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   ரீ. வீ. நரஸிம்ஹாசார்யரா? 

இயற்றப்பெற்று 

சென்னை : 

ஆர். வெங்கடேஸ்ீவர் அண்டு கம்பெனியா ரவர்களால் 

ஆநரக்ச அச்சுக்கூடத்தில் அச்சிட்டு, 

வெளியீடப்பட்ட து. 

1915 

ALL RiguTts மாரா.



ALL RIGHTS RESERVED. 

Lee an amadl 

தரரா Tr 18) கய அர். வெங்கடேஸ்வர 

அண்டு எம்பெனியார ஏர்கள் காபிரைட்டுக் குரியதரன 

இப்புக்சுகா இரதியன் கரபிரைட் பிரகாசமாகவும், 

yuu sPurg கரபிரைட் ரெகரரமாகவும, காக்கப் 

பட்டிருககன றது. எனராயினும் இப்புத்தகச்தை apap 

வதுமானத, அல்லது இதில் ஓரு பாகத்தையாவது 

தாம் வேறுக அச்சிடவும் மற்றொரு பாஷையில் மொழி 

பெயர்த்து அச்சிட௮ம அ.இகரரமில்லை. இதிலுள்ள 

பதங்களையாவது பாவங்களையாவது, படங்: சயரவது 

கரபி செய்வார்களாயின், அது காபி பைட்டை உல்லக் 

கனஞ்செய்ததே ஆகும்.



ஸ்ரீ 

GFursta se Ye 

Bh Bw ஸ்கந்தத்தின் 

பொருளடக்கம். 

விஷயங்கள. 

அத்தியா. 

1 உதசவர்க்கும் விதுர்ம்கும் ஸம்வாசும 

2 உத்சவர் புரீ கர ட்ணவுடைய விறிலே. டச் கினால் 
கோசிக்துக்கொண்டே விதானுக்கு அவனுடைய 

பால ஈரிசரகளைக் கூறுதல். 

5 ஸ்ரீ கர்ணன் ட மதுரைஃகுப்போய் மஸனைக் 
கொனறதையம், அவன் சீவாரகைக்குர் ரென்று 

அ௩கு ஈடத்தின செயல்களையம் கூறுசல் 

4 ஸ்ரீ விதுரர் பூக் துககளுடைய மரணத்சைர் கேட் 

ஆச்ம ஜீஞானம் பெறுவசற்காக ௨ ச்தவரால் ஸ்ரீ 

மைச்ரேயரிடம் போகும்படி தூண்டப்பெற்று 

அவரிடம் போகல் .. வ 

5 ஸ்ரீ விதாரால் பகவானுடைய லீலைகளைச் சொல்லும்படி 
வினவப்பெற்ற mogCrw முனிவர் ஐஹத்து 

மூசலிய சத்வங்களின் ஸ்ருஷ்டியையும, அச்தச் 

சதீவங்கள் பகவானை ஸ்தோத்ரம் செய்ததையும் 

கூறுசல் உ ட we 

6 அண்ட ஸ்ருஷ்டியும், ப்ரஹ்மோத்பத்தியும். அவரிட்ச்தி 

னின் நு தேவா இகளின் இர்த்ரியோ த த்தியம் oe 

பக்கம், 

365 

382 

392 

399 

409 

431



அத். 

10 

1] 

12 

13 

14 

iv 

விஷயங்கள, 

மைத்சேயர் மொழிந்த விஷயங்களை விதுரர் புகழ்ந்து, 

மேல் பலவாறு வினவுதல் ws we 

மைத்ரேயர் விரருடைய கேள்விகளுக்கு மறுமொழி 

கூறுதல் ws oe se 

ப்ரஹ்மதேவன் ஸ்ருஷ்டி. ஸாமர்சயம் பெறவேணடிர 

பரமபுருஷனை ov sr gr Origa wee 

விநுரர் ஸ்ருஷ்டியைப் பற்றி வினவுசலும், மைத்சேயர் 

ப்ராக்ருதம் முதலிய ஸ்ருஷ்டியின் பிரிவுகளை 

நிரூபித் தலும் se லக 

சால நுட்பகசளையும யுக மன்வர்தராஇயான பிரிவு 

களையும் ஈலபாதிகளின் பரிமாணத்தையும் 

கூறுக oe oe 

ப்சண்மதேலன் அஜ்ஞான வ்ருசக்இகளையும் ருத்தானை 

யும் ணைகாதிகளையும் மரீசி மூதலியவர்களையும் 

கர்மம் அசர்மம் முதலியவற்றையும் படைதது 

பரதஜைகளின் அபிவ்ருச்திக்காக மனு சதரூபை 

என்னும் அண் பெண்களைப் படைசசல 

பூயி ஜலத்தில அம்ர் இருப்பைக் கண்டு மனு ப்ரஹ்ம 
தேவனைப் பார்த்து வாஸம் செய்ய இடம் வேண்டு 
சலும, ப்ரஹ்மதேவன் அசைப் பத்றிச இர்இத்துச் 
கொண்டிருச்கையில் ஸ்ரீபசவான் வராஹ ரூபி 
பாய்த் சோன்றி ஹிரண்யாக்ஷனைச் கொன் று பூமி 
யைச் கொண்டுவந்து ஜலத்தின்மேல் ஸ்தாபித்த 
ஓம்... ய 

Agri, பகவான் வராஹாவசதாரம் செய் து ஹிசண்யா 
க்ஷனைர் கொன்றதற்குக் காரணம் வினவுதலும், 
மைத்ரேயர் அதற்கும் காரணம் சொல்லத்தொட 
Sy இதிக்கு ஸர் தீயா காலத்தில் காமி யபரிடத்தி 

‘PNG கர்ப்பம் உண்டானிஸ்ச்ச் கறுதலும் 

பக்கம். 

445 

468 

505 

520: 

536 

553 

568



அத், 
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விஷயங்கள். 

இ.தியின் கர்ப்பத்திலுள்ள காமி யபருடைய வீர்யத்தின் 

சேஜஸ்ஹினால் தேவதைகள் ஒளி மழுங்கப்பெற்று 

அசன் காணச்சை ப்ரஹ்மதேவனை வினவுசலும், 
அவன் காரணச்சை ஸவிஸ்சாரமாகச் கூறுதலும். . 

ஸன 5 இகள் தீவார பாலர்களைச் சபிச்சதற்காக அனுதா 

_ பப்பரிதலும், பகவான் அவர்களுக்கு ஸமாதானங் 

கூறுதலும். உட 

ஹிரண்யாகூ ஹிரண்யக?புக்களின் பிறவியும், ஹிரண் 
யாக்னுடைய ப்ரபாவமும், அவன் இஃவிஜயம் 
செய்தலும் ட 

ஹிரண்யாக்னுக்கும் பூமியை எடுக்கமுயன்ற வராஹ 
பகவானுக்கும் யுச்தம் . 

ஸ்ரீவராஹபகவான் ஹிரண்யாஷனைஸம்ஹாரம்செய்தல் 

ஸ்வாயம்புவமனு சரித்ரமும், ஸ்ருஷ்டியின் விரிவும் 

காத்தம ப்ரஜாபடி விவாஹச்இற்காகத் தவஞ்செய்த 

லும், ௮தன்ல் ஸந்தோஷிச்ச பகவான் விவாஹச் 
இன் ஏற்பாட்டைச் கூறுதலும், மனு அவ்விடம் 

வறுதலும் 
மனு கர்த்சமருக்குத் Sor பு. சல்வியைக் கொடுத்து 

விவாஹஞ் செய்வித்துச் சான் இரும்பிப்போதல் 

கர்ச்சம ப்ரஜாபதி சேவஹ-மு இயுடன் காமஸ-ு-சங்களை 

அனுபவித்தல் 

சபிலாவதாரமும், சாத்சமர் துறவறம் பெறுதலும் 
கபிலர்க்கும் சேவஹ-மூ இக்கும் ஸம்வாசம் 
ப்ரக்ருதி புருஷ சச்வ ஸ்வரூபச்சை விவரித்.துக்கஐ.சல் 

பலவகை உபாயங்களால் ப்ரக்ருதி னய 
ஸ்வரூபத்தை நிர்ணயித்து மோக்ஷ VATA 

és  WAHAMAHOPAWYYA 

பக்சம்... 

583: 

604 
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624. 

634 

643 

655. 

669 

680 

693 
708 
715 

738



vi 

விஷயங்கள். 

பக்தியோகத்தையும் உசற்கு அங்கமான மற்றவைகளை 

யும் விரிவாகக் கூறு சல் ws we 

கழ்ச்சொன்ன பக்கியோசக்கின் பிரிவுகளையும் கால 

ஸ்வருபக்சையம் கூறு கல ச 

வைரார்பச்ை விளை விசகரும்பொுட்டு ஸம் ஸாரி 

இன் சொிமையை Kem eam லவ 

ஜிவன் கர்ப்ப வாஸத் கினுல் அக்கங்களை.. அனுபவிக் 

சலும், சஈர்ப்பக்இிவிருக்கும்பொழுது பாமாகமாவை 

ஸ்சோத்ரம் செய்கலும், சர்ப்பக்டுணின று வெளி 
௪ . ஓ டி ௪ Th யூ . 

வர்க பின்பு அஜி கானச் இலை மீளவும் ஸம்ஸார 

அுரிகங்களை அனுபவிச்சலும் க oe 

புண்யம் செய்பவருக்கும். பசப்ரண்மோபாஸகர்களுக் 

கும சோரும் கஇயைர் சொல்வ கல் we 

சேவஹ ம) இ கிலா ௮௦ ர்சிரம் செய்கு வம், அவள் 
ர டி . ர ந . . 

formes மார் ஈச இலை பர்பரவாமசசை அடை 
. ரூ . . ச டி ௪ க 

சும், கப்லர் அர்தாரச்சாணம் ஆகுலம் க் ¢ ED, ir ¢ 

USSD. 

751 

764 
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813



படங்களின் விவரம். 

மஹா ஜலத்தில் ஆதிரேஷன மேல் சயனித துக் 

கொண்டிருக்கிற பகவானை ப்ரஹ்ம 

சேனன் ள்தோத்ரம் செய்தல் 

வ. ராஹரூபியான பகவான் மர ஜலததகி 

னின்று பூமியை மேலுக்கெடுத் தல் 

ஸ்ரீ வைகுண்டலோகம் 

வைகுண்ட லோகத்தில் உள்ளே நூமையவிடா 

மல் தடுக்கும் BUTI UTNT REM Waraer B 

கள் சபித்தலும், ஸ்ரீபகவான் அவ்விடம் 
M(B Ayu 

வராஹ பகவான் ஹிரண்யாக்ஷ£னை ஸம்ஹரித்த 

௮ம், சேவதைகள் ஆகாசத தினின்று 

பூ மழை பொழிதலும் 

474 

900 

592 

q
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தீரு 2ய ஸ்கந்தம். 

ஸ்ரீசுகர் சொல் லுகிருர் i arora பரீக்ஷித்து 
மஹா ராஜனே? உனது பிதரமஹர்களாஇய பாண்டவர் 
களுக்கு மக்தரியும் ஸகல ஜகக்கா தனுமாகய ஸ்ரீக்ருவ்ண 
பகவான, பாண்டவர் தூரகனாூ ann Ses sD tig Gar 
சிக்கும்பொழுது மஹேக்தரபவனம்பேரன் ந துர்யோதன 
க்ருஹத்தையங BLE Gy ஏந்த & (1H 5 Bw கன்னுடைய 

க்ருஹமென்னும்* கினைவடன் ஸ்வானெமாக ப்ரவேசித் 
கரனோ, அதிதகையதும், ஸமஸ்த ஸமபத்துச் 
களும் ௮மைச்ததும் தரரக்தினின்றே தேவாலயம்போல் 
ஆசாதிக்கக தகுக்ததும் ஸ்ரீக்ருஷ்ண னுடைய பாதார 
விந்தங்களின் பராகங்கள் பட்டுப் பரிசுத்தமா யிருப்பது 
மாகிய தனது க்ருஹத்சையும் துறந்து ஸம்ஸார தீ.இல் 
சிசரசையால் வனமேறச் சென்ற விதுரன் மைத்சேய 
முனிவரைப் பார்த்து, கீ என்னை எங்கனம் வினவினை 
யோ, இங்கனமே இர்த அர்த்தத்தையே முன்பு வினா 
விஞன், 

பரீ௯தித்து மன்னவன் சொல்லுகிறான் மிகு இயும் 
Nahr ey Ha rr Bus விதுரருக்கு மைத்பேய முூனிவசோடு 
எவ்விடத்தில் ஸமாகமம் உண்டாயிற்து 2 இவர்க்கு ௮வ 

24



866 ஸ்ரீ பாகவதம். [ ௮-௧. 

Grid எக்காலத்தில் ஸம்வாதம் கடக்கது 2 வாரீர் He 

முனிஉசே / இதை எங்களுக்குச் செல்லவேண்டும், அவ் 

விதுரர், பசவானிடதில் மிகுதியும் ஆழ்ச்ச மனமுடைய 

௮7) மஹானுபாவர், மைதசேய முனிவரும் பரரனவர தத் 

வங்கா உள்ளபடி. உணர் தலாலும் மற்றும் பலவகை நற் 
ல் ச ச க . ச் e ம் 

குணங்களாலும் மிகுகுயும் சிழப்புற்றவர். அக தகைய 

சரண மைத்சேயரிட ந.இல் ஜ்ஞானா நிகரான விதுரர் வின 

வின கேள்வி அற்பவிஷ.ப BO BU பற்றி னதாயிசாது, அவர் 

அற்ப ப்ரபேோஜன ற்காக அம்மணாணுபானவமை வினவ 

மாட்டா. மற்றும், அவர் வின௮ம்போ Si OU Ft புருஷர் 

களின் சரித்ரங்கள் பலனற்றையுஞ் சொல்லிக்கொண்டே 

APO af HTT BUT WOT துவாரதஙகள் அமைக் இருக்கும். 

ஆகையால் அதை கான அவஸ்யம் கேட்கவேண்டும். 
Sf. 

றிஸ்கர் சொல்லுகிறார் :--இங்கனம் பரீ கதிர து 
LOT OT HG) GIT Pb oT NIG LD M aD ஏல்லரவறுறை 

யும் உள் அரப. கன்ருக அறிக் தரும் முனிவ களில் 
- க ச க உ . % . 

கேட்டகேளவி கன்டியிருக் சமை பற்றி மனக்களிப்புற்று 
*கேளப்பா” என்றழைய் லு, அம்மன்னஅனைக் குறிதது 
மெ 7தியத்தொடங் னார், 

Ly BT செொல்லுகிறுர் -மன்னனனே 7 நீவிதுரன் 

ஹஸ்இினாபுர. ந்தை விட்டு. வனமேறச் சென்றதம்குள்ள 
ச் 

காரணங்கவேச் சொல்லுகிறேன் கேட்பாயாக, ராஜா 
வன திறாதசாஷூடான தாமததைப்பற்றின அறிவ சிறி 

ep! LD இல்லா தவனாகி அமா துககளைரன (துஷ்டர்களான) 
ட. ம. பம) . * . . . 

am Bit dan sian Dl BT Ww bE way போஷிக்க முயன்று, 

தகதையை இழச்தவர்களும் சன் தம்பியான பாண்டுவின் ட ட்ட ட 2: i 
புதல் கணாமான மதிஷூடிராஇகளை அரக்கு மாளிகை 

பில் ப்ரவேடிக்கச் டம 
க்கக் செய்து கொளுத் இனான், மறறும,
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அத சாஜனாகய தருகராஷட்ரன், சருதேவனான யு.இவு. 
உரனுடைய பார்யையும் தனக்கு மருமகளும் தன் கொக் 
கைமேல் அலங்காசமாகப் பூசின குங்குமக்கு ழம்புகளை த் 
தனது ஈண்ணீர்களால் அழிக்கின்தவளுமாகிய கென 
பஇயின் இலமையிர்களைப் பிடித்து பைக்கு இழுத்துக் 
கொண்டு வருகையாகிற பாபிஷ்ட wri USO SS தன் 
பின்னரையான துர்யோதனன் செப்பம் ஈண்டும் அவனைத் 

SOS ET BG தரன், W FUNG F sy ஸத்புருஷ. ர்களில் 
இறக்கவனுமரகிய முடிஷ்டிரன். ஒீஞாகெளான gi Cur 
தனாதிகளால் சூதாட்டத்தில் அதர்மத்தை முன்னிட்டு 
ஜயிக்கப்பட்டிப் பகினறான்கு ஸம்வத்ரங்கள். வனர 
ஸஞ்செய்கியறேனென்ற பரதிஜ்ஞையை அங்க எமே சிறை 

Cane garg Baio இரும்பி அற்று, முன்பு 
a pubs Sat ஸமயத்தின்படி. ராஜ்யத்தில் தனக்குள்ள 

பரக த்தைக் கொடுக்க வேண்டுகைகமில், சருதசாஷ்ட்ரண் 

தமோகுணம் (அறிவின்மை) தலையெடுக்கப்பெம்.நுக் கொ 

டுக்கமாட்டேனென்றான். ஸகலலோக கரயகனும் ஐகத் 
இற்கெல்லாம் தர்மோபதேசஞ் செம்பவனுமாய wy 

ருஷ்ணன், தருதராஷூட்ரணிடஞ் சென்று ௯௧௫ செய் 

விக்கும்படி. மு.திஷூடிரனால் அனுப்பப் பெற்று anew இனா 
புசஞ்சென்று பையில் பீஷூமாதியான மஹா புருவூர் 

களுக்குச் செவியில் அம்ருதங்களைப் பெய்கின்ற அழகான 
வசனங்களைப் பேசுகையில், புண்யலேசமும் இல்லா 
சாஜனாகிய தருதராஷூட்ன் அவம்றை வெகுமதிக் 
காகிருக்தான். ஆலோசனைகளை அறிக் தஏர்களில் சிறக்த 
விதுரன் தமையனாகய த்ருதராவூ.ட்ரனுல் அழைக்கப் 

பெற்று அவன் வீட்டிற்குச் சென்று, அப்பால் ஆலோச 
னையைப்பற்றி அவன் வினவுசையில், அ௮னக்தரம் we sh 
களில் மீசேஷ்டனாகிய அவன் பலவாறு ஆலோசனைகளை
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மொழிந்தான். அவற்றின் சரமையை என்னென்று 

சொல்லுவேன்? அவன் மொழிக்த ஆலே சனைகளில் 
சிலவற்றைக் மத கெஞ்சில் தரித்துக்கொண்டு ஸமஸ்த 
மக தரிகஞம் ஆங்காங்கு ஆலோசனை சொல்லுகிருர்கள். 
வி. ரனுடைய .நலோசனையின் இமையை கம்மாற் 
சொல்லமுடியாது, அவன் சென்ன வார்த்தைகளில் 
சிறிது எடுத்துக் கூறுகிறேன், கேட்பாயாக. 

ஸ்ரீவிதுரன் சொல்லுகருன் :--முஇிஷ்டரன் அஜாத 
சத்ருவென்று பேர்பெற்றவன். அவனுக்குச் சதருக்களே 
கிடையாது. அவனுடைய ஈகன்மையைக் கண்டு அனளனுக்கு 
கணபசாவார்களேயன்றி எவரும் சதருக்களாகமாட்டார் 
கள. அவன் தனது அபிப்.ராயத் தினால் எவரையும் சத்ரு 

வாக சினைப்பவனல்லன். தன்னிடத்தில் தினேஷிமுடைய 
வனையும் அவன் சதருவாக நினைக்கும் தன்மையனல்லன். 

அவனைப்பற்றி கான் சொல்லவேண்டி௰ இல்லை. அவனுக்கு 
கேர்ச்த அஜாத சதருவென்னும் பேசே அவனுடைய கல் 
லியற்கையைவெளியிடுகின் றது, மற்றும், அவ னுடைய ஸ்வ 
பாவம் உனக்கும் சன்றுக ச் தெரிக் திருக்கலாமே, கீ அவண் 
விஷயத்தில் செய்த அபகரரங்களை மற்றெவனும் பொ 
அ௮க்கமாட்டான. பொறுக்கமுடியாத உனது அபராதத் 
தையெல்லாம் ௮வன் பொதுக்துக்கொண்டிருக்கின்றான். 
அவன்இப்பொழுது ராஜ்ய க.இில் தனக்குள்ளபாகச்சைக் 
கொடுக்கும்படி. வெண்டுகிறுனாகையால் அவன் பாகத்தை 
அவனுக்குக் கொடுத்து விடுவாயாக, *வல்லமையற் தவன் 
பொறுத்திருப்பதைப் பற்றிப்புகழவேண்டுமோசி கையிலா 
காதவன் பொறுக்காமல் என் செய்யமுடியும்” இதுவும் 
ஒர் புகழோ ஐயோ பாபமென்னத் தகுக்த பூச்சிப் புழுக் 
களுக்கும் ஓர் சத்ரு உண்டோ. ௮ஜாத சத்ருவென்னும் 
Cur ௮வற்றிற்கும் பொருந்துமே. இது ஒரு திமமையேோ7
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இதுவும் ஓர் பெருமையோ£' என்று நீ இகழவேண் 

டரம். அவனுக்கு யுதிஷடிரனென்னும் பேர் விளைக்திருப் 

பதை நீ ௮றியாயோ£ யுதிஷ்டிானென்னும் பேர் முத்தத் 

இல் பின்வாங்காத சூரனாயிருப்பது பற்றியல்லவோ அவ 

னுக்கு விஷைந்தது? மற்றும், WKS அஜாத சத்ருவின் 

ஸமீபத்தில் அர்ஜுனன் முதலிய தம்பிகளோடுகூடின 
சீமஸேனனென்னும் ஸர்ப்பம் கோபத்.இனால் பெருமூச் 

செறிக்துகொண்டிருக்கிறதல்லவா. எக்த பீமஸேனனி 

டத்தில் நீ மிகுதியும் பயப்படுிசளெருயோ, அவன் அக்த 

அஜாத சத்ருவின் மனம்போளபடி சடப்பவனாகி அவன 

ருகில் சினக்ச ஸர்ப்பம்போல் கோபத்தினால் பெருஷூச் 
செறிக்துகொண்டிருக்கன்ருனல்லவரசி இது உனக்குத் 
தெரியாக ஸங்கதி அன்றே, இதுவும் திச மற்றொரு 
காரணமும் சொல்லுகேன், கேட்பாயாக, ஜ்ஞானம் 
Fa முதலிய குணங்களெல்லாம் சிரம்பப்பெற்றவனும் 
போக மோக்ஷங்களைக் கொடுக்கவல்லவனுமாகிய ஸ்ரீக் 
ருஷ்ணன் பாண்டவர்களை “ஏன் ப்ராணசனைப் போன்றவர் 
கள” என்று மிகுக்சு அபிமானத்துடன் அஙூகரித் இருக் 
கின்றுன்.“பகவான் அங்கேரித்ததனால் என்ன விசேலம்7ீ! 
என்கிறாயோ., அச்த பகவரன் ப் ரஹமணர்களஞக்கு தே 
௮/7 பராஹ்மணர்களுக்கு ஈன்மை செய்யுச்சகன்மையன். 
அதிதகையனான ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் cbs இடத்இல் அபிமா 
னங்கொண்டிருப்பானோ, அவ்விடத்தில்கான் ஐயம் உண் 
டாகுமென்பது கிச்சயம், வெகுதூரத்தில் இருக்கற பக 
வான் என் செய்ய வல்லனாவான்” என்றது சொல்லாதே. 
DP] UBT SOT gy பட்டண த திலேயேஇருக்க ரன். தன் பட் 
உண ச்திலேயே இருக்கட்டும். ஆயினும் அவஜொருவன் 
என் செய்யவல்லனாவான் £' என்கிராயோ. அவன் யாதவ 
மபேற்டர்கசான ஸாத்யூ ப்ரத்யும்ளீன். அகிருத்தன்
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மூதலியஅனைவர்க்கும் ப்ரபுவாயிருப்பவன்.ப்ரபலர்களான 
யாதவர்களெல்லோரும் அவன் ஸக்கிதிமில் சொன்னபட. 
கடககுச் தன்மையரசாயிருக்கிற்றார்கள். ‘wr sari wees 
போன்ற யுத்த வீரர்கள் என்னிட தீதிலும் இருக்கின்ளுர் 
சள”.ஏன்கிரூயோ,யாதவர்கள் மாத்ரமேபண்று, எல்லாத் 
Boreal லுமூள்ள ஸமஸ்த ரர ஜாக்கமாயும் ஜயித்து 
அளர்களுக்கும் அன் ப்ரபுவாயிருப்பவன். அவர்களெல் 

லோரும் அவனுக்கு பருதபரகளாயிருக்கெருர்கள், இத் 
தகையனான பகவாசனை ஸஹாயமாகப் பற்றின பாண்டவர் 
சன பிறர்க்கு வெல்லமுடியாதவர். & எவனைப் பு.கல் 
வனென்னும் புத்தியடன் போஷிச் துக்கொண்டு IT BCP 
யோ, அப்படிப்பட்ட இந்த அதர்யோகனன் தேரவூறு 
களுக்கெல்லாம் இருப்பிடம் : உன்னுடைய ஜன்மாக்தர 
பாபசாடியே இங்கனம் புகல்அனாக ஒர். வடிவங்கொண்டு 
உன் வீட்டில் அழைக் இருக்கின்றது. ஏனென்னில், இவன் 
பகவானை தீனேஷிக்கின்றான்.. அதே தன்மையாயமிருக் 
கின்றான். மற்றும், ஸ்ரீக்ருவ்.ணனிட தஇில் விமுகனாயிருக் 
இண்றான். ஆன அுபற் மியே இவனுடைய செல்வமெல்லாம் 
தொலைக்து போகக் காதிதுக்கொண்கிருக்கன்றது. இக்க 
துாயோதனனைக் குலத்தின் க்ஷேமத்திற்காக நீ துறப் 
பாயாக. குலத்தின் க்ஷேமத்திற்காக தருவனைத் துறக் 
கலாமென்று பெரியோர்கள் கூறுகிறார்கள். பார்ப்போ 
மென்று காலதாமதஞ் செய்யாதே, சிகரத்தில் இந்த துர் 
யோதனனைத் துறக்து வம்சத்தை வளர்க்துக் கொள் 
வரயாசு, இந்த மூர்க்கனைக் துறப்பாயாக, 

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிருர் :--வி.துரன் இங்கனம் தருத 
சாஷ்ட்ரனுக்குச் சொன்னான். இப்படி, அவன் சொல்லிக் 
கொண்டிருக்கையில், அதைக் துர்யோதனன் கேட்டுக் 

கோபம் மிகுதியும் வளர்ச்து உதடு துடிக்கப்பெற்றுக் கர்
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ணன் FIVOVIT OWT wT UO sof ஆகிய இனர்களுடன் கூடி, 

ஸதபுருஷ£ர்களால் ஆசைப்படக் தகுந்த அழகான ல 

முடைய ஸ்ரீவிதனைத் இரஸ்கரித்தான், ous Frew 
கரிக்க விசம்சொல்லுகிவறேன், கேட்பாயாக, 

அர்சோகனன் சொல் லுகிருன் :-- BIW ST TOO 
கோணற்புச்திய/டையவனுமரகிய Dud gies Dex 
ஆலோசனைக்கு எவன் அழைக்கான் 2 என்னுடைய 
அன்னத்தைப் புத்து எனக்கு ப் ரஇகூலமாயிருக்கின் ற 
இவனைக் காட்டிலும் எவன் குடிலபுகதியாலான்ரி சத்ருக் 
களுடைய கரர்யத்தில் ஊக்சமுடையவனாயிருக் கன் முன்- 
ஆகையால் இவன் ஸ்மறரனம்போல் கண்ணெடுத்துப் 
பாரக்கவுங்கூடத் தகாதவன். இக்கச் சூத்சனைப் பட்டண 
தீதினின்று சக்ரம் துரக்இிவிட வேண்டும், ஒருவனுடைய 
அன்னத்தைப் புசித்து அவனுக்குத் கெடுக நினைப்பது 
வம ஓர் க/மமோ2?இ௮வ.ன் கர்மஞ்சொல்ல வக்காளே, இச் 
தப்பாபிஷடனை எவன் இங்கு மர்தாரலோசனைக்கு அழை 
தீ.தான் இப்படி மக்கு ப் இகூலனை இவனை வைதக் 
கொண்டு மக்கராலோசனை செய்வதும் தருமே? இவன் 
எனதுசதருக்களி_த்தில் பக்ஷம்கெ ரண்டி ருக்கின் ap or, 
இவனை இந்தப் பட் டணக்தில் வைத்துக்கொ BOT 19. (HH 
கலாமேசிஇப்பொழுதேடஇவ்விட த்நினின் று துரத்துவது 
யுக்கம். இவனை இணி இங்கு வைக்துக்கெ £ண்டி.ருக்க 
லாகாது. இக்தப் பாபிஷ்ட சூக்ரணச் சிகரத்தில் துத் 
இவிடவேண்டும்” ஏன்றான், 

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிறார் :--அள்வி தரன், or Ba 
சின்று கேட்பவர்களின் காதுகளில் பரணம்போல் பாய் 
கின்ற இக்ஷண்மான வாக்யங்களால் மர்மங்களில் பொறி 

ப்பட்டவனாயினும், மிகுக்த மதி புடையவனாகையால் 
இறிதும் வருத்தம் டையாமல் புன்னகை செய் Bi HASH 4 ௮
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கொண்டே தன் தனுஸ்ஸை வாசலில் வைத்து ‘user 
னுடைய மாயையின் மஹறிமையே மஹிமை” என்று பக 
வானுடைய மாயையை வெருமதிப்பவனா? க்ருஹத்ுி 
னின்று Ly ore Bu ur ayy sr, “இணி இங்கிருக்கலாகர.து. 
காம்இர் த்தயா தீரைசெய்யவேண்டும். சமக்குது 5 னுஸ்ணினால் 
ப்ரபயோஜனம் என்2"என்று இர இத்து தனுஸ்ஸை அங்கு 
வசசற்படியிலேயே வைதறுவிட்டு, து்யோகனாஇகளான 
துஷ்டர்களின் ஹை வாஸம் பொறுக்கமுடியாமையால், 

ஸ்ரீக்ருஷணனுடைய பாதரரவிக்தங்களின் பராகங்கள் 
பட்டுப் பரிஈத்கமரக தேவாலயம்போல்ஆசா இக்க த்தகுச் 
ததும் எவவிதம்இலும் துறத்ககககர த துமாகய தனது 
கருஹததையும் துறக்து புறப்பட்டுப் போனான், அகத 
மஹானுபாவனுடைய ஸஹவரஸம் இக்த gs அர்போ தனாதி 

களுக்குக் இடைக்கூடியகதோசி அன்று, « ஆயினும் பூர்வர் 
களான கெளவர்களின் புண்யத்தினால் அக்க ஸ்ரீவிதுர 
றுடைய ஸஹ ரஸம் இவர்களுக்குக் கிடைத்த து, அவன் 

இக்தப் பாபிஷ்டர்களின் ஸமூஹச் ல் 04 & HBAS Ba 
னல்லன், ஆயினும் பூர்வர்களான பெரியோர்களின் புண்ய 
மஹிமையால் ..வ.ன் இவர்களின் இடையில் வக்து பிறக் 
தான், இது Davi nonin கிடைக்கக்கூடியதன்று, அக் 
தப் பாபிஷ்டர்கள் அது தெரியாமல் வனை BREEDS 
தார்கள். அத்தகையனான அவ்விதுரன் ஹஸ்தகினாபுா£த்தி 

னின்று, புறப்பட்டுப் போனான். கெளரவர்களின் புண்ய 
வைபவத்தினால் பிறந்த அவ்விதுரன் புறப்பட்டுப்போன து 
கண்டால், அவர்களுடைய புண்யமே DDH ஓர் வடி. 
வங்கொண்டு புறப்பட்டுப் போயிர்ரோ என்னும்படியிருக் 
த.து. அவ்விதுரன் பரிசுத்தமான பா தங்களையுடையவன், 
அவனுடைய ஸ்ரீபாதங்களின் இர்த்தம் பட்டமாத்ர த்தல் 
எப்படிப்பட்ட பாயிஷ்டனும் பரிசுத் தனாது வானவர் தலைவ
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னாவரன, அப்படிப்பட்ட மஹானுபாவன். புண்யஇரத்த 
மான கங்கைக்கு உற்பத்தி ஸ்தானமாகிய ஸ்ரீபாதத்தை 
புடைய பக வான பலவகை இவயமங்கள விகரஹங்களைக் 
கொண்டு அர்ச்சாவதாரரூபியாய் எழுந்தருளியிருக்கும் 
ஸ்தானங்களாகிய ஸ்ரீரங்கம் ்ரீவேங்கடாசலம் ஸ்ரீஹஸ் இ 
கரி முதலிய திவ்ய தேசங்கள் எவ்வெவை உண்டே, 
அன்வவ்விடங்களைப் பானனஞ் செய்யவேண்டுமென்னும் 
விருப்பதி கினால் அச்தக்த இடங்களுக்குச் சென்றான். 
பகவானிடத்தில் மாருத பக்கியோகமுடைய yar gy 
ரன, பரிசுத்தமான உதயானவனங்களும் பர்வதங்களும் 
புகாகளும் அமைச்ச பட்டணங்களிலும் அழுக்கில்லாமல் 
தெளிக்த ஜலங்களை யுடைய புண்யஈதிகளிலும் தாம 
சைத்தடாகங்கவிலும் பகவானுடைய திவ்யமங்கள விக்ர 
தறங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட இவய தேசங்களிலும் 
இரிக்தான். அல்விதுரன் பூமி முழுவதும் இரிபவனாக 

ஜாதி ஆமாரய கிமித்தங்களால் விளையும் தோஷங்கள் 
எவையுமின றிப் பசிஈத்தமான அன்னாஇகவால் ஜீவித் 
துக்கொண்டு எப்பொழுதும் ஸ்னானஞ் செய்கை தவரு 
மல், வெறுச் தரையிலேயே படுப்பவனும் எண்ணெய் 
Css துக்கொள்ளு தல் அரைப்புமுதலியவற்றால் உடம் 
பைத் தேய்த்தல் முதலிய தேஹஸம்ஸ்காசங்களை யெல் 
லாம் துறக்தவனும் தன் தேஹஸம்பக்திகள் எவர்க்கும் 
புலப்படா தவனும் ௮வதாதர்கள் தரிக்கிற மரவுரி மான் 

தோல்முதலிய வேஷக்தரித்கவனுமாக ஸ்ரீமஹாவிஷ். ணு 

வுக்கு ஸங்தோவூத்தை விளைக்கும்படியான வ்ரதங்களை 
ஆசரித் துக்கொண்டிருக்கரன். இங்கனம் பாரத வர்ஷம் 
முழுவதும ப்,த௯்நிணமாகத் திரிர்துகொண்டு விதுரன் 
எவ்வளவு காலத்தில் ப்பபாஸஇரத்சம் போய்ச் சேர்க்தா 
னோ, அவ்வளவு காலத்தில் ஸ்ரீக்ருஷ்ணனும் அர்ஜுன
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ணும் ஸஹாயமாகப்பெற்று யு.திஷூ.டிரன் சத்ருக்களை ஜயி 

தீது ஓரே வெண்கொற்றக் குடை விளங்கப்பெற்றதும் 

சருவனுடைய ஸைன்யமே கிசம்பியதுமாகிய பூமண்ட 
லததைப் பெற்றுப் பாதுகாத்து வக்தான், அக்த uy Rap. 
டடரன், தன்னெதிரில் மற்ரொருவன் வெண்கெரற்றக் 
குடை பிடி.ச் துக்கொண்டு வருமவன் ஏவனும் இல்லாம 

னம் தன் ஸைனயத்தை எதிர்க்கும்படியான ப்ர இணைன் 

யம் எதுவ ில்லரம.லும் ஸமொச்வபெனளமனாூ சாஜ்யபரிபால: 
னம பண்ணிக்கொண்டு வக்கசன், அலவ்விதுசன் HEH wT 

பாஸ இீக்தத்இற்கறுகரமையில், மூஙகில்புகரிணின் ௮ுண் 

டான அக்ணிபால் அரண்யம் ஏரி து பரமடைவதுபோல். 

தனது சணபர்களான கெளரவா.இகள் ஒருவர்மேல் ஒரு. 

வர் தீவேஷங்கொண்டு மாண்டார்களென்று கேள்விப் 
பட்டு, அப்பால் மன௮ருத்தம் அடைக் து மேற்குமூக 

மாகத் இிரும்சி ஸரஸ்௮£ ஈதியைக் குறித்துப் பேசாமல் 
போனான். அச்ச ஸரஸ்வதி க.இிக்முப் போய்ச் Cris gs 

அங்கு தரிகஇரத்தமென்றும் உ௱னஸன் இர்ச்சமென்றும் 

மனு இர்திகமென்றும் ப்ருது திர்க்கமென்றும் .ுக்னி' 

இர்ச்சமென்றும் அஸிததிர்த்தமென்றும் வாயுஇர்த்த 
மென்றும் ஸுத ம ர்தீதமென்றும் Car Er é Ow ன் 

அம் குஹதிர் ததமென்றும் யம த்தமென்றும் ப்ஸித்க 
மான புண்யஇர் தீதங்களில் ஸ்னானஞ் செய்தான். அவண் 
அவ்வவ்விடங்களில் ரிஷிகளாலும் தேவதைகளா லும் 
சிர்மிக்கப்பட்டவைகளும் uri gs sor sss HH ஸ்ரீக்ருவு. 

ணனை நினைவுஷூட்டத் தக்கவைகளும் பற்பல விஷ்ணு: 

வின் ஆயுதங்களாலும் அவம்றில் ப்ரகானமான சக்ரா 
யு.கததினாலும் ஆங்காங்கு அடையாளஞு செய்யப்பெற்ற. 
வைகளுமாகிய மம்றும் பல விஷ்ணு ஸ்தலங்களையும் 

ளேவித துக்கொண்டே நடச்து சென்றான். அனந்தரம்.
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ஸரஸ்வதீ ஈதியினின்று புறப்பட்டு தன தான்ய எம்ரு.த்.௧ 
கள் அமைக்க ஸுராஷ்ட்ரம் ளெளவீரம் மதச்ஸ்யம் குரு 
ONT IB LD தேதலிய தேசங்களைக் கடக்து, உத்தவர் வந து 

சேருவதறந்குள்ளாகதக் தானும் யமுனைக்குப் போய்ச் 

சேர்ச்து, ௮ச்த யமுனையின் கரையில் பகனானிட & aw 

SRE பக்கியுடைய உகச்தவரைக் கண்டான. youll 

ரன, “வரஸுதேவனைக் தொடர்க் து அவனிடத்இல் மிகு 

க்க பக்தி அமைந்து அவனையே த்யாணித்துக்கொண் 

டி ருக்குக் கன மையசரும் சம தமா. குணங்கள் நிறைக்க 

வரும் ப்ருணஸ்பஇியிடத்இல் நீக சாஸ்தாரம் பெற்றவரும் 

பரஸஹிததருமாகிய அக்க உக்கவரை மிகுந்த ப்ரேமச் 

துடன் ஆலிங்கனஞ் செய்து தனக்கு பச் துக்களாரகிய 

ஸ்ரீக்குவஷண றுடைய பின்னை பேன் முதலானவர்சுஸின 

க்ஷேமக்தை வினாவினான். தன்னுடைய நர/கேமலத்தி 

அண்டான பரஹ்மாவின் ப்ரார்த்சனையால் இக்த பூலோ 
கததில் அவதரித்த புராண புருஷர்களும் பூமிக்கு க்ஷே 
மத்தை விளைவித்து ஓய் இருப்பவர்களுமரிய 1 ஸ்ரீராம 
கிருஷணர்களிருவரும் வஸுதேவன து க்ருஹத்தில் 
WTB TAD RH DM (pT ATT PR MDE & AN சிறந் தவனும் 
கமக்கு மிகுக்த சகண்பனும் மங்கனஸ்வபாவனும் பூஜைக் 
டமும் புகழ் பெற்றவனுமாகய  ௮ஸுதேவன், ஓ 
உத்த வரே! ளெளக்யமாயிருக்கின்றானா 2 அன்னை தே 
வன சிறிதும் பொருள் செய்யாமல் தானஞ் செய்யும் ஸ்வ 
பாவமுடையவன 7 தன் ஸஹோதரிகளுக்கு இஷூடமான 
வஸ்துக்களை க் தந்ைதைபோல் கொடுப்பதுடன், அவரது 
பாத்கசாக்களாரன மணவாளர்களுக்கும் வேண்டியவஸ்துக் 

களைக் கொடுத்தானல்லவா சி யாதவர்களுக்கு ஸேனாஇி 
பதியும் வீர gor Bu UT Bf Door oor ஸுகுமரயிருக் aye? 

od, “இங்கு: -  சாமனென்று பலசாமனைச் சொல் ஓூதக.
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ருக்மிணி ப்ராணஹ்மணர்களை rT DS g galt g 2) ae 
ரஹத்கினால், முன் ஜன்மத்தில் மனமதனாயிருந்த இகத 
ப்ரதயும்னனை ஸ்ரீக்ருவஷ்ணனிடதினின் நு LY] SNA GS 
பெற்றாள். தரமரைக் கண்ணனாகிய ஸ்ரீக்ருஷணன் கம்ஸ 
னைக் கெ £ன்று அர்த ஸிம்ஹாணனைத்தில் கரன் வீற்றி 

ருக்கவேண்டியவனாமினும் அர்த அபிலாஷம் A D gi 

உண்டாகப் பெறாமல் அதை வெகுதூரத்தில் தறக்து 

அச்த ஸிம்றாஸன த்தில் எஏவனைஉட்காரவைத்துப்பட்டா 

(VE a.% GF செய்தானோ, அப்படிப்பட்ட உக்ரளேனன் 
ஸாதவதர் வ்ருவணிகள் போஜர் கசரர்ஹர் ஆகிய இவர் 
களுக்கு BUG ம கமாயிருக்கறா £ கல்லியற்கை 

முடையவனே 1! ரதிகர்களில் தல்னும் ஸ்ரீக்ருஷ்ணனு 
டைய புதல்வனும் ஸ்ரீக்ருஷணனே டொத்தவனுமாகய 
ஸாம்பன் ஈன்ருயிருக்கறொனாசி ஜாம்பவதி வர தங்கல் ஆச 
ரிப்பதில் கிரம்பவும் ஊக்கமுடையவளாகி முன் ஜன்மத் 
இல் ஸுப்ரஹ்மண்யனாயிருந்க இக்க ஸாம்பனைப் புதல் 
வாகப் பெற்றாள். இவன் பூர்வஜன்மம்இல் பார்வதஇியால் 
தன் கர்ப்பத்தில் தரிக்கப்பெற்றவன், ஸாத்யசி ஸுகமா 
பிருக்கிறுனா அவன அர்ஜுனணிடத்தினின்று தனுர் 

வித்யை அப்யளித்தான். அவன் ஸ்ரீக்ருஷ்ண னுடைய 
முுபுரரூவை. மாதர த்தினாலேயே, யோகிகளுக்கும் இடை 
க்கமுடியாத சற்கதியை அனாயாமைரகப் பெற்றான். 
அ றிஞனும் பாபமற்றவனும் பசகவானைச் சாணம் அடைக் 
தவனும் ம வபல்கருடைய குமாரனுமாகய அக்சூரன் 
க்ஷேமமாயிருக்கிறானா 2 இக்க அக்ரூரன் ஸ்ரீக்ருஷ்ண 
னுடைய பாதாரவிக்தங்களால் அடையாளமுற்ற மார்க் 
கத்தைக் கண்டு (வழியில் ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுடையஅடிவைப் 
புகளைக் சண்டு) அவற்றைக் காணப் பெற்றமையால் மிகு 
அழும் ப்ரேமம் கலையெடுக்கப் பெற்றுச் சிறிதும் தைர்ய
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மின்றி மனம் தளரப்பெற்று அக்த மாரக்கதஇன் தாட் 
களில் புரண்டான். தேவகனென்னும் பேருடைய போஜ: 
னது புதல்வியும் ஸ்ரீக்ருஷ்ணனைப் புதல்வனுகப் பெற்ற 
வளுமாகிய தேவகி கேவதைகளின் சரயான . y Bs! 
போல் க்ஷேழமாயிருக்கின்்றுளா 2 பஜஞங்களின் விரி 
வாதிற பொருளை வேதம் உட்கொண்டிருப்பதுபோல், 
இரந்த தேவகி பகவானைத் தன் கர்ப்பத்தில் ons 
இருக்காள். பக்தர்களாய உங்கள் விருப்பங்களை 
சிறைவேற்றுக் கனமையுடைய 9 சிருக்கன் WORDT 
ud Ob Bay eo? Qos YB B BE vs பெரியோர்கள் கேவ 

லம் சாஸ்தீரங்களால் அறியத் தகுக்தவனும் பசவாணு 

டைய கானகாவத .நும்சமும் யோகத் இனால் பரிஈத்த 

மான மனத்தினால் அறி. த்தகுக்கவனன் றிமற்றலெனகக 

ப்ரமாணங்களால் அறியததகாதவனுமாமிருப்பவனெ 
ன்றுமொழிகன்றார்கள். கல்லியற்கையனே/ தம.து ஆதம 

ஸ்வரூபத்திற்கிணெங்கெ தெய்வமாகிய ஸ்ரீக்ருஷ்ணனை 
என்றும் மாருத பக்இயுடன் அ௮னுஸரித இருக்குர் தன் 

மையசான ஹ்ருஇகன் ஸதயபாமையின் புதல்வன் சாரு 

தேஷணன் கதன் முதலியலவர் அனைவரும் ஸுாகமாக. 
வளைய வருகின்றார்களா 2 தனது புஜங்கள்போன்ற ஆர் 

ஜுனன் கீருஷ்ணன் ஆகிய இவர்களுடன் கூடி. யுதிஷ், 
oro லேது சாஸ்தாங்களில் விதிக்கப்பட்ட Bi wes 

களுக்கு விரோதமில்லாமல் வர்ணாஸ்ரமாதி மர்ய/தை 

யைப் பாதுகாத்து வருகன்ரானா 2 இகச்த யுஇவு.டி.ரனு 

டைய பையில் அர்ஜுனனுடைய தொடர்ச்சியால் 
மாருது விளங்குகின்ற ஸாம். ராஜ்ய லக்ஷமியைக் கண்டு 
துர்போதனன் முன்பு பரிதபித்தாரனல்லவாசி அப்படிப் 
பட்ட wy Bangs அர்ஜுனாதிகளுடன் ஸுகமா 

யிருக்கிருனா 2 தனக்கு UIT EE செய் தவர்களுடைய



378 ஸ்ரீ பாகவதம், [௮-௧. 

அபசாதத்தை கெடுமகான் கடக்தும் மறவாமல் கெஞ் 
சில் சிறுத்திக்கொண்டு எர்ப்பம்போல் பொருஇருக் 

கு தன்மை அமைக்க பீமனளேனன் அத்தகையரான 

சதருக்களிடத்தில் தன் கோபத்தை AOS 7 ew? 8ம 

ளேனன் தனக்கு MUBTI செய்தவர்களைப் பொறுக்க 

மாட்டான. எத்தனை கரலமரயினும் அவர்கள் செய்த 

அபகாரசதை மறவாமல் நெஞ்சில் கொண்டிருக் து 
அனக்கு பாரதி செய்தே இருவான். அன் தனக்க 
அபகாரஞ் செய்தளர்களான துர்யோதனாஇகளிடத் இல் 
தனக்குள்ள கோரபத்திற்குத் தருக தபடி. அவர்களை 

வென்று முடித்து ஸுகமாயிருக்கிறானா 2 அக்கு (மஸே 

ன யுததங்களில் கதையைப் பிடி தீதுப் பலவு விசிதர 

கதிகள்ச் செய்துகொண்டு சுழற்றும்பொழுது அவனு 
டைய அடிவைப்பின் வேகச்சை யுத்த பூமிரிறிதும் பொ 
னுக்கமுடயரமல் நடுக்கு துமல்லவரசி அப்படி ப்பட்ட 8ம 
ஷேனன் ஸுகமரமிருக்கிறானா 2 ரதகெர்களில் கல்மை 
யுள்ளன அனைவரிலும் கிகுதியும் புகழ் பெற்றவனும் கரண் 

டீவமென்றுபே/பெற்ற தனுஸ்ஸையுடையவனுமா இயற் 
ஜுனன சதருக்களனை வறாம் அழியப்பெற்று ஸுகமர 
யிருக்கிறானா” வேடவேஷம் பூண்ட ருத்ரன், இக்த ர் 
ஜுனனோடு சண்டை செய்யும்பொ முது இனனுடைய 
STM IME IMO ast yp விடுபட்ட LIT GOT MV ELp ple & 

ளால் மழைக்கப்பட்டுப் பிழர்க்குச் சிறிதும் புலப்படா தவ 
னாகி இவனுடைய பராக். ரமத்திற்கு மிகுதியும் ஸக்தோ 
ஷம் அடைக்கானல்லவா 27 இமைகளால் கண்கள் பாது 

காக்கப் பெற்றிருப்பதுபோல், யுதிஷ்டிரன் பிமன் அர் 
ஜுனன ஆகிய இவர்களால் பா துகாக்கப்பெற்றவர்களும் 

குந்தியின் ஸ்தனங்களைப் பானஞ் செய்தவர்களும் இரட் 
டையாகப் பிறக்தவர்களுமாகய ஈகுலலஹதேவர்கள், இக்
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san gsGotlaromy QaranD கருடப்பறவைகள் அம்ருத் 
கொண்டு வருவதுபோல், சத்ருக்களிடத்தினின் று தமது 
TT QU BOO GU பெற்று ஸுகமார யிருக்கின்றார்களா p 

குந்தியைப் பற்றி கரன் எனனென்று க்ஷேமம் விசாரிக்கப் 
பேசகிழேன். . அப்படி புகழ்பெத்றவனும் Aoi gs 
ரர ஜர்ஷியுமர்சிய பரண்டுவைப் பிரிந்தும் குழச்தை 
கலப் போஷிக்மும் பொருட்டு அவள் Den yp இருக்கிறா 
ளல்லவா சீ ஆ! அன் பிழைத்தஇிருப்பதே ஆச்சர்யம் 7 
பாண்டு அஸஹாயவி ரன், ரஇகர்களில் இறச் தவன். அவன் 
குனுணஸை உ ஒன்றையே ஸஹாயமாகக் கொண்டு கரன்கு 

இசைகளாயும் வென்றான், அப்படிப்பட்ட பாண்டுவைப் 
19.1.5 gw (HEB 1930 ip & BD 5% Bag or TUB மிகவம் 

அதிபுதம். சல்லியற்கையனே / அதோக இரயில் விழுனெ ற 
அத தருதரரஷ்ட்ரனைப் பற்றிச் சோூக்கியேன். 
ஏனென்னில், அவன் பரலோகஞ்சென் ற தன் ப்ராதாவான 
பாண்டுவுக்கு த்சோஹஞ் செய்கரனல்லவாசி பாண்டு 
வுக்கு தீரோஹம் Crum aA neva’ or ar Bag Cur? அவண் 
பின்னாகளான இவுூடி.ராஇகளுக்கு இவன் தசோ 
ஹு செய்தானென்பஇல் ஸக்தேஹம் உண்டேோர2 அது 
பரண்டுவுக்கு தசோஹஜஞ் செய்கதன்றோ2 இவன் பாண்டு 
௮க்கே தரசோஹஞ் செய்தானென்னலரம், ஆகையரல் 
அவனுக்கு அதோக இயேயன் றி வேறில்லை, ஆன துபற்றி 
அவனைக் குறித்து கரன் வருக துதேன், மற்றும், அர்த 
தீரு கரரஷட்ரன் பாபிஷ்டர்களான தன் புத ரர்களைநெடுக் 
தாரம் பின்சென்று சண்பனாகிய என்னைத் தன் பட்டணத் 
தினின்று ௮.7 கீ இனாலல்லவா£ அங்கனம் துரத தப்பெற்ற 
கான், தனது தஸ்வர்யங்களை மறைக்கவல்ல மானிட ௨௬ 
வம் பூண்டு அதனால் மானிடவர்களின் மனத்தை மயக்கு 
கன்றவனும் ஜக ததை முழுவதும ௮டக்டு ஆள்பவனுமா
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சிய ஸ்ரீக்ருஷ்ணானுடைய அணுக்சஹததினால் அவன தூ 
விபூகியாகிய Qe FoR பார்ச்துக்கொண்டே வியப் 
பின்றி இந்த பூமணடலத இல் பிறர்க்கு *இவன் இன்ன 

ஏன்! என்று தெரியரமல் மறைச் அ இரிகின் றேன், “பிக்கு, 
ஷி.ணன் HG Gus Be Oar ah Ls KT ow DY NBS § aus 
பவனென்றும் சொல்லுகிறாயே, ஆணால் அ. வன் தனது 
பக் தர்களரன பாண்டவர்களை ஏன் அனுக்சஹிக்கவில்லை? 
தனக்கு ச்வேஷிகளாரன கெளரவர்களை ஏன் BSI op 

வில்லை?” என்கிறிரோ.? Orr gyACowr கேட்பீராக. 
குலம தனம் வித்யை .ஐ௫ய Bn BARR விளையும் கொழும் 

பினால் (அல்லது---கனம் ஜன்ய/யம் ணைன்யம் ஆமை 

இவற்றால் விளயுங கொழுப்பினால்] அமி தப்பிச் செல்கள் 
தவரும் கமது ஸைன்யங்களால் பூரியை அடிக்கடி கடும 
கச் செய்பவருமாகிய சரஜாக்களை வ இப்பதற்காகவே தன 

னைச் சரணம் .நடைக்த பாண்ட வர்களின் துக்கத்தைப் 
போச்கவேண்டுமென்னும் விருப்பத்தினால் அ௮பாரதஞ் 

செய்தவர்களை ௮க்த ஸமயத்திலேயே முடிக்கவல்லனாயி' 

னும் ஸ்ரீக்ருஷணன் கெளசவர்களின் அபராதத்தை உதா 
ஸிதகிருக்தான். “இப்பொழுதே இதக் கெளரவர்களை 

வதிப்போமாயின், மற்றுமுள்ள அுஷ்டராஜாக்களின் 
வதம் ஸம்பவிக்காமற் போய்விடும். ஆகையால் ராஜாக்க: 
ளெல்லோமையும் கூட்டங்கூட்டி வதிக்கவேண்டும்' ஏன் 
ணும் விருப்பத்தினால் பாண்டவர்களின் துக்க த்தையும் 
கெளரவர்களின் ௮பசா தத்தையும் பொறுத்து வெறும 
னேயிருக் தானன் நி வல்லமையில்லாமையாலன்று. ‘pet 
சியக்தாவான (உலகங்களை அடக் ஆள பவனாகய) பக: 
வரன் மானிட உருவம் பூண்டு அவர்களைப்போல் ஈடன் 
செய்வது ஏதுக்காக” என்னில் சொல்லுகிறேன், அவன் 
கர்மத தினால் விளையும் உற்பத இயில்லா தவன், அவனுடைய
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உற்பத்தியாவது--கர்மதிதைப் பற்றி விளயாததும் ப்சா 
க்ருதமல்லர்கதும தன்னுடைய ஸங்கல்பமாத்ர தீ.இனால் 

ஏ.ற்படுவதுமான இவ்யமங்கள விக ரஹதக்தை அங்கேரிக் 
கையே. கர்மாதீனமாய விலாயுங் கரணங்களைப் பற்றின 
ANU T UT TE Bar எவையுமில்லாத அர்சு பகவானுடைய 

செயல்களெல்லாம் ப்ராணிகளுக்கு இவ்விவ்விகஞ் 
செய்யவேண்டுமென்று தெரிவிக்கைக்காகவே (Car aowm 

காரஹதகதிம்காகவே), காமத்திற்குட்படாத ஈஸ்வரன் 
கர்மங்களை ஆசரிப்பதற்கும் காரணம் என்னென்னில் 
ரம செய்யுங் காமங்கலாக்கண்டு உலகத்த லுள்ளப்சாணி 
கள் தன்னுடைய ஆசாரத்தைக்கண்டு*கரமும் இக௫ஙனம் 
ஆசரிக்கவேண்டும்? என்று விரும்பம் உண்டாடு ஆசரிக் 
கைக்காகவே, ஓ.உக்தவசே/கர்மகஇங்குட்படாத ஈண்வர 
னுடைய ஜனமம் துஷ்டர்களை அழிக்கைக்காகவும், அவ 
அடைய செயல்கள் உலகத்தைத் இருத்துகைக்காகவு 
மென்றுகொள்ளாத பக்ஷத்தில், ஸக்வாஇ குணங்களுக்கு 
உட்படாமல் அவற்ஹிற்கு கியாமகனான ஸர்வேண்வரனுக் 
குக் கர்மத்தினால் விர்யும் ஜன்மமும் Brine Pas 
மான செயலும் எப்படி. பொருக்தும் 2 ஆகையால் அவ 
NF GFE கர்மத்தினால் விளையும் ஜனமமூம் கர்மமும் கிடை 
யாது, ஆனால் ஏதுக்காகளென்னில், துஷ்டர்களை அழிப் 
பதற்காகவும் சஷூடர்களைப் பா துகாப்பதற்காகவம் ஜன்ம 
மும், லோகங்களைத் இருத்துவதற்காகக் கர்மழுமன்றி 
அவற்றிற்கு வேறு கிமித்தமில்லை: சண்பரே/ og sur! 
தனது ஆஜஞுயில் 'தவரு.து கிறந்பவர்களும் தன்னைச் 
சரணம் அடைச்தவர்களுமாகிய இந்த்ரன் முதலிய 
ஸமஸ் த லோகபாலர்களின் ப்சயோஜன.த்திம்காக யதுக் 
SAO MEG USAT Sa gyn கர்மத தினால் விளையும் 
உம்ப த்.தியில்லாகவனும் பரிசு சமான சரத. யுடைய 

25
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வனும் ஜ்ஞானாகி குணஙகளெல்லாம் அமைக்தவனு 
மாகிய அச்த ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுடைய வருத்தாக்தத்தை 

மொழிவீராக,. ஒன்றாவது அத்யாயம் முற்றிற்று, 

  

உச்தவர் ஸ்ரீருஷ்ணலுடைய 
—00-~>4 | விற்லேஷத்திஷல் சோடச்துக் « ௬௯ 

( கொண்டே விது£னுக்கு அவனுடைய 
பால சரிதரங்களைக் கூறுசல். 

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிறார்; -பகவரணிடத்தில் மிகுந்த 

பக்தியுடைய அ௮வ்வுத்தவர் ஸ்ரீவிதுரனால் ௮ன்பிற்படமான 

ஸ்ரீக்ருவணனுடைய வருத்தாக் தத்தைப் பற்றி இங்கனம் 
வினவப்பெற்று ௮ச்க பகவானிடத்கில் மிகுதியும் ப்ரீ. இழு 
டையவசாகையால் ஸர்வே ௮ரனான அக்தஸ்ரீக்ருஷ்ணனை 
நினை த.துக்கொண்டு அவனுடைய குணங்களில் மெய்ம் 

மறக்து மறுமொழி கூற வல்லமையற்றிருகதார். இவர் 

ஐந்து வயதுள்ள பாலனாயிருக்கும் பொழுது ஸ்ரீக்ருஷ்னா 

ுடைய ப்ரதிமை இன்மை வைத்துக்கொண்டு அதற் 

குப் பூஜை செய்கையே விளையாட்மாகப் பெற்றிருப்பர். 

ஒருக்கால் அங்கனம் ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுக்கு அவர் பூஜை. 

செய். துகொண்டிருக்கையில், காலையில் ஆஹாரம் பழை 
பது புசிப்பதற்காக இவசைத'தாய் வக்தழைத்து, “சாப் 

டிடவருவாய் பிள்ளாய்” என்று வேண்டுகையில், அக்த 

ஆஹாரத்தை விரும்பாமல் ஸ்ரீக்ருஷிணனுக்குப் பூஜை 

செய்வதிலேயே மனவிருப்பமுற்றிருக்கார், இங்கனம் 

பரல்யமே தொடங்கி பகவானுடைய ஸேவையே தாரக 
மாகப் பெற்றுப் பொழுது போக்கிக்கொண்டிருக்து மூப் 
பை அடைந்த அவ்வுத்தவர் ஸ்ரீச்ருவணனுடைய வருத 

தாந்தத்தைக் குறித்து வினவப் பெற்று அவனுடைய.பா 

தா.ரவிந்தங்களை கினை த்துக்கொண்டு மெய்மமறக்து சிழ் 
பசே யொழிய? எங்கனம் மறுமொழி கூறவல்லசாவார்.
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அவர் ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுடைய பாதரரவிச்தங்களை அனுப 
விக்கையாகிற அமருதத்.இனால் மிகுந்த ஸந்தோஷம் 
அடைக்கு தீவ்்ரமான பக்தியோகத்இனால் மெய்ம்மறக்து 
ஒரு முஹூகார்சுசகாலம் ஓன்றும் பேசாமல் வெறுமனே 
இருச்தார், உடம்பு முழுவதும மயிர்ச்கூச்சல் உண்டாகப் 
பெற்றவரும் கண்கலா மூடிக்கொண்டு ஸ்ரீக்ருஷ்ணனைப் 
பிரிக்க சோகத்தினால் நீரைப் பெருக்கிக்கொண்டு பக 
வரணனிடத்கிலுள்ள ப்ரீதியின் மிகுதியால் மன உருக்கம் 
உண்டாகப் பெற்றவருமாகிய அச்த உச்சவரைப் பார்த்து 
“இவர் ப்ரயோஜனங்களெல்லாம் சிறைவேறப்பெற்றவர்” 
ஏன்று நினைத்தார். இங்கனம் பகவானை அனுபவித் 
துக்கொண்டு லோகாச்தரஞ்சென்றும் போலிருக்க (வேறு 
லோகச்இற்குக் சென்றார் போலிருந்த) அவ்வுச்தவர் 
மெதுவாக மனுஷ்யலோகத்தை அடைக்து மெய்ம்மறப்பு 
நீங்கித் தன் ப்ஜ்ஞை உண்டாகப் பெற்றுக் கண்களைத் 
துடைத்துக்கொண்டு பகவா னுடைய மஹிமையைப்பற்றி 
வியப்புற்றவராகி ஸ்ரீவிதுரனைக் குறித்து மறுமொழி 
கூறத் தொடங்கினார். 

உத்தவர் சொல்லுகிறார்: -ஸ்ரீக்ருஷ்ணனாகி௰ ஸர் 

யன் ௮ஸ்தமிக்கையில், கமது கருஹங்கள் சரலமாகிற 

மஹாஸர்ப்பத் இனால் விழுங்கப்பெற்றுச் சோபயையற்றிருக் 

கின்றன. ஆகையில், நீ வினவின ஈமு பச் துக்களுக்கு எங் 
ஊனம் க்ஷேமம் சொல்லுவேன்7 ஆ/ என்ன கஷ்டம்? இக்த 

லோகம் பாக்யமத்றது.யாதவர்களோவென்றால் மிகு இயும் 
பாக்யமற்றவர்கள், ஏனென்னில், ஸ்ரீக்ருஷ்ணனோடுகூட 
வே வஸித்துக்கொண்டிருப்பினும், தன்னைப் பற்றின 
ருடைய பாபங்களைப் போக்குக் தன்மையுடைய wes us 
வானை அறியப்பெற்றிலரே. *கம்மைப்போல் இவனும் 
ஒருவனே” என்று கினைத்திருச்தரர்கசான். றி, இவன்
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ஸர்வேண்வ. ரன். இவன் ஈகம்மைப் பேரன் ற ஒரு மனுஷ்ய 

ஞை அவதரித்தது கம்மை அ௮னுக்ரஹிக்கைக் காகவே 

யன்றி வேறில்லை' என்று அவனுடைய உண்மையை 

அறிச்திலசே: மதஸயங்கள் ஓடத்தை *இது கமை 
யேற்றுவிக்கக் கூடியது என்று அறியாமல் *இதுவும் 

ஓர் மத்ஸ்யமே என்று கினைப்பதுபோல், யாதவர்களும் 

ஸ்ரீக்ருஷ்ணனை “இவன் தம்மை ஸம்ஸாரத இணனின்று 

கரையேற்றும் பரமபூருஷன”? என்று தெரிக்துகொள்ளா 

மல் * இவனும் கமமைப்போல் ஓர் மானிடவனே”என்று 

கினை தீதிருக்தார்களே, இது என்ன தெளர்ப்பாக்ய 

Gurl 9 ருடைய மனக்கருத்தை அ அருக கிரமைஅமைக் 

தவர்களும் வெகுநிபுணர்களும ஐசே இடத்தில் இருப் 
பவர்களுமாகிய பரதவர்கள் அணைவரும் யாக வண்சேஷ்ட 

னாகிய ஸ்ரீக்ருவணனை 2 கம்மைப்போல் ஓர் க்ஷேச்சஜ்ஞ 
னாகவே(ஜீவாதமாலாகவே! கினை த்இருக்கார்கள். இவன் 
“பசமாதமா, ப. ரமபுருஷன் என்று அ.றியப்பெ்றிலர், இங் 
கனம் ஸ்ரீக்ருவிணணனை யாதவர்கள் wr ga Cw C ane 57 ap 
ஞனாக நினை தஇருக்காரகளென்பதில்லை, w ற்றும் பலரும் 
இப்படியே கினைத்திருக்கார்கள். பசவரனுடைய மாயை 
யால் மதிமயங்கப் பெற்றவரும் அசேசனமான சப்தாதி 
விஷயங்களை போக்யமாக சினை த்தவருமாகிய மற்று 
முள்ள சிசுபாலா இகளும் இங்கனமே ஸ்ரீக்ருஷ்ணனை ஓர் 
க்ஷேகரஜ்ஞனாக கினை த இருக்தார்கள். “ஆனால் அவனை 
உள்ளபடி. அறிக்தவர் எவரும் இல்லையோ 47 ஏன்னில், 
சொல்லுகேன் கேட்பாயாக, பரமாச்மாவான HED wih 
க்ருஷணனிடத்தில் மனத்தை கிலைகிறுச இ மஹானுபா 
வர்கள், அர்த பகவானுடைய மாயையால் மதமயக்முற்ற 
௮.றிவிலாமூடர்கள் மொழியும் வார்த்தைகளால் ப்ரமிக்க 
மாட்டார்கள். “*இவனும் ஓர் சக்ஷேக்சஜ்ஞனே”' என்று
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அறிவிலாஞமூடர்கள் பலவாறு மொழியினும், அறிஞரான 
பெரியோர்கள் மதி மயங்கப் பெறமாட்டார்கள், “இது 
இருக்கட்டும். சான் ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுடைய வருத்தாக்தத் 
தைச் சொல்லும்படி. வினவினதற்கு என்ன மறுமொழி” 
என்கிருயோ&,சொல்லுகறேன், கேட்பாயாக, ஸ்ரீக்ருஷ் 
ணன, உலகமெல்லாம்கூடி,வைத்த சண் வாங்காமல் பார்த் 

துக்கெரண்டிருக்கும்படி. மிகுதியும் அழகான தன் 

வடிவை, தவஞ்செய் தவர்களும் எவ்வளவு கோரம் கண்டு 

களிப்பினும் தீருப்தி அடையாத கண்களாயுடையவரு 

மான மாணிடவர்க்குக் காண்பித்து அவ்வடவோடு அக் 

தரசுகானம் அடைக்கான், மனுஷ்ய லீலைகளில் உபயோ 

கப்பமெகாகிய கனது ஆம்சர்ப சக்இிமின் மஹிமையை 
உலக க கவர்க்குக் உரண்பிக்கவிரும்பிச் கான்௮க்கேரிக்த 
துமதனக்கும் ஆஸ்சர்பய த்தை விளைவிப்ப.தும் தன் னுடைய 

ணெளபாக்ய MDE DE எல்லைநிலமா யிழுப்ப SID 
கெளஸ்துபம் முதலியஆபசணங்களுக்கும் அழகு கொடுக் 
கும்படி யான மார்பு”மு.தலிய அவயவங்கள் அமையப்பெற் 
றதுமாகிய தன் இிவயமங்கள: விக ரஹக்தோடு உடவே 
ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் அக்தர் த்தானம்.அடைக்தான். யுதிஷ்டிரன் 
செய்த சரஜஸு்ய மென்ற பரக தல் சேர்க்க மூன்று 

லோகத்து ஜனங்களும் தமது கணகளுக்கு ஆகக்தம் 
விளைப்பதாகிய எக்த வடிவைப் பார்த்து *தர.ழ்மைக்டெ 
மான மனுஷ£யர்களைப் படைப்பதில் ப் ரஹ்மாவுக்கு எவ் 
வளவ ஸாமர்ச்பம் உளதோ, அதெல்லாம் இப்பொழுது 
இக்தச் சரீரத்தில் முடிர்து போய்விட்டது. தனக்குள்ள 
ஸாமர்தயம் முழுவதையும் இச்சரீ ரத்தில் காட்டி விட் 
டான், மனுஷ்யர்களைப் படைப்பதில் இதற்கு மேற்பட்ட 
ODT wit Sui அவனுக்கு இராது' என்று கினைத்தார் 
களோ, அப்படிப்பட்ட தன் வடிவத்தைக்கொண்டு
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ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் அ௮ச்.தரத.சானம் ௮அடைச்தான்,எச்ச௪ பசவா 
னுடையஅனு ராகம் கிறைக்த புனனகையினாலும் வினையா 
டல்களாலும் விலாஸங்கள் அமைக்த கண்ணோக்கங்களா 
அம் வெகுமதிக்கப்பெற்ற இடைப்பெண்கள் அக்தக் சுண் 
ணோக்கத்தைப் பின்றொடர்ச்த மதியுடையவராக அரை 
குறையான கார்யங்களையும் அவ்வப்படியே துறந்து கரு 
தியாக்ருத்ய விேவேகமின் றி மெய்ம்மறக்திருக்தார்க ளோ 
அப்படிப்பட்ட ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் தன் வடிவத்துடன் WB 
தாத்தானம் அடைக்தான், பகவான் ஜீவாத்மாக்களுக்கு 
தேவமனுஷ்யாதி சரீரங்களைக் கொடுத்து அவற்றில் 
ஜீவாச்மாக்களின் மூலமாய்ப் புகுக் து நரமரூபங்களை கிர் 
வஹிக்கிழுனாகையால், ஸதவகுணம் கிறைக்தவைக ஞூம் 
சஜோகுணம் Boo wi தவைகளும்தமோகுணம்கிறைக் தவை 
களுமான கீருவங்களெல்லாம் அச்ச பகவானுடைய சரீ 
சங்களே, அவற்றில் ஸதவகுணம தலையெடுக்கப்பெற்றுச் 
சாக்தி அமைக்க உருவங்கள் மற்ற ரஜஸ் கமோகுணங் 
கள் கிறைச்த உருவங்களால் பர திசகப்பெற்று வருக்து 
வதைக் கண்டு * பராவபேண்வரனாகிய பகவான் கருணை 
கூரகத மனமுடையவனாூத் தனக்கு மூன்தோன்.றலாகிய 
பலராமனென்சிற அம்சத்துடன் கூடி, கர்மத்இற்குட் 
படாததும் தன் ஸஙகல்பத்தினால் ஏற்படுவதும் ௮ப்சரரக் 
ருதமுமாகிய இவ்யமங்கள விக். ரஹத்் துடன் கட்டைகளில் 
Yoo! தோற்றுவதுபோல் தன் ஸ்வபாவத்திற்கு எவ் 
வித மாறுதனு மின்றிக் கர்மத்தினால் விளையும் உற்பத்தி 
யில்லா தவனாயினும் அவற்றின் க்ஷேமத்திற்காக Ly & (hap. 
sos Husriagqaugrnr, Sry AO FSoOror gos w 
  

l. Qo géOriuwern. Qonsé Oriworan g'car@m SGaus 
Wear றி் 

2. மேன்மையுள்ள ப்ரஹ்மா இிகளுக்கும் அவர்களுக்குக் Ren 
பட்ட மத்றவர்ச்கும் ப்சபுவாகய.
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மில்லாத பகவரன் வஸுஈேவனுடைய 1 பக்தன க்ருஹத் 
தில் கர்மச்கிறகுட்பட்ட ஜீவராசிகள் பிறப்பதுபோல் 

பிறக் ததும், தான் எல்லையில்லாத வீர்யமுடையவனாயி 
னும் கம்ளணிடத்.இனின்று பயக்தாற்போல் இடைச்சேரி 

DP as DURES gid, கரலயவனாஇிகளிடதக்தில் பயக்த 
வன்போல் மதுராபுரியினின்று புறப்பட்டுிப் போனதும் 

ஆகிய இவை என்னை வருத்துகின்றன (என் மனத்தை 

மயக்குகன்றன), இவையெல்லாம் தன்மஹிமையை மறைப் 

பதற்காகச்செய்த கார்யங்களே. மற்றும், அவன் தேவ£ 

வஸுதேவர்களின் பாகங்களில் ஈமஸ்காரஞ் செய்து 
“அண்ணா! அம்மே! கம்ஸணனிடத்தினின்று மிகுஇழும் 
பயக்து கெ௫ரொள் உங்களருஇல் இல்லாமல் அப்புறம் போ 

யிருச்தமையால் உங்களுக்கு வேண்டிய சுற்ருஷைகளைச் 

செய்யாத எங்கள் விஷயத்தில் நீங்கள் அருண்புரியவேண்் 
டும்? ஏன்று மொழிர்தாளே, இதை கினைக்கையில், என் 

மனது உருகுகன்ற_து, *ஆனால்[/இவனை அகீம்வசனென்று 

(ஈ.ரவரனல்லனெண்று) சொல்லலாகாதோ” என்னில் 
சொல்லுகிதேன், கேட்பாயாக, மாணனிடலீலையை அனு 
கரிப்பவனாகி அடிக்கடி. தனது ஐமவர்யக்சையும் வெளி 
யிட்டி ருக்கிரானணாகையால் இவனை  அநீண்வரனென்ன 
லாகாது. மஹிமைகளை மழைக்கும்படியான மானிட உரு 

வதிதுடன் அவதரித்தும் தன்னுடைய மேன்மையை அறி 
விக்கும்படியான பலவகை அற்புத சரிதரங்களையுஞ் செய் 
கானல்லவா. எண்வசனல்லனாயின், அதெப்படி ஸம்பவிக் 
Go? Dis ஸ்ரீக்ருஷ்ண னுடைய ஸ்ரீபா தரரவிச் தங்களைப் 
பணிச்து அவற்றின் பராகத்தை மோக்து ரு கண்ட 
TES oT Teh srr இவனை DDEEUVN 57 Hu? Dara 
கொடி போல் அசைகின்ற புருவ கெரிப்பின்படி கடக்குக் 
  

1 திறைச் சாலையில்.
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தன்மையுடைய ம்ருத்புவைக் கொண்டு பூமியின் பாரத் 

தைப் போக்கினான், இங்கனம் தன் புருவகெரிப்புமாத்சத் 

இதனாலேயே பூபாரததையெல்லரம் போக்கெமை ஈஸ்வர 
கார்யமன்ரு? இதனாலேயே ஸ்ரீக்ருஷ்ண னுடைய ஓவர் 

யம் வெளியாகவில்லையா 7 தர்ம புத்ரனது ராஜஸுூய 

யாகத்தில், ஸ்ரீக்ருஷ்ணனை தவேஷிப்பகே பணியாகப் 

பெற்றிருக்க மிராுபரலனுக்கு பகவக் ப்ராப்தியாகிற 

ஸித்தி உண்டானதை Bare Gar oS wr (ib கேரே கண்டீர் 

களல்லவர பக்தியோக சிஷடர்களான மஹானுபாவர் 

கள் சிறிஙம் தோவூமில்லாமல் மேலான Us Bours BV 

கில்கின்று எக்தககியைப்பெற விரும்புகிருர்களோ, அப் 
படி.ப்பட்ட ஈறகறியை, ஸ்ரீச்ருஷ்ணன் தனக்கு தவேஷி 
யாகிய ஸரிறா௩பாலனுக்கும் கொடுத்தானல்லவா£ வாத் 

ஸல்ய ரி.தியாகிய (எவ்விதத்திலாவது' தன்னிடத்தில் ஸம் 
பக்கமுடையவரிடத்கில் சிறிதும் தோஷத்தைப் பாராட் 
டாமல் அர்த சோவஷூங்ககாயே போக்யமாகக் கொள் 
ஞுந்தன்மை அமைக்த) ஸ்ரீக்ருஷ்ணணுடைய AMI aM FOO 
எவன் பொறுக்க வல்லனாவான்? காண்போர் கண்களுக்கு 
மிகவும் ஆசர்தம் விளைப்பதும் காமரை மலர் போன்றது 
மரகிய ஸ்ரீக்ருஷ்ணனது முகத்தை முத்தம் கடக்கும்பெர 
GH தமது கண்களால் பானஞ்செய்பவரும் அர்ஜுன 
னுடைய. ௮தரஙகளால் அடியுண்டு புனிதஞ்செய்பப் 
பெற்றவருமாகிய மற்றுமுள்ள சாஜாக்களும் இக்த ஸ்ரீக்ரு 
ஷணனுடைய ஸ்தானத்தை அடைச்தார்கள், இவண் 
தன்னோடொத்தவனும் சனச்குமேற்பட்ட வனும்இல்லா த 
வனாகி பரக்ருஇிபுருவன் கரலம் ஆகிய இம்ஜன்றுக்கும் 
கியாமகன், ஸீவம் ரஜஸ்ஸு தமஸ்.௮-௪ என்கிற மூன்று 
குணங்களுக்கும் அதிபதி (தன்மேல் இண்டவொட் 
டாதபடி அவற்றை அடக்கி ஆள்பவன்) 7) ஸ்வாராஜ்ய
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லக்ஷ்மீ விலாஸத் இனால் (பிறர்க்கு உட்படாமல் Mal 5G & 9 
னாயிருக்கு் தன்மையால் விரைகன் ம ஐஸ்வர்யம் வீர்யம் 
umn? முதலியவற்றின் ஸம்ருத்இதியால்) விருப்பங் 
களெல்லாம் நிறைவேறப் பெற்றவன் ; போக்யவஸ்துக் 
கள போக தற்கு வேண்டி௰ கருவிகள் போக த்திற்குரிய 
இடங்கள் ஆய இலையெல்லரம் கைகூடப்பெற்றவள் ; 
மஸ லோகங்களிலும் பூஜையைப் பெறுகின் றவரும் 
கெடுகாளாக லோகங்களைப் பாதுகாத்து வருகின் றவரு 
wr Bu லோகபாலர்களுடைய திரீடங்களின் நனிகளால் 

ஸேவிக்கப்பெற்ற பாதபீடத்தை முடையவன், ஆயினும், 

அவன் ஸார்வபெளம ஸிம்ஹுஸனத்தில் உட்கார்க்தி 

ருக்கின்ற உக்ரணேனனைக் குறித்துத் தான் Boor apie) a T 

ண்டு ஓ தேவனே. ஆஜ்ஞையிடுவாயாக” என்று விஜ்ஞா 

பனஞ் செய்துகொண்டிருக்சகானே, அங்ஙனம் விண்ணப் 

பகுசெய்கின்ற அரக பகவானுடைய வார்த்தையான து, 

அவனுக்குக். கங்கரர்களான ( ஆட்பட்டி ருப்ப arg r Dus) 

கம்மை வியப்புறச்” செய்க் ஐ.து. ஆ / என்ன ஆச்சர்யம். 

இக்சப் பூதனை தன் ஸ்கனங்களில் கிரப்பிவைத்த கால 

கூடவிஷூக்கினால் இவனைக் கொல்லபேண்டுமென்னும 
விருப்பங்கொண்டு குழம்தையாயிருக த இவனை எடுத்துக் 
கொண்டு அவ்விஷத்தைப் பானஞ்செய்வித்தாள். இங்க 
னம் துஷ்டஸ்வபாவையரகய பூசையும் தாயான யோ 

கை பெறக்கூடிய சற்கடியைப் பெ ற்ருன். இப்படி, ௮ப.ரர 

தஞ்செய்தவளுக்கும் எளன் மோக்ஷங்கொடுத்தானோ, 
அப்படிப்பட்ட பகவானைக் காட்டிலும் தயரளுவாகிய 
மற்ற or ® BU புருஷனை கரம் சரணம் அடையலாம் P “பக 

வானை அடைவத ற்கு உரிய உபரயம் ௮வணிடத்தில் பக் இ 
செய்கை தவிர மற்றொன்றும் இல்லை யென்இறூர்கள் பெரி 
யோர்கள். சீசோவென்றுல், ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் உதரஸினர்
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களுக்கும் தீவேஷிகளுக்கும் மோக்ஷங் கொடுத்தானென் 
திறீர். இது எப்படி.2? என்கறாயோ, செ. ல்லுகிறேன கேட் 

பாயாக. மூன்றுலோகங்களுக்கும் கா தனாயெே us ar oh gs 
தில் கோபரபிநிவேசஞ்செய்யும் மார்க்கத்தினால் மனப் 

பறறுடையவராகிய எவசெவர் யுத்தத்தில் ம்ராணன்களை 

விடமுயன்றவராகி, கருதமானுடைய தோளில் உட்கரர்க் 
திருப்பவனும் சகாரத்தை ஆயுதமாக உடையவனுமாகிய 

பகவானைச் கண்டார்களோ, அவர்களெல்லோரும், தே 
வஸ்வபரவத்துடன் பிறக்த பாகவதர்களென்றே எனக் 
குச் தோற்றுகின்றது. ஆகையால் தவேஷிகளும் உதா 
ஸீனர்களும் பக் கியோகஞ் செய்தவர்களைப் போலவே 
யென்று தெரிகின்றது. அக்க ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் DM BT I Gh 
செய்தது மூதல் நடத்தின இவ்ய சேஷ்டி தங்களைச் 
சுரு£கமாகச் சொல்லுகேன் கேட்பாயாக, ஜ்ஞானம் 
பலம் ஐவர்யம் வீர்யம் சக்தி தேஜஸ்ஸு என்கிற aor wy 
களெல்லாம் ிரம்பப்பெற்ற பகவான் ப்ரஹஷ்மதேவனால் 
பரார்தஇக்கப் பெற்று இக்த பூமிக்கு-ஸுக.க்தை விளை 
விக்க விரும்பி, கம்ஸனுடைய 1 கரரரக்ருஹ த்தில் வஸ-௪ 
தேவர்க்கு அவருடைய பார்யையாகிய தேவூயிடத்இல் 
பிள்ளையாக அவதாரஞ் செய்தான், கம்ஸனிட த்தில் மிகு 
இியும் பயச்த தந்தையாயெ வஸுகதேவர்க்கர்க ஈந்தகோ 
குலஞ்சென்று அககுப் பதினொரு ஸம்வத்ஸாங்கள் 
தனது ஐமவர்யங்களை வெளிக்காட்டாமல் பலரரமனோடு 
வாஸஞ்செய்தாரன், கன்றுகளா மேயக்கும் பாலர்களேரடு 
ROD தானும் கன்றுகளை மேய்த் துக்கொண்டு இனிதா 
கச கூவுகின்ற பக்ஷிகள் கிரம்பப்பெற்ற வருக்ஷங்கள் 
அமைக்க யமுனைக் கரையோரத்திலுள்ள வனத்தில் 
அனைத்துக்கும் அக்தர்யாமியாய் விளையாடிக்கொண் 

"1 இறைச்சாலைகில் | 
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டி ருக் தரன், அனை வர்க்கும் அக்தர்யாமியாகய HES US 
வான் வனவாஸிகள் வியப்புடன் பார்த. துக்கொண்டிருக் 
கும்படி. அழகான பால சேஷ்டைகளைக் காரண்பிப்பவனா 
கிச் தான் சரித். துக்கொண்டேஅழுபவன்போல் தோற்றி, 
அழகிய பாலஸிமஹத்தின் கண்ணோக்கம்போன் ற கம்பீர 
மான கண்ணோக்கமுடையவனாடு யமுனைக் கரையிலுள்ள 
உப்வனங்களில் விசையாடிக் கொண்டிருந்தான், அப் 
பொழுது க.ம்ஸணால் அனுப்பப் பெற்றவர்களும் மாரயையி 
னால் வஞ்சிப்பவர்களும் காமரூபிகளும் (கினை ச். தபடி. வடி 
வங்கெொள்ள வல்லவர்களும் ஆய சகடன் தேனுகன் அரி 
ஷ்டன் முதலிய அக்தக்சு அஸுரர்களை, பாலகன் பொம் 
மைகளைப்போல், விரையாட்டாகவே வதித் துக்கொண் 
உருகரன, அவண், கரலியமடுவில் விஷூ.ஜலத்தைப் 
பருகிப் பசுக்கள் மூர்ச்சிதீ துப் பெரிய ஆபத்தில் அகப் 
பட்டிருப்பதைக் கண்டு ஸர்ப்பங்களில் இறந்த கரலிய 
லாப்பச்தை கிக்ரஹிக்து மூர்ச்சித்த பகக்களை எழுப்பி, 
விஷம் நீங்கப்பெநீற அக்தக் கரலிய மடுவின்ஜல த்தையே 
பருகச்செய்தான். அவன், பெருப்பெரிய ராசி ராசிகளாய் 
ஸம்பாதித்துக் குவிக் து வைக்கப்பெற்ற பண த்தையெல் 

லாம் நல்வழியில் உபயோகப்படுத்த விரும்பி ப்ராஹ்மண 
மரேஷ்டர்களை முன்னிட்டு ஈக்தகேபரைக்கொண்டு கோ 
யாக மென்னும் யாகஞ் செய்வித்தான். (அதற்கு முன்பு 
இடையர்கள் இக்த்ரயாகமென்று பேர்வைத்து இக்த்ச 
பூஜையாக ஓர் யாகஞ் செய்துகொண்டிருக்தார்கள். 
அதை கிறுத்தி ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் கோயாகஞ்செய்விக்கை 
யில், இச் தீரன் தன் யாகம் தடைபட்டமைகண்டு மிகுதியும் 
கோபமுற்றான்.) அங்ஙனம் பூஜை தடைபடப்பெற்ற ௮வ் 

விக்.தீ.ரன், கோபத்தினால் மழை பெய்கையில், ஈல்லியற்கை 
புடைய விதானே! இடைச்சேசரியெல்லரம் தழதழப்புற்று
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வருக்துவதைக் கண்டு, அனுக்ரஹஞ் செய்யுக் தன்மை 
யுள்ள ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் பர்வக.ச்தையே குூடையரகப் பிடி. 

தீது அதைப் பாதுகாச்தான். சாச்காலத்இல் விளங்கும் 

சகதசனுடைய கிரணங்களால் இகழ்சன்ற ப்தோஷ மை 

Uso s வெகுமதிப்பனனாகி (ப்ரதோஷ ஸூமயமச்இத்குக 
னது விரையாரடல்கனால் இறப்பை வினை விப்பவனனாக) 
கோபஸ்தீரிகளின் கூட்டச்சை அலக்கரிதீதுக்கெரண்டு, 
இன்னது இணியதென்றுே தரியாமல் மதுரமான க்ஷரங் 
கள் அமைச்திருக்கும்படி வே BIE ToT HOF us gx Mon wer 
டலுற்றிருச்கான், இரண்டாவது அத்யாயம் (tp BH oI. 

க்ருஷ்ணன் மதுரைக்குப் போய் கம்ஸ | 
னைக் கொன்றதையும், அவன் ச்வாரகைக் 

குச் சென் ட் அங்க ட்ட தன செயல் | ooo 
களையும் கூ றுசல். 

. உத்தவர் சொல்லுகருர்:--அனக்கசம் ரீக்ருவ், 
ணன கனது தரய்தச்தைகளான தேவ வஸுதேவர் 
களுக்கு ஸுகத்தை விளைவிக்க விரும்பி பலசாமனுடன் 
ஈஈதகோகுலதக்திணின்று மதுரைக்கு வக்து சதருக்கூட் 
டங்களுக்குத் தலைவனாகிய கம்ஸனை த் தன் தேஜஸ்ஸினால் 
அடித்து ப்ரணன்களைத் தொல்த்து உயர்க்த ராஜமஞ் 
சத்இினின்று அவனைப் பூமியில் விழக்கள்ளி இழுத்தான். 

அவன் ஸாக் பனி யென்னும் உபாத்யாயரிடத்தில் ஆங் 

கங்களோடுகூடின வேதம் முழுவதையும் ஒருருவில் ஓதி 
யுணாக்து, ஸமுத்ரத்தில் பஞ்சஜனனென்னும் அஸர 

னால் விழுங்கப்பெற்று மரண்ட அச்ச ஸாக் இபனியின் 
புதல்வனை அ௮வ்வஸ-ுரன து வயிற்றைப் பிளக்து அமைச் 
துக்கொண்டு வந்து அவவக்தணருக்கு: குருத௯திணை 
யரகக் கொடுத்தான். அன்றியும் அவன் ஸ்ரீமஹாலக்ஷ்மி 
யைகிகர்த்த ஸளெளக்தரா்யத் துடன் Bs pB@ar p ருக்மிணி
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யின் விவாஹத்திற்காக ருக்மி முதலியவர்களால் அழைக் 
கப்பெற்று வக்த ஸ்மியஈபரலன் முதலிய ராஜாக்கள் பலர் 

பார் தீ.துக்கொண்டி ருக்கும்பொழுது அவர்கள் தலையில் 
கரல் வைத்தாம்போல் அவர்களைப் பொருள் செய்பாமல் 
கரச்தர்வமென்கிற வி Dio arg. மணம் புரிய விரும் பி, 

இகழகின்ம ரகதஇில் ஏறிச்கெரண்டு வசு BUTE OT 
கிய ருக்மிணியைப் பறித் துச்கெொண்டுபோனான், மூக்குக் 
குத்தப் பெருமல் கெரழுத்திருக்கின்ற OU (TR ORL Cor 
மூக்காஙகயிறு போட்டு அடக்கி c&or a) & Bos பு.தல்விபா 
கிய ஸத்பபாமையை ஸ்வயம்வரத்தில் மணம் புரிக் தான், 
அத ௮ருஷி.பங்களை அடக்கி அவளை மணம்புரிய விரும் 
பிப் பல ராஜாக்களும் முயன்று அவற்றை P| PINS (ply wir 
மல் “சம்மைப்போல் பலிஷ்டர் எவருமே இல்ல்? என்ற 
அபிமானம் தொலையப்பெற்றவர்களும் அப்பெண் மணியை 
ஆசைப்படுகின் றவர்களும் அறிவிலா மூடர்களும் ஆயுதம் ' 

ஏக் அியிருப்பவர்களுமாயெ பல ராஜாக்களையும், தான் அவ 
சது ஆயுதங்களால் சிறிதும் ௮டிபடாமலே வதித் துவிட் 

டான், தான இருவர்க்கும் உட்படாத ஸ்வதச் தாரனாயினும், 
ஸ்த்ரீகளுக்குப் பாதக்தாரானுன (காமுகனான) அற்பன் 
போல், தனது அன்பிற்டெமான ஸத்யபாமையின் இஷ 

டத்தை கிறைவேற்ற விரும்பி ஸ்வர்க்கலோக த்இனின்று 

பாரிஜாத வருக்ஷ்ச்தைப் பறித்துக்கொண்டு வக்தான், 

அந்தப் பாரிஜாத வருக்ஷத்திற்காக வஜ்.ராயுதமுடைய 
தசேவேகச்தரன் ஸ்த்ரிகளால் தூண்டப்பட்டு தவகணங்க 
ளோடு கூடிக் கோபத்தினால் கண் தெரியாமல் அசத 

வருக்ஷக்ைப் பறித்துக்கொண்டு போகின்ற பகவானை 
எதிர்த்து புச்சஞ் செய்ய வந்தான். இக்ச தேவேக்த்ரன் 
ஸ்தீரீகளுக்கு விளையாட்டு ம்ருகம் போன்றவன், ஆனது 

பற்றியே அவர்களுடைய வசன த்.இன்ப&. ஸ்ரீக்ருஷ்ணனை
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எ.திர்திது யுத்தஞ் செய்ய வந்தான். உலகங்களெல்லாம் 
ஸ்ரீக்ருஷணனுக்குச் சேஷ.ப்பட்டதென்று (உட்பட்டதெ 
ன்று) தேவேச்தான் அறிச் இலன், ஐவா்ய மதத்தினால் 
ஏல்லாம் கன்னுடையதென்று ப் ரமித்திருச் சான், ஸ்ரீக் 
ரகுஷ்ணனோவென்றால்ஸகலஜகக்கா தன், ஆகையால் அவன் 
தன்னுடையதான பாரிஜாத.த்தைக்கெொண்டுபோவ து யுக 
தமே. இதனால் அவன்: ௯ தரிகளுக்குட்பட்ட வனாகமாட் 
டான். இக்தான் தன்னுடையதல்லாத பாரிஜாதத்தைத் 
தன்னுடையதென்று கினைத்தமை அஜ்ஞானத்தின் கார் 
யமே, அங்ஙனம் முத்தத்இற்கு எதிர்த்து வக்க தே 
வேர் கரனை வென்று பாரிஜாத வருக்ஷக்தைப் பறித்துக் 
கொண்டுவக்தான், தன் சரீரத்கினாுல் ஆகாயத்தை 
விழுங்குமவன்போல் வளர்க் இருக்கின்ற ௧7௧௭-௩ ரணை ஸ்ரீ 
க்ருஷ்ணன் யுத்தத்தில் தனது சக்ராயுதக்தினால் சேதிக் 
கையில், பூமிதேவி சன் புதல்வன் அங்கனம் பட்டமை 
கண்டு ஸ்ரீக்ருவஷ்ணனை ப்ரார்த்இக்கையில், அவனும் 
தாரன் எடுத்துக்கொண்டதுபோக மிகுக்துள்ள கருகூ 
லம் ராஜ்யம் முதலியவற்றை யெல்லாம் அக்த ௩ரகரஸ-௩ர 
னுடைய பிள்ளைக்குக் கொடுத்து ௮க்த கரகாஸுரனு 

டைய அக்தப்புரத்திம்குள் ப்ரவேசித்தான். அவ்வந்தப் 
YI SAO, GIFTM~ TEN கரற்புறங்களினின்று பறித்துக் 

கொண்டு வரப்பெற்ற ராஜ கன்யசைகள் ஆர்த்தபக்து 
வாகிய (வருக் தினவர்க்கு பக் துவரகிய) ஸ்ரீக்ருஷ்ணனைக் 
கண்டு உடனே எழுக்திருக் து ஸக்தேரவஷூம் லஜ்ஜை அனு 
சரகம் ஆகிய இவம்ருல் தாண்டப்பெற்ற கண்ணோசக்கப் 

களால் ௮வனை எதிர்கொண்டு அங்கேரித்தார்கள், இங் 

கனம் தன்னை ப்ரீதியுடன் அ௮ங்கேரித்த அ௮ம்மாதரார் 
மணிகளனைவமையும் ஒவ்வொருத்திக்கும் தனித்தனியே 
ஏற்பட்ட கருஹக்களில் ஓசே முஹமூர்த்தத்தில் தன்னு
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டைய ஸங்கல்பத தினால் தானும் பல உருவங்களை யுடைய 
வனாக முழையின்படி. பாணிகரஹணஞ் செய்துகொண் 
டான் (மணம்புரிக்தான்), அவர்களெல்லோசையும் மணம் 
புரிக தபின்பு தனக்குட்பட்ட ப்ரக்ருஇியின் வளர்தஇ இத் 
தகையதென்று வெளிப்படுத்த விரும்பி ஒவ்வொரு பார் 
யையிடச்திலும் எல்லாவிதத்திலும் தனக்கு ரிகராயிருக் 
கன்ம பப்பத்துப் பிள்ளைகளைப் பெற்றான்; கரல பவனன் 
மாகதன ஸால்வன் முதலியவர் தச்தமது ஸைனயங்களு 
டன் எதிர்த்து வக்து தன் பட்டணத்தைக் FOBYE 5H 
ணத்தில் அவர்களில் சிலசை ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் தானே வஇத் 
தரன், தன்னைச்சேர்க்த புரு. மீரேஷ்டர்களான பிமார் 
ஜனா இகளுக்குகி தன்னுடைய இவ்ய தேஜஸ்ஸைக் கொ 
டுத்து ௮வர்சகலாக் கொண்டு இலெரைல் கொல்வித்தான். 
சம்பரன் தீவிவிதன் பல்வலன் முதலியவர்களையும் மற்றும் 
சிலரையும் ப்ரதீயும்ன பலராமாஇகளைக் கொண்டு கொல் 
வித; தான், பாணன் முரன் தக்தவக்ரன் முதலியவர் 

களைத் தானே கொன்றான். அன்றியும், 916 % ஸ்ரீக்ருஷ் 

ணன, உனது உடன்தோன்றல்களாகய பாண்டு த்ர௬த 
சாஷட்ரன் இவர்களின் புதல்வர்களான யுஇிஷ்டிராஇகள் 
பக்ஷத்திலும் துர்யோ தனாஇகசள் பக்ஷதச்திலும் ஸஹா 
யஞ் செய்யமுயன்று, தக்தமது ணைன்யங்களால் பூமியை 
நடுங்கச் செய் துகொண்டு குருக்ஷேக்ரத்திற்கு வருகின் ற 

பழ்பல ராஜாக்களையும் வதித்தான், கர்ணன் துற்றாஸ 

னன் ளெளபலன்ஆ௫ூய இவர்களுடன் கலக்தாலோூத்து, 
அவர்கள் புக்கிஹீனர்களாகையால் உண்மை அறியாமல் 

தனக்கு அரிஷூடம் விளையுமாறு மொழிச்ச ஆலோசனை 
யின்படி, கடக் து ஸம்பத்தும் ஆயுளும் அழிக்து துடைக 

ஸி.ரண்டும் முறியப்பெற்றுச் தன்னைப் பின்றொடர்ச்தவர் 
அனைவரோரடுங்கூடி. யு,த்தபூமியில் படுத் இருக்கின்ற ர்
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யோதனனைச் கண்டும் *இன்னம் பூமியின் பாரம் நீங்க 

வில்லையே” என்று ஸக்தோவூம் அடையவில்லை. “எனது 

அ௮ம்சஙகளாகிய BCI MT ot ar மீஷூமண்றுர்ஜு மனன் Pinan 

னன் மு.தலியவர்களைக் கொண்டு பதினெட்டு க்ஷ) 

eae கணக்குள்ள ஸைன்யங்களை அழித்தேன். ஆயி 

னும், இது ஒரு பொருளல்ல. சான் அழித்தது இறுச் 
சிறுதே, கான் பீமார்ஜுனாஇகாக் கொண்டு பூமியின் 
பாரத்தை நீக்க முயன்றும்அுதை கிஸ்றோஷூமாய்ப்போக்க 
வில்லை. ஏனென்னில், பொறுக்கமுடியாததான யாதவ 
ணைனசையம முழுவதும் அப்படியே குறிமாரு இருக்கின்ற 
தே? என்று மனக்குழையுடன் தனது வம்சசக்தை அழிப் 
பதற்கு உபாயத்தை ஆலோசித்துக் கொண்டிருச்தான், 
“யாதவர்கள் ப்ராஹ்மண சாபத்தினால் விளையும் DB aps 
டததைப் போக்க விரும்பி பாரபாஸ.ீரத்தத்திற்குப் 
போய்த் இரும்பினபின்பு மதயபானஞு செய்து, அதனா 
அண்டாகும் மததிதினால் கண்கள் சிவக்கப்பெற்று ஒரு 
வர்க்கொருவர் விவாதம் உண்டாகப் பெறுவார்கள். அப் 
பொழுது இவ்வளவே இவர்களை ao Buus pH Cur gi 
மரன உபாயம், அதெப்படியென்னில்--ஸர்வர்க்கும் HES 
சாசதமாவும ஸர்வ ஸம்ஹாரகனுமாயே கரன் எனது 
லோகத்திம்குப் போக முபன்றமையில், இவர்கள் தாமே 
தமக்குள் விவாதத்தினால் அலிக்து போவார்கள்" என்று 
ஆலோசித்தான். ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் இங்கனம் ஆலோசித்து, 
யுதிஷ்டிரனை அவனுடைய சாஜ்யத்தல் நில்கிறுத்தி ஸத் 
புருஷர்கள் ஆசரிக்கும் மார்க்கமரகிய வர்ணாமரம மர்யா 
தையைத.தனது ௮னுவுடானத் இனால் விளங்கச்செய்பவ 
னாகித் தனது ஈண்பர்களை ஸச்தோஷப்படுத்இககொண்டி 
ருந்தான். அபிமன்யு தன் பார்யையாகிய உத்தரையிடத் 
தில், பூரூவின் வம்சம் மேன்மேலும் சன்ருக வளர்ந்து
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வரும்படி. பரீ ௯தித்தென்னும் புதல்வனைப் பிறப்பி த்தான், 
அவன் உத்தரையின் கர்ப்பக்தில் இருக்கும் பொழுது 
திசோணகுமா னாகிய அம வத்தரமா ப்ரஹ்ம சரஸ்ஸென் 
தும் அஸ்தரத்தினால் ௮க்த கர்ப்பச்தை மறைத்து கர்ப்ப 
சிசுவை அதில்: ௪ப் பரரக்கையில், ஸரீக்ருஷ்ணன் கர்ப்பத் 
BW qe sr ச், FHM ET EOS VO SIFT FET F இனால் 

தடுத்து கர்ப்பத்தை அழியாதபடி. பாதுகாத்தான், ப்ரபு 
வரகிய ஸ்ரீக்ருஷி.ணன் க/மபுத்சணால் கொண்டு மூண்று 

அண்வமேதயாகங்கள் செய்வித்தான். அவனும் ஸ்ரீக்ருஷ் 

ணனைகத் தொடர்க்து பணிர்து கம்பிகளான சீமளேனாதி 

களுடன் பூமியைப் பா துகாப்பவனாட மனக்களிப்பிய் நிருக் 

தான், அனைதஇற்கும் அச்தராத்மாவரகிய ஸ்ரீக்ருஷ்ணா 
னும் ஸமாருஇகளிலும் ஸ்ம்ருதிகளிலும் விதிக்கப்பட்ட 
தர்மங்களைாத் தவருமல் அனுஷ்டிப்பவனாகி தவாரகா 

புரிக்குச் சென்று, மோக்ஷத்இல் விருப்பமுடைய ஸத்புரு 

ஷர்களால் உபாணிக்கப்படுமவனும் ஆனக்த ஸ்வரூபனு 

மாகிய தன்னைத் தான் அனுபவித்துக்கொண்டு சப்தாதஇ 
விஷயங்களில் மனப்பற்றின்றிச் தன கல்யாண (hoor wy 
களை ஆராய்ச் துகொண்டி ருக் தானாயினும் காண்போர்களு 
க்குச் சப்தாதி விஷயங்களை அனுபவிப்பவன்போல் புலப் 
பட்டுக்கொண்டிருக் கா ன, அக்த ஸ்ரீக்ருவஷ்ணன் ஸ்னே 
ஹம் கிறைந்த புன்னகையுடன் கூடின கண்ணோக்கத்தின 
அம் அம்ருதம்போன்ற வாக்கினாலும் சிறிதும் ஏதமில் 
லாத கடத்தையினாலும் ஸ்ரீமணாலக்ஷ்மிக்கு வாஸஸ்.தான 
மாகிய தன்னுடைய இவ்ய மங்கள விக்ரஹச்தினாலும் 
Dis பூலோகத்தையும் மேலுள்ள ஸ்வாக்காதி லோகவ் 
களையும் ஸந்கோஷ.ப்படுத்திக்கொண்டிருக் சானாயினும், 
இவ்வுலகத்தில் யாதவர்களை விசேவூ.மாகமனக்க ளிப்புறச் 
செய்துகொண்டு ரரத்ரிமில் க்ஷணகாலம் wr Sow sh 

20
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களுக்குக் காட்சி கெரடுக்கையாகிற ஸ்னேஹகிலைமையை 
மாருமல் ஈஉடத்திக்கொண்டு வக்கான், இங்கனம் அவண் 
அனைவரையும் எந்தோஷ.ப்படுத்திக்கொண்டு தரனும் 
மனக்களிப்புற் நிரு கான், இப்படி எதிலும் பற்றில்லா 
மல் Ceara? rin ஸம தமசைஙகளாக விளையா டத் 

கொண்டிருக்கின்ற அந்த ஸ்ரீக்ருவ்.ண Ls OI apy கு இல் 
ல ங்களில் அனாத. ப் உண்டா] மிது, (9 MBI BUT A 

தை முடிக. துகொண்டு ௮க்கவஜியே புறப்பட்டுப்போக 

வேண்டுமென்னும் MGT Dayo Kamo gs தர்மங் 
களில் YU BNE, LB) BIW உண்டாயிழுறு.] Cura & Der 

பலனைக் கொடு அல்ல பகவானை பத்இியோக BD wn 
பணி்துகொண்  டி.ருப்பவனும் தெய்வத்திற்கு (ஜன் 
மாச்தாதிறசெய்க புண்யபாபகர்மங்களுக் கு) உட்பட்டி. 
ருப்பவனு மாகிய எக்க மணிதன் தான் தெய்வா இனமாய் 

விளையக் க.ப கரமங்களில் விண்வாஸம் வைப்பான் ரீ யூ) 
வனும் வைக்காமாட்டானல்லவா சி கர்மாதினனான ஜீவ 
னுக்கே இப்படியானால், பகவானைவ்பற்றிச் சொல்ல 
வேண்டுமோ 7 ஆகையால் அவன் இல்லறங்களில் அனா 
தரம் உண்டாகப் பெற்றிருக்கான், இங்கனம் பகவான் 
தன் குலக்தை ஸம்ஹரிக்க சினை ததிருக்ததத்குச் சேரும் 
படி யாதவாரகளுக்கு ப்ராஹ்மணசாபம் உண்டாயிற்று, 
அதனால் யதுகுலம் முழுவதும் முடிக் துவிட்டது. பகவா 

MEGS sar குலத்தைப் பாழ்செய்ய வேண்டுமென்னும் 
விருப்பம் உண்டான தற்குப் பின்பு தவர ரகரபுரியில் ஒருக் 
கால் ்' யாதவகுமாரரர்களும் போஜகுமா.ர்களும் விளையா 
ச்கொண்டிருக்கும்பொழுது முனிவர்களுக்குக் கோபம் 
வரும்படி. செய்தார்கள்; ௮ங்கனம் கோபம் உண்டாகப் 
பெ,ழ்.உ ௮ம்முணிவர்கள் பகவானுடைய அபிப்.சாயத்தை 
அதிர் தவராதகையால் .சாபங் கொடுத்தார்கள். அப்பரல்
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சில மாதங்கள் கழிந்தபின் பலவகை அணிஷ்டங்கள் தோ 
திறக்கண்டு வருஷ ணிகள் பேஜர் அக்தகர் முதலியவர் 
எல்லாரும் தெய்வத்தினால் மதி மயங்கப்பெற்று மிகுக்த 
wae grap முற்றவராி ரதங்களில் ஏறிக்கொண்டு ப்ர 
பாஸதீர்த்தத் துக்குப் போனார்கள். ௮க்த ப்ரபாஸூர்த் 
5s Bw ராஸ் செய்து 9 தண் வலங்களால் பி கருக 
களுக்கும் தேவதைகளுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் தர்ப்பணஞ் 
செய்து வயது இயற்கை முதலிய பலவகைக் குணங்கள் 
அமைக்த பசுக்களை ப்ராஹ்மணர்களுக்குக் கொடுத்தார் 
கள். பசக்களுக்கும் ப்ரரஹ்மணர்களுக்கும் அற்றுத் 
Brig ப்ரணன்ககரயுடையவரும் (ப்ராணன்களை இழச் 
தாமினும கோக்களுக்கும் ப் ராஹ்மணர்களுக்கும் விருப் 
பங்கை சிறைவேற்றுக் தன்மையுடையவரும்) சூசர்களு 
மாகிய அச்த யாதவர்கள் அவ்வக் கணர்களுக்குப் பொன் 
வெள்ளி படுக்கை வஸ்தரங்கள் க்ருஷ்்ணுஜினங்கள் கம்ப 
எங்கள் கூதிரைகள் தேர்கள் யானைகள் பெண்கள் ஜீவ 
னத்தை விளைக்கும்படியான பூமி ஆய இவம்றையும், 
அழகிய அறுசுவைகளும் அமைக்த மேலான அன்னத் 
தையும் பகவானுக்கு அர்ப்பஷமாகும்படி தானஞ்செ 
ப்.து, தலைகளால் பூமியில் விழுது அவர்களுக்கு ஈமஸ்கா 
ரஞ் செய்தார்கள், மூன்றாவது அத்யாயம் மும்றிற்று, 

  

Lith a gy ot பர் துக்களுடைய மாணச்தைக் 

te serra rerun . கேகல்கி (***- 
தூண்டப்பெற்று அவரிடம் போதல். 

உத்தவா சொல்லுகிறுாா.--அ௮னஈதரம அகத யாத 
வர்கள் அவ்வந்தணர்களால் ௮அனுமதிகெ ரடுக்கப்பெற்று 
போஜனம் பண்ணி மத்பபானஞ்செய்.து௮தன்மயக்க த்தி 
னால் விவேகமற்தவராகி தருவர்க்கொருவர் 'மர்மபேதி
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சளான (மர்மங்களை வெளியிமெபடியரன) துர்வசனங் 

களரல் அடித்துக்கொண்டார்கள். அவர்கள் மத்ய 
ure gs Beye விளையுக தோவூமாகிய மதிமயக்க த. இனால் 

மனத்தெளிவற்றவராகி, ஸுர்யன்௮ஸ்தமிக்கும் ஸம௰த் 

தில், மூங்கில்கள் gor Compt ror Don ipo gi கெருப்பு உண 

டாகப்பெற்று எரிந்து பாழடைவதுபோல; ஒருவரை 

யொருவர் அடித்துக்கொண்டு மாண்டார்கள். அனந் 
தரம், பகவான் தான் முன்னமே ஸங்கல்பித்ததம்குப் 

பலஞாக அங்கனம் கேர்க்த தன் குலத்தின் விசாசத்தைக் 

கண்டு ஸரஸ்வதி நதியில் ஸனைஞ் செய்து அம்வத்த 

வ்ருக்ஷ்க்தின் (அசசமாத்தின்) அடியில் ப்வேசித்தான். 

தன்னைச் சரணம் அடைக்தவர்களின் மனவருத்தக் 

களைப் போக்குச் தன்மையனும் தன் குலக்தை MAT I GF 

செய்ய விருப்புற்றவனுமாகய பகவான் என்னைப் பார்தது 

*நீ பதரிகாற்ரமத்திற்குப் போவாயாக' என்று மொழிக் 

தான். ௮வன் இப்படி. போகச் சொல்லினும், அவன் தன் 
வம்சத்தை ஸம்ஹரிக்க சினை ததிருக் தமை முதலிய அபிப் 

ராயங்களை கான் அறிச்தவனாயினும், சத்ருக்களையழிக் 

குக்தன்மையுள்ள விஆரனே / ஈமது பர்த்தாவான (ப்ரபு 

வான) பகவானுடைய பாதரரவிக் தங்களைப் பிரிச் இருக் 

கப் பொருமல் அவனையே பின்றொடர்க் து சென்றேன், 
(அனுவர் த்தித்திருக்தேன்.) இங்கனம் தொடர்க்த சான் 

அவனையே மனத்தினால் சிச்தித்துக்கொண்டிருக்கை 

யில், ஒருவரும் ஸஹாயயினறித் தனியனும் மிகுக்த ௮ன் 

பிழ்டெமும் கிருபாதிக சேஷியும் (ஒரு காரணத்தைப் 
பற்.றி யல்லாமல் இயற்கையாகவே ஸர்லஸ்வாமியாயிருப் 
பவனும்) ஸ்ரீ மஹாலக்ஷமிக்கு வாஸஸ்தானமும் ஸ.ரஸ் 

வதிஈதிக்களையில் வஸிக்கின்2வனும்தான் எல்லாருக்கும் 

ஆண்மயமாகித் தனக்கு ஓர் ஆமரயமில்லா தவனுமாகய
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பகவானைக் கண்ணால் காணப்பெற்றேன். மற்றும் அவன் 
கருமையும வெளுமைரும் கலக்க சிறமுடையவனும் நிர்மல 
மாய பரகாகிப்பவனும் தெளிக் து சிவக்ககணகையுடைய 
வனும் நானகு புஜங்களாரலும் பொன்கிறமுள்ள பட்டு 
வஸ் தர த கிஷலும் ஸ்பஷ்டமாப்தீ தெரின்றவனும் சாம 
சை மலர்போன்ற வலதுபாதத்தை இடது துடையின்மேல் 
வைத்துக்கொண்டு பின்புறச்தினல் இக யதான அரச 
மரத்தின்மேல் சாயக்கிருப்பவனும் கர்மத்இனால் விளையும் 
பலன்கள இண்டப்பெருசவனும் ஆன துபற்றியே கர்மத் 
தினால் விளையக்கூடிய இளமை பெருமை குருமை கெடு 
மை ஆதி வ்யாதி முதலிய விகாரங்கள் ஏவையு மில்லாத 
வனுமாகிய பகவானைக் கண்டேன், வேதவ்யாலமஹ 
ரிஷிக்கு கணபரும் பாகவதர்களில் தல்மையுடையவரும் 
செயல் இர்க்தவருமாகய மைத்ரேய மஹர்ஷி அச்த பக 
வாணிருக்கு மிடத்திற்குக் இடீலென்று ௮க்.து சேர்க்தார். 
அவர் பகவானைக் கண்ட ஸந்தோஷூத்தினாலும் பக்தியா 
அம தலவணங்கங் பெற்று பகவானிடத்தில் மிகுக்த 
ப்ரேமமுடைய வரரகக் கேட்டுக்கொண் டிருக்கையில், 
பகவான் ப்ரிஇழும் புன்னகையும் அமைக் தகண்ணோக்கத் 
தினால் ௮ம்மஹர்ஷியின் ர ரமமெல்லாம் இரச் செய்து 
கொண்டு ஏன்னைப் பார்த்து இங்கனம் மொஜிச் 
தால் 

ப்ரீ பகவான். சொல்லுகிருன்;--பூர்வ ஜன்மத்தில் 
வஸு வாரயிருக்க உச்சவரே 7 உமது மனத்திலுள்ள 
அபீஷஆடத்தை சான் அறிவேன். முன் ஜன்மத்தில் வஸ- 

வாமிருக்க கீரும் உம்மைச்சேர்க்த மற்றை வஸுக்களும் 
விம்வகர் தீதாக்களான ப்ரஜாபதிகளும் சேர்க்து மாகஞ் 
செய்இர்கள். என்னைப் பெறுகையாகற ஸித்தியை 
அடைய விரும்பி அப்பொழுது அநத யரகத்தி
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ஷி டவஸுக்களில் ஒருவராகிய நீர் என்னை நன்ராக 
HT BEST. என் பாதங்களை ஆசா திக்காத மற்றவர்க் 
தக் கிடைக்க அரியதாகய உமது விருப்பத்தை காரன் 

அப்படியே நிறைவேற்றிக் கொடுக்கிறேன். ஈல்லியற்கை 
ருடைய உததவசே! உமது ஜன்மங்களில் இக்த ஜன்மம் 

ஈடைசியானது, இதற்கு மேல் உமக்கு ஜன்மம் இடை 

பாது, ஏனென்னில்; உமக்கு இக்த ஜன்மத்தில் எனது 
அனுக்ரஹம் கிடை.தததல்லவா 7 கான் மனுஷயலோகத் 

தைக் துறந்து எனது லோகமாகிய வைருண்டத்திற்குப் 

போக விரும்பி ஏகாந்தத்தில் இருக்கையில், மிகுக்த 
பக் தியடன் ௮த்தகையனான என்னக் கண்டீரே, இது 

உமக்கு தெய்வாதீனமாய்க் கிடைத்தது. ஸ்ருஷ்டியின் 

ஆரம்பத்தில் எனது காபிரி ஐண்டான தாமரை மலரில் 

உட்கார்க்த ப்ரஹ்மாவுக்கு ஏன் மஹிமையை வெளியிடு 

வதும் மேன்மை முடையதுமாகய ஜஞானத்தை முன் 
காலத்தில் உபதே௫த்தேன். பண்டி தர்கள் இதையே பாக 
வதமென்பர்கள், அப்படிப்பட்ட ஜ்ஜானத்தை உமக்கு. 
உபதேசிக்கிறேள்' என்றான். இங்கனம் ப்ரீஇயுடன் சொல் 
லப்பெய்ற நான் அந்தப் பரம புருஷனுடைய க்ருபாகடா 

க்ஷச்திற்கும்அனுக்ரஹ த்திற்கும் பாத்ரமாடுஅவனிடத்தி 
ள்ள ஸ்கேஹத் இனால் மயிர்க்கூச்சல் அடைக்து எழுத் 

துக்கள் தழதழக்கப்பெற்று ஆகக்த நீர்களைப் பெருக் 
கிக்கொண்டு அஞ்சலிஹஸ்தனாப் அக்க பகவானைக் 
குறித்து இங்ஙனம் விண்ணப்பம் செய்தேன், ‘ma Ger! 
உனது பாதாரவிந்தங்களைப் பணியும் புருஷர்களுக்கு 
இவ்வுலகத்தில் தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷங்களென்கிற 
BTM புருஷர் தீதங்களில் எதுதரன் Foes ow a? 

எல்லாம் ஸுஈகமாகக் கிடைக்கக்கூடியதே, அ௮ளவிறக்த 
கல்யாண குணங்களையுடையவனே] விபூ! இப்படி சான்கு.
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புருஷா திதஙகளும் ஸுகமாகக் நிடைக்கக் கூடியவை 
யாயினும், அவற்றில் எதையும் கரன் அபேச்ஷிக்கவில்லை 
கரன் உன்னுடைய பாதார விக் தங்களைப் பணிவ திலேயே 
மிகுர் தனிருப்பருடையவன். எனக்குமற்றொன்றும் வேண் 
டயதில்லை. உன்பா தாரவிஈ்தங்களைப் பணிக் திருக்கப்பெறு 
வேனாயின் “இதுவே எனக்குப் போதுமானது, உண் 
னோடு என்றும் பிரியா இருப்ப தற்கு விசோ இயான தர்மம் 
முதலிபலை எனக்கு வேண்டிய இல்லை. சேரா தவற்றையும் 
சேர்க்கக் இறமையுடையவனான உனது சக்தியை நினை தீ 
துப் பெரியோர்கள் கெஞ்ச உருகப் பெறுன்றார்களே. 
எனக்கும் ௮கத கில்மையையே விக விப்பாயாயின் அது 
Gar எனக்குப் போதுமானது, இயற்கையில் வ்யாபார 

மதறவனாகிய உனது கர்மங்களும், ஜன்மமில்லாத (கர் 
மத்தினால் விலாயும் உற்பத யில்லாத) உன்னுடைய உற் 
Us Dupo காலக்தைச் சரீரமாகக் கொண்டு அதை இல, 
டப்படி. கடக்துச் இறமையுடைய நீ த்வாரகை யென்னும் 
ஜை து£ககத்தைப் பற்றினமையும், சாலயவனன் முதலிய 
சதருக்களிடம் பயர்து ஓடினதும், தன்னைத் தரனே 
அனுபவிக்சையால் விளையும் பேராகந்தத்இல் ஆழ் இருப் 
பவனாகிய நீ பல பெண்டிர்களோடு இல்லறத்தில் இருக் 

SSD ஆகிய இவற்றை நினைத்துப் பண்டி தர்களும் மதி 

மயங்கப் பெறுகின்றார்கள். தடைபடாததும் அளவில்லா 

க்துமான ஆதமஜ்ஞான த்தை யுடையவனும் அனவ தான 

மென்பது (மனஷக்கமில்லாமையென்பது) சிறி துமில்லாத 

வனுமாகிய நீ, ஆலோடக்கவேண்டி௰ய விஷயங்கள் கேர் 

படும்பொழுது ஒன்று மறியாதவன்போல், என்னை 2 
ழைத்து வினவிக்கொண்டிருக்கனையே. என்னை வைக் 
துக்கொள்ளாமல் எவ்வித ஆலோசனையும் செய்யமாட் 
டாதிருக்தனையே. ௮து என் மனத்தை மயக்குகன்றது
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தேவனே / இழ்ச் சொன்னதெல்லாம் வாஸ்தவத்தில் 
பொருக்தும். இது வொன்று மாத்ரே அவ்வளவு பொ 

ருக்காது. கர்மத இனால் விலையும் செயலற்ற நீ செய்யும் 

செயல்களெல்லாம் விலையாடலைப் பற் றினவை யாகையால் 

பொருச்தும், கர்மதீஇனால் விளையும் உற்பத் கியில்லாக நீ 

உனஅ ஸங்கல்பத்தினால் அப்சாக்ருகமான இவ்யமங்கள 
விக் ரஹங்களைக் கொள்வதும் அதைப்பற்றியே பொருக் 

தும். மனுஷ்ய லீலைகளை அனுஸரிக்க முயன்ற நீ உனக்கு 

ஜலதுர்க்கமான தவாரகைக்குப் போனமையும் பொருக் 

தும், ஆலோசனை ஸமயங்களில் ஒன்றுமறியாதவன்போல் 

என்னைச் கேட்டதுமாதரம் எனக்கு மிகவம் ஆச்சர்ய 
மாயிருக்கின்றது, உண்ணுடைய உண்மையை wy Bales 

பதும் அறியவேண்டிய விஷயங்களில் முக்யமாயிருப்ப 

தும் அங்கங்களோடு கூடியதும் ப்ரஷ்மதே௮னுக்கு நீ 

உபதே௫ித்ததுமாகிய ஜ்ஞானச்தை, காங்கள் பெறக்கூடு 
மாயின், ஸ்வாமீ / அளை எங்களுக்கு உபதே௫ப்பரயாக, 
ஸ்வாமீ / ori = ஜ்ஞுன FDO காங்கள் துக்கத்திற்ட 

மான ஸமலமாரத்தைக் கடப்போமோ, அப்படிப்பட்ட 
QTM OB or HI KOMI அருள்வாயாக” என்தேன். 
இங்கனம் சரன் எனது அபிப்சாய சதை அறிவிக்கையில், 
காமரைக் கண்ணனாகய அச்த பகவான் “இதைக்காட்டி 
ஓம் அறியவேண்டியது மற்றொன்றும் இல்லை” என்னும் 

படி. சிறப்புற்ற தும் தன்னுடைய உண்மையை வெளியிடு 
அதுமாகிய ததிவஜ்ஞான ச்சை எனக்கு உபதேூித்சான். 

அனைவரும் ஆசாதிக்கத் தகுக்ச பரிசுத் தமான பாதார 

விக் சங்களையுடையவனும் வேதங்களால் ஆரா இக்கப்படு 
மவனும் பரிசுத்தமான கங்கா சதிக்கு உற்பச்தி ஸ்சான 
மாகிய ஸ்ரீபாதத்தை யுடையவனுமரகிய பக வானிடத்ி 
ணின்று ஆத்மசவின் உண்மையை அறிவிக்கன்றபாகவத
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சாஸ்தீரத்தை உணர்க்த கான் அவனுடைய பாதா.சவிக் 
தங்களை கமஸ்கரித்து அந்த தேவதேவனை ப்ரசக்ஷி 

ட. ணஞ் செய்து அவனைப் பிரிக்தமையால் வருத்தமுற்ற 
மனமுடையவனாகி இவ்விடம் வந்தேன், அங்கனம் “பதரி 
காஸ் சமத்இக்குப் போவாயாக” என்று அக்த பகவானால் 
மொழியப்பெற்ற நான் அவனைக் கணடதகனுலுண்டான 
ஸந்தோஷமும் அவனைப் பிரிச்தமையாலுண்டான மன 
வருத்தமும உடையவனாக அக்த பகவானுக்கு ப்ரியமான 
பதரிகாற்ரமத்திற்குப் போகின்றேன், இக்க பதரிகாஸ்ர 
மதீதில் ஸர் வஜ்ஞனும் (எல்லாம் அ.றிர்தவ லும்) ஷுட் 
குண்யம (ஜ்ஞான பல ஐஸ்வர்ய வீர்ய சக்இி தேஜஸ்ஸுக் 
கவென்கிற ஆது குணங்கள்] அமைக்தவனும் சேவாதி 
தேவனுமரகிய கரரசராயணனும் ௩ரனும் உலகங்களை அனு 
க ரஹிப்பவராகி அவற்றிற்கு யோகக்ஷேமங்களை விலாவிப் 
பதும் D ot 5 (iF செய்ய முடியாததுமான தவத்தை 
நெடுங்காலம் (கல்பரவஸானம் வசையிலும்) ஆசரிததார் 

கள், இத்தகையதகான ௮கத பதரிகாற் ரமத்திற்கு சான் 
போகின்றேன்! என்ருர், 

ஸ்ரீசுகட் சொல் லுகிறார்:--அ றிஞனாகய விதுரன் இங் 

ஙனம உத்தவரிடததினின்று ஈண்பர்களின் விகாசத்தைக் 
கேட்டு, அது பொறுக்கமுடியா திருக்கையால் மனத்தில் 

சோகம் உண்டாகப்பெற்று, உடனே ஆச்மஜ்ஞானத்தி 

னால் அதை அடக்கிக்கொண்டான், கெளரவர்களில் சிறப் 
Yop அவ்விதுரன் பதரிகாற்ரமத்தைக் குறித்துப் போக 
முயன்றவரும் பகவானிடச்இில் பக்கியுடைய பாகவதர் 
களில் சிறக்தவருமாகிய அ௮ச்த உத்தவை விற்வாஸத் 
துடன் ஸ்ரீக்ருஷணனைப் பெறுதற்கு முக்ய உபாயமாக 

சிச்சயித்தார், 'ஸ்ரீக்ருஷ்ண்னுடைய அனுக்ரஹம் பெற 
வேண்டுமானால், ௮.தற்கு இவசே முக்யமான உபாயம்?
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என்றும், *ஸ்ரீக்ருஷ்ணானுடைய அனுக்ரஹம்: பெற்றவர் 
களில் இவரே முக்யர்” என்றும் விர்வரஸத்துடன் கிச௪ 
யித்துக்கொண்டான். இங்ஙனம் பகவானுடைய ருத். 
SIGE SO SSCS விதுரன் நுவன் உபதேசித்த தத்வ 
ஜ்ஞான த்தை அறிய விரும்பி அவ்வுததவரைப் பார்தீது 
மேல்வருமாறு வினவினான், 

ஸ்ரீனிதுரர் சொல்லுகிருர்:--யோகக்இன் பலனைக் 
கொடுப்பவனான ஈற்வரன்சன து உண்மையை வெளியிடும் 
படியான 6S ஜ்ஞானத்தை உ. பதேரித்தானோ, அதை 
நீர் எங்களுக்கு உபதேூிக்கக்ககும். எனென்னில், ஸ்ரீ 
மஹா விவ.ணுவின் பக்தர்கள் தம்மைப்பணிக் த ப்ருத்யர் 
களின் ப்யோஜனத்தை கிலறவேற்றுமவராகக் திரிந்து 
கொண்டிருப்பார்கள், ஆகையால் ஸ்ரீவிஷ் ணு பக்தராக 
நீர் உமது ப்ருத்பயர்களான TOROS அ௮க்த பகவான் 

அருளின தத௲வஜ்ஞானத்தை உபதேூப்பது ஏக்கமே” 
என்றான். ப 

உத்தவர் சொல்லுகிறார் ;--ஓ ஷதுரனே ! தத்வத் 
கை உணர்கதவரான மைத்சேய மஹர்ஷியை நீ தத் 
GCaruG gre @ pars ஆசாதிக்கவேண்டும், என்னை 
அடுத்து உபயோகம் இல்லை, மனுஷ்பலோககத்தை விட் 
டுப் போகமுயன்ற பகவான் மைத்சேயரைப் பார்த்து 
கரன் ஸமீப.த்.கிலிருக்கும்பொழு.து “மைதசேயசே! விது 
சன், இர்த்த யாதீரை செய்து உம்மிடம் வருவான். அவ 
ணுக்கு நீர் இந்ச ஜ்ஞுனத்தை உபதோஜ் செய்வீராக” 
என்று நேரே ஆஜ்ஞாபித்தான்” என்றுர், இவ்வாறு 
விதுரனுடன் வின்வஞூர் த்தியான (ஜக த்தெல்லாம் சுரீர 
மாகப் பெற்ற) பகவானுடைய குணங்களைச் சொல்லி 
யனுபவிக்கையாகிற அம்ருத். தினால் மேலான தர்பமெல் 
லாம் இரப்பெற்து உத்தவர் யமுனையின். மணற்குன் நில்
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வஸஹித்இருக்து ௮க்த ரா தரியை ஒரு க்ஷண ததைப்போல் 
கழித்து மற்றை காள் காலையில் அந்த யமுனையினின்று 
புறப்பட்டு பதரிகாஸ் ரம ச் திற்குப் பேசனார். 

மன்னவன் சொல்லுறன் ; '- வ்ருஷ்ணிகளும் Gur 
ஐர்களும ப்சாஹ்மண சாபத்தினால் ரசம் அடைகையில் 
உத்தவர் ஒஞ்வர் மாதரம எப்படி மிகுக்தரா ரீ ப்ராஹ். 
மண சாபம் இவர்க்கும் உண்டல்லவா சீ ௮திரதர்களின் 
கூட்டங்களைப் பாதுகாக்கும் இறமையுள்ள வீரர்கள் எவ 
செவர் உண்டோ, அ.த்தகையர் பலர். சேர்க்க கூட்டங் 
களையும் பாதுகாக்கவல்ல மஹாவீச வீரர்களில் முக்யனும் 
மூன்று லோகங்களுக்கு காதனுமாகிய ஸ்ரீக்ருஷ்ணனும் 
மானிட உருவம்போன்ற தன்னுடைய இவ்ய மங்கள 
விக்சஹகச்தை ப்ராஷஹ்மணர்களின் சரபம் மெய்யாகைக் 
காக மமைத்துக் கொண்டான், இப்படியிருக்க வ்ருஷூ.ணி' 
களும் போஜர்களும் பாழானாச்களென்பது இசாச்சர்ய 
மனறு. உத்தவர் மிகுந்தது மாத்ரமே ஆச்சர்பமாயிருக் 
கின்றது” எனருன், 

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிறார் ;--என்றும் மாருத ஸங்கல் 
பததையுடைய LIB aT or ப்ராஹ்மண சாபமென்னும் வ்ய௱ 

ஐ.ச்.தினால் தான் ஸங்கல்பித்த காலத்தில் ஸம்ருத்தமா 
யிருக்த தன் வம்சச்தை யெல்லாம் ஸம்ஹாரஞ் செய்து 
தன் சரீரத்தை விடமுயன்து (மறைக்க முயன்று] Da 
கனம ஆலோசித்தான்: கான் இச்சு மனுவஷ்.ய லோகத்தி' 
-னின்௮ு என்னுடைய லோகத்திற்குப் போனபின்பு என அ 
உண்மையை அிவிக்கும்படியான தத்வ ஜ்ஞானத்தை 
உபதேதிப்பதற்கு, இப்பொழுது ஆத்ம பரமாதமாக்களை 
உண்மையாக உணர்க்தவர்களில் முக்யரான உத்தவர் 

ஒருவரே உரியராயிருக்கெரார், எனது உண்மையைவெளி 
. நிவதான தத்வ ஐஞான த்தை அறிவதற்கும் பிறர்க்கு
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அறிவிப்பதற்கும் உரியவர் உத்தவர் ஒருவரே, இவர் 
ஆத்மாவையும் பசமா தீமாவையும் உண்மையாக உணர்ந் 

தவர்களில் முக்யராயிருக்கின்றார். உத்தவர் என்னைக் 

காட்டிலும் அணுமாதரமாமினும் (சிறிதாயினும்) 

குறைஈதவரல்லர், ஏனென்னில், ஸத்வ TQM தமஸ் 

ஸுக்களென்கிற குணங்களின் கரர்யமான ஸ்ரப்தாதி 

விஷயங்களால் இவர் டிறிதும் வருக் துகிறவரல்லர்,; இக்த 

ரியங்களெல்லாம் ஸ்வஇினமாகப் பெற்று ப்ரபுவாயிருக் 

கின்றவர். ஆகையால் என் விஷயமான ஜ்ஞானத்தை 

உலகத்தார்க்கு உபதேசிச் துக்கொண்டு இந்த மனுஷ்ய 

லோகச்தில் இருக்கட்டும்” என்று சிர் இத்தான். மூன்று 

லோகங்களுக்கும் ப்ரபுவும் சரஸ்தர ப்ரமரணத்தினால் 
அறியத்தகுக்கவனுமாகிய பகவானால் ஆஜ்ஞை செய்யப் 
பெற்று உத்தவர் பதரிகாற்ரமத்திற்குச் சென்று ஜ்ஞான 
(யோக ததினால் பகவரனைஆராதித் துக் கொண்டிருக்கதார். 

விதுரன், லிலையின் பொருட்டு அப்ராக்ரு தமான இவ்ய 
மங்கள விக்ரஹத்தை ஏற்றுக்கொண்ட பரமாத்மாவாகய 
US HAP spear ஸஞ்லாக்யமான சசித்ரங்களையும் 
அர்த பகவான் தன் சரீரத்தை விட்ட ப்ரகாரத்தையும் 

உத்தவர் சொல்லக்கேட்டான்; ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் தன் சரீ 
சத்தைத் துறச்த விதம் யோகெளுக்கு யோகாரப்யாஸத் 
இல் மேன்மேலும் தைர்யத்தை விஃளைவிப்பதாயிற்று, மற் 

அம், தேஹத்தையே ஆத்மாவாக நினைத்து அதைப் 

பற்றி வரும் ஸுகதுக்கங்களால் தததழத்ச மனமுடைய 

வரும் பசுக்களைப்போல் அஜ்ஞானிகளுமான மற்றவர்க்குச் 
செய்யமுடியாத கார்யமுமாயிருக்கது, அந்த ஸ்ரீக்ருஷ் 
ணன் போகும்பொழுது தன்னை மனத்தில் நினைத்துச் 

தனக்கு த்ஞானோேப தசம் செய்யும்படி, மைத்சேயருக்கு 

சியமித்ததையுல் அவ்விதுரன் உத்தவர் மூலமாய்க்கேட்
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டான். இங்களம் QE வருச்தாக்தங்களை யெல்லாம். கேட்ட ஸ்ரீவிதுரன், பகவத் பக்தரான 2S Sat Curar பின்பு அக்த ஸ்ரீக்ருவ்ணனையே சினை த்துக்கொண்டு, குருமரேவ்.டனே / USAT FBX PB sayy பூரளப் பெத்றுச் தீம்தழதது சோதனஞ் செய்தான், பாகவத vo ran. a Biu விதுரன், தான் ஜஓஞானயோகம் Bow வேறப் பெற்றவனாயிருக் அம், சிலகாள் கழித்து யமு னையினின்று புறப்பட்டு மைத்ரேய முனிவர் இருக்குமிட மான கங்கைக்கு (ஹரிதீவாரத்இந்கு)ப் போனாள் நான்காவது அத்யாயம் மூறிறிற்று, 

  

[ஸ்ரீவிதுசரால் பகவானுடைய லீலைகளைச்)) 
சொல்லும்படி வினவப்பெற்ற மைச்சேய | அஆ இன்பமான மிட கவனள் டட ் வானை ஸ்தோத்சம் செய்ததையும் | 

L கூறுதல், J 
ஸ்ரீசுகர் செல்லுகிறார் :-கெளரவள்ரேஷ்டனாகிய 

விதுரன், கங்கையின் தவாரத்தில் (ஹரிதீவாசத்தில்) உட்கார்ச் இருப்பவரும் எல்லையில்லாத அ.றிவடையவரும். 
(ஆத்ம பரமாச்மாக்களின் உண்மையை கன்ருக அறிஈ்த 
வரும்) ஆன மைதீசேயரைக் கிட்டி, தனனைப்பற் றின 
வர்களைக் கைவிடாமல் பாதுகாக்குக் தன்மையனான பர 
மாதமாவிணிடத்இல் பக்தியால் பரிசுத்தமான மனமுடை 
பவனும் அம்மைத்சேய முனிவருடைய ளெள?ல்யகுண த் தினால் மிகவும் தருப்தி உண்டாகப் பெற்றவனுமாஇ Qa 
ஊனம் வினவினான். 

ஸ்ரீவிதுரர் Cera guar உலகத்திலுள்ள இனங் 
கள ஸுகம் பெறுதம்காகப் பயிரிரிகை முதலிய Qaar@s 
வயாபாரங்களையும் ஸ்ர்ரு.இ ஸ்மருதிகளில், விதிக்கப்பட்ட
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பரக தானாதி கர்மங்கலாயும் செய்கின்றார்கள், அதக் 
கர்மங்களால் மேலான ஸுகத்தையாவது மற்ற துக்கத் 
இன் கிவ்ருக்கியையாவது பெறுிறதில்லை. ஆனால் அவர் 

கள் பெறும் பபன் என்சி என்னில், அக்கக் BDSM TH 
அடிக்கடி. துக்கக்தையே பெறுஇன்றார்கள், ஆகையால் 
மேலான ஸுகத்தைப் பெறுதம்கும் துக்கத்தை அடி 
யோடு நிவ்ருத்தி செய்வதற்கும் செய்யவேண்டிய ஸுத 
னம் எதுவோ, அதை எல்லாமறிச்த தேவரீர் ஏங்களுக் 

குச் சொல்லவேண்டும், கரன் இந்தரியங்களை யெல்லாம் 

அடக்கி பகவானிட தீதில் மனத்தை சிலைகிறுத்தி அவளை 
யே அனுபவித்துச்கொண்டிருக்கிளன்் ரன். இத்தகைய 

தரன் உன் கேள்விகளுக்கு மறுமொழிகூறுவதால் எனக்கு 

ஏன்ன பரயோஜனம்' என்னில், சொல்லுகேன். ஜன் 

மாக்தர கர்மத்தின் வலிமையால் அதர்மத்தில் மனப்பற் 
அடைய துமஸ்ீக்ருஷணனிடச்தில் முகம்மச றப்பெழ்ற தும் 
அதனால் மிகும் துக்கக்தையே அ௮னுபவிப்பதுமாகிய 
RF gon அனுக். ரஹறிப்பதற்கரகவே மங்கள ஸ்வபரவ 
சாகிய ஸ்ரீவிஷ்ணுவின் பக்தர்கள் (உம்மைப் போன் றவர்) 
இம்மனுஷய லோகத்தில் இிரிகன்றார்கள். (காருண்ய 
முடைய உமமைப்போன்௦ மஹானுபாவர்கள் மனுஷ்ய 
“லோகத்தில் ஸஞ்சரிப்பது லோகானுக்ரஹத்திற்காக 
-வேயன்றி மற்ற எச்ச ப்/பயோஜனத்தைப் பற்றியுமன்று), 
ஆகையால் ௮த்தகைய தேவரீர் எமக்கு௮ருளபுரிவீ.சாக, 
ஸத்புருஷர்களில் சிறச்தவசே! பகவசன் எச்ச உபாயச்இ 
னால் ஆரா திக்கப்பட்டு பக்கியோக த்.இனால் பரிசுத்தமான 
புருஷர்களின் ஹ்ருதயத்தில் கிலையுற்றுச் தனது உண் 
மையை அறிவிப்பதும் ௮னாஇயான வேதத்தினால் ஏம் 
படுவ. துமாகய ஜ்ஞானத்தைக் கொடுப்பானோ, அப்படிப் 
  

1. நீங்குதலியாவது,
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பட்டதும் ஸுகத்தை விளைவிப்பதுமாகிய ' உபாயத்தை 
எ௱௫களுக்குச் சொல்வீராக. மூன் று லோசங்களுக்கும் 

ஈண் வரனும் தனக்குத் தானேப்ரபுவும் (ஸ்வதக் தரனும்) 
ஆகிய பகவான் காமத்திற்கு உட்படாதவனாகவே அனு 

ப்ரவேசாவதாரங்களும் . ஸாக்ஷர்தவதாரங்களுமாகய 

பற்பல அவதாரங்களைக் கொண்டு செய்யும் கார்யங்களை 

யும், ஸ்ருஷூடிக்கு முன்பு வயாபாரம் எதுவும் இல்லாத 

வனாகவேயிருக்து தானே இந்த ப்ரபஞ்சக்தை ஸ்ருஷ் 

ஒத்த விதத்தையும், இதை ஸ்தாபித.து இதற்கு ரக்ஷை 
செய்து ஜீவனம் கற்பித்த விசக்தையும் எங்களுக்குச் 
சொல்வீராக, அச்த பகவான் தனக்குச் சரி.ரரும் aw) a9, 

மமான ஆகரசாதிகளுக்குக் காரணமும் தமஸ்ஸென்று 
கூறப்பவெதுமாகிய ப்ரக்ருதி யென்னும் தரவ்யத்தில் 
இந௩௪ பாரபஞ்சத்தை யெல்லாம் ஸம்ஹரித்து ஜகத்தின் 
வயாபாரமெல்லாம் தீரப்பெற்றுப் பாமாகாச மென்கிற 
வைகுண்ட லோகத்தில் வஸித் திருப்பதையும், யோகசஸ் 
வரர்களில் தலைமைறடையவசே / அவன் கானொருவனே 
யாகி, சேதன அசேதன ரூபமான இக்த NEEDY oe. 
புகு5்து எல்லாவத்மையும் தனது ஆட்சிக்கு உட்படுத்தி 
அதற்கு தாரகனா? தேவமனுஷ்யா தியான பல காமரூபக் 
களைப் பெத்றிருக்கும்' ப்ரகாரத்தையும் சொல்வீராக, 
மற்றும், ப்ராஹ்மணர்களுக்கும் பசுக்களுக்கும் தேவதை 
களுக்கும் க்ஷேமத்தைச் செய்ய விரும்பி சாமக்ருவஷிணாதி 
யரன: பலவகை அவதரரங்களால் தரன் விளையாடலுதும 
வனாகி துஷ்டர்களை அழிப்பது ஷெடர்களைப் பாதுகாப் 
ப.து முதலிய செயல்களைச் செய்யும் விதத்தையும் சொல் 
வீசாக, பரிசுத்தமான புகழமுடையவர்களுக்குச் சசேச 
பூஷ்ணம்போல்: முக்யனைனை அசத 'பசுவானுடைய: அம்ரு 
தம்பேரன்,2. இவ்பசரிதசங்களைக் கேட்டுச்கொண்டிருப்.பி
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னும் எங்கள் மனத்இற்கு தீருப்தி உண்டாகிறதில்லை, 
ஸகலஜகக்கா தனாகிய பகவான் மஹத்தத்வம் முூகலிய பல 
அகையான தத்வங்களைக்கொண்டு லோகபாலர்களோடு 
கூடின லேோரகங்களையும் லோகாலோக UT As dB Os, 

வெளிப்பட்ட தேசங்களையும் ரகங்களையும் ஸ்குஷ்டித்த 
ப்சகாரத்தைச் சொல்வீராக, அன்றியும் எக்த லோகங் 

களிலுள்ள ஸமஸ்த ப்சாணிகளின் கூட்டங்களும் பற்பல 
வான பிரிவகளைப் பெற்றுச் தந்தமது கர்மங்களுக்குத் 

தருக்க அதிகாரங்களை யுடையனவாயிருக்கன்றனவோ, 
அப்படிப்பட்ட லோகங்களை யெல்லாம் அவன் ஸ்ருஷ் 

தச விதத்தை எங்களுக்குச் சொல்வீராக. தனக்குத் 

தானே காரணமும் உலகங்களைப் படைப்பவனுமாகிய 

ஸ்ரீ சாராயணன் ப்ரஜைகளுக்கு (வ்யஷ்.டி. பூதங்களுக்கு) 
ஜ்ஞானேக்்தரியங்கள் கர்மேக்த்ரியங்கள் தேவமனுவ். 
யாதி ரூபங்கள் தேவமனுஷ்யாதி நாமங்கள் ஆகிய 
இ௫ற்றின் பிரிவுகளை எங்கனம் படைச்தானே அதை 
வும், அக். தணர் தலைவரே! மற்றும் கான் கேளாத விஷயத் 
தையும் எங்களுக்கு மொழிவீராக, நீ பலரிடததில் பல 
வாறு பலவற்றையுங் கேட்டவன், உனக்கு என்னிடத்இல் 
இ௫்கனம்கேட்கவேண்டுமென்னும் விருப்பம் ஏ.துக்காக£' 
சஈன்கிமிரோ, அப்படியன்று. ப்ராணிகளின் a pugs B 
மூ,சலியவம்றையெல்லாம் அ.றிச்த மைத்சேய மஹர்ஷியேோ/ 
வேதத்தில் அதிகாரமுடைய ப்ராஹ்மண க்ஷத்ரிய வைஸ் 
யர்களும் அதில்லாத ஸ்த்ரீகளும் சூதீரர்களும் ஆகியே 
இவர்கள்: ஆசரிக்கவேண்டி௰ வ் ரதங்களையெல்லாம் வ்யா 
ஸாசிடத்தில் அடிக்கடி சான் கேட்டிருக்கேன். பகவா 
அடைய கதைகளாரகிற அம்ருதத்தின் ப்வாஹகச்தை 
யொழிய அத்பஸ-கங்களை விளைக்கும்படியான HOES aver 
தங்களைக் கேட்பதில் கான்கள் இருப்தி அடைக்திலோம்.
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அமருத ப்சவாஹம்போன்ற பசவா னுடைய கதைகளைச் 
கேட்பதில் மாத்ரம் எங்களுக்கு த்ருப்தி உண்டாகவில்லை, 
சீங்கள்செய்யும் யாகங்களில் பண்டி தர்சளால்ப்£ஸ் STAG 
செய்யப்பெற்றவனும் பரிசுத்தமான பாதாரவிந்தங்களை 
புடையவனுமககிய பகவானுடைய சரித ரங்களைக் கேட்ப 
தில் எவன்சான் தருப்தி உண்டாகப் பெறுவான்? எவன் 
தன் சரிதரங்கமாக் கேட்பவனுடைய காதின் வழியாய் 
ஹ்ருதயத்தில் -புகுக்து, மேன்மேலும் ஸம்ஸாரத்தை. 

விளைப்பதாகயெ சரீரம் பிள்ளை பெண்டிர் முதலியவற்றில் 
விளையும் விருப்பச்தை வேசோடறுத்துவிடுவானோ, அப் 
படிப்பட்ட பகவானுடைய கதைகளைக் கேட்பஇல் விருப்ப 
முடைய புருஷன் எவன் தரன் தருப்தி உண்டாகப் பெறு 
வான்£ பகவானுடைய சுதைகளைக் கேட்பதனால் ஸம்ஸார 
தாபங்கள் நீங்குமேயன் றி மற்ற வரதங்களெல்லாம் ஸம் 

ஸாரதாபங்களைப் போக்குக் இறமை யுடையவையல்ல, ஆ 
னால் இப்படி, பகவானுடைய கதைகளே ஸம்ஸார தாபம் 

களைப் போக்கவல்லவையாயின் , வயரஸமுனிவர் தரம் 

செய்த மஹா பாரதமென்னும் இதிஹாஸத்தில் அந்த 
LIGA EHO FHM ஏன முக்யமாக வர்ணிக்கவில்லை P ஏன் 
பெரும்பாலும் வ்ரதங்களையே வர்ணித்தார்.” என்னில், 
அப்படி யில்லை, மஹாபாரத த்திற்கும் பகவரனுடைய சரித் 
சங்களைக்கூறுவ தில்தான் முக்யமான அபிப்ராயம். ௨௰ து 
ஸகாவா௫ய (ஈண்பராகய) க்ருஷ்ணத்வைபாயன முனி 

வர் (வ்யாஸர்) பகவானுடைய குணங்களைச் செல்ல 
விரும்பியே பாரதமென்னும் இதிஹாஸத்தை. இயந் றி 
ஞர். இகச்ச பாரதமென்னும் ப் ரபக்தத்தில் ௮ம்ப ஸுகல் 
air Cor Pig: அவற்றின் கூலமாய் பகவானுடைய 
கைகளில் ப்சாணிகளின் மனம் செல்லும்படி. செய்திருக் 
கின்னுர், பசுவானுடைய கதைகளில் புத்தி.செல்லும் பெ 

27



414 ஸ்ரீபா சவதம்,. [ ௮-௫. 

ருட்டே பாரதத்தில் ௮ற்ப ஸுகங்களை எடுத்துக் கூறி. 
ஞர். ஆகையால் அவர்க்கு ௮வ்வளவிலேயே கருச்செ 
ன்அ கொள்ளலாகாது. அ௮க்த பகவானுடைய கதையைத் 

இனக்தோறும் கேட்பானாயின், ௮ வருத்தி யடைந்து 

கதை கேட்ப௫ில் மரத்தையுடைய புருஷனுக்கு மற்ற சப் 
தாதி. விஷயங்களில் வைசாக்யத்தை (ப்ரீ தியில்லாமை 

யை) விளைவிக்கும். அங்ஙனம் பகவா னுடைய பாதங்களை 

மாரருமல் தயரனஞ்செய்ய கோரப்பெற்று இத்திருக் 

கின்ற அக்தப் புருஷனுக்கு ௮ர்த ஹரிகதை ஸமஸ்த 
அுக்கங்களையும் போக்கும், பகவானுடைய கதையொன் 
ஹே தன்னிடத்தில் ர ரத்தையுடைய புருஷனுக்கு றப் 
தாதி விஷயங்களில் வைசாக்யத்தையும், பகவானுடைய 
பா.தா.ரவிச் தங்களில் பக் இயையும், ஸம்ஸார தரபங்களின் 
விசாசத்தையும் விளைவிக்கும், எவர் இப்படிப்பட்ட மஹி 
மையுடைய ஹரிகதையில் பாபத்தினால் மனஞ் செல்லப் 
பெரு.கிருக்கன்றார்களோ, பேச்சு ஈடை கினைவு ஆகிய 
இவற்றை (வாக்கு தேஹம் மனம்ஆகியி இவற்றின் வ்யாபர 
ங்களை) வீணூக உபயோகப்படு தீதுகன்ற எவருடைய 
வாழ்காளா wOrucr Pema ar பாழ்செய்கின்றானோ, 
மிகுதியும் சேடக்கத் தகுச்தவர்களும் ௮.றிவிலா மூடர் 
களுமாகிய அ௮த்சகையர்களைப்பற்றி கான் வருக் துகின் 
மேன். பகவானுடைய சுதைகளைக் கேட்பவனுடைய 
மனது வாக்கு சரீரம் ஆகிய இவை மூன்றும் பயன் பெற் 
றவைகளே. ஆயுள் க்ஷீணமாவது இருவர்க்கும் ஸமான 
மேயாயினும், பகவத் கதையில் மனஞ் செல்லப்பெருத 
பாபிஷ்டர்களின்ஆயுள் வீணாகவே க்ஷீணித் துப்போனன் 
2௮. பகவானுடைய கதைகளைச் கேட்டுப் பொழுதுபோக் 
குச் தன்மையுள்ள மஹானுபா வர்களின் வா ழுகாள் பயன் 
பெற கூதீணிக்ன் றது. ஆசையால் வாழ்காளை விஷப்
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பாழ்செய்கின்ற அம்மூடர்களைப்பற்றி மிகுதியும் சேரக் 
கிழேன், பகவானுடைய சுதை ஸமஸ்த SIGH CS Car uy eb 
போக்குமாகையால், மைச்சேயமுணிவரே/ ஸுக த்தைக் 
கொடுப்பவனும் பரிசுத்தமான புகழுடையவனுமாகிய 
இந்த ஸ்ரீஹரிமின் கதையையே, வண்டானது புஷ்பங்களி 
னின்று தேனை எடுப்பதுபோல், ஏல்லாக்கசதைகளிலும் 
ஸாசமாக எடுத்து, ஆர்த்சு பச்துவே/ மூன்று வகைப் 
பட்ட ஸம்ஸார தாபங்களால் வருக்இனவர்களை வாழ் 
விக்கும் இறமையுடையவசே/ எங்களுடைய க்ஷேமச்தின 
பொருட்டுக் €ர்த்தனஞ்செய்விராக, a sen sive 
ப.து வளர்ப்பது அழிப்பது ஆகிய இக்க வ்யாபாரங்களை 
கடத்தும்பொருட்டு ப்ரஹ்ம விஷ்ணு ருத்ரர்களென்ற 
மூன்று வகைப்பட்ட உருவங்கள£க் கொள்கின்ற ஈஸ் 
வரன் இவ்வுலகத்தில் அவதாசஞ்செய்து மனுஷ்யர்களரல் 
செய்யமுடியாத எச்தெக்த திவ்ய சேஷ்டி தங்களைச் செய் 
தானோ, அவற்றை யெல்லாம் எனக்குச் சொல்வீசாக. 
அவதார சரித ரவ்களில் ஸ்ரீக்ருஷ்ணாவதார சரித்ரங்களை 
யே எனக்கு முக்யமாகச் சொல்லவேண்டும்! என்ருர், 

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிறார்; -ப்சாணிகளின் உற்பத்தி 
முதலியவற்றை உண்மையாக உணரச்த அக்க மைத்ரேய 
மாமுணிவர் இங்கனம் ஸ்ரீவிதுரனால் ப்.ராணிகளின் மோ 
க்ஷமா£க்கத்தைப்பற்றி வினவப் பெற்றவராக, அவ்விது 
ரனை வெகுமானித்துக்கொண்டு இங்கனம் மொஜிக் 

தார், | 

மைத்சேயர் சொல்லுகிரூா;---சல்லியத்கை முடைய 
விது ரனே ! உலகங்களை அனுச் ரஹிக்க முயன்றவனும் 
பகவானையே தாசகமாகப்பெற்று அவனிடத்தில் மன 
லுக்கமுற்றவனுமாகய நீ உன்னுடைய இர் திதியை உலகத் 
இல் பரவச்செய்பவனா? சன்றுகவினவினை, ரீபகவானையே
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என்னும் மாறாமல் தயரனித்துக்கொண்டு அவனையே தர 
சகமாகப் பெற்றிருப்பவன், இத்தகையனான உனக்கு இச் 

தக் கேள்விகளால் எவ்வித உபயோகமும் இல்லை, ஆயி 

னும் சீ வினவுவ.து உலகங்களை அனுக்ரிஹிக்கைக்காகவே. 
இதனால் உனது புகழ் உலகமெங்கும் பரவம்போடின்ற தூ, 
நீ வினவினது மிகவும் அழகாயிருக்கின்றது, வாராய் 
விதுரனே/ வ்யாஸ மஹர்ஷியின் வீர்யத் இற்குப்பிறக்த நீ 
இங்கனம் ஸ்ரீஹரியின் கதையைப்பற் றி வினவுவது ஓரான் 
சர்யமன் து, மஹானுபாவசான ஸ்ரீவேச வ்யாஸ மஹர்ஷி 

யின் வீர்யத் இனால் பிறந்த உனக்கு இது யுக்தமே, 
மற்றும், கீ மிகுந்த பக்தியோக)த் இனால் பரமபுருவஷனை 
உண்மையாக அறிச்தவன். & பகலானிடத்தில் பக்தி 
யில்லாத ப்ரஜைகளை தண்டிக்கும் தன்மையுள்ளயமனே, 
மாண்டவ்ய முனிவரது சாபத்தினால் ஸத்யவதியின் புதல் 
வராய வ்யாஸ மஹர்ஷிமின் ப்ராதாவான fF ga 

Pius gor Cop srora usr ad s Ones grad 

டத்தில்௮ர் தவயாஸமஹர்ஷியின் வீர்ய த் இனால்பிறர் சாம், 
மற்றும் தன்னை ப்பின்றொடர்ச்த பாகவதர்களோடுகூ டன: 
ஸ்ரீக்ருஷண பகவானுக்கு நீ மிகுதஇயும் ப்ரிஇக்ிடமர 
மிருப்பவன். ஏனென்னில், அக்த ஸ்ரீக்ருஷவணன் இந்த 
பூலோகத்தைச் துறச்து வைகுண்ட கோக திற்குப். 
போகுமபொழுது, நீ ஸமீபத்தில் இல்லாமற் போயி னும். 
உன்னை கினை த்துக்கொண்டு உனக்கு ஐஞானேபைதேசஞ். 
செய்யும்படி. எனக்கு ஆஜ்ஞாபித்தான்; ஆகையால். 
பகவானுக்கு மிகுகியும் ௮ன்பிற்படமான உனக்கு நீ வின 
வினபடியே எல்லாவற்ழையுஞ் சொல்லு றன். கேட். 
பாயாக, பகவானுடைய ஆஸ்சர்யசக் தியால் ஏத்பட்டஷ்ல், 

களும் உலகக்களைப் படைத்தல் “வளர்த்தல் அழித்தல். 
மோக்ஷம் கொடுத்தல் ஆகிய : இவழ்ழை... ஸ்வரூபகாகள். 
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கொண்டவைகளுமாயே பகவானுடைய லிலைகள் சீரம் 
மாகச் சொல்லுகின்றேன். முதலில் உலகங்களைப் படைக் 
கையாகிற பகவானுடைய லீலையைக் கூறுகின்? றன், 
'இக்த உலகங்களை யெல்லாம் படைப்பதற்கு முன்பு ஜகத் 
கரரணவஸ்துவாகிய அந்த பகவானிருக்க விசத்தை 
மொழிகன்றேன். காமங்களும் ரூபங்களும் பிரித் துச்சொல் 
அம்படி யான ஸ்இிதியிலிருக்கும் சேதனாசேகன ஸ்வரூப 
மாகிய இந்த ப்ரபஞ்சமெல்லரம் ஸ்ருஷூடிக்கு முற்காலத் 
தில் ஜீவாத்மாக்களுக்கு அச்தராதமாவும் (உள்ளே புகு 
ச்து தரிப்பவனும்)ஸ்வாமியும் பிரித் துச்சொல்ல முடியாத 
காமரூபங்களயுடைய ஸ*குக்ஷம சேதனாசேதனங்களைச் 
சரீரமாகவுடையவனுமாகிய பகவானாகவே Qe sg. 
இப்பொழுது பிரித்துச் சொல்லும்படியான. பேர் களும் 
உருவங்களும் அமைந்த சேதனாசேதன ஸ்வரூபமான 

இந்த பரபஞ்சமெல்லாம் பேர்களும் உருவங்களும் பிரித் 

அச் சொல்லவும் அறியவும் முடியாமல் ஸக்ஷம சே. தனா 
சேத. ஸ்வரூபமாக பகவாணிடத்தில் மை ற்க்திருக்தது, 
ஆனதுபத்றி பகவானொருவனே ஸ்ருஷ்டிக்கு முற்கா 
லத்தில் இருக்கதான். ௮கத பகவானே இந்ச ப்ரபஞ்ச த்தை 
மீளவும் ஸ்ருஷ்டி.க்கவேண்டுமென்னும் ஸங்கல்பம் உண் 
டாகப் பெற்று தேவ மனுஷ்யாதியான பலவகை காமங் 

களுக்கு னை பலவகை உருவங்களையும் படைத்து, 
அவந்றித்குள் புகுக்து, அவ்வுருவங்களெல்லாம் தானே 
யாகி gos தேவ மனுஷ்யாதியான சமாமரூபற்களாப் 
பற்றின அறிவுகளுக் கெல்லாம் தானே விஷயமானான், 
பரமபுகுவு னுக்குக் காரணதசை யென்றும் கார்யதசை 

யென்றும் இசண்டு கிலைமைகள் உண்டு, தனித்தனியே பிரி 
சிதுச் சொல்லும்படியான சாம ரூபங்கையடைய சேத 

சே தனங்களைச்சரிசமாகக்கொண்டிருக்கும். கில்மையே
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கார்ய தசை யெனப்படும், காம ரூபங்களின் பிரிவு 
சளுக் கடமாகாத சேதனாசேதனங்களைச் சரீரமாகக் 
கொண்டிருக்கும் சசை காரணதசை யெனப்படும். சாரண 
தசையில் பரமபுருஷன் ஒருவனே யாமிருப்பரன், கார்ய 

தசையில் அவன் பலவாறு பிரிர் திருப்பான், அவன் OVE 
ஷூடிக்கவேண்டுமென்னும் ஸங்கல்பம் உண்டாகப்பெய்று 
தேக மனுஷ்யாதியான பலவகைப்பட்ட காம ரூபங்களைப் 
பற்றின அறிவுகளுக்கு விஷயம £யிருப்பான, அ வனே 
இக்க ப்[பஞ்சத்தையெல்லரம் ஸம்ஹா ரஞ்செய்யவேண்டு 
மென்ற ஸங்கல்பம் உண்டாகப்பெற்றுதேவ மனுஷ்யா இ 
யான பலவகைப்பட்ட கரம ரூபங்களைப்பற்றின அறிவு 
களுக்கு விஷயமாகாமல் சணியனாமிருப்பான், இயற்கையில் 
காம ரூபங்களில்லாதஆத்மாவுக்கு தேவமனுஷ்யாதி சரீர 
ஸம்பச் தத்தினால் நரம ரூப ஸம்பக்தம் உண்டாகிறாப்போ 

லே, ப்ரபஞ்சத்தைப் படைத்,து ௮.இல் ஒவ்வொரு வஸ்து 
வி.லும் உட்புகுக் இருக்கிருனாகையால் ஈஸ்வரனுக்கே 
HES CTY GU ஸம்பக்தம் முக்யமானது. ஆதீமாக்கள் 
தீந்தமது புண்யபாபரூப கர்மங்களுக்குச் தகுக்தபடி ஈஸ் 
வ.ரனால் தேவ மனுவு.யாதி காம ரூப ஸம்பக்தம் விளைக்கப் 

பெறுகின்றார்கள். ஈ்வரன் தானே தனது ஸங்கல்பத்தி 
னால் தேவமனுஷ்யாதி காம ரூபங்களைப் பெறுகின்றான். 
அப்படி ப்பட்ட இஈதப் பரமபுருஷன் ௮ப்பொழுது (ப் சளய 
காலத்தில்) எல்லாமறிக்தவனும் சிறிதும் மழுக்க மில்லாத 
HHT முடையவனும் ஜீவனைப்போல் கர்மத்.இனால் 
ஐஞான ஸங்கோச விசாஸங்கள் உண்டாகப் பெருமல் 
எப்பொழுதும் ஒரேவிதமான ஜ்ஞான பரகாசமுடையவ 
னும் ஸுக்ஷமமாகி உறங்குவது போன்ற சேதனாசேத 
னங்களென்கழ தன்னுடைய சக் இகள்புடையவனுமாகத் 
தன்னைத் தவி.ரி மற்றைக் கார்யவஸ்.து எதையும் சரணப்
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பெறுதிருக்கான். அவன் தன்னை இல்லாதவஞைவே (வ்ய 
வஹா இற்குரிய காமரூபங்களில்லா தவன் போல்) கினை 
தீதிருக் தான். அவன் ஸுிக்ஷமங்களையும் அறியுக்இறமை 
புடையவனாகையால் தனக்குச் சரீசமாடி ஸுூக்ஷம தசை 
யை அடைந்த சேதனாசேதனங்களைப் பற்றின அறிவு 
எனறும் மாறப்பெரு தவனே, ஆகையால் அவன் ப்ரளய 
காலத்தில் ஸர்வஜஞக்வம் (எல்லாமறிச் தவனா.பிருக்கை ) 
முதலிய குணங்களின் பூர்ச்திருடையவனும் தேவமனுவு. 
யாதி காமரூபங்களின் பிசிவில்லா தவனுமாயிருக்தான், 
உள்ள வஸ்துக்க ளெல்லாவற்றையுங் xT api அிறமை 
புடைய பரமாத்மாவின் சக்இியாகிய (அவனை விட்டுப் 
பிரியாமல் அவனோட வளாயிருக்குக் தன்மையுள்ள) மாயை 
யென்னும் ப்ரக்ருதியானது சேதனாசே தனஸ்வரூபமாயி 

ருக்கும் ஈண்வசனுடைய சக்தி சேசனமென்றும் அசே தன 
மென்றும் இருவகைப்ப.ட்டி ருக்கும், இவையிரண்டும் ப்ரக்ரு 

தியென்று கூமப்படுவ.துண்டு, சே தன சக் தியை ஸத்தென் 
அம்அசேதன ப்ரகருகியை ௮ஸத்தென்றும் சொல்வார் 

கள. சே தனாசேதனங்களென்று இருவகைப்பட்ட இகத 

பரக்ருதியைக் கொண்டே பரமபுருஷன் இதோ புலப்படு 
கின்ற சேதனா சேதன ஸ்வமூபமான ஐக.த்தையெல்லாம் 
படைக்கின்றான். ஈரவரன் இந்த ப்ரபஞ்ச த்தல் உட்புகுகச். 
தும் அவற்றின் தோஷங்களால் தீண்டப்பெருதவன். 
இப்படி. காம ரூபங்களின் பிரிவுகள் அமைக் திருக்கையே 
ஜகத்திற்குக் கார்யதசையாம். சரம சூபங்களின் பிரிவு 
களில்லாமல் எண்வரணிடத்தில் மறைக்து ஸுக்ஷமமாமி 
ருக்குக் தன்மையே காரணதசை யெளப்படும்.கார்யதசை 
யை ஸ்தாலதகசை யென்றும் காரணசசையை ஸுிக்ஷம 
தசை யென்றும் சொல்வார்கள். சேதனுசேதன ஸ்வ 
ரூபமாகிய ௮ச்த மாயையென்னும் ப்ரக்ருதியானது விபு
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வாகிய பரமபுருஷலுக்குக் சரீரமாக ano) spin தசையை 
அடைச்திருர்துது. ஒவ்வோரு வஸ் துவம் உண்டாவதற்கு 

சிமித்ச காரணம் உபாதான காரணம் லஹைகாரி காரண 
Glin or ay மூன்று காரணங்கள் உண்டு, குடம் உண்டாக 
வேண்டுமென்றால், அதற்கு கிமித்தகாரணம் குயவன் ) 
உபாதானகாரணம் மண்), ஸஹகாரி காரணம் சக்கரம் தடி. 
முதலியவை. இங்கனம் இந்த ப்ரபஞ்ச த்தைப் புடைக்கும் 
பொழுது இமமூன்று காரணங்களும் எவ்வெவை யென் 
னில், இம்மூன்று காரணங்களும் ஈம வரனொருவனே. 
ஸிக்ஷ்ம தசையை அடைந்த சேதனாசேதனங்களைச் 
சரீரமாகவுடைய ஈன் வரன் உபாதான காரணம். ஈன்வ 
சன் சிமிச்சு காரணம், அவனுடைய ஸங்கல்பமே அவ 
ணுக்கு ஸஹகாரி காரணம். பரமபுர௬ுஷன் தான் எவ்விச 
விகாரமுகில்லாதவனாகவே, BINED IAD FRCS மாறு 
தலையுடையதும் ஏற்றக்குறைவுகளையடைக்த ஸத்வ ரஜஸ் 
தமோகுணங்கள் கிறைந்ததுமாகிய மாயை யென்னும் 
ப்ரக்ரு.இியில் தனக்குச் சரீரமாகய ஜீவனை ப்ரவேடுக்கச் 
செய்து அகத ப்ரகருதிக்கு ஸ்ருஷ்டி, ஸாமர்த்பத்தை 
விளைவித் தான். பரமபுருஷன் தனது சரீரமாகய ஜீவனை த 
தன் சரீரமாகிய ப்ரக்ருஇியில் ப்வே?க்கச் செய்து அத 
திகு ஸ்ருஷ்டி. ஸாமர்த்பத்தை விளைவிக்கையில், பிறகு 
அகத பரக்ருதி மஹத்துமுதலிய தத்வங்களாகப் பிண 
மிக்கிமதன்.றிக் கேவலமான 96% ப்ரக்ரு இக்கு ஸ்ருஷ்டி 
ஸாமர்தபம கிடையாது, ஆகையால் ப.ரமபுருஷன் ஜீவண் 
மூலமாய் ப்ரக்ருதிக்கு ஸ்ருஷ்டி ஸாமர்த்யச்சை விரை 
வித்தான். அங்ஙகளம் ஸ்ருஷ்டி. ஸாமர்த்யம் உண்டாகப் 
பெத்றதும்”கால த் இனால் தாண்டப்பட்டதும் தனக்குச் 

சசீ.ரழூமாகழே rman Urea, BY efor gy ஜீவனுக்கு 
அச்தசாத்மாவும் தமஸ்ணென்று கூறப்படுகிற ஸுக்ம 
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ப.ரக்ருதியை ஸருஷூடித்துக தரண்டுகின் ad Spy unr Bes 
பகவரன் மஹத்ததவமாகத் தோற்றி கின்றான். (ப்ரக்ருதி 
புருஷாகளைச் சரிரமாகவுடைய பகவானே ஸுக்ஷம 
ப்சக்ருதிமினின்று மஹததத்வத்தை உண்டாக அதற் 
குள் புகுகது அதைச் சரீரமாகக் சொண்டு கின்ரான்) 
காலத்திற்குட்பட்டு aso ரஜஸ் கமோகுணங்கள் நிறை 
து ஜீவனை உட்கொண்டு பகவானுடைய ஸங்கல்பதீ 
திற்கு விஷயமாகப் பரமாத்மாவை OG SIT SOT ers 
வுடையதுமாகிய அச்த மஹத்தத்வமும் இந்த ப்[பஞ்சச் 
தைப் படைப்பதற்காக அஹங்கரராதி தத்வங்களை ஸ்ரு 
Rugs விரும்பித் தன்னை ஸ்ருஷ்டி க்குரிய பரிமை 
முடையதாகச் செய்தது, ௮ங்கனம் விகாரத்தை அடை 
OS DAMS F hai & Desh wr wy அஹங்கார ததவம் உண்டா 

யிற்று, ௮க்த அஹஙகரரதத்வம் சரீரம் இகத்ரியம் ஆகிய 

இவற்றிற்குக் காரணமாயிருக்கும். ஏனென்னில், இக்க 

அஹஙகார ததீவமே ஓது பூதங்களும் இர்த்ரியங்களும் 
மனதுமாகப் பரிண*ிக்குக் தன்மையது (மாறுக் தன்மை 
யது), HES அஹங்காரம் வைகாரிக மென்றும் தைஜஸ 
மென்றும் தாமஸமென்று மூன்றுவிதமாகப் பிரிந்தது. 
வைகாரிகம் ஸாதீவிகாஹங்காரமென்றும் தைஜஸம் ராஜ 
ஸாஹங்காரமென்றும் தாமஸமாஹங்காரம் பூதா தியென் 
அம் கூறப்படுகின்றன. அவற்றில் பரமபுருஷனால் தூண் 
டப்பெற்று ஸ்ருஷூடிக்கமுயன்ற வைகாரிகமென்ற ஸாத் 
விகாஹங்கரரத்இினின்று மனஸைதத்வம் உண்டாயிற்று, 
இக்கு முதலிய தேவதைகளால் அபிமானிக்கப்பெற்ற 
இச் தீரியங்கள் எவ்வெவை உளவோ, அவையும் ஸரச் 
விகாஹங்கா.ரத்திணின்று உண்டானவைகளே. இர்த்ரி 
யன்களினின்றே சப்தம் ஸ்பர்சம் ரூபம் ஜம் முதலிய 
விஷயங்கள் சோற்றுனெறன, இப்படி சப்தாஇி விஷயல்
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களை விளைவிக்கும்படி. இக்்தரியங்களெல்லாம் வைகாரி/ 

மென்னும் பேருடைய ஸாத்விகாஹங்காரத்தினின்3 

உண்டானவை யாகையாரல் வைகாரிகங்களெனப்படும். 
இவ்விக்தரியங்கள் ஜ்ஞானேக்த்ரியங்களென்றும் கர்மேக் 
தீரியங்களென்றும் இருவகைப்பட்டிருக்ஞும். இவ்விரு 
வகை இக்தரியங்களும் ராஜஸாஹங்காரத்தினால் உதவி 

செய்யப்பெற்ற ஸாத்விகாஹங்காரத்இனின்று உண்டா 
கின்றனவாகையால் )தைஜஸங்களென்றுகூறப்படும், ஐ 
ஸமெனப்படுகிற ராஜஸாஹங்காரம் ஸாத்விகாஹங்கரரத் 
தற்கும் தாமஸாஹங்கரரத்இற்கும் உதவிசெய்யுக் தன் 
மையதேயன்றி அதற்குச் தனியே ஒரு கார்யமும் இடை 
யாழு, (ஸா தீவிக தரமஸாஹஙகரரங்களுக்கு உதவி செய் 
கையே சாஜஸாஹஙகரரத்திற்குக் கார்யம்), தாமஸாஹங் 

BTID ஆகாயம் முதலிய ஐக்்.து பூதங்களுக்கும் பூதஸு் 
கஷமங்களென்கற சப்தாஇகளுக்கும் கா.ரணமாயிருக் 
கும், பூதாதியென்னும் பேருடைய ௮க்தத் தாமஸரஹங் 
காரத்தினின்று ஆத்ம ஸ்வரூபத்ை*அ றிவிக்கும் ப்சமா 
ணமா$ய சப்தமும், அதினின்று ஆகாயமும் உண்டா 
யின, கரலத்.இனால் கூண்டப்பெற்றதும் ஸத்வாதி குணப் 
கள சிறைந்ததும் ஜீவனோடு கூடியதுமாயெ அ௮ச்த ஆகா 
யம பகவானுடைய ஸங்கல்ப Chua TOT ED விஷய 
மாயிற்று, அங்ஙனம் பகவானால் ஸங்கல்பிக்கப்பெற்ற 
௮௪ ஆகாயத்தினின்று ஸ்பர்சகன்மாதீரம் உண்டா 
யிற்று, அர்த ஸ்பர்சதன்மாத்ரம் பகவானுடைய ஸங்கல் 
பத தினால் தூண்டப்பெற்றுக் காலமும் ஸத்வாஇ குணங் 
களும் ஜீவனும் கூடப்பெற்று வாயுவை ஸ்ருஷ்டித்த.து. 
அகத ஸபர்சத்தினின்று உண்டான வாயுவும் பகவானு 
டைய ஸங்கஜ்பத்தினால் ஸ்ருஷ்டிக்க-முயன்று ஆகாயத் 
தின் குணமானீ சப்தத்தோடு கூடித் தானும் ப்ராணன்



௮-௫.] தீருதிய. ஸ்காதம், 423 

இஜஸ்ஸ-உ ஸஹஸ்ஸ-ஈ என்கிற மூன்று ஸாமர்த்யல்க 
சூடையதால ரூபதன்மாதீரசத்தை உண்டாக் இற்று, DEB 
ரூபதன்மாத்ரமும் லோகத்திற்கு ப்ரகாசங் கொடுப்பதா 
கிய தேஜஸ்ஸைப் படைத்தது. அக்தத்தேஜஸ்ஸ--ஆகாச 
வாயுக்களின் குணங்களான எப்த ஸ்பர்சங்கசோடும் 
தன்குணமான ரூபத்தோடுங்கூடி பகவானுடைய எங்கல் 
பத்தினால் தாண்டப்பெற்றுக் காலம் ஸத்வாதி குணங் 
கள் ஜீவன் ஆகிய இவைகளும் கூடப்பெற்று ரஸத்தை 

குணமாக வடைய ஜலததைப் படைக்தது, பகவத் ove 
கல்பமும் காலம்ஸத்வாஇ குணங்கள் ஜீவன்ஆகிய இவற் 

றின் சேர்த்தியும் இல்லாமல் ஒவ்வொன்றும் தன் கார் 

யை விளைக்கவல்லசன்று, ஆகையால் இவற்றைச் 

சொல்லாத இடங்களிலும் செொன்னதாகவே கூட்டிக் 
கொள்ளவேண்டும், தேஜஸ்ஸ-௦ சஸதன்மாத்ரத்தை 
உண்டாக்க அதன் மூலமாய் ஜலத்தை உண்டாக்கிற்று, 
அகத ஜலம் ரூப ஸ்பா மாப்சங்களோடும் தன்குணமான 
சஸத்தோடுங்கூடி ”பகவத் ஸங்கல்பத்தினால் தூண்டப் 
பெற்றுக் காலம் ஸத்வாஇகுணங்கள் ஜீவன் ஆகிய இவற் 

அடன் சேர்ந்து கச்தத்தை குணமாகவுடைய பூமியை 
உண்டாக்கிற்று, (முதலில் கக்தமன்மாத்ரச்தை உண் 
டாக்கி அதன் மூலமாய் மூமியை உண்டாக் ற்று, ) BO 

லியற்கையுடைய விதுரனே / ஆகரயம் முதலிய ஐக்து 
முதிங்களின் இடையில் மேல்மேலுள்ள பூதமெல்லாம் 
தனக்குக் காரணமான முன் முன்னுள்ள பூதத்தின் 
குணங்கள் தொடரப்பெற்றே உண்டாகிறதரகையால் 
பூதங்களின் கணக்குக்குத் தகுக்தபடி அவத்றின் குணல் 
களின் கணக்கையும் அறிச் துகொள்ள வேண்டும், (அதா 
வ.து--மு.தல் பூதமாகிய ஆகாயத்திற்கு சப்தம் தன்றே 
குணம், ௮தினின்றுண்டான இரண்டாவது பூதமாயே
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வாழுவுக்கு சப்த MUTE aE err Quy இரண்டு குணங்க உண்டு, மூன்றாம் பூசமாபெ ௦ கஜஸ்ஸுக்கு சப்த ஸ்பர். CRUSE or ir Duy மூன்று குணங்கள் உண்டு, ஈரன்காம் த மாகிய ஐலச் திற்கு சப் ௪ ஸபாச௪ ரூப ரஸங்களாகய GT om குணங்கள் உண்டு, HP STi Sor Bus கூமிக்கு சப்தஸ்பர்2 GU IM &6 Sher T Dy, 85௮ குணங்கள் உண்டு, இங்க னம் தலுக்கு அரு குணழம் இசெண்டாவதத்கு இரண்டு குணங்களும் மூனருவதுக்கு மன்று குணங்களும் காள் கரவதுக்கு கரன்கு குணஙகளும் 85, சாவதுக்கு ஐது 

வங்களெல்லரம் ஒன்றோடொன்று ஸம்பக்தமில்லாமல் தீனித்கனியே சிரு ன்றமையரல் அண்டத்தைப் படைக் கையரஇற கார்யக்தை சிகைவேம்நுவ இல் வல்லமையத் அத கைகுவித் துக்கொண்டு ப. ரபுவரூய ப. ரமபுருஷனை ஸ்தோக்ரஞ் செய்தன. 

'அபிமானிதேவசைகள் சொல்லுன்னு 2 Us ar Car! Barut Bg தனமையனே 7 சரணம் அடைக்சவாரக னின் ஸம்ஸா ரதரபங்கஜப் போக்குவதில் குடைபோன்த உன் பாதாரவிஆ் கக சரங்கள் சமஸ்கரிக்ளெ றோம், 

  

i 
டட 

  

1 மஹச் அழு சலிய சச்வங்களின் அபிமானிதேவசைகளென்து பொருள், க சிவங்களைப் ப்டைச்சது ஜகச் ஸ்ருஷ்டி க்சாகவே, அர்த
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உன் பாதாரவிச் தங்களின், அடியைப் பற்றின Cur@sor 
மனத்தை அடக்குவதில் முயன்று ஸுகமாகவேே ஸம்ஸாச 
துக்கத்தை வெகுதாரத்தில் உதறுின்ருர்கள். ஈறனே! 
இர்ச ஸம்ஸாரத்தில் உனது பாதாரவிச்தங்களைப் பணிய 
கேரப்பெருகு ஜீவர்கள் ஸம்ஸாரத்தில் விளையக்கூடிய 
மூன்று வகைப்பட்ட தாபங்களால் அடியுண்டு arcane BD gs 
srasor v~s OuyiyoSoco. Quy. oar ur ger 
விச்தங்களைப் பணிக்தவர்கள் ஸுகம் பெறுகையா லும் 
பணியா தவர்கள் ஸுகம் பெறுமல் வருச துகையாலும், 
பகவானே] காரங்கள் உனது பாதாரவிக்தங்களின கிழலைப் 
பணிக்து மோக்ஷம் பெறுவோமாக, தன்னைப் ப.ற்.றினாரு 
டைய பாபங்களைப் போக்குக் தன்மை அமைக து பரிசுத்த 

மான பாதங்களையுடைய உனது பாதாரவிக்தங்களை நரங் 
கள சரணம் அடைந்தோம். பாபங்களைப் போக்குக்இற 
மையுள்ள ஜலங்களையுடையதும் கதிகளில் இறச்ததுமா 
கிய கங்காகதிக்கு உற்பத்தி ஸகானமாயிருப்பதும், தாம 
சை மலர்போன்ற உனது முகத்தையே கூடாகக்கொண்ட 
வேதங்களாகே பக்திகளின் ஸஞ்சாரத்தினால் பரிசுத்த 
மான தமது மனத்தில் மஹர்ஷிகளால் ச்யானஞ்செய் 
வதற்காகத் தேடப்பெற்ற துமாகிய உனது பாதாரவிக்தக் 
களை காரங்கள் பணிக்தோம். எங்களைஅனுக்ரஹிப்பாயாக. 
(இறகுகள் முளைக்கப்பெற்ற பறவைகள் கூடுகளினின் நு 
பறக்து சென்று இங்குமங்கும் திரிக்து மீளவும் கூடுகளில் 
வரது சேருவதுபோல், வேதங்களும் உன் முகத்இினின்று 
உண்டாகி ப்ரஹ்ம ருத் இகத ராதியான மற்ற தேவதை 
களையும் பற்பல கர்மங்களையும் பலவாறு கூறுகின் னவே 
யரயினும்' உன்னிடத்திலேயே வக்து முடிகின்றன.. அத் 
தளைய வேதங்களை ஓதி உணர்க்க மஹர்திகள். பரிசுத்த 
RT தமது. மன த்.இல்: தயானஞ்செய்ய oer ur ge raps
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த்ங்களைச் தேடுன்றார்கள், உன் பா.தா.ரவிக்தச்தினின் 3 
உண்டான கங்காகதி தன் ஜலத்தில் ஸ்னானஞ்செய்பவ/ 
களின் பாபத்தையெல்லாம் போக்குன்ற.து, அப்படி 
பட்ட உன் பாதாரவிக் தங்களின் மஹிமையைப் பற்றிச் 
சொல்லவேண்டுமோசி ஈ.இகளில் சிறந்ததும் பரிசு த. தழு 
மாகிய கங்கரகதிக்கு உற்பத்தி ஸ்சானமாமிருப்பதும் 
வேதங்களில் விதிக்கப்பட்ட கர்மயோகம் ஜ்ஞுனயோகம் 
முதலிய வழிகளில் இழிக்து துயமனததரான மஹாஷி 
களால் இக்இிக்கப்பெற்ற துமரகய உனது பாதரசவிக்தங் 
களை சாங்கள்பணிர்தோம்.எங்கலை அ னுக்ரஹிப்பாயாக), 

ச .த்தையோடு கூடின தும் வேதங்களில் விதிக்கப்பட்ட 
பஞ்ச மஹா யஜ்ஞாஇி கர்மயோகம் அமைந்தது மாய 
பக்தியோகத்தினாலும் சப்தாதி விஷயங்களில் மனப்பற் 
தில்லாமையாகிற வைராக்ய பலச்தோடுகூடின ஜ்ஞானத் 
இனாலும் (ப்ரக்ருதியைக் காட்டிலும் ஆத்மா வேறு 

பட்ட தென்க ஜ்ஞான த்தினாலும்)மனம் ெெளியப்பெற்று 
இ வே ஈமக்கு இஷடஸாதன மென்று நிச்சயித்து, 
இந்த்ரிஙங்களை வென்ற பண்டிதர்கள் எதைச் இக்இக் 
கினரமூர்களோ, அப்படிப்பட்ட உன் பாதாரவிக்தங்களின் 
பீடத்சைப் பணிசஏன்றோம். ஸகல ஜகச்காதனே! உனது 
பாதாசவிக்தங்கள் தம்மைப் பணியும் பஃ தர்களுக்கு சப் 
தாதி விஷயங்களால் தடைபடாததும் ஸம்ஸாரத்தை 
வேசோடழிப்பதுமாகய தயானத்தை விளைவிக்கன் றன, 
அப்படிப்பட்ட உன் பாதாரவிக்தங்களை காங்கள் எல்லோ 
ரும் சசணம் அடைகின்றோம். உலகங்களைப் படைப்ப தற் 
காகவும் அவற்றை வளர்ப்பதற்காகவும் ஸமஹரிப்பதற் 
காகவும் ப்ரஹ்ம ர௬ுதராதஇிகளில் அனுப்ரவேசிக்கையா 
கற அவதாரத்தை ஈடத்துகன் மனை, அப்படிப்பட்ட உன் 
பாதரசவிக் தவ்களைப் பணிசன்றோம, ஸம்ஸார தாபன
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களால் விளையும் வருத்தங்களைப் போக்க வல்ல மஹரகக் 
த த்தைச் கொடுக்கும்படியான தயானத்தை நிழைவேற் 
றிக்கொடுக்கையே பக் தர்களுக்குச் செய்யும் அனுக்ரஹம், 
இப்படிப்பட்ட அனுக்ரஹதக்தை உனது பாதா.ரவிச்சங் 
கள் செய்கின்மஉன வாகையால் அவையே எங்களுக்குச் 
சரணம், ஸ்ருஷ்டி. VAD ஸஎம்ஹாரங்களால் விரையாடக் 
தன்மையனே/ புத்ர மித்ர களத்ராஇகளால் தொடாப் 
பெற்ற தேஹத்திலும் பாத்ரம் வஸ்த்ரம் மூ தலியவை 
தொடரப்பெற்ற க்ருஹத்திலும் “கான், என்னுடையது” 
என்கிற துரபிமானம் வேரூன்றப்பெற்ற புருஷர்களின் 
ஹ்ருதயத்தில் (ஹ்ருதயமாகிற குஹையில்) வாத்ஸல்யத்து 
னால் நீ கித்பவாஸஞ் செய்யினும், அவர்களுக்கு உன் பர 
தா.ரவிச்தங்கள் வெகு தூ ரமாயிருக்க் றன, ஜ்ஞானாதி 

குணங்கள் கிறைக்தவனே/ பசமபுருஷா/ அத்தகைய உன் 
பாதாரவிச் தங்களை காங்கள் சரணம் அடைகின்றோம். 

தம்மிட தீதில் பக் இயில்லாமல் அஹங்கா.ர மமகாரங்களால் 
மதிமயக்கழுற்ற மூடர்களுக்கு உன் பாதாரவிக்தங்கள் 

ஸமீபத்திலிருப்பினுபம் புலப்படுகன் ஐ இல்லை, உலக*த்இல் 
மேன்மையுற்ற ப்ரஹ்ம ருத்ரா திகளுக்கும் கியாமகனே/ 

மிகுதியும் பாடத் தகுக்த பெரும் புகழுடையவனே! உன் 

னுடைய பாதரரவிரஈ் தங்களில் ஆத்மமமர்ப்பணஞ்செய்து 
அதனால் சம தமாதி குணங்களின் ஸமருத்தி வளரப் 
பெற்ற மஹானுபாவர்கள், ப்ரக்ருதியின் வேற்றுருவங்க 
ளாகிய சப்தாதி விஷயங்களில் பாய்கின்ற இக்த்ரியங் 

களால் வெகுதூரம் இழுக்கப்பட்ட அச தரிச்த்ரியமான 
மனஸ்ஸை யுடையவராகி எவர்கள் தமொம்றமுறுகன்றுர் 

களோ,௮த்தகையசான துர்ப்பாக்யகளைக் கண்கொண்டு 
கரணவும் மாட்டார்கள், அதற்குக் கா.ரணமென்னென் 
ணில், சொல்லவேண்டுமோ 2 அவர்கள் 'சப்தாதி விது
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யங்களில் மனம் பாயப்பெற்து சூடசாயிருக்கையே, அவர் 
கன ஈல்ல மார்க்கத்தினின்று கழுவினவ.ராகையால் ௮வர். 

களை உன் பக்தர்கள் கண்ணாலும் காணப் பொறுக்க மாட் 

டார்கள். அவர்களோடு ஸஹவாஸஞ் செய்யமாட்டார் 
களென்பதைப் பற்றிச் சொல்லவேண்டுமோசி தே UTS 

தேவனே! உனது கதையாகிற அம்ருதத்தைப் பானஞ் 
செய்கையால் வளர்க்த ப்8ீ இயின்மஹிமையால் தூயமன த் 
தசா விவேகம் முதலிய கருவிகளெல்லாம் அமையப் 

Qu pw OF Buyor இடைவெளியின் றி உன்னையே கினைக் 

கும் ஜ்ஞ்னமாகற பக்இியோக த்தைப்பெற்றுக் காலத்தி 
னாலும் ஸதவாதி குணங்களாலும் எவ்விதத்திலும் தடை 
படாத வைகுண்டலோக த்தை அனாயாஸமாகவே அடை 
இன்ரூர்கள், மற்றும், இலர் சப்தாதி விஷூயங்களில் மனஞ் 
செல்லவொட்டாமல் அடக்கி அதை உன்னிடத்இல் கிலை 
சிறுத்தி உன்னை க்யானிக்கையாகிற உபாயத தின்மஹிமை 

யால் என்விகத்திலும் தாண்டமுடியாத ப்சக்ருதியைத் 
தாண்டி இக்தரியங்களை அடக்கிக்கொண்டு இரர்களாூப் 

பரமபுருவஷ.னாகம உன்னைப் பெறுனெருர்கள். ஆயினும் 

அவர்களுக்கு வருத்தமே. ௮வஷ்டாங்கயோக மார்க்கத்தி 
னால் பக்தியோகத்தில் இழிகறவர்க்கு பம சியமாதி அங் 
கங்களில் ஒவ்வொன்றும் ஸா இக்க அரிதாகையால் தன்று 
தவறிப்போயினும் அவர்கள் ஸித்த அடையமாட்டார் 

கள். கஷ.டப்பட்டு பக்கியோகத்தை ஸாஇக்கலும் அவர் 
களுக்கு வருத்தம் அதிகமே. உன் சதையைக்கேட்டு உன் 
னிடத்தில் பக்தி உண்டாகப்பெ,்றவர்க்கு இச்த வருத் 
தங்கள் எவையுமே இல்லை, இவர்களுக்கு அஷ்டாக்கயோ 
கத்தை ஸா.இக்கவேண்டி௰- ப்சயாஸமில்லை, உன் Seng 
பாற அம்ருதத்தைப் பானஞ்செய்.து. 'உள்னிடத்தில் 
கதி உண்டாகப்பெற்றவர்களூக்கு விகேகாஇசள் தானே
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விளைகின்றன. தாமே யத்னஞ்செய்து அஷ்டாங்க யோ 
கத்தினால் பக்தி யோகத்தை ஸாதித்து உன்னைப்பெற 
விரும்புமவர்க்கு வருச்தம் ௮இகமென்பது wor srw 
யன்றி, ௮ச்த பக்தியோகம் உனக்கு அ தஇீனமாயிருக்கை 

யே வடி.வாகப்பெற்ற ஆத்மஸ்வரூபத்திற்குப் பொருக்கி 
யதுமன்று. உன்னையே உபாயமாகப்பற்றி உன்கதைகளைக் 

கேட்டுப் பொழுதுபோக்கும் மஹானுபாவர்களுக்கு பக்தி 

யோகம் தானே விஃகன்றது. இவர்க்கு ஸ்வரூப Car 
தமூம் இல்லை, ஆசையால் அஷ்டாங்க யோசு த் இனால் 
பக்கியோகத்தை ஸாஇத்து அதனால் உன்னைப் Qu gap 
வர், உன்னையே உபாயமரகப்பற்றி உன் சதைகளைக்கேட் 
கையே பொழுது போக்காயிருக்கும் மஹானுபாவர்க்கு 
ஈடாகமாட்டார்கள். கரங்கள் உன்னைச் சரணம் அடைக் 
தோம். கரங்கள் உனது அனுக்ரஹம் பெறுதற்கு 
எவ்விதமான உபாயமும் செய்யப்பெற்றிலோம். உனது 
இருவடிகமாயே சரணமாகப் பற்றினோம். கீ எங்களை 
அனுக ரஹிப்பாயாக, ஐஜகக்காரண வஸ்துவே/ நரங்கள் 
இங்கனம் சசணம்அடைந்த மையால்எங்களவிருப்பத்தை 
சிமைவேற்றவேண்டும். சசங்கள் உன்னைச் சேர்க்தவர்கள், 
நீ உலகங்களைப் படைக்கவேண்டு மென்னும் விருப்பத்தி 
னால் ஸதீவாகி குணங்களைக்கொண்டு உன்னிடத்தில்”எங் 
கலை மஹத்தத்வம் அஹங்காரதத்வம் என்ற கரமத் 
தில் ஸ்ருஷ்டி த்தனை, சாங்கள் ஓஒன்ரோடொன்ழது சோப் 
பெரறுமல் தணித்தனியே .இருக்கனெறோம், ஆகையால் 
கரங்கள் எங்களுடைய அதிகாரத்தை கிர்வஹித்து 

உனது லிலையின் கருவியாகிய ப். ரஹ்மாண்டத்தை உண் 
டாக்குகையரகிற ப்ரதயுபகாரத்தைச் செய்ய வல்லமை 
யற் .றிருக்கனெறோம், அஜனே! (கர்மத்தால் விளையும் உற் 
பத்தியில்லா தவனே 1) உனது லீலோபக்.ரணம்களாயே 
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(உனது விளையாட்டிற்குக் கருவிகளாகய) சாங்கள் உன து 
ஆசாதனததை நிமைவேற்றவும், சப்தாதி போக்ய 
வஸ்துக்களை அனுபவிக்கவும், மேல் ஸ்ருஷ்டி க்கப்படப் 
போகிற தேவாதி லோகங்கள் தந்தமது ஜ்ஞானேக் 
தரியங்களுக்கும் கர்மேக் தரியங்களுக்கும் வவேண்டி௰ சப் 
தாதி விஷயங்களையும் கர்தல்யாஇ விஷயங்களை யும் (போ 
கத்தகுக்க தேசம் முதலிய விஷயங்களையும்) கொடுத்து 
கிஸைமயயமாக ஸுகத்தை அனுபவிக்கும்படி செய்ய வும் 
கரங்கள் வல்லமையற்றிருக்கின்றோம். தேவதைகளாகிய 
எங்களுக்கும், எங்களால் விளையக்கூடிய கார்யங்களுக் 

கும் நீ காரணமாயிருப்பவன்; விகாரமற்றவன் ; அனைத் 

இற்கும் ௮கதராதமாவாயிருப்பவன் / எல்லாவற்றித்கும் 
மூற்பட்டவன, உனக்கு முற்பட்டது ஒன்றுமே இல்லை, 

நீ உற்பத் இியில்லா தவன், ப்ரபூ/ ஸ்ருஷ்டி ஸ்இதி ஸம் 

ஹா.ரங்களால் விலயாடுக்கன்மையனே / இப்படி ப்பட்ட 

நீ, ஜ்ஞானேர்ச்ரியங்களுக்கும் காமேக் தரியங்களுக்கும் 

கரரணமாயிருப்பதும் உனது சக்திடிமாகய ப்ரக்ருஇ.ி 

ணிடத்தில் ஸ்ருஷ்டி. ஸாமர்தீயத்தையும் ஸமல்.டி. புருவ. 
னாகிய ப் ரஹ்மாவையும் உண்டாக்இஞம், ஆகையால் 
(நீயே ஆதிகாரணமாகையால்) உனக்குச் «Pour kw 

- ஸமஷ்டி. புருஷன் முதலிய எங்களை எதற்காக உண்டாக் 
கனையோ, அச்தக் கார்யம்: யாது £ உனக்கு நாங்கள் 
செய்யவேண்டிய கார்யம் யாது ரி *உலகங்களைப் படைக் 
கையே கார்யம்'என்கிராயோ 7 ஆனால், ப்ரபூ / எங்கல்£ 
அனுக்ரஹித்து ஸ்ருவ.டிக்கிறதற்கு வேண்டிய ஸாமர்த் 

யத்தையும் அதிகாரத்தித்குக் தகுக்த அறிவையும் எங் 
களுக்குக் கொடுப்பாயாக, ஐகதரவது அத்யாயம் 

Pps pa. | ன ச
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| ஸ்ருஷ்டியும், ப்ரஹ்மோ ச்பத்இயும், 
ஆ. அவனிட சஇினின் ந தேவா இகளின் ~>-0-0— 

இர் சரியோ தபச்இயும். 

மைத்சேயர் சொல்லுகிரூர்.--ஈண் வரன், இங்கனம் 
ஒன்றோடொன்று சேராமல் தனித்தணியேயிருப்பவைக 
ளும் உலகங்களைப் UML EGO WITT Suh உண்டாகப் 
பெறு தவைகளுமாகிய ம்ஹத்து முதலிய தத்வங்களின் 
ஸ்இதியைக் சுண்டு, தீரிவிக் ரமனாகயெ அச்ச பகவான், 
உடனே காலமென்னும் பேருடைய தன் சக்தியில் ப்ரே 
சித். த'மஹத்து அஹங்காரம் பஞ்ச பூதங்கள் பஞ்ச தன் 
மாதீரங்கள் பதினொரு இக்தரியங்கள் ஆகிய இருபத்து 
மூன்று ததவங்களின் ஸமூஹத்தில் ஒரே தடவையில் 
ப்ரவேசித்தான். அகத பகவான் or ot Dene ur & in 
சேஷ்டை முடையவனாடக் கார்யத் இற்கு உபயோகப்படா 

மல் உறங்குகின்ற அவற்றின் சக்தியை எழுப்பிக் கார் 
பதிீ.திற்கு உபயோகப்படுத்த முயன்று, ஒன்றோடொன்று 
சேராமல் தனித்தனியே மிருக்கின்ற அவ்விருபத்து 
மூன்று தத்வங்களின் கூட்டத்தை தன்றோடொன்று 

கலக்கச் செய்தான். பகவானுடைய ஸங்கல்பத இனால் 
உலகங்களைப் படைக்குச் திதமை உண்டாகப் பெத்த அள் 
விருபத்து மூன்று தத்வங்களின் கூட்டமானது பீகவா 
னால் தரண்டப் பெற்றுத் தமது அம்சங்களால் மமஷ்டி. . 

புருஷனை உள்ளே உடையதாக ப்ரஹ்மாண்டத்தை உண் 

டாக்கிற்று, எப்படி. உண்டாக்க்ென்னில், அதன் விவ 
சத்தைச் சொல்லுகிறேன் கேட்பாயாக, ஸங்கல்பத் தினால் 

தம்மில் அனுப்ரவேசிக்கின்ற (நுழைகின்ற) பகவானோடு 
கூடினவைகளும் உலகங்களைப் படைப்பவைகளும் ஐங்கம 
ஸ்தாவரரூபமான ஐகத்தெல்லாம் தம்மில் அடங்கப் 
பெற்றவையுமாகிய அந்தத் தத்வங்களின் கூட்டம் ஒன்
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றோடொன்று சேரப் பெற்து ஸமஷ்டி. புருஷனாபெ ப்ரஹ் 

மாவை உட்கொண்ட ப் ரஹ்மாண்டமாகப் பரிணமித்தது. 

(மாறிற்று), ஸ்வர்ண த தினால் இயற்றப்பட்ட துபோல் <b) 1p 
இயெதும் ஸமஷ்டி. புருஷனோடு கூடிய துமாயெ அக்த ப்சஹ் 
மாண்டம் தேவ மனுஷியா தியான ஸமஸ்த ப்ராணிகளேோ 

டுங்கூடி. அனேக மாயிர மாண்டுகள் ஜலத்தில் இருக்க ௮. 

ஸ்வர்ணமயமான அவ்வண்ட த்.இினால் மூடப்பெற்றிருக்கை 
யால் ஸ்வர்ணமயன்போன்ற ஸமஷ்டி புருஷனாகிய அகத 

கான்முகன் தேவமனுஷியாதி ஸகல ப்ராணிகளொடுங் 
கூடி. அவ்வண்டம பரிபாக தசையை அடையும் வரையில் 
அனேக வர்வஷிங்கள் ஜலத்தில் மிதக்ச்ற ப்ரஹ்மாண் 
டத்தில், வஸிததிருக்தான். உலகங்களைப் படைப்பை 

யான மஹத்து முதலிய ததவங்களின் மகனும் பக: 
வானுடைய ஸங்கல்பம் ஜீவாதக்மாக்களின் காமம் ஜீவாத் 

மாக்கள் ஜீவராசிகளின் சரீரங்களை விளக்கும்படி யான 

ப்ரக்ருதிஆகிய இவற்றழையுடையவனுமாகயெஅச் தஸமவ்.டி. 
புருஷன் தானே தன்னைக் காரணமென்றும் போக்தா 
வென்றும் விஷூயங்களென்றும் மூன்று விதமாகப் பிரித் ஆ 

அவற்றில் கரணச்தை ஒன்றும் பத்துமாக (பதினொன் 
ரூகப்) பிரித்தான், தன் சரீரத்தில் ஸம்பர்தித் திருக்க 
ஜீவஸமூஹத்தை போக்தாவாகவும் தன்னுடைய இக்த்ரி 

_யங்களின் சில பாகங்களை தற்கு போக்யமான கரணமாக 
வும் செய்தான். இக்ச ப்ரஹ்மா ஸமஸ்தமான வ்யஷ்டி. 
பதார்தீ தங்களுக்கும் (தனித்தனியே ஸ்ருஷ்டிக்கப்போ 
கம தேவமனுஷ்யாதி பதார் த்தங்களுக்கெல்லாம்) ஆதா 
சமும், பாமாதீமாவுக்குச் சரிசமுமாயிருப்பவன், பரமாத் 
மாவுக்குச் சரி ரமாயிருக்கும் தன்மை ஸமஸ்த பதார்த்தல் 
களுக்கும் ஸமமேயாயினும், இந்த ப்ரஹ்மதேவன் 
அதில் முதன்மையுடையவன். இவனிடத்தில் பரமபுருஷூன்
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அனுப்ரவேசித்து ஸ்ருஷ்டியைச் செய்கின்றானாகையால் 
இவன் பரமபுருவ.னுடையஅனுப்்ரவேசாவ தாரம். பரமாத் 
மாவின் அவதாரமாகய இந்த ஸமஷ்டி புருஷனிட்ததி 
னின்று தேவ மனுஷ்யா தியான பதார்த்தங்களெல்லாம் 
உண்டாகின் நன், ஆகையால் பரமாத்மாவின் அனுப்ரவே 
சாவதாரமாகையால், இவன் தன்னைத் தானே போக்தா 
வாகவும் கரணமாகவும் விஷயங்களாகவும் பிரிக்கவல்லனா 
ஞான். தேவ மனுஷ்யாதி சூபமாய்த் சனிச்சனியே படைக் 
கப் போகிற பற்பல வகைப்பட்ட ஜீவஸ்வரூபனாய்ப் பலவா 
மூக விளங்குகின்ற அக்த ப்ரஹ்மதேவன் ஸமஸ்டி ரூப 

மாயத் தன் FFTs AW அடங்கியிருக்குற ஜீவராசிகளை 
முடையவனும பூதங்களில் அடங்கியிருக்கெற சப்தாதி 
விஷயங்கள் இக்தீரிய ஸமவ்.டி. ஆயெ இவற்றோடு கூடின 
வனுமாமிருச் தான். (போக்தாக்களான ஜிவாத்மாக்க 
ஞூம் போக்யங்களான சப்தாதி விஷயங்களும் போக 
ஸாதனமான இந்த்ரியங்களும் தன் சரீரத்தில் அடங்கப் 
பெத்றிருக்கான்); அவற்றில் இக்தரியங்கள் செவி 
வாய் கண மூக்கு உடல் என்றும், வாசக் பாணி 

பாத பாயு உபஸ்தங்களென்௫ம் மனதென்றும் பதி 

னொரு விதமாயிருக் தன, சியாமகனான பகவான், ஜகத் 
ஸ்ருஷ்டி.யின் பொருட்டுத் தான் படைத்த மஹத்து முத 
லிய தத் வங்கள், “ஸ்வாமி! காங்கள் உனக்கு IT FH GF 

செய்யும்படி எங்களுக்கு அருள்புரிய வேண்டும்' என்று 

விண்ணப்பம் செய்ததை கினைதது, இந்த இக்த்ரியம் முத 
லியவற்றின் அபிவ்ருத்திக்காக (வ்யஷ்டி ரூபமாய் விஸ்தா 
சம் அடைவதற்காக)ச் தன்னுடைய தேஜஸ்ஸினால் ப்ரஹ் 
மதேவனுக்கு வ்யஷ்டி. ஸ்ருஷ்டியில் ஸுமர்த்பம் உண்டா 
கும்படி. 'ஸங்கல்பித்தான். (தனித்தனியே சரீரங்களைக் 
கொடுத்து தேவமனுஷ்யாதி ரூபமாய் ஸ்ருஷ்டிக்கப்போ
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கிற ஜீவராசிகளின் இச்தரியஙகளை ச் girls & Bosker yp 

சணியே பிரித்து ஸ்ருஷ்டிச்கும்படியான ஸாமாதயத்தை 
HES UT AMC Fal ws ஈஎண்வசன்ஸங்கல்பித்சான்), பின் 

பு பரமபுருஷனால் ஸங்கல்பிக்கப்பெற்ற ௮௪ ப்ரஹ்மதே 
வணிடத்திணின்று தேவமனுஷ்யாதஇ சரீரங்களைச் சேர்க்க 

இக்தரியங்களின் ஸ்தானங்கள் பற்பலவம் உண்டாயின, 

அவற்மைச் சொல்லுகின்றேன் கேட்பாயாக, பகவா 

னுடைய ஸங்கல்பத்தினாுல் தரண்டப்பெற்ற பகவத் 

ஸ்வரூபனாகய ப்ரஸ்மதேவனிடத்தினின்று சேவமனுஷ் 

யாஇயான ப்ராணிஸமூஹத்தின் முகமென்டிற ஸ்தானம் 

உண்டாயிற்று, அச்த ஸ்தானத்தில் தனது அம்சமாகிய 

வாக்கென்கிய இக்சரியத். துடன் லோகபாலனாகிய அக்னி 

ப்ரவேசித்தான், தேவ மனுவ்.யாகதி ப்ராணிகள் ஏந்து 

வாகிக்சரியதீ தினால் சொல்லவேண்டியசப்சத்தை உச்சரிக் 
கின்றார்களோ, அத்தகைய வா௫க்தரியக் துடன் அக்ணி 
அக்த முகத்தில் ப்வே௫ித்தான். ஸழஷ்டி. புருஷனாகிய 
ப்ரஹ்மதேவணிடத்கினின்று உண்டான அக்னியானவன்: 
அவனிடத்தினின்வறே வெளிப்பட்ட தேவமனுஷ்்யாஇ 

ஜீவராசியின் முகதீில் அவணிடத்தினின்று உண்டான 

வரகிர்தரியகீ துடன் ப்ரவேடித்தான், ஓவ்வொரு இக்தரி 
யததிற்கும் ஸ்தானம் அ௫ஷ்டான தேவதை கார்யம் 
ஆகிய இம்மூன்றும் உண்டு, வரகிக்தரியத்திற்கு அதிஷ் 
டான தேவதை அக்னி, முகம் ஸ்சானம். அதன் கார்யம் 
சப்தங்களை உச்சரிக்கை, மமஷ்டி. புருஷனிடத்இனின்று 
முதலில் வாட் தரியத்திம்கு ௮இிஷ்டான தேவதையான 
அக்னியும், பிறகு சேவமனுஷ்யாதி சரீ ரங்களுக்குரிய 
ஜீவாத்மாக்களும், பிறகு முகமென்கற ஸ்தானமும், 
பிறகு வாகிக் தரியமும் உண்டாயின. ஜீவாச்மாக்கள் உண் 
டாகையாவது-- தேவ மனுஷ்யாதியான சரீரங்களை ம்
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பெத்து வெளிப்படிகையே, பிறகு பரஹ்மாவிணிடத்இி 
னின்று லோகபாலனாகிய வருணனும் காலுவென்கிற 
ஸ்தானமும் ஜிஹ்வேச் தீரியமும் உண்டாயின, YES NG 
ணன தனதுஅம்சமாகிய ஜிஹ்வேக்க்ரியக் துடன் HOES 
தானு ஸ்தனீத்தில் ப்வே௫ித்தான், கேவ மனுஷியா B® 
ஜீவசரசிகளானை த்தும் இக்த ஜிஹ்வேச் தரிய த்.இனால் புளி 
ப்பு தித்.இப்பு முதலிய ரஸங்களை அறிரன்றன. இத DG 
சஸனேச்த்ரியமென்றும் பேர் உண்டு. பசமபுர௬ுஷ ஸ்வரூப 
னாகிய அகத ஸமஷ்டி. புருஷணிடக்தினின்றுஅன்வி தேவ 
தைகளும் காஸிகையென்னும் ஸ்தானமும் க்ராணமென் 
கிற இர்தரியமும் உண்டாயின. ந்த அவி தேவதை 

கள் தமதுஅம்சமாகிய கராணேக்தரியத் துடன் சாஸிகை 

யென்னும் ஸ்தானத்தில் ப் வேரித்தார்கள். இக்த கரா 
ணேக்தீரியத்தினால் ப்ராணிகள் கல்ல மணம் இய மண 

மென்று இருவகைப்பட்ட சுக்தத்தை அ.றின்றன., ஸ்ர 

apg. ஸாமர் தீயமுடைய அச்ச ப்ரஹ்மாவிடதக்இனின்று 
லோசுபாலனாகிய ஸுூிர்யனும் சண்களென்கிற ஸ்தானவ் 

களும் சக்ஷ£ஸ்ஸணென்கிற இத்த்ரிபமூம் உண்டாயின, 
அர்த ஸமர்யன் தனது அம்சமாகிய சக்ஷுரிச் தீரிபத் 

துடன் கண்களென்கிற ஸ்தானங்களில் ப்ரவேூத்தான், 
இக்தச் சக்ஷ£ுரிக் தரிய தீதினால் ப்ரணிகள் கறுப்பு வெ 

ளுப்பு முதலிய நிறங்களை அறிகின்றரார்கள். Gone Digs 

ப்ரஹ்மதேவனிடத்.கினின்று லோகபாலனாகய வாயுவும் 
சர்மங்களென்கிற ஸ்தானமும் தவக்கென்கிற இந்தரிய 
மூம் உண்டாயின, அத வாயுதேவன் ப்ராணன் போல் 
தேஹம் முழுவதும் வ்யாபித்திருப்பதும் தனது DDE (Ip 
மாகிய தீவ௫க்தரியத் துடன் சர்மமென்னும் ஸ்தான த்தில் 
ப்ரவேடித்தான். இந்த தீவகர்தரியத் தினால் தேவ மனுவ். 
பபாதிஜீவரா௫ிகள் ம்ருது கடினம் சதம் உஷ்ணம் முதலிய
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ஸ்பர்ச உக றி௫ன் மன, பிறகு இக்த ப்ரஹ்மாவினிடத் 
இனின்று திசைகளென்கற தேவதைகளும் கர்ணங்க 
ளென்கிற ஸ்.தானங்களும் சோ தரமென்கிறஇக்த்ரியமும் 
உண்டாயின. இக்த திக்குக்களென்னும் தேவதைகள் 
தமது அமசமாகய ஸமாரோக்சேக்தரியத் துடன் அச்தக் 
கர்ணங்களென்கற ஸ்தானங்களில் ப்ரவேசித்தன, இந்த 
ற்ரோத்ரேக்த்ரியச் இனால் ஜீவராசிகள் சப்தச்தை அறி 
கின்றன. பிறகு இக்த ப்ரஸ்மேே தேவனிடத்தினின்று ஓஓ 
Bsa அபிமானி தேவதைகளும் தவக்கென்கிற 
ஸ்கானமும் சோமங்களென்கிற இக்தரியரமும் உண் 
டாயின, g65 ஓஷதிதேவதைகள் தமது அம்ச 
மாகிய ரோமங்களென்ூழ இந்தரியங்களுடன் த வக்கென் 
கிற ஸ்தானத்தில் ப்ரவேடித்தன, இந்த ரோமேச்த்ரியத் 
இனால் ப்ராணிகள் இனவை அறிகின்றன. முன் சொன்ன 
தீவடக்தீரியமே ஸ்தானபேதத்தினால் இரண்டுவகைப்பட் 
டிருக்கும், ஸ்தானங்கள் உள் சர்மமென்றும் வெளிச்சாம 

மென்றும் இருவகைப்பட்டிருக்கும், "அவற்றில் ஒன்று 

ஸு்க்ஷமமாயிருக்கும், மற்றொன்று கனமாயிருக்கும். 
ரிக் தீரியம் இனவையும் மற்றொன்று ஸ்பர்சத்தையும் 
தெரிவிக்கின்றன, இப்படி. ஸ்தானபேதத னாலும் விஷய 
பேதத் இதனாலும் தீ வ௫க்தரியம் ஒன்டே இருவகைப்பட்டி. 
ருக்கும். இதைப்பற்றியே தன்று தவகிக்தரியமென்றும் 

மற்றொன்றுக்கு சோமேக்த்ரியமென்றும் காமபேதமூம், 
துன்றுக்கு வாயுவென்றும் மற்றொன்றுக்கு ஓல. தஇிகளென் 
அம் தேவதாபேதமும் உண்டாயின? பிறகு அகத ப்ரஹ் 
மாவிடத்தினின்று ே மேட்ரம் (ஆண் பெண் குறி) ஆற 
ஸ்.தானமும் சேதஸ்ஸென்டுற இக்த்ரியமும் உண்டாயின. 
தனது அம்சமாகிய 6s பேதஸ்ஸென்கிற இக்தரியத் 
தோகூடித் தன் ஸ்தானமாகிய மேட்சத்தில் (ஆண்:
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பெண் குறிகளில்) ப்.ரஹ்மதேவன் தானே ப்ரவே௫த் 

தான். இந்த சேசஸ்ஸென்னும் இச் தரியத் இனால் ப்ராணி 

கள் ஸம்போக ஸாகத்தை அறிகன்றன. இக்த இர்த்ரி 
பதீதிற்கு உபஸ்தேக்தரியமென்றும் பேர் உண்டு, இரந்த 

ஸமஷ்டி. புருவனணாயெ ப்ரஹ்மதேவனிடத்கினின்று லோக 

பாலனாகய மித்ரனென்னும் தேவதையும் குதமென்னும் 
ஸ் கானமும் பாயுவென்கிற இக்த்ரியமம் உண்டாயின, 
அமமிதரன் தனது அம்சமாகிய அந்தப் பாயுவென்கிற 
இக்தரியத் துடன் குதமென்கிற ஸ்தானத்தில் ப்ரவேரித் 
தான. இச்தப் பரயுவென்கிற இக்த்ரியத் இனால் dor enh sar 
மல தரங்களை விடுகின்றன. பிறகு இந்த ப்ரஹ்மாவி 

னிடத்தினின்று ஸ்வர்க்காதிபதியான இர்தாரனும் ஹஸ் 

தங்களென்கிற ஸ்தானமும் பாணியென்கிற இக் த்ரியமும் 

உண்டாயின. அவ்விக்தாரன் பமிர் செய்கை முதலிய வ்யா 
பார ரூபமான ஜீவனை த்தை நிறைவேற்றுவதும் தனது 

அமசமுமாகிய பாணியென்கித இச்தீரியத் துடன் ஹஸ் 
தங்களென்கறெ ஸ்தானத்தில் ப்ரவே௫த்தான், இந்தப் 
பாணியென்கிற இக்தரியத்தினால் தேவ மனுவூ.யா தியான 
ப். ராணி ஸமூஹமெல்லாம் Kaw sos vous Ds gs 
கொள்கின்றது, பின்பு இவணிடத்தினின்று பாதங் 
களென்கிற ஸ்தானமும் பாதமென்றெ இக்தீரியமும் 
உண்டாயின, ஐசகஇீசனாயெ ஸ்ரீவிஷ்ணு ஈடப்பதம்கு 
ஸ்தானமாயிருப்ப தும் தனது அம்சமுமாகிய பாதேக்த்ரி 

ப.தீதுடன் பாதங்களாகற ஸ்தானத்தில் ப்வே௫த்தான். 
இர்தப் பாதேக்த்ரியத்தினால் ப்ராணிகள் போகக்கூடிய 
இடல்களுக்குப் போகின்றன. பிறகு இவனிடத்திணின்று 
சக்தரனும் ஹ்ருதயமென்கிற ஸ்தானமும் மனஸ்ஸென் 
கிற .இச்தீரியமும் உண்டாயின, அக்தச் £6 So தனது 
அம்சமாயெ மனஸ்ஸளென்கிற இந்தீரியத்துடன் ஹ்ருத
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யதீதில் ப்[வேரித்தான். இக்ச மனஸ்ஸினால் தேவ மனு 
aur ப்சாணிகள் அனைத்தும் ஸங்கல்ப விகல்ப ரூப 
மான விகாரத்தைப் பெறுகின்றன. அதன் பிறகு இந்த 
ப்ரஹமதேேவனிடத்இினின்று புத்தியென்டுற ஸ்தானமும் 
கிரசயஜ்ஞானத்கை விளைக்கும்படியான * டித்தியென்கிற 
இக்த்ரியமும் உண்டாயின, இகத புகுகியென்குற Deal 

பத இற்கு வாசீசனாகிய (ஸரஸ்வ.டு வல்லபனாகிய) ப்ரஹ்ம 
சேவன்அபிமாணி தேவதை, சிற்சயஜ்ஞான த்தை விளைப் 
பதரகிய இநத புத்தே்தரியத் துடன் புத்தி WF ToT FAM 

வாகீசன் ப்ரவேசித்தான். இக்த புத் கியென்றெ இக்தரி 

யத தினால் ப்ராணிகள் அறியவேண்டிய விஷயங்களை 

கிரசயமாக அறிகின்ற, பிறகு அஜங்காசமென்கிற 
ஸ்தானமும் ருத்ரனென்கிற தேவதையும் அபிமரனமென் 

இற இர்தரியமும் இக்த ப்ரஹ்ம தேவனிடத்தினின்று 

உண்டாயின. இந்த ருதாதேவன் அபிமரனமென்கிற 

இத்ரியத்துடன் *அஹங்காரமென்ற ஸ்தானத்இல் 
ப்ரவேரிக்சான், இந்த அடிமானமென்இற இச்த்ரியதி 
னால் பராணிகள் ஆச்மாவல்லாகத தேஹத்தை ஆத்மா 
வென்று ப்ரமிக்கனெ றன. பின்பு இக்த ப்ரஸ்மாவினிடத்தி 

னின்று ஸதவமென்கிற ஸ்தானமும் இத்தமென்கிற இத்த 
ரியமும் உண்டாமின, இதற்கு ப்ரஜாபதியே அபிமாணி 
தேவதை. இக்த ப்ரஜாபதி சித்தமென்கிற De shu s 
துடன் ஸத்வமென்ிற ஸ்கானத்தில் ப்ரவே௫த்தான். 

இச்சச் சித்தமென்கிற இந்தரியத்தினால் ப்ராணிகள் 

தேஹம் வேறு ஆத்மா வேமென்று ஈன்கு இந்திக்க 

வேண்டிய பொருளைப் பற்றின அறிவைப் பெறு தன. 
ஹ்ரு சயமென்கிற ஒரு ஸ்தானமே உள்ளது... அதிலுள்ள 

இக்த்ரியமும் ஒன்றே. அ௮வ்வொரு இக்த்ரிய த்இத்கே 
வயாபா.ர பேதத்தினால் பெயர்களும் தேவதைகளுகமா று
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கன்றன. ஸங்கல்ப விகல்ப ரூப வ்யாபாரத் தினால் மன 

தென்று பேர், ஸ்தானத்திற்கு ஹ்ருதயமென்றும் பேர், 
நிம்சயஜ்ஞானமாகிற போதமென்னும் வ்யாபாரத்.இனால் 
அவ்விக்தரியத் இற்கு புத்தியென்றும், பேர், ஸ்சாளத் 
இற்கும் புத்தியேன்றே பேர். தேஹாதமாபிமானத்தை 

விளக்கையாகிற அபிமானமென்னும் வ்யாபாரத் தினால் 

இச்தரியத்திற்கு அபிமானமென்று பேர், ஸ்கானத்இற்கு 
அஹஙகராமென்றுபேர், தேஹாத்ம விவேகத்தை விலைக் 

கையாகிம இத்தமென்னும் வயாபாரத்தினால் Qe shu gs 

இற்குச் இக்சமென்றுபேர், ஸ்கான தீ.இற்கு, ஸதீவமென்று 

பேர், இவற்றிற்கு தேவதைகள் வென்வேறு, மனஸ் 

ஸுக்கு அபிமரணி தேவதை சக்த்ரன், புத்திக்கு வாசே 

ம், அபிமானத்இக்கு ௬ுத்சனும், சித்தத்இற்கு ப்ரஜா 
பதியும் அபிமானி தேவதைகள், இங்கனம் தேவ மனுவு 

யாஇ முதஙகளுடைய இந்தரியங்களின் உற்பத்தியையும் 

அவற்றின் ஸ்சானங்களின் உற்பதிரியையும் சொன் 
னேன். இனி Dis பூதங்கள் சிலையாக வணி இருக், து: 

போகங்களை அனுபவிக்கும் ஸ்தானங்களாக! sors 
காதி லோகங்களின் உற்பத்தியைச் சொல்லுறேன், 
கேட்பாயாக, இக்த ப்ரணமாவினுடைய இிரஸ்ணினின்று 

ஸ்வர்க்கலோகமும் பாதங்களினின் அபூலோகமும் காபிய 

னின்று அச்தரிக்ஷ்லோகமும் உண்டாயின.எர்ச லோகங் 

களில் ஸதீவ ரஜஸ் தமோகுணங்களின் வ்யாபாசங்களை 

யுடைய தேவ மனுஷ்யாகி பூதங்கள் புலப்படு ற. 
னவே, அப்படிப்பட்ட ஸ்வர்க்காகு லோகங்கள் உண் 
டாயின. ஸ்வபரவ ஸித்தமரசிய ஸத்வ குணத்தோடு 

per தேவதைகள் ஸத்வ குணத்தினால் விளையும் 

களின் பலனாகிய போகங்களை அனுபவிக்குமிட 

மான ஸ்வர்க்கலோக த்தை அடைக்தார்கள். சரீரா
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யரஸம் முதலியவற்றால் பிழைக்குச் தன்மையரரன மனி, 

களும் அவர்களுக்கு உபக.ரணங்களாகிய பசுமுதலிய 

ஏவ்வெவை உண்டோ அவைகளும் ஆகிய ரஜஸ் ஸ்வபா 

முடைய ப்ராணிகளனைத்தும் ரஜோகுணத்தினால் வி! 

யும் கர்மங்களின் பலனான போகங்களை அனுபவிக்கு மீ 

மாகிய பூலோகத்தை அடைந்தன, மூன்றராவதாகய தே 

குணக்தை ஸ்வபரவமாக வடையவரும் ரூத்சனுடை 

பாரிஷத கணங்களுமாகய பூக ப்போத பிசாசாஇகள் ப 

வத ஸவரூபனாகயெ ப் ரஹ்மாவின் கரபிரினின்றுண்டாஈ 

HOV HCH SE FOF DOG FAT, MDA. Ly HAR eB 
பரஹ்மாவின முகத்திணின்றுப்சாஹ்மண ர்களின் "வரு த 

யாகிய அதபபனம் முதலிய கர்மம் உண்டாயிற்று. இை। 
பத றியே ப்சாஹ்மணர்களுக்கு ப்.ரஹ்மாவின் மூக த.இணிஎ 
அண்டானதாக ப்சஸித்கி. ப்ரஹ்மாவின் வ்ய/பார.மரக॥ 
அ.தயாபனம் முதலிய வ்யாபாரங்களை வருச்தியாகக் 
'கொண்டிருக்கைழே பரரஹமணர்களுக்கு ப்ஈஹ்மாவின் 
முகத்தினின்றுண்டாகையாம். குருகுலத்தின் சிறப்பை 
வள௱ச்செய்யும் மறணானுபாவனே / ப்ரஹ்மாவின் முகத்தி 
ணின்றுண்டான அத்யாபனம் (வேதமோ துவிக்கை) 
முதலிய முகவ்யாபார முடையவராகையால், அ௫்கங்களில் 
முகம ப்சதானமாயிருப்பதுபோல், வர்ணங்களெல்லர 
வற்றிலும் ப்ராஷ்மணன் ப்ர தானனாசவும் மற்றை வர்ண 
களுக்கு குருவாகவும் ஆனான. ப். ரஜைகளைப் பரிபாலனஞ் 
செய்யும் வ்ருத்தியாயெ க்ஷதரதர்மமானது அக்த ப்ரஹ் 
மாவின் புஜச்தினின்று உண்டாயிற்று. அதை அனுஸ 
ரித்த க்ஷத்ரியன் புஜத்தினின்றுண்டானதாக ப்ரஸித்தி 
பெத்றுன், தன்னுடைய தர்மமாக ப்ரஜாபாலனத்தின் 
மூலமாய் ப்ரஹ்மாவின் புலஓத்தினின்றுண்டான க்ஷ்்ரி 

1. ஜீவனமாக, 
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பன்,மைவூடி புருஷனாகிய அக்க ப்ரஹ்மாவிடத்இினின் று 
உண்டான மற்ற வர்ணங்களையெல்லாம் திருடர் முதலிய 
துஷ்டர்களால்விளையும் உபத்ரவத்இனின்.று பாதுகாத்து 
வருகின்றான். ஸ்ருஷ்டி. ஸாமர் தீயமுடைய அர்த ப்ரஹ் 

மாவின் துடைகளிணின்து கரயம் விக்ரயம் க்ருஷி மு தலிய 

வ்யாபாரங்களை ஈடதி துமவரரகிய வைன்யர்கள் உண்டா 
னார்கள். ௮வனிட ச்திணின்று உண்டான அவ்வைஸ்யர் 

ப்ராணிகளுக்கு கரயம் விக்ரயம் க்ருஷி முதலிய வயா 
பாரங்களை நடத்திக்கொண்் டிருக்கன்றார்கள். பகவத் 
ஸவரூபனா யெ ௮௬௪ ப்ரஹ்மாவின் பாதங்களிணின் ௮, 

முன் சொன்ன மூன்று வர்ணங்களுக்கும் சுங்ரூஷை 

செய்கையாகிற தர்மம் ஈடப்பதற்காகச் சூக்ரன் உண்டா 
ஞன். இக்தச் சூத்ரன் கனக்கு மூன்னே உண்டான மூன்று 

வர்ணங்களுக்குச் செய்யும் சுண்ருவையால் இவனிடத்தில் 
பகவான் ஸஈ்தோவஷூம் அடைகினருன், பகவானுக்கு ஸச் 
கோவத்தை வில்விப்பதாகய சுற்ருஷையென்னும் தர் 
மத்திற்காகவே ஸ்ருூடியின் ஆரம்பத்தில் சூத்ரன் உண் 
டானான்: ' ப்ராஹ்மணன் மூதலிய இக்த நரன்கு வர்ணங் 
களும் தக் தமக்கு ஏற்பட்ட தர்மத்தினால் ப்ரீ.தியுடன், 
அனாதி பாபவாஸனையால் தோஷமுற்ற மனத்தின் 
சுத்திக்காகத் சமது த்தையும் தன்னைப் பற்றினாருடைய 
ஸமஸாரபக்தத்சைப் போக்குமவனும், எவனிட தீதி 
னின்று ப்.ரஹ்மாவின் மூலமாய்த் தாங்கள் உண்டானார் 
களோ அத்தகையனுமாகயெே ஸ்ரீஹரியை ஆராதிக் 
கின்றார்கள். ஸ்ரீவிதூனே / காலமும் gar sors 
களின் புண்ய பாப ரூபமான கர்மமும் அவ்விரண்டி மகம் 
உட்பட்ட ஜீவரதமாக்களும் தேவ மனுஷ்யாதி சரீரம் 
கஞ்ம் ஆய இவையெல்லாம் தன் வச தீ.திலிருக்கப் 
பெத்தவனும் ஷாட்குண்ய பரிபூர்ணலும் (ஜ்ஞான
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பல ஐஸ்வர்ய வீர்ய சக்தி தேஜஸ்ஸுக்களென்கிம 
ஆனு குணங்கள் கிறைக்தவனும்) ஆகிய பசவா னுடைய 

யோகிமாயையின் ஸ்ருஷூடி ஸாமர்தீயத்தினால் உண் 
டாவதான இந்த ஜகத்தை யெல்லாம் குூறையறச 
சொல்ல எவன் தான் விருப்பமுறுவான் 5 பகவரனுடைம 
ஆச்சர்ய சக்தியின் மஹிமையை அறிச்தவன் எவனும் 
ஐக.ததை யெல்லாம் சொல்லி முடி.க்கியேேனென்து ஈ dpa 0 
கொள்ளமாட்டான். *ஓருவனுக்கும் முடியாததை நீர 
எப்படி, சொல்லப் போகியீர் என்கிறாயோ 2 வாள் 
தவமே. எனனாலும் செரல்லமுடி.யா தூ. ஆயினும், 
எனது குருவினிடத்தில் சரன் கேட்டவரையி லு 

சொல்லுகிமேன். அதிலும் என் புத்தியிற் பட்டவரைய 
௮ம சொல்லுகிறேன். ஸ்ரீவிதூனே! இக்க ஜக தஸ்ருஷ.டி 

யெல்லாம் ஸ்ரீவிஷணுவின் புகழே, அுக்த விஷ. ணுவின் 
புகழை கான எனது ஆசார்யனிடத்தல் எவ்வளவு கேட் 
டேனோ, என் புத்திக்கு எவ்வளவு விஷயமாயிருக்க௱ 
தோ, அவவளவும் செரல் லுகிறேன்; முழுவதும் செரல்ல 
என்னால் முடியாது, சான் முழுவதும் செரல்லுகே 

னென்று ப்£இஜ்ஞை செய்யவில்லை. ஆனால் அறிது 

சொல்லி என்ன ப்ரயோஜனம்' என்னில், சொல்லுகிறேன் 
கேட்பாயாக. ஈமது வாக்கு ஸ்ரீவிஷ்ணுவைக் தவிர மற்ற 
வருதக்தாக்கங்களைச் சொல்லுகையால் தோஷமுத்றிருக் 
கின்றது (கெடுதியடைச் இருக்கிறது), அக்ககைய வாக் 
கைப்பரிசுத்தஞ் செய்கைக்காக ஸ்ரீவிஷ் ணுவின் புகழைச் 
சிறிது சொல்லினும் போதும். புண்யண்லோக சிகாமணி 
யாகிய (புகழத்தகுச் தவர்களில் சிறக்தவனாகிய) பகவானு 
டைய குணங்கைப்பேசுகையே ப்சாணிகளின் வாக்குக்கு 
முக்யமான பலனென்று வேதங்களும் அ௮சைதக் தொ 
டர்க்த ஸ்ம்ருதி இதிஹாஸ புராணங்களும் அவற்றின்
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கருத்தறிக்த மஹானுபாவர்களும் கூறுன்றனர். பகவா 
அடைய குணங்களை அறிக்க பெரியோர்கள் பேசுகிற 
அம்ருதம் போன்ற அ௮க்த பகவானுடைய கதையைக் 
கேட்கையே பராணிகளின் பரரோத்சேர்தரியத்திற்கு 
முக்யமான பல. ஸ்ரீவிதுரனே! ஆத கவியரகிய (பண்டி. 
தீர்களில் முதன்மையுள்ள) கான்முகனும் வெகு ஸம்வத் 

ஸரங்கள் கழிந்தபின்பு புத்தி பரிபக்வமாகப் பெற்றும் 
பகவானுடைய மஹிமையை இன்வளவென் நிக் தானோ 

அ மியவில்லை. நெடுகரள் கழிச்து ஜ்ஞானம் பரிபக்வமாகப் 
பெத்ற பின்னும் அறிஞர்களில் தலை வனாகிய நான்முக னும் 

பகவானுடை மஹிமையை “இதற்குக் கரை இல்லை” 

என்றறிச்கானேயன்றி இது இவ்வளவு” என்று அதை 

முழுவதும் அழுிச்தவனன்று, ஆகையால் ஈமக்கு பகர 

ணுடை.॥। மஹிமை முழுவதும் தெரியாதென்பது தோஷ 

மன்று. ஆதி க வி.பாகிய பரஹ்மதேவனுக்கு மாதீரமே 

ெ தரியாதெ ன்பதில்ல், பகவானுடைய மஜறிமை வ 

னுக்குங்கூூட இவ்வளவென்று 9 தரியாது, பகவரணு 

டைய சகி, அச்சர்ப சல் இயுடையவர்க்றாம் ஆசசாயத 
தை வின க்கும்படி.யாயிருல்கும், இ_து என்ன pF FT Uso. 

ப்ராணிகளுக்குக் தன் ஸ்வரூபத்தை அறிவித்து அவர்க 
ளுக்குத தன் ௮ழியைக் காட்டி. மஹோபகாரஞ் செய்வ 
Tau Cass BH ஆதமாவாகிய( வே தஸ்வரூபனாகிய) 
பகவானும் தள் மஹிமையை இவ்வளவென்றுஅ மியவல்ல 
னல்லன. மற்ற ப்ரஹ்மாதிகள் அறியமாட்டார்களென்ப 
தைப பற்றிச் சொல்லவேண்டுமோ? ளேதவசனங்களும் 
போகத் இனால் பரிசுத்தமான மனதும இக்தரியங்களுக்கு 
விஷயமாகாத வஸ்துக்களை அறியுக்திறமையுடைய என் 
ப் போன்ற மஹர்ஷிகளும் பரஹ்ம ருத்சாதியான தே 
வதைகளும் எவனுடைய மஹிமையை ௮றியத்துடங்க
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அதை முழுவதும் அறிய முடியாமல் அவனிடத்தினின் 
மீள்கன்ரூர்களோ 7 அப்படிப்பட்ட பகவானுக்கு ஈமஸ் 
காரம், எவர்க்கும் அவனுடைய மஹிமை முழுவதும் 
அறியமுடியாது. அறிஞர்களும் அவன் மஹிமையை 
அளவிறக்ததென்றே அறிவார்கள். ஸர்வஜ்ஞனாகய பக 
வானுக்குச் தெரியா தாயின், அவனுக்கு ஸர்வஜ்ஞ த்வம் 
(எல்லாமறிக்தவனாமிருக்கை) எப்படி ஸித்திக்கு மென் 
னில், சொல் லுகிறேன். இதனால் அவனுடைய ஸர்வஜ்ஞ 
தைக்குக் குறை வாராது, ஸர்வலஓஞ்கையாவது 
உள்ளதையெல்லாம் உள்ளபடி. அறிகையே, பகவா 
னுடைய மஹிமை ௮ளவிறச்ததாகையால் அதை அங்க 
னம் அறிகையே ஸர்வஜ்ஞதைக்கு அடையாளம், அள 
விடமுடியாத வஸ்துவை அளவிடக்கூடியதென்றறிகை 
ப்ரார்தியேயாமும், அளவிடக்கூடியை அளவிடமுடி. 
யாததாக அறிகையும் அத்தகையதே (ப்ரமமே, ஆகா 
யத்தில் இல்லாத தாமரைப் பூவை இதோ இருக்ெ 
தென்று ஒருவன் சொல்லுவானாமின், அவனை ப்ராக்த 
னென்றே சொல்லுவார்கள், இங்கனமே அளவில்லாத 
தாகிய பகவானுடைய மஹிமையை அளவிடக்கூகியதாக 
அ.றிகை ப்ரமமேயாம், ஆகையால் அவனுடைய மஹி 
மை முழுவதும் அ௮றிச்தவர் ஒருவருமே இல்லை, அதை 
அளவிறக்தகாக ௮றிகையே அறிகையாம். அப்படிப் 

பட்ட மஹாமஹிமையுடைய பகவானுக்கு ஈமஸ்காரம், 

ஆருவது அத்யாயம் முற்றிற்று,
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ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிறார்: -மஹானுபாவராகெ வ்யா 
ஸமஹர்ஷியின் புதல்வனும் தத்வதர்சியும் (உண்மையை 
Lert se spb) ஆகிய விதுரன் தனது வாக்ய த் கினால் 
ஸதோஷப் படுத் துமவன்போல், இங்கனம் மொஜழிகின் ஐ 
மைதசேய மஹர்ஷியைப் பார்த்து வினாவினான். 

wh gaat சொல்லுகிருர்:--அக்தணர் தலைவரே] 
(மைத்சேப மஹர்ஷீ! ஜ்ஞானம் முதலிய ஆஷட்குணங்கள் 

(ஆஅ குணங்கள்)சிறைக் தவனும், ஜஞானைக ஸ்வரூபனும் 
(ஜஞுனமே வடிவமாகப் பெற்றவனும்) கிர்விகாரனும் 
(மாறுச்தன்மையில்லாதவனும்] ஸத்வாதி குணங்கள் 
தீண்டப் பெருதவனுமாகிய பரமாதீமாவுக்கு ஸத்வாதி 

குணங்களால் விளையும் க்லேசாஇகளும் (வருத்தம் முத 
லியவைகளும்) பரிணாமம் (மாறுதல்) முதலிய கரியை 
களும் (செயல்களும்)விசையாட்டிற்காகவாயினும் நேர்பட 
வழியில்லையே, பகவான் ஜக த்தைப் படைக்கைமுதலிய தும் 
ஜகத்தரகப் பரிணமிக்கையும் விளையாட்டிம்காகவே 

யென்று சொல்லவேண்டும், கர்மத்தினால் அவனுக்கு 
அவை உண்டாகின்றனவன்று,. அவனைப் பாபமற்றவனென் 

அஸாருதி சொல்லுகிறதாகையால் அவனுக்குப் புண்ய 

பரப ரூப கர்்.மஸமம்பக்தமே கிடையாது, ஆகையால் அவன் 

உலகங்களைப் படைப்பது முதலியன லிலைக்காகவேயென் 
௮ சொல்லவேண்டும், இப்படி. ஈன் வரனை ஐக தஸ்ருஷ்டி. 
கர்த்தாவென்றும் ஐகத்திற்கு உபா கானகாரணமென்றும் 

சொல்லுகையில், சிர்விகாசனும் கிர்ககுணனுமாயெ பகவா 

னுக்குப் பரிணாமாதி விகாரங்களும் ஸதீவா இகுணங்களின் 

கரர்யமான கர்ப்பவாஸம் ஜன்மம் ஜரை (கழக்தனம்) மச 
ணம் முதலிய வருத்தங்களும் தடுக்க முடியாமல் வந்து 
சேரும், ஆகையால் திர்விகாரனும் கிர்க்குணனுமாகிய 
பசமாதீமாவை ஜகத்காரணமென்று சொல்லுவது எங்க 

29
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னம் பொருந்தும்சி மற்றும், ஈண்வான் QE FOB USO wy 
பது முதலியன செய்வதம்கு ப்ரயோஜனம் இல்லை, ப்ர 
யோஜனயமில்லாத கரர்யத்தை மூடனும் செய்யமாட்டான். 
ஆகையால் Mia go Gh oy Bus ஸர்வேற்வரனுக்கு ஜகத் 
தைப் படைக்கை முதலிய வயாபாரமே உண்டாவதற்கு 
இடமில்லை. விரையாடலே ப்ரயோஜனமென்று சொன்னே 
மே யென்னில், அவாப்ச ஸமஸ்த காமனாகய (விருப்பங்க 
ளெல்லாம் கைகூடப்பெற்ற) பரமபுருஷனுக்கு விளையாடு 
வதில் விருப்பத்திற்கு அவகாசமே இல்லை, இதகத்கு 
“அவாப்த காமனுக்கே விளையாடுவதில் விருப்பம் உண் 
டாகக்கூடும். ஏழு தஇிஏகளும் உட்பட்ட பூமண்ட 
லச்தை யெல்லாம் பரிபாலனஞ் செய்பவனும் விருப்பங்க 
ளெல்லாம் கிறைவேழறப் பெற்றவனுமாகய மஹா. ராஜனுக் 

கே பந்தாட்டம் முதலிய விளையாடல்களில் விருப்பம் 

உண்டாகக் காண்கிறோம், ஷாட்குண்யபூர்ணனும் அவச 

ப்ச ஸமஸ்த காமனுமாகிய பரமாத்மா தனக்காகவா 

வது பிறர்க்காகவாவது ஐகத்ஸ்ருவுடி. முதலிய வ்யாபா 
ரங்களைச் செய்ய அவகாசமே யில்லையாயினும், அவண் 

மஹா ராஜனைப்போல் விளையாடலையே ப்ரயோஜனமா 
கக் கொண்டு உலகங்களைப் படைக்கை முதலிய கார்யம் 
களைச் செய்யக்கூடும் என்று பரிஹாரம் சொல்லப் 

பார்க்கில், இதுவும் பொருந்தாது. ஏனென்னில், 

மஹரராஜன் ஜஞானாதி ஷாட்குண்ய பூர்ணனன்ருகை 

யாலும் அவாப்த ஸமஸ்த காமனன்றாகையாலும் ஸத் 

வா திகுணங்களுக்கு உட்பட்டவனாகையாலும் பரிணாமா இ 

விகாரமூடையவனாகையாலும், ஷாட்குண்ய பூர்ணனும் 

அலாப்த ஸமஸ்த காமனும் கிர்க்குணனும் கிர்விகரரனு 
மாகிய பரமபுருஷன் அவனுக்கு நேரே எதிர்த்தட்டா 
கையாலும், மஹாரரஜன் பர்தாட்டம் முதலிய வ்யாபா
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ரங்களை விளையாட்டி ர்சகாகச் செய்ததுபோல், பரமபுருஷ 
ணும் விசையாட்டிற்காகவே உலகங்களைப் படைக்கை 
மூதலிய கார்யங்களைச் செய்வது அமைய மென்பது 
அமையாது, மற்றும், பாலகன் பொம்மைகளைச் கொண்டு 
விராயாடுவதுபோல், ஈணன்வரனும் amar. avg 

ஸம்ஹாரங்களால் விளையாடுகிறானென்று வேறு க்ருஷ். 

டாக்தம் சொல்லின், அதுவும் பொருந்தாது, பாலனுக்கு 

விளையாடுவதில் அதிக முயற்கியும், அதற்குக் காரண 
மான விருப்பமும், விளையாட பேண்டுமென்கற எண்ண 
மூம, விளையாட்டிற்கு வேண்டிய பொம்மை முதலிய 
கருவிகளாலும் மற்ற பாலகர்களின் தரண்டுதலாலும் 

உண்டாகக்கூடும். ஈன்வரனோ வென்ளுல் ஓஞானாகஈத 
ஸ்வரூபனாகிய தன்னைக் தானே அனுபவிப்பவனா௫ ௮த 
னால் தருப்சி அடைக் திருப்பவன். அவனுக்கு எப்படி. வி 
யாட்டில் விருப்பம் உண்டாகும்? தன்னை யொஜழிக்த ஸ்வ 

தந்தாரமான கரிடோபகரணங்கள் (விளையாட்டிற்கு வே 
ண்டிய கருவிகள்) எவையு மில்லர தவன். விளையாட்டில் 

தூண்டும்படியான ஸ்வதக்த்ர புருஷர்களும் தன்னை யொ 
ஹிர்கவர் எவருமில்லாதவன், ஆதலால் விரையாட்டில் 
தூரண்டுவோர்கள் எவரும் இல்லை. அத்தகையனுக்கு விளை 
யாட வேண்டுமென்கிற எண்ணம் எப்படி. உண்டாகக் 

கூடும்ரி ஸ்ருஷூடிக்கு முன்பு ஈறவரன் ஒருவனே இருக் 
கிறுனென்றும், மற்ற சேதனாசே தனங்களெல்லாம் காம 
ரூபங்களின்றி அவனிடத்தில் மறைக் இருக்கின் றன 

வென்றும் மொஜிக்திர், இங்கனம் தன்னையொழிக்த வஸ் 

அக்கள் இல்லாத ஈற்வரனுக்கு விளையாட்டிற்கு வேண் 
டிய கருவிகளும் விரையாட்டில் ரண்டும் புருஷ.ர்களு 
மில்லாமையால் விகயாட வேண்டுமென்கிற ஏண்ணம் 
உண்டசவதற்கும் ௮வகா சமில்லை. ஆகையால் பரலனை
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தீருஷ்டரக்தமாகச் சொன்னது பொருக்தாது, 1 1 இப்படி. 

ஈ்வரன் உபாதான கா.ரணமாயிருப்பின் அவ னுக்குப் 
பரிணாமம் கலேசம் முதலிய தோஷம் கேருமென்பது சே 
சாது. ஏனென்னில், ப்ரக்ருதி புருஷர்களை (சேதனா சேத 
னங்களை)ச் சரீரமாகவடைய பகவான் ஓகச்காரண மெ 
ன்று சொல்லுகிரோமாகையால் கலேசம் முதலியவை 
களும் பரிணாமம் முதலியவைகளும் தன் சரீரமாக ப்ரக் 
ருதி புருஷர்களைச் Cer gene Carus BD அவை ஈஸ் 
வரனுக்கு ஸம்பக்தஇிக்காது, ஆகையால், ஸத்வ ரஜஸ் 
தமோகுணங்கள கிறைக்ததும் தனக்கு உட்பட்டதுமாகய 
மாயையென்னும் ப்ரக்ருதியைக் கொண்டு பகவான் உல 
கங்களைப் படைப்பது, அவற்றைப் பாதுகாத்து கிலைகிறு 
தீதுவது, மீளவும் அவற்றைத் தன்னிடத்தில் மறைத்துக் 
கொள்வது ஆகிய ஸ்ருஷ்டி ஸ்திதி ஸம்ஹாசரங்களைச் 

செய்கின்றான்... தன் சரீரமாகிய மாயையை மஹத்து (ps 
லிய ததவங்களாகப் பரிணமிக்கச் செய்து தானும் ஓவ் 

வொன்றிலும் ஒவ்வொரு குணம் “முக்யமாகப் பெற்ற 
ப்ரஹ்ம விஷ்ணு ருதீரர்களென்கிற மூன்று சரீ ரங்களைக் 

கொண்டு ஸ்ருஷ்டி. முதலிய கார்யங்களைச் செய்கன்றான்” 
என்று பரிஹாரஞ் சொல்லப் பார்க்கினும், அது பரிஹா7 

மாகாது. ஏனென்னில், பாமாத்மாவானவன், தேச கால 
அ௮வஸ்தைகளாலும் தன்னாலும் பிறராலும் அழிக்கப் 
பெரு, த ஜ்ஞானமே வடி.வாகப்பெற்றவன், அவன் எங்கும் 
நிறைக்தவஸ் துவாகையால் தேசபரிச்சேதமில்லை. விளக் 
கொளி இரிடத்திலிருக்கும்பொழுது மத்றோரிடத்தில் 
இருக்கமாட்டாது. ஆகையால் அதம்கு தேசபரிச்சேதம் 
  

1. மீளவும் தான் சொன்ன ஸர்தேஹத்திற்கு ஒருவிதமாக 
ஸமாதானம் செல்லக்கூடுமோ என்னவோவென் று நினைத்து அசைச் 
சொல்லிக் காட்டி அதுவும் பொருர் தாசென் நு நிரூபிக்ருன்.
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உண்டு, ஈன்வரன் விபுவாகையால் அவனுக்கு தேசபரிச் 

சேதம் இல்லை. கித்யனாசையால் காலபரிச்சேதமில்லை. 
மின்னல் ஒரு க்ஷணமாதீரமே ப்ரகாசிக்குமாகையால் 
அதற்குக் காலபமிச்சேதம் உண்டு, ஈன் வரன் எப்போதும் 
உள்ளவனாகையால் அவனுக்குக் காலபரிச்சே தமில்லை, 

சேசபரிச்சேதமாவ.து “இங்கிருக்கிறய து); அங்கில்லை. 

அங்கிருக்க, இங்கில்லை'என்னுஞ் சொல்லுக்கடமா 
யிருக்கை, காலபரிச்சேகமாவது --இப்போ இருக்கிறது; 

அப்போ தில்லை, அப்போதிருந்தது இப்போ தில்லை! 

என்னும் சொல்லுக்டெமாயிருக்கை, ஈன்வரன் திர் 
விகாரனாகையால் அவனுக்கு எவ்விச அவஸ்தைகளா 
அம் ஜ்ஞானலோபம் வர பரஸக்இ இல்லை, ஸ்ம்ருதி 

நினைவு சில அவஸ்தைகளில் மாறும். ஈண்வரனுடைய 

இஞானம் அப்படியன்று. தருவன் ஸ்வப்னங்கண்டால் 
அது பிறர்க்கு ௮னுபவிக்கக்கூடாததும் ௮க்தக் காலத் 
தோடு முடி வதுமாயிருக்கும். அது தானே அ.9ஜியும்படி 

யானது. ஈமராவரனுடைய ஜ்ஞானம் அங்கனம் தனக் 

குச் தானே அழியுக்கன்மையகன்று. இயற்கையில் அமி 

யாதிருப்பதே. ஈஸ்வரன் கர்மத்இற்கூட்பட்டவனல்லன், 

ஜீவாத்மாக்கள் கர்மத்இிற்குட்பட்டவ.ரரகையால் அவ 

முடைய ஜ்ஞானம் புண்ய பாபரூபமான கர்மத்தின் தார 

தமயத்தினால் மலர் தலும் குவிகலுமாயிருக்கும். ஈண்வரன் 
கர்மவம்ா பனன்றாகையால் அவனுடைய ஓ்ஞானம் என் 
௮ம் மாருமல் மலர்க் தகொண்டேயிருக்கும், ஆகையால் 

இப்படிப்பட்ட அச்சப் பாமாத்மா மாயையென்றெ பாரக் 
ரு.தியோடு எங்கனம் சேப்பெறுவான், ச€ழ்ச்சொன்ன 
சேசகாலாதிகளில் ஏதேனுமொன்றால் ஜ்ஞானம் அழி 
யப்பெறுவானாயின், அப்பொழுது அவனுக்கு ப்ரக்ருஇ 

ஸம்பக் தம் உண்டாகக்கூடும், ௮தில்லாமையாரல்௮வனுக்கு
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ப்ரக்ருதி ஸம்பச்தம் எங்கனம் ஸம்பவிக்கக்கூடும் ? 
இச்சு பகவான் ஜீவாதீமாக்களுக்கு அச்தசாதமாவாகி 
ஸமஸ்த சரீரங்களிலும் உள் புகுக் இருக்கின்றான். ஆகை 
யரல், ஸதவாதுி குணங்களின் கார்யமாகிய கர்ப்ப ஜன்ம 
ஐரா மாணாதஇிகளும் பரிணாமாஇதிகளும் ஜிவாத்மாக்களுக் 

கும் தேவா தியரி ரங்களுக்குமேயன் றிபகவானுக் FBO a 

ஸம்பச் இக்கிறதஇில்லையென்னில், அதுவும் பொருக்தாது: 
ஏனென்னில், ஜாகரம் ஸ்வப்னம் ஸு ஷூஈப்.இ மூர்ச்சை 

உத்க்ராச்தி.கண்விழித் துக்கொண்டிருத்தல்,கனாக்கா ணு 

தல், ன்றுக்தெரியாமல் உறங்குதல், ப்ரஜ்ஞை தெரியாமல் 
மூர்ச்சித்திருத்தல், ப்ராணோத்க்ரமணம்) ஆகிய இவ்வ வஸ் 

தைகளில் ஜீவனுக்கு ௮க்தக்க இடங்களைப்பற்றி வருச் 

தோஷங்களெல்லாம் அவனுக்கு அந்தராத்மாவாயிருக் 
கின்ற பரப்ரஹமகத்திற்கும் ஸம்பவிக்கும், பரமாத்மா கர்ம 
தீதிற்குட்பட்டவனன்மாகையால் அ௮ச்த தோஷங்கள் அவ 
னுக்கு ஸம்பவிக்காதென்னலாகா அ. பரமாத்மாவுக்குக் 
கர்ம ஸம்பக்தம் இல்லையாயினும் இருக்கட்டும், கர்மம் 

ஜீவனுக்கு தேேஹஸம்பஈதத்தை உண்டாக்கி அ. சன்மூல 
மாய் கலேசம் முதலிய தோஷங்களை விளைக்கன் றது, ஈண் 

வசனுக்குக் கர்ம ஸம்பச் தமில்லையேயாயினும், அவன் 
தேவ மனுஷ்யாதி சேஹங்களில் ஜீவன் மூலமாய் உட் 

புகுக் திருக்னெருனாகையால் அவனுக்கு தேஹஸம்பக்தம் 

உண்டென்பது ஸித்தமே. ஆகையால் அவனுக்கும் ஜீவ 
அுக்குள்ள கர்ப்ப Mow grr மரணாதஇி தோஷங்களெல் 
லாம் ஸம்பவிக்குமென்பதில் ஸச்தேஹமில்லை, சுர்மம் 
சேஹஸமபக்தததின் ஜூலமாயல்லவேர ஜீவனுக்கு தோ 
ஷூங்களை விளைக்கின்றது. ஈஸ்வரனுக்கு தேஹஸம்பக்தம் 
உண்டாகையால் ஜீவனுக்கு உண்டாகிற கோவங்கள் 
ஏன் உண்டாகாமற்போம்சி கர்மமே ஸாகதுக்கங்களை
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விள்க்குமாயின் சேஹஸம்பக்தம் பயன ்நதேயாம். ஆ 
கையால் சேஹஸம்பக்தமே ஸ-க துக்கங்களை விளைக்க 
தென்னவேண்டும். ஈண்வசனுக்கும் தேஹஸம்பச்தத்தை 
ஒப்புக்கொள்கையால் அசுத்தமான பலவகை தேஹஸம் 
பக்தம் தோஷங்களுக்டெமேயாம், அர்த தேஹங்களை 
சியமிப்பதற்காகச் கன இச்சையால் அவற்றில் ப்ரவேசிக் 
கறுானாபினும் ௮.து கோஷ த்தையே விளைவிப்பதாம், ஒரு 
வன தன்னிச்சையால் இழும் ரக்தமும் நிறைந்த ஓர் குழி 

பில் ரமூழகுவானாயின், அவனுக்கு அது அபுருஷாரத்தமே 
ஆமன்றிப் புருஷார்த்தமாகா து, ஆகையால் ஜகத் 
காரணமான பசமபுருஷ£ரா ஸர்வஜ்ஞதக்வம் (எல்லாமறிக் 
தமை) முதலிய கல்யாணகுணங்களுக்டெமாயினும் கர் 
மததிற்குட்படாதவனாயினும், ஸமஸ்க சரீரங்களிலும் 
உட்புகுக் இருக்கிருனென்று அவனுக்குச் சரீர ஸஎம்பக்தத் 
தை ஓப்புக்கொள்கையால் அதன் கூலமாய் விளையும் தோ 
ஷூங்களெல்லாரம் அவனுக்கு ஸம்பவிக்கக்கூடும், எல்லா 
மறிர்த மைதீசேயதே / இக்க ௮ஜ்ஞானமாகிற ஸங்கடத் 
,தில் அசப்பட்டுக்கொண்டு என் மனம் வருக்்துகின் றது, 
ஆகையால், வல்லமையமைக்க மைத்ரேயரே | இஙகனம் 
எமது மனத்தில் அஜ்ஞான த்தினால் விளைக்க மஹத்தான 
வருத்தத்தைப் போக்குவீராக, 

ஸ்ரீ சுகர் சொல்லுகருர் :-- உண்மையை அறியவே 
ண்டுமென்று விரும்புகிற விதுரனால் இங்கனம் வினவப் 
பெற்ற மைத்ரேயமுணிலர் பகவாணிடத்தில் கிலைகின் ற 
மனமுடையவரும் தத்வதர்சியும் (உண்மையை உணர் 
ச்தவரும்) ஆகையால் இறிதும் வியப்பின் றி அவர் கேட்ட 
கேள்விகளெல்லாம் ஸுகமாகப் பரிஹரிக்கக் கூடியவை 
களாமிருக்கையால் புன்னகை செய்பவர்போன்று <9 ar 
ரைப் பார்த்து இங்கனம் மறுமொழி கூ றினார்.'
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மைத்சேயர் சொல்லு ரர் :--ஸ்ரீவி து. ரனே! சேனா 
சேதனங்களை கியமிப்பதற்காக ஈஸ்வரன் அவற்றில் 
ஸ்வேச்சையால் (பிறர் தரண்டுதலின் றிக் கர்மத்திற்கும் 
உட்படாமல் தன்ணிச்சையால்) உட்புகும், திருப்பானாயி 
ணும, அவற்றின் ஸம்பக்.த.த்.இனால் விளையத்கூடிய பரிணா 
மம் துச்கம் முதலிய அபுருஷார்த்தங்கள் (புருஷனால் 
விரும்பப்படா தவைகளான தோஷங்கள்) தடுக்கமுடியா 
மல் ஸம்பவிக்தே திருமென்று மொழிக்தாயே, அது யுக்த 
மன்று. ௮சேசன வஸ்.துவம் இயற்கையில் அபுருஷார் 
தீத ஸ்வரூபமாயிருப்பதன் று (தோஷ்ஸ்வரூபமாயிருப்ப 
தன்று), புண்ய பாப ரூபமான கர்மங்களுக்கு உட்பட்ட 

ஜீவாத்மாக்களுக்கு HE DCFH STD ஸ்வபா வங்களுக்குத் 

BGS Bulg. பரமபுருஷனுடைய ஸங்கல்பத்தினால் ஒரு 
வஸ்துவே காலபேத த்தினாலும் புருஷ. பேதத்தினாலும் 
ஸ்ஈகத்தின்பொருட்டும் துக்கத்தின்பொருட்டும் ஆகின் 
மிது. அப்படியில்லாமல் வஸ்துவின், ஸ்வபரவமே அத் 
தகையதாயிருக்குமாயின், ஏல்லரவஸ்துக்களும் எல்லரக் 
காலங்களிலும் எல்லோர்க்கும் ஸுகத்தையாவது. துக் 

கதையானது விளைவிப்பவைகளாகவேண்டும், இங்கனம் 
அனுபவத்தில் புலப்படவில்லை, ஓசே வஸ்து ஒருவனுக்கு 
ஒரு மையத்தில் ஸுகத்தையும் மற்றொரு ஸமயத்தில் 
அக்க த்தையும் விலக்கின் ஐ;து, அதற்குக் காரணம் அவ் 
வஸ்துவை அனுபவிக்கிற ஜீவனுடைய புண்ய பாபரூப 
மரன கர்மமேயன்றி அவ்வஸ்துவின் ஸ்வபாவமன்று, 
வஸ்துவின் ஸ்வபாவமே அதற்கு கிமித்தமாமின், அவ் 
வஸ்து அவனுக்கு எப்பொழுதும் ஸுகத்தையேயாவது 
அக்கச்தையேயாவறு விளைவிக்குமன் நி ஒரு ஸமயத்தஇல் 
ஸுக த்தையும் ஒருஸமமயத்தில் துக்கத்தையும் விளைவிக்க 
கோது, .ஒரு வஸ்துவுக்கு இரண்டும் ஸ்வபாவமென்று
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சொல்லலாகா.து, எந்த UM HAYS or gs wry HHS GE 
தர்மமோ அதையே அதற்கு ஸ்வபாவமென்பது வழக்க: 
மாகையால், இன்றோடொன்று சேராத இரண்டு தரமங் 
கல் ஒன்றுக்கு ஸ்வபாவமென்னலாகார து, துக்கத்தை: 
விளைக்குச் தண்மையும் ஸுக த்தை விலக்குக் தன்மையும் 
ஓசே கரல)த்இல் ஒரு வஸ்்.துவுக்கு இணங்காதலையாகை 
யால் அவ்விரண்டையும் அதற்கு ஸ்வபாவமென்பது யுக த: 
மன்று. ஆகையால் எந்த வஸ்.துவும் துக்கத்தையாவ து 

ஸுகதிதையாவது விளைவிக்குக் தன்மையதன்று, ஸுக 
அுக்கஙகளெல்லாம் ஜீவனுடைய புண்ப பாபரூப கர்மங்க 
art afar upp ones Gar. ஆகையரல் ஜீவன் காமக்இி.ற்( 
உட்பட்டவனாகையால்அச்தக்தக் ETOH OSE BGS 

படி. அக்தர் த வஸ் துவின் ஸம்பக்தம்அபுருஷார் த்தமாகின் 

றிது, பரப்ரஹ்மம் ஸகல தேர்ஷூங்களும் தண்டப்பெரு த 

அம் ஸமஸ்த கல்யாணகுணங்களும் அமையப்பெற்றதும்: 

ஸ்வா இனமாயிருப்பதும் ஸ்வாபாவிகங்களும் அற்புதங் 

களுமான பலவகைப்பட்ட சக்திகள் கிறைச்ததுமாகை 

யரல், அதற்கு அபுருஷார் த்தங்களுக்டெமான Ce Sey 

சே தனங்களின் ஸம்பச்தம் அவற்றை விசித்ரமாக கியமிக் 

கையாகிற லீலையின் பொருட்டாகுமேயன்றி தோஷூச் 

தின் பொருட்டாகாது. ஜீவனுக்கு ப்ரக்ருதி MILLE FW 

அபுருஷார் தீதத்தையே விளைவிப்பதாம், ஈவன் கர்ம. 

வம யனன்றாகையரல் அவனுக்கு ஸ்வேச்சையால் ஏறிட் 

டுக்கொள்கிறெ ப்ரக்ருதி ஸம்பக்கம் தோஷூத்தை விளை 
விக்கமாட்டாது, கர்மமாவ.து சேதனர்களின் புண்யபாப 

நுகளை ஈற்வரன் கணக்கிட்டு. இவன் இங்கனம் செய் 
தரன்? இவனுக்கு இர்த பலன் கொடுக்கவேண்டும்” 
என்று ௮க்தப் புண்ய பாபங்களுக்குரிய பலன்களைக் 
கொடுப்பதாக ஸங்கல்பிக்கையே, ஆகையால் அவனு
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டைய சிக்ரஹானுக் ரஹ ஸற்கல்ப ரூபமான கர்ம ஸம்பச் 
தீம் அவனுக்கே உண்டாமென்பதற்கு அ வகாசமில்லை, 

இப்படி கர்மதிகிற்குட்படா தவனுகையால் கர்ம ஸம்பக் 
த.த்தைப் பற்றி ஸுக துக்கங்களை விளைக்கக்கூடிய ப் 
SHR ஸம்பக்தம் அவனுக்கு உண்டாயினும் தேோரஷூ 
ததை விளைப்பசாகா து, ப்ரக்ருதி ஸம்பக்த மற்றவனும் 
அருவாக்கும உட்படாமல் ஸ்வதக்த்ரனுமாகய ஈன வா 
னுக்கு ஸத்வாதி குணங்களால் விளையும் க்லேசா இகளும் 
ப்ரக்ருடு ஸம்பந்தமும் எந்தக் காரணத்தினால் பொருக் 
துமோ, அது ஈன்னரனுடைய ஆச்சர்ய சக்தியே, 
ீவாத்மாக்களில் OL Yh gf BO nb DRS Bary Us aT 
அக்கு பரக்ரு யால் கட்டுண்சி ஜன்ம ஜரா மாணா இயான 
க்லேசங்களஞுக்கிடமான அக்த ஜீவாச்மாக்களின் C grap, 
ங்கள் ஸம்பக் இக்காமைக்குக் காரணம் றுவனுடைய ஆச் 
சர்ய சக்தியே. .ஐகையால் அவனிடத்தில் ஜீவனுடைய 
தோஷங்கள் ஸம்பக்இக்கிறஇில்லை யென்பதில் விசோத 
மில்லை, சேதங்கள் பரமபுருஷனைப் பலவகை ஆச்சர்ய 
சக்திகனளமைக்தவனென்று கூறுகன்றன, ஈன்வரனை ஈரம் 

கண்ணாம் கண்டறிய முடியாது. வேதவசனங்களைக் 
கொண்டே ௮வன் ஸ்வரூபத்தை அறியவேண்டும், அகத 
வேதம் அவன் 2தவாஇி ஸகல சர£ரங்களிலும் உட்புகுக் 
இருப்பினும் ஆச்சர்ய சச். இியால் அவனுக்கு அவற்றின் 
தோஷங்கள் ஸம்பக்இக்கிற தில்லை? என்று Ger Wd gi Rar 

. லது. சகண்முதலியஇக்தசியங்களால் அறியமுடியாத வஸ்து 
வில் ஈரம் யுக தயால் சொல்லுகறதோவூங்களாவது குண 
IE OT TA gs ஏரு. சபத த.தினால் எக்தவஸ்து எப்படி ஏற்படு 
கின்றதோ அதை அப்படியே ஓப்புக்கொள்ள வேண்டும், 
“அவன் சேதனாசேதனங்களில் வ்யாபித் து கிற்பவன்"என் 
றும், “ஆயினும் அவனுடைய ஆச்சர்ய சக்தியால் ௮வற்
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வின் தோஷங்கள் அவனுக்கு ஸம்பா இிக்கி.ற தில்லை? 
என்றும் ற்ருதிகள்சொல்லுகறன வாகையால் அதன்மேல் 
ஸந்தேஹிக்க இடமில்லை. ஆகையால் *கிர்விகாரனும் 
கிர்க்குணனுமாகிய பகவானுக்கு ஸ்ராவு.டி. முதலிய வ்யா 

பரரங்கள் எப்படி. பொருக் தும் என்ற ஆக்க்ஷேபமும் 
தடுக்கப்பெத்ற து. ‘nas Bo ஈற்வரனே உபாதான 
காரணமாயின், ஜகத்திலுள்ள வஸ் துக்களெல்லாம் அவ 

னேயாசவேண்டும், அப்பொழுது அவற்றின் தோஷங்க 

ளெல்லாம் அவனுக்கு ஸம்பக்இக்கும்என்று சங்கத தனை. 
ப்ரக்ருதி புருஒ.ர்களைச் சரீரமாகவுடைய பரமபுருஷ.னே 
ஐகத்திம்கு உபாகான காரணமாகையால் ப்ரக்ருதி புரு 

வூ ரகளுக்குள்ள கோவூ.மெல்லரம் அக்த ப்ரக்ருதி புரு 
opi airs சேர்க்கவையேயன் றிப் பரமபுருஷனைச் சேரா. 
ப்லலகை சிறங்களை முடைய நூல்களால் கெய்யப்பெற்ற 

வஸ்த்ர த்தில் வெளுப்பு கறுப்பு முதலிய சிறங்களெல் 

Ol அ௮ச்தக்த நூல்களிலேயே இருக்குமன்றி ஒன்றின் 

நிறம் மற்றொன்றுத்கு எப்படி ஸம்பக்திக்காதோ, அப் 
படியே, ப்ரக்ருதி புருஷர்களோடுகூடின ஈஸ்வரன் 

ஐகததிற்கு உபாதரன கரர ணமானால் SS UIs 

புருஷர்களின் தோஷங்கள் muvaroaht & BY wins OS 

கிறதில்லை, பால்யம் யெளவனம் முதலிய சரீரத்தின் அவ 
ஸதைகள் ஆத்மாவுக்கு எப்படி ளம்பக்இக்ககிற இல்லை 
யோ, அப்படியே சேதனாசே சனங்களின் தோஷங்கள் 
ஈற்வரனுக்கு உண்டாகாது, ஆகையால் ஈம வரன் தே. 
வாற சரீரங்களில் உட்புகுக் இருக்கையால், அவற்றின் 
தோஷங்கள் ஈன்வரனிடத்தில் ஸம்பதிக்கு மென்றெ 
ஆக்க்ஷேபத்திற்கு ௮அவகாசமில்லை, ஆயினும், எஈற்வரனு 
க்கு தேவ மனுஷ்யாதி சரீர ஸம்பக்தமே அபுருஷார்த்த 
மாம். சியும் ரக்தமும் நிறைந்த குழியில்! ஒருவன் பிறரு
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டைய அரண்டுதலின்றித் தானே விழுவானாயினும் அவ 
னுக்கு ௮து தோவஷூமேயாம், அங்ஙனமே, ஈன்வரன் 

பிறக்கு உட்படாமல் தானே சேதனாசேதனங்களை சிய 
மிக்கும் பொருட்டு அவற்றில் ப்[வே௫ிப்பானாயின், ௮ச்தச் 

சேகனாசேதன ஸம்பக்தம் அவனுக்கு தகதோவூத்தையே 

விளைப்பதாம்” என்று ஸச்தேஹித்ததும் சேராது, ஈன் 

வரன் ஆச்சர்ய சக்இயுடையவனாகையால் அவன் அவற் 
றில் புகுக் இருப்பினும் ௮வற்றின் தோஷங்களால் இண் 

டப்படமாட்டானென்று முன்னமே செரன்னேன். ஆனால் 

ஜீவாத்மாக்களும் பாபம் இண்டப் பெருதவை முதலிய 
குணங்களுடையவராயினும், அவர்கள் அனா தியான அவி 

தீயா கர்ம,வாஸனா ௬௫ ப்ரக்ருதி ஸம்பச்தங்களையுடைய 
வராகையால் தேவ மனுஷயாதி சரீரங்ககசாயே ஆத்மா 
வென்று ப்ரமித்து கர்ப்ப ஜன்ம ஜரா மரணாதியான கலே 

சங்களுக்கு இடமாகின்முர்கள். கர்மவம்யனாயெ (கர்மத் 

திற்குட்பட்ட) ஜீவனுக்கு ஜ்ஞானாகக்த ரூபமாகையால் 

ப்ரரர் தீ இிக்கக் கூடியதாகிய ஆத்மஸ்ஒரூபம் அனா தியான 

மாயாஸம்பச் தத் தினால் மறைக்கப் பட்டிருப்பது பற்றி 

ஆத்மஸ்வரூபத்திற் கணங்காக தேவ மனுஷ்யாதி பாவ 
னையும், தன் சரிரமாகய தேவ மனுஷ்யாஇ ஆகாரத்தின் 
ஓர் பாகமாகிய சிரஸ்ஸு முதலியவை அறுப்புண்டிருப் 
பின், “என் தலை அறுப்புண்டது, என் கால் அறுப்புண் 

டது, என் கை அறுப்புண்டது' என்று Crrass gu 
உண்டாகின்றன.இதற்குக் காரணம் தேவமனுஷ்யா திசரீ 
சங்களை யே ஆத்மாவென்று ப்ரமிக்சை, இதுவும் பகவா 

னுடைய ஆச்சர்ய சக்இயின் கார்யமே. சக்தரன் ஜலத் 
தில் ப்ர.திபலிக்கும்பொழுது, வாஸ்தவத்தில் FE ST Qe 
இல்லாத நடுக்கம் முதலிய விகாரங்கள் HES Qo s Deir 
MHUES SAW 201 se eareromaGurd ertimentb
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தோற்றுகன்றனவோ, ௮ங்கனமே தேஹத்தை ஆத்மா 
வாக ப்ரமிக்கின்௦ ஜீவனுக்கும் இயற்கையில் இல்லாத 
சோக மோஹாதி குணங்களும் தோற்றுசன்றன, தர்ம 
வமாயனாஇய ஜீவன் ௮அனாஇியான அவிச்யையின் ஸம்பக்தத் 
தினால் தன் ஸ்வரூபம் தனக்குத் தோழ்றப்பெறு தவன? 
தேஹத்தையே ஆத்மாவாக ப்சமிக்கன்றான், அக்த தே 
POT SoH ப்ரமத்தினாு”ல் சோக மோஹாதிகள் உண்டாகப் 
பெறுகின்றான். வாஸ் தவத்தில் தேஹ தர்மங்களாயெ தலை 
பறுப்புண்கை முதலியவைகளால் ஜீவன் இிண்டப்பெருத 
வனே. பசமபுருஷனோ வென்றால் அ௮வித்யையால் மறைக் 
கப்படாத ஸ்வரூபமுடையவனாகையால் ப்ரக்ரு ,தியையும் 
புருஷனையும் சியமிப்பதற்காக அவற்றில் ப்ரவேடத்தி 
ருப்பினும், அவிதீயையும் அகன் காரர்யங்களான C sonr 
தீமப்ரமாதஇிகளும் அவனுக்கு உண்டாகிற தில்லை, ஜீவாத் 
மா பரமாத்மா ஆசிய இருவர்க்கும் ப்ரக்ருதி ஸம்பக்தம் 
உள்ளதுதான், ஆனால் அதில் விசேஷம் உண்டு, ப்ரக்ருதி 

ஒருவனை த். தன் வ.சப்படுத்திக்கொண்டு அவனுக்கு ௮௬ 

பத்தைவினைக்கின் றது. மற்றவனால் தான் கியமிக்கப்பெற்று 
அவனுக்கு லீலோபகரண மாகின்றது (விளையாட்டி. 
ற்கு வேண்டிய கருவியாயிருக்கன் றது). ஜீவன் ப்ரக்ருதி 

ஸம்பக்தத் இனால் ஆத்ம ஸ்வரூபம் தோற்றப்பெராத ஸம 

பத்தில், ஆத்ம ஸ்வரூபத்தைக் காட்டிலும் வேறுபட்ட 
தேஹாகாசம் அவனுக்குச் தோற்றுகறது. தேஹத்தை 
யே ஆத்மாவென்று ப்ரமிக்கற இவன் சிரச்சேதம் (தலை 

துப்பு) முதலிய அ௮புருஷார் தீதங்களும் தனக்குண்டான 
தாக ப்ரமிக்கின்றான், புருஷாரர்த்தமாகிய ஆத்ம ஸ்வ 

ரூபம் தோற்றப் பெறுகையில், தேஹாத்ம ப்ரமமும் அதன் 
கார்யமான சிரச்சேதாதி ப்ரமமும் (என் தலை அறுப்புண் 

டது, என் கை அறுப்புண்டது, என்கால் அ௮றுப்புண்ட
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தென்கிற ப்ரமமும்) உண்டாகிறதில்லை, இயற்கையில் 
ஆத்மா தேஹத்திற் காட்டிலும் விலக்ஷணனாகையாலும், 

சேஹமேஆத்மாபென்னும் புத்இப்சாந்தியாசையா லும், 
அதிமா தேஹக்கிற்க ரட்டில்வேறுபட்டவனென்றுஎப்படி 

ஸிததிக்னெறதோ, இப்படியே ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மா 

வுக்குச் சரீரமாகைகால் அவனுக்கு ௮தன் தோஷங்கள் 
ஸம்பச் இக்கிறஇல்லை, ஜீ வாதமாவுக்கு அனாஇியான அவி 
தீயாமை பக்தக்கினால் கேஹமே ஆத்மாவென்கற பரமம் 
உண்டாகின்றது. ஈறண்வரன் சேதனாசே தனங்கைச் சரீர 
மாகக் கொண்டிருப்பினும் அவனுக்கு அக்க ப்ரமம் உண் 
டாகிறதில்ல. அவனுக்கு அக்க மாயாஸம்பக்தம் உண் 
டேயாயினும், அம்மாயை அவனால் கியமிக்கப்படும் வஸ் தூ 
வாகையால் அவனுக்கு அது தேஹாகத்மப்ரமக்தை விசை 
விக்க வல்லகன்று, இதையே அவனுடைய ஆச்சர்ய 
சக்தியென்று முன்னமே சொன்னேன், சந்தரன் ஜலம் 
முதலிய இடங்களில் ப்.ச இபலிக்கும்பொழுது, அ அவனுக்கு 
இயற்கையில் இல்லாத ஈடுக்கம் மூதலிப விகாரங்கள் எப் 
படி. ஜலா ஸம்பர் தத் னால்தோற்றுகன்றனவோ, அங்க 
னமே ஸர்வஜ்ஞனை பரமாதமரவுக்குக் தன்னைக்காட்டி. 
௮ம் வேறுபட்ட ரே. தனாசேதனங்களின் குணம் இயற் 

கையில் இல்லாமற்போயினும் ப் ரமதீ தினால் இருப்பது 
போல் தோரழ்றுகின்றது. பரமாத்மா சேகனாசேதனவ் 
களில் புகுக்திருக்னெறானாகையால் அவற்றின் தோஷப் 
கள் அவனுக்கு ஸ்ம்பச் திக்குமேயென்று ஸச்ேஹிப்பதற் 
கிடமான புத்தி ப்.ரமமேயன்றி வேறன்று, கண்ணின் காக் 
திகள் ஜலத்தில் பட்டு ௮க்.த ஜலம் கிர்மலமாயிருக்கன் ற 
மையால் அதினின்று மேற்கிளம்பிச் சந்தரனைக் காண் 
இன்றன. ஜலம் அசைகன்றமையால் ௮ இல் பாய்க்த கண் 
ணொளிகளும் அசைச் துகொண்டுசச் Si lor Sr hla Beir por



௮-௪.] தீரு திய ஸ்கந்தம். 459 

அப்பொழுது சக்கானை ௮சைவதாக கினைப்பதும் சக்த 
சரன் ஜலத்திலிருப்பதாக கினைப்பதும் ப்ரமமே, ஈன்வான் 
சேதனாசே தனங்களில் வாஸ்தவமாகவே உட்புகுக் திருப் 
பினும் ௮வனுக்கு அவற்றின் தோஷங்கள். ஸம்பக்திக் 
இற தில்லை, அங்ஙனம் ஸம்பக்இக்குமென்று கினைக்கல் 
சச்த்ரன் அசைவதாக நினைப்பதுபோல், அது ப்ரமமாகு, 

மேயன் றி வேறில்லை, சே தனாசே தனங்களில் அவன் உட் 

புகுக் இருப்பினும் ௮வம்றின் தோவஷூங்களால் இண்டப். 

பெரு.திருக்கைக்குக் காரணம் அவனுடைய ஆச்சர்ய சக் 

இயே. ப்ரக்ருதி.ஸம்பக்தத இனால் கர்ப்ப ஜன்ம ஜரா மர 
ணாதியான கலேசங்களுக் கிடமரகய ஜீவனுக்கு அர்த 

சாதீமாவான பரமாத்மாவுக்கு அவனுடைய தோவூங 
கள் திண்டாமை மா சரமேயன்று; அ௮க்த ஜீவன் ஸர்வதர் 
மங்களையும் துறந்து அவற்றினின்அு புத்தியை ஸவாஸன 
மாக மாற்றிக்கொண்டு பரமகயாளுவாகிய அவ்வாஸு 

தேவனைச் சரணம் அடைவானாயின், அவன் இவணி 

டத்தில் கருணை ௯ர்க்து ஜ்ஞானாதி குணங்களெல்லரம் 

அமைக்க தன்னிடத்தில் அவனுக்கு பக்இியோகத்தை 

விளைவித்து அவனுடைய ஹேயகுணங்களை மெல்லாம் 
(சோகமோஹா தியான துர்க்குணங்களை யெல்லாம்)மறை 
யச்செய்கின்றான். ஜீவனுக்கு ௮௫்கராத்மாவா யிருக்கின்ற 
ஈவசனுக்கு அவனுடைய தோஷங்கள் ஸம்பக்இக ஐ. 

தில்லை யென்பது மாதீரமேபல்லரமல், பசுவானுறடைய 
கருணையால் இக்த ஜீவனுடைய தோஷங்களும் மறை 

கின்றன. எவனிடத்தில் பக்தி செய்தால் ஜீவாத்மாக் 

களின் தோஷமெல்லாம் தொலையுமோ, அப்படிப்பட்ட 
பகவானுக்கு தோஷங்கள் இண்டாவென்பதைப் பற்றிச் 
சொல்லவேண்டுமோசி இக்த ஜீவவடைய இந்த்ரியங்கள் 
'சப்தாதி விஷயங்கஷில் செல்லாமல் எப்பொழுது கிவ்
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ருத்தியாகுமோ, அப்பொழுது, சேதனாசேதனங்களைக் 
காட்டிலும் விலக்ஷண£னும் தன்னைப் பற்றினாருடைய 
ஸம்ஸார பர்தத்கைப் போக்குக்தன்மையனுமரகய பர 
மரதமரவை ஸாக்ஷாத்கரிக்கப்பெற்ற ௮க்த ஜீவனுடைய 
க்லேசங்களெல்லாம் தொலைகன்தன, தூற்குகறவலுக்கு 
எப்படி, கலேசங்களெல்லாம் தொலைசன்றனவோ, அங்க 
னமே பசமபுருஷனுடைய ஸாக்ஷாத்காரத்தினால் ஜீவனு 

டைய கலேசங்களெல்லாம் தெரலைசன்றன, பகவானு 
டைய குணஙகளைச் சொல்லுவதும், பிறர் சொல்லும் 
பொழுது ௮ வற்றைக் கேட்பதும் ஆகிய இவ்விரண்டுமே 

ஸமஸ்த கலேசங்களையும் தொலையச்செய்யும். அக்த பக 
வரனுடைய பாதாரவிக்தங்களில் படிக்த பராகத்தைப் 
பணிவதில் ப்ரீதி உண்டாகி மனத்தில் கில்பெத்றிருக்கு 
மாயின், கலேசங்களெல்லாம் தொலையுமென்பதில் ஸக் 
தேஹம் உண்டோசி 

ஸ்ரீவிதுரர் சொல். லுகிறார் :--இறமை யமைக்க மைத் 
சேயே! ஈறவரன் ஜகத்காரண மென்பதில் எனக்குண் 
டாயிருக்க ஸர்சேஹமெல்லாம், உம்முடைய அழகிய வ௪ 
னங்களாகிற கட்கத்தினாுல் வேறோடு அ௮றுப்புண்டது, 
அ .றிஞசே! என் மனது பகவானுடைய குணங்களைக் 
கேட்பதிலும் அவனுடைய பாதாரவிக்தங்களைப் பணி 
௮.திலும் விரைக்து செல்சன்றது. எல்லாமறிச்த மைத் 
சேய மஹா்ஷீ! ஜீவனும் ப.ரக்ரு. தியம் ஆகிய இரண்டும் 
பரமாதீமாவுக்கு இருப்பிடமென்று நீர் மொழிந்தது மிகு 
இயும் அமைசக்கிருக்கின்றது, முன்பு சரீரதீதிலுள்ளவிகார 
சங்கள் ஆத்மாவுக்கு ஸம்பக்தஇக் கிற தில்லையென்பதை 
கிதர்சனமாகக்காட்டிச் சரிரங்களாகய சே சனாசே தன் 
களின் தோஷங்கள் பாமாத்மாவுக்கு ஸ 
,தில்லையென்று மொழிக்ர். அதனால் பரமாத் 
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சேதனங்களைச் சரீரமாகக்கொண்டு அவற்றில் வ்யாபித்தி 
ரூக்கின்ருனென்று ஏற்படுகன் றது. அதுபரமாத்மாவுக்கு 

மிகவும் பொருந்துகின்றது. ஆனால் இக்த QE SO SH 
லரம் பரமாத்ம ஸ்வரூபமாகத் தேரற்றவில்லையாகையால் 

இதில் அவன் இருக்கின்றானென்று எப்படி சொல்லமூடியு 

மென்று ஸர்தேஹம் உண்டாகக்கூடும், ஆயினும் ஆலோ 

இத் தப் பார்க்கையில், அதற்கு இடம் இல்லை. ஜகத்கா 

சண வஸ்துவாகிய பாரமபுருஷூன் எந்த ஓகத்திற்குள் ப். 

வேசித் திருக்கன்ருனோ,௮த்தகைய சான RE BO BUT 

புருஷனுடைய ஸம்பக்த மற்றதாகக் தோற்றுக௰ தென் 

பது ப்ராக்கியேயாம். தேவ மனுஷ்யாதி சரீ. ரங்களில் 

ஜீவன் இருப்பது கங்கண் ணுக்குப் புலப்படவில்லை யென் 

பதைக் கெரண்டு அவற்றில் ஜீவனே இல்லையென்று எப் 
படி, சொல்லலாகாதோ, அப்படியே சேதனாசேதனங் 
களில் ஈண வரன் இருப்பது கஙகண்ணுக்குக் தெரியா 
மையால் அவன் அவற்றில் அர்சகராதமாவாயில்லை யென் 

னலாகாழு. ஜக.த்தெல்லாம் பரப்ரஹ்ம ஸ்வரூபமாகரமல் 

ஸ்வதர்த்ரமா மிருக்கறதென்லும் கினை௮ பராசக்தியே 
பன்றி உண்மையான அறிவன் து. இகங்கனமேதேஹத்தை 

ஆத்மாவரககினைப்பது ப்சாக்தியேயாம். உலகத்தில் எவன் 

மிகுதியும் மூடனாயிருக்கெறருனோ, எவன்புத்இயைக்காட்டி 

அம் விலக்ஷண்மான பரமாத்ம ஸ்வருபனாகவே தன்னை 

அதறிகன்றானோ, அவ்விருவரும் ஸுகமாயிருக்கின்றுர் 

கள், ஒன்றுக்தெரியாத மூடனுக்கு என்ன ஸுகமென்னில் 

ஒன்றும் தெரியாமையே சிறிது ஸுகத்தழ் கிடமாயிருக் 

கும். எவன் மிகுதியும் மூடனாகாமலும் ஈன்ருக ஆத்மஸ்வ 

ரூபத்தை ௮ றியாம அம்கேவலமீஸச்சேஹிச்த மனமுடைய 

வனாயிஞ்ச்ள் னோ; ௮வனே வருத 5 கப்படுகின்ருன், அவ 
அறி 'சமில்லை, ஆத்மாவாகத் சோற்றுகம௦ C sang   
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சை ஆச்மாவன்றென்பதாக நிச்சமித்து, அர்த தேஹாத் 
ம ப். ரமத்தையும் உமமைப்போன்ற பெரியோர்களின் ஸே 
வையால் கான் போக்கப் பார்க்கின்யேன், OT SOU SL hap? 
களைப் பணிதலால், சிர்விகாரனும் மதுகைடபர்களை ஸம் 
ஹரித்த மஹானுபாவனுமாகிய பசவரனுடைய பாதார 

விச்தங்களில், விக்னங்களால் தடைபடாமல் கொழுக்து 
விட்டுப் படர்வதும் ஸம்ஸார தாபங்களைப் போக்குவது 

மாகிய அனுராக வெள்ளம் வளர்க்து வருமோ, அப்ப 
டிப்பட்ட ஸத்புருஷர்களப் பணிகையரடிறழ உபாயத்து 
னால் தேஹாதமப்சமத்தைப் போக்கிக் கொள்ள விரும்பு 
இன்றேன். அச்தப்புருவூர்களைப் பணிதல் ஸுகமாகக் 
கிடைக்கக் கூடியதோ வென்னில், அப்படியன்று; நெடு 
காள்செய்த தவமஹிமையால் கிடைக்கக் கூடியதே யன்றி 

அற்பத்தில் கிடைக்காது, தவம் அற்பமா யிருக்கப் பெற்ற 
வனுக்கு( தவமற்ற வனுக்கு) பக வானைஅடைவதற்குஉபாய 
மாய பாகவதர்களைப் பணிதல் துர்பலமே (எளிதில் 

, கிடைக்கக் கூடியதன்று,)இச்தபகவத பக்தர்களின் ஸந்நி 
தானத்தில், ப்ரஹ்மா இயான தேவர்களுக்கும் தேவனா 
கிய ஜனார் சதனன் (பரமபுருஷூன்) எப்பொழுதும் பாடப் 

பெற்றிருப்பான். பக வானிடத்தில் எப்பொழுதும் மெய்ம் 
மறக்து அவர்கள் அவனையே பாடிக்கொண்டிருப்பார்கள், 
அவர்களைப் பணி ் துகொண்டிருப்போமாயின், பகவா 
னுடைய குணங்களைக் கேட்க கேரும், அங்களம் அவ 
னுடைய குணங்களைக் கேட்டுக்கொண்டிருப்போமாமின் 

அச்ச பகவானிடத்தில் பக்தி ௮னாயாஸமாக உண்டாகும், 

முனிவர்களில் தலைவரான மைத்சேயசே/ பகவான் வ்யஷ்டி, 
ஸ்ருஷ்டிக்கு முன்பு, DePauw முதலிய சார்யங்தளோடு 

கூட மஹத்து நுதலிய தத்வங்களையும், அவற்றைக் கொ 
ண்டு ப்ரஹ்மாண்டத்தையும், ௮ல் ஸமஷ்டி. புருஷனாயெ
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ப் ரஹ்மாவையும் படைத்து ப்ரபுவாயெ பகவான் ௮5 

ப்ரஹ்மாவினிடத்தில் ப்[வேசித்தானென்று மொழிக்இர், 
எர தப் பாமபுருஷ்ன் காரணமான வஸ் துக்களுக்கெல்லாம் 

காரணமா மிருப்பவனோ, ஆயிரம் கால்களும் துடைகளும் 

புஜங்ளும் உடையவனோ, எவனிடத்தில் இசத உலகக்க 

ளெல்லாம் நெருக்க மில்லாமல் விசாலமாக வீற்றிக்கு 
கின்றனவோ, அப்படிப்பட்ட பாமபுருஷன் அந்த ப்சஹ் 

மாவினணிடத்தில் ப்ரவேசித்தானென்கீர், மற்றும், ப்ரா 

ணன் அ௮பானம் வ்யானம் உதானம் ஸமானம் என்பவை 

ஐந்தும் காகம் கூர்மம் க்ருகரம் தேவதத்தம் தனஞ்ஜயம் 
ஏன்பவை ஜஐர்தும் ஆகப்பத்து வகைப்பட்டதும் ஸத்வ 

ரஜஸ் கமோகுணங்கள் கிறைக்ததுமாகிய ப்ரசணனும் சப் 
தாதி விஷயங்களும் ஜ்ஞானேகச்த்ரியங்களும் கர்மேச்ச்ரி 

யங்களும் எத வைராஜ புருஷனென்கிற பாமாத்மாவி 
டத்தில் இருக்கின்றனவோ) மற்றும், எவனிடத்தினின் து 

நீர் சொன்ன ப்ராஹ்மணாதி வர்ணங்களெல்லாம் உண்டா 

மின வோ; அப்படிப்பட்ட வைராஜ புருஷனுடைய விபூதி 

களை எக்களுக்குச் சொல்வீராக, எந்த ப்ரஹ்மாண் 

டத்தில் பிள் பேரன் கொள்பேரன்களோடும் மற்றும் 

தீந்கமது வம்சதிதில் பிறந்த பச்துக்களோடும் பலவகைப் 

பட்ட தேஹங்களையடைய ஜனங்கள் வஸித்திருக் சன 
வோ) மற்றும் இச்த ப்ரஹ்மாண்டம் எக்த ப்ரஜைகளால் 

வ்யாப்தமாயிருக்கன்றதோ, அப்படிப்பட்ட ப்ஜைகளின் 

பிரிவுகளை எமக்கு மொழிக்தருள்வீராக, மரீசி முதலிய 
பரஜாபதிகளுக்கு ப்ரபுவாகிய அக்த ப்ரஹ்மதேவன் ப் ச 
ஜாபதிகளைப் படைத்தவிதம் சொல்வீராக. ஸமஷ்டி. புரு 

O26) Bu 26 5 ப்சஹ்மதேவன்"ப்ரஜாபதிகளொன்பதின் 
மசைப்படை தீத ௮வருடைய புத்ர பெளத்ராதி பரம்பரை 
களால் இந்த ப்ரஹ்மாண்டம் முழுவதும் எப்படி கிரம்பச்
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செய்தானோ, அர்த விசத்தை மொழிவீசாக, மற்றும், 
துனப.து வகைப்பட்ட ப்.சாக்ருத ஸர்க்கங்களையும், சதுர் 
முக ஸ்ருஷூடிக்குப் பிற்பட்ட ஸர்க்கங்களையும் ஸ்வாயம் 
புவர்முதலிய பதினான்கு மனுக்களையும், மன்வக்தரங்களில் 
எவசெவர் தலைவர்களோ அவர்களையும், அகத மனுக்களு 
டைய வமசத்தில் பிறந்தவர்களையும் மன்வக்தர அதிபதி 
களின் வமசத்தில் பிறக தவர்ககையும், ௮ல்வம்சங்களைத் 
தொடர்க்த சரித சங்களையும, மைத்சேயமஹர்ஷீ/ பூமிக்கு 
மேல் பாகத்திலும் கிழ்பாகத்திலும் எந்தெக்த லேரகங் 
கள் உண்டோ, அவற்றின் ஸ்வரூபத்தையும் பரிமாணத் 
தையும், பூலோகத்தின் பரிமாண ததையும்மொ ழியவேண் 

டும். இர்யக்ஜாதிகள் மனுஷ்யர்கள் தேவதைகள் ஸர்ப் 

பங்கள் பக்ஷிகள் ஜரரயுஜங்கள் ஸ்வேதஜங்கள் ௮ண்ட 

ஐங்கள் உத்பிஜ்ஜங்கள் ஆய இவ்வகை ப் ராணிகளின் 
ஸ்ருஷ்டி பேதத்தையும் எங்களுக்குச் சொல்வீராக. 
ரஜஸ்ஸுு முதலிய குணங்களை முக்யமாகவுடைய ஆவே 

சாவதா ரங்களாகிய ப்ரஷ்மாஇகளால் LE FOF OVAL 

டிக்கன்ற ஸ்ரீரிவாளனாகிய பசமபுருவஷனுடைய கம்பிரச் 

செயல்களைச் சொல்வீராக. எந்தச் செயல்களால் உலகங் 

களின் ஸ்ருஷ்டி ஸ்இதி ஸம்ஹாரங்கள் ஈடக் கன்மனவோ, 
அப்படிப்பட்ட செயல்களைக்கேட்க விரும்புகின்றேன். வர் 
ணாஸ்ரமங்களின் பிரிவுகளையும், அவற்றின் அடையாளங் 
களையும் ஆசாரங்களையும் ஸ்வபாவங்களையும் வே தங்களின் 

விபாகத்தையும் (பிரிவையும்) சொல்லவேண்டும், மற்றும், 

யாகங்களின் விஸ்தாரங்ககாயும் பலன்களை விரும்பாமல் 

செய்யும் கர்மயோகத்தின் மார்க்கங்களையும் ப்ரவ்ருத்இ 
தர்மங்களைச் தூதக்து பகவானையேஉபாயமாகப் பத்றுகை 

யாகிற ப்ரபத்தி மார்க்கக்தையும், ஜ்ஞுனயோச மார்க் 

கத்தையும், கேசே பகவான் மொழிக்ச பாஞ்சராத்ர
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சாஸ்தாரத்தையும், வைதிகமார்க்கத்துனின்று வெளிப் 
பட்ட பாஷண்டிகளின் மார்க்கத்தினுடைய வைஷம்பத் 
தையும், ப்ரதிலோம ஜாஇகள் ஏற்பட்ட விதத்தையும், 
ஜீவாத்மாக்களுக்கு ஸக்வாஇ குண தர்மங்களால் விளை 

யும் பலன்கள் எவ்வெவை உண்டோ அவற்றையும் சொல்ல 
வேண்டும். அன்றியும், தர்ம அர்த்த கம மோக்ஷங்களை 
ஒன்றோடொன்று விரோதமில்லாமல் mr Os waar 

டுக்கும் உபாயங்களையும், க்ருஷி முதலிய வ்யாபாரங்களின் 

ஏற்பாட்டையும், அபசாதஞ செய்தவர்களைச் சிக்ஷிக்கை 
யாகிற தண்ட நீதியின் ப்ரகாரத்தையும், வேதங்களில் 
விதிக்கப்பட்ட ஸக்தபா வந்தனம் முதலிய நித்பகர்மம் 
களின் அனுஷ்டான விதியையும் எங்களுக்குச் சணித் 
தனியே மொழிவீராக. அர்தணர் தலைவரான மைத்மே 
யே! மாராத்த விதிகளையும், அர்யமன் மூ.தலிய பித்ருக் 
களின் ஸ்ருவூடி யையும், aw Or wrssr முதலிய க்ரஹங்களை 

யும், அரவினி முஜலிய ஈக்ஷ்தீரங்களையும், மற்றுமுள்ள 
ஸாதாரண மகக்ஷத்ரங்களையும், அலை கரல நுட்பங்களை 
அறிவிக்கும் ப்ரகார த்தையும் சொல்லவேண்டும், தான 
தர்மத்தையும், கருச்சரம் சாக்த்ரரயணம் முதலிய தவத் 

இன் வழிகளையும், யாகம்முதலிய ம்செளத கர்மங்களுக் 
கும் குளம் கிணறு வெட்டுவித்தல் முதலிய ஸ்மார்த்தகர் 
மங்களுக்கும் உளன பலன்களையும், தேசாக்தரம் சென்ற 

வன் அனுஷ்டிக்கவேண்டிய தர்மத்தையும், புருஷனுக்கு 
ஆபத்து கேரிடில் அப்பொழுது அவன் ஆசரிக்கவேண் 

டும் தர்மம் எதுவோ அதையும் சொல்லவேண்டும், தர் 
மங்கை கடத்துமவனும் ப்ராணிகளுக்கு அந்தராத்மா 
வாயிருப்பவனுமாகய பகவான் எந்த மார்க்கத் இனால் ஸக் 

தோலும் அடைவானோ, எத்தகையர்க்கு ௮வன் அருள் 
புரிவானோ, ௮னகசே!/ அதையெல்லாம் எனக்குச்சொல்ல
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வேண்டும். அந்தணர் தலைவரான மைத்சேய want af! 
வேறு கதியற்றுக் சம்மையே சரணம் அடைகச்தவரிடத் 
இல் மிகுதியும் ப்ரீதியுடையவரான குருக்கள், தம்மைப் 
பணிக்து வரும் சிஷ்யர்களுக்கும் பு.த்ரர்களுக்கும், அவர் 
கள கேளாத விஷயங்களையும் சொல்லுவார்கள். (எங்க 
னம் புதல்வர்கள் கேளாத விஷயங்களையும் அவர்க 
ளிடத்தில் ப்ரீதியசச் சொல் லுவரர்களோ, அங்வனமே 
சிவ. பர்களும் விஇப்படி. அனுலரித்திருப்பார்களாயின், 
அவர்கள் கேளாச விவூ.யங்களையும் சொல்லுவார்கள் ), 
அவாகள் இன ௮தஸலைராகையால் எதையும் ஒளிக்கமாட் 
டார்கள். ஆகையால் கான் கேளாத சஹஸ்யார்த்தம் 
ஏதேனும் உண்டாயின், அதையும் எனக்குச் சொல்ல 
வேண்டும். அறிஞரான மைத்சேயசே/ ப்ருதிவி (பூமி) 
முதலிய தத்வங்களின் ப்சளயம் எத்தனைவகைப்பட்ட துஃ 
ப்ருதிவி முதலிய தத்வங்களெல்லாம் ஒன்று சேர்க்து 
பரமகாசணமான பரமபுருஷ்ணிடக் இல் மறைசன் மன வாசி 
அல்லது, முன் முன்புள்ள ததவங்கள் மேன்மேலுள்ள 
த.தவஙகளில் மறைகன்றனவாசி அல்லது இரண்டு ப்ரகா 
சங்களும் உண்டா? அர்த ப் சளயகாலத்தஇில் ஸம்ஹாரத் 
திற்கு விஷயமாகாமல் இரத பகவர&ைப் பணிச் இருப்ப 
வர் எவர்? எவரெவர் ஸம்ஹாரத் இற்கு உட்படுவார்கள், 
ஜீவாத்மாவின் ௮ஸாதாரண ப்ரகாரத்தையும், அவனு 
டைய தர்மி ஸ்வரூபத்தையும், அங்கனமேபரமாதமாவின் 
அ௮ஸாதாரண ப் ரகா ரத்தையும், அவனுடைய தர்.மிஸ்வரூ 
ப.த்டையும், ஆசார்ய சிஷ்யர்களுக்கு ப் ரயோஜனமாயிரு 
ப்பதும் சாஸ்தீ.ரங்களில் ஏற்படுவதுமாகய ஜ்ஞான.த்தை 
பும், ௮க்த ஜ்ஞானத்திற்கு வேண்டி௰ ஸாதனங்கள் எவ் 
வெவை புண்டிதர்களால் கூறப்படுகன் தனவோ.௮வழ்ை ற் 
யும் சொல்லவேண்டும். ஆசார்யோபதேசமில்லாமல் ப்சா
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ணிகளுக்கு சாஸ்தீரஜ்ஞானமும் அதன் மூலமாய் விரை 
யக்கூடிய பக்தியும் வைராக்யமும் எப்படி உண்டாகும்£ 

ஆகையால் பகவா னுடைய செயலை அறியவிரும்பி இங்க 

னம் கேள்விகளைக் கேட்டின்றவலும் ப்ரக்ரு.தியின் மஹி 

மையரல் அறிவு அ. தியப்பெற்றவனும்  ௮க்தன் போன்ற 

வனுமாகிய எனக்கு இவற்றையெல்லாம். குறைவற மெ 
நியவேண்டும். நீர் என்னிடத்தில் மிகுக்த ப்ரீஇயுடைய 
வராகையால் எனக்கு இவற்றையெல்லாம் சொல்லவேண் 
டும், வேதங்களை ஓதுவதும் ஒதுவிப்பதும் அவற்றின் 
பொருள்களைமுறையே உணர்தலும், வேதங்களில் விதிக் 
கப்பட்ட யஜ்ஞாதிகளை அனுஷ்டி த்தலும், உபவாஸம் 
முதலிய தவங்களும் பகவானை உள்ளபடி. அறிக்து- உபா 
ஸிச்சலும் ஆ௫ெ இவையெல்லாம், ௮னகசே! ஸம்ஸாரத் 
இல் அழுக்இ வருச அம் ஜீவனுக்கு அதினின்று மீண்டு 
பகவானைப் பெறுதற்குவேண்டிய உபாயத்தை உபதே 
சித்து அபயங்கொடுக்கையாகிற தர்மத்தின் ப.இனுறில் 
ஒரு பாகத்திற்கும் ஈடாகமாட்டா; அ.து செய்யுங்கார் 
பதிதையுஞு செய்ய வல்லமையற்றவைகளே, 

ஸ்ரீசுகர் சொல் ஓகறுர்:--குருண்சேஷடனாகிய விதுர 
னால் இங்கனம் புமாண விஷூயங்களைப்ப pp வினவப் 
பெத்த முனிற்ரேஷ்டரான மைச்சேயர் பகவசனு 
டைய கதைகளைச் சொல்லும்படி தூண்டப்பெழ்றவரரகி 
மிகுதியும் ஸந்தோஷம் வளரப்பெற்றுக் கேள்விகள் அழ 
கரயிருக்கன்றமையாலும் மறுமொழி கூறத்தகுக்தவை 
களரகையாலும புன்னகை செய்துகொண்டே அவரைப் 
பார்த்து இங்ஙனம் மொழிகச்தார், ஏழாவது அத்யாயம் 

OB pm. 

  

1. 6@@tuer.
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மைத்சேயர்.விதுரருடைய கேள்விகளுக்கு ] 
மறுமொழி கூறுதல். ' 

மைத்சேயர் சொல்லுூஞூர்:--ஆ! பூருவின்வம்சம்ஸத் 
புருஷர்களால் கொண்டாடச் தகுந்தது. ஏனென்னில், 

பகவானையே முக்யமாகவுடைய வனும்(அடையத்தகுக் 

வஸ்துவும் ௮தைஅடைவதறங்குவேண்டி௰ உபாயமுமாகப் 
பற்றினவனும்) லோகபாலனான யமனுடைய அம்சமுமர 

கிய நீ இச்சப் பூருவம்சத்தில் பிறக்காயல்லவா? ஆகை 
யால் பூருவின் வம்சம் ஸதபுருஷூர்களால் Oa BS 
கத்தகுக்கத தென்பதில் ஸக்தேஹமில்லை, நீ பசமபுருவு. 
னுடைய கீர்த்துகளின் பரமபரையைஅடிக்கடி மிகுதியும் 

புதிது புதிதாகச் செய்கின்றனை. பகவானுடைய புகழ்களை 
அடிக்கடி கேட்டிருப்பினும், அவற்றில் தருப்தி உண்டா 
கப்பெறாமல் என்றும் கேட்டறியாதவன்போல் புதி.தூ 
பூசி சாகக் கேட்கன்றனை. இது உனக்கு பகவானிடத்த 
அளள பக்கியைக் காட்டுகன் றது. இப்படிப்பட்ட உன் னு 

டைய ஸமபநக்த தீதினால் பூரூவமசம் பெருமை பெறுகின் 
றது. அ௮ங்கனம் உன்னால் வினவப்பெற்றவனும் ஸதா 
சரர்யராகிய ஸ்ரீபரசாசர பகவரனுடைய கருபையால் பரர 
வர ததவங்களை உணர்ச்தவதுமாகய கான் ரீ வினவின 
கேள்விகளுக்கு உத்தரம் சொல்ல விரும்பி ஸ்ரீபாகவத: 
மென்னும் புராண ததைச்சொல்லத்தொடங்குகன் தேன், 
அல்ப ஸுகங்களைப் பெறுதற்காக மஹத்தான துக்கத் 
தை அடைகின் உலோகங்கள் படுகிம அம்மஹா துக்கத் 
தைப் போக்கும்பொருட்டு ஸங்கர்ஷண் பகவான் ன 
காதி மஹர்ஷிகளுக்கு ஏக்த பாகவத LIT OM FO SF 
தானே கேரில் உபதேூத் கானே, அப்படிப்பட்ட பாகவத: 
புராணத்தை சான் உனக்குச் சொல்லுயேன், னைத் 
குமாரர் முதலிய கான்கு முனிவர்கள் சே தனாசே தன ரூப
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மான இக்த ஐகச்தழ்காட்டி லும் விலக்ஷண£மான பரமா தீ 
மாவின் உண்மையை அறிய விரும்பி, பாதாளத்தில் உட் 
காரக் திருப்பவரும் ஜ்ஞானாதி குணங்கள் நிறைக் தவரும் 
B Bus on ti aiff ov முதன்மையுடையவரும் ரஜஸ் தமஸ்: 
ஸாக்களால்கடைபடா தஸத்வமுடைய வரும(சுத்த ஸத்வ: 
மயமான இவ்ய மங்கள விக்சஹமுடையவரும்)ஆயெ ஸ் 
காரஷ்ண தேவனைக் கிட்டி முறைப்படி. வினவத் தொடங் 
கினார்கள். எவனை வரஸுதேவனென்று மொழிகன் 
ரூர்களோ, அத்தகையனும் தனக்குக் காரணமுமாகிய 
பகவானை எல்லாவிதத்திலும் வெகுமஇக்கன் ற்வரும் 
பரதயகாதமாவிடத்தில் இருப்பப்பட்ட தாமசை மொட்டு 
கள் போன்ற கண்களைப் பண்டிதர்களின் க்ஷேமத்இழ்கர 
கச் சிறிது இறக்கன் மவருமாகய அக்.த ஸங்கர்ஷண தே 

வனை அடைக்கு அமமுணிவர்கள் வினவத் தொடங்கினார் 
கள, அம்முணிவர்கள் கங்காகஇயின் ஜலங்களால் சனைக்க 
தமது ஐஓடாபாரங்களால் அவரது ஸ்ரீபா தங்களை இடும்படி 

யான பீடமாக தாமரை மலரை ஸ்பர்சித் துக்கொண்டு 
கமஸ்காரஞ்செய்து கின்முர்கள். எவருடைய/பா தபீடபச் 
மத்தை காகராஜ கன்னிகைகள் தமக்கு மேலான வான். 
கிடைக்கவேண்டுமென்னும் விருப்பத் இனால் ப்ரோமத்துட 
ன் பலவகை உபஹா.ரஙளைக்கொண்டுபூஜிக்கறார்களேோ, 
அப்படிப்பட்ட 965 ஸங்காவ்ணதேவனுடைய பாத் 
பீடபதமத்தைச் சமது சரங்களால் ஸ்பர்சித் தக்கொ 
ண்டு ஈமஸ்கரித்து சினருர்கள், Qos பகவானுடைய 

செயல்களை அறிக் தவர்களும் ப்ரீ.இயின் மிகுஇயால் வாய் 

திமதழததுப் பதங்கள் தடுக்கப்பெற்ற வசனத்துடன் 

அவற்றை அடிக்கடி பாடுகின்்றவருமாகய அம்முனிவர் 

1. பாதங்களை இடுவேதற்காசப் பச்மாகாரமாய் ஏற்படுத்தின ஓர் 

ஆஸனம்; அல்லது பாதபீடமாகறெ பதமம்---தாமரை மலர்,



470 UE un ee g id. [௮-௮ 

கன் இவ்ய ரத்னங்கள் இழைக்கப்பெற்ற ஆயிசம் க்ரீடவ் 
கனால் விளங்குகின் உ ஆயிரம் படங்களையுடைய WB 

ஸங்கர்ஷண தேவனைப்பார்த்து 1 இங்கனம் வினவினார் 

கள். கிவ்ருதீதி தர்மத்தில் (ப்ரபத்தி மார்க்கத்தில்) 
மிகுஇயும் மனவிருப்பமுடைய ஸன த்குமாரர் முதலிய 
அமமுனிவர்களுக்கு மிகுஇழும் NRT OBST TT ஸங் 
கர்ஷண பகவான் அர்த பாகவதத்தை உபதேூத்தார், 
அசத ஸனைத்குமாரரும் ஸாமக்யாயனரால் முறைப்படி 
அனுஸரித்து வினவப் பெற்றுச் சிஷ்ய தர்மங்களாகிற 

வரசுங்களில் சிறிதும் தவறாது நிலைநின்ற அவருக்கு 
உபதேூத்தார், நிவ்ருத்இ தர்மத்தில் ழேயன்ற மஹா 
யோகிகள் ஆசரிக்கும் தர்மமார்க்கதிகினணின்று தவருமல் 

அனுஷடி ப்பவர்களில் முக்யராகிய அகத ஸாமக்யாயனர் 
பகவானுடைய விபூதிகளைச் சொல்ல விரும்பித் தம்மை 
அனுஸரிக்கின் றவரும் எமது குருவுமாகிய பராசாருக் 
கும ப்ருஹஸ்பதிக்கும் ௨ UC BF BEIT தயாளுவாயே 
HOS பராசரமூணிவர் உனக்குப் பரதேவதையின் 

உண்மையெல்லாம் ஈனமுகத் தெரியும் என்று வரய 
கொடுக்கப்பெற்றுப் பேரறிஞரசாயிருக்தார், அவர் எனக்கு 
அக்தப் பூரணத்தை உபதேசித்தார். அங்ஙனம் பராசர 
முூணிவரரல் பாகவத புரரணம் உபதே௫க்கப்பெற்ற கான், 
குழக்காய/ விதுரனே/ vor 500 5 முடையவலும் அனு 
ஸரிக்கின்றவனுமாகய உனக்கு இக்த பாகவதத்தை 
2G BRED par, தன்னைச் தான்௮னுபவிக்கையாலுண் 
டாகும மஹாகக்தத்தில் ஆழச் இருக்கின்ற பகவான் ஜகத் 
தைச் சேர்ந்த வ்யாபாரங்கள் எவையும் இல்லாமையால் 
(யோக நிதீரைச்குரிய அவகாசம் கேரப்பெற்றுத் தானொ 
ரூவனே ஆதிசேஷ்னாற படுக்கையில் படுத்து தன்னைத் 
  

  

1 இக்கனம்--ரீ எங்கனம் வினவினையோ, இங்கனமே
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தான் ௮அனுபவிக்கையாகற யோக நிச்ரையால் எப்பொ 
முது கண்க மூடிக்கொண்டானோ, அப்பொழுது இக்க 
ஜக க்தெல்லாம் ஆவரண ஜூ.த்.தினால் சூழப்பெற் றிருச் 
த்து, (இரந்த. இகத்திற்குக் கர. ரணமான பூதங்களின் 
கூட்டம் ஆவரண ஜலத்தில் ஆழ்ச் திருக்கு. ஆவரண 
ஜலம் வரையில் ஸ்ருஷ.டி.ச்.து ES ஆவரண ஜலத்தில் 
சயனித்துக் கொண்டிருந்தான்). அவன் தன் சரிரத் 
இற்குள் அடங்கவே பூதி ஸுக்ஷமங்களை புடையவனாகிக் 
கரலசக்தியைக் தூண்டவிரும்பித் தன்னுடைய ஸ்தான 
மாய ஜலத்தில், அக்னி, காஷ்டத்தில் தன் OP TU BOOS 
மறைத்துக் கொண்டிருப்பதுபோல் வஸித திருக் தான், 

க்ருதயுகம் முதலிய சான்கு யுகங்கள் அடங்கிய காலம் 
போன்ற எத்தனையோ கரலம்வசையிலும் அக்கு பசுவான் 
ஜலத்தில் வாஸஞ்செய்பவனா லோக ஸ்ருஷூடியாறெ 
கரரயததை கிறைவேற்றுமலே இருக்து தன் ஸங்கல்பத் 
இனால் தரண்டப்பெற்ற BONES Gut sr, ஜகத்தைப் 
படைப்பதத்குக் காரணங்களான பூத ஸமக்ஷமங்களெல் 
லாம் தனது சரீரமாயே பரக்ருஇயில் அமைக்திருக்கக் 
கண்டான். அக்தப் பரமபுருஷூன் தன் சரீரத்தில் அடங்க 
யிருக்கின்ற பூச ஸ-க்ஷமங்களின் கூட்டத்தைத் தன் ஸங 
கல்ப ஜ்ஞானத்தினால் தூண்டினான், அங்ஙனம் தூண்டப் 
பெற்ற அச்ச பூச ஸகிக்ஷமங்களின் கூட்டம் BIOMED 

தினால் ரஜோகுணம் தலையெடுக்கப் பெற்று ஜகத்தை ஸ்ரு 
௮.டிப்பதற்காக அவனுடைய காபி ப்ரதேசக்இனின்று 
இர் தாமரை மலராய் வெளித்தோற்றிற்று. பாமபுர௬ுஷ. 
னையே காரணமாகப் பெற்ற அச்த பூத ஸுிக்ஷமமாகிற 
தாமரை மலரரனது, ஜீவாத்மாக்களின் P| FHA FOS 
அ.றிவிப்பகாயெ காலத்தினால் தூண்டப்பெற்று அகன் 

திருக்றெ அச்ச ஆவசணஜலம் முழுவதையும் owOiwair
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போல் தன் கரக்தியால் விளங்கச்செய் துகொண்டு Par. 
Bw மேல்தோத்றியது.வி.ஐ.ரனே. ஜீவாத்மாக்கள் ௮னு। 
விக்கத்தகுக்த ஸமஸ்ச வஸ்துக்களையும் விளங்கச் செ.ப்2 
தான அ௮க்த ப்ஹ்மாண்டமரகிற பத்மத்தைப் படைத் த 
னாகிய அகச்த ஸ்ரீவிஷ்ணு வானவன் அன்வண்டத்.இற்குள் 
அக்கரயாமியரம் ப்ரவேசித்தர.ர், ஸ்வயம்புவம் வேத 
MARU stb உலகங்களைப் படைக்கின்(வனுமாகிய, 

பசஹ்மதேவள்,அ௮்க ப்ரஹ்மாண்டமாகிற தாமரை wei 

ணின்று உண்டானான். அக்க ப்ரஷ்மதேவன் அகத ப்ரஹ் 

மாண்டமாகிற சாமரை மலரின் சாயின்மேல் உட்கார்து 

பரபஞ்ச கதைக் காணப்பெறாதவனாகஅதைக் கண்டுபிடிக் 

கும் பொருட்டு ஆகாயத்தில் கண்களை மலரவிழித்துக் 

தாரமரைமலரின் மதயத்தில் சாற்றிசைகளிலும் சுழற்றிமப் 
பராததுக்கெ சண்டி. ருக்கையில், GT aT முகங்கள் உண 

டாகப் பெற்றுள். அபபால் ப்ரனயகரலத்தில் வீசுங் காழ் 
Dew சுழல்கின்ற பெருப்பெரிய அலைகணின் வரிசைகள் 
அமைசத ம்ஹா ஜலத்தினின்று முளைத்த ஜகத்தாகிற 

தாரமசை மலரின்மேல் உட்கார்ச் இருக்கின்ற ஆ திதே.வனு 
கிய (ஸ்ருஷ்டிக்கு மு.தலில் உண்டான தேவனாகிய) அக் 
Crm pra பத்மஸ்வரூபமாகச் தோம்றின ப்ரபஞ்சத்இன் 
ஸ்வரூபத்தையும் தன்னையும் உள்ளபடி௮ றி.பப்பெரு திருச் 
STM, HES ப்ரஹ்மதேவன் அங்ஙனம் உண்மை தெரி 
யரமல் சிக இக்க த்தொடஙகி*இதோ தகோற்றுன்ற கரண் 
யாவன்ரி தனித்துத் தோம்றுகன்ற இச்தச் தாமசைமலர் 
ஐலத தில் எங்கிருக்து உண்டாயிற்று? எக்தஅஆதாரசஇன் 
மேல் இக்தத்தாமசை இருக்க்றதோ, ௮த்தகையதான 
ஓர்வஸ் ஐ, இக்க ஜலத்தின் கழ் இருக்கவேண்டுமல்லவர7 
எச். தவஸ் துவும் ஓரா தாரமில்லாமல் சிற்காதே.இக்தத் தா 
மரை மலசோ கமக்குத் தோற்றுகறதாகையால் இதற்கு
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இசாதாசம் அடியில் இருக்தே இரவேண்டும்' என்து கிச்ச 
யித்தான். அந்தப்ரஹ்மதேவன் இங்கனம்ஆலோூத் துக் 
கொண்டு அக்தத் தாமரை மலருடைய தண்டின் தவா 

தீது வழியாய் ஜலத்திற்குள் நூழைக்தான், DO ay al aor 
தண்டு உறுதியாயிருக்கப் பெற்ற அக்கமலத்தின் ஆதா 
சதைக் தேடிக்கொண்டே எவ்வளவு ஆரம் அடியில் 
சென்றும் அப்பொழுது அசன் ஆகார வஸ்துவைக் கா 
ணப்பெறிறிலன், வாசரய் விது. ரனே/ கங்கு கரையில்லாமல் 
பேரிருள்போல் எக்த உருவங்களும் தெரியாதபடி, மறைச் 
கின்ற ௮௪ மஹா ஜலத்தில் தன்னைப் படைச்ச தாரண 

வஸ்துவைச் தேடிக்கொண்டிருக்கையில், கெடுங்கரலம் 

கடக்தது. காலம் மூன்று கேமிகளையுடையது, மூன்று 

கேமிகன் கூன்றுவகைப்பட்ட சாட்களே, அவம்றில் 

சில காட்கள் ஏற்றமுடையவைகளும், சில குறைவு 
டையவைகளும், சில ஸமங்களாமரமிருக்கும், மூன்று 

வகைப்பட்ட இர்நாட்களே அக்தக் காலமென்கிற சக்ரத் 
இற்கு மூன்று கேமிசன், இக்காலம் (சப்பில்லாத பகவா 

னுடைய .அமுதமாகிய ஸுதர்சனமென்னும் சக்ரமே, 

இது ப்ராணிகளுக்கு பயத்தை Mora s துக்கொண்டு 
அவரது ஆயுன்க் கடத்து றது. இகத்தகையதான கா 
லத்.இல் நாருண்டுகள் சென்றன. அச்ச ப்ரண்மதேவண் 

oa அத்தனை காலம் தேடியும் அக்கமலத்தின் 
ஆதார லஸ் துவைக் கண்டறி.பமுடியாமையால், அதைக் 
கண்ட நியவேண்டுமென்னும் விருப்பம் சிறிதும் சிறை 

வேறப் பெறாமலே அதைச் தேடும் ப்ரயதனத்தினின்று 
திரும்பி மீளவும் சனதுஸ்தானமாயே கமலத்தின் கர்ணி 
கையைச் சேர்க் து மெல்ல மெல்ல ஸம்வர்ஸங்களை அடக்க 

இக்தரியங்களையும் விஷயங்களினின்று மீட்டுக்கொண்டு 

ஸமாதியாகிற உபாயத்தைச் கைப்பற்றி உட்கார்ந்தான்.



கிரக ஸ்ரீபாகவ த்ம். Paes. 

௮ச்த ப்்ரண்மதேவன் நாறு ஸம்வத்ஸரங்கள் அடங்னெ 
காலம் வரையிலும் ஸமாதியோகத்தைக் குறைவற கட 
த்தி ௮ தனால் தெளிவான அறிவு கே ரப்பெய்று, எதை: 
முனபு ஜலத்தில் வெகுதுரரம் தேடியும் காணப்பெத்றில் 
னோ, அவ்வஸ்துவாகய பாமபுருஷன் த-னே மனத்தில் 
தோஜ்றப்பெற்றுக் கண்டறிர்தான். தரமரைத் தண்டி 
னுடைய நூல்போல் வெளுத்தும் நீண்டதுமாயெ ஆகி 
சேஷனுடைய உடலாகறபடுச்கையில் சயனிச்துக்கொண் 
ட. ருக்குர் தணியனாகிய பரமபுருஷனை அவ்வயன் சண் 
டான். அவ்வாதிபுருஷூனுக்குப் படுக்கையாக ஆதிசே 

ஷன், படங்களால் நீண்டிருக்கன்ற தன் சரங்களில் தரித் 

இருக்கின்ற ரதனகரீடங்களில் இழைத்த ரத்னங்களின் 
கரச திகளால் அ௮க்தகா.ரமெல்லாம் தொலையப்பெற்ற ப்ச 
ளய ஐலத்தில் வீற்றிருக்கான். அத்தகைய ஆதிசேவூ. 
னாகிற படுக்கையில் பீதாம்பரம் உடுத் து ஸ்வர்ணமயமான 
கிரீடங்கலாத் தரித்து ரத்னஹாரங்களும் துளஸிமாலை 
களும் முத்.துமாலைகளும் பூமாலைகளும் அணிந்து நீண்ட 
புஜ சண்டங்களும் அழகிய பாதங்களும் விளங்கப் பெற் 
அச் சயனித்.துக்கொண்டிருக்த அப்பரமபுருஷன், ஸக்த் 
யாகாலத்து மேகமே வஸ்சரமாகச் சூழ்ச் இிருக்கப்பெற் 
தீதும் ஸ்வர்ணமயமரன சிகரங்கள் பல நிறைக்ததும் ர தீ 
னங்களும் அருவிகளும் அழக தஷதஇிகளும் புஷ்ப 
ஸமூஹங்களுமாகற வனமாலைகளும் அமைக்து மூங்கில் 
களரகிம புஜங்களும் வருக்ஷங்களாக po பாதங்களும் 
உடையதாக அழகாயிருக்கின்ற ஓர் மாகத பர்வதத்இன் 
சோபையைத் இரஸ்கரிப்பவன்போல் ப்ரஹ்மே SA! ope 
குப் புலப்பட்டான். அன்றியும் ௮வன் கீளத்தினாலும் 

அகலத்தினாலும் தனக்குத் தகுர்த அளவுடையதும் 
மூன்று லோகங்களையும் உள்ளே அ௮டக்9க்கொண்டிருப்
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471. மஹா ஜலத்தில் ஆதிசேஷன் மேல் 

சயணித்துக் கொண்டிருக்கிற பகவானை 

ப்ரஷ்மதேவன் ஸ்தோத்ரம் செய்தல்.
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அம் அற்பூதங்களும் மனுஷ்யர்க்குச் தகரமல் இவ்யங் 
ஈளுமான, ஆபரணங்களின் சோபையும் அச்தகைய 
ஆடைகளின் சோமையும் ௮மைக்து விளங்குவதுமாகொ 
2 கஹத்இினால் கம்பீரமான வேஷத்துடன் தோற்றினான்.. 
அவனுடைய மேனியின் அமைப்பே அவனுக்கு ர் 

௮றபுத அலங்காரம் போலிருந்தது, மற்றும், : அவன், 
தரச் தாமவிரும்பினவிருப்பங்களைப் பெறுதற்காக ஒன்றோ 
டொன்று கலசாத வர்ணாஸ்ரம தர்மங்களரகறெ வி் 
களில் நின்று ஆசாதிக்கின்ற புருஷர்களின் விருப்பங்: 
கக் 'கறப்பதும் சர்த்ரன்போன்ற ஈகங்களின் காக்கி 
களரல் சிறைக்த விரல்களரகிம அழகிய இதழ்களுடைய 
அுமாகய தன் பாதமாகிற பத்மத்தைக் கருணையால் 
காண்பி துக்கொண்டிருச் சான். அவன் தன்னைப் பணி' 

யும் ஜனங்களின் துக்கத்தைப் போக்குகின்ற புன்னகை 
அமைக்கதும் திகழ்கின்றகுண்டலங்களால்அலங்கரிக்கப். 
பெற்றதும் கோவைக்கனிபோன் றஅதரத்இன்கரக் தியால்: 
சிவக் திருப்பதும் ௮ஜூய மூக்கும் புருவமும் அமைக து. 

விளங்குவதுமாயே முகத்தின் தன்னைப் பணிபவரை 
வெகுமதிக்கும் தன்மையனாயிருக்தான். குழக்தாய் ! விது: 
சனே/ அன்றியும், அவன், கடம்பக்கதிரின் தாதுபோல் 

பொன்னிறமுடைய வஸ்த்ரம் தரித்து 'நிதம்பத்தில். 

மேகலை அணிந்து, பெருவிலை யுடையதும் ஸ்ரீ வதீஸம். 

பொருக்தின மார்பில் மிகவும் அழகாய் விளங்குவ.துமா 
கிய முத்துமாலையால் அலங்காரமுற்றிருக்கான். மற்றும், 

விலையுயரக்த தோள்வளைகளும் சிற்த பலவகை ரத்னங். 

களும் ௮ணிக்த புஜதண்டங்களே புஷ்பம் முதலியவை 

கிறைக்த பலவாயிரம் கொகளாகப் பெற்றதும் அவ்யக்த: 

மான மூலமுடையதும் ஸர்ப்ப ராஜனான ஆதிசேஷூ.னு. 
டைய படங்களால் சுற்றப்பெற்ற ஸ்கச்தக்களையுடைய து.
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tor Bus UTD Hap. @)E p சந்தன வ்ர௬ு௯்$த்தை ப்ரஹ்ம 
தேவன் கண்டான். அப்பசமபுருஷன் ப்ரஹ்மே தவனுக்கு 
ஒர் சந்தன அறுக்ஷம்போல் தோற்றினான். gaa sme 
ளும் மற்றும் பலவகைச் சிறக்க ரதனங்களும் அணிந்த 
அவனது புஜ.தண்டங்கள் புஷ்பங்களும் தளிர்களும் காய் 
களும் பழங்களும் அமைக்க பலவாயிசங் சொகள்போல் 
விளங்கின. வ்ருக்ஷ£த்இன் வேர் பூமியில் மறைக் து வெளித் 
தோம்மு.திருக்கையால் கண்டுபிடிக்க முடியா திருக்கும், 
பரமபுருஷன் தானே தனக்குக் கரரணமாகையால் வே 
Oe காரணமில்லாமையால் “இவனுக்குக் sr rear 

Davos gy என்று ௮ இியமுடியா இருப்பன், ங்ருக்ஷம் 
பலன்களை விச்ப்பதுபோல், பாமபுருஷன் ப்ரபஞ்சங் 
களைப் படைப்பான், சக்தனமரத்இில் ஸர்ப்பங்கள் சுற்றிக் 

கொண்டிருக்கும். இவன் ஸர்ப்பராஜனாகிய ஆதிசேஷ 

னால் ௮ணையப் பெற்றிருப்பான், இச் தகையனாகையால் 
அவன் சந்தன வருக்ஷம்போல் தோரற்றினன். ஐங்கம 

ஸ்தாவாக்களுக்கு இருப்பிடமும் ஆதிசே ஏனக்கு பக்த 
௮ம் BX BB eae சூழப்பெற்றவனும் கரீடங்களின் வரிசை 
யாகிற ஸ்வர்ணமயமான கொடுமுடிகளை யுடையதும் 
ஸ்பஷ்டமாய்தி தோற்றுகற கெளஸ் துபமென்னும் ரத் 
னத்இினால் விளங்குகின்ற மத்ய ப்ர[தேசத்தை யுடையது 
மாகிய அச்தப் பரமபுருஷனாகற பர்வதக்தைக் கண்டான், 
பர்வசம் ஐங்கமங்களாரன பலவகை ஓக்துக்களுக்கும் ஸ்தர 
வரமான வருக்ஷம் முதலிய பலவற்றிற்கும் இருப்பிடமா 
மிருக்கும். பரமபுருஷன் ஸமஸ்த #5 ரசரங்களுக்கும் 
இருப்பிடமாயிருப்பான், பர்வதம் ஸர்ப்பங்களுக்கு பந்து 
'போல் ஸுகத்தை விளைச்துக்கொ ண்டி ருக்கும், இவன் 
'ஸர்ப்பராஜனாகிய ஆதிசேஷனுக்கு ஸுகத்சை விசைத் 
அச் கொண்டிருப்பான், மைனாகம் முதலிய இலை பர்வதம்
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கள் ஜலத்தினால்சூழப்பட்டி ருக்கும், இவனும் ப்ரளயஜலத் 

தினால் சூழப்பட்டி ௬ப்பான். மேருமுதலிய பர்வதம் ஸ்வர் 

ணமயமான இசிகரங்களை யுடையதாயிருக்கும், இவனும் 

ஸ்வர்ண கரீடங்களை அணிகதஇருப்பான், பர்வதத்தின் 

மத.பத்தில் ல இடத்தில் ரத்னஙகள் விலாயும். இவன் 

கெளஸ்துப சதனததை மார்பினிடையில் தரித்திருப் 

பான், இங்ஙனம் பலகுணங்கள் ஓத்திருக்கையால் அவன் 

ப்சஹண்மாவல்புப் பர்வ தமபோல் தேற்றினான். வேதங்க 

ளாகிற வண்டுகளால் சோபை உண்டாகப்பெற்றதும் தன் 

இர்த்இயே ஓர் வடிவங்கொண்டதோ என்னும்படி. விளங் 

குூவதுமாகய வனமாலையைக் கழுத்தில் தரிதஇருப்ப 

வனும் (தன் £ர்த்தியைப் பரடுகினற சேதங்களரகிற 

வண்டுகளால் சோபை உண்டாகப் பெற்ற வனமாலையைக் 
கழுத இல் தரித்திருப்பவனும்]) ஸூர்யன் சக்தரன் வாயு 

அக்ணி இவர்களுக்கும் அணுகமுடியாதவனும் மூன்று 

லோகங்களிலும் ப்ரகர௫ுப்பவைகளும் ரக்ஷிக்கும் பொரு 

ட்டு ஆங்காங்குதி இரிகன்றவைகளும் சத்ருக்களோடு 

யூத்தஞ் செய்கையே பரயோஜனமாகப் பெறறவைகளு 

மான ஸுதர்சனம் முதலிய இவ்யாயுதங்களால் பிதர்க் 

குக் கிட்டமுடியா தவனுமாகிய அந்தப் பரமபுருஷனைக் 

கண்டான். எப்பொழுது அர்தப் பரமபுருஷனைக் கண்டா 

னே, அப்பொழுதே உலகங்களைப் படைப்பதற்குரிய அறி 

வுடையவனும் DES ASEM USL UA spr Bus 916 5 

ப்ரஹ்மதேவன் பகவானுடைய நரபியாகிற ஸாஸ்ஸிலுண் 

டான பத்மதீதையும் ப்ளயகால வாயுவையும் அப்பொழு 

துண்டான ஜலத்தையும் ஆகாயத்தையும் கண்டான். 

HESS தாமரை மலர் முதலியவை தவிர ஸ்ருஷ்டி. ப் 

கரரம் முதலிய மற்ற எதையும் காணப்பெத்றிலன், அ௮க்த 

ப்சஹ்மதேவன் ரஜோகுணம் தலையெடுக்கப்பெற்று ப்.ர 

31
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ஜைகளை ஸ்ருஷ்.டிக்க வேண்டுமென்னும் விருப்பம் உண் 
டாகப்பெற்று காபீகமலம் முதலிய இக்கான்கு வஸ்துக் 
களை மாதரமே கண்டு ஸ்ருஷ்டிப்படில் முயற்சி கொண்ட 
வனாக, ஸ்பஷ்டமாய்ச் தோற்றப்பெரூுச கஇயுடைய 
பரமபுருஷனிடத்தில் மனத்தை கிலைகிறுத்கிச் துதசெய் 
யதி தகுச்தவனும் ஜகக்காரண வஸ்துவுமாகய அக்த 
பகவானை ஸ்தோதாஞ் செய்தான். எட்டாவது அத்யா 

யம் முறித்து, 

ப்ரஹ்மதேவன் ஸ்ருஷ்டி. ஸாமர்த்யம் பெற 
லை! வேண்டி, பரமபுருஷனை ஸ்சோத்ரம் அவ 

சய்தல். 

ப்ரஹ்மதேவன் சொல்லுறான் :--ஓ பரமபுருஷா/ 
ஜஞானாதிகுணங்களெல்லாம் கிறைக்த பகவானே / வெகு 
காள் கழித்து இப்பொழுது கான் உன்னை அறிந்தேன், 
நீ கார்யமாயும் காரணமாயுமுள்ள ஸமஸ்.த சேதனாசேத 
னங்களுக்கும் அக்தர்யரமியென்றும், உன் ஸங்கல்பத்தி 
னால் ௮ப்சாக்ருதமான இவயமங்களவிக்்ரஹத்தைக்கொள்் 
பவனென்றும், ஸர்வஜ்ஞனென்றும், ஸர்வசக்தியென் 
அம், ஸத்ய ஸங்கல்பனென்றும், உன்னைப் Lip Seti x 
தில் என்றும் மாருத வாத்ஸல்ய முடையவனென்றும், 
ஸத்யஜ்ஞானாகக்த ஸ்வரூபனென்றும் இப்பொழுது அறிக் 
தேன், ஜ்ஞானம் முதலிய ஷாட்குண்யம் கிறைக் க உன் 
ஸ்வரூபக்கசை அறியாமையே, கர்மதிதினால் விளையும் 
பராக்ருத சரிரமுடைய ஜீவாச்மாக்களுக்கு தோவூம், 
உன்னை முறிக்தால் எல்லாவற்றையும் ௮றிஈ்தாற்போ 
லவே. உன்னை யொஜழிந்த வஸ்து எதுவம் இல்லாமை 
யால், உன்னை அறிக்தால், மத்மெல்லாம் அறியப்பெற்த 
தேயாம். இத்தகைய உன் ஸ்வரூபத்தை அறியரதார்க்கு
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௮ச்த அறியாமையே தோஷம், ஷாட்குண் யஸ்வரூபனே/ 
உன்னைக்காட்டிலும் வேறுபட்ட வஸ்.து ௪ துவுமே இல்லை. 
எல்லாவற்றிலும் நீ உட்புகுக்.து அவற்றின் கரமரூபங்களை 
நிர்வஹிக்கன்ருயாகையால், எல்லரம் நீயே; ஆகையால் 

உன்னை அறிக் ச மாதரத்தில் மற்றதெல்லாம் ௮ றியப்பெற் 
OC sur, gy Aus SROs aw ga உன்னையொழிய மற் 
ளொன்றுமில்லை, ஆகையால் நீயொருவனே அறியத்தகுச் 
தவன, 'தேவமனுஷ£யாதி வஸ்துக்களெல்லாம் ஸவதக்தீ 

Ire FC arp Dor por Gar, ஆகையால்“ உன்னையொழிய 
மற்ரொன்றும் இல்லை” என்பது எப்படி. சேரும் 2' என் 
னில், அப்படி. அன்று, தேவாதி வஸ்து ஸவதச்தாரமாகத் 
தோற்றினும், அர்தத் தோற்றம் உண்மையன்று, பரப்ச 
ஹ்மத்தை யொழிச்ச ஸ்வதக்தர வஸ்து உண்டென்ற 
புத்தி ப்ராச்தியே. ஏஎனென்னில், மாயையென்ூிற ப்ச 
க்ருதியின் குணங்களான ஸத்வ ரஜஸ் தமஸ்ஸுக்களின் 

ஏ.ற்றக்குறைவினால் கீ யொருவனே பலவாகத் தோற்று 
சன்றனை. நீ அளவிறக்ச ஜ்ஞானாகந்தஸ்வரூபிருக்தே 
உன் விளையாட்டிற்குக் கருவிசளாகிய சேகனாசேதனங் 
க் காம ரூபங்களுக்குசியவை war Sug. பிகு இயும் 
ஸு்க்ஷமமாக்கி அவற்றைச் சரீரமாகக் கொண்டு ப்ரள 
யதீதில் அவையும் நீயும் ஒன்றே யென்னும்படி இருக் 
தினை. பிறகு விசித்ரமான பல விகாயாட்டுக் கருவிகளைப் 
பெத விரும்பி ஸுக்ஷமமான சேதனாசேதனங்களைச் சரீர 
மாகக் கொண்டி.ருக்கின்ற நீயே மஹத்து அஹங்காரம் 
என்கிற வரிசையில் மஹா பூதம் வரையில் விரிக்து மீன 
வும் விசித்ரமான சே தனாசே தனங்கள் அடங்க தேவதை 
கள முதல் ஸ்தாவரம் வசையிலுமுள்ள ப்ரபஞ்சமாக விரி 
து ஒருவனே பலவாகத் தோற்றுகின்றனை, ஆசையால் 
தேவ:மனுஸஷூயா இயான ப் ரபஞ்சமெல்லாம் நீயே யாகை
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யால் உன்னை யொழிய ஸ்வதச்தர வஸ்து எதுவுமே 
இல்ல், அங்கனம் உன்னைக் காட்டிலும் வேறுபட்ட 
ஸ்வதக் தரமான வஸ்து உண்டென்று நினைப்பது ப்ராக் 
தியேயாமன்றி உண்மையாகாது. ரீ ஜகததாகப் பரிண 
மிக்கும்பொழு.து கல விகாரங்களும் உனக்குச் சரீர 
மான ௮சே தனங்கவச்சேர்ச் தவை, HUY HAT T FB BD 1 Or 
QOD NIT WIG) DKW [Cor F gb v2 5 FP TMT Bu 
சேதனங்களைச் சேர்க்தவை, நீ கோஷங்கள் எனையும் 
திண்டப் பெரு வனும் அளவிறச்த ஜிஞானாகக் ௪ ஸ்வரூப 
னும் ஒரு படிப்பட்டவனுமாக ேயிருப்பவன்,உளக்கு ora 
விதமான மாறுகலும் இல்லை, இங்ஙளம் தூல சே தனா. 
சே தனங்களுக்கும் அச்தராதமாவாகிய உன்னை உள்ள 

பர. அ றிகையே மோக்ஷத்திற்கு ஸாதனம், ஆகையரல் 
ஆணம் அறியாமை ஜீவாத்மாக்களுக்கு C ar a3.Gw 

- ஜஇஞானாககதஙகள இயற்கையில் என்றும் மரரூமல் 
விளங்கப் பெற்றவன். ஓர் காரணத்தைப்பற்றி யல்லாத 
அம் எக்காலத்திலும் மறையாமல் நித்யமாய்கி தோற்று 
வதும் அளவிறந்ததுமாகய ஆககர்தரூபமான ஜ்ஞான 
முூடையவன். ஆன துபற்றியே நீ ஸர்வ sro sD quo அஜ் 
ஞானமென்பது சிறிதும் இண்டப் பெருதவன், ஆகை: 
யால் நீ மூன்றுவகைப்பட்ட சேதனர்களைக் காட்டிலும். 
அசே. தனமான ப்ரக்ருதியைக்' காட்டிலும் வேறுபட்ட 
வன். ஜ்ஞான ஸ்வரூபனாகையால் ஓடமான ப்ரக்ரு இியைக் 

காட்டில் வேறுபட்டவனென்பது வெளிச்சமே, ஜீவாத் 

மாக்கள் ஜ்ஞான ஸ்வரூபராகையால் ப்ரக்ருஇியைக் 

காட்டி லும் வேறுபட்டவசேயாயினும், அவர்களில் பத்த 

ஜீவர்கள் ப்ரக்ருதி ஸம்பக்தத்தினால் ஜஞான ஸங்கோச 
மூடையவரரகையால் என்றும் ஜ்ஞானம் மறையா இருக் 
கப்பெற்ற நீ அவர்களில் விலக்ஷணனே, ஸம்ஷூகச்இ.
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னின்று விபெட்ட முக்க ஜீவர்கள் ஜ்ஞான ஸங்கோசம் 
சீங்கப்பெற்றவசேயாயினும், Avera ஜஞானம் மறை 
யப்பெத்றிருச்கவசாகையால், அக்க முக்க ஜீவா்களைக் 
காட்டிலும் ரீ விலக்ஷணனே. என்றும் ஸம்ஸார ஸம்பச்த 
மில்லாமல் சிறிதும் ஜ்ஞானம் மறையப்பெறாத அனச்தன் 
கருடன்முசலிய கித்யர்களோச வென்ளால், அவர்களும் 
உன்னுடைய நிதீய ஸங்கல்பத்தினால் ஏற்பட்ட அத்தன் 
மையுடையவராகையால் உனக்கு உட்பட்டவர்களே. அக்கு 
கிதயர்கள் என்றும் ஜ்ஞானம் மறையப்பெரு இருக்கை 
உன்னுடைய நிதீய ஸஙைகல்பத்தினாுல் எஏற்பட்டதரகை 
wives Deru பற்றிவர்ததே. நீ ஜ்ஞானம் மாறப்பெரு 
இருக்கை அத்தகைய தன்று, உனக்கு மேற்பட்டவன் 
மற்மொருவ.னும் இல்லரமையசல் பிறனுடைய ஸங்சுல்பத்: 

இனால் விலாச்ததன்று; இயற்கையில் எற்படடதே. ஆசை 
யால் நீ அக்க கிதயர்களைக் காட்டிலும் விலக்ஷணனே். 
இத்தகைய ஸ்வரூபமுடைய உனது இருமேனி பலவகை 
அவதராசங்களுக்குமிுலகாசணமாயிருக்கும், இக சகைய 
வடவங்கொண்டிருக்கிற உன்னுடைய கர/8கமலமரகி றி 
கருஹகஇணனின்று சாண் உண்டானேன், த [னும் உன்னு 
டைம ஆவேசரவதாரமே, நீ என்னில் புகுக் து an ap. 
யை கடத்தப்போகின்றனை. ஆகையரல் உன் வடை பல 
வகை அவதரரங்களில் BQ). gray இரவதா.ரமேயாம். நீ 

ஸ்ருஷடிக்கு ரதன்பு இப்பொழுது Oar aria HKD இவ் 

வடிவம் ஸத்புருஷூர்களை அனுக்ரஹிப்பகற்காகவே, நீ 
ஜீவராரிகளைப்போல் கர்மத்தினால் விளையும் ஸுக நுல் 

கங்கனா அனுபவிக்கும் பொருட்டுச் சரீ ரங்களைச் கொள் 
பவனல்லை. நீ பிறவியற்றவனாயினும் பலவாறு பிறப்ப 

௮னென்று ஸ்ருஇகளும் ஸ்ம்ருககளும் கூறுகின்்தன, 

இ பதுதி-- காரணம். 
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ஆகையால் உன் பிறவிகளெல்லாம் பக்தர்களை அனுக்£ 
ஹிப்பதற்காகவே. அனைத்திலும் இறப்பூற்றவனே/ ஆகச் 
தீமே வடி.வாயிருக்கப்'பெற்றதும் ஜாதி குணம் முதலிய 
விகற்பங்களற்றதும் என்றும் தடைபடாத ஸங்கல்பரூப 
ஜ்ஞான ததையுடையதுமாகிய உன் ஸ்வகூபமும், ப்ரபஞ் 
சத்திற் காட்டில் விலக்ஷணமாமிருப்பதும் ப்ரபஞ்ச ததிற் 
குக் கரரணமாயிருப்பதும்அப்சாக்ருசமான பூதங்களும் 
இச்தீரியங்களும் அமைக்ததுமாகய உனது உருவமும் 
ஆகிய இவ்விரண்டைக் காட்டி லும் மேன்மையுற்ற வேறு 
ஸ்வரூபத்தையும் உருவத்தையும் கான் கண்டிலேன். ஒபர 
மாத்மனே / ஆகையால் இத்தகையதரன உன் ஸ்வரூபதீ 
தையும் உனது உருவத்தையும் கான்சரணம் அடைந்தேன். 
ஐக.த.கி.ற்கெல்லாம் மங்களமான உருவமுடையவனே 7 
உன்னை தயானத்தினால் பணிக்திருக்க் ஐ எங்களுடைய 
க்ஷேமக்கின் பொருட்டு வேதாச்தங்களில் ப்ரஸித் சமான 
இச்ச உருவத்தைக் காட்டினை. அத்தகைய தரன ஸ்வரூப 

ரூபகுண விபூதகிகளையுடையவளனும் பூர்ணஷாட்குண்யஞூர் 
தீ.தியுமாகிய உனக்கு ஈமஸ்காரம் செய்கின்றோம். ப்ரயோ 
ஜனமற்ற சப்காஇி விஷயங்களில் FP es wares geo 
யவரும் yuo Pure crab பெறவேண்டி_யவர்களுமாகிய 
ப்சாணிகளால் நீ ஆ தரிக்கப்பெற்றவனல்லை, DB BOONE 

யர் உன்னை ஆதரிக்கமாட்டார்கள். ஆன துபற்றியே 
அவர்கள் கரகம் இடையவேண்டியவர். வேதமாகற காற் 
ரூனது உன் பாதாரவிக்தங்களில் கக்தச்தைக் கொண்டு 
PED yg. HST DH Seo” அருகாமையில் கொண்டு 

வரப்பெற்ற உன் பாதாரவிகு் தங்களின் கந்தத்தைக் தமதூ 

காது ரந்தரங்களால் எவர் மோருகறுர்களோ, எவர் 

என்றும் மாறாக பக் தியடன் உன் பாதங்களைப் பற்றி மற 

வா.இருப்பசோ, உன் பக்தர்களான ௮வரது ஹ்ருதயகம
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ல.த.இினின்று, காதனே! நீ என்றும் பேரமாட்டாயம். உன் 
கதைகளை ப்சேமத்துடன் கேட்பவரரஇ மாருத பக்தி 
யுடன் உன்னையே சரணம் அடைக்தவர் எவசேர, அவர் 
களுடைய ஹ்ருதயத்தில் நீ என்றும் அமைக்திருப்பாம், 
“மீ சொன்னபுிடி, என் ஸக்கிகானம் அவர் மன தீதில் இருக் 
கட்டும், ஆமினும் அவ்வளவில் அவர்கள் எப்படி க்ருதார் 
தீ.தர் (பரயோஜனம் கைகூடப்பெற்றவர்) ஆவார்£” என் 
ணில், அப்படி. அன்று, அவ்வளவில் அவர்கள் கரு 
தரரசதர்களாவா சென்பதில் ஸந்தேஹமில்லை. ப்சாணி 
களுக்கு இதைவிட மற்றொன்றும் வேண்டியதில்லை, 
இதையல்லவோ, மஹிமையுள்ள யோகிகளும் ஆசைப்படு 
இெனரார்கள் 2 ஸம்ஸார பயத்தைப் போக்குக் இிறமையுள்ள 
உன பாதத்தை லோகம் எதுவசையில் “இதுவே கமக்கு 
மிகவும் அன்பிற்கிடமான வஸ். என்று பணியா இருக் 

குமோ, ௮து வரையிலுமே அந்த லோகத்திற்குப் பணம் 
க்ருஹம் ஈகண்பர் ஆகிய இவற்றைப் பற்றின பயம் மாரு 

திருக்கும். “என் கணத்தை எவண் கொண்டுபோவானோ, 
என்றும :'அச்தப் பணத்தை எப்படி வளர்ச் துவேன்? 
என்றும், “என் க்ருஹத்திற்கு ஐன்றும் கெடுதி வாரா 

இருக்க வேண்டுமே” என்றும், “எனது ஈண்பன் எப்படி 
ஆவானோ” என்றும் பலவாறு விளைற பயமெல்லாம் உன் 

பாதங்களைப் பணிபாக வசையிலுமே. உன் பாதங்களைப் 
பணிச்த மாதரததில் இத்தகைய பயங்களெல்லரம் பறக் 

தோடும், பிள்ளை பெண்டிர் முதலியவர் மாண்டுபோத 

லரல் உண்டாகும் சேரகமூம், *பணம் வேண்டும, வீடு 

வேண்டும், பிள்ளை வேண்டும், பெண்டிர் வேண்டும்? 

என்பலை முதலிய விருப்பங்களும், பிறரால் விளையும் 
அவமானமும், பரவிய பேராசையும் (பிறருடைய ஸொத் 
துக்களெல்லாம் தனக்கே வேண்டுமென்கிற பேராசையும்)
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ஆதமாவல்லாத சரீரத்.இல் இதுவே ஆத்மா' என்பதும் 
அக்கங்களுக்கெல்லாம் மூலகாரணமா மிருப்பதுமரகய 
விபரீத ஜ்ஞானமும், ஆத்மாவுக்கு ஸம்பக்தப்படாத 
வதுக்களில் "இவை என்னுடையவை" ஏண்டுற விபரீத 
ஞானமும் ஆகிய இவையெல்லாம் உன் பாதாரவிந்தங் 
களைப் பணியாக வரையிலுமே தொடர்ந்து வரும். பயக் 
களையெல்லாம் போக்கு.தான உன் பாதங்களைப் பணி த 
பின்பு இவை எலயையும் அணுகமாட்டா, எவர் பயம் சே 

கம் முதலிய அ௮சபங்களைப் போக்கும்படியான உன்னைக் 
காண்பது கேட்பது முதலிய உன் ப ரஸங்க தீதில் எ இலும் 
தமது Qisiuasar செல்லப்பெருமல் சப்சாகி விஷய 
ஸுகங்களில் அற்பம் கடைப்பதற்காகப் பேராசைகெர 
ண்ட மனமுடையவராக க்கஷேூமத்இற்கிடமாக ரத கார்பங் 
கலை எப்பொழுதும் செய்கின்றார்களோ அவர்கள் தெய் 
வததினால் அடியுண்ட மதியுடையவர்? மந்தபாகமயர்கள் 
(பாக்யம் க்ஷ£ணிக்கப் பெற்றனர்) அவர்களே, னர்கள். 
“ஐயே! இப்படியும் சிலர் கெட்டுப்போவார்களா "ஏன்று 

அறிவுடையோர் கண்டு வருச் தும்படி.யான தசையிலிருப் 
பவர். தன்னைப் பற்றினவர்களைக்கைவிடா த மஹறானுபர 
வனே! ஸம்ஸாரமாகிற பெருங்கடலின் அலைகள் போன்ற 
பச காரஹம் சோகம் மேரஹம் ஜரை மருத்ீபு ஆரிய இவை 
களாலும், வாதம் பித்தம் ஸ்லேஷ்மம் என்று மூன்று 
வகைப்பட்ட தாறுக்களாலும், குளிர் வெய்யில் கசற்று 
மமை இனைகளரலும், என்விகதஇலும் தருப்தி செய் 
விக்கமுடியாத காமமாகிறஅக்ணியாலும்,என்றும் மாருத 
Carus Bey ap அடிக்கடி IF $8000 wy வருக் து 
தின்ற ப்ரஜைகளைக் காண்கையில், மூன்று லோகங்களையும் 
அளக்கும்படியரன பெரியஅடி வைப்புக்களையுடையவனே/ 
ஏன் மனதுவருக்துகன்ற அ. ஜ்ஞானாதி குணங்கள் நிழை
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(க உனது மாயையின் வலிமையால் ஏற்பட்டதும் கண் 
ரது மூக்கு முதலிய வெளி இக்தரியங்களுக்கு விஏ.பமா 
க் கூடியதுமாகிய தேவமனுஷூயாதி தேஹங்களில் தோ 
ர்றும் பேகத்தை ஆத்மாவின் தர்மமாக எதுவரையில் 
ஊைப்பானோ, காதனே/ அதுவரையில் செயலையே ப்ர 
2யாஜனமாகப் பெற்ற தும் பரசமபுருஷார்ச்கம் இல்லாத 
உரிய இக்க ஸம்ஸாரம் நீங்காதது மாத்ரமேயல்லரமல், 

துக்ககாகளையும் வரிசை வரிசையாக விளைவித்துக்கொண் 

9 ருக்கும், அஹங்காரத.இனால் விளையும் தன்மையதான 

ஸம்ஸாரமரணது மேன்மேலும் கர்மங்களைக் குவிப்பதற் 

குக்காரணமாகி மோக்ஷத்திற்குகி கடைசெய்வதும் மேன் 

மேலும் துக்கங்களை விப்ப FULT AY 5H Hw, (Dp BOT 

லாத தேஹத்தை ஆச்மாவாக ப்ரமிக்கையே நுுங்கார 
மாம். தன்னுடையதல்லாக வஸ்துக்களை ச் தன்னுடைய 

தென்றுப்சமிக்கை மமகாரமாம்.இவ்விரண்டுமே ஸம்ஸார 

சமாகிற அருக்ஷத்டிர்கு வேராயிருக்க் ன. மேலான 

புருஷாரககமாகி! மேரக்ஷத்கிற்குக் தடை செய்பவை 
இர் .ஏஹங்கரர மமகரரங்களே, இப்படிப்பட்ட இவை 
களால் விள்யும் ஸம்ஸாரமான து பரமபுருஷார்தீகமான 
மோக்ஷத்ிம்கு இடையுறுசெப்வது மாத்ரமேபல்லாமல் 
பல௮அகைப்பட்ட துக்கங்களையும் விளைவிக்கும்). ரிஷிகளும் 
உன்னிடத்தில் பக்தியற்றவரரயின், பகலில் சப்தரட 
விஷயங்களில் தெ ரடர்க் துவருக் செ இக் தரியங்களுடைய 
௮ரும, இசவில் பெருக் துக்கம் தலைக்கொண்டு சண் காது 
முதலிய இந்த்ரியங்களின் வயாபாரங்களெல்லாம் Rust 
அருக்கப் பெற்றவரும்,ஸ்வப்னங்களில் பலவகை விருப்பங் 
கள் கைகூடக்கண்டு அடிக்கடி துக்கம் தடைபடப்பெற்ற 
வரும ப்ரயோ ஜனங்களை விரும்பிச்செய்யும் செயல்களெல் 
லாம் தெய்வத்இினால் வீணாகப்பெற்றவருமாகி ஸம்ஸரரச்
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தையே அனுபவிப்பார்கள், காதா. உன்னைப் பெறுதற்கு 
மாஸ்தராப்யாஸத். இனால் விளையும் ஓஞானமும் விவே 
காதிகளால் விஃகற உபரஸனாரூபமான ஜ்ஞானமும் 
உபாயமென்பர்கள். (இதுவன்றி உன் சரிதரங்களைக்கேட் 
பதும் உனது அர்ச்சாவதாரங்களைக் கண்ணாரக் கண்டு 
பணிவதும் உன்னைப் பெறுதற்கு உபாயமாமென்பர்கள்] 
இத்தகையனாகய நீ, பக்தியோகத்தினால் பரிசுத்தமான 
உன் பக்தர்களின் ஹ்ருதயத்தில் ஸுகமாக வீற்றிருக் 
கின்றனை, ஓயாமல் பாடத் தகுந்த சரித்ரங்களையுடைய 
வனே? அப்படிப்பட்ட உன் பக்தர்கள் உன்னுடைய எக 
Osis உருவத்தை தயானஞ் செய்வார்களே, bs 
உருலததை அச்தப் பெரியோர்களை அனுக்ரஹிக்கும் 
பொருட்டு வெளியிடுகின் மனை, எவ்வித உருவமுடைய 
உன்னை உன் பக்தர்கள் விசேஷமாக தயானஞ் செய் 
கன்றார்களோ, அவ்வகை உருவமுடையவனாகளே அவர் 

களுக்கு நீ கேரே தர்சனம் கொடுக்கன்் னை, உன் பக் 
தர்கள் மனத்தில் சிலவற்றை விரும்பி அள்விருப்பங்கள் 
கிறைவேறும் பொருட்டு உன்னைப் பலவகை உபசரரங் 
களால் கிரமப ஆசா இக்கினும், கீ அவர்களுக்கு அவ்வள 
வாக அருளபுரிகிற தில்லை. (அவர்களுக்கு நீ மிஞுச்சு மேன் 

மையுடைய மோக்ஷ ஸாுகத்தைக் கொடுக்கற தஇல்லை.) 

ஸமஸ்க ஜனங்களிலும் உன்: புகுக்து அவற்றின் தோவூ.ங் 

களால் சீண்டப்பெழுமல் ௮க்தசாதமாவாமிருக்கின் ஐ நீ, 

(கேவலம் தயையினால் அருள் புரிவாயன்றி why «roe 
கனால் அருள் புரியமாட்டாய். உன் தயை தேஹ்த்தை 
யே ஆத்மாவாக நினைக்கற அஸத் புருஷர்களுக்குக் 
கிடைக்கக்கூடியதன்று. பிழனுடைய துக்கத்தைக்கண்டு 
பொறுக்கமுடியாமல் UGE அவனுடைய துக்கத்தைப் 
போக்குவதற்குரிய முயற்சியே தயையாம், சீ ஸமஸ்த
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ப். ரரணிகளிடத்திலும் அர்தராதீமாவாயிருப்பதத அறி 
க்.து எக்த ப்ராணிக்கு அபகாரம் செய்யினும் DES 
அ௮பகாரம் உன்னையே சேருமென்பதை கனமுகத் தெரி 
ச். துகொண்டு ஸமஸ்த ப்ராணிகளிடத்திலும் அபகாரம் 
செய்யாமல் தயை செய்வார்களாயின், அவர்களுக்கே. 
நீ அருள் புரிவாய். மனவிருப்பத்துடன் செய்கிற 
யஜ்ஞாதி கர்மங்களைக் காட்டிலும் ஸமஸ்த ப்சாணி 
களிடத்திலும் தயை செய்தலே உனது அனுக்சஹத்திற 
குக கரரணமாம். இங்கனம் பலன்சலை விரும்பிச் செய் 
யும் கரர்யங்களெல்லாம் உன து அருளுக்கு இடமன்றா 
கையாலும் ஸர்வ ப்ராணிகளுக்கும் அக்த.ரா தமாவாயிருக் 

கின்ற உன்னைப் பணிதலே உனது அருளுக்குக் காரண 
மாகையாலும், உன்னை ஆரா இக்கும் புருஷர்கள் செய்கிற 

யஜ்ஞம முதலிய பலவகைக் கர்மங்களும் தான தர்மங்க 
சூம் உக்ரமான தவமும் வ். ரசானுஷ்டரனமும் ஆய 

உனது ஆராதனம் எதுவெது உண்டோ,அகையெல்லாம் 
ஸ்வயம் ப்ரயோஜனமாகச் செய்யவேண்டுமே யன்றி மற் 

றொரு ப்ரயோஜனத்தை விரும்பிச் செய்யலாகாது; உன் 

னை ஆசா இக்கையே ப்ரயோஜனமென்று கினைத்து யத் 

ஞாதி கர்மங்களைச் செய்யவேண்டுமேயன் றி மற்ரொரு 
ப்ரயோஜன த்தை விரும்பிச் செய்யலாகாது. அப்படிச் 

செய்யில், அவை உனது அருளுக்கிடமாகமாட்டா. யஜ்ஞ 

தானாதி கர்மங்களை, உன்னுடைய ஆரா தனமே ப்ரயோ 
ஜனமன் றி ஸ்வர்க்காஇுகள் ப் பயோஜனமன்றென்று கினை 

தீது உனக்கு அர்ப்பணஞ் செய்யின், அவை எப்பொழு 

தும். வீணாகமல் மேலான புருஷார்த்ககச்சை விளைப்பவை 
யாம். எப்பொழுதும் ப்ரக்ருதியைக் காட்டிலும் வேறு: 
பட்ட ஆத்மஸ்வரூபக்தின் உண்மையை அ௮.றிவதனால், 
தேவமனுஷ்யாகி பேதபுத்கி, தேஹமேஆத்மாவென்னும்.
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பரமம், அத்மாக்கள் அனைவரும் ஸ்வதக்த்ரர்களே 

Qumran toon முதலியவற்றிற்கு கிமித்தமான அஜ்ஞா 

னமூம் அதனால் விர்யும் சோகாதிகளும் தொலையப் 

பெற்ற யோகிகளே உன்னைப் பெறுவார்கள், தமது 

ஸ்வரூபத்தை உள்ளபடி. அறியும் ஜ்ஞாகாமூம் உன்னை 

உள்ளபடி. அறிஈ் து பணியும் ஜ்ஞானமும் ஆகிய இவையே 

உன்னைப் பெறுதற்கு உபரயமாம், ப்ரக்ருதியைக் காட்டி 
அம் வேறுபட்ட ஆதமஸ்வரூபத்தை உள்ளபடி. அறிக்து 

அன்வறிவினல் தேவ மனுஷியாதி பேதம் தேஹாத்ம 
பரமம் முதலிய ஸம்ஸாச தர்மங்களெல்லாம் தொலையப் 
பெற்ற யோக்கள் ஜ்ஞானயோக கர்ம யோகங்களை 
உக.வியாகக் கெரண்டு நடத்துற உபாஸனா ரூப 

ஞானத்திற்கு நீ விஷயமாவாய், நீ தேவ மனுஷ்யாதி 
களில் உட்புஞுக் து ௮ச்தராத்மா வாயிருப்பினும் அவற்றின் 
தோஷங்களால் இண்டப் பெரு தவன், ஆன துபம் நியே 
நீ பாக்ருஇ புருஷர்களைக் காட்டிலும் விலக்ஷணமாயிருப் 

பவன், நீ உலகங்களைப் படைப்பது” வளர்ப்பது முடிப் 
Ug ஆலய இச் செயல்கள் ஆசரிப்பதற்குக் காரணம் 
ளிஸ்யே. உனக்கு Moura Aw மிகுதியும் விருப்பம் 
உண்டு, : ஜகத்தைப் படைக்கை மேதலிய செயல்களெல் 
OTL LIT OG) புரூ ரகளுக்கு(சேதனாசே தனங்களுக்கு) 
எல்விகதி.லும் பொருக்காதலை, அவற்றை நீ 
லிலக்காகவே கடத் துன்றனை. நீ ப்ரக்ருதி புருஷர் 
சை சி.யமிக்குக் தன்மையன், ப்ரக்ருகி புருஷர்களைக் 
சுரட்டிலும் விலக்ஷணமாயிருப்பவனும் அக்த பரக்ருஇி 
புருஷாகளுக்கு கியாமகனும் ஜகத்காரண வஸ் துவமா 
கிய உன்னப் பணிதலே உன்னைப் பெறுதற்கு ஸாதனம், 
இத்தகையனைஉனக்கு கமஸ்காசம் செய்கின்றோம். 'விருப் 
பங்களெல்லாம் நிறைவேறப் பெற்றவலுக்கு லீலைக்காக
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வாயினும் ஜக த்தைப் படைக்கைமுதலியசெ!ல்கள் எப்படி 
பொருக்தும்' என்னில், ஸம்ஸார பயத்தினால் பரிதபிக் 
கின்ற ஜீவாதமாக்களை அனுக்ர ஹிக்கவேண்டுமென்னும் 

விருப்பத் இனால் ௮௫௪ ஸ்றாஷ்டி மூசலிய கார்பங்ககைா நீ 
கடத் துன் ற, (அன்றியும், விருப்பங்கள் எல்லாம் 

சிறைவேறப் பெற்றவனுக்கே வினையாட்டில் விருப்பம் 
உண்டாகக் கூடும், சிறைவாளனுக்குச் செய்யளேண்டி௰ 
கரர்யம் எ.துவம் இல்லாமையால் மன விசகோதத்துற்காக 
விளையாட்டில் விருப்பம் உண்டாகக்கூடும், Bem nal vr 
திவனுக்கு மனக்கவலை இீராதாகையால் விசாயாட்டில் 
விருப்பம் உண்டாக இட.நில்்லை. உலக தீதில் கிறைவாள 
னான மன்னவன் முதலானார்க்கே 'பக்தரட்டம் முதலிய 
விலாயாடல்களில் முயற்சி உண்டாகக் காண்கின்றோம், 
அவஙனமே எல்லாவிதத்திலும் சிறைவாளனான பரம 
புருஷனாகிய உனக்கு விளையாட்டில் விருப்பம் உண்டா 
வதில் ஐயயில்ஸை, அங்ஙனம் விளாயாடவேண்டுமென்னும் 
விருப்பத் தினா லும் உறை மெழுகில் பொன்போல் ப். ரக்ர௬ுஇி 
யில் மழுஙகிக்கடக்றெஜிவரசாசிகளைஉஜ்ஜீவிப்பிக்கவேண்டு' 
மென்னும் விருப்பத் இினாலும் நீ ஸ்ருஷ்டி. ஸ்திதி ஸம்ஹா 
சங்களைச் செய்சன் நனை.) இத்தகையனான உன்னுடைய 
அவதாரங்களின் குணங்களையும் செயல்ககாயும் மொழி 
நத மாதீரத்தில் உன்னைப் பெறுவதில் ஐயமில்லை, காதர 

நீ ராம க்ருஷ்ணாதியான அவதாரங்களில் வெளிப்படுத் 
தின உன் குணங்களையும் அவ்வப்பொழுது நீ ஈடத்தின 
செயல்களையும் எடுத்துரைப்பனவாரகய * தேவூசேக்தன 7 
தசசதகுமார/! ஸர்வஜ்னஞ! பக்தவத்லை! கோவர்த்தன 

Gi gol கமளவித்வம்லன / ராவண விநாச காரண?!” ஏன் 
பவை முதலிய உனது இருகாமங்களை, ப்ராணன் கழன்று 
போங்காலத்திலும் மெய்ம்மறக்திருப்பார்களாயினும்,



490 ஸ்ரீ பாகவதம், (௮-௯. 

எவர் உச்சரிப்பார்களோ, அவர்கள் ௮னேக ஜன்மப் 
களில் தாம் செய்த புண்யபாபங்களை யெல்லாம் விரைவில் 

உதறிப் பொகட்டு மறைவின் றித் தோநற்றுகன்ற பரப்ரஹ் 
மத்தை அடைவார்கள். அத்தகைய அற்புதமான குண 
கர்ம காமங்களை யுடையவனும் கர்மத் இனால் விளையும் உற் 
பத்தி முதலியவை இல்லாசவனுமாயெ உன்னைச் சரணம் 
அடைகின்றேன்.“ என்னுடைய அவதாரங்களில் வெளியர 
கும் குணங்களையும் அவற்றில் கான் செய்யும் செயல்களை 
யும் தெளிவாக எடுததுரைக்கின்ற என்னுடைய காமக் 
களை சினைப்பது கேட்பது மொழிவது முதலியவற்றால் 
இச்த ப். ராணிகள் கடைத்தேறட்டும்' என்று அனுக்7 
ஹிக்க வேண்டுமென்கிற விருப்பத் கினால் தான் நீ உலகங் 
களைப் படைப்பது முதலிய செயல்களை ஈடத் துன் நனை. 

அப்படி மிகவும் தயாளுவாகய உனது பா தர.ரவிக் தங்களை 

யான் சரணம் அடைஇன்றேன். பகவானுடைய குணங் 
கலக் கீர் த்திப்பது முதலியவையே அவனைப் பெறுதற்கு 
உப்ரயமென்பது உண்மையாகவே இருக்கட்டும். ஆயி 
னும், ஸ்ருஷ்டி முதலிய வயாபாரங்களெல்லரம் சான் 
முகன் முதலிய சேறு தேவதைகளின் செயல்களென்று 

கேள்விப்பசிகின்றோ மரகையரல், பகவரமன உலகங்களைப் 
படைப்பதும வளர்ப்பதும் அறிப்பதும் Oe us Bear ag Qasr sir 
பது எங்ஙனம் பொருக்தும்” என்னில், அப்படி. அன்று, நீ 
ஸ்ருஷ்டிக்கு முதலில் தேவ மனுஷ்யாதி காம ரூபங்களுக் 
கிடமல்லாக ஸுூக்ஷம சேதனாசேதனங்களைச் சரீரமாகக் 
கொண்டு Solu ey Hb gi கரன்முகனாகிய என்னைப்ப 
டைத்து என்னுள் புஞ்ச்து என் மூலமாய் தேவ மனுஷ் 
யாதி ஸ்ருஷ்டியை ஈடத்தி நீயே உலகங்களைப் பாது 
கரக்கும் திறமை அமைக்க விஷ். ணுவாக அவதரித்து ஸ்இ 
தியையும், ௬ுகரனைப் படைத்து அவனுள் புகுக்து அவன்
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மூலமாய் ஸம்ஹாரத்தையும் ஈடத்துகன் றனை. ஸ்ருஷ்டி 
கர்த்தாவான ப் ரஹ்மதேவனென்கிற கானும் ஸம்ஹார 
ஈர்த்தாலான ருத்ரனும் நீயே, எங்களிருவர்க்கும் அந்த 
சாதமாவாய் நின்று ஸ்ருஷ்டி. ஸம்ஹரரங்களை நடத்து 
மவன் நீயே, நீ எங்களுக்கு அக்தர்யாமியாயிராக பக்ஷ£த் 
இல் இக்த ஸ்ருவூடி, ஸம்ஹாரங்களை ஈடத்த சாங்கள் 
வல்லவராகமாட்டோம். உன்னுடைய ஸஙகல்பமில்லாத 
போது கரங்கள் சிதீரததில் எழுதின பொம்மைகள் போல் 
எதுவும் செய்யவல்லரல்லோம். இங்கனம் ப்ரஹ்ம ருத்ரர் 
களென்கிற ஜீவாத்மாக்களுக்கு அச்த.ராத்மாவாயிரு 
5H) ஸ்ருஷ்டி. ஸம்ஹாரங்ககைா கடத்துகறவன் நீயே, 
ஸ்இதியை (ரக்ஷணத்தை) மாத்ரம் நீயே நேரில் Bar amp 
வாய் ஏங்களிருவர்க்கும் இடையில் அவதரித்து கடத்து 
கன்றனை.தனக்குக் சானே காரணமா௫ மற்றொன்றுக்குக் 
சரர்யமல்லாமல் கிதய ஸித்தமாகய தீரிபாத் விபூதி 
யென்கிற வைகுண்ட லோகத்தைக் சகடக்து ப்ரஹ்ம 
விஷ் ணு ருத்ரர்களென்கிற மூன்று வகையாகப் 
DAG தனக்குச் சரீரமாகிய பரக்குதியைப் பலவாறு 
விரியச்செய்து தேவ இரயங் மனுஷ்மாஇ ஐங்கமங்களும் 

ஸ்தாவரங்களுமே சாகோபசசரகைகளும் பத்ச புஷ்ப பலர 

இகளும் (இலை பூ காய் முதலியவைகளும்) DSU Dw 

ஜகத தாகிற வருக்ஷமாய் வளர்க்தனை. அங்கனம் ஜகத் 

தரகிற வருக்ஷமாய் வளர்க்தவனும் ஓஞானாதி (HOW HK a 

கிறைச்தவனுமாகிய உனக்கு கமஸ்கரரரம், ஸ்வாமீ! வேத 

மாகற சாஸ்தரத்தின் மூலமாய் நீ மொழிக்கதும் உன்னு 

டைய ஆராதன சூபமாயிருப்பதும் தமது வர்ணாற்.ரமங் 

களுக்கு உரியதும் க்ஷேமங்களை விளைவிபப்துமாகிய கர் 

மத்தில் இவ்வுலகம் மனஓக்கம் தவறுதலின்றி ௮ஸத் 

கர்மத்தில் விருப்பற்றதுமா மிருக்குமாயின், அதற்கு
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கீ ஸம்ஸாரத்.இல் விளையும் ஆசையை விரைவில் வேருடன் 
அறுத்து க்ஷேமம் விளைக்கின்றனை. அதற்குக் காரணம் 
நீ எல்லாவற்றையும் தடையின் றி கிறைனேம்றும் திறமை 
யபுடையனாயிருந்கையே. (மற்ற ப்ரஹ்ம ருதராதிகள் அனை 
வரும் இந்தப் ிறவியென்னும் கோய்க்கு மருந்தை அறி 
யவும் வல்லரல்லர். அவர் தமது கோயைக் தரம் போகக் 
கொண்ட பின்பல்லவோ,பி௰ர மோயைப் போக்க முயற்சி 
கொள்ளவேண்டும் ரி ஸம்ஸார பாச பத தராவகையரல் 
அவர் (ருடைய ஸம்ஸார பாசத்தை அதுக்க எங்கனம் 
வல்லரரவரர் 7) ஆகையால் நீ யொருவனே உன்சனப் 
பணி௫௰௰ உலகங்களின் எம்ஸார பக்தத்தைப் Cura Go 
இமமையுடையவன்), இங்கனம்ஸர்வசக் இயும் பராணிகளு 
க்கு ஸம்ஸாரத்தில் வைசரக்பக்தை விலக்க அவகாசம் 
தேடும்பொருட்டுக் கண்ணிமைகொட்டாமல் QT HOHE uD 
ருக்கனறவனும் பகவானும் (ஜ்ஞானாஇி குணங்கள் கறை 
கதவனுமரகய) உனக்கு ஈமஸ்காரம், (ஈஸ்வரன் ப்ராணி 

களுக்கு ஸம்ஸாரத்தில் வைராக்யம்" வினைவிப்பத ற்கு அவ 
காசம் பரர்க்கவேண்டுமோ வென்னில், பார்க்கவேண்டும். 

ஏனென்னில், இல்லையாயின், எல்லோர்க்கும் அவன் வை 
சாக்யததை விலக்கவேண்டியதாய் வரும், ஆகையால் 
இவர்கள் அறியாதிருப்பினும் ஏதேனும் ஒரு சன்மை 
யைத் தன் புத்தியால் அவர்களிடம் ஏறிட்டு ராஜ்யத் 
திற்கு எலுமிச்சம் பழம்போல் அதை வ்யாஜமாகக் 
கொண்டு .அவர்களுக்கு ஸம்ஸாசத்தில் வைராக்யக்தை 
விளவிக்கை முதலிய ஈன்மைகளின் வரிசைகளை , அவண் 

காருணிகனாகையால் (மிகுத்த கருணேயுடையவனாகை 
யால்) இவர்கள் இரப்பை எஇர்பாராமலே விளைவிப்பான், 
அக்க வயாஜத்தையும் ஸம்ஸாரிகளிடத்தில் ஈன்வரனுக் 
குத் தேடி.ப்பிடிக்க வேண்டியதாயிருக்கின்றது, ஸம்ஸாரி:
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களுக்கு ஸம்ஸாரத்திலுள்ள ஊற்றத்இன் கடுமை இத்த 
கையது. இங்கனம் கருணைகூர்க் து ஸம்ஸாரிகளைக் கடை 
ததேற்ற முயற்சி செய்கன்ற உனக்கு ஈமஸ்காரம்). பலன் 
களை விரும்பாமற் செய்ற வர்ணாஸ்ரம தர்மங்களால் 
உன்னை ஆரா இக்கன் ஐவர்க்கு கீ ஸாம்ஸாரிக தர்மங்களில் 
விருப்பத்தைப் போக்கி வைராகயத்தை விளைவித்து 
அனுக்ரஹிக்கின் னை, அன்றியும், காலத்தைச் சரீரமாக 
வுடையவனும ஜ்ஞானாதி குணங்கள் கிறைக்தவனுமாகிய 
கீ,ஸ்வரூபத்திற்குத் தகா தவைகளும் ௮ஹங்காரமமகாரங் 
களைாஉட்கொண்டவைகளும் சப்தாதிவிஷயங்களால் விளை 
யும் ஸுகாபாஸங்களுக்கு (ஸாகம்போல் தோரத்றும் துக் 
கங்களுக்கு) ஸாதனமா மிருப்பவைகளுமாகிய விபரீத 

கர்மங்களில் கால் தாழ்க்து உன்னுடைய ஆராதன ரூப 
மான ஸத்கர்மங்களில் மனவிருப்பமின்றிச் இரினெற 
உலகங்களுக்கு உள்ள பிழைக்கவேண்டு மென்னும் 
ஆசையை, வேறுடன் அறுத்துவிடுகின்றனை, இங்க 
னம், நிமிஷம் முதலிய பற்பல பிரிவுகள் அமைக்த 
காலஸ்வரூபனாகய உனக்கு சமஸ்காரம், நீ உன்னிடத்தில் 
பக்தியுடையோர்க்கு அருள் புரிவரயன் றி, அதில்லாமை 

மாத்ரமேயன்றி விபரீத மார்க்கத்திலும் ஓயாமற் செல் 
கின்ற மூடர்களுக்கு அருள புரியமாட்டாய், தக்தமக்கு 

உரியவைகளும் உன்னுடைய ஆசாதன ரூபமுமசன கர்மங் 

களால் உன்னை ஆரா தஇக்கையில், கீ மிகுந்த மேன்மை 
புடையதான மோக்ஷமென்னும் புருஷார்த.த.த்ைத அவர் 

களுக்குக் கொடுக்கள் றனை, கான் இரண்டு பரார்த்தம் 
வரையில் அழியா இருப்பதும் சீழ்ப்பட்ட ஸமஸ்த லோகங் 
களாலும் கமஸ்காரம் செய்யப்பெத்றதுமாகிய ஸத்யலோ 
கத்தில். இருப்பவனாயினும் காலத்தைச் சரிரமாகவுடைய 
er atest த்தினின்று பயப்படுிேனோ (சானும் எவனுக்கு
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அ தீனனாம் என்னுடைய ௮.இகாரத்தில் சிறிதும் மனஷூக் 
கம் தவறுதலின் றி, இக்த ஸ்தானமும் இரண்டு பரார்த் 
தங்கள் கழிர்தவுடன் அ௮ழியப்போசன்றதே யென்று 
பயப்படுகிநேனோ), அங்ஙனம் பயக்து, எவனை அடைய 
விரும்பி மிதமில்லாக பல யாகங்களைச் செய்து பெருக் 
தவம் புரிர்ததேனோ, அத்தகையனும் யாகங்களாரல் ஆசா 
இக்கப் படுமவனும் ௮க்ச யாகமகளின் பயனைச் கொடுப் 
பவனுமாகிய உனக்கு கமஸ்காரம்; (கரனிருக்கும் Ov Bur 

லோகம் இரண்டு பரார்த்தம் வரையில் அழியா திருப்பது. 
அதைக் கீழுள்ள ஸமஸ்த லோகத்து ஜனங்களும் புகழ் 
ந்து. கொண்டாடுகிருர்கள். அப்படிப்பட்ட oo sur Cor 
கத்திலிருக்கற கானும் இரண்டு பரார்த்தங்கள் கழிக்த 
வுடனே “சமது வாஸஸ்தானமாகய இக்க ஸத்பலோசம் 
அழியப்போகின்றதே” என்று பயக்து கரம் ஈமது இ 
காரத்தில் தவரு .இருக்து பகவானை ஆராதித்து அவனு 
டைய பாதாரவிக்தங்களைப் பெறவேண்டுமே' ஏன்று 
சிர்தித்து எனது அதிகாரத்தில் சிறிதும் தவஅதலின் றி 
அதை கிறைவேற்றிக்கொண்டே, உனது பாதாரவிக்தங் 
களப் பெறவிரும்பி, உன்னுடைய ஆசாதன ரூபமான 
யாகங்களை CL SDS தவம் செய்தேன். இப்படி. ஸமஸ்த 
லோகங்களிலும் மேன்மைபெற்ற நானும் பயச்து 
பக்தியுடன் ஆராிக்கும்படி மஹா னுபாவனாகய உனக்கு, 
கமஸ்காரம்). பசு பகூஜி முதலிய இரயக் ஜா.இயிலும் மனு 
ஷய ஜாதியிலும் தேவஜாதியிலும் கர்மத்திற்குட்படர 
மல் கேவலம் தன்னுடைய ஸங்கல்பத் தினாலேயே உருவங் 
களைக்கொண்டு கிர தியய கித்யரசக்தமயமான Dp SOT spr 
பவத்தினால் சப்சாதி விவூ.ய ஸ-ஈகங்களில் ஒருக்காலும் 
கண் வைக்கா தவனாயினும் தான் ஏற்படுத்தின தர்ம மர் 
யரதைகளை கிலைகிறுத் தும்பொருட்டு ௮வ்விஷய ஸுகங்
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கை அனுபவிப்பவன்போல் stare; Oxi Bar றனை, இர் 
யக்ஜாஇயில் மத்ஸ்ப கூர்ம ஹம்ஸ வராஹாஇ ரூபமாக 
வும், மனுஷ்ய ஜாதி௰ில் ரர்மக்ருஷ்ணா.ட ரூபமாகவும், 
தேவஜாதியில் வாமன உபேக்த்ராதஇ ரூபமாகவும் அவ 
Sigs, Domb தன் ஸங்கல்பத்தினாலேயே தன் 
ஸ்வபரவம் மாறப்பெழுமலே அக்தக்த ஜா.இயில் பிறந்து 
அக்தக்த ஜா.இகளுக்குரிய செயல்களைச் 'செய் துகொண்டு, 
அக்ரூரன் உத்தவன் மலாகரரன் குஹன் சபரி முதலான 
வர்களை ஸ்னேஹம் அனுராகம் ப்ரீ தியுடன் கடாக்ஷிச் 
தல் அம்ருதம்போல் இணிய௰ய உரைகளைப்பேசுதல் முத 
லியவத்றால் ஸந்தோஷூப்படுத்இ ஸமஸ்த ஜனங்களின் 
கண்களுக்கும் புலப்படுகின்றனை, நீ புருஷர்களில் இறக் 
வகனாகையால் புருஷேரத்தமனென்று பேர்பெற்றவன், 
மூன்றுவகைப்பட்ட சேதனாசேதனங்களைக் காட்டி, 
அம் விலக்ஷணமாயிருப்பவன்/ RG OA குணங்கள் 
சிறைச் தவனாகையரல் பகவானென்று ஓதப்பமெ வன், இத் 

தகையனாகிய carte ஈமஸ்காரம், கித்ரைக்கு ஹேது 
வாகிய ஐர்து வகைப்பட்ட அவிச்யையினால் சண்டப் 
பெருூதவனாகினும், லோகயா தரையெல்லாம் வயிற்றில் 
கடத இச்கொண்டு, பயங்கரமான பெருப்பெரிய அலைகள் 
வரிசை வரிசையாக மேலெழப்பெற்ற மஹாஜலக்த 
ணிடையில் ஆதிசேஷவனாகற படுக்கையில் படுத்து விவேக 
மற்றுப் படுத் துறங்குகின்ற ஜனங்களுக்கு கித்ராஸுகம் 
இச்தகையகதென்று விவரித்துக் காண்பிப்பவன்போல் 
அக்தப் படுக்கையின்: ஸ்பர்சத்தினால் மிகவம் அனுகூல 

மரகய யோக கித்ரையை ஏற்றுக்கொள்இன் மனை, மூண்று 
லோகங்களையும் * உபகரணமாகவுடைய கான் எந்த பக 
வரனணுடைய காபீகமலமாகிம பவனத்தினின்று எவனலு 

1 இங்கு உபசரணமாவத--சஷ்யவர்க்சம்-குழைச்சாரக்கு,
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டைய அனுக ரஹத்தினல் உண்டானேனோ, ௮த்தகை 

யனும் கார்யவர்க்க த்தையெல்லாம்(உலகங்களையெல்லாம்) 

தன் வயிற்றில் உட்கெொண்டிருப்பவனும் யோசு கித்ரை 

யின் முடிவில் மலர்கின்உ காமசை மலர்போன்ற கண்க 
ஞூடையவனுமாகிய உனக்கு கமஸ்காரம், சேசனாசே தன 

ஸ்வரூபமான ஸமஸ்௪ லேோரகங்களுக்கும் அச்சரரக்மாவா 
யிருப்பவனும் கண்பனும் ௮த்தகையனும் இதே எனக் 
குப் புலப்படுகின் றவனுமாகிய நீ, எந்த ஜீஞான த.தினாலும் 
ஐா்வர்யத்தினாுலும் இக்க ஜு த்தையெல்லாம். ஸுகம் 
படுத்துகருயோ,௮௧த ஜ்ஞான ஓன்வாயங்களால் எனக்கு 
ப்ரஜ்ஞையைக் கொடுப்பாயாக, இர்்.த ஜகத்தை முன் கல் 
பத்.தில்போல் ஸ்ருஷ்டிக்கப் போகின், ௮ஙஙனம் ஸ்ரு 
ஷடிப்பதற்குரிய புத்தியைக் கொடுப்பாயாக, 8 உன்னை 

வணங்கனவரிடத்தில் மிகுந்த ப்ரீதியுடையவனல்லவா 7 
ஆகையால் உன்னை வணங்கின என்னிடத்தில் அருள்புரி 
க்.து ஸ்ருஷ்டிப்பதற்குரிய அறிவை எனக்குக் கொடுப்பர 
யாக. அன்றியும், தெளிக்க முகமுடைய இக்ச பகவான், 
தன்னுடைய சக்திபோல் எப்பொழுதும் தன்னை விட்டுப் 
பிரியாத ஸ்ரீமஹாலக்ஷமியுடன் கூடி, தனக்கு இயற்கையில் 
ஏற்பட்ட ஜ்ஞானம சக்தி முதலிய குணங்கள் நீங்கப் 
பாக பற்பல அவ தாசங்களைக்கெரண்டு௮% க்ததேவமனு 
த்த ஜா திகளுக்குரிய எந்தெக்சச் செயலை கடத்து 
சன்றானோ, அதில் ஏன் மனது பற்றுடைய தாகும்படி 
எனக்கு அருளபுரியவேண்டும், இவ்வலகத்தை நான் 
உனது ஆஜ்ஞையால் ஸ்ருஷ்டி.ச் துக்கொண்டிருப்பினும், 
என் மனது உன் குணங்களையும் செயல்களையும் அனுப 
விக்கும்படி. அனுக்ரஹம் செய்வாயாக, (உன் கட்டளைப் 
படி. கரன் உலகங்களைப் படைக்கையாகற அதிகாரத்தில் 
முயன்று அஹங்கரித்து மெய்ம்மறச்து அழியா திருக்கும் 
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படி. எனக்கு அருள்புரியவேண்டும், பாபங்களைப் போக் 
குர்தன்மையுடைய உன் குணங்களையும் உன் செயல்களை 
யும் அனுபவிப்பஇல் விருப்பம் உண்டாகப்பெற்து ஸம்ஸா 
13 BOS Can g9I Ter புண்ய பாபங்களாறெ அழுக்கை 
யெல்லாம் சச். சிர்மலனாகும்படி. அருள்ளாயாக, தீ 
அவதாரங்களில் செய்யும் செயல்களையும் DAM AI a I I UB 
கணில் வெளியிடு௰ உன் குணங்களையும் அனுபவித்துக் 
கொண்டே உனது வி பூதயாகிய இச்சு ஓகச்சதையெல்லாம் 
உன் ! கைங்கர்யமென்ே ற சினை த்துப் படைக்கன் கான் 
கைங்கர்யத்தை ப்சார்த்திப்பது முக் சமேயல்லவரசி) அன் 
மியும், இக்த மஹா ஜலத்தில் சயனிததுக்கொண்டிருப் 
பவனும் அளவிறக்த ஜ்ஞானம் பலம் க்ரியை சக்இ இவை 
அமைக்தனனும் ஆதிபுருவஷனுமாகய உன்னுடைய ஆம் 
த சாபியினின்று ஜ்ஞானமே முக்ய குணமாகப்பெற்ற 
கான உண்டானேன். இப்படி ஏன்னைப் படைத்த பகவர 

னாகிய உன்னுடைய அற்புத உருவமும் சேதனாசேதன 
ஸ்வரூபமாயிருப்ப துமாகிய Dis ஐகத்தையெல்லரம் 
விரித்து விளக்குவகாகய வேசவசனங்களை உச்சரிப்பது 
எனக்கு எப்பொழுதும் அழியா திருக்கும்படி. அருள்புரி 
வாயாக, கான் ஸ்ருஷ்டிக்கும்பொழுது அக்தக்த வஸ்துக் 
களின் உருவங்களை அறிவதற்கு வேதமே எனக்கு நுள்ப 
ஸாதனம், ஏனென்னில், அது ஐகத்தின் ஸ்வரூபத்தை 
உள்ளபடி. அறிவிக்குக்கன்மையுடையது. ஆகையால் 
அசத வேத வாக்குகள் எனக்கு எப்பொழும் மறவா 

இருக்கும்படி. அருள்புரியவேண்டும், மிகுக்த கருணை 

யுடையவனும் புராண புருவ.னும் ௮.த்தகைய மஹிமை 
கள அமைந்தவனுமாகய இந்த பகவரன் படுக்கையி 
ணின்று எழுக்து ப்ரீதி வளர்ச். து வழியப்பெற்ற புன்னகை 

1 உனக்கு நான் செய்யக்கூடிய பணிவிடை யென்றே.
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யுடன் தாமரை மலர்போன்ற தன் திருக்கண்களை 
மலா விழித்து ஐகத்தின் க்ஷேமத்திற்காகவும் எம்மை 

அனுக ரஹிப்பதற்காகவும் தேன்போன்ற இனிய உசையி 

னால் எமது மனவருத்தத்தைப் போக்குவானாக? 

OT OT (07 GUT 

மைத்சேயர் சொல்லுகருா:--தனக்குப் பிறப்பிட 

மாகிய பகவானைத் தவமெனப்படுகிற கர்மத்இனாலும் 
வித்யையென்கிற ஜ்ஞான த இனுலும் ஸமாஇயென்ற 

பக்தியோகத்தினாலும் கண்டு (கர்ம ஜ்ஞான பக்.இகளைச் 

தான் விதிப்படி, அனுவடி க்கையில், அவற்றால் அவன் 

அருள்புரிக்து தன்னைக் காண்பிக்கக் கண்டு) இங்கனம் 

தன் மனம் வாக்கு ஆகிய இவற்றின் சக்தியை அனுஸரி 

தீது ஸ்தோத்ரம் செய்து அதற்குமேல் தன் மனதும் 
வாக்கும் செல்லப் பெறாமையால் அவ்வளவில் இளைப்புற்த 

வன்போல் இய்க் துகின்ரான், உலகங்களை இவ்வண்ணம் 
புடைக்கவேண்டுமென்று௮.தன் ஸ்வரூபம் தனக்குச் தெரி 

தப்பெருமல் மனக்களிப்பற்றவனும் ப்ரளயகாலத்து 
gir , ஜலத்தைக்கண்டு ப்ரமித்து மனவருத்தழூற்ற 

வதம் இய ப்ரஹ்மாவின் அபிப்ராயச்தை அறிச்து மது 

aD) gam air அக்த ப்ரஹ்மதேவனைப் பார்த்து கம்பீரமான 

மொழியினால் அவனுடைய மதிமயக்கத்தை அடக்குமவ 

னாகி இங்கனம் மொஜழிக்தான், 

ஸ்ரீபக வான் சொல்லுகறுன்:--ஒ ப்ரஹ்மதேவனே 7 
மனவருத்தத்தினல் சோம்பலுற்றிருக்குந்கன்மையைக் 
கைச்கொள்ளாதே, ஸ்ருஷ்டிப்பதில் முயற்சியை ஏற் 
ge கொள்வாயாக, நீ என்னென்ன வேண்டுமென்று 
விரும்பி என்னை ப்ரார்ச்திக்னெறனையோ, அதெல்லாம் 
உனக்கு உண்டாகுமாறு சான் முள்னமே ஏற்படு Sad 

ருக்கின்தேன், ‘ ஆனால் எனக்கு ஏன் ஸ்ருஷடிக்கும் வழி 
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யே.தும் தெரியாதிருக்கன்ற7' என்டிருயோ, சொல்லு 
கிழேன் கேட்பாயாக, நீ மீளவும் கர்ம யோகத்தையும், 
ஜ்ஞான யோகத்தையும் என் விஷயமான பக்தியோகத் 
தையும் அனுவஷிடிப்பாயாக, அவற்றைச் செய்கையில், 
ப. ரஹ்மதேவனே / அம்மஹிமையால் உனது ஹ்ருதய ௧ம 
லத்.தில் உலகங்களெல்லாம் தெளிவாகத்தோழ்றக் காண் 
பாய். அங்ஙனம் உலகங்களையெல்லாம் உள்ளபடி, கண்ட 
மிக் தபின்பு என்னிடத்தில் பக்தி மாமுதிருக்கப்பெற்று 
மனவு YES Apso ural eB உன்னிடத்திலும் சேதனாசேதன 
ஸ்வரூபமான ஸமஸ்த லோகக்இலும் கிறைக் இருக்கின் ஐ 
என்னையும், பரமாக்மாவாகய என்னிடத்தில் ஏன்னால் 

தரிக்கப்பெற்ற லோகங்கள்யும் காண்பாய். ஸர்வ ஜகத் 
ஸ்வரூபமான பரப்ரஹ்மக்தை ஸாக்ஷாத்சுரிக்கையில் 
மோஹமெல்லாம் இரும். ஐகத்தெல்லாம் உள்ளபடியே 
உனக்குத் கோற்றும், காஷ்டங்களில் up PIMs Dole 
அக்ணியைப்பேரல், ஸமஸ்த துதங்களிலும் நிறைந் திருக் 
கின்ம என்னை எப்பொழுது உலகம் உள்ளபடி. காணுடூத hy 
அப்பொழுதே மோஹமெல்லாம் இரப்பெறும், அன்னி 
காஷடத்தில் பற்றியிருப்பினும் அக்தக் காஷ்ு eer 
கேணல் நீளம் முதலிய தன்மைகள் எங்கனம் தன்மேல் 
,தீண்டப்பெறு இருக்குமோ, ௮ங்கனமே 6 ஸமஸ்த சேதனா 

சே தனங்களில் உட்புகு ர் திருப்பினும் பாமாத்மாவான 
பரமபுருஷன் அச்சேதனாசே தனங்களின் குணதேரஷங் 
கள் தன்மேல் சிறிதும் திண்டப்பெருமலே இருப்பா 

னென்றும், அதைப்பற் நியே ப்சக்ருதிபுருஷர்களைக்காட்டி. 
அம் விலக்ஷணனென்றும், அந்த ப்ரக்ருதி புருஷர்களு 

SG அச்தராத்மாவென்றும், கர்மத்திற்கு உட்படாதவ 
னென்றும், ஆன துபற்றியே ஸ்ருஷ்டி ஸ்திதி ஸம்ஹாசல் 

களுக்கு விஷயமல்லாரதவனென்றும், ஒருவலுக்குக் & pus 
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படிர்தவனென்றும்,, ஒருவனுக்குச் சரிரமாயிருப்பன 

னென்றும் உண்மையாக அ.றிவானாயின், அப்பொழுதே 
மகிமயக்கக்களெல்லாம் . திரப்பெறுவான், ஆகையால், 

6 என்னைச் சேசனாசேதனங்களுக்கு அக்தர்யாமி 
யென் தறியும்பொழுது அவற்றின் தோஷங்கள் இண்டப் 

பெறாமல் அவற்றில் விலக்ஷணமாயிருப்பவனென்று 

எனது உண்மையை அ௮.றிவாயாயின், உன் மதிமயக்கமெல் 

லாம் குறைவின்றி நீங்கப்பெறுவாய், ப்ருதிவி அப்பு 
தேஜஸ்ஸு வாயு ஆகாசம் Bu இவ்வைந்து பூதங் 
களும் ஜ்ஞானேக்தரிய கர்மேக்த்சியங்களும் பூர்வ வாஸ 
னையும் மனதும் ஆகிய இவற்றோடு பற் றுடையவனாயிருக் 

தும் இவற்றில் வேறுபட்டு வேதங்களில் ஸத்யம் ஜ்ஞா 
னம் அரர்தமென்று சொல்லப்பட்ட ஸவரூபத்தையுடைய 
வனும் தாரகனுமாகிய என்னால் அணையப்பெற்று விளங் 
குக்தன்மையுள்ள ஜீவாத்ம ஸ்வரூபத்தை உள்ளபடி. அறி 
வானாயின், கர்மத்திற்கு உட்படாமல் தனக்குத்தானே 
விளங்குக்தன்மையான ! ஸ்வராஜ்யச்தைப் பெறுவான். 
*ஆம். அழகூயதே, ஸர்வத்இற்கும் அக்தராத்மாவா௫ 
ஸர்வ ஸ்வரூபனாகிய பரமாத்மாவை உபாஸஹித்தலும், பச 
மாதமாவுக்குச் சரீரமாயெ ஜீவாத்மாவை உபாஸித்த 
௮ம் மோக்ஷத்திற்கு உபாயமென்கிறாய். ஆயினும், கான் 
உலகங்களைப் படைக்கையாகற வேஜொரு வ்யாபாரத்தஇில் 
ஆழக் திருப்பேனாகையால், ஸாவாதமகனான பரமாத்மா 
னவ எங்கனம் உபாஸிக்க கேரும்' என்கராயோ? அப்படி. 
யில்லை. சொல்லுகிறேன் கேட்பாயாக, புண்ய பாபரூப 
மான ஜீவாத்மாக்களின் பலவகையான கர்மங்களின் 
        

  

1, ஸ்வராஜ்யமாவது--ப்ரக்ருஇ ஸம்பர் தமற்றுச் கர்மச்இற்கு 
உட்படாமல் ஸ்வரூபாவிர்ப்பாவத்சைப் பெற்றுப் பரமடுருஷஷனோேடு 
ஸாரூப்யம் பெற்றிருக்கை,
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பிரிவின்படி, வி௫த்ரங்களும் தேவ இர்யச் மனுஷ்யாதி 
ரூபங்களுமான பல ப்ரஜைகளைப் படைக்கின்ற உன் மனம் 
மயக்கம் உருது? என்னுடைய ஸ்வரூப ரூப குண விபூகு 
க அ௮னுஸக் இப் பகிலேயே எப்பொழுதும் ஊக்சமுடை 
யதாயிருக்கும். * இங்கனம் நரன் உனக்கு அருள்புரிகின் 
தேன். ஜகத்இிற்கெல்லாம் முதலில் தேரற்நினவனும்: 
எனது ஸ்வரூப ரூப குண விபூதிகளை உள்ளபடி. அறிவிப் 
பதாகிய ஸமஸ்த வேதங்களையும் ஸாக்ஷாத்கரிக்சவனு 
மாகிய உன்னை, ஸம்ஸாரத்தினின்து மீளவொட்டாமல் 
பர்.திக்கும் தன்மையகாகையால் பாமிஷ்டமாயெ ரஜோ 
குணம் பர்திக்காது. (ஸம்ஸாரச்தினின்று மீளவொட்டா 
மல் தடுக்காது), ஏனென்னில், ப்[ஜைகளைப் படைத்துக் 
கொண்டிருப்பினும், எனது அனுக ரஹத்தினால் உன் 
மனது என்னிடத்தில் மிகுதியும் ஆஸக்தியுடையதாயி 
ருக்கும. இங்கனம் கான் உனக்கு அருள்புரிகின்றேன். 
தேஹ க்தையே ஆத்மாவென்றுகினை த்து அதில் விருப்ப 
முடைய அபக்தர்களுக்கு (என்னிடத்தில் பக்இயில்லா 
இவர்களுக்கு] எவ்வளவு வருக்தி ப்ரயத்னப் பட்டும் இத் 
தகையனென்று கான் அறியமுடியாத வாயிலும், இப் 
பொழுது உன்னால் அறியப்பெற்றேன். என்னை & ஸ்வ 
ரூப ரூபகுண விபூதிகளுடன் உள்ளபடியே அறிச் சனை, 
“கரன் உன்னை அ.றிந்தேனென்பது எப்படி. தெரிஏறது” 
என்கிறுயோ? சொல்லுகிறேன் கேள், & என்னை ப்ரா 
கருதமான பஞ்சபூதங்களும் ௮த்தகைய ஜ்ஞானேந்த்ரிய 
கர்மேச்ச்ரியங்களும் ஸத்வ சஜஸ் தமோ குணங்களும். 
திண்டப் பெருதவனென்று நினை த.இிருக்கன் றனை 
எல்லாச் செயல்களும் செய்யுக்கிறமை யபுடையவனென்: 
Hb MHS காமங்களும் கிறைவேறப் பெற்றவனெண் 
னும் ஸர்வகக்தனென்றும் ஸர்வரஸனென்றும் ம்ருஇகள்
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சொல்லுகிறபடியே ப்ரக்ருதிமின் ஸம்பக்தமில்லாமல் 
சத்த ஸத்வம கலக்த பஞ்சோபகிவர் மயமான பஞ்ச 
பூதங்களும் ஜஞானேக்தரிய கா்மேக்தரியங்களும் ௮மை 
ஈதவனென்று கீ என்னை கநினைத்இருக்கின்றனை. 
இதுவே என்னுடை! உண்மை. ஆகையால் நீ என்னை 

உள்ளபடி. அறிர்தனையென்பதில் ஸந்தேஹம் orar? 
அன்றியும், சேதனா சேதனங்களெல்லாம் எனக்குச் சே 
ப்பட்டு எனக்குச் சரீரமாகி என்னால் ஸ்ருஷூடிக்கப் 

படுவதும் பர துகாக்கப் படுவதும் ஸம்ஹரிக்கப் படுவது 
மாயிருப்பதென்றும், ஏன்னை ஸர்வஜ்ஞன் ஸத்ய ஸங்கல் 
பன் ஸதயகாமன் ப்ரக்ருதி புருஷர்களைக்காட்டிலும் 
விலக்ஷணமாமிருப்பவனென்றும் நினைத் : இருக்கின் ரனை, 
இதுவே என்னுடைய உண்மை, ஆசையால் நீ என்னை 
உள்ளபடி. அறிக்காயென்பதில் ஸந்தேஹம் உண்டோ 
நீ முன்பு எனது ஈரபிகமலத்தின்மேல் இருச்து என்னைக் 
கரணப்பெராத ஸமயத்தில் “இக்தத் தரமரைமலருக்கு ஓர் 
ஆதாரமஉண்டாயிருக்கவேண்டும், ஆகாரமில்லாமல்இது 
சிற்கமாட்டாதல்லவரசி ஆகையால் அதைத் தேடிப்பார்ப் 
போம்” என்று என்னைப்பற்றி விசாரிக்கமுயன்று ஜலத் 
தில் தாமரைமலரின் ஆதாரத்தை அதன் தண்டிலுள்ள 
ரக தரத்தின் வழியாய்ச் சென்று தேடிக்கொண்டிருக்கை 
யில், கான் உனக்கு என் சரீரத்தை வெளியில் காட்டி, 
னேன். அன்றியும், ஓ ப்ரஹ்மதேவனே! க்ஷமங்களை 
விளக்கும்படியான என் சரிதரங்களை உட்கொண்டு & 
என்னை ஸ்தோத்ரம் செய்ததும், நிலையுடன் தவம் புரிந்த 
௮ம ஆகிய இதுவெல்லாம் என்னுடைய அனுக்ரஹத்தி 

னால் உண்டானதே. ஈற்குணங்கள் கிறைக்து துர்க்குணங் 
கள தீண்டப்பெருதவனுமாகிய என்னை வர்ணித்து லோ 
கற்களைப் படைக்கவேண்டுமென்னும் விருப்பத் இனால்
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சீ ஸ்தோத்ரம் செய்ததற்கு சான் மிகுதியும் ஸக்தோவம் 
HOC FT, உனக்கு மங்களம் உண்டாகுக, இங்க 
னம் நீ செய்தஸ்தோதரத்தைச் சொல்லி எந்த மனிதன் 
தினஈ்தோறும் என்னைத் துஇத்துப் பணிவானோ, ௮வ 
னுக்கும் கரண்ூக்ரம் அருள் புரிவேன். இனி உன் விஷ. 
யத்தில் அனுக்ரஹம் செய்தேனென்பதில் ஸந்தேஹம் 
உண்டோரி கரன் அவசவர் விரும்புற வரங்களையெல்லாம் 
கொடுக்கும் ப்ரபுவல்லவாசி என் தன்மையைப் பார்த்தே நீ 
சிச்சயித் தக்கொள்ளலாம். ஆகையால் கான் உன் விவ. 
யத்தில் அருள்புரிக்தசேனென்பதில் ஸக்சேஹம் வேண் 
டாம். குளம் கணெறுமு கலியன வெட்டுவிக்கையாகற் ஸ்மா 
ர்க்க கர்மத்தினாலும் க்ருச்ரம் சாக்த்ராயணம் முதலிய 
தவத்தினலும் ஜ்யோதிவூ.டோமம் முதலிய யாகங்களர 
அம் அன்னதானம் பூதானம் முதலிய தரனங்களாலும் 
ம சியமாதி யோசமார்க்கங்களாலும் us Murs sD ey 
அம் விரையக்கூடிய ஈன்மையாவ.து என்னுடைய ப்ரீதியே 
யென்று தத்வ விதீதுக்களான பெரியோர்களின் ஸித் 
தாக்தம். எந்தெந்த நற்கார்யம் செய்யினும், அதனால் பெ 
அிக்கூடிய பலன் எனது அனுக்ரஹமே,. என்னுடைய ப்ரீ 
தியைப் பெறுதற்காகவே தவஞ்செய்வதும் தான தர்மங் 
களைச் செய்வதும் யம கியமாதி யோகமார்க்கங்களை 
அனணுவுடிப்பதும் பக்தியோகம் செய்வதும், என் ப்ரீதி 
(யைக் காட்டிலும் மேற்பட்ட பயன் மற்றொன்றும் இல்லை. 
கான் ப்ரீதி அடைவேனாயின், போக மோக்ஷங்கள் இர 
ண்டும் கையிலங்கு செல்லிக்கணிகளே, இங்கனம் ss 
வம் உணர்க்த பெரியோர்கள் சிச்சயித் திருக்கிறார்கள், 

வாராய் ப்ரஹ்மதேவனே ! சான் ஜீவா தீமரக்களுக்கு 

உள்ளே புகுக்து அவர்களை கியமித்து தரிதீதுக்கொண் 

ஒ.ருப்பவன், ஆனதுபற்றியே அவர்க்கு ப்ரிதஇிக்டமான
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வஸ்துச்களெல்லாவம்றிலும் மிகுஇழும் ப்ரீதஇக்டெமான 
வஸ்துசானொருவனே. என்னுடைய ஸஎம்பச்சலேசத்தைப் 
பற்றியே தேஹம் முதலிய மற்றவையெல்லாம் uP Bs Be 
மாகின்றன. ஆகையால் கான் மிகுக்த ப்ரீதிச்டெமென்ப 
தில் ஸக்தேஹமில்லையே, இங்ஙளம் அர்தராதமாவாயி 
ருக்கையாலும் மிகுக்ச அன்பிற்கிடமாகையாலும் என்னி 
டத்தில் பக்தி செய்வதே முக்யம், இதுவே பிறவி 
யின் பயன், ஜீவாதமாக்களுக்கு அக்தராத்மாவாயெ 
என்னைக் காரணமாகவுடையதும் (என்னால் கொடுக்கப் 
பெற்றதும்) சான் உபதே௫ித்த ஸமஸ்த வே.தஸ்வரூபமா 
யிருப்பதுமாயே Agia sean இந்த QE BO FU 
இதினுள்ளடங்கின தேவ மனுஷ்யாதி ப்ரஜைகளையும் 

முன் கற்பத்தில் இருச் தாற்போலவே ஸ்ருவு.டிப்பாயாக. 
ஸம்ஹாரகாலத்தில் எக்க ப்ஜைகளை சான் என்னிடச் 
தில் அடக்கெேகொண்டேனோ, எவை என்னிடத்தில் 
உறங்குவதுபோல் மறைக்கிருக்கன்றரனவோ, அத்த 
கைய ப்ரஜைகளையெல்லாம் ஸ்ருஷ்டி ப்பாயாக”என்றான், 

மைதீசேயர் சொல்லுகிறார் :--ப்ரக்ரு இக்கும் புருஷ 

னெனப்படுகிற ஜீவாத்மாவுக்கும் சியாமகனும் நாபியில் 
RES ரூபமான தாமரைமலர் தோன்றப்பெற்றவனுமா 
கிய பகவான் அக்த ப்ரஹ்மதேவனுக்கு உலகங்களைப் 
படைக்கவேண்டியவிதம் முதலியவற்றை இங்ஙனம் ஸ்ப 
ஷூடமாக உபதேசித்துச் தன்னுடைய இவ்யமங்கள விக் 
சஹத்ை மறைததுக்கொண்டான். ஒன்பதாவது அத் 
யரயம் முற்றிற்று,
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al grit ஸ்ருஷ்டியைப் பற்றி வினவு,தலும், 
-**-௮43 மைத்ரேயர் ப்ராகருதம் முதலிய ஸ்ருஷ்டி (-;- ஓஓ 

பின்பிரிவுகளை நிரூபிச்சலும், 

விதுரர் சொல்லுகிறார் :--பகவரன் ப ரஹ்மதேவனை 
ID NET DAE BI ,அக்தர்ச்தானம் அடைக்தபின்பு,உலகங் 

கஞக்குப் பாட்டனும் ஜிதேச்தீரியனும் தேவமனுஷ்யா 

இகளுக்கு ப்சபுவுமாகிய அசத ப்ரஹ்மசேவன் தேஹத் 
இனின்றுண்டானவைகளும் மனத்தினின்றுண்டானவை 

களுமான ப்ரஜைகளை எத்தனை வகையாகப் படைத் 

தரன் 2 ப் ராணிகளின் ஸ்வரூபத்ை5 உணர்க தவரே/ 
மைத்சேய மஹாஷீ / கான் மற்ற எக்தெக்த விஷூயங்க 

ஊப்பற்றி வினவினனோ, ஸம்சயத்திற்கிடமான HE BE 

கேள்விகளையெல்லாம் ஒவ்வொன்றாக உள்ளபடி. உரைப் 

பீராக, ப்.ரஹ்ம வித. துக்களில் சிறக்கவே எம்முடைய 

ஸமசயங்களெல்லாவற்மையும் திர்ப்பீராக, 

ஸ்ரீ சுகர் சொல்லுகிறார் :--வாராய் பரதவம்சத்து 
மன்னவனே / இங்ங௭ம் அவ்விதுூனால் கன் கேள்விக 
ஞூக்கு மறுமொழி கூறும்படி. வேண்டப்பெழ்ற மைத் 
சேய மூணிவர், அவன் கேட்ட கேள்விகள் அனை த்தும் 
பகவாணிடத்தில் மிகுந்த பக்தியை வி௯ைப்பனவாயிருக் 
கையரல் மிகுச்தஸக்தோஷூம்அடைக்து மனத்திலிருக்கிற. 
அதக் கேள்விகளுக்கு மறுமொழி கூறத்தொடங்கினார். 

மைத்ரேயர் செரல்லுகிறார் :--பிறவி முதலிய விகா 
சங்களற்றவனும் ஜ்ஞானாஇி குணங்கள் நிறைக்தவனுமர 

கிய பகவான் எங்கனம் மொழிச்சானோ, அங்கனமே 

ப். ரஹ்மசேவனும் பராமாத்மாவினிடத்தில் மனத்தை கிலை 
சிறுதீதி தேவமானத்தினால் நாறாண்டுகள் தவம் செய் 

தான். ௮த தாமரை மலரோன், ௮க்காலம் மிகுக்்தவலிமை 

யுடன் வீசுகின்ற பெரும்காற்.றினால் தனக்கு வாஸஸ்தசன
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மாகிய தாமரைமலரும் சுற்றிலும் சூழ்க இருக்கற ப்ள 
யஜலமும் நடுங்கக் சண்டான். அப்பால் அவன் தரன் 
பரமாதமாவைப்பற்றி ௩டத்தின உபானைத்தினால் தவ 
மும் கர்மயோகமும் வளர்ச் துவரப்பெற்று அதனால் கா 
னாவிதமான ஸ்ருஷ்டியைப் பற்றின அறிவாகற வலிமை 
அமைச்திருக் தமையால் அகத ப்ரளய ஜலத்தையும் அவ் 
வாயுவையும் பானஞ் செய்தான் (பருகினான்). அவ்வ 
யன தான் எந்த ஆதாரத்தில் வீற்.றிருக்கன்ரானோ, 
அச்சக நரபீசுமலம் மிகவும் உயர்ச்து ஆகாயமெங்கும் 
அளாவியிருக் தது, ௮வன் அது கண்டு, *இக்கமலத்தி 

னால் முன் கல்பததின் முடிவில் உட்கொள்ளப் பெற்ற 

உலகங்களை மீளவும்ஸ்ருஷ்டிக்க வேண்டும்' என்று இக் 
இததான். அவன், தான் செய்யவேண்டிய கார்யத்தஇில் 
பகவானால் தூண்டப்பெற்றவனாகி 96s காபிகமலத் 
தின்மேல் இருக்து, ௮க்த ஓர் கமலத்தையே பலவாரு 

கப் பிரித்தான். அச்த காபிகமலம் பதினான்கு லோகங் 

களாக விரியும்படியான விஸ்கா.ரமூடைய து. | அதை: 

௮க்த ப். ஹ்மதேவன் தேவ மனுஷ்யரதியான Cura 55 
வர்க்கம் ஓர் பாகமாகவும், சப்தியான போக்யவர்க்கம் 
ஓர் பாகமாகவும், ஜ்ஞானேந்தீரிய கர்மேக்த்ரியங்களா 

திற போகஸாதனங்கள் ஓர் பாகமாகவும், ஆக மூன்று 
வகையாகப் பிரித்தான். ஜீவலோகத்தின் நிலைமை இவ் 
வளவே. போக்தாக்களென்கிற ஜீவாதிமாக்களும் போக் 
யங்களென்கிற சப்தாதி விஷயங்களும் கர்மேக்த்ரியங் 

கள ஓஞானேக்தரியங்களென்கம போகோபகரணக்க 
ளும் பூலோகம் ஸ்வர்க்கலோகமென்கி௰ பலவகை பேரக 
ஸ்தானங்களும் அடக்கப்பெற்ற ப்ரபஞ்சமெல்லாம் 
இர்த கரபீ கமலத்தில் ௮டங்கெதே, ஆகையால் ப்ர 
பஞ்ச ஸ்வரூபமாகிய srPanns Bar ஸ்வரூபத்தைச்
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சுருக்கமாகச் சொன்னேன். “ப்ரஹ்மாவும் அவனுடைய 
ஸ்தானமும் கார்யவர்க்கத்தில் அடங்னெவைகளே, 
ஆகையால் மற்ற கார்ய வர்க்கமெல்லாம் இனக்தோறும் 

ஸ்ருஷ்டி.க்கப்பவெ.துபோல் அவைகளும் தைனக்தின 

ஸ்ருஷ்டிக்கு ஏன் உட்பட்டவையல்ல” என்னில், சொல்லு 
கிறேன், கேட்பாயாக, எவ்வகைப் பலனையும் விரும்பா 

மல் கடத்தும் தர்மத்திற்கு ப்ரஹ்மாவாயிருத்தலும் 
ப்ரண்மலோக ப்ராப்தியும் பலனா) உண்டாகின்றன, 

“ஆனால், பலனை விரும்பாமல் அனுஷ்டிக்கும் ST wos BOG, 
மோக்ஷமே பலனன்றி, ப்ரஹ்மபட்டமாவது ப்ரஹ்ம 
லோகமாவது பலனன்தே' ஏன்கராயோ 2 வாஸ்தவமே, 

ஆயினும், பலனை விரும்பாமல் தர்மானுஷ்டானஞ் செய் 
பவர் முதலில் ப்ரண்மலோகம் சென்று அருகுச் கலகா 

லம் இருக்து, அப்பால் ப்ஹ்மாவோடு மோக்ஷம் பெறு. 

வாரகள், மற்றை லோகங்களெல்லாம் காம்ய கர்மங்க 
ஞூக்குப் பலனாக கேருமவையாகையால் அவற்றிற்குக் 
கல்பக்தோறும் ஸ்ருது.டியும் ப்ரனயமும் உள்ளவைகளே, 
நிஷ்காமர்கள் பெறும்படியான ப்ரஹ்ம லோகத்திற்கும் 
ப்ரஹ்மதேவனுக்கும் கல்பக்தோறும் ஸ்ருஷூடி. ப்ரளயங் 
கள் இல்லை; மற்றும் இரண்டு பசார்த்தம்வரையில் 
அவை அழியா திருக்கும், மற்ற லோகங்கள் ௮ங்கனம 
இருக்கமாட்டா, அவற்றிற்குக் கல்பக்தோறும் ஸ்ருஷ்டி. 

ப ரளயங்கள் உண்டு, ப்ரஹஷ்மதேவனது ஸ்தானமா 
கிய ஸத்யலோகம் முதலிய லோகங்கள் காம்ய கர்மங்: 
களசல் கேருமவை யல்ல, ஆகையால் அவற்றின் ஸ்ருஷ்டி 
பரளயங்களும் மற்ற லோகங்களின் ஸ்ருஷ்டி ப்ரள 
பங்களைப்போன் Penal Lice. 

BW rT Mera Bazi :—srdevr al pen puto உள்ளபடி 
அறித்தவரும் அ௮றிக்தபடியே உரைக்க வல்லவருமாகிய
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ப் சஹ்மர்ஷியே/ சே தனாசேதனங்களடங்கின ப் ரபஞ். 
Maru spb இத்தகையதென்று நிரூபிக்கமுடி.யா, 
அத்புத செயலுடையவனுமாகிய ஸ்ரீமஹாவிஷ் ணு. 
குக் காலத்தையும் ஓர் சரீரமாகச் சொன்னீர், gies. 
காலமென்னும் வஸ்து rar gs Bw இருர்ததாகவு 
சொல்லக் கேட்டேன், இதனால் அக்காலமென் லு! 
பொருள் கித்யமென்பதாகத் தேரற்றுகறெது. ஆனா 
அது ஸ்ருஷ்டிக்கு உட்பட்டதா 2 அன்றா 2 அத னுடை 
ஸ். தாலரூபம் எத்தகையது ஸுக்ஷமரூபம் எத்தை 
யது? அக்காலத்தின் ஸ்வரூபத்தை உள்ளபடி. எமக்( 
மொழிவீராக, 

மைதீரேயர் சொல்லுகிறார் :--அப்பா / விது;னே 
கரலத்தின் ஸ்வகுபத்தைச் சொல்லுகிறேன், கேட்ப 
யாக, காலம கண்ணுக்குப் புலப்படும் வஸ்து gary 

அதன் கார்யங்களக் கொண்டே அதை அறியவேண்டும் 

ஆகையால் அதன் தூண்தெலால் விளையும் ப்ரபஞ்ச an 

ஷூடியைச் சொல்லுகிறேன். மேல், செரல் லுவதெல்லா। 
அக்காலத்தின் ஸ்வரூபமேயென்றுணர்வாயாக, பர 
புருஷன் ஸதவா இ குணங்களின் பரிணாமத்திற்டெமால 

ப்ரக்ருதியைச் சரீரமாகவுடையவன் ; பூமி முதலி, 
விசேஷங்கள் எவையுமில்லாதவன், ஈணன்வரன் Ra 
டக்கு முற்காலத தில் ஸூக்ஷம ப்ரக்ருதியைச் சரீரமா. 
வுடையவனாயிருப்பான், அப்பொழுது LT sé Bud x 
பரிணாமங்களாகிய ப்ருஇிவி முதலிய ததக் வங்கள் எமை 
யும் புலப்படா. ஆகையால் அவன் ஸ்ருஷ்டிக்கு pbs 
லத்தில் ப்ருதிவி முகலிய விசேஷங்கள் எவையுமில்லர 4 
நுக்தான். அவனுக்கு அவனே கர.ரணமன் றி மற்றொ( 
காரண வஸ்து கிடையாது, அப்படி, வேறொரு கா.ரன 
வஸ்னது உளதாயின், மற்ற ப்ருதிவி முதலிய தத்வ
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களெல்லாம் தச். தமது காரணவஸ் துக்களில் மறைக்காழ் 
போல் ஈஸ்வரனும் சன்னுடைய ௮க்காரண வஸ்.துவில் 
மறைக்திருக்க வேண்டும், அங்ஙனம் மறைக் ததாக ற்ரு 
;இகளில் எங்கும் சொல்லரமையாலும் இவனுக்கு வே 
மொரு காரணமில்லையென்று சொல்லுகையாலும் அவன் 
தனக்குத் கானே காரணமா யிருப்பவன், இத்தகைய 
ஞூய பரம புருஷன் விளையாடவேண்டு மென்னும் விருப் 
Us Be” விளையாட்டி.ற்குக் கருவிகள் வேண்டுமென்று, 
உபாதானகாரணமாகிய ப்ரக்ருதியோடு கூடின தன்னை 
ஜக ததாகப் படைத்தான். சே தனாசேதனங்களுக்கு 
சியாமகனணான ஈன்வரான் தான் கிமி தீதகாரணமாகவும் 
ப்.ரகருஇ புருஷன் கரலம் ஆகிய இவற்றோடு கூடி உபர 
தானகாரணமாகவும் இருக, தானே ஜகத்தை ஸ்ருஷ் 

ட.ததரன், ஆகையால் இரத ப்ரபஞ்ச மெல்லாம் பரம 

புருஷனே. அவனே ஐஜகத்காரண வஸ்து, கரர்யமர 
கிய ஜகததும் அவனே, 'பகவானொருவனே கார்ய காச 
ணங்களிரண்டாகவும் எப்படி. ஆகக்கூடும்” என்னில், 
சொல்லுகிறேன் கேட்பாயாக. சேதனாசேதனங்களைச் 
சரிரமாகவுடைய பகவான் ஒருவனே யாயினும், அவ 
ஸ்தா பேதத்தினால் கார்யமாரும் காரணமாயுமிருக்கக் 
கூடும். மண் தன்றே உருண்டையாகவும் குடமாகவும் 

இருப்பதைக் காண்கின்றோம். அங்ஙனமே சேதனாசேதன 

ங்களைச் சரீரமாகவுடைய பகவானுக்கு ஸ்தூலாவஸ்தை 
யென்றும் ஸுுக்ஷ்ம£வஸ்சை யென்றும் இரண்டு Daan 

தைகளுண்டாகையாலே௮வனொருவனே கார்ய BIL OO BI 

களிரண்டாகவுமிருக்கை அமையும். ஸ்.தாலா வஸ்தையே 
கார்யமாயிருக்குக்கசை, ஸுக்ஷமாவஸ்தை காரணமாயி 
ருக்குச் தசை, ஈஸ்வரனுக்கு ஸ் தூலாவஸ்தையும் ஸறிக்ஷ 
மாரவஸ்தையும் கேசே இல்லையாயினும், ஸ்.தரல ப்ரக்ருதி 
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யையும் ஸுூக்ஷம ப்ரக்ர௬ு இயையும் சரிரமாகவுடையவனா 
கையால் ஸ்தூலாவஸ்தையும் ஸுூக்ஷமாவஸ்தையும் ஈன் 
வரணுக்குப் பொருக் தும். ப்ரபஞ்சமாகப் பரிணமித்திருக் 
கின்ற ப்ரக்ருதியே ஸ்தூல ப்ரக்ருஇயாம், அதுவே காம 

ரூபங்களையுடையது. ப்ரளயத்தில் காமரூபங்களுக் டெ 
மல்லாமல் ஈராவரணிடத்தில் மறைக் இருக்கும் ப்ரக்ருதி 
ஸுகிக்ஷம பாரக்ருஇியாம், இதுவே அவ்யக்த மென்னும் 
பேருடையஅ.இதுவே ஸ்ருஷ்டி க்கு முன்னிருக்குக் தசை. 
ew ©) Fg, LD தசையை அடைக்க ஸுிக்ஷம பரக்ருஇயும் 

பரபஞ்சமாகப் பரிணமிக்கன் ற ஸ் தரல ப்ரக்ருஇயும் பகவா 
னுக்குச் சரீரமாகையால், அவனுக்கு ஸ்தூலாவஸ்தை 
யும் ஸுிக்ஷமாவஸ்தையும் அதன் மூலமாய்ப் பொருக்து 
கின்றன. கார்யதசையை அடைக்து ப்ரபஞ்ச ரூபமாய் 

விரிக்து கண்ணுக்குப் புலப்படுவதும் பரப்சஹ்மத்திய்குச் 
சரீ ரமுமாகிய Dis ஸ் தரல ப்ரக்ருதியானது ஸ்ருஷ.டி_க் 
குப் பூர்வகாலத தில் ௮வ்யக்்தாவஸ்தை பெறுமாறு ஸம் 

ஹாாஞ் செய்யப்பெற்ற து(சுருக்கப்பெற்றது]. காலத்தை 

யொழிய ஸ்ருஷடிமுகலியவை எலையும் ஸம்பவிக்கமாட் 
டா. ஆகையால் அக்காலம் ஈம வரனைப்போல் எல்லாத் 
இறமைகளும் அமைக்கிருக்கு மாசையாலும் DO APT 

வரனுக்குச் சரீரமாக அவனுக்குட்பட்டிருக்குமாகையா 
அம் அதை ஈறாவரனென்றே சொல்லலாம். அக்காலமென் 
னும் பொருள் ப் ரதயக்ஷத் தினால் அறியமுடியாத ஸ்வ 
ரூபமுடையது. கரர்யஙக்ளைப் பற்றியே அதை ஊஹிக்க 

வேண்டும், அச்சகையதரன காலத்திற்கு ௮வ்யக்கமான 
௮க்த ப்ரக்ருதியும் உட்பட்டேயிருக் தது. ஆகையால் 

ப்சளயத்திலும் காலம் ஸஹாயமாகவே இருந்தது. ஸ்ரு 
ஷ்டியிலும் மைஹா.த்திலும்காலம்தொடர்க் துவருவதே, 
பரப்ரஹ்மமென்று கூ௰ப்படுிகற பாமபுருவன் ஐகத்தைப்
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படைத்து அதில் உட்புகுக் திருக்கின்றானாகையால் ப் 
பஞ்சமெல்லாம் பரமபுருஷனே யென்று கூறப்படுகின் றது, 
ஆகையால் பரமபுருஓ. ஸ்வரூபமாகய இக்க ப்ரபஞ்ச 
மெல்லாம் ஸ்ருஷ்.டிக்கு முன்பு அவனுடைய ஸங்கல்பதீ 
இனால் காமரூப்ங்களுக் கஇடமல்லாமல் ஸம்ஹாரஞ் செய் 
யப்பெற்று அவ்விஷ். ஹூவினிடத் இல் மறைக்து அவ்யக்க 
குசையை அடைக்து காலத்திற்கு உட்பட்டிருக்தது, 
அப்பொழுது மஹத்து முதலிய UTED esr பிரிவு 
கன் எவையுமில்லாமல் மறைக் தன. பரப்ரஹ்மம் தன் ஸங் 
கல்பத்தினால் கார்ப தசையில் மஹத்து அஹங்கரரம் முத 
லிய MD BN OT MOVED HH Cor அடைக்த அசேதன மெனப் 
படுகிற ப்ரக்ருக தியோடும் சேதன வர்க்கங்களோடும் கூடி 
தேவ மனுஷ்யா இகள் அடங்கின ப்ரபஞ்சமரக விரிந் திரு 
க்து மீளவும் தன் ஸங்கல்பத்தினாலேயே அக்க ப்ரபஞ் 

சத்தையெல்லாம் ஸமஹரிதீ து Way 5 i அ௮ஹஙகரரம 

முதலிய ஸ். தூலானஸ்தைகளையும் ப்ரக்ருஇரில் மறையச் 
செய்து அவ்யகதமான ப்சக்ர௬ுதியாகவே மிகுக்து கின் 

மூன் (அவயக்த ப்ரக்ருதியை மாத்ரமே தனக்குச் சரீச 

மாகசக்கொண்டு கின்றான்), ஒரு மண்ணே ஒரு கரலத்தில் 

உருண்டையாகவும் மற்றொரு காலத்தில் குட்மாகவும் 
இருக்கிறதாகையால் ௮வ்வொரு மண்ணுக்கே காரண 
மாயிருக்கையும் கார்யமாயிருக்கையுமாகிய இரண்டு 
அவஸ்தைகளும் உண்டாகிறாப்போல், சேதனா சேதனங் 

களோரடுகூடின ஈன்வரன் ஒருவனே ஸுக்ஷமம் a gor ved 
எனகிற இரண்டு அவஸ்தைகளால் கர ரணமாயும் கரர்ய 
மாயும் இருக்கக்கூடும். குடத்தைப் பார்த்து இது, மண் 
ணென்று சொல்லுவதுபோல் ப்ரபஞ்சத்தை ஈண்வர 
னென்று சொல்லக்கூடும். ப்ரளய தசையில் ஸுக்ஷம சே 
தனாசேதனங்களோடுகூடின பாப் ரஹ்மம் காலத் இனால்
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பரிச்சே திச்சகப்பட்டதாகவே மிருக்த.து. ‘aT S Bena 
பரிச்சேதிக்கப் படுகையாவது ; காலத்தினால் al Zor uy u 
விகாரங்களுக் கடமாமிருச்கையே, இது ஸ்வரூபம் மா றட 
பெறுக்தன்மையதான UTE BS HF சேருமேயன்றி wa 
ரூபம் மாதப்பெறாத சேதனர்களுக்கும் .ஈன்வானுக்குப 
அத்தன்மை பொருக்தாது, காலத்தினால் பரிச்சே இக்கட 

பட்டி ருக்குமாயின் கித்யமென்ற புகழும் குலையுமே” என 
ணில், அப்படி, அன்று. ஸ்ருஷ்டி, தசையில் தேவமனுவ் 
யாஇகள் அடஙனை ப்ரபஞ்ச ஸ்வரூபியாகய பகவாள் 

எப்படி காலத்தினால் பரிச்சேதிக்கப் பட்டி ருக்கறுனோ. 
அ௮ங்கனமே, ஸ்ருஷ்டிக்கு முன் தசையாகிய ப்சளய தகை 
யிலும் ஸுக்ஷம சேதனாசேதனங்களோடு கூடின ஈம் 
வரன் காலத்தினால் பரிச்சே இக்கப்பட்டவனாகவே யிருா 
தான், இங்கனமே மேல் வரப்போகிற ப்ரளயச்.இலுப 
ஸ்ருஷூடியிலும் ஸக்ஷமமாயும் ஸ்துலமாயுமுள்ள கே 
தனாசேதனங்களோடு கூடின ஈஸ்வரன் கால த் இனா? 

பரிச்சே இக்கப்பட்டவனாகவே யிருப்பான். ஆயினும் £ழ்ச 
சொன்ன தோஷம் ஸ்ருஷ்டி, ப்ர னய தசைகள் இரண்டி 
அம் ,துல்பமே யென்னில், வாஸ்தவம். ஆயினும், அவள் 

தைகள் காரலபரிச்சின்னங்களேயன்றி அவஸ்தைகளை 
யுடைய ஈன்வரன் கித்பனே. ப்.ரக்ருதிக்கு ஸ் தூலாவள் 

தையென்றும் ஸுிக்தமாவஸ்தையென்றும் இரண்ட 

அவஸ்தைகள் உண்டென்று முன்னமே மொஜிக்தோம் 
ஸு்க்ஷ்மாவஸ்தையே காரணாவஸ்தை யென்றும் ப்ர 

யரவஸ்தையென்றும் கூறப்படும். ஸ்தாலாவஸ்தை கார்யா 
வஸ்தையென்றும் ஸ்ருஷட்டி அவஸ்தையென்றும் கூ றட 
படும். இவ்விரண்டு அவஸ்தைகளும் சே.தனர்க்கும் ஈர் 
வரனுக்கும் இக்க ப்ரக்ருஇியின் மூலமாய் உண்ட! 
கன்றனவேயன்றி இயற்கையில் ஏற்பட்டவை யல்ல
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சேதனர்கள் என்றும் அணுபரிமாணர்களே, அவர்க 
ளுக்கு எக்காலத்திலும் ஸ்்தூலாவஸ்தை யென்பது சே 
சாது. ஈம வரன் விபுவாகையால் ஸுக்க்ஷமாவஸ்சை எச் 
காளும் பொருக்தாது. ஆயினும் விபுவானஈஸ் வரன் ௮ணு 
வான சேதனர்களுக்குள் வ்யாபித் து கிற்குக் திமமையுடை 
யவனென்பஅ அவனுடைய விசித்ர சக் இியைப் பொருக் 
இதனது. ஆகையால் அந்த ப்ரக்ருஇயின் ஸ். தூல ஸ-க்ஷ 
மாவஸ்தைகள் இரண்டும் பகவானுடைய ஸங்கல்பத்தி 
னால் தரண்டப்பெற்ற காலக் இனால் விர பவைகளே, ஆத் 

லால் பரக்ருஇக்குக் காலபரிச்சேதம் உண்டு, அதன் 
ஸம்பக் கத்தினால் சேதனர்களுக்கும் ஈன்வரனுக்கும் அக் 

£& காலபரிச்சேதம்உண்டாகின்றது, இயற்கையில் ஏற்பட் 

டதன்று. சேதனர்களுக்கு ப்ரக்ருதி ஸம்பக்தம் கர்ஈத் 

இனால் விளையும காகையால் HY HTT FFE OHS Dwr 

கின்றது, ஈஸ்வரனுக்கு அக்த ப்ரக்ருஇ ஸம்பக்தம் தன் 
ஸங்கல்பத்தினால் வருகிறதாகையாலும், அக்த ப்ரக்ருதி 

அவனுக்கு உட்பட் தாகையாலும் அது அவனுக்கு 

அபுருஷார் ததங்களை வில்க்கவல்லதன்றென்று முன்ன 

மே கூறப்பெற்றது. ஆசையால் ப்ரக்ருதியின் மூலமாய் 

சேதன ஈண்வசர்களுக்கும் ௮க்த ஸ்்தால ஸ-5க்ஷம தசை 

கள உண்டாகின்றன, அதன்மூலமாய்க் காலபரிச்சேதமும் 

உண்டாகின்றது. அது அவர்களுடைய கித்யத்வத்திற்கு 

பாதகமாகாது, இங்கனம் எல்லாவற்றிற்கும் காலம் பரிச் 

சேதமென்று அதன் ஸ்வரூபத்தையும், காலத்தினால் 

அரண்டப்படுகிற வஸ். துக்களின் ஸ்ருஷ்டியையும் சொன் 

னேன், இனி ஸ்ருவ்.டியின் பிரிவுகளையும் ப்சளயச்தின் 

பிரிவுகளையும் சொல்றுகிறேன், கேட்பாயாக, அச்வ 
னம் காலத்தினால் பரிச்சேதிச்கப்பட்டகாக (காலத்இற் 

குட்பட்டதாக)ச் சொல்லப்பெற்ற வஸ்துவின் ஸ்ருஷ்டி.
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பசாக்ருதமென்றும் வைக்ருதமென்றும் இருவகைப்பட்டு 
மீளவும் ஒன்பது பிரிவுகளாகப் பிரியும். இதன் ப்சள 
யமும் காலம் த்ரவ்யம் குனாம் ஆகிய மூன்று காரணங் 
களால் சன்று வகைப்பட்டிருக்கும். இன்னவனுக்கு 
இன்ன காலத்தில் மரணமென்று காலத்தின் நியஇியால் 
ஏற்படும் ப்ரளயம் இன்று, இது காலிக ப்ரளயம்; நித்ய 
ப்ரளயமென்றும் கூறப்படும். ஸங்கர்ஷணா னுடைய முகத் 
இணின்றுண்டாகற அக்ணிமினாலும் கரற்று முதலியவற் 
ரூலும், கூடம் முதலியவற்றுக்கு தடி. மூதலியவற்றா லும் 

' உண்டாகக்கூடிய நாசமே தீரவ்ய ப்ரளயமாம். இது மை 
Os As ப்ரளயமென்று கூறப்படும், ஸச்வ ரஜஸ் தமோ 
குணங்கள் ஏற்றக்குறைவகளின்றி ஸாம்யாவஸ்தையை 
அடைகையில் உண்டாகும் காசம் குணப்சளயம, இது 
பராக்ருத ப்ரளயமென்று கூறப்படும். இங்கனம் காலம் 
தீரவ்யம் குணம் ஆசிய இம்மூன்று காரணங்களால் ப்ள 
யம் மூன்று அகைப்பட்டி ருக்கும். இணி ஐன்பது ௮கை 
யான ஸ்ருஷடியின் விவரச்தைச் கொல்லுகிறேன், கேட் 
பாயரக, முதலில் பரமபுருஷ£ன் ஸ்ருஷ்டிக்க வேண்டு 
மென்று ஸங்கல்பிக்கின்றான். அச்த ஸங்கல்பத்கினால் சேசு 
னர்களான புருஷர்களும் அசேதனமான ப்ரக்ருஇயும் 
ஸ்ருஷ்டியாகிற கர்பத்தில் முயற்சி கொண்டவையரகன் 
றன், அதசகைய சேதனாசேதனங்களைச் சரீரமாகவுடைய 
பரமபுருஷனிடத்கினின்று மஹத்தென்னும் தத்வம் 
உண்டாகின்றது, ப்ரக்ருஇியின் குணங்களான ஸத்வ ரஜஸ் 
தமஸ்ஸுக்கள் ஸ்ருஷூடிக்க முயன்ற பகவானுடைய ஸங் 
கல்ப.தீ தினால் ஏற்றக்குறைவுகளின் நி ஸமமாயிருக்கும் 
சிலமையைச் தவிர்க து வைஷம்யத்தை அடைகின்றன, 
அத்தகைய'ஸத்வாதி குணமயமான ப்ரக்ருதியின் ஓர் 

பரிணாமமே மஹத்தச்வமாம், இது முசன்மையான ஸ்ர
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ஷூடி. இரண்டாவது அஹங்கார ஸ்ருஷ்டி, இரக்த அஹம் 
காரததினின்றுமே ப்ருகிவி முதலிய ஐந்து பூதங்களும் 
தன்மா தீரைகளும் ஜ்ஞானேக்த்ரிய கர்மேக்தீரியங்களும் 
மனதும் உண்டாகின றன. மூன்ருவது ப்ர Ball மு. கலிய 
பஞ்சபூதங்களின் ஸ்ருஷ்டி. இது தன்மாத்£ ஸ்ருஷ்டி. 
யென்றும் தீரவ்ய ஸ்ருஷூடியென்றும். இரண்டுவி தமா 
யிருக்கும், கன்மாக்சைகளாவன: ப்ர௬ு இவி முதலிய பூதங் 
SMB MO ALOT HMO SHON Ap BON சன்மாத்சங்களைப் 
UML FB அதன மூலமாய் பஞ்சபூதங்களைப் படைச் 
தான, நான்காவது இந்தரியங்கஸின் ஸ்ருஷ்டி, இவ்விக்தீ 
யங்கள் ஜ்ஞானேரங்த்ரியங்களென்றும் கர்மேக்த்ரியங்க 
ளென்றும் இருவகைப்பட்டி ருக்கும். ஐக் சாவது இக் தரி 

யாபிமானி தேவதைகளின் ஸ்ருவ்.டி. வைகாரிகமென் 

னும் பேருடைய எந்த மாத்விகாஹங்காரத் இனின் நு 

மனஸ்தத்வம் உண்டாகின்றதோ, அச்சக லவைகாரிகாஹங 

காரக தினின்றுமே இவ்விக்தசியாபிமானி தேவதைகள் 

உண்டாகின்றனர். ஆழுவது அண்டதகஇன் ஸ்ருஷ்டி, இது 
சானமுகனுடைய புத்தியால் உண்டானதன்று; அவனு 
க்கு அக்தர்பரமியர்கிய பகவா னுடைய கல்ப த்.இனா 
அண்டானது, இவ்வாறும் பராக்றாத ஸ்ருஷூடிகள், வைக் 
ரத ஸ்ர௬ுஷூடிகளையும் சொல்லுறேன், கேட்பாயாக; 
'ஐகத்து இன்னவிதமென்று கெஞ்சால் கினைகைமுடியாத 
அம் பலவகைப்பட்டதும் அம்புகமுமாயிருப்பது. இத் 
தகைய ப்ரபஞ்சத்தை சான்முகன் எவ்வளவு வருத்தப் 
பட்டுப் படைதீதானோ£'என்று இக்இக்கவேண்டாம். தன் 
ன கினைப்பவர்களுடைய ஸம்ஸார ரவருத்தங்களைப் போக் 
கு தனமையனான பகவான் ரஜோகுணம் தலையெடுக்கப் 
பெற்ற ப்ரஹ்மதேவனுக்கு அக்தர்யாமியாமிருக்து இங் 
கனம் வி௫.தரமாயும் பலவகைப்பட்ட. தும் கினைக்கமுடியா
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தீதுமாகிய ப்ரபஞ்சத்தைப் படையாசின்றான். இது ௮வ 
அக்கு லீலை (விளையாட்டு). விளையாட்டில் வருத்தம் உண் 

டோரி ஏழாவது ஸ்தரவர வர்க்க ஸ்ருஷ்டி, இது முக்ய 

ஸ்ருஷ்டியாம். இது ஆதுவகைப்பட்டி ருக்கும். ஸ்தாவரங் 

கள் வனஸ்பதிகளென்றும் ஓஒஷதிகளென்றும் லதைக 

ளென்றும் த வக்ஸாரங்களென்றும் வீருத்துக்களென் 

அம் தீருமங்களென்றும் ஆறுவகைப்பட்டவை. ஆன௮ 

பற்றியே அவைகளின் ஸ்ருஷ்டியும் ஆறுவகைப்பட்டிருக் 

கும், அவற்றில் வனஸ்பதிகளாவன--புஷ்ப உச்பத் இயில் 

லாமல் காய்க்கும் தன்மையுடைய அரசு பலா முதலிய 
வருக்ஷங்கள், ஓவ;இகளரவன--புஷ்பித்துக் BTU BS BI. 
பழுக்கும் வரையில் பிழைச்து உடனே பட்டுப்போகுர் 
தன்மையுடைய செடி. மூதலியவை, லதைகளாவன- 
படருச் தன்மையுடைய மாலதி மல்லி முதலிய கொடிகள், 
தீவக்ஸா ரஙகளாவன -- பட்டைகள் 1 ஸாரமாயிருக்கட 

பெற்ற வாழை மூங்கில் முதலியவை. வீருத்துக்களா 

வன--புதர்பு.தராய்ப் படருர்தன்மையையுடைய கொடி 

கள், தீருமங்களரவன--புவ்.பிச்.துக் கரய்க்குக் தன்பை 
மபுடையவைகளும் கெடுகாள் வரையில்' ஜீவித் இருப்பவை 
SORT aw மா முதலிய மரங்கள், ஆகிய இவ்வாறு 

வகைப்பட்ட ஸ்தாவரங்களும், கதியும் ஆஹா.மும் இம் 

லாதவை/7 சைதன்யம் வெளித்தோம்றப் பெருதவைகள். 
சீத உஷ்ணாதி ஸு -கதுக்கங்களை விளைக்கும் ஸ்பர்.௪ம் உள் 
ளடஙகப் பெற்றவைகள்; வெளி விசேஷங்கள் எவையுப 
தெரியப் பெராதவைகள் / உள்ளே உண்டான ஸ்பர்சா 
களை மாத்ரம் அறியும் திறமையுள்ளவைகள். எட்டாவ ௮ 
திர்யக் ஜக். துக்களின் ஸ்ருஷ்டி. இர்யக்ஐக்துக்கள் பச 
பக்றிமு தலியவை. ௮௮ இருபத்தெட்டு வகைப்படும்.௮ வ j 

1. முக்யெமாயிருக்சப்பெற்ற-௨ று.தயாயிருச்சப்பெற்ற. 
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Bogu Qur giarer அடையாளஞ்் சொல்லுகிறேன், 
கேட்பாயாக. கேற்று இன்று சாளை என்ற கால பேதத் 
தைப்பற்றின ௮றிவில்லாதவை; ஆஹாரம் சித்ரை பயம் 
மை துனம்ஆகிய இவற்றை மாத்ரமே அறிபவை/ அன்றி 
யும், கராணேக்த்ரியத்தினால் மோக்தமாதரதஇல் தமக்கு 
இஷிூடமான பொருளை அறியுக் இழமையுடையவை, மனத் 
இலுள்ள ஸுக துக்கம் முதலியவைகள் கன்றாக அறி 

யும் தன்மையுடையவை, இவற்றிற்குள்ள இருபத்தெட்டு 
பேதங்களைச் சொல்லுகிறேன், கேட்பாயாக. aw yap. 
கஸிற் சிறக்த விதானே / பசு வெள்ளாடு எருமை கர 
ஷ்ணம்ருகம் (கறுப்புமான்) பன்றி கவயம் (பசுவைப் 
போன்ற ஓர்வகை சாற்கால் Gg) ருரு (கறுப்புச் சார 

லையுடைய கலைமான் )ஆடு ஓட்டைஆகிய இச் காற்கால் ஐக் 

துக்கள் ஒன்பதும் இரட்டைச் குளம்புடையவை. கழுதை 

குதிரை கோகேறுகழுதை கெளசம்ருகம் சரபம் சமர 
ம்ருகம் ஆகிய இவை யாறும் ஒற்றைக் குளம்புடையவை. 
விதுனே! ஓக்து£ ஈகமுடைய பசுக்களைச் சொல்லு 

கிழேன் கேள். சாய் கரி செக்காய் புலி பூனை முயல் முள் 
எம்பன்றி ஸிம்ஹம் குரங்கு யாணை ஆமை உடும்பு ஆகிய 

இக்தப் பன்னிரண்டும் ஐது சகமுடையவை, மகரமின் 
முதலியவை ஜலஜக்துக்கள். இவ்விதம் இருபத்தெட்டு 

விசமாகின்றன, கக்கம் (பெரும்பருக்,) கமுறா கொக்கு 
பருக து காடை கரடி. மயில் ஹம்ஸம் ஸரரஸம் சக். ரவரகம் 

காக்கைகோட்டான் இவைகளும் மற்றுமுள்ளபகூதிகளும் 

எட்டாவது ஸ்ருவூடியைச் சார்ச்தவை. ஒன்பதாவது 
மாணிடர்களின் ஸ்ருஷ்டி, இது தருவகைப்பட்டதே, 
Des மானிடர் கல்ல ப் ரயத்னமில்லாவிடன் பெரும் 

பாலும் அதோக தியில் செல்லுக் தன்மையர். ஆகையால் 
இவர்க்கு அர்வாக் ஸ்ரோதஸ்ஸ-க்களென்று பேர்.
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பூமியில்ஆஹா. ஸஞ்சாரங்களரகையா லும் இவர்களுக்கு 
D655 Cur உண்டாயித்று. இம்மணிகா்சள் சஜோகுணம் 
தல்யெடுச்கப்பெத்றவர்; ஆன துபத்.றியே வேலை Oh uy uy mi 
சன்மையச், துச்சகச்சையம் ௭ஈ௧மாக BCT E இருப்பவர். 
சிறக்க ஈகன்மையுடையவனே/ ஸ்தாவர ஸ்ரகுஷ்டி.யும்இரயக் 
ஸ்ருஷடியும் மனுஷ்ய ஸ்ருஷ்டியும் ஆகிய இமகன்றும் 
வைக்ருக ஸ்ருஷ்டிகளே. ப்ராக்ருத ஸ்ருஷ்டிமில் ப்ரஸங் 
க தீதினால்தேவஸ்ருவடி வைகரரிகமென்றுசொல்லப்பட்ட 
௮7௮௬௪ தேவஸ்ருவுடியும் DUG (HSS BY sy Aor gs, 
வைகருகமான தேவ ஸ்ருவ.டி.மில் அடங்னெ கெளமார 
ஸ்ருஷ்டி ப்சாக்ருத- ஸ்ருவஷ்.டியிலும் சேர்ச்சதே. எப்படி 
யெனனில், குமாசர்கள முதலிலேயே ப் ரஸ்மாவால் ரு 

ஷடிக்கப்பட்டவராகையால் குமாரஸருஷடி ப்ராக்ருத 
ஸ்ருஷ்டியில் அடங்குகள் றது, குமர.ரர்களில் அடங்கெ 
நீலலோஹிதன் ஸனகாஇகளுடன் ஸ்ருஒ.டிக்கப்பட்டவ 
னாயினும் கல்பக்தோறும் ஸ்ருஷூடிக்கப்படுகிறுனாகையால் 
அவனுடைய ஸ்ருஷ்டி. வைக்ருதஸ்ளுவு.டி ஆகின் றது, 
ஆகையால் கெளமாரலஸ்ருஷ்டி ப்சாக்ருத ஸருவ்.டரிலும் 
வைக்ருச௪ ஸ்ருஷ.டி.யிலும் அடங்கின தாமிருக்கும். தேவ 
ஸருவு.டி. எட்டுவகைப்பட்டி ருக்கும், தேவதைகளும் பித்ரு 
தேவதைகளும் வைஇக கர்மங்களால் ஆரா இக்கப்பெ.று 
a sub ஒரு 'வகையராவர்.. அஸுரர்கள் ஒருவகை, 

கச் தரவர்களும் அப்ளரஸ்ஸுக்களும் ஒருவகை, ஸித்தர் 
சுள் ஓருவகை, மக்ஷர்களும் ராக்ஷஸர்களும் ஓருவகை, 

சாரணர்கள் ஒருவகை, பூதர்கள் ப்ரேதர்கள் பிசாசர் 
கள் ஆகிய வரும் ஒருவகை. ஆக தேவ ஸ்ருஒ.டி. எட்டு 

வகைப்பட்டி ருக்கும், வாராய் விதுரனே! ஈஸ்வரன் நான் 

முகனுக்கு அச்தர்யாமியாமிருக் தும் கேவலம் தானாகவும். 
ஈடத்தின பத்து விதமான ஸ்ருஷூடிகளும்இங்கனம் உனக்:
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குச் சொல்லப்பட்டன, இவ்வா மம ஸமஸ்ச வஸ்துக்களை 
மும் தனக்கு உட்படுத BS OS rar ome கன்மையகான கரல 
தின் ஸவருபமும் கூ௰ப்பெற்றது. இதம்குமேல் மனுக் 
கமும் மன்வச்சரங்களையும் செரல்லுகிறேன், சல்பா இ 

சனில் ஸ்௬ஆடி. கர்ச்கசனான ப்சஷ்மே BU QE BEST 

பாமியாடி அனணைச் சரீரமரகக்கொண்டு, அவன் மூல 

மாய ரஜோகுணம் தையெடுக்கப் பெற்றவனும் ஸத்ய 
ஸங்கல்பனும் ஸர்வஜ்ஞனும் ஸச்வ சக்கியனுமாகிய ஸர் 

வேண்வரன் கானே தன்னால் தன்னைப் படைக்கன்றுன். 
கீழ்ச்சொன்ன ஓன்பது வகைப்பட்ட ஸ்ருவு.டி.கஸில் 

அண்ட ஸ்ருஷ்டி. ஆகாசம் முதலிய கத்வங்களின் ஸ்ரு. 

ஷ்டிகளாப்போல் க்ரமதஇல் கடப்பகன்று) ஓசே காலத் 

இல் கடக்கும். அண்டங்கள் கணக்கற்றவை, அவையெல் 
லாம் ஓசே காலத்தில் படைக்கப் பெறுகின்றன, ஆகாசம் 

முதலிய ததவங்களின் ஸ்௬௮.டி மாதரம் கரமத்தில் ஈடப் 
பதாயிருக்க, பல அண்டங்களும் ஓரே காலத்தில் nap, 

க்கப் பட்டனவென்பது எப்படி. சேருமென்னில், ஈண் 

வரன் ஆச்சாய சக்தியுடையவனாகையால், பல அண்டங் 
களையும் ௮ளன் தசேகஈரலச்இல் படைக்கவல்லவனே, ஆகா 
Fr பூதங்களும் இங்ஙனமே ஓரே தடவையில் ஸ்ருஷ்.டிக் 
கப்பட்டவை யாகலாமே யென்னில், அப்படி. அன்று. 
ரு.இ அப்படி சொல்லாமையால் ௮து பொருக்கர து. 
ஈம வரனுக்குச் சக்க உண்டேயாடகிலும் அவன் அவற்றை 
அங்ஙனம் படைக்கவில்லை. பீரஹ்மாண்டங்கள் மாத்ரம் 
ஈ திமுதலிய ஜலப்ரதேசங்களில் நீர்க்குமிழிகள் brea 9 
கள முதலியவை பலவும் ஓசே ஸமயத்தில் உண்டாகிறுப் 
போல் ஓசேஸமயத்தில் உண்டாயின. தன்று உண்டான 
பின்புமம்றொன்று உண்டாயிற்றென்கிற காலபேதத்தைப் 
பெரியோர்கள் ஐப்புக்கொள்கிறதில்லை, *இக்தராதி தேவ
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தசைகள்கல்பக்தோறும் வெவ்வேரறாகஏற்படுகன்ருர்களர? 
அல்லது முன் கல்பத்தில் இச்தீசாதி தேதேவதைகளாயி 
ருக்க ஜீவா த்மாக்களே மற்றொரு கல்பத்இிலும் அவ்விக்ச் 
7ரதி தேவதைகளாயிருக்கின்றார்களா"என்னில், விதுர 
னே இந்தக் கல்பத்தில் எத தேவதைகளும் அஸு*ரர் 
களும் இக்தீரன் மூதலிய சாமங்களோடும் ஸஹஸ்ரா க்ஷ 
ஞயிருக்கை (ஆயிரங் கண்ணனாமிருக்கை) மு.தலிய உரு 
வஙகளோரடும் இருக்ததாகச் சொல்லப்படுகின்ருர்களே, 
அவர்களே மற்றொரு கல்பத்திலும் அச்தந்த நாம 
ரூபங்களோடு அக்தந்தஅதஇகாரங்ககாை கிர்வஹிக்கின்றார் 
களென்இிற இல்லை. ஆனால் இக்த்சாஇி பட்டங்கள் மாச் 
சம் கல்பச்தேரறும் ஏற்படுகின்றவைகளே. அச்தர்த ஐம் 
ONT UI EI BOLD நரமங்களும் ஆயிரங் கண்ணனாயிருத்தல் 
முதலிய உருவங்களும் மாறு இல்லை. மூன் கல்பத்தில் 
எத ஜீவாக்மா எக்த இக்தராதஇி நாம ரூபங்களோடு 
இருச் தானோ, அந்த ஜீவாத்மாவே மற்ரொரு கல்பத்தி 
௮ம் அதே இகச்தசாகி காமரூபங்களோடு பிறக்கமாட் 
உரன். வேறு காமரூபஙகளோடு பிறப்பான். பத்தாவது 

அதயாயம் முற்றிற்று, 

——— கடகககளாஷு 

௩ 

| காலநுட்டங்களையும் யுகமன்மந்வர் தராத 
யானபிரிவுகளையும் சல்பாதிகளின் 

பரிமாணத்தையும் 
கூறுதல், 

—o-e-~— 

வாராய் விதுரனே/ இங்கனம் காலத்தினுல் தூண் 
டப்படும் வஸ்துக்களின் ஸ்ருஷ்டியைச் சொன்னேன். 
இணி, கால ஸ்வரூபத்தையும், அதன் ஸ்தால ஸ-குக்ஷம 
பேதங்களையும் மேன்மை தாழ்மைகளையும் சொல்லு



௮-௧௧.] தீருதிய ஸ்கச்தம், 52 

கிறேன். முதலில் கரலத்.இனால் பரிச்சேதிக்கத் தகுக்த 
வைகளரன வஸ்துக்களின் மேன்மை தாழ்மைகளைச்செ 
ல்னுகிறேன். கேட்பாயாக, *காலத்இன் ஸ்வரூபத்தைச் 
சொல்லவேண்டியிருக்க, காலத்தினால் பரிச்சேஇிக்கப் 
படும் வஸ்துக்களின் மேன்மை தாழ்மைகளைச் சொல்ல 
வேண்டியது ஏதுக்காக'ஏன் ணில், சொல்லுறேன் கேள். 
காலம, பரமாணு முதல் ida Sour வரையிலுமுள்ள 
ஸு்க்ஷம ஸ்தூல ரூபங்களையுடையதாகி ஸுர்யனுடைய 
க இயினால் அ நியக்தக்க தாயிருக்கும். அவற்றில், ஸுர்யன் 
எவ்வளவில்பரமாணுவின்அளவுள்ள தேசச்தைக்கடச் து 
செல்வானோ, அவ்வளவு காலம் பரமாணு வெனப்படும், 
எவ் வளவில் அவன் பன்னிரண்டு ராடி ஸ்வரூபமாகய புவ 
னகோசத்சைக் கடந்து செல்வானே, அ௮கச்தக் கரலம் 
ஸம்வத்ஸூமெனப்படும், ஆகையால் ஸுிர்யனுடைய 
ஸஞ்சாரத்கிற்கு விஷயமாயே தேசத்தின் மேன்மை 

தாழுமைகளைச்சொல்லாவிடின் ஸ-.ரய க.இயினால் ஊஹிக் 
கத்தகுச்ததாகிய காலத்தின் பிரிவுகள் ஏற்படமாட்டா, 
ஆதலால் காலத்தினால் தூண்டப்படுசன்ற அஸ்துக் 
களின் ஸ்தூல ஸ-க்ஷமபேதத்தை கிருபித்துச் சொல்ல 
வேண்டிய து அவமயமாய் விட்டது, முதலில் கரலதஇ 

னால் பரிச்சே இக்கப்படுகின்ற வஸ்.துவின் ஸுக்ஷம ரூபத் 
தஇினுடைய கடைசியெல்லையைச்சொல் லுகறேன் கேட்பா 
யாக, கார்ய வஸ்துவின் அம்சங்களில் எது மிகவும் அற் 
பமான அம்சமோ, எக்த அம்சத்திற்கு வேறொரு அம்சம் 
(அவயவம்) இல்லையோ, அன்றியும் கார்யாவஸ்தையை 
யும். ஸமுசாயாவஸ்தையையும் அடையாமல் இருக்கின் ஐ 

தோ, ௮தைப் பரமாணுவென்று அறியவேண்டும், மனி' 
தர்கள் இந்த ஸு்க்ஷ்மமான பிரிவை அறியாமல் 
பலவகையான காலத்தின் ஸுிக்ஷம அம்சங்களை தரே
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கரலமென்று ப்ரமிக்கன்றுர்கள், இங்கனம் தரழ்மையில் 
கடைசியெல்லையைச் சொன்னேன், இணி மேன்மையில் 

கடைகியெல்லையைச் சொல்லுகிறேன், கேட்பாயாக, எக் 
தக் கராய வஸ்துவின் கடைசியான அவயவம் பரமாணு 
வென்று கூறப்பெற்றதோ, அத்தகையதும் கார்யாவஸ் 

தையை அடைக்கதும் வேறு விகாரங்களை அடையாமல் 
தன் வைரூபத்தோடிருப்பதுமாகய வஸ்துவின் கேவல 
மான ஸ்வரூபமே பசமமஹானென்று(மேலரன மேன்மை 

யென்று) கூறப்படும். அ. தற்குமேற்பட்ட மேன்மை or gay 

மே இல்லை, தன்னிடத்தில் உள்ள பிரிவுகள் தனியே 

அறியப்பெருதது, எதைக் காட்டிலும் தாழ்க்த அவயவம் 

இல்லையோ,னது பரமாணு வென்று சொன்னேன், அங் 
கனமே எதைச் காட்டி லும் மேலான உருவம் இல்லையோ 

அதுவே பரம மஹத்தாம். ௮தாவ.து--இக்த ப்ரபஞ்சமே 
பரம மஹத்தென்று கூறப்படும், அதில் இடையில் ஸ்வர்க் 
சாதிகள் முதலிய பற்பல பிரிவுகள் உளவாயினும் 
அவற்றைக் கொள்ளாமல் ப்ரபஞ்ச மென்கிற இருபதார்த் 
கமாகச் கொண்டு பார்க்கையில் அதை விட மேற்பட்ட 
உருவம் எதுவும் அகப்படாது, இரத ப்ரபஞ்ச வஸ்து 
வும் பரமாத்மானின் கார்ய வஸ்.துக்களில் ஒன்றே, இந்த 
பசபஞ்சமே புவனகோசமாம். இது பராம மஹத்தெனப் 
படும். இங்கனம் காலத்தினால் பரிச்சேஇக்கப் படாகின்ற 
வஸ்துவின் தாழ்மை மேன்மைகளைச் சொன்னேன். இத் 
தகைய தாழ்மை மேன்மைகளைக் காலத்தில் சொல்லிக் 
கரட்டுறேன். பகவானுக்கு உட்பட்டு அவனிட்ட 
வழக்காயிருப்பதும் இக்தரியங்களுக்கு விஷயமாகா த.தும் 
கண்ணுக்குப் புலப்படும் வஸ். துக்களின் பரிணுமத் திற்ரூ 
(மாறுதலுக்கு)க் காசணமாயிருப்பது மாகிய சாலத்த 
அுடைய தாழமையும் மேன்மையும், பரமாணு முதல்
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பரமமஹத்து வரையிலுமுள்ள வஸ்துக்களின் ஸம்பக் தத் 
கினால் ஊஹிக்கத் தக்கவைகளாமிருக்கும். எந்தக் காலம் 
மிகுதியும் ஸக்ஷம மாயிருக்குமோ, எதைக் காட்டிலும் 
கீழ்ப்பட்ட காலம் இல்லையோ, அக்காலம் பரமாணு கால 
மென்று அறியலாம், எக்தக் கரலம் மிகு இயம் மேன்மை 
யுற்றதோ, எதைக் காட்டி லும் மேலானகாலம் மற்றொன் 
றில்லையோ,  ஸம்வத்ஸூமென்னும் பேருக்கிட்மான 
அத சகைய மேன்மையைப் பெருகின்ற அக்காலம் பரமஹ 
தீகாலமென்றுஅறியத்தக்க தாம். காலச்தின் கடைசியான 
ஸுிக்ஷம அவயவம் பரமாணு வென்றும், மேலான அவ 
யவம் பரமமஹத்தென்றும் கூறப்படும், காலத்இன் பிரி 
வகளில் ஸம்வத்ஸரச்தைக் காட்டிலும் மேலான பிரி 
வம், பரமாணுலைக் கரட்டிலும் தரழ்வான பிரிவும் 
மற்றொன்றும் இல்லை, *பரமா ணுவைக் காட்டிலும் 

கிழ்ப்பட்ட பிரி. இல்லையாயினும், யுகம் மன்வக் 
தசம் முதல் பரரர்தசம் வரையிலும் பற்பல பிரிவுகள் 
இருக்கின் ரன வே” என்னில், ஸம்வத்ஸரங்கள் பலவும் 

Ceri sre ஒரு யுகமும், அகத யுகங்கள் பலவும் சேர்க் 

தால் ஒரு மனவச்சாமும், அத்சகைய மன்வக்தரங்கள் 

பலவும் சேர்க் தரல் ஒருகல்பமும், அவை பலவம்சேர்க்தரல் 
ஒரு பரார்ததமும ஆசை றன.இங்கனம் பரார்த்தம் வரை 

லுள்ள மற்ற பிரிவுகளொல்லாம் ஸம்வத்ஸாத்இன்தொகு 
தியேயன்றி வேறன்று. ஆகையால் ௮வற்றை மேற்பட்ட 
அவயவங்களாக இங்கு எடுத் துக்கொள்ளவில்லை, இங்க 
னம் வஸ்துக்களின் தாழ்மை மேன்மைகளையும், அவற்றால் 

ஊஹிக்கப்படும் காலத்தின் தாழ்மை மேன்மைகளையும் 

சொன்னேன். இணி இடையிலுள்ள வஸ்துக்களின் 

பிரிவுகளையும் அவற்றால் ஊஹிகச்கப்படும் காலத் தின் 

க்திரிவுகளையும் சொல்லுகிறேன், இரண்டு பாமாணுக்கள்
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சேர்ந்தால் ஒரு ௮.ணுவாகும், மூன்று ௮.ணுக்கள் சேர்க் 
தால் ஒரு தசஸேணுவாம். இக்த தரஸ்சேணுவாவதுூ 
சாளரத்தின் ரக்தரங்களில் துழைச்த ஸிர்ய இரணங் 
களில் தோற்றும் தூரசியே, இது ஆகாயத்திற் கிளம்பு 
மேயன் றி, பூமியில் இறங்காது. மூன்றுதீரஸே ணுக்கள் 

சேர்க் கால் ஒரு தருடி.யாம், பல தீருடிகள் சேர்க்தால் 

ஒரு வேகம், மூன்று வேதங்கள் சேர்க்தால் ஒரு லவம்: 

மூன்று லவஙகள் சேர்க்தால் ஒரு கிமிஷம், மூன்று கிமி 
ஷூஙகன் சேர்க்தரல் ஒரு க்ஷணம், ஐந்து க்ஷணங்கள் 
சேர்க்தால் ஒருகாஷ்டை. பதஇனைக்து காஷ்டைகள் சேர் 
தரல் ஒரு லகு, பதினைக்து லகுக்கள் சேர்க்தால் .ஒரு 
நாழிகை, இரண்டு நாழிகை ஒரு முஹூுக்த்கம். ஆறு கா 
இிகை, அல்லது ஏழு நாழிகை ஓரு ப்்ரஹரம், இதுவே 
யாமமென்றும் கூறப்படும். இதஇிகளுக்கு வ்ருத்தியென் 
அம் க்ஷயமென்றும் இரண்டு அவஸ்தைகள் உண்டு, வ்ருச் 
இயில் ஏழு சாழிகை ஓரு யாமமாம். க்ஷமயத்இல் ஆறு 
காழிகை ஒரு யாமமாம். காலை மாலை எச்சத்யைகளைச் 
சேர்ச்த இரண்டுமுஹுர் த்தங்களைக்கழித்துக் கணக்டெ 
வேண்டும். இங்குச்சொல்லுசற srs Bor பிரிவுகளெல் 
லாம் மனுஷ்யர்களைப்பற் றினவை, காழிகையின் ஸ்வ 
ரூபத்தை விவரித்துச் சொல்லுகிறேன் கேள். பன்னி 
சண்டரைப் பலம் எடையுள்ள தாம்ரத்தினால் ஓர் பாத் 
சத்தை இயற்றவேண்டும். ௮.து ஒருபடி. ஜலம்கொள்ளும், 
அதனடியில் ஐர்து மாஷூங்களினெடையுடைய பொன் 
னால் செய்ததும் காலங்குலம் கீளமுடையதுமாயே ஓர் 

தி 
திகு ப்சஸ்தமென்னும் பேர், ௮தை ஜலத்தில் வைத்தால் 
எவ்வளவு காலத்தில் ௮து ௮க்த ரக்தரத்தின் வழியால் 
கிமையப்பெற்று, ஜலத்தில் மூழ்குமோ அ௮க்காலமே 

ஊ௫ியினால் தவாரம் செய்யவேண்டும், அ௮ச்தப் பாத்சத்
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ஒரு சாழிகையாம், ௮த்தகைய காழிகைகள் ஆறு, அல் 
லது ஏழு சேர்ச்தால் ஒரு யாமமாம், ASSO BN wT eT 
சள எட்டுக் கூடினால் மணி தாகளுக்கு ஓர் இராப்பகலாம், 
பதினைச்து இராப்பகல்கள் சேர்க்கால், ஓர் பக்ஷமாம், 
மாக தனே!(சத்ருக்களின் கர்வததைப்போக்குக் தன்மை 
யனே! சண்பர்களுக்குவெகுமதியனளிப்பவனே!)அ.து ௬க்ல 
மென்றும் கருஷ்ணமென்றும் இருவகைப்பட்டடிருக்கும், 
அச்தச் சுக்லபக்ஷம் க்ருஷ்ணபக்ஷம் ஆகிய இரண்டுபக்ஷ 
ங்களும் சேர்க்தால் ஒரு மாதமாம், இது மணிதர்களுக்கு 
வழங்கிவரும் காரலப்பிரிவு. அசத மனிதர்களின் மாதம் 
ப9ிச்ரு தேவதைகளுக்கு ஒரு ௮ஹோராகதரமாம். ௮ம் 
மாதங்கள் இரண்டு சேர்ந்தால் மனிதர்களுக்கு ஒரு ருது 
வாம். அம்மாதங்கள் ஆது சேர்க்தால் (அதாவது மூன்று 

ருதுக்கள் சேர்க்தால், ஓர் அயனமரம். அவ்வயனம் 
தக்திணுயனமென்றும் உத்தராயணமென்றும் இரண்டு 
வகைப்படும், ஆறு மாதம் .தக்திணாயனம் ஆறுமாதம் 
உத்தராயணம், தக்ஷிணாயனம் உத்தரரயணம் op Bu Dar 
விரண்டு அயனங்களும் சேசர்க்தால் தேவதைகளுக்கு 

ஒரு அ௮ஹோ.ராதரமாம். (அ௮ஹோசாதர மாவது இர 
வும பகலும் அடங்கின ஒருகாள்.) பன்னிரண்டு மாதங்கள் 
சேர்க்தால் மணிதர்களுக்கு ஓரு ஸம்வத்ஸரமாம். 
மணிதர்களுக்கு நாறு ஸம்வத்ஸரங்கள் பூர்ணாயுஸ்ஸெ 

ன்று கிரூபிக்கப்பெற்ற து, பித்ருதேவதைகளுக்கும் மற்ற 

தேவதைகளுக்கும் அவரவர் கணக்கின்படி பதினைக்து 
அஹோசாத்ரங்கள் கூடினால் ஒரு பக்ஷமென்றும், அத் 

தகைய பக்ஷங்கள் இரண்டு கூடினால் ஒரு மாதமென்றும் 
அம்மாதங்கள் ஆது கூடினால் ஓர் அயனமென்றும், 

மாதங்கள்பன்னிசண்டுகூடினால் ஒரு ஸம்வக்ஸசமென்றும் 
(2 அவரவர் கணக்கின்படி. நாறு ஸம்வத்ஸாமே gagar% 
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குப் பூர்ணாயுஸ்ஸென்றும் அறியலாம். என்ற௮ும்கண்ணிமை 
கொட்டாமல் ஜாகரூகனும் எமர்ச்சனுமாகய ஸுர்யன் 
திங்கள் செவ்வாய் முதலிய கரஹங்களும் அன்வினி மு.த 
லிய ஈக்ஷ£தி.ரங்களும் மற்றை ஸுதரரண கக்ஷத்ரங்களும் 
அ௮டக்கின காலசக்ரச்தினணிடையில் நின்று பரமாணு 
மூதல் ஸம்-க்ஸரம் ஈமுகவுள்ள கரலத்தினால் பன்னிர 
ண்டு ராசி ஸ்வரூபமரகய ஜு ததைச் சுற்.றி வருகின்றான். 
ஸமிர்ய கதியைப் பிடித்துப் பார்க்கில் bags மெ 
ன்றும், ப்ருஹஸ்பதியின் கதியைப் பற்றிப் பார்க்கையில் 
பரிவத்ஸாூ மென்றும், முப்பது காள் கொண்டது. 5 ஒரு 
மாதமென்னும் விதமாக ஸுூர்யகதஇ விசேஷூ.த்தைத்ப்பற் 
இிப் பார்த்தால் இடாவத்ஸரமென்றும், சக்தீரக இயைப் 
பதற்றிப்பார்ப்பின் இத்வக்ஸா மென்தும், ஈக்ஷ்தாரக இயைக் 
கொண்டு சுணக்இடில் வத்ஸாமென்றும் சொல்லப்படும், 
இங்கனம் ஸ் க்ஷமமாயும் ஸ்தூலமாயும் பிரிக். து ஸமஸ்த 
வஸ் துக்களையும் பரிணமிக்கச் செய்வதாகிய காலத்தின் 

ஸ்வரூபத்தை கிரூபித்துச் சொன்னேன். இத்சகைய ௧௭௨ 
SMOSH உட்படாமல் வாழ விரும்புவோர் இக்காலத்தை 
சரீச்மாக வுடையவனும்இக்காலத்இிற்கு உட்படா தவனும் 
ஸுூர்யனுக்கு அக்தராத்மாவர மிருக்து இக்காலத்ரை 
கடத்துகன்றவனுமாகயெபாமாத்மாலைப்பணியவேண்டும் 
ப்ரர்ணிகளுக்கு ஜன்ம ஜரா மரணாதி விகாரங்களை விலக 
கின்ற பாம்புருஷூன் ஸ்ருஷ்டி க்கப்படுசன்்ற எஸ் அுக்களின் 
கர்ம சக்தியைக் கால மென்கிற தன் சக்தியால் பலவா. 
பரிணமிக்கச் செய்பவனும் யரகங்களால் ஸா.ிக்கப்படு௨ 

தும். த்வாதி குணங்களுக் கணங்கினதுமாகிய பலனை 
விளைப்பவனுமாக ஜீவனுக்கு ௮க்தக்த ஸமயத்தில் தர்ம 
விஷப்பமாக வரும் மதிமயக்கத்தைத் திர்க்கும்பொருட்( 
ஸுிர்யனுக்கு அந்தர்யாமியாக ஆகாயத்தில் இரி
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மூன். ஸுிர்யனைச் சரீரமாக வடையவனும் முன்சொ 
ன்ன மமைவதஸரம் முதலிய ஐவகையரான வர்ஷ ஸ்வரூபி 
யுமாகிய பகவானுக்குப் பணிவிடை செய்வீர்களாக. 

விதுரர் சொல்லுகிறார் :--பிதருக்கள் தேவதை 
கள் மனிதர் ஆகிய இவர்களுக்கு ௮வரவர்ச்குச் செரன்ன 
நரட்கணகடின்படி. TG 101 ஸம்வத்ஸரங்கள் பூர்ணாயுஸஸை- 
என்று இக்த மூன்று லோகநகளி லிருப்பவர்களுடைய 
ஆயுஸ்ஸின் பரிமாணத்தை மாகாரமே மொழிக்இர். Das 
மூன்று லோகங்களுக்கு வெளியிலிருக்கும் மற்ம ஜ்ஞானி 
கஸின் ஆயுள் கில்மையை மொஜழிவீராக, மஹர்ஷீ 7 என 
க்குதி தெரியா தென்னவேண்டாம், உம்மைக் காட்டிலும் 
தெரிக்தவர் எவரும் அகப்படார். ஏனென்னில், Q ows 

Cru@r ! பகவத்ஸவரூபியாகய காலத்தின் கதியை நீர் 

கன்முக அறினீர். உம்மைப்போன்ற ஜ்ஞாணிகள் யோகத் 

தினால் ஏற்பட்ட ௮.றிவென்னும் உட்கண்ணால் ஐகச்து 
முழுவதையும் உள்ள பாடி காணப்பெறுவாரகளல்லவர2 

Quit a af xr கெஞ்சுக்கு விஷூயமாகாதறு or ay 

இல்லை, ஆகையரல் யேோ௫களில் தலைவராயய நீர் யோக 

ஜ்ஞான த.தினால் எல்லாவற்றையும் அறியக் திழமைய/டை 
யவர், உமக்குத் தெரியாதது எதுவுமே இல்லை. ஆதலால் 
ஏன ஸக்தேஹத்தைக் திர்ப்பிரரக; 

மைதீசேயர் சொல்லுகிறார் :--விதுரனே/ தரை 
லோக்யத்திற்கு வெளிப்பட்ட கான்முகன் முதலிய 
அனைவருடைய நாட்கணக்கையும் முக் நாூறறு அறுபது 

கரட்கள் அடங்க நாறு வர்ஷூங்களாகிற ஆயுஸ்ஸின் 

அளவையும் சொல்லுகிறேன், முதலில் முகங்களின் ௮ள 
வையும் அவற்றின் ஸ்வரூபத்தையும் அவற்றில் தர்மம் 
கடக்கும் தா. ரதம்யதீதையும் சொல்லக் கேள், கருதமென் 

அம தீரேதையென்றும் த்வாபர மென்றும் கலியென்றும்
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விழிச் துக்கொண்டு CLF Aor ஐகத் ஸ்ருஷூடியானறு 
பதினான்கு மனுக்கள் உள்ளடங்கப்பெற்று பக வதி ஸ்வ 
ரூபனாகிய அக்த 'ப்ரஹ்மகதேவனுடைய பகற்காலம்வசை 
பிலும் தொடர்க்துவரும். ப்ரஹ்மாவினுடைய ஒரு பகலில் 
ப.கினான்கு மன்வக்தரங்கள் அடங்கியிருல்கும். ஒவ்வொரு 
மனுவும் தனக்கு ஏற்பட்டதும் சிறிது அ.இகமாயிருக்கப் 
பெற்ற துமாகய எழுபத்தொரு யுக காலம் வரையில் தசை 
லோக்யத்தைப் பரிபாலித் துவருவான். முன்னிருந்த மனு 

வைச் தொடங்கி மேல்வரப்போகிற மனுவரசையி லுமுள்ள 

மசய காலங்களை மன்வக்தரங்களென்று வழங்குகிறுர் 
கள. ௮ மன்வக்தரங்களில் அச்தக்த மனுக்களும் ௮ம் 
மனுக்களின் வம்சத்தில் கரமமாகப் பிறக்கும் அரசர்க 
ளும் ரிஷிகளும் தேவதைகளும் 'தேவ ம்சேஷ்டர்களான 
இக்ரா இிகளும் அவர்களைப் பின் சென்ற கந்தர்வாஇக 
ளும் ஆகிய இவர்கள் அனைவரும் ஒரேகாலத்தில் தரை 
லோக்யத்தைப் பாதுக £க்ன்றார்கள், இக்த GU (TaD. Ly 

ப்ரஹ்மாவால் ஈட த்தப்படுகின்ற.து. “இதற்கு தைனர்தஇன 
ஸ்ருஷ்டி.யென்று பேர். ப்ரஹ்மதேவன் கன் கணக்கில் ஏற் 
பட்ட தினங்கள் தோறும், இவற்றை ஸ்ருவூடிக்கிரனாகை 
யால் இந்த ஸ்ருஷ்டிக்கு கதைனக்இன ஸ்ருஷூ.டியென் 
னும் பேர் யதார்த்தமாமிருக்கும். இந்த ஸ்ருஷூ.டி.யில் 
மூன்று லோகங்களும் அடங்கியிருக்கும், இக்த தைனம். 
தன ஸ்ருஷ்டியில் ஜீவாத்மாக்கள் தக் தமது புண்ய பரப 
ரூப காமங்களால் இர்யக்குகளாகவம் பிகரு தேவதைக 
ளாகவும் தேவதைகளாகவும் பிறக்கன்றுர்கள். Lo Or al 
சங்களில் பகவான் சுத்த ஸத்வ மயமான இவ்ப மங்கள 
விக்ரஹங்களைத்தரிச் தப் புருஷாகர.ரமுடையவனாக மனு 
மு.தலியவர்களை தவாரமாகக்கொண்டு இக்த ப்ரபஞ்சத் 
தைப் பாதுகாக்கின்றான். ஆகையால் மனு மு தலியவர்
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களே Cerra பாதுகாக்கெரறார்களென்று ப்சமிக்க 
வேண்டாம். பகவானே அம்மனு முதலியவச் மூலமாய் 
உலகங்களைப் பா.துகாக்கன்றுன். இங்கனம் ப்ரஹ்மாவின் 
பகல் கடச்தையைச் சொன்னேன், இணி ராத்ரி UB 
தாகதத்தைச் சொல்லுகேன், கேட்பாயாக. ப்ரஹ்ம 
தேவன் சிறிது தமோகுணம் தலையெடுக்கப்பெற்று உல 
கங்களைப் படைக்கையாகிற வயாபசரத்தைத் துறந்து 
கரலவச ததினால் எல்லாம் தன்னில் அடங்கப்பெற்றவனாகி 
ஸாயங்காலத்தில் வெறுமனே உட்கார“ திருப்பான், கம 
மாக ராத்ரி தொடர்க து வருகையில், பூர்லோகம் முத 
லிய மூன்று லோகங்களும் சக்த ஸுர்யர்கள் தொலை 

சது பேரிருள் மூடப்பெம்று உடனே மறைகின்றன. அக்த 

ஸாயங்கரலத்தில் பகவானுடைய சச்தியும் ஸங்கர்ஷூண 

அடைய முக த்தினின்றுண்டான துமாகிய ருத். ரகணாக்னி 
யால் மூன்று லோகங்களும் கெருப்புப்பழ்றி எரியும். அப் 
பொழுது அனவக்னியின் வெப்பத்தைப் பொறுக்கமுடி. 

யரமல் பிடிக்கப்பட்டஙாராகி மஹர் லோகத்தில் வாஸஞ் 
செய்பவசரன ப்ருகு முதலியவர் அவ்வுலச தீதினின் நு 

ஜனலோகம் போய்ச் சேருவார்கள், இத்தகையதான 

கல்பாவஸான காலத்இல் ஸமுத்ரங்கள் சுமை புண்டு 

வளர்ச்து மேலெழுக்து வரும். அப்பொழுது பெரு௱ கர் 

அக்கன் பயங்கரமாக வீசிக்கொண்டிருக்கும். அச்தக் 

கரற்றின் வேகத்தினால் ஸமுதரங்களில் பெருப்பெரிய 

அலைகள் சளெம்பும்.௮ங்ஙனம் பயங்கரமான பெருப்பெரிய 

அலைகளின் ஆடம்பரங்களை முடையனவாூ மிகு இழும் கல 

க்கமுற்றிருக்கின்றஅக்த ஸமுத்ரங்கள் பாயக் து ஸங்கர்ஷ 

ணுகனியால் எரிக்கப்பெற்ற மூன்று லோகங்களையும் கனை 
தீது ஒரே வெள்ளமாக்குவிடும், அ௮க்த ப்ரனய ஜலத்தின் 

இடையில் ஆதிசேஷனை ஆளனமாகவுடைய பகவான்
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தன்னைத் தான் அனுபவிக்கையாகிற யேரக நித்ரையால் 
கண்களை மூடிக்கொண்டு ஜனலோகத்தில் வாஸஞ் செய் 
பவாகளால் துதிசெய்யப் பெய்றிருப்பான், பரமாணு 
முதல் ஸமவத்ஸரம்வசைமிலுமுள்ள காலகிலைமையால் 
ஏற்பட்டவைகளும் இங்கனம் சொன்ன அளவுடையவை 
களுமாகிய அஹோராத்ரங்களாரல் (ஈர.ட்களரல்), மற்ற 
ப்சாணிகளின் ஆயுஸ்ஸைக் காட்டிலும் மேற்பட்டதாகய 
இகத ப்ரஹமாவின் நூறு வர்ஷங்களாகற ஆயுஸ்ஸ-ஈம் 
SIDS AY க்ஷீணித் துப்போகின்றது, (கமக்கு ஈம் கணக் 
இன்படி. நூறு வர்ஷங்கள் வயது ஏ திபட்டி ர௬ுப்பதுபோல் 
பரஹ்மதேவனுக்கும் அவன் கணக்கின்படி. நூறு வர்ஷூங் 
களே ஆயுஸ்ஸாக ஏற்பட்டி ருக்கின்றன, ஈமது ஆயுள் 
காளுக்கு காள் க்ஷீணிப்பதுபோல், ௮ச்த ப்ரஹ்மாவி 
னுடைய ஆயுளும் ,க்ஷீணித்துக்கொண்டுதா னிருக்கின் 
றது. காம கான்கு கா&ரக்கு முன்னே மரணம் ௮டைவேச 
மாயின், CHEW UBL SSE Crom aps sr கரலுகாளகழித் 
தாயினும் சம்மைப்போலவே மரணம் அடையப்போடற 
வனே யன்றி என்றும் அழியா திருப்பவனன்று, அவன் 

கமமைப் படைப்பதும் அக்தர்யாமியான பரமாத்மாவின் 
தரண்டுதலாலன் றிச்தானே படைக்கிருனல்லள். இப்பொ 
மூது ப்ரஹ்மாவினுடைய ஆயுஸ்ஸில் சிறிது கழிச்து விட் 
டது. சிறிதே மிகுச் இருக்கன் றது, எவ்வளவு கழிச்த.து? 
எவ்வளவுமிகுச் திருக்கின் தென்னில்--செொல்லுகறேன், 
கேட்பாய்), ௮ச்த ப்ரஹ்மதேவனுக்கு அவன் கணக்கன் 
படி. நாறு வாஷஙகளே ஆயுஸ்ஸென்று மொழிக்தேனல் 
லவா 2 அக்த ஆயுஸ்ஸின் பாதியைப் பரார்த்தமென்று 
மொழிவார்கள், இங்கனம் இரண்டு பரார்த்.தங்கள் ௮டங் 
கின அவனுடைய ஆயுஸ்ஸஹில் பூர்வ பரார்த்தம் (முதல் 
பாகம்)கழிச் து சென்றது.௨உத்தா பசார் தீதம்(மேல்பா தி)
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இப்பொழுது ஈடக்துகொண்டிருக்கன் றது, இந்தப் பூர்வ 
பரார்த்தச்தை ப்ரதம பாரர்த்தமென்றும், உத்தர 
பரராத்தத்தை சவிதிய பரராத்தமென்றும் சொல்லுவர் 
SM. UT Sw ust SES Hor ap sche ப்.ராஹ்மமென்னும்: 
பேருடைய பெருங் கல்பம் சடக்தது, இந்தக் கல்பத்தில்: 
பிறக்த ப் ரஹ்மாவுக்குச் சப்த ப்ரஹ்மமென்னும் Cur 
apne pm. sor Ca swe யிருக்கானாகையால் அவ: 
னுக்கு ௮௫கனம் பேர் வழங்கிவர்த.து, பரப்ரஹ்மத்தின் 
ஸ்வரூபத்தையும் அதைப்பற்றின உபாஸனத்தையும். 
அதை ஆரா இக்கும் வழிகளையும் விசதமாக எடுத் துரைப் 
பதாகிய வேதங்களே வடிவங்கொண்டு வச்.தா ற்பேரல்: 
வே. தமயனான ப். ரஹ்மதேவன் இந்தக் கல்பத்தில் பிறந்தா 

னாகையால் இதற்கு ப்ராஹ்ம கல்பமென்னும் பேர் வழங் 

Soo goes ப்ரகம பசார்த்தத்தின் கடைசியில் ஒரு கல் 
பம் உண்டாயிற்று, அதை அறிவுடையோர் பாத்ம கல்ப: 

மென்று சொல்லுகிறார்கள், இந்தக் கல்பத்தில் ௮ரிருகத 

பகவானுடைய காபி"ஸரஸ்ஸினின்று (தடாகம்போன்ற 
சரபியினின் து) ப். ரபஞ்சமாகம கமலம் உண்டாயிற்று: 

ஆகையால் இக்தக் கல்பத்திற்குப் பாத்ம கல்பமென்னும் 
பேர் உண்டாயிற்று, பாத வம்சாலங்காரனே ! விதுரா 7 

Qos தீவிதிய பரார்த்தத்திற்கும் இதை ஓர் கல்பமாகக் 
கூறுவர். இது வராஹ கல்பமென்னும் பேர் பெற்றது, 
இந்தக் கல்பத்தில்.பகவரன் வராஹரூபியாய் ச்தோற்.றிஞ 
ன், ஆகையால் இக்தக் கல்பம் வராஹ கல்பமென்று கூறப் 
படுகின்றது. அப்பா / விதுரனே !/ கான்முகன்வரையிலு 
மூள்ளவர் ௮னைவரும் காலசு திக்குட்பட்டவரென்பதை 
மொழிக்தேன். இங்ஙனமே பரமாத்மாவும் கரல கிலைமைக் 

குட்பட்டவனென்று நீ கினைக்கவேண்டாம்.இரண்டுபசார் 

தீத்ற்கள் ௮டங்ெ இக்காலம் ௮னாகியான பகவானுக்கு.
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தருரிமிஷம்பே ரல்போகும்.௮வன்ஆ இ௮க்தமில்லா தவன், 
ஆகையால்அ௮வனுக்குக் காலகிலைிடையாது. ௮வன் கால 
தீ.திம்கு உட்பட்டவனன்று. “அனாதியாகய ஹிரண்ய கர்ப் 
பன் முதலிய ஜீவாச்மாக்களும் காலத்திற்குட்பட்டவ 
சென்று மொஜழிக்இர். இங்கனமே பகவான் அனாதியாயி 
னும் அவனும் காரலத்திற்குட்பட்டிருக்கக் கூடுமே” என் 
னில், அப்படி. இல்லை. அவன் ப்ரக்ருதி ஸம்பக் தத் தினால் 
விளையும் கரமரூபங்கள் இண்டப்பெறுமவனல்லன், adr 
ண்ய கர்ப்பாதிகள் ப்ரக்ர௬ு.இ ஸஎமபக்தத்தினால் விளையும் 
சாமகூபஙகஞைடையவரரகையால்" அவர்கள் ஆதியச்த 
மூடையவர்களே. “இனால் பகவானுக்கு மாத்ரம் ஏன் 

கரமரூபங்கள் இல்லை, அவனே இந்த ஐஜகத்தாகப் பரிண 
மிக்கிருனாகையால் இக்த ப்ரபஞ்ச மெல்லாம் அவனே. 

ஆகையால் இந்த ப்ரபஞ்சத்திலுள்ள சாமரூபங்களெல் 

லாம் அவனைச் சேர்க்தவைகளே. மண் குடமாகவும் மடக் 

கரகவும் மற்றும் பல உருவங்களாகவும் மாறி அக்தக்த 
கரமரூபங்களைப் பெறுவ துபோல் ussite mua Bul 
கச காரணமும் உபாதான காரணமுமாயிருந்து ஜகத் 
தைப் படைத்து அசத்த சாமரூபங்களை அடைகின்றுன். 
ஆகையால் அவனுக்கு காமரூபங்கள் இல்லையென்பது 
எங்ஙனம் சேருமென்னில்”? சொல்லுகேன், கேட்பா 
WIE எஸ் வரன், பரக்ருதி புருஷர்களைச் சரீரமாகக் 
கொண்டுறுக்த ப்ரக்ருதிபுருஷர்களை ச.தா ண்டி INK Bay HL 
படைக்கின்றுன். படைத்த ஜகததில்எல்லாவழ்றிலும் உட் 
புகுர்து அவற்றின் நரம ரூபங்களுக்கு சிர்வாஹகனாயிருக் 
கின்றான். ஆதலால் அவன அந்த காமரூபங்களைப் பெது 

கன்று என்றி இயற்கையில் ௮வை ஏழற்பட்டவையன்று; 
ஹிரண்ய சர்ப்பாதி ஜிவாத்மாக்களுக்கும் இயற்கையில் 
காமரூபங்கள் ஏழ்பட்டவையன்றுிலும், அவர்கள் ௮
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தியான கர்ம ஸம்பர் த.த்.இனால் சாமரூபங்களைப் பெறுகன் 
ரூர்கள். ஈன்வரன் அப்படி அல்லன், தன். ஸங்கல்பத் இ 
னால் பாபஞ்சத்தைப் படைத்து அதனுள் புகுக்து கியா 
மகனா? அகத நரமரூபங்களுக்குத் தரன் வில பமாகன் 
முன். இவ கர்மத் தினால் உண்டாவதன்று. அவன் லீலைக் 
காகவே தன் ஸங்கல்பத்தினால் இங்கனம் GL_& Raw cp 
னன்றி வேறில்லை. ஆகையால் அவனுக்கு காமரூபங்க 
MED Quasi எவ்வித ஆகேகஷபனை முமில்லை. 
Bor suds அவன் ிரண்யகர்ப்பா இிகளைப்போல் 
கரல இற்குட்பட்டவனல்லன். இக்கரலம் பரமாணு முத. 
லாகப்பெய்று இரண்டு பரார்ச்தங்களை முடிவாகவடைய 
தென்று முன்னமே மொஜிக்தேன். HEBOBU Br ar QF 

கரலம் பாமாதமாவைத்தவிர ப்சஹ்ம ருத்சாதிகளான 
மற்றவர் அனைவர்க்கும் ப்ரபு. ௮ ப்ரஹ்மருத்சாதி 

கன் தம்மை இளிப்பெருக்குடன் விளங்குபவெஒன்று 
சினை த்துக்கொண்டிருப்பரர்களன் நி, வாஸ்தவத்தில் 
அவர்கள் காலத் இற்குட்பட்டுத் த.தீ.தம் பெருமை மழுங் 
au பெற்றிருப்பவர்களே. தேசபரிச்சேதம் காலபரிச் 
சேதம் வஸ்து பரிச்சேதம் ஏன்ற மூன்று வகைப் 

பட்ட அளவுகளுக்கும் உட்படாமல் தனக்குத் தானே 

பரபுலாகிய பரமாத்மாவை இக்காலம் இண்டவல்ல 

தன்று. இக்சப் பரமாத்மாவின் வைபவத்தைச் சிறிது 
எடுத்துக் கூறுேன், கேட்பாயாக, Dis ப்ரஸமரண் 

டம், சப்காதி விஷயங்களைக் தும் வாக்குழுதலிய வ்யாபா 
சங்கள் ஐக்.தும் பாரணன் முதலிய காற்றுக்கள் ஜம்தும் 
ஸங்கல்பம் முதலிய மனோவிகாரமொன்றும் ஆகிய 

பதினாறு விகாரங்கள் அமைகச்ததும் துன்றைவிட ஓன்று 

பற்று மடங்கதிகமான ப்ருதிவி ௮ப்பு தேஜஸ்ஸ௰ 
ATH ஆகாசம் அஹங்காரம் மஹத்து ப்ரக்ருதி ஆகிய
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இவ்வேழு ஆவ. ரணங்களால் வெளியில் சூழப்பெற்றதும் 
ஐம்பது கோடி, யோஜனை விஸ்தார முடையதுமச 

யிருக்கும், இத்தகையதசான இவ்வண்டம் மூல Lia a 
ரு.தியில் பரமாணுபோல் தோற்றும், இம் மூல ப்ரக் 
ருதிமில் இத்தகைய மற்றும் பல அண்டராகிகள் 
கோடி கோடியாக அடங்கப் பாமா ணுக்கள்போல் புலப் 
படுகின்றன. ஜகத்இற்குக் காரணங்களாக மஹத்து 
முதலிய ஸமஸ்த காரணவஸ் துக்களுக்கும் காரணமாயி 
ருப்பதும் அழியாததுமாகய இந்த மூல ப்.ரக்ரு.கியை 
மஹா னுபாவனாகிய பாரமபுருஷனுக்குச் சரீரமென்று ற்ரு 
இிகள் சொல்லுனெறன. இங்ஙனம் சிக்கிக்கமுடியாத 
பலவகை வைபவங்களையுடைய மூல ப்ரக்ருதியைச் சரீர 
மாகவுடைய பரமாதமாவுக்குக் கரலம் எங்கனம் ப்ரடிவா 
கும் 2 காலம் அவனுக்கு உட்பட்டதேயன்றி, அவன் 

இதற்குட்பட்டவனல்லன், ப தஇினொன்றாவது அத்யாயம் 

(ip, pp ay. 

  

ப்ரஹ்மதேவன் அஜ்ஞான வ்ருத்திகளையும் 
ருதீரனையும் ஸனகா இகளையும் மரீசிமு.தவி 

ee யவர்களையும் தர்மம் அதர்மம் மு.தவியவத் 
றையும் படைத்து ப்ரஜாவ்ருத்தியின் பொ | ) 

| GO way சதரூபை என்னும் ஆண் 
பெண்களைப் படைச்தல், 

மைத்ரேயர் சொல்லுகிறார் : -வாசாய் விதுரனே 7 
இங்கனம் கரலமென்னும் பேருடையதான பரமாத்மா 
வின் மஹிமையை நிரூபித்துச் சொன்னேன். காலத்திற் 
குச் சொன்ன மஹிமையெல்லாம் பரமாத்மாவின். பெரு 
மையே. ஜாத்தையெல்லாம் தன் வசப்படு த்.திச்ணெள 
ளுச் தன்மையதான காலம் பரமா தமர்வுக்கு உட்பட்டி ரூ
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க்குமென்ருல், இது அவனுடைய மஹிமையல்லவாசி இல் 
கனம் இக்காலம் பரமபுருவ.னுடைய மஹிமையைக் கர 
ட்டிகின்ற துபற் றி இதைப் பரமபுருஷி னுடைய மஹிமை 
யே யென்னலாம். இம்மஹிமையை உனக்கு விசதமாகச் 
'சொன்னேன்.. இனி ப்ரஹ்மதேவன் ப்ரபஞ்சம் படைத்த 
விதம் சொல்லுகிறேன், கேட்பாயாக, அந்த ஆதிகர்தீ 
தாவரன ப் ரஹ்மதேவன் முதலில் ௮ச்த தாமிஸ்ரம், தாமி 
ஸ்ரம், மஹாமோஹம், மோஹம், தமஸ்ஸ-, ஆகிய இவ் 
வைச்தையும் ஸ்ருஷ்டித்தான். இவை அஜ்ஞானத்தின் 
தொழில்கள், தமஸ்ஸ-௪ ஸ்வரூபம்தெரியா கிருத்தல், மோ 
ஹம் தேஹாதிகளில் உண்டாகும் அஹம்புத்தி, ௮௧ 
வது தேஹாக்ம ப்ரமம். மஹாமோஹம் விஷயங்களை 

அனுபவிக்க வேண்டுமென்னும் விருப்பம். தாமிஸ்சம் 

அ தற்குத் தடை செய்பவரிடத்தில் உண்டாகும் கோபம், 

அச்கதரமிஸ்ரம் அதனுடைய காசத்தில் *சரனே காசம். 

அடைச்தேன்' என்னும் புத்தி, இவை அஜ்ஞான வ்ருத்தி 
களெொனப்படும்.இவை ரக ஸாதனங்களாகையால்(கரகத் 
தில் கொண்டுபோய்ச் சேர்க்கும் கருவிகளாகையால்) இவ 
தி.றின் ஸ்ருவ.டி. பாபிஷ்டமென்பகசைக் கண்டு என்ன காம் 
இ௫ஙனம் பாப ஸ்ருஷ்டியைச் செய்தோமே' என்று ௮ம் 
மறையவன் தன்னை வெறுத்துக்கொண்டு வெகுமதியா 
திருக் தான், அப்பால் பச வானை த்யானஞ்செய்்து.௮ தனால் 

தரயமன முடையவனாகி அம்மன த்தினுல் வேறு சிலரைப் 
படைத்தான். ஸ்வயம்புவாய அர்த ப்ரஹ்மதேவன், 
ஜிதேச் தரியாகளும் பகவானுடைய தஇவ்யமங்கள விக் 
ஹச்தை தயானஞ்செய்பவர்களும் கிவ்ருததி தர்மத்தில் 
மன ஒக்க முடையவர்களுமாகிய ஸனகர் ஸனக்தனர் ஸனா 

அரா. ஸனத்குமாரர் ஆகிய இம்முணிவர்களைப் படைத் 

சான். ப்ரஹ்மதேவன் தன். புதல்வர்களான அந்த ஸன
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காதிகளைப் பார்த்து, “குழமச்தைகளே! ப்ரஜைகளைப் படை 

ப்பீர்களாக' என்று மொழிகச்கான். அக்க லன காரஇகள் 

நிவ்ருத்தி தர்மத்தில் சிலை கின்று மிகுதியும் விரும்பி வரு, 
க். திப் பெறத்தகுக்த வஸ்.துவும் அதைப் பெறுத தஞுரிய 
உபாயமும் வரஸுதேவனே பென்று திடமான மன உறு 

இயுடையவரரகையால் தக்தை மொழிச்த ஸருஷு.டி காரர் 

யத்தைச்செய்ப விரும்பா கருச் தார்கள், இங்கனம் சன: 

கட்டளையை அவர்கள் அங்கேரியாமல் தன்னை அ௮வமதித் 
தமை கண்சி கமலயோனணி பெ அக்கமுடியாத பெருங்கோ 
பம் உண்டாகப்பெற்று அங்கனம் தனக்கு உண்டான 
அ௮ச்கக் கோபத்தை அடக்கத் தொடங்கினான். அக்தக் 
கோபத்தை அவன் தன் புத்தியால் THM அடக்கிக் 
கொண்டிருப்பினும் அக்கோபம் உள்ளாடங்காமல் DSB 

ப்ரஹ்மாவினுடைய புருவங்களின் இடையிணின்று அந்த 

க்ஷண த்.இல் AVA nap சிவப்பு நிறமும் அமைந்த ஓர் 
குமாரகை வெளித்தோற்றிழ்று. CG a1 BH aw Cor வர்க்கும் 

முதலில் உண்டரன அவனே பெருமை பெருக்கிய வெ 
பெருமானா௮ரன். அவன இடீலென்று றச் சானாகையால். 
பவனளென் று பேர்பெற்றுன். அவன் பிமக்தவுடனே LIT aM in 
தேவனை கோக்க *தாதாவே/ எனக்கு நரமங்களை ஏற் 
படுத் துவாயாக. ஐகக்குரூ/ (உலகங்கட்கெல்லாம் த்க் 
தையே) எனக்கு ஸ்கானங்களையும் ஏற்படுச்துவாயாக? 
என்று மொழிச் துகொண்டே அழுதான், பத்ம ஸம்பவ 
னும் ஜ்ஞானாதி குணங்கள் அமைக்தவனுமாகயே ப்ரஹ்ம 
தேவன், ௮க்த பவனுடைய வார்ச்தையைக் கேட்டு 
இணிய உரையுடன் ௮வனை ஸமாதானப் படு தீதமுயன்து 
இங்கனம் மொழிக்தான், *குழக்தாய்/ iTS seg 
டியே உனக்கு ஏற்பாடு பண்ணுகழேன். தேவர்களிற் 
இறக்தவனே ! நீ பயமுற்ற பாலன்போல், AG STU
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வாச ஆகையால் அதையே சிமித்தமாகக்கொண்டு உள் 
ப்ரஜைகள் ருத்ரனென்னும் பேரால் அழைக்கப்போ” 
மூர்கள், ஹ்ருதயம் இந்த்ரியங்கள் ப்ராணன் ஆகரயம் 
ET OM அக்னி ஜலம் பூமி ஸம்ர்யன் சமதரன் தவம் 
ஆடிய இவற்மை ஸ்சானங்களாக உனக்கு ஈரன்முன்னமே. 
ஏற்படுத திமிருக்கன்றேன். *இங்ஙனம் பதினொரு ஸ்தா 
னங்களில் இருக்கன் ஐ உனக்கு ஓவ்வொரு பேர் வீதம் 

பதினொரு காமங்களையும் கற்பிக்கன்தேன், மன்யு, மனு, 
மஹா காலன, மஹான், சிவன், ரூதத்வஜன், உருேதஸ். 
௯-௩, பவன, கரலன், வாமதேவன், தருது ரகன் என் 
கிற இந்தப் பதினொரு கரமங்களையும் உனக்கு கரன் கற்பித் 
தேன், வாராய் ருகானே ! மற்றும், இவ்ருக்கி, ௮சனை, 
உமை,கியுத,ஸரப்பிஸ்ஸ-, இளை,அம்பிகை, இராவ கி, ளம 

தை, இகைஷ, ருக்ராணி என்கிற படினொருபத்னிகளையும் 
உனக்குக் கொடுக்கின்றேன், கீ, உன் பதீனிகளுடன் கூடி. 
கரன் கொடுத்த இக்காமங்களையும் ஸ்தானங்களையும் அங் 

இகரிப்பாயாக, இந்த ஸ்தரீகளுடன் கூடிப் பற்பல ப்ரஜை 
களைப் படைப்பாயாக, நீ ப்ரஜாபஇயல்லவா ச இச்சு காம 

தேயம் நீ பாஜைகளைப் படைத்தாலல்லவோ பொருளு. 

டையதாகும் 7 நீ ப்ரஜைகளைப் படைப்பதற்காக உண்டா 

யினை ? என்முன். தந்தையாகிய கானமுகன் இங்ஙனம் 

கட்டரையிடுகையில், உற்பத்தி ப்ளயம் முதலியவற்றை 

கன்கறிச்சவனும் இளம் பிள்னையுமாகிய நீலலோஹி 
தன் (கறுப்பும் செப்பும் ௮மைக்க பவன்) பலத்திலும் 
ஆகாரத்திலும் ஸ்வபாவத்திலும் தனனோடொத்தக ப்ர 

ஜைகளை ஸ்ருஷ்டித்தான். ௮ர்த ருத்ரன் ஸ்ருஷடித்த 
ப்ரஜைதள் யாவரும் அவனைப் போலவே ரெளத்ராகாச 
முடையவர்களாயிருக் தனர். ஆகையால் அந்த ப்ரஜை 

களும் ருத் ரர்களென்றே பேர்பெற்றனர், ௮க்த ௬ுத்ரர்கள்



540 Bursa ge. | ௮-௪௨. 

ஜக த்தையெல்லாம் சாற்புறத்திலும் விழுங்கச் தொடக்க 
னார்கள/ அன்றியும் கணக்கில்லாமல் கூட்டங் கூட்டமாயி 
ுக்தார்கள். அவர்கள் அ௮ங்கனம் இருப்பதைக் கண்டு 
* கமலாஸளனைன், *இவர்களால் என்ன விளையுமோ” என்று 
சங்கித்து ருதானைப் பார்த்து இங்கனம் மொழிக்கான. 

பாரஹ்மதேவன் சொல்லுகிறான் :--தேவஸ்ரேஷ்ட 
னே / ர௬ுத்ரனே! இங்கனம் ரீ படைத்த ப்ரஜைகள் உன் 
ஊைப்போலவே இருக்கின்றனர் ; மிகவும் இவரமான கண் 
'ணோேக்கங்களால் * என்னோடுகூடத் திசைகளையெல்லாம் 
*ஹிக்கின்டனர. இத்தகைய ப்ரஜைகளால் ஆகவேண் 
ஆய கராயம் ஓன்றும் இல்லை, நீ ஸ்ருஷ்டிப்பதை சிறுத்து 
வாயாக, நீ தவஞ்செய்வாயாக, உனக்கு க்ஷேமம் உண் 
உாகுக, மைஸத ப்.ராணிகளுக்கும் ஸுகம் விளைப்பதா 
கிய ஈற்றவம் செய்வாயாக, அ.௫்கனம் தவஞ்செய்வாயா 
யின், அதத் தவமஹிமையாலேயே இக்த ப்ரபஞ்சத் 

அதையெல்லாம் முன்னிருக்காற்போலவே படைப்பாய். புரு 
ஷன் தவத தினாலேயே பரமாத்மாவைப் பெறுவான், அக் 
அப் பரமபுருஷன் ப்.ராக்ருதமான இக்தரியங்களுக்கு விஷ 
ADT EDTA TAT. ௮வன் ஸமஸ்த ப்ராணிகளுக்கும் இருப் 
பிடமாயிருப்பான், ஸமஸ்த கல்யாண குணங்களுக்கும் 
அவனொருவனே விளைகிலமாயிருப்பவன். ஆகையரல் 
அவன் தவத் இனால் அடையக் கூடியவனேயன்றி, மற்ற 
எதற்கும் கோசரமாகமாட்டான், பராக்ருதமானஇக்த் 
ரியங்களுக்கு விஷயமாகமாட்டானேயன் றி BITTE RS 
மரன கிதமய முக்தர்களுடைய இக் தரியங்களுக்கு விஷய 
மரகக் கூடி யவனே. கெஞ்சென்னும் உட்கண்ணால் ௮ வ 
eee 
                

1 பாரஹ்மதேவன். 
2 என்னையும் எல்லாத் திசைகளையும் சீஹிக்கன்றன0 

கருச்.து.
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னைக் காணமுடியுமேயன்றித் தோல் கண்ணாயெ மேல் 
கண்ணால் ௮வனைக் கரணமுடியாது. இங்கனமே அப்சரா 

க்ரு, தமான இக்தரியங்களுக்கு ௮வன் விஷயமாவான். 

அவன் ஜ்ஞானம் சக்தி முதலிய குணங்கள் கிறைக்தவன். 
ஆகையால், சமது Dare oar ஈடேற்றுவத ற்கும் 
அனிஷ்டங்களைப்போக்குவதற்கும் உரிய ஜஞானமும் சச் 
இயும் என்றும் மாறு இருக்கப் பெற்றவன். அவன் ஸமஸ்த. 
பூதங்களிலும் அமைச் இருப்பவனாகையால் அவனைப்' Gos mh 
வதற்கு கரம் தேடிக்கெரண்டு போகவேண்டிய 8 oN 

- பூதங்களில் அடங்க சம்மிடத்திலும் அவன் அளத 
திருச்சிறுனாகையால் ஈமதூ ஹ்ருதய கமலத்தில் இருக் 
கின்ற அவனைப் பணிய காம் வருக்தவேண்டிய௰ அவஸ்ப 
மில்லை. ஆகையால் தவம் புரிர்து பரமாக்மாவை ஆசா 
இப்பாயாக, அக்ஙனம் செய்மின் அனாயாஸமாகவே 
விரைவில் அவனைப் பெறலாம். இங்கனம் பலரும் தவம் 
ப்ரிச்து அவனை அனாயரஸமாக விரைவில் பெறுனெருர் 
கள: என்ரான். 

   
    

மைத்சேயசீ சொல்லுகூிருர்:--இங்ஙனம் ப்ரஹ்மதே 
வன் ஆஜ்ஞுயிடுகையில், அச்கீலலோஹிதன் வாணி 

_ மின் கேள்வனாகய அவ்வயனை ப்ர தகூதிணஞ் செய்து 
“நீர் சொன்னபடி. செய்கிறேன் என்று அவனுடைய 
யோகத்தை அங்கேரித்துச் தவம்புரிவதற்காக வனத் 

.திற்குச் சென்றான். அதன்பிறகு அவ்வன்னயூர்தி 
ஸ்ருஷ்டியைப்பற் மி ஆலோூத்துக் கொண்டிருக்கையில் 
பகவானுடைய சக்தியாகிய உலகங்களைப் படைக்குச் 

Re மையுடன் கூடின அவனிடத்தினின்று உலகங்களைப் 
கில்ட் is தன்மையசான பத்துப் புதல்வர்கள் உண் 
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சுசது, ப்ருகு, வளிஷூடர், தக்ஷர், நாரதர் ஏன்னும் 

இவர்களே. இவர்களில் கரரதர் ப்ரஹ்மாவின் மடி௰ி 

னின்றும், தக்ஷர் அங்குவ்.டத்தினின்றும், வஸிஷ்டர் 

பசாணத்தினின்றும் ப்ருகு தவக்கினின்றும் (தோலி 

னின்றும்), க்ரது கரத்தினின்றும் (கையினின்றும்), 

புலஹர் சாபியிணின்றும், புலஸ்தயர் காதினின்றும், 
௮ங்கரஸ்ஸு முகத்தினின்றும், அத்திரி கண்ணினின் 

தம், மரீசி மனஸ்ஸினின்றும் உண்டானார்கள், மீளவும் 

அ-ச்கான்முகன் ஸ்ருட்டியைப்பம்றிச் ௫ இத்துக்கொண் 

டி. ருக்கையில், அவனுடைய வலது ஸ்தனத்தினின்று 
தர்மம உண்டாயிற்று, இந்த தர்மத்தில்கான் காராய 
ணன் கில்பெறுகின்றான். (தர்மத்திற்கு காராயணன் 
அதிஷ்டான தேவதை]. தர்மம் ஈடக்கு மிடத்தில் ஸ்ரீமக் 
நரராயணன் இருக்கன்றானென்று நிச்சமிக்கலாம், 

அக்த ப் ரஹ்மாவின் பின்புறச்தினின்று அதர்மம் உண் 
டாயிற்று, இந்த அதர்மத்டுல் உலகங்களுக்கு பயங்கர 

னான ம்ருத்யு கிலபெற்றிருப்பான், (ம்ருத்பு அதர்மத் 
இற்கு அதிஷ்டான தேவதை, அதர்மம் CLR 
தில் மருது கிலைகொண்டிருக்கிறுனென்று நிச்சயிக் 

'கலாம்), ஹ்ருசுயத்தினின்று காமமும், புருவங்களினி 
ன்று கசோதமும், சழுகட்டினின்று லோபமும் (பிதர் 
பொருளில் வினையும் பேராசையும்) முகத்தினின்று 
வாக்கும் (வாக்குக்கு அதிஷ்டான தேவதையாயெ ஸர 
ava Bun), மேட்ரத்தினின்று ( 9) 0007 & 9u9 ext) air ays) 
ஸமுதரங்களும், அபானத்தினின்று பாபங்களுக்டெ 
மான சிருதியும் உண்டாயின, அன்றியும், அவனுடைய 

ரஹ சிழலினின் து கர்த்தம ப்ரஜாபதி உண்டானான். 
வன் ஸ்வாயம்புவ மனுவின் பு.தல்வியாயெ தே அத்த 
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ஸ்ருஷ்டிகர் தீ தாவாகய ப்்ரஹ்மாவினுடைய மன த்தினின் 

அம் தேஹத்தினின்றும் இவ்வாறு ப்ரபஞ்சம் உண்டா: 
யிற்று, வாக்குக்கு அதிஷ்டான தேவதையாயே .ஸரஸ் 
வதியைப் படைத்தான் ப்ரஹ்மதேவனென்று சொன் 
னேனே அச்த விஷயத்தில் ஒரு கதை சொல்லுகிறேன், : 
கேட்பாயாக, அர்த ஸரஸ்வதி நுண்ணியதும் ௮, ழகய 
அமான சரீரமுடையவளும் ஆன துபற்றியே காண்போ 
ருடைய மனத்தை மயக்கும்படி. யான அழகியுமாயிருச் 
தாள். ஸ்வாயம்புவானவன் அத்தகையளான தன்புதல் 
வியைப் பார்த்து, அவள் காமவிகாரமின்றித் தன்னை 
விரும்பா இருப்பினும், தான் காமவிகார மூடையவனாகி 
௮.வளை விரும்பினானென்று எமக்குக் கேள்வி, அம்ஙனம் 
தன் புதல்வியைத் தானே புணாரவேண்டுமெனனும் விருப் 
பமரகிற அதர்மிஷடமான கார்யத்தில் புத்தி உண்டாசுப். 
பெத்றவனும் தமது தக்தையுமாகய ௮க்த ப் ரஹ்மாவைப் 
பார்த்து அவனுடைய புதல்வர்களாகிய மரீசி முதலிய 
முனிவர்கள் தச்தையிடத்தில் கம்பிக்கையின் மிகு இியால் 

அவனுக்கு கற்புத்தி உண்டாகும்படி. அறிவித்தார்கள், 
அவர்கள் அவனுக்கு தீதெரிவித்தவிதம் சொல்.லுகிறேன், 

கேள், 'முன்புள்ளோர் இங்கனம் செய்ததில்லை. இப்பொ 
மூதுள்ளவரும் இங்கனம் செய்கிறதில்லை. மேல்வாப்பே 
கிற்வரும் இவ்வண்ணம் ஆசரிக்கமாட்டார்கள். தனக்குத் 

தானே தர்ம மர்யாதைகளை கிலைகிறுத்த வல்ல சர௫இய நீர். 

மன்மத விகாரத்தை அடக்காமல் தன் ,பு.தல்வியைப் 

புணரமுயன் மமையாகிற இக்தக் கார்யம் மற்றெவரும் செ 

ப்யமாட்டார், “மஹானுபாவர்களான எமக்கு D.C sir 
ஆத்தை விளைப்பதாகாது' என்று கினைக்கவேண் டந்து 

ஜக)த்குரூ! ப்ரபஞ்ச. தில் சகடக்கவேண்டி:ப .சர்.ம. மச்ததி தை சண்திபவ ஈயும் . முக்யமாக ௩டச்ச வேண்டி 
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கீசொருவசே. மிகுக்த மஹிமை அமைக்தவர்க்கும் இத் 

தகைய செயல் புகழுக்கடமாயிராஅு. ஏனென்னில், உம் 

மைப் போன்ற பெரியோர்களின் ஆசாரத்தைக் கண்டு 
“இம்மஹானுபரவன் இங்கனம் ஆசரிக்கன்றுன். ஆகை 

யால் காமும் இங்ஙனம் ஆசரிப்பின் மேன்மை பெறலாம்” 

என்றும், “இங்கனம் ஆசரிப்பின் பாதகமில்லை! என்றும், 

“அங்ஙனம் ஆசரித்து க்ஷேத்தை அடையவேண்டும்? 

என்னும் ப்சஜைகள் அங்ஙனம் ஆசரிப்பாரகள், ஆகை 

யால் உம்மைப்போன்ற பெரியவர்கள் இத்தகைய பாபகார் 
யத்தைச் செய்யின் ௮து உங்களுடைய மஹிமையரல் உங் 

களுக்கு 2தாஷக்தை விளைக்கவல்லதல்லாமற்போயினும். 

ப்்ரபஞசத்கிலுள்ளவர், *சாமும் இங்ஙனம் செய்யலாம், 

இம்மஹானுபாவர் இங்ஙனம் செய்தாரே”என்று தாமும் 
அக்ஙனம் பசவச்செயல்களைச் செய்து அறுிச்து போதற் 

கிடமாம். ஆதலால் ஜனங்களின் புத்தி மாருதிருக் 
கும்பொருட்டாமினும் உமமைப்போன்ற பெரியோர்கள் 
இங்ஙனம் பாப கார்யங்களைச் செய்யலாகாது" ஏன்து 
தந்தைக்குச் தெரிவித்து, அப்பால் *இவசைத் தடுக்க 
முடியாது. இவர்தம்மை பகவானே தடுக்கவேண்டும், 
ஆகையால் ௮வனையே காம் சாணம் புகுவோம்” என்று 
கினைத்து 'எச்த பகவான் தன்னிடத்தில் கரம ரூப விபா 
கங்களின் றி ஸு்க்ஷமதகசையை அடைக்க சேதனாசே 
தன ரூபமான ஜகத்கதைத் தன் ஸங்கல்பத்தினால் காம 
ரூபங்களுக்கடமாக்கி வ்யக் தமாயிருக்கச் செய்தானோ 
அ.த்துகையனும் ஐகத்காரண வஸ்துவுமாகிய பரம புரு 
ஷூனுக்கு சம்ஸ்காரம், அர்த பகவான் DY) STS Dosh 
ன்று மீஞுகையாகற தர்மத்தை BB ap BU பாதுகாப் 
சரனாக” என்று பகவானைச் சரணம் அடைச்று வேண் 
இங்த்சாண்டார்கன், இங்கனம் மரிள முதலிய ப்ரஜாபதி   
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sarap sar புதல்வர்கள் or Bie Bas a சொல்லிக்கெர் 

ண்டிருக்கக் கண்டு ப்ரஜாபதஇிகளில் தலைவனாகிய 268 

ப்ரஹ்மதேவன் வெட்கமுத்து அதக் காமக் கருத் 

OES FiOS SIM. LFS ப்சஹ்மதேவன g PbS பயங்கர 

மான அந்தக் காமக்கருத்தைக இசைகள் எடுத்துக் 

கொண்டன. அதெப்படி. தெரிகிறதென்னில, சொல்லு 

BG w xr. இசைகளில் இருளாகத் தோற்றும் பனி அந்தச் 

கரமக் கருத்தை ஏற்றுக்கொண்ட தனா லுண்டான 

தேயென்று ௮. றிஞர் கினைக்இன்றார்கள், ஆகையால் 

அ௮க்தத் இசைகள் அவன் விட்ட காமக்கருத்தை யெடுத் 

துக்கொண்டது உண்மையே, அப்பால் ஸ்ருஷ்டி. கர்தீதா 

வான அககானமுகக்கடவுள , :ப்ரஜைகளை மூன் கல்பத் 

தில் அமைக் இருக தாற்போலவே எங்கனம் படைப்பேன்” 

ஏன்று இந தித். துக்கொண்டிருக்கையில், ஒருக்கால் 

ருக்கு முதலிய வேதங்கள் உண்டாயின, ஹோதா முத 

லிய சான்கு ருத்விக்குகளை ச் சேர்ஈதவைகளும் சாது 

ஹோத்ரமென்னும் மக்த்.ரத்.தினால் அறியத் தகுகதவை 
* 

களுமான யஜ்ஞாதி கர்மங்களின் விரிவும் ஆயுர்வேதம் 

முதலிய உபவேதங்களும் ஈயாயங்களும் தாமத்தின் கா 

ன்கு பாதங்களும் ஆஸ்ரமங்களும் அவற்றின் தொழில் 

களம் ப்ரஹ்ம தேவனிடத்.தினின் று உண்டாயின, 

விதுரர் வினவுகிறார் தவத்தைப் பொருளாக 

வுடைய மைத்சேயசே! ப்ரபஞ்ச So SU படைக்கும் ப.ர 

ஜாபதிகளில் தலைவனாகிய ப்ரஹ்மதேவன் வேதம் முதலிய 

வற்றையெல்லாம் முகத்தினின்று ஸ்ருஷ்
டி த்தானென்பது 

எமக்குத் தெரியும். ஆனால் இக்த அம்சம் எமக்குச் தெரி 

யாது, ௮து யாதெனில், சொல்லுகிறேன், அக்த கான் 

முகக்கடவுள் எதெதை எ தனால் ஸ்ருஷ்டி த்தானெனபது 

ள்ம்க்குத் தெரியா..து. அதை எமக்கு மொழிவீசாக.
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மைத்சேயர் சொல்லுகிறார்: ருக்கு யஜுுஸ்ஸு avr 
மம் அதர்வம் என்னும் பேருடைய கான்குவே தங்களையும் 
கிழக்கு முதலிய கான்கு முகங்களால் ஸ்ருஷ்டித்தான், 
சஸ்தீரம் இஜ்யை ஸ்துதிஸ்தோமம் ப்சாயச்சித்தம் ஆ 
கிய இக்கான்கையும் சான்முகன் கிழக்கு முகலிய தனது 
கான்கு முகங்களிணின்றும் உண்டாக்கினான். இனை சான் 
கும் ஹோதா அத்வர்யு உத்காதா ஃப்ரஹ்மா or xr 8 p 
BTM ருச்விக்குகள் யாகங்களில் உபயோகப்படுத்தும் 
ஸ்ருதி. விசேஷம்கள். ஆயுர்வேத மென்கிற வைத்ய சார 
ஸ்தா த்தையும் தனுர்வேசு மென்ற தனுர்விச்யையை 
மும் காச்தர்வவேகமென்கிற பாதசாஸ்தரத்தையும் ஸ்தா 
ugu வேதமென்கிற சில்ப சாஸ்த.ரத்தையும் முன்போல 
வே கிழக்குமுகலிய முகங்களால் க் சமமரக ப்சஸ்மதே 
வன ஸ்ருஷ்டி த்தான். எல்லாமறிக்தவனும் ஜகத்திற்கெல் 
லர்ம் பரபுவுமாகிய ப்ீரஹ்மதேவன் ஐக்தாம் வேதமாகிய 
இதிஹாஸங்களையும் புராணங்களையும் தனது எல்லா 
முகஙகளிணின்றும் ஸ்ருவு.டி த்தாள். அன்றியும் அம் 
மறையவன் ஷோடட உக்தயம் என்ற இரண்டு கர்மங் 
களைக் கிழக்கு முகத்திணின்றும், சயனம் OH eH ARG Lr 
மம் என்கற கர்மங்களைச் தெற்கு முகத்தினின்றும், அப் 
தோர்யாமம் அதிராத்ரம் என்கிற கர்மங்களை மேற்கு 
மூகத்தினின்றும், கோஸவம் வாஜபேயம் என்றெ கார்மல் 
களை: வடக்கு முக தீ.தினின்றும் ஸ்ருஷ்டி Tar. விச் 
யை தானம் தவம் ஸத்யம் என்னும் இவையே தர்மத்தி 
ணுடைய சான்கு பாதங்கள். இக்கான்கையும், ப்ரஹ்மசர் 
யம் முதலியகான்கு ஆஸ் சமங்களையும்,௮அற்றின் O தழில் 
கள கான்கையும் கிழக்கு முதலிய ஈரன்கு முகங்களினி' 
ன்றது க்சமமாக Cra psy MHA Sera, wren 
run முதலிய ஆல் சமல்களின் தொழில்கள் யாவை
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யெனில், சொல்லுதேன், கேள். ஸாவித்ரம் ப்ரஜாபத்பம் 
பரராஹ்மம் ப்ருஹத் என்று ப்ரஹ்ம சர்யாணாமத்தஇின் 
தொழில் கான்குவகைப்பட்டிருக்கும். இர்சான்டுில் ஸு 
விதீரமாவது--ஸ்த்ரீ ஸங்கமில்லாமை முதலிய ப்ரஹ்ம 
சர்யம், பசாஜாபதயமாவது--உபசயனமமுதல்கரயத்ரியை 
அத்யயனம் பண்ணிக்கொண்டு மூன்று mr shaw கடத் 
தும் ப்ரஹ்மசர்யம். ப்ராஹ்மமாவது--வ்.ர தங்களை ஆசரித் 
அச்கொண்டு ஸம்வத்ஸரம்வசையில் கடத்தும் ப்ரஹ்ம 
சர்யம், ப்ருஹச்சாவ --- வேதங்களையெல்லாம் இதும் 
வசையில் ஆசரிக்கும் ப்ரஹ்மசர்யம், வார்ச்தை ஸஞ்சயம் 
சாலீனம் லம் உஞ்சம் என்னு மிவை SHAM BT vos ws 

இன் தொழில்கள். இவற்மில் வரரசகதையாவது---சரஸ்த் 
சங்களில் சிவே.இக்கப்படாத க்ருஷி (பயிர் செய்கை)முத' 

லிய வ்யாபாரம், ஸஞ்சயமாவது--அத்பாபனம் (வேத 

மோ துவிக்கை) முதலியவற்றால் ஸம்பா இக்குக் தனத்தை 

ஆயுளவரையிலும் ஜீவனத்இற்காகச் சேர்த்துவைக் 

கை. சாலினமாவது--யரசிக்காமல் கிடைக்கும் தரவ்யத் 

தைக்கொண்டு ஜீவிக்கை. சிலமாவது--கழணிகளில் உஇ 

ர்ந்த நெல் கஇுர்களைப்பொறுக்க ஜீவித்தல், உஞ்சமாவது 

உதிர்க்க கெல்லுகளைப்பொறுக்கி ஜீவிக்கை, இவற்றில் 
சிலம் உஞ்சம் இவையிரண்டும் ஓசே தொழில். வைகான 
ஸசென்றும் வாலகல்யசென்றும் தளதும்பரரென்றும் 

பேனபரென்றும் வானப்சஸ்தர்கள் கான்கு வகைப்பட்டி 
ரப்பர், இவர்களில், உழுது பயிரிடாமல் தானே விளை 

யும் தான்யங்களால் ஜீவிப்பவர் வைகானஸர், புதிய ௮ன் 
னம் முதலியவை அகப்பட்ட வுடனே பழய அ௮ன்னாஇகளை 
விடுறவர்கள் வாலகில்யர், பொழுது விடிக்தவுடன் 
எழுக் திருந்து எக்த திக்கை முதலில் பார்க்கிறார்களோ 
அச்த 'இக்கலிருக் து கொண்டுவக்த கரபப்சிழங்கு முதலிய
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வற்றால் ஜீவிப்பவர் ஒள அம்பர், மரல்களினின்௮ கானே 
விழும்பழம் மூ.தலிய வற்றால் ஜீ.விப்பவர் Guarur, ( கன்று 

கஸின் வாயோரங்களில் படிக திருக்கும் நுசைகளை ப்பருக 

ஜீவிப்பவர் பேனபரென்று சிலர்கூறுவர),இஙகனம் வான 

LIM STMT கான்கு வகைபபட்டவர். குடீசகர் பஹுித 
கர் ஹம்ஸா கிஷ்கரியா எனறு ஸசயாஸிகளும் சாளகு 

வகைப்பட்டிருபபா, தனது DUTT SF BMG விதித்த 
தர்மங்களை முக்யமாக அனுவிடிபபவர குடீசகர், காமத் 
தை அப்ரதானமாகககொண்டு ஜ்ஞான த்தை முகயமாக 
அனுவி.டிப்பவா பஹுூதகா, இஞானா ப்யாஸ கிஷ.டர் ஹம் 
ஸா, ததவஜ்ஞானம கைபுகுகதமையால் பரவருத்தி தர் 
மங்களில் கண் வைககா.இருபபவர் சிஷ்கரியா, இவர்களே 
பரமஹமஸசெஈாறு கூறபபடுமவர், ஆனவிக்ஷட தரமி 
ATT SOS தண்டகீகி எனனும் இவை ப் ரஹ்மாவின் 
முகங்களினினறு உண்டாமின, இவற்றில் ஆன வீ க்ஷட 
யாவது ஆதமானாதீம விவேக A Sonu Op SOT ஜ்ஞான 
ஸ்வரூபன், தேஹம் ஜடமாமிருககுக ஆகையால் அசே 
தனமான தேதறம் ஆத்மாவாகமாட்டாது, இங்கனம் 
தேஹம் ஆதமாவைக்காட்டிலும் வேறுபட்டதென்று 
தெரிவிக்கும் மாஸ்தரம ஆதமானாத்ம விவேகவித்யை, 
இதற்கு மோக்ஷம் பலன. தத்வதரயஜ்ஞானமில்லாமல் 
மோக்ஷம் உண்டாகாது, தத்வத்ரயமாவது, சித்தும் 
அசத்தும் ஈற்வரனும். சித்தாவது, ஜ்ஞான ஸ்வரூபனான 
ஜீவன், ௮௫ச்சாவது, ௮சே தனமான ப்ரக்ருதி. ஈற்வரன் 
இவையிரண்டையும் சரீ ரமாகவுடைய ப.சமபுருஷன. இம் 
மூன்று கதிவங்களின் ஸ்வரூபத்தை உள்ளபடி. அமிர்தா 
லொழிய மோக்ஷம் உண்டாகா து. ஆகையால் gorau 
வை விளைவிக்கும் ஆன்விக்ஷ மோக்ஷச்தையே பலகை 

சி துடையது), தரயமியாவது கர்மவிச்சை (சர்மல்களின்



௮:௪௨] தீருதீய ஸ்சச்சம், 549 

MM MRL FOO ௮ றிவிக்கும் வித்யை. கர்மங்கள் பகவானு 
டைய ஆசாதன ரூபமான யாகம்முதலிய கர்மங்கள். இவ 
ற்.றின் ஸ்வரூபத்தை அறிவிக்கும் வித்யை வேதங்களே, 
அவ்வேதங்கள் ருக்கு பஜுாஸ்ஸ* ஸாமம் என்று மூன்று 
வகைப்பட்டிருக்கும். இவ்வேதங்கள் மூனறுமே கர்ம 
வி.த்யையென்றும் தரயியெ.ன்றும் கூறப்படும், வேதங்கள் 
கரன்குவகைப்பட்டிருக்க, மூன்று வேதங்களென்பது 
எங்கனம்பொருக்து மெனனில், வேதங்கள் ஈரன்கென்பது 
வாஸ்தவமே, ஆயினும் அவற்றில் அதர்வ வேசுத்தை 
யொழிய மற்றை மூன்று வேதங்களை இங்குச் சொல்லு 
Bog ஆகையால் கான்கு வேகங்களெனபத ற்கு விரோ 
தமில்லை, இங்கு தரரியென்து மூனது வேதங்களில் விதி 
தக யஜல்ஞாகி கர்மங்களைச் சொல்லுகிறது, இது ஸ்வர்ச் 

கர இிகளைப் பலகைவடைய து). வார்த்தையாவது க்ருஷ் 

கோசக்ஷம் வாணிஜ்யம் குஸிதமெனறு கான்கு வகைப் 
பட்ட வயாபாரம். கருஷி பயிர் செய்கை, கோரக்ஷம் 
பசுக்களை ஸம்சக்ஷணம் செய்கை. வாணிஜ்யம் வர்த்தக 
வயாபாரம. குஸீதம் வட்டி. ஜீவனம். தண்ட நீதியாவது 

தண்டிக்கும் விதத்தை அறிவிக்கும் 8ீ.இ. இவற்றில் ஆன் 
வீக்ஷூப்ராஹ்மணர்களைச் சேக்தது. sod சாஜாக்க 

ளச்சேர்க தது. ராஜாக்களுக்கே பெரும்பாலும் யாகாதி 
கர்மங்களைச் செய்யும் யோக்யதை உண்டு, ப்ராஹ்மண 

க்ஷத்ரிய வைஸ்யர் மூவர்க்கும் யாகாஇ கர்மங்களில் ௮.இ 

கார முண்டேயாமினும் பாகாதி கர்மங்கள் மிகுந்த தரவ் 

யங்களால் கடத்தவேண்டியவையாகையால் அ௮க்த யோக் 
யசை அரசர்களுக்கே பெரும்பாலும் உள்ளது, அன்றி 
யும் பரஜைகளைப் பாதுகாக் ற மன்னவர் தமது காவற் 

சோர்வினால் ப்ரஜைகள் செய்யும் பாபங்களைத் தாமே 
இபதுவார்கள். அச்தப் பாபன்கள் இரும்பொருட்டூம்
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பசஜைகளின் க்ஷேமத்இற்காகவும் அவர்கள் தர்மகார்ப 
க்களை ௮வஸ்யம் ஆசரிக்கவேண்டும், தர்மங்களை:ஆசரிப் 
ப.தனால் ஈன்மை உண்டாவதும் தவிர பரபங்களும் தீருமெ 

ன்னு ாருதிகள் சொல் லுன்றன), வார்ச்தை வைஸ்யர் 
sind Criss ga. sont BS சூத்ரர்களைச் சேர்ந்தது. 
கண்டிக்கும் கார்யம் க்ஷத்ரியர்களைப் பொருத்ததேயாயி 

அம தண்டனை சூதரர்களிடச் திலேயே உபயோகப்படுச் 
தீக்கூடியதாகையால் சூத்ரர்களைச் சேர்ந்ததென்று 
கூறுகிறார்கள். இந்கரனகும் ப்ரஹ்மாவினுடைய கிழக்கு 
முதலிய கான்கு முகங்களினின்று உண்டாயின. இவ் 
கனமே கான்கு வ்யாஹ்ருஇிகளும் க்ரமமாக உண்டாயின, 
அன ச தரம இக்க ப்ரஹ்மாவினுடைய ஹ்ருதயாகாசத்தி 
னின்று ப்ணாவம் உண்டாயிற்று, மீளவும் அவனுடைய 
சோமக்களினின்௮ு உஷ்ணிக்கென்னும் சக்தஸ்ஸும், 

தவக்கின்று காயத்ரியென்னும் சந்தஸ்ஸும, மாமஸத் 
இினின்று தரிஷ்டுப்பென்னும் ௪க்தஸ்ஸும், ஸ்னாயுவினி 
ன்று (கரம்பினணின்று] அனுவடடுப் ச௫்தஸ்ஸும், அஸ்இயி 
னின்று (இரும்பினின்று) ஐகஇியென்னும் சக் தஸ்ஸும் 
மஜஜையின்று பங்க் தியென்னும் சந்தஸ்ஸும், ப்ராண 
ணில் கின்று ப்ருஷஇியென்னும்சர்சஸ்ஸும் உண்டாயின. 
அக்க ப்ரஹ்மாவினுடைய ஜீவனிடச்தினின்று ககாசம் 

முதலிய இருபத்தைந்து அக்ஷரங்களும், தேஹத்தி 
னின்று அகாரம் முதலிய ஸ்வரங்களும், இக்தரியக்களி 
ணின்று -ஷ்-ஸ-ஹ என்னும் இவ்வக்ஷ£ரங்களும், பலத் 
இனின்று ய-ர ல-வ என்னும் இவ்வக்ஷ£ரங்களும் சிஷாதம் 
மூ. தலிய ஏழு துவ.ரங்களும் அக்தப்ரஹ்மாவின் லிலையால் 
உண்டாயின, குழக்தாய்! விதுரனே! சப்த ஸ்வரூபமான 
சரி.சத்தை யுடையவனும் வ்யக்தமாயும் அவ்யக் தமாயு ' 
மூள்ள இருபத்து சான்கு தத்வ ஸ்வரூபியுமாயெ ௮ச்.த
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சான்முகனிடத்தினின்று, ஸ்ருதி ஸ்ம்ருதி இதிஹா 
ஸா.தி ரூபச்இனாலும் ப்ரக்ருதி ப்ரத்பய பத வாக்யாதி 
ரூபத்தினாலும் ௮ச்தக்த பாஷா ரூபத்கினா லும் பரவியி 
ருக்கின்ற சப்த ப்ரஹ்மம் உண்டாயிற்று. முன்பு பலவகைப் 
பொருள்கள் அடங்க ப்ரபஞ்சம் உண்டாயி ற்று, பின்பு 
பலவாறு பிரிக் து விரிச் இருப்பகான சப்த ப். ரபஞசம் உண் 
டாயிற்று, அபிதை லக்ஷ்ணை கெள்ணி முதலிய வருத்தி 
களால் அத சப்த ப்ரபஞ்சம் விரிச் இருக்கும். அப்பால் 
அகத ப்ரஹ்மதேவன் ரப்த ஸ்வரூபமான அந்தச் சரீரத் 
தைக் காட்டிலும் மற்றொரு சரீரக்தை அங்கீகரித்து 
MHRA nr sos Ops Os Rb DS grav, arg rius 
கெளரவனே/ ஸ்ருஷ்டி ஸாமர்த்யம் மிகுக்திருக்கப்பெற்ற 
Raf) = Lar i Oar abr Oud தான் கேராகவும் நடத்தின ஸ்ரு 
ஷ்.டியும் பரவாமல் சுருங்கயிருப்பதைக் கண்டு ப்ரஹ்ம 
தேவன் இச்இத்தான். அவன் இக்இத்த விதம் சொல்லு 

கிறேன் கேள். *நரன் ஓயரமல் ஸர்வகரலமும் ப் ரஜைக 
உப் படைக்கையாற வயாபாரத்கைச் செய்துகொண் 

டிருக்கன்பேன். ஆயினும் ப்ஜைகள் வ்ருத்தி அடைய 
வில்லை. இது ஆச்சர்யமாகிருக்கன் யது. இக்த ப்ரஜா 
வ்ருத்தி விஷயத்தில் தெய்வம் ப்இபக்தகமாயிருக்கிள் 
தென்று (தடை செய்யா நின்றதென்று) கினைக்ன் 
தேன். இது ிச்சயம்”என்று ப்ரஷ்மதேவன் wor gs Ow 
ர். இத்தான், இங்கனம், அவன் தன்னுடைய ஸ்ருஷ்டி. 
காரர்யம நிரம்ப நிறைவேருமலிருப்பதைக் கண்டு அவ் 
ஊனம் இர்கஇுத்தமை யுக்தமே, மற்றும், ௮வன் தெம் 
வானுகூல்யத்தை எிர்ப்பார் த். துக்கொண்டிருச் தான். 
இத்தகையனான அந்த ப்ரஹ்மாவின் உருவம் அப் 
பொழுது இரண்டு ப்சகாசமாக ஆமயிந்று, (0) BT al ge 

முன்னுருவத்தோகூட மற்றொரு உருவம் உண்டா
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யிற்று), ௮ச்த உருவத்தையே காயமென்று கூறுகிறார் 
கள், அங்ஙனம் இரண்டு ப்சகாசமாகப் பிரிர் த உருவங் 

களினின்று ஆணும் பெண்ணுமாகிய தர் மிதுனம் உண் 

டாயிற்று. அ௮ள்விரண்டில் ஒருவனாகிய புருஷனே ஸ்வா 

பம்பூவமனுவென்னும் பேருடைய ஸார்வபெளமனானான், 

அவ்விரண்டில் மற்றொருத்தியாகய பெண் மிகுக்த மஹி 

மை பொருக்திய இம்மனுவுக்கு பார்யை யானாள், அவள் 

சதரூபையென்னும் பேருடையவள். அச்த மனுவும் சத 

ரூபையும் உண்டானது முதல் மைதுன தர்மத் இனால் 

ப. ரஜைகள் வ்ருத்தி அடைகதன, ௮க்த ஸ்வாயம்புவ 
மனு சதரூபையென்கிற தன் பார்யையிடத்தில் spb gy 
குழைக்ைகளைப் பெற்றான், அவ்வைந்து குழந்தைக 
ளில் இரண்டுபேர் பிள்ளைகள். மூன்றுபேர் பெண்கள், 
இரண்டு பிள்ளைகளில் ஒருவன் ப்ரியவ்ரதனெனனும் 
பேருடையவன், மற்ரொருவன் உத்தான பாத னென்னும் 
பேருடையவன், ஸத்புருஷர்களில் சிறந்தவனே! பெண்க 
ளில் ஒருத்தி ஆகூடயென்னும் பேருடையவள், மற்றொ 
ருத்தி தேவஹு்தியென்னும் பேருடையவள், மத்ஜெ 
GSB ப் ஸு மியென்னும் பேருடையவள், அவர்களில் 
முதற்பெண்ணாகய ஆகூதி யென்பவளை ருசியென்னும் 

முனிவர்க்கும், ஈடுப்பெண்ணா௫ய தேவஹுூகி யென்பவ 
ளைக் கா ததமருக்கும், மூன்றும் பெண்ணாகிய ப்ரஸு்இ 
யென்பவளை தக்ஷருக்கும் கொடுத்தான், இந்த ஆகூதி 
முதலியவரிட த தினின்றும் உண்டான பசஜைகளால் 
ஐகதது முழுவதும் சிரம்பிற்று. பன்னிரண்டாவது Os 
யாயம் முற்றிற்று, 

ணா லட நாணாது
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பூமி ஜலத்தில் ஆழ்ர் இருப்பை கண்டுமனு 
ப்்ரஹ்மதேவனைப்பார்த்து வாஸம்செய்ய 
இடம் வேண்டுதலும், ப்1-ஹ்மதேவன் 
அதைப்பற்றிச சிந்தித் தககொண்டி. 
ருச்கையில் ஸ்ரீபகவான் வராஹரூபி 
யாய்த்சோன்றி ஹிரண்யாக்ஷனைக 

கொன்று பூமியைக்கொண்டுவந் த 
ஜலத்தின்மேல் ஸ்சாபிச்தலும். 

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிரார்.-- வாராய் மன்னவனே! இல் 
நனம் மைத்சேயர் மொழிகன்ற மிதவும் பரிசுத்தமான 

வசனத்தைக் கேட்டு வாஸுதேவனுடைய கதையைக் 

கேட்பதில் பேராவலுடையோனாகய விதுரன் மீளவும் 
வினவினான். 

- -00-< 

வாரீர் மைத்ரேய முனிவரே! அக்க ஸ்வாயம்புவம gp 

ப்சஹ்மாவுக்கு ப்ரியபுதரனென்றம் பூமிக்கெல்லரம் ப்சபு 
வென்றும் மொழிக்இர், அவர் அன்பிற்கிடமான பத்னி 
யைப்பெற்று, அப்பால் என்செய்தரர்சி ஸத்தமசே/ ராஜா 
க்களில் முதன்மையானவரும் சாஜரிஷியுமாசயஅச்ச மனு 
வின் சரித்ரத்தை எனக்கு மொழிவீசாக, கான் அதைக் 
கேட்பதில் மிகுக்த ரத்தையுடையவனாமிருக்கின் வேள், 
ஏனென்னில் அவர் ஸ்ரீமஹா விஷ்ணுவை அவலம்பமாக 
அடையவரல்லவா, (பகவசணிடத்தில் பச் தியுடையவரல்ல 
வா). ஆகையால் அவருடையசரித்சம் ௮வள்யம் கேட்க த 
தீருக்ததே. “ஆனால் கேரே பகவானுடைய சரித்சத்தசை 
யே கேட்கலாமே, பாகவதர்களில் சசிதாத்தைக் கேட் 
ப.தனால் என்?”என்னில் சொல்லுகிறேன். எவர்கள் தமது 

ஹருதயத்தில் முகுரந்கலுடைய (போக மோக்ஷங்களைக் 
கொடுக்கவல்ல0னாயெ பகவாலுடைய) பாதாசவிக்தங் 
களை ௨பாஸிக்கின்றார்களோ, ௮.த்தகையசான பாகவதர் 
களின் குணங்களைக் கேட்கப்பெறுகையே புருஷர்கள் கெ 

Geren ஸீரமப்பட்டு ஸம்பாஇத்த சாஸ்த்சாப்யாஸத்திற்கு
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ப்ரயோஜனமென்று பேரறிஞர் விரைச்சு புகழ்ச்து கூது 
கிருர்கள். ஆகையால் பகவா னுடைய குணகங்களைப்போல் 

பரகவதர்களின் குணங்களும் கேட்கத் தகுச்சவைகளே, 
ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிரூர:- விரயம் முதலிய குணங்கள் 

சிறைக் தவனும் ஸஹஸ்ரஸிர்ஷாவான (ஆயிசக் தலையனு 
கிய) பசமபுருஷனுடைய பாதங்களைமிடும் மணபோன்க, 
வனுமாகிய விதுரன் இங்ஙனம் மொஜழிகின் ஐமையில், OR 
னால் பகவானுடைய கதையில் தரண்டப்பெற்ற அம்மை: 
தீசேய முனிவர் மயிர்க்கூச்சல் உண்டாகப்பெற்றவராஇ 
விதுரனைக் குறித்து மொழிக்தார். 

மைத்சேயர் சொல்லுகிரா;--எப்பொழு.து ஸ்வாயம் 
பூுவமனு தன பார்யையாகிய சதரூபையுடன் உண்டானா. 
சோ, அப்பொழுதே இகர் ப்ரஹ்மாவை கமஸ்கரித்துக் 
கை குவித்.துக்கொண்டு இங்கனம் மொழிந்தார், 'நீரொ 
௮சே ஸமஸ்த ப்ராணிகளுச்கும் பிறவியை விளைக்கும் 
பிதாவும் ஜீவனங்கொடுக்கும் போஷ்கனுமாயிருப்பவர். 
ஆகையால் உமக்கு மற்றொருவரை ” எதிர்பார்த்து ஆக 
வேண்டிய கார்யம் ஒன்றுமே இல்லை, ஆயினும் உமது 

ப்ரஜைகளாகிய எங்களுக்கு எக்தக் கர்மத் இனால் கன்மை 
உண்டாகுமோ அதைச் சொல்லவேண்டும். அனைவசா 
அம் துதிசெய்யத் தகுக்த மஹிமையுடையவரே/! என்கள் 
சக்திக்கு ததகுக்த கார்யங்களில் எச்சக்கார்யஞ்செய்தால் 
இவ்வுலகத்தில் முழுவதும் புகழும் பரலோகத்தில் பெறற் 
கரிய கற்கதியும் உண்டாகுமோ, அ௮க்தகையதான கார் 

யத்தை எங்களுக்கு விதிக்கவேண்டும், 
ப்ரஹ்மதேதவன் சொல் லுகருன்:-அப்பா! நீ தூயமன 

தீ.துடன் “என்னைப் பாதுகாக்கவேண்டும்'என்று தானே 
ப்சார்தீ.திச்தனை.' இதனால் கான் உன் விஷயத்இல் மிசஷ்ஜ் 
௮ர்தோஷும் அடைந்தேன். பூமிக்கெல்லாம் சாத
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"உள்களுக்கு க்ஷேமம் உண்டாகுக, வாராய் பண்டி தனே. 
தர்தையிடத்தில் புதல்வர்கள் செய்யவேண்டிய பூஜை 
இவ்வளவே.அ௮தாவது--தீவேஷ.மில்லாமல் தமது சக்இக் 

சூப் பொருக்தினபடி. ப்ரீதியடன் அவனுடைய Dh BO GF 
யை அங்ககேரிததுச் செய்கையே. (௧ம௮௫ சக்திக்குப்போ 
ருச்.துமாது தச்தையின் கட்டளையைத் சவருமல் நடத்து 

கையே தச்தையிடச்தில் பிள்ளைகள் செய்யும் ுரஈஸ்்ரூ 

ஷையாம்), அங்கனம் என்சரீரத்இனின்றுண்டாகி ஏன் 
புதல்வனாகிய 8ீஇக்க உன் பார்யையிடத்தில் குணங்களால் 
உனக்குத் தீருந்த பிள்ளைகளைப் பிறப்பித்து பூமியைதர்ம 
த்துடன் பாதுகாப்பாயாக, மற்றும், யரகங்களரல் பரம்பு 

ருஷனை ஆசாதிப்பாயாக, இதுவே எனக்கு மேலான: 
சுற்ரூலை.யாம், வா.ரரமய் மன்னவனே நீ தர்மம் supose 

ப் ரஜைகளைப் பாதுகாத்து வருவாயாயின், அங்களனம் ப்ர 
ஜாபரிபாலனஞ் செய்கிற உள் விஷயத்தில் ஜ்ஞானாதி 
குணங்கள் கிறைக் த. இருடீகேசன் mie grap seo. 
வான். யஜ்ஞ மூர்த்இயும் அனாதியுமாகய பகவான் ஏவர் 
விஷயத்தில் ஸந்தோஷம் அடையா இருப்பானோ, அவர் 
கள படும் ஸம ரமமெல்லாம் ப்சயோஜனமத்றதே யாகும். 
ஏஎனென்னில், அவர்கள் தாம் ஸர்வாக்தராத்மாவான பக 
வானை ஆதரிக்காமல் உபேக்தித்தவரல்லவா, ஆதலால் 
பகவானுக்கு ஸந்தோஷத்தை விளைக்காக கார்யங்கள் 
பயன ற்றவைகளே. அ.தீதகைய கார்யங்களைச் செய்பவர் 
க்கு விண்ணாரமமே பயனாம். ஆகையால் நீ அ௮க்தப் பரம 
புருஷனை யாசங்களாலும் க்ஷத்ரிய வருச்தியான ப்ரஜா 
பாலன த இனாலும் ஸச்தோஷமடையச் செய்வாயாமின், 
அதுவே நீ எனக்குச் செய்யும் சுஸ்ரூவை.யாம், 

மனு சொல்லுகருன்:-வாரீர் பாபத்தைப் போக்கும் 

குருவே! மஹானுபாவசாகய உமது ஆஜ்ஞையில்
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கிறகன்றேன். ப்ரபூ/ ஆனால் ப்.ரஜைகளும் கானும் இவ் 

வுலக த்தில் வாஸஞ்செய்வதம்குூரிய ஓர் ஸ்தானத்சைக் 
காட்டில் கொடுப்பீராக, “பூமியே, ஸமஸ்த ப்சாணிகளுக் 
கும் வாஸ ஸ்சானமாமிருக்க ஸ்தானம் காட்டவேண்டு 
மென்கிருயேன்?? எனனில் சொல்லுகன் றேன், மைஸ்த 
ப்சாணிகளுக்கும் எது வரஸஸ்தானமாயிருக்கன்றதோ, 

அத்தசைய பூமியானது மஹாஜலத்இல் மூழ்கியிருக்கன் 
த. சேனனே! ஆகையால் இக்க பூமிதேவியை மேலுக் 
கெடுப்பதில் பதனஞ் செய்வீராக, ஆன துபற்றியே சாங் 
கள் வஸிப்பதம்குரிய ஸ்தானத்தை ஏய்படுத்இக்கொடுப் 
பீசென்று வேண்டுகிறேன்? என்றான். 

Senos eres சொல்லுூரர் ;--இங்ஙனம் மனுசக்ச 
ரீதி மொழிந்ததைக் கேட்டுப் பரமேஷூடியானவன், 
பூமி ஜலத்தில் மூழ்கிபிருப்பதை ௮றிஈது, “இந்த பூமி 
யை கான எப்படி எடுப்பேன்?” எனறு தன் புத்தியைக் 

கொண்டு மெடுகோம் சிந்தித்தான். நான் ப்சளயகாலத் 
திலுள்ள ஜலத்தையெல்லாம் பானஞ்செய்தேன், பூமி 
யையும் ஸ்சாரபித்தேன். பிறகு தேவதைகள் அ௮ஸு௩ரர் 
பித்ருக்கள் மனுஷ்யர் முதலிய ப்ஜைகளை கான் ஸ்ருஷ் 
டி தீதுக்கொண்டிருக்கையில், அக்த பூமி ஜலங்களரல் 
முழுச்கப்பெற்று ரஸாதலம் போய்ச்சேர்க்5.ஐு, கம்மை 
சவசன் ஸ்ருஷ்டிக்கும்படி. சியமிததிருக்கன்றான்., இத 
ற்குமேல் சாம் செய்யவேண்டிய கார்யம் என் எனக்கு 
துன்றும் தெரியவில்லை, சாண் ளாக பகவரனுடைய ஸல் 
கல்பத்.தஇினால் உன்டானேன், அ.ததகையனான ஈஸ்வரன், 
சரன் இப்பொழுது என் செய்யவேண்டுமேர அதை 
சிறைவேற்றுவானாக' என்று இர் இித்துக்கொண்டிருச் 
தரன், இக்களனம் சிக்கித். துக்கொண்டிருக்க் ற அக்க 
ப்ரஹ்மாகின் சாஸிகா வீவாத்.இனின்று ( மூக்கின் தகா
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சத்தினின்று) அங்குஷ்ட ப்ரமாணமுடைய ஓர் பன்றிக் 
குட்டி. வெளித்தோற்றிற்று. சிர்த்தோஷனே! விதுரா! 
(ப்சஹ்மதேவனே இங்ஙனம் வசாஹ உருவச் துடன் தேர் 
bie Gare oy கினைக்கவேண்டாம். இது பரம புருஷூனு 
டைய செயலென்று சக்இப்பாயாக). Bes கான்முகன் 
பார்ச்.துக்கொண்டி ருக்கையில், மிகவும் ஸுூக்ஷ்மமான 
அ௮வ்வசரஹம் ஆகாயத்தில் இருக் துகொண்டு ஒரு க்ஷண 

தீ.இில் யானையின் ௮அளவுடையதாஇ வளர்ச்தது. அவ்வ 

சாஹம் உண்டானதும் ௮து ஆகாயத்தில் சென்றதும் 
பரனைபோல் வளர்க்ததும் ஆூய இது, பார்க்கின்றவர்க்கு 
மிகவும் ஆச்சர்யமாயிருக்தது. அப்பால் ப். .ஹ்மதேவன் 
மரீசிமுதலிய புதல்வர்களோடும் ஸனகர்மு தலிய குச 
களோடும் ௮ச்த வரரஹ உருவத்தைக் கண்டு பலவாறு 

சிர்திக்தான். “இவ்யமும் (பாம பதத்தில் வாஸஞ்செய் 

வதும்) சுத்த ஸத்வ மயமாயிருப்பதுமாகிப பரபாஹ்மமே 
இங்ஙனம் பன்றியெள்கிற ஓர் மாறுவேடம் பூண்டு தோற் 

திற்றோ 2 இத்தகைய வராஹ உருவம் ஏனது காஸா 
விவர ததினின்று (மூக்கின் தவாரத்தினின்று) வெளி 
யாயிற்று. ஆ! இதென்ன ஆச்சர்யம்” முதலில் இவ்வ 
சரஹம் அங்குஷ்டத்தின் நூனிக்கணுவின் அளவுடைய 
தாகப் புலப்பட்டது ; பிறகு க்ஷணகாலத்தில் சண்டசை 

லம் (பர்வதத்இணின்று கழுவின ஓர் பெரிய சிலை) போ 
ன்ற உருவமுடையதாய் வளர்க்து புலப்பட்டது. இங்க 

னம் வராஹ உருவக்தினால் தன் ஸ்வரூபச்தை மறைத்து 

என்மனத்தை வருத்திக்கொண்டு புலப்படுற இவ்வஸ்து 
யஜ்ஞ ஸ்வரூபியான சத பகவாளதானோ சி (யஜ்ஞ 

ஸ்வரூபியாகிய ௮க்த பகவான் தானே இங்கனம் வசாஹ 

உருவத் தினால் sor ஸ்வரூபத்தை மழைத்து என் மனத் 
௫ மயங்கச் செய்துகொண்டு புலப்படகன்ருனோ) 

86.
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என்னு பலவாறு HoOssrar, oes ப் சஹ்மதேவன் 
இங்கனம் தன் புதல்வர்களான மனு மு.தலியவர்களோடு 
சிக்இித்துக் கொண்டிருக்கையில், யஜ்ஞங்களால் Orr B 
க்கப்படும் பாமபுருவ.னாயெ பகவான் பெரிய பர்வதம்போ 
ன்ற வராஹ உருவத்துடன் ஓர் கராஜனம் செய்தான். ஸம 
ர்த்தனும வராஹதூபியுமான அக்த பகவான் இசைகளில் 
ப்ரதித்வணி யெழச்செய்கன்ற சர்ஜனையால் ப்ரஹ்மதேவ 
னையும் அகத ப்ராஹ்மணோத்தமர்களான மரீசிமு தலிய 
வர்களையும் ஸக்தோஷூம் அடையச் செய்கான், கபட 
வ.ரரஹ உருவம பூண்ட பகவான் தமது றாரமங்களெொல் 
லாம் தரும்படி செய்த குர்க்குரதவணியைக் கேட்டு ஜன 
லோகம் தபோலோகம் ஸத்யலோகம் ஆகிய இம்மூன்று 
லோகங்களில் வாஸஞ்செய்பவராயெ அங்குள்ள மூணிவர் 
கள் அனைவரும் பரிசுத்தங்களும் ருக்கு யஜுஸ்ஹு ovr 
மம் ஆகிய இம்மூன்று வேதங்களைச் சேோச்தவையாகை 
யால் மூன்றுவகைப்பட்டவைகளுமாஈு WOE Fa oT TD 

ஸ்தோத்ரம் செய்தார்கள். வேதங்களால் விதிக்கப்படு 
இன்ற யாகங்களை க வரூபமாகவுடைய அச்ச பகவரன் 

அங்குள்ள மரீசி முதலிய ஸத்புருஷர்கள் தன் கல்யாண 

குணங்க எடுத்துசைப்பகான வேதத்தைச் சொல்லி 

ஸ்தோத்ரம் செய்வதைக் கேட்டு மீளவும் குர்க்குரத்வனி 
செய்து ப்.ரஹ்மதேவன் முதலிய அள்விபுதர்களின் ஈண் 
மைக்காகப் பெரிய மத்தகஜத்தின் வீலைபோன்ற விலைய 
டையவனா ஜலததிற்குள் ப்[வேசித்தான். ஆகாயத் இல் 
இரிகின்ற அர்த வராஹ ஸ்வரூபியான பகவான் வாலை 

உயரத் தரக்கச்கொண்டு கடினமான ஸடைகளை(கழுத்து 
மயிர்களை) உதறுகின்றவனும் உடம்பு முழுவதும் கடின 
மான மயிர்கள் கிழைந்த தோலுடையவனும் குளப்படி, 
களரல் மேகங்களை அடிப்பவனும் வெளுத்த சோரைப்
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பறத்களுடையவனும் ப்ரகா௫ிக்கெற கேத்ரமுடையவனு 
கையால் கண்ணோக்கத்தினால் முழுவதையும் விளங்கச் 

செய்பவனும் பூமியை மேலெடுக்க முயன்றவனுமாக ப்ர 

காசித்தான். தரன் யஜ்ஞஸ்வரூபனாயினும் தேவ கார்யத் 
தைப்பற்றி மாயா வராஹ உருவம் பூண்ட பகவான் பசு 

வைப்போல் கராணத்தினால் மோக்து பூமியின் பதவியை 
தீதேடுனெவன் போன்று பயங்கரமான கோரைப் பற்க 
CHO wey goin அழகிய கோக்கம் அமைக்த கேத்ரங் 
களால் தன்னைத் துதிசெய்கன்ற அ௮க்தணர்களை மேலெ 
முப் பார்தது ஜலத்தில் ப்வேசிச்கான, அங்ஙனம் கபட 
வராஹ ரூபியான பரமபுருஷனால் உட்புகப்பெற்ற HEE 
Mp SAW, oggrnuonre uray soCuUTH us ape Gly aor 

மான பகவானுடைய அங்கம் தன்மேல் விழமுகக Cas sD 

னல் ஈடுவெல்லாம் கலங்கப்பெற் று வருச் இினாம்போல் சப் 
தம செய்வதாக நீண்ட அலைகளாகிற புஜங்களை ட்டி 

'பஜ்ஜேறாவரனே/ ஷன்னைப் பாதுகரப்பாபாக. இங்ஙனம் 

என்னைப் பினக்து ஹிம்ஸிக்கவேண்டாம” என்று முறை 
யிட்டதுபோன்றது. மூன்று ஸவனங்களே மூன்று கணுக் 
களாகப் பெற்றவனும் (முசுப்பின் ௮௬ல் மூன்றுசேகை 
களை யுடையவனும்) கரையைக் கடகதவனும் ஸம்௭ ரதி 
இினின்று கடக்கச் செய்பவனுமாக.ப வசாஹ ரூபியான 

பகவான் கரையில்லாமல் கிரம்பியிருக்கிற ஜலம் முழு 
வதும் முடியும்படி. அர்த்த சச்த்ர பாணங்களை கிகரத் 

திருக்கன்ற கன் குளம்புகளால ஜலத்தைப் பிளந்து 
கொண்டு ரஸா தலத்தில் ப்ரவேித்தான். அங்கு பூமி 

யைக் கண்டான். இக்தப் பசமபுருஷன் ப்ரளய ஸமயத் 
தில் ௮கத ஜலத்தில் சயனிக்க விரும்பிப்ராணிகளுக்கெல் 

லாம் ஆதாரமாகிய ஏந்த பூமியைத் தனது உதரத்தில் 
அன்புடன் தரித்தானோ,௮.த் தகைய பூமிதேவிலய் ரஸா -



  

    

    
201. வசாஹரூபியான பகவான் மஹா ஜலத்கினின்று 

பூமியை மேலுக்கெடுத்தல்,
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ஸூ செய்யாமல் பாபத்தினால் அழுக்கடைக்த மனமூடை 

யர்  உன்னுருவத்தைக் கரண்பராயினும் ப்ராக்ருத 

ஐக் துக்களைப்போல் இதுவும் இன்றென்றே கினைப்பார்க 

என்றி “இது அப்ராக்ருதம்” என்றும் 'சுத்தஸ.க்வமயம்” 

என்றும, “கர்மத்தினால் விளக்ததல்லாமல்” பகவரன் தன் 

WIE VU SB oy 0 ஏற்றுக்கொண்டது' சான்றும் தெரிக்து 

கொள்ளமாட்டார்கள். நீ யஜ்ஞஷஸ்வரூபன், ஜகதிறா/ 

உன்னுடைய தவக்கில் காயத்ரி முதலிப சக்தஸ்ஸுக் 

கம், சோமங்களில் தர்ப்பங்களும், கேதரத்தில் Dp MU 
மூம, பாதங்களில் ௮தவரயு ஹோதா உத்காதா ப்ரஹ்மா 

ஏன்கிற இச்சரல்வர் ௮னுவூடிககவேண்டி௰ கர்மங்களும் 

இகழ்கின் மன. உனது முகத்தின் நுணியில் MHS OT sr Bw 

யஜ்ஞபா தரமும், காளிகைகளில் ஸ்ருவமென்கற யஜ்ஞ 

பாதரமும, உதரத்தில் இடையென்னும் பேருடையதும் 
ஹவிஸ்ஸை உட்கொள்ள உபயோகப் படுவதுமான 
யஜ்ஞபாதீாரமும், கா துகளின் Th BIB BH ஸோம பானம் 
செய்கிற சமஸமென்னும் யத்ஞபா தீரமும், முகத்தில் 
ப்சரரித்ர மென்ற பீர்ஹ்ம பாதரமும், வாயின் தவா 
IBAN 57 aM ows B v பாத ரங்களும் உண்டாயின. பக 

வானே! அக்ணிஹோத்ரமென்னுல் கர்மம் sp ar gio OL; 
அது. உன்னுடைய பக்ஷணமாமிந்று. யத்ஞங்களில் 
திக்ஷ£ஸம்ஸ்காரமென்றொரு கர்மம் உண்டு, ௮து யஜ் 
ஞா. சமபதீ ஜில் பஜமரனன் இ்ஷை பெற்றுக்கொள்ளல், 
தக்ஷையென்னும் தேவதையை யஜமானனிடத்தில் ஸ்சா் 
பிச்கையே இக்ஷா எம்ஸ்காரமாம், அது இ௲டியாலும் 
க்ஷாரம் முதலியவற்றாலும் ஸித்திக்கும். இக்ஷணீயே 

ஆடியென் இத்தகைய இக்ஷையானது அடிக்கடி, ஏற் 
அக்கொள்கற உன்னுடைய அ௮வதாசங்களே, Baus 
சை த்்ிஸ்ஸராகவுடைய உபஸ)த்தென்ற மூன்று யாகக்.
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கள் உண்டு, இவையே உன் கழுத்து, ப்ராயணீயமென் 
௦ ஆரம்பேஷ்டியும் உதயனீயமென்கற yy sar Corr ag, 
டியும் உன்னுடைய கோரைப்பற்கள், ப்சவர்க்யம் உன்னு 
டைய சாக்கு, ஸப்யமென்கிற அக்னியும் தள பாஸனாக்னி 
யும் உன்னுடைப சிரஸ்ஸ-ு, இஷ்டகாசயனங்கள் உன்னு 
டைய பராணன்கள், இங்கனம் கீ யஜ்ஞ ஸ்வரூபனாயிருக் : 
இன்றன. அன்றியும், ஸோமயாகம் உன்னுடைய சேத 
ஸ்ஸ, ப். ராதஸ்ஸவைனம் (விடியற்காலத்தில் CLF go 
ஹோமம்) முதலியலை உன் னுடைய கிலைமைகள், BS oh 
ஷூ.டோமம் அச்யக்னணிஷ்டோமம் உக்த்யம் ஷோடடி வாஜ 
பேயம் அ௮கிராதீரம் அப்தோர்யாமம் என்கி௰௦ இவ்வேழு 

யாகங்களும் ஸம்ஸ்தையென்னும் பேருடையவை, இவை 
மும் இவற்றின் பிரிவுகளும் உன்னுடைய திவக்கு(மாம்ஸம்) 

மூதலிப ஸப்த தா.துக்கள், பல யஜமானரசளையுடைசா் க் 

மங்கள் ஸதரங்களெனப் படுகின்றன. அவையெல்லாம் 
உனது சரீரதீ.இன் ஏக்இகள. யஜுமரன னுடைய 9} Spay. 

டானமாகற இஷூடியான து உனது சரீரத்தின் மத்ய ப்ச 

தேசம். இங்கனம் ஸோமத்ணிதயுடைய யாகக்களும் 

ளோமமில்லாத யாகங்களும் நீயே. யஜ்ஞமென்னும் 
பேருடைய கர்மக்களெல்லாம் உன்னுடைய ஆசாதனய் 

களே, ஸமமைஸ்தமான மக்தாங்கள் தேவதைகள் சரவ்யக் 

கள ஆூய யாகஸாசனங்களெல்லாம் கீயே. கீ ஸமஸ்த 

யாகஸ்வரூபன், ஸமருதிகளில் சொல்லப்பட்ட தானாகி 
க்ரியைகளும் கீயே. இங்கனம் பஜ்ஞா இிகர்மங்களைப் பரக் 

கச்சொல்லுகிம சேதத்தின் பூர்வபாசுமெல்லாம் உன்னை 
யே கூறுகின்றது. இத்தகைய உனக்கு அடிக்கடி ஈமஸ் 
காரம் செய்கின்றோம். சப்தாதி விஷயங்களில்: ஆஸக் தி 
மில்லாமையாகற வைசாச்யம், பகவானுடைய சரித்ரல் 

களைக்கேட்பது, அவற்றை வாயால் பாடுவது கெஞ்சால்
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கினைப்பது அவனைப் பூஜிப்பது முதலிய ஆசா.ரங்களை 

யுடைய பக்தி, மனத்தை வேறுவிஷயங்களில் செல்லவெ 

ட்டாமல் அடக்க வெல்லுவது ஆய இவற்றால் விளையும் 

ஜ்ஞானத்தினால் அருள்புரியச் தகுந்தவனும் நீயே. 
இங்கனம் பகவானுடைய உண்மையை அறிவதற்கு வே 

ண்டிய உபாயங்களை எடுத்துக் கூறுகிற வேதத்தின் உத் 

தரபாகமும் உன்னையே கூறுகின்றது. இத்தகைய உன 

க்கு அடிக்கடி, ஈமஸ்காரம் செய்ன்றோம். வராஹ ராம 
க்ருஷ்ணாதி அவ தரரங்கள் மூலமாய் க்யாஸ வித்யையை 

வெளியிட்ட மஹோபகா.ரகனும் நீயே. வேதத்திவடைய 
உத்தரபாகத்தின்பொருளை. எடுத்துரசைக்கள்ற வரா 
ஹாதி புரணங்களாலும் ஸ்ரீராமாயணம் முதலிய இதி 
ஹாஸங்களாலும் கூறப்படுகின்றவன் நீயே. இப்படிப் 
பட்ட உனக்கு ஈமஸ்கரரம் செய்கின்றோம். வாராய் ஜ்ஞா 

னாதி ஷாட்குண்ய சிதியே/ புவிமங்கை காயகனே! சீ பர்வ 
தங்களோடு கூடின பூமியை உனது, கோரையின் நூணி 
யால் தரித்துக்கொண்டிருக்ெறனை, இங்கனம் உன்னால் 
தரிக்கப்பெற்ற இக்ச பூமியானது, ஓர் மத்தகஜம் ஜலத் 
இல் விளையாடி. அஇினின்று வெளிப் புறப்பட்டுக் கரையே 
அம்பொழுது அதன் S655 Deyn தரிக்கப்பெற்ற தும் 
இலைகளோடு கூடின துமாயெ ஓர் தாரமரைக்கொடிபோல் 
விளங்குகின்றது. வாராய் சாகனே! வேதத்தில் விதிக்கப் 
பட்ட கர்மங்களெல்லாம் அவயவங்களாயிருக்கப்பெற்ற 
தம கோரையின் நூனியால் தரிக்கப்பட்ட பூமண்டலத் 
அடன் கூடியதுமாகய இக்த உன் வராஹ உருவம், ௮௧ 
ன்2 கொடுமுடியில் மேகம் படியப்பெற்ற குலபர்வதத் 
அதள் சோபை உண்டாகப் பெற்று விளல்குகன்றது. ஜக 
இசா! ஸ்.சரவரள்களையும் ஜவ்கமல்களையும் சில்ப்படுத் தும் 
பெசருட்டு, உன் பத்னிடும் உலகங்களுக்கு மா.சரவுப2
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இச்சு பூதேவியை ஸ்தாபிதஞ் செய்வாயாக, லோகம் 
களுக்கெல்லாம் பிதாவும் பா.துகாப்பவனும் நீயே, ஆகை 

யரல் சரங்கள் அகத பூமியில் இருக் துகொண்டு பிதாவா 

கய உனக்கும் மாதரவாகய பூமிதேவிக்கும் சமஸ்காரத் 
தினால் சுற்ரூஷை செய்வோமாக. யாகம் செய்யும் ப்ரர 
ஹ்மணர்கள் மக்தரத்தினாுல் ௮ச்ணியை அரணிக்கட்டை 
யில் ஸ்தாபிப்பதுபோல், உன்னுடைய தாரணா ரக் இயை 

இச்சு பூமியில் ஸ்சாபித்தனை. ப்ரபோ ப்ராக்ரு. தனாகய 
மற்ற எக்தப் புருஷன் தான் ரஸாதலத்ூல் சேர்க்க பூமி 
யை நீ மேலுக்கெடுத்த இக்தக் wr ர்யத்தை 1 இதமித்த 
மென்று சரக்க மூ.பற்சிகெரன்வரன்சி OF Yb ஆச்சர் 
யமாயிருக்கின்றமையால் இதை எவனும் வாயாம்சொல்ல 
வல்லனாகமாட்டான், உன்னிடத்டுல் இ sy ஓர் ஆச்சர்யம் 
அன்று. ஏனென்னில் ஸமஸ்த ஆச்சர்மங்களுக்கும் நீ 
இருப்பிடம். இத்தகைய நீ உன்னுடைய மாயையால் மிக 
வம் ஆச்சர்யமான இந்த ஜகத்தையெல்லரம் ஸ்ருஷ்டி. த் 
தனை. இக்த ஐகத்கின் ஸச்ரிவேசம் பலவரருபிருக்கின் 

றது. ஒவ்வொன்றும் இன்னது,இணியதெனறு சக்க 
முடியா கிருக்கின்றது. இப்படிப்பட்ட ஜகத்தை ஸ்ருஷ 

ஒத்த கீ இத பூமியை எடுத்தது ஒரு ஆச்சாயம் அன்று. 

வாசாய் ஜகதிரனே/வேசமயமானசரீரத்தை உகறுஇன்ற 

நீ உன் ஸடைகளின் (கழுத்து மயிர்களின்) நூனிகளால் 
மேல் கிளப்பப்பட்ட பரிசுத்தமான நமீர்த்திவலைகளால் 

அலம்பப்பெற்று ஜனலோகம் தபோலேரகம் ஸத்யலோ 
கம் ஆயெ இவற்றில் வஸிக்கின்றவராகிய காரங்கள் அனை 

வரும் பரிசத்தர்களானோம். எங்கள் os Gur paras 

ளெல்லாம் ஈடேறின. ஆகவே,காங்கள் கருதார் த்தர்களா 

லோம். ஐக் ஸ்ருஷ்டி. முதலிய உன் வ்யாபாசரங்களுக்கு 

இன்ன இனிடசென்று.
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சேடிவே' இல்லை. அத்தகையனான உன் செயல்களின் 
எல்லையை எவன் அறியவிரும்புகிருனோ, guar மதி 

கேடனென்றே கினைக்கவேண்டும். ஆ / அப்படியும் ஒரு 

வன் அிரும்புவானோ£ ஸ்வாமீ! ஜ்ஞானாதி குணங்கள் 
கிமை* தவனே! ஆச்சர்யமான ஐகதஸ்ருஷ்டியை கடத்து 

Garpem gg யோகமாயையென்னும் சக்தியின் குணங் 
களாகிய ஸத்வாஇகளின் ஸம்பக்தத்இனால் ஐகத்து முழு 

வதும் மோஹஹித்துக் கிடக்கின்றது, இதை ஸுகித்தி 

நுக்கச் செய்வாயாக, 

மைதீசேயர் செரல்லுகிருர்:- ஸகல ஜகத் ரக்ஷக 
ஞூன பகவான் இங்கனம் வேதவாக்மங்களோடொத்த 
வாக்யங்களைச் சொல்கின்ற மரீசிமுதலிய மஹர்ஷிகளால் 
அருகில் சின்று ஸ்தோதரம் செய்யப்பெற்றவனா3த் தன் 
குளம்பில் அடங்கக் இடக்கிற ஜலத்்இன்மேல் பூமியை 
ஸ்சாரபித் தரன். ப்ரஜைகளைப் பாதுகாப்பவனும் ஷாட் 

குண்ய புசிபூர்ணலும் விஷ் வக்ணஹேனனென்று பேர்பெற்ற 
வனுமாகயே அக்கு வராஹபகவான் goo ours rr 
தலச்தினின்று தான் மேலுக்கெடுத்த பூமிமை obs 
மஹா ஜலச்இின்மேல் சிலைகிற்கச்செய்து மறைந்தான். 
இரச பசவானுடைய ஆச்சாய சக்திகளை எவ்வளவு 
சொல்லிதும் த்ருப்கி உண்டாகாது, இவனை கெஞ்சால் 
Stor gH மாதரத்தில், நினை ததனனதுடைய ஸம்ஸார 
துக்கள்களெல்லாம் தாமே பறக்தோடும். அப்படிப்பட்ட 
பகவான வசாஹாவதாரம்செய்த இந்த வ்ருக்தாக்தம் 
மிகவும் மச்களக மாயிருக்கும். அன் றியும், அனைவரும் 
கேட்க ஆசைப்படத்தகுக்ததும் பரிசுத் தமுமாமிருக்கும், 
இவ்வண்ணம் மொழியப்பெற்ற இக்த வராஹாவதார. 
வ்ருத்தாச் சத்தை எவன் கேட்பானோ, அல்லது எவன் 
பிறைச் கேட்கச்செய்வானோ, . அவனுடைய கெஞ்சில்,
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ஜனார் சதனன் சரத இல் அருள்புரிக் அ சிற்பான். ஸமஸ்த 
புருஷர் தீ தங்களையும் கொடுக்கவல்லனாகய அர்த மஹா 

ணுபாவன் அருளபுரிவானாயின், மனிதனுக்குப் பெறக் 

கூடாதது எதுவுமே இல்லை. ஆயினும் அல்பங்களாகய 

மற்ற புருஷார்த்தங்களால் என்ன உபயோசம்2 ஆகை 
யரல் அவன் அவற்றை விரும்பலரகா.து, “ஆனால் பக 

வானைப் பணிவது சிஷூ.ப்சயேோஜனமே' என்னலாகா து. 
“இவன் கம்மைச் சரீசமாகக்கொண்டு ஈமக்கு ௮க்தராத் 
மாவாயிருப்பவன், இங்கனமே இவன் ஸமஸ்த லோகங் 
களையும் சரீரமாகக்கொண்டு அவற்றிற்கெல்லாம் அக்த 
சார தமரவாயிருப்பவன்' என்னும் புத்தியுடன் அவனை 
எவர் பணிலவார்களோ, அவர்களுக்கு அவரது ஹ்ருதய 
ரகுூஹையில் வாஸஞ்செய்கின்ற அந்தப் பாமபுருஷூன் சிற 

கத புருஷார்த்தமாகிற கன் ப்சாப்சியைத் தானே ஈடேத் 

கிச் கொடுப்பான். இவ்வுலல் பிறக் தவாக்கு பகவானைப் 
Qu mena Cus மேலான புரூுஷார்த்தமாம். அது மற்ற 
ச வவகை உபாயங்களாலும் ஸரஇக்க முடியாது. அவன் 
இரன்கினால் தான் அவனைப் பெறமுடியும், அப்படிப்பட்ட 
பசமபுருஷாரததத்தை இக்க வராஹோபாக்யானம் கேட் 
பவர் ௮னாயரஸமாகப் பெறுவார்கள். தர்மலுர்த்த காம 
மோக்ஷங்களென்றெ YR FEMS aT NIT SOS 
அறிக்தவள் பூர்வ வ்ருத்தாச்தங்கள் பலவற் மிணிடையில் 
ஸம்ஸார துக்கத்தைப் போக்குவதரகிய பகவானுடய 
கையாகிற அம்ருகத்கைச் காதுகளாகிற அஞ்சலிகளால் 
சிரம்பவும் பானஞ்செய்து பசுவைக் தவிர எவன் தான் 

ப்ரீ. தி உண்டாகப் பெறுதிருப்பான் ச ஈல்லதென்றும் யே 

தென்றும் சண்டறியும் விவேகமற்ற பசுவைத் தவிர மற்ற 

மனிதரரகப் பிறக்தவர் அனைவரும் ப்ரீதி உண்டாகப் 
பெறுவார்கள். ஆ! பகவானுடைய சரிதம் இவ்வாறு
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மிகவம் ஆச்சர்யமாமிருக்கும், பதின்மூன்றாவது ௮.த்யா 

யம் முற்றிற்று, 
[ விதுரர், பகவான் வராஹாவசாரம்செய்து a 
। ஹிரண்யாக்ஷனைக் கொன்றதற்குச் காரணம் 
| வின . -(P ஈ உ. 

_ YF Hd, மைதமேயா அதற்குச் கார 
| 4 ணம் சொல்லச் தொடங்கு இக்கு ஸர் 4 

| தயாகாலத்தில் கற யபரிடத்தினின் ந | 
\ கர்ப்பம் உண்டானசைசக் கூறுதலும். ] 

்ரீசுகர் சொல்லுூரார்;--விதுரன் பகவானுடைய 

கைகளையே கேட்கவேண்டுமென்றும், மற்றவை எவை 
யும் செவியிற் படலாகாதென்றும் கடுசியம முடையவன், 
ஆகையால் அவன் பகவானுடைய கதைகளை எவ்வளவு 
கேட்பினும் தருப்தி உண்டாகப் பெறுச்தன்மையனல்லன். 
அவ்விதுரன் பூமியை உத்தரிக்கையாகற காரணத்தைப் 
பற்றி வராஹ உருவங்கொண்ட பகவானுடைய சரித்சத் 
தை மைத்சேய முனிவர் மொழி.க்கேட்டும், ௮2 சுருக்க 
மாயிருக்கமையால் அவ்வளவில் தருப்தி உண்டாகப் 
பெரு தவனா௫க் கைகளைக் குவித் துக்கொண்டு ௮ம் மைத் 
சேய முணிவரைப் பார்தது வினவினான், 

விதுரன் சொல்லுகிறான்:--முனிவர்களில் தலைவரான 
மைதீசேயரே! எவன் பூமியை எடுத்தானோ, ௮க்த Ww gp 
ஞஸ்வரூபனாகிய ஆதிவாரஹ மூர்த்தியே தைக்யர்களில் 
முதல்வனாகிய ஹிரண்யாக்ஷனை வதஇித்தானென்று நீரே 
சொல்லக் கேட்டோம். தன் கோரைப் பற்களின் நனி 
யரல் அவலீலையாக பூமியை மேலுக்கெடுக்கன்ற அச்ச 
ஆதிவராஹ மூர்த்திக்கும் தைத்யராஜனாபெ ஹீரண் 
யாக்ஷனுக்கும் எக்தக் காரணத்தைப்பற்றி யுத்தம் 
கேரிட்ட து? 

- மைதீசேயர் சொல்துொர்:- வீரனே! சீ சன்று 
அன்ினாய்? உன் கேள்வியைப் பதறி. வீன். மிகவம்: ஈம்
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தோஓ.ப்படுகின்றேன். ஏனென்னில், மாணஸ்வபாவசான் 
மாணிடவர்களுடைய ம்ருதீயு பாசத்தை அறுக்குக் இற 
மை புடையதான ஸ்ரீஹரிமின் ௮வதார கதையைப்பற்றி 
வினவிஞாயல்லவர£ மணிதர்கள் பிறக்தும் செத்தும் கின் 
திடருக்தன்மைய்சாயிருப்பவர். இவர்களுக்கு இந்த 
ஸம்சைரமே மருதமடு, இது பாசம்போல் இவர்களா எல் 

லாவிதத் இதிலும் பக்கனஞ் செய்கின்றது, இதை அதத் 
துக்கொண்டு மீஞவதற்கு மற்றொரு உபாயம் எதுவும் 
இல்லை. பகவானுடைய ௮வதாச கதைகளைக் கேட்பார் 
களாயின், ௮க்த ஸம்ஸாரம் தானே அுறுக்துபோம். 
ஆகையால் நீ பகவானுடைய அவதாரத்தைப் பற்றிக் 
கேட்ட கேள்வி மானிடவர்க்கு மிகவும் கன்மைக்கிடமா 
கையால் கான் அதற்கு ஸந்தோவு.ப்படுகெழேன். உக 

தரனபாதனுடைய புதீரனாகிய தருவன் பாலனாயிருக்தே, 
நரரதமுணிவர் பாடின பகவானுடைய கதையைக் கேட்டு 
ம்ருத்புவின் தலையில், அடி.யிட்டு (மருத்புவைப் பொருள் 
செய்யாமல் வென்று] பகவானுடைய ஸ்தானத்தை 
அடைக்தான், இப்படிப்பட்ட வைபவமுடைய பகவத் 

கதையைப் பற்றி ரீ வினவினையாகையால் அது மிகவும் 

கன்மைக்கிடமாயிருக்குமென்பதைப்பற் றி ஸர்தோஷிக் 
கின்றேன். வாராய் விதுனே! நீ வினவின ஹிரண் 

மசக்ஷனுடைய உற்பத்தி முதலிய வருத்தாச் சத்தைக் 

கூறுகின்றேன், கேட்பாயாக, இவ்விஷயத்தில் முஷ்பு 

கரன் இங்கனம் ஓர் இதிஹாஸம் கேட்டிருக்கின் றேன். 
தேவர்க்கும் தேவனாகய சான்முகனைகத் தேவதைகள் 
வினவும்போது இக்தக் கதையை அவன் அவர்சட்சூ 
மொஜழிச்தான். அதை சான் பரம்பரையாகச் கேட்டேன். 
'வரசாய் விதூனே / தக்ஷப்ரஜாபதியின் புதல்வியாயெ 
இதிமேன்பவள்-்ச்னக்கு ஸ்தானம் உண்டாக வேண்டு
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மென்று விருப்ப முற்றவளாூக் காமவிகாரத்இினால் படிக் 

கப்பட்டு ஸக்ச்யாகாலசக்தில் தன் பர்த்தரவும் மரீசயின் 
புத்ரருமாகிய காம்யபமுணனிவரைப் பார்த்துப் புணர 
விரும்பினாள், கரண்யபர் முணிவர்களில் சறச்தவர், இதி 
யும் மிக்க தவமுடையவள். இப்படிப்பட்ட் விவேசு முடை 

யவள் அமமுணிவரைப் பார்த்து அகாலமான எக்த்யா 
ஸமயத்தில் புணரவிரும்பினானாயின் இணி மற்றவரைப் 
பற்றிச் சொல்லவேண்டுமோ? ஆ! என்ன ஆச்சர்யம்சி 

காமத்திற்குக் கண் டையாது, எப்படிப்பட்ட விவேஇ 

களுடைய விவேகத்தையும் ௮து அழித்துவிடும், அப் 

பொழுது அக்தக் காற்யப மஹர்ஷி யஜ்ஞங்களுக்கு ப்ர 
புவும் (பஜ்ஞங்களால் ஆசா கிக்கப் படுன்றவனும்]) அக் 

ணியைச் சரீரமாக வுடையவனு மாகிய பரமபுருஷனை 
ஸுமர்யன் அஸ்தமிக்கும் ஸமயத்தில் ஹோமங்களால் 

ஆராதித்து அக்னிஹோத்ச கருஹத்தில் உட்கார்க்து 
LIT AM தயான த் இல் மனஜூக்கழுத்றிருக்கார். அத்த 

கையசரன அம்மஹர்ஷியைக்கிட்டி இதி மன்மத விகாரத் 
இனால் மதிமயங்கப்பெற்று இங்கனம் மொழிக் தாள், 

இதி சொல்லுகிறுள்:--வாரிர் வித்வானே! (எல்லா 
மூணர்க்தவமே!) இக்கு மன்மதன், கையில் தனுஸ்ஸை 
எடுத்துக்கொண்டு தன் பராக் ரமங்களையமெல்லாம் கர 
Lp, வாமைமரத்தை ஓர் மத்தகஜம் பிடிப்பதுபோல், 
a நிமித்தமாக இனையாயிருக்கள்ற என்னை கரு 

தீதுகின்றான. அன்றியும், என் சக்களத்்இகள் அனை 
வரும் சிறக்த புதல்வர்களைப் பெற்று வாழவதைக்கண்டு 
அவர்களுடைய ஸமருத்திகளால் சான் மனம் பரிதபிக்கப் 
'பெத்.றிருக்கன் 22ன், ஆகையால் இப்படி. ப்பட்ட என் விஷூ, 
ங்த்தில் அனுக்ரஹம் செய்யவேண்டும். லமச்கு சகேஷமமி: 
கூ.ண்டாகுக, Ut Sen A & Ae இக்க வெருழானம்.
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பெதற்ற மடச்தையர்களின் புகழ் எல்லா வலக்களிலும் 
சி.சம்பி கிற்கும், பர்த்தாவினிடத்தில் பெறும் வெகும,இ 
யாவதென்னென்னில், சொல்லுகிறேன், உம்மைப்போ 
wp கணவன் மடர்தையரிடத்இல் பரஜாரூபமாய்ப் 
பிறப்பானாயின் (உம்மைப்போன்ற கணவனிடத் இனின்று 
மடக்தையர் புதல்வரைப் பெறுவார்சளரயின்) அவர்க 
LG ௮துவே சிறக்ச௪ வெகுமஇயாம். அவரதுபுகழ் ஸம 
ng லோகங்களிலும் கிறைக்து கிழ்கும். மற்றும், பெண்க 
ஸிடத்தில் வாஞ்சையுடைய எங்கள் பிதரவான ff oR 
ஜாபகியானவர் முற்காலத்தில் எங்களைக் தனித்தனியே 
விசாரிக்கத் தொடங்கி *குழக்தரய்! நீ எச்ச மணவாளனை 
மணமபுரியப் Gur Rar apa? என்று வினாவினார். VE ST 

MFO SG வளரச்செய்யுச்சன்மையுள்ள அர்த தக்ஷப்ச 
ஜாபதி தன் புகரிகராரகிப எமது அபிப் சாயத்தை அறி 
ஈது அச்தப் பெண்களில் எவர்கள் உம்முடைய ஸ்வபர 
வத்தை விரும்பியிருச் தார்களோ, WE BU ப.இன்மூன் று 
பெண்களையும் உமக்குக் கொடுத்தார், கரங்கள் பதின் 
மூவரும் உம்மிடம் அபிப்ராயம் ஓச்திருப்பினும், கீர் வை 
ஷம்யத்தை (பக்ஷ்பா தத்தை! ' ஆசரிப்பது யுக தமண்று, 
ஆகையால், வாரீர் காணயபமஹர்வீ / மங்கள வபாவ 

முூடையவசே!/ எனது விருப்பக்கை நிறைவேற்றுவீசாக। ட் 
தர்மரையிக்போன்ற கண்களை பமுடையவரே/ மிகுக்த 

மஹிமை அமைக்கவசே! மஹா னுபரவனான ஐர் புருஷ 

டத்தில் வருக்தமுற்றவர் எவனும் அடுத்து வருவார் 
களாயின், அவர்கள் அஙகுனம் HOS A வருவது வீணா 

காதல்லவர£ ஆகையால் மஹானுபாவ. ராகிய உம்மை மன 

அறாத்,தத் துடன் அடுத் இருக்கின் உ ௮டியாளுடைய விருப் 
அச்சை. “நீர் அவயம் கிறைவேழற்தவேண்டும், | 

 ழைத்சேயர், Cerin gags 2 -வாசரய் Prey Qu
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nr 67°C ww air நி Cir ang புருஷார் த. தமும. vse ta 

மாகலே ஸி.த்திக்கப் பெனுவான்... | பரலோக ; 
     

    

‘yuan gen யும் “ (கோணத்துல ஸா Bia dive 
OD BAT ரன தர்ம்ங்களில் நதர... புருஷர்கள் இருவச்க் 
கும் சேர்ந்தே அதிகாரம் த Bir ap ப.த்னியில்லரத 
வனுக்கு MCSE |  “கரர்மல்களில் அதிகாரமில்லை, 
ப.தீனியிட த்தில் இஹ்பரலோக பாசங்களை வைத்துப் 

  

in ஷ்ன் மனக்கவலை இரந்து கரையேறுவரண். கரங்கள் 
பத்னியைக்கொண்டு, மற்றை ஆமா ரமஸ்தர்களால் ஐயிக்ச 
ந்டூயாத இக்தீரியங்களாகிற சத்ருக்களை Side 

வெல்துலோம். அர்க்க இலிருப்பவன். அருட் ப eRe 

  

   

    

    
  

cious, 93 நம்தம் 
சப்தாதி விஷயங்களில் மனம் செல்ஐப்பெதுவார்களச் 

யின் 2 Cs Bonus பெறுவார்கள், Rar ஹுதா. 
கூடாழி திள்று சாஸ்திரங்களில் சிவேரிஇக்கப்பட்டிருக்கற் 
காகையால் தோஷத்தை விளைக்கும், கீருஹஸ்தனுக்கு: 

்சா.இடவிஷயானுப்வ தீதைச். FTO SI BEA G ST ay 
ச். லவிிலையாகையால் , Dal னுக்கு அது அதே ‘ 

d 'ககர்ட்டா.து. க்ருஹஸ்தனும் sid 
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தீ அரும்புகள் தவனுக்கல்லவோ தன்னுன்டயவ 
னென்றும் பி ரளென் தும் பேதபுத்தி ௨ உண்டாகும், இவனோ 
Gaara எல்லோரையும் ஸமமாகப் பார்க்கும் தன்மை 

* 

ரரிக லோகங்களையும் ஸம்ஸாரத்திலுள்ள 

  

வன்... Ong gy 
ee சச்யல்ச' ஈம் எதிர்பார்க்கின் றவனல்லன், ஆகை 

ni oo இவனுக்குத் தன்னுடையவனென்றும் பிறனென் 
ம் பேதம் பாசாட்டுக் தன்மை கிடையாது, ஸம்ஸாரத் 

Be STH தாழ்க்த கரம் இம்மஹானுபாவன் பாதங்களால் 

உல்துக் து தரத்தில் துறந்த தும் அவனால் பேரகங்களெல் 
லாம் அனுபவிக்கப் பெற்றதுமாகிய மாயையை (மாயை 
யெனப்படுகிற ப்ரக்ருதியின் பரிணாமமாகிய இக்த ப்ரபஞ்ச 
தை) சானாவித ரவ: ர்யங்களை ஸா இச்துக்கொடுப்பவை 
யாகிய. வ். ரதங்களை அனுஷூடிதீது ப்ரார்த்திக்கன்றனம், 
“இவன் ம்்மமானங்களில் இரிஏன் றவன்; ஆன துபற்றியே 

அபரிசுத்தஸ்வபாவன். இத்தகையனை இவனிடத்தி 

னின். என்னென்று சங்கித்கின்றாம்' என்கருயோரீ 

ஞானத்தை மழமைப்பதாதிய அவிதியையின் ஆவாணத் 

தைப் சேதிக்கவேண்டு மென்று விரும்பும் பண்டிதர்கள் 

Bis ருத்சனுடைய சரித்ீரத்தை கிர்த்துஷடமென்று 

புகழ்கின்றார்கள் , ஜஞான த்தை விரும்புகிறவர்கள் 
இலர், “இவனை உபாஸிக்இன்ரூர்கள். ஆகையால் பிசாசு 

பரல். ரமசானங்களில் ' இரிகன்ருனென்று இவனைப் 

| Pesaran g. “அனால் அவன் ஏன் Gera Cunt. vou, 
er. an el Bigs என்னில், தனக்கு Bane! ர் 

    

   
    
   

  

   

ஹம், ஜ்ஞான த்தை விரும்பூம் ஸத்புருஷர்களுக்கு' 
os firs wu உபாயமாக ஜ்ஞானம். பெறவிரு 
res அற் | இங்கனலே. இருக்க 

   



  

sae] ... தீருதியஸ்சர்தம். 

மிசாசங்களின் ஆசாரத்தை அனுவ்டி. த்து: al ay air aps. 
அன்றியும் சொல்லுகின்றேன், கேட்பாயாக, , இவன் 
தன்னைத் தான் அனுபவிப்பதில் ஊக்கமுத் திருப்பான், 
இவனுடைய ௩நடத்தையை அறியாதவர். இவனுடைய 
ஆசாரத்தை OM Ba Bom api sar. அவர்கிள. பர்க்யமத்த 
வர்களே, அங்ஙனம் நிக்திப்பவர் யாரென்னில், சொல்று 
கின்றேன். எவர், கரய்முதலிய ஐக்துக்கள் புஜிக்கும்படி. 
யான சரீரச்தையே ஆத்மாவென்று , UID SB, அதை 
ஆடைகள கலும் மால்களாலும் ஆபீர்ணங்களாஅம் 
கஸ்துரசி குங்குமம் சக்கனம் முதலிய பூச்சுக்களாலும் 
அலங்கரிக்கன்றார்களோ, அ௮வ்ச்களே'(௮க்ச -தேஹாத் 
மாபிமானிகளே) இம்மஹானுப்ர வுடைய ஆசாத் 
தைப் பரிஹஸிக்கன்றுர்கள், அவர்கள் பாக்யமற்றவசெ 
ன்பதில் ஸந்தேஹமுண்டோரி ப்ரஹ்மதேவன் மு.தலியவர் 
களும் இச்சு ருத்சனால் ஏற்படுத்தப்பட்ட தர்ம மர்யாதை 
களைப் பாதுகாத்து வருன்றார்கள். ஜக த்தெல்லாம் 
இச்த ர௬ுத்ரனையே கீரரணமாகவுடைய.து. மரயையெனப் 
படுகிற ப்ரக்ருதியானது இவனுடைய ஆஜ்ஞைப்படி 
கடக்கிறது. எல்லையில்லாக மஹிமைகள் அமைந்த 
இம்மஹானுபாவன் பிசாசங்களைப், போல் vowerare 
கஹில் ஸஞ்சரிப்பது அ௮னுகரணமே, இவனுக்கு. அது 
இயற்கையில் ஏற்பட்டதன்று; லீலைக்காக ஏறிட்டுக்கெச. 

ண்ட, பிசாசங்கலாப் போல் காம் ம்மசானங்களில்' 
ஸஞ்சரிக்க வேண்டுமென்னும் விருப்பத் இனால் அவற்றின் 

ஆசாரத்தைச் தொடர்க்து கடக்கன்றானன் றி Co Sle. 

இன்கனம் மஹிமைகள். அமைக்த Beene, «Gane 

    

ட்மை த்ரேயர். சொல்கின்றார் :- அ ல் 
இரணைன காள்யமர் தெரிலிக்கைறில், மன்மன: Aer sp 

 



BFS ஸ்ரீபாகவ தம், (47-௧௪. % 

னால் | இத்த்சயங்களெல்லாம் கலங்கப்பெற்ற அந்த இதி 
ஓர் a ae போல் வெட்கமற்றவளாக ப் ரஹ்மர்ஷியா 
Sas ees கெஸ்பபருடைய வஸ்தரத்தைப் பிடித்து 
இழுத்தாள். அக்தக் காஸ்யபர் ஸக்த பாகாலத்தில் செய்ய 
aaa ாராஸ்த்ரங்களில் சிஷே.திக்கப்பட்டிருக் 
இன் றமையால்: அ௮ப்பொழுதைக்கு விபரீதமாகய கார்யத் 
சல் தன் பசியாக இதி செய்யும் நிர்ப்பக்தத்தைக் 
மீண்டு! Oe } apn dl Gan Bu ஈற்்வர னுக்கு CWS TT G 

செய்து அக்கு! தேர்யையுடன் ஏகாகதத்தில் கலக்திருக் 
தார், oe ey oh neti? அபபால் அம்மஹர்ஷி 
ஜலத்தி ல் ஸ்ஞன்ம் 'செயது ப்ர ஈணாயாமம் பண்ணி மெளன 

ல்ரதத்துடன் ஆத சங்கள மறவனும் ஜ்ஞான ஸ்வரூபனும் 

சான்றும் அழியா இருப்பவனுமாகிய பரப்ரஹ்ம மென் 

னும் பாமபுருஷனை சயாணித் துக்கொண்டு LIT COT AM BOO 
ஐபித்சார். வாராய விதுரனே/பிறகு இதி தான செய்த 
கெட்டகார்யதீதின் தோஷத்தை சனத்து வெட்கமுற்று 
அமமஹர்ஷியின அருகாமையில் * வர்து தலை வணங்கப் 
பெற்றவளாரகி ப்ரஹ்மரஷிபாகிய அச்சுக் காறாயபரைப் 
பார்த்து இங்கனம் மொழிக்தாள். 

   

  

       

  

இ.தி சொல்லுகிறாள் :--வாரீர் ப். ராஹ்மணோதக்தமரே/ 
காஸ்யப மஹர் ஷீ/ பூதங்களுக்கு சாதனாகிய ருத்ரன் என் 
அடைய இக்த கர்ப்பச்தைப் பாழ் செய்யா திருப்பானாக, 
அவன் தங்களுக்கு oT Sar OT. gars Bau gs BY 
கரன் அபராதஞ் செய்தேன், ஆகையால் அவன் என் 
கர்ப்பத்சைப் பாழ் 'செம்யக்கூடும், அப்படி. Corr Bayt 
கும் படி ai por yy us வேண்டும், தேவர்களில் மேன்    
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வட ரத்த 

ye தன்மையனல்லவரசி ஒருபலனையும் விருந்பாமல் தீன். 
ளைப் பற்றுவோரிடத்தில் மங களஸ்வபரவனு: இருப்பவன். 
இயற்கையில் எவர்க்கும் தண்டனை. செய்க பவுன்ல்லன்... 
guise செய்து கோபத் ் இற்திட்மானவரிடத்.இல் 
தண்டனை செரியும் ஸ்௮பாவன்; ஸம்ஹார காலத்தில் 

கோப ஸ்வரூபனாயிருப்பவன், இத்தகையனான இந்த GF 

சனுக்கு somarry OeuGarG war, ஏஸ்: உடன் பிறக்த்: 

வள.து பர்த்தரவும் NGS ௮ ஓர்க்ர் தறரத்வ 
பார்வதியின் பதியும் பசுவா spr BB 53 a 

தயையென்பது சிறிது மில்லாத. வே ர் னாலும் தயை 

செய்யச்தகுக்த ஸ்த்ரீகளாயே எமது Sepals Bs அருள 

புரிவானாக, ். பத 

மைத்சேயர் சொல்லுகிறார்: -அுந்தக் கரற்யப 

    

   

    

ப்சஜாபதி ஸக்தயாகாலத்கிற் செய்யவேண்டிய கியமமெ 

ல்லாம் முடிச்சு பின்பு, தன் கர்ப்பத்திற்குச் தான் தேட 

வேண்டிய க்ஷேமத்தை ப்ரார்த்இக்னெறவளும் பயத்தி 

னால் கடுக்க மூற்றவஞ்மாயெ பார்யையைப் பார்த்து இங் 
கனம் மொழிக்தார். 

கரண்யபர் சொல்லுரொர்.--மங்களஸ்வபாவ மூடை 

யவனே! உன் புத்தி சுத்தியற்றிருக்தமையாலும், 
ஸந்தமரமுஹ ரத்தத்தில் செய்யக் கூடாத கார்யத். 

தைச் செய்த தேரஷூத்தினாலும், அன்றியும் எனது ஆஜ் 

ஜஞையைக் கடக்தமையரலும, ரத. ரன் முதலிய தேவதை. 
கா அவமஇத்தமையாலும் உ னகிகு இரண்டு புத்ராத 

*$ர்கள் (உபயோ கமற்ற பிள்ளைகள்) பிறக்கப் போகின் 

'மூர்கள், அவ்விருவரும் உலகங்களுக்கு அடி GOT BOO BF 
செய்பவராமிருப்பார்கள், Doria கருவ கோபா 

வேச முற்றவராக லோகபாலர்களோட oe Oper tot 
லோகங்களையும் அடிக்கடி *அழப்படு is i : Car 

  



ஆதம. ஸ்ரீபாசவ தீம், [௮-௧௪, 

£சசச்கள. ஒருஅப.ராதம் செய்யாமல் தயைசெய்யத் Soe 
தஇவைகளான ப்சாணிகளை மெல்லாம் வழிப்பதும், ஸ்தீரி 
சுப் பறித்துக் கொண்டு வந்து சிறையில் அடைப்ப 
அம், மஹானுபாவர்களான பெரியோர்களுக்குக் கோ 
பம் வரும்படி. செய்வதுமே தொழிலாயிரு:ப்பார்கள். இப் 

படி. இருக்கும் தருணத்தில், உலகங்களுக் கெல்லாம் ப். 
yan அவற்றிற்கு ஸுகத்தை விள்ப்பவனுமாயெ பக 
வான், அப்பொழுது கோபாவேசமுற்று, வராஹமாகவும் 

சஉரஸிமஹனாகவும் அவதரரஞ் செய்து, பர்வதங்களை 
வஜ்ராயுதம் பிடிச்ச தேவேக்தீரன் பிளப்பது போல் யுத் 
SSB a Bears Gur Par cy ar. 

இதி Oeragega:—iry! எல்லரவற்றையும் 
அறியுக் இறைமை புடையவசே! சக்ராயுதத் தினால் ௮ழ 
கிய புஜத்தை யுடைய பகவரன் கானே நேரில் என்புத்சர் 
களை வதிப்பானாமின், அதை சான் ஸம்மஇக்கன் தேன். 

ஆனால் கோபமுற்ற ப்ீராஹ்மணன் மூலமாய் வதம் கேரு 
மாயின், ௮து எனக்கு ஸம்மதமன்று, அதை கான் ஒப்புக் 
கொள்ளமாட்டேன். *பெரி3பார்களுக்குக் கோபத்தை 
விளைவிப்பார்கள் உன் புதல்வர்கள்? என்று மொழதிகஇர். 

அதனால் 'ப்ராஹ்மணர் கோபித்து எங்கு வதித்து விடு 
இன்றார்சகளோ' என்து பயந்தேன்; பரமபுருஷன் நேரே 
வ.தப்பானாயின், ௮து எனக்கு ஸம்மகமே. (பெண்ணே 
ப்சாஹ்மணனிட த தினின்றுவ.து முற்ற எவனிடத்இனின் 
Gag ash கோட்டுமே, ௮.இல் கீ என்ன விசேஷூத் 
தக் sori dil" or te S Bar? Qer gy 9G par, Grr ஹ் 
மணசாபத்.தினால் அடியுண்டவள் விஷயத்திலும் ப்ராணி 
களுக்கெல்லாம் பயத்தை விளைக்கன்றவன் விஷயத்த 
அம் உலகத்இிலுள்ளவன் எவனுக்கும் ஈம்மால் தூக்கம் 
சோ வேண்டாம்” என்று நினைக்குக் தன்மையுள்ள wre
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வாஸியான ஜர் அக்களும் அனுக ரஹம் செய்யமாட்டசி' 
மச் சொன்ன இரண்டுபேர் விஷயத்திலும் சாசவானி: 
களும் மனஇரக்கம் உண்டாகப் பெறமாட்டார்கள், ஆண 
யால் பராஹ்மணசாபத்தினால் மாண்டவரும் ஸமஸ்தலோ 
கங்களுக்கும் பயம் விஃைப்பவரும் மஹாபாபிஷடர்கள், 
அன்றியும், இவர்கள் எக்தெக்த ஜா.இயில் பிழக்கனறூர் 
SCT, HE SES gor Bid guar ar இனத்தார்களும் இவரி 

டத்தில் மனஇரக்கங் கொள்ளமாட்டார்கள். ஆகையால் 
பராஹ்மணசாபத்தினால் நேரும் மரணத்இிம ற்கு கான் பயப் 
படுகின்றேன். அது அவ ர்களுக்கு கேராஇருக்கும் படி. 
அருள்புரியவேண்டும், சக்சாயும் தரித்த பரமபுருஷன் 
தானே வ.இப்பானாயின், ௮.து எனக்கு ஸம்மதமே. 

காஸ்யபர் சொல்துகரூர் ;--மங்கையர் மணியே / 
கீ, தான் செய்க அ௮பராதத்தைப்பற் றி ௮னுதாபப்படுகை 
யாலும், உடனே யுக்தாயுக்தங்களைப்பற்றி விசாரிதீதமை 
யாலும் பரமபுருஷணிடத்தில் வெகுமதி உண்டாயிருப் 
பதினாலும் ருத்ரனிட்த திலும் என்னிடத்திலும் ஆத.ர 
வோடி.ருக்கின்றமையாலும், உன் பு.தல்வர்களிருவரில் ஒரு 
வனாகிய ஹிரண்யகசிபுவுக்கு ஸத்புருவர்களால் புகழத் 

தக்க ஓர புதல்வன் உண்டாவான். அவன் ப்ரஹ்லாத 
னென்னும் பேர் பெறுவான். இந்த உன்பேரனுடைய 

புகழைப் பகவானுடைய புகமோடொக்கப் பாடுவார்கள், 
அன் றியும், உன் பேோனுடைய ஸ்வபாவச்தசை அனுளரிப் 
ப,தற்காக ஸ)புருஷர்கள், கட்டைமா ற்ரான பொன்னை 
யவக்ஷாரம் முதலியவற்றைச். செரித்து. அக்னியில் புட 

மிடுவது மு.சலிய உபாயங்களால். சதீ.திசெய்வ தபோல், 
தம.து மனத்தை கிர்வைத்வம் (வை சமற்.றிருக்கை ) முத 

லிய குணங்களால் ஸ்வா இனப்படுத்த : முயத்சிகொள்வார் 
சண்... சாம். இவனைப்போல் நிஷ்ட்டை பெறவேண்டும்



a ௬ ஸ்ரீ பாகவதம். [௮-௧௪. 

Tar தபுருஷூர்களும் ஆசைப்பட்டு அனுளரிக்கும்படி. 
உன்போரன் அழகிய சீலமுடையவனாயிருப்பான். மற்றும், 
எக்க பகவானுடையஅனுக்ரஹத்்.இனால் இக்த NESS BH 
லாம் அருள்புரியுமோ, இந்த ஜகத்தெல்லாம் ஏக்த பக 
வானுடைய ஸ்வரூபமாயிருக்கன்.றதோ, எவன் Lo Ol np 
கருவியையும் எதிர்பாராமல் தரனே எல்லாவற்றையும் 
ஸாக்ஷ£த்கரிக்கவல்லவனோ, அப்படிப்பட்ட ப ரமபுருஷூன் 
உன் பேரனுடைய பக்தஇயரல் ஸக்தோஷூம் அடைவான், 
அவனுக்கு பகவாணிடத்தில் என்றும் மாருத பக்தி உண் 
டாயிருக்கும், அத்தகைய ௨ னீபேரன். UR arent & RW 
கிகரில்லாத பக் இயுடையவனும்,மிஞும், ri Whur arapaorw 
வனும் பரிசுத்தமான மனமுடைய /ஞ்ழிடநிந்கிமையுடைய 

மாக மேன்மேலும் வளர்க்து வருகின்ற பச்வத் பக்தியால் 

  

பெரியோர்களிடையிலும்மிகுக் தமா ஹ்ர்த oy 

சோ திக்கப்பெற்ற (அழுக்கெடுக்கபெத்.று சிர்மலமாயிருக் 
Baro) தன்மனத்தில் பகவானை நில்கிறுத்திக்கொண்டு 
அர்த பகவானையொழிந்த மற்ற ஐப்வர்யம் முதலியவற் 
மையெல்லாம் துச்சமாக நினைத்துக் துறக்கப்போகின் 

ap ar. அன் றியும், அவன் பகவானையொழிர்த மற்ற எச்ச 

வஸ்துவிலும் டினப்பற்றில்லரமல் ஈல்ல ஸ்வபாவமுடைய, 

வனும. 'குணக்களுக்கு வில கிலமாடுப் பிறருடைய எம்ரு 
த்தி: erin oy அஇகமாயிருச்கக் காணிலும் மிகுக்த ஸக் 

Cmte. Papua ge பிறர் வருத்தப்படக் கரண்பானாயின் 
தானும்  வருத்தமு.துரின் றவ தும் தனக்குச் சத்ருக்கள் 

Tag 

துருவரும் Cars பர ,கவனுமாயிருப்பான், சந்த்ரன் வெ 

    

    
      

Baro & Bev விளையும் இவப்பத்தையெல்லரம் போக்கு 
வதுபோல் ௮ வன் ஐக தீ £ஏ சோக திதையெல்லாம் போக் 
ஞுச்.திதமையுடையவனு பிர் ரன். உன் போன்) 'த்வலிக் 

   

  

     கின் ச குண்டலங்கள் த்ிப்து



௮-௪௫.] . தீருதிய ஸ்கர்சம்.. : “We 

வனும தன் பக்தர்களின் விருப்பங்களுக்குத் ,திகுக்தபடி. 
அப்சாக்ருகமான தஇவ்யமங்கள விக்ரஹங்களைக் கொள் 
கன்றவனும் தாமசையிதழ்போன்ற கண்களுடையவனும். 
கெட்டகுணங்கள் இறிதும் இண்டப்பெருதவனும் மங் 

கையர் மணியரீகிய ஸ்ரீமஹால௯திமிக்கு ஆபரணம் போ 

ன்றவனுமாகிய. பரமபுருஷனைத் தன் ஹ்ருதயகமலத்தி 
அம் வெளியிலும் காணப்பெறுவான். 

மைத்சேயர் சொல்துகரூர்; இதி தனக்கு ஓர்பேரன் 
பிறப்பானென்றும், அவன்மிகுக்த பகவ்ப.க் இயுடையவனா 

மிருப்பானென் தம். கேம்டு மிகவும் ஸக்தேரஷம் அடைக் 

oP பரதல்வர்களுக்ு பகவாணிடத்கினின்று 
in 6 (தள்ப்ல் ஐ 2 6 gi, என் புதல்வர்கள் ஸ்ரீ 

மஹா விஷ்தத்டிட்ன் 'சண்டைசெய்து அவன் கையரல் 

மரணம் அடையப் போகின்ரார்களாகையால் அவர்க்குப் 

புகழும் கற்க இரும் விளையும்” என்பதை ஆலோசித்து 

மனத்தில் உச்ஸாஹ முடையவளாயிருக்தாள். பதினான் 

கரவது அதீயாயம் “pp Bo ws, 

ஆ 

   

  

[ இதியின் கர்ப்பச்திலுள்ள காமி யியரூடைய 
வீர்யச்தின் தேஜஸ்ஹினால் தேவசைகள் | 

7o *:4 ஒளி மழுங்கப்பெற்று அதன்காரணச்சை poe 
ப்ச்ஹ்பசேவனை வினவ சலும், அவன் 

|. காரணத்தை விஸ்.தாரமாகக்;சட்டு சதுரம்? 4 

-மைத்சேயா் சொல்லுகிறார்; '--இதியசனங்ள். sets 

Stara காமாயப ப். ரஜாபதிமி அுடை௰ அம் பிதருடைம்: 

தேஜஸ்ஸைப் பாழ்செய்வ துமான' 26 WW Son sore 
வேளையில் என் card pe தான்னு இச்கானிடத்தினி 
ன்று சங்க ததவளாகி நார௮.வர்ஷம் வரையில் கர்ப்பத். 

Be KERB OE ar ம்பத்தேஜன்னினால் உல 
ந்தவ. by வெளிச்சமெல்லாம் 

    

   

   



  

[(௮-௪௫. 

   ad rie, ie லேர்கபாலர்கள் அனைவரும். 

sos ‘LiruraGwaerib® | பாழடையப்பெற்றுத் இசைக 
Oar deri இருள் மூடப்பெற் நிருக்கையால். ‘9 gr கிழக்கு, 

இது மேத்கு" , er air) p ACasoppurr® ப்ரஹ்மர 
வினிடம் சென்றது அவலுக்கு: இக்க" அரவஸ்தையைத் 

தெரிவித்தார்கள்... ் "te Va, 
தேவதைகள் சொல்துகரச்சன். வாரீர் வல்லமை 

owt gs ப் ரஹ்மதேவனே] நாங்கள் இப்பொழுது or BH 
BT Font F Bone மிகவும் பயக் இருக்ள்ளோமோ, அதை 
தீரே அறிவீர். கானும் உங்களைப்போன்றவனே.. ஆகை 
யால் எப்படி. அறிவேன்” என்னில், சொல்லுன் ரோம். 
நீர் காலத். இனால் இண்டப்பெறாச ஜ்ஞான முடையவர், 
உம்முடைய அறிவு காலச் தினால் மழுங்கப்பெறுகற, தில்லை, 
பகவான் உமமிடத்தில் ஆசேசித்து ஸ்ருவுூடியை ஈடத்து 

இன்றானாகையால் நீர் எல்லாம் அறியுக் இறமையுடைய்வர். 

இங்கனம். பகவானுக்குச் சரீரமாமிருக்கின்ற உமக்குச் 

தெரியாதது எதுவுமே இல்லை. தேவர்க்கும் தவனே] 

உலகங்களைப் படைப்பவனே / அவற்றைப் பா துகாப்பவர் 

னை வரி லும் இறக் தவனே / எங்களுக்கு மேற்பட்டவரு 
டைய அபிப்ரரயத்தையும் சழேப்பட்டவருடைய அபிப் 

ச்ச்ய த்தையும் நீர் கன்றாக SPT, தேவமனுஷியாதி 
நாமரூபங்களுக்டெமாூக் கார்ய தசையை அடைக்த ஐச த் 

இித்செல்லாம் காரணன் நீரே, *ஐஜகத்காரணன் பீ 
மாதீமாவேயன் றி கானன்தே” என்கிறீரோ சி: Geen 
r ரண் த்தை முக்யமாகவடைய ப்ரஹ்மதேவனைச் ச்சீ 
bh wa கெரண்டு உலகங்களைப் படைக்கின்ற ” ‘Cn tor gh 

சீரே. * ் ஆனால் கரனே பரமாத்மாவாயின், அவன் tog 
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சப்பெழ்ற சர்ன்முகனுயெ ஜ் ம்லமித் சர்மாகக்கொண்டு 
உமக்கு ௮ தராதமாவர்யிருக்கிள் ர பரமபுருஷன் கர்மதி 
தினால் உம்மைச் சரீரமாகக்கெசண்டவனல்லன், அவன் 
தன்னுடைய ஸங்கல்ப-ரூப ஜ்ஞான த்தினால், ப்ரஹ்மதேவ 
னென்னும் பேருடைய இசத உம்மைச் சரீரமாகககொண் 

டவன், அவன் avg een ரூப ஜ்ஞான ததையே பலமாக 
விடையவன், இங்கனம் ரமச தீமஸ்வரூபியான உமக்கு 
க.மஸ்கரரம், ஜி.வரத்மாக்களை br தேவமனுவு.யா தி உ௬ 
வங்களைப் பெழச்செய்கன் தீர். NS EO BMT உம்மிடத் 
இல் அடக்கியிருக்கிள் pg நீர கார்யமாயும் கார 

ணமாயுமிருப்பவா, வாஸ்தவத்தில் கார்யதசையையும் 
கா.ரணதசையையும் அடைசத சேதனாசேதனங்களைக் 
கரட்டி.லும் வேறுபட்டவர். இப்படிப்பட்ட உம்மை எவர் 

என்றும் மாருத பக்தியுடன் உபாஸிக்கனறார்களோ; 
மத்றும், எவர் ப்ராணனகளையும் ஜ்ஞானேகத்ரிப கர்மே 
க்த்ரியங்களையும் மனத்தையும் ஜயித்து சனருக புக்தி 

யோகம் கைகூடப்பமெற்று உமது அனுக ரஹம் பெற்றவ 
ருமாமிருபபார்களோ, அத்தகையர்களுககு எவ்விதத் இ 

அம் ௮லமதி உண்டாகாது. (இப்படியிருக்க உம்முடைய 
ப்ரஜைகளும் உமது கட்டளையின்படி. கடப்பவர்களுமாகிய 
எங்களுக்குப் பிறரால் பரிபவம் கேரிடுவது யுக்தமன்அு), 
வேதமென்கிற உமது வாக்கினால் ஸமஸ்த ப்சஜைகளும் 

தீரமணிச்கயிற்றுல் பசுக்கள்போல் கட்டுண்டு உமக்ஸ்ீ 
அனங்களாடுப் தூஜைசெய்கின்றன. இங்கனம் மேன்மை 
முடைய உமக்கு ஈமஸ்காரரம், உம்முடைய ஸ்மபக தமுடைய 

ஈரம் உம்முடைய ஆஜ்ஞையைத் தொடர்ச்தக்கு 
பககக பி௦ரரல் பரிபவம் கேரும்படி. கீச் பார் 

இததக்தொண்டி. ne யுக்கமண்று. வாரீர் மிகுச்த மஹி 
அமறுடைஙவு 0) இப்படிப்பற்றல,  வண்ணங்களையு/டைய



     லிட்டன் YEON meson தர் த A ள்! 

7 en sriwsie@ar ie Ori utp 

de Be. 'மிகுக்த த தியை வழி 

a de 12 upp உமது கண்களால் எல்க் கடாகதிப்பி.ராக, 

   

ந்த இப்பொழு.து என்ன ஆபத்து நேரிட்டது £. 

அ oe. வாரிர் தேவனே! திதியின் 

 



   

   
த பட்ட துமாகிய விஷ்ணு! Gare த்த ப் 

it ர்கள், அர் த் விஷ்ணுலோக த்திற்கு ona See 
. 3 “Cie உண்டு, Qis வைகுண்டனே! 

கு ம் இல். நாஞ் செய்ழ்ம்: புருஷர்கள் அனைவரும். ஒருவ பி 
னையும் எதிர்பாராமல் தர்மத்தை ஆசரித்து. அதனுல்நித 
மபுருஷனை HIT RSH தன்மையர், அவர்கள் ray 
௫ம் பகவானுடைய ஆகாரத்தை ரிகர்த்த Dye eI (iar 4 
யவர், "இவ்வுலகத் தில் கேவலம் Fron ST இனால் ௮ Dire 
கூடியவனும் ஜ்ஞானம் FE தி முதலிய: குணக்கள் ‘fon ப ் 

    
     

    

    
imager பரமபுகுஷன் ரே ஜாகுணமும் Cuong 0 ன் 
(மும் இண்டப் பொருமல் சு.த்தஸத்வமயமான். Bespin as 

எ்ஷிக்ரஹத்தைத் SNS ws தள்னைச்சேர்ச்தவர்கள்ரவ 
சம்மை மனக்களிப்புறச் செய்து கொண்டு, வீத திருக்க 
ஸ்ட paket 9 (இவ்வுலகத்தில் த்துக்? 

   



௮-௪௫.] திருதீய ஸ்கந்தம். 589 

அதப் பமவைகளனை த்தும் அதையே கேட்டுக்கொண் 
ட.ருக்கும். மற்றும், Duns SAX, wi Brow HE SS GS) 
மருகாணி செய்தல் செண்பகம் அரணம் புன்னை சாககே று த் / 
௯.ரம் மகம தாமரை பாரிஜாதம் ஆகிய இவையெல்லரம் 
துளியை ஆபரணமாக அணிக்கு பகவான் அதத 

BIT or கஈ௧க்தை IMHO DS DHERE கண்டு அச் 
கத துளஸியின் கவத்கைக் கொண்டாடிகன் உன. இவ் 
வனத் இலுள்ள பரரிஜாகரடி வருக்ஷங்களும் கெய்தல் ர் cr ௮ ட € ர் . op oh 

லியவைகளும் “ஆ Garwsripst_es to st 1.7. GPs ரூ ob ( BY 
கள் இருப்பினும், பகவான் துவளியை அணி து அளை 
வெகுமதஇிக்கின்னுனே, அஆ துளஸி TOT eT ERY Oe 

US BMS Baw’ என்று மனணத்இல் சினேஷமில்லாமல் 

துளணியைப் புகழ்கின்றன. இத்தளம் இர்பக் 225 BA BE 
நம் ஸ்சாவசங்களும் பகவரனுடைய ஆம்பல் EBD DS 

ச ச , . உ க்க Ar . 

ஆசைப்படும்படி. பான இந்வன சீஇல் விவேகா பகு 

ஊர்கள் பேரசனிைகசானத்தையும் போக்பவஸ் துல்கர் ழும் 

போகக் ௧௬ வித வாயும் அணா த்து மதி LeU BEG OG 21 2மல் 

UG UT BDL) HOO BI BEI LIT OM By இரரழ்சர்பமன் மு, 
அன்றியும், இத்து moe குண்ட லோகம் பகவானுடைய 

பரதாரவிச்தங்களில் தலை வணங்? நமஸ்சார ஐ செப்வது 

மாதர தீ.இனால் DOL BOM ML வைடுர்பம் மாக தழ 
ஸ்வர்ணம் இவ Dare Dara vou ymax mw rs பல் டக் 

களின் விமானங்களால் மீ, தும் ரி) Dh Bey: ் ln. இ kB DGB 

விமானங்கஷில் வீ ஜிஙிருக், கும் புருவ ர்க THE. By 2 ம 

பருத்த இடையின் பின்பு உமமுடையவரும் புனா றைபரல் 
A ow Gib முகத்துடன்இக மண் றவருமா LN GSN HANS Ey 
Sort & CLD Fw gt am rene மூதலியவிலாமாங்களரல்க குவி 

காரத்தை விலா விக்க வல்லா கவிள்ல். ஏனென்னில்,௮ர் 

கள் பகலவானிடத்தில் ஆழச் சமனமுடையர். ஆகையால் 
38
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அவரது மனத்தை இழுக்க இவர்கட்கு ஸாத்யமில்லை, சற 

க். த உருவமுடையவரரம் சிலம்புத்தண்டையால் பாதங்களை 

ஓலிக்கச்செய்கன் றவளும் ராகம் முதலிய தேரஷங்க 

ன.தறவஞமரூிய நீமஹாலக்ஷியானவள் இக்த வைகு 

ண்டலோகத்இல் ஸ்படிகரத்னங்களால் இயற்றின ௬வர் 

களுடைய தும் அழகுக்காக இடையிடையில் ஸ்வர்ணத்தி 

னால் அலங்க ஞூ செய்யப்பெற்றதுமாகய பசவா னுடைய 

க்ருஹத்த தில் Wear us சட்டிற்கரகக் கையிலேக்கின காமரை 

மலருடன் அர்த LIN. கரதனமயமரன சுவர்களில் ப்ர ots 

ofl & ¢ BMW TR os ன்கையிலுள்ள தாமசை மலரால் அக்தச் 
சுவர்களைத் நுடைத்துச் தாஞ் செய்பவன் போல் புலப் 
படுவாள். எக்கு ர ADT AQ UF or 2 BHT g anus OL mar 
த; ழ்கரத மற்றவரொல்லே, ரரும் ௮வளை ஆரா. இக்கையாகிற 
Lirias தனங்கவச் செய்கின்றார்களோ, அப்படிப்பட்ட ஸ்ரீ 

மஹா லக்ஷறி இங்கு பகவா அடைய க்ருஹகதில் கன்கை 

9 gyarar வீலரா Di BB wx விளக்கிறவள் பேரல் பூல 
ப்படினான், வாரீர் தேவதைகளே இரத லோகத்தில் 

ஸ்நீமஹாலக்ஷமி தனது வீலோத்யான த்தி ரில் பவழகு 
களால் இயற்றின கரைகரையுடையவைகளும் அம்ருதம் 
போன்ற சிர்மல கீர் , கிறைச்கவைகளுமாகயெ ஈடைவாவி 
களில் தனக்குப் பணிலிடைசெய்ன் த மகதர்களோடு 
கூடிச் துஸிகளால் பகவரனைப் பூஜித்துக் கொண்டிருக் 

கையில், அப்பொழுது அழகிய முன்னெழ்றி _மமிர்களு 
டையதும் உ/த மூக்குடன் விளங்குவ து.மாகிய தன்னு 

கம் ௮௧2 நடைவாவியின் ஜலத்தில் ப்இபலிக்கக் கண்டு 
அதை பகவரனுடைய முகமாக ப்ரமிதீது ௮க்.த ஜலஸ் 
மீபத்தில் தன்முகக்தை வைத்து அதைப் பகவானே”சும் 
பனம் பண்ணுகன்றானென்று நினைத்துச் கொண்டாள். 
  

1. முத்த மிரிறொனென்று.
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ஸ்ரீமஹாலக்ஷமியின் மடப்பம் இக்சகையது. பாபங்க 

ளப் போக்குக்கன்மையுள்ள பகவானைக் காட்டி லும் வே 

றேன அர்த்த காமாகி விஷயங்களைப் பம் நினவைகளும் 
அச்த அர்த்தம் காமம் முதலியவற்றை சிறைவேற்றிக் 
கொடுக்கும் உபரயங்கலைா அறிவிக்கின்ற குண்டநீடு கரம் 

தம்தரம மதலியவைகளை அஆரரயம் துரைதீதுப் பொ Op 

போக்கச் செய்வதினால் புத்திப்ரமக்தை விஜப்பவை 
களும் பசமபுருஷார்் த்தமான பரமபுருஷனுடைய கதை 
கலக் கேட்கும்பாக்யமற்ற மதிகேடரரான மனிதர்களால் 
ஆதரவுடன் கேட்கப் பெற்றவைகளும் கேட்டமாதரத் 
இல் கேட்பவர்களின் புண்யத்தைப் பறித்துக் கொண்டு 
பெரமவைகளும் அங்கனம் கேட்பவர்களை என்விகத்று 
அம் பிடிப்பில்லாக பர்ககங்களில் விழத் EM ay Rar p 
OUBGROTAu HEM 5 கதைகளை எவர்கள் சேட்டின் 
ரூர்களேோ, அவர்கள் வைஞுணடனுடைய வாஸஸ்தான 

மாய இரத லோகத்தை அுடையமாட்டார்கள். இங்க 

னம் அர்த்தத்திலும காமத்திலும் கால்காழப் பெற்று 
பாரக்ய மற்றவார்களாகிய மணி தர்கள் GC DUD BE ah 

ஆசைப்படும்படியான மனுவி.யஜன்மக்தைப் பெற்றும் 
Cans SD STO Hl or கூடின ததவஜல்ஞான த்தைப் 
பெரு தவராகிக் கடக்கமுடியாததரன பகவானுடைய மா 
யையால்மதிமயங்க ப்பெற்று பரமபுருஷார் த்தஸிக்தியைக் 

கையிலங்கு கெல்லிக்கணியாக்கவல்ல இர்தப்பாமபுருஷனு. 

டைய ஆராதன த்தைச் செய்யாமல் பாழாகின்ரார்களே. 
ஆ! இதென்ன வருத்தம், பலன்களை விரும்பிச்செய்யும் 
தர்மங்களை மெல்லாம் துறக்து எல்லாம் பகவானுடைய 

ஆசாதனங்களே யென்றுகினைத்து அவனுடைய முகம 

லர்த்தியே ப் யோஜனமாகச் செய்யும் தர்மமாகய. கிவ் 

ருத்தி தர்மத்துடன் *ஈற்வானே சாம் வருச்இிப் பெற
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வேண்டிய புருஷார்த்தமும், அதைக் கைகூடுவிக்கும் உபர 
பநுமாவரன்” என்கிற ததிவஜ் ஞானத்தை எசனால் அனா 
பாஸமாகப் பெறக் உடிமே. T, அப்பட. ப்பட்டம BY 29. ப்ள ன 

மததைப் பெற்றும் பகவானுடைய மாயையரல் மதி 
மயங்கி அவனுடைய IT BM BD BE செய்யாமல் பாழா 
Sar ap te Gar, Oat I. areas DAP HTH OHS கு இரத 

OM HoT LG UT a LD பெறக் கூடியதன்று, கெடுநான் யமம் 
கியமம் (0 தலி.ய அஷ்டாங்க யோகத்தை அ/ப்பஸிப்ப 

தனால் படிச் இருப்பதும் ணை வரும் ஆசைப்படத்தகுக்த 
GIDT BIN கல்வியகை முடையவர்களும் MENOEA ரக்ஷ 
கனான பகவானுடைய கறபுகமை ஒருவருக்கெ. ரருவர் 

UTADA Fw” அவணிட தீதில் அனுரகம் தலைக் கெண்டு 
அதனால் தழதழப்புதறுக் உண்ணீர் பெருகப் பெற்று உட 
ம்பு முழுவதும் மாிரற்கூச்சல் உண்டாமிருப்பார்சளோ, 
அப்படிப்பட்ட பாம்யராலிகள் தகேவஸ்சேஷ்டனான பக 

அரனணிடத்தில் ரிருத பக்கி உண்டாகப் பெற்றவராடு 

இரந்த லோகத்தைப் பெறுவார்கள். இள்வுலகம் பசவணி 

டதில் பக்தி செய்பனாக்குப் பெறக்கூ gw arr Bb) ib 

வர்க்கு. கெஞ்ிலும் கிக்க முடியாதது. அப்படிப் 
பட்ட வைபவருடையறும் தாங்கள் ஒருராளும் பரராத 
தும் தேவமரேஷ்டர்கவின் விமானங்களால் ப்ரகாஇிப் 
பதும அறிபுகழும இ அ்யமும் (அமா ணுவு.மாயிருப்ப தும்) 
ஸமஸ்த லோகஙகளா லும் முக்யமாக வெரும DEE SE 

குக்கு தும் ஜகதகுருவான பசமபுருஓூனால் சிக்பவாஸம் 

செய்யப் பெற்றதுமாகிய 65 manor. Coren + Boe, 
ovaorer Bapestlar rs or தமது யோக DT UST LID ம் இனால் 

(யோகமஹிமையால் இடைத்த ஆச்சர்ய சக்இியரகய 

அணிமா இ ஜஸ்வர்யபல த் இனால்) சென்று சிரல்பவும் இற 

ந் தஸக்தோஷத்தை அடைந்தார்கள். அப்பால் அமமுணி



4 
as) ia ௮7 வ 

cy Pe owe “ 

டட 
டன கி ந்) 

் கரும் 
“9 

| ௮ 
y 

os  





௮-௧௫.] ERE ஸ்கந்தம், 593 

வர்கள் அர்த வைகுண்டலோகத்தில் ஆறு கோட்டை 

வாசர்களைக் கடந்து பகவானைப் பார்க்கவேண்டுமென் 
னுங் கு.தூஹல த் இனால் Dj BT BHAT arr ஆச்சர்யங்க 

AY RD gud உண்வைக்காமல் சென்று apres Care. 
டையுள் நுழைக து, அங்கு ஒருஅரக்கொருவர் நிகர்த்த 

வயதுடையவர்களும் கையில் கதை oh Hori som 

கோவ வளை குண்டலம் இிரிடம் முதலிய ரிறக்த ஆப.ரணங 

களால் அழகிய வேவு. மடையவர்களுமாகிய இரண்டு 

சகேளர்களைக் கண்டனர், அவ்விருவரும் பருக்க நானகு 

புஜஙகளுடையவர்? அக்கு புலங்களின் இடையாகிய மார் 
(ரில் வனமரலை யெண்ணும் (தமாலயை அணிச் இருப்பவர். 

அப்பூமாலரில் மதித்த வண்டுள் மொய்தீதுக்கொண்டி 

ருக்கும். அவர்கள் புரு வம் வ௮ணயப பெற்று WU APL. 

மாய் விளங்கு BAD BTW MDE BATT ap Ruse Cogrm 

களாதும் முகம் சிறிது உக்ரமர யிருக்கப் பெற்றவர். இத் 

தகையாரரன அன்விரண்டு கவர்கள் பரர் தீதுக்கொண் 

9ருஈகையில் அவர்கல் அனாதரித்து அவர்களைக் கேளா 
மலே, ஸவர்ணசத்தினாலும் வஜ்ரமணிகளர லும் Dario Dar 
கதவகளயுடை ழ் வாரம்களை எங்கனம் தாண்டி வக் 
தாச்களோ, அுங்கனமே இச்சு ஏழாவது வாசலையும் தர 
ண்டிச் சென்றார்கள், “அவர்கள் அஙகநுனம் கேளாமலே 

துழைகதறகுக்காரணம் என்'என்னில் சொல் லுகிறேன். 
அம்முணிவர்கள். 1 வைஷம்ய மில்லா*ு தம்முடைய 
தீருஷூடியால் சங்கை யற்றிருப்பலர்; ஆன துபற்றியே 
எல்லா இடங்களிலும் தடையில்லாமல் ப்ரவேிப்பவர், 

  
1. அம்மூனிவர்கள் ஜீவா சமஸ்வரூப ச்சையும் ப்ரக்ரு திஸ்வரூப த் 

தையும் ஈற£வா ஸ்வரூபச்தையும் ஈன்கறிர் சவர். ஆன துபற்றியே வித் 
யை விரயம் முதலிய குணங்கள் நிறைக்ச ப்ராஹ்மணன் அவையொ 

ன்று மில்லாத பசு யானை சாய் புலையன் முதலிய எல்லா இடங்களி
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ஆகையால் ஈம்மைத் தடுப்பாரில்லை யென்றும் சமக்கு 

அழமையத்தககாரக இடமில்லை யென்றும் கினை தீது அவா 

கன அகத கவா ரபாலகர்கவ£க் கேளாமலே நுழைக்தார் 

கள். அப்பொழுது, பகவானுக்கு ப்ர இகஉலமான ஸவபாவ 

மூடைய அக்க வாசற்காக்கும் கேலர்கள் இருவரும் திகம் 

பராகளாகி ஏயது சென்றர்களாயினும் ஐக்.து வயதுள்ள 

பாலர்கன் போல் கோற்றுின் ஐ௮ றாம் பாமாகிமாவின் உண் 

மையை றிக் தவருமரகிய  அர்கான் கு முனி வர்களும் 

நுழைவதை க கண்டு “op! 2 டகர நேக்கு கூ இங; குது. Kl. OST 

Woe? ஏன்று அ ௮அருடைய பாரபரவக்கைப் wT aM! Sg, 
YAMATO SVE G BHT RMT Hara அனர்கவைப் பிரம் 
னொ, லும் ன ரக்கினா லும் BEDE ETI ச். றும் முணிவர்கள் 

பூஜிக்கத் தகுக்கவசாபினும் மற்ற தேவர்கள் பரர்த்துக் 
கொண்டிருக் கும பொழுது பதி. ணுலவின் வாசழ்நாப்ப 
ரரி அச்த தே வதைகளாரல் அுங்நுவம் கிர நுப்பரிப 

விக்கப் Cup our Ds B BOK OK yh BT GD) Des LAT LD 

Lh apr is Ti KH aad DO rn ar aye SIG BF பங் 
கம் (தடை) கேர்ச்தமையால் சிறிது கோபம் உண்ட D 

அதனால் PKI OTE கண்கள் நறங்கப்பெற்று மேல் வரு 

மரறு மொழிற் தரர் கன். 
  

லும் ஆச்சமாக்கள் ஜ்கானஸ் வரபா ப நவர 2 வ பி நப்பவராலகை 
  

யால் அவற்றையெல்லாம் அவர்சள் ஸமமாகவே பார்க்குர் சண்மையர் 

மற்றும், ப்மாஹ்மணான் பசுயானை சாய் புலையன் ஈசவிப ரரீரங்களொல் 
லாம் ப்ரக்ரு இயின் பரிணாமங்களேயாகையால் ஒரு படிப்பட்டவை 
களே. அவற்றில் அந்தரா தீமாவாயிருக்கிஉ பரமாத்மாவும் ஜ்ஞானாஇ 
குணங்கள் நிறைந்து ஒருபடிப்பட்டவனே. அவர்கள் இதை அறிர்த 
வசாகையால் எல்லாவற்றையும் எல்லாவிதத்திலும் மமமாகப் பார்சுஇ 
Gi sou rey வைஷம்யமில்லாச தீருஷ்டியுடைபவர்.  அர்சகைய 
இருஷ்டியால் நிர்ப்பமாய் HOLS STO a oT my FOF Ss.
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௦05. வைகுண்ட லேரகத்தில் உளவே நுழையவிடரமல் 

தடுக்கும் தீவார பாலர்களை, .ஸனகாஇகள் சபித்தலும், 

பரிபகவான் அவ்விடம் ௮ருகலும்,



௮-௧௫.] தீருதீய ஸ்கர்தம், 596 

a 

குமாரர்கள் சொல்லுகிறார்கள்: -கெடுகாள் பகவானை 

ஆசாதித்து அதன் மஹிமையால் இந்த வைகுண்ட 

லோகம் சேர்ந்து இங்கு வாஸம் செய்கின் ஐவரும் அந்த 

பகவானோேடொத்த தர்மங்களையுடையவருமாகிய உங்க 
ளுக்கு ஏன் ஸ்வபாவம் இப்படி. விபரீ கமாமிருக்கி ar 2 BP 
கெடுகாள் பகவானை ஆசாதித்து இக்தவைகுண்டலோகத் 

இற்கு வக் தூசேர்க தீர்கள். கறுத்த மேணியுமகான்குபுஜங் 

களும் கிரீடமும் சங்க சக்.ரங்களும் ஆபரணமும் வனமாலை 

யும் முகலியபகவா னுடைய தர்மமெல்லாம் அமையப் பெறத் 

Dh & Door வீர்கள், இததகையராக இவ்வுலக த.இல் வணிக 

கின்ற உங்களுக்கு இந்த விஷமஸ்வபரவம் பொருக்கா_ு, 

“ஆமாம். கரங்கள் வாசற்காப்பவர். STONE OMG IH Q) 5) BT w 

மே, புதிதாக வக்தவர்களை க் தடுப்ப தும் ப/றகனவர்களை தீ 

திக்கரமல் நூழைய விடுவ தும் தவார பாலர்சனாரசிய ஏங் 

களுக்கு ஏற்றவைகளே. இல்லையாயின் எங்கள் மேல்ப்சபு 

வின் தண்டனை வருமே” என்கின் J ie Gara? அ இல்லை, 

இச்சு வைகுண்டலோகத்துி லுள்ளபுமுஷூர்களெல்லோரும் 

ிகவம் சாச்இியுடையவரா யிருக்கின்றார்கள். இங்குக் 

கலஸமென்பது கஇடையாது. இப்படிப்பட்ட இச்சுலோச௪ 

தீதில் முடிலபுகிஇியர்களான உங்களுக்கு உங்களைப்போல் 

FUDGE FB HS BAU or ase Dems esr cap sr? or a ar app 

சுடிலபுக்தியன் நூுழைவனோ என்னனோ என்கிஉ சங்கை 

யாலன்றோ நீங்கள் தடைசெய்ஒின் நீர்கள். உங்களைப் 

போல் குடிலபுசீஇயனாகி ஸக்தேஹிக்ககச் தகுச்சவன் எவ 

னேனும் இங்கு Pa ey Hs Gp எங்களைச் FUBDE 51S 

தடுக்கவேண்டும். இக்கலோகத்திற்கு அப்படிப்பட்டவள் 
எவனும் வரமுடியாது, ஆகையால் நீஙகள் இங்கனம் 

சங்கிக்க இடமில்லை, “இவ்வுலகம் இத்தகையதே, இங்கு 
வஞ்சனை செய்பவன் RUPARAHOPABHY AY 4-244 coun 

mo Dr. UV.5. YER LIGRARY
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ச 

நீங்கள் நுழைவது பகவானுக்கு அணிஷ்.டமாயிருக்கு 

மென்று சினைத்து சாங்கள் தடுக்கன்றோம்' என்டுமீர் 

EMT? பகவான் ப்ரபஞ்சத்தையெல்லரம் தன்குக்தியில் 

ODA E gb D HT ot DB பரதுகாகமுூ தன்மையன், அவனு 
க்கு “இவன் சான் உள்ளே நுழையக் BGS தீனன், இவன் 
AMC துழைய BERGE E MST VAT’ ஏன்கிற வைவூம் 
யம் இல்லை, பக வசன ஜக கிசையெல்லாம் தணன்வயிற்றில் 

வைத்து ரக்ஷிப்பதையும் நீங்கள் தடுப்பீர்கள் பேர லும். 
பெரியஅகாசத்திற்காட்டிலும்கடம் மேதலிபவற் றிலுள்ள 
ஆகாசம் எங்குனம் வேறுபட்ட கன்றோ, por ape aud yas 
குமோ, அங்ஙனமே பரமாத்மாவைக் காட்டி லும் ஜீவர 
தீமாவை னவேறுபட்டவனன்றென்றும் பசமர BOT AYER 

பட்டு. ௮வே டை வளுயிருப் Li MOAT BT MILD Last 19. BBW றி 

கன்றார்கள்.ஆனால்பெரிய ETSI POST GUST த்தங்க 

of gy ar ar ஆகாசமும்றனருயிருப்பதுபோல்ஜிவர தமாவும் 

ப ரமாதமாவும் ஓரேபொருள் தா னோ என்னில்,பேபொரு 

ளனறு. பெரியஆகாசமும்கடா இகளின் ஆகாசமும் ஓரு 

பொருளாமிருப்பதுபோல் ஜீவாத்மாவும் பரமரதமரவும் 
ஓரே பெருளென்னும்படி. பிரிக்கமுடியா இருப்பார்கள். 
ஜீவாத்மாவுக்குப் பரமாத்மாவை யொஜிக் து கிலமையே 
தடையா து. எப்பொழுதும் பரமாதமாவக்குச் சரீரமாய் 

அவனால் தரிக்கப்பட்டிஅவனுடையளங்கல்பத் தின்படி யே 
கடப்பவனாயிருப்பான், ஆகையால் ஒரு பொருள் போல் 
தோற்றுவரேயன்றி வாஸ்தவத்தில் ஜீவாத்ம பரமாத்மாள் 
கள் வேறுபட்டவபே, ஆயினும் ஜீவாத்மா பரமாத்மா 
வையொஜழியச் செல்லாமையால் ஒரு பொருள் போலவே 
தோற்றுவான். ஆகையால் ஸர்வா ச்மகனாகையாலே (ஸர் 
வவஸ்.து ஸ்வரூபனாகையாலே) அவனுக்கு வைஷம்யம் 
இல்லை. ராகம் 'தி€வ்கதீம் மு. தலீயரி' தேரஷங்களுக்கு ப்ர
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ஸக்இயில்லாத இத்தேசத்தில் பிறரைத் தடுக்கையாகிற. 
இக்த ஏற்பாடு தேவவேவம் பூண்ட உங்களால் ஏற்படுத 
தப்பட்டதாயென் சீ அனுகூலமான வேஷூமுடையவர் 

போல் தேோரற்றுகின்றீர்கன். வாஸ்தவத் இல் நீங்கள் 

தேவதைகளல்லர் பேரலும். மேலுக்கு மாதரமே 

சேவவேஷம் பூண்டவர்போல் தோன்றுக நீர்கள். இவ்வி 

டத்ில் இங்கனம் பிமரைத் தடுக்கும்படியான வழக்கத 

இதற்கு. அவகாசமேயில்லை. இது உங்களால்தான் ஏற் 

பட்டதாயிருக்கவேண்டும். உலகத் இல் இருவ, வயிற்றில் 

ஆறை ரவை ஷெம்ய தீ.இனால் மாறுபாடண்டாகி அ.சுனால்விளை 

யக்கூடிய ரோகத்தினின்று பயப்பது போல், நீங்கள் 

எதைப்பற்றி பயப்படுகி நீர்களே, க்குக் கரரணம் 

யது அத்தகைய காரணம் ஓண நம இல்லையே, நீங்கா 

என் பயப்படுகிறீர்கள்” சரீரங்கள் தேறும் அக். தர்யா மி 

யாயிருக் துஅவழ்றி னே த் FOIE OT இண்டப்பெறாு த் MCDB 

கிர்ப்பயனாயிருக்கனை ற பசமபுருஷ.னுக்குப் பிறரால் பயம் 

உண்டென் ு நீங்கள் நினைப்பதழ்குக்காரணாம் ய ரதோதெ 

ரியவில்லை. அதைப்பற் நியன்றோ ங்கள் ஏஎங்களைத தடுக் 

இன் மிர்கள், ஆகையால் தன்னோேடொ த்தவர்களும் துன 

க்கு மேற்பட்டவரகளும இளறி வைஞுண்டகா தனா ய பக 

வானுக்கு வாசற்காப்பவரரகி மகந்தபுதி தயார சிருக்கின்ற 

உங்களுக்கு எது யுக்தமோ அதை விசாரிக்க ரோம்: 

௮து என்னெனனில், Shear Qos லோகச்தினின்று 

தன்னினம் பிறவினமென்கிற வைஷம்பபுத் இயல் மிகவும 

பாபிஷ்டங்களான காம க்ரோத லோபங்களென்கிம 

மூன்று சதீருக்கள் எத்த லோகங்களில் மாறா திருக்கின 

ரர்களோ, அப்படிப்பட்ட லோகங்களுக்குப் போய்ச் 

சேருவீர்களாக, 

மைத்சேயர் சொல்றதுகிறார் /-- ப்ராஹ்மண சாப
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மரகையால் எப்படிப்பட்ட அஸ்தீர ௲ஹஙகளரலும் 

தடிக்கமூடியா கபடி. அம்முணிஎர்கள் இங்கனம் மொஜிக் த 
தைக் கேட்டு, அக்க க்ஷணமே ஸ்ரீவிஷ் ணுவின் பருத்யர் 
களான அகத தேவர்கள் .அும்முணிவர்களின் பாதங்களைப் 

௪ * . உ ௪ t 2 

பிடிக் .துக்கெரண்டு, “அ! என்ன செய்தோம்சி கிரபராஇ 

களரன பக்தர்விஷயக்டுல் சாம் இப்படி, சாபங் கொடு 

த்து அ/ப7 7கப்பட்டோமே, இக்த பரகனதாபசசரத்தி 

னால் ஈரமும் MLD WT T & DH விழுவோமோ:/ என்று மிக 

ம பய கு. இணால் நடுங்குடின் ற அமமுனிவர்களுக்கு தண 

டணிட்டு, இங்கனம் விண்ணப்பம் செய்தார்கள். 
இிவரரபரலகர் சொல்லுகிறார்கள்: -அபசாதம் செய் 

தனனுக்கு எத்தகைய சண்டனை விஇக்கக்ககுமோ, 

அதையே நீங்கள் நடதிஇனிீர்கள். ஆகையால் இன்விஷ 
வரில் உரகள்மேல் ஒருபிழையும் இல்லை, இ; தீ சண் 
டான எங்களுக்கு உண்டரகுமாக. தேவஸ்வபாவரான 
உண்கண் விஷூபத.இல் நங்கள் பட்ட அபராதத்தை யெல் 
ims ௪ இ ‘6 உ ச a ¢. ற) ட இ . 

VID BG) OUTRSDTS. GUA BIC D) WLD Ty BB 

MINUTE DY எங்கள் பரபமெல்லர ருமாகைபரல் இக்சச் 
சரபம் BF BIG WS ஸம்மதமே, Bey Gea ar ணு . ட ் ப ௧ 

சேண்டிமமொள்டிள்ளோம்.. மீற்கள்... எங்களி Lf 
‘fd 7 8 பி . 7 . ர ° ஐயா” என்றிரங்கிச் இறிதாயினும் அனுதாபம் பிறக் 
கப் பெத்றிருப்பீரகளாயின் 7 அதனால், கரங்கள் எப்படிப் 
பட்ட ஊடஜன்மங்களில் பிறக்கினும் ஏஙகளுக்கு பகவத் 
Map ge DY Pxt ona அழிக்கும்படியான ௦ இமெயக்கம் 
உண்டாகர இருக்குமாக, இங்கனம் அருள்புரிலீர்களாக, 

மைதீரேயர் err oy Day i -இநுநனம் தன்னு 
டைய பருதயர்கள் பெரியோர்களிடத்தில் ௮பராதப் பட் 
டதை அசத க்ஷணமே அறிக்து, தன்னிடத்தில் பக்தியு 
டய பெரியோர்களின் மனத்திற்கனியனும் தாமரை யுக்தி
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பணனுமாகிய UR ALT sr பரமஹம் Wisarrer மாமுணிவர் 
களரல் கூடிப்பிடிக்கதி தருக்க தன் மெல்லடி.களரல் மலர் 
மஙகையுடன். கடக்து MKT AT, அம்மஹானுபாவன் 
BG Ky வரும்பொழுது அவனுடைய பாரிவ.தர்கள் (ப்ருதீ 

ச * டர் சு யர்கள்) முடை சரமரம் விசிறி பாதுகை முதலியவை 
கள எடுத்துக்கொண்டு வச்தார்கள். அ௮ம்தப் பரமபுகு 
கண் தன்னுடைய பக்தர்கள் செய்யும் தவத்திஎ பயனே 
இங்களம் சண்ணுக்குப் புலப்படிம்படி. ஓர். ap Hep wang. 
வங்கெரண்டு அக்தாற்போல் தோன் றிஞன். அரக பகவா 

அக்கு இருபுறங்களிலும் ஹம்ஸங்கள் போல் கெழ்சன்ற 
இரண்டு சாமர நஜ அவனுடைய ப்ராக்ய/்கள் PR 

கெொரண்டு வக தரர்கள், அவனுடைய இர ஸ்ஸயத்கு Garr 

கச் சகதரவயோல் Conan gs sy கொற்றக்குடை தி 
தார்கள், அச்சுக் குடையின் இரங்களில் முத்துச்சரஙு 
களரல் இயம்றின சரங்கள் சரமா கா ற் றினால் அசை 

குது தெர ண்டிருக் தன, YS முத்துச் சாாளாங்களின் 
6. 

நூணிசனிணிஎ று நீர்த்துளிகள் 0 பரு. அகணிடையில் 

அவவழகன் மிகவும் அழகாக பரதா சிக்கரன், அ னன un 

பூரணமரன அனுக்ரஹத்தினல் மிகவம் தெஷிக். து அழ 
காயிருக்வொற முகமுடையசன7? ஆசைப்படத் தருத்த 
இணி மென்மை முதலிய கூணங்கரரக்கு இருப்பிடம் 
Me ar ani சிறைத் Bb bowl Don sas Dir Carat ar Bie GW 
மனதை gu wb க்கின்றவன் 7 கறுத்து அன்று BoM DTT 

பல் வின கம LD பரிமா லக்ஷூபியால் வர்க்க லோகு இற் 

GF சூடாமணி போன்ழதும் தனக்கு வாள BTM p 
மாகிய வைகுண்டலோகத்தை யெல்லாம் விளங்கச் செய் 
பவன்போன்றிருப்பான், : அன்றியும், அவன் பருத்த 

இடையின் புறத்தில் தரித்திருக்கன்ற பீகாம்பரத்டின் 
. ௪ . ச . a a ௪. 

மேல் விளங்குகன் ஐ அரை நரல் மாலையா லும் தேனைப்
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பருக மதித.துப் பாடும் வண்டினங்கள் கிறைந்த வனமா 

லயாலும் இகழ்வுற்று மணிக்கட்டுக்கைகளில் அழகிய: 

கடகங்களை அணிக்து ஸரீசருடனுடைய தேரனளின்மேல் 

கையை வைத்துக் கொண்டு மற்றொரு கையினால் தாம; 
ரைமலரைப் பிடித்து லீலையாகச ஈமற்றிக்கொண்டிருக் 

தான. அவன் ஐளியின்மிகுஇயால் மின்னலையும் அவமதஇிக் 

கின்ற மகாரகுண்டலங்களாகிற அலங்காரத்இனொால் அழ 

கிய கபோலங்களும் உயர்க்த மூக்குடைய இருமுகமும் 
அமைகது சனங்கள் இழைத்த இரிடம் சரித்து புஜ: 

சண்டங்கஷின இடையில்விளங்குவ நும் மனத்தைப் பறிப் 

பதும் சிறப்பும்றதுமாகிய | முூதிதுமாலையாலும் கழுத்தில் 
அணி.பப்பெம்மகெளஸ்துப மணியினாலும்பாகாடத் சரன், 
“எனக்கு மேற்பட்ட அழகு மற்றொருவர்க்கும் இல்லை. 
யென்ற பரிமாலக்ஷியின்கர்வமெல்லாம் இச்சு பகவா 

sou Baie tan ளெளக்கதர்யத்இல் yt. BG) m: 
ன்று தன்னுடைய பக்தர்கள் மன த.கினால் Pat ul) HH Lb 
படி. பலலகையான ஸளெளக்தர்பங்களெல்லாம் கிறைக்கவ 
ஆம் கானமுகனாகய கானும் ரூதாரனும் தேவசைகளாச 
இய கீங்களுமாகிய நம்ணைவசாலும் பஜிக்கக்தகுக்க 
வனுமாகிய அதப் புருஷோத்தமன் வரக் கண்டு ஸன 
காதிமுணிவாகள், பார்த்தது போது Ana ao sD 
உண்டாகப் பெரமுத கணகளுடையவரசாஇச் Ao ween 
வணங.௫ ஈமஸகாரம் செய்தார்கள். செக்தாமசை மலர் 
போன்ற கண்களையுடைய அர௫்கச பகவானுடைய பாதார 
விச்தங்களின் தாதுகள் போன்ற விரல்களின் பரரகத் 
தோடு கூடின துளஸியின் தேன்மணம் கொண்டு வீசும் 
கரற்றுனது சரஸிகைகளின் ரக்தீரத் இனால் உட்புகுக் து: 
அம்முணிவர் ஆதமஸவரூபத்தை உணர்ச தவராகையரல் 

மனம் கலங்கப் பெறா தவசாமினும், அவர்களுடைய மனத்
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தையும சரீரத்தையும் கலங்கச் செய்தது, அவர் மனு 
ஆக்கத்தின் மிகுதியால் ஒன்றும் தெரியாமல் கலங் 
இற்று, சரீரம் மயிற்க்கூச்சல் உண்டாகப் பெற்றது, அம் 
முனிவர்கள் மிகவம் அழூெதும் Rares RoR gn Rus 

6 
* . கீழதாத்தில் uUgés gd HEE Bdosr புஷ்பத்தை 

சிகர் தீ. துமாகய புன்னகை அமைக் இருப்பதும் ச.றுதீதகம 
லம் போன்றதுமாகிய அச்சு பகவானுடைய முகத்தைக் 
சண்டு மஜஞனோதம் கிறைவேற்றப்பெத்று, மீளவும் ௬௧௮ 
களாகிற செம்மணிகள் கிறைக்கசாய அக்க பகவரனு 
டைய பாதங்களைக் கண்டுதே தடவையில் அவனுடைய 
மமஸத DM ut வரங்களின் அழகையும் கண்ட ணுபவிக்க 
வலலசல்லாமையரல் இந்கனம் அடிக்கடி அவனுடைய 
அர்கஸணெளக்தர்பங்களையெல்லாம் தணி தீகணியே கண்டு 
பிறகு wor & Bw தயாணித்து கில்கிறுதீதிக் கொண்டாச் 
கள். இன்வலக தீஇல் கர்மயோகம் ஐஞானயோகம் Us & 
யோகம் மதலிய  உபாயங்களின் பாகரரங்களுடைய , oy 
QW OM CLI BoD ஆசாயச்தறியும் புருஷர்களின் திமரணது 

இற்று விஷயமரயிருப்பதும் மிகவும் LF B&D ww ar ged 
BOT BOMB HD ip சிய துமபுருஷா காரமுடையதுமாிம ஏர 
IGOR ௪ TOR sor 0 ot apne DUB DMT BUT aor 
களும் ஸ்வரபாவிகககளுமான அ ணிமை முதலி:பு அஷ்ட 

ஜுஎர்யங்களோடு கூடினனனுமாயெ ற்கு வரனை 

அம்முணி வர்கள் ஸ்கோதகாஞு செய்காரகள், 

குமாரர்கள் சொல் ஓூருர்கள்;---தி துர்ப்பு தீ கிகளு 

டைய ஹருதயத்தில் ஏப்பொழுதும் இருப்பவளுபினும் 

அவர்க்குக் தேரற்றாமல் மறைச்தேயிருப்பாய். அப்படிப் 
பட்ட கீ, ஆதியர் தமில்லாக பசமபுருவஷனே/ எங்கள் கண் 
ணுக்கு விஷயமாயினை, கசங்கள் உன்புதல்வனும் ஏங்கள் 

தமப்பனுமாகிய சான்முகனால் வர்ணிக்கப் பெற்ற உள்
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ஸ்வசூபரூபகுண விபூதிகளை எப்பொழுது கேட்டோமோ 

அப்பொழுதே நீ எங்கள் காதுவழியாய் ஹ்ருதய குஹை. 

யில் பிரவேசித்தனை, எங்கள் தமப்பணிடத்தில் சரங்கள் 
உன் ஸவரூபத்தைர் கேட்டது முதல் இது வரையில் 

உன்னை த்ய rowh & anh கொண்டிருக்தோரம். <2) ENB SOT 1D 

தயாணிக்கப் பெற்று கீ இப்பொழுது எங்கள் கண்ணுக் 

குப் புலப்பட்டனை.  .துகையால் காங்கள் ப்ரயோஜனம் 

கைகூடப்பெற்றோம். வரசாயப் பரமனே! (அனைவரிலும் 

மேமையும்மவனே!/) பகவானே! கதத ஸதவமயமரன 

சேஹக் இனால் இரத பக் தர்களுக்கு க்ஷ்ண்க்தோறும் மே 

லான அனுரசாஈத்தை விளைவிக்கின்ற நீயே எங்கள் தமப் 

பன் உபதேித்க ஆக்ம தத மென்று கரங்கள் அறிக் 
தோம், எங்களுக்கு எங்கள் தமப்பனைய ப் ரஹ்மதேனன் 
உபதே?ித்த பாமாதமதத்வம் நீயே யென்றுசாங்கள் நிச் 

சயித்துக் கொண்டேம். ஸம்ஸாரத்தில் வெறுப்பு உண் 
௪ ச ச ச சு . ° . LT FIDO DI அதனால் மாமுமல்விராக்க பக்நியோகங்க 

ளால் சப்கா ிவில.ப.&களில் விருப்பம் தொல்ைக்து அஹ 

நகாரரமற்றுப் புகழ் பெற்ற முணிஏர்கள் தமது மனத்தில் 
ஏக்க ஆகீமதகவச்தை உபாஸிப்பார்களோ, அப்படிப் 
பட்ட பரலஸ்து நீயே யென்றறிக்தோம். வாராய் பகவா 
னே! உன இருவடிகளையே உபாயமாகப் up ஸ்வரூபத் 
இற்ணெங்கா தவைகளும் வருக்தி அனுவு.டிக்கத் தக்க 
வைகஞுமான மறற உபரயங்களையெல்லரம் Ib FI வல்ல 
ராயிருப்பவர் அுனைவரரலும் பாடத்தகுக்ததும் பரிசத் 
தழூமான புகழ் அமைக்க துமரன உன்னுடைய கதையின் 
TM FOB அ.திக்தவர்கள்உன்னுடையஅனுக்சஹத் இனால் 

தட ச வினாவ திட மேலான மோக்ஷத்தையும் ஒரு பொருளாக 
கினைக்கமாட்டார்கள். உன்னுடைய புருவகெரிப்புக்க 
ளால் விளபவைகளும் பய த்திற்டெமா யிருப்பவைகளுமர
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கிய மற்ற ஸ்வர்க்காறி ஸம்பத் துக்களை அவர்கள் விரும்ப 
மாட்டார்களென்பதில் சேஷம் உண்டே இப்படி 
WES, வாக்குக்கும் மனச்இற்கும் எட் டாத ஸ்வரூப 
ஸ்வபா வங்களாயடைய உனனஸாக்ஷாத்கரித் BGI Bow 
மற்றொன்றை MILI BDH I we Sy) wera! ue arr 
னே! எங்கள் மனம் உன்னுடைய பர காச விச்ழங்கவில் 
மதுகரம்போல் (வண்டுபோல்) களிப்புமுறிருக்குமாமின், 
TH BOHOL வாய்மெச திகள் துனவியைப் பேரல் உள் 
SOLU UT STING Br OOM படிக் து அவற்றிற்கு மேன் 
மையை விளாப்பவைக ளாயிருக்குமா பின் (உன்பாதராவிக். 
தங்காத ூதிசெய்யுமாயின்), எங்கள் கர துகறரம் உள் 

குண கணஙகளரல் சிறைக்திருக்குமாயின், எங்கள் பா 
LB OH (HS BHO BLN. ஏநுகஞுக்கு எப்படிப்பட்ட நீச 

Curraha af ev ஜன்மம் உண்டாயினும் உண்டாகுமாக, 

அதைப்பற்றி எங்களுக்கு விசாரம் இல்லை. எங்கள் மனது 
வாக்கு மு தலி இச் Bila BG! or VW wh உன்னிடத்தில் 

ug. gt வேறு விஷயங்களில் சொல்லா திருக்குமாமின், 
oF gr Dany கேமிடும் பிறவியைப் பற்றி நாங்கள் RG Ba 

கரோமல்லேோம், ஸமஸ்த வேதாக்தங்களாலும் Car gas 

ளாலும்ம்ற்ற ஸ்ம்ருதி இதிஹாஸ புராணங்கள் ர லும் 

அ றிய த்தகுக்தவனே! சுததஸதவமயமரன ஏச்த உருவச் 

தை.இப்பொழுது எங்களுக்கு விளங்கக் கரட்டினேயோ 

அகத உருவத்தைக் கண்டதனால், ஐஜக௫சனே! எமது 

கேத்ரங்கள்,” மிகவும ஸுகத்தை அடைந்தன, புத்தி 
ஸ்னா இனமாயிருக்கப்பெறுத குத்ஸித யோசெளால் அறி 
யமுடியாத ஏக்த பகவானை கரங்கள் இங்கனம் காணப் 

பெற்றோம், அப்படிப்பட்ட பரமபுருஷனாயெ உனக்கு 

இதோ ஈமஸ்காரம் செய்கின்றோம். பதினைக்தாவது அத் 

பாயம் முற்றிற்று, ன்
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ee தற்காக அனுசாபப்படிசலும் பகவான் 9-4. -௨௨- 
் அவர்களுற்கு ஸமாசானக்கூ ரு சலும், 

ur ani gar ar சொல்லுகிருன்; YO g WoT Kir 

முனிவர்கள் பகவானுடைய இவ௮அூ்யமங்கல விக்ரஹத்தை 

மே எப்பொழுதும் தயானஞ்செய்யுச் தன்மையர்? மற் 
அம் பத்தியோசகமே ரூக்பதர்ம மாயிரும்கப் பெற்றவர். 

அவர்கள் இங்கனம் ஸ்தோத்ரம் பண்ணிக்கொண்டிருக் 

கையில், அம்மொதியைப் புகழ்க் து வைகுண்டலேோரகள் 
தை ௮ராஸஸதரனமாகவடைய பகவரன் மேல் ௮ருமரறு 

9 ட 

அட jo னா 731, 

புநிபகவரன் OFIN ay Rap ari——muGarar pub வி ஜய 

னென்றும் பேருடைய இஃக என்னுடைய வரச காப்ப 
வர் இருவரும் என்னை அவமதித்து என்னுடைய பக்கர் 

களரி உஙகள் அலு.பத தில் மிகவம் அபசரரப்பட்டார் 
கண். ap னினர்களேோ? எற்சனை ல) தாட 6B WU STRAT 

இய மங்கள் இவர்கள் விஷ தில் ஏக்த தண்டனை விழித் 

இர்கலோ, பரச சண்டனை யையே “இவம்க க்கு இறு 

சே இருக்கட்டும்” என்று தரனும் அருகு கரித்தே ன், 
அதநகமுக் சரணம் தேவதைகளான உங்களை இவர்கள் 
அவம* ததமையே. இங்கும் ஏமது பருத்பர்கள் உறு 
BW Magu SDN QF TILIA தப் பம்றி இப்பொ ழு 

தரன் உங்கை அருள ரிய சேண்டுகிள் றேன். * ஆம். அப 
சாதம் உளதாயினும், மேலே ரர்கரன்றோ ுருள்புசிய 
லேண்டத்தக்கவர்”ஏன்கி Sia Garr? ஆம். அது யுத்த 
மே, எனக்கு ப்ரஹமணார்கள் மேலான Susann. ஆதை 
யால் நரன உங்குரை அருள்புரிய செய்ய வேண்டுவது 
யுக்கமே “ஆரினும்எங்களைப்வெர அப்பிக்னாம்பற. கீஎன்ன
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விரியப் ரதம். செய்தாய்! என்2மீர்களோ? சொல்லுகிறேன். 
என்னைச் சே்க்தவர்களால் நீங்கள் yun Dea Dis 
Bis@orarum s கான் செய்த அ௮பராதமாகவே: நினைக். 
Boor @ maar. அது என்னுடைய பிழையாகவே ப எனக்குஜ். 
Carp 8p gin அன்றியும், ப்ருத்யன்.. QUIT BD Gag 
வானாயின், அவனுடைய ஸ்வாமியின் பெயரைச். சொல்லி 
“இன்னவன் தன்ப்ருதயன்மூலமாய் இன்னின்ன தப்புகள் 
செய்தான், ஆகையால் இவன் துஷ.டன்'என்று! உலகத் 
தவர் பழிப்பராயின், வெண்குஷ்டம் முதலிய வய தியா 
னது சரீரத்தின் அழகைப் பாழ் செய்வ து Cura, - அவ் 
-வபவாதம் அக்த ஸ்வாமியின் சர்க்தியைப் பாழ் செய்யும், 
ஆகையால், என்னைச் சேர்க்த வர் செய்யும், பிழையெல். 

ஸலாம் என் புகழைப் பாழ் செய்யுமென்பதில் ஸர்தேஹ 
மில்லை, ஆனதுபத்தி அவர் செய்த அப. சாதமெல்லாம் 
என்னுடையதே, ஆதலால் கான் உங்களைப் பொதுப்பிக்க 
வேண்டுவது யுக்தமே, அன்றியும், என் புகழ் பரிகத்தமா 
னு; அம்ருதம்போல் மிகவும் . இனிதாயிருக்கும் ; 
அது. செவியிற்படமாயின், சண்டாலன் ' வரையிலுள்ள 
ஸமஸ்த ஜன ச்தையும் உடனே பரவனஞ்' செய்யவல்ல-து, 
அப்படிப்பட்ட. கரன் எவ்விதத்திலும். தடையில்லா திருப் 
பவன், இப்பொழுது உங்கள் கிமித்தமாக OT YS bp BG 
தைக்கு இடமாகுமாயின், (* இவன் ஆஸ்ரிதர்களுக்கு. துர் 

லபன்' என்கிற கிர்தைக்டெமாகுமாயின்),: உங்களுக் 2. 
ப்சதிகூலமான செயலுடைய என் புஜ,த்தையும் Ce Bg pr 
விடுவேன், et பா தாரவிக்தங்களின்: பராகுத்ை ்    
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மாதீரத்தில் ஸஎமஸ்கலோகங்களின் பாபத்தையும் கான் 
போக்க வல்லனாகமிருப்பதும், சான் Gaver uf wu apent_ur 
வனாமிருப்பதும் ஆகிய இக்குணங்களெல்லாம் எனக்கு 
ப்.சாஹ்மண ஸேவையால் தான் உண்டாயின. இப்படிப் 
பட்ட கான் ஆதாவில்லா திருப்பினும், என்னை ஸ்ரீமஹா 
லக்ஷ்மி விடாமல் தொடர்க்திருப்ப தற்குக் காரணம் 
ப் சாஹ்மண ஸேவையே. ஏக்த ஸ்ரீமஹாலக்ஷமியின் கடா 
க்ஷம் சிறிது டைப்பதற்காச மற்றை ப்ரஹ்ம ருத்சாதி 
கன் அனைவரும் பற்பல வ் சதங்களை ஆசரிக்கின்றார்க 
ளோ, அப்படிப்பட்ட ஸ்ரீமஹாலக்ஷ்மி நரன் தன்னை 
ஆதரியா இருப்பிலும் ப்ராஹ்மண ஸேவையின் ப்ரபா.வதி 
தினால் என்னை விடாமல் தொடர்கச்.து வருகின்றாள். மற் 
அம, யாகங்களில் யஜமானன் கெய் ஒழுகும்படி. நெய்யில் 
நனைத்து ஹோமஞ்செய்யும் ஹவிஸ்ஸை அக்ணி௰ின் மூல 
மாய் கானே புசிக்கின்றேன், அ௮னண்கனமே தனது வர்ணா 
பரரமங்களுக்கு ஏற்பட்ட கர்மங்களைச் செய்து அவற்றின் 
பலன்களை என்னிடத்.இல் ஸ்மர்ப்பில்.து ஸக் தோஷமுற் றி 
ருக்கும் ப்சாஹ்மணன கபளம் கபளமாய் புஜிக்கும்போ.து 
WES ப்ரஹமணனுடைய வாய்வழியாய் அவவன்னச் 
தை கானே புஜிச்சன்றேன். கரன் முக்த ப்ராஹ் 
மணன து வாய்மலமாய் எப்படி புஜிக்கே றனோே, அப்படி. 

அக்னியின் மூலமாய் புஜிக்கெறதில்லை. அத்தகைய ப்ரா 
ம். மணன் மூலமாய் புஜிக்கும்பொழு.து எனக்கு உண்டா 

கும் தீப்தி .ீக்ணியின் மூலமாய் புஜிக்கும்பொழுனு 
வண்டாஇற தில்லை. ப்ராஹ்மணர்களின் பாத. தூளியைப் 
போல் பச்ணமானதுமற்றொன்றும் இல்லை, துக்த ப்சாஹ் 

ண்ர்கள்ின் பாததாளியை கரன் கிரீடமக்ளால் தரிக்கன் 

தன, ௫ ச ப்ராஹ்மணர்கள் இ.ரஸ்காரம் செய்யினும் 
,அவக்களை எவன் தான் பெறுச்சமாட்டான்கி,சவள் ஆசி
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சாய சக்தியுடையலன், என் சக்திக்கு எல்லையே எடை 
யாது.௮ தற்குத் தடையும் கிடையாது. என்னுடைய விப 
வங்களும் அப்படி ப்பட்டவைகளே. மற்றும், என் ஸ்ரீபாத 
தீர்த்தமாகிய கங்கை சச்தரசேகானான ருத்ரனையும் 
அவனோடுகூடி:ஈ லோகங்களையும் புனிதஞ்செய்கன் ௦.து. 
இப்படி, பாம பாவனனாகய காலும் HEB ப்சாஹ்மணர் 
களின் பாததாளியைச் சிரஸா வஹிக்கின்மேன். ப்ராஹ் 
மணர்கள் எனக்குச் சரீரம்போனறவர், அவர்களிடத்தில் 
கரன் ஸர்வகாலதஇ.லும் மாருமல் ஸச்சிதான'முடையவ 
னாயிருப்பேன். இங்கனமே பசுக்களும் எனக்குச் சரீர 

மாயிருக்கும், அவைகளிடத்திலும் கான் நித ஸக்கிதர 

னம் செய்கின்றேன். எவ்விதத்திலும் ரக்திப்பவரில்லா 

மல் ௮சாதங்களரகிய ப்சாணிகளும் எனக்குச் சரீரமாயி 
.ரூப்பவை, அவைகளிடத்கிலும் கரன் கித்பவாஸஞ் செய் 

கின் றவன். இம்மூவரையும் எவர் பேதபுத்தியுடன் பார்க் 
கின்றார்களோ, அவர்கள் பாபதோஷத்தினால் கண்கெ 
ட்டவர்கள/ மற்றும, ஸர்ப்பம்போல் மிகுந்த கோப 

மூடையவர். அன்றியும், அவர்கள் யமதண்டனைக்கும் 

உட்படுவார்கள். அப்பொழுது என் ப்ருத்யனாகிய யமன து 
ஆதீன த்திலுள்ள இரும்பு முகமுடைய கழுகுகள் அவ 
சது சண்கரைக்குற்றிப் பாழ்செய்யும், ஆகையால் ப்சாஹ் 
மணர்களையும் பசுக்களையும் அந்த பசரணிகளையும் *இவர் 
கள பகவானைக் காட்டிலும் வேறுபட்டவர்" என்று பேத 

புத்தியுடன் பார்க்கின்றவர் கரகம் அடைவார்சனாகை 
யால் அவர்களை அங்கனம் பேதபுத்தியுடன் பார்க்கர். 
காது. ௮௫௫ ப்.ராஹ்மணர்கள் ஒருக்கால் இரீல்கா£ம் 
செய்யினுச், *இவர்கள் பகவன் மூர்த்திகளே” என்னும் 

புத்தியுடன் அலச்களைப் we soe சிறிதும் வித Sage 

அம்ருதும்பே ன்ற. புன்னகையுடன் கூடித் தாம்சை மலர் 
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போல் விளங்கும் மூகமுடையவராஇ அனுசாகம் கிறைக்த 
மொழிகளைப் பேரிக்கொண்டு. புகானைப்போல் அழைப் 
பார்களாயின், அவர்கள் எனக்கு சேசே மஹோபகாசஞ் 
செய்தவசாவார்கள். அளர்கள் எனது அனுக்சஹத்திற் 
குப் பாதீரமாவார்கள், ஆகையால் தங்கள் ப்ரபுவா௫ய 
சான்னுடைய அபிப்ராயக்தை அறியாமல் உங்களிடத் இல் 
இவர்கள் அபசாதப் பட்டார்கள். ஆகையால் அதன் 
பலனாகிய உங்கள சரபமாசற தண்டனையை அனுபவித்து 
மீள வம் என்னிடம்: ஈது சேருவார்கள், *கரங்கள் 
செய்த தண்டனையே உனக்கும் ஸம்மதமாயின், & 
ப்ருக்யர்களிட த.இல் _ செய்யும் அனுக் ரஹமரவதென்” 
என்கிறீர்களோ? ஏன் ப்ருதயர்களா கய இவர்களு 
க்கு. நீங்கள் கொடுத்த சாபம் இிக்ரத்இில் முடிச் து 
என்னிடம் வரக்துசேரும்படி. ஏற்படுத்துகை என் 
னுடைய அனுக்ர்ஹகஇன் ' பலனே என்று மொஜிக்து 
கின்றான். 

ur ann? தவன சொல் அசிருன் னது பகவான் 

'மொஜிக்த art 59 வேதத்தோடு ஓத்திருக்சது ; 
அன் றியும் அனைவரும் ஆ ஆசைப்படத் தக்க தம் ம னுஷூ.யா் 

களால் அங்ஙனம் சொல்லமுடியாத அமாமிருக், த்து. அத் 

தகையதான அர்த பகவானுடைய வரர். த்தையைக் கே 
ட்டு அமமுணிவர்கள் அதன் அழகையும் அவனுடைய 
குணத்தையும் ஈண்டு “சாம் கேரபமாகிற OUT LILLE Bey 

கடி.யுண்டு மதிமயங் என்ன கார்யம் செய்தோம் 2 2/ 

இப்படி. மஹானுபரவனாகய இந்த பகவரனுடைய ப்ருத் 

யர்கள், மேல் கோபங்கொண்டு சாபமிட்டோமே. இது 

செய்யத்கஞ்ச்ச கரர்யமர£” என்னு மிகவும், மனத்தில் 
பரிதபித்தார்கள். (‘ wanr sur are) gl இகன் அற்பர் 

களாகய சம் விஷயத்தில் இங்ஙனம் Quon A Bair apd an,
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இ விரையாட்டோ 2 வாஸ்தவமோ ச தெரியவில்லையே? 
என்று அவனுடைய. மொழிகின் கருத்துக் தெரியாமை : 
யாதும், கோபித்துச் சாபமிட்டமையாலும் அம்முணி 
வர்கள் மனத்தெளிவழ்றிருக்தார்கள்); அர்த பகவான் 
மொழிச்த வசனங்கள் சுருக்கமாகவே பிருக்தனவாயி 
ணும் அறியவேண்டிய அர்த்தங்கள் பலவும் அமையப் 
பெத்றிருக் சன. ஆன அுபற்றியே Yuu For & Har Our 
ருள்கள் ஸாதாரணமாய் அறியச்கூடா திருக் தன. மற் 
QML, அலவ்வசனங்கள் ஆம்க்த கரு,த.துடையனைகளும் 
பற்பல ஆழ்க்த பொருள்கள் அமைக் தவைகளுமா மிருக் 
தன. அம்முணிவர்கள் பகவான் மொழிச்த ' அன்வுரை 
யைக் கேட்டு இதன் பொருள் இன்னது”என் தும் அவன் 
மனத்தில் கொண்டிருக்கும் கருத். து இன்னதென்றும் கி... 
சயித்துக் கண்டறிய முடியா திருக் தார்கள். அர்த பகவா 
னுடைய ஆச்சர்ய சக் தியை என்னென்றுசொல் லுவேன்7 

அவனுடைய யோகமரயையின் மஹிமை அற்புதமாமி 
ருக்கு மல்லவா, அவன் தனது யோகமாமையால் இக்த 
ப்சபஞ்சங்கலை மெல்லாம் எனக்குள் மறைக்திருச்பது aur 
ஷ்டி தீது, “இவனே ஸ்ருஷ்டி த்தான் என்று எல்லோரும் 
ப்ரமிக்கும்படி. ௮௪5த ப்ரபஞ்சங்களுக்கு என்னை ப்சபூவாக 
ஏழ்பரிச்னொன். அவனுடைய செயல்களெல்லாம் இப்ப 
யே விரதரமாயிருக்கும். ௮வன் மொழிர்த வார்த்தை 
யின் கருத்து அறிய முடியாதிருக்கது. ஆகையால் ௮ம். 
pol art sor அதைக்கேட்டு மனம் கலங்கப்பெற்றார்கள்., 
மற்றும், தாம் வெகுகாலமாய் விரும்பியிருக் ச பகவானு 
டைய காட்சியும் அவனோடு ஸம்பாஷணமும்அவணுடைய 
கருணாகடாக்ஷமழும், சேர்ச் தமைபற்றி ஸந்தோகம் அடை, 
கத உடம்பு முழுகி தும் மயிர்க்கூச்சல் உண்டாகப். பெற் 
அிறார்தார்கன். அவர்கள் அகத பகவானுடைய கருத்தை
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இரஸா வஹிக்இன்றார்கள். அப்படிப்பட்ட அமமலர்மன் 

சையரனவள், உன் பாதா.ரவிந்தங்கள் பாக்யசாலிகளான 

பாகவதர்களால் புதுப்புதிய துளஸி மாலைகளை இட்டுப் 

பூஜிக்கப்படுவதையும் மேலான' வண்டுகள் குடி. கொண் 

டி ருப்பதையும் கண்டு'ஸ்ரீபா தங்களின் ௮றஞ மேலான து, 

ஆகையால் நான் மார்பில் வரஸஞ் செய்பவளாயினும் 
யோகிகள் முதலிய பல ஸேவா ஜனங்களின் கெருக்கத் 
தையும் பாராமல் அனஸிடழூடன் பாதாரவிகதங்களை யே 

பணி௫ன்தேன்' என்று பெரு விருப்பத்துடன் உன்னை 

விடாமல் அனுவர்த்திகன்றனள். நீயோ வென்றால் உன் 

மனத்திற்கு மிகவும் இணி௰ய.சான பரம பாகவதர்களின் 

பரஸங்க சீதினால் ஒழிவில்லாசவனாகி இகத ஸ்ரீ மஹா 
லக்ஷ்மியை ௮இகமாக ஆதரிக்கிற இல்லை, ஆகையால் 

ஸ்ரீமஹாலக்ஷ்மி உன்னை விடாமல் பணிவதற்கு, ப்யாஹ்: 
மண ஸேவை கா. ரணமனறு. உன்னுடைய ளெளபாக்ய 
மூம் அவளுடைய ப்ரீ.இயும் காரணமேயன றி வேறில்லை, 
அவளை ஆதரியாமைக்குக் காரணம் ஓழிவில்லாமையே. 
“ப்சாஹ்மண ஸேவையால் பரிசு. த்தனானேன? என்றாய், 
அதுவும் ஸரியன்று, ப்ராஹ்மணர்கள் ஈடக்கும் வழிகள் 
சோறும் படிச திருக்கெற புண்யமான அளியும் ஸ்ரீவ தஸ 
மென்கிற அடையாளமும் உன்னைப் பாவனஞ் செய்கன் 
னவா மி இல்லை, ரீ இயற்கையரகவே பரவனமாயிருக் 
கன்மவன். எல்லையில்லாக ளெளக்தர்யச்தையுடைய மீ 
ஸ்ரீவ.ச்ஸமென்௦ அடையாள த்தை THESES Bia 
கின்றனை, உக்கு இல்லாத அழகு அ தனால் உண்டாரச 

வேண்டுமோ? உண்டாகவேண்டிய தில்லையே, ௮ங்கனமே 
ஸ்லயம் பரிசு.துதனாயெ சீ ப்ரஹ்மணர்களின் பரத தானி 
யைச் சரஸாவஹிப்பது ச த்இக்காகவோ 2 LRT Aye 
லோகக்்ஷமின்பொருட்டே கீ ௮வ்தனம் ப்ராஹ்மாச்
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களின் பாதகுரளியைச் சரஸாவஹிக்கனெ றனை. அதற்கு 
வேறு காரணமில்லை. வாராய் தரியுகனே 7/ (ஜ்ஞானசக் இ. 
கள் பல ஐஸ்வர்யங்கள் வீர்ய தேஜஸ்ஸாுக்கள் என்ற 
மூன்று இரட்டைகளையுடையவனே 1) கீ தர்மஸ்வரூபன், 
தவம் தானம் சுயை என்கி pw இம்மூன்றும் உனக்கு அஸர 

தா. சணமாயிருப்பலை. தர்மஸ்வரூபனாகிய உனக்கு இம் 
மூன்றும் மூன்று பாதங்கள், நீ அம்மூன்று பாதங்களால் 
ப்சாஹ்மணர்களிடத்தில் ஸஞ்சரிக்கின்றனை. தமோகு 
ணம் தலையெடுத் தவரும் ரஜோகுணம் தல்யெடுத தவரும் 
உன்னுடைய பாதங்களாகிய அம்மூன்மையும் அழிக்கப் 
பரர்ப்பார்கள். உனக்கு மேலான தெய்வங்களரயெ 
அச்த பராஹ்மணர்களைப் பாதுகாக்கும் பொருட்டுச் 

சத்த ஸதிவமயமான வடிவங்களைக்கொண்டு ரரமக்ருஷ்.. 

ணுதி அவதாரங்களைச் செய்து அக்தத் தவம் முதலிய 

உன் பாதங்களை அழிக்குர் தன்மையசான தாமஸர் 
களையும் ராஜஸர்களையும் OSI OS gS Bal தானம் 

தயையென்கிற அம்$ழன்று பாதங்களால் ஜங்கமஸ்தா 
வரங்களடங்கின ஜகத்தை யெல்லரம் போஷிக்கன் நனை, 
இதில் ஸக்தேஹம் உண்டோ? இங்ஙனம் நீ. தர்ம 
ஸமஸ்தாபன த்திற்காக அவ தரிக்கின் றவனாகையால் உன் 
டைய அ௮னுவிடானத்தினால் உலகங்களைத் இருத்தும் 
பொருட்டு ப்ரரஹ்மணக்களின் பாததாூஸியைச் சரஸர 
வஹிக்கின்றனையன் றி, உன் சுத்திக்காக வன்று, ப்ரர 
ஹஊமணோச்தமா்களின் குலம் உன்னால் பா.ூகாக்கத் 

SHES gi. ஆகையால் எல்லோரிலும் மேன்மையுற் றிருக் 
கின்ற சீ ௮க்த.ப்ராஹ்மண குலத்தைப் பூஜிப்பதினாலும் 
ப்ரிய. வரக்யத்தினாுலும் கெளரவித் துப். பாதுகாக்கச 
திருப்பாயாமின்,. .... அப்பொழுதே. மீ. ஏற்படுத்தின 

சன க.ரமான. வேமார்ச்சமெல்லாம் .பாழாய்விட்டி   
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ரூக்கும், ஏனென்னில், நீ எல்லோரிலும் மேன்மையுடை 
யவன். நீ எதை அனுவ்டிக்னெறனையோ, அதையே 
உலகமெல்லாம் ப்ரமாணமாகக் கொள்ளும். ஆகையால் 
மீ ப்ரஹ்மணர்களைப் புகழ்க் மேன்மைப்படுத்தா இருப் 
பாயாயின், ஜனங்களும் அங்ஙனம் செய்ய முயற்சி 
கொள்ளமாட்டார்கள், ஆனதுபற்றி கீ ப்ரஹ்மணர்களை 
மேன்மைப்படுத் துவது யுக்கமே, ப்ரபூ/ கீ சுத்தஸத்வத் 
திற்கிடமாயிருப்பவன், நீ ஜனங்களுக்கு க்ஷேமத்தை 
விளக்க விரும்பிப் பத்பல அவதாரங்களைச் செய்து தர்ம 
விரோதிகளை வேருடன். கன் நனை, வே.தமார்க்கம் 
பாழாய்விடுவது உனக்கு மிகவும் அ௮கிஷ்டமாயிருக்கு 
மன்றோ 4 நீ மூன்று லோகங்களுக்கும் ப்ரபு. மீ ஜகத்தை 
யெல்லாம் தரிக்கின்2வன், இக்த QE GOO Ss போஷிக் 

Garou sb Cu, & ப்ராஹ்மணர்களின் பாதங்களில் 

விழுக்து வணங்க அவர்களுடைய பாததூளியைச் 
ரஸா வஹிப்பினும், உன் ப்ரபாவம் குறையாது. நீ 

Hane ப்ராஹ்மணர்களை வணங்குவது லிலையே. 
உலகத்திலுள்ளவர் அணைவரும் இங்கனம் ஆசரிக்க 

வேண்டுமென்று அறிவிக்கும்பொருட்டு நீ அவ்வாறு 

சடக்கின்றனையன் றி வேறில்லை, வாராய் ஜகசைனே / நீ 

இச்ச உன் ப்ருத்பர்களுக்கு சாரல்கள் விதித்த தண்ட 
னையை அனுமதி செய்தாலும், அல்லத கீ வேறு தண் 
உனை விதித்தாலும், அதுவுமின்றி முன்போலவே இவ் 

வுலகத்தில் இருக்கும்படி. ௮னுக்.ரஹம் செய்தாதும், 
௭தயமாகச் சொல் முறம், அதில் எங்களுக்கு ஸம்ம 
இயேயன்றி, அ௮ஸம்மதி இல்லை. இங்கனம் சாரல்கள் 
செய்த அபராதத்.தித்குத் தகுக்சபடி. எங்களுக்கும் pr 
சண்டனை விதஇிப்பாயாக,  “நீஸ்கள் என்ன அபராதத் 
செய்இர்கள் என்சிருயோ: 2. மாக்கள். aruse B sor ye 
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உன் தீவாரபாலர்களுக்குப் பாபிஷ்டமான சாபம் கொடுத் 
தோமல்லவா. புதிதாக அழை றெவர்களைக் தடுப்பது 
தீவாரபாலர்களுக்கு இயற்கையே, ஆகையால் அவர்கள் 
எங்களைச் தடுத்தது தோஷமாகாது, காரங்கள் அவர் 
களுக்குச் சாபங் கொடுத்தது எங்களுக்கு தோஷமே, 
ஆகையால் அபசாதிகளான எங்களுக்கு தண்டனை 
விதிப்பாயாக--ஏன்ருர்கள், 

ஸ்ரீபகவான் சொல்லுகிறான் ;--இக்த என் ப்ருத்யர் 
கள் ௮ஸுசர்களாகப் பிறக்து அது மூதல் (ஐன்மமே 
பிடிச்.த.) என்னிடத்தில் கோபங் கொண்டு ௮ சனால் 
என்னை எப்பொழுதும் பரவனை செய்து (த்யானஞ் 
செய்து) அதன மூலமாய் என்னுடைய எம்பக்தம் எப் 
பொழுதும் மாருமல் தொடசப்பெற்று அதன் ப் சபாலத் 

இனால் க்ரமாகவே மீண்டு என்னிடம் வக்து சேருவார் 
கள. வாரீர் அக் சணர்களே ! நீங்கள் இகத தவாசபால 
கர்மேல் சாபங் கொடுக் இர்களே. அது கானே உங்கள் 
வாய மூலமாய் கடத்தின கார்யம், (கானே உங்கள் வாயி 

லிருக்_து இவர்களுக்கு இக்தச் சாபங் கொடுத்ேேேனன் றி 

கீங்கள் புத்திபூர்வகமாகச் சரபங் கொடுத் திர்களல்லீர்). 
ஆகையால் இக்த உண்மையை அறிக்து நீங்கள் பரித 
பிக்காதிருப்பீர்களாக---என்றான். | 

ப் சஹ்மதேவன் சொல்லுகிறான் :--அப்பால் அத்த 

முனிவர்கள், கண்களுக்கு ஆகக்தம் விளைக்கின் ஐ வைகுச் 
தனையும், : ஸ்வயம்பாகாசமாயிருக்ின்ற அவனுடைய 
வாஸஸ்தானமான வைகுண்ட லோகத்தையும் கண்டு 

பகவானை ப்.ரதகூஜிணம் செய்து கமஸ்கரித்து விடை 
பெற்று பகவானுடைய எம்பத்தைப் புகழ்க். துகொண்டு 
‘aba@ தாஷூமுற்றவராூப் புறப்பட்டுப் போனார்கள். இங் 
னம் முனிவர்கள் போனபின்பு ஸ்ரீ பகவான் அன் ப்ருத்
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யர்களை மா தானப்படுத்த முயன்று இங்கனம் மொழிக். 

தரன், 

- ஸ்ரீ பகவான் 'சொல்துென் தங்கள் போவிர்க 
ளாக, பயப்படவேண்டாம், நீங்கள் போயினும், உங்க 

ளுக்கு ஸுகமே உண்டாகுமாக, : *இப்படி நீ எங்கள் 

மேல் அனுக்ரஹம் செய்வாயாயின், ப்ராஹ்மண சாபத் 

தைச் தடுத்து எங்களை இங்கேயே ஏன் நிறுத்தக் 
கொள்ளலாகாது! என்டிறீர்களோ” ப்ரஹ்ம தண்டனா. 
ரூபமான தேஜஸ்ஸை மான் தடுக்கவல்லனாயினும், ௮ங் 

கனம, கான் விருப்பம் கொள்ளமாட்டேன், ஏனென் 

ணில், எனக்கு அதுவே ஸம்மதம். நீங்கள் இவ்விடத்தி 

னின்று வெளிப்பட்டுப்போவதை . முன்னமே எனது: 

மனைவியாகிய மலர்மங்கை ஒரு காலத்தில் கோபமுற்று 

சிரூபித்திருக்கெறாள், ஆகையால் இது எனக்குமாத்ர 
மேயன் றி ஸ்ரீமஹாலக்ஷமிக்கும் ஸம்மதமே, “முன்பு எப் 

பொழுது 2” என்னில், அதையும் சொல்லுகின்றேன், 

கேட்பிர்களாக, கரன் ப்ரணயகலஹதிதினால் வெறுமனே 
சயனிக் துக்கொண்டிருக்கும் பொழுது என்னுடைய 
வாஸஸ் தான த்தினின்று ஸ்ரீதேவியானவள் வெளியில்: 
சென்று மீளவும் உள்ளே வரும்பொழுது வாசலில் காத் 
இருக்கின்ற நீங்கள் அவளைத் தடுத்தீர்கள். அப்பொ 

மூது ௮வள கோபித்து இச்த அம்சத்தை நிர்த்தே௫த் 

இருச்ளனெறுள், ஆகையால் நீங்கள் என்னிடத்தில் ஸர்வ: 
காலமும் மாறாமல் கோபம் உடையவராக ப்ரஹ்மவித் 
.தக்களரன ௮ச்தணரிட சத்தில் பட்ட ௮பராதத்தின் பய 

ஞன சாபத்தைக் கடச்து அற்பகாலத்திலேயே மீண்டு 

என்னிடம் வக்.து. சேருவீர்கள்”. என்றுன். ப 

'பசஹ்மதேவன். சொல்லுறான் : - இங்கனம் பக 
வான் தன் தவாசபாலர்களுக்கு ஆஜ்ஞா.பி.த்.௮ . ஸ்ரீமஹா:
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லக்ஷ்மியுடன் தன்னுடைய வாஸஸ்தானம் போய்ச்சேர்ச் 
தான். ௮ர்த வரஸஸ்தானம் விமானங்களின் வரிசைகளால் 
சிமைக்து அவ்விமானங்களே ஆபரணங்களரகம் பெற் 
DF Fabs செல்வப்பெருக்குடன் கூடி. அன்பிற்க்கடமாட 
அழகசயிருக் தனு. தேவஸ்ரேஷ்டர்களா கய HER Fury 
பாலர்கள் எவ்விதத்திலும் கடக்கமுடியாத ப்ராஹ்மண 
சாபத்தினால் வைகுண்டலோகத்தில் இருக்கும்பொழுதே 
ஒளிமழுங்கப் பெற்தவராக(பல்பிடி ங்க பாம்புபோல்/கர் 
வம் தொல்க்து சின்றார்கள். வாரீர் குழக்சைசளே/ அவர் 
கள வைகுண்டலோகத்தினின் து விழுக்தார்கள், அப் 
பொழுது விமானங்களின் நுணியில் வீற்றிருப்பவர் (ஹா 
ஹுாூ என்று உரக்கக் கூச்சலிட்டார்கள், அதனால் பெரிய 
ஹாஹாகரரம் உண்டாயிற்று, ஸ்ரீவிஷ்ணுவின் தவாரபா 

லர்களாகிய அகத தேவரரேஷ்டர்களே இதியின் கர்ப்ப 
BBN ப்ரவேடுத் இருப்பதும் உக்சமுமரயெ கஸ்யபருடைய 

வீர்யத்தில் இப்பொழுது புகு திருக்கின்றார்கள். அவ் 
விருவரும் சே தடல்வயில் அந்த கர்ப்பத்தில் ப்வேசித் 
தார்கள், அவர்கள் யமளர்களான அஸ-யர்களாகப் 
49மக்கப் போகின்றார்கள். இப்பொழுது கர்பத் இலிருக் 
கின்ற அவர்களுடைய தோஜஸ்ஸினால் உங்களுடைய தே 
ஐஸ்ஸு பரிபவிக்கப்பட்டிரக்கன்றது (மறைக் இருக்கின் 

றது), இப்பொழுது பகவான் அவர்களைக் கொண்று உங்க 

ஞூடைய தேஜஸ்ஸை கில்கிறுத்துவான். “அக்தபகவான் 
எப்போது செய்யப் போகிருன்? ௮வன் இங்கனம், செய்ய 

வல்லா?” சண்ட சங்கிக்கிரீர்களோ?” சொல்லுகியேன் 

கேளுங்கள், அவனே ஐகத்.இனுடைய ஸ்ருஷ்டி. o's B 

ஸம்ஹாரங்களை கடத் துங்காரணவஸ்.து; மூன்றுலோககஙு 

களுக்கும் அதிபதி. ௮வனே கமக்கு க்ஷேமங்களைச் செய் 
வான், . இங்ஙனம் ஸாரவஜ்ஞானும். ஸர்வாக்தலும் ஸர்வ
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ஜகத காரணனுமாகிய பகவானுக்கு கம்முடைய இஷ்டசத் 
நை சிறைவேற்றுவது ஒரு பொருளோ£ இது ஒரு வருத 
தீமோ? அவன் ஆச்சர்யமான யோகமாயையுடையவன். 
அவனுடைய மரயையை war Curr Ba ema Gib கடக்க 

முடியாது, அவன் விஷூயத்தில் நீங்கள் , சக்கிக்கவேண் 

டாம், ௮வன் எதை எப்பொழுது சினைப்பானே, அதை 
அப்பொழுதே நிறைவேற்றவல்லவன். அன் கமது இஷ் 
டத்தை அனாயாஸமாக நிறைவேற்றுவான். ப.தினாரு 
வது அத்யாயம் மூற்றிற்று, - 

| iy ave ஹிரண்யகடபுக்களின் பிறவி 
௮௧-௧4 யும், ஹிரண்யாக்ஷனுடைய ப்ரபாபவமும், | reve 

அவன் தஇச்விஜயம் செய்தலும். 

ஸ்ரீமைத்சேயர் சொல்லுவிருர், தேதேவதைகள், இங 
கனம் ப்சஹ்மதேவன் தங்கள் On onan BB ea BTS 

கம் இன்னதென்று சொல்லக் கேட்டு, ஈஸ்வரன் க்ஷ 
மத்தை விளைப்பான் £ என்ற வசனத் இனால் பயம் இர்ச்த 
வரரகி அனைவரும் ப்ரஹ்ம லோகத்தினின்று 'ஸ்வர்க் 

கம் போய்ச் சோர்தரர்கள். சிறகு இதியோ வென்றால், 

தன்பர்த்தாவான காமயபர் *உன் பிள்ளைகள் மூன்று 
லோகவ்களையும் தேவர்களையும் பரிதபிக்கச் சொய்வார் 
கள்” 'என்று மொழிக்த வசனத்தை நினைத்து 'என் 
குழக்சைகளுக்கு தேவதைகளால் என்ன பயம் நேரிடு 
மோ” என்று சங்கித்துக் கொண்டிருக்கையில், நாருண் 
டுகள் சிசம்பின, ௮ங்கனம் நாருண்டுகள் கிரம்பினபின்பு 
அகத திதி ஓசே கரலத்தில் இரண்டு பிள்ளைகளைப் பெற் 
ரன், அவர்கள் பிறக்கும் பொழுது அவ்விடத்தில் 

ஸ்வர்ச்க ச்திலம் பூமியிலும் Ht Simp SB gud anew 
களுக்கு மிகவம். பயல்கரல்களான Upue spur saeer
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விழுக் தன, பர்வதங்களோடு கூடின Loader ire seme 
ளெல்லாம் கடுக்க முற்றன, இசைகளெல்லாம் ஜ்வலித்தன, 
குமைச்கொள்ளிகளும் இடி.களும் விழுச்சன, உலகங்க 
ளுக்கு மேல் வரும் மீடையை அறிவிக்கின்ற தாமகேது 
மூத்வியவைகளும் தோன் நின, அப்பொழுது மிகவும் பயங் 
கரமான சுழம்காற்றுகள் வீசின, அவை சிறிதும் மேற் 
படமுடியரமல் சகடினமரன ஸ்பச்சமுடையவைகளாயி 

ருக் தன. மற்றும், அவை ‘uu’ என்கிற தீவனிகளை 
adn s sor; பெருப்பெரிய வ்ருக்ஷங்களையும் வேசேரடு 
பிடுங்கெ, அவற்றிற்கு வெகுதாரம் மேற்ளெம்ின தட் 
களே தவஜங்கள் போல் தோன்றின... அப்பொழுது இட 

லென்றுமேகங்கள் கூட்டங்கூட்டமாய் ஆகரசத்தில் கள 
மபின. அம்மேகங்களில் மின்னற்கள் அட்டஹாஸம் செய் 

பவையபோல் மின்னின, அம்மேகஸமூஹங்களரல் ஆகா" 

பத்தில் ஸ௫ுர்யன்முதலிய ஒளியுள்ள க.ரஹங்கள் எவை 
றும் புலப்படவில்லை; எல்லாம் மறைக் தன, ௮ தனால் ஆகார் 
யம் முழுவதும் இருள் மூடப் பெற்றிருக் தது. ஆகை. 
யால் ஆகாயத்தில் அக்தக்த ஸ்சானங்கள் எல்லாம் சிறி 

தும் கண் ணுத்குக் தோற்ருதிருக்கன, ஸழமுத்ரம் பேரலை 
கள் மேலெழப்பெற்று அவ்வலைகளால் இடையிலுள்ள 
மகரமீன்மு தலிய ஜலஜச்துக்களெல்லாம் கலங்கப்' 

பெற்று வருதிதமுற்றதுபோல் பெருங்கோஷமிட்ட து, 
வாபீ கூப தடாகாஇகளும் ஈதிகளும் வாடிவதங்கன தார 

மரைமலர்களுடையவையாகிக் கலங்கின. சக்தர ஸுிரயர் 

கள் இருவரும் ராஹுவினால் பீடிக்கப்பட்டி ருக் கார்கள், 
அவ்விருவர்க்கும் அடிக்கடி பரிவேஷூங்கன் உண்டாயின. 
ஆகாய தீதில் மேகமில்லாமலே மேககர் ஜனங்கள் உண் 

டாயின, பர்வத  குஹைகளினின்ற௮ு ரதகோஷூல்கள் 
போன்ற பெரும் த்வணிகள் செவிப்பட்டன,  க.ராமக்.
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அளின் இடையில் குள்ள 'ஈரிகள் மூகங்களால் இவ் ரமான 
அக்ணியைக் கக்க்கொண்டு அமங்களமாகச் சத்தமிட் 
உன. இர்ஙனமே கரிகளும் கோட்டான்௧ளும் பயற்கர 
மான தீவனிகளைச் செய்தன. ராய்கள் கழுத்தை உயரத் 
தாக்கிக் கொண்டு ௮வ்காங்கு ஸங்தேம்போலும் ஊளை 
மிடுவது போலும் பலவரது குலைத்தன. கழுதைகள கடி 
னமான தமது குளம்புகளால் பூமியைக் குற்றிக்கொண்டு 
£ச்ச்சென்னும் Fu SHEE Dewar Bw மிகவும் உத் 
ஸாஹமூடையவையாக ம௫இத்துக கூட்டங்கூட்டமாய் 
ஓடின, பகூதிகள் இங்கனம அமஙகளமான சப்தங்கள்க் 
fas wus gg கூச்சலிட்டிகுகொண்டு தகதமது கூடு 
னி அ வெளிக்கெம்பி லிழுஈகன, இடைச்சேரிகளி 
er 'அரண்மல்களி ¢ BIPM OF LF ET மலமூதீரங்களை 

உடன, பசுககள ரக்தங்களாக கறகது பயகதன. மே 
ச்ஸ் யைப் பெய்தன. BUST Vue Sa yar or 

      

  

   

    

   

Bais Benwsar சுண்ணீ பெருக. காத்றில்லாமலே 

மரங்கள் முறிகது விழுசகன ழ்ரு புதன் முதலிய சபக். ர 
ஹங்களையும மற்றும பல ஈக்ஷ்த்ரஙகளையும் அங்காரகன் 
முதலிய மற்ற க்ரூரகரஹங்கள் Pog ga கொண்டு 

கடந்து சென்றன வக்சகதியாகத் இரும்பி வகது ஐன் 

ரறோோடொனறு யுச்தஞ செய்கன.* இவையும் மற்றும் பல 
உத்பா தங்களும் உண்டாயின. ப்.ரஹ்மபுத்ரர்களரன மரீசி 

முதலியவர் தவிர மற்ற ப்ரஜைகளெல்லோரும் ௮சதச்த 

உத்பாதங்களின பலன்களா அறியாதவசாசையால் 

பயச்து ஐகச்தெல்லாம் பாழாய்ப்போசறதென்று நினை த் 
தார்கள். ப்ரஹ்மபுதரர்களேர்வென்றுல் தரிகாலதக்இிலு 
முள்ள வஸ் ௮ச்களின் ஸ்வரூப FOS ஜித்தவசாகையரல் 

பயப்படவில்லை, ௮ல்கனம் பிறசத அவ்வ2-௦தர்க்ஷீ ் 
அரும் சிக்காத சம்கூடைய வெளருஷம் வெளியில்   
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பெற்று இரும்புபோல் மிகவம் உறுஇயாயிருக்கன்.ற தே 

ஹறைத்தூடன் மேலான பர்வதங்கள் போல் UM TE ETT BAT. 
வார்கள் ஸ்வர்ணமயமான கிரிடங்களின் நூணிகளரல் 

ஆகாயக்கையளாவிக்கொண்டிருச்தார்கள். தோள் வா 
கரடன் இகழ்கின்ற புஜங்களால் இசைகளைத் தகைக் 
தார்கள், பரதங்களால் அடிவைப்புகள் தோறும் பூமி 
யை ஈடிங்கச் செய்தார்கள். இடையில் மிகவும் அழகான 

அசை நால் மாலை அணிச் து ஸமர்யனை அ.தஇக்சறித்து 

ப ரகரடித்தார்கள். கஸ்பபப்ரஜாபதி அவ்விருவர்களில் 

எவன் தன் தேணத்்இணின்று முதலில் பிறச்கரனோ, அவ 
ணுக்கு ஹவிரண்யகடுபுவென்று பேர் இட்டார்;இ.இ எவை 
முதலில் ப்ரஸவிக்காளோ, அனனுக்கு ஹிரண்யாக்ஷ 

னென்று பேர் இட்டார். ஐறிரண்யகரிபு ஈன் புஜபலத 

அனால் கொழுத்தவனா? ப்ரஹ்மதேவணிடம் வரம் பெற்று 

என்விகச்இிலும் மரணம௰்உவனா? லோகபாலர்களேரடு 
கூடின மூன்று லோகங்களையும் தனக்கு வசப்படுத்தஇக் 
கொண்டான், ஹிரண்யகஇபுவின் தம்பியரசிய ஹிரண் 

யாக்ஷள். தமையனுடைய அன்பிற்டெமாகிக் தானும் 

தமையனிட தீதில் ப்ரீ தியுடையவனாமிருக்கான். அவன் 

கதையைக் கையில் ஏக்இிக்கொண்டு யுத்கஞ்செய்ய விருப் 

பமுற்று எங்கே யுச்தம் கிடைக்குமென்று தேடிக்கொ 

ண்டு ஸ்வர்க்கம் சென்றான், அக். த ஹிரண்யாக்ஷன் பிறாக் 

குப் பொறுக்கருடியாத மஹர பலமுடையவன்,. அவன் 

கரல்களில் ஸ்வர்ணமயமான இிலம்புச் தண்டைகள் 

அணிக் இருக்கான். அவை அழகாய் தலித்துக்கொண்டி 
ருக்கும், மற்றும், அவன் புஷ்பங்கள் 1 பல்லவங்கள் முத 

லியவற்றால் தொடுக்கப்பெற்ற வைஜயச்இயென்னும் மாலை 

யசல் அலங்கரரமுத்றிருப்பான். தோளில் பெரிய கதை 
  

1, சளிர்கள், 

40
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யைக் தரிச் துக்கெசண்டு மனோபலம் தேஷஹபலம் வரபலம் 

இவைகனால் கர்வமும்று எவ்விசுத.ி.ஓும் தடக் கமுடியா 

கனனும ஏங்கும் ப.ப/மவ ஆமரமிருப்பான். அவனைக் 

கண்டு தேவதைகள் பயச்து சகருடனைக் கண்ட எர்ப்பங் 
கள்போல் மறைக்தார்கள். YM eT apt. oy Rut IG 
ஹிரணயாக்ஷன், தன் தேஜஸ்ஸினால் இந்தானோடுகூடத 
தேவர்களெல்லோரும் மறைச்திருப்பதை அறிச்து ம 
EB) அனர்களைக் கரணாமல் மிகவும் ஸிம்ஹகாதம் செய் 
தாரன். அப்பால் அக்கு ஹிரண்யாக்ஷன் ஸ்வர்க்கக்இணி' 
ன்று இரும்பி வினாயாட விரும்பி ஆழ்ச் திருப்பதும் பயக் 

கரமான அல்களின் தீவவியுடையதுமரயெ Op BT B 

இல் ப்ரவேசித் த மஹா பலமுடையவனாகையாரல் யானை 

பேரல் அதைக் கலக்கினான். அங்ஙனம் அவன ஸமுதரக் 

இல் இழி ஒடனே ௮ருணனுடைய Cavey ஜனங்களர 

Bu ஜல ஐந்துச்களெல்லாம் பயக்து மதிமயங்கி, அன் 

வஸுரன் அவைகளை உபதக்ரவஞ் செய்யர இருப்பினும் 
அவனுடைய தேஜஸ்ஸில் பரிபவிக்கப்பட்டுக் கூட்டங் 

கூட்டமாய் வெகுதுராம் ஓடிப்போயின, Mees uN 

,மூடைய ௮அவவஸுாரன் அனேக வர்ஷூங்கள் வசையிலும் 
ஸமுத.ரததில் உலாவிக் காம் றினால் இளப்பப்பெற்ற பெருப் 
பெரிய அலைகளை , இரும்பினால் செய்யப்பட்ட தன் கதை 
யினால் அடிக்கடி அடி.க.துக்கொண்டிருக் தான். இப்படி. 
UP OS oH UPD அவன ஒருக்கரல் அநக ஸழமுதரத்திலுள்ள 

விபர வரியென்கிற வருணபட்டண த.தஇிற்குப் போய்ச் சேர்ச் 
தரன், அகத விபாவரியென்னும் பட்டணத்தில் DW OTT 
களின் லோகமாகிய பாதாள*த்தைப் பாதுகாப்பவனும் 
இலர் துக்களுக்கு ௮இபகியுமாகிய வருணனைக் கட்டிச் 
சிறிது நகைத்து அவனை வஞ்சிக்கும்பொருட்டு அற்பன் 
போல் கமஸ்கரரஞ் செய்து *வாராய் அதிராஜனே !
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வருணா ! எனக்கு யுத்தம் கொடுப்பாயாக" என்றான், மீள 
வும் அவன் அவ்வருணனைப் பார்த்து HU EG FEE 
இல் விருப்பத்தை விளை விப்பவனாக இங்ஙனம் மொழிச் 
தாரன். 

ஹிரணயரிக்ஷன் சொல்லுகிறான் /--நீ. லோகபாலர் 
களில் மேலானவன்/ பெரும்புகழுடையவன், வீஷைக் 
கொழுத்துத் தங்களைத் தாமே பெரிய வீரர்களென்று 
நினை தீதிருக்கும் அஷ்டர்களுடைய வீர்பத்தைப் போக் 
கடிக்கு தன்மையன், “சான் இத்தகையனென்று நீ எப் 
படி. சிச்சயித்தாய்' என்கிறுயோ 2 ப்ரபூ/ நீ (parry 
ஸமஸ்த தைத்யர்களையும் கரனவர்களையும் ஜயித்து ராஜ 
ஸுூிய யாக.த்தினால் தேவனை ஆசா இத்தாயல்லவா” என் 

மைத்ரேயர் சொல் லுகருர் அர்த வருணபக 
வரண், மதம் வளரப்பெற்றவனும் தனக்கு திவேஷியு 
மாகிய அ௮ஸுரன் இங்ஙனம் மொஜழிக்கதைக் கேட்டு 
CT GF GAS SLIOU D pare BU பெருக கோபம் உண்டா 
கப்பெற்றான், ஆயினும், அவன் அச்தக் கோபத்தைக் 
தன புத்தியால் அடக்கிக்கொண்டு அவ்வஸ-ஈரனைக் குறி 
தீது இங்ஙனம் மொழிந்தான். 

வருணன் செரல்லுகிறான் :--வாராய் அஸுஈரனே 7 

கரம் ஈண்டை. செய்யும் விருப்பம் நீங்கப் பெற்றவர். 

அஸுரஸ்சேஷ்டனே/யுத்தத் இல் ஸமர் ச்சனாயெ உன்னை 

ஏவன் முச்தக்தில் ஸக்தோஷிக்கச் செய்வானோ, அப் 

படிப்பட்டவன் பரமபுருஷனைக் தவிர மற்ற எவனும் 
எனக்குப் புலப்படவில்லை, கீ யுத்தமார்க்கங்களில் மிகவும் 
வல்லமையுடையவன், உனக்குத் தகுமாது யுத்கங் கொடு 

தீது, ஸக்தோஷப்படுத்த வல்லவன் எவனும் எனக்குத் 
தெரியவில்லை. ஆனால் பரமபுருஷன் ஒருவன் மாத்இரம்
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உனக்குத் தகுக்த யுத்தங்கொடுத்து உன் விருப்பத்தை 
சிறைமவற்றி உன்னை ஸக்தோஷப்படுத் துவான், ஆகை 
யால் ௮ச்தப் பரமபுருவஷணிடம் பேரவரயரக, * அவண் 

யார்' என்னில், சொல்லுகிறேன் கேட்பரயாக, உன்னைப் 
போன்ற மனஸ்விகள் எக்தப் புருஷலோ ஸ்தோ க் ரஞ் 

செய்கின்ருர்களோ, அவனேுக்தப் பரமபுகுஷனாவான், 
HMB மஹாவீரன், அக்சகையனான அுக்தப் LIT Ll (ha? 
Care By சர்வமெல்லாம் தொலைக்து வீரர்கள் மாண்டு 

சயணிக்கும்படியான புதிதபூமியில் சரய்கரிகளால் சூழப் 
பெற் றவனாடுச் சயனிப்பாய், *உன்னைப்போல் அன னும் 

சண்டைசெய்வ.இல் விருப்பமற்றிருப்பானாபின், என் செய் 

யலாம்” என்கிறாயோரி ௮௫5 பகவான் உன்னைப்போன்ற 
அஷடர்களை அழிக்கும்பொருட்டும் ஸத்புருஷூர்களை. 
அனுக்ரஹிச்கும் பொருட்ட்ம் ௮ரராஹாஇி அவதாரப் 

களைக் கொள்கின்றான். ஆகையால் அவன் விஷூ.யத்.இல் 
8 அங்கனம் சஙஇக்க இடமில்லை, நீ அவனிடம் சென்று 
உன் விருப்பம் சிறைவேறப் பெறுளாய்” என்றான். பதி 
னேழாவது அதமயாயம முற்றிற்று, 

  

[| ஹிரண்யாஷ ம்றிரண்ய கசிபுக்களின் உற்பச் 
க் தியும், அவர்சளில் ஹிரண்யாகூனுடைய $9-$;-௨ஓ- 

( ப் ர பாவமும். 

மைதீசேயர் சொல்லுூருர் ;--வரசாய் விதுர / 
அனக்தரம் £ துர்மகனாயெ அவ்வஸ்ஈரண் அஙஙனம் 
anes மொழிச்ததைக் கேட்டுத் தனக்கு எதிரே 
நின்று முத்தம் செய்யவல்லவன் ஒருவன் உளனென்று 
தெரிக்தமையால் மனக்களிப்புற்றவனா5, அக்தப் பாம 
புரூுஷ்னுடைய பெருமையைப் பொருள் செய்யாமல், கச 

  

  
வலயப் வய மப மலய எனமக வளமை வவவதவயய 

  

1. கொடிய கொழுப்புடையவனாகெ.
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தர் மூலமரய் அச்சு பகவரனுடைய மார்க்கத்தை அறி 
க்து விரைவுடன் பாதாளத்தில் ப்ரவேசித்தான். அன் 
விடத்தில் ௮ராஹ உருவங் கொண்டு பர்வதம்போல் திகழ் 
கன்றவனாகக் கோரையின் நுனியால் பூமியை மேலுக் 

கெடுக்கின்ற பர௩புருஷனைக் சண்டான். அவன்எவ்விடத் 
இலும் வெற்றிபெறும் தன்மையன். தரமரை மலர்பேச 
ன்று Ruse ஐஓனியுடைய தன் கண்ணோக்கத் னொ.லும் 
தன் தேஹகாச்இிபயாலும் அம்மஹா புருஷன் ஹிரண்யா 

க்ஷனுடைய தேஜஸ்ஸையெல்லாம் பறித்தான். அவ் 

வஸுரன் அக்க வராஹ பகவானைக் கண்டு (நரடுகளில் 
இரிகின்ற ம்ருகம் அன்றோ இங்குப் புலப்படுன் ற.து” 
என்று பரிஹாஸம் செய்தான். அப்பால் அச்ச 
பகவானைப் பார்தது அவ்வஸளாரன் இங்கனம் மொ ise 
தரன், 

ஹிரண்யாக்ஷன் சொல்லுகிறான் :-- அறிவில்லாத 
மூடனே / இப்படி வருவாயாக; மியை விடு. பரதாளத் 

இல் வாஸம் செய்பவரா கய எங்களுக்கு இரத பூமியை 

பரஹ்மதேவன் கொடுத்தான். இல்லையாயின், இக்த பூமி 
பாதாளத்தில் இறஙட வர கேராசல்லவா சி௮டர தேவா 
தீமனே 7 கான் பார்த்துக்கொண்டிருக்கையில் நீ இக்க 
பூமியுடன் க்ஷேமமாகக் இரும்பிப்போகமாட்டாம். பன் 
றியினுருவங் கொண்டவனே 7 உன்னைப் பெரசுக்கவிடு 

வேன், எமது சச்ருக்களாகய தேவதைகள் உன்னை இங் 

கவனம் பாழாகும்பொருட்டே வளர்த்தார்களாயென்£ நீ 

்' பசேரக்ஷத்தில் ஜயிப்பவன்: மாயையால் அஸா*ரர்களை 

ஹிம்ஹிக்கெறும். அடா அறிவுகெட்ட மூடனே /நீ மா 

யையே பலமரகக் கெரண்டவன்/ பெளருவிம் அற்பமாயி 

முக்கப்பெற்றவன், இப்படிப்பட்ட உன்னைக் கொன்று என் 
  

  
1. சண் மறைவில்.
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னுடைய ஈண்பர்களின் சோகத்தைப் போக்குக் றேன், 
எமது புஜதிகிணின்று விடுபட்ட கதையால் நீ தலை இதெறப் 
பெத்து மாண்டுபோகையில், மூடர்களான எக்த ரிஷி 
களும் எச்த தேவதைகளும் உனக்கு இப்பொழுது பூஜை 
செய்௫ன்றார்களோ, அவர்களெல்லோரும் அவலம்பமற்று 

(பேரறுக்த வருக்ஷங்கள்போல்) தாமே பாழாய் வினொர் 
கள” என்றான். 

மைத்சேயர் சொல்லுகிருர;-அக்த பகவரன் சத்ருவா 
கிய அக்த அஸுரனுடைய வெசவுகளாகிற ஈட்டிகளாரல் 
சீடிக்கப்பட்டவனாயினும் கோரசையின் ணியிலிருக் கின் ற 

வளும் பயப்படுகின்றவஞமா௫ய பூமிதேவியைப்பார்ததுச் 
சத்ருவின்  துர்ப்பாஷணைகளால் விளையும் வருத த BOO BU 
பெரறுக்துக்கொண்டே, பெண்யானயுடன் கூடின யானை 
யானது மகரமீனால் அடிக்கப்பட்டு வெளிக்ளெம்பிப் பேர 

வ. துபோல், ஸழமுத்ர மத்யச்தினின்று வெளிக்களம்பிப் 

போனான். அங்ஙனம் ஜலதக்இினின்று வெளிக்களம்புின் ற 

பகவானை அன்வஸுரன், யானையை மகசமின் துர & ZI 

வதுபோல், பின்றொடர்க்து துரச்இக்கொண்டு பயங்கச 

மான தன்கோரைகள் நன்கு வெளியாகும்படி வரயைத் 

இறர்து அப்பொற்குழலன் இடிமின்்கோஷூம் போன்ற பே 

சொலியுடன் இங்கனம் மொழிந்தான், 

தறிசணயாக்ஷன் சொல்லுகிருன்.-வெட்கமில்லாத 
அளதைதுச்களுக்கு எதுதான் செய்யத்தகாத கரர்யம்.ச 
“இதைச் செய்தால் கம்மை ஜனங்கள் பரிஹஸிப்பார்கள் 
இது கிர்தைக்கிடமான கார்யம், ஆகையால் சாம் இதைச் 

செய்யலாகாது. செய்யில், ஈம்மை எல்லோரும் பழிப்பார் 

கள்” என்று வெட்கப்படுந தன்மையர்க்கன்றோ சல கார் 

யம் சிர்தைக்கிடமென்று பரிஹரிக்கத்தக்கதாகும்; வெட் 
கமில்லர தவர்க்குச் செய்யத்தகாத கார்யம் எதுவேமே
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இல்லை, அவர்கள் சிச்தைக்கிடமான கரர்யங்களையும் செய் 
வார்கள்? என்றான், 

மைத்செயர் சொல் லுகிரு 7: - YR UAT sr அள் 

௮ஸுரன பார்த்துக் கெொரண்டிமுக்கும்பொழு து அன்னப் 
பொருள் செய்யாமல் ஜலக் இன்மேல் ஸஞ்சா£ யேரக்ய 
மான இடத்தில் பூமியை வைத்து அசத நதாமியில் BOT tay 

மாகிய ஆதாரசக் இயை ஸ்தாபித்தரன். அப்பொ lp pt 
அம்மஹா புருஷனை பரஹமசேவன் ஸே BT BU பண் 

ணிக்கொண்டிருக் தாண், ே SUD SM அவன் மேல் பு௮. 
பங்களை இறைத்துக் கொண்டிருக்சார்கள், அப்பொழுது 
௮௮வஸுரன் அச்சு பசவரனைப் பன் ஜொடர்க்து வச்சுரன், 
அனன் ஸ்வர்ணமயமரன ஆபரண நகம் அணிர்து பெரி 
கதையை ஏக்இக்கொண்டு ஸ்வர்ண மயமான சவரம் 

கரித்து ஜ்வலித்துக் கொண்டிருக்கரன், YMA ST 

SIV UIT ARTE MTN துடிக்க, பநவாாஹ பக்வரணு 

டைய மர்மங்களைப் பிடி.தீதுக்கொண்டு அவனைப் பின்றொ 

டர தரன், அக்கரலம் அகத MIT ANIKI OT கடுங்கோ 

பமுடையவனாூச் சிரிதீதுக்கொ.ன்டு பரிஹாஸக் துடன் 

பேசி ன். ey) 

ஸ்ரீபகவான். OFT gy Raza: ~ overs! arid 

மைக் காட்டில் ஸஞ்சரிக்கின் ற மருகமென்று யாறு மெ. 
. . ௪ “3 ; ச ௪ ay . ச 

மிர்தனையோ, அது வாஸ்தவமே. ஆனால் உங்கப் 
போன்ற காய்களைத் தேடும் பொருட்டு சாங்கள் ம்ருகவே 

ஷம் பூண்டோம். ம்ருதீயுவின் பாசங்களால் கட்டுண்டி. 

ருக்கின்ற 8 தன்னைத் சானே அமங்களகரமாகப் புகழ்க் 

அகொள்வதை வீசர்கள் கொண்டாட மாட்டார்கள். 
பாகாளவாஸிகளான உங்கள் பூமியை கரங்கள் எடுத்து 

க்கொண்டுபோக வக்தோமல்லவா 4 பூமி உங்களுடைய 

தென்பதில் எக்தேஹம் உண்டோசி (புக்இிகேட்டவனே 7
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Bos பூமியை எங்களுடைய தென்று ஏன் வீணுகப் 
பிதற்றுகிறாம். பூமிக்கும் உங்களுக்கும் என்ன ஸம்பக் 
தம்சி) சரங்கள் வெட்கமற்று உங்கள் பூமியை எடுத்துக் 
கொண்டுபோக வர்தோசம், நீ ஏங்கஆரக் கதையால் அடிக 

துத் BT & gi Dar apis, ஆயினும் எக்க பூரகாரரத்நினாலா 
பது முத்தகதில் எஇர் கிற்கின்றோம். பலிஷ்டனாடிய உண் 
atm விசோதத்தை ஏறிட்டு கொண்ட பின்பு கரங் 
கள் எங்குப் போவோம். எங்குப் போயினும் உன்னிட தி 
இணின்று தப்பித்துக்கெரள்ள வல்லரல்லோம். (அறிவ 
கெட்ட மூடனே. நீயன்றோ வெட்கமில்லாமல், பூமி எங்க 
ரூடையதென்று பிதற்றுகசின்ருய், கரங்கள் வெட்கமற்ற 

வரல்லோம். கதையால் எங்களைத் BI 5 BAD ET 
BOM F 51 கெொண்டிருக்கின் னை. நீயே எம்மால் தரத் 
தீப்பெற்று இடப்போடன் நனை, Dogs இடமாக கெஞ் 
சில் கினைத்துக்கொள். ws Hs aH உன்னக்காட்டி லும் 
மேலாகவே கரங்கள் முயல விரும்புன்மோம், விருப்பம் 
மாதாமே அன்று, கார்யத்திலும் பின்னாங்கமாட்டேரம். 
பலிஷடர்களாகிய எங்களுடன் விரோதித்துக் கொண்டு 
நீ எஙகுப்போய்க் தப்பித் ங்கொள்ளப் பரர்க்கின் றன P 
எங்குப் போயினும் தப்பித் துக்கொள்ள வல்லனல்லை). நீ 
பதாதிகளின் கூட்டத் இல் கலைமையுள்ள வீரர்களைக்காட் 
டி..லும் மேலானவன், அத்தகைய நீ ஏன் வெறுமனே 
இருக்கின்றாய்.” நீ எம்மைப் பரிபவிக்க வேண்டுமென்று 
மனத்தில் கரு துகன்றனையல்லவா. உன் விருப்பத்தை 
ஈடேற்றுவதற்கு ப்ரயத்ணிப்பாயாக. கீ சங்கையின் றி எம் 
மை வஇத்துஉனது ஈண்பர்களின் கண்ணிரைக் துடைக் 
கப் பார்ப்பாயாக, எவன், தான் செய்த ப்ர இிஜ்ஞையை 
நிறைவேற்று திருப்பானோ, அவன் ஸபைக்குத் தகுக்தவன 
ANAT. Nae us gH grass Cares Weise வருவா
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ஞயின், “இவன் ப்்ரதிஜ்ஞஜை செய்து அதை நிறைவேற்ற 
முடியாமல் கின்ரான்' என்று கிக்இப்பார்கள். ஆகையால் 
நீ செய்த ப்.ரதிஜ்ஞையை சிறைவேங்றுவாயாக, (நீ வீரர் 
களில், சேர்ச் கவனேயல்லை, உனக்குச் சிறிதும் வீச. ப 

மில்லை, BaP wo gs எம்மைப் பரிபவிக்க வேண்டுமென்று 
நினைக்கின் றனையன் DD Ki உனக்கு ஸாதயமன்று. ஏன் 

னைக்கொன்று உன்னுடைய நண்பர்களின் கண்ணீரைக் 
அதுடைக்கப் பார்க்கின் றனையல்லவச. பயப்படுக்கன்மை 
யுள்ள உனக்கு அது எப்படி. கைகூடும்ரி நீ விண்ப்ரடிஜ் 

ஞை செய்து அது கிறைவேற்றுக் இறமையற்றிருககன் ற 
மையால் ஸபைக்குக் த௫ுக்கவனல்லை, இப்பொழுது 

என் கையில் மாண்டு செய்த' ப்ரதிஜ்ஞையை நிறைவேற் 
மூமல் கிக்தைக்கிடமாகப் போகின் சனை)” என்றான். 

மைதசேயர் சொல்லுர; இங்கனம் பகவான் 

அவவஸுரனை த் இரஸ்கரித்தும் கோபத்தினால் மிகவும் 

பரிஹாஸஞ் செய்தான், இகைக் கேட்ட DUM WOT ayy 

தூணடப்பெற்ற றக ஸாப்பம் பேரல் பெருங்கோபத் 
தை ஏற்றுக் கொண்டான். அங்கனம் கோபாவேசமூற்ற 
றிசண்யாக்ஷன் கோபச்தஇன் Wea Burd பெருஷச்செ 
திச்துசொண்டிருக்தான்; அன்றியும், இக்க்ரியங்களெொல் 
லரம் கலங்கப்பெற்ருன். அததகையனாகிய அர்த ஹிரண் 
யாக்ஷன் ஸமீபத்தில் வக்து பலம் உள்ளவ வம் கதை 

யினால் பகவானை அடித்தான். அக்க ஸ்ரீபகவானும் சத்ரு 

வரகிய அ௯-ரன் தனமார்பில் விடுத்த கதையின் ளேகத் 

தைப் பரிஹரிக் தூக் கொண்டான். அவன் ௮௪ சுசை 

வேகத்துடன் தன்மேல் விழவரும்பெரழு.து கரன் இருக்த 

இடத்தினின்று கொஞ்சதூசம் குறுக்கே சென்று, யோ 

கம கைபுகுக்ச மஹாயோடகியானவன் மருத்புவைத் தடுப் 

பது போல், ௮க்த கதையைத் தன் மேல் படவொட்டா
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மல் தடுத்தான். அவ்வஸுரன் அக்த கதை குறிதவறிக் 

கீழ்விமுவகற்கு முன்னமே அதை எடுத்துக் கொண்டு 
மீளவும் அடிக்கடி சுழற்றிக்கொண்டிருக் தான், அது 

கண்டு அவ்வஸுரன்மேல் மிகவம் கேோபாவேசமுற்ற பக 
வான் கோபவேகத்தினால் உதட்டைக் கடித்துக்கொண்டு 

அவனை எதிர்த்து ஓடினான். அனக்தரம் ஸமர் க கனாகிய 

பகவான் தன்கதையால் சத்ருவை வலப்பக்கத்டில் அடித் 

தான். வாராய் ஈல்லியச்கையுடைய விதுரனே/ அவ் 
அரன் கதாயுத்ததிஇல் வல்லமையுடையவன், ஆகை 

பால் தன் வலச்தோளில் பாயும்படி. ஸ்ரீஹரி பாயோூத்த 

கதை தன்மேல் விழுவதற்கு முன்னமே அதைக் தன் 

கதையால் அடித்தரன். இங்கனம் ஹிரண்யாக்ஷன் ஸ்ரீ 

amt ஆகிய இருவரும் கோபமும் பரபரப்பும் வளரப் 

பெற்று ஒருவரை யொருவர் ஐரிக்கபேண்டுமென்னும் 

விருப்பத். துடன் பெரிய கதைகளால் ஒருவசை பொரு 
௮7 அடிக்தும் கொண்டார்கள், WHOS wh Map spy 

௮ம் MPs sys ஆகிய இருவரும் ஒருவர்மேல் ஒருவர் 

பொறுமையுடன் கூரான கதைகளால் அங்கங்களை அடித் 
துக்கொண்டிருக்கையில், அடிபட்ட இடங்களிணின்று 

ரக்கம் பெரு?க்கெ £ண்டிருக்கது, அவர்கள் அர்த ரக் 

தத்தின் சாற்றத்தை மோக்து மேன்மேலும் கோபம் 
அள.ப்பெற்று பூமிமின் கிரிக்கமாக ஒருவரை யொருவர் 
ஜயிக்கவேண்டுமேன்னும் விருப்பத்தினை சதாயுச்சத் 
இல் ஏழ்பட்ட அழ்புகமான பலவகை கடைகளில் ஸஞ்சரி 
HUNTS, OAS Ss வ்ருஷபங்கள் போல் மச்தம் செய்தார் 
கள. அவர்களுடைய முகத்தமானது மிகவும் விளக்கமுற் 
றிருச் தது. UMGhpl SDur Bu பகவான் கன் ஸங்கல் 
USD wy array உருவம் கொண்டவன், அம்மஹானுபா 
வனுக்கு ௮௮வஸு னைக் கெரல்வது ஒரு பொருளன்று,
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ஆயினும் *இவன் ஒருக்கால் கொழுப்படங்க வணங்கி 
வருவானோ என்னவோ என்னும் சங்கையினால் பொழு.து 
பேரக்கிக்கொண்டிருக்தான், YROHE காரணம் அவ 

னிடத் இல் அனுக. ரஹமேயன் றி வே றில்லை, அவஸ-உர 

னோவேன்றால் சிறிதும் வணங்காமல் சண்டை செய்வத 

லேயே செருக்குடையவனாயிருக்தான். வாராய் குருகு 
லைலஙகாரனே! ீவிதூனே! பகவான் பஜ்ஞங்களால் 

BOT Bat UDR xr war syd ப: ஜிஞங்களை கடத Bh) OT 

வணனும யஜ்ஞத்திற்குரிய தரவ ப ௦ ஊவரூபனுமாகையரல் 

யஜ்ஞ ஸ்வரூபனென்றும் யஜ்மைர் சமி யென்றும் கூறப் 

பிவான், அம்மஹானுபாவனும் ஐஒறிரணயாக்ஷணும் பூமி 

யின் சிமித்தமாக அங்ஙனம் யுக்கம் பண்ணிக்கொண்டி 
ருக்கையில், HES tf BEBO BL wt ib Kal aR ப் ரஹம 

தேவண் மரீசிமுதலிய ரிஷிகளால் சூழப்பெய்று அன்னி 

LW ae Brow, தேவக்கூட்டங்களுக்குத் தலை௮னும் ஜ்ஞ 

னுதிகுணங்கள் கிறைக்கவனுமாகெ ப்ரஸ்மதேவன் அவ் 

விடம் வர்து, அவ்வீஸுாரன் மிகுமதங்கொண்டு பயமற்று 

ra sR ond wx Oru முடியாமல் எதிராளியின் 

செயல்களையெல்லரம் தடுப்பவனாூப் பொறுக்கமுடியாத 

பசாக்ரமழமுடையவனாமிருப்பதையும் கண்டு ஆதி ராஹ 
ஸ்வரூபியரகிய பநீமச்சரரரயணனைக் குறித் து இங்கனம் 

மொ ஹிச்தான். 

ப்ரஹமே தவன் சொல் அகிருன்:--வரசரய் ேே தவா 

தேவனே / இக்க இதியின் புதல்வன் உன நூ பாதமூலத் 

தைப் பற்றின தேவதைகளுக்கும் ப்ராஹ்மணர்களுக்கும் 

பசக்களுக்கும் கிரபராதஇகளான மற்றுமுள்ள ப்ராணி 

களுக்கும் கிஷகாரணமாக உபத்ரவம் செய்கின்றான், 

௮க்த தேவாதிகள் இவன் செய்யும் உபத்ரவத்தைத் தடு 

க்க முயற்ச்சி கொள்வார்களாமின், அவர்களை விரட்டி
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அவரவர் பொருள்௧கவாயும் ப்ராணன்களையும் பறிக்கின் 

மூன். இனன் எம்மிடத்தினின்று வரம்பெற்றான், அக்க 

வரத இன் மஹிமையால் தன்னெஇஇரில் கின்று சண்டை 

செய்யும் 'ப்ரதிபக்தி மற்ழெவனும் இல்லா தவனானான். 

அதனால் கெரழுதீதவனாஏ இவன் கனக்குப்ரதிபக்ஷி எவ 

னனும் அகப்படுவனாயென்று உலகங்களெல்லரம் திரி 

கின்றான். விலாயாடுத் தன்மையனே / இவன் பெரிய மா. 

யரவி. இருக்காற் போலிருக் து யானை குதிரை முதலிய 
சதுரங்க பலங்களையும் தன் மரயையினால் படைக்கனல்ல 

வன. ஈமக்கு இப்படிப்பட்ட ஆச்சாய சக்தி உண்டென்.று 
பெருங்கர்வங் கொண்டவன். மாவெட்டியை உதறித் இரி 

யும்மகிக்ச யானைபோன றன், துர்ப்புக்கியுடையவன்7 
ஓன் மம் தெரியாக பரலகன் வாலைப் பிடித்து இழுப்பது 

முதலிய சேஷ்டைகளால், ரீறிச்சினக்த WILLIS துடன் 

விமாயாவெதுபோல், இப்படி.ப்பட்ட இவ்வஸாு௩ரனு டன் 
விலாயாட வேண்டாம். பயங்கரனாகிய இ௮்வஸாு ரன் தன 

க்கு பலங்கெரடுப்பதாகிய ஸக்தயாக்ரலம் வரப்பெற்று 

ஆச்சாயமான கன் .மாயையைக்கொண்டு வளர்க் வரு 

வகறகுமுனமே இவனை அதிப்பாயரக, நி ஆமாரிதர் 
களைக் கைவிடா தவனல்லவா, இப்படி. இவனுடன் விலா 
யாடிக் கொண்டி.ருப்பாயாயின், ஸந்த்யாகாலம் வரின், 
இன ஜிக்கமுடியாத வனாவரன். இவ்வஸுரன் இப த 

கையில் தானே பெரியமாயாவி, எக்தயாகாலமும் ஸஹாய 
மாய்க்கூடமொாயின், இவனைஎவர்க்கும் ஐயிக்கமுடியாதே. 
பிறகு இவன் பலம் வளர்க்து உண் af apn & Bev ஏதேனும் 
பாபம் செய்வானாயின், காங்கள் என் படக்கடவோரம் 7 
நீ அங்ஙனம் எங்களைக் கைவிடலாகுமா 7 அச்சு கனே / 
ஆகையால் நீ இவனுடன் விளையாடி ப்பொழுது போக்கிக் 

ளு 1. சத்ரு.
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கொண்டிருக்கவேண்டாம். ஸக்த்பரகாலம் ARM B 19H; 
முன்னமே இவனை ௮திர்து விவொயாக, ப்ரபூ! Oe Buse 
கரலம் உலகககட்கெல்லாம் ப்ர திகூலமாயிருக்கும் ம். இவ் 
சேளையில் உலகமெல்லாம் மதி மமயங்கப்பெறும். Qasr 
லம் மிகவும் பபங்கரமாயிருப்பது, இப்படிப்பட்ட WE 
யாகரலமானது இதோ ஸமீபித்து வருகின்றது. வாராய் 
ரவா தாயசமியும் ஸரவஸவரூபனுமான பகவானே! இக் 

கரலம் அஸுரர்கஞக்கு ஐயத்தை விளைப்ப_து, ஆகையால் 
௮௧௪ ஸச்தயாகாலம் வருவதற்கு முன்னமே இவ்வஸுர 
னைக் கொன்று தேவதைகளுக்கு ஜயத்தை விகாவிப்பா 
யாக, இப்பொழுது அபிஜித்தென்னும் (pam rT & aw 

16 Ds Rar pg. Q) gw Sw asx (pan Or a0, 9) gu 
தீகுக்த சாலம், ஆகையால் உனது சகண்பர்களாயே எங் 
கள் க்ஷேமத்தின் பொருட்டு ஐயிக்கமூடியா த இவ்வஸு 
ரனைச் சிகரத்தில் வதிப்பாயாக, பகவானே / OMT 

குமாசாதி ரிஷிகளின் சாபத்இற்குப் பின்பு நீ இவர்களை 
அனுக்ரஹித்து “கான உங்களை வதிக்கின்றேன” என்று 

உன்னையே ம்ருதயுவாக ஏற்படுத் தியயைல்லவாசி தச்தை 

யாகிய கறயபரும் இவர்களுக்கு உன்னையே மருதீயுவாக 

ஏற்படுத்இியிருக்கின்றார், இங்கனம் தனக்கு ம்ருத்யு 

வாக ஏற்பட்ட உன்னை இவ்வஸுரன் தெய்வா னேமாய்த் 

தானே ஒட்டினான். யுத்தத்தில் உன் பராக்ரமத்தைக் 
காட்டி. மாயாவியான இவ்வஸுரனை வதித்து உலகங்களை 

யெல்லாம் ஸுகித்திருக்கச் செய்வாயாக, பதினெட்டா 
வது அதியரயம் முற்றிற்று,
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மைத்ரேயர் செரல்லுகிரூர் ;--அக்த ப்ரஸண்மதேவன் 
மொஜிச்க வார்த்தை சிர்ச்தோஷமும் அம்ருதம்போல் 
மிக்சு மதுரமுமாயிருக்கது. ஸ்ரீபகனான் அக்க வார்த் 

தையைக் கேட்டு ஸர்வ ஸம்ஹாசகனான எனக்கும் சத்ரு 
பலத்தினின்று பயம் சொல்லுகிறானே” என்று இரித்து 

ப்ரீ கதியை உட்கொண்டதாகிய கடைக் கண்ணோக்கத் 
இனால் அள்்அசனத்தை அங்ககேரிச்சான், ப்ரஹ்மதேவ 
னுடைய கரரணேக்த்யத்இிணின்று தோன்றின அவ்வ 

ராஹ பகவான், அப்பால் ஒன்றுக்குல் பயப்படா தவனும் 

எ.திசே கின்று ஸஞ்சரிக்கின் றவனுமாகய அவ்வஸ்ஈ.ரன் 
மேல் கிளம்பி கையினால் கன்னத்தின் £ழ் ப்தேசத்இல் 
அடித்தான். அனவவஸுரன் அர்த கதை தன்மேல் வரு 

வதற்கு முன்னமே அதைக். தன் கதையால் அடித்துத் 

தள்னினான். அங்ஙனம் அடி.க்கப்பெற்ற அக்க சுதை பக 
வானுடைய ஹஸ்தச்தினின்று கழுவிப் பெருங் கோஷத் 

துடன் கீழே விழுக்தது, விழும்பொழுது HES Bow spay 

லித்.துக்கொண்டு ப்ரகரரித்தது. அக்த BO பகவரனு 

டைய ஹஸ்தததினின் று கழுவி விழுச்கமைஅனைவர்க்கும் 
ஆச்சர்யமாயிருர்தது. அப்பொழுது அவ்வஸுரன் பக 
வரனை அடிக்க அனகாசம் கேரப்பெற்றும் ஆயுதகமற்றிருக் 

கின்ற அக்க பகவானை அடிக்கவில்லை. அதற்குக் சாரண 
மென்ன வெனில், அனள்வஸுரன் யுத்தத்தில் ஆயுதரிம் 
லாதவர்களை அடிச்கலாகாகென்னும் தர்மத்தை வெகு 
மதித்திருக்தான். ஆகையால் அவன் பகவானை அடிக் 

கரமல் வெறுமனே எதிர்பார்த்தான். ௮.து பகவரனுக்கு 

மிகவும் கோபத்தகிற்கிடமாயிருக்கது. அங்கனம் பகவா 

னுடைய கதை அடிபட்டு விழுச் சதைக் கண்டுயுத்தம்
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பார்க்க வச்தவர்கள் எல்லோரும் வருக்தி ஹாஹாகாரம் 
செய்தார்கள். அப்பொழுது ஸமர்த்தனாகிய பகவான் 
அனவ்வஸாஈரன் ஆயுதமில்லா தவனை அடிக்கலரகரதென்ற 
தாமததை எதிர்பார்த்திருக்கமைக்கு அவனை வெகு 
மாணித்தான், . உடனே பகவான் தன்னுடை! சக்ரர 
யுகத்தை சினை த்தான். அப்பொழுது அக்தச் சக்ராயு 
தம் நினை க்சமாதரத்தில் ஜ்வலிச்துக்கெரண்டு மிக்க பர 
பரப்புடன் பகவாணிடம் வக்து சேர்க்தது. அக்காலம் 

இ.இியின் புதல்லனென்று வழங்கப்பெற்றவனும் தன்னு 
டைய ப்ருகயர்களில் தலைமையுள்ள வனாமிருக் தவனுமர 
கிய ௮வ்வஸ-ஈரன்மேல் உறைச் துகொண்டு பெருவேககத் 

துடன் பகவாணிடம் வருகின்ற ஸ்ரீஸுதர்சன சக்ரத் 

தைப் பார்தது அச்ச யுத்த ப்தேசத்்இல் ஆகாச த்தில் 

இரிகின்ற ப்சாணிகள் அதன் பாபாவத்தை அறிர்தவ. 
சாகையால் “இன்னவஸுஈ ரனை வதிப்பாயாக, உனக்கு க்ஷ 
மம் உண்டாகுக” ஏன்றவை முதலிய பலவகையான வச 

னங்களை மொஜிக்தர்ர்கள், அவ்வஸுரண், தாமரைபிகம் 

போன்ற கண்களுடையவனும் சக்சாயுதம் தரித்திருப்பவ 
அமசகய பகவான் எஇரே கிற்பதைக் சண்டு கோபத்தி 
னால் இக்தரியங்களெல்லாம்' கலங்கப்பெற்று சோஷத்தி 
னால் பெருமூச்செ.றிச். தகொண்டு தன் உதட்டைக் கடிதீ 
துக்கொண்டான். பயங்கரமான கேரரைப்பற்ஈளையுடைய 

BAIN கண்களரல்' தஹிப்பவன்போல் பார்த்துச் 

கொண்டு எதிர்த்தோடி. வந்து பகவானைக் குறித்து 

“இப்பொழுது நீ ௮க.யுண்டு. மாண்டாய்” என்று மொழி 

ச்து கொண்டே தன் சதையால் ௮வனை அடித்தான் 
யஜ்ஞ்மூ த. தியரகிய ஆ இவ.ராஹபகவான் வாயுவோடொ 

தீத வேகமுடைய yes கதை வருவதற்கு முன்னமே 
சத்ருவாகிய அவ்வஸுரன் பார்.த்.துக்கெரண்டிருக்கை
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பில் ௮தைக் தனது இடச்கரலரல் அுவலீலையாக த் தடுத 

தரண், அப்பால் அவனப் பார்தீது “ஆயுதம எடுத்துக் 

கொள்வாயாக. முயற்சி செய்வாயாக, நீ. அனம்யமாப் 

ஜயிக்கவேண்டுமென்று விரும்புகன்றாயல்லவா 2 வெறு 

மனே இருக்தரல் எப்படி 2 கார்யத்தை ஈடத்துவாயரக"” 

என்று மொழியவும் மொழிக்தரன், இங்ஙனம் மொழியப் 

பெற்ற அவன்வஸுரன் கடைபட்டு விழுக்த கதையை எடுத் 

துக்கொண்டு அதனால் மீளவும் பகவரகன அடி. தீ.துப் 

பெருங்கோஷுத்துடன் கர்ஜித்தான். (நிபசவான் அங்கு 
னம அஸுானால் பீரயோகிக்கப்பட்டு வருகின்ற கதை 

யைக் கண்டு சிறிதும் பய.நின்றி இருக்தபடியே இருக்து 

கருதமான் ஸரப்பக்தைப் பிடித்துக் கெரள்வதுபோல், 
ஸமீபத்தில் வக்க அக்கதையை அவலீலையாகப் பிடித் 
துக்கொண்டான். இவ்வாறு தன் பெளருஒூம் தடைபட் 
டிருக்கையில், அல்வஸுரன் கர்வம் தொல்க்து spall 
மழுஙகப்பெற்று “இதோ உன் கதையை வாங்கிக்கொள் 
வாம்? என்னு பகவான் கொடுப்பினும் அதை வாங்கிக் 
கொள்ள ல்ருப்பமுறா இருக் தான். ஆனால் அவன் ஏண் 
செய் தானென்னில், மூனறுநுணிகளையுடையதும் ஜ்வலிக் 
கின்ற அக்ணிபோல் தன் கார்யத்தை கிறைவேற்றுவ இல் 
துடி ப்பதுமாகிய சூலத்தை யஜ்ஞஸ்வரூபியும் தன் ஸங்கல் 
பத் தினால் வராஹ உருவங் கெரண்டவனுமாகிய பகவரன் 
மேல் ப்ரயோூக்கும்பொருட்டு எடுக் துக்கொண்டான்., 
அ௮வவஸுரன, ப்ரஹமவித்கான அக் தணனைக் குறித்து. 
் அபிசாரம் செய்வதுபோல், ௮க்த பகவானை அச்சூலத் 
இனால் அடிக்க விரும்பினான். அக்த பகவானோ என்ளுல், 
பஜ்ஞஸ்வரூபி; யாகங்களில் கொடுக்கும் ஹவிஸ்2-கக் 
களை Correa இச்ச்சாதி தேவதைகள் மூலமாகவும் 

1. சூன்யம் வைத்தல் முதலியவை, 
  es
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தானே புஜிப்பவன்/; யாகபலள்களைகிறைவேற் றிக்கொடுப் 
பவன/ தன் ஸங்கல்பத். இனால் அபரரக்ருதமான இவய 
வசாஹ உருவற் கொண்டவன், அத்தகைய பகவரணிடத் 
தில் இச்சூலம் என் செய்ய முடியும் 2 ப்ரஹ்ம ஸ்வரூபத் 
தை உணச்கது ஸர்வ ப்சகாசத்தாலும் அக்தப் ப.ரமபுரு 
ஷனையே தஞ்சமாக நினைத்திருக்கும் ப்ராஹ்மணண் 
ஹிஷயத்கில் ௮பிசாரம் முதலியவை எங்கனம் பயன்பட 
மாட்டாவோ, அ௮ங்கனமே இச்சூலம் முதலியவை பச 
வாணிடத்தில் பயன்படமாட்டா. ஆயினும் அம்மூடன் 
அசை அ௮றியரமல் இதனால் இவனை அவித்து விடலா 
மென்று கினை த துப் பேரசையுடன் சூலத்தை எடுத்துக் 
கொண்டான். அ௮ஸுரர்களனைவரிலும் மஹாசூ.ரனாயெ 

டக 
sat 

யத தினிடையில் ஜ்வலிக்கன்ற அர்த தரிஞலத்தை வீர்யம் 
உள்ள வளவும் சுழற்றி பகவான்மேல் ப்ரயோடத்தான், 
முன்பு கருடன் ப்யோகித்த இறகை இக்த்ரன் வஜ்ரா 
யுதத்தினால் ரேதித்மாற்போல், பகவான் கூரிய நூனி 
புடைய தன் சக்ராயுதத்தினால் ௮௧2 தரிசூலத்தைச் 
சேதித்தான். அவ்வஸுஈரன் சான் ப்ரயோூத்த சூலமும் 
பகவானுடைய சக்ராயுதத்தினால் ௮றுப்புண்டமை கண்டு 
சோஷம் வளர்ச்தவனாகு எதிர்த்து வந்து கர்ஜித்துக் 

"கொண்டு ஸ்ரீமஹாலக்ஷ்மிக்கு வாஸஸ்தானமாகய பகவா 

அடைய மார்பில் மிகவும் உறுதியான தன் முஷ்டியால் 
NS gh, உடனே அக்தர்த்தானம் அடைச்தான் (கண் 

அக்குக் தெரியாமல் மழைக்தான்). வாசரய் விதுரனே / 

இங்கனம் அவ்வஸ்-உரன் முகஷடி.யினால் அடி.க்கையில், அடி. 
யுண்ட ஆதஇவா£ஹ.. பகவான், பூமாலையால் அடிக்கப் 

பெத்த யகயோல் சிறிதும் சலிக்கவில்லை. அவ்வஸு 
சன், அர், த்தான் அடைச் சபின்பு யோகமாயைகளுக்கு 

அர்த ஒறிரணயன் ஜ்வாலைகள் மேலெழப்பெற்று ஆகர் 
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(ஆச்சர்ய சக்திகளுக்கு) சாதனாகிய ஸ்ரீபகவான்மேல் 
மரயைகளைப் பலவாறு ப்ரயோகித்தான், ௮க்த மாயை 

களைப் பார்த்து ப்ஜைகளெல்லோரும் பயந்து ஐகத்திற் 
கெல்லாம் ப்ரளயம் கேர்க்ததென்று Blox Sari sor. gyal 
வஸுரனுடைய மரயையரல் பயங்கரமான வேகத்தை 
யுடைய காற்றுகள் வீசத் தொடங்கத் தூட்களைக் சளப் 

பிப் பேரிருள் விலத்தன. க்ஷேபணமென்னும் ய்து. 
விசேஷ்ங்களால் எறியப்பெற்றவைபோல் இிசைகளி: 

னின்று கற்கள் அபாரமாய் வக்து விழுக் கன. மேகங்கள் 
மின்னல்களோடும் இடிகளோடும் கூடி துர்க்கக்தமான 
சி முதலியவற்றையும் மல மூதரங்களையும் மயிர்களையும் 
எலும்புகளையும் அடிக்கடி. வர்ஷித்தன. அ௮ம்மேககங்கள் 
குவியல் குவியலாக ஆகாசம் முழுவதும் கிறைக்தன, அத 

னால் ஆகாயத்தில் கக்ஷ£தீரக் கூட்டங்கள் எவையும் புலப் 

படவில்லை. பர்வதங்கள் பலவகை ஆயுதங்களைப் பெய்து 
கொண்டு புலப்பட்டன, அங்கனமே சாக்ஷஸஸ் தீரிகளும் 

அசையில் அ௮ம்பரமின் றி ௮ம்மணங்களா௫ச் சூலாயுதங 
களை ஏந்தித் தலைமயிர்களை விரித்துக்கொண்டு புலப்பட் 
டன. ஹிமஸிக்குக் தன்மையுள்ள யக்ஷர்களும் ரரக்ஷஸர் 
களும் காலாட்களும் குதிரைமேல் ஏறிச் சண்டை செய் 
யும் வீரர்களும் ரதத்திலிருந்து யுத்தஞ் செய்யும் மதறா 
வீரர்களும் யானைமேல் சின்ற போர்வீரர்களும் தோன் றி 
குத்து, வெட்டு, கழி, கொல்லு” என்பவை முதலிய பயங் 
கரமான சொற்களைப் பெய்தார்கள், தீரிபா தவிபூதியென் 
கிற பரமபதத்திற்கு Br ey Bu பகவான்௮ம்மாயைகளைக் 
கண்டு அவற்றைப் பாழ் செய்யும் பொருட்டுத் தனக்கு 
மிகவம் ப்ரியமான oo BIE Qa Bu Fo ப். சயேரகத் 
தான். அப்பொழுது இ.தியானவள் * ஜகத சக்ஷகனான பக 
வரன் அவதரித்து: உன் பிள்ளைகளை வதிக்கப்போகின்
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at ன   
039. வராஹ பகவான் ஹிரண்பாக்ஷ்ணனை ஸம்ஹரித்தலும், 

தேவதைகள் ஆகாசத் னின்று பூமழை பொழித லும்.
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மூன்' என்று காஸ்யபர் மொழிச்த வசனத்தை சினைத் 
துக் கொண்டாள், என் புதல்வர்களுக்கு என்வருமோ 
வென்று பயப்படுகின் ற அ௮க்த இதியின் மனத்தில் சகரம் 
கடுக்கம் உண்டாயிற்று, அவளுடைய ஸ்தனத்தினின் நு 
ரக்தம் பெருகிற்று. அப்பொழுது பகவானுடைய MO STF 
ஷஹைதாத்தினால் ௮வ்வஸுா7 துடைய மாயைகளெல்லரம் 
பாழாயின. அங்கனம் தன் மாயைகளெல்லாம் பாழாகக் 
கண்ட அ௮வ்வஸுரன் மீளவும் எதிரே வர்து சோஷத் 
அடன் கேசவளை அணைக்க முயன்று புஜங்களின் இடை 
யில் அமைத்து நெருக்கி ௮ணைக்கையில், அம்மஹானு 
பரவன் தன் புஜங்களினிடையினின்று வெளியில் வச்து 
சிற்கக்கண்டான். தான் செய்த ப்ரயத்னம் வீணாுனமை 
யால கோபத்துடன் அவ்வஸுரன் பகவானை முஷ்டி 
களால் அடி.தீசான். ஸ்ரீபகவான் அங்கனம் அடித்துக் 
கொண்டிருக்கன் ஐ ௮வ்வஸ-னை, இக் தீசன் த்வஷ்டா 
வின் புதல்வனாகிய விற்வரூபனை அடித்தாற்போல், கா.து 
மூலையில் அடித்தான். அவ்வாறு பகவானால் ௮வலீலையாக 
அடிக்கப் பெற்$ ௮வ்வஸுரன் சரீரம் சுழலப்பெற்றுக் 
கண்கள் பு.துங்கி வெளிவக்து புஜங்களை உதறி விரித்துக் 
கொண்டு காற்றினால் வேரில் அறுப்புண்ட பெரியவருக்ஷம் 
போல் கிழே விழுக்சான், அவன் பூமியில் விழுச்தும் 
அ௮ணுகழுடியாத பேரொளியுடையவளனாயிருக்தான். பயல் 
க.ரமான கோரைப் பம்களுடையவனும் உதட்டைக் கோ 
பத தினால் கடி.க.துக் கொண்டிருப்பவனுமாகிய அவ்வஸ- 
சனை அங்கு :வச்திருக்த ப்ரஹ்மாதிகள் பார்த்து இல் 
கனம் ப் ரசம்ஸித்தார்கள், 

ப்ரஹ்மதேதவன் சொல்லுருன்:--அ.! என்ன ஆச் 
அர்யம்/ இப்படிப்பட்ட மாணம் எவனுக்கு கேரும்சி இப் 
படி 'ப்சவான் கையால் எவன் மரணம் பெதுவான்ரி Cur
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Bg air அசே தனமான ப்ரருகியின் பரிணாமமாகிய C sans 
இனின்று விடுபடவேண்டுமென்று விரும்பி (ஸம்ஸார 

| Raney & Bu ar பொருட்டு) ஸமா இியோகத்தினால் எவனை 
ஏகாக்தத்.இல் _ தீயரணிக்கள்றுர்களோ, அப்படிப்பட்ட 
பகவானுடைய பாதத் தினால் அஸுரஸ்சேஷ்டனாகிய 

Das ஹிரண்யாக்ஷன் அடியுண்டு அந்த பகவானுடைய 
முகத்தைப் பார்த்.துக் கொண்டே சரிரத்தைத் 5) 0G 
ST. Dp ! Being oe மாணம் மற்றொருவர்க்குக் 
கடைக்கத்தக்கதோ? இச்சு ஹிரண்யாக்ஷனும் ஹிரண்ய 
கசிபுவும் இக்த பகவானுடைய ப்ருத்பர்களே ; சாபத்தி 
னால் அலு ரஜனமத்தை பராப்தரானார்கள்) இன்னம் சில 
ஜனமங்களில் பகவானுடைய ஸ்தானத்தைப் பெறுவார் 

கள்? என்று ௮வ்வஸ-ஈரனை ப்ரசம்ஸித்சான். அப்பால் 

தேவதைகள் பகவானை ஸ்தோத்ரம் செய்தார்கள். 

தேவதைகள் சொல்லுகிறார்கள் :--ஸமஸ்தயாககங் 

களும் அழியாமல் நடப்பதம்கு ஹேதுவாயிருக்கன் ற (யா 

கங்களை கடத்.தும் ஸவபரவனான) உனக்கு அடிக்கடி ஈமஸ் 

காரம், மீ ஜகத்தை ச-திக்கும்பொருட்டு ரஜஸ் தமஸ் 
ஸுக்களால் தீண்டப்பெருமல் *.தீ தஸ த்வமயமான மூர்த் 
இகளைக் கேவலம்: தன் ஸங்கல்பத் இனால் ஏற்றுக்கொள் 
கின்றனை. அப்படிப்பட்ட உனக்கு அடிக்கடி கமஸ்காசம். 

உலகங்களை. ஹிமஸித் துக்கொண்டிருக்த இவ்வஸுரன் 

தெய் வானமாய் உன்னால் வதிக்கப்பட்டான், வரராய்: 
ஜகதிசனே! காங்கள் உனது பாதாரவிக்தங்களில் பக்தி 
உண்டாகப் பெற்றமையால் ஸந்தோஷம் அடைந்தோர், 
உன்னிடத்தில் பக்தி உண்டாகுமாமின், அது அவரவர் 

விரும்புகிற எல்லா: சன்மைகன்யயும் கிறைவேற்றிக்கெரடுக் 
கும். ஆனது பற்றியே சரங்கள் சத்ரு முடியப்பெற்று 
ஸுகித்தோம்.
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ow SC gut சொல்லுகிருர்:--இந்ஙனம் அவ்வாதி 
ஏராஹபகவான், பிறர்க்குப் பொறுக்கமுடியாத பராக்ரம 
முடைய ஹிசண்யாக்ஷனைக் கொன்று ப்ர ஹ்மாதகனரன 
ேதவசைகளாரல் து; செய்யப்பெற்று என்றும் உத்ஸவ 
கள் மா.றப்பெருமல் ரித்யோ தீஸவாமாயிருப்பதாகிய தன் 
வைகுண்ட லோகத்தை அடைக்தான், விதுரே. இது. 

“ஒருவர்க்கும் செய்ய முடியாத கார்யம், இது (F mT 5, 
TAA AT ay anche Buy செய்யமுடியாது, இதைப் பகவான் 
செய்தான்! என்று ஆச்சாயப் படவேண்டிய தில்லை. 
ஏனென்னில், சொல்லுகேன் கேள். வாராய் விதுரனே/ 

௮7ரஹ உருவம்கொண்ட ஸ்ரீஹரியின் சரிசரத்தை உனக்கு 
கரன் எங்கனம் yournmnss தொடங்கி மொழிக்தே 
னோ, அங்ஙனமே ஸ்ரீவராஹபகவான் ஆழ்க்க பராக்ரம 
முடைய ஹிரண்யாக்ஷனை முத்தத்தில் அளலீலையாகவே 
வதித்தான். அவன் ஹிரண்மாக்ஷ்னை வதித்தபடியே 
எனக்கு என்குரு மொழிக்தார். கானும் என் குருவிணிடம் 

கேட்டபடி யேசிழிதும் சோசாமல் உனக்குமெர் றிக்தேன். 

ஸ்ரீசுகா சொல்லுவர்: வாராய் பரீக்திச்து மன் 

னவனே?! மஹாபாகவதனாகஇய (பகவத்பக்தர்களில் மேன் 

SOLD Uy, ற்றவனாகிய) ஸ்ரீவிதுரன் இங்ஙனம் மைத்சேயமுணி 

வர் மொழிச்ச' பகவத் கதையை (பகவத்கதை உள்ளடங் 
கப் பெற்ற ஸ்வாயம்புவமனுவின் கதையை)்கேட்டு 

மிகுக்க ஸந்தோஷம் அடைக்தான். புண்யசலர்களும் 
மிகுக்த புகழுடையவர்களுமாகய மற்றவர்களுடைய 
கதையைக் கேட்கினும் ஸந்தோவூம் விளையும், ஆயின் 
ஸ்ரீவத்ஸலக்ஷமா வான: (ஸ்ரீவச்ஸமென்கிற அடையாளத் 
,தையுடைய) ஸ்ரீஹரியின் கதையைக் Caw. Bar eC gr 

apt விளையுமென்பதைப் பற்றிச் சொல்ல வேண்டுமோ 
.மூன்பு தன்னின த்.இல் தலைமையுள்ள இர் யானையானது
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தன்னைச் சேர்க்க பெண்யசனைகள் வருக்தி வீ விடும்படி. 
முதலையென்னும் ஜலஜக்்துவால் பிடியுண்டு விடுவிக தக் 
கொள்ள முடியாமல் வே.றுகதியற்று “ஆ இிமுலனே/” 
எனறு தன்பாதாரவிக்தங்களை தயாணிக்கையில், இக்க 
ஸ்ரீபகவரன் விரைந்தேரடி. வந்து ௮க்தயானையை முதலை 
யினிடம் பிடியுண்டு வருர்.துகையாகிற ஆபத் Daf sir yr 

விடுவித் சான், அவன் வேறுக இயின் நி WOT FAN SUL wp 
அச் தன்னைப் பணியும் மனிதர்களால் ஸுசுமாக ஆசா 
திக்கத். திருக் தவன்; கெடுமனமுடைய மற்றவர்க்கு வருக் 

ஆசாஇக்க முடியாதவன். அப்படிப்பட்ட பகவா 

  

ஜப் பிறர்செய்த கன்றியை அறியக் தன்மையுள்ள எவன் 

தான் பணியமாட்டான்? ' க்ருதக்னரைக் தவிர ம௰்றெல் 
லோரும் பணிவார்சகளென்பதில் ஸக்தேஷம் இல்லை, NES 
தை சகூதிக்கும்பொருட்டு வராஹ உருவம். கொண்ட us 

கான் செய்க இக்க ஹிரண்யாக்ஷவதம் மிகவும் ௮ற்புகமா 
னது. ஆயினும் அக்த பகவானுக்கு இது லீலையேயன் றி 

ஓர் வருத தமன் நு. இப்படிப்பட்ட இக்க ஹிரண்யாக்ஷ 

௮சததை எவன்கேட்கிறானோ,௪ வன் பிறர்க்குச் சொல்.லு 

கிருனோ, எவன் இதை அபிகச் இக்கரானோ, அவன் பாபல் 

களில் “இணி இதுக்கு அவ்வருகில்லை'என் னும்படி. மஹா 

பாபமாகிய ப்ரஹ்மஹத்யையினின்றுங் கூட விரைவில் 

விடுபடுவான். இக்க ஹிரண்யாக்ஷவதமென்னும் பகவச் 
சரித்ரமான அ மிகுக்த புண்யத்தை வில்விக்கக்கூடி.ய த? 

ஆன்துப,் நியே மிகவும் பரிசுத்தமான .து/ தன த்தையும் 
'ஸம்பச இத்துச் கொடுக்க வல்லது; புகழையும் விளைவிச் 
கும்! ஆயுளையும் வளர்க்க வல்லது) அன்றியும், அவரவர் 
 அிரும்புகபுருஷார் தீ தங்களுக்கெல்லாம் விளைகிலமநமிருச் 
கும்; பூத்தத்தில் ப்ராணன்களுக்கும் இர்.தரியங்களுக் 

1. கீருதக்னர் பிறர் தனக்குச் செய்த உபகாரத்சை மறக்றெகுர். 
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கும் திறமையை வளர்க்கும், வரராய் மன்னவனே! 
இதைக் கேட்பவர்களுக்கு தேஹாவஸானத்தில் ஸ்ரீமக் . 
காசாயணப்ரரப்ி உண்டாகும், இதுவே Qs a முக்ய 
மானபலன், பத்தொன்பதாவது அத்யாயம் ழூற்றிற்று. 

ae   

' | Svermeancey seem னை, | 

செளனகர் சொல்லுகருர்;--வாரீர் சோ மஹர்வூ 
ணபுத்சே! ஸ்வாயம்புவமனுவானவர் இங்ஙனம் பூமியை 
யதாஸ்தானகத்தில் கிலைசிறுத்தச் செய்து, Bor HY 
பின்பு ஜன்மித்த ப்ராணிகளுக்கு தர்மம்மூ கலிய erate 
வகைப்பட்ட புருஷர் த்தங்களை ' நிறைவேற்றுவதற்கு 
எத உபாயங்களை அனுஷ்டித்தார் 2 விதுரன் மஹா 
பாகவதன , ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுக்கு மிகவும் அன்பிற்கிடமான 
தோழன். விதுரனுக்கு பசவானிடத்தில் ப்ரேமம் அள 
வற்றிருப்பது. இவ்விதுரன், துயோதனன் முதலிய புதல் 
வர்களோடுகூடின £ தமையனாயெ த்ருதராஷ்ட்ரனை 
“இவன் ஸ்ரீக்ருஷ்ணனிடத்தில் பாலக் கருத்துடையவன்? 
என்னும் காரணத்தினால் கைவிட்டான். (ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் 
மொழிக்த மக்தராலோசனையை ௮னாதரித்தமையாலும், 
பகவாணிடக்தில் ப்ரிதியுடையவரும் தாம மர்யாதையைத் 
தவராமல் தொடர்கின்றவருமாகிய பாண்டு புத்ரரிடத் இல் 
தீசோஹம் செய்தமையாலும் தருதராஷ்டசன் ஸ்ரீக்ருஷ் 
ணனிடச்தில் அபசாதப்பட்டான், , அதைப் பொருமை 

யாலும், தான்ஸ்ரீக்ருஷ்ணனைப்பற்றியும் பாண்டவர்களைப் 
பற்றியும் எவ்வளவு ஈன்மை உபதேத்தும் அதை எற் 
அக்தொள்ளாமையாலும். விதுரன் தருதசாஆடரனைத் 
அததிதான். இது ஸ்ரீக்ருவணனிடத் திலுள்ள ப்ரீ இயின் 
*ரர்யமே). அன்றியும், அவ்விதுரன் மாஹாத்ம்யத தில்
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ஸ்ரீவ்யரஸரைக் காட்டிலும் ௪ தி தூம் குதைக்தவனன் ௮. 
அவன் ஸ்ரீவேதவ்யாஸ பகவானுடைய மஅங்கத்தினின்அ 

பிறக் தவனல்லவா 2 அன்றியும், ௮வன் ஸர்.வப்ரகாரத்தி 
னாலும் ஸ்ரீக்ருஷ்ணனை ஆஸ்ரயிச்தவன். (மாதாவும் பிதர 

வம் ப்ராதரவும் வாஸஸ்தானமும் ரக்ஷகனும் கண்பனும் 

கதியும் ஸ்ரீமக்காராயணனே யென்று கிச்சயித் திருப்ப 
வன்), மற்றும், அவனைப் பணியும் தன்மையுள்ள பாக 

வதர்களைக் தொடர்க து பணியும் ஸவபாவமுடையவன்;. 

ககீகைமுதலிய புண்யஇர்த்தங்களில் ஸ்னானபானாதிகள் 
செய்து அவற்றைப் பணிக் தமையாலும் ஜஞானாஇகரரன 
ஸதபுருஷர்களின் ஸேவையரலும் அவன் உள்ளும் பூற 
மூம் அழுக்கற்று உஜ்ஜ்வலனாயிருப்பவன். அவ்வி.துசன் 
கங்காதவாரத்திலுள்ள குசாவாச்தமென்னும் இர்த்தத் 
தில் உட்கார்ச் இருப்பவரும் தச்வங்களை உணர்க்தவர்க 
ளில் தலைவருமாகிய ஸ்ரீமைத்சேய மஹர்ஷியைக் கட்டி. 
வணங்க யாது வினாவினான் 7 வாரீர் wher! wos 
விதுரனும் Mo SCrw Hd ஸம்வாதம் பணணிக்கொண்டி, 
ருக்கையிக், பகவானுடைய பாதா விர்கக்கினின்றுண் 
டானவைத்ஜேரம் தம்மை ஸ்பர்சித்தவர்களுடைய பாபதீ 
தைப் பேச்கழப்பவைகளுமாயெ கங்காஜலங்கள் போல் 
கேட்பவர்களின். பாபங்களைப்போக்கவல்ல அமலங்களான 
USA FEO SH சடக் திருக்கும், கீர்த்தனம் செய்யத்த 
குத கமமீரமான சேஷ்டி தங்களையுடைய அச்ச Up afl ag. 
னுவின் கதைகளை எமக்குச் சொல்வீராக, உமக்கு மங்க 
ளம் உண்டாகுக. ஏன் அடிக்கடி பகவத்கையை வினவு 
கருய்' என்டறீரோ? பக்வத்கதையின் ரளமறிச்சவன் 
Hts பதீஹரியின் விலையாகிற அம்ருநீ.த்தைப் ட பான்! a5 
செய்ய சோப்பெறின், as போ துமெஷ்த் y ன், 
தருப் 18 உண்டாரகப்பெறுவான். - ee 

  

    



அ-உ௨உ௰.] . த்ருதிய ஸ்கந்தர், 645 

கேட்பினும் ' :தருப்தி அடையமாட்டான். ஆகையால் 
தீருப்தி உண்டாகப் பெறாமல் வினவுகின்றேன்' என்ரூர், 

இங்கனம். 'கைமிசாசண்ப வாஸிகளான ஸமொெளன 
கரதி முனிவர்களால் வினனப்பெற்ற ஸ-கர் பகவானி 

டத்தில் நிலைகின்ற மனமுடையவராஒ அம்மஹர்ஷிகளைக் 
குறித்துக் கேளுங்களென்று மொஜியத் தொடங்கினார். 

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிறார் :-- தன் எங்கல்பத்.இனுல் 
வரர உருவங்கொண்ட பகவானுடைய லீலையாகய பூமி 
யை மேலனுக்கெடுத்த வ்ருத்தாச் தத்தையும், அவன் அனா 
யாஸமாகச் செய்த ஹிரண்யாக்ஷ் வதத்தையும் கேட்டு 
விதுசன் ஸநசைதோவூம் உண்டாகப்பெற்று ப்நிமைத்சேய 

ரைப் பார்த்து இங்கனம் மொழிக்தரண், 

ஸ்ரீவிதுரன் செரல்லுகிருன் :-- ப்ரஜாபஇகளான 

மரீசி முதலியவர்க்குத் தலைவனாக பரஹ்மதேவன் ப்ர 
ஜைகளைப் படைப்பதற்காக ப்ரஜாபதிகளாப் படைத்து 
மேல் என் 'செய்தான்? அதை எனக்குச் இசால்வீராக, 
வாரீர் ௮க்தணசே / நீர் இக்தரியங்களுக்குஜ். அதரியாத். 

விஷயங்களையும் கெஞ்சென்னும் உட்கண் ண ட அறியுர் 
இறமையுடைய்வர். ஆகையால் தீர் இஞ் ம F 

சொல்ல்வல்லவசே / மரீசி மூ.சலிய oy, ter! Bri ஸ்வா 
யம்புவமனுவும் ஆய அவர்கள் கரான்முகனுடைய ஆஜ் 

ஞிையால் இக்த ப்ரபஞ்சத்தைப் படைச்தகாகச் சொன் 

PT, ௮வர்கள் எங்கனம் படைத்தார்கள் 2௮ gs விவரித் 
துச் Gos VAP ITS. gure aT பார்யைகளுடன் கூடி. av ap. 

ழித்தார்களா / 7 அல்லது ஸ்ருஷ்டி. முதலிய கார்யங்களில் 

சர்யைகளை 'எ.*ர்பாராமல் ஸ்வதச்த்ரர்களாயிருக் தரர் 

மரீசி. தத்வியவர் எல்லோரும் ஒருவர்க்கொருவர் 
a ரு dy y Dis 'ப்சபஞ்சதிதைப் படைத்தார் 
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களா.£ அல்லது தனித்தனியே படைத்தரர்களா?-- 
என்று வினாவினான். 

மைத்சேயர் Oana BGT இந்திக்க முடியாத 
ப்ரபா வமுடைய ஈன் வர ஸங்கல்பத்தினாலும் ஈண்வர ஸ்வ 
ரூபியான கரலம் கூடினமையரலும ப்ரக்ருதி, ஸ்ருஷ்.டி. 
யரகிற கார்யத்இல் ஆபிமுக்ய முடையதாகி ஸத்வ 
THM தமஸ்ஸாக்கள் ஸமமாயிருக்கும் சசை மாறிக் 
சுலக்கமுற்றது. ஸத்வ ரஜஸ் தமோகுணங்கள் அடக் 
Bm Gd ௮ங்களம் கலக்கமுற்ற தும் பகவானுக்குச் சரி” 
சமுமாகிப அர்த ப்ரகருதியினின்று மஹத்தத்வம் உண் 
டாயிற்று. பகவானால் தூண்டப் பெற்றதும் ரஜோ 

குணத்தை முக்யமாகவுடையதுமாகிய மஹத்தச்வத்தி' 
னின்று பூசாதியென்னும் பேருடைய அஹங்கார தத் 
வம் உண்டாயிர்று. இது ஐம்பூதங்கள் ஜ்ஞானேக்த்ரியல் 
கள ஆய இம்மூன்று உருவமாயிருக்கும். ௮து ஆகா 

யம்: முதலிய ஜிர்து பூதங்களையும் ஐர்து தன்மாத்ரை 
களையும் ஐக்து.ஜ்ஞானேக் த்ரியங்ககரையும் ஷ்ர்து காமேக்த 

ரியங்களையும் ஸ்ருஷ்டிக்தது, அக்த ஆகாயம் முதலிய 
த.தவஙகள் ஒன்றோடொன்று சேசாமல் தனித்தனியேயி' 
(HE gy அண்டத்தைப் படைக்கும் வல்லமையத்றிருச் தன, 
அப்பால் பகவானுடைய அனுப்சவேசத்தினால் ஒன்றோ: 
டொன்று கலக்து ஸ்வர்ணம்போல் பளபளவென்து பே 
சோளியுடன் ஜ்வலிக்கன்ற அண்டத்தைப் படைத்தன. 
Huns Carew ௮திஷடாதாவான சேதனனில்லாமல் 
ஜலச்.இன்மேல் OO து கொண்டிருக்கது. அ௮வ்வண்டத் 
Bo பசபுவாகியஅசிருத் தன் ஸம்பூர்ணமாக ஆமிசமாண்டு 
கள் 'வஸித்இருக்சான், “அகரிருக்கனென்றும், ன 4 

தீ.தில் வஸித திருக்கானென்றும் சொல்லுக சே. ் 
யாவன்.” என்னில் சொல்லுகேன்... எந்த கல்ப் 
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டைய காபிரினின்று ஆயிரம் ஸஸுிர்யர்கள் உதித்தாற் 
போல் அளவிறக்த ஒளியுடன் ப்ரகாசிப்பதான தாமரை 
மலர் உண்டாயிற்றோ, அவனே அகிருக்த பகவான். ௮வ 

னே அ௮வ்வண்டத்தில் சயனித்திருக்தான். அவனே U0 

வ.ரன, அவனுடைய சாபியிலுண்டான அக்கமலம் தேவா 

Bursar ஸமஸ்த ப்ராணிகளுக்கும் வாஸஸ்.தானமாயிருப் 

பது. அச்தக் கமலத்இினின்று தான் ப்ரஹமதேவன் உண் 
டானான. கர்ப்போதகத்தில் (அண்டத்திற்குள் ஜலத்தில்) 

சயனித்துக்கொண்டிருக்க பகவான் தன் ஸங்கல்பத்தி 

னால் அக்தப்ரஹ்மதேவ்னிடத்தில் ப்[வேடத்தான், அங்க 
னம பகவானால் ப்ரவே௫க்கப்பெற்ற அக்த ப்ரஹ்மதேவன் 

முன் கல்பத்திலிருக் கபடி. 2ய உலகங்களையெல்லரம் அவ்வ 
வற்றிற்குரிய ஏற்பாட்டில் சிறிதும் மாறுபாடின் நி ஸ்ருஷ 
டித்தான். அவன் முதலில் தமோகுண த்தைக் கொண்டு 

தாமிஸ்ரம் ௮க்த தாமிஸ்ரம சமஸ்ஸ-ு மோஹம் மஹா 

SoMa என்கிற ஐக்து பிரிவுகளையுடைய அவிதயையை 

ஸ்ருஷ்டித்தான். ஆச்த ,அஜ்ஞான எஸ்ருஷ்டிக்கு உப 
யோகப் பட்ட தன் தேஹத்தை ப்ரஹ்மதேவன் விரும் 

பாமல் வெறுப்புற்று அதைத் துறக்தாணன். அதினின்று 

பல யக்ஷர்களும் ராக்ஷஸர்களும் உண்டானார்கள். அக்த 

யக்ஷ£ரகளும் ராக்ஷஸர்களும் பச தரஹங்களை விளைப்பதா 

கிய அக்க ப்ரஹ்ம சரீரத்தை காரஹித்துக் கொண்டார் 

கள். ௮ச்தச் சரீரமே ரரதரியாய் மா றிவருகின்்ற து, ஆன 

அபத்றியே ரரத்ரிகாலத் இல் யக்ஷராக்ஷஸர்களுக்கு ஸஞ் 

சா.ரம் ௮திகமாயிருக்கின்றது. அவர்கள் அச்தச் சரீரத் 

இதப் பரிக்.ர ஹிச்தவடனே' அவர்களுக்குப் பசியும் தாஹ 

தம் ௮அபாரமாய் உண்டாமின,௮ஙஙனம் ப்சிதாஹங்களால் 

சீடிக்கப்பெற்ற "யக்ஷ ராக்ஷஸர்கள் ௮ச்தச் சரீரத்தை 

ய பதிக்க விரும்பி எ.இிர்த்தோடினார்கள். ‘arb uF
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பரலும் தாஹத்தாலும் வருத்தமு.ற்றிருக்கன்றோமாகை 
யரல் இக்தச் சரீரத்தை காம் ரக௯திக்கலாகாது" என்று 
மவர்களில் 9 லர் சொன்னார்கள். மத்றவர் *பக்ஜித் துவிடு 
லோம்” என்முர்கள். அது சுண்டு ப்ரஹ்மதேவன் பயந்து 
அக்த யக்ஷர்களையும் ராக்ஷஸர்களையும் பார்த்து “என் சரீ 
சத்தைப் பக்ஷிக்கலேண்டாம். ரக்ஷிப்பீர்களாக" என்று 
மொழிந்தான். மீளவும் அவர்களைப் பார்த் து வெறுப்புடன் 
‘Pusey ராக்ஷஸர்களே இப்படி. அஜ்ஞான ஸ்வபரவர் 
களரகிய நீங்கள் எனக்குப் புதல்வர்களாகப் பிறக்இர் 
களே/7/இத வெள் 7! என்றுன், (அ வர்களில் பக்ஷிப் 
ீர்களென்றவர் யக்ஷரானார்கள். ரக்ஷிக்கவேண்டாமென் 
றவர் ராக்ஷஸரானார்கள்), அப்பால் ப்ரஹ்மதேவன் 
தேஜஸ்ஸினால் ப்ரகாரித்துக் கொண்டு கிழக்கு முகமாயி 
ருஈது தேவதைகளைப் படைச்சான். அவர்கள் தேஜஸ் 
ஸ்ுடன் ப்ரகாசித்தார்கள், ப்ரஹ்மதேவன் ஒளியுடன் 

விளங்குகின்ற எந்த ே தேஹத் தினால் தேவதைகளைப் படை 

தீதானோ அகத தேஹத்தையும் தறச்சான். அதுவே பக 
லாய் மாறி வருன்றது. அதைச் தேவதைகள் பரிக் ரஹி 
தீ.தார்கள், அப்பால் ப்ரஹ்மதேவன் தன் பின் புறத்த 
ணின்னு காமத்தில் மிகவும் விருப்பமுடையவசான அ௮ஸ-௪ 
சர்களைப் படைத்தான். அவர்கள் 1 காம லோலுபசாயிருக் 
மையால் மைதுனத்தின் பொருட்டு இக்த ப்ரஹ்மதேவ 

னைச் சூழ்க்து கொண்டார்கள். அப்பொழுதுஅக்தப்சஹ் 
மதேவன் சிறித துக்கொண்டு, வெட்கமத்திருக்கற அஸ் 
சர்களால் சூழப்பட்டவனா?க் கோபமும் பயமும் உண்டா 
கப்பெற்து அப்புறம் ஓடிப்போனான். அக்கரன் முகன், பக் 
தர்கள் ௮னுக்.ரஹிக்கும் பொருட்டு a wits Be ge 
தீகுச் தபடி: தன்னைக்காட்டும். தன்மையனும் தன்னைப் 
    

டட 1, காமத்தில் மிச்ச விருப்பமுடையவ ராயிருந்தமையால், '':



௮-உ௨௰.] த்ருதிய ஸ்கர்சம், 6: 

பற்றினாருடைய துக்கத்தைப் போக்குக் இதறமையுடைய 
வனும் விரும்பின விருப்பங்களை நிறைவேற்றிக் கொடுக் 

கும் மஹானுபாவனுமாகிய பகவானைச் சரணம் அடை. 

க் து இங்ஙனம் மொழஜிக்தான், 

. ப்ரஹ்மதேவன் சொல் BW Bap sat: — பரமா கமனே/ 

என்னைப் பாதுகாப்பாயாக. கான் உன் கட்டலாயின் படி. 

ப்சஜைகளைப் படைத் நுக்கொண்டு வக்தேன். அளைகளில் 

பாலக் கருத்துடைய இகத அஸுரப்சஜைகள் என்னை 

மைதுனஞ் செய்யத்தொடங்கிச் சுற்றிக்கொள்கின் றர, 
வாசாய் ப்ரபுவே/ அுக்கித்தவர்களின் துக்கங்களைப் போ 
க்குமவன் நீ யொருவனே யல்லவாரி. உண் பாதரர 

விந் தங்களைப் பணியா தவர்களுக்கு நீயே அருத்தங்களை 

விளக்கின் றனை, 

மைத்சேயர் சொல்லுகிறுர்:--ஜ்ஞானாஇி குணங்கள் 
சிறைக் தவனாகையால் பிறர் கருத்தை விசதமாக அறியக் 
இறமையு/டைய அக்தப் பரமாத்மா வானவன் இக்கு ப்ரஹ் 
மாவின் வருத்தத்தை ௮றிர்து கொண்டு “காமத்திற்கிட 
மாக பயங்கரமாயிருக்கின்ற இந்த உன் C gam So 5s 
துறப்பாயாக' என்றான். இங்ஙனம் பகவானால் மொழியப் 
பெற்ற ப்ரஹ்மதேவனும் அந்தச் சரீரத்தை அப்படியே 
அதக்தான், அங்கனம் ப் ரஹ்மதேவனால் துறக்கப்பெற்த 
அச்.சுச்சரீரமே ஸாயங்கால ஸக்த்யை ஆயிற்று, (ஆனது 

பற்றியே அவ்வேளை காமத்திற்கு விலா சிலமாயிருக்கின் 
றது). அது அ௮முய வடி.வங்கொண்ட ஓர் பெண்மணியர 

கப் புலப்பட்டது. அப்பெண்மணியின் பாதங்கள் தாமரை 
மலர்போன்று இனிதாக தலிக்னெற லெம்புத்தண்டை' 

களால் இகித்ச தன. கண்கள் மதத்தினால் தழதழத் திருச் 
ன, அவளுடைய கிதம்பம் ௮ளை நூல் மாலை யென்ற 

அலக்சாரத்தினால் இகழ்கின்ற௦ வெண்பட்டு -வஸ்தரத்தி
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னால் மறைக்கப்பெற்று விள கற்று. ஸ்சனங்கள் ஒன்றோ 
டொன்று உறைவதனால் உயாச்து இடை வெளியின்றிப் 

பருதிதுஅழகாயிருக் தன. மூக்கு ' இலபுஷ்பம்போல் இகழ் 
௮ம்றிருக்கது. பற்கள் *குக்த குட்மலங்கள் போல் அழகா 
யிருக்தன. அவன் ஸ்னேஹசதக்தை வெளியிடுகின் ற புன்ன 
கையும் விலாஸங்கள் Han oes கண்ணோக்கமும் அமைக்து 
லஜ்ஜையினால் தன் தேஹத்தை வஸ்த்சத்தின் நுனியால் 
அடிக்கடி. இழுத்து மூடி மறைத்துக் கொண்டிருக்தாள். 
மற்றும், ௮வள் வண்டுபோல் கறுத்த (ன்கெற்றி மயிர் 
கள் படிபடியாயிருக்கப்பெற்று கிகவும் அழூயளாயிருக் 

தாள், வாராய் விதுரனே/ அத்தகைய அம்மாதசார் 

மணியைக் கண்டு அஸுரர்கள் எல்லோரும் மஇமயக்கம் 
கொண்டு “ஆ! என்ன உரு௮ம்/ என்ன அமகு! இதென்ன 

நிலைமை! ஆ இவளுடைய யெளவனப் பருவத்தின் புது 

மையை என்னென்று செரல்லலாம்/ காம் பலரும் காமூற்றி 

ருக்கையில், கம்மிடையில் காமக்கரு த்தின் நியவள்் போல் 

போகின்றாளே!' என்று பிதற்மலானார்கள். குத்ஸிகமான 
புத்தியையுடைய அல்வஸுரர்கள் அப்பெண்மணியின் 
அவயவங்களை இத்தகையது அத்தகையதென்று ஊஹி 
தீதுக்கொண்டிருக்து, அப்பால் பெண் ணுருவங்கொண்ட 
அசத ஸந்த்பாகாலத்தை ப்ரீதியடன் கெளரவித்து இங் 
கனம் வினவினார்கள், : 

அஸாரர்கள் சொல்லுகிறார்கள் :-- பெண் மணீ/ 
நீ யாவள்சி யாருடை பவள்? அ௮ம௫யே இடையின் பின்பூற 
முடையவளே/ நீ தேவதையாசி அல்லது மனுஷ்பஸ்த் 
ரீயாசி அல்லது மற்றொருத்தியா2? வாழைமரம் போன்ற 
அுடைகளுடயவளே நீ இவ்விடத்தில் என்ன் ப்ரயேோ 
ஜனச்தைக் குறித் து உலாவுசன்றனை£ வாராய் கேோபஸ்வ 

  

  
  

1. திலபுஷ்பம் எள்ளுப்பூ. 2, குருந்த மாத்இின் மொட்டுகள்
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பாவமுடையவளே! நீ உனது ளெளக்தர்யமாகிற விலை 
யில்லாச வஸ். துவைக் காட்டி பாக்யமற்றிருக்கற எங்களை 
வருத்துகன்றனை. உன் ஜா. குலங்களைக் கேட்பதினால் 
என்ன உபயோகம்? நீ ஏவளாயினும் ஆவாயாக, வாராய் 
பெண்மணியே/ எங்கள் பாக்ய மஹிமையால் உன்னு 
டைய தர்சனம் கிடைத்தது. 1 நீ பக்தடிக்கற விலையால், 
பார்த்துக்கொண்டிரறுக்கற எங்களமனத்தைப் பறிக்கின் 
தனை, நீ பச்தடித்து விளாயாபெது மிகவம் அழகாயிருக் 
கின்றமையால் எங்கள்மனத்தை இழுக்கின்றது. வாராய் 
ஸுக தரியே! உயரக்களெம்பி விழுனெற பக்தை அடிக்கடி 
உள்ளங்கையால் அடி.த்துக்கொண்டிருக்கின்ற உன்னு 
டைய தாமரைமலர்போன்ற பாதமானது இரிடத்தில் 
சில்கிற்கர இருக்கின்றது. அதனால்,பருக்துருண்டகொக் 
கைகணின் பாரதீதினால் பயக்திருக்கின்ற உனது நுண் 
ணிடை வருக்துகின்றது, (இயம்கையாகவே உனது 
இடை நுண்ணியதாயிருக்கன் றது; மேலும், பருத்து . 
ருண்டகெொங்கைகளின் பாரத்தைப் பொறுக்கமுடியாமல் 
இளைச்திருக்கின்றது. பக்தடிக்தெ லிலையால் கின்ற இடத் 
இல் நிற்காமல் அதை மீளவும் நீ வருத துகின் னை), 
உனது கண்ணோக்கம இனைப்பினால் மெதுவாய் தஇகழ்கின் 
DS. அழ உன் தல்ச்சொருக்கானது அவிழ்ச் இருக் 

ன்றது, கிற்மலமான அச்தத் தலைமயிர்களை முடித்துக் 

கொள்வாயரக. ் 

மக்தபுத்திகளான அவ்வஸுரர்கள் இங்கனம் பெண் 

மணிபோல்புலப்படுகின்்ற ௮ச்தஸாயங்கால ஸக்த்யையைப் 

பார்தது, தங்களை மதி மயக்கச் செய்கின்ற ஓர் பெண் 
  

1, “இங்கு அஸ் தமிக்கின்ற ஸ-மார்யனைப் பர தாகவும், மேகங் 

கள் இடையிடையில் ஒடி.ர் இருப்பதை இடையாசவும், ஈகதீரங்களைக் 

கண்ணாகவும், இருட்டைச்தலைமயிசாசவும் ஊஹிச்துச்கொள்ச, :
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ணாக கினைத்து. இவள் ஈமக்கு” என்அ: அங்கேரித்தார் 
கள், பிறகு ப்ரண்மதேவன் அபிப்சாய. விசேஷ. த்.இனால் 
கமகீரமாகச் சிரித்துச் தன்னைக் சான் மோச்.து ஸெளக் 
தர்யததினால் கூட்டங்கூட்டமாக கக்தர்வர்களையும் அப் 
ஸரஸ்ஸாுக்களையும் ஸ்ருஷ்டிக்தான். ளெளக்தர்ய மென் 
இறகாச்இ கிறைக்ததும் தனக்கு மம்மதமாமிருப்பதுமா 
கிப அக்தச் சரீரத்தையும் ப்ரஹ்மதேவன் துறக்தான். 
அதுவே விடியற்கரல ஸக்த்யையாயிற்று, அதை விஸ்வா 
வஸு முதலிய அ.க்த கச்தர்வர்களே அக்கேரித்தார் 
கள. பிறகு ப்ரஹ்மதேவன் தன்னுடைய ஆலஸ்யத்தி 
னால் பூதங்களயும் பிசாசங்களையும் ஸ்ருஷ்டிக்து, அவை 
திலைமயிசை விரித துக்கொண்டு அரையில் வஸ்த.ரமின் றி 
அமமணமரயிருக்கக் கண்டு கண்களை மூடிக்கொண்டான். 
வாராய் ஸமமர்த்தனை வி.துரனே/ அ௮க்த கான்முகன் 
சோம்பலுச் கிடமாமிருப்ப நு பற்றி ஜரும்பணமென்னும் 
பேருடைய அக்தச் FP a sen sud gb Sra. இசையே 
நித்ரையென்று சொல்லுூழுர்கள். 'இக்கித்ரையால் ப்ரா 

ணிகளி.ன் இச்தரியங்களுக்கு ஓய்தல் உண்டாகின்றது. 
இக்தச் சரீரம் உன்மாதத்.இிம்கும் இடமாயிருக்கும். இச்த 
உன்மாதத்தினால் ப்ரணிகளுக்கு அசத்தங்களில் வெறுப் 
பின்றி ௮வற்றைப் பரிஹரிக்கவேண்டுமென்ிம எண்ண 
மில்லாமல் பொறுத்திருக்கும்படியான எண்ணம் உண்டா 
கின்றது. இங்ஙனம் சேரம்பலுக்கிடமான அக்தச் சரிரத் 
சை பூதங்கள் அங்கீகரித்தன. ஆகையால் அக்த பூதங் 

களும் சித்ரை ஆலஸ்யம் இவைகளை முக்யமாகக் கொண் 
19.15% 87 amr. ஜ்ஞானாதிருணங்கள் சிறைச் தவனும் | ஐகத் 

இற்கெல்லாம் ப். ரபுவுமாகிய அள்வயன், தன்னை gt தீ 

பலமுடையவனாக கினை ததுக்கொண்டு ஸர்த்பசென்னும் 
தெவக் கூட்டங்களையும் பித்ருதேதைகளின் கூட்டம்
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களையும் பசோக்ஷமாகப் படைததான். ௮வன் அகத தே 
LY EO FY FI OG Fa sr. தங்களுக்கு உத்பததிஸ்தானமும் 

ப பலமுடையதுமாகிய அக்தச் சரீ ரத்தைப் பித்ருக்களும் 
ஸா த்யாகளும் அங்கேரித்தார்கள், ஆகையரல் அவர்கள் 
பலிஷ்டசானார்கள், ஆனதுபற்றியே, வேதோக் தமான 
கர்மங்களைச் செய்வதில் ஸமமர்த்தசான பண்டிதர்எள் பலத் 
தை விரும்பி ஸாத்யர்களையும் பித்ருச்களையும் ஹவிர்ப் 
பாரகநுகளரல் ஆரா இக்கின்றார்கள், அக்கமலயோணி 
பிறர்க்குப் புலபபடாமையாகி௰ தன் சக்இமினால் ஸித்தர் 
களையும் வித்பா தரர்க்மாயும் படைத்து DG BT & BT oor 
சக்தி அமைந்து அழ்புதமாயிருக்கின்் ற ௮க்த. ச்சரீ ரத்தை 
ஸிததர்களுக்கும் வித்யா தரர்களுக்கும் . கொடுத்தான். 
ஆகையால் அவர்கள் அக்தர்த்கான சக்தி முக்யமாயி 
ருக்கப் பெற்றார்கள். ப்ரபுவாகிய அச்த ப்ரஹ்மதேவன் 
தன்னுடைய ப்ரதஇபிம்பத்தைப் பார்த்துக்கொண்டு, 
HES பச இிபிம்பரூபமான சரீர தீ.கில் வெகுமதியு்றவனாஇ 
அர்த ப்ரஇபிம்ப சரீரத் இனால் கன்ன சர்களையும் கிம்புரு 

ஷூர்களையும் ஸ்ருஷ்டித்தான். பிறகு ௮க்த ப்ரஇபிம்ப சரீ 

சத்தையும் துறந்தான். அதை அவர்கள் * மிதுனங்களா 
கச்சேர்க்து பிம்பத்திலும் ப்இபிம்பத்திலும் உண்டாகக் 
கூடிய அபிமானததுடன் அந்த ப்ரஹ்ம தேவனையே 

விடியற்காலத் இல் அவனுடைய சேஷ்டி தங்களைச் செரல் 
லித் துதித் துக்கொண்டு பாடுகிருர்கள், ளெளகுமார்ய 

முடையதும். நீண்டிருப்பதும் பலவகைச் சிக்தைகள் 
அமைர்தது மரகிய தேஹத்துடன் சயனித்துக் கொண்டி 

Ge 2p அக்த ப்ரஹ்மதேவன், இவ்வளவு ஸ்ருஷ்டி. செய் 

தும் தன் *விருப்பக்இன்படி ப்ரஜைகள் வருத்தி அடை, 

யரமையைக் கண்டு கோபக்கெர ண்டு அக்தச்சரீசத்தைத் ப 

ட் 1 ணும் பெண்ணுமாகச் ! சேர்ச்து. 
42, 
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துறக்தான், வாராய் விதானே! Dé se =P xsi Bérfcr a 
உதிர்ச்த தலைமயிர்களே ஸர்பங்களாக்ப் பிறந்தன. அப் 
பொழுது சயனித் துக் கொண்டிருக்க அ௮ச்த ப்ரஹ்ம சரீ 
7ம ! ளெளகுமார்யம் கீளம் கோபம் இச்சை ஆகிய இவை 
களுக்கிடமாமிருக் தமையால் அ௮தினின்றுண்டான ஸர்ப் 
பங்கள் நீண்டவைகளும் மென்மை அமைக் தவைகளும் 
பலவகைச் சச்தையும் பெருங்கோபமும் 'கிறைக்து க்ரூரங் 
களுமாமிருக்கின் தன, ப்டுத்திருக்த சதேஹத்தினின்றுண் 
டானவையாகையால் நீண்ட கழுத. துடையவைகளுமாயி 
GeBer per, போவது தெரியாமல் வெகுவேகத் துடன் 
செல்லுச் தன்மை புடையவையாகையால். இவற்றிற்கு 
சாகங்களென்னும்பேர் விளைக்தது, ஸ்வயம்புவாகய HES 
'ப்சஹண்மதசேவன் தன்னை க்ருதக்ருச்பனாக (ப்ரயோஜனம் 
கை-உடப் Cup pares) Aor SAE S Mus AX wPF 
'மேதலிய cur ru Basal sir உதவியின்றிச் தானே நேரில் 
படைத்த ஸ்ருஷ்டி.மின் கடைசியில் அப்பொழுதே ப்ரஜை 
களப் படைக்குச் இ.றமையுடைய, மனுக்களை மனத தினால் 
ஸ்ருஷ்டி க்கான. அப்பொழுது அச்ச மனுக்களுக்குப் 
புருஷாகாசமான அக்தத் தன்சரீரத்தைக் கொடுத்தான். 
புருஷாகாரமான சரீ ரத்தினால் ஸ்ருஷ்டிக்கப்பெற்று அக 
த்ச் சரீரத்தை அவனிடத்தில் பெற்முரகளாகையால், 
அமமனுக்கள் அர்த ப்ஹ்மதேவனைப் பார்த்து இல்ல 
னம் ப்ரசம்ளித்தார்கள் (புகழ்ச்தார்கள்].. 

aur Pp. அலகங்களைப் படைக்கும் ப்.ரஜாபதியே.! நீர் 
ஸ்ருஷ்டி தத இக் தப்புருஷா£காரமான சரீ. ரமான து ஈன்கு 
இயற்றப்பெற்றிருக்கன்றது, இக்தப் புருஷாகர.ரமரன 
சேஹத்தில் ஸ்வர்க்க அபவாக்கங்களுக்கு ஸாதனமான 
கீரியைகளெல்லாம் சில்பெத்திருக்கின் மன. மைஸ்த க்/ க்ரி 
  

'1 மென்மை. உ
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யைகளும் புருஷ. சரீரததினுல் ஸாஇிக்கத் தகுக். சுவை 
களே. ஆகையால் இக்தப் பெளருவூ. தேஹத் துடன் 
அன்னமெனப்படுகிற போக்யவஸ் துக்களையெல்லாம் அனு 
பவிப்போமாக என்ருர்கள். 

தவதச்தோடும் வித்மயையோடும் கூடி. இக்த்ரியங்களை 
அடக்யோள்பவனும் எல்லாம் அறிக்தவனுமாகய LT ami 
தேவன் யோகத்தினாலும் (ப்சக்ருதியைக் கர ட்டிலும் 
வேறுபட்ட ஆத்மாவைப்பற்றின் ஜ்ஞான யேோகத்திஞ 
அம்) ஸமாஇயென்கற Dar YES & Be gut தனக்கு ஸம் 
மதமான சிஷிகளாகற ப்ரஜைகளைப் படைத்தான். அ௮யே௪. 
னிஜனைூய அர்த ப்ரஹ்மதேவன், ௮க்த ரிஷிகளுக்கு 
ஸமாதியோகம் அணிமாதி அஷ்டைஸ்வர்யம் தர்மம் 
விதியை வைசாக்யம் ஆகிய இவற்றிக்கு விளகிலமாகிய/ 
தன் சரீரத்தில் ஓவ்வொரு அம்சத்தைக் Car Oban. 
இருபதாவது அக்யாயம் நதி ற்று, 

| காத்சமப்சஜாபதி FUG Oris gb, ௮௪ | 
1 (Gov ஸக்சோஷித்த பகவான் :விவாஹத் ' 

ooo இன் SOUT OL கூறுச ஓம், மனு Poe. 
.. அவ்விடம் வருசலும். 

ஸ்ரீவிதுரன் சொல்லுகிறான்:--ஸ்வாயம்புவமனுவின் 

வம்சம் மேன்மையுடைய து; ஷத்புருஷாரகளால் மிச 
ay புகழப்பெற்றது.. *இக்த வம்சத்தில் மைநானகரமத் 

இனால் ப்சஜைகள் வருத்தி அடைந்தன” ஏன் நீர். இச்சு 

வம்சத்தை எனக்கு மொழிவீராக, தோஷூமறறவரேர 
அ௮க்தணர்தலைவே/ ஸ்வாயம் புவமனுவின் y SN alt ware 
இய ப்ரியல். ரதன் உத்தானபாதன் இவர்கள் வர்ணா சம 

தர்மங்களை த் தவராமல் ஏழு இவுகள் அடங்கின மூமண் 
டலத்தை யெல்லாம் எங்கனம் பரிபாலித்து வக்தார்க 

ளேோ,௮தைச் சொல்வீராக. அகத ஸ்வாயம்புவமனுவுக்கு 
சேவஹூதியென்று இர் புதல்வி இருக்தாளென்தும்
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அவள் கர்த்தமப்ரஜாபதிக்குப் பத்னியென்றும் நீர் 
சொல்லக் கேட்டேன், சமம் தமம் மூதலிய யோகலக்ஷ. 
ணங்கள் அமைக்த wis CsaramO Bus Ow மஹா 
யோகியாகிய (பகவ துபாஸன ரூபமான யேரகம் பரிபக்வ 
மாயிருக்கப்பெற்ற) அர்தக் கர்த்தமப்ரஜாபதி எத்தனை 
பிள்ளைகளைப் பெற்றுர்2 அதைக் கேட்கவேண்டுமென் வும். 
விருப்பமுடைய எனக்குச் சொல்வீராக. வாரீர் அக்தண 

சே! ஜ்ஞானாதி குணங்கள் சிறைச்தவர்களும் ப்ரஹ்மா 
வின்  புதல்வர்களுமாதிய HP +s 59.0 இவ்விருவரும் மனு: 
வின் புதல்விகள் டய ஆகூதி ப்ரஸுிதி என்பவர்களை 

மனைவிகளாகப் பெற்று எங்ஙனம் பிள்அகளைப் பெற்றுர் 

களோ, அவ்விதத்தை எனக்கு மொழிளீராக. 

ஸ்ரீமைத்சேயர் சொல் லுகிறுர் ்--மஹானுபாவரா 

கிய ors swt ப்ரஹ்மேே தேவனால் ப்ரஜைகளைப் புடைக்கும் 

படி. தூண்டப்பெற்று ஸ.ரஸ்வஇ ஈது£க்கரையில் பதினாயிர 

மாண்டுகள் தவஞ்செய்தார், அங்ஙனம் தவம் செய்யுங் 
FINE DM Db FH கர்த்தமர் மனஷக்கத்துடன் கூடிய 

தும். தன்து வர்ணாம்ரமங்களுக்குரிய துமாகய ஆசாசத் 

தினாலும் பகிதியினாலும் தன்னைப் பத். றினாருடைய விருப் 
பங்களை * “கிறைவேற்றுக் தன்மையனான பரமபுருஷனை 
ஆசாதஇதறுக்கொண்டு வக்தார், இங்கனம் அவர் பதி 

னாயிர மாண்டுகள் பக்தியுடன் தனது வர்ணாமா ரமங்களு. 

க்கு ஏற்பட்ட செயல்களைச் செய்துகொண்டு ௮ தனால் 

பகவானை ஆசாதஇத்து வக்தார்: வாராய் விதுனே ! 

இது கருதயுக த்தில் கடக்த வ்ருத்தாக் தம், இப்படி பதினா. 
யிரம் வருஷங்கள் ஈடக்தபின்பு புண்டரீகாக்ஷனாகிய பக 
வான் அவருடைய தவத்இற்கு ஸக்தோஷூம்' அடைந்து, 
பஞ்சோபகிஷன்மக்தரங்களால் அறியத் தகுக்ததும் 

Gavar dé suse ஸெளகுமார்யம்' லாவண்யம் யெளவனம்.
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முதலிய கல்யானா குணங்கள் அமைக்ததுமாகிய இவ்ய 
மங்கள விக்ரஹத்தை தரித்துக்கொண்டு வக்து அச்தக் 
கர்திதமப்சஜாபதிக்கு தர்சனம் கொடுத்தான். HES 
பகவான் சிர்மலனும் ஸுிர்யன்போல் ஒளியுடன் இகழ் 
கின்றவனும் வெண்கதாமசைகளும் கரு கெய்தல்களும் 
கலக்து கோக்கப்பெற்ற பூமால் அணிக்தவனும் கிகுகிகு 
த்துக் கறுக்க முன்கெற்றி மயிர்களின் வரிசையால் விள 
ங்குன்ற தாமரை மலர்போன்ற முகமுடையவனும் நிர் 
மலமான பீதாம்பரமுடுத்தவனுமாயிருக்தான். மழ்றும், 
அவன் இதீரீடமும் குண்டலங்களும் அணிக் து சங்கம் சக் 
சம் கதை இவைகளைத் தரித்து லீலைக்காகல் கையில் 
பெண்தாமசை மலர் ஏக்இ மனேஹைரமான புன்னகை 
அமைக்த கண்ணோக்கமுடையவனுமாயிருக்தான், ம் 
மஹானுபரவன அப்பரமபுருஷன் ஸ்ரீகருத்மானுடைய 
தோளின்மேல் தனது பாதாரவிக்தங்களை இட்டுக்கொ 
ண்டு வீற்றிருக் து மரர்பில் ஸ்ரீமஹா லக்ஷமியுடன் இகழ் 
கின்றவனும் கழுத்தில் கெளஸ்துப மணி தரித்தவனு 
4௫ ஆகாயத்தில் கர்தீ்தம ப்ரஜாபதிக்கெதிரே வந்து 
சின்றான். ' ௮௧௪ ஸ்ரியபதியைக் கண்டு கர்த்தமர் தன் 
மனோதம் கைகூடப் பெற்றவரரகப் பேராகந்தத் துடன் 
பூமியில் விழுச்து தண்டனிட்டார், அவர் மீளவும் எழு 
ர்.து ஸந்தோஷம் கிறைக்த மனமுடையவராக அஞ்சலி 
செய்து அவனுடைய குணங்களை எடுத் துரைப்பன வரய 
உரைகளால் தன்னுடைய அபிப்ராயத்தை வெளியிட்டுக் 
கொண்டு ஸ்தோதரம் செய்தார். 

கர்த்தமர் சொல்லுகிறார் ஸத் புருஷர்களால் 
ஸ்தோத்ரஞ் செய்யத தகும் தவனே 7 பரிபூர்ண ஸதவமய 

னான உன்னுடைய காட்சியால் என் கண் பயன்பெற்ற து, 
யோகம் கைபுகுக்த மஹாயோகிகளும் பல ஜன்மங்கள்
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எடுத்தரயினும் உன் காட்சியையன்றோ விரும்புகின்றார் 
கள். அப்படிப்பட்ட உன் காட்ட எனக்குக் கிடைத்ததா 

War, இதைவிட .எனக்கு என்னவேண்டும். கண் 
படைதக்ததற்கு இதைக் காட்டிலும் மற்றொரு பயன் 

உண்டோ ரி *தர்மம் அர்த்தம் காமம் ஆகிய இவை 

யன்றோ புருஷார்த்தம் 2.என் காட்ரியைப் புருஷார்த 

தமென்க நீசே! இதெப்படி.2” என்னில் சொல் லுதேன், 

ஏவர் உன் மாபையால் மதி மயங்கப் பெற்றிருக்கின்றார் 

களோ, அவர்கள் ஸம்ஸாரமரகற ஸமூக்ரததைத் தா 
ண்டுவதற்கு ஓடம்போன்ற உன் பாதர.ரவிச் தங்களை அற் 

பஸுசங்களுக்காகப் பணிகனெரறுர்கள். கரகம்போன்ற 
ஸம்ஸார*த்தில் அவர்கள் எந்தெக்த ஸுகங்களை விரும்பு 

கிறார்களோ, அவற்றையும் கீ அவர்களுக்குக் கொடுககன் 
றனை. ஆயினும், அவர்கள் ஸுமேரு பர்வதத்தில் செனறு 
பலகமறை தேடுவாரபோல், மஹாகக தங கொடுப்பவனாகிய 

உன்னைப் பணிக்து அற்பஸ-ஈ-கங்கை ப்ரார்த்திப்பதற்குக் 
காரணம் உன் மாயையால் :மதிமயங்கப் பெற்றிருக்கை 
யேயன்றி வேறில்லை. ஆகையால் தர்மாதிகளே புருஷர் 
ததமென்று சினைத்து அவற்றிற்காக உன்னைப் பணியூ 
மவன் மூர்க்கனேயாவான், இப்படி கிஈஇிக்கன் ற் கானும் 
அவர்களில் ஒருவனே. கான், இல்லறத்தை வளர்க்கின்ற: 
வளும சீலம் ஓத்இருக்கப் பெற்றவளுமாகிய பார்யையை 
மணம் புரிய விரும்பி இந்த துசபிப்ராயத் இனால், கல்ப 
வருக்ஷம்போல் விரும்பினவ.ற்றையெல்லாம் கொடுக்கச் இ 
கிமையுடைய தும் மமஸ்த புருஷார் ததங்களுக்கும் மூலமு 
மாகிய உன் பா. தமூலத்தைப் பற்றினேன், இப்படி. ஹேய 
உபாசேயங்களை (விடத்தகுக் தவைகளையும் UP DS SES 
வைகளையும்) பிரித்தறிய இிறமையுடைய மீ அம்பஸுககப் 
களை விரும்பி ௮வற்றிற்காக என்னைப் பற்றினையேன் 47
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aroha, ere aC par, arrri ga BaGor! Bary 
லகம் அற்பஸுகங்களாரல் மதிமயங்கப்பெற்று, ப்ரஜை 
களுக்கு காதனாயெ நீ வெளியிட்ட வேதரூபமான உன் 
வசனமரகிற தக்திக்கம்பியால் பசுபோல் கட்டுண்டி ருக் 
இன்றது, ஆகையால் அகத வே.தங்களில் வெளிப்படை 
யாயத் தேரற்றுகிற தர்ம அர்த்த காமங்களையே வெகு 
மதித்து அவற்றில் மனவிருப்பங்கொண்டு அவற்றிற்காக 
உன்னைப் பணினெருர்கள், வாராய் நின்மலனே! கானும் 
YES ONES HUTS பின்றொடர்க்து கரலஸ்வரூப 

னாகிய உனக்கு DTT BOT செய்கின்றேன், சான் பற்றக் 

தருக்தவைகளையும் விடத் தகுக்தவைகளையும் ஈன்றருக 
அதிக் தவனே. ஆயினும் உன் கட்டளையைப் பின்றொடர் 
5 த எங்கள் பிதாவாகிய ப்ரஹ்மதேவனால் ப்சஜைகளைப் 
படைக்கும்படி' கியமிக்கப் பெற்றவனாட க்ருஹஸ்த தர் 
மங்களால் உன்னை ஆராதிக்க வேண்டுஇன்றேன், (கீ 

கால ஸ்வரூபனாச ,ஸம்ஸாரிகளின் ஆயுஸ்ஸை வீணாக 
இட்டுசன்மனை, ஆகையால் கான் ஸாம்ஸரரிக தர்மங் 
களை அனுஷ்டிப்பவனாடக் காலஸ்வரூபனாகிய உன்னிடத் 
தில் பயக்து ஏம.து வாழ்காளைப் பயன்படச் செய்யவிரும் 
Gud எங்கள் தந்தையின் .கட்டளையைப் பரிபாலனஞ் 

செய்ய விரும்பியும் காலஸ்வரூபளனாிய உனக்கே ஆசாத 

னஞ்செய்ய விரும்புகின்றேன், எவர் விவேகமற்று தர்ம 
அர்த்த காரமங்களில் உழல்கின்ற ஸம்ஸாரி லோகங்களை 
யும், விவேகெளர்யிருக்தும் அவர்களைப் பின்றொடர்க்து 

பசு ப்ராயரான எமமைப் போன்றவர்களையும் துறச்து 
ஒருவர்க்கொருவர் உன் குணங்களைச் சொல்லுகையாஇற 

இனிய அமருதத்தினால் தேஹ தர்மங்களான ஐ.சரமரணா 
.தஇிகளெல்லாம் தீரப்பெற்று ஸம்ஸார தாபங்களையெல்லாம் 
பேர்க்குவதாகிய உன் ஸ்ரீபாதமாகற குடையின் கீழலில்
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ஒதுங்க வர்த்திக்கன்றார்களோ, அவர்களுடைய ஆயுஸ் 

ஸைக் கால சக்ரம் விண்செய்கிறதில்லை, அவர்களுடைய 

வாழகசாளே பயன் பெற்றதாம், காலசக்ரம் மூப்புப் பசி தர 
ஹம முதலிய சுழல்களையுடைய து / பதின் மூன்று மாதம். 

களே இலயாகப் பெற்றது. இதற்கு மூன்னூற்றறுபது 

காட்களே மூன்னூற்றறுபது க அுக்களரயிருக்கும். ஆது 

ரு.துக்களே இதன் சக்கரக் கட்டுகள், கலை சாரஷ்டை 

க்ஷணம் : முஹுர்த்தம் முதலிய பிரிவுகளே இதன் 

வட்டைகளாம். ஸமமாகவம் அதிகமாகவும் குழைவாக 

வம் ஈகடக்கின்ற மூன்று சா.அர்மாஸ்யங்களும் _இதற்கு 
இடையிலிருக்கின் த மூன்று ரர்தரங்களாம், இதுமிக 
வம் இன்ரமான வேசுமுடைய து. இத்சகைய கரல சக்ர 
ம்ரனது கேவல ஸம்ஸரரிகளின் ஆயுஸ்ஸை a eon) பறி 
தீ.துக்கொண்டு போடன்் றது, உன் குணங்களை அ.னுபவிக் 
கின்ற மஹானுபாவர்களின் ஆமுஸ்ஸை அது வீணாகப் 

பறிக்கற இல்லை, அவர்களுடைய ஆமுஸ்ஸையும் இந்தக் 
கரல சக்ரம் பறித்துக்கொண்டு பேரகின் மதேயாயினுர், 
உன்னைப் பெறமுயர்ச்சி செய்யாத கேவல எம்ஸாரிகளின் 
ஆயுஸ்ஸைப் போல், உன்கைப் பெறவிரும்பி உன் குணங் 
களைப்பே உன்னை ௮ னுபவிக் 9 ன்ற மஹானுபாவர்களின் 
ஆயுஸ்ஸ* வீணாய்த்தொலைகற, தில்லை. “ஆயினும், ப்ரஹ்ம 

ரூத்சாதிகள் பலரும் இருக்க என பாததிதையே விசே 

ORT aL பத்றுவதற்கு என்ன காரணம்?” என்னில் செ. 
Ogi BC par, & ஸ்ருஷூடிக்கு முற்காலத்இல் கரமரூபங் 

களுக்கிடமல்லா த Ce gar அசே தனவ்கள்யும் காலத்தை. 
யும் சரீரமாகக் கொண்டிருக்கன் நனை, அப்படிப்பட்ட சீ 
காமரூபங்களுக்கெமாடப் புலப்படுசன்ற இந்த QE Soo 5 
யெல்லாம் படைக்க விரும்பி, ஸ்வரூபத் தினாலும் ஸ்வபர 
வத்தினாவலும் உன்னில் மிகவும் வேறுபட்டதும் உனக் குச்
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சரீரமுமாகய ப்ரக்ருகியைக் கொண்டு இந்த ப்ரபஞ்சத் 
தையெல்லாம் உன்னிடத்திலேயே படைக்கின்றனை. ௮ 
றிகுள் புகுக். து அவற்றைப் பாதுகாக்ன் ரை Par ay, 
உன்னிடத்தில் ஸம்ஹரித் துக்கொள்கின் தனை, நால்பூச்சி 
தன சக்தியால் நூல்களை உண்டாக்கி மீனவும் அவற்றை 
உள் வரங்கிக் கொள்வதுபோல், நீயும் ப்ரக்ருதி புருஷ 

கீரலங்களென்கிற உன் சக்இகளாலும் ! ஸர்வஜ்ஞத்வ 
ஸாவசக்கிதலாகிகளாலும் ப்ரபஞ்சத்தைப் படைப் 
பதும் அதை மீளவும் தன்னிடத்தில் ஸம்ஹரித்துக் 

கொள்வ gr விளயாடுகின் றனை, ஆகையால் நீயே 

ஜக க்காரணன், ஆனதுபற்றி சான் எனக்கேற்ற மனை 
வியை மணம்புரிய விரும்பி அவ்னிருப்பம் ஈடே அம்பொரு 
பட்டு உன் பா தாரவிக்தங்களைப் பற்றினேன். ஜகூசனே / 
நீ உன் மாயையினால் அஹங்காரத்தையும் ஆகாயம் முத 
லிய பஞ்ச பூதங்களையும்' <2} 6 pair ஸுிக்ஷ்மமான சப் 
gr விஷயங்களையும் ஸ்ருஷ்டிக்கின் நனை. DGB அஹங 
காரத.இற்குட்பட்டு மதிமயங்கி சரங்கள் சப்தாதி விஷ 
யங்களில் கால் தாழ்ச் து உன் பாதங்களை விரும்பா திருக் 
கின்மோம். ஆ / இதென்ன வருத்தம் / இப்படி. சரன் உன் 
பரதங்களை விரும்பா இருப்பினும், இகழ்ன்ற துளஸி 

மாலையுடன் கூடின ஆச்சரயமான தஇிவ்யமங்கள AST 
ஹத்துடன் கீ எனக்குப் புலப்பட்டனையல்லவா சீ ஆனது 
பற்றியே என்னை உன் பா தங்களில் சேர்ப்பிகதுக்கொள் 
கையாகிற அணுக் ரஹத்தையும் செய்வாயென்று BFF 

யிக்கின்றேன். அங்கனம் ஏங்களை அனுக்ரஹிப்பதில் 
மிகவும் ஊக்கமுத்றிருக்கன்.ஐ உன்னை யான் அடிக்கடி, 
வணங்குகன் கேன், நீ ஜ்ஞானாகக் தமயனான உன்னையே 
  

1 எல்லாம் அறிந் இருக்கை எல்லாத் இ ஐமைகளுமுடையவனு 
பபிருக்கை மே சவியவைகளாலும்.



662 . ஸ்ரீ பாசவசம், [௮-௨௧.. 

அுபவிப்பவனாடி ம ஹரகக் தத்தில் மூழ்கியிருப்பவன், 
ஆகையால் உலகச் செயல்களிலும் அவற்றின் ப்யோஜு 

னங்களிலும் கண் வைப்பவனல்லை. ஆயினும் சன் ஸ் 
கல்பஜ்ஞானமா தீரத்தினுல் உலக : வ்யரபாரங்களையெல் 
லாம கடத்துகின்றனை, நீ, உன்னைச் இறிது ஆசாதிப்பவ 

ணுக்கும் ௮வன் விரும்பின விருப்பங்களையெல்லாம் கிறை. 

வேற்றுக் தன்மையன், ஆன பற்றியே உன் பாதரரவிக் 
தங்கள் அனைவராலும் புகழத் தகுந்தவை. இத்தக்யை' 
ஞான உனக்கு கமஸ்காரம், | ப 

பநீமைத்சேயர் செரல்லுகிறார் :--இங்கனம் கர்த்த 
மாரல் ஸத்யமாகத் துதி செய்யப்பெற்றவனும் கருத்மா 
அடைய பின்புறத்தில் வீற்றிருக் து விளங்குமவனும் 

ப்ரேமக்தினாலும் புன்னகையினாலும் அழ கண்ணோக் 
கத்தினாலும் இகழ்சன்ற புருவமுடையவனுமாகிய பக 
வான பதமகாபன் கர்த்தமரைப் பார்ச்து அம்ருகம்போ. 
ன்ற் இனிய உரையுடன் மொழியத். தொடங்கினா ன். 

| ஸ்ரீபகவான் சொல்லுகிறான் :--உன து அபிப்சாயத் 
தை அறிக்து முன்னமே கான் அதற்குத் தகுக்தபடி. ஏழ்: 
பாடு செய்திருக்கின்றேன். நீ எதற்காக யம கியமாதி' 
களால் மனத்தை கிலைகிறுத்திக்கொண்டு என்னை Dor 
தஇத்தனையோ, ௮க்த விஷயம் எனக்கு . முன்னமேதெரி' 
யும். வாராய் கார்த்தம பாரஜாபகி/ என்னை எவனேனும் 
ஒருவன் ஆராதிப்பானாபின், அது எக்காலச்சிலும் 
வீணாகாது, என்னிடத்தில் கிலைகின்ற மனமுடைய உன் 
னைப்போன்றவர் என் விஷூயத்'இல் செய்த ஆராதனம் 
முதலே வீணாகாது, இவ்விஷயத்தில் ஸக்தேேஹம் உண 
டோ ப்ரஹ்மாவின் புதல்வனும் ஸார்வபெ௱மனும் மங் 
களமான ஆசாரமுடையவனென்று. புகழ்றெத் OM or 

மரகிய மனு ப்ரஹ்மாவர்த்தமென்னும் தேசத்தில்:
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வாஸஞ் செய்துகொண்டு ஸப்தஸாகரககளும் உள்ள டக்: 
கப்பெற்ற பூமண்டல gon su பரிபாலித் துக்கொண்டு வரு. 
கின்ருன். இம்மனு உனக்குத் தெரிச்தவனல்லவா ச அந்த 
ணனே/ சாஜர்ஷியாகிய அம்மனு ச. தரூபையென்னும் 
பாரயையுடன், என்னுடைய ஆசாதன ரூபமான தர்மங 

௧௯ ஆசரிப்பதில் ஸமர்த்தனாய உன்னைப் பார்க்க விரு. 
ம்பி சாளையினன்றைத்தினம் இங்கு வ.ரப்போன்றான்.. 
“அவன் வருவதனால் எனக்கு என்ன உபயோகம்2? .என் 
னில் சொல்லுகேன், கேட்பாயாக, வல்லனே / கறுத்த 
விழிகள் அமைச் ச கண்கணுடையவளும் (கறுத்த கடைக் 
கண்களுடையவளும்)வயது சலம் உடத்தை குணம் இவை 
அமைக தவளும் தனக்குச் தகுக்த பர்த்தாவைத் தேடு: 
கின்றவளுமாகய தேவஹூிதியென்னும் பேர்கொண்ட 
தன் புதல்வியை வயது முதலியவைகளால் SHIA HS 
9. உனக்குக் கொடுக்கப் போகின்றான், ரீ காமபோசுங் 
களை விரும்பி எக்தக், கன்னிகையிடத்தில் இத்தனை வரு. 
ஷுூங்களாக மனத்தை வைத்திருக்காயோ, அத்தகைய 
ரன மனு கன்னிகையானவள், வராய் அச்தணனே 7 

அனேக வர்ஷூங்கள் வரையிலும் ஒரு க்ஷண்காலம்போல் 
உன்னை அனுபவிக்கப் போகின்றாள். (உன்னோடு பலவா 
ண்டுகள் வரையிலும் ஒரு க்ஷணகாலம்போல் 'கரமஸ-௰ 
கங்களை அனுபவிக்கப் போடனைராள் ), இந்த மனுவின் 
பு. தல்வியாகிய தேவஹூதி உன் வீர்ய தீ.நினால் ஒன்ப 
பெண்களை ப் ரஸவிச்கப் போகின்றாள், உன் வீர்யததினால் 
பிறந்த ௮௬௪ ஒன்பது பெண்களையும் மரீ சிமு தலிய' மஹ: 
ர்ஷிகள் மணம் புரிச்து சக்ரத்தில் பிள்ளைகளைப் டிறப்பிக் 
கப் போனெருர்கள். கீ.இங்கனம் என்னுடைய ஆஜ்ஞை 
யை ஈன்னுகப் பரிபாலனஞ் செய்து அழகியதான என்னு 
டைய ஆசாதன த்தில் கிலைகின்று சீ செய்யும் செயல்களை
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பும். அவற்றின் , பலன்களைஏம் என்னிடத்தில் ஸமர்ப் 
யித்து என்னையே அடையப்போகின்றனை. மனம் போன 
வழியே போகாமல் அதை அடக்கி ஆளுக் திறமை 
யுடைய நீ ஜங்கமஸ்தாவரமான பூதங்களில் தயைசெய்து 

அபவங் கொடுத்து அவற்றிற்கு அக்தராத்மாவாய் கின்று 
பதீரித்துக்கொண்டிருக்கிற என்னிடத்தில் ஜஙகமஸ்தாவ 

சரூபமான' ஜகததையெல்லாம் காண்பாய், நானும் என் 

னுடைய அம்சாம்ச தீ இனால் உன் வீர்யத் தின் மூலமாய் 
உன் பதணியரகிய ேவஹுிஇ.யிடத்இல் . HM bo SE து, 
ப்ரக்ருதி புருஷன் ஈண்வரன் ஆகிய Duoepa my ssw 
களின் உண்மையை அறிவிக்கும்படி பாரன  தத்வஸம்ஹி 
தையை இயற்றப்போடன்றேன். 

நீ மைத்ரேயர் சொல்லுகிருர் :--இரத்ரியங்களை 
உள்ளடக்கி மனத்தை: கிலைகிறுத்தி surg ap Cure 
களின் ஜஞானத்இங்கு விஷயமாகுக் தன்மையனான பக 
வான் அக்தக் கர்ச்கசம ப்[ஜாபடக்ஞு இங்கனம் மொழி 
5.து உடனே ஷாஸ்வதி நதியினால். சுற்றிலும் சூமப்பட்ட 
G6 5 ஸரஸ்ஸின் கரையிலுள்ள அவரது ஆஸ் ரமத்தஇினி 
ன்று புறப்பட்டுப்போனான், ஸமஸ்த யோூஸ்வரர்களா 

௮ம் புகழப்பெற்றதும் ஸ்வாபாவிகமுமாகிய சல்பாண 
குணகணங்களின ப்ரகரரத்தைய/ுடைய பகவான் Db BE 
கர்ததம பாரஜாபதி பார்த்துக் கொண்டேயிருக்கையில், 
பக்ஷீச்தரனாகிய கருத்தமானுடைய இறையடிகளால் 
உச்சரிக்கப்பட்டதும் ப்ருஹத் தக் தரம் என்கிற ஸாமங 

கள தோன்றப்பெற்றதுமான ருக்ஸமு காயமாகிற ஸ்தோ 
sagt செவிஏற்றுக்கொண்டு கடந்தான். பரிசுத்த 
ஸ்வரூபனாகிய பகவரன் அங்கனம் கண் மறழையச்சென்ற 
பின்பு, மஹானுபாவ ராகிய கர்த்தமரிஷி “ஈர்ளையினன் 
றைக்கு மனு வரப்போடன்றான்"என்று பகவரன் மொ
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திக்த ௮க்தக் காலத்தை எஇர்பார்.த்.துக் கொண்டு பிகு. 
௮_ஸ்ஸின் .கரையில் உட்கார்க்தார், வாராய் வில்லானியச 
இய விதுரனே/ அப்பால் ஸ்வாயம்புவமனு ஸ்வர்ணமய 
மான அலங்காரங்கள் அமைக்கப்பெற்ற ரதத்தில் ஏறி. 
அந்த சதத்தில் தன் புதல்வியையும் ஏற்றிக்கொண்டு பார் 
யையுடன் தன்புதல்விக்கு வரனை ச் தேடும்பொருட்டு பூமி 
முழுவதும் ஸஞ்சரிப்பவனாகி: பகவான் எண் றைக்தினம். 
மனு வருவானென்று மொழிக்தானோ, அன்றைத இனமே 
றாரச் தியை வ்ரதமாகவடைய அமமுணிவருடைய QUO ib 
SLOG we gprs. gars py HOT oie பிக துஸாூஸ்ஸின் 
கரையில் இருக்கின்றது. அச் தயிர் து ஸரஸ்ஸு ஸரஸ் ஏதி 
கஇயால் HPUUL 19. (HH (Hw. தன்னைச் சாணம் WOOL 
aig sot san மிகவம் சிலைகின்ற தயையுடையனான 
பகவானுடைய சகேத்ரங்களிணின்று Bits Bt gs ge) 

கள பெருக அர்த ஸரஸ்ஸில் விழுக் தன. ஆன து பற்றியே 

க்த ஸாஸ்ஸாக்கு பிம்.து ஸரஸ்ஸனென்னும் பேர்விளைக் 

தீது, (ஆகந்த ஜலபிக்அுக்கள் விழுக்து அவ்விடத்தில் ஓர் 

வரஸ்ஸரகத் தோன்றின. அதற்கு பிர்து: ஸரஸ்ளென் து. 

பேர் வழங்கி வக்தது), அக்த பிந்து ஸரஸ்ஸின் ஜலம் 

பார்த்தமாத்தரத்தில் புண்யத்தை விளைவிப்பதும் சோ 
கங்களைப். போக்குவதும் அம்ருதம் போல் மிகுக் 5௬௫ 

புடையதுமாயிருக்கும், அர்த ஜலத்தில் மஹர்ஷிகள் 

தினக்தோறும் : ஸ்னானஞ்செய்து கொண்டிருப்பார்கள். 
அதன். கரையில் அழகிய மருகங்களும் பகூதிகளும் கூவப்: 
பெற்று மிகும் அழகாயிருக்கின் ற வ்ருக்ஷங்களும் கொ 
டி. களும் கிரை நிரசையாயிருக்கும். ௮ ser sor லுள்ள 

அ.ரண்யங்களில், எல்லாருதுக்களிலும் 160 56 

பூவும் கரயும் பழமும் உள்ளவேோ அவையெல்லாம் மாரு 
திருக்கும், ௮தனால் 265 ஸரஸ்ஸு மிகுக்த சோபை,
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புடன் விளகீகமுற்றிருக்கும். ௮ங்குப் பதிகள் மதித்து 

கோஹஷித்துக்கொண்டிருக்கும். வண்டுகள் மதுபானத்தி 

னால் மதித்து முரலுகின்்றமையால் அவ்விடம் விலாஸமு 

டையதாயிருக்கும், மயில்கள் மதங்கொண்டு சாட்யமாடு 

திற ஈகடர்கள்போல் orgs Sarg செய்வதில் பரபரப்புற்றி 

குக்கும். குமில்கள் மதித்து ஒன்றோடொன்று பொருமை 

ரினால் கூவிக்கொண்டிருக்கும். கடம்பு கீர் வஞ்டு..௮சோ 
கம் புங்கை மூழ் வேங்கை குருக்தம் பாரிஜாதம்: வெப் 
பாலை மா முதலிய பல வருக்ஷங்களால் QNDE I Ap op 
டிம் நீர்க்காகம் காரண்டவம் ப்லவம் ஹம்ஸம் குரஜம் 
ஜலகுக்குடம் ஸாரஸம் சக்ரவாகம் ,சகேோரரம் முதலிய 

் ஜலபக்ஷிகள் அழகாய்க் கூவப்பெற்றதும், மான் காட் 
டிப்பன் நி பன்றி கவயம் யானை கொண்டைமுயல் ஸிம் 
ஆம் குக்கு சீரிப்பிள்ளை ஈஸ் தரரிம்ருக.ம் மூ.சலிய மரு 

கஙககரல் சூழப்பட்ட அமாயிருக்கும். ஆ,கிசாஜனாகிய 

அச்ச ஸ்வாயம்புவமணு பர்வாரங்கஞடன் அச சகைய 

புண்யதிர்த்சமரகய அகத பிர்து ஸரஸ்ஸைச் சேர்க்து 

அங்கு அக்ணிகரர்யங்கமை கிறைவேக்றி உட்கார்ச் திருக் 

கின்ற காத்தமமுணிவரைக் கண்டான். சுவத்தில் நெடு 

காள் இக ரமானமுயற்சி கொண்டவடி வத் இனால் ப்ரகா 

திக்கன் றவரும், ௮வ்வளவு கடுக்தவம் செய்தும் ஸ்னே 
ஹம் நிறைந்த பகவீரனுடைய ' கடைக்கண்ணோக்க த தினா 

.௮ம் அந்த பகவானுடைய. பேச்சாக சச்தாரகலையி 
னின்று பெருகிவருகின்் த. அம்ருசவெள்ள த்.இனாலும் 
வருத்தமெல்லாம் நீங்கி அவ்வளவு இளைப்பில்லா.தவரும் 
உயர்ந்த உருவழுடையவரும் தாமரை மலர் போன்ற. 

கண்கள் விளங்கப் பெற்றவரும் ஜடைகள் தரித்து கார்த் 

தணி உடுத்து ஸ்னானம். முதலிய ஸம்ஸ்கா. ரங்கள் எவை 
பும் இல்லாமையால் ௮ழுக்கடைச்திருப்பவரும் சாணை
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பிடிப்பது மு. தவிய எம்ஸ்காரமில்லாமையால அமுககடை 
க்து ௮வ்வளவு ப்.ரகாசமில்லாக ரத்னம்போன் வருமா 
கிய அம்மஹர்ஷியைக் கிட்டி. ஈமஸ்கரரம் செய்தான். 
அனக்தரம் அக்தக் கர்த்தமப்[ஜாபதி, அஙகனம் ஆண் 
Tbs FO ale தன்னெகிரில் கமஸ்காரம் செய்து 
கிற்தின்ற மனுசக் ரவர்த்தியை ஆசீர்வா தங்களால் மனக்க 
ளிப்புறச் செய்து அவருடைய கெளசவத்திற்குத் TGS gm 
ஜை செய்து ஸத்கரித்தார், தான் செய்த பூஜையைபி 
பெற்று உட்கார்ச் து தன்னுடைய வார் தீதையைக் கேட்க 
முயன்று மன க்கமும் நிருக்கன்ற HOS Os சக்ர 
வர்த்தியை 'இனணிய உரைகளால் ஸக்தோஷப்படுத்திக் 
கொண்டு கர்த்தமப்ரஜாபதி இங்ஙனம் ,மொழிக்தார். 

   

FS SOUT QTUA சொல்லுகிறார்: -வாரரய் மனு 
௪க்.ரவர்த்இயே/ & இங்கனம் உலாவுவது ஸத் தூக்களை 

சக்ஜிப்பதற்காகவும் அஸத்துக்களை அமழிப்பதநற்காகவு 
மேயன்றி வேறுகாரண த்தைப் பற்றியன்று, & பகவாணி 

டத்திலுள்ள உலகங்களைப் பாதுகாக்கும் சக்தியே ஓர் 
வடிவங் கொண்டு வந்தாற்போல் தேர்ற்றுன் நனை, 
(உலகங்களைப் பாதுகாப்பது ஸ்ரீமஹாவிஷ்ணுபகவானு 

டைய கார்யமே, மற்ம .எத்தகையனுடைடுதுமன் று, 
அ௮க்த பகவரன் தன்னுடைய சக்தியை உன்னிடத்தில் 

வைத்து உன்கூர்லமாய் உலகங்களைப் பாதுகார்த்து வரு 

கின்ருன். ஆகையரல் நீ வெளியில் வக்து இரிவது ஸா.துக் 

களைப் பாதுகாப்பதற்கும் ௮ஸரதுக்களை அழிபதற்கு 
மே). எச்த பகவரன் உலகங்களைப் பற்பலவகைகளால் 

பாதுகாக்கும் பொருட்டு mOiwer சக்கான் அக்னி 
இக்;த.ரன் வாயு யமன் தர்மம்: வருணன் முதலிய சரீரவ் 
களைச் கொள்கின்றானோ, அப்படிப்பட்ட ஸ்ரீவிஷ்்ணுவே 
இப்பொழுது இவ்கனம் மனுசக்ரவர்த தியென்னும் சரீ



668 ஸ்ரீபாகவதம். [௮-௨௧.. 

ரதிதைக் கொண்டு உலகங்களாப் பாதுகாச்கின்றான். 
ஆகையால் நீ பரிசுத் தனை ஸ்ரீவிஷ் ணுஸ்வரூபனேயன் a 

வே றில்லை. அங்கனம் பகவத்ஸவரூபியான உனக்கு ஈமஸ் 

கரரம். ஜயத்தைக் கொடுக்குந்தன்மையதும் ரத்னங்கள் 

கிரைரசியையாய்' இழைக்கப் பெற்றதுமான சத. த்தின்மேல் 

ஏறிப் பிறர்க்கு பயங்கரமான தனுஸ்ஸஹஸை ஓலிப்பிதீ துக் 

காண்டு சககோவு.ச்ினாலேயே தர்மவிரோதிகளை பய 

ஹு ச்துமவனும் சனது ணைன்யங்களின் கரலடிகளால் 

மண்டலத்தை யெல்லாம் நடுங்கச் செய்பவனுமாகி 
மஹத்தான ஸேனையை அழைக்துக் கொண்டு ஸுர்யன் 
   

  

ல், , ரீ எப்பொழுது *ஞ சரியா இருப்பாயோ, அப் 

   Curae yaar’ ஏற்படு & Gar தர்மமர்யாை தகளெல் 

லாம தர்மவிரோ, கிகளான துஷ.டர்களாரல் பாழாய்விடும். 
அப்படியாயின், அது மிகவும் வருத்தச்திற்கிடமாம், 

(ஷீியும், நீ வெளிப் புறப்படாமல் வீட்டில் படுத்திருப் 
அத் ன, அர்த்த காமங்களில் மனஸுக்கமுற்த. மனிதர் 

கள ஈம்மைக் கேட்பாரில்லையாகையரல் கரம் கமதஇஷடப் 
படி. கடக்கலாமென்று துணிக்து பயமின் றி மனம் பேன 
வதியெல்லாம் போகத் தொடங்குவார்கள். அவர்களால்: 
அ தாமமும்' சாகோபசாகமாய் வளர்க்துவரும். இங்கனம் 
நீ ஆங்காங்குச்இரிக்து எவரெவர் எங்கெற்னம் கடக் 
இன்றார்களென்று ஆசாய்ச்து. அவரவர்க்கு உரியபடி. 
தண்டனை விதிக்காமல் வெறுமனே வீட்டில் படுத்து 
உறஙகுவாயாயின், இவ்வலகமெல்லாம் இருடர்களால் 
ஆக்ரமிக்கப்பெத்அப் பாழாய்விடும், ஆகையால் நீ இங்க 
னம் சுற்றித் இரிவதழற்கு லோகரக்ஷண்மே முக்யப்ரயோ 
ஜனம். : வாராய் வீரனே! ஆயினும், நீ எத உத்தேசத் 
தினால். இங்கு எமதாஸ்ரமத்திற்கு உந்தனையோ, . அதைச் 

1கப்பும் இளையுமாய். 
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சொல்வாயென்று உன்னை வினவுன்கேன். சீ எந்த உத் 
தேசத்தைக் குறித்து வர்தனையோ, அதைச் சொல்வா 
யாயின், அந்த உத்தேசத்தை யாம் கபடமற்ற, மனத்து 
உன் அப்படியே அ௮ங்கேரிக்கன்றோம். அருபத்தொன்று 

வது அத்யாயம் முற்றிற்று, 

  

( மனு கர்த்சமருக்குச் சன் புசல்வியைக் 
-**--அ:4 கொடுத்து விவாஹஞ் செய்வித்தச் தான் ட ௮ 

(௫ இரும்பிப்டோ சல். J 

ஸ்ரீமைத்சேயர் சொல்லுகிருர்:;--மனுசக் ரவ. ர்த்தி 

யரனவன், இங்ஙனம் தன் குணங்களின் பெருமையையழ ழ் 

செயல்களின் மேன்மையையும் அம்மஹர்தி ( தி நடு 

மொழியக்கே.ட்டு வெட்குத்தவன் போன்று து. 
தர்ம கிஷட்டராகிய அம்மஹிர்ஷியைக் on இங்க 
னம் மொழிச் தரன், 

மனு சொல்அறுன் : ‘Cau gaan et go) But. ei, 

மதேவன், தவம் வித்யை (ஓ்ஞுனயோகம்) ஆய" ் 

கிறைக்தவரும் ராப்தா திவிஷயங்களில் மனப்பம்றில்லாத 
வரும் அ்தணர்களில் சிறக்தவருமாகிய உம்மைத் தன்னு 

டைய ரக்ஷண சத்தின் பொருட்டுத்தன்முக ச்தினின்று ஸ்ர 
ஆடித்தான். ப்ரஹ்மா வே.தஸ்வரூபனாகிய தன்னைக் தான் 
பாதுகாத்துக் கெரள்கையாவது வேதங்களைச் சி,தறுமல் 
விளங்கச் செய்கையேயாம். ௮தற்கரகவே ப்ராஹ்மணஸ். 

சேஷடர்களாகிய உங்களைப் படைத்து உங்கள் மூலமாய் 

அவ்வேதங்களை முழுவதும் பரம்பச் செய்து அவற்றைப் 

பாதுகாத்து வருகின்றான். இச்செயலும் ப்ஹ்மதேவ 

னுக்கு அச் தர்யரமியான பரமபுருவனுடையதே, ஆயி 
ம் பாதங்களையுடைய (கினைத்த Qa Oar voor arp aS 
௮ம் கைகால்களால் சடக்கவேண்டி௰ .கார்யங்களையெல் . 

48 
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லாம் கிழைவேற்ற வல்லணாகய) பகவான், அந்த ப்சாஹ் 
மணர்களைப் பர துகாக்கும்பொருட்டுத் தன்புஜஹைஸ் 
சத தினின்று க்ஷூரியனை ஸ்ருஷ்டித்தான். வாரீர் QE B 
ணர்தலைரே! அக்க பகவானுக்கு ப்ராஹ்மண குலத்தை 
ஹ்ருதயமாகவும், க்ஷத்ரியகுலக்தை அங்கம. ரகுவும் சொல் 
அூருர்கள். இங்கனம் வேதங்களைப் பாதுகாக்கும் பெர 
ருட்டு ப்ரண்மணர்களையும் அர்த ப்ராஹ்மணர்களைப் 
நர் துகாக். கும் பொருட்டு க்ஷத்ரியர்களையும் ஸ்ருஷூடித்கா 
ஞ்கையால் ப்ராஹ்மணர்களும் க்ஷூகரியர்க்ஞும் ஒருவருக் 
கொருவர் தம்மைப் பாதுகாத்துக் கொள்ளுகன்றார்கள். 

கரர்யகாரணஸவைரூபனும் கார்யங்களைச் சேர்க்க Mawr 

சககளரல் தீண்டப்பெரு கலனும் சேதனாசேதனங்களைச் 
சோமா கவுடையவனும் ahr bm BF சேர்க்தவிகாரங்க 

்ர்ல் டு fe Quay gar னுமாகிய தேவன் அக்த பராஹ் 
தீண் க்ஷ்ச்ரிய/்களிருவரையும் தான் பாரதுகாக்கின்றான். 

விதிமைக் கண்டமாத்ரத்இனால் என்னுடைய ஸம்சயங 

களெல்லாம் இர்க்தன. வரரீர மஹா னுபாவரே/ கச்த்தம 
பரஜாப் 9! எனெ. ன்னில், பரைஜகளைப் பாதுகாக்க விரும்பு 
'இன்ற் எனக்கு நீர தானாகவே தர்மத்தைக் கூறுகின் 
திரல்லனா. மான் பணிக்து வினவித் தெரிக்து கொள்ள 
வேண்டிய கர்மத்தை எனமீது அருள புரிர்து 8 Or 
எனக்கு உபதேிக்கி நீராகையால், என்னுடைய ஸம் 
்பங்களெல்லாம் இருமென்ப இல் ஸக்தேஹமென்சி மஹா 
னுபரனராகிய கீர் புண்யஞ் செய்யத மற்றவாக்குப் புலப் 
படுமனரல்லீர். அப்படிப்பட்ட நீர் என்னுடைய பாக்யத் 
இனால் எனக்குப் புலப்பட்டீர். மங்கள த்தை விளப்பதர 
இய உமது பாத. தாணியை சரன் எ என்சிரஸ்ஸினால் தரிக்கப் 
'பெத்தேன். இதைக் காட்டிலும் மேலான மற்றொந் 
"பாக்யம் உண்டோரி நீர் எனது Ursus Beye என் xe 
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கர்மோபசேசஞ் செய்து என்னைச் Rawls Bi. orsir விஷூ 
யத்தில் கீர் மேலான அனுக்ரஹம் செய்தீர். ௮ஹங்கா 
சாஇகளால் மறைக்கப்பெறாத காதுகளின் ரக்தரங்க 
ளால் உமது அழகான வார்த்தைகளைக் கேட்கப் பெற் 
Com, இது என்பாக்யமே, பெண்ணிடத்தில் மிகு 
இயும் ஸ்னேஹம் உண்டாசப்பெழ்று 'இவளுக்குத்தருக்த 
வரனைச் தேடிப்பிடித்து காம் எப்பொழுது மனக்கல் , 
இரப்பெறுவோம்' என்று மன. வருத்தமுற்று முகம் வாறு. 
சித்கிற கான் விண்ணப்பம் செய்வதை என்மேல் அருள் 
புரிக்து கேட்பீராக, இவள் தேவஹ௰இயென்னும் பே 
ருடையவள 7 ப்ரியவரகன் உத்தானபாதன் இவர்களுக்கு 

   

உடன் பிமச்சவள் ;/ என்னுடைய புதல்வி. இவள் வயது 

சிலம் குணம் “இவை முகனியல்றோடு கூடின. Pim ர 

வைள் தேடிக் கொண்டு வருகின்றாள். இவள் ” உமது: ட் 

னடக்தை சாஸ்தரஜ்ஞானம் ளெளக்தர்யம் வய 3 குல 

இவைகளை ஒருக்கால் காச தமுணிவர் Sena இல 
அது தல் உமக்கே பார்மை யாகவேண்டு மென் அ, 
நிச்சயங்கொண் டஒருக்கறாள். air Pr ப்சாஷஹ்மணஸ்ரேஷ்' 

LCs! இவளை vos ச்தையுடன் உமக்கு ஸமர்ப்பிக்கும் பெர 
ருட்டே கரன் இவ்விடம் வந்தேன், ஆகையால் நீர் இக் 
கன்னிகையை அஅங்கேரிப்பீரரக, இவள் BRAM BT OL 
மத் இிற்குரிய கர்மங்களில் உமக்கு அனுகூலையாயிருப். 
பாள், தெய்வானேமாய்த் தானே ஸமீபித்து வக்திருக் 
கிற ஆசைக்கிடமான வஸ்துவை, தான் எதிலும் மனப் 
பற்றில்லா தவனாயினும் வேண்டாமென்று தடுப்பது யுக 
தமன்று. ஸாப்தாஇவிஷயங்களில் மனப்பற்றுடையவன் 
அங்ஙனம் தான் வேண்டாமலே நேரிட்ட ஓர் வஸ்து 
வைத் தனக்கு வேண்டாமென்று தடுப்பது we gwar 
'தென்பதைப்பத்றிச் சொல்லவேண்டுமோி அங்களம் 

   
ம்,
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தடுத்தால் என்ன கெடுதி?” என்கியீசோ,; சொல்லு? 
கேன், கேளும். எவன் தானாக கேரிட்ட காமத்தை 26 
தரித்து அப்பால் தைன்யத்துடன் வேண்டுகிருனோ, அவ 
னுடைய£புகழ் ௮ளவற்றதாயினும் கேரத்தில் Hit து 
போய்விடும். தன்னிடம் தேடிக்கொண்டு வர்தவனை ஜ் 
தான் ௮வமதித்தமையால் அவனுடைய மேன்மையும் 
பாழாய்விடும். “நீ சொல். லுவதெல்லாம் வாஸ்தவமே. 
'இதெல்லாம் மணமபுரியவேண்டு மென்னும் விருப்பமு 
டையவனுக்கன்றோ? கான் ௮த்தகையனல்லனே” என்இ 
மீசோ) சொல்லுகேன் கேளும், வசரீர் அறிஞரே! நீர் 
மணம் புரிவதற்காக மூயற்சி செய்கமீரென்று கான் கேள் 

விப்பட்டேன். ஆகையால் நீர் சில காள் வரையில் ப்ரஹ்ம 
சச்யததிலிருக்து மணம் புரிிறவசென்றும் கைஷ்டிகரன் 
தென்றும் தெரிக்தது, ஆனதுபற்றியே கான் என்புதல் 

வியை உமக்குக் கொடுக்து விவாஹஞ் செய்யும் பொ 

ருட்டு உம்மைத் தேடிக்கொண்டு இவ்விடம் ab gar, 
ஆதலால் நீர் என்னால் கொடுக்கப் Cupp இக்தக் சன்னி 
கையை அங்கீகரிப்பிராக, 

ரிஷி சொல்லுகருர்:--மன்னவர் தலைவனே! ரீ மொ 
ிச்த.து வாஸ்தவமே. கான் விவாஹஞ்செய் துகொள்ள 
வேண்டுமென்னும் விருப்பமுடைய வனே, உன்புதல்வியும் 
இதுவரையில் ஒருவனுக்கும் பார்யையாக ஏற்பட்டவளல் 
லள், நீ இவளை இதுவரையில் ஒருவனுக்கும் கொடுப்ப 
தாக ப் ரதிஜ்ஞைசெய்யவில்லை, ஆகையால் எங்களிருவர்க் 
கும முதன்மையான விவாஹம் கடக்குமாக, விவாஹங் 
களில் ப்ரசஹ்மவிவாஹமே முதன்மையானது. இதுவே 
எங்களிருவர்க்கும் பொருக்தினது. அந்த ப்சாஹ்மவிதா 
ன தீ.தின்படி எங்களுக்கு விவாஹம் ஈடக்குமாக. வாசாம் 
or garQor! வேதஸாஸ்த.ரதஇல். பெண்களுக்கு © fill
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விதியின்படி. இந்த உன்பு,தல்வி ஆசைப்படுகிற விவாஹம் 
கடக்குமாக, கரன் உன்னுடைய வேண்டுகோளுக்காக 
வே இவளை மணம் புரிஏன்றேனல்லேன். இவளுடைய 
வயது ளெளக்தர்யம் கடத்தை முதலியவற்றைக் கேள் 
விப்பட்டு கரன் இவளையே மணம்புரியவேண்டுமென்று 
மனத்தில் கிச்சயித்திருக்கன்மேன். பகவானும் இவளை 
மணமமபுரியும்படி. எனகுக்குக் கட்டளையிட்டி ருக்கறான், 
ஆகையால் கான்இவளை அக்கேரிக்கின்றேன்;மன்னவனே! 
ஸமஸ்த பூமண்டல த்திற்கும் காதனாகய உனபுதல்வியை 
எவன் விரும்பமாட்டான், இவள் ஆபசணங்களொன்று 
மில்லாமல் கேவலம் தன்னுடைய தேஹளெளக்சர்யத்தி 
னாலேயே ஆபரணங்கள் பலவும் அ௮ணிக்து விளங்கு 
கின்.உ ஸ்ரீமஹாலக்ஷமியையும் இரஸ்கரிக்கன்றாள், இவள் 
ஆபசணங்களை அணிவது அவற்றின் சோபைக்காகவே 
யன்றித் தன் சோபைக்காகவன் று. ஆகையால் இவள் 

ஆப. ணங்களுக்கும் ஆபரணம் போன்ற அழகான ௮ல் 
கங்களுடையவள்.அன் நியும், இந்த உன்புதல்வி ஒருக்கால் 
மித்தையின்மேல் அழகாக ஓலிக்கன்ற சிலம்புத் தண்டை 
களை ௮ணிகர்து சப்திக்ெற பாதங்களால் இக ழ்வற்றுப் 
பக் தடி.கதுக்கொண்டு அக்தப் பர் இன்மேல்சென்ற சஞ்சல 
மான கண்களுடையவளாகி விளையாடிக் கொண்டிருக் 
கையில், விண்வாவஸ்ஈவென்ற கந்தர்வன் இவளைக் கண்டு 

இவளுடைய ளெளந்தர்யத தினால் மதிமயங்9 மனம் கலங் 

கப்பெற்றுச் சன்னுடைய விமானத் இனின்று மெய்ம்மற 
bg விழுக்தானல்லவா. அப்படிப்பட்ட அழகயளும் மடக் 
தையர்களில் றச் தவளுமாகய உன் புதல்வி ஒருவனை 

விரும்புவாளாமின், அவன் அவளை எங்கனம் ௮.னுமதஇக் 
கமரட்டான்ரி இவள் ஸ்ரீமஹா லக்ஷ்மியின் பாதாரவிக்தங் 
கனீல் பணிவிடைசெய்யா த பாக்யஹீனர்களுக்குப் புலப்
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படவுமாட்டாள? மனுசக்ரவர்த்தியென்று புகழ்பெற்ற 
மஹானுபாரவனாகிய உனது LL sa; உச்தானபாதனுக்கு 
உடன்பிறர்தனள், இப்படிப்பட்ட இப்பெண்மணி தா 
னே தேடிக்கொண்டு வக் இருக்கையில், அறிவுடையவன் 
எவன தான் அங்கேரிக்கமாட்டான் 2 ஆகையால் ஏன் 
னுடைய வீர்யத்தை இவள் எது வரையில் தரிப்பாளேர 
(எது வரையில் பிள்ளைகளைப் பெறுவாளேோ) ௮.து வரை 
பில் கான் இவளை அங்கேரிக்கன்றேன், Yom பிறகு 
பரமஹமஸாமரமத்்இற்கு முக்யமாக ஏற்பட்டவைகளும் 
Una & GV LIT 3M 0) Hus பகவானால் கூறப்பட்டனவைகளும் 
WB IMT FH Dear tis D sor 3 aH OD ஸாத்விகர்களால் 
ஆதரிக்கப் பெற்றவைகளுமாகய 1 விவேக விமோகாதி 
தர்மங்களை ப்சேமத்நுடன் அனுஷ்டிப்பேன். பிள்ளைகள் 
பிறர் தபின்பு சான் சிவ்ருக்இ தர்மத்தில் நிலைசின் றி வளுகி 
இவளைத் துறப்பேன். 'இம்மார்க்கம் என்னால் ஏற்படுத்தப் 
பட்டதன் று; ஈண்வானால் ஏற்படுத்தப்பட்டகே. தேவ இர் 
யக் மனுவி.ய ஸ்தாவர பேதத்தினாலுல்அவ்வவற்றிஓள்ள 
அலவாக்கா பேசத் இனாலும் பலவாறு பிரிக் இருக்கெ இந்த 
ஜகத்தெல்லாம் எ௮னிட த கினின்று உண்டாயிற்றோ, எவ 

னிடத்தில் ப்ளயம் அடையப் போகின்றதோ, எவணி 
  

1. விவேகமாவது எவ்வசையிலும் அசுசயில்லாத அன்ன த்தினால் 
விளையும் சரீரசு5இ. விமோகமாவது சாமஸுகங்களில் மனம் தாழப் 

பெறா திருக்கை, இவை முசவியவை யென்கையால் அ௮ப்யாஸம் கரியை 
கல்யாணம் ௮அனவஸாசம் அனுத்தர்ஷம் இவைகளை நினைக்கிறது. அப் 

யாஸமாவது சுபாஙீரயமான பகவானுடைய தஇிவ்யமங்கள விக்ாரஹத் 
தை அடிக்கடி தீயானிச்கை, கரியையாவது சக்இக்குப் பொருந்தின 

படி நித்ய நைமித்தி சர்மங்களை அனுஷ்டித்தல்.  சல்யாணமாவத 
ஸதியம் கபடமில்லாமை சயை தானம் தபேஹூச்சையில்லாமை 
என்னுமிவை, ௮னவஸா தமாவது எவ்வசை வருத்தங்களாலும் மனங், 

சலங்கப் பெறாமை, அனுத்தர்ஷமாவது-அ.தி ஸந்சோஷயில்லாமை,
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டத்தில் கிலைபெற்றிருக்கன் ததோ, அப்படிப் பட்டவனும். 
பரஜாபதிகளான ப்ரஹ்மா திகளுக்கும் ப்ரபூவமாகிய பரம 
புருஷனே சான் : சொன்ன தர்ம மார்க்கத்திற்கு ப்ரமர 
ணம். இது அக்த எண்வரனால் ஏற்படுத்தப்பட்டதேய.் நி, 
கான புஏிதாக எற்படுத்டுச் சொல்லுகிறேனல்லேன் 

ஸ்ரீமைச்சேயர் சொல்லுகிறார் வாராய் DPI aay Bits 
னிதுரனே! அக்தக் கர்த்தம மர்ஷி இவ்வளவே மொ 
த்திக்து சிண்முர், அப்பால் பசமகரபனாகய LIK AT COM Dar 
இனால் சி.றித.துக் கொண்டு வெறுமனே. இருக்தார். ௮ம் 
மூணிவர் புன்னகையால் விளங்குகின்ற தன் முகசோபை 
பால் தேவஹு தியின் புகதியை மயங்கச்செய்தார், அப் 
பால் ௮ச்த மனு சக்ரவர்திதி சன் பார்யையுடைய அபிப் 
ராயத்தையும் தன் புகல்வியடைய மனக்கருக்தையும் 
ஸ்பஷூடமாகத் தெரிக் துகொண்டு மனக்களிப்புற்ற னாடு 

குணங்களெல்லாம் கிறைக்தவரரன  அஅம்மஹர்ஷிக் கு 

யது சிலம் மூ,கலியவ ற்முல் அனுரகுபையான தன புதல் 

வியைக் கொடுத்தான், மஹா ரரஜனான மனுவின் பத்னி 
சகரூபையானவள் மகளுக்கும் மணவானனுக்கும் பூஷ 
ணங்கள் வஸ்தரங்கள் விளையாட்டிற்கு வேண்டிய கருவி 
கள் இவைமு தலிய விலையுயர்கக பலவகைப் பரி௬கவையும் 
oP Sap கொடுத்தாள். ஸரர்வபெள மனாகிய அம்மனு 

தன் புதல்வியை ஈகடத்தை முதலியவ தரூல் தகு£ இருக்கிற 

வரனுக்குக் கொடுத்து மனக்கவலை இரப்பெற்றவனாகிப் 
புதல்வியை புஜங்களால் வாரி அணைத்து அவனிடத்.இல் 

மிகுஇியும் ப்ரிகியுடையவனாகையால் இவளை எங்கனம் 

விட்டுப்பிரிக்து போவேனென்று மனங்கலங்கப் Qu paper, 

ஆகையால் ௮வன் தனத புதல்வியின் பிரிவைப்பொறுக்க 
முடியாமல் கிரம்பவும் கண்ணீர்களைப் பொருக்கிக்கொ 
ண்டு அம்மே. குழக்தாய் /7 என்று அழைத்துப் பெண் 

ரஹி 
ட்
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ணின் முடியைக் கண்ணீர்களால் களைத்து விட்டான். 

அம்மன்னவன் முணிவரிடத்தில் விடைபெற்றுக் கொண்டு 
பார்யையுடன் ரதத இல் ஏறிக்கொண்டு பரிவாரங்களோடு 

தன் பட்டணத்திற்குப் புறப்பட்டுப் போனான். ரிஷிக்கூட் 
டங்கள் வாஸஞ் செய்வதற்குரிய தாகிய ஸரஸ்வதி ௩இ 

யின் அழகயதான இரண்டு கரைகளிலும் சமதமாதி 

குணக்கள் சிறைக்த மஹர்ஷிகளின் ஆஸ்ரமங்களில் 
அவர்கள் பகவதாராதனத்இற்காக ஸித்தப்படுத்திவைச் 
திருக்கிற துளஸி புஷ்பம் பழம் மு.தலியவத்றின் ஸம்ருத்தி 
சைப் பார்த்துக்கொண்டு அம்மன்னவன் மனக்களிப்பு 
டன் சென்றான், அப்பொழுது ப்சஜைகளெல்லோரும் 
தமது பரபுவாகிய மனுசக் ரவா அங்கனம் வருவதை 
அறிந்து ஸச்சோஷமுத்து ப்ரஹ்மாவர் தத தேசத்து 
னின்௮ பாட்டு ஸ்தோத்ரம் வாத்யம் ஆகிய இவற்றுடன் 
அ௮மமனுவை எதிர்கொண்டார்கள். அம்மன்னவனுடைய 
பட்டணம் பர்ஹிஷுூ.மதஇ யென்னும் பேர் பூண்டு எங்கும் 
புகழ்பெற்றது; அக்ககரம் ஸமஸ்த ஸம்பத் தூக்களும் 
சிறைக்திருக்கும். யஜ்ஞஸ்வரூபியாகிய ஆதவ. ராஹ பசக 
வான் தன் சரீரத்தை உதறும்பொழுது ௮ச்சரீரத்இ 
அள்ள ரோமங்கள் ஏவ்விடத்தில் உதிர்ச்தனவோ, அள் 
விடத்தில் இக்.ச பர்ஹிஷ்மதியென்னும் பட்டணம் ஏற்பட் 
டது. ௮க்ஙனம் உ௫இர்க்த சோமக்களே பச்சைகிறமுடைய 
தர்ப்பங்களாகவும் காணல்களாகவும் விளைந்தன, ges 
தர்ப்பங்களாலும் காணல்களாலும் யஜ்ஞவிசே ர.திகளான 
சாக்ஷஸர்களைப் பரிபவித்து ரிஷிகள் யஜ்ஞங்களால் பக 
வானை ஆராதித்தார்கள். ஆனதுபற்றியே அவை பக 
வதாராகனத்கிம்கு உபயோகப்படுகின்றன. மஹானு 
பாவனாகய மனுசக்ரவர்தஇ இச். பகவானிட த்.தினீன்௮ 
பூமிமின் கில்மையைப் பெத்றானாகையால் (பாதாளத்தில்
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மழூக்டெச்த பூமியை இச்த ஆதிவராஹ்ன் மேலுக்கெ 
த்து அதைக் தன் சக்தியால் ஜலத்இன்மேல் கிலைசிற்கச் 
சய்தானாகையால்) HES உபகாரத்தை கினைத்து பர் 

ஹிஸஸென்று கூறப்படு தர்ப்பல்பளையும் சாணல்களை 
[ம் பரப்பி ௮ச்.த யஜ்ஞபுருஷனை யாகங்களால் ஆராதித் 

ரன், ஆனதுபற்றியே அ௮க்ககரம் பர்ஹிஷ்மதியென்று 
2பர்பெற்ற.து. ஸமர்த்தனாகய அ௮ம்மனு சக்ரவர்த்தி எந்த 

சர்ஹிஷமதி யென்னும் பட்டணத்தில் ப்ரவேரித்து 

pary தரன் வஸித்திருச்கானோ, அ௮க்தப் பட்டணத்தில் 
ஆதியா தமிக ஆதிபெளதிக ஆதிதெய்விசங்களென்று 
மன்று வகைப்பட்ட ஸம்ஸார தாபங்களுக்குச் சிறிதும் 
இடமாகா திருக்கின்ற தன் க்ருஹத்தில் பார்யையோடும் 

/கல்வர்களோடும் ப்ரவேசித்து வர்ணாஸ்சமங்களுக்கு 
டரிபபடி. ஏற்பட்ட பசவதாராதன ரூபமான தர்மத்திற்கு 

ஈவ்விதத்.திலும் விரோதம் கேராதபடி காமஸுகங்களை 

அனுபவித்துக் கொண்டு வக்தான். விடியற்காலங்களில் 

தந்கமது பெண்மணிகளேரடு கூடின தேவகாயகர் 
ஈனால் சன்கு பாடப்பெற்ற கிர்மலமமான புகழுடைய ௮ம் 
மன்னவன் ப்ரீ.இ கிறைக்த ஹ்ருதயத் துடன் ஸ்ரீபகவானு 
டைய கதைககைக் கேட்டுக்கொண்டே காமஸுகங்கை 
அனுபவித துவர்தான். அம்மனு சக்சவாத்தி சுபுற். ரய 
மான பகவானுடைய இவ்யமங்கள விக்ரஹத்தை தய 
ணிப்பதில் மனஷக்கமுடையவன்/; பகவானுடைய (Gover te 
ஈளைச் சிச்இப்பதில் மனவிருப்பமுற்றவன். கரமபோகக் 
நள் பசுவானுடைய ஆச்சர்ய சக்தி ரூபங்களாகையரல் 
அனைவரையும் மதிமயங்கச் செய்யவல்லவை. MES Warr 
பம்புவமனு ௮,ச் தகைய காமபோகக்களை அனுபவி த்துக் 
கொண்டிருப்பிலும், அவனைஅவை தமமில் கால்தாழ்க்து 
மதிமயல்கச் செய்யச் சிறிதும் வல்லவையாககில்லை.
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கேட்பவர்களுக்கு தீ தான். சொல்லுவதும் பசகவதரரரத 
ன்ம் செய்வதும் பகவானை தயரனிட் /பதுமாமிருக் தான், 
ஆதலால் அமமனுசகரவர்த்திரின் வாழ்காளான மன் 
வர்தரகாலத்கை கழியச்செய்ன்ற நாட்களில் சேர்ந்த 
யாமங்களெல்லாம் பயன் பெற்றவகளாகவே கழிக் தன, 
ஒரு பாமமாவது வீணாயச் செல்லவில்லை. அன் ஒரு 
யாராமகரலமாவ. Bl பக்வதாராகன vr திரு க்கவில்லை, 

அம்மன்னவன் இங்கனம் ஸுமஸ்ச. லோசக்களுக்கும் oT 
னே ஆதாரனும் தான் ஸமஸ்௪ வஸ் தக்களிலும் கறைக் 
இருப்பவனுமாகிய ஸ்ரீவாஸுதேவனுடைய கதைகளைக் 
கேட்பதும் அவனை வாயரர வாழ்த்துவதும் அவனை 
கெஞ்சாச கினைப்பதும் கைகளாசத் 2 தாழுவதுமரகிய 
அவனுடைய பரஸங்கத்தினால் 1! மூன்று க.இகளையும் 
கடந்து எழுபத்தொரு யுகங்களடங்கெ தனது வாழ் 

  

1. ஊளர்ச்வசஇ மத்யகதி அதோகதி என்ற மூன்று ச.இகளையும் 
கடச்சென்று பொருள். ஸத்வ குணமுடை$பவர் ஈனர்த்வ ச இயையும் 

சஜோகுண முூடையவர் மச்ய கதியையம் தமோகுண முடையவரச் 

அசோ கதியையும் பெறுவார்கள். சளர்த்வ கதியாவது மோக்ஷம். மத்ய 
க.இியாவது புண்ய . கர்மங்களைச் செய்து ஸ்வர்க்காஇ லோசங்களிற் 
சென்று அவற்றின் பலன்களை அனுபவிச்து மீளவும் ஜனித்து அந்தக் 
கர்மங்களை அலுஷ்டித். துச்சொண்டு அங்கிருக்கையேயாம். அதோகதி 
யாவது பாபகாமங்களால் பசுபக்ஷிமூசவிய ஜன் மங்களை யெடுக்கையாம். 

ம்ச்யகதியையும் அதோகதஇயையும் கடப்பது பொருந்துமாயினும் 

ஊர்த்வ கதியைச் கடர்தானென்பது எங்கனம் டொருஈ துமென்னில்) 

பரமபதத்தில் போய் ௮னுபவிக்கவேண்டி௰ அனுபவங்களையெல்லாம் 
இவன் இந்த ஸம்ஸார ச்திலேயே அனுபவித்சானாகையால் அதையும் 
கடச் ் ,சானென் , று கருத்துச் கொள்க. 

அல்லத மூன்று கதிகளாவது ஆத்யாச்மிசாஇி மூன்று தாபங் 
களைப்பற்றின மனக்கவீலைகிளே. அவைகளைக் “டச்சு தீன் று பொருள் 
'சொ்ள்க,
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Tor முழுவதையும் கடத்தினன். வாராய் விதுரனே/ 
:ரீரதீதிலுண்டாகிற வயாஇிரூபமான வருத்தங்களும், 
னோவ்யா இகளும், ஆகாயத்தினின்றுண்டாகற இடி 
தளிர் கரற்.று மழை முதலியவற்றால் வினயக் கூடியவருச் 
ங்களும், பகைவர் புலி ond i am tn கரடி, முதலிய பூதங்க 
ஈரல் விளைகிற ருத்தஙகளஞும் ஸாகாரணமாய் மனுனி. 
.ரீகனால் அனுபவிக்கப்பெற்று வருன்றனை, இவை 
ியல்லாம், தன்னைப் பறுறினாருடைய வருத்தங்களைப் 
பாக்கும் தன்மையுள்ள பகவானுடைய பாதங்களைப் 
.ணியுமவனைச் சிறிதும் பாதிக்கமாட்டர, ஆகையால் 
(கவானுடைய கதைகளைக்கேட்பதும் ௮வற்றை வாயால் 
ரடுவ.தும் அவனையே தீயாணிப்பதுமாயிருக்கெற ௮ம் 
ணு சக்ரவர்த்தியை இவ்ருத்தங்கள் சிறிதும் மதிம 
ஙசச் செய்ய வல்லவையாகவில்லை. மைஸ்த பூதங்களுக் 
தம ஹிதஞ்செய்பவனாகய அம்மன்னவன் (pola Kora wv 
பினவப்பெழ்று மணிதர்களுக்கு அ. ரவருடைய வர்ணா 

'ரமங்களுக்குரியபடி ஏற்பட்டவைகளும் பலவாறு பிரிக் 

சிருப்பவைகளும் ஸ்வர்க்கச்தையும் மோக்ஷத்தையும் 
றாரதித்துக் கொடுக்க வல்லவையாகையரல் சுபங்களு 
டான தர்மங்களை மொழிக்தான், அனைவராலும் வர்ணிக் 
தீதகுக்க புகழுடையவனும் ஆிராஜனுமாகிய மனுசக் 
"வர்த்தியின் சரிதம் ஆச்சர்யமானது, இதை உனக்கு 
ஃன்முக மொழிந்தேன், இனிமேல் அம்மனுவின் புதல் 
மியாகிய தேவஹுகழியின் உற்பதீதியையும் அவளுடைய 
2உமன்மையையும் செரல்லுகன்றேன், கேட்பாயாக. , 
அருபத்திண்டாவ.து அதீயாயம் முற்றிற்று.
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ee Ee cabdtn wooden yee 
ஸ்ரீ மைத்ரேயர் சொல்லுகறுர் :--தாய்தக்தைக: 

ளாகிய மனுவும் சதரூபையும் புறப்பட்டுப்போனபின்பு, 
பதிவ்ரதையும் அனக்கருதிதைஅ.றிவதில் வல்லவளுமாகிய: 
தேவஹ-5தி, ப்ரபுவாகிய ர௬ுத்ரனைப் பார்வதி ஆராதித்: 
தாற்போல், கர்த்தமசை ப்ரிதியடன் ஆசாதித்துக் 
கொண்டு வந்தாள். வாராய் வல்லமையுள்ள விதுரனே 7 
௮க்த மனுவின் புதல்வியாயெ தேத்வஹக.இ மனஷக்கமழ்: 
திருக்கையில்லாமல் அவருடைய கட்டளைப்படி. ஈடப்பதில் 
மூயன்றவளரக, காமம் கபடம் தீவேஷுூம் லோபம். கிஷி' 
தீத கார்யங்களைச் செய்கை கர்வம் இவை முதலான 
தோவூங்களை யெல்லாம் துறந்து, விற்வாஸம் மனத்: 
தூய்மை கெளரவம் ஐம்புலன்களை அடக் யாள்கை. 
யாகிற தமம் மாஈற்்ரூஜஷை ஸ்னேஹம் இனிய உரை இவை: 
(களால் தேஜிஷடராகய அ௮ம்முனணிவரை மனம$ழச் செய் 
தாள. தேவர்ஷிற்ரேஷ்டராகய அதக் கர்த்தமர் அங்: 
னம் தன்னைத் தொடர்ச்து பணிவிடை செய்கன்ற. 
வளும் பர்.த்தாவையே மேலான தெய்வமாக கினைத்து: 
அவணிடத்தினின்று புதல்வர்களைப் பெறுகையாகிற கன் 
மையை விரும்புஏன் றவளும் வ. சதங்களை ௮ னுஷ்டி-ப்பத: 
னால் வருக்தி நெடுமாளாய் வ்.ரதரனுஷ்டான;த் இல் ஆழ்ச் 
இருக்ளனெ தவளாகையால் இளை த திருப்பவளுமாகிய அக்த: 
மனுவின் புதல்வியை (தேவஹு்தியைப்) பார்த்து ப்சே 
மத்தினால் கண்டம் தழதழத்துச் சொல்ல நினைத்த வார் 

தீதை வெளி வசர்மல் வருத தமு.ந்றவா௫ிக்- கருணை கூர் 
6g இங்கனம் மொழிக்தார். 

காரத்தமர் சொல்லுகிறார் :--வாசாய் பெருந்தன்மை. 
யபூடையவளே.! மேலான ுஈஸ்ரூஷையாலும் இறந்த பக்தி
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பாலும் நீ என்னை நன்கு வெகுமதித்தனை. உன்னுடைய 
சும்ரூஷையாலும் பக்தியாலும் இப்பொழுது. ore ove 
தோஷம் அடைக்கதேன், ப்ராணிகளுக்கு தேஹம் மிக 
வும் அன்பிற்கிடமாமிருப்பது; ௮.து யுக்கமே, அப்படிப் 
பட்ட தேஹத்தை நீ எனக்காகப் பொருள் செய்யாமல் 
வருத்தி உபேக்தித்தனை. தேஹம் மிகவும் ப்ரியமான 
தென்றும் இதை கான் எப்படி. வருத துவேனென்றும் 
அதைச் சிறிதும் பாராட்டாமல் என்னுடைய சுஸ்குலை. 
யில் ஆழ்க. து உபேக்ஷிச்தனை. பெண்மணீ/ கான் எனது 
வர்ணா ரமத்திற்குரிய தர்மங்களில் கிலைகின்று கர்ம 
யோகம் ஸமாதி (மனஷக்கத்துடன் சயாணித்தல்) us 
வதுபாஸலனனம ப்ரக்ருதியைக் காட்டிலும் வேறுபட்ட 
ஆதமஸ்வரூபத்தின் உண்மையை அறிகையரகழ ஆதிம 
யோகம் இவைகளால் பகவானுடைய அனுக்ரஹம் பெற் 
௮வன, அகத பகவானுடையஅனுக்ரஹத்தினால் போக்ய 

வஸ்துக்களும் போகத்திற்கு வேண்டிய கருவிகளும் 
போகஸ்தானங்களும் சான் கினைத்தபடி. விளயுமாறு 

எனக்கு ஸ்வானமாயிருக்கின்றன. இத்தனை காலமாய் 

TM EG VPI Ma செய்தமையால் உனக்கும் அளை 

ஸ்வாஇினமாயின. அவற்றில் எவ்வகை பயமும் உண்டா 

காரு, ஆகையால் அவை சோகத்திற்கடமல்லா தவை, 

உனக்கு இவ்ய தருஷூடியைக் கொடுக்கின்றேன். நீ அவற் 
மறைக் காணபாயாக, உலகத்தில் எல்லோரும் ௮னுபவிக் 
கி௦ போக்யவஸ்துக்களைக் காட்டி லும் என் தவமஹிமை 
யால் ஏற்பட்ட போக்ய வஸ்துக்கள் விலக்ஷணமாயிருப் 
பவை, உலகத்திலுள்ள வஸ்துக்களெல்லாம் ௮ற்பங்களா 
யிருப்பவை, நீ கெடுகாள் என்னை ஆசாதித்தமையால் 
ஸி.த்.தி பெற்றனை. ஆன துபற்றி என் தவமஹிமையால் 
ஏற்பட்ட ௮த பேரக விஸ்தா.ரங்களை நீ அனுபவிப்பா
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யாக, LAA மஹா ராஜாக்களும் ஆசைப்படக்கூடிய 
ஸமருத்தியுடையவை. உலகத்திலுள்ள வஸ்துக்களெல் 
லாம் *இவற்மைகச்கொண்டு காம் சில ப்ரயோதுனங்களைப் 

பெறுவோம்” எண்று நினைக்கும்பொழுது பகவானுடைய 

புருவ கெரிப்பு சேர்ந்து உடனே பாழாகக்கூடியவை. 

ஆகையால் அவை உபயேரகமற்றவை, என் தவமஹிமை 
யால் ஏற்படுமவை யெல்லாம் பகவானுடைய கடாக்ஷத் 

இ.ழ் கணெங்னெவையாகையால் எஏள் வகையிலும் அழியா 

தவை, 

புரிமைதசேயர் சொல்லுகருர் :-- அந்தக் BTS BW 
முனிவர் ஆச்சர்ய சக்இகளெல்லாம் அமைக்தவர்; பேரறி 
வடையவர். அம்முணிவர் இங்கனம் மொழியக் கேட்டு 

தேவஹுூிதி அவருடைய விசித்சமான ஜ்ஞான சக்இ 
களை அறிகர்து இவரால் ஈம் விருப்பம் ஈடேறுமென்று 
நினைத்து மனவருத்தமெல்லாம் இரபபெற்றாள், அப்பரல் 
அப்பெண்மணி வணக்கச்இனாலும் ப்ரேமக்இனாலும் 
மொழி தழதழக்கப் பெற்றுச் சிறிது வெட்கம் கடை 
யாடுகின் ற சண்ணோக்கத்தினால் விளங்கும் புன்னகை 
அமைக த முகமுடையவளரகி அம்மறானுபாவரைப் பார் 
தீது இகஙனம் மொழிக்தாள், 

தேவஹூதஇி சொல்லுகிறாள் :--வாரீர் அர்கணர் 
,தலைவசே / வீணாகாத ஆச்சர்ய சக் இகளும் விித்ரமான 
ஜ்ஞானங்களும் அமைச்ச உம்மிடத்தில் நீர் சொல்லுவ 
தெல்லாம் ஸித்தமே, இது எனக்குச் தெரியும். ஆ! இது 

ஏன் பரக்யமே, வாரீர் பர்ததானே! நீர் முன்பு ல 
கரலம் இவளுடன் கலக் இருப்பேன்"என்று மொழிக் தரே, 
அக்கரலம் எனக்கு இப்பொழுது நேருமாக, இறப்புற்ற 
கணவனிடத்தில் புதல்வர்களைப் பெறுகையே பதிவ ரதை 
களான ஸ்தீரீகளுக்கு மேலான லாபம். ஆகையால் ஈரன்
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அர்த மமயத்தை எதிர்பார்க்சின்றேன், “பிள்ளை பிறக் 
கும் வசையில் சிலகாலம் நரண் இவளுடன் கலக்து ery 
ஸுகங்களை அனுபவித்துப் பிள்ளைகள் பிறந்தபின்பு 
துறவறம் பெறுவேன்” என்று மொழிக் இர். அக்தப்படி. 
என்னுடன் நீர் கலந்இருக்குங் கரலத்தை கரன் எதிர் 
பார்க்கின்றேன். வரரீர் வல்லவரே / நீர் அங்ஙனம் காம 
ஸுகங்களை அனுபவிப்பதற்கு. வேண்டி௰ ஸம்பாரங் 
களக் காமதக்தரங்களிற் சொல்லிய ஏற்பாட்டின்படி 
ஸித்கப்படுத்துவீராக, கரண் இதுவரையில் உம்முடைய 
அருளை எதிர்பார்ததுக்கொண்டு உமக்குச் சுற்ரூவை. 
செய்பவளாகி என் சரீரத்தைப் பாராட்டாமலே wR 
தேன். அதனால் எண் எரீரம் மிகவம் இலைத் இருக்கன் 
றது. இப்பொழுது நீர் என் மனோதத்தை மேற்ளெப்பி 
னீர். அகனால் ஈரன் கரமவிகாரம் உண்டாகப்பெற்று 
அவ்விகரரத்தின் மிகுஇயால் ans Bar nor. கரண் 
உமமூடன் காம ஸுகங்களை அனுபவிக்கவேண்டுமென் 
அம் விருப்பம் மேலெழப்பெத்று அது சேரரமையால் 
சரீரம் இளைத்து வருக் துன்ன... அப்படிப்பட்ட என் 
சரீரம் எதனால் அவ்வருத்கங்களெல்லரம் இர்க்து ஸுகப் 

படுமோ, அப்படிப்பட்ட ஏற்பாடுகளை கடத தவிீராக, 

காம கரமஸுகங்களை அ௮னுபவிப்பதற்குரிய Bh AMD BO 

Or SP a ra. 2} B61 357 G Lp போக்யவஸ்துக்களையும் போ 

கத்திற்கு வேண்டி௰ கருவிகளையும் படைப்பீராக. 

ஸ்ரீமைச்சேயர் சொல்னுகிளார;--வாசாய் வி.து.ரனே/ 

இங்ஙனம் தேவஹதியால் வேண்டப் பெற்ற கர்ச்தமர் 

அன்பிற்கிடமான அப்பெண்மணியின் ப்ரியக்தை சிறை 
வேற்ற விரும்பி அர்த க்ஷணமே நினை த்தபடி..செல்லும் 
படியான ஓர் விமானச்தை உண்டாக்கினார். ௮வ்விமானம் 
விரும்பின வற்மையெல்லாம் கறக்குக்திறமை அமையப்
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பெற்றது? மனுஷ்யர்களுக்குக் கடைக்கு அரியது; ௮.இல் 
ஸமஸ்த. தனங்களும் இழைத்திருர் தன, ஸமஸ்த ஸம்பத் 

அக்களும் எக்காலத்திலும் மாருமல் ஸம்ருத்தமாயிருச் 
கும். ௮து ரதீன.ஸ்தம்பங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட து, 
அதில் திவ்யமான வஸ்துக்கள் கிறைக் இருக்கும், ஸர்வ 
காலங்களிலும் ஸ-௬ஈகத்தையே விளைவிக்கும். அது பட்டு 
வஸ்த்.ரங்களால் இயற் றின சிறிய கொடிகளாலும் BA 

சமான பெருப்பெரிய கொடிகளாலும் அலங்காரம் செய் 
யப் பெற்று அழகாயிருக்கும், விரித்ரமான புஷ்பங்க 
ளால் கோக்கப்பட்டவைகளும் மதுசமாய்க்கூவுன்ற 
வண்டினங்கள் கிறைக்தவைகளுமான பூமாலைகளசலும் 
பெண்பட்டுக்களாலும் பூச்சிப்பட்டுக்களாலும் மற்றும் 
பலவகை வஸ்தரங்களாலும் அலங்கா ரமுற்று விளங்கும், 
அதில் தன்றின்மேல் ஒன்றுக அசைகள் ஏம்பட்டிருக் 

கும். அவ்விடங்களிலெல்லாம் தனித்தனியே படுக்கைகள் 
ஸித்தஞ் செய்யப் பெற்று அழகாயிருக்கும். அங்ஙனமே 
மஞ்சங்களும் விசிறிகளும் ஆலன களும் ஆங்காங்குத் 
தனித்தனியே அமைக்கப்பெற்று சமணீயமாயிருக்கும், 
மற்றும், அவ் வவ்விடங்களில் சுவறுகளில் எழுதின பல 

வகையான இிதரங்களால் அவ்விமானம் சோயிக்கும், மற் 
அம். இச்தரகிலாத்னங்களால் கூமிகளைப் படுச்து அவற் 
றில் பவழங்களால் இண்ணைகள் ஏற்பட்டிருக்கும். தவா 
சங்கஸின் இடைக்கட்டுகள் பவழங்களால் இயத்றினவை 

களர௪ அழகாயிருக்கும், வாசம்கதவுகளில் வஜ்ரமணி 
கள் இழைத்திருக்கும், அவ்விமானத்தின் கெரங்கள் 
இக்தீரநீல ரத்னங்களரல் இயற்றப் பெற்றவை, gs oF 
கரங்களின் நணிகளில் ஸ்வர்ணமயமான கலசங்கள் 
ஸ்தாபிக்கப் பட்டிருக்கும், வஜ்ரமணிகளால் இயற்றின 
சுவறுகளில் கண்விழித்துக் கொண்டிருப்பவைபோல்
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பளபளவென்று gadéBarp ப த்மசாகர தனங்கள் 
இழைக்கப்பட்டி ருக்கும். வில்யில்லா த விதமான 
மேத்கட்டுகளும், விலையில்லாத ஸ்வர்ணமயமான 6 grr 
OO DEOGO MMOS HII” 19 HH Heo. அவ்விமான தஇல் 
ஆங்காங்கு ஹமஸங்கள் போலும் « புருக்கள் போலும் 
இயற்றி வைக்கப்பட்டிருக்கிற பெரம்மைகளைத் தந்தமின 
மாக ப்ரமித்து உண்மையான ஹம்ஸங்களும் புரேக்களும் 
கூட்டங்கூட்டமாய் ஏறுவதும் இறங்குவதுமாய்க் கூவிக் 
கொண்டிருக்கும். அவ்விமான த்தில் விளையாடுமிடங்க 

ளும் ஸம்போகத்இற்குரிய இடங்களும் முற்றஙகளும் வெ 
ளிவாசற்களும் ஸுகமாயிருச்கும்படி ஏற்படுக்தப்பட்டி 
ருக்தன. அவ்வள்விடங்களெல்லாம் மிகவும் அழகாயிருக் 
கின்றமையால் அதையியற் றின ஆச்சர்யசக் தியுடைய ௮ம் 
முனிவர்க்கும் ஆச்சர்யத்தை விளைவிப்பனவாமிருக், சன, 
இங்ஙனம் மிகவும் ஆச்சர்யமான விமானத்தை அம்முணி 
வர் கிரமித்துக்காட்ட, அதை அச்ததேவஹுூதஇ அவ் 
வளவு ஸந்தோஷமில்லாகத மனத்துடன் காண்பதை 
அறிச் து மைஸ்தப்ரணிகளுடைய மனக்கருத்தையும் 
எளிதில் அறியும் இிறமையுடைய கர்த்தமர் அவளைப் 
பார்த்து, தானே இங்கனம் மொழிக்தார், 

கர்த்தமர் சொல்லுகிறார்: -வரசாய் பயப்படுச்தன் 
மையுடையவளே! இக்த ஸரஸ்ஸு பரிசுத் தஸ்வபா வனா 
இய பகவானால் கிர்மிக்கப்பட்டது. இது புண்யஇர்த்தங்க 
ஸில் சிறப்புற்றது; மாணிடவர் ஆசைப்படும் விருப்பங்களை 
யெல்லாம் கைகூடுவிக்குக் இிறமையுடைய து. இ.து பகவா 
வடைய ஆகசக்தகீர்களால் உண்டாயிற்று, ஆகையால் 

இது பிச்துஸரஸ்ளென்னும் பேர்பெற்றது, இக்த பிக்து 

arn ஸ்னைனஞ் செய்வாயாக. ஸ்னைஞ்செய்து 

இச்த விமானத்தில் ஏறிக்கொள்வாயாக--ஏன்ராுர், 
44
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ஸ்ரீமைத்பேயர் சொல் அூருர்:--கருகெய்தல் போ 

ன் கண்களையுடைப அர்த தேவஹுூத பர்த்தாவான 

கர்த்தமருடைய வசனத்தை அங்கனமே அங்கே 

ரித்து அழுக்கடைக்த வஸ்த்ரத்தையும் ஒரே பின்னலா 

கப் பிணத்த தலைமயிர்களையும் அழுக்கடைச் து சிறம் 

மாறின கொங்கைகள் அ௮மைக்த அங்கத்தையும் தரித்த 

வளாகவே தெளிக்க ஜலமுடையதும் ஸரஸ்வதியால் 
சூழப்பட்டதுமாகிய ௮அச்த பிக்துஸரஸ்ஸில் ஸ்னானஞ் 
செய்யும் பொருட்டு ப்[வேடித்தாள். அங்ஙனம் ஜலத்தில் 

இறங்கி மூழ்கின DW boo Fut to oooh அங்கு க்ருஹவ 

களில் திகழ்கின்ற ஆயிரம் கன்னிகைகளைக் கண்டாள்... 

அக்தக் கன்னிகைகள் அனைவரும் இளம்பருவமுடை 

யவர்கள/ எல்லோரும் கருகெய்தல் புஃபத்தின் கக்கம் 

போன்ற தேஹத்தின் கந்தமுடையவர். அவ்வாயிரம் 
பெண்களும் அச்ச தேவஹுூதியைக் கண்டவுடனே 
ஜலத்கிலுள்ள க்ருஹத்தினின்று வெளிப்பட்டு வர்து 
கைகளைக் குளித்துக் கொண்டு *கரங்கள் உனது வேலைக் 
கரரிகன், எங்களை இஷ்டப்படி கியமிப்பாயாக, காலங்கள் 
உனக்கு என்ன, ஊழியஞ் செய்யவேண்டும்?” என் 
ரூர்கள். இங்கனம் மொழிக்.து உடனே ஸ்னானஞ் செய் 
ag oe hu கன்மணமுடைய எண்ணெய் முதலியவற்றால் 

அவளுக்கு ஸ்னானம் செய்வித்து கம்பிரசமனமுடைய அக்த 

தேவஹூதிக்கு சிர்மமமான வெண்பட்டு வஸ்த்ரங்களைக் 
கொடுத்தார்கள். ௮ங்கனமே விலையுமர்க்து மிகுக்க Hel 
யும் அமைக்து அவள் மனத்திற்கு மிகவும் இனியவை 
களுமான ஆபரணங்களையும் அறுசுவையமைக் க மேலான 
அன்ன த்தையும் அமருதம்போல் மதுரமான மத்வத்தை 
யும் இவளுக்குக் கொடுச்சார்கள். இக்த தேவஹமுதி 
பூமாலையைச் சூட். கிச்மமமான வஸ்த்ரத்தை உடுத்து
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கசிர்மலமாகி மங்களங்கள் கிரம்பிய தும் -சகன்னிகைகளரல் 
“மிகவும் அழகாயிருக்கிறது' என்று வெகுமதிக்கப் பெற் 
கிதுமான தன் தேஹத்தைக். கண்ணாடியில் பார்த்துக் 
கொண்டாள். அவளுடைய தேஹம் எண்ணெய் Cau s gr 
அழுக்கெல்லாம் போகும்படி. அரைப்பிட்டு அலம்பி 
ஸிரஸ்னானம் செய்து மைஸ்த ஆபரணங்களையும் 
அணிக்து ரமணீயமாயிருக் த.து. மதறும், கழுத்தில் பதகங் 
களும கால்களில் அழகாய் ஒலிக்கின்ற ஸ்வர்ணமயமான 
சிலம்புத் சண்டைகளும் தரித்து கிதம்பங்களில் பெரன் 
னால் இயற்றினதும் பலவகை சத்தனங்கள் இமைக்கப் 
பெற்றதுமான அசை நால்மாலையும் இட்டுத் குங்குமம் 
முதலிய மங்கள தீரவ்யங்களைப் பூசி விலயுயர்ச்த ஹார் 
களால் 'விளக்கமுற்றிருக்க. து; அழகான புருவங்களும் 
அழகான பற்களும் மனத்திற்கிதாட ரிகுகிகுப்புற்ற 
கடைக்கண்கள் அ௮மைச்து தூாமரைமலசோடு சண்டை 

செய்பவைபோன்ற கண்களும் கறுத்த முன்னெழ்றி 
மமிர்களும் ஆகிய இவைகளால் விளங்குடன் ற முகமு 
டைய துமாயிருக்கது. அத்தகைய தன் சேஹச்தை 
அ வள கண்ணாடிப்பு௦ச்.இல் கண்டு கஸித்தாள். இ௫ங்களம் 
அழகியதான தேஹத்தைக் கண்டவுடன் ரிஷிஸ்சேஷ்ட 
ரும் தனக்கன்பருமான பர்த்தாவை நினைத்தாள். நினைத் 
தவுடனே தன் பர்த்தாவான கர்த்சமப்ரஜாபதி எவ்வி 
டத்தில் இருந்தாரோ அதே இடத்தில் தானும் Wd Pas 
ளோடுகூட உட்சார்க்திருக்கக் கண்டாள், அவள் தரன் 
கினைத்தமாதரத்தில் அங்கனம் அனேகமாயிரம் ஸ்த்ரீக 
வோடு தன் பா்த்தாவின் எதிரில் இருக்கக் கண்டு வ 
ருடைய யோகப்ரபரவத்தைப்பற்றி “இப்படியும் ஒருயேச க 
சிரபாஒம் உண்டோ' என்று வியப்புற்றாள். இரனாயெவிது 
சீனே] (காமக்சோத லோபமத மோஹ மர Sovrumeas
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சென்ற சத்ருக்களறுவசையும் வென்ற மஹா ேனே/) 
௮ச்தக் கச்த்தமர், சரீரத்தின் அழுக்கெல்லாம் போகும் 
படி. மஙகளஸ்னணைனைஞ் செய்து முன்பிருந்த உருவச்கை 
விடப் புதியதுபோல் மிகவும் அழகான உருவத்துடன் 
இக ழகன்றவளும் அழகான வஸ்த்ரங்களை உடுத் துப் 
பருத்துருண்டி ஒன்றோடொன்று உறைச்து கொண்டு 
சமணீயமாய்தீதிகழ்சன்ற. கெரங்கைகளை வஸ்தரத்இன் 
அணியால் அடிக்கடி. மறைத்துக்கொண்டு அனேகமாயிரம் 
வித்யா தரப்பெண்களால் பணியப்பெற்று நிற்கின் ஐ 
wis CsdamOBoud பார்த்து மனவிருப்பமு ற் றவ 

சரக அவளை விமானத்தில் ஏற்றிக கொண்டார். சிறிதும் 
மாருதி யோகப் ரபாவமுடைய அம்முனிவர் அன்பிற் 

Storer பார்யையுடன் கூடி வித்யாதரஸ்த்ரீகளால் 
தன். சரீரதிதிற்கு வேண்டிய சுற்ரூஷைகள் செய் 
யப்பெற்று அளவ்விமானத்தில் 'எறிக்கொண்டு, கண்: 
அறுக்கினிய காட்சியுடையவனும் கக்ஷதீரங்களால் 

சூழப்பட்டவனுமாகிய சக்தீரன் ஆம்பல் புஷ்பங்களை 
மலரச் செய்துக்கொண்டு விளங்குவதுபோல் ப்ரகர 
சித்தார். Bobs Bon rw ruses பெண்கள் சூழப்பெற்ற 
அம்முனிவர் பார்யையுடன் அவ்விமான த்இல் ஏறிக்கொ. 
ண்டு லோகபாலர்கள் எண்மரும் விளையரடும் இடமாயெ 

மேருபர்வதத்தில் திகழ்கின்ற வகளும் காமவிகாரத்தை 
'விளைப்பதும் குளிர்க்து நன்மணம் அமைக்து மெதுவாக 

வீசுவ் துமாகய a0 Bens அழகாயிருப்பவைகளும் ஆகா 
சகங்கை விழுவதால் மங்களமான ஓசைய/டையவைகளு 
மான குஹைகளில் குபேரன்போல் விளையாடிச் கொண்டி. 
ருக்தார். அன் தியம், அம்முணிவர் மனத்தித்ினியளச 
Bu பசர்யையுடன். கூடி வைஸரம்பகம் ஸ்வ.ரஸனம் ஆதி 

கம் புஷ்ப பதரகம் சைத்ர ரதம் முதலிய Caan gh |   
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OT NK ov etd மானஸ ஸரஸ்ஸிலும் மனவிருப்ப முற்றவ 
ராகி விளை ளையாடினார், மிக்க ஒளியுடன் ப்ரகாடிப்பதும் மேன் 
மையுற்றதும் கினைத்தபடி. செல்லுக்திறமையுடைய மச 
கிய அ௮வ்விமானத்தில் ஏறிக்கொண்டு அம்முனிவர் கரற்று 
போல் ஸமஸ்த லோகங்களிலும் தடையின்றி ௯ஞ்சரித் 
துக்கொண்டு விமான த்தில் ஏறித்திரின்ற தேவதைகளை 
அதிக்ரமித்து விளங்கினார். வாராய் விதுனே ! இம் 

முனிவருடைய மஹிமையைப் பற்றி ஆச்சர்யப் படவேண் 

உயதில்லை. ஏனென்னில் சொல்லுகிறேன், கேள், பக 
வான் கங்கரதி புண்ய இர்த்சங்களுக்கு இடமரன பாரதா 

ரவிச்தஙகளையுடையவன். அவனுடைய பாதங்கள் ஸம் 
WIT கரபங்களையெல்லரம் போக்குக் இறமைய/டையவை, 
யோகத்தினால் பரிசுத்தமான மனமுடையவராக எவர் 
அத்தகையனான பகவானுடைய பாதாரவிசக்தங்களைப் 
பறிறுகிறார்களேோ) அப்படிப்பட்ட மஹானுபாவரான புரு 

apo rape ta OG EG எது கான் பெறக்கூடாது? அவர் 

கள விரும்பமரட்டரீர்களேயன் றி, விரும்புவர£யின் அவர் 
க்குப் பெறக்கூடாதது எதுவுமே இல்லை, ஆச்சர்யமான 
யோக ப்ரபாவமூடைய அம்முணிவர், ஜம்பூதீவீபம் (ps 
லிய இவுகளும் பர.ரதவர்ஷூம் முதலிய வர்ஷூங் களும் அமை 
5, தன்னிலைமையுடன் கூடி மிகவும் ஆச்சர்யப் படத்த 
குச்த பூகோளம் எவ்வளவு உண்டோ, அவ்வளவையும் 
தன் பச்ணிக்குக் காண்பித்து மீளவும் தன.து இருப்பிடத் 
BOGS திரும்பி வச்சார். அம்முனிவர் ௮க்த மனுவின் 
புதல்வியாகய : தேவஷஹுூதியிடத்இல் ஓன்பது பிள்ளை 

களைப் பிறப்பிக்க வேண்டுமென்று ஸங்கல்பிதீ துத் தன் 
வீர்ய த்தை தன்பது பாகமாகப் பிரித்து ஸம்போகத் 

| மிகுச்ச உத்ஸாஹமுடைய அம்மடச்தையர் 
யான . - தேவஹு5.தியை மனங்களிக்கச் செய்பவ 
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ரவர்ஷ் 'ஸமூஹம் வரையிலும் ஒரு 
பால் அவளுடன் க்சிடி.த்தார். அல் 

ம் ஸுகமான ஸபாசமுடையதும 

வணசச்செய்வ,தூமாகிய படுக்கை 

சேர்கது ஸம் 

ராசி, ௮கேக on 

முஹூர்த்த sree 
விமானத்தில் oe 

Pura விரு பப . bo ube wy அம Bw ener LT fo BT OT 2 

பேசசு ஸுகச்தை அனுபவின் அச்கெசண்டிருக்கை ல 
௮சேசு வர்வூங்கள் அடங்கின அ.ச தனை BTW சென் 

அம், Ds lor S10 S16 BO FA My BUM GT OVO ES | 

களில் ஆழக் திருக் தமையால் அ றியப்பெற்றிலள், இங்க 
னம் யோக ப்சபாவத்தினால் காமஸுகங்களில் கால் தர 
LOS &i Seo C saan OSywr Bu HES SHUG Har 
இருவரும் ஸம்போக ஸுக தசை அனுபவித்துக் கொண் 
ஒருச்கையில், நாறு ஸம்வத்ஸரங்கள் ஸ்வல்பகாலம்பேரல் 
கடக் து சென்றன. ஜீவாத்ம பரமா தமரக்களின் உண்மை 
யை அறிச்தவரும் ஸமர்த்தருமாயெ ௮க்கர் தீதமமுனி 
வர் ௮ன்பிற்கிடமான அம்மடக்தையர் மணியைத் தன் 

$ 

சேஹத்தின் பாதியாக மனத்தால் பாவித்துப் பிறரு, 
டைய மனக்கருதிதையெல்லாம் ௮றிக்தலராகையால் ௮ வ 
ஞூக்குப் பல பிள்ளைகள் வேண்டுமென்ற அபிப்ராயம் 
உண்டென்பதை அ.றிக்து தன் வீர்யத்தை ஒன்பது பாகம் 
களாகப் பிரித்து அக்க வீர்யத்தை அவளிடத்தில் வைத் 
தீரர். அனச்தரம் ௮௧ தேவஹுுதஇி சக்ரதீ.தில் ஒன்பது 
ஸ்த்ரீ ப்ஜைகளைப் பெற்றுள். அவையெல்லாம் அழகான 
ஸமஸ்த அங்கங்களு முடையவைகளரயிருச் சன, அவை 
யெல்லாம் செங்கழுரீர்ப்பூவின் மணமுடையவைகளரமி 
Gt sor. gamer ப்ரஜைகள் பிறக் தபின்பு துறவறம் 
கொள்ளமுயன்ற பர்த்தாவைக் கண்டு௮ழயெளான அச்சு 
தேவஹு௰இ வெளியில் புன்னகை செய்துக்கொண்டு உள் 
ளே வ்யாகுலப்பட்டுப் பரி தபிச்சன்.ற மனமும் வணங்கின
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முகமுமுடையவளாஇ ரத்ணங்கள் பேரல் திகழ்கின்ற டத 
கள் அ௮மைக்து மிகுந்தசோபையுடன் Ba p@ar p பாதத் 

இனால் பூமியைக் சீறிக்கொண்டு கண்ணீர்த் துளிகளை 
மெல்ல மெல்ல ௮டக்9 ம்ருஅவாயிருப்பதும் அழயெது 

மரன வார் த்தையை இங்கனம் மொஜழிக்தாள் 

தேதவஹுூகி சொல்லுகிறாள் :--வாரீர் மஹானுபா. 
வே !/ எனக்கு நீர் ப்ர 1 8200 @ செய்தபடி. சிறைவேற்றி 
னீர். ஆயினும் உம்மைச் சசணம் அடைச்த எனக்கு 
அபயம் கொடுக்கவேண்டும் அபயம் கொடுப்பீராயின்,,. 
என் மனக்கருத்தை விண்ணப்பம் செய்கனெ றேன். வாரீர். 
அச்தணர் தலைவசே!/ வயது ஸ்வபாவம் குணம் முதலிய. 

வற்றால் உமது பெண்களுக்குத் சகுச்த பர்த்தாக்களை நீர் 

தேடி.க் கொடுக்கவேண்டும். நீர் இல்லறத்தைகத் Zl DG gp 
வனத்திற்குப் போகையில், கான் சோகமற்றிருப் பதற்கு 
ஏதேனும் ஓர் வழி உண்டோ 7 (கர் துறவறம் பெற்று 
வனம் சென்மபின்பு, எனக்கு ப்சணமஜ்ஞானச்தை உப 
தேசத்து என் சேர்கத்தைப் போக்குவதற்கு ஓர் புதல் 
வன் உண்டாவனா 4 வாரீர் எல்லாவற் நிலும் ஸமர் த்தபே/ 
றப்காதி விஷயங்களில் மிகுதியும் மனம் செல்லப்பெற் 
அப் பரமாத்மாவை உபாஸிக்காத எனக்கு நூறு alt ape 
கள் அடங்கவே இத்தனை காலமும் கடக்து சென்றது. 
கடச்த காலம் போதும். இனிமேலாவது பரமபுருஷ£னு 
டைய பாதாரவிக் தங்களில் எனக்கு மனவிருப்பம் விளையு 
மாக. சப்சா.இ விஷயல்களில் மிகவும் மனப்பற்றுடைய 
வளாகிய கான் “நீர் ப்ரஹ்ம வித்து” என்பதை அறியா 
மலே உம்மிடத்தில் மனவிருப்பம் செய்ே தன். கான் உம்மு 
டைய உண்மையை அறியாமத் செய்த அம்மன விருப்பம் 
எனக்கு ௮பயத்தையே விரவிப்ப தாகும்படி. அருள்புரி 
வீராக, அஜ்ஞானத்்இினால் ௮ஸத் புருஷர்களிட த்தில்
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செய்த மனப்பற்றுனது ஸம்ஸாரத்தின் பொருட்டாகும். 
ஸாதுக்களாகயே உம்மைப் போன்றவரிடத்தில் அற்ஙனம் 
அஜஞானத்தினால் செய்த மனப்பற்றும் கடைசியில் வை 

சாக்யக்தையே விளைப்பதாகும். இவ்வுலகத்.இல் ஒருவன் 
செய்யும் செயல் கர்மயோக ரூபமான தர்மத்தையும், 
அசத தர்மம் ஜ்௲ானயோகத்தையும், அக்த தர்மமும் 
ஜஞானயோகமூம் புண்யதி ர த்தஙகளுக்கடெமான பரி 
சுத்த பாதங்களையுடையவனாகய பகவானுடைய ஸேவை 
யையும் விக்காதரமின், அவன் ஜீவித்துக் கொண்டி. 
ருப்பினும் செத்தாற்போலவே. ஒருவன் தன் வைபாவகத் 
தினால் தரண்டப்பட்டவனா ஈடகத் துற ஆறாரம் விஹச 
சம் (வினையாடல்) சேஷ்டை நித்ரைமுதலிய செயல்க 
ளெல்லாம் தேசகாலங்களுக்ணெங்க அன்வவற்றிதற் 
கேற்பட்ட அளவுக்கு விஞ்சரமல் சாஸ்த்ரங்களுக்கும் 
அமைக்திருக்குமாயின், பாபத்திற் கடமாகாதவையாஇ 
பகவதாராதன ரூபமான கர்மயோக மென்தெ தர் 
மத்தை சிறைவேற்று மவைகளசேோயரம். ௮ கனால் 
ஜ்ஞானயோகம உண்டாகும். அதனால் பகவசனுடைய 

பாதாசவிக்தங்களில் பணிவிடை செய்யப்பெறுவான். 

அப்படியின்றி ஒருவன் செய்யும் செயல்களெல்லாம் 
தேசகாலங்களுக் கிணங்காமல் அவ்வவற்றின் அன 
வுக்கு விஞ்சிச் சாஸ்தரங்களுக்கும் இணங்கா திருக்குமா 

யின், ௮வை பாபங்களுக் கிடமாம், அவனுக்குக் கர்ம 
யோக ரூபமான தர்மத்திற்கு 'ப்ரஸக்தி இல்லை, ஆத 
லால் ஜ்ஞுனயோகத்திற்கும் அவசரசமில்லை. ஆனது 

பற்றியே அவன் பகவானுடைய பாதாரவிக்தங்களில் 
பணிவிடை செய்யும் விருப்பம் உண்டாகப் பெருன். ஆகை 
யால் அவன் ஜீவித்துக் கொண்டிருப்பிலும் மரணம் 
அடைந்தாற் போலவே, உண்மை இதுவாகையால், சப்
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,தா.தி விஷயங்களில் மனஞ்சென்ற கான் பகவானுடைய 
மரயையால் ஈன்கு வஞ்சிக்கப்பட்டேன். ஏனென்னில், 
மோக்ஷத்தை விளைக்கும்படியான ஜ்ஞானத்தை உபதே 
சிக்குக் இறமைய/டைய உம்மைப் பற்றியும் ஸம்ஸாரத்தி 
னின் விரிபடவேண்டுமென்ற விருப்பம் உண்டாகப் 
பெற்றிலேன். இருபத்து: மூன்றாவது அத்யாயம் முற் 
அற்று, 

| கபிலாவதாரமும், கர்த்சமர் துறவறம் | 

பெறுதலும். 
ஸ்ரீமைச்சேயர் சொல்லுறார் --இங்கனம் மனவெ 

அப்பை உரைக்கின் றவளும் மனுவின் புதல்வியுமாயெ தன் 
மனைவியைப் பார்தது தயாளுவாகப YESH கர்த்தா 
முனிவர் பசவா னுடைய வசனத்தை (உன் பதச்ணியாகிய 
சேவகத இிரிடத்தில் சான் எனது அம்சத்தினாுல் அவ 
தரிக்கப் போகிரோேனென்று பகவான் மொழிர்த வசனத் 
தை) 'ஸ்மரிக் துக்கொண்டு இங்கனம் மறுமொழி கூறி 
மரை. 

கர்தீதம ரிஷி சொல்லுடரர் :--வாசாய் மனுசக்ர 
வர்தீ.இயின் புதலவீ / சிந்தைக் கடமல்லாத கன்னடத் 
தையுடையவளே 1 நீ உன்னைப் பற்றி இங்ஙனம் வருத் 

தப்படவேண்டாம். ப்ராக்ருச௪ குணங்கள் அற்றவனும் 
எல்லையில்லாக கல்யாண ' குணகணங்களுடையவனுமா 

இய பகவான் சீக் ரத்தில் உன் கர்ப்பத்தில் பிறக்கப்போஇ 

மூன். மடச்தையர்மணீ / உனக்கு மங்களம் உண்டாகுக. 

கீ பசுவதாராதன ரூபமான வ். ரதத்தில் நிலைகின்றவளா௫, 
செவி வாய் கண் மூக்கு உடல் என்கிற வெளி யிர்த்ரியன் 

களைக்தையும் மனதரூ௰ உள்ளிக்தரியத்தையும் ௮டக்கக் 

1. நினைத்துக்கொண்டு, ் 
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சொண்டு பாதிவ்ரத்பச்.இற்குரிய தவத்இினாலும் ஸ்வர் 
ணம் முதலிய தனங்களைக்கொடுப்பதனாலும் Us gens 
யினாலும் ஐசுதிற்வரனான பகவானைப் பணிக் து வருவா 

யாக, ௬தத ஸ்வரூபனாகிய பகவான் அங்ஙவனம் உன்னால் 
ஆசாஇக்க பட்டவனாட எனது புகழைப் பரவச்செய் ஆ 
கொண்டு உன்வயிற்றில் பிறக் து உனக்கு ப்ரஹ்மஜ்ஞா 
னத்தை உபதேசித்து உன்னுடைய அஜ்ஞானத்தைப் 
போக்குவரன். | ப 

ஸ்ரீமைதீசேயர் சொல்லுகரூர்:--தேவஹூிதியும்: 
இங்கனம் மொழிக்த கர்த்தமப்ரஜாபதியின் கட்டளை 
யைக் கேட்டு அதைக் கெளரவத்துடன் ஈன்றாக வின்வ 
WS a கிர்விகாரனும் அஜ்ஞானங்களைப் போக்குக் தன் 
மையனுமாரகிய பரம புருஷனை ஆரா இத்தாள். இங்க. 
னம் வெகுகாலம் சென்ற பின்பு ஜ்ஞானாதி குணங்கள் 
நிறைக்க மதுஸுமுதனன் கர்திதமருடைய வீர்யத்தில் 
புகுக்.து கட்டையில் அக்னிபோல் தேவஹூதியிட த.இல் 
பிறந் சான். (கர்ச்தமருடைய வீர்யத்தில் ஸம்பர்தித்த 
ஜீவனிடத்தில் ஆவேூத்து பகவான் தகேவஹூ்தியிடத் 
தில் ௮வதரித்தான்), அங்ஙனம் பசுவான் அவதரிக்கும் 
பொழுது ஆகாயத்தில் தேவதைகள் சங்கு துக்துபி' மரு. 
தங்கம் முதலிய வாத்யங்களை முழக்கனார்கள. மேகக்கள் 
மழை பெய்தன. கஈதர்வர்களும் கின்னராஇகளும் பாடி. 
ஞர்கள், ௮ப்ஸரஸ்த்ரீகள் ஸக்தோஷூச்துடன் கர். தனம். 
செய்தார்கள். ஆகாயத்தில் திரியும் தேவதைகள் பெய்த: 
புஷ்பவர்ஷூங்கள் விழுந்தன, ஸமஸ்த தஇிக்குகளும் ஜலங் 
களும் ஸமஸ்த ப்ராணிகளின் மனமும் தெளிக்தன, அப் 
பொழுது ப்ரஹ்மதேவன் மரீசி முதலிய ரிஷிகளுடன் ஸர 
ஸ்வ தியால்சூழப்பட்ட கரத் தமருடைய.ஆல் ரமத்திற்கு, 
வச்தான், வாராய் சத்ருக்களை அழிக்குர்சத்மையுள்ள 
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வி.து.ரனே ஜ்ஞானாதி குணங்களாறும் கிறைக்த பாப்ரஹ் 
மமே ப்ரக்ருதி புருஷன் ஈண்வரன் என்றெ தத்வங்களின் 
உண்மையை அறிவிக்கும் பொருட்டு ஸ்வாபாவிகமாமிருப் 
பதும் என்றும் மாறு த.துமான ஜஓஞானகுணத்துடன் கபில 
சாக அவதரித்தமையை அறிக்க ப்ரஹ்மதேவன், அங்க 
னம் அவதரித்த பகவானுடைய அபிப்சாயத்தைப் பரி 
சுத்தமான தன்பன த்தினால் கெளரவிச் துக்கொண்டு இந் 
தீரியங்களெல்லாம் .களிக்கப்பெற்று (ஆகக்தநீர் மயிர்க் 
கூச்சல் தழதழத்தகுரல் முதலியவற்றோடு கூடின கண் 
உடல் வாம் முதலிய இக்த்ரியங்களுடையவனாகக்) கர்த்த 
மரையும் தேவஹுிஇயையும் பார்த்து இங்கனம் மொஜிக் 
தரன, 

ப்ரஹ்மதேவன் சொல்லுகிறான்: வாரரய் அப் 
பனே ! குழக்தாய் / நீ கபடமின்றி ப்ரேமா திசயத் துடன் 
எனக்குப் பூஜை செய்தாய். பிறர்க்கு வெகுமடி கொடுக் 
குக்தன்மையனே / கி. என் வார்த்தையை வெகுமதியுடன் 
அஙகீகரித்தாயல்லவா. அதுவே நீ எனக்குச் செய்த 
பூஜையாம். தமப்பனுக்குப் பு.சல்வர் செய்யவேண்டி௰ சுன் 
ரூவை. இவ்வளவே, அது வென்னென்னில் தமப்பனு 
டைய் வார் த்தையை வெகுமதியுடன் அப்படியே ஆகட்டு 
மென்று அங்கேரித்தலே. ப்[ஜைகளைப் படைப்பாயென்று 
என்னால் மொழியப்பெற்ற நீ அங்ஙனமே செய்தாய். 
ஆகையால் நீ ஏன்னை COMBE பூஜித்தனை, குழக்தாம் / 
இடை முதலிய அங்கங்களெல்லாம் அழகாயிருக்கப்பெத் 
வரும் சல்லியற்கையுடைவருமாகிய இக்த உன் புதல்வி 
கள் தமது அம்சங்களால் (பின்சை பேன் முதலிய பரம் 
பசைகளால்) ஸ்ருஷ்டியைப் பற்பலவாறு வ்ருத்தி செய்யப் 
போன்ருர்கள், ஆகையால் ரிஷிஸ்சேஷ்டர்களான மரீ௪ 
மூதலியவுர்க்கு உன் புதல்விகளைத் தகுந்தபடி. கொடுத்.
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விவாஹஞ் செய்விப்பாயாக, இப்பொழுது: -மூமியில் உன் 
புகழை வளர்த் துவாயாக. வாராய் முனிவனே / இப்பொ 
(pg உனக்குப் பிறந்த . பிள்ளையின் உண்மையைச் சொல் : 

அகிறேன், கேள், ஸாக்ஷாத் பரம புருஷனே இக்களம் 
அவசரித்தான். ப்ராணிகளுக்கு கன்மை செய்யும் 
பொருட்டு சிதி போன்ற இந்த தேஹத்தை அங்கேரித் 
தான், இக்கபிலன் ஜகத்காரணனான பரமபுருஷனே. இது 
எனக்குத் தெரியும். வாராய் மனுவின் புதல்வியே! கைடப 
சதருவரசய பகவான் ஜீவாக்மபரமாத்மாக்களின் ஜ்ஞுன 
SOF aU EAS gy பர்ரணிகளுடையபுண்யபாபரூபமான 
கரமங்களின் வேர்களை அறுக்கும் பொருட்டு உன் கர்ப் 
பத்தில் அவதரித்தான், இவன் ஸ்வர்ணம் போன்ற தலை 
மயிர்களுடையவன், செக்தாமரைமலர் போன்ற கண்க 
ஞும் பசமசேகை அமைக்த பரதாரவிச் தங்களும் உடைய 

வன். இவன் அவித்யை (தேஹாகத்மாபிமானம்) ஸம்சயம் 
(பரப் .ஹ்மத்திற்குட்படாத ஸ்வதந்தரரத்மப்ர்மம் என்று 
இருவகைப்பட்ட உனது அஜ்ஞானமாகற முடுச்சை 
அதுத துப் பொகட்டு பூமியில் ஸஞ்சரிக்கப்போகின்றுன், 
Big உன் புதல்வன் SACU want யோக ஸமுஹங் 
களுக்குத் தல்வனாகி ஸாங்க்ய சாஸ்த்ர த்தில் சொல்லப் 
பட்ட of ar Sw பரமாத்மாக்களின் உண்மையை அறிக்து 
அனுஷட்டித்துப் பிறர்க்கும் » UC BAS HS இறமையு 
புடைய பெரியோர்களால் வெகுமதிக்கப்பெற்று ௨ உலகதி 
இல் கபிலனென்னும் பேர்பெழற்று ௨ னக்குக் ரத்தியை 
வளர்க்கப்போடஇன்றான், 

_ ஸ்ரீமைதீசேயர் Oe ra gy Bayt: _.தகத்ஸ்ருஷ்டி ars 
தாவான ப்ரஹ்மதேவன் அச்தக் கர்.த்தமருக்கும் தேவ 
ஹு இக்கும் இங்கனம் ரல் வார்தைகளை மொழிச்ு 

கனக ஸனக் ் சனாஇி குமாரர்களோடும் நா.ரதசோடும் .ூம்
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ஸ்வாஹன த்தின்மேல் எ.றிக்கொண்டு ஸ்வர்க்க Cara gs 
இற்கு மேற்பட்டதாகிய ஸத்யலோகம் போய்ச் சேர்ச் 
தான். வாராய் விதுசனே !/ ப்ரஷ்மதேவன் பு௰ப்பட்டுப்: 
போனபின்பு, அவனால் தூண்டப்பெற்ற கர்த்கமர் உடனே 
தீன் புதல்விகளை அவரவர் சீல த்தையும் விருப்பத்தையும் 
அனுஸரித்து ஜக தஸ்ருஷடி. கர்த்சாக்களான மரீடு முத 
லியவர்க்குக் கொடுத்தான், அவர்களில் மரிசிக்குக் கலை 
யென்பவளையும், அத்ரிக்கு அனஸுயையையும், அங்மொஸ் 
ஸகக்கு 0௦7. த்ையென்பகளையும்,புலஸ்தயருக்குஹலிர்ப்பூ 
வென்பவளையும், புலஹருக்குக் கதியென்பவளையும், க.ர.து 
வுக்கு கரியை யென்பவளையும், ப்ருதுவுக்கு க்யாதியென் 
பவளையும், வளிஷ்டருக்கு அருக்தஇயையும், dy Bi ae 
குச் சாக்கி யென்பவளையும் கொடுத்தரர், இக்தச் சாக்த 
யென்பவன் யாகங்களை ஓயாமல் கடப்பிக்குக் தன்மையன், 
இவளை மணம்புரிச்சத அதர்வர் இவளது மஹிமையினால் 
ஓயாமல் யாகங்களை கடத இக்கொண்டிருக்தார், இவர்க 
ளெல்லோரும் விவாஹத்திற்குரிய வயதுடையவர்கள், 
எல்லோரும் பாதிவ்ரத்ய முடையவர். கர்சதம மஹர்ஷி, 
விவாஹம் செய்யப்பெற்றுப் பத்னிகளுடன் கூடின க் 
தணர் தலைவரான மரீசி முசலியவர்க்கு விவாஹதஇல் 
கொடுக்கவேண்டிய வஸ்த்ரம் ஆப சணம்முதலியவற்றைக் 
கொடுத்து அவர்களெல்லோரையும் மனங்களிக்கச் செய் 
தரர், வாராய் விதுரனே! அப்பால் மரீசிமு தலிய மஹர்ஷி' 
கள் தமது பார்யைகளை.அழைத் துக்கொண்டு கபிலரிடம் 
விடைபெற்று ஸக்தோஷமுற் றவராகித் தர் தமது ஆஸ். 

மங்களுக்குப் போய்ச் சேர்ந்தார்கள். வாராய் பாதஸ் 
சேஷடனான விதுரனே / பிறகு அக்தக்கர்த்தமர் ஜ்ஞான 
பலவகள் ஐன்வர்ய வீர்யங்கள் சக்தி தேஜஸுக்கள் என் 
கிற-மூன்று இரட்டைகளையுடைய : பாமபுருஷ£னே. கபில;
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சாக ௮வதரித்தானென்பதை அறிக்து ஏகாக்தத்.இல் ஸமீ 
பதீதில் சென்று -ப்ரணாமம் செய்து ஈன்ருக மொழிக்தார். 

காத்தமர் சொல்லுகிறார். தமது பாபங்களால் ஸம் 

ஸாசமாகிய'ஈஉரக)த்தில் மிகவும் பரிதமிக்கப்படுகின் ற பூதங் 
களிடத் தில் நெடுசாள் சென் பின்பு தேவதைகள் அருள் 
புரிகின்றன. இது கிச்சயம். ஆ! இது என்ன ஆச்சர்யம்/ 
பல ஜன்மங்களால் பரிபாகதசை அடைந்ததும் கல்லபக் இ 
யோகம் அமைக்ததுமாகய ஸமாதியினால் யோககள் 
சரகம் தீவேஷம் முதலிய தோஷங்களொன்றுமின் றிப் பரி 

| சுத்தமான தமது ஹ்ருதயங்களாகிற கோயில்களில் உன் 
ஸ்வரூபத்தை ஸாக்ஷா க்கரிக்க யத்னம் செய்ன்றூர்கள். 
அனேக மாயிரம் ஜன்மங்களில் கர்மயோகம் ஜ்ஞான 
(யோகம் இவைகளை அனுவ்டித்து அவற்றால் பகவாரணி 
உததில் மனஷக்ஈம் உண்டாகி அவ்வழிமில் பக்தியோகம் 
தலை யெடுக்கப்பெற்று ராக தவேஷாதியான தோஷங்க 
ளெல்லாம் தொலைந்து பரிசுத் சமான மனமுடையவசான 
(யோகிகள் உன் ஸ்வகூபத்தை ஸாஃஷச்கரிக்க விரும்பு 

கருர்கள், அப்படிப்பட்ட மஹானுபாவனாகிய நீ 'ஸர்வஸ் 

ta BUT por கரன் அ்பாகளான மாணிடவர்களின் கரு 
janine of a ஏங்கனம் பிறப்பேன்”? என்று அவமஇயை 
எண்ணாமல் க்சாம்யர்களான எமது க்ருஹத்தஇில் வக்து 
அவதரித்தாய் ஆனால் நீ பக்தர்களுக்கு ஸு5லபனாகை 
யால் உனக்கு இது யுத்தமே. நீ உன் பக்தர்கஸின் பக்ஷத் 
தை சிறைவேற்றுச் கன்மையனல்லவா. ஆகையால் இங்க 
னம் வச்தவதரித்தமை யுக்தமே. பரமபுருஷனே/ 
கானும் என அ௮ம்ச தீதினால்அவதரிக்கப் Gur @erG mar’ 
ஏஎன்றுமொஜறிச்தஉன் வார்த் ததையை ஸத்யம்செய்வதம்காக 
என் க்ருஹத்தில் ௮வதரித்தாய். இப்படி கீ ஸள்கல்பிதத 
படியே கிறைவேற்றினமை எமது பாக்யமே, பக்தர்
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களுக்கு வெகுமதியை வளர்ப்பவனாயெ சீ லோகோஜ் ஜீவ 
னத இன் பொருட்டு ஜீவாத்ம பரமாத்மாக்களின் உண 
மையை அறிவிப்பதாயெ ஸாங்க்யசாஸ்தரத்சை இயற்றி 
உலக தீதில் பரவச் செய்யும் பொருட்டு அவதரித்தாய். 
நீ கர்மத் தினால் விளையக்கூடிய தேவ மனுஷ்யாதி உருவம் 
களதறவன். இப்படியிருக்க, உன் பக்தர்கள் "௪துர்புஜா 
தியான எக்செந்த உருவங்களை உன்னிடச்தில் கரண 
விரும்புகிறார்களோ, அ௮ர்தக்த உருவல்களே உனக்கும் 
அபிமதமாயிருக்கும். நீ கர்மத தினால் விளையும் தேவாதி 
உருவங்களற்றவனாயினும் உன் பக்தர்களுடைய விருப்பவ் 
களைகிறைவேற்றும்பொருட்டு அவர வாவிருப்பங்களுக்குப் 
பொரும் தும்படி. தேவ மனுஷ்யா இ உருவங்கள் போன்ற 
இவய ரூபங்களைத் தரிக்கின்றனை, பண்டி தர்கள் ப்சக்ரு.இ 
புருஷ் எண வரர்களென்டெம தத்வங்களின் உண்மையை 
அறியவிரும்பி உன் பாத பீடத்தை அணங்குவொர்கள், 
உன் பாதாரவிஈ்தங்களின் பெருமைக்கு இவர்கள் வணங் 
FAG தகும். நீ*ஐஜண்வர்யம் வைராக்யம் யச௪ஸ்ஸ-எ 
ஜ்ஞானம் தேஜஸ்ஸு இவைகளரல் பரி பூர்ணனாமிருப்ப 
வன. இத்தகையனான உன்னை சான்: சரணம் அடை 
கின்மேன், நீ ப்ரக்ருதி புருஷர்களைக் காட்டிலும் 
விலக்ஷணனாயிருப்பவன் ; ப்ரக்ருதி புருஷன் (ஜீவன்) 
மஹதது காலம் இவைகளைச் சரிரமாகவுடையவன் 7 கார் 
சாவஸ்தையை அடைக்து ஸத்வ ரஜஸ் தமேகுணங்க 
ஷக்கிடமான ஜீவனைச் சரீ ரமாகவுடையவன், சசர்யமச 
பும் காரணமாயும் உள்ள சேதனாசேதனங்களுக்கு அக்த 
  

1. நான்கு புஜங்களோடு காட்டி கொடுக்க வேண்டுமென்று 
விரும்புவார்களாயின், ௮ங்கனமே மான்கு புஜங்களுட்ன் ' அவதறிச் 
தூக் காட்டி கொடுக்கன்௫ுய், இங்கனம் அவரவர் விருப்ப ச்இன் 
டி. உருவங்களைச் கொள்னெருயென் து சருத்து.
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சரதீமர் வாயிருப்பவன்/ எல்லாம றிக் தவன், ஸர்வசக் Bs 
ளும். ஸ்வா.தினமாயிருக்கப்பெத்றலன், சே.சனுசேதன 
ரூபமான ஜக.த்தையெல்லாம் பாதுகரப்பவன்; ஸம்ஹார 
காலத்தில் தன்னுடைய ஜ்ஞானச௪க் இயால் ப் .பஞ்சமெல் 
லாம் தன்னிடத்தில் மறையப்பெற்றவன்; கபிலனென் லும் 
பேருடையவன், அப்படிப்பட்ட உன்னைச் ௪ரணம் அடை 
இன்றேன். பரஜைகளுக்கு காதனாகய உன்னை நான் 
ஒன்று வினவுகின்றேன், நீ இங்கனம் எனக்குப் பிள்ளை 
யாகப் பிறக் தனையாகையால் மூன்று ர௬ுணங்களையும் கடக் 
தேன். ஸாமஸாரிகபோகங்களையெல்லாம் அனுபவித் 
தேன். அப்படிப்பட்ட கான் இப்பொழுது உன்னையே 
மனத்தில் தீயாணிகத் துக்கொண்டு ஸம்ஸார தாபங்களரல் 
விளையும் சோகங்களெல்லாம் தொலையப்பெற்றுத் துறவி 
னின் பதவியாகிய ஸக்யரஸ கார்மத்தைக் கைப்பற்றி 
கஞ்சரிக்கலாமென்று நினைக்கின்றேன், இது உனக்கு, 
ம்ம தச் கானா? எனக்கு ௮னுமதி கொடுக்கின் தனையர2 

..... ரீபசவான் சொல்தரன்:- உலகத் இழ 
அனைவர்க்கும் வைதிகத்திலும் லெளசெ த்தும் கான் 
சொன்னசே ப்ரமாணம். சான் சொல்லுவதெல்லர்ம் ஸத் 
யமரகவேயிருக்கும். எப்படியென்னில் சொல்லுகிறேன், 
கேட்பாயாக, வா.ராய்முனிவனே/ நரன் உனக்குப் பிள்ளை 

யாகப் பிறக்கப் போகிறேனென்று மொழிக்தேனே, 
அதை en SWF செய்வதற்காக: நரன் அவதரித்தேன். 
அஷ்டமான அச் SHE TOT pool ws தும் ஆத்மாவென் ws] 

கினைக்சபபடுவ தும் யெ தேஹச்தினின்று வியபெடவேண் 

டுமென்று விரும்புகிழவர்களுக்கு ப் ரக்ரு தியைக் காட்டி 
pn வேறுபட்ட ஜீவாதம பரமாத்மரக்களின் உண்டை 
ou அறிவதற்கு உபயோகப்படுவதான ப்ரக்ருதி. ye | 
ஷன் ஈற் வரன் என்கிற தத்வங்களின் உண்மைன்ய 2௫: 
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கத்திலுள்ளார் எல்லோரும் அ றியும்படி Waid & ae 
சொல்லும்பொருட்டே கான் HO BHC Keer. By a au 
GT GeO ஜனமத்திற்கு ப் யோஜனம். இந்த oP arr Bw 
பரமாதமாக்களின் உண்மை oral BX அ.ஙி.யமுடியச 
தது வெகு ஸுகிக்ஷ்மமான து. இதை கரன் முன்னமே 

உபதேித்திருகன் றேன், ஆயினும் வெகு காலம் ஆன 
மையால் அவ்வாதமஜ்ஞானமார்க்கம் பரழடைக் தபேச 
யிற்று. அதையே மீளவும் நிலைநிறுத்தும் பொருட்டு 
நரன் இரத கேஷத்தைக் கொண்டேனென்று நீ 2) Warr 
பரக, கர்துதமமுணிவரே/கரன் உனக்கு அனுமதி கொடுத் 
தேன், உன்விருப்பத்கின்படி. கீ நூறவியாய்ச் செல்வா 
யாக. நீ கர்மங்களைச் செய்து அவற்றின் பலன்களில் 
பற்றம்று அவற்றை என்னிடத்தில் ஸமர்ப்பணஞ்:செய் து 
மற்ற உபாயஙகளரல் வெல்லமுடியாத ம்ருத்புவை ஜயித்து 
மோக்ஷூத்தின் பொருட்டு என்னைப் பணிக்து வருவா 
யாக. அ௮ஙனம் பணிவகனால் என்னைத் தன்னிடத்தில் 
மனத்தினால் ஸாக்ஷர்த்கரித்து என்னைப் பெறுவதந்குத் 

தடையான ப்ராசினகர்மங்களெல்லாம் தொலையப்பெற்று 

ஜீவா தீமாக்களுக்கு அக்கசா தமாவாயிருப்பவனும் ஸ்வ 

யம ப்ரகாசனும் மைஸ்தபூகங்களுடைய ஹருகயங்க 

னில் சயணித்திருப்பவனும் எவ்விதக்இிலும் எத்தகைய 

பயங்களுக்கும் இடமல்லா தவனுமாகய என்னைப் பெறு 

வாய். கான என்தாயான தேவஹூுதிக்கு ப்ரண்மவித 

யையை உபதேூிக்கப் போகிறேன். ப் ரஹ்மவிகுயை 

௬மஸ்தகர்மஙகனையும் போக்குக்திறமைய/ுடையது. இவ 

ஞூம அச்த ப்ரஹமவிச்யோபதேசம் பெற்று ம்ருத்புவைக் 
கடப்பாள். 

ஸ்ரீமைத்பேயர் சொல்லுகிறார்: இங்கனம் அச்தக் 
கபிலரால் சொல்லப்பட்ட:கர்த்தம ப்ரஜாபதி புதல்வா 

45
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கிய அவரை ப்ரத௯திணஞ் செய்து வனத்திற்கே பேர 
னார்; ஆ/ என்ன ஆச்சர்யம்! ஸர்வஸம்பத் துக்களும் கிறை 

சக க்ருஹத்தைத் துறச்து பொருள் செய்யாமல் வனத் 

இற்குப் போனார், அச்தக் கர்த்தமர் மெளனவ்ரதத்இல் 

கிலகின்று பரமாதமாவையொருவனையே சரணமாகக் 

கொண்டு சுபாஸ் சயமான அவ னுடைய தஇவ்யமங்களவிக் 
சஹங்களை தீயானஞ செய்பவராகச் சப்தரஇவிஷயங் 
களில் விருப்பமின் றி ஸம்ஸாரிஜனங்களின் ஸங்கமற்று, 
க்ருஹஸ்சாறாரமத்தைத் துறக்தவரசாகையாரல் Dp aw anak 
யம் முதலிய அச்ணிகளும் கியதமரன இருப்பிடமும் 
யினறிப் பூமியில் ஸஞ்சரித் துக்கொண்டிருக்தார். சே தனா 
சேதனங்கலாக் கரட்டிலும் விலக்ஷணமாயிருப்பதும் மங் 

களகுணங்களால் விளங்குவதும் ஹேயகுணங்களற்றது 

மான பரப்ரஹ்மததினிடத்தில் மனத்தை கிலைகிறுத்இ 

தேஹாத்மாபிமானமற்றவரும் தேஹம் பிள்ளை பெண் 

டர் முதலியவற்றில் தன்னுடையதென்னும் அபிமான 

மற்றவரும் தம் உஷ்ணம் மு கலிய தேஹதர்மங்களால் 
மனம கலங்கப்பெறுதவரும் ஸமஸ்த வஸ்துக்களிலும்ஆ தி 
மாக்கள் ஒருபடிப்பட்டிருப்பவரரகையாரல் ஏல்லாவற்றை 
யும் ஸமமாகப் பார்ப்பவரும் ப்ரக்ருகியைக்காட்டி லும் 

வேறுபட்டவனும் பரப் ரஹ்மஸ்வரூபனுமா௭: ஆச்மாவை 
அறிச் தவரும் ப்ஹ்மஸ்வரூபனை ஜீவாச்மாவினிடத் இல் 
மனம் செல்லப்பெற்று அத்தகைய Dp BOT sua FB 
னால் ப௫ தாஹம் சோகம் மோஹம் மூப்பு மரணம முத 

லிய விகாரங்களொவையுமின் றி அலையில்லரமல் ஓய்கதி 
ருக்கிறஸமுதரம் போன்றவருமாகி ஸர்வஜ்ஞனும் ஜீவனு 
க்குள் ப்ரவேசித்து கியமிப்பவனும் ஜ்ஞானசக்தயாதி 
ஷாட்குண்யபரிபூர்ணனும் ஸமஸ்தபூதங்களுக்கும் தாரக 
ஆமாகய பாமபுருஷணிடத்தில் மேலான பக்இியேச
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கததினால் கிலைசின்ற ம௫யுடையவருமாகி ஸமஸ்தபூதங்க 
ஸி.லும் பசமபுருஷன் இருக்கக் கண்டார், அச்ஙனம் ஜக த் 
இற்கெல்லாம் தாரகனான அதப் பாமாதக்மாவினிடத் 
,தில் ஸமஸ்தபூதங்களையும் கண்டார், அவர் ப்ராக்ருத 
குணஙகளான ரரகம் தீவேஷம் முதலியவை அற்று,தேவ 
மனுஷ்யாகி தேஹங்களெல்லாம் YMIMT FT waa 
ஞக்ணெங்கப் பலவாருமிருப்பினும் ப்.ரக்ர௬ு.இ.ரின் பரிணா 
மஙகளாகையால் இருபடிப்பட்டவையென்றும், சமீரங் 
கள் தோறும் ஜீவாத்மாக்கள் வெள்வேராயினும் எல்லோ 
ரூம் ஜஞுனமே வடி.அமரகப்பெற்றவசாகையால் ஒருபடிப் 
பட்டவென்றும், அக்தர்பாமியான ஸர்வேண்வரன் எல் 
லாவிடங்களிலும் ஒருபடிப்பட்டவனென்றும் கன்முக 
அறிக்து ஸமஸ்தபூதங்களையும் ஸமமாகப் பார்க்கின்ற 
மனமுடையவராகி பகவாணிடச்மில் பக்நியோகம் மிரம் 

பப்பெற்று பாகவதர்கள் பெறுங்கதியாகிய மே ரக்ஷூதி 
தைப் பெற்றார். இருபத்து கரன்கரவது அத்யாயம் முற் 

அத்து. 

  

| கபிலர்க்கும் சேவஹ-ஜ் இக்கும் 
ஸம்வாதம் 

௩௧.௫. இ-ஃடு 
6 

ீமனெளனகர் சொல்லுகருர்:-- கர்மதிஇணால் விஸா 
பும் ஜன்மமில்லாதனனும் ஜ்ஞானா இகுணங்கள் சிறைக் 
தவனுமாகிய ர்வேண்வரன் மனி தர்களக்கு ஜீவாதம 
பரமாதமாக்களின் உண்மையை விசதமாக ஏடுத் துசைக் 
மும் பொருட்டுக் சபிலராக அவதாரம் செய்தான், புரு 
ஷய ேஷ்டரும் யேரகிகளில் திறக்தவருமாகிய இந்தக் 
கபிலருடைய புகழைக்:கேட்பதில் என்னுடைய Qa en 

யங்கள் சிரம்பவும் தீருப்தி அடையாதிருக்கன்றன. இந் 

தச் கபிலருடைய வருத்தாக் சத்தை? கீர் சொல்லக்$கேட்



704 ஸ்ரீ பாகவதம். [௮-௨௫ 

டேன். ஆயினும் எனக்கு அவ்வளவாக தீருப்கி உண் 

டாகனில்லை, தான். கின த்தபடி. வடவங்கொள்ளுக் 
தன்மையுடைய பசசைன் கபிலராக அவதான் செய்து 
எக்தெந்த கடத்தைகவைச் செய்கானோ, அவையெல் 
லாம பரிஈத்தங்களாகையால்  ர்த்தனஞ் செய்யத் 

தருக்சுலை. எனக்கு அவையெல்லாம் கேட்கவேண்டு 
மென்னும் மரத்தை உண்டாயிருக்கின் உறு. ஆகையரல் 

அமு பி ழம் யர ரீ 4 டி if ர ினீர TA, 

OD) HT OQerird gy apr: —gyi@ur ap gp வ்யாஸ 

ருக்கு நண்பராக மை கிரேோபமஹ7ஷியைக் குறிதீ அத 

ததனசிரணயத்தைப்பற்றி இங்கனமே விதுரன் வினவி 
ளுன். அங்கனம் வினவப்பெம்ற மைத்சேயரும் ப்7ீஇயு 
டன் இங்அரறு விது. ரனுக்கு மொரஜிச் தார், 

௩ ச ௪ GC . . ம் ச க ச a 

பற்மைத்சேயர் சொல்லுகிரார்:--தச்தையாயே BT & 

தமர் அரண்யம போனபின்பு கபிலபறவான் காமன் 

தேவம் இக்கு ப்ரியம் செய்ய விரும்பி YB IDG Ht 
warn ana onaulGaGus வஸித் இருக்கார், ததவமார்க் 
கதன். கமையறிக்கவரும் கர்மபக்தம ற்றவரும் (பெற 
ண் மூட தெ TOY QUO VMI தவரரகையால் செயல Dp 

வரும்) ஆய கபிலர் உட்கார்ச் இருக்கையில், ‘Ora 

ant > taamwt வின் வசன சதை( இவன் ஸாக்ஷாத் பரம 

Lap. Gos, இவன் உனக்குத் தச்வோபதேசஞ் செய்து 
PI GF YN ததைப் போக்குவானென்ற ப்ரஹமா 
வின் வானத்தை) சினைல்துக் தன் புதல்வ சாகய அக் 

தக் கிலரிடம் வக்து இங்கனம் மொஜிக்தாள். 

C gaan O@ சொல்லுகிறாள்: -வாராய் பெருமை 
யுடைய ஜகசனே! சான் இத்தனைகாலமாய் அசேதன 
மான பாக்ரு தியின் பரிணாமங்களரகிய இர த்ரியங்களுக்கு 

தீருப்தியை விளை த்துக் கொண்டி.ருக்தமையால் மிகவம்
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@ வறுப்புற் நிருக்கின்றேன், “இர்தீரியங்களின் தீருப் அி.பால் 
ஸந்தோஷமன்றோ உண்டாகவேண்டும். ஏன் வருத்தம் 
உண்டாயிற்று? என்கிருயோ; சொல்லுகேன், கேர. 

பரபூ! கான் இச்தரியங்களின் தருப்தியைக் தேடிக் 

கெ ரண்டிரகு்தமையரல் காடாக்தநாரம்போன்டி பெரியா 

அஜ்ஞான த இல் ஆ றந்தேன், அருகு கரையில்லா ஐ... DW 

CHET DER MG BGG EHTS BDO SM இப்பொழு 

௮/௦ ண்ணைக் நரையெ றிறுவிப்பவ.ன or a. (பல வனை. ங்கள் 

கறிச்சபின்பு. கடைகிரில் உனது அூனுக் ஹூம் Day 

எனக்குச் சிறக்க ண் கிடைத்தது. கான் இக்தயரிங் 

னின் தீருப்தியே புருஷார்ச்த மென்றிழுக்தேன், பூக் 
சினை மாறி “இது ஜ்ஞானம் இதைப் போகித் 

ள்ளவேண்டும்! சண ணும் புகிநி உண்டாயிற்று. இரு 

ஏனக்குஉனது அனுக்ரஹ தினா D BML GBH. OF MT 

ஜீவாதமாக்களுக்கு சியாமகன் ; ஐசக் RTT OMT NS 9 hT 

தி குணங்க ar BOO OHS Ms | ya ar w, DY ௦77 

மரதிற YE BL கரரணத்கினால் சண் தெரியாமல் Bbw ro 
கின்று லோகத்தின் க்ஷேமதிஇம்கரகவே, F og. 0D SA 
UG BD's அ௮மிஆடான தேவை தயாமயை ஸ் யன்போல், 

கீ இங்ஙனம் அனதரித்தனை, nn Serr! Dis த தேஷ திம் 
கானென்கிற அபிமானத்தையும் என்னுடைய தென்ற 
அபிமான த்தையும் ஏற்படு Feu. தேவனே! ற்று ஜ் 
கனத்தை 8 கீயே போக்க ளேண்டியனன். உண் ஸங்கல்பத் 
இனால் உண்டான மோஹம் உ ன்னால் பேரக்கததருச்சதே 
யன்றி மற்றை எதனாலும் போக் கத BS B BIT Oh அத 

தகையனும் தன்னிடத்தில் பக்தி செய்பவருடைய எம் 
ஸாரரமாகிற வருக்ஷத்இற்குக் கோடாலி பேரன்றவனும் 
ச௯திப்படில் ஸமமர்த்தனும் தர்மங்களில் Rnb BET Bw 
நிவ்ருத்தி தர்மத்தை அறிந்தவர்களில் மேன்மையுற்ற
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வனுமாகய உன்னை சான் ப்ரக்ருதி புரூஷ ஈற்வர கத்வங் 
களின் உண்மையை அறிய விரும்பிச் சாணம் அடைக் 
தேன் என்ராள, 

ஸ்ரீமைதீரேயர் சொல்லுகிரர் :-- ப்ராணிகளுக்கு 
மோக்ஷ ருரியை விளைவிப்ப தும் சிர்க்தோஷூமுமான மா 
தரவின் அபிப்சாயக்தை இங்கனம் கேட்டு அதைத் தன் 
மன தினால் புகழ்ச்து மனத்தை அடக்க ஜிதேக் தரியா 
SM TM MY HATH OHSS Corr ane so நிறைவேற்றிக் 
கொடுக்கும் உபரயமாிய சுபிலர் புன்னகையினால் இகழ் 
இன்ற முகமுடையவராகிறுக்கத தே வஹி இயைப் பார்த்து: 

இங்கனம் மொஜிக்தார், 
கபிலபகவான் சொல் ஓுூரார்:--ப்ரக்ரு இியைக் காட்டி. 

லும் வேறுபட்ட ஆத்மாவின் உண்மையை அறிகையாகிற 

ஜஞானயேரகமே முமுக்ஷாக்களான(மோக்ஷ£த் இல்விருப் 
பமுடையவரரன) புருஷர்களுக்கு மோக்ஷத்தை விளைப் 
பதாமெனபதே எனது அபிப்ராயம். Qe ஆதமஜ்ஞான 

யோகம் கைகூடுமாயின், சப்தாஇ விஷ.யங்களால் வீளை 
யும் ஸுக துக்கங்களிரண்டும் அடியோடு தொல்க்து 

பேரம், ஆதம யேரகத்தைக் கேட்க வேண்டுமென்று 
விரும்பின ரிஷிகளுக்கு கான் அதை முன்புமொழிச்தேன். 
Des ஆக்மயோகக்தற்குச் சமம் தமம் முதலிய பல 

வகை அங்கங்கள் உண்டு, அவற்றையெல்லாம் குறை: 
வற அனுஷுடஉக்கில் தான் இவ்வாத்மயோக த்தில் வல்லமை 

உண்டாகும். அதக்ககையதரன இச்த ஆதமயோக த்தை 

கான் உனக்குச் சொல்லுகிறேன். இக்த ஜிவாத்மாவினு: 

டைய ஸம்ஸாரபச்தத்இற்கும் மோக்ஷ்த்திற்கும் மனதே. 

காரணமென்பது யாவர்க்கும் ஸம்மகமே. சப்தாதி Map. 

யங்களில் பற்றுடைய மனம் ஸம்ஸார பர்தத்தை விலா 
விப்பகாம், பாரமபுருவணிடத்தில் பற்றுடைய மனம்:
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மோக்ஷத்தைவிளைவிப்பதரம்.ஆ த்மாலல்லாததேஷத்தில் 
ஆத்மாவென்னும் அபிமானம் அஹங்காரமெனப்படும். 
தன்னுடையதல்லாத வஸ்்துவில் தன்னுடையதென்னும் 
அபிமானம் மமகாசமெனப்படும், இக்க அஹங்காரம் அஹ 
மபிமானமென்றும், மமகாரம் மமாபிமானமென்றும் கூறப் 
படும். இவ் வஹங்கா.ர DWE TT BK OT ra காமக்சோத லோப 
மத மோஹாஇகள் உண்டாகின்றன. அவற்றால் புண்ய 
பாப ரூபமான மலங்கள் (அழுக்குகள்) உண்டாம், ௮ம் 
மலங்களெல்லாம இர்க்துசுக்கமாகிச் சப்தா௫ு விஷயங்க 
ளால் விசையும் ஸுக துக்கங்களால் கலக்க மூறுகையின் றி 

மனம் எக்காலத்திலும் ஸ௬மம ரயிருக்குமாயின், இத்தகைய 

மனமுடைய புருஷன், SONG MM FET விஷ 

யங்களில் ஆஸக் இயில்லாமையாகிற வைராக்யம் eB 

இவளைகளோடுகூடின மனத்தினால், UTAH Bal sr பரிண 

மஙகளரகய சரீரம் இக்தரியம் மனது ப்ராணன் இனை 

முதலியவற்றைக் கா£டடி லும் ஸ்வரூப ஸ்வபா வங்களால் 

விலக்ஷணனா யிருப்பவனும் ஸத்வம் முதலிய குணங்கள். 

திண்டப்பெருத௮வனும் ப்ரக்ருஇயின் பரிணுமைங்களிலுனள் 

தேவத்வம் மனுஷ்யத்வம்மு தவிய ஆகாரங்களற்றவனும் 
சரீரங்கள் தோறும் வேறுபட்டிருப்பினும் ஜ்ஞுனமரற 

ஆகாரம் ஓத்திருக்கையால் வைஷம்யமில்லாதவனும் 

அ.ணுவரயிருப்பவனும் கண்டிக்க முடியாதவனும் ஸ்வ 

யம் ப்ரகாசனும் வ்யாபார மற்று உதகாஸீனமாயிருப்பவ 
னுமாகிய ஆத்மாவையும், ஸம்ஸார ஸம்பக்தக்தை வில 

விக்கையாகிற வீர்யம் தலை சாயப்பெற்று ஓய்க இருக் 
கின்ற பரக்ருதியையும் காண்பான், ஸமஸ்த ப்ராணிீகளுக் 
கும் ௮க்தராத்மாவான பகவானிடத்தில் விளையும் பக்தி 
யே மோக்ஷம்பெறுதற்கு உபாயமன்் றி அதைப்போல் ௮ழ 
கான மறழ்ஜொரு உபாயம் இல்லையென்று யேோசகெள் கூறுகி
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rear, ஜீவாத்மாவுக்குச் சப்தாதி விஷயங்களில் மனப் 
பற்றும் ௮க்தசப்தா இவிஷயங்களில் கால்தாழ்ச்தவசேோரடு 
ஸஹவாஸமுமதுறுக்கமுடியாமல்உறுஇயானபாசமென்று 
பண்டிதர்கள் சிர்ணயித திருகக்றார்கள். அக்கு மனப் 
பத்மே ஸாதுக்களிடத்தில் கேருமாயின், அது இடை ழு 

Sox Da Bob sO wm மோக்ஷதக்வாரமாம், அத்தகைய 
ஸாதுக்கன எலொன்னில் சொல்லுகிறேன் கேள், மூச்ச 
கரிடதலும் கோபங்கொள்ளாமல் பூமியைப்போல் 
பொறுத் இிருக்குக் தன்மையர்? பிறருடைய és FOSS 
கரணில் பெரறுக்க முடியாமல் அவசேரடெரக்க வருக 

விதி தம் ப்பயோஜனத்தை ௭இர் பாரரமல் அளவர் தூக்கத் 
தைப் போக்க விரும்புமவர், ஆனது பற்றியே ஸமஸ்த 

பரரணிகளுக்கும் சண்பசாமிருப்பவர் 7 ஐதலால் தமக்குச் 

சத்ருக்கள் எவரும் கேரப்பெராசவர் ; செவி வாய் ௪ண் 

ஹேக்கு உடல் ஏன்கிற வெணியிக் தரியங்களாயும் உள்ளிக்த் 

சியமான மனத்தையும் வென் நிருப்பலர்; சன்னட த்தையே 
பூதணமாகசவுடையவா், இக்தகையசே ஸாதுக்களாவார். 
மற்றும், ஈற௮ரனான என்னிடத்தில் மாருக மனத்துடன் 

எவர் இடமான பக்இியைச் செய்பவராக, அந்த Us Bab 
னிரோழியான மம ப்ரவ்ருத்தி தம்மங்ககாயெல்லாம் 
கையவிட்டு ஜஞா இகளையும் பக் துக்களையும் GIDC து, எண் 

னையே ஸகைலவித பச்துவரகவும் உபரயோபேயமாகவும் 
பற்றி என்னுடைய கதைகளை நினை தது ஸுதோஷமுற்று 

மீளவும் அக்தக்கதைகளையே கேட்பதும் சொல்லுவது 

மாமிருக்கனருர்களோ இவர்களே ஸாதுக்களாவார், 

என்னிடத்தில் சிலை கின்ற மனமுடைய இவர்களைப் பல 
வகையான ஸம்ஸார தாபங்கள் எவையும் வருந்தச் செய் 

இழ இல்லை. (மழையாலடியுண்ட மலைகள் போல், எப்படிப் 
பட்ட ஸம்ஸா ரதரபங்கள் நேரிலும் மனமகலங்கப்பெருமல்
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இரமாயிருப்பார்கள்), வாராய் நல்லியம்கைய/டைய அனே] 
அத தகையரான இந்த ஸாதுக்கள் WENA SOT or oven 
கங்களையும், (மனப்பற்றுகளையும்) துறந்தவர், நீ முதலில் 
இப்படிப்பட்ட ஸா துக்களின் ஹவாஸத்தை ப்சார்ததி 
தீதுப் பெறவேண்டும். இவர்கள் , சப்தாஇ வில.யங்களில் 

மனப்பற று உண்ட ரவதறகுக் காரணமான அனாதி புண்ய 
பாப ரூப சகோஷிங்களையெல்லரம் போக்குக் தன்மையர் 
இவர்களோடு ஸஹலவாஸம் செய்மின், புண்ட பாப ரூப 
bro கோஷங்களெல்லாம் காமே தொடும். அவை 
Carers வேசறுக்கமையால் FUG T விஷயங்களில் 
மனப்பர்றுண்டரவனதற்கு இடமே இல்லை, ஸா அுக்களேரடு 
ஹைவரமம் செய்பில், என்னுடைய 2ரர்செயல்களை 
௮. மிவிப்பை வகளும் AMC தபதி ிம்னும். உர துகைக்கும் 

அமருதம்போல் இணியவைகளுமான கதைகளைக் கேட்க 
கேரும். ௮ங்கனம் என் கதைகல் கேட்டுக்கொண்டு 
Mio, PET ரகவே மோக்ஷமார்க்கத்இில் மரத்தையும் 

என்னிடத்தில் ப்ரீஇயும் பக்இயும் கரமக்ரமமாக உண்டா 

கும், சான் கடத்துகிற ஸ்ருஒடி. முகலிய வயாபாரங்களின் 
Ra கனை கடக்கப்பெற்ற அச்சக பக்தியால் இறலோகத்தி 
அம பாலோகத்திலுமுன்ன ஸப்சாதி விஷயங்களில் 

மனப்பற்றின் றிப் பலனை விரும்பாமல் செய்யப்படும் 
சர்மயோக கிடானயோகங்களோடுகூடி. மனத்சை தரு 

வரழுயிருககச செய்பவையரகையரல் ருஜு௮ரயிருப்பவை 

களான விவேகம் முதலிய பக்கியோகமாரக்கங்களரல் 

மனத்தை அடக்குவதில் சளக்கம் தவிர்தலின்றி யதனம் 

செய்வான்; ஜாதி ஆஸ்ரயம் நிமித்தம் இவைகளால் 
துஷ்டமான அன்னம் முதலியவை ஸத்வாஇகுணங்கவின் 
பரிணாமங்கள், இவற்றில் ஜாஇுதுஷ்டங்கள் கஞ்சா வெய் 

காயம் முதலியவை. சண்டாள பதிதாஇிகளின் அன்னம்
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ஆமா ரயதுஷ்டமாம், ore Ha முதலியவற்றால் கெடுதி 
அடைசத அன்னம் கிமித்த அஷ்டமாம். இங்ஙனம் துஷ் 
டமான அன்னாதிகளை உபயோகப்படுத்தாமையாலும் 
வைசரகயத்தினால் வளர்க்கப்பெக்ற horror é Mey gud 
பலனை விரும்பாமற்செய்கிற கர்மயோக த்தினாலும் வேறு 
ப்ாரயோஜனங்களை விரும்பாமல் என்னிடத்தில் கிஷ்கார 
ணமாகச் செய்யும் பக் இயினாலும் ஜீவாத்மாவுக்கு அர்த 
சரதமாவான என்னை இக்க தேஹதஇன் மூடிவில் பெறு 
இன்றுன். 

சேவஹ-5.இ செல் லுகிறான்:- மோக்ஷத்தை ஸாஇிதீ 
துக்கொடுப்பதற்குரிய பக்தியோகம் எத்தகையது. அகத 

பக்திமின் ஸ்வரூபம் யாது ரி எனக்குச் சொல் லும் us B 

எப்படிப்பட்டது ஸம்ஸார தாபங்களால்வருச் இயிருக்கின் 

2 கான் எர்த பக்இயால் சிதயாகக்த,ஸ்வரூபனனை உன தூ 

பரதாரவிக் தங்களை அனாபாஸமாகப் பெறுவேனோ, அப் 

படி.ப்பட்ட பக்.இயின் ஸ்ரூபச்தை எனக்கு விசதமாசுச் 
சொல்லவேண்டும், எல்லைமில்லாத மஹறாகர் தஸ்வரூபனே/ 
பகவானிடத்கில் பாணம்போல் ப்ரயோகிக்கப்பட்டு ௮௮ 
னைக் குறிப்பிடவகாசய யாதொரு யோகத்தை நீ மொழிக் 
தனையோ, அச்ச யோகத்தின் ப்காரம்யாது2 அதனு 
டைய அங்கங்கள் யாவை£ எக்த அங்கங்களால் பரமாத் 
மாவினுடைய உண்மையை அறிவித்து அவனுடைய 

ஸாக்ஷ£த்காரக்தை விரைவிப்பதாயே உபாஸனம் கிறை. 

வேறுமோ, அப்படிப்பட்ட யோகத்தை விரித்துச்சொல் 
வரயரக, தேவா / ரீ சொன்ன பக்தியோகத்தின் ஸ்வ 
ரூபம் அறிஞர்க்கும் வருச்தி அறியச்கூடியதாயிருக்கின் 
றது. தன்னைப்: பற்.நினாருடைய பாபங்களைப் போக்குக் 
தன்மையுள்ள ஸ்ரீஹரியே / சான் பெண்பிள்ளை 7 ஆனது 

பற்றியே மந்தபுத்இியள், இப்படிப்பட்ட கான் அ௮க்த பக்தி:
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யோகத்தின் ஸ்௮ரூபத்தை உனது அனுக்ரதற தீ.தினால் 

எப்படி. அனாயாஸமாக அ௮றிவேனோ, அங்ஙனம் அசை 

எனக்கு அறிவிப்பாயாக. 

ஸ்நீமைத்சேயர் சொல்லுகரர்:-- கபிலர், மாதாவான 

தேவஹுூிதி பக்தி ஸ்ரூபக்தைக் கேட்சு விரும்புவதை 
AYN sg, கான் இந்த சகேஹக் துடன் (ரிறக்ததங்குக் 

காரணமான அக்க தேவஹிஇயிடத்தில் ஸ்னேஷம் 
உண்டாகப்பெற்றவராகி, தத்வங்களா அறிவிக்கிற எந்த 
ராஸ்தாரத்தை ஸாங்கயமென்று செரல் லுகிரார்களோ, 

எது பக்ரியை வளர்க்கும்படியான ஜ்ஞானயோகத்தை 

விஸ்தரிக்தூச் சொல்லுமோ, அப்படிப்பட்ட மாஸ்த்ரத் 
தை அவளுக்கு மொழிக்கான. 

ப்ரீபகவான் சொல் லுகிறான்.-ஸப்தாஇ விஷயங்களை 

அறிவிக்கின்றவைகஷம் தந்தமக்கு ஏற்பட்ட தேகேவதைக 

ளால்்அதிஷட்டானஞ் செய்யப்பெற்றவைகளுமாூய ஜ்ஞா 

னேக்தரியங்கள், ராரஸ்க்ரங்களில் விரிக்கப்பட்ட கர்மங் 
கை அ௮னுஷ்டிப்பதில் சிலைரின் சகர்மேக்தசியங்கள் ஊக்க 

முடைய மனது ஆய இவற்றைச் Fe B BW வமயனான 

பகவாணிடத்தில் எக்தகைய ப்ரயோஜனங்களையும் விரும் 

பாமல் சிஷ்காரணமாக உபயோகப் படுத் துகையே பகவா 

ணிடததில் செய்யும் பக்தியாம், இக்கு பக்தி ஐண்வர்ய 
கைவல்யரதி ஸித்தியைக் காட்டிலும் மிகவம் சிறக்க து. 
புசிக்கப்பட்ட அன்ன பானாதிகளை ஜாடசராக்னி லீர்ணஞ் 

செய்வ தபோல், இச்சு பக்தி அனா. கர்மவரளனையை 

காறஞ் செய்யும். என்னுடைய பாதாரவிக்தங்களைப் 
பணிவகில் மிக்க விருப்பமுடையவரும் தமது ஸர்வே 

தீரிய சேஷடைகளும் என்னிட.த்இல் நிலைகிர்கப் பெழ்ற 
வருமாகிய சில பாகவதர் ஒருவர்க்கொருவர் என் 
னுடைய கல்யாண குணங்களை வெளியிடுகிற எனது வீரச்
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செயல்களை ப்ரஸங்கஞ் செய்து ஈன்கு மனக்களிப்புற்ற 

வராகி என்னோடொத்திருக்கையாகிற மோக்ஷத்தையும் 

விரும்புகிற இல்லை. தாயே! ஸத்புருஷர்கள் தெளிந்த 

முகமும் சிவஈத கண்களும் அமைக்து அழகாயிருப்பவை 

களும் விரும்பின வற்ையெல்லாம் கொடுப்பவை களுமர 
Ba என்னுடைய இவ்யமங்கள வித்ரஹங்களைக் கண் 

கு ணிசல் கண்டு மனத்தினால். தயாணிப்பவருமாடு அத்த 
கைய ஏன து இவ்யமங்கள விக்ரஹங்களை முன்னிட்டுச் 

செவிக்கும் மனதிற்கும் இனிதான என்னாக்கை மொ 
மிச்துகொண்டு பொழுது போக்குகிருர்கள்,  ப்ரேமத் 
துடன். காணக்தகுக்த றஐவ்வொரு அவயவமுடையவை 

களும் கம்$ரமான விலாயாடல்களும் புன்னகையும் ஈண் 
ஷணோக்கமும் மதுரமான மொழியும் அமைக் து மிகவும் 
இகழ்சினமவைகளுமாகிய ௮கத என் இில்யசூபங்களால் 
மனதும் ஜ்ஞானேக்த்ரிய கர்மேச்கரியங்களும் பறிக்கப் 
பெற்னு அவர்கள் மக்கு இக்வனுபவமேபோதும் என்று 
மோக்ஷத்தை விரும்ப மிருப்பினும், என்னிடத்தில் அ வர் 
கள் செய்யும் பக் இயான து (சிறர்க்கு இத்தகையதென்று 

ஆரறிபவம் முடியாக அர்ச்சொழறி மார்க்கத்தால் சென்று 
பெறக்கூடிய மோக்ஷத்தை அந்த சேஹத் ரின் முடிவில் 

தானே விலாக்கிள் றது, அப்பால் அனகன் அச்த சரித் 

இன் முடிவில் அர்ச்சிராறி மார்க்கத்தால் போகத்தெர 

டங்க என்னுடைய மாயையால் ஸ்ருஷூடிக்கப்பட்ட ப்ரஹ் 
மலேோகம் வசையிலுள்ள புண்யலோகங்களையும் Lie Had sor 
மஹிமையால் ௮ணிமாதி ௮ஷ்டை ஸ்வர்யங்களையும் விரு 
ம்பாது செல்வரர்கள். பாகவதர்கள் அர்ச்சிராதி மார்க் 
கத்தரல் பரம பதத்திற்குப் போகும்பொழுது ப்.ரஹ்மாதி 

தேவதைகள் shew gy லோகங்களை அவர்க்கு வழங்கி 

மீங்கள் இவற்றை அங்கேரித்து ஆள வேண்டும்” என்று
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ITTTE BSD od, oo hoop AibuTww Cur gndGur gi 
சென்று அச்த ப்ரஹ்மா இகளுக்கு ஈல்வாச்ச்தைகளால் 
ஸமா தரனம் சொல்லி விஏவித் துக்கொண்டு செல்வார்கள். 
அவர்கள் மோக்ஷத்தையே விரும்பாஇருப்பின,. ப்ரஷ். 
or லோகங்களையும் அணிமாதி ஐன் ஏர்யங்ககாயும் 
விரும்பமாட்டார்சவொன்பறில் ஸந்தேஹம் உண்டேர 3 
அஙஙனம் அவர்கள் மற்ம எறுலும் சுண் வைக்கரமல் ஸர் 
வஸ்மா தீ பரனான ஏன்னுடைய லோகமாகிய நிதம் வி பூ 
Banus சேருகிருர்கள், சாந்த ஸ்வரூப மூடையவே 7 

KEE ஸுவ மயமான அக்த என்னுடைய லேரகத்இல் 
என்னை அனுபவிப்பஇல் மனஷக்க முூத்றவராக ஒருக்கா 

அம் அன்னனுபவத இினின்று ஈமுவறதில்லை, முறை 
லோகங்களாப்போல் என்னுடைய லோகத்திற்கு அமி 
வில்லை, DMA ure அங்கு விளைகிற CD BT yin gs 

இற்கு எக்காலத்திலும் அறிவே இல்ல், என்னுடைய 

ஸங்கல்பரூபமான காரலசக்ரமும் அவர்களைச் இண்டுகிற 

இல்லை. என்னுடைய லோகமரன பரமபதம்இல் காலத் 

இன் சக்தி ஐங்காது, இந்த மானுபச வர்களுக்கு மிக 

வும் ப்ரீஇக்டெமான ஆத்மாவும் ஸ்னேஹத்திற் டமான 

புதல்வனும் னின்னாஸ பாத்ரமான ஸகாவும் ஹறிதோப 

தேசஞ்செய்கிற குருவும் ஹிகஞ்செய்கிற ஸ்னேஹறிதனும் 
பூஜிக்கத் தகுச்த இஷ.ட தேவதையும் கானே. இங்கனம் 

எல்லாவிதத்திலும் என்னையே உபாஸிக்கின் உ இவர்களு 
டைய பக்தஇக்கு கரன் ஸந்தோஷம் அடைக்து எனது 

உண்மையை:அனுபவிக்கையாகிற மதறாகக்தக்தை இவர் 
களுக்குக் கொடுத்து அதிணின்று இவர்களை எக்கரலத் 

திலும் கழுவ விடமாட்டேன், இக்த லோக ஸுகங்களை 

யும பரலோக ஸுகங்களையும் ஈற்வரங்களென்று நிச்சமி' 

தீது அவறறைத துறந்து, ௮ர்த ஐஹிக ஸுகங்களையும்
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ஆமுஷமிக ஸாகங்களையும் ஸாஇித்துக் கொடுக்கவல்ல 

தேஹத்தையும் ௮க்த தேஹத்தைப் பற்றின பர்துக் 
களானபுதர கள கரரஇகளையும் தனம் பசு கருஹம் இவை 
கனமும் மற்றுமுள்ளவைகளையும் ௬வரஸனமாகத் தூற 
5து, ஸர்வஜ்ஞனாகய என்னை எல்லாவிதத்தாலும் மாருத 
பக்தியுடன் எவர்கள் பஜிக்னெருர்களோ, அவர்களை நரன் 

ஸம்ஸார இிணின்று கனகு கடக்கச் செய்கின்றேன். மிள 
வம் அவர்களுக்கு ஸம்ஸார ஸம்பக்ச மில்லாதபடி. மே 
க்ஷம் கொடுக்கன்றேன், ஸமஸ்த ஜீவாத்மாக்களுக்கும் 
அக்தசாதமாலாய் சின்று தரிக்கன்றவனும் Tk HAMS 
கும் புருஷனுக்கும் உள்ளேபுகுக் து கியமிப்பவனும் ஷாட் 
குண்ய பரிபூர்ணனுமாகய என்னைக் காட்டிலும் வேருன 
ப்ரஹ்ம ௬தரா இகளைப் பணியில், ஸஹிக்கமுடியாத ஸம் 
ஸாபயம் நீங்காது. என்னை யொஜழிக்த மற்றவர் எல்லே 
ரும் ஜீவாதமாக்களேயாகையாலும் கர்மத்குிற்கு உட் 

பட்டவராகையாலும் எனது ஆஜ்ஞையின்படி. கடப்ப 

வ.சாகையாலும் அவர்களைப் பணிவசனால் மோக்ஷம் உண் 
டாகா.து. கர்ப்பஜன்ம ஜரா மரணாதிருபமான ஸரம்ஸாரிக 

பயத்தைப் போக்குமவன் நரனொருவனே. இக்காற்று, 
“காம் கமது ௮ிகொரத்தை க்ரமப்படி நடத்தாது பேர 

வோமாயின் கம்மை ஈற்வரன் தண்டிப்பான்? என்னும் 
பயத்தினால் ஓயாமல் வீசுகையாகிற தன்ன இகரரத்தை 
கடத்திக் கொண்டிருக்கின்றான். இக்த ஸுிர்யனும் அங் 
கனமே என்னிடத்தில் பயக்து வெயில் கரய்கையரடஇற 
தன்ன திகாரத்தைத் தவருமல் கடத்து றுன். இக்த் 
சனும் என்னிடத்தில் பயச்.து மழை பெய்கையாகிம தன் 
னதிகாசத்தை ஊச்கத்துடன் கட்ததுகினறான். அக்ணி 
யும் என்னிடத்தில் பயக்தே கொளுத்துகையாகிற தன்ன 
இகாரத்தைச் சிறிதும் சோ. ராமல் கடத்துகன்ருன், இப்
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19. Qo srr தயான ஸமஸ்த தேவதைகளும் என் னுடைய 
ஈட்டனைக்கு உட்பட்டு கடப்பவர்களே. 'ஆகையால் ஜ்ஞுன 
2யாகமும் வைசாக்யமும் அமைக த பக் தியோக தீ.இனால் 
மஹாகந்தரூபமான என்னை அனுபவிக்கையாகற க்ஷ 

மத்தின் பொருட்டு எவ்விகதிலும் பயமில்லாத என் 

பாதமூலததைப் பணிகினருர்கள். இடை பூறுகளால் 

தடை படாதபடி இவ்ரமான பக்தியோகத்தினால் மனத் 

தை என்னிடத்தில் மைர்ப்பித்து அதை என்னிடத்தி 
லேயே கில்கிறுத்துகையாகய இவ்வளவே இக்த ப்ரக் 

ருதி மண்டலத்திலுள்ள பத்த ஜீவாகள் மோக்ஷம் உண் 

டாவதற்குச் செய்யும் செயலாம், இருபத்தைச் தரவது 
அத்யாயம் முற்றிற்று, 

| ப்ரக்ரு 8 புருஷ தத்வ ஸ்வரூபத்தை | 
' விவரித்துக் கூறுதல். 

ஸ்ரீபகவான் சொல்லுஇிருன் :--தாயே/ மேல் ப்ரக் 
(RB yap. Err Bs Satire at ar ஸ்வரூபத்தைஉனக்குத் 

தணித்தணியே விவரித்துச் சொல்லுறேன். இக்தச் தத் 
வங்களின் ஸ்வரூபத்தை அறிவானாயின், முழூக்ஷு வான 
புருஷன் பராக்ருககுணங்களான ஸுவ ரஜஸ் தமஸ்ஸ-க் 
களிணின்று விடுபடுவான். பரமபுருஷனுடைய ஸாக்ஷாத் 
காசகதிற்கு ஸாதனமான எச்த ஜ்ஞானம் மோக்ஷத் 
தை விலைவிக்குமென்று வேதாக்தங்களும் வேதாக்தங் 
களை அறிக்த பெரியோர்களும் சொல்லுகிறார்களே, 
எத ஜ்ஞானம் அஜ்ஞானச்தைப் போக்குமோ, அப்ப 
டிபபட்ட ஐஞானத்தை உனக்கு கான் விவரித்துச் சொல் 
MES par. முதலில் ஆத்ம ஸ்வரூபத்தைச் சொல்லு 
கியேன். கேட்பாயாக, ஜீவன் ஸ்வயம்ப்ரகாசன் (தனக் 
குத் தானே தோற்றும்படியான ஸ்வரூபமுடையவன்,
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ஜ்ஞான ஸ்வரூபனும் ஜ்ஞுனத்தையே குணமாக உடை 
யவனுமாயிருப்பவன்);ப்ரக்ரு இயின் பரிமைமாரகிய சரீரம் 
இக்தரியங்கள் மனது ப்ராணன் இவற்றைக் காட்.உலும் 
வேறுபட்டிருப்பவன், இயற்கையில் பரரக்ருதமான ஸத் 
வாஇ குணங்களழ்றவன்7 சரீர த்திற்குள் புருந்து அதைக் 
தீரிதீ துச் கொண்டிருப்பவன், Das ஆத்ம ள்வரூபத்தி 
னால் ப்ரஹ்மாமுகல் பூச்?ிப் புழுவரைபிலும் ஸ் தாலமாயும் 
ஸுக்ஷமமாயுமன்ள கைத்தெல்லரம் MU TG DT DE 

கின்றது. (இத்தகைய ஆதிமாக்களால் ஐகத்தெல்லரம் 
கிறைக் இருக்கின் ஐ.து, தேஷாதஇகளுடைய தர்மங்களரன 
உத்பத்தி விசாசங்களரல் ஜீவன் பிறத்தல் சாதல் இவை 
களுடையவனல்லன். அனால் கரன் தேவன், கான் மனு 
ஷூயனென்றும், YM CBB, அவன் மனுஷி பயனென் 

அம, நான் பருத் இருக்கிறேன், அவன் பருத்திருக்கிரு 

னென்றும் தனக்கும் பிறர்க்கும் கேஹமும் ஆத்மாவும் 
ஒனருகத் தோடிறுகையால், ததேஹேோஇகளோட ஆதிமா 

YEG QW HIER DEM VY யென்பது எப்படி. பொருக் 

தும் 2? எண்ணில், புண்யபாபரூப காரணங்களால் “நாண் 
தேவன், கான் பருத்திருக்கறேன்! என்று தேஹ தர்ம 
மான தேவத்வம முதலியவைகளையும் பருமன் இன்ப்பு 
முதலியவைகையும் ஜீவன் தன்னிட SRO a POs 
கெரள்ளுகிறான். ஆகையால் ஜீவனுக்கு தேஹாஇக 
ளோடு ஜனன மரணாஇகள் இயற்கையில் ஏற்பட்டவை 
யன்று, ஸவப்னம் கரண்டுறவன் ஸ்வப்ன த்தில் கண்ட... வஸ் 

துக்கள் கூிக்கிலும் எப்படி. காசம் ௮அடைஇறகில்லையோ, 
அங்ஙனமே ஜீவன் தேஹாரதிகள் காசம் அடையிலும் 

தான் சாசம் அடைகிறதில்லை, இத்ககையனான அக்த 

ஜீவன் மிசுவும் ஸிக்ஷமனாகையால் ஸமஸ்த வஸ்துக் 

களிலும் உள் புகுந்து வ்யாபித் திருக்கும் ஸாமர்த்ய
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மூடையவன். இவன் ஜகதீஸ்ருஷ்டிக்கு முன்பு பேரும் 
உருவமுமாகிற பிரிவகளின் நி மிகவும் WO sre தசையை 
அடைக்கிருப்பதும் பாம புருஷனுடைய விளையாட் 
டிறகுக். கருவியாயிருப்பதும் பகவானுக்கு லீலாரஸம் 
Roose yu Dar பொருட்டு ஆகஸ்மிகமாக CoA. 
ருப்பதும் ஸத்லாதி குணங்கள் Ho pb 5 gor Bus 
மரயையின் ஸம்பக்தத்தைப் பெ அகன்றான். அத்த 
ப்ரக்ரு.இ பகவானால் தரண்டப்பெற்று தேவ மனுஷி 
பாத. ரூப் இனால் பலவகைப்பட்டவைகளும் எல்லாம் 
பாக்குஇயிஎ பரிணாமமாகையரல் ஓரு படிப்பட்டவை 
BMT AUS பாஜைகளைக் கரர்ய தசையில் ஸச்வாதி குணங் 
களால் படைங்குக்கள்மையது. ம நறும், அச்த பாக் 
ருசி ஜ்ஞானதச்தை மறைக்கும் தன்மையுள்ளது ஜீவண் 
பாக்கு யைக் ஈண்டு அகன் ஸம்பக்தத் கினால் அக்த 

க்ஷண தரல் மட ம.பங்கி அர்த ப்ரக்ருதியைக் தானகைவே 

னை தீ துக்கொள்கின்றான். இங்ஙனம் பரமபுருஷூ.ஸங்கல் 

பததினால் ப்ரக்ருதி ஸம்பர் தம் உண்டாகப்பெற்று ௮ தனால் 

மறைக்கப்பட்। தன்ஸ்வரூபத்தை மறக்து ஜீவன் ப்ரக்ரு 

Ado குணங்களான ஸத்வாதிகளரல் கர்மங்களைச் 

செய்பவனா? அவற்றைக் தானே செய்வதாகத் தன்னி 

டத்தில்ஏ றிட்டிக்கொள்கன்றுன். ஸாம்ஸாரிகப்சவ்ருத்திக 
ளில் ஜீவனுக்குள்ள முயற்சி ஸத்வ ரஜஸ் சமேசஞகூண ஸம் 

ஸாக்கத்தினால் வச்ததன்றி இயற்கையில் ஏற்பட்டதன்று 
அங்கனம் ப்ரக்ருஇி ஸம்பக்தத்தினால் ஜீவன் கானே 

கர்மங்களைச் செய்வதாகத் தன்னிடத்இல் கர்த்ருத் 

வத்தை ஏறிட்டுக்கொள்வதனால் இவனுக்கு ஸம்ஸாச 
பந்தம் உண்டாகின்றது; அதனாலேயே கர்மவஸ்ய 

தவமும் (கர்மத்திற்கு உட்பட்டிருக்கையும்] உண்டா 

இன்றது, ஜீவனுக்கும் போதல் வறுதல் முதலிய 
4
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ஸாம்ஸாரிகப்ரவ்ருத்திகள் இயற்கைகள் இடையாது. 
எனென்னில், 2965 ப்ரவ்ருத்திகளெல்லாம் புண்ய 

பாப ரூபகர்மத்தினால் விளபவை. ஜிவன் இயற்கையில் 
காமத்திற்கு உட்பட்டவனல்லன். மற்றும், அவன் ஜ்ஞா 

௬ த்தையே குணமாகவுடையவனும் ஜ்ஞானமே ஸ்வரூப 
மாகப்பெற்றவனுமாயிருப்பான். ஜீவா தமாக்கள் இயற் 
கையில் அளவின் ஜிகிர்மலமான ஜ்ஜானரமுடையவர், அவர் 

கள கர்மமென்கிற அவிதீயையால் இண்டப்பெய்றவராஇ 
அசுத்தக் கர்மஙகளுக்குத் தகுந்தபடி ஜ்ஞான ஸங்கோ 
சம உண்டாகப்பெற்று ப்ரஹ்மா முதல் பூச்ிப் புழு வசையி 

அமுள்ள பலவகைப்பட்ட விசிதரமான தேஹங்களில் ப்ர 

வேத்து அக்தந்த தேஹங்களுக்குரிய ஜ்ஞூனவிகாஸ் 

முடையவராசகி அக்தக்த தேஹங்களையே ஆத்மாவாக 
ப்சமித்து அதற்குத் தகுக்த கர்மங்களைச் செய்து அவற் 

ிற்குரிய ஸுக அக்கங்களை அனுபவிக்கையாகிற ஸம் 

ஸாசத்தை அடைகின்றுர்கள், பெரியோர்கள் சரீரசேஷ் 

டைகளிலும் இக்தரியவ்யாபாரங்களிலும் சரீரமாகப் 

பரிணமித இருக்கிற ப்ரக்ருஇியைக் காரணமாகச் செரல் 
அருர்கள், போகஸாதனமான செயல்களெல்லரம் சரீ 

சாகரரமாகப் பரிணமித் இருப்பதும் ஜீவனல் அதிஷ்டா 
னஞ் செய்யப்பெக்ததுமாயெ ப்ரக்ருகியைப் பற்றினவை, 
அர்த ப்ரக்ருதியின் பரிணாமமாகிய சரீரசேஷ்டைகளார 
னும் இக்தரியவ்யாபாரங்களா லும் விளக ஸுக துக்கங் 
கை அனுபவிப்பதில் ப்்ரக்ருதியைக்காட்டி லும் வேது 
பட்டவனும் அதற்கு அதிஷ்டாகாவுமாகிய gf ar sor 
வைக் கரரணமாகச் சொல்லுகிறார்கள். ஜீவன் சரீரத் 

தைத் தரிக்கும் ப்சயத்னஞ் செய்கின்றானாகையால் அக்த 
ப்ரக்கு.க்ஸம்பக்தத்தினால் விராற ஸுகதுக்கங்களை 
அுபவிப்பதத்குக் கா. ரணமாசனெரான்.
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தேவஹு்தி சொல்லுகிறாள்; -வரசரய் புருஷோத் 

துமனே.! கார்யதசைக்கு முன்பு காமரூபவிபாக மின்றி 

ஸக்க்ஷம தசையை அடைக்து பகவானுக்குச் சரிரமாயி 
ருப்பவைகளும் ஜகத இற்கெல்லாம் காரண ங்களுமரகிய 
ப்ரக்ருதி புருஷர்களின் ஸ்வசூபத்தை எனக்குச் சொல் 
வாயாக, உலகத்தில் தைத முதலிய கரரணவஸ்துக் 
களும் புத்ரன்முதலிய கரரயவஸ்ுக்களும் இகத ப்ரக் 

ருதி புரு ஷஸ்வரூபஙகளேயல்லவர 2 குக்தையென்றும் 

பு தல்வளென் றும் இவைமுதலாக உலகத்தில் வழங்கும 
வயவஹாரங்களெல்லாம் கேவலம் ப்ரக்குஇியைப் பற் ன 
வைகளுமல்ல; கேவலம் புருஷனைப் பழ் தினவைகளுமல்ல 

வே. ஐகத்தெல்லாம் இக்த ப்ரக்ருதி ty Hap. ரூபமே 
வல்லவா. அப்படிப்பட்ட ப்ரக்ருதி புருவ.ர்ஈ ணின் Mat ery 
பத்தை விசகமாகச் சொல்வரயாக, 

நீபகவரன் சொல்லுகிறான்; - தாயே! ப்ரதானத் 

தையே பாக்கு, இயென்று சொல்லுகிறார்கள். அக்த ப்ர 

தானமாவது யர தன்னில் ) அது கரரணதசையில் பூமி 

முதலிய விரேஷாகாரங்கள ற்றிருக்கும், ஆன துபம் நியே 

காமரூபங்களுக்கிடமல்லாமல் அன்யக்சமென்று கூறப் 

படும்? ஸத்வம் ரஜண்ஸ-ு தடுஸ்ஸ-ஈ.எ.ன்அற மூன்று குணங் 

களயுடையது.ம ஹத்து ரு தலிய Soler uGure.9 y9 

யாமல் சிகமமாமிருக்கும். கரர்ய தசையில் நாடி முதலிய 

விசேஷூரகாரங்கமாயுடைய து; மஹத்,து மூதல் ப்ருதிவி 

வசையிலுமுள்ள காரணரூபத்தினாலும் ப்ரஹ்மா றேதல் 

பூச்சிப் புழு வசையி லுமுன்ள கார்பரூபத்தினலும 6 79 ost 

Tyo கார்யமாயுமிருக்கும். தாயே! ஐர்நு தங்களும் 
Ho BI தனமா திரைகளும் மனதும் அஹங்காரம் மஹத்து 

அவ்யக்தம் இவை கானகும் ஜ்ஞானேஈத்சியங்கள் கர்மேக் 

த்ரியங்கள் இவை பத்தும் ஆக இருபத்துசான்கு தத்வங்க
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னங்க இக்கூட்டத்தை ப்ரக்ர௬ுஇமின் கார்யமென்று 
பெரியோர்கள் கூறுகிறார்கள். மஹாபூதங்கள் பூமி 

ஜலம் அக்னி காற்று ஆகரயம் என்னும் இவை ஐந்தே. 
தன்மாகரஙகள் கந்தம் ரஸம் ரூபம் ஸ்பர்றாம் சப்தம் என் 

ணும் இலை ஐர்தே.. இவையே எனக்குத் தெரிக்தவை, 
Das க்ரமமே: எனக்கு மைமதமானது. காது FUSS 
(தோல்) கண்' காக்கு மூக்கு இவை மைரந்தும் ஜ்ஞா 

னேச்தமியங்கள். வாக்கு கை கால் ஜலத்வாரம் LOO Hoy T 

ரம் இவையைக்தும் கர்மேக்த்ரியங்கள். ஆக இக்தரியய 

கள பத்து. அச்சச்சரண்மொன்றே தனக்கு அடையாள 
மாகிய ஸங்கல்பம் அதியவஸாயம் அபிமரனம் சிந்தை 

TODO GTM A வயரபர ரங்களரல் மணது புத்தி ௮ஹக் 

காரம சித்தமஎன்று சான்குவிதமாகத் தோன்றும், ஸத்வ 
ரஜஸ் தமோகுணங்களையுடைய ப் ரக்குஇியின் அவஸ்தா 
விசேஷம் இத்தனையே. தத்வங்களை உணர்கர்த பெரி. 

யோர்கள் இங்கனம் இருபத்து. கான்கு ததவஙகளென்மே 

கணகூிடுகருர்கள், காலம் இருபத்தைந்தாவது தத்வம், 

கரலத்துடன் சேர்ந்து தத்வங்கள் Dau so 55 gi. Por 
LTD Yop SIMI ஸாமர் தீபத்ைையே காலமென்கிறுர் 
கள். இந்தக் காலமென்கிற பரமபுருவ னுடைய ஸாமாச் 
ப்த்தினால் ஜகத்இர்கு ஸ்ருஷடி ஸம்ஹா.சா இரூபமான மை 
ஸாரபயம் உண்டான றதென்றும் செரல் அகிருர்கள் 
ஆதமரவல்லாத தேஹக்தில் ஆகத்மாமோன த.இற்கட 
மான அஹககார'த்தினால் மதி மயங்கித் தன் ஸ்வரூபம் 
மறையப்பெற்றவனும் தமஸ்ணென்று சொல்லப் படுகிற 
ஸு்க்ஷ்மதசையை goes ப்ரக்ருதியில் ஸம்பச் 
இருப்பவனுமாகிய ஜீவனுக்கும் ஸத்வ ரஜஸ் தமோ 
குணங்கள் எமமாயிருக்கப்பெழ்.௦தும் காம ரூபாதிவிசே 
ஷூங்களத்றதுமாகிய :ப்ரக்ருதிக்கும் சேதனா சேதன
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ஸ்வரூபமான ஐகத்தாகப் பரிணமிக்கும் வ்யாபாரம் 
எதனால் உண்டாகின்றதோ, . அதுவே கரலமென்று 
கூறப்படும். அது பகலானுக், குச் சரீரமாயிருக்கும். 
வாசாய மனுசகாரவாத. இியின் புதல்வியே 7 கரல ததன் 
ஸ்வரூபம் இதுவே உண்மையானதென்னறு என் அபிப் 
ரரயம். இந்ஙளம் ப்ரக்ரு.இ புருஷன் காலம் ஆகிய இம் 
மூன்றையும் உனக்கு விவரித்துச் சொன்னேன். அம்மூன் 
அம் பகவத்ஸ்வரூபங்களே. அவற்றில் ப்ரக்ருதி ப்ருஇிவி 
முதலிய ஸ்தாலரூபங்களாகப் பரிணமித்த இருக்கையால் 
அதன் ஸ்வரூபம் ஸ்பலு.டமாகத் தெரியக்கூடியதே. புரு 
ஷன காலம் இவர்களுக்கு அங்கனம் ஸ் துரலரூபமில்லா 
மையால் அவர்களை ys Burd கண்டறியவேண்டும். 
அவற்றின் ஸ்வரூபம் சாஸ்தாரதக் னால் ஏற்படக்கூடிய 
தேயன்றி மற்ற விதத். இனால் ஏற்படக்கூடியதன்று, பூமி 

முதலிய ஐக்.து பூதங்களால் ஏம்பட்ட சேஹங்களுக்குள் 
ளே இருக்.து உன்றை ஆசைப்படுவதும் ஒன்றை தவேஷிப் 

பதும் ஸுடூப்பதும் துக்கிப்பதுமாக எவன் தோ ந்றுகிறு 

ணோ, அவனே புருஷனென்றும் ஜீவனென்றும் க்ஷேத்ர 

ஜஞுனென்றும் ஆதமாவென்றும் ஜீவாக்மாவெனறும் 
ப் ரதயகாத்மாவென்றும் கூறப்படுகின் மூன். இச்சை தவே 

ஷம ஸுகம் துக்கம் இவை ஜ்ஞானஸ்வரூபங்களாகை 
யால் இனை அசேதனமான ப்சக்ருதிமின் தர்மங்களாக 
மாட்டா. இவற்முல் ஜீவன் சரீரத்திற்குள்ளே இருக்கின் 
ருனென்று ௮ மியவேண்டும். சேஹங்களைப்பற் நிஇருக்கிற 

தென்றும் இருக்சதென்றும் வரப்போகிறதென்றும் வழங் 

இவரும் வ்யவஹாரங்கள் கரலத்தைச் சேர்க்கவைகளே, 
இந்த வயவஹாரங்களால் காலமென்பது உண்டென்று 

தெரியவருகின்றது. இந்த ஜீவனும் காலமும் பகவத்ஸ்வ 

ரூபர்களே. ப்ருதிவி முகலிய தத்வங்களின் ஸமுதாயத்
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இனால் ஏறபட்டலைகளான சரீரங்களுக்குள் இச்சை 

திவேஷம் ஸாகம் துக்கம் ஆகிய இவை முதலியவற்றிற் 

திடமான ஜீவாதமஸ்வரூபத்தினாலும், அக்கு சரீரங்க 

ளுக்கு வெளியில் காலஸ்வரூபத்தினாலும் எவன் தன் ஷங 

SUF Bey C கரமுறுகருனோ, ௮னனே பசமபுருஷூன். 

ஆனால் ஜீவாத்மாக்களும் காலமும் பகவானைக் காட்டி 

அம் னேறுபட்டவர்களன்றொ வென்னில், வேறுபட்டவர் 

களே. ஆயினும் அவனுக்கு உட்பட்டவர்களானது 
பற்றி ௮னனே இவரென்னும்படி, தோம்றுனெ றனர். 
பரம புருஷன சன் ஸங்கல்பத்தினால் சரீ ரங்களுக் 

குள்ளே யிருக்கின்ற ஜீவாதமாக்களுக்கும் வெளியில் 
காலத் இற்கும் சியாமகனாயிருக்கின்றான். ஆகையால் ப்ரக் 
ருதி புருஷன் காலம் இம்மூவரும் பரமபுருவ.னுக்குச் சரீர 

மாயிருப்பவர், பாமபுருஷூன் தனக்குச் ஏரீரமாயிருப்பதும் 

தன்னைகல்பத்தினல் ஸத்வ இகுணங்கள் ஸமமாயிருக் 
கை தவிர்க்து ஏற்றக்குறைவாகக் கங்கப்பெய்றிருப்பது 

மரகிய ப்ரக்குஇயில் மஹதது முதலிய ப்ரபஞ்சத்தைப் 
படைக்கும் மாமர்தபத்தை ஏ கிட்டான். ப்ரபஞ்சமாகிற 
முனையை விளைவிக்குக்கதிறமையுடையவனும் (ஜகத்கார 

ணனும்) சிர்விகாரனுமாயெ பகவான் தன் சரீரமாயெ 
UTS GAIN wo 06 FHA oO ஜகத்தை வெளிமிட விரும் 
பிசி தன் VETS DLL ஜ்ஞான த இனால் ஜீவாத்மாக்களு 
க்கு ஜ்ஞான ஸஎங்கோசக்தை விலாவிப்பதரூய தமோகு 
ணத்தைப் பானஞ்செய்தான், (ப்ரளயத்தில் ஸத்வ ரஜஸ் 
தமஸ்ஸைைக்களென்கி ப்ரக்ருதியின் குணங்கள் மூன் 
அம் மைமாயிருக்கும். பரமபுருஷன் அகத ப ரக்ருதியைக் 
கொண்டு ஐகத்தைப் படைக்க விரும் அதன் குணங் 
கள: மூன்றில் கமோகுணத்தைச் தன் ஸங்கல்பத் இனால் 
 தலைசாய் தீது ஸதவகுணம் தலையெடுக்கச் செய்தான்).
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௭த்வகுணம தலையெடுக்கப் பெற்றதும் தமோகுணம் தலை 
Fre Smug சிர்மலமாகி ப்ரகாசத்தை விளைவிப்ப 
அம் ஆனதுபற்றியே பகவானுடைய ஸாக்ஷ£ாத்காரத் 
இற்கிடமாயிருப்பதும் வாஸுதேவனென்கிற பகவானு 
டைய வ்டுஹாவதாரத் இனால் அதிவ.டானம் செய்யப் 

பெற்றதும் அக்தக்காணத்இன் பிரிவாயெ சித்தத்திற்கு 
அனுக்ராஹகமும் (உதவிசெய்வதும்] மூலப்சக்ருஇி 
யெனப்படுவதுமாகய DUE FOTO fl மஹத்ததவமாகப் 

பரிணமித்தது. அக்த மஹதததவச்கிற்கும் வாஸுதேவ 
னே து திஷடா தரவானான், அவ்யக் தமென்கிழ ப்ரகரு தியி 
னால் உதவி செய்யப்பெற்ற அக்தக்கரணம் சிதீதமென்று 

பேர் பெறுனெற.து. HOSES IM FDO DAMS Bib 
செய்யும் உசவி எங்ஙனம் தெரியுமென்னில், சொல்லுக 

றேன் கேள், பகவானுடைய இவ்யமங்களவிக்ரஹத்தைக் 
கண்டபடியே தரிக்குக் திறமையரகிற ! ஸ்வச்சத்வமும் 

கவல்யற்றிருக்கையும் ரஜஸ்தமோகுணங்களால் இண் 

டப்பெருமையும் ஆய இவ்ளடையாளங்களால் அக்தக் 

கரணத இத்கு அல்யக தம் செய்யும் உதவியைக் கண்டறிய 

லாம், அலை அுரைமுகலியவிகரரங்களெவையுமின் நி ஜலம் 

இயற்கையில் சிர்மலமாமிருப்பதுபோல், க்கக் கரணம் 

எப்பொழுது வேறு விகரரங்களின்றிக் சீழ்ச்செொன்ன 

ஸ்வச்ச த்வம் மூதலிய குணங்கள் உண்டாகப்பெத்றிருக்கு 
மோ, அப்பொழுது அவ்யக் தத்தினால் உதவி செய்யப் 
பெத்ததென் நறியலாம். இங்கனம் அவ்பக் தத் இனால் உதவி 
செய்யப்பெற்ற அக்தக்கரணமே சித்தமென்று கூறப் 

படும், அத்தகைய அவ்யக்தத்தினின்று மிகுக்கத ஓளியு 

டைய மஹத்ததவம் உண்டாயிற்று. ௮௫௧ மஹத்தத்வம் 

பகவானுடைய ஸங்கல்பத்தினால் அ தாண்டப்பெத்று  ஸ்ருஷ் 

1 தெளிவும்...
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ஒக்க முயன்றது. அத்தகையதானஅக்த மஹத்தத்வத் 
Batley அஹங்கார த்வம் உண்டாயிற்று, இவ்வஷங் 
காரம் வைகரரிகமென்றும் தைஜஸமென்றும் தாமஸமே 
ன்றும் மூன்றுவகைப் பட்டிருக்கும்; செயல்களில் மேயற்சி 
யை விலாவிப்பகாகய ரஜோகுணம் தலையெடுக்கப் பெற்ற 
இச்த அஹங்கார தச்வத்தினின்றே மனது ஜ்ஞா 
னேக்தரியங்கள் கர்மேக்தரியங்கள் ஆகாயம் முதலிய 
பஞ்ச மஹாபூதங்கள் சப்தாஇ விஷயங்கள் தன்மாதீரங 
கள் ஆ௫ய இவையெல்லாம் உண்டாயின. ஆயிரம் தலை 
களையுடையவனும் அனக்கனென்து கூ றப்படுமவனும் ஸர 
க்ஷாசி பாமபுருஷ் றுடைய வயூஹாவதாரமுமாகிய ஸப 
காஷணபகவான் இக்த அஹங்கரர ததவத இற்கு ௮ல். 
டாதாவென்று சொல்லுகிருர்கள். ஆத்மாவினிடத் இல் 
கர்தருத்வாபிமானம்(போதல் வருதல் முதலிய செயல்களு 
க்ிட்மென்கிற அபிமரனம்) இக்தரியா மானம் சேஹா 
பிமொனம் ஆகிய இளை எப்பொழுது உண்டாகின் ரனவோ, 

அப்பொழு து அக்தக்கரணம் அஹங்கார த.தீவக்.இனால் 
உதனவிசெய்யப் பெற்றதென்றறியலாம். இக்த அஹங்கரர 
த.தவத்தினால் உதவி செய்யப்பெற்ற அக்தக்கரணம் 
அஹஙகராமென்னும் பேர் பெறும். ப்ரகாசம் உண்டாமி 

ரூக்கை கவல்ையுற்றிருக்கை மயங்கியிருக்கை இவையும் 

அஹஙகாரரத்திற்கு அடையாளங்களாம், ப்ரகாசம் உண் 

டாயிருக்கை ஸாத்விகாஹங்கா ரத இற்குலக்ஷணம், கவலை 

யுற்றிருக்கை ராஜ ஸாஹங்காரத்திற்கு லக்ஷணம். மயங்கி 

யிருக்கை தாமஸாஹங்காரத்திற்கு லக்ஷணம், ப்ரகாச 

முண்டாயிருக்கை முதலிய குணங்கள் எப்பொழுது மனத் 
இற்கு உண்டாகின்றனவோ, அப்பொழுது மனம் அஹக் 
கார தத்வத்தினால் உதவிசெய்யப் பெற்றதென்று அக்தக் 
கரண த்திற்குஅஹங்காரம் செய்யும் உதவியை இக்குணங்
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Barr gw ௮றியக் கூடும், மூன்று வகைப்பட்ட அள்வஹூ 
காரத்தில் வைகாசிகமென்டுற அஹங்காரம் பகவானு 
டைய ஸஙகல்பத்தினால் தூண்டப்பெற்று ஸ்ருஷ.டியில் 
முயம்சிகொண்டது. அத்தகைய அவ்வைகாரிகரஹங் 
காரதஇிணின்று மனஸ்ததச்வம் உண்டாயிற்று. Hb BL 
கரணம் தைஜஸாஹஙகாரத்தினால் உகவிசெய்யபபெற்று 
ஸஙகல்ப விகல்பங்ககரப் பெறுகின்றது. அத்தகைய 
அர்சக்கரணமே மனதென்று அறியவேண்டும். ஸங்கல்ப 

மாவது தேஹா இகன்ையும் ஆதகுமாவையும் ஒன்றென்று 
நினை க்கை. விகல்பமான து பல விஷயங்களைச் இக்இக்கை, 

இளை கசைஜஸாஹஙகாரத இனால் உகவிசெய்யப் பெற்ற 
அர்தக்காணத்திழ்கு .அடையாளங்களரம். இச்சு மனஸ் 
ததவக்கிற்குக் காரணமான வைகாரி காஹகங்காரத்இற்கு 
பரதயும்ன பகவான் அதிவஷூடாதா. தைஜஸாஹங்கரரத் 
இதற்கு அசிருச்ச பவான் அஇவ்.டா தா, சைஜஸாஹங் 

கரரசின் கார்யமான இக்த்ரியங்களுக்கும் அவனே அ.இ 

பி. அவன் சரத்காலத்தில் மலர்க்த கருகெய்தல் போல் 

கறுத்த ரிறழுடையவன், ரிஷிகளால் மெல்லமெல்ல யோக 

மார்க்கத்தில் புகுந்து ஈனகு ஆராஇக்கக் தருச்தவன். 

இத்தகையஞான அகிருத்த ன்ற வ்ுறாவகாரததி 
னால் சைஜஸாஹங்கா£ம் அஇஷ்டானஞ் செய்பபெற்ற 

தென்று பெரியோர்கள் சொல் லுகிருர்கள். வாராய் பதி 

aro su! Gs ைஷஸாஹஙகாரம் பகவானுடைய 
கல்ப் தினால் தாண்டப்பெற்றுஸ்ருஷ்டிக்கமுயன் உது. 

அதினின்று புதிகிகத்வம் உண்டாயிற்று, இந்த புத்தி 

தத்வம் இத்தரியங்களுக்கு உதவிசெய்யுக் கன்மையது. 
ஸாமானயமாய் வஸ்துக்களின் விசேஷம் தேரற்றாமல் 

வஸ்துமாத்ரம் தேரற்றுகையும் ஸம்சயமும் அகச்யதா 

ஜ்ஞான விபரீத ஜ்ஞானங்களும் கிச்சயமும் ஸ்மரணமும்
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(முன்பு ஒருக்கால் அனுபவித்த வஸ்துவைப் பற்றின 

அறிஏம்) கித்ரையும் ஆ௫ூய இவை தனித்தனியே புத 
தியின் வயாபாரங்களன, Oss இந்தரியங்கள் புத்தி 

ததவததினாுல் உதவிசெய்யப் பெற்று இச்சு அ.றிஏக 

விளக்கின்றன. இவையே புத்து தத்வத்தின் உதவிக்கு 

அடையாளங்கள், கர்மேஈ்தீரியங்களென்றும்ல்ஞானேக்த 

ரியங்களென்றும் இருவசைப்ட்ட இச்தரியங்களும் தைஜ 

ஸாஹஙகாசதகினால் உகசவிசெய்யப் பெற்ற வைகாரி 
காஹங்காரக கினணின்றுண்டானனை. இவ்விருவகை இக்த் 
ரியங்களும் கேவலமாணை வகாரரிகத்தினின்றுண்டாமிருக் 

குமாயின், கர்மேக்தரியங்களுக்குள்ள கரியாசக்தியும் 
ஜஞானேக்தரியல்களுக்குள்ள ஜ்ஞான சக்இயும் பொருக் 
தாது. ஆகையால் தைஜஸாஹங்கா.ர த் இனால் உதவிசெய் 
யப்பெற்ற வைகாரிகாஹங்காசத்தினின்றே இருவகை 
இக் த்நியங்களாம் உண்டாகின் றன. ஆனால் இரண்டுக்கும் 

இரண்டு சக்திகளும் உண்டாகவேளண்டாவோ வெளன்னில், 

சொல்லுகியேன் கேட்பாயாக, வைகரரிகத்இிணின் நு 
ஜ்ஞானேக் த்ரியங்கள் உண்டாகும் பொழுது, அவ்வை 
STS SE Awd 2 தவகுணம் தலையெடுத்து ரஜோகுணம் 

மழை இருக்கின்றது.  கர்மேக்த்சியங்கள் உண்டாகும் 
ஸமயத்தில் ரஜோகுணம் தலையெடுத்து ஸத்வகுணம் 
மழறைகதிருக்கின்றது, ஆகையால் மஜோகுணம் BW 
யெடுக்கப்பெற்ற வைகாரிகத்தினின்றுண்டான கர்மேக் 
தீரிபங்களில் கரியாசக் இரும், ஸத்வகுணம் தலையெடுத்த 
வைகரசிகத்இனின்றுண்டான  ஜ்ஞானேக்த்ரியங்களில் 
ஜ்ஞான ௪க்இயும் கியதமாயிருக்கின்றன, தாமஸாஹங் 
காரம் பகவானுடைய ஸங்கல்பத தினால் தண்டப்பெற்று 
ஸ்ருஷ்டிக்கமுயன்றது, அதினின்று மாப்த தன்மாத்ரம் 
உண்டாயிற்று. அதினின்று ஆகாசமென்கற மஹா பூதம்
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உண்டாயிற்று, அக்த றப்தத்தை அறிவிப்பது ம்சோத் 
ரேக்தீரியம், அர்த vO gw அ௮ரத்தத்தை மொழியுக் தன் 
மையது 7 ஸர்வஜஞனணனை பகவரனை அறிவதற்கு ப்ர 
மாணமாயிருக்கும். பகவான் ராரஸ்தீரங்களரலல்ல து 
மற்ற எச்த ப்ரமாணங்களர லும் அறியக்கூடியவனல்லன், 
ராஸ் சரங்களெல்லாம் ரப் தமயங்களே. அன்றியும் வஸ் 

அக்கரைப் பார்க்கும் புருஷனுக்கு அவற்றின் காமங் 
களான சப்தங்கள் தோற்றும். ஈப்சத்தைக் கேட்டபெர 
மூதே அதன் பொருள் தோற்றும், ௮க்த vais 
ஆகாயத்தின் ஸுூர்ஷம ஸவரூபமாயிருக்கும், அன் றியும், 
YD BATU SB ow றகு ௮ஸா தாரணமான குணம், இவை 

யே மாப்த கன் மாதாரத்கின் ஸ்வரூபமென்று பெரியோர் 
கன கினைக்கின்றுர்கள், ப்சஹ்மதேகவன் முதல் பூச்சிட் 
புழுவசையிலுமுள்ள ஸமஸ்த பூதங்களுக்கும் உள்ளும் பூ௰ 

Yu ust கொடுக்கையும் இக்த்ரியங்களுக்கும் ஆதீ 

மாவுக்கும் ஸதானழாமிருக்கையும் ஆகாயத்இன் ஸ்வரூ 

பம். சப்த தன்மாதரத்தை அஸாதாரண தர்மமாகவுடை 
பதும் காலத்தைச் சரீரமாகவடைய பசகவரனுடைய ஸ் 
கல்பத தினால் ஸ்ருஷ்டிக்க முயன் றிருப்பதுமாகிய ஆகா 
யத் னின்று ஸ்பர்ச தன்மாதரம் உண்டாயிற்று, அ.இ 
ணின்று வாயுவென்னும் மரபூதம் உண்டாயிற்று, இத 
MUTE SUOTOT SOS 9 OMI g) SURE SHU, OW Hy 

வாயிருத்தல் கடினமாயிருத்தல் குளிர்ச்சி வெப்பம் ஆகிய 

இவையும்,வாயுவுக்கு அஸாரண குணமாயிருத்த லும் ஸ்பர் 

சததிற்கு லக்ஷணம். வ்ருக்ஷக்தின் லொரு தலியவ ற்றை 

அசக்குதலும் சேர்க்திருப்பவைகளைப் பிரித்தலும் அசை 
முமவைகளை ஒன்றோடொன்று சேர்த்தலும் கக்தமுள்ள 
வஸ்துவை க். ராணேச்த்ரியத்தில் சேர்ப்பிக்கையும் தூரத் 
இலுள்ள சப்தத்தை ராரோத்ரேக்தரியதிதில் சேப்பிக்
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கைடம் ஸமஸ்த இக்தரியங்களுக்கும் தாரகமரயிருக்கை 

யும் வாயுவின் கார்யங்கள், இவை வாயுவுக்கு லக்ஷணம், 
MUTE SMO ET FOS அஸரதாரண தர்மமாகவுடைய 

தும் பசவானுடைய ஸக்கல்பத் இனால் தரண்டப்பட்டது 
மசிய வாமிவினின்று ரூபதன்மாதரம் உண்டாயிற்று, 

அதிணின்று தகேஜஸ்ணென்னும் மஹாபூதம் உண்டா 
ர ௪ க . ௪ ௪ ௪ OD. வாராய் கல்லியற்கையுடையவளே ! அந்த ரூபத் 

ep வி ௪ ற >. ௬ ரி ச ச 9. . T 

த அறவிபபது சக்ஷ£ுரிக்தரியம். தன்னைக் குணமாக 

வுடைப ீ தஜஸ்ஸு முதலிய பூதங்கள் ஆகாசாதி பூதங் 

களைக் காட்டி ஓம் வேறுபட்டதாக்கித் தெரிவிக்கையும் 

ஜிட்டுப் பிரியா இருக்கையும் 
௪ ௪ ச் . ச 5. 

OTT OND BI AAEM 

கரட்டி லும் 
௪ ச ஆ ப்ப . ச , | ச 

கு UM துனை WD D'o FH MN ISD MB 

சேறுபட்டசரச்9க் சேரம்றுளிச்கையும் தேலஸமாககு 

CHU BMT BITS 

கெ சிக்கையும் 

பசி 

அஸாதாணகுணமர மிருக்தையம் 

இன் லக்ஷணங்கவரம். ளனெணஹிச்சம் 

அரிசி apshuaim om பக்வஞ் _ செய்கையும் 

காரஹங்களை விளக்கையும் தண்ணீர் கூடக்கச் செய் 
கையம புக்கர் செய்கையும் குளிரைப் Cure Hons 
YD FIOTM MYO 0 உலர்ச்தூகையும் ஆகிய இவை 
Cram ar கார்யங்கள். LIT LDC APB) நதரண்டப் 
பெத்றதும் ஸ்ருவ்.டிக்க Yuen gorau 96 es தேஜஸ் 
ணிணின் நு IM FT DT Bw உண்டாயிற்று, அ இணின்று 
அப்பென்னும் மஹாழபூதம் உண்டாயிற்று. ந்த 
சஸத்தை அறிவிப்பது ரஸனேந்த்ரியம் (சஸனேக்த்ரிய 
மாவது காக்கின் .நூணியிலிருக்கும் ஐர் சக்தி விசேஷம்), 
7ஸம் ஒருவகைப்பட்டதாயினும் உடன் சேரும் வஸ் 
க்களின் விகாரத் இனால் அலவரப்பு தித்திப்பு கசப்பு 
புளிப்பு உவர்ப்பு என்று பலவாறு பிரிக் இருக்கும். கனைத் 
தும் உருண்டையாகச் செய்தலும் தீருப்கியை விளை
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வித்தலும் ஜீவிக்கச் செய்தலும் . பசிதாஹங்களால் 
விளையும் சோர்வைப் போக்குக லும் தாபதகைப் போக் 
குதலும மேன்மையை உண்டாக்குதலும் ணெறு முத 
லிய இடங்களில் எவ்வள இறைப்பினும் மேல் மேல் 
HIG SZ வளர்கலும் மற்ற பூதங்களைக் காட்டிலும் 

மிகும் இருத்தலும் ஆய இவை ஜலத்ன் கரர்யக்கள். 
ப ரமபுருஷனால் தூண்டப்பட்ட தும் ஸ்ருஷ.டிக்க முயன் 
துமாகிய அச்ச ஜலகத்த்டினின்று கக்தகன்மாத் 
ரம் உண்டாயிற்று, அடுணிண்று ப்ரு சிவி (பூமி) யென் 
னும் மஹாபூதம் உண்டாயிற்று, கக் தத்தை அறி 
விப்பது க்ராணேக்,ரியம், (கரராணேக்தரியமாவது 
மூக்கின் நாணியிலுள்ள ஜா சக்தி விசேஷம்.) கந்தம் 
ஒரு வகைப்பட்டதாயினும் உடன்சேரும் aon ge 

களின் வைஷம்யத் தினால் கரம்பகக்தமென்றும் gis 

கந்தமென்றும் கற்கக்தமென்றும் சாக்த கந்கமென்றும் 

உகரகக தமென்றும்: அம்லகக்தமென்றும் பலவகைப்படும், 
க.ரம்பகக்தமாவது -- வ்யஞ்ஜனம் Ap BAA AI DW BH 
பெருங்காயம் முதலியவற்றை Al Oe செய்யும் ஸம்ஸ் 

கரத இனால் வினையும் கக்கம். இதை மிஸ்ரகக்தமென் 

அுமீ சொல்லுவார்கள். மின்ரகக்தமாவது பல வஸ்துக் 

களின் கலப்பினால் உண்டாமும் மணம், தூர்க்கச்தம் 

அமேத்பாதிகளில் உள்ள தூ. கற்பூராஇகளின் கந்தம் 

௩ற்கக்தமரம், இதையே ஸாகந்தமென்றும் ஸுரபி 
கச்தமென்றும் கன்மணமென்றும் கல்லலாளஸனை யென் 

றும் சொல்லுவார்கள். தரமரை மலர் முதலியவற்றின் 

கந்தம் சாக்த கக்தமாம். (கெடியில்லாத மணம்,) பூண்டு 
செங்காயம் முதலியவற்றின் கந்தம் உக ரகக்தமாம். 
(கெடியுள்ள மணம்). ௮மலகச்சமாவது--புளிச்ச காற்றம், 
இது பழய அன்னம் முதலியவற்றிலுள்ளது. குடம் முத
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லிய வஸ்அுக்களை உண்டாக்குகையும் ப்ரகிமாதி ரூபத் 
தினால் பரப்ரஹ்மத்தின் ஆகாசத்தைக் காட்டுகையும் 
மற்ற பூதங்களை எதிர் பாராமல் தானே நிலை நின் 
றிருக்கையும் ஜங்கமஸ் தாவரங்களுக்கு ஆதாரமா யிருக் 
கையும் செடி மரம் கெல்லு முகலிய வஸ்துக்களுக்கு 
தேசபேதத்தினால் விசேஷச்தை விலவிக்கையும் மை 

Ss ப்ரணிகளுடைய ஆகார பேதத்தை வெளியிடு 
கையும மத்த பூதங்களிலுள்ள மப்தாதி குணங்க சொல் 
லாம் அமைச்இருக்கையும் ஆய இவை ப்ருஇவியின் 
கார்யங்கள். ஆகாசத்தின் குண விசேஷமாகிய சப்தம் 

எதனால் அறியப்படுகின்றபதோ, அசை ஸ்ரோக்சேக்த் 
ரியமென்று சொல்லுவார்கள். (ஆகாசத்தின் அஸா 
தரரண குணமான சப்தத்தை க்ரஹிக்கையே ம்ரோத் 

ரேந்தரியத் இற்கு லக்ஷணம், வாயுவின் அஸாகாரண 

குணமான ஸ்பர்சத்தை எ க ரஹிக்கிதோ, அது வா 
இ௫்திய மென் று கூறப்படும். தேஜஸ்ஸின் அஸாதர 
சண குணமான சூபத்தை எது த்ரஹிக் BIT DS BIT, 
அது சக்ஷுரிச்தரியமென்று சொல்லப்படும், mas Par 

அஸாரணகுணமான ரஸத்தை எது க் ரஹிக்றெதோ, 
௮தை ரஸனேக்த்ரியமென் று சொல்லுவார்கள். பூமி 

யின் ௮ஸாதாரண குணமான கஈசத்தை எது கரஹிக் 

கின்றதோ (அ.றிகறதோ) அதை கராணேச்த்ரியமென்று 
சொல்லுவார்கள். காரணமான ஆசாசாதி பூதத்தின் 

குணமான சப்தாதிகள் அதன் கார்யமான வாயு முதலிய 

வற்றில் தொடர்க்து வருகன்றனவென்று தெரிகின்றது. 

ஆகையால் ஆகாசம் முதலிய சான்கு பூதங்களின் குணங் 
களும் பூமியில் தான் புலப்படுகின்றன, மஹத்தச்வம் முத 
லிய (மஹத்து அஹங்காரம் ஆகரசம் வாயு தேஜஸ்ஸ-௬
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ஜலம் பூமி ஆ௫ூய) £ இவ்வேழு தத்வங்களும் ஒன்ரோ 
டொன்று சேசாதிருக்கையில், (ஒன்றோடொன்று சேரா 
மல் அண்டத்தை ஸ்ருஷடிக்க மூடியர திருக்கையில்] 
அதுகண்டு) ஐஜகதிர்வரன் காலம் கர்மம் ஸத்வாது 
குணங்கள் ஆகிய இவற்றோடு கூடி அர்த மஷதாறி 
க.தவஙகளில் ப்ரவேசித்தான். பின்பு அச்சு பகவா 
அடைய அனுப்ரவேசத்கினால் ௮ம்மஹகாதஇ தத்வங்க 
ளேழும் ஓன்ரோடொன்று கலந்து பேதம் தெரியாத 
படியும் பிரிக்க முடியாதபடியும் சேர்க்தன, அவற்றி 
னின்று அசேசனமான அண்டம் உண்டாபிிற்று. எத்த 

அண்டத்திணின்று ப்ண்மதேவனன் உண்டானான், அச் 
தகையதும் உள்ளே சேதன ப்சவேச மில்லாமையால் 
அசேதனமுமாகிய அண்டத்தை அம்மறதகாஇ தத்வங் 

Sr உண்டாக்கின. இன்னண்டம். விசேஷ மென்னும் 

பேருடையது. இது வெளியில் ப்சக்ருதியால் சூழப் 

ULL OHNE OGD ஒன்றுக்கொன்று பத்து DL HF 2) DH 

மரயிருப்பவைகளுமா கய ஜலம் முதலி; தத்ங்களால் 

சுற்றிலும் மூடப்பெற்றிகுக்கும், இவ்வண்டத்டுல் பக 
வானுக்குச் சரீரமாயெ தேவ மனுஷயாடு லோகங்களின் 
விஸ்சார மெல்லரம் அடங்கெது. அற்தகையதான இவ் 
வண்டமும் ௮ச்த பகவானுக்குச் சரீரமாயிருப்பதே. 
Qoawneaw wangss sab முதல் கரன்முகன் வரைய 

DPM AT வஸ்துக்களின் ஸ்ருவூடியைச் சொன்னேன்; 

இணி தேவாதி ஸ்ருஷூடியைச் சொல்லுறன், கேட் 
பாயாக. ஜலத்தில் மிசச்து கொண்டிருப்பதும் ஸ்வர் 

ணம்போல் பளயளவெள்று மிகவும் ப்ரகரடிப்பது 

மாகிய அத்த அண்டத ல்குள சயனித்துர் கொண் 
    

1. தன்மாதரங்கள் பூசங்களிலும் இக்தீரியங்கள் அ௮ஹங் 
காரத்கிலும் ௮டங்கெதாகச் கரசி ஏழென்று கூறப்பட்டது.
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ருக்க அரிருக்கத ரூபியான பகவான் அவ்வண்டத்தி 
ணின.நு எழுக் து (ஸருஷூடிவ்பயாபாரத் இல் முயன்று) 

ப்ரஹ்மாவினிடத்தில் ஆவேூத்து தேவர்களில் நிறக்த 

அம்மஹா.னுபாவன் ஸமஷுட புருஷனாகிய ப்ரஹ்மா 

வின் சரீரத்திலுள்ள இக்தரிய ஸூஹத்கைப் பலவா 

முகப் பிரித்தான். Des ப்ரஹ்ம வனிடதக னின்று 

முதலில் முகம் உண்டாயிற் my, (மமஷடி. புருஷனாக 

பாஹ்மாவின் சசீரத்ிறுடைய முகத்தினின்று தேவாதி 

களின் ar Bie Bias BB OB J அஷடானமரன முகம் 

உண்டாயிற்று.) அப்பால் வாெச்சியதிடிணின்று அதற்கு 

அதிஷ்டான CHD BUTT க்வி உண்டானான். பிறகு 

இத்த ப்ரஹ்மா ததிணின று க்ராணேக்தரியத் இற்கு 

Yeap nw தரணிகைகள் (ூக்குசக்தரங்கள்) 

உண்டாயின,  காஹ்கைகளினி று கீராணேக்தீரியம் 

உண்டாயிற்று, இச்சு கராணேக்த்ரியம் பராணனுக்கு 

அீனமாமிருப்பது. சராணேக்த்ரியமொன்று மாத்ர2ம 
யல்லாமல் இந்தரியங்கள்... நு னை தீதுமே ப்ரரண 
SNE கு அதி ராமா WARIS 97, D 0 அச் BE ரரணேக் 

Shu gS Bosh sr yy அதம்கு அதிஷ்டான தேவதை 
யரன வாமு உணடானான. பிறகு சக்ஷ£ுரிக்தரியத் 
இற்கு அகிஷடானங்களரசிய கண்கள் உண்டாயின. 

அதினின்று சக்ஷுரிக்தீரியம் உண்டாயிம்று, அர்தச் 

சக்ஷுரிக்தரியத்தி னின்று அதற்கு அதஷ்டாண 
தேவதையான ஸ௩ர்யன் உண்டானான். பிறகு ம்ரோத் 
சேர் ஃரியத்திற்கு ௮௫ிஷ்டானங்களாகய காதுகள் உண் 
டாயின. அ௮ச்தக் காதுகளினின்று ஸ்சேரத்ரேக்த்ரிய 
மும், அச்த ஸ்ரோத்ரேக்தரியத்தினின்று அதற்கு 
அதிஷ்டான தேவதையான திக்குகளும் உண்டாயின. 
ப் .ஹ்மாவினிடத் இிணின்று தீவகிக்தரியத்திற்கு ௮திஷ
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டஉானமரகிய சேரமங்களும் மீசை முதலியவைகளும் 
உண்டாயின, பிறகு தீவுக் தரியமும், 19 5H8 2 Bap 
டான தேவதையரகிய ஓஓ.இகளும் உண்டாயின, பிறகு 
உபஸ்தேக்தரியத்திற்கு அதிஷ்டானமான ஆண்குறி 
பெண்குறிகளும், அவற்றினின்று உபஸ்தேர் த்ரியமும், 
<9 Bash sor yi அதற்கு AY Pape rare sara su ror அப் 
புக்களும் (ஜலமும்) உண்டாயின, பிறகு பாயு என்கிற 
இக்தரியத் திற்கு அதிஷ்டானமும் குதமென்று கூறப் 
படுவதுமாகய மலத்வாரம் உண்டாயிற்று, அதினின்று 
அபான மென்று சொல்லப்படுவதரஇ பாயு வென்கிற 

இந்தரியமும், அக்கப் பாயுவினின்னு அதற்கு of Bap. 
டான தேவதையும் லோக ஸம்ஹாரகனாகையால் உல 
கங்களுக்கெல்லாம் பயங்கரனுமாயெ ம்ருதீயுவம் உண் 

டானார்கள், பிறகு பாணி யென்கிற இக்தரியத்திற்கு 
அதிஷடானமாகய ஹஸ்தங்களும், அகத ஹஸ்தங்களி 
ணின்று பல மென்று கூறப்படுவதாகிய பாணி யென்ற 
இக்த்ரியமும், அச்சப் பாணியினின்று அதற்கு ௮ இஷ. 
டான தேவதையான இக்தரனும் உண்டானார்கள். 
இக்க ப்ரஹ்மாவினிடக்கினின்று ரக்தச்இற்கு 2 Ber. 
டானமாகிய ory. sep (காம்புகளும்) அவற்றி 
னின்று பரிபூர்ணமான ரக் Sp, அ. திணின் து 
அதற்கு அதிஷடானதேவதையான ஈ தஇிகளும் 
உண்டாயின, பசி தாஹங்களுக்கு அதிஷ்டானமாகய 
உதாமும் (வயிறும்) அதினின்று பரி தாஹங் 

களும், அவத்றினின்று அவத்றித்கு அதிஷ்டான தேவ 
தையான ஸமுத்சமும் உண்டாயின. பிறகு புண்டரீகம் 
(செக்தாமசை மலர்) போன்ற உருவமுடையதும் அச்தக் 
க.ரணமென்கற இக்தரியத்திற்கு அ.திஷடானமூமாகிய 
ஹ்ருதயம் உண்டாயித்து, HES ஹ்ருதயத்திணின்று 

த்
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மனதென்று சொல்லப்படுகிற அக்தக்காணம் உண் 
ring. 96s மனத்இனின்று அதற்கு 2 Bap. 
டான தேவதையான சக்தரன் உண்டானான், மீளவும் 
கமலாகாரமான ௮௧ ஹ்ருதயத்தினின்றே புத்தி 
யென்ற இர்தரியம் உண்டாயிற்று, து வ்யவஸாய 
மென்னும் OMIT LITT Boo Bi SLU Sit அதற்கு ப். ரஹம 

தேவனே அதிஷடானதேவதையானான், Bara 26 5 
OM Su & Boo or wp அஹங்காரமென்கிற இதந்தரியம் 
உண்டாயிற்று, இது அபிமானமென்னும் வயரபாரத் 
தையுடையது. அதம்கு அதிஷ்டானதேவதை ருத்ரன், 
மீளவும் ஹ்ருதயக் இணின்று சித்தமென்கிற இந்த்ரியம் 

உண்டாயிற்று, அது சத்தமென்னும் OUT LITT Boy Buy 
டையது. அதற்கு அகிஷடானதேவதையான சைத்ம 
னென்னும் Camp 57 gb Ghar உண்டானான், இந்த இக்தரி 
யங்களும் அவற்றிற்கு ௮பிமானணிதேவகைகளான அ.க்ணி 
மூதலிய தேவதைகளும் ஸமஷடி புருஷனாயெ கரன்முக 
னுடைய சரீ. ரத திணின்று உண்டானார்கள். இவர்கள் 

உண்டானபின்பும் பேன மவுலி, பாடு சாரீ ரங்களை 
எழுப்பி ஸ்ஞ்சரிக்கை 10 கலி. வாரயங்களில் உபபோகப் 

படும்படி. செய்ய வல்லாாகமில்லை. Yi si தேவதை 

களால் ௮௮... ரன ிசெய்யப்பெற் உ.இ Be huge a சீன 
வும் அத்த தேவ மனுஷூயாறி சரிரங்கலா ஏழுப்பிச் செ 

யல்களில் ூட்டுவகற்கு முயன்று அவற்றில் ப்ர CaP s 
தன, வாூந்தீரியத் கிற்கு அதஇிஷடானதேவதை பரண 

அக்ணி வாகிக்த்ரியத்துடன் தேவ மனுஷ்பாஇ சரீரங்க 
ளின் முகத்தில் பர வே௫த்தான், அப்பொழுது இக்த தேவ 
மனுஷியாதி சரீரங்கள் எழுந்து போதல் வருதல் முத 

லிய செயல்களில் முயற்சி கொள்ளவில்லை. கராணேக்த்ரி 
யதீதிற்கு அதிஷ்டானதே.வதையாயயே வாயு க்ராணேக்த்
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ரியத் துடன் மூக்கில் ப்வேரித்தரன், அதனாலும் .துக்த 

தேவ மனுஷ்யாதஇசரீரங்கள் எழுக்து செயல்களில் 
முயற்சிகொள்ளும் வல்லமை உண்டாகப் பெறவில்லை, 
சக்ஷுரிக்தரியத்திற்கு அதிஷ.டானதேவதையரன ஆதி 
தியன் (ஸமிர்யன்] சக்ஷாரிக்தரியத்துடன். சண்களில் 
பரவேசித்தான். அப்பொழுதும் அந்த Cam மனுஷ 
யாஇசரி ரங்கள் எழுக்.து செயல்களில் முயநற்சிகெ ரன்ளும் 
வல்லமை உண்டாகப் பெறவில்லை, ஸ்சோத்ரேக்த்ரியச் 
அித்கு அதிஷ்டானதேவதையாகிய Bs gamer voCrrg 
Crs shu gs glo Kr 9% ad UIC rR & gor. அப்பெர 
மூதும் அக்தச் சரீரங்கள் செயல்களில் (piu pF Oa rar 
OD வல்லமை உண்டாகப்பெறவில்லை. சேரமங்களுக்கு 

அதிஷடானதேவதையான para. Dea அச்ச சேரமங் 
களுடன் தவக்கில் (தோலில்) ப்ரவேசித்தன, அப்பொழு 
அம் அக்தர் சரீரங்கள் செயல்களில் முயறசிகொள்ளும் 
வல்லமை உண்டாகபு பெறவில்லை, உபஸ்தேச் தரியத்திற்கு 
அதிஷ்டானதேவதையர.2.ப அப்புக்கள் (லம்): உபஸ் 

தேக்தரிய த்துடன் ஆண்குறி பெண்குறி இவைகளில் 
ய்ரவேசித்தன. அதனாலும் அக்தச் சரீரங்கள் செயல்க 

ஸில் முய தசிகொள்ளும் வல்லமை உண்டாகப்பெற்வில்லை. 
பாயுவென்டிற இக்தரியத்திற்கு அிஷூடானதேவதை 
யாகிய மருத்மு அக்தப் பாயுவென்கற இக்தீசியத் துடன் 
குதத்தில் (மலத்வாறத்தில்) ப்வேசித்தரன், அதனாலும் 
அ௮ச்தச்சரீ. ரங்கள் செயல்களில் முயத்ச்கொள்ளும் வல்ல 

மை உணடாகப்பெழவில்ல், பரதமென்கிற இகத்ரியத் 

திர்கு௮திஷ்டான தேவதையான ஸ்ரீவிஷ்ணுதேவன் 
அச்தப் பாதமென்கிற இகத்ரிபத் துடன் பாதங்களில் ப்ச 

வேசித்தான், அதனாலும் அச்தச்சரீரங்கள் செயல்களில் 
மூயற்சிகொள்ளும்/ வல்லமை-உண்டாகப்பெறவில்லை, பல
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மென்று சொல்லப்படுகிற பாணீகச்தரியத்திற்கு ௮. 
டானதேவதையான இக்தரன் அந்தப் பாணீக்த்ரியத் து: 

டன் ஹஸ்தங்களில் ப்ரவே௫ித்தான். ௮சனாலும் அச்தச் 

சரீரங்கள் செயல்களில் மூ.பற்திகொள்ளும் வல்லமை 

உண்டாகப்பெறவில்லை, பசி தாஹங்களுக்கு அதிஷ்டான 

தேவதையான எமழுத்ரன் அ௮க்தப் பசி தாஹங்களோடு: 

உதரத்தில் ப்ரவேசித்கான். அதனாலும் DRS BEET TE 

கள் செயல்களில் முயற்சிகொள்ளும் வல்லமை உண்டா 
கப்பெறவில்ல. மனஸ்லென்கற அக்தக்கரணத்திற்கு. 
அிைடானதேவதையாகய சச்தீரன் அக்த மனஸ்ஸு 

டன் ஹ்ருதயத்தில் ப்[வேசித்தான். அகனாலும் அக்தச் 

சரீரங்கள் செயல்களில் முயற்சிகொள்ளும் வல்லமை உண் 

டாகப் பெறவில்லை, புதி தியென்கிற அக்தக்கரண த்திற்கு 

அதிஷ.டா;தேவதையாகிய ப்ரஹ்மதேவன் அ௮க்த புத்தி 

யுடன் ஹ்ருதயத்தில் ப் வேசிக்கான். ௮அகனாலும் அந்தச் 

சரீரங்கள் செயல்களில் மூயற்ிகொள்ளும் வல்லமை உண் 

டாகப்பெறவில்லை, — அஹங்காரத்திற்கு அபிமானிதேவ 

an Bue Bu ரு.கரன் அகத அஹஙகாரத துடன் ஹ்ருதயத் 

இல், ப்ரவே௫த்தான், அதனாலும் அக்தச்' சரீரங்கள் செ 

யல்களில் முயற்சிகொள்ளும் வல்லமை உண்டாகப் டுபற 

வில்லை. சித்தமென்கிற இக்தரி.பத் இற்கு அமோணியரகிய 

சைதயனென்ூற க்ஷேத்ரஜ்ஞன் ஹ்ருசயத்தில் எப்பொ 

முது ப்ரவேசித்தானோ, அப்பொழுதுதான் தேவமனுஷ். 
யா.இசரீ.ரங்கள் ஜலத்தில் (ஜலத்தில் ஸ்ருஷ்டிக்கப்பட்ட 

தய அண்டத்திற்குள் ] புகுக்ீது செயல்களில் முயற்சி 

கொள்ளும் வல்லமை உண்டாகப் பெற்றன, தூங்கிக் 

கொண்டி ருக்கும் புருஷூனுடைய சரீரத்தை அக்தச் சரீ. 
த்திற்கு ௮பிமானியாகிய புருஷனுடைய இச்சையில் 

லாமல் ப்ரரணன்கள இரச்த்ரியங்கள் மனது புத்தி ஆ௫ய
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இவைகளெல்லாம் எப்படி தமது பலத்தினால் செயல்களில் 
முயற்சிகொள்ளும்படி. செய்யவல்லவையல்லவோ, அங்ங 
னமே அக்னி முதலிய அ.திஷடானதே௮வதைகள் தமக்கு 
அதிஷடேயங்களாரன இதயங்களுடன். தேவமைனுவு. 
யாதி. சரீரங்களில் புகுக் தும் க்ஷேக்ரஜ்ட னுடைய அனு 
ப்ரவேசமயில்லாமல் அக்தச் சரீரங்களாச் செயல்களில் 

தூண்டல்லசாகவில்லை. ஆகையால் க்ஷேகாஜ்ஞனென் 
அம் சைத்பனென்றும் சொல்லப்படுகின்ற ஜீவனே தேவ 

மனுஷ்யாதி சரீரங்களில் ஈதம்பன்;. மற்ற இக் தீரியம் 

முதலியவைகளும் அவற்றின் 2 இவி.டானதேவதைகளும் 

அவனுக்கு உகவிசெய்பவசேயன் றி முகியரல்லர். அசத 

தேவமனுவஷ்பரஇ சரீரங்கள் நலமாய், ஸுகதுக்கங்களை 

அனுபவிப்ப வனாகையால் பேரக்தாவெள்று செரல்லப்படு 

Bo ஜிவனே முக்யன். பரிசுத்த BD RIC) DUI yy 

பரதயகாதமாவை (ஜீவனை), யோகத்தில் புத்தியைச் 
செலுதடி அக்த புத்நியால் சரீரம் இச்தரியங்கள் புத்தி 
ப்ராணன் இவை 'முதலி.பவம்றைக் கரட்டிலும்' வேறு 

பட்டவனென்று விவேூத்தறிரது பக MBG air gy 

வைராக்யதீ.இனாலும் 'இவள் பாஹ்மஸ்வரூபன்” என்கிற 

ததிவதஞான ச்தினுலும மனத்தில் சிஈறிக்கவேண்டும். 

ஜிவாத்மாவை தேஹா.இிககரக் காட்டிலும் வேறுபட்ட 

வனென்று யோக பரிசுத்தமான புத்தியால் கண்டறிக து 

HEE ஜீவனுக்கும் அர்தரரதமாவான பரமாதமாவைக் 

கர்மயோகத்தினுலும் ஜ்ஞான யோகத னாலும் பக்தி 

யோகத்தினுலும் உபாஸிக்கவேண்டும், இருபத்தாறு 
வது அத்யாயம் முற்றிற்று. 
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பலவகை உபாயங்களால் ப்ரகரு இபுருஷர் 
௫-௧ ௧:-4 களின் ஸ்வரூபத்ை நிர்ணயித்து 

மோக்ரீ தியை நிரூபித்தல், 

வரராய் மாதாவே! ஜலத்தில் ப்ரதிபலிககன்்ற ஸுகம் 
பன் அர்த ஜலத்கினுடைய தர்மங்களால் ஏங்களனம் 
தண்டப் பெறுகிற ில்லையோ, அங்கனமே ஜீவன் ப்சக் 

தியின் பரிமைமாகிய தேஹத்தில் இருப்பிஷம் ப்ரல் ருத் ஷ த்த, (HUN oor 
ரூ.தியின் BT DEIR TST தேவத்வம் மனுவியக்வம் முத 

வியவைகளாலும் wsor ® ணஙகளால் விளையும் ௮ ர் கு uf 
ஸுக துக்காகிகளாலும் இண்டப் பெறுகிற தில்லை, 

ஏனென்னில், அவன் இயற்கையில் விகரரமற்றவன் 7 
தேவ மனுஷியா உருவமாய்ப பரிணமிக்க தன்மை 
பனல்லன், அவனுக்கு இயற்கையில் ௯ ௫சவாதிகுணாங் 

கவின் ஸம்பக்தமே இடையா து, அவன் போதல் வருதல் 

முதலிய ஸாம்ஸாரிக பரவரு க களுக்கு இயற்கையில் 
இருப்பிடமல்லன், ஸுகயன் AE BY ப்ரஇபலிப்பினும், 
அசைதல் மூறைதல் வளர்தல் முூகலிய அமத ஜலத்தின் 
குணங்கள் எங்கனம் ஸுிர்யனுக்கு உண்டாகிறதில்லை 
யோ, அங்ஙனமே ஜிவனுக்றாம் ப்ரக்ரு ரியின் குணங் 

களான ஸத்வா களும் தேவத்வ மனுஷ்ய தவா இகளும் 

ஸம்பக் இக்கிற இல்லை, சால் குடம் கலசம் முதலிய மண் 

பர தீரங்களிலிருக்கும் ஆகாசத்திம்கு எங்கனம் அவற் 

றின் சிறுமை பெருமை முதலியவை ஸம்பக்.இக்இற இல்லை: 
யோ, அ௮ங்கனமே ஜீவனுக்கு ப்ரக்ருஇயின் குணங்கள் 

ஸம்பக் இக்கிற இல்லை. *ஜீவன் தேவ மனுஷ்யாதிசரீரங் 

களில் இருப்பினும் அவற்றின் தோஷங்கள் அவனைக் 

இணடுகி॥இல்லயென்பது எங்கனம் பொருத்தும்?” என் 

னில், அதற்குக் காரணம் ஜீவாத்மாவின் ஸ்வபாவமே, 

ஜிவன் இயற்கையில் எவ்வகையான தோஷங்களும் இண்
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டப்பெறுதவன், ஆனால், “சான் தேவன், கான் மனுஷ்யன் 
நரன் ஸுஇிக்கிறேன், நாரணன் அக்கிக்கிமேன்? என்று ஜிவன் 
தேதஹத்தையே ஆத்மாவாக நினைப்பதும் ஸுூப்பதும் 
BIS BUI gt எங்கனம் Quran snp?’ என்னில், அது 
ப். ராக்தியே, ஆனால் “இத்தகையனான ஜீவாதமாவக்கு 
தேவ மனுவு.யாதி தேஹஸம்பக்தமும் ஸாம்ஸரரிக ப்ரவ் 
ருத்.இகளில் “கரன் செய்கன் தேன், நான் Cur Mer? war, 
கான் வருகின்றேன்! என்கிற எண்ணமும் எப்படி 

பொருக் தும்?” எண்ணில், சொல்லுகிறேன் கேள். இழ்ச் 

சொல்லப்பட்ட குணமுடைய இக்த ஜீவன் இயற்கை 
யில் ப்ரக்ருதியைக்காட்டி லும் ஸ்வரூபத்் இனாலும் 
ஸ்வபாவ.தீஇினாலும் வே அபட்டவனாயினும் ஆதீமாவல் 

லாத தேஹத்தை ஆத்மாவாக கினைக்கையாகிற DAM I 

காரத்தினால் தன் ஸ்வரூபம் மறையப்பெற்று ப்ரக்ருதி 

மின் குணங்களாகய சப்தாதி விஷயங்களில் காரல் 
தாழப் பெதுகின்றுன் / சான் செய்கிறேன்? ஏன்று 
தன்னை ஸ்வதம்த்ாரனாகவும் சினை த.துக்கொள்கின்றான். 
தன்னைக் தான் ஸ்வதக்கானென்று சினை த்துக் கொள் 
கையாகிற ஸ்வதக் தீராத்மாபிமானமும் ஸம்ஸார பந்தத் 

Bigs காரணமாம். தேஹ்ஸம்பக்சமே ஸம்ஸார 
மென்று கூறப்படும், இரு௮கைப்பட்ட அக்த அபிமர 
னத்தனால் (தேஹாதமாபிமானத்தினாலும் mn B65 
சாதிமாபிமானத் இனாலும்] WAT TMD PMG FTW SB OG, 

உட்பட்டு அந்தக் கர்மாதனமாய் விளையும் ஸுகதுக் 

கங்களை அனுபவித்துக்கொண்டு கேவலம் ஸாகத் 
தையே அனுபவிக்க கேப்பெரு தவனாக ப்ரக்ருதி ஸம் 
UES SBN விளையும் புண்ய பாபரூபமான தேரவூங் 
களால் கிறப்புற்றதும் இகழச்தக்க தும் இருவகைப்பட்ட 
தும் (உத்தமம் மத்யமம் அதமம் என்று மூன்று வகைப்
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பட்டது) ஆய தேவர் இர்யக்கு மனுஷ்யர் முதலிய 
ஜனமங்களில் பிறக்.து ஸம்ஸாரபக்தத்தை௮டைசனெருன். 
“தேவ மனுஷ்யாதி உருவங்களெல்லாம் ஆத்மாவுக்கு 
இயற்கையில் ஏற்பட்ட ஆகாரங்களன்றென்று பலவரறு 
கூறப்பட்டது. அப்படிப்பட்ட அச்ச தேவ மனுஷ். பாதி 
உருவங்களால் ஜீவனுக்கு என்ன கெடுதி உண்டாகக் 
கூடும் 2? என்னில் சொல் ஓஇதேன், கேள். சேவத்வம் 
மனுஷ்யத்வம் முதலிய ஆகாரங்கள் ஆத்மாவுக்கு இயற் 
கையில் ஏற்பட்டவைகளனருயினும், சப்தாதி விஷ 
யங்களைச் சிர்இத்துக் கொண்டிருக்கிற இவங்வாத்மா 
வுக்கு ஸம்ஸார பக்தம் கிவர்தீடிக்கிறஇல்லை. ஸம்ரை 
சமே பெரிய அனர்த்தமாகையரல் DOS அவை 

Aine iar pwr. nur sav அனுபவிக்க சரீரங்கள் 

ஆதமாவுக்கு இயற்கையில் ஏற்பட்ட ஆகாரங்களன்றரு 
யினும் விஷயங்களைச் இிர்தஇப்பதின் மூலமாய் ஸுக 

துக்க ரூபமான அனர்த்தத்திற்கு எப்படி காரணமா 
கின்றனனோ/ அப்படியே ஜாக் ரத்தசையிலும் (விழித் 

துக் கொண்டிருக்கும் பொழுதும்) தேவ மனுஷ்யாதி 

தேஹங்கள் ஆத்மாவுக்கு ஸ்வாபாவிகமான ஆகரசங்க 

ளல்லவாயினும்' சப்காதி விஷயங்களில் மனப்பம்றை 
Mor IU FT மூலமாய் அனர்த்த ரூபமான ஸம்ஸார பக் 
தத்திற்குக் காரணமாகின்றன, ஆகையால், ப்ரக்ருதி 

மின் பரிமைங்களாகிய இக்தரியங்களின் மார்க்கமான 
சப்தாதி விஷயங்களில் மிகுதியும் பற்றுடையகாண 
மனத்தை, எவ்வகை இடைமுறுகளாலும் தடை கேப் 
பெறுத பக்தியோகதக்இனாலும் வைராக்யக் தினாலும் 
மெல்ல மெல்ல ஸ்வர இனப் படுத்திக்கொள்ள வேண்டும். 
வைசாக்யமாவது ஆசைப்படக் தகுக்த வஸ்துக்களில் 
விருப்பின்மை, அக்த வைசாகயத்தினால் பகவானிடத்
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தில் பக்தியை வளர்த் இிக்கொண்டு பிறகு மனத்தை 
பகவானுடைய சயானத்தில் ஊஎக்கமுற்றகாகச் செய்ய 
வேண்டும். இப்படி செய்வானாயின், Dis ஸம்ஸார 
பக்தம் தானே நீங்கிப்போம். மனத்தை வேறு விஷயங் 
களில் போகவொட்டாமல் தடுக்கையில் உண்டாகும் 
,திவசையாகிற ற்்ரத்தையோடு கூடி பக்தியோகத்திற்கு 
அஙகங்களாகிப சம தமாதிகளாலும் ஸர்வே வரனணான 
என்னிடத்தில் (இவனே COE BH தாய் தந்ைத முகலிய 
ஸமஸ்த பக்துக்களும் மற்றுழமுள்ளவை எல்லரமும்' என் 
கிற மனோபாவக்தினாலும், உண்மையே பேசுக்தன்மை 

யாலும், ஸமலத ப்சாணிஈளிடதக்ிலும் மத புத்தி 

யாலும் (ஸமஸ்த அஸ்துக்களிலும் “இவையெல்லாம் 

ப சே கனாசேதனங்களைச் சரிரமாகவுடைய  ஸர்வேண்வ 

ரனே” என்னும் சினைவ உண்டாகப் பெறுகையாறும்) 

மமதை பூதங்களிடதீ திலும் தீவேஷமில்லா இருக்கை 

யாலும், சப்தாதி விஷயங்களில் மனப்பறறில்லாமையா 
அம், ஸ்த்ரீஸம்போகம் முதலியவற்றைக் துறக்திருக் 
கையாகிற பரஹ்மசர்யத்தினாலும், அளவிட்டு மித 

மரகப் பேசுகையாகிற மெளனத்தினா லும், பக்கியோகத் 

தை வளர்க்கும் உபாயங்களெொல்லாவற்றிலும் சிறப்புற்ற 
தரன வாணாறாரம தர்மானுஷிடான த் இனாலும் பக்தியோ 
கத்தை அப்பஸிக்கவேண்டும். தெய்வாஇனமாய்க் இடை 

த்த அன்னாஇிசனால் ஸக்தோஷூ.மற்.று. அங்ஙனம் கடை 

கீத அன்னா இகழும் மிதமாய் புரிப்பவனா3 போஜனாஇ 

காலங்களிலும் சுபாற்ரயமான பகவானுடைய இவ்யமங் 

கள விக்ரஹத்தை மனனஞ்செய்கை தவருமல் ஏகாக்த 

மான இடத்தில் வாஸஞ்செய்் துகொண்டு பயாஇகளின் நி 
பயத்திற்கிடமான பூதங்களிடத்திலும் ஸனேஹத்தையே 
விரும்புகின்2வனும் அவற்றிலும் தயை செய்பவனும் எவ்
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வகையிலும் கலக்கமுரு த ஆழச்த மனமுடையவனுமாயி 
ருச்கவேண்டும். பிள்ளை பெண்டிர் முதலிய அனுபச்தங் 
களோடு கூடின இந்த தேஹ,த்இல் கானென்னும் அபிமா 
னத்தையும் என்னுடைய தென்னும் அபிமான த்தையும் 
செய்யாமல் துறக்கவேண்டும். அததன்மையனாகி ப்ரக் 
ருதி புருவ.ர்களின் உண்மையைச் தெளிவாக அறிவிக் 
கின்ற கீத்வஜ்ஞான த இனால் பாரக்ருகி ஸம்பக்தம் துறக் 
கததக்கதென்றும் ஆக்ம ஸ்வரூபம் பற்றக்கக்கதென் 
அம் அறிந்து ஸங்கல்பம் விகல்பம் மூதலிய மனஸ்ஸின் 
கிலமைகசளெல்லாம் தொலையப்பெற்று, பகவானை யெர 
LES மற்ற வஸ்துக்களெவையும் கண்ணிலும் தோற்றப். 
பெரு தவனாக பரக்ருகியைக் காட்டிலும் வேறுபட்ட 
ஆத்மாவின் உண்மையைக் தெரிக்துகெொரண்டு, ஸூர்ய 
னால் ௮திஷ்டானஞ் செய்யப்பெற்ற சக்ஷாரிக்தரியத்தி 

னால் ஸ்கர்யணனை ஸாக்ஷாத் கரிப்பதுபோல், ஒருவார ப). 

ருக்கும் தன்மையதல்லாத சேஹத்தில் பரமா தமரவினால் 
அதிஷ்டானஞு செய்யப்பெற்ற ஜீவாத்மாவினால் அக்தப் 
பரமாதமரவை ஸாக்ஷ£ ச்கரிக்கவேண்டும், பிறகு ப்ரா 
சப்தகரமத்தின் முடிவில் தேவ மனுஷ்யாறி சரீரத்தைக் 
துறக்து, கர்மத்தினால் தேவ மனுஷியாதி சரீரங்களில் 

லாகவனும் தன் ஸங்கல்பத்தினால் தேவ மனுஷ்யா தி. 

தேஹங்களைப் பரிக்ரஹிப்பவனும் என்றும் ஸங்கோச 

மடையாத ஜ்ஞாூனத்தையே ஸ்வபானமாக வடையவனும் 
ஜீவாத்மரவுக்கு ஸகலவித பச் துவரயிருப்பவனும் மாறுக் 

தன்மையதாகி கில்யற்றிருக்கையால் அஸத்தென்று 
கூறப்பமவகரன கேஹா இகளுக்கும் சண்போல் 1 ப்ர 
காசகனும் அனைத்திற்கும் அக்தர்யாமியும எடுமெடுப்பு: 
  

1 எப்படி நாம் கண்ணால் வஸ்துச்களைக் கண்டறிகிரோமோ, 
௮௩்ஙகனமே காம் ஈமிவரனுடைய உதவியாலேயே சண்ணைக்
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மில்லா தவனுமாகயே பரம புருஷனைப் பெறுவான், ‘ors 
ருதியைக் காட்டிலும் வேறுபட்ட ஆத்ம ஸ்வரூபச்தை 
YH 6 551 ஆவவாதமாவுக்கு அக்தரர தமாலான பரமாத் 
மாவை அடைகிறானென்றாய். ஆத்ம ஸ்வரூபம் இகஈ்த்ரி 
யங்களுக்கு விஷயமாகாததல்லவர. ஏனென்னில், அது. 
மிகவும் ஸுிக்ஷமமாயிருப்பது. ஆகையால் அதை எங்க. 
னம் கண்டறிய முடியும் 7” எண்ணில், சொல்லுகிழேன், 
கேள். சாம் பூமியிலுள்ள வஸ்துக்கள் ப்ரகாடுப்பிக்கறெ 
WOin கிரணங்களைக் கொண்டே ஐலத்தஇில் ப்ரதிபலிக் 
இற ஸுர்யனுடைய ப்ரதி பிம்பத்தைக் கரண்கின்றோம். 
அஙனம் ஜலத்தில் ப்.இிபிம்பத்தை அறிவிக்கிற அக்த 
ஸுயகிரணத்கினாலேயே ஆகாயத்திலிருக்கற வாஸ் 
BOND TOT ஸுர்யனையும் காண்டும், வரஸ் bt DH 

ஸி /யனல்லாத பீ ரஇபிம்பச்தைக் கரண்பதறந்கும் அகத. 
ஸரிர்யனுடைய கரணங்களே மக்கு Mam Twi TUT Os 

கின்றன. இங்கனமே; பஞ்ச பூதங்கள் இக்தரியங்கள் 
மனது ஏன்று மூண்று வகைப்பட்ட அஹஙகார ததவத் 

தின் பரிமைமாகய தேஷும் இயற்கையில் Dp BWI CM 

கரட்டிலும் வேறுபட்டதாயினும் அகத தேஷத்தையே 

ஆச்மாவென்று எர்த ஜ்ஞான த்தினால் அறிகன்றோமோ,. 
  

கொண்டு அந்தந்த வஸ்துக்களைக் காண்கிறோம். அவணில்லாமல் 

கண்ணுக்கும் தணியே சக்இயில்லை. எப்படி. கண்ணால் வஸ் நு்களைக் 

காண்பசற்கு ஸுறார்ய செணங்களும் விளக்கு மூசலிப வெளிச்சம் 

களும் ௨.தவி செய்கின்றனவோ, ௮,க்கனமே ஈறி வரனுடைய உதவி 

யாலசான் ஈாம் அச்சச்ச வஸ்துக்சளைச் காண்கிரோம். அர்த ஸுறூர் 
யாஇகளுாக்கும் ப்ரகாசம் கொடுப்பவன் ஈரி வானே மென்று :*சஸ்ய 

மாஸா ஸர்வமீ9௦௨ விஹா இ'என்று மீருதி சொல்லுகிறது. ஆகையால் 

சேஜஹறா இகளை ப்ரகாடிப்பிக்கிறவன் ஈம் வரனே. ஆத்மாவுக்கு மிகவும் 

ஸமீபித்த சாகையால் முதலில் சேஹச்சைச் சொல்லிற்று. தேஹம். 

மே தலிய வள். துச்களை யெல்லாம் கருதுகிறது.
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அகத ஜ்ஞானத்தினலேயே கிர்விகாரஜ்ஞான ஸ்வரூப் 
னான ஆத்மாவையும் அறிகின்றோம். ஸுூர்யசொணமே 
வாஸ்தவத்தில் ஸயனல்லாத ஸுர்யப்ர திபிம்பத்தைக் 
கரண்பதற்கும் வாஸ்தவமான ஸுிர்யனைக் கரண்பதற்கும் 
காரணமாகிறுப் போல், ஆத்மாவல்லாத தேஹத்தையே 

ஆத்மாவென்று ப்ரமிப்பதற்கும் உண்மையரன ஆதீமா 
ளை அறிவதற்கும் அவ்வாத்மாவின் காமபூக ஜ்ஞானமே 
கரரணமாகின்றது. பூத ஸுூிக்ஷமங்கள் இந்த்ரியங்கள் 
மானதுபுத்தி அஹங்காரம் ஆகிய இவையெல்லாம் நிக்ரை 
யால் தோற்று இருக்கும்பொழுது தூக்கமின்றி தேஹாத் 
மரபிமரனமுமின் றி தேதஹத்தில் எவன் தோற்று னோ 
அவனே ஜீவாதிமாவென்று கூறப்படுவான். ஆஷக்கமில் 
லாத மையத்தில் என்னுடையதென்று தேஹா.ிகளைக் 

கரண்பவனாகி ஸ்பஷூடமாகச் தோற்றுறெ ஜீவாத்மா 
வானவன் தாங்கும்பொழுது தேஹாஇகள் தோற்ராமை 
யால் கத்த தேஹா விஷயமான அஹம்பாவம் சஷ்ட 

மாகப் பெற்றுச் தான் நாசம் அடையா இருப்பினும், 
கைப்பொருள் தெரலையப்பெற்றவன்போல், தன்னை கா 
சம் ௮டைக்ததாக சினை ததுக்கொள்ளெருன், (தூங்கும் 
பொழுது றன்றும் தெசிசிறதில்ல2ய யென்னில், செரல் 
அகியேன். ஓன்றும் தெரிகிறதில்லை யென்பதில்லை, தே 
mor baw தோற்றுகிறதில்லையேயன்றி ஜீவன் மாத்ரம் 
தோம்றிக்கொண்டேயிருக$ருன், அதற்கு அடையாள 
மென்னென்னில், சொல்லுகிறேன், துரவ்கியெழுக்தவன் 
“கான் ஸுகமாகத் தூங்கினேன்” என்றும், “எனக்கு 
இன்னுமே தெரியவில்லை? என்றும் சரன் என்னையும் 
அறியாதிருக்தேன்” என்றும் சொல்லுகிறான், ரக் 
கத்திலும் சானென்றும் எனக்கென்றும் தோற்றுறெவ 
'னே ஜீவனாவான். 'கான் என்னையும் ௮.றியா திருக்தேன்,
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எனகிரானேயென்னில், சானென்று தோநற்றுகையாலே 
ஜீவன் உண்டென்பதில் ஸந்தேஹம் இல்லை, “என்னையும் 
அறியா திருக்தேன்” என்பதற்கு இங்ஙனம் கருத்துக். 
கொள்ளவேண்டும். எப்படியென்னில், *கரன் இன்ன 
வன்? என்றும் ‘Dax Qué Bw இருக்கின்றேன்” என்றும் 
‘Di chara இது” ஏன்றும் எனக்குச் தெரியவில்லை 
யென்பதே அதன் கருத்தாம், ஆகையால் தாக்கத் 
அம் கேவலம் கரனென்தறு ஜீவன் CBr pa Bay Gar air 
UBX M63 தகஹமில்லை. ப்ரக்ருதியைச் காட்டிலும் ஜீவன் 
வேறுபட்டவனென்று அறிய விரும்புமவன் இங்கனம் 
ஜீவாத்மாவின் தோற்றத்தை caged urns As து 
அ௮க்த ஆத்மாவை ப்ரக்ருஇயைக் காட்டிலும் வேறுபட்ட 
வனாக அறியவேண்டும். பஞ்ச பூதங்களின் ஸமுதாயரூப 
மான தேஹக்சை ஜீவனே தரிதீதுக்கொண்டி ருக்கிறுன். 

ஜீவனுடைய ஸம்பந்தம் அற்றதாயின், சரீரம் உடனே 
சி.த.றிப்போய்விடும். அக்தச் சரீரத்இற்கு கடையாட்ட 

மும் ஜிவனால் தான்" உண்டாகின் நு. ஜீவனுடைய ஸம் 

பச தம தேஹம் அசையர தல்லவா£ இங்ஙனம் தேஹகத் 
தக் காட்டிலும் வேறுபட்ட ஆத்மாவின ஸ்வரூபக்தை 

அரிச்து அவ்வாதீமாவுக்கு அச்தரரத்மாவான பாமாத் 
மாவை உபாஸிக்கவேண்டும். 

தேஹு்தி சொல்லுஒறுள் --வரசாய் ப்ரணமண 
ற்ரேஷூடனே / ப்ரக்ர௬ு.இி ஜீவனை ஒருக்காலும் விடாது 

போல் தோம்றுகறது. ஏனென்னில், ury! Qos ure 

ரு.திக்கும் ஜீவனுக்கும் ஒருவர்க்கொருவருள்ள mous 

தம் மாறுமல் திடமாழிருக்க் றது. அன்றியும் அவ்வி 

ரண்டும் அழியாத வஸ்துக்களாயிருக்கின்றன, ஆகை 

யரல் இவ்விரண்டு வஸ்துக்களும் ஒன்றை விட்டொன் து.
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பிரிந்திருக்க மாட்டரகதுபோல் தோற்றுகிற து. எப்படி. 

பூமிக்கும் அதன் குணமான கக்தத்திற்கும் பிரிக் இரு த்தல் 

உண்டாகரதோ, எப்படி. ஐலத்திற்கும் ௮தன் குணமான 
சஸத்இற்கும் பிரிக்இருத்தல் உண்டாகாதோ, அங்கன 

மே ப்ரக்ருகிக்கும் அதைக்காட்டிலும் வேறுபட்ட ஆத 

மாவுக்கும் கணித்தணியே பிரிர்திருத்தல் உண்டாகர நு, 
மற்றும், ஜீவன் ஸாம்ஸாரிக ப்ரவ்ருத்திகளான போதல் 

வருதல் மூகலிய செயல்களுக்கு இருப்பிடமல்லனே? அத் 
 திகையனான ஜீ௮னுக்கு இந்தக் கர்மபக்தம் எகனால் உண் 

டாகிறதோ, அர்த ப்ரக்ருஇியின் குணங்களாகிய ஸக்ன 
ரஜஸ் தமஸ்ஸ-ஈக்கள் நீங்கா இருக்கையில் பரக்ருஇ எங் 
நனம் நீங்கும்சி ஆசையால் பூறியை விட்டு சந்தமும் #6 
தத்தை விட்டு பூமியும், ஜலக்தை விட்டு ரஸம் ரஸத் 
தை விட்டு ஜலமும் தனியே (சரிக இருல்க மடயாததைப் 

போல், ஜீவனும் பரக்ருஇியை விட்டுப் (ரிக இருக்க மூடி 
யாது, ப்ரக்ருதியும் ஷிவனை விட்டுப் பிரிச்திருக்க கே 
ராது, “சத்வஜ்ஞானம் உண்டாகையில் ப்ரக்ருி ஆத் 
மரனை விட்பெபோம்” ஏன்ணில், அதுவும் ஸரிபன்று, 
பரக்ருதியைக் காட்டிலும் ஜீவன் வேறுபட்டவனென்று 
கன்கு பராமர்சிக்துச் தெரிக்துக் கொள்ளிலும், அக்தத் 
தத்வஜஞான த.இனல் ப்ரபலமான ஸம்ஸாரபயம் PGES 
கூமொயினும், அவ்வளவில் ப்ரக்ருதி நீங்குவதற்கு 
இடமில்லை. ப்ரக்ர௬ு.இ நீங்காமல் தொடர்ச்து கொண்டே 
யிருக்கையில், ஒருக்கால் நீங்கெ ஸமைஸாரபயமும் அதன் 
காரணம் நீங்காமையால் மீண்டுவரும், ஆகையால் ப்ரக் 
GS எம்பக்தம் நீங்கா திருப்பின் மோக்ஷதச்திற்கு இட 
மில்லை. ஆகவே ஆதமஸ்வரூபக்கதையும் அவ்வாத்மா 

அக்கு அச்ஆகரத்ரரநுகசாநபுகளத்மாவையும் உபாஸிப் 
பதால் we” (சோ உற்? அறிக! இங்ஙனம் என் 

RECENT NAGA நுரை ந வ
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மனது ஸக்தேஹத்தில் ஆழ்க்து வருக்துகின்ற.து, 
இதைப் போக்குவரயாக, 

ப்ரீபகவான் சொல்லுகருன்; — தக்தமக்கு wp 
பட்ட வர்ணுாரமதர்மங்களை ஒரு பலனையும் விரும்பாமல் 
அ௮னுஷ்டித் துக்கொண்டு தூயமனத்தரரசி, கெடுகாள் 
என்கதைகளைக் கேட்டுக்கெரண்டு வருவார்கள ரயின, 
அவர்க்கு எவ்வகை விக்னங்களாலும் தடைபடாத பக் 
என்னிடத்தில் உண்டாகும். ஆங்கனம் என்னிடதீஇில் 
இடமான பகி உண்டரகப் பெற்றவர்க்கு Tk IRD oD 
பதம் தானே தொலைக் துபோம். பரக்ருஜியும் புருஷனும் 
தனித்தணியே வேறுபட்ட வஸ்துக்களென்றும், பசக் 
ருதிஸமபச்தம் நுறக்கத்தக்கதென்றும் ஆத்மஸ்வரூபம் 
LD DE & HE Bo) & xr sw ஈனருகத் தெரிக் துகெரண்டு 
சிறக்க வைராக்யத்துடன் உபவாஸம் முதலிய தவங்களை 
மும தவராமல் அனுஷடிப்பவராக ப்ரக்ருதியைக் காட்டி, 
லும் வேறுபட்ட ஆத்மாவின் உண்மையைச் Aras sé 

கொண்டே மிகுக்கத மனஷக் கதி. துடணிருப்பார்களாரயின், 
அவர்க்கு என்னிடத்தில் சிற த பக்தி உண்டாகும், ஆதீ 
மாவுக்கு ஸமஸாரபக்தத்தை விலாக்கன்ற ப்சக்ருஇியா 
னர இங்கனம் என்னிடத்தில் பக்தி உண்டாகப் பெற்ற 
வருடைம் தவம் முதலியவற்றால் தஹிக்கப்பெற்றதாகி 
அவர்க்கு மீளவும் ஸம்ஸாரபர்தத்தை விலக்க வல்லமை 

யற்று மறைக்துபோம், அக்னிக்கு உத்பத்டிஸ்தானமாிய 
அசணிக்கட்டை மும்னியாக சஹிக்கப்படவ துபோல், 

திதீவஜ்ஞானதக்இம்கு ஹே.தூவான ப்ரக்ருதியானது நக் 
த்த த.தீவல்ஞான த கினாலேயே கஹிக்கப்பட்டு மறைகன் 

அ. பரக்ருதி ஜ்ஞானத்தை அழிக்குமேயன் நி அதை 
விளக்குமோவெனனில்; சொல்லுகிறேன், கேள், ஸாத் 
விகாஹாரங்களால் ஒ்ஞானாபிவ்ருத் தி .உண்டாகுமென்
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பது யாவர்க்கும் shes விஷயமே, அவை யெல்லரம் 
ப் ரக்ருதியின் பரிணுமங்களே. பகவானுடைய கதைகளைக் 
கேட்பதாலும் பகவானுடைய ஸக்கிதானங்களுக்குப் 
போய்ப் பணிவசனாலும் ஜ்ஞானாபிவ்ருத்இ உண்டான் 
தது. அன்றியும் சாஸ்தராப்யாஸாஇகளால் ஜ்ஞானம் 
உண்டாவது வெளிச்சமே. இவை பெல்லாவற்றிற்கும் தே 
ஹமே காரணம். தேஜரம் ப்ரக்ர௬ுஇமின் கார்யமேயன் றி 
வேதன்று, ஆகையால் ப்ரக்ருதி GTM BOY மறைப் 
Ugur son 6 Md aid DFU ROT OS. QING BF 

மகளால் ஜ்ஞானம் கடிப்பதுபோல், OU FHT We Sar rv 
ஜ்ஞானம வளர்க துவரு மென்பதில் ஸந்தேஹமில்லை, 
கர்மங்கள் பீரக்ருஇயின் பரிணைங்களேயன் றி வேறன்று, 

ஆகையால் ப்ரக்ருதியே ஜ்ஜானச்தை விளைக்கன் றது, 

அங்ஙனம் ஜ்ஞானோகத்பத்திக்கு ஹேதுவரன ப்ரக்ருதி 
௮ ஜஞானத்்இனாலேயே அமழிக்கப்படுசெறது;: பக்த 
யாவது பகவானிடத்திலுண்டான ஓர் ஜ்ஞானமே, அத் 

தகைய பக்தி உண்டாகப் பெற்றவனுக்கு இக்த ப்ரக் 
ருதி ஸம்பக்தம் தானே பறகந்துபோம். ஜீவன் ப்ரக்ருதி 
யால் விளையும் போகங்களை அனுபவித்து இவை அஸாரங் 
களென்றும் அற்பங்களென்றும் கண்வரங்களென்றும் 

கண்டு என்றும் புலப்படுகன்உ॥ அதன் தோஷங்களை 
அறிச்து துறக் துவிடுகன்றான்; அங்களம் துறக்கப்பெற்ற 
பரக்ருதியானது இயற்கையில் கர்மத்திற்கு உட்படாத வ 
ணும் இடையில் வக்த கர்ம ஸம்பச்தமும் பகவத் பக்தயின் 

மஹிமையால் கழியப்பெற்றுத் தனக்கு இயற்கையில் ஏற் 
பட்ட ௮பஹ $தபாப்மத்வம் (பாபங்கள ற்றிருக்கை) முத 

லிய எட்டு குணங்களாக தன் மஹிமையில் கிலை கின் றவ 
ணுமரகிய ஆத்மரவுக்கும் ௮அமங்களமான ஸம்ஸார பச் 
தத்தை மீளவும் விளைவிக்க வல்லதன்று. அஜ்ஞானம்
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உள்ளவசையிலுமே ப்ரக்ருதி ஸம்பக்தம் சடையாடு 

மன்றி ஜ்ஞானம் பிறந்தபின்பு பரக்ருதி ஸம்பக்தம் ஈடை 
யாடாது. துரங்குகிறனனுக்கு ஸ்வப்னம் பலவகை DOF 
தங்களை Mw gh sar yg. ovarcror g Bw கல்யறுப்புண் 
பதாகவும் பிள்ளை பெண்டிர் முதலியவர் மரணம் அடை 
வகரகவம் மற்றும் பலவகை அனர் ததஙகள் NCH on GT 

வும் அனுபவிக்கன் ருனல்லவரசி அங்ஙனம் பலவகை அனர் 

திீதஙகளுக்கு இடமான ஸ்வப்னம் உறஙகுகிறவனுக்கள் 
ரோ உண்டாகின்றது. விஜித துக் கொண்டிருப்்பவனுக்கு 
அததகைய ஸ்வப்னமே உண்டாகிறஇல்லை, ஆன துப் 

PCu அச்த ஸ்வப்னச்இனால் விலாமும் அனர்த்தங்களை 
அவன அனுபவிக்கிற இல்லை. ஆகையால் அங்ஙனம் விழித் 

துக் கொண்டிருப்பவனுக்கு ஸ்வப்னம் மதிமயக்க & Der 

பொருட்டு வல்லதாகிறதில்லை, இங்ஙனமே ப்ரக்ருதி புரு 

ஷூன் ஈன வரன் என்டுற மூன்று தத்வஙகளின் உண்மை 

யை அறிது என்னிடத்தில் மனத்தை கிலகிறுத்தி 

ஆதமானுபவத்தினால் மனக்களிப் புற்றிருக்கன்ற புரு. 

ஷனுக்கு ப்ரக்ருதி ஸமஸார பதத்தை விளைவிக்க வல்ல 

தாகிறதஇில்லை. ப்ரக்ர௬ுகியைக் காட்டிலும் வேறுபட்ட 
ஆ கீ பரமாதமாக்கவின் அனுபவத்தில் நில்கின்ற 

வனுக்கு ஓமுக்காலும ப்ரக்ருறி ஸம்ஸாசபக்கத்தை 

விளவிக்கரது, இங்கனம் ஆத்ம ஸ்வரூபத்தை அறிய 

முயன்று அதில் மனஷக்கமுடையவன் பல ஜன்மங்களை 

அனுபவித்து வெகுகாலம் கழிக்தபின்பு தத்வங்களை 
அறிச்து கனக்கு ஹிதமான புருஷார்தீதம்இன்னதென்று 
தெரிக்து ஸத்யலோகம் வரையிலுமுள்ள ஸமஸ்த லேர 

கங்களிலும் “இவை கண்வரங்கள், அற்பங்கள்” என்று 

விருப்பமற்றவனும் ஏன்னிடத் இல் மிகுக்த ப்ரீ தியுடைய 
வனுமாகி என்னால் மிகவும் அருள் புரியப்பெற்று, ஸமஸ்த 
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புருஷர்களாலும ப்ரார்த் இக்கக்கூடிய சிறக்க புருஷார்தீ 
திமாயிருப்பதும் என்னால் தரிக்கப் பெத்த துமாகிய ஆத்ம 
ஸ்வரூபத்தை ஸாக்ஷாச் கரிப்பான், அங்ஙனம் பகவர 
னுக்கு உட்பட்டு அவனே யென்னும்படி. அவனிட்ட வழக் 
Sram sr Bus ஆதமாவினுடைய ஸாக்ஷ£த்காரத்தி 
னால் மமசயங்களெல்லாம் இரப்பெற்று தேஹாத்மாபிமா 
னத்தையும் துறந்து என்னிடத்தில் கிலைகின்றபக்தியோக 
மூடையவனாூ ப்ராரப்த கர்மத தின்முடி வில், எங்குப் போ 

னவர்கள் இரும்பமாட்டார்களோ, அப்படிப்பட்ட எனது 
ஸ்தானமரகிய பரமபதம் போய்ச்சேருவான், வாரரய் 

மாதாவே! பக்தியோகம கைபுகுக்தவனுக்கு யோகத்தி 

னால் வருர்தி ஸாதிக்கக் கூடியவைகளும் மற்ற எந்தக் கர 

சணங்களானும் டைச்கமுடியாதவைகளுமாகயெ அணி 

மாதி ஐமவர்யங்கள் தானே கைகூடும், அவை மிகவும் 

ஆச்சர்யங்களாயிருப்பவை, ஆகையால் அவை மனத்தை 
இழுக்கும், ஆயினும் அவை ஸம்ஸாரபச் ததீதிற்கு இட 

'மாயிருப்பவைகளேயன் றி ஸம்ஸாரத்தை முடிப்பவை 
யன்று. அவற்றில் கால் தாழ்ச்தவனுக்கு ஸம்ஸார பச் 

தம் எச்சாளும் இராது, பக்தியோகம் கைபுகுக்தவன் 
தனக்குத்சானே கேர்க்த ௮.௪ அணிமாஇஸித்இஎளில் 
மனம் செல்லப் பெறுதிருப்பானாபின், அவன் ஸம்ஸரரத் 

தைப் பற்றறத் துறந்து சரீர ஸம்பச்தமற்று மஹாகக்த 
ஸ்வரூபனாயெ என்னைப் பெறுவான். இருபத்தேழாவது 
அத்யாயம் முற்றிற்று.
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அவது சதயம் aris சன டவ 
ஸ்ரீபகவான் சொல்லுகறான்:--வாராய் மனுசக்ரவர்த் 

தியின் புதல்வியே/ பக்தியோகச்இன் ப்ரகாரத்தையும் 
அதன் அககங்களுடையஸ்வரூப ததையும் மேல் விரிவாகச் 

சொல்லுகிறேன், கேட்பாயாக, Dis பக்தியோகத்தை 
அனுவஷடிதீதுக்கொண்டு வருவானாமின், அனனுடைய 
மனது ராகம் தீவேஷம் முதலிய கல்மஷூங்களெல்லாம் 
இர்க் து தெளிந்து கல்வஜிமில் சென்று சுபாற்ரயமான 
பகவானுடைய தஇவ்யமங்கள விக்ரஹத்தில் நிலைபெறும், 
அக்த பக்தியோகத்திற்கு அஷ்டாங்கயோகம் அங்க மரமி 
ருக்கும். யமம் நியமம் ஆஸைனம் பரரணாயரமம் ப்ரத்யாஹா 
ரம தரரணம் தயரனம் கிடுத்பாஸனம் என்னும் இவை 
யே அ௮ஷூடாங்க யோகமாம். தன் சக்திக்குத் துச் தபடி. 

தனது வர்ணாமரமங்களுக்குரிய தரமங்களை அனுஷூடிக் 
கையும், தன் வர்ணாஸ்ரமங்களுக்கு இணங்காத விபரீத 
தர்மங்களினின்று மீளுகையும் (அவற்றைச் செய்யாமை 
yo), தெய்வாதினமாய்க் கிடைத்த அன்னாதிகளால் 
ஸந்தோஷம் அடைகையும் பாகவத ஸமாசாதனமும் ௮வ 

சவீர்கள் ஆதரிக்கும்படியான தர்ம அர்த்த காமங்களென் 
இற புருஷார்த். தங்களில் கண்வையாமையும், மோக்ஷதர் 
மங்களில் மனவிருப்பமும், ஜாதிதுஷ்டம் ஆமாரய துஷ்டம் 
கிமித்ததுஷ்டம் என்று மூனறுவகைப்பட்ட. துவூ.ட 

ஆஹாரசங்களைச் தவிர்க்து ஷாத்விகமான அன்னாதிகள்ப் 

புசிக்கையும், அந்த சுத்தமான ஸரத்விகாஹாரங்களையும் 
மிதமாகப் புசிக்கையும் எப்பொழுதும் ஜன ஸங்கமின றி 
ஏகா தமாய் க்ஷேமத்திற்கிடமான தேசத்தில் இருக்கை 
yD, ௮ஹிமஸையும் (இருவர்க்கும் ஹிம்ஸை செய்யாமை 

அம்), ஸத்யம் பேசுகையும் திருட்டுத் தனமில்லரமையும்,
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எவ்வள வரல் சேஹயாச்ரை நகிறைவேறுமோ அவ்வளவு 
பொருள் கொண்டு தருப்தி உண்டாகப் பெறுகையும், 
இச்தரியங்களை வென்று ப்ரஹ்ம சர்யம் தவரு இருக்கை 
யும், சா தராயனம் முதலிய வ் ரதங்களை அனுஷ்டிக்கை 
யாகிற தவமும், சுத்தியுடனிருக்கையாகற ஆசா ரமும், 
வேதாதக்பயனம் முதலியவைகளும், பகவானை OTT Bs 
தும, மிதமாகப் பேசுகையாகிற மெளன மூம், எவ்வ 
ளவு கேரம் உட்கார்ச் இருப்பினும் வருத்தம் உண்டாகாத 
படி உட்காரக் இருக்குக் சிலைமையும், மெல்லமெல்ல ப்ரரணா 
வரய/வை வர தினப் படுத்திக்கொள்கையும், இக்தரியங் 
கலா மனதிதினால் சப்தாதி வி.யங்களினின் நு இருப்பி 
ஹருகயத்தில் அ௮டக்குகையும், ப்ரரணன் DUT RT WD முத 

லிய பஞ்ச ப்சாணன்களையும் மன த்தையும் அவற்றிற்கு 
ஸ்தரனங்களரகிய ஹ்ருதயம் குதம் முதலிய இடங்களுக் 
குள் ஏதேனுமொன்றில் கிலைகிறுத் துகையும், UT DL (hag. 

"னுடைய லில்களான ஸ்ருஷ்டி ஸ் இதிஸம் ஹாரங்கலா 
தயாணிக்கையும், மனத்தை ஓன்றிலேயே நெடுநேரம் 
நில சிழ்கச் செய்கையும் ஆகிய இவவுபாயங்களரலும் 
மற்றுமுள்ள வ்ரதங்களாலும் தானாதிகளாலும் சப்தரதி 
விஷூபங்கில் ஆழக் திருப்பதும் ஆன துபற்றியே “கல் 
மஷமுடையதுமாகிய மனத்தை, புத்தியைக்கெரண்டு 
மெல்லமெல்ல சுபாஸ் ரயத்தில் (சுபாற்ரயமான பகவா 
னுடைய திவ்யமங்கள விக்ரஹத்தில்) படி யச்செய்ய 
வேண்டும். பக்தியோக ததை விரும்புமவன் உழ்ச்சொன்ன 
வர்ணாணாம : தர்மங்களை அனுஷ்டிக்கை முதலிய 
உபாயங்களாலும் மற்றும் பலவகை வ் ரதரனுஷ்டரனங் 
களாலும், தானாதி தாமங்களாலும், சப்தாதி விஷயங் 
களில் ஓடுகின்ற துஷ£டமான மனஸ்ஸை மெல்ல மெல்ல 
பத் தியினால் சுபாஸ்ரய மெனப்படுவதான பகவானுடைய
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இவ்யமங்கள விக். ரஹத்தில் பற்றச் செய்யவேண்டும், 
சோம்பலின்றி முதலில் ப்ராணவாயுவை Marr Rares 
படும்படி. ஜயிப்பானாயின், அவண் மனத்தை DY GUT 
ஸமசகவே ஸ்வாஇனப் படுத்துக் கொள்வான், *ப்ரரணா 
வாரயுவை எங்கனம் ஸ்வாதினப் படுத்இக் கொள்ளா முடி. 

யும் 7” என்னில், சொல்லுகேன், கேட்பாயாக, நெடு 
கேரம் உட்கார்ச் இருப்பினும் இளைப்பு உண்டாகரஇ 
(hE ROT wy ஆஸைத்தை ஜயித்துப் பரிசுக்கமான De த 

தில் பீடத்தை ஏற்படுக்இக்கொண்டு அதின்மேல் கர்ப் 
பங்களைாயும் அவற்றின்மேல் மரன்தோலையும் அதன்மேல் 
MM BIT BO Buy tb பாப்பி அ கன்மேல் ஸ்வஸ் கரத 

இல் சரீரம் கே.ராயிருக் கும்படி. உட்காரச்து ப்ரணவத் 

கை அப்யஸிக்க வேண்டும். தகம் கும்பகம் ரேசகம் 
என்கிற கரமகத்லொவது சேசகம் பூரகம் கும்பகம் ஏன் 
கிற கரமத்திலாவது ப்ராணவாயுவின் மார்க்கத்தைச் 

சுதி செய்யவேண்டும். இப்படி ப்ரணவாயுவின் மார்க் 
கம சுத்தமாயின், மனம் கிலைகின்று மீளவும் சலிக்காதி 
ருக்கும்.(பூரகமாவது வெளிக்காற்ை உள்ளே இழுக்கை.. 
கும்பகமாவது அதை உள்ளே கிறுத்திக்கொள்கை. ரே 

சகமீரவது உள்ளேயிருக்கும் காற்றைவெளிவிடுகை. (வெ 
Meer ox oor Qo இழுத்து அதைச் சிறிது நேரம் 
உள்ளே சிறுததிக்கொண்டிருக் து அதை @ anata? Ban a5 

யரகிற இக்த கரமத்திலாவது உள்கரம்றை வெளியே விடு 
த்து வெளிக்காற்றை உள்ளே இழுத்து அதை உள் ளே 

சிறிதுகேரம் கிறுத்திக்கெரள்கையாகிற இந்த கரமத்தி 
லாவது பரராணவாயுவின் மார்க்கச்தைச் சகி செய்யின், 
பராணவாயுஸ்வா இனமாம். ப்சராணவாயு ஸ்வா இனப்படின் 

மனது ஸ்வாதினமாம்) இங்கனம் ப்ராணவரயுவை வெ 

ory war Fags படுக்திக்கொண்ட யோட௫யின் மனது,
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காற்று அக்னி இனளைகளால் காச்சப்பட்ட ஸ்வர்ணம் 

முதலிய லோஹமானது அழுக்கெல்லாம் போய் கிர்மல 

மாயிருப்பதுபோல், விரைவில் ரஜோகுணம் தெரலைந்து 
அதன் மூலமாய் விளையும் தோஷங்களெல்லாம் இர்க்து 
நிர்மலமாயிருக்கும், ப்ராணாயரமங்களால் வாதம் பித்தம் 
ம்லேஷமம் என்கிற தாதுக்களின் லைஷம்ய த் இனால் 
விளையும் உபத் ரவங்களையும், தாரணையால் பாபத்தையும், 
ப்ரதியாஹாரத்தினால் சப்தாதி விஷயங்களில் விளையும் 

விருப்பங்களையும், த்யானத் இனால் க்லேசா இிகளையும்போக் 

கடிதீதுச் கெரள்ளலாம். மனத்தைச் சுபாஸ்ரயத்தில் 
நில நிறுத்துகையே தாரணையாம். wos A விஷயங் 

களிணின்று இச்தரியங்களுடன் மன ததை இழுக்குகை 

யே பாதயாஹாரமாம். சுபாற்ரயத்தில் கிலைகின்ற மனம் 
மாருதிருக்கை தயானமாம். அகத ச்யரனமே வேறு விஷ. 
யங்களைப் பழ்றின அறிவகளால் மழையா திருக்கை ஸமர 
Bury. தன் மனது ப்ராணாயாமம் மு. கலிய யோக த்தினால் 
கிர்மலமாகச் சுபாற்ரயத்தில் எப்பொழுது நிலையுழ்றிருக் 
.குமோ, அப்பொழுது கண்களை மூக்கு நூணியில் வைத்து 

பகவானுடைய தஇவ்யமங்கள விக்ரஹச்தை தயானிக்க 

வேண்டும். தெளிக்க தாமரை மலர்போன்ற தேக்மும் 

தரமரை யிதழ்போல் மிஸிரக்து செவன்வரியோடி. நீண்டு 

அழகிய கண்களும் அமைக் கருகெய்.தலின் இதழ்போல் 

கறுததுச் சங்கம் சக்ரம் சதை இவைகளைத் தரித்து தா 

மரைக் சாதுபோல் பொன், சிறமமுடையதான பீதாம்பரம் 

உடுத்து மார்பில் ்ரீவக்ஸமென்னும் அடையாளமும் கழு 

தீதில் ரீகெளஸ்துப மணியும் அணிந்து மதித்த வண்டு 

கள கூட்டங்கூடி மொய்த்துல் கொண்டிருக்கிற அழகிய 
வளமால்யோடு கூடி விலையுமர்ச்த முத்து மால்களும் 
கைவலைகளும் சரீடமும் தோள் வளைகளும் சிலம்புக் தண்
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டைகளும் பூண்டு, அரசை நால் மாலையால் இகழ்கின்ற 
இடையின் பின்புற முடையவனும் ஹ்ருதய கமலத்தையே 
ஆஸளைமாகக் கொண்டிருப்பவனும் பார்க்கப் பதினாயிரம் 
கணகள் வேண்டும்படி, அமகியனும் சாச்தமாயிருப்பவ 
னும் பக்தர்களின் மனச்தையும் கண்களையும் களிப்புறச் 
செய்பவனும் ௮இஸ-ஈச்தரனாகையால் கண்டவுடனே பக் 
இயை விளைக்கும் படியான காட்சியுடையஅனும் ஸமஸ்த 
லோகங்களாலும் எப்பொழுதும் ஈமஸ்காரம்செய்யப்பெற் 
வனும் இளம்பருவத்தில் இருப்பவனும் ப்ருத்யர்களுக்கு 

அனுக்ரஹம செய்வதில் சளக்கமுடைய வனும் அனை 

UIT ID புகழுக்தகுக்த பரிஈ.த்தமான பயசஸ்ஸையடைய 
வனும் புண்ய ண்லோகர்களான பலி பீஷ்மன் முதலியவர் 
களுக்கும் யசஸ்ஸை விள்விப்பவனுமரகய ஸ்ரீபகவரனை 
MOMs அுவயவங்களோரடும், மனது ஸ்வாஇனமாயிருக் 
கும் வசையில் ச்யாணிக்கவேண்டும். பகவானை தீயானிப் 

பவன் அவனை நிற்பதாகவும், போளதரகவும், உட்கரர்க் 
இருப்பசாகவம், "சயனித்இருப்பசாகவம், DNR Bus 
'குஹையில் இருப்பதாகவும், இன்னம் எந்தெக்த சேஷ 
டைகள் தன் மனத்திற்கு இனியவைகளாகச் தோற்று 
கன்றனவோ அத்தகைய சேஷூடைகளுடையவனாகவும், 
சுத்த பர்வ த்ையுடைய (சாகம் கீனவேஷம் முதலிய தேர 
ஷூங்கள் இண்டப்பெராமல் பரிஈதகசமான பாவத்தையு 
டைய) மனத்தினால் தீயானிக்கலரம்;தன்மனது அக்த பக 

வாரனுடைய இவ்யமங்கள விக்ரஹத்தில் கா.லூன்றப்பெ 
நிறு அச்சுக் திருமேனியின் ஸமஸ்த அவயவங்களிலும் 

படிச் திருப்பதை அறிச்து, ௮தை பகவானுடைய அவ 
யவங்களில் ஏதேனுமொன்றில் பற்றச் செய்யவேண்டும், 
.வஜ்ராயுதம மாவெட்டி. தவஜம் தாமரை மலர் இவைகள் 

"போன்ற சேண் களாசற அடையாளங்களால் Bon oe B



756 ஸ்ரீபாகச வதம். [௮-௨௮, 

ருப்பதும் உயர்க்து Fare gy விளங்குகின்ற ககங்களின் வரி 
சையிணின்று கிளம்புன்ற காக் இகளால் தயானஞ்செய் 
பூம மஹான்௧களுடைய ஹ்ருதயத்திலுள்ள அச்தகாரத் 
தையெல்லாம் பேரக்குவதுமாகய பகவரனுடைய சரணாச 
விச்தத்தை முதலில் தயானஞ் செய்யவேண்டும். ஸ்ரீபக 
வரண் தரிவிச்ரமானதாரத்டுல் தன் ்ரீபாதக்தை உயரத் 

அரக்கி அளக்கும்பொழு.து கானமுகன் அச்த பகவானு 

டைய பாதாரவிச்தசதைத் கன் கமண்டலு ஜலத்.இனால் 
விளக்குக் தருணத்தில் அதினின்று பெருகின ஜலம் 

கஇகணில் சிறஈ்து கங்கை பென்று பேர் பெற்றது. அக்கு 
கங்கா கதியின் புண்ய இர்த்கத்தை ருத்ரன் தன் தலை 
யில் தரங்குகையில் அவன் தன் பாபங்களெல்லாம் இர் 
ந்து மங்களனாகிச் இனனெண்று பேர் பெத்ருன். இங்க 

னம் பரிசுத்தமாகிய கங்கா கஇக்கு உழ்பத்டு ஸ்சானமா 
யிருப்பதும் தீயானிப்பவர்களின் மனமலங்களாகிற பர்வ 
வதங்களுக்கு வஜ்ராயுதம் போன்றதும் (மலைபோன்ற 

மனமலங்களை மெல்லாம் பணிபோல் “ பறக்கும்படி, செய் 
வதும்] ஆய பகவானுடைய பாதாரவிக்தத்தை நெடு 
கேரம் தயாணிக்க வேண்டும், ஸமஸ்த லோகங்களுக்கும் 
தாயாயிருப்பவளும் LIT a DC Fou sor முதலிய WING 

சேவதைகளாரலும் வணங்கப் பெற்றவளும் தரமரை 

Wp Curr py கண்களுடையவளுமாகிய ஸ்ரீமஹா லக்ஷ 

மியால் தன் துடைகளில் வைத்துக் தளிர்போல் மிகவும் 

மென்மைக் கடமரன DWDM GBM TH (டித்து 1 உபலால 

னஞூ செய்யப் பெற்றவைகளான பகவானுடைய முழக் 

தரள்களை தீயாணிக்கவேண்டும். அக்க பகவான் eaves 
கப் படைப்பவன் ;) கர்மத் தினால் விளையும் ஜன்மாஇக 

  

ளத்றவன் / ஸமஸ்த லோகங்களுக்கும் ப்ரபு, அத்தகை 
st 

1 ஆவலுடன் ஆதரிக்கப் பெற்றவைகளான
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பயனான பகவானுடைய முழக்தாள்க௧கல்ை ஹ்ருதயத்தில் 
கொண்டு த்யானிக்கவேண்டும், கருத்மானுடைய 
தோள்களில் ப்ரகாசிப்பவைகஞம் ' தேஜஸ்ஸாக்கு AD 
போன்றவைகளும் காயரமலர்போல் அழயெ Dot 
புடன் இகழ்பவைகளுமான பகவானுடைய துடைகளை 

ஹருதயத்இல் தீயாணிக்க வேண்டும், அங்ஙனமே, குதி 
STU வரையில் தொங்குவதும் பொன்கிறமுடையது 
மான (சீதாம்பசத் இன் மேல் தங்கி விஏங்குகள் உரை 
நால்மாலை அமைக்து அழகியதான அச்ச பகவானுடைய 
சிதம்பஸ்சானச்தை (இடையின் பின் புறத்தை) sur 
ணிக்கவேண்டும், உலகங்களாடிற பொக்க ap 5 BH 0G 
இருப்பிடமான உதரத்தில் விளங்கு வதும், ப்ரண்ம 

தேவனுக்கு அசஸஸ்கரனமாகி ஸமஸ்த ஜக தரூபமான 
தரமரைமலருக்கு விரைகிலமுமாகய பகவானுடைய 
காபியையும், வெளஞர்த மூத்துமாலைகளின் #75 Bury 

வெளுத் திருப்பவை. ஈளும் சிறக்க மாகச மணிகள் போல் 
ப்ரகாடுப்பவைகளுமான ஸைதனங்களையும் தயானிக்க 
பேண்டும், பம MTN. க்ஷமிக்கு வாஸஸ்தா oor மூம் தயா 

னம் செய்ரும் புருஷாகளுடைய மனதஇம்ரும் ௪ண்க 
நக்கும் ஆகச்சச்தைக் கொடுப்பதுமான பகவானுடைய 
வஷஸக்லத்தையும் (மார்பையும்), ஆபரணமாக அணி 
கத கெளஸ்துபமணியை yous houg osteo op 
பட்டது போன்ற அவனுடைய கண்டத்தையும் (கழுத 
தையும்) தூ.பாணிக்க வேண்டும். அ௮க்சு பகவன் ஸமஸ்த 

லோசங்களாலும் சகமஸ்காரம் செய்யப்பெற்ற மஹணானுபா 
வன. ஆகையால் அவனுடைய அவயவங்களை Bur og 

கையே ப்ராணிகள் ஜன்மம் எடுத்ததற்கு ப்பயோஜன 
மாம, மச்தரபர்வத்தைக் கொண்டு கடல் கடையும் Our 

QS அதன் உறைதலால் சாணை பிடி த்சாற்போல் பளபள
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வென்று விளங்குனெ.ற வளைகள் அமையப்பெற்றவை 
களும் தன் நீழலில் ஓ துங்க வாழ்கின்ற லோகபாலர்களை 
புடையவைகளுமான அவனுடைய புறங்களை தீயானிக்க 
வேண்டும். பிறர்க்குப் பொறுக்க முடியாமல் களர்கின்ற 
தேஜஸ்ஸையுடையதா௫ அக்த பகவானுடைய கைமேல் 
இகழ்கின்ற சக்ராயுதத்தையும், சாமரை மலர்போன்ற 
அவனுடைய கைததலத்தில் ராஜஹம்ஸம் போன்ற பாஞ் 
சஜனய மென்கிழ சங்கத்தையும் தயானிக்க வேண்டும். 
பகவானுக்கு ப்ரியமரயிருப்பதும் சத்ருக்களின் ரக் தமா 
௦ சேறு படிக்திருப்பதுமாகிய கெளமோதூ யென்னும் 
கையை தயாணிக்க வேண்டும். வண்டுகளின் ஐங்கார 
சப்தங்களோடுகூடின அழகூய வனமாலையையும், இந்த 
பகவானுடைய கண்டத்தில் ப்ரகாடிப்பதும் ஜிவாத் 
மாக்களுக்கு அதிஷ.டான தேவதையுமாகய கெளஸ் 
துபமணியையும் தயானிக்கவேண்டும். பகவான் பக் 

sisi அனுக்்ரஹிப்பதற்காகவே தன் ஸங்கல்பத்த 
னால் அக்தந்த அவதாரகங்களைச் செய்கின்றான். ஆகை 
யால் அவனை தயரணிக்கையே ப்ராணிகளுக்கு க்ஷூம 
தீதைக் கொடுப்பதாம். காதுகளில் அணியப்பெற்று 

விளங்குகின்ற மகர குண்டலங்கள் தொங்கக் கொண் 
டருக்கையால் இகழ்னெற அழகிய கபயோலங்களும் 

உயர்க்து ரமணீயமான மூக்கும் அமைக்து தாமரை 

மலர்போல் ப்ரகாடிக்கின்ற அந்த பகவானுடைய இரு 
மூகசதை சயானிக்க வேண்டும், வரிசை வரிசையாய்த் 
தொங்குகின்ற சுரி குழல்களோடு கூடினதும் தாமரை 
யிதழ்போன்ற சண்களுடைய தும் யேரக ததினால் ,பரி 
சுத்தமான மனத்திற்கு விஷயமாகக் கூடியதும் இகழ் 
கின்ற புருவங்களுடைய தும் வண்கெளோடு கூடி. இரண்டு 
மீன்கள் அமைக் ததுமரன: தரமரைமலரசைத தன்சோபை
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பால் இரஸ்கரிப்பதுமாகிய பகவரனுடைய வதனார 
Hesse (அரவிந்தம் போன்ற முகத்தைச்) சிறி' 
அம் சோம்பலின்றி தயானிக்க வேண்டும், மிகுந்த ௧௫. 
ணையால் மிகவும் பயங்கரமான மூன்று வகைப்பட்ட... ஸம் 
ஸாச தரபங்களை யெல்லாம் இர்க்கும்பொருட்டுக் கண் 
கனினின்று வழிக்து வருவதும் ஸ்னேஷம் கிறைந்த. 
தும் புன்னகை பொருக்தினதும் மஹத்தான அனுக்ர 
ஹததையுடையதுமாகய பகவானுடைய கண்ணோக்கத் 

OSS தன் ஹ்ருதயத்தில் கெடுகேரம் கீண்ட பாவனை 

புடன் தயாணிக்க வேண்டும், சோக ஸாகரத்தில் மூழ் 
கல் கண்ணும் கண்ணீருமாய் வேது கதி யொன்று 

மின்றித் தன் பாதங்களில் விழுந்த ஸமஸ்த லேோகங்க. 

ளூக்கும் தஇிவ்ரமான சோக வேகத்தினால் ஸமுத்ரம் 

போல் பொங்க வளர்க்து வழிகின்ற கண்ணீரை வற்றச் 

செய்வதும் எத்தகைய விருப்பங்களையும் நிறை வேற்றிக். 
கொடுக்கும்படி யான மிருக்த ஓளதார்ய முடையதுமான 
பகவானுடைய புன்னகயை தீயானிக்க வேண்டும். அவன் 
தன்னைப்பற்றினாருடைய பாபங்களைப் போக்கி வருத்தங்: 
களைத் திர்க்குக்கண்மையனாகையால் ஹரியென்னும் 

பேருடையவன், தன்னை தயரணிக்கிற யோகிகளின் 
மன த்தை மயக்கும் பொருட்டு முயன்ற மன்மதன் ம. 
மயங்கி கிற்கும்படி. தன் எஙகல்பத்தினால் செய்யப்பட்ட 

அம் மிக்க அழகாயிருப்பதுமாயய பகவானுடைய புன் 

னகையை தயாணிக்கவேண்டும். மிகவும் அழகாயிருக். 

கையால் வருத்தமின் றி தீயாணிக்கக் கூடியதும் ழுதட் 

டன் ஒளிப்பெருக்கனால் Aart gy நுண்ணியவைகளும் 

" குக்தமுகுளம் போன்றவைகளஞுமான பற்களின் வரில ச 
வெளிச் சேரன் றப்பெற்றதுமாகய பகவரனுடைய அட் 
  

1. குருர் சமொக்கு
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உஹாஸத்கை தயானிக்க வேண்டும், இங்கனம் ஸமஸ்த 
அவயவங்க?ளடும் சயானிக்கப்பட்ட பகவானிடத்தில் 
மிகு ச ப்சேம ரஸம் நிறைக்க பக் இழயுடன் மனத்தை ௮வ 
ணிடத்திலேயே கிலை சிறுத்த பகவானுடைய Hawa 
கன விக்ரஹம் தவிர மற்றெதையும் பார்க்க விருப்பமுரூ 
இருக்க வேண்டும், இங்ஙனம் ப்ரேமாஸம் சிறைந்த 
பக்.இயினால் மனம் உருவும் மயிர்க்கூச்சல் உண்டாகும் 
பெற்று ப்ரேமாவேசத்தினால் Mors கண்ணீரினால் 
அடிக்கடி. UMHS SPAM Webs wrasse AM நழக 
எச தகையர்க்கும் க்ரஹிக்க முடியாத பகவானை கரஹிக் 
கும பொருட்டு முயன்ற மனதாடற தூண்டுமுள்ளும் 
அவனை கீரஹிக்க முடியாமல் ashe & Bost xr நு 
Bast arcmin. (8 Zor UD ig & a5 ub பொருட்டுச் தூண்டு 
முள்ளா ஜலக்தில் பொகடுகையில், அது ஒருக்கால் மீனைப் 
பிடிப்பதும் உண்டு; ஒருக்கால் தவறிப் பேரவதும் உண்டு, 
அங்ஙனமே, எவர்க்கும் பிடிகொொடாக பகவானை யோக 

பரிசுச்சமான மனத்தினால் க்ரஹிக்கவேண்டும், அவண் 
அதற்கும் ஒருக்கால் பிடிகொடாமற் பேரவரன் ), இங்கு 
னம் ச்பாணித்துக்கெண்டு வருவானாயின், பகவரனு 
டைய வடி௮ழகு யோடூயின் மனத்தை, தூண்டுமுள்ளு 
மீனை இழுப்பது போல், இழுக்கும். அப்படி. இழுக் 

கப்பட்டு கெடுச் தாரம் சென்றும்: அவனை க்ரஹிக்க முடி, 
யாமல் (மீண்டுவரும், அப்பால், புகையில்லாத அணி 

ஜ்வால்போல் சப்சாதி விஷயங்களில் விருப்பமின் றிச் 
சப்தாறி விஷயங்களோடு ஸம்பந்த மற்றதாடி பகவா 
னுடைய திருமேனியை தயானிப்பதினின்று மீண்டு 
வருகின்ற மனது பாஹ்ய வயாபாரங்களில் செல்லாமல் 
இயக திருக்குர் தருணத்தில், இங்கனம் த்யானிக்கப் 
பட்ட பரமாத்மாவிடத்தில் நேரே ஸம்பர் தித்திருப்பதும்
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தேவாதி தேஹங்களழ்றதும் பரிசுத்தமுமாகய ஆகும 
ஸ்வரூபக்தை, தேஹ தமரபிமானமும் ஊவதக்த்சாத் 
மாபிமானமும் தொல்யப் பெற்றுக் த ண்டனுபவிப். 
பான். இரறுஙனம் பகவானுடைய அவயவங்களை தயர 
ணிசக்கையரல் கடைசியாக கில்கசின் றிருக்குமாறு விளக் 
ததும் சரி.ரதீதின் அ௮வஸரனம் வரையில் தொடர்ந்து 
வருவதுமாகய இக்த பக்தியால் Fier a விஷயங்களில் 
மனப்பற்றின்றிப் பாமாத்ம WY OU GOOG உள்ளபடி. 
அறிக் து கர்மத இனால் உண்டாகக் கூடிய ஸுக துக்கங் 

BOTS கடக்த அபஹத பாப்மத்வம் முதலிய (HEIRS 
மாகிற (பாபமற்றிருக்கை முதலிய எட்டு குணங்களாகிற) 
தன்மஹிமையில் கின்று (பரமாத்மாவை govt gy 
ஸவருபம் ஆவிர்ப்பவிக்கப் பெற்றவனாக) முன்பு தான் 

அனுபவிததுக் கெரண்டிருக்த ஊகதுக்கருகளுக்குக் 
காரணமான தேஹாத்மாமொனம் ஸ்வதக்தராத்மரபி 
மானம் முதலியவை மெல்லாம் தேஹஸம்பக் தத இனால் 

Airs sno வென்றும், போதல் வருதல் முதலிய ஸாம் 

ஸாரிக ப்ரவருத்கிகள் தேஹக்சைச் சேர்க்தவை யென் 
தும், தேஹம் பெொய்யென்றும் (ஒரு சிலப்படாமல் 

UNTO WT pw தன்மையுடைய ப்சக்ருதிரின் பரிணாம 

மென்றும், ஆத்மஸ்வரூபம் மாருமல் என்றும் ஜ்ஞ௩ரநத் 

தமயமாகி மாருஇருக்குக் தன்மையதென்றும் அறிக் து 

அ௮ச்த தேஹாத்மரபிமானாஇிகள் மீளவும் தண்டப் பெறு 
தவனாகி ஸாகமாயிருப்பான். மத்மபானம் செய்து 

௮ச்த மதத்தினால் மதி மயங்னெவன் மேல் போட்டுக் 

கொண்டிருக்கும் துணியை அறியா திருப்பதுபோல், இம் 
கனம் அனுஷ்டித்த பக்தியோகத்தினால் பரமாத்மாவை 
அடைந்து ஸ்வஸ்வரசூபம் கைபுகுக்சத யோகியமானவன், 
சரவரஸஙகல்பத்தினால் தனக்குச் சரீரஸம்பக்.தம் Care.
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,ததையும், அது அவன் ஸங்கல்பத்தினால் கீங்கப் போன 

தையும், அங்ஙனம் நீங்க சரீரம் சீழ் விழுந்து ub gis 

களால் சூழப்பட்டிருப்பதையும், பிறகு ஸம்ஸ்காரம் 

செய்யப் பெற்று பஸ்மமானதகையும் அறியமாட்டான், 

என்றும் மாறாமல் எல்லையில்லாத துமான ஆகக்தமே 

வடி.வான பரப்ரஹ்மஸ்வரூபமூம் அவனுக்குச் சரீரமான 

தன் ஸ்வரூபமும் ௮பஹதபாப்மத்வம் (பாபமற்றிருக்கை) 

முதலிய குணங்களும் தோன்றப்பெற்று ஆகக்த ஸாக 
சத்தில் மூழ்கிக் கஇடப்பவனாகையால் முன்னிருக்த தே 

ஹம் முதலியவற்றை கினைக்கமாட்டான். ஈண்வரஸங் 

கல்ப'ரூபமான புண்ய பாபக்களுக்கு உட்பட்டதேஹமூம் 

தரணிருப்பதற்குக் காரணமான கர்மம் தீராதிருக்கும்' 

வசையில் இக்தரியங்களோடும் ப்ராணன்களோரடும் கூடி. 

அழியாதிருக்கும். தேஹம் தன்முடிவுக்குக் கர்மத்தை 
(யே எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றது. பக்தியோ 

கம் கிறைவேறி அபஹதபாப்மச்வம் முதலிய எட்டுக் 

குணங்களையுடைய ஆத்மஸ்வரூபம் கைபுகுக்து ப்ரர 
சப்தகர்மமும் முடிக்து முக்தியை ௮அடைக்சவன், ஸ்வப்ன 
தீதில் கண்ட வஸ்துவைப்பேரல் சிலை கில்லாத.தும் புத்ர 
களதசாதஇகலளோடு கூடினதுமாகய தேஹத்தை, மீள 
வும பெறுகிற தில்லை. (மோக்ஷம் அடைக்தவன் . மீளவும் 
ஸம்ஸாரத்திற்குத் இரும்பி வரமாட்டான்), மிகவும் ப்ரீ 

,திக்கிடமான பிள்ளை பெண்டிர் பணம் முதலியவற்றைக் 
காட்டிலும் தேஹம் வேறுபட்டதென்று எங்கனம் 
ஸ்பஷ்டமாகத் தெரியவருன்றதோ, அங்கணீமே இது 
மேன ஆத்மா” என்று நரம் அ௮பிமாணித்துக்கொண்டி 

ருக்கிற தேஹாதிகளைக் காட்டிலும் ஜீவாத்மா வேறு 
பட்டிருப்பான். அக்னியினின்௮ உண்டானவைகளும், 
அ விவேகெள * இவையெல்லாம் HE oA us’ or oir ay கினை ச்
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திருப்பவைகளுமான குமைக்கொள்ளி நெருப்புத் 
துணுக்கை புகை இவம்றைக் காட்டிலும் அக்னி வாஸ் 
தவத்தில் எங்கனம் வேறுபட்டதோ, அஙகனமே பஞ்ச 
பூதங்கள் இந்தரியங்கள் மனது இவையாகப் பரிண 
மித்த ப்ரக்ருதி ஜீவனென்று சொல்லப்படுகிற க்ஷேக் 
சஜ ஞன் ஆய இவர்களைக் காட்டிலும் ஸர் வஜ்ஞனும் 
ஜஞானம ௪க்.இ முதலிய குணங்கள் கிறைக்தவனும் பரப் 
சஹ்மமென்று கூறப்படுறவனுமாயெ பரமாத்மா வேது 
பட்டவன், தேவாதி சரீரங்கள் எல்லாவற்றிலும் உட் 
பிருக்து அவற்றிற்கு தா. ரகரரமிருக்கும் ஆத்மாக்கள் 
அனைவரும் ஜ்ஞானஸ்வரூபராகையால் ஒருவபோடொ 
ருவர் தததிருப்பார்கள். ஆகையால் தேவாதஇசசீரக 
கள பேதித்திருப்பதைக் கண்டு ஆத்மாக்களும் வெவ் 
வேருயிருப்பவரென்று நினைக்கலாகா௮. aw sors 

களால் தரிக்கப்பட்டிருக்கிற தேவாஇசரீரங்கள் அக் 
தச் தக் காமங்களரல் வெள்வேருமிருப்பினும் ப்ரக்ருதி 
யின் பரிணாமங்கீளாகையால் ஒருவகைப்பட்டவைக 

ளென்மே கினைக்கவேண்டும். அக்னி தான்பற்றி எரி 
வதற்குச் கா. ரணமான புல் கட்டைமுதலியவற்றில் பற்றி, 

தான் ஒருவாருமிருப்பதாயினும், அச்.தப் புல் முதலிய 
வற்றின் குணங்கள் வெவ்வேருயிருக்கையால் தானும் 
பலவாறாகச் தோழ்றுன்றது. அ௮வ்கனமே, ப்சக்குஇ 
பன் பரிணாமமாகிய தேவா திசரீரங்களில் இருக்கின் ற 

ஜீவாதீமரவும் அ௮ச்தச் சரீரங்கள் வெவ்வேருமயிருக்கை 
வரல் அம் வேதறுபட்டவன்போல் தோஜ்றுறான். 

வாஸ்தவத்தில் ஸமஸ்க தேஹங்களிலிருக்கற ars 
மாக்களும் ஜ்ஞானமே வடி.வாயிருக்கப் பெற்றவரா 
கையால் ஒருபடிப்பட்டவர்களே. ஐஜகத்தைப் படைப்ப 

தும் ௮தை வளர்ப்பதும் அதை அழிப்பதுமாக விலை
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யரடுச்கன்மையுள்ள பகவானுக்கு உட்பட்டிருப்பதும் 
கரரயமாயும் காரணமாயு மிருப்பகாகையால் ஸத்தென் 
அம் அஸத்தென்றும் இருவகைப் பட்டிருப்பதும் எப் 
படிப்பட்ட மஹாஜ்ஞாணிகளுக்கும் கடக்கமுடியாததும் 
தன்னை அணைக்தஇருப்பதுமாகி.ப பரக்ரு.தியைக் இழ்ச் 
சொன்ன பக்தியோகத்இனால் இரஸ்கரித்து அபஹதபாப் 
iD Bah முதலிய குணங்கள் அமைக்த ஸவரூபம்தோன்றப் 

பெற்றிருப்பரன் 7 மீளவும் ஸமஸமாரத்கை அடையமாட் 
டான, இருபதீதெட்டாவது அதயாயம் முற்றிற்று, 

  

{ese சொன்ன பக்தியோகக்இன் பிரிவு { 
ட் களையும் காலஸ்வருபக்தையும் கூற சல். 

ட தேவ தி சொல் லுகரள்;--வசரரய் பகவானே] 

மூலப்ரக்ர௬ுஇ அதன் கார்பமான மஹத்து மூதலிய தத் 

வங்கள் ஜீவாத்மா பரமாத்மா இவர்களின் உண்மை 
யான ஸ்வரூபத்தை அ.றிவிக்கும்படியான லக்ஷணர்த் 
தை நீ எனக்கு மொழிக்தனை. ஸித்தாச்தங்களில் இக்த 
ப்ரக்ருஇ முதலியவற்றின் உண்மையை அறிவது எந்த 
us Burs SDH மூலமென்று சொல்லுகிருர்களோ, 
அச்த பக்தியோகத்தின் பிரிவுகளை எனக்கு விவரித்து. 
மொழிலவாயாக. நீ இதை யெல்லாம் மொழிய வல்லனல் 

லவா மோக்ஷத்தை விரும்பும் புருஷன் இஹபரலோகங் 
களிரண்டிலும் எகைக் கேட்டமரத் ரத்தில் வைசாக்யம் 
உண்டாகப் பெறுளவானோ, அத்தகைய ஜீவலோகத்தின் 
ஸமஸாரக.திகளை எனக்கு மொழிவாயாக. அவை பற்பல 
வகைப் பட்டிருக்குமல்லவா?ீ பகவானுக்குச் சரீ ரமாயி 
ருப்பதும மேன்மையுள்ள ப்ரஹ்மாதிகளையும் தன்வசப் 
படுத் ஆள்வதுமாகய காலத்தின் ஸ்வரூபத்தை எனக்கு. 
மொழிவாயாக, Daze காலத்தினால் விளையும் ஜன்ம 
ஜரா மரணாஇரூபமான ஸாம்ஸாரிக தர்மங்களைக் கடக்கும்.
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பொருட்டல்லவா எவ்வித்த இலும் கெடுஇயில்லாத Bar 
ருத்தி தாமக்தைப் பெரியோர்கள் ஆசரிக்கின்றுர்கள், 
அத தகைய காலத்தின் ஸ்வரூபத்தை எனக்குச் செரல்ல 
பேண்டும், கேஹமே ஆத்மாவென்றும் தானே Wut 
சன் யென்றும் ப்ரமித்து ஆதம பரமாத்மாக்களின் 
உண்மையை அறியாமல் ஸ்வர்க்க கரகாஇகளை or Bs 
துக் கொடுப்பவைகளான புண்ய பாப ரூப கர்மங்களில் 
தொடாக்த புத்தியால் இழுக்கப்பட்டு வருக்இ எல்லை 
யதறகரகிய ஸம்ஸாசமாகிற கரடாகந்தகசரத்தில் உறங்கு 
கின்ற உலகத்தை எழுப்பும் பொருட்டு ஐஜஞானயோகாஇ 
களை உபதேச௫ிக்கின்ற நீ பாஸ்கரன் (ow Orwery போல் 
அவ தரிகசாயல்லவரச 

மைதசேயர் சொல்லுகிருர். வாராம் விதுாரனே! 
இங்கனம் மதுரமாய் மொழிக்த மாதாவின் வசனத் 
தைச் கேட்டு அபிகக்இக்து மாமுணிவராடிய கபிலர் கேள் 
al & ar அழகரயிருக்தமையால் ஸக்தோஷம் அடைக்து 
தாயிடத் இல் கிரம்பவும் மனயிரக்கம் உண்டாகப் பெற்று 
அவளைப் பார்தது இங்கனம் மொஜிக்தார். 

ஸ்ரீபகவான் சொல் லுஇரூர் :--வாராய் மடக்தையர் 

மணியே! பக்தியோகச்இன் வழிகள் பலவாயிருக்கையர 
லே பக் இயோகட ம் பலவாருயிருக்கும். ஸச்வாஇ குணங் 

களின் வ்யாபாரபேதத் தினால் புருஷர்களின் 'மனோவ்ருக் 

தியும்பேதித்திருக்கும்.௮க்த மனோவ்ருத்.தி பேதத்.இனால் 
பக்தியோகம் பலபிரிவுகளைப் பெறுகின்றது. புருஷர் 
களின் மனோவருத்தி தாமஸமென்றும் சரஜஸமென்றும் 
ஸாதீவிகமென்றும் மூன்றுவகைப் பட்டிருக்கும், பக்தி 

யோகஸஷூம் அ௮ங்கனம் பேதிச்திருக்கும். ஹிம்ஸை ஜம்பம் 

மாதஸர்யம் இவற்றில் ஏதேனுமொன்தையாவது இரண் 
      

1, மனக்கருத்து. 

40
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டையாவது மூன்றையுமாவது மனத்தில் ஸங்கல்பித்துக் 
கொண்டு மனச்தில் கோபமுடையவனும் ப் ரஹ்மஸ்வரூப 
மல்லாத MASE Scag உண்டென்று கினைப்பவனு 
மாக ஸர்வேற்வானான என்னிடத்தில் பக்த செய்வான 
யின், அம்மூன்று வகைப்பட்ட பக்தியும் தாமஸபக இ 
யோகமென்று கூறப்படும். (அவற்றில் ஹிம்ஸையை உத் 
தேத்து ஈடத்தும்பக்கு யோகம் அதமமாம், (உபயோக 

மற்றதரம்), ஜம்பத்கிற்காகச் செய்யும் பக்தியோகம் மத் 
யமம், மாதீஸர்யத்தினால் செய்யும் பக்தியோகம் உத்தம 
மென்றுணர்க). மப்சாஇவிஷயங்கள் ய௪ஸ்ஸ-௪ ஐபாவர் 

யம் இவற்றில் ஒவ்வொன்றையாவது இசண்டையரவ தூ 

மூன்றையுமாவது விரும்பி என்னைப் பாமாதீமாவென்றும் 
தனக்கு அச்தராதமாவாயத் தன்னைச் சரிரமாகவுடைய 
வனென்றும் அறியாமல் கேவலம் ஒரு தேவதையரக 
நினைத்து எவன் என்னை அர்ச்சா Ba aw பூஜிச்கிருனே; 
அவனுடைய பக்தியோகம் ராஜஸமென்று கூறப்படும். 

தன் பாபங்கள் கழியவேண்டு Quer apa ga, பரமபுருஷூ 

ணிடத்தில் கர்மமமர்ப்பணம் செய்து அதனால் விளையக் 

கூடிய ௮வனுடைய முகமலர்ததியை உத்தேசித் தாவது, 

ஸர்வேறவ.ரனுடைய ஆஜ்ஞையாகையால் கரம் இதை 
அவமயம் செய்யவேண்டும், செய்யாவிடின் Us OT oO 

டைய கிகரஹக்திற்குப் பாத்ரமாவோமென்றாவது, தான் 

சுற்வரனுக்குச் சரிரமென்றும் ஈண்வரன் தனக்கு அச் 
தர்பாமியென்றும் அவனைத் தவிரத் தனக்கு நிலை 
-மையில்லை யென்றும் தெரிச்து கொண்டு என்னைப் 
மூஜிப்பானாயின், ௮க்த பக்தியோகம் ஸாச்விகமென்று 
கூறப்பமெ, இச்த ஸாத்விக பக்தியோகமும் உத்தமம் 
மத்யமம் அதமம் ஏன்று மூன்றுவகைப் பட்டிருக்கும். 
பகவானுடைய ஆஜ்ஞையாகையரல் காம் இதை௮வள்யம்
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செய்யவேண்டுமென்று கடத்தும் பக்தியோகம் உத: 
soo. பகவாணிடத்தில் தான்செய்யும் கர்மங் 
கல் அர்ப்பணம் செய்து அதனால் அவன் இருவுள்ளம் 
உகக்து அவ்வழியால் தன் விருப்பம் கியைவேற வேண்டு 
மென்று கினைத்துச் செய்யும் பக்தியோகம் மதயமமாம், 
தன பாபங்கள் தரவேண்டுமென்று கடத்தும் பக்தி 

யோகம் அதமமாம். ஸமஸ்த ப்ராணிகளின் ஹருதயத் 
இலும் வாஸம் செய்கின்ற புருஷோ த் தமனான என்னிடத் 
இல், என் குணங்களைக் கேட்ட மாதரத இனால், கங்கா 

ஜலம் இடையில் எங்கும் தங்காமல் ஸமுத்ரம்போய்ச் 
சேருவதுபேசல், வேறு நினை ௮களனால் மறைக்கப் படா. 
மல் ஏவ்வகைப் பயன்களையும் விரும்பரமல் வேறு உபரயல் 
களின் ஸம்பக்தமின்றி ப்ரீகி செய்கையே பக் தியோகத் 
இற்கு முக்ய லக்ஷணம், இது ஸத்வாதி குணங்களால் 

வரும் தோஷங்களைப் போகி மோக்ஷக்தை கிறைவேத் 

றிக் கொடுக்கும். இத்சகைய பக்தியோகத்தை ஆசரிப் 

பவர் என்னைப் பணிந்திருக்கை யொழிய, ஸாலோத் 
யம் ஸார்ஷூடி, ஸாமீப்யம் ஸாரூப்பம் ஸாயுஜ்யம் இவை 

ser கான் வேண்டிக் கொடுக்வலும் விரும்பமாட்டர்கள். 
இணி ஹமரைமஸாரிக பலன்௧க&ா விரும்பமாட்டரர்களென் 

பதைப் பற்றிச் சொல்லவேண்டுமோ. எதனால் ஸத்வ 
சஜஸ் தமோ குணங்களை (ப்ரக்ருதி ஸம்பக்தத்தைக் 

கடச்து என்னோடொச் திருக்கையரகிய மோக்ஷத்தை 
அடைவானோ, அதுவே கிறக்த பக் தியோகமென்று கூறு 

கினருார்கள். g65 us யோகத்தின் அங்கங்கறைச் 
சொல்லுகேன், கேட்பாயாக, ஒரு பலஃயும் விரும்பா: 

மல் தனதுவர்ணாறாரமங்களுக்கு உரியதர்மத்ைை அனு. 

டிக்கையும், பக்தியின் அங்கங்களெல்லாவம்றிலும் 
இறக் ததும் ௮௫௧ ஹிம்ஸையில்லாமல் ஈடச்சுப் படுவதுஞ்
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பஞ்சராதர சாஸ் தரங்களில் சொல்லப்பட்ட துமாகிய us 
வதரரா தனமும, என்னுடைய முர்ச்சா விக்ரஹங்கள் 

எழுக்தருளியிருக்கிற இடங்களைக் காண்கையும் அவ்வி 

டங்களைக் கோமயத்தினால் மெழு?ச் சுத்திசெம்கை முத 
லியதும, அவற்றைப் பூஜிக்கையும், துஇிசெய்கையும், 
வணஙகுகையும், ஸமஸ்க பூதங்களிலும் சான் உள்ளும் 
புறமும் சிறைச் திருக்கையால் எல்லாம் பகவத் ஸ்வரூபம் 

களே யென்கிற கினைவும், மனக்கலக்கம் உண்டாகக் 

கூடிய காரணங்கள் பல உண்டாயிருப்பினும் மனக்கலக்க 

முரு இருக்கையும், வைராக்யமும், தனக்கு மேற்பட்ட 
பெரியேோரகளை again Fao supp, தனக்குக் B prin 1 

தஇனாகவிடத்தில் மன இரக்க முற்றிருக்கையும், தன்னே 

டொத்தவரிடத்தில் ஸ்னேஹித் இருக்கையும், யமசியமா.இ 

களும், வேதரக்த சாஸ் த ரங்களாக் கேட்கையும், என்னு 

டைய கரம ஸங்கர்கதனம் செய்கையும், மனோவாக்கா 

யங்கள் ஓத திருக்கையும் ( மனத்தினால் நினைப்பதும் வர 

யால் சொல்லுவதும் சரிரத்தினால் செய்வம் 2, Bur 
மூன்றும் ஓன்றோடொன்று வேறுபடரமல் ஒக்திருக்கை 
யும்), ஸத்புருஷர்களோடு ௯ ஹவாஸமும், ௮ஹங்கார 

மற்றிருக்கையும் (தேஹாதமாபி மானம் முதலியவை.யில் 
லா திருக்கையும்) ஆய இவை பக்இியோகத்திறீகு அங் 
கங்களாரம். என்னிடத்தில் பக்தியோகம் செய்பவன் இரத 
குணங்களைக் கைப்பற்றி வருவானாயின், அவனுடைய 
மனம் பரிசுத்தமாகி என் குணங்களைக் கேட்டமாத்ரததி 
னால் என்னிடத்தில் பற்றுடையதாகும். வாயுவை ரதமாக 
வுடைய (காற்றுபோன வழியெல்லாம் போய்ப் பரவச் 
தன்மையதான]) கந்தமானது புஷ்பம் முதலிய தன் ஸ்தா 
னத்தினின்று கராணேக்தரியத் தினிடம் ப்ரயத்னமில்லா 
மல் வருவதுபோல், யோகத்தையே ரதமாகவுடையதும்
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சப்தாதி விஷயங்களால் விகாரம் அ௮டையாததுமாகய 
மனது என்னிடம் ப். ரயத்னமில்லாமலே வக்து சேரும் 
கான் ஸமஸ்த பூதங்களிலும் ஜீவாத்மாக்களுக்கு அக்தர் 
பாமியாய எப்பொழுதும் இருக்கின்றேன். அப்படிப்பட்ட 
என்னுடைய தன்மையை அறியாமல் ஸம்ஸாரி ஜனங்கள் 
என்னுடைய அர்ச்சா விக் ரஹசத்தைப் பூஜிப்பதாக அனு 
கரிக்கின்றார்கள். (எங்கும் கிறைக்குருக்கிற என்னுடைய 
உண்மையை அ௮றிக்த பெரியோர்கள் என்னை அர்ச்சா 
விக்சஹக் இல் பூஜிப்பதைக் கண்டு, ஏன் ஸ்வரூபம் தெரி 
யாத ஸம்ஸாரிகளும் அங்ஙனம் என்னைப் பூஜிக்கின்றார் 
கள. அது அறிஞரான பெரியோர்களைப் பரிஹஸிப்ப 

தாமேயன்றிப் பூஜையாகாது, சான் அர்ச்சா விக்ரஹங் 

களில் கிறைக் இருப்பதில் ஐயமில்லை, அதை IT DHE 
வேண்டியதும் அவனண்யமே. ஆன தூபம்றியே மணாயோஇ 
களும் என்னுடைய அர்ச்சாவதகாரரங்களில் பெரிய ஆவது 
டன் ஆழ்ந்து ஈபெடுகின்ரர்கள், ஆயினும் என் ஸ்வரூப 

ததை அறியாமல் எீன்னை அர்ச்சாவிக்ரஹங்களில் ஆரா 
இப்பது அவ்வளவு cower wp, ஸமஸ்த பூதங்களிலும் 
அக்சா தமாவாயிருக்கன் ற ஏன்ன அ நியாமல் எவன் 

அர்ச்சாவிக்ரஹத்தை ஆசாதிக்கிருனோ, அவன் பஸ் 
மக்தில் ஹோமம் செய்பவனாவான். அர்ச்சா விக். ரஹத் 
தில் சான் கிறைக்கிருப்பதை அறியாமல் செய்யும் பூஜை 

பஸ்மாஹுஇபோல் பயனற்றதேயாம். ஆகையால் அர்ச் 

சரவதாரத்தின் மேன்மையை தறிச்து அதை ஆசா 
இக்கவேண்டும். தேஹாத்மாமபிமானமுடையவனும் பிறர் 
சரீரத்தில் சான் இருப்பதை அறியாமல் ௮வரைப் பகைப் 
பவனும் அர்ச்சாவதாரங்களை என்னைக் காட்டிலும் 

வேறு பட்டதாகப் பார்ப்பவனும் ப்ராணிகளிடத்் இல் 

அறியாத வைரமுடையவனுமாகிய ஸம்ஸாரிமின் மன
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சாக்கி உண்டாகப் பெறாது, வாராய் பாபமற்றவை 7 
ஸமஸ்த பூதங்களிலும் கான். அக தராத்மாவாயிருப்பதை 
அ .நியாமல் அர்த ப்ரணி ஸமூஹங்களை சீவேஷிப்பவன் 
சிறப்புடைய பலவகை உபசார வஸ்துக்களைக் கொண்டு 
என்னை அர்ச்சாவிக்ரஹத்இல் எவ்வளவு ஆரா இப்பானா 
யினும், அவனுடைய ஆரசாதனத்திற்கு சான் ஸந்தோஷம் 
அடையமாட்டேன். ஆகையால், தன்னுடைய ஹ்ருதயத் 
இலும் எமஸ்தபூதங்களிலும் கிறைக்து நில்கின் நிருக்கிற 
என்னை அறியா இருக்கும் வரையில், தனக்கு ஏற்பட்ட 
வர்ணாாரம தர்மங்களை ச் தவருமல் ஆசரித துக்கொண்டு 
ஸர்வே வரனணான என்னை அர்ச்சா இகளில் ஆசாதிக்க 
வேண்டும். அங்கனம் ஆராதித்துக்கொண்டு வருவானா 
யின், ஹ்ருதய கமலத்தில் இருக்கின்ற என்னை ஸாக்ஷாத் 
கரிப்பான். கையால் அக்த ஸாக்ஷாச்சாரம் உண்டா 
கும் வரையில் என்னை அர்ச்சா இகளில் ஆரசாதஇத்துவச 
வேண்டும். ஜீவாத்மாக்கள் அனைவரும் பாமபுருஷன் 

௮5 த ராதமாவரயிருக்கப் பெற்று , அவனுக்குச் சரீர 

மாகி ஜஞானமாகிற வடி.வம் ஓத்திருக்கப் பெற்றவரென் 
னும், கர்மாதீனமாய் விளைகிற தேவரதி சரி.ரங்களால் 

வரும பேதம் ஆத்மாக்களுக்கு இல்லையென்றும் அறியா 
மல் சரீரபேதத்தினால் ஆத்மாக்களும் வெவ்வேருயிருப் 
பவரென்று நினைத்து, தன்னைக் காட்டி லும் பிறன் வேறு 

பட்டவனென்று எவன் சிறிசாயினும் பேதம் கினைக்கின 
ரூனோ, பேதத்ருஷூடியுடைய அவனுக்கு யமன் பெரும் 

பயத்தை விளைக்கன்றான். (அவன் யமலோகம் போய்சீ 
சேர்ச் து உாகங்களை ௮னுபவிப்பரன்). ஆகையால், ஜீவாத் 

மாக்களுக்கு ௮ச்தர்யாமியாயிருப்பவனும் ஸமஸ்த பூதப் 
களிலும் வாஸம் செய்கன்றவனுமாகிய என்னை மை 

த்ருஷ்டியானும் ஸ்னேஹத்தினாலும் தானத்இனுலும்
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ஸத்கா.ரங்களாலும் , பூஜிக்கவேண்டும். (தனக்கு மேம் 
பட்டவரிடததில் வெருமஇயும், தன்னோ டொத்தவரிடத் 
தில் ஸ்னேஹமும், தனக்குத் தாழ்க்தவரிடத் இல் தானமும் 
செய்யவேண்டும், “எல்லோரும் ஜ்ஞான ஸ்வரூபராகை 
யானும் பரப்்ரஹ்ம ஸ்வரூபராகையாலும் பேதமற்றவர் 
களே' என்னும் கினைவ மாரு இருக்கவேண்டும். பிறர்க்கு 
தான மானாதிகளைச் செய்யும்பொழுது இவர்கள் பரப்ச 
ஹம ஸவரூபர்களாகையால் நாம் இவர்க்குச் செய்வதெல் 
லாம் பரமாத்ம ஸமாராதனமே யென்னும் புத்தியுடன் 
செய்யில், ௮ச்சு தான மானாஇகள் எனக்கு மிகுக்த ஸக் 
கோஷ தக்கைவிளைப்பனவாம்).ஜீவனில்லாத வஸ். துக்களைக் 
காட்டிலும் ஜீவனுள்ள ௮ஸ்துச்கள் Avé gen ar. அவற் 
றைக காட்டிலும் ப்ராணனுடையவை மேற்பட்டவை, 
மங்கள ஸ்பா வமுடையவளே/ அவற்றைக் காட்டிலும் 
HHT மடையவை மேற்பட்டனை. அவற்றைக் காட்டி. 
அம் இக்தரிய வயாபரரமுடையவை மேற்பட்டவை, 
(இச்சமிய வ்யாபாரமாவது பார்வைகேள்வி முதலியவை) 
இமை வ்ருக்ஷங்களுக்கும் உண்டென்ூருர்கள், ஆனால் 
அவற்றிற்கு தீவக்கிக்க்ரிய வ்யாபாரமே பெரும்பாலும் 
உள்ள தாம். அதரவது தொட்டால் தெரி துகொள்ளுக் 
தன்மை. அங்ஙனம் ஸ்பர்சத்தை அறியுச் தன்மையுள்ள 
அ௮வறறைக காட்டிலும் ரத்தை அறிபவை (சஸனேக்த் 
ரியத் தின் வயாபார முடையவை) மேற்பட்டவை, (அவற் 

மைக் காட்டிலும் ரஸசகதை அறியக் தன்மையுடைய 
ம.தஸயா இகள மேற்பட்டவை), அவற்றைக் காட்டிலும் 
கக்தததை அறியுச் தன்மையுடைய வண்டு முதலியவை 
மேற்பட்டவை, சப்தத்தை அறியக் தன்மையுடைய எர்ப் 
பா.திகள் அவற்றைக் காட்டிலும் மேற்பட்டவை, ரூபத் 
தை அறியுஈ் தன்மையுடைய கரக்கை முதலியவை அவற்
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றைக காட்டிலும் மேற்பட்டவை, அவற்றைக் காட்டி லும் 
இரண்டு பக்கத்திலும் பல் வுடைய ஐக் துக்கள் மேற்பட்ட 
வை. அவற்றைக் காட்டிலும் பலகால்களையுடைய ஐக்.துக் 
கள் சிறக்தவை. அவற்றைக் கரட்டி லும் நாற்கால் ஐந்தூக் 
கள் சிறக்தவை, அவற்றைக் காட்டி. லும் இரண்டு கரல் 
களையுடைய மணிதர்கள் மேற்பட்டவர். அம்மணிதர்களி 
அம் ப்ராஹ்மண க்ஷத்ரிய வைஸ்ய சூத்ரர்்.கள் என்ற 
கரன்கு வர்ணக்தகவர்கள் மேற்பட்டவர், அக்கரன்கு 
வாணக்தவர்களில் ப்ரஹ்ணர் மாரோவ்.டர்கள். ப்ராஹ் 
மணர்களிலும் வேதாத்யயனம் செய்தவர் மேற்பட்ட 
வா. அவர்களைக் காட்டிலும் வேதார்த்தம் அறிக் தவர் 
மேற்பட்டவர். அவர்களைக் காட்டிலும் அவ்வர்த்த 
களில் விஃயும் ஸம்சயங்களைத் இிர்க்குக் இறமையுடைய 
மீமாம்ஸகர் மேற்பட்டவர். அவர்களைக் காட்டி லும் தமது 

வர்ணா ரமக் தர்மங்களைக் தவருமல் அனுவஷிடித் தூக் 
கொண்டிருப்பவர் மேற்பட்டவர். அவர்களைக் காட்டிலும் 
ஸம்ஸாரத்தில் பற்றற்றவர் மேற் பட்டவர். இவர் தாம் 
செய்யும் கர்மங்களுக்கு பகவானுடைய அனுக்ரஹம் 
தவிர மற்றொரு பலனையும் எ.இர் பாரா திருப்பவர், அவர் 

களைக் காட்டி லும், ஸமஸ்சு கர்மங்களையும் கர்ம பலன் 

களையும் தேஹச்தையும் ஆத்மாவையும் என்னிடத்இல் 

அர்ப்பணம் செய்து எல்லாம் பாப்ரஹ்ம ஸ்வரூபங்களே 

யென்றுணர்க்து சிறிதும் பேத புதிதியற்றிருப்பவர் மேற் 
பட்டவர், சேஷியும் ரக்ஷ்கனும் அச்தர்யாமியுமாகய 
என்னிடத்தில் " ஆத்மாக்ஷ£பரத்தை வைத்துக் கர்மய் 
களைச் செய்விப்பவனும் கர்ம பலன்௧4ாக் கொடுப்பவனு 
மாய என்னிடத்தில் தான் செய்யும் கர்மங்களை அர்ப் 
(பணம் செய்து *கர்மங்களைச் செய்பவன் கானே” ஏன்ற 
  

1. தன்னைத் தான் பாதுகாத்துக் கொள்ளும் பார த்தை,
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ஸ்வதக்தார புத்தியில்லா.தவனும் சேதன சேதன ரூப 
மான ஐகத்தெல்லாம் பரப்ஹ்ம. ஸ்வரூபமே யென்ற 
ஜ்ஞான மூடையவனுமாகிய இந்த ஜ்ஞாணியைக் காரட் 
லும் மேற்பட்ட ஜந்து எ.தூவுமே இருப்பதாக சரன் 
காண்கிலேன்: *இவற்றில் ஜீவன் மூலமாய் பகவான் 
உள புகுக் இருக்கிறான்! என்று சினைத்துக் தழ்ச்சொன்ன 
ஜஙகமஸ்காவர ரூபமான பூதங்களை மனக் இனால் வெகு 
மதித்து வணங்கவேண்டும். வாராய் மனுசக்.ரவர்தீதி 
யின் புகல்வீ/ பகவானை ப்ரீ தியடன் பணிகையாடற பக்இ 
யோகத்தையும், ப்சக்ர௬ுஇியைக் காட்டிலும் வேறுபட்ட 
தூம் பரப்ரஹ்ம ஸ்வரூபமுமரகிய ஜீவாச்மாவின் ஸ்வ 

ரூபத்தை உணர்கையாகிற ஜ்ஞான யோகத்தையும் உனக் 

குச் சொன்னேன். இக்த ஜ்ஞுனயோக us AC ur sm 
களிரண்டில் ஒன்மை அனுஷ்டிக்கிலும் ஜீவன் பரம 

புருஷனைப் பெறுவான். ப்ரக்ருகி ஜீவன் தெய்வம் புண்ய 

பாப ரூப கர்மம் செயல்கள் இவற்றைக் காட்டிலும் மேற் 

பட்ட வஸ்.து காலமென்று கூறப்படும், இது பசுவர 
னுக்கு உட்பட்டகாகி அவனுக்குச் சரீரமாயிருக்கும் 7 
மற்றும், மஹத்து முதலிய ஸமஸ்த பூதங்களின் பரிண 

மறுகளுக்கு (ஒன்று ஒன்றாக மாறுச்தன்மைகளுக்கு])க் 
கரரணமா யிருக்கும். ஸமஸ்த பூதங்களி லும் Dp WT 

கள் ஜ்ஞான ஸ்வரூபர்களரகி : ஒத்திருப்பினும் தேவ 

மனுஷியாதி பேதத்தை ஆத்மாக்களில் ஏறிட்டுப் பார்க் 
கும் பேத புத திருடையவர்களுக்கு (தேஹாத்மாபி 
மாணிகளுக்கு) இக்தக் காலஸ்வரூபனான பகவானிடத்இ 
னின்றுமே ஜன்ம ஐரா மாணாஇ ரூபமான பயம் உண்டா 
கின்றது. இச்சக் காலஸ்வரூபியான பசவான் ஸமஸ்த 
ப்ராணிகளுக்கும் உள்ளே புகுக்து ப்ராணிகளைக் கொ 

ண்டே ப்ரராணிகளை ஸம்ஹரிக்கின்றான். இச்தக் கால
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% 

மாவது ஸமஸ்தஜகத்திற்கும் ஆதாரமான விஷ் ணு 
வென்கிற பகவானே, (இக்தக் கரலம் பகவாரனுக்குச் சரீர 
மாகையால் பகவரனே யென்று சொல்லும்படி அவ 

ஆக்கு உட்பட்டி ருக்கும்). இச்சகச்காலமே யாகரதி raw 
கரமங்களும். (கரலததஇல் செய்யவேண்டு மென்று சாஸ்த் 
சங்களில் விதிக்கப்படுகின்றனவாகையால் யஜ்ஞாஇ 
கரமங்களெல்லரம் காரலஸவரூபஙகளே யென்றது கூறப் 

படுகின்றன). இக்தக் கரலம் எல்லாவற்றையும் தம் வசப் 
படுத்திக் கொண்டிருக்கின்ற ப். சஹ்மா இகளுக்கும் ப்ரபு 
வாயிருக்கும், (ப்ரஹ்மாஇகலையும் தன் வசத்தில் ஈடத் 
துச் இறமையுடையது). இக்தக் காலஸ்வரூபியான பக 

வானுக்கு பரியனாவது தீவேஷிக்கச் தகர் தவனாவ.து 
பக துவாவது எவனும் கடையாது, இக்த பகவான் 
அனவதானமின்றி மிகுந்த ஊக்கத்துடன் இருக்து 

உக்கமத்ற ஜனங்களை ஸம்ஹரிப்பவனா அவரிடத்இல் 
சோகாதிரூபமாய் ப்ரிவே௫க்கின்றான், இந்தம் கரல 
ஸ்வரூபியான பகவானிடத்தினின் 3 பயக்தே காற்று 
இங்கனம் வீசுகின்றது; இச்ச ஸ-ிர்யனும் காய்கின் 
ga; Cosa மமைபெய்கின்றது; நஈக்ஷத்ரக் கூட் 
டமும் விளங்குகின்றது, இக்தக் காலரூபியான பகவா 

ணிடத்தினின்று பயக்தே வருக்ஷங்களும் செடி கொடிக 
ளும் தக் தமக்கு ஏற்பட்ட காலங்களில் புஷ்பங்களையும் 
பழங்களையும் ஏற்றுக்கொள்கன் றன, நதிகளும் இவ 

னிடத்தில் பயச்தே பெருகுகின்றன. ஸமுத்ரமும் தன் 
கரையைக் கடந்து பூமியின்மேல் பாயா இிருக்கன்றது7 

அக்ணி எரிகன்றது/ பர்வசங்களோடு கூடின பூமியும் 

ஜலத்தில் மூழ்காமல் மிதக்து கொண்டிருக்கன் றது. 
இகத பகவானுடைய சியமனத்்தினால் ஆகாசமும் ப்ராணி' 
களுக்கு அவகாசம் கொடுக்கின்றது. பெருமையுள்ள..
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வஸ்.துக்களைக் காட்டி.லும் மேலான பெருமையுடைய 
இந்தக் கரலஸ்வரூபியான பகவான் பூமி முதலிய ஏழு 
ஆவரணங்களால் சூழப்பட்டதும் தனக்குச் சரீரமு 
மாயை ப்ரஹ்மாண்டத்தைப் படைக்கினறான். இந் 
தக் காலஸ்௮ரூபியான பகவானால் தாண்டப்பட்டதா 
கியே மஹத்தத்வம், ப்ருதிவி அப்பு தேஜஸ்ஸு 
வாயு ஆகரசம் அஹங்காரம் இந்த்ரியங்கள் இவைக 
ளால் சூழப்பட்டதும் தனது மாதுருவமுமாகிய ஜகத் 

தைப் பரவச் செய்கின்றது. ரஜஸ் தமோ குணங்களை 
முக்யமாகவடைய ப்ரஹ்மாதியான தேவர்கள் இவ்வுல 
கைப் படைக்கை முதலிய வயாபாரங்களில் முகந்தோ 
றும் முயற்சி கொண்டு அவற்றை கடத்துகிறார்கள், ஜங் 
கம ஸ்தா௮ர ரூபமான ஜகத்தெல்லாம் எச்ச ப்ரஹ்மாதி 
தேவதைகளுக்கு உட்பட்டிருக்கின்றதோ, அத்தகை 
யசான அக்க தேவர்களும் கரலஸ்வரூபியான இந்த பக 
ATH FAN பயந்து 50 50 3 செயல்களில் ஊக்க முற் 

Bhs Dar op rear. அத்தகைய காலஸ்வரூபியான பக 

வான மற்றொன்றால் ௮ளவிடக் கூடாதவன், தந்ைத முத 
லிய ஜனங்களைக் கொண்டு பிள்ளை முதலிய ஜனங்களைப் 

படைக்கின் றவன் அவனே, HUM BIC Wh Hy af HH Lb 

மரணறு கொடுக்குச் திறமையன். ஆன துபற்றியே அவன் 

மருதீயுவுக்கும் மருத்புவென்று கூறப்படுகிரான், அவனே 
ஆ.திகர்த்தா. அவனுக்கு ஆதியும் இல்ல், அச்தமும். 
இல்ல். எவ்வகையிலும் அழிவில்லாதவன். இருபத் 

தொன்பதாவது அத்யாயம் முற்றிற்று,
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வராச்பத்தை விளைவிக்கும் ் 
—seo| ஸம்ஸாசச்தின் டா ரபிக், ட 

கபிலர் சொல்லுறொர்.-- வசசரய் மாகசாவே/! இங் 
ஊனம் கரலம் பகவத் ஸ்வரூபமாமிருக்குமென் தும், மிகு 
கத வலிவடையதென்றும் உனக்கு Aur PoC sar. Cn, 
ஸமஸாரிகளின் கஇகளைச் சொல்லுனெறேன் கேட்பா 
பரக. உலகத்திலுள்ள ஜனங்கள், இங்ஙனம் சொல்லப் 
ULL காலத்தினால் ஆரண்டப்பெற்று கடப்பவராயினும், 
மேகங்களின் வரிசை காந்றினால் தள்ளுண்டு Pe Ms 
போகிஸ்றதரமினும் அக்கு வாயுவின் வலிமையை அறி 
யாதிருப்பதுபோல், அத்தகைய காலச்இன் பராக்ரமத் 

தை அறிகறதில்லை. இக்த ஜீவாக்மாவானவன் ஸாகத் 

Ba பொருட்டு மிகவும் ப்்ரயாஸப்பட்டு எச்தெக்தப் 

பொருளை ஸம்பாஇக்கிறானோ, அவற்றை யெல்லரம் கரல 

ஸ்௮ரூபியான பகவான் பாழ் செய்கின்றான். தான் ப்ர 
யதனப்பட்டு ஸம்பாதித்த பொருளெல்லாம் பரமானமை 
கண்டு ஜீவன் சோடக்கின்றான். அங்கனம் சேரூிப்ப 

தற்கு காரணம் என்னென்னில், சொல்லுகிறேன், கேட் 

பரயாக. கெடுமதியனாகிய Qa gs ஜீவன் பினா பெண்டிர் 

முசலிய அனுபச்தங்களோடு கூடின தும் கிலைகில்லாத து 

மாகிய தேஹத்தைச் சேர்க்க வீடு சிலம் பணம் *மூ.தலிய 

வற்றை கில்ரிற்பகாக கினைக்கன் ரான். அதற்குக் கர 

ணம அஜ்ஞானமே. ஆகையால் அவை தெய்வா 
மாயப் பாழாகையில் வருந்துகிறான், இந்த ஸம்ஸாரத் 
இல் ஜீவன் தேவ மனுஷ்யாதஇ ஜன்மங்களில் எக்தெக்த 
ன்மங்களைப் பெறுகன்றானோ, அக்தக்த ஜன்மங்களில் 

எதிலும் ஸுகத்தை அனுபவிக்கிற தில்லை, ஆயினும், 
HUM YES ஸஎமஸாசத்தில் வைராக்யம் உண்டாகப் 
'பெறுறெதில்லை, ஆ! இதென்ன ஆச்சர்யம், இதந்த
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ஜீவன் நரகத்திலிருப்பினும், பகவானுடைய மரயையி' 
னால் மதிமயஙகி கரகத்தில் இடைக்கக் கூடிய ஆஹாரம் 
முதலியவற்றால் ஸுகம் அடைக்து CIB opin sD 
காக ஏற்பட்ட பாபிஷட தேஹத்தையும் விட விரும்பல. 
இல்லை, தேஹம் பார்யை புதல்வன் க்ருஹம் பச பரைம் 

பந்துக்கள் ஆகிய இவற்றில் Caren ar Sar மனமுடைய: 

னாகித் தன்னை மாலரகித்துக் கொள்கிறான். இக்க தேஹம் 
முதலியவற்றைப் போஷிப்பதிலும் பாதுகாப்பிலும் 
சிச்தையும்.து அதனால் மைஸ்த அங்கங்களும் பரித92கப். 

பெற்றுச் செய்ய வேண்டிய செயல் இன் ஈதென்று தெரி 

யாமல் மனம் கலநுகி எப்பொழுதும் பாபங்களை யே செம் 
கின்றான். க்ருஹஸ்தாஸ்ரமத்திலிருப்பவன், பாபுருஷ 
னைப் புணர விரும்புகின்ற அஸததுக்களான மாதர்: 

கள ஏகாந்தத்தில் செய்யும் ஸம்போகாதி ரூபமான 

மாயையாலும மழலச் சொற்களைப் பேசுகின்ற சக்க. 
ளின் பேச்சுக்களாலும் மனம் (ip Bath us இக்த்சியங்க. 

ளெல்லாம் பறியுண்டு, எவ்விதத்திலும் போக்க டி. 
யாத பலவகைத் துயரங்கள் கிறைந்த கருஹத்தில் சிறி 

அம் சேம்பலின் pf அ௮னள்வப்பொழுது Camp shawn 

ளுக்குத் சடை செய்வதாக நினைத்து ஏதோ டல செயல் 

களச் செய்துகொண்டு ஸுகம் அனுபவிப்பதாக. 

நினைக்கின்றான், இங்கும் அங்கும் இரிக் து பெரும்பாலும் 

ப்ராணிகளை ஹிம்ஸித்து அவ்வழியால் பணம் முதலிய 

வற்மை ஸம்பாஇத்து அவற்றால் பிள்ள பெண்டிர் முசலர 
னவர்களைப் போஷித்துக்கொண்டிருக்கன்றான். அவர்கள் 

அனுபவித்து ஏதேனும் சிறிது மிகுியாயின், அதைக் 

தான் அனுபவித்துக் கொண்டிருந்து கடைசியில் நரகத் 

தில் பேரய் விழுகின்றான், ஜீவன தஇற்காக அடிக்கடி 

- ஏதேனும் ஒரு வ்யாபாரத்தை ஆரம்பிக்கையில், அது
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தெய்வதோவ.ச் இனால் வீணாகக் சுண்டு வருக்தி லோபம் 
மிகு து மேல் வ்யாபரரம் செய்யச் சக் தியற்றவனாூப் 
பிறருடைய ஸொத்தில் விருப்பம் கொள்சனெருன். குடும் 
பததைப் போஷிக்க வல்லமையற்று, பரக்பஹாணியால் 
அதற்காகத் தான் செய்யும் ப்ரயதனமெல்லாம் வீணாகப் 
பெற்று ஈற்கார்யம் ஏதும் செய்யரமல் இனனா௫ வீண் இக் 
தைகள் கிமைக்து மஇ மயங்கி வஸிக்கன்றான். இங்க 
னம் அவன் தன்னைத் தான் ரகூதிக்கவும் வல்லமையற் 
திருக்கையில், பமிர்வேலைக்கு உபயேோகப்படாத இ 
எருகை உழவர் உபேக்ஜிப்பதுபோல், அவனை அவனு 
டைய பார்யை மூதலியவர் முன்போல், ஆதரிக்கிற இல்லை. 
அவர்கள் அங்ஙனம் அனாதரிக்கெனும், மனவெருப்பு சிறி 
தும் உண்டாகப் பெறுகிற இல்லை. கான் முன் போஷித் 
துக் கொண்டிருந்த பார்யை முதலியவர்களால் பேர 

ஷிக்கப் பெற்றுக் தஇழத்தனத்தினால் உடம்பெல்லாம். சதை 
சுருங்கவும் மயிர் சமைக்கவும் Qi) 28 Gh UAp aD Lui ares 
சியும் மனத்தில் பரிதாபம் உண்டாகப் பெறுெ.தில்லை. 
மத.று, இழத்கனத்இனால் சரீரம் தளர்க் து வெளியில் 
ஏங்கும் நடக்து போக முடியாதவனாக வீட்டிலேயே 
இருக்கினறான். பர எடுத்து ஆஹாரம் வேண்டினும் 
பரர்யை முதலியனர் அனமதஇித்து நீ ஸம்பாடுத்ததற் 
குச் சோறும் இடவேண்டுமோசி இதற்குள் ஏன்ன uPP 
நீ சாகரயா சி உன் Agri gra Barr gsr? என்று பல பரு 
ஹூங்களைப் பே௫ுக் கடையில் அன்னம் இடுகையில், 
அதை கரய்போல் இன்பான். இழத்தனம் வக்தவுடனே 
பற்பல சேரகங்களும் சலைகரட்டும். வயிற்றில் அக்ணி 
புஷடியும் தொல்யும். ஆகையால் ஆஹாாம் சிறிதே 
உட்கொள்வான். வயாபாரங்களெல்லாம் ஓடுங்கப்போம், 
சாடிகளில் ஸ்லேஷ்மம் வக்தடைத்துக் கொள்ளும்,
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அதனால் தேஹத்தில் வாயுஸஞ்சாரம் தடைபடுகையில் 
அவ்வருத்தத்தினால் கண்விழிகள் புதுங்கப்போம். இரு 
மலாதும் மரவாஸத்தினாலும் ஆயாஸமுற்றுக் கண்டச் 
தில் கருகுருவென்று சப்தம் செய்வான், எழுக் இருக்க 
வும் உட்காரவும் சக் இயில்லாமல் தன்னுடைய அர்த்த 
சையைப் பார்த்து வருக்துகன்ற பக் துக்களால் சூழப் 
பட்டவனாக மருதயுபரச த.திற்குட் பட்டு *அ௮ண்ணா' என்று 
அழைக்கப் பெறினும் ஏதும் பேசமுடியா திருப்பான். 
இப்படி. யெள வனத்தில் பல வருத்தங்களும் கிமத்தன ச் 
இல் பல வருத்தங்களும் உண்டாகுமென்பதை மொஜிக் 
தேன். இணி மரண துக்கத்தைச சொல்லுகேன், கேட் 
பாயாக. இங்கனம் குடும்பத்தைப் போஷிப்பதில் சதேஹக் 
தையும் இக்த்ரியங்களையும் உபயோகப் படுத்தி அவற் 
ஹை வெல்லாமல் ௮வை போனவழியே விட்டுத் இிரிக்த 
ஜீவன் கடைசியில் மஹத்தான மரணவேதனையரல் மதி 

மயல்கப் பெற்றுத் தன் பச் துக்கள் அழுதுகொண்டிருக் 
குமபொழுது மரணம அடைகின்றான். ௮ மரணமை 
யத்தில் கோபம் நிறைக்க காட்சியுடையவரும் பயங்கரர் 
களஞுமான இரண்டு யமதூதர்கள் வரக் கண்டு RHEE 
ஜீவன் பயக் அ மலமூத்ரங்களை விடுவான். மரணம்அடைக் 
தவன் பாலோகத்திற்குப் போகும் வழிகள் இரண்டு, 
அவற்றில் புண்யம் செய்தவன் போகும் வழிஓன்று; பா 
பம செய்தவன் போகும் வழி மற்றொன்று. முதலில் பா 
பஞ்செய்தவன் போகரும் வழியைச் சொல்லுகிறேன் கேட் 
பாயாக, அங்கனம் மரணம் அடைந்த ஜீவனை அகத 

யமதூ தர்கள் யா சனாசரிரத்தில் அடைத்துக் கழுத்தில் 
பலாதகா.ரமாகப் பாசங்களால் கட்டி, தப்புசெய்தமை 
பரல் தண்டிக்கவேண்டி௰ய புருஷனை ராஜபடர்கள் கட்டி. 

யிழுத்துக் கொண்டுபோவதுபோல், நெடுக் சரம் இழுத்
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துக் கெரண்டுபோவார்கள். அக்க யமதாதர்கள் இவனை 
வழியில் விரட்டிக்கொண்டு செல்லுவார்கள். அவற்றைக் 
கேட்டு இந்தப் பாபிஷ்டனாயெ ஜி.வன் பயக்து ஹ்ருதயம். 
பிளவண்டவன் போன்று சரீரம் ஈடுங்கப் பெற்று வழியில் 
கரயகளால் கடியுண்டு வருக்இித் தான் செய்த பாபத்தை 
நினை த்துக் கொண்டே நடப்பான். மற்றும், பசி தரஹங்: 
கள் சிமைச்து வருக் துவான், அன்றியும், வழியில் கால். 
பாவ உயாமல் மணல் கொத்துக் கொண்டிருக்கும்: 

eV EF ui ar பொறுக்கமுடியாமல் லெயில் காய்வான். வழி 
யெல்லாம் காட்டுத் இ எரியும். காற்று கெருப்புபோல் மிக்க 
வெப்பத்துடன் வீசும். இவைகளால் பரிதபிக்கப் பெற்று, 
பின்புறத்தில் வசால் இயற்றின சாட்டையால் அடிக்கப் 
படுவான். இங்கனம் வருக்இ ஒரு அடி. எடுத்து வைக்க 
வும் முடியா இருப்பான். அவ்வழியில் சிறிதும் ஒதுங்க: 

சிழல் அகப்படாது, சிறிது இக&ப்பார இடமும் பூலப்ப 
டாது. குடிக்கக் தண்ணீர் சிறிதும் அகப்படாது. இத்த 

கைய வஹியில் பிக்க ப்ரயாஸத்துடன் ஈடக்து செல்வான். 
இருள் டப் பெற்றிருப்பதும் தாமஸகர்மங்களைச் செய் 

பவர்க்கு கிடைக்கக் கூடியதுமாகயே பாபிஷ்ட மார்க்கத் 
இனால் இக்க ஜீவனை வெகு வேகத்துடன் யமனுடைய ஈக. 

கிதரனத்திம்கு இழுததுக்கொண்டுபேசவார்கள், வியில் 

ஆங்காங்கு வருக்தி கடக்கமுடியாமல் கீழே விழுவரன் 7 

இளைப்புறுவான்) மூர்ச்சை அடைவான்; மீளவும் மூர்ச் 

சை தெளிந்து எழுக் இருப்பான். கொண் ஹாற்றொன் 

பது யோஜனை தாரமுன்ள வழியை மூன்று மூஹூர்த் 
தங்களுக்குள் கடக்குமாறு வேகத். துடன் இவனை இழுதீ 

துக்கொண்டு போவார்கள், பாபம் அதிகமாயிருக்தால் 
இரண்டு — முஹமர்ததஙகளுக்குள் மிக்கவேகத்துடன் 

இழுத்துக் கொண்டுபோவார்கள், இங்கனம் யமலோகக்
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இற்குப் போனபின்பு பலவகை நரக Pont_aeu அனுப 
விப்பான். கெருப்புக் தணல்கை உடம்பு முழுவதும் 
கிறைததுக் கொளுத்தப் பெறுவரன், ஒரு மையம் தன் 
சரிரமாம்ஸத்தைத் தானே அறுத்துச் சாப்பிடுவதும், 

டறர் அறுகதுக்கொடுக்கச் சாப்பிடுவதும் செய்வான், 
அக்க யமலோக தில் இவன ஜீவனோடிருக்கும்பொழுதே 
இவன் குடலை சாய்களாலும் கமுக்களாலும் பிடுங்கச் 
செய்வார்கள், ஸர்ப்பங்களை விட்டுக் கடிக்கச் செய்வார் 
கள். Doar vag» wan s Brov Gar gear anu அனுபவிப்பான். 

மறும் கைவேறுகால் வேறு தீலைவேறென்று அவயவங் 
கலை யெல்லாம் தனித்தனியே சேிப்பார்கள். யானை 
முதலிய வலிய ஜக துக்களசைக்கொண்டு இவனை இரண்டா 

கக் கழிக்கச் செய்வார்கள், மலைச் சிகரங்களினின் ப 

கீம் விழச் தள்ளுவார்கள், ஜலைக்தில் அமிழத்துவார் 
கள, பள்ளம் வெட்டிப் புதைப்பார்கள், இப்படிப் பட்ட 
உரகபர்தைகளை அனுபவிப்பரன், மற்றும், தாமிஸ்ரம் 
அக்ததாமிஸரம் ரெளரவம் முகலிய பலவகை கரகங்கள் 

உண்டு, ஸ்த்ரீயாவது புருஷணாவ.நு ஒருவர்மேல் ஒருவர் 

வதி கெட்டு மோஹம் கொண்டு புணர்ச்த பாபத்இன் 
பலனாக ௮.ததகைய கரகங்களை அனுபவிக்கப் பெறுவார் 

கள். தாயே! “இப்படிப்பட்ட ரகங்களும் உண்டே 77 

என்று ஸக்தேஹிக்க வேண்டாம், ஸ்வர்க்கமும் ரகமும் 

இவ்வலகத்திலேயே உண்டென்று சொல்லுகிறார்கள், கர 

Shih gira பாதைகள் எவ்வெலவை உண்டோ, அலை 

இவ்விடத்திலும் புலப்படுகன்றனவல்லவர£ தெய்வ 
மொன்றுளதென்று தெரிஈ துகொள்ளாமல் குடும்பத் 

தைப் போஷிக்கையே புருஷார்ச்ச மென்று குடும்ப 

போஷணம் செய்கின்றவனும் தன் வயிற்றை மாத்ரமே 
நிமைத்துக்கொண்டு ஜீவிப்பவனும் ௮ங்கனம் தாம் 
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போஷித் துக்கொண்டு வச்தகருடிம்பத்தையும் தன்தேஹத் 
தையும் தூறக்து பரலோகம் சேர்க் து இங்கனம் சான் 
செய்த பாபங்களுக்குப் பலனாஈ ஏற்பட்டவைகளும் இழ்ச் 
சொன்னவைகளுமான நரக துக்கங்களை அனுபவிப்பார் 
கள். ப்ரரணிகளை ஹிம்ஸித்து ஸம்பா இத்த பண த் இனால் 
எவன் தன் தேஹஷத்தைப் போஷிக் துக்கொண்டு வரு 
வரனோ, அவன் அங்ஙனம் தான் போஷித்து வக்த தன் 
தேஹத்சை இவ்விடக்திலேயே துறக்.து புண்யத்தைக் 
காட்டி.லும வேறுபட்ட பாபத்தையே } பாதேயமாய் 
வழியிம் கொண்டு கரனொருவனாகவே கரகமார்க்கத்தை 
அடைகன்றுன், தரன் பிறர்க்கு தீரோஹம் செய்து பணம் 
ஸம்பாஇித் துப் பின்னை பெண்டிர் மு. தலிய குடும்பத்தை 

yin Cran geo gy பேரஷிப்பவன் மரணம் அடைக்து 
சரக த்திற்குப் போகும் பொழுது அவன செய்த பாபம் 

தஇன்றுமாதரமே அவனைப் பின்றொடர்ச் து போமன்றி 

அவன் போஷித்து வச்த பிள்ளை பெண்டிர் முதலிய கடும் 

பமாவது தேஹமாவது அவனைப் பின்றொடாமாட்டா, 

ஒருவன் பாபம் செய்து ஸம்பாடுத்த பணத் இனால் பலர் 
ஜீவிப்பினும், அக்தப் பாபத்நின் பலனை அவன் ஒருவன் 

மாதரமே அனுபவிக்க பவேண்டுமன்றி அவனை அடுத் து 

ஜீவிக்கவர் அ௮கற்காக அவனுடன் கரகம் செல்லமாட் 
டார்கள். பிறர்க்கு தீரோஜஹம்செய் அ குடும்ப பே௮.ணம் 
செய்தவன் மரணம் அடைச் நு உரகம் போகையில், அன 
னுடையபாபத்தை ஈற்வரன்அவணிடம் கொண்டுபோய்ச் 
சேர்க்கனழுன். அக்தப் பாபதிதை அவண், பணத்தை 
இழறக்தவன் வருச்துவதுபோல், நிக்க வருக்தச்துடன் 
அனுபவிக்கின்றான். “குடும்பக்தைப் போஷிக்கவேண்டு 
  

1, வழி நடக்கிறஉன் வழியில் a ட்கொள்வதற்காகம் கொண்டு 

போகும் அஹாரம்,
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மென்று சாஸ்த்ரம் சொல்லுகின் தே. ஆசையால் அது 
எப்படி. பரபமாமும்' என்னில் சொல்லுகேன், கேள், 
சிறிதும் தர்மம் ஈலக்கரமல் வேகலம் அதர்மத் இனால் கூடு 

மபயபோஷணம் செய்கிற ஜீவன் ISS BY SOLA OW w rar 
மாகிய அக்ககாமிஸ்் மென்னும் நரகத்தை அடைகின் 
ரூன். (ஆகையால் தர்மம் தனருமல் குடும்ப போவ.ணம் 
செய்வது அலனண்யமே). கேவலம் அதர்மத் நினால் குடும்ப 

போஷுணம் செய்பவன் ஈரகமே சேருவான். யமலோகத் 
இல் எத்தனை காகங்கள் உண்டோ, அவற்றையெல்லாம் 
BID SHY நு னுபவிர் துப் பாபற்களெல்லாம் க Ls தமை 

பரல் பரிசு குகனாகி இவ்வுலக தீஇல் மீளவும் LD SO) APM ஜன் 

மம் பெறுவான், முப்பதாவரு அத்யாயம் முற்றிற்று, 

  

ஜிவண் கர்ப்பவாஸச்இனால் ஏக்கங்களை 
அனுபவிச்சஈலும், கர் ப்ப கிலிருச்கும்பொ 

. a 6 ௩ > ச உ 

(LDH) LAT LOM FUT EDA ஸ்கதோதா ம்ரெய்க லும், 
—o-<—>« ் . ‘ க ட்ட 6 ன் 

5 | காப்பக ணின் ற. வெளிவக்சு பின்பு அஜ் “ஒ-௪௩- 
நானத்தினால் மீளவும் ஸம்ஸார துக் 

கங்களை அனுபவிக்சலும், 

ஜீவன் ஜன்மாக்தரத்தில் கான் செய்த BT SB) WS 
தீருக்தபடி, ஈம வானால் தூண்டப்பட்டவனாகி கரகானுப 

வம் முடிச்தபின்பு, இவ்வுலகத்தில் மீளவும் சேஹச்தை 
அடையும்பொருட்டு ஒரு புருஷனுடைய சேதஸ்ஸின் 

பிச் துமூலமாய் ஸ்தீரியினுடைய வயிற்றில் ப்[வேூிக்கின் 

ஸ்ரீபக வான் சொல்லுமுன் :--வாரராய் மாதாவே 

மூன், “கர்மங்கமாயெல்லாம் அனுபவித்துப் பரிஈ தீதனா 

கித் தரும்பிவருனெரறுனென்றாும். ஜனமாக் தரத்தில் தான் 

செய்த கர்மத்இிறகுக் தருரந்தபடி ஈன்வானால். தூண்டப் 
பட்டு தேஹம் பெறுதற்காக ஸ்த்ரீயுடைய உதாத்இல் ப்ர 

வே௫ிக்கிருன்னென்லிரும். கர்மங்கள் கழிச்கனவென்ப 

அம் கர்மத் இனால் மீளவும் தேஹம் பெறுகிருனென்பதும்
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எப்படி பொருக்தும் 2” என்னில், சொல்லுகேன், கேட் 
பாயாக, கரகானுபவம் பண்ணவேண்டி௰ கர்மங்களெல் 
லாம் க்ஷீணிக்சன வென்றும், அ குணால் பரிசு தசாப்த 
இரும்பி வருிரானென்றும் சொ ன்னேன்றிக் கர்மங்கள் 
யரவும் க்ஷீணித்தனவென்று சொல்லவில்லை, மீளவும் 
தேஹத்தை DOL ற்குவேண்டிய கர்மம் C sam BD 

அடைவ தனால் க்ஷீ£ணிக்குமேயன் றி உரகரனுபவ த் தினால் 

க்ஷீ£ணிக்கா து. ஆகையால் ஒன்றோடொன்று விரோதிக் 
காது: அங்ஙனம் ஜீவனால் தொடாப்பெற்ற LYRA. TDL us 
சேதஸ்ஸானதூ ஸ்த்ரீயின் வயிற்றில் ப்ரவே௫த்து ஓரு. 

சரதீரியில் ரக்தச் துடன் கலக்கின்றது. ஜந்து ராத்ரி 
கஹில் கீர்க்குரிழ்போல் குண்டாகின் றது, பத்து காள் 
கழிகைபில் இலக்தம் பழம்போன்ற உருவமுடையதா 
கின்றது. பிறகு சில சாள் கடக்கையில் மாம்ஸபிண்ட 
மாகக் கோழிமுட்டை போன்ற உருவம் பெறுஇன்ற.து, 
(கோழி முட்டையின் உருவம் பெறுவது இர்யக்ஜாஇ 

களின் கர்ப்பதீ்திற்கே யென்றுணர்க), ஒரு மாதத்தில் 

இரஸ்ஸும், இரண்டு மாதங்களில் கை கால் மூதலிய அங் 

கற்களின் பிரிவும், மூன்று மாதங்களில் ஈகம் சேரமம் எலு 

ம்பு தோல் இவைகளும் ஆண்கு றி பெண்கு நிகளும் ! கண் 
காது மூக்கு முதலிய ரக்தரங்களும் உண்டாகின்றன. 

நான்கு மாதங்களில் ஸப்த தாதுக்களும், gob gi மாதங் 

களில் பசி தாஹங்களும் உண்டாகின்றன, ஆறுமாதங் 
களில் கர்ப்பக்கொடியினால் சற்றப்பெற்று வயிற்றில் வல.து 
பார்றா வத்தில் சுழன்று கொண்டிருப்பான். அந்த கர்ப் 
பத் லிருக்கும் ஜீவன் தாய் உட்கொள்ளுகற அன்னபா 
ஞுதிகளால் ரக்தம் மாம்ஸம் முதலிய தாதுக்கள் வளப் 

பெற்று பூசிப் புழு முதலிய ஜக்துக்கள் உண்டாகக் 
கூடியதும் தனக்கு எமமத மல்லாததுமரகிய கர்ப்பக்.
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குழியில் விழுக் அ கிடப்பான், ஆங்குள்ள புழு முசலி: ஐக் 
துக்கள் பசி உண்டாகப்பெற்று அக்த ஜீவனுடைய அவ 
யவங்களையெல்லாம்கடித்துச் இன்னும். அவனுடை அங் 
கம் மிக்க மென்மையுடைய தாமிருக்குமாகையால் அக்தப் 
புழூ முதலியவை கடி.பபகனாலுண்டாகும் வேதனையைப் 
பொறுக்க முடியாமல் மிகவும் வருதி மர்ச்சிப்பான். மற் 
அம், மர. தாவினால் உட்கொள்ளப்படுகிற மிளருகாரம் 
கடுகுகாரம் சடுகை உனர்ப்பு க்ஷாரம் புளிப்பு ip Boo us 
TMHEM MODES அதஇக்கூசமான opomr si Kar த்ன் 
மேல் படப்பெற்று மிகவும் மென்மையான சரீ ரமுடையவ 
னாுகையாலும் அச்ச ரஸங்கள் பொறுக்கமுடியாமையா 
ம் ஸமஸ்த அவயவங்களிலும் பெரிய வேதனை உண்டர 

கப் பெற்றிருப்பான், அச்த கர்ப்பக் குழியில் கர்ப்பக் 
கொடிகளாலும் வெளியில் மாதாவின் குடல்மு தலி.ப ஈரம் 
புகளாலும் சுற்றப்பட்டு முதுகும் கழுத்தும் வணங்கப் 
பெற்றுச் தலையை மாதரவின் மகுூக்தியில் வைத்துக் 
கொண்டு, கூண்டில் அடைப்புண்ட பக்ஷிபோல், தனது 
அங் தங்கலா ஸ்வர இனமாய் நீட்டவும் மடக்கவும் வல் 
லமையற்றிருப்பான். அக்த கர்ப்பத் திலிருக்கும்பொழு.து 
தெய்வா இனமாய் நினை ௮ கேரப்பெற்று முன்பு தான் 

பல ஜசாகங்களில் செய்த கர்மத்தை நினைத்து நீட்டி 
மூச்சு விடவும் முடியாமல் அதில் இருக் துகெரண்டு 
என்ன ஸுகம் பெறுவான் 7 ஏழாவது மாதம் முதற் 

கெண்டு WOK SIGE Ba Zor ILI pp Wow a Dacor wae B® 

WOH Guryssarrd மிகவும் வருச்இி wos வயிற்றி 

QY TL Tas புழுபோல் ஓரிட த் திலில்லாமல் சுழன்று 
கொண்டிருப்பான், ஜன்மாக்தரங்களில் தான் செய்த 
பாபங்களெல்லாம் கினைவுக்கு வருகையால் ஐயே / நாம் 
என் செய்தோம்ரீ புத்கிகெட்டுப் போனோமேசி Dp! or svar
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வருத்தம்”? இணி என்னென்னவோ அனுபவிக்கவேண்டு 
மே 7” என்று மேல்வரும் துக்சகங்களெல்லரம் MUA L 
மாய்த தோன்றப்பெற்று பயக து “அப்பனே / என்னப் 

பொறுத்தருள் வரய” ஏன்று Carag. கெசள்பவனாக 
கர்ப்பச்சி லுள்ள ஏழு கரம்புகளரல் கட்டுண்டும் DY Sip 
BE உரையுடன் அஞ்சலி ஸ் தனால், TAD தான் 

இந்த கர்ப்பத்இல் அடைப்புண்டானோே அப்படிப்பட்ட 

பகவானை ஸ்கதோகரம் செய்வான், 

ஜீவன். சொல்லுகிறான் :--ஸர்வேற்வசன். தரன் 
படைத்த இவ்வுலகத்தை ச க்ஷிக்கும் பொருட்டுக் தன் 
ஸைகல்பத் இனால் TOS HARD பலவகை இவு்யமங்கள 
விக்ரஹங்களைக் கொள்கினருன், பூமியில் ஈ௩டக்து செல் 

இன்றவையான அச்த பகவரறுடைய ச ரணாரவிச் தங்களை 

நான சரணம் அ௮டைகனெ்றேன். அவற்றைச் சரணம் 
அடைக்தவர்கள் எவ்விகத்திலும் பயம் உண்டாகப்பெற 
மாட்டார்களல்லவர 2 மற்றும், கீழ்சாள்களெல்லாம் பரம 
புருஷனைச் சிறிதும் உண ரமல் பற்பல பாபகர்மங்களைச் 
செய்து பொழுது போக்கின அஸத்தாகிய எனக்குத் 
திகுர்த இச்சு தூக்கதியை எவன் காட்டினானே அகத 

பகவானுடைய பரதாரவிச்தங்களைப் ' பணிகின்றேன். 

Dis மாதாவின் CramsAx, பஞ்ச பூதங்கள் 
கர்மேக்தரியங்கள் ஜ்ஞானேந்த்ரியங்கள் மனது ஆகிய 
இவையாய்ப் பரிணமித திருக்கும் (தேஹமாயம்ப் பரிணமித் 
இருக்கும்) ப்சக்ருதியைத தரித் துக்கொண்டு ஜன்மாக் தர 
காமத்தினால் தன் ஸ்வரூபம் மறைக்கப்பட்ட பச்த ஜிவன் 

1 அனால் இப்படி சரணம் அடைர்சவனை ஏன் பகவான் உபேக்ஷிக் 
இரறானென்று சங்கிக்கவேண்டாம். ஸதாசார்யானுக்ரஹம் இல்லா 
மையாலும் புருஷகாரம் செய்பவளான பிராட்டியின் ஸர்ரிஇியில்லா 

  

மையாலும் பகவான் அருள் புரிகிற இல்லை.
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போல் எஏன் தானும் அவனுடன் வஸிக்கின்டுனோ 7 
இப்படி. ஜீவனுடன் கேஷத் இவிருப்பினும் எவன் ப்ர க்ரு 
இயின் தோஷங்களால் இண்டப்படாமல் பரிசுச்சனும் 
ஜரை மரணம் சோகம் மோஹம் UPR தரஹம் என்டு 
விகரரங்களம்றவனும் ஜ்ஞானம் முதலிய சல்யாண 
குணங்கள் சிறிதும் குறையா தவனுமாயிருக்கின்றுனோ 7 
அத்தகையனும் ஜீவனுடன் ஸம்ஸார தாபங்களால் பரி 
தபிக்கின்ற ஹ்ருதயக இல் தாபங்கள் எவையபின் றி ஸு 

கமாயிருக்கின்றனனுமரகய அர்தப் பரமபுருஷனை கான் 

வணங்குகின்் ேன், பஞ்ச பூதங்களால் ஏற்பட்ட FP ays 

இல் கரன் எப்படி. இதனால் மறைக்கப் பட்டி ருக்கின்றே 
னோ, இங்கனம் பகவான் BT ooo Qi த்ச் FP T&D OR aw 

புகுக்து இகனால் மறைச் இருப்பினும் அக்தச் சரீ ரத்இன் 
ஸம்பர்ததிதினுல் விளையக்கூடிய தோஷங்களால் இண் 

டப்பெராமலே விளங்குகின்றான். அதற்குக் காரணம் 
என்னென்னில், அவன் ஜ்ஞானேச்தீரிய கர்மேக்த்சியங் 
களும் ஸத்வலாதுி குணங்களும் சப்தாதி விஷயங்களும் 

ஜீவனுமாகய இனற்றை (சேதன அசேதனங்களை)ச் 

சரி ரமாகவடையவனும் இவம்றிம்ரு சியாமகனுமாயி 

ருபீபவன, என்னைப் போல் BTID BG wv ஜ்ஞான ஸங் 

கோசம் உண்டாகப் பெறுமவனல்லன், காண் UTE இக்கு 

உட்பட்டிருப்பவன். அவன் அதை அடக்கியாள பவன், 

ஆகையால் அவனுக்குச் சரீர ஸம்பக்கத்தினால் Meow urs 

கூடிய தோஷங்கள் எவையும் உண்டாகிறதில்லை், தான் 
சப்தாதி விஷயங்களில் (இவனை போக்யங்கள்? என்னும் 

புத்தியுடையவன். அவன் சப்காஇ விஷயங்களில் காரல் 
தாழுக் தன்மையனல்லன். (கரன் சப்தாதி விஷயங்களை 
பேசக்யமரக நினைத்து அவற்றில் கரல்தரழ்க் து பற்பல 

பாபகாமங்களைச் செய்தேகைையால் ஜ்ஞான ஸங்கோ
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சம் அடைத்து ப்ரக்ருதி ஸமபச்ததிஇனால் விளயும் தோ 
ஷூங்களை அனுபவிக்கன்மேன். ஈன்வரன் அத்தகைய 
னல்லரமல் பரிச சனாசையரல் பாக்கு. ஸம்பச்சதி 
னல் தோஷங்கள் உண்டாகப் பெறு இல்லை]. இப்படி. 
தடைபடாத மஹிமையுடையவனும் (ஜ்ஞான ஸங்கோச 

மில்லா தவனும்) ஆனதுபற்றியே எல்லரமறிர் தனனும் 

ப்ரக்ருதி புருஷர்களைக் காட்டிலும் விலக்ஷண மாயிருப்ப 

வனும் கியாமகனுமாகிய அந்தப் பரமபுருஷனை கான் 

ஸமஸாசம் கழியவேண்டுமென்னும் விருப்பத் இனால் ௪ர 

ணம் அடைகின்றேன். பகவானைச் சரணம் அடைக தால் 

ஸமஸாரம் எப்படி கழியுமென்று கினைக்களேண்டாம். 

கட்டினவனே விடுவிக்க வல்லவனென்கிற சயாயத்தின் 

படி. இச்சு ஸம்ஸாரத்தில் சம்மைக் கட்ணெணப் பண் 

ணின அப்பெருமாயனே கம்மை இதினின்று விடுவிக்க 

வல்லவனாவான. இக்த ஜீவன் ஸத்வ ரஜஸ் சமோகுணங் 

DB ov wor CLP ad in Tu afl Zar Licn an & cori UD mone RDS மேன்மே 

அம அழுக்தக் கட்டுிபவைகளுமாஇ ப பெருப்பெரிக கர்மங் 
சுன பலவும் நிறைக்த ஸம்ஸார மார்க்கத்தில் (ப்ரவ்ருத்தி 
மார்க்கத்டில்) இரிக்துகொண்டு அங்ஙனம் இரிவ தனால் 
இள்ப்பும்வு பகவானுடைய ஸங்கல்பத் இனால் ஜீவாதம்பர 
மாத்மாக்களின் உண்மையைப் பற்றின ௮. Day தொலையப் 

பெறுகின்றான். அந்த ஜிவண் மீனவும் YES மஹானுபர 
வனுடைய அனுக்ரஹமில்லரமல் மற்றை எக்த உபாயத் 
இனால் ௮க்த ஜீவாசம பரமாத்மாக்களின் உண்மையைப் 
up Nor அறிவு உண்டாகப் பெறுவான்ச (பகவானுடைய 
மாயையினால் ஸம்ஸாசத்இில் கட்டுண்ட ஜீவன் அவனு 
டைய அ௮னுக்ரஹத்தினால் அதினின்று விடுபடவேண்டு 
மன்றி வேறுகதி இல்லை.) பூத பவிஷயத் வர்த்தமானங் 
களென்கற மூன்று காலங்களிலும் ஸங்கோச மில்லாமல்
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ஜீவாத்மபரமாத்மாக்களின் உண்மையைப் பற்றின அறிவு 
அச்தப் பரமபுருஷூனுடைய அனுக்ரஹமின் றி எந்த ஜிவ 
BE EE BO sor உண்டாகும் ச ஏவனுக்கும் உண்டாகாது, 
மூன்று காலங்களிலும் இடைபடாத அ. மிவடையவனண் 

Yo ஸாூவேண்வரன் ஒருவனே. மற்ற ஜீவாக்மாக்களு 
க்கு அவ்வறின அவனுடைய அ௮னுக்சஹக்் இனால் சான் 
உணடாகேண்டுிம், “உனக்கு அவ்வறி௮ கேரரமற்பேர 
யினும் உன்னைக் காட்டிலும் மேற்பட்ட மற்றொரு ஜீவனு 
க்கு உண்டாகலாமே' என்னில், அப்படி. இல்ல. ப்ரரணி 
களில் தலைவனான ப்ரஹ்மதேவன் மூதலிய கரங்கள் 
அனைவரும், ஜி வாதமாக்களுக்கு ஸம்ஸாரச்தை வளர்க் 
குமபடியான கர்மங்களின் பதனியை அணனுஸரித்திருப் 
பவர்களோ. (சரங்களெல்லோரும் கர்மமென்கிற அவித் 

யையால் ஜ்ஞானம் மழையப் பெற்றவர்களே, ஆகை 

யரல் உன்னைத் தவிர மற்றெவனும் Qos mows gs 

தைப் போக்கவல்லவனல்லன். விலங்கல் அகப்பட்ட ஓரு 

வன அத்தகைய மற்ரொருவனை ஏங்ஙகனம் அர்த விலங்கி 

னின்று விடுவிக்க வல்லனாவான் 2 ஈரரவரனைத் தவிர 

மதம ப்ரஹ்ம ருத்ராதிகள் அணைவரும் ஸம்ஸரரத்தில் 
அப்பட்டவரகனே; அத்தகைய அவர் மற்றவர்களை 

ஸம்ஸாரத்தினின்று எங்கனம் விடுவிக்க வல்லரரவரர், 
ஜங்கம ஸ்தாவர சூபமான சரீரங்களில் இருக்கின் ற 

ஜீவாதமாக்களிடத்தில் அ௮ச்தராதமாவாய்த் தொடர்ச் 

இருக்கின்றன, ௮அக்த ஜிவாத்மாக்கள் உன்னுடைய 

அமசங்களே. சரீரஸம்பக் தத்தினால் ஜ்ஞுன ஸங்கோசம் 
உண்டாகப்பெற்ற ஜீவாச்மாக்களுக்கு அக்தராத்மா 
வாயிருப்பினும் 8 ஜ்ஞான ஸ்வரூபமும் ஜ்ஞூனகுணமும் 

என்றும் மாருஇிருக்கப் பெற்றவன், அப்படிப்பட்ட அச்த 

பகவானை கமஸ்கரிக்கன்றேன். ஜிீவாத்மாக்களுக்கு
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அக்தராதமரவாயிருக்தும் ஸர்வஜ்னா சவம் மு.கலிய குணங் 
கன் மாமு.இருக்கப்பெம்று சமக்கு ஜ்ஞான ப்ரதானம் 
செய்து ஸம்ஸாரத்இனின்று விரிவித்து மஹோபகாரம் 

செய்த ஸர்வேள்வானொருவனே பணியத் தகுக் தவனன் றி 

மற்றெவரும் அல்லர். பகவானே / பிறருடைய (மாதாவி 

ஆடைய) தேஹத்திலுள்ள உகரமாகிற பள்ளத்தில் ரக்த 
மல தரக் குறிரில் விழுது அங்கு ஜாடசாக்னியால் 

சரீரம் மிகவும் தபிக்கப்பெற்று மனம் கலங்கி இந்த உ௪ 

ச தீினின்று வெளிப்பட்டு வர விரும்பித் தன் மாதங் 

களைக் கணக்கிட்டுக் கெொண்டி.ருக்கிம இந்த ஜிவன் எப் 

பொழுது வெளிப்படப் போகின் wa? Dias ஜீவனை 

காப்பத தினின்று எப்பொழு த வெளிப்படுத்தப் போகன் 

ரூப்” ஐகசனே! உன்னைப்போன்ற தயரளுவாசய எவன் 
கர்ப்பத்தில் புகு து பத்து மாதங்கள் சென்ற இந்த ஜீவ 

அக்கு இப்படிப்பட்ட விவேக த்தைக்கொடுத்தானோ, இன 

ர்களுக்கு OT 5 ey) DBus அவன் தரன் செய்த அக்க உபகா 

சத, சினாலேயே ஸக்தோஷூம் அடைவரனாக. அதற்கு 
அஞ்சலி செங்கை தவிர மற்ற எவ்விதத்திலும் ப்ரத்யுப 
காசஞ் செய்ய முடியாத. அதற்கு எவன்தான் பதில் 
செய்ய வல்லனாவாரன் சி பரமாதமாவக்கு வரஸஸ் தரன 
மாகி பரஹமபுரசமென்று கூறப்படுவதும் ஜீவணுடைய 
கர்மத்திற்குச் தகுக்தபடி ஏத்பட்டி.ருப்பதுமான இக்த 
சரீரததில் இதைக் காட்டிலும் வேறுபட்டவனும் கர்ப் 
பத திலுள்ள ஏழு ஈரம்புகளால் கட்டுண்ட சரீர முடை 
யவனும் சம தமா. குணங்கள் அமைக்தவனுமாகிய 
ஜீவன் பரமபுருஷன் கொடுத்த புத்தியால் அவனை 
OT HET SHANE Pop,  அக்தப் பாமபுருஷன் யேசு 
பரிசுத்தமான மனத்தினால் அறியக்கூடியவன், அப்ப 
ப்பட்ட அச்தப் பரமபுருஷனை கரனும் அவன்கொடுத்த
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அறிவினால் ஸாக்ஷா£க் கரிக்னெறேன், அவன் ஷ்ருத 
யதக்திலும் வெளியிலும் தோம்றுமவன், வாரரய் ப்ரபு 
வரன ஸார்லவேம்வனே! நான் இப்பொழுது பலவகை 
துக்கஙகளுக்கிடமான கர்ப்பத்தில் ஊரஸஞ் செய்யினும் 
இரக கர்ப்பத்திஷின்று வெளிப்பட விரும்பமாட்டேன். 
ஏனென்னில் ; இந்த BTM D DS GQ) araf af ayar ar பாழுங் 
கண.று போன்ம ஸம்ஸாசத்தில் விமுவேனாடின், உடனே 
எனனை பகரனுடைய மாயை பிடிதீநுக்கொள்ளும். 
அது கேஹாத்மாபிமான த்தையும் ஸ்வதச்தசாக்மாபி 
மானத்தையும் விலகக் குர் தன்மையது, அத்சு மாயை 
யால் பிடியுண்டவடனே தேஹஷாரகத்மாபிமானம் முதலிய 
பொய் கின்ற ஞானமும் பெரல்லா ொமுக்கமும் அதன் 
மூலமாய் பற்பல துக்கங்களும் மினாவம் கர்ப்ப வரஹ் 

ஆகிய ஸம்ஸார சகரமரன து (சகரம்போல் மாறி மாறிச் 
சுழல்கின் ற ஸம்ஸாரமரன தூ) ஜீவன விடாது, ஆகை 

யால் தைர்யமழ்றிருக்கற கான் ஸமஸ்த ப்ராணிகளுக் 

கும ஈண்பனாகுிய உள்னைப் பணிச்து உனது ur errs 

தங்களையே உபரபமாகப் பற்றி உனது அருள்பெற்று, 

பலவகை துக்கங்களுக் கடமான இந்த கர்ப்பபாஸமாகிற. 

வ்யஸ்னம் மீனவும் உண்டா கர இருக்கும்படி, என்னைச் 

இக்ரத்இல் கரையேம்உப் போின்ேன், 

ஸ்ரீகபிலர் சொல்லுஜர் -- இங்கனம் கர்ப்பத்தில் 
நிச்சயித் துல் கொண்டிருப்பவனும் அப்பொழுதே பத்து: 

மாதங்கள் நிரம்பப் பெற்றவனுமாகிய aor அக்த 

க்ஷண த்கிலேயே ஸு திவாயுவரனது தலை சீழாக்கி ப்ர 

ஸத்தின் பொருட்டு வெளிப்படும்படி. தூண்டுகின்றது. 

அர்த ஸுிதிவாயுவினால் கனது இருப்பிடச்தினின் 3 
அசைக்கப்பட்டுத் தலைகீழாக அருக்தி மூச்சுவிட முடி 

யாமல் கர்ப்பத்திலிருக்கும்பொழு.து உணடாயிருக்த
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சினைவெல்லரம் மாறி மிகுச்ச ஸங்கடத்துடன் வெளிப் 
படுவான், ISS DEON OLY முழுவதும் பூசப்பட்டு 
பூமியில் விழுக்து புழுபோல் துடிப்பான், கர்ப்பவாஸ 
கரலத்திலிருக்க விவேகம், தலை£மாய் வெளிப்படும் 
பொழுதே தொலைக் துபோம், அதற்கு கேரே விபரீத 

மரன புத்தி உண்டாகப் பெற்று மிகவும் சோதனம் 
செய்வாள். எவ்விதத்இலும் ஸூசனை செய்யாத பிற 
HOLM MITT EOD ஜனங்களுக்கு அறிய முடியா 
தாகையால் சிசுவின் அபிப்சாயசகசை அறியாத மாதா 
முதலிய ஜனங்களரல் போஷிக்கப் Din oD விபரீத 
மரன உபசாரங்கள் சேரப்பெழ்து அருக நுவரன். பதி 
பரல் அழுகையில் ஜனங்கள் அத.ன் அபிப்சாயத்தை அ றி 
மாமல் வயிற்று கோவல் tps w@) gr நு வேப்பிலைக் 

கஷாயம் கொட்டுவார்கள். வயிழ்து 'கேரவுக்கரக அழு 
மரயின், பசியால் அழுகிறதென்று முலைப்பால் ட்டவொர் 
கள. இப்படி விப£ தங்கள் பலம் தோப்பெற்று, வருக் து 
வான். அதை வேண்டாமென்று தடூக்கவல்லமை யத் 
திருப்பான். கொசு ஈ முதலிய gb gra களும் பூச்சி 
புழு முதலியவைகளும் நிறைக் து அ௮சதகமான படுக்கை 
யில் படுக்கவிடப்பெழ்று இனவெடுக்கில் சொறிக்து 
போக்கடி தீதுக் கொள்ளவும் எழுக்து உட்காரு தங்கும் 
ஸாமர்தயமின்றி வருகி அழுதுசொண்டிருப்பான், 
உடம்பில் தோல் முத்தாமல் மிகவம் மென்மைக் டெமா 
பிருக்கையால் கடிக்குக தன்மையுள்ள எரும்பு மூட்டைப் 

பூச்சி முதலியவைகளும் கொசு முதலியவைகளும் ஒரு 
புழு மற்றொரு புழுவைக் கடிப்பது போல், இவனைக் கடி. 
தீது வருக்தச்செய்யும். இவன் அவற்றை ஓட்டமுடியாமல் 
போதனம் செய்வான். கர்ப்ப தசையிலிருச்சு விவேகம் 
இவனுக்குச் இறிதும் இருக்காது, இங்கனம் gi ge
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வய துவரையிலுமுள்ள சைசவப் பருவககை மிக்க வருக 
5B GN அனுபவி தீது, அ த.ன பிறகு பென்னை BBD 
குக் கீழுள்ள பெளகண்டமென்னும் பருவம் உண்டரகப் 
பெற்று அதிலும் பலவகை துக்கங்களை அனுபவிப்பான். 
தரன் விரும்பி வை கிடைக்கப் பெருமல் அஜ்ஞானத்தி 
னால் கோபம் அ௮ளர்சது வாப்பெற்றுச் சேோடப்பான். 
[0 ற்கு யெள னப் UR uw Core gt அதிலும் பல INK & 
தங்கல் அனுபவிப்பான். அக்கு யெள்னனப் பருவ தீ.இல் 
இச்த ஜீவனுக்கு சேஷம் அளர்ச் து வருவதுபோல் துரபி 

மரனமும் கேசபமும் வனர்க து வருகின்றன. மபெனள்வனப் 
பருவமுடையவன் அழிக் து போனதற்காகவே சப்தாதி 
விஷயங்களில் மனம் செல்லப்பெற்றுள் கான் BT PS @ 
இத தனக்கு விரோகம் செய்கின்ற /ெரேரடூ & Nam 
செய்வரன். ஜீவன் பிறந்தவுடனே கர்ப்பவரஸ கரலத்இி 

அள்ள விேகம் தொல்யப் பெறுவது மாதீரமேயன்றி 
துர்ப்புத் இயும் வீண் பிூவாதமும் உண்டாகப் பெற்றுப் 

பஞ்சபூதங்களால் ஏற்பட்டதாகய சேஹத்தில் நரன்" 

என்றும் “என்னுடையது” என்றும் Buk 3% BD எப்பெர 

முதும் மாறுதிருப்பான். அச்ச தேஹ போஷுூணத்இற்கா 
கப் பல கர்மங்களைச் செய்கின்றான், அவற்றால் கட்டுண்டு 

மீளவும் ஸம்ஸாரத்கை அடை கின்ருன். புண்ட பாபரூப 

மான கர்மங்களைச்செய்தால் அவற்றின் பலனை அனுபவிக் 
கும் பொருட்டுச் சரீரம் உண்டாகப் பெறுவரன், சரீரம் 

உண்டாகையில் அதைப் பேஷணம் செய்வதற்கரக மீள 

வும் கர்மங்களைச் செய்வான். இங்கனம் புண்ய பாபரூப 
கர்மங்கள் ஜீவனுக்குச் சரிரஸம்பச்ககச்சை விளைத்து 

அதில் அவனை பக் இக்கின்றன. (எவன் அவிச்யையென்று 

கூறப்படுவதாயெ கர்மத் இற்கு உட்பட்டு க்லேசத்திற்டெ 
மான வருத்தங்களை விலைப்பதாகய) தேஹத்தை அடிக்
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கட. அனுளரிக்கின்றுனோ, அவன் எம்னரத்இனின்று 
விடரபடமரட்டான், அஸ்த துக்களான பாரர்யை மு.தலியவர் 
களரல் தெ TLL பெத்மவனாகி அலவாகளுக்கு இஷூடமான 

வைகளை சிறைவேற்றிக் தெ £ரிக்ரும் பொருட்டுக் கெட்ட 
அறியில் கின்று ஸ்ரிண்ன உதரங்களுக்காக (வயிற்றை 
சிறைப்பதற்காகவும் ஸ்த்ரீ ஸமபோகர்திர்காகவும்) 
முயன்று சப்காகி விஷய ஸாுகங்களில் மனக்களிப்புற் 
றிருப்பானாயின், (ipo சொன்னபட. TEE Gd Burrus 
விழுவான், அஸத்துக்களோரடு ஸஹ .ாஸம் செய்வானா 
யின், பொம் பேசரமையும் ஆசாயமும் தயையும் மித 

மரகப் பேஈகையாடிற மெளனமும் புத்தியும் வெட் கமும் 

மம்பத்தும் யசஸைம் பெரறுமையும் சம தமங்களும் 

ளெொபாக்யமும் ஆய இவையெல்லாம் பரழரம் விடும், 

சப்தாதி விஷயங்களில் விருப்பம் மாறப்பெறுதவர்களும் 

தேதத்தையே ஆத்மாலாக ப்ரமித்தவர்களும் மூடர் 
ச ச -@ . 2 “4 . ‘ ப கடம களும ஸதரிகளுக்கு விளையாட்டு மருகம்போல் செரன்ன HD Oe ORG ௮ல் ° டு ் 6 

uy Caruarseagp Gurr! Dini lyn oi Ps go Cura 

ருண்டோ 2” ஏன்று விவேகளால் சோலக்கத் தகுக்த 
வர்களுமாகிய அ௮ஸத்துக்களோடு ஸஷவரஸம் செய்யலா. 

ச உர . ச . a ச e ETH. ஸதரீகளிடத்தில் மனப்பற்று வைப்பதனு லும், 
அங்ஙனம் மனப் பற்றுபையவரோரடு ஸஹ வாஸம்.செய்வத 

னாலும் புருஷனுக்கு மதிமயக்கமும் ஸம்ஸார பச்தமும் 
எப்படி. உணடாமுமோ, அப்படி. மற்ற எதனாலும் உண் 

LET gh WSBT EM FAW மனப்பற்று வைப்பது அனர்த் 

ததிதையே விலரக்குமன்றி ஒருக்கரலும் கன்மையை 
விமாக்காது. எப்படிப்பட்ட மஹாத் நானாதிகர்களுக்கும் 
ஸதரீமோஹத்தைக் கடக்கமுடியாது.  சான்முகணைக் 

கரட்டிலும மேற்பட்ட அறிஞன் மற்றொருவன் இல்லை: 

அவன் தன் புதல்வியாகிய ஸாஸ்வதியைப் பார்த்து அவ,
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ஞடையளெளந்தர்யதஇற்கு மோஹித்து அவளைப் புணர 
விரும்பினான். ௮வள் மா. னுருவம் தரித்துப் போகையில், 
கானும் ஓர் மானுருவம் தரிஈ.து வெட்கமின் றி அவளைப் 
பின்தொடாக்து கரீடித்தா.ம். அக்க ப்ரஹ்மாவால் மரீ 
முதலியவர்களும், YUBA IN BOW ப்ரஜாபதி மத 

லியவர்களும், அவர்களால் தேவ மனுஷ்யா இகளும் ரு 
ஷடிக்கப்பட்டார்கள். அனர்ஈணில் ரிஷியாயெ கரரரயணா 
னைத் தவிர மற்ற எம்தப் புருஷன் தரன் ஸ்த்ரீரூபமான 

மாமையால் இழுக்கப்படாத மனமுடையஅன் ச அவர்கள் 
எல்லோரும் அம்மசயையால் மஇமயங்கப் பெம்றவர்களே, 
BGI OBE HRY சரராயணஷொருவனே அம்மாயை 
யால் மதி மயங்கப் பெருதவன். ஸ்ச்ரீயென்று சொல்லப் 

படற என்மாயையின் ப்ரபா தரைக் காண்பாயாக. 

இத ஸ்த்ரீயானவன் புருவ கெரிப்புமா தீரத்.இனால் இக்கு 

கையெல்லரம் ஜயிக்த சூரர்களாயும் ஸ்னானம் பண் 

mis கொள்கிறாள். ஆகையால் பக்இியோகத்திற்குப் 

பலனான என் ஸ்தானத்திற்கு வர விரும்புவன் என்னைப் 
பணிர்து ப்ரக்ருதியைக் காட்டிலும் வேறுபட்ட ஆத்மா 

வின் உண்மையை அறிக் து ஸதரீகளிடத்கில் ஒருக்கா 

அம மனப்பற்று செய்யலாகாது. மோக்ஷத்தில் இர்சை 

புடையஙனுக்கு ஸ்த்ரீகள் கரக த்வாரமென்று சொல்லு 
ais. ஆகையால் ஸ்தரீகளிடத்டில் மனப்பற்று 

செய்யலாகாது. ஸுரா வை. (ற தலி.ப வ்யாஜ.த் இனால் 

எல்லோரும் மதிமயங்கும்படி, தேவனால் கிர்மிக்கப் பட்ட 

ஸ்த்ரீயெ ன்ணும் மாயை பஅுணுகுமாயின்,.. அதைத் 
தனக்கு மருதயுவென்று நினைக்கவேண்டும், ஸ்த்ரீயைப் 
பாரர்துது. “இவனால் ஆரம் vonUDER map பெறலாம்; 

ஸம்போகம் பெறலாம்” என்று மி மயங்கலாகா து. புற்க 

ளால் மறைக்கப்பட்ட ணெறுபோல் ஸ்திரீகள் தெரியா
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மலே அனர்த்சத்தை விலப்பார்களென்று சினத்து 
அவர்களிடத்தில் மனப்பற்று கொள்ள ர இருக்கவேண்டும்: 
கணறு புல்மூடப் பெற்றிருக்குமாமின், இது சண 
றென்று தெரிக் கொள்ள முடியாமையால் ஸுதாரரண 
மூமியென்று ப்ரமித்து கடக்து செல்வானாயின், இல் 
விழுக்து ௮னர்சதப் படுவானல்லவாரி அங்கனமே ஸ்த் 
ரீகவைப் பார்க்கும் பொழுது *இவர்களரல் அனர்த்தம் 
விளயும்' ஏன்று தெரியாமல் “நாம் இவர்களை மணம் 
புரிக்தாரல் ஸுகப்படலாம்” என்று ப்ரமித்து அவர்களி 
டதீஇல் மனப்பற்று செய்வார்களாயின், கடையில் நர 
Gb DN விமுக்து அனர்க்சப் பனொர்கள், ஆகையால் 

ஸ்த்ரீகள் புல்குடின ணெறுபேரல் அனர்த்தம் விளைப்பவ 

சென்று கினைதீது ஜாகாரதையுடன் பிழைக்கவேண்டும். 
இங்ஙனம் மோக்ஷத்தில் விருப்பமுடைய புருஷன் ஸ்த்ரீ 

கணனிடத்தில் மனப்பற்று செய்யலாகாதென்று மொழிக் 
தேன். அங்கனமே ஸ்த்ரீகளும் மோக்ஷத்தை "விரும்பு 
வார்களாயின், புருஒ.ர்களிடத் இல் மனப்பற்று செய்பலர 
காதென்பதை விவரிதீதுச் சொல்லுகேன் கேட்பாயாக, 
இக்க ஜீவாத்மாவரனவன் ஸ்த்ரீகளிடத் இல் மனப்பற்று 
டையவனாக மரணகாலத்தில் ஸ்த்ரீகளையே தயாணித்துக் 
கொண்டிருக்கையால் அடுத்த ஜன்மத்இல் WEP ure 

வே பிறப்பான். தன்னை ஸ்கரீயென்றுகினைச். துக் கொள் 
aT, HEE ஜீவன் புருஷனென்று கூறப்படுவதரகய 
என்மாயையைப் பார்த்து மோஹங்கெொண்டு *4இவனை 
கரம் மணம்புரிவோமாரயின், இவன் ஈமக்கு பர்த்தாவர 
கிப் பணங்களையும் ஆடையாபரணங்களையும் போகத்தை 
யும் கொடுப்பான்! ஏன்று கினைப்பான், காட்டில் புகுக் து 
வேட்டையாடுகிறவன் பாடும் பரட்டு மானுக்கு எப்படி 

அனச்த்தத்தை' விள்க்குமோ, அங்கனமே ௮ச்தப் புரு



அ-௩௧.] கீருதிய Use gD, 797 

ஷூனாகிற மாயையால் தனக்கு அனர்த்தமே விளயுமாகை 
யால், அதை மருத்புவாகவே நினைக்கவேண்டும். இங்க 
னம் கர்ப்பத்தில் வஸிப்பது ஜன்மிப்பது முதலாக யெள 
வனம் வரையிலுள்ள வருத்தங்களையெல்லரம் சொன் 
னேன், கிழத்கனம் மரணம் முதலிய வருத்தங்களை முன் 
னமே மொழிக்தேன். இனிமேல் சல ஸக்தேஹஙகளுக்கு 

ஸமாதரனம் சொல்லுகிறேன் கேட்பாயாக. HB Ve 
தேஹங்கள் எனை யென்னில், கித்பவஸ் துவாகய ஆத் 
மாக்கு ஜன்ம மாணங்கள் எப்படி. ஸம்பவிக்கு மென் 
அம், ஸம்பவிக்இல், அக்த ஜன்ம மரணங்களின் ஸ்வரூ 
பம யாதென்றும், ஸர்வகர்மங்களும் அனுபவ க தினாலே 

யே க்ஷீணித்றுப் போடின்றனவாகையால் ஜிவன் ஒரு 

Flr eg Gator a மற்றொரு சரீரத்திற்கு எங்கனம் போ 
வானென்றும், அப்படி. வேறு சரிரத இற்குப் போகும் 

பொழுது முன்புள்ள பூதஸுக்ஷ்மங்களோடு கூடவே 

போடனைருனா” அல்லத அவற்றை விட்டுச் கனியே போ 

கின்றானாசி என்றும்? சல ஸக்சேஹங்கள் உண்டாகக்கூடும், 

அவற்றிற்கு ஸமா கானம் கூறுகிறேன். முதலில் C sans 

தைக் காட்டிலும் op 5nT வேறுபட்டவ னென்பதைப் 
பற்றி விவரிக்கிறேன் கேட்பாயாக. ஜீவன், இதுவே ஆக் 

மாவென்று அபிமாணித்திருப்பதும் ஐக்.து பூதங்கள் 

இச்தீரியங்கள் மனது ஆகிய இனை ot wer sunt Bus 

ஸு்க்ஷமசரீரத்துடன் ஐரு ஸ். தரலசரீ சத்தினின்று மற் 

றொரு ஸ்தாலசரீ ரத்தை அ௮டைக்து, முன்புள்ள ஸ்தூல 

சரீரத திலிருக்கும்பொழுது செய்த கர்மங்களின் பலனை 

அனுபவித்துக் கொண்டே மற்றொருசரீரத்தை விளைவிக் 
கும்படியான கர்மங்களை இடைவிடாமல் கடத்திக் கெரண் 
டேயிருக்கின்றான்; பஞ்ச பூதங்கள் இக்தரியங்கள் மனது 
ஆகிய இவை அடங்கின ஸுு்க்ஷம தேஹத்தோடு கூடவே 

51
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ஜீவன் இந் BF FF 1 55 தவிட்டுப்போனெருன், B Bi @ aor 
ஆதமாவுக்கு ஜன்மமும் மரணமும் எப்படி. உண்டாகு 
மென்பதற்கு ஸமாதானம் சொல்லுடி? மீன் கேட்பாயாக, 
ஜீவன் ஸ்தாலசரீரத்தை விட்டு ஸு்க்ஷமசரீர த்தைப் 
பெறுகையே மரணமாவ தூ. மீளவும் அச்ச ஸுக்ஷமசசீ 
சத்தை விட்டு ஸ். தால ச7ீரத்தைப் பெறுகையே ஜன்ம 
மாவது, ஜீவனுக்கு ஜம மரணங்கள் தேஹத்தைப் 
பற்றியேயன்றி இயற்கையில் இடையா து, LD al ip 
லிய பூதங்கள் ஸ்பஷ்டமாகத் தோற்றும்படியான ஸ்.கர 
லதேஹம், அவை கண் ணுர்குத் தோற்றாதபடி av sg. 
திசையை அடையமுமாயின், அதுவே மாணமென்று கூறப் 
படும். தேஹத்திற்கு ஸுக்ஷ்மாவஸ்தை உண்டாயின் 

அகை ஆத்மாவுக்கு மரணமென்து எப்படி சொல்லக்கூட 

மென்னில், ஜீவன் அஜ்ஞானத்தினல் ௮ச்த தேஹத்தை 
மே ஆத்மாவென்று அபிமரனிக இருக்கறானாகையால் 
அதையே ஆத்மாவின் மாணமென்று கூதுகிருர்கள். 
மீளவும் 96s Lim Dal கலிய பூதங்கள் ஸ் தூலதசை 
யை அடைக்து கரனென்னும் அமொனத்துடன். கண் 
ணுக்குப் புலப்பரிமாயின், அறையே ஆத்மாவம து ஒன்மி 

மென்று கூறுகிறார்சள். இங்களம் ஜன்ம மரணங்களின் 
ஸ்வரூபத்தை விவரிகத் ஒர் செரன்னேன். ஐன்ம மரணங்் 
களுக்கு தேரே விஷம ரய Can HO GU பற்றிச் சிறிது 

சொல்லுகிறேன், கேட்பரயாக, தேஹத்தில் F 9, Of 6 
ரியத்திற்கு ஸ்சானமாயயெ ரச்தசங்களைக் கண்களென்று 
சொல்லுகிறோம். அச்தக் சண்களுக்கு வஸ்துக்களைப் 
பார்க்கும படியான சக்.நி எப்படி, இல்லையோ, அப்படியே 
கேவலமான சக்ஷுரிக்சரியத்திற்கும் வஸ்துக்களைப் 
பாரக்கும்படியான சகதி இல்லை. ஆத்மாவோடு ஸம்பக் 
தம் உண்டானால்தான் அவ்விச்தரியத் இற்கு ௮ச்தச்் சக்.இ.
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உண்டரகும். ஆகையால் பார்க்கிறவன் ஆத்மாவேயன் றி 

இசக்தீரிபமன்று. இங்கனம் தானே ஸ்வதக்தரமாய்ப் பார் 

BRS திறமமையற்றதரகிய FH oh தீரிய த்தை ஆத்மா 

வென்று எப்படி சினைக்கலாகாதேோ, அங்கனமே Or 
தனமான தேஹதிதையும் ஆ தமாவென்று கினைக்கலர 

காது. தேஹம் ஸ் தூரலஸு ஷ்ஷ்மகசைகளை அடைவதாகை 
UTD INT INE BIT ODI Fh. ஆத்மா என்றும் மாரு. இருக்குக் 

கன்மையன்,. உத்பத்டியும் மரணமும் தேஹ்இம்; கு சேரா 

கவே ஸம்பவிக்கின் மன. ஆத்மாவுக்கு சதேஹதிஇ.ன் ஐல 

மரம் உண்டாகின்றன, ஆகையால் கேஹஷகத்கின் ஜன்ம 
மரணா கெப் பற்றி பரப்படலரகர து, புக்ரமாணாதி 

கலைப் பற்றி வருக்காதம் கொள்ளலாகாது. ஆனால் எப் 
படி. இருக்கவெண்டுமெ. AT WY y GB BIE BOL MD ரண 

டையும் மைமாக சினை தீதுப் பரப்ரண் BBO உட்பட் 

19. (ப்ப அணும் ப்ரக்ர௬ு பைக் கரட்டிறும். ஊேறுபட்ட 

al agin Bus Dy; தமரவி.ன் ஸ்வரூபத்தை அறி, று] C 5am & 

இலும் பிள்சாபெண்டிர் முதலிய மற்றவரிடத திலும் க்ரு 

ரம் க்ஷேகரம் முதலியவற்றிலும் பற்றின்றி இவ்வலக தீ 

தில் தர்மத்தை அனுவு.டச்ச வேண்டு, ஆத்மாவின் 

உண்மையைப் பற்றின அறிவும் பரமபுருஷ.ன் தவிர மற்ற 
என்விஷு்பததிலும் பரீஇ.மில்லாமையாகிம வைர ரக்யமும் 
அமைக்து FIM STIS ஆரசசயக்க றிவகால் கலக்க 2 | 
மற்றிருந்கன்ற புத்தியுடன், பகவானுடைய LDF BD ITP ad) 

லேற்பட்டதாகிய Duayasr san Crane aw Ys F 

மின்றி BIKES Biw SoH ஆசரிக்கவேண்டும். இள்வு 

லகம் பகவானுடைய மாயையினால் ஸ்ருஷ.டிக்கப் பட்டதா 

கையால் இதிலுள்ள மன்வொருவஸ் அவம் 1௦ிமயக் கத 

தை விளைவித்துக் கெட்டவறழியில் ஜட்டி, ஆத்மாவை 

அழித்து விடும். ஆகையால் எதிலும் ப றின் றி மனஷக்
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கத்துடன் பகவானுடைய சரணாரவிக் தங்களே EDK HF 
சரணமென்று பரவித் இருக்கவேண்டும். கேஹத்இலும் 
மனப்பறறு செய்யலாகாதென்னில், மற்ற பின்சாபெண் 
டர் முதலியவரிட த்திலும் க்ருஹ க்ஷ்க்ராதி விஷு.யத் 
இலும் மனப்பற்று கூடாதென்று சனியே சொல்லவேண் 
டுமேர? ஆகையால் எதிலும் பற்றின்றி பகவா ஸுடைய 
பாதரரவிம்தஙகமாயே தய £ணித்துக்கொண்டு என்று 
சரீரம் கழிபயுமோவென்று LWT DTT FO BSI or Di tay TS 
துச் கெரண்டு கிவருகிதி தர்ம தீதிணின்று சி மாரு 
இருக்க வேணடும், முப்ப Bo 5 T ORT (Ng MY நு D) BUT ule, 

முத்றி.ற்று. 
ne tee ent 

| டண்யம் செய்பவருக்கும் பரப்ரஹ் | 
1 மோபாஸகர்களுரக்கும் சேரும் உஷ்... 

| ஈதியைச் ரொல்லுசல், 

பதீிபகவரன் சொல்லுகிருன் :--ஏரரரய் wT aT Gayl 
க்ருஹஸ்சாஸ்ரம.த.இல் இருக் கொண்டு YES Shana 

STUVUIOS DOS ஏற்பட்ட தர்மங்களையே முக்யமாக ஆச 

ரிப்பவனா? அக்க ஆமுரமதர்மங்களையும் ௮ர்ச்ச காமங் 
களையும் மேன்மேலும் வளர்த்துக் ' கொண்டு வருஇறவுன் 
மீளவும் அக்த தர்மங்கமாயே பாதுகாக்கப் பெறுவரன், 

அங்ஙனம் கேவலக்ருஹஸ்காற்ரம தர்மங்களை யே ஆச 
ரிக்கிறவன். சப்தரஇவிஷயங்களில் மனப்பற்றுடையவ 
னாகி அதனால் மதிமயங்கி பகவானைப் பணிலையாகற 
முக்யதர்மததினின்று கழுவி ஸரத்தையுடன் (பீரவ்ருத்இ 
தர்மங்களை அனுஷ்டிக்கும் தவரையுடன்] கூடி யாகங் 
களால் தேவதைகளையும் பிதருக்களையும் ஆசா திப்பான். 
அஙகனம் பிதருக்களையும் இக்தராதியான ப்ராக்ருத தே 
வதைகளையும் . ஆசாதிப்பதில் மரத்தை தலையெடுக்கமப்
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பெற்று அதனால் பகவத் தர்மத்தில் மதி செல்லப் பெருக 
வனா? அக்தப் பித்ருதேவதைகளுக்காகவும் இக்தராதி 
சேவஅதகைகளுக்காகவம் வரதங்களர ஆசரிக துக்கொண்டு 
ஸோமயாகம் செய்த புருஷன் (தாமம் ராத்ரி அபர பக்ஷம் 
தக்ஷிணுபனம் பித்ருலோகம் ஆகாசம் சக்கான் என்னும் 
காமத்தில்] சசதரலோகத்தை அடைக் து மீளவும் (ஆகா 
சம வாயு ஆமம் மேகம் என்னும் க்சமத்ில்) இறங்கி 
பூமிக்கு வக்து சேருவான். இங்ஙன் க்ருணஸத தர்மங் 
கலை அனுஷ்டிக்துச் சக்க்ராதி லேரநங்களை அ/டைபவன் 
அச்ச லோகங்களில் ர வதமாயிருக்க தேரரமல் அங் 

இருக் து கழுவி பூலோகத்திற்கு வருவானாயின், .ச்தப் 
புண்யலோகங்களைப் பெறுதட்காக ஏவன் ப்ராயதனம் செய் 

வரன் ச மற்றும், ஆடுசேஷூ.னே ஆஸைனமாகக் கொண்டு 

வீ DO Di WAR aye sr ES 4 BE சஷுனாகி௦ படுக்கையில் 

சயணித் துக்கொள்ளும்பொழுது கேவல க்ருஹஸ்கதர்மத் 

தையே ஆசரிப்பரர் அடையும்படியான புண ப லேசகங 

களெல்லாம் காசம் அடைகின்றன, புண்யலோகங்கள் 

கல்பம் முடியும் ௮சையிலுமே சில்மாமிருக்கும், கல்பாவ 

WI FAN பகவான் உலகங்களையெல்லரம் ஸம்ஹரிக்கும் 
$ ் a 

தப் புண்டலோகங் கஷம் காசம் அடைகின மன. 
c 

Gur x 2 

சகேலை தர்மத்தை அனுஷ்டிக்கிறவர்கள், அக்காலம் 

வரையி லுங் கூட அவ்வலகஙகளில் திலைகிற்பவால்லர். இணி 

மேல் பரப்ரற்மொபாஸணனம் செய்பவர்க்கு கேரும் கதி 

யைச்செரல். லுிேன் கேட்பாயாக. எவர்கள் இரர்களாக 

இக்த்ரியஙகளைா வென்று காமத்திற்கும் அர்ததத்திற்கும் 

காரணமான வர்ணாஸ்ரம தரமங்களாயே முக்யமாக அனு 

ஷடிக்காமல் அஸத்துக்களொடு ஹவாஸின் றித்தான் 

செய்யும் கர்மங்களையெல்லரம் பகவாணிடத்.தில் ஸமர்ப் 

சத்து சமதமாதி குணங்கள் கிறைக் தவரும் தமக்கு ஏற்
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பட்ட தர்மங்களை அனுஷ்டிப்பசனால் மனத்தாய்மைய 
டையவரும் பகவானுடைய குணங்களைக் கேட்பதும் அவற் 

one கீர்த்தனஞ் செய்வதுமாகய நிவ்ருத்தி தர்மத்தில் 
ஊக்க முூடையவரும பஞ்சமஹாயஜ்ஞாதி கர்மபலன் 
களை பகவானிடத்தகில் அர்ப்பணம் செய் திருப்பவரும் 
(ஸாத்விக தயாகத்தோடு கர்மங்களைச் செய்பவரும்) 
தமக்கு ஏற்பட்ட தர்மங்களைத் தவருமல் அனுவஷ.டிப்பத 

னால் ஸத்வம் தலையெடுக்கப் பெற்றவரும் பகவாணிடத்இல் 
பக்தி மாருமையால் பரிசுத்தமான மனமுடையவரும் 
அ௮ஹஙகாச மமகாரங்களற்றவருமா மிருப்பார்களோ, 
அவர்கள் ஸுர்ய மண்டலத்தின் வழியாய் (அுர்ச்சிஸ்ஸ-ு 
அஹஸ்ஸுு சுக்லபக்ஷம் உச்சரரயணம் ஸம்ல தரம். 
வாழு ஸாரயன சச்தரன் விக்யுதீது வருணன் இக்தரன் 

ப்ரஹ்மா என்னும் க்ரமத்தையுடைய அர்ச்சிராதி மார்க. 
கத்தினால்) பரமபுருஷனைப் பெறுகின்றார்கள், வண் ஸர் 

வஜ்ஞனென்று வேதங்களால் ஓகப்படுகமுனோ, எவன் 

இக்க உலகத்தின் பக்த மோக்ஷங்களுக்குக் காரணமாரமி 
ருக்கின்றுனோ (இவ்வலகத்திலுள்ளவா அனைவர்க்கும் 
ஸமஸார பக்தமூம் அ.இினின்று விடுபடுதலரகழ மோக்ஷ 
மூம் ஏனனால் உண்டரகின்டனவேர); எவன் ர உலகத் 
தில் எல்லோரிலும் மேற்பட்டவனென்் து புகழப்பெற்ற 
பரஹ்மாஇிகளும் தனக்குச் தாழ சி.ற்கும்படி. ஸர்வேண் 
வரளுயிருக்கின்ரே ®; எவன் இஃவுலகதக்தினுடைய 
ஸ்ருஷூடி ஸ்திதி ஸம்ஹாரங்களை நடததுகிரறு னே 
அப்படிப்பட்ட பரமபுருஷனைப் பெறுகின் ரூர்கள். 
ப.ரமபுருஷ.னை உபாளிப்பவர்களரன யோகிகள் இரண்டு 
பராரத்தங்களோடு முடியும்படியான ப்ரஹ்மாவின் 
ப்சனய காலம் வரையில் ப்ரஹ்மலோக)த்தில் வாஸஞ் செய் 
கின்றார்கள். பூமி ஜலம் அக்ணி வாயு ஆகாசம் மனது
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இக்த்ரியங்கள் சப்தாகி விஷயங்கள் தாமஸாஹங்காரம் 
இவை மு. கலியவற்றால் சூழப்பட்ட ப்ரஹமரண்டக்தை 
ஸம்ஹரிக்க விரும்பி ஸ் தால தசையை அடைக்த சேதன 
சேதனங்கள் அடங்கெ ஜகககைச் சரீரமாகவுடைய 
பகவான் காமரூபங்களுக்கு இடமல்லாமல் ஸுிக்ஷ்மாவ 
ஸ்தையை அடைக்க சேசு சேதனங்களைச் சரி ஈமாகவு 
டைக்தாயிருக்குர் தசையை எப்பொழுது அடைகின்று 
னோ, அப்பொழுது ப்ரஹமதே வன் இரண்டு பரார்த்தங் 
கள் அடங்கின தனது வாழ்காளை அனுபவி தீது அக்தப் 
பரமபுருஷ.னை அடைகின்றான். அங்கனமே, தக்தமது 
புண்யகரம௫ஙகளாரல் ப் ரஹஷமலோக த்தை Qo se Cur® 
கள் எவரெவர் உண்டோ, அவர்களும் ப்ராணன்கள் 
இக்தரியங்கள் இவற்றை ஸ்வாஇனைப்படும்இிக் கொண்டு 

தமக்கு பராபயமான (அடையத் தகுக்கதாகய) பரப்ரஹ் 
மகச்நைக் தவிர மற்ற அணிமாதி அவடைஸாவர்யங்களில் 
விருப்பமற்று தேஹத்தையே ஆத்மாவென்று கினைக்கை 
யரகிற தேஹாத்மாபிமானமும் தம்மைத் தாம் Ma Fb FS 
சர்கெளன்று கினைக்கையரகற ஸ்வதக் த.ராத்மரபிமான 
மும் தொல்யப்பெற்று அக்த ப்ரஹமதேவனோடு கூடவே 

பரமபுருஷ.னப் பெறுவார்கள், அவன் எல்லோரிலும் 

மேற்பட்டவனும் ஸ்வரூபத்தாலும் குணங்களாலும் மிக 

BS பெருமையடையவனும் புசாண புருவி.னுமாமிருப்ப 
வன். இப்படிப்பட்ட பரமபுருஷனை உபாஸிப்பவர் அவனு 

டைய ஸ்சானமாகிய பாம பதத்திற்கே நேரில் போய்ச் 

சேரவேண்டுமன் நிப்ரஸ்மலோக த திற்குப் போய் அங்கு 
பரளயம் வரைலிருக்து அச்த ப்ரஹண்மாவுடன் பரமபுரு 
apart பெறுவதற்குக் காரணமென்னெனில், சொல்லு 

கியேன் கேட்பாயாக, இங்கு பகவானை உபாஸிக்க 
தொடங்கெவர் அ௮ர்ச உபாஸனம் கிறைவேறுதற்கு முன்
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னமே இடையில் மரணம் அடைவார்களாயின், அவர்கள் 
பகவானை உபாஸிக்கத் தொடங்கின மஹிமையால் ப்ரஹ் 

மலோகம் போய்ச் சேர்ந்து அங்கு ப்ரண்மோபாஸனம் 

கிறஹைவேறப் பெற்று ப்ரனயம் வசையில் அங்கேயே இரு 

க்து பரஹ்மதேவனுடன் பாமபதம்போய்ச் சேருவார்கள். 

இங்கு பக்தியோகம் நிறைவேறப் பெற்றவர் காலவிளம்ப 

மில்லாமல் அர்.சடரா.இ மார்க்க தீதினால் பகவானை அடை. 
கின்றார்கள். வரராய் மடந்தையர் மணியே ஆகையரல் 
ஸமஸ்க பூதங்களின் ON Fu கமலத்தி.லும் வாஸஞ்செய் 
பவனாகிய அ௮க்த பகவானையே நீயும் ஸர்வ ப்ரகாரத்தர 
அம் சரணம் அடைவாயாக; அனனுடைய ப் ரபாவங் 
கனையெல்லாம் சரன் சொல்லக் கேட்டாயல்லவா 2 அத்த 
கைய வைபவங்களைாயு/டைய அக்தப் புருஷனை “இவனே 
கமக்கு ஊதாவும் பிதாவும் ப்ராதாவும் புத்ரனும் சண்ப 

ணும் ரக்ஷகனும்” என்று நினைத்துச் சாணம் அடைவா 

யாக, ப்ரஹ்ம லோகலவாஸிகளும், சேஹாத்மாபிமான 

மும் ஸ்வதக்த்ராக்மாபிமானமும் தொலையப் பெறுவார் 
களாயின், அப்பொழுதே அவர்கள் பகவானைப் பெறு 
வார்கள், இவ்வலகத்தி ஓுள்ளவர் ஏதேனுமொரு புண்ய 
விசேஷூத்தினால் ப்ஹ்மலேோரகம் போய்ச் சேர்க்து பல்ன் 
கை விரும்பாமல் கர்மத்தை அனுவஷடித்துக் கொண்டி 
ருப்பினும் தேஹாத்மாபிமானம் முதலியவை மாருஇிருப் 
பார்களாயமின், அவர்கள் மீளவும் ஸம்ஸா ரத்தில் வக து 
விழுவர்ர்களேயன் றிப் பரமபுருவஷ.னைப் பெறமாட்டார்கள். 
மற்ற தேஹாத்மாபிமானிகள் ஸம்ஸாரம் நீங்கப்பெற 
மாட்டார்களென்பகைப் பற்றிச் செொல்லவேண்டுமே 2 
ஸ்தாவர ஜங்கமங்கள் அடங்னெ ஜக ததையெல்லாம் 
படைக்கெறவனும் வேதங்களையெல்லாம் ஒதியுணர்க்த 
வனுமாகிய ப்ரஹ்மதேவனும் மரீசிமுதலிய மஹர்ஷிகளும்
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யோகேளண்வரர்களான ஊனக்குமாராஇிகளும் யோகப் 
ONT BEST KOT ToT மத்றுமுள்ள ஸித்தர்களும் பலன்களில் 
விருப்பமின் றிக் கர்மங்களை அனுவி.டித் துக் கொண்டி 
ருப்பார்களாயினும், காம் பரப் ரஹ்மத்திற்கு உட்படரமல் 
ஸ்வதக்தாரமாயிருப்பவரென்கிற ஸ்வதக்தசாத்மாபி மரன 
மும் சேஹமே ஆதக்மாவென்கற தேஹாத்மாபிமானமும் 
மாறுதிருப்பார்களாயின் ஸுூக்ஷம Ce gx சேதனங் 
கச் சரீரமாகவடைய பரப்ரஹ்மதிகினிடத்தில் மறைக் 
இிருப்பார்களன் றிப் பரமபதம் சென்று அங்குப் பரமபுரு 
வினை அனுபனிக்கையாகிற மோக்ஷத்தைப் பெறமாட் 
டார்கள், புத்த Us anne & sr ov 9.0 சேகனா சே 

தனங்களோரடு கூடின பரமபுருஷணிடதஇல் மறைச் இரு 
௮ அரதப் பாமபுருஷன் மீனம் உலகங்களைப் படைக்க 

வேண்டுமென்று ஸங்கல்பிக்கும் Gur apg எண்ன VOY 

ரூபமரகிய காலத்தினால் ஸகதன ரஜஸ் தமோகுணங் 

களுக்கு வைஷூழயம் உண்டாகையில் முன்போலவே 

பிறக்கின்றான், ப்ரஸமரவாயிருக்கையாகிய மேன்மையும் 

புண்ய கர்மங்களால் விளயக்கூடியகாகையால் கர்மா ES 

னமாய் வருவதே, அதை அனுபவித்த பின்புபசம புருஷ் 
னிட BW மை உலகங்களாப்போல் தானும் லயத்தை 

அடைக்து மீனம் ௭ருஷட. காலத்தில் வருகின்றுன். 

இங்கனம் பலன்களில் அயிஸக் இயில்லரமல் சுர்மங்களை 

அனுஷ்டிப்பவர்களும் தேஹாத்மாபிமானாகிகனள் உடைய 

aT AGNI, ஸம்ஸாரச்தசை அடைவரர்களேயன் றி 

மோக்ஷம் பெறமாட்டார்கள், இப்படியிருக்க, ஸாம்ஸர 

மிக பலன்களை விரும்பிக் கர்மங்களைச் செய்ற தேஹாதி 
மரபிமாணிகள் ஸம்ஸரரக்தினின்று விடுபடமாட்டார் 

களென்பதில் ஸக்தேஹம் உண்டோரி ஜஸ்வர்யங்களில் 
ப் சஹ்ம்ரவாயிருக்கையே மேலான. அக் தப் ரஹ்ம பதம்
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வரையிலுமுள்ள ஐஸ்வர்யங்களில் மனவிருப்பமுடைய 
வ.ராகி அவற்றை நிறைவேற்றிக் கொடுக்குங் கர்மங்களை 
அணுவஷ.டிப்பதில் மீ ரத்தையுடன், சாஸ்தரங்களில் ரிஷே 
திக்கப்படாத கரம்ய கர்மங்களையும் கித்ய கர்மங்களையும் 
ஸ்வர்க்கா.இ பலனகளுக்காகர் செய்கின்றார்கள். ரஜோ 
குணத்தினுல் மனம் கலங்கப் பெற்றவராக அச்தக்த 
பலன்களை விரும்பி இக்த்சியங்களை அவற்றில் போக 
கொட்டாமல் தடுக்க வல்லமையின் றி க்ருஹஸ்த தர்மங் 
களில் மனம் செல்லப் பெற்றுப் பிறகு தேவதைகளை 
ஆசா இக்கின்றுர்கள். என்வரணுடைய வீரச் செயல்கள் 
எத்தனை காலம் சொல்லிலும் அனை மூடி.பவையல்ல, 
சொல்பவனுக்குச் சொன்னது போதுமென்று தீருப்தி 
யும் உண்டாகாது, அப்படிப்பட்ட வீரச்செயல்கள் பல 
வம் உண்டு, அவன் ஸங்சல்பித்த மாதாரத்தில் அவனைப் 
பற்றினாருடைய பாபக்களெல்லாம் பறக் நுபோம், அன 

ளைப் பணிபவர் ஸம்ஸாரம் வேரேரடு போப் பெறுவரர் 
கள், அவன் மதுவென்னும் அஸாுரனைக் கொன்ருற் 

போல் தன்னைப் பற்றினாருடைய விரேோஇகளை யெல்லாம் 
போக்கும் இறமையு/டையவன். இப்படிப்பட்ட WANT ay 
பாவனான பரம புருஷனுடைய கதையில் விமுகசாட 
(மனம் செல்லப் பெருதவராட) தர்ம அர்த்த காமங்களை 

யே முக்யமாகக் கொண்டி இரிகன்ரர்கள், மற்றும், 
தன்னைப் பற்றினவர்களைக் கைவிடாத பகவானுடைய: 

அம்ருதம் போன்ற கதையைத் துறக்து, பன்றி முதலிய 
ow gon su Fos ஆவலுடன் ஆசாயவ துபோல | 

அ௮ஸத்துக்களின் பாடல்களைக் கேட்டின் ரூர்கள். இவர்க. 
ளெல்லோரும் தெய்வத்தினால் வஞ்சிக்கப் பெற்றவர்கள். 

(இவர்கள் பாழாகட்டும் என்று Osa gs Rew dul gx 
தில் புத்தி செல்லும்படி தாண்டப் பெற்றவர்கள்.
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ஆகையால் அவர்கள் எல்லாரும் தெய்வத தினால் அடி. 
முண்டவர்களென்றே கூறலாம்), “அவர்களுக்கு விளையும் 
௧௮ cor? என்னில் சொல்லுகிறேன். அவர்கள் 
ஸகாயனுக்குத் தென்புறத்திலுள்ள மார்க்கத் இனால் 
(தாமாதி மார்க்கத்இனால்) பித்ருலோகம் போய்ச் சேரு. 
கின்றார்கள். அவ்விடத்தினின்று மீளவும் தமது புத் 

சாஇகளிடத்கில் பிறக்கின்றார்கள். பிழகு கர்ப்பா தானம் 

மூதல் மூமரானம் வரையிலுள்ள ஸம்ஸ்காரங்களைப் 

பெற்று மீனவும் பாலோகம் சென்று அங்கு ஸுகங்களை 
அனுபவித்துப் புண்யம் க்ஷீணிக்கப்பெம்று அங்குள்ள 

தேவதைகளால் DES க்ஷணமே போகத்திணின் று தள் 

ஞுண்டவசாகி மேன்மையெல்லாம் தொல்க் து ஜன்மாக்தர 
கர்மத்திற்கு உட்பட்டு மீளவும் இச்சு லோகத்தில் வக். 

விழுகன்ருர்கள். இங்கனம் காம்யகர்மங்களை அனுஷ 

டி பபவர்க்கு விளையும் கதியைச் சொன்னேன். இவர்கள் 
போவதும் வருஷூதுமாகி ஸுகதுக்கங்களை அ௮னுபவித் 

துக் கொண்டிருப்பார்களே யன்றி மை்ஸாரத்தினின்று 
விடுபடமாட்டார்கள். ஆகையால், மாதாவே! நி ஈர 

வரனே ஏல்லரவறவு மூறையுமென்று நினை தீதுப் பாம 

பதத்தில் வரஸஞ் செய்பவனும் கித்ய முக்தர்களால் ஆரா 
இக்கப்படுகின் ற பாதாரவிக்தங்களை முடையலவனுமாகய 
அக்த ஸர்வே வரனையே பக்தியுடன் பஜிப்பாயாக, அவ 
னுடைய கல்யாண குணங்களை கான் சொல்லக் கேட்டா 
மல்லவா 2 அவற்றை மனத்தில் கினைத்துக் கொண்டிருப் 
பாயரயின் அவணிடத்தில் பக்தி தானே உண்டாகும், 
பக்தியோகத்திற்கு வைராக்யமன்றோ முக்யமாயிருக்க 
வேண்டும். அது இல்லாமல் எனக்கு பக்தியோகம் எப்: 
படி. உண்டாகும் 2” என்று நீ REDS வேண்டாம். 
ஸ்ரீவாஸாதேவனுடைய குணங்களை நினைத்து ௮ னு
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னிடத்தில் ப்ரீதி செய்கையாகிற பக் தியோகத்தைச் 
செய்யத் தொடங்குவாயாயின், அது OMIT BOD 
விலாவிக்கும், és வைசாக்யத்தினால் பக்தியோகம் 
சிறைவேறும். அதனால் பகவானுடைய ஸாக்ஷாத் 

காரம உண்டாகும். “பக்நியோகஞ் செய்யத் தொடங்கி 
னன் எப்பொழுது பரப்ஹ்மத்கை ஸாக்ஷாத் கரிப் 
பரன் 7? என்னில், சொல் லுகிேேன். இந்த பக்தியோகம் 

செய்?ிறவனுடைய மனம் அனுகூலமாயும் UT Faw 

மாயுமுள்ள சப்தாதி விஷயங்களைப் பெற்றுக் கண் காது 
மூதவிய் இக்தரியங்களுடைய வயாபாரத்தின் கூலமாய 
அனுகூல விஷயங்களை இவை ப்ரியமென் றும், ப்ரஇகூல 
விஷயங்களை இவை அப்ரியமென்றும் நினைத். BD MARLO 
பத்தை அடையும் கிலை நீங்க இரண்டிலும் ஸமமாயிருக் 
கும் சில்மை எப்பொழுது உண்டாகப் பெறுமேர 7 

மற்றும், இவனுடைய மனது சப்தாடு விஷயங்களில் பற் 

ின்றி இவை ஈமக்கு வேண்டா மென்றும் இவை 

ஈமக்கு.. வேண்டுமென்றும் கினைக்கரமல் எல்லாம் 

பாப்ரணமஸ்வரூபமேயாகையால் ஐருவகைப்பட்டதே 

யென்று நினத்து ஒன்றிலும் பேதம் பாராட்டாமல் 

சுபராறாரயமான பரம புருஷனுடைய இவ்பமங்கள 

விக். ர2றத்தை தீயானிப்பதில் கில்பெறுமோ, அப் 

பொழுது அத்தகை மனத்தினால் ஈம்வரனுடைய 

ஸாக்ஷாத்காரம் உண்டாகப் பெறுவான். ஜகத்தை 

யெல்லாம் பரப்ரஹ்மமாக நினைப்பது எங்கனம் சேரு 

மென்னில், ஜஞுனமே வடிவமா மிருக்கப் பெற்றவனும் 

ப.ரப்ரஹ்மம் பரமாத்னா ஈன்வரன் புருஷன் என்று கூறப் 

படுபவனுமரகிய பசவானொருவனே ஒன்றோடொன்று 

விலக்ஷ்ண்மான: ப்ருதிவி முதலிய தத்வங்களாகத் 

'தோற்றுகிருன், பகவானை யொழிக்த வஸ்து எதுவுமே
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a ‘ ௪ . . . இல்லை, தேவமனுஷ்யா தியான ஸமஸ்த வஸ்.துக்களுக்கும் 

அசதரரதமா வரமிருப்பவன், அனன் அவற்றின் காமங்க 
ளால் அவனே கூறப்படுகின்றான், ஆகையால் nb SO BV 

. டி . * ௪ 3 டி . . லாம பரப்ரஹமமே யென்று நினைப்பது சன்முகப் பொருக் 
தும். யோகிகளுக்கு வைரரக்யம் மூ.தலிய அங்கங்கவோடு 
கூடின பக்இியோக ததினால் விளையும் பலன் யாதெனில், 

“oO, ச . - . 
எல்லயில்லாத ஆசக்த ரூபமாயிருப்பதும் பரமபுருஷார் 
த்த மென்று கூறப்பெவெதுமாகிய அபறைகு LIT LID Bw 

(பாபமற்றிருக்கை)மு. கலிய குணங்கள் அமைக்த Baa Wa 

ரூபம் தோற்றப் பெறுகையும், பரக்ருதி ளம்பக்தம் முழுவ 
* ௫ ௧ ச 

7 ௪ . தும நீங்கப் பெறுகையுமாகிற இவ்வளவே பக் இியோகழ் 
இனால் உண்டாமும் பலன். ஜீவன் இயற்கையில் ஸத்வாறி 

குணஙகில்லா தவன்; ஜஞானஸ்வசூபன்7 ஒருபடி.ப்பட்ட 

வன. அவன் பிறர்க்கு விஷயங்க Dy Da & (a தன்மை 

பள்ள இரஈ்த்ரியங்களால், சப்தாடுகலா குணமாகவடைய 

ப்ருிசி முகலிய பஞ்ச பூதங்களால் ஏற்பட்ட தேவ 

மனுஷ்யாதி சரிரமாகவே தன்ன ப் ரமிக்கின் முன், 

மஹத்தத்னமும் வைகாரிகம் தைஜஸம் பூதாதி என்று 

ஜன்நுவகைப்பட்ட அஹங்காரம் அ தினின்றுண் 

டாள பஞ்ச மஹா பூதங்களும் ஜ்ஞானேம்த்ரியங்கள் கர் 

மேக் தபங்கள் மனது ஆகிய UDO eo இக்தரியங்களும் 
இர்தத ததவங்களாலேற்பட்டதான ப்ரஹ்மாண்டமும் 

ப் ஹம தேவனும் ஆகிய இவை வெல்லாம் எவணிடத்தி 

னின்று உண்டாயினவோ, அக்தப் பரம புருஷனுக்கே 

சரி.ரமா யிருப்பவை. இதுவே இவற்றினுடைய உண்மை 

யான ஸ்வரூபம், ஜீவன் மாரச்தையும் பக்தியும வைரக். 

யமும் ஆகிய இவைகளால் மனஷக்கம உண்டாகப் 

பெற்று வேறு விஷூயங்களில் மனப்பற்றின் றி விரக சனா, 

மிருப்பானாயின், இர்த ஜகச்தெல்லாம் 'பாப்ரஹ்மமே
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யென்னும் புத்தி உண்டாகச் பெறுவான், வாராய் 
மாதாவே? மேன்மைக் டமாமிருப்பவளே ! ப்ரக்ருதி 
ஜீவன் ஈன்வரன் ஆகிய இம்மூன்று ததீவங்களின் உண் 

மையை அறிவிப்பதும் பாப்ரஹண்மக்ினுடைய ஸாக்ஷாத் 
காரத்தை விலவிப்பதுமாகிய ஜ்ஞானத்தை உனக்கு 
இங்கனம் மொழிந்தேன், ஜ்ஞான யோகத்தையும் (ப்ரக் 

ருூதியைக் காட்டிலும் விலக்ஷணமாயிருப்பனனும் பரப் 
சஹமத்திற்குர் சரிரமா அதற்கு உட்பட்டவனுமாயெ 
ப.ரகயகாதமாவின் ஸ்வரூபத்கை உபாஸிக்கை பாற 
ஜ்ஞானயேரக த்தையும்) ஸக்வாறு குணங்களின் ஸம்பச் 

தததைப் போக்குவதும் என்னைப் பற்றினதுமாகிய பக்இ 

யேசகத்தையும், இகத ஜ்ஞுனயோக பக்நியோகங்க 
ளிரண்டுக்கும் பகவானைப் பெறுகையே பலே BT BTID 

மும் உனக்குச் சொன்னேன். ஜ்ஞூனயேரகம் பக்தியோ 
கம் இரண்டுகளாரலும் பகவரனையே பெதுவது ஏப்படி. 

யென்னில், ர ரூபம் சஸம் முதலிய வெவ்வேறு விஷயங்களை 
புடைய கண் நரத்கு முதலிய இக்த்ரியங்களால் அந்த 
ரூபம் ரம Ip BHU பல (TOT BI aM கு. இடமரன பரல் 

முதலிய ௮ஸ்துவரன நு பலலாருக அறியப்படுனெொறது. 
பாலெனப் படிக ஓரு வஸ் நுவே ரூபத்தை அறியுக் கன் 
மையுடைய சக்ஷ£ரி தீரியத.இனால் (கண்ணால்! வெளுப்பு 

குணமுடையதாரகவம், TM FOB op Supe தன்மை 
புடைய ரஸனேந்தரியதஇனால் (காக்கினால்) இத்திப்பு 
குணமுடையதாகவும், MUTE SOS அறியுச் தன்மை 
புடைய தீவக்கிச்தரியத் இனால்(கோலால்)குளிமை ஈடுகை 
முதலிய குணங்களுடையதாகவும் எங்கனம் அ.றியப்படு 
கின்றதோ, அங்களனம் பகவரனொருவனெ FTW ST BIB 
னில் சொல்லப்பட்ட அக்தந்த மார்க்கங்களால் ஆசாத் 
யனாகவும் (ஆரா இக்கத் தகுக்தவனாகவும்) ப்.ராப்பஞசை
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௮ம் (அடையத் தரும் தவனாகவும்]) அ.நியப்படுின்றான், 
சாஸ்தாரங்களில் சொல்லப்பட்ட மார்க்கங்கள் கான் 
எவை யென்னில் Gera ay BC m sr, கேட்பாயாக, , பஞ்ச 
TT5T FIM SIGH ANY சொல்லப்பட்ட பூஜாவிதானமும் 
Can & Bair பூர்வபாககதில் சொன்ன பஜ்ஞங்களும் 
ஸம்ருஇகவில் வித்த தானமும் சாச்த்ராபணம் முதலிய 
வ்சதங்களை அனுஷிடிக்கையாகிற தவமும், வேதாத்ய 
யனம் செய்வதும், பவேததகின் அர்த்தங்களை ஆசாய்வ 

ம, மனத்தை அடக்குகையும், மற்ற இச்சரியங்களை 
அடக்குகையும், பலன்களை விரும்பாமல் கர்மங்களை 
அனுவு.டிக்கையும், பலவகை அுங்கங்களோடு கூடின 
பக்தியோகமும், அங்ஙனமே பலவகை அங்கங்களோரடு 
கூடின ஜஞானயேரகமும், பலன்களை விரும்பிச் செய்யுச் 
தர்மமாகிய ப்ரவருதி கர்மமும், பலன்களை விரும்பா 

மல் செய்யுச் தர்மமாிய திவருத்டு தர்மமும், ஆத்மா 

மாவின் உண்மையை அுறிகையாகிற ஜ்ஷானயோகரும், 

இடமான வைசாக்ய்கும் ஆய இனைகளரல், கற்ரூணங் 

களுக்கெல்லரம் இருபபிட மும் பற] 1D (HOM GB a இண்டப் 

பெரு தவனும் ஸவயமப்ராகாசனுமா கி Di tt பகவானொருவனே 

அடையப்படுகின் ரன். மாகா ரகர்மங்களாரல் இக்தமாகி 

தேவதைகளை DIT Ds gf Mats ETH பலன்களைப் 

பெறுகின்றார்களாயினும்,  அன்விச்த்ராறதி தேவதை 

களுக்கு அச்தராக்மாவாயிருக் து யாகாஇகளரல் ஆசர 
இக்கப்பெற்று ஸ்வர்ச்காறுிபலன்களைக் கொடுக்கிறவன் 

பகவானே. யாகாதஇகர்மங்களும் ஸ்வர்க்கர இபலன் 
களும் ௮வனே. அவனை கேரே ஆசாதிப்பவர் மோக்ஷ 

மென்ற அழியாத பலனையும், இக்தீராகி தேவதைகள் 

மூலமாய் ௮வனை ஆராஇப்பவர் அழியுக் தன்மையுள்ள 

ஸ்வர்க்காதி பலன்களையும் பெறுனெறார்கள். ஆகையால்
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ஐஇஞானயோக பக்தியோகாதி களெல்லரம் அக்தப் பரம 
புருஷனைப் பற்றினவைகளே. ஸாத்விகம் ராஜஸம் தாம 
ஸமென்று பக் இயோகம் மூன்று வகைப் பட்டிருக்கும், 

அவற்றில் ஸா தவிகபக்தியோகம் இரண்டு விதமாயிருக்: 
கும். அவற்றில் ஒன்று பலனே விரும்பிச் செய்யப்படு 
வதரம். மற்றொன் று பலனை விரும்பரமல் செய்யப்படு 

வ.தர/௦, பலனை விரும்பாமல் செய்யப்படும் பக்இியோசத் 
தையே கைர்க்குண்யபச் இயோகமென்று மொழிலார்கள். 
இச்த பக்தியோகத்தை அனுவி.ஒ.க்கும் ஜிவன் ஸத்வாஇ 
குணங்களின் ஸம்பக்சம் கீங்கி ஸம்ஸா£ம ற்றுப் பாமபுரு 
ஷுனைப் பெறுவான். இங்கனம் கரன்முவகைப்பட்ட பகத 

யோகத்தின் ஸ்வரூபத்தையும் உனக்கு மொஜழிக்தேன். 
வஸ்துூக்களில் புகுக் து 'இன்னின்ன வஸ்துவக்கு இவ்வ 
னவே சில்மை என்று பரிச்சே கிப்பநும் ஸ்பஷ்்.டமாகத் 

தேரற்றுகன்ற கண் கரது மூதலிய இகர்தரியங்களால் 

அறியம் கூடாக கதியுடையதுமாகிய காலத்இன் ஸ்வரூ 

பத்தையும் கடறினேன். OTT Ww மாதாவே ஜீவன் ToS 

ஸம்ஸார எம்பக் தத் தினால் தன் ஸ்வரூபம் கனக்கு தெரி 
யரமல் மதிமயங்கித் தடுமாற்ற முறுகின்றானோ, மற்றும் 
எனை ஜீவறுடைய கர்மதீதினால் ஏற்படுகின்றனவோ-; 
அப்படிப்பட்ட பலவாருன ஸம்ஸாரக இகலாயும் உனக்கு. 

மொழிச்தேன், கான் செரன்ன இது ஸமஸ்த வேதாக்தப் 
பொருள்களும் அமைக் இருக்கின் ததாகையால் இதை 
மிகவம் பதரமாகப் பாதுகாத்து வரவேண்டும். பிறர்க்கு. 
உபதரவஞ் செய்யும் துஷ்டர்களுக்கு இதை உபதே௫க்க 
லாகாது. வணக்கமில்லாதவனுக்கும் சூர்க்க னுக்கும் 
துராசாரனுக்கும் தாமபிகனுக்கும் வைசாக்ய மின்றிச் 
சப்,தர்.தி விஷயங்களில் மனவிருப்ப முடையவனுக்கும், 
கேவலம் க்ருஹஸ்த தர்மங்களில் மனஷக்க முடையவனுக்
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கும், என்னிடத்தில் பக் இிமில்லாதவனுக்கும், என்னி 
டத்தில் பசி செய்பவர்களை தீவேஷிக்கறெவர்களுக்கும் 
இதை எவ்விதத்திலும் எக்காலக்கிலும் உபதே௫க்கலா 
காது, ஆனால் (ஏவர்க்கு உபதேசிக்கலாமென்னில், 
இதைக் கேட்கவேண்டு மென்னும் ரர த்தையும் ௮ணக்க 

மும் ௮ அஸ்ம்யை யில்லாமையும் ப்ராணிகளிட தீதில் மைத் 
நரியும் குருமா UT eon ap. a» அ ஆலும் GO) aria uP is ob Purine Gow 
அடக்குகையாகிற தமமம் உள்ளிச்தரியமான மனஜ்ை த 
அடக்குகையா கிற ஸூமமழம பிமர்சன்மையைப் பெருமை 
பாகிற மாதமாயமில்லாமை யும் ஸகாரரரகிலைமை யும் 
ஆகிய இனை பெல்லா அமைகதவனுக்கும், எவன் ப்ரீ 

இக் கிடமான வன்நுக்களொல்லர வற்றிலும் ஏன்ணிட இல் 
மிகும் த ப்ரி Af OL HOR), OPM BH கும் இதை பதே 
இக்கலாம். அன், ay மற்றவ ணுக்கு இதை ௨ உப தமி bE OOT 

BTS MOTTO மா இம Gan! இங்கனம் கரன் மொழிந்த 

De Bis 6 SCs FF Foy F எ௮ன் vos திதையுடன் PM Ss 

arr og Corl ஷே, எவன் ஏண்ணிடத்டில் மனகிலை 
மையுடையவனாசி. இதை அருணுக்கு மெ, நிவானோ? 
அவர்களிருவரும் ஜ்நூன பி வைசசக்யங்கள் உண்ட 

கப் ,பெற்று ஏன் usar ee Corag go eu Ou marai 
BAT, (piss B 7 oor 7 ot 5) அத்பரயம் ap 9 8) me. 

. : { Sanne a சமிலரை evG gr grin செய் 
cep) FQ, Maar யோகமார்க். 8K MEOW பரப் | 

, ரஹ்மச்சை அடை தலும், கபிலர் அம் | 
சர்சீசானம் அசலும், 

மைத்ரேயர் OFrn giBapri— கர்ச்தம ப்ரஜாபதி 
யின் பார்யையும் கபிலருடைய மாதாவுமாகிய தேவஹல் 
இயானவள் இங்ஙனம் சுபிலர் மொஜிச்க, எசனத்தைக் 

கேட்டு அஜ்ஞானமாகற திரை நீங்கப்பெற்று, ப்ரக்ரு.இ 
52 
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புருஷன் ஈற வரன் எனகிற மூன்று தத வங்களின் உண் 
மையை துறித்த யோசகிகளுக்குப் புகலிடமான அந்தக் 
கபிலரை கமஸ்கரிக்து மேல் வருமாறு ஸ்தோத்சம் செய் 
தரள, 

  தேவஜஹுஙிதி சொல்லுகிறாள்: --வரசரய் பகவானே 
உன னுடைய தர/சகமலக்கினின் உண்டான பரஹ்மதே 
௮னும் உன் திருமேனியை நேரே கரணப்பெரூமல் தயா 

னம் செய்து ஸாக்ஷாத் கரித்தான், நீ முதலில் மதறாஜ 
லத இன்மேல் சயனித்துக் Cg rast ig hi wear, ப்ருஇவி 

முதலிய பஞ்சபூதங்களும் ப௫னஷொரு இக்தரியங்களும் 

சப்தாதி விவூயங்களுமாகப் பிரிக்த ப்சக்ருஇியும் ஜீவாத 

மாக்களும் உன் சரீரத்தில் அடங்கிமிருப்பவை, இந்த 

ஜகஜத்தெல்லாம் உனது சரீரமான ப்ரக்ர௬ுஇயிணின்று உண் 
டானது, உன் சரீரம் ஸத்வாஇ குணங்களின் ப்சவ்ருக் 
இிக்குக் காரணமாயிருக்கும், நீயே பாரஹ்மாஇகளைப் 

படைதீது அவர்களுக்கு ரஜஸ்ஸு முதலிய குணங்கள் 
தலையெடுக்கச் செய்து அவர்களுக்கு அக்தராத்மாவாயி 

ருந்து அக்தக்த குணங்களுக்குக் தகுந்தபடி. ஜகத்ஸ் 
ருஷ்டி முதலிய சக் இகளை அவர்களுக்கு விளைவிக்கன் 

தனை, (பாஹ்மதேவனுக்கு ரஜோகுணம் தலயெடுச்கச் 
செய்து அவனுக்கு அக்தராதமாவாய் உள்ளே ‘LRG து 

ஸ்ருஷூடி.கார்யத்தை ஈகடத்துகிறவன் நீயே. அங்கனமே 
ருத்ரனைப் படைத்து அவனுக்குத் தமோகுணம் தலை 
யெடுக்கச் செய்து அவனுக்கு ௮க்தராத்மாவாய் உள்ளே 

புகுக்து ஸம்ஹார கரர்யத்தை ஈடத்துகெறவனும் நீயே. நீ 

கேயே.ஸதவகுணம் தலையெடுத்த விஷ்ணுவாய் அவ தரி 
தீது உலகங்களைப் பாதுகாக்கையாகிற கார்யத்தை ஈடத் 
துகின் றனை). நீ இயற்கையில் எவ்வதை வயாபா.ரங்களு 

(மில்லா தவனே, ஆயினும், ஸதயஸங்கல்பனாகி (நினை gs
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ததை கினை ச்தபடியே நிறைவேற்றுக் இறமையுடைய 
வனாக) அரச ஸங்க ல்பக தினவலேயே உலகங்கக£ப் படைப் 
பது முதலிய செயல்கமை யெல்லாம் கிறைசேற்றுகின் நண 
உனக்கு நீயே ப்ரபு, உனக்கு மேற்பட்டவன் மற்றொரு 
வனும் கிடையாது, உன்சக் இ இததகையதென்றுகினைக் 
கழடியாகது, அக்ககைய சம்இஈள் பலவரயிர மூடைய 
வன. ஆகையால் கீ ஸங்கல்பதனாலேயே ஸ்ருஷ.ட. 
முதலிய கார்யங்களை GLB MRI DER. கல்பாவஸான த் 

இல் இச்கத ஐகச்தெல்லரம் உன்னுடைய 2.5 5 DH 

அடங்கியிருக்த.து. அப்பொழுது நீ உன்னுடைய ஸங்கல் 
பத னால் சிறிய குழவியாய்தி தோன்றி நீ யொருவனே 

மிகவும் இணைய தான இர் ஆலக் தஸிரில் சயனித்துக் கெர 

ண்டி.ர தரம். அப்படிப்பட்ட கீ என்கர்ப்பத்தில் எப்பா. 
இருக்காய்” இதம்குக் காரணம் என்னவேர எங்களுக் 

குத் தெரியவில்ல, (எங்கள் பாக்யமேயன் றி மற்றொன் 

அம் கரரணமன்று). அன்றியே ஸமஸ்த அவதாரங்களுக் 

கும் பொதுவான காரணம் ஓன்றுண்டு, யாசெனில் ; 

சொல்லுகிறேன். துஷ்டர்களை அழிப்பதற்சாகவும் உன து 
ஆஜ்ஞையைப் பின்செல்லுற உன் பக்தர்களைப் பாது 
காப்பதற்காகவும் நீ இருவருவங்களைக் கொள்கின் மனை. 

ரரஊாஇயான மற்ற அவதரரங்களைப்போல், இக்த 
அவதாரமும் ஸாதுக்களுக்கு உனது உண்மையை அறி 

விப்பசற்காகவே யென்று crear அ மிசின் ரோமன் றி 
மற்றொரு காசணமும எங்களுக்குப் புலப்படவில்லை. உன் 
னுடைய ' அவதாரத்திற்குக் காரணம் எதுவேனும் 
ஆகட்டும். காங்கள் உன்னுடைய தர்சனத்தினால் ப்ர 
யோஜனம் கைகூடப்பெய்றோம். தீர்சனமாதரத.இினால் 
பரயோஜனம் கைகூடுமோ வென்று ஸச்தேேஹிக்கவேண் 
டாம். எங்கேனும் உன் பேசைக் கேட்பினும், அதை
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வரயரல் சொல்லினும், உன்னை வணங்கும், உன்னை 
கினைக்கினும், சரயைத் இன்னும் கீஹவினஜா.இயில் (நெக்து 

சண்டாளனும் அக்க க்ஷணமே யாகம் செய்வதர்கு 
யோக்யனாவரன், பகவானே! இப்படியிருக்க, உன்னு 
Ow SIFU SEBO சாங்கள் க்ருதார்ததர்களானோ 
மென்பதல் ஸந்தேஹமுண்டேர சீ LITT aN OT Fag, B i Ls 

வைமாயர்களென்கற மூன்று MTOM BENTH OGRE A OT BT 

மேயாகத்தில் 9 Garo aom®. crear gst or HET 
வர்ணததவர்களுக்கு யாகத்தில அதிகாரம் இல்லை. அதி 
அம் ஹீனஜா இயாகய சண்டாள வுக்கு Ure sD of Dh 
கரரத்கிற்கு ப்ரஸக்இயே இல்லை, WERE BTID 
துர்ஜாியே. பக்த தூர்ஜா.இக்குக் கரரணம் ஜன்மாந் 

தரபாபமே. அப்படிப்பட்ட பாபிஷ்டனும், பகவானை 

ப்ரீ இயுடன் கெஞ்சினால் கினைப்பது, அவனை ௮ணங்குவது 

அவன் பேரைச் சொல்லுவது, அன் பேரைப் பிறர் 
சொல்லக் கேட்பது ஆகிய இவற்றில் எதேனுமொன்் று 

சேரப் பெருவானாயின், அக்க க்ஷ்ண்மே பரபமெல்லரம் 

துலைக் து யாகம் செய்வதற்கு உரியவனாவான். (Us alr sp 

டைய அங்கோரத்திற்கு யோக்யனாவான்). இப்படியிருக்க 

உன் காட்சியின் மஹிமையைப் பற்றிச் சொல்லவேண்டு 
மோரி எவனுடைய கரக்கு நூணியில் உனது நாமம் இருக் 

கின்றதோ, அவன் சண்டாளனாயினும் மேன்மையுடைய 
வனே. ஏனெனில், உன கரமதச்தை எவர்கள் சொல்லு 
கிழுர்களேச, அவர்கள் பல தவம் செய்தவர்களும், பல 
ஹோமங்களை ஈடத்தினவர்களும் பற்பல புண்யதர்த்த 
ஸ்னணானம செய்தவர்களும் வேதா தயயனம் செய்தவர்களும் 
ஆனதுபற்றியே பெரியோர்களுமானெறார்கள். கீ தனக் 
குத்தான் தோற்றுக் தன்மையுள்ள ஜீவாத்மாவினிடத் 
தில் ௮க்தராத்மாவாய் தயானிக்கத் தகுக்தவன் 7 பெரு



௮-௩௩.] சீருதிய ஸ்கர்சம், 517 

மை அமைக தவன், தன்னைப்பற் றினவர்க்கு அப்பெருமை 
யை விளைவிப்பவன் ; ஜீவாத்மாக்களுக்கு அ௮க்தராக்மாவா 
மிருப்பினும் கன் ஜ்ஞான ப்ரகாச.தீதினால் ஸம்ஸாரம் ண் 
டப்பெறா தவன். ஜீவாச்மாக்களுக்கு ப்ரக்ருதி ஸம்பக் 
ததிதினால் ஜ்ஞான ஸங்கோசம் உண்டாவதுபோல் உன 
க்கு உண்டரகிறகில்லை, கீ வேதங்களால் ஐதப்படுமவ.ன் 7 
ஆகையால் வேதஸ்வரூபன். நீ எங்கும் சிறை தவனாகை 
யரல் விஷணுவென்று கூறப்படுகன்றாய். உ கபிலரென் 
னும் போ பூண்டு தத்வோபதேச த் இனால் உலகங்களை 
வாழ்விக்கும் பொருட்டு என்னிடத்தில் அவதரித் தனை. 
Qu ப.சமபுருஷன. அதக்தகையனான உன்னை வணங்கு 
இ ன்மே ன், 

படிமைத்ரேயர் சொல்லுகிறார்:--கலசென்னும் பே 
ருடைய பாமபுருஷன் இங்கனம் தேவஹூதியால் ஸ்தோ 
தீரம் செய்யப்பெற்று, சாய் த௫தைகளிடத்இல் மிகுதி 
யும் ப்ரி திருடையவனாகையால் மாதரவைப் பார்த்து கம் 
சீரமான மொழியீடன் இங்கனம் உரைத்தான். 

ஸ்ரீபகவான் சொல்லுகிறான் :--வாரரய் மாதாவே 
கான் சொன்ன வழி ஸுகமாகவே ஆசரிக்கத BH ST 

பிருக்கும். இவ்வழியில் இழிக்து ஈடப்பாயாயின், Pars 

இல் கோக்ஷம் பெறுவாய், இதுவே என்னுடைய ஸித் 
தாக்கம் (மோக்ஷ மார்க்கம் இதுவேயென்று சான் நிச்ச 
யித இருக்கெ றேன்), இக்க என் மதத்தில் ரத்சை செய் 
வாயாக, ப்ரஹ்மோபதேசம் செய்றன்ற பெரியோர்கள் 
அடிக்கடி. ஆசாய்ச்து கிச்சயித்த மார்க்கமும் இதுவே. 

இமமார்க்கத்தினால் எவ்விதத்திலும் பயத்இற்டெமில் 
லாச என்னைப் பெறுவாய், இக்த என் மதத்தை அறியாத 
வர்கள் ஸம்ஸாரத்தையே அடைவார்கள். (அதினின்று 
விடுபட மாட்டார்கள்), .



818 ஸ்ரீ பாச வதம். | .௮-௩௩. 

ஸரீமைத்சேயர் சொல் லுூஞுர்:--பகவானாகிய கலர் 

இங்கனம் அழகான தன் ஜ்ஞான மார்க்கத்தை ம தா 

வக்கு உபதேசித்து, ப்ரண்மோபதேசம் செய்யுச்இற 

மையு/டைய அமமாதரவால் அனுமஇ செய்யப் பெற்றுப் 

புறப்பட்டுப் போனார். அர்த தேவஸ் தியும் புகல் வரா 

கிய கபிலர் உபகேசித்த யோகசாஸ்தர த இன்படி முக்த 
ஸரஸ்வதி நதிக்கரைக்கு அலங்காரமான அவ் வரஸ்ர மத் 
இஃலயே மனஷக்கத்துடன். யோகாப்பயாஸம் செய்து 

கொண்டி. ருர்காள். அவள் மூன்று காலங்களிலும் SW 62) 

னம் செய்து வக்தாள். அத னால் அவளுடைய சுரும்பார் 
குழல்கள் பெரன்சிஈமாயின. அவளுடைய தேஹம் கடுக்க 
வத்.இனால் இளத்தது. அவள் மரவுரி உடுத்இருக்தாள். 
மற்றும் அவள் கர்ச்தமருடைய தவத்டி னாலும் யோக 

மஹிமையா லும் மிகுந்த மேன்மையடைய தன கருஹக் 
தைத் துறக்து அவ்வாறரமத் இலேயே கித்யவாஸம் செய் 

தான். அர்த க்ருஹத்இிற்கு என்ன மேன்மையென்னில், 

அது கார்த்தமருடைய தவமஹிமையால் ஏற்பட்டது, 

அதற்கு ரிகரன மாளிகை எங்குமே அகப்படாது. ௮.து 
எல்லா ஐஸ்வர்யங்களும் அமையப்பெற்றது. விமானத் இல் 

ஸஞ்சசிக்கெ.ற௦ தேவதைகளும் அதைக் கண்டு ஆசைப் 

படுவார்கள். அம்மானிகையில் பரல். நுசைபோல் மென்மை 

யமைக் து சிர்மலமாயிருப்பவைகளும் தச். சத்தினால் இயற் 

றப்பெற்றவைகளும் ஸ்வர்ணத் இனால் அலங்காரம் செய்.து 
அழகாயிருப்பவைகளுமான படுக்கைகளும் ஸ்வர்ணமய 
மரன ஆனனைங்களும் ௨ ஸுகஃ்பர்சஙகளான ரச்னகம்பளம் 

முதலிய ஆஸ்தரணங்களும் அமைக்கிருக்கும். அங்கு 

மிகவும் சிர்மலமான ஸ்படிகரத்னங்களாலும் pss wa 
௧த ரத ஈங்களாலும் சுவறுகள் இயற்றப் பெற்றிருக்கும். 

அக்தச் சுவறுகளில் சிறக்க மாகரார்மணிகள் ப்7 இபலிப்
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பார்கள், அத்தகைய அம்மாளிகையின் ப்ரதேசங்கள் 
அழியாமல் எரிகின்ற ரச்னங்கனாகசிற இபங்களின் ஓளி 
களால் எப்பொழுதும் ப்்ரகாடுத்துக் கொண்டிருக்கும்: 
அமமாளிகையின் பின்புதக்வலுள்ள உக்யானம், பாரிஜா 

தம் முதலிய பலவகைக் கல்ப வருக்ஷங்கள் பூத்திருக்கப் 

பெற்று சமணீயமாயிருக்கும். ௮௧ உதயாரன BAN பகூதி 

கள ஆணும் பெண்ணுமாகக் குலரவிக்கொண்டிருக்கும். 

வண்டுகள் புஷபங்களிலுள்ள தேன்கைப் பருக மதித் 

அப் பாடிக்கொண்டிருக்கும். அவ்வத்யானத்தில் தேவ 
ஹூிதி நுழைக்து விலாயாடக காலத்தில் தேதவைகளுக் 
குப் பணிவிடை செய்பவரான கின்னசாதிகள் அவளைப் 

பாடுவார்கள், கெய்தல்கள் மலர்ச் து மணம் கமழ்கின்ற 

கடைலானியில் அவள் கர்த்தமரால் உபலாலனம் செய்யப் 
பெற்று விளையாடிக் கொண்டிருப்பாள், அவ்வக்யானத் 

தைக் கண்டு தேவேக்தா போகத்தை அனுபவிக்கிற அப் 
ஸரஸ்த்ரீகளும் ஆசைப் படுவார்கள், அுங்களனம் அழகிய 
தான மாணிகையையும் அஅவுதியானதிதையும் அர்தந்த 
போகங்களையும் துறக்து அஹங்காச மமகாரங்களையும் 
அறுத்துக்கொண்டு அவ்வாண்ரமத்திலேயே இருக் து 
எதைப்பற்றியும் சிறிதும் கலக்கமின் றி மிகுக்த மன 
ஆக்க த£துடன யோகாப்யாஸம் செய் HUG BTM, அனால் 
புதல்வனைப் பிரிச்கமையால் வருந்திச்சிறிது முகம்வாடப் 
பெற்ருள், கர்த்தம ப்ரஜாபதி இல்லறத்தைக் துமக்து 
அறவியாய் வனத்திழ்குப் போனமையாலும், புதல்வனைப் 
பிரிய கேர்க்கமையாலும் மிகவும் வருக அ, பரக்ருதி புரு 
ஷின் ஈபரவரன் என்கிற தத்வங்களிள் உண்மையை அ றிக் 
sami sou, aren பிரிந்த பசபோன் நிருக் தாள், 
குழச்தாய்/ விதுனே / தண் புதல்வனா$ிய அக்தக் கபில 
சென்னும் பேருடைய ஸ்ரீவிஷ் ணுவையே தயானித்துக்
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கெண்டு வருகையில், சக்ரகாலத் திலேயே அங்ஙனம் 
அழூயதான மாளிகை முதலியவற்றில் சிறிதும் விருப்ப 
மில்லாதவனானாள். தன் YSU) Bu கபில பகவான், 
பகவானுடைய உருவக்தை எங்ஙனம் தீயாணிக்கவேண்டு 
மென்று தனக்கு மொழிக்கானோ, அ ஙன மே தெளிந்த 

மூகம் முதலிய =D ONL AM IB or அமைச பசகவரனுடைய 

உருவத்தை முழுவதும் ஓசே கடவையில் இர்திப்பதும் 
அவயவங்களைத் தனித்தனியே சிக்இப்பறுமாகிற BIDS 

இன்படி. தீயரணிதக் துக் கொண்டு வக்தாள், அவள என்வ 
கையிலும் தடைபடாத வைசரக்யம் உண்டரகப்பெற்றாள். 
பகவானைப் பூஜிப்பது முதலிய BT DERM BUH ILD 

அனுஷடி தீதும் கொண்டு MDE BTW. PY FBX D[ MOHD 

ஆத்மாவின் உணமையைப் uO Sow HW a வள க்தது, 
Do FAG A வைராக்யா இிகளால் பரப்ரஹ்ம BOG DOL 

வதற்கு. ஹேதுவான பக்இியோகம் ப்ரவாஹம்போல் 
தடையின்றி மேன்மேலும் வனரப்பெ SUPT. அதனால் 
அவளுடைய மனம் பரிசுத்தமாயிற்று, அன் ப் 

பொழுது அத்தகைய மனத தினால் ஸர் வஜ்ரூனும் ஸ்வ 

ப்ரகரசத் இனால் ஸதவாறி குணங்களின் கரர்யமரன 

சோக மோஹாரஇகளழ்றவனும் பரி தரஹம் முசலிய 

ஊர்மிகளில்லா சவனுமாய பரம புருஷன அனாபயாஸ 

மரக தயானம் செய்தாள். அவள் அக்க தயானத இன் 
மஹிமையால், ஜீவா தீமாக்களுக்கு ஆதாரமாமிருப்பவ 

னும் ஜஞானாதி குணங்கள் கிறைச்தவனுமரகிய பாம 
புருஷணிடத்தில் கிலைகின்ம மஇியுடையவளானாள், ஜீவ 

னுக்கு வருத்தங்களை விளக்குச் தன்மையுள்ள பாரக் 

ரூதியின ஸமபக்தம் பெரும்பாலும் நீங்கப் பெற்றமை 
யால் குளிர் வெப்பம் முதலிய வருத்தங்களெல்லாம் 

நீங்கப் பெற்றாள். பரமாத்மாவை அனுபவிக்கை யாற
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மஹாகக்தத்தையும் பெற்றாள்.  இனக்தேரறும் பக்தி 
யோகம் வளர்க்து வருன்தமையாலும் ப்ரக்ருதியைக் 
காட்டிலும் விலக்ஷணமான ஜீவனைச் சரீரமாகவுடைய 
பாமாத்மாவினிடத்தில் இனக்தோறும் மனம் CH LD gy 
பதியப் பெறுகையரலும் தமஸ்ஸு முதலிய ப்ரக்ருதி 
யின் குணங்களால் விளையக்கூடிய தேஹாத்மாபிமானம் 
முதலிய ப் ரமங்களெல்லாம் காளடைவில் துலைக் து, ஸ்வப் 
னத்தினின்று எழுக்தவன் ஸ்வப்னத்தில் சண்ட வஸ்துக் 
கணப்போல், : தேஹத்தை கினைக்காமலேயிருக் தாள். 
(ஸ்வனங் கண்டவன் ஸ்வப்னத்தில் கண்ட வஸ்துக் 
களெல்லாம் அகிச்யமென்று நிச்சயித்து அர்த ஸ்வப்னத் 
தில் கண்ட வஸ்துக்களைப் பற்றின ஸ--கதுக்கங்களால் 
எங்ஙனம் மனம் கலங்கப் பெறமாட்டானோ, அங்கன 

மே தேவஹமிதியும் தேஹத்தைப் பழ்றினதெல்லாம் 

கர்மாதினமென்றும் அகித்யமென்றும் நினத்து அவற் 
em pL! பற்றின ஸுக துக்கங்களால் மனம் கலங்கப் பெரு 
மல் தேஹம் பெருத்திருக்கிறதென்றும் இளை த்திருக்கெ 

, தென்றும் சினைக்காமலே மிருச்காள்; தேஹம் போஷிக் 
கப்பட்டு வருமாயின் அப்பொழுதே இளைக்காமலிருக்கும், 
இதுவே அதன் ஸ்வபாவம், இப்படியிருக்க, அவளுடைய 
தேஹம் தன்னாலும பிறராலும் போஷிக்கப் பெரு திருப்பி 
னும் இளைக்காமலே இருச்ச.௮. ஏனென்னில், அவன் 
தேஹதீதிர்குப் போஷணம் செய்யா திருக்கறோமே 
யென்ற மனவருத்தம் சிறிதும் சேப்பெருமலே DORE 
தான். அவளுக்கு அதைப்பற் றின சிக்தை எதுவுமே இல் 
லாமையால் அது இருக்தபடி யே இருக்த.து. மற்றும். 
அவள் தேஹம், எண்ணெய் தேய்த்து அசப்பிட்டு அலம் 
பூவது முதலிய ஸம்ஸ்கா ரங்கள் எவையு மில்சைமையால் 

ee: 

*அழுக்கடைக்திருக் தழ, ஆயினும் அது OE மூடின 
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அக்னிபோல் ப்ரகாசித்தது. வாஸ-ஈதேவனிடத்தில் நிலை ' 
சின்ற மதியுடைய அவளுடைய சரீரம் தபஸ்ஸும் யோக 
மும் கிறைக்து தலைமயிர்கள் அவிழ்க து விரிக்து அரையில் 

ஆடையுமில்லா திருந்தது. அத்தகைய சரீரத்தை அவள் 
சிறிதும் கினைக்காமலே யிருந்தாள. ஆயினும் அவள து 
சரீரம் தெய்வத்தினால் பாதுகாக்கப் பெற்று ஒருவித 
கெடுதியுமில்லாதிருக்ச.த, இங்கனம் அவள் கபிலர் 
உபதேசிச்த யோக மாரககத்தினால் சிகரத்தில், மஹா 
கந்தஸ்ரூபனான பரம புருஷனை அடைக்தாள், ஆ 7 
இதென்ன ஆச்சர்யம் 2 ஸாதாரணமாகவே ஸ்த்ரீகள் . 
அவிவேக முடையவர்கள், அதிலும் ௮க்த தேவஹூஇ 
bans star போகத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருக் 
saw, அவள் அதை யெல்லாம் துறந்து யோசமார்க் 
கத்தினால் பாப்ரஷ்மத்கை அடைச்தரளெனினில், 
இதைக் காட்டிலும் மேலான ஆச்சர்யம் என்னிருக் 

கின்றது £ வாராய் வீரனாயெ விதுரனே / அக்த தேவ 
ஹுலுதி எந்த இடத்தில் மோக்ஷ்ஸித்தியைப் பெற்றாளே., 
மிகவும் பரிசுத்தமான ௮ச்த க்ஷேத்ரம் ஸித்தாஸ்ரம 
மென்னும் பேரால் மூன்று லோகங்களிலும் ப்ரஸித்தி 
அடைக்தது, வாரரம் ஈல்லியங்கை புடையவனே 1 துந்து 
தேவஹு்தியின் சரீரம் அவள் அனுஷ்டித்த யோகச் 
இன் மஹிமையால் மயிர் கரைத்தல் தோல் சுருங்கு தல் 
முதலிய விகாரங்கள் எவையுமின்றி அவளால் துறக்கப் 
பெற்று ஓர் ஈதியாய்த் தோழ்றிப் பெருகக் கொண்டிருக் 
தீது, ௮க்கதி கதிகளெல்லாவற்றிலும் இறெப்புடைய 
தும் ௮வரவர் விரும்பும் ஸித்திகளை யெல்லாம் கொடுக்க 
வல்லதும் ஸித்தர்களால் சூழப்பட்டது மாமிருக்த.து. 
வா.ராய் விதுரனே.! மஹாயோயெகய கபில பகவான் 
மாதாவிடம் ௮னுமதி பெற்றுக்கெரண்டு தந்தையின்
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ஆமாசமத திணின்று வடகழக்கு மூலையாகப் புறப்பட்டுப் 

போனார். அங்கு ஸித்தர்களும் சாரணர்களும் கந்தர் 
வர்களும் முனிவர்களும் அப்ஸாஸ்தரீகளும் கூட்டன் 
கூட்டமாய் வச்து அக்தக் கபிலபகவானை ஸ்தோத்ரம் 

பண்ணிக்கொண்டு பின் சென்றுர்கள், அம்மஹானு 
பரவன் அங்ஙனமே ஸமுத்சம் சேர்ச் து ௮ங்கு ஸமுத்ர 
சாஜனால் பூஜித்து இருப்பிடமும் கொடுக்கப் பெற்று, 

தான் மெரழிக்த ஸால்க்ய சாஸ்த்ரத்திற்கு rat sear 
sara Curia gi செய்ய, லோகங்களின் க்ஷேமத் 
தற்காக மனஞஒக்கத்துடன் தானும் யோகாப்யாஸம் 
செய்துகொண்டு அவ்விடத்திலேயே இருக்கின்றான். 
அப்பா / பாபமற்றவனே.! நீ எதைக் குறித்து என்னை 
வினைவினையேர அகத ஸ்வாயம்புவமனுவின் சரிதாத்மை 
யெல்லாம் உனக்கு மொழிகச்தேன், அக்த ப் ரஸ்தாவச் 
தினால் கபிலருக்கும் தேவஹுிதிக்கும் கடக்த ஸம் 
வாகத்தையும் மொழிக்தேன், இது உலகங்களை யெல் 
லாம் பாவனஞ்செய்யும். இச்தக் கபிலருடைய மதம். மிக்க 
சஹஸ்யமரன தூ. ஆத்ம யோகத்தைப் பற்றின து, இதை 
எவன் கேட்டுருனோ, எவன் சொல்லுகிறானோ, அவர்கள் 
இருவரும் கருட தவஜனாகிய பகவானிடத்தில் பக்த 
யோகம் உண்டாகப் பெற்று HEB பகவானுடைய 
பாதாறுிச் தங்களைப் பெறுவார்கள். முப்பத்து மூன்று 
னது னு ச்யாயம் முற்றிற்று, 

மூன்றாவது ஸ்கந்தமும் முற்றுப் பெற்றது. 

ஸ்ரீக்ருஷ்யை ஈம: 
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