திபுடையவளும் 

விஷணுப தணியுமாகிய ஸ்ரீமஹாலக்ஷ்மியையும்ேேதேஜஸ்ஸை 

விரும்புமவன் ஸ-57யனையும், : பணத்தை விரும்புமவன் 

அஷ்டவஸாக்களையும் உபாஸிக்கவேண்டும். வீர்யத்தை 

விரும்புமவன் ருத்ரர்களை உபாஸிப்பானாயின் சிறக் தவீர்ய 

மூடையவனவான்.  அன்னத்தையும பக்ஷபத்தையும 

விரும்புமவன் ௮.இதியையும், ஸ்வர்க்க சுதை விரும்புமவன் 

அதிதியின் புதல்வர்களையும், ராஜ்யத்தை விரும்புமவன் 

ஸா த்பர்களையும், ஆயுளை விரும்புமவன் ௮ வி of are த 

களையும், புஷ்டியை (ேேஹபலத்தை) விரும்புமவனன் பூமி 

தேவியையும், தரணிருக்கும் ஸ்தான தீதினின்று apart 

மல் கிலைகின் நிருக்க விரும்பும் புருஷன் உலகங்களுக்கு தீ 

தரய்மார்களரகிய தயாவாபூமிகளாயும் ( ஆகாயபூமிகளு 

க்கு அ௮திவூடான தேவதைகளிரு௮ரையும்)) அழகை 

விரும்புமவன் கர் தர்வர்களையும், ஸ்த்ரீகளை விரும்புமவன் 

அப்ஸரஸ்தரீகளில் சிற்த ஊர்வசியையும, எல்லோர்க் 

கும் பரபுவாயிருக்க விரும்புமவன் பரமேஷட்டியையும், 

யசஸ்ஸை விரும்புமவன் யஜ்ஞஸ்வரூபனான விஷ் ணுவை 

யும், பொக்கச த்தை விரும்புமவன் வருணனையும், வித்யை 

யை விரும்புமவன் ருத்ரனையும், தம்பதிகள் ஒருவும் வேல் 

ஒருவர் பரி. இயாயிருக்க... விரும்புமவன் பதிவ்ரைதைழான 
பரர்வஇயையும், தர்மத்தை விரும்புமவன் உச் தமஸ்லோ 

கனான விஷ். ணுவையும், வக்ககளடவ்ருத.இியை விரும்பு 
was DGC sam Fedor yd, பாதை நீங்கி ஸுகமா 

யிருக்க விரும்புமவன் யக்ஷர்களையும், பலத்தை விரும்பு 

மவன்: மருத்கணங்களையும், ராஜ்யத்தை விரும்புமவன் 

மனுதேவ்தைகளையும், சக்ருவை அழிக்க விரும்புமவன்
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சரக்ஷஸர்களையும், கரமஸுகங்களை விரும்புமவன் ஸோ 

மனையும் (சக்தானையும்), வைராக்யத்தை விரும்புமவன் 
பசமபுருஷனையும் உபரஸிக்கவேண்டும். வைசாக்யத்தை 
விரும்புமவனும், ப்.ரஹமவர்ச்சஸம் முதலியவை யெல்லா 

வற்றையும் விரும்புமவனும், இவற்றில் எதையும் விரும் 

பாமல் ஆழச்ச மதியுடையவனாகி மோக்ஷகிதையே விரும் 

புமவனும் திவ்ரமானபக் இயோகதீதினால் பசமபுருஷனை 

ஆசாதிக்கவேண்டும், இன்வலகத்தில் பகவானை ஆரா 

இக்குமவர் பாகவதர்களோடு. ஸஹவரஸஞ் செய்து 

அதன்மூலமாய் அந்த பகவாணிடத்தில் அழியாத பக்தி 

விளயப்பெ.றுவார்களாயின், உடனே அவர்களுக்கு மோ 

க்ஷம் உண்டாவது ஸித்தமே, அக்த பக்தி உண்டாகும் 

வரையிலுமே விளம்பமன்றி அதுண்டான பின்பு விளம் 

பமே இரா... ஆகையால் பாகவத ஸஹவாஸத் தினால் 

பகவரனிடத்தில் நிலைகின்ற பக்தியை விளைவித் துக்கொ 

ள்ளவேண்டும். பகலாணிடத்தில் Wei gs பக்தியுடைய 

பெரியோர்களிடஞ் சென்று பக வர னுடைய கதைகளை 

அல்கல். சொல்லக் கேட்பார்களசயின், அவனிடத்தில் 
அனாயாஸமாக விளையும், பகவானுடைய கதைகளைக் 

கெட்டு? தசையில், ச வரஜஸ் சமோகுணக்களின் கரச 

யமான ஊர்மி சக்ரமெனப்படுகிற பசி தாஹம் சோகம் 

மோஹம் மூப்பு மரணம் ஆகிய இவைகள் தொல்யப் 
பெற்ற கல்ல இருக்திய ஞானமும் மனத்தெளிவும், கர்ம 

லோகம் போகலோக மென்ற இரண்டு லேரகங்களிலு 
முள்ளசப்தா இவிஷ.யங்களில் விருப்பின்மையும் மோக்ஷத் 

இதற்குரிய மார்க்கமாகிய பக் இயம் ஆகிய இவை யெல் 

லாம் விளையுமாயின், ௮த்தகைய பகவானுடைய கதை 

களில் ஸக்தோஷதீதுடன் எவன்தான் SOUS செய்ய 
மாட்டான்?” என்றார்.
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ஸமொெளனகர் சொல்லுகிறார்.--இங்ஙனம் ஸ்ரீசுகர் 
மொஜழிக்ததைக்கேட்டு பாதவம்ச த்தில் சிறக்த மன்னவன் 

பரீ௯திதீது பரப்ரஹ்மத்தை ஸாக்ஷாக்கரித் தவரும் சப்த 

ப்ரஹ்மத்தில் ஆழக் தவரும் வ்யரஸமஹர்ஷியின் புதல் 

வருமாகிய ஸ்ரீ சுகரைக் குறித்து மீளவும் என்ன வினாவி 

னான்? ஸு தரே / இதைக்கேட்க விரும்புற எங்களுக்கு 

நீர் இதை மொழிவீராக, நீர் எல்லாம் அறிக் தவசல்லவா, 

பகவாணிடத்தில் பக்தியடைய பெரியோர்களின் ஸ்பை 

யில் பகவானுடைய சதைகளை உட்கொண்ட உசைகளே 

கடையாடும், இது கிச்சயம், பாண்டவர்களின் வம்ச தீதில் 

பிறக் தவனும் மஹாரதனுமாகிய அம்மன்னவன் பகவாணி 

டத்தில் பசக் தியுடையவர்களில் சிற் தவன், ஏனென்னில், 

அவன் பால்யத்தில் பிள்ளைகள் விளையாடும் விளையாட்டுக் 

கருவிகளைக்கொண்டு விளையாடும்பொழு.து க்ருஷ்ணனை 

ஆசா.கிக்குஞ் செயலையே விளையாடலாகக் கொண்டா 

னல்லவா, ஆகையால் அவன் பால்யம் முதற்கொண்டே 

பகவானிடததில் பக்தியடையவன். மதறானுபாவரான 

வ்யாஸகுமாரரும் அனைவர்க்கும் அக்தராத்மாவான பசம 

புருஷனையே எல்லாவிதத்திலும் முக்பமாகவுடையவர், 

இப்படி. இருவரும் சிறக்த பாகவதர்களாகையால் அவர் 

களுக்கு கோச்த ஸம்வாதத்தை காங்கள் கேட்க விரும்பு 

கிறோம். பகவானிடத்தில் பக்திரடைய பெரியோர்கள் 

எங்கேனும் ஓரிடத்தில் சேருவார்களாயின், பகவா 

துடைய சூணங்கள் அமைக்து கம்பி. ரங்களான கதை 

களே நடக்குமல்லவா, இக்த ஸர்யன் உதிப்பதும் ௮ஸ் 

தமிப்பதுமாக, உத்தம மூலோகனாகிய பகவானுடைய 
கதை ஈடையாடப்பெற்றுக் கழிர் தக்ஷணம் தவிர ப்ராணி 

களின் மற்ற ஆயுளையெல்லாம் வீணாகவே பறித்துக்கொ 

| ண்டு போகன்றுன். காள்தோறும் ப் ராணிகளின் ஆயுள்
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கழிக்துகொண்டே யிருக்கின்றது. அதல் பகவானுடைய 

குணங்களைச் சொல்லிக்கொண்டு கழித்த காலம் தவிர 

மற்றவை யெல்லாம் வீணே, க்ஷணமாயினும் பகவா 

னுடைய குண£ர்த்தன த துடன் கழியுமாயின் அதுவே 
௮பலமாம்7 அது வீணன்று, 'ஜிவித்திருத்கலே ஆயுளுக் 

குப் பயனாகட்டுமே' என்னில் சொல்லுகிறேன், கேளும், 

வ்ருக்ஷங்கள் ஜீவிக்கவில்லைய, அவற்றிற்கு மூச்சில்லை 

யேயென்கிறீறோ 2 கருமானுடைய தேரல் துததிகளும் 

மூச்சுவிடுகன் றன, அவற்றிற்கு ஆஹாசாஇகள் இல்லையே 
யென்கிமீரோ? கராமத்திலுள்ள காற்கால் ஜக். துக்களும் 

மற்றவைகளும் ஆஹாரக் இன்கிறதில்லையா; மைதுனஞ் 

செய்யவில்லையா, ஒருக்காலும் பகவானுடைய நாமம் 

ஏவன் காதில் விழவில்லையேச அம்மனிதன், காய் கரா 

மத்தில் திரியும் பன்றி ஒட்டை கழுதை இவைகளோ 

டொத்த ஓர் பசுவே (காற்கால் ஜக்துவே), தீரிவிக்ரமாவ 

தாசஞ்செய்து உலகங்களை யெல்லாம் தனது பாதாசவிச் 

தங்களால் ஸ்பர்சித்த பகவானுடைய பராகரம சரித்சங 

களைக் கேளாத காதுகள் காதுகளேயல்ல, வீண் பாழி 
களே, பெரியோர்களால் ஓயாமல் பாடப்படும் குணங்களை 

புடைய பகவானுடைய பாட்டுக்களைப் பாடாத காக்கு 

இருக்தும் இல்லாததுபோலவே,; தவஜைமின் காக்கைப் 
Curd user poe gs. போகமோக்ஷங்களைக்கொடுக்க od & 

தமாயிருக்கன்ற பக்வானுடைய பாதாரவிந்தங்களைப் 

பணியாத உத்தமாங்கம் (தலை) பட்டுப்பாகையும் பொற்டு 
ரீடமும் ௮ணிக் திருப்பினும் வீண் பாரமே, தன்னைப் பற் 

றினாருடைய பாபங்களைப் போக்குக் தன்மை. பனான; பகவர 

னுடைய பாதரரவிச்தங்களைப் பூஜிக்காக கைகள் திகழ் 

இன்ற பொன்வளைகள் அணிக்திருப்பினும் பிணத்தின் 

கைகளே, விவ்.ணுவின் இவ்யமங்கள விக ரஹங்களைக்
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காணாத சண்கள் மயில்.கண்களே. ஸ்ரீரங்கம் முதலிய 
ஸ்ரீவிஷ ணுவின் இவ்ய க்ஷேதக்ரங்களுக்கு நடக்து செல் 

லாத மனிதர்களின் பாதங்கள் வருக்ஷத்துின் ஜன்மம் 
பெற்றவைகளே (வ்ருக்ஷங்களின் வேர்களோடொத்த 

வைகளே), பகவாணிடத்தில் பக்தியடைய பெரியோர் 

களின் பாசதூளியை ஒருக்காலும் விரும்பாத மனித 

ஆம, ஸ்ரீவிஷ.ணுவின் பாதாரவிர் தங்களில் படிர்த துள 

ஸீயின் வாஸனையை மோந்து ஸந்தோஷம் அடையாத 

மனிதனும் ப்ராணனோடி ருக்கும் பிணங்களே, பகவா 

னுடைய காமங்களைக் கேட்டும் மொழிக்தும் அவை 

கெஞ்சில் படப்பெற்று மனத்தில் கலக்கமும் முக த்.இல் மல 

ர்த்தியும் கண்ணில் ஆகச் த கீர்களும் உடம்பில் மயிர்க்கூச் 
சலும் எவன் உண்டாகப்பெரு திருப்பானோ, அவனுடைய 

ஹ்ருதயம் சிறந்த இரும்பினால் செய்யப்பட்டதே, ஆ! 

என்ன ஆச்சர்யம், பகவானுடைய சகாமங்களைக் கேட்டு 
மன த்தில் ப்ரீஇ உண்டாகப் பெறுவானாயின், அவனுக்கு 

மூகமலர்த்தியும் ஆகக்தக் கண்ணீரும் மயிர்க்கூச்சலும் 

உண்டாகும். பாகவதர்களில் கிறப்புற்றநீர் மனத்திற் 

கனிதாக மொழிகன் மீர், ஆகையால், ஆதமவித்யையில் 

நிபுணராகய ஸ்ரீசுகர் ஈன்கு வினவப்பெற்றவராகி மன்னவ 

னுக்கு எது மொழிக்தாரோ, அதை எங்களுக்கு நீர் 

மொழிவீசாக, மூன்றாவது அத்யாயம் முற்றிற்று, 

| பரீ கழித்து சுகரைப் பார்த்து லோக ] ட்ட 
| ட. ஸ்ருஷ்டி முசலியவற்றை வினவுசல். 

ஸ்ரீ wWOst சொல்லுகிறார் :--இங்கனம் வ்யாஸ 

மஹர்ஷியின் புதல்வராகிய ஸ்ரீ சுகர் ஆச்மரவின் உண் 

மையை சிச்சமித்து மொழிந்த வசனத்தைக் கேட்டு, 

உத் தசையின் குமாரனாயயே அ௮ச்தப்.பரீ௯தித.து மன்னவன்
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தெளிக்க மகியைச் செய்தான். மற்றும், ௮வன் தேஹம் 

பாச்யை புதல்வர் க்ருஹம் பசுக்கள் பணம் பக்துக்கள் 

இவற்றிலும் எவ்வகையிலும் சூறையில்லாமல் புஷ்கல 

மான ராஜயத்தகிலும் நெடுகாளாய்ச் இனந்தோறும் வே 

நூன் றியிருக்க ற மமதையை(என் ௮ுடையதென்னும்புதஇ 

யை)த துறச்தான். மனக். தூய்மையுடைய மஹானுபரவர் 

களே / ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுடைய மஹிமையைக் கேட்பதில் 

ஸ். ரத்தை யுடையவனும் பெரும்புகழனுமாகய அம்மன்ன 

வன் நீங்கள் கேட்ட இக்ச விவ.யச்தைப் பற்றியே இன்ன 

மூம் வினாவினான். அம்மன்னவன் தனக்கு மரணம் சீக்ரத் 

தில் கேருவதை அறிக் து தர்ம BTSs காமங்களை கிறை 

வேற்றிக்கொடுக்கற செயல்கள் எவ்வெவை உண்டோ 

அவற்றையெல்லரம் துறக் து பகவானான வாஸு தவனிட 

தீதில் “இவன் எனக்கு அக்தராதமா”? என்று இடமான 

பானம் உண்டாகப்பெற்று அம்மஹர்ஷியைப் பார்த்து 
பகவானுடைய கதைகளைப் பற்றி நீங்கள் கேட்டவண 

ணமே கேட்டான். . 

மன்னவன் சொல்லுகிறான்.--ஓ அர். தணர் தலைவரே! 
பரபமற்றவசே / எல்லாம் அறிக்தவரும் எனக்கு பகவர 

னுடைய கதைகளை மொழிகின் றவருமாகய உமது மொழி 

மிகவும் அழகாயிருக்கின்றது; கல்வழி தவரு த.து; ஈன்சூ 

புகழத் தகுக்கது, இதைக் கேட்ட மாத்ரத்தில் எனது 

அஜ்ஞானமெல்லாம் பறந்தோடுசின்றது. உலகத்தில் 

இறந்த ப் ரபுக்களாகிய ப்ரஹ்மாதிகளாலும் இத்தகைய 

தென்று கிரூபிக்கமுடியாத இவ்வுலக ததையெல்லாம் பக 

வரன் தனது ஆச்சர்ய சக்தியால் படைக்கும் விதத்தை 

மீளவும் சரன் தெரிர் துகொள்ள விரும்புகிறேன். - எல்லை 

யில்லாத சக்தியுடைய பாமபுருஷூன் ப்ரஹ்ம ர.த்சா தியான 

எந்தெக்த' உருவத்தைக் கொண்டு இவவுலகங்களைப்
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படைத்து ச௯திப்பதும் கடைசியில் ஸம்ஹரிப்பதுஞ் செய் 

கிருனோ அதையெல்லாம் எனக்குத் தெளிவாகச் சொல்ல 

வேண்டும். மற்றும், அச்தப் பரமபுருஷன் ப் ரஹ்மருத் 

சர திஸ்வரூபனாகிய தன்னை ஸ்ருஷ்டி ஸம்ஹாரம் மு.தலிய 

வ்யாபாரங்களில் விசேஷமான அபிமான முடையவனாகச் 

செய்து தான் ஸ்ருஷ்டி முதலிய வயாபாரங்களால் விளை 

url Yop அர்த்த வ்யாபாரங்களைச் செய்வதும் 

அவற்றைப் பற்பல விகாரங்களரல் மாறச்செய்வ துமாகய 
அவன் செயல்களை எனக்குச் சொல்லவேண்டும். அக்த 

ணரே/ ஆச்சர்யப்படும்படியான வயாபரரங்களையுடைய 

பகவான் ஈடத்துகிற சேஷடிதங்கள் மிகுக்த ஜ்ஞான 

முடைய அறிஞசாலும் 'இன்னது இனியது” என்து டர் 

இக்கமுடியாததுபோல் தோற்றுகிறது. சான் ஒருவனே 

பரகிப் பல ௮வதரரங்களால் பறபல செயல்களைச் செய்து 

கொண்டு அவன் ப்ரக்ருஇயின் குணங்களான ஸத்வரஜஸ் 

- தமஸ்ஸாுக்களை ஒரே காலத்திலாவது காலக் ரமத்திலர 

வது எங்கனம் ஏற்றுக் கொளகிரானோ அதை எனக்குச் 

சொல்லவேண்டும் அலன் இவ் ஏலகங்களைப் படைக்கும் 

பொழுது எது திழிக்தகா ரணம் £ உபாதான காரணம் 

org)” எதை அத cra ஸ்ருஷ்டி.க்இறான் 7 

அவன் உலகங்களை ச௯திக்கும்பொழுது, ஸ்ருஷ்டியில் ப். 
ஹ்மாதஇகளுக்கு அச்த.ராதமாவாயிருக்து ஸ்ருஷ்டிப்பது 

போல் ஜீவாக்தர்யாமியாயிரும் து ர க்ஷிக்கறானா? அல்லது 

தானே கேராக அவதரித்து சக்ஷிக்கறொானா?” எதை ஆதார 

மாகக்கொண்டு ஸம்ஹாசஞ்செய்கருன் சீ பசுவானுடைய 
அவதாரங்கள் ஸத்வ ரஜஸ் தமோகுணஙகள் மூன்றும் 
அமைக்தவைகளா ரீ அல்லது இம்மூன்றில் ஒரு குணம் 

அமைக்தவைகளா 7 அல்லது ப்ரக்ருதியின் ஸம்பக்தமே 
யில்லாதவைகளா £சி இதையெல்லாம் விசாரித் து த்தெரிக்து



௮-௪.] Sa Bu oss gid. 269 

கெரள்ளவேண்டுமென்று எனக்கு அபிப்ராயம். மஹாலு 

பாவுராகிய நீர் இவற்றை உள்ளபடி. எனக்குச் சொல்ல 

வேண்டும், ஸப்தப்ரஹ்மத்தில் (ஈப்தஸ்வரூபமான ஸம. 

ஸ்த மாஸ்த்ரங்களிலும்) கீர் கயையறிக்தவர், நீர் பரப்ர 

ஹமத்திலும் ஆழ்க்தவர், பசப் ரஹ்மத் தின் ஸ்வரூப ரூப 

குண விபூதிகளை நீர் மாஸ்தரங்களாலும் யோகஸர 

க்ஷாத் காரத்தாலும் உள்ளபடி. அறிந்தவர், ஆகையால். 

கான் வினவினகை யெல்லாம் எனக்குக் தெளிவாக: 

மொழியவேண்டும்' என்றுன், 
ww st சொல்லுகருர்;-- இங்கனம் usar spr 

டைய குணங்களைக் கூறும்படி மன்னவனால் வேண்டப்: 

பெற்ற அம்முனிவர், ஸமஸ்த இக்தரியஙகளுக்கும சியா 

மகனஞகையால் ஹ்ருஷீகேசனென்று பேர்பெற்ற பகவானை 

கெஞ்சில் கொண்டு மொழியத் தொடங்கினா. 

ஸ்ரீசுகர் சொல் லுகிறார்.--சே தனா சே தனங்களை (ப்ச 
க்ருதி புருஷர்களை)க் காட்டிலும் விலக்ஷண்னும், ஸ்வரூ 

பத்தினாலும் குணத்தினாலும் உள்ளும் பூதமும் சிறைக் 
இருப்பவனும் ப்ரபஞ்சத்தின் பிறத்தல் வளர்தல் சாதல் 
ஆகிய இவையே லீல்யாகப்பெற்று ப்ரஹ்ம விஷ்ணு ரத் 

சர்களொன்கிற மூன்று சக்திகளை ஏற்றுக்கெரள்பவனும் 

அனை தீதுக்கும் ௮ந்தராதீமாவாயிருப்பவனும் இத்தகை: 

யதென்று அறியமுடியாத ஸ்வரூபமுடையவனுமாகிய 

பகவானுக்கு சமஸ்காரம், தன்னைப் பற்றின ஸத்புருஓர் 
களின் பரபங்களைப் போக்குமவனும் துஷ்டர்களை அழிக் 

கும் பொருட்டு ஈத்த ஸத்வமயமான சரீ ரக்களை அங்க 

கரிப்பவனும் (இயற்கையில் தான் இக்தரியங்களுக்கு. 
விஷயமாகாதவனாயினும் ளெளலப்யத்தின் மிகுதியால் 

சல்லோர்களைக் காப்பதறம்காகச் இயோர்களை அழிப்பது 
மூ தலியன செய்பவனாக சாமக்ருஷ்ணா இ௮வதா ரங்களால்:
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ஸகல ஜனங்களின் கண்களுக்கும் புலப்படுமவனும்) பரம 
ஹம்ஸர் ஆதரிப்பதும் மோக்ஷ£மரமமெனப்படுவ.து 

மரகிய கரன்காவது ஆமாரமத்தில் கிலைகின்றவர்களுக்கும 

(இல்லறத்திலிருச் தும் மோக்ஷக்தில் விருப்பம் உண்டாக 
அனைத்திலும் பற்றற்றுச் துறவறந்தொட்டாற் போலிருக் 

கும் மஹானுபாவர்களுக்கும் மோக்ஷத்தில் விருப்ப 

முடைய அனைவர்க்கும்) வேண்டியவற்றை யெல்லாங்கொ 

டுக்கும் தன்மையனுமாயே பகவானுக்கு மீனவும் ௩மஸ்கா 

சம்.தேன்னைப்பற் றினரிடக்திலுள்ள ப்ரீ தியின் மிகுஇயால் 

யதுருலத்தில் பிறக்து யாதவர்களனைவரிலும் சிறப்புற்ற 

வனும், வழிதப்பி கின்றகுத்ஸிதயோகளுக்கு(தன்னிடத் 

இல் பக்தி யோகமில்லாக கேவலயோக நிஷ்டர்களுக்கு! த் 

தாணிருக்குக்கிசை அடிக்கடி வெகுதுரமாயிருக்கப் 

பெற்றவனும், தன்னை நிகர்த்ததும் தனக்கு மேற்பட்டது 
மில்லாததான தேஜஸ்ஸுடன் கூடின சனது ஸ்வரூபத் 

தில் கின்று மனக்களிப் புற்றிருப்பவனுமாகயெ உனக்கு 

அடிக்கடி கமஸ்காரஞ் செய்கிறேன்.) எவனை வாயார 

வாழ்த்துவதும் கெஞ்சார நினைப்பதும் சண்ணாசக் காண் 

பதும் தலையார வணங்குவதும்செவியாரக் கேட்பதும் கை 

களாரப் பூசிப்பதும் ஆய இவற்றில் ஒவ்வொன்றும் உல 

கத்தின் பாபங்களை உடனே தழிக்குமோ, ௮த்தகையனும் 

மிகுதியும் மங்களகரமான புகமுடையவனுமாகிய உனக்கு 

அடிக்கடி, கமஸ்கரரஞ் செய்கிறேன்) எவனுடைய பாதார 

விச் தங்களைப் பணிவ தனால் இஹலோக ஸாுகங்களும் 

ஸ்வர்க்காதியான பரலோகங்களில் விளையும் ஸுகங் 

களும் ஆகிய இரண்டு வகையான ஸாுகங்களிலும் 

மனப்பற்றைத் துறந்து ஸம்ஸாச தாபங்களெல்லாம் 

திரப்பெற்றுப் பரப்ரஹ்மமாகிற பெருங்கதியை அடைந்து 

வாழ்வரர்களோ, அ௮த்தகையனும் மிகுதியும் மங்கள
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கரமான புகழுடையவனுமாகிய உனக்கு அடிக்கடி 

கமஸ்காரஞ் செய்கிறேன். சாந்தராயணம் முதலிய 

தவங்களில் கிலைரின் ஐவரும் மனம் முதலிய இர்த்ரியங் 

களை of SA வெள்றவரும் பலவகை மச்தரங்களை ஐபஞ் 

செய்பவரும் மங்களமான ஆசாரததில் ஊற்றமுடைய 

வரும் ஆய இவர்கள் அனைவரும் தாம் செய்யும் தவம் டூ 

முதலியவற்றை எவனிடத்தில் அர்ப்பணஞ் செய்யா 
விடின் அர்தத்தவம் முதலியவற்றின் பலனான க்ஷமத் 

தைப் பெறமாட்டாரகளோ, அப்படிப்பட்டவனும் மிசவும் 

மங்களகரமான புகழுடையவனுமாகிய உனக்கு (ஸ்ரீக்ரு 

ஷ்ணா 1) அடிக்கடி ஈமஸ்காரஞ் செய்கிறேன்? வேடர் 

miami ob srt Bort புலையர் இடையர் கங்கர் 
துலுக்கர் கஷர்முதலிய ஹீனஜா இயர்களும் மற்றுமுள்ள 

பலஜா இயர்களும் எச்தப் பரமபுருஷூனைப் பற்றின பெரி 

யோர்களைப் பணிர்தால் ஈத்தி அடைவார்களோ, அதி 

தசையனும் கூடாதவையும் கூடும்படியான இறமையே 

சிலமாகப்பெற்றவனுமாகிய உனக்கு ஈமஸ்காரம்) அத்த 

கைய புகழமுடையவனும் கேவலபக்தியோசக நிஷடர்களு . 
க்கு அவர்கள் விரும்பின பலன்களைக் கொடுப்பவனும் வே 

தத்தின் பூர்வ பாகத்தில் விதிக்கப்பட்ட கர்மங்களால் 

ஆசா திக்கப்பெய்.றுஅவற்.றின்பலன்களைக்கொடுப்பவனும் 
ஸ்ம்ருதிகளில் விதித்த தானாதிதர்மங்களரல் ஆசா இிக்கப் 

பெற்று அவற்றின்பலனகளைக் கொடுப்பவனும், வேதாக்ச 

பாகத்தில் விதிக்கப்பட்ட உபாஸனாரூ.பமான ஜஞானத் ௪ 

இற்கு விஷ.யமாயிருப்பவனும் ௮வ்௮வுபாஸனையின் பலனைக் 

கொடுப்பவனும் ப்ரஹ்மருத்ராதஇகள் மனக்கலக்கமத்று 

எவ்வளவு வருக்தி விசாரிக்கலும் ௮றியமுடியாத ஸ்வரூ 

பமுடையவனலும் அனைவர்க்கும் a6 BIT Siow eg wor Bis 

பகவான் எனக்கு அருள்புரிவானாக) ஸ்ரீமஹ்ச லக்ஷ்மிக்கு
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பர்த்தரவும் வைதிக தர்ம மர்யாதைகளை :கிலைகி௮த்து 
மவனும் ப்ரஹ்மதேவன் முதல் பூச்சிப் புழு வசையிலு 

முள்ள ஸமஸ்தப்சாணி ஜாலங்களையும் பா துகாப்பவலும் 

வேதாக்தங்களில் விதிக்கப்பட்ட உபாஸனாரூபஜ்ஞாூனங 

களுக்கு விஷ.யமாயிருப்பவனும் அவற்றின் மர்யாதைகளை 

அழியவொட்டாமல்கிலைப்படுத் துமவனும்உலகங்களையெல் 

லாம் ரக்ஜிப்பவனும் அதர்மம் கிறைக்க பூலோக த்தைப் 
பரிபாலன செய்பவனும் (சாமக்ருஷ்ணாதியான அவதா 

சங்கலாப் பண்ணி அதர்மிஷ்டர்களா அழித்து பூலோகத் 

திறனுடைய. த1மமர்யாதைகளை விசேஷமாக நிலைகிறுத்து 

மவனும்) அச்தகர் வ்ருஷ்ணிகள் முதலிய யாதவர்களுக் 

கும் ௮க்ரூரன் உத்தவன் முதலிய ஸா துக்களுக்கும் ரக்ஷ 

கனும் தேடிப்புகுஙக தியம் மற்றுமுள்ள ஸதபுருஷர்களுக் 

கும் ரக்ஷகனும் கதியுமாகிய பகவான் எனக்கு அருள் 

புரிவானாக எவனுடைய பாதாரவிக தங்களை தயானஞ் 

செய்கையாகிற ஸமா இயால் மலங்கள் இர்க்து பரிசுத்தமா 

யிருக்கின்ற புதீ.ியொல் பண்டி தர்கள் ஆத்மாவின் உண்மை 

யைத் தாமேகாண்கினருர்களோ(அறிகருர்களோ),தாம் 

அ.றிக்தபடியே பிறர்க்கும் உபதேசஞ் செய்வார்களோ, 

போகமோக்ஷங்களைக் : கொடுப்பவனாயெ அப்படிப்பட்ட 

பகவான் எனக்கு ௮ருள புரிவாகை) மற்றும, முன்பு 

கல்பா இ.ில் ப் ரஹ்மதேவன் ஸ்ரு௮.டிக்க முயன்று வஸ் 

துக்களின் உருவங்களும் அவற்றின் பேர்களும்தெரியாமல் 

வேதங்களை மறக்து தமொழ்றமுற்றுச் தன்னைச் துஇக் 

கையில், எவன் அருள்புசிச்து அவனுக்கு ஸ்ருஷ்டியைப் 
பற்றின அறிவை அளிக்கமுயன்று வேதரூபமான ஸரஸ் 

வதியைதக் தூண்டி ஸ்வரம் முதலிய தனது லக்ஷணங் 

களோடு அவனது முகத்தில் தானே தோமு்றும்படி செய் 
தானோ, அ௮த்தகையனும் ஜ்ஞானப் தானஞ் செய்பவர்:
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களில் சிறச்தவனுமாகிய பகவான் எனக்கு அருள் புரிவர 
னாக; மஹத்து முதலாக பூமி வரையிலுமுள்ள பூதப் 

களால் இச்தச் சரீரங்களை கிர்மித்துத் தான் ௮ச்தந்த 

ஜீவாத்மாக்களின் உள்ளே நூழைச்து நிற்கும் தன்மைய 
னாகி இந்தச் சரீ. ரங்களில் சயனித்.துப் புருதனென்னும் 

பேர்பெற்றுப் பதினொரு இச௫்த்சியங்களும் ஐது பூதப் 

களும் ஆகிய பதினாறுக்கும் கியாமகனாயிருக்து சப்தாதி 

விஷூ.பங்கள் ஐக்தும் வாக்குமுதலிய வ்யாபாரங்கள் ஐக் 

தும்ப்ராணன் முதலிய வாயுக்கள் ஐக் தும் மனதொன்றும் 

ஆகிய பதினாறுகுணங்களையும் வீலையே ப் யோஜனமாகப் 

பெற்று எவன் அனுபவிக்கின்ரானோ, அப்படிப்பட்ட பக 

வான் எனது மொழிகளுச்கெல்லாம் விஷயமா அவற்றை 
அலங்கரிப்பானாக3) எல்லாம் உணர்க தவரும் வாஸுதேவ 

னுடைய அவதாரமும் அஷ்டா BF புசாணல்கள்ச் 
செய்து மஹோபகாரஞ்செய்.து “அவர் அவர் என்னும் 

படி. பெரும்புகழ பெற்றவரும் பகவானுமாகிய வ்யாஸ 

nant af) siosvmr i) wien toa Ropu ror 
தரமரைமலர்போன்ற,அரது முகத்டணின்.று பெருக 

ஜ்ஞானோபதேசமாகிற அம்ருதத்தைப் பரு உஜ்ஜீவித் 

தார்சளல்லவா 2 மன்னவனே சொல்லுகிறேன் கேள / 
நீ வினவின இவ்விஷயத்தையே முன்பு: BOT Bi ப்ரஹ்ம 

தேவனைப், பார்த்து. வினவினார். 265 'ப்ரஹ்மதேவனும் 
தனக்கு பகவான் மொழிக்தபடியே நரரதருக்கு இன்வி 

ஷயத்தை மொழிச்தான், அதை கான் உனக்குச்சொல்லு 

கிறேன் கேட்பாயாக( முன்பு பகவானை சான்முகன் இவ் 

விஷயத்தைப் பற்றி வினவ, அவன் அக்கான்முகனுக்கு 

மொழிச்தான். அதையே இப்பொழுது கான் உனக்குச் 

செரல்லுகிறேன் கேட்பாயாக! என்றார். கான்காவது 
அத்யாயம் Ph BP Dr 

1



27 4 ஸ்ரீ பாகவசம், [௮-௫. 

நாசசர் ப்[பஞ்சத்தின் ப்ரகா 
| ் nent poten cleave PO | . 

நாரதர் சொல்லுகிறார். -தேவர்களுக்குச் தேவரே / 

பூதங்களைப் படைப்பவசே / ஆன துபம்றியே அனைவர்க் 

கும் ஆதிரில் உண்டரன சே 6 மிகுக் ச மன ததெளிவைக் 

கொடுக்கும்படியான அறிவை எனக்கு விளப்ரரக. 

இதேோ புலப்படுகிற இந்த ப்ரபஞ்சமெல்லாம் மந்த நிமித்த 

காரண த இனால். உண்ட. ரனது 2 எதை ௨ பாத, ரனமாகக் 

கொண்டு ஸ்ருஷ்டிக்கப் பெத்து 2 எதை ஆ, தாரமாக 

வடைய து * “ ஏதில் சேர்க்து லயத்தை அுடையுக் தண்மை 

யது? எவனுக்கு உட்பட்டிருப்பது 2 இவ்விஷயங்களை 

யும், இதைப்பற்றி மந்றும் எதேதுண்டோ, அதையும் 
உண்மையாக எனக்குச் சொல்லவேண்டும், கரன் கேட்ட 

இல்விஷயமெல்லாம் உமக்கு கன்றாகத் தெரியும், ஏனென் 

ணில், நீர் வருங்காலம் கிகழ்காலம் கழிகாலமாகிற மூன்று 

கரலங்களிலுமுள்ள வஸ்துக்கலைா யெல்லாம் படைப் 

பவரல்லனா £ மற்றும், கீர் இக்த ஜகத்தையெல்லாம் 

பகவானுடைய அனுக்ரஹத்தினால் இறக்க அறிவு கேப் 
பெற்று ௮தனால் கையிலங்கு கெல்லிக்கணிபோல் நன்ராக 

சிச்சயித்கிருப்பவர், இதெல்லாம் இருக்கட்டும். உமது 

உண்மையை எனக்குச் செரல்வீராக, உமது அறிவு 

எக்த வஸ்.துவில் கிலைகின் நிருக்கின் ஈது£ உமக்கு இத்த 

கைய அறிவை அளித்தவன் எவன்சி உமக்கு எவன் 

ஆதாரம்2 உமக்கு மேற்பட்டவன் எவன் £ உமக்கு HES 

சா தீமாவாயிருப்பவன் எவன் 2 ஏன க்கு நீரே ஸ்வதக்தர 

ஞை  பரமேம்வரனென்று தேரற்றுகிற து, ட தவஞ்செய் 

வது கண்டால் உமக்கு மேற்பட்டவன் ஒருவன்... இருக்க 

வேண்டுமென்று சங்கை உண்டாகின்றது, ஆகையால் 
வினவுூன்ேன். கீர் ஸஹரயமில்லாமலே உமது ஸங்கல்
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த் இனால் பூமி முதலிய பூதங்களைக் கொண்டு தேவாதி 

ரக் துக்களைப்படைக்கின் நீர். நீர் வீணாகாத விருப்பங்களை 

[டையவராடு உம்மை எவ்விதத்திலும் பரிபவப்படுத 

க்கொள்ளரமல், அங்கனம் படைத்த பூதங்களை உம்மி 

_த்தில் வைத்துப் பாதுகாக்கின் மீர், நீர் நரல் பூச்சி 

2பரல், உமது சக்தியைக் கொண்டு இிறிதும் வருத்த 

மின்றி ப்பஞ்சத்தைப் படைப்பதும் பரதுகாப்பதும் 

அழிப்பதும் செய்க நீர். “புலப்படுகிற ப்ரப.ஷ்ச தகிற்கெல் 

லாம்கரோ.ரணவஸ்து எதுவாயிருக்கலாம்' என்று சான் எவ் 

வளவ கரம் ஆலோச௫ித்துப் பார்க்கிலும், சிற்த தும் 

தாழ்க்ததும் நடுத்தரமாயிருப்பதும் தேேதவமனுவூயச இ 

நரம ரூபங்களையு/டைய தும பெண்மை கருமை முதலிய 

குணங்கள் அமைக்ததும் சேகனாசேதனஸ்வரூபமுமாயி 

ருக்கிற இக்க ப் ரபஞ்சதகடிலுள்ள வஸ்துக்களில் ஒன்ரு 

பினும் உம்மைச் தவிர மற்றொருவணிட த.திணின்.று உண் 

டாவதாக எனக்குத் செரியவில்லை. எல்லாம் உம்மிடத் 

இணின்றே உண்டான தாகக் காண்கின்றேன், மற்றும், 
மஹானுபாவ. ரய நீர் SHG F WM AED BIL OT Ft} 

பிறரரல் செய்யமுடியாத கோரமான பெருர் தவத்தைச் 
அவத வல்லவ ககம ப்பட வ Meg” 

செய்கின் நீர், அ தனால் இவரைக் காட்டிலும் மேற்பட்ட 

வஸ்து உண்டோரி என்னலோ2£' ஏன்ற சங்கையைக் 

கொடுக்கின் நீர். ஆகையால் கீர் இங்ஙனம் ஸந்தே ஹ.த்தை 

விலா தீ.து எங்களை வருந்தச் செய்வ மீர், எல்லாம் அறிக் 

தவே! அனை த்தையும் படைத்த பாரபுவே / உம்மால் கற் 
பிக்கப் பெற்று று இரை SOM eT wD arly” அறிவேனோ, அங் 

நனம் எல்லாவற்றையும் எனக்கு விசதமாக அறிவிக்க 

வேண்டும்” ஏன்ரூர், 

ப் ரஹ்மதேவன் சொல்லுகிறான் :--பிள்ளாய/ நீ நீ. என். 

விடத்தில் ௧௬ ணை செய்து இகை நன்றாக அறிய விரும் 
ae WMhaey yng reales WATS AD es iy, ர
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பினாய். இஇது கல்ல கார்யம். எனென்னில், பகவானு 

டைய மஹிமையை அறிவிக்கையாகிம தர்மத்தில் என் 

னைத் தாண்டினாயல்லவா 2) ஆகையால் இதை அறிய 

விரும்பினது என் பாக்யமே, 9) ஓகார தனே / என்னைப் 

பற்றி எங்கனம் மெர்றிகன்றனையோ, அதுவும், இன்னம் 

என்ன வினவினையோ, ௮துவம்ஆகய உன் வசனமெல்லாம் 

அவ்வளவு பொய்யன்று. எனக்கு மேற்பட்ட பகவானை 

அறியாமல் சொல் லுெரும். எனக்கு இத்தகைய மஹி 

மையெல்லாம் எவணிடத்இினின்று உண்டான தோ 

அப்படிப்பட்ட பரமகாரண வஸ்.துவம் எனக்கு மேற்பட் 

டவனுமாகிய பகவானை அுறிந்இலை. ஸுிர்யன் அக்கி 

சந்த்ரன் இவர்களும் அ௮மவிணி முதலிய மற்மை க்.ரஹங் 

கணும் மற்றுமனன ஸூதரரண நக்ஷத்ரங்கருரம் பகவர 

னுடைய தேஜஸ்ஸினால் விளக்கமுற்ற இக்த ப்ரபஞ்சத் 

தை யெல்லாம், அளனுடைய தேஜஸ்ஸின் கோடி 

கோடியில் ஒரு பாகத்தைக் கொண்டு “கானே விளங்கச் 

செய்கிறேன் என்று தாமே விளங்கச் செய்வதாக 

நினைக்களறுர்கள். இப்படியே கரனும் அவனது 

தேஜஸ்ஸினால் விளங்கப்பெற்ற உலகத்தை மெல்லாம் 

நானே விளங்கச் செய்வதாகப் பிறர் கினைக்கும்படி. கடக் 

தின்றேன். வெல்லமுடியாத எந்த பகவரனுடைய மாயை 
யால் மதிமயங்கப் பெற்று ஜனங்களெல்லாம் என்னை 
ஜகத்குரு (உலகங்களையெல்லாம் படைத்து அவற்றிற்குப் 

பிதா௮ரயிருப்பவன் ) என்று சொல்லுகரொார்களோ, அப் 

படிப்பட்ட வாஸுதேவனுக்குகமஸ்காரஞ்செய்வோமாக, 

பகவானுடைய கண்ணோக்கம் படுமிடத்தில் கிற்க வெட்க 
முறுன்ற மாயையால் மதிமயங்கப் பெற்று ஜனங்கள் 

கெடுமதியராகி “சான், என்னுடையது” ஏன்று பிதற்றுகி 

ரூர்கள். இம்மாயை பகவானிடத்தில் தன் கார்யம் சிறி
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தும் சிறைவேறப் பெறாமல் ௮வன் கண்ணில் படவும், 

சிவட்கமுறுகின்றது, சிலர் பூமி முதலிய பூதமே கார 

ணமென்றும், சிலர் கர்மமே காரணமென்றும், சிலர் கர 

லமே கரரணமென்றும், சிலர் வஸ்துக்களின் ஸ்வபரவமே 

காரரணமென்றும், சிலர் ஜீவனே காரணமென்றும், பக 

வாரனுடைய மாயையால் மதிமயங்கிப் பிதற்றுகிறார் ; 

கள, அர்தணர் தல்வனே! அவர்கள் ஸ்வதக்தரமாக 

கினைத்த தரவ்யம் (பூதம்) முதலிய பொருள்களில் வா , 

ஸுதேவனுக்கு உட்படாமல் மேற்பட்டதும் வேறுபட்ட ; 

மாகிய பொருள் ஒன்றுமே இல்லை, எல்லாப் பொருட் : 

களும் வாஸுதேவனுக்கு உட்பட்டவைகளே, எல்லாம் | 

அனால் படைக்கப்பட்டு சியமிக்கப் பெற்றிருப்பவை யா 

கையால் “அவனே இவை” என்னும்படி வாஸுதேவ ஸ்வ 

ரூபங்களாகவேயிருக்கும்௫. வேதங்கள் சாராயணனெ 

னப்படுகிற பகவானையே காரணமாக வுடையவைகள, 
மற்றும், அவனையே முக்யமாக எடுத்துசைக்குக் தன்மை 

பயனை. இந்த்ரன் மூதலிய தேவதைகள் அனைவரும் 

கரராயணனுடைய சரீரதீதினின்று உண்டானவர்கள், 

அவனுக்குச் சரி ரமாமிருப்பவர்கள், உலசங்களெல்லாம் 
காராயணனையே ப்ரபுவாக ௮டையலை, யாகங்கள் 
காராயணனுடைய ஆசாதனங்களாகையால் அவனையே 

முக்யமாகப் பெற்றவைகள். (மாகஞ செய்கிறவர் உண். 

மை தெரியாமல் இந்தாராஇ தேவதைகளாக குறிக்கினும்' 
அவ்விக் தீரா இகளுக்கு அக்தராத்மாவான நரரரயணனே , 

அவைகளால் ஆசாஇக்கப் பெற்று அவரவர் விரும்பும். : 

பலன்களைக் கொடுப்பவன்.) விவேகாதிகளால் விளையும் 

உபாஸன ரூப யோகமும் கா.ராயணனைப் பற்றினதே, ப்ர 

ஹ்மவிதீயைக்கு அங்கமாகச்செய்யும் கர்மமும் காராயண 
னிடத்தில் சேருமதே. சாஸ்தீரங்களால் விளையும் ஐஞா
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னமும் கரரரயணனையே தயரனாலமபனமாரகவுடைய.து, 

யோகத்தின் பலனான அர்ச்சிராதி கதியும் கசாராயணனி 

டங் கொண்டுபோய்ச் சேர்ப்பதாகையால் அவனையே 

முக்யமாக வடைய து, உள்ள தெல்லாம் நரராயணனுக்கு 

உட்பட்டதே, ஆகையால், *ஐ மமைக் காட்டினும் 

மேற்பட்ட வஸ்து எனக்கு எதுவம் புலப்பட ல்லை 6 என் 

ரூயே, அம்மியை மாற்றிக்கொ ள் வாயாக. “ஆனால் நீர் 

செய்வதென் 2” என்கிறாயோ 2 சொல்லுறேன் கேள, 

அனைவர்க்கும் அச்தராத்மாவரமயிருப்பவனும் எல்லரம் 

அறிர்தவனும் எல்லாவற்றையும் வசப்படுத்இிக்கொண்டு 

கியமிப்பவனும் சிர்விகாரனுமாகிய அ௮ச்த பகவானுடைய 

ஸங்கல்ப ரூப ஜ்ஞான த்தினால் ஸ்ருஷடிக்கப்பெற்ற கரன் 

(இவனால் தூண்டப்பெற்று எ்ருஷு.டி.க்கவேண்டியதை 

ஸ்ருஷூடி த. துக்கொண்டிருக்கின்ே தன், சன்னைக்கொண்டு 

கார்யஞ் செய்விப்பவன் அவனே, அவனுக்கு கரன் கை 

யாளாயிருக்து கார்யஞ் செய்பவன்.) ஹேயகுணங்கள் 

எவையுமில்லா வனும் வ்ய/பகனுமாகிய பகவான், ஏப்ரல் 

ரு.தியின் மூலமாய் ஸ்ருஷ்டி. ஸதி இிமைஹாரங்களைச் செய் 

VEL. ரக ஸதவம ரஜஸ்ஸுஈ தமஸ்ஸு என்கிழ “இம் 

மூன்று 6 குணங்களைக் கைக்கெ ஈண்டி. ருக்றொஷி QE EOS 

ஸ்ருஷ்டிப்பதும் அதைக் காப்பதும் ௮கதை அழிப்பதும் 

ஈற் வரனுக்கு வில்யே (விலாயாடலே), ஸ்வா இருஹங் 

கா அக்க. விலைக்காகவே கைப்பற்றுகிருன். மதிமயங்கச் 

செய்வதும்௮றிவைக்கொடுப்பதும் செயல்களைச் செய்விப் 

ப.தும் தன்மையாகப் பெற்ற தமஸ்ஸு ஸத்வம் சஜஸ்ஸ- 

ஆகிய இம்மூன்று குணங்களும், இயற்கையில் என்வகை 

விகாரங்களுமின்றி ௮ழிவற்றவனாயினும் ௮னா,கிகர்மத்தி 

னால் ப்ரக்ரு.இக்கு வசப்பட்ட ஜீவனை, சரீரம் இந்த்ரி 
யங்கள் இவற்றின் மூலமாய் புண்யபாபகர்மங்களைச் செய்
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ம் பக்.திக்கின்றன, (ஸத்வம் ரஜஸ் 

ஸு தமஸ்ஸு என் இற. இக்குணங்கள்' re தியினின்று 

உண்டாமவை, எவ்வகை விகாரமுமில்லாத ; ae வனை இவை 

தேஹத்தில் _ கட்டுகின்றன. (வத்தில் அ 
சிர்மலமாகையால் மதிவிளக்கங் கொடுப்பதும் ரோக 

மில்லாமையைக் கொடுத்துச் சரிரசுத்தியை விளைப்பது 

றாகி ஸுகத்திலும் ஜ்ஞான த்திலும் பற்றுதலை உண் 

டாக்கி ஜீவனைக் கட்டும். ஜஸ். ஸ்தரீக்கும் புருஷ.னுக் 

கும் தருவர்மேலொருவர்க்கு உண்டாகும் ப்ரிதியாகிற 

சாகத்தையும் ॥ப்தா விஷயங்களிலும் புத்ர ரிதரகளத் 

யும்படி. OT வக; ss 
சிவகவி வர்க வ 

ராஇகளிடத்திலும் பற்றுதலையும் விலாக்குச் கன்மையது; 

அது வ்யரபாரஙகளில் ஆசைகூட்டி. ஜீவனைக் கட்டும் 

ன்யாபரரங்களில் விருப்பத்தினால் எச்தக் கார்யங்களைச் 

செய்யத் தொடங்குவரனோ, அவை புண்ய பாப ரூபங்க 

ளாயிருக்கும்: ஆகையால் அவை அவற்றின் பலன்௧௯ 

அனுபவிப்பதற்கு ஸா தனங்களான சரிரங்கரில் பிறத்தலை 

விளைக்கும். (சமோகுணம் ப்சாணிகளுக்கு மதிமயக்கத் 

தை வினைக்கும்/ மற்.றும், அனவதானம் சோம்பல் கிதீரை 

ஆகிய இனைகஷக்குக் கரரணமாயிருக்கும் 7 "இவைகளை . 

விலைவித்து ஜீவனைக் கட்டும். தனக்குச் சரீரமான ப்ரக் 

ரு.இியின் குணங்களரகிய இந்த ஸத்வ ரஜஸ் தமஸ்ஸாக் 

சளென்சற மூன்று குணங்ளோடு கூடினவனும் பிறனை 

எதிர் பாராமல் எவ்அகையிலும் தடைபடாத கதியுடைய 
வனுமாகிய பகவான் ் உலக தஇிலுள்ளவர் அனைவர்க்கும் 

எனக்கும் நியரமகன்.. - மசயையெனப்படுகிற ப்ரக்ருதிக்கு 

அதிப இயான ஈன்வான் தன் ஸங்கல்பஜ்ஞான ச.தினால் தன 

க்குச் சரிரமான ,ப்ரக்ரு இயின் மூலமாய் பலவகை காமங் 
களையும் உருவங்களையும் அடைய விரும்பி சிஷ்காரணமா 
கவே பிறனுடைய தூண்டுதலின் றித் தன்னிடத்தில். ஸம்
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பக்தித் இருக்கிறகாலம் கர்மம் ஸ்வபாவம்இவைகளைக்கைப் 

பற்.நினன். (ஈஸ்வரன் பலவகை காமங்களையுடைய உருவங் 

கள் அமைக்த ப்ரபஞ்சததைப் படைக்க விரும்பி ஏற்றக் 

குறைவின் நி ஸமமமாயிருக்கிற ஸத்வ ரஜஸ் தமோகுணங 

களின் கலக்கத்திம்கு ஹே.துவான காலத்தையும் ஜீவாத் 

மாக்களின் அத்ருஷூடச்தையும் ப்ரக்ரு இக்குள்ள பரிணாம 

ஸ்வபாவத்தையும் (ஒன்று மற்றொன்றாக மாறும் ஸ்வபா 

வத்தையும்) ஸ்ருஷ்டிக்கு உபயோகப்படும்படி. எடுத்துக் 

கொண்டான். பலவகை உருவங்களைப் படைத்து அவை 

யெல்லாவற்றிலும் தான் உட்புகுக் து அவற்றிற்குப் பற்பல 

காமங்களைமிட்டு அச்சாமங்களால் அவற்றின் மூலமாய்த் 

தானே சொல்லப்படுகன்றானாகையால் அன் பல உருவங் 

களையும் கரமங்களையும் பெற விரும்பி அங்ஙனம் பலவாறு 

சாமரூபங்களைப் பெறுரானென்பதில் ஐயமில்லை), ஸமமா 

யிருந்த ஸத்வ ரஜஸ் தமோ குணங்களின் வைஷமயத் 

இற்கு ஹேதுவானது காலம், இவ்விஷயதீதை முன்னமே 
மொஜிச்தேன். அ௮ங்கனம் காலததிலுண்டாகிறஸத்வாதி 

குணங்களின் வைஷம்ய ச்இினாலும் ப்சக்ரு தியின் மரிணமமை 

ஸ்வபாவத்.இனாலும் ஜீவாத்மாக்களின் அத்ருஷ்டத் இன 

அம் பரமபுருஷனால் தூண்டப்பெற்ற அவ்யக் தத்தி 

னின்று ( பரக்ருதிமினின்.று)மஹ த்தத்வம் 2 உண்டாயிற்று. 

ப.ரமபுருஷ்னுடைய ஸங்கல்பத்தினால் விகாரம் அடை 

வதும் (மாறுவதும்) செயல் ஜ்ஞானம் இவைகளை முக்ய 

மாக வடையதாகையால் ஸத்வகுணமும் ரஜோகுணமும் 

சிறைச்ததுமாகிய மஹத்தத்வத்தினின்று, மதிமயக்கம் 

ம.தஇிவிளக்கம் செயல்களில் முயற்சி ஆயெ இவற்றைச் தன் 
மையாகவடைய அம் தமோகுணமே முக்யமாகப்பெற்றது 

மாகிய ஓர் தத்வம் உண்டாயிற்று, அதுவே அஹற்காரர 

மென்று கூறப்படுவது. அது மூன்று விதமாக விவரிக்கத்
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தொடங்கி வைகாரிகரஹங்காரம் சைஜஸாஹங்கரரம் 

தாம்ஸாஹங்கா மென்று மூன்றுவகையாகப் பிரிக்த.து, 

அவற்றில் தாமஸாஹங்கசரம் மஹா பூதங்களரகற தரவ் 

யங்களை உண்டுபண்ணுச் இறமையுடைய து, தைஜஸமெ 

னப்படுகிற சாஜஸாஹங்கரரம் கெயல்களில், முயத்சியை 

விளைக்குக்கிறமை யுடையது. Coos gals ரஹங்காரம் எப் 

தாதி வி;யங்களை அ நிவிக்கும்படியான இக்தரியங்களை 

உண்டுபண்ணும் திறமையுடைய, ஐ) [po AG wor app 

பேருடைய தும் பாமபுருஷூ னுடைய தூண்டுதலால் விகா 

சம் அடைவதுமாகிய தாமஸாஹங்கார ததினின்று ஆகா 

சம் உண்டாயிற்று. அறிவசும் “அறியத்தகுக், ததும் காண் 
பதும் காணத்தகுக்க துமாகிய சேதனாசே தனங்களுக்கு 

ப் ரமாணமும் (சாஸ்தரமூலமாய்ச் சேதனாசே தனங்களின் 
ஸ்வரூபத்தை அறிவிப்பதும்) ௮க்த ஆகாயத் கின் ஸு 

க்ஷமரூபமும் மற்ற பூதங்களைக் காட்டிலும் அதைப்பிரித் 

துக்காட்டுகிற அஸா தரரண தர்மமுமாகிய சப்தம் முத 

லில் உண்டாகி அதினின்று ஆகாயம் உண்டாயிற்று, விகார 

சத்தை அடைகின்ற அக்த ஆகாயத் இனின்று LUT UT 

தை குணமாகவுடைய வரய ௨ ண்டாயிழ்று. வாயு (காற்று) 

கனக்குக் காரணமான ஆகாயத்தின் குணமாகிய சப்தத் 

தையுமுடையதாயமிருக்கது. அன்வாயுவே ப்ராணன். 

௮.து இக்தரியங்களை விஷயங்களில் புகச்செய்யுச் திறமை 

யும் மனோவேகத்தையும் சரீர பலத்தையும் விளைக்குக் தன் 

மையது. காலத்தினுலும் ஜீவனுடைய. அ௮த்ருஷ்ட க.இினா 

லும்ப்ரக்ருதியின் ஸ்வபபாவத இினாலும்விகாரத்தை(வேறு 

உருவத்தை) அடைகின்ற வாருவிடத்தினின்று ரூபம் 

Ee Pea Rh AEE BIE கபில வ் 
Q SQW உண்டாயி ற்று, கரல கர்மஸ்வபாவங்களால் 

தலமரச் 

விகரர ததை அடை த தேஜஸ்ஸினின்௮ு sav gens
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புடைய தும் காரணத்தின் குணங்களான ரூபம். ஸ்பர்சம். 

றாப்தம் இவைகளையுடையதுமாகய ஜலம் உண்டா றற, 

விகாசத்தை அடைடிள் மஜலத்.இனின் துக் தத்தையுடைய 

தும காரண குணங்களான ரஸம் ஸ்பர்சம் மப்தம ரூபம் 

இவைகையுடையதுமான பூமி உண்டாயிற்து(டேலகரரிக 

மென்ற ஸாத்விகாஹங்காசத்தினின்று, இசைகள் வாயு 

ஸுர்யன்வருணன்௮ற்விதேவதைகள் இவர்களை oy Ray. 

டானதேவதையாகஉடையகாது தீக்கு கண் காக்கு 

மூக்குஇவைகளும், ௮க்ணி இச்தரன் உபேர்தரன் மித்ரன் 

ப்ரஹ்மா இவர்களை அதிஷ்டான தேவதையாக வடைய 

வாக்கு பாணி பாதம் வாயு உபஸ்தம் இவைகளும் ஆகப் 

பத்து இச்த்ரியங்களும் சச்தரனை அ௫ிஷூடா.ஈ தேவதை 

யாக வடைய பதினொன்று; தரன மனதும் உண்டாயின] 

(செவி வாய் கண் மூக்கு உடல் என்கிற ஐர்து ஜஞானேக்த் 

ரியங்களும் வாச் பாணி பாத பாயு உபஸ்.தங்களென்கிற 

ஐது கர்மேந்த்ரியஙகளும் ஆக இக்தப்பத்.து இக்தரியங் 

சளும்மனதும் தைஜஹஸமென்கிம ராஜளஹங்காச தீ.இனால் 

உதவி செய்யப்பெய்றதும் விகாரச்சை அடைகன்றதுமா 

கிய ஸா,த்விகரஹங்கரரத்தினின்று உண்டாயின) ஆகை 

யால் இவ்விச் சரியங்களுக்கு ரராஜஸாஹங்க?சத்.தின் குண 
மும் உண்டு, இர்த ஆகாசாதி பூதங்களும் ஜ்ஞுன கர்மே 

க் த்ரியங்களும் மனதும ஒன்றோடொன்று சேரா திருக்கும் 

பொழுது ப்ரஹ்மாண்ட த்தைப் படைக்கவல்லமையற்றிரு 

க்தன, அப்பொழுது பகவானுடைய சக்தியால் தாண்டப் 

பெற்றுப் 'பஞ்£கரண ப் ரகாரத்இன்படி ஒன்றோடொன்று 

கலக்து ஸுிக்ஷமங்களும் ஸ்தூலஙகளுமாகிக் கால கர்ம 

ஸ்வபாவங்களைக் கொண்டு இச்த ப். ரஹ்மாண்டத்தைப் 

1 பஞ்சீகரணமாவது---ஐந்து பூசங்களில் ஒவ்வொன்றையும் 
இரண்ட பாசமாகப் பிரித்து அவற்றில் ஒவ்வொரு பாகத்தையும் ஐச்.து
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aD sir கலப்பினால் உண்டான காயினும் ஆகாயத்தினின்று 
உண்டான வரயுவைப்போல் வேஜொரு தத்வமன்று; வே 
ஞஜொரு தத வத்தை உண்டாக்குக்சன்மைய துமன்று, இங்க 

னம் துன்றின் கார்யமுமாகரமல் ஓன்றுக்குக் கரரணமு 
மாரகாமையால் கார்யமாமிருக்கை காசணமாயிருக்கை 

ஆகிய இவ்விசண்டு தன்மையு மற்றிருக்கும், அகேகமாயி 

7ம் வர்ஷூங்கள் ப் ரளயமாயிருக் த அதன் முடிவில் ஸமஷ.டி. 

புருஷனாகிய ப்சஹ்மாவைச் சரீரமரகக் கொண்டு அவ 

னுக்கு அக்தரா தீமாவரயிருக்கற பரமபுருஷன் கரலம் 

கர்மம் ஜ்வபாவம் ஆகிய இவற்றைக் கொண்டு), ஜலத்தில் 
மிதப்பதும் அசே Sor apie Bus _ Yon avon 3 இ இன் உட் 4H 

ச்து தேதேவாறி ஸ்ருஷூடியைப் பண்ணி அதைப் 'பிழைப்பித் 

தரன், ப்ரஹ்மரவைச் சரீரமசகவுடையவ 6 ம் அத்தகை 

ய aint Bw De su LIT LOR a2. aor அவ்வண்டத்தைப் பின 

ச். துகொண்டு வெளிக்கதோற்றினான். ப்ர ஹ்மதேவ க்கு 

உள்ளே புகும் இருக்கும் இவன், ஆயிரம் துடைகளும் ஆயி 

Tw கால்களும் ஆகிசம் கைகளும் ஆடிரங்கண்களும் ஆயி 

7ம் முகங்களும் ஆயிரம் தலைகளுமுடைய அக்தப் ப.ரமபுரு 

ஷூனே, இவனே முன்பு சொல்லப்பட்ட வை ராஜபுஷூன், 
பண்டி தர்கள், பாதாளம் முதலிய லோகங்களை இந்தப் 

பரமபுருஷி.னுடைய உள்ளங்கால்முதலிய அவயவங்களாக 
பாகமாகப் பிரித்து அவற்றில் கான்கு பாகங்களைக் கன்னைச் சவிர 

மற்ற கான்கு பூசங்கள் ஒவ்வொன்றிலும் ஒவ்வொருபாகமாகச் சேர்த் 

துச் கலச்கையே. மஹச்சையும் அஹங்காரத்சையுஞ் சேர்த்து ஸப்த 

சரணமென்றுஞ் சொல்லுவர். அதுவும் இப்படியே. ௮தசாவது--ஒவ் 

வொரு பூசத்தையும் இரண்டு பாகமாகப் பிரித்து அவ்விரண்டில் ஓங் 

வொரு பாகத்தையும் ஏழுபாகங்களாகப் பிரித். து அவற்றில் ஆற பாகங் 

களைத் தன்னை யொழிர்ச மற்ற ஆறு பூதங்களிலும் ஒவ்வொன் நில் ஒவ் 
வொரு பாகமாகச் சேர்,ததுக்கலக்கையே,
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,தயாணிக்கின்றார்கள். பாதாதி ௮வயவங்களினின்்று உண் 
டானலோகங்களை அக்தக்தஅவயவங்களாக ச்யானிப்பது 

யுக்தமே. இடையின் பின்புறம் முதலிய அவயவங்களால் 

கீழுள்ள ஏழுலோகங்களையும், இடைமின் முன்புறம் முத 

லிய அவயவங்களால் மேலேழுலோகங்களையும் கற்பிக் 

கின்றார்கள். இந்தப் பரமபுருவனுடைய முகத்திணின்று 

ப்சாஹ்மணவர்ணமும் புஜங்களினின்றுக்ஷ தீரியவர்ணமும் 

இச்த பகவானுடைய துடைகளிணனின்று வைஸய்ய வர்ண 

மும், பாதங்களினின்று சூதாரவர்ணமும் உண்டாயின, பூர் 

லோகம் இக்தப் பரமபுருவஷனுடைய பாதங்களால் கற்பிக் 

கப்பெத்றது. மறானுபாவனாகிய பசமபுருஷனுடைய காபி 

யிணின்று புவலோகமும், கமலாகாரமான ஹ்ருதயத்இ 

னின்று ஸ்வர்லோகமும், மார்பினின்று மஹாலோகமும், 

கழுத்தினினறு ஜனலோகமூம், ஸ்தனங்களினின்று 

தயபோலோகமும், சிரஸ்ஸினின்று பூர்லோகா இக்க 

கரட்டிலும் வெகுகாலம் அழியா திருப்பதும் ப்ரஹ்மா 

விண லோகமுமரகிய ஊத்யலோகமும் உண்டாயிண் பரம 

புருஷனுடைய லோகமாகிய பரமபதமோவென்ளுல், இவ 

நிறைப்போல் உண்டான தன்று, சித்யமாயிருப்பது; என் 

அம் அழியாதது, அ௮ச்தப் பரமபுருஷு னுடைய இடையின் 

பின்புற தீ இினால் ௮தலமும, தடைகளால் விதலமும், அறி 

வின் வல்லமையமைக்தவனே:. கரரதா/ முழக்காள்களால் 
ஸு தலமும், கணைக்கால்களால் தலா தலமும், கால் பரடு 

களால் மஹாதலமும், தூனிக்கால்களால் ரஸா தலமும், 

உள்ளங்கால்களால் பாரதாளமும் படைக்கப்பெத்தன] 

இங்கனம் பரமபுருஷன் லோகஸ்வரூபனாயிருப்பான், உள் 

ளங்கால் முதல் ஈரபிவரையிலுமுள்ள அ௮வயவங்களால் 
பூர்லோகமும், சாபிமுதல் .சரஸ்ஸ வரையிலுமுள்ள 

அ வயவங்களால் புவர்லோகமும், சிரஸ்ஸினால் ஸ்வர்லேச
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கமும் படைச்கப்பெற்றன வென்று இங்கனம் லோகஸ்ரு. 

ஷ்டியைச் சுருக்கியும் சொல்லுவ துண்டு, ஐக் தாவது ௮த் 

யாயம் முற்றிற்று. 

ீழ்ச்சொன்ன வைசாஜ புருஷனே | 
00-4) ஜகச்தெல்லாமென்றுரைச்து, இவனே ->eo— 

{ALM ODS 5s FEV கூறப்படும் | 
பரம புருஷனென்று விரித்துக் கூறுதல். 

Urano sacs சொல்லுகிறான் :-- வாக்கென்னும். 

இக்தரியத்தித்கும் அதற்கு அதிஷ்டான தேவதையான 

அக்ணிக் ம். பகவானுடைய முகம். ஸ்தானம் காயத்ரி 

உவிணிக் ப்ருஹி பங்க தி ஜகஇி தரிஷூடிப் அனுஷடுப் 
என்கிற ஏழுசக்தஸ்ஸுக்களுக்கும் பகவானுடைய சரீரத் 

இலுள்ள தீவக்கு முதலிய ஏழு தாதுக்களின் ஸ்தானய்: 

களைச் சேர்ந்த அவயவங்களே இருப்பிடம்; தேவதை 

களின் ஆஹாசமரகிய ஹவ்யம் பித்ருக்களின் ஆஹாசமா 

இய கவ்யம் அவ்விருவரும் புசித்து மிகுக்த அம்ருதம். 

ஆய இவ்வகை அன்னங்களின் மதுரம் முதலிய அறு 

வகை ரஸங்களுக்கும் ஈமது காக்கிலுள்ள ரஸனேந்த்ரி 

யதீதிற்கும் அதற்கு O| Bape rar தேவதையான வருண 

னுக்கும் அர்த பகவா னுடை ய நரத்கு ஸ்தானம், ஸமஸ்த 

ப்ராணிகளின் ப்ராணன்களுக்கும் அவற்றின் ௮இஷ. 

டான தேவதையான வாரயுவுக்கும் அவனுடைய மூக்கு 

கள் மேலான இருப்பிடம். ஓஷ இகளுக்கும்௮ற்்வினிதேவ 

தைகளுக்கும் மோதம் (அனுகூல வஸ்துவைக் காண்ப 
தனால் உண்டாகும் ஸுகம்) ப்மோதம் (அனுகூலவஸ்து 

வில் தன்னுடையதென்னும் புத்தியாலுண்டாகும் ஸு: 

சம்) இவைகளுக்கும் அக்தப் usw Yo. gow sor 
ணேக்த்ரியம் ஸ்தானம். வெளுப்பு கறுப்பு முதலிய நிறக். 
களுக்கும் ௮வற்றை ப்ரகாசிப்பிக்க்ற தேஜஸ்ஸாக்களுக்.
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கும் பகவானுடைய சக்ஷ£ரிக்தீரியம் ஸ்தானம், தீயுலோக 

தீ.இற்கும் ஸமர்யனுக்கும் அவனுடைய கண்கள் ஸ்தா 

னம். இசைகளுக்கும இர்த்தங்களுக்கும் அவனுடைய 

கரதுகவ் இருப்பிடம். ஆகாயத்திற்கும் அகன் குணமான 

மபதததிற்கும் அவனுடைய vor Boor % த்ரியம் இருப் 

பிடம், வஸ். துக்களின்ஸாராம்சங்களுக்கும் அவற்றின். அழ 

குக்கும் அவனுடைய சரீரம் இருப்பிடம்.எபர்றச் இற்கும் 

வாயுவுக்கும் இவனுடைய உடல் இருப்பிடம். ஸமஸ் த ௮௬ 

க்ஷ£்களுக்கும் எவைகளால் யஜ்ஞம் கிறைவேறுமோ 

அத்தகைய வ்ருக்ஷங்களுக்கும் அவனுடைய. சரீரத்தி 

ள்ள 2ே சாமங்கள் "(மமிர்கள்) இருப்பிடம்,[சிலை (கல்) 

இரும்பு மேகம் மின்னல் இவைகளுக்கு இ௮னனுடைய 

தலைமயிர் மீசை தாடிகள் நகங்கள் இவை இருப்பிடம்.) 

பெரும்பா லும் உலகங்களுக்கு க்ஷேமத்தைச் செய்கின்ற 

இக்த்ரா திலேகபாலர்களுக்கு இவனுடையபுஜஙகள் இரு 

ப்பிடமி பூர்லோகம் புவர்லோகம் ஸு வர்லோகம் இவை 

களுக்கு இவனுடைய மூன்று வகையான அடிவைப்புகள் 

இருப்பிடம், (டைத்தகைச் கரப்பாத்றுவதற்கும் ௮ணி 

ஷூடத்தைப் போக்குவதற்கும் எல்லா கிருப்பங்களி லும் 

இறக்க விருப்பம் எதுவோ அதற்கும் தன்னைப் பறறினாரு 
டைய பாபங்களைப் போக்குச் தன்மையனான இந்த பக 

வானுடைய பாதம் இருப்பிடம், ஜலத்தின் வீர்யமான ரக் 

லத்திற்கும் ஸ்ருஷ்டி க்கும் பரஜன்யனுக்கும் ப்ரஜாபஇக் 

கும் பகவானுடைய ஆண்குறி இருப்பிடம், ஸந்தானத் 

இற்காகச் செய்யும் ஸஈம்போகத்தினால் விளைகிற ஆனக் 

தத்திற்கு அவனுடைய உபஸ்தேக்தரியம் இருப்பிடம், 

ஈர. ரதனே! யமன் மித்ரன் இவர்களுக்கும் மலத்யாக த்தஇற் 
கும் (மலத்தை விடுதற்கும்) ௮வனுடைய பாயுவென்கற 

இக்தரியம் இருப்பிடம், 6 விமஸை ORR wy sy crew
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இவைகளுக்கு அவனுடைய அபானம் இருப்பிடடி (அல 

க்ஷமி அதர்மம் அஜ்ஞானம் இவைகளுக்கு ௮௫.னுடைய 
பின்புறம் (மு.அகு) இருப்பிடம். ) மேத்கே பெருகுச் தன் 
மையுடைய ஈதஙகஞக்கு அவனுடைய நரம்புகள் இருப் 

பிடம், (பர்வதங்களுக்கு அவனுடைய எலும்பின் வரி 

சை இருப்பிடம், ப்ரக்ருதி அன்னா இகளின் சஸம் nip 

ரங்கள் ப்சாணிகளின் மரணம் இவற்றிற்கு அவனுடைய 

உதரம் இருப்பிடம், Quen gs ப்ராணிகஸின் மனஸ்தகத் 

வகதிற்கும பரமபுருஷனுடைய ஹ்ருதயம் இருப்பிடம்] 
தீர்மக்திம்கும் எனக்கும்.உனக்கும் குமாரர்களான ஸன 

காஇகளுக்கும் ருத்ரனுக்கும் மஹத்தத்னச் இற்கும் பா 

மாரதமாவின் மனது மேலான இருப்பிடம்.) இத்ஙனம் 

பரமாதமாவிணிடக்திணின்றுண்டான ஜக ததெல்லாம் 

அவனுடைய விபூதியாகி அவனுக்குச் சரீரமாமிருக்குமா 

கையால் வணைக் காட்டி அம் வேறுபட்ட தன்று கான் 

முகனாகிய கானும் சார தனெனப்படுகிற நீயும் ரூ.க்ரனும் 

அனை ர்க்கும் முன்னமே உண்டான இகத ஊனகரதுி 
முணிவர்களும் தேவதைகளும் ௮ஸு.ரர்களும் பர்வதகங்க 

ளும் காகங்களும் பக்ஷிகளும் மருகங்களும எர்ப்பங்களும் 

கந்தர்வர்களும் ௮ப்ஸரஸ்ஸுக்களும் பக்ஷர்களும் ராக்ஷ 

ஸர்களும் பூசசணங்களும் உரகர்களும் பசுக்களும் பித் 

ருக்களும் ஸித.தர்களும் விதீயாதரர்களும் சாரணர்களும் 

வ்ருக்ஷங்களும் ஜலம் ஸ்தலம் ஆகாயம் இவைகளை வாஹ் 

ஸ்தானமாகவுடைய மற்றும் பலவகை ஜீவ. சர௫களும் 

ஸுதர்யன் சக்த்ரன் முதலிய க.ரஹங்களும அசரவினி முத 

லிய முக்ய சக்ஷூத்ரங்களும் கேதுவைப் போன்ற ஈக்ஷத 

ரங்களும் மற்ற ஸாதாரண நக்ஷ தீ. ரங்களும் மின்னல் 

களும் மேகங்களும், மத்ததும் போனதும் வசப்போடுற 

தூம் இருப்பதும் ஆயெ இவையெல்லாம் பசம புருஷனே,
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வருங்காலம் நிகழ்காலம் கழிகாலமரகிய மூன்று BIT ov 

களிலுமுள்ள ஸமஸ்த வஸ் துக்களையும் சரீசமாகவுடைய 

வனாகையால் அச்தப் பரம புருஷ.னுக்குச் சரீரமாகாமல் 
ஸ்வதக்த்ரமாயிருக்கும் வஸ்.து ஒன்றுமே இல்லை,காயிக்கு 

மேல் ஒரு சாணளவுடைய ப்ரதேசத்தின் .நுணியிலி 

ருக்கன்ற ஹ்ருகயத்தில் வஸிப்பவனாகிய அ௮ச்தப் பரமாத் 

மரவால் இச்த ஜக ச்தெல்லாம் சூழப்பெழ்றிருக்கும். இங 

நனம் ஹ்ருகயத்தினுள்ளே இருக்கின் ॥ இ* தப் பாமபுரு 
ஷன் தனது வரஸஸதானமாகிய சரீரத்தை உள்ளே முழு 
வதும் நிறைக் து தனது ஆட்சிக்கு உட்படுத்திக்கொண்டு 

தனது வாஸஸ்தான த்திற்கு வெளிப்பட்ட வஸ். துஸஷ 

ஹத்தையும் தனது ஆட்சிக்கு உட்படுத்திக்கொள்வ து. 

போல், விராட்புருஷனாகிய அகிருத் தனால் படைக்கப்பெ 

ற்மப்சஹ்மாண்டம் முழுவதையும் உள்ளும் புறமும் தனது 

ஆட்சிக்கு உட்படுத்இுக் கொள்கின்றான். அக்தபகவான், 

அகித்யமாயிருப்பதும் அனுபவித்துக் கழிக்கத்தகுக்த 

துமான கர்ம பலனைக் கடக்தவனாகையால், பயத்திற்கட 

மில்லாத மோக்ஷத்தைக கொடுப்பவன் அவனே. சேதனா 

சேதனஸ்வரூபமான ஸமஸ்த ஐகத்திலும் உள்ளும் 

புறமும் சிறைக்து எல்லாவற்றையும் தனது ஆட்௫க்கு 

உட்படுத திக்கொண்டிருக்கிற (பசமா தமாவினுடைய இம் 
மஹிமை எல்லையில்லா த.து.ுமஸ் த ப்ரபஞ்ச ஸ்வரூபனாயி 

ருக்கையும் அவற்றின் தோஷங்கள் சன்மேல் திண்டப்பெ 
மூமையும், மோக்ஷங்கொடுக்குக் இறமையும் ஒரிடத்தில் 

பொருக் தாதவையாயினும் ௮க்தபகவரனுடைய மஹிமை 

யரல் பொருக் துகன் றன, ௮ அன்மனுவியா திகளுக்குஆதா 

சமான பூர்லோகம் முதலிய லோகங்களெல்லாம் தனக்கு 
அம்சமாமிருக்கப்பெற்றவனென்று முன்னமே மொழிக் 

சேன். அத்தகைய பரமபுருவூனுடைய அம்சமாகிய
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லோகங்களில் தேவ மனுஷ்யா தியான ஸமஸ்த ப் ராணி 
களும் அடங்கனவையென்று பெரியோர்கள் கூறுறொர் 

கள், மரணாதுி விகாரங்களில்லாமையும் அச்த மாணாது 
களால் விளையக்கூடிய பயமில்லாமையும் அனைவரும் விரும் 
பத்தகுச்க மஹாககதத்தைப் பெறுகையும் ஆகிய இம் 
மூன்றுவகையான ஐமவர்யமும், ப்ரக்ரு கமண்டல த்திற்கு 
அப்புறதிதிலுள்ளதும் அக்தப் பரம புருஷன து லோக 

மூமாகிய பரமபதத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கன் றது, ஆகை 

யால் அ௮ச்தப் பசமபுருவஆ றுடைய லோகமாகய அத்த 
வைகுண்டலோகஞ் சென் தவர்களுக்கே அவை விளையக் 

கூடியவை. இரச லோகங்களிலுள்ளவர் அனைவரும் மச 
on விகரரங்களும் அவத்றுல் விளையும் பயமும் துக்க 
மும் இிறிதுஙப் கலக்கப்பெறாத: மஹாகக்தமின்மை 

யும் மாறப்பெருதவர்களே. அஅச்த வைஞகுண்டலேரகம் 

பகவானுடைய மூன்று பாகங்களாம், அது ப்ரக்ருதி 

மண்டலத்திற்கு வெளிப்பட்டது. அங்குப் பிறத்தலில் 

லாத முக்தர்களும் சித்யர்களும் வாஸஞ் செய்வார்கள், 

மற்றொரு பாகம் இம்மூன்று லோகங்களஞுக்குட்பட்டது. 

இது ஸம்ஸாரிகளான ஜீவராசிகள் இருக்கும் இடம்7 

அஹங்காரம.மக ரசா இகளும் வர்ணா. ஆமரம கிலமைகளும் 

உடையதாடூப் புண்ய பாப ரூபமான கர்மங்களின் பலனை 

அனுபவிக்கும் ஸ்தானங்கள் அமைச ததுமாகிருக்கும், இல் 
வுலகத்தில் பிறப்பதும்சாவதுமரகி ஸம்ஸரிக்கின் றஜீலா த 

மாக்கள் போகத்தில் விருப்பமுடையவரும் மோக்ஷத் 

இல் விருப்பமுடையவருமாகி இருவகைப்பட்டி ரப்பர், 

அவ்விருவகையரில் போகத்தில் விருப்பமுடையவர் 

தாம் செய்த கர்மங்களால் விளையும் போகங்களை அனுப 

விப்பகற்டெமான ஸ்வர்க்காதிலோகங்களைப் பெறுதற்கு 
ஒருவழி உண்டு, அது தாமா இமார்க்கமென் அுகூறப்படும், 

19
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, மோக்ஷ்லோகமான வைகுண்டம் போவதற்கு ஓர் வழி 

உண்டு, அது அர்ச்சிராதி மார்க்கமெனப்படும்,) தூமா 

இமார்ச்கம் அவரவர் செய்த. கர்மங்களுக்குத் தகுந்த 

பலன்களை அனுபவிக்குமிடமான ஸ்வர்க்காசு லோகக் 

களுக்குப் போகும் வழி.) கர்மங்களை த் துறந்து ப்ரக்ருஇ 

ஸம்பக்தமற்று அப்சாகருகமான இவ்யமங்களவிக்ரஹ 

முூடையவசாகி பக வானை அனுபவிக்கும் கிதயர்களும் 

முக்தாகளும் இருக்குமிடமாகிய வைகுண்ட லோகத் 

இற்குப் போகும் வழி அர்ச்சிராஇிமார்க்கம். தாமா இ 

மார்க்கத்தினால் ஸவர்க்காஇ. லோகங்களைப் பெறுத ற்கு 

யரகாதி கர்மங்கள் ஸரதனம் (உபாயம் அர்ச்சொடது 

மார்கத்ததினால் வைகுண்டலோகம் போவதற்கு ஸாத 

னம் பரமபுருல.னைப் பணிகையே, ] ஜீனனுக்கு யாகாதி 

கர்மங்களைச் செய்கை பரமபுருஷனைப் பணிகை ஆகிய 
இள்விரண்டு உபாயங்களிலும் திறமை(.நு.இகாரம்) உள்ள 

தே. ஆயினும் ௮வனவன் ர௬ுிக்குக் தகுக்தபடி. அத்த 

உபாயத்தில் முயற்சி கொள்வான். பரமபுருஷூன் இக்த ப். 

பஞ்சங்களை ஸ்ரு௮.டிக்கமுயன்று முதலில் ௮ண்ட ததைப் 

படைக்கத் தொடங்கி விராட்புருவனென்றும் அகிருத்த 

னென்றும் பேர்பூண்டு ப்ரபஞ்சத்திற்கு உபாதானகாச 

ணமும் தனக்குச் சரீரமாமிருப்பதுமாகசிய ப்ரக்ர௬ு.ரியி 

னின்று மஹத்து அஹங்காரம் சப்ததன்மாதீரம் ஸ்பர்பு 

BMT FIO ரூபதன்மாதரம் ரஸதன்மாகரம் கக்ததன் 

LOT ETD HRN ஐது தன்மாதீரங்களும் ஐச்து பூத் 

களும் ஆகிய இவற்றைப் படைத்து ' ஸப்தீகரணமென் 

அம் கீ ரமத்தில் இவற்றை ஒன்றோடொன்று கலந்து 

அண்டத்தைப் படைத்துத் தானும், ஐக்து பூதங்கள் 

1. ஆவத பக்கத்தில் அடிச்குறிப்பில் இது விசசமாகச் கூறப் 
பட்டது. 
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பதினொரு இக்தரியங்கள் ஸத்வ ரஜஸ் தமோ குணங்கள் 

ஆகிய இவைகளால் தேவமனுஷயா தி ரூபமான ப்ரபஞ் 

சத்தைப் படைக்க முயன்று அர்த அண்டத்திற்குள 

அவற்றைப் படைப்பதரற்குரிய உருவத்துடன் உண்டாக, 

(ஸுர்யன், குடம் முதலிய வஸ். துக்களில் தன் கிரணங் 

களால் உள் புகுச்து அதில் உள்சள டங்காமல் வெளியிலும் 
கிறைச்திருப்பதுபோல், அவ்வண்டத்திற்குள்ளடங்கா 

மல் அதற்கு வெளியிலும் கிறைக்து கின்றான்? அப்பால் 

மிகும் த மஹிமை அமைக்க Deg விர ஈட்புருஷ னுடைய 
காமீகமலத இணின் அ 4 சானமுகனுகிய கான் உண்டானேன். 

அப்பொழுது எனக்கு அச்தப் பாம்புர. னுடைய oar 

யவங்கள் தவிர மற்ற uss Boe Camrgw ahaa ar 

ஏவையும் புலப்படவில்லை, (னக்தரம அந்தப் புருவ. 

னுடைய அவயவங்களில் யாகத்திற்கு வேண்டும் 

கருவிகள் உண்டாயின, அழகிய பசுக்களும் மூபஸ் 

தம்பம் முதலியவற்றிற்கு உபயோகப்படக் கூடிய வ்௬ 

க்ஷங்களும் இச்த யாகபூமியும் பலவகைக குணங்கள் 

அமைக்த வஸச்தம் முதலிய காலமும் புசோடாசம் 

முதலிய வஸ்துக்களும் அதற்கு வேண்டிய நெல்லு 
முதலிய ஒஷ இகளும் கெய் pple gin ஸோமரலம் 

முதலிய ரஸமும் ஸ்வர்ணம் முதலிய ோஹமும் 

கபாலம் முதலியவற்றிற்கு வேண்டிய மண்ணும் .ஜலமும் 

ருக்கு யஜுுஸ்ஸு ஸசமம் ஏன்கிற வேதங்களும் சாதூர் 

Cant si wt SIMs TH வெளியிடப்படுகிற கர்மமும், 

ஈல்லோர்களிற் சிறச்தவனே! srogr! ஐயேோதிஷடோ 
மம் முதலிய யாகங்களும் ஸ்வாஹாகாரம் முதலிய 

மக்தரங்களும் தக௯திணைகளும் பால் பருகியிருப்பது 

முதலிய வ. ரதங்களும், தேவதைகளின் : வரிசையும், 

ப்ரயோக விதியும், ஸஸ்கல்பமும், கரியாகலாபமும்
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Wap அுக்சமம் முதிய கதிகளும், தேவதாத்பானஙக 

ளம் செய்ய வேண்டிய கரர்யங்களில் தீவசையாகிற vor s 

O SYD, செய்முங் கார்யங்களில் வருங்குறைகளுக்குரிய 

ப். ராயண்சித்தங்களும், செய்த கரர்யங்ககசை தேவதை 

யிடததில் ஸமாப்பிக்சலும் ஆகிய இச்த யாக ஸமபாரக 

களை யெல்லாம் சான் அக்தப் பரமபுருஷூனுடைய அவய 

வங்களால் ஸம்பாஇத்துக்கொொண் டேன்.) இங்கனம் 

பசம்புருஷனுடைய அ௮வயவங்களால் யாகத்திற்கு வேண் 
டிய கருவிகளை யெல்லாம் ஸித்தப்படுததிக்கொண்ட 

கான், அத்தகைய ஸம்பாரங்களெல்லாம் அமையப் 
பெற்ற யரக 5B ew GSU பரமபுருஷனை MBIT BS 

தேன; ) அபபால் உனது ௨ டன் ் பிறக் தவர்களாகய மரி 

முதலிய இக்த ஒன்பது ப்ரஜாபதிகளும் மிகுக்த மனக் 

கத்துடன் இந்த்ராதி உருவத்இினால் கண்ணுக்குப் புலப் 

படுஅன் பவனும் இயற்கையில் கண்ணுக்குப் புலப்படாத 
வனுமாகிய பசமபுருஷனை யாகங்களால் பூஜித்தார்கள். 

அதன் பிழஞசூ மனுக் களும கக் தமக்குரிய arn Ss Bw பா 

கற்களால் எங்கும் கிறைச்தவனாகிய பரமபுருஷனைப் 
துஜித்தார்தள: (அத்தகையதான இந்த ப்ர பஞ்சமமல் 

லாம் சாரரயணனெனப்படுற பக வாணிட இதில் கிலபெற் 
றிருக்்ற து, ஒவன் இரத ப்ரபஞ்சம் முழுவதிலும் உட் 

புகுந்து இதைத் தரித்துக் கொண்டி ருக்னெறுன் இயற் 
கையில் ஸத்வாதி குணங்கள் எவையுமில்லா தவனாயிலும் 

மாயையினால் பல குணங்களைக் கைப்பற்றி ஸ்ருஷ்டிக்கு 

முதலில் என்க்கு : ம் தராத்மாவரன அக்தப் பசமாத்மா 

வால் தரண்டப்பட்டவனா9 இக்த ப்ரபஞ்ச த்தையெல்லாம் 
கரன் படைக்கின்ே pat) © தீரன் அ௮க்தப் பசமபுருஷி. ணுக்கு. 

உட்பட்டு இந்த ப் பஞ்சத்தை ஸம்ஹரிக்கெருன்% அகத 
பசுவான் தாளே விஷ்ணுவாக அவதரித்து இக்க ப்ரபஞ்
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சத்தைப் பாதுகாத்து ar ep Beit ey a) ஸ்ருவூடி. ஸம்ஹாரம் 
கை ப்ரஹ்ம ருத்ரர்களுக்கு அக்தர்யாமியாமிருக்தும், 

பாதுகாத்தலைத் தானேயாகவும் அச்தப் பரமபுருவஷனே 

கடத்துகிறான், இங்கனம் படைப்பது காப்பது கெடுப் 

பது ஆகிய இம்மூன்று செயல்களையும் கிறழைவேற்றுக் திற 
மைகளாகிற மூன்று சக்திகள் அமைக்தவன் அவனொரு 

வனே. அப்பனே] நீ இச்சு ப்ரபஞ்சத்தைப் பற்றி என் 

னென்ன வினவினையே 1, 965% கேள் விகளுக்கெல்லாம் 

உனக்கு இங்கனம் மறுமொழி கூறினேன், (ஜேகையால் 

சேதனாசேதன ஸ்வரூபமாகிய ப்ரபஞ்சம் முழுவதிலும் 

எதையும் பகவானைக் காட்டிலும் வேறுபட்டதாக சினைக் 
கலாகாது.) அத்தகைய ப.ரமபுருஷனை அறியாமையால் 

8 என்னையே அனை த்திற்கும் மேலாக கினை தீ தனை, எனக் 

கும் அவனே ப்ரபு, ௮வனே எனக்கு அர்தராத்மாவா 

மிருந்து என்னைக் தூண்டுகருன்), எனது வாக்கு பொய் 

யாகிறதில்லை. என் மனத்தின் போக்கும் பொய்யாயி 

சாது, எனது இந்த்ரியங்கள் கெட்ட வழியில் போகிற 

இல்லை; இதற்கெல்லாம் காரணம், ஓ காரகனே! சொல் 

அகிறேன்; கேள். நான் ஆசையூற்ற மனத்துடன் பக 

வானை தயானித்துக் கொண்டிருக்கையே. ஆகையால் 

என் வாக்கு மனம் இக்தீரியங்கள் ஆகிய இவற்றின் 

போக்குகள் உண்மையாகவே இருக்கின்றனவன்றி 

எப்பொழுதும் வேறுவிதமாய் மாறுகிறதில்லை: இதெெல் 

லாம் பகவானுடைய அனுக்ரஹத்திலைன்.றி என் 

சக்தியாலன்று, வேதங்களை ஓதி உணர்ச்தவனும் பல 

தவங்கள் செய்தவனும் மரீசி முதலிய ப். ரஜாபதிகளால் 

வணக்கப்பெற்றவனும் அவர்களுக்கு பரபுவும் பரமாத் 
மாவினிடத் 5 ost car yy உண்டானவனும் HUM FI BMF 

rd ஜ்ஞானம் உண்டாகப் பெற்றவ னுமாயெ கரன் மண
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வஷக்கத்துடன் தடையில்லாத யோகமார்க்கத்தில் கில 

கின்றும், தனது மரயையின் மஹிமையால் பிறர்க்கு 

உள்ளபடி, தோற்றாத அந்தப் பரமாதமாவை உண் 

மையாக அறியப் பெற்றிலேன். ஆகையால் சரணம் 

அடைந்தவர்களின் ஸம்ஸாரபச்தத்தை ஒழிப்பதும் மங 

களங்கஷக்கு இருப்பிடமும் ஈன்கு பணியத்தகுக்கதும் 

வாயுவைப்போல் க்ரஹிக்க முடியா ததுமாகிய அனன_து 
பாதா.ரவிர்தத்தை வெறுமனே பணிக்து கின்றேன். இங் 

கனம்(அவனிடத்தினின் ay பிறந்து அவனுடைய அரு 

ளால் அறிவு கேோப்பெற்ற TTT Ips HB கானே அவனை 

அறிய முடியாஇிருப்பேனாபின், மற்ற ஜீவாத்மாக்கள் 

அவனை எந்தக் காரண த.இனால் அறியவல்லசரவார்கள் த 

கரனும் ௮5 தப்பரமா த்மாவின்உண்மையானக தியை௮ றிய 

வல்லனல்லேன், ஷன கா இகளான நீங்களும் ௮ங்கனமே 
அவன து உண்மையை அ.றியவல்லரல்லீர், மஹாயோகியா 

இய வாமதேவரிஷியும் சங்கரனும் அவனது உண்மையை 

௮ .றி.பவல்லால்லர், இப்படி ஜஞானாதிகர்களாகிய கரமே 

தடுமாற்ற முறுவோமாயின், மற்ற தேவதைகள் அவனை 

ஏங்ஙனம்அறிவார்கள் கரம் ௮ச்த பகவரனுடைய மரயை 

யரல் மதி மயங்கப் பெற்றவசாகையால் அவனது உண்மை 

யை அறிய ஈமக்குத் தரமன்று, அவனால் கிர்மிக்கப்பட்ட 

அ௮சே தனமான இரக்தச் சரீரத்தை ஆகத்மாவோடொத்த 

தாகவே நினைக்னெறோம்(காம் ஆத்மாவை தேஹத்தின் 

உருவமுடையதாகவே ப். ரமிக்கின்றோம்.% தேஹ த்தையும் 

ஆதிமாவையும் பிரித்தறியாக ஈமக்குமி பாமாத்மாவை 

௮-.றிதல் எங்ஙனம் கேரும்சி “ஆனால் அவனுடைய மரயை 

யைக் கடக்க என்ன உபாயம்?” என்கிராுயோ சொல்லு 

கிறேன் கேள. என்னை முதலாகக் கொண்ட அனைவரும் 

அர்த பகவானுடைய: அவதார சரிதரங்களைப். பாடிக்
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கடைதீதேறவேண்டுமேயன் நி, ௮வனை உள்ளபடி. அ.றி 
ச்து உஜ்ஜீவிக்க முடியா அ.) அவனுடைய அ௮வதாரசரித் 

சரங்களை பக்தியுடன் பரடிக்கொண்டிருப்போமாமின், 

அவ்வளவில் அவனுடைய மாயையை வெல்லலாமன் நி 

வேறு உயாயமில்லை$ற தீ தகைய பகவானுக்குகமஸ்காரம், 

ஐகத்கிற்கெல்லாம் காரணமாகிய பரமபுருஷன் கல்பக் 

கோறும் இக்த ஜகத்கின் க்ஷேூமத்திக்காகச் கன்னிடத் 
இல் தன்னால் தானே தன்னைப் படைப்பதும் கெடுப்பதும் 

காப்ப நுமாயிருப்பரன், (பிமனுடைய தாண்டுதலும் 

ஸஹாயமுமுன்றி அக்தப் பாமபுருஷன் கல்பக்தோறும் 
ஐகதஇன் க்ஷேமத்திற்காக ரரம க்ருஷ்ணாதி ௮வதாரங் 

களைச் செய்கின்றான்) பரமாத்மா புண்யபாபரூபமான கர் 

மங்கள ற்றவன்,ஜ்ஞானமே உருவமாகப் பெற்றவன்,தனக் 

குதி தான் தோற்றுக் தன்மையன், மற்றொரு பொருளை 

றும் எதிர்பாராமல் கில்கின் நிருப்பவன்; ஸவரூபத் இனா 

லும் ஸ்வஅபசவத்இினாலும் விகாரமில்லா தவன்; விருப்பங்க 

ளெல்லாம் கைகூடப்பெற்றவன்; ஸத்வாஇ குணங்களால் 

இண்டப்பெருதவன், பிறக்தல் சரகல் ஆகிய இவை 

என்று மில்லாதவன்) ஆனதுபற்றியே ஈாலத்திற்குட் 

படாமல் கிதீயமாயிருப்பவன்? தன்னோ டொத்தறும் 

தனக்கு மேற்பட்டதுமாகய வஸ்து எதுவும் இல்லாத 

வன், ௮ றிஞனாகிய ora sor! மனத்தை அடக்கி இந்த் 

ரியங்களை வென்றது வரஸனையை அறுத்து கிலைபெற்ற 

பேசறிஞராகிய பண்டிதர்கள் ௮க்தகைய பரமாத்மாவின் 
ஸ்வரூபத்தை நயாயத்திற்கு இணங்சனெ ஊஹங்களச்ல் 

சேதனாசேதனங்களைக் காட்டிலும் விலக்ஷணமென்னு 
தெரிச்துகொள்கின்றார்கள் த் க்யாயத்திற் சணெங்கா த 

கெட்டயுக் இிகளால்௮க் தப்பாமா தமஸ்வரூப ததைஉணரப் 
வு டய சடசட MS CEI Ae arse 2 ed RD 

YE BO I MIO த தவார்களாயின் ௮/௮ அவர்களுக் 1 அதரவு
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குத்தெரியாமல்-மறையுமிஇனி௮க் சப்பாமபுருவ.னுடைய 

. அவதாரங்களைச் சொல்லுகேன் கேள்.விசாட் புருஷன் 

| அச்.தப் பரமாத்மாவின் முதல் ௮வதாரம், காலம் ப்ரக்ரு 

ar பிரிணாமஸ்வபாவம் சேதனன் அசேதனம் ஸ்தூல 

மாயும் ஸுக க்ஷமமாயு முள்ள தரவ்மம் பூமி முதலிய ப்ரக் 

ரு.திமின் விகுதிகள் ஸச்வாதி குணம் ஜஞானேக்த்ரிய 

கர்மேக்தீரியங்கள் ஆகாயம் ஸ்வர்க்கம் ஸ்காவரம் ஐங்க 

மம் ஆகிய இவைகளெல்லாம் எல்லையில்லாத மஹிமை 

அமைக்த அக்த விராட் புருஷனுடைய சரீரமே, ஆமிசஞ் 

சொல்லி என்? சுருக்கமாய்ச் சொல்லுகிதேன் கேள் ப்ர 

ஹ்மாவரகிய கானும ருதாரனும் விஷ்ணுவும் தக்ஷாமுக 

லிய இச்த ப்ரஜாபஇகளும் உன்ன முகலாகவுடைய மஹ 

ரிஷிகளும் ஸ்வர்க்கலோகத்தை ஆள்்சின்ற தேவதை 

களும் ப௯திஸ்ரேஷடர்களும் பூலோகத்தைப்பாதுகாத்.து 

வரும் மன்னவர் தலைவரும் பாதாள லோகத்தை ஆள்ப 

வர்களும் கந்தர்வர் வித்யாதரர் சரரணர் ஆகிய இவர் 

களில் தலைமையுள்ளவரும் யக்ஷர் ராக்ஷஸர் உரகர் 

யானைகள் இவர்களில் சிறக்தவரும் ரிஷிகளில் மேன்மை 

புடையவரும் பிதருக்களில் முக்யர்களும் இதிபுத்சாகளில் 

தலைமையுடையவரும் ஸித்த மரேஷ்டர்களும் ௮ஸுரஸ் 
சேஷ்டர்களும் ப்சேதம் பிசாசம் மூதம் கூற்மாண்ட 

பூதம் ஐலஜர்து மருகம் பசுக்கள் ஆகிய இவற்றில் சிறப் 

பூ.ந்றவைகளும் DEE விராட்புருவஷ. னுடைய of, Bw) 

இது தான் அதிகமே, இன்னம் சுருக்கமாகச் சொல்லு 

இழேன். கேட்பாயாக, உலகத்தில் ஐன்வர்யமூுடைய 
தும், தேஜஸ்னையுடைய தும், உக்ஸாஹமுடையதும், 

வேகமுடையதும், தைர்யமுடையதும், பலமுடைய தும், 

பொதுமையுடையதும், சோபையுடையதும், லல்ஜைய/டை 
யதும், விபூதியுடையதும் (பலர் தனக்கு உட்பட்டிருக்கப்
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பெற்ததும்),சிறச் த புத்தியுடைய தும், ஆச்சர்யமாகிருப்பு 
தும் எது ஏது உண்டோ அதுவெல்லாம், கர்மத்சைப் 
பற்றியல்லாமல் கேவலம் தனது ஸங்கல்பத்தினால் திவ்ய 

மங்கள விக்ரஹங்களைக் கொள்ளும் பகவானாயே விராட் 

புருஷனுடைய விபூதியே, இக்ககைய உருவமுடைய 
விராட்புருவஷின் மூதலவதாரம். மற்றை LU TT AE ORES 

முடிவில்லாமையால் அவற்றில் ப்ரஸித்தமான அவதாசல் 

  

களச் சொல்லுகிறேன், கேட்பாயாக, (பாபகதசைகளைக் 

கேட்பதனால் செவிகளுக்குண்டான அழுக்குகளை யெல் 

லரம போக்குமவைகளும் மிக இனியவைகளும் எல்லையில் 

லாத கல்யாண குணங்களையுடைய பரமபுருவன் லீலைச் 

காகக்கொண்டவைகளுமான௮வ தாரங்களில் எவ்வெவை 

முக்யாவதாரங்களென்.று ரிஷிகள் சொல்லுகிறார்களே, 
அறிஞனே/ ௮வற்றை,கான் உனக்குச் சொல் லுகிறேன். 

கேட்பாயாக, ஆருூவது அத்யாயம் முற்றிற்று, 

  

me எங்கள அ Cae lee 
ப்ர ஹ்மதேவன் சொல்லுகிறான்: அளவிடமுடியாத 

ஸ்வரூப ஸ்வபாவங்களையுடைய பகவான் பூமண்டலத்தை 
உத்தரிக்கும்பொருட்டு முயன்று ஸமஸ்த யாகஸ்ைவரூப 

மான வராஹ உருவத்தைக் கொண்டு மஹா ஸமுத்சத்தி 

னிடையில் வந்தவனும் ஹிரண்பாக்ஷனென்று ப்ர்ஸித்கு 

பெத்றவனும் இதியின் முதழ்பின்ளையுமாகய ௮ஸ-உரனை , 
De gro வஜ.ராயு.த.த்.இனால் பர்வ. தத்தைப் பிளப்பது 

போல், தனது கோரைப்பல்லினால் பிளக் தான். பி.ஐ( ௫ 

யென்னும் ப்ரஜாபதிக்கு ஆட திலக் னும் பார்யைமிடத் 

இல் ஸுயஜ்ஞனென்னும் ள்ளையாகப் பிறச்தான், அப் 

பரல் அவன் தனது பார்யையாகிய தக்ஷிணை யென்பவளி
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டத்தில், இச தரியங்களை அடக்குகையாகிற யமமென்னும் 

குணமுூடையவரரகையால் யமரென்னும் பேருடைய 

தேவதைகளைப் பிள்ளையாக பெற்றான். அவன் இக்தசனாக 

உலகங்களின் மனவருத்தங்களைப் போக்கினானாகையால், 

மூன்பு ஸ *யஜ்ஞனென்னும் பேருடையவனாயினும் பிறகு 

UT ew ஸ்வாயம்புவமனுவால் ஹரியென்று கூறப் 

பெத்றான். இங்கனம் பகவான் ஸுயஜ்ஞனாக அவதரித்து 

தேவதைகளைப் பிறப்பித் து மூன்று லோகங்களின் வருத 

தங்களைப்போக்இனான், ௮ர்கணனே! அனந்தரம் கர்த்தம 

UT BTU Bs அவசர.து பார்யையாகிய தேதவஹூ இயி 

டத்தில் கபிலராகப் பிறச் தான், அக்தக் கபிலருடன் ஒன் 

பது பெண்டிள்ளைகளும் பிறக்தார்கள். அக்தக் கபிலர் 
தமது மாதாவான தேவஹூதிக்கு ஆக்மஜ்ஞானத்தை 

(மோக்ஷமார்க்க த்தை)உபதே௫ித்தார். அவளும், ஆ திமா 

வை அழுக்சகடையச்செய்வதும இக்க தேஹக்கிலுண்டா 

வதும் ஸத்வ ரஜஸ் கமோகுணங்களால் விளைவ gor Bus 

மனப்பற்றுகம அழுக்கைத் துறச்து அச்தக் கபிலர் மொ 

திக்க க தியைப்பெ த்ருன்)௮ தீரிமணிவர் புதல்வனை விரும் 
பித் தவம் புரிகையில், அதற்கு பகவான் ஸந்தோவூம் 

அடைக்து சரன் என்னையே உனக்குப் புதல்வனாகக்கொ 
டுத்தேண்' ஏன்று மொழிக்தானாகையால், அ௮க்த பகவான் 

அம்முணிவர்க்குப் புதல்வனாகப் பிறக து தச்சனென்னும் 

பேர் பூண்டான், (த்ரியின் புதல்வனுகையால் ஆத்ரேய 

னென்றும் பேர்பெத்றுன்), உலகமெங்கும் த.தீதா.தீரேய 
சென்று ப்சஸித்தி அடைந்தான், ஹைஹயர் முதலியவர் 
பலரும் அவரதுபாதாரவிச் தங்களைப் பணிக்து அவற்றின் 

பராகங்களால் (தாள்களால்) தேஹம் பரிசுத்தமாகப் 

பெற்று ௮ணிமா தி௮ல.டைஸ்வர்யங்களாகிற இறலோக 

ஸஹித்தியையும் மோக்ஷமாகம பரலோக ஸித்தியையும்
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பெற்றார்கள். இது உலகமெங்கும் ப்ரஸித்தமே, கான் பல 

வகை லோகங்களைப் படைக்கவேண்டுமென்னும் விருப் 

பத்தினால் பெருந்தவஞ் செய்தது பற்றி ௮ச்த பகவான் 

முதலில் லன த்தென்னும் பேருடையவனாக அவதரித் 

தான், பிறகு ஸனாகனன் ஸனச் தனன் ஸனகன் என்னும் 

இம்மூவரைப் பிறப்பித்தான், (மூன் கல்பத்இின் முடிவில் 

ஒருவரும் இல்லாமல் அனை வரும் அஹிர் தமையால் அடுத் த 

கல்பத்தில் ஆத்மஸவரூபகச்இன் உண்மையைச் சொல்லு 

வரரில்லாமையால் அதன் மரயரதையே அழிந் இருக் தது: 

அதை ௮ர்த பகவரன் அ௮ங்கனம் னை த்தென்றும் ஸனாத 

னனென்றும் ஸனக்தனனென்றும் ஸனைகனென்றும் கான்கு 

அவதாரங்கள் செய்து உபதேசித்தான்? அதைக் கேட்ட 

மாதத்தில் முனிவர்கள் பரமபுருஷனை மனத்தில் ஸா 

க்ஷா திகரித்துப் பிறர்க்கும உபதேசித்தார்கள், இதைக் 

குமாராவதார மென்பர்கள், அ௮ச்த பகவான் தர்மனென் 

ப வனுக்கு ௮வனதுபராயையும் தக்ஷரது புதல்வியுமாகய 

மூர்த்தியென்பனளிடத்தில் கரசாயணனென்றும் கரனெண் 

அம் இரண்டு உருளமாக அவ தரித்தான. அவன் SAIS 

செய்து உபாஸிக்கத்தகுச்ததெய்வம் தன்னைக்காட்டிலும் 

மேற்பட்டது மற்றொன்று மில்லாமல் தானே அனைவர்க் 

கும் உபாஸிக்கத்தகுச் தவனாயிருக் தும் (சிறர்ககுச்செய்ய 

முடியாதபெருக் தவஞ்செய்தான். அவன் அங்கனம் தவஞ் 

செலுத்திக்கொண்டிருக்கும் பொழுது மன்மச ஸைன்யங் 
கள்போல் அனைவரையும் மதிமயக்கி வெல்லுக்கிறமை 

புடையவரான அப்ஸர மடச்தையர். அவனை மதிமயக்க 

வெல்லமுயன்று மன்மத ஸைன்யங்களான தமது லீலாவி 

லாஸங்களை த்தொடுத்து ௮வனை அசப்படுத்தப்பார்த்.தும் 

வல்லராகவில்லை, ஓஒ காரதனே! ஸமமர்த்தர்களான ருத் 
சரதஇிகள் கோபம்கிறைசக்த கண்ணோக்கத்தினால் காமனைக்
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'கொளுத்துகிருர்கள், அவர்கள், தமமைக்கொளுத்து 
வதும் ஸஹிக்கமுடியாததுமான கோபத்தைக் கொளுச் 
தவல்லரரகவில்லை, G02 5 Ba காமனை அடக்க நீறுசெய் 

பவர்களணும் உண்டேயன்றிக் கோபத்தை அ௮டக்யொள் 

பவர் அகப்படமாட்டார்கள். காமனைக் கொளுத்தின 

வர்களும் கோபத்இற்குஉட்பட்டு அவமதஇக்கடமாகினமுர் 

கள், ருத்ரன் காமனுக்கு உட்படாமல் அவனை நீறு செய் 

தானாயினும், கோபத்தினால் ௮வனைக் கொளுத்திவிட் 

டானல்லவா சீவன் காமத்தை ஜயிக்தவனாயினும் கேர 
பத்தை அடக்கவல்லனாகவில்லை, இப்படி செல்ல மூடி. 

யாத கோபமும் எக்த பகலானுடைப மனத்தில் ப் வே 

சிப்பதற்கு மிகுஇயும் பயப்படுகன்றதோ, அப்படிப்பட்ட 

இக்த பகவானுடைய மனத்தில் காமம்' எப்படி, .நூாழைய 

வல்லதாகும்” காமக்தை ஜயித்தவர்களுக்கும் ஜயிக்க 

மூடிமாதது கோபம் தையும் ஐயித்தவனுக்குக் காமதீ 
தை ஐயிப்பது ஒரு பொருளோ £ உத்தானபா தனென் 

னும்சாஜனுடைய புதல்வனாகிய தருவனென்பவன் தனது 

த௫தையாகிய அ௮ம்மன்னவனருகில் சக்களத்தித் தாயான 

ஸுருசியென்பவள் க்ரூரமாய் மொழிச்த வார்க்தைகளா 

இறபாணங்களால்அடிக்கப்பட்டு இளஞனாபினும்.அதைப் 

பொறுக்கமுடியாமல் தவஞ் செய்யும்பொருட்டு வனத்திற் 
குச் சென்றான். அ௮ல்ஙகனம் வனத்இிற்குச் சென்று தவஞ் 

செய்கன் 2 தருவனுக்கு பகவான் அருள் செய்து பரா 

வ.தமரன ஓர் ப்தவியைக் கொடுத்தரன். அக்த தருவனு 

டைய ஸ்தான த்இற்குக் கீழும் மேலுமுள்ள இவ்யமுணி 

வர்கள் அ௮ச்.தப் பதவியின் மஹிமையை ஸ்தோ தரஞ்செய் 

இன்றுர்கள். இங்கனம் தீருவனுக்குப் பசவி கொடுத்த 
Wasi Pam. wes usar ர ஷிகளால் வேண்டப் 

பெற்று வேனனென்பவனுக்குப் பிள்காயாகப் 'பிறக்து
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அவனைப் புச்தென்றெ சரகத்தினின்று ரகதித்தான். 
௮ச்த வேனன் அர்மார்க்ககில் மூயன்று ௮ர்தணர் தலை 

வ.சானமுணிவர்களால் சாபம் இடப்பெதற்று தனால் பென 

ருஷ்மும் ஐறவர்மும் அழிக்து வருச்திக்கொண்டிருக் 
கையில், ரிஷிகள் பகவானை ப் ரரர்த்தித்தார்கள். பகவா 

ஆம் அர்த வேனனுக்குப் பிள்ளையாகப்பிறக் த அவன் 
செய்த பாபங்களுக்குப் பலனாககேரக்கூடிய கரகத்தினி 
ன்அ அவனைப் பாதுகாத்தான்.அவன் ப்ருது சக்ரவர்த்தி 

யென்னும் பேர்பெற்றான். ௮ச் 5G து சக்ரவர் த்தி பூமி 
மினின்று அன்னம் முதலிய பலவகை தீரவ்யங்களைக் கற 

க்து ப்ரஜைகளுக்கு மஹோபகாசஞ் செய்தான், இது ஒர 

வதாரம்./ வேதங்கள் எவனுடைய ஸ்வரூபத்தைப் பரம 

ஹம்ஸர்களான மஹாரயோகிுகளுக்கு மாகாமே அறியக் 
கூடியதென்று சொல்லுகன்றனவோ, அப்படிப்பட்ட 

பகவான் அகபிலாஇிகளைப்போல் தனது oF sa 
னால், *ஆக்னித்ரனுடைய குமா.ரனுகிய காபி யென்பவ 

னுக்கு மேருதேவி யென்னும் பேருடைய ஸுதேவியி 

டத்தில் நஷிபனென்னும். புதல்வனாகப் பிறக்தான்]௮வன் 
ஓன்றுக்தெரியாத மூடன்போல் தோற்றி யோசமார்க் 
கத்தை ஆசரித்தான். ௮௮ன் எல்லாம தானே யென்னும் 
படி. எங்கும் கிறைக்திருப்பவனாகையால் எல்லாவற்றிலும் 
பேதமில்லாத மதியுடையவனாயிருக் சான், அவன் தனது 
மஹிமையில் தான் கிலைகின் நிருப்பவனளே யன்றித் தனது 
நிலைமைக்கு ஒருவனை எிர்பார்ப்பவனல்லன், அவண் 

இக்தரிபங்களெல்லாம் தன்னிஷடப்படி. அடங்கப்பெற்ற 
வனும் ஆனஅ பற்றியே சப்தாதிவிஷயங்களில் மனப் 

பற்.நில்லாதவனுமாயிருக்தான். இது ௬ஷபாவ தாரம். 
அகத பகவானே கேசாக முன்பு என்னுடைய யரகபூமி 

பில் ஹயக்ரிவனா கத் தோன்றினான், ௮வன் பொன்னிற
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முடையவனும் வேதஸ்வரூபலும் யாகஙகளால் oper Ba 

கத் தகுந்தவனும் ஸமஸ்த தேவதைகளுக்கும் உள்ளே 

யிருக்து சியமிப்பவனுமாயிருப்பவன், இக்த ஹயக்ரீ 

வன் மூச்சு விமிம்பொழுது இவனது கூத்இலிருக்.து _பரி 

சுத்தங்களான வேதவாக்குக்கள் உண்டாயின. அக்த 

பகவான் ப்ளய ஸமயத்தில் ம மத்ஸ்யமாக அவதரித் தூ 

எனது முகத்தினின்று கழுவின வேதமார்க்கவ்களை 

எனக்குக் கொடுத்து மிகுதியும் பயங்கரமான அக்த 

ப்ரளயார்ணவத்தில் வில்யாடில் கெரண்டிருந்தரன், 

இவன், மேல்வரும் ஸ்ருவ.டிக்கு வேண்டியவைகளும் 

பூமியின் விகுறியுமான தரவ்யங்களெல்லாம் ௨௫ வமச 

மிருக்கப்பெற்றவன், அன்றியும், இவன் ஸமஸ்த ஜீவஸகூ 
ஹங்களுக்கும் ஆதாரமுமாயிருப்பவன். இவன் மேல் 

வரப்போகிற வைவஸ்வதமனுவால் கரணப்படுவரன், 

க௯தீரஸமுதரத்தில் அம்ருதம் பெறுவதற்காக தேவக்கூட் 

டத் தலைவரும் ௮ஸுரக்கூட்டச் தலைவரும் கடைக்து 

கொண்டிருக்கையில் ஆதிதேவனாகிய பகவான் கூர் 
மத் தின் (ஆமையின்) .. உருவங்கொண்டு பின்பாகத்தி. 
னால் மக்தர பரதத்தைத் தரித்தான், அ௮க்தக் கூர்ம 

ரூபியான பகவரன் அப்பொழுது கித்ரையில் விருப்புற்றி 

ருந்தான். (பகவானுக்கு கித்சையவது ப்்சஜைகளின் 

Cougs gst சிர்இத் துக்கொண்டு உறங்குவதுபோல் 

சயணித்துக்சொண்டிருக்கையே.இல்யாயின், ப்சாக்ருத 

ஜனங்களுக்கு விளையக்கூடிய தகமோகுணத்தின் கார்ய 
மாகிய கித்ரையான.து அப்சாக்ருத இவ்யமங்கள விக்ர 

ஹமுடையவனும் தவ ரஜஸ் தமோகுணங்கள இண்டப் 
பெறாதவனுமாகிய பகவாலுக்குப் பொருக்காது), அப் 

பொழுது ௮வன்முதுகில் மக்தர பர்வதம் சுழன்றுகொண் 

டிருக்கையில், ௮து அவனுக்குக் தினவு சொரிவது
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Curd ஹிதமாமிருச்ததேயன் நிச் சிறிதும் வருத்தம் 
விளக்கவில்லை, 

20 -O4 5 HAS HamTa grb, o-oo 

௮க்த பகவான் ஸ்வர்க்கவாஸிசளான தேவதை 

களுக்குண்டான பெரும் பயத்தைப் போச்குவதும் 

சுழலமிடன்ற புரு௮கெரிப்புகள் அமைக்து கோ 

ரைப்பற்களும் விளங்கப்பெற்று பயங்கசமசன மூகமுடை 

ய துமாகிய ம்ருஸிம்ஹ உருவம் (சரற்கலக்த சங்கத்தின் 

உருவம்) தரித்.து, ஸமீபத்தில் எதிர்முககாச வருகின்ற 

வனும் கதையோடு கூடினவனும் ௮ஸ்ுஈசசசேஷடனு 

மாகிற ஹீரண்யக௫புவைத் துடைகளில் ilps gar al 
அவன் துடிச்துக்கொண்டிருக்கையில், அளை சசககக 

ar rv Dar 6 Br oor, 
ச 

ட. ஒவ(கஜேர் தரனைக்காக்ச ஹரியென்னும் ௮வ,சாசம்.))-*-ஒஉ- 

யானைக் கூட்டத்தில். 'தலைமையுடைய இர் Anes 

யானையானது தாமரைக்குள தீதிணிடையில்லிஞாச் த பலமு 

டையமு தலையால் பாதத்தில் பிடியுண்டுவறாச். திக காமசை 

மலசோடுகூடின துதிக்கையை உயரத் தூக்கச்கொண்டு 

இங்கனம் முறையிட்டது, “ஆதி புருவனே / pa germ 
ணவஸ்துவே/ பரிசுத்தமான புகமுடையவனே 7 கேட்ட 
மாத் ரத்தில் மங்கள த்தைக் கொடுக்கவல்ல காமங்களையு 

டையவனே / இப்படிப்பட்ட கீ என்னைப் பாதுகாப்பா 
யாக" ஏன்றது. அள விடமுடி.யாதஸ்வரூபஸ்உபரவங்களை 

யுடையவனும் சக் ரத்தை ஆயுதமாகக் கொண்டவனும் 

தன்னைப் பற்றிஸருடைய துக்கங்கலாப் போக்குமவனு 

மாகிய பகவான் அப்பொழுது ௮க்த கஜேச்தரத்தின் 

கூக்குரலைக்கேட்டுப் ப௯திராஜனாகிய கருடனுடையபுஐய் 
களில் ஏறிக்கொண்டு வக்௮ ஸு தர்மானமென் னும்பேர்
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பூண்ட தனது சக்.ராயு தத இனால் அக்த முதல்மின் வா 
யைப் பிளந்து தன்னைப் பாதுகாக்கும்படி, வேண்டுகிற 

அர்த யானையின் துதிக்கையைப் பிடித்துக் கருணையால் 

அர்த முதலையினிடத்தினின்று விடுவித்தான், 

-ஒஒ-ஒ4(வாமனாவதாசம்.)-*--௪உ௨- “ 

யஜ்ஞா தஇிபதியான (யாக ங்களரல்.ஆரா இக்கப்படும வ 

னாய )பக வான் அ.தஇதியின் புதல்வர்களான பன்னிரண்டு 

ஆதித்யர்களில் எல்லோர்க்கும் கடைசியில் பிறக்தவ 
னாயினும் குணங்களால் அனைவர்க்கும் ரூத். தவனாயிருந் 

தாரன். அவன் இவ்வலகங்களையெல்லரம் தனது பாதத் 

இனால் இரண்டடி. வைப்புக்களால் அளந்தான், அது 

எப்படியென்னில் சொல்லுகிறேன் கேட்பாயாக. பலி 

யென்னும் ௮ஸுரன் இச்தரனை ஜயித்து மூன்று லேரகங் 

களையும் தன் வசப்படுத்கஇிக்கொண்டி.ருக்கையில், பக 

வான் வாமனஉருவங்கொண்டு(ஓர் குறளுருவங்கொண்டு) 

os பலி யாகஞ்செய்யும் மையத்தில் யாகபூமியில் 

சென்று, மூன் தடியள வுபூமிவேண்டுமென்றுயாகித்தான், 

அவன் அப்படியே அளக்துகொள்வாயென்கையில், 

பேருருவங்கொண்டு ஓரடியால் பூமியை யெல்லாம் அள 
ந்து ஓரடியால் ஆகாயம் முழுவதும் அளக்து மூன் 

மூவது அடிக்கு இடங் கொடுப்பாயென்றான். அவனும் 

தன் தலையைக் கரண்பிக்கையில், பகவான் அவன் தலை. 
யில் பாதத்தையிட்டு அவனைப் பாதாளத்தில் அழுத்தி 

மூன்று லோகங்களையும் இக்தரனுக்கு மீட்டுக் கொடுத் 

தான். இங்கனம் மூன்றடிகளை யாக்கும் வ்யாஜத்தி 

னல் பூமியை மெல்லாம் கைப்பற்றினான். “இனால் பரம 

புருஷன் தரன் ஸர்வேண்வானாயிருக்தும் துர்ப்பலன் 

போல் ஏன் அப்படி செய்தான்' என்னில், தர்மமார்க்கச்



௮-௪. | த்விதீய ஸ்கக்தம். 805 

இல் தவருது கடப்பவனை ஐ வர்யதீநினின்று கழுவச் 

செய்யவேண்டுமாயின், எப்படிப்பட்ட வல்லவர்க்கும் 

யாசிப்பதை யொழிய மற்ற என்வழியாலும் அங்கனஞ் 

செய்யமுடியா ௫, ஆகை பரல் இங்ஙகனஞ் செய்தான், 

“ஆனால் யரசிப்பதனா லும் ௮வனை அங்ஙனம் ஐஸ்வர்யக் 

இணின்று ஈழுவச் செய்வது முக்தமன்மே? என்னில், 
சொல்லுகிறேன் கேட்பாயாக. பெரிய அடிவைப்புகள் 
அமைக்த பகவானுடைய பாதரசரவிக்தங்களை அலம்புவ 

தற்கு உபயோகப்பட... ஜலங்களைச் தன் தலையில் முழுவ 

தும் படும்படி தரித்த மஹானுபாவனுக்கு C gar Hu suw 

(தேவதைகளுக்கு ப்ரபூவாயிருக்தல்] ஒரு பொரு 

Carr? ௮.து அவன் விரும்பத்தகுக்த ப்பயோஜனமன் அ, 

அச்த பலி ப்ரிஜ்ஞசை செய்த கார்யத்தை யொழிய 

மற்ற எதையும் செய்ய விரும்பவில்லை. ஓ காரதனே/ 

அவன் பகவாரனுக்குத் தலை வணங்கி கமஸ்காரஞ் செய்து 
தன்னையே அவனுக்கு மமர்ப்பித் தா. சுக்ரன், பத 

வானுடைய உண்மையை அறிச்து பலிரைப் பார்தது 

வேண்டாமென்று தடைசெய்தும், அவன் தான் ப்ரதி 

ஜ்ஞை செய்ததற்கு விபரீதமாகச் செய்ய விருப்பமுற 

வில்லை. மூன்றாவது அடி. யிடங் கொடுப்பதற்காகத் தன் 
னையே தலையால் ஸமர்ப்பித் தரன், (ஆகையால் அவனை 

ஐன்வர்யத்இனின்று நஈழுவச்செய்தது, அவனுக்கு ப்ரிய 

மும் ஹிதமும் செய்ததாமேயன்றி அப்ரியமும் அஹித 

மும் செய்ததாகா,) 
-அஒ-ஒ(ஹம்ஸாவதாரம்.*--௪உ௨- 

ஓ கரரதா / நீ மிகுதியும் ஸனேஹம் வளர்ச்அுவரப் 
பெற்று முழுவகுதீம் வினவுகையில், பகவான் ஹம்ஸாவ 

தா.ரஞ் செய்து (௮ன்னப் பறவையாக த தோன்றி) கர்ம 

யோகத்தையும், ப்சக்ரு.தியைக் காட்டிலும் வேறுபட்ட 
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ஆத்மாக்களின் உண்மையை அறிவிப்பதான ஜ்ஞான 

யோகத்தையும் உனக்கு நன்ரமுக உபதேூத்தான், அம்த 

ஹம்ஸரூபியான பகவான் உபதேசித்த Dera goss 

கொண்டே அள்வாஸுதேவனைச் சரணம் அடைக்த 

மஹானுபாவர்கள் ௮கை ஸுகமாக உணர்க்து அனுவு. 

டி.க்கன்றார்கள், 

அபு Yo gE eran erect செய்யும் | eee 

பகவரன்அக்தக்க மன்வசக் தரங்களில் அர்தக்ச மனுக் 

கஸின் வம்சங்களைப் பரதுகரக்க முயன்று பத்துத் திசை 

களிலும் எவர்க்கும் எஇர்க்க முடியாக தன் ப்ரதாபத்தி 
னால் வளர்க்து ஜ்வலிக்கன்ற தனது ஆஜ்ஞாரூபமான சக் 

சத்தைக் தரித்துக்கொண்டிர்க்கின்ருன். மற்றும், அவன் 

மூன்ருவதுலோகமாகிய ஸத்ய லோயகம்வரையிலும் 

௮ழகான இர்த்தியை கிசம்பச் செய்துகொண்டு அவ்வப் 

பொழுது செருக்குற்ற ராஜாக்கள் தண்டித்துக்கொண் 

டிருக கிறான், 
-ஒ-.ஒ(சன்வர்தரியவசாசம்.)-*-டஉ 

பகவான் உலகத்தில் தன்வந்தரியென்னும் பேர் 

பூண்டு அவதரித தப் பெருப்பெரிய சோகங்களால் வருக 

GAH yp மணிதர்களுடைய சோககங்களைச் தனது காமத் 

தைச் சொன்ன மாதரச்லேயே போக்குகின்றான், 

அவன் தன்வச்தரி யென்று பெரும் புகழ் பெற்றுள். 

புகழே ஒரு வடிவங் கொண்டு வக்ததோ என்னும்படி 

இருக்கதான், மரணமில்லாத ஆயுளைக் கொடுக்குக் இற 

மையன், ௮ வன் முன்பு யஜ்ஞத்தில் உனக்கு ஹவிர்ப்பா 
கம் இல்லை! யென்று அஸுரர்களால் தடுக்கப்பட்ட 

ஹவிர்ப்பாகத்தைப் பெற்றான், ௮வன் ஆயுரவேதத்தை 

யும்(வைதயசாஸ் தரத்தையும்) உலகத்தில் வெளிமிட்டான்.
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_.அஒ- ஆட பரா ராமாவதாரம் yp oo- 

மஹறானுபாவனாகய இக்த பகவான் ப்ருகுவுக்குப் 

பு தல்வதை அவதரித் துப் பரசுராமனென்னும் பேர்்பூண்டு 
ஏ.க்தகையர்க்கும் ஸஹிக்க மூடியாத வீர்யமூடையவனாஇ 

நீண்ட கருடைய பாசுவினால் (சுண்டக் கேரடாலியரால்) : 

இருபத்தொரு தடவைகள் க்ஷத்ரிய குல்தீதையெல்லாம் 

வேருடன் அறுத்தான். ஏனென்னில், அகத க்ஷத்ரியர் 

கன இயற்கையாகவே ஜன்மாச்தர கர்மத்தினால் மாணம் 

கேரப்பெற்றிருச்தது மாத்ரமேயன்றி, .ப்சாஹ்மணர்களு 

க்கு சீரோறறம் செய்வதும் 2வதமார்க்கத்தைஅழிப்பது 

மாகி நரக துக்கங்களை அனுபவிக்கவேண்டியவாாயிருக் 

தீரர்கள். ஆகையால் அவன் தன்பரசுவினால் அவர்சுளை 

வேருடன் அறுக தான், 

_அஉஆஸரீராமாவதாரம். 4-௨ - 

ஸமஸ்த சேதனாசே தனங்களுக்கும் ப்ரபுவரகிய இரசு 

பகவான் என்னை அனுக ரஹிப்பதில் ஸுமுகளுகி (சான் 

சாவணனுக்குக்கொடுத்த வசத்திற்கு விரோதம் வரரா wR 

அடி. அழகியமுகமுடைய ஓர் மரணிடனாக) பசதன்மு கலிய 

அம்சங்களோடு இக்ஷ்வாகு வம்சத்தில் அவதரித்து, தச் 

தையாகிய தசரத சக்ரவர் த் இ.மி.ள்ஆஜ்ஞையில் கில்கின் ஓ. 

அன்பிழ்டெமான மனைவியாகியஸீதையோடும்௮ தீ தகைய 

பின்ரோன் தலாகிய லக்ஷமணனோடும் கூடி வனத்தில் புகு 

வான், இக்க ராமணிடத்தில் விரோதம் வைத் தக்கெரண் 
டல்லவா பத்துத்தலையனாகிய ராவணன் பாழாவதுரி இர்த 

சரமன் தரிபுரத்தைக் கொளுத்த முயன்ற ருதான்போல், 
சத்ருபட்டணமாகிய லங்கையைக்கொளுச்த விரும்பி அவ் 

விடம் போக ஸமுத்..ராஜனை வழி கேட்கையில், அவன் 

வழிகெரடாலையால், வெரு சத்தில் அகப்பட்டு சன்
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மனத்துடன் தன்னையே சிந்தித்து வருக்துகன்ற ஸீதை 
யை கினை ச்துக்கொண்டு மனங்கலங்கி அக்க ஸருத்ரரா 

ஜன்மேல்..மிகுஇயும் கோபங்கொண்டு கண்கள் சிவக்கப் 

பெந்து அத்தகைய சுண்ணோக்கத்துடன் பாணங்களை 

விடுத்து அவனை எரிக்கையில், அவனும் பயக்து சரீரம் 

நடுங்க௮ம், மகரமீன்களும் ஸர்ப்பங்களும் முதலைகளும் 
தாரபதிதைப் பொறுக்க முடியாமல் கூட்டங்கூட்டமரக 

வருக்தவம் பெற்று, உடனே இந்த ராமனுக்கு வழி கொ 

டுப்பான், ரரவணன் ஐராவதம் முதலிய இக்கஜங்களோடு 
சண்டை செய்யும் பொழுது 23a phar தக்தங்கள் தன் 

மார்பில் பட்டு Cp Ba x பொடியாகி அந்தந்த இக்குக் 

களில் விழுச் இருக்குர் துணுக்கைளால் தான் செய்த இக் 

விஜயமெல்லாம் வெளியாகப் பெற்று “எனக்கு கிகரரன 

சூரன் எவன் இருக்கிறான்' என்னுங் கச்வத இனால் செய் 

யும் அட்டஹாஸங்களை இந்த ஸ்ரீராமன், தன் பரர்யையர 

திய ஸீதையை அபதநரித்தவனும் ளைன்யகீிணிடையில் 

மேன்மையுடன் உலரவுின்றனனுமாகிய அர்த ராவண 

வுடைய ப்ராணன்௧களோடு கூட வெகு சீக்ரத்தில் தன் 
தனுஸ்ஸினின்று களம்பிப் புறப்படிகன்ற பாணங்களால்: 

அஜிக்கப்போஇன்றான், 

முனு கு ஸ்ரீ க்ருஷிணாவதாசம். ஞு --௮௭ 

அஸுரஸவபாவத்துடன் பிறந்த தூஷூடராஜாக் 

களின் ணைனய் பாரங்களரல் பிடிக்கப்பட்ட பூமியின் 

பாரமாகிற வருத்தத்தைப் போக்கும் பொருட்டு, வெ 

ளுப்பும் கறுப்புமான தலைமயிர்களையுடைய பகவான் தன து 

அம்சமாகிய பலராமனுடன் ஜனங்களால் அறியமுடியாத 

கதியுடையவனாகித் தனது மஹிமையை வெளியிடும்படி 

யான பல சரித்.ரங்களை கடத்தப் போகின்றான். அவன்
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குழக்தையாயிருக்கும் பொழுதே பூதனையின் ப்ராணன் 

களைப் போக்குவதும், மூன்று மாதங்கள் சென். றவனா 

இச் சகடாஸுாரனை உதைத்தெறிவதும், மூழக்தாள் 
களால் தவழக் து போகும்பொழுது ஆகாயத்தை அள 

வின மருதமாங்களை வேசோடு விழக்கள்ளுவதும் செய் 

யப்போகிறான். இவையெல்லாம் இவ்யசரிதரங்களே, கே 

வல மனுவி.யனால் செய்யக்கூடியவையல்ல, மற்றும் அவன் 

இடை ச சேரியில் வஸித்கஇிருக்கும்பொழு து சாரளியமடுவில் 

விஷ ஜல க்தைப் பருன பசுக்களையும் அவற்றை மேய்க் 

கும் இடையர்களையும் கருணையமைக்த கண்ணோக்கமா 

இத அம்ருதத்தைப் பெய்து பிறைப்பிப்பதும், யமுனையில் 

விளையாடிக்கொண்டி.ருர் து அசை விவஷூ.மில்லரமல் சத்தி 

செய்யும்பொருட்டு மிகுச்து விஷ.வீர்யத் தினால் துடிக்கின்ற 

காக்குக்களாயுடைய கானளியனென்னும் ஸஎர்ப்பத்தை தட்டு 

விப்பதுஞ் செய்யப்போகிறான். இவையும் இவ்யசரிதரங் 

களே, மற்றொருஸமமயத்கில் வனத்தில் மரங்கள் பட்டுப் 

பேய் உலர்ர்திருந்கையால் கரட்டுத் இ பற்றி எரிகின்ற 

போது, அக்தக் காட்டுத்தியில் அகப்பட்டு சிச்சயமாக 

சே மரணகரலம் கோப்பெற்றதும் உடம்பு தெரியாமல் 

உறங்குனதுமரகய இடைச்சேசி முழுவதும் திடீலென்று 

கண்விழித் துக்கொண்டு காட்டுத்தியைப் பார்த்து பய 

ந்து வருக்துகையில், எல்லோரையும் கண்ண மூடிக் 

கொள்ளச் செய்து, றரரல் இச்சகையதென்று அறிய 

முடியாத மஹாவீர்யமுடைய இச்ச LF ch (DY. GOT LI UT ST 

பலராமனுடன் அச்தக் கரட்டுத்சீயைப் LIT OT Gh செய்து 

இடைச்சேசியை அவ்வாபத்தினின்.று கரையேற்றப் போ 
கிரான், இச்தச்செயல் அமானுஷூமேயன் றி மானிடவரால் 

செய்யக்கூடியதன்று. மத்தறும், இந்த ஸ்ரீக்ருஷ்ணனு 

டைய தரயாகிய யசோதை இவனைக் கட்டும்பொருட்டு
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எத்தனை கயிறுகளைக் கொண்டு வக்தபோதிலும் அவை 

யெல்லாம் இவனுடைய இடைக்குப் போதாமலே Ways 

கப்போகின்றன. மற்றும், இவன் கொட்டாவி விடம்பொ 
மூது இவனுடைய வாயில் பதினான்கு லோகங்களையும் 

கண்டு இடைச்சியான யசோதை மனத்தில் சங்கை உண் 

டாகப்பெற்றுப் பின்பு இது இவனுடைய ஐமாவர்யமெ 

ன்று தெரிர்துகொள்ளப் போடுன்றாள், இதுவும் இவ்ப 

சரிதாமேயன் நி மாணிடச்செயலன்று, அன்றியும், இவன் 

தனது தந்தையாகிய கக தனை வருணனுடைய பாசத்தி 

னின்றுண்டான பயத்திணின்று விடுவிக்கப் Cur Rapa. 

மயனது புதல்வனாகிய வ்யோமாஸஈ.ரனால் குஹைகளில் 

"கொண்டுபோய் அடைத்து மறைக்கப்பட்ட இடையர் 

(களையும் அவ்வாபத்இினின்ற௮ு விடுவிக்கப் Cur Rag ary 

அன்றியும், பகலில் பலவகை வயரபாரஙகளால் இப் 

புற்று ரா தீரியில் உடம்பு தெரியாமல் படுத் துறங்குகன் ற 

கேோரகுலஜனங்களை யெல்லாம் ஒன்றையும் எதிர்பாராமல் 

கருணைகூருசக் தன்மையனாகையால் : எல்லையில்லா த ஆகக் 

ததிதைக் கொடுப்பதும் என்றும் அழியா ச துமாகிய வை 

குண்ட லோகத்தில் கொண்டுபோய்ச் சேர்க்கப்போகின் 

மூன். என்ன ஆச்சர்யம், இப்படியும் ஒருவன் செய்வதே, 
ஒருக்கரல், இர்தரனுக்காக ப்ரஇவர்ஷூம் கடத் இிவருவ 

தாகிய ஓர் யாகத்தை இடையர்கள் ஸ்ரீக்ருவணானுடைய 

வசனத்தின்படி கிறுத்தித் தமக்குப் புல் ஜலம் மு. தலியவநற் 

ரூல் உதவிசெய்கிற கேரவர்த்தனபார்வதத்தைச் குறித்து 

யாகம் செய்கையில், அதைத் தடுக்கும்பொருட்டு இந்த் 

சன் பெருமழை பெய்ய, ஏழுவயதுள்ள பாலனாூய ஸ்ரீ 

க்ருஷ்ணன் கருணைகூர்ச்து பசுக்களைப் பாதுகாக்க விரு 

ம்பி ஒற்றைக்கையால் சிறிதும் வருத்தமில்லாமல், பாப 

மத்றவனே! சாரதா! ௮வலீலையாகவே ௮க்த கோவர்ச்
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தன பர்வதத்தை ஏழுகாள் வரையிலும் காய்க்குடையைப் 

போல் தரிக்கப்பேோகின்றான். மற்றொரு ஸமயத்தில் சக்த.ர 

னுடைய இரணங்களால் வெளுத்து அழகாயிருக்கின்ற 

ராஜ்ரியில் அரண்யத்தில் வாஸஞ்செய்ய விருப்பமுற்று 
விளராயாடிக்கொண்டே செவிக்கிய பதங்களைாயுடைய 

தும் மிககீண்டதும் அற்புதமான ஆலாபனைகள் அமைக் 

சீதுமா௰ய சகானத்தினால் கோபஸ்த்ரீகளுக்குக் காமவிகா 

7மரகிற சோயை வளசச்செய்து அனள்வருத்தம் இரும்படி 

HMT EOL so ஸ்ரீக்ருஷணன் கரீடிக்துச் கொண்டிருக் 

கையில், குபேரனுடைய ப்ருத்பனாகிய சங்கசூடனென்ப 

வன் அ௮ச்த கேரபஸ்தாகம்த் இருடிக்கொண்டு போவது 

கண்டு, அவன் தலையை அறுக்கப்போகிறாளன். மற்றும், ப்ச 

லம்பன் சேனுகளன் பகன் கே௫ி அரி ஷடன் மல்லர் குவலய 

பீடம் கம்ஸன் யவனன் ஈரகன் பெளண்ட்ரகன் முதலியவர் 

களும், ஸால்வன் தீவிவிதன் பல்வலன் தக்தவக்தரன் ஏழு 

எரு துகள் சம்பரன் விதாரகன் ருக்மி முூகலான மற்றவர் 

களும், கையில் வில்லேச் இனவர்களும் யுத்தத்தைப்புகழுக் 

தன்மையர்களுமாகிய கம்போஜன் மகஸ்யன் குருகேகயன் 

ஸஞ்சயன் முதலாக முத்தத்தில் முயன்றவர் எவரெவர் 

உண்டோ அவர்களும் ஸ்ரீக்ருஷ்ணனால் அடியுண்டு மா 

ண்டு ப்சாக்ருதமான இக்தரியங்களுக்குக் தோ.ற்றுத.தும் 

அதிவில்லாகதும் அவனுடைய இருப்பிடமுமாகிய 

வைகுண்டலோகம் பெறுவரர்கள். ஆனால் ப்ரலம்பாதி 

களை பலராமனும். கம்போஜா.இகளை பீமார்ஜுஈனாஇிகளும் 

சம்பரனை ப்ரத்யும்னனும் யவனனை முசுகுக்த ணும் வதிச் 

கப்போகிருர்களேயன் றி ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் தானே an Ba ws 

போகிமதில்லை, ஆயினும், பலராமன் பீமஸேனன் gt 

ஜுனன் முதலியவர்களை வ்யாஜமாகக் கொண்டு அவர் 

௧௯ வதித்தவனும் இக்த ஸ்ரீக்ருஷணனேயன்றி மற்றெ
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வனுமல்லன். வ்ருஷபங்களேமையும்கொழுப்படக்கப்போ 
கிருனேயன் றி வதிக்கப் போகிற தில்லையாயினும், அவை 

கள் மரணம் அடையும்பொழுது அவனுடைய ஸ்பர்சம் 

பெற்ற மஹிமையால் அவனுடைய லோகதக்தையே பெ 

றப்போகின்றன; இந்தக்கார்யங்களெல்லாம் இவயசரித் 

ரங்களேயன்றி மானிடவர் செய்யக் கூடியவையல்ல, 

அ... வ்யாஸாவசாரம், அட 

மாணிடவர்கள் கரலக்ரமத்தில் மதி குறையப்பெற்ற 

வர்களும்.ஆயுள் க்ஷீ£ணிக்கப் பெற்றவர்களுமாயிறுப்பதைக் 

கண்டு, தான் வெளியிட்ட. வேசசாஸ்தரம் கசையத்றிருப் 

பதையும் அறியமுடியா இருப்பதையும் ஆலோசித்து 

அசத பகவரன ஸத்யவடியிட த தில் அவதரித்து யுகத 

DIGS சகுர்கபடி வேதமாகிய வ்ருக்ஷத்தைக் கலா டை 

யாகப் பிரித்து ஜனங்கள் ஸுகமாக ஐ.இ உணரும்படி. 
செய்யப்போகிறான். 

—ee-< புச்சாவசாரம். 4.௨௨ 

தேவக்வேஷிகளான .நஸுரர்கள், வைதிகமார்க் 

கத்இல் பிகுக்க மனஓக்கத்துடன் திலைகின்று, மயன் கிர் 

மித் துக் கொடுக்கவைகளும் கண்டறிய முடியாத மஹா 

வேகமுடை_பைகளுமான பட்டணங்களால் உலகங்களை 
ஈரசஞ் செய்கையில், அவர்களை மதி மயக்கி வஞ்சிப்ப 
தான பாஷண்டவேஷம் பூண்டு சர்மாபாஸமரகய ( முக்ய 
தர்மமல்லா த) பாஷண்டதுர் மககை அவர்களுக்கு ௮இக 

மாக உபதேசிக்கப் போகிருன், 

ப. ஓஒ; 608 அவசாசம், ~—-e-«- 

எப்பொழுது ஸத்புருஒூர்களின் கீருஹங்களிலும் 

ஹரிககதைகள் (கன்பேரைச் சொன்னவர்களின் பாபம் 
களைப்போக்குர் தன்மையனான பகவானுடைய ௧ துகள்)
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கடக்காமற்போகுமோ, எப்பொழுது ப்சாஹ்மண க்ஷத்ரிய 
வைய்யர்களென்கிறமூன்று வர்ணத்தவர்களும் பாண்ட 
தர்மத்தை அவலம்பித் துப் பாழடைவார்களேோ, மற்றும், 

எப்பொழுதுசூதகரர்களே ராஜாக்களாயிருப்பார்களோ7 

அன்றியும், ப்ராஹ்மண க்ஷ£தீரிய வைய்யர்களின் க்ருஹங் 
களில் (ஸ்வாஹா ஸ்வதா வவூட்' என்னும் சப்தங்கள் ஈட 

க்காவோ, (தேவகார்யங்களும் பித்ருகார்யங்களும் ஈடக் 

கரமல் பா ழாயிருக்குமோ), அப்படிப்பட்ட கலியுக த்இின் 

மூடி.வில் பகவரன் கவியை _அடக்கும்பொருட்டு ga 

தரிக்சப் போன்றான். 

ஸ்ருஷ்டி விவூ.யத்தில் பகவானுக்கு ப்ரஹ்மாவாகிய 

கானும் ப்ரஜாபடுகள் ஒன்பதின்மரும் மரீசி முதலிய ரிஷி 
களும் ஆச்சர்யமான விபூதிகள் (அவனுக்கு உட்பட்டுக் 

கருவியாயிருப்பவர்), அங்களம் ஸ்ருஷ்டிக்த உலகங்க 

ளைப் பாதுகாக்கும் விவூ.ய தீதில் தாமமும யாகமும் மனுக் 
களும் இச்தரன் முதலிய தேவதைகளும் ரரஜாக்களும் 

ஆச்சர்யமான விபூதிகள், உலகங்களை ஸம்ஹசிக்கும் விஷ 

பத்தில் அகாமமும் ௬தீரனும் கோபமுற்ற ஸர்ப்பங்களும் 

௮ஸ-ஈரர் முூகலியவர்களும் எல்லையில்லாத ஆச்சர்ய சக் 

இகள் அமைக்த பகவானுக்கு அற்புதமான விபூதிகள், 

பூமியின் தாள்களையெல்லரம் ஒவ்வொன்றாக எண்ணில் 

கணக்கிடு இரமையு/டையவனாயினும், மிகுச்க மதியுடை 
யவனாயினும், எந்தப் புருஷன் கான் விஷ். ணுவின் வீரச் 

செயல்க&£க் சணக்டெவல்லனாவான். 7? இக்க பகவரன் 

எங்கும் தடையில்லாத தனது அடிவைப்பின் வேகத்தி 
னால் தக் தம.து இடங்களெல்லாம் ஈடுங்கப்பெற்று அவற்றி 

னின்று தேவதைகள் முதலிய ப்.ராணிகள் கழுவி aie gu 
வதைக் கண்டு அவர்களுக்கு வாஸஸ்தானமாசய ஸத்ய 

லோகத்தை கடுங்கவொட்டாமல் அப்படியே கிலைகிற்கச்



514 ஸ்ரீபாகவதம். . [௮-௭ 

செய்தசன், ௮ச்த பகவான் இத்தகைய சக்திகள பலவும் 

உடையவன், அவனுடைய ஸ்வரூபத்தையும் ஸ்வபாவத் 

தையும் ௮ளவிடமூடியாது. அவனுடைய வீரச்செயல்க 

ளுக்கு எல்லையே இல்லை, ஆகையால் அவற்றை முழுவதும் 

எடுத்துரைக்க எவன் தான் வல்லவனாவான் சி மாயையெனப் 

படுவதும் ஆச்சர்ய சக்இழயுமாகிய ப்ரக்ருதியே ஸைன்ய 

மாகப்பெற்ற(பரம புருஷனுடைய ஸ்வரூப ஸ்வபாவங் 

களின் எல்லையை, கான்முகனாகய சான் அறியேன், உன 

க்கு மூத்தவரும் லனைகர திகளுமாகிய இம்முணிவர்களும் 

அதியார்கள்.,இனி மற்றவர்கள் எஙஙனம அறியப் போ 

கிருர்கள் 2 ஆயிரஞ் சொல்லியென் 2 ஆயிரம் முதங்க 

ஞூடையவனும் (இரண்டாயிரம் காக்குகளுடையவனும்) 

கி. த்ய ஸுகிரிகளில் தலைஉனுமாகிய ஆதிசேஷன் இக்த 

பகவானுடைய குணங்களைப் பாடத் தொடங்கி இன்ன 

மும் கசை அறியவில்லை, “இப்படி. இவனுடைய ஸ்வரூப 
ஸவைபாவக்களின் எல்லை ஒருவர்க்கும் தெரியாததாயின், 

அவனை எங்கனம் பணிக்து மோக்ஷம் பெறுவார்கள் 77 

ஏன்று சங்கிக்கவேண்டாம், அவனுடைய ஸ்வரூப ஸ்வபா 

வங்களுக்கு எல்லையில்லை யென்பது உண்மையே. ஆயி 

ணும் ௮வனை அ௮ங்கனம் அறிபவர் (எல்லைகில்லாத ஸ்வ 

ரூப ஸ்வபரவக்களை புடையவனென் தறிபவர்) தப்பாமல் 
மோக்ஷம் பெறுவார்கள், அவனுடைய ஸ்வரூபஸ்வபரவங் 

கன் இவ்வள வேயென்று அளவிட்டறிபவர்க்கு மோ. 

அஷம் கேசாது, அவர்கள் ௮வனை உள்ளபடி, அறிக்தவ 

ரல்லர்,(எல்லையில்லா த வஸ்துவை அங்கனம் எல்லையில் 

லாததென்றறிதலே அ௮றிதலாமன்றி வேநூவிதமாக அறி 

வது விபரீ தஜ்ஞானமேயாம், சிறிதும் ௮பராதமின்றி 

“கமக்காு அடையச் தகுக்த வஸ தூவும் அவ்வஸ் துவை 

அடைவதற்கு வேண்டிய உபாயமும் இவனே”என்று Br
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மான புத்தியுடன் எல்லாவிதத்திலும் ௮௧ பகலானு 

உடய பாதா.ரவிச்தங்களையே பற்றுவார்களாமின், அத்த 

௦கயர் விஷயத்தில் அவன் தானே தயைசெய்வான், ௮ 
னம் பகவானால் அருள்புரியப்பெற்ற அவர்கள் பிறரால் 

சாண்டமுடியாததான ௮க்த பகவானுடைய மாயையை 

ஆயசஸமின் நியே தாண்வொர்கள்/ ௮௮அனுடைய ஸ்வரூப 

நனபசவங்களையும் உள்ளபடி, அறியப்பெறுவார்கள். இங் 

ஏனம் எல்லாவிதத்திலும் பகவானையே பற்றியிருக்கிற 

இச்த மஹானுபாவர்களுக்கு, காய் ஈரி முசவியவை பக்ஷி 
கும் படியான தேஹத்தில் என்னுடையதென்னும் புத் 

இதயும் கரனென்னும் புத்தியும் உண்டாகிறதில்லை,. ஒஓகாச 

தனே / கரன் பகவானை உள்ளபடி, அறிவேன், பசமபுரு 

ஒழடைய அர்த பகவானுடைய போகமாயையையும் கரன் 

அவனது அனுச்ரஹத தினால் தாண்டுவேன். (saxon 

பர மீஞனாகிய ருத்ர ணும் ப்ரஹ்லா தனும் மனுவின் பத்ணி 

ur Bu ச .தரூபையும் அக்தஸ்வாயம்புவமனுவும் உத்தான 

பாதன் ப்ரியவ்ரதன் என்ற அவன் பிள்ைகளிருவரும் 

தேவஹூ்பி முதலிய ௮வரது பெண்களும் இக்தாரனும் 

ருபுவம் தருவனும் இக்ஷவாகுவம் முசுகுக் தனும் விதே 

ஹராஜனும் கரஇயும் ரஞுவம் அம்பரீஷனும் ஸகரனும் 
கயன் காஹ-ஈஷன் முதலியவாகளும், மாக்தாதா அலத 
கன் சததன் வன் ரக்திதேவன் பிஷ்மன் பலிசக்ரவர்தஇ 

அசூர தீதிரயன் BX usr Qewarut உதங்கன சிபி தேவ 

லன் பிப்பலாதன் ஸா.ரஸ்வதோத்பவன் பரரசரன் பூரி 

ஷேணன் இவர்களும், விபீஷணன் ஹனுமான் ௨பேக்த்ர 
தத்தன் அர்ஜுனன் ஆர்ஷூடிஷேணன் விதுரன் YO S 

ஸணேனன் இவர்களை முக்யமாகவுடைய மற்றுமுளளவரும் 

ப. ரமா தமாவின் உண்மையை அறி வார்கள். ந அவனுடைய 

மரயையையும் தரண்டுகிறார்கள், ஆச்சர்யமான அடி.வைப்
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புகளால் உலகங்களை அளக் து தீரிவிகரமாவதாரஞ்செய்த 

பகவானையே சிறக்த ப்ராப்பமரகவும் (அடையத்தகுச் த 

வஸ் துவரகவும்) ப்சாபகமாகவும் (அவ்வஸ் துவை அடைவ 

தற்குவேண்டிப உபாயமாகவும்) ஆதாரமாகவும் பற்றின 

மஹானுபாவர்களான பாகவதர்களின் லத்தில் வாஸனை 

உண்டாகப் பெற்றிருக்குமாயின், இர்யக் ye gees ors Bis 

பச பக்ஷி முதலியவைகளும் ஸ்த்ரீகள் ருத்ரர் ஹகிணர் 

வேடர் முதலிப ஜீவர்களும் என்வன பாபிஷடராயி 

னும் பகவானுடைய உண்மையை உணர்ச் துஅனனுடைப 

மாயையைக் கடப்பசாமின், கேட்ட அர்த்தங்களை கெஞ் 

இல் தரிக்குக் திரமையுடை ப ப்ராஹ்மண இகளைப் பழ்றிச் 

சொல்லவேண்டுமோ 7 காரங்கள் அ௮க்த பகவானை எவ் 

வண்ணம் அறிக்தோமேோ, அவ்வண்ணமே அர்த பகவா 

னுடைய ஸ்வரூபத்தை உனக்குச் சொல்லுகிறேன், கேட் 

பாயாக, வேதாக்தங்கள், துக்கம் முதலிய விகாரங்கள் 

எவையும் தஇீண்டப்பெறராசதெ.ச்றும் B BUTE SB ஸ்வரூப 

மென்றும் பரப்ரஹமமென்றும் எதைக்கூறுகன்றனவோ, 

அதுலே பரமபுருஷன கிய பகவரனுடைப ஸ்வரூபம், 

“ஆணுல் வேதாக்தங்களால் அுறி/வேண்டுமேபன்றிமற்ற 

ப்ரமாணங்களால் அறியமுடியாதேோர” என்னில், _அ.றி.ப 
முடியாது. ஜடஸ்வரூபமர.ப ப்ரக்ருதி Dy ஊனை இரில் 

கிற்க வெட்கமூற்று மறைகன்றது, “அதுனென்” என்கிற 

யோ 2 சொல்லு, றன், கேள், ப்ரக்ர௬ுஇடின் கரர்யங்க 

ஈரகிய மனம முதலிய இக்ச்சியங்கள் அவனுடைய ஸ்வ 

ரூபக்தை Of Pups இறமையற்றவைகள், ஆகையால் 

அவன் ஸ்வரூபத்தை வேதரக்தங்களால் அ.தியவேண்டு 

மேயன்றி, உலகத்தில் வழங்கருகிற ப்ரத்பக்ஷம் முத 

வி.ப மற்ற ப்ரமாணங்களால் அறியமுடியாது. இது மாதர 
மே அன்று ; வேதத்திலும் பூர்வபாகங்கனால் அவனை
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உள்ளபடி. அறியமுடியாது. காத்தா கர்மம் கரணம் என் 

இற பலகரரகங்கள் அடங கய தம்க்சியைகளை எடுத்துரைப் 

பதுமாகெெ வேதத்தின் பூர்வபாகம் அவனை கேரே அறி 
விச்சு வல்லசன்.து. இக்கப் பரமாத்மாவின் ஸ்வரூபம் என் 

அம் ஸுகரூபமா மிருக்கும், இங்ஙனம் ஸு-கரூபமா மிரு 

த்தல் ஜீவனுக்கும் உண்டேயாயினும், துக்கத்தின் ஸு 

பந்தமில்லாமல் எல்லையில்லாத ஆனக்தகமே வடி.வாகப் 

பெத்றிருக்கை பரமபுருஅி.னுக்கேயன்் றி ஜீவனுக்குக் 

கிடையாது. அவனுக்கு ஸம்ஸார கசையில் HF DUG 

தம் உண்டு, ஜீவனைப்பே.ல் இஅனனும் க்ர்மதி தினால் விலை 

யும் ஸுக துக்கி நணயுடை பவனாகக் கூடிமோவென்னில், 

அது கூடாது. இவன் கர்மததிற்கு உட்பட்டவனல்லன், 
கர்மத்தின் இண்டுதலின் றி என்றும் பரிசு தீதனாயிருக்குக் 

தன்மையன், கர்மமாவது பகவானுடைய! HAL amt gp 

க ரசஹங்களே, ஜீவனுடைய ஜனமாக்தா புண்ய பாபங்க 

சால் அவை உண்டாகின்றன. ஆகையால் அக்தத கர்மம் 

பரமபுருஷ£னுக்கும் கடையாது. பாமபுருஷனுக்கு மேற் 

பட்ட வஸ்து எதுவுமே இல்லையென்று முன்னமே மொழி 

CORA, அவனை கிகரஹிக்கவும் அனுக்ரஹிக்கவும வல்ல 

வன் எவனும் இல்லையாகையால் அவனுக்கு அத 

தகைய கர்மத்தின் ப்ஸக்தஇியே இல்லை. மற்றும, அவ 

அக்குப் புண்ட பாப ப்ரஸக் தியம் இல்லை. ௮வன சேதனா 

சேதனங்களைக் காட்டிலும் விலக்ஷணமாயிருப்பவன/ 

என்றும் மாருமல் ஓசே ரீதியாயிருக்குர் தன்மையன 

சேதனாசே தனங்களு த்ஞூ உள்ளேபுகுக் திருப்பவனாபினும் 

அக்தந்த வஸ்துக்களின், தோஷங்கள் தஇிண்டப்பெறுத 
வன். ஆகையால் அவன் கர்மத்திற்கு உட்பட்டவனல்லன், 

அவன் ஜ்ஞானமே வடி.வமாயிருக்கப் பெற்றவன/ ஜ்ஞான 

மில்லாத பாகம் சிறிதும் கிடையாது, இவனைப் பற்றின
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வர்க்கு ஸம்ஸார பயம் உண்டாகாது, ஸம்ஸாசத்சைவே 

சோடறுத்து அபயங்கொடுக்குக்தன்மையன்;பசி sr amin 

முதலிய விகாரங்கள் என்றும் உண்டாகப்பெறுதவன் 

அவன் தன்னைப்பற்றினவர்க்கும் அங்ஙனம் விகாரங் 

களில்லாமையை விளைக்குச்திதமை யுடையவன். இத்தகை 

யகான பகவானுடைய உருவத்தை தயானஞ்செய்ப 

முயன்றவர். பகவானிடத்தில் மனத்தை கில்ரிறுத்தி, 

மழை  பெய்யுச்திரமையுடைய தேவேக்தரன் Boor pt 

லெட்டுங் கருவியாகிய மண்வெட்டி. முதலியவற்றைத் 

அதறப்பதுபோல், ஸ்வர்க்காதி பலன்கள நிறைவேற் 

றிக் கொடுக்கிற கர்மத்தைக் துறப்பார்கள், பாம 

புருஷனைப் பெறுதற்கு அவனே உபாயமன்றி மற்றவை 

அன்றென்று நினைத்து அவனையே சரணமாசப் பற்றிக் 

கர்மயோகம் முதலிய மற்ற உபாயங்களைப் பெரியோர்கள் 

ஆதரிக்கமாட்டார்கள். அவன் கன்னையே உபாயமாகப் 

பற்றினார்க்கு எதையும் எதிர்பாராமல் தன்னைக் கொடுக் 

குக் தன்மையன். ப்ராஹ்மண க்ஷத்ரிய இ வர்ணங்களுக் 
கும் ப்ரஹ்மசாரி க்ருஹஸ்கன் முதலிய ஆஸ் ரமங்களுக் 
கும் தகுக்தபடி. கர்மங்களின் பல சகன் எவனால் ஸித்இக் 

கவேண்டுமோ அப்படிப்பட்ட பகவான் தானே ஸ்வர்க 

கம் முசுலிய ஈன்மைகளெல்லா வற்றையுங் கொடுக்கவல்ல 

ப்ரபு. ஆகையால் ஸ்வர்க்கம் முதலிய மற்ற பலன்களை 

விரும்புவோர்களும் அவற்றிற்கு வேண்டிய கர்மங்களைச் 

செய்யயேண்டி௰ அவண்யமில்லை, அவன் திருவடிகளைப் 

பற்றினால் அவை தாமே கைகூடும். ஆகையால் ஸ்வர்கி 

காதி பலன்களை விரும்புவோர்க்கும் உபாஸிக்கத் தஞூக்த 

வன் ௮வனே, இந்தராதி தேவதைகளை உபாஸிக்கிலும 

பலன் கொடுப்பவன் அவர்க்கு அக்தரரத்மாவாயிருக்கிற 

பரமபுருஷனே. இக்தசாதிகள் பலன் கொடுக்க வல்ல
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மையற்றவர்களே, அவர்கள் ௪ி.த.ர.த்.இில் எழுதின பொம் 
மை போன்றவர்களே. அவர்களுக்கு உள்ள இறமை 

களெல்லாம் அவர்க்கு OBIT Sot ar ser UND OS 

னுடையவைகளே. இப்படி பசமபுருஷன் அனைவர்க் 

கும் அக்தராதமாவாயிருக்கில், அவர்களுக்குள்ள ஸுக 

BEET Burr oor தோஷங்கள் இவனுக்கும் மைபக் இக்கு 
மோவென்று சங்கக்க வேண்டாம். அவன் அனை தற் 

கும் அக்தசா.த்மாவாமிருப்பினும் அவற்றின் ததோல.ங்கள் 

எவையும் கண்டப் பெருதவன், தேஹத்தை விஃவிக்கும் 

படியான பூதிஸு்க்ஷமங்கள் One = Cura தேஹம் 

நசிக்கிலும் அதிலிருக்கும் பரமபுருஷன் சாசம் ௮டைபவ 

ணல்லன், அவனுக்குக் கர்மக்தைப் பற்றின உற்பத்தி 

முதலியவை கிடையாது, அங்கனமே ஜீவாதமாக்களு 

க்கு உள்ளே புகுக்கிருப்பினும் அவருடைய புண்ய 

பாபரூபங்களான தோஷங்கள் தன்மேல் இண்டப் பெரு 

தவன், 

அப்பா/ சா.ரதனே/ அத்தகையனும் ஐகதஇற்கெல் 
லாம் காரணமாயிருப்பவனும் ஜ்ஞானம் சக்தி பலம் ஐ 

வர்யம் முகலிய குணங்கள் opt ga quote Qos 

வாஸுதேவனது உண்மையை உனக்குச் சுருக்கமாகச் 

சொன்னேன். சேதனாசேதனஸ்வரூபமாக Mma sé SI 

போல் தோற்றுகிற வஸ்து எதுவெது உண்டோ அதெல் 

லாம் பரமபுருஷ£னுக்கு உட்பட்டதேயன்றி அவனைக் 

கசட்டி லும் வேறுபட்டதன்று, எல்லாம் பசமபுருவனே 

யென்னும்படி. அவனால் படைக்கப் பெற்றுப் பாதுகாக்க 

வம் பெற்று அவனை உட்கொண்டதுமாகவேயிருக்கும், 

இங்கனம் பகவானுடைய மஹிமையை அ௮றிவிப்பதாகை 

யாலும் பகவானேமொஜழிக்ததாகையாலும் பாகவதமென் 
னும் பேருடையது இந்தப் புராணம். இதை எனக்கு பக
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வானே மொழிக்தான். இந்தபாகவதத்தை நீ ஓர் பெரிய 

ப்ரபக்தமாகக் செய்வாயாக, அனைவர்க்கும் ௮க்தராத்மா 

வரக அனை த்.துக்கும் ஆதாசமாயிருப்பவனும் தன்னைப் 

பத்றினாருடைய பாபங்களைப் போக்குமவனுமாகய பகவா 

னிடத்தில் ப்ராணிகளுக்கு பக்தி உண்டாகும்படி. வர்ணி 
க்கவேண்டுமென்று ஸங்கல்பித.துக் கொண்டு இதை ஓர் 
ப்ரபர்தஞ் செய்வாயாக. ஜீவன் மனுவூயஜன்மம் எடுத் 

அச் செய்யுங் கார்யக்தினால் பகவான் ஸக்தோஷம் 

அடையானாயின், அழியவையான தரமர்தத காமங்க 

ளரல் என்ன ப்ரயோஜனம்சி தர்ம அர்ச்த காமங்களரல் 

ப்சயோஜனமொன்றும் இல்லை, பகவான் ஸக்தோஷிக்கும் 

படியான கார்யம் எதுவோ அதையே செய்யவேண்டும், 

மனுஷ்யனாகப் பிறக்தவனள் பகவானை மனக்களிப்புறச் 

செய்யாமல் மற்ற தரம அர்த்த கரமங்களை எவ்வளவு ஸம் 

பாதஇக்கலும் பீயோஜனம் இல்லை, அனை இக்சத்தில் 

அழிச் துபோகும், பரமபுருவ.ன் களிப்பு. றுவரனாயின், 

அழியாத ஸுகரூபமான மோக்ஷத்தைக் கொடுப்பரன், 

ஆகையால் மனுவூயனாகப் பிறக்தவன் பகவானை we 

தோஷூப்படுசுதுவதொன்றையே மூச்யமாகப் பார்க்க 

வேண்டும், மோக்ஷத்தைக் கொடுக்கும் ப்ரபுவரகிய ஸ்ரீ 

க்ருஷ்ணனிடத் இல் என்றும் மாருத பக்தி உண்டாகப் 

பெறுவானாயின் வர்ணாஸ்ரம தரமங்களைக் குறைவற ஈடத 
துவதனாலும தான தர்மங்களாலும் தவங்களாலும் ஸா 

MSIE கற்பதனாலும் ஸாதிக்கவேண்டி௰ கார்யம் 

என்னிருக்கின்றதுசி பகவானிடத்தில் விளைந்த பக்தியால் 
ஆகாத கார்யம இவற்றால் ஆகவேண்டியது ஒன்றுமே 
இல்லை, ஸமஸ்த பாபங்களையும் போக்குக் தன்மையனும் 
அனைவரிலும் சிறந்த ப்.ரஹ்மாஇகளால் புகழப்பெற்றவ 
னும் சிறந்த புகழுடையவனும்(இக் தீரியங்களுக்கு விஷய
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மாகாதவனுமாகய பரமபுருஷூணளிடக தில் பக தியில்லாமல் 

வெறுமனே செய்க வர்ணாஸ் ரம தர்மங்களும் மரா£ஸ்த் 

சாப்யாஸங்களும் பஸ்மததில் செய்த ஆஹ்-ஈஇிபோல் 

எதற்கும் உபயோகப்படாதவைகளே)) ஸர்வேற்வரனான 
இச்த பகவானுடைய ப்ரக்ருஇயின் பரிணாமமான ஜகத் 

இன் ஸ்ர௬ுஷ.டி. முதலிய ப்ரகாரத்தை வர்ணிப்பதும் ஈன் 

வசணிடத்தில் விசித்ர சக்தியைக் சுண்டு மனக்களிப்புறு 

வதும் மரத்தையுடன் கேட்பதுமாயிருப்பவனுடைய 

மனம் ப்ரக்ர௬ுகியின் குணமான தமஸ்ஸு மூகலியவற்றால் 
மயக்கு?ற தில்லை, பகவானுடைய லீலையாகய ஸ்ருஷூடி 

முதலியவற்றை வாயால் சொல்லி ஸக்கோஷிப்பவனும் 

செவிகளால் கேட்டு ஸக்தேரஷிப்பவனும் ப்ரக்ரு.இமின் 
கரர்பபான ஸத்வ குணங்களால் மனம் கலங்கப்பெரு 

மல் ஸுகமாயிருப்பான், ஏழாவது அதயாயம் முற் 

£3) 0b 
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பரீ௯தித்து மன்னவன் சொல்லுகிறான்.-அக்த 

ணர்தலைவசே! பரமாத்மாவின் உண்மையை அறிச்த 

கரச தமுணிவர் ப்ரஹ்மதேவனால் ஸத்வ ரஜஸ் கமஸ்ஸுக் 
களென்ூற ப்ராக்ருதகுணங்களின் பற்றில்லாத பகவானு 

டைய குணங்களைச் சொல்லும்படி தூண்டப்பெற்று எவ 

செவர்க்கு எங்கெங்கனம் மறுமொழி கூ.றினுசோ, அதை 
மெல்லாம் கான் அறிய விரும்புகிறேன், வேதங்க 

உணர்ச் தவர்களில் தலைவசே! அற்புதமான வீரச்செயல் 
களையுடைய பக வாணைப்பற்றினவைகளும் உலகங்களுக்கு 

மங்கள த்தை விளைப்பவைகளுமான கதைகளைச் சொல் 

வீராக, மிகுந்த பாக்யமுடையவயே/ சிறக்த மதி அமைக் 

தவசே! அனைவர்க்கும் ௮க்தரரத்மாவான ஸ்ரீக்ருஷ்ண 
294
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னிடத்தில் மனத்தை மற்றெஇி.லும் பற்றில்லா தபடி. கில 
கிறுத்தி இந்தச் சரீரத்தை விட விரும்புகிறேன், பகவா 

னுடைய கதைகளைக் கேட்டுக்கொண்டே அவனையே 

கெஞ்சில் கினைப்பவனாகி தேஹத்தை விட விரும்புகின், 

ஆகையால் எனக்கு அவனது கதைகளைச் சொல்வீராக, 
பகவான், தன் சரித்ரத்தை ப்ரீதியடன் இனந்தோறும 

சொல்லுவோரிடம் கேட்பதும், அவர் கேராவிடின் தா 

னே வரயாரக் கூறுவதுமாயிருப்பபனுடைய ஹருதயத் 

தில் அற்பகரலத்திலேயே புகுந்து கிற்பான், ஒருவன் 
பகவானுடைய சரித்ரத்கை ஓயாமல் கேட்பதும் சொல் 

அ வ துமாயிருப்பானாயின், அவன் மனது அக்க பகவானை 

சினை ப்பதிலேயே விருப்பழுடைய தாகும். அங்ஙனம் ஸ்ரீ 

க்ருஷ்ணபகவானுடைய கதைகளை மாருமல் கேட்பார்க 

ளாயின், அக்த பகவான் காதுகளின் வழியால் மனத்தில் 

YEG சரத்காலம் ஜலத்தின் அழுக்கைப் போக்குவது 

போல் ரரகம் முதலிய மனமலங்களைப் போக்குவான், அங் 

ஊனம் மனம் தெளியப்பெற்ற புருல.ன் ராக தவேஷாஇக 
arr ௮ரும் வருச்தஙகளெல்லாம் இரப்பெற்று, கெசொள் 

தேசா தரங்களில் திரிச்:துவக்த வழிப்போக்கன் தன்னீட் 

டைச் சேர்க்து வழியில் விலந்த வருக்தங்களெல்லாம் 

இரப்பெற்றுத் தன் வீட்டை விடாதிருப்பதுபோல், ஸ்ரீ 

க்ருஷண்னுடைய பாதமூலத்தை கெஞ்சில் நிறுத்திக் 

கெண்டு மீளவும் அதை விடமாட்டா திருப்பான். ஓ அச் 

தணசே! இயற்கையில் பூதஸுக்ஷமங்களால் விளையும் 

தோஷூஙகளற்றவனாகிய இச்சு ஜீவனுக்கு 'தேஹாம்பம் 

பூதஸூக்ஷமங்களால் நடக்கிறதென்று நீர் சொல்லு 

வதால் தெரியவந்தது. அக்த தேஹாரம்பம் ஓரு காரண 
4. ஸைது 

மும் இல்லரமல் உண்டான் ததர அல்ல து ஏதேனுமொரு 

காரணத்தைப்பற்றி உண்டாகின்்றதரசி நீர் இதை உள்ள
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படி. அறிவீராகையால் எனக்குச் சொல்லவேண்டும். ஜகத் 

இன் ஸச்சிவேச த்தையே உருவமாகக் கொண்ட ஓர் தர 

மரைமலர்(ஜகத்.தர௫ற தாமரைமலர்) எவனுடைய உதரத் 

இணின்று உண்டாயிற்றோ, அவனைச் சனித்கணியே பிரி 

தீது இவ்ள வேயென்று அளவிடக்கூடிப அவயவங்க 

ஞூடைய/ வனாக மொழிக் இர், அக்க ஐஜகதாகாரனான புரு 

ஷன் (விராட்புருஷூன்) எத்தகை.ப அள ௮அடையவனோ,) 

அன்னவனே சஎண்வரனென்று ஏற்படுகின்றது. அதனால் 

ஈரா வரன் நளவிடசக உடியவனென்றே தெரியவருகின் 

ps இவ்வவென்று அளவிடக்கூடிய அவயவங்க 

ளோடு ஸம்ஸாரத் இிலிருக்கிறம ஜீவனைப்போலவே ஈஸ் 

௮.ரனும் ஒருவனென்று செ £ன்னாற்பே ரல் கதோற்றுகறெது, 

அப்பொழுது ஜீவ 4 க்கும் பசரமாதீமாவுக்கும் என்ன 

விசேஷம் : சி இதை விச கமாக எனக்குச் சொல்ல வேண் 

டும். தேஅமனுஷிபாதி பூதங்களை கி.பமிப்பவனும் பஞ்ச 

பூதங்களால் விலாக்த சரீரமுடைபவனும் பகவானு 

டைய கா/$கமலத்தில் பிறக்கவனும் .அரிருக்கனென் னும் 

பேர்கொண்ட விராட்புருவனுடைப உருவத்தை நகேசே 

கண்டவனுமாகிப ப்ரஹண்மதேவன எந்த பகவானுடைய 

அனுக ரஹத்தினால் தேவமனுஷ்யாதி பூதங்களைப்படைக் 

இன்றானோ, அ௮த்தகையனும் ஜகத்தின் ஸ்ருஷ்டி ஸ்திதி 

ஸம்ஹாரங்களை ஈடதீதுமவனுமாகிய அசிருத்த பகவான் 

ப்சக்ருஇிை அடக்கி ஆள்பகவனாக அதற்குக் தான் உட் 

படாமல் அதன் கார்யங்களாக் கடக்து ஜகத்தின் வ்யாபா 

சத்தில் பற்றற்று ஜ்ஞுன 5 Dh பலஜாவர்யங்கள் முதலிய 

குணங்களொல்ல7.ம் அமையப்பெற்று எவ்விடத்தில் சயணி 
தீதுக்கொண்டிருக்கிறானோ, ௮ர்த இடத்தை எனக்குச் 

சொல்லவேண்டும். அன்றியும் லோகபாலர்களோடுகூடின 

லோகக்களெல்லாம் பரமபுருஷுனுடைய பாதம் மூதலி;ப
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அவ;யவங்களால் "கற்பிக்கப்பட்டன வென்று தெரிகிறது. 

இப்பொழுது லோகபாலர்களோடுகூடின லோகங்களால் 

பாமபுருஷனுடைய அவயவங்கள் கற்கிக்கப்பட்டன 

வென்று கேட்டோம், வேதம், 'ப்ரஹ்மதேவன் முன் கல் 

பத்தில் படைத்தரற்பேோலவே மேல் கல்பத்திலும் படைக் 

இறுன்' என்று சொல்லுகிறது, இவையெல்லாம் ஒன்றோ 

டொன்று சேரா இருக்கின்றனவே, இச்ச விசோதத்திற 
குப் பரிஹா.ரம் எப்படி.ரீ மஹாகல்பத், தின் காலம் எவ்வ 
ளவுஅவாச்தரகல்பத்இன் காலம் எவ்வள வு£ “இருக்கது, 

இருக்கறது, இருக்கப்போகிறது” என்பவை முதலிய சப் 

தங்களால் கூறப்படுிகிறஉைகாலத்தை எங்கனம் அறியலா 

கும்” தேவதைகள் பிதருக்கள் மணிதர் முதலிய ப்ராணி 

களின் ஆயுஸ்ஸின் அளவு எத்தகைய து” இவற்றையும் 

rae gE சொல்லவேண்டும், அக்தணர்் தலைவரே! காலத் 

இினுடைய கிமிஷூம் முதலிய நூண்ணிய பிரிவுகளையும் 

ஸம்வத்ஸரம் முதலிய பெரிய பிரிவுகளையும், கர்மத்இ 

னால் அடையக்கூடிய பலன்கள் எத்தனையோ எவ்வகைப் 

பட்டவைகளேோர அதையும், எனக்குச் சொல்லவேண் 

டும். எக்த தேசத்தில், கர்மத்தினால் பலன் கைகூடுமோ 
அதையும், ஏக்க தே வதையால், எத்தகைய கர்மபலத்தை 

அடையலாமோ அதையும், ஸத்வா திகுணங்களின் பரிணா 

மத்தையும, ௮வை தேவமனுவ், யாதி ஸரீரமாக மரறும் 
விதத்தையும், ஜீவாதமாக்கள் தேவா. சரிசங்களைப் 

பெதுதத்குள்ளகாசண த்தையும் விசதமாக 6 எனக்குச்சொ 

ல்லவேண்டும்4 பூமி பாதாளம் திசைகள் ஆகாயம் ஸுர்ய 

சந்த்சாதி க.ரஹங்கள் ௮ண்விணி முதலிய ஈக்ஷத்ரக்கள் 

பர்வதங்கள் ssa ஸமுதரங்கள Faso gp Bu இவை 
உண்டாகும் விதத்தையும்] இவற்றிலுள்ள ப்.ராணிகளின் 

உற்பத்தி க. ரமத்தையும் சொல்வீராக. ப். ரஹ்மாண்டத்.
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ae வையம் அதத்கு வெளியிலுள்ள ஆவரணம் 

ஷின் அளவையும் அதற்குள்ளே உள்ள வஸ்துக்களின் 

அளவையும் (ஸ்வரூபத்தையும்)) மஹானுபாவர்களான 

பரகவதர்களின் சரிதீரத்தையும் வர்ணாமாரமங்களின் ஸ்வ 

பரவ ரிச்சயத்தைடம் சொல்வீராக, மிகுதிறம் ஆச்சர் 

யங்களான பகவானுடைய அவதரர சரிதரங்களையும், 

முகங்களைதும்,புகங்களின் BM OMY LD, HES BT wpa ar 

தர்ம கீதையும் மொழிளீராக. மனுஷியர்கள் அனைவர்க் 

கும் பொதுலாயுள்ள தர்மத்தையும், வர்ணாஸ்ரம alee 

ஷங்களைப் uo Wes விசேஷ தர்மத்தையும், அக்தந்தத் 

தொழில்களைப் பற்றி ஜீவிப்பலர்களின் தர்மத்தையும், 

ப்ரஜைகளைப் பாதுகாக்கையாகிற ௮இகாரசரத்திலிருக்கும் 

சாஜரிஷிகளின் தர்மத்தையும், ஆபத்காலங்களில் ஜீவிப் 

பவர்களின் தர்மத்தையும் மொ ழியவேண்டும். மஹத்து 

மு.குலிய oS சங்களின் கணக்கையும், அவற்றின் ஸ்வரூப 

த்தையும், அனற்றின் காசணத்தினுடைய லக்ஷண த்தை 
யும், ADL 5 OY BLOT fd % a1 991 Oxo ABIL BS 

யும், ப்ர. க்ரு, Fou ALO Dig ஆதிமவள்துவைப் பற் 
றின கீஞானயோகத், நின் ப்ரகரரத்தையும், யோக் வரர் 

களுக்குள்ள் “அணிமாதி. uv ant wang aan ஸ்வரூபதை 

யும், யோகிகள் சரீரத்தை விடும் பாரகாரத்தையும், ருக்கு 
முதகிய ே வதங்கள் தனுர்வேதம். முதலிய உபவேதங் 

கள் அவற் ல் சொல்லப்பட்ட தர்மங்கள் இதிஹாலம் 

புராணம் ஆகிய இவற்றின் ஸ்வரூபத்தையும் மொழி 

வீசாக, ஸமைஸ்த ப்சாணிகளின் ௮வாக்கர ப்ரளயத்தை 

யூம் ௮வற்றின் உற்பக்இியையும், ஸ்இிதியையும் (உற்பத் 
இக்ஞ்ம் ப்ளயத் திற்கும் இடையிலுள்ள அத்தன் 

கிலைமையையும் ); மஹா ப்ரளயத்தையும், யாகம் முகலிய 
aoa Ba கர்மம் ம் குளம் கணெறு வெட்டுவிப்பது மு.கலிய
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ஸ்மார்த்த கர்மம் காம்ய கர்மம் தர்மம் அர்த்தம் காமம் 

ஆகிய Bap Beir ப்ரகாரத்தையும் உள்ளபடி. உரைப் 

பீராக.] அனுபளித்து மிகுக்த கர்மத்துடன் பரலோகத் 

இனின்று கழுவின ப்ராணிகளின் ஸ்௬ஷ.டி. ப்ரகாரத்தை 

யும்,  பாரஷண்ட தர்மத்தின் உற்பத்தியையும், ஜீவாகமா 

வுக்கு பந்தமோக்ஷங்கள் (ஸம்ஸாரமும் ஸம்ஸார கிரக 

இயும்) உண்டாகும் விதத்தையும், அச்ச ஜீவா த்மாக்கள் 

மோக்ஷ தசையில் ஸ்வரூபத்துடன் இருக்கும் விகத்சை 

யும் விசதமாக மொழியவேண்டு%௩ பிறர்க்கு உட்படாமல் 

ஸ்வதக்தீரனாயிருப்பவலும் அனைவர்க்கும் ௮க்கராத்மாவு 

மாகிய பகவான் தனது ஆள்கைக்கு உட்பட்ட மாயை 

பினால் விளையாடும் விதத்தையும், மீளவும் மாயையைத் 

துறந்து பார்த் துக்கொண்டிருப்பவன்போல் உ.தாஸீனனா 

யிருக்கும் ப்சகாரத்தையும் பகர்வீராக, இவையெல்லா 

வற்றையும். மற்றுமுள்ள ரஹஸ்யமான விஷயங்களையும், 

உமது பா தங்களைப் பணிக்து உம்மையே ஈம்பி வினவு 

கன் ற. எனக்கு உள்ளபடி. மொஜழிவீசாக, நீர் மிகுக்த 

மஹிமையும் இறக்க மஇயும் அமைந்தவர், ஆகையரல் நீர் 

இவற்றையும் மற்றுமுள்ள ரஹஸ்யங்களையும் உரைப்பதம் 

குரிய வல்லமையுடையவர், ப்ராணிகளின் உற்பத்தி Bor 

சம் வருதல் போதல் வித்யை ௮விக்பை இவையெல்லச 

வற்றையும் அ.றிக்தவர். வருங்காலம் கிகழ்காலம் கழிகால 

மாகிய மூன்று காலங்களிலுமுள்ள ஸமைஸ்த வஸ்துக் 

களின் உண்மையும் உமக்கு கன்ருகத் தெரியும். கான் இங 

கனம் வினவின இக்த அர்த்தங்களில் கீர் ப்ரமாணம் 

(கன்றாக அறிக் சவர்), இவ்விஷயத்தில் நீர் ப்ரஹ்மதேன 

னேடொகத்தவர். முன்புள்ளவர்க்கும் முன்புள்ளவர் செய் 

SOS பின்புள்ளவர்ஆசரிதிது வருவது வழக்கமல்ல வரச 

ப்ரஹ்மா சகாரதருக்கும கா.ரதர் வயாஸமுனிவர்க்கும்
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வயரஸமுனிவர் உமக்கும் சொன்னாற்போல் கீர் எனக்குச் 
சொல்லவேண்டும்: (ந உபவாஸத்இனாலும் ப்ராஹ்மண 

கோபத், நிலம் மனம கலங்கப்பெற்றிருக்கனஞுயே.உன 

க்கே. கரன் சொல்லுவதைக் கேட்பதற்குரிய மனஞக்கம் 

உண்டே?என்று சங்கிக்கவேண்டாம், உம்முடைய Dis 

ஸக்கிதானத்தில் பகவானுடைய புகழாகிறஅம்ருதத்தைப் 

பரனஞ்செய்கிற என்னுடைய இக்த ப்ராணன்கள் கோப 
மூற்ற அச்கணரைப் பற்றியாவது உபவாஸத்தைப்பற்றி 

யாவது வயாகுலப்படவில்லை' என்றுன். 

ப்நீஸு்தர் சொல்லுகிருா:--பசப்சஹ்ம விஷயமான 

ஜஐஞானத்தை உபதேூக்குக் இறமையுடைய சுகமுணிவர், 

இங்ஙனம் ஸத்புருஷர்களுக்கு நாதனாகிய பகவானுடைய 

கதையைப்பற்றி மன்னவனாகஇய விஷூ.ணுராத னென்னும் 

பரி௯திதீதினாுல் வினவப்பெற்று மிகுகியும் ஸச்தோஷ 

மூற்று அக்க ஸபைமில் வேதக்கசை சிகர்த்த பாகவத 

மென் ணும் புசாணத்தைச் சொல்லக்தொடங்கினார். முன்பு 

ஸ்ருஷ்டியின் தொடக்கம் நேர்க் இருக்கும்பொழுது கான் நரன் 

மூனுக்கு பகவான் உபதேசித்த பாகவதமென்னும் புசா 

ணத்தை விஸ்காமாக மொழியத் தொடங்கனார். பாண்டு 

வின் வம்சத்தில் பிறமத அரசர்களில் இறந்த பரீகூதிதீது 

மன்னவன் ஏதேது வினவுகிறானோ, அதற்கெல்லாம் பாக 

வதமென்னும் புசாணத்தைக் கொண்டே அதன் கரமப் 

படி. மறுமொழி கூறத் தொடங்கனார். எட்டாவது அத் 

யாயம் முற்றிற்று. 

  

ஸ்ரீசுகர் பரீக்ஷித்தின் கேள்விகளில் சிலவற் 
நிற்கு மறுமொழி கூறுதல். 

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகரார்:--ஜ்ஞான :ஸ்வரூபனும் 

ஆன பற்றியே சேஹாதிகளைக் காட்டிலும் வேறுபட்ட
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வனுமாகயே ஜீவனுக்கு போக்யல்களான சப்தாதி விஷ 

யங்களில் அவற்றை. அனுபவிக்கையாற ஸம்பச் தமா 

னது பரமபுருவிுடைய மாயையைஜ் தவிர மற்றெவ் 

விதத் தஇனாலும் ஈன்றுகப் பொருந்தாது, ஸ்வப்னங்காண 

கிறவன் அவ்விடத இல் “இல்லாத வஸ்.துக் ௧௯ அனுபவிப் 

பது பகவானுடைய மாயையைத் தவிர மற்றெவ்விதத்தி 

னாலும் பொருக்தாதாப்போலவே இதுவும் பொருந்தாது. 

ஜீவாத்மாக்களின் புண்யபாபங்களுக்குத் தகுக்சுபடி அக் 

தச்தக்காலங்களில்அனுபவிக்கும்படியான so gE 
பரமபுருஷன் தனது மாயையினால் ஸ்ருவூடித்து ஜீவாத் 

மாக்களுக்குக் கொடுத்து ஸ்வப்னத்தில் அனுபளிப்பிக் 

கருன். அங்ஙனமே அக்தப் பாமபுருவ.ன் ஜீவராடிகளுக்கு 

அவசவருடைய புண்ய பாபங்களுக்குத் தகுக் தபடி. தேவ 

மனுஷ்யாதி சரீரங்களத் தனதுமாயையினால் படைத்துக் 

கொடுக்கிறான், அவனது மாபையைத்கவிச மற்றெல்விதத் 

இலும் இதுசேசாது, ஆகையால் of amr Stor ஜ்ஞான ஸ்வ 

ரூபனாமினும் மாயையினால் ஸ்வரூபம் மறையப்பெற்று 

தேஹத்தைப். பெதுகிறுன், GF ar னுடைய சேஹாசம்பூதஇ 

ந்குக் காரணம் பகவரனுடைய மாயையே. ஆச்சர்யமான 

பற்பல விதங்களில் மாறுச்சன்மையுடைய பகவன் மாயை 

யரல் ஜ்ஞானாகக்தங்களாகிற ஸ்வரூபம் மறையப்பெற்று 

ஜீவன் தேவமனுஷ்யா தியான உருவத்தை ஆத்மாவில் 

ஏ.றிட்டுக்கொண்டு பல உருவக்களுடையவன்போல் தோழ் 
wana, Dogs மாயையின் குணங்களான ஸத்வ ரஜஸ் 
தமஸ்ுக் களின் கார்பங்களாகிய றாப்தாதி விஷயங்களில் 

மனக்களிபுற்து 'சரன், என்னுடைய து' என்ற அஹங்கா ர 
மமகாரங்களால் பக்தத்தை அடைஇருன், இவன், தனக்கு 

இயற்கையில் ஏற்பட்டதும் காலம் ப்ரக்ர௬ுஇ இவற்றிற்கு 

உட்படாததும் பாபங்கள்றிருக்கை கிழத்தனம் மர
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ணம் சோகம் பச தாஹம் இவை யில்லாதிருக்கை ஸத்ய 
ஸஙகல்பனாகை (கினைத்தபடி. நிறைவேற்றுக் சன்மை; ) 
முதலிய குணங்கள் அமைக் திருப்ப தூமாயெ தனது மஹி 
மையில் அஹங்கார மமகாரங்களால் வரும் மதிமயக்கம் 

இ.ரப்பெற்று எப்பொழுது மனக்களிப்பு.றுவானோ, அப் 

பொழுது ப்ரக்ருதி காலம் இவைகளுக்கு உட்பட்டி ர௬ுக்கை 

யரகிற இரண்டையும் தூறக்து சப்தாதி விஷயங்களில் 

உதாஸீனனாயிருப்பான்.) (அன்றியும், காலம் ப்ரக்ருதி 

இவைகளுக்கு உட்படாமல் இவற்றிற்கு கியாமகனாயி 
ருப்பவனும் ஸ2/ப/கரமனாமிருக்கை ஸச்ய ஸங்கல்பனாகை 

முதலிய குணங்கள் Jaws So gor su பரமாத்மாவின் 

ம ஒறிமையில், 

பொழுது மனக்களிப்புறுவானோ, அப்பொழுது காலம் 

ப.ரக்ருதி இவை யிரண்டுக்கும் உட்படாமல் ஸப்தா இவிஷ 

ஜீவன அஹஙகார மமகாரஙகளற்று எப் 

ங்களில் விருப்பம் தொலையப்பெற்று அவற்றை அனுப 

விப்பதற்கு வேண்டி ப்ர தினங்களை யெல்லாம் துறக்து 

உதாரஸீனனாயிருப்பான்), பாபமற்றிருக்கை முதலிய ஸ்வா 

பாவிகமான குணங்கள் தோன்றப்பெறுகையே மோக்ஷ 

தசையிலிருக்கும் இருப்பு. அத்தகையனான ஆத்மாவுக்கு 
மஹாநச்தஸ்வரூபனான பரமாத்மாவை! அனுபவிக்கையும் 

அச்தப் பரமாத்மாவுக்குச் சரீரமான தன் ஸ்வரூபத்தை 

அனுபவிக்கையும் ஆ இவை சப்தாதி விஷயங்களி 

அள்ள விருப்பத்தைப் போக்கும், Cnr ag Song IH | 

ஜிவன் எப்படி.யிருப்பானென்று வினவினையே , அதைப் 

பற்றி மொழிர்தேன். “ஷிவனைப்போலவே பகவானும் 

அளவிடக்கூடிய சரீ ரமுடையவனாகையால் அவனைப் 

பணிவதனால் எப்படி. மோக்ஷம் உண்டாகும் தி் என்று. 

வினவினையே, அதற்கு மறுமொழி &. NBG wary கேட் 

பாயாக, ஏதமில்லாத வ்ரதங்களை அனுஷ்டிக்கும் பெரி
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யோர்களால் ஆசா திக்கப்படுக் தன்மையனான பகவான் 

முன்பு பரஹ்மதேவனுக்குத் தன்னுடைய அப்சாகீருத 

மான உருவத்தை ஸாக்ஷாத்கராஞ் செய்வித்து ஜீவனைக் 

காட்டி லும் விலக்ஷண்ணுன பரமாத்மாவாகய தன்னு 

டைய உண்மையைத்தெளிய.அறிவிக்கமுபன் நுஸத்பமாக 

மொழிக்த வசனத்தை உனக்குச் சொல்லுகிறேன், கேட் 

பாயாக. தேவமனுஷூயாஇ பூதங்களுக்கு மேலான ப்ரபு 

வம் தர்மோபதேசஞ் செய்பவனும் ஆதி தேவனுமாகிய 

கரன்முகன் பகவானுடைய கரபீகமலமரகிற தனது இரு 

ப்பிடத்தைக் தேடிப்பார்க்கும் பொருட்டு முதலில் ஜலக் 

இல் முழ்கி மேற்டெம்பி மீளவும் தனது இருப்பிடஞ் 

சேர்ச்.து அதில் இரு துகொண்டே உலகங்களைப் படை 

க்கவிரும்பி, எங்கனம் படைக்கவேண்டுமென்று ஆலேர 

AEST, DB BINT WD ஆலோசிக்க சீ தொடங்கெ ுக்த 

ப்சஹ்மதேவன் எத்தகைய அறிவினால் ப்ரபஞ்சக்தைப் 
படைக்கும் ப்ரகாரம் தெரியுமோ, அக்தகைய அறிவ 

சேரப்பெரறுதிருக்கான், (௮வன் உலகங்களைப் படைக்க 

விரும்பியும் இவ்விகமாகப் படைக்கவேண்டுமென் நு 

தெரியாமல் அறிவற்றிருக்தரன்), அவன் உலகங்களைப் 

படைப்பதற்குரிப அறிவை எவ்வகையில் பெறலாமென்று 

அதன் உபாயத்தை ஆலோச௫ித்் துக்கொண்டிருக்கையில், 

ஒருக்கால் இரண்டு தரம் சொல்லப்பட்டதும் இரண்டு 

'எழுத்துக்க ளடங்கிய துமாகிய ஓர் வசனத்தை RO 

Bw ஸமீபத்தில் செவியுத்றுன்) அவ்வசன த்தில், ககரம் 

முதல் மகரம் வரையிலும்" உள்ள இருபத்தைக்து 

அக்ஷரங்களில் பதினருவ.து அக்ஷ£மும் இருபத்தொன் 
மூவது அக்ஷ£.ரமும அடங்கியிருச் தன, மன்னவனே/ கைம் 

முதலில்லாச ஏழைகளுக்கு தனமாகப் பெரியோர்கள் 

எதை கினைக்கன்றார்களோ, (sev தபோதனர்க
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ளென்று ப்ரஸித்தி பெறுகிறார்களோ) அதுவே அவ் 

வசன் த்இன் பொருள். (தபதப-தவஞ் செய் தவஞ் செய், 

என்று இரண்டு தாஞ்சொல்லக் கேட்டான்), ‘su gu? 

என்னும் ௮வ்வசன சதைக் கேட்டு அவ்வசனதச்தை மெச 

ழிர்தவன் எவனென்று பார்க்கவிரும்பித் தனது இடத்தி 

னின்று சலித்துக் இசைகளையெல்லாம் பார்த்து அத்தி 

சைகளில் எங்கும் மற்ற எக்த வஸ்்துவையும் காணாமல் 

மீளவும் தனது இருப்பிடமே சேர்ச். து ஒருவனால் நேரே 

தூண்டப்பெற்றவன்போல் அதைத் தனக்கு ஹிதமாக 

நினைத்துச் தவச்தில் மணகதை நில்கிறுதீதினான். அப் 

பால் அசத ப்ரஹமதேவன், தவஞ்செய்பவர்களில் இவ 

னைக்காட்டிலும் சிறந்தவன் மற்றெவனும் இல்லையென் 

னும்படி. மிகுக்த தவமுடையவனும் தான் செய்யவேண் 

டிய தவத்தில் வீணாகாத ஸங்கல்பமுடையவனும் ப்ராண 

வரயுவையும் மனத்தையும் ஜ்ஞானேக் தீரியங்கள் கர்மேக 

த்ரியங்கள் ஆகிய இருவகை இக் தீரியங்களையும் அடக்கி 

வென்றவனுமாகி தேவமானத் தினால் ஆயிரம் வர்ஷூங்கள் 

வரையிலும், உலகங்களை யெல்லாம் தெளிவுற அறிவிக்கும் 

படியான தவத்தைச் செலுத்தினான். அங்கனம தவத: 

இனால் கன்கு ஆசா இக்கப்பெற்ற பகவான் மனுஷ்யலோ 

கதீதையும் பரமபதமென்கசியகனதுலோகக்கையுக் காட் 
டினான், அந்தப் பாமபகம் தன்னைக் காட்டிலும் சிறந்த 

Corse மற்றொன்றும் இல்லா தபடி. மிகும் சமேன்மையுடை 
யது. அவ்விடத்தில் அவித்யை கர்மம் வாஸனை ௬௫ ப் 

க்ருதி ஸம்பக்தம் ஆகிய இவ்வருத்தங்களும் ௮ஹங்கார 
மமகரரங்களால்: வரும் மதிமயக்கமும் பயமும் உண்டா 

காது, தம்மைச் சரி ரமாசவுடைய பரமாத்மாவை கேரே 

  

கண்டனுபவிப்பவர்களும் மிகுந்த ஜ்ஞானமுடையவர் 

களுமாகய கிச்யர்களும் முக் தர்களும் ௮ங்கு வாஸஞ்செய்



332 ஸ்ரீபாகவதம். (௮-௯. 

வார்கள், அந்தப் பரமபதமென்கிற வைகுண Care 

இல் ரஜஸ்ஸும் தமஸ்ஸும் அவற்றின் கலப்புடையதீரன 

ஸத்வமும் கடையாடா. சாகத்வேஷா இகளும் அஹஙகார 

மமகரரங்களால் வரும் மதிமயக்கமும் ரஜஸ்ஸ-ஈ தமஸ் 

ஸுஆகிய இவ்விரண்டு குணங்களால் விளையுமவை. ஒருக் 

கால் தெளிவுண்டாகப் பெறுகை மிறாரஸத்வத்்இன் கார் 

யம். அ௮க்குணங்களின் நடையாட்டமே இல்லாமையால் 

அவற்றின் கார்யமான சாகத்வேஷார இகளும் அங்கு 

கடையாடமாட்டா, அது முழுவதும ஈதத ஸதவமய 

மரயிருக்கும். கோலத்தின் பராக்ரமம் அங்கு உபயோகப் 

படாது. கரலத்தினால் வரும் விகாரங்கள் எவையும் அவ 

விடத்தில் உண்டாகமாட்டா, ஸத்வ ரஜஸ் தமோகுணங 
களுக்கிடமான ப்ரக்முஇிரின் பேச்சே அவ்விடத்தில் 

கிடையா .து.] அது அப்ரரக்ருதமாயிருக்கும். இணி ௮க்த 

ப் ரக்ருதியைப்பற்றி வரும் மற்ற தோஷங்கள் இல்௯ 

யென்பதைப்பற்றிச் சொல்லவேண்டுமோ? பகவரனைத் 

தொடர்க்கருப்பவரும் தேவாஸுரர்களால் பூஜிக்கப்படு 

மவர்களுமாகிய மஹானுபாவர்களே அவ்விடத்தில் புலப் 

படுவார்கள், அவர்கள் கறுகீதுப் பளபளவென்று ஜ்வலிப் 

பவர்களும் தாமசை யிகழ்போன்ற கண்கள் அமைக் தவர் 

களும் பீ.தாம்பசம் உடுத்தவர்களும் மிகுக்த ஓனியும் 

மென்மையும் உடையவர்களும் எல்லோரும் சான்கு புஜ 

முூடையவர்களுமாகி ஜ்வலிக்கின் ௦ சகனங்கள் இழைக்கப் 
Cup WFR ns SHAK OGD Wait cor gs Dea” Quo Sarena 

SHOU BuTmagcr yooh g GES லாவண்யச் 

துடன் (நிகுகிகுப்புடன்) ப்ரகாசித் துக் கொண்டிருப்பார் 

கள். அன்றியும், பவழம் வைடூர்யம் தாமரைக்கழங்கு இவ 

ற். மின் கிறழுடையவர்களும் குண்டலங்கள் இரீடம் மாலை 

இவை விளங்கப் பெற்றவர்களுமாமிருப்பார்கள், பளபள
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வென்று ப்சகாசிப்பவைகளும் மஹானுபாவர்சளாகிய Og 

யமுக்தர்கள் ஏறி வீற்றிருக்கப் பெற்றவைகளுமான அழ 

திய விமானங்கள் வரிசை வரிசையாக காற்புறத்திலும் 

அங்குச் இகழ்வுற்றிருக்கும், சிறக்க மாதரார்மணிசளின் 

தேஹகாச் இகளரல் விளக்கமுத்து மின்னலோடுகூடின 

மேகங்களின் வரிசைகள் சூழ்க்க ஆகாயம்போல் அவ்வு 
லகம் மிகவும் அழகாமிருக்கும், மாதரார்மணிகள் மின் 
னல்கள் போலும், விமானங்களின் வரிசைகள் மேகங 

களின் வரிசைகள் போலும், அவ்வுலகம் ஆகாயம் போ 

அம் விளக்கமுற்றிருக்கும்: அங்கு மினாக்த அறிவுடைய 

பறிமஹா லக்ஷமியானவள சிறந்த உருவமுடையவளாகித் 
தனது பரிஜனங்கள் போல் அடங்கின பூமி நீளை முதலிய 
வர்களோடு பகவானுடைய பாதாரவிச்தங்களைப் பூஜித் 

துக்கொண்டிருப்பாள், அம்மலர்மாது சில காலங்களில் 

உளசலில் உட்கார்க் து வஸக்தரு துவைத் தொடர்ச் துவரு 

மவைகளான குயில் கனி வண்டு முதலியவற்றால் பாடப் 
பெற்றுச் தானும் பகவானுடைய சரித்ரங்களை இனிதா 

கப் பாடிக்கொண்டிருப்பாள்., இக்தகையதான அக் தஸ்ரீ 

வைகுண்ட லோகத்தில், தவம் முதலிய யஜ்ஞங்களை ஈட 

த் துமவனும் அவற்றால் ஆராஇக்கப் படுமவனும் அவற்: 

றிற்குப் பலன் கொடுப்பவனும் சேதனாசேதன ரூபமான 

ஐச௫த்இிற்கு நாதனும் பஞ்சராத்ர தர்மத்தில் நில்கின்ற. 

பக்தர்கனனைவர்க்கும் தனது லோகத்தைக் கொடுத்து 
௮ வர்களை ரக்திப்பவனும் ஸ்ரீயஹா லக்ஷ்மிக்கு வல்லபனு 

மாகிய பரமபுருஷனை ப் ரஹ்மதேவன் கண்டான். ஸுனக் 

தர் கந்தர் ப்ரபகர் அர்ஹணார் முதலிய முக்யகளான௮லு 

சரர்களால் (ப்ரு.த்யர்களால்) காற்புறத்திலும் பணியப் 

பெற்று எல்லோரிலும் சிறப்புற்று ப்ருதயர்களுக்கு௮லுக் 

rang செய்வதில் ஊக்கமுடையவனும்௮ம்ரு தம்போன் ஐ
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கடைக்கண்ணோக்கமும் தெனிக்த புன்னகையும் செய்ய 

தரமரைக்க ண்களும்திருச்செய்யமுகமும்அமை க் துவிளங் 

குகன்றவனுமாகய பச மபுருஷனைக் கண்டான், மத்றும், 

திருமார்பில் திகழ்கின்ற ப்ரீமஹா லக்ஷ்மியால் அலங்கார 

முற்றவனும் பூஜிக்கத்தகுக்கதும் இறப்புடையதுமான 

ஆனைகத்கில் உட்காசக்இருப்பவனும் இருபத்து கான்கு 

தத்வங்களால் சூழப்பட்டவனும், தக்கு இயற்கையில் 

எற்பட்டவைகளும் மற்ற ஸம்ஸாரிகணிட த.இல் அவரவர் 

கர்மத்திற்குதி தகுந்தபடி. சிலையின் நி சிற்பவைகளுமாகிய 

ஐண்வாயம் வீர்யம் பாஸ Curr ஜ்ஞானம் வைரர 

கயம் இவற்றின் அகிவூ.டான சதேவதைகளோடு கூடின 

வனும் தனது ஸ்தானமாகிய க்கக்ஷ்கரஜ்ஞனிட த்தில் 

விலையாட.லுற்றிருப்பவனும் அக்க க்க்ஷேகரஜ்ஞனை கிய 

மிப்பவனுமாகிய பரமபுருஷனைக் கண்டான். ப்ரஹ்மதே 

வன் அக்தப் பரமபுருஷனைக் கண்ட ஸந்தோஷத் இனால் 

மனம் திறைக்து உடம்பெல்லாம் மயிர்க்கூச்சல் உண்டா 

கப்பெற்று ப்ரீ இரின் மிகுதியால் கண்களில் ஆசந்த நீர் 

பெருகப்பெற்றவனுமாகி, பரமஹம்ஸர்கள் அனுவ்டிக் 

கிற பக்தி மார்க்கத்தினால் அடையக்கூடியதான அந்த 

பகவரனுடைய பாதா.ரவிக்கத்தை ஈமஸ்கரித்தான், ப்ர 

ஜைகலாப் படைக்கையாகிற கார்பத்தில் முயன்றவனும் 

தனது ஆஜ்ஞைக்கு உரியவனும் தன்னிடத்தில் மிகுக்த 

ப்ரீதிருடையவனுமாகய அர்த ப்ரஹ்மதேவனைக் கையில் 

பிடித். துக்கொண்டு. அவனிடத்தில் மிகுக்த மன விருப்ப 

முடைய பகவான் புன்னகையின் சோபையால் இிகழ்சன்ற 

உசையுடன் இங்கனம் இனிதாக மொஜிக் தான், 

ஸ்ரீபகவான் சொல்லுகிறான்; வேதங்களை ஓத 

உணர்ச்து கெஞ்டிற்கொண்ட சான்முகனே! கீ உலகங் 

களைப் படைக்கவேண்டுமென்று விரும்? நெடுகாள் தவஞ்
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செலுத்தி என்னை ஸந்தோஷப்படுத் இனாய், ஜமபத்திற் 

காகக் கபடதவஞ்செய்கிற குத்ஸிதயோூகளுக்கு என்னை 

ஸந்தோஷப்படுத்த முடியாது, ஸரியான தவஞ்செய்தா 

wy, சகையால் ௨ உன் னுடைய தவத்திற்கு கான் மிகுதியும். owe 

தோஷம் அடைக்தேன், வேண்டின வசங்களையெல்லாம் 

கொடுக்கவல்லனாகிய என்னிடத்தில் உனக்கு இஷ்டமான 

OT BOOB வேண்டுவாயரக, உனக்கு க்ஷேமம் உண்டா 
குக. ஓ.ப்சஸ்மதேவனே! ப்ராணிகள் தாம் விரும்பின 

ஈன்மைகளை ஸாஇக்கும்பொருட்டுச் செய்கிற ப்ர;பாஸமெ 
ல்லாம் என்னைக் காணும் வரையிலுமே, என்னைக் கண்ட 

பின்பு அந்த ப்ரயாஸங்கள் எவையும் வேண்டி தில்லை, 

1றெகு விருப்பங்களெல்லாம் தானே கைகூடும். ( என்னு 

டைய ஸங்கல்பத்தின் ப்ரபாவத்தினால்கான் உனக்கு 
இரத வைகுண்டலோக கதைப் பார்க்கும்படி நேரிட்டது... 

கீ இங்கனம் இக்க வைகுண்ட லோககத்கைக் காண்கின் 

னையே, இது என் வுடைய ஸங்கல்பத்தின் ப்[பாவமே, 

“என்னுடைய தவமஹிமையாலன்றரோ, கரன் இக்த லோ 

கத்தைக் காண கேரிட்டது” என்று சனையா தே) இருவரு 

மில்லாத ஏகாக்த ஸ்தலத்தில் தப தப' என்னும் வசனத் 

தைக் கேட்டல்லவோ நீ தவஞ்செய்யத் தொடங்கின து 7 
நீ கர்மத் கினால் மதிமயக்கருற்று ஒன்றுக்தெரியாமல் இச் 

இத்துக்கொண்டிருக்கையில், உன்மீது அருள் புரிந்து 

கானே உனக்குத் தவஞ்செய்யும்படி. சொன்னேன். ஆகை 

யால் நீ இக்த வைகுண்ட லோகத்தைக் காணப்பெற்றது 

என்னுடைய ப் ரபாவமே, தவமே என்னுடைய ஹ்ருதயம். 
பாபமற்றவனே / தவத்இனுலேயே கரன் என்னை இவ்வு 

லஹுகளாகப் uaa Bor pair, YES தவத். தினாலேயே 

இதையெல்லாம் ஸம்ஹாரஞ் செய்கின்றேன். இவ்வுலகத் 

தைப் பாதுகாப்பதும் அந்தத் தவ.த்தனாலேயே. பிறர்க்கு
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எள்ளளவம் ஆசரிக்கமுடியாத தவமே என்னுடைய வீர் 

யம் (ப் ரபாவம்)' என்றான். இங்ஙனம பகவானால் அனுக 

சஹஞ் செய்யப்பெற்ற ப்ரஹ்மதேவன் தரன் அறிய 

விரும்பின இரண்டு ௮ர்.ச.கங்களை விண்ணப்பஞ் செய்ய்த் 

தொடங்கினான். 

ப்சஹ்மதேவன் சொல்லுகிறான்;--ஓ பகவானே 7 
கீ ஸமஸ்த ப்ராணிகளின் ஹ்ருதபத்திலும் புகு திருக் 

இன்றவன் ; ஆனதுபற் நறியே அவருடைய ஸமஸ்த இந்த 

சியக்களின் வயாபாரத்தையும் கேசே கரண்டின் றவன், 
ஆனதுபற்றியே எங்விதத்தி.லும் தடைபடாத அறிவி 

னால் ௮வசவர் செய்ய விரும்புவதையெல்லாரம் நீ கன்ருக 
அறிவாய். இது ப்ரஸித்தமே. ஆயினும், க௧ரதனே? சரன் 
வேண்டுகின்றேன், என் ப்ரரர்த்தனையைத் தலைக்கட்டு 

வாயாகடூகர்மத்.இனால் விளையும் ப்சாக்ர௬ுத உருவமில்லாத 
உன்னுடைய இவயாத்ம ஸ்வரூபத்தையும், நீ சேதனா 
சேதனங்கவரில் உட்புகுர்து அதுவே கீ என்னும்படி௰ி 

ருக்கிற உன்னுடைய மற்றொரு உருவத்தையும் உள்ளபடி 

அறியுமாறு எனக்கு புத்தியைக் கொடுப்பாயாக பல 

வகைச் சக்திகள் கிறைக்த நீ இருபத்தைந்து தத் வங 

களாகிற சக்திகளால் தோற்றுவிதக லோக ஸ்வரூபனா 

கிய உன்னை உனது ஆச்சர்ய சக்தியால் நீயே அழிப்பதும் 

படைத்த காள முதல் அழித்த காள் வரையிலும் அத்த 

கையனான தன்னைப் பாதுகரப்பதும் செய்துகொண்டு 

எவ்விதத்திலும் வீணாகாக ஸங்கல்பம் உடையவனாக), 

நால்பூச்சி நால் கூடுகளைப் பிணைப்பதுபோல் விளையாடு 
இன்றனை. அங்ஙனம் நீ செய்கிற ஸ்ருஷ்டி. ஸ்திதி ஸம் 

ஹாரங்களை கான் உள்ளபடி. அறியுமாறு எனக்கு “yee 

யைக் கொடுப்பாயாக, மாதவனே! இவ்விரண்டு ப்சார்த் 
தனைகளையும் கலைக்கட்டவேண்டும் ஜ்ஞானாதிகுணங்கள்
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கிறைக்த பகவானே [நீ காண்பித்த ப்ரகாரம் சான் சோம் 

பலின றி ப்ஜைகளைப்படைக்குங் கார்பத்தை 61 DS 
கொண்டு MGC ME. Dagar wmapiy.autur sé BY 
முயன்ற அஹஙகாச மமகாரங்களரல் கட்டுண்டு அழியா 

திருக் குமாறு நீ என்மீது அருள் புரியவேண்டும், மஹானு 

பாவனே]? கரத. உலகத்தில் கண்பனாகிய ஒருவன் தனது 
கண்பனை வெகுமதஇஇப்ப.நூபோல், உன்னால் வெகுமதி 

செய்யப்பெற்று ப்ரஜைகளைப் படைக்கையாகிற உனது 

பணிவிடையில் ஈ ரன் Sipe pen ar தைர்யத்துடன் ப்ரா 

ணிகளை உத்தமம் மத்யமம் அதமம் என்க பிரிவக 
ஞூடன் ஸ்ருஷ்டி.க் துக்கொண்டு வருவேனாயின், அப்பெச 

முது எனக்கு காம் உலகங்களையெல்லாம்படைக் சன்றோம், 

எல்லாம் கமக்கு உட்பட்டவைகளே, கமக்கு எல்லாத்இற 

மைகளும் உண்டு, ஈமக்கு அறிவே இல்லை” என்று இங்நு 

னம் மனத்இல் பெரிய கர்வம் ஒன்று உண்டாகும்.) அது 

உண்டாகா இருக்கும்படி. எனக்கு அருல் புரியவேண்டும்” 

armor, இங்கனம் ப்ரஹ்மதேவனால் பரார்ததிக்கப் 

பட்ட பக௮ரன் அவனை அனுக்ரஹிக்க முயன்று தனது 

பரா வரஸ்ரூபத்தைத் தெளிவற அ றிவிப்பவனாக இங்க 

னம் மொழிக் தான், 

ஸநீபகலான் சொல்லுறுன்..-முக்யமாக அ.திய 
வேண்டிய பதவத்ஸ்வரூபக்தைப் பற்றின ஜ்ஞானததை 
யும் அதற்கு அங்கமாக அ.றியவேண்டி.ய சேதனாசே தன 
Way CLF HD தப் பற்றின ஜ்ஞானத்தையும் மாஸ் தரத்தை 

யம் அதனால் விளையக்கூடிய கர்மயோக நிதானகோசாதி 

யோகத்தையும் அவற்றின் ரஹஸ்ய மா த. ரஙகளாயும் உன 
25௦ a 0 sir. துவ ae என்னிடத்தி 

தி , தெரிக்துகொள்வாயாக, அதைத் தெரிக்து 
கொண்டு கிதியைப்போல் மறைத்துப் பாதுகாத்து வர 

22
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வேண்டும், பதறி எவர்க்கும் வெளியிடலாகரது. “ரீ 

சொல்லுவதை யெல்லாம் கான் தெரிஈ்துகொள்ள வில்ல 

னல்லனே ஏன்று சங்டுக்கவேண்டாம். நரன் ஏன்னளவிர 

னோ, எத்தகைய ஸவபாவமுடையவணோ, என்ணுடைய 

PHM IPL HIT) OFA QM எத்சகையதோ, அப்ப 

12. UILIL_L. oF BT SWACHLID CLAD (4) STD AB 1p TB Dp PU 91» 
றை யெல்லாம் அங்ஙனமே என்து அனுக ர ஐக் இனால் நீ 

உள்ளபடி. கன்றாக அறியப் பெறுவாய, சேதனாசேதனங 

களைக் காட்டிலும் விலக்ஷணமாமிருப்பதான யாதொரு 

வஸ்து உண்டே, அவ்வஸ்து கானே, ஸ்ருஷ்டிக்கு முன்பு 

கரனொருவனே இருச்தேன். 'ஆகை!யால் ஸ்ருஷ்டி.க்கு 
முன்பிருக்க உஸ்துவம் கானே, பின்பு ஸ்ருவூ.டிகாலகச் 

இல் பிறக்க நீயும் மற்ற சரர்ய ஸமூஹங்களும் கானே, 
கரர்யமான சேதனாசே தனங்களும் கரனே, Para aw 

ஹாாரகராலதில் எவன் மிகுக்கிருப்பானோ அவனும் தர 

னே, ப்ரக்ருதி புருஷாகமைரைக் காட்டிலும் வேறுபட்டு அவ 

விரண்டையும் சரீரமாகக் கொண்டு ஸர்வஜ்ஞனும் (எல் 

லரமறிக்தவனும்) ஸர/வரக்இயும் ஸர்வேணற்வரனுமரஇய 

நரன் ஸ்ருஷடி.க்கு முன்பு பிரித் துச் சொல்லவும் அறி. 

வும் முடியாத கராமரூபங்களையுடைய ஸாஙிக்ஷமமான LIT 

க்ரு இயையும் புருஷனையும் சரீரமாகக் கொண்டிருக், 

ஸ்ருஷ்டிகரலத்தில் பிரித்தறியக் கடிய நரமரூபங்களை 

யுடைய ஸதாலமான ப்ரக்குதியையும் புருஷனையும் சரீர 

மாகக் கெண்டு அவற்றின் கரமரூபங்கள் அனைத்தும் 

என்னளவில் வச். முடி.யப்பெற்றிருக்கேன். அங்ஙனம் 
aw © Fog D(A LOT ப்ரக்ருதி புருஷர்களைச் சரிரமாகவுடைய 

எக்க 7 matt oy 

ச் 

௪ 

க 

கரனே காரணம். ஸ்தூலமான. ப்ரக்ருதி புருஷர் 

கூடிய 2பர்களும் உருவங்களும் அமைக்க சேதனாசேசன 

    

  

Meters map nent Oe 

சரீரமாகவுடைய கானே கார்யம், பிரித்துச் சொ
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ஸ்வரூபமான இவ் வலகங்களெல்லாம் சரனே.( இவற்றை 

ஸ்ருஷடிப்பகற்கு முன்பு இனை யெல்லாம் "பிரித்துச் 

சொல்லமுடி.பாக பே/களும் உருவங்களும் உடையவை 

யாகி என்னிடர்தில் அடவ A OG தன. இப்படி சான் 

கா/யமாயிருக்கும் பொழுதும் காரணமா யிருக்கும் 

பொரு ம் ரே சேதனங்களைச் சரீரமாகக் கெரணி முதும CT FHF Hs ! க் கொண் 

டிருப்பினும், அவற்றில் சேதனனுக்குள்ளட அறி 

வின்மை ௮ருத்தம கரமததிற்கு உட்பட்டி.ருக்கை முதலிய 

தகோவூங்களும், அசேதன தஇற்குளள மாறுக்தன்மை 

ஐடமாயிருக்கை முதலிய விகாசங்களும் என்னிடத்தில் 
ஸம்பக இக்கமாட்டா. சரீரத்தின் கார்யமான பால்யம் 

யெளவனம் சிறுமை பெருமை முதலிய விகாரங்கள் 
ஜீவனுக்கு ஸம்பக்இக்க மாட்டாதரப்போல் அந்தச் 

சேதனாசே தனங்களிரண்டிற் கும உள்ள தேரஷூங்கள் 

எவையும் ஏனக்கு ஸம்பகஇக்கமாட்டா, கரன் கர/யமர 
அதுக வபர் 

UN BF QML BTM oO DTN FB Pb ows AF FP aw rar 

சேதனாசேதனங்களின் கூலமாயப் பொருச்துன்றன, 

இங்கனம் சேதனாசேதனங்களாச் சரீரமாகக்கொண் 

டி.ருப்பினும் அவற்றைக் காட்டிலும் விலக்ஷணீமான பர 

மாதமாவின் ஸவரூபத்தைச் சொன்னேன். இணிஅதற்கு 

அங்கமாக அறியவேண்டி௰ சேதன அசே தனங்களின் 

ஸ்வரூபத்தைச் சொல்லுகிறேன் கேட்பாயாக, ஆத்மா 

ஜ்ஞானாகக்் த ஸ்வரூபனா:ிருப்பான், அனைவரும் ஆசைப் 

படத்தகுக்கபுருஷார் த்தம் ஜஞானாகக்தங்களே. ௮ங்களனம் 

ஜ்ஞானாகக்த ஸ்வரூபனாகையால் இறந்த புருஷார் தீகமர 
Qu சேதனதத்அத்தை யொழிய அசேதனமான ப்ரக்ருதி 

தணிய தோற்றும், பாரக்ர௬ுதியின் தோற்றதகில் சேசன 
தம தோற்றுது. ௮ங்கனமே சேதனதத்வம் தோற் 

அம் பொழுது ப்ரக்ருதிததீவம் தோற்றா.து. இங்கனம்
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ப்ரக்ருகியின் தோற்றத்தில் ஆத்மதகவம் தோத்றாமை 
யும், Op BLD BB Mw தேரழற்றும் பொழுது 119505, G 6 Bann 

Caragpenyid usr Sif ayot_w wrenuul sr ati ws 

மே. இங்கனம் இன்று தோற்றும் பொழுது மற்றொன்று 

தோற்றாமைக்குக் காரணம் இரண்டும் ஒன்றோடொன்று 

பொருக்காத ஸ்வபாவமுடையவைகளாமிருக்கைமே இக 

ற்கு இருட்டையும் வெளிச்சத்தையும் தீருவி.டாக் தமாக 

காண்க. வெளிச்ச த்தில் இருட்டு தோற்றா.து. இருட்டி. 

லு வெளிச்சம் தோற்று.நு, அங்கனமே சேதனாசேத 

ar bs an cost Oto spor ot CBT Opto பொழுது மற்றொன்று 

தோரற்றா இருக்குக் தன்மைபுடையவை,சசதனமான ஆக் 

தத்வம் அணுவாய் கிதயமாய் ஸவயம்ப்ரகரசமா:பிருக் 

கும். அசே தனமான LIT HD BB Aw ஸ்தாலமாய் அசி 

தீயமாய் ஐடமாயிருக்கும். ஆகையால் இவற் றின் ஸ்வபரா 

வங்கள் தன்றோடொன்று பொருச் துமவையல்ல, இங்க 

னம் ஒன்றோடொன்று பொருக்தாமல் விலக்ஷணமாயிருக் 
இன்ற சேதனாசேதனங்களின் ஸ்வரூபத்தை மொழிச் 

தேன். மேல், கான் அச்தச் சேதனாசேதனங்களில் புகுக்_து 

அவற்றைப் பாதுகாப்பவனாகி அவற்றின் தேரஷங்களால் 

இண்டப்படா இிருக்கும் விகத்தைச் சொல்லுகதேன்கேட் 

பாயாக. அகாயம் வாயு தேஜஸ்ஸு என்கிற இம்மஹா 

பூதங்கள் குடம் முதலிய கானாவிதமான வஸ்துக்களில் 

புகுக்.திருப்பினும், உடைதல் முறிதல் He vr BH ap ZOU 

அவற்றின்விகாரங்களில் பற்றற்றவைகளாகையால் எங்க 

னம் அவற்றில் புகாதவைபோலிருக்கின்உனவோ, அ௮ரங்ஙன 

மே கரனும் அந்தச் சேதனாசே தளங்களில் அச்தராத்மா 

வாய் உள்ளே புகுக்இருப்பினும், உட்புகாதவன்ஜதோல் 

அவற்றின் தோஷங்கள் இீண்டப்பெறு திருப்பேன், மம் 

அம், ௮க்த: ஆகாசம் முதலிய மஹா பூதங்கள் குடம் முத
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விய MD. SA Ba உட்புகும் Bt அன்வனளவேரடு மூடி யாமல் 

@ nau? oyun எப்படி. சை றக இருக்கின் னவே 7, அப்படி.யே 

சர் னும் ளே கனா சேசு ங்களில் ட் Lp D Zl Y aor aw 

yaar வெளியிலும் அபாபிதிுப்பேன், ஆகை 

பால் கரா மாவை லும் அளவிடமுடியா தவன், கரன் 

முகனே! இங்கனம் அளவில்லாமையாகிற என்னுடை! 
ஸவரூபத்தையும், ஸர் வஜ்னாகை ஸர்வசக் தியாமிருக்கை 

முதவிய என் ஸ்வபரவத்தையும், சேதனாசேதனங்களர 

கிற எனது உழுவள்தையும், கரன் அவற்றில் புகுக்.து 

அவற்றின் கர்மங்கள் எவையும் இண்டப் பெரு இருக்கை 

முதலிய ஏன் குணத்தையும், உலகங்களைப் படைத்தல் 

பாதுகர த்தல் ஸம்ஹரித்தல் ஆகிய என் செயலையும் உனக 

குச் சுருக்கமாகச் சொன்னேன். அப்பா/ கான்முகனே / 

பரமாதமாவின் ஸ்வரூபத்தை அறியவேண்டுமென் லும் 

விருப்பமுடையவன், ஒன்றோடொன்று விலக்ஷணமான 

சேதனாசே தகனங்களுக்கு ௮க்கரரத்மாவரமிருக்கின் 2 பர 

மாரதமரவின் ஸ்வரூபம் ஒன்டே உள்ளதென்றும் ௮தை 
யொழிய மற்ஜெதுவம் இல்லையென்றும் இவ்வளவே 

அறிபவேண்டும், இது அவண்பமாய் அறிச்துகொள்ள 

வேண்டியதே, இதையொழிய அறி.பவேண்டி௰ து மற 

ஜொன்றும் இல்லை. இங்கனம் தன்றுக்கொன்று விலக்ஷ 

ணமான சேதனாசேதனங்களைக் காட்டிலும் என் ஸவரூ 

பம் விலக்ஷணவாயிருக்கும். சே தனமான ப்ரக்ருஇதத் 

வம் எங்கும் கிறைச் இருக்குமேயாயினும் சக்ஷ்ணக்தோறும 

மாறுக்தன்மைய து. முதலில் உருண்டையாயிருப்பதும் 

பிறகு கூடமாவதும் பிறகு உடைந்து இரண்டு ஓடாவதும் 

டி சுக்கல் சுக்கலாவதும் பிறகு பொடியாவதும் டிற்கு 

அசளா வ.துமாகி முன்னிருச் த உருவம் பின்பிருக்கமாட் 

டாதாகையால் அசேதனம் மரறுச்தன்மையதாயிருக்கும்
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Ce garg Saw அஙஙனம் மாறுக தன்மையதன் தேயாயி 

அம் அணு அரயிருக்கும. என்னுடைய ஸ்வரூபம் என் 

அம் மாருமல் ஒசே ரீ தியாயிருக்குமாகையால் அசேதன 

மான ப்ரக்ருதியைக் காட்டிலும் வேதுபட்டதும், or 

கும் சிறைக் து விபுவாயிருக்கையால் சேகனமான ஆத்மா 

வைக் காட்டிலும் வேறுபட்ட துமாகிருக்கும், இங்கனம் 

பராவரஸ்வரூபங்களை உனக்கு மொழிக்தேன்)) இணி, உல 

கங்களைப் படைக்கும் பொழுது உனக்கு அஹங்கார 

மமகரரநுகளரல் ம தி மக்கம் உண்டாகா இருப்பத 

ற்கு. ஓர். உபாயஞ் சொல்லுகிறேணா கேட்பாயரக. 

“சேதனாசேதனங்கள். அனைத்தும். எனக்குச். சரீர 

மாகி எணக்கு உட் பட்டிருக்கும், or Ar aur யொழிய 
“கனை ஹாக். 

MISS EMIT MARI வளி து எதுவமெ இல்லை” எனறு 

மெரழிக்தேனே, இ;த என் மதத்தை மிருக்க மனஷக் 
கத் துடன் ஏப்பொழு.றும் மறக். கரமல் மனதில் -பாவித் 

துக்கொண்டு வருவாயாயின், on ளருஷ.டி. காலங்களில் உன 

க்கு மதிமயச்கம். உண்டரகரது. இந்நானே mpanrs 

காலங்களில் | ருத்ரனும் ஈரன் சொன்ன மசத்தை மறவா 

மல் அனுக இத் துக்கொண்டு வருவானாமின், அவனும் 

அக்கரலங் களில் மதிமயக்கம் உண்டாகப் பரு இருப் 

பான! என்றான். ௧7௦௧ இனால் Aan api உ௱பதி இல்லா 

BO opin தன்னைப் uM ? நினாருடை ப பாபங்களைப் போக்குக் 

FM DIOL TUT DU பகவான் aruazig ( ழ்தங்களான 

தேவாதி | (தங்களுக்கு மேலான Hf oh Su Burt ® Be! ப். றம 

தேவனைக் குறித்து இங்கனம் ௨ பதேசித்து, அவன் 
பார்த, துக்கொண்டிருக்கும்பொழுதே அவனுக்குக் காண் 

ரித்த தனது உருவத்தை அக்தர்த்தானஞ் செய்தசன் 
(மழைதீதுவிட்டான் ). ஸ்ருவ்.டி.க்க வேண்டி௰ சதேவமலுஷ் 
யாதியான ஸமஸ்த ப்ராணிகளையும் கெஞ்சில் கினைத்து
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அவ்வவத்றின் கர்மங்களை மனத்தில் ஆராய்க்துகொண் 

டருககையால மைஸத பூதகஸ்வரூபனாகிய அகத ப்ரஹ்ம 

தேவன், அப்பொழுது தன் கண்ணுக்குப் புலப்பட்டுக் 

கொண்டிருக்க உருவத துடன் மறைந்த பகவானுக்கு அஞ் 

சலி_ செய் து இவ்வுலகத் த்தை. Ohare, லாம் முன் கல்பத்தில் 

ஸ்ருஷ்டி, கதாற்பே. ரலவே ௦ ஸ்ருஷ்டித்தா. ன், அனக்தரம், பக 

வரணிடத் இல் ஆசரிக்கும் சர்மங்களை உபதேடித்து உலகங் 

களை வாழ்லிக்குக தன்மையுடைய ப்சஜாபஇ (ப்ரஸ்மதே 

அன்) ப்ரஜைகளுக்கு எதைச்செய்தால் உன்மை உண்டாகு 

மென்று ஆலேோித்துத் தன்னுடைய ப்ரயோஜனமரக 

எதைரும் எ.இபராரமல் ஓருச்கரல் பாமகியமங்களை அனுஷ 

உத்தரன். மன்னனே? அங்ஙனம் பமகியமரஇகளை அனு 

டிக் துக்கொண்டிருக்கை ரில், அவனது புத்சர்களாகிய 

மரிசிமுதலிப வர்களில் அவனுக்கு மிருஇழும் ப்ரீ இக்டைமா 

பிருப்பவரும் அவனை அனுராக் ஏப் பணிவிடைசெய்ப 

வரும் நூரி களில் சிற? கவரும் பகவாணிடத்தில் பக்தி 

புடையவர்களில் பெருமை பெற்றவருமரகிய GTI STs 

மாயைக்கு ப்ரபுவரிய ஸ்ரீ மஹாவிஷ ணுவின் மாயையை 

(OpFor ri சக்தியை) அறிய விரும் வராகி ணன்அபாரவம் 

விரயம் வெளிபிர்தரியங்களை அடக்கி செல்லுகையாகிற 

தமம் உள்ளிச்தரியத்தசை (மனத்தை) அடக்கி வெல்.லுகை 

பாரடி மம் ஆய இவர்றுல் தரதையை (பிகு இயம் ஸக் 

தகோலி.ப்படுக் இனார். உலகங்களுக்கு முப்பாட்டனும் தன 

க்குக்தச்தையுமாகிய . WEB ப்சஹ்மதே அன தனது ரஸ 

நேஷையால் oi Br Pp) ODES கண்டு தேவர்ஷியா 

இய சாசத ர், அரக ப்ரஹ்மதேவானப் பார்த்து, நீ இப்பொ 

மீது என்னைக் குதித்து GT OD) வினாவினை யே. 7 அதையே 

Ms cf oi (ங்க னம் வினவப்பெற்ற ப் ரஹ்மதேவன் தன 

க்கு பகவான் சுருக்கமாகச்சொன்னதும் பத்து லக்ஷணங்
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க்ள் அமைக்ததுமாயே இக்தபாசவதமென்னும் புராணக் 

தசைச் தனதுபுதல்வராகய அக்த காரதருக்கு ப்ரீ இயுடன் 

மொழிச்தான், அகர்தகாரதர், ஸரஸ்வதி தியின் கரையில் 

பரப்சஹ்மக்தை தயானித்துக் கொண்டிருப்பவரும் மஹா 

தேஜஸ்வியும் வேதார்த்தங்களின் உண்மையை உணர்க்த 

வருமாகிய வ்யாஸமுனிவர்க்குச் சொன்னார். நான் அந்த 

வ்யாஸமுனிவரிடத்இனின்று (இசதப் புசாணத்தைக் கலி 

யுகத்தின் மு, தலில் அதயபனஞ செய்தேனென்பதை உன 

க்கு முன்னமே மொழிர்தேண) அப்படி Fe BB ஸம்ப்.ச BT ts 

வழியில் ௮௪௬ இந்த ஸுரீபாகவத மஹா புசாணத்தை கரன் 

சொல்லிக்கொண்டு வருகையில் உன் ன்னுடைய ய கேள்விகள் 
ஓ ட்ளுச 

YO BB DGD உத் காம வரும். ‘Biaray 'லகமெல்லாம் வை 

சாஜனென்னும் பேருடைய அுரிருத்கனால் ஸரு௮.டிக்கப் 

பட்ட ப்ரஸமாவிடத்தினின்று எப்படி. POM by ral BG cay 

௮தை எனக்குச்சொல்லவேண்டும்” ௭2 ன்று a mat cot Bar, 

Ds DHAp SOX wayOwr Pm yD yar, wp pC Kor Baar 

அனை த்திற்கும் கரமமாக உத்தரம் சொல்லிக்கொண்டுவரு 

கிறேன்,கேட்பரபாக,. ஒன்பதாவது அத்யாயம்முற் wD H wy. 
டீ ‘ 

a cote ener 

ஸ்ரீ சுகர் பரீ கதித்தின் கேள விகளுக்கு 
ஓ... 

மறுமொழி உறுதல். 
அபு 

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிறா?;--மன்னவனே/இந்த ஸ்ரீபாக 

வத புசாணசக்கிழ்குப் பதி.து லக்ஷணங்கள் உண்டென்ே 

னே, .௮.௮.ற்மை முதலில் செல்லுகிறேன், கேட்பாயாக. 

பிறகு  உள்கேள்விகளுக்கு மறுமொழி கூறு ழேன், 

த்தப் புசாணதகில்-ஸர்க்கம் விஸர்க்கம் ஸ்கானம் 

போஷணம் ஊதிகள் மன்வந்சூககசை ஈற்வசகதை 

கிசோதம் முக்தி ஆறா ரயம ஆகிய இந்தப் uggs அர்த் 
தற்கள கூறப்படுகின் றன. இவையே பத் .துலக்ஷணங்கள்)



3-50. | தீவிதிய ஸ்கந்தம். 4 

இக்தப் பத்து லக்ஷணங்களும் இக்த பாகவதத்தில் அமை 

க. திருக்கையால் இது புராணமென்னும் பேர்பெற்றது, 

இக்தப்பதது லக்ஷணங்களில் ஆற் ரயமென்சிற பத்தாவது 

லக்ஷ்ணமே முக்யம், ஆஸ் ரயமென்பது பரப்ரஹ்மமே: 

அந்தப் பரப்ரஷமத்தின் ஸ்வரூபம் ஈன்ருகத் தெரியும். 
பொருட்டுப் பரரவசவஸ்துக்களின் உண்மையை அறிக்த 

பெரியோர்கள் ஸர்க்கம் முதலிய மற்ற ஒன்பது லக்ஷணங்: 

களையும் தாங்கள் கேட்டபடி. ஸுகமாக வர்ணிக்கின்றுர் 

கள், இங்ஙனம் பதீகாவதானஆம்ரயமென்கிறலக்ஷ்ணமே 

முக்யமாகி மற்ற இன்பதும் அதன் ஸ்வரூபச்தை விசதப் 

படுத்த வர் தலையாகையால் இந்த ப்ரபக்தம் முழுவதும். 

ஒன்றையே முர்யமாக எடுத்துரைப்பகாகி ஒரு சாஸ்தா 

மாகவே இருககும், பல அர்த்தங்களைச் சொல்லுகையால் 

வெள்வேறு காக்தங்களாமோ என்கிற சங்கைக்கு இட 

மில்ல, இக்தசப் பக். லக்ஷணங்களையும் தனித்தனியே 

விவரித்துச் சொல்லுகேன், கேட்பாயாக, (காயம் 

முதலிய பஞ் பூதங்கள் சப்த தன்மாதீசை முதலிய தன் 
மாத்ரைகள் ஜ்ஞானேக்தரியங்கள் க/மேக்தரியங்கள 

புத்தியெனப்படுக௦ மஹத்ததவம் ஆகிய இவற்றின் உற். 

பத்தியே ஸர்க்சமென்று கூறப்படிமத்சான் மகன் பரமபுரு, 

ஷனுடை தூண்டுதலால் ஸகவ ரஜஸ் சமோகுணங 

களின் வைஷூம்யத்தசை அடைச்து (ஸத்வ ரஜஸ் தமஸ்ஸு௰ 

க்களில் ரஜோகுணம் தலையெடுக்கப்பெத்று) நடத்தும் 

Susp. ஸ்ருஷ்டிரை (தேலமதுஷ்மாஇ ஸ்ருஷ்டியை] 
விஸர்க்கமென்பர்கள், என்றும் எங்கும் தடைபடாத பக 

வரன் சத்ருக்களை வென்று அனைவரிலும் மேன்மையுற்றி 

ருக்கையேஸ்தானமாம். இர்த பகவான் ஜகததைப் பாது 

காத்து <P] UH TF AEG செய்கையே போ ஷூணமெனப்படும். 

LIT LDL AP. Ga) PD] GUE I AYES செய்யப்பெற்ற ஸதபுருஷுா
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களான மன்வக்தர அதிபதிகளின் தர்ம | ப். ரஸல்கமே மன் 
வக்கர கதையாம். | 'கர்மவாளனைகளே . "ஊதிகளென்று 

கூறப்படுகின்றன, ஸ்ரீ பகவானுடை!/ அவதார சரித்சங்க 

ளும், அவனைப் பணியும் ஸதபுருஷர்களைப்பற் நின பல 

வகை உபாக்யானங்களேரடுகூடின ஸத்கதைகளும் ஈஸ் 

வர கதையாம்] இச்சு ஜீவாத்மா ௪7/ம சக்திகளுடன் ஸு3ி 

க்ஷம ப்ரக்ரு இ.ரில் மழுங்க மிருக்கையே கிசோதமெனப் 

படும், இக்க ஜீவன் தேவாஇ உருவங்களைப் பெற்று வெவ் 

வேருகதீ தோற்றுக் தன்மையைத் துறர்து பாபங்கள் 

திருக்கை முதலிய எட்டுக் குண்கள் அமைக்க ஸ்வரூப 

தீதைப் பெறுகையே முக் மியெளப்படும். ஜகத்இின் உ௰் 

பதியும் ப்ர ளயாமம் எவனிடத்இணின்று உண்டாகின்றன 

சென்று சரஸ்த்ரங்களால் தெரியவருகின்றதோ, மற்றும்) 

எவன் பரப்சஹ்மமென்றும் பரமாத்மரவென்றும் சொல் 

லப்படுிகிருனோ, அவனே ஆ ரயமெ னப்பகிவரன், இந்தப் 

பரமபுருஷூன், ஜீவனிட த்தில் உட்ப புகுந்து அவனுக்கு சிப 

மகனாமிருப்பரன், ப்ரதிாக்வம் மாகலிய ஜ்ஞாுனங்களுக் 

குக் காரணமான சக்்ஷாரரஇ(கண் கரது முதலிய? 

இக்தரியங்களுக்கு Dip TO ORM Bho Dur WI wT 

DEGE GF அக்குராதமாவ £யிருப்பவனும் இவனே. அமி 

மகமன்மையுளள ஜீவன் அறிவுக்கு. கரரணமான Qa ah 

பங்கள் ஆய இவ்விரண்டிலும் விலக்ஷணங்களாக ஆகா 

சாதி பூதங்களில் இருப்பவைகளுமான சப்த விஷயங் 

களில் உட் புருக் இருப்பவ ணும் இவனே, (இவன் ஆத்மா 

வுக்கு அக்கராத்மாவா மிருக்கை:பால் ஆதயாத்மிகனென் 

அம், இக்தீரியாபிமானணிகளான ஸூர்யன் முதலிய தேவ 
தைகளுக்கு அக்தரரக்மாவா பிருக்கையால் ஆதிதைகிக 

னென்றும், ஆகாசாதி பூதங்களின் குணங்களான சப்தா 
திகளுக்கு அச்தராதீமாவா யிருக்கையால் ஆதிபெளதிக
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ளென்றும் கூ றப்படுவான்) 'ஜ்ஞாதாவான ஆத்மாவும் 
ஜ்ஞான காசணமான இக்த்ரியங்களும் ஜ்ஞுன விஷயங்க 
ளான சப்தா திகளும் பகவத் ஸ்வரூபங்களே. கண் முதலிய 
இந்த்ரியங்கள் இல்லாவிடின் கரம் ஒரு விஷயத்தையும் 

அ றியவல்லரல்லோம். இர்தரியங்கள் இல்லாதபக்ஷ.த் தில் 

ஸமீபத்திலுன்ள வஸ்துவையும் காம் அறியமாட்டோம், 

ஜீவாத்மாக்கள் கண் கர.து முதலிய இக்தரிபங்கவேரடு 

ஸம்பக்கழுடைய வஸ். துக்களை .அவ்விஈத்ரிபங்கள் மூலமா 

கே அறிய வல்லரரவார்கள். இந்தரிய ஸம்பக்தத்திற் 

கிடமாகாக ஸுிக்ஷம வஸ்துக்களையும் இக்கரிய ஸம்பக் 

சத்இற்கு இடமாகரகந்கூடிய யோக்யதை யிருக்தும் 

மரைக்திருக்கையால் அதற்கிடமாகாத வஸ்துக்களையும் 

இர்தரியங்களைக் கொண்டும் அறியவல்லரல்லர், மறை 

யாத வஸ். துக்கலாயும் இக்தீரி.ங்களின் உதவியில்லாமல் 

அ மியவல்லரல்லர. பரமபுருஷ.னோ வென்றால், இக்தரியங 

களக் கொ ண்டி றி கிற ஆ தமாவையும் இச் த்ரியங்க மாயும் 

இக்தசிபங்களால் அறியப்படிகிற அஸ் துக்களையும் ஸர 

க்ஷாத்காரஞ் செய்யுக் இிறமையுடையவன். அ௮ன் இகத்தரி 

பங்களின் உகவியில்லாமலே எல்ல. ந்றையும் ௮ .நியலவல்ல 

வன், ஆகை.பால் இக்த்ரிய ஸமபக்கத்இற்கு யோக்யமல் 

லரத ஸுூக்ஷ்மவண் துக்களாயமும், அதற்கு rv Faw a He 

தூம் மறைக்இருக்கையால் அகற்கு இடமாகாத வஸ்துக் 

களையும் அவன றிய MVM AT, QBN பரமபுருஷூன் 

அசேதனமான பீ்ரக்ருஇக்கிடமான ஜீவாதமாவுக்கும் 

ஆதாரசமாயிருப்பவன். அன் தனக்குக்கானே ஆதாரமா 
யிருப்பான். அனனுக்கு மற்றொரு ஆதாரமில்லை, இங 

ஙனம் புசாண லக்ஷணங்களான ஸர்க்கம் முதல் ஆமாரயம் 

வரையிலுள்ள பத்து அர்த்தங்களையும் உனக்கு விசத 

மாகச் சொன்னேன். இணி கான்முகன் தேவமனுவூ.யாது



348 ஸ்ரீ பாகவதம், (௮-௧0. 

களைப் படைத்த விதஞ் செல்லுகிறேன், கேட்பாயாக, 

'பசமபுருஷன் அண்ட ED FIDL FZ Of BH BT BT (Ip BEST 

யும் படைத்து அவனுக்கு அச்தராக்மாவாக உள்ளே 

YRS தான்;) அங்கனம் ச.துர்முகஸ்வருபனாகிய Qs Gu பா 
மரத்மா அண்டத்திற்குள்ளே யிருந்து அதைப் பிளந்து 

கொண்டு வெளியிலும் தடைபடாத ஸஞ்சாரமுடையவ 

னாக, அக்தப் பாமாத்மா தனக்கு ஓர் இருப்பிடம் ஏற 

படுத்திக்கொள்ள விரும்பித் தாண். பரிசு த்தனாகையால் 

DI BOT பரிசுத்தமாகிய ஜலத்தை ஸ்ருஷ்டி த்தான், 

SIM NHL FH WES MNS DH ஆயிரமாண்டுகள் 

ONT WG செய் திருச் தரன், ஆகையால் YE BU பாமபுரு 

ஷூன் நாராயணனென்னும் ப்ரஸிக்கி பெற்ளுன், ப நானெ 

ன்று பரமபுருஷ MF HU பேர். அ௮வணிடதீஇணின்று உண் 

டான ஜலம் கரரமென்று கூற்ப்படும், அர்த ஜலத்தை 

இருப்பிடமாகக் கொண்டிருக்கானாகையால் அவன் காரா 

பயணனென்று பேர் பெந்னன்.] மஹத்தத்வம் முதல் பூமி 

வரையிலுமுன்ள தரவ்யமும் (பூதவர்க்கமும்) gf aap 

டைய புண்ம பாப ரூபமான கர்மமூம் ஸதவாதஇி குணங் 

களின் வைஷம்யத்டுற்கு (ஏற்றச் முறைவுகளுக்கு)க் 

காரணமான காலமும் ப்ரக்ருஇக்குள்ள றன்று ஓன்ரூக 

LOT MIG தன்மையும் அ௮ச்தப் பரமபுருவூனுடைய அனுக்.ர 

ஹசத்தினால் இருக்கின்றன; அவன் உபேக்ஷிப்பானாயின் 

இருக்கமரட்டா. தீரல்யா திகளின் ஸக்தை ஸ்.இதுி ப்ரவ 

ரூ.தீதி இவை யெல்லரம் பகவானுடைய ஸங்கல்பத்தைப் 

பின்றொடர்க்கவைகளே, இசக்சகைய orm wor a aap 
டிக்கு முன்பு பிரித்துச் சொல்லமுடியாத சாமரூபங்க 

ளுடையவைகளும் ஸு்க்ஷமங்களுமான சே தனாசேதனங்் 

களைச் சரீரமாகக் கொண்டிருக்கையால் ஒருவனேயாயிரு 

த்தான், பிறகு தேவமனுவூயா இயான பல சாம eit



௮-௧௦.] தீவிதீய ஸ்கர்தம். 349 

களைப் பெற விரும்பித் தன்னைத் தான் அனுபவிக்கை 
wir ® p சயனத்தினின்று எழுக்து தனக்குச் சரீ ரமாயிருப் 
பதும் அழூயதும் சேதனாசேதன ஸ்வரூபமுமாகிய கார 

ண தரவ்யததை, தன் எங்கல்பத்தால் மாயையெனப்படு 

கிற ப்ரக்ருஇிமின் குணமான ரஜோகுணம் கிறைந்த கான் 

முகனைப் படைத்து அவனுக்கு அக்தராத்மாவாயிருக்து 

மூன்றுவிதமாக (ஜ்ஞாதாவரன ஆத்மா, ஜ்ஞான காரண 

மான இந்திரியங்கள், ஜ்ஞான த், இற்கு த விஷயமான சப்தாத. 

விஷயங்கள் ஆய இம்மூன்று விதமாக)ப் படைத் தான; 

இக்கு முதலிய தேவதைகளால் தொடரப்பெற்ற பதி 

னொரு இ;ூதரியங்களை அ.திதெய்வமென்அம், ஜ்ஞாதா 

வரன (.அறியுக் தன்மையுடைய) ஆத்ம எ ஸமூஹ த்தை 

அத்யா தம மென்றும், நூரி முதலிய பூதஙகளிலுள்ள 

கந்தம். முதலிய விஷயங்களை "அதிபூதமென்றும் சொல்லு 

வார்கள், €சே தனாசேதன ரூபமான காரணத்ரவயத்தை 

இங்கனம் அதிதெய்வமென்றும் அக்யாக்மமென்றும் 

அதிபூகமென்றும் நூன்றுவிதமாகப் படைத்தான்) ல்ஞா 
STMT Or ஆத்மாவைப் படைக்கையாவது ஆதமாக்களு 

க்கு தேவாறி சரீரங்களை இயற்றிக் கொடுக்கையே. ஸம 
ஆடி. புருஷனாகிய சான்முகனுடைய தேஹத் திலிருப்பதும் 

பசமபுருஷ/னால் உட்புகுந்து தரிக்கப்பட்ட தும் ஸம.டி 

ரூப தீ.தினால் ஒன்ருயிருப்பதும் வயஷ.டி. ஸ்ருஷடிக்குக் 

காரணமுமரன சேதனாசேதன தரன்யத்தை, கரணங்கள் 

போக்தாக்கள் விஷயங்களென்று மூன்றுவிகமாகப் பிரி 

து ஸ்ருஷ்டி. த்த விக. த்தைச் சொல்லுகிறேன், கேட்பா 

பாக, ஸ்ருஷ்டி. ஸமஷ்.டி. ஸ்ருஷ்டியென் றும். வ்யஷ்டி. ஸ்ரு 

ஷ்டி, யென்றும் “இரண்டு. வகைப்பட்டிருக்கும். ப்ரக்ருதி 

மஹத் அஹங்காரம் சப்த தன்மாத்ரை முதலிய தன்மாத் 

ரைகள் ஆகாசாதி பூதங்கள் சப்.தா,இ விஷயங்கள் ஆகிய
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இவற்றை ஸ்ருஷ்டித்து ஆகாசம் முதலிய ஐர்துபூதக்கள 

மஹத் அஹங்காரம் ஆகிய இவ்வேழையும் ஒன்றோடொ 

ன்று * ஒருவகையாகக் கூட்டி அண்டத்தைப் படைத்து 

அதில் ப்ரஹ்மதே வனை உண்டாக்கும் வரையிலுள்ள ஸ்ரு 

ஷ்டியை ஸமஷடி. ஸ்ருஷ்டி. யென்பர்கள் 2 Dos ஸமஷ்டடி. 

ஸ்ருஷ்டியைப் பரமபுருஷன் தானே நேரில் நடத் துகிறுன், 

இதன் பிறகு ப்ரஹ்மாவுக்கு அகதர்யாமியாயிருக் து 

அவன் மூலமாய் நடத்தும் தேவ மனுவூயரதி ஸ்ருஷ்டி 

யை வயைஷடி. ஸ்ருஷ்டி யென்பர்களீ. அக்த ப். ரஹ்மாவுக்கு 

மஷடி புருஷனென்றும் பேருண்டு. அந்த கானமுகன் 

/ரரண வயாபாரத்தை (மூச்சு விரிவதையும் இழுப்பதை 

யும்) நடத்திக்கொண்டிருக்கையில், அவனுடைய சரீரத் 

இத்குள்ளிருக்கிறதும் ஆகாயத்தின் காரயமுமான வாயு 
வின் விசேஷ£மான ப்ரணனிடதகறினின்று giguavav-e 

av aman'av- பலம் என்கிற மூன்று தர்மங்கள் "உண்டா 

மின, அஜன்ஸரவ.து பரவ்ருக்கி ஸாம. தயம், ப்ரவ்று, 1h & Di 

யாவது முயற்சி, ஸஹைஸ்ஸாவது வேச ஸாமர்தபம். பல 

மாவது தாரணா ஸாமர்தயம், இம்சதன்று தர்மங்களை 

முடைய தும் அக் கான்முகனுடைய சரீ ரத இலிருப்பது 

மரன ப்ராணணிடத்தினிள்று ப்ராணிகள் அனைவரும் 

ஜீவித இருப்பதற்கு ஹே.நுவும் முக்யமுமாகிய ப். ராணான் 

கள் உண்டாயின, ஸமஸ்த ப்சாணிகளிடத்திலும் அக். 

பராணன் தன் ௮யாபாரத்தை ஈநடத்ிக் கொண்டிமுக்கை 

யில் தான் ௮தைதக் தொடர்ச்தே மற்ற இக்த்ரியங்களும் 

தர்தமது வயாபாரத்தை ஈ௩டத்திக்கொண்டிருக்கும, 

| இதையே. ஸப்.2ீசரணமென்று. சொல்லுகர்கள், "இவ்விஷயம் 

(290) ஆவத பக்கத் திலும்(ஸப்தகரணமென்னும் காமத்தில்) என் gy 
கூறப்பட்டது. இதை (288) ஆவது பக்கதில் அடிக்குறிப்பில் விசத 
மாக விவரித்திருக்கரோம். அங்குச் காண்க.
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அர்த ப்.ராணன் தன் வ்யாபாரத்தைச் துறந்து ஓய்கை 

யில் மற்ற இக்தரியங்களும் உடனே தக்தமது வ்யாபாரத் 

தைத் துறக்து ஓய்ந்து போய்விடும், மற்ற இக்தரியங்க 
ளெல்லாம் ராஜனைத் தொடர்கச்த ப்ருத்யர்கள்போல் ப்ரா 

ணனைத் தொடாச் இருக்கும். தேவமனுஷ்யாதி சரீரங்க 
ளிலுள்ள வயஷூடி. ப்ராணன்களும் கான்முகனுடைய சரீ 
ரத்திலுள்ள ஸமலவி.டி. ப்சராணனுடைய ஸ்வபரவத்தை 

௮னுஸரிக துத்காமும் ஓஜஸ்ஸு ஸஹஸ்ஸ-ு பலம்என்இற 

மூன்று ஸாமர்தயங்களும் ௮மையப்பெற்றவைகளாகவே 

ப்ரராணம் அபானம் முதலி வ்யாபரரங்களைச் செய்கின் 

றன, தன் மாமரத்யத்தை விளங்கச் செய்கின்ற முக்ய 

பரரணனால், கரனமுகனுடைய ஜாடராக்ணி ஜஐவலிக்சை 

யில், பசி தாஹங்கள் உண்டாயின. அதனால் தண்ணீர் 
குடிக்களேண்டுமென்னும் விருப்பமும் ஆஷாரத்தை உட் 

கொள்ள வேண்டுமென்னும் விருப்பமும் உண்டாயின. 
பிறகு அக்த கான் முகணிடதீஇிணின்று வ்யஷடி சரீரங்க 

ளின் மூகங்கள் உண்டாயின, அம்முகங்களிணின்று 

தாரலு (அடிகரக்கு) உண்டாயிற்று. அதில் ஜிஹ்லை 
(காக்கு) உண்டாயிற்று. அதற்கு ௮இஷூடான தேவதை 

UT oor வருணனும் இனித்தான். அச்ச ர்த்து கினால் அறி. Ud 

கூடி.ப சரம் புளிப்பு உ ப்பு முதலிய கரனாவித' ரஸங்களும் 
அதினின்மே உண்டாயின. பிறகு எல்லையில்லாக மஹி 

மைகள் அமைக்க அக்தச் சதுர்முக ரூபியான பகவான் 

பேசமேண்டுமென்று இச்சை உண்டாகப் பெறுகையில், 

அவனுடைய முகத்இனின்று வரக்கென்டிற இர தரியமும் 
Wann en ee mt gst, HNO Oe படு 

அதற்கு அபிமானி தேவதையான அக்னியும். அந்த 
mers 

வாஇந்தரியத்திற்கும் அதன் ௮திஷடான தேவதையான 

அக்ணிக்கும் வ்யாபாரமான செரற்களும் பிறந்தன, இந்த 

ப்ரஹ்மாவின் கண்டத்தில் வாயு கெடுகேரம் தடைபட்
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ருந்தது. அங்ஙனம் தடைபட்டிருகத வாயு மிகுதியும் 

அசைநர்துகொண்டிருக்கையில், ௮அக்த ப்ர ஹ்மாவினுடைய 
மூக்கின் திவாரங்களினின்று காஸிகைகள (மூக்குகள்) 

உண்டாயின, அக்கான்முகன் அரஸனையை மோ ரவேண்டு 

மென்று இச்ிக்கையில், அச்ச சரஸிகைகளினின்று கரா 

ணேக்தரியமும், அதள் அபிமாணி தேவதையான அரயு 

வும் கக்தமும் ஸம்பவிக்தன. தன்னிடத்தில் oH Fw 

இல்லா திருக்கையில், அப்பொழுது தன் சேஹத்தை 

யும் மற்ற வஸ்துக்களையும் பார்க்க விரும்புகின்ற அச் 

தச் சதுர்முகணிடத்தினின்.று கண்க உண்டாயின, 

அ/ வற்றில் கக்ஷுஸ்ஸென்கி, ற இர்தரிபமும் அதன் தேவ 

தையான ஆதித்ய னும் அக்கண்களால் .நுறியத்தகுக்கு 
ரூபமென்கிற குணமும் தோற்றின, வேதங்களால் துதி 

செய்யப்பெற்ற அச்தச் சதுர்முக ரூபியான விரரட்புரு 

ஷின் ஸஇல்வேதங்களின சொற்களைக் கேட்கவேண்டு 

மென்று விரும்புகையில், அனணிடத்தினின நு ஆகார 

மான காதுகளும் "அபிமானி தேவதைகளாான இசைக 

ளும் மசோத்ரமென்கிம இக்தரியமும் அதற்கு. விலுப 
மான சப்தங்களும் உடித்தன; பின்பு வஸ்துக்களி லுள்ள 

மெதுவாமிருக்கை கடினமாயிருக்கை லேசாயிருக்கை 

LNG OUT UP FB BS உவ.ணமாயிருக்கை குஸிர்க் இருக்கை 

ஆகிய இவைகவ அ றியவேண்டுமென் நு DFR za வை 

சாஜபுருவஷூ.னிட த இனின்று தவக்சென்னும் இக்தரியம் 

ஜனித்து, HED தவகிக்தரிபத திற்கு நூண்ணியதான 

மேல்தோலும் பருமனாகிய உளதோலும் ஆதாரங்களா 

யின. அங்ஙனம் ஸ்கானபேதத்தினால் g965 SuOe 5 hw gs 

திற்கு விஷயங்களும் பேதித்தன, ஒன்றுக்குத் இனவும் 

மற்றொன்றுக்கு ஸ்பர்சமும் விஷூயமாயின. விஷூயம் 
பேதித தமையால் ௮பிமாணி தேவதைகளும் பேதித்தன.
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ஒன்றுக்கு வ்ருக்ஷங்களும் மற்றொன்றுக்கு வாயுவும் அபி 

மாணி தேவதைகளாயின, இங்கனம் ஒரே த வூர்தரிபம் 

வெளித் தோலில் இருக்கும் சோமங்களில் வபாத். 

இஷதிகளை (செடிகொடிகளை) தேவதையாகப்பெத் றூதீ 
இன்னை அறிவிப்பதாயிருக்கும். இதுவே உள்தோலிம் 

இருக்துகொண்டு ஸ்பர்சக்தை .அுறிவிப்பசா வய ற 

அபிமானணிதேவதையாகப் பெற்றிருக்கும். அத்தகைய 

தீவடந்திரியம் உண்டாகையில் அதன் ஸ்தானமார ரேர 

மங்களும் அதற்கு அபிமானி தேேவதையரன ஓஷ;டுகளும் 

உண்டாயின. அக்க திவூர்தீரிபதீஇல் அதன் மம்றொரு 

அபிமானி தேவதையான ௮ரழு உண்டாயிற்று, of We ay 

அவ்விந்தரிபத்இன் ஜூலமாமப் உள்ளும் வெரிரிலும், 

MUTE BOB 2, Dall F ¢ கூர கன்மையது, பலவகைக் கார் 

யங்கவாச் செய்ய விருப்பதும்ற அகத ப்சஹ்மதேவ 

வுடைய ஹஸ்தங்களிணிசாறு கைகள் உண்டாயின, அச் 

தக்கைகளில் பரணியென்குற இந்தரியமூம் அதற்கு 

அபிமானி தேவதையான Do sr sou ஜனிக்கையில், 

அவ்விரண்டு கைகளிலும் இருப்பகான ஆதானமெர் 

அவம் (எடுக்கையென்னும்) கர்மமும் ஜனித்து, ச த்த 

படி! கமனஞ்செய்ய இர்டித்த .அக்த ப்ரஹ்மாவின் பாழ் 

களிணின்து இரண்டு பா தங்கள் முளைத்தன, HG BU UT 

தங்களில் கமனசக்இயரகற இக்தரியம் உண்டாயிற்று, 

அதற்கு ப்ரீ விஷ் ணுவே அ இஷஃடான CO Baron Bust wy a. 

மணிதர்கள் அச்தப் பாதத்திலுளள கமனசக்கியாடிற 

இர்தரியததஇன் ௮கிவூ.டான தேவதையான ஸ்ரீமஹர 

விஷ் ணுவரல் போதல் வருதல் முதலிய செயல்களைச் செ 

ய்து ஹவிஸ்ஸுக்கு வேண்டிய தரவ்யத்தை ஸம்பாஇக் 

இருர்கள். பிறகு ப்ரஜையையும் (ஸச்.த.தியையும்) ஸ்த்ரீ 
  

1 நடை.
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ம்ைபோகத்தினுலுண்டாகும் ஸுகத்தையும் ஸ்வாக்கா இ 

ஸ்கதானங்களையும் விரும்புகின்ற ௮க்த ப்ரஹ்மாவினிடத்தி 
ool sr a ஆண்குறியும் பெண்குறியும் உண்டாயின, அதல் 

உபஷ்தமென்கிற இக்த்ரியம் உண்டாயிற்று, அதற்கு ப்ர 

.ஜாபதி௮பிமானி தேவதையானான். அதற்கு ஸஎம்போகமே 

செயல், ஆசக்தம் விஷயம், ஸ்த்ரீ ஸம்போகா இகளால் 

விளையும் ஸுகம்அக்த உபஸ் தமென்கிறஇக் தரியததையும் 

அதத்கு அபிமானி தேவதையான ப்ரஜாபதியையும் பழ 

யிருக்கும். (அல்லது ௮ச்த ஆண்குறி பெண்குறிகளைப் 
பத்றினதென்றுமாம். அன்றியே உபஸ்தமென்னும் இக்க 

ரியம் அதன் ஸ்தானமான குறிகள் இவ்விரண்டையும் 

பற்றின தென்றுமாம்) புசித்த அன்னாஇிகளின் அஸாச 

மான பாகத்தை விட விரும்பின அசத ப்ரணஸ்மரவிடத்தி 

னின்று குதம் (அபானம்) உண்டாயிற்று, அதில் பாயுவெ 

ன்னும் இக்த்ரியம் தோற்றிற்று, அதற்கு அபிமானி தே 

வதையான மித்ரனும் உண்டானான். மலங்களை வெளிப் 
படுத்தல் அக்தப்பர்புவென்னும் இச் தரியத்தையும் அகன் 

ஸ்தானமான குதுத்தையும் பற்றினது. இரத தேஹத்தை 

விட்டு தேசேஹாக்தரத்தை வ்பாபிக்கவேண்டுமென்று இச் 
தித்த அர்த ப்ஹ்மாவின் ௮பானஸ்கரனமாகிய சாபி 

னின்று தேவமனுஷ்யாதஇகளின் கரபித்வாரம் உண்டா 

மிற்று. அதில் அபானமென்கிற வாயு உண்டாயிற்து. 

அதற்கு அதிஷ்டான தேவதையான ம்ருத்புவும் உண் 
டரனான். ப்ராணம் அ௮பரனம் ஆகிய இவ்விரண்டு 

வாயுக்களைப்பற்றின மரணமும் உண்டாயிற்று, (ப்ராண 

guise  வாயுக்களால்தான் தேஹம் தரித்திருக் 

இன்று. அன்விரண்டும நீங்கும் பக்ஷத்தில் உடனே 
மரணம் உண்டாகுமென்று கூறுகிறுர்கள்) அதன் பிறகு 

அன்னத்தையும் ஜலத்தையும் க.ரஹிக்கவேண்டுமென்று
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'இச்சித்த ௮ச்த விராட்புருஷனுக்கு அன்னபான௱்களை 

உட்கொள்ளு மிடமான குக்ஜியும் (அயிம்) அன்னத்தை 

உட்கொள்ளுங் கருவியாகிய ஆர், தீரமும் (குடலும்) ஜலக் 
தைப்பருகுங கருவிகளரகய கரடிகளும் ஜனித்தன. அகத 

Cry SAN ஈ.இகளும் ஆக்த்.ரத்தில் ஸமுத்ரஙகளும் உதித் 
தன. பின்பு, ஆதிமஸ்வரூபத்தை மறைக்குக் தன்மையுள்ள 
ப்ரக்ரு தியை நிரூபித்த றி.ப வேண்டுமென்று இச்சித்த 

அச்த ப்/ஹமதேவனிடத இணனின்று கமலாகாரசமான ஹ்ரு 

தயமென்கிற அதிஷ.டானமும், அதில் மனதென்சிற இக் 

தீரியமும், ௮தன் ௮பிமான தேவதையான சக்தரனும், 
ஸங்கல்பம் காமம் முதலிய அச்த மனத்தின் வ்யாபாரகு 
களும் உண்டாயின. தவக்கென்று சொல்லப்படுவதும் உள் 

ளேயிருப்பதுமான கனத்கதோலும்அதரற்குமேலிருக்கும் 
ஸு்க்ஷமமான சர்மமென்கிற தோலும் மரமஸமும் உதிர 

மூம் மேதஸ்ஸும் மஜ்ஜையும் எலும்பும் ஆகிய இவ்வேழு 

தாதுக்களும் பூமி ஜலம் தேஜஸ்ஸு ஆகிய இமமூன்று 

பூதங்களால் ஏற்பட்டவை. ப்ராணன்களோ வென்றால் 
ஆகாயம் ஜலம் காற்று இவைகளால் ஏற்பட்டவை. மப் 

தாதி குணங்கள் அஹங்காரத்தினின்று உண்டானவை. 

இச் தரியங்கள் ௮கத ஸரப்தாதி குணங்களினின்௮ு உண் 

டஉரனலை, காமம் ஸங்கல்பம் முதலிய ஸமஸ்த விகாரஙு 

களுக்கும் மனதே இருப்பிடம். புத்தி விஜ்ஞான ஸ்வகூப 
மாயிருக்கும் (மஹத்தத்வ ஸ்வரூபமாயிருக்கும்), இங்க 

னம் தேவமனுஷியா தியான சேதனாசேசனங்கள் உளள 

டங்கப்பெற்றதும் பூமி ஜலம் தேஜஸ்ஸு வாயு ஆகாயம் 

அஹங்காரம் மஹத்து அவ்யக் தம் ஆகிய எட்டு ஆவச 
ணங்களால் வெளியில் சூழப்பட்டதமான OT Lr Bp | 

புகதவானுடைய. ஸ்தூலரூப த்தை உனக்குச் சொன்னேன். 

Bog usa பகவர்னுக்கு மற்றொரு உருவமும்: உண்டு, அது. 
Me ope அஆ வரவை
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வும் Sep, Boeri gu கண் as இக்த்ரியங் 

களால் க் ரஹிக்கமுடியாத.தும் ப்தம் ஸ்பர்மம் முதலி 

குணங்களில்லாததும் தேவமனுஷ்.யர இ றப்தங்களுக்கும் 

தேவமனுஷ்.பாதி புத்திகளுக்கும் விஷயமாக த.தும் உற 

பத்தி காசம் இவற்றின் இடையிலுள்ள நிலமை ஆகிய 

இம்ம ச்று அவஸ்தைகளற்றதும் கரல.த் இனால் DM GB 

கூடாமல் சித்பமாயிருப்பதுமாகிய PF ST Bw o ஸ். ரூபமே; 

(முக்தாத்ம ஸ்வரூபமாவது பகவானுடைய அனுக்சதத் 

இனால் ஸம்ஸார ஸம்பக் தம௰ம்பு தேஹத்தைத் துறஈது பர 
கருதி மண்டலத்தைக் கடக் து பாமபதஞ்சேர்க்த ஜீவாக் 

மாக்களி் ஸ்வரூபம், , அது இத்தகைய தாயிருச்கும்: 

இதையே பகவானுடைய ஸு2 க்ஷமரூப மென்பர்கள். இத 

DG அஜூர் தீதமென்னும் பரமென்ரும் பேருண்டு, முன் 

சொன்ன ஸ் தூலரூபத்கிற்கு மூந்த்தமென்அம்.அபாமென் 

அம் பேருண்டு) இங்கனம் கரன் பகவானுடைய ஸ்தூல 

ரூபத்தையும் ஸுக்ஷமரூபத்தையும் ஈன்றாக விடுத்துச் 

சொன்னேன். ஞானிகள் இச்த ஸ்தூல ஸுிக்ஷம சூபங் 

களிரண்டையும் தயானிக்கத்தகுந்த மாபாஸ்ரயமாக 

எடுத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள், ஏனென்னில், இவ்விர 

ண்டு ரூபய.களும் மாயாமமைபக்த முடையவைகள். மாயை 

wre அசேதனமான ப்ரக்ருஇி, இவ்வுருவங்களில் ஸ்தா 

லரூபம் தேவ மனுஷ.யாதி சேசனாசே தன ஸ்வரூபமாகை 

யரல் ஹேயமான (தோஷங்களுக் டமான) ப்ரக்ரு இயின் 

ஸம்பச்தமூடைய தென்பதில் ஸக்தேஹமில்லை, முக் தாத்ம 

ஸ்வரூபம் ப்ரக்ருதி ஸம்பச்சமற்றதேயாயினும் யோகத் 

இல் apy pF செய்யுமவர்களுடைய கெஞ்சுக்கு விஷயமா 

காதது. யோகம் கைபுகுக்த யோகிகளால் தயானிக்கத் 

தக்கதேயன்றி யோகத்தில் முயன்றவர்களால் அதை
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தீயானிக்கமுடியா து,மற்றும், அப்பொழுது ப்சக்ரு.இயின் 

ஸம்பக்தமறப் பெத்றிருப்பதேயாயினும் அதற்கு முன்பு 

ப்ரக்ருகி ஸம்பச்தக்தோடிருக்ததரகையால் அகத முக் 

தாதமாக்களுக்கு ஜ்ஞானம் கெடுசகான் மறைச்இருக்து 

அப்பொழுது பகவானுடைய அனுக்ரஊத்தினால் வக்க 

தேயன்றி என்றும் மாருஇருப்பதன்று. ஆகையால் அக்த 

முக்தாத்ம ஸ்வரூபமும் பேரகிகள் தயானிக்கத்தகுக்த 

சுபரமாரயமாக மாட்டாது. பகவானுடைய ஸ்வரூபத்தை 

உபாஸிக்கவேண்டு மென்னில், கெடுகரள் ஸாப்தாதி விஷ 

யங்களில் பழை மனது ஸவாஇனப்படா தாகையால் முத 

லில் பகவானுடைய உருவங்களை தீயாணித்து அதை கர 

மத்தில் ஸ்வா தினப்படுத்திக்கொண்டு அதன் பிறகு பக 

வத் ஸ்வரூபத இல் செலுத்தவேண்டும்.) பகவானுடைய 

உருவங்களோ வென்னில், ஸ.தாூலமென்றும் ov) sing, LD 

Qinar wo இன்யமங்கள விக்ரஹமெர் ன்றும் மூன்றுவகைப் | 

பட்டிருக்கும். இம்மூன்று உருவங்களில் ஸ் தரல ஸு3ி.க்ஷம 

உருவங்களிரண்டும அசுபங்களாகையால் தீயான த்இத்கு 
ஆலம்பனமாக மாட்டாவென்று கூறப்படடன; அ கையால் 

பகவானுடைய இவ்யமங்கள விக்ரஹமே தய Toor இற்கு 
ஆலம்பனமாம். இதுவே ாருபான்ரய மெனப்படும். ம ஈபா 

றா. ரயமாவது. மனத்தை வேறுவிஷபங்க ஸில் போகவெர 

ட்டாமல் இழுத்து அம்மனத்தின் மலங்களை ப்போககச் 

சுச்தப்படுதீ துக் தன்மையுள்ள பகவானுடைய இவ்யமங 

கள விக்ரஹமே. இது சாம க்ருஷ்ணாதி ரூபமாயப் பலவர 

ரூயிருக்கும். மன்னவனே / ப்ரஹ்மதேவனால் படைக்கப் 

பெத்ம இக்க ப்ரஹ்மாண்டம் முழுவதும் பரமபுருஷனு 

டைய உருவம் எப்படியாமென்று நீ சங்கிக்கவேண்டாம். 

பரமபுருஷனே ப் ரஹ்மதேவனுக்கு அக்தர்யாமியாயி 

Gig இதைப் படைத்தானென்று முன்னமே மொழிக்
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தேன். அவன் இர்த ஐகத்தையெல்லாம் தனக்குச் சரீர 

மாகக்கொண்டவன், ஆகையால் இதிலுள்ள ஸமஸ்த வஸ் 

துக்களும்்௮வனே. இவற்றின் காமங்களான சப்தங்களும 

அவனே. அவன் ப்ஹ்மதேவனுக்கு அக்தராத்மாவாகி 

அவனைச் சரீரமாகக்கொண்டு தேவ மனுஷியாதி நரம 

கையும் தேவமனுஷ்பாதி உருவங்களையும் அவற்றின் செ 

யல்களையும் படைக்கின்றுன்.அவன் ஷீவனைப்போல் கர்மத் 

இதற்கு உட்பட்டுஇங்ஙனம்செய்பவனல்லன, இக்தஜகத்தை 

படைப்பதற்கு வேஜரொரு ஸஹாயத்தையும் எதிர்பாாப் 
பவனல்லன், தன் ஸங்கல்பதிதினுலேயே இவையெல்லர 

வற்மையும் கடத்து இரமைருடையவன். அவன் தேவாதி 

நூபங்களையும் அக்தக்த சாமங்களையும். அவரவர்க்குரிய 

செயல்களையும் தனித்தனியே படைத்த விதம் சொல்லு 

இழேேன் கேட்பாயாக.6 ப்ரஜாபஇகள் மனுக்கள் தேவர் 

'கள் ரிஷிகள் பித்ருகணங்கள் ஸித்தர் சாரணர் கக்கர்வர் 

விதயாகரர் ௮ஸுரர் ஈஹ்பகர் இன்னர் அப்ஸரமடர்தை 

யர் பக்ஷர் BOL] a. us ram முதலிய மாதருகணங 

கள் ரர.தைஸர் பிசாசர் ப்பரேோதங்கள பூதங்கள் விகரயகர் 
Fo VOLT OTL BA GSM CMD SHOT ABM Cu Sr or ws a 

யாதுதானர் கரஹங்கள் பதிகள் மருகங்கள் பசுக்கள் 

வ்ருக்ஷங்கள் மலைகள் ஸர்ப்பங்கள் ஆகிய இவ.௰்றையெல் 

லாம் தனித்தனியே படைத்து அவற்றிற்குக் சணித்தனி 

யே ஈரமங்கனையும் செயல்களையும் கற்பித்தான் மற்றும்) 

ஐஙகம ஸ்தாவரங்களென்று இருவகைப்பட்டவைகளும், 

ஜராயுஜம் ௮அண்டஜம் ஸ்வேதஜம் உதபிஜ்ஜம் என்று 

orange வகைப்பட்டவைகளும் ஜலம் நிலம் ஆகாயம் 
இவற்றில் வரஸஞ் செய்பவைகளுமரகிய பற்பல வஸ்துக் 
களையும் அவற்றின் காமற்களையும் செயல்களையும் படைத் 
தான். எல்லாவற்றையும் ஓஒசே விதமாக ஏன் படைக்க
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வில்லையென்னில், சொல்லுகிறேன் கேட்பாயாக, க்ஷேதர 

ஜ்ஞர்களின் புண்ய பாபரூபமான கர்மங்களின் பலன்கள் 
உத தமங்களாயும் அதமங்களாயும் மச்யமங்களாயுமிருக் 

கையரல், இங்கனம் பலவாறு ஸ்ருஷ.டி.க்க வேண்டிவர்த 

தேயன்றி வேறில்லை. ஆத்மாக்களின் கர்மங்கள் விசித்ர 
மாயிருக்கையாலே அவற்றின் பலன்களும் விரத ரமாயின. 

ஆத்மாக்கள் காம் செய்த கர்மஙகளாக்குதி தகுந்தபடி, 

தேவ மனுஷியா இயான பலவித உருவங்களையும் காமக் 

களையும் செயல்களையும் பெறுொ்களன் / றி, UOT oor 

LI op Ls 5B 5 5 aay பலனாறு படைக்கிமுனல்லன்?. ஊகம் 

ரஜஸ்ஸுஈ தமஸ்ஸ-ஈ ஏன்கிற இமமான்று குணங்களா லும் 

கர்மங்களின் கஇகளும் கன்று வகைப்பட்டிருக்கும். ௮௮ 
bow ஸா த்விக கர்மத்தின் பலன், தேனாகப் பிறத்தல். 

இது உத்தம கர்மத்தின் க. ஸத்வகுணம் ஸுகத்தை 

விளைக்கும் தன்மையகாகையால் ஸுகானுபவத இதற்டட 

மான தே வஜன்மம் ஸாதவிகமான கர்மத்தின் பலன். ராஜ 

ஸகர்மத்தின். பல , மனுஷியஞைப் ng Be. RL WOVE T 

மத்த திஞல் பசபகூதிகளாகல ம் ரர்ப்பம் பூசிப். புழு மத 
EMA mea HY? wear ne ௫. அணி wt ae oe 

லியவைகளாகவும், ஷ்தாவசங்களாகவும் பிறக் தல், இகத 

மூன்று ஸ்வபாவங்களில் ஓவ்வொள்றும் மற்ற இரண்டு. 

ஸ்வபாவங்களால் தொடரப்பெத்.று மூன்று வகைப்பட்டி.. 

ருக்கும். சஜோகுணமுடைய மனிதர்களே கேவல ரஜோ 
குணமுூடையஅரென்றும், ஸத்வங் கலக்த ரஜோகுண 
மூடையவரென்றும் தமஸ்ஸு கலந்த ரஜோருணமுடைய 

வென்றும் மூன்று வகைப்பட்டிருப்பர். இந்கனமே 

ஸாத்விகரான தேவர்களும் தாமஸங்களான Us 
பக்ஷயா திகளும் ஸ்தாவரங்களும் மூன்று வகைப்பட்டி ௬ 

க்குமென்றுணர்க, கர்மங்களின் பலன் எவ்வகைப்பட்டி. 

ருக்குமோ அதையும் உனக்கு மொழிர்தேன். இங்கனம்.
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பசமபுருஷன் பரஹ்மாவுக்கு ௮ச்தர்யாமியாயிருக் து ஸ்ரு 

ஷூடிக்கும் விகக்தைச் சொன்னேன்; இணி அங்கனம் 

படைத்த ஐகத்தையெல்லாம் அவன் கேரே பா துதாக் 

கும் விசத்தைச் சொல்லுறேன் கேட்பாயாக, உலகங் 

களப் படைக்குக்கன்மையுள்ள த சச பகவான் Brus 
ஜா.இகளில் பன்றி மீன் ஆமை அன்னம் முதலிய அ௮வதா 

ரங்களா லும், மனிதர்களில் ராம க்ருஷ்ணா அவதாரங் 

கனரலும், தேவதைகளில் வாமனன் ஸுயஜ்ஞன் முத 

லிப ௮வதகாரஙகளா லும் இந்த ஜகத்தை யெல்லாம் பரி 

பாலனஞு செய்து கர்மக்தைச் சரீரமாகக்கொண்டு இதை 

வளர்க்களமுன் இரத பகவான் கரலாக்ணிருக்சனும் கு 

அச்கர்யாமியாடி அ வ னச் சரீ ரமாகக்கொண்டு தரன் 

படைத்தஇக்சறகக து முழுவதையும்கல்பத் இன்முடி வில், 

காற்று மேகங்களின் வரிசையை யழிப்பதுபோல், ஸம் 

ஹாரஞ் செய்கிறான், இங்ஙனம் படைக்கை முத.ஈய ஸ்வ 

பாவங்களோடுகூடி. ஜ்ஞானாதி குணங்கள் ிகுஇயும் 

சிறைந்தவனுமாகிய பகவானுடைய உண்மையை உனக்கு 

கன்றாக உரைத்தேன். பீரஹ்மஜ்ஞாணிகள் அவனை அங் 

கனம் சேசறேதனஸ்வரூபனுகப் பார்க்கமாட்டார்கள்/ 

ஆனால் அவற்றைக் காட்டிலும் விலக்ஷண£னாக அியுக் 

இமையுடையலா,. ஜீவனுக்கு ஜ்ஞானாகி குணங்களின் 

நிறைவு இல்லாமையால் அவனுடைய செயலெல்லாம் கர்ம 

ததைப்பற்றியிருக்கும். பரமா தீமாவின் கார்யமெல்லாம் 

கர்மத்தைப் பற்றின தல்லாமல் கேவலம் ஸஙகல்பத்தைப் 

பற்றின தாயிருக்கும். ஸ்ர௬ுஷ.டி.க்கப்படுபொருளும்௮வனே. 

ஸ்ருஷூடிகர்த்தாவும் ௮வனே யென்கிறருய். அவன் உற்பத் 

இயில்லா தவனென்றும் ஆதியக்த மில்லா தவனென் தும், 

அவன் ஐகத்தைப் படைப்பவனாயினும் ஸ்ருஷூடிக்கு 
அவன் கர்த்தாவல்லனென்றும் ஒன்றோடொன்று பொருக்
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இறேன் கேட்பாயாக, பரமாத்மா ஐகத்தைப் படைப்ப 

தும் வளர்ப்பதும் அழிப்பதுமாகயஇரத வ்யாபாரங்களைச் 

செய்யும் பொழுது, பிறத்தல் வளர்தல் அழிதல் ஆகிய 

இவை அச்தப் பாமாத்மாவுக்கும் உள்ளவைகளே, ஆயி 

னும், அவை அவனுக்கு இயற்கையில் ஏறபட்டவையல்ல. | 

ஆனால், எப்படி. யென்னில், ஸ்ருஷ்.டிக்கப்பவெ தும் பாது 

காக்கப்படுவ. தும் அழிக்கப்படுவ துமாகிய உலகங்களுக்கு 

அவன்னுக்தரா த்மாவாயிருக்கையால் அவற்றின் மூலமாய் 

அவனுக்கும் உண்டென்கிறோமன்றி அவை அவனுக்கு 

ஸ்வாபாவிகங்களல்ல, அவன் இயற்கையில் உற்பத் இயில் 

லாதனனே. தேவமனுஷ்யா இிபூகங்களுக்கு௮க்தரா தமா 

வாயிருக்கையரல் அவற்றின் கூலமாய் ௮அனனும் பிறக்கு 

னென்பர்கள், ப்ரக்ருதிரினால் ஜீவாதமாக்களிடத் இல் 

ஏறிடப்பெற்ற தும ப்ரக்ருதியின பரிணாமத் தினுலேற்பட்ட 

இச்த்ரியங்கள் சரீரம் ஆகியஇவற்றை எ.இர்பார்ப்பதுமா 

கிய ஜீவாதமாக்களுக்குள்ள காரதருக்வம் (கர்க்தாவாயி 

கீதல்) பாமாதமாவக்கில்லை, இதைப் பற்றியே “அவன் 

கர்த்தாவன்று' என்பது பொருக்துகின்றது. ஜீவனைப் 

போல் ப்சக்ருதியின் ஸம்பர்தத்.இனால் வக்த கர் த்ருத்வம் 

இல்லையென்னும் கருத்தினால் “அவன் கர்ததர அல்ல.ஈ” 

என்கிறார்கள், ஸங்கல்பத தினால் ஸ்ருஷ்டி முதலிய கார்யங் 

Bio FOF us Daz oor oor gprs கருத்தினால் ௮வனே ஸ்ருவு.டி. 

கர்த்தாவென்றும் ஸம்ஹார கர்ச்காவென்றும் சொல்லு 

கிறுர்கள், ஆகையால் இரண்டும் அவனிடத்தில் உண்டு, 
இங்கனம் விரோதமில்லை, ப்ரபஞ்சத்தைப்போல் கர்மத் 

தினால் விளையும் ஜன்மாதிகள் பரமா தீமாவுக்குக் கடை 

மாது. அவனுடைய ஐன்மாதிகளும் செயல்களும் அவனு 
டைய ஸங்கல்ப ஸ்சைண் இப பபப டட ட
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இனால் வரு கர்த்ருத்வம் தனக்கில்லை யென்று காண் 
பிக்கும் பொருட்டே தனது ஸங்கல்பத்தினால் தேவ மலூ 

ஷயாதி ஜன்மங்களையும் அவர வர் செயல்களையும் ஏ நிட்டுக் 

'கொண்டு ஸ்ரூவதாரங்களைச் செய்து அமானுஷ.கார்யங் 

களால் தான் பாமபுருஷனென்பதை வெளியிடுகிருன். இப் 

பொழுது உனக்கு ப்ரஹ்மாவினுடையமஹாகல்பத்தையும் 

அவரச்தரகல்பத்தையும் ஸ்சனையாகச் சொன்னேன், 

மஹத்தத்வம் ழேதல் பூமிவசையிலுமுளள ப்ராக்ருத ஸ்ர 

ஷ்டிகளும், பூமி முதலியவற்றின் விகுகெளால் ஏற்பட்ட 

வைக்ருத ஸ்ருஷ்டியின் ப்ரகரரங்களும் ஆகிய இவையெல் 

லாம் இக்தமஹாகல்பத்தில்பேரல் மற்ற மஹா கல்பங்களி 

ம் ஓ.த்திருப்பவைகளே[இனிமேல், ETO S Har ov © FH. 

ஸ்தாலபரிமாணங்களையும் கல்பத்தின் லக்ஷணத்தையும் 

அவாக்தர கல்பத்தையும் மன்வச்தரா தி ஸ்வரூபத்தையும் 

உள்ளபடி. விவரித்துச் சொல்லுறேன் கேட்பாயாக, 

ஸளொெளனகர் சொல்லுகிறார்.-ஓஸு் தரே! பகவானிடத் 

தில் பக் தியுடையவர்களில் சிறக் தவரும் பாரணிகளின் உறி 

பத்தி ப்ளயம் வருதல் போதல் முதலியவற்றையெல்லாம் 

கன்குணர்க்தவருமாகய இக்க விதுரர், மிகுஇயும் துறக்க 

முடியாத பச்துக்களையும் தூறக்து பூமியிலுள்ள தீர்ச் தங 

கள் முழுவதும் தஇரிச் தாரல்லவாசி அத்தகையரான விதுர 

ருக்கும் மைதீரேய முனிவர்க்கும் எவ்விடத்தில் இந்த 
வேதாக்த விஷயமான ஸம்வாதம் சடக் ததுத]ிவிலுரரால் 

வினவப்பெற்ற ௮ச்த மைத்சேயபகவான் அவ்விதுரருக்கு 

ஏதேதுமொழிச்தாரோ, அ௮ச்தத் தத்வச்தையும்,கல்லியற் 

கையுடைய ஸு்தரே! மற்றுமுள்ள அ௮ச்த விதுரருடைய 

வ்ருத்தாக்கத்தையும், அவர் பக்துக்களைத் துறக்தமைக் 

குக். காரணம் என்னவோ அதையும், அவர் மீண்டு வக்த 
ம பெப்பர் பறிப்பு பம கிட்டப்? பம்பம்



 J-60. | தீவிதீய ஸ்கந்தம். 368 

ஸுற்தர் சொல்லுகிறார:-- ராஜாவான பட்... 

வினவப்பெற்ற சுகமாமுணிவர் என்னென்ன மொழிகச்தா 

ரோ, அதையெல்லாம் மன்னவனுடைய கேள்விகளைத் 

தொடர்ச்து கான் உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன் கேட் 

மீர்களாரக, நீங்கள் வினவினதையே பரீக்ஷித்து மன்னவ 

னும சுகரைக் குறித்துக் கேட்டான். ஆகையால் அக்தச் 

சுகர் சொல்லும் ஸமாதானமே உங்கள் கேள்விகளுக் 

கும் ஸமாதானமாகும், அதைச் சொல்லுறேன், கேட் 

பீர்களாக, பத்தாவது அத்யாயம் முற்றிற்று, 

த்விதிய ஸ்கந்தரும் முற்றுப்பெற்றது: 
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