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டே 

முகவுரை 
அவவ 

நித்திய சுத்த முக்த சபாவமாயுவ்ள பரம் 

பொருளை மக்கள் அசம்பிரஞ்ஞா சமா திவாயிலாக வெ 

ஸிதில் அபேதமாயடைந்அ பந்தநீங்கி விளங்குதற் பொ 
ருட்டுச் சிருட்டிதோறும் பரமேவசரனால்அருளிச்செய் 

யப்பட்வெரும் வேதத்தை முசுனூலாகக்கொண் டெழு 

65 நால்களுள் பாரதமு மொன்றாம். இது வேதார்த்த 

த்தை விஸ்தாரமாக விரித்துக் கூறுவதுபற்றி ஐந்தாம் 

வேதமென்றுங் கூறப்படு்ற து. வேதம்:ருக்கு யசுர் 

சாமம் அதர்வணமென ரால்வகைத்தாமென்பது மிரு 
பிரசித்தம்.பா. ரதம் வேதத்தோ டொப்பதென்ப.து**முப் 

பாற்குப், பாசதஞ்௪ ராம கதைமுுப் பண்டைமறை, 

தோரவனமற் றில்லை நிகர்”என்று திருவள்ளுவ மாலையிற் 

பா.ரகம்பாடிப பெருந்தேவனார் கூறியிருத்தலால் ஈன்கு 

விளங்கும். இப்பாரதங்கூறு முக்கிய விடயங்களுள் குரு 

க்ஷத்தாத் இற் றரனது தாயாதிகளுடன் போர் புரியு 

மாறுநின்ற அர்ச்சுனனுக்கு ஸ்ரீ கருஷ்ணபகவா னரு 

ளிச்செய்த (பகவற்) கதையே மிகுசிரேட்டமா மென் 

பது வைதிகர்கள் யாவராலும் அங்கேரிக்கப்பட்ட 

விடயமாம். இக்கதை 18 அத்தியாயமுடையது, இது 

முறையே அவ்வாறு AS இபாயங்களால் கன்மம் உபா 

சனை ஞானம் என்னும் கமூன்றையுங் கூறுவது, பாரதப் 

போர் முடிந்தபிறகு பாண்டவர் தமது காடுமுழுவதை 

யும்பெழ்றுச் சுகமாய் வாழுங்காலச் இலொருநாள் ௮வா 

களு ளொருவனாகிய அர்ச்சுனன் மயன்கட்டிய மாளி 

கையில் பகவானோடு மடஇம்ச்சியுட ஸுலாவிவர்தான். 
. 5 . eo. த ர 5 . னி அப் பாறு பகவான் அர்ச்சுனனை 2கரச்கி ன்ப! நான்
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வரது வெகுசாளாயின ; உன்க்காவனலவெல்லா மாயின) 

யானினித் Sito Bun ga துவாசகைக்காச் செல்லவேண் 

டும்;விடைதருதி யென்று அ௮ருளிச்செய்ய; அர்ச்சுனன் 

நாகத்தினின்று நடம்புரி ஈரர்த்தியே ! சோகத்தைத் 
இர்த்த சொப்பி.ரகாச!!2 தவரீர் குருக்ஷேத்திரஜ்இ னிக 

ழ்ந்த போர்மூகத்துக் கூறிய உபதேசம் மைர்தர் முத 

லாயினோரது மரணத்தாலாய GIT gs Boe மறைக் 

தொழிர்த௮; தாங்களவ்வுபதேசக்சை அடியேனுக்கு 

மீண்டும் விளங்க உரைத்தருளிக் அுவாரகைக் கெழும் 

தருளுவிராகவென்று பிரார்த் இச்சனன், அது 

கேட்ட வாசுதேவன் அன்பின் மிகுதியால் மீண்டெழ 

அவனுக் குபதேசித்தருளினார். அதுபற்றி இது அந 
கீதையென்று பெயர்பெற்றது. ௮ பின், க சொல் 

௮தல்.!இதனால் முன்சொன்ன பகவற்கீதையும் பின் 

சொன்ன அ௮றுசேதையும் அர்ச்தவிசேடத்கா லொத்த 

கருத்துடையன வென்ப அு செவவேே விளங்கும். 

மேலும்,பகவற்கீதை 18 அத்தியாயமுடையதும் ௮.நு 
இதை முப்பத்தாறு அத்தியாய முடையதுமா யிருத்த 

லால் முற்கூறியது மூலம் போல்வதும் பிற்கூறியது 

உரைபோல்வதுமாம்.இது ஸ்ரீ மகாபாரதத்தின் ௮ஸ்வ 

மேத பருவத்திலுள்ளஅ. இது சங்கரபகவக்பாத பூச் 

யர் முதலிய மகாத்துமாக்களால் தத்தம் வியாக்கியா 

னங்களில் பெரிதும் பாராட்டி. யுரைக்கப்பட்டிருக்கின் 

றது. பகவற்ததையி னுடைய நிசார்த்தத்தை உள்ள 

வா germans நெல்லிக்கனிபோ லெளிதி லஓணர 

விரும்புவோர் ௮நு&தையை யின்றிபமையாது படிக் 

கத்தக்கதாம். இதனை யுள்ளன்போடு படிப்பவர் இம் 

மையிற்ரனே செம்பொருள் கண்டு இனிப்பிறவாநெறி 

பை யெய்துவரென்பது இகனரறு இரண்டொரு அத்தி
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யாயக்களைப் படிப்பதினாலேயே ஈன்குவிளங்கும். இது 
பகவானது வசனமாயிருத்தலால் வேதம்போல் விசுவ 
சித் தம்ேரிக்கக்தக்ககாம். இது தேவபாஷையென்று 

சொல்லப்படும் சம்ஸ்கீருக பாஷையிலிருத்தலால் அத் 

தேவபாஷையைச் செவ்வனே உணர்ர்தார்க்கே யன்றி 

யேனை யோர்க்குப் பயன்படா திருக்கன்றதென்பது வெ 

ளிப்படையாம். இது நந் தமிழ்மக்களுக்கு உபயோகமா 

மாறு பட்டஸ்ரீ பாலசரசுவதி பண்டித நாராயண சுதர் 
சன சாஸ்திரியாரவர்களால் தமிழிற்செவ்வனே கத்திய 
வடிவமாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது, ௮து மனனம் 

பண்ணுவோர்க்கு அநுகூலமாகா இருப்பது கருதி ஷ, 

சாஸ்திரியா ரவர்சளது உத்தரவின்படி செய்யுள்வடி. 

வமாகத் தமியேனா லியற்றப்பட்டது. இஃ தச்சிடுங்கா 

லத் துடனிருந்துதவிசெய்த சென்னை, இந்துதியலா 

ஜிகல் ஹைஸ்கூல் - தமிழ்ப்பண்டிதர் - ஸ்ரீமத் - கோ - 

வடிவேலு செட்டியா.ரவர்களது ஈன்றி யெஞ்ஞான்று 

மறக்கத்தக்ககன்றாம்.இப்புக்தகக்தை யென் கருத்துக் 

இயைந்தவா றர்சட்டுத்தந்த சென்னை .கோமளேசுரன் 
பேட்டை, சச்சாநந்த அச்சுக்கூடத்தாரது war Su 
மறக்கத்தக்க தன்றாம். இவ்வ. நதையைச் செப்யுள் 
வடிவமாகப் பாடுதற்ருரிய சாஸ்திரஞான த்தை த்திருவ 
ருள்செய்த மகான் - சை - இரத்தின சேட்டியாரவர்க 
ளது கருணாவிசேடமென்று மென்னுள்ளத் தினின்று 

நீங்கத் தக்சதன்றாம்.இஃதெர்காளு நிலவுமாறு சவபெ 
ருமான கருணை புரிவாராக, இதிற் பிழையுள தாயி னுல 

கம் பொறுக்க, இங்ஙனம், 

சென்னை, சாது இரத்தின 
வேதாந்த சபையினரு ளோருவனாகிய 

சிந் நயன். 
10, செ-வீடு, மன்னார்சுவாமி கோவில் விதி, 

இராயபுரம், சென்னை,
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பணடி த சிரோமணிகளி னபிப்பிராயம். 
coset 

இருவிசைஈல்லூர் சிக்சயகாயகாவர்கள் செய்யுள் 

வடி.வமாக வியற்றிய ௮.நுதையை முற்று மூன்றிப் 

படி.த்துப்பார்த்தேன்; ௮து வடமொழி மூலத் இிற்ணெ 

ங்ச ஒருசிறிதும் வேறுபாடின்றி யிருக்க்றது; சந்தப் 

பாவாக விருக்கு மச்செய்யுள் படிக்குந்தோறு மனத் 

தைத் தன்வசப் படுத்துவதா யிருக்ச்றது. இது 
சாஸ்திரங்களின் இரகசியார்த்தங்களை யறிய விரும்பும் 
தமிழ்மக்கள் யாவருக்கு மிகவு மின்றியமையாததாம். 
படிப்பவர்க்குப் பாவ நீங்கவும் தன் னர்த்தத்தைப் 

பாவிப்போர்க்கு மடழ்ச்செரவு முள்ள ஐந்தாம்வேத 

மெனப்படும் பாரதத்தி னொருபகுதியாயெ இவ்வறு 

இதையைப் பாவடிவத்தில் தமிழில் மொழிபெயர்த்துத் 

தந்த ஷே. நாயகாவர்கட்கு நந் தமிழ்மக்கள் என்றும் 

நன்றி பாராட்டக் கடைமை யுடையவ ராவசென்பது 

எனது அபிப்பிராயம். 

இங்கனம், 

பட்டஸ்ரீ-பாலசாசுவத்-பண்டித 

நாராயண சுதர்சன சாஸ்திரியார். 
—900;00-——= 

சோழவந்தானார்-ஸ்ரீமான்-அரசஞ் சண்முகனாரியற்றிய 
அறுசீர்க்கமி நேடிலடியாசிரிய விநத்தம். 

உலகு மலர்ந்த மலரவனை யுர்தி மலர்ந்த மலாக் 
கண்ண, ஸிலகு குலிசத் திறைமகலுக் இசைத்த 
வரிய வநுக&ீதை, யலகல் பொருள்கொள் வடமொழியி 
லமைத னோக்கித் தமிழ்நாடு, நிலவ வுணரநர்து களி 
கொள்ள நிகரில் யாப்பா னிகழ்த் தனனால். 1 

உவமை கடந்த திருவிசைகல் லூரி வுதித்துச் 
சென்னையில்வாழ், ஈவமார் புலவ னான்காதை நகிலுந்
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தொழிலே தலைக்கொண்ட, வவமி லன்புன் பன்னூலு 
மாய்ந்தோன் வன்னி குலஞ்செய்த, தவமே யுருவாய்ச் 
சர்ஈயப்பேர் தாங்கு மரிய தகைமையனே, 2 

—+jo— 

பாண்டிராட்டில் திருப்ப, தூர்க்கணித்தா யுள்ள மகிபால புரி 

திவாரியும் மதுரை ச்தமிழ்ச்சங்கப்புலவர்களு ளொருவருமாகிய 

ஸ்ரீமான்-மு. கதிரேசச் சேட்டியாரவர்கள் 
இயற்றிய 

எண்சீர்க்கமீநெடிலடி யாசிரியவிநத்தம். 
பொன்மலையேட் டிற்பொறித்த நாலிற் கண்ணன் 

புலனிஈம்பப் புயலூர்தி பு.தல்வற் கன்று 

சொன்மலைவி லந சதை யெலுநன் லூலைத் 

தூயதமிழ்க் கவியுருவாத் துலங்கச் செய்தான் 
வன்மலைமென் முலையுமையாள் பங்கற் கன்பன் 

மல்குதிரு விசைஈல்லூர் வாழ்வோன் முன்னாட் 

டென்மலையத் திருந்தவனற் குற்று லத்திற் 
செய்கையெனச் இர்நயப்பேர் இறர்.து ளானே, 

—qeop>— 

ஓம 

ப.ரப்பிரஹ் மணோ நம: 

சென்னை, இந்து த ியலாஜிகல் ஸைல்கூல் 
தமிழ்ப்பண்டி தர் 

ஸ்ரீமத்-கோ-வடி.வேலு சேட்டியாரவர்கள் 

இயற்றிய 
சிறப்புப்பாயிரம், 

aoe 
நிலமண்டில வாசிரியப்பா, 

காரணக் கடந்த விறைவன தருளா 

லாணம் பெறவுபிர்க் காக்கிடு நாளிற்
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போக்து விளங்கும் பொருவறு மறையி 

னாம்பொரு எனைத்து மமலமா முனிவரா 

பன்னூ லாகப் பகர்ந்தவற் ரொன்ரா 
முன்னூ லாகு மொளிதிகழ் பாரத 
நன்னூ றன்னி னவையற் ரங்குஞ் 

சர்த்தியான் மிக்குக் திகழ.நு கதையைக் 

கூர்த்துணர் வோருளங் கொண்டுவப் படைய 

நந் தமிழ் மக்க ணலம்பெற் மங்கத் 

செர்திரு மருக செவ்விதென் றேற்பத் 

தொன்னூற் ௮ணிபெலாக் துகளற வாய்ப்ப 

வுன்னோச் செல்லா மொருங்கே வயங்க 
நில்லா வலக னிலைபெற் மென்றும் 

வில்லார் தன்புகழ் மேவித் தோன்ற 
வருத்தமற் றெவரும் வாய்ப்புட னோத 
விருத்த யாப்பால் விளம்பினன் சர்சா 

இிருவிசை ஈல்.லூர் கறக்க வாழுந் 

திருவுரு வேங்கடா சலவே டவத்தால் 
வந்தவன் குணக்கடன் மாசறு கேள்வியன் 

ஜொல்காப் பியங்க டோமறக் கற்றவ 

னல்லா சிரிபனாய் ஈடுவார்ர் தொளிருஞ் 
கொல்லா ரிரத்தின தூயவ. னடிமல 

ருள்ளத் இருத்து முரஈன் கோர்ந்தவ 

னென்னுயிர் ஈண்ப னெழில்வே தாந்தம் 

பன்னுறும் பாக்கியம் பளகற வாய்ர்.சவ 

னந்நல மெல்லா மழகுறக் கொண்ட 
Riésu னென்னுஞ் சரி யோனே. 

அடு Oto



டே 

சிவமயம், 

திநச்சிற்றம்பலம், 

பர்பகவதநு£ைைகை, 

பாயீரம். 
விதாயகர் துதி, 

  

மணியிலகு மாமுகமும் வரமுதவு மைங்கரமு 

மறைமுன் னோது, மணியிலகும் பிரணவ?ம தனது 

வடி. வெனப்பரித்திங் கடைந்தோர்க் கெல்லாம், பிணி 

யிலகும் வெங் காடை தீணிப்பதற்குக் கருணையுடன் 

பிறங்கு ஞானத், தணிவின்மத மழைபொழியுங் குண 

ரதன் ருண்மலர்க டலைமேற் கொளவாம், 

பரசிவம். 
முன்னமொரு ரநால்வருக்குச் சிலையாலி னிழகிரு 

ந்து முடிவற் றென்றும், பின்னமிலா மறைமுடிவைப் 
பேசாது குறிப்பதஞாற் பிறங்கச் செய்து, மின்னமு 

மன பதைக்கருள வெழில்வரத மபயமுட் ஸிருள் 
சேர் கண்ட, மன்னுஅரி ஈயனமுங்கொண் ui Cea 
பொன் மலையிறையை வழுத்தி வாழ்வாம், 

உமாதேவியார். 
கட்டியசெஞ் சடைக்கடவு ளிடமருலிக் கருணை 

யினுற் கடன்ஞா லத்தோ, டிட்டமுட னெவ்வுயிரு 

மீன்றுமிள மையினோடு மெழிலார் ன்ற, இட்டமுள 

தினுசரண்டும் வரையிரண்டும் வேலிரண்டுந் திகழ 
வென்று, மட்டவிழு மலர்க்கூர்தன் Grom’ gor 
மணியைகித மனனஞ் செய்வாம்



2 Uibuses pISons. 

முருகக்கடவுள். 

தெவ்வசு.£ ரடையின்புர் தேவர்கடம் மனத்துன் 

புஞ் இதைய ஞானச், செவ்வியஞாங் கரைசெலுத் இத் 

தேமாவாஞ் சூரனையுஞ் சிதைத்தே மீண்டு, மவ்வியமி 

லகத்தியருச் கன்றமல ஞானமதை யருளி யான்ற, திவ் 

வியமா மயிலேறும் திருமுருகன் சேவடியைச் சென்னி 

சேோப்பாம். 

கண்ணன்றுதி, 

விண்டொடருஞ் சூன்முகிலின் மிளிர்கின்ற மின் 

கலென மேவுஞ் செஞ்சொற், புண்டரிகப் பொன்னோடு 

கெளத்துவழு நறுந்துளவும் பொலியு மார்புர், தண் 

டொடரு கிறைமஇிபோற், கருணைபொழி திருமுகமுகந் 

தயங்கப் பார்த்தற், கண்டருங்கா ணரியவ.நு சதையரு 

ளமலனடி. யகத்துள் வைப்டாம். 

சொருபவணக்கம். 

விண்ணினின் மண்ணினில் விஉங்கு மாசையி 

் லெண்ணிய வெனதகம் புறமும் யாவுமாய் 

ஈண்ணியும் பற்றிலா ஞான பூரணப் 

புண்ணியப் பொருளினைப் போற்றல் செய்குவாம். 

ஆசாரிய சுவாமிகள். 

உலலெள பல்சமயப் பேய்த்தேரை யுறுதியென 

வுள்ளம் வெம்பிச், கலகமுறு கலியிலுயிர் வர்க்கமனச் 

சவலையறக் கருணை யாலே, திலகமென வுதித்தத்து 
விதமொன்றே யுண்மையெனத் திரமாய் நாட்டும், பல 

தலைதேர் சங்கரசற் குருபாத மெஞ்ஞான்றும் பணிவா 
மன்றே,



முதிலாவதத்தியாயம். B 
+ 

நூல்வரலாறு, 

குருகில மதனின் முன்னங் குருகுலப் பார்த்தன் 

சேடப, வருளினாம் பகவற் சே யன்புட னுபதே த் 
அ, மருளினான் மறந்த வற்கு மாயவன் பின்லுஞ் 

சொன்ன, தெருளனு சதை சீர்செர் தமிழினாற் செப்ப 

அற்றேன். 
அவையடக்கம். 

ஈஞ்சுகா 'லரவ மீன்ற தென்றுயர் ஞாலந் தன்னி, 

லெஞ்சலின் மணியை நீக் யிகழ்பவ ௬ளசோ யார்க் 

குர், தஞ்சமா மிர்நூ றன்னிற் சாற்றுமென் மொழியிற் 

குற்றம், விஞ்சிய வறிவோர் போக்கி மெய்ப்பொரு 

ளஞூளங்கொள் வாசே, 

_.. -உ-உ- 

ஸ்ரீபகவதநுக்தை, சிரத்தாகாண்டம், யோகசம்ஹிதை, 

சித்தகீதை, பிரபத்தியோகம், 

KF 

முதலாவதத்தியாயம். 
உலகெலாம் புகழும் வாசு தேவனர்ச் சுனனு 

மொன்னார், பலரையும் வென்று மிக்குப் பரவுமச் சபை 

யின் கண்ணே, ஈலமிகு மேன்மை யோரா மிருவர்க்கு 

கடந்த வார்த்தை, வலமிகு மரசன் கேட்ப. வைசம்பா 

வனருஞ் சொல்வார்.. 1 

கனசன மேச யாகேள் காண்டீபன் கண்ண னோடு: 

தனதர சுரிமை மாதர மடைந்துசர் தோடர் தன்ன 

அனலருஞ் சபையிற் பல்கா ஓலவினா லுவப்பை யெய்' 

அர், தனிகரப் பரிச னத்தைத் சணர்.துதம் கிருப்மின் 
வண்ணம்,



4 LG uses pon 5. 

திருவளர் சுவர்க்க மன்ன சபையிலோ ரிடத் 
தைச் சார்ந்தே, இருவளர் திருமா லோடு சேசர்ச்துஈம் 

பிக்கை வைத்த, குருகுலப் பார்த்த னர்தக் கோதிலாச் 

சபையைக் காணா, விருளிலா வாரந் தத்திற் குரியதென் 
ிதனைச் சொல்வான். a 

தேவட தனைத்தா யாக்கொ டி. ரண்டறு பெரிய 

கோளா, தேவனே யெனக்கு முன்னஞ் செருச்செய 

'கோர்த போதில், யாவுநின் னுயர்வு மீச னிடத்தினி 

னக்கு வாய்த்த, வோவரு முருவு மென்னா லோர்க் 

4 கன வேயா மன் ர. 

புருடரிற் றந்த கேச வாவன்பு பொருந்தப் 
பூர்வ, மருளுப தேசம் தாழ்ந்த மனத்தினேற் கழிந்த 

தையா, மருளின்மா தவவி ரைந்து வளமிகுந் அவரை 

செல்வாய், வெருளிலப் பொருளைக் கேட்க மிககிருப் 

புடை மய னென்ரான். 5 

இப்படி. சொலக்கேட் டோனு மே£பெறு மொளி 

பெற் ரோனுஞ். செப்பமாய் மொழிவார் தம்முண் முதன் 

மையாக் திருமாற் செப்புந், தப்பில் த.ரங்க மென்னிற் 
கேட்டனை தன்னைத் தானே, இப்பிய மாய்த்து லங்கத் 

தெரிவிட்ப அவுமெஞ் ஞான்றும், 6 

உளதுமா மறமும் பொன்றா வுலகெலா மறிந்தா 
யன்றோ, மிளிரறி வின்மை யானளீ விட்டனை மறந்தே 

யத்தை, யெளிதிலெற் கதுவுஞ் சால வெறுக்கற்பாற் 

றேனென் ரயேற், றளர்விலவ் வுபதே சத்தின் ராரை 

யிப் போதுண் டாகா. 7 

- பாண்டவா வுண்மை யாடீ பசர்சிரத் தையுளா ன 

ல்லை, யீண்டன்று/ப் புத்தி யோனா யிருக்கன்றாய் செல்



முதலாவத த்தியாயம், = 

ag சேர்க்கும், வேண்டிய சீர்பெற் மேனே மீளவு 
மவற்னறை யெல்லாங், காண்டகும் வணமெம தத்துக் 

கரைந்திட முடியா தென்னால். 8 

பிரமத்தி னியலைக் காட்டப் பேசுமவ் வறமே 

போது, முரமதாய் முற்று மத்தை யுன்றனுக் கெடு 

தீது ரைத்தன், முரணிலா வெனக்கு மாகா முனநிட் 

டை யியற்றிக் கொண்ட, வாந்தரு மென்னா லந்த வான் 

பொருள் கூறிற் றன்றோ. 9 

அ௮ப்பொரு ளஞூணர்த்தும் வண்ண மாதியி டந்த 

காதை, செப்புவ னொன்று தர்ம முடையவர் களிற்கி 

றந்தோய், தப்பிலவ் வறிவைப் பெற்றுத் தகுங்கதி 

யடையும் வண்ண, மிப்பொழு தென்னாற் சொல்லப் 

படும்பொரு எியாவுங் கேளாய், 10 

பகைவரை வருத்து வோனே பண்டொரு காலந் 

தன்னிற், சுகந்தரும் பிரம லோக மெலுஞ்சுவர்க் கத்தி 
னின்று, மிகைபய மில்லா நல்ல விப்பிர னொருவன் வற் 

தான், றகைமையோ டெம்மாற் பூசை தான்பணப் 

படிவோ னானான். 11 

குலபர தர்களின் மேன்மை கொண்டவர்ச் சுன 

னே மீளப், பலவித மெம்மாற் கேள்வி பண்ணப்பட் 

டவனாய்த் இவ்ய, ஈலமுறு சம்ப்£7 தாயத் துடனெதை 

நவின்றான் கொல்லோ, யலமறும் புறம்பி னோக்க மற 

வதை யடைவாய்க் கேளாய். 12 

மெய்யறி வுளனா மந் த வேதியன் மொழிவா 

னென்று, மய்யலற் நிடுமு தாரக் சண்ணனே மயக்ச 

நீங்கச், செய்குவ தெதுவோ வர்தச் சர்முத்தி நெறியை 

யண்மி, யுய்ய2வ வுயிர்கட் கெல்லா முடனருள் புரிய 
வேண்டி,



& பரீபகவத நு£தை. 

கேட்டது மெது வோ வத்தை யுண்மையாக் சள 

த்து கின்றேன், வாட்டமின் மதுவைக் சொன்ற் மாத 

வா நான்சொ லுங்கா, னாட்டமாய்ப் புறஞ்செ லாத நல் 

OL 6 தியளுப்ச் ே கேட்பாய், பூட்டற நெறிவி வேகர் தங் 
களிற் புகழுற் ரோலும். 14 

சனிதவ நெறியைச் சார்ந்தோன் கசியபர் தங்கு 

லத்தின், முனமுாதித் தவன்சிர் சான்ற மூதறி வந்த 
ணாள, ஸனனியம நாலாய்ட் தோனு நஈவிலொளுப் 

பெருமை யோனு, மனகலும் வே யன்பாற் உடனா 

படைந்தான் மன்னோ, 15 

பருவத்திற் கேற்பச் வர் வருகல்போ தலினும் 

பண்பாய்த், திரிபைறு மியற்கை யோடு செயற்கைஞா 

னங்க ளென்னும், பெருகணை கடந்து ளோலும் பேருல 

கத்தி னுண்மைப், பொருளறி வதிற்௪ மர்த்தும் பொ 
ருந்தியே நின்று Garr gun. 16 

இன்பதுன் பங்க ளாய விம்மையின் பயன்கண் 

டோலும், வன்புறும் பிறப்பி றப்பின் மாவுண்மை 

தெரிந்து ளோலு, மன்புடன் பாவ புண்ய நெறியறி 

யறிவு ளோனுந், துன்பமோ டுயர்வுஈ். தாழ்வு மாகிய 

தொழில்க டம்மால், 17 

.... தேகெ டமக்குண் டாகுஞ் செல்கதி களைக்கண் 

டோனுர், தாகமின் முத்தன் போற்சஞ் சரிப்போலுஞ் 

சித்து ளோனு, மாகுமெய் யடக்கத் தோனா யடங்கிய 

புலனுள் ளோளு, மேகமாம் பிரமத் தின்பே சொளி 

uF @y லிலங்கு வோலும். 18 

எங்குஞ்செல் பவனும் யார்க்கும் தோன்றியே 

மறையு மார்க்கு, மங்கைமின் கரியைப் போல வசத்



முதலாவதத்தியா்யம. 7 

தினி லறிர்து ளோனுஞ், சிக்கலிம் கரந்து செல்ஓஞ் 

இத்தாக் ஞடன்செல் வோனுர், தங்யெ விவர்க ளோடுக் 
தகுமொழி வசனிப் போனும், 19 

எண்ணிப வணங்காற் றைப்போ லெங்குஞ்செல் 

வோனு மாகும், புண்ணியச் சித்தன் றன்பாற் பொருக் 

இப விருப்பா னண்ணி, நுண்ணறி வொருமைச் சத்த 

துவறவ சுரிமை பெற்றுக், கண்ணிய கதியை வேட்ட 

காபன் விதியா னாடி. 20 

௮ந்தப்பே ரற்பு தத்த யறிர்ததி வியப்புற 

Ce, யந்தவே தியனை யாசா னாய்மதித் SD HS 

தொண்டு, சிச்தையி லன்பி னோடும் திருப்திய தடையு 

மாறு, தொந்தமா யிடைவி டாமற் சுத்தனா யியற்றி 

னானே. 21 

இிகழ்சனார்த் தனனே யந்தச் டேனாம் கா? பன் 

பான், மிகவிருப் புடைய னா விளங்குபேர் இத்தி 

யைத்தா, னகமகழ்ந் தெதிரர நோக்டு பருள்புரி 

பவனாயச் சொல்வான், றகுமொழி யதனை Quer per 

வாயிலாச் சாற்றக் கேளாய், 22 

பொருவறுஞ் சித்தர் சொல்வார் புண்ணியச் அட 

ன்க லந்த, ப.ரவுகே வலகன் மங்கள் பலவற்றான்.மாந்த 
ரிங்கு, மருவுமண் ணுலகும் வானத் திருப்பையு மடை 
இன் ரசா, அுருவிலெர் நாளு மெங்குஞ் சுகமென்ப 

இலைநீ பாராய், 28 

ஆரசாயி லெவவி டத்௪ மழிவுரு நிலைதா னில்லை, 

பாராய்£ பெரிய தொல்லைப் பட்டடைர் திம கத்தாய், 
நேராகும் பதவி தம்மு எடிக்கடி நீங்க ஓம்முண், 

டோரராயிவ் கிருப்போ டுள்ள வெறுப்பிளற் பிணிக்க 

அற்றே, 24



உ. பரி.பகவத நுததை. 

மாசுறும் பேர வாவான் மயங்கிச்செய் பாவந் 

தின்றாற, காசிலா வெனக்குத் துன்ப மானபல், கதி 

தோர்தன்று, தாசனே மீள மீளச் சாதலஓுஞ் சனிப்பும் 
வாய்த்த, வாசையா லுண்ணப் பட்ட வுணவுக எநந்த 
மான, 3௦ 

பாரிற்பஃ றனங்கள் பானம் பண்ணப்பட் டன 

தாய் மாருஞ், சார£வ யந்த மீன்ற தந்ைதைய ரனந்த 

மின்போ, டாருந்துன் பமும நந்த மனுபவித் தனன் 

மா சற்றோய், நேரிலா வகேகம் வேண்டி. யவற்றை 

நீத் தலுமீ தன்றி, 20 

விருப்பிலா தனவ வற்றில் விருப்பமும் வருத்த 

மூற்றில், கருப்பமோ டொவ்வோர் வத். தஞ் சேர்த்தபி 

னழிவு நேர்ந்த, விருப்பங்கொண் மன்ன சாலும் விளங் 

குந்தம் மவர்க ளாஓு, முருப்பமாஞ் சிரமத் தோடு 

கூறறுசெய் யழிவு மன்றி, 21 

இனவவ மான மும்மிம் மெய்பற்றி யனவு மென் 
D, மனம்பற்றி யனவு மாய மாகோச கோயு மப்பா, 

ல௮னுஞ்சம னிடத்தும் வெங்கா லுதையடி கட்டும் 

வெட்டு, மினுரா கத்தில் விழ்த லாகும்யா தனைய 

நேர்ந்த. ட 29 

மீளவிவ் வுலகிற் பேத மதியாலுண் டாய மிக்குத், 

தாளொணுப் பிணிமூப் பாலுஞ் சந்தத மனத்திற் 

அன்பு, மாளுறு மென்னாற் சால வனுபலித் தனவா 

லன்றோ, கோளுறப் பின்லும் யானக் கொடுந்துய ரத் 
தான் மாழ்கி, 29 

நிசம்வெறுப் படைந்து நிர்வி கற்பமா நிடடை 

யெய்தித், துதியு௮ மென்னுற் பூமி வழக்கெலாந் துற 

க்சுப் பட்ட, வதிகமிவ் வுலன் முத்தி யடைதற்குத்
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துற்வ றந்தான், ௪தர்நெறி யெனவா ஏாய்ந்து சந்த 

தம் பழசனேனே. ப 30 

மன்னுறு மதனா விந்த: மனத்தெளி வடைந்திச் 

இத்தி, தன்னைரா னடைந்?தன் வர் தங்களிற் சருட் 
டி யாதிப், பன்னுறு மோக்கங் காறும் பகரெற்கு மூல 
SS தார்க்கும், பின்னுள வாகு ஈல்ல கதியும்பே Hee 

யாவும். 91 

பார்திதுரான் வருகின் றேனிப் பந்தமாஞ் சமுசா 

சத்துற், போத் துமேல் வருவே னல்லேன் பேணுமிவ் 
வணமிர் 'ஈன்மை, சேர்த்திரிம் பதவி பெற்றே ஸனிதி 

னின்றுர் திரம தாகு, மாத்தியாம் பரமென் இன்ற வரு 

ஞ்சதீய வுலகு மப்பால், 32 

ப.ரதர முடனவ யக்த மாம்பிரம்ம பதமுஞ் சேர் 
வேன், றி.ரமிதி லுனக்குங் கையஞ் சிறந்தசிர் தையனே 

வேண்டாம், வருமிரந்த மத்ய லோக மீட்டும்யான் வரு 

வே னல்ல, னரியபே ருணர்வோய் நின்பா லன்புடை 

யவனா யுள் ளேன், 33 

உனக்கியான் யாது செய்வ துரையெஃ திய 

வேண்டி, நினைத்துவர் தனைய தற்கு மேர்ச்ததிச் சமய 
முன்றன், மனத்தஇினி லெதற்கா யென்னை மதித்தடைக் 
கலமா னாயோ, வனைத்தையு மறிவே (6 @) sgl sas 

ன் விரைவின் மன்னோ. 34 

ஆதலா லுன்னை யிப்போ தன்புடன் மாண்டு இன் 
றேன், மேதையாம் புலவ னேயுன் சிலத்தான் மிகப்பூ 

ரிச்சேன், காதலா லுனச்குக் காண வேண்டிய தத 
ளைச் கேளாய், கோதினீ கோரு whim களத்தைரநான் 

குறித்துச் சொல்வேன். 99 
2



10 Luss pees. 

காசிடா நானுன் னாலே கண்டிங்கன் பிடிக்கப் பட 

டே, னாசினுண் ணறிவோ னே யாடன்றா யாகை யா 

அன், மாசிலா மதியை மிக்குச் இறந்ததாய் மனத்தி 

லெண்ணி, கேசமாய் மிகவு நின்னைப் புகழ்ந்திட கேசத் 
(3's Gam. 36 

முதலாவதத்தியாய முற்றிற்று. 
ஆகச்செய்யுள் ௨ 49, 

OOOO ne 

சித்தக்தை. 

சம்பராய யோகம், 

இரண்டாவதத்தியாயம். 

டவுட னர்த ணாள னறைவன்பின் காசி பன் 

ரான், விடைதரற் கரிய வாய கினாக்களை வினவத் தன் 

ம, முடையவர் களிலு யர்ந்த ஏித்தரு முறையே யோ 

துர், தடையிலா விடைக டம்மைச் சாற்றக்கா இபனுங் 
கேட்பான். 1 

சாற்றுமிவ வுடல மெந்தத் தன்மையாற் சரிந்து 
போகு, மேற்றம தாகப் பின்னு மெவ்வித முருவ மாகு, 

மூற்றமாய்ச் super ரத்தி லோய்வின்றிச் சுழல்ப 

வன்றா, ஞற்றலா லெவ்வா ருச்சீர் விட்டினை யடைவன் 

மாதோ. 2 

அய்யவெவ் வணமான் மாவு மறியாமை யாலுண் 

டாகு, மெய்யினை யகற்றி யர்தப் பிரகரு இயைவி டுப் 
நான், மெய்யறு பகுதி தேகத் தினினின்௮ம் விபெட் 

டோனாயச், செய்யவெல் கனஞ்ச 8.7." மல்லாத சதி 
'சேர் இன்றான், 3
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எவ்வித மிர்ஈ ரன்றா னியற்றிரு விளையுண் இன் 
ருன், கவ்வையோ டி.றந்தோ ஸனுக்குக் கன்மங்கள் யச 

ண்டு நிற்கு, மிவ்விதம் வினாவி நிற்கச் Ag sre விஞாக் 

கட் கெல்லாஞ், செவ்விய விடைக எீர்தா ரவற்றை 

யான் செப்பக் கேளாய். ‘4 

சளர்விருட் டுணிகு லத்தோய் சர்த்தியோ டாயு 

சைத்தான், றெளிவொடுண் டாக்கற் aise Oru 

லினைச் செய்கன் ரோ, விளுமவை யாவு மிந்த வுருக் 

கொண்ட பின்னர் வீய, வொளிரறு வயதால் வந்த 

வுயிசையு முடையோ னாகி. 5 

அலர்வீப ரீ. தஞ் செய்வா னழிவுகா எணுக வென் 

அுஞ், சலமிலா விவற்கு மேதை திரிர்திடுந் தனது சத் 

வ, பலமொடு காலந் தேர்ச்துர் தேருதும் பகருர் தன் 

னை, யுலனின் மறர£தோ னாயொண் ணாததை யஇக 

முண்பான். 6 

எப்பொழு இவன்றான் மிக்குக் கெடுதியா யினவ 

வெல்லா, மொப்புடன் ரொடர்வா னப்போ துண் 

ணுவா னளவி லாமற், கைப்புறு மனத்த ளஞயோர் 

காலுண்ணா மலுமி ருப்ப, னிப்படி யொன்றற் கொன்று 

முரண்படு மியல்பு மன்றி. 7 

குருவொடு மதிக மாகக் குற்றம துற்ற சோறு, 

மருவருத் திடும்பு லாலு மருர்தொணா மதுவு மெல்லிழ் ற், 

பிரியமா புண்ட தெல்லாம் பெரும்பாஓுஞ் €சணிக் 

கா, திருந்திட மீட்டு முண்பா னிஓஞ்சக்திக் ட 
மாயும். 

உழைகொளன் மிதமி லாமற் புணர்ச்சியு முவந்ன 

செய்வான், விழைவுறும் திசவி யத்தீரல் விடாதென் ௮1 
தொழிலை யேற்பாள், பழுதினேர்ர் .இடும்வே சத்ததை,
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Bp spares பதமா காம, ுழையிருக் கவும ருக்அுஞ் 

சமயமொவ வாதி ருக்க, 9 

தகுரச மிகு; ணுண்பான் முன்பகற் றுயிலும்' 

கொள்வான், றகைவிலாத் தோட மெல்லார் தானேசே 

றெவுஞ் செய்வான், வெகுவிதர் தனது குற்ற மிகுவ 

தால் வீயப் பண்ணுர், துகளுறும் பிணியை யேற்பா 

னஃதன்மித் துணிவு கொண்டே, 10 

தன்னுயிர் சுருக்கு மாட்டிச் சாதலு முதல வாய, 

துன்னுறும் விபரீ தங்க ளியாவையுந் அணிவாற் செய் 

வா, ஸுன்னுமிக் கார ணத்தா லுயிர்களி லுடலஞ் 

சாயு, மின்னுமெய் யான்மா வுள்ளம் புலனிவை சமமா 

நின்றா ல், 11 

.... உயிர்த்தலென் றுளள வண்ண முரைப்பதை மதி 

தீ.திங் கோர்வாய், வயிர்த்இிரிங் கொடிய தான வாயு 

வாற் செம்பி வெப்ப, மயர்ச்சியயா டெலிற், பொங்கி 

யதனிடத் தெங்கும் பாய்ந்து, சயிக்கமாம் புலன்க ளெ 

ல்லாம் தகைடுன்ற தாகு மாலோ, 12 

பின்புமக் கனலி மீறிப் பெருவலி யுடன்மே 

லோங்க, யன்புறுஞ் சீவன் மாம்மத் தானங்க ளழிக்கு 

மாய்வாய், துன்பமா யுடன்வி ரைந்து செறிசீவன் 

றொலையு மந்த, வன்புறுஞ் சடத்தி னின்றுஞ் சரிகின் 

ரூன் மாம்ம மெல்லாம். 13 

சிதைத்திடப் பட்ட காலைப் புதியதாம் பிறகி 

கேறன், மதித்.துக்கொண் டவஞனாப்ச் சூழ்ந்த வல்வினை 
வுருவு சோனாய், விதிக்குமிவ வுடலை நீப்பா னஃதறி 

விதியி. னிற்பாய், கதித்திர மூயிர்ச ளெல்லாங் காலை 

யொத் சோய்வி லாமல், 14
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அணுகுறும் பிறப்பி றப்பி லச்சமூற் றவரா யெ 

ன்று, மெணுமுடல் விடுத நின் ஜோரா யிருக்கின்றா சே. 

னென் ருயேன்; மணிய - கருப்பம் கொள்வ இஜுமடிக் 

கடி.மா மங்க, ணணுடெ முசணி னா௮ு கான்வெவ்வே 

Dae சறன்பம். 14 

  

அழியும் மங்க ளுூள்ள வச்சவன் பின்பு நீரா 

விழிவிலாச் த ளத்தை யேற்கின்றா னினுந்ேே கத் 

திற், கெழுமிய கொடிய காலாம் கிளம்பிய வைம்பூ 

சத்தின், குழுவொரு மைகளொ ிக்குங் குணத்தி 

னான் மேற்பட் டோங்9, 16. 

ஐந்தபூ தத்தும் பிராணா பானங்க ofl gyno wr 

ae paar og பாதந்த வு தானனாம் வாயு Gude 

ழிர் தறிவி னான்மெய், யயர்ச்சியால் விடுக்கப் 
வரர னழிந்தோ னென்றே, பியற்கையா ae 

பட்டா னென்றுமே “வளர் சிவன், 
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'மெல்லாஞ், சிதைபட வாண்டு Bor Cups gi Wis 

வாதம். 20 

Fi gd னிருத ug Bi சோர்துமே விரைவ 

தாகச், சந்தத முயிர்த்தி ருத்த றனைத்தகை கின்ற 

தாகு, மர்தச்சே தனனாஞ் சீவ ஜென்றையு மறிவ 

தில்லை, முந்தைமர் மங்க ளெல்லா முறைமறைற் இடம 

யக்கால், 21 

ஆங்குர் டுற்ற மேதை யுடையவ னாமச் சீவ, 
னூங்கிருப் பிடமற் அதை புறந்தளப் படுிவோ னாக, 

மீங்குவ னதிக வச்ச மாகவோர் நெட்டு யிர்த்து, விங் 
குறும் வேக மாக வெளியினில் வருவோ னாகி, 22 

. அசேதன மான வரந்தச் சடத்தனை யசைப்போ 

@2, வுசாவுதன் வினைகள் சூழ வுடல்கிட்டு வெளி 

யாஞ் சீவண்,, றிசாமுகஞ் சூழ்ந்து நிற்குந் திவயபுண் 
ணியங்க ளாஓ, ;மசாரமாம் பாவத் தாலு மதியே 
பவன Bea par. 23 

ஊகமாய் நாற்க ருத்தை யுணர்ந்தோரு மதிவு 
ளோரு, மாகுமர் தணர்க எந்தச் வேனை யணியி னாலே, 

வோகையிற் பாவி புண்ய வானென்று மோர்வ ராங் 
காக, சகர எிருக்குங் சச்சோ தத்தின் யெழிற்க 

னணுள்ளோர், 24 

அடைவாயெவ் வணங்காண் பாசோ ' வவ்வண 

மதிவே லுங்க, ணுடையாரவ் விதமே செல்லுஞ் €ீவளை 

யற் அகிதாண்பார், தடையிலிவ் விதமாய்ச்! இவன். சரம் 

Gur gig a aes போதும், « கடைகனம: spa    
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கதிப தென்று, மீன மி னூற்க..ளெல்லா மியம்புவ 

வெவ்வி படத்து, மான? வர்களுள்: ளஎாரோ வப்பூமி 

கன்ம பூமி, 26 

அதனாலே யெல்லாச் €வர் களுஞ்சுபா சுபங்க 

ளாகு, மிதமுறு கன்மஞ் செய்தே பெறுவரிவ் விடத் 

தற் ருனே, புதையுந்தன் வினைக ளாற்பல் போகங்க 

oo Ger mor, @s Ae வினையோ ரீண்டே வினை 

களா லிருளைச் சேர்வார், 27 

தேக ளெப்போ திங்குச் இதைத் இடப் படுகின் 

Can, வாகுமிவ விழிர்ச துன்பக் கதியமே வதனி 

னின்றும், வேகமாய் வீடு சேர்தன் மிககரி ததிலே 

யான்மா, தாகமாய் விழுர்தி டாமற் றடுத்திட வேண் 

டங் கண்டாய். 28 

சீவர்மேற் கதிய டைந்தெப் பதியைச்சேோரந் தவ 

ரா வாரோ, வாவலா யுளவா றென்னா லறைகந்இடு மத 
னைக் கேளாய், மேவதை வினவிக் கன்மங் களின்மிகு 

துணிபு நிட்டை, இவிச மாகச் சார்ந்த நீதியும் தெளி 

வாய் நீயே, 20 

எங்கும் னுலக முண்டோ வெங்குண்டோ மதியு 

லோகந், தங்குமெவ் வுலகு நன்றாய்த் தனதொளி 

கொண்டு நின்றே, பங்கமில் பானு லோக மொளிக்கு 

மிப் பதிகண் மூன்று, மிங்குரல் வினையை யுள்ளார்க் 
சென்பது மறிவாய் நீயே. 914 

முன்சொஜோர் மீளக் கன்ம முடிவதாற் ழே 

வீழ்வர், மின்படுஞ் சுவாக்க மென்லும் விடத்துந்தாழ்ந் 
தோனு யர்ந்தோ, ஸின்புறு ஈடுத்தி றத்ே ar Oe gyi 

பாகு பாடு முண்டாம்,வன்படொடாங் கக மான் வளத் 

தைக்கண் டுளது போதும். | ௦1
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எனுநிறை வடைவ தில்லை பிவையெலாம் பிரித்து 
னக்கிங், குனும்வணம் விப்பி ரோத்மா வுசைத்தனன் 
கருப்பை கொள்கை, யினுமப்பா லெடுத்து ரைப்ப 

wot ot ist Lau விதமெ: லாநீ, யனுகுண மாக வெண்ணி 
வககோக்க மாகக் கேளாய், 32 

இரண்டாமத்தியாய முற்றிற்று. 

அகச்செய்யுள் - 11. 

a fee 

சித்தக்தை, 

சமா வேசயோகம். 

மூன்றாவதத்தியாயம்., 

அந்தண ரறைய லுற்றார் நல்லதீ யனவு மாய, 
வர்தமில் வினைக ளுக்கணே டழிலவில வவற்றிற் கேற்ப, 
MEAP முடலை வாங்கிப் பயன்றரு மரங்கள் பூக், 

விந்தையா யவைபழுத்து வெகுபலன் களையீய்ச் தாற் 

போல், 1 

௮ற்பமா இலுஞ்சுத் தஞ்£ச ரகமுட ஸனாற்றும் 
புண்யம், பற்பல வகையான் மிக்குப் பபனீவ தாம 
சுத்த, அற்குண ( முடன்செய் இட்ட துயர்செய்தி வி 
Soar, மற், விற்பன வான்மா விந்த மிசையகர் தனை 
மூன் னிட்டே. 2 

வினைகளின் மூயல்வான் காம வேட்கையை 
'யடையோ னா, வினைதமக் குரிமை யான வேற்றுமை 

களைப்பெற் ரோனா, யனைப2தார் வன் கற்ப மடை 
குவ,னினிய தைக்கே, னைவுறுஞ் சுக்கி லஞ்சோ 

ணிதத் துடன் ரொச்த மாகி, 3 

சாரியின் கருப்பை சார்ர்து ரன்மைத மையிலே 

தேலும், விரிய வினையா ௮ண்டா மெய்யினை யடையு
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மேலோ, யோருவாய் நுண்மை யாலு மருவிலா இரு 

தீத லானுஞ், சீரிய பிரம வித்தாய்த் தினம்விரும் பிய 

தைப் பெற்றே. ] 

ஓதுறுஞ் வன் மனங் கொன்தறிலு pups 

யில்லா, ணாதலா லதனைப் பற்றி யதுவென்றும் விளங் 

கும் பிர்மம், போதமா ரதுவே யெல்லாப் பூதங்க டம 

க்கு குறல், தீதறு மதனா லெல்லாச் செர்துவும் பிழை 

ப்ப தாமே, 5 

Coum. 

புகல் war SHUIUICET ளகத்தி னெல்லாப் புறங்க 

ளிலும் விபாகமுறை யுடனே புக்குத், தகுமுணர்வைக் 

கொண்டுயிரி னிலையற் மோனாய்ச் சாற்.று௪ கனமத 

னாற் றரிஃகின் முனான், மிகவதன் மேற் கருப்பிண்ட 

முணர்வைப் பற்றி மேலுஅப்பு களாயசைக்கு மெவிதஞ் 

சொர்னத், அுகுஇரவம் பெய்தவுடன் குகையி லங்க 

மொருங்குபா வுகலுஅமவ் விகமே போலும். ( 

இவவுயிருங் கருப்பமதிற் பரவுன் ற வியலறிவா 

யெவிதமபற் அண்டிற் நீயுங், கவ்விமிகப் பற்றிடுமோ 

வவிதங்கற்ப மதிலுபிரு முணர்வுகொள லெனவே 
காண்பா, யெவ்விதம்வீட் டினிலேற்றப் பட்டதீப மில 

ங்கிடுமீமா வதைப் போன்றா வுடலை யுர்தான், செவ்வை 

யாய்ச் சேதனனே விளக்கு கின்றான் றியவைரஈல் லவை 

யேனு மெயையா ஸாலும், 7 

இந்தவுயிர புரிர்திரிமோ வதைமுன் மேகத் இனிற் 
செய்த வவைகண் மெய்யாத் துய்த்த லாகுர், தொர்த 

முறு மதுவதனாற் குன்றும்வே£ோறே தோன்றுமொன்றே 

யாகையினன் முத்தி மார்க்கம், வந்தடைய முயஓமட்டு 
6) 
ன]
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மச்சவுண்மை வகையறியா னொன்றினிலொன் மும்பி 

றப்பிற், சந்தித்தே சுழலான்மா சுகத்தை யெத்தாற் 

சாருவனோ வவ்வினையைச் சாற்று இன்றேன். 8 

கொடையோடு சோன்புறுதல் sadbsan GO 
கூறும் வணம்பிரமந் தன்னை யெண்ண, லிடைவிடா 

தகம்புறமு மடக்ககக்க மினும்பூதங் களுக்கங்கல் . 

பொல்லாங் இன்மை தடையாமன் னியர்பொருள்வவ் 

வாதவுள்ளர் தன்னுடனெவ் வுயிர்க்.ூறு தான்செய்யா 

மை, யடைவாய்த்தாய் தர்தையாக்-ூ. ஹியமுரக் தேவ 

ரஇதியசைத் தொழுதல்குரு பணியுஞ் செய்தல், 9 

அருளொடுதாய் மையுமென்றும் புலனடக்க லன் 

றியுநல் லவைகளையே யியற்ற லென்ன,வருபதினெட்டி 

வைநரல்லோ சொழுக்கமாகு மற்றவற்றி னெக்காலு 

முள்ள தாகு, மருமுயிரெ லாங்காக்குர் தன்மமுண்டா 

மறையுமிகதை ஈல்லோர்பா லறியலாகு, நிருமலரா மவரி 

டத்திவ் வழிவுறுஈன் னெறிதிலையாந் துறவுதனை படை 

ர்துளோரும். 10 

ஈவிலெதனை யடுத்திருக்கன் றனரோ வந்த நல் 

லொழுக்க மறமென்ப ததையே யோதும், புவியிலெது 

பி.ரசித்த வம தென்னப் புகலவெர்நா ளஞூம்முளதோ 

வவ்வாசார, மவியமிலவ வுத்தமர்பா லவைகளெல்லா 

மமைவுபெறு மெவனதனை யாராய் வானோ, தவரொட 

வன் கெடான்றரும நெறியினின்றே தவறிடுந்தே இக 
ளேதண் டனைக்குள் ளாவார் 1] 

எவனொருவன் யோ௫ியுமுச் தனுமாவானோ Que 

லார்க்கு மேற்போனே னவனே யாகு,மிவர்தலிலா வற 
நெறியிற் செல்வோளுக்கிற் கெர்காளு மெவ்விதகற்
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சுகமு முண்டாற், தவறிலவற் கங்கன:2ம வெகுசாட் 

சென்று சமுசாரத் இருந்துகரை யேறலுண்டாம், விவ 

ரமூட ஸனிவ்விதமெப் போதுமுன்செய் வினைகளையே 

சீவரெலா wooo op rire. [2 

எதனாலே வுரூமாறி பவனாய்ச் வ ஸிங்குவர 

 தனனோவ தேல்லா மிங்கே,யதனைக்கா ரணமாக்கொண் 

டிவ்வான் மாவுக் காதியி£ல தலனுவெடுதத லெதனால் 

வத, திதெனவிவ் விதஞ்சங்கை புலகிலுண்டா மினிய 

தனை பியம்புகின்றேன் சுத்தப்பிர்ம, மதமாகு மாயை 

யெனு மவ்வியாடர் தாகாச வுருத்தன்பாற் ரோன்றச் 

செய்தே. 13 

உடலொடுசே தனவடிவா யுள்ளசரன்ரா முூலகெ 

வைய முண்டாக்கிப் பின்பு வேண்டு, மிடப்பிரதா னத் 

தையுமுன் னெதனா லியாவு மீங்குவியா பிக்கப்பட் டள 

வோ வின்னுந், தடமொடதைச் இறர்தசென வறிவ 

சோவச் சரீரீகளின் பிரகிருதி தனையுர் தந்த, தடை 

வான சரமொடுவட் சாமுர்தேவ ரமுகமா மூன்றி 

னிலே மூதலிரண்டும். 14 

புகலுமொரோ வொன்றிற்கு முளபிரமாவும் பூர் 
வக்கண் கொண்டவழயைப் பூதம் யாவும், பக.ரரிய 

தாவரசம் கமங்களாய பெளதிகங்கள் படைத்தான் மெ 

ன் மறையா மீது, மிகுமவிதிக் குக்கால வரையுற்்ேக 

வேற்றுமையுஞ் சுழல்வதையு மீட்டு மீய்ர்தான், றகவுட 

னோர் ஞானியுமுன் பிறப்பில்லக்க கன்னியலோர்ந் 

தவனாய்ச்சாற் றுவனவ வண்ணம், 16 

கானெவைக ணவிலுவனோ வவைகளியாவு ஈம்பிக். 

சை யவ்வண'2ம யுண்டாம் யாவ, னீனஈ௰ துக்ஈம.னிக்
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இயங்க ளென்று மிழிவுடலை யசுத்தச்சேர்க் கையதா 

மென்று, மூனமுற வழிதலையூம் வினையினாலே யுண் 

டான தென்றுமுள படிகாண் பானே, லானவவன் ரசு 

மென்ப இயாவுந் துக்க மாமெனவே நினைந் திகன்மேத் 

செல்வ தற்கே, 16 

தாங்கமுடி. யாதசமு சாரகோர சாகரத்தைச் 
கடப்பான்பின் மரண கோயாற், நீங்குடனே பிணிப்பு 
ண்டு பிரதா னத்தைக் த தெரிந்தவஞய்ச் சேதனஞ்சேர் 
பூதத் தெல்லா, மோங்கெயசை தன்னிய?ம யெனப் 
பார்க்கின்றா னோதுநல்லோர் Sot DB pws gr யதன்பின் 
மன்னும், பாங்குபெறு பகமுழுது மாராயர் கோனாய்ப் 
பகருமிவன் மிகவும்வெறுப் படைகின் ரன. LT 

(வறு. 

அன்றி யக்கெறி யுள்ளவா அுரைப்பனர் தணமீன 

யென்று முள்ளதும் வேற்றுமை யென்பது மிலதா 
மொன்ற காய சேதன வுயருப தேச 
மின்றெனாலுரைத் திரிமிதை முழுதறிர் திடுவாய், 

முன்றாவதத்தியாயம் முற்றிற்று 
ஆகச்செய்யுள் Yd, 

இந்து 

சித்தக்தை. 

சாதனயோகம். 

நான்காவதத்தியாயம். 
நீலகி லெவன்மெளனி பாயெதையு நினையா 

(தோர் நிலைநிற் பானோ, யீடிலவன் முன்முன்மரான் றிய 

தையெலாங் sor அபர்த மிகக்தோ னாவ, னாடுகின்ற 

யாவருக்கு சேயனு யெலாம்பொறுக்கு நலமு ளோனா 

ய்ப், renga விருப்புற்றுப் பொறியடக்கி பல்ல 

அடன பயழு tb நீங்கி, J
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(வறு, 

திடமுட் கொள்ளுவோன் முத்தனா மெவனெலார் 
Fats ளிடத்துந்த, னிடமி ருப்பது போற்சரித் திடுவ 

னே யித.வலால் விதிக்குட்பட், டடர முக்கனை யறுத் 

வமா னத்தையு மகற்றியா தினுமுள்ள, விடல ரும் 
மபி மானமும் விடுத்துளோன் முத்தை குவன்மேலும், 

பிறபபி றப்புட னின்பொடு அுன்பினும் பெருக 

யம் விரயத்து, மறும்வி ர௬பபுடன் வெறுபபிலுஞ் ௪ம 

மு ளான் ஸுத்தனா மஃதன், 0, வுறவொ டெவ்விதத் 

தானுமொன் றையும்விரும் பாதொன்று மிகழாம, 

லிறுமி ரண்டறச சங்கற்ப மொழிபவ னெழின்முத்த 
னாவானே. 3 

எங்க mss யலரற்றிங் குறவின்றி யெழின்மை 

ந்த ரிீனாமற், றங்க றம்பொரு ளின்பற்று ஈசைழிலான் 

ுன்முதீச னாவானே, யிங்க றம்பற்ற லதைவியரிலெலு 

rar LANG பூழ்ரீப்பா, னங்கஞ் சாயதா க்கள் 

போ பிரண்டறு மவன்முத்த னாவானே. 4 

வேறு, 

எவன்விருப்பற் றவனாவா னோவவனிரு ஸிருவி 

னைக ளற்றென்றும் பிறப்பிுபபி னுடனே, தவமூப்போ 

டச்சுவதச் திற்கொத்த ததுமாஞ் சகமனிச்ப மெனத் 
துணிர்அு 'சகானமுக்த னவா, னெவன்சதா. வவாவறு 

த்த அளபுர்தி. புளனா யினுந்தன்குற் றக்களறிர் த 
கற்றினன குவ, வவன்விரைவிற் pair atlas. னின்று 

ம்விடு தலையை யடைவானாற் தம்பரிசஞ் ௬லையொலி 
௪ 

யொ டுருவம். 5 

அற்றதும்பற் றத்றதுமிங் கறியவெர்க“் 5.519) 
மான்மாவே யெனத்தரிசித் தவன்முத்த ச்ஷான், மற்
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௮மெவன் குணக்களைத்துயத் திடுமோரான் மாவை 

மாறுமைம்பூ தக்குள்மற் றுருவமிலா தீவும், பற்றுகா 

ரணமிலதங் குண்டீங்கி யதுமாம் பாப்பி.ரம மெனக்கா 

ண்போன் ரூனுமுத் தனுமாக், குற்றமிலா செவன்புத் 

தி யுடலுளத்தி லுள்ள கொடுஞ்சங்கற் பம்விடுத்துக் 
காட்டமிலாக் கனல்போல். 6 

ஆகுவனோ வவன்பைய வொழிபுதனைப் பெறுவா 

னன்றியெவன் றபூனொ லைம்புலனை யடக்க, CuaCup 

இிடலற்று வாசனைக ணீத்தே யிரண்டற்றோ னாகுவ 

னே வவனுமுத் தனுமாம போகும்வா சனைகளால் 

விடுபட்ட பின்பு பொன்றாநித் தியமொடுமட் ச.ரமசல* 

முடனே, வாகுசம சாந்தமாஞ் சனாதனபிர் மத்தின் 
umd purer up Set தெங்கெங்கு மவனே. 7 

வேறு. 

இனியோக ரியற்கையதாஞ் சுயவடிவை யெவ் 

விதங்காண் பார்க ளோவவ், வுனுமேன்மை யோக நா 

அசரைப்பனெவ் வுபாயத்தா லுடலி னெஞ்சைத்,தனிச் 

செலுத்தி யென்றுமுள ததைத்தரிசத் தடுவாரோ 

சாற்றப் போத, முன இடத்தி லுள்ளவண முரைத்திடு 

வ லவற்னற்யுமென் னிடடீ யோர்வாய், 8 

ஈலிவுசெயைம் புலனையளே யடகச்சேத் இரஞ் 

னிட ௬ய்ட வேண்டுஞ், சலியாஅ கடுந்தவழு னிய 

payee .சமாதிகொள ராலும் வேண்டு, பநீக்கு 
'சோன்பிஜெ, டெப்போது நிட்டைமன மடக்க யோ 

qué, சலனமறு ஈன்மனதாற் Crs hrs Sp Gos 
க்காண் போனாய்.    

   

  

seat eK a ௩ ° : ° gm ட் பாக யோகமதை வாசரித்தல் பஞ்சப் 

ஆதவன் ர, னவடன்மனதை யுண்மையிலே நாட்
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டவல்ல னாகுவனே லதற்கு மேலோர், திடநிலையி னிலை 
த்தவஞய்ச் சேத் தரஞ்ஞன் றனைத்தெரிசித் இவன் 

யாவ, னுடனவிதம் பழகுபவ னாய்ப்புலன்கள் வென் 

மாக்க முடனுள் எத்தை. 10 

௮டக்கியென்று கிட்டையுளோ னாகுவனே லா 

ன்மாவை யவனே காண்பான், கடத் தலுறு கனவினி 

லெவ் விதம்புருடன் பார்த்திவன்ரு னெனவேகண்டு, 

பிடிப்பானோே வவ்விதமே ஈன்குநிட்டை கொண்டவ 
னும் பெருஞ்ச மாதி, யிடத்தினிற்கண் டவ்வணமே 

e இ s ௬ 

புலகையெலா மான்மாவா யினிது காண்டான். 11 

எவ்வண்ண மொருவன்புன் முஞ்சையினின் தீர் 

க்குருவி யெழிலாய்க் காண்பா, னவ்வண்ணம் யோ 

கியுட ூமிருவி யான்மாவை யடைவாய்க் காண்பா, 

னிவ்வண்ண முஞ்சமென்ப அுடலீர்க்கு வான்மாவி 

லிருக்கு மாயை, செவ்வியோ யிதையோக ருத்தமதிட் 

டாந்தமெனச் செப்பு வாரே, 12 

எப்போது சுயவடிவைக் தேகியுஞ்ச மாதியினி 

லினிது காண்பா, னப்போதம் சுவனுக்கில் சேனிலை 
மூவுலகற் கவன்றா தாவா, மெப்போதும் வேண்டியவா 

றுடல்வெவ்வே றெடுத்திரிவு னெழிலின் மூப்புக், 

கைப்பாகு மிருச்துவையும் கடர்தவனா புவகையல்லல் 
காணான் ருனே, 13 

சு.ரர்களுக்குச் FIDE AH usps Cures ge 

தரனாய்ச் செய்வான், பெரிதனித்ப மாமிவுட of so 

மிவி லாப்பிரமம் பெறுகு வான்பி, லுருவாகும் பூதங்க 
ளழியும்போ தவற்கச்ச முண்டா காது, வருகின்ற 

பூதங்கள் வருந்துங்கா லொன்றுலும் வருந்து டானே, ()
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ஆசைநீத் கொழிவுபெறு மனமுடைய யோகயெணு 
வுறவா லுண்டாங், கூசுகுறை யழல்வடி.வாங் கோரங்க 

ளாற்சலியான் படையுங் கொல்லா, வாசுறுகூற் Haw 

இல்லை வதனாலிவ் யோகத்துக் கதிக மான, மீசுகமீ வது 

யாது வேறெங்கு மிவ்வுலகல் விளங்கக் காணேன், 15 

மனதையொரு நிலைகாட்டிச் சுயவடி.வி னிலைத்திடு 
வான் வருஜூப் பின்றுன், பினுரீங்கி மோதங்கொ 

டினிதுதுயில் வான்றுய்ப்போ னிவனா லாகை, யின 

நீங்க வாசரிக்கப் படமாட்டா திம்மனித வுடலை நீத்து, 

தினை/மனஞ் சென்றவா நுடலடைவான் சதாக்கொ 
ண்ட நிட்டை யோனாய், 10 

மெய்யில்சுய வடிவத்தைக் காணுவனப் போதந்த 

AREr கன்மஞ், செய்யுமீ ௪ரன்மஞ்சன் பகவியையும் 

விரும்பானோர் சீலத் தோனா, யையமிலா யோடுயெவ் 

வா றடைகின்றாு னோயோக மதனைக் கேளாய், பையமு 

தற் கண்டசுதி யைச்டர்டித் தெப்புரத்இற் பரிவாய்ச் 
சார்வான். | 17 

நவிலந்தப் புரத்தில்வெளி செல்லாதுள் ளேயுள 

த்தை மாட்ட வேண்டும், குவிபு£த்தி லுள்ளிருப்போ 

னெம்மனையிற் குடியிருந்து குலவு வானோ, வுவமை 

யிலா வம்மனையி ஓளும்புறம்பு முடனிகழு முளத்தை 
நன்ருய்ச், சவியாயோர் நிலையிருக்கச் செய்துசதா வவ 
ன்மனதைத் தானே யூன்றி, 18 

விட்டினிட முள்ளவெலாங் காண்பனவ லுளஞ் 
திறிதும் வெளிப்ப டாது, கூட்டுவா யின்மூடக் குடி. 
யுளோர்.வெளிவருகச் கூச்ச லோய, நாட்டியவக் காட் 
டகத்தி னுள்ளிருக்கு முறுப்புகளை நாடி ஈன்றாயத், 
தேட்டமொடெல் லாம்பார்த்துச் சந்தித்தே பற்கவு 
ணாச் செய்ய நெஞ்சம். 19
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மண்ுகழுச் திருதயகா டிகளிவையி லாராயவான 

மதுவை மாய்த்தோய், பண்டி வித மென்னா லை போதி 

க்கப் பட்டவனாய்ப் பகரச் டன், விண்டிடுதற் கரிய 
'விர்த முத்தி.நான் முறைமீட்டும் வினவி னானா, grat 

டி.மிசைம் தாண்டையிடம் பதமாவ துூதிரமெவ்வா 

றுறுவ தேயோ. 20 

எந்தவிதம் ர.ந்நரன்மை யெர்தவிதங் கறைக் 

தன்மை யெப்து கின்ற, வெந்தவிதர் தேகிகளுக் குறுப் 

புகளா மிவையன்றி யிறைச்சி நாடி, தொந்தவெஜம் 

புகளிவையு மாதர்கருப் பையிலெவிதர் சேோன்று 

இன்ற, வெந்தவிதம் வளர்பவற்கு வளர்கின்ற இவையு 
மழு மிசைவ தயோ. 21 

தடையாக நிர்இன்ற மலங்களுக்கெவ் விதிம் 

போக்குத் தனிமை யாச, விடையிலுயி ரூட்கொள்வ 

தென்னைமேம் கொள்வதெனிவ் வுடலி லான்மா, திட 

மாவெத் தலத்திருக்து வருகின்றான் சேட்டிக்குஞ் சிவ 

னெவவா, gration னெந்கிமமா யெத்தகைத்தா 

yi omg ss Cara Bor மூனே. 99 

உள்ள வண மிவைகளெலா முப2தசிக் கத்தகுவி 

செனவே யோங், தள்ளரிய விப்பிர்-ர முறையாக 

விடையிய்ந்தேன் றரிப லாரைத், துள்ளலடக் சயபெ 

ரிய தோளாயெவ் விதஞ்சொர்தக் கருவ Os Ban, 
மெள்ளநிறைத் திரிபொருளின் மனமுடைய னாகுவனவ் 

விதமே போவ.. "23 

தீன்னுடலிம் றுனைகள்வலி வுடன்ருடி, மனதான் 

yep dor யாங்கே, முன்னம்? 0 சல்வேண்ட் 

5 வறுகளி த் திடல்ம வண்டு முபன்றெக் St HAGE; Orr 

ன்னவித விதங்களிப்புத் தோய்க்கமன முடையவழைத் 

4
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அரிச மாக, வன்னியமில் பிரமத்தி லடைவிப்பான் 
முதலதைப்பார்ச் தறிந்தோ னாவான். 24 

| இருவிழியா லவன்காணப் படுவனல னெலலா 
விர் திரியத் தால, மருமையா யெட்டப்பட் டவலுமலி 
ன் மசமைபெறு மந்த வானமா,வொருமைமன தெனளுகச் 
தீபத் தாற்காணப் படுசன்றா னுரைப்போற் கென்று, 
முருவெங்குங் கைகால்கள் கண்தலைவாய் செவிகளு?ம 
யுடையோ னாகி, 25 

உலகதனி லெவைகளிலுஞ் சூழ்ந்து நிற்பான் வ 
Bisa gio gant, சொலுமதற்கு வேருகத் 
தன்னுடைய வுருவமதைச் சுகமாய்க் காண்பா, னல 
ஜவ னதைப்போக்கி யவ்வுடலிற் றன்னையுபா oro 

ற்ற, நலமிலகும் பிரமமெனத் தியானிப்போ ஞய்த் 
ன ஈகைசெய் வான்போல், 20 

மன தினற் றனதுஈய வடிவத்தைக் காண்டுன் 

மூன் வழுத்து மிவ்வா, றுனும்வணமோர் பற்றாக 

யதன்வழியா யான்மாவி லோய்வைச் சேர்வான், வின 

வுசாவ ரகசியமா மிதுவென்னா லுன்றனுகச்கு விளம் 

பப் பட்ட, தினிச்செல்வேன் விப்பிரனே யின்பமுள 
வணநீயு மேசென் றேனே. 27 

இவ்வாறென் னாலப்போ அுரைத்தி டனுங் 
கண்ணா வே னானென், றவ்வாறு பார்த் சாவிவ் வித 
மெனக்கு வசனமொழிர் தப்போ ஈன்றாய்ச், செவ்வாறு 

முத்தியதி மடுத்தலிப் பிரனொளித் தச் சென்றா னக்கே, 

தெவ்வா௮ களைக்கடர்தோ।யொருநிலையோ டுன்றன். 
மனம் செவிக்கே Boa. 28 

உருளி த மிசையிருர்.து வினகியது மிதுபுதரோந் 

குள்ளோ னா௮,தெருண்மனமாய் வித்தியா சம்பிரதா. 

யர்தெரியா திருப்போ னாலும், வருமெளிதிற் றெளியக்
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கூ. டியதல்ல விதுவென்றே மதித்துக் கொளவாய், மரு 
வுபச தரிற்கிறந்தோ. யுனக்குபைத்த Baer ம 
வு தானே. 29 

பார்த்தவிங்சே யுறுமெம்மா னிடனா௮ மிதுகேட, 

கப் படவே யில்லை, தர்த்தவுனை யன்றியே யெவரிதனைக் 

கேட்டுன்ற இிறத்தோ ராவா, ரார்தீதியாய்ப் பலவற்மிற் 

கலர்தமன முடனிதுஈன் கறியொ ணுது, சீர்த்இரஞா 

தியின்புதல்வ வறவினையார் ச. ரருலகு சேர்வர் தாமே. 

இதுமனித* வுடன்மாற்றுந் தேவர்களுக் கிட்ட 
மிலை யெதுவெக் காலர், அதிசெயர்தப்ப் பி.ரமமோ வரு 
முடலை,ச் தொலைத்தென்றுஞ் சுகியே யாக, சிதைவுரறாத் 
*ன்மையினை யடைவனோ வஃதன் ரோ றந்த Curae; 
மதிபாவப் பிறப்பினாபா வையாகாய்கர் சூதரரெனு 
மவர்க ளெல்லாம். POL 

... இந்தவறங் கொண்டவராய்ப் பரகதியைப் பெறுவ 
செனி ஸனெழிலார் கல்வி, யந்தமிகு கேள்வியொடு 
மெக்காலுஞ் சுவானுபவ மறிவோ ராகு, மக்தணரு 
மரசர்களு மடைவரென வறைந்திடுத லதிக மாகுஞ், 
சர்தமிகு மதையடையத் தந்திரங்க ளுத்தியுடன் மான் 
காட் டி.ற்றே, 32 

ஆதலான் மிகுந்தசுக மிதைவிடவே றொன்றுமிலை 

யகநோக் குற்றுத், தீதிலா தெவலுலக லுட்பொருளைத் 

,தஇிசணமெனச் இனநீப் பானோ, கோதிலவன் விரைந்து 

ப.ர கதியடைவ னிவவளவே கூற லாகு, மீதென்று 

முூயல்வோற்கு ம தியாறின் மேல்யோக மெய்தும் 

தானே, 33 
சிரத்தாகாண்டம், சித்தசீதை, 

நான்காவதத்தியாயம் முற்றிற்று, 
ஆகச்செய்யுள் 198, 

mle



ஸ்ரீபகவதநுகிதை, 
9 ய a 

உபாசனுகாண்டம், தர்மசங்கிதை, 

பிரஹ்மகீதை, வைவானர யோகம், 

முதலாவதத்தயாயம். 

பரதன் றன்ருலச் சேட்டனாம் பார்த்தனே யிர்த 

வரும்விட யத்திற் றம்பதி யவர்கட்ு முன்னங் 

கருஞ்சம் பாடனை ஈடர் ரதா லப்பழங் கதையை 

புரைசெய் ன்றன னெனப்பச வானுத கரிப்பார், 1. 

இபற்கை யுஞ்செயற் கையுமிரு பலன்சடர் தவனும் 

அயரற் றுர்தவி விற்றிருப் பவலும்பூ ஈரனு 

் மயலற் ரோலுமாம் பதியினை யவன்மளைக் குரிய [ள். 

பயிர்ப்பு றுங்குணப பார்ப்பனி விளித்தொன்று பகாவா 

எனைச்சன் மானியா தென்னிட மிரக்கமற் றோனு 

முனக்கு ுந்தொமி னீத்டுருப் பவலுமா முன்னை 

யெனக்கு நாயக னெனக்2காணா னெவ்வுல கடை வே 

னினைக்குர் தம்பதி கேர்ச்தடைர் தி5மந்த வுலக, 8 

அடைவ ரென்றுகேட் ளெலுளைப் பதியென வடைந்த 

மடமை யேனந்தக் கஇப்ணை யடைவன்மா சழ்ோய் 

விடைய ளித்திென் Tawar வினவிட வொழிபார் 

திட மனமுளோ னருவன்் போ லவட்கிது செப்பும். 4 

பாவ மற்றிடும் பாக்கிய வதியுன்றன் மொழிக்கு 

கோவிக் கேனெர்த விதமான் குறித்தொரு செய்கை 

காவ லாய்ப்பற்றப் பட்டதுங் காணக்கூ டியது 

மாவ-லாய் லை நாட்டப்பட் டதுவுமா மதனை, 5 

கரும மேயெனக் கருமிக டுணிப।றி வீன 

சரும்வி னேயினால் வருமறி யாமையே யாள்வா 

சொருமு கூர்த்தமு முயற்சியற் அுலூனி லில்லை 

வ்ருமு டஓ.எம் வாக்கொடு no gi Bw gpm. 6



ஐர் தாவதத்தியாயம். 29 

கன்ம மச்செடுப் பதுமுகன் மாறுதல் கடையா 

தின்மைப் பூதம்யா வினுமுள தேடிய பொருளி 

னன்மை யைத்தெரிர் தமிம்வழி யரக்கரா Asay 

பன்னு மம்ெறிநீத்ிதன்றன் மனத்தினார் பார்த்தேன்: 

எங்கி ரண்டறு பாம்டெ ருள் விம O55 SOS ur 

லெங்குத் தியோ மதியிருர் இவனே வெக்குச் 

சங்கு பூதங்க டரித்தென்ற௮ும் வாசஞ்செய் திரிமோ 

வெங்கு நான் மக னனையோர் நாட்டமும் றவராய், 8 

எங்கி யம்புமட் சரமதை யூத்து9ிற் பாரோ 

பொங்க மாயட.ங் கியபுலன் மனமுட ox eng 

தங்கப் பெற்றுளோ ர்வ மாகக்கொள் வாபோ 

பங்க மில்லது ௫0௩ரவம பகரவொண் ணாதும், 4 

கண்ணிழ் காணவுங் காதினால் வினவ3) மாகா 

நண்ணு அுஞ்சுவை யுறாவொலி பரிசராற் நமசென் 

றெண்ணி லககண மற்றது மாமெதோ வென்றுச் 

தண்ண மாயெதிற் இருட்டியா திசள்செனித் திடுமோ. 

வேறு, 

எத்த லத்தினி னிலைக்கு?மா வதனினின் திலங்கும் 

ப். ரா ணனுங்கூட, வொத்த பானச மானவு தானவி யா 

னமு முயலுங்கா, ணத்தை யேமறித் தடையஞ்ச மான 

வியானங்க ணவாக, வுத்.இ யாய்ப்பிரா ணனுமபா 

னனுஞ்சரித் தலவி௰ மவையோய்ர்ரால், | 11 

Jog nerd யானமு மடங்கும பானபி ரா 

ணன்க, ளிடையு தானலும் வியாபித்து நிழ்ச்ற விவற் 
கி ஞ் அயில்வோனை, ஈடைசெய் பிராணன பானன் 

போவே தலைப்பிரா ணனைநன்றா, யடஈன் முள் 
ள் ல்தளையு தானமென் றறைகுவ ரறுகொண்டே, 12



60 ஸ்ரீபகவத நுதை, 

வேறு. 

நானெலுமப் பொருளிடத்தே நாட்டங்கொ டவ 

மு முண்டா மென வ பிரம, வூனமில்வா ; திகடுணிவா 

சொன்றை யொன்று கலர்துடலி லூர்ந்து செல்லுர், 

தீனமுறு மவைகட்கு வைசுவா ஈராக்கினியேழ் திறங்க 

ளாகு, மீனமுறு சாகா கண்செவிதோன் மனம்புத்தி 

Gens ளாமே, 13 

நாசநொ விழிதுவக்கு௪ செவிமனம்புக் தியுமென 

வே ஈவிலிவ் வேழு, மாசிலா வைசுவா ௩.ராக்கினியி னொ 

வியுஞ்சிங் வைகளு மாகு, மாசையாய் மோத்தலுளை 

arene. வினவலைய மறித லென்னுக், காசுறுமா 

'இவையேழு நானெலுஞ்ச வாக்கினிககுக காட்ட 

மாமே, 14 

முகர்பூவனு முரைப்பவனுங் காண்பவலுர் தொடு 

பவனு மொழிகேட் போலு, மிகமைய முறுபவனு மறி 

பவனா மிவவெழுவர் ரித்விக் காவார், மிகுபாக்கெய வதி 
சதா முகர்வதிலுஞ் சுவைத்தலிலு மிளிர்கோக் கத் 

அம், வகசையாகத் தொடல்வினவல் சம்சயமிச் Fuse 
களிலு மான மாவார். 15 

நாசிமுத லெழுகனலி னாற்றமுத லகிசுகளை 

ஈவிலே ழேதா, மோசையபி மானிகளா மோத்துருக்க 

ணன்றாச வோமஞ் செய்தே, பாசமுட னறிர்தவராய்த் 

தந்தம்யோ னியின்மீளப படைபபார் பூரீ, பேரிலன 
இாதைளி மனம்புத்தி யிவையெழுயோ, னிகளே. 
பென்ப. 18 

ஏகுகில நீர்தகோல் வானமனம் புத் நில் 

'யாம் யோனி, யாகுதிக ளாங்குணங்க ora ahi 
த்த்ருண மதனைச் சாரும், வாகுடனே க்ரில்" தந் 

  



ஆருரவதத்தியாயம். St. 

தம்யோ னிகளில்வெளி வருவ தாகும், வேகமறு மொ 

டுக்கத்து லகத்திலையே யொடுக்கமுறும் விரிக்குங் 

தாலே, AT 

௮ங்குமணஞ் சுவைரூப பரிசமொலி ' யையநிட், 

டை யவையுண் டாகுந, தங்தெனை யேழுவிதச் தோற் 

றமென நிச்சயித்துக் தக்கோ ரோர்வா, ரிங்ககெ.ரி. 
யாலான்றோர். தேர்ந்தறியப் பட்டதுமுன் ஸியம்பு 

மூன்று, பங்குபூணாகுதியான் மூன்றுலகு மொளிகமட் 

டப் பட்ட தாமே. 18 

பிரஹ்மகீதை, 

முதலாவதத்தியாயம் முற்றிற்று. 
ஆகச் செய்யுள் 116, 

+} 

Stand Hs. 

ளாங்மனசயோகம். 

இரண்டாவதத்தியாயம். 

இனியதச களத்திரவி தானமுந்தா னெவ்விதமோ 

வினிய தோர்வாய், நனிபாவா யிதிலுமிர்தப் பழலக 

தைகே ளெனமறையோ.னவில்வ தானான், ஜொனியறி 

யுஞ் செவிமெப்கண் நாகர் வாய்கால்க டொழிற்செய் 
பாணி, யுனுகின்ற குறிகுதமா மீரைர்து மோர்வகை 

யோத் தருக்க ளாமே, ம் 

Carp. 

பகரும் மொலியும் பரிசம் வடிவம் 

முகரும் மணமுஞ் சுவையும் மொழியும் 

நிகழ்செய் சைநிடே. தம்விசாக் கடை. 

யகல்பத் இவையா குதியா குமரோ. ரி



$2 'படூபகவத நு£தை. 

வேறு, 

ஆசைமா ரூதமிரவி மதிபூமி யனலிர்தர னயன்மா 

லோடு, பாரிலா மித்திரனா மீரைந்து மக்கனியா மழ 

கார் பாவாய், வி௪புல் னீரைந்து மோத் துருக்கள் விட 

யமா மீவையீ ரைந்துக், தேசாருஞ் சமித்துமா குகி 

யாத? யொருபதிலுஞ் செய்வ Samet. 3 

சித்தகெய் விரிகருவி யறிபவெலாம் வித்தமமாஞ் 

செறிய ஞானஞ், சுத்தயுமுத் தமமாகுர் தனித்தனியா 
புஹறையுமிவை தோய்ம்தே யாவு, மித்தலமா யுதித்த 

தெனக் கேள்வியினி யறிபப்பட் டவைக எியாவுஞ், சித் 

தீமே வறி2வாபார்ப் பதுவாகு மறிபவனே இரள்சுக் 

லத்தின். 4 

திரிபாகுர் தூலக்தைத் தொடர்ச் துநின்று வருஞ் 

சூக்ம தேக் கொள்ளும், விமியும்விஞ் ஞானான்மா 

வாகுவான் பிலுமர்சு வீஞ்ஞா னான்மா, வரியகா ௬௧ 

பத்திய மென்கின்ற வனலாவ னதனி னின்றும், பிரி 

வாகு மாகவநீ யமுமதிலே யாருதிகள் பெட்போ டுய்ப் 

பார, 9 

அதினின்று மறைய இத்த ததைமனறு சூழ்ச்து 

நின்ற தீதன்பின் னாகப், பதியாக நிறமிலுருதி தோன் 

றியதம் aie பாறு நீங்கு, மதிகிளங்கும் பா 
ர்ப்பனியும் வினவுவாண் மனதி ஸினை கத வாக்கி 

யம், of 9101 Ba தாயிருக்க முன்? பயண் டானசெ 
வன் வேதர் தானே, 0 

எ.தனாலிம் மனம்மிறகுண் டாயிற்ெவ் வீஞ்ஞான 

வெழில் யோ குத்தாற், நிதமதியஞ் சித்சமதை நாதன் 

மேற் செலுத் திப தெரியா தாகு, மதிகமா யாதித 

ளைத் இம்குறச்பெய் குவதெனவர் தணனுஞ் சொல்
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வா, னஇபதியா யபான னர்தப் பி.ராணகதி யபானத் 
திம் கடங்கச் செய்வான். 1 

நீக்குமிதை மனோவிருத்தி யென்பவதான் மனது 
மபேட் சித்தே நிற்ப, வாக்குமன விடயமதாய்க் கேட் 

இன்றா யதனாலம் மனம்வாக் இற்கே, யூக்கமாய் நடந்த 

தொரு சம்வாதர் தனையிப்போ துனக்குச் சொல்வேன் 
வாக்குமன மெனுமிரண்டும் விச்சுவரு பனையடைந்து 

வழுத்து மாலோ, 8 

வேறு. 

எங்சனி அயர்ந்து ளோனைக் கூறியே யெங்க 

ளைய, மிங்கறுச் தருளு மென்றே மயியம்பின பகவா 

னப்போ, அுங்களின் மனர்கா னென்றே யுரைத்தன 

னவனை நோக்க, யிங்குவாக் குமக்கு கானே யெண் 

ணிய யாவு மீயும். 9 

வனக்காம கேனு வாகும் வாணிசா னெனவே 

வேதா, வெனக்குறு தாவ ரஞ்சங் கமமென மனமி 

சண்டா, முனப்படு மவற்றி னிற்றா வாமென தரு) 
அள்ள, தனைத்துசங் கமமோ வுன்ற விடத்தினி லள 
வா மன்றே. 10 

மாதிர மாக வேலும் வனனத்தா லாக மீவலுர் 

தந்திர க.ரமா யேனும் தன்வி. பத்தை யாது 
சந்தமா யடையச் செய்யு மம்மனஞ் சக்க மந்தா 

னர்தமா மதனா னீயு முயர்ந்தவ ளாஇன் Gus. 11 

வேறு. 

எதனாற் முனே தேனுவென வந்துன் மாத்ற் 
மெழுந்ததுவோ, வதனாற் சுவாச மூதைந்தபின ரறை 
வேன் வாணி யனவரத, LB gion வாணி பிராணாபா; 

றி
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னங்க ஸிடையே யுள்ளவடா, னிதனாற் பிராண னின்தி 

வலி யபானங் கொண்டே யெழுபவளாய், 12 

வேறு. 

பகவனே பகர்வி சென்று பிரசாபா லகனைச் 

சார்ந்தா, டகைமையோ டுடனவ் வாச்கைத் தான் 

குதூ கலிக்கச் செய்து, மிகவளி வெளியே போந்து 

மேன்மூச்சு விசுங் காலை, யிகல்வாக்கு வ௫த் இ ரத்த 
லெங்குமே யில்லை யென்றும், பு 13 

வாக்குக்கோ டினிகிர்க் கோடி யெனவரு முயற்சி 

யோடு, மாக்குக்கோ டினியி லும்நிர்க் கோடியே யதிக 

மாகு, மூக்கமாய் முதலி லுள்ள அயாந்ததா யாவை 

யொத்து, மேக்கமி லறமர்த் தம்மின் பெனுஞ்சுவை 

யவற்றை யீயும். 14 

ஏகமாம் பொருளை யோறுர் தன்மையா யென்று 

முள்ள, வோகையா முத்தியின்பு முதவுவ Baws 

தோடு, வாலொ வதிவ்யத் தாலும் வாக்கது தேலு 
வாகு,மாகவிவ் வணம்ப யன்க எற்பமா யியுர் தானே. () 

ஈதினான் மனம்வாக் இற்கு மேற்றத்தாம் வறிவா 

யென்றே, யேதுடன் கூறப பன்னி யிதன்வகை யியம்பு 
கென்ன, வோதுறும் விருப்பா லேவப் பட்டதோர் 

வாணி வார்த்தை, யாதுமில் லாதிருக்க வேன்முன 

மொழிய வில்லை, 16 

உரைப்பனர் தணனெவ வாக்குப் பிராணனா Hi 

லி அண்டாய்ச், சரிப்புறு மதனைப் போக்கி யபான 

ளைச் 2 சார்வ தாமோ, வுரப்புட னதுவு தான மாகியே 

யுடலை நீத்து, நிரப்புஜியா னத்தின் கூட்டால் விண் 

ணெலா நிறைந்து ர 17
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பின்னரிவ் வுடல்௪ மானத் தினினிஷ் பெறுவ 

தாகு, முன்னுதன் மையினால் வாக்கு (தன்மு.தன் 

மொழிமொ ழிந்த, தன்னதான் மானதந்தா வரமாத்ற 

பற்றி மேலா, மின்னணம் வாணி யுஞ்சம் கமமாததி 

பற்றி யேற்றம். 18 
பிரஹ்மகீதை, 

இரண்டாவதத்தியாயம்',இழ்நிற்ஜு் 
ஆகச்செய்யுள 164, 

fo 

பிரஹ்மகீதை. 

விநத்தியோகம் 

மூன்றாவதத்தியாயம். 
மிகுபாக்ய வதிசப்த களத்திரவி சானமென, விள 

ம்பு மீதிற், றகுதியாம் பழங்கதையொன் அுதகரிப்ேே 

னாசிவிழி தனிரா காது, ஈகுமனம்புதீ தியுமென்வே 
ழோத்துருக்கள் வெவ்வேறுய் காடி நிற்பார், LUGE ain 

வெளியிருப்பா ரவசொருவ சொருவசைத்தாம் பார்ப்ப 

இல்லை, 1 

இவவெழுவ ரியற்கையிிலாத் தருக்களா யறி 

யெனப்பார்ப் பனியீ தோது, மிவவெழுவர் சூக்மவெளி 

யிருக் துமொரு வரையொருவ ரறியா தென்னோ, வெவ் 

வியற்கை யுடையரவ ரிசையுமென வரச னு மியம் 

பும் பண்பைச், செவ்வனே யறி௫ன்து. இற்ப்பறிவின் 

மையின்குறைவே தேோர்ர்தி டாயே. 2 

குணமறிதற் சிறப்பறிவா மவைலொன்றின் குண 

மற்றொன் றுணரா நாவு, மணிவிழியுஞ் “ax demu 

மனம்புச்தி யிவைகண்மண முணரா நாசி, மண 

முணரு மிவ்வகையோ சோர்புலலனு மாகுமென ,மஇதீ
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பாலாய், தணிகிலாட் புல்ன்களுக்கு மன திழ்கு ஈடந்திடு 
மோர் சம்வா தத்தை, 3 

இதனிடையோ பழங்கதையா யிசைத்திடுவன் 

மனமியம்பு மெழுசா னின்றி, விதிநாச முகராது நாவி 

ew Surg விழிரூ போரா, தெதிர்துவககும் பரிச 

மறி an Eber டிச்செவிபு மிசையோ ராது, ௪௮ 

டனான் "கருவிக் இயங்களுக்கு மெப்போதுர் தலைவ 

ஞவேள்: 4 

என்னினீ த் திடும்புலன்க ளெப்போதும் பாழ்த் 

திகிலி னியல்பை யொககு, முன்னொளிபோந் தப்போ 

அம் விகசியா வெனையன்றி முயன்று நிற்கும், . பன்னு 
புலன் களினாலும் ப௫யவிற இனிற்தீப்போற் பார்க்க 

னெல்லா, மன்னுயிருங் குணப்பொருளை யறிவுறா வென 

பபுலன்கண் மறித்துக் கூறும், ௦ 

எமதுவிட யங்களாம் போகல மெமையின்றி 
யேற்பி ராகு, லமையுமுண் மையதாக யாமடங்கிற் கள 

ர்ச்சியின்ப மடைவிர் கொல்லோ, விமையளவு போ 

gout மொழிஈதபிலும் விடயத்தி லிருக்கும் போது, 

முமதுசங் கற்பமதாற் போகமெலாக் துய்த்தாலி துண் 

மை யாமே. 6 

எப்போது மெம்மாற்காண் பவையுனக்குக் இடை 

த்திடவே ஏெண்ணு வாயே, லப்போது சாசியினா ஆரு 

வமறி யின்சுவைகண் ணதனற் காண்பாய், தப்பாமற் 
செகிகளான் மணங்கவர்வாய் பரிசமதைச் தாலு வாற் 

ea 'ஈஞ் சருமத்சா லொலியுணர்வாய் புத்தி 

ஙக்கை யோர்வாய், 7 

  

   

மற்றுர் அர்ப் பலர்களா மெங்கண்முறை வலியோடு 

வசமா காது, பற்றியொரு வருமுன்கொள் ளாதபோ
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கங்களைந் பற்று வாயோ, வெய்றைக்கு மெமதெச்9 
லிடவுண்ணத் தகுந்தவனி யெவிதஞ் €ட, னற்றகுர 

வனைகாடி, யவனுபதே சப்படியறந் நெறிகிழ் பானோ, 8 

அ௮வ்வண்ண மெங்களாற்காட்டும்விட யங்கணெறி 

யடுப்பாய் நாடி, யவவண்ணஞ் சொப்பனசாக் கரத்.ரிலு 

ஞ்சென் றனவும்வருூ வனவு மாய, வவவிடயம் யாங் 

காட்ட வறிகின்றாய் மனமிலா தனவு மற்பங், கவ்வுமன 

முள்ளனவு மாமுயிர்க ளெங்கள்விட யமதாங் கன்மம், 9 

பயிலுதலா ஓயிர்த்திருக்கும் பல்விதஞ்சங் கற் 

பித்துங கனவைப் பார்த்து, மயிற்பசியி னால்வருந்து 

பவனா விடயங்க ளா.ராய்ர் தோடி, வியசனமாய் நித் 

இயமும் வகையின்மனை புகுந்துவிட யத்தா Oens Sw, 
இயல்பாய்ச்சங் கற்ப்ம்கிதிக் துயிர்குறைந்த போது 
பற்றி யெரியுர் தீயும், 10 

இர்கனங்கள் குறையவணை வ.துபோலோய்6 
இடுவனெக்கட் குணத்தி னெங்கட், கர்தமதாய் நினைந் * 
தவண மடைதலுள வேண்டியதா சளவுமொன்றை, 
குந்தகமாய் வேறொன்றின் குணமறிந்து கொள்வதிலை 
யாங்க ளின்றிர், சந்ததநீ யறிவதிலை யுனையன்றிச் 21 
தோடர் தானு மில்லை. 

பிரஹ்மகீதை 

முன்னுவதத்தியாயம் முற்றிற்ற. 
ஆசச்செ er 1115. 

   ்
 ள் வதிபஞ்சு வோத் 

விதமதனி யிஃ
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தோர்ப மங்கதையை யறைவன்பி ராணன்முதலாந், 

senna ரோத்ருவென வறிவோர் நினைப்பரெனச் 

சதிவினவி முதலிலடியாட், ககலாத போதனையி லெழு 
வோத்து ருக்களென லைர்தான தெவிதமவர்கள், 1 

உன்னதம தாநிலையை யருள்வா யெனப்பிராண 
ஞற்சேர்க்கை யுறுமூதையும், பின்னரும பானமா 

மீளவும பானனாற் சேர்த்தகாற் பினும்வியானமா;.முன் 

னரும்வி யானனாற் சேர்க்கையுறு காற்பின் னுதானன 

வுதானத்தினுன், மன்னவே சேர்த்தலுறு காற்பின் ௪ 

மானமென வதியுஞ்செள பாக்யெவதியே. 2 

இன்னணழி ருந்தவாமுன் முதலிற்௪ னித்தவிதி 

யினைகோக்கி யெமருளுயர்வா, மன்னவனை யோதிடுதி 

யவனெங்க ஞூச்குமுக லாவா னெனக்கழறலு, முன் 

'னும்பி ராணிகளி னுடலிற்பி ராணனவை யெதுவோய 

வோய்தலுறுமோ, பன்னுமெ௮ சாரிவரின் மீளவுமு 

லாவுமது மேலென வயன்பகாலும். 3 

-நானொடுங் இற்€ீவர் பிராணங்க லோய்வடையு 
oJ BOOT விடி.லுலாவும், யான்முதல்வ னாகையா லோய்ர் 

இன னெனைக்கா ணெனப்பிரா ணலுமோய்ர்தனன்,ரான் 

மீடலொவினன் சமானமு முதானமுச் தக்கமறு மொ 
Sys suor, லேனாங்க ளெவ்வித கிறார் இவ aces 
பாவுழிதி னிறைபவனலை, 

அதனற்பி ராணே amt Quatre ஞ்ட்சிறந் தவனல 

வபானம aur யதிகமா யு்தச்ம சாகுமென மீளப் 

  

   
    

         
பிராணலுமுர்லு வவதனை, மதியி பாகமும் கூறுநா 

ஜேய்ர்இிடின் * Meenas, கதி 
யின்றி Carries colli. (1௪ Ba < ளக் . சதியோ 

டுலாவுமதனால், 5
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இறைவனா னோேய்வதைக் காணென வியானனு. 

முதானனு மியம்புமிதனை, யுறைவுறு மபானநீ யாவர்க் 

கு முதல்வனல பிராணனே யுன்வச௪ முளோன், முழை 

யென வபானமு முலாவினவி யானனு முதல்வன் 
யான் 'யாவர்க்குமே, மறைவிலா வேதுயா தெனினா 
னொடிங்கிடின் மன்னுயிர்ப் பீராணனெவையும். 6 

௮டங்குவன கானுலா விடின்மீட் மிலாவுவன வது 

பற்றி யான்முதல்வனாு, மொடுங்கனேன் காணெனப் 

பின்வியான ஜோேய்ந்தனன் மீளவும் மேலோங்னெ, 
னடங்காப்பி ராணனு மபானனுமு தானன்௪ மானனுமி 

தறையுமெமருண், மடக்கும்வி யானன்ீ யிறையல 

சமானனோ வசமா முனக்கெனல மே, 7 

மீளவும்வி யானனுமு லாவச் சமானலும் விளித் 
தோது நானெலார்க்கு, நீளச்சி றர்திரிவன் யாதுகா 
7ணமெனி ஸிகழ்த்திடருவ னா2னோய்ந்திடி, லோளிப்பி 

ராணிகளி லுடலிற்பி ராணனவை யோயுகான் மீட்டு 
லவவே, தாளொடு வுலாவுவன கானோய் வசைச்கா 

ணெனச்சமா னனலுமோய்ந்தனன். 8 

பின்புதா னன்பகரு நானெலார்க் கும்முயர்வு 

பெற்றுளே னேதேதெனில், வன்புசெய் நானோய்ந்தி 

டிற்பிராணி பிராணன்கள் வலிவாடு நாலுலாவின், மன் 

போடு லாவுவன கானோய்ந்த னன்னென மறித்துமே 

தானுலவவே, யின்புடன் பிராணனு மபானன்௪ மான 

னும் வியானனுமி யம்பிடுமசோ, 9 

உதான$ யெங்களுள் .சூயர்வலன் வயானனே 

வுன். சமூ ளோனென்னவே, பிதாமக of Orem 
பெருமையீர் யாவரும் பெருமையில பேனென் ிடி த், 

சதாவொருவ சோடொருவ ரொத்அப்பி ழைப்பவர்க
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டர்தம்விட யத் திறலையா, நிதானமா, யோரவிரென வவ 

ரைப் ர சாபதியு கோகோக்கி யிஃ துளைசெயும். 10 

வாகுட னெனக்குள்ள வாத்துமா வொருவன் 

வெகு வகைவிரியூ மவனேஇர, மாகிடி லொருவனு 

மஃதன்றி யத்திரம தாம்போது மேன்மையாகப், பாக 

மா யைந்தென் பிராணன்க ளென்னப் பகர்ச் இடப் படுவ 

னதனாம், சேகன்றி கீவிரொாரு வரையொருவ ரன்ப 

ராய்ச் சேோந்துசுக முடன்வாழ்கவே. 11 

பிரஹ்மகீதை. 

நான்காமத்தியாம முற்றிற்று, 
ஆகச் செய்யுள் 1806. 

ட டட 

பிரஹ்மகீதை. 

FFF Cure. 

ib STATS SUMULD. 
மன்னுகா சதர்க்குர் தேவ மதமூனி வருக்கு நேர் 

ந்த, பன்னுசம் வாத மீதிற் பழங்கதை யாகச் சொல் 
வான்,றுன்னுமை வகையாங் காற்றிழ் Caper Du Os ga 

முன் சொல்வி, ரென்னரா ரதருக் தேவ மதமுனிக் 
இயம்பு வாசே. 1 

எ.தனாலிவ் வைந்துண் டாக்கப் பட்டவோ வவற் 
றின் வேறொன், றதுமுனே யஃத டைந்து நிற்கின்ற 
ததுவே யிர்த, விதப்பிரா ணனினி ஈட்டை மேவியே 
மேலுங் தழு, மதிஈடு விலுமி ருக்கு மெனத்ேேதவ 
மதருங் கேட்பார், 2 

இர்தவைர் தெதனால் வந்த விவற்றின்வே ரொ 
ன்.ஐு முன்பே, யந்தமா யல்த டைந்து நிற்பது மேல் 

ழ் மத்திய, தொந்தமா யுளதோ: பிராணன்
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களினி ரட் டையுஞ்சொல் லென்னப், பந்தமில் விதி 
யின் ரூனு பகருஞ்சங் கற்பத் தாலும், 3 

சத்தத்தி னாலு முண்டாஞ் சர்தோட மிரதத் 
தானு, மொத்திடு முருவத் தாலு முண்டாஞ்சோ 

ணிதங் கலந்த, தத்துசுக் லெத்தி னின்று முதற்பிரா 
ணன்ரு னுண்டாஞ், சுத்தமாம் பிராண னாற்சுக் லெ 

மாறி யதன்பின் னால. 4 

விதித்திரி மபான முண்டா மிகுசுகலம் சசமி 

சண்டி, னுஇத்திி மூபய காப்ப ணுள்ளசோ மானந் 

தந்தான், கஇத்துடு முதான மாகுங் காமத்தாற் சுக்ல 
முண்டாம், பொதித்தசக் கெக்தி னின்றும் ரசஈண் 
டாம் பொதுவ தா, 9 

வேறு. 

வோதுசுக்ல சோணிதமுஞ் சமானவியா னன் 

தன்னா லுதித்த சாகு, 8ீதியாப் பிராணாபானம் மிரண்டு 

மேல்கழு கிற்ப தாகு, மீதலாற் சமானவியா னனுமி 

டையே செல்வனவா யிசைப்ப தாகுக், இதிற்றி தேவ 
செலா மாவனென விசன்சா சனமே செப்பும். 0 

இப்புத்தி பூடனிருக்கு மெறிற்சச்வ வறிவுவே 

தியர்க்குண் டாகு, தப்பிலொளி யுறுமதற்குப் புகை 

தமோ குணவடிவா மிரசசோ சாம்பர், செப்புமதிலெ 

சேர்ப்பனவோ வவையெல்லா மதனி னின் 

௮, மெய்ப்படிமீட் டுற்பவிக்குஞ் சத்துவத்திற் சமா 

னவியா னமுமுண் டாகும். 7 

வையவிசாச் 

* சனயக்ய வித்துக்க விவையறிவார் பிராணாபா 

னமுமாச் யங்க, ஞனுமவற்றி னடுவுதா சனனிருப்ப 
னிஃதுசா னத்தின்ரூப, மெனமறையோ றிவரிது 

0
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அவந்துவங்க ளிகர்ததென்ப விதை கேளா, யிலும் 

பகலு மீரவும்மோர் அவந்துவழமு தாசனனீ இடையீ 

ஆள்ளோன். 8 

இதையுமுசா னத்தினுய ருருவாக வந்தணர்ச 

ளினிதி ஜோர்வார், விதிசத்து மசத்துமா மிரண்டினடு 
தாசனனு மேவா நிற்கு, மதனையுதா னத்துயர்ந்த வுரு 

வாக வந்தணர்க எறிவார் மேலே, பதிவாஞ்ச மான 

வியா னமும்வியான னாற்கருமம் பகுப்ப தாமே; 9 

நேருமூன் ரூவதாச் தேபுசமா னனைப்பற்றி நிலை 

த்த தாகுஞ், ”ருடனோய் வதற்காக வியானசமா னப் 

களையுஞ் சோத்தொன் மாக்கிப், பேராகு மாந்த வடி. 

வுடனே யெப்போதும் பிறங்கும் பிரம்ம, மோரிதுவே 

தானத்தி னுயர்ந்தவுரு வெனமறையோ ரோர்வ. ரன்றே. 

பிரஹ்மகீதை 

ஐக்.தாவதத்தியாய முற்றிற்று, 
ஆகச்செ ய்யுள் 196, 

—ofo— 

பிரஹ்மகீதை. 

அதியத்தயோகம், 

ஆறாவதத்தியாயம், 

அவவியமி லந்தணனு மிதிற்சாதுர் கோத்திரவி 

தான மாவ, செவ்விதமோ வதனிலுமிப் பழங்கதை 

யை யினிதுரைப்பான் முறையா யெல்லா, மொவுவ 

மொழிம் இடுமிர்த வறிபுதமா மந்தணரா லுரைப்பன் 
கேளாய், கவ்வுகர ,ணங்கன்மங் கர்த்தாவோ டபவாக் 

சங் கரையிர் நான்கும், 1
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ஆதரவர் மோத்துருக்சகு ஸிவர்களா லகிலமெலா 

மடர்வ தாகு, மேதுகின்சா தனங்களையு மியும்புவன் 

கே ளிணங்குமூக் கெழினாக் கண்க, ளீதலாற் gaa 

கோடு செவிமனம்புத் இகளேழுங் கரண வேதாங், 

காதன்மண முருசியுருப் பரிசமொலி யெணலறிதல் 

சரும வேதாம். 2 

முகா gene சாண்டஜொெடல் சேட்டலெண லறித 

லா முதலேழ் பேரும், பகர்தருவே அக்களா யறிவதம் 

குத் தகுவரிவ பண்பி னோடு, மகலாது ஈலந்தீது மாக : 

wuss குணங்களனு பவிப்ப தாகு, haley Gar 

னும்பொருளோ கிர்க்குணமு நித்தியமூ மெனவு 
Care gs. 3 

இவ்வேழு மறிவதுவே மோக்கவே துக்களிந்த 

விதியே தத்தஞ், செவ்வியதோ சிடமதனை வறிந்த 

வறி வுடையோர்க டேவ ராகித், இவவியமா யென்றுமா 

குதிச ளண்பார் தெரியாதோ னனமுண் பானா,யவ்விய 

மாய்த் தனக்கெனவே வனஞ்சமைக்க காடுபவ னடை 

வன் ருழ்வே. 4 

உண்ணலா காதவையும் பருகலா காதவைய முட் 

கொள் வோனை, யண்ணுதலோ டவையவனை யழிக் 

இன்ற வவனன.ச்தை யழியா நிற்பான், நிண்ணமா 

யறிர்சவனோ வழித்தாலுக் திரும்பவும் சுரனே யா, 

ஈண்ணவைப் படைப்பனன த் தாலாம்வி கா.ரமற்ப 

ஈண்ணு தாமே. 5 

மனம்வாக்குச் OrddJs வெக்குவள ராசி 
LG AGU ST, வுனறுரைச்தல் வினவல்காண் 

குசல்பரி9த் இடன்லுகர்ச ஓளவாம் யாவு, பன
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தடன்சே நிவையெல்லா மெங்குமடக் நிடப்பட்டா 

குதிக ளாகு, முனுமெனதுள் ளூடலுதுங் குணமு 

ளது மாமறிவ முளரி யாகும். 0 

௮ரையமங்கே பிராணனெலும் தோத்திரமு 

முூடையதுவ பான மென்னு, மிமைசஸ் இர முடையது 

மெ லார்துறத்த லெனுங்காணிக் கையுமுண் டர்தப், 

புரையிலறி வெனுமனலைத் தூண்டிடுமா ரம்பமதாம் 

பொருவி லாத, நிரையோக யாகமென்ப தெனக்கு 

ஈடக் இன்றஇன்னு கிகழ்தசச் கேளாய், 7 

பெறலரிய புந திய கர்த்தாவு மனுமந்தா 

பிரமா வாயு, மூறைகின்ற வோதாவத் வாய்வுமுச் 

காதாப்ர சாஸ்தா வாவன், கறவாம ஞளசல் திர் 

goss லிதற்குக்கா ணிக்கை யாகு, நிறமருவும் 

பசுக்கணா சாயணனேயெனுர்?தவ னிமித்த மென்றே, 

முன்பவற்றைப் பெற்ளார்ரா ராயணனை யறியமவர் 

மொழிய மீதிற், சம்பி.ரமமாய் முதலிரண்டா மறைக 

ளையுஞ் சாத்றிமிவர் சாம கான, மின்பொடியற் நிடுவ 

ரென வதிலதிக திட்டாந்த மிசைப்பார் சர்வ, வன்பு 

சார் வடி.வினனு ராயணனே யவ்வக்னி யறிவாய் நீயோ 

பிரஹ்மக்தை 

ஆருவதத்திமாமம் முற்றிற்று 
௮க்ச்செய்யுள் 805, 

இதுவ!



பிரஷ்மகீதை 

அந்தர்யாமீயியல், 

எழாவதத்தியாயம். 

ஓதும் மறையோன் சால்தா வொருவனிரண்டோ 

வின்றா, மீதி லெவன்ற லுள்ளு மிருப்ப னவனே சா 

ஸ்தா, மேதை யவனா லேவ மேட்டி னின்று நீர்போற், 

Osea றிச்செல் கின்றேன் சிறந்த குருவு மொன்றே. 

நடத்தும் குருவு .9ிரண்டா விலைரா டெவன்ற 

னுளத்திற், டெக்கின் றனனோ வவனைக் ளெத்து இன் 

றேன் குருவா, படக்குங் குரு2பா தனையை யரவ மெ 

ல்லாங் கேட்டும், படாந்த ௮லக லென்றும் பகையுள் 

ளனவா யின?2வே. 2 

உறவு மொருவனவனி லிரண்டா முறவிர*் கில்லை, 
யுறையு முளத்தி ுளனோ வவனே வொக்க லென் 

பேன், நிறமா ரந்த வுறவாற் செலுத்து பவ.ரா யுறவா 

ய், விறலார் வானின் முனிவர் களுமாய் விளங்கா" fal fo 

[அ [/ ர் 3 

வினவு வோனும் மொருவ னவளிில் வேறிங் இல் 

லை, அனையு முளத்தி லஓுளனோ வவன்கேட் பவனாய்ச் 
சொல்வே, னினிய வந்த Gad னிடமே தங்க யிர் 
திரன், பினையெவ் வுலகும் புக்கு மிறையாந் தலைமை 

பெற்றான். 4 

பசையோ டுஞ்ருக or are பசைப்போன் வே 

தம் இல்லை, யிசழா துளத்தி லள னோ வவனே யனைய 
Calta vier பகையிற் குருவா லேவப் பப்டுமீ - ச 

மெல்லா, மகலா தல லென்று மானு பணய வோக்ஸ்.
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ப.துமா சனன்பாற் றேவர் பனகர் முனிவர் பெற்ற 

விதமா ஞானச் தனையு மிதிலோர் பை கதையாய் 

விதியாய்ச் சொல்வான் றேவர் விளங்கு மூனிவர் நாகா 

வதிபு மசுரர் யாரும் வழிபா டியற்றி விதியை, 6 

ஈலமுள் ளதையிங் கருள்வி ரெனவே ஈகில விதி 

யு, முலகிழ் கீர்த்தி வினவு மவர்க்கோ மெனுமோ கெ 

மூத்தார், தலைசேர் பிரமர் தன்னைத் தான்போ இத்தா. 

னிதனை, நிலைபாய்க் கேட்டோர் பற்பன் னெறிகைக் 

கொண்ூ சென்றார். 1 

வேறு, 

ஞான3?பா தகத்தை யிவ்வா றனேகவிதங் கொடு 

சென்றார் களினா கர்க்கோ,வினமாங் கறித்தலிலேகருத் 
அதித்த தசரருக்கோ வியற்கை யாலுண், டானசம்பத் 

இற்கருத்துர் தேதவரெலார் தானமென வறுதி யிட்டா, 

ரூனமிலா விருடிகளோ தவமெனக்கொண் டனரிவித 

மோரா சாளை, 8 

* அடைர்தவரா யொருமொழியா லனுக்செகம் பெ 

தீற்வர்க ளாடுப் பற்பற், நிடங்கொளிவர் நாகர்சுர ரிருடி, 

சளுந் இறன்மிகுர்த வச.ர ராவா, ர௬ுடனிவனுங் கூறு 

வதைக் கேட்டின்றா னவ்வாறே யுட்கொள் இன்றா, 
னடைவாகக் கேட்பதற்குச சிறர்தகுரு வாத்மாவுக் 

கவனின் வேறில், 9. 

. இவ்வான்மா வனுமதியா லிவனிடம்பின் வினைக 

சூண்டா மாகை யாற்றன், செவ்கியவுள் எத்திருக்கு 
மான்மாவே குருடன் சேரார் Car, Duane 
கிமையைக்கொண் டொழுகுமவன் தீவிளையோ ஜே 

கவ யாவ, னவ்வியமி னன்மையைக்கொண் : ps ig 

midi et 6 2820 C we @ Ber Sar, 10   
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காமத்தா லெவன்புலன்கள் கவலுறுமோ வவன் 

காம சாரி யாவான், சேமத்தா லெவன்புலனைச் செயித் 

தவனோ வவன்பிசம சாரி தேர்த, கேமநிய மங்களாம் 

வினைறீத்துப் பிரமமாய் நிலைத்ெதொ னாடப், பூமியிற் 

சஞ் சரிப்பவனே பிரமசா ரியனென்று புகல்வ தாமே 

அ௮வன்றனக்குப் பிரமமே யாணியனல் விறகுகன்ம 

மருளு மாசா, னவன்சதா பிரமத்தி னிலைத்தவனிவ 

விதஞ்சூக்ம மாகி யுள்ளத், தவறிலாப் பிரமசா ரியமிது 
வே யெனச்சேத்தி ரஞ்ஞன் றன்னா, லிவண்போத முற் 

றவசா யறிந்துபின ரதன் வழியே யிருப்பர் தாமே. 18 

பிரஹ்மகீதை 

ஏழாவதத்தியாயம் முற்றிற்று. 
ஆகச் செய்யுள் 211, 

அதி. 

பிரஹ்மகீதை. 

அந்தர்வவணேபதேசயோகம். 

எட்டாவதத்தியாயம். 

த.துவன் மறையோன் சங்கற்ப மெனுங்காட் டீச் 

களுங் கொசுக்களு முளவு; மீதலா லின்ப துன்பெனு 

மிமமு மியங்கிடா தபம்பொருர் தியது, மோதுறு 

மயக்க மெனுமகா விருண்கூ டஓ.மவா வழலெலும் 

பணிக, ளோதையோ டென்றுஞ் சூழ்வதும் விடய 
மென்னுமோ ஏடிநெறி யுளதும். 1 

ஆசையுஞ் சினமும் புதர்களா யமைர்த வப்பெ 
ரூர் அர்க்கச்தைக் சடக்தே,யேசிலாச் சிறந்த விவ்வன 

மடைர்சே னென்னப்பார்ப் பனியுமீ: இயம்பு, மாசிலா
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வறிலோ யவ்வனமெங்கே மாங்களா றுகளெவை யதி 

லே, தேசுறு குன்று கஞுமெவை வனமுஞ் சேய்மை 

யெத் துணையள தெனவே, 2 

௮ர்தண னறைவா னதனிலும் வேறொன் றருஞ் 

௬௧ மென்பதொன் றில்லைச், சர்தமா யதனிற் றுக்க 

ம்வே ரொன்று தனித்துரிம் பதுவுமே யில்லை, நந்தி 

டா வதனிற் இறியது மில்லை ஈவிலதின் பெரியது 

மில்லை, தொந்தமா யதனிற் சூக்மமூ மில்லை யத.ற்கொ 

ப்பாஞ் சுகமும்வே றிலையே. 8 

௮தனுளே புகுந்து பாப்பவா துன் ப மடை 

வ2.ரா வின்ப மடையா, ரிதுவலா லெவர்க்கு மஞ் 

சடா வர்க ளிடஞ்சில ரஞ்சுவா ரந்த, மதுகிறை வனத் 

இற் பெருமா மேழு வளங்கனி யேழதி திகளேழ், 

வதியுமா சராமஞ் ஈமாதிதீக் கைகளும் வகைக்கெழு 

விதமதாப் வயங்கும், 4 

அவ்வன முற்றும் பரவிச்சின் மரங்க ளவணமல 

சொடு பலமுஞ், செவ்வனே யீயுஞ் சிலமர மிரண்டு 

வகையிலுர் தெருளின்ப முதவுர், திவ்விய நிறமா மல 

ர்கூரி சகாயு மீவன வாச்செறிர் இலிம்பி, னவ்வன மெ 

க்கு மேசில மரங்க எடர்ந்திரு வகைத்துங்கர் தம 
தாம், 9 

மலரையுங் கனியை யுந்தரு வனவாய் வ இிவனவக் 

கட மூழுதுஞ், சலஅரு மங்க ளோர்கிற முற்றுச் செவ் 

விய மணமு டை யனவா, மலர்தரு வியுங் கனிகளும் 

வழங்கும் வளருமவ் வனமெலாஞ் சூழ்ச்து, விலகலாப் 

(பெரிய விரண்பொ.தபங்கள் வெகுவசை வெளிப்படா 

a nase. 6
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Qurméesou nome கனிகளு மென்றும் பொற் 

புடன் படைப்பன வாங்கே, இிருர் துன் மனங்கொண் 

மூனிவ.ர ஜொருவன் தநீயுமொன் நரசனைச் சார்க்கு, 

வெரிஈ்திடை வகையாஞ் சமிதீதுக ளூளவா மவற்றி 

னின் றேழுதீக் கைகளும், பரிர் கடை யேழ மோக்கரு 

மே:ழ பண்புள பலமுமேழ் பயனை, 7 

மாக்திமி மஇதி களும்பலிக் கின்றார் மாமுனி வர 

ருமாங் காங்க, போந்துவா இதயம் பெறுகின்றனர் 

பெற்ற போகளாய்ப் புறம்புபோம் போது, நீந்துறு வன 

மும் வேறதாய் நிகழு மதுபிரஞ்ஞை யபென்னு£ண் மர 

po, விப்ர்திடா வோய்வா மென்னுஈன் ஸிழலும் 

வீமிபே றெனுருயர் கனியும். 8 

அறிவெனு நிலையு மாற்றலா மமுக மமைந்ததா 

யகத்திலுள் எளிருக்கும், பிரிவிலாச் சேத்தி ரஞ்ஞனம் 

கதிரோன் பேரொளி கொண்டுநின் றிமொல், குறி 

செயவ் வனமேற் இழ்கி முடிவு மிலையெலுங் கொள் 

கையா மெந்த, வறிஞர்களறிவா சோவவர்க் கச்ச மணு 
குரு தப்பொழு தன் 2ற, 0 

ஈன்றவர் பிரசை கட்குச்சத் இயரு மனித்திய 

மெனுங்கொங்கை யிரண்டின், ரோேோன்றமவ சுரக்குர் 

Mut oo sg was gion HIS WIAD vai, wer 

ன்றகோ ரொளியை யூடையரு காண முடையசா மடக 

தைய ரெழுவ,ரூன்றியம் கிருப்பார் வசிட்டனே முதலா 
(PU டி.யரெழு வர்களும். 10 

Assia ளெழுவ சவவிடக் திருப்பார் யசன்வர்ச் 
சன் பகன்சத்தன் விசயன், மொய்த்ததே சசுவா மிவ் 

வெழு வொளியு மூளரிசா யகனைச்சேர்க் திருக்கும், பத் 

தியா யங்கே குலமலை யேடு பருப்பக மேழ்பிர மத 

7
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இற், சச்சியோடுஇச்த வினைகளாம் பரவை தனைவூத் 

திடுஞ்ிறு வாறும். i] 

தழங்குபே ராறு மேழுள வெதனைச் சார்ந்தவர் 

தீனிற்றிருப் இயதா, மொழுங்குடன் விதியை நெருங் 

குன் றனரோ வோதுமவ் வந்தரங் கமதாஞ், சமுங்க 

லில் வேதி வெளியிலிவ் வாறு தானொன்று சேர்தலு 

முளதா, மழுங்கியே யாசை நியமமா மாசை வளர்ந் 

அமே தவத்தினாற் நீங்கை, 12 

எரித்துகின் றவர்க ஞடலினுட் புகுர்து வினிய 

சேத் இரஞ்ஞனம் விதியை, யருத்தியோ பொடிக் கன் 

றனர் புத்தி கதிப்படி யவ்வனம் புகு$?தான், றிருத்து 

று தீர னாவனா லிவ்வித் யாரண்பந் தெரிந்திடு வோர்க 

ள், பரித்திடுஞ் சமர்த்தை யேயிங்குச் சிலாடுக் கின்ற 

கர் பகருமிவ் வண்ணம், 13 

வேறு. 

எண்ணுர் தன்ம வனமிது வேயென 

நண்ணு மந்தணர் ஈன்கறி கின்றனர் 

இண்ண மாயொத் தறிசேத் இரஞ்ஞண 

ஊிண்ண யந்தெரிர் தவ்வழி நிற்பரால், 14 

பிரஹ்மகீதை 

எட்டாவதத்தியாயம் முற்றிற்று, 

அசச்செய்யுள் 891, 

௮௨



பிரஹ்மகீதை. 

கர்ீமயேயோகம், 

ஒன்பதாவதத்தியாயம். 
சொல்லுவான் பிராமணன் சுகர் தரான் முகர்கிலன் 

சுவைகளை யறிஈ் திலன் சொருபமுர் தெரிர் தில, னொல் 

லெனதி துவக்கையு மறிகில னோசையு முணர்கிலே 

னெண்ணமுங் கொள்கில னியற்கையாய், மெல்லவே வி 

ரும்பிடிம் பொருட்களை விரும்பிடும் வெறுத்திடத் தகு 

வதை வெறுக்கின்ற இயற்கையாய், நல்விருப் புடன்வெ 

அப் புமைர்துமெய் களினுளே ஈன்குபோய்ச் சுழன் றி 

டம் பிராணாபா னனென்னவே;. ॥ 

மெய்யினும் மதனின் வே Gear ளவற்றையும் 

விளம்பவற் றிலும்மறித லில்லதோர் பொருளைய, மை 

யமற்ற பூதவான்மா தன்னையுசேர் காண்பரா லவனி 

டத்தி லேரிலைத்த சான்விருப்பு டன்வெறுப், புப்வின் 

மூப் பிறப்பிவற்றா லெவ்விதத்தும் பந்தம துறாதிருக்து 

ளேனணுகு காமங்க ளனைத்தையும், வெய்ய தென்று 

காமியாது தோடமா மெவற்றையும் வெறுத்திடா சவ 

னுமா யிருர்இடு மெனக்குமே. 2 

ஒளிருமுண்ட கக்குழையி னிற்கு£ர்த் துளிகளுக் 
கொக்கவே யிபற்கைகளின் பற்றெனக்குண் டாகுமோ, 
தெளியுகித்ய னானவெற்கு யாவுகித்தி யங்களாஞ் செய் 
வினைக டம்மிற்காணப் படுமென் போக ராசியும், பளி 
லாத பல்வித வியற்கை யாகி வெளியினிற் ப.ரவுசூரி 
யன்காங்க ளைப்போற் பற்று 7 ses, வளமுளத்து வர் 
யுவுக்குர் துறவிக்கு நிகழ்ந்தசம் வாசமாம் பழங்கதை 
யை மாதுகே ளெனச்சொல்வான். 9 

வேறு. 

இனியொரு துறவி சுகாதனர் தனில்விம் றிருந்தவ 
னாய்ப்பினோர் வேள்வி, சனிலிடும் பசுவைப் பார்ச் இஃ
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திம்ரை “கானென Maps eT) pF, (pant as 

ணுக் ஈத்து வர்யுவும் விடை! மொழிவளிச் செந்துகே 

டடையா,தினுமிகதக& சீவப் பிராணிய நன்மை யெய்து 

மென் றிருக்கியம் பிிிமால். 4 

வழத்துநு மிதற்குப் பிருதிவி பாசு மண்ணினை 

யடைநதிமிம் புனலாற், மரழித்திமி பாகம் புனலினிற் 

சேருஞ் செப்பிதன் விழியிர வியையு, மழித்திடுஞ் 

செவியர காயாரஞ் ஈவர்க்க மதையயி ரடைவவா கமச் 

இன், வழிபபடி. யியற்௮ு மெனக்கிதாற் நீங்கு வருவது 

பாதுமிங் கலையால், ர 

நீத்துளோ னுரைப்பா னூபிர்விடுந் தக க்கு நீரல 

நினப்பை2ய லதற ட்ச,யேத்திகிம் யாக மியற்றுவ தாகு 

பிதிலுனக் ரென்பபனுன்னைக்,காத் நரம் தாய்த் சைய 

£பி னான் Gop ip Gen arau மஉநிபபராற் BOR BU, பாத் 

தய மில்லாப் பரவச முளவிப பஈவையு மெணிவின 

விமிவாப் ட 

இன்னண வர்க ளிதையல மதிப்பா ரோவென 

வெணியறிர் தரவொய், முன்னம3ம யவர்க ளனுமதி 

வினவி முழுதுமாய் இயற்றுதம் குரிய, தின்னமிப் 

பவி கிய முன்னா லியமபுதர் தம்பிறப் பிடத் இன், 

மன்னுறர் சேர்ச்சுப பமிமசை வறுமெய் மாத்திர மிகு 

ந. ததென் கொள்சமை, 1 

இட்சனம் போன்று சேதன ங்கு மிவ்வுடற் பற் 

றியே கொலையிற், பச்சமாய்ப் புகுவோர் தங்களுக் கெல் 

லாம் பசுவெனும் பெயரொரு தறியாம், முந்தியெவ் 

வுயிருங் கொலைசெயா தெல்லா வறங்கட்கு மு.தலென 
மொமிலார், சிந்திக்க லிம்சை ஈில்லகோர் கருமஞ் 

செயத்தகு மெனகினைக் கின் றன், 8
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வதைத்தல் செய்யாமை வாய்மொழி மாதீ.ர மெனி 

ன தன் வகையினி மொழிவே, ஸிதத்.துட னீபல் வித 

மெக்கா ரியமு மிம்சையென் றிகழ்ந்திட லாகு, மதற்கு 
நகாமிணக்க முரைசெய்வோம் பிரத்தி யக்கத்தி லனைச் 

துயிர் களையும், வதைத்திடா திருக்2 லெங்களி லென் 

றும் வயங்கமிம் பசரோட்சமா யெதையும். 9 

வதைசெயா மையைசாம் புகழ்கல மெனவத் வர் 

புவம் வழுத்துவான் மண்ணின்,றுதைவுறு கந்த குண 

மனு பவிப்பீர் தூயநீர் விசாரமாஞ் சுவையை, யதிகமா 

யுண்பீ ரொளியினைச் சார்ர்த வனைத்துரு வங்களு மறி 

வி,ருதையுறும் வளியின் குணங்களை த் தொடுவிருறும் 

வெளி வருமொலி யுணர்வீர், 10 

எண்ணுதன் மனத்தா லியற்றுவி ரெல்லாப் பூதமு 

யிர்ப்பன வெனவு, மெண்ணுவி ரன்5ரோ வவற்றின 

துயிரா மிவற்றினைக் கொளவதி னீரு, முண்மையா 

யொழிபு பெறவிலை யதனா லிம்சையே யுடையைநீ 

யிம்சை, ஈண்ணிலாக் கரும மில்லைவிப் பிரமீன ஈவி 

லென யதியிதை ஈவில்வார். 11 

இதுசர மெனவு மட்சர மெனவு மிருவித வாத் 

அமா தம்மு, ளிதமுறும் பாகு பாடுள வவற்றி லென் 

றுமுட் பொருளதட் சரமாம், மதிவலோ யென்று மில் 
லது சரமாம் வாக்குயிர் மனமனு பவமே, வதியிவை 

செய்கை யுடன்கலற் இருக்கில் வழுத்தி மட்ச.ர 

மாமே. 12 

இவைகளால் விடுத லுடையனாப்த் சனிதேத யிச் 

சைக ளனைத்தையுநீத்துச், தவவெலாப் பூதங்களிலுமா 
சையினைத் தனசென லொ ழித்.துவைம், பெரிறியைக், 

குவிவற வடச்சச் சமரச பாவங் கொண்டெக் ங்கும் வீடு
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தலை யடைந்த, வவன்றனக் கெதிலு மச்சமே யில் 

யென்னவு மத்வர்யு மறைவான். ் [3 

இலகுமிவ் வுலகிற் சத்வங்க ஞடனே யிருத்தலே 

யியற்றிடத் தகுங்காண், கலகமி லுன்மேம் கோளையும் 

வினவிக் கழறுமுன் வேதமே யெனக்கு, ஈலமெனத் 

தோன்று கின்றன நீமுன் னவிலும்போ தகவலி கொளு 

ரான், குலவுமர் திரஞ்சொல் வணந்தவம் புரியு மெனக் 

கலை குற்றமென் நிசைப்2பன். 14 

இச்சமா தானத் தால்யதி யகன்மே லியம்பிடா 

தொழிந்தன னபபாற்,பொசசமி லத்து வர்யுவு நீங்டுப் 

பொருவின்மா வேள்வியைப புரிஈகதான், சொச்சமா 

மொழிபுஞ் சூக்கும மெனபபூ சுரரறி கின்றன ரறிர்்து, 

நிச்சயய பொருடேர் சேதாஞ்ஞி னேவ வதன்வழி 

பேகிலைத் இமிவார், 15 

பிரஹ்மகீதை 

ஒன்பதாவதத்தியாயம் முற்றிற்று. 
ஆகச செய்யுள 310, 

த்த 

பிரஹ்மகீதை, 
நிவிர்த்தயோகம். 

பத்தாவதத்தியாயம். 
வாரிதிக்குங் கார்த்தவி மியனுக்கு ஈடந்திடிசம் 

வரத மாகுஞ், சீரியதோர் பழங்கதையை யிதிலுரைப் 

பான் வேதியனுந் திரைசூழ் பூமி, விரியவில் லாவெவ 

ளால் வசமாக்கப பட்ட.து2வா விளம்பு மர்த,விரைந்து 

நாறுகா கார்த்தவி ரியனென்போனிருநர்தான் மாதோ, 

அவனொருகால் வல்லமையான் மதர்த்துவரி யரு 

சினிழ்சஞ் சரிச்கும் 2பா.து, கவனமாய்க் கடலதனித்
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கடுஞ்ச. ரங்கள் கடத்தினனென் மெமக்குக் கேள்வி, தவ 
னமாய்ச் சாகரமு பஞ்சலிசெய் தவன்றனக்குச் சாற 
றும் வீரா, விவண்சரங்கள் விடவேண்டாம் யானுனச் 
இங் கெயற்றுவதை யியம்பா யென்ன. 2 

அரசாகளிற் சிறந்தவிபு நீவிடுக்குஞ் சரங்களெனை 

படுத்தே நிற்கும், பரவியசத் துவங்களழி வனவவற் 

றிற் கபயமது பணிபபா யென்னச், சரம்விமிக்குங் கார் 

த்தவி ரியனுரைப்பா னென்றனக்குச சமமாம் வில்லார், 

பொருமெப்போ ரினிலேலு மிருப்பசே ஐுரையென் 
னிற் பொருதும் வண்ணம். 3 

அலையெறியுஞ் சாகாமு மாசசம தக்கனியை யறி 

வா யாயி, னலைவிலவன் சூனுவுனக் குபசாரம் விதிப்ப 

டியே யமைப்பா னென்னப், பலமிகுசதோ எவ்வரசன் 

சனமாகி யவன்பன்ன சாலை பாற்போ, யிலகிடுமி சாம 

னையே சீறியவ னினத்தருட னினும னேகம். 4 

அ௮டாதவற்றை யியற்றியிரா மனுக்குந்துன் பங் 

கள்பல வமையச் செய்தான், படாதபுகம் ராமலுக்குச் 

தேசசொன்று துணைவந்து பசைவர்ப் பற்றி, விடாதெ 

ரித்தே யோங்கவுடன் ராமனுக்கோ டரியதனை விரை 

வில் வாங்கிக், கெடாதவரா் யிரங்கரங்க எைச்சேதஇித் 

தருச்சுனனைக் மே சாய்த்தான். 5 

அடிபட்டு விழ்ந்தவனைச் சூழ்ர்துநின்ற வவன்ப 

டைக எனைத்தும் நோக்கி, யிடியேறு போல்வாள்சத் 
'தியுங்கொண்டு ராமனிடச் தெதிர்த்தார் வேக, முடியி 

ரத மேறிகொடு மரமேச்தி ராமன்முரண் ௪.ரங்க ளெய் 
தே, படையரசர் படையலறச் செய்தனன்பின் ராம 

னது பயத்தி னாலே. 6 

சிதைர்துசில வரசரெலாஞ் இில்கத்தாற் சைக் 
தோடுஞ் செம்மான் போலத், துதைச்சசரி தரக்கங்கட்
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புகும்தொளித்தார் ப.ரசுரா மன்பாற் ரோன்றும், வதம் 

இடுபி தியினாலர் சணர்களையே காணாமன் மறைந்தே 

யெங்கும், பொதிர் திடவர்க் கெல்லாந்தம் வருணவிதிப் 

போற்றாமற் போன தாலே, T 

வேறு. 

௮வர்சர் ததிபினர் விருடள தருமம ததுபெம் 

றனர்களிவ் விதமாக,வெவரும் கிகயூறு மறவர் களிலள 

வினராய் வெளிவரு மகனாலே, புவன் தனிலச சர்க 

சரக் குரிய? தார் பொருவிற் பெயருடை யவராக, யவ 

னிம் மிசைதிர விடரா பிரர்புண் டாரா னார்பினர்ப் பர 
சடையோன். 8 

வேறு. 

வேர்தர் மனைவியர்பால் வேதியர்சேரச் அற்பலித்த 
சார்தமுறவ வரசர்குலத் தையுமறுத்தான் சத் இரிய 

மாந்தரிவ்வா றிருபத்தொன் ரும்வதையி னீற்றினி௰2ல 

போந்தசர்ீ ரியமூலகம் வினவவிது புகன்றிமிமால், 9 

விட்டேகு ராமவிஈ்த வேர்தர்களை மேதினியி 

லட்டதனால் யா.துகுண மப்பாடீ யறிந்தனையோ 

யிட்டமுட னவ்வேலை ராமன்பி தாமகரார் 

திட்டமுள ௬கரமுதன் முனிவர்களுஞ் செப்பினரே, 

தந்தைவதை யைச்சகக்கா தவனாகி யீதிலெனை 
வர் தகைர் தடறீவீர் தக்காரன் றெனமறுத்தான் 

பிக் இியுமப் பி.துர்க்களுி பிராமணனா யிருப்பதின 

ிந்தவர சரையழித்த லிதுவுனக்கு 8 இயல: 11 
பிரஹ்மக்தை 

பத்தாவதத்தியாயம் முற்றிற்று, 
ஆகச்செய்யுள் 2971. 

அ



பிரஹ்மக்தை. 

நைஷகர்மயோகம், 

பதினோன்றாவதத்தியாயம். 

பின்ன ரர்தப் பிதூர்க்க ளுரைசெய்வா 

சென்ன வேயிதி ஓம்மிப் பழங்கதை 
தன்னை யோதினன் ருனத ளயுங்கேட் 

டன்ன வண்ணமுன் னாலலுட் டி.க்கமவ. 1 

சாலவுஞ் சிறந்த தவமுடை யவளுர் தருமமுஞ் சத் 

இய மொழிய, மேலுறுர் இடமாம் விரதங்கொண் 
Lag மெண்ணுு மலர்க்கனென் றிடுமோர், மாலுறு 

வரச விருடியும் வில்லான் மகியைவென் நியற்றுதற் 

கரிதாம், பாலுறு கருமம் புரிந்துசூக் குமத்திற் படா, 

மன நிலைநிறுத் தினனால், 2 

Font GO மதியாய் மிகவுந்தூ லமதாஞ் செய் இடு 

கருமங்க ளகற்றி, யறமுடன் சூக்ம நெறியினை நாடி. 

யமர்ந்திடு மவற்குப்பா தபத்தின், நிறமு.று மலங் களி 

ன்மன மதுதான் சென்றது செப்புவ னலர்க்கன், மற 

மூறு மனதால் வலிவெனக் காயிம் முனதால் வளையு 

மொன் ஞாமேல். 3 

சுடுசாம் விரிவ னாகையா லிர்தத் துயர்தரு மனத் 

இனை வென்று, லடைந்இ? சயமு மென்றுமே யுளதா 
மம்மன மனைத்துமாக் தரையு, மடானித் தியத்தாற் 

ரொழில்களை வியற்ற வாற்றிடு மாகையா லதனைப், 

படுவண கோக்கசி யெனதுகூர் ஏமயவாம் பாணங்சக டமை 

விடு வேன. 4 

அ௮ன்னகை வினவி மனஞ்சொலு மிந்த வாசுக 

மெதுமெனை யடா, துன்னுடை மருமர் தன்னையே 

3



58 [Piss mons. 

சிதைக்கு முனம் Der gb யொழிவா,யென்னையின் 

கழித்த லெவற்றினு லாமோ வியன்றிிிஞ் சரங்களைப் 
பார்ப்பா, யென்னவும் வினவிச் கதியா ததன்பி னிதற் 

குமே விவ்வண பிசைப்பான். 2 

வெகுவித கரக முகர்ந்நுமற் றதையெ மீளவும் 

விரும்புசறக் களையும், வெகுலித வுருச யுணவையுண் 

டதைய மிசவுமிம கருதுகா வினையும், வெகுவிதம் 

பரிச மறிக் தும்பின் னதை யே '2வண்டிநின் றலைஅவக் 

இனையும், வெகுவித வொலிபை வினவிய மீட்டும் 

வினவுதற் கவாவுகா தினையும். 0 

பலவித வுருலைப் பார்து தமவ் வுருவைப் பார்த் 

Bu முயல்விழி பினையும், பலவித நிட்டை களைச் 

செய லியற்றும் பண்பிலா விர்தப்புந் தியையும்,பலமிகு 

மமனது கணைகளாற் சகைப்ப னெனமான மனம்பகர்ந 

சதுபோம், பலபுலன் களு2ம பகர்ந்தன வலர்க்கன் 

பயிற்றருங் Eb sano Isr gio, 1 

தனதுரதக் காலில வேழின்்2ம லெய்யுஞ் சரங்களை 

யறிச்திலன் பின்றைர், செனமிலாப் பிரபு வாகுமவ் 

வலர்க்கன் செப்பமாய் நிலமன முளனாய், மனனஞ் 

செய் தர்க விதம்வெகு கால மதியுளோர் களிற்சிறக் 

தீவனா, யினிய?தார் தியான பபோகதை வீடே நிலை 
நல மெனவறிச் Kor oor. 8 

pricy ws wf a மனதைவைத் தசைவில் 
யோகமா மொருகெறி படைந்தே, யார்வலி யுடையோ (ற ர் 2 4 

னாுயொரு கணையா லடர்பொறி களையுட னெய்தான், 
சர்பெறும் யோக மதுகொடான் மாவிற் சேர்ந்துயர் 

அத்இியை மடைந்த, கேர்பெறு மரச மானியதி சயித்து 
மீலைபெறிக் கதையைபு நிகழ்த்தும், 9
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விணிலே ஈம்மா லெய்வன யாவும் வெளியிலே 

வுள்ளன வந்தோ, மாணிலாப் போக விச்சையாற் பூர் 

வம் வளரா சதுபுரிஈ் ததுமேற், ரோணுமில் விதம்யோ 

கதைவிட வேறு சுகமிலை யெனவறிர் ததனாற், சோணி 

லிவ் வணநீ குறிக்கொள்வா யிராம யினியரை யரைக் 
கொலை புரியேல். 10 

வேறு, 

௮ருக்தவம் புரிவா யத்தா லடைகுவாய் ஈன்மை 

பென் 2ற,யரும்பிதா மகாகாங் கூற வினவுமப் பரசு ரா 

ம, னருமையாய்ச் சிறந்த வம்ச முடையவ னதனா லவ 

வா, றிருந்தவத் தால யெய்தழ் கருஞ்சித்தி யெய்தி 
னானே. 1] 

பிரஹ்மகீதை 

பதினொன்றாவ தத்தியாயம் முற்றிற்ற. 
அசுச்செய்யுள் 264, 

த. 

பிரஹ்மகீதை. 

ஸ்வராஜ்யயோகம், 

பன்னிரண்டாவ தத்தியாயம். 

மொழிகுவன் மறையோ லுலகினி லுள்ளஜி ரோ 

இகண் மூவர்களெ, பழகு பண்பா லொன்பது வித 

மா மெனவே பகருவ.ராற், றழுவுறு மதனிற் பிரகாஷம் 

பிரீதித் தகுமா நர்தமெனும், வழுவிலிம் மூன்றுஞ் 
சாத்விக மென்ன வழுத்திடு ஈற்குணமாம். | 

அஆசைகி னம்பகை யென்பன ரசசா லாகிய பண்பு 

களாங், கூடு மல்லற் சோம்பன் மயந்தந் தமரா ஓள
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குணமார், தேசுறு திடனாய்ச் சோம்ப லகற்றிச் இலை 
யா லிவைகளையே, காசஞ் செய்தைம் புலனையும் வென் 

று ஈசையறு தன்மையாய், 2 

வாய்ர்திடு முட்பகை யோர்களை வெலவல னாகு 

வன் முற்கால, மாய்ந்தறி மதியின ரோய்ந்திடு மம்பரி 

டனனான் முன்னொராகா, லேய்ர்திட வோதிய காதை 

யை யிவ்விட யத்தி லியம்பிடுவான், றேய்ந்இடு பாவம் 

தோங்கி யறங்கள் இதைவுறு மத்தியில். 3 

௮ரியதொர் புகழுடை யம்பரி டன்றா ன.ரசதை 

யாள்வுற்றாள், வருத ௨ரியற்கைப் பழுதுக ளற௩ல் வழி 

யோர்களை ஈன்றாய்ப், பெருக சறப்பித் தேபே றெய்இப் 
பேசுவ னிக்கதையை, யொருவி0 குற்றப் பகுதிகள் 

யாவு மொடுக்கப் பட்டனவே. 4 

ஒன்னா ரெவருங் கொலையே யுண்டன ரோர்பேர் 

வழுவதுவு, மென்னாற் கொல்லத் தக்கவை யானவை 

யின்னம ழித்திலனா, லின்னே யெதனா லேவுமி வைக் 

தனி ராசையை யெய்தாமற், கொன்னே ஈசையாற் 

றுன்பொ டதோகதி சொண்டும யங்குவ?தா. 5 

வேறு, 

எதனா லேவப் பட்டஈர னியற்று ததனை யியற்று 

வனோ,வதுபோ னம்மை யழிச் இடுமில் வாசை யாகும் 

விருத்தியினை, வதைமின் கூர்வா ளிதனாலிவ் வாஞ்சை 

யதனை மதெலத்தி, லதனா லல்லல் வருமிலித மர்சை 

யடைர்தோ னறவேதான். 6 

இகழும் ரசசாகி குணங்களை மய யேற்பா னவற்றை 

யேற்றபினர்ப், புகலுர் தமசாங் குணங்களையும் பொருந் 

தி யந்தக் குணங்களின், ல கலா தென்றும் பிணிப்
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புடைய வாக்கை யுளனா புடலுடனே, மிசவும் பிறந்து 

வினைப்பொருளை விரும்பி விளைக்த தொழிர் இடவும், 1 

பிறிந்த கறு மெய்புளளாய் மாண்டுமீளப் பிறவி 
யெடுத், தறிர்து மூன்போன் மாள்வதையு மடைவா 

னதனா லிவகிருப்பை, ய,றவே நோக்கி யூக்கமதா 

யொருங்கே யடக்கித் தனிற்றானே, திமமா மரச னாக 

நெறி தேடு மிதுவே யரசியலாம், 8 

இதனை விடவே றரூயலிங் இல்லை யுள்ள வணமறியு 

மிதமா ருளமே யாசனா மெனவே யரசை முன்னிட்டே 
பொதியு மாசை தனைக்கொய்த புண்ய ர்த்தி யாயெகல் 
லஇப னம்ப ரீடனெனு மரசன் காதை யாமிதுவே. 9 

பிரஹ்மகீதை 

பன்னிரண்டாவதத்தியாயம் முற்றிற்று. 

௮) சச்செய்யுள் 217. 

அணுத் 

பீரஹ்மகீதை. 

ஸ்வராட்யோகம். 

பதின்மூன்றாவதத்தியாயம். 
மன்னுஞ் சனக ராஈனுக்கு மறைதே சோரர் தண 

னுக்கு, முன்ன ஈடந்த சம்வாத மாமிப் பழங்கா தை 

யை முறையாற், பன்னு மிசனின் மழையவலும் பாவாய் 

கேளென் இதகரிப்பான், சின்ன மாயோர் சவறுதனைச் 

செய்தே தவற்றுள் எவனா. 1 

நின்ற மறையோன் நளைச்௪னகன் சேரே நோக்கி 
ஈட்சைசெய்வா, னென்று மெனு காட்டினினீர் வ௫ 
யா தேகு மெனமொழிர்தான், வென்றி யரசர் சின்
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மிகவு மேலாஞ் சனகன் றனைகோக்கி, யொன்று மொழி 

வான் Gav Gis yy sor OF LOT 5 தேச மெவ்வளவோ,, 2 

Ano வீ2ர லதையறிந்து நான்வே றரச னா 

தீனின், மருவி வூக்க விரும்புகின்றேன் விபுவே 
மகயி னஇிபதியே, பொருளின் முறையா லனுசரிக்கப் 

புகலுன் மொழியை விரும்பினனென், Capa ong 

தின் புகழுறுபூ ஈரனு மோத வவ்மவலை. 3 

அர்த வரச னெட்டுயிர்த்தே யதற்கு விடையி 

WT BRS ST, னிக்கு விதமாய்ச் சர்தனைசெய் இருந்த 

வள வி லொளியடைந்தர், சந்தன் சனகன் றனைக்கதி 

ரைம் சனியி சாகு சூழ்வதுபோன், முத்திக் கலக்கம் 

பற்றுதவு முடர்த்த கால மயக்குளனாப். Ay 

உடலனோர் விதமா யமைதியடைக் தோது மிணக்க 

மதனை, மடனில் வேதி யனை காக்கி மறுமாற் றம 

தொன் மியம்பிமிவா,னடலார் தந்ைத கூூதாதை முறை 

யால் வந்த வர௫ியலிற், நிடமா யடங்கு நாடிருந்துந் 

தேச முழுது கான்றுருகி, 5 

தனதே யெலுமோர் சாடதனைச் தெரிர்தே ஸில் 

லைத் தா.ரணியின், ர றனிலை யறியா துறும்போது தகை 

சான் மிதிலை யெனுஈகரும், பனுமென் னா?2ல தேடிய 
சே யதிலு மசைப்பார்த் தறித லின்ஹேற், றனதே 

யென்னு மறிவதுசான் சாற்று மென்னாற மடிய? os. 

மடனி லதிலு மதைபறிபா இருந்தா லெனக்கு 
மபக்கதுதா,' இுடனுண் டாயிம் றதன்பினரக் கலக்க 

மொழிப வெனக்கொர்மக,கொடர்பாய் மீளத் தோன் 

தியன சொதுமவ் வேலை கானினைக?த, ஸனிடர்செய் 

யிதூகா னெனதென்லும் விடப மில்லை யெற்கணுமே.
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எனக்கு விடய மீதெலுட லென்ப இல்லை வுலச 
மெலா, மெனக்குத் தனுவே யெனக்கெவண Curae 

வணமே யெவர்க்குமென, நினைக்கின் மேனீர் வலுமை 

யுள வரைக்கும் வசிப்பிர் வசித்தபினர், நியக்மித 

யீங்கு வருங்காறு முண்பி ரெனப்பூ எரனி௰ழ் வும், 

முன்னுன் ரூதை ஈகாகதை முறையால் வத வச 

சியலாந், தன்வி லடங்மு நரமினக்குச் சார்பா யிருக்க 
மதியாம, ஒன்னான் மமதை நிக்யெதை வுரைப்பாய. 

மதியா துலகமெலாம், பன்னுன் விடய மாயினதைப் 

பாங்கா யெனக்குப் பகர்ச் இடிவாய், 9 

உணர வில்லை யெதனான் யாவு முனக்ருத் தேசம 

தா, முணர வுரைப்பா யெனர்சனக லுரைப்பா னிந்த 

வுலகரனிற், மணவாச் சகலப் பொருவ லுர்வ தனையு 

மழிவு மெனவறிர்தே, னெணுமா றெனதே யீதென்ப 

தெதுவோ வகைகா னுணர்கில்லேன். 10 

Gary. 

இழிபொரு ளெவனுக் குத்தா னுரிமையி தன்றி 

வேச, மொழியும்பொய் யென்றே சொல்லி மறுத்த 

லான் மொழியு மீ£?த, யழிவிலார்க் குடைய தென்றா 

ராயுங்கா லெனதி தென்று, வழுவிலா துளதை யென் 

றன் மதியினா லறிஈ்2ச னல்லன், 11 

இந்தப்புர் தியினைக் கொண்டே யென்றனான் மம 

தை நீத்த, தெர்தப்பு் தியின யெய்தி யாவுமென் னா. 
டாயிழ்27ா, முந்துற வதனைக் கேளீர் கக்னோன் முக 
ர்ந்தி ருந்துஞ், சொந்தமாய்ச் சுகர்த மெல்லாம் விரும் 

பலே ஞாதலாலே, 12 

என்றனால் வசஞ்செய் பூமி யென்€ழ்நிற் கின்ற 

தென்று,மென்றுரு சியை?யாராம் சாலும் விரும்பேன் 
aati AAPA TINDANLIVAVA
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அ வைகண் மும்மை, யென்றனால் வென்ற சாயென் வச 

நீர்ரிழ் இன்ற தென்று, மொன்றுநேத் இரத்தா லோர்ர் 

அ முருவத்தை விரும்ப இல்லேன். 18 

மற்றெனால் வென்ற தாயென் வசர்தகிற் இன்ற 

தென்றும்,பற்றிய துவக்காற் சேர்க்லும் பரிசகான் விரு 

ம்ப கில்லேன், வெற்றிகொ ளென்வ சத்தில் வளியெ 

ன்று மேவி நிற்ப, துற்றிடு செவியாற் கேட்டு மொலி 

யைபுட் கொள்வ இல்லை, 14 

வாகைகொ ளென்வ சத்தி லொலியெலாம் வக்கு 

மென்றுஞ்,சோகமா மனமா ஸித்துஞ் சுகதுக்கங் கொ 

ள்வ இல்லை, யோகையால் வென்ற தாயென் னிடமன 

மொன்று மென்று, மாகையாற் றேவர் கட்கும் பி.துரர் 

க்கு மாயிவ வெல்லாம், 15 

எனவொவ்வோர் தொடங்க லுண்டா யிற்றெனு 

மரசை நோக்க,யினியதோர் முறுவ லோடர் தணன்மீ 

ள விசைப்பா னிங்சே, பனையாய வேண்டி யிவ்வா அுவந் 

இங்கு வரச வென்னை, யுனலருர் கரும மாகு மென்ன 
வே யோரு வாயே, 16 

ஒருபோதும் திரும்பி வாரா ததுந்தடித் தடவொ 

ண்ணாதுங், கருதுசத் துவமா மட்டை யாற்கட்டுண் 

டஅம்பிர் மத்தை, யொருமையா யடைய மிக்க வுதவி 

யாம் விருத்திச் காற்சப், பிரவருச் தகனாஞ் சக்ர வரச் 

தியாம் பெயரும் பெற்றாய், 11 

பீரஹ்மகீதை 

பதின்மூன்றாவதத்தியாயம் முற்றிற்று. 
ஆகச்செய்யுள் 294. 

ப ஆந்தையை



பீரஹ்மகீதை, 

கைவலலியயோகம், 

பத்னைகாவதத்தியாயம். 

மானேதன் னவனென்னு மதிரீ கொண்டு மூழ்ர 
அதர் சனஞ்செய்யும் வணம்யா னிர்த, வானாரு மூலடு 

லென தெனவே யொன்றில் வைத்தில னாசையையிப் 

una கானே, தானாகு முத்தனுரான் கான கத்திம் சரி 

ப்பவலு மில்ல2௦,ம2தான் ரூனு நானே, நானாவாம் விர 

தங்கொண் crag மானே யென்ன2வ வேதியலு 

கவிலு வாமன, 1 

| வேறு. 

வருஈல் தீதினும் மாறுபா டாயெனைக் 

கருதி2ய காண்பது போல?லன் காணுவா 

யரியபே ௬ல&ருர் திரிவ£த ததுஈனிப் 
ல
 பரி9வாமி மென்றஞமழ் பற்றிடப் பட்டதே. 

௮கிலமமேற் சரமுட னசரமாம் பிற்வியைதீ 

தீகவுடன் கொண்டவாய்க் நாமெவை யுள்ளவோ 

விகலவம் நிற்கெனை யிர்தனங் கட்கெலா 

மகலன லர்தக னென்னவே யறிகுவாய், 3 

மண்ணின் மே லெங்கணு மலதுவா னெங்கணு 

மெண்ணுறு மெனதர சயலதே யிவ்வண 

மொண்ரளுமிப் புர் இதா னோர்வதா மன்றியே 

கண்ணுறும் புந்திதா னாடிடி லென்பொருள். 4 

பேசிய கல்வியில் லம்வனம் பிச்சையா 

மாசிலா தெதனினின் றும்மதை யோர்ந்துளோர் 

கூசிடா தெசனையே கொண்டுசெல் வார்களோ 
மாசிலா வறிஞரெல் லார்க்குமோர் வழிய?ரா, 5
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குறியைவிட் டகலுறாக் கூற்றள வற்றதாங் 

குணறவறக் கொண்டுமெல் லோர்களுங் கொண்டிடு 
மூ.றுவதோர் கொள்கையே யொழிபுசொண் டியர்தரு 

மறிவெவர்க் குள்ளதோ வவரனை வோருமே,. 0 

up pda குறிநெறி பற்பல கொள்கினு 

மூற்றிரிங் கொள்கைய தொன்றுதா னறுகள் 

வம்றிலாத் திரையெறி வாரிதி சார்வபோற் 

குற்றமி லறிஞர்கொள் வார்களர் தத் திலே, 1 

செல்லுமிர் நெறியுய சறிவினுற் சேர்வ£த 

யல்லதிம் குடலினு லடைவகா காதுகா 

ணொல்லுமிவ் வினகளோ முதன்முடி புள்ளவாம் 

வெல்லவம் ரற்பிணிப் புண்டதிம் மெய்யுமே, 8 

உறு தி2சர் பாக்கிய வதிபுனக் குப்புற 

வ.மிவின லாம்பய மிலையெலா மிவனெலுங் 

குறியொடு மனஇடம் பற்றியக் குணமுட 

னறியுமென் னாத்துமா வாகவே யாகுவாய், ம
 

பிரஹ்மகீதை 

பதினான்காவதத்தியாயம் முற்றிற்று, 

ஆகச்செய்யுள் 808. 

“டட 

பிரஹ்மகீதை 

கேஃதாத்தயோகம், 

பதினைந்தாவதத்தியாயம். 

பார்ப்பனி பகர்வா விவவுப தேசம் பயில்கின்ற 

கூர்ப்பதி லஎற்ப மனதா லேகொள் ளூதலாகா 

தார்ப்பொடு பதியா மனதா லும்மறி வுறலாகா 

சேர்ப்புறெனுளமோ வற்ப முடன்சத றியதாகும், 1
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இவ்வறி வெதனற் பெறுகுவ தற்கெளி யதுவா 

மோ,விவ்வகை தன்னை யெனக்கருள் விர லெதனாலீ, 

தெவ்வண முண்டா மர்தவு பாயம திஃதும்மாற், செவ் 

விய தாய்க்கே ட்தெதெளி வேனெனச் பெப்புவனே, 

ஆம்ச்இடு புந்தியை யாணிய தாய்க்கொ ளதற்காசா 

னேய்ர்இ௮ முத்த சாரணி யாவா னினிதாக 

வாய்ர்திமி தவழுங் கேள்விய மதனம தாகுமகிற் 

Capi இர மெய்யறி வாயே வனலும் கோன்றிரிமே. 

இன்னுமி யம்பும் பார்ப்பனி சேத்து ரஞ்ஞீனெ 

லும், பின்னமி லாப்பெயர் கொண்டது பிரமத் இயலெ 

ன்ன, முன்னமு சைத்தது மெதுவோ விஃதெவன் (lp 

றையாக, வுன்னிவு ணர்ர்திட வொண்ணுமோ வெங்குள 
தவனலுருவம். 4 

குணமுது மறையோ னோ.௮ு மவன்குறி குணமில்லா 

னணியு௮ மவலுச் கேது குறித்திட லிலையவனை 

யுணாவொடு மெதனா லோருவ சாமா வணரா௮கச் 

தணர்சலு மாமோ வந்த வுபாயஞ் சாற்றுவனே. 5 

கசழறும தற்கொரு தந்திர ஈலமாய்க் சண்ணுற்றே 

GLP OND ஞிமிறுக ளவைபோற் ராய வறி3வாராற் 

பழயெ சன்மப் புக்திய தென்றே பகர்வதுமா 

மழிவுறு மதுவும் புந்திய தாகா தா.தலினால். 6 

சோதிகொளறிவின் குதியாற்சூழ்ர்தது போற்றோன்று 

மோதிய வெதனிறழ் காணுதல் வினவு லு வர்க் 

காதர வாகிய ஞானமு திப்பதோ வதினின்று 

மேதுறு மொழிபி லிதுகன்ம் மம்மிச சன்மமென, 1 

உறவுப தேிட் பதுமி லவற்று ஞூணாரததவு 
மறியா தனவு மாய்.நா ராயிர பிரிமீோவா? 

நெறியொ டனேகம் பகுதிக ணிருமித முஞ்செயலாஞ் 
செகிவுடளெத்கைக்சொண்டதன்?ே WO Dal wo அிரவியமுல்
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கொண்டன யாவுங் சாட்சியி னேதாம் கூறெவை 
யுங், கண்டிட லீலையோ கழறுப யிற்சிமி லதுதோன்று, 

மண்டம துண்டோ னறைவான் பின்பத னாலந்த, வண் 

டணி பார்ப்பனி மதி?சத் திரஞன் மறையுங்கால், 9: 

ஒத்துரை சேதாஞ வணர்வைக் கொண்யெர் வாய் 

நின்ற, சாத்திர சேத்தி ரஞ்டீரெ.லுர் சடை களினின் 
றும், வேத்திய மாய்வெளி யாய்ச்ு.ப வடி.வாய் வீரி 

வாச்சென், மூச்ச னுசைக்க வர்ச்சன னறைவா னச் 

சுதனே, 10 

எவரா லிர்தப் பேற்றினை வெய்திய தோவர்தத் 

sun மறையோன் பார்ப்பனி யென்பவர் தாமெங்கே 

யவரிரு வரையுங் கண்ணா வடியேம் கருளென்னப் 

பவமறு பகவான் பற்குன வுக்குப் பகாவானே, 11 

ஐ.திய வென்றன் மனமது பார்ப்பனி யெனவோர்வாய் 

தீதறு சேத ரஞ்ஞ்னெனவே செப்புமவ [2த 
னே லெ னெவஜோ வென்னவு னெஞ்சீனி லெண்ணா 

தீர்தவிழ் கண்ணித் தலைவா வவனே நான்றானே, 18 

உபாசனை காண்டம், பிரஹ்மஃீதை 
பதினைந் தா வதத்தியாயம் முற்றிற்று, 

ஆகச் மெயயுள் 315. 
—}—— 

ஜானகாண்டம், தநகீதை. 
தத்வசங்க்யானயோகம், 

முதலாவதத்தீயாயம். 
அருச்சுன னுரைப்பா லுன்னுடை. யருளா லடி, 

யனேற் கரியளூக் குமத்தில், விருப்பமாய்ப் புந்தி நிற் 
இன்ற ததனான் மேலறிம் இடற்குரி யதுவு, மொருமை 
யாயச் சிறர்ச ததுவும்வி யாம .லுள்ளதோர்-பிரமமா
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மதனை, யரூமையா யடியேற் கருளுவா யெனவே யறை 

குவன் வாசுதே வனலுமே. 1 

நிலமிசைச் டன் கு.ரவற்கு மோக்க நெறியினைச் 

சார்ந்ததாய் நிகழ்க்த, வலமுறு வாத மாம்பழங் கதை 

யை வகுத்தினி தாயிதி ஐரமைப்பா, னலைவிலுண் ணறி 

ஞீ னாமொரு சட னதிகமா நியமம தடை, விலகில் 

விற் றிருக்கும் வேதிய னாமோர் குரவனை நோக்கியே 

வினவும். 2 

தவத்தினிழ் றந்த பூரா Gigs srOQcern uO 

வது யாதா, பவத்தினைக் கெலிக்கு மோக்கமா நெறி 

யைப் பழ்றியய யுன்ச.ர ணடைந்தே, னவத்தைக எகல 

வணங்கயா இத்தேன் யானெதைக் கேட்பனோே வத 

னைத், அவக்கற வடியேற் கருளுவா யென்னத் அதிக் 

குமச் உடனை நோக்கி, 3 

தவறிலா சானு முரைப்பன்விப் பின சங்கைக 

ளெங்குனக் குளவோ, வவற்றினை யிசைப்பா யென்ன 

மாணாக்க னார்வழு மச்சமு மடைந்து, குகியுறு கரனாய் 

வினவிய தியா?தா குருகுல திலகரீ கேட்பா, யிவறி 

லாச் சீடன் வினவுவன் யானு மெதனினின் நிங்குவந் 
தனனோ. 4 

இப்படி. யெதனி Amigtt wb6F ரியம்புமே 
அளதுமுூண் மையுமா, மப்பரம் பொருளை யறைகுவீர் 

சரமு மசரமு மாய பூதக், குப்பைக ளெல்லா முதித் 

தறி! முயிர்ப்புக் கொண்டிருப் பதுமெத னாலே, தப் 

பிலா தவைகட் குயரந்ததோ ராயுட் ச,த்தியர் தவமிவை 

FN MU. 5 

குணமென ஈல்லோர் கூறுவ தெவையோ குறிக்கு 

மெச் செறிகணல் லனவார், தணவுறுச் சகமுச் 4s
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ழூ மியாவை தகுநல நியமங்கொள் பகவ, .யணியதா 

யுள்ள வுன்ளவா றிந்த வினாக்கட்ரு விடையளித் Bo 

தற், கெணிஓுளை யன்றி யிவ்விட யத்தி லியம்புவா 

சொருவர்2வ றிலை2ய, 6 

௮ருளுவீர் மிசவு மிதிலெனக் காசை யாகிய தற 

மதா முத்திப், பொருளினிற் மிறமைப் பொருர்தினீ 

செனவிப் புவனத்திற் புகம்ரந் இடத் தருவீர், வெருவரு 

மைய மியாவும்விட். டகலச் செய்பவ ருனைவிட. வேறே, 

யொருவரு மில்பிப் பவத்தனைப் போக்க வுன்சச 

ணடைந்தன னென்ன, 7 

விதியுடன் றன்னை யடைக்கல மடைந்து வேண் 

டியே வினவுஞ்ச் டற்குப், பதியும் Herre sr ovr 

டுபரதி யடைந்து பாசகீத் நதன்புட னின்று, மாதிர்த 

ருஞ் சாயை யாயக மடக்கி முயல்வொடு பிரமத்தை 

நாடி,வதிகுவோ னனார் சிறந்திட மதியான் மாலுருத் 

தவத தனு மாகும், 8 

௮ன்ன?தா ராசா னவன்வினா வியதற் கருமை 

யாய் விடைப.ரூ ஜினனு, லுன்னரும் வேத வித்தையை 

நாடி யுண்மையா யுள்ளமதார் பொருளை, யென்னிலா 
சாய்வ தோடுடன் சேர்ந்த விப்பொருண் முழுதும்வே 

தாவான், முன்னமே மொழிப முனிவரிழ் G@pbo ert 

முகமனா யலுட்டித்த துளதால், 9 

ஒள்ளிப வறி3வ யுத்தம பிரமர் துறவசே யுத் 
தம தவமாய்ச், கொள்ளு?வான் யாவன் றிடமொடு 

பூதம் களி௮2ம குலவுமான் மாவை, பெள்எலி ஒண் 

மை யழிவுற visa யென்னவுப் காண்ப2னா வவேன, 

கள்ளலி லெங்கும் பரவின னென்னத் சானெனப் 
டடிபவ னாமே. 10
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பிறிதுமோ ரறிஞன் கூடுதல் பிரித லொற்றுமை 
பன்மையும் பிரித் 25, யறிவனேழ் றுன்ப மக௮ுவன் 

யாவ னொன்றையு மவாவுத லிலனோ, வுறவொடொன் 

நினையு மதித்திட லிலையா வோதவ னுலருளா னெனி 

ணு, மறுவற விண்டே முத்தபா வத்தின் மன்னுதழ் 
குரியவ னா:2ம. 11 

பகர்பிர இருதி குணங்களி னுண்மைப் பகுத்தறிக் 
கவனும்பூ கங்கள், சசலமு முண்டு பண்ணுக லெந்த 

விதமெனத் தானெரிர் தவனு, மிகமதி லெனது யானெ 

னுமிரண்டு மிழமந்துளோ னாகியு மிருப்2பான், விகலமின் 

முத்தி மேவுவ வேப மிலைப்பிர இருதியாம் விதையில்.13 

உதித்ததும் புத்தி யெனுங்கவை ககாக்கொண் 
டோங்கி2ப வளாந்தது மன்றி, விதிக்குமாங் கார மென் 

னுமோ ரகண்ட சொயுடன் மிளிர்பொறி யென்னும், 

பொதித்திரிர் தளிர்2சர் புலனெலும் பொந்தும் பூதங்க 

ளெனும்பெரு மூட்டுஞ், தகைத்திரி கன்ம மெஜனுங் 

சொம்புர் தளராச் சங்கற்ப மாமிலை யுடலும். 19 

வினைகளாம் வீயு ஈன்மை£ யனவாம் சுனிகளு மே 

வியேமேலா, மினியதோர்பிரம பெனும்விதை கொண் 

டிங் கென்றுமே யுள்ளது மெல்லாப், பலும்பிரா ணிக 

ட்கு மூறைவிட மாழும் பாதப மொன்றுள தலவா,வின 
வுமாகாய மளாகிய முடியும் விருத்இயாம் விரிவொடு 

ம்கவும். 14 

பரர்துகிற் பதுமா மிதனையு மிதனி லுளதையும் 
பகுப்பொடு முணர்ந்து, விரிந்தமெய் யறிவாம்- வாளி 
னால் விசி விழ்த்திவி யாததோர் நிலையைப், பொருந் 
தப்பெற் றவனா யிறப்பொடு பிறப்பைப் போச்கயே 
யிறப்பெதிர் நிகழ்வா, யரும்பிய கால மதையடைர் 
தீதுவு மறம்பொரு ளின்பமென் பவற்றின். 19



72 ப்ரீபகவத_நுதை. 

வேறு. 

தெளிவைக் காட்டுகின் றதுஞ்சித்தர் கூட்டத்தாற் 

றேர்ச்தது மெர்சாளு, முளது மாகுஞ்டுத் தார்தத்தை 

விரித்து 2ம யுனக்குகா துரைசெப்வ, னொளிரு மேதை 
யோர் களிற்சிறர் தோயிந்த வுலலெப் பதர் தன்னை, ப௮ரி 

யொடடோர்ர்துமூ தறிஞரப் பேம்றினை யடைர்தவ 

சானா 27. 16 

முன்னொர் காலத்தி லாய்ம்டெ விரும்பியே முனி 

வரர் தாஞ்சேர்ந்தார், பன்னு மேற்பிர சாபதி செளத 
மன் பார்க்கவன் பரதவாசன், மன் னுங் காபன் 

கெளசிக னத்திரி வசிட்டர் தம்ஈழாற், சொன்ன 

மார்க்கங்கள் யாகினுர் துருவிய சோர்ஈதவ ராய்ப்பி 

ன்னும். 11 

சேட்ட னாங்கரா முனிவனை முன்னிட்டம் முனி 

வரர் திகழ்2 வதா, விட்டின் மாசறவ் விதிபினைக் கண் 

டனர் மி,வணக் கனரக, வாட்டிக் துன்பத்தை வீழ் 
PH இ?மவன் மல/ப்பதச் தனைப் 2பாற்றிக், கட்டை 
நீக்கு2மல் வருமிக்தப் பதவியின் விடயமாயக் கேட் 

இன்றார், 18 
விளைபை யெவ்விதஞ் சாதுவா ;பி.பற்றலா மேவு? 

வனும்பாவர், தனினின் ஜறெவ்வண நீம்குவா னெங்க 

ட்கு ஈன்மைபைத் தருமார்க்த, முனிலெ வையெதில் 

குண்மையோ வெதுகெட்ு கிழ்ப2தா வுருமாறி, வினவு 

தீக்கணருத்தர ரிவர்களும் வினைகளி னெறி2பயாய். 

orb. SU பேதமா மார்க்கம தெய்துவ ரினிப்பிரா 

ணிகளெல்லா, முர்தைத் தோழ்றத்2தா டிறப்பையும் 
பிரளய மோக்கமு மருள்விரரென், றந்த மாமுரி வரர் 
வின விடவிதி பருளிப தெதுவோமுன், சந்த மாயதை 
யாசம விதிபடி. சாற்றுவன் மகனேகேள். 20
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தங்க யன்சொலுஞ் சத்தியக் இனினின்றுந் தாவ 
சங் களுஞ்சங்க, மங்க ளாகிய பூதங்க ளூதித்தன வாழ் 

வன தவத்தைக்கொண்், டுங்க தோருவீர் ஈுவசதர் கா 

ட6தம் வினைகளோ டுடனே௫ு, யங்குத் தத்தம யோனி 

யை யடைந்தன வாயவை யமர்கின்ற. 21 

பிரம மும்பிர சாபதி தவமுமே பேசுசத் இயமா 

ரும், பொருவிற் சத்தியத் இனில்வரு பூகங்கள் சத்தி 

யம் பூசத்தி, னுருவ மாடிய வுலகெலாஞ் சத்திய மோ 

இலக் கணமைந்து, மொருமை யாக்கொண்டு குணங்க 

ளோ டளாவிக்கட் டுண்டது நிசமாமே, 2. 

ஆன தாம்பிரா மணருமெக் காலமு மரியயோ ஸாம் 

மோரு, மூன கோபதா பங்களை யொழித தவர் நியமம 

துடையோரு, மான மாமற நெறியடைக் தவருமெய் 

வடி.வினைச் சார்ர்2 தாரே, சான தொன்றிலொன் ரிணை 

665) மெய்யறி வினைத்தமு விய தும்மேல். 233 

௮றம தென்னுமோ ரணையினைத் தாங்கிடச் செய் 

வது மகிலத்தை, முறைக டக்கு மென்றுமுள் என 

வுமாப் மொழிசிச வடிவெல்லாக், ஞறைவி லாதி 

யா னுமக்கனி மொழிருவன் குலவுவித் தைக ணானகு, 

முறையுஞ் சாதிக ணுன்குமா சரமங்க ளொவ்வொன் 

pw வெவ்வேருய். 24 

நிலவு நால்வகைப் பயன்களைத் தருவதாய் நின்று 

நித் தஇியமாமோ, ரலகி லாதராரற் காலுடை யறமென 

வறிஞர்க ளுரைக்கின் 7, ரிலகு ௮ும்மனக் கட்டுடன் மா 

யையை யில்வகை செயமுன்னம், புலனு ளோர்கள் 

கைக் கொண்டதுஞ் ஈகமகைக் தருவதும் பொன்ருத, 

சிவ; மாகிய வவ்வற நெறியினைச் செப்புவ னின் 

றென்னா, லவன மாய்ச்சகொல வறிவரும் பரகதி யறி 
10
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குவி ர.துகொண்டு,பவம தின்றியா இனலுகிகழ் பரமமாம் 

பதத்தையும் பெறுவிர்க், எிவணம் பிர்மசா ரியமுத 

னிலையதென் றென்ன3வ யிசைப்பாரால். 20 

இல்ல றம்மிரண் டாவதா மதன்பின ரிலகுவா 

னப்ரத்தஞ், சொல்ல தற்கு£மலத்தியாத் துமமெனுஞ் 

சுகமிகுஞ் சன்யாச, மல்ல லில்லதோர் பரமமா பதமெ 

ன வறிகுவ தகெதுகாறும், புல்லவ வத்தியாதக் துமம 

னம் பெறவிலை மயோபுக லதுகாறும். 27 

சோதி வான்வளி சூரியன் சுரர்பதி சொலும்விதி 

யெனலுண்டா, மோதும் பின்பிவை காண்டலி லத 

னது பாயத்தை புரைசெய்வன், காத லாயதை மேலறி 

குவிரினிக் கனிகர்த மொடுகாற்றை, மோத மாய்ப்புசப் 

பவர்களு முனிகளாய் மொய்த் தபேர் கடந்தன்னில், 28 

வாச மாயிருப் பவருமாய்ப் பிரமசத் தஇரியர்வை 

தியசென்னு, மாசின் மூவகைத் அுவிசர்க்கும் விதித் 

தது வானப்ரச் தமதாரு, நேச வில்லறம் வருணங்க 

ளனைத்திற்கு நியமித்த முறையாரு, மாரின் மேதை 

யோ சறமென்ப தாத் இக்ய மெனுமிய லுளதென்பார், 

இன்ன தன்மையை யோதுவ ரிவ்வண மெழின் 

மதி யுள்ளோரான், மன்னொ முக்கங்க ளாசரித் இடு 

வன வாமற வரம்பாகு, முன்னு தேவயா னங்களாம் 

வழிகடா முமக்குரைத் தனவாகும், பன்னி வைகளிற் 

றனித்துள வறநெறி யினிலெவன் பயில்கூர்மை, 80 

கடுந்த வத்தினி னிற்பனோ வவனுமே” காலகா 

மணங்கொண்டு, மடிவிற் பூதங்க ளென்றுமே யுதித் 

த மாய்தலு மெனக்காண்பாண், வடுவி லுள்ளதை 
யுள்ளவா அுத்தியாய் வதிந்திடும் பொருடம்மிற், படர்வ
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கைவகை வாக்திக்கும் தத்துவ மனைத்தையும் பகர் 

வேனே. | 31 

அரிய வாத்துமாச் சிறந்ததா மவவித மாகுமேயவ் 

யதீதம், வரும கங்கரம் பதினொரு புலன்களா மைந்த 

தா மாபூதங், கரிய பூதங்கள் விசேடமு மைர்ததாங் 

கணிக்குமீ செக்காலு, முரிச ருட்டியா Dau és நான் 

குமே யோஇய வவைதம்மேல். *02 

தீரும்பு ர௬டனொன் முகதத் துவங்களின் சங்கி 

யை சொலப்பட்ட, துகவை யோடெவன் றத்.துவுல் 

களினுதிப் பொடுங்குக றனைமெய்யா, யிகம தோருவ 

னோவவன் அறுணிபினை யெயப்தியப் பூதங்கண், மிகும 

வைகளின் மயக்கமுற் றிருந்திடான் மேலெவ லுளவ 
ண்ணம். மெ 

த்த்.து வங்களைக் குணங்களை யவைகட்குச் சாந் 
ததே வதையாவு, முத்தி யாய்த்தெரிர் திடுவனோ வவ 
னந்தப் பாவங்க டமையோட்டிப்,பொத்துக் கட்டினை ய 

லிழ்த்துமே பரிசுத்த மாயும் பொறைசார்ந்த, பத்த 
யாய்ப்படர் பிரபஞ்ச மனைத்இலும் பாவிரின் நிடு 
வானே. 94 

குருக்தை 
முதலாவதத்தியாயம் முற்றிற்று, 

ஆசச்செய்யுள் 849, 

வவத்து வடை 

தநச்தை.. 
ஆவரணயோகம். 

இரண்டாவதத்தியாயம். 
ஆங்கய னருள்வர் னவற்றுளவ் வியக்த மனச 

வொடு ததும்புத லிலதா, யீங்கெங்கும் பரவி யிருப் 
பது முடிவே யில்லது முதலற்ற ச.துவே, யோங்குமுக்
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குணமா யைந்துகா துக்க ளுடையதா யொன்பது வா 

யிற், பாங்குட லுளதாய்ப் பதினொரு புறமும் பகர்மன 
மெனுமதி காரி, 1 

உள்ளதாய்ப் புதி யெனுமதி பதியு முடையதா 

யுடலதா பினதாற், றள்ளுமு விது வ பரமதாம் பதி 

Gener mag தத்துவ மெனவே, யுள்ளவா நறிய 
வேண்டிய திகனி ஏுடனுட ஸி.ரப்பபபட் டனவா, 

வொள்ளிய வெந்த ஈன்றரு விகளு முள்ளவோ வநத 

மூன் றருவி. 2 

குலவுறும் பிரகா டிகள்குண ரூப மவைகளாய் 

வர்தீஇக்முங் கோதா, ரிலகுறுர் தமசு ரசசுசத் துவமா 

மிவற்றினைக் குணங்களென் இன்ருர், விலகிவை யாவு 

‘Gute Der யொன்று மேற்கொள்ளு வனவுமவ் வித 

இம, நிலவுமொன் நினையொன் றடுத்துநிற் பனவு 

நீத்தொன்றை யொன்றுநீல் குவதும். 

அப்படி. யொன்றை யொன்றுபின் ரெடரு வன 

வுமா யொன்றுட னொன்று, தப்பிலா தளாவு வனவுமா 

யைந்து தாதுக்க ளாகுமாமர் றமசை, யிப்படி மேற் 
கொள் ளுவதுசத் துவமாஞ் சத்துவத் தனையடக் குவ 

அ, செப்பிய ரசசாம் ரசசடக் குவஅந் தப்பிய சத்துவ 
மாமே, 4 

இபம்புசத் அவத்தை யடக்குதற் றமசா மெங்கெ 
ங்கே கமசடக் கஇடுமோ, ஈயம்பட வாங்கே ரசசுவா் சீ 
இக்கு ஈவிலெங்கே ரசசடங் கிடுமோ, வயம்பட வாங் 
கே சத்வம்வர்த் இக்கு மாலெனப் பெயர்கொண்டு குண 
ங்கண், மயங்கியே மூன்றுங் கலந்து Apu gt a மதி 

ஷ் மின்மை யெனுமிருள் வடிவாம், 

அ௮ருந்தொணா விதனைத் தமசென a ay git Loe 

பாயகர்த் Russ, னிரர்கர் முடனே நிகழ்வதாக்



இருபத்தொன்றாவதத்தியாயம், 2 

கலந்து நின்றகா மதத்தைச்சார் வடிவாம், பிரிந்திடு 
பூகங் களிலெலாம் பிறவி யெனும்வடி வுடன்பெரு 

முயல்வாற், பரிர்திடு பண்ட மாற்றுச்செய் வதுவும் 

பகர்பி.ர விருத்தியின் வடி வாய், 6 

தெரிந்து மதுவே ரசஈசெனப் aif eur சரத்தை 

சோம் பின்மையுஞ் செகத்தில், SAG AO பூதங் களி 

லெலா நொய்தாய் விளங்குதன் மேன்மையோர் 

கொண்ட, பொரு அசத் அவத்தைச் சார்ந்திடு மிய 

லாம் புகலிதிற் கன்மரூ பங்கள், வருந்திடா தவற்றின் 

காரணர் தொகுத்தும் வகுத்துரைத் திவது மறிவிர். 

தணிவறு மயக்க மறிவின்மை வினைக டமினின்று 

மொழிகுவ தன்மை, அுணிபின்மை தாூக்கர் இகைப் 

பவா வல்ல னன்மையைத் தூறுத NEF, மணிநினை 

வின்மை கனிவின்மை நாத்திக் கியமுரா நாமதி கொள் 

ள; லெணும்பகுத் தறித இின்மைபா சாமை யிழிகுண 
மிழிவுறும் விருத்தி, 

செயத்தகா ததைச்செய் தோமென்றுச் தெரியா 

ககனையே தெரிந்தன Quer pe, தியக்குற வெண்ணா 

லிணக்கம தின்மை திருந்துதல் பத்திய மின்மை, 

மயக்குறு மூடக் கொள்கைசீந் ரின்மை வருநியா யமு 

நிரூ டி.களுர், தயக்கறி வின்மை சலிரூக னீண்மை 
சாற்றமை வின்மையீ தனைத்தும். 9 

தோன்றிய தமசா லாகிய குணங்க ளென்றுமே 

தொகுத்துரைத் தனவா, லான்றவிவ் வுலக of gr 

மெனை” கொள்ளாக் குணங்களா ப்ந்திடற் காமோ, 

வூன்றவை யாவு கூடவா காங்கே.யுரைப்பன wrt gs 

குணமாய், வான்றனில் :வாமூ. மமசரை மறையோர் 
மறைகளை வழுத்துறு நித்த! 10
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_ சுகைய தின்மை தியங்குதற் ஜொல்லை யெய்துக 

லெனதெனக் கொள்ளற், முகமாய்ப் பொறுத்த லின் 
மையும் பொராமை யாவும்பூ தங்களிற் றமசா, லாய 

சேட்டை யெனயெணப் படுவ தலதெவை வீண்முயற் 

இகெளோ, வேகவி செவைவீ ணீகைக ளாமோ வெவை 
பய ஸனின்தியுண் ict our. 11 

ஈதெலார் தமன் விருத்தித ளெனவே யெணப் 

படி இன்றன வம்பு, வாதழுக் காரோ டகற்தையு we 

ட்டை வயந்கிவை யாவுந்தா மதத்தின், கோதுறும் 

விருத்தி யென்பதே யாகு மிவ்விதங் கொண்டவ ராத், 

இதொடிவ் வுலக லெவரினும் பாவச் செய்கைய ராய் 

வரம் பிகந்த, 12 

மனித.ரா யுளரோ வவரெலாட் தாம தர்களென 

மதித்திடப் படுவார், ஈனியெவர் தாழ்ந்த நரகுந்தரி 

யங்க ஈரகையுங் கொள்வரசோ தமதாயச், பனுமர்தப் 

பாவதி தொழிலர்க்குப் பலிக்கும் பவங்களைப் பகருவ 

னவர்கள், சனிதமா மசரப் பூதங்க ளாயுஞ் சங்கமப் 
பசுக்களா கியுமே. 13 

கெடுபுலால் புசிப்போ ராயா வங்கள் கஇருமி£ டங்க 
ளா இயும்பின், விடும்பறாவைகளா யண்டசச் செந்து 

விலங்குகண் முழுவது மாடப், படருறும் வெதிரர் மூர் 

கையர் மற்றும் பாவ?ரா கெளுமாய்ச் செனிப்பார்,விடு 
படா திவணக் தம௫னி லாழ்ந்த மிகுகுணத் தவர்கண் 

மென்மேலும். 14 

தள்ளு௮ர் தமது வினைகளால் வந்த தனியடை 
பாளங்கொண் wor, யெள்ளுறு மீன சிலராய்த் 

தமச லிழிர்துமே யிருத்தலா லிவர்கள், விள்ளுறுக் 
தாழ்ர்த வோட்டம தடையோ ராமென விளம்பிடப்
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பூவா, ருள்ளவா றிவர்கள் புண்ணிய சீலை st Baw 

அலசகங்க ளவற்றை, 15 

நாடிடு வார்க ளென்றெவை யுளவோ ஈவின்றிடு 

மவர்கண்மே லோட்டஞ், சேடுறக் கொண்டே யுயர் 

கரை யேறு நெறியினைச் செப்புவ னிதன்மேற், பாடுரு 

தவர்கள் கலங்கினும் பசுவாய்ப் பற்றிய வினையினின் 

௮யாந்தே, பீடுதங் கடமை களைத்தள சாமற் பெட்புட 

னடத்திடு பவரும். 16 

விரிந்திடு சுபத்தை வேண்டிய வர்களு மிகுமறை 
விதித் தவேள் விகளைப், புரிந்திடு பவரு மாயவே தியரின் 

புண்ணிய வாசனை கொண்டு, தெரிர்திடப் பின்பு மேல் 

வரு கின்றார் செப்புஈன் னெறியிருர் அயர்நேதே, பரிகம் 

துவிண் ணுலடில் விண்ணவ Cer பாங்குண்மை 

யடைகுவ ரெனவே. 11 

வேறு, 

மர்தி ரங்களாற் கேள்வியிவ விதந்தடு மாறிய வவ 

ர்தந்தஞ், இந்து அம்பினை களையுணாந் தவற்றினிற் நிரு 

ம்பியல் பினராகி, யிந்தப் பூமியின் மானிட ராதியே 

யிருப்பரீ தறிவிரா, லந்தப் பாவயோ ஸனிகளைத்தா 
னடைர்தசண் டாளாகமாங் கையரன்றி, 18 

உளறு வாயரு மவிதமென் மேலுமுண் டாய 

வருணங்கள், விளும்வி இப்படி. மேவுவர் சூத்திரப் பிற 
விக்கு மினிமேலே, தளர்வி லாதுசேர் பவருக்கு மினு 

மெவை தாமச குணமென்ன, வுளவோ கோட்டதஇ 

னவைகளி னடுவினிற் ரமத குணத்தோடும். 19 

மன்னி நின்றிடு வாரின்பங் காப்பற்றி நிற்பதே 

மாமோக, மென்ன வெண்ணப்பட் டளளதா மிதிலிரு
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டிகண்முனி வர்கடேவ, ரென்னி வர்களு மிச்சித்து 
மயங்குவ நினித்தம சொடுமோகஞ், சன்னை யாம்பெரு 

மோகர்தா மிச்ரமுஞ் சாரந்த தாமிச்ரம், &0 

வேறு. 

ஓதிிமிவ் வைந்தவற்றிற் குமீராகச்தா மிச்மென 

வுரைப்ப தாகும், வாதைதா மதகுணர்தான வருணத் 

தாம் பிறவிசுய வடிவச் தானு, மேதமற முற்றும்விதிப் 

படி.யுமக்கு விப்பிரே யியம்பப் பட்ட, தாதலா லெவ 

னிதனை யறிந்திரிவா னெவனிதனை யடைவாய்க் காண் 

பான், 21 

இல்லாத ததையிருப்ப தெனக்கொளலே தாமத 

தீதி னியல்ப சாகு, மொல்லாத்தா மதகுணங்கள் பல்வ 

கையா யுரைப்பனமேற் கீழு முள்ள, பல்லாறு தமசை 

யுள்ள படிபகர்ந்தோ மெர்கரனிப் பண்பை யென்று, 

நல்லாக்கண் டறிகுவனோ வவனிவற்றி னீங்கியே நயமா 

யுய்வான். 22 

குருக்தை 
இரண்டாவதத்தியாயம் முற்றிற்று. 

அகச்செய்யுள் 811. 

——_~»fe-——- 

தருக்தை 
விட்சேபயோகம். 

மூன்றாவதத்தியாயம். 

பிரமன் பகாவான மாச்செல்வம் பெற்ற சாதுத் 

தலைவர்களே, யுரமா யுள்ள அள்ளவணம் சசசை யுங் 

கட் குசைத்திடுவன், றிரரா சசங்க ளாயகுண விருத் 
தன் களைநர் தெரிர்திரிவிர், பரித வித்த லூக்கமின்மை 

மனிதுன் பக்தா டுறுத்த லின்பம், 1
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வெய்ய லோம்பல் வாதுசெய்தல் வெறுப்புத் தனி 
த்தல் சேோதலுட, லுய்யச் சித்த லூக்கமதம் வலுமை 

மான மிகுவுழைப்பு, ் குய்யக் கலகம் புரிதலவா பொரு 

மை கோட்சொல் போர்புரித, லைப மின்றி யெனதென 

லாட் கொள்ளல் பந்த மஇ௫ிரமம். 2 

வாங்கல் மாறற் ரொல்லையறு வெட்டுப் பிளத்தன் 

மற்திதனோ, டாங்கன் னியா்தர் தலைசதைத்த லன்றிக் 

கொடுமை யதி3காச, மீங்குத் தூறல் பிறர்வசையை 
யெடுத்து மொழித் ரண்கவலை, வாங்கு மூலக் கவலை 
யவ்வி யமு2ம வம்பு விண்கொடைகள். 3 

நிர்தை விகற்பர் தஅுதிவிதித்த னிகழும் பெருமை 

யதுமொழித, லுக்து சீர்த்தி மேற்கொளலூ ழியஞ்சிச 

ரூட்சை யடி.மைசெயன், முக்தி நாடல் பேராசை யூகம 

வகுத்தன் மொழியிழிசொல், வந்திங் கேற்ற னியாயரமு 
டன் றவற லின்லும் வழுத்த லுறும். 4 

ஒது இன்ற வாசனைக ஞூலகச் துள்ள ஈரர்களிலும் 

பேதைப் பெண்களிலும்பூதங் களிலும் பொருள்களிலு 
ம்பெரிய, இதி லில்லங் களிலும் வெவ்வே ருயுள்ளன 
வோ செப்பவையு, நீதி யாருஞ் சர்தாவ மவாம் பிக் 

கை தவகியமம், 2 

யோக கிருப்பா லியற்றுவதும் போக விருப்பா 

அஞற்றுவது, மாகும் பற்பற் கன்மமுடனறைசு வாகா 

செய்வதுவு, மேகு ஈதியை யியற்றன்மிகச் இவச மிடு 

,தல் வழங்கலினு, மோதை வேள்வி மயியற்றுவித்த 
லோதல் வேட்ட லோ அவித்தல், 6 

ஏற்ற லிதல் சாறுபிரா யச்ித் சங்க ளெனதி 

தெனு, கூற்ற குணத்தர் லுளவாய பற்றுந் துராக 
1]
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மூறுமாய,மாற்று மபகா ரங்கருவ மருவ ருப்புக் களவு 

கொலை, யேற்று விழிப்புப் பரிகாபம் வேடம் இமிரோ 

டினுங்காதல், 7 

அலரும் பத்தி யாட்டமொடக் கநுமோ தித்தன் 

மிகப்பிரிய, மூலக வாத மகளிருட. னுண்டாங் காதல் 

களுமாடல், பலவாய்ப் பாட லியங்கொள்ளல் பகரு 

மிவற்றி யைத்சோ, லெவா வவையு மோதாம லொரு 

நமக நிற்கும் வாசனையும், 8 

இவைக ளெல்லாம் ராசசங்க ளென32வ யியம்பப் 

படுவனவாம், புவியி லிறப்பு நிகழ்வுவரு வனவு மாய 

பொருளையறம், விவரப் பொருளோ டின்பமென விரு 

ப்ப மடைந்து விரும்பும்வண, மிவரும் விருத்தி கொ 

ண்டவரா யிச்சை முழுதும் விளைவுறலால், 0) 

செருக்கி நிற்பா ரோலவர்கட் டிகழு நடுவோட் 
டமதுடையார், சுருக்க மின்றி சாசகத்தாற் சூழ்ந்தோ 

ரா௫க் களிப்புறுவார், தரித்த லின்றி மாறாது சனித் 

(2தா சாகி மிகமகழ்வார், மரித்தே Wis esas 

மீண்டுண் டாக்க மனங்கருதி. 10) 

ஈத லேற்ற லாற்றலா குதியா மிவற்றை வியற்றிடு 

வார், சோதி லாது பலவாற்றா லுமக்குக் குறிப்பாய் ௪ 

குணத்தோ, டாதி யந்த மானவஇன் விருத இ யறைர் 

கோ மெவனிந்த, வேகைக் குணத்தை யறிகுவனோ 

விசைவா யிதனின் விபெடுவான். 11 

5 HS ong | 

மூன்றாவதத்தியாயம் முற்றிற்று, 

ஆசுச்செய்யுள் 882. 

௮4௨



HHS MH 
on நுவயோகம், 

நான்காவதத்தியாயம். 

AA stay Noe srg மிரன்மேலிவ வுலகிலுள 

மிகுபூகம் யாவுக்கு2ம, யிகமோடு மிகழப்ப டாததஞ் 

சாதுக்க ளின்சபா வழுமாகிய வ;இகஞ்சி றக்தவம் 

மூன்றாங்கு ணத்தையு மறைவனு நர்தமன்பு, துதி 

(மன்மை தெளிவு வே தனையின்மை யரற்றலொடு சொ 

அமமுக் இன்மையமைதி. 11 

அதிக்கி பம்பொறுமை பிடிசமதை வதையாமை 

யல்காமை யுண்மைரேோரமை, கோதுற்ற சினமின்மை 

சாமர்த்தி யஞ்சுசி குலவுரு விண்யோசளை, சூதுற்ற: 

பயனிலா சாரமொ டடுத்தலாச் சரமம்வி ணென்ற 

அணிபு, மோதுற்ற விவ்விதமெ வன்சல முளனொழுடி. 

வில்லாத ததனையுறுவான். 9. 

எனதென்ப ததுவோடு நானென்ப தவுடீத் இலங் 

கவா நீத்தனைத்துந், துனுமொப்ப மாய்க்கொண்டு bone 

யற்று நிற்பகே துகளிலா தென்றுமுறையுஞ், சனமி 

லாச் சான்றோர்சு பாவம்விசு வாசம்வெட் கஞ்சகளை 

துறவுகெளிவு, மனுமெலிவு மால்கொடுமை யின்மை 
[2] 

யுயிர் காருணியம் வருகுற்ற மதுசொலாமை, 0 

உறுகளிப் புப்பொறுமை யதிசயம்வ ணக்கநல்: 

லொழுக்கமுடை மையோய்வதி, னறுவிய நிமித்தகமுள 

மனையா ராப்தனல் லறிவுகா டாமைஈமுவ, லிறுகின்ற. 

நிகிலத்தை யுர்நீக்க லொவ்வாமை யெனதென்ப துவு 

மெக்கமு, மறநிற்ற லியல்புமா முமையு மீனசுவி ணழை. 

இன்ற வேள்வியும்விண், 4
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வேதம்விண் வி.ரதம்யி ணேற்றல்வி ணில்லறர் ன 
மூம்வீ ணென்றிவவிக, மோதுடுஞ் லங்க ளுடைய 

ராய் வேதமாம் யோனியினி லூன். றியவசா, யாதரவொ 

டிவவுலகி லறிவுடைய ராயெவர்க ளஎடைவரோ சத்து 

வத்தைச், தீ.தின்றி யவர்களே ஈன்மையைக் காண்டுன்ற 

தீ.ரரென வேயுறுவரால், 3 

நிகழ்கின்ற வத்தீரர பாவங்க ளியாவுமே நீங்கி 

டத் துயரமிலராய்த், திகழ்கின்ற விண்ணுலோ கஞ் 

சார்ந்து பல்வேறு தேகங்க ஊேக்கொள்வராற், புகழ் 

கின்ற FTG OM மதிலுள்ள சுரர்போற் பெருந்தன்மை 

பூண்டெணியவா, றிகலீசி தைவஏதை லகுதையாஞ் 

சாத்விக மெனுஞ்சித்தி களையெய்துவார். 6 

இச் தன்மை பிரகிருதி யால்வேறு பட்டவர்க Cana 

கெங்கு மேவானிம௰ல, யொத்தமர்ர் தவராடு யூர்த்து 

வசு சோதசர்க ளுூவரெனப் படுபவர்களா, நித்தமும் 

aaah ogo su ராவரென வேநினைக் குந்நிமலரா, 

ஈத்தியவெ லாமடைய வுடன்வீட்டு நீங்கவு ஈவில்வன் 

மை யுடையராவரா, 1 

என்றுமிச் சாத்விச வொழுக்சமூ முங்கட்டு யம் 

பிடப் பட்ட இதனை, யின்றுமுறை யவவணம றிர்தவன் 

விரும்பிரிவ தயாதெனினு மதனை யடைவா, னன்றியிப் 

பண்புகளை யெவனறிர் இடுவனே வவனென்று மறையு 

மிந்த)வொன்றுங்கு ணங்கடமை யுண்டிவ னக்குணங் 

களுமவனை யுண்டிடாதே. 8 

குருக்தை 
நான்காவதத்தியாயம் முற்றிற்று, 

அகச்செய்யுள் 890. 

oe



தநச்தை 
அவ்யக்தயோகம், 

ந்தாவதத்தியாயம். 

சதுமு கனுரை பகருவன் குணங் களைய மே 

தனித் தனியே, யிதுவி துவென வெடுத்தி யம்பிடற் 
மென்றி டாததே யவணம்,விதமு றுந்திரி குணம தாயே 
விரிவு ௮ம்மவை களுமே, கதிய தாகவொன் ஜோடுட 
னொன்று கலந்த தாகக்காண் பனவே, 1 

இனிய வைகளிவ் வணமே யொன்றினி லொன்றிச் 
சைதனைக் கொளுமே, புனுமொன் நின்பொரு ஸினை 

யொன்று நாடி யுய்ர்திடு மொன்றி னிடமாய்,ஈனியொன் 

ஜோவொதுங் கியேய மர்ந்திடு ஈவிலொன்றை யொன்று 

தொடரு, மனைய சத்துவ மெறுகா ௮ும்முள தோவ 

Cn DU GI HT Did. 2 

அங்கு ராசத மதனு டனுள தைய மிதனி னிலைகா, 

ணீங்கெ அவரை தாம தகுண மிருக்கு மோவது காறு, 

மூங்கு சத்துவம் ராச தகுண முளவெனச்சொலப் படு 

மாற், நீங்கி லாதிவை யொரு திரளாகச் சேர்ந்து 
டனினி தமர்ந்தே,. 9 

கார ணமுள கார ணமிலை யெனக்க ழறிடு முறை 
யாற், ரு டன்வசித் தேய வைகளுஞ் சேர்ந்து வாழ் 

வடை வனவே, யோரு மிவவித மொன்றை யொன்று 

தா ஜொருங்கி ர௬ுப்பன கலந்தே, யாரி டுமிவை களுக்கு 

மேலே யருமு யரிட மக, 4 

| yo) Cuterw sror wher gg மகலுர் தாழ் 
வயர் விலையா, மொன்றிற் கொன்றொப் பாக வுளதா 

மோது மிவ்வின மென்ப, சென்றெங் கேதா மதமு
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மேலாப்த் திரியக் இயோனி களிலே, துன்று நும்மியல் 

பதனை யுறுமோ சொல்லங் கர௪ சதுவும், 5 

அற்ப மாயிடுஞ் சத்து வமதி லழ்ப மாகவே யம 

ரும், வற்குடனெங்கு ரசஈ மேலதாய் மத்திய யோனி 

SMSO, UD YL Camus Solano USM வங்குத் தம 

சற் பமதாம், பொற்பு ௮ுகின்ற சத்து வமதிற் புகலற் 

பமதென் பர்களால, 0 

ஓங்கிச் சத்துவ முயர்க்தே யொளிரு றா ததுவ 

யோனி களிலே, யாங்கு றுந்தன்மை யடைய வும்மதில் 

7சசு மற்பம காமா, னீங்குத் தாமத மிகவு மேகுறை 

வாகு நிறைசத் துவமுர், தாக்கி டும்விகா ரத்தா லாகிய 

தீனியகமப் கா.ரந் தனக், 7 

தோற்று றும்மொரு தான மும்புலன் களைத்து 

லங்கச்செய் வதுமா,2மற்ற சத். துவத் இனைவிட வேறே 

விபல்ப தாகவே ரொன்றைச், சாற்ற வும்மிலை விதிக 

ளாலுயர் சத்து வர் சனி லளபே, ரேற்ற மதனை யெய் 

இ வர்கள் ராச தத்.இனி லிருப்போர், 8 

இருப்பர் கணமி நிலையினை யெய்தி யிழிவி னையுள 

தீமசாம், விருத்தி யுள்ளவர் தாழ்வை யுடைய மிகுபி 

ற்ப்பின ராவர், கருத்தி லஓுழவ ரிடந்தா மதமுக் காப் 

ப வரிடம் FF, OHSS UT HGH ADIs சத்துவ மறி 

ஞர் களிட மாமே, 9 

எனவே வருண மூன்றி னிலுமே யியம்பி டுங்குண 

மூன்றுவ், கனலி சேடம தாக வர்த் திக்கும் கலர்இி வை 

கள்வி டாமற்,றினஞ்சீஞ் சரிப்ப தாயி னும்மவை திகழச் 

தனியுள் எனபோ, ஓனவே தோன்று வதுவா னாலு 

மோதி டும்மறை களிலே. 10



இருபத் துநான்காவதத்தியாயம், உ 

வேறு. 

தம்கு சத்துவம் ராசதர் நதாமதர் களிதீதி ருப்பன 

வென்னும் விடயங்க, ளெங்கு மோத வ்லையுதிக் இன்ற 

தோ ரிரவியைக் சண்டு தீத்தகொழி லாளர்க்கு,மங்குறும் 

பய மாரும் வெயிலினால் வருந்து ௮ும்வழி ம்பாக்கர்கள் 

வாடுவர், சங்க லிற்சத்து வழுர்தி னகரன் மீத்தொழி 

லோர் தமோுண ராவே, it 

வழிஈ டப்பவர் வாட்டம் ர£சோகுண மன்னு சூரி 

ய னேயொளி யாகும் 2பா, தழிவிற் சத்துவ wi sus 

காயும்போ தறை சசினி யல்பா மவனுக்கு,வழுவி லாப் 

பரு வங்களி லாடிய மங்க ராமதப் பண்பென் றறிவகதாக், 

குழுவு சோதி களிலெலாஞ் சூழுமிக் குணங்க ளிவ்வித 

மூன்று மதனதன. 12 

வருமொ மழுங்கி லதனதன் மார்க்கமாய் வர்த்தகத் 

கின்றது தாவரச் தன்னிலு, மருவி யவவவ வினம்புகற் 

மத மற்றி ரதமு தலி.ப ராசதம்,ப.ரவு ௮ுஞ்செழு மை 
யேசாத் விகமாம் பகலு டனிா வும்பட்௪ மாதமும், 

பருவ மும்மய னஞ்சந்து யாண்டுடன் பகர்வ தாகிநிற் 
கின்றதோர் காலமும், 13 

மேவு மோபோர் தசையிலு மோரொரு மிளிரு 
மூவிதத் கன்மைய தாகுமான், மூவி கம்மதா யிதலு 

மேற்படு மூவி தம்மதாய் வேட்டலுண் டாகுமான், ரவி 

தம்மே யுலகங்க டேவர்கண் மூலி தம்மதாம் வித்தைகண் 

மூவிதம், மூலி தம்2ம கதியு மிறப்பொடு முறைய தா 

க விருப்பதுண் டாவதும். 14 

ஈல்ல றம்பொரு எளின்பம்பி ராணனு ஈவில பான 
வுதானமும் யாவையும், வல்ல விக்குணங் கண்மூன்றே 

யாங்காங்கு வரிசை கொண்ட வணமொழு இயாவுமே



௧8 ப்ரீபகவத நு£தை,. 

யல்ல இக்குண மூன்ற முயன்றிடு மதுகொ டுகுணச் 
தாலேயெக் காலத்துஞ், சொல்லு கின்ற சிருட்டிக 
ளானவே தூய சத்வம் ௪௬௬ தமசவை. 15 

நிகழு மூன்றுமொன் ரோடொன்று மோதாது 
நிலைத்து நிற்பதே நித்திய மாகிய, தகைமை யான பகு 

இய தாகுமாற் மத மவ்வி யக்தஞ் சிவர்தாம, மிகலி 

ராசத மியோனியெக் காலத்து மிருப்ப துபிர ருதிவி 

காரமு, மிகுபி ரளயம் பிரதான முற்பத்தி மேவி டும் 
மர ணத்தோடுப் பாததும். 16 

உலரத லோடு ததும்பற் றத்தாதது முறைந்து 
மேயுடை யாததுஞ் சத்தசத், தலரி வைகளிம் முக் 

குணத் தாலாய வவவியக்தமத் யான்மநிட் டைகொண் 

டோர், குலவி ௬பதை யும்மவ்வி யத்தத்தின் கோத 

லாவபி தானமென் றோசவு, நிலவு மவ்வியத் தப்பெயா 
யாவைபு நேர்க்ச பண்புக டத்துவர் தம்மையும். 17 

இங்கு நின்ற தனித்த கதிகளு மெவன தநிந்து 
கொள் வானா இிரிகுணப், பங்கை ஈன்றா யறிந்துடன் 

பண்புகள் பலவற் முலும் பெறுந்தொல்லை யாவையுர், 

sof டாமற் ரொலைத்துக் களைர்திடுர் தனித்த காய 
முடையவ ஞகயே,மங்கி டாததோர் வீட்டினை பெய்து 

வான் மன்னி டும்புகழ் மாவிப் பிராகே, 18 

குருக்தை 
ஐக் தாவதத்தியாயம் முற்றிற்று, 

அகச்செய்யுள் 408, 

+



குந்க்தை, 

மகாத்மயோகம். 

ஆறாவதத்தியாயம். 
அயனுமோது மவ்லியத்ச மதனினின்மு மாதியிற் 

பயிலவுற்ப விப்பதும் பகர்மகா மதியுமா [மே 

மயர்விலாம கானெலனும்மோ ரான்மாபண் பெவைக்கு 

முயல்2வாடாதி யாககின்று முன்படைப் பெனப்படும், 

ஆச்அமா மகான்மதி யடுத் தவிண்டு விர்திர 

னேத்துசம்பு பிரஞ்ஞைபுத்தி யினியவி ரியமுள 

னோத்துரைக்கி யாஇத்ருதி வுவலப்இயு அிரூதியென் 

ரதீதர்களு ரைத்திரிம்பர் யாயராம சொற்களால், 2 

சந்தமாச் செறிந்தமகா தத்வமே சிறந்ததாய்ச் 

திர்தனைசெ யும்மதனைத் தோர்துநிட்டை கொண்டவ 

னிந்தப்பூவின் மாலுமுன தெங்குங்கால்கை கொண்டுமே 

யுந்தவெங்கும் கண்சர முறுசெவிவா யுற்றமரோ, 3 

உலகனை த்தை யும்மளாவி புற்றுநிற்ப ததுபெரும் . 

பொலனுறும் பெருமையோடு புருடனென் றெதனிஐஞ் 

சலனமின்றி யேயகத் திருப்பதுஞ் சமீபமு 
மிலகுகின்ற லகமைப்ராப்தி யீறிலாத சோதியும். 4 

௮ழிவிலாத வீசுரனு மாமெவ ரதைப்பிடி தீ 

தொழிவிலாத்தி யானமுற்று நிட்டையோமி முண்மை 

யில், வழுவலின்றி யுலகவின்பம் வர்ச்சனஞ்செய் தோர் 

களும், பழுதிலாவக் தத்துவத்தின் பகர்விடய மாகவே, 

அரியவித்தை புச்ளதென் றறிந்துளோரு மாவசோ 

விரைவிலின்னு மெவரவா விடுத்சலராக ளாகி3ய 

மருவழற்சி வென்றவர்க ளாய்த்தெளிர்த மனதுட 

ஜொருவுகின்ற வெனதுநானென் பதையகற்றி புண்மை 
யாம், 0 

12



90 ஸ்ரீபகவத நுததை. 

மேதைபுள்ள விவர்களியாரும் வீடுபட்டோ ராசியே 
கோதிலாம குத்தின்மன்மை கொள்வரம்ம கத்தெனும் 

போதவானமா லின்னுயர்ந்த புண்ணியக் கதியினை 

யோதெவன்றா ஷோர்வனோவச் இரனெவ் வுலகிலும். 1 

மயக்கம கடைந்திடானம் மாலெனப் படைப்பின் 

முன், பெயர்ப்பிலாச சுயம்புவாய்ப் பிர.புவாவ ஸிவித 

மாய்ச், தயக்கறுந் தகரவாளிற் றங்குவோலனும் பிரபு 

வும்,வியக்குற௮ும் பான்புராணன் மேவுகின்ற புருடலும்- 

பொருவிலாத விருவரூபன் பொன்மயனு மாகிய 

தரிபகன் மகாத்துமாவைகச் தெமிர்துகொள்வ னோவவ 

னருமையாகு மேதையோனு மாகுவ னகதன்றியு 

நிருமலமாப் புந்தியைக்க டந்து 2ம நிலைபபன, 9 

தருக்தை 
அரறாவதத்தியாயம் முற்றிற்று. 

ஆகச் செய்யுள் 117. 

—— 2.0900 —— 

HHIMS, 
பிரஜாசர்க்கயோகம், 

எழாவதத்தியாயம். 

அரணன் னறைகுவா னம்மகான் முகலிலே 

வாரமோ டியாவனாய் வடிவகைக் கொண்டுமே 

இீரமாய் வ$்தன னோவவன் செப்பகங் 

காசனென் றேபெயர்க் கழகிடமப் படுவனால். 1 

ஏம்பனா னேயெனத் தோன்றிய வவனிஈண் 

டாம்படைப் பென்னவு மாவனாங் காரமு6 

தாம்பற்பூ தாகிவை காரிகன் றைசசன் 

. மேம்படுஞ் சேதன்ன் விதிபீர சாசர்க்கன், 2



இருபத்தாராவதத் தியாயம். 91 

எனவெணப் பட்டவ னின்சுரர் கட்சுலா 

அனுமன திற்குமாற் பத்தியா கூம்மிடங் 

கனிவுறுஈ் சேவன்கர்த் காதிரி வுலகிளுக் 

ட
 கனியமி னாுனென வறையவற் நினையெலாம். 

வேறு. 

ஆவ லாயபி மானிப் பவனென 

வோவி லாங்கார மேயோதி டப்படும் 

தேவத யான்ம வறிவிற் றிருத் இயை 

'மேவக் கொண்ட வருமேன் முனிகளாய், 4 

குலவு மாத்துமப் பாவனை கொண்டுளோ 

ரிலகு மத்யய னம்மத்வ சங்களா 
லலகில் சித்திபெற் மேர்களு மாபெ 

வுலவி லாப்பெரி யோர்கட்கசென் மும்முள, 

பதவியிர்தப் பனுமகங் கா. ரமே 
ச
 

யூதய மாமுக் குணங்களை யுண்கின்ற 

பொதியுஞ் சீவளுக் கேபுச்தி கானெனுங 
குதியபி மானங் கொண்டுபூ தங்கட்கு. 0 

முன்னர் தோன்றி மொழியும்பூ தங்களைப் 
பன்னு அம்வடி வாக்கிப் படைப்பதா 

மின்ன மும்விகா ரங்கொண்் டெழுர்ததாய் 

மன்னும் பல்லுல கங்களாய் வரச் இக்கும். க்
ஷ 

அங்கு மவ்வண மேசன தாகிய 
வோங்கு கின்ற வொளிரும்வி சும்பிஷ 
HMB TG BRU SENS Ls Go 
பாங்க காக விரும்பிடப் பண்ணு 2ம. 3 

தநகதை 
ஏழாவதத்தியாயம் முற்றிற்று. 

ஆகச்செய்யுள் 425, 
fe



தரக்தை 
வியவஸிதாயோகம். 

எட்டாவதத்தியாயம். 

அஞ்சவூர் இயுமறைவா னசங்காரத் திருர்துதன் 

மாத் திங்க ளாய,மஞ்சிவர்வான்வளிவன்னி வண்கமல 

மண்ணிவைகள் வாத வன்றே,லிஞ்சியவப பூதங்க Core 

தினிடத் திருப்பனவா மிளிரு மோசை, யெஞ்சலிலாப் 

பரிசமுரு குவைமணமென் பனவவற்றை யேற்பதற்கே, 

மயங்கிமிகப் பூகமெலாங் கிடப்பனமா பூதங்கண் 

மடிய நேருர்,தயங்குபிர எயமுடிவிற் சருவவுயிர்க் சுச்ச 

மது தானுண் டாகு,மியங்கெந்தப் பூதமெதிற் ரோன் 

றஜியதோ வகனிலதி லாமற் போகு, முயங்குபூ சங்க 

ளெலாம் பிரதிலோ மங்களா யொடுங்கும் பின்றை. 2 

அ௮னுலோம மாயுஇக்கு மாதலின்௪ ராசரமா யாம் 
பூ தங்க, ஞனுமிலய மாகுங்கான் மிருதிகொண்ட இதீரர 

களா வொடுங்கா சென்றும், பலுமொலியும் பரிசமுரு. 

சுவைமணமா மிவைபகர்கா சணரூ uns, of gb s & 

யங்கள்பல காரியலச் சாய்ப்போக மெனுமிவ்வெல்லாம்- 

௮னித் இயங்க ளேனெனிலோ வாசையினா லாம் 

பிறவி யதனிற் றோன்றி, யினிப்பறுசா மானியமாய்ச் 
சத்தற்ப மேனுமிலா திதிலொன் ஜொன்றை, யனித் 

துருவி யோங்கவெளர் தகையுதிர பிண்டக்க ஞவையே 

யோதுர், துனுற்றவொளி யுருவங்க ளாதலினால் வருக் 

துறு€ விகளாய்ச் சோரும், 4 

ஆதலினாற் பிராணனொட பானவுதா னமுழடர் 

ச மானவயான,மோதிடிமிவ் வாதமைந்து முள்ளுருவை 

பூடுருவி யோடு ன்ற, தேதொடினவ வாக்குமனம் 

புச்திகளோ டென்கலந்தில் கெட்டென் றெண்ணுர்,
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இதஇிலவ யவமுள்ள நுண்ணுலக தாமெவர்க்குஞ் செவி 
தெரக் கோடும். 2 

விழிநாசி காவிவையு மடங்கயே மனமும்விசா ரிக் 
கப் பட்டே, ஈழுவாது புத்தியொன்றை நாடி.நிற்கு 

மேலவற்கு நவிலிவ் வெட்டா, மழறீக்க ளெக்காலு 

மனதையழற் முவோவவ னந்த நித்ய, வழுவின்மங் 

களமாநிட்களமடைவானி இன்மீண்டும் வருத லின்றே, 

லிப்பிரபே பத்தொன்று விதமாயெப் புலன்களையு 

மேன்மை யாகச், செப்புவரோ வகர்தையினி ஸின் 

ISS s வவற்றினையான் செப்புசின்றேன்,வைப்பாகுஞ் 

செவிதுவக்கு காநாசி கண்குதங்கால் குறிகை வாக்கா, 

மிப்படியிம் மனதோடு மிந்திரியங் களின்வகையிம் 

முறையை முன்பே. 7 

௮டக்குகல்செய் திடல்வேண்டும் பின்பிரமம் 

விளங்குஞா;£ேனேர்திய மைந்தோ, டொடுக்கரிதாங் கன் 

மேந்தி யங்களவை யைந்தெனவு முரைப்பர் மேலோர், 

கடக்கிவற்றுள் செவிழமுதலைட் தையுகிசமாய்ப் புந்தி 

யுடன் கலந்த வென்டா, ர௬டுச்சவிசே டமதன் நியெவை 
யுளவோ வவைகருமத் வுறவா கும்மே, 8 

இரண்டுவகை யிலுமனதுண் டெனவறித லாம் 
பு்தியிதுவோ தான்பன், னிரண்டாவ தாமெனலிப் 

ப.தினென்று புலனிரையா யியம்புங் காணீர், முரண்டு 

படா திவ்ற்றையிவவா றறிந்துபண் டி.தர்கரூம முடிந்த 

தென்றே, மிரண்பெடா தெணுவரெலாப் புலன்களும் 

பல் வகசையிருப்ப தனிச்சொல் வேனே, 

வேறு, 

ஆகாய முதலாம் பூத மதுவத்தி யானீம் மாகி 
லாகுமே செகவிய தாக வதிபூத மா௫'யோசை
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யாகின்ற ததிதெய்வம்மாய்க் திசைகளா மிரண்டாம்பூக 

மாகிய வாய்வத் தியான்ம மாய்த்துவக் கதுவு மாமே.10 

பகசதி பூத மாடுப் பீரிசமா மதிதே வாடத் 

இகழ்கின்ற மின்னா மூன்று வதுபூகற் தேயு வென்பா 

ரிகழிலா வதுவக் தியான்ம மாய்விழி யென்ப தாகு 

மக ஓரு வஇபூ தம்மா யுருவாரு மதி? வாடு, 11 

அலமிய நான்காம் பூத நீரென வறிதற் பாற்று 
நலமுட னதுவச் யான்ம மாம்போது நாவே யாகுஞ் 

சொலவரு மதிபூ தம்மாய்ச் சுவையாறு மதி வாகி 

மலாதரு மதியா மைந்தா வறுபூத மண்ண தாமே. 12 

BA Ba கத்தி யான்ம மாய்காகி யென்ப தாகும். 

கவியதி பூதமாடுக் கந்தமா மதிதே வாடப் 
புவிபினில் வாயு வாகு மிவணம்பூ தங்க சந்தில் 

விவாமாய் மூன்று சன்றா யுளவிதி யுரைக்க தாமே,.14 

ஈதலாற் புலன்ச ளியாவு மினிப்பல வகையா நிற்ப 
தோதுவன் றத்து வர்க ரொள்ளிய மறையோர்கால்க 

ளேதொடு மத்தி யாத்ம மென்கின்றா ரதிபூ தந்தா 
ஞாதமாய் மிதிக்கு் தான மதிதெய்வ விண்டு வாமே,.14 

கழ்நோக்க பான மாகுங் ளெர்குத மத்தி யாத்மம் 

வாழதி பூதர் சானு மலசல விசர்க்க மாகுந் 

தாழ்விலா வதிதெய் வந்தான் மித்திரன் சாவ பூத 

மேூழாடுண் டாகுர் தான முபத்தமத் யான்ம மென்ப, 

௮இிபூதஞ் சுக்கலஞ்சொ லதிதெய்வம் விரிஞ்ச 

ஞகும்,கதியொடத் யாத்மர் தேர்ந்தார் கைகளச் யாத்ம 

மென்பா, ரதிபூகஞ் செய்கை யாங்கே யதிதெப்வம் 

வலாரி பின்னர், மதிபூர்வம் விரவ தேவர் களினின்று 

முதித்த வாக்கை. 16
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அழகொடகத் யாத்ம மென்ப வதிபூத மொழியா 

பாங்கே,பழலுந்தீ யதிதெய் வர்தா னகன்றிடைம் பூதக் 

தம்மை, விழைவுட லாகக் கொண்டே விரியுல கதனை 

யாட்டு, தழைவுறு மனமத் யான்ம மதிபூத முஞ்சங் 

கற்பம், 11 

தண்மதி யதி3த சர் வ சமுசாரத் தினையுண் 

டாக்கு, மண்ணகஙக் கார மத்தி யாத்தும மதிபூ தந்தா 

னுண்ணிக ழபிமா னஞ்சொ லுருத்திர னதிதே வாகு, 

மெண்ணுமிச் இரிய மாறு மின்பொடா ராய்ந்து செல் 
இம், ் 18 

தெளியும்பு் தியுமத் யாக்ம மதிபூதம் தேட லாகு 

மளியுறும் பிரமா வாங்க யஇதெய்வம் பூதங் கட்கு 

நளியிடுப் பிடமு மூன்றே நான்கிலை யவையாவென்றாற் 
களிதரு தலஞ்ச லம்பேர் காயமென் றதிவ தாமே. 19 

அப்படி யண்ட சம்முற் பீசஞ்ஃ வேச சத்தோ 

டொப்பிய சராயு சம்மென் றுற்பத்தி நான்கே யாகு 

மிப்படிப் பின் பிழிந்த வுயிர்புள்ளுர் வனவு மென்னச் 

செப்பிவை யண்ட சங்க ளெனத்தெரிர் திடுவ தாமே, 

வேறு. 

இழிவு௮ புழுக்கட் பூச்சிகண் முறையாச் சுவேதச 

மென்பன விந்தத், தழுவுறு மிரண்டா வதுசன்ம மிக 

வு் தாழ்ந்ததார் தலைமையநர் தணே, கெழுமிய பரு 

வத் தாற்றரை யதனைக் £€ழ்ரந்துகொண் டெவைகளுண் 

டாமோ,வழிவுறு மந்தப் பூதங்க டமையே வறைவருத் 

பிசங்க ளெனவே. 21 

செலுந்திரி யக்கு கதியுடை யனவுர் இரியங்க மதி 
யுடை. யனவு, மலதுநாற் கால்க ளுடையவு மிரண்டு கா 

ஓடை யனவுமாய் முறையே, புஓம்விகா ரங்கொள்
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விலங்குகண் மனிதர் ச.ராயுசப் பூதங்க ளாகும், பலன் 

தரு தவழும் புண்ணிய மென்னும் பகுப்பினை யுடைய 

தா யென்றும், 22 

உள்ளபூ தேவப் பிறவிபுண் டாமென் றோரர்தி 

டத் தகுவதென் முன்றோர், கொள்ளுறு நியாய மாதலி 

னந்த வேள்வியைக் குயிற்றிட வேண்டி, யொள்ளி 

STH Dose sr னவனுக்குக் கன்ம மோதுத லிதல் 

வேட் டுதலு, மெள்ளு7 வறமே பெனப்பல வகையா 

மேற்பதான் ரோோவச னமதாம். 28 

இதனையே விதிபா யெவனறிஈ் தஇியோக நிட்டை 

யெய் திரிவனோ வவூ£ன, யதமமாம் பாவ மனைத்தை 

யும் வீடுத்தோ னாகுவ னென்னவே யறிவீ, ரிதமுட 
னிவவத் யான்மரிட் டையினை யிசைத்தன ஸுள்ளவா 

அமக்குத், தசையுமிவ் வறிவிங் கறிஞர்க்கே படையத் 

தருவதாகச் தரும€ லர்களே. 2-4 

புலனொடு விடயம் களையும்பூ தங்க ளைந்தையும் 

பூட்டியே மனதால், வலமிலர் னை டைய யிட்டிடல் 

வேண்டு மனதெலா மார்க்கங்க டமிலும், வலனுட 

னடக்கஞ் செய்பொழு திந்த வருபிறப் பின்பவா வுதலி, 

லல.ரறி வுடன்சேர் சத்துவ வறிஞர்க் கந்தப்பே ரின்ப 

முண் டாமால்,. 25 

அப்புற நுணுகுர் தியானத்தை யுண்டு பணுஞ்சுப 

wt Gu Carlos, sug) Oued sr யருமையா யடை 

யச் சருவபூ தத்திலு முளவா, மொப்பறு நெறியோ 

அவன்குண வோய்வை யுடன்றமஇ விருப்பம தொழித் 

அத், அப்புடன் றனித்துத் தன்மய மாயோர் பதங் 

கொடு சுகமதா யிருத்தல், 26
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என்னுமீ தேரன் மனோமய நகெறியா மியம்புகூர் 
மமுமுறுப் பைந்து, முன்னியே யடக்குக் கொள்வது 

போலக் காமங்க ளனைத்துமுள் எடக்கிச், சொன்னவா 

அண்மை யறிர்திரா சதத்தைத் தொலைத்தெலா வற் 
ஜிலு மெவனே, துன்னுத லின்தி விடப்படு வானோ 

வவனென்றுஞ் சுகியெனச் சொல்வார். 27 

அடர்ர்திடு காமங் களையுளே யடக்கி யவாவற 
திட்டையை யடைந்அ, படர்க்திடு பூதங் களிலெலாஞ் 

சமமாம் பாவனை யுடையவ னழியாத், தடந்திகழ் பிரம 

மாவதற் குரியன் சாற்றிடும் பொருளையே நாடு, மடந் 
திகழ் புலன்க டமையொடுக் யெதால் வழுத்துறு முல 

கமூ மடங்கி, 28 

quay மெளனி யின்வச மிருக்க வொளிறத்தி 

யான்மத்தி யதிக, மீயெழுர் தெரியும் விறகினான் மூட்டு 
மிளிரனன் மேற்கொடு மெழும்பி, யோய்கிலாப் பெரிய 

கவொளிகொடி௫ கொளிரு மோவந்த விதம்புலன் பொ 
ருளை, மாய்வுறப் பற்றி மேலெழு மகானா மாத்துமா 

மாட்சிமை யடையும். 90 

தன்னுளே பூதம் களையென்று£் தெளிர்த மனதொ 
டுந் தானறி குவனே, லன்னபோ தர்தப் பரஞ்சுடர் சூ 

க்கு மத்திலஞ் சூக்குமமென் றறிஈேத, யுன்னவே யெ 
ல்கும்பரவிடு மதற்கே யுருவன லோட்டஙீர் பரிசம், வன் 
னிலை வாயு கொடுமலா சயமு ம௫செவி வானமு மாமே. 

பிணியொடு பீடை களையுடை ய௮வும் பேசுமைந் 

தருவிசூழ்ர் ததுவு, முணர்விலாப் பூத மைந்துசூழ்ந் 

say மொன்பது வாயில்க ஞூளது, மெணுமிரண் 

penne ரிருப்பதூ மழுக்சே யிருப்பது மின்னமு 

Hea, மூண£வொண் ணாத தந்திரி குணத்தோ 
டோதுமுச் தோடங்க ரூளதும், 3] 

18



98 பபகவத_நுகேதை. 

கலவியி லன்பாய்க் கலங்கிகிற் இன்ற சடமதே 
காண்சரீ ரமதாஞ், சலமுடன் சருவ நோக்கது மீது 

சத்துவத் இற்குநே ரான, விலதம சினைக்கொண் 

டிருப்பதைப் பற்றிச் சரித்திடற் கரியதா மிதூதா, 

னிலவுமிவ் வுலகிற் காலசக் கரமாய் முயன்றிடு தேர் 

மைய ளீரே, 32 

Ans sur Sure Oueriw® மீதோ சாழ்ந்ததும் 

பயந்தரு வதுமாம், பெருகட லிஃ2த யமரர்க ளுலகும் 

பேசெலா வுலகுநீட் டிடவும், சுருங்டெ நினைக்க வல்ல 

or மிதன்£மேற் சொலுபுலன் களையொடுக் குவதைப், 

'பொருர் திடக் கொண்டு சினம்பயங் காதல் பொய்பகை 

விடமுடி யாமல், 33 

உருத்திருக் கின்ற மயல்களை யொழிப்பா னியாவ 

னா வுலகனி லிந்த, வருத்தியின் மூன்று குணங்களுந் 

காது வைந்துட னமைந்ததா லங்கள், கருத்துட னடக் 

7d 
\D 

கப் பட்டவோ பின்பா காயத்தி லவனுக்கே யழியாப், 
பெருத்ததோர் பாம பதம்பெறப் படுமைம் புலன்களா 

கியபெருங் கரையும், 34 

மனமெலும் வேகங் கொண்டசொண் டாடல் வன 

மூமா லெனுமடு வுடனே,கனமுடன் பெருகும் விருத்தி 

யா நதியைக் கடந்துமே காமக்குசோ தங்க, ளெனுமிர 

ண் டினையும் வென்றிடல் வேண்டு மிதன்பின .ரவனழுக் 

கனைத்துர், சனிலிருந் தகற்றி மனதினின் மனகைப் 
பூட்டி. யே தன்னிலே தன்னை, 30 

காண்பவ னாக யப்பாம் பொருளைக் கண்டறி குவ 

னலாற் சகல, சேண்படு பூதங் களிலே யெல்லார் தெ 
ரிர்தவ னங்கங்கே பலவா, றேண்பட நின்றோர் விதம 

தாய்த் தன்னிற் றன்னையே யினிதறி கின்றான், மாண்ப
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மை விளக லிருந்தும்பல் விளக்கு வருவது போற்பல 

விதமாம், 36 

உருவமும் வேறோ ருருவத்தி னிருர்தே யுதித் 
தீ.து வெனவறி குவனால், வருமவன் ரானே விண்டுமித் 

இரலும் வருணனு முளரியும் விதியு, மருமையா யினுந் 

தா தாவிதா தாவு மாமெலாப் பூதங்க டமக்கு, மிருதய 
மாகு மெவ்விடங் களிலு மெழின்முகப் பிரபுவு மவனே. 

தோற்றிய மகானா மாத்துமா வாடத் துலங்குகின் 

(peor eu ear றனையே, போற்றிசெய் மறையோர் தேவர்க 
ளக.ரர் புகலியக் கர்கள்பிசா இவைக, எாற்றல்சால்: 

பிதுர்க்கள் கருடாரக் சதர்ச ளாக பூதர்க ளென்றுர், 
தோற்றம தில்லா விருடிக ளெவரு மென்றுமே தொ 

மு.திடு,சன்ரார். 38 

தருக்தை 
எட்டாவதத்தியாயம் முற்றிற்று. 

அசச்செய்யுள் 104. 

ககா நை 

SHEDS. 

ஐசுவரியயோகம், 

ஒன்பதாவதத்தியாயம். 

அயனறைவான் மானிடர்க்கு ளிரண்டாஞ் சாதி 

யசையன் ரச குணப்பிரதா னத்தோ னாவன், கயழூர்தி 

கட்குளிறை கான கத்இற் கலந்துவாழ் விலங்கவைகட் 
சன் இங்க, மியல்பசுக்கட் காடும்வளை யினிலே யுள்ள 

வெவைகட்கு ம.ரவு்தே னுக்கட் கேறு, நயப்பெண்டீர் 

க்குப்புரூட ன.ரச னாவ ஸனவிலிலவு சிலைசிறுதேக் கறு 
காற் காம்பு, ம
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மூங்கிலிவை மரவகையின் முதன்மையாகு மொழி 
யிமயஞ் சகியமொடு பாரியாதீரம், பாங்குவிர் இ யந் இரி 

கூ டஞ்சுவேதம் பகர்நீலங் குருக்கந்த மயிந்தரம் பாச, 
மோங்குமால் யவன்கோட்ட வன்குன்மியாவு முரைமலை 

கட் இறையாகுங் கணங்கட் கெல்லா,மீங்குமருச அவரி 

ரவி செொகங்கட்கே யிறைமதியோ வுடுவினங்கட் கெல் 
லா மீசன், ் 2 

தென்றிசையோன் பிஇரருக்கு ஈதிகட்கெல்லாந் 
திரையாழி நீரெவைக்கும் வருண னாவான், வென்தி 

மருத் துவர்தமக்கு விண்ணோர் வேந்தன் வெப்பங்க ட 

மக்கரவி சோக் கெல்லா, நன்றியுள மதியாகும் பூதங் 
கட்கு கவிலனலி மறையவர்க்கு வமைச்ச னீச, னொன் 

றியவோ டதிகட்குப் பதியாஞ்சோம மு.றுவலிவுள் ள 

வாகளிலே சிறந்தோன் மாலாம், 3 

செய்யவடி வியற்றுபவர் களிலேதேள சற்பியிறை 

யிராணிகட்குச் வேனே யீசன்,மெய்யான தீக்கையுள ௧ 

ருமங்கட்கு வேள்விபதி தேவருக்கு மகவா னீச, னய்ய 

மிலா வாசைகட்குச் த.ரங்கர்த் தாவா மர்தணர்க்கு மட 

மையுள்ள சோம ராசன், அய்யபதி யரதனத்துக் கள 
கையாளி சொலும்பிரசை கட்சேன் விதியு மாமே. 4 

இவைபூதம் கட்காசா இயவுற்பத்தி யெவ்வுயிர்க் 
கும் பிசமரூ பன்மு னான; சவிமகா னாம்யானே யெனி 

மாயோன் றன்னிலுமே லாம்பூதர் தானொன் றில்லை, 
யிவையன்றி பிமமய மானமாலு மெல்லார்க்கு மிராசா 

இ ராச னாவான், றவகடவுட் டன்மையலமாயக் கருத்தா 

வாகத் தான்றோன்றி யாகவுமே வகுத்தே யோர்வீர். 5 

நரர்கள்ன் னாரியக்க ரூகரர்க்கர் ஈவிலமார் கார் 

தீருவ ரசு.ர சோடு, முரமிகுகா னவரிவர்கள் யாவருக்கு
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மோதுமவ சேயீசன் காமியானோர், பரிவுடனே தொடர் 
இன்ற மகளீர்க்கெல்லாம் பகர்வாம லோசனைமா தேவி 

யென்லும், பருவதபுத் இரிமாகே சுவரியென்லும் பார் 
ப்பதியை யாசியெனப் பகரு வாரே, 6 

மன்னுலகன் மகளிர்தமக் கரசயொய மங்கலையா மு 

மையவளை மதித்தேயோர்வீர், பன்னுமிர தஇகட்கரசு ப 

ணத்தோடுள்ள பாவைகளரூ பிணிகட்கு எரம்பை மாத 

ர், துன்னரச ரறத்தைவிரும் பினவராம்பூ ச.ர.ரறச்தை 
க் கட்டுகின்ற வணைகளாவா, ருன்னியவா றாசலுமர் த 

ணருக்கென்று முதவிபுரி தலின்மிகவு முயல வேண்டும். 

எவ்வ.ரசர் ஈக.ரமதின் மேலோரானோ ரிருப்பசோ 

மதிப்பற்றவ வசசருந்தர், தவ்வலிலாக் குணங்களா லி 

யாவற்றாலுந் தாழ்ந்தவராய் மறித்துமா etl wong 

தோற்ற, மிவவுலகின் மாறிச்செல் வார்களந்த வியல.ர 

சர் ஈகரமதி லுளசாதுக்க,ளவவியமில் லாவு தவி படைவ 

சோவவ் வரசர்களிவ் வுலன்மிகக் களிப்பை யார்ந்தே, 

மறித்துமே சுகம்பெறுவார் பெரியதன்மை மரு 

வினவ ராயிதன்மே லழிலிலாத,வறத்தினிய லதையறை : 

வோ மகிஞ்சைதானு மதிகவுச் தமமாகு மறமலாத,மற 

தீதுடன்செ யிமிசையது பாவமென்னும் வடிவுடைய 

தமரசொளி வுருவுளோர்கள், வறப்பு௮ுமா னிடர்கன்ம 

வுருவமுள்ளார் வான்சத்த வுருவம்வளி பரிசரூபம். 9 

சோதியுரு வுடையதுநீர் சுவைசொருபஞ் சொலு 
ம்பூதம் யாவையுமே சுமக்கும் பூமியோதுமணத் இனை 

யுருவாக் கொண்டதாகு முயிர்மெயிலக் கணபாடைக் கு 
ருவஞ் சொல்லாம், போதுமனஞ் சிந்தையுரு வாகுஞ் 

சிர்தை பு,த்தியுரு வாகுமெனப் புகல்வதாகும்,போதம
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னத் தானினைத்த பொருளையெல்லாம் புத்தியா லிவ்வி 

டடிச் சயிக்கன்றானே, 10 

பு.த் தயுநிச் சயமென்னும் வடிவமாகும் புகலுமி 

இ லையமிலை சத்தத்திற்கோ, வொத்த தியா னம்வடிவா 

மவயத்தத்திற் குயர்தெளிவு வடிவாகும் யோகத்திற் 

கோ, சுத்தபிர விருத்திவடி வறிவதற்கோ துறவுருவ: 

மாமறிவை முன்னிட்டேதான், வித்தகனிவ வுலகத்திற் 

௮றவுகொள்ளல் வேண்டுமறி வுடனலமாயக் கலந்த நீத் 

தோன், 11 

சிறந்தபத வியைப்பெறுவான் றமசைத் தாண்டிச் 
சேர்மாண கூபப்பிவற்றை யொழித்தோ னாடு, யறைந்த 

விரண் டின்றியுள ததைக்காண் கின்றா னன்றியற மிலக் 

கணத்தோ டடைவாய்ச் சொன்னோம், மறந்தவிரு மு 

னிவர்கா ளிதற்குமே?2ல வழுத்இரவன் குணங்களின் 

கொள் கையைகன் முக, வுறைக்தபிரு இவிகர்த முகரு 

நாசியோதுரா சியிலுள்ள வுலவை தானும். 12 

வேற், 

பார்த்து நாற்றற்கொள் வதிலவவா றேவினி யோ 

இக்கப் படுகின்ற, இரத்தத் இன்வடி. வாயென்று முடை 

யத செழுஞ்சுவை யதுதானுங்,கூர்த்து சாவினான் மாத் 

இ.ரங் கொளப்படும் கோதினா வினி ஓள்ள,வீர்த்த வீண் 

மதி சுவையுரு. சப்பதி லேவிடப் படுவானே. 18 

குல்வுந் தேயுவின் வடிவொளி யிதுகணுற் கொளப் 

படும் விழியாரு, மிலகு சூரிய னுருவினைக் கவர்வதி 

லேவிடப் படுவோனா, முலவு மாருதம் பரிசமாந் துவக் 
கினா லோர்வதா மெக்காலுஞ், . சொலுர்து வக்கனால் 

வலியஅ பரிசத்தி லேவீடுந் துகளின்றி, 14
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வானி லுள்ளது மொழியிது காதினால் வாங்கிடப் 

படுங்காதிற், ரூனு ருசைகள் சத்தத்தைக் கவர்தலிற் 

ருன்செலுத் இடலாகு, மான தத்தின்பண் போசர்தை 
பி ரஞையா லதுமகதப் புறலாகுர், தன மின்றியே யிருத 

யத் திருர்திடுஞ் செய்யசே தனதாது, 15 

பளகிற் சிந்தையைக் கொள்வதி னி௰மிக்கப் படும் 

புந்தி யதுதானுர், தெளிய நிச்சய டமனுமறி வான் 

மிகச் கிறர்கதே யாமென்ப, வுளவு அுதியாற் கொளப் 

பட்ட தாயின வுண்மையிற் கொளக்கூடா, வளவி லவ் 

யத்த வடிவமே யதுவிதி லையமு மிலைப்பாரீர், 16 

குலவு றும்மவ னேகுறிக் கொண்டுமே கொளப் 
படா தவனுஞ்€, ரலகி னித்திய நிர்க்ருண சுபாவனு 

மாகிய சேத்ரஞ்ஞனு, னிலகி டுங்குறி யில்லவன் கேவல 

மறிவியல் பாயுள்ளோ, னலரும் பண்பெலார் தோன்ற 

DWM DSO) wud pF wa GS. 17 

ஈது சேத்திர மென்பதா குவததி லென்றுமே 

யிருந்தேரா, னேத மின்றியே பார்க்சன்றேன் கேட் 

இன்றே னெங்குமே யறி௫ன்றேன், தீதி லாப்புமா ன 

தனைக்கண் டறிதலாற் சேத்ரஞ னெனவாவான், கோ 
தி லாவவ னுற்பச்தி யாயவொவ் வோர்குண விருத்த 

ததை. 19 
கண்டு மேவரு இன்றனன் முூதலிடை கடையெ 

னும் வ.ரம்போடு, மண்ட சேதன மாகவு முள்ள௮ மா 

க்குவ ததனாலும், பண்டி டையிடைப் படைச் இடப் படு 

வன வாகும்பண் புகளந்த, வண்டு தற்கருஞ் சேத்ரஞ 
னாகுமான் மாவைத்தா னறியாதே, 19 

மருவு முக்குணவ் கட்குமே லெதுநல் மகத்.துள 

தோவர்த, வரிய சத்பதார்த் தைச்சேச் திமஞனே யறி
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வன்மற் றெதுமோராத்,தருமர் தேர்ந்தவ oss Sally 

குணக்களுஞ் சத்துவத் தையு நீத்துத், திருகு குற்றம 
தற்றவ னாய்க்குணா இதனா மெபின்னர். 20 

வேறு, 

செய்யதோர் ேேசத்திரஞ் ஞ னிடஞ்சேர்வா 

னவனு மன்றி, யையமாற் துவைத புத்தி யறைநதி 

சுவாகா காரம், வெய்யதென் றிவைவிட் டோனாய்ச் 
சலிப்பின்றி விட்டை நீத்துப், பையச்சேத் இரஞ்ஞ 
னாகிப் பரமப்ர புவுமா வானே. | 21 

ஒன்பதாவதத்தியாயம் முற்றிற்று. 
ஆகச்செய்யுள் 484, 

உட 

குருக்தை 
ஆத்தியந்தயோகம். 

பத்தாவதத்தியாயம். 
இயல்ப தாகவே யிவைக்கு மேலுறபி தான மும் 

மரிய வியஓுட, னுயர்வ தாகவுள தும்முதற் சடையொ 
டிடையை யும்முரிய ததுவுமாய்ச், சயம தாகவதை 
யேற்ப தற்குளதொர் தந்தி ரச்களெவை யுள்ளவோ, 
பயனு றும்வணம தத்து வங்கடமை பகருவன்பர விரி 

ஞ்சனே. 1 

முன்னு இன்றபகன் முன்னதா மிரவு பின்னதா 

மொழியு மதிகளி, லுன்னு கின்றதொரு சேட்ட மா 

தம அடுக்க டம்மிறிரு வோணமார, துன்னு இன்றபரு 
வங்க டம்மிலிறை சொல்லுபின் பனிய தாகுமான், மன் 

னு இன்றபல மணம வைக்குமுகல் வதிய மண்ணென 
வருப்புதே. 2
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உருசு வைக்குவன மாதி பாலுவெனு மொளியு 

மாதிபல வுருவினுக், கரிய வூறுக டமக்கு வாயமுத ல 

ையொ லிக்காசு வானமே, யொருமை யோடு மிவை 
னய பூகமதி லுள்ள தானமிகு பண்புகள், பரிவ தா 

சுவெகு பூதவாதியை பினித்தொ டார் அபகர் வாமரோ- 

வேறு, 

ஒளிகட்டிறை a fu னாயிிவ னோகும்பூ தங்க ட 
மக்கிறைதான், மிளிரக்கனி விச்சை யெவைக்குமிக 

மேலாங்கா யத்திரியே முதலாம், விளுமச்சுரர் கட் 

கெவை பும்முசவும் மேலாம்பிர சாபதியே முதலாய், 

கொளுபன் மறைகட்கு முதன்மையுறுங் கோசற்றிடு 

பிரணவ மேமுதலாம். 4 

மொழிகட்கினி யோ௮ பிராணனது முதலா மெஃ 

திவ் வுலகர்தனி£ல, சுழியாதுறு கட்டு எகப்படுமவ் 

வெல்லாங்கா யத்திரி யாகும3ரா, வழியாதல் பன் 

மறை யாப்பவைகட் கரிசாங்கா யத்திரி யாஇயுமாம், 

கழுவும்முயிர் வார்க்கம வைக்குவரும் நானென்லும் 
4 

விருத்தியு மேதலையாம், v 

வேறு. 

விலங்கெலைக்கு மாவாதி மிகுமானி டருக்காதி 

பலன்றரும FFI பட்சிகட்குப் பருந்காதி 

கலந்தருவேள விகடமக்கு ணவிலுமா குஇயாதி 

,தலர்சனிலூர் வனவெவைக்குஞ் சர்ப்பமுதல்விப்பிர ரே, 

கிருதமுத லுகங்கட்குக் கிளருகவ மணிக்செல்லாந் 

தரும்பிரபை பொன்னாதி தானியத்தில் யவமாத 
வரியவுணர் வுணவுகட்கோ யன்னமுதல் மாநீதுஇன்ற 

பிரியரசங் கட்குதகம் பேசிடுமுத் தமமாமே, 1 

14 -
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தாவ. ரங்க ளாயுள்ள ௪ருவபூ தர்சமக்கு 

மேவுபொது வாம்பிரம மிகவும்புண் ணியமான 

மூவிலாச் சேத்திரமு முதற்பிரயா கையதாகு 

மோவிலா நான்சர்வ வுயர்பிசசா பதிகட்கும், 8. 

ஆதியிதி லையமிலை யலதெனக்கு நினைக்கரிய [லோர்க 

வோதுந்தன் மையைக்கொள்ளு முயர்விண்டு முத 

ளாதியிலே தனிற்றானுண் டாயினவ ரெனப்படுவா 

7 தலான் மலைகட்கு மேருவிறை யெனப்படுமால், 9 

அசைக்கும் விதிக்கிற்கு மலர் மேலுள் ளவற்றிற்கு 
மால்ட் டிசைமூதலா மலம்புஈதி கட்குமுதல் 

காசின் வழிச்செல்லுங் கங்கையவ் விதமேரி 

மூசுதடா கங்கட்கு முதற்பிறந்த gums ~ LV 

அண்டா்தா னவபூதர் பேய்களர்க் கதருரகர் 

மண்டு௩ரர இன்னரரர்சண் மாவியக்க ரிவர்க்கெல்லாம் 

பண்டாய பிரபுவா மீசுரனே பதிலிசுவ 

வண்டத்துற் குப்பிரம மயமாம்விண் டஇபதீயாம், 11 

சவனைவிடப் பெரும்பூதர் இரிலோகத் தில்லதுபோ 

லிவஞுச்சி ரமங்கட்கு ளில்லறமே முதலாகு 

மவமிலா வுலகெவைக்கு மவவியத்த மா இியதாம் 

புவனமதி லனைத்திற்கும் பொருவிலர் தமுமாகும். 18 

பகற்பாநு வத்தமதைப் பகர்முடிவாக் கொண்டதுவாஞ் 

சுகமாகு முதயமதைச் சூழிரவு கொளுமுடிவாய்த் 
அகளிலர்ச் சுகத்திற்சீச துக்கமது முடிவாகுர் 

அகண்மருவு துக்கத்திற் கேமுடிவு சுகமாகும், 13 

சொல்லுஞ்ம2சர்க் சைகளழிவைச் சூழிறுதி யாய்க் 

கொளுவ, தொல்லுமுயர் வதுவிழிவை யுடையது 

வா மந்தமதாய்ப், புல்ஓுவது மிரிவுதனைப் பொருந்து
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மிறு இயதாக,ஈல்லுயிர்ப்பு விீதலையே ஈண்ணியிடு மந்த 

LOGIT Le {4 

பொங்குபலக் கன்மமெலா மிறுதியிற்பொன் றிடு 

வனவா, மிக்குச்சனித் தவர்க்கிறப்பு மிறுதியிலுண் 

டிவவுலகிற், றங்குசசா ச.ரங்களென்றுந் தானிறுதி 

யைக்கொளுமால், சங்கைபிலாக் கொடைவேட்ட றபித் 

தீற்கற் றதுநோன்பு. [5 

கொள்ளுகிய மங்களெலாங் கொண்டதெலவை ய 

வையெல்லா, முள்ளவே யிறுதியினை யுயாறிவுக் சிறுது 

பிலை, யள்ளுறறி வுடமனோய்வை யடைந்தெலாப் புலன 

டக், விள்ளுா னெனதெனல்விட் டவன்விடுத்தோன் 

பாவமெலாம், 16 

5 HSM 
பத்தாவதத்தியாயம் முற்றிற்று. 

ஆகச்செய்யுள் 500, 

0 OF 00 

HHIMS 
கிநகஸ்தயோகம், 

பத்னோன்றாவதத்தியாயம். 

எழிற்கஞ்ச னுரைப்பான் புத்தி யென்குன்ற சார 

நீ கொண்டு, வழுவுறு மனதெ னுக்தூண் வதிந்திடப் 

புலன்க ளென்னுங், கழிவுறு பூட்ட ஓம்மா பூதங்க ளெ 

னுங்கைக் கோலும், விழுமமாம் விடய மென்னும் விடு 

இக டமையுங கொண்டே, J 

விஞ்மெ மூப்புக் அன்பும் விருப்புடன் குடியி ருக்கு, 

வஞ்சிடு பிணியும் பீடை யும்பிர சவம தாகச், செஞ்ச
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வேதோ கால மேல்விசா ரணை யைச் செய்ய, வெஞ்ச 

லிழ் களைப்பு ழைப்பு மிடைவிடா தொலித்து நிற்க, 2 

பகலுடனிசவுஞ்2ேசர்ேேச பழுஅபார்த் இடச் Fa SC BF 

ப.சுல்வெப்புங் கூரை மூடப் புரிவிட வின்புந் அன்பும் 

பகர்கின்ற பசியும் தாக மும்பழு முளைய டிக்க 

நிகனிழல் வெயிலு மங்கு நிலந்தனைக் களா மாதோ, 8 

நிமிடமுன் மிடமி ரண்டு நிலைகளாய்க் குவிய நில்லாக் 

குமியு௮ மயக்கர் தானும் கொணர்ந்து ரதனை யூற்ற 

வமையுறு சடமாம் பூகங்களும்பங்க மகைச்சூழைக்கக 

கமனமா மதியும் பட்ச மிரண்டுமே கணக்கைப் பார்க்க, 

சனங்களசஞ் சரிக்குமேடு மவலுமாய்க் சமசென்கின்ற 

வினமுறும் படைக டம்மை விராசத மினிதெ முப்ப 

மனுங்குணச் சேர்க்கை கூடு மாவகங் கார விடுந் (0ம், 

அுனுக்துன்ப ரேழியோடுர் கொல்லயாங் கொல்லையோ 

தீவினை யென் னஞ்சால கமுரஇகம் வேட்கையென்னும் 

பாவுறு கூடத் தோடு பருமவாக் கூடல் வாயு [ண்டு, 

மேவுறு மூலை யாய்ப்பல் விதக்கொள்கை யிதணுங் கொ 

Slap மயக்க மச்ச மடித்திடிஞ் சனங்க ளாக. 6 

பூதசம் மோகந்தன்னைப் பு அப்பிக் 2கா ஞகக் கொண்டு 

கோதுறுங் களிம இழ்ச்சி குடிகளாய்ச் சனத்தி னோடு 

காது! மொன்றி லொன்று சுலக்காம லேம கத்தா 

மாதியாய் வீசேடங் காறு மகன்திடாச் தடிப்ப தாக, 3 

பொன்றலும் பிறப்பு முன்பின் புறங்களாய் மனக் 

இன் வேச, ஈன்றதாய் மனதிற் கேற்ற நாதனாய் விளங் 

இச் செல்லு, மென்றுமிக் கால நேமி யிருர்.துமே வரு 

வவிந்தச், துன்றிய கால சேமி துவந்துவச் துடனே 

சோர்த, 8
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சடசமீ ரர்தா on gi சுரர்முதற் சகத்தை யெல் 

லார், இடமுடன் கூட னீக்க றெரிவிக்க வுஞ்செய் தேரு, 

கெடிபவிக் கால மீஈமி பிரவிர்த்தி நிவிர்த்தி தம்மி, லட 

ண்மை யரிந்தோன் பூத மவைகளின் மால்கொள் 

ளா னை, ட 

தீவவெலாச் சம்ஸ்சா ரங்க ளால்லிடு பட்டே சாவ, 

அவர்.துவங் களுகீத் செல்லாப் பாவமுக தொலைத் ee 

னாக, யவமறு மோக்கர் தன்னை யடைகுவ ஸனிதற்கப் பா 

லே, சவறிலாச் சிரமரான்குச் தகவுடன் சாற்றுக்கானே- 

கார்கத்திய மூதல தாக வள்ளதைக் கழுறு தின்றே 

ஜோரிர்த வுலகில் வேத விதியென வுரைப்ப தாமோ 

சரச னாதங் காறுஞ் செல்வது நன்றென் மீது 

சான்று முள்ள கீர்த்தி யாதியிற் சம்ஸ்கா ரத்தால், 

செப்பம தடை.ந்தோ னாகச் சோவிதி விரதந் தன் 

னத், தப்பிலா இயற்றிச் சன்ம குணத்துடன் சார்ந்த 

பின்ன, ரொப்பிலா வுண்மை யோர்ந்தோ னாய்ச்சமா 

வர்த்த னத்தை, மெய்ப்புட னியற்றிக் கொள்ள வேண் 

மமிவ வுலகு லென்றும்,. 12 

தன்மனை வியின்மே லன்பு சார்ர்.துசான் ரோரா 

சாச, நன்மையாக் கொண்டு காளுஞ் சிரத்மையாப் புல 

ன டக்டக், கன்மமாம் பஞ்ச யாகம் களையனுட் டிக்க 

வேண்டும், வன்மையாய் வைதி கக்கன் மங்களில் வதிந் 

தோ னாசி, 18 

சத்இக்குஞ் சுத்தத் திற்கும் தாமிணங் கவுர் தே 
வர்க்கு, 6550 o FB கட்கு ஈல்கியெஞ் சயதுண்-போ 
@; யெத்திக்கும் புகழும் வேள்வி யீகைசெய் திருத், 
ல் வேண்டும், பத்தியாய்ப் பாணி பாதம் பகர்கண்வாய் 
மெய்ப்ப தட்டம்: 14
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அற்றவன் மனன சீல னெனத்சிட்டர்க் கழக தா 
) மற்றென்றும் புரிமூன் ரூ.நான் மார்பனா யிருத்தல் 
வண்டுஞ், சுற்றுறு சு லிங்க முடன்சுத்த விரத o 

தோனுப்க், குற்றமி லடக்க மீகைக் குணமுடன் கொ 
ண்டெக் காலும், 15 

தெரிர்திடு மறிவு ளோர்பாற் சேரர்திடல் வேண் 
ஞ் சிச்னோ, தாங்கலை படக்கிச் சிட்டர் தகுமொழுக் ௧ 

ங்கொண் டோனாய், நிரந்தர நேயத் தோடு நீர்க்சமண் 
டலமுமங் காம்பின், விரும்பிய கோலங் கொண்டே வெ 
விபினிற் செல்லல் | மண்டும். 16 

ஓதலோதுவித்தல் வேட்டலொழுங்குடன் வேட்டு 
வித்த, லிதலேற் திிதலென்னு மறுதொழி லியற்றல் 
வேண்டு,மோதுவித் திடுத லாம முஞற்றுவித் திடனல் 
லோர்பா, லாதாவாக வேற்ற லாகிய சருமமன்றும். 111 

௮ந்தணர்க் கெல்லாஞ் சீவனார்த்தமா யுளதென் 
ஜோர்வீர், விர்தையா மீத லோ.தல் வேட்டலென் றிடு 
மிம் மூன்றுஞ், ௪ந்தத மவர்க்குச் சாலச் தீருதியாய்க் 
கலநத தாகு, மாதமா மறந்தேர்க் 0 தானு மடக்கம 

கடைந்து ளோனும், 18 

அன்பொடு பொறுமை யுங்கொண் டாகிய பூதக் 
தம்மின், மன்பொடு சமம தாகச் சரித்திடு மனன சல, 
னின்புட னியற்றம் மூன்று கன்மங்க ளிதிலே தேனும், 
வன்புடன் வழுவு இன்ற வகையினைச் செயலா காதே.109 

சத்திம் ருதீ தெல்லாஞ் சந்ததம் சைக்கொண்டோ 
ளய்ச், சுத் ் இயாய்க் கடுர்த வத்தைச் சுசமுடன் கொண் 
டி.வ: வண்ண; முத்தியா யுசிதமான. வுயாநெறி யதிலே 
நின்ற, வித்தைசே ரில்ல றத்தோன் விண்ணினை வெல் 
லு வானே, , 20 

குருக்தை 
பதினொன்றாவதத்தியாயம்முற்றிற்று. 

ஆகச்செய்யுள, 580, 
OOO toate



தநக்தை 
மோக்கதநமயோகம்,. 

பன்னிரண்டாவதத்தியாயம். 

கஞ்ச னேவா னிவிதமேற் சழறிய நெறியுடன் 

முறையாக, விஞ்சு தன்வலிம் கேற்றிடு தியானமும் 

விதியுடன் புரிகின்றோ, னஞ்சி டாமலே பிரமசா ரியம 

தை யடைந்தவ னாகின்றா, னெஞ்சி டாதுதன் கடமை 

யோ டிருந்துமெய் யறிவையேற் vars, 1 

மனன சீலனாப்ப் புலனெலாம் பிணித்தென்றும் 

வழுத்திடுங் குரவற்குத், தினந்தி னம்பிரி யத்தையு 

மிதத்தைபுஞ் செய்பவ னாயென்றும், வினவு மெய்ம்மை 

யாம் பண்பினிற் பற்றுடன் மிகச்சுச யுடையோனா, 

பனக சற்குரு வாஞ்சையா ஸிழிவுரை யகற்றியூண் 

கொளல்வேண்டும். 2 

உரையி ருப்புட னிலத் இடற் புறஞ்செல லுடைய 

ஞா யவிசோடும், புரையில் யாசக வனமிவற் றினைப்புசப் 

பவலுமாய் மாசின்றி, யொருமை நிட்டையோ டிரண்டு 

கா லமுமெரி யோமஞ்செய் திடல் வண்டும், பாவு கூவி 

ளம் பலாசபா தவங்களின் கோற்பரித் தஇடல்வேண்டும். 

பட்டு வாசமும் பருத்திநாற் றுணியலாற் பயிலு 

மான் மோலெஜுர், முட்டச் செய்யதாங் காவிசா யத்து. 

ணி யாவது முனிவோர்க்குத், திட்ட மாகிய கலிங்கமா 

முஞ்சையாற் றிரித்திடு மரைஞானுக், கட்டி டுஞ்சடை 

புடன்சதா தீர்த்கமுங் கைக்கொண்டவ் விதமாக, 4 

திரித்த முப்புரி நாலுடன் முயற்சியாயத் இகழ் 

மறை களையோதல், விரித்த வாசையை நீத ததி சக்கடும் 

விரதமா யிருர்தேபின்,றிருத்த மாய்வடி த் தெடுத்திடிம்
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புனலினாற் செவவ?ன யெப்போதுஞ், சரத்தை தன் 

னணுட னியமமாத் தேவதா தருப்பண மதுசெய்யும். 5 

இக்த மாணிதான் புகழ்ர்திடப் படிவனா Mare gin 

பிணிப்புண்ட, வந்த மாகிய புலன்களோ டியோகமு 

மனுசரித் தஇன்றன்றாஞ், சந்த வாம முளானுல 

கனைக்கதையுஞ் சயித்தவன் றனிமோக்கஞ், சொந்த மா 

கவே யடைந்தவ ஞய்ச்சன்மங் களிலினிச் சுழலானே, 

வேறு, 

தருமெலாச் சம்ஸ்காரங் களினாுஓஞ் சம்ஸ்கிருத 

ழைவ வாறே,முாணிலா மாணியா யூரைவிடுச் தடகவியிற் 

போய் முனியாய் நின்று, வருதறவைக் கொண்டவனு 

wir SIC மாவுரிமான் ேலும் பூண்டு, கருதுகின்ற 

காலைசந்தி Forge. Ques Seam gas SSH aflorsp. 1 

பின்பென்று மூருக்கு ளேகொணொா ததிதிகள்பாற் 

பேசுங் காலச், தன்பினா லருச்சிச்தே யவர்தங்க விடம 
அவு மளித்தல் வேண்டு, முன்புகனி சருகுகிழங் காலு 

ணவு செப்லித்2த மொய்த்தே யோடு, மின்புறுநீ ரெறி 

யுங்கா லிவைகளைக்கொண் டாரணியத் திருத்த லே 

போல், 8 

எல்லாங்கொள் எவுர்தீட்சா விதமாகச் சோம்ப 

தனை யினிது நீத்து, நல்லாப்ரா சனஈடத்தி வாவேண்டு 

சவிலுமவன் கனிகர் தங்க, ளெல்லாமிங் தேலா லணுக 

திதி களையருசத் திடலும் வேண்டு, மல்லாமற் நினக்கு 

ணவே தாமதனை மகிழ்வுடனே யளிக்க வேண்டும். 9 

தேவரதி தியரிவர்க்கு முன்னாக வாய்புதைத்துத் 

இகழெச் காலு, மாவலற வெதிரிடையின் மனமுடைய 
ஞயைத்தேவ வன்பு ளோனாய்த், தாவின்மித மாய்ச்
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சிறிது புசிப்பவனு யிருந்துண்ண மானும் வேண்லிட், 

ஊிவிலா வடக்கமுடன் பொறுமை மடி மீசையிவை 

விருத்திசெய் 25. 10 

உண்மைநெறி யினிஐழமைக்த லோமமோ தூக் 

லிவற்றை வோம்பு வோனாப்),) பண்மையாய்௪ சுசியு 

டற்கொண் டடவியினி லிருபப,௪ற்க பழட நில்லாத், 

இண்மையா மனம்புலன்க ளடக்கிடும்வா னப்பிரத் தன் 

திகழிவ்வாறு, விண்ணதனை வென்றிடுவா னெனமறை 

கள் வீசகதமாய் விளம்பு '2ம.லும், LL 

எவன்மோக்கம் விரூம்புவனோ வவன்முதன்ரூன் 

ரூச்சாமத் துளனு னாலுற், தவறிலார் இறந்தநிலை 

யாஞ்சன்னி யாசமதைச் சார லாருர், இவளுகின்ற 

பூதங்கள் யாவுக்குஞ் சுகஞ்செய்து சிமீனகய கொண்டு, 

மவுடியமா மிந்தியங்க ளானைத்தினையு மிகப்பிணித ற 

மனனம் கொண்டோன். 12 

பொருவிலாப்பூதங்கட்கபயமளித் துறவு புரிய 

வேண்டும், மருவுகாலையிலலது தூமமோய்க் தேமனிதர் 

மகிழ்ச்சி யாகப், புரிவாகப் புஏித்தபினு வதுவிரக்கப் 

போவதற்குப் புரியொணா ?த,புரிமையற ச் தற்செயலா 

னேர்ர்திபிபிச் சையையெடுத்தே புண்ணல் வேண்டும், 

ஆனாலுங் கலன்கழுவ வகற்றியபின் முத்திகெறி 

பதனி ஸிற்கு, மீனமிலாத் துறவியைய மேற்றிஷிதற் 

கெண்ணுவனு லினுமா தாயந்,தானினைந்து ம௫ழ்கனட் 

டர் தமைகினைற்து வெறுத் திடலுர் தகுதி யாகா, வூன் 

மிலா வுயிர்பிழைக்க வேண்டியதற் இயன்றகதையே 

யுனிக்கொள் வோஞனாப். 14 

அதிகமா யையமெடுத் திடலாகா தயிர்த் திருச்ச 

லதனுக் காக, வகொலர் தனைநோக்கிக் கவனமுட னைய 
19
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மதை வாம்க வேண்டும், விதியாகப் பிர்சையினா தாய 

மதை வழக்கமாய் விரும்ப லாகா, து. இ3யாடு பூசனை 

செய் தா௮ுமொ?ர பிடமதனிற் ௮ுய்க்கொ ணாதால், 

வண்ணமுறுஞ் சன்யாடுப் பூடித்து நீச்தவைகண் 

மறுத்தல் வேண்டு,மாண்ணுடல் ற வனமுங்கைப் புவர்ப் 

பிவைக ஞரூடன்கலந்தே யுண்ண லாகா, வண்ணிடிலவ 

வணமஅர விரதகமுூண்பா யிர்த்திருத்தற் களவை 

யோடு, மெண்ணமுூ£ட ஸனுணவேண்டுர் துறவிபூ தங்க 

டமக் கிமிசை யின்றி, 10 

அய்யமமற் ரிடவாசை கொளல்வேண்டும் வே 

றெர்த வனமா னா, முய்யவெந்த விதத்தாலுங் கொள 

லாகா தெத்தருமக் தையமொன் றேபோற், பய்யவியற் 

று தலாகா பாமடவி மாத்தடியா றிவற்றைப் பார்த்தே, 
பய்.பமிலா தடைந்தூசரிக் திடல்வேண்டுர் நனிநிலையா 

wouter Cap eit. 17 

இருப்பதற்கு மலைமுழைஞ்ச லிருக்கலா ரூரதனி 

லிருக்க வென்றால், வருத்துமுறு முதுவேனி லோ 

ரிரவே யோரூரின் மழைகா ளாக, லிருப்பதனாற் ருற்ற 

மிலை யிரவியுடன் வழிஈடைதா னெண்ணற் பாற்று, 

முருக்கமாய்ப் பூச்சிகிள்போன் மகியிலூர்ந் இடல் 

வேண்டு மூயிர்க டம்பால், 18 

மருவுகா ௬ணியமுடன் பூமியைப்பார்த் தடியகனை 

வைத்தல் வேண்டும், விரிவாய்வைக் இடலாகா தன்பு 

கூர்ந் தண்டுதலும் விலக்கல் வேண்டும், பரிவாக வடிக் 

கட்டு நீர்கொடனுட் டானமது பண்ணல் வேண்டு, 

மரியவென்று மோக்கவறச் துளனெடுத்து வி0ரீரா 

லாட வேண்டும், 19
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வேறு, 

வதசையாமை புணராமை யுண்மையுட னேர்மை 

யும் வழுத்துன மதுகொ ளாமை, பொதிபொறுமை 

குற்றமது கூறாமை யென்றுமே புல் லுமொ ரடக்க மூட 
னே, விதியெண் குணங்களொடு கட்டுண்ட பொறிக 
ளொடும் விரதமுள னாக வேண்டுஞ், «Bure Culler 

மை களவிவைக ஸணீக்கிச்ச தாசஞ் சரித்தல் வேண்டும், 

வேறு. 

என்றுமே யெதிது மாசை யின்றி2ரர்ட் திமென் 

sss, கன்றலின் மனத்தி னோடு முண்டுமே கவித் 

தல் வேண்டு,மன்றிரல் ௮யிர்த ரிச்தற் காமள வருந்த 

வேண்டு, மோன்றிய தரும மாகச் கிடைத்ததை யுண் 

ணல் வேண்டும். 21 

எண்ணிய வணஜூ$ூமட யினிமையாய்ப் புசிக்க 

லாகா, செண்ணன மாடை, யன்றி வேமென்று மேற்கு 

லாகா, வண்ணுற வெவள வுண்பா னவளவே யேற்றல் 

வேண்டு, ஈண்ணியன் ஸியர்பா லேற்ற லீதலோர் 

நாளு மாகா. a2 

பரவுறு மறிஞன் பூதங் களிலென்றுச்: தீன பாவ, 

மொருமையாய்க் கொண்டு ஈன்றா யொழுங்குடன் வகுத் 

அப் பார்த்தே,யுரியவன் னியர்க ளர்த்த மொருபோதுங் 

கொள்ள லாகா, பிரியமாய்க் கோரி டாது புசிப்பையும் 

பெறக்கூ டாதே, 22 

யாதுமோர் விடய வின்ப மலுபவித் ததனை மீண்டு 

நீதமாய் விரும்ப லாகா மிருத்இிகை நீரோ டன்னங் 

கேதமில் பலம்புட் பாதி கடைத் இடி. லிவைக ளாலே 

யோதுகா சியங்க ஞண்டே லொளியுடன் பெறுதல் 

வேண்டும். a4



116 பர்பகவத்_நுதை. 

ஒருதொமி லினைக்கைப் பற்றிச் சீவித்த லொல் 

லா கொண்பொ, னொருபோறும் விரும்ப லாகா அப 

கேசம் பகையு மாகா, கருதிய சயனம் பாத்ரங் கையி 

விற் கொள்ள லாகா,வருமுயற் சியினாற் சுத்த மானகை 
Lf TG தல் வண்டும், 95 

வேறுகா ரணங்க ளைத்தான் மெல்லவே விலக்கல் 

வேண்மி, மூறுசெய் விருத்தி வீிணென் றெண்ணி 

யொன் நிலுமொட் டாது, கூறுசெய் யெல்லாப் பூதங் 

களிலுங்கூட் டரவ தின்றி, விறிலாக் கொடுமை கோ 

றல் மிருபொல்லாக் குளவிபா வுண்டேட 20 

அதனையு மூரார் சேர்க்கு மறமுந்தான் செயலு 

மன்றிர, குதுகலத் துடன்மற் மோரைக் கொண்டுசெய் 

தறுங்கடா௫, சதிரொடெண் ணங்க ஸீத்துச் சரா 

சா மாம்பூ தங்க,மதையெவை களிலும் பேத மறநொய் 

காத் துறர்க வேண்டும், 21 

வேறு. 

ஒருவனிடம் பயப்பவெ தொருவனையஞ் சுறச் 

செய்க லொல்லா தாகுஞ், ௪ ௬ வ பூ தங்கட்கு முத 
னேசன் முத்தனெனச் சாற்று வாரான், மருவவரா 

ததையெகிர்பார்த் திரிதல்சென் றதைநினை த்தல் வழு 

வா நிட்டை, கிருணயமாய்க் கொண்டேகா லமும் 

விரும்பி நிகழ்வதையு நினைக்கொ ணளுதே, 23 

செவவிபகண் மனம்வாக்கா லோர்இங்குஞ் செய 

லாகா தெரிர்துந் தேரா, தெவ்விதமுந் இதியற்ரா 

தாமையங்க மைந்தினையு மெழிலாக் காக்கு, woes 

மைம் புலன்களையு மடக்கியவை யழிர்திடவே மனமுந் 

தேற, வெவ்வமிலாப் புர்திகிட்டை சொளச்சருவ வுண் 

மையறிர் தகை நீத்தே, 29
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குளிருஈதி துவைசமா கு£$யொடுரா னெனதென் 

லுங் கொள்கை சோத்த, லளியுடன்காத் திடுதலெனு 

தவையகற்றிச் சயவுருமாத் திரமாய் நின்றே, யெளி 

மையதாய்க் கோருதலுங் குணங்கூட்டு நாட்டமென்ப 

தெல்லா நீக்சே, யொலியம்சன் னுடன் கூடி புண்மை 

யறிர் தோய்ச்தவன்முத் தனுமா வானே. ௨0 

அய்யமி இ லில்லைகரங் கான்முதுமு தலையகடோ 

டறையு மிர்த, நய்யுமூறுப் புகளிலதுங் ரணகருமங் 

களுடங்கி ஈன்றாய்ச் தானே, செய்யடிரு மலமா௫த் 

இரமாகி “விடய மைச்ுஞ் சேரா காடு, வெய்துபசை 

சசையிவற்றைக் கொளளாதா டுருவியெங்கு மிருப்ப, 
Gur grr 21 

வேறு, 

கவலை கால னிஈண்டுமற் றேயுயிர் களினிருதயா 

காயத்தி லென்றுமே, யவிரவ் வான்ம சொரூபத்தை 

யாவர்காண் பார்க ளோவவர் மாண்டவ ராயிடார், 

அவது மச்சொரு பத்தி னிடம்புர்தி நுட்ப வைம் 

புலன் ஜறேவர்கள் வேதங்கள், விரவு யாகர் கவங்க ஞல 

கங்கள் விரசங்களிவை யொன்றுஞ் செல்லாவரோர, 88 

அசனி டமறி வைச்கொண்ட பேர்தமக் கறிகுறி 

யிலாக் கொள்கை தனைக்கொண்டு, குதியு ods 

கூறுவ தாதலால் குறியி லாத வறத்தை யறிந். துமே, 

விதிய றத்துண்மை யையா சறித்திடல் வேண்டு மில்ல 

றத் தைச்சேர்ந்தோ னாக2வ, ஈ.ூரு டனறிர் தேதேகொ 

ண்டோன் விஞ்ஞான சரியையையா சரித் திடல் வேண் 

டுமே. _ 33 

புகழு மாலில னாயீனு மாலுளோன் போலிருக் 
தில் லறத்தை யிகழ்ர்திடா, தசம இழ்வாய்ச் சரித்திட



118 ஸ்ரீபகவத நுதேதை, 

லன்னிய :ரவனை யென்று மலட்சிய மாயெனுர், சகை 
மை யாகத் தளர்வுடை யோனுமாய்ச் சாற்று மான்றோர் 

கெறிக எழித்திடா, திகழ்வி லாதுகிம் குநெறி பற்றி 

யே யினிமை யாக வொழுகுதல் வேண்டுமால், on 

கெறியொ டிவ்வித நிர்பவன் யாவனோ நிகழவன் 

சீர் பெறுமுனி யாவனாற்,பொறிக ளோடுவி:டயங்க ளும் 

பெரும் பூதமைந்து மனதுடன் புந்தியும், பொருவி லா 

ash காரம்ப்ர தானமும் புருட னோடுந் தனித்தனி 

யாகவே, விறலெொ டோர்ர்துபின் சர்வபா வங்களால் 

விரிபட் டோனாய்ச் ருவர்க்கம தெய்துவான். ் 30 

மெய்ப றிந்தவனாயிம் முடி.பிற்கு மேவுங் காற் 

றனி யாநிலை கொண்டுமம, யப்ய மின்றித் இயானித் தல் 

வேண்டும்பி னாச்ரயமற் நகிலப்பற் நுக்களாற், பய்ய 

வீடுபட் டேவிண்ணில் விசிரிம் பவனம் போல விடுபடு 

வானிவ, ஸய்யச் செய்இிடுங் கோசங்கள் யாவுமே 

நமுவ ஈன்மன காக விருர் துமே, 36 

வேறு, 

ஒன்று மஞ்சம்பு லீர்க்கினை யுருவிப்பார்ப் பதுபோற் 

லுன்று பாதக ணீத்துள சுயவடி வதனைச் 

சென்று பார்ப்பவ னாய்த்திரு யமெலா மதுவே 

யென்று பாவித்துப் பாத்தின அுண்மையெய் துவனே, 

குருக்தை 
பன்னிரண்டாவதத்தீயாயம் முற்றிற்று, 

ஆகச் செய்யுள் 567, 

கைட EDIC Oman



தரக்தை 
கானவித்தானயோகம், 

6 6 5 வ * 

பத்ன்முன்றாவதத்தயாயம். 

உறையும் பிரமனு மறைவா னிசமதை யோர்ந்தே 

யோதிடு முயரறிவோர், துறவைச் தவமென மொழி 

வா சவயத் கோபா சகரெனுமறையோரு,மறிவே நிறை 

வுறு பராமப் பொருளென வறைவார் மறைவித் தையை 
ட. ச (அ) . ௫ 

நாடி, யறிபப் படிபிர்ம மதிதூ ரத்துள ததனாற் றுவித 

(6 டனபண்பும், 1 

GON GOT வதொர் தன்மையிவைகளை யில்லா ௭ தீ தருவதொர த 1] ளா யில்ல 

தமல ரெப்?பாதும், பண்ணே டமா்வது மேலாயுறு 

வது மாகும் மனைய பரம்பொருளை, நண்ணும் மலமறு 

முணாவாய் நின்மல ராய்நீய கியர௪ ஈடனிச்ப, மண் 

Enel FRY ராகுர் தீர/க டவசா லலதறி வாலறி 

வார், 2 

எய்துந் துறவினி லன்புற் றவர்களு மென்றும் 

Gra சாரமதைச், செய்?த வருபவர் களுமா கியரா 

Forms தவமதை மேற்சொண்டே, யையம் மறயுய 

ரீசன் றனைச்சுப நெறியாற் சென்றடை கின்ருராற், 

அுய்தாமறமதைப் பயிலா சா.ரமாந் தவந்தி பமுமெனச் 

சொல்வாரே, 0 

அறிவே யதனிலு மதிகர் துறவது மிகமே லாந் 
தவ மெனவறிக, வுறவா யெவனியல் பாகத் துணிபுட 

னோதென் றுந்தடை தனைநீத்தச்,செறிபூ ரணசுக வறி 
வே யுலகுயிர் களிலுஞ் சேர்ர்துள வான்மாவென், நறி 

வா னேலவ ஸனனைத்துஞ் சென்றவ னாமென் ஹேயெ 

காப் பரவானே, ட



120 ப்ரீபகவத நு$தை, 

கூடம் பிரிகலு மொருமைப் பன்மையுங் குறியா 

ய்ப் பார்த்தெவன் வருவானே, விடும் சோவதி னின் 

மே நீங்குவ னெவஷெழன் நிளையுமே விரும்பானோ, 

நீடொன் றைபுமெவன் வெறுக்கா ஜேபிர்த நிலம 

லிருந்ததொர் படியேதான், 2றூிம் பிரம லுண்மைக் 

சேயவன் றெளி£யாக் க.ப மள் னாவானே. a 

வறு. 

நல்லபிர சானமொடு பண்பிவை£ ட.த்துவக் ௧௯ 

yoda Fj a Mor, WaMu UDG maT Ceres 

ன்ப த.ற்றவன் போயடைவன் முத்தி யதனைர்,சொல்லு 

மிதி லைபமிலை யின்னுர் gas gas சொழுதலொடு 

வரு? TH மொல்லைபிவை சரத்தில் நாழி. J 

டைர் தென்று£ம புள்ள தூம் மிஃ்தன்றி2ய 6 

பிரிவுறு 5 BAM F On [மி பண்புகளு மற்றுப் பெரும் 

பொருளி UO GUT, தெரித( குரைங்களானன் 

மையொடு மீமையாஞ் சோலினையெ லாமகத்றிப், பரிவு 

அஞ் £ீவனுள் எது? பாபென் பசையுமே பாரத் துவிசி 

தலையை யடைவான், விரவுமிதி லைபமிலை யவயக்த மெ 
= 

ன்சின்ற மிளி/விதைபி னைக்கெொண்டரோ, | 

மனுபுச்தி யாகிபர் கவையொடு வளர்ர்ததும் மாவ 

கங் காரமென்னு, மினமான இகாயொடு புலன்பொரு 

ளெனுச்தளிர்க ளும்பெம் திபைந்தறுவுமாய்ப், மிலும் 

பெரும் பூதமென் லும்பறவை யும்விசே டமதெனுங் 

கொம்புகளுட, னினுமிலைகண் மலர்களொூி நன்மைதீ 

தாங்கனிக ளென்றுமே மருவியுள தாய், 8 

ஏகிரிஞ் சருவபூ தங்களுறை யிடமதா யென்றை 
a * டட fd . ௪ 

க்கு முள்ளதுவுமாய்த், 2௧௩2ம யென்சன்ற பாதவம



மேப்பத்தாண்டாவதத்தியாயம், 123 

அளதார் தெளிந்திரு லறிஞனிதனை, போகை2௪ 

சரிவெனும் வாளிலை விசி2ய 9பான்றிய பிறபபிறப் 
பஞ், சோகமா மூபபையு மிவற்றினா லாகிய துகள் 

பாச முக்தொலைத்தே,. 0 

ஈானெனது மாயெ துகன்று 2ம முத்தியினை ஈண் 

ணுவ ஸிதிற்சங்கை.பி, லீனமா மீதினி லினைக்க tp 

மயக்கமும் மெய்தியன வாயிரண்டா, மூனமது பக்கி 

யவை பென்றுமீம பூடைபவா மோதிவைக ளுக்கு 

வேறய்க், தானிரும் திவ?னம Sr gore a Goran F 

சாற்றிட த் தகுவ னன, 10 

aipsgua Carga: error upart Wom go u மய 

கனவ ஸும்மாகினு, னழுத்ுமாப்ப பின்புசத் துவ 

ஞானி யாயந்த ராச்துமா வாகி நின்றோ, தொழத்ககு 

ஈல்வினை யறிகின்றனன் னன் நி சொரும்புநதிகளைப ற 7 ஓம்பு 4 
Cit 158 5, பழுக்தே 16 இரனென்று Ho TB 

னாப்ர சருவ பாவங்க ட மைவிரிவ ன. 11 

HS OS 
$ e e ® ௫ ° 

பதின்முன்றாவதத்தியாயம் முற்றிற்று. 

ஆகச்ரெப்யூல் 94, 

—efe—— 

HHS ௦த 
சத்துவபுநுடவிவேயோகம், 

த் ர 3 | த் e 

பத்னைனைகாவதத்தயாயம். 

சிலரிநத ம.ரநதனை 2ய பிரம மென்பார் சிவ/மததீ 

சாம் வனர்தனையே பிரம மென்பா/, சிலரவ்வி பகத 

மதே பிரம மென்பார் ிலொதன்மே லஓுள்ள9ரு Cars 
* ௫ ச 

னை, விலகுகின்று (/ ரூ. னய பிரம பென்பா Renae 

[6



122 பட்பகவத_நுதை, 

Quart மாயையிலுற் பத்தி யான, கலகமார் விகாரமி 

லாப் பிரம மென் 2ற கஞ்சனுமம் முனிவ (HEHE BLP I 

வாமீேன, 1 

Geum. 

முடியும் வேளையில் யாவ னாபினு ஈ£ச்ஈ விடுமள 

வாயினுர், தொடரு சமரச' முடைய னாகுவ னோவவன் 

சப மாகிய, வடிவ மகணனொட எளாவி முக்திபை மருவ 

வுரியவ னாவனான், மடிவி லாஇமை கேர மாலு மன 

தைத் செளிவுறு புச் இயில், 2 

இருத்தி நிட்டைய தெய்து மாட லிவன்ம னம் 

மிக வுந்தெளிற், தருச்தி யாயழி வற்ற மேதையர் பதவி 

யடைகுவ னொருபறும், விரித்த பன்னிரண் டோ 

டிரூபதின் மெலிரண்டென மேதையோர், தெரித்தி டும் 

பிர ணப மங்களால் சோவேயிடை யிடையினில். 8 

ஒளிர்பி ராணனை யும்மடகடுப்பி னோது மிருபதி 

னன்கின்மே, ஓளரை யிவ் வண மேதெ ஸிர்திடு 

மொருமை சேரமன ரஈறடையவன், றளர்வின் மூன் O (7 ரீ ழி 
( பெத னெதனையேமிகக் 659 யாகவே நினைவ$£னா, 

மிளிர வதுவத வாக வும்மகை மேவு வன்றிர மாகவே. 

அவ்வி பக்தம ததைய முத்தியே சத்து வழு 

மே லிட்டதா, யொவ்வ வேயிற வாதிருந்துட. வுரியதா 

மென வேயிகன், செவ்வை யாயறிர் தோரறறெந்தது 

செப்பு சத்துவ மதைவிட., வெவ்ளி டத்திலு மில்லை 

பேயென யிகனையே BETO களே. 5 

Oe Cage’ ரப்பிடித்ேே யிலங்கு சத் இர 

ஞன்னறு, நிந்தை யில்ல2தார் சத்து வத்தினை நாடி. 
ெனெனென கினைவதாம், விந்தை .பாயினி வேறு நெறிக



முப்பத்துமுன்முவதத்தொயயம். 123 

ளான் மிளிரும் விப்பிர போலி, லந்த மாப்புரு டனை 

யறிந்திட லையமின்றியா காதபோ 6 

வேறு, 

பொறுமை யூக்கம் வதையாமை புகலுஞ் சமபா 

வனையுண்மை; நறு ரறிவு தூறவுபினர் ஈவி௮ு 

மொழிவு மிவையெல்லார், திறசாத் வீகர் லமெனத் 

Oo gitar சறிஞ ரிச்குறிமகாண், மிறுரத் துவமும் புரு 

டனையு மோர்வர் தனி'2ய யையமில்லை. 1 

ஆரரய் asi நிறமைய/£ளா ரவர்க ளெனவே 

இலவறிஞர், மேரே சேத்தி ஞ்ஞஜனுட ஸிசம்சத் வத் 

Bd கும்முரிமை, யாராய் வீன்றி யொதினரல த 

மாகா கதனிலுமே, மேரார் சத்து வரும் வரா யைப 

மின்றி யேற்பதுவே. 8 

உண்மையாக வதே மு. தித.த தெனினும் 

மவறெனவே, நுண்மை யுடனோரம் திடத்தருமவ் 

வித'2ம செப்புங் குணகுணிகட், கண்மை யொருமை 

பன்மையுமுண் டாமீ தறிஞர் நியாயமாமாங், கண்ணத் 

தியிலூர் புமுவவைகட் கொருமை பன்மை காண் 

பனவே, 0 

தடநீர் மீன்போற் முமரையிற் றண்ணி ரிணக்க 
மதுபோலுஞ், சடமு மசட மாமவைக்குர் தருதி யென 

வே கொள்வதெனச், திடமாய்ப் பாதித் திடவினவுஞ் 

சேட்டப் பிரம விருடிகளு, முடனே யைய மடைர்த 

வரா யுயாவே தாவை வினவுவசே. 10 

தரக்தை 
பதினான்காவதத்தியாயம் முற்றிற்று, 

அசச்செய்யுள் OTR, 

எது



SHI 

ஜித்தாராயோகம், 

பத்னைக்தாவதத்தியாம். 

நிஉழறங்க டமக்குளெது வருட்டிக்கச் Anis 

தன டிளைக்கற் பாற்றோ, மிகுகருமங் களிலொன்றுர் 

கொன்றுமுரண் வதுபோல வெருமார்க்கத்தைத, திகழு 

றவே காண்டுன் மேஞ் லருடற்குப் பின்னென்பார் இல 

ர்சுளீ.து, சகமதினி லிலையென்பார சிலர் ரங்கைக் கேவி 

டபந் த ஈனென் பாரே, ° 1 

உலகினிலே சிலரெல்லா மையமின்றி நிச்சயமா 

யுள்ள தென்பார், நிலவவே யொருவானிக் தியமென்பர 

மினுமொருவர் நித்ப மென்பார், சிலரொன்று மிலையெ 

ன்பார் லெரிருந்து மில்லாத தேன் பாகள்,லரொ 

ன்றேயிரண்டாயு முள்ள தென்பார் செப்புமிதிற் சிலர் 

கள் வேறே, 2 

உளளதுமில் லாததுஞ் OFT 6 தொன்றாமென் பாரு 

ண்மை யறிஞ ராய, வெள்ளலிலா விப்பிரேே சலர்பிரமந் 

தனையொன்றென் றெண்ணு கன்மார், மெள்ளவே சிலர் 

களும்வே றென்கன்றார் சிலர்களோ வெகுவென் னெ 

றார், கொள்ளவே இலெர்காலர் தேசமுட னிரண்டூமெ 

னக் குறிக்கன் ரே. 3 

இலரவைக ளிரண்டு மல்லா ததுவென்பார் இலர் 

சடையுஞ் சருமங் கொள்வாரா, சிலர்கண்முண் டிதஞ் 

செய்வார் சலர்கணீ ராடலகைக் இரஸ்க ரிப்பார், சிலர் 
முழுகல் விரும்பிரிவா ரிவவிதமெல் லாமெய்யைச் இர 

மாய் நோக்கி, யிலகுழா லறிந்திடுமீம தையராகு மந்த 

ணசே யெண்ணு வாரால். 4
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ரிலாதேவ ரூண்மையையோர்ம் தவரென்பார் இலர்ம 

றையோ யென் பார்கள், சிலர்பிரம ஞானியென்பார் 

சிலர்கள்புசித் திரிதலையே தனமிச் இப்பார், இலரருந் 

தா விரதத்தி ஓள்ளவர்கள் கன்மமதைச் இலர்பூ இப் 
பார், சிலரொழிவைப் புகழ்£ திரிவார் தொழுதிவொர் 

முத்தியினைச் Rats டாமே, 9 

இலரனர்த விதட்போகம் போற்றிடுவா சர்ச்ச 
தைச் சிலரிச் சிப்பார், திலர்மிடியை விரும்பிிவா ரபா 

ஸ்.இிக்குச் சாகனர்கான் லர்கொள் வாராற், கலரு 

பாஸ் தியதில்லை war Sarr சலரவதையா மையிழ் 

பற் றுள்ளார், சிலாவதையிழ் பற்றுடையார் சிலர்கள் 

புண் ணியகெறியிற் செல்கின் wap sre. 6 

சிலர்புகழு நெறியதனிற் செல்கின்றார் புகழறமுஞ் 

லரில் லென்பார், இலர்ஈன்று பறிர்துள இ லமர்க்தவா 

கள் சமுசயத்தி லமாந்தகோர் சில்லோர், Revi gaia 

மதனாலே முத்தியென்பார் சுகத்தைவிடல் சிலர்வ்ீ டெ 

ன்பார், சலர்தியா னத்தினினின் மஜொழிவதே yee 

யெனச் செப்பு வாரே, 

சிலமறையோ ரெக்கியமே ரறர்த தென்பார் இலர் 

கொடையே சிற்த சென்பா, ரலதொருவர் தவமென் 

பார் மற்மொருவ ரனுதினமு மோத லென்பார், வெலு 

மறிவார் துறவதே மேலென்றா ரொருவரினு மிகுபூ தங் 

கள், பலவற்றைச் இந்தனைசெய் யியற்கையே Rot 

லாப் பகர்கின் ௫.27, 8 

யாகமுத லீராயுள் எவைகளெலா மொருவர்மே 

லாமென் இன்ருர், வாகுடனே யாவுஞ்சேர்ர் தாலுமே 

லன்றெனவே வகுப்பார் சல்லோ, ராகையாற் பலவித 

மாய்ப் போஇக்கு மறமிருக்க வதின்மா லாகி, யோகை



126 பநீபகவத நு$தை,. 

யிலா தோர்துணிபு மடையாது நிற்கின்றோ மூய/2த 
Carr, 0 

இதுவதிக மிதுவதக மெனப்பல்வகை யுடைத் 

தாக பிருக்க மாந்தர், பொதியுமெவ ஸனெவ்வறத்தி 

லமர்ந்தவ£னஷை வவனதையே போற்று சின்ர, னதனு 

லெக் கட்குமனம் பல்வகைப்பட் டெதிம்றுணிப் மடை 

ய வில்லை, யெதுமேலோ வெடுத் துரைக்க வேண்டுகின் 

ரோஞ் சாதுசிரோ மணியே யின்னும். 10 

அதற்குமமே லெதுமிகவு மந்தணமா ,யுள்ளது 
வோ வதையுஞ் சத்வ, மதற்கு மிந்தப் புருடலுக்கு 

மிணக்க மெர்த வேதுவினா லருள்வா யென்ன, விதற் 

sb5 முனிவரர்க்குச் இறர்கவறி வோடுலக மெல்லா 

மாய்ந்து, விதிச்திடறச் சீலனாம் பகவ ஸனுள்ள துள்ள 

வணம் விரிவாயம் சொல்வான். Ll 

தருக்தை 
பதினைந் தாவதத்தியாயம் முற்றிற்று, 

ஆகச்செய்யுள் ANY, 

-—<ea>>—. 

5 HAMS 
பராபரயோகம். 

பதினாறாவதத்தியாயம். 

திசைமூக னுரைப்பான் சேட்டர்கா ளெனைநீர் 

இகழயவே கேட்பது மெதுவோ, வசைவிலாக் குருவா 

லூித்திடுஞ் சடற் கறைவதும் யாவ?தா வதனை, வசை 

யற மொழிவ னறிகுவி ரீங்கே யெனுவருச் துரைப்ப 
கோ வதனை, நிசமதாய் வினவி Dinara smi gi 

நிச்சயங் கொள்ளுதல் வேண்டும். 1



முப்பத்தைந்தாவதத்தியாயம், 727 

எவவுயிர் களையுங் கொலைசெயா திருத்த லேயுயர் 

கன்மமென் பஅவாஞ், செவ்வ?ன யிீத பயமறு பதசி 

சிறந்தவி தறத்தின இயல்பா, மவ்வவிய மில்லா மெய்ம் 

மன வறிஞ ரறிவுமே லுக்குமே லென்பார், இவ்விய தூய 

adeno ura intr ss os Sit Brio wart, 2 

எண்ணுல கெவர்க ளிம்சையி லுளமீரா வெவ 

சொன்று மில்லை2ய யென்று, மெண்ணங்கொண் டவரா 

யவாமபக் குறுவோ ரவரெலா மெய்துவர் நரகந், 

இண்ணமாய ப்படனை யெணிப்பணி களையே செய்வரேற் 

சோர்வின்றி யவசே, கண்ணக னுலகி லடிக்கடிப் 
ந 

பிறரது களிப்்ை யடைரூவர் காண். 3 

பயனெ இர் பாரா தெவீர்முறை யெனவே பற்றியே 

கருமங்க எ.ரி5மித, ஈயமுட னியற்றி வருவரோ வவர் 

நன் ணோக்கங்கொ LOT IT நபமா, GUO] IG சாறு வா 

. . ச ச . உ ரூ. + ச 
பர்கா ளினிச்சத் நூவச்இற்குஞ் சேத்டுர ஞனுக்கும், 

பயிலுடன் புணர்ப்பும் பிரிதறு மெவவா றுள்ளவோ 
உட (eo o 

வவைபகாற் BUC oar. 4 

ஒதிய புருடன் விடயிசத் துவ?மா விடயமென் 

மெண்ணப்பட் ளெவா, லாதலிழ் சத்து வத்திற்கு 

மீங்கக யறைந்திிம் புருடற்கும் விடபி,கோதறு விடய 
பாவசம் பரத மென்னவுங் கூறிடப் படுமான், மீது 

கற் பனையான் மிளிரம௪ கோதும் பரநியா யமும்விளக் 

கியதால், 2) 

அசேதன மான தனுபற்றி பென்றுஞ் சத்துவ 

மனுபவிப் பதனை, விசையு... னறிதம் கேயியலாத ததை 

‘Lay னுண்பனோ யாது, நசையட னுண்ணப் படுமொ 

விவ்விரண்டு நஈலிலுமிவ விகமென யாவன், வசையிலா



128 LDIF AUS HIE OS, 

தறிவா னோவவன் வேரும் வழுவில்சத் BIM (Lp OD 

யென்றும். ட் 

அவக்தத்திம் கலந்து மிட் பதென் றறிஞர் சொல்லு 

வார் சேத்திரஞ் ஞனுமோ, துவர்தூவங் கலைகா லங் 

குணஞ் சொரூப மிலான்சம மாயகனதன்பே, ரவந்து 

மேற் கொண்டே யறையர்தப் பூதங் களி?லலா முறை 

பவ னாூத், தவழ்ந்திர கிரிற் ரமரைக் ருழை?பாற் 

சதாசக்து வத்தைபே அப்ப்பான். 1 

தெரிச்தவ னகனாற் பண்புகளோடுஞ் சேர்ந்துக்தா 

மரைக்குமை யதனிற், பரம்பு$/த் தூளி3போற் பற்று 

னநனாற் பகிஇலைபழமு மிலையா, ஐ.ரகஇகழ் புருடற் 

கதிசப மாக oars grt Ours Was, Bare 

இகழ் சக்வ மெனத்றுணி பிவிதர் திரவிய மதனுடன் 

கருத்தா, 8 

சேவற் றினுக்குச் சம்பர்த மெவிதர் இபங்கொண் 

டிருளினி லொருவன், தீரம தாகச் செல்வனை வதைப் 

போத் இறந்ததை நோக்கவிச் பெபோர், சிரிய சத்வ 

விளக்கினைக் கொண்டி செல்லுகின் றனசொது காறு, மா 

Go திரலி ய மம்பண்பு முளவோ வமமட்டும் விளக்கு 

உன் கெரியும். 0 

திரவியம் குணமும் குன், ரிய போரு Burp மறை 

இ மவிர்து, பரவியிவ் விதமா யுருவுகொண் டெழுக்த 

தாகிய சத்துவப் பண்பு, முருவம தின்றி மறைலவினி 
௮ளதாற் புருடனென் றுன்னிடப் பமிமாற், நெரிகுவி 

Heer ஈன்குவிப் பிரேர செப்புவ னிலுமுங்கட் 
கெடுத்தே. 10 

அறிவுறு மபோ ஸனாயிரத் சானு மறிவினை 
படைவலு மரிதாங், குழுவுரான் சனிலோர் பாகத்



மூப்பத்தைந்தாவதத்தியாயம், 729 

தைச் கொண்டும் கொள்ளுவன் ௬கத்தைகல் லறிஞ, 

னொழிவிலிவ் விதமே யறத்திம் ச் கருவி யுபாயத்தா 

லறிசதிடல் வேண்டு, மிறிவிலாச் சூழ்ச்சி யறிந்தநண் 

ணறிவோ னிறுதிய று-௧ம பெறுவான், il 

வேறு. 

உணவுட் துணையு மின்றிவழி யொழுக முயலு 

மொருவன்மிக, வணையுங் கரையொ டிடையினிலெம் 
மேனும் விழ்வ னதைப்2பால, ஈணுகும் கரூம வழிக 

னினி னலதுர் தீது நன்குறையும், புணேயாஞ் சிர 

சாம்பயன்கள் பொருஈகசா வென2வ யறிவது2வ, 12 

காலா னீளும் ஊழியொருவன் கடப்பா னோவவ் 

விதமுண்மை,.நாலா ராய்ச்சி பிலாதகத வரிபா நெறியி 

னுவலூச்கஞ்.சாவப் பற்றி சரிபபதுபோ லாமவ வழியே 

தகுபுரவி, யேலப் பூட்டுங் கநியிர௩ பெவித மெளி2தா 

வவ்விதமே, [8 

சொலுமிக் கன்ம Ai Neda gross ததோர்க் 

குச் சுலபமதா, நிலவ 2ஈரோ நிமிவரையை ரோர்ந்தே 

யேறுங் காலெதுவு, மிலக வீதுர் தான் டம லிரத மூர் 

வோன் றிகைப்பினையுற், றலருஞ் சமபூ மியைச சார்ந் 

தே யதனை ம௫இயா ததைப்பாரீர். [41 

எதுகா நிரதம் போம்வழிரா லுளதோ வியம்பு 

மதுசாறுஞ், சதுராய்ச் சேர்கொண்் மீடஇடுவான் 
றவிரந்த போதோ வறிவுடையோன், றிதமாய்த் தோ 
நீத தேகிமிவான் நிகழிவ் விதமாய்பபுுஇபுளோ,ன இதழா 

லாய்வு மதனுப2பா கமுரன் கறி)£த குணவா 
னாய், Lo 

மிகவு மலாஞ்சாத னங்கண் 2மவிச செலவான் 
விளம்பொருவன், பசகரூம 0 !ரிப பரவைகளைப பய 

[1
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கில் லாமற் பாகுவினாற்,சக௪ மாக நீர்தவதிழ் மொடங்கு 

வானோ சங்கையற,விகழு மவனே யழிச்இிடலை IFAS 

கின்ோ னாகுவனே. 10 

அ.ரிச்சு வொருவ னல்லதுிிப் பமை/ ச படகா 

லலைவின்றிப், புிர்று நீரி லாம்ச்கமி வதனைக் கதி 

யாய்ப் பாய்குவனாற், செரிர்த படகை நீத்தும 

Og or ay Onan sors Bis gD or, கறங்கு மந்தக் கலர 

சேர்வா னென்£ற முன்னோர் கற்பனையில். 17 

சொண்ட வனைப்போற் கொண்டவலு மாவா 

னெனவே கூறுவதாற்,பண்டைப் படகு கொண்டதிலே 

படகு கார னெற்தவித, மண்டி மயங்கித் இரிகுவ?ன 

வவிதஞ் சேத்தி ரஞ்ஞனுமே, மண்டுஞ் சாத்வி கத்தி 

னிட மெனசென் றபிமா னழும்வைத்தே, 18 

ரலத்த ஞானச் செல்வமதை நாளுங் கொண்டே 

யலமருவான், றலத்திம் படகே நிர்செலுதல் சாத்ய 

மாகா தவ்விதமே, சலத்திற் ஜேரே றிர்செலலும் தகா 
ர யோ மிர்தவணம், விலக்க மாகர் கனிக்தகனியே 

விடயங் களிலே யுள்ள துவாய். 19 

இந்தச் கன்மம் பல்விதமா பியற் றப்பட்ட தா 

மெவித, மிந்த வுலக லிக்கன்ம மிந்த வுயிரா லியற்றி 

யதோ, லந்த விதமே யிவ்வுலச லுள்ள வதனை யவ 

னடைவான்,சந்த மாக வெது£வாசை முதலைக் இனையுற் 

FOG FG) OMT. 20 

தைய புந்தி பாற்கொண்டு மறைவார் முனிவ? 
மூலமெள, வெதரி லந்தப் பிரதான மெழிலவ் யக்த 
மெனப்பமொல், விதியு மல்லி US Gu Bor கன்ம மகதத் 
அவமகத்தார, கதியார் பிரகி ரதிபூதர் தனக்குக் கன்ம 
மகங்காரம், 21



முப்பத்தைந்தாவதத்தியாயம், 131 

ஓது மகங்கா ரக்இனினின் அுதித்த மாபூ தங்களு 

மப், பூதர் தம்மின் பருஇிகளாம் பொருந்து தன்மாத் 

தரங்களுமாஞ், சாத மாக வவற்றினிலே தனியே பூதந் 
கட்குள வோர், காத லாகும் விடயமெலாய் காமி யங்க 
ளாமென வே, 22 

எண்ணும் வண்ண மியைவனவா மினியவயக்த 

மறுகானே, யொண்ணு மேது தன்மழுங்கா ரியதன் 

மமுமா யுள்ளறுவா, FOTW) WHFS நுவமதுவு நற் 

கா ரணகன் மத்துடனே,பண்ணுங் கன்ம தன்மமுமா 
யுளதெனீ றெமக்குப் பகர்கேள் வி, 233 

ஆங்கா ரமுமே விதைதன்ம மாகி யுளது மடிக் 

கடிய, பாங்காய்ப் பிரச வத்தரும முளது மாகும் 

WILLS, DACs யைற்றும் பிசபிர சவகன் மங்க வியைங் 

தனுவாம், விங்கும் பூக மைந்தினது விசேடங் களுமமோ 

விதை தன்மம். 24 

ஏற்ற தென்பா ம்வைசளு£மோ வியற்றும்பிரச வத் 

நதையு2ம,யாற்ற வவற்றின் பிரசவஞ்சித் தமதா மவற் 
றி லோர்பண்பை, பெழ்ம சாரு மாகாய மிரண்டு ரண 

முள் ளதுவாயு, சாற்று மூன்று குணந்தேய்வாஞ் சல 

ராற் குணமுள் ளதுவாமமே. 20 

வேறு. 

நிலவு௪.ரா சரங்களெலாஞ் ரூழ்ந்துகன்மை தஇீமையு 

மம நேரே காட்டிச், குலவுகின்ற பூதமெலாம் பொறுத் 

அவரும் பூதேவி குணமைர் தாரு, மொலிபரிசம் வடி. 

வுசுவை மணமைந்து மண்குணமென் ஜோர்தல் பேண் 
0, மலதென்று மண்குணமு மணமேயம் மணம்பல்வித 
மாகுர் தானே, 26 

ஆனையமணும் பல்விதமா யெணற்பால தஃத 
)றவ னனிட்ட மீட்ட, மினிதுபுளிப் புளதுரெடி நிண
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நாற்றம் வெடி ப்போ? மெண்ணெப் சாற்ற, மனியவறட 
சியங்குளி/*க மணமுமெனப் பத்துவகை மண்ணின் 

கூழு, நினையுமொலி பரிசமூரு தரவமென விவைகான்கு 

நீரின் பண்பாம், 273 

மது.ரத்தி னிலக்கணத்தை வகுத்துரைப்பன் பல் 
வகையா மஇப்ப தாகு, மிதமாக வினிபுளிப் புடன் 

கா.ரங் கைப்புதுவர்ப் புவர்ம்ப யென்ப மிதமாயிவ 

விதமாறு சுவையாகச் கடன்மயமா விரவி நிற்கும், வதி 

பூமொலி பரிசம்வடி. வெனமன்று பண்புளவவ் வன் 

னி யாகும், 28 

தேயுகுண முருவமதா முருவமும்பல் வகைசெம் 

மை கருமை வெண்மை, யாய்கீலங் குறுகனெடி லரி௪ 

னமம் புயவ7ரணம் பருமை மென்மை, யேயமுத ௮ 

வுசளுஞ் சது. ரம்வட்ட மெனவடிவிவ் வீதிய காகத், 
சோயுமிர்தப் பன்னிரண்டின் விரிவுளது சுடுகனலின்' 

சொருபம் தானே. 29 

மெய்ம்மொழியு மிபலறிர்த வேதிய யிஃதறியு 

மோலோ ராவார், வய்யமதி லொலிபரிச மெனவிரரண்டு 

குணமூளது வாயு வாகு, மய்யமில்லா யுவின்குண 

மும் பரிசமந்தப் பரிசமும்பல் வகையாமென்ப, வெய் 

வறட்சி குளிர்கானற் பிசுப்புக்தேற் றம்பாரம் விள் 

ளுஞ் சோர்வு. 50. 

மெழுகுறுதி மிருதுதரி மணலெனவே பன்னி.ர 

ண்டு விதப்பண் பாகு, மொழிவிலா மெய்யறியு மந்த 

ணர் தா மிக்குணங்க ளொன்றோ டொன்று, தழுவியே 

நிற்கின்ற பூதங்கட் கேயெனவுஞ் சாற்று: இன்ருர், குழு 

வுமா காயமொரு குணமாகு மதுவொலியாங குறிக்குங் 

க௩லே. d
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அ௮ந்தவொலி யின்ருணங்கள் யாவும்விரித் தறைர் 

திடுவன் சட்ச மேறு, சந்தமாங் காந்தார மத்தியமம் 

பஞ்சமர்தை வதடி டாத, மர்தமுறு மிட்டமுட னனி 

ட்டங்கூ டுதற்பிரித லாகப் பன்னொன், றிச்தவகை யா 

காயத் அ இச்தவொலி பரிருப்பதெனவெண்ணற்பாற்றும், 

ஆகாயம் பூதங்க டமிற்சிறஈ்த ததற்ருமே Quer gsr 

ங் காரஞ், சேகான வகற்குமேற் புர்தியகன் மிசைய 

டையோன் சேத்தி ரஞ், னாகாநிற் பானவன்மே லவ் 

வியக்த மவ்லியக்க பதற்கு மேலே, வாகான புருட 

னுளன் சீருவகன் மங் களின்விதியை வகுப்பா யோர்க் 

வேறு, தே. 

விள்ளுஞ் ௪வபூ தங்கட்கு மேலிலுங் மு 
முள்ள (2சார்ந்துபி ரெவையிலு முள்ளவான் மாவாய்த் 

தள்ள லிற்றனைப் பாவிக்குர் தனிமன முடையோ 

னெள்ள லின்றியே யழிவுறுச் சொரூபமெய் துவனே. 

குருகீதை 
பதினாறாவதத்தயாயம் முற்றிற்று. 

ஆகச்செய்யுள 623, 

தருச்தை 
சித்தியோகம். 

பதினேழாவதத்தீயாயம், 

அயனு முரைத்திர வானினி பேசிய வைம்பூ தங் 

கீகாயே, வயமொ டி.றுக்கவு நீக்கவும் வல்லது மனமே 

யென்பதுதான், பயனுட. னெவ்வித மாகவே யோரவ 

தோ பகருவ னவ்வணமே, யியஓுறு மனமே சொலுபூ 

திங்கட். கெல்லா மானமாவாம், , 1
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அனவ. கமுமா பூதமெ வைக்கு மதிட்டா கானம 

மாம், வினவு பகுத்தறி வகனர யலாம் விடலரி தாம 

அவ, கினைவுறு சேக்ரஞ னென்னவு மாக நிகழ்த் இட 

வும்படிமால், பனுமொரு மனமது சாரதி நலமார் பரிக 

சை யோட்டுவபோல், 2 

போது புலன்களை போட்டிடு மப்புல னொடுமன 

மதுபுச்தி)யோதிவை யென்றும் பிரக்ஞப தென்னுமொ 

ருயரசேத் திரஞன்பா, லாகர வோடு கலந்துறு மைம் 

புல னாகும் புரவிகளைத், இது புந்தி பிடி சத ஈடத்தத் 
இகழ்தனு ரகமேறி, 3 

பூதாத் மாவாஞ் சேத்ஞ னெங்காம் போவான் 
பெறிகளெலுரம், தீதார் பரிகளை புர்திய தென்லுஞ் சா 
சா ரதியென்றுங், கோதறு நுணிபாங் கடி.வா ளத்தாற் 

குறையற வேகட்டி, த நிறுத்திட ,பிவ்விர நமுமே நிக 
ம்மேன் மையதாகி, ம் 

வறு, 

விளிவறும் பிரமரூப மேயாகு மிவிதம் யோகர், 

தெளிவாய்ம்கொண் டெவ்வி வேகி தஇிகழுமிவ் விரதம் 

தன்னை, யளவிலாப் பிரம மாக வலிபவன் ழி.ர னாக, 

வளமுறுஞ் சருவ பூதங் களிலுமே மயக்க மெய்தான். 

எள்ளலி லவ்வி யத்த முதல்வி?ச டங்க எளீஸ7 

யுள்ள தஞ் சராச சங்க ஞடனிருப் பதுவு மென்று 

மொள்ளிய 2ீசாம சூரி யர்களொளிப பெற்ற தாயும் 

தெள்ளிய கோட்கண் மீனாற் றிகழலங் கரித்த தாயும் 0 

பொருநதி வரைக ளாலு மெங்கும்பூ சிபப தாயும், 

வரும்வெகு விதங்க ளாய நீர்களால் வழுத்தெப் போ 

தும், பொருவறும் புகழ்ச்சி செய்யப் பட்டதும் பூத



முப்பத்தாறுவத தீதியாயம். 135 

மெல்லா, மருமையா யடுத்துச் ௪ீவிப் பதற்கருப் பிடம 

தாயும், 7 

கலல்குறு மெல்லாச் €வன் கட்கெலாங் கதிய தா 

பூ,மிலங்கவே யென்று முள்ள இதுபிர்ம்ம வனமே யெ 

ன்ப, வலங்களெ ரஇிற்சேச் ரஞ்ஞன் வருகின்றான் சரித் 

தே பிர்சத்,தலந்தனி லெர்தச் சச்வஞ் ௪ரமச ரங்களா 

பூம், ௫ 

உள்ளவோ வவைக ஸளெல்லா முதலினி லொளிக் 

கும் பின்னர்ச், கொள்ளுறு பூதர் தம்மாற் குயிற்றிடும் 

குணங்க எளப்பாற், றள்ளுறு பஞ்ச பூத் தாமு?ம 

யொடுங்டுப் போகும், விள்ளுறு மிதுதான் பஞ்ச பூதக் 

இன் மேன்மை யாமே, 0 

தேவர்கர் கருவர் மாந்தர் இகழும்? ப யஈரர் முன்னா 

uray Duta ளெல்லாந் கத்ரம்பா வனைக ளாலே 

பாவலா யுண்டு பண்ணப் படுகின்றா ரஃமத யன்றி 

யேவுறு கருமத் தாறு Ong னு மின்றே, 10 

விரிர்இடிவ் வுலக மெல்லாம் விதிக்கின்ற விச 

ளெல்லாந், இருந் திப aap) னின்றே செனித்தவ 
ராயூ 6டே, பொருந் தியா விர்ப்ப விப்பர் புகன்.மிடு மவ 

ர்க ளந்தப், பரம்பிய பஞ்ச மாபூ தங்களி லேயே மீண் 

மும், 1] 

அ௮லைகட ஓ.இத்ச வார மதன்கணே யொடுங்கு மாபோ 

மலாதரு காலஞ் செல்ல மழைகின்றா ரலக மாக்கு [ன் 

மலமரும் பூத மெல்லா மறைந்தபி னதற்கு மேலே 

வலமிகும் பஞ்ச மாபூ தங்களு மறைந்து போமே, 19 

ஒப்பிலா யோகி யப்போ தைம்பூதங் களையொ ழி 

ற்தே, யப்பர கதியைத் சானே யடைகுவன் பிரம சே
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வன், செப்புமிவ் வுலகை யெல்லாஞ் இருட்டி த்தான் 
மனஇ னாலே,யப்படி முனிவர் சேவர் களைத்தவ சதனா 

வின்ரார். 18 

வேறு, 

தவவொ முங்கின் மறை சாற்றுகனி கரத மயிலுர் 

திவிய பண்பொடு சமாதியடை சித்த ரவர்க 

ளவிரு ஈறவுலகு மாற்றிி தவத்தின் வலிவா 

லிவி ௪ மானதென விவ்விட மிருந்த றிவரால். 14 

வேவேறு. 

பிணியி லாததழ் சேதுவாய்ப் பேசிட பருந்து 
மணியும் பல்விச மாகிய வித்ழைக எனைத்தும் 

பணுந்த வத்தினாற் இத்திப்ப காதலின் wall 

லெணுந்த வம்மதே மூலசா தனமதா மின்னும், 15 

எவைபெ றுவதர் கியம்பிடத் தொடுவதற் கரிரீரா 

யவைப னைத்தையுர் LUBED Fn DSS Ovi 

மவமி லாத்தவ மோவதிக் கிரமிந்தற் கரிதாங் 

கவலு நுஞ்சுரா பானனுங் கொலைஞன்கள் வனுமே,10 

வேறு, 

கருவ மிப்பவன் குருஈனை புணருவோன் ச ழறிய 

விவவைநர்து, பெரிய பாதகர் களுகன்று யியற்றிடும் 

பேசருர் தவந்தன்னா, லரிய தாகு£ப் பாதகங் களிலு 

மே யகலுவ ரலஇன்னுஞ், சருவ மார்தரும் பிதிர்சரா 
விபசு சராசர மிவையாவும், _ Li 

என்று நற்றவ முடையார்ய்ச் இத்டியை யென்று 

மே பெறுகன்றா, ரன்றி யவ்வணர் தவத் இனுற் சால 
* ச டி 5 ௩ s ந 

நா எளவுமுள் எவர், துன்று வர்கள் விண்ணுல
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கடைகதனர் சொலும்பய னததன்னைக், குன்று (7 6 

கர்ப் பார்த்திட லோடுடன் கூடிய கன்மங்கள், 18 

அழுங்க லற்றெவ ரியற்றிடு வாரகசேளோ CU SUIT Fi GOD) 

னென்றுள்ள, வழுங்க லின்றிய நினைவொடுஞ் சதுர் 

மூக னருகினி லமாவாரக, ணழுங்கி லாமகான் மாக்க 

ஞூஞ் சுசியதா ஈற்றவ மதனா3?ல, சழுங்கு கானேன 

தற்றுமேற் பெரியபே றதனைமய சார்கின்ஞுா், 10) 

செய்ப இயானயோ கம்பிடிக் தென்றும தெளி 

மன முடை 2யாராய்ப், பொய்யி லான்மவித் வார்கள் 

பே ரின்பமா மவயத்தம் புகுகின்றார், துய்ய தயான 
யோ கத்தனி லிருச்துகா னெனதெனுர் துகணீத்கோ, 

ரய்ய மின்றியே இரும்பியவ் யத்தத்தி லாழ்ந்திய்கே 

சிறப்பான, 20 
வேறு. 

ஒப்பற்ற பெரி3யார்க ஞூலகதனைப் பெறுகினமுர் 
தப்பிலா வவயத்தர் தனினின்.று முண்டாகித் 

இப்பியசாம் யாவத்தை யைக்கொண்டுந் திரும்பியே 

அப்பாந்தா மகரசூன் தொடர்புவிடு பட்டவனும், 21 

சத்துவமா மொன்றினையே கொண்டவனுஞ் சாற் 

சென்று, மெத்தவெலாப் பாவங்க டமினின்றும் விடு 

wow, As sy னிட்களமா யுளவெல்லாஞ் சேதஇ 

ரஞ, னத்சமூட க்குவனென் றவனையறிர் தஇடவேண் 

டும், 22 
அவனை யவ னறிகுவனா வவன்லேத வித்தா 

வன், விவாமதாய் நன்மனகான் மெய்யறிலைக் கா 

னடைந்து,  குவிசின்ற மனதுட?ன (poh Mom. 

கொளல் 2வண்டு, மவனியிலவ் வணிட்டை படைகு 

வேனோ வான 7, 25 

| 3
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ஈதென்று மிருக்கின்ற மர்தணமாம் விரித்துரைக்க 

தேதைவ்வி யக்கமுதல் விசேடமீ ருகவுள [ ay 

கோதறுமிக் காட்குணங் களைக்கொண்டு கண்டெனி 

மேதமுறு மவித்தையா மெனுமொன்றே யெனவறிவீர். 

வேறு, 

இயம்புமிருத் இயுமிரண்டே யக்கரங்க ளூளவாகு 
மென்று முள்ள, வயங்குபிர மமூமூன்றே யக்காமா 

மிருத்புமம வென்ன லாகு, மியங்கென்று முளமுத்தி 

நமமவென வேயிங்கே யியம்பற் பாற்றா, ழயங்குமதி 
கொளுமாந்தர் களிற்சிலர்தாங் கன்மமதை வழுத்து 

வாரே, 25 

பொருவிலாப் பெருந்சகைகொண்் கதறிஞர் கன் 

மமதைப் புகழ மாட்டா, கருமத்தாற் பஞ்சவுருக் 

கொண்டு2சா டசவவயங் கஞல்வ தாக, விரவியே பிறக் 

கின்ற வச்சவன் றனைவிதீபை விழுங்கு இன்ற, துரிய 

வஃ தமுனண்ணுர் தேவருணச் தீச்சகா யுள்ள தாமே, 

எவருலகிற் கரையேற. நெறிபாரக்குக் தன்மைய 

சோ விர்தச் சீவன், சவறில்கித் யாரூப னேயன்றிக் 

கன்மவடி. வினனன் றென்றே், யவரிர்தக் கன்மத்தி 

லன்புகொளா ரெவனிவித மறிவி லாது, மிவைபென்று 

மூளதும்பற் நிடமுடியா ததுமெங்கு மிருப்ப தாயும். 

அசையகற் தியதாயுர் தனக்குத்தா னேயடங்கி 

பதுவு மாய, மாசிலா வான்மாவைப் பார்த்தறிற்மிதா 

னவனென்று மாய்ந்தோ னாகான், பேசமூனி லாதவ 

னுஞ் செயப்படா தவனும்பின் னில்லா தோலு, மாசு 

ற்ய்ய மற்றவனு மாகியவான் மாவை யெவ னறிகு 

வானா, 28
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மற்றெவனிவ வான்மாவைப் புதிதிடலா காதவனலு 

மருர்தை யுண்ணு,மற்றமிற்றன் மையனாயு மறிகுவனோே 
வவனிவ்வே துக்க ளாம, பற்றுதற்கா காதவனு மமு 

தனுமா யென்றுமுளப் பளகி லாத, வுற்றஈறும் பொரு 
ளாயு மாவனெலாப் பாவனைக டமையு மொன்றாய், 89 

இணை த்துமன மதைப்புர்தி யிடமிறுகப் பிணித் 
துமே பெதனி னின்றுர், தணத்தலுடன் றிரும்பிவர 
மாட்டானோ தகுமந்தச் சுபம தான, இணுக்கமுறும் 

பரம்பொருளைத் தோந்திடுவான் சித்தமது தெளிந்த 

போதே, சிணுக்கமாங் கலக்கமறு இயைப்பெறுவான் 

றேற்றத்தி னழகு தானும். 30) 

வேற். 

கனவிற் காண்டுன்ற காட்சியைப் போலவே 

பனுஞ்ச கத்தையும் பார்ப்பது தானிது 

சினமின் முத்தர்கள் சென்னெறி யாவர்மெய் 

யனக ஞானத் தமர்ந்தவ ராவ'2ரா, 31 

யாவர் ப்ரவிர்த்தி யாவு மவித்தையி 
CG ge afl லாவேறு பாட்டா ஓுதித்தவென் 

வ லாயவை காண்பர்க ளோவரந்த 

தேகி சத்தர்கள் செல்வழி யி.த2ரா, 32 

என்று முள்ள வமென்ப தீதிது 

ஈன்ற நிர்கா ரடையு ஈலமிதா 

மொன்று நிர்தை செயாத வொழுக்கமாம் 

பொன்றி டும்மெலாப் பூதன்ச டம்மிலும். 33 

Caml 

சரியுறச் கலந்தே யாசைக ஸணித்துச் சமமதா 

யெங்குமே யெண்ணந், திரிபறக் கொண்டு பார்த்தமி



140 பநீபகவத நு$தை, 

பவனா லிக்கடு 2சர்ந்திடத் தகுமாழ், பரிவுறும் விப்ர 
'சட்டர்கா ளென்னா லிவைபெலாம் பகர்ந்திடப் பட்ட, 

வரியவா மிவற்றை விரைவினி லியற்று விரதாற் ரத்தி 
யை யடைவீர். 34 

இவவணம் விதியா லியம்பிட வினவு மெழின் 
மிரு மம்முனி வசரு, மவ்வண மியற்றி யதனைக்கொண் 

டதிஞ சாகியே பேற்றினை யடைர்தார், செவ்விய மா 

பாக் கெயெமுள நீயு மென்றனாற் செப்பிடு மிர்தத், திவ்விய 

பிரம வாக்கியம் வினவித் சினமு£ன் காசரித் தீடுவாய், 

சுத்தவான் மாவா யதுகொடு சித்தி அுரிதமா 

படைகுவா யென்னும், புத்திசேர் குருவா லுத்தம 
தருமம் போதிக்க வினவுமச் டன், பத்தியா யப்போ 

தியாவுமா சரித்தான் பகரரும் புகழ்கெளர் தேயா, 

நித்தமா யதனான் முத்தியை யடைந்தோ னாஇனான் 

சடனப் போதே, 36 

வேறு. 

இயற்கிரு தார்த்த னாகி யெங்கடைம் தவன்றான் 

மீண்டு், துயாடை. யானோ வந்தத் துய்யநற் பதியைப் 
பெற்முன், பயன்றருங் குருகு லத்திற் றிலகனே யென 

வும் பார்த்த, னயமுடன் நுதிசெய் தேத்தி ஈலமுட 
னவிலு) வானே, 37 

எபிரபோ சனங்க எாற்பிரார்ச் Hs BOm sai @r 

வந்தச், சுபமுள மறையோன் யாவன் சொலுமந்தச் 

டன் யாவன், விபாமா விதுவென் னாலே வினவிட 

லாகு மாயி, னபலமி லதைரா யேனுச் கருளென வறை 
98 வா ஞைன,
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WTP. chen gh போர்வா யுன்னிடத் தன்பா லிர்த[ே 

விரக யமுமு னக்கே யியம்பிடப் பட்ட தாமே, 89 

என்றுமே யுனக்கு மென்ற னிடத்தன்புண் டாத 

லாலே, யன்றியிவ் வத்யாத் மத்தை வினவியவ் வணமே 

நிற்பாய், துன்றுஈல் விாரதங் கொண்டோய் தணிவொ 

டி. நெறியி லுறத்றே, நின்றதின் மேல சர்வ பாவமு 

நீத்தோ னாகி, 40 

ஒர்தனி நிலையா முத்தி பெறுகுவா யுனக்கு முன் 

னம், போர்செய வாய்த்தி ருந்த போதுமே யென்ற 

னாலே, கூர்மையாய்க் கூறப்பட்... திதுவேயாங் குலவு 

இன்ற, நீர்மையா யிதனி ஒன்றன் மனத்தினை நிறுத்து 

வாயே, 41 

௮ரும்பிர பென்பி தாவைப் பார்த்துகா எனநத 

மான, தருமையா மமைதி நின்பா லாயபி னதற்கு 

மேலே, பரிவுட னவனைப் பார்க்கப் பாண்டவா விரும்பு 

இன்றேன், பரதரிற் சிறந்த நல்ல பற்குனா வென்றும் 
வாழி, 42 

ஞானகாண்டம், குருகீதை 

பதினேழாவதத்தியாயம் முற்றிற்று. 

அ.கவ.க்தியாய முப்பத்தாறிற்குச் 

. செய்யுள் 005, 
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குருவே.துணை.
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